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Qaşqayı Türklərinin Ölümlə Bağlı İnanclarında
Şamanizm İzləri
• Venera MUSTAFAYEVA1
Xülasə: Qaşqayı Türklərinin mədəniyyətində ölümlə bağlı inanc və
adətlərin mənşeyi İslam dininə və ondan daha əski olan Şamanizm
inancına dayanır. Qaşqayıların ölüm və yas mərasimlərində qara və
göy rəngli paltar geyinmək, sahibi ölən atın quyruğunu kəsmək, saç
kəsmək, baş açmaq, paltarı tərs geyinmək, qara bayram, yas və s. kimi
yas adətləri İslam dini ayin və ritualları xaricində olsa da, bu adətlər
İslami ənənələr içində bu gün də yaşadılmaqdadır.
Bu məqalədə Qaşqayı Türklərinin ölümdən sonrakı bir çox ayin və
rituallarından bəhs edilecək, yas və ölü bayramı mövzusu
araşdırılacaqdır.
Açar sözlər: Ölüm, saç kəsmək, atın quyruğunun kəsilməsi, qara və
göy paltar geyinmək, yas, ölü bayramı.
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Kaşkay Türlerinin Ölümle İlgili İnançlarında
Şamanizm İzleri
• Venera MUSTAFAYEVA 1
Özet: Kaşkay Türklerinin kültüründe ölümle bağlı ilgili inanç ve
adetlerin kökeni İslam dinine ve ondan daha eski olan Şamanizm
inancına dayanır. Kaşkayların ölüm ve yas törenlerinde kara ve göy
(mavi) renkli giysi giymək, sahibi ölen atın kuyruğunu kesmek, saç
kesmek, baş açmak, giysiyi ters giymek, kara bayram, yas vs. gibi
matem gelenekleri İslam dini ayin ve ritüelleri dışında olsa da, bu
adetler İslami gelenekler içinde bugün de yaşatılmaktadır.
Bu çalışmada Kaşkay Türklerinin ölümden sonraki birçok ayin ve
ritüellerinden bahsedilecək, yas ve ölü bayramı konusu incelenecektir.
Anahtar sözcükler: Ölüm, saç kesmek, atın kuyruğunun kesilmesi,
kara ve göy giysi giymek, yas, ölü bayramı.
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Shamanism Roots in Death-Related Beliefs Among
Qashqai Turks
• Venera MUSTAFAYEVA 1
Abstract: Beliefs and death-related rituals among the Qashqai Turks
have roots in Islam and before that, in Shamanic beliefs. Death and
post-mortem ceremonies in Qashqai include wearing black and blue
clothes, cutting the tail of the deceased's horse, having the relatives’
hairs cut, not wearing a headscarf, putting on clothes contrariwise, feast
of the dead, and mourning rituals. Although not originally Islamic,
these mourning rituals are still held along with Islamic traditions today.
In this study, many post-mortem rites and rituals of Qashqai Turks will
be discussed, and the subject of "mourning" and "dead feast" will be
studied.
Keywords: Death, Cutting hair, Cutting a horse's tail, Wearing Dark
and blue Clothes, Mourning and Feast of the Dead.
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نشانههای شامانیسم در باورهای مرتبط با مرگ در میان
ترکهای قشقایی
• ونِرا مصطفییوا

1

چکیده :ریشه باورها و عادات مربوط به مرگ در فرهنگ ترکهای قشقایی به دین اسالم و
پیشتر از آن به باور شامانیسم برمیگردد .پوشیدن لباسهای سیاه و آبی ،بریدن دم اسبی که
صاحبش ف وت کرده ،بریدن گیسو ،باز کردن سر ،برعکس پوشیدن لباس ،عید سیاه و دیگر
عاداتی که در مراسم عزاداری در میان قشقاییها رایج است ،اگرچه جزئی از آیینهای اسالمی
نیست ،اما به عنوان آداب و رسوم اسالمی امروزه نیز به حیات خود ادامه میدهد.
در این مقاله به آیینها و مراسمهای پس از مرگ در میان ترکهای قشقایی اشاره شده و
موضوع «عزاداری» و «عید مرده» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژهها :مرگ ،بریدن گیسو ،بریدن دم اسب ،پوشیدن لباسهای سیاه و آبی ،عزاداری ،عید
مرده.
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گیریش
ایرانین گونئی بؤلگهسی و چئورهسینده یاشایان اتنیک قروپالردان اوالن قاشقاییالر تورک کیملیگینین
و کولتورونون اؤنملی داشیییجیالری اوالن خالقالر سیراسیندادیر .قاشقایی سؤزونون اتیمولوژیسی
حاقیندا چئشیدلی دوشونجهلر مؤجوددور.
 .1سؤزون قاش(-قئش) قایی کیمی آچیقالماسی:
قاشقا -داغین قاشقاسی -داغین باشی معناسیندا ایشلهنیر .ابو حیّان لغتینده ”«قاش – ”«تپهنین باشی»
(جعفر اوغلو ،)1934 :72 ،کالوسون لغتینده «کاش-قاش» سؤزونون آنالمالریندان بیری «تپهنین
باشی» (کالوسون ،)1972 :670 ،قاراچای-بالکار دیلینده «قاشکا ائچگی»  -داغ کئچیسی معناسیندا
ایشلهدیلیر .قاشقایی سؤزونون قاش سؤزوندن تؤرهمهسی و یوکسکلیگه عاید اولماسی احتیمالینی نظره
آلساق ،سؤز «قاش» -داغین باشی« ،قایی»-قایا شکلینده سسسیز (صامیت) دگیشیکلیگینه اوغرایاراق
برک داشدان عبارت قایا کیمی ده شرح ائدیلهبیلر .یوکسکلیکده ،داغ باشالریندا یاشادیقالری اوچون بو
آدی آلدیقالری احتیمال اولونور.
 .2سؤزون قاشقا -آی کیمی آچیقالماسی:
میرعلی سیدوف قاشقایی سؤزونون هیتیت (هئت) آبیدهلرینده هیتیت دیلینده آی ،آی تانریسینین
کاسکا ،کاسکو کیمی ایشلندیگی فیکرینی ایرهلی سورموشدور (سیدوف« .)2018 :23 ،قاشقا» سؤزو
آذربایجان تورکجهسینین باتی لهجهلرینده ده «انسان آلنی» آنالمیندا ایشلهدیلیر .کاسکا-کاشکو سؤز
آغلیغی ،پارالقلیغی و عینی زاماندا آی تانریسینی ایفاده ائدیر .پارالقلیق و آغلیق ایسه ایالهی وارلیقالرا،
سمایا ،گونشه و آیا عاید ائدیلیردی .بیز ایندی ده طالعیمیزین آلنیمیزا یازیلدیغینا اینانیریق“ :قاشقانا نه
یازیلیفسا اونو گؤرهجکسن»« -آلنینا نه یازیلیبسا اونو گؤرهجکسن» (آذربایجان دیلینین
دیالکتولوگیاسی« .)2007 :285 ،قاشقا-آی» سؤزونون ایالهی ،یارادیجی ،آیال باغلی ایلیشکیسیندن
قاالن سمانتیک دارالماالردان بیری اولدوغونو دوشونوروک .بو دا ،اسکی تورکلرین آی کولتونو سمبولیزه
ائدیر .سونراکی دؤرلرده بو سؤز آلنی آغ لکهلی آتالر اوچون ایشلهدیلمهیه باشالنمیشدیر .فریدون
آغاسیاوغلو بو معنا ایله باغلی بونالری یازیر :حیوانالرین آلنینداکی آغ حیصّهلره «قاشقا» دئییلیر کی،
بو دا اسکی اینانجا باغلی آنالمالردیر .چونکو قدیم آرالیق دنیزی ساحیلینده یئرلشن اؤلکهلرده آلنی آغ
حیوانین دوغولماسی موتلولوق و بختیارلیق ساییلیردی .بونو تورکلردهکی آی اینانجی ایله
ایلیشکیلندیرمک اوالر .قاشقایی سؤزونون سون حیصّهسیندهکی آی سؤزو ده اورادان قالمیش اوالبیلر
(آغاسیاوغلو .)2013 :63-64 ،قاشقاییالردا «قاشقا آت» میتولوژیسی ایله باغینی ایتیرمهدن بوگون ده
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قوتساللیغینی (مقدسلیگینی) قورویوب ساخالییر .قاشقایی اینانجینا گؤره« ،قاشقا آت»ی ایلدیریم
وورماز ،بو آتین آلین توکلری ماقنیت (مغناطیس) کیمیدیر .اونا گؤره ده ،بو «قاشقا آت»ین توکوندن
چادیرین قاپیسینا باغالییرالر کی ،چادیرا ایلدیریم دوشمهسین (ق.آ.)1 .
