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Əvvəldə dcyildiyi kinıi, “Divan"da ınənəvi mədəniyyətin dcınək olar ki, bütün sa- 
holəri haqqında xcyli molumatlara rasi golinir. Mənəvi mədoniyyəiin öyrənilmosi va- 
cib olan sahobrindən biri də q.xlim dini ctiqadlar və xalq inamlandir.

Türk xalqimn dini ctiqadlan deyondə, hor şcydən öncə, göz tfnüno T.-.nrı \ л tanrıçı- 
hq gəlir. Bu da təsadüfı dcyil. Tann vo tanrıçılıqla baglı düşüncələr çox qodim dövr- 
lərdən b; şlavaraq türk xalqınm ləfokküründə geniş ycr tutmuş, onuıı dini otiuad və to- 
səvvürbrinin əsasını təşkil etmişdir. Iürklər ycri vd göyü, onlann arasında yaşayan 
bütün car.lılart yaradan uca bir Tannya inanırdılar. Tanrının göydo olduğunu düşünür 
və onu vox vaxt göylə eyniləşdirirdilər. Qədim türk yazılı abidolərində \o  >itahi xalq 
yaradıcılıgı örnəklərində biz bu təsəwürlərin çox aydın şəkildə ifado olumluğunu gö- 
rürük. BütUn bunlara sövkənərək Bahaəddin Ögəl yazır ki, “ l'ürklər göyə Jj» Tcnqri 
deyirdibr. ü tfyü  yaradan  uca bir gücə də” (23, 11).

M .Kaşğarinin “Divan'm da Tanrı və tannçıhqla baglı ço\ /.əngiı» bi! ilər toplan- 
rnışdır. Bu bilgilər türklərin Tannya münasibətini və tanrıçılıq dü^üncələrini açıb or- 
taya qoymuşdur. “I)ivan”da maraq doğuran əsas məsələ Tanrı sö/.üno te/-tez rast gə- 
linınəsidir. ‘PivaıTda “TanrT sözünə dalıa çox “tənqri" şəklindo rast gəlinir ;%i. bu da 
adın qədim tiirk dilindəki toloftuz formasıdır. VI yüzil tarixçisi Mcnandsoı türklərdən 
balıs edərkən cjcyd cdir ki, hər no qədər torpağı, suyu vo odu müqəddəs hcsab cdir- 
lr»rsr> də, kainaiın tək yaradıcısı olan “ТапгГуа inanırlar (27).

“Divan’*da sitayiş, ibadot “tapuğ”, tannya silayiş isə “tənqri tapugı kinıi yazılımş- 
dır (6, 75). “Tənqri tapuğı” iladəsi “Tannya tapman” anlammdadır. Azərbaycanda bu 
gün do “ТапгГ və “tapinmaq” sözlori, onlaıdan yaranmış “Tanrıya tapmmaq’ ifadəsi 
işlonir. *TənqirgənM “Divan"da müsəlman olmayan türklorin dilində tannya ibadal 
cdən adam kimi i/alı olunmuşdur (8, 336). “Divan' da tann sözQnə “idhı", ulu tann 
“tonqri” (7, 326) formalarında rast golinir. “Tənqri məninq işim ctti-tann mənim işimi 
yoluna qovdıı. rast saldı” (6, 223), **ol tənqrigə kitrginsədi-o, lanrının birliyiııi açıqca
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söyləmak istədi" (7, 306), tənqri moni agırladı-tanrı məno kərəm qık 'ı (6. >20), 
“tənqri moni ulugladı-tanr; moni ucaltdı” (6, 323), “kul tə.ıqrigə u - . t  cIi qui ta .m y .ı 
lapındı. sncdə etdi" (7, 33). “mən tonqrigə sıgınur-mən tanrıva su 'inuam , ponah 
aparıram (7. 171), "tor.qri yaluquk yarattı-tanrı adəmi yarauiı (tanrı u tbm i və Initüıı 
varlıgı xəlq eidi) (7. 306), “tənqri kar karlattı-lanrı qar yağdırdı" <7. .VO), ’tann 
yağmur yaglurdı-tan*» yagış yagdırdı” (8. 108) ifadobri “Div;ın”da um nyla bafch rast 
gəlinən ifadəbrdir Moğollar müqəddəs lanrılarını "Tengri” adlandırırlar *■ ə bıı söz 
“göy’ mənasını ifadə  edirdi. Tannnı Buryatlar “T cngeri’, Volqa tatarkın ı cngcre”, 
bəlirtillər ’‘ lingv»*”, Yakutİar “Tanqara”, Çuva^lar “Tura” adları ib  adland.nnışlar. 
Müsəvi tUrktə* (Qaraimlər) “Allah" sözü üçün “TenrT ifadəsini, Qaqauz'ar isə 
“TanrT söz^ınün yerinə “Allah” kəliməsini istifad> etm işbr. Qaqau/.lann 
sözlükbrind , “Tann” sözü do var (18, 32).

