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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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ن های شامانیسم در باورهای مرتبط با مرگ در میانشانه
 های قشقاییترک

 1یواصطفیموِنرا  •

 وسالم اهای قشقایی به دین ریشه باورها و عادات مربوط به مرگ در فرهنگ ترک :چکیده
 اسبی که ن دمهای سیاه و آبی، بریدگردد. پوشیدن لباسپیشتر از آن به باور شامانیسم برمی

ر دیگ وت کرده، بریدن گیسو، باز کردن سر، برعکس پوشیدن لباس، عید سیاه وصاحبش ف
های اسالمی نجزئی از آییها رایج است، اگرچه عاداتی که در مراسم عزاداری در میان قشقایی

 دهد.نیست، اما به عنوان آداب و رسوم اسالمی امروزه نیز به حیات خود ادامه می

و  ه شدههای قشقایی اشارهای پس از مرگ در میان ترکراسمها و مبه آیین در این مقاله

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. « عید مرده»و « عزاداری»موضوع 

 اری، عیدی، عزادهای سیاه و آبمرگ، بریدن گیسو، بریدن دم اسب، پوشیدن لباس :هاکلیدواژه

 .مرده
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 گیریش 

نین کیملیگی قاییالر تورکیاشایان اتنیک قروپالردان اوالن قاشسینده چئورهسی و بؤلگه گونئیین ایران
 ژیسیولون اتیمداشیییجیالری اوالن خالقالر سیراسیندادیر. قاشقایی سؤزونوکولتورونون اؤنملی و 

 مؤجوددور. لرچئشیدلی دوشونجها حاقیند

 : چیقالماسیآ)قئش( قایی کیمی -. سؤزون قاش1

« نین باشیتپه» – ”قاش»”غتینده نیر. ابو حّیان لاغین باشی معناسیندا ایشلهد -اغین قاشقاسید -قاشقا
نین تپه»بیری  مالریندانآنالسؤزونون « قاش-کاش»(، کالوسون لغتینده 1934: 72 وغلو،ا فرع)ج

اغ کئچیسی معناسیندا د - «یگقاشکا ائچ»الکار دیلینده ب-(، قاراچای1972: 670 الوسون،ک) «اشیب
ره حتیمالینی نظااولماسی ید یوکسکلیگه عاسی و مهن قاش سؤزوندن تؤرهدیلیر. قاشقایی سؤزونوایشله

یاراق ه اوغرایشیکلیگینگد (صامیتسیز )سس قایا شکلینده-«قایی»داغین باشی،  -«قاش»آلساق، سؤز 
چون بو قالری اوشادیبیلر. یوکسکلیکده، داغ باشالریندا یابرک داشدان عبارت قایا کیمی ده شرح ائدیله

 آدی آلدیقالری احتیمال اولونور.

 الماسی:آچیقآی کیمی  -. سؤزون قاشقا2

نین یدیلینده آی، آی تانریسهیتیت لرینده بیدهآهیتیت )هئت( قاشقایی سؤزونون  فلی سیدوعمیر
سؤزو « قاشقا»(. 2018: 23 ،فلی سورموشدور )سیدوکاسکا، کاسکو کیمی ایشلندیگی فیکرینی ایره

کاشکو سؤز -دیلیر. کاسکاایشله آنالمیندا« انسان آلنی»لرینده ده لهجه باتینین سیآذربایجان تورکجه
یق و آغلیق ایسه ایالهی وارلیقالرا، آغلیغی، پارالقلیغی و عینی زاماندا آی تانریسینی ایفاده ائدیر. پارالقل

قاشقانا نه “سمایا، گونشه و آیا عاید ائدیلیردی. بیز ایندی ده طالعیمیزین آلنیمیزا یازیلدیغینا اینانیریق: 
نین )آذربایجان دیلی« جکسنآلنینا نه یازیلیبسا اونو گؤره» -«جکسنسا اونو گؤرهفیازیلی

 ایلیشکیسیندنسؤزونون ایالهی، یارادیجی، آیال باغلی « آی-اققاش»(. 2007: 285 دیالکتولوگیاسی،
ولیزه بتورکلرین آی کولتونو سم اسکیقاالن سمانتیک دارالماالردان بیری اولدوغونو دوشونوروک. بو دا، 

ن ودییه باشالنمیشدیر. فردیلمهلی آتالر اوچون ایشلهائدیر. سونراکی دؤرلرده بو سؤز آلنی آغ لکه
دئییلیر کی، « قاشقا» لره : حیوانالرین آلنینداکی آغ حیّصهیازیرو معنا ایله باغلی بونالری وغلو باآغاسی
لرده آلنی آغ هلینده یئرلشن اؤلکیقدیم آرالیق دنیزی ساح و. چونکآنالمالردیراینانجا باغلی  اسکیبو دا 

ی اینانجی ایله کی آو بختیارلیق ساییلیردی. بونو تورکلرده موتلولوقحیوانین دوغولماسی 
کی آی سؤزو ده اورادان قالمیش اوالبیلر سیندهاوالر. قاشقایی سؤزونون سون حیّصهایلیشکیلندیرمک 

دن بوگون ده ایتیرمهباغینی ایله  ژیسیولوتمی «قاشقا آت»(. قاشقاییالردا 2013: 63-64 وغلو،ا)آغاسی
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ی ایلدیریم «قاشقا آت» اینانجینا گؤره، قورویوب ساخالییر. قاشقایی  (مقدسلیگینیقوتساللیغینی )
ین توکوندن «قاشقا آت»دیر. اونا گؤره ده، بو کیمی)مغناطیس( وورماز، بو آتین آلین توکلری ماقنیت 

 (. 1. آ.قسین )چادیرین قاپیسینا باغالییرالر کی، چادیرا ایلدیریم دوشمه

جک و بو ث ائدیلهاینانجالردان بح ننشکیللهدا اؤلوم و اؤلوم اطرافینتوپلوموندا قاشقایی آراشدیرمامیزدا 
مین دیر. اسالالجاقو شامان اینانجالری ایله باغلیلیغی آراشدیری ایلیشکیلری کولوژیتاینانجالرین می

 اسکیخو ین بیر چومذهبیندن اوالن قاشقاییالر آراسیندا اؤلوم و یاس حاقیندا مراسیم و اینانجالر شیعه
ی ایسه لمیش، بعضیلردیر. بونالردان بعضی عادتلر اولدوغو کیمی قایقالرینین قالتورک اینانجی

وروک م آتی اوداؤلو»لر شکلینده دیلده مؤجود اولماقدا داوام ائدیر. شمیش ایفادهلیبالادئییملرده، ق
ز. انیماوجا تق لجاها یاتاسی. اؤلوم هاپیسی دمینینگ قدیر کی، واری کسیهدر. اؤلوم بیر دوگئ)یوگوروک( 

 (.2009: 29 ،نوریانارلر )یدئ «دیرحقاؤلوم 

 . اؤلوم 1

ده نین سون سیاحتی کیمی قبول ائدیلیر. قاشقایی تورکلرینسی و جانلیاؤلوم روحون بدنی ترک ائتمه
دیلیر. روحون لری ایشلهایفاده «روحونو تسلیم ائتدی»و  «سون نفسینی وئردی»اؤلوم اوچون ان چوخ 

 ، روح و جان کیمییگمل، اؤلوم سی، اجل، وعدهوغو دوشونولور. اؤلومون گلمهاولدایلیشکیلی نفسله 
دیر. «لاج»اؤلومون گلیشی  . دیلیرایشلهلری ده ایفاده« حیاتا گؤز یومدو»، «جان وئردی»سؤزلرله، 

 «ج وئرمیراجله با». «اش آراسیندادیراجل گؤزینن ق»دئیرلر. « اجلی گلیب»یه نیلن خستهاؤلومو گؤزله
ان مآ هاجل گلند» ،«دورخچارا یو هاجل»، «لرگلن آدام اؤ اجلیمار آدام اؤلمز، ئب»(. 15.آ.ق، 7.آ.ق)