آراشدیرمامیزدا قاشقایی توپلوموندا اؤلوم و اؤلوم اطرافیندا شکیللهنن اینانجالردان بحث ائدیلهجک و بو
اینانجالرین میتولوژیک ایلیشکیلری و شامان اینانجالری ایله باغلیلیغی آراشدیریالجاقدیر .اسالمین
شیعه مذهبیندن اوالن قاشقاییالر آراسیندا اؤلوم و یاس حاقیندا مراسیم و اینانجالرین بیر چوخو اسکی
تورک اینانجینین قالیقالریدیر .بونالردان بعضی عادتلر اولدوغو کیمی قالمیش ،بعضیلری ایسه
دئییملرده ،قالیبالشمیش ایفادهلر شکلینده دیلده مؤجود اولماقدا داوام ائدیر« .اؤلوم آتی اودوروک
(یوگوروک) گئدر .اؤلوم بیر دوهدیر کی ،واری کسیینگ قاپیسی دمینه یاتاسی .اؤلوم جاهال قوجا تانیماز.
اؤلوم حقدیر» دئیرلر (انوریان.)2009 :29 ،
 .1اؤلوم
اؤلوم روحون بدنی ترک ائتمهسی و جانلینین سون سیاحتی کیمی قبول ائدیلیر .قاشقایی تورکلرینده
اؤلوم اوچون ان چوخ «سون نفسینی وئردی» و «روحونو تسلیم ائتدی» ایفادهلری ایشلهدیلیر .روحون
نفسله ایلیشکیلی اولدوغو دوشونولور .اؤلومون گلمهسی ،اجل ،وعده ،اؤلوم ملگی ،روح و جان کیمی
سؤزلرله« ،جان وئردی»« ،حیاتا گؤز یومدو» ایفادهلری ده ایشلهدیلیر .اؤلومون گلیشی «اجل»دیر.
اؤلومو گؤزلهنیلن خستهیه «اجلی گلیب» دئیرلر« .اجل گؤزینن قاش آراسیندادیر»« .اجله باج وئرمیر»
(ق.آ ،7.ق.آ« .)15.بئمار آدام اؤلمز ،اجلی گلن آدام اؤلر»« ،اجله چارا یوخدور»« ،اجل گلنده آمان
وئرمز»« ،اجل گلنده باش آغریسی باهانا»« .اجل گلنده ،خبر ائدمز» (انوریان.)2009 :16 ،
قاشقایی کؤچریلری آراسیندا اؤلوم سؤزو تابو ساییلدیغیندان اؤلن آدام اوچون«جانینی تاپشیردی»،
«روحونو تاپشیردی»« ،دونیاسینی دگیشدی»« ،او دونیایا گئتدی» دئیرلر .بورادا گئتمک سؤزو اؤلومله
ایلیشکیلندیریلیر  .اؤلوم گئری دؤنوشو اولمایان بیر سیاحت اولدوغو اوچون قورخوالن و قاچینیالن بیر
دورومدور .بیرینه قارغیش ائدنده «گئدیشین اولسون ،دؤنوشون اولماسین» دئیرلر .اؤلنلره باشساغلیغینا
گلنلر «تاری رحمت ائتسین/ائلهسین جمعی گئتمیشلره و تورپاغا اسیر اولموشالرا» دئیرلر .او بیری
دونیانین وارلیغینا و روحون یاشادیغینا دا اینانیلیر .دئیرلر کی« ،آتام اؤلدو ،عؤمرونو سیزه باغیشالدی»
(ق.آ.)66.
تئزجانا گؤره ،روح جانلیدیر ،انسانین روحو ایسه اؤلدوکدن سونرا دا بدنه باغلی اوالراق قالیر .اؤلولر ده،
دیریلر کیمی حؤرمت و خاطیرالنماق ایستهیرلر .اؤلولرین روحو دیریلردن قیصاص آلماغا داوام ائدر.
بونون قارشیسینی آلماق اوچون جنازهنی یاخشی قارشیالماق الزیمدیر .اونالرین مزارالرینا یئمک و
سئودیکلری اشیاالر قویولمالیدیر (تئزجان.)1996 :115-116 ،
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 .2اؤلومدن سونراکی اینانج و عادتلر
 .2.1قارا بایداق آسیلماسی ،قارا و یا ماوی رنگلی پالتار گئییلمهسی
کاشغرلی لغتینده «یاس» (ضرر ،زیان) «اؤلوم»« ،هالک»« ،یاس بولدی/اولو» کیمی وئریلمیشدیر
(آتاالی .)159 ،III :1985 ،ابو حیّان لغتینده ده «یاس –ماتم» یاسلی -یاسلی ،یاس توتان کیمی
وئریلمیشدیر (جعفر اوغلو .)1934 :121 ،یاس سؤزو تورکجه بیر سؤز اولوب ،عرب و فارس دیللرینه ده
تورکجهدن گئچمیشدیر (اردم (ممدوف).)2021 :126-127 ،
قارا رنگ دیگر آنالمالریندان باشقا بوتون کولتورلرده اؤلوم ،آغری و یاس سمبولو اوالراق دا بیلینیر.
کافالییا گؤره ،قارا گون ،قاراالر باغالماق ،قارا بولودالرین چؤکمهسی کیمی ایفادهلرده ایشلهنن قارانین
آنالمی ماتم و آغریدیر (کافالی .)1997 :23 ،قاشقایی تورکلری آراسیندا دا اؤلومون رنگی قارادیر« .قارا
خبر» اؤلوم خبری معناسیندادیر« ،قارا اجل» اؤلوم آنالمیندادیر .اؤلن آدام اوچون «قارا تورپاغین ،قارا
یئرین پایی اولدو» دئیرلر .قارا اجل ،قارا تئللی قارا اؤلوم ،قارا تورپاق ،قارا گونلر ده مجازی معنادا
شخصیلشدیریلیر و جانلیالشدیریلیر .اؤلونون اؤلومونه کدرلنسهلر ده ،تورپاغا باسدیریلماسینا سئوینرلر.