I)i\an ' .a dini etiqadlar da mühüm yer tutur. Bunlardaıı biri d.*> ’ yada daşı ilə 
bağlı ciiq: dlardır. “Divan”da yada daşı ilə baglı çox marac.]lı hk irb rə  i< jsi gəliııir. 
“Yada da /  “Divan”da ‘yat'* kimi izah olunmuşdur. Bu bir növ şamanlıqla, qamlıqla 
əlaqəbn* lirilmişdir. Qaynaqlarda göstərilir ki, türklor müoyyən daşlarııı (yada daşı) 
vasitəsi ib  yağış və qar yagdırmağı, külək əsdirməyi bacarırlarm ş. Bu hadisə lürkbr 
arasın*' ;ı çox gcniş yayılırnşdır. Mahmud Kaşğari yazır ki. mən !>unu yağma ölkəsiııdn 
öz gö .ümlə gördiim. Or?.da yay vaxtı bir yanğın baş vtm ıişdir. Bu siirotb qar yağdı- 
nldı /d  ulu Tanrının izrn ib  yanğın söııdürüldü (8. 11) .  OörUniir. bu' ctiqada Mahmud 
Kaşf .arinin özü də inanmışdır. Ona görn də “Divan’ da türkbrin ya jış  yağdırmaqla 
bag ı inamlan və yada daşı haqqmda çoxlu ifadəbr toplanmışdır. “Divap ın ayn-ayrı 
cil( Jorində rast gə'ıinən ”bng yatlattı-bəy yada daşına oxutdıi (bay qama, şamana yada 
da ,j ilə qamlıq e\dirdi. nəticədə kübk osdi, yağış yağdı). Bu *ürk ölkosindo bılinən bir 
ş< ydir. Ulu Гампшп ızni ilə yada daşına oxumaqla yagı$, so. uq kiibk yaradılır’ (7,
3 35), “yatçı ’yatladı-şaman yada daşı ib  əfsun clodi (şaman yada da$ı ib  yağış ул£.- 
( .ırmaq üçün əfsun. elədi” (8. 275) kimi ifadəbrdə biz yada da*ma inamın nə q.xbr 
*>yük old agunu və onun kökbrinin daha qodimbro gcdib çıxdığıı.ı aydın şəkildo gö- 
ro biliriK. Azərbaycanda da ya£ış yagdırmaqla bağlı çoxlu ctiqadlar var. Op'arın voxıı 
bir-bir.nə oxşayır. B eb  etiqadlardan bəzilərinə göro. hər hansı bir daşı yağış ya^dır- 
mao ıiçün çaya atardılar. Əlbəuə, bu daşlar xüsusi daş olııb, “yag.nııır da^ı' adlanır 
O 'j ,  406). Ağdaş rayonunda da yada daşı ib  bağlı inamlara rasi gəlinir. ağış yağma- 
yan /aman əhali Babadan b irdaş gotirir. Baba Mərəzədo bir övliyadır. Da^m başmda- 
dır və hənıişə bu dağdan su axır. Xalqm inamına görə, Babadan gotirilnıiş iır  daşı su- 
yu qoyu.lar və ondan sonra yağış yağmağa başlayır (2, 178). Anadoluda yagış yağdır- 
maqla bağlı inamlar geniş yayılmışdır. Şərqi Anadoluda qabayel vd yagış dıu-sı üçlln 
ziyam  edilən qayalara “Qabayel Düşeği” deyilir. “Düşək” daha öncobri mücəddəs 
olmadığı lıalda müqəddəs bir insan tərəfındən müqəddDsləşdirilir v.- ba hadi.ədən 
sorja insanların əhd ycrinə çevrilir. DQşəklər çox zamaıı niyaz cd ibn  ohd усг!эг!пэ 
çcvrilir. Bunlardan bir çoxuna daş yıgıınları formasında rast gəlinir. Ncjat Birdoğan 
“düşok" sözünün Azorbaycan dilində “düşmək. cnmok” sözündən om ob gəldiyim vd 
“dədonin cnəcovi yer” anlammda işbndiyini qeyd ctmişdir (28). Bunlar, honı qtr 
örtüvünün əriyib vox olması üçün “Qaba y cb  qarşı getmə” mərasimbrində, həm u> 
quraq mövsümbrdo “Yağış duası” üçün gedibn ycrbrdir. Anadoluda Ixtb ycrlnr ço.<*
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dur. Onlardan bir ncçosinin adını çokmok olar. Mosolon, Qalın kəndi yaxmlığındakı 
Qaya baba. Arhusu boğazındakı Çcrrnik Baba ( bu. dorənin yatağında yerbşon 20-30 
(onluq bir qaya parçasıdır) və Qarasar kəndinin üstündoki X ıdır-Ə lbz qayaları xalqın 
vagış yağdırmaq gücilnə inandıgı ycrbrdir (21, 11). X ıdır-Ə lbz türklorin mövsüm 
doyişoııdo mQxtəlif adot-ononobrini özündo com bşdirən “yaz bayramf'dır. 
Anadoluda yaşayan bir xalq inamına görə Novruz ib  gələn baharın ardından "Kırk 
İkiııdibr" adı verilən və qırx gün ikindi vaxtı (ikindi namazı vaxtı) yağan yağışlar 
noticosiııdo təbiol cana golir. yaşıl dona büriinür vo bıından sonra mayın 5-don 6-na 
keçən gcco Xızırla tlyasın görüşüb yer üzüno borokoti dağıtması ilə yaz mövsömü 
başlayır. Hazırda bu inamı tokco Anadoluda deyil. Anadoludan qıraqda yaşayan tür- 
klər do bozi doyişikliklorb yaşadırlar. “Xıdırhq təpolori” düşüncosi do islamiyyotdon 
tfııcoki iııanclardan qaynaqlanaraq türklərin “dağ vo topolorin on yüksok ntfqtobrinə 
verdiklori önəm” ib  olaqodardır (25, 12-13).

