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ELMİ REDAKTORDAN 
 

İnsan yer üzündə məskunlaşdığı andan etibarən mənsub 
ərazidə yuxu yozumları, xalq təbabəti, elat inam və etiqadları 
ona dörd ünsür – hava, su, od, torpaq kimi gərəkli olmuşdur. 

"Azərbaycan xalqının ənənəvi bilikləri" kitabının müəl-
lifi N.M.Həkimovanın gözəl bir niyyətlə çapa hazırladığı bu 
dəyərli kitabda tarixi çox qədim əsrlərlə səsləşən ulu, müdrik 
xalqımızın milli-mənəvi özünəməxsusluq, özünütəsdiq, özü-
nüdərk fikir dünyası hələ işıq görməyən bol-bol faktlar, ma-
raqlı nümunələr ilə ön plana çəkilir və təsdiqlənir. Əsrlər 
boyu xalqın ruhundan süzülüb gələn inamlara elat müdriklə-
rinin-aqillərinin ayrı-ayrı əsrlərdə, qərinələrdə yaşamaq hü-
ququ vermələri, bunları dövrümüzə qədər yaşatmaları təqdirə-
layiq sayılmalıdır. Kitabın "Müdriklərimizin yuxu yozumları" 
bölümündə əzəli-ədəbi dünya yarandığı ilk vaxtdan bəşər öv-
ladının hər an təmasda olduğu, onu əhatə edən maddi varlıqda 
və eləcə də insanın öz daxili aləmində, beynində baş verən fe-
nomenlərin sirli-sehirli duyumunu, anlamını imkanı daxilində 
aşkarlamaq üçün saysız-hesabsız "niyələrin" səbəbini araşdır-
mağa çalışmasından bəhs edilir. Sözsüz, bu axtarışlar əsrlər 
boyu gah uğurlu, gah da uğursuz olsa da, bu günə qədər öz 
aktuallığını itirməmişdir. Mən əminəm ki, müəllifin gərgin 
əməyi nəticəsində başa gələn bu kitab öz bəhrəsini verəcək, 
bu sahədə çalışan psixoloqlarımız, fizioloqlarımız, təbiblə-
rimiz, folklorşünaslarımız sirli aləmin elmi açarını əldə edə-
cəklər. Yuxugörmə, türkaçarə təbabətinə vurulmuş mistik 
inamsızlıq damğaları, yersiz böhtanlar ciddi araşdırmalar əsa-
sında aradan qaldırılaraq öz qanuni təsdiqini alacaqdır. Bu da 
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həqiqətdir ki, xalq ədəbiyyatının istər lirik, istər epik, istərsə 
də epik-lirik janrlarında yuxu, yuxugörmə, türkaçarə, inam-
etiqadlar o qədər güclüdür ki, bu kitab təkcə təbiblərin, psixo-
loqların, fizioloqların deyil, filosofların, etimoloqların, folk-
lorşünasların, etnoqrafların da diqqətini özünə cəlb edəcəkdir. 

Kitabda toplanan nümunələrdə müdrik loğman baba-
ların, nənələrin, rəmmal aqillərin intuitiv telepatik duyum-
deyimləri çox maraqlıdır. Müəllif haqlı olaraq kitabda ve-
rilən türkaçarələri loğmanlarla – həkimlərlə, məsləhətləş-
mədən qəbul etməni lazım bilmirlər. Məncə müəllif bu kitab-
da ən çox müdrik xalqımızın istedadlı, ağıllı fikir dünyasını 
ön plana çəkmiş və haqlı olaraq belə bir qanaətə gəlmişdir 
ki, yuxu yozumu, rəmmallıq, insanı əhatə edən maddi varlığa 
inam-etiqadlar, türkaçarələr haqqında bu qədər incələmələr, 
öyümlər, deyimlər xalqımızın bu regionda məskunlaşmaları, 
ağıl dünyası haqqında psixoloqlarımıza, fizioloqlarımıza, tə-
biblərimizə, etimoloqlarımıza, filosoflarımıza, etnoqrafları-
mıza, folklorşünaslarımıza, tarixçilərimizə az şey demir. Bu-
rada aranıb-araşdırılmağa hələ ciddi ehtiyac duyulur. 

Mən müəllifin uzun illərdən bəri səbrlə, təmkinlə uğur-
lu axtarışlarını, toplayıb tərtibetmə işlərini xüsusi dəyərlən-
dirməklə yanaşı, kitabın işıq üzü görməsini vacib sayıram. 
Kitabın dili səlis, oxunaqlıdır. Bu sahə ilə bağlı alimləri-
mizin ixtisasca faydalana biləcəyi materiallar təqdim olunan 
kitabda olduqca çoxdur. Elə bilirəm ki, bu toplu təkcə mü-
təxəssis alimlərimizin deyil, bütün geniş oxucu kütləsinin də 
sevimli stolüstü kitabı olacaqdır. 

 
H.İSMAYILOV 
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MÜƏLLİFDƏN 
 
Əzəli-əbədi dünya yarandığı ilk vaxtdan bəşər övladı 

hər an təmasda olduğu, onu əhatə edən maddi varlıqda və elə-
cə də insanın öz daxili aləmində, baş-beyində baş verən feno-
menlərin sirli-sehirli duyumunu, anlamını imkanı daxilində 
aşkarlamaq üçün saysız-hesabsız "niyələrin" səbəbini araşdır-
mağa çalışmışdır. Sözsüz, bu axtarışlar əsrlər boyu gah uğur-
lu, gah da uğursuz olsa da, bu günə qədər öz aktuallığını itir-
məmişdir. Fenomenlərin belə sirli-sehirli möcüzələrinin elmi 
əsasını şərh edərkən filosof, fizioloq, psixoloq, təbabət alim-
ləri əsasən iki baxımdan çıxış etmişlər. Belə ki, onların bəzisi 
fenomenlərin sirrini arayıb-araşdırmada inama da olduqca sərt 
mövqedən yanaşırlar. Onlar möcüzələrə inamı avamlıq, 
nadanlıq, elmdə gerilik kimi qələmə verirlər. Bu xətt indi də 
bəzi alimlər arasında davam etməkdədir. Bizə elə gəlir ki, bir 
halda ki, alimlərin axtarışında bir-birini inkar edən, ziddiyyətli 
fikirlər var, deməli, orada fenomenlərin elmi cəhətdən axtarı-
şına ciddi ehtiyac vardır. Müasir fizioloqlar, psixoloqlar, tə-
biətşünaslar, təbiblər, fenomenlərin sirrini öyrənib elm alə-
mində geniş yayılmış məntiqi mühakimlərdən kifayət qədər 
dövri mətbuatda söhbət açmış və açırlar. Elə bilirik ki, bizim 
fizioloqlar, psixoloqlar, təbabət sahəsində çalışan alimlərimiz 
gələcəkdə tərəfimizdən tezisvari verilən bu informasiyalara 
biganə qalmayacaqlar. Xüsusilə, yuxu, yuxugörmə yorumları 
və yozumlarına aid müdrik xalqımızın şifahi xalq ağız 
icadlarında olduqca zəngin materiallar vardır. 

Elə bilirik ki, bizim fizioloq, psixoloq, və təbabət sahə-
sində çalışan alimlərimiz gələcəkdə verdiyimiz bu informa-
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siyalara biganə qalmayacaqlar. 
Yuxu, yuxugörmə və onun yorumu-yozumuna hələ era-

mızdan çox-çox əvvəl başlansa da, bu günə qədər bir çox antik, 
orta əsrlər və müasir alimlərin diqqətini özünə cəlb etsə də, 
hələ də onun elmi əsasları kifayət qədər açılmamışdır. Yuxu-
görməyə tarixin müxtəlif kəsimlərində, müxtəlif dövrlərində 
alimlər gah dini-mistik, gah da dünyəvi aspektdən yanaşmışlar. 

Yuxugörmə daha çox (80-90%) səthi yuxu fazasından 
oyanma vaxtı və ya həmin fazadan keçən bir neçə dəqiqə 
ərzində baş verir. Yuxugörmə zamanı hiss və həyəcanların 
xarakteri hər fərdin sinir sistemi tipindən, onun sağlamlıq 
dərəcəsindən və s. asılıdır. 

İndi yuxu və yuxugörmə problemləri təkcə psixologi-
ya, fiziologiya, təbiət, təbabət sahələrində çalışan alimləri 
deyil, o həm də biokimya, etnoqrafiya, etimologiya mütəxəs-
sisləri və folklorşünas alimlərimiz tərəfindən də öyrənilir ki, 
bu da öz növbəsində diqqətdən kənarda qala bilməz. Çünki 
bir prosesin insanın özü ilə bağlı fizioloji əsasları mövcud-
dur. Yuxu prosesi insan orqanizmini tənzim və təmin etmə 
prosesidir. Bunun elmi əsasları açılıb şərh edilməlidir. 

Azərbaycan xalqının zəngin şifahi ədəbiyyatının epik 
epik-lirik, lirik janrlarında, xüsusilə epik-lirik, dinamik-dram-
atik ünsürləri özündə birləşdirən çoxsaylı məhəbbət və 
qəhrəmanlıq dastanlarımızda yuxu, yuxugörmə, həmçinin 
dastanlarımızı düzüb-qoşan ustad aşıqlar haqqında işlədilə: 
"haqq aşığı", "şeyx", "ürəkləri oxuyan", "bilici usta baba və 
başqa bu kimi qəribə səslənən ad – titullara, ləqəblərə tez-tez 
rast gəlirik. Bunlara təsadüfi ifa kimi baxmaq olarmı Qətiyyən 
yox! Zəngin şifahi xalq ədəbiyyatımızda xalqımızın psixo-
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logiyası, onun yüksək psixi mədəniyyətini gözəl səciyyələn-
dirən psixoloji görüşləri özünün parlaq ifadəsini tapmışdır. 

Uzun əsrlər yolçusu haqq aşıqlarına sözün əsl mənasın-
da insan sərrafları – psixoloqları desək səhv etmərik. Bu qəbil 
oba-elat psixoloqlarında, müdrik ustad aşıqlarında telepatiya, 
intuisiya, təlqin-təsiretmə qabiliyyəti olduqca güclüdür. Təsa-
düfi deyildir ki, xalq onları "ərşdən-gürşdən", "yerin altından-
üstündən", "gözəgörünməz aləmdən", "o dünyadan – bu 
dünyadan" xəbər verən bilicilər kimi qələmə verir. Bu qəribə 
ad-titul sahibləri yurdu qarış-qarış gəzir, xalqın əhvalını, 
düşüncəsini, duyumunu toy-nişanlarda, xalq şənlikləri, el-oba 
məclisləri və eləcə də yas mərasimlərində müşahidə edirlər. 
Onlar özlərinin düzüb-qoşduqları epik, lirik, epik-lirik 
əsərlərində sözün sehri ilə yaşadığı dünyanın gərdişindən, 
vərdişindən söhbət açır, dinləyicilərin qəlbinə nüfuz edirlər. 

Yuxu və yuxugörmə hallarının təfsiri, onların poetik 
sözün işığında yozumları məhz ustad aşıqların epik-lirik das-
tan qəhrəmanlarının psixoloji aspektdən hiss-həyəcanının, 
fikir oxunuşunun şərhi inandırıcıdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının 
rəngarəng janrlarında, xüsusilə dastanlarda, nağıllarda, aşıq 
şeir şəkillərində istənilən qədər zəngin materiallar vardır. 
Bütün bu dediklərimizdən o da aydın olur ki, dastan söylə-
yən aşıqlarımız, nağıl deyən müdriklərimiz güclü, bədii tə-
fəkkürə malik xüsusi istedad sahibləridir. Başqa sözlə desək, 
ustad-dədə, haqq aşıqlarında beyin öz inkişafının çox yüksək 
mərhələsinə çatır ki, onların düzüb-qoşduqları, yaratdıqları 
"möcüzələr" ilə psixi fəaliyyətlərinin bütün sahələrində 
oxucusunu, dinləyicisini heyran qoyur. 
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Xalq ədəbiyyatında elə bir janr yoxdur ki, biz orada yu-
xu, yuxugörmə, fəhm, telepatiya, intuisiya kimi məsələlərin 
bədii örtüyə bükülərək bir-birinə qovuşduğunu görməyək. 

Haqq aşıqlarımız, el şairlərimiz yurdumuzda tarixin çox 
qədim dövrlərində yuxu, yuxugörmənin mürəkkəb, anla-
şılmaz mexanizmini elat psixologiyası səviyyəsində olsa da, 
onu özlərinə məxsus maraqlı şəkildə təsvir etmiş və məharətlə 
yorub-yozmuşlar. Xüsusilə, ustad aşıqların ayrı-ayrı əsrlərdə 
yaratdıqları rəngarəng dastan süjetlərində "aşiqin məşuqəsini 
yuxuda görməsi", "buta alması" özünəməxsus psixoloji 
reallıqla əsaslandırılır – desək fikrimizdə yanılmarıq. Dastan, 
nağıl qəhrəmanları yuxuda gördükləri gözələ aşiq olub, buta 
alırlar. Onların arxasınca ayaqlarında dəmir çarıq, əllərində 
dəmir əsa el-el, oba-oba gəzib qəhrəmanlıqlar göstərirlər. 
Sazın-sözün sirli-sehirli qüvvəsindən istifadə edib, min bir 
əzab-əziyyətlərə qatlaşırlar. Nəhayət, xalq ədəbiyyatına xas 
olan nikbinliklə aşiq məşuqəsinə qovuşur. Bu qəbil yuxu 
gerçəkliyinə biz "Bənidaş şəhərinin sirri", "Al-dərviş" 
nağıllarında, "Dan atma" xalq mərasimlərində, "Mehri-Mah", 
"Məhəmməd-Güləndam", "Seyfəlmülk", "İvrahım", "Lətif 
şah", "Əmrah", "Heydər bəy", "Nəcəf-Pərizad", "Qurbani", 
"Abbas-Gülgəz Pəri", "Aşıq Qərib-Şahsənəm" və sayını daha 
çox artıra biləcəyimiz dastanlarımızda da rast gəlirik. Fikri-
mizi qədirbilən oxucularıma çatdırmaq üçün dastanlarımızdan 
bəzi detalları misal gətirməyi məqsədəuyğun hesab etdik. 

"Qurbani" dastanında oxuyuruq: 
"...Bəli, vaxt gəldi keçdi. Qurbani üçüncü günü ayılıb 

gördü ki, başına çoxlu qız-gəlin yığılıb, dedi: 
Ay dədə, xalxınkı burdadı, bəs mənimki hardadı? 
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Mirzəli xan dedi: 
 Oğul, ölmüsən o dünyadan danış, sağsan bu dünyadan. 

Səninki, mənimki nədi? Qurbani dedi: 
– Dədə, bir başı limcə, bir başı çömçə olsa, dərdimi 

senə söyləyə bilərəm. Dədəsi dedi: 
– Oğul, bir başı limcə, bir başı çömçə nə deməkdi? 

Qurbani dedi: 
– Dədə, ona həm dəm, həm de qəm çömçəsi deyərlər. 

O, gahdan dəmə çalır, gahdan qəmə. 
Beli, gətirdilər Qurbaniyə bir dənə saz verdilər. Qurba-

ni sazı aldı əlinə, öpüb gözünün üstünə qoydu. Zilini zil, 
bəmini bəm eylədi, sinəsinə basıb görək nə dedi: 

 
Yatmışdım, üstümə gəldi ərənlər, 
Səfil, nə yatmısan, oyan dedilər. 
Oyandım qəflətdən, açdım gözümü, 
Al, abi-kövsərdən iç, qan dedilər. 

 
Mirzəli xan dedi: 
– Ay oğul, bir əməlli bizi başa sal, görək nə deyirsən? 

Biz sənin sözündən heç zad başa düşmürük. Qurbani atasının 
cavabında dedi: 

– Dədə, qulaq as, bir ağız da deyim, bəlkə başa düşə-
sən..." 

Bura qədər verdiyimiz parçanı Qurbaninin butası üçün 
yuxugörmənin səbəbi adlandırsaq, bundan sonra verəcəyimiz 
hissəni, sözün əsl mənasında, yuxugörmənin nəticəsi hesab 
edə bilərik. 

"...Aldı Qurbani: 
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Bir kimsənə gəldi mənim üstümə,  
Yazılı şəninə ya minəl-əta. 
İmam ola, damad-Əhmədi-Mürsəl,  
Doldurub camini eylədi ata. 
 
Tərəhhüm eylədi abi-kövsərdən, 
Onunçun keçmişəm can ilə sərdən. 
İstədim mətləbim payi-Qənbərdən, 
Kəramət elədi mənə bir buta. 
 
Eşq əlindən namus-arım qalmadı, 
Nə bir səbrim, nə qərarım qalmadı. 
Qurbaniyəm, ixtiyarım qalmadı, 
Dönmüşəm kamana, qəddimdi düta. 

 
Mirzəli xan dedi: 
– Hə oğul, indi başa düşdüm. Sənə buta veriblər. Ancaq 

de görüm, butanı sənə harada veriblər və sən haraya gedə-
cəksən? 

Qurbani dedi: 
– Dədə, mən Gəncə şəhərinə gedəcəyəm. Gəncəli Zi-

yad xanın qızı Pəri xanımı mənə buta veriblər..." 
Yaxud "Aşıq Qərib-Şahsənəm" dastanından Qəribin 

butası Şahsənəm haqqında gördüyü yuxunun səbəb və nəti-
cəsinə diqqət yetirək: 

"...Rəsul yatmışdı, yuxuda gördü ki, Tiflis şəhərində 
behişt misallı bir bağdadı, bunun başının üstündə ceyran 
misallı gözəl bir qız var. Qız nə qız – qaşlar kaman, gözləri 
qan piyaləsi, burun hind fındığı, sinə Səmərqənd kağızı, 
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baxanın ağlını aparır. Rəsul bir də baxıb gördü bu qızın 
yanında bir dərviş var. Dərviş qızın əlini Rəsula uzadıb dedi: 

– Rəsul (Qərib – M.H.), bu qız tiflisli Xoca Sənanın 
qızı Şahsənəmdi. Bunu sənə buta verirəm..." 

Yuxugörmənin telepatik baxımdan daha dəqiqliyinə 
"İvrahım" dastanından bir parçaya diqqət yetirmək yerinə 
düşərdi: 

"...Ustadlar deyirlər ki, İvrahım günbəzdə yatıb, vağı-
yada gördü ki, Heratda Fətəli xanın qızı Hüreynisə xanımı 
ona buta veriblər. 

İvrahım başladı Herata getməyə. Bir qədər gedəndən 
sonra yolda Xoca Hasan adında bir sövdayara rast oldu. 

Xoca ona dedi: 
Oğul, hara gedirsən? 
İvrahım dedi:  
  

Başına döndüyüm, bəzirgan xoca,  
Xoca, bir yar deyim, ver nişan barı. 
Malın qismət olsun, gedəsən Haca, 
Xoca, bir yar deyim, ver nişan barı... 
 

Aldı Xoca: 
 

...Xoca Hasan xocaların gözüdü,  
Aşıqların söhbətidi, sözüdü. 
İndi bildim: Fətəli xan qızıdı,  
Oğul sən adın de, mən nişan verim.  

 
Xoca dedi: 
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– Oğul, mən də Herata gedirəm. 
İvrahımı da dəvənin belinə mindirib apardı. 
Hüreynisə xanım da vağıyada görmüşdü ki, İvrahım 

dəvənin belində gələcək. Qızlara dedi:    
– Qızlar, mən vağıyada (yuxuda – M.H.) gördüyüm oğ-

lan bu boyda, bu nişanda dəvənin üstündə gəlib buradan keçə-
cək. Kim görüb mənə desə, bu boyunbağımı ona verəcəyəm. 

Qızlar yolun kənarında gözləyirdilər. Kök qızlar hamısı 
gözlədi, yorulub yatdılar, amma cin qaravaş (arıx qız) bo-
yunbağının ucuynan barmağını yarıb içinə duz basdı, saba-
hacan yatmadı. Bir də gördü ki, sabaha yaxın qəflə-qatırın 
ağzı açıldı. Qız o saat gedib xanıma xəbər verdi..." 

Bu qəbil yuxugörmənin bədii təsdiqinə "Abbas-Gülgəz 
Pəri" dastanından Gülgəz Pərinin yuxusuna diqqət yetirək: 

"...Qulluqçular Abbasa dedilər: 
– Bu küçə ilə getmək qadağandır. Bura Batmanqılıncın 

bacısı Pəri xanımın küçəsidir.  
Abbas dedi: 
– Mən bu küçə ilə gedəcəyəm. 
Pəri xanım Abbasın gəlməyini eşitmişdi. Ora-bura vur-

nuxub, Abbası görməyə çalışırdı. Evinin eyvanında, bağında 
gəzib Abbası gözləyirdi. Həmin gecə o, yuxuda görmüşdü 
ki, Abbas onun küçəsi ilə gedəcək. Odur ki, tezdən yerindən 
durub bağa çıxmışdı. Çeşmənin başında oturub, əlləri 
qoynunda Abbası gözləyirdi..." 

Bu qəbil səbəbli, nəticəli yuxuları biz "Seyidi-Pəri", 
"Muğumşah", "Abdulla-Cahan", "Məsim-Diləfruz", "Səy-
yad-Səadət", "Nəcəf-Pərzad", "Qul Mahmud", "Səlim və 
şah", "Lətif şah", "Şahzadə Əbülfəz" və daha başqa məhəb-
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bət dastanlarımızda da rast gəlirik. 
Göründüyü kimi, xalq ədəbiyyatı janrlarında yuxu, 

yuxugörmənin yalnız səbəbi deyil, real nəticəsi də aydınca 
aşkarlanır. 

Dastan poetikasında yuxu, yuxugörmə və yuxuyoz-
maların özünəməxsus yeri var. Lakin şifahi xalq ədəbiyya-
tında çox təsadüf olunan yuxugörmə və yuxuyozmalarını 
poetik baxımdan təhlil edərkən, onların dastan süjeti və 
kompozisiyasındakı bədii funksiyası zəruri surətdə nəzərə 
alınmalıdır. Bizim fikrimizcə, yuxugörmə və yuxuyozumları 
psixoloji təhlil vasitəsi kimi özünü göstərir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslı-
ğında, eləcə də folklorşünaslığında psixoloji təhlil məsələləri 
sistemli şəkildə öyrənilməmişdir. Son zamanlar Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslığında bu məsələlərə müəyyən dərəcədə 
diqqət yetirilsə də, folklorşünaslıqda dastan poetikasına, bu 
mühüm məsələyə, mahiyyət etibarilə hələ də elmi-nəzəri 
cəhətdən ciddi əhəmiyyət verilmir. Bu baxımdan bəzi 
cəhətləri qeyd etməmək olmaz. 

Dastanlarımızda nəzərdən keçirdiyimiz telepatik feno-
menlər psixoloji dəqiqliklə təsvir olunur. Dastan qəhrəmanları 
bəynişan ərgən (subay) oğlan və qızlar uzunmüddətli yuxuya 
– huşa getmişlər. Ayılandan sonra onlar özlərinəməxsus hallar 
keçirirlər. Dastan qəhrəmanlarının gözləri yol çəkir, qulaqları 
cingildəyir, güyüldəyir, gözləri səyriyir, dalağı sancır, sümüyü 
üşürgəyir, ürəyinə nə isə damır... Bütün bunlardan başqa, on-
lar qəribə intuitiv duyumla da seçilirlər. Belə ki, baş verəcək 
möcüzələri irəlicədən duyurlar. Öz sevgililərinin – butalarının 
və eləcə də ünsiyyətdə olduqları hər kəsin fikirlərini heç bir 
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səhvə yol vermədən məharətlə oxuyurlar. 
Fikrimizi təsdiq etmək üçün "Kitabi-Dədə Qorqud" 

dastanından "Salur Qazanın evi yağmalandığı boyu bəyan 
edər" boyundan aşağıdakı parçaya diqqət yetirək: 

"...Məgər, xanım, ol gecə Qalın Oğuzun dövləti, Bayın-
dır xanın göyküsü, Ulaş oğlu Salur Qazan qara qayğılı vaqeə 
gördi, sərmərdi urı turdı. Aydır: "Bilürmisən, ğarındaşım 
Qaragünə, düşimdə nə göründi? Qara qayğılı vaqeə gördüm. 
Yumrığımda taynan şahin bənim quşımı alur gördüm. 

Kökdən ildırım ağ-ban evim üzərinə şaqır gördüm. 
Düm pusarıq ardımın üzərinə tökülü gördüm. Quduz qurtlar 
evimi dəlir gördüm. Qara dəvə ənsəmdən, qarvar gördüm. 
Qarğu kibi qara saçım uzanır gördüm. Uzanıban gözümü 
örtür gördüm. Biləngümdən on barmağımı qanda gördüm, 
necə kim bu düşi gördüm, şundan bərü əqlim-usım dərə bil-
mən, Xanım qardaş, mənim bu düşimi yorğıl mana! – dedi." 

Gətirdiyimiz parçanın Salur Qazanın qardaşı Qaragünə 
tərəfdən yozum-yorumuna diqqət yetirək: 

"Qaragünə aydır: "Qara bulıt dedigin sənin dövlətindir. 
Qar ilə yağmur dedigin, ləşkərindir. Saç qayğudur. Qan qa-
radır. Qalanısın yora bilmən, allah yorsun" – dedi..." 

Yuxunun qalan yorumuna isə Qazan xanın şəxsən özü-
nün təsdiqi baxımından diqqət yetirmək yerinə düşərdi: 

"...Belə degəc Qazan aydır: "Mənim avımı bozma: ləş-
kərimi tağıtma! Bən bu gün Qonur ata qaqaram, üç günlük 
yolı bir gündə aluram, evilə olmadın yurdum üstünə vara-
ram, əgər sağdır, əsəndir, axşam olmadın genə man sana gə-
lürəm. Ordım sağ – əsən dəgil isə başınuza çara edin. Mən 
dəxi getdim" – dedi. Qonur atın mahmuzladı, Qazan bək 
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yola getdi. Gəli-gəli yurdının üzərinə gəldi. Gördi kim, uçar-
dı quzğun, tazı talaşmış, yurtda qalmış..." 

Dastandan gətirdiyim nümunələrdə Qazan xanın təs-
diqli, möhürlü intuitiv duyumu inkarolunmazdır. Burada Də-
də Qorqudun deyimi-duyumu ilə, düzülüb qoşulan boy ilə 
tanışlıq aydın göstərir ki, Qazan xanın intuitiv duyumu 
zəngin, çoxçalarlı həyat təcrübəsinə söykənir. 

Bu kimi halları nə ilə izah etmək olar? Onlar psixoloji 
baxımdan nə dərəcədə əsaslıdır? 

İnsan beyninin möcüzələri çoxdur. Dastanlarımızda 
"ürəyə dammağın", "dalağı sancmağın", "gözləri səyrimə-
yin", "sümüyü sancmağın" özünəməxsus psixoloji yozumu 
olsa da, istər fiziologiyada, istər psixologiyada onların ma-
hiyyəti nəinki elmi zəmindən təhlil edilmiş, hətta uzun 
müddət birtərəfli aydınlaşdırılmışdır. 

İndi yuxu və yuxugörmə problemləri həm psixologiya, fi-
ziologiya, təbabət sahələrində çalışan alimlər, həm də biokim-
ya, etnoqrafiya, etimologiya, folklorşünas alimlər tərəfindən 
öyrənilir ki, bu da öz növbəsində diqqətdən kənar qala bilməz. 

Bu baxımdan, A.M.Tsuzmer və O.L.Petrişinanın Azər-
baycan dilinə tərcümə olunmuş "İnsan, anatomiya, fiziolo-
giya, gigiyena" kitabında söylədikləri fikirlərlə çətin ki, razı-
laşmalı olaq. Kitabda deyilir: "Bəzi yuxu tormozlanması ha-
lında olan beyin qabığında ayrı-ayrı nahiyələr oyaq qalır. 
Belə olduqda adam müxtəlif yuxular görür, qabıqda tam tor-
mozlanmaya mane olan qıcıqların törətdiyi duyğular baş 
verir və o, surətlər görür. Üstü çox qalın örtülmüş adam yu-
xuda qızmar səhra görə bilər. Göy guruldadıqda çox vaxt yu-
xuda adam vuruşma və partlayışlar görür. Bəzən adama elə 
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gəlir ki, onu boğurlar. Bu cür qarışıq yuxulara səbəb narahat 
yataqda döş qəfəsinin basılması üzündən tənəffüs hərəkət-
lərinin çətinləşməsidir. Həmçinin, yatmazdan əvvəl möhkəm 
yemiş adamlar da bu cür yuxular görürlər. Çünki diafraqma-
nın hərəkəti azaldıqda ağciyərlərin ventilyasiyası zəifləyir. 

Çox vaxt yuxugörməyə səbəb adamı xüsusən çox məş-
ğul edən hadisələr olur. Adam mühüm bir xəbər gözləyir və 
bu onun fikrini özünə cəlb edir. O, yuxuya getdikdə həmin 
hadisə ilə əlaqədar olaraq oyaq qalan nahiyələrdən başqa be-
yin yarımkürələri qabığı tormozlanır. Odur ki, adam yuxuda 
həsrətlə gözlədiyi xəbəri aldığını görür. Səhər yuxudan du-
randa nəhayət teleqram alır. Belə hadisələr haqqında mövhu-
matçı adamlar deyirlər: "Yuxum düz çıxdı". 

Bəzən elə olur ki, adamlar özlərinə lazım olan şeyi hara 
qoyduqlarını unudur və bu onların yuxusuna girir. Bu cür "düz" 
yuxunun səbəbini başa düşmək çətin deyil. Gün ərzində baş 
verən saysız-hesabsız sinir prosesləri həmin adam əşyanı giz-
lətdikdə onun beynində əmələ gələn əlaqələri tormozlamışdır. 
Yuxu zamanı beyin qabığına tormozlanma yayılır. Lakin ola 
bilsin ki, lazım olan əşyanın axtarılması ilə əlaqə dar olan 
nahiyələr oyaq qalsın. Çünki adam itki ilə əlaqədar narahatdır. 
Onda oyanma heç bir maneə olmadan qabıqda lazımi yollarla 
keçir və yatan adam yuxuda əşyanın harada olduğunu görür. 

"Yuxunun düz çıxması" haqqındakı fikirlər, belə yaran-
mışdır. Yuxulara inanan mövhumatçı adam isə gördüyü yuxunu 
yozmağa çalışır: "Axı gün ərzində çox hadisə olur". Çox 
fikirləşdikdən sonra yuxuda görülənə oxşar bir şey tapmaq olur. 

"Yuxuların düz çıxmasına" inanmaq adamların iradə-
sini zəiflədir və hətta bu, bədbəxt hadisəyə də gətirib çıxara 
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bilər. Bəzən elə olur ki, mövhumatçı adam "pis" yuxu gör-
dükdə "Bədbəxtlik üz verəcək" deyir, qorxuya düşür, fikri 
dağılır. Bu vəziyyətdə o, asanlıqla yanar, yıxılar, yaxud bərk 
əzilə bilər. Onda belə adamlar "Yuxum düz çıxdı" deyərlər". 

A.M.Tsuzmer, O.L.Petrişina kimi, L.P.Latoş və L.Q. 
Kramanovada da yuxugörmə təxminən eyni aspektdə təhlil 
olunur. Sözsüz, müasir dövrümüzdə, texnika əsrinin belə bir 
dövründə yuxu, yuxugörməyə bu qədər səthi şərh vermək, 
onu ilahi qüvvələrə bağlamaq, yuxuyozumunu "mövhu-
matla", yuxuya inananları "iradə zəifliyi" ilə damğalamaq sa-
dəcə səbatsızlıqdır.  

Bu bir həqiqətdir ki, əsrlər boyu əzəli-ədəbi təbiətin öv-
ladı olan insanlaera yoldaşlıq edən zəngin, rəngarəng janrlı 
şifahi xalq ədəbiyyatımızda dünyanın bütün xalqlarında ol-
duğu kimi, yuxu, yuxugörmə motivləri saysız-hesabsızdır. 
Yurdumuzun ulu müdriklərinin yaratdıqları çoxşaxəli, çox-
saylı əfsanə, əsatir, nağıl, dastanlarda yuxunun yaranma sə-
bəbləri və nəticələri məntiqi cəhətdən bir-birini tamamlayır. 
Ona görə də yuxunun, yuxugörmənin səbəblərini təsadüflərə 
bağlamaq; kiminsə kimdən pis və ya şad bir xəbər gözləməsi 
fikrini həmin hadisə ilə məşğul olmağa yönəltməsi, gizlətdiyi, 
haradasa qoyduğu, itirdiyi əşyanı, yuxu, huşagetmə vasitəsilə 
tapması və s. kimi inandırıcı olmayan gülünc yozumlara əl 
atmaqla, "mövhumat", "cəhalət", "nadanlıq", "iradə zəifliyi" 
ilə damğalamaqdansa, onu günün tələbi baxımından elmi-nə-
zəri cəhətdən aramaq-araşdırmaq daha düzgün olardı. 

Müasir təbabət, psixologiya, fiziologiya elmlərində bu 
sahədə artıq müəyyən addımlar atılmaqdadır. Hətta eksperi-
mental surətdə müqayisələr də edilmiş və edilməkdədir. Bu 
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bir həqiqətdir ki, hər hansı bir məsafədən müəyyən bir fikri 
başqa bir adama təlqin etmək olar. A.A.Vasilyevin yazıların-
da buna aid çoxlu həyati misallar da göstərilir. 

Onu qeyd edək ki, bu həyati misallarda öz əksini tap-
mış hadisələrin çoxu əslində bizim dastanlarımızda və ümu-
mən şifahi xalq ədəbiyyatımızın ayrı-ayrı janrlarında təsvir 
olunmuş yuxugörmə və yuxuyozmaları ilə bilavasitə çox ya-
xından səsləşir. Bu nöqteyi-nəzərdən məsafəli təlqin proble-
mi sahəsində aparılmış tədqiqatlar dastan materialları əsa-
sında nəzərdən keçirdiyimiz yuxugörmə və yuxuyozumları 
ilə müqayisəli araşdırılmaq üçün son dərəcə maraqlıdır. 

Müasir təsəvvürlərə görə, beynin özünəməxsus bioloji 
cərəyanları vardır. Hər hansı bir adam xüsusi həssaslıqla 
onun üçün lazımi əhəmiyyətə malik olan şəxsin fikrini məhz 
"bu bioloji cərəyanlar" vasitəsilə oxuya bilər. Bu qəbil bio-
loji cərəyanları diqqətlə təhlil etsək, o zaman aydın görərik 
ki, xalq dastanlarımızda yuxugörmə halları məhz bu yozum-
da təsvir olunub. Haqq aşıqları xüsusi həssaslıq şəraitində 
başqalarının, ilk növbədə, butalarının-sevgililərinin fikirlə-
rini müəyyən məsafədən asanlıqla oxuyurlar. Elə əslində 
tərəf-müqabil dastan qəhrəmanlarının "ürəyinə damma", 
"gözü yol çəkmə", "gözü səyrimə", "qulağı cingildəmə", 
"qulağı güyüldəmə" və s. məhz bu kimi hallar ilə bağlıdır. 

Yuxu, yuxugörmə ilə bağlı fizioloqlarımız, təbibləri-
miz, psixoloqlarımız kimi, folklorşünaslarımız da dastan ya-
radıcılığı araşdırmalarında öz fikirlərini söyləmişlər. Bu ba-
xımdan, professor M.H.Təhmasibin söylədiyi fikrə nəzər 
yetirək. O, yazır: 

"...Məhəbbət dastanlarımızın, demək olar ki, hamısının, 
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"Kitabi-Dədə Qorqud" və "Koroğlu" kimi qəhrəmanlıq das-
tanlarımızın da bir sıra boy və qollarının əsas məzmunu, yəni 
süjeti qəhrəmanın öz butasına çatmaq uğrunda apardığı 
mübarizənin təsvirindən ibarətdir. Bu sujeti, macəranı, əhva-
latı əsasən dörd hissəyə bölmək olar: 

1. Qəhrəmanın anadan olması və ilk təlim-tərbiyəsi. 
2. Qəhrəmanların, yəni aşiq və məşuqənin buta almaları. 
3. Qabağa çıxan maneələr və onlara qarşı mübarizə. 
4. Müsabiqə və qələbə. 
M.H.Təhmasibin tədqiqatında diqqətimizi ikinci bir 

bölgü də cəlb edir: 
1. Qəhrəmanın hələ öz vətənində qarşılaşdığı maneələr. 
2. Yol. 
3. Butanın vətəninə çatdıqdan sonra macəralar. 
Dastan süjetinin ikinci hissəsi "Butanın ortaya çıxması" 

ilə başlanır. Bu "ortaya çıxıb", "süjetə daxil olmanın" əsas 
formalarından biri yuxuda "buta almaq"dan ibarətdir ki, bi-
zim məhəbbət dastanlarımız üçün çox səciyyəvi olduğuna 
görə, bu barədə bir qədər ətraflı danışmaq lazım gələcəkdir. 
Qəhrəmanların bir-birini yuxuda görüb aşiq olmaları çox qə-
dim ədəbi priyomlardandır. Bu motivə hələ yeni eradan qa-
baqkı IV əsrin rəvayət-əfsanələrində də təsadüf edilməkdədir 
deyən və araşdırmalarına düzgün başlayan alim nədənsə, bir 
abzas sonra yazır: "Bunun dastanlarımızda xüsusi "buta ver-
mək" şəklinə düşməsi isə, bizcə daha sonrakı dini qanun-
qaydalarla, xüsusilə islamiyyətin gətirmiş olduğu hicabla 
əlaqədardır… İslamiyyətin dini qanun şəklinə saldığı hicab 
hətta oğlanın başqasının qızına baxmasını, qızın isə oğlanla 
danışmasını, oğlan haqqında düşünməsini belə yasaq etmiş-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 

 20 

dir. Bu hicab qızlarla oğlanlar arasında elə sonsuz bir uçu-
rum yaratmışdır ki, bu uçurum sahillərində dayananların bir-
birini görməsi, bir-birinə baxması, hətta baxmağa təşəbbüs 
göstərməsi qeyri-mümkün olmuşdur. İslam qayda-qanunlu 
Şərqdə, o cümlədən, bizim ədəbiyyatımızda sevgi lirikasının 
bu qədər geniş vüsətlə yayılmasının və bu qədər uzun müd-
dət yaşamasının səbəblərindən də elə həmin bu hicab, onun 
yaratdığı yasaqlar, məhrumiyyətlər idi. 

İlk öncə, oxucuya həqiqət təsiri bağışlayan bu fikir oğ-
lanlarla qızlar arasında uçurum yaradan hicab, İslam dininin 
yasaqları orta əsrlər dastanında özünü tam təsdiqləmir. Bir 
neçə dastandan parçalara müraciət edək. 

"Tahir və Zöhrə" dastanında oxuyuruq: 
"...Nağıl dili yüyrək olar. Vaxt dolandı, il keçdi, oğlan-

la qız yeddi yaşa doldular. Bunlar elə gözəl idilər, gözəllikdə 
bərabərləri yox idi. Əhməd vəzir Hatəm Soltana xəbər gön-
dərdi ki, uşaqların məktəb vaxtıdı, bir kamil molla tapıb, 
uşaqları oxumağa qoymalıyıq. Hər ikisi də həmrəy olub, 
uşaqları kamil bir mollaya tapşırdılar. Uşaqlar bir yerdə 
məktəbə gedib-gəlir, bir oturub, bir dururdular. Oyun vaxtı 
da uşaqlara qatışmayıb bir küncdə söhbət edirdilər. 

Məktəbin həyətində bir sərv ağacı var idi. Hansı tez 
gəlsə onun dibində oturub, o birini gözlərdi. 

Deyirlər ki, bu məktəbdə bir keçəl də var idi. Bir kö-
nüldən min könülə aşiq olmuşdu Zöhrəyə. Amma nə qədər 
əlləşirdisə, Zöhrə ona üz vermirdi. Bir gün keçəl yenə də 
onları bir yerdə görüb, tez özünü yetirdi mollanın yanına: 

– Molla, mənə de görüm, bura məktəbxanadı, yoxsa 
lotuxana? Tahir ilə Zöhrə öpüşün səkkizini bir qara pul elə-
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yiblər, onu da alıb satan yoxdu. 
Molla bunu eşidən kimi ayağa qalxdı, daban alıb Hatəm 

Soltanın yanına getməkdə olsun, sizə kimdən xəbər verim 
Tahirlə Zöhrədən. Tahirlə Zöhrə vədə yerində şirin-şirin söhbət 
eləyirdilər. Molla özünü Hatəm Soltanın yanına salıb, Tahirə: 

– Qızınız yekəlib, həddi-buluğa çatıbdı. Onu bir də 
məktəbə buraxmayın. Mən gəlib evdə ona dərs deyərəm..." 

Gətirilən nümunəyə diqqət yetirilərsə, sevən gənclərin 
bəşəri eşqinə nə hicab, nə də İslam dininin yasaqları yox, 
ancaq paxıllıq, hiylə mane olur. 

Halbuki, M.H.Təhmasib yazır: "Lakin çətinlik bircə bu 
uçurumun sahillərində dayananların bir-birini görə bilməsi 
ilə qurtarmırdı. Onları bədii əsərlərdə belə, bir-biri ilə görüş-
dürmək təşəbbüsləri də din tərəfindən təqib edilirdi. Belə 
görüşə din mütləq icazə verməli idi ki, bu da ancaq nikah, 
kəbin şəklində rəsmiyyətə salına bilərdi." 

"Abdulla və Cahan" dastanında bu fikrin təkzibinə 
diqqət yetirək: 

"...Cahan xanımdan qabaq qarı getdi, gördü burada bir 
oğlan yatıb, xudavəndi-aləm buna yeddi yerdən qələm çəkib. 
Qarı özünü saxlaya bilmədi, başladı Abdullaya yetim kalça 
kimi baxmağa. Cahan xanım gəldi çatdı. Dəsmal çıxarıb, 
oğlanın üzünün suyunu sildi, sonra qarıya dedi: 

– Qarı nənə, qələmin varmı? 
Qarı dedi: 
– Ay bala, niyə yoxdu? Yeddi il koxa yanında mirzəlik 

eləmişəm. Sən de, mən yazım. 
Cahan xanım aldı görək asta-asta nə dedi: 
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Xab içində yatan bixəbər səyyad, 
Tərlan mənəm, qeyri tərlan istəmə! 
Mən səni sevmişəm, sən də sev məni, 
Sev bu canı, qeyri canan istəmə! 
 

Bizlərdə adətdir saza söz demək, 
Qara bağrı kabab deyən közdəmək. 
Məndən demək, səndən ilqar közdəmək, 
Yüz il getsə əbrü kaman istəmə! 
 

Zülfüm muyi səndə qaldı nişana, 
Ayrılıq atəşi kar eylər cana.  
Deyirlər ki, sevən gedər sevənə,  
Yaxşısan, yaxşı sev, yaman istəmə! 
 

Arayıb, axtarsan pünhanbapünhan,  
Yerim Xançobandı, nişanbanişan.  
Atam Camal bəydi, öz adım Cahan, 
Cahan mənəm, qeyri Cahan istəmə! 

 

Cahan xanım sözünü tamamlayıb qurtardıqdan sonra 
üzüyünü çıxarıb, Abdullanın barmağına taxdı. Qarı da Cahan 
xanımın dediyini bir kağıza yazıb, Abdullanın cibinə qoydu. 

Cahan xanım özü də Abdullanın darağını götürdü..." 
Gətirdiyimiz nümunədə tərəf-müqabillərin heç biri 

İslam dini tərəfindən təqib edilmir. Əksinə, Cahan xanım 
üzüyünü Abdullanın barmağına taxıb, məktub yazıb cibinə 
qoymaqla, ünvanını da dəqiq göstərməklə, orta əsrlər İslam 
zehniyyətini, dini yasaqları alt-üst edir, onun rəsmiyyətinə 
qarşı çıxır. "Abdulla və Cahan" dastanından gətirdiyimiz bu 
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bədii parça həmçinin alimin: "Bizcə, dastan yaradıcıları bu 
çətinliyi aradan qaldırmaq üçün çox düşünmüş, nəhayət, din-
dən icazə almaq yolu ilə işin içindən çıxmaq qərarına gəl-
mişlər ki, bunun üçün də qəhrəmanların bir-birini yuxuda 
görməsi motivi ilə, onları bir-birinə "buta" eləmə priyomları 
birləşdirilmişdir" fikrini də təkzib edir. 

Əlbəttə, xalq ədəbiyyatındakı yuxu, "buta" məsələlərinin 
bu cəhətini tamamilə inkar etmək olmaz. Lakin onu bütünlüklə 
bədii priyomla bağlamaq, məncə o qədər də düzgün deyil. 

Məlumdur ki, hər bir bədii priyomun özü həyat həqi-
qətlərinə söykənir. Burada canlı aləmin inkişaf pilləsində 
insan beyni filogenetik cəhətdən çox yüksək səviyyədə da-
yanır. Belə bir inkişaf səviyyəsinə çatmaq, şübhəsiz, insan 
təfəkkürünün fövqəladə yetkinliyi, milyon illər boyu forma-
laşmasının təşəkkül prosesinin məhsuludur. Funksional sir-
lərin aşkara çıxarılması üçün fizioloq, nevropatoloq, psixiatr, 
filosof kimi mütəxəssislər uzun illər boyu müşahidə və 
tədqiqat axtarışları aparmışlar. Bu məsələ ilə əlaqədar ça-
lışan hər bir klassik alim yaradıcılığı boyu insan beyni sir-
lərinin açılması uğrunda təbabətin ən mürəkkəb sahəsi olan 
psixoloji aləmin aşkar edilməsi naminə bir sıra eyni və ya 
oxşar, maraqlı təcrübələrin qoyulması baxımından çətinliklər 
törədən «qapalı təfəkkür dünyasını» öyrənib-araşdırmaqda 
bir çox müəmmalar ilə qarşılaşmışlar. 

Dastanlarımızdan yuxu və yuxugörmə ilə bağlı yozum-
lara başqa nümunələrdə də diqqət yetirmək yerinə düşərdi: 

"... Koroğlu yatmışdı. Yuxuda gördü ki, Çınqıllı dağda-
dır. Qançır olub, ağzından laxta-laxta qan gəlir. Hövlnak yu-
xudan oyandı. Elə bir dəli nərə çəkdi ki, elə bil göy gurul-
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dadı, ildırım çaxdı. Bir göz qırpımında dəlilər yaraqlı-yasaqlı 
Koroğlunun əmrinə müntəzir dayandılar. 

Koroğlu sazı sinəsinə basıb dedi: 
 

... Koroğluyam, mən bilirdim işimi, 
Yaxşı yatdım, yaman gördüm duşumu. 
Gərək gətirəsiz düşmən başını, 
Yaralıdı, bir Həsənim dardadı. 

 

... Koroğlu Çınqıllı dağ deyib Qıratın cilovunu boşaltdı. 
Qırat yel kimi götürüldü. Günə bir mənzil, teyi-mənazil Çın-
qıllı dağa yetişdi. Qırat Ərəbatın hənirtisini duydu. Ayağını 
yerə döyüb kişnədi. 

Koroğlu dedi: 
– Axtarın ətrafı! Qırat boş-boşuna kişnəməz. 
Dəlilər Çınqıllı dağı ələk-vələk elədilər. Bir də baxdılar 

ki, budur, Sarı qayalıqda Ərəbat, yanında da bir at var ki, 
göz istəyir tamaşa eyləsin. Koroğlu dəlilərlə kahaya endilər. 
Baxdılar ki, bir qız Həsənin başını alıb dizi üstə, yarasına 
məlhəm qoyur..." 

Verdiyim nümunədə Koroğlunun yuxusunun çin çıx-
ması, neçə günlük məsafədə, Çınqıllı dağda oğlu Həsənin 
ağır yaralı olması, Koroğlunun intuitiv duyumu ilə birbaşa 
məhz Çınqıllı dağa gəlməsi və s. diqqətdən qaçırıla bilməz. 

Yaxud "Durna teli" qolunda Koroğlunun yuxuda Eyva-
zın tutulub, darda olması səhnəsinə aid dediyi poetik təsdiqə 
diqqət yetirək: 

 

Xəbər verin dəlilərim oyansın, 
Tutulubdu bir Eyvazım, əldədi! 
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Misri qılınc qızıl qana boyansın, 
Tutulubdu bir Eyvazım, əldədi! 
 

Yatmışdım, aşkara gördüm duşumu, 
Əzəlindən mən bilirdim işimi. 
Çəkin, yəhərləyin çərləmişimi, 
Tutulubdu bir Eyvazım, əldədi!... 

 

Nümunədəki: "Yatmışdım, aşkara gördüm duşumu, 
əzəlindən mən bilirdim işimi" fikrinin təsdiqi diqqətdən kə-
nar qala bilməz. Yaxud bu qəbil möhürlü təsdiqlərə məhəb-
bət dastanlarımızdan aşağıda gətirəcəyimiz başqa nümunə-
lərə diqqət yetirək: 

"...Dərvişlər bir-birilə himləşdilər ki, biz axşama kimi 
boğazımızı yırtırıq, beş şahı qazana bilmirik. Bizə hörmət 
qoyan yoxdu. Camaat aşıqlara hörmət qoyur, çox pul verir. 
Gəlin bunu da özümüzə yoldaş eləyək. Elə ki, gəzdik, do-
landıq, qazandıq, sonra başını batırarıq, pulları götürərik... 

Dərvişlərdən biri Qurbaniyə dedi: 
– Oğlum, gəl sən də bizim oğlumuz ol. Bir yerdə kənd-

lərə gedək, məclis keçirək, pul qazanaq. 
Qurbani haqq aşığı idi. O saat başa düşdü ki, dərvişlər 

onu aldatmaq istəyirlər. Dedi: 
– Baba dərvişlər, aman verin sazla bir neçə söz deyim, 

sonra eybi yoxdu, yoldaş olarıq. Mən də çölçü, siz də çölçü. 
Aldı Qurbani: 

Fənd eləmə, felli dərviş,  
Belə kar eləmək olmaz.  
Yıxıban könül evini,  
Mürğü-zar eləmək olmaz. 
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Mahmud bəy aralıdan qulaq asırdı. Gözlədi ki, görsün 
aşıq gerisini nə deyəcək.  

Aldı Qurbani gerisini: 
 

Söylə dərdin bilənlərə,  
Dərd başına gələnlərə. 
Hər üzünə gülənlərə 
Etibar eləmək olmaz. 
 

Qurbaniyə gətir məzə, 
Dərd üstündən dərdim təzə. 
Dərd biləni, dərd bilməzə, 
Giriftar eləmək olmaz. 
 

Söz tamama yetən kimi, Mahmud bəy atını dərvişlərin 
üstünə sürüb dedi: 

 – Tez deyin, görüm, bu aşığa nə deyibsiniz ki, o belə 
oxuyur. Siz aşığa bir söz deməsəniz, aşıq elə sözləri oxu-
mazdı. Hərgah düzünü deməsəniz, hamınızı qıracağam. 

Dərvişlər dedi: 
– Vallah, biz heç zad deməmişik.  
Mahmud bəy Qurbaniyə dedi: 
– Düzünü de görüm, o dərvişlər sənə nə dedilər ki, sən 

o sözləri oxudun? 
Qurbani dedi: 
– Xan sağ olsun, onlar fikirləşdilər ki, məni işlətsinlər, 

sonra da öldürsünlər..." 
Bu qəbil intuitiv, telepatik sınaqlara biz nağıllarımızda, 

əsatir-əfsanələrimizdə, dastanlarımızda da bol-bol rast gəli-
rik. Belə ki, Qurbaninin Qara vəzir və qızı Nigarın Ziyad xa-
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nın məclisində imtahan edilməsi, bütün imtahanlardan aşığın 
alnıaçıq çıxması, eləcə də Abbasın, Qəribin və başqalarının 
sınaqlardan dəqiq çıxmaları fikrimizin doğruluğunu təsdiq 
edən faktlardır. Bu baxımdan, Qeysər şəhərinin paşası Sü-
leyman paşanın qızı Hüsniyə xanımın, vəzirinin Kərəmi in-
tuitiv, telepatik sınaqlardan çıxarmaları da çox maraqlıdır. 
Onlardan bir nümunəyə diqqət yetirmək yerinə düşərdi. 

"...Hüsniyə xanım dedi: 
– Aşıq, qız tanımaqda mahirsən. İndi bir işimiz qalıb. 

Bu gün səhər burada bir qərib ölüb. Yuyublar, kəfənləyiblər, 
qalıb basdırmağı. Gedək ona bir namaz qıl, torpağa tapşıraq, 
sonra sənin toyunu eləyək. 

Kərəm dedi: 
– Baş üstə! 
Hüsniyə xanım fərraşlara əmr elədi ki, Kərəmi qəbiris-

tana aparsınlar. Elə ki, Kərəmi apardılar, Hüsniyə xanım 
paşaya dedi: 

– Ölüb eləyən yoxdu. Bu mənim axırıncı sınağımdı. Bir 
diri adamı kəfənə tutdurub, tabuta qoydurmuşam. Durun, siz 
də gedək. Əgər bu bilsə ki, kəfəndəki ölü deyil, tay haqq 
aşığı olmağına heç kəsin sözü ola bilməz. 

Hamı Hüsniyə xanımın bu tədbirinə afərin deyib, ayağa 
qalxdılar, qəbiristana tərəf yola düşdülər. Elə ki, gəlib 
çatdılar, Kərəm cənazəyə baxıb soruşdu: 

– Deyirsiniz ki, mən namaz qılmalıyam. Ancaq bilmi-
rəm ölü namazı qılım, ya diri namazı? 

Paşa qəsdən özünü qəzəbli göstərib dedi: 
– Bu nə sözdü? Kərəm dedi: 
– Bu o deyən sözdü ki, kəfəndəki hələ ölməyib, diridi. 
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Hüsniyə xanım yerindən dik qalxıb dedi: 
– Afərin sənə, aşıq! Daha mənim sənə sözüm yoxdu. 

Sən doğrudan da, haqq aşığı imişsən. Qoy hamı bilsin ki, kə-
fəndəki, doğrudan da, ölü deyil, diridi..." 

Deyilənlərdən aydın olur ki, dastan söyləyən aşıqları-
mız, nağıl deyən müdriklərimiz güclü bədii təfəkkürə malik 
xüsusi istedad sahibləridir. 

Azərbaycan dastanlarında yuxu və yuxugörmə feno-
menlərinin elmi cəhətdən təhlilinə çox güclü ehtiyac duyu-
lur. Xalqımızın elat müdriklərindən psixoloji görüşlərini öy-
rənmək üçün ayrı-ayrı dastanlardan gətirdiyimiz poetik təs-
diqlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Verilən nümunələrdən 
aydın görünür ki, istər məhəbbət və istərsə də qəhrəmanlıq 
dastanlarını təhlil edərkən tərəf-müqabillərin yüksək intuitiv 
duyuma malik olduqlarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Yeri gəlmişkən yuxu və yuxugörmənin elmi-nəzəri təh-
lilini verərkən bizə öz xeyirxah məsləhətlərini və real kö-
məkliyini əsirgəməyən respublikamızın görkəmli psixoloqu, 
professor Ə.Əlizadəyə öz minnətdarlığımı bildiririk. 

Mən respublikamızda və digər qardaş respublikalarda 
yaşayan azərbaycanlılardan da öz məna-məramına görə diq-
qəti cəlb edən, xalqımızın dəfələrlə sınaqlardan çıxardığı yu-
xu və yuxugörməyə aid çoxlu nümunələr toplamışam. Əmi-
nəm ki, təqdim etdiyim bu yuxu və yuxugörmə yozumları 
ulu müdriklərimizin inam-etiqadlarını araşdırmaq baxımın-
dan psixoloqlarımıza, fizioloqlarımıza, etimoloqlarımıza, 
loğmanlarımıza, folklorşünaslarımıza yuxu və yuxugörmə ilə 
əlaqədar elmi-nəzəri cəhətdən çox şeyi xatırladacaqdır. 
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MÜDRİKLƏRİMİZİN 
YUXU YOZUMLARI 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 

 30 

YUXUGÖRMƏNİN XALQ ARASINDA  
YORUM VƏ YOZUMLARI 

 
Yuxuda hamilə qadın alma görsə qızı, armud görsə  

oğlu olar. 
Yuxuda hamilə qadın buğda yığarsa oğlu, arpa yığarsa 

qızı, noxud, lobya yığarsa, əkiz uşağı olar. 
Yuxuda hamilə qadın torpaq işi görərsə, oğlu olar. 
Yuxuda yuxu görən adam döyülərsə, o, sağlam və 

qüvvətli olar. 
Yuxuda bit görən varlı, dövlətli olar. 
Yuxuda duru su görmək aydınlıq, bulanıq su görmək 

işi düz gətirməmək və dolaşmaqdır. 
Yuxuda ilan görmək səfərdir, yoldur. 
Yuxuda qoz görmək pis səs, bəd xəbərdir. 
Yuxuda çalıb-oynamaq – qəmginlik, niskinlik, ağla-

maq-sevinmək əlamətidir. 
Yuxuda ata minmək arzuya çatmaq, yüksəlmək, qalib 

gəlmək əlamətidir. 
Yuxuda bostan görmək işin düz gəlməsidir. 
Yuxuda seyid görən xeyir, molla görən ziyan tapar. 
Yuxuda qaçan xəstə olar, bədbəxt hadisəyə düçar olar. 
Yuxuda döyən adam, döyülər. 
Yuxuda samanlıq görənin, divar hörənin evindən ölü 

çıxar. 
Yuxuda ağac kəsənin ailəsində adam ölər.  
Yuxuda pul görmək, həm var-dövlət, həm də xeyir-

xəbər eşitməkdir. 
Yuxuda keçəl adam görənin işi düz gətirməz. 
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Yuxuda uzunboğaz corab görənin, uzaqdan qonağı gəl-
mək əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda qızıl tapmaq xeyir xəbər eşitməkdir. 
Yuxuda çox istədiyin adamı görmək ziyan tapmaq,  

işi bəd gətirmək kimi yozulur. 
Yuxuda hamilə gəlin qaynanasını görsə qızı, qaynata-

sını görsə oğlu olacaq kimi yozulur. 
Yuxuda üzüm görmək göz yaşı deməkdir. 
Yuxuda ayaqqabı geymək, görmək dara düşmək, işi 

bəd gətirmək, dalaşmaq əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda təzə paltar geymək bədbəxtlik, köhnə paltar 

geymək xoşbəxtlik əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda ocaq qalamaq, çıraq yandırmaq yuxugörənin 

işinin uğurlu olacağı əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda başa papaq qoymaq ucalmaq, vəzifəcə böyü-

mək əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda yer şumlamaq, taxıl səpmək, taxıl döymək, 

dəyirman görmək var-dövlət, bolluq, bərəkət əlamətidir. 
Yuxuda öküz, buğa, cöngə görmək şadlıq, inək, düyə 

görmək qəmginlik əlamətidir. 
Yuxuda zurna, züy, tütək görmək bəd xəbər eşitmək 

kimi yozulur. 
Yuxuda çuval görmək bərəkət əlamətidir. 
Yuxuda baş-üz qırxmaq yuxu görənin öləcəyi kimi yo-

zulur. 
Yuxuda güzgü görmək elçi getmək, nişan taxmaq kimi 

yozulur. 
Yuxuda hamilə qadın cücəli toyuq görərsə, gələcəkdə 

onu külfət basması əlaməti kimi yozulur. 
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Yuxuda hamilə qadın pomidor görsə, qızı olacağı  
kimi yozulur. 

Yuxuda dərz, taxıl tayası, taxıl tığı, dolu buğda çuvalı 
görmək var-dövlətin, bərəkətin çox olması kimi yozulur. 

Yuxuda çıraq görmək yüngüllük, sağlamlıq, ailədə toy-
nişan, xeyir iş olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda arxalıq görmək yüksəlmək, qüvvətlənmək əla-
məti kimi yozulur. 

Yuxuda meşə görmək ziyandan uzaq olmaq, xeyirxah-
lığa qovuşmaq əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda hamilə qadın tut yeyərsə, uşağı şirindil olar. 
Yuxuda qoyun sürüsü görmək, dövlət tapmaq əlamətidir. 
Yuxuda dağdağan ağacı görmək sevinmək, işi düz gətirmək 
əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda işığın sönməsi ailədən ölü çıxması əlaməti 
kimi yozulur. 

Yuxuda nar görmək yuxugörənin göz yaşı tökəcəyi 
əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda ələk, xəlbir, şadara görmək xeyir-bərəkət kimi 
yozulur. 