«تورپاق بو آدامی قبول ائتدی» ،شرفله اؤلدو دئیرلر .اوغوزنامهده ده اؤلوم «اگر ایستهمیرسن اؤزونه قارا
اؤلوم» (اؤگل )1989 :1:315 ،قارا رنگله ایفاده ائدیلمیشدیر .قارا یئر ،قارا تورپاق ،اؤلومو چاغیران
ایفادهلردیر « .قارا یئر و قارا تورپاق ،بیر مزاردی :بو آنالییش آنادولودا یایغیندیر .قوتادقو بیلیک «بو بیر
اوووج (اوووجدا) قارا تورپاقدان ال چک دئیهرک دونیا تورپاغینین فانیلیگیندن بحث ائدیردی (اؤگل:2 ،
.)1995 :255
دفن ائولرینی گؤسترمک اوچون «قارا بایداق» آسیلماسی دا اؤلوم حادثهسینین خبر وئریلمهسیدیر .یاس
ائولرینه و چادیرالرینا «قارا بایداق» آسیلماسی اسکی تورک توپلومالریندا دفن مراسیملرینین اؤنملی
سمبولالریندان بیریدیر .قارا بایداق ماتم رنگیدیر و هر کس او ائودن اؤلو چیخدیغینی آنالر (ق.آ.)12.
یاس ائوینده قارا پارچا آسماق گلهنگی آذربایجان تورکلرینده ده یاشادیلماقدادیر .توی ائوینه قیرمیزی،
یاس ائوینه ایسه قارا پارچا و یا لنت باغالیارالر (ق.آ .)33.اینانا گؤره قازاقالردا دا اؤلوسو اوالن عایلهلرین
چادیرالریندا یاس بایراغی قارا اوالر (اینان .)1986 :189 ،قیرغیز-قازاقالردا یاسلی چادیرالرا قارا بایراق
آسیلماقدا؛ اگر اؤلن شهیددیرسه یاس عالمتی آغ بایراغا چئوریلمکدهدیر .یاس عالمتی اوالراق
قادینالرین قارا و یا ماوی رنگ پالتار گئیمهسی مرحومون یاخینلیق درجهسی ایله باغلیدیر .بونا اساسًا
قادینالر ارلری اؤلنده قارا ،قوهومالری اؤلنده ایسه ماوی پالتار گئیینرلر .بئلهلیکله ،یاس توتان قادینالر
بیر ایل عرضینده قارا و یا ماوی پالتار گئیینمهیه داوام ائدرلر (آلبایراق.)2008 :9 ،
گونوموزده کی قاشقایی توپلومو آراسیندا یاسلی انسانالرین قارا گئیینمهسی ،مرحومون ائویندن قارا
بایداق آسیلماسی قارا رنگین یاس سمبولو کیمی گؤرونمهسیدیر .قاشقایی قارغیشالریندا دئییلر کی،
«قارا گییینیب ،گؤی بورونهسن»« ،قارا یاغلیق/یایلیق اوالسان» ،قوهومونون و یا ارینین اؤلومو
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آرزوالنان شخص اوچون دئییلر (ق.آ . )7.قاشقاییالردا «گؤی وورون آغ اوستون» دئیه بیر دئییم ده وار.
بو دئییمین آنالمی ،گئچمیشده چارقاد -قوالقچا یوخ ایدی ،قادینالر ساچالرینا یاغلیق و یا چارقاد
عوضینه آغ پارچا باغالردیالر .یاس واختی دا آغ پارچانین اوستونه ماتم رنگی اوالراق قارا و یا گؤی رنگلی
پارچا باغالیاردیالر.
یاس مراسیمینده کیشیلر میلّی گئییملری اوالن آرخالیق اوزریندن بئللرینه باغالدیقالری نیل رنگی
آدالندیردیقالری (تو ند گؤی و یا قارا نظرده توتولور) رنگلی شالی آچار و بویونالرینا آتارالر .بو دا
کیشیلرین یاسلی اولدوقالری آنالمینا گلر .گئچمیشده آرخالیغین اؤنونون آچیق اولماسی آتانین و یا اونا
یاخین بیرینین اؤلومونو بیلدیرردی .بو گلهنک بو گون آنجاق دئییم کیمی یاشادیلماقدادیر .کیشینین
آرخالیغینین اؤنو آچیق اولسا «بابان (آتان) می اؤلدو» دئیردیلر .قادینالر ایسه شالینی (یاس عالمتی
اوالن چادیرسویو) بئللرینه باغالیاردیالر .عینی زاماندا ،قاشقاییالردا یاشلی کیشیلرین و قادینالرین
شالالرینی قولتوق آلتینا گئچیرهرک دویونلهدیکلری «هماییل باغالما» آدالنان بیر ده عادت وار (ق.آ.)7.
یاس مراسیمی بیتدیکدن سونرا آغساققالالرین ایستگی ایله بو «هماییللر» آچیالر و بئلهلیکله شخص
یاسدان چیخمیش ساییال ر .مرحوما قیرخ گون قونشو و قوهومالر ،بیر ایل ایسه عایلهسی یاس توتار.
ارینین یاسینی توتان قادین بیر ایل قارا ،بیر ایلدن سونرا یاشیل ،ایکی ایل سونرا ایسه گؤی رنگ
گئیینردی .اگر بیر قادین گؤی رنگ گئیینیرسه دول اولدوغونو بیلدیریر ،اگر بیری ائولنمک ایستهسه،
اونون پالتارینین رنگیندن ارینین اؤلدویونو و دول اولدوغونو آنالیاردی( .ق.آ ،7.ق.آ.) .)24.
قارا و گؤی رنگلی پالتارالر دده قورقود داستانیندا ماتم رنگی کیمی بیلینمکدهدیر« .آنام منوم ایچون
گؤک گئیوپ قارا سارینسون «کالین اوغوز» ایلینده یاسوم توتسون» (ارگین.)2004 :170 ،
باش ساغلیغیندا قیرخ گون قارا گئیینمک مرحومون قارانلیق دونیادا اولدوغونا داللت ائدر .بو مدت
عرضینده اؤلهنین عایلهسینه قارا گئیینمک ،بایرام ائتمک ،هر هانسی شنلیکلره قاتیلماق دا قاداغاندیر.
توی و باشقا تؤرنلرده دایانیشما یاس مراسیملرینده ده گؤزلملنیر .هم عایله ،هم ده طایفا و تیرهلردن
اوالن انسانالر یاس ائوینه کؤمک ائتمک اوچون بیرلیک گؤستررلر (نصیری.)1349 :38 ،
 .3آغی مراسیمی  -اوخشاما
اورخون یازیتالریندا «یوغچی سیغیتچی-یاسسی آغالییجی» کیمی ده خاطیرالنیر (ارگون.)2018 :66 ،
روکس اسکی تورکلر آراسیندا «سیگیلجی» (سیگیل ،هونکور-هونکور آغالیان آنالمیندادیر) آدالنان آغی
دئینلردن عبارت قروپدان بحث ائدردی (روکس .)1998 :216 ،اسکی تورکجهده «ساغو» آدالنان یاس
شعرلرینه ،آغیالرا قاشقایی تورکلری «اوخشاما» دئیرلر« .مرثیه دئمک»« ،وای دئمک» و «شیون»
سؤزلری ده ایشلهدیلر .اؤلونون آرخاسینجا آغی (اوخشاما) دئمک« ،وای دئمک» اؤلهنین طایفاسی
اوچون نه قدر اؤنملی اولدوغونو بیلدیریر .حتی قارغیش دا وار« :اؤلنده مزار (قبر) داشین بوش قالسین،
دالینجا وای دئیهنین اولماسین» (ق.آ.)12.