“Yada daşf’ türk xalqlanndan bir çoxunda rast golinon ctiqadlardandır. Əbu Dulof 
Kimokbrdo do yada daşının mövcud olduğunu qcyd ctmişdir (24. 173).

“I)ivanMda cyni zamanda hcyvanlarla bağlı etiqadlara da rast gəlinir. “ I)ivan”da 
“kök tupulgan” bir quşun adıdır. Htiqada göro, bu quşun qanadında polad var. dağın 
bumuna vurunca dolib о biri torofo kcçir. Mahmud Kaşğari yazır ki. “mon bunu mono 
çox yaxşılığı doyoıı bir adamdan cşitdim”. Nizaminin “Xosrov vo Şirin” pocmasında 
da bu quşun adına rast golirik.

Sözün Tugan şahı girib meydana,
Qılınc vcrdi qəlom Qaraxanına (12,31).

‘‘T ugan ' sözü tiirk dillərində qızılquş. şahin deməkdir. Yoni sözün qızılquşu mey- 
dana girib, qolomin ulu xanına qılınc verdi (12, 377).

Qodim insan 1 arm gündolik moişot lıəyatında qorxu anlayışı da gcniş yer lutmuşdur. 
İnsanlar qorxunu m üxtəlif gözəgörünməz q ü w ə b rb : cin, şeytan. qulyabani və b. ilə 
əlaqobndirm işbr. Buna göro do insanlar nıüxtəlifəfsun no£mobri yaradaraq bu qor
xunu aradan qaldımıaq istoınişbr. Qorxu noğməbrindon birini nümuno gətınnok olar:

Hoccini Ayaq altından 
Nalladım Torpaq aldım.
HQccünü Başın üsto 
Nalladım Gölgo saldım.
Yol gedondo Yurd ycrino 
Yolun aydııı. Mıxça çaldım.
Sağın avdın. Hocci goz.
Solun aydm. I lüccil goz,
Küroyino Sonə xoior
Qırmızı taxdım, Yctomnıoz (11, 222).