Yuxuda evdən kiməsə çörək vermək, bərəkəti vermək 
əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda kəmər görmək, onu belə bağlamaq, qüvvətlik, 
sağlamlıq əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda quyuya düşmək, yuxugörənin işinin düyünə 
düşməsi əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda oda düşmək sevinmək, əziz adama qovuşmaq, 
birləşmək, görüşmək əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda tüstü görmək qarışıqlığın, bədbəxtliyin üz ve-
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rəcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda duz görmək bərəkətdir. 
Yuxuda dişin sınması, çıxması, laxlaması ailəyə bəd-

bəxtlik üz verəcəyi əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda gənə görmək natəmizlik, pisliklə üzləşmək 

əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda dəvə görmək yüksəlmək, vəzifəyə çatmaq, 

xoşbəxtlik əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda saz, aşıq görmək xeyirxahlıq, ailədə xoşbəxtlik 

əlamətidir. 
Yuxuda təzəgəlin qatır görərsə, onun heç vaxt uşağı 

olmaz. 
Yuxuda hamilə gəlin turac, kəklik, qırqovul, bildirçin 

görərsə, qızı olar. 
Yuxuda təndir, sac görmək evdə süfrənin bolluğu əla-

mətidir. 
Yuxuda ip, kəndir, sicim, çatı görmək səfər, yola çıx-

maq əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda duz-çörək görmək, bolluq əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda ot biçmək, düşmənə qalib gəlmək əlaməti kimi 

yozulur. 
Yuxuda toy görənin evindən ölü çıxar. Yuxuda ölənin 

ömrü uzun olar. 
Yuxuda çörəyi yarı bölmək, qisməti yarı bölmək 

deməkdir.  
Yuxuda halva görmək, ailədə şirinlik əlamətidir. 
Yuxuda soğan, bibər görmək acılıq əlamətidir.  
Yuxuda qar görmək şər əlamətidir. 
Yuxuda yol salmaq, xeyirxahlıq əlamətidir.  
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Yuxuda vəl görmək, evdə, ailədə bolluq əlamətidir. 
Yuxuda süpürgə görmək, təmizlik əlamətidir. 
Yuxuda şiş görmək pisdir, evdən bərəkət kəsilər. 
Yuxuda zoğal görmək, göz yaşıdır. 
Yuxuda ağ at görmək murada-istəyə çatmaq, qovuş-

maqdır. 
Yuxuda ağsaqqal görmək, yaxşı söz-söhbət eşitməkdir.  
Yuxuda ağcaqanad (ditdili) görmək, qonaq gəlməsi  

kimi yozulur. 
Yuxuda ay görmək, yuxugörən adamın işinin çətinliyə, 

dolaşığa düşməsi kimi yozulur. 
Yuxuda ayı görmək, sağlamlıq, xəstəlikdən uzaq ol-

maq kimi yozulur. 
Yuxuda ayran görmək, ailədə xəstəlik kimi yozulur. 
Yuxuda alma görmək, ailədə oğul-qız, nəvə, nəticənin 

artacağı, ailəyə xoşbəxtlik üz verəcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda alça (gavalı) görmək, bədbəxtlik kimi yozulur. 
Yuxuda alaçıq (dəyə) görmək, ailənin saxladığı mal-

qaranın artması kimi yozulur. 
Yuxuda araba görmək bədbəxtlik əlamətidir. 
Yuxuda qılçıqlı arpa görənin işi, istək-arzusu çox çə-

tinliklə düzələr. 
Yuxuda araq, şərab görənin işi dava-şavalı olar. 
Yuxuda qorxan adamın yatanda başının altına çörək 

parçası qoyarlar ki, rahat yatsın. 
Yuxuda narahat yatanın barmağına qızıl üzük taxarlar 

ki, rahat yatsın, pis yuxular görməsin. 
Yuxuda qorxulu hadisə görəndə, yuxugörənin səhər 

tez-dən yuxusunu axar suya söyləməsi məsləhətdir. Onda 
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yuxusunun yorumu-yozumu uğurlu olar, yaxşı olar. 
Yuxugörən səhər tezdən kiməsə "Xeyir olsun, bu gecə 

yaxşı yuxu görmüşəm" dedikdə, o adam "Yuxun çin olsun, 
Allah xoşbəxtlik gətirsin" deməlidir. 

Yuxuda bal arısı görənin var-dövləti çoxalar, varlanar. 
Yuxuda axar su görmək uzaq səfərə çıxmaq kimi yozulur. 

Yuxuda aşsüzən görmək arzu-istəyin puça çıxmasıdır. 
Yuxuda badam görənin işi dolaşığa, çətinliyə düşər. 
Yuxuda badımcan görənin ailədə işi düz gəlməz, xəstə 

olarsa, onun şəfa tapması çətin olar. 
Yuxuda barlı bağ görmək, ailədə bərəkətin artması ki-

mi yozulur. 
Yuxuda bayquş görmək, ailəyə bədbəxtliyin üz vermə-

si kimi yozulur. 
Yuxuda balıq görmək, arzu-istəyə çatmaq, xoşbəxt ol-

maq kimi yozulur. 
Yuxuda su ilə dolu bardaq görmək xeyirxahlıq, xoş-

bəxtlik, boş bardaq görmək bədbəxtliklə üzləşmək kimi yo-
zulur. 

Yuxuda baş şalı (örpək) görmək ucalıq, yaxşı vəzifəyə 
çatmaq kimi yozulur. 

Yuxuda beşik (yüyrük, nənni) görmək bədbəxtlik əla-
mətidir. Ailədə körpə uşağın ağır xəstələnməsi, ölməsi kimi 
yozulur. 

Yuxuda bilərzik görmək bədbəxtlikdir, yuxu görənin 
ailədə, işdə gününün pis keçməsi kimi yozulur. 

Yuxuda bıçaq görmək qan düşməni ilə barışmaq kimi 
yozulur. 

Yuxuda bozartma yemək, günü pis keçmək, yuxu 
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görənin bədxahlarının çox olması kimi yozulur. 
Yuxuda boşqab görmək, evə-ailəyə pay gəlməsi de-

məkdir. 
Yuxuda buzov görmək, yuxugörənin ziyana düşəcəyi 

kimi yozulur. 
Yuxuda bulaq görmək aydınlıqdır, ailədə xəstə varsa, 

tez sağalacaq kimi yozulur. 
Yuxuda buğda görmək yuxu görənin ailəsində var-

dövlətin, bərəkətin artması, çoxalması kimi yozulur. 
Yuxuda bülbül görmək ailədə şadlıq əlaməti kimi 

yozulur. 
Yuxuda qaban görmək qəfildən varlanmaq əlaməti ki-

mi yozulur. 
Yuxuda əliuşaqlı qadın görmək ailədə xoşbəxtlik 

əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda qaz-ördək görmək təmizlik əlamətidir. 
Yuxuda qazan görmək xoşa gəlməyən qonağın gələcə-

yi kimi yozulur. 
Yuxuda qaymaq görmək yuxugörənin arzusuna çatmaq 

kimi yozulur. 
Yuxuda açıq qapı görmək bədbəxtlik, qapalı, örtülü qa-

pı görmək xeyir tapmaq kimi yozulur. 
Yuxuda qarğa görmək yuxugörənin mal-qarasının, da-

varının (qoyun-keçinin) xəstəlik tapması, qırılması kimi yo-
zulur. 

Yuxuda qara at görmək yuxu görənin şərə düşməsi ki-
mi yozulur. 

Yuxuda qaranquş görmək uzaq yerdə yaşayan qohum-
əqrəbadan xeyir xəbər eşitmək kimi yozulur. 
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Yuxuda qartal (qaraquş) görmək, yuxugörənin ucalma-
sı deməkdir. 

Yuxuda taxta qaşıq görmək xeyir tapmaq, dəmir qaşıq 
görmək isə ziyana-şərə düşmək kimi yozulur. 

Yuxuda qızılquş görmək yuxugörənin varlanacağı kimi 
yozulur. 

Yuxuda qılınc görmək yuxugörənin arzu-istəyinə çata-
cağı kimi yozulur. 

Yuxuda qırqovul görmək, ləziz, dadlı xörək yemək 
deməkdir. 

Yuxuda qırxayaq görmək, ailədə xoşbəxtlik olacağı, 
xəstə, azarlı varsa, sağalacağı kimi yozulur. 

Yuxuda gicitkən görmək yuxugörənin dost-tanışının 
çox olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda qoç, qoyun görmək, yuxugörənin kiminləsə 
dalaşacağı kimi yozulur. 

Yuxuda çalağan görmək yuxugörənin özü və ailəsi 
böhtana düşəcək kimi yozulur. 

Yuxuda quzuqulağı (turşəng) görmək, yuxugörənin 
ailə-sində dərd, kədər, qüssə çox olar kimi yozulur. 

Yuxuda qumru görmək yuxugörənin ailəsində, evində 
oğurluq olar kimi yozulur. 

Yuxuda qurbağa görmək yuxugörənin ailəsində körpə 
uşağın dünyaya gəlməsi kimi yozulur. 

Yuxuda quymaq görmək, yuxugörənin uzaqdan xoş 
xəbər eşidəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda qulaq görmək, xoş xəbər eşitmək deməkdir. 
Yuxuda dağ görmək, ucalmaq, böyük vəzifəyə çatmaq, 

ad-san sahibi olmaq kimi yozulur. 
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Yuxuda dağ keçisi görmək, ucalmaq əlamətidir. 
Yuxuda danadişi görmək, yuxugörənin əkin-səpininin, 

bağ-bağçasının barının, məhsulunun bol olacağı kimi 
yozulur. 

Yuxuda dana-buzov görmək ailəyə qonaq gəlməsi kimi 
yozulur. 

Yuxuda daraq görmək, bəla, bədbəxtlik əlamətidir, 
amma bu bəla, bədbəxtlik tez ötüb keçəcək kimi yozulur. 

Yuxuda darı görmək yuxugörənin rəqibinə, düşməninə 
qalib gəlməsi kimi yozulur. 

Yuxuda daş-divar görmək, yuxugörənin ev alması, ev 
tikməsi kimi yozulur. 

Yuxuda dəvə görmək yuxugörənin firavan yaşayacağı 
kimi yozulur. 

Yuxuda dəniz görmək bədbəxtlik əlamətidir. 
Yuxuda dərə, quyu, çökəklik görmək, yuxugörənin 

dardan çıxacağı kimi yozulur. 
Yuxuda dovşan görmək yuxugörənin həmin günü ki-

minləsə savaşması kimi yozulur. 
Yuxuda dəsmal görmək yuxugörənin ziyana düşməsi 

kimi yozulur. 
Yuxuda dəhrə (balta) görmək yuxugörəni istəməyənlə-

rin çox olması kimi yozulur. 
Yuxuda dovğa yemək, yuxugörənin ağır xəstələnəcəyi 

kimi yozulur. 
Yuxuda dolu görmək, yuxugörənin var-dövlətinin 

çoxalacağı kimi yozulur. 
Yuxuda dolma görmək, ailəyə çoxlu qonağın gəlməsi 

deməkdir. 
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Yuxuda döşək görmək, yuxugörənin xəstələnməsi de-
məkdir.  

Yuxuda dolça görmək, ya yuxugörəndən, ya da ailəsin-
dən kimdənsə oğurluq olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda çöl donuzu görmək, var-dövlət tapmaq, var-
lanmaq deməkdir. 

Yuxuda duzqabı görmək, ailədə bolluq, bərəkət kimi 
yozulur. 

Yuxuda qazan görmək xoşa gəlməyən qonağın gələ-
cəyi kimi yozulur. 

Yuxuda qaymaq görmək yuxugörənin arzusuna çatmaq 
kimi yozulur. 

Yuxuda açıq qapı görmək bədbəxtlik, qapalı, örtülü 
qapı görmək xeyir tapmaq kimi yozulur. 

Yuxuda qarğa görmək yuxugörənin mal-qarasının, 
davarının (qoyun-keçinin) xəstəlik tapması, qırılması kimi 
yozulur. 

Yuxuda qara at görmək yuxu görənin şərə düşməsi ki-
mi yozulur. 

Yuxuda qaranquş görmək uzaq yerdə yaşayan qohum-
əqrəbadan xeyir xəbər eşitmək kimi yozulur. 

Yuxuda qartal (qaraquş) görmək, yuxugörənin ucalma-
sı deməkdir. 

Yuxuda taxta qaşıq görmək xeyir tapmaq, dəmir qaşıq 
görmək isə ziyana-şərə düşmək kimi yozulur. 

Yuxuda qızılquş görmək yuxugörənin varlanacağı kimi 
yozulur. 

Yuxuda qılınc görmək yuxugörənin arzu-istəyinə çata-
cağı kimi yozulur. 
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Yuxuda qırqovul görmək, ləziz, dadlı xörək yemək 
deməkdir. 

Yuxuda qırxayaq görmək, ailədə xoşbəxtlik olacağı, 
xəstə, azarlı varsa, sağalacağı kimi yozulur. 

Yuxuda gicitkən görmək yuxugörənin dost-tanışının 
çox olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda qoç, qoyun görmək, yuxugörənin kiminləsə 
dalaşacağı kimi yozulur. 

Yuxuda çalağan görmək yuxugörənin özü və ailəsi 
böhtana düşəcək kimi yozulur. 

Yuxuda quzuqulağı (turşəng) görmək, yuxugörənin 
ailəsində dərd, kədər, qüssə çox olar kimi yozulur. 

Yuxuda qumru görmək yuxugörənin ailəsində, evində 
oğurluq olar kimi yozulur. 

Yuxuda qurbağa görmək yuxugörənin ailəsində körpə 
uşağın dünyaya gəlməsi kimi yozulur. 

Yuxuda quymaq görmək, yuxugörənin uzaqdan xoş 
xəbər eşidəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda qulaq görmək, xoş xəbər eşitmək deməkdir. 
Yuxuda dağ görmək, ucalmaq, böyük vəzifəyə çatmaq, 

ad-san sahibi olmaq kimi yozulur. 
Yuxuda dağ keçisi görmək, ucalmaq əlamətidir. 
Yuxuda danadişi görmək, yuxugörənin əkin-səpininin, 

bağ-bağçasının barının, məhsulunun bol olacağı kimi 
yozulur. 

Yuxuda dana-buzov görmək ailəyə qonaq gəlməsi kimi 
yozulur. 

Yuxuda daraq görmək, bəla, bədbəxtlik əlamətidir, 
amma bu bəla, bədbəxtlik tez ötüb keçəcək kimi yozulur. 
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Yuxuda darı görmək yuxugörənin rəqibinə, düşməninə 
qalib gəlməsi kimi yozulur. 

Yuxuda daş-divar görmək, yuxugörənin ev alması, ev 
tikməsi kimi yozulur. 

Yuxuda dəvə görmək yuxugörənin firavan yaşayacağı 
kimi yozulur. 

Yuxuda dəniz görmək bədbəxtlik əlamətidir. 
Yuxuda dərə, quyu, çökəklik görmək, yuxugörənin 

dardan çıxacağı kimi yozulur. 
Yuxuda dovşan görmək yuxugörənin həmin günü ki-

minləsə savaşması kimi yozulur. 
Yuxuda dəsmal görmək yuxugörənin ziyana düşməsi 

kimi yozulur. 
Yuxuda dəhrə (balta) görmək yuxugörəni istəməyənlə-

rin çox olması kimi yozulur. 
Yuxuda dovğa yemək, yuxugörənin ağır xəstələnəcəyi 

kimi yozulur. 
Yuxuda dolu görmək, yuxugörənin var-dövlətinin çox-

alacağı kimi yozulur. 
Yuxuda dolma görmək, ailəyə çoxlu qonağın gəlməsi 

deməkdir. 
Yuxuda döşək görmək, yuxugörənin xəstələnməsi de-

məkdir.   
Yuxuda dolça görmək, ya yuxugörəndən, ya da ailəsin-

dən kimdənsə oğurluq olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda çöl donuzu görmək, var-dövlət tapmaq, var-

lanmaq deməkdir. 
Yuxuda duzqabı görmək, ailədə bolluq, bərəkət kimi 

yozulur. 
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Yuxuda durna görmək, yuxugörənin uzaq səfərə gedə-
cəyinə, səfərin isə çətin olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda düyü görmək, yuxugörəni xoş məram gözləyir 
kimi yozulur. 

 Yuxuda ev görmək, ucalmaq, vəzifə tutmaq kimi yo-
zulur. 

Yuxuda eşşək görən yuxugörəni hörmət gözləyir. 
Dost-tanışı çox olacaq kimi yorulub-yozulur. 

Yuxuda eynək görmək uzaqdan, qürbət eldən yuxugö-
rənə qonaq gəlməsi kimi yozulur. 

Yuxuda əjdaha görmək yuxugörənin yüksək vəzifə 
tutması kimi yozulur. 

Yuxuda əzgil görmək yuxugörənin pullanması demək-
dir. 

Yuxuda ələk görmək yuxugörənin hörmət-izzət sahibi 
olub, var-dövlətə çatacağı kimi yozulur. 

Yuxuda əl görmək, toy-nişan olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda əncir görmək yuxugörənin ailəsinə əlidolu qo-

naq gələcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda ərik görmək, yuxugörənin təzə paltar geyəcəyi 

deməkdir. 
Yuxuda əriştə görmək, yuxugörənin arzu-istəyinin puç 

olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda qara at görmək ailədə kiminsə xəstələnməsi 

deməkdir. 
Yuxuda zəli görmək yuxugörənin ailəsində xəstə varsa, 

tez sağalacağı kimi yozulur. 
Yuxuda zığzığ quşu görmək ailədə bəla, bədbəxtlik 

olacağı kimi yozulur. 
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Yuxuda zurna görmək, yuxugörənin ailəsi haqqında pis 
sözlərin söylənməsi, qeybət kimi yozulur. 

Yuxuda ayna görmək, yuxugörənin dost-tanışının çox 
olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda iydə görmək həmin il məhsulun bol olacağı 
kimi yozulur. 

Yuxuda qızıl ilan görmək yuxugörəni xoşbəxtlik 
gözləyir kimi yozulur. 

Yuxuda inək görmək, var-dövlət tapmaq deməkdir. 
Yuxuda iskənə görmək, ailədə ev-eşiyin abadlığı  

deməkdir. 
Yuxuda it görmək, yuxugörənin hər yerdə mehriban-

lıqla qarşılaşacağı kimi yozulur. 
Yuxuda yaba görmək dava-dalaş kimi yozulur. 
Yuxuda yağ görmək yuxugörənin iş-gücünün yaxşı 

olacağı deməkdir. 
Yuxuda yarasa görmək ən əziz adamın ölməsi, itiril-

məsi kimi yozulur. 
Yuxuda yarma, taxıl görmək evin bərəkətinin artması 

kimi yorulub-yozulur. 
Yuxuda yarpız görmək yuxugörənin xəstələnəcəyi 

kimi yozulur. 
Yuxuda yağış görmək aydınlığa çıxmaq kimi yozulur. 
Yuxuda yaylaq görmək mal-qaranın, qoyun-quzunun 

artması, çoxalması kimi yozulur. 
Yuxuda yemiş (qovun) görmək, yuxugörənin hər yerdə 

xətri əziz, sözünün, özünün şirin olması kimi yorulub-
yozulur. 

Yuxuda yol salmaq yuxugörənin səfərinin xeyirli ola-
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cağı kimi yozulur. 
Yuxuda yorğan görmək, yuxugörənin ailəsinin varlan-

ması kimi yozulur. 
Yuxuda yuva görmək, yuxugörənin ailəsində şadlıq 

olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda yun görmək varlanmaq kimi yozulur. 
Yuxuda kabab, bişmiş ət görmək, yemək, yuxugörənin 

və ya ailəsinin haqqında pis söz-söhbət olacağı, onu gözü 
götürməyənlərin, qeybətini qıranların sayının çox olması 
kimi yozulur. 

Yuxuda keçi görmək dövlətli olmaq, varlanmaq de-
məkdir. 

Yuxuda kələm görmək, yuxugörənin və ya ailə üzvlə-
rindən birindən ağır xəstəliyə tutulacağı kimi yozulur. 

Yuxuda belə qurşaq bağlamaq, yuxugörənin ailəsini 
yas gözləyir kimi yozulur. 

Yuxuda kərki, rəndə görmək, yuxugörənin təzə evə 
köçəcəyi və ya ev tikəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda kərtənkələ görmək yuxugörənin qeybəti kimi 
yozulur. 

Yuxuda kirpi görmək yuxugörənin azar-bezardan uzaq 
olması deməkdir. 

Yuxuda kişi xeylağını görmək yuxugörənin cəsarətli 
olacağı, xeyir iş görəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda kotan-cüt görmək yuxugörənin və ya ailəsinin 
görəcəyi işinin çətin, ağır, uğursuz olması kimi yozulur. 

Yuxuda köynək görmək yuxugörənin ailəsində bəd-
bəxtlik kimi yozulur. 

Yuxuda kuzə (güyüm) görmək (əgər su ilə doludursa), 
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yuxugörən xeyir tapacaq, işi uğurlu, avand olacaq, boş olsa, 
ziyan tapacaq kimi yozulur. 

Yuxuda kürək, şana görmək, çoxlu var-dövlət sahibi 
olmaq kimi yozulur. 

Yuxuda küp görmək yuxugörənin var-dövlətinin yoxa 
çıxması, pis dolanacağı, aclıq çəkəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda gəmi görəni bədbəxtlik gözləyir kimi yozulur. 
Yuxuda göyərçin görmək yuxugörənin küsülü adamla 

barışması kimi yozulur. 
Yuxuda göy qarğa görmək yuxugörənin xəstəliyinə, 

dərdinə dava-dərman tapılmayacaq kimi yozulur. 
Yuxuda gölməçə görənin var-dövləti əlindən çıxar. 
Yuxuda göz görmək yuxugörənin ailəsinə qonaq  

gəlməsi kimi yozulur. 
Yuxuda gün görmək yuxugörənin xoşbəxtliyə çatması 

kimi yorulub-yozulur. 
Yuxuda güzgü görmək yuxugörənin ailəsinə qonaq gə-

ləcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda kartof, lobya yemək, görmək, dərmək yuxugö-

rənin varlanacağı kimi yozulur. 
Yuxuda maral, ceyran görmək, yuxugörənin ucalacağı, 

vəzifəsinin böyüyəcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda avtomobil görmək pis əlamət kimi yozulur. 
Yuxuda meşə görmək, varlanmaq əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda göyöyün (mozalan) görmək, yuxugörənin ha-

mı tərəfindən sevilməsi kimi yozulur. 
Yuxuda nehrə görmək yuxugörəni qarşıda çətin sınaq 

gözləyir kimi yozulur. 
Yuxuda oraq görmək yuxugörənin azar-bezarının tez-
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liklə sağalacağı kimi yozulur. 
Yuxuda palto geymək yuxugörənin küsülü olduğu 

adamla barışacağı kimi yozulur. 
Yuxuda palçıq görmək yuxugörənin ev-eşik sahibi ola-

cağı kimi yozulur. 
Yuxuda pendir, çəçil görmək, çətinlik kimi yozulur. 
Yuxuda pələng görmək yuxugörənin kiməsə şər atması 

kimi yozulur. 
Yuxuda pəncərədən baxmaq yuxugörənin bəxtinin açı-

lacağı kimi yozulur. 
Yuxuda plov yemək, yuxugörənin ailəsinə pis niyyətli 

qonağın gələcəyi kimi yorulub-yozulur. 
Yuxuda pişik görmək pisdir, yuxugörənin, gördüyü iş-

dən xeyir tapmayacağı kimi yozulur. 
Yuxuda porsuq görmək var-dövlətin artıq olacağı, 

yuxugörənin xeyir tapacağı kimi yozulur. 
Yuxuda piti yemək, yuxugörənin dost-tanışlarının çox 

olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda sağsağan görmək yuxugörənin xoş xəbər eşi-

dəcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda samovar görmək yuxugörənin ailəsi haqqında 

qeybət kimi yorulub-yozulur. 
Yuxuda saat görmək yuxugörənin özünün və ya ailə-

dən kiminsə can üstündə olması, vəsiyyət vaxtının çatdığı 
kimi yozulur. 

Yuxuda sarımsaq görmək ən yaxın adamının, dostu-
nun, qohum-əqrəbasının yuxugörənə qənim, düşmən kəsilə-
cəyi kimi yozulur. 

Yuxuda səhəng görmək yuxugörənin işinin, uğurunun 
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xeyir tapacağı kimi yozulur. 
Yuxuda sərçə görmək yuxugörənin var-dövlətinə ziyan 

dəyəcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda sini görmək yuxugörənin işinin uğursuz, pis 

olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda siçan, siçovul görmək bolluq, var-dövlət əla-

məti kimi yozulur. 
Yuxuda soğan görmək yuxugörənin xeyir xəbər eşidə-

cəyi kimi yozulur. 
Yuxuda stəkan görmək pis əlamətdir, yuxugörənin ən 

əziz, yaxın adamının öləcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda stol görmək yuxugörənin evinə, ailəsinə qonaq 

gələcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda stul görmək yuxugörənin ailəsində, evində 

ziyankarlıq olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda su görmək aydınlıq, uğurun xeyirliyi kimi 

yozulur. 
Yuxuda süfrə görmək pisdir, ailədə kasıblıq-qıtlıq ola-

cağı kimi yozulur. 
Yuxuda süd görmək yaxşıdır, ailədə bolluq olacağı 

kimi yozulur. 
Yuxuda süzmə görmək yuxugörənin tezə paltar geyə-

cəyi kimi yozulur. 
Yuxuda taxt görmək yuxugörənin öz istəyinə, arzusu-

na, niyyətinə çətinliklə çatacağı kimi yozulur. 
Yuxuda tərəzi görmək yuxugörəni günah gözləyir kimi 

yozulur. 
Yuxuda tısbağa görmək yuxugörənin işinin avand 

olacağı kimi yozulur. 
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Yuxuda toyuq görmək yuxugörənin varlanması kimi 
yozulur. 

Yuxuda toy görmək ailədə xoşbəxtlik kimi yozulur. 
Yuxuda turp görmək yuxugörənin ziyan tapacağı kimi 

yozulur. 
Yuxuda tut görmək yuxugörənin yüksələcəyi, ucala-

cağı, el-obada, iş-güc yerində böyük nüfuz, hörmət sahibi 
olacağı kimi yozuiur. 

Yuxuda tülkü görmək, yuxugörənin düşmənindən in-
tiqam alacağı kimi yozulur. 

Yuxuda ulduz görmək yaxşıdır, yuxugörənin dolanışı-
ğının yaxşılaşacağı kimi yozulur. 

Yuxuda un görmək pisdir, yuxugörənin ailəsinin 
müəyyən müddət qıtlıq çəkəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda üzük görmək, yuxugörənin ailəsində şadlıq, 
şənlik olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda üskük görmək yuxugörənin təzə paltar geyəcə-
yi kimi yozulur. 

Yuxuda fındıq-fısdıq görmək, yuxugörənin işinin çə-
tinə düşəcəyi, bəd xəbər eşidəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda xalı (gəbə) görmək yaxşıdır, yuxugörənin var-
lanması kimi yozulur. 

Yuxuda xaş görmək, yemək pisdir, yuxugörən haqqın-
da çoxlu dedi-qodu, şayiələr yayılacağı kimi yozulur. 

Yuxuda xaş-xaş görmək yuxugörənin xeyir xəbər, 
yaxşı səs-səda eşidəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda xəngəl yemək bədbəxtlik əlaməti kimi yo-
zulur. 

Yuxuda xəncər görmək, yuxugörənin rəqibinə, düşmə-
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ninə qələbə çalacağı kimi yozulur. 
Yuxuda xiyar görmək yuxugörənin evinə əliboş qonaq 

gələcəyi kimi yorulub-yozulur. 
Yuxuda xoruz görmək pisdir, yuxugörənin kiminləsə 

savaşacağı kimi yorulub-yozulur. 
Yuxuda kal heyva görmək pisdir, yuxugörənin xəstələ-

nəcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda heybə görmək yaxşıdır, uzaqda yaşayan ən 

yaxın qohum-əqrəbanın qonaq gələcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda hinduşka görmək yaxşıdır, yuxugörənə ağıllı-

kamallı qonaq gələcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda horra yemək, görmək yaxşıdır, yuxugörənin 

dost-tanışlı, arxalı olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda hörümçək görmək yaxşıdır, yuxugörənin var-

dövlətinin çoxalacağı, firavan dolanışığı kimi yozulur. 
Yuxuda çaqqal görmək pisdir, özünü dost kimi qələmə 

verən, kələk gələcək, tələ quracaq, el altından pisliyinə 
çalışacaq kimi yozulur. 

Yuxuda çaynik görmək yaxşıdır, yuxugörən xoşbəxt-
liklə qarşılaşacaq kimi yozulur. 

Yuxuda çanaq görmək pisdir, yuxugörənin var-dövləti 
əlindən gedəcək, dolanışığı pisləşəcək kimi yozulur. 

Yuxuda çəkic görmək pisdir, qanqaraçılıq kimi yozulur. 
Yuxuda çayan görmək yaxşıdır, yuxugörənin xətrini 

istəyənlər çox olacaq kimi yozulur. 
Yuxuda çiyələk görmək yaxşıdır, yuxugörən xoşbəxt-

lik tapacaqdır. 
Yuxuda çovdar görmək yaxşıdır, yuxugörənin var-döv-

lət qazanacağı kimi yozulur. 
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Yuxuda çörək görmək yaxşıdır, yuxugörənin ailəsində 
bərəkət artacaq, ailə firavan dolanacaq kimi yozulur. 

Yuxuda çuval görmək pisdir, yuxugörənin ailəsində 
çörək, var-dövlət qıtlığı olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda çən-çiskin görmək pisdir, yuxugörənin xəstə-
lənəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda çardaq görmək yaxşıdır, yuxugörənin el-obada 
hörmətinin artacağı kimi yozulur. 

Yuxuda cam görmək pisdir, yuxugörənin əcəlinin ya-
xınlaşdığı kimi yozulur. 

Yuxuda camış görmək pisdir, yuxugörənin ailəsində ən 
əziz adamın öləcəyi kimi yorulub-yozulur. 

Yuxuda çubuq görmək pisdir, yuxugörənin ən yaxşı 
dost hesab etdiyi adamın namərdliklə ona arxadan zərbə 
endirəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda canavar görmək yaxşıdır, yuxugörənin ona kə-
lək gəlmək istəyən namərdlərə qələbə çalacağı kimi yozulur. 

Yuxuda cəhrə görmək pisdir, yuxugörənin ailəsində 
qoca adamın öləcəyi kimi yorulub-yozulur. 

Yuxuda cığır görmək pisdir, yuxugörənin asan işi çəti-
nə, düyünə düşəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda corab görmək pisdir, yuxugörənə paxıllıq kimi 
yozulur. 

Yuxuda şətə (sırpınc) görmək yaxşıdır, yuxugörən 
xeyir-xəbər olacaq, xeyir tapacaq kimi yozulur. 

Yuxuda şərbət görmək yaxşıdır, yuxugörənin ailəsində 
toy-nişan olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda şir görmək yaxşıdır, yuxugörənin nüfuzlu ailə 
ilə qohum olacağı kimi yozulur. 
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Yuxuda şaftalı görmək yaxşıdır, yuxugörən el-obada 
ucalacaq, rütbə sahibi olacaq kimi yozulur. 

Yuxuda şor görmək pisdir, yuxugörən xəstələnəcək, 
ümumi halsızlığa düçar olacaq kimi yozulur. 

Yuxuda ilan balası görmək, yuxugörənin ailəsində ha-
milə qadının, gəlinin oğlan uşağı doğacağı kimi yozulur. 

Yuxuda çayan görmək yuxugörənin savaşması kimi 
yozulur. 

Yuxuda kürt toyuq görmək pis yozulur, evdən kiminsə 
öləcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda körpə uşaq görmək xeyirxah səsdir. 
Yuxuda parça biçmək ən yaxın adamın kəfənini hazır-

lamaq kimi yozulur. 
Yuxuda saç daramaq, yol, səfərdir. 
Yuxuda büdrəmək, yıxılmaq pis yozulur, yıxılmaq, 

alçalmaq, işdən, vəzifədən qovulmaq kimi yozulur. 
Yuxuda qoz1 görmək dava-dalaş olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda çimmək yaxşıdır, ağırlığı-uğurluğu tökməkdir. 
Yuxuda qarpız görmək, yuxugörənin arzu, istəyi ilə 

əlaqədar gedəcəyi işdən rədd cavabı alacağı kimi yozulur. 
Yuxuda qala görmək yaxın adamın yolunu gözləmək 

deməkdir. 
Yuxuda dəniz, çay görmək, yuxugörənin uzaq yolda, 

qürbətdə olan yaxın adamının gəlməsi üçün darıxmaq, gözü 
yol çəkmək kimi yozulur. 

Yuxuda çiçəklənmiş ağac görmək böyük xoşbəxtliyə 
qovuşmaq kimi yozulur. 

                                                
1 Qoz bəzən əmək, zəhmət çəkmək kimi də yozulur. 
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Yuxuda ev sökmək bədbəxtlikdir, dava-dərman kömək 
etməyən xəstəliyə tutulmaq kimi yozulur. 

Yuxuda göy kələm görmək yuxugörənin yoxsul yaşa-
yacağı kimi yozulur. 

Yuxuda limon görmək xeyir xəbər eşidəcəyi kimi yo-
zulur. 

Yuxuda süd içmək xəstələnmək kimi yozulur.  
Yuxuda qayçı görmək hədiyyə almaq kimi yozulur. 
Yuxuda çoban, sürü görmək bolluq, xoşbəxtlik əlaməti 

kimi yozulur. 
Yuxuda əkin-səpin, kotan, cüt görmək dolanışıq cəhət-

dən rahatlıq, çörəyi bol olmaq deməkdir. 
Yuxuda çörəkçi (çörək bişirən) görmək, ilin bol, xoş-

bəxt gələcəyi kimi yozulur. 
Yuxuda səbir gətirmək ömrün uzun olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda alov görmək aşağıdakı tərzdə yozulur: 
 Alışqan (kibrit) görmək söz-söhbət zamanı tez özün-

dən çıxması, hirslənməsi deməkdir. 
Alovda yanmaq pisdir. Kiminsə həmin ailədən sağal-

maz xəstəliyə tutulması deməkdir. 
– Yuxuda yaşlı alov görmək, xoş xəbər eşidilməsi de-

məkdir. 
Yuxuda əqrəb görmək ağır xəstəlik, qəza gözləmək, pis 

adamla toqquşmaq, vuruşmaq, xəsarət almaq kimi yozulur. 
Yuxuda açar görmək aşağıdakı tərzdə yozulur: 
– Açar tapmaq var-dövlət tapmaq, sahib olmaq  
deməkdir. 
– Açar itirmək ailədə dedi-qodu, söz-söhbət olacağı, 

bədbəxtlik gözlənilməsi deməkdir. 
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Yuxuda ayna (güzgü) görmək – yeni dost tapmaq, ayna 
sındırmaq – pis xəbər eşitmək kimi yozulur. 

Yuxuda kiməsə bəxşiş vermək var-dövlət tapmaq kimi 
yozulur. 

Yuxuda bilərzik görmək sevinmək, xoşbəxt olmaq ki-
mi yozulur. 

Yuxuda buğda görmək pisdir, yuxugörənin ailəsini pis 
xəbər, kədər gözləyir kimi yozulur. 

Yuxuda boxça görmək yaxın adamın, qohumun gəl-
məsi kimi yozulur. 

Yuxuda borca düşmək çətinliyə düşmək kimi yozulur.  
Yuxuda bazara getmək, yuxugörənin qismət tapacağı 

kimi yozulur. 
Yuxuda buzov görmək yuxugörənin işinin düzgün, 

sahmanlı olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda dəyirman görmək çörəyin bol olacağı kimi 

yozulur. 
Yuxuda duvaq görmək murada çatmaq kimi yozulur. 
Yuxuda zər görmək pisdir, yuxugörənin haram mala 

meylli olması kimi yozulur. 
Yuxuda gəlin gətirmək, görmək yaxşıdır. Murada çat-

maq, mal-qara, mülk, ev-eşik sahibi olmaq kimi yozulur. 
Yuxuda nanə, kəvər (göy-göyərti) görmək kədər, yas 

əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda palan görmək yaxşıdır. Yuxugörənin el-oba, 

dost-tanış yanında hörmətinın artması kimi yozulur. 
Yuxuda pambıq görmək xeyirə yozulur. 
Yuxuda saat görmək yuxugörənin xeyirli bir yerə dəvət 

olunacağı kimi yozulur. 
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Yuxuda sabun görmək yuxugörənin pis və günah işlə-
rindən əl çəkməsi kimi yozulur. 

Yuxuda saxsı qab görmək oğlan və ya qızın tezliklə 
xeyir işinin olacağı, ailə başçısıdırsa, oğlunun və ya qızının 
evləndiriləcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda saqqız çeynəmək yuxugörənin gücünün dedi-
qoduya səbəb olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda saz dinləmək, çalmaq xoş xəbər kimi yozulur. 
Yuxuda fərə-beçə görmək yuxugörənin ailəyə, sevgili-

sinə məhəbbətinin güclü olması, işinin uğurlu olması kimi 
yozulur. 

Yuxuda yumurta görmək ən sevimli adamdan xeyir 
xəbər, məktub alacağı kimi yozulur. 

Yuxuda xah-xalça görmək yol, uğurlu səfər kimi 
yozulur. 

Yuxuda eşşəyə minmək bəxtin-yığvalın açılacağı kimi 
yozulur. 

Yuxuda üz qırxmaq, saç kəsmək bəxbəxtlik əlaməti 
kimi yozulur. 

Yuxuda ocaq qalamaq, işıq yandırmaq aydınlığa çıx-
maq kimi yozulur. 

Yuxuda ölü görmək ömrün uzun olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda ölüdən bəxşiş almaq yaxşı, bəxşiş vermək 

bədbəxtlik əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda hamilə qadının və ya ailə başçısının süd gör-

məsi yuxugörənin oğlu olacağı əlaməti kimi yozulur. 
Yuxuda parça görmək, yol, uğur kimi yozulur. 
Yuxuda döşək görmək pis əlamətdir, ölüm xəbəri kimi 

yozulur. 
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Yuxuda dırnaq tutmaq pisdir, yuxugörənin işi çətinə 
düşəcək kimi yozulur. 

Yuxuda daş atmaq pisdir. Düşmənin çox olması kimi 
yozulur.  

Yuxuda sevinmək kədərlənməkdir. 
Yuxuda məktəbə getmək, oxumaq, ucalmaq, böyümək, 

hörmət-izzət, şan-şöhrətə çatmaq kimi yozulur. 
Yuxuda kal meyvə görmək, yuxugörənin bəd xəbər 

gözləməsi kimi yozulur. 
Yuxuda pəhləvan görmək pisdir. Yuxugörənin pis işin-

dən, əməlindən tezliklə əl çəkməsi, yaxşı, xeyirxah işlər 
görməsi məsləhətdir. 

Yuxuda xalat, arxalıq görmək yuxugörənin var-dövlə-
tə, sərvətə çatacağı kimi yozulur. 

Yuxuda zindana düşmək pisdir. Yuxugörəni nəsə pis 
şey gözləyir kimi yozulur. 

Yuxuda zəncir görmək qüvvət deməkdir. Zəncir isə 
yuxugörənin tezliklə evlənəcəyi kimi yozulur. 

Yuxuda zəhər-ağu görmək pisdir, şərə düşmək kimi 
yozulur. 

Yuxuda yaqut görmək, yuxugörənin ailəsindəki hamilə 
qadının qızı olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda dırnağın qopması – kasıblıq, dırnağın uzan-
ması – mal-dövlətini itirmək, dırnaq tutmaq isə ən ağır 
vəziyyətə düşmək, evdən ölü çıxacağı kimi yozulur. 

Yuxuda tabut görmək yaxşı əlamətdir. Yuxugörənin 
çətinlikdən, dardan çıxacağı, gözəl dost tapacağı kimi yozu-
lur. 

Yuxuda sandıq görmək çoxyozumludur: 
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dolu sandıq görmək var-dövlət; 
boş sandıq görmək qədr-qiymətin bilinməsi; 
dəmir sandıq görmək yüksəlmək; 
taxta sandıq görmək sevinmək; 
qırıq sandıq görmək xoş xəbər; 
su üzündə sandıq görmək xoşbəxt həyat; 
naxışh sandıq görmək qismət, var-dövlət; 
sandıq satmaq sirri açmaq; 
sandığı atmaq, subaylığın daşını atmaq; 
–  sandığı yuxuda görüb qapağını açmaq kədər və izti-

rab kimi yozulur. 
Yuxuda ağsaqqal görüb söhbət etmək, yuxugörəni xe-

yir işlər gözləyir kimi yozulur. 
Yuxuda sədəqə vermək təhlükədən uzaqlaşmaq, xoş-

bəxtliyə çatmaq kimi yozulur. 
Yuxuda nərgiz görmək hamilə qadının qızı olacağı ki-

mi yozulur. 
Yuxuda məzar daşı görmək ömrün uzun olacağı kimi 

yozulur. 
Yuxuda (ilin son çərşənbəsində) qırmızı boyaqlı yu-

murta görmək xoşbəxtlik, tünd, qara, göy boyanmış yumurta 
görmək bədbəxtlik əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda ananı görmək xoşbəxtlik yuxugörənin üzünə 
güləcək, taleyi xoş olacaq kimi yozulur. 

Yuxuda kababxana görmək evdə dedi-qodunun çox 
olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda yarma görmək evdə bin-bərəkətin çox olacağı 
kimi yozulur. 

Yuxuda xəngəl, şorba görmək kiminsə xətrinə dəyəcək 
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kimi yozulur. 
Yuxuda südlü aş, quymaq görmək uzaqdan xoş xəbər 

eşidiləcək kimi yozulur. 
Yuxuda plov görmək pisniyyət qonağın gəlməsi kimi 

yozulur. 
Yuxuda taxt görmək istək-arzuya çatmaq kimi yozulur. 
Yuxuda taxta çömçə görmək yaxşı, dəmir çömçə gör-

mək pis, ziyankarlıq kimi yozulur. 
Yuxuda dolu çaynik görmək yaxşı, boş çaynik görmək 

pis, ziyankarlıq kimi yozulur. 
Yuxuda kokür (abgərdən) görmək ağızlaşmaq, savaş-

maq kimi yozulur. 
Yuxuda aşsüzən görmək niyyətin puça çıxacağı kimi 

yozulur. 
Yuxuda dolu sənək, kuzə görmək xeyirliyə, boş sənək 

görmək bədbəxtliyə yozulur. 
Yuxuda açıq qapı görmək xeyirxahlıq, bağlı qapı gör-

mək şər kimi yozulur. 
Yuxuda pəncərə görmək uğurun xeyir olacağı, bəxtin 

açıq olacağı kimi yozulur. 
Yuxuda kəndir görmək, özünə dost tapmaq kimi yozu-

lur. 
Yuxuda vəl görmək uzaq yola çıxmaq kimi yozulur. 
Yuxuda araba görmək var-dövlət itirmək kimi yozulur. 
Yuxuda meşə görmək yad yerə, el-obaya, ölkəyə, 

qərib-qürbətliyə düşmək kimi yozulur. 
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YUXUGÖRMƏNİN TƏRƏKƏMƏ-ELAT 
MÜDRİKLƏRİNİN İNAMINA GÖRƏ 

YORUM VƏ YOZUMLARI 
 

Yuxuda dağ görmək işin çətin olacağı, kədər üz verə-
cəyi kimi yozulur. 

Yuxuda uşaq görmək sevinmək, xeyir-xəbər eşitmək, 
varlanmaq, xoşbəxtliyə qovuşmaq kimi yozulur. 

Yuxuda kitab görmək istək-arzuya çatmaq, elmdə 
yeni-yeni nailiyyətlər qazanmaq əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda pəncərədən baxmaq-boylanmaq kədərlənmək, 
gözü yol çəkmək, ürəyi darıxmaq kimi yozulur. 

Yuxuda qartal görmək məğrur olmaq, qələbə qazan-
maq, sevinmək kimi yozulur. 

Yuxuda təzəgəlinin balıq görməsi, onun uşağa qalması 
kimi yozulur. 

Yuxuda samovar görmək ailədə xoşbəxtlik, əmin-
amanlıq kimi yozulur. 

Yuxuda heyva dərib yemək ailədə bədbəxt hadisə 
olacağı kimi yozulur. 

Yuxuda dağ görmək işin çətin olacağı, kədər üz ve-rə-
cəyi kimi yozulur. 

Yuxuda uşaq görmək sevinmək, xeyir-xəbər eşitmək, 
varlanmaq, xoşbəxtliyə qovuşmaq kimi yozulur. 

Yuxuda kitab görmək istək-arzuya çatmaq, elmdə 
yeni-yeni nailiyyətlər qazanmaq əlaməti kimi yozulur. 

Yuxuda pəncərədən baxmaq-boylanmaq kədərlənmək, 
gözü yol çəkmək, ürəyi darıxmaq kimi yozulur. 

Yuxuda qartal görmək məğrur olmaq, qələbə qazan-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 

 59 

maq, sevinmək kimi yozulur. 
Yuxuda təzəgəlinin balıq görməsi, onun uşağa qalması 

kimi yozulur. 
Yuxuda samovar görmək ailədə xoşbəxtlik, əmin-

amanlıq kimi yozulur. 
Yuxuda heyva dərib yemək ailədə bədbəxt hadisə ola-

cağı kimi yozulur. 
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YUXU HAQQINDA ATA DEYİMLƏRİ 
 
Tərəkəmələr demiş: şərikli yuxu gec yorub-yozular. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var aş gətirər, yuxu var baş. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var aş qaynadar, yuxu var 

baş. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var gül iyi gələr, yuxu var 

kin. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var ağa-bəy yuxusu, yuxu 

var ala-səy. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var elə söyləməli, yuxu var 

selə. 
Tərəkəmələr demiş: yorub-yozulan yuxunun bir eybi 

var, yozulmayanın min bir. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibini el-obada öy-

dürər, yuxu var söydürər (döydürər). 
Tərəkəmələr demiş: yetimin yatmağına baxma, gör-

düyü yuxuya bax. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var quda üçün, yuxu var 

qada üçün. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var yozasan asta, yuxu var 

yozasan usta. 
Tərəkəmələr demiş: yuxusu bekar olan, nökər olar. 
Tərəkəmələr demiş: aşıq yuxusunda toy görər, molla 

vay. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibinə şər gətirər, 

yuxu var zəhər. 
Tərəkəmələr demiş: nə yatıb ki, nə də yuxu görsün.  
Tərəkəmələr demiş: yuxusu kədər olanın, iş-gücü 
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hədər olar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxunu tərsinə yozan, hirsinə 

yozar.  
Tərəkəmələr demiş: yuxu var səbrlə yozular, yuxu var 

tədbirlə. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibinə alqış gətirər, 

yuxu var qarğış. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var yozmalı, yuxu var əl 

üzməli. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var söyləsən üz qızardar, 

yuxu var göz. 
Tərəkəmələr demiş: igid yuxusuz olanda, el-obası 

qorxusuz olar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var bal tək şirin, yuxu var 

qan-irin (nifrin). 
Tərəkəmələr demiş: ürəyi sərin olanın, yuxusu şirin 

olar. 
Tərəkəmələr demiş: yaman yuxu başa bəladır. 
Tərəkəmələr demiş: yaxşı yuxu qan duruldar, yaman 

yuxu qan qaraldar. 
Tərəkəmələr demiş: şirin yuxu küsülüləri barışdırar, 

pis yuxu ara qarışdırar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibini mərd edər, 

yuxu var namərd. 
Tərəkəmələr demiş: yuxunun qədir-qiyməti yozulan-

dan sonra bilinər. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibinin başını ucal-

dar, yuxu var gicəldər. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var yorarlar el qurarlar, 
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yuxu var yorarlar el qırarlar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibinə ağa dedirdər, 

yuxu var dığa. 
Tərəkəmələr demiş: yuxuya baxma, yozumundakı 

qorxuya bax. 
Tərəkəmələr demiş: ağıldankəm yuxuda hamını asıb-

kəsər, gündüz tir-tir əsər. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibinə rəhmət 

dedirdər, yuxu var lənət. 
Tərəkəmələr demiş: yuxusu pis olanın, gün-güzəranı 

da pis olar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var əla, yuxu var başa bəla.  
Tərəkəmələr demiş: yuxuda ağanı da söyərlər, dığanı 

da. 
Tərəkəmələr demiş: yuxusu çin olan adamda kin  

olmaz.  
Tərəkəmələr demiş: namərd yuxulu olanda, qorxulu 

olar.  
Tərəkəmələr demiş: adam qürurlu olanda, yuxusu 

uğurlu olar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibini ər edər, yuxu 

var şər. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var sahibini yaxıb-yandırar, 

yuxu var göylərə qaldırar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var qan qaraldar, yuxu var 

qan duruldar. 
Tərəkəmələr demiş: qəribin yuxusu, Vətən qoxusu.  
Tərəkəmələr demiş: qız yuxusu, ac qaz yuxusu.  
Tərəkəmələr demiş: qızı gözü yuxuluya yox, başı pa-
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paqlıya verərlər. 
Tərəkəmələr demiş: adam kişi yuxusuna inam gətirər, 

keşiş yuxusuna yox. 
Tərəkəmələr demiş: qoca yuxusu, xoca yuxusu. 
Tərəkəmələr demiş: yuxunu söylədim biləsən, söylə-

mədim ki güləsən. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu var oğru yuxusu, yuxu var 

doğru yuxusu. 
Tərəkəmələr demiş: dul arvad yuxuda ikinci ərini gö-

rər. 
Tərəkəmələr demiş: yuxulu aslandan, ayıq pişik yax-

şıdır. 
Tərəkəmələr demiş: molla yatanda, yuxusunda halva 

görər. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu yuxu gətirər, qorxu da 

qorxu.  
Tərəkəmələr demiş: yuxu əcəlin qardaşıdır. 
Tərəkəmələr demiş: yuxuda tost deyən, əyyaşa dost 

deyər. 
Tərəkəmələr demiş: yuxusu quduz olanın, ölümü 

ucuz olar. 
Tərəkəmələr demiş: yuxu yatmaz, sübhə çatmaz. 
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YUXU YOZUMLARI 
 
Alqışlanmaq – özün haqqında xoş sözlər eşidəcəksən. 
Alov – bəxtin gətirəcək; tüstülü alov – fəlakətin yaxın-

laşdığı kimi yozulur. 
Arı – işindən xeyir görəcəksən. 
Arıqlamaq – qarşıda ağır günlərin var. 
Arı şanı – ağır bir ziyana düşəcəksən. 
At yarışı – işdə heç bir risqə getmə. 
Axan ulduz – xoşbəxtlik gözlənilmədən gələcək. 
Aypara – ağır borca düşəcəksən. 
Bacı-qardaş – ailə üzvlərindən biri öləcək. 
Balıq – gizli arzuların həyata keçəcək. 
Balta – özünü dava-dalaşdan gözlə. 
Bataqlıq – heç kimə inanma, özünə etibarlı bir dost 

tapmalısan. 
Bayraq – niyyətin baş tutacaq. 
Boşanma – eşqə düşəcəksən. 
Bulud – ailəniz şən və gözəl günlər keçirəcək. 
Bütöv ay – həyat səni sınağa çəkəcək. 
Canavar – səni lağa qoyacaqlar, təmkinini itirmə. 
Çiçəkləyən ağac – sevinəcəksən: meyvəli ağac – mə-

zəli bir macəra olacaq: ağaca çıxmaq – böyüyüb yüksək 
mövqe tutacaqsan; ağacdan yıxılmaq – sevdiyin bir adam sə-
ni peşman edəcək; ağacı kəsmək – hər adama ürək qızdırma-
maq kimi yozulur. 

Dəfn – arzuna çatacaqsan, ömrün uzun, günün ağ olacaq. 
Dəsmal – işlərin yaxşı gedəcək; çirkli dəsmal – sənə 

pis bir xəbər çatdıracaqlar. 
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Düz yol – bu əy yaxşı yoldur; əyri yol – əyri yollara əl 
atma, yoxsa məqsədinə çata bilməzsən. 

Əsgərlərin döyüşü – fikirlərin çaş-başdır. 
Ət almaq – çox pis yaşayırsan, yaşayışın ağır olacaq. 
Fanar – nə qədər imkan var, gününü keçir. 
Göy gurultusu – uzaq yerdən şad xəbər alacaqsan. 
Göz yaşı – xoş günlər görəcəksən. 
Gül dəstəsi – bütün dolaşıq işlərinin düzəlməsinə az 

qalıb. 
Gülüş eşitmək – gözlənilməz hadisə eşidəcəksən. 
İlan – sənə kələk gəlmək istəyirlər, işlərini sahmana 

sal. İlan səni çalırsa – gözlənilməz uğurların olacaq. İlan 
öldürmək – dava-dalaşdan uzaq olmaq kimi yozulur. 

İt – sədaqətli dostların var, onlar səni darda qoymazlar; 
səni it qapırsa – yalançı ittihamlardan özünü gözlə; it 
hürməsi – səndən nəyi isə oğurlamaq istəyirlər; itin ulaması 
– bədbinliyə qapılacaqsan; quduz it – paxırın açılacaq; ölü it 
– qatı bir düşmənin var, qorxma o sənə bata bilməz. 

Kirpi – gözlənilmədən bir yerdən kömək alacaqsan. 
Kitab oxumaq – yadda saxla ki, səndən hərəkət, mən-

dən bərəkət deyirlər; qəzet oxumaq – tərəfkeşlikdən uzaq ol. 
Konsertə qulaq asmaq – sənə dəxli olmayan işlərə 

qarışmasan, rahat yaşayarsan. 
Qaratoyuq – eşq macəraların başlayacaq. 
Qaya – qorxulu yoldasan, ehtiyatlı ol. 
Qaynana – qorxduğun hadisə xəbərsiz-xətərsiz 

sovuşacaq. 
Qızıl zəncir – yaxşı ağ günlərin başlayır, ancaq elə 

bilmə ki, həmişə belə olacaq. 
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Qoz – camaata qaynayıb qarış ki, sənə süpürgə qoş-
masınlar. 

Qurbağa – kimsə sənə yaxşılıq edəcək. Mübarizə, dö-
yüş – sənə haqsız irad tutacaqlar, ürəyinə salma. 

Müharibə – qəfil bir hadisə səni saflaşdıracaq; müha-
ribədə vuruşmaq – ağzıgöyçəklərə qulaq asma, gələcəyə 
inamın olsun. 

Ot biçmək – etibarsızsan, başqalarını təbdən çıxarır-
san; kiminsə ot çalmağını görmək – işi görən sən olmusan, 
faydasını özgələr götürəcək. 

Pişik – yalançı dostların sənə badalaq vurmaq istəyirlər. 
Pul kisəsi tapmaq – məqsədinə çatacaqsan. 
Rəqs etmək – var gücünlə işə qoşul, udarsan. 
Saray – xırdaçılığa gedirsən. 
Səni öpürlərsə – çoxdan arzuladığın bir arzuya çata-

caqsan;  
Sən öpürsənsə – sevgilindən müvəqqəti ayrılacaqsan. 
Sərxoş olmaq – hələlik kiçik uğurlara qane ol. 
Siçan – seni təhqir edirlər, imkan vermə; tələdə siçan – 

təzə xəbər eşidib sevinəcəksən. 
Süpürgə – pis adamlardan uzaq ol. 
Şənlik keçirmək – ağır əzabların olacaq. 
Telefon – gəlirin bir o qədər də çox deyil, bədxərc olma. 
Telefonla danışmaq – yüngüllük edib risqə getmə, 

uduzarsan. 
Tiryək çəkmək – yarımçıq qalmış bir işin yoluna dü-

şəcəksən. 
Un – hər kiçik məsələdən ötrü narahat olma.  
Vağzal – qəfil qonağın gələcək; uğurdan gələnin var.  
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Yağış – az qala unutduğun bir adamdan xəbər  
tutacaqsan. 

Yumurta – balalarının sayı artacaq; yumurta yemək – 
dedi-qoduya düşəcəksən; yumurta sındırmaq – polisə 
dindirilməyə çağırılacaqsan. 

Yuyunmaq – əziz bir adamından ayrılacaqsan. 
Yük daşımaq – işin düşündüyündən də yaxşı olacaq; 

yük maşınında getmək – öz sözünə xələf çıxma, hörmətdən 
düşərsən.
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XALQ DEYİMLƏRİ 
 
Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 

bəlğəm, göyöskürək, vərəm xəstəliklərinə tutulan, öskürər-
kən ağzından qanlı bəlğəm gələn xəstələrə 15-20 gün hər 
axşam yatmamışdan və hər səhər yeməkdən əvvəl, yarpız, 
bənövşə və nar çiçəyini dəmləyib, eşşək, yaxud dəvə südü 
ilə qarışdırıb bir fincan içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
bel, qol, qıç, əl, ayaq, böyrək, qaraciyər ağrılarından əziyyət 
çəkən xəstələrə gicitkən, yovşan, unnuca (sirkan), hoyotu, 
zeytun, söyüd yarpağı, yarpız, şüyüd və əməköməcini qayna-
dıb suyunda 10-5 gün, hər axşam yatmamışdan əvvəl vanna 
qəbul etmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
əgər bir qadının südündən bir damla inək, keçi, qoyun sü-
dünə qarışdırıb başqa uşağa verilsə, o uşaq əslində, südündən 
verilən qadının uşaqları ilə süd qardaş-bacısı sayılır. Belə 
uşaqların bir-birilə evlənməsi günah hesab edilir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: tez-
tez köpən, qarın nahiyəsində qaz yığılan xəstələrə 10-15 gün 
axşam-səhər (yuxudan əvvəl və yuxudan durarkən) bir 
fincan bal şərbəti qəbul etmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
kim xaş, xəmir xörəklərinə çox meyillidirsə, həmin adamlar 
tez kökəlir, bədəni süstləşir, yuxucul olur, iş qabiliyyətini 
itirir. Ona görə də belə xörəklərə meyl etməkdən çəkinmək 
məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
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vərəmə, göyöskürəyə tutulanlara, ağzından qanlı bəlğəm gə-
lən xəstələrə 20-25 gün sürüyə qatılmış erkək toğlunun baş-
ayağından hazırlanmış duzsuz xaş yemək (hər gün axşam-
səhər) məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
yaddaşı zəif, huşsuz, əsəbi adamlara həftəaşırı hər gün səhər, 
günorta, axşam yeməkdən əvvəl beçənin başı, ayağı və qa-
nadlarının suyundan – həlimindən (bulyonundan) bir piyalə 
içmək məsləhətdir. Bu, gözün görmə qabiliyyətini də artırır. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
ürək döyüntüsündən, ağrısından əziyyət çəkənlərə ördəyin 
qaraciyərini suda həll bişirib, həlimi ilə bərabər səhər, günor-
ta, axşam yeməkdən əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
iflic, mədə-bağırsaq xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə qumru, 
kəklik, beçə, fərə, alabaxta, sərçə, qırqovul, qaratoyuq, göyər-
çin ətinin şorbasını həll bişirib, hər gün (20-25 gün) yemək-
dən əvvəl, gündə üç dəfə bir piyalə həlimini içmək 
məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
boğazı ağrıyan, soyuqdəymə nəticəsində səs telləri gərginlə-
şən, yaddaşı, zehni, görmə qabiliyyəti zəifləyən xəstələrə 10-
15 gün (səhər, günorta, axşam) yeməkdən əvvəl üç ədəd 
sərçə və ya kəklik, qaratoyuq, bildirçin, qırqovul yumurtasını 
ilıq bişirib içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
quru öskürəyə, göyöskürəyə, qanlı bəlğəmə, ağciyər, vərəm, 
mədə-bağırsaq xorası xəstəliklərinə tutulanlara qara qoyunun 
südü sağılan kimi 15-20 gün (səhər, günorta, axşam) yemək-
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dən əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir. Bu qəbil müalicə 
xəstəliyin tez sağalmasına yaxşı kömək edir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
qızılca, təngnəfəs (astma), göyöskürək, öd kisəsi ağrıları, si-
dik yolunda daşlaşma, kirəcləşmə, mədə-bağırsaq xoraları 
xəstəliklərinin ən yaxşı müalicəsi üçün 15-20 gün yeməkdən 
əvvəl (səhər, günorta, axşam) bir fincan eşşək südü içmək 
məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
əl-ayağında yara-xora əmələ gələn, dəri səpgi və gicişmələri 
xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə Bakı Zığ qəsəbəsində yer-
ləşən Duzlu göldə çimmək və ya onun suyundan götürüb ev 
şəraitində axşam-səhər vanna qəbul etmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
məx-mərək səpən xəstələr süpürgə sünbülünün darısını ye-
məkdən əvvəl gündə üç dəfə çeynəyib tüpürmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
astma (təngnəfəs) xəstəliyinə tutulanlara gündə üç dəfə ye-
məkdən əvvəl yemişan çiyidini dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
ishala, qarın ağrısına tutulan xəstələrə çoxlu xurma (xirnik) 
və ya onun şirəsini içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
mədə qıcqırmasından əziyyət çəkən xəstələr yeməkdən əvvəl 
gündüç dəfə 150 q, bir il əvvəl yığılmış fındıq ləpəsi yemək 
məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
iştahası olmayan xəstələrə hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə 
quzuqulağı şirəsindən üç çay qaşığı qəbul etmək məsləhətdir. 
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Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
arı sancan yerə dəmir pası çəkdikdə ağrı azalır, şiş tez sağalır. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
şiş (xərçəng) xəstəliyinə tutulanda, həmin şişi yerdonbalan 
cırnağı (dırnağı) ilə bir həftə müddətində hər gün üç dəfə 
cızdıqda tez sağalar. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
mal-qaranın, camışın, qoyun-keçinin, dəvənin, atın yelini 
(döşü, məməsi – MH.) gələndə ona sarı palçıq çəkilərsə, tez 
sağalar. 