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باشگؤز «فولکلور یازیالری» آدلی اثرینده آغی گلهنگینی بئله تصویر ائدیر :آغیالر ،اؤزل مرثیه دئیهن
قادینالر طرفیندن اوخونور و اؤلونون سوسیال ستاتوسونا ،انسانین خالق آراسیندا سئویلمه درجهسینه
گؤره آغیزدان-آغیزا و دگیشهرک یاییلیر ،خالق ماهنیسینا چئوریلهبیلیرلر .تؤرن ماهنیالری قروپونا
داخیل اوالن آغیالری اؤزللیکلرینه گؤره لیریک خالق ماهنیسی دا حساب ائتمک داها دوزگون اوالردی
(باشگؤز.)1986 :246-245 ،
کؤپرولونون دئدیگینه گؤره ،قام-باخشی قوپوزویال ایفا ائتدیگی بعضی هاواالرین تأثیری ایله روحونو
دینلندیریر ،تعظیم و ترنّوم ائتدیگی سؤز و بستهلرله یاس مراسیمینی جانالندیریردی .شاعیرین صیرف
سئحری-دینی وظیفه یئرینه یئتیردیگی ایلک دؤنملر گئچدیکده یاس مراسیملرینده اؤلهنین سئویملی
خاطیرهسینی یاشاداجاق شعرلر یارانماغا باشالدی (کؤپرولو .)2004 :71 ،آغی اؤلهنین حیاتیندان مجازی
و آبارتیلمیش شکیلده بحث ائدر ،اؤلوموندن ،کاراکتریندن ،یاشامیندان اؤرنکلر گتیرهرک اونو تعریفلهیر و
بونالری سؤیلهیرکن ده «اوخشاما» دئیهرک قافیهلی کلمهلرله بایاتی شکلینده سؤیلهنر .قاشقایی
تورکلری آراسیندا گنجلرین ،اؤنملی شخصلرین اؤلدویو واخت مطلق قبرین باشینا ساز و ناغارا گتیریلر،
ییرچیالر گلیب ییرالرالر ،سؤیلهیرلر .ائلخانالر ،شاعیر ،ادبیاتچیالر و خالق اوچون خیدمت ائتمیش
انسانالرین اؤلومونه خالق توپلو حالدا قاتیالر (ق.آ ،3.ق.آ .)6.قاشقایی تورکلرینین مشهور مغنّیسی و
موسیقیچیسی ،پروین بهمنینین دفن مراسیمینده طلبهلری اونون مزاری باشیندا ییرالدی  -خالق
ماهنیالری اوخویاراق ،اونو سون سفرینه یوال سالدیالر.
 .4ساچین کسیلمهسی ،باشین آچیلماسی ،آتین قویروغونون کسیلمهسی
هرودوت تورکلرین یاس تؤرنلریندن بحث ائدرکن اؤلهنین یاخینالرینین قولالرینی ،آلینالرینی و
اوزلرینی خنجرله کسدیکلرینی ده وورغوالمیشدیر (بایات .)2005 :30 ،اؤلن آدامین آتینین قویروغونون
کسیلمهسی ،اوغوز قادینالری نین باشینی آچماسی ،ساچالرینی یولماسی ،اوزلرینی جیرماسی ،دیزلرینه
ووراراق آغالماسی ،آغی چیخاریب قارا گئیینمهسی دده قورقود حکایهلرینده ده قارشیمیزا چیخار
(ارگون .)2004 :130 ،قاشقاییالردان اوالن آراشدیرماجی اوستاد حسین جدی بایات اؤلومله باغلی
اینانجالری بئله آچیقالمیشدیر :قاشقاییالر آراسیندا اؤلهنین آتینین قویروغونو کسمک اینانجی اوزون
ایللر بویونجا قورونوب ساخالنمیشدیر .اؤلهن آدامین آتینین یالی ،قویروغو کسیلر ،آتین بوینونا توند گؤی
رنگلی چادیرسوو آدالنان پارچا آسیالردی .بو او دئمکدیر کی ،بو آتین صاحیبی اؤلموشدور .حتی بو گون
ده کیمسه اؤلومله باغلی قارغیش ائدیلنده «گؤروم سنین آتینین قویروغو کسیلسین» دئیرلر (ق.آ.)7.
قاشقاییالر اؤلن آدامین آتینی بزهیهرک بیر مدت ساخالیار و اونا هئچ کس مینمز .یایالغا و قیشالغا
کؤچدوکلری زامان دا بو آت عینی شکیلده بوش و بزنمیش حالدا آپاریالر (چلیک.)1997 :40 ،
یاخینی اؤلن قادینالر ساچالرینین اؤن حیصّهسینی ،آلین و قوالقالرینا یاخین ساچالرینی -بیرچکلرینی
یوالر ،یاخود ساچالرینی کسیب تابوتون اوستونه آتارالر .عزادار ،یعنی یاس توتان قادینالرین بیرچکلرینی
کسمهسی او قادینین یاس توتماسینین عالمتلریندن بیریدیر .خالق آراسیندا «ساچین کسیلسین ،قیز»
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قارغیشی دا واردیر کی ،بو دا قارداشین و یا یاخین آدامین اؤلومونون ایستندیگینی بیلدیریر (ق.آ ،7.ق.آ
 .)11قاشقایی آراشدیرماجیسی و شاعیری عوضاهلل صفری یاخینی اوالن بیر قادینین ساچینی
کسمهسی نین شاهید اولدوغونو بئله ایفاده ائتمیشدیر :قاشقاییالر آراسیندا بیر قیزین گنج قارداشی
اؤلرسه ،او قیز ساچینی کسر ،مزارین ،تابوتون اوزرینه آتار( .ق.آ.)3.