“DivaıTda cin. qulyabani, şeytan, ofsun, sehr, tilsim, cadu haqqında bozi ifadobro 
do rast gəlinir. “Divan”da “abaçı’* sözü xortdanm adı kimi izah olunmuşdur. Uşaqlan

163



qorxutmaq üyün “abaçı kəldi-damdabaca, xortdan gəldi" dcyilir (6. 192). *‘ÜnqüjinMin 
çöldə iıısam öldüron cin, qulyabani olduğu göstərilmişdir (6. 201). Xınalıq kəndindo 
b eb  bir inaın qcydo alınmışdır: aramsız yağışlar zamanı gUnəşçağırma ayini icra edi- 
lir. Bıı zaman kənd gəncləri “qujul" adlı nıüqovvanı bəzəyərək kənd boyu gəzdirir və 
“Günoşçağımıa * mahnıları oxuya-oxuya pay yıgırlar. Bu zaman gəncbrn məhsuldar- 
lıq və bərəkat rəmzi kimi yumıırta və şimiyyat vcrirbr (13, 39).

“Divan”da ‘Tuluğluğ ycr-cin çarpaıı yer" ifadəsinə rast gəlinir (6. 475). “Divan”da 
ciıı vurması zamam oxunan əfsun, schr, dua haqqında da molumatlara rast gəlinir. 
“Divan 'da “kovuç-cin vurmasınm noticəsi kimi izah olunmuşdur. Cin vuran adaıııla- 
nn üzünə sovuq sıı sopilir, sonra c inbrə “kovuç-kovuç” deyilir, başı üstüıub üzərlik 
vo öd ağacı yandırılır. Mahmud Kaşğariyo gtfro. bu söz “kaç-kaç" yəııi “qaç- 
qaç 'dcmokdir. Oguzlar isə “kovuç" əvəzino “kovuz” ifadosiııi işlədim ıişbr. “ Ycl ko- 
vuz bitigi' ifadəsiııin mnnası oğuzca “cin vurmasına qarşı əfsun, sclır. dııa” dcməkdir 
(8, 162). Cin vurmasi, ycl vurması “Divan 'da "yelpik" kimi qcyd ohınmuşdur. “Orgo 
yclpik togdi-adama yel toxundu" (8, 47), “oğlan yelpindi-uşağı ycl. cin çarpdı” (8. 
117) ifadələri də cin vumıası ib  bag,lı rast gəlinon ifadəbrdir. Cinlərin bir tayfası **I)i- 
van 'da “çivi“ şəkliıub qcyd olunmuşdur. Türkbrdə b eb  bir inam var ki, iki boy bir* 
biri ib  vuruşanda həmin boyların vilayətbrində yaşayan cinlər do öz aralannda sa- 
vaşır və öz vilayəlinin adamlarma körmk edirlər. Cinlərdən hansı tərəf qalib gəlso, о 
boy zofor qazanır. Gecə vuruşan cinlərdən biri qaçsa, onların təmsil etdiyi vilayətin 
xaqanı da qaçır. Türk əsgorbri gccəbr cinbrin  atdığı oxlardan qorunmaq üçön çadır- 
da gizlənirbr. Bu, türklər arasında geniş yayılmış bir ənənodir (8. 213). Naxçivan böl- 
gəsində c inbrə “bizdon yeylər" deyirlər. Bizdən yeylər hər ycrda var. ancaq insanla- 
rın gözlərinə gtfrtinmürlər. Token mal-davar onlan görür. Ona göro xalq arasında 
“qoyun-keçi olan ycrdo bizdəıı ycylər olmaz, yoxsa ayaq altında qalıb qınlarlar" deyə 
düşünürlər (4. 46). Şorqi Aııadoluda da cinlorə ‘ bizdən y cyb r” dcyilir. (,'cr və Çor 
“Bizdən yeybr 'dəndir. Onlar daha çox mal-heyvana və var-dövbtə ziyan verirİər. 
Çer aiı vuı ub öldürür ki, sahibi piyada qalsın. Çor isə iki cürdilr. Ag Çor və Qara Çor. 
Ag Çor daha çox bostana, Qara Çor isə bağça-bağata və üzümo zivan vurur (26. 23).