Elat-tərəkəmə maldar-çoban müdriklərinin ina-
mına görə: mal-qara, qoyun-keçi, camış, at, dəvə köpəndə 
qulağını iti bıçaqla azacıq çərtib qan almaq məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
böyüyəndə dişlərin salamat qalması, tökülməməsi üçün, uşaq 
dişini dəyişdikdən sonra hər gün yeməkdən əvvəl uşağın 
dişlərini soğan, sarımsaqla sürtmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
sətəlcəm olanı sarımsağı keçi piyi ilə qaynadıb, bədəni möh-
kəm ovxalamaq məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
göyöskürəyə, qanlı bəlğəmə tutulan xəstələrə sarı çiçəyi 
dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
qan təzyiqi yuxarı olan xəstələrə qaymaqçiçəyi dəmləməsi 
içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
iştahasızlıqdan, bərk soyuqdəymədən (qançırdan) əziyyət çə-
kən xəstələrə bir həftə hər gün yeməkdən əvvəl, üç dəfə bir 
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fincan (stəkan) zoğal əzintisinin şirəsini içmək məsləhətdir. 
Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 

qanı az olan xəstələrə çuğunduru maşından keçirib şəkər-
tozu (pesok) ilə qarışdırıb, şirəsini üç gün ağzı bağlı qabda 
saxladıqdan sonra, hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə bir fin-
can (bir ay müddətinə) içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
bədəni, ayağı, qoltuq altı iy verən adamlara bir ay, həftədə 
iki dəfə biyanı qaynadıb suyunda çimmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
baş ağrısından əziyyət çəkən xəstələrə hər üç gündən bir 
qaynadılmış yarpız suyu ilə bir ay müddətində başı yumaq 
məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
qan təzyiqi yuxarı olan adamlara yaz aylarında ilanotu (yol-
pencəri) sıxmasını tünd sarımsaqlı qatıqla yemək, yay, payız, 
qış aylarında isə onun qurudulmuşunu qaynadıb yenə də 
həlimi qarışıq tünd sarımsaqlı qatıqla içmək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
yel xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə bir ay, həftədə bir dəfə 
doy-dabanı (xortum) yarpağı və ya asırqalı dərib bir neçə 
saat açıq havada saxlayıb soldurduqdan sonra ağrıyan bədən 
üzvlərinin yerini sarımaqla, xəstənin altına, üstünə də həmin 
yarpağı döşəmək məsləhətdir. Bu üsulu xəstə tərləyincə et-
mək lazımdır. 

Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 
gözü ağrıyan adamlara obaşdan moruq və ya kələm yarpağı-
nın üzərindəki şeh damlalarını təmiz qaba yığıb 20-21 gün 
səhər tezdən və axşam yatmazdan qabaq hər dəfə üç-dörd 
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damcı gözə tökmək məsləhətdir. 
Elat-tərəkəmə türkəçarə təbiblərinin inamına görə: 

ilancıq, gözyarası (bunlar yaman yaralardır) olan xəstələrə 
20-21 gün, gündə bir dəfə təzə kəsilmiş heyvanın gözünü, 
zəyi, yumurtanı unla qatıb alman xəmiri bükərək külə qoy-
maq, üstünü qor-odla örtüb tam bişirmək, sonra onu əzib, 
ələkdən keçirib, ununu yaranın üstünə səpmək məsləhətdir. 

Yel xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə təzə açılmış aka-
siya çiçəyini dərib şüşə bankada ağ neft içərisində 10 gün 
qaranlıq və sərin yerdə saxladıqdan sonra hər gün üç dəfə yel 
tutan nahiyəni sürtüb sığallamaq məsləhətdir. 

Əlində ziyil olan adama həmin yeri körpə küçüyə 
yalatmaq məsləhətdir.  

İnsan bədəninin üzvlərində əmələ gələn şiş fırların tez 
yetişməsi, deşilməsi üçün içində pendir mayası olan qursağı 
həmin şişin üzərinə yaxmaq məsləhətdir. 

Gözə çıxan itdirsəyini sağaltmaq üçün bir parça qəndi 
bir həftə, hər gün üç dəfə itdirsəyinin üstünə sürtmək məs-
ləhətdir. 

Qulaq ağrısından əziyyət çəkənlərə ağ soğanın suyunu 
sıxıb qulağa tökməsi məsləhətdir. 

Saçın tökülməməsi üçün qırmızı soğanın qabığını qay-
nadıb suyunda günaşırı baş yumaq məsləhətdir. 

İshal xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrə şirin nar 
qabığının qurusunu narın əzib, bişmiş yumurtanın üzərinə 
səpib yemək məsləhətdir. 

Oraq, kərənti, qılınc, xəncər, bıçaq kəsiyini tez sağalt-
maq üçün acıtərəni (vəzərini) qurudub, narın əzib yaranın 
üstünə səpmək məsləhətdir. 
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Başda olan bit, sirkə, sinəyi tökmək üçün çuğundurun 
yarpağını qaynadıb günaşırı onunla başı yumaq məsləhətdir. 

Daxili hilləti və həmçinin bütün qurd növlərini həm 
insan, həm də heyvanlardan tökmək üçün bir həftə, hər səhər 
acqarına su tərəsi (buna camış tərəsi deyilir) və bir fincan təzə 
mayalanmış pendir suyu içmək məsləhətdir. Bu qəbil müalicə 
qızıl qurdu, yastı qurdu, qılçıq qurdu, qılbaş qurdu tökür. 

İshal, qarın ağrısına tutulan xəstələrə nar qabığı quru-
sunun unundan bir çay qaşığı dəmləyib içmək məsləhətdir. 

İshal, qarın ağrısına tutulan xəstələrə bir həftə, gündə 
yeməkdən əvvəl üç dəfə titrəbabı (romaşka) çiçəyini dəmlə-
yib uşaqlara bir çay qaşığı, böyüklərə isə bir xörək qaşığı 
içmək məsləhətdir. 

Mədə-bağırsaq yara və xorasından əziyyət çəkənlərə 
10 gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə bir çay qaşığı reyhan 
şirəsi içmək məsləhətdir. 

Böyrəklərində daş, gəc olan xəstələrə yarpızı dəmləyib, 
hər gün yeməkdən əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir. 

Ayaq, daban ağrısı, barmaqlar arası pıçrıq (bişməcə) 
olanlara cır alma və ya turş alçanı qaynadıb ağrıyan yerə 
yaxmaq məsləhətdir. Sonra ayağı, barmaqların arasını təmiz 
qurulamaq, bu müalicəni 15-20 gün yatmazdan əvvəl davam 
etdirmək lazımdır. 

Oynaqları ağrıyan, yel xəstəliyindən əziyyət çəkən xəs-
tələrə yetişmiş tutu iri çəlləyə yığıb qıcqırtdıqdan sonra 10-
15 gün, 40-45 dəqiqə axşam-səhər çəlləkdə vanna etmək 
məsləhətdir. 

Mədə-bağırsaq xəstəliyi olanlara hər gün səhər tezdən 
acqarına tut yemək məsləhətdir. 
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Sarılıq, qaraciyər və böyrək ağrılarından əziyyət çə-
kənlərə tut bəhməzi yemək məsləhətdir. 

Əsəbləri pozulan xəstələrə tütün (tənbəki) yarpağını və 
gövdəsini (özəyini) qaynadıb 10-15 gün, hər axşam 30-40 
dəqiqə onun suyunda ayaqlarmı vanna etmək məsləhətdir. 

Ürəyi ağrıyan, qan təzyiqi yuxarı olan xəstələrə 10-15 
gün (səhər, günorta, axşam) yeməkdən əvvəl heyva çiçəyini, 
heyva çöpünü dəmləyib içmək, yaxud heyva mürəbbəsi ilə 
çay içmək məsləhətdir. 

Mədə-bağırsaqda əmələ gələn yara-xoraların müalicəsi 
üçün darçını dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Oynaqlarında şiddətli ağrıları olan xəstələrə hər gün 
yeməkdən əvvəl üç dəfə qaymaqçiçəyi dəmləməsini içmək 
məsləhətdir. 

Təngnəfəs (astma) xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə dağ 
baldırğanmı maşından keçirtdikdən sonra 10-15 gün 
yeməkdən əvvəl üç dəfə şirəsinə azca şəkər tozu qatıb, bir 
fincan içmək və ya ət maşınından keçirilmiş baldırğanın 
özünü yemək məsləhətdir. 

Qan təzyiqi yuxarı olanlara hər gün yeməkdən əvvəl üç 
dəfə, 10-15 gün əvəliyin çiçəyini (toxumunu) dəmləyib 
içmək məsləhətdir. 

İshal xəstəliyinə tutulanlara – bir həftə gündə üç dəfə 
yeməkdən əvvəl daş armudun (cır, yabanı armudun) ya özü-
nü, ya qaxını ya da şirəsini içmək məsləhətdir. 

Babasil xəstəliyinə tutulanlar – bir ay, hər gün yatma-
mışdan əvvəl yarpızın qaynadılmış suyunda vanna qəbul 
etmək məsləhətdir. Bir aydan sonra onu həftəaşırı etmək 
baldırında şiş olan xəstələr gülxətmini qaynadıb suyunda xə-
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şil çalıb, sonra şişin üzərinə yaxıb tənziflə sarımaq, üstündən 
corab geyinmək məsləhətdir. Bu müalicəni bir ay davam 
etdirmək lazımdır. 

Sinəsi bəlğəmdən tutulan adamlara bir həftə, hər gün 
yeməkdən əvvəl üç dəfə nar çiçəyini dəmləyib bal ilə qarış-
dırıb içmək məsləhətdir. Bu qəbil müalicə üsulu sinəni 
bəlğəmdən təmizləyir. 

Sinəsi tutulan, göyöskürək və bəlğəmli xəstələr – bir 
həftə, her gün yeməkdən qabaq yasəmən çiçəyini dəmləyib 
içmək məsləhətdir. 

Sinəsi bəlğəmli, qanlı öskürəyi olan xəstələrə moruq 
mürəbbəsini bal ilə qarışdırıb çay ilə, yaxud moruq mürəb-
bəsini bal ilə şərbət edib axşam yatmamışdan qabaq və səhər 
obaşdan acqarına bir fincan içmək məsləhətdir. 

Sinəsi bəlğəmli, göyöskürəyə tutulanlara dağ baldırğa-
nının gövdəsini qaynadıb suyunu süzdükdən sonra bir həftə 
gündə üç dəfə (səhər, günorta, axşam) bir fincan içmək 
məsləhətdir. 

Sarılıq xəstəliyinə tutulanlara – sərçə əti və yumurtası 
yemək məsləhətdir. 

Sarılıq xəstəliyinə tutulanlara nar şirəsini qaynanmış 
südlə qarışdırıb içmək məsləhətdir. 

İshal, qarın ağrısı xəstəliyinə tutulanlara yetişmiş əzgil 
yemək və ya əzgili qaynadıb suyunu gündə üç dəfə ye-
məkdən əvvəl içmək məsləhətdir. 

Qızılca xəstəliyinə tutulanlara gündə üç dəfə əsməgül 
çiçəyi dəmləməsi içmək məsləhətdir. 

Diş ağrısından əziyyət çəkənlərə gündə üç dəfə ağzını 
qızılgül suyu ilə qarqara etmək məsləhətdir. Bu, həm də 
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dişdibi yuvaqları və dişdibi ətlərini bərkidir. 
Barmağına dolama çıxan adamlara sərçə və ya sığırçın 

ətini əzib dolama çıxan barmağın üstünə qoyub sanmaq 
məsləhətdir. Bu, dolamanın sağalmasına kömək edər. 

Bədənindən, ayağından iy gələnlərə 10-15 gün hər gün, 
sonra həftəaşırı axşam yatmamışdan əvvəl təzə biyan yar-
pağını qaynadıb suyunda çimmək məsləhətdir. Müalicəsi 
effektlidir. 

Baş-beyinində yorğunluq, yaddaş unutqanlığı əmələ 
gələnlərə 10-15 gün yeməkdən əvvəl, gündə üç dəfə zəfəran 
dəmləyib içmək məsləhətdir. Sonra bunu günaşırı davam 
etdirmək olar. Müalicəsi effektlidir. 

Öd kisəsi ağrılarından əziyyət çəkənlərə şaftalı şirəsi 
içmək məsləhətdir. 

Şəkər xəstəliyinə tutulanlara hər gün yeməkdən qabaq 
üç dəfə cəviz (qoz) yarpağını dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Tez-tez zökəm xəstəliyinə tutulanlar axşamlar yatanda, 
balıncının altına və ya yanına üzü qabıqdan təmizlənmiş 
sarımsaq qoymaq məsləhətdir. Belə müalicə üsulu zökəmin 
qarşısını alır. 

Təngnəfəs olanlara, nəfəs alarkən əziyyət çəkənlərə 
gündə üç dəfə, yeməkdən əvvəl yerkökü şirəsini bal ilə qa-
rışdırıb ağızı qarqara etmək məsləhətdir. 

Yanıqdan əziyyət çəkənlərə şüyüdü narın əzib bal ilə 
qarışdırdıqdan sonra yaranın üstünə yaxmaq məsləhətdir. 

Ceviz (qoz) ləpəsini ətçəkən maşında çəkib təmiz balla 
qarışdırıb bir ay, gündə üç dəfə (axşam, səhər, günorta) 
yaxmasını yemək və ya yeməkdən əvvəl bir qaşıq qəbul 
etmək qan təzyiqi yuxarı olanlara çox xeyirlidir. Bu, qan 
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təzyiqini tənzimləyir, xəstədə xoş əhvali-ruhiyyə oyadır. 
Oynaqlarında şiddətli ağrıları olan, həmçinin yel xəstə-

liyindən əziyyət çəkənlərə 20-25 gün axşamlar yatmamışdan 
əvvəl əncir yarpağını qaynadıb suyunda çimmək və ağrı olan 
yerlərə əncir yarpağı qoyub sarımaq məsləhətdir. Bunu 
həftədə iki dəfə təkrar etmək lazımdır. 

Zəncirotu qönçələnəndə (yaz vaxtı) onun özəyini qo-
parıb acqarına südlü saplağını və gündə üç dəfə isə 5-6 zo-
ğunu yemək məsləhətdir. Bu, qaraciyər, ürək, böyrək xəstə-
liklərinin müalicəsinə çox xeyirlidir. 

Bağayarpağı (yaz və yayın əvvəllərində) yenicə yar-
paqlayanda onu dərib, xörəyə qatmaq və ya kətəsini, sıxma 
pencərini yemək bütün daxili xəstəliklərə müalicəvi kömək 
edir, həmçinin ürək ağrısının, qaraciyərin, dalağın, böyrəklə-
rin, göz ağrısının, görmə qabiliyyətinin müalicəsi üçün də 
xeyirlidir. Bağayarpağı toxumunu ləklərdə əkib, ondan heç 
olmasa həftədə 2-3 dəfə istifadə etmək məsləhətdir. Bu, min 
bir dərdin dərmanıdır. 

Novruzun son çərşənbə axşamı yerə nəfəs, ağaclara hə-
yat gələndə 21 mart gecə saat 12 radələrində kim tənəyin qol-
budağının kəsilmiş yerindən 7 damcı su şirəsi yığıb içərsə, 
ömrü uzun, dərd-bezardan uzaq olar, arzu-istəyinə qovuşar. 

Boğazı gələn, ağrıyan adama cunanı zeytun yağında 
isladıb boğaza sarımaq məsləhətdir, ağrı tez keçib gedər. 

Sarılıq xəstəliyinə tutulanlara duzsuz xörək və çörək 
yemək məsləhətdir. 

Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə tut yarpağını 
dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə bir həftə ardıcıl 
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olaraq hər səhər, günorta, axşam yeməyindən qabaq kək-
likotu, yarpız, sarıçiçək, bağayarpağını birlikdə dəmləyib 
içmək məsləhətdir. 

Qara nanəni dəmləyib, adət halına salıb içmək məs-
ləhət deyil, bu, sonsuzluğa səbəb olur. 

Sidik kisəsindəki ağrıları azaltmaq və sidiyin ifrazını 
asanlaşdırmaq üçün razyana dəmləməsi içmək məsləhətdir. 

Göy öskürəyə tutulanlara razyana kökünü dəmləyib 
içmək məsləhətdir. 

Qanı az olan adamlara hər gün səhər tezdən acqarına 
zəfəranı qaynadıb qaynanmış südlə qarışdırıb bir fincan 
içmək məsləhətdir. 

Qanaxmanın qarşısını almaq üçün gicitkəni dəmləyib 
içmək məsləhətdir. 

Bel ağrısından əziyyət çəkənlərə gicitkəni əzib ağrıyan 
yerə yaxmaq (təpitməsini qoymaq) məsləhətdir. Bu, ağrıları 
azaldır. 

İshal və şiddətli qarın ağrısı xəstəliyinə tutulanlara 
quru çayı tavada yüngülcə qovurub, narın əzib dəmləməli, 
hər gün yeməkdən əvvəl bu dəmləmədən içməlidirlər. 

Qulaq ağrısından əziyyət çəkən körpə uşağın müalicəsi 
üçün təzə kəsilmiş toyuğun piyini əridib (isti olmamaq 
şərtilə) gündə üç dəfə bir damcı qulağa damızdırmaq 
məsləhətdir. 

Əl, qol, qıç burxulanda, yumurta sarısına duz əlavə 
edib burxulan yerə təpitmə qoymaq məsləhətdir. 

Qanı az olan, qaraciyəri kəskin ağrılar verən xəstələrə 
10-15 gün səhər tezdən acqarına bir stəkan tut bəhməzi 
içmək məsləhətdir. 
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Böyrək ağrılarından əziyyət çəkən xəstələrə axşamdan 
bir dəstə keşnişi iki stəkan suda, bir stəkan su qalana qədər 
qaynadıb, səhər tezdən həmin suyu içsələr, ağrılar azalar. Bu 
üsulu 10-15 gün ardıcıl davam etdirmək məsləhətdir. 

Mədə ağrısından əziyyət çəkən, qanı az olan adamlara 
10-15 gün hər səhər acqarına şax tut (ağ tut) yemək və ya 
şirəsindən bir stəkan içmək məsləhətdir. 

Göyöskürəkdən əziyyət çəkən, adamlara əncir qurusu-
nu təzə sağılmış inək südündə qaynadıb içmək məsləhətdir.1 

                                                
1 Türkəçarə inamları 44 yaşlı Zeynalova Rəna Əli qızının dilindən yazıya 
alınmışdır. Rəna xanım Bakıda yaşayır, ali təhsilli tibb işçisidir. 
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İNAM VƏ ETİQADLAR 
 
Elat-tərəkəmə müdriklərinin inamına görə: İl qu-

raqlıq keçəndə, xam süpürgə yandırırlar ki, yağış yağsın. 
Elat-tərəkəmə müdriklərinin inamına görə: ağızı 

oruc olub, orucunu açmayan, səhər-səhər ağzına bir tikə qis-
mət almayan adam, evindən qonşuya un, urva, çörək, taxıl 
verərsə, o, evinin bərəkətini, son qismətini verir. Əgər süd, 
qatıq, çalası verərsə, heyvanını bədnəzər tutar. Odur ki, qon-
şuya, qohuma evdən səhər-səhər bir şey verəndə, bir qismət 
də olsa, ağzına çörək qoyub yemək məsləhətdir. 

Elat-tərəkəmə müdriklərinin inamına görə: qızı ərə 
verərkən, qız bəy evinə köçməzdən əvvəl onu üç dəfə od 
başına dolandırırlar ki, getdiyi ev odlu-ocaqlı olsun. 

Elat-tərəkəmə müdriklərinin inamına görə: uşaq 
gec dil açanda, ayğır atın yüyənini onun boynuna keçirsələr, 
uşaq tez dil açar. 

Elat-tərəkəmə müdriklərinin inamına görə: hamilə-
lik dövründə ana ələk arxasından aya baxarsa, onun dünyaya 
gətirəcək uşağı göyçək və alagöz olar. 

Elat-tərəkəmə ağbirçək müdriklərinin inamına gö-
rə: hamiləlik dövründə çoxlu heyva yeyən ananın dünyaya 
gətirdiyi uşaq qənirsiz, gözəl-göyçək olar. 

Elat-tərəkəmə ağbirçək müdriklərinin inamına gö-
rə: hamilə qadın qovurğa yeyərsə, dünyaya gətirdiyi uşaq 
davakar, dəcəl olar. 

Elat-tərəkəmə ağbirçək müdriklərinin inamına 
görə: hamiləlik dövründə ana çoxlu balıq yeyərsə, dünyaya 
gətirdiyi uşaq, dəcəl olar. 
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Elat-tərəkəmə ağbirçək müdriklərinin inamına 
görə: qadın hamilə vaxtı günəbaxan tumu çırtlayarsa, dünya-
ya gətirdiyi uşaq çoxdanışan və nadinc olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: təzə bəy gəlini gətirmə-
yə gedərkən, üç dəfə yanına vurur ki, qurduğu ailə xoşbəxt 
olsun. 

Tərəkəmələrin inamına görə: çörək yeyərkən ev sa-
hibinin, kişinin ağzından çörək qırıntısı süfrəyə tökülərsə, 
evinə qonaq gələcək. 

Tərəkəmələrin inamına görə: şər vaxtı nərdivan al-
tından keçmək ailəyə bədbəxtlik gətirər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: may ayının ilk həftə-
sində ağ tut ağacından yellənəcək salıb yellənənin bəxti 
açılar, ta-leyi üzünə gülər, xoşbəxt olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: Novruz bayramının son 
çərşənbə axşamı tonqaldan atlanıb, sonra ocaq kömüründən 
alnına üç nöqtə qoyanın bəxti açılar, ömrü uzun olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: Novruz bayramının son 
çərşənbəsində dəvə-tikanını üç dəfə pak suya çəkib, evin 
girəcəyində qapı üzərindən assan, evə, ailə üzvlərinə nəzər 
dəyməz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: yatarkən (uzanarkən) 
ayaqlarını qibləyə tərəf uzatmaq, ailəyə bədbəxtlik gətirər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qız ata evində gəlin-
lərinin paltarını geyərsə, bəxti bağlanar, ərə getməz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşaq həyət-bacada gə-
zərkən tez-tez dönüb arxasına boylanarsa, evə qonaq gələr. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qəlyan, papiros çəkilən 
evə müqəddəs ruh gəlməz. 
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Tərəkəmələrin inamına görə: körpənin tez-tez əsnə-
məsi, gərnəşməsi onun böyüməsi, sümüklərinin möhkəm-
lənməsi əlamətidir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: hər kəsin yaxşı bir işi-
ni, hərəkətini, ədəbini görəndə "ay maşallah", "ay bərəkəl-
lah" dedikdə, o şəxsin işi: ədəb-ərkanı uğur tapar, pis göz, 
pis sözdən uzaq olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: əgər körpə uşaq gözə-
gəlimli olarsa, onun üstünə xam iynə, xam sap ilə xam mavi 
rəngli ipək parça və göy muncuq tikmək lazımdır ki, 
gözdəymədən uzaq olsun. 

Tərəkəmələrin inamına görə: gözəl oğlana (qıza), 
boylu-buxunlu yaxşı ata, damazlıq heyvana, barlı ağaca qib-
tə ilə baxan adam, baxdığını nəzərə, gözə gətirməmək üçün 
"Allah uğuru xeyir tapmaz, getdiyi işi düzəlməz. Gecə 
yatanda onu qara basar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: ölən adamın geyim pal-
tarlarının bir qismi yuyucuya verilər, bir qismi yetim-yesirə 
paylanar ki, paltarının arxasınca evə gəlməsin, gözü geyi-
mində qalmasın. 

Tərəkəmələrin inamına görə: əkiz doğulmuş uşaqları 
anadan olan kimi bir-birinə göstərsələr, uşaqlardan biri ölər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşaq doğulan kimi 
yuyub, bədəninə duz səpərlər ki, uşaq duzsuz olmasın. 

Tərəkəmələrin inamına görə: ailədə oğul doğularsa, 
uşağın atası ağac əkib basdırar ki, uşağın ömrü uzun olsun, 
camaat onun mer-meyvəsindən yesin, kölgəsində dincəlib 
sərinləsin. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşaq diş çıxaranda, 
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evdə diş hədiyi bişirilib yeddi qapıya pay verilir ki, uşağın 
dişi möhkəm olsun. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşaq ilk addım atanda, 
ata qurban kəsər ki, övladının atdığı addım uğurlu olsun. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşaq altıaylıq olana ki-
mi dırnağı tutulmaz. Uşağın dırnağı tutulanda yetim-yesirə 
pul, nəzir verilər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: anadan olmuş körpə 
uşağı görməyə gələn qohum-əqrəba onun yüyrüyünə və ya 
bələyinə pul qoyub deyirlər: "Atalı-analı böyüsün". 

Tərəkəmələrin inamına görə: yeni doğulmuş uşağı 
anaya göstərməzlər ki, ağlı az, gözü çaş olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qadın hamilə olarkən 
toyuğun ödünü ocağa atırlar. Əgər güclü partlarsa, o zaman 
qadının oğlu, yox əgər partlaması eşidilməzsə, qızı olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: ana hamilə olarkən 
uşaq ana bətnində çox tez-tez çabalayarsa oğlan, sakit olarsa, 
qızı olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşaq anadan olandan 
sonra, onun bələyinin, yüyrüyünün, yorğanının üzünə sarı 
parça örtərlər ki, sarılıq xəstəliyinə tutulmasın. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşağın qırxı çıxandan 
sonra, körpəni oğlandırsa ən uzun ömürlü, ağıllı-pirani qoca 
kişinin, qızdırsa ən ağbirçək, imanlı qarının qucağına 
qoyurlar ki, uzun ömürlü və ağıllı olsun. 

Tərəkəmələrin inamına görə: körpə uşağın əlini un-
buğda çuvalına salırlar ki, bolluq olsun, taxıl, çörək bərəkətli 
olsun. 

Tərəkəmələrin inamına görə: evin astanasına dəmir, 
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zəncir, dəhrə, balta qoyularsa, hal (al) anası zahı qadına 
toxunmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: doğulan körpənin qırxı 
çıxana qədər gündə üç dəfə üzərlik yandırıb, onun beşiyinin 
başına dolandırılarsa, uşağa nə bədnəzər, nə də hal anası 
toxunar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qırxı çıxmamış uşağın 
və ananın başı altına qırx gün bıçaq, dəmir qoyur, yaxasına 
iynə sancırlar ki, hal anası həm anaya, həm də doğulan uşağa 
toxunmasın. 

Tərəkəmələrin inamına görə: hal anası toxunan qadın 
erkək ağ atın qarnı altından keçirilərsə, nəzər qadından ata 
keçər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: körpə uşağa göz dəy-
məsin deyə onun beşiyinə, bələyinə möhrə tikərlər ki, pis 
gözdən, bəd nəzərdən uzaq olsun. 

Tərəkəmələrin inamına görə: üstündə göz muncuğu, 
yal-quzaq (bozqurd) dişi gəzdirən adama göz dəyməz, işi 
avand olar, hər yerdə sözü ötər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: nəzərə gəlmiş adama 
üzərlik tüstüsü verib, başına duz çevirəndə, nəzər ondan 
uzaq olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: boş beşiyi tərpətmək 
pisdir. Uşaq ölər və ya ömürlük xəstə olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: ana uşağını əmizdi-
rərkən döşünü görən olsa, südü quruyar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: toxumu şuma səpən 
adam pak olmalı, toxumu sağ əli ilə səpməlidir. Səpinçi 
bunları etməsə, taxılın bərəkəti olmaz. 
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Tərəkəmələrin inamına görə: ürəyində niyyət tutan 
qız, oğlan, arvad, kişi təzə Ay çıxanda, başına ilk dəfə təzə 
şal salıb, papaq qoyub Aya baxarsa, niyyəti baş tutar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: öz əkin yerini səpmə-
miş toxumluq borc verən adam, o ili borclu qalar. Evində 
bərəkə olmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: üzündə, əlində, bədə-
nində dəri xəstəliyi olan adam ağ tutun şirəsini gündə üç 
dəfə hə min yerə sürtsə, sağalar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: quru və göyöskürəkdən 
əzab çəkənlərə gündə üç dəfə heyva çöpü və yarpağını 
dəmləyil içirtmək məsləhətdir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: tez-tez hıçqıran adama 
yeddi qaşıq ilıq su içirtmək lazımdır. 

Tərəkəmələrin inamına görə: göyöskürəkdən, bəl-
ğəmdən əziyyət çəkənlərə bir stəkan süddə bir boşqab ənciri 
qaynadıb bir həftə ərzində gündə üç dəfə – səhər, günorta, 
axşam yemək məsləhətdir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: inək, qoyun, keçi sağı-
lan zaman uşaqlardan kimsə lalənin qönçəsini açıb, zoğunu 
qırarsa, sağılan heyvanın südü kəsilər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: istər atlı, istərsə də 
piyada bir kəs qəbiristanlıqdan keçərkən atdan düşməli, ayaq 
saxlayıb: "Allah yuxunuzu şirin, yerinizi behiştlik etsin", – 
dedikdən sonra qəbiristandan keçib getməlidir. Həmin adam 
deyilənlərə əməl etməsə, o dünyada cəhənnəm odunda 
yanacaq, ona rəhmət oxuyan tapılmayacaqdır. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qaşları, kirpikləri sey-
rək olan və ya heç olmayan adamlar paxıl, ayaqaltı eşən, 
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gözü-dar, heç kəsi istəməyən olurlar. 
Tərəkəmələrin inamına görə: hamilə qadın azad olar-

kən ata-anası, qaynatası-qaynanası, əri ürəyində niyyət tutub, 
göydə quyruqlu ulduzun doğduğunu görsə, doğulan uşaq 
əgər oğlandırsa, istedadlı, güclü, sağlam, gümrah, uzun 
ömürlü, ağıllı, qızdırsa dünyanın ən gözəl xanımı olacaq. 

Tərəkəmələrin inamına görə: quyruqlu ulduz doğan 
günü kim ürəyində niyyət tutub ulduzun doğduğunu görsə, 
bütün arzu və istəkləri yerinə yetəcək, ömrü boyu xeyir 
tapacaqdır. (Quyruqlu ulduz hər 30 ildən bir doğur). 

Tərəkəmələrin inamına görə: su içən adamı danış-
dıran, qəfil vuran cəhənnəmə gedər, xoşbəxt olmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: çərşənbə günü gözü 
səyriyən adamı uğur gözləyir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: adam yatmazdan qabaq 
və səhər işə gedəndə, üzərlik yandırıb qoxularsa, başına 
dolandırsa, xəta o adamdan uzaq olar, xeyir tapar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: süfrə başında, əkin-bi-
çin zamanı pis söz danışmaq, söyüş söymək, qeybət qırmaq 
günahdır. 

Tərəkəmələrin inamına görə: gəlin köçən qızın bəxt 
güzgüsü sınarsa, o, xoşbəxt olmaz, ərdən boşanar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: yayda əncir, qoz ağa-
cının kölgəsində yatan adamın başı ağrılı olar, xəstələnər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qaranquş, alabaxta, 
bülbül öldürmək günahdır. Onları öldürənin ailəsi dağılar, 
xoşbəxt olmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: il quraqlıq keçərsə, 
təzə süpürgəni təndirə atsan, yağış yağar. 
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Tərəkəmələrin inamına görə: ulduzları sayan, öz 
ömrünü gödəldər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: yola çıxan adamın atı 
kişnəyərsə, xeyir tapmaz, onu xata-bəla gözləyir, qayıtması 
məsləhətdir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uğura çıxan adamın qa-
bağına boş qabla çıxılsa, o, xeyir tapmaz. Getdiyi iş düzəl-
məz, boş qayıdar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: evdə bərəkət olsun 
deyə, ev sahibi xam (təzə) parçanın içərisinə qismət-çörək, 
duz və bir parça qənd qoyar, onu evin qibləsi tərəfdən, 
divarın və ya pəncərənin bir yerindən asar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: ürək döyüntüsündən, 
ağrısından əziyyət çəkənlərə hər dəfə yeməkdən qabaq bir 
fincan ətirşah dəmləməsi içirdərlər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qızdırma, titrətmə xəs-
təliyinə tutulanlara tər qızılgül yasəmən ilə gülabı dəmləyib 
içirərlər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: dəmrovdan əziyyət çə-
kən adama bir həftə ara vermədən qəlyan çubuğunun qara 
qatı qatranını gündə üç dəfə, səhər, günorta, axşam yaranın 
üstünə çəkmək məsləhətdir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: əl, ayaq və başqa əzalar 
əzildikdə, 1015 gün səhər və axşam mal ciyərini, qoç 
quyruğunu bağayarpağı ilə qarışıq döyüb həmin yerə yax-
maq məsləhətdir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: yel xəstəliyindən əziy-
yət çəkənlərin qara qəlyan tənbəkisini ya həvəngdəstədə, ya 
da ətçəkən maşında narın döyüb (çəkib), bal ilə qa-
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rışdırdıqdan sonra 10-15 gün ağrı verən oynaqlarına yaxılsa, 
ağrılar keçər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: cümə günləri qapı-
pəncərə, süfrə açıq olmalıdır, çünki həmin gün ailədən 
ölənlərin ruhu evlərə qonaq gəlir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: axşam-səhər evdən ba-
yıra xeyir iş üçün çıxan: "Ya rəbbim axşamını, sabahmı sa-
lamlayıram" – deməsə, işi avand olmaz, arzusu baş tutmaz, 
niyyəti ürəyində qalar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşaq gec yeriyəndə, qa-
bağınca keçi buraxıb, arxasınca yeri təzə süpürgə ilə sü-
pürərlər ki, tez yerisin. 

Tərəkəmələrin inamına görə: gec danışan pəltək 
uşaqlara təzə bulama verər və sərçə əti yedizdirərlər ki, uşaq 
dil-dil ötsün. 

Tərəkəmələrin inamına görə: təzəbəy, təzəgəlin zifaf 
gecəsinin səhəri sağ əlini kimin başına çəkib "Allah istək-
arzuna çatdırsın" – desə, həmin kəsin bəxti açılar. Tezliklə 
qapısına elçi gələr. 

Tərəkəmələrin inamına görə: təzəbəy, təzəgəlin bar-
mağındakı nişan üzüyünü, qulağındakı sırğasını, boynundakı 
boyunbağını, əynindəki ilk bəylik, gəlinlik paltarını 
geyinmək və ya taxmaq üçün başqasına verərsə, onlar 
xoşbəxt olmaz, həmin evin bərəkəti yoxa çıxar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: təzə gəlin zifaf gecə-
sindən sonra, səhər tezdən duranda bir qabda təmiz su 
götürüb "Ey Su ilahəsi, sən bu ailəyə təmizlik, xoşbəxtlik, 
gün aydınlığı, xoş güzəran gətir. Pis sözü, pis gözü bu 
ailədən iraq eylə", – desə, həmin sudan evin hər küncünə üç 
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qaşıq çiləsə, ərinin və özünün sağ-sol çiynindən üç dəfə 
damcı-damcı atsa, üz-gözünə çiləsə, uğurları xeyir tapar, 
həmin evdə bərəkət artar, söz-söhbət olmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: zifaf gecəsindən sonra, 
yengə bayıra çıxanda, rastına qız gəlsə gəlinin qızı, oğlan 
gəlsə oğlu olacaqdır. 

Tərəkəmələrin inamına görə: şər qarışanda əlini qoy-
nuna qoyub, gözü yol çəkənin evindən bədbəxtlik əksik 
olmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: kim ilin son çərşənbə 
axşamı, il bərabərləşəndə pak olub, əl-ayağını axar suya sa-
laraq üzü qibləyə dayanıb ürəyində nə niyyət tutsa, niyyəti 
qəbul olunar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: hamilə qadını incidən, 
ona əl qaldıran kəs xeyir tapmaz, ailəsi xoşbəxt olmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşağı olmayan qadın 
ilin son çərşənbəsində pak olub, gecə ilə gündüz bərabərlə-
şən anda ayağını axar suya salıb, saçının ucu ağzında niyyət 
etsə, niyyəti baş tutar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: zahı qadının döşəyinin, 
balıncının altına 40 gün iynə, təzə itilənmiş bıçaq, qayçı və 
iri baş soğan qoysan, hal anası ona toxunmaz. 

Tərəkəmələrin inamına görə: qaşınmadan əzab 
çəkənlərə məsləhətdir ki, hər gün (10-15 gün) axşam yatma-
mışdan qabaq noxudu qaynadıb, suyunu bədəninə sürtsün. 
Bu, giciş-mənin qarşısını alar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: göyöskürükdən, bəl-
ğəmdən əzab çəkənlərə məsləhətdir ki, yerkökünü süd ilə qay-
nadıb bir həftə, hər dəfə yeməkdən qabaq bir fincan içsin. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 

 93 

Tərəkəmələrin inamına görə: səhər tezdən uğura çı-
xan adam sudan, su yanından keçərkən: "Pak üzün mübarək, 
su pərisi" – deməsə, həmin adamın uğuru xeyir tapmaz. 

Axşam su üzərindən atlananda, su yanından keçəndə: 
"Pak üzünə sabahlar xeyirliklə açılsın, su anası" – deməsə, 
həmin adama su anasından ziyan toxunar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: kim axşam yatarkən: 
"Yataram ya birdi bir olan Allah, qalxaram inşallah" – desə, 
şər qüvvələr onun yatağından uzaqlaşar, pis, qorxulu 
yuxulardan uzaq olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: kim səhər tezdən yu-
xudan duranda üzüqibləyə dayanıb təmiz ağızla: "Ya birdi 
bir olan Allah sənin şəriksizliyini salamlayıram" – desə, uğu-
ru xeyir tapar, o günü işi avand olar, pis sözdən, pis gözdən 
uzaq olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: təzəgəlinin nişan üzü-
yünü barmağından tez çıxarması yaxşı əlamət deyil. 

Tərəkəmələrin inamına görə: axır çərşənbədə, gecə 
ilə gündüz bərabərləşəndə anadan olan uşağın taleyi üzünə 
gülər, xoşbəxt olar, ruzusu bol olar. Allah adamı olan belə 
uşaqlar, pislik, paxıllıqdan uzaq olar, hamının firavan dolan-
masını istəyərlər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: doğuş ərəfəsində ha-
milə qadın yatan otağın pəncərəsində göyərçin qonarsa, o 
qadın bəd-nəzərdən, uzaq olar. Anaya, doğulan uşağa hu-
rilər, pərilər pənah olar, şər qüvvələrdən onları qoruyarlar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: kim ocağında əncir, çi-
nar, saqqız ağacı qalayarsa, o adamın ocağı kor olar, evində 
bərəkət qalmaz, belə ailənin ən sevimlisi ömrü boyu xəstə 
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olar, dərdinə əlac tapılmaz. 
Tərəkəmələrin inamına görə: qurbanlıq heyvan üzü 

qibləyə kəsilərkən, onun ağzına nabat qoyularsa, qurbanlıq 
müqəddəs sayılar. Qurbanlıq kəsildikdən sonra nabatı onun 
ağzından çıxarırlar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: günahkar adam, günahını 
yumaq üçün "Allahın adı ilə, Allah böyükdür, ya Allah! Sən 
hər iki dünyada mənim günahımdan keç" – deyib niyyət edər-
sə, günah işlətdiyi günlərin sayı qədər oruc tutsa, yetim-yesirə, 
kimsəsizə, əlilə əl tutsa, günahı Allah tərəfindən bağışlanar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: əgər gəlin ər evində tez-
tez balınc üzərində oturarsa, çox çəkməz ki, qaynanası ölər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: il təhvil olunan vaxt, 
yəni gecə ilə gündüz bərabərləşəndə, kim Novruzgülünü pak 
suya salıb üz-gözünə çiləsə, sonra əzib şirəsini üz-gözünə, 
qaşına, dodağına sürtsə, nə niyyəti varsa yerinə yetər, taleyi 
üzünə gülər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: axır çərşənbə axşamı 
süfrədə hər kəs özünə niyyət şamı yandırır. Əgər şam sona 
qədər yanıb əriyərsə, niyyət baş tutacaq. Əgər kiminsə şamı 
sona qədər əriyib yanmasa, o şəxsin başında bir qəza olacaq, 
bəxti üzünə gülməyəcək. 

Tərəkəmələrin inamına görə: il təhvil olunan vaxt 
kim bəxtini sınamaq məqsədilə bayıra çıxarsa, qarşısına kişi 
xeylağı çıxsa niyyəti baş tutacaq, işi avand olacaq. Qadın 
çıxsa işi bəd gətirəcək, xeyir tapmayacaq. 

Tərəkəmələrin inamına görə: əgər doğulduqdan son-
ra uşaq yeriyə bilməsə, onu yalquzaq südü ilə əmizdirsələr, 
sümüyü bərkiyər, şikəstlikdən əsər-əlamət qalmaz. 
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Tərəkəmələrin inamına görə: kişmiş ilə toğlunun əti 
şirin olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: saçı tökülən adamlara 
10-15 gün saçmı çobanyastığının qaynadılmış suyu ilə 
yumaq məsləhətdir. Bu həm də saçların dibini bərkidir, 
başında kəpək yaranmasının qarşısını alır. 

Tərəkəmələrin inamına görə: ağzı yara xora olan, 
dişinin dibi şişən, boğazı gələn, kəskin sancı, ürək, qara-
ciyər, öd kisəsi ağrılarından əzab-əziyyət çəkənlərə 15-20 
gün müddətinə hər gün yeməkdən əvvəl bir fincan çoban-
yastığı dəmləməsi içmək məsləhətdir. 

Tərəkəmələrin inamına görə: yola çıxan adam səhər 
tezdən itə bir tikə qismət (çörək, ət) atarsa, xeyir tapar, işi 
avand olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: kim bahar gələndə dur-
na qatarını pozmaq üçün ayaqqabısını tərs geyib, üç dəfə sol 
tərəfə fırlanarsa, o, günah işlədər ömrü boyu ruzi tapmaz. 
Uşağı olanda tərs, sözəbaxmaz və çaş olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: xəbəri olmadan başına 
bir azca duz tökülən hamilə qadın əlini başına çəksə qızı, 
ağzına-dodağına çəksə oğlu olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: uşağı olmayan qadın 
müalicə məqsədilə yeddi həftə ardıcıl olaraq həftədə bir dəfə 
iri dəmir və ya palıd çəlləkdə, çox da isti olmayan suda 40-
45 dəqiqə ayaq üstə (boğazına qədər) durmalıdır. Müalicə 
üçün yaxşı olardı ki, o, andız yarpağı, kəndəlaş, gülxətli, 
gicitkən, quşotu, moruq kökü, zirinc kökü, bağayarpağı, 
unnuca (yağlıca) və s. otlardan və köklərindən istifadə etsin. 

Tərəkəmələrin inamına görə: yel və əzələlərin qıc 
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olmasından əziyyət çəkən xəstələrə şan balını süzüb əritsin, 
içərisinə zəncəfil, darçın, zəfəran, xaş-xaş qabığı, qaraçörək 
(arpa, vələmir), reyhan, nanə (yarpız) töküb həll olana qədər 
qarışdırıb tənzif (cuna, ağ) üzərinə yaxıb, ağrılar olan yerə 
qoysun. Üç saatdan sonra sarğını açıb ağrılar olan yeri keçi 
və toyuğun yağı ilə sığallayıb, sonra yun şal ilə bağlayıb isti 
saxlamaq məsləhətdir. Bu müalicə üsulunu 7 gün dalbadal, 
sonra isə 15-20 gün günaşırı davam etdirmək yaxşı olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: kəskin mədə-bağırsaq 
ağrıları zamanı nanəni (yarpız) ətçəkən maşından keçirib 
tənzifdən (cunadan) süzüb, şirəsini 10-15 gün müddətində, 
hər gün yeməkdən qabaq üç dəfə yarım fincan içmək 
məsləhətdir. 

Tərəkəmə maldar-çobanlarının inamına görə: sağılan 
südün yanına qaymaq çiçəyi qoyanda, yığıntıya üz çox yığılır. 

Sonralar bunu günaşırı axşam yatmamışdan əvvəl və 
səhər tezdən acqarına 10-5 gün davam etdirmək yaxşı nəticə 
verər. 

Tərəkəmələrin inamına görə: həftənin günlərinin 
yozumu: 

Birinci gün: duz günü ağır – gündür.  
İkinci gün: xas günü – özünü yerə bərk bas.  
Üçüncü gün: çərşənbə günü – tərpənmə.  
Dördüncü gün: adına günü – işlərin avandına.  
Beşinci gün: cümə günü – bekar günü. 
Altıncı gün: şənbə günü – şikar günü. 
Bazar günü: boş bekar – azar günü. 
Tərəkəmələrin inamına görə: bıçaq ağzı açıq, üzü 

yuxarı qoyularsa, demək o ailədən qurbanlıq verilməlidir. 
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Əgər qurban verilməsə (kəsilməsə) ailədən kimsə ölməlidir. 
Əgər bıçağın ağzı açıq bir başqasına verilərsə, o yaxşı əlamət 
sayılmır. Düşmənçilik kimi yozular. 

Tərəkəmələrin inamına görə: evi süpürdükdən sonra 
süpürgəni qapı arxasında dik qoymaq, düşmənin yatmayıb, 
sui-qəsd üçün fürsət gözlənilməsi, ayaq üstə pusquda dur-
ması kimi yozudur, süpürkə yanı üstə qoyulmalıdır.1 

Elat-tərəkəmə bağban aqillərinin inamına görə: li-
mon ağacının kolu quruyanda, onun dibinə təzəcə kəsilmiş 
heyvan qanı töküb, torpağına qarışdırdıqda, o yenidən 
göyərər və məhsuldarlığı çox olar. 

Tərəkəmələrin inamına görə: hamilə qadının övladı-
nın qız və ya oğlan olacağını bilmək üçün, dərin bir cama 
pak su doldurulur. Həmin suya üç damcı süd damızdırılır. 
Əgər süd camın dibinə çökərsə oğlan, yox camın dibinə 
çatmamış suda həll olunarsa, qız olacaq.2 

İnama görə: yüksək qızdırma nəticəsində sayıqlama 
artanda xəstəyə itburnu çiçəyinin şirəsi və mürəbbəsi ilə çay 
içmək məsləhətdir. 

                                                
1 İnamları Azərbaycan Dövlət Texniki Universitetinin dosenti Səfə-

rov Ağamoğlan Hüseynalı oğlu 1996-cı ildə bu sətirlərin müəllifinə təq-
dim etmişdir. İnamları vaxtilə mərhum atası – Hüseynalı Məşədi Ələsgər 
oğlundan və anası Sayad Ağahüseyn qızından yazıya almışdır. 

2 Elat-tərəkəmə müdriklərinin inamları bu sətirlərin müəllifi tərə-
findən 1977-ci ildə Qazax bölgəsinin 92 yaşlı sakini Vəli Mustafa oğlu 
Mustafayevdən (Vəli baba kənd arasında Tüyür oğlu Vəli kimi məşhur-
dur. O, xalq ədəbiyyatını sinədəftər bilən müdriklərdəndir), onun həyat 
yoldaşı 80 yaşlı Cavahir Məmməd qızının dilindən yazıya alınmışdır. 
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İnama görə: bağırsaqlarda olan qurdları tökmək üçün 
xəstə gicitkənin kökünü dəmləyib 10-15 gün, gündə üç dəfə 
yeməkdən əvvəl içməlidir. 

İnama görə: saçı tökülənlərə gicitkən kökünü qayna-
dıb suyunda başı həftədə üç dəfə yumaq məsləhətdir. Bu, saç 
dibini də möhkəmlədir. 

İnama görə: daxili qanaxmanı kəsmək üçün üzərliyin 
çiçəyini dəmləyib içmək məsləhətdir. 

İnama görə: əncir, üzüm, tut, heyva, bağayarpağını 
dəmləyib içmək şəkər xəstəliyini tənzimləyir. Bunların qarı-
şıq dəmləməsini 20-25 gün, gündə üç dəfə, yeməkdən əvvəl 
iki fincan içmək məsləhətdir. Bu cür müalicə qan təzyiqini 
də tənzimləyir. 

İnama görə: yaxşı yuxunu suya, pis yuxunu zibilliyə 
söyləmək məsləhətdir. 

İnama görə: hamilə qadın doğuş ərəfəsində ilk dəfə 
başını sağ çiyninə çevirsə oğlu, sol çiyninə çevirsə qızı olar. 

İnama görə: gecə-gündüz bərabərləşəndə kim, ayağını 
suya salıb niyyət etsə, niyyəti baş tutar. 

İnama görə: gecə-gündüz bərabərləşəndə axar sudan 
su gətirib xəmir yoğursa, həmin ailənin unu-urvatlı, çörəyi 
bərəkətli olar. 

İnama görə: gecə-gündüz bərabərləşəndə, kim yerdən 
daş götürüb axar suya atsa, qada-baladan uzaq olar. 

İnama görə: öd kisəsində daşı olan xəstələrə yarpızı 
dəmləyib, hər gün acqarına üç dəfə, yeməkdən əvvəl içmək 
məsləhətdir. 

İnama görə: qan təzyiqini aşağı salmaq üçün cəfərini 
ətçəkən maşında çəkib, tənzifdən keçirmək, onu təmiz ban-
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kaya yığmaq, sərin yerdə saxlamaq və 20-25 gün yeməkdən 
əvvəl, gündə üç dəfə yarım fincan içmək məsləhətdir. 

İnama görə: ürək ağrısından, köpdən, qaz yığılmasın-
dan əziyyət çəkən xəstələrə yarpızı, nanəni qaynadıb suyuna 
tənzifdən keçirib bankaya yığmaq, soyuduqdan sonra 10-15 
gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə, bir fincan qəbul etmək 
məsləhətdir. 

İnama görə: vərəm xəstəliyinə tutulan xəstələrə 20-25 
gün nar çiçəyini dəmləyib bir fincan yeməkdən əvvəl gündə 
üç dəfə içmək məsləhətdir. 

İnama görə: qızıl yeldən əziyyət çəkən xəstələrə 20-
25 gün zirinc şirəsindən, mürəbbəsindən istifadə etmək məs-
ləhətdir. 

İnama görə: şəkər xəstəliyi olanlara əzgil ağacının kö-
künü dəmləyib 20-25 gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə bir 
fincan içmək məsləhətdir. 

İnama görə: ayağı tez-tez tərləyən pis qoxu verən 
şəxslərə 15-20 gün dəvətikanı və qırxbuğum bitkilərini qay-
nadıb suyunda ayağı 30-35 dəqiqə vanna etmək məsləhətdir. 

İnama görə: ağzında xora, səpinti olan adamlara ye-
məkdən qabaq hər gün gündə üç dəfə tut yarpağını çey-
nəmək məsləhətdir. 

İnama görə: qəbzlikdən əziyyət çəkən xəstələrə 15-20 
gün pərpətöyünü qaynadıb, şüşə bankalarda sərin yerdə sax-
layıb, hər gün yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə bir fincan iç-
mək məsləhətdir. Bu üsul bağırsaqlarda olan qurdları tökür, 
bağırsaq boşluğunu yumşaldır, ifrazetməni asanlaşdırır. 
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İNAM VƏ ETİQADLARA AİD DEYİMLƏR 
 
Gəlin ilk dəfə hamilə olanda, əlinə iynə, sap, yumaq, 

güzgü, daraq, qayçı alarsa ilki qız, bıçaq, çəngəl dəhrə, yaba 
balta, oraq, kərənti alarsa, oğlu olar. 

Gəlin (qadın) hamilə olarkən aya baxarsa oğlu, günə 
baxarsa qızı olar. 

Gəlin (qadın) uşağı olanda, ilk südünü sağıb uşağının 
üzünə yaxsa o uşaq dünyanın ən gözəli olar. 

Gəlinin ilk uşağının bələyindən bir parça əski, uşağı ol-
mayan qadının başının altına və ya qarın nahiyəsinə qoyulsa, 
onun uşağı olar. 

Uşağı olmayan gəlinə çoxuşaqlı ananın ilk paltarmı 
geydirsən, uşağa qalar. 

Uşağı olmayan gəlinin təzə ərə gedən gəlinə yengə ol-
ması məsləhət deyil. Əks halda təzəgəlinin də uşağı olmaz. 

Toy gecəsi təzə gəlin, bəy uzanarkən əllərini boynunun 
arxasında çarpazlasalar baxtları bağlanır, uşaqları olmaz. 

Təzəgəlin evə gəldikdən sonra əli qoynunda ot yol çə-
kərsə, o evə bədbəxtlik gələr. 

Təzə gəlin evə gəldikdən sonra baş və şəhadət barma-
ğını çənə və alt dodağına dayamağa adət edərsə, o ailəyə 
bədbəxtlik üz verər. 

Təzə gəlin evə gəldikdən sonra tez-tez əsnəsə, o ev 
(ailə) həmişə kasıb olar, ehtiyac içərisində yaşayar. 

Toy gecəsi gəlinin (və ya bəyin) ilk tikəsi əlindən dü-
şərsə bədbəxtlik, səhər düşərsə xoşbəxtlik gətirər. 

Körpə uşağın yüyrüyünün (beşiyinin, nənnisinin) altına 
soğan, sarımsaq qoyularsa, o uşağın böyüyəndə ağzı pis 
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qoxuyar. Beşiyinin altına bibər (acı şey) qoyularsa, o uşaq 
böyüyəndə acıdil, şirin şey qoyularsa, dili, danışığı, sözü, 
söhbəti şirin olar. 

Gəlin ilk hamilə günlərində yuxusunda ox, nizə, tü-
fəng, xəncər, bıçaq, qılınc, görsə oğlu, iynə, cəhrə, güzgü, 
daraq görsə qızı olar. 

Uşaq anadan olanda, əgər ana öz saçı ilə körpəsinin 
başını gəndəlaş çiçəyinin qaynadılmış suyu ilə yusa, onun 
başına tük gələr. 

Hər hansı adamın (oğlan, qız, kişi, qadın, qoca, qarı) 
baş tükündən və paltarından bir parça götürüb düyünləyib 
quyuya və ya xəlvəti yerə atılarsa, o adamın bəxti bağlanar, 
ömrü gödələr, işi hər yerdə düyünə düşər. Başı şərdən 
açılmaz. 

Baş saçı yandırılan adamın (kişi, qadın, oğlan, qız) başı 
həmişə ağrıyar. 

Yeni doğulan qırxı çıxmamış uşağın üzərinə gül gə-
tirmək günahdır. O, uşağın ömür-günü xəstə keçər, rəngi sa-
ralar. 

Yeni doğulmuş qırxı çıxmamış uşağın üzərinə ət 
gətirməzlər. 

Yeni doğulan qırxı çıxmamış uşağın üzərinə yumurta 
gətirməzlər. Əks halda, uşaq gec dil açar və ya lal olar. 

Yeni doğulmuş uşağı sarı parça ilə bələməzlər və ya 
yüyrüyünə sarı rəngli heç nə qoymazlar, əks halda, uşaq sa-
rılıq xəstəliyinə tutular, rəngi sarı, özü isə həmişə qızdırmalı 
olar. 

Körpə uşağa inək, camış, qoyun südü verməzlər, uşaq 
gec danışar, yaddaşı zəif olar. Körpə uşağa ana südündən 
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başqa ancaq keçi südü verərlər. Belə uşaqlar tez iməkləyər, 
tez yeriyər, tez də dil açar, yaddaşı iti, özü isə böyüyəndə 
qıvraq (qoçaq) olar. 

Şər qarışanda (axşamçağı) tez-tez güzgü qarşısında 
daranıb-sığallanan qız el-obasından uzaq yerə gəlin köçər. 

Təzəgəlin xörək yeyilən qab-qacağı yumamış axşam-
dan səhərə saxlarsa, o gəlin pintidir, təmizkar deyildir. 

Əgər təzəgəlinin yandırdığı ocaq tez alışıb, tez də 
sönərsə, o gəlin yüngülxasiyyətli olar. 

Əgər təzə gəlinin yandırdığı ocaq gec sönüb, gözü 
dəmli olarsa, o gəlin ağır, ağıllı, ev-eşikdə tədbirli, evdar 
olar, evi bərəkətli olar. 

Gəlin, gəlin gəldiyi gecə aydınlıq olub, ay doğarsa, o 
gəlinin ilki oğlan olar. 

Təzə ay doğanda, ona baxıb barmaq uzatmaq olmaz. 
Əks halda həmin adamın gözünə ağ damar (ağ gələr). 

Gəlin, gəlin gəldiyi gecə ayaqqabını evdə taykeş geyi-
nərsə, ilk uşağı çəpgöz olar. 

Çörəyi isti-isti kəsmək günahdır, əks halda, o evin 
bərəkəti göyə çəkilər. 

Hamilə gəlinin (qadının) yaxasına iynə taxırlar ki, 
yatanda onu qara basmasın, hal anası onun ürəyini çıxarıb 
aparmasın. 

Yeni evlənən cavanlara ilk gecə (zifaf gecəsi) acı xörək 
verməzlər. Əks halda, ailədə dava-dalaş, acılıq olar. 

Ölüyə qəbir yeri qazılarkən, qəbir yeri daşlı-çaxraqlı 
çıxarsa, o adam sağlığında çox xəsis, simic olub. 

Ölünün qəbri qazılarkən, qəbir yerindən ikinci qəbir çı-
xarsa, o adam sağlığında mərdimazar olub, çoxlarına pislik 
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edib, günah işlədib. 
Ələyi (xəlbiri, şadaranı) boş ələməzlər, əks halda o 

ailədə (el-obada) aclıq, qıtlıq olar, xeyir-bərəkət olmaz. 
Bazarda alqı-satqıda müştərinin bilərəkdən aldadan, 

ziyana düşər, öləndə çətin can verər. 
Yol azan qəribə, yol göstərməyənin uğuru xeyir olmaz. 
Təzə gəlin evdən oğurluq edərsə və ya oğurluq ət, xö-

rək, mer-meyvə yeyərsə, doğduğu övlad böyüyəndə oğru 
olar. 

Ocaq yanarkən köyrüyərsə, kimsə o evin pisinə, bədinə 
danışar. Belə halda ocaqda göyrüyən yerə duz səpərlər və 
"öz başını yesin" deyərlər. 

Evdə bişən çörəyin ilkini qonşuya verməzlər, əks hal-
da, evin bərəkətini vermiş olar. 

Çörəyin, xörəyin, suyun ilkini uğura çıxana verməzlər, 
əks halda, uğura çıxanın uğuru xeyir tapmaz. 

Uşağa adı ailədə (oba-oymaqda) ən ağıllı, düz, təmiz-
kar adam qoyar. Əgər əliəyri, oğru, namərd, tənbəl adam adı 
qoyarsa, uşaq böyüyəndə mütləq adını qoyana oxşayar. 

Hamilə qadını əzizləyib, onunla xoş rəftar edərlər. Ha-
milə qadını incidib, əsəbiləşdirməzlər. Onun qarğışı-qarğış, 
alqışı-alqış olar. 

Gəlin uşağa qalan vaxt camış qatığı yeyərsə, uşaq vax-
tından gec anadan olar. O uşaq gec danışar, gec iməkləyər, 
gec yeriyər. 

Zahı qadının qarğışı pis olar. Qarğış olunanın uğuru 
xeyir tapmaz. 

Hamilə qadın ilk hamiləlik dövründə yuxusunda çinar, 
qoz, sərv, alma, əncir ağacı görərsə qızı olar. Palıd, dağda-
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ğan, saqqız, qarağac ağacı görərsə, oğlu olar. 
Hamilə qadın yuxuda qoyun, inək, ayı görərsə uşağı 

böyüyəndə tənbəl, yatağan, təkə, at, canavar, it və s. görərsə 
uşağı diribaş, qoçaq, çevik olar. 

Baharda zoğal, çinar, tut, üzüm, alma, armud, əncir, 
saqqız, qarağac, nar, dağdağan kimi müqəddəs ağacları 
kəsənin ailədə ən əziz övladı ya ömürlük şikəst olar, ya da 
ölər. 

Kim ilin son çərşənbə günü saat 12 radələrində axar 
suda çimərsə, əl-üzünü yuyarsa, bir ovuc su içərsə, onun 
uğuru xeyir tapar, ömrü uzun olar. 

Hamilə qadın Novruz bayramının son çərşənbəsində 
qonşudan üç qapını pusduqda, hər üç qapıdan ilk dəfə kişi 
səsi eşitsə oğlu, qadın səsi eşitsə qızı olar. 

Kim Novruz bayramının son çərşənbəsində hamilə 
qadına, ağır xəstəyə qulluq göstərərsə onun uğuru xeyir, 
günü ağ, ömrü uzun olar. Şərdən-xətadan uzaq olar. 