 (.2009: 16 ،نوریانا) «زائدم خبر، هاجل گلند». «باش آغریسی باهانا هاجل گلند»، «وئرمز

، «اپشیردیت نیجانی»قاشقایی کؤچریلری آراسیندا اؤلوم سؤزو تابو ساییلدیغیندان اؤلن آدام اوچون
ئتمک سؤزو اؤلومله دئیرلر. بورادا گ « او دونیایا گئتدی»، «یشدیگدونیاسینی د» ،«روحونو تاپشیردی»

ن بیر قاچینیال ن و. اؤلوم گئری دؤنوشو اولمایان بیر سیاحت اولدوغو اوچون قورخوالایلیشکیلندیریلیر
ساغلیغینا باش لنلرهدئیرلر. اؤ« ولماسینگئدیشین اولسون، دؤنوشون ا». بیرینه قارغیش ائدنده دورومدور

او بیری  یرلر.دئ« گئتمیشلره و تورپاغا اسیر اولموشالرا عیسین جمهائل/تاری رحمت ائتسین»گلنلر 
« اغیشالدیبنو سیزه مروؤعآتام اؤلدو، »دونیانین وارلیغینا و روحون یاشادیغینا دا اینانیلیر. دئیرلر کی، 

 (. 66.آ.ق)

، . اؤلولر دهاق قالیروالرادیر، انسانین روحو ایسه اؤلدوکدن سونرا دا بدنه باغلی وح جانلیتئزجانا گؤره، ر
در. داوام ائ یرلر. اؤلولرین روحو دیریلردن قیصاص آلماغایرالنماق ایستهطدیریلر کیمی حؤرمت و خا

و  ینا یئمکالرنی یاخشی قارشیالماق الزیمدیر. اونالرین مزاربونون قارشیسینی آلماق اوچون جنازه
 (.1996: 115-116 دیر )تئزجان،سئودیکلری اشیاالر قویولمالی
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 و عادتلر  جاینان کی. اؤلومدن سونرا2

 سی آسیلماسی، قارا و یا ماوی رنگلی پالتار گئییلمه  ق. قارا بایدا2.1

یر دیشیلمکیمی وئر« اولو/یاس بولدی»، «هالک»، «اؤلوم»زیان(  ،)ضرر« یاس»لغتینده  کاشغرلی
 کیمی وتانیاسلی، یاس ت-یاسلی « ماتم–یاس »(. ابو حّیان لغتینده ده III ،159: 1985)آتاالی، 

 ارس دیللرینه ده(. یاس سؤزو تورکجه بیر سؤز اولوب، عرب و ف1934: 121 وغلو،ا فرعوئریلمیشدیر )ج
 (. 2021: 126-127 (،فئچمیشدیر )اردم )ممدوگدن تورکجه

. ینیربیلق دا والرااولو باؤلوم، آغری و یاس سم کولتورلردهباشقا بوتون  الریندانآنالمقارا رنگ دیگر 
نن قارانین هلرده ایشلسی کیمی ایفادهیا گؤره، قارا گون، قاراالر باغالماق، قارا بولودالرین چؤکمهکافالی
قارا ». دیرمون رنگی قارا(. قاشقایی تورکلری آراسیندا دا اؤلو1997: 23 دیر )کافالی،ماتم و آغری آنالمی

ارا رپاغین، ققارا تو» اوچونآدام . اؤلن آنالمیندادیراؤلوم « قارا اجل»اؤلوم خبری معناسیندادیر، « خبر
ازی معنادا لر ده مجا گوندئیرلر. قارا اجل، قارا تئللی قارا اؤلوم، قارا تورپاق، قار« یئرین پایی اولدو

سئوینرلر.  لر ده، تورپاغا باسدیریلماسیناومونه کدرلنسهاؤلونون اؤللشدیریلیر و  جانلیالشدیریلیر. شخصی
میرسن اؤزونه قارا هتاگر ایس»ده ده اؤلوم ، شرفله اؤلدو دئیرلر. اوغوزنامه«تورپاق بو آدامی قبول ائتدی»

غیران اچاؤلومو ، رپاق( قارا رنگله ایفاده ائدیلمیشدیر. قارا یئر، قارا تو1989: 1:315 )اؤگل،« اؤلوم
 بو بیر»و بیلیک . قوتادقیندیرغودا یایقارا یئر و قارا تورپاق، بیر مزاردی: بو آنالییش آنادول»لردیر. ایفاده

: 2 اؤگل،لیگیندن بحث ائدیردی )نین فانیرک دونیا تورپاغیال چک دئیه ناوووج )اوووجدا( قارا تورپاقدا
255 :1995 .) 

دیر. یاس یسهنین خبر وئریلمسیآسیلماسی دا اؤلوم حادثه «ایداققارا ب»دفن ائولرینی گؤسترمک اوچون 
 اؤنملینین یراسیملرتورک توپلومالریندا دفن م اسکیآسیلماسی « قارا بایداق»ائولرینه و چادیرالرینا 

(. 12.آ.قآنالر ) غینیدیر و هر کس او ائودن اؤلو چیخدیولالریندان بیریدیر. قارا بایداق ماتم رنگیبسم
یرمیزی، قائوینه  . تویآذربایجان تورکلرینده ده یاشادیلماقدادیر نگیگلهاس ائوینده قارا پارچا آسماق ی

لرین لهیردا دا اؤلوسو اوالن عاالق(. اینانا گؤره قازا33.آ.قرالر )ایاس ائوینه ایسه قارا پارچا و یا لنت باغالی
ق الردا یاسلی چادیرالرا قارا بایراقازاق-(. قیرغیز1986: 189 ر )اینان،چادیرالریندا یاس بایراغی قارا اوال

والراق ادیر. یاس عالمتی هدآسیلماقدا؛ اگر اؤلن شهیددیرسه یاس عالمتی آغ بایراغا چئوریلمک
دیر. بونا اساسًا سی ایله باغلیسی مرحومون یاخینلیق درجهقادینالرین قارا و یا ماوی رنگ پالتار گئیمه

وتان قادینالر لیکله، یاس تهاؤلنده قارا، قوهومالری اؤلنده ایسه ماوی پالتار گئیینرلر. بئلقادینالر ارلری 
 (. 2008: 9 ،قبایرایه داوام ائدرلر )آلبیر ایل عرضینده  قارا و یا ماوی پالتار گئیینمه

ن ائویندن قارا سی، مرحوموکی  قاشقایی  توپلومو آراسیندا  یاسلی  انسانالرین قارا گئیینمهگونوموزده
دیر. قاشقایی قارغیشالریندا دئییلر کی، سیولو کیمی گؤرونمهببایداق آسیلماسی قارا رنگین یاس سم

نین اؤلومو ،  قوهومونون  و یا اری«اوالسان قیایلیق/قارا یاغلی»، «سنینیب، گؤی بورونهیقارا گی»
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دئیه بیر دئییم ده وار. « ورون آغ اوستونگؤی و»( . قاشقاییالردا 7ق.آ.آرزوالنان شخص اوچون دئییلر )
چا یوخ ایدی، قادینالر ساچالرینا یاغلیق و یا چارقاد ققوال -ئچمیشده چارقادگ، آنالمیبو دئییمین 

تم رنگی اوالراق قارا و یا گؤی رنگلی ا. یاس واختی دا آغ پارچانین اوستونه مباغالردیالرعوضینه آغ پارچا 
 پارچا باغالیاردیالر. 