‘*Divan”da şeytanın adı “yek”dir (8, 159). Uyğur d iliıub yarı hcyvan üzlü yeraltı 
nıhlar "yek" vo “ içgok" adlanınışdır. Uyğurlar xostolik vo başqa İəlakəlbr gətirən 
varlıqları bıı adlarla adlandırmışlar. Bunlar Uygurların ulu babalarımn Sibir ytflbrin- 
dəki mazar abidəbrinin daşlanna çəkdikbri yarı heyvan üzlü ruh losvirbrində yaşa- 
maqdadır (19, 138). “ Divan' da şeytanla bağlı “yck karğaldı-şcytaıı bnə tb n d i” (7, 
238). “ol yekni karğattı-o. şeytanı lənətlədi” (7, 323). “yck anı əsnətti-şeytan onıı os- 
n.Mdi" (6. 295) kimi ifadəbrə vox rast gəliııir. Btı il'adəbrdəki “yck" sözii şeytanın 
adıdır.

“I)ivan'*da “nom” sözü m ilbt, şəriət, yasa, qanun kiıni izah olunmuşdur. “Tənqri 
nomı-tanrının dini və şəriəti” kimi vcrilmişdir. Bütün dinbro nom dcyilir. 
M.Kaşğariyə göro bu söz çincodir (8. 142). “DivaıTda rast gəlinən “bürxan” (6. 428) 
vo "furxan” büt, “ furxan əvi** (9, 196) isə bütxana dcmokdir. Müsəlman olmayanların 
ruhani başçısı (buddist rahibi) “D ivan'da “ toyın” kimi vcrilmişdir. Bu, islam dinindo- 
ki imam vo mOfli dərəcosinə bərabər tutulan ruhani tituludur. Toyın həmişə bülün ya- 
nında durur. kitab vo kafirlik hökmbrini oxuyur. “Toyın burxanka yükündi-toyın
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(buddist rahibi) bütə socdo ctdi" (8, 77) ifadəsində bütloro socdo olundugtınu aydın 
şokildo görmok olar. MDivan"da islamiyyotdən önco türklorin nəzir üçün, yaxud tanrı- 
ya yaxınlıq oldo etmok üçtln bQtloro kəsdikləri qurban “yağış'* kimi iziüı olunmuşdur 
(8, 18). Ötükən Xaqanlığı zamanında uyğurlarda da qurban yerləri “yagışlıq*’ 
adlanırdı (19, 132).

“Divan 'da göydon nazil olan səmavi kitablardan hor biri: (Tövrat, tncil, Zobur vo 
ya Quran) “biti” kimi verilmişdir (8, 207). “İkindi-ikindi, ikindi namazı vaxtı” (6, 
196), “ol yükünç Clti-o, namaz qıldı. (Oguzca)" (6, 223). "yalavaç-pcygombor” (8. 
48), “savçı-ulu tannmn göndərdiyi peygombor. Bu sözün osli “sav”dır. *‘S a\"  söz. 
atalar sözü ımnasındadır, pcyğəmborlor do bunları çatdırır" (8. 379). ‘*kul tonqrigo 
yinçkolondi-qul tannya qulluq ctdi, ibadot vo səcdo elodi, orııc tuldu, namaz qıldı, 
qorxdu" (8. 385), “yükünç-Qıpçaqca namaz demokdir. Tənqrigə yükünç yökündü- 
tannya səcdo ctdi, namaz qıldı” (8. 324) ifadələri islanı dininin artıq tiirklər arasında 
yayıldığından xobor verir. Eyni zamanda insanlann oruc tutaraq. ııanıaz qılaraq ibadət 
etmolori do qcyd olıınmuşdur. “Divan”da rast golinon “ər vundu-adam abdəst a ld f’ (8. 
64), “kəs-kosək. qurudulmıış gil parçası. Abdostdon sonra bununla tomizlonilir" (6. 
343) ifadolorindon aydın olıır ki. namaz qılmazdan öncə abdost alırlarmış. Ulu Tanrı 
qırx min əsgori olan islam sorkordosi Arslan Təkin Qa/.i ib  savaşda yeddi yüz min 
əsgəri olan Bükə Budraçını (Yabakulann on böyük bahadın) moğlubiyvoto ddçar etdi. 
Mahınud dcyir ki. mon bu savaşda iştirak edonbrdən bu qodor çox qoşunıı olduğu 
halda yagının niyo moğlub olduğunu soruşdum. Mono belo cavab verdilor: biz 
özümüz do bu işo mat qaldıq, buııun sobobini əsir dQşon kafırlordon soruşduq, bu 
qodor çox olduğunuz lıalda niyo ycnildiniz dcdik. Onlar bildirdilor ki, davullar 
vurulub şcypurlar çalındığı zaman başımızın üstündo yaşıl bir dag gördük. bıı dağ 
bütün göyü örtmüşdü. Dağdan saysız-hesabsız qapılar açıldı vo qapılardan üstümüzo 
cohonnom odu yağmağa başladı. Biz do bundan vahimoyo düşdtik vo moglub olduq. 
Mon d.ı (Mahmud Kaşğari-P.S.) bu, oleyhissolam peyğomborimizin müsolmanlara 
boxş etdiyi nıöcüzolordon biridir dcdiın" (8. 214-215).