Novruz bayramının çərşənbəsində yerə qaynar su tökə-
nin, çırağı, şamı üfürüb keçirənin uğuru xeyir tapmaz. 

Ocağı, suyu, duzu, çörəyi, unu murdarlamaq olmaz. 
Əks halda, adamın uğuru xeyir tapmaz, evində bərəkətə həs-
rət qalar. 

Uşaq anadan olanda qırxına qədər adı qoyulmasa, o 
uşaq-yalançı olar. Qohum-əqrəbasına bədbəxtlik gətirər.  

Gəlin hamilə vaxtı yuxuda qaynanasını, baldızmı, ana-
sını görərsə qızı olar. Atasını, qaynatasını, qardaşını, qaynını 
görərsə oğlu olar. 

Gəlin hamilə vaxtı erkək sürü içinə girərsə oğlu, qoyun 
sürüsünün içinə girərsə qızı olar. 
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Gəlin hamilə vaxtı təndirə (saca) baxarsa qızı olar. 
Qızınin bəxti-yığvalı açıq olar, getdiyi ev bərəkətli olar. 

Səfərə çıxanın qarşısına keçəl, kosa, sonsuz adam çı-
xarsa, uğura çıxan səfərindən xeyir görməz, əliboş, üzüqara 
qayıdar. 

Səfərə çıxarkən qarşıya pişik çıxarsa, xata-baladan so-
vuşmaq üçün üç dəfə fırlanıb dabana tüpürürlər ki, uğuru 
xeyirli olsun. 

Səfərə yıxanın qarşısına acgöz, tamahkar çıxarsa, uğu-
ru xeyir tapmaz, bədbəxtliyə düçar olar. 

Səfərə çıxanın qarşısına ailənin ilk uşağı çıxarsa, uğuru 
xeyirli olar. 

Səfərə çıxanın qarşısına bərəkət (taxıl zəmisi), su çı-
xarsa uğuru xeyirli olar. 

Səfərə çıxanın qarşısına it, tülkü, canavar çıxarsa, uğu-
ru xeyirli olar. Dovşan, pişik çıxarsa bədbəxtlik tapar. 

Səfərə çıxanın qarşısına aşıq çıxarsa, uğuru xeyirli 
olar. 

Nəzəri olan adam uğura çıxanın arxasınca diqqətlə 
baxarsa onu murdarlamaq lazımdır ki, gözü uğurda olana 
bədbəxtlik gətirməsin. 

Yayda çöldə yatarkən, cibinə soğan-sarımsaq qoyan 
adamı ilan çalmaz. 

Cibində qəlyan, tənbəki kisəsi olan adamı ilan çalmaz. 
Bostanın ilk məhsulunu müdrik, təmizkar, xeyirxah, 

ağsaqqala dərdirərlər ki, bostan məhsulu bol, bazarlığı 
uğurlu olsun. 

Yeri şumlayarkən, toxumu səpərkən, taxılı biçərkən 
ağsaqqal, ağzıdualı müdrikə iş gördürərlər ki, məhsul bol, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 

 106 

bərəkətli olsun. 
Məhsulun ilkini nə satmazlar, nə də özgəyə verməzlər. 

Xırmana ulaq bağlamazlar, yoxsa xeyir-bərəkət yox olar. 
Pişiyi yatanda vurmazlar, oyatmazlar, əks halda ada-

mın uğuru xeyir tapmaz. 
Hamilə qadının ürəyi alma, nar, pomidor, quzuqulağı, 

turşu, zoğal istəyərsə qızı olar. 
Hamilə qadın evdə-çöldə, işgüzar olarsa uşağı da cəld 

və təmizkar olar. 
Ailədə oğlan uşağı olduqda, adları bir-birinə uyğun 

qoyularsa, sonra gedən uşaq da oğlan olar. Qızın adını da 
əvvəlki qızın adına uyğun qoymazlar ki, sonra gələn də qız 
olar. 

Heyvanı müdrik, təmiz adama kəsdirərlər. Cümə günü 
qoyun qırxılmaz, ağıldan (pəyədən) heyvan çıxarılmaz, şər 
qarışanda bıçaq itiləməzlər. Əgər bu deyilənlərə əməl 
edilməzsə, heyvan ölər, murdar olar. 

Heyvanın qulağı eşidə-eşidə yanında onu satmaq, 
almaq haqda danışılmaz. Əks halda, müştərinin pulundan 
xeyir görülməz. 

Sürü-naxır yanından keçərkən salam verib deyirlər: 
"Bərəkətli olsun", "Damazlığı artıq olsun". 

Heyvan qapıda, örüşdə, pəyədə mələyərkən qarğış et-
mək günahdır. 

Şər qarışanda həyətdə at ayağını aramsız yerə döyərsə, 
it ulayarsa, xoruz banlayarsa evdən adam ölər. 

Oğlandan sonra qız doğularsa, o qızın ayağı uğurlu 
olar, düşdüyü ailəyə xoşbəxtlik gətirər. 

Ailədə ev-eşiyə, mal-qaraya göz dəyməsin deyə evin 
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görünən yerindən at nalı, dəvə tikanı, pişik caynağı və üzər-
lik asırlar. 

Hamilə qadına hamiləlik dövründə dovşan əti yemək 
məsləhət deyil, əks halda doğulduğu uşağın dodağı yarıq 
olar. 

Uşağı olmayan, qadın yeddi həftə ilan qabığı ilə qayna-
dılmış suda çimərsə, o, uşağa qalar.1 

                                                
1 Qədim inamlar bu sətirlərin müəllifi 1908-ci ildə anadan olmuş, Lerik 
rayonunun Hovari kənd sakini Güləbətin Məşədi Dövlət qızının dilindən 
yazıya alınmışdır. Güləbətin nənə xalq ədəbiyyatından çoxlu layla, oxşama, 
bayatı, nağılı sinədəftər bilir, savadsızdır. 
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TÜRKAÇARƏLƏRƏ AİD TÜTYƏLƏR 
 
Ağız nahiyəsində qaynaşma, bəz, yara, səpinti əmələ 

gəldikdə qoz ləpəsi yemək məsləhətdir. 
İflic vurmuş adamı qoz yağı ilə yağlayıb, həvəngdəstə-

də əzilmiş ləpə ilə bir ay təpitmə etmək xəstənin sağalmasına 
yaxşı təsir göstərir. 

Qulağı ağrıyan adamın qulağına ilk uşağı olan gəlinin 
südündən sağıb töksən, ağrısı kəsər. 

Pürrəngi çayı südlə qarışdırıb, qurtum-qurtum içmək 
əsəbləri sakitləşdirər, yorğunluğu alar. 

Zökəm olan adama zoğallı çay və ya turş nar şirəsi iç-
mək məsləhətdir. 

İştahası olmayan adamlara səhər-səhər acqarına turş 
nar şirəsi içmək məsləhətdir. Bu, iştahanın açılmasına çox 
yaxşı təsir göstərir. 

Göyöskürəyə, mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulanlara 
acqarına tut bəhməzi (doşabı) içmək məsləhətdir. 

Böyrək və öd kisəsi ağrılarından əziyyət çəkənlərə ac-
qarına təbii yarpız yemək və ya yeməkdən qabaq yarpız yar-
pağının şirəsini içmək məsləhətdir. Bu, xəstənin halını yax-
şılaşdırar, müalicəsinə kömək edər. 

Sarılıq xəstəliyinə tutulanlara çoxlu acı qıcı yemək 
məsləhətdir. 

Bənövşəni iyləyən zökəm xəstəliyinə tutulmaz. Bənöv-
şəni təbii halda yedikdə qulaq ağrımaz, əsəblər sakit olar. 

Qırxbuğumu dəmləyib içmək böyrək ağrısına yaxşı 
təsir edir. 

Gəndəlaş çiçəyi ilə başı yuduqda saç tökülməz, həm də 
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ağarmaz. 
Qarın ağrısına, ishala yarpızı təbii halda yemək və ya 

şirəsini içmək xeyirlidir. 
Qarın ağrısına, ishal xəstəliyinə tutulanlara dovğa ye-

mək məsləhətdir. 
Yarpızı dəmləyib içmək başgicəllənmə və şiddətli baş-

ağrısına çox xeyirlidir. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkənlərə 
yaxşı kömək edir. 

Əzgilin təzə zoğunu və ya qabığını qaynadıb içmək is-
hal, qarın ağrısı xəstəliyinə yaxşı təsir edir. 

Ürək ağrısına cökə çiçəyini (həm də qurudulmuşunu) 
dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Bənövşə çiçəyini (həm də quru) dəmləyib içmək böy-
rək ağrısına yaxşı təsir edir. 

Yemişən çiçəyinin dəmləməsi, eləcə də təbii çiçəyini 
yemək ürək ağrısına yaxşı təsir edir. 

Yeddi il qurudulub saxlanılmış bənövşə çiçəyi daxili 
xəstəliklərin dərmanıdır. Xüsusilə, mədə-bağırsaq xəstəlik-
lərinin müalicəsi üçün çox əlverişlidir. 

Heyva yarpağını dəmləyib içmək əsəbləri sakitləşdirir, 
ruhi xəstəliklərə tutulanlara yaxşı kömək edir. 

Dalağı şişən adamın dalağının üstünə duz səpib, onu 
iki-illik danaya yalatmaq məsləhətdir. Bu üsul müalicəyə 
yaxşı təsir edir. 

Astma xəstəliklərinə tutulanlara balı zeytun yağı və 
qoz ləpəsi ilə qarışdırıb yemək məsləhətdir. 

Mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulanlara azca duzlu əmə-
köməci pencərindən isti xörək bişirtdirib yemək məsləhətdir. 

Mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulanlara keçi südü içmək 
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məsləhətdir. 
Vərəm xəstəliyinə tutulana tülkünün paraciyərini bişi-

rib yedirtmək məsləhətdir. 
Dalağı xəstə olanlara toyuğun daşlığının üz pərdəsini 

soyub qurutduqdan sonra, ovub qida ilə qəbul etmək, yaxşı 
təsir edir. 

Bağırsağında qurd olanlara acqarına gicitkəni qaynadıb 
həlimini içmək məsləhətdir. 

Yaranın qanaxması kəsməzsə, üçyarpaq yoncanı əzib, 
yaranın üstünə təpitmə qoymaq məsləhətdir. O, yaranın 
qanaxmasını kəsir və onu tez sağaldır. 

Yaddaşı zəif olan, huşsuzluq xəstəliyinə tutulanlara 
ərik və ərik qaxı (qurusu) yemək məsləhətdir. 

Ziyilin qopub düşməsi üçün böyük bir soğanın ortasını 
oyaraq oraya duz töküb saxlayır, duz əriyəndən sonra həmin 
mayedən götürüb gündə bir neçə dəfə ziyilin üzərinə 
sürtmək məsləhətdir. 

Cavan qoz ağacı yarpağını suda bişirərək ziyilin üzəri-
nə bağlamaq, yaxud gicitkən yarpağını bal ilə qatıb, təpitmə 
kimi qoymaq da məsləhətdir. 

Əhəngi sirkə ilə qatıb ziyilə sürtməklə də onu yandırıb 
sağaltmaq mümkündür. 

Ziyili müalicə etmək üçün əncir yarpağının südünü və 
ya yaş qaratikanın çubuğunu ocaqda yandırıb, onun digər 
ucunda əmələ gələn köpük yağını ziyilin üzərinə yaxmaq 
məsləhətdir. 

Əsəb xəstəliklərinə tutulan, yuxusuzluqdan əziyyət çə-
kən xəstələrə yemişan çiçəkləyəndə, kölgəsində uzanmaq 
məsləhətdir. Müalicə əhəmiyyəti effektlidir. Bu həm də qan 
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təzyiqini tənzimləyir, xəstədə iştahanı artırır, onu 
gümrahlaşdırır. 

Göy öskürək xəstəliyinə tutulanlara gülxətmini dəmlə-
yib çay dəmini içmək məsləhətdir. Gülxətmi suyu ilə başı 
yuduqda saç tökülmür, dibində qov (kəpək) əmələ gəlmir. 

Zahı qadınların döşündə süd vəzilərinin iltihabı vaxtı, 
duranda qəfildən onu soyuq su, əşya toxundurmaqla səksən-
dirmək və ya qarağat qabığını qaynadıb məlhəm kimi döş 
nahiyəsinə yaxmaq məsləhətdir. 

Beyin silkələnməsinin müalicəsi üçün, xüsusilə, şid-
dətli beyin, əmgək ağrılarından əziyyət çəkən xəstələrin tez 
sağalması üçün 40 ədəd qozu (cəvizi) iyun ayının 15-i ilə 25-
i arasında dərib onu təmiz yumalı, yaxşı silib ətçəkən 
maşında çəkməli. Sonra onu 3 litrlik bankaya doldurub, 
üzərinə 1 kq şəkər tozu (pesok) tökməli. Bankanın ağzını 
möhkəm bağlayıb, ən tezi bir həftədən sonra (bu qəbil 
bankanı bir il ağzı qapalı saxlamaq olar. O öz müalicə 
əhəmiyyətini itirmir) səhər, günorta, axşam yeməyindən 
qabaq hər dəfə bir çay qaşığı qəbul etmək məsləhətdir. 

Sümükdə çat olanda yumurtanın sarısını un və bal ilə 
qarışdırıb, çat olan yerə yaxmaq məsləhətdir. Bu, sümüyün 
bitişməsinə yaxşı təsir edir. 

Bel ağrısından əzab çəkənlərə qara saqqızı mumla qa-
rışdırıb, ağrı olan yerə bağlamaq məsləhətdir. 

Bədəndə tez-tez keyimə olanda, onu gicitkənlə ovmaq 
məsləhətdir. 

Ürəyi ağrıyan adama dəvədabanını qaynadıb həlimini 
vermək (içirtmək) məsləhətdir. 

Öd kisəsində daş olan adamlara itburnu meyvəsini qay-
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nadıb həlimini içmək məsləhətdir. 
Dişi ağrıyan adama məsləhətdir ki, ağrıyan dişin üzə-

rinə mixək qoysun. 
Göy öskürək xəstəliyinə tutulanlara at və eşşək südü 

içmək məsləhətdir. 
Sətəlcəm olan adama gülxətmini qaynadıb suyunda 

çimmək və onu dəmləyib içmək məsləhətdir. 
Zob xəstəliyinə tutulanlara bağayarpağını dəmləyib iç-

mək və qaynadılmış yarpağından zob olan yerə təpitmə qoy-
maq məsləhətdir. 

Böyürtkən kökünü qaynadıb dəmləməsini içmək öd 
kisəsində olan daşı tökür, saçları tez ağarmasının qarşısını 
alır, gözə işıq verir, görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. 

Babasil xəstəliyinə tutulanlara böyürtkən yemək, şirə-
sini içmək çox faydalıdır. 

Qərənfili dəmləyib içmək zehni artırır, hafizəni qüv-
vətləndirir. Mədə-bağırsaq xəstəliyinə də yaxşı təsir göstərir. 

Qızılgülün şirəsi gözün işığını artırır. Hər iki cinsdə 
gümrahlıq yaradır, aktivliyi artırır. Mədə-bağırsaq xəstəli-
yinə yaxşı təsir edir. 

Arıq, zəif adamlara kökəlmək üçün qırx gün cirə ilə 
əncir yemək məsləhətdir. 

Ürək-damar xəstəliyi olanlara, dalağı şişənlərə, təng-
nəfəs olanlara əncir yemək, şirəsini içmək məsləhətdir. 

Zeytunun göy yarpağını, körpə budağını həvəngdəs-
tədə döyüb, ağrıyan yerə yaxmaq babasil xəstəliyinə olduqca 
yaxşı təsir edir. 

Qaraciyəri ağrıyanlara şanı üzümü, yarpız çiyidi 
(tumu), bişmiş çuğundur yemək və hil qatılmış çay içmək 
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məsləhətdir. Bu, xəstəliyin müalicəsini asanlaşdırır. 
Barmağına dolama çıxan adama bir kasa qatığı, bir 

dəstə yarpızı, bir baş soğanı, bir parça sabunu, 50 qram 
yağda 5 dəqiqə odun üstündə qaynatdıqdan sonra ağrıyan 
yerə yaxmaq məsləhətdir. Bu, müalicəni tezləşdirər. 

Qoturluq xəstəliyinə tutulanlara 15-20 gün, gündə bir 
dəfə qoz yarpağını qaynadıb, onun suyunda 30-35 dəqiqə 
vanna qəbul etmək məsləhətdir. 

Təngnəfəs (astma) xəstəliyinə tutulanlara papiros çək-
mək, içki içmək olmaz. Hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə 
itburnunu qaynatdıqdan sonra onun ilıq suyunu içmək 
məsləhətdir. Yeməkdən əvvəl gündə üç dəfə qızılgül, itburnu 
və ya tərxun kökünü qaynadıb ilıq suyundan 100 qram 
içmək də məsləhətdir. Müalicəsi effektli olur. Saç tökül-
məsinin qarşısını almaq üçün narı dənələyib, 2-3 gün sirkədə 
saxlayıb, ayı piyi və qara noxud suyu ilə qaynadıb saçın 
dibinə möhkəm-möhkəm sürtmək məsləhətdir. 

Ürəyi şiddətlə döyünən, ağrıyan adamlara 100-150 
qram albalının tumunu çıxarıb xırda-xırda doğrayıb, onu ye-
miş (qovun) tumu ilə qaynadıb, 3 gün ağzı örtülü qaranlıq 
yerdə saxlayıb, sonra içmək məsləhətdir. Bu, ürək ağrısını 
sakitləşdirməyə olduqca yaxşı təsir edir. 

Saçı tökülən adamlara ilan qabığını yandırıb, külünü 
zeytun yağı ilə qarışdırdıqdan sonra, başına yaxmaq məslə-
hətdir. Bu, yalnız saçın tökülməsinin qarşısını almır, həm də 
təzə tük gətirmək xassəsinə malikdir. 

Sarı yaradan əzab çəkənlərə quru nar qabığını əzib, 
nehrə yağı və süd üzü ilə qarışdırıb, yaranın üzərinə yaxmaq 
məsləhətdir. Müalicəsi effektli olur. 
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Qol, qıç, el, ayaq, bel ağrılarından əziyyət çəkən adam-
lara kişidirsə – dişi keçi, qoyun, qadındırsa – erkək, dıbır, 
qoçun isti-isti dərisinə girmək məsləhətdir. Müalicə 
əhəmiyyəti effektlidir. 

Ağciyəri ağrıyanlara çiy yumurta, çiy qoyun, erkək, 
əmlik quyruğu və isti-isti sağılmış köpüklü inək südü içmək 
məsləhətdir. 

Ürək döyüntüsündən tez-tez əzab çəkən adama hər gün 
səhər, günorta və axşam yeməkdən əvvəl yarım stəkan 
qızılgül suyu içmək məsləhətdir. 

Ürəkkeçməsi olan adama süsən iylətmək məsləhətdir. 
Ürək döyüntüsündən əziyyət çəkənlərə almanın içini 

çıxarıb, boş qalan yerə zəfəran doldurub və onu qoxulamaq 
məsləhətdir. Bu, ürək döyüntüsünün qarşısını alır. 

Saçı tökülən adamlara bir həftə, hər gün narın dənələri-
ni ehmalca çıxarıb, yerinə ayı piyi və zeytun yağı doldurub, 
sonra onu ocaqda isidib, həmin yağı saçın diblərinə sürtmək 
məsləhətdir. Bu, saçın tökülməsinin qarşısını alır. 

Sətəlcəm olanların müalicəsi üçün paxla ununu gül 
yağı ilə həll edib, xəstəyə içirtmək məsləhətdir. Bu, xəstə-
liyin sağalmasına çox kömək edir. 

Sarılıq keçirən adamlara xəstəliyi zamanı inək südü, 
badam yağı, turş və şirin nar şirəsi, turş alma şirəsi qəbul 
etmək məsləhətdir. 

Başı ağrıyan adamlara zəncəfil şirəsini küncüt və gül 
yağı ilə qarışdırıb başına sürtmək məsləhətdir. Bu, başda 
olan şiddətli ağrıların qarşısını alır. 

Ağzından xoşagəlməz iy gələn adamlara hər gün səhər 
və axşam naringinin dənəsini qaynadıb onun suyu ilə ağzı 
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qar-qara etmək məsləhətdir. 
Sətəlcəm olan adama bir həftə ac və yatar qarına bir 

stəkan tut bəhməzi (doşab) içirtmək məsləhətdir. Xəstə tez 
sağalar. 

Təngnəfəs (astma) xəstəliyi olan adamlara azca duzlu 
qabaq horrası, xəşil yemək məsləhətdir. Müalicə effektlidir. 

Qızdırması şiddətlənən, istidən sayıqlayan adama it-
burnu Çiçəyini dəmləyib içirtmək məsləhətdir. O, istiliyi 
tənzimləyir. 

Ürəyi şiddətli döyünən, ağrıyan adamlara dəvədabanı 
kökünün qaynadıb suyunu içmək məsləhətdir. Bu üsulu bir 
həftə davam etdirmək ürək nahiyəsində olan ağrıları təzim-
ləyir.  
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LOĞMAN VƏ AQİLLƏRİN İNAMINDAN 
 
Aqillərin inamına görə: yastığının (balıncının) altına 

qızıl qoyulan adamı qara basmaz, yuxusu şirin olar. Yuxu-
dan duranda şən-şux, gümrah, uğuru xeyir olar. 

Aqillərin inamına görə: kim arzu-istəyinə çatmaq 
istəyirsə, uğura çıxmazdan əvvəl başı nəzir dediyi qoçun-qo-
yunun kəsilmiş dal qıçının üstünə qoyub yatarsa, arzu-istəyi 
çin olar, uğuru xeyir tapar, əhdinə qovuşar. 

Aqillərin inamına görə: bədən üzvlərindən sınıq, 
əzik, kəsik ağrılarını – küt ağrıların qarşısını almaq üçün 
erkək qoçun ətini əzib (döyüb) ağrılar olan yerə təpitmə 
etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qan təzyiqindən əziyyət çə-
kənlər çəpiş ətindən tez-tez istifadə etmək məsləhətdir. Bu, 
qan təzyiqini tənzimləyir. 

Aqillərin inamına görə: tez-tez ürəyi keçənə, huşunu 
itirənə, əl-ayağı, qabırğası qıc olan adamlara at südü içmək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: astma, bronx xəstəliklərindən 
əziyyət çəkən xəstələrə eşşək südü içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qaraciyəri soyuqlayan, küt  
verən, mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulanlara qara ç"-və ya 
arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı unundan bişirilmiş rək yemək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: uzun sürən kəskin başağrısı: 
baş beynində sinir pozuntusu, yuxusuzluq xəstəliklərinə 
tutulanlara bir ay, gündə üç dəfə yeməkdən əvvəl 
moçuçiçəyi dəmləyib içmək məsləhətdir. 
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Aqillərin inamına görə: sarı çiçək dəmləməsi soyuq-
dəymənin, zökəmin, bəlğəmin, sinə ağrılarının, qan təzyi-
qinin qarşısını alır və normallaşdırır, xüsusilə qadın xəstəliyi 
olan qanaxmanın qarşısını alır. 

Aqillərin inamına görə: üzünün sağ tərəfində xal olan 
adamın ömrü uzun, sol tərəfində xah olanlar bəxti açıq, 
xoşbəxt olur. Hər iki tərəfdə xah olan adamlar isə uzun 
ömürlü və ailədə, həyatda xoşbəxt olurlar. 

Aqillərin inamına görə: yuxuda sığırçın görənin ev-
eşiyində, qohum əqrəbasında şadlıq, toy-düyün yasa dönər, 
uğuru xeyir tapmaz. 

Aqillərin inamına görə: çoban iti zingildəyib, quyru-
ğunu arxasınca qısıb, aramsız ulayanda, çoban bilməlidir ki, 
sürünün yaxınlığında yalquzaq və ya canavar sürüsü var. 

Aqillərin inamına görə: ağıllı və dünyagörmüş adam-
lar içkiyə meyl etməz. Bununla belə, şərabın bəzi xəs-
təliklərə xeyri də var. Belə ki, yemək zamanı bir qədəh şərab 
mədə-bağırsağı möhkəmlədir, böyrəkdə daş, qum, kirəc-
ləşməni əridir. Adamda gümrahlıq şən əhvali-ruhiyyə oyadır. 
Yeməyin həzmini asanlaşdırır. Sidik kisəsini möhkəmlədir. 
Baş beyində qarışıq fikirləri tənzimləyir. Saçın vaxtından 
əvvəl ağarmasını qarşısını alır. 

Aqillərin inamına görə: balıq ətinin soyutması, balıq 
kababından sonra qatıq, ayran içmək, yemiş, bal yemək olmaz. 

Aqillərin inamına görə: piylənmədən, kökəlmədən, 
böyrək ağrılarından, iştahasızlıqdan əziyyət çəkən adamlara 
hər dəfə yeməmişdən və həmçinin yatmazdan əvvəl bir-iki 
fincan (stəkan) kəmşirin limonlu çay içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qəhvə insanı ətalətdən, süst-
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lükdən, çox yatmaqdan azad etmək üçün ən yaxşı müalicə 
üsuludur. Qəhvə insanı gümrahlaşdırır, əzələlərə qüvvət 
gətirir, hər iki cinsi fizioloji cəhətdən aktivləşdirir. 

Aqillərin inamına görə: qəhvə həmçinin şiddətli qarın, 
mədə-bağırsaq, ishal xəstəliklərinin müalicəsi üçün də əhəmiy-
yətlidir. Ürək ağrısından, yuxusuzluqdan əziyyət çəkən xəstə-
lərə günorta və ya gün batmamışdan əvvəl çox da tünd olma-
yan bir fincan südlə qarışdırılmış qəhvə içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qanlı bəlğəmdən, göy öskü-
rəkdən əziyyət çəkənlərə şomunun (ispanağın) sıxma pencə-
rini qatıqla yemək, üstündən də bir fincan (stəkan) həlimini 
içmək məsləhətdir. Bu, bəlğəmi və sinəni təmizləyir, həm də 
göy öskürəyin qarşısını alır. 

Aqillərin inamına görə: böyrəyində ağrılar, daş, qum 
olan xəstələrə hər gün yemək vaxtı çoxlu yarpız, turp, şüyüd, 
reyhan, tərə, xiyar yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: gözünə mirvari suyu gələn 
xəstələrə 15-20 gün, gündə üç dəfə tənzifi (cunanı) köhnə 
zeytun yağında isladıb gözün üstünə qoymaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: isti xörəyi yeyərkən, çayı içər-
kən onu üfürmək günahdır. Bu, evdən bərəkəti qovmaqdır. 

Aqillərin inamına görə: şəkk-qısqanclıq dostu-dostdan, 
yoldaşı-yoldaşdan, qardaşı-qardaşdan, əri-arvaddan ayırar. 
Şəkk-qısqanclıq olan yerdə şübhə artar, səmimiyyət olmaz. 

Aqillərin inamına görə: hər şey həyatda bölünər, ailə 
sədaqəti, səmimiyyəti bölünməz. 

Aqillərin inamına görə: səadət, səmimiyyət harada, 
ailə xoşbəxtliyi də orada. 

Aqillərin inamına görə: adam şərəfli elm dalınca ge-
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dər, şərəfsiz ölüm dalınca getməz. 
Aqillərin inamına görə: kişi gözlərinə inanar, hər ye-

təndən eşitdiyi sözlərə inanmaz. 
Aqillərin inamına görə: Allaha, peyğəmbərə, Qurana, 

qibləyə inamsız olan, imansız olar (ölər). 
Aqillərin inamına görə: elmə zalım olandan alim ol-

maz. 
Aqillərin inamına görə: tamahına təh deməyən, halalı 

söyər, haram yeyər, hamıya böhtan deyər. 
Aqillərin inamına görə: ayaqqabını, corabmı taykeş, 

tərs geyinənin uğuru xeyir tapmaz, işi tərsinə dönər. 
Aqillərin inamına görə: oruc tutan, namaz qılan azar-

bezarsız yüzü haqlayar. 
Aqillərin inamına görə: bütün fəsillərdə ağsoğlaq, 

sarımsaqlı sıxma pencər, tünd sarımsaqlı xəngəl, başayaq, sa-
rımsaqlı qatıq, sarımsaq turşusu-tutması yeyən adamın göz na-
hiyəsində qızartı olmaz, dişləri, diş yuvaqlarının əti şişməz, 
ağrımaz, ağız nahiyəsində xora, səpinti olmaz, mədə-bağırsağ-
da qurd olmaz, yaman-şiş (xərçəng) xəstəliyinə tutmaz. Dır-
naqları qırılmaz, iştahası, görmə qabiliyyəti artar, canı sağlam 
olar, boy vəziləri inkişaf edər, saçı gec ağarar, tez tökülməz. 

Aqillərin inamına görə: murdar olmuş ət yeyən adamı 
qurdeşənək (etzema) tutar. 

Aqillərin inamına görə: baş saçında bit, sirkə, sinək 
olanın başını bir həftə, gündə bir dəfə çuğundur suyu ilə 
yuyub-daramaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: saç dibinin möhkəm olması 
üçün üç gündən bir gicitkəni qaynadıb, suyu ilə başı yumaq 
məsləhətdir. 
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Aqillərin inamına görə: saçın uzun müddət qara 
qalması, ağarmaması üçün qatıq-ayranla saçı üç gündən bir 
yumaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ananın südü halal olanda, 
övladının dolanışı cah-calal olar. 

Aqillərin inamına görə: ananın südü haram olanda, 
övladının ürəyi vərəm olar. 

Aqillərin inamına görə: anaya əl qaldıran, üzərinə el 
qaldırar. 

Aqillərin inamına görə: ata-anasını söyən övlad, ata-
ana olanda peşman olub başına döyər. 

Aqillərin inamına görə: ata-anasını yerli-yersiz mə-
yus edən övlad, dəyyus olar. 

Aqillərin inamına görə: ailədə, cəmiyyətdə ilahi ix-
tiyar sahibi olan ananın övladı bəxtiyar olar. 

Aqillərin inamına görə: qadın ərini bəy, övladlarını 
öy edər. 

Aqillərin inamına görə: ailədə nikahı olmayan qadı-
nın gördüyü hər iş günahdır. 

Aqillərin inamına görə: qadın ev-eşikdə qoçaq olsa, 
əri evdən qaçaq olmaz. 

Aqillərin inamına görə: yaxşı ər-arvad halal zəhmətlə 
yaşayar, pis ər-arvad tənə-töhmətlə. 

Aqillərin inamına görə: yaxşı ər-arvad ailədə bir-
birinə yoldaş-sirdaş olmalıdır. 

Aqillərin inamına görə: ər-arvad ailədə bir-birilə xoş-
rəftar olmasa, ailə üzvləri bir-birilə bədrəftar olar. 

Aqillərin inamına görə: qadın-ana cəmiyyətin dərs 
kitabıdır, tənə-tərs kitabı deyildir. 
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Aqillərin inamına görə: başmağı cüt olmayan qadı-
nın, kündəsi küt olar. 

Aqillərin inamına görə: ana qədrini bilməyənin, məh-
şər gününə qədər üzü gülməz. 

Aqillərin inamına görə: qadın ərinin başına gül də 
tökə bilər, kül də. 

Aqillərin inamına görə: süfrə başında əlini çörəyə 
uzadan bismillah" deyərsə, işi avand olar. 

Aqillərin inamına görə: ağıllı adam ailəsini dolandır-
maq üçün qəpik-quruşa çalışar, axmaq-ağılsız adam çəpiyə. 

Aqillərin inamına görə: hər deyilən sözə inanan, el-
obada qınanar. 

Aqillərin inamına görə: həqiqət harada, ədəb-ərkan, 
ləyaqət də orada. 

Aqillərin inamına görə: insan dünyanın gəlimli, ge-
dimli, son ucu ölümlü olduğunu bilsə də, yenə də tikir-qurur, 
tikdiyi abidələr gələcək nəsillər üçün əvəzsiz töhfə kimi durur. 

Aqillərin inamına görə: sərxoşluğa qoşulub içki içən, 
var-dövlətinin, ismət-qeyrətinin başından keçər. 

Aqillərin inamına görə: yaxşı qadın evin istisi, pis 
qadın göz tökən tüstüsüdür. 

Aqillərin inamına görə: ananın baş ləçəyi, ağbirçəyi 
müqəddəsdir, qan yatızdırar. 

Aqillərin inamına görə: ağbirçək baş şalını, ağsaqqal 
çəliyini ən ağır döyüşdə, dava-dalaşda qan töküləndə, ortaya 
– tərəflərin ayağı altma atarsa, mütləq hər şey sülh ilə bitər. 
Nə şalın, nə çəliyin üzərindən addamazlar, tapdalamazlar. 

Aqillərin inamına görə: kim əncir, xan çinar ağacla-
rını ocaqda yandırarsa, onun uğuru xeyir tapmaz, çörəyinin 
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bərəkəti olmaz, ailə qan-qarğışa səbəb olar. Ailədə yeddi 
arxadan dolananın biri mütləq kor olar. Bu ağaclar elat 
aqillərinin təsəvvüründə ocaq – müqəddəs sayılır. 

Aqillərin inamına görə: kəskin sinə, oynaq ağrıların-
dan, qan təzyiqi yuxarı olub, əziyyət çəkənlərə, görmə qa-
biliyyəti zəif olanlara, tez-tez ürək döyüntülərindən əziyyət 
çəkənlərə 1 kq qoz ləpəsini, 1 kq bal, 1 qram zəfəran, 0,5 
qram sarı-kök, hil, mixək və 3-4 hind qozunu əzib yarım 
stəkan qaynadılmış suda qarışdırıb hər gün (15-20 gün) 
səhər-səhər acqarına bir qaşıq udmaq məsləhətdir. Bu həm 
də qadın və kişiləri fizioloji cəhətdən aktivləşdirir. 

Aqillərin inamına görə: 24 ədəd limonu, 200 qram 
sarımsağı ətçəkən maşından keçirməli (qədimlərdə bu hə-
vəngdəstə ilə döyülərdi), sonra onu iri bankaya doldurmalı, 
ağzını qapayıb qara parçaya bükməli, soyuducunun alt 
gözündə 10 gün saxlamalı, hər gün səhər-səhər acqarına 
ondan bir çay qaşığı udmalı. Bu şiş-xərçəng-yaman, daxili 
hillət, oynaq (qol-qıç, əl-ayaq bel) ağrılarını, həddən çox 
piylənməni müalicə edir və qarşısını alır. Qadın və kişilərdə 
fizioloji aktivliyi artırır. 

Aqillərin inamına görə: yel xəstəliyindən, oynaqların-
da küt ağrılar, sızıntılar olan, ürək döyüntülərindən əziyyət 
çəkənlərə məsləhətdir ki, alma sirkəsini adi qaynanmış 
soyuq su ilə qarışdırıb hər gün (10 gün) yeməkdən qabaq 1 
stəkana 10 çay qaşığı, sonra (10-15 gün) isə alma sirkəsi 
olan 1 stəkana 5 çay qaşığı qarışdırıb içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: yarım litr arağı tən yarı bö-
lüb, onun qalan yarımçığını sarımsaq dişlərini tən yarı bölüb 
ağzına qədər doldurub, normal otaq havası şəraitində 21 gün 
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qaranlıq yerdə, qara parçaya büküb saxladıqdan sonra hər 
gün yeməkdən əvvəl, 3 dəfə, 20-25 gün bir çay qaşığı içmək 
lazımdır. Bu müalicə üsulu qaraciyər, öd kisəsində, qan 
damarlarında qanın qatılaşmasının qarşısını alır-tənzimləyir. 
Həmçinin mədə-bağırsaq, qan təzyiqi, şəkər xəstəliyinin də 
müalicəsi üçün çox faydalıdır. Bu həm də qadın və kişilərdə 
fizioloji aktivliyi artırır. 

Aqillərin inamına görə: xəmiri tez acıyan qadını əri 
çox sevər. 

Aqillərin inamına görə: günvuran adamın başgicəl-
lənməsinin müalicəsi üçün üzüm şirəsini qaynadıb, başa tən-
ziflə təpitmə qoymaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: küt başağrılarından əziyyət 
çəkən xəstələrə şiddətli ağrıların qarşısını almaq üçün zəfə-
ranı sirkə ilə qarışdırıb, başın ağrıyan yerlərinə təpitmə 
qoymaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: 10-15 gün təzə kirpi ətini həll 
bişirib, həlimi ilə birlikdə ağciyər xəstəliyinə tutulanlara 
yedirtmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: şiddətli böyrək xəstəliyindən 
əziyyət çəkən xəstələrə, hər gün 3 dəfə yeməkdən əvvəl 
turpu ətçəkən maşından keçirib, bir fincan şirəsini içmək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: böyrəklərində daş olan xəstə-
lərə 15-20 gün xiyarı, şüyüdü, yarpızı ətçəkən maşından 
keçirib, alman şirəni hər gün yeməkdən əvvəl, üç dəfə bir 
fincan qəbul etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qaraciyəri şişənlərə 15-20 
gün, hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə çobanyastığını dəm-
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ləyib bir fincan içmək məsləhətdir. 
Aqillərin inamına görə: iştahasızlıqdan əziyyət çə-

kənlərə 10-15 gün, hər dəfə yeməkdən əvvəl bir fincan ağ 
üzüm ilə limonun şirəsini içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: iştahası olmayan adamlara 
hər gün yeməkdən əvvəl təzə yetişmiş şaftalı yemək və ya 
fincan şaftalı şirəsi içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: diş ağrısından əziyyət çəkən-
lərə tütun yarpağı və kök qabığım (gövdə qabığı də olar) həll 
qaynadıb hər gün üç dəfə yeməkdən əvvəl ağzını qarqara 
etmək məsləhətdir. Bu həm də dişdibi yuvalarını bərkidir, 
ağızda əmələ gələn xoraları və pis qoxunu da müalicə edir. 

Aqillərin inamına görə: quru öskürək və sinə ağrı-
larından əziyyət çəkənlərə banan yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: səsi tutulan və xırıldayan 
adamlara 10-15 gün təzə kəsilmiş beçə-fərə ətinin həlimin-
dən, kəmşirin edilmiş, təzə sağılmış süddən bir fincan və ilıq 
bişirilmiş yumurta sarısından hər gün üç dəfə, istifadə etmək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ürək döyüntüsündən əziyyət 
çəkən xəstələrə almanın cecə hissəsini bıçaqla ovub çıxar-
dıqdan sonra ora zəfəran doldurub, tez-tez qoxulamaq 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: sarılıq xəstəliyinə tutulanlara 
15-20 gün, gündə yeməkdən əvvəl üç dəfə təzə süd, badam 
yağı, turş, şirin nar, cır alma şirəsini və həmçinin bağa-
yarpağı dəmləməsi içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: həddindən artıq arıq, cılız 
adamların kökəlməsi üçün 25-30 gün lobyanı duzu az 
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olmaqla zeytun yağında bişirib, gündə üç dəfə yemək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: öd kisəsi, qaraciyəri ağrıyan 
adamlara mütəmadi tut bəkməzi və şərbətindən istifadə et-
mək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ağız boşluğunda qaynaşma, 
muçuc ar, xoralar əmələ gələndə 10-15 gün hər dəfə, yemək-
dərs əvvəl palıd qabığının dəmləməsi ilə qarqara etmək məs-
ləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: saçın dibi hədsiz dərəcədə 
kəpək olanda, saçtökülməsi başlayanda 15-20 gün, gündə bir 
dəfə, axşamlar yatmamışdan əvvəl saçbidini soğan suyu ilə 
sürtmək və gicitkənin qaynadılmış suyu ilə yumaq 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: mədə-bağırsağı soyuqlayan 
və küt ağrılar verən xəstələrə 10-15 gün, hər gün bir dəfə ye-
məkdən əvvəl bir fincan əməköməci həlimini qəbul etmək 
məsləhətdir. Bu, həm də bağırsaqları yumşaldır. 

Aqillərin inamına görə: tez-tez sinə ağrısından, ürək-
döyüntülərindən əziyyət çəkən xəstələrə mütəmadi olaraq 
moruq şirəsini bal ilə qarışdırıb, hər gün yeməkdən əvvəl bir 
fincan içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: təngnəfəs (astma) xəstəliyin-
dən əziyyət çəkənlərə hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə, bir 
fincan dəvə südü içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ağciyər ağrısına, vərəmə, qı-
zılca xəstəliklərinə məruz qalanlara uzun müddət eşşək südü 
içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: həddindən çox fındıq yemək 
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adamda başağrısı, ümumi halsızlıq və yuxusuzluq yaradır. 
Aqillərin inamına görə: ümumi halsızlıq, yuxusuzluq, 

əsəb xəstəliyinə tutulanlara yatağında heyva saxlamaq, çoxlu 
heyva iyləmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: gözü ağrıyan, zığ gətirən xəs-
tələrə narın (gülöyşə narının) dənələrini həvəngdəstədə əzib 
və ya ətçəkən maşında çəkdikdən sonra çiyid qarışığını hər 
gün yatmamışdan qabaq gözə təpitmə etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ağızda, damaqda, dişdibi yu-
valarda xoralar əmələ gəldikdə və ağızdan pis qoxu gəldikdə 
yarpızı dərib çiynəmək, dəmləməsi ilə hər gün (10-15 gün) 
yeməkdən əvvəl üç dəfə ağzını qarqara etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: müezzin azan çəkəndə, kim 
iş gördüyü zaman əyləşib üzünü qibləyə çevirsə, ömrü qırx 
gün uzanar. 

Aqillərin inamına görə: heyva çöpünü kəsib, cümə 
günü yaxasına tikən adama göz dəyməz. 

Aqillərin inamına görə: ağız boşluğundan pis iy, qo-
xu gələn adamlara hər gün yeməkdən əvvəl hil və mixək 
dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: kəskin mədə-bağırsaq ağrı-
larından əziyyət çəkən xəstələrə, əvəliklə yarpızın qarışıq 
dəmləməsini hər gün yeməkdən əvvəl içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: həddindən artıq yemək adam-
da təngnəfəslik xəstəliyi yaradır. 

Aqillərin inamına görə: bağırsaqlarında səpgi, şiş, so-
yuqdəymə olan xəstələrə çobanyastığı dəmləməsindən tez-
tez istifadə etmək məsləhətdir. 

 Aqillərin inamına görə: göz nahiyəsində şiddətli 
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ağrılar, qızartılar və şiş olan xəstələrə hər axşam bir yumur-
tanın ağını gülabla qarışdırıb tənziflə gözün üstünə qoymaq 
məsləhətdir. Bu, ağrıların azalmasına, gözün tez sağalmasına 
kömək edir. Müalicə azı 10 gün davam etdirilməlidir. 

Aqillərin inamına görə: ağzında yara olan adamlara 
hər gün, axşam-səhər təzə sağılmış çiy süd ilə qarqara etmək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ağzından pis qoxu gələn 
adamlara hər gün (bir ay müddətində) yeməkdən əvvəl üç 
ədəd şax (ağ) tut yarpağı çeynəmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: cılız, arıq uşaq və yaşlı 
adamlara az duz vurulmuş lobyanı zeytun yağı ilə qaynadıb 
yemək məsləhətdir. Bu, bədəni gümrahlaşdırır və kökəldir. 

Aqillərin inamına görə: mədə soyuqlamasından, göy-
öskürəkdən, qanlı bəlğəmdən əziyyət çəkən xəstələrə zəncəfili 
balla qarışdırıb hər axşam-səhər bir çay qaşığı udmaq məs-
ləhətdir. Bu, əhvali-ruhiyyəni yüksəldir. Həzmi də asanlaşdırır. 

Aqillərin inamına görə: zökəm olan və mədə-bağırsaq 
ağrılarından əziyyət çəkən xəstələr axşam-səhər armud yemək 
məsləhətdir. Bu, xəstəni sağaldır, mədəni qüvvətləndirir. 

Aqillərin inamına görə: ürəyi ağrıyan, ürəkdöyüntü-
ləri çox olan xəstələrə innabı kəklikotu ilə birlikdə dəmləyib 
hər dəfə yeməkdən əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir. 
Müalicə olduqca əhəmiyyətlidir. 

Aqillərin inamına görə: iflic olan, göyöskürəyə və 
bəlğəmə tutulan oynaq və bel ağrılarından əziyyət çəkən 
xəstələrə çoxlu xurma yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ürək ağrısı, ürəkdöyüntüsü və 
yel xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə reyhanı şəkər və ya bal 
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ilə qarışdırıb 20-25 gün, gündə 30 qram içmək məsləhətdir. 
Müalicə əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 

Aqillərin inamına görə: saç töküldükdə, yumurtanın 
ağını ayı qanı ilə həll edib bir müddət axşamlar yatanda başa 
yaxmaq məsləhətdir. Bu qəbil müalicə üsulu həm də başa 
təzə tük gətirir. 

Aqillərin inamına görə: qərənfili dəmləyib, hər gün 
üç dəfə, yeməkdən əvvəl içmək yaddaşı, hafizəni möhkəm-
ləndirir. 

Aqillərin inamına görə: oxlovla döyülən uşağın ömrü 
qısa olar. 

Aqillərin inamına görə: əzilmiş xəstələrə 10-15 gün 
axşamlar çiy kartofu əzib əzilən yerin üstünə təpitmə qoy-
maq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ilan olan evə bədnəzər 
toxunmaz. O evdə bərəkət çox olar. 

Aqillərin inamına görə: sarımsağı həyətdə əkmək 
məsləhət deyil. O evin ailə üzvləri arasında dedi-qodu, in-
ciklik, umu-küsü olar. Ailədə hamı bir-biri ilə acı danışar. 
Sarımsağı həyətdən bir qədər kənarda əkmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: mədə qıcqırması olan adam-
lara, 10 gün gündə 3 dəfə, yeməkdən əvvəl turşəng, quzuqu-
lağı və ya təzə kələm yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: təngnəfəs olan adamlara 15-
20 gün balqabaq xəşili yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qız gəlin köçəndə, dilinin 
altına noğul qoyurlar ki, o, getdiyi ailə və həyat yoldaşı ilə 
dolansın. 

Aqillərin inamına görə: böyrəyində daş olan xəstələrə 
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bir limonla iki dəstə şüyüdü əvvəl ət çəkən maşından keçirib, 
süzdükdən sonra iki həftə, hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə, 
bir xörək qaşığı şirəsini içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: moruq (böyürtkən) çox dərdin 
dərmanıdır; gözün görmə qabiliyyətini artırır, babasil xəs-
təliyinin sağalmasına kömək edir; böyürtkən kökünü dəm-
ləyib içmək öd kisəsində, böyrəklərdə olan daşın tökülməsinə 
kömək edir, saçların ağarmasının qarşısını alır, yemək zamanı 
həzmi asanlaşdırır, insanlarda xoş əhvali-ruhiyyə yaradır. 

Aqillərin inamına görə: ağzında yara olan və diş ağrı-
sından əziyyət çəkən xəstələrə hər gün, yeməkdən əvvəl ağ-
zını sarımsaq şirəsi ilə üç dəfə qarqara etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: hər kəs uşaqlıqdan başla-
yaraq yenicə sağılan süddən axşam-səhər bir fincan içsə, 
ömrü uzun, dişləri sağlam, sifəti şəffaf, əhvali-ruhiyyəsi 
yaxşı, özü gümrah olar. 

Aqillərin inamına görə: bərk soyuqlayan, qançır olan, 
göyöskürəyə tutulan, sinəsində güclü bəlğəm olan xəstələrə 
10-15 gün təzəcə açmış nar çiçəyini dəmləyib bal ilə qarış-
dırıb, hər gün yeməkdən qabaq bir fincan içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: təngnəfəs olan xəstələrə badam 
yağmı bal, süsən kökü, mum və gülab ilə qarışdıraraq dəmləyib 
içirtmək məsləhətdir. Bu cür müalicəni 20-25 gün ardıcıl 
davam etdirmək, xəstəliyin aradan qalxmasına kömək edir. 

Aqillərin inamına görə: boğazı gələn adamlara tut 
ağacının yarpağını dəmləyib, bir həftə, hər gün yeməkdən 
əvvəl qarqara etmək məsləhətdir və yarpağın özünü isə isti-
isti tənzifə (cunaya) büküb boğazına bağlamalı. 

Aqillərin inamına görə: dişin əti şişərsə, ağız nahiyə-
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sində yara olarsa, bir neçə gün yabanı yarpız şirəsi ilə ağzı 
qarqara etmək məsləhətdir. Yarpızı yuyub, hər gün 
yeməkdən əvvəl çeynəyib udmaq da xeyirlidir. 

Aqillərin inamına görə: şəkər xəstəliyindən əziyyət 
çəkən adamlara balqabağı (boranını) ətçəkən maşından ke-
çirib şirəsini gündə üç dəfə, yeməkdən əvvəl yarım fincan 
içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qan təzyiqi yuxarı olan 
adamlara şəkər çuğundurunu ətçəkən maşından keçirib sonra 
süzüb ona bir çay qaşığı bal qatıb gündə 3 dəfə, yeməkdən 
əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir. Bu cür türkəçarə müalicə 
qan təzyiqini aşağı salır. 

Aqillərin inamına görə: gecə pis yuxu görən kəs yu-
xusunu sübh tezdən suyun axarına tutub söyləsə, su pis yu-
xunu yuyub aparar, pis söz, pis göz yuxu görənin ailəsindən 
uzaq olar. Əgər, o, yaxşı yuxu görübsə, yenə də sübh tezdən 
axar su üstünə gedib, yuxusunu söyləsə, yuxu görənə və 
onun ailəsinə xoşbəxtlik üz verər. 

Aqillərin inamına görə: yuxunu axşamüstü, şər qarı-
şanda, gecə danışmazlar. Danışılsa, yuxu danışan şərə düşər, 
xeyir tapmaz. 

Aqillərin inamına görə: ürəyində niyyət tutub yola çı-
xan kəs yatmamışdan və səhər tezdən qızılgül ilə bənövşəni 
dəmləyib içsə, niyyəti baş tutar. 

Aqillərin inamına görə: kim Novruzda il təhvil olar-
kən ürəyində niyyət edib xan çinarın dibində otursa, əlini 
onun gövdəsinə sürtüb üzünə, gözünə, sinəsinə vurarsa, 
niyyətini çinara söyləsə, niyyəti baş tutar, darda qalmaz. 

Aqillərin inamına görə: Novruzda doğulan uşağın, 
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ərə gedən qızın dodağına səməni şirəsi çəkib, ürəyində niy-
yət tutsan, niyyətin qəbul olunar. 

Aqillərin inamına görə: səmənini hara gəldi atmazlar, 
ocaqda yandırmazlar. Əks halda onu yandıran, bayıra atan 
adamı il boyu xeyir, bərəkət tapmaz. Səmənini pak su olan 
yerə yaxın qoyar və ya axar suya atarlar. Belə olarsa, həmin 
adamın evindən bərəkət əksilməz. 

Aqillərin inamına görə: qayınana ilk dəfə erkək bala 
doğmuş düyə bulamasını, Novruzda niyyət edib hamilə 
gəlininə, qızına yedizdirsə oğlu, dişi bala doğan düyə bula-
ması verərsə qızı olar. Belə uşaqlar inama görə ayağı sayalı 
olar, ailəyə xoşbəxtlik gətirər. 

Aqillərin inamına görə: ailə başçısı, ağbirçək nənə-
ana həftədə bir dəfə evdə üzərlik yandırıb ev-eşiyi, paltar-
palazı, ailə üzvlərini üzərlik tüstüsünə verərsə, pis söz, pis 
göz, bədnəzər o ailədən iraq olar, evin bərəkəti artar. 

Aqillərin inamına görə: ərə gedən qızı süpürgə ilə 
vurmaq olmaz, o qızın bəxti bağlanar. Beləsinin bəxtini aç-
maq üçün onu mütləq üzərlik suyunda çimizdirmək, üzər-
liyin kökü qaynadılmış sudan üç çay qaşığı sağ, üç çay 
qaşığı sol çiyninə, üç çay qaşığı isə başına töküb, qalan su ilə 
isə əl-üzünü yumaq lazımdır. Bu zaman aşağıdakıları demək 
lazımdır: – Ay Allah! Sən mənim bəxtimi, uğurumu açıq et. 
Azar-bezarı məndən uzaq elə. Haqq yolunda nəzir-niyaz 
verəcəyəm, yetim-yesir, kasıbı sevindirəcəyəm. 

Aqillərin inamına görə: oynaq ağrılarından, duzlaş-
madan əziyyət çəkən xəstələrə 15-20 gün yüz bir zeytun yar-
pağını ilıq su ilə yuyub bir litr suda dəmləmək: onu yemək-
dən əvvəl və sonra içmək məsləhətdir. Qalan dəmləməni 
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atmamaq, onu yenidən qızdırıb içmək olar. Bu qəbil müalicə 
yaxşı nəticə verir, ağrılar yox olur, duzlaşma əriyir, əhvali-
ruhiyyə yaxşılaşır. 

Aqillərin inamına görə: kim Novruzun son çərşənbə-
sində il təhvil olarkən aydınlıq gecədə axar sudan su götürüb 
onu müqəddəs – təmiz bir yerdə səhərəcən saxlayıb gün 
çıxanda, səhər yelinin əsdiyi vaxt əkin-səpin, bağ-bağçaya, 
evinin doqqazına çiləyərsə, o ili həmin ailənin bəxti uğurlu 
olar. Bağ-bağçasının barı çox, əkin-səpini məhsulu, taxılı bol 
və bərəkətli olar. 

Aqillərin inamına görə: Qurban bayramı günü kim 
niyyət edib kəsilən qurbanlığın ətinin suyundan bir fincan 
(dolça) içsə, gələn Qurban bayramına qədər niyyəti uğurlu 
olar, Allah tərəfindən qəbul olunar. 

Aqillərin inamına görə: kim Novruzun son çərşən-
bəsində gün çıxandan, ta o biri gün çıxana qədər ürəyində niy-
yət tutub yatmazsa, il təhvil olarkən axar sudan gətirilən sudan 
içib, əl-üzünü yuyarsa, ürəyində tutduğu niyyət qəbul olunar. 

Aqillərin inamına görə: kim, Novruzda ilin təhvilində 
əlində dolçada axar sudan gətirilən pak su ilə bayıra çıxıb, gör-
düyü ilk ulduza: – "Ey fələyin baxan gözü! Sən mənim arzu-
istəyimi, niyyətimi uğurlu elə," – deyərsə səhər gün çıxana 
kimi yatmayıb, dan açılanacan ulduz cilvələnib, pardaqlanıb 
ziyasını gur göstərərsə, həmin adamın niyyəti qəbul olunar. 

Aqillərin inamına görə: kim Novruzda anadan olan 
oğlan uşağı il təhvil verilərkən axar pak sudan gətirilmiş su ilə 
yalquzaq ağzının qıyası və diş sümüyünün ilıq suyunda 
çimizdirilərsə, o uşağın gözü iti, özü sağlam, qüvvətli, uzun 
ömürlü, bəxti uğurlu olar. Getdiyi uğurdan yarıyan, sözü 
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keçən olar. Savadlı, elmli olar. Ahıllığında yaşadığı el-obanın 
aqil müdriyi olar. Hamı onun məsləhət-məşvərəti ilə razılaşar. 

Aqillərin inamına görə: Novruzda il təhvil olarkən, 
ilk dəfə hamilə olan gəlin axar sudan gətirilmiş bir cam pak 
suyu götürüb əkin-səpinə, bağ-bağçaya çıxsa, əl-üzünü yu-
yub saçına vursa, başına daraq çəksə, pak suyu niyyət tutub 
çiləsə, niyyəti baş tutar, əkin-səpin bol, bağ-bağça barlı olar. 
Gəlinin ilk niyyəti də qəbul olunar, arzu-istəyinə çatar. 

Aqillərin inamına görə: kim Novruzda il təhvil olu-
nanda, axar sudan bir cam pak su götürüb yurd salacağı, yeni 
tikəcəyi evin yerində həmin anda – saat on iki radələrində 
bel sancıb ev yerinə pak su çiləsə, bir ovuc taxıl (buğda, 
arpa, qarğıdalı, duyü, darı) səpsə və ürəyində niyyət tutsa, 
niyyəti qəbul olunar, tikdiyi ev uğurlu olar. Ö evdə həmişə 
əmin-amanlıq olar. 

Aqillərin inamına görə: Novruzda il təhvil olunarkən 
dünyasını dəyişən adam ən xoşbəxt adam sayılır. O adamdan 
sorğu-sual olmur. Belə adamlar cənnətlik olur. 

Aqillərin inamına görə: kim Novruzda il təhvil olan-
da, pak sudan bir qab götürüb saat on iki radələrində göyər-
dilmiş səmənini əkin-səpin yerində basdırsa, üzərinə su 
çiləyib, pak suda əl-üzünü yuyarsa, o adamın ömrü uzun, 
əkin-səpini bərəkətli, sağlam, gümrah olar. 

Aqillərin inamına görə: kim il təhvil olanda axar su, 
bu-laq başında oturub əlində səməni, yanında yandırılmış 
şam, göy xallı atını görüb, salamlaşsa, o adam ölməzləşər. 
Sifəti nurlu olar. Kimə xeyir-dua versə, arzu-istəyi uğurlu 
olar. Belə adamın alqışı-alqış, qarğışı-qarğış olar. 

Aqillərin inamına görə: bədnəzər pis, xəbis, qara-
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niyyətli adam il təhvil olarkən, qonşusunun əkin-səpin, bağ-
bağçasından bir ovuc torpaq götürüb, ocaqda qovurub əkin-
səpin, bağ-bağçaya səpərsə, o yer barsız-bəhrəsiz, bərəkətsiz 
olar. Belə hallarda aqillərin inamına görə: həmin bağ-bağça, 
əkin səpin sahibi sonrakı ildə, il təhvil olanda, axar sudan bir 
cam su götürüb bağ-bağçaya, əkin-səpin yerinə çiləsə, şər 
adamın pis niyyəti gözündə qalar. Torpaq, bağ-bağça 
sahibinin bərəkəti, barı artıq olar. 

Aqillərin inamına görə: hansı evin qarşısında öz-özü-
nə dağdağan, saqqız, xan çinar, əncir, qarağac, nar, alma 
ağacı bitərsə, o ev ocaq sayılar. O ailəyə bədnəzər, dəyməz, 
o ev bərəkətli olar. 

Aqillərin inamına görə: kim dağdağan, saqqız, əncir, 
xan çinar ağaclarını kəsib ocağında yandırsa, o ailənin öv-
ladları xoşbəxt olmaz, xəstə olar, uğuru üzünə gülməz, ailə-
dən tez-tez ölü çıxar. Başı yasdan açılmaz. Evdə bərəkət 
olmaz, borc-xərcdən başı açılmaz. 

Aqillərin inamına görə: kimin uğuruna yalquzaq (boz 
qurd) çıxarsa, ona salam verib uğur diləsə, o şəxsin çıxdığı 
uğur uğurlu olar. İstək-arzusu, niyyəti baş tutar. 

Aqillərin inamına görə: kim uzun ömürlü ağac əkər-
sə, o nəslin övladlarının da ömrü uzun olar. 

Aqillərin inamına görə: kim ocaq ağaclara axşam-
səhər baş əyib, salam versə, uğuru xeyir tapar. 

Aqillərin inamına görə: kim dağdağan, qarağac, sö-
yüd, xan çinar, zoğal, tut, nar, göyrüş (vən), cökə, alma, ar-
mud, şam ağaclarının kölgəsində yatsa, yuxusu şirin olar. 
Kim əncir, cəviz (qoz), fındıq ağaclarının kölgəsində yatsa, 
yuxudan qalxanda başı ağrıyar, özünü yaxşı hiss etməz. 
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Aqillərin inamına görə: hansı heyvanın boynuna, 
buynuzuna yalquzaq dişi asılarsa, o heyvana göz dəyməz, 
südü çox və yağlı olar. Buynuzunda, boynunda yalquzaq dişi 
asılan inəyə, qoyuna, keçiyə, camışa, ata qurd toxunmaz. 

Aqillərin inamına görə: hansı evin qapısının astana-
sında, doqqazında, qoyun sürüsünün, qoyun yatağının ağzın-
da qoç buynuzu qoyularsa o ailəyə, onun sürüsünə, mal-qa-
rasına bədnəzər toxunmaz. Sürüsünün, mal-qarasının damaz-
lığı artar, pis gözdən, pis sözdən iraq olar. 

Aqillərin inamına görə: Novruzun axır çərşənbəsində 
kim niyyət edib başına üç dəfə duz dolandırıb yanar ocaq 
üstə səpsə, o adamın niyyəti yerinə yetər, ona göz dəyməz, 
pis söz, pis gözdən uzaq olar. 

Aqillərin inamına görə: Novruzun son çərşənbəsində 
il təhvil olarkən, anadan olan uşağın anası-nənəsi, atası-ba-
bası (ancaq bu adları çəkilən adamlardan biri) onun qulağına 
nə pıçıldasa, Allahın adını çağırıb nə niyyət-arzu diləsə, o 
uşağa arzu edilən niyyət başa çatar, uğurlu olar. 