ی نیل رنگ یقالریالیق اوزریندن بئللرینه باغالدخمیّلی گئییملری اوالن آرکیشیلر مراسیمینده  یاس
ر. بو دا رالاا آترینند گؤی و یا قارا نظرده توتولور( رنگلی شالی آچار و بویونالوآدالندیردیقالری )ت

ا اونا یتانین و اسی آاولمئچمیشده آرخالیغین اؤنونون آچیق گکیشیلرین یاسلی اولدوقالری آنالمینا گلر. 
نین دیر. کیشیبو گون آنجاق دئییم کیمی یاشادیلماقدا نکگلهنین اؤلومونو بیلدیرردی. بو یاخین بیری

المتی نی )یاس عردیلر. قادینالر ایسه شالیدئی« بابان )آتان( می اؤلدو»نین اؤنو آچیق اولسا آرخالیغی
دینالرین رین و قایشیلر. عینی زاماندا، قاشقاییالردا یاشلی کاوالن چادیرسویو( بئللرینه باغالیاردیال

 (. 7.آ.قادت وار )عآدالنان بیر ده « هماییل باغالما»دیکلری رک دویونلهئچیرهگشالالرینی قولتوق آلتینا 

شخص لیکله بئلهر و آچیال« رلاییلهم»ی ایله بو گساققالالرین ایستیاس مراسیمی بیتدیکدن سونرا آغ
ر. اسی یاس توتلهیر. مرحوما قیرخ گون قونشو و قوهومالر، بیر ایل ایسه عاچیخمیش ساییال یاسدان

گ گؤی رنسه ایا ایل سونر ، ایکیبیر ایلدن سونرا یاشیل، نین یاسینی توتان قادین بیر ایل قارااری
سه، همک ایستلنئوادول اولدوغونو بیلدیریر، اگر بیری  یرسهگئیینردی. اگر بیر قادین گؤی رنگ گئیین

 (. (. 24آ.ق.، 7ق.آ.نالیاردی. )آونو و  دول اولدوغونو ینین اؤلدونین رنگیندن اریاونون پالتاری

م ایچون آنام منو»دیر. هدقورقود داستانیندا ماتم رنگی کیمی بیلینمک قارا و گؤی رنگلی پالتارالر دده
 (.2004: 170 )ارگین، «م توتسونیاسو هایلیند «اوغوز کالین»ارینسون سارا قگؤک گئیوپ 

دت ئدر. بو مساغلیغیندا قیرخ گون قارا گئیینمک مرحومون قارانلیق دونیادا اولدوغونا داللت اباش
ندیر. قاداغا اده قاتیلماق سینه قارا گئیینمک، بایرام ائتمک، هر هانسی شنلیکلرلهیعانین اؤلهعرضینده 

لردن و تیره ا، هم ده طایفلهی. هم عاگؤزلملنیرمراسیملرینده ده یاس باشقا تؤرنلرده دایانیشما توی و 
 . (1349: 38 ،نصیری) اوالن انسانالر یاس ائوینه کؤمک ائتمک اوچون بیرلیک گؤستررلر

 اوخشاما    -. آغی  مراسیمی 3

(. 2018 :66 گون،ررالنیر )ایطکیمی ده خا« آغالییجی یاسسی-یوغچی سیغیتچی»الریندا تاورخون یازی
نان آغی ( آدالآنالمیندادیرن نکور آغالیاوه-نکوروه، یلگ)سی« سیگیلجی»تورکلر آراسیندا اسکی  کسرو

آدالنان یاس « وغسا»ده تورکجهاسکی (. 1998: 216 ،کسرودئینلردن عبارت قروپدان بحث ائدردی )
« شیون»و  «ئمکوای د» ،«دئمک ثیهمر»دئیرلر. « شاماخاو»غیالرا قاشقایی تورکلری آ ،هنیشعرلر

سی انین طایفاؤله« وای دئمک»رخاسینجا آغی )اوخشاما( دئمک،  آدیلر. اؤلونون سؤزلری ده ایشله
قالسین،  اشین بوشبر( داؤلنده مزار )ق»اوچون  نه قدر اؤنملی اولدوغونو بیلدیریر. حتی قارغیش دا وار: 

 (. 12.آ.ق)« نین اولماسیندالینجا وای دئیه
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ن  هدئی رثیهماؤزل ، غیالرآبئله تصویر ائدیر:  نگینیگلهآدلی اثرینده آغی « ور یازیالریفولکل»گؤز باش
سینه جهویلمه درا سئقادینالر طرفیندن اوخونور و  اؤلونون سوسیال ستاتوسونا،  انسانین خالق آراسیند

ونا الری قروپاهنیؤرن متبیلیرلر. رک یاییلیر، خالق ماهنیسینا چئوریلهیشهگآغیزا و د-گؤره آغیزدان
 اوالردی دوزگون گؤره لیریک خالق ماهنیسی دا حساب ائتمک داهااؤزللیکلرینه غیالری آداخیل اوالن 

 (. 1986: 246-245 گؤز،)باش

حونو ی ایله رویال ایفا ائتدیگی بعضی هاواالرین تأثیرباخشی قوپوزو-قامکؤپرولونون دئدیگینه گؤره، 
 رین صیرفیشاع لرله یاس مراسیمینی جانالندیریردی.وم ائتدیگی سؤز و بستهترّن عظیم ودینلندیریر، ت

سئویملی نین اؤلهئچدیکده یاس مراسیملرینده گ نملریئرینه یئتیردیگی ایلک دؤ وظیفهدینی -سئحری
ی حیاتیندان مجازنین اؤله(. آغی 2004: 71 یارانماغا باشالدی )کؤپرولو، سینی یاشاداجاق شعرلرخاطیره

یر و یفلهرتعرک اونو رهگتی اؤرنکلرکیلده بحث ائدر، اؤلوموندن، کاراکتریندن، یاشامیندان آبارتیلمیش شو 
 قاشقایینر. هشکلینده سؤیل بایاتیلرله هملی کلرک قافیهدئیه« اوخشاما»یرکن ده بونالری سؤیله

لر، ارا گتیریناغو  رین باشینا سازشخصلرین اؤلدویو واخت مطلق قباؤنملی تورکلری آراسیندا گنجلرین، 
تمیش خیدمت ائ دبیاتچیالر و خالق اوچونر، اییرلر. ائلخانالر، شاعسؤیله ،ییرالرالر یبییرچیالر گل

نین مشهور مغّنیسی و ی(. قاشقایی تورکلر6.آ.ق، 3.آ.قانسانالرین اؤلومونه خالق توپلو حالدا قاتیالر )
خالق  -لری اونون مزاری باشیندا ییرالدی راسیمینده طلبهنین دفن مپروین بهمنی ،موسیقیچیسی

 . دیالرماهنیالری اوخویاراق، اونو سون سفرینه یوال سال

 سی لماسی، آتین قویروغونون کسیلمهسی، باشین آچی. ساچین کسیلمه4

نی و نین قولالرینی، آلینالرینین یاخینالریبحث ائدرکن اؤله تؤرنلریندندوت تورکلرین یاس وهر
نین قویروغونون تیآ(. اؤلن آدامین 2005: 30 اوزلرینی خنجرله کسدیکلرینی ده وورغوالمیشدیر )بایات،

ینه نین باشینی آچماسی، ساچالرینی یولماسی، اوزلرینی جیرماسی، دیزلرسی، اوغوز قادینالریکسیلمه
ر ازا چیخرینده ده قارشیمیلقورقود حکایه دهسی دووراراق آغالماسی، آغی چیخاریب قارا گئیینمه

 لومله باغلیی بایات اؤجداوستاد حسین آراشدیرماجی (. قاشقاییالردان اوالن 2004: 130 )ارگون،
ون انجی اوزسمک اینکنین قویروغونو آتینین اؤله: قاشقاییالر آراسیندا آچیقالمیشدیراینانجالری بئله 