Qurbanvcrmo adoli qodim dövrlordon indiyo qodor türk xalqlarında mövcud ol- 
muşdur. rannlara osason hcyvanlardan qurban vcrirdilor. Qurbanlıq sev'ilmiş hcyvan- 
lar iso yalnı/ crkok heyvan olmalı idi. “Divan”da “ıdhuk'* sözii “qutlu vo mübarok 
olan hor şcy” monasında izalt olunmuşdur. Qurban deyilmiş hor bir hcyvana btı ad vc- 
rilimıiş. Ona yük vurulmur, siidü sağılmır, yunu qırxılmırmış. Sabibinin ohd clodiyi 
qurban Uçüıı saxlanırmış (6, 134). Qurbaıı olaraq scçilmiş at skclctlorins bozqır-Türk 
qövmlorino aid olan mozarlarda tez-tez rast golinir. Asya Hun impcratorlarına aid kur- 
qanlarda at cosodlorino tosadüf olunmuşdur (20, 213). Cofor ('abbarlının dini dünya- 
görtlşünü araşdıran ctnoqraf Hoqiqot Zahidova Cofor C'abbarlınm qurban vcrmo ayini 
ilo bağlı fıkirlorini yazınışdır: “ Qodim insanlarda bclo bir fikir formalaşırdı ki. insan 
müoyyon ayinlori vo iııanclan yerino yetirmoklo Allalıı tfz ruhuna hopdura bilor. Л1- 
lahı öz bodonindo ycrloşdiro bilor vo bununla da öz Allahına qovuşaraq volıdot təşkil 
ctmoklo hoyatın vo tobiotin çotinliklorindon qurtulmağa nail ola bilor. Bütün bunlar 
is* hnr şeyin insamn arzusuna, istoyino uyğun olaraq borqorar olunması üçün hom do 
qurbanların vcrilmosi vacib hesab olunurdu” (16,92).
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Türk dilindo din adamlarına “kam” deyilirdi. Türk bhcəbrində bu sö / çox işlon- 
mişdir. Bu sözo ilk dəfo Avropa hunlarında rast goliııdiyi qeyd olunmuşdur (Atakam, 
Eş-kam) (20. 215). “DivatTda da “kam” sözü qam, катал , şaman kiıni izah olunmuş- 
dur (8, 157). Yaşar Çoruhluya göro, Göy vo Yer/Sunun ana romzbri sayılan Göy vo 
Göydə tnövcud olan tannlar ycrüzü vo yerüzündo yaşayan insanlar və ruhlar ilo. Yc- 
raltında nıövcud olan pislik törodon ilaholordon, varlıqlardan ibarotdir. Bütün bunlar 
arasmda olaqoni "kam” vo ya “şaman” dcdiklərimiz din adamlan yaradırlar (17. 17). 
"DivaıTda xristianların orucu “baçak” kimi qcyd cdilnıişdir (6,410).

Mahmud Kaşğari ya/.ır ki. tübütbr/tibetbr Türk diyarında yaşayan qolobolik bir 
qövmdür. Onlar yaşayan yerdə çoxlu müşk geyiki olur. Bu gcyikbrin göbokbrini ko- 
sib götürürbr. Bu bir müşk qutusudur. Göbək müşkü dcyilon də budur (6. 362).

Mahmud Kaşgariyə göro, kulbak da bir Kirk abidiniıı, din ulusunun adıdır. “Di- 
van da rast golinon bir bilgıyə gtfro. bir gün sort bir qaya üzorino ‘’lənqri kulı Kulbak' 
ya/.ır. yazı ağappaq meydana çıxırmış, о biri gün ağ qaya üstündo bu yazını vazırlar- 
mış, yazı qara olaraq görttnürmüş. Izlori do bu güno qədər qalır (6, 460). Bunlan 
M.Kaşğari kimbrinso dillorindon yazmışdır.