Aqillərin inamına görə: dəvətikanının kök, zoğ, çiçək 
qarışığı dəmləməsi sətəlcəmin, qançırın, bəlğəmin, soyuq-
dəymənin ən yaxşı müalicə üsuludur. Bu xəstəlikdən əziyyət 
çəkənlərə 10-15 gün, hər dəfə yeməkdən əvvəl, gündə üç də-
fə bir fincan dəvətikanını dəmləyib içmək məsləhətdir. Də-
vətikanını kölgədə qurudub ilboyu da istifadə etmək olar 
(müalicə əhəmiyyətini itirmir); 

Aqillərin inamına görə: şəkər xəstəliyindən əziyyət 
çəkənlərə palıd qozasını yığıb möhkəm qurutduqdan sonra, 
onu əl kirkirəsində çəkib, narın tozunu 20-25 gün, gündə üç 
dəfə yeməkdən əvvəl bir çay qaşığı qəbul etmək məsləhətdir. 
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Aqillərin inamına görə: əməköməci çiçəyinin dəmlə-
məsi bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Bərk soyuqlayan, qançır, 
sətəlcəm, qanlı bəlğəm, nəfəs yollarının bəzi şişlərinin, mədə-
bağırsaq, qurd, qaraciyər şişinin, öd kisəsi ağrılarının 
müalicəsinə çox kömək edir. Əməköməci çiçəyini qurudub, il 
boyu da istifadə etmək olar. Əməköməci dəmləməsini 15-20 
gün, hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə qəbul etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: şəkər çuğundurunun kökünü, 
yarpağını bişirib yemək, həm soyuqdəyməyə, qanlı bəlğəmə, 
həm də kəskin dalaq, böyrək ağrılarını müalicə üçün 
əhəmiyyətlidir.  

Aqillərin inamına görə: yerkökü bir çox dərdin dər-
manıdır. O, mədəni möhkəmlədir, sinə ağrısını azaldır, göy, 
quru öskürəyin müalicəsini asanlaşdırır, böyrək ağrılarına 
kömək edir. Yerkökünün mürəbbəsi əhvalsız, bədgüman 
adamların əhvali-ruhiyyəsini qaldırır, tərəfləri aktivləşdirir, 
bədənin zəifliyinin qarşısını alır. Mədə, qaraciyər xəstəli-
yinin müalicəsinə də yaxşı təsir edir. 

Aqillərin inamına görə: sinəsindən qanlı bəlğəm gə-
lən, qançır olan, bərk soyuq dəyən, quru, göyöskürəkdən 
əziyyət çəkən xəstələrə yemişin (qovunun) kökünü dəmləyib 
hər gün yeməkdən əvvəl 15-20 gün bir fincan içmək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: nanə çox dərdə dərmandır. 
Hıçqırığa tutulan, mədə xəstəliyindən tez-tez öyüyən, ürək 
bulantısından əziyyət çəkən xəstələrə 10-15 gün, hər gün 
yeməkdən əvvəl, nanəni dəmləyib bir fincan içmək məs-
ləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: vərəm xəstəliyinə, quru, göy-
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öskürüyə, bütün soyuqdəymə xəstəliklərinə tutulanlar, nov-
ruzgülünün həm çiçəyindən, həm də kökündən dəmləyib, 20-
25 gün, gündə yeməkdən əvvəl üç dəfə içmək məsləhətdir. 
Onu yığıb kölgədə qurudub saxladıqda öz effektini itirmir. 

Aqillərin inamına görə: itdirsəyi çıxaran adama 10-15 
gün, gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl göy sarımsaq (və ya diş 
sarımsaq) yemək məsləhətdir. Müalicəsi olduqca effektlidir. 

Aqillərin inamına görə: bədənin müxtəlif yerlərində 
(boyun, qol, qıç, bel) kəskin ağrıları olanda çöl yemişinin qa-
zıb qabığını soyduqdan sonra ət çəkən maşında çəkib, yu-
murta ağı ilə qarışdırıb ağrıyan yerə yaxmaq məsləhətdir. Bu 
yaxma ağrıyan yerdə 15-20 dəqiqə saxlanılır. Müalicə effekti 
olduqca güclüdür. 

Aqillərin inamına görə: qoz ağacmı niyyətlə əkmək 
məsləhət deyil. Elat inamına görə: əkilən qoz ağacının göv-
dəsi onu əkənin boynu yoğunluğunda olanda, həmin ağacı 
əkən adam ölməlidir. 

Aqillərin inamına görə: diş dibi şişərsə, diş lax-
layarsa, 15-20 gün, gündə yeməkdən əvvəl üç dəfə qırmızı 
turpu ağızda suyu artırana qədər çeynəmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: mədə-bağırsaq, ishal, qanlı 
bəlğəm, vərəm, tez-tez başı ağrıyan xəstələr 15-20 gün hər 
gün yeməkdən əvvəl bir fincan ətirşah çiçəyi və yarpağını 
dəmləyib içmək məsləhətdir. Ətirşahdan ilboyu istifadə etmək 
üçün onun yarpağı və çiçəyini kölgədə qurudub, təmiz tənzif 
cunada saxlamaq lazımdır. Müalicə əhəmiyyəti güclüdür. 

Aqillərin inamına görə: şəkər xəstəliyindən əziyyət 
çəkənlərə 20-25 gün buğdanı həll qaynadıb, həlimini (suyu-
nu) hər gün yeməkdən əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir. 
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Aqillərin inamına görə: alma, qızılgül, yasəmən, şa-
mama, yemiş-qovun, ətirşahı təzə-tər ikən iyləmək, baş-be-
yini fəaliyyətə gətirir, hafizəni bərpa edir. 

Aqillərin inamına görə: kəskin, şiddətli başağrısından 
əziyyət çəkənlərə başını kəklikotu buğuna vermək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ağzında qızıl dişi olanın ürəyi 
ağrımaz, yuxuda onu qara basmaz. 

Aqillərin inamına görə: böyrək ağrılarından, yel xəs-
təliyindən, qan azlığından, iştahasızlıqdan əziyyət çəkənlərə 
qarağatın özünü yemək, yarpağını dəmləyib gündə üç dəfə, 
20-25 gün yeməkdən əvvəl bir fincan içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: bağırsaqlarında qurd olan 
adamlara, yatarqarına və səhər tezdən acqarına qabaq (bo-
ranı) çiyidi (tumu) yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: həddən artıq piylənən adam-
lara arıqlamaq üçün 25-30 gün axşam-səhər yarım litrlik 
qatığın tünd sarımsaqlı atlamasını içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: yeni anadan olan, qırxı çıx-
mamış çağanı yad adam yoluxarsa, o çağa gözə, nəzərə 
gələr. Çağa nəzərə gəldiyi üçün ya şikəst olar, ya da ölər. Pis 
gözə, nəzərə gəlməmək üçün ya ana, ya nənə və ya da evə ən 
mərhəm olan qadın, uşağı evdən bayıra çıxarıb ürəyində 
desin: "Ey rəbbim! Sən bu tifili pis gözdən, pis sözdən hifz 
eylə. Ona pis baxanın gözünə iynə-bıçaq batır. Nəs deyənin 
dilini lal, qulağını kar, əzizlərini kor eylə!" 

Aqillərin inamına görə: ürəyində niyyət tutan il təhvil 
olanda, axar su üstündən hoppanarsa, niyyəti uğurlu olar, 
arzu-istəyinə çatar. 
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Aqillərin inamına görə: kim il təhvil olarkən qapı 
dibində oturarsa, uğuru xeyir tapmaz. 

Aqillərin inamına görə: il təhvil olarkən qarğış qarğa-
mazlar. Qarğış adamı tutar. Niyyəti gözündə qalar. Alqış 
etsə arzu-istəyinə çatar, uğuru xeyir tapar. 

Aqillərin inamına görə: təndir yaparkən təndirin ya-
nında duran oğlan uşağı yapılan təndirə baxarsa, təndir 
çörəyi küt gedər. 

Aqillərin inamına görə: uşağı olmayan ər-arvad su 
çərşənbəsi axşamı içində ilan qabığı olan qızdırılmış suda çi-
mərlərsə, övladları olar. 

Aqillərin inamına görə: şər qarışanda evdən un, çö-
rək, taxıl, pul verən, evin bərəkətini verər. Süd-qatıq, pendir, 
üz, qaymaq verənin damazlığı kəsilər, ailə ağartıya həsrət 
qalar. 

Aqillərin inamına görə: hər gün bir dolça yemişan ye-
yən adamın qan təzyiqi aşağı düşər, qırmızı yemişan yeyənin 
təzyiqi yuxarı qalxar. 

Aqillərin inamına görə: təngnəfəs-astma, sinə ağrısı, 
bəlğəm, ağızda xora səpgiləri olanlara, əzab çəkənlərə 30 
gün hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə bir fincan reyhan şirəsi 
qəbul etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: vərəm, soyuqdəymə, təng-
nəfəs xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə 15-20 gün, dəvədabanı 
dəmləyib gündə yeməkdən əvvəl üç dəfə, bir fincan içmək 
məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: ağciyər, mədə-bağırsaq xəstə-
liyindən əziyyət çəkənlərə 15-20 gün ətirşah dəmləyib gündə 
yeməkdən əvvəl üç dəfə, bir fincan içmək məsləhətdir. 
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Aqillərin inamına görə: boğaz ağrısından, iltihabın-
dan əziyyət çəkən adamlara 10-15 gün hər dəfə yeməkdən 
əvvəl bir çay qaşığı göy soğan suyunu qəbul etmək məs-
ləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: şəkər xəstəliyindən, kəskin 
böyrək ağrılarından əziyyət çəkən xəstələrə hər gün lobya qu-
rusunu hədik kimi bişirib qabıqlı-qabıqlı yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: qan laxtalanmasından əziyyət 
çəkən adamlara 10-15 gün hər gün yeməkdən əvvəl üç dəfə, 
nanə dəmləyib içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: yuxuda qaşın qaşınması çox-
dan bəri görüşmədiyin dostuna, əzizinə rast gəlmək kimi 
yozulur. 

Aqillərin inamına görə: ilk dəfə xəmir yoğurmaq 
üçün evə gətirilmiş un çuvalının ağzını açarkən unu üç dəfə 
ovuca götürüb çuvala qaytarıb, sonra: "Bərəkətin çuvalda 
qalsın!" – dedikdən sonra xəmir yoğurmaq üçün un 
götürülür. 

Aqillərin inamına görə: selləmə yağış yağanda, mis 
qazanı boş ağzı üstə çevirəndə yağış kəsər. 

Aqillərin inamına görə: ürəyi tez-tez döyünən zəif 
adamlara çayı az içmək, əvəzində süd, səhər, günorta, axşam 
yeməkdən əvvəl meyvə şirəsi içmək məsləhətdir. Kök və 
tərəvəz çuğundurunu ətçəkən maşında çəkib, şirəsini hər gün 
yeməkdən əvvəl üç dəfə, bir fincan içmək də ürəyin ağrısını, 
döyüntüsünü sakitləşdirir. 

Aqillərin inamına görə: astma xəstəliyindən əziyyət 
çəkənlərə gündə üç dəfə yeməkdən əvvəl təzə dərilmiş vəzərini 
ətçəkən maşında çəkib bir fincan şirəsini içmək məsləhətdir. 
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Aqillərin inamına görə: yuxusuzluqdan, ürəkdöyün-
tüsündən, başağrısından əziyyət çəkənlərə təzə dərilmiş 
keşnişi ətçəkən maşında çəkib, şirəsini tənzifdən keçirib, hər 
gün yeməkdən əvvəl üç dəfə bir fincan içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: mal-qaranın, ilxının, qoyun 
sürüsünün ortasından keçmək günahdır, yaxşı olar ki, sürü, 
mal-qara, ilxı keçəndən sonra keçəsən. Əks halda evin 
bərəkəti kəsilər, həmin adamın ailəsinin var-yoxu əldən gedər. 

Aqillərin inamına görə: baş darağını başqasına ver-
mək olmaz, arada söz-söhbət olar, həmin gün daraq sahibi 
kiminləsə bəd danışar, qanqaralığı olar. 

Aqillərin inamına görə: şər qarışanda nə qonşuya qa-
zan, ver, nə də qazan al. Əks halda şərə düşərsən. Ev-eşiyə 
bədxahlıq üz verər. Səhər üzünə xoş xəbərlə açılmaz. 

Aqillərin inamına görə: Novruzda il təhvil olunan 
vaxtı ailənin ən kiçik oğul övladı, nəvəsi şamı yandırmalıdır 
ki, ailənin işığı yeddi arxadan keçənə qədər yandırılsın. Hə-
min oğlan uşağı həm də niyyətlə alınmış bardaq, sənək, ku-
zədə gətirilmiş pak, təmiz sudan ailə üzvlərinə, xüsusilə, ağır 
xəstəyə bir dolça su verməlidir. İnama görə: bu su ömür-gün 
uzadan, dərdə əlac edən dirilik suyu kimi qəbul edilir. Yeni 
ilin ilk günündə qapıdan bayıra çıxan adamın arxasınca evin 
kiçik oğul övladı üç dəfə su atır. Bu su uğur suyu adlanır. 

Aqillərin inamına görə: kim Novruzun il təhvil olu-
nan axşamı yaşadığı evdən süd, qatıq, pendir, yağ verərsə, 
sağmalının südü kəsilər. Evdən od, duz, çörək, un, taxıl 
verilərsə, evin bərəkəti olmaz. Bu axşam bütün evlərdə səhə-
rəcən işıq yandırılmalıdır. Əks halda, işıq olmayan yerdə, 
evdə, otaqda əcinnələr-cin-şeytan, ərdov, hal olur. 
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Aqillərin inamına görə: gün altında qurudulmuş nar 
dənəsini yağış suyunda ağzı bağlı qabda bir müddət sax-
ladıqdan sonra şirəsini içmək qan qusan, qanaxması olan 
xəstəliyin müalicəsi üçün əhəmiyyətlidir. 

Aqillərin inamına görə: əl-ayaq, bədən nahiyəsində 
yanıq yarası olanlara əməköməcini narın doğrayıb, toz ha-
lında əzdikdən sonra onu zeytun yağı ilə qarışdırıb yanıq 
olan yerə yaxmaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: bədənində, əl-ayağında yanıq 
olan şəxslərə yumurta ağını gündə üç dəfə yara olan yerə 
yaxmaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: zəhər içmiş, zəhərlənmiş, ilan 
çalmış adamlara çuğundur qızardıb yemək məsləhətdir. Bu 
zəhərlənmənin qarşısını alır. 

Aqillərin inamına görə: yara hoylananda, şişəndə 
gündə üç dəfə yaranın üzərinə qurudulmuş, narın döyülmüş 
reyhan tozu səpmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: küt ağrılı sancını kəsmək 
üçün qızdırılmış şal, cuna ilə ağrı buran yeri bağlamaq məs-
ləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: öskürəkdən əziyyət çəkən 
adamlara bir neçə (iki-üç) baş soğanı ocaqda bişirib isti-isti 
yemək məsləhətdir. Bu, sinə ağrısına, soyuqlamaya da 
dərmandır. 

Aqillərin inamına görə: çox su içməmək, yanğının 
qarşısını almaq üçün əncir yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: tez-tez qulunc olan, əl-ayağı 
qıc olan adamlara iki qaşıq hənanı (xınanı), iki qaşıq qay-
nanmış su və bir qaşıq ağ neftlə qarışdırıb gündə üç dəfə 
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qulunc olan yerə yaxmaq məsləhətdir. 
Aqillərin inamına görə: boğaz gələndə, qovuşanda, 

udlaqda qızartı, iltihab kəskinləşəndə, əzgil yarpağını və zo-
ğunu qaynadıb, gündə yeməkdən əvvəl üç dəfə onun suyu ilə 
boğazı qarqara etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: boğaz gələndə, qovuşanda 
gündə yeməkdən əvvəl üç dəfə yabanı yarpızı dəmləyib, 
onun suyu ilə qarqara etmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: oynaq ağrılarından, yel xəs-
təliyindən əziyyət çəkənlərə çoxlu kəklik otu dərib, yün-
gülvarı yaxaladıqdan sonra onu möhkəm qaynadıb, hər gün 
axşam-səhər 35-40 dəqiqə vanna suyunda qəbul etmək, 
vannadan sonra dəmləməsini içmək məsləhətdir. Bu üsulu il 
boyu davam etdirmək olar. Onun üçün kəklikotunu may-
iyun aylarında dərib, kölgədə qurudub saxlamaq məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: adamlarda ala dəri xəstəliyi 
əmələ gələndə, iki il müddətində aşağıdakılara əməl etmək 
lazımdır: 

– Hər axşam bir il müddətində bir fincan noxudu inək 
südündə islağa qoyub səhər-səhər onu qovurub yemək. 

– Qabağı (kudu, boranı) hər səhər, axşam süd buğunda 
bişirib yemək. 

– Əvəliyi (yaş-quru) qaynadıb, acı suyunu sıxdıqdan 
sonra, onu qaynadıb, hər gün səhər-səhər və axşam bir 
fincan içmək. 

Sözsüz, bu, pis xəstəlikdir. El təbabətində buna dəri 
yeyilməsi deyilir. Müalicəsi çox çətindir. Yaxşı olar ki, 
xəstəliyin sürətlə yayılmaması üçün hər gün 30-40 dəqiqə 
tütün-tənbəki gövdəsini yaş-yaş üzərliklə qaynadıb vanna 
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qəbul etmək də məsləhətdir. 
Aqillərin inamına görə: səsi batan, xırıltı ilə danışan 

adamlara yağlı toyuq ətindən hazırlanmış bir qab bulyonu, 
20-25 dəqiqə keçəndən sonra bir fincan təzə qaynanmış ilıq 
suda qəndi kəmşirin edib içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: arıq, cələfsiz adamların kö-
kəlməsi üçün lobyanı zeytun yağı ilə bişirib yemək məslə-
hətdir. 

Aqillərin inamına görə: sinəsində möhkəm xışıltı, 
bərk öskürəyi olan adamlara 15-30 gün, gündə üç dəfə ye-
məkdən əvvəl nar çiçəyini dəmləyib bir çay qaşığı bal ilə 
qarışdırıb içmək məsləhətdir. Bu xəstəliyə tutulanlara bir də 
dəymiş moruğu bal ilə qarışdırıb 15-20 gün yeməkdən əvvəl 
üç dəfə yemək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: mədə həzmindən əziyyət çə-
kənlərə yaz yağışının suyunu təmiz qaba yığıb sonra hər dəfə 
yeməkdən əvvəl həmin sudan bir fincan içmək məsləhətdir. 

Aqillərin inamına görə: bülbüllər bağ-bağçada səhə-
rəcən cəh-cəh vurub oxusa, bil ki, sabah göy üzü şəffaf, ay-
dın, buludsuz olacaq. 

Kəklikotunu qaynadıb qarqara etmək dilin ağırlaşması 
və keyləşməsinə yaxşı kömək edir. 

Kəklikotunu çeynəyəndə diş dibini möhkəmləşdirir, 
ağız boşluğundakı xoraları müalicə edir. 

Nanə yarpağını dilə sürtdükdə xora səpintilərinə yaxşı 
təsir göstərir. 

Nar çiçəyini qaynadıb ağız boşluğunu qarqara etmək, 
dişin dibini bərkidir və qanaxmanı kəsir. 

Diş ağrılarını kəsmək üçün tutun yarpaq və qabığını 
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qaynadıb qarqara etmək yaxşı nəticə verir. 
Diş ağrısını kəsən vasitələrdən biri də qənd yanığıdır. 

Bu zaman qəndi od üzərində əridərək ona bir qədər dö-
yülmüş qara istiot qatır və sonra dişin oyuğuna qoyurlar. Bu 
üsul ağrıları kəsir. 

Diş ağrısını keyləşdirici vasitə kimi batabat toxumun-
dan da istifadə etmək yaxşı nəticə verir. 

Ürəyi xəstə olanlar çox duz və su işlətməkdən çəkinməli, 
müntəzəm olaraq limon və ya limon şirəsi işlətməlidirlər. 

Zəfəran ürəyi və mədəni qüvvətləndirir. 
Ürək zəifliyi zamanı kök, çuğundur, başqa tərəvəz və 

göyərtilər işlətmək  
məsləhət görülür. 
Qızılgülün suyunu içmək ürəyi möhkəmləndirməklə 

yanaşı ürək döyüntüsünü də azaldır, gülab içmək bütün da-
xili orqanlar üçün faydalıdır. 

Ürək döyüntüsü üçün ən yaxşı dərman kərə yağı və be-
çə balı məsləhət görülür. 

Təngnəfəslikdə dəvə südü ən yaxşı dərman hesab edi-
lir. Buna qarşı müalicədə heyva şirəsi, quru əncir suyu və 
ilıq hala gətirilmiş üzüm sirkəsi də xüsusi qeyd edilməlidir. 

Xörəkdə darçın işlətmək nəfəs yolunu genişləndirir. 
Ürəkkeçmə zamanı süsən iyləmək məsləhətdir. 
Ürəkkeçmə zamanı turş narı sıxıb, yarısı qədər şəkər 

qataraq, süzgəcdən keçirib istifadə etmək məsləhətdir. 
Ürəkkeçmədə bal şərbəti içmək məsqədəuyğundur. 
Qanazlığı üzüm və üzüm şirəsi işlətməklə müalicə 

olunur. 
Qanazlığı olanlara çiyələk vaxtı hər gün 300-500 qr 
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çiyələk yemək məsləhətdir. 
Qanazlığı üçün gündə acqarına 2 fincan yerkökü şirəsi 

içmək, xurma yemək məsləhətdir. 
Ümumi bədən zəifliyi olanlara kəklikotu vannası qəbul 

etmək məsləhətdir. 
Bel fəqərələrinin küt, kəskin ağrıları üçün sarımsaqdan 

hazırlanmış məlhəm sürtmək də rahatlıq yaradır. 
Qan dövranının pozulması və qanın tərkibinin dəyiş-

məsi hallarında bir baş sarımsaq işlətmək müsbət nəticə 
verir. Səhərlər acqarına böyürtkən yemək və bir stəkan 
yerkökü şirəsi içmək məsləhətdir. 

Noxud təmiz qan yaradır. 
Sıxılıb qaynadılmış arpa suyu təmiz qan yaratmaqda ən 

münasib vasitələrdəndir. 
Qan təzyiqini tənzimləmək üçün turş və turşməzə alma 

yemək, şirəsini içmək məsləhətdir. 
Sarıkök işlətmək qaraciyər xəstəlikləri üçün məsləhət 

görülür. 
Limon şirəsi öd kisəsinin şişini götürür. 
Bir həftə səhər-səhər çimdikdən sonra limon şirəsini 

azacıq qaynanmış suya qataraq içmək böyrək ağrılarını 
aradan qaldırır. 

Turp yemək böyrək ağrılarını sakitləşdirir. Sidik kisəsi 
ağrısı zamanı bağayarpağının özünü və kökünü dəmləyərək 
şərbətlə işlətmək məsləhətdir. 

Zoğal və ya zoğal qurusu yemək, həm qan təzyiqini 
tənzimləyir, həm də ödü sakitləşdirir, susuzluğu yatırır. Təzə 
arpanın qaynanmış suyu təmiz qan yaratmaqla bərabər qan 
təzyiqini tənzimləyir, ödü və susuzluğu yatırır. Balqabaq 
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turşusu qan təzyiqini tənzimləyir və ödü sakitləşdirir. 
Qurut qan təzyiqi və ödü tənzimləyir. 
Nar çiçəyini qaynadıb bal ilə qarışdırıb, hər səhər bir 

qaşıq udmaq sinəni bəlğəmdən təmizləyir. 
Yasəmən çiçəyinin də sinəni, bəlğəmi təmizləmək və 

yumşaldıcı xassəsi vardır. 
Moruğu bal ilə qarışdırıb yemək sinə üçün çox fayda-

lıdır. 
Faydalı vasitələrdən biri də limon şərbətidir. Limonu 

qabığı ilə birlikdə doğrayıb bir litr qaynar suda iki saat sax-
ladıqdan sonra, bir qədər şəkərlə şirin edilər. Gündə üç fin-
can isti limon şərbəti içmək temperaturu aşağı salmaqla, 
bədənin müqavimətini xeyli gücləndirir. 

Öskürək müxtəlif olduğu kimi, onun müalicəsi də 
müxtəlifdir; öskürəyə qarşı 30 qr təzə və ya quru heyva çiçə-
yini bir litr suda dəmləyərək içmək öskürəyə qarşı yaxşı 
vasitədir. Müalicəsi yaxşı təsir edir. 

Sədəfotunu quru şüyüd ilə dəmləyib içmək iltihab və 
yara üçün məsləhətdir. 

İspanağı bişirib yemək bəlğəmli iltihaba qarşı yaxşı 
vasitədir. 

Öskürəndə qan görünərsə, yumurta ağını ilıq halda iç-
mək təsirli vasitələrdən hesab edilir. 

Nar çiçəyinin suyunu qaynadıb, sonra ilıq halda içmək 
də öskürəyə müsbət təsir göstərir. 

Öskürəyə qarşı faydalı dərmanlardan biri də təzə sağıl-
mış keçi, dəvə və qoyun südüdür. 

Bronxit üçün bənövşə çiçəyinin dəmləməsini içmək 
məsləhətdir. 
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Portağal qan dövranını və nəfəs yollarını təmizləyir. 
Heyva mürəbbəsi öskürəyi sakitləşdirir və nəfəsalmanı 

yaxşılaşdırır. Təzə gicitkən yarpağını bişirib, sarımsaqlı qa-
tıq ilə yemək sinə və nəfəs yolları üçün çox xeyirlidir. 

Mədə-bağırsaq üçün meyvə və meyvə şirəsi ən yaxşı 
vasitədir. 

Mədə və bağırsaq xəstəliyi olanlara portağal şirəsi, 
üzüm şirəsi içmək məsləhətdir. 

Mədə-bağırsağa zərərli mikrobların düşməsinin qarşı-
sını almaqdan ötrü sarımsaqdan, qatıqdan istifadə etmək 
məsləhətdir. 

Sarımsaq qan təzyiqini tənzimləyir, soyuqdəyməyə 
qarşı bədənin müqavimətini artırır. 

Yerkökü toxumu mədəyə qaz toplanmasının qarşısını 
alır. 

Yarpız şirəsi içmək mədəni bəlğəmdən təmizləyir. Ba-
ğırsaqların fəaliyyəti zəiflədikdə, alça və qara gavalıdan isti-
fadə etmək məsləhətdir. 

Babasili olanlara yarpızı qaynadıb suyu ilə yuyunmaq 
məsləhətdir. Badımcanı döyüb, az miqdarda acı badam içi və 
bənövşə yağı ilə qarışdırıb babasilə sürtmək də effektli olur. 

Babasil şişini və ağrısını sakitləşdirmək üçün yarıbiş-
miş yumurta sarısını zəfəran və gül yağı ilə qarışdırıb, üzə-
rinə yaxmaq məsləhətdir 

Dalaq sancması zamanı balqabaq və söyüd yarpağının 
suyunu içmək məsləhətdir. 

Yel xəstəliyi (revmatizm) olan adamlara kəklikotunun 
qaynadılmış suyunda çimmək faydalıdır. 

Sarımsaqdan hazırlanmış təpitmələr yel xəstəliyi ağrı-
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larını sakitləşdirir. Ağrı olan yerlərə çobanyastığı sürtmək də 
məsləhətdir. Moruq yemək yel xəstəliyinə tutulan adamlar 
üçün xeyirlidir. 

Oynaq ağrıları zamanı şalğamı bişirib, xırda-xırda doğ-
rayandan sonra xəmir halına salıb, təpitmə kimi ağrı olan 
yerlərə qoyurlar. Kələm yarpağının təpitməsi də ağrıları 
sakitləşdirir. Bunun üçün yarpağı əvvəlcə bir qədər əzişdirib, 
od üzərində azacıq bişirib, gündə 2-3 dəfə ağrıyan yerə 
qoyub yun parça ilə bağlamaq məsləhətdir. 

Çibanı olanlar əvvəlcə onu yetişdirən vasitələrdən isti-
fadə edirlər. Arpa unundan xəmir düzəldib çiban üzərinə 
qoyduqda təpitmə çibanın yetişməsinə kömək edir. 

Çibana qarşı ən sərfəli və olduqca faydalı müalicə va-
sitələrdən biri bişmiş soğandır. Onu ocaqda bişirib, təpitmə 
kimi çibanın üstünə bağlayırlar. Bu, çibanı tez yetişdirir və 
müalicəni sürətləndirir. 

Əhəngi sirkə ilə qatıb ziyilə sürtməklə də onu yandırıb 
sağaltmaq mümkündür. 
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XALQ TƏBABƏTİ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 

 152 

MÜDRİK EL LOĞMANLARININ TƏBABƏT 
BOXÇASINDAN ƏRMAĞANLAR 

 
Azərbaycan Respublikası ərazisinin ekologiyası və 

təbii sərvətlərinin öyrənilməsi, qorunması, artırılması, onlar-
dan səmərəli istifadə edilməsi dövlət qurumları ilə yanaşı, 
biz tədqiqatçıların da qarşısında duran ümdə məsələlərdən 
biridir. Zəngin təbii floraya malik Azərbaycan ərazisində 
faydalı təbii bitki örtüklərinin müxtəlif ekoloji-coğrafi şə-
raitə malik zonalarda yayılması, təbii ehtiyatlarının, onların 
ərzaq, dərman xammalı kimi və eləcə də digər sahələrdə isti-
fadəsi imkanlarının, tətbiqinin öyrənilməsi elmi və iqtisadi 
cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. 

Respublikamızda yayılan 4500-dən artıq yabanı bit-
kilərin 2500 növdən çoxunu iqtisadiyyatımız üçün faydalı 
xüsusiyyətlərə malik xammal hesab etmək olar. Bunların 
1800 növü dərman təbiətli, 1500 növü boyaq, 836 növü aşı, 
600 növə yaxın kosmetik, 500-dən artıq növü ədviyyat və 
yabanı yeməli tərəvəz bitkisidir (Qasımov, 1983, 1987, 
1990, 1992, 1995, 2001, 2002, 2003, 2004). 

Xalq təbabətinin müalicə üsulları tarixən çox qədimdir. 
Bəşər tarixində insan meydana gəldiyi gündən onun ke-
çirdiyi ağrı-azara qarşı sadə müalicə üsulları da meydana 
gəlmişdir. 

Son illərdə haqlı olaraq dünya təbibləri – loğmanları 
xalq təbabətinə, onun müalicə üsullarına güclü meyl göstə-
rirlər. Yurdumuzun ulu, loğman müdrikləri də cürbəcür xəs-
təlikləri müalicə etmək üçün çox düşünüb-daşınmış, xalq 
təbabətindən dəfələrlə istifadə edib, sınaqdan keçirmişlər. 
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Çox təəssüf ki, xalqımızın zəngin şifahi xalq yaradıcılığı ki-
mi, loğmanlarımızın bizə miras qoyub getdikləri xalq təba-
bəti də külli halda toplanmamış, nəfis tərzdə çap olunub, bu 
günə qədər elin stolüstü kitabına çevrilməmişdir.  

Qədirbilən oxucularım təqdim etdiyim bu kitabımda 
müdrik loğmanlarımızın verdiyi tövsiyələrdə insan or-
qanizmi üçün qorxulu heç bir kimyəvi olmadığını, illər boyu 
onlardan istifadə edildiyini nəzərə alaraq onların bir pa-
rasından nümunə verməyi məqsədəuyğun  hesab edirik. 
Sözsüz bir təbib deyilik, qarşımızda da elə bir məqsəd qoy-
mamışıq ki, kitabda verilən  bu tövsiyələrdən müalicə 
vasitəsi kimi istifadə olunsun. Bu, respublikamızın müdrik 
loğmanlarının işidir.  

Bizə elə gəlir ki, loğman babalarımızdan, nənələrimiz-
dən nümunələr verdiyimiz ağartı məmulatları, meyvə, 
bostan-tərəvəz, ot, çiçək, ədviyyat, xəstəlik və s. haqqında 
məlumatlar hər kəsə gündəlik məişətindən tanışdır. Ulu loğ-
manlarımızın bu müalicə üsulları təbiblərin elmi-təcrübi 
dünyagörüşlərini araşdırmaq baxımından çox maraq doğura-
caq. 

Yabanı yeməli tərəvəz bitkilərinin 90%-dən çoxuna 
Naxçıvan MR-in, Talışın, Azərbaycanın Böyük Qafqaz və 
Kiçik Qafqaz ərazilərində rast gəlmək olar. Onların bir çoxu 
tərəvəz, çörək, yarma, nişasta əhəmiyyətli, kofe təbiətli, 
zülal və şəkər xüsusiyyətli, ətirli, xoş dada malik bitkilərdir. 
Hazırda yabanı tərəvəz bitkilərindən yeyinti sənayesində 
cüzi miqdarda və plansız surətdə istifadə olunur. Nahar 
zamanı süfrəmizdə yolotu, təpəotu, mələkotu, əvəlik, uşqun 
(rəvənd), qazayağı, baldırğan şirəsi, çaşır, çiriş, gicitkən, 
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bağayarpağı, bədrənc, xiyarotu və s.-dən hazırlanmış, tərkibi 
vitaminlərlə zəngin salat məhsullarını görə bilmirik. 

Niyə insan sağlamlığı üçün böyük əhəmiyyətə malik 
olan gicitkən, yolotu (kasnı), acı bolu, şirin bolu, əvəlik, uş-
qun (rəvənd), çaşır, güllücə, xəşənbül, quşəppəyi, amarant, 
bağayarpağı, xiyarotu, bədrənc, qazayağından və s. qida 
kimi istifadə etməyək? Zəncirotuna, çaşıra acı dad verən 
maddələri hansı üsullarla aradan qaldırmaq olar?! 

Yabanı tərəvəz bitkilərinin tərkibi insan orqanizmi 
üçün vitaminlər, mikroelementlər, pektin, zülallar, karoti-
noidlər, sellüloza və s. kimi əvəzolunmayan bioloji aktiv 
maddələrlə zəngindir. Təsəvvür edin ki, süfrəyə xörəklərlə 
yanaşı, duza və yaxud turşuya qoyulmuş, nanə əlavə olun-
muş pərpərən, mərəçüyüd, çaşır qoyulmuşdur. Siz onları hə-
vəs və iştahla yeməyə başlayacaqsınız. Sonralar isə bunları 
hər gün yemək istəyəcəksiniz. Hər gün zirə qarışdırılmış 
ətirli çörək, bulka, kökə, qaraqınıq yarpağı əlavə edilmiş 
ləzzətli ət xörəklərini məmnuniyyətlə yeyəcəksiniz. 
Qaraqınıq, kəklikotu, andız, cökə çiçəyi, qantəpər, dazıotu, 
yarpız və s. ilə dəmlənmiş ətirli iyə və xoş dada malik çayı 
daha həvəslə içəcəksiniz. Siz elə bir mürəbbə tapmaqda 
acizlik çəkəcəksiniz ki, onu dərgilin (itburnu), rəvəndin, 
yemişanın, zirincin ləçək, zoğ və meyvələrindən hazırlanmış 
mürəbbə ilə müqayisə edəsiniz. 

Ulu babalarımız və əcdadlarımız hələ çox qədim za-
manlardan yabanı ədviyyat və tərəvəz bitkilərindən istifadə 
etmişlər. Bitkilərin faydalı müalicəvi xüsusiyyətlərinin kö-
məyi ilə onlar bir çox dəhşətli xəstəliklərin qarşısını almış-
lar. Hazırda çalışmalıyıq ki, yabanı tərəvəz və ədviyyatlar-
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dan hazırlanan məhsullardan süfrəmizdə ətirli və ləzzətli xö-
rəklər, salatlar, şirələr, şərbətlər, qəhvə və çay içkilərindən 
daha çox olsun. 

Gənc və yaşlı nəsillər, mütəxəssislər yabanı tərəvəz və 
ədviyyat bitkilərindən qida kimi istifadə etməyin yollarını 
öyrənməklə yanaşı, onların qorunub artırılmasına da fikir 
verməlidirlər. 

Aparılan elmi-tədqiqat işləri nəticəsində məlum ol-
muşdur ki, yabanı yeməli tərəvəz və ədviyyat bitkilərindən 
müxtəlif növ xörəklər hazırlayarkən onların tərkibindəki 
mikroelementlər, vitaminlər, efir yağlan və ətirli maddələr 
dəyişmədən öz faydalı xüsusiyyətlərini uzun müddət saxla-
yırlar. 

Bir sıra yabanı yeməli bitkilərdən qida və müalicə 
məqsədləri üçün pəhriz xörəklərinin hazırlanmasında da isti-
fadə olunur. Hazırda Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında 
50-dən artıq yabanı tərəvəz bitkisi xalq arasında qida və 
müalicə məqsədləri ilə tətbiq edilir.  

Bu sərvətlərdən ekoloji cəhətdən təmiz xörəkləri pəhriz 
və müalicə məqsədləri üçün istifadə etmək günün ən vacib 
məsələlərindən biri olmalıdır. Ona görə də qida məqsədləri 
ilə istifadə olunan yabanı tərəvəz bitkiləri elmi-tədqiqat qida 
institutlarının laboratoriyalarında və klinikalarda ətraflı öyrə-
nilməlidir. Bu işdə dietoloqlar, sanitariya-gigiyena sahəsində 
çalışan mütəxəssislər, kimyaçılar, bioloqlar, texnoloqlar, 
toksikoloqlar, farmakoloqlar, aşpazlar və s. böyük fəallıq 
göstərməlidirlər. 

Yabanı bitkiləri qəzaya uğramış xəstələrə verməyi da-
ha çox məsləhət görürlər. Müharibə, dəniz ekspedisiyaları, 
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uzun müddətli səfərlər, təyyarə qəzaları, partizan hərəkatları, 
itkindüşmə zamanı insanlar həmişə yeməli bitkilərin yarpaq, 
kök, yaşıl və qabıq hissələrindən, kökümsovlarından, gilə-
meyvə və meyvələrindən istifadə edərək özlərini ölümdən 
xilas etmişlər. 

Təqdim edilən kitabda respublikamızın ərazisində ya-
yılan yabanı qida və ədviyyat bitkilərinin heç də hamısı 
haqqında məlumat verilmir. Burada yalnız xalqımıza yaxşı 
tanış olan, gündəlik yeməklərində az da olsa istifadə edilən 
və əsrlər boyu orqanizm tərəfindən adaptasiya olunan və 
eləcə də ilk dəfə bizim tərəfimizdən öyrənilərək elmə gəti-
rilən yeni yabanı tərəvəz və ədviyyat bitkilərindən söhbət 
açılır. 

Mən bir daha oxucularımdan xahiş edirəm ki, kitabda 
verilən tövsiyələrdən istifadə edərkən mütləq təbiblərlə 
məsləhətləşsinlər. Ulu müdriklərimizin gözəl bir kəlamı var: 
«Məsləhətli  don geniş olar». 
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MEYVƏLƏR 
 

Albalı 
 

 İştahanı artırır, susuzluğu aradan qaldırır, ağız boşlu-
ğunda qurumanın qarşısını alır, tüpürcək vəzilərini tənzim-
ləyir, üzü şəffaflaşdırır. Albalı şirəsindən hazırlanan təpitmə 
(maska) üz dərisini yumşaldır. Axşam yatmamışdan əvvəl 
onu üzə çəkmək, 30-35 dəqiqədən sonra ilıq su ilə yuyub 
silmək məsləhətdir. Bu, üzdə olan ləkələri də təmizləyir. 

Albalı və onun şirəsi qan təzyiqini tənzimləyir, öd 
kisəsindəki ağrıları aradan qaldırır. Hamilə qadınlara yaxşı 
təsir göstərir. 

 
Alma 

 
Ürək-damar sisteminin fəaliyyətini tənzimləyir, kök, 

piyli adamları arıqladır, sifəti durulaşdırır, iştahanı artırır, 
qəbizliyin qarşısını alır. Almanı qabıqlı yemək məsləhətdir. 
Onun şirəsi qusmanın qarşısını alır, qan təzyiqini, tüpürcək 
vəzilərini tənzimləyir, ağız boşluğunda qurumanın qarşısını 
alır. Bununla belə, alma dişin minasını, dişdibi yuvaları zə-
dələyir. Hamilə qadınların alma şirəsi qəbul etməsi məslə-
hətdir. 

 
Armud 

 
Susuzluğun və ağız boşluğunun qurumasının qarşısını 

alır, tüpürcək vəzilərini tənzimləyir. Böyrək ağrılarını 
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azaldır, sidiyin ifraz olunmasına yaxşı təsir göstərir. Oy-
naqlarda, böyrəklərdə, sidik yolunda olan daşlaşma, kirəc-
ləşmə və duzlaşmaya qarşı müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Ar-
mudun iştahanı artırması, şən əhvali-ruhiyyə oyatma xü-
susiyyətləri xalq təbabətinə çoxdan məlumdur. İsitmə-qız-
dırma, soyuqdəymə, qarınağrısı, ishal xəstəliklərinə qarşı 
effektlidir. Armud və onun şirəsi üzü şəffaflaşdırır, qus-
manın qarşısını alır. Hamilə qadınlara armud şirəsi qəbul 
etmək məsləhətdir. 

 
Əzgil 

 
 Müalicəvi əhəmiyyəti babalarımıza çox qədimdən 

məlumdur. Əzgil qarın ağrısı, ishal, mədə-bağırsaq xəstəlik-
lərinə qarşı effektlidir. Böyrəklərdə, sidik yolunda əmələ 
gələn daşları, duzları əridir, ağrıları azaldır. Əzgil ümumi 
halsızlığı aradan qaldırır, iştahanı artırır, ağız boşluğunda 
qurumanın qarşısını alır, ağızda şirə vəzisinin fəaliyyətini 
tənzimləyir, şəkərli xəstələrə yaxşı təsir göstərir. 

 
Heyva 

 
Göy, quru öskürək, mədə-bağırsaq iltihabı, ürək-damar 

fəaliyyətinin artırılmasında, böyrək və sidik cinsiyyət orqan-
ları iltihabının müalicəsində heyvanın böyük əhəmiyyəti var-
dır. 

Heyva toxumunun, çöpünün dəmləməsi mədə-bağır-
saqda olan səpgilərin, tənəffüs orqanlarının, böyrək ağrıları-
nın müalicəsinə çox yaxşı təsir edir. 
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İnnab 
 

Qan təzyiqini tənzimləyir, normal hala salır, qan-du-
rultma xassəsinə malikdir. Təmiz qan yaradır, insanı güm-
rahlaşdırır, əhvali-ruhiyyəni yüksəldir. Zob xəstəliyinə müs-
bət təsir göstərir. Dəmləməsi həm zob, həm də ağciyər və 
vərəm xəstəliklərinə müalicəvi təsir göstərir. 

 
İtburnu 

 
Uzun əsrlik tarixə malikdir. İtburnu ağız boşluğunda, 

bronxlarda baş verən iltihabi proseslərin qarşısını alır. Bunun 
tərkibi vitaminlərlə zəngindir. Mədə-bağırsaq, həzm orqan-
ları xəstəliklərinin müalicəsində effektlidir. İtburnu sətəl-
cəm, soyuqdəymə, ishal, qarın ağrısı xəstəliklərinə yaxşı tə-
sir göstərdiyi kimi, böyrək xəstəliyini, sidik yolundakı daşı, 
duzlaşmanı da aradan qaldırır, daxili qanaxmanın qarşısını 
alır. Ondan büzücü həb kimi də istifadə olunur. 

İtburnu tüpürcək, öd və mədəaltı vəzilərin fəaliyyətini 
tənzimləyir, beyində əmələ gələn yaddaşsızlığı aradan qal-
dırır, iş qabiliyyətini artırır, qan dövranına yaxşı təsir edir. 

Qurudulmuş itburnu ləçəyinin dəmləməsindən bir çox 
xəstəliklər zamanı istifadə olunur. 

İtburnu dəmləməsi, mürəbbəsi, bəhməzi (doşabı) qa-
nazlığının, gec sağalan dərialtı, dəriüstü yaraların, qanaxma-
nın, qaraciyər, böyrək, soyuqdəymə, ishal xəstəliklərinin 
müalicəsində effektlidir. Bədən ağrıları, böyrək xəstəlikləri, 
ishal, sətəlcəm xəstəliklərinə tutulanlara itburnunu qaynadıb 
suyunda vanna qəbul etmək məsləhətdir. Bu, insanı 
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gümrahlaşdırır, iş qabiliyyətini və yuxunu artırır. 
 

Qoz (ceviz) 
 

Qoz ləpəsi, sucuq və qoz mürəbbəsi əhvali-ruhiyyəni 
gümrahlaşdırmaqla yanaşı gözün görmə qabiliyyəti zəiflə-
yəndə, ağız boşluğundan gələn pis qoxunun aradan qaldırıl-
masında, mədə-bağırsaq ağrılarını azaltmaqda effektli təsir 
göstərir. 

Qoz mürrəbbəsi, qoz ləpəsi, sucuq diş dibini möhkəm-
lədir, ağızda xoş qoxu yaradır. Daxili orqanlarda qanax-
manın, susuzluğun, ağızda qurumanın qarşısını alır, iştahanı 
artırır, şəkərli xəstələrə yaxşı təsir göstərir. 

 
Limon 

 
Ürək ağrısını kəsir, həzmə kömək edir, turşməzədir, 

iştahanı artırır. Ağız boşluğunda qurumanı aradan qaldırır, 
şirə vəzisini tənzimləyir, qan təzyiqini aşağı alır. Mədədə 
əmələ gələn şiddətli ağrıları azaldır, öd kisəsinin iltihabının, 
ürəkbulanmanın və qusmanın qarşısını alır, qan dövranını 
tənzimləyir. Boğaz ağrısı və onun iltihabının, dişdibi ətinin 
xəstəliyinə, ağız boşluğunda olan səpgilərin müalicəsində 
yaxşı effekt verir. Ağızdan gələn pis qoxunu aradan qaldırır, 
başağrısı, ürəkdöyünməsini tənzimləyir. Onu şəkər və şəkər 
tozu ilə işlətdikdə müalicəvi əhəmiyyəti artır. Limonu və 
şirəsini çox işlətmək ziyandır. Bu, əsəb sisteminin 
pozulmasına səbəb ola bilər. Göy və quru öskürəyi olan 
adamlara limon şirəsini bal ilə qarışdırıb qəbul etmək 
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məsləhətdir. Çobanyastığı və nanəni (yarpızı) dəmləyib, bir 
limonun şirəsi ilə qarışdırıb bir sutka saxladıqdan sonra, 
azacıq araq qatıb içdikdə, tez-tez tərləmənin və üzdə əmələ 
gələn müxtəlif ləkələrin təmizlənməsinə kömək edir. 

 
Yemişan 

 
 Turşməzədir, iştahanı artırır. Bunun meyvəsi, şirəsi, 

mürəbbəsi, bəhməzi ishalın, qarın ağrısının qarşısını alır və 
qan təzyiqini aşağı salır, böyrəklərdə, oynaqlarda, sidik yol-
larında olan kirəcləşmə və duzlaşmanın qarşısını alır, daşla-
rın əriməsinə yaxşı təsir göstərir. Yemişan meyvəsinin istər 
qabığından, istərsə də çubuğundan dəmləmə və təpitmə zö-
kəmin qarşısını alır, sinə ağrılarını azaldır.  

Yemişan toxumu qaraciyər, mədə-bağırsaq ağrılarını 
azaldır. Bunun çayı, şirəsi, mürəbbəsi quru, göy öskürəyə, 
soyuqdəyməyə yaxşı təsir göstərir. 

 
Zirinc 

 
Turşməzədir, zoğal kimi iştahanı artırır, susuzluğun və 

ağızda qurumanın qarşısını alır. Ağız boşluğunda şirə və-
zisini tənzimləyir. Ağızdan gələn pis qoxunu aradan qaldırır, 
dişdibi ətini möhkəmlədir, diş və mədə-bağırsaq ağrılarını 
azaldır. Həzmi sürətləndirir, qan təzyiqini tənzimləyir. İsha-
lın, qarın ağrısının, soyuqdəymənin, sinə və oynaq ağrıları-
nın qarşısını alır. 

Zirinc mürəbbəsi də zoğal mürəbbəsi kimi bir çox 
dərdlərə, xəstəliklərə dərmandır. 
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Zoğal 
 
Zoğal bitkisindən (meyvəsindən) insanların qida kimi 

istifadə etməsinin başlanğıcı bilinməyən qədim tarixi vardır. 
Lakin yazılı mənbələrdə zoğal meyvəsindən istifadə olun-
masının 5 min illik tarixi olduğu göstərilir. 

Zoğalın kimyəvi tərkibi. Zoğalın qabıq hissəsindən 
6,25-8,1% aşı maddəsi, üzvi turşular, budaqlarından 5,84% 
aşı triterpenoidlərdən ursol turşusu, yarpaqlarından sulu 
karbohidratlar, C vitamini, fenolkarbon turşularından qal, 
ellaq turşuları, 7-17,6% aşı maddəsi, kversetin, kempferol 
flavonoidləri, çiçəyinin tərkibindən fenolkar-bon turşuları və 
onların törəmələrindən qall və ellaq turşuları, rutin, izok-
versetin, kversitin (3- β karotin, α -karotin), kversetin, mey-
vəsindən sulu karbohidratlar, saxaroza, 0,63-1,44 pektin, 
alma, çaxır, qlioksal üzvü turşuları, karotinoid maddələri, C 
vitamini, 0,13-0,89% aşı maddələri, leykoanosianlar, delfi-
nidin, sianidin, peonidin, malvidin, 3-ramunorilqallaktozid, 
3-qalaktozid sianidin, 3-qalaktozid delfi-nidin, 3-qalaktozid 
və 3-robinobiozid pelazqonidin (3-raninorilqalak-tozid pe-
lazqonidin), şirəsindən alma turşusu, C vitamini, aşı maddə-
lərindən – katexin, epiqallokatexin, epikatexin, sianidin, 
plazqonidin, toxumlarından 8,9% aşı maddəsi, 5,6% piyli 
yağ və s. maddələr aşkar edilmişdir. 

Tibbi əhəmiyyəti. Qabıqlarından hazırlanan ekstraktın 
arpa unu ilə qarışdırıb pasterizə bənzər maddə hazırlayıb 
səpgi və çibanların üzərinə yaxıb müalicə edirlər. Qabıq və 
yarpağından hazırlanan dəmləmə və cövhərlərdən böyrək, 
qaraciyər və diabetdə istifadə edilir. Şirəsindən damcı kimi 
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göz xəstəliklərində istifadə edilir. Yarpaqlarından surrokat 
çayı hazırlanır. Meyvəsindən sinka, qan azlığında, soyuq-
dəymələrdə, qızdırmada, mədə-bağırsaq xəstəliklərində, şirə-
sindən, «lavaşanasından» hazırlanan spirtsiz içkilərdən mal-
yariyada, iştahın artırılmasında, şirəsini nişasta ilə qarış-
dırılıb şəkərli diabetdə, eləcə də iştahartırıcı vasitə kimi 
istifadə edilir. Meyvəsinin ət hissəsindən hazırlanan prepa-
ratlarından zülalın asan həzm olunmasında, ishalın qarşısının 
alınmasında və s. xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə 
olunur. 

Zoğal meyvəsindən insanlar qida kimi təzə, qurudul-
muş və bişirilmiş halda istifadə edir. 

Bundan başqa, zoğaldan hazırlanan şirə mədə-bağırsaq 
pozğunluqlarının aradan qaldırılmasında da istifadə olunur. 
Meyvəsindən hazırlanan şirəyə bal və yumurta sarısı qataraq 
qarın yatalağının istifadə olunmasında istifadə edirlər. Zo-
ğalın meyvəsindən maddələr mübadiləsinin nizama salınma-
sında, qan azlığında və mədə xəstəliyində də istifadə olunur. 
Zoğalın yarpaq və cavan budaqlarından spirtli cövhərdər öd-
qovucu və sidikqovucu kimi istifadə edilir. Onun çəyirdəyin-
dən, şirəsindən və meyvəsindən hazırlanan spirtli tinktura 
qızdırma xəstəliyini sağaldır, qabığından hazırlanan spirtli 
məhlul isə orqanizmin fəaliyyətini gücləndirir. 

Zoğalın çəyirdəyini qurudub üyüdəndən sonra yaranın 
üstünə səpdikdə yara tezliklə sağalır. Zoğalın meyvəsinin 
çəyirdəyindən kofe hazırlamaq da mümkündür. 
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Zeytun 
 

Azərbaycanda zeytun qədim tarixə malikdir. Hazırda 
Nardaranda yaşı 250-min ötən və hələ də bar verən zeytun 
ağacı vardır. Azərbaycanda il ərzində 1800 ton zeytun mey-
vəsi və 90 ton zeytun yağı istehsal edilirdi. 

Zeytun meyvələrinin tərkibində 27-70%-ə qədər əla 
keyfiyyətli, donmayan, qızılı-sarı rəngli, ətirli yağ vardır. 
Çəyirdəyinin tərkibində isə 30%-ə qədər yağ saxlayır. Zey-
tun yağı vitaminlə zəngin olduğuna görə orqanizm tərəfin-
dən asanlıqla mənimsənilir. Yeyinti məhsulları üçün istifadə 
olunan bütün yağlardan keyfiyyətli sayılır. Zeytun yağı əl ilə 
yığılan yetişməmiş meyvələrdən soyuq presləmə üsulu ilə 
alınır. Yeyinti və tibb sahələrində geniş istifadə edilir. 
Zeytunun cecə və toxum hissələrindən alınan ikinci növ 
yağlar isə texniki məqsədlər üçün (sabunbişirmə, boyaq, lak 
və s.) işlədilir.  

Zeytunun yetişməmiş meyvələrindən alınan yağ bir sı-
ra dərman preparatlarının hazırlanmasında istifadə edilir. 
Məsələn, yanıq məlhəmlərində, iynə dərmanlarının tərkibin-
də sağaldıcı kimi, revmatizm, hipertoniya, ateroskleroz, 
mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində də geniş surətdə 
istifadə edilir. 

Son illərdə N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin əməkdaşları zeytun yarpaqlarından bir sıra 
bioloji fəal maddələr – qlükozid, flavonoid, üzvi turşular və 
s. olduğunu müəyyən etmişlər. Eksperimental və kliniki təc-
rübələr göstərmişdir ki, zeytun ağacının yarpaqları ürək xəs-
təliklərinin müalicəsində çox faydalıdır. Zeytunun təzə yar-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 

 165 

paqlarından hazırlanan ekstrakt və cövhərdən qan təzyiqinin 
aşağı salınmasında, tənəffüs orqanlarının nizamlanmasında, 
ürək-damar sisteminin yaxşılaşdırılmasında istifadə edilir.  

Zeytundan boyaq bitkisi kimi də istifadə etmək olar. 
İştahanı artırır, dişləri möhkəmlədir, ağızda əmələ gə-

lən səpgilərin qarşısını alır. Boğazın və bronxların iltihabını 
aradan qaldırır, ağızda qurumanın qarşısını alır, tüpürcək 
vəzilərini tənzimləyir. 

Sətəlcəm, soyuqdəymə xəstəliyinə tutulanlara zoğal şi-
rəsi çox xeyirlidir. İshal və qarınağrısına da kömək edir. Zo-
ğal, onun mürəbbəsi, təzəsi və qurudulmuşu qan təzyiqinə, 
mədə-bağırsaq xəstəliklərinə çox xeyirlidir, sinə, oynaq ağrı-
larını azaldır, həzmə kömək edir, ağızdan gələn pis qoxunu 
aradan qaldırır. 

 
Banan 

 
Banan ot bitkisi olub, güclü şirəli kök sisteminə malik-

dir. Bananı cənnət çörəyi, tərəvəz xörəyi, yol çörəyi, bağ 
çörəyi və s. adlarla çağırırlar. 

Cənnət çörəyi – bundan başqa banan meyvələrindən 
yarpaqlarının üzərində olan şabalıdı-qəhvəyi ləkələrlə ayır-
maq olur. Çiçək saplağı tüklərlə əhatə olunan, çiçək yanlığı 
isə tünd qırmızı rəngdə olur. Meyvələri uzun olub, yetişən 
dövrdə uzunsov, üç üzlü olub, özəyi unludur. Toxumu (əgər 
varsa) çox yastılaşmış şəkildə olur. Bananın meyvəsinin tər-
kibində 75-76%-ə qədər su, 15-25%-ə qədər şəkər, 7% ni-
şasta, 1,3% protein, 0,3-0,6% efir yağı, sellüloza, alma turşu-
su, ferment, pektin maddələri, kalium duzları, C, B2, PP, E və 
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provitamin A tapılmışdır. Qabıq hissəsində çoxlu tanin və ka-
rotin maddələri vardır. Bananın tərkibində olan sulu karbonlu 
maddələr buğdanın tərkibində olanlardan tez həll olurlar. 

Meyvənin xoş iyi onun tərkibində olan efir yağının 
miqdarından asılı olur. Banandan ən çox təzə halında desert 
yeməklərində istifadə olunur. Yetişməmişindən isə ədviyyat 
məqsədləri üçün tərəvəz xörəklərinin tərkibinə əlavə edilir. 
Ətli hissəsindən un, pudra, cem, həliməşik şirə, marmelad, 
sirop və s. hazırlanır. 

Meyvələrindən dərman kimi işlətmə və mədə xəstəlik-
lərində istifadə olunur. Yetişməmiş meyvə və çiçək hissə-
lərindən hazırlanan mürəbbədən şəkər xəstəliklərində istifa-
də edilir. Meyvələrindən hazırlanan müxtəlif şirələrdən, gər-
gin əməklə. məşğul olan adamlarda əmələ gələn ateroskle-
roz, hipertoniya, dizenteriya, nazik bağırsaq, mədə iltihabı-
nın, böyrək və s. xəstəliklərdə İstifadə olunur. Şəkər xəstə-
liklərində mədədə turşuluq prosesi artdığına görə həmin xəs-
tələrə banan meyvəsindən qəbul etməyə icazə vermirlər. 

Tərkibində qiymətli fizioloji-aktiv maddələrin: serotin, 
nerpi-nefrin, dopamin, katexolamin və s. olması ilə əlaqədar 
olaraq bundan bağırsaq və mədədə əmələ gələn yaraların 
müalicəsində müvəffəqiyyətlə istifadə edilir. Bunun şirəsi ilə 
daxili qanaxmaların dayandırılmasında, dizenteriya, oniki-
barmaq bağırsağın iltihabının əleyhinə, vəba xəstəliklərində 
istifadə edirlər. Bundan başqa şirədən həyəcanlanma, ürək 
keçmələrində də istifadə olunur. Bitkinin kök hissəsindən 
alınan küldən qurdsalıcı vasitə kimi istifadə edilir. 

Banan kalium elementinin mənbəyidir. İnsan orqaniz-
minin daxili hüceyrələrində toplanan K elementi ürəyin, 
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qaraciyərin, beynin və ən çox isə əzələlərin normal fəaliyyət 
göstərməsinə xidmət edir. 

Şəkər xəstəliyinə düçar olan insanların banan yemələri 
məsləhət görülmür. Banan mədə yaralarını müalicə edir. 
İnsanların 50%-i mədə yarasından əziyyət çəkirlər. Mədə 
yarasının müalicəsində banandan hazırlanan sıyıqlardan, 
cövhər və şərbətlərdən geniş istifadə edilir. Belə ki, banan 
preparatları mədənin selikli qişasına müsbət təsir edib, onun 
tez bir zamanda bərpa olunmasına səbəb olur. Mədə 
yaralarını adi meyvələri yeməklə də müalicə etmək olar. 

Banan insanın əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdırır. Banan 
meyvəsinin tərkibində tonuslaşdırıcı təsirə malik efedrin 
maddəsi olduğundan, onu qəbul edən zaman qan təzyiqi aşağı 
olan insanlarda arterial qan təzyiqi normaya düşür, bunun nə-
ticəsində mərkəzi sinir sisteminin müsbətə doğru fəaliyyəti 
yüksəlir, sonda şəkərin miqdarı qaydaya düşür, ağciyər bronx-
larının əzələlərinə təsir güclənir. Banan qəbul edən insanda 
tonus artır, iş qabiliyyəti yüksəlir, yorğunluq aradan qalxır.  

 
Qarağat 

 
Qarağat bitkisinin adı qədim rus sözü olan «cmorodit» 

kəlməsindən götürülmüşdür. «Smorodit» sözünün mənası 
yarpağının «pis iyə», «kəskin iyə» malik olmasını bildirir. 

Kimyəvi tərkibi. Qara qarağatın meyvə, yarpaq və tu-
murcuqlarının tərkibindən insan orqanizmi üçün faydalı olan 
bir sıra vitaminlər aşkar edilmişdir. Qarağat tərkibindəki C 
vitamini miqdarına görə 4-5 dəfə çiyələkdən, 8-10 dəfə sit-
rus bitkilərindən, 15-20 dəfə moruqdan, alma, gilənar, alça-
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dan, 30-50 dəfə armud, ərik və üzümdəkindən çoxdur. 100q 
qarağat meyvəsinin tərkibində 300-400 mq C vitamini aşkar 
edilmişdir. 100 q qarağat meyvəsi yaşlı adamın C vitamininə 
olan tələbatını 5-6 gün təmin edə bilər.  