ند گؤی ونا تین بوینو، آتنین یالی، قویروغو کسیلرین آتین آدامهایللر بویونجا قورونوب ساخالنمیشدیر. اؤل
و گون بور. حتی وشدبی اؤلمیرنگلی چادیرسوو آدالنان پارچا آسیالردی. بو او دئمکدیر کی، بو آتین صاح

. (7.آ.ق) ئیرلرد« نین قویروغو کسیلسینگؤروم سنین آتی»ده کیمسه اؤلومله باغلی قارغیش ائدیلنده 
الغا غا و قیش. یایالزر و اونا هئچ کس مینمارک بیر مدت ساخالییهآدامین آتینی بزهقاشقاییالر اؤلن 

 (. 1997: 40 ر )چلیک،کؤچدوکلری زامان دا بو آت عینی شکیلده بوش و بزنمیش حالدا آپاریال

رینی بیرچکل -سینی، آلین و قوالقالرینا یاخین ساچالرینینین اؤن حیّصهیاخینی اؤلن قادینالر ساچالری
یوالر، یاخود ساچالرینی کسیب تابوتون اوستونه آتارالر. عزادار، یعنی یاس توتان قادینالرین بیرچکلرینی 

« ساچین کسیلسین، قیز»نین عالمتلریندن بیریدیر. خالق آراسیندا نین یاس توتماسیسی او قادیکسمه
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 آ.ق، 7.آ.قنون ایستندیگینی بیلدیریر )قارغیشی دا واردیر کی، بو دا قارداشین و یا یاخین آدامین اؤلومو
نین ساچینی فری یاخینی اوالن بیر قادیص اهللعوض یرییسی و شاعج(. قاشقایی آراشدیرما11

نین شاهید اولدوغونو بئله ایفاده ائتمیشدیر: قاشقاییالر آراسیندا بیر قیزین گنج قارداشی سیکسمه
 (. 3ق.آ.اوزرینه آتار. )اؤلرسه، او قیز ساچینی کسر، مزارین، تابوتون 

او  رک مزارا قویولماسی، اؤلدوکدن سونرا یئنیدن دیریلمک و یادیلهساچین گیزله»آچانین فیکرینجه، 
« دیرلیسی کیمی قبول ائدیلمهنین ایفادهفیکری تامامالنماق -یک اولماماقکبیری دونیایا سیاحتده اس

ل قاالن ان سونرا دوی شامان عادتینه گؤره باسدیردیقدبلتیر تورکلری اؤلولرین»(. 2019: 146 ود.)آچا 
یاخاسی »ول قادین دتورکلرینده  یاسیبیر .(1952: 25 )اینان،« نین هؤروکلرینی اورتادان کسرلرقادینی

، هؤرویون (. یایلیغین باشدان آچیلماسی2013: 182ب: ود.گزر )لوووا « جیریق، هؤروکلری آچیق
 ق هم دینیدیر. باش آچماق، ساچ یولماولو اوالراق گؤرولمکدهباس سمسی یآچیلماسی، ساچین کسیلمه

ه ؤزلویوندئییملر س. آذربایجان ددیرنگیگلهتورک  اسکیاجرا ائدیلن تؤرنلرینده ، هم ده یاس تؤرنلرده
)آذربایجان  نیرآنالمالریندا ایشله« قارغیماق »، «ساچالرینی یولماق »، «آغالماق»باش آچماق 

 ساغلیغینا گئتمک اؤلن آدامین(. آذربایجان تورکلرینده باش2005: 86 سؤزلویو، لردئییمسی تورکجه
سینده ده هیلیر. تورکیه تورکجدئی« ساغلیغی وئرمکباش»یاخینالرینا اوزونتولرینی بیلدیرمک اوچون 

نکسل هلگباشالرینا  کیشیلر نیه گئددئیرلر. تورکمنیستان تورکلرینده جنازه« باشین ساغ اولسون»
: 27 اینانچالری، قالخدئیرلر )تورکمن « م سوووشسونغم وار، غباشیندا »اخار و قالپاقالرینی ت -بؤرکلری

2005 .) 

 یایلیغین»، «اسینقارا گوندن باشین آچیلم»، «باشین باتسین»، «باشینا تورپاق تؤکوم»عینی زاماندا 
ناسینی نن باش سؤزو اؤلوم معهایشل کیمی دئییملرده «اؤلدوردون -باشینی یئدین»، «بوش قالسین

و  رینی آچارلردیر. یاس مراسیملرینده یاخینینی ایتیرن قادینالر آغالیارکن باشالدوغوران ایفاده
 ساچالرینی یوالرالر.

  (دفناؤلو گؤممه ). 5

ایم ق»، «اؤلویو قویوالدیق»، «تورپاغا تاپشیردیق»، «قاتدیق تورپاغا»اوچون  «اؤلو باسدیرماق»قاشقاییالر 
، «یئره وئرمک»و هتورکلری ژئرل ق(. قازا24.آ.ق، 13. آ.ق، 7. آ.ق) درلری ایشلهلرینایفاده« ائتدیک

اغا وئرمک، پدی توریتمئی« بئروو هژئرگ اّییتیم»، توپراغا تاپشیرماقنی جنازه« تاپسیروو هنی ژئرگهدئن
 درلر )ناوانووا،لری ایشلهکی ایفادههیندشکل سون سفرینه اوغورالماق« اریپ سالووغا شیغسونگی ساپار»

گئتدیگی ائوه قاییتدیغینا و اؤزو ایله باشقاسینی دا آپاراجاغینا نین اؤله(. قاشقاییالردا 2020: 204
دئیرلر. وای وای گتیریر، یعنی یاس « اؤلومون ایزی ایتسین، یولو باغالنسین»اینانیلیر. اؤلن آدام اوچون 

 ،نوریانا)« ویمی تانییاائ، اجل یورام کخورقمورام، خورقبووام اؤلوموندن »(. 24.آ.قیاس گتیریر دئیرلر )
راست گلینیر.  هدبیچیمینه (. کؤچری قاشقاییالر آراسیندا تورپاغا امانت ائتمک دئییلن دفن 2009: 45

اولونور و  یریستانلیقدا دفنقکؤچ زامانی اؤلنلری اؤزلری ایله آپارماق چتین اولدوغوندان یاخینلیقداکی 
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دئییلر. « اؤلوموزو سنه امانت ائتدیک»دیگینه اینانیلیر. بو دفن زامانی تورپاغا بیرده چورومهقین بو تمئیی
بریستانلیغیندا دفن ائتمک اوچون قبیردن گؤتوروب اؤز قبی جسدی بو یچونکی داها سونرا اؤلو صاح

ی گؤرونور. حتی اؤلن آدامین آرخاسیندان ر. قاشقایی فولکلوروندا تورپاق، یئر جانلی وارلیق کیماآپار
 دئیرلر. « شیطان خبر آپارار»، «یئرین ده قوالغی وار»دانیشماق خوش قارشیالنماز و بو زامان 

یئر  ان سونرادیقدتورک توپلومالریندا اؤلولر گون باتدیقدان سونرا دفن ائدیلمزلر. چونکی گونش بات
 (. 1991: 71 ،یفقاالر چیخاراق انسانالری تعقیب ائدرلر )سایالرسا، یئرین آلتیندا اوالن شر روحالزقا

ا دفن ورتادان سونرالرده گونبوتون تورک دونیاسیندا اؤلولر گون باتدیقدان سونرا، حتی بعضی بؤلگه»
نه یدلندیگیکیل/. چونکی تورک توپلومالری گون باتیمی ایله بیرلیکده یئرین مؤهورلندیگینهزائدیلم

سی گون تهفات ائدرسه ائرورتادان سونرا وا( قاشقاییالردا دا اؤلن آدام گون2007: 4 گؤر،)گون« رالرااینان
غورسوز ونلری اوگنبه ر. قاشقاییدا شدفن ائدیلر. اؤلولری گون باتاندان سونرا دفن ائتمک گوناه ساییال