M.Kaşğarinin ‘<Divan”ında inamlara da önomli ycr vcrilmişdir. "Bitik’ (6. 385) vo 
“yalvı’ (8. 35) sözlori əfsun, sehr, cadu, tilsim. talisman kimi izah olunmuşdur. Sehr- 
baza iso “yalvıçı” deyirdilər. Etnoqraf Ə.Əliyev Gürcüsian azorbaycanhlarımn XIX- 
XX osrin ovvollorino aid a ib  moişətini tədqiq cdorkən ıışaqlan bodnozordon qorumaq 
UçUn onlarm köynəyinin çiynino tikibn ııozor duasım “piıik" olaraq izah ctmişdir. Bu 
nozor duasını mollaya vo ya inanılmış seyidbrə yazdırarmışlar. Duanı üçkünc forma- 
da qatlayandan sonra göy v» ya yaşıl parçaya bükürbr (5.93).

“Divan”da falçılıq, kahinlik, adamın qolbindokiləri bilmək, lıkrindon keçonlori 
oxumaq. ıclepatiya anlayışlannın hamısı “ırk*‘ sözü ilə ifado oluıımuşdur (6, 116). 
“Kam ırkladı" ifadəsi MDivan"da “şaman kahinlik etdi, lala baxdı’ kiıui izah olun- 
muşdur (8, 380).

“Divan”da uşaqları gözdoymədən, bodnozordon qorumaq üçün müxıolil avinbrin, 
ofsunların i/ahuıa da rast golinir. Onlardan bir neçəsini nümuno gotirmək olar: “ügit" 
gözdəymodən qorunmaq üçün uşaqlann üzünə sürtübn bir dormandır. Bu dorman zo- 
forana bo/i şeyb r qanşdırılaraq hazırlamr (6, 124). “Isrık” uşaqlan poribro vo bodno- 
zoro qarşı ofsunlamaq üçün dorman hazırlanan zaınan dcyilir. Uşağın ilstüno tüstü vc- 
rib •■isnk-isrik*’ dcyilir ki, bu da **cy pori, ısırılmış olasan, yəni qapılmış, tutulmuş ola- 
san” dcmokdir (6, 163).

Türklor orta osrlordo olduğu kimi. indi do üzərlikdon göz qaytarmaq, bodnozordon 
qorunmaq moqsodib gcniş şnkildo istifado cdirlor. “Divan”da iizorlik oiu haqqındakı 
izahlar xüsusib maraq doğurur. Kaşgarca iizorlik otu “yıdhığ ot" kimi ifado olunmuş- 
dur. Uç vo Barsgan dillorindo iso “oldrtlk” kimi işlonmişdir. Oğuzların dilindo onun 
adı “yüzərlik”dir (8, 20). Indi do Azorbaycanda onun adı clo üzorlikdir. Üzorlik bitki- 
sinin toxumu iso “oldrük” adlanirdi (8. 358). Bildiyimiz kimi, Azorbaycanda da lizor- 
likdon gcniş şokildo istifado olunur. Aznrbaycamn oksor bölgolorindo, о cümlədon 
Bakı şohorində üzorliyi hom yandırıb tüstüsünü evo buraxmaqla, hoın do onu cvdo, 
maşında vo s. saxlamaqla bodnozordoıı qorunmağın mümkllnlüyüno inamrlar. Şirvan 
folklorunda üzorlikb bağlı bir çox nümunoloro rast golinir: “Üzorliyi muncuq kimi sa-
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pa düzüb uşağın boynundan assan, ona göz dəyməz. Üzərliyi dost о bağlav ıb evin kan- 
darından asarlar ki. cv-eşiyo bodnozorlor toxunmasın” (3, 35). Üzorlik haqqındakı bir 
ovsun nəğməsində bu fıkir aydın şokildo ifadə olunmuşdıır ki. üzorlikdon osasən gö/- 
doyıııonin qarşısını almaq üçün istifadə cdirlər.

Üzorlikson, havasan.
Min dordo davasan.
Balama göz vuranın 
Gözləriııi ovasan

Üzorliyin çatdasın,
Yaman gözlər partdasın,
Ağrtn-bolan tökülsün,
Dord üstündon atdasm (1, 387).

Bakı əhalisi bodııozordon qorımmaq üçiin nozor duası yazdınb, bir az sarımsaq qa- 
bığı. bir az pişik tükii və özərliyi bir-birino qarışdırıb oda atıb yandmr (15. 117).