Meyvəsinin (yabanısında) tərkibində 4000 mq% C 
vitamini, P, B, B6, D, E, K vitaminləri, karotin, 10-13%-ə 
qədər şəkər, 17,3% quru maddə, 4-5%-ə qədər alma, limon 
və çaxır turşuları, 1,43% aşı maddəsi, kofein, pirokatexin, 
xinin, kempferol, kversetin, kversetirin, kempferol-3-qli-
kozid, izokversetin mirisetin-3-qlikozid, kempferol-3-riv-
tinozid flavonoidləri tapılmışdır. Çiçəklərinin tərkibində 
2,36-3,56% qlükoza, 2,72-4,75% fruktoza, 0,24-1,06% saxa-
roza, pentozan maddələri aşkar edilmişdir. Yetişmiş meyyə-
lərinin tərkibindən 3,85-5,9% 3-monoqlükozid sianidin, 3-
rutinozid sianidin, 3-monoqlükozid delfınidin, 3-rutinozid 
delfidin, 3-rutinozid pelarqonidin, 3-soforozid delfınidin, 
bundan əlavə meyvəsindən pektin, alma, limon, çaxır üzvi 
turşuları katexin, 0,01% efir yağı da tapılmışdır. 

Alimlər qarağatın meyvəsinin qiymətli olmasını onun 
tərkibindəki sinaidin 3-rutinorid, delfıdin 3-rutinoid, delfidin 
3-qlükozid, sinaidin 3-raninoid, sinaidin 3,5-diqlükozid, si-
naidin 3-qlükozid, peonidin ilə müəyyən etmişlər (Chandler, 
Harper, 1958; Reichel 1960; Harborne Hall, 1964; Kolesnik-
Medvedova 1971). Kntosian maddələrindən başqa, qara qa-
rağatın giləmeyvəsinin tərkibindən tapılan flavonoid maddə-
ləri: kversetin, miriserin və kempferol və s. ilə onun əhə-
miyyətini izah edirlər (5, 6) (Samordova-Bianki, Fatalieva, 
1964). Qarağatın tərkibindən həmçinin fenolkarbon turşusu 
da tapılmışdır (Skorikova, 1973). Altayın dağlıq zonalarında 
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bitən qara qarağatın giləmeyvəsinin tərkibindən isə antosian 
maddələrindən sinaidin 3-utinozid, sianidin 3-qlükozid, del-
finidin 3-rutinozid və s. aşkar etmişlər. 

Respublikamızın florasının tərkibində yayılan qarağat 
növlərinin meyvəsində olan antosian və flavonoid boyaq 
maddələrinin kimyəvi tərkibi Novruzov E.N. və Şəmsizadə 
L.A. tərəfindən öyrənilmişdir. 

Bunun nəticəsi olaraq qarağat bitkisinin müxtəlif növ 
və sortlarının qabıq, tumurcuq, yarpaq, çiçək və meyvələrin-
dən tibb sahəsində geniş istifadə olunan bir sıra preparatlar 
alınmışdır.  

Qarağatın tumurcuq, yarpaq, meyvə hissəsindən hazır-
lanmış dəmləməsindən soyuqdəymədə, vərəm xəstəliyində, 
tərgətirici, sidikqovucu kimi, orqanizmin müqavimətinin 
artırılmasında, infeksiya xəstəliklərində işlədilir. 

Tibet təbabətində yarpaqlarından ekstrakt, dəmləmə və 
cövhərindən vərəm, limfa sisteminin müalicəsində istifadə 
edilir. Meyvə və yarpaqlarından vitaminli çaylar hazırlanır. 
Qarağat meyvəsinin tərkibində xoş ətirə malik efir yağı, 
flavonoid maddəsi olduğu üçün havanı zərərli mikroblardan 
təmizləyir, şirəni və şərbətləri 30 gün müddətində xarab 
olmadan qoruyur.  

Qarağat yarpaq, meyvə və qabıqlarından hazırlanan 
cövhərindən maddələr mübadiləsinin nizama salınmasında, 
göy öskürəkdə, sidik kisəsi xəstəliklərində, böyrək daşlarının 
tökülməsində istifadə olunur. 

Qarağatın cavan yarpaqlarından hazırlanmış çaylar dəri 
xəstəliklərində, soyuqdəymədə, sidik kisəsi və böyrək daşının 
təmizlənməsində, eləcə də sidikqovucu vasitə kimi tətbiq 
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edilir. M.A.Nosal, I.V.Nosal 1959-cu ildə qeyd etmişdilər ki, 
qarağatdan hazırlanan şirəyə şəkər qarışdırıb udlaq, xroniki 
xırıltıların, göy öskürəyin, mədə yaralarının, bağırsaqların, 
katarakt xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Belə hesab 
edilir ki, qarağatın yarpaqlarından hazırlanan çay və cövhəri 
orqanizmdə toplanıb qalmış sidik və quzuqulağı turşularının 
təmizlənib kənar edilməsində qəbul edilir. B.Q.Vohnski və 
başqaları 1978-ci ildə qeyd edirdilər ki, qarağatdan ürək-
damar sisteminin tonusunun artırılmasında, infeksiya xəstəlik-
lərinin müalicəsində daxili qanaxmalarda, mədə turşuluğunun 
aşağı salınmasında və s. istifadə olunur. 

Qarağatın meyvəsindən təzə halda qida kimi istifadə 
edilir. Bundan başqa meyvəsindən konserv-qənnadı və likör, 
spirtsiz içkilər sənayesində geniş istifadə edilir. Daha sonra 
meyvəsindən mürəbbə, marmelad və müxtəlif şirniyyat 
növləri, pastila, sərinləşdirici içkilər, kisel, cem, şirə, 
müxtəlif şərbət növləri və s. hazırlanır. 

Elmi təbabətdə qarağatın meyvələri və yarpaqları poli-
vitaminli maddə kimi skorbitda və digər hipo- və avitami-
nozlarda, diatezlərdə, mədə-bağırsaq xəstəliklərində, qan-
azlığında istifadə edilir ki, bu da onların tərkibində olan 
vitaminlərlə, mikro- və makroelementlərlə əlaqədardır. Təzə 
meyvələrindən alınan şirədən səs tutulmalarında, göy 
öskürəkdə, quru öskürəkdə istifadə edilir. 

15-20 ədəd qarağat meyvəsi insanın gündəlik C vita-
mininə olan tələbatını ödəyir. Qarağatın meyvə və yarpaqla-
rından hazırlanan dəmləmə, cövhər, yaxmalardan kosmetika 
sahəsində geniş istifadə edilir. Belə ki, meyvəsini əzib 
sürtgəcdən keçirib, alınan ətli hissəsindən sifətin dərisinə 
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sürtüb 25-30 dəqiqə saxladıqdan sonra, isti su ilə yuyub tə-
mizləyirlər. Qarağat yaxması dərini təmizləyir, onun elastik-
liyini artırır və təravətli edir. Qarağat vannaları qəbul etdikdə 
bədəndə olan xoşagəlməz iylər yox edilir, orqanizmin 
müqaviməti artır, əsəb sistemi sakitləşir. Qarağat yarpağını 
gicitkən, çobanyastığı, kəklikotu, üçyarpaq yonca, dazıotu, 
qaraqınıqla qarışdırıb, qadınlar üçün «gözəllik vannası» ha-
zırlayırlar. Bu «gözəllik vannasını» qəbul edən qadınların 
bədənləri təravətli, parlaq olur, bu da onların özlərini əla hiss 
etməsinə səbəb olur. 

Yarpaqlarından hazırlanan dəmləmələrdə uşaqları çi-
mizdirib, dərilərində olan səpgiləri aradan qaldırırlar. Qara-
ğatın yarpaqlarından hazırlanan dəmləmələrlə Fransada də-
rinin tonusunun artırılmasında, Polşada dəri xəstəliklərində, 
Tibet təbabətində diatez və dəri səpkilərində? Çexoslovaki-
yada ətirli vannalından maddələr mübadiləsinin nizama sa-
lınmasında, dəridə olan səpgilərin   aradan götürülməsində 
istifadə edilir. Qarağatın meyvələrinin rəngi üç cür – ağ, qara 
və qırmızı olur. 

Ağ və sarı rəngli qarağat meyvələrindən alınan şirələr 
susuzluğu aradan qaldırır, iştahanı artırır, bağırsaq sisteminin 
fəaliyyətini və tərgətirici vəzlərin fəaliyyətini normallaşdırır 
və sidikqovucu vasitə kimi böyrək və sidik kisəsində kristal 
halında olan urat turşularının parçalanıb orqanizmdə kənar 
edilməsində tətbiq edilir. 

D.K.Qesə və başqalarına (1966) görə, Belorus xalq tə-
babətində qara qarağatın çiçəklərindən hazırlanan dəmləmə 
və cövhərlərindən qara ciyər, babasil, qadın xəstəliklərində, 
urların; təzə meyvəsindən və yaxud ondan hazırlanan 
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mürəbbələrdən ürək xəstəliklərində, mədə turşuluğunun 
aşağı salınmasında istifadə edilir.  

Qarağatdan yüksək keyfiyyətli, müalicəvi təsirə malik 
mürəbbə və şəkər tozu ilə basdırılmış ətirli tutma (qarışıq), 
cem, kompot, konfet, çaxır, likör, spirtsiz içkilər, təbii 
rənglər və s. hazırlanır. Bu mürəbbə və tutmanı uzun müddət 
saxlamaq mümkündür. 

Qarağatın yalnız meyvəsindən deyil, həm də tumurcu-
ğundan, yarpağından da istifadə edilir. Qarağatın tumur-
cuğunu qışda və yaxud erkən yazda toplayırlar. Bu qiymətli 
xammaldan yeyinti sənayesində meyvə essensiyası və şərbət 
hazırlanır. Tumurcuğun tərkibində çoxlu miqdarda C vi-
tamini və efir yağı tapılmışdır. Yarpaqlarından turşu və kvas 
hazırlanır ki, bundan da ədviyyat kimi istifadə edilir. Yar-
pağından həmçinin surroqat çayı hazırlanır. 

Meyvə və yarpaqlarını bənövşə yarpaqları ilə qarışdırıb 
alınan cövhərindən uşaqlarda baş verən vərəm xəstəlik-
lərində istifadə edilir. Hipertoniya və aterosklerozda işlədilir. 
Nektar bitkisidir. Bəzək bitkisi hesab edilir. 

Yarpaqların müalicəvi xüsusiyyətləri. Qarağatın yar-
paqlarından da müalicə məqsədləri üçün istifadə edilir. Belə 
ki, qurudulmuş yarpaqların tərkibindən çoxlu miqdar C 
vitamini aşkar edilmişdir. Bundan da müalicə çayları hazır-
layıb tonusartırıcı vasitə kimi qəbul edirlər. Yarpaq və tu-
murcuqlarından hazırlanan dəmləmələrdən və yaxud spirtli 
çıxarışlarından revmatizmdə, dəri xəstəliklərində və soyuq-
dəymələrdə istifadə edilir. 

Qastrit, turşuluğun normallaşdılması, enterokolit, bro-
nxit zamanı: bunun üçün qarağat şirəsindən 3 dəfə stəkanın 
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1/4 hissəsi qədər qəbul edin. 
Qan azlığında, hipertoniyada, quru öskürəkdə, difteriya 

zamanı: bunun üçün qara, qırmızı, ağ, sarı qarağatın 
giləmeyvəsindən istifadə olunur. 

 
Ərik 

 
Ərik növ və sortları xoş ətirə malikdir, hissəsindən 4,7-

27%-ə qədər şəkər, pektin, alma, limon, çaxır turşuları, 
askorbin turşusu, B1, B2, B5, P, PP, vitaminləri, askorbin 
turşusu, çoxlu miqdarda karotin maddələri, mineral duzları 
və s. aşkar edilmişdir.  

Meyvəsi polivitaminlərlə, eləcə də kalium duzları ilə 
zəngin olduğundan ondan ürək-damar xəstəliklərinin müali-
cəsində geniş istifadə edilir. 

Toxumlarında 50-60%-ə qədər donmayan yağ, tər-
kibində 20 %-ə qədər zülal və 10%-ə qədər karbohidratlar 
olan yağ müəyyən edilmişdir ki, bunlardan da tibbdə geniş 
istifadə olunan kamfora yağı hazırlanır. Bundan əlavə, tər-
kibində mühüm müalicə əhəmiyyəti olan panqam turşusu 
(vitamin B15) da vardır. 

Ərikdən qanın tərkibində dəmir çatışmazlığı zamanı 
baş verən anemiya (qan azlığını) xəstəliyinin qarşısının alın-
masında, Çin xalq təbabətində isə 20-30 q toxumlarından 
alınan cövhərlə bronxit, göy öskürək, kəskin böyrək 
xəstəliklərində istifadə edilir. Xəstəlikdən yenicə durmuş 
zəifləmiş insanlara, xroniki bronxit, vərəm, hamiləli qadınla-
ra və zəif uşaqlara gündə 100-150 qram şirin ərik meyvəsi 
yeməyi məsləhət görürlər. Meyvəsinin tərkibində çoxlu miq-
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dar K elementi olduğu üçün ürək-damar, xroniki böyrək xəs-
təliklərində, orqanizmində Na elementinin nizamlanması 
üçün, eyni zamanda hipertoniya, ürək döyüntülərinin pozul-
masında, miokard infarktı zamanı ərik meyvəsi qəbul etməyi 
məsləhət görürlər. 

Əriyin toxumlarından alınan yağdan həlledici kimi bir 
sıra dərman preparatlarının hazırlanmasında, duru müalicəvi 
mazların və eləcə də kosmetik kremlərin istehsalında geniş 
istifadə edilir. 

Toxumu zəhərli olduğu üçün insanlar və ev quşları ara-
sında zəhərlənmə hadisəsi baş verir. 

Ərikdən konserv, şirniyyat, mürəbbə, kompot, sərinləş-
dirici içkilər və s. məhsullar hazırlanır. Meyvələri təzə və 
qurudulmuş halda pəhriz maddəsi kimi, anemiya xəstəliyi 
zamanı hamilə qadınlara qüvvətverici və qanartırıcı vasitə 
kimi məsləhət görülür. Qurudulmuş qaysıdan ürək zəif-
liyində və bir sıra başqa xəstəliklərdə istifadə edilir. Lakin 
şəkər xəstəliyi zamanı məsləhət görülmür. 

Pakistan alimlərinin məlumatlarına görə, yeməklə qə-
bul edilən 100 q əriyin insan orqanizminə olan xeyri (qanar-
tırıcı) 40 q ikra və ya 250 q təzə heyvan qaraciyərinə bəra-
bərdir. 

Xalq təbabətində ərikdən həzm prosesini yaxşılaşdıran, 
susuzluğun qarşısını alan vasitə, eləcə də xroniki qəbizlikdə 
yüngül işlətmə dərmanı kimi istifadə edilir. Qurudulmuş 
qaysıdan bir sıra xörəklərin tərkibinə ədviyyat kimi qatılır. 
Yağından qənnadı sənayesində geniş istifadə edilir. Ərik 
ağacının kitrəsindən həm yapışqan kimi, həm də yeyinti və 
tibb sənayesində istifadə edilir. 
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İnnab 
 

Meyvə yumru, uzunsov, armudşəkilli, qabıqları parıl-
dayan, qəhvəyi, qırmızımtıl-qonur rəngdə olub, çəyirdəkli 
meyvədir. Meyvələri yabanı halda 1-2 sm., mədəni formada 
3 sm. uzunluğunda, 1,5-4,5 q. ağırlığında olur. 

İnnab çox qiymətli, faydalı bitkidir. Belə ki, onun 
meyvəsi dadlı və keyfiyyətlidir. Meyvələri yaş və qurudulmuş 
halda istifadə olunur. İnnabın meyvələrinin tərkibində 800 
mq/%, yarpaqlarında isə 1220 mq/% C vitamini vardır. 
İnnabın meyvələrinin tərkibində 40%-ə kimi şəkər, 5%-dən 
çox protein, 1,5% kəhraba və alma turşu-su, 2,5% nektin 
maddəsi, 2%-ə qədər qatran, 1,2% aşı maddəsi və s. vardır. 

İnnabın meyvəsindən qənnadı və konserv istehsalında 
da istifadə edilir. 

Qurudulmuş innabı bir ildən çox saxlayıb ondan isti-
fadə etmək mümkündür. 

Xörək hazırlamaq üçün onun meyvələrini düyü ilə bir-
likdə qaynadıb qovururlar. İnnabdan çörək də bişirilir. 

Azərbaycanda və Yaxın Şərqdə innab qədimdən müalicə 
məqsədilə işlədilir. Halen göstərir ki, bu meyvə həzm olunur və 
mədəyə müsbət təsir göstərir. Ərəb həkimi Məssih göstərmişdir 
ki, innabın meyvələri astma xəstəliyi zamanı insanı sakitləş-
dirir. Başqa məlumatlara görə, innabın meyvələri qan dövra-
nında oyadıcı təsir göstərir. Məhəmməd Hüseynin bir neçə əsr 
bundan əvvəl yazılmış «Məhzən-əl ədviyyə» əsərində innabın 
müalicə əhəmiyyəti haqqında geniş məlumat verilir. O göstərir 
ki, innab öskürək və ağız yarasının müalicəsi üçün yaxşı dər-
mandır. İnnab meyvəsinin ununa bal qatmaqla hazırlanmış yağ 
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ağız yarasını sağaldır. İnnab qanı təmizləyir, ciyərin, böyrəyin 
və sidik kisəsinin ağrısını sakitləşdirir. 

 
Üzüm 

 
Üzümün dünya florasının tərkibində 70-ə qədər növünə 

təsadüf edilir. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda üzüm 
cinsinin 2 növü yayılmışdır. Üzüm ən qədim çiçəkli bit-
kilərdən sayılır. 90 milyon il bundan əvvəl Vitis vinifera – 
mədəni növə daxil olan üzüm üçüncü dövrdə (70 milyon il 
bundan əvvəl) əmələ gəlmişdir. 

Üzümün tərkibində A, C, K, PP, B1, B2, provitamin A 
vitaminiləri, üzvi turşulardan alma, çaxır, limon, quzuqulağı, 
qarışqa və salisil turşuları, mineral maddələrdən kalium, 
kalsium, natrium, fosfor, dəmir, kobalt, manqan, toxumunda 
4-19%-ədək piyli yağ, 1,8-8%-ə qədər aşı maddəsi və s. 
aşkar edilmişdir. Üzümün tullantısından etil spirti, sirkə, 
üzüm turşusu alınır. 

Üzüm qiymətli qida məhsulu olmaqla bərabər, eyni za-
manda müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Üzümün tərkibində 
olan əsas mənimsənilən şəkər, qlükoza və fruktoza əzələ 
sistemi, xüsusilə ürək əzələsi üçün ən qiymətli qida maddəsi-
dir. Qlükoza insan orqanizmində toxumaların oksigeni mə-
nimsəməsini yüksəldir və bakteriyaları məhv etmək qabi-
liyyətinə malikdir. Bir çox yoluxucu xəstəliklərin əmələ 
gəlməsinin qarşısını alır. Üzümün tərkibində olan dəmir qida 
əmələ gətirən orqanların fəaliyyətinə və oksidləşmə prosesinə 
yaxşı təsir göstərir. Üzvü turşularda bakteriyaları məhv etmək 
xüsusiyyəti daha güclüdür. Həmçinin onlar orqanizmdə turşu-
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qələvi müvazinətinin normal saxlanılmasına kömək edirlər. 
Üzüm bağırsaqda və qaraciyərdə toplanan zəhərli mad-

dələri zərərsizləşdirir, qanda sidik cövhərini azaldır və 
orqanizmdə duzların toplanmasına mane olur.  

Üzümdə olan çaxır turşusu insan orqanizminin həyat 
fəaliyyəti üçün çox mühüm məhsullardan biridir.  

Ona görə də üzümdən və onun şirəsindən bir sıra xəs-
təliklərin müalicəsində: poliartridlərdə, ürək, mədə, böyrək 
xəstəliklərində, qan azlığında, maddələr mübadiləsinin po-
zulmasında, vərəmin ilk mərhələlərində, həmçinin kömək-
edici maddə kimi xroniki bronxitin, plevritin, bronxid asma-
sının və s. başqa xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. 
Üzümün tərkibinin 70-80%-ni su təşkil edir. Üzüm suyu 
«Borjomi» və qələvi xüsusiyyətli mədən sularından geri 
qalmır, hətta onlardan bir qədər üstün sayılır. Üzüm və üzüm 
şirəsinin uşaqların qidasında əhəmiyyəti böyükdür. Əbəs 
deyil ki, üzüm şirəsini məcazi mənada tərkibində piy və 
zülal olduğu üçün «bitki südü» adlandırırlar. 

Həkimlər üzüm şirəsindən qan, ürək-damar, böyrək və 
qara ciyər xəstəliklərinin müalicəsində geniş istifadə edirlər. 
Üzüm şirəsi bəlğəmgətirici təsirə malikdir. Ondan tənəffüs 
yolları xəstəliklərində də geniş istifadə edilir. Üzüm şirəsi 
qırmızı qan kürəciklərinin çoxalmasına, hemoqlobinin 
artmasına və s. təsir göstərir. 

Gün ərzində yalnız üzümlə qidalanmaq yaxşı nəticə 
vermir. Çünki gündəlik qidanın tərkibində şəkərdən başqa 
zülallar, yağlar və b. çoxlu qida maddələri də olmalıdır. 
Üzüm şirəsinin təyin edilmiş vaxtda qəbul edilməsi orqa-
nizm üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 

 178 

Nar 
 
Nar meyvələrinin tərkibinə daxil olan maddələrin miq-

darı onun sortundan, yetişdirildiyi iqlim şəraitindən və bağ-
larda həyata keçirilən aqrotexniki tədbirlərin keyfiyyətindən 
asılıdır. Nar şirəsinin tərkibində 76-78% su, 14-21 % şəkər, 
3%-dək yağ, 3-4 % turşu, 1,5% protein olur. Normal 
böyümüş meyvələrdən 75% şirə alınır. 

Nar bir sıra meyvə bitkilərindən fərqlənərək uzun 
müddət çiçəkləyir. Bu bitkinin çiçəklənməsi may ayından 
başlayaraq avqust ayının axırınadək davam edir. May ayında 
açılmış çiçəklərdən əmələ gəlmiş meyvələrdə şəkər çox, 
turşu az, iyun-iyul aylarında açılmış çiçəklərdən əmələ 
gəlmiş meyvələrdə isə şəkər az, turşu çox olur. 

Narın sortlarından asılı olaraq ondan alınmış şirənin 
tərkibində 4,4%-dən 21% -dək şəkər, 0,2%-dən 4%-dək tur-
şu olur. Cır narın şirəsində 3,2%-dək şəkər, 14%-dək limon 
turşusu olur. 

Azərbaycanda turş narın şirəsindən “narşərab” adlanan 
qatı şirə hazırlanır ki, bu da ədviyyə kimi ətdən və balıqdan 
hazırlanmış müxtəlif yağlı yeməklərdə işlədilir. 

Narın meyvələrindən alınmış şirə müxtəlif qənnadı mə-
mulatlarını rəngləmək, spirtsiz içkilər və qazlı sular hazır-
lamaq üçün istifadə edilir. Narın meyvələrindən yüksək key-
fiyyətli, çəhrayı, tünd albalı, təbii şirələr hazırlayırlar. Nar 
şirəsi orqanizmin susuzluğunu yatırır. Narın şirəsindən və 
toxumlarından alınan yağdan kosmetikada geniş istifadə 
edilir. Nar qabığının müalicə əhəmiyyəti onun tərkibinə 
daxil olan alkoloidlə bağlıdır. Axır vaxtlarda narın 
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yarpaqlarında da alkoloidin olması müəyyən edilmişdir. 
Xalq təbabətində yaranı sağaltmaq üçün nar meyvə-

sinin qurudulmuş qabığını narın döyüb yaraya səpirlər ki, 
bunun da nəticəsində yara sağalır. Yaranı qabığın tərki-
bindəki aşı maddəsi sağaldır. Qədim vaxtlarda nar şirəsini 
qaynadıb bal ilə qarışdıraraq, ondan burunda əməl gələn 
polip və habelə babasil xəstəliyinin müalicəsində istifadə 
edirlər. Narın meyvəsinin qabığında 56,2% su, 28,4% büzüş-
dürücü (aşı) maddə var. Şirin meyvələrinin qabığında aşı 
maddələri az, turş narlarda isə çoxdur. Narın meyvə, kök, 
gövdə və oynaqlarının qabığında büzüşdürücü və rəngverici 
maddələr var. Nar şirəsi iştah artırır, müxtəlif yeməklərin 
asan həzm olunmasına kömək edir. 

 
Tut 

 
Tutun respublikamızın ərazisində 3 növü yayılmışdır: 

ağ tut, qara tut, qırmızı tut. Bunlardan Azərbaycanın 
ərazisində ən çox yayılanı ağ və qara tut növləridir. 

Azərbaycanda ağ tut yabanı halda Samur-Dəvəçi zona-
sının tuqay meşələrində, Kür-Araz, Alazan-Əyriçay ova-
lıqlarında yayılmışdır. Bundan əlavə Azərbaycanın əksər 
rayonlarında, o cümlədən Abşeronda geniş becərilir.  Qara 
tut Azərbaycanın aran və dağətəyi rayonlarında becərilir.  

Qırmızı tut – Hündürlüyü 15-20 m olan ağacıdır. Qa-
bığı qəhvəyi-boz, cavan budaqları isə sarımtıl-boz rəngdə 
olur. Yarpaqları yumurtavaridir. Yarpaq arası 5-7 sm-dir. 

Qırmızı tutun oduncaq hissəsi çox qiymətlidir. Özək 
hissəsi sarı rəngli olub, illik həlqələri aydın görünür. Qırmızı 
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tut yarpaqlarından boyaq, tərləmə dərmanı kimi, köklərindən 
isə bağırsaq qurdlarının təmizlənməsində istifadə edilir.  

Meyvələrindən spirt, sirkə, şərab hazırlanır. Meyvə-
sinin tərkibində 22% şəkər vardır. Toxum və qələm vasi-
təsilə çoxaldılır. Bu, ağ tuta nisbətən az yayılmışdır. Bu növ 
Azərbaycanda əsasən Naxçıvan, Şəki, Şamaxı, Ağsu, 
Göyçay rayonunda mövcuddur. 

Tutun yarpaqlarında 0,75% üzvi turşular, 50-60 mq% 
askorbin turşusu 1,5-2,0% şəkərli maddələr, 2-3% aşı mad-
dələri vardır. Meyvələrində 23-24% şəkər, 2,5% üzvi tur-
şular, 70-80 mq% askorbin turşusu, 4% limon turşusu, pek-
tin maddələri və s. müəyyən edilmişdir. Göstərilənlərdən 
başqa tərkibində müxtəlif amin turşuları (alanin, valin, qlüta-
min, asparağin, fenilalanın və s. aşkar edilmişdir), flavonoid-
lərdən izokversetin, efir yağı, karotin, B, B2, C, PP vita-
minləri tapılmışdır. 

Ağ tutun toxumlarında 25-30% piyli yağ vardır. Ağ 
tutun qurudulmuş yarpaqlarından hazırlanmış sulu dəmlə-
mənin, spirtli cövhələrinin (tinkturasının), ürək-damar sis-
temi xəstəliklərində müsbət göstərdiyi kliniki təcrübədə 
aşkar edilmişdir. 

Tut yarpaqlarından xalq təbabətində çox qədimdən isti-
fadə edilir. Onlardan çay dəmləyib şəkər xəstəliyində, ürək 
ağrıları içirlər. Meyvələri təzə halda yeyilir, həm də onlardan 
doşab hazırlayıb ürək zəifliyində, qanazlığında qəbul edirlər. 
Bundan baş meyvələrindən hazırlanan şirələrindən xərçəng, 
boğaz ağrıları mədə xəstəliklərində qəbul edilir. Ağ tutun 
yarpaqlarından çay dəmləyib qəbizlikdə, soyuqdəymə xəstə-
liklərində içirlər. Ondan tərlədici və hərarəti aşağı salıcı va-
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sitə kimi, həmçinin diabet və epilepsiya xəstəliyinə qarşı da 
istifadə edilir. Mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarında ağ 
tutun meyvələri məsləhət görülür. Meyvə və qabıq hissələ-
rindən hazırlanmış məlhəmlə civzə, irin və dəri yara müalicə 
olunur. Ağ, qara, xar tutun meyvələri qanartırıcı xassə ma-
likdir. Şirəsini balla qarışdırıb alınan mazdan boğaz xərçən-
gində sürtkü kimi istifadə edilir. Meyvəsindən kompot, 
sirop, müxtəlif şirə növləri, mürəbbə, cem, marmelad, şərbət, 
çaxır, spirt, sirkə, şəkər və limon turşusu hazırlanır.  

 
Şabalıd 

 
Şabalıdın tərkibi. Aparılan təcrübə işlərinin nəticə-

sində məlum olmuşdur ki, şabalıdın tərkibində 7,9% sulukar-
bohidratlar, 5,8% zülal, 3,0% yağ vardır. Sulukarbohid-
ratların 60-65%-inişasta, 15-18%-i isə şəkərdir. Təzə şabalıd 
meyvələrinin tərkibində 30-40 mq% C vitamini də 
tapılmışdır. Xüsusilə yetişməmiş meyvələrinin tərkibində 
onun miqdarı daha çoxdur (1500 mq%). Şabalıd meyvələri-
nin həm ləpəsi, həm də qabığı askorbin turşusu almaq üçün 
gözəl xammal mənbəyidir. Bu bitkinin meyvələrinin tərkibi 
həmçinin B, B1 (0,26 mq%), B2 (0,22 mq%), A və C 
vitaminləri ilə zəngindir. Təzə meyvələrin miqdarda alma, 
limon, distrin, asparagin və s. turşular, eləcə də digər amin-
turşular aşkar edilmişdir. 

Ləpəsində 0,2-0,4 mq% nikel, 0,1 mq% mis, 1 mq% 
kalsium və sfelementlər vardır. Dəmirin miqdarı 0,82-0,95 
mq%-ə çatır ki, bu da alma, armud və gavalı meyvələrinin 
tərkibindəkindən 2-3 dəfə çoxdur. Bundan əla və, şabalıd 
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bitkisinin meyvələri öz kaloriliyi ilə də digər kənd təsərrüfatı 
bitkilərindən kəskin surətdə fərqlənir. Şabalıd bal verən bitki 
kimi də qiymətli sayıla bilər. Belə ki, arılar 50-70 yaşlı bir 
ağacın çiçəklərindən 15-20 kq-dək bal toplaya bilir. Şabalıd-
dan alınmış balın böyük müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Yar-
pağı qiymətli maddələrlə zəngindir. Belə ki, 1 yaşıl yarpa-
ğında 800 bioloji vahid, saralan yarpaqlarında isə 600 bioloji 
vahid K vitamini vardır və buna görə də onlar «vitamin sə-
nayesi» üçün qiymətli xammal sayıla bilər. 

Şabalıdın yarpaq, qabıq və oduncaq hissəsinin tərki-
bində 5%-ə qədər kversetin, hiporezid, yəni flavonoid komp-
leksi və 10%-ə qədər aşı maddəsi aşkar edilmişdir. 100 kq 
şabalıd oduncağından 20 kq qatı boyaq ekstraktı alınır. Biz 
dünyada ilk dəfə olaraq bu boyaq maddəsinin tərkibinə ağır 
metalların müxtəlif duzlarını əlavə etməklə yun ipi açıq 
qəhvəyi, qəhvəyi, zeytunu, qonur, tütünü, şabalıdı, şabalıdı-
qonur, yaşıl və s. rənglərə boyamağa nail olduq. 

Şabalıd gözəl yarpaqlara, sıx və şaxlı-budaqlı çətrə ma-
lik olduğu çün bəzək bitkisi kimi parklarda, yol və küçə kə-
narlarında əkilir. May-iyun aylarında çiçəklədiyi dövrdə 
təbiətə sarımtıl rəngli və xüsusi ətri olan sırğaları ilə yaraşıq 
verir. Bu xüsusiyyətinə görə o, dünyanın bir çox ölkələrində 
yaşıllaşdırma işlərində mühüm yer tutur. Bu bitki güclü və 
yaxşı inkişaf etmiş kök sisteminə malik olduğu üçün dağ 
yamaclarını daim güclü külək və eroziyalardan da qoruyur, 
həm də torpaqəmələgəlmə prosesinə müsbət təsir göstərir. 
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TƏRƏVƏZLƏR 
 

Badımcan 
 
Badımcan şirəsi iştahanı artırır, ondan hazırlanan təpit-

mə (maska) üzdə əmələ gələn qırmızı ləkələri təmizləyir. 
Bunun üçün axşam yatmazdan qabaq badımcan şirəsindən 
hazırlanmış təpitməni üzə çəkmək, 30-35 dəqiqədən sonra 
onu ilıq su ilə silmək lazımdır. Müalicəni 14-15 gün davam 
etdirmək məsləhətdir. 

 
Kələm 

 
Kələm mədə-bağırsaq xəstəliklərinə, qan təzyiqinin 

aşağı salınmasına müsbət təsir edir. Kələmin yuxugətirici 
xassəsi güclüdür. Onu qaynadıb həlimini içmək qan damar-
larını genişləndirir. Bu, bəlğəm və göyöskürəyə yaxşı təsir 
edir. Bel, boyun, oynaq ağrılarını azaldır. Kələm suyu və 
ondan hazırlanmış xörək bədənin temperaturunu tənzimləyir, 
lakin kələm həlimini çox içmək qanı qatılaşdıra bilər. 
Kələmi bişirib arpa unu ilə təpitmə etdikdə irinli yaraları 
sağaldır. Yel xəstəliyi, bel və oynaq ağrıları zamanı da belə 
təpitmənin qoyulması məsləhətdir. Kələm təpitməsi yumurta 
ağı ilə qarışdırılanda, yanıq yaralarına da yaxşı kömək edir. 
Kələm təpitməsi saçın tökülməsinin qarşısını alır. 
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İspanaq (şomu) 
 

 Sarımsaq-qatıqla yedikdə iştahanı artırır, dişdibi yuva-
ları möhkəmləndirir, mədə-bağırsaq xəstəliklərinə, qurd 
tökməyə, daxili qanaxmaya müalicəvi təsir göstərir. 

 
Soğan 

 
Dünya florasında soğanın 500-ə qədər kökümsov və 

soğanaqlı növlərinə rast gəlmək olar. Yabanı soğan növləri-
nin içərisində qida əhəmiyyətli, ədviyyat xüsusiyyətli, mü-
alicə və bəzək üçün yararlı nümayəndələrinə tez-tez rast 
gəlmək olar. 

Soğanın tərkibində insan orqanizmi üçün faydalı olan 
qiymətli maddələrdən, 13-20% quru maddə, 3-4% zülal, 
18%-dən çox amin turşusu, 2-14% şəkər, 12-16 mq% efir 
yağı, inulin, fıtin, saponin, 2-13,9% C vitamini, 1,3-5,9 mq% 
provitamin A, B, B2, PP, E, H, D, D2, B6 vitaminləri, foli və 
pantanen turşuları və s. aşkar edilmişdir. Soğanda həmçinin 
az miqdarda raffinoza, ksiloza, arabinoza, riboza və bəzi 
polifruktozanlar aşkar edilmişdir ki, bunlar da hidroliz 
olunduqda fruktoza və qlükozaya çevrilir. Daxili qatlarda 
şəkərin miqdarı xarici qatlara nisbətən 2-3% çoxdur. Acı 
soğanda orta hesabla 10%, şirin soğanda isə 5% şəkər vardır. 

Soğanın tərkibində olan 0,3-0,15% üzvi turşuların əsa-
sını limon, alma və kəhraba turşuları təşkil edir. Quru qa-
bıqlarda antiseptik xassəli protokatexin turşusu vardır. 
Soğanın tərkibində 1,20mq% maqnezium, 0,4mq% dəmir, 
0,02mq% manqan, 0,35 mq% mis, 0,24 mq% sink, 0,01 
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mq% xrom, 0,02 mq% alüminium, 5 mq% selen, 0,06 mq% 
nikel, 0,01 mq% qurğuşun, 0,40 mq% bor və selen elementi 
də tapılmışdır.  

Acı soğan sortlarına «Arzmas», «Bessonov», «Mi-
terski», «Rostov», «Striqunov», «Poqar», «Ufa», yarımacı 
soğan sortlarına «Danilov», «Qızıl şar», «Maykov», «Qri-
bov», «Sitaus», «Belozer», şirin soğan sortlarına «Barleta», 
«Krasnodar-35», «Marcelan», «Yalta», «Conson», «Sarı 
ispan» və s. daxildir. 

Soğan təzə halda kulinariyada, sirkəyə qoymada və 
tərəvəz konservlərinin hazırlanmasında istifadə olunur. Ət 
xörəklərinin hazırlanmasında işlədilir. Soğan iştahanı artırır 
və başqa qidaların həzminə müsbət təsir göstərir. Bakterisid 
xassəyə malik olduğundan bir çox mikroorqanizmləri məhv 
edir. 

Soğan ən kütləvi tərəvəz bitkisi olmaqla yanaşı, şəfa 
verici keyfiyyətə malikdir. Dioskorad özünün «Dərman va-
sitələri» əsərində soğanı iştahaaçan və təmizləyici bir vasitə 
kimi göstərmişdir. Qədim Romada hesab edirdilər ki, xörəyə 
çoxlu soğan qatdıqda adam qorxmaz və güclü olur. Soğanın 
tərkibində olan efir yağı ona kəskin iy və acı dad verir. Bu 
da göz bəbəyinin selikli qişasına və yuxan nəfəs yollarına 
qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Soğanda efir yağının miqdarı nə 
qədər çox olarsa, onun dadı bir o qədər acı olur. Efir yağının 
çox olması soğanı uzun müddət saxlamağa imkan verir. 
Soğanı yağda qızartdıqda belə tərkibindəki efir yağı itmir. 

Göy soğan iştahanı artırır, şirələrin axmasını güclən-
dirir və həzm orqanları tərəfindən qida maddələrinin yaxşı 
mənimsənilməsinə kömək edir. Soğandan elmi təbabətdə 
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«Allilçen» və «Allilqliser» adlı preparatlar hazırlanır ki, 
bunlardan bir sıra xəstəliklərdə, son illərdə isə mədə-ba-
ğırsaq xoralarına, qrip və anginaya qarşı, eləcə də avita-
minoz zamanı geniş istifadə edilir. Bundan əlavə, bu prepa-
ratlar ümumi əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır, bağırsaqların 
sekretor fəaliyyətinə təkan verir və əzələləri hərəkətə gətirir, 
zərərli bakteriyaları məhv edir. Tez-tez qəbzliyə tutulan 
adamlara gündə üç dəfə yeməkdən qabaq «allilçen»dən 15-
20 damcı içmək faydalıdır. Bu dərmanı həmçinin ateres-
kleroz və hipertoniya xəstəliklərinin silerotik formalarında 
gündə üç-dörd dəfə, hər dəfə 20-40 damcı üç həftə müd-
dətinə qəbul etmək olar. 

Soğan xalq təbabətində də geniş istifadə edilir. Soğanın 
tərkibində olan fitonsid maddələri göbələkləri və xəstəlik 
törədən mikrobları məhv edir. 

Qripli zökəm zamanı soğan şirəsi hopdurulmuş pam-
bığı gündə üç dəfə 10-15 dəqiqə burun deşiklərində saxla-
maq yaxşı nəticə verir. Qulaqda iltihab prosesi olduqda bu 
üsulla müalicə etmək mümkündür. Angina zamanı təzəcə ha-
zırlanmış soğan şirəsini iyləmək, ağız nahiyəsinin selikli 
qişasında yaracıqlar olduqda soğan şirəsindən istifadə etmək 
xeyirlidir. Dəridə səpki, sızanaq, piqment ləkələri, yanıq, 
ziyil və çil olduqda soğandan istifadə olunur. Bütün üçü 
soğanı əzərək həmin yerə qoyurlar. Suda pörtlədilmiş 
soğandan isə irinləyən yaraların tezliklə deşilməsində və 
barmaqlarda olan döyənəklərin yumşaldılmasında istifadə 
edilir. Vitamin çatışmazlığı nəticəsində diş ətində baş verən 
sinqa xəstəliyinə qarşı soğan əsas vasitədir. Soğan qabığının 
tərkibində 1-3 %-ə qədər boyaq maddə: vardır. Bir qədər 
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soğan qabığını bir stəkan isti suda dəmləyib, saçı həmin 
mayedə yaxaladıqda saç samanı-qızılı rəngə çalır. Başda ola 
kəpəyi təmizləmək, saçı uzatmaq və bir qədər də möh-
kəmləndirmək üçün soğan əzintisini başın dərisinə sürtmək 
lazımdır. 

Soğan qabığı (köynəyi) müalicə edir. Soğan qabığın-
dan bir sıra dərman və vitamin preparatları hazırlanır. Soğan 
qabığı çoxlu darda kversetin saxladığından ondan P vitamini 
hazırlanır. Bundan da hipertoniya xəstələrinin müalicəsində 
istifadə olunar. Soğan qanın sulu məhlulu sidikqovucu, eləcə 
də ürək əzələlərinin normal nəmləməsinə şərait yaradır. 

Xalq təbabətçiləri soğan qabığının ekstraktının orqa-
nizmin «təmizlənməsində», bir sıra damar xəstəliklərinin 
müalicəsində işlədirlər. Təcrübəli evdar qadınlar xörək ha-
zırlayan zaman soğanı bütöv halda qabıqla birlikdə xörəyə 
atar, xörək hazır olan zamanı xörəyin tərkibindən çıxarırlar. 
Soğanın dəmləməsini mikrob və əleyhinə olan təsirindən is-
tifadə edərək irinli yaraların yuyulub təmizlənməsində, bo-
ğazın qar-qara edilməsində geniş istifadə edirlər. Cövhəri P 
vitaminini aktivliyinə malik olduğundan ondan qan-damar 
sistemi divarlarının möhkəmləndirilməsində istifadə edilir. 

 
Sarımsaq 

 
Sarımsağın tərkibi bioloji-aktiv maddələrlə zəngindir. 

Onun tərkibində 35%-ə qədər quru maddə, 27% sulukarbon-
lar, 8% zülal, inulin, fitonsid, yod, şəkər və s. maddələr ta-
pılmışdır. Yaşıl yarpaqlarından isə karotin, B, PP, B, 140 
mq% C vitamini aşkar edilmişdir. Sarımsaqda 0,23-0,74% 
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efir yağı olur. Efir yağının əsas tərkibini allin təşkil edir. Bu, 
kükürd tərkibli amin turşusudur. Sarımsaq əzildikdə amilaza 
fermentinin təsirindən efir yağı parçalanaraq allisin, ammon-
yak və piroüzum turşusu əmələ gətirir. Bundan əlavə, soğa-
nağından 3,25% kül (mq/q), 18,40 mq% K, 0,50 mq% Ca, 
1,00 mq% Mg, Fe 0,04 mq% makroelementləri, Pb 0,02, B 
0,90 mikroelementləri aşkar edilmişdir. İtalyanlar sarımsağı 
insana qüvvət verən, onun yuxusunu artıran bir vasitə kimi 
tərənnüm etmişlər. Yunanlar isə sarımsağı ilan sancmasına 
qarşı bir vasitə kimi tətbiq edirdilər. 

Sarımsağın kəskin iyli olmasında əsas rolu allisin mad-
dəsi oynayır. O, bakterisid xassəli olmaqla sarımsağın əsas 
iyini təşkil edir. Sarımsaqda olan efir yağının 60%-ni allisin 
maddəsi təşkil edir. 

Sarımsağın müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında ilk mə-
lumatları tibb elminə Dioskorid vermişdir. Qədim zamanlar-
dan sarımsaqdan iştahasızlıqda, dispresiyada, halsızlıqda, ös-
kürəkdə, qarın ağrılarında, dəri və s. xəstəliklərin müalicə-
sində istifadə edilmişdir. Bitki Şərq təbabətində çox qə-
dimdən faydalı dərman bitkisi kimi geniş təbliğ olunur. Təzə 
şirəsi və cövhəri (tinktura) qüvvətli bakterisid və funkisid 
kimi mədənin ifrazetmə fəaliyyətini artırır, bağırsaqlarda ge-
dən qıcqırma və çürümə proseslərinin qarşısını alır. Nəfəs 
yollarının iltihabında, xroniki bronxitlərdə, bronxiolastmada, 
aterosklerozun profilaktikasında və müalicəsində də yaxşı 
nəticə göstərir. Qurdqovucu təsirə malikdir. Sarımsaq qədim 
Misir və yunan xalqları tərəfindən ölüm gətirən simvol kimi 
təsvir edilmişdir. 

Sarımsaq iştahı artırır, mədə-bağırsağın fəaliyyətini 
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qaydaya salır, qidanın həzminə kömək edir, bağırsaqlarda 
baş verən nasazlıqları aradan qaldırır. Böyrəklərdə olan daş-
ların tökülməsində, yel xəstəliyi və podaqranın müalicəsində 
sarımsağın spirtli məhlulundan istifadə olunur. Sarımsaqdan 
hazırlanan preparatlar sarılıq, islah, kor bağırsaq iltihabına 
qarşı tətbiq edilir. 

Avropada və Kubada sarımsaq yağı ilə sarılıq xəstə-
liyini müalicə edirlər. Sarımsaqdan ən çox hipertoniya və 
aterosklerozun müalicəsində istifadə olunur. Bundan əlavə, 
baş gicəllənməsində, başağrısında, yuxusuzluqda işlədilir. 
Bunun üçün gündə 2-3 diş sarımsaq yemək məsləhət 
görülür. Çin xalq təbabətində sarımsaqdan fiziki yorğun-
luğun aradan qaldırılmasında, Yaponiyada isə dəri xəstəlik-
ləri və skleroz əleyhinə istifadə olunur. Rus xalq təbabətində 
sarımsaq sidikqovucu, qurdqovucu, sayıqlamaqla baş verən 
qızdırmalarda işlədilir.  

Xalq təbabətində sarımsaqla bəzi yoluxucu xəstəliklə-
rin qarşısı almır, qarın yatalağı, ishal xəstəlikləri müalicə 
edilir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində belə qərara gəlmişlər 
ki, ən güclü fitonsidlər sarımsaq bitkisindədir. Fitonsidlərin 
güclü bakterosid təsirə malik olduğu müəyyən edildikdən 
sonra onlardan müxtəlif dərman preparatları hazırlamaq 
mümkün olmuşdur. Sarımsaqda tapılan fitonsidlər strepko-
ku, stafilak çöpünü, yatalaq bakteriyalarını, vərəm çöplərini 
və başqa mikrobları məhv edir. Bu bitki mədə-bağırsaq üzv-
lərində olan vəzilərin şirə ifrazetmə fəaliyyətini artırır. Sa-
rımsağı çeynədikdə o, bir neçə dəqiqədən sonra ağız boşlu-
ğundakı bakteriyaları məhv edir. Sarımsaq həm də qrip və 
angina xəstəliklərini sağaldır. Bunun ücün sarımsağı əzib 
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tənzifdən keçirmək və burun nahiyəsinə bir neçə damcı 
damızdırmaq kifayətdir. Sarımsaq bitkisinin quru cövhərini 
öd kisəsinin iltihabında tətbiq edirlər. İnfakt, stenokardiya, 
skleroz, iflic xəstəliklərinin müalicəsində, müxtəlif şirələrin, 
başda əmələ gələn sislərin yox edilməsində, görmə qabi-
liyyətinin artırılmasında sarımsaqdan istifadə olunur. Bun-
dan başqa, sarımsaq orqanizmin müqavimətinin artırılma-
sında, qarın yatalağı, dizenteriya, vəba və s. xəstəliklərin 
müalicəsində işlədilir. Sarımsaqdan işlənib hazırlanan prepa-
ratlar nəticəsində bakterisid xəstəliklərin, eləcə də toxuma-
ların bərpa olunmasına, soyuqdəymə xəstəliklərinə qarşı 
orqanizmdə immunitetin fəaliyyətinin güclənməsinə nail 
olunmuşdur.  

Sarımsaqdan alınan preparatların müxtəlif xərçəng xəs-
təliklərinə qarşı mexanizmini öyrənərək belə nəticəyə gəl-
mişik ki, bu preparatlar xərçəng çöplərinin inkişafını da-
yandırmağa qadirdirlər. Bir qrup yapon alimi sarımsaqdan 
yeni preparatlar hazırlayıb orqanizmdə inkişaf edən xərçəng 
çöplərinin inkişafını dayandırmaq əleyhinə immunitet 
yaratmışdır. 

Yuxarıda qeyd etdiyiniz xəstəlikləri müalicə etmək 
üçün: 350 q sarımsaq bitkisinin soğanağını yuyub həvəngdə 
əzir, əzilmiş sarımsağın şirəsindən 200 q götürüb, ona 200 
ml 96% spirt əlavə edilir. Alınan məhlul gildən hazırlanmış 
qaba yığılır, qabın ağzı möhkəm bağlanıb qaranlıq və sərin 
yerdə 10 gün müddətində saxlanılır. 10 gündən sonra bu 
maye kətandan süzülür. 2-3 gündən sonra bu məhlulla müa-
licəyə başlamaq olar. Bundan 50 qram soyuq südə bir neçə 
damcı töküb gündə 3 dəfə yeməkdən 20-30 dəqiqə qabaq qə-
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bul etmək məsləhət görülür. Sarımsaqdan alınan şirə ilə də-
ridə əmələ gələn ziyillərin, ekzema və səpgilərin, yaraların 
müalicəsində istifadə edilir. Şirəsini başın dərisinə sürtərək 
tükün tökülməsinin qarşısı alınır. Son iki ildə Amerikanın 
milli institutunda aparılan tibbi təcrübələr zamanı isbat 
olunmuşdur ki, hər gün qida ilə 5 qram sarımsaq yedikdə 
xərçəng xəstəliyinə tutulmağı 10% aşağı salır. 

Qidalılıq və müalicə əhəmiyyətinə görə hər adam il ər-
zində 8-8,5 kiloqram sarımsaq və soğan yeməlidir. Sa-
rımsağın soğanağından tamlı qatqı kimi bir çox soyuq, isti 
və müalicəvi xörəklərin, eləcə də müxtəlif salatların hazır-
lanmasında, kolbasa və konserv sənayesində istifadə olunur. 
Sarımsaqdan turşuya qoyulmuş tərəvəz məhsullarının 
tərkibinə qatılır və tamlı şorabalar qoyulur. 

Çox dərdlərin dərmanıdır. Ağız boşluğunda əmələ gə-
lən səpgiləri, dişdibi xəstəlikləri, mədə-bağırsaqda əmələ 
gələn səpgiləri, orqanizmin daxilində əmələ gələn yaman 
(xərçəng) şişləri yandırır və büzüşdürür. Sarımsağın iyi xoşa 
gəlməsə də, bağırsaqda olan bütün qurdları tökür. Sarımsaq 
göz qişalarında olan qızartıları yox edir, görmə qabiliyyətini 
artırır, dırnaq qırılmasının qarşısını alır, boyatma vəzilərini 
inkişaf etdirir, qan təzyiqini aşağı salır. 

 
Qabaq 

 
Müdriklərin məsləhətinə görə qabaqdan (boranı, bal-

qabaq, kudu) hazırlanmış xörəklər ağız boşluğunun quru-
masına, tüpürcək vəzisinin tənzimlənməsinə kömək edir, 
tərləmənin qarşısını alır, susuzluğu aradan qaldırır. Qabaq-
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dan hazırlanan xörəklər bədənin bütün orqanlarını yum-
şaldır, yorğunluğu, başgicəllənməsini, zəifliyi aradan qal-
dırır, qançır, sinə, oynaq ağrılarına kömək edir, bədəndə 
temperaturu tənzimləyir. Bəlğəm, göy öskürək, soyuqdəymə, 
sətəlcəm zamanı xəstəyə bəhməzli (doşab) qabaq aşı vermək 
effektlidir. Qabaqdan hazırlanmış xörəklər mədə-bağırsaqda, 
ağız boşluğunda, bronxlarda, ağciyərdə əmələ gələn səpgiləri 
sağaldır. Qabaq mürəbbəsi yorğunluğu aradan qaldırır, 
insanın iş qabiliyyətini artırır, onda şən əhvali-ruhiyyə 
oyadır. Qabağın toxumu (tumu) da müalicə əhəmiyyətlidir. 
Mədə-bağırsaq xorasında, ağız, dil, bronx və ağciyərlərdə 
yaranan səpgilər zamanı, eyni zamanda vərəm xəstəliyinin 
müalicəsində faydalıdır. Qabaq toxumundan çəkilən yağ 
yuxusuzluqda, sidik yolunda əmələ gələn iltihabi xəstəliklər 
və soyuqdəymə zamanı tətbiq edilir. Ümumiyyətlə, 
qabaqdan hazırlanan xörəklər yumşaldıcı xarakter daşıyır. 

 
Qarpız 

 
Ağız boşluğunun qurumasına, susuzluğa, tüpürcək 

vəzisinin tənzimlənməsinə kömək edir. Qarpız, həmçinin 
orqanizmin temperaturunu və qan təzyiqini də tənzimləyir, 
həzmi asanlaşdırır, ağızda acılığı yox edir. Böyrəkdən si-
diyin süzülməsini, sidik yolunda ifrazı asanlaşdırır. Qar-
pızdan hazırlanan mürəbbə və həmçinin toxumundan çəkilən 
yağ qan təzyiqini, sinir sistemini, ödü, böyrək, oynaq, sidik 
yolunda əmələ gələn duzlaşmanı, kirəci, daşlaşmanı əritmək 
və tənzimləmək üçün müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. 
Qarpızın şirəsini, mürəbbəsini, qabığını dəfnə yarpağı ilə 
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təpitmə edib, yatmamışdan əvvəl 10-15 dəqiqə üzdə 
saxlamaq, sonra onu ilıq su ilə yumaq, üz dərisində əmələ 
gələn ləkələri səpgiləri təmizləyir. Qarpızı acqarına yemək 
məsləhət deyil, isitmə, qızdırma əmələ gətirir. Yatarqarına 
da qarpızı çox yemək narahatçılıq yaradır. 
 

Yemiş (qovun) 
 
Müalicəvi əhəmiyyətə malikdir. Yemiş istilik verdiyi 

üçün acqarına yemək məsləhət deyil. Onu xörəkdən sonra da 
yemək həzmi ağırlaşdırır. Bununla belə, yemişin özünün və 
qurudulmuş qabığının yeyilməsi, oynaqlarda, böyrəklərdə, 
sidik yolunda əmələ gələn duzlaşma, kirəcləşmə, daşlaşmanı 
əridir. Xüsusilə, yemişin qurudulmuş qabığının təpitməsi 
zökəmi aradan qaldırır, şişlərin, göyərmənin, bədəndəki 
zədələrin də müalicəsini tezləşdirir. Ümumiyyətlə yemiş qa-
bığı (quru), toxumu (tumu) qaraciyər xəstəliyinə, bağırsaqda 
və sidikdə olan yararsız maddələrin ifrazına sidik yolunda 
olan ağrılara, quru öskürəyə və bəlğəmin müalicəsinə yaxşı 
təsir göstərir, sinə ağrısını azaldır. 

 
Çuğundur 

 
Çuğundur cinsinin dünya florasının tərkibində 12 növü 

yayılmışdır. 
Tərəvəz çuğunduru qiymətli qida və dərman əhəmiy-

yətli texniki xüsusiyyətlərə malik bitkidir. Tərəvəz çuğundu-
runun kök-meyvəsindən 12%-ə qədər şəkər, 1,7% zülali 
maddə aşkar edilmişdir. Şəkərin tərkibi-saxaroza, qlükoza və 
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fruktozadan ibarət olduğundan, bu da şəkərli diabetə tutul-
muş xəstələrdə maddələr mübadiləsinin normal gedişinə 
səbəb olur. Çuğundurun tərkibində olan üzvü turşular (quzu-
qulağu, alma, limon və s) orqanizmdə maddələr mübadilə-
sinin normal getməsinə şərait yaradır. Kökmeyvənin tərki-
bindəki 1,2% pektin, 5-15 mq% betain, askorbin turşusu, 
0,02 mq% B„ 0,04 mq%, B2, PP, 0,2 % foli turşusu, karotin 
(provitamin A), 288 mq% kalium, 40-45 mq% manqan, 
1400 mk/q % 100 dəmir, 140 mk/q 100 mis, vanadium, bor, 
yod, litium, molibden, ribidium, ftor, sink və s. makro və 
mikroelementləri də aşkar edilmişdir. Çuğundurun təzə şirəsi 
ilə bir çox xəstəliklərin, o cümlədən spazmanı, damar geniş-
lənmələrini, sklerozu müalicə etmək üçün gözəl vasitə hesab 
edilir. Bundan əlavə, şirədən qanyaratma, mədə şirəsi vəzisi-
nin fəaliyyətinin artırılmasında, yoğun bağırsağın normal iş-
ləməsində, bağırsaqda miqroorqanizmlərin normada saxla-
nılmasında, artıq olan xolesterinin orqanizmdən kənar edil-
məsində geniş istifadə edilir. Çuğundur şirəsindən kapilyar 
və qan damarlarının fəaliyyətinin artırılmasında, damarlarda 
baş verən spazmaların aradan götürülməsində, xərçəng çöp-
lərinin inkişafının dayandırılmasında, maddələr mübadilə-
sinin nizama salınmasında, cinsi vəzilərin normal işləməsin-
də, eləcə də görmə qabiliyyətinin artırılmasında istifadə olu-
nur. Şəkər çuğundurundan kolitdə, aterosklerozda, tireotok-
sikozda, aritmiyada, hipertoniya xəstəliklərində, qaraciyər, 
atomya (tonusun zəifləməsi), xroniki qəbizlikdə tətbiq edilir. 
Qanın tərkibində olan dəmir azlığını aradan qaldırmaq üçün 
çuğundur şirəsini bərabər miqdarda kök və qara turpun şirəsi 
ilə qarışdırıb gündə 5 dəfə bir xörək qaşığı qəbul etməyi 
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məsləhət görürlər; 
Çuğundurun müalicəvi xüsusiyyətləri bizim eradan 

çox-çox əvvəl o dövrün məşhur tibb alimlərinə Hippokrata, 
Qalenə, Dioskoridə, İbn Sinaya, Paraselə və s. tanış idi. On-
lar şəkər çuğundurundan hazırladıqları reseptlərlə qanazlı-
ğını, mədə və onikibarmaq bağırsaqda baş verən nasasız-
lıqları, qaraciyərdə baş verən pozğunluqları müalicə edər-
mişlər. İbn Sina təzə çuğundurdan hazırladığı məlhəmi limfa 
düyünlərində əmələ gələn Şişlərin üzərinə yaxıb müalicə 
edərmiş. Hippokrat çuğundurdan 10-dan artıq müalicə pre-
paratları hazırlamışdır. Qədim əlyazmalarında çuğundurla 
bir çox xəstəliklərin müalicəsi haqqında maraqlı məlumat-
lara rast gəlmək olar. Keçmişdə çuğundurla müalicə edilən 
xəstəliklərin nəzəri və praktiki xüsusiyyətləri işlənib hazır-
lanmışdır. Qırmızı çuğundurun tərkibində alkoloid təbiətli 
betain və betanin zülal maddələrinin aşkar olunması çuğun-
durun dietologiya sahəsində birincilər sırasına sıxmasına 
səbəb olmuşdur. Çuğundur şirəsi zülalın həzm olunmasını 
asanlaşdırır, xolin maddəsinin əmələ gəlməsində iştirak edir, 
qanda normadan artıq olan xotesterini normaya salır, yağ 
mübadiləsini yaxşılaşdırır və s. Betain və betanin lipid 
təbiətinə yaxın olub qaraciyərdə gedən piy mübadiləsini qay-
daya salır. Orqanizmdə olan ağır metalların, zəhərli toksiki 
maddələrin kənar olunmasında çuğundur şirəsi böyük rol 
oynayır. Bu yaxınlarda çuğundurun tərkibindən tapılan U 
vitamininin bişirilmiş çuğundurun tərkibində parçalanmadan 
qaldığı aşkar olunmuşdur. U vitamini orqanizmdə azlıq 
edərsə, onda mədədə və onikibarmaq bağırsaqda yaraların və 
eləcə də müxtəlif təbiətli bir sıra allergiya xəstəliklərinin 
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meydana çıxmasına səbəb olur. Çuğundurun tərkibində 
çoxlu miqdarda manqan və yod elementlərinin olması 
nəticəsində damarların tonusu nizamlanır və qanda əmələ 
gələn trombunin qarşısı alınır. Çuğundurun tərkibindəki 
kobalt elementi B12 vitaminin sintezində böyük rol oynayır 
ki, bu da öz növbəsində foli turşusunun B9 vitamininin əmələ 
gəlməsinə şərait yaradır. B9 vitaminin təsiri nəticəsində 
qanda erotrositlərin, qara ciyərdə isə metonin zülalının əmələ 
gəlməsi (sintezi) meydana çıxır. Sonra elmi əsaslarla isbat 
edilmişdir ki, başda tükün tökülməsi hormon pozuntularının 
baş verməsi ilə yanası, metanin amin turşusunun çatışmazlığı 
ilə də baş verir. Çuğundurun tərkibindəki dəmir elementinin 
çoxluğu nəticəsində qanda dəmir elementi nizamlanır, bunun 
nəticəsində hemoqlobinin tərkibində olan dəmir elementi 
özünə O2-i birləşdirib toxuma və hüceyrələri O2-lə təmin 
edir. Çuğundurun tərkibindəki kalsium elementinin natrium 
elementinə 10:1 nisbəti qanda kalsiumu həll edib orqa-
nizmdən təmizlənməsinə şərait yaradır. Çuğundur orqanizmi 
kalium, kalsium, fosfor, natrium və xlor elementləri ilə 
təmin etdiyi üçün insanı gərgin əsəb sistemlərindən qoruyur. 
Həkimlər profilaktiki olaraq bir sıra xəstəliklərin qabaqcadan 
qarşısını almaqdan ötrü bir neçə ay müddətində hər gün 1-2 
xörək qaşığı yeməkdən qabaq çuğundur şirəsi qəbul etməyi 
məsləhət görürlər. 