ن گونو دف ن شنبهسی اؤلموشسه، او اؤله گئجهعجمیاخینی گونلر حساب ائدیلر. اونا گؤره ده کیمینسه 
 (. 6. آ.ق، 3.آ.قؤمولر )گنو گو ازاراولونماز و گون باتدیقدان سونرا دا اؤلو دفن اولونمادیغیندان، او اؤلو ب

سینی قویماق اعصح و ئتسب قاشقاییالردا تابوتون اوزرینه خالچا و کیلیم آتماق، مزارینا مؤهورونو، اؤلونون
ی یلیملرینکلچا و قادینالری اؤز کفنلرینی و تابوت اوستو خایاشادیلماقدادیر. حتی قاشقایی نگی گله

 یم آغاجیمبو من»ر: اییرآرالر. بیر قادین ان یاخشی توخونموش خالچا و کیلیمینی ادن توخویاّولجه
قازینتیالر زامانی  کئولوژیک(. آر7.آ.قیعنی منیم تابوتومون اوستونه قویولماسی اوچوندور ). «دیراوستونه

 رینده دهفن عادتلدرین اپیالن کئچه و حیوان دریلری ده بو اینانجال اوزالشماقدادیر. تورکمنلبیرلردن تق
 (. 2006: 187 دیر. )سرکینا،داوامی نگینگلهده بو « سیدیلمهنین ایپک خالچاالرال بزهتابوتون اوزری»

وغول و ال ار. جاهاوت اولونو ناغارا دع یشنلر اوچون سازگی ددن اّول اؤلن، گنج یاشدا دونیاسینائولنمه
ون آغالیاراق ترس (. گنج یاشدا اؤلن گنجلر اوچ22.آ.ق) یاخیالرنا خینا آیاقالری-ل قیز اؤلنده الاجاه

لر مزاری اوزرینده توی چادیری لهیعضی عابار، سنین اوستونه دوواق آ(. قبری12.آ.قالئی اوینایارالر )ه
ئودیگی قیز وارسا، تابوتو (. اگر اؤلن ارککسه و س30.آ.قندیرارالر )قورار و قیرخ گون بو چادیردا چیراق یا

. آ.قتیریلر )وستونه گا نتابوتو بریستانلیغا آپارارالر، یا دا او قیزقرک ئچهگنین اطرافیندان او قیزین ائوی
ونو یرخینجی گنین اؤلونون ق(. ترس اوالنین اؤلومو و چتینلیگی ایفاده ائتدیگینی، خاکاس تورکلری1

گونشین عکس استیقامتینده  دفعه 3بریستانلیغی ترک ائدرکن مزارین باشینا قاؤلن آدامین یاخینالری 
ابدی اوالراق  مکاندان مان وشعوروندان، زاژی ولوترالر و بو دا اؤلن آدامین میاالشعدوالناراق اؤلو ایله ودا

 (. 2013: 181ب: ود. قوپماسینا اشاره ائدر )لوووا

 ت خئیرا -ئونگوش، اؤلو حالواسی ز -ی. اؤلو آش6

 رکهاونالر اؤلدوکدن سونرا دا اونالرین روحونا و مزارینا گؤستریل سایغیگؤستریلن  آتاالرا آتاالر کولتوندا
اولدوغونا اینانیلمیش و بونا گؤره ده یاس  ایلیشکیداوام ائتمیشدیر. اؤلولرین روحو ایله دیریلر آراسیندا 
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رک روحالرینا قوربان کسیب آش وئریلمیشدیر. یاس مراسیملرینده وئریلن یئمکلر لهئچیریگمراسیملری 
یشمیش و گنین دنین روحونا کسیلن قوربان مراسیملریتورکلرده اوالن اجدادالری اسکیده اصلینده 

 دیر. واریانتالری گلیشمیش

(. 1986: 3:143 )آتاالی،« فن ائدیلدیکدن اوچ و یئددی گونه قدر وئریلن یئمکدماتم، یاس؛  -غیو»
سی، وئریلمه نین روحونا اوچونجو، یئددینجی، قیرخینجی گون یئمکاؤلهتؤرنلرینده قدیم تورکلرین یوغ 

 دهنلرینده تؤرقاشقاییالرین یاس  نکلریگلهؤلن آدامین قهرمانلیقالرینی ترّنوم ائتمک ا -آغی دئمک
بیر قتورکلر کیمی کؤکا اساسًا اوغوزالرین دبیلگیلره  ین وئردیگیالنضاینان، ابن ف یاشادیلماقدادیر. آ.

 دیکلریدوزنلهراسیمی آش م-غیوک( دوزلتدیکلری، بالبال قویدوقالری و یوؤان )هغاوزرینده کور
 (. 1986: 10 )اینان، دیربیلینمکده

 قتوومو اول وگوارمازسام اؤلد اوچ آیدا»یرالنیر. طخادستانالریندا دا قورقود  دده نگیگلهیئمک وئرمک 
 (. 2004: 169-170 )ارگین، «آتوم بوغازالیوپ آشوم ویرسون یرغ، آیبیلسون

ؤنجه ا اادیرینچ غدئیرلر. پورس« نقوشهوهز»ینه ایسه گ، اؤلو یئم«غپورس» قاشقاییدا یاس مراسیمینه
ی قیزالرین ج و سوبابیرچک قاریالر، سونرا ایسه او بیری قادینالر گلر. گنساققالالر، سونرا آغخانالر، آغ
نار ه گئدرسه، بختی باغالغگر سوبای قیز پورس(. اینانجا گؤره، ا7.آ.قسی خوش قارشیالنماز )بورایا گلمه

 ونواونون روحا روحونو سئویندیرمک و او بیری دونیادنین اؤلهوئرمکده مقصد « اؤلو آشی»(. 5.آ.ق)
ی ، اونالربیرلیکده گزر روحالری اونالرالنین اؤله، (. قاشقاییالر اینانیرالر کی18.آ.قممنون ائتمکدیر )

 نر. گؤرر، اونالرا کؤمک ائدر و یا اونالرا غضبله

: 206 )ناوانووا، «یوغ آشی»تورکلری  ق(، قازا2006: 70 ،ف)ژومابای« قارا آش»قیرغیزالر اؤلو آشینی 
اؤلو  ی،گو یئمه اؤلو آشی، اؤلگنین یاس اوچون بیشیردیکلری یئمراق تورکمنلریع( آدالندیریرالر. 2020

(. 2009 :399 بایاتلی،)دئییلیر « شاوار»غریبان، کرکوک کندلرینده  سی، شاِمآرافاتی، اؤلو سوفره
بره قا یئمک چاغالرد بحث ائدیلیر. ایلک نآشیندایوق « آشی بولور یا اؤلوگ آتمغا غیو» هدبیلیگوغوتادق

 :2.، جاینانیر )ق اوچون یئمک و حالوا وئرمک شکلینی آلمیشدقویولموش، سونراالر روحونا باغیشالما
قدیم و ایچکی ت بیری ده اؤلولره یئمکتؤرنلردن یئر توتان دینی  اؤنملیشامانیزمده »(. 1991: 248

 (. 1975: 128 )ششن،« ائتمکدیر

الر ونا دوعاحین روو یاردیما احتیاجی اوالنالرا یئمک وئریلدیکدن و اؤلنلریوخسولالرا ده هبابورنام
 (. 1970: 243: 2ج.دیلیر )آرات، ائ بحث نین چیخاریلماسینداناوخوندوقدان سونرا یاس پالتارالری