آچانین فیکرینجه« ،ساچین گیزلهدیله رک مزارا قویولماسی ،اؤلدوکدن سونرا یئنیدن دیریلمک و یا او
بیری دونیایا سیاحتده اسکیک اولماماق -تامامالنماق فیکرینین ایفادهسی کیمی قبول ائدیلمهلیدیر»
(آچا ود« .)2019 :146 .بلتیر تورکلری اؤلولرینی شامان عادتینه گؤره باسدیردیقدان سونرا دول قاالن
قادینینین هؤروکلرینی اورتادان کسرلر» (اینان .)1952 :25 ،سیبیریا تورکلرینده دول قادین «یاخاسی
جیریق ،هؤروکلری آچیق» گزر (لوووا ود .ب .)2013 :182:یایلیغین باشدان آچیلماسی ،هؤرویون
آچیلماسی ،ساچین کسیلمهسی یاس سمبولو اوالراق گؤرولمکدهدیر .باش آچماق ،ساچ یولماق هم دینی
تؤرنلرده ،هم ده یاس تؤرنلرینده اجرا ائدیلن اسکی تورک گلهنگیدیر .آذربایجان دئییملر سؤزلویونده
باش آچماق «آغالماق» « ،ساچالرینی یولماق» « ،قارغیماق» آنالمالریندا ایشلهنیر (آذربایجان
تورکجهسی دئییملر سؤزلویو .)2005 :86 ،آذربایجان تورکلرینده باشساغلیغینا گئتمک اؤلن آدامین
یاخینالرینا اوزونتولرینی بیلدیرمک اوچون «باشساغلیغی وئرمک» دئییلیر .تورکیه تورکجهسینده ده
«باشین ساغ اولسون» دئیرلر .تورکمنیستان تورکلرینده جنازهیه گئدن کیشیلر باشالرینا گلهنکسل
بؤرکلری -قالپاقالرینی تاخار و «باشیندا غم وار ،غم سوووشسون» دئیرلر (تورکمن خالق اینانچالری:27 ،
.)2005
عینی زاماندا «باشینا تورپاق تؤکوم»« ،باشین باتسین»« ،قارا گوندن باشین آچیلماسین»« ،یایلیغین
بوش قالسین»« ،باشینی یئدین -اؤلدوردون» کیمی دئییملرده ایشلهنن باش سؤزو اؤلوم معناسینی
دوغوران ایفاده لردیر .یاس مراسیملرینده یاخینینی ایتیرن قادینالر آغالیارکن باشالرینی آچار و
ساچالرینی یوالرالر.
 .5اؤلو گؤممه (دفن)
قاشقاییالر «اؤلو باسدیرماق» اوچون «قاتدیق تورپاغا»« ،تورپاغا تاپشیردیق»« ،اؤلویو قویوالدیق»« ،قایم
ائتدیک» ایفادهلرینی ایشلهدرلر (ق.آ ،7 .ق.آ ،13 .ق.آ .)24.قازاق تورکلری ژئرلهو «یئره وئرمک»،
دئنهنی ژئرگه تاپسیروو» جنازهنی توپراغا تاپشیرماق« ،مایّیتی ژئرگه بئروو» مئییتدی تورپاغا وئرمک،
«سونگی ساپارغا شیغاریپ سالوو» سون سفرینه اوغورالماق شکلیندهکی ایفادهلری ایشلهدرلر (ناوانووا،
 .)2020 :204قاشقاییالردا اؤلهنین گئتدیگی ائوه قاییتدیغینا و اؤزو ایله باشقاسینی دا آپاراجاغینا
اینانیلیر .اؤلن آدام اوچون «اؤلومون ایزی ایتسین ،یولو باغالنسین» دئیرلر .وای وای گتیریر ،یعنی یاس
یاس گتیریر دئیرلر (ق.آ« .)24.بووام اؤلوموندن قورخمورام ،قورخورام کی ،اجل ائویمی تانییا» (انوریان،
 .) 2009 :45کؤچری قاشقاییالر آراسیندا تورپاغا امانت ائتمک دئییلن دفن بیچیمینه ده راست گلینیر.
کؤچ زامانی اؤلنلری اؤزلری ایله آپارماق چتین اولدوغوندان یاخینلیقداکی قیریستانلیقدا دفن اولونور و
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مئییتین بو قبیرده چورومهدیگینه اینانیلیر .بو دفن زامانی تورپاغا «اؤلوموزو سنه امانت ائتدیک» دئییلر.
چونکی داها سونرا اؤلو صاحیبی جسدی بو قبیردن گؤتوروب اؤز قبریستانلیغیندا دفن ائتمک اوچون
آپارار .قاشقایی فولکلوروندا تورپاق ،یئر جانلی وارلیق کیمی گؤرونور .حتی اؤلن آدامین آرخاسیندان
دانیشماق خوش قارشیالنماز و بو زامان «یئرین ده قوالغی وار»« ،شیطان خبر آپارار» دئیرلر.
تورک توپلومالریندا اؤلولر گون باتدیقدان سونرا دفن ائدیلمزلر .چونکی گونش باتدیقدان سونرا یئر
قازیالرسا ،یئرین آلتیندا اوالن شر روحالر چیخاراق انسانالری تعقیب ائدرلر (ساقاالیف.)1991 :71 ،
«بوتون تورک دونیاسیندا اؤلولر گون باتدیقدان سونرا ،حتی بعضی بؤلگهلرده گوناورتادان سونرا دفن
ائدیلمز  .چونکی تورک توپلومالری گون باتیمی ایله بیرلیکده یئرین مؤهورلندیگینه/کیلیدلندیگینه
اینانارالر» (گونگؤر )2007 :4 ،قاشقاییالردا دا اؤلن آدام گوناورتادان سونرا وفات ائدرسه ائرتهسی گون
دفن ائدیلر .اؤلولری گون باتاندان سونرا دفن ائتمک گوناه ساییالر .قاشقاییدا شنبه گونلری اوغورسوز
گونلر حساب ائدیلر .اونا گؤره ده کیمینسه یاخینی جمعه گئجهسی اؤلموشسه ،او اؤلن شنبه گونو دفن
اولونماز و گون باتدیقدان سونرا دا اؤلو دفن اولونمادیغیندان ،او اؤلو بازار گونو گؤمولر (ق.آ ،3.ق.آ.)6 .
قاشقاییالردا تابوتون اوزرینه خالچا و کیلیم آتماق ،مزارینا مؤهورونو ،اؤلونون تسبئح و عصاسینی قویماق
گلهنگی یاشادیلماقدادیر .حتی قاشقایی قادینالری اؤز کفنلرینی و تابوت اوستو خالچا و کیلیملرینی
اوّلجهدن توخویارالر .بیر قادین ان یاخشی توخونموش خالچا و کیلیمینی آییرار« :بو منیم آغاجیم
اوستونهدیر» .یعنی منیم تابوتومون اوستونه قویولماسی اوچوندور (ق.آ .)7.آرکئولوژیک قازینتیالر زامانی
قبیرلردن تاپیالن کئچه و حیوان دریلری ده بو اینانجال اوزالشماقدادیر .تورکمنلرین دفن عادتلرینده ده
«تابوتون اوزرینین ایپک خالچاالرال بزهدیلمهسی» ده بو گلهنگین داوامیدیر( .سرکینا.)2006 :187 ،
ائولنمهدن اوّل اؤلن ،گنج یاشدا دونیاسینی دگیشنلر اوچون ساز و ناغارا دعوت اولونار .جاهال اوغول و
جاهال قیز اؤلنده ال-آیاقالرینا خینا یاخیالر (ق.آ .)22.گنج یاشدا اؤلن گنجلر اوچون آغالیاراق ترس
هالئی اوینایارالر (ق.آ .)12.قبرینین اوستونه دوواق آسار ،بعضی عایلهلر مزاری اوزرینده توی چادیری
قورار و قیرخ گون بو چادیردا چیراق یاندیرارالر (ق.آ .)30.اگر اؤلن ارککسه و سئودیگی قیز وارسا ،تابوتو
او قیزین ائوینین اطرافیندان گئچهرک قبریستانلیغا آپارارالر ،یا دا او قیز تابوتون اوستونه گتیریلر (ق.آ.