Çuğundurun tərkibindəki fenol xüsusiyyətli antosian 
maddələri əlavə yardımçı vasitə kimi xərçəngin orqanizmdə 
yaranmasının qarşısını alır. Çuğundurun tərkibində olan fe-
nol və antosian birləşmələrinin xərçəng xəstəliklərinə olan 
təsir mexanizmi dazıotundan, qara qarağatdan, qaragilədən, 
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dəmirovotundan, fenol və antosian birləşmələrindən 8 dəfə 
güclüdür. Uzun sürən yuxusuzluğu aradan qaldırmaq üçün 
yatmağa bir saat qalmış çuğundur şirəsinə bal qatıb içməyi 
məsləhət bilirik. Kök şirəsi ilə çuğundur şirəsini qatıb, «sağ-
lamıq eliksiri» hazırlayırlar. Bu şirənin tərkibinə əlavə ola-
raq, kərəviz, alma və xiyar şirəsi əlavə edib daxilə qəbul edə-
rək orqanizmin sağlamlıq durumunu artırırlar. Xalq təba-
bətində çuğundur şirəsini balla qatışdırıb vərəm və qan-
azlığında istifadə edirlər. 

Siz çox dəhşətli səslənən iki kəlmədən ibarət «döşdə 
xərçəng» sözünü eşitməmək üçün, bunun qarşısını almaq 
üçün, çuğundurdan alınmış şirədən istifadə etməyi məsləhət 
görürlər. Xalq təbabəti ilə məşğul olan bir qoca qadın nəvə-
sinə məsləhət görmüşdür ki, əgər istəyirsənsə döş vəzilərində 
«xərçəng» əmələ gəlməsin onda həmişə döş nahiyəsinə çu-
ğundur şirəsi sürt. Çuğundur bitkisi qadınların əsl tərə-
vəzidir. 

Yarpağını bişirib, qatıq-sarımsaqla yemək mədə-bağır-
saq xəstəliklərinə, dalaq şişməsinə, ağrıların tənzimlən-
məsinə, böyrək xəstəliyinə yaxşı təsir göstərir. Çuğundurun 
özünün və yarpağının həlimi bəlğəm, göyöskürək xəstəlik-
lərinə, soyuqdəyməyə, sətəlcəmin müalicəsinə yaxşı kömək 
edir. 

Çuğundur yarpağının təpitməsi çiban, sızanaq, yanıq, 
oynaq ağırlarına, yel xəstəliyinə müalicəvi təsir göstərir, bu 
saçtökmənin də qarşısını alır. Çuğundur həlimi bağırsaqları 
yumşaldır. Kökəlməyə müsbət təsir göstərir. 

Çuğundur qiymətli tərəvəz bitkisi olduğundan ondan 
müxtəlif xörək növləri: borş, vineqret, şoraba və istənilən 
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iştahaçıcı salat növləri hazırlanır. Çuğundur tez emal olunan 
tərəvəz növüdür. Çuğundurdan hazırlanan xörəklər nəinki 
faydalı, həm isə dadlıdır. 

 
Turp 

 
Bu cinsin dünya florasının tərkibində 9 növünə rast gəl-

mək olar. Qafqazda 4, o cümlədən Azərbaycanda 3 növünə 
təsadüf olunur. 

Ağ turp ikiillik, qırmızı turp birillik olub, tezyetişən tə-
rəvəz və müalicəvi xassəyə malikdirlər. Dadına, iyinə, kim-
yəvi tərkibinə görə onlar bir-birinə çox yaxındır. Bitkilər 
latınca «iri turp», «xırda turp» adlanır. 

Azərbaycanda yayılmış sort və formaların rənginə görə 
onlar «ağ turp», «qırmızı turp» kimi tanınır. Bunların qara, 
qırmızı, bənövşəyi, ağ, yaşımtıl, narıncı, sarı və s. rəngli 
sortları da vardır. Bunlardan ağ turp öz məhsuldarlığı, 
qırmızı turp isə tezyetişkənliyi ilə seçilir. Ağ turp sortu 
torpaq-iqlim şəraitindən, becərilmə aqrotexnikasından asılı 
olaraq hər hektardan 300 sentnerdən 1200 sentnerədək 
kökmeyvə verir. Qırmızı turp səpindən 20-25 gün sonra 
yeyilən kökmeyvə əmələ gətirir ki, bunun da hesabına il 
ərzində 3-4 dəfə məhsul götürmək mümkündür. 

Ağ turpda sulu karbonlar 7-8, şəkərlər 2-6%, zülallar 
1,5-2,5%, yağlar 0,2%, sellüloza 1,5%, kül elementləri 1%, 
qırmızı turpda uyğun olaraq 4-5% sulu karbonlar, şəkər 1-
4%, yağ 1-1,3%, sellüloza 0,8% və s. aşkar edilmişdir. 
Bundan başqa ağ turpun tərkibində 65 mq%-ə qədər C 
vitamini, 0,03% A (provitamini), 0,03%- B„ 0,02 %- B2, 
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0,1% - PP vitamini, qırmızı turpda isə uyğun olaraq 11-14 
mq% C, 0,06% - A, 0,03-B„ 0,02%-B2, 0,1%-PP vitamini 
tapılmışdır. Ağ və qırmızı turpun tərkibində yuxarıda 
göstərilən qiymətli maddələrlə yanaşı, əvəzedilməz amin 
turşularından lizin, sistidin, metönin, mineral duzlardan 
kalium, kalsium, fosfor, dəmir, fitonsidli birləşmələrdən 
metilmerkatan, qlükozidlərdən allil-xardal yağı, lizosim, 
simiqrin və s. vardır. 

Turplardan qidalanmada müntəzəm istifadə etdikdə in-
sanın iştahası artır, əmələ gələn artıq turşuluq neytrallaşır və 
toplanan zərərli maddələr həll edilərək bədəndən xaric 
olunur. Maddələr mübadiləsini nizamlayır, sinqa xəstəliyinin 
qarşısını alır, fermentləşdirmə prosesini fəallaşdırır. 

Turpların tərkibində olan maddələr, o cümlədən qlüqo-
zidlər yağlı, piyli xörəklərin həzminə, yağların sabunlaş-
masına şərait yaradır. Bununla da bir sıra qaraciyər və öd 
xəstəliklərinin qarşısı alınır. Turpun kökmeyvəsində olan 10-
12 faizə qədər pektin maddəsi insan orqanizmində olan 
radioaktiv maddələri zərərsizləşdirir və onları bədəndən xa-
ric edir. Ağ turpun kökmeyvəsindən 30%-li sirkə hazırlanır. 
Ondan öd yolu və öd kisəsi xəstəliklərinin müalicəsində 
istifadə edilir. Müalicə məqsədi ilə həmin şirədən 6-8 həftə 
ərzində hər gecə 100 ml içmək, sonra bu dozanı yavaş-yavaş 
gündə 400 ml-ə çatdırmaq məsləhətdir. 

Turp şirəsini balla 1:1 nisbətində qarışdırıb tənəffüs 
yollarının selikli qişasının zədələnmələrinin, öskürək və səsi 
batmış xəstələrin müalicəsində istifadə edilir. Bunun üçün 
gündə üç dəfə olmaqla 2 xörək qaşığı (uşaqlara 2 çay qaşığı) 
içməyi məsləhət görürlər. Həmin qarışıqdan XX-XXI əsrin 
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ən geniş yayılmış xəstəliklərindən olan öd kisəsində və 
böyrəkdə toplanmış daşı əritmək, eyni zamanda atereskle-
rozun (huşsuzluğun) qarşısının almaq üçün istifadə edilir. Bu 
məqsədlə gündə 3 dəfə olmaqla yeməkdən 15 dəqiqə qabaq 
hər dəfə də 33 ml şirə qəbul etməyi məsləhət görürlər. 

Ağ turpdan dilin iflici zamanı da istifadə etmək olar. 
Bunun üçün xəstələnmiş şəxsə ağ turpun kəsilmiş, olduqca 
zəif, xırda hissəsini yavaş-yavaş çeynətmək məsləhət görü-
lür. Ağ turpun şirəsini yağla (xüsusən badam yağı) ilə qarışı-
ğından istifadə etməklə qulaq ağrısı xəstəliklərinin, o cümlə-
dən qulaqda yaranmış qıjıltının müalicəsində yaxşı nəticə 
verir. Həmin qarışıqdan azacıq qulağa damcıladıb ağrını ara-
dan götürürlər. 

Ağ və qırmızı turpdan mədə-bağırsaq yaralarının, 
qastrid xəstəliyinin müalicəsində, mədədə olan turşuluğun 
azaldılıb normaya salınmasında, həm də bağırsaq soyuqdəy-
mələrində istifadə etmək olar. Turp beyin fəaliyyətini artırır, 
mərkəzi sinir sisteminin işini yaxşılaşdırır. Bədənə istilik və 
quruluq verir, gəyirmə yaradır, köpü azaldır, üzün rəngini 
yaxşılaşdırır. 

Qədim xalq təbabətində turpun yerüstü hissəsini qay-
nadaraq suyunu toplayıb ondan sidik kisəsində olan daşı ərit-
mək üçün istifadə etmişlər. Turpun kök meyvəsinin içərisini 
oyub oraya gülyağı tökür, sonra od üzərində isidib qulaq 
ağrısı zamanı damcıladırlar. Turpu deşib ora 4 ədəd şalğam 
toxumu qoyur, ağzını isə kəsiyi ilə bağlayır, onu xəmirə 
büküb od üzərində tam bişirdikdən sonra təbii həb kimi bal 
ilə üç gün yeyirlər. Bir neçə gün fasilə verdikdən sonra 
əməliyyat bir də təkrar olunur. Bu sidik kisəsindəki daşı 
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əritmək üçün faydalı hesab edilir. Ağ turpun toxumlarından 
sənayedə qiymətli turp yağı emal edilir. Həmin yağ xörəkdə 
istifadə edildikdə qanda xolesterinin miqdarını azaldır, 
ateresklerozun qarşısını qismən alır. 

Ağır xörəklərin həzminə yaxşı kömək edir, iştahanı 
artırır, gəyirmə gətirir. Turp sidik yolunu təmizləyir, ifrazı 
asanlaşdırır. Turpun özəyi, yarpağı böyrək, oynaqlar və sidik 
yolunda kirəcləşməni, duzlaşmanı, daşlaşmanı əritməyə 
yaxşı təsir edir. Turpun içini oyub gül yağını içinə töküb 
qızdırdıqdan sonra qulağa tökməklə qulaq ağrısı kəsilir. Turp 
üzü təravətləndirir. Onun toxumundan, çiçəyindən dəmləyib 
içmək böyrəklərdən daşı tökməyə, oynaqlarda gedən 
duzlaşmanın müalicəsinə yaxşı təsir edir. 

 
Kök 

 
Dünya florasında kök cinsinin 60-a qədər növü yayıl-

mışdır. Kök cinsinə daxil olan növlərin əksəriyyəti birillik, 
ikiillik kökümeyvəli ot bitkiləri sayılır. Dünyada kökün 50-
dən artıq sortu becərilir. 

Əkilən kök ikiillik, ətli kökümsovu olan ot bitkisidir. 
Qida və ədviyyat kimi ən qiymətlisi qırmızı, narıncı-qırmızı, 
bəzən sarı, bənövşəyi, ağımtıl-yaşıl, tünd bənövşəyi rəngdə 
olan kök sortlarıdır. Kökümsovunun tərkibində 88,8% su, 
1,1% azotlu birləşmələr, 0,2% piyli yağ, 9,2% sulu karbo-
hidratlar, meyvəsinin tərkibindən 28,50 mq% K, 19,20% Ca, 
3,60 mq% Mg, 0,07 mq% Fe makroelementləri və 19,70 
mq% Mn, 8,63 mq% Cu, 27,90 mq% Zn, 0,56 mq% Cr, 
14,56 mq% Al, 64,04% Ba, 0,20 mq% Se, 1,04% mq Ni, 
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7,60 mq% Sr, 0,48 mq% Pb, 67,20 mq% B, 0,09 mq% J, 
3,90 mq% Br mikro-elementləri vardır. Bundan əlavə, 
meyvələrdə vitamin qruplarından 25 mq% A, B„ B2, B6, D, 
H, E, K və PP, piy və efir yağı, flavonoid birləşmələri, 
fizioloji fəal maddələrdən – sterol, lesitin və s. fermentlər 
tapılmışdır. Kökümsovu adi və bişirilmiş halda istifadə 
edilir. Bunu xırda-xırda doğrayıb ədviyyat kimi bir çox 
xörəklərin və qida məhsullarının tərkibinə qatqı kimi əlavə 
edirlər. 

Kökdən alınan karotin, şirə və cövhərlər bir çox xəstə-
liyin sağalmasına müsbət təsir göstərir. Bunlardan qanaz-
lığında və hipertoniya xəstəliyində və eləcə də südü az olan 
qadınlar istifadə edə bilərlər. Kökün sellüloz hissəsindən isə 
orqanizmdə əmələ gələn xolesterinin kənar edilməsində isti-
fadə olunur, qırmızı rəngli kökdən alınan karotinoid piy, kə-
rə və marqarin məhsullarının rənglənməsində tətbiq olunur. 

Toxumun tərkibində 13% yağ, 1,6% efir yağı vardır. 
Çiçəklərinin tərkibindən antosian və flavonoid maddələri, 
yaşıl hissəsindən isə karotin və s. alınır. 

Kökün toxumlarından hazırlanan daukarin preparatın-
dan qıcolmada və qan damarlarının genişlənməsində istifadə 
olunur. 

Tərkibində zəngin vitaminlərin olması ondan avitami-
nozda, qanazlığında, ürək-damar xəstəliklərində, eləcə də 
qaraciyər, böyrək xəstəliyində, görmə pozğunluqlarında, 
qəbizlikdə və s. istifadəyə imkan verir. Xalq təbabətində 
yerkökünün meyvələrindən alınmış şirəni bal ilə qarışdırıb 
(1:1 nisbətində) soyuqdəymədə, mədə-bağırsaq pozğunluq-
larında istifadə edilir. Bundan əlavə, onun şirəsindən ağızda 
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baş verən iltihabın aradan qaldırılmasında istifadə olunur. 
Toxumlarından hazırlanan cövhərlərdən böyrək və sidik 
kisəsindən daş və qumun kənar olunmasında istifadəsi, duz 
mübadiləsi pozulduqda isə daxilə qəbul edilməsi məsləhət 
görülür. 

Yerkökü qanazlığı, ürək-damar, böyrək xəstəliklərinə 
yaxşı təsir göstərir, bədəndə olan zərərli mikrobları məhv 
edir. O, bəlğəm, göyöskürəyin müalicəsində effectlidir. Bu-
nunla yanaşı yerkökü sidik yollarının təmizlənməsinə və 
böyrəyin fəaliyyətinə də kömək edir, mədəni möhkəmlədir, 
həzmi yaxşılaşdırır. Yerkökü mürəbbəsi əhvali-ruhiyyəni 
yüksəldir, tərəfləri fizioloji cəhətdən aktivləşdirir. Bədəndə 
baş verən süstlüyün qarşısını alır, bədəni gümrahlaşdırır, 
müqavimətini artırır. O, həmçinin qaraciyərin fəaliyyətini 
tənzimləyir, bağırsaqları yumşaq saxlayır, ifrazı asanlaşdırır. 
Dişdibi ətlərinin müalicəsinə yaxşı təsir göstərir, ağız qu-
rumasının qarşısını alır, tüpürcək vəzisini tənzimləyir, iştah-
sızlığı aradan qaldırır, gözün görmə qabiliyyətini artırır. 
Yerkökü şirəsi qəbul edən adamın sifəti duru olur. Hamilə 
qadınlara yerkökü şirəsi qəbul etmək məsləhətdir. 

Kökdən hazırlanmış maskalardan kosmetikada geniş 
istifadə olunur. Qırmızı rəngli kök meyvəsinin tərkibində 
çoxlu karotin olduğuna görə, onu nazik hissələrə bölür və 
irinli yaraların, yanıqların üzərinə qoyub müalicə edirlər. 

 
Pomidor 

 
Adi pomidor – Bu, birillik ot bitkisi olub, mədəni hal-

da geniş surətdə əkilib-becərilir. Yarpaqları lələkşəkilli par-
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çalanandır, çiçəkləri sadə və yaxud mürəkkəb olub, tacı sa-
rımtıldır. Meyvəsi giləmeyvə olub ətli, şirəli və çoxtoxum-
ludur. Pomidorun vətəni Cənubi Amerika hesab edilir. 

Meyvəsindən təzə və konserv halında qida kimi geniş 
surətdə istifadə edilir. Birinci dəfə pomidor hindu tayfaları 
tərəfindən Peruda mədəni halda əkilib becərilmişdir. Oradan 
da, şimala doğru yayılaraq Meksikaya qədər gəlib çıxmışdır. 
XVI əsrin ortalarında pomidor İspaniyaya gətirilmiş, oradan 
da Avropa ölkələrinə yayılmışdır.  

Birinci dəfə pomidordan bəzək bitkisi kimi istifadə 
edilmiş, sonralar dərman bitkisi kimi əkilib becərilmişdir. 
Nəhayət, XIX əsrdə qida kimi istifadə edilməyə başlan-
mışdır. Avropalılar pomidorun qida və müalicəvi xüsu-
siyyətləri haqqında biliklərə yiyələndikcə, bu bitkiyə maraq 
ildən-ilə artmağa başlanmışdır. İlk anlar rus xalqı bu bit-
kidən qida kimi istifadə etməyə çox ehtiyatla yanaşmış, uzun 
müddət tərəddüd etmiş və onu «quduz giləmeyvə» ad-
landırmışlar. Ona görə də pomidordan uzun müddət qida 
kimi yox, ancaq müalicə məqsədləri üçün istifadə etmişlər. 
Buna görə də Krımda, Volqanın aşağı sahələrində Astraxan 
vilayətində pomidoru dərman bitkisi kimi əkib becərməyə 
başlamışdılar. Pomidor meyvəsindən müvəffəqiyyətlə müx-
təlif növ çibanların müalicəsində istifadə etmişlər. XIX əsrin 
axırlarında isə pomidordan qida kimi istifadə edilməyə baş-
lanmışdır. Bu dövrdən başlayaraq pomidordan şi, şolyanka, 
borş, ət xörəklərinin, quş, balıq, istənilən salat növlərinin 
tərkibinə iştahaçıcı ədviyyat kimi əlavə etməyə başlamışlar. 
Hazırda pomidordan qida kimi dünyanın əksər ölkələrində 
istifadə edilir. Pomidorun meyvəsinin tərkibində 95% su, 6% 
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şəkər, 1,7% üzvü turşular (xüsusən də limon və alma), 0,3% 
pektin, 0,8% sellüloza, 0,7% kul, 0,33% piy maddəsi, 1,2% 
karotin, həmçinin fitonsid, ferment maddələri, A, C, B„ B2, 
B3, B6, B9, H, E, PP vitaminləri, çox miqdarda xüsusilə də 
dəmir, kobalt, sink makro- və mikroelementləri, mineral bir-
ləşmələri o cümlədən də ən çox kalium, manqan duzları və s. 
aşkar edilmişdir. Yaxın illərdə nadir kəşfə nail olunmuşdur: 
yəni pomidorun meyvəsi xərçəng çöplərinin inkişafını 
dayandırmışdır. Xəstələr arasında elə bir hadisə olmamışdır 
ki, pomidor meyvəsi xərçəng xəstəliyinə tutulmuş insanları 
sağaltsın. Heç bir mübahisəyə səbəb olmadan profilaktik 
vasitə kimi pomidor xərçəng xəstəliyinin müalicəsində 
müsbət rol oynaya bilər. Belə ki, xərçəng xəstəliyinə tu-
tulmuş xəstə pomidordan bir müddət yedikdən sonra özündə 
gözlənilmədən vəziyyətinin get-gedə yaxşılaşdığını və 
tamamilə sağaldığını sevinclə yaxınlarına bildirir. Alimlər 
belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, pomidora parlaq-qırmızı rəng 
verən likopin piqmenti bağırsaqlarda, qida borusunda, mədə 
və ağ ciyərlərdə baş verən xərçəng çöplərinin inkişafını 
dayandırmaq qabiliyyətinə malikdir. O, xərçəngin orqanizm-
də törətdiyi zərərli təsirləri aradan qaldıraraq orqanizmdə 
olan sərbəst radikalları zərərləşdirir. Pomidor xərçəngi müa-
licə edir.  

Likopin predmeti ən çox xərçəng xəstəliyinə tutulmuş 
qadınlara müsbət təsir göstərir. Belə ki, β – karotin A vita-
mininin sələfi hesab edilir. Β – karotin antioksidant fəallı-
ğına görə 2 dəfə A vitaminindən güclüdür. Likopin piqmenti 
ancaq yağda həll olunur. Pomidoru ən çox bitki yağı, qay-
maq və yaxud yağ təbiətli qida məhsulları ilə yedikdə yaxşı 
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effekt verir. Yaxşı olar ki, pomidoru yağdan düzəldilmiş 
buterbrodla qəbul edəsiniz. 

Müalicəvi xüsusiyyətlərinə görə qırmızı pomidor birin-
ci, ikinci yeri isə tomat şirəsi və konservləşdirilmiş tomat 
tutur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, likopin ən çox açıq sahə-
lərdə əkilmiş tünd qırmızı rəngli pomidorda çox olur. Yəqin 
ki, oranjereya şəraitində becərilən sarı rəngli pomidorun ola 
bilsin ki, yaxşı dadı olsun, lakin müalicəvi xüsusiyyətləri 
çox aşağı olsun. Yaşıl pomidorun tərkibi kalium elementi ilə 
zəngin olmasına baxmayaraq demək olar ki, tərkibində 
likopin maddəsi heç yoxdur. 

Yapon alimləri bu yaxınlarda gözlənilməz bir xəbər 
vermişlər. 

Onlar SPID-ə qarşı yeni preparatlar hazırlayan zaman 
tomat şirəsindən istifadə etməyə başlamışlar. Bu hələ 
gələcəyin işidir. Hazırda mütəxəssislər yetişmiş tünd qırmızı 
rəngli pomidordan xərçəng xəstəliyinə qarşı profilaktik 
vasitə kimi yeməyi məsləhət görürlər. Mütəxəssislər hesab-
lamışlar ki, orqanizmin likopinə qarşı olan tələbatını təmin 
etmək üçün 400 q təzə pomidor, yaxud 2 stəkan təzə tomat 
şirəsi və yaxud da 3 xörək qaşığı tomat pastası qəbul 
edilməlidir. 

İsrail həkimləri sübüt etmişlər ki, likopin nəyinki pro-
filaktik rolu oynayır, ondan müvəffəqiyyətlə xərçəngin 
müalicəsində istifadə etmək olar. 
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Kartof 
 
Qədim dövrlərdə insanlar kartofdan uzun müddət qida 

kimi istifadə etmək sirlərinə bələd olmadıqlarına görə ondan 
(qida kimi) ərzaq kimi istifadə etmirdilər. Az sonra kartof-
dan nişasta almaq məqsədilə istifadə olunmağa başlanmışdır. 
Rusiyada ilk dövrlərdə kartofa «Şeytan meyvəsi» deyirdilər. 
Sonradan Kartofdan ləziz xörəklərin hazırlanma sirlərini 
öyrənib ondan istifadə etməyə başladılar. Ruslar kartofu 
ikinci çörək adlandırdılar.  

Müxtəlif ölkələrin xalqları kartofu bir neçə adla çağı-
rırlar. Məsələn, ispanlar hinduların dili ilə «papa», islandi-
yalılar göbələyə oxşar olduğuna görə «tryuflya», «tartuf-
foli», ingilislər «irlandiya batatı», fransızlar «tomm de terr» 
– «yer alması» və s. adlarla çağırırlar. Rusiyaya kartof 
İspaniyada əkildikdən bir əsr sonra gəlib çıxmışdır. 

Kartof qida əhəmiyyətli, dərman xüsusiyyətli, texniki, 
bəzək və nektar təbiətli bitki sayılır. Kartofun kökyumru-
larının tərkibində insan orqanizmi üçün lazım olan zəngin 
bioloji-aktiv maddələr vardır. Belə ki, onun kökyumrusunda 
76,3% su, 23,7% quru maddə, 17-20,7% nişasta, 0,5-0,8% 
şəkər, 1-2% zülal, 1%-ə qədər mineral maddələr, o cümlədən 
12-15 mq% Ca, 400-500 mq% K, 45-50 mq% P, 1 mq% Fe 
və s. tapılmışdır. Bundan əlavə, tərkibində C, B, B2, Bc, D, 
PP, K, E, U, karotinoid və s. maddələr aşkar edilmişdir. 
İnsan orqanizmi C vitamininə olan tələbatının yarısını 
kartofla təmin edir, zülal maddəsi yüksək bioloji əhəmiyyətə 
malikdir. 

Kartofun sarı sortları karotinlə daha zəngindir, buna 
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görə də bu sortlar çox faydalıdır. Kartofda C vitamini çox ol-
duğu üçün qiymətli ərzaq məhsulu sayılır. 200 qrama qədər 
kartofda olan C vitamini orqanizmin bu vitaminə olan 
gündəlik normasını təmin edir. Lakin kartofu saxladıqda C 
vitamini getdikcə azalır. Yerdən təzə çıxarılmış kartofda C 
vitamini 26-42%-dirsə, yaza qədər bunun ən çoxu üçdə biri 
qalır. Kartofu bişirdikdə də C vitamini itir. Onun mümkün 
qədər çox qalması üçün aşağıdakı şərtlərə əməl etmək məslə-
hətdir: kartofun qabığını soyduqdan sonra suda çox saxlama-
malı, kartofu bişirmək üçün soyuq suya yox, qaynar suya 
salmalı və qazanın ağzını örtüb bişirməli. Kartofdan hazır-
lanmış yeməklərdə C vitamini çox tez itdiyinə görə onu 
ertəsi günə saxlamağı məsləhət görmürlər. 

Kartofda azotlu maddələr zülal, amin və amid birləş-
mələridir. Bunlar 6:3:1 nisbətindədirlər. Kartofun zülalla-
rında bitkilərdə təsadüf edilən amin turşuların demək olar ki, 
hamısı, o cümlədən əvəz olunmaz amin turşuları vardır. Be-
ləliklə, kartofun zülalı qiymətli zülaldır. Kartofda turşu-
lardan: limon, oksalat, süd və alma turşuları vardır. 

Yeyinti sənayesi kartofdan müxtəlif qida məhsulları – 
qızardılmış, dondurulmuş, kartof lopası, krupası və s. isteh-
sal edir. 1 ton kartof yumrusundan 160 kq dekstrin və yaxud 
80 kq qlükoza, 112 litr spirt və yaxud 55 kq maye karbonat 
turşusu almır. Yeyinti tullantılarından isə cem, cecə, jmıx, 
mal-qara üçün vitaminli yem hazırlanır. Standarta uyğun 
gəlməyən kökyumrusundan və yaşıl hissəsindən isə donuz 
və quşlar üçün yem əldə edilir. 100 kq kökyumrusundan 35 
yem vahidi, 2,1 kq həll olmuş formada protein əldə edilir. 
Kartofdan sənayedə fotolentlər, aseton, süd turşusu, 
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plastmas, yapışqan, avtomobil pokrışkaları, kinolentləri, süni 
ipək, yüksək keyfiyyətli lak, boyaq və s. məhsullar istehsal 
olunur. 

Kartofun müalicəvi xüsusiyyətləri xalqlara çoxdan mə-
lum idi. Kartofu çiy halda yastı formada doğrayıb yanıq, 
ekzema olan yerlərə qoyub onları sağaldırmışlar. Kartof bit-
kisi Avropa ölkələrində əkildikdən sonra qısa bir vaxt ərzin-
də sinqa xəstəliyi tamamilə aradan qalxmışdır. Kartof buxarı 
ilə astmatik xəstəlikləri müalicə edirdilər. Tərkibində çoxlu 
K vitamini olduğuna görə sidik qovucu xüsusiyyətinə malik-
dir. Kartof ürək xəstəliyində də istifadə edilir. Çiy kök-yum-
rusundan alman şirəsindən mədə və onikibarmaq bağırsaqda 
olan yaraların müalicəsində geniş tətbiq olunur. Çiçəklərinin 
tərkibində rutin maddəsi ondan tibbdə qan kapillyarlarının 
möhkəmləndirilməsində istifadə edilməsinə şərait yaradır. 

Bir sıra tibb mütəxəssisləri kartofun şirəsindən, bişiril-
məsindən vərəm, ürək-damar, hipertoniya xəstəliklərində, 
mədənin pan-kreatit vəzisinin normal işləməsində, eləcə də 
sidikqovucu vasitə kimi istifadə etməyi məsləhət görürlər, 
Kartofda olan nişastanı un şəklinə salıb dərman həblərinin 
hazırlanmasında istifadə edirlər. 

Tibb praktikasında təzə kartofun şirəsindən istifadə 
edilir, belə ki, o, mədə şirəsinin turşuluğu yüksək olan qast-
ritlərdə, qəbizlikdə və mədənin xora xəstəliyinə müsbət təsir 
edir. Həmçinin kartofun şirəsi hipertoniyada qan təzyiqini 
aşağı salır. Qədimdən çiy kartofu xalq təbabətində də 
işlədirdilər. Çiy kartofu sürtgəcdən keçirib bədənin yanmış 
yerinə, ekzemada və başqa dəri xəstəliklərində də dərinin 
xəstə nahiyəsinə qoyub sağaldırdılar. Bizim hər birimiz 
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yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliklərində kartof buxarının 
müalicə təsirini dəfələrlə şahidi olmuşuq. Üzün dərisi 
gündən quruduqda, yaxud yandıqda dərini yumşaltmaq üçün 
üzə kartofdan maska qoyurlar. Bunun üçün kartofu qabıqlı 
bişirir, sonra qabığını soyur, əzir, qaymaqla qarışdırıb, 
alınmış sıyığı ilıq ikən üzə sürtürlər. Dərini qidalandırmaq, 
həm də müalicə məqsədi ilə ancaq sağlam, xarab olmamış 
kartofdan istifadə etmək olar. Çox cücərmiş və yaşıllaşmış 
kartofu işlətmək məsləhət deyil. 

Kartofdan hazırlanan şirə ilə bir sıra xəstəliklərin – so-
yuqdəymələrin, yaraların müalicəsində, spazmanın aradan 
qaldırılmasında, həmçinin arterial təzyiqin aşağı salınma-
sında istifadə edilir. Kartofun tərkibində asan həzm olan 
şəkər maddəsi kartof bişirilən zaman nişastaya çevrilərək 
ehtiyat halında orqanizmdə toplanır. O şəxslər ki, zöhrəvi 
xəstəliklərə tutulub və eləcə də cinsi ehtiraslara kəskin meyl-
lidirlər, onlara öz qidalanmasında kartofdan istifadə etmək 
məsləhət görülmür. Kartof şirəsi dəridə baş verən ləkələrin 
müalicəsində də geniş istifadə edilir. Bu da şirənin tərki-
bində çoxlu miqdar K, S, P və Cl elementlərinin olması ilə 
izah edilir. Buradan aydın olur ki, kartof yalnız «ikinci çö-
rək» olmayıb, həm də qiymətli dərman və texniki bitki sa-
yılır. Kartofdan hazırlanan sıyıqlardan, maska və nişasta tər-
kibli vitaminli mazlardan kosmetikada geniş istifadə edilir. 

Hazırda dünyada kartofun yüzlərcə məhsuldar və xəs-
təliyə davamlı sortları əldə olunmuşdur. Respublikamızın 
əhalisinin kartofa olan tələbatını nəzərə alıb, onun geniş əkin 
sahələrini genişləndirmək lazımdır. Kartofu Azərbaycanın 
bütün iqlim zonalarında əkib becərmək olar. 
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Kartofun tərkibində çoxlu miqdar K, S, P və Cl oldu-
ğundan ondan alınan şirədən istifadə edib dəridə baş verən 
ləkələri müalicə etmək olar. 

Kartofun çiçəklərindən hazırlanan preparatların köməyi 
ilə mədədə, qaraciyər və daxili orqanların müxtəlif nahi-
yələrində əmələ gələn xərçəng çöplərinin inkişafını dayan-
dırmağa nail olmaq mümkündür.  
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OTLAR 
 

Çayçiçəyi 
 

Dəmləməsi ağızda qurumanı, tüpürcək vəzisini tənzim-
ləyir. Yeməkdən əvvəl və yeməkdən 20-25 dəqiqədən sonra 
çayçiçəyi dəmləyib içmək ağızda və mədə-bağırsaqda olan 
mikrobları zərərsizləşdirir. Çayçiçəyi dəmləməsi oynaqlarda 
olan ağrıları azaldır, yel xəstəliyində müalicəvi əhəmiyyəti 
vardır. Bu, soyuqdəymə və sinə ağrıları, göz xəstəlikləri, 
yaddaşsızlıq, qan damarlarının yığılmasına qarşı yaxşı effekt 
verir. 

 
Əməköməci 

 
Mədə-bağırsaq üçün çox xeyirlidir. Xüsusilə bunu sıx-

ma pencər şəklində və yaxud yağda qızardıb qatıq-sarım-
saqla yemək çox xeyirlidir. Əməköməci bağırsaqları yumşaq 
saxlayır və qurdtökmə qabiliyyətinə malikdir, həm-çinin 
gözü nurlandırır, görmə qabiliyyətini artırır, dişdibi ətini 
möhkəmləndirir. Zəif doğulmuş uşaqların inkişafına, boyun, 
kəllə, bel, qol, qıç sümüklərinin möhkəmlənməsinə yaxşı 
təsir edir. Göyöskürəyə, bəlğəmə, qarınağrısına kömək edir, 
oynaq ağrılarına da yaxşı təsir göstərir. 
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Kəvər 
 
Tərkibi müxtəlif vitaminlərlə zəngindir. Bu, iştahanı 

artırır, ağız boşluğunda, diş dibində əmələ gələn mikrobları, 
şişləri zərərsizləşdirir. Kəvər şirəsi dərini yumşaldır, əldə, 
üzdə olan codluğu aradan qaldırır. 

 
Qatırquyruğu 

 
Müalicə üsulu loğman babalarımıza çox qədim dövr-

lərdən məlumdur. Qatırquyruğunu dəmləyib içmək böyrək-
lərdə və sidik yollarındakı daşlaşmanı, kirəcləşməni, 
oynaqlardakı duzlaşmanı və ağrıları azaldır, sidik ifrazını 
asanlaşdırır. Bədən orqanlarında baş verən ağrıları azaltmaq 
üçün qatırquyruğunu, şüyüd zoğunu və gicitkəni qaynadıb 
suyunda vanna qəbul etmək, sonra ilıq su ilə yaxalanıb, 
dəmləməsini içmək məsləhətdir. Bu müalicə üsulu 10-15 
gün davam etdirilsə, müalicə effektli olar, xəstə gecələr rahat 
yatar. 

 
Qaymaqçiçəyi 

 
Bir çox dərdin dərmanıdır. Qaymaqçiçəyini dəmləyib 

içmək soyuqdəyməyə, sətəlcəmə, sinə ağrısına, öskürəyə, 
bəlğəmə, göyöskürəyə, oynaq ağrılarına, qaraqızdırma, isit-
mə xəstəliklərinin də müalicəsinə yaxşı təsir göstərir. 

Qaymaqçiçəyi dəmləməsi, çox dərdlərin dərmanıdır. 
Ondan vaxtaşırı istifadə edilsə, yaxşı nəticə verir. Bu həm də 
qan təzyiqini tənzimləyir, başgicəllənməsini, zəif görməni, 
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bədən ağrılarım müalicə edir, insanı gümrahlaşdırır, sinir 
sistemini, qan dövranını tənzimləyir, ömrü uzadır. 

 
Pərpətöyün 

 
Mədə-bağırsaq xəstəliklərinə yaxşı təsir göstərir, işta-

hanı artırır, tənəffüsü tənzimləyir, təngnəfəsliyə yaxşı təsir 
göstərir. Pərpətöyünü suda bişirmək, yaxud yağda qızardıb 
sarımsaq-qatıqla yemək müalicəvi əhəmiyyət kəsb edir. 

 
Əvəlik 

 
Turştəhər əvəlik Bu çoxillik, çılpaq ot bitkisidir. Kök 

hissəsindən sıx gövdələri, düz və qalxanvarı, şırımlı, sadə 
budaqlanan, əksərən qırmızımtıl rəngdə olub, 15-55 sm. hün-
dürlüyündədir. Kök ətrafında və eləcə gövdənin aşağı nahi-
yəsində yerləşən yarpaq saplaqları uzun, yuxarı yarpaqları 
oturacaq şəklində lanset xətvarı, iti olub, kənarları bütövdür. 
Hamaşçiçəkləri piramidal – süpürgəvari, xırda birevli 
çiçəklərdən ibarət olub, dəstə formasında, kiçik çiçək 
saplaqları qırmızımtıldır. 

Turştəhər əvəlik Azərbaycanın (Böyük Qafqazın Quba 
sahəsində) şərq və qərb rayonlarında, Kiçik Qafqazın şimal 
və cənub sahələrində yayılmışdır. Buna Bunun kökünün 
tərkibində 10-14%-ə qədər aşı maddəsi, xrizofanol, 
aloeemodin, emodin, fission antraxinonları, yerüstü hissə-
sində üzvü turşular, 3,2-8% aşı maddəsi, hiperin, rutin, xri-
zofanol, emodin, sianidin, delfinidin vardır. Tərkibində 10%-
dən artıq olan kempferol, kversetin maddələri tam çiçək açan 
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zaman maksimuma, meyvə verən zaman isə minimuma çatır. 
Bu da bizim ilk dəfə qeorqin çiçəkləri üzərində apardığımız 
elmi nəticələrlə üst-üstə düşür. Çiçəklərinin tərkibindən C 
vitamini, rutin meyvəsindən isə C, K, RR və karotin vita-
minləri, kversetin, hiperin, rutin flavonoidləri, xrizofanol, 
emodin, fission antraxinonları, toxumundan flavonoid, 5%-ə 
qədər piyli yağ maddələri tapılmışdır. 

Adi əvəliyin yerüstü hissəsindən hazırlanan dəmləmə-
sinin köməyi ilə daxili qanaxmalarda, yaş sarğı kimi dəri 
xəstəliklərində, sidik tutulmalarında, bəd xassəli şişlərin 
müalicəsində, keçmiş SSRİ-də, o cümlədən bir sıra Qərbi 
Avropa ölkələrinin elmi təbabətində ödqovucu, işlədici dər-
man kimi, habelə dəridə əmələ gələn göbələk xəstəliklərini, 
irinli çibanların müalicəsində, yaşıl hissəsinin şirəsindən isə 
qızdırma, sinqa, qaşınma, revmatizm və bəd xassəli xərçəng-
də istifadə edilir. Yarpaqlarından vitamin «iksirləri» hazır-
lanır. Təzə dərilmiş yarpaq və dəmləməsindən sinqa, lax-
layan dişlərin dibinin möhkəmləndirilməsində, gec sağalan 
kəskin irinli yaraların müalicəsində, şirəsindən antiseptik, 
zəhərlənmə əleyhinə geniş istifadə olunur. Meyvəsindən 
alınan cövhər büzüşdürücü, qan-kəsici vasitə kimi işlədilir. 
Toxumu yetişən ərəfədə mal-qara üçün təhlükəli olub, 
zəhərlənmə yaradır. 

Spanaq əvəliyi zəif turşu və vitaminlə zəngindir. Pəhriz 
xörəklər hazırlamaq üçün əvəzolunmaz bitkidir. Bunun yaşıl 
kütləsinin tərkibindən quzuqulağı turşusu, B„ B2, C, K, PP, 
krotin vitaminləri, 10-12%-ə qədər aşı maddəsi,  5%-ə qədər 
flavohoid maddələrindən kversetin, hiperin, rutin, xri-
zofenol, emodin, fission antarixananlar kök hissəsində K 
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vitamini, 7-15%-ə qədər antraxinon maddələri, yerüstü 
hissəsindən 12%-ə qədər quzuqulağı turşusu, B, C, E, krotin 
vitaminləri, prokatexin, kafeyin, xlorogen, qala turşuları, 
yarpaqlarının tərkibində quzuqulağı turşusu, C, K, PP krotin 
vitaminləri, 5-5,4% hiperin, rutin, vitteksin maddələri, 
meyvə əmələ gələn zaman daha çox toplandığı halda, 
hamaşçiçəklərinin tərkibindəki antosian fıssin, C vitamini, 
karotin meyvəsinin tərkibində xrizofanol, aloe-emodin, 
emodin, fission və s. maddələr tapılmışdır. 

Bundan başqa əvəliyin tərkibindən 2 mq'%* Fe, 0,6 
mq% Cu, 0,13mq% F, 9mq % Mn, 1,5 mq % Zn, 0,19 mq % 
Mo, 0,62 mq % Ni, 0,02 mq % As, 10 mq % St, 140 mq % 
Na, 579 mq % K, 36 mq % Mg və s. mikroelementlər aşkar 
edilmişdir. 

Turştəhər əvəliyin dəmləməsindən diş qanaxmalarının 
kəsilməsində, sidik tutulmalarında, bəd xassəli xərçənglərin 
müalicəsində, bir sıra Avropa ölkələrində və eləcə də Tibet 
təbabətində – dizenteriya, babasil, vərəm və s. xəstəliklərin 
müalicəsində geniş istifadə olunur. 

Qumral əvəlik.  Bu, çoxillik ot bitkisinin hündürlüyü 
50-100 sm-dir. Gövdəsi möhkəm, dikduran, çılpaq, çox da 
dərin olmayan şırımlardan ibarət olub, qırmızı rənglidir. 
Kökü şaquli, yoğun, iyvandır. Yarpaqları, möhkəm qalın, 
uzunsov, lanset-varı, lanset və yaxud uzunsov xətvandır. 
Çiçəkləri ikievli, çoxlu çiçək dəstəsindən ibarət olub, qısa 
süpürgəvarıdır. 

Bunun kökünün tərkibində C və K vitamini, 3-14,9 % 
aşı maddəsi ən çox meyvə veren zaman toplanır, 0,73-4,2 % 
antraxinon maddələri, kökümsovunun tərkibində qlükoza, 
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efir yağı, fıtosterin, C vitamini, 4,3-5,5 %-ə qədər aşı mad-
dəsi, antosian. 4,25 %-ə qədər xrizofanol, emodin, fission, 
piy maddələri, yerüstü hissəsində üzvi turşulardan kofein, 
xloroqen, kversetin, xrizofanol, fıseion, emodin, emodin qlü-
kozid, gövdəsinin tərkibindən 1,39-5,5 %-ə qədər aşı mad-
dəsi, yarpaqlarının tərkibindən B, B2, C, K, PP, karotin vita-
minləri, 6,89-8,44 %-ə qədər aşı maddəsi, 2,6-3 %-ə qədər 
flavonoid maddələri, zoğlarından sianidin, rutinozid sianidin, 
antosianları, meyvəsindən C, K, E və karotin vitaminləri, 
3,77-5 %-ə qədər aşı maddələri, toxumundan 3,9 %-ə qədər 
aşı və s. maddələr tapılmışdır. 

Qumral əvəlikdən hazırlanan preparatlardan xərçəngin, 
ekstraktı daxil edilmiş mazından sarkoma xəstəliklərində, 
kökündən hazırlanan preparatlarından çin təbabətində 
işlədici, büzüşdürücü, yarasağaldıcı, dəri xəstəliklərində, diş-
lərin dibinin möhkəmləndirilməsində, vərəm, şiş, ilan sanc-
malarında, alkoqolizm əleyhinə; kök və yarpaqlardan hazır-
lanan preparatlardan tərgətirigi, hərarətsalıcı; toxum və kö-
kündən isə pellaqre xəstəliklərinin müalicəsində istifadə 
edilir. 

Yerüstü hissəsindən, cavan, zoğ və yarpaqlarından 
müxtəlif növ vitaminli salatlar, xörək növləri hazırlanır. 
Bundan həm adi halda, həm də bişirilmiş formada, həm də 
qurudulmuş şəkildə istifadə edilir. Yarpaq və cavan zoğları 
vitaminlərlə zəngindir. Onun şirəsi iştah açır, orqanizmi 
möhkəmləndirir. 

Dənini ev quşları həvəslə yeyir. Qiymətli boyaq və aşı 
bitkisi sayılır. 

Əvəliyi sup, şorba, ət, balıq və s. xörəklərin tərkibinə 
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daxil edirlər. Onun yaşıl hissəsini adi halda da yeyirlər. La-
kin xəstələr əvəlikdən həkimin məsləhəti ilə istifadə 
etməlidirlər. 

 
Qara çörəkotu 

 
Qara çörəkotu cinsinin dünya florasının tərkibində 20-

yə qədər növü yayılmışdır. Qafqazda 6, Azərbaycanda isə 5 
növü məlumdur. Respublikamızda yayılan ən qiymətli növ-
ləri aşağıdakılardır. 

Şərq qara çörəkotu hündürlüyü 15-85 sm olan, çılpaq 
gövdəyə malik birillik ot bitkisidir. Yarpaqları ikiqat lələk-
vari bölünən, nazik xətvari olub, qısa cod tükcüklərlə əhatə 
olunmuşdur. Kasa yarpaqları lələkvari, sarımtıl, uzunsovdur. 
Çiçəkləri gövdənin sonunda yerləşmişdir, toxumları azca 
qınşıq, yumurtavaridir. 

Şərq qara çörəkotu bitkisinin toxumlarının tərkibində 
yeyinti və kosmetikada istifadəsi mümkün olan efir yağı 
tapılmışdır. 

Adi qara çörəkotu toxumlarından xörəklərin tərkibinə 
ədviyyat kimi qatmaq olar.  

Qara çörəkotu cinsinin ədviyyat və dərman əhəmiyyətli 
növlərindən biri də əkilən qara çörəkotu və ya qara istiotdur 
(N.sativa). Bu, hündürlüyü 40-50 sm olan birillik ot 
bitkisidir. Gövdəsi dikduran, bulaqlanan, yarpaqlan nazik, 
bozumtul-yaşıl, iki və ya üçqat lələkvari bölünəndir. 

Çiçəkləri beşləçəkli olub, tək-tək halda budaqların 
ucunda yerləşmişdir. Ancaq mavi rəngli çiçəkləri uzunsov, 
1-1,5 sm uzunluğundadır. Meyvəsi çoxyarpaqlı olub, yuxarı 
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hissədən 5-10 ədəd iri yarpaqlar bir-birinə sarılaraq 
birləşmişlər. 

Yetişmiş toxumları üçüzlü, yumurtaşəkilli, qırışıq, qa-
ramtıl rənglidir. Çiçəklənməsi may ayından başlayaraq bütün 
yay boyu davam edir. 

Xalq təbabətində qara çörək otundan çay dəmləyib, si-
dikqovucu, ödqovucu və zəif işlədici, eyni zamanda uşaqlı 
qadınların süd vəzilərinə müsbət təsir göstərən, süd artıran 
vasitə kimi geniş istifadə edirlər. Bundan əlavə, toxum-
larından mədə xəstəliklərində, qadın qanaxmalarında geniş 
istifadə edilir. 

 
Zirinc 

 
Dünyada 450-yə qədər, Qafqazda və Azərbaycanda isə 

3 növä yayılmışdır. 
Bu növlərin ən qiymətlisi adi zirinc hesab edilir. Adi 

zirinc – B.vulgaris L. Hündürlüyü 2-3,5 m-ə qədər olan şa-
xələnmiş koldur. Gövdələr yer səthindən başlayaraq çoxlu 
qol-budaq atır. 

 
Çaşır 

 
Dünya bitki aləmində çaşırın 25-ə qədər növü yayıl-

mışdır. Çaşırın tərkibi insan orqanizmi üçün faydalı olan 
bioloji-fəal maddələrlə zəngindir. Cavan zoğ və yarpaqları-
nın tərkibindən 80 mq.% C vitamini, 17,03-18,95 % mono-
saxaridlər, 2,95-4,01 mq.% saxaroza, 14-22,02 mq.% 
sellüloz, 18,5-22,0 mq.% zülal maddələri, 0,70-5,02 mq.% 
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piyli yağ, 15,30 < protein, 9,17-15,20 mq.% kül və s. 
maddələr aşkar edilmişdir. Ətirli tama malik olduğundan, 
yerli əhali tərəfindən tədarük edilərək, duza və turşuya qo-
yulur. Ləziz ədviyyat kimi süfrəyə verilir. Çaşırdan hazır-
lanmış ədviyyat məhsulları vitaminlərlə zəngin olmaqla 
yana; həm də iştah artırıcı və həzm yaxşılaşdırıcı xüsusiy-
yətə malikdir. Çaşırın bir neçə növündən də ədviyyat kimi 
istifadə etmək olar. 

 
Cəfəri 

 
Qədim yunanlar cəfərini uzun müddət müqəddəs bitki 

kimi qoruyub saxlamış və uzun müddət ondan tərəvəz və 
ədviyyat kimi istifadə olunmasına icazə verməmişlər. 

Cəfəri zəngin kimyəvi tərkibinə görə digər tərəvəz və 
meyvələrdən fərqlənir. 

Onun yaşıl kütləsinin tərkibindən çoxlu miqdarda vi-
tamin, makro və mikroelementlər aşkar olunduqdan sonra 
dietoloqlar cəfərini kökdən sonra ikinci yerə yerləşdirmişlər. 

Qədim Roma və yunan xalqları hələ bizim eradan 
qabaq cəfəridən müalicə və ədviyyat bitkisi kimi geniş isti-
fadə etmişlər. Dərman bitkisi kimi də qədimdən məlumdur. 

Cəfəri bağırsaqları yumşaldır, təri qovur, ağrıları sakit-
ləşdirir, yeni əmələ gələn xərçəng, şişlərinin sorulub sağal-
dılmasına kömək edir, öskürək zamanı nəfəs almanı asan-
laşdırır, qara ciyər və selikli toxumanın fəaliyyətini 
normallaşdırır və s. 

Onun cavan yarpaqlarından ət, balıq, şorba, borş bişi-
rilməsində və tərəvəzdən hazırlanmış müxtəlif xörəklərin 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 

 221 

dadını və tamını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edirlər. Təzə 
cəfəri yarpaqlarında 37% zülal, 58-290% mq C vitamini, 1,7 
mq% /9-kurotin, 8,1% karbohidrat maddələri, 1,5% sel-
lüloza, 1,1% mineral maddələr, 0,1% üzvi turşular, 150-300 
mq % karotin A provitamini, az miqdarda B1, B2, PP 
vitaminləri aşkar edilmişdir. 

Cəfərinin tərkibində efir yağının olması onun istifadə 
olunma sahələrini ildən-ilə genişləndirir. Belə ki, toxum-
larının tərkibində 2-7%, yaşıl yarpaqlarında 0,02-0,3%, qu-
rudulmuş kök hissəsində 0,08%-ə qədər efir yağı müəyyən 
edilmişdir. Tərkibindəki efir yağının əsas komponentləri 
apiol-C12H1404, pinen, miristisin CMH1203, fenol, stearin 
və palmitin, apiol turşuları, berqapten və kumarin aşkar 
olunmuşdur. Toxumlarının tərkibindən daha bir neçə maddə 
– 22% piyli yağ, alfapinin-C26H28N14, diosmin-
C28H32015 flavonoidleri, yarpaqlarından 0,08% efir yağı, 
karotin, askorbin turşusu, çiçəklərindən kversetin və 
kempferol, kökündən isə apigenin flavonoidləri, berkarton, 
1,5% zülalı maddə, 11% sulu karbohidrat, 1,3% sellüloza, 
0,1 % üzvi turşu, l,l%o mineral maddələr, 35-68 mq% C 
vitamini, 1,00 mq% PP, B,, B2, K, karotin vitaminləri 
tapılmışdır. 

Yaşıl hissəsindən 9,3% kül, mq/q%-lə K-51,50, 19,90-
Ca, 4,90-Mg, 0,40-Fe makroelementləri, mq%>-lə 0,13-Mn, 
1,95-Ci, 1,03-Zn, 0,18-Co, 0,15-Cr, 0,18-A1, 0,50-Ba, 0,03-
V, 3,25-Se, 0,35-Ni, 0,28-Sr, 0,08-Pb, 0,48-1 və s. 
mikroelementləri aşkar edilmişdir. 

Cəfəridən tərəvəz və ədviyyat məqsədləri üçün onun 
ikiillik xammalından istifadə edilir. Bitkinin əsasən kök və 
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yerüstü yaşıl hissəsi yeyinti məqsədləri üçün tətbiq olunur. 
Cəfərinin tərkibində çoxlu miqdarda K, Ca, Fe və P 

makro-elementləri aşkar edilmişdir. 100 q cəfəri yarpağın-
dan orta hesabla 7 mq karotin, 160 mq C vitamini, B vita-
mini qrupu, 1000 mq K, 41 mq Ca, 120 mq P aşkar edil-
mişdir. l00 q kökündən 41 mq C vitamini, 0,03 mq karotin, 
B vitamini qrupu və 56 mq P elementi tapılmışdır. 

Cəfəridən qatqı kimi şorbanın, müxtəlif salatların, qiy-
mənin, piroqun, şorbanın, mayonezin, ən çox isə yumurta və 
tərəvəzdən hazırlanmış xörəklərin tərkibinə qatılır. Cəfəridən 
ən çox pendirin tərkibinə tam, xoş iy, kartof xörəklərinə 
ətirli iy və xoş tam vermək üçün istifadə edilir. 

Cəfəridən alınan ekstraktlar orqanizmin müdafiə qabi-
liyyətini artırır, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır. Cəfəri yar-
paqlarının tərkibindəki C vitamininin miqdarı limondakın-
dan 2 dəfə çoxdur. Orqanizmi A və Fe ilə (dəmirlə) təmin 
edir. 

Cəfərinin kök və toxumlarından hazırlanan cövhər və 
dəmləmələr sidik yollarına yaxşı təsir edir, dərinin vəziyyə-
tini və həzm sistemini yaxşılaşdırır, sidiyin orqanizmdən 
kənar edilməsini sürətləndirir, qan damarlarının divarlarını 
möhkəmləndirir, mədə və bağırsaq əzələlərini gərginlikdən 
azad edir. Ürəyi zəif olanlara maddələr mübadiləsi 
pozuntularında və eləcə də döş və qarın boşluğunda yığılıb 
qalmış artıq suların kənar edilməsində cəfəri dəmləmə və 
cövhərlərindən qəbul etməyi məsləhət görürlər. Böyrəyin 
xroniki xəstəliklərində sidiyin kənar edilməsi üçün aşağıdakı 
reseptdən istifadə etməyi məsləhət görürlər: 1 çay qaşığı 
cəfərinin toxumlarından götürüb 1 stəkan qaynar suda 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 

 223 

dəmləyib gündə 3 dəfə stəkanın 1/4 hissəsi qədər qəbul edin. 
Cəfəri şirəsi orqanizmdə baş verən zəhərli maddələri 
zərərsizləşdirir. 

Bitkinin bütün hissələri müalicəvi xüsusiyyətlərə ma-
likdir. Cəfəridən hazırlanan preparatlardan uşaqlığın müali-
cəsində, sidik kisəsi və böyrəkdə olan daşların orqanizmdən 
kənar edilməsində istifadə edilir. 

Sidik kisəsi yollarının, qan damarlarının möhkəmlən-
dirilməsində, qızdırmada cəfəridən alinmış şirəni 1:3 nis-
bətində kök şirəsi ilə qarışdırıb hər gün səhər və günorta 
yeməyi zamanı qəbul edin. 

Cəfəri kökündən kulinariyada, toxum və yarpaqla-
rından alınmış efir yağından ətriyyat, kosmetika və sabun-
bişirmə sənayesində istifadə edilir. 

Cəfəri ədviyyə xassəli, şirintəhər, xoş iyə və kəskin ta-
ma malik bitki hesab edilir.  

 
Razyana 

 
Meyvəsinin tərkibində 3-6%-ə qədər efir yağı, onun da 

komponentlə əsasını, yəni 50-60%>-ni anetol, 10%-ni me-
tilxavikol və 20%-ni isə fenxon təşkil edir. Bundan əlavə, 
efir yağının tərkibində 10-20 % keton-fenxon, pinen, dipen-
ten, cirə aldehidi tapılmışdır. Meyvələrinin tərkibi 12-23% 
piyli yağdan və 22% olein, linol, palmitin turşularının qli-
seridlərindən ibarətdir. Razyana meyvələrində şəkər, zülal 
maddələri, üzvi turşulardan kəhraba, limon, qatran və s. 
maddələr də müəyyən edilmişdir. 

Razyananın yaşıl xammalının tərkibində 0,45-0,47% 
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efir yağı, flavonoidlər və s. maddələr vardır. Yarpaqlarında 
6-10 mq% karotin, 50-90 mq% C vitamini tapılmışdır. 

Bundan başqa, kökünün tərkibindən 0,7% efir yağı, 
üzvi turşulardan fumarin, çaxır, qlikol, berqapten, umbelli-
feron, palmitat, stiq-masterin, stiqmasterin steroidləri, fenol-
karbon turşularmdan koyein, ferul, sinap, prokatexin, 
vanilin, koric maddələri; yerüstü hissələrindən 0,27-5% efir 
yağı, 1,24-1,28% kumarin, 0,86-0,9%-flavonoid maddələri, 
fumarin, alma, çaxır, benzol üzvi turşuları, 0,2-1,1% efir 
yağı, gövdəsindən 3-qlükozonid, kempferol, 3-qlükozid və 
3-qlükozid kversetin, antosianlardan – feruloil və sinapoil 
efiri, 3-ksilozilqlükozid-korilqalaktozidlər, sinaidin; yarpaq-
larından fumar alma, çaxır, benzol üzvi turşular, 0,5-0,9% 
efir yağı, kversetin, kempferol, 3-qlükuzonid və 3-
arabinozid, kempferol, izozamnetin qlükozidi və s. flavonoid 
maddələri; meyvələrindən fumar, alma, çaxır, benzol üzvi 
turşusu, 2,4-3% efir yağı, umbelliferon, skopoletin, ksan-
totoksin, imperatorin, berqapten, marmerin kumarinləri, 
kversetin 3-qlükozid və 3-arabinozid, kversetin (fenikularin), 
izo-kversetrin 3-qlükozid, və 3-arabinozid kempferol 
flavonoidləri aşkar edilmişdir. 

Cavan zoğlarından qida kimi istifadə edilir. Yarpaqla-
rından kulinariyada geniş istifadə olunur. Meyvəsi dərman 
kimi bir sıra ölkələrin farmakopiyasına daxil edilmişdir. 

Müalicə məqsədləri üçün razyananın ancaq meyvələ-
rindən istifadə edilir. Meyvələri sentyabr ayında, yetişməyə 
az qalmış yığılıb qurudulur. Efir yağından hazırlanan cövhər 
və preparatları müalicə vasitəsi kimi geniş tətbiq edilir. 

Elmi təbabətdə razyana meyvəsindən soyuqdəymə nə-
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ticəsində baş verən xəstəliklərdə, xüsusən tənəffüs yollarının 
iltihabında yumşaldıcı və bəlğəmgətirici öskürək dərmanı 
kimi, eləcə də xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərində həzm 
prosesini yaxşılaşdıran və köpmənin qarşısını alan vasitə 
kimi istifadə olunur. Bundan əlavə, razyana meyvəsini 
dəmləmə və bişirmə formasında da öd kisəsi ilti-habında və 
böyrək xəstəliklərində qəbul edirlər. 