بدن ده هر ز. بو سبودولمایاناشیالر و اؤلولر اونسایغی ایله قاشقاییالر آراسیندا اؤلولرین روحونا بؤیوک 
، 2.آ.قایالنیر )پدئدیکلری یئمک « ئیراتخ»یاد ائدیلر، و اونالرین روحالرینا  اؤلولر ه آخشامیعجم
لرین روحونون لیکله، اؤلنریلر. بئلهما و حالوا بیشیریلر و قونشوالرا وئقه گونلرینده لوعو جم (. عرفه14.آ.ق

 (. 2010: 419 ر )کاالفات،شاد اولدوغونا اینانیال
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د ولرینی یاآخشامی اؤل معهجنین دئدیگینه گؤره، قاشقاییالر هر اد حضرتیآراشدیرماجی عمقاشقاییلی 
سون، یعنی یرات اولر. خئیاندیرار، دوعاالر اوخویارال مومائدر، مزارالرینی زیارت ائدر، خئیرات گؤتورر، 

(. 6.آ.قایالنار )رک اؤلونون ثاوابی اوچون پخئیر اولسون دئیه بوغدا چؤرگی و خورما حالواسی بیشیریله
(. 3.آ.قولودور )بنین سماشقاییالردا یاس مراسیملریخئیرات آدالنان خورما حالواسی بوتون ق

 ن بو گونهنین آنیلدیغی اوچو، اؤلونون آدینگینهگله« آش»نین شرفینه یئییلن دا دا اؤلهآذربایجان
ودون قورویوجو ا(. 1956: 67 وغلو،ا فرعدا دئیرلر )ج «ه آخشامیعجم»و « آدینا»آذربایجان تورکلری 

ی یئن»ر: میشالرحتی اؤلولرینی ده شر روحالردان قوروماق اوچون اود قاال گؤره تورکلراؤزللیگینه 
آخشام -حرون سیشن اؤلونون مزاری تک بوراخیلماز. بیری گنج یاشدا اؤلرسه، یئددی گگدونیاسینی د

 لر، گونشندوروسؤ مومر. گوندوز بو چیراق و یا یاندیریال موممزاری باشینا گئدیلر و چیراق و یا 
. بو رئرده ایشیق یاندیریالووادا اؤلونون یویولدوغو یا ورق(. چو3ق.آ.) رسونرا یئنیدن یاندیریالباتدیقدان 

یرخ قنا گؤره تورک اینانجالری ده اؤزونو گؤسترمیشدیر.لرشکیلچئشیدلی تورکلردن بری  اسکیعادت 
ولرینده قیرخ اؤلو ائ وچونورونماق اقر. اؤلوم روحالریندان ایه چالیشگون بویونجا اؤلو ائوینه روحالر گیرمه

 (. 2006: 12 ر )آرتون،گون ایشیق یاندیریال

 بیر )مزار( داشی ق. 7

ئو سینده بورادا اؤلن انسان اوچون ااحتنامهن سیضالسینه سیاحت ائدن سّیاح ابن فاوغوزالر اؤلکه
 یلها وانالریحیو  المیایی ایله بوتون  وقوشاغی  ،قورتاغیآدامین غینی و اؤلن ییلدزشکلینده  چوخور قا

ینده نی، اوزریگدیبیرلیکده مزارا قویولدوغونو و اوزرینه پالچیقدان گونبذ کیمی کیچیک تپه دوزلدیل
 ینی ایضاح ائدیر.   گقوربان کسیلدی

سیمین ی بو مرالماستورک مزار تیپی ساییالن کورقانالرین تورکلرین یاشادیغی گئنیش بیر اراضیده یایی
لبالالرین، فیندا بااطرا قدر اهمّیتلی اولدوغونو گؤستریر. عینی زاماندا،  مزارالرینتورکلر آراسیندا نه 

. بو ی اولدوقنین شاهیدقاشقاییالرا قدر یاشادیلدیغینمیندن تورک دؤتوداشباباالرین مؤجودلوغونا پرو
ی الدیغینخوب سابو گونه قدر قاشقاییالرین قوروی نگیگلهگون یاشایان تورک خالقالری آراسیندا بو 

 گؤروروک. 

ه ین اوزریننین مزاری دیگر مزارالردان سئچیلر. مزارشهید اوالن و قهرمانلیق گؤسترمیش قاشقایلی
ز یخی اوغونین تارالریایی طایفقاشقا» ر.بیر داشی قویوالقرالنمیش یرمزینه بنزر داشدان حاض سالنآ

 سالنآدا تاپیالن بو شقاییالرین کؤچ یولالرینآدلی اثرینده او، قا «وتاریخی اویوم-الری ایله اتنیکاطایف
 (. 1378: 106 ،نین مؤجودلوغوندان بحث ائدر )بایاتهیکللری

داوامی اوالن بو داشالر هم ده نین نگیگلهاش، بالبال داشی دورکلردن باشالیان داشبابا، دیکیلیاسکی ت
ستان بوزقیرالرینا قدر یولوغدن مقیپچاق چؤلون نکگله. بو دیربیلینمکدهگوج و قّوت رمزی کیمی 

بیر قدیر. عینی زاماندا سییشمهگنین زامانال دگئنیش بیر اراضیده تاپیالن قوچ، قویون و آت هیکللری
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(، داش آتا و بالبالالرین داوامی قوغورچاقنین قویولماسینی تاختا کوکال ) شکلینین اؤلهداشی اوزرینده 
 کیمی ده دوشونمک اوالر. 

نین ر و افندیبنزه دن فیقور وار. بو فیقور اوشاغا و یا هیکلهواردا کئچهوکی دنین اوستوندهاشیائوین ب»
ینین و دا  قادانین اوستونده ده بونا  اوخشار ماکت وار و ئچر. قادینالرین باشالریگقارداشی یئرینه 

 رویوجوسون قویف، ائوی. بیر آز یوخاریدا، ایکی ماکت  آراسیندا داها کیچیک و ضعساییالرباجیسی 
 (. 2012: 34، )روبروک «ساییالن باشقا بیر ماکت واردیر

لکین  یشسه ده، ایگدیلینی شک( بو گون قوغورچاققور )یین بو فرالنان هیکله  بنزهیدن حاضکئچه
شی زار دار و بو مارالنیالری حاضقاشقایی تورکلرینده اؤلولر اوچون مزار داش»میشدیر. ماهّیتینی ایتیرمه

ر. بو لی آسیال(. شخصین مزار داشیندا اونون شک5.آ.ق)« ساییالرشخصین روحونون داشیییجیسی کیمی 
ه یئمکلر نین اوزرینشیبیر داقحتی بایرامالردا  ،ر، صحبت ائدیلربیر داشی زیارت ائدیلر، اونا توخونوالق

نین ائوین شکیلینین اؤله. (24.آ.ق، 11.آ.قر )روحونون بوندان خبردار اولدوغونا اینانیالنین اؤلهقویوالراق 
یییجیسی وح داشر هد شکیللر. بو دیرایلیشکیلندیریلمکده ایله وغورچاق اینانجیقوارینا آسیلماسی ود

 ر. توخونورموش کیمی توخونوالنه اؤلهکیمی گؤرولر، اؤپولر، سانکی 

ید یا عااهانسی طایفنین اؤلهامغا کی دنین اوزریندهؤره، مزار داشالریگنین سؤزلرینه فریاهلل صعوض
شخصّیتی نین اؤلهرینده دیر. بو داشالرین اوزنین گؤستریجیسیاولدوغونون و اونون شخصّیتی

نین مؤهورونو گؤروروک. اطایف -نین یازیلدیقدان سونرا حیات آغاجی و هر بیر بویون اؤز اوجاغی
یاراندیغی « ندیرماقدانیا»قدان ادامغانین دامغاالم(. 3.آ.قدئیرلر )« اوجاغی اطایف» قاشقاییالر دامغایا

 «داغماالماق»دیلیر. یشلهاآنالمیندا  ایستی -«داغ» اوچون اونا اوجاق آدینی وئردیکلرینی دوشونوروک.
نالرین الما حیوادیر. بو دامغااوستونه وورولماسی ناوددا قیزدیریالن دمیرین حیوانالرین قوالقالرینی