 .) 1ترس اوالنین اؤلومو و چتینلیگی ایفاده ائتدیگینی ،خاکاس تورکلرینین اؤلونون قیرخینجی گونو
اؤلن آدامین یاخینالری قبریستانلیغی ترک ائدرکن مزارین باشینا  3دفعه گونشین عکس استیقامتینده
دوالناراق اؤلو ایله وداعالشارالر و بو دا اؤلن آدامین میتولوژی شعوروندان ،زامان و مکاندان ابدی اوالراق
قوپماسینا اشاره ائدر (لوووا ود .ب.)2013 :181:
 .6اؤلو آشی -زئونگوش ،اؤلو حالواسی  -خئیرات
آتاالر کولتوندا آتاالرا گؤستریلن سایغی اونالر اؤلدوکدن سونرا دا اونالرین روحونا و مزارینا گؤستریلهرک
داوام ائتمیشدیر .اؤلولرین روحو ایله دیریلر آراسیندا ایلیشکی اولدوغونا اینانیلمیش و بونا گؤره ده یاس
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مراسیملری گئچیریله رک روحالرینا قوربان کسیب آش وئریلمیشدیر .یاس مراسیملرینده وئریلن یئمکلر
ده اصلینده اسکی تورکلرده اوالن اجدادالرینین روحونا کسیلن قوربان مراسیملرینین دگیشمیش و
گلیشمیش واریانتالریدیر.
«یوغ -ماتم ،یاس؛ دفن ائدیلدیکدن اوچ و یئددی گونه قدر وئریلن یئمک» (آتاالی.)1986 :3:143 ،
قدیم تورکلرین یوغ تؤرنلرینده اؤلهنین روحونا اوچونجو ،یئددینجی ،قیرخینجی گون یئمک وئریلمهسی،
آغی دئمک -اؤلن آدامین قهرمانلیقالرینی ترنّوم ائتمک گلهنکلری قاشقاییالرین یاس تؤرنلرینده ده
یاشادیلماقدادیر .آ .اینان ،ابن فضالنین وئردیگی بیلگیلره اساسًا اوغوزالرین دا کؤکتورکلر کیمی قبیر
اوزرینده کورغان (هؤیوک) دوزلتدیکلری ،بالبال قویدوقالری و یوغ-آش مراسیمی دوزنلهدیکلری
بیلینمکدهدیر (اینان.)1986 :10 ،
یئمک وئرمک گلهنگی دده قورقود دستانالریندا دا خاطیرالنیر« .اوچ آیدا وارمازسام اؤلدوگومو اول وقت
بیلسون ،آیغیر آتوم بوغازالیوپ آشوم ویرسون» (ارگین.)2004 :169-170 ،
قاشقاییدا یاس مراسیمینه «پورسغ» ،اؤلو یئمگینه ایسه «زهوهنقوش» دئیرلر .پورسغ چادیرینا اؤنجه
خانالر ،آغساققالالر ،سونرا آغبیرچک قاریالر ،سونرا ایسه او بیری قادینالر گلر .گنج و سوبای قیزالرین
بورایا گلمهسی خوش قارشیالنماز (ق.آ .)7.اینانجا گؤره ،اگر سوبای قیز پورسغه گئدرسه ،بختی باغالنار
(ق.آ« .)5.اؤلو آشی» وئرمکده مقصد اؤلهنین روحونو سئویندیرمک و او بیری دونیادا اونون روحونو
ممنون ائتمکدیر (ق.آ .)18.قاشقاییالر اینانیرالر کی ،اؤلهنین روحالری اونالرال بیرلیکده گزر ،اونالری
گؤرر ،اونالرا کؤمک ائدر و یا اونالرا غضبلهنر.
قیرغیزالر اؤلو آشینی «قارا آش» (ژومابایف ،)2006 :70 ،قازاق تورکلری «یوغ آشی» (ناوانووا:206 ،
 )2020آدالندیریرالر .عراق تورکمنلرینین یاس اوچون بیشیردیکلری یئمگه اؤلو آشی ،اؤلو یئمگی ،اؤلو
آرافاتی ،اؤلو سوفرهسی ،شامِ غریبان ،کرکوک کندلرینده «شاوار» دئییلیر (بایاتلی.)2009 :399 ،
قوتادغوبیلیگده «یوغ آشی بولور یا اؤلوگ آتمغا» یوق آشیندان بحث ائدیلیر .ایلک چاغالردا یئمک قبره
قویولموش ،سونراالر روحونا باغیشالماق اوچون یئمک و حالوا وئرمک شکلینی آلمیشدیر (اینان ،ج:2.
« .)1991 :248شامانیزمده اؤنملی یئر توتان دینی تؤرنلردن بیری ده اؤلولره یئمک و ایچکی تقدیم
ائتمکدیر» (ششن.)1975 :128 ،
بابورنامهده یوخسولالرا و یاردیما احتیاجی اوالنالرا یئمک وئریلدیکدن و اؤلنلرین روحونا دوعاالر
اوخوندوقدان سونرا یاس پالتارالرینین چیخاریلماسیندان بحث ائدیلیر (آرات ،ج.)1970 :243 :2.
قاشقاییالر آراسیندا اؤلولرین روحونا بؤیوک سایغی ایله یاناشیالر و اؤلولر اونودولماز .بو سببدن ده هر
جمعه آخشامی اؤلولر یاد ائدیلر ،و اونالرین روحالرینا «خئیرات» دئدیکلری یئمک پایالنیر (ق.آ،2.
ق.آ .)14.عرفه و جمعه گونلرینده لوقما و حالوا بیشیریلر و قونشوالرا وئریلر .بئلهلیکله ،اؤلنلرین روحونون
شاد اولدوغونا اینانیالر (کاالفات.)2010 :419 ،
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قاشقاییلی آراشدیرماجی عماد حضرتینین دئدیگینه گؤره ،قاشقاییالر هر جمعه آخشامی اؤلولرینی یاد
ائدر ،مزارالرینی زیارت ائدر ،خئیرات گؤتورر ،موم یاندیرار ،دوعاالر اوخویارالر .خئیرات اولسون ،یعنی
خئیر اولسون دئیه بوغدا چؤرگی و خورما حالواسی بیشیریلهرک اؤلونون ثاوابی اوچون پایالنار (ق.آ.)6.
خئیرات آدالنان خورما حالواسی بوتون قاشقاییالردا یاس مراسیملرینین سمبولودور (ق.آ.)3.
آذربایجاندا دا اؤلهنین شرفینه یئییلن «آش» گلهنگینه ،اؤلونون آدینین آنیلدیغی اوچون بو گونه
آذربایجان تورکلری «آدینا» و «جمعه آخشامی» دا دئیرلر (جعفر اوغلو .)1956 :67 ،اودون قورویوجو
اؤزللیگینه گؤره تورکلر حتی اؤلولرینی ده شر روحالردان قوروماق اوچون اود قاالرمیشالر« :یئنی
دونیاسینی دگ یشن اؤلونون مزاری تک بوراخیلماز .بیری گنج یاشدا اؤلرسه ،یئددی گون سحر-آخشام
مزاری باشینا گئدیلر و چیراق و یا موم یاندیریالر .گوندوز بو چیراق و یا موم سؤندورولر ،گونش
باتدیقدان سونرا یئنیدن یاندیریالر (ق.آ .)3.چوقور اووادا اؤلونون یویولدوغو یئرده ایشیق یاندیریالر .بو
عادت اسکی تورکلردن بری چئشیدلی شکیللرده اؤزونو گؤسترمیشدیر .تورک اینانجالرینا گؤره قیرخ
گون بویونجا اؤلو ائوینه روحالر گیرمهیه چالیشار .اؤلوم روحالریندان قورونماق اوچون اؤلو ائولرینده قیرخ
گون ایشیق یاندیریالر (آرتون.)2006 :12 ،
 .7قبیر (مزار) داشی
اوغوزالر اؤلکهسینه سیاحت ائدن سیّاح ابن فضالن سیاحتنامهسینده بورادا اؤلن انسان اوچون ائو
شکلینده چوخور قازیلدیغینی و اؤلن آدامین قورتاغی ،قوشاغی و یایی ایله بوتون مال و حیوانالری ایله
بیرلیکده مزارا قویولدوغونو و اوزرینه پالچیقدان گونبذ کیمی کیچیک تپه دوزلدیلدیگینی ،اوزرینده
قوربان کسیلدیگینی ایضاح ائدیر.