“Divan' da “abakf’ (6, 193) və “kösgük" (6, 238) göz qaytarmaq üçün bostana. 
üzünı baglarına qoyulan m üqəwa, bostan oyuğu kimi izah olunmuşdıır. Heyvanlan 
gözdoymədon qorumaq üçün onlann da boynuna müxtolif ciir muncuqlar laxılardı. 
Bunlardan biri “Divan”da monçuk kimi qeyd olunmuşdur. Monçuk "DivaıTda belo 
izah olunmuşdur: “atm boyııuna taxılan qiymotli daş. aslan dımağt, talisman kimi 
şeylor" (6, 460). Bahaəddin Ögolin qeydlorindo do muncuq “atlarm boynuna taxılan 
inci, doyorli daş” kimi verilınişdir (22, 281). “Süksük” iso ‘*DivarTda odımcagı möh- 
kom olaıı dağdagan ağacı kimi izah olunmuşdur. Azərbaycanda indi do dağdağandan 
göz qavtarmaq, dərd-boladan, şər qüvvolordon qorunnıaq moqsodilo istifadə olunur. 
Azərbaycanhlar da£dagan agacına qodimdon xüsusi porostiş cdirdibr. Xalq tosov vü- 
rüııdo dağdagan agacı insanlan gözdoymodon. bodnəzərdən qorumaq gtlcünə malik- 
dir. Dağda£an ağacı Azorbaycanm hor yerindo müqəddos sayılmış və ona sitayiş edil- 
mişdir (10. 410). Şoki-Zaqatalada xalq arasında dağdağaııla bağlı yaranmış inama gö- 
rə, dağdağan ağacından balaca bir çubuq kosorkon ağacın dibino mütloq çörok və pul 
qoyulmahdır. Yoxsa dağdagan ağacı homin adama qarğıyar (14, 275).

Xalq inamlanndan biri do alqış və qarğışlardır. “DivanMda “alkış»alqış. dua etnıok. 
kimisə öymok, yaxşılıqlanm saymaq” kimi izah olunmuşdur (6. 161). “01 boggo alkış 
bcrdi-o. bəyə alqış, dııa etdi" (6, 161), "al anı karğadı-arkadı-o. oııu qarğadı, bnotlodi. 
pisliklərini saydı-tükdu * (6. 308). “I)ivan"da “sögolgo stıfşadı-dua oxuyub x">slovo üf- 
lodi" itadosino də rast golinir (8, 260).

Türklorin ruhlarla bağlı inamlarından biri do “tik rd ir. Monası gecobr e^idilən sos 
dcmokdir. Türklorin inamma göro, ruhlar ildo bir dofo gcco vaxtı yaşadıqlan vcrlordo 
yığışır və xalqı ziyaroi cdirlor. Homin gcco bu səsi cşidon adam ttlür. Bu inam törklor 
arasında geniş yayılmışdır. Bu söz dildo “tiki” şoklində işlonso do. M.Kaşğarinin fık- 
rinco, “togi” şokli daha düzgündür (8. 217).
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Goründüyü kimi, M.Kaşğarinin “Divan”ında türk xalqıııın qodim dini təsəvvürləri, 
inam və cıiqadlan haqqında zongin matcriallar toplanmışdır. Onlann müqayisəli təh- 
lili maraqlı nəticnlərə gətirib çıxarır.
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Иернназ СА ДЫ ГЛЫ

Религиозные представления it «Динанп Л угат-иг-Гю рк»е Махмуда
Каш гарн

Резюме

«Дивани Лугат-нт-Тюрк» Махмуда Кашгарн является незаменимым тгногра- 
фнческим источником. В «Диване» большое место выделено рслш нозным 
представлениям тюркского народа.

В данной статье на основе сведении, собранных в «Днван»с, изучены религи
озные представления тюркского народа, в том числе взгляды Тенгри и генгри- 
анство, проведены обобщения полученных результатов.

Perinaz SADKıLl 

A religious belief iıı th e “ Divanu L ugat-it-T urk” o f M ahm ud K ashgari

Sum m ary

“Divanu Lughat-it-Turk” o f Mahmud Kashgari is the peerless as ethnographic 
source. There arc also were made wide room for a religious belief o f the turkic people 
in the “Divan”.

In the article, on the basis o f information giving in the "Divan . was made 
generalization, was investigated a religious belief o f turkic people, including thoughts 
in connection with God (Tanri) and goddess (tanricilig).
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