ئچمیشده گنین قارشیسینی آلماق اوچون یقاریشماسین حیوانالرینا الراطایفباشقا نین و یا سیایتمه
 (. 5.آ.ق، 2.آ.قدیر )لریاشاره ماائدیلن داغماال

ویالری وغوز باتاریخی »ین فارس دیلینده یازدیغی اوستاد حسین جّدی بایاتآراشدیرماجیسی قاشقایی 
نین لریو تیره افآدلی آراشدیرماسیندا قاشقایی طای« ومواریخی اویت-نین اتنیکالریاایله قاشقایی طایف

، او «دیلیبیگ»دیر. آی شکیللی دامغا ان بحث ائدیلمکدهدامغاالریند -کی اوجاقمزار داشالری اوزرینده
(. 1378: 106-110 سینا مخصوص ایدی )بایات،اطایف «ائیمور-فارسیمدان»ین دامغا حرفینه بنزه

 :149 بادی،آر )دولتردیعونصورالین بلیرلهسویو قاورامالری « اوجاق»و یا « مغادا»قاشقایی تورکلرینده 
2018 .) 

نجاق دایره دا ایسه آیرلری اوزرینده راست گلینیر، قادین مزارالرینبقآنجاق کیشی  یادامغا -آّما بو اوجاق
ده ی اوزریناشالردر بیچاغداش قرالنمیش بو اوجاق دامغاالر ایندی یه حاضـئچمیشده اللگ. وار رسیملری

 (. 7.آ.قرالنماقدادیر )یاوصولو  ایله حاضسایار باسقی بیلگی
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نیدن عنی یئی، تئچیگرفیندن بشر عالمیندن روحالر عالمینه نکسل بیلینج طگلهاؤلوم »آلتایالردا 
ا د ولوبنین سمیالئدوغوش کیمی قبول ائدیلمیشدیر. بو سببدن دفن مراسیملرینده بیر نؤع دوغوم ریتو

 (. 2006: 186 )سرکینا،« وار

نین اؤله ولمادیغینیدامغاسی دا اؤلومون سون ا« حیات آغاجی»کی قاشقاییالردا مزار داشی اوزرینده
لی هرال اشارن دامغاال. قاشقاییالرینیلیردونیایا چاتاجاغینا اینا سیله او بیریروحونون حیات آغاجی واسطه

 . ری اوزرینده هله ده مؤجودلوغونو قوروماقدادیرمزار داشالری کؤچریلرین کؤچ یولال

 . اؤلو بایرامی و یاس گؤتورمه 8

غو لی اولدویله باغا« اجداد بایرامی»آدالندیردیقالری « ورا بایرامیت»بو بایرامین کؤکلری تورکلرین 
نین حالریسی اونالرین روتورکلرده اجدادالرا و آتاالرا حؤرمت ائدیلمه ودیر. چونکدوشونولمکده

نین مزارالرینی ریواختالریندا اؤلموش آتاالللی بتورکلر ایلین  اسکیدیر. دیگی اینانجی ایله باغلیاؤلمه
یی نین منشأسیمهئدیلزیارت ائدیب اونالر اوچون قوربان کسرمیشلر. نوروز بایرامیندا اؤلولرین زیارت ا

 لرین ایزینی داشیماقدادیر.  تایلکین می

ئدرلر. بو زیارت ا رینیه آخشامی اؤلن آتاالرین مزارالعنوروز بایرامیندان  اّول سون جمقاشقایی تورکلری 
ر، ریالیاندی مومالروزرینده بیرلر اقبریستانلیقالر زیارت ائدیلر، ق(. 45.آ.قدئیرلر )« اؤلولر بایرامی»گونه 

. اینانجا گؤره، بایرام (5.آ.قر )خئیرات پایالنیال لردنرالنان شیرین چؤرکلردن و شیرنییبایرام اوچون حاض
ئتمک اونو یاد ین روحگونلرده اونالربو اونا گؤره ده  .گونلرینده اؤلن انسانالرین روحو ائولرینه گلر

یاد  سینده اؤلنلررشنبه(. بو اینانج آذربایجان تورکلرینده ده وار. نوروزون اوچونجو چ22.آ.قواجیبدیر )
  (.33.آ.قئدیلر )ار زیارت ر، مزارالدئییلر، اؤلو آشی وئریل« اؤلو بایرامی»یا و « قارا بایرام»ائدیلر. بو بایراما 

خو )قو« اروغچیت چی»ونماسی خسی و مؤلود اوقیرغیز تورکلرینده بو اینانج اؤلولر آدینا آش وئریلمه
الراق ریقاریشدی لرلهآن، مؤلود اوخوتما کیمی دینی آیینرچیخارماق( آدی ایله گونوموزده ده ائدیلیر. ق

شامان  رک اؤلولری ممنون ائتمک کیمیهیی اودون اوزرینه یاغ تؤکیاشادیالن بو اینانجین منشأ
نوروز بایرامیندان بیر »(. 2013، قبایراآل؛ 2000: 77-78 قایناقالنماقدادیر )جوماکونووا،تؤرنلریندن 

بایراق، )آل« دا دوعا ائدرلرباشین نین مزارالریرک قوهوم و یاخینالریبریستانلیغا گئدهونجه قگون ا
وروز اسیندا ندیر. قاشقاییالر آرسیولیزه ائتمهباونون بیرلیگی سماؤزللیگی  اؤنملی(. نوروزون ان 2013

، قارالی ائولره ناؤلوسو اوال -قوهوم و قونشوالر طرفیندن یاسلی اوالنونجه بایرامیندان بیر نئچه گون ا
 ر.  اآدالن «ؤتورمکیاس گ»نک گلهائولره باش چکیلر. بو 

ؤلو ای یایلیق یه گلردی. قیرمیزبایرام گلدیگی زامان اوباداکی هر کس اؤلوسو اوالن ائوه باش چکمه»
. بونو بیر ردا آتیالنین اوستونه آتیلماقدادیر. بو قیرمیزی یایلیق آنجاق نوروز بایرامیننین چادیریائوی

ین ئوده یاساجا بو اوالراق بایرام بویون گئچیجیلیق قونشو چادیرین اوستونه آتاردی. بو یای - مهوقو
 (. 2010: 390 سالن،آ اراق)« قالدیریلدیغینی گؤسترمکده ایدی
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ینا ولتوق آلتده وار کی، یاسلی کیشی و قادین ق عنعنه-آدالنان عادت« هماییل باغالما»قاشقاییالردا 
ر و آچیال« رلهماییل»یله بو رین خواهشی اساققالالسونرا آغرالر. یاس مراسیمی بیتدیکدن اشال باغالی

سی لهیعا ل ایسهیاسی قیرخ گون قونشوالر، قوهومالر، بیر اینین اؤلهر. شخص یاسدان چیخمیش ساییال
اد ائدیلدیگی، لنلرین یه اؤطرفیندن ساخالنیلماقدادیر. نوروز بایرامی باهار بایرامی اولماقال یاناشی، هم د

 . قاشقایینین زیارت ائدیلدیگی بیر مراسیمدیریاندیریلدیغی، یاس ائولری عمزارالری اوزرینده شم
یراقالری قارا با لمیشرک چادیرالردان آسیهتورکلری نوروز بایرامیندا اؤلن انسانالرین ائولرینه باش چک

چه گون ئنا بیر نایرامیب. قاشقاییالر آراسیندا نوروز الرقوروماغا چالیشاردایانیشمانی آچاراق بیرلیک و 
ی قادینالر لرده یاسلر قوهومالر، قونشوالر طرفیندن زیارت ائدیلر. اگر او ائوقارالی ائول -قالمیش یاسلی 