تورک مزار تیپی ساییالن کورقانالرین تورکلرین یاشادیغی گئنیش بیر اراضیده یاییلماسی بو مراسیمین
تورکلر آراسیندا نه قدر اهمیّتلی اولدوغونو گؤستریر .عینی زاماندا ،مزارالرین اطرافیندا بالبالالرین،
داشباباالرین مؤجودلوغونا پروتوتورک دؤنمیندن قاشقاییالرا قدر یاشادیلدیغینین شاهیدی اولدوق .بو
گون یاشایان تورک خالقالری آراسیندا بو گلهنگی بو گونه قدر قاشقاییالرین قورویوب ساخالدیغینی
گؤروروک.
شهید اوالن و قهرمانلیق گؤسترمیش قاشقایلینین مزاری دیگر مزارالردان سئچیلر .مزارین اوزرینه
آسالن رمزینه بنزر داشدان حاضیرالنمیش قبیر داشی قویوالر« .قاشقایی طایفاالرینین تاریخی اوغوز
طایفاالری ایله اتنیک-تاریخی اویومو» آدلی اثرینده او ،قاشقاییالرین کؤچ یولالریندا تاپیالن بو آسالن
هیکللرینین مؤجودلوغوندان بحث ائدر (بایات.)1378 :106 ،
اسکی تورکلردن باشالیان داشبابا ،دیکیلیداش ،بالبال داشی گلهنگینین داوامی اوالن بو داشالر هم ده
گوج و قوّت رمزی کیمی بیلینمکدهدیر .بو گلهنک قیپچاق چؤلوندن موغولیستان بوزقیرالرینا قدر
گئنیش بیر اراضیده تاپیالن قوچ ،قویون و آت هیکللرینین زامانال دگیشمهسیدیر .عینی زاماندا قبیر
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داشی اوزرینده اؤلهنین شکلینین قویولماسینی تاختا کوکال ( قوغورچاق) ،داش آتا و بالبالالرین داوامی
کیمی ده دوشونمک اوالر.
«ائوین باشینین اوستوندهکی دوواردا کئچهدن فیقور وار .بو فیقور اوشاغا و یا هیکله بنزهر و افندینین
قارداشی یئرینه گئچر .قادینالرین باشالرینین اوستونده ده بونا اوخشار ماکت وار و او دا قادینین
باجیسی ساییالر  .بیر آز یوخاریدا ،ایکی ماکت آراسیندا داها کیچیک و ضعیف ،ائوین قورویوجوسو
ساییالن باشقا بیر ماکت واردیر» (روبروک.)2012 :34 ،
کئچهدن حاضیرالنان هیکله بنزهین بو فیقور (قوغورچاق) بو گون شکیلینی دگیشسه ده ،ایلکین
ماهیّتینی ایتیرمهمیشدیر« .قاشقایی تورکلرینده اؤلولر اوچون مزار داشالری حاضیرالنار و بو مزار داشی
شخصین روحونون داشیییجیسی کیمی ساییالر» (ق.آ .)5.شخصین مزار داشیندا اونون شکلی آسیالر .بو
قبیر داشی زیارت ائدیلر ،اونا توخونوالر ،صحبت ائدیلر ،حتی بایرامالردا قبیر داشینین اوزرینه یئمکلر
قویوالراق اؤلهنین روحونون بوندان خبردار اولدوغونا اینانیالر (ق.آ ،11.ق.آ .)24.اؤلهنین شکیلینین ائوین
دووارینا آسیلماسی قوغورچاق اینانجی ایله ایلیشکیلندیریلمکدهدیر .بو شکیللر ده روح داشیییجیسی
کیمی گؤرولر ،اؤپولر ،سانکی اؤلهنه توخونورموش کیمی توخونوالر.
عوضاهلل صفرینین سؤزلرینه گؤره ،مزار داشالرینین اوزریندهکی دامغا اؤلهنین هانسی طایفایا عاید
اولدوغونون و اونون شخصیّتینین گؤستریجیسیدیر .بو داشالرین اوزرینده اؤلهنین شخصیّتی
یازیلدیقدان سونرا حیات آغاجی و هر بیر بویون اؤز اوجاغینین  -طایفانین مؤهورونو گؤروروک.
قاشقاییالر دامغایا «طایفا اوجاغی» دئیرلر (ق.آ .)3.دامغانین دامغاالماقدان «یاندیرماقدان» یاراندیغی
اوچون اونا اوجاق آدینی وئردیکلرینی دوشونوروک« .داغ» -ایستی آنالمیندا ایشلهدیلیر« .داغماالماق»
اوددا قیزدیریالن دمیرین حیوانالرین قوالقالرینین اوستونه وورولماسیدیر .بو دامغاالما حیوانالرین
ایتمهسینین و یا باشقا طایفاالرین حیوانالرینا قاریشماسینین قارشیسینی آلماق اوچون گئچمیشده
ائدیلن داغماالما اشارهلریدیر (ق.آ ،2.ق.آ.)5.
قاشقایی آراشدیرماجیسی اوستاد حسین جدّی بایاتین فارس دیلینده یازدیغی «تاریخی اوغوز بویالری
ایله قاشقایی طایفاالرینین اتنیک-تاریخی اویومو» آدلی آراشدیرماسیندا قاشقایی طایفا و تیرهلرینین
مزار داشالری اوزریندهکی اوجاق -دامغاالریندان بحث ائدیلمکدهدیر .آی شکیللی دامغا «بیگدیلی» ،او
حرفینه بنزهین دامغا «فارسیمدان-ائیمور» طایفاسینا مخصوص ایدی (بایات.)1378 :106-110 ،
قاشقایی تورکلرینده «دامغا» و یا «اوجاق» قاورامالری سویو بلیرلهین عونصورالردیر (دولتآبادی:149 ،
.)2018
آمّا بو اوجاق -دامغایا آنجاق کیشی قبیرلری اوزرینده راست گلینیر ،قادین مزارالریندا ایسه آنجاق دایره
رسیملری وار .گئچمیشده اللـه حاضیرالنمیش بو اوجاق دامغاالر ایندی چاغداش قبیر داشالری اوزرینده
بیلگیسایار باسقی اوصولو ایله حاضیرالنماقدادیر (ق.آ.)7.