(. نوروز بایرامیندان 17.آ.قدیر )مراسیمی « یاس گؤتورمک»ر. بو، وارسا، او قادینالرین یاسی قالدیریال
ون رنگلی ین قادینی اوچاسلی ائوه باش چکر، او ائورک ییر آرایا گلهقوهومالری، قونشوالر ب لهیعاؤنجه ا

ان یئرینیز یان»لر: ر دئییائوه آپارارالر. یاسی چیخارماق اوچون بو سؤزلاو پالتار و یا شال آلیب بوغچادا 
ئرینیز  ینمیش نی یاع، یرباغری یانمیش دئیرل، ری یانمیشگاؤلوسو اؤلن انسانین جی. «یاماقالنسین

ی شالی بیر اوشاغین الینه (. بعضًا آلدیقالر54.آ.قل و یا الوان پالتار گئییندیررلر )ساغالسین و رنگلی شا
رمیزی یا دا و قیالر آیله وئررلر. اوشاق یئرده اوتوران قادینین باشیندان قارا یایلیغی بیر آغاج بوداغی ا

. بورادا دقت چکن مقام (59.آ.قر )ر. بونونال دا یاسدان چیخمیش ساییالارنگلی یایلیغی قادینین باشینا آت
دئمکدیر کی،   ایسه او . بوآالراوندان عبارتدیر کی، اوشاق قارا یایلیغی الی ایله دئییل، آغاج بوداغی ایله 

 دیر. سیمهنین او انسانی تعقیب ائتمهاولدوغو دوشونولن اؤلومون و قارا گئیینمه پیس حادثه
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Q.A.20. EMIRPUR, Moslem; 1986 doğumlu, Şeşbeyli Tayfası, Çalışmıyor, 

Boşanmış, Yaşadığı Yer: Şiraz. 

Q.A.21. RIZAYİ, Muslum; 1984 doğumlu, Amele Tayfası, Doktora Öğrencisi, Evli, 

Yaşadığı Yer: Konya. 
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Q.A.22. SELİMİ, Kamran; 1942 doğumlu, Farsimedan Tayfası, Emekli, Sanaz 

Tiresi, Dul, Yaşadığı Yer: Xonz. 

Q.A.23. HEYDERİ, Mohsen; 1961 doğumlu, Keşküllü Tayfası, Emekli, Evli, 

Yaşadığı Yer: Kazrun.  

Q.A.24. HAQİQAT, Samira; 1985 doğumlu, Şeşbeyli Tayfası, Kuleli Tiresi, 

Yaşadığı Yer: Şiraz. 

Q.A.25. RAHİMİ, Xosro; 1992 doğumlu, Rahimli Tayfası, Seyyar satıcı, Bekar, 

Yaşadığı Yer: İsfahan. 

Q.A.26. MORADİ, Sara; 1982 doğumlu, Keşküllü Tayfası, Dans Hocası, Evli, 

Yaşadığı Yer: Şiraz.  

Q.A.27. MORADİ, Ersalan; 1982 doğumlu, Keşküllü Tayfası, Şöför, Evli, Yaşadığı 

Yer: Şiraz.  

Q.A.27.SAMİMİ, Mustafa; 1950 doğumlu, Farsimedan Tayfası, Göçebe, Evli, 

Yaşadığı Yer: Firuzabad. 

Q.A.28. CEMŞİDİ, Sanaz; 1964 doğumlu, Amele Tayfası, Göçebe, Evli, Yaşadığı 

Yer: Firuzabad. 

Q.A.29. KEREMI, Hadi; 1942 doğumlu, Şeşbeyli Tayfası, Emekli, Evli, Yaşadığı 

Yer: Miment. 

Q.A.30. TAYYEBİ, Hesen; 1951 doğumlu, Dereşörlü Tayfası, Çoban, Evli, 

Yaşadığı Yer: Şiraz. 

Q.A.31. NERREİ, Daryuş; 1984 doğumlu, Dereşörlü Tayfası, Öğretmen, Evli, 

Yaşadığı Yer: Şiraz. 

Q.A.32. NADİRLİ, İbrahim; 1971 doğumlu, Derşeörlü Tayfası, Müzisyen, Yaşadığı 

Yer: Şiraz. 

Q.A.33. ASKEROVA, Roza; 1959 doğumlu, Azerbaycanlı, Ev Hanımı, Evli, 

Yaşadığı Yer: Bakü. 

Q.A.34 TAWFEQ, Naznaz; 1983 doğumlu, Iraklı, Doktora Öğrencisi, Evli, Yaşadığı 

Yer: Erbil. 

Q.A.35. CHULDUM Ouul, Aygulya; 1987 doğumlu, Tuvalı, Doktora Öğrencisi, 

Evli, Yaşadığı Yer: İstanbul. 

Q.A.36. MAHMUDİ, Anaxanım; 1987 doğumlu, Tebrizli, Ev Hanımı, Evli, 

Yaşadığı Yer: Tebriz. 

Q.A.37. LAÇINİ, Habib; 1972 doğumlu, Amele Tayfası, Iğdır Tiresi, Hayvan 

Tüccarı, Yaşadığı Yer: Şiraz.  

Q.A.38. EKİNCİ, Kiyani Baziyar; 1965 doğumlu, Büyük Keşküllü Tayfası, Beydili 

Tiresi, Göçebe, Yaşadığı Yer: Karaçemen Obası. 

Q.A.39. EKİNCİ, Mehranferin; 1961 doğumlu, Büyük Keşküllü Tayfası, Beydili 

Tiresi, Göçebe, Yaşadığı Yer: Karaçemen Obası. 

Q.A.40. BARZEGAR, Şahsenem; 1941 doğumlu, Amele Tayfası, Kutlu Tiresi, Ev 

Hanımı, Yaşadığı Yer: Şiraz. 
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Q.A.41. BARZEGAR, Elmas; 1938 doğumlu, Amele Tayfası, Kutlu Tiresi, Yaşadığı 

Yer: Şiraz. 

Q.A.42. EZİZİ, Abbas; 1986 doğumlu, Büyük Keşküllü Tayfası, Beydili Tiresi, 

Göçebe, Yaşadığı Yer: Karaçemen Obası. 

Q.A.43. EZİZİ, Semender; 1951 doğumlu, Büyük Keşküllü Tayfası, Beydili Tiresi, 

Göçebe, Yaşadığı Yer: Karaçemen Obası. 

Q.A.44. TEVEKÜLİ, Hebib; 1976 doğumlu, Büyük Keşküllü Tayfası, Beydili 

Tiresi, Göçebe, Yaşadığı Yer: Karaçemen Obası. 

Q.A.45. AVAYXOŞ, Samed; 1975 doğumlu, Büyük Keşküllü Tayfası, Baharlı 

Tiresi, Yaşadığı Yer: Şiraz.  

Q.A.46. EZZAKI, Ali; 1971 doğumlu, Büyük Keşküllü Tayfası, Bulverdi Tiresi, 

Göçebe, Yaşadığı Yer: Karaçemen Obası. 

Q.A.48. BORAUMANİ, Anahita; 1999 doğumlu, Şeşbeyli Tayfası, Ceferli Tiresi, 

Gıda Mühendisi, Yaşadığı Yer: Şiraz. 

Q.A.49. YUSUFİ, Zehra; 1986 doğumlu, Farsimeden Tayfası, Şeybani Tiresi, 

Göçebe, Yaşadığı Yer: Oba. 

Q.A.50. YUSUFİ, Ali; 1988 doğumlu, Farsimeden Tayfası, Şeybani Tiresi, Göçebe, 

Yaşadığı Yer: Oba. 

Q.A.51. MİRZAYİ, Arsalan; 1977 doğumlu, Yüksek Lisans, Şair ve yazar, Yaşadığı 

Yer: Semirom. 
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