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آلتایالردا «اؤلوم گلهنکسل بیلینج طرفیندن بشر عالمیندن روحالر عالمینه گئچیت ،یعنی یئنیدن
دوغوش کیمی قبول ائدیلمیشدیر .بو سببدن دفن مراسیملرینده بیر نؤع دوغوم ریتوئالینین سمبولو دا
وار» (سرکینا.)2006 :186 ،
قاشقاییالردا مزار داشی اوزریندهکی «حیات آغاجی» دامغاسی دا اؤلومون سون اولمادیغینی اؤلهنین
روحونون حیات آغاجی واسطهسیله او بیری دونیایا چاتاجاغینا اینانیلیر .قاشقاییالرین دامغاالرال اشارهلی
مزار داشالری کؤچریلرین کؤچ یولالری اوزرینده هله ده مؤجودلوغونو قوروماقدادیر.
 .8اؤلو بایرامی و یاس گؤتورمه
بو بایرامین کؤکلری تورکلرین «تورا بایرامی» آدالندیردیقالری «اجداد بایرامی» ایله باغلی اولدوغو
دوشونولمکدهدیر .چونکو تورکلرده اجدادالرا و آتاالرا حؤرمت ائدیلمهسی اونالرین روحالرینین
اؤلمهدیگی اینانجی ایله باغلیدیر .اسکی تورکلر ایلین بللی واختالریندا اؤلموش آتاالرینین مزارالرینی
زیارت ائدیب اونالر اوچون قوربان کسرمیشلر .نوروز بایرامیندا اؤلولرین زیارت ائدیلمهسینین منشأیی
ایلکین میتلرین ایزینی داشیماقدادیر.
قاشقایی تورکلری نوروز بایرامیندان اوّل سون جمعه آخشامی اؤلن آتاالرین مزارالرینی زیارت ائدرلر .بو
گونه «اؤلولر بایرامی» دئیرلر (ق.آ .)45.قبریستانلیقالر زیارت ائدیلر ،قبیرلر اوزرینده مومالر یاندیریالر،
بایرام اوچون حاضیرالنان شیرین چؤرکلردن و شیرنیلردن خئیرات پایالنیالر (ق.آ .)5.اینانجا گؤره ،بایرام
گونلرینده اؤلن انسانالرین روحو ائولرینه گلر .اونا گؤره ده بو گونلرده اونالرین روحونو یاد ائتمک
واجیبدیر (ق.آ .)22.بو اینانج آذربایجان تورکلرینده ده وار .نوروزون اوچونجو چرشنبهسینده اؤلنلر یاد
ائدیلر .بو بایراما «قارا بایرام» و یا «اؤلو بایرامی» دئییلر ،اؤلو آشی وئریلر ،مزارالر زیارت ائدیلر (ق.آ.)33.
قیرغیز تورکلرینده بو اینانج اؤلولر آدینا آش وئریلمهسی و مؤلود اوخونماسی «چیت چیغارو» (قوخو
چیخارماق) آدی ایله گونوموزده ده ائدیلیر .قرآن ،مؤلود اوخوتما کیمی دینی آیینلرله قاریشدیریالراق
یاشادیالن بو اینانجین منشأیی اودون اوزرینه یاغ تؤکهرک اؤلولری ممنون ائتمک کیمی شامان
تؤرنلریندن قایناقالنماقدادیر (جوماکونووا2000 :77-78 ،؛ آلبایراق« .)2013 ،نوروز بایرامیندان بیر
گون اونجه قبریستانلیغا گئدهرک قوهوم و یاخینالرینین مزارالری باشیندا دوعا ائدرلر» (آلبایراق،
 .)2013نوروزون ان اؤنملی اؤزللیگی اونون بیرلیگی سمبولیزه ائتمهسیدیر .قاشقاییالر آراسیندا نوروز
بایرامیندان بیر نئچه گون اونجه قوهوم و قونشوالر طرفیندن یاسلی اوالن -اؤلوسو اوالن ائولره ،قارالی
ائولره باش چکیلر .بو گلهنک «یاس گؤتورمک» آدالنار.
« بایرام گلدیگی زامان اوباداکی هر کس اؤلوسو اوالن ائوه باش چکمهیه گلردی .قیرمیزی یایلیق اؤلو
ائوینین چادیری نین اوستونه آتیلماقدادیر .بو قیرمیزی یایلیق آنجاق نوروز بایرامیندا آتیالر .بونو بیر
قوهوم  -قونشو چادیرین اوستونه آتاردی .بو یایلیق گئچیجی اوالراق بایرام بویونجا بو ائوده یاسین
قالدیریلدیغینی گؤسترمکده ایدی» (قارا آسالن.)2010 :390 ،
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قاشقاییالردا «هماییل باغالما» آدالنان عادت-عنعنه ده وار کی ،یاسلی کیشی و قادین قولتوق آلتینا
شال باغالیارالر .یاس مراسیمی بیتدیکدن سونرا آغساققالالرین خواهشی ایله بو «هماییللر» آچیالر و
شخص یاسدان چیخمیش ساییالر .اؤلهنین یاسی قیرخ گون قونشوالر ،قوهومالر ،بیر ایل ایسه عایلهسی
طرفیندن ساخالنیلماقدادیر .نوروز بایرامی باهار بایرامی اولماقال یاناشی ،هم ده اؤلنلرین یاد ائدیلدیگی،
مزارالری اوزرینده شمع یاندیریلدیغی ،یاس ائولرینین زیارت ائدیلدیگی بیر مراسیمدیر .قاشقایی
تورکلری نوروز بایرامیندا اؤلن انسانالرین ائولرینه باش چکهرک چادیرالردان آسیلمیش قارا بایراقالری
آچاراق بیرلیک و دایانیشمانی قوروماغا چالیشارالر .قاشقاییالر آراسیندا نوروز بایرامینا بیر نئچه گون
قالمیش یاسلی  -قارالی ائول ر قوهومالر ،قونشوالر طرفیندن زیارت ائدیلر .اگر او ائولرده یاسلی قادینالر
وارسا ،او قادینالرین یاسی قالدیریالر .بو« ،یاس گؤتورمک» مراسیمیدیر (ق.آ .)17.نوروز بایرامیندان
اؤنجه عایله قوهومالری ،قونشوالر بیر آرایا گلهرک یاسلی ائوه باش چکر ،او ائوین قادینی اوچون رنگلی
پالتار و یا شال آلیب بوغچادا او ائوه آپارارالر .یاسی چیخارماق اوچون بو سؤزلر دئییلر« :یانان یئرینیز
یاماقالنسین» .اؤلوسو اؤلن انسانین جیگری یانمیش ،باغری یانمیش دئیرلر ،یعنی یانمیش یئرینیز
ساغالسین و رنگلی شال و یا الوان پالتار گئییندیررلر (ق.آ .)54.بعضًا آلدیقالری شالی بیر اوشاغین الینه
وئررلر .اوشاق یئرده اوتوران قادینین باشیندان قارا یایلیغی بیر آغاج بوداغی ایله آالر و قیرمیزی یا دا
رنگلی یایلیغی قادینین باشینا آتار .بونونال دا یاسدان چیخمیش ساییالر (ق.آ .)59.بورادا دقت چکن مقام
اوندان عبارتدیر کی ،اوشاق قارا یایلیغی الی ایله دئییل ،آغاج بوداغی ایله آالر .بو ایسه او دئمکدیر کی،
پیس حادثه اولدوغو دوشونولن اؤلومون و قارا گئیینمهنین او انسانی تعقیب ائتمهمهسیدیر.
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