Xalq təbabətində razyananı çay kimi dəmləyib uşaq-
larda baş verən qarın ağrılarında ağrıkəsən və köpmənin 
qarşısını alan dərman kimi işlədirlər. Bu məqsədlə razyana 
meyvəsini qurudulmuş nanə yarpağı ilə bərabəf hissədə 
dəmləyib xörək qaşığı ilə qəbul edirlər. Bundan başqa, mey-
vəsindən hazırlanan cövhərdən «lakric» preparatının tərki-
binə qatqı kimi əlavə edilərək yelqovucu, ödqovucu, sinə-
yumşaldıcı, sakitləşdirici və öskürək əleyhinə vasitə kimi 
istifadə edirlər. Razyananın cavan budaq, yarpaq, gövdə, kök 
və meyvələrindən hazırlanan ədviyyənin – efir yağının 
tərkibi bioloji-aktiv maddələrlə zəngindir. 

Ondan xiyar, pomidor, kələm, şorba, ətirli çay, qən-
nadı, ətriyyat, kosmetika, əczaçılıq və sabunbişirmə səna-
yesində qatqı kimi istifadə olunur. Müxtəlif sərinləşdiricilərə 
və şirin şərbətlərə xoş ətir vermək üçün də əlavə edilir. Ətirli 
ədviyyə kimi konservləşdirmədə, çörək-bulka sənayesində 
işlədilir. Razyana toxum və köklərinin hissələrə bölünməsi 
ilə çoxaldılır. Hazırda əldə edilmiş bir neçə sortunu əkib 
yeyinti, tibb və ədviyyat kimi istifadə edirlər. 
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Baldırğan 
 

Baldırğan cinsinin bir çox növü texniki dərman, efir 
yağlı, ədviyyatlı, qida əhəmiyyətli, yem təbiətli, bəzək xüsu-
siyyətli bitkilər sayılır.  

Hazırda bu baldırğan növlərindən qida məhsullarının 
hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Əhali baldırğandan 
duza qoyulmuş halda və yaxud qızardılıb bişirilmiş yumurta 
çalması qatqı kimi istifadə edirlər. 

Xalq təbabətində baldırğanın bir neçə növü müxtəlif 
xəstəliklərində: ürək keçmələrində, astma xəstəliklərində is-
tifadə edilir. Kök hissəsindən alınan ekstrakt qaraciyər və 
sarılıq xəstəlikləri zamanı işlədilir. Təzə toplanmış bitkidən 
hazırlanan çaydan qastrit, həmçinin həzm sisteminin po-
zulması, qan təzyiqi, ürək-damar xəstəlikləri zamanı istifadə 
olunur. Yerüstü hissəsindən alınmış şirə isə yaman şişlərin 
müalicəsində kömək edir. Yarpaqlarından hazırlanmış narın 
toz dəri qaşınmalarının qarşısını alır. 

Şirin baldırğan növündən hazırlanan salat və ədviyyat 
məhsullarını uzun müddət xörəklərə əlavə etmək məsləhət 
deyil. Çünki istər xörəklərin tərkibində, istərsə də adi halda 
uzun müddət ondan istifadə edilməsi cinsiyyət üzvlərini 
fəaliyyətdən sala bilər. 

Baldırğandan hazırlanan preparatlardan ödqovucu, bü-
züşdürücü, soyuqdəymə, antispazmatik, ağrıkəsici və sakit-
ləşdirici vasitə kimi istifadə olunur. 

Bitkinin müalicə məqsədləri üçün yarpaq, kök və to-
xumlarından istifadə edilir. 
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Tərxun 
 
Ağız boşluğunda, bronxlarda, dişdibində əmələ gələn 

mikrobları zərərsizləşdirir, diş yuvalarını möhkəmləndirir, 
ağız boşluğundan gələn pis qoxunu aradan qaldırır, iştahanı 
açır, yedikdən sonra ağızdan xoş iy gəlir. 

Tərxunun yel, əsəb, ürəksıxılma, ümumi halsızlıq, baş-
gicəllənmə, ağır sancı tutmalarına, qarın boşluğuna su yı-
ğılma xəstəliklərinə qarşı müalicəvi əhəmiyyəti vardır. 

 
Dağ nanəsi 

 
Ətirli ədviyyəli bitki kimi 3 növündən istifadə edilir: 

dağnanəsi, sünbülvarı nanə, bağ nanəsi və yaxud ətirli nanə. 
Dağnanəsi tam çiçək açan zaman toplanır və kölgədə 

qurudulur. Dağnanəsinin qurudulmuşu ədviyyə kimi ət, ba-
lıq, quş və tərəvəzlərdən hazırlanmış müxtəlif xörəklərə xoş 
ətir verir və vitaminlərlə zənginləşdirir. Yarpaqlarında 50 
mq%-ə qədər C vitamini vardır. Bundan alınan efir yağından 
ətriyyat və kosmetika sənayesində geniş istifadə edilir. 

Sünbülvarı nanə.  Ədviyyəli bitki sayılır. Çınqıllı və 
karbonatlı sahələrdə yaxşı inkişaf edib bol məhsul verir. 
Quraqlığa davamlı bitkidir. Tam çiçək açan dövrdə efir yağı 
ilə zəngin olur. Çox qurudulduqda və saxlandıqda tər-
kibindəki efir yağının miqdarı kəskin azalır. Çoxillik mədəni 
bitki sayılır. Sünbülvari nanədən təzə və qurudulmuş halda, 
xoş ətirli ədviyyə kimi istifadə edilir. Şoraba, ət və balıqdan 
hazırlanan xörəklərə, xiyar və pomidor tutmalarına əlavə 
edilir. Bundan alınan efir yağı san rəngdə olub, kəskin, xoş 
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ədviyyəli, acımtıl, zəif yandırıcı xassəyə malikdir. Efir 
yağının tərkib hissəsinin əsas komponentlərini timol, sinmol, 
terpinen, az miqdarda metil-karvokrol və karvakrol təşkil 
edir. Yağı güclü təsiredici antimikrob xüsusiyyətinə 
malikdir, spirtdə yaxşı həll olur. Bu yağ keyfiyyətinə görə 
yüksək qiymətləndirilir və yeyinti, ətriyyat, kosmetika, 
əczaçılıq, sabun bişirmə sənayesində istifadə edilir. Bunun 
qurudulmuş tozu müxtəlif xörəklərə və qara, ətirli istiotla 
qarışdırılması isə kolbasaların tərkibinə daxil edilir. 

Bağ nanəsi və yaxud ətirli nanə. Ətirli nanədən hazır-
lanan cövhərdən mədə ağrılarında, köp-mədə, bağırsaq qurd-
larının tökülməsində istifadə olunur. Kəskin tünd ətrə malik 
olduğundan ondan ədviyyə kimi istifadə etdikdə çox az 
miqdarda götürülür ki, xörəyə əlavə edilmiş digər ədviy-
yələrin keyfiyyətinə təsir etməsin. 

Ümumiyyətlə, yuxarıda qeyd etdiyimiz nanə növləri 
xörəklərə xüsusi ətir verir və onların tərkibini vitaminləşdi-
rir. 

Hazırlanmış çay növləri mədə bağırsaq, həzm apara-
tının, ferment ifraz edən vəzlərin fəaliyyətini normallaşdırır. 
Bir çox müalicəvi əhəmiyyəti konfet növlərinin tərkibinə 
qatılır. Nanə şərbəti mədəni qüvvətləndirir, ürəkbulanma, 
islah və hıçqırmaya qarşı  faydalıdır. 

Dağnanəsindən kosmetika sahəsində də geniş istifadə 
edilir. Belə ki, otundan hazırlanan cövhər, dəmləmə, losyon 
və şampunlardan dəridə olan çirk, piy, ekzema, qotur və 
yaraların təmizlənib, müalicəsində istifadə edilir. 

Ən xoş ətirə və iyə malik olan yağı nanə yarpızdan alır-
lar. Çəmən nanəsindən alınan yağdan əsas etibarilə mentol 
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almaq məqsədilə istifadə edirlər ki, onun da miqdarı bu 
növdə 90%-ə çatır. 

 
Kəklikotu 

 
Hündürlüyü 10-18 sm olan çoxillik yarımkol ot bitki-

sidir. Xoş ətirli iyə malikdir. Gövdəsi çoxlu sayda olub, yerə 
səriləndir. Çiçəkləri xırda, çəhrayı-bənövşəyi rəngdədir. El 
arasında, onu «allahın otu», dağ nanəsi və s. adlandırırlar. 

Kəklikotuna xoş iy verən onun yarpaq və çiçəklərin-
dəki efir yağlarıdır. Bitkinin dərman xüsusiyyətləri də elə bu 
yağlarla əlaqədardır. Kəklikotu növlərində efir yağının 
miqdarı 0,3-1,5%-ə çatır. Bu yağın tərkibində bir sıra təbii 
kimyəvi birləşmələr vardır. Həmin birləşmələrin tərkibindəki 
xüsusi maddə nanə cövhərini xatırladır. Buna görə də təba-
bətdə antiseptik və dezinfeksiyaedici maddə kimi tətbiq 
olunur. 

Stomatologiyada ağrıkəsici vasitə kimi istifadə edilir. 
Bəzi xəstəlik törədən bakteriya və göbələkləri məhv edir, 
qurdqovucu dərman kimi tətbiq olunur. Xalq təbabətində bu 
bitkidən soyuqdəymə zamanı, mədə yarası, əsəb, ürək xəstə-
likləri və s. istifadə edilir. 

Kəklikotunun cavan yarpaq və zoğlarından salat kimi 
istifadə edilir. Ədviyyə kimi tərəvəz, ət və balıq xörəklərinin 
tərkibinə qatırlar. 

Kəklikotu qatılmış xörəklər iştahgətirici, həzmyaxşı-
laşdırıcı xüsusiyyətinə malikdir.  

Kəklikotu iştahanı artırır. Bədən süstləşəndə, ağrılar 
artanda kəklikotunu qaynadıb suyunda çimmək məsləhətdir.  
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Yarpız 
 
Bu cinsin dünya florasının tərkibində 25 növü yayıl-

mışdır. Bunlara, əsasən Yer kürəsinin mülayim iqlim zona-
sında rast gəlmək olar. Belə ki, Qafqazda 8, o cümlədən 
Azərbaycanda 4 növü vardır. Su yarpızı, uzunyarpaq yarpız, 
istiot yarpızı, pulqar yarpızı.Yarpızın yabanı növlərinə 
«yarpız nanəsi» də deyilir. 

Su yarpızı.  Bu, sürünən, uzun zoğlara malik çoxillik ot 
bitkisidir. Gövdəsinin hündürlüyü 30-40 (80) sm olub, düz 
və yaxud budaqlanandır. Yarpaqları saplaqlı, uzunsov və 
xud ellipsvarı, uc hissəsi küt, sivri kənarları mişarşəkilli yaşıl 
rəngdədir. Çiçəkləri çoxsaylı, olub, 2-3 ədəd şar formasında 
gövdən qurtaracağında hamaşçiçəkdə toplanır. Çiçək tacı 
çəhrayı rəngdir. 

Uzunyarpaq yarpız özünəməxsus xoş iyə, ətirli efir ya-
ğına malik bitki sayılır. Çiçək və yarpaqlarının tərkibində 
1,43 -3,33%-ə qədər efir yağı vardır. Efir yağından ətriyyat-
kosmetika sənayesində müxtəlif diş pastalarının, sabunların, 
şipr ətir növünün və s. hazırlanmasında istifadə edilir. 
Ədviyyə kimi müxtəlif konserv məhsullarına, xörəklərə, 
qənnadı məmulatlarına qatqı kimi əlavə olunur. 

Bunun efir yağı şəffaf, açıq sarı rəngli, xoş ətirlidir. 
Əsas tərkib hissəsini mentol, konuper, puleqon, karvakrol, li-
monen və s. təşkil edir. Yarpaqlarının tərkibindən 81,2-147,4 
mq% C vitamini tapılmışdır. Efir yağından hazırlanmış bir 
çox preparatlardan ağrıkəsici, qıcolma, qızdırma xəstə-
liklərində istifadə etməklə yanaşı, sərinləşdirici və təra-
vətgətirici kimi də işlədilir. 
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Xalq təbabətində isə istiot yarpızından sakitləşdirici, 
ödqovucu, ürək sancısı, revmatizm, vəba və s. xəstəliklərin 
müalicəsində istifadə edilir. Cövhəri ağızda əmələ gələn 
iylərin aradan qaldırılmasında işlədilir. Göstərdiklərimizdən 
başqa, cövhərindən hemoroid, kəskin başağrıları, təzə 
yarpaqlarını ağrıyan nahiyəyə düzməklə, ürəkbulanma, 
qusma, raxit, xənazir, sarılıq və s. xəstəliklərin müalicəsində 
istifadə edilir. Yarpağından hazırlanan cövhərindən və 
çaylardan mədə turşuluğunun artırılmasında, öd kisəsi 
ağrılarının qarşısının alınmasında işlədilir. Efir yağından 
dezinfeksiyaedici, təravətgətirici, müalicəvi çay, ətirli su, 
şirə və s. hazırlanır. 

Dəmləməsi böyrəklərdə, oynaqlarda, sidik yolunda 
duz, kirəc, daş olan xəstələrə, mədə-bağırsaq, sinə nahiyəsi 
ağrılarına yaxşı kömək edir, qan dövranını tənzimləyir. Yu-
xusuzluq zamanı 10-15 gün (əgər müalicə yaxşı təsir edibsə) 
yatmazdan əvvəl yarpızı qaynadıb suyunda vanna qəbul et-
mək məsləhətdir. 

Özünəməxsus ətri və təravəti ilə məşhur sayılan istiot 
yarpızının yağından qənnadı fabrikində, ətriyyat, kosmetika 
sahəsində, diş pastalarının və eləcə də müxtəlif növ ətirli 
sabunların hazırlanmasında geniş istifadə edilir. 

Pulqar yarpızı. Gövdəsi düz, yatan və yaxud dır-
maşan, budaqlanan, 15-30 sm hündürlüyündə, çoxillik, qısa 
tükcüklərlə örtülən bitkidir. Yarpaqları 1-2 sm uzunluğunda 
gövdə üzərində düzülmüş ovalvari küt, azca dişvaridır. Çi-
çək tacı parlaq çəhrayı rəngdədir. Meyvəsi dairəvi, kiçikdir. 

Yarpız yarpaqlarında bir sıra bioloji-fəal maddələrin 
kompleksi olduğu üçün o, farmokoloji cəhətdən geniş spek-
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trə malikdir. Yarpaqlarından reflektor, tac qan damarlarının 
genişləndirici, sakitləşdirici, ödqovucu, antiseptik və 
ağrıkəsici xassəyə malik preparatlar hazırlanır. Yarpız pre-
paratları həzmə kömək edən vəzilərin sekresiyasını qüvvət-
ləndirir, iştahanı artırır, ödün ifrazını fəallaşdırır, spazmaları 
aradan qaldırır, bağırsaq, öd və sidik yollarının saya 
əzələsinin tonusunu azaldır. Yarpız yağında olan mentol 
antiseptik xassəyə malikdir. Yuxarı tənəffüs yolları 
xəstəliklərində (faringit, laringit, traxeit, zökəm və s.) mentol 
və yarpızın digər preparatlarından selikli qişalara yaxılır, 
eləcə də damcı formasında buruna damızdırılır. Bundan 
əlavə, mentol karandaşından başağrısında, mentolun 2 faizli 
spirtində və ya 10 faizli yağında həll edilmiş məhsulundan 
isə miqrendə, nevrologiyada və digər nevroloji xəstəliklərdə 
xaricə sürtmə dərmanı kimi işlədilir. Ondan «inqafen» inqal-
yatorunun tərkibində də istifadə olunur. Yarpızın yarpağı və 
yağı fitonsid, antiseptik xassəyə malikdir. Mentol və yarpız 
yağı validol, valokardin, «yaşıl damcı» yevgenol, pektusin, 
menovazin, efkamon, olimetiri və s. kimi preparatların 
tərkibinə daxildir. Mentolun pişikotu, xanımotu və s. otlarla 
birlikdə hazırlanan cövhərindən sakitləşdirici, qəbizliyə və 
hemoroidə qarşı istifadə olunur. 

İstiot yarpızı. İstiot və ya əkilən yarpızdan süfrədə və 
xörəklərdə ətirli ədviyyat kimi çox işlədilir. İstiot nanəsinin 
tərkibində bir sıra müalicə əhəmiyyətli üzvi maddələr – 
mentol spirti, mentol, asetat efiri və s. vardır. Onlar orqa-
nizmdə gedən maddələr mübadiləsini normallaşdırır, mədə-
bağırsaqda əmələ gəlmiş spazmanı, köpü aradan qaldırır, 
həzm prosesini sürətləndirir, böyrək və sidik yollarını dezin-
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feksiya edir, qusma, ürəkbulanmanı aradan qaldırır, qan-
damar sisteminin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. Müasir 
təbabətdə istiot nanəsindən hazırlanan bir sıra qiymətli pre-
paratlardan ürək-damar sistemi, xroniki mədə-bağırsaq xəs-
təlikləri, böyrək və sidik yollarının iltihabının müalicəsində 
istifadə edilir. İstiot nanəsinin yağı isə «Zelenin damçısı», 
«Validol», «Valokordin» kimi ürək dərmanlarının tərkibinə 
daxildir. Onun cövhəri (tink-turası) mədə ağrılarını sakitləş-
dirən ən yaxşı dərmandır. 

Südü uzun müddət saxlamaq üçün onun içərisinə 2-3 
ədəd nanəli yarpız atırlar. 

Özünəməxsus ətri və təravəti ilə məşhur olan istiot 
nanəsinin yağından qənnadı fabriklərində, ətriyyat səna-
yesində, kolbasa istehsalı və s . də geniş istifadə olunur. 

 
Pişikotu 

 
Dünya florasının tərkibində pişikotu cinsinin 200 növü 

yayılmışdır. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 8 növünə 
təsadüf edilir. Bunlardan təbabətdə iki növü – Dərman 
pişikotu və çökəyarpaq pişikotu istifadə edilir. 

Pişikotunun kökümsov və köklərinin tərkibində 0,5-
2%-ə qədər efir yağı, bunun da əsas hissəsini bornel-izova-
lerianat borneol spirtinin izovallerian turşusu ilə efiri – 
C15H2602, izovalerian turşusu – C5Hı0O2, berneol – 
C10H)gO2 onun sirkə, qarışqa və yağ turşulan ilə efirləri, 
müxtəlif terpenlər və seskviterpenlər – C15H24 pinen, kam-
fen, terpineol və s. (bisiklik alkoqol – mertikol) sərbəst halda 
və izovaleriaan turşusu ilə efiri, valerin və xatinin alko-
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loidləri, qlükozidlər, piril -α metileton – C6H7ON və s. 
birləşmələri aşkar edilmişdir. 

Pişikotu köklərindən alınan preparatlar müasir təbabət-
də müxtəlif sinir sistemi xəstəliklərində, ürək-damar sis-
teminin nevrozunda, yuxusuzluğu aradan qaldıran, ürəyin fə-
aliyyətini artıran, eləcə də epilepsiyada qıcolmanın qarşısını 
alan vasitə kimi işlədilir. Pişikotunun dəmləməsi, tinkturası, 
qatı ekstraktı elmi təbabətdə geniş istifadə olunur. Bundan 
əlavə, kompleks ürək dərmanlarının tərkibinə də daxil 
edilmişdir. Pişikotu köklərindən hazırlanan preparatlar eyni 
zamanda sakitləşdirici, mədə və köpmənin qarşısını alan 
dərman yığıntılarının tərkibində də istifadə olunur. Xalq 
təbabətində pişikotu köklərindən çay dəmlənib ürək 
ağrılarında, ürəkgetmələrdə sakitləşdirici vasitə kimi, eləcə 
də mədə-bağırsaq ağrılarında spazmanı aradan qaldıran 
dərman kimi qəbul edilir. 

Pişikotundan kosmetikada da geniş səpgidə istifadə 
edilir. Lakin daha çox antibakterial və sakitləşdirici vasitə 
kimi, habelə əsəb pozğunluqları zamanı dəridə baş verən 
səpgi, ekzema, gicişmə, irinli yaraların müalicəsində işlədi-
lir. Pişikotundan dermatologiya sahəsində də geniş istifadə 
edilir. 

 
Yovşan 

 
Yovşan (Artemisia) yunan sözü olan «artemiziya»dan 

götürülərək «sağlam», «güclü» deməkdir. Bu, onun müali-
cəvi təsirə malik olduğunu göstərir. Bəzi mənbələrdə göstə-
rilir ki, bitkinin adı Mavzola çarının xanımı Artemiziyanın 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 

 235 

adından götürülmüşdür. Böyük təbiətşünas Pliniy göstərir ki, 
guya bu bitki ilə Artemiziya xanım müalicə olunmuşdur. 

Azərbaycanda yovşanın 16 növünə rast gəlmək olar. 
Adi yovşan. Mülayim iqlimə malik qurşaqların hər 

yerində rast gəlinir. Yabanı halda yol kənarlarında, çay və 
göl sahillərində yayılmışdır. Quru halda ədviyyat kimi isti-
fadə olunur. Ət xörəklərində göyərti kimi işlədilir. Tər-
kibində 0,026-0,2% efir yağı vardır. 

Yovşanın dərman əhəmiyyətli, qida xüsusiyyətli, efir 
yağlı, aşı təbiətli, boyaq və bəzək üçün yararlı növləri əksər 
ölkələrdə mədəni halda kütləvi halda becərilir. 

Yovşandan hazırlanmış cövhər, araq, vermut, iştah-gə-
tirici vasitə kimi, qızardılmış və yağlı xörəklərin, xüsusilə də 
ördək və qaz ətlərinin yeyilməsində. istifadə edilir. 

Yovşanın tərkibində kifayət qədər efir yağı, fla-vo-
noid, kumarin, sekviterien laktonları, absintin, anab-sintin, 
artabsin, xamazulin, vitaminlər, üzvi turşular, şəkər, selikli 
və az miqdarda alkoloidli maddələr vardır. 

Tərkibində efir yağının olması onun qurdqovucu, 
valerian turşusunun olması sakitləşdirici, fenol birləşmələ-
rinin olması vəba xəstəliklərinə qarşı müalicəvi təsirini gös-
tərir. Tərkibi müxtəlif kimyəvi maddələrlə zəngin oldu-
ğundan tibbdə müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində geniş 
istifadə olunur. 

Müalicə yovşanı. Müalicə yovşanının gövdəsi budaq-
lanan olub, sıx yarpaqlarla örtülmüşdür. Yaşılımtıl-sarı 
rəngli çiçəkləri süpürgə əmələ gətirir. Tərkibində limon iyli 
efir yağı, abrotonin alkoloidi, qətran, aşı, flavanoid və s. 
maddələr vardır. Cavan zoğlarından alınan efir yağından 
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qənnadı və likör məmulatlarına xoş iy və dad verilmək üçün 
istifadə olunur. Bundan hazırlanmış cövhər və prepa-
ratlardan qan azlığında və eləcə də xənazir xəstəliklərinin 
müalicəsində istifadə edilir. 

Yeyinti məqsədləri üçün müalicə yovşanının yarpağı, 
çiçəyi və gövdəsindən hazırlanmış ədviyyədən sirkə, sous 
(xörək şirəsi), şorba, cövhər, şərab, ət, balıq və s. qida mə-
mulatlarının tərkibinə daxil edirlər. Bu məqsədlər üçün onun 
cavan yarpaq, çiçək və qönçələrini toplayıb kölgədə qurudur, 
narın toz halına salaraq ağızlan kip bağlanmış qablara 
doldurub, quru və sərin yerdə saxlayır, yeri gəldikcə istifadə 
edirlər). 

İstər xörəklərin, istərsə də ət məhsullarının tərkiblərinə 
cüzi miqdarda yovşandan hazırlanmış cövhər əlavə edib, 
xarab olmadan uzun müddət saxlayırlar. 

Xalq təbabətində yovşanın may ayında toplanmış his-
sələrini qaynatmaqla əldə olunmuş məlhəm titrətmə, sarılıq, 
qaraciyər, sidik, dalaq, yuxusuzluq, ürəkgetmə, qusma, ishal, 
təngnəfəslik, bədən boşluğuna yığılmış mayelərin və bir sıra 
bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində geniş tətbiq olunur. 
Elmi təbabətdə yovşanı halen preparatlarının tərkibinə daxil 
edərək, qüvvətləndirici, iştahgətirici, həzmyaxşılaşdırıcı 
vasitə kimi istifadə edirlər. 

Müasir xalq təbabətində acı yovşandan mədə pozğun-
luqlarının aradan qaldırılmasında, qəbzlikdə, qızdırmada, 
ürəkgetmədə, qadın xəstəliklərində, qanazlığında, öd kisəsi 
xəstəliklərində, vətərlərin genişləndirilməsində, yuxu-
suzluqda və eləcə də piyləmə əleyhinə istifadə edirlər. 

Azərbaycan xalq təbabətində isə yovşanın yarpaq, 
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çiçək və köklərindən hazırlanmış cövhərdən (məlhəmdən) 
soyuqdəymə və qankəsmədə, çibanların sağaldılmasında, bir 
çox yaraların müalicəsində istifadə edirlər. Yovşanın dö-
yülmüş yarpaqlarını unla qarışdırıb xəşil bişirərək ac qarına 
yeyir, qurdların qovulmasına nail olurlar. Kölgədə quru-
dulmuş yaşıl kütləsinin turşumuş südlə qarışığından hazır-
lanmış sıyığından bədənin əzilmiş hissələrinin və sınıqların 
müalicəsində işlədirlər. Yovşanla boymadərən bitkisini bir-
birinə qarışdırıb köp əleyhinə istifadə edirlər. 

Adi yovşandan qida məqsədi ilə də istifadə etmək olar. 
Onun yarpaqları C vitamini, üzvi turşular, efir yağı, nişasta 
və s. maddələrlə zəngin olduğundan yeyinti məhsullarına 
əlavə edilməsini məsləhət görürlər. 

Acı yovşandan spirtli içkilərə, likör, vermurq və s. içki 
növlərinə iy və dad vermək üçün istifadə olunur. Yovşanın 
tərkibindəki efir yağından isə ətriyyat və sabun sənayesində 
istifadə olunur. 

 
Spanaq 

 
 Spanağın kimyəvi tərkibi. Spanağın tərkibində insan 

orqanizmi üçün lazım olan bir çox vitaminlər kompleksi 
aşkar edilmişdir. Onun yaşıl hissəsinin tərkibində C, A, B„ 
B2, PP, E, D vitaminləri aşkar edilmişdir. Bitkidə ən çox 
vitaminlər çiçək açan fazada toplanır. Spanağın yarpaqla-
rında C vitamini çox olduğu üçün ondan vitamin konsentrat-
ları hazırlanır. Bundan hazırlanan «spanaqtin» preparatının 
tərkibində C vitaminindən başqa karotin də vardır. Quru 
halda onun  tərkibində 34% protein, 33% azotsuz maddə və 
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4,5% pektin tapılmışdır. Spanaq zülalın miqdarına görə 
ətdən sonra ikinci yeri tutur. Buna görə də spanaqdan ən çox 
raxitdə, qocalıqda və qanazlığında istifadə olunmasını 
məsləhət görürlər. 

Spanağın yaşıl hissəsinin kimyəvi tərkibi onun becəril-
mə şəraitindən, torpağın quruluşundan, ekologiyadan ona ve-
rilən gübrələrin kimyəvi tərkibindən və s. çox asılıdır. Apa-
rılan təcrübələrdən aydın olmuşdur ki, mineral gübrələrin 
köməyi ilə spanağın tərki də olan yodun miqdarını 3 dəfə 
artırmaq olar. Belə ki, suya C dəmir kuporos daxil edilib 
bitki suvarıldıqda dəmirin miqdarı çoxalır. Torpaqda azotun 
miqdarı çoxaldıqca, C vitamininin miqdar artır. 

Spanağın yaşıl kütləsindən bir çox xörəklərin – şorba, 
borş hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Spanağın yarpaq-
ları qurudulub narın toz halına salınır və tünd rəngli şüşə 
qablara doldurulur. 

Spanaqdan yaşıl rəngli ekoloji cəhətdən təmiz təbii bo-
yaq alınır. Bundan da konserv sənayesində geniş istifadə 
edilir. 

Spanağın xalq təsərrüfatı əhəmiyyəti. Spanaq tərkibin-
dəki insan sağlamlığı üçün vacib olan bioloji-aktiv maddələrlə 
zəngindir. Onun tərkibində C, A, B, B2, PP, E, D vitaminləri və 
zülallarla Ca və F makro və mikroelementləri ilə zəngindir. 
Spanaqdan (kimi ancaq bişirmə halında istifadə olunur. 
Əvəliklə birlikdə şi, borş, sup və müxtəlif tərəvəz xörəklərinin 
hazırlanması istifadə edilir. Spanaq ən çox konserv məmulat-
larının hazırlanma da tətbiq olunur. Spanaq konservada öz 
kimyəvi tərkibini uzun müddət saxlandıqda belə dəyişmir. 
Spanağı qurudulmuş halda ədviyyat kimi istifadə edirlər. 
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Tərxun 
 
Tərxun çoxillik ot və ya yarımkoldur. Onun yerüstü 

hissəsindən alınan efir yağı təbabətdə geniş istifadə edilir. 
Çox qədimdən isitmə-qızdırmaya, mədə-bağırsağa, yelə və s. 
qarşı tətbiq edilir. Bu məqsədlə, yovşan bitkisinin becərilən 
tərxun növündən geniş istifadə olunur. 

Tərxun qədim dövrlərdən başlayaraq hazırki dövrə 
qədər bir çox ölkələrdə ədviyyə bitkisi kimi əkilir. Bunun 
yaşıl hissəsinin tərkibində efir yağı, aşı maddəsi, acı qlü-
kozid, qatran, karatinoid, C vitamini, flavonoid birləşmələri, 
yaşıl xlorofil və s. maddələr vardır. Tərxundan müqavimə-
tartırıcı, iştahartırıcı, həzmyaxşılaşdırıcı kimi istifadə edilir. 
Xalq təbabətində tərxundan hazırlanan cövhərlərdən 
damarların divarlarının möhkəmləndirilməsində, diş qanax-
malarında və s. istifadə edilir. 

Bunun yaşıl hissəsindən alınan efir yağından tərxun 
sirkəsi, ədviyyə məhsullar və s. hazırlanır. Tərxun yaşıl tərə-
vəz və ədviyyə kimi müxtəlif yeməklərə qatılır, təzə halda 
yeyilir. Göbələk, kələm, xiyar və müxtəlif şorabaların bağ-
lamalarında ədviyyə, qatqısı kimi istifadə olun-maqla yanaşı, 
onları vitaminlərlə zənginləşdirir. İştah-gətirici kimi soyuq 
xörəklərə salat və qəlyanaltılara əlavə olunur. Təzə və 
qurudulmuş yarpaqları sousları, ət və balıq xörəklərini tamlı 
və dadlı edir. Tərxundan qənnadı sənayesində də işlədilir. 
Tərxundan yaşıl rəngli yağ, limonad və s. hazırlanır. 
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Gicitkən 
 
Gicitkən çox qiymətli yem bitkisi sayılır. Onun qarğı-

dalı, sorqo, çovdar, vələmir, çuğundur, kartof, ot ilə birlikdə 
hazırlanmış silosu yüksək keyfiyyətə malikdir. 

Gicitkən yarpaqlarının tərkibində C vitamininin miq-
darı qarağat, kartof, kök və əvəlikdən çoxdur. Bitkinin tər-
kibi insan orqanizmi üçün çox qiymətli bioloji-aktiv maddə-
lərlə zəngindir. Qida bitkisi kimi mühüm xüsusiyyətlərə 
malik olub, paxlalı bitkilərdən heç də geri qalmır. 

Yarpaqlarının tərkibi çoxlu miqdarda üzvi turşular, B, 
B2 və K vitaminləri, mikroelementlər, aşı və fitonsid maddə-
lərlə zəngindir. Onların tərkibində 200 mq%-ə qədər C 
vitamini vardır ki, bu da limondakından 2,5, albalıdakından 
7, kartof və almadakından isə 10 dəfə çoxdur. Karotinin 
miqdarı 50 mq%-dir. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, 100 q qurudulmuş gicitkə-
nin tərkibində 41 mq% Fe, 1,3 mq% Cu, 8,2 mq% Mn, 4,3 
mq% B, 2,7 mq% Ti, 0,03 mq% Ni, 8,8 mq% xlorofil, 
20,8% protein, 2,5% sitosterin tərkibli yağ, 18% sellüloza, 
3,07% azotsuz şirə və s. vardır. 

Gicitkən çox qədim zamanlardan başlayaraq müasir 
dövrədək tərəvəz bitkisi kimi yeyilir. Ondan hazırlanan şi, 
sup, salatlar nəinki dadlı, həm də orqanizm üçün çox fayda-
lıdır. 

Hazırda bitkinin cavan yarpaq və zoğlarını erkən yazda 
toplayıb, kətə, qutab, borş, sup, salat və s. hazırlanmasında 
geniş istifadə edirlər. Cavan zoğlarını duza və turşuya qoyur, 
yeri gəldikdə süfrəyə qoyub iştahgətirici ədviyyə kimi 
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yeyirlər. 
Gicitkənin yarpağı çox qiymətli polivitaminli məh-

suldur. Odu ki, müasir tibbdə ondan dəmləmə və duru eks-
trakt halında bir sıra xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə 
edilir. Məsələn, daxili qanaxmalarda qankəsici, mədə-
bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində həzm prosesi və mad-
dələr mübadiləsini yaxşılaşdıran, bağırsaqların iltihabını 
aradan qaldıran vasitə, eləcə də qanazlığında, vərəm, sinqa 
raxit, avitaminoz, qızdırma, mədə yarası, nəfəs yolları, oniki-
barmaq bağırsaq xəstəlikləri, böyrək daşı və s.-nin dərmanı 
kimi tətbiq olunur. 

Gicitkən qanda hemoqlobin və eritrositlərin artmasına 
kömək edir. Bir sözlə, orqanizmdə qanyaradıcı rolunu 
oynayır. 

Bitki «qanı» adlandırılan xlorofil bitkinin yarpağında 
külli miqdarda olduğundan qanazlığında, orqanizmin müqa-
vimətinin artırılmasında istifadə edilir. Gicitkən sıyığını bal-
la qarışdırıb, prostat vəzinin adenomiyası xəstəliyinə qarşı 
bir həftə qəbul etdikdə vəzin şişmə prosesi dayanır və 
xəstəlik bir ay müddətində aradan qalxır. 

Gicitkən və qoz yarpağından hazırlanmış sıyığı balla 
qarışdırıb daxili orqanlarında xərçəng olan xəstəyə verdikdə 
xərçəng hüceyrələrinin inkişafı dayanır. 

Mədəsi xərçəng xəstəliyinə tutulmuş qoca qarı hər gün 
2-3 stəkan gicitkən ekstraktı qəbul etməklə özünü sağalt-
mışdır. 

Gicitkən yarpaqlarından alınan yaşıl maddə ətriyyat, 
kosmetika, yeyinti və tibb sənayesində geniş tətbiq edilir. 

Cavan zoğlarından yem kimi toyuq və donuzların qida-
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larına əlavə edirlər. Balıqçılar tutduqları balıqları xarab 
olmamaq üçün gicitkən bitkisi ilə örtürlər. 

Çörək qıtlığı dövrlərində gicitkən xalqımızın köməyinə 
çatan ən faydalı yeməli bitki olmuşdur. 

Respublikamızın böyük gicitkən ehtiyatına malik ol-
masına baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, bu bitkinin qeyd et-
diyimiz faydalı xüsusiyyətlərindən hazırkı dövrədək istifadə 
edilməmişdir. 

İnsanlar gicitkəndən çox qədim zamanlardan müalicə 
məqsədləri üçün geniş istifadə etmişlər. Dioskorid və Hip-
pokrat gicitkənin müalicəvi xüsusiyyətlərini çox yüksək 
qiymətləndirmişlər. Qiymətli qida maddələri, zəngin duz 
elementləri və vitaminlərdən ibarət olan gicitkəni qiymətli 
dərman bitkisi kimi səciyyələndirirlər. 

Elmi təbabətdə gicitkəndən qankəsici, xroniki mədə 
yaralarının, qara ciyərin müalicəsində istifadə olunur. 

Xalq təbabətində isə bitkidən daha geniş istifadə edilir. 
Belə ki, gicitkəndən hazırlanmış cövhərdən ürək, böyrək, 
qaraciyər xəstəliklərində Qan azlığında, qastritdə daxilə 
qəbul etməyi məsləhət görürlər. Onun ekstraktı ilə başı 
yuyub tüklərin dibini bərkidir və tökülməsinin qarşısını alır. 

Gicitkən qan dövranını tənzimləyir, saçın möhkəmli-
yinə, tökülməməsinə və uzanmasına səbəb olur. Qalxana-
bənzər vəzinin normal inkişafım aktivləşdirir, ürək-damar 
fəaliyyətinə, nəfəs borusuna yaxşı təsir edir. O, mədə-
bağırsaq, daxili qanaxma, dişdibi ətləri xəstəliklərinin müa-
licəsində əhəmiyyətlidir. Gicitkənin həlimini, dəmləməsini 
içmək və onu bişirib tünd sarımsaqlı qatıqla yemək bütün 
daxili xəstəliklərə, şişlərə, bağırsaqlardakı qurdların tökül-
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məsinə müsbət təsir göstərir. Yazda gündə üç dəfə yemək-
dən yarım saat əvvəl onun bir stəkan həliminə bir çay qaşığı 
süd əlavə edib içmək orqanizm üçün çox xeyirlidir. Qara yel, 
son dərəcə şiddətli oynaq ağrıları xəstəliklərindən əziyyət 
çəkənlərə yatmamışdan əvvəl hər axşam gicitkəni qaynadıb 
suyunda çimmək və ya yarım saat vanna qəbul etmək 
məsləhətdir. Bu, bədəni yumşaldır, ağrıları aradan qaldırır. 

Müalicə məqsədləri üçün gicitkən yarpaq, kök və kö-
kümsovlarını may-iyun aylarında hələ üstündə çiçəkləri olan 
zaman toplayırlar. Çiçək açıb qurtardıqdan sonra tərki-
bindəki maddələr öz bioloji xüsusiyyətlərini itirir. Gicitkənin 
yarpaq, kök və kökümsovlarından hərarətin aradan qal-
dırılmasında, mədə yaralarının müalicəsində geniş istifadə 
edilir. Bunun üçün: kökündən sarımsaqla birlikdə bərabər 
miqdarda götürüb 1:5 nisbətində suya töküb 7 gün dəmlə-
dikdən sonra, süzüb, ağrıyan nahiyələrə sürtün. Gündə 3 də-
fə bir xörək qaşığı qəbul edin. 

 
Cincilim 

 
Azərbaycanın təbii florasında cincilimin 5 növü yayıl-

mışdır. Dünyada 100-dən çox, Qafqazda isə 8 növü məlum-
dur. 

Ən çox istifadə olunan adi cincilim növüdür. 
Allah bitkilərə ad qoyan zaman, çox kiçik bir bitki 

allahdan ona od verilməsi mərasiminə yubanır və adsız qalır. 
Bu zaman bitki çox qəmgin olur və ağlamağa başlayır. Bu 
zaman onun gözündən axan yaş damcıları bitkinin çiçək və 
yarpaqlarını islatmağa başlayır. O vaxtdan bitkinin üzəri 
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həmişə nəm olduğundan buna cincilim «mokrisa» deyilir. 
Cincilimdən hazırlanan preparatlar vitamin, bakterio-

sid, soyuqdəymə, damargenişləndirmə, qan təzyiqini aşağı 
salma, sidikqovucu, ödqovucu, qankəsici, yarasağaldıcı və s. 
xüsusiyyətlərə malikdir. 

Bitkinin yaşıl hissəsində 13.9-65 mq% C vitamini, 23-
44 mq% karotin, göy boyaq maddəsi, efir yağı və s. bir-
ləşmələrin olması yaz aylarında orqanizmdə avitaminoz ol-
duğu halda daha qiymətlidir. 

Azərbaycan xalq təbabətində cincilimin su ilə qarışdı-
rılmış şirəsi mədə-bağırsaq xəstəlikləri zamanı ağrıkəsici 
kimi işlədilir. Amerika əczaçılıq firmalarının hazırladığı 
dərman preparatı maddələr mübadiləsinin pozulması, 
xüsusilə şəkər xəstəliyi zamanı, ciyər və dəri xəstəliklərində 
– qaşınma, sızanaq, səpmə, əsəb, çiban, ekzema, artrit 
zamanı oynaqların iltihabı və s. xəstəliklərdə geniş tövsiyə 
edilir. Fitoterapevtik proqramları həyata keçirilən başqa 
preparatlarla yanaşı, özünü iştahı azaltmaq xüsusiyyətilə 
kapsulaları çəki azaldan, piylənmənin qarşısını almaq üçün 
geniş istifadə olunur. Qızdırmanı salmaq, orqanizmdə qanın 
keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və sakitləşdirici kimi də böyük 
təsir gücünə malikdir. 

Azərbaycanda hələ qədim zamanlardan cincilimdən ər-
zaq məhsulu kimi geniş istifadə olunmuşdur. Əsasən qutab 
və dovğada işlədilir. Hazırda xalq arasında cincilimdən müx-
təlif xörəklər hazırlanır. Cincilimdən qutab, dovğa, salat, göy 
borş və s. hazırlanmasında da istifadə edilir. 

Kimyəvi tərkibi tam öyrənilmişdir. Yaşıl hissəsinin tər-
kibində 65 mq% C vitamini və 23 mq% karotin maddəsi 
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vardır. Yaşıl hissə sini sup və borş xörəklərinin tərkibinə 
daxil edirlər. Onu bişirib ispanaq əvəzi kimi həvəslə yeyirlər. 
Ədviyyəli maddə kimi də istifadə olunur. 

Müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əhəng-
li torpaqlarda bitən cincilimi yığıb qida kimi istifadə etdikdə 
insanlarda allergiya, yəni dərinin qızarması və gicişməsi baş 
verir.  

 
Yonca 

 
Yoncanın dünya florasının tərkibində 300-dən artıq 

növü yayılmışdır. Qafqazda 60, o cümlədən Azərbaycanda 
43 növünə rast gəlmək olar. Yonca növlərinin əksəriyyəti 
qiymətli yem, dərman, boyaq, qida və bəzək bitkisi hesab 
edilir.  

Ağ yonca – Ağ yoncanın yaşı hissəsinin tərkibindən 
21,7% selüloza, 0,25% saponin, kumestrol, tirfoliol, dafno-
retin, umbelliferon, bikumal 3, 4, 7-triqidroksiflavon formo-
nonetin, bioxanin, daudzein, qenistein kversetin, izokver-
sitrin, ononin, 7-qlükozid bioxanin, kampferol flavonoidləri, 
yarpaqlarından fruktoza, qlükoza, ksiloza, saxaroza, frukto-
zilffuktoza, ffuktozilqlikoza, rafmoza, maltoza karbohidrat-
ları, malin, yantar, fumar qliserin, alma, limon, üzvi turşular, 
Ç, P, karotin, 11,1-11,8% piyli yağ və s. maddələr toplan-
mışdır. 

Bitkinin preparatlarından Amerikada dolamada, sulu 
sarğı qoyulmasında, mazından kanseroqen əleyhinə, qadın 
xəstəliklərində kapilyar damarların möhkəmləndirilməsində, 
tonusun artırılmasında ağrının kəsilməsində, zəhərlənmədə, 
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orqanizmin müqavimətinin artırılmasında, cövhərindən yara-
ların sağalmasında, bronxial astmada, dəmləməsindən sidik 
yolları xəstəliklərində, soyuqdəymədə, bəlğəmgətirici kimi, 
baş gicəllənmələrində, hamaşçiçəyinin sulu – spirtli cövhə-
rindən epilepsiya, qrija, vərəm, podaqra, zəhərlənmə əley-
hinə və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Almani-
yada bu preparatlardan revmatizm və vəz şişlərində işlədilir. 

Cavan gövdə və yarpaqlarından yüksək keyfiyyətli 
salat növləri hazırlanır. Başqırıstanda ağ yonca ispanaq əvəzi 
kimi yağda qızardılaraq ləziz iştahaçıcı qida kimi yeyilir. 

Ağ yoncanın yaşıl hissələrindən və çiçəklərindən ye-
yinti sənayesində xlorofil və flavanoidlərlə zəngin olan yaşıl 
və sarı rəngli boyaqlar hazırlanır. 

Çəmən yoncası – Çəmən yoncasının kök, yerüstü 
hissəsinin və çiçəklərinin tərkibindən pratenzein gempferol, 
formononetin, qenistein, qaidzein, bioxanin, kversetin, qe-
niskozin, rotindin, ononin, izoramnetin, izotrifolin,  pekto-
linadin, pratol, trifolin, trifolitin, pratoletin flavonoidləri, pe-
onidin, delfinidin, petunidin, malvidin antosianları, sitoste-
rin, 10%-ə qədər saponin, C, B, E, K və karotin vitaminləri, 
kumarin, nişasta, qlükoza, maltaza, izomaltoza, 18,6-24% 
həll olan şəkər, 8%-ə qədər aşı maddəsi, psevdokumoxinon, 
xinon, qlükozid, psevdokumoxinon, toluxnon, mum, 0,28% 
efir yağı, 6,8% lipid, və s. maddələr tapılmışdır. 

Amerika və İngiltərədə yoncanın cövhərindən dəridə 
əmələ gələn xərçəngin müalicəsində yeni sarğı halında isti-
fadə edilir. Sulu-spirtli qarışığı bəd xassəli şişlərin inkişa-
fının qarşısının alınmasında, kökündən hazırlanmış cövhəri 
qrija, soyuqdəymə, şiş əleyhinə, yerüstü hissəsindən alınan 
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preparatlar baş ağrılarında, baş gicəllənməsində, antiseptik, 
raxit, bronxial astma, qanazlığında, qadın xəstəliklərində, 
şirəsi isə xanazır, ateroskleroz, konçerqon əleyhinə işlədilir, 
sinə və ödqovucu ətirli vannalar hazırlanır. 

Qaraçay-Çərkəz vilayətində çəmən yoncasının sulu-
spirtli cövhərindən vərəm, qadın xəstəlikləri, qrija, Komi 
vilayətində cövhərindən hipertoniya, baş ağrısında və s. xəs-
təliklərin müalicəsində istifadə edilir. 

Bitki çiçəkləyən zaman başcıqlarını toplayır, xəstə 
adamlara çay kimi içirdirlər. Onun kiçik hissələrə doğranmış 
başcıqlarından sup xörəklərinin tərkibinə daxil edirlər. 
Cavan yarpaqlarını salatlar, tərəvəz bitkiləri, kartof, doğran-
mış çuğundur, bişirilmiş yumurtanın tərkibinə əlavə edərək 
həvəslə yeyirlər. Yoncadan hazırlanmış salatların tərkibinə 
sirkə və yaxud xardal şirəsi əlavə edirlər. 

Qırğız xalqı bitkinin cavan yarpaqlarını toplayıb, qo-
yun quyruğundan hazırlanmış xörək və kabablara qatırlar. 
Yerli adamların dediyinə görə, ağır əməkdən sonra orqa-
nizmi əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün çəmən yoncası 
yarpağı əlavə edilmiş xörəklərdən istifadə olunur. Bundan 
başqa, onun yarpaq və başcığını toplayır, qurudulmuş və 
yaxud turşuya qoyulmuş halda qış aylarına saxlayıb xörəklə-
rin yanında süfrəyə verirlər.  

 
Vəzəri 

 
Vəzəri qida və ədviyyat bitkisi sayılır. Süfrəmizdə ən 

çox istifadə edilən göyərtilərdən biridir. Azərbaycanda vəzə-
riyə üstünlük verilir. Ona acıtərə də deyirlər, yəni acı dadan 
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tərəvəz. Tərəvəz kimi yeyilən əsas hissələri yarpaq və körpə 
özəkləridir. Qədim dövrlərdən qida və müalicə məqsədilə 
becərildiyi məlumdur. Təsadüfi deyil ki, hələ orta əsr 
həkimləri deyirdilər ki, kim sağlam olmaq istəyirsə, mütləq 
vəzəri yesin, yoxsa ona həkim kömək edə bilməz. Bir 
maraqlı cəhət də ondan ibarətdir ki, təbabət həmişə bu bit-
kinin avitaminoz və maddələr mübadiləsindəki roluna xüsusi 
əhəmiyyət vermişdir. Vəzəri vitamin mənbəyi hesab edilir. 
İnsan orqanizmi üçün lazımi olan faydalı maddələr acıtərədə 
daha çoxdur. 

Belə ki, qədim yunanlar onu soyuqdəymə əleyhinə iş-
lətmiş, qədim romalılar isə əsəb sistemini onun köməyilə 
müalicə edirmişlər. Müasir dövrdə də vəzəri xalq təbabə-
tində çoxşaxəli müalicə əhəmiyyətli bitki hesab edirlər. Qi-
danı müntəzəm olaraq işlətdikdə həzmi yaxşılaşdırır, yuxunu 
normallaşdırar, arterial təzyigi aşağı salır, avitaminozun 
profilaktikasında yaxşı təsir göstərir. Vəzəri bədəndə olan 
zərər və zəhərləri kənarlaşdırır.  Keçmişdə sağlamlıq və güc 
rəmzi kimi tanınan bu bitki Şərq təbiblərinin əsas müalicə 
vasitələrindən biri olmuşdur. Ondan yoluxucu (infeksiya), 
bağırsaq və tənəffüs sistemi xəstəliklərində istifadə etmiş, 
astma, zökəm, göyöskürək hallarında səhərlər acqarına 
şirəsindən içməyi məsləhət görmüşlər. Vəzəri şirəsini zeytun 
yağma qarışdırıb böyrək və sidik kisəsi ağrılarında içmək 
faydalıdır. Zeytun yağı əvəzinə şirin badamın yağından da 
istifadə etmək olar. Vəzəri və onun digər növ və sortlarından 
məsələn, su tərəsi sidik və tərqovucu təsirə malikdir. 
Həmçinin, ağızdakı pis qoxularda, şəkər xəstəliyində vəzəri 
işlətmək (çiy yemək, şirəsini içmək) müsbət təsir göstərir. 
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Cinsi meylliyi artırmaqdan ötrü vəzəri toxumunu döyüb yarı 
bişmiş yumurta sarısı ilə qəbul etmək lazımdır. Vəzəri həm 
də yaxşı iştah gətiricidir. O, mədə qıcqırmasının ən yaxşı 
dərmanı hesab olunur. Ona görə də salatlarda və ya ayrıca 
süfrəyə verilir, müxtəlif xörəklərə əlavə edir. 

Vəzəri (acıtərə) ilin bütün fəsillərində il boyu becəri-
lən, süfrəmizi bəzəyən, həm də dərman bitkisi kimi köməyi-
mizə gələn tərəvəzdir. Tez yetişkənliyi və soyuğa davam-
lılığı onu istənilən şəraitdə əkməyə imkan verir. Elə bir bitki 
tapmaq sətindir ki, vəzəri kimi toxumunu səpdikdən 10-15 
gün sonra məhsulu yığılsın. Onun cücərtisi cəmi 2-3 günə 
torpağın səthinə çıxır. Məhsuldar bitkidir, asan həzm olunur. 
Vəzəriyə yaxın növlərdən su tərəsi də faydalı maddələrlə 
zəngin müalicə əhəmiyyətli bitkidir. Axar sularda və ya 
suzaq yerlərdə bitir. Su tərəsi tərkibi C və A vitaminindən, 
kükürdlü birləşmələrdən, mineral duzlardan ibarətdir. O, 
yaxşı iştahaçıcı həzmin gücləndirici vasitədir. Acıtərənin 
(vəzərinin) yarpaqlarının şəklinə görə iki növü vardır: 1. 
Dilimli və qırışıqlı, 2. Tam yarpaqlı vəzəri. 

 
Keşniş 

 
Keşniş cinsinin dünya florasının tərkibində 2 növünə 

rast gəlmək olar. Azərbaycanda bir növünə: əkilən keşnişə 
rast gəlinir. 

Keşnişin toxumlarından 0,6-1 %-ə qədər rəngsiz və ya 
sarımtıl rəngdə efir yağı alınır. Onun tərkibində 15-20% 
piyli yağ, 11-17 % zülal maddələr, üzvü turşular, C vitamini, 
aşı maddəsi, şəkər, nişasta və s. tapılmışdır. 
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Azərbaycan ərazisində çox qədimlərdən bəri becərilən 
keşniş özünün xoş ətiri ilə seçilir. Keşnişin toxumları əd-
viyyə kimi kolbasa, Pendir, çörək-bulka, qənnadı məhsul-
larına və eləcə də ət, balıq, müxtəlif tərəvəzlərdən hazırlanan 
xörəklərin, xiyar, pomidor, kələmdən tutulan turşuların 
tərkibinə ətir, xoş tam vermək üçün əlavə edilir. 

Keşniş efir yağından ətriyyat, kosmetikada sahəsində, 
texnikada və eləcə də sabunbişirmədə, tütünçülük, toxuculu 
sənayesində və s. istifadə edilir. 

Keşniş toxumu xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərində 
iltihab götürən maddə, şirəsi ifrazı artıran və həzm prosesini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi də xeyirlidir. Keşniş toxumları 
böyrək xəstəlikləri, öd kisəsi iltihabında da müsbət təsirə 
malikdir. O, eyni zamanda ağrıkəsici dərman kimi faydalıdır.  

Toxumunun dəmlənməsi və otunun bişirilməsi qusma 
zamanı xeyirlidir. Cirə ilə qarışdırıb yedikdə mədəni güc-
ləndirir, hıçqırığı aradan ötürür. Şirəsi ilə qarqara etdikdə 
ağızdakı sızanaqlar və zədələr yaradan mikroblara öldürücü 
təsir göstərir, damağı möhkəmləndirir, diş əti qanaxmasının 
qarşısını alır, diş ağrısını sakitləşdirir. 

Bununla yanaşı, Şərq təbibləri keşnişə çox meyl etməni 
məsləhət görmürlər. Onların fikrincə, keşniş hafizəyə və 
cinsi fəaliyyətə zərərlidir. Onda məstedici xassə vardır. 
Keşnişin toxumlarını əzib toz halına salıb qarın köpündə 
qəbul edirlər. Toxumunun həlimi qusma əleyhinə içilir. 
Keşnişdən alınan efir yağı antiseptik, ağrıkəsici və həzm 
orqanlarının fəaliyyətinə qüvvətləndirici təsir göstərir. Uşaq-
larda tez-tez baş verən qarın ağrılarında keşnişin meyvəsini 
nanə yarpağı ilə qarışdırıb çay dəmləyir və xəstəyə içirdirlər. 
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Keşniş cinsinin əkilən keşniş və dağ keşnişi (çöl keşnişi) 
növləri ayırd edilir. Əkilən keşnişin hazırda 10-la sortu və 
müxtəlif formaları əldə edilmişdir. Dağ keşnişinin isə həm 
mədəni, həm də yabanı sortları var. Bu bitkinin də tərkibində 
əkilən keşniş kimi efir yağı, C və A vitamini, şəkərli 
maddələr və s. aşkar edilmişdir. Çiy yeyilir, xörəklərə, 
xüsusən dovğaya tökülür, salatlara doğranır. 

Keşnişi çeynədikdə ağızdan pis qoxunu, şərab iyini 
aparır. Çox yemək olmaz, belə ki, təngənəfəslik yaradır və 
astmaya ziyandır. Qiymətli ədviyyat bitkisidir. 

Dağkeşnişi – Dağ keşnişinin bitki aləmində iki növü – 
dağkeşnişi – şüalı dağ keşnişi yayılmışdır. Bu növ keşnişlər 
Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda  təsadüf edilir. 

Dağkeşnişinin yaşıl hissəsinin tərkibində 75-80 mq% C 
vitamini, karotin, flavonoid, 0,l% efir yağı, yaşıl xlorofil, 
həmçinin kversetin, kempferol flavonoidləri tapılmışdır. 
Meyvəsindən efir yağı, 3-rutinozid kversetin, 14,6-49,5% 
piyli yağ aşkar edilmişdir. Dağkeşnişindən ədviyyat və yaşıl 
tərəvəz kimi xörəklərə əlavə edilir. 

Şüalı dağkeşnişindən də ədviyyat kimi xörəklərin tərki-
binə qatılır. 

 
Şüyüd 

 
Dünya florasının tərkibində şüyüdün 3 növünə rast 

gəlmək olar. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda mədəni 
halda bir növü – ətirli şüyüd geniş surətdə mədəni halda 
həyətyanı sahələrdə əkilib becərilir. 

Şüyüd kəskin ədviyyə xüsusiyyətli tama malikdir. 
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Bundan təzə, qurudulmuş və turşuya qoyulmuş halda istifadə 
edilir. Şüyüdün tam çiçək açmış yaşıl hissəsindən tərəvəz 
məhsullarının konservləşdirilməsində, ətirli sirkələrin 
hazırlanmasında geniş istifadə edirlər. Qurudulmuş şüyüd ət, 
balıq və tərəvəzlərdən hazırlanan xörəklərin tərkibinə qatqı 
kimi əlavə olunur. 

Yaşıl şüyüdü qaynatmaq olmaz, çünki ədviyyə xüsu-
siyyətini itirir. Xüsusi ətirə malik olduğundan bir çox xörək-
lərin - şorba, tərəvəz, kartof, balıq və ətdən hazırlanan 
salatların tərkibinə qatqı kimi əlavə olunur. Ondan pəhriz 
xörəklərinin hazırlanmasında da geniş istifadə edilir. 

Xalq təbabətində şüyüdün toxumlarından ödqovucu, 
qıcıqlandırıcı işlətmə vasitəsi kimi istifadə edilir. Otundan 
hazırlanan cövhərindən hipertoniya xəstəliyində işlədilir. 
Tozundan və yaxud toxumundan hazırlanan ekstraktından 
iştahagətirici, sidikqovucu, qazqovucu, yuxugətirici, cövhə-
rindən isə göz xəstəliklərində, dəridə əmələ gələn irinli 
yaraların müalicəsində istifadə olunur. 

Seleksiyaçı alimlərimiz tərəfindən şüyüdün bioloji və 
təsərrüfat əhəmiyyətinə görə yüksək qiymətləndirilən bir ne-
çə tez və gecyetişən sortlan əldə edilmişdir. Bundan başqa, 
onun az kəskin çiçək ətirli yeni formaları da alınmışdır. 

Efir yağının əsas tərkib hissəsini karvon və limonen 
təşkil edir. Bunun yaşıl kütləsindən yeyinti sənayesində ge-
niş istifadə olunur. Onun yağı mikrob məhvedici əhəmiyyətə 
malik olduğundan tibbdə geniş istifadə olunur. Ətriyyat, 
kosmetika sənayesində, diş pastalarının hazırlanmasında 
komponent kimi, cövhərindən isə ağız nahiyələrinin dezin-
feksiya edilməsində istifadə olunur. 
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Şüyüd haqqında elmi məlumatlara orta əsr ədəbiyyat-
larında da geniş məlumatlara rast gəlmək olar. Bu dövrlərdə 
yaşamış botaniklərdən Brunfel O. (1530), Fuks L. (1549), 
Mattioli R.A. (1554), Lobel M. (1576), Dodone R. (1583) 
şüyüd bitkisinin botaniki təsvirləri, eyni zamanda onun to-
xum və yarpaqlarının morfoloji quruluşları haqqında maraqlı 
məlumatlar vermişlər. 

Bitkinin kimyəvi tərkibi. Şüyüdün tərkibindəki ətirli 
maddələrin zənginliyinə görə onun yarpaq, gövdə və toxum-
larından xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş 
istifadə edilir. Gövdəsinin formalaşma fazasında ondan yaşıl 
tərəvəz kimi geniş istifadə olunur. Şüyüd müxtəlif xörəklərin 
tamını, dadını yaxşılaşdırmaqla yanaşı, onları insan sağ-
lamlığında mühüm rol oynayan C, B, B2, P, PP, foli turşusu, 
karotin, vitaminlərlə zənginləşdirir. Bu fazada yarpaq və 
gövdənin tərkibi çoxlu C və A (karotin) vitaminləri ilə daha 
zəngin olur. Yaz əkini zamanı alınan şüyüdün yarpaq və 
gövdələrinin tərkibində 51-128 mq%-ə qədər C, 3,6-8 mq%-
ə qədər karotin maddələri aşkar edilmişdir. Bitkinin qönçə 
və çiçək açma fazasında C və karotin vitaminləri daha çox 
toplanır. Bir gündə 40-45 q şüyüd qəbul edən hər bir insan 
özünü C vitamininə olan gündəlik tələbatmı ödəyə bilir. 

Bitkinin yarpaq və gövdəsinin tərkibindəki 7,74-
14,04% quru maddə, 0,4-1,6% şəkər, 1,4-4,0 azotlu maddə 
aşkar edilmişdir. Şüyüdün yarpaqlarının tərkibindən 2,5% 
xlorigen üzvü turşusu müəyyən edilmişdir. İ.Bekker-Dilli-
genə görə, şüyüdün qurudulmuş yarpaq, çiçək və saplaq-
larının tərkibində 83,84% su olduğu halda, gövdəsində – 
83,54%, kökündə isə 77,80% su aşkar edilmişdir. 1 kq təzə 
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yaşıl yarpağının tərkibində 847 q su vardır. Yarpaq və göv-
dəsinin tərkibindən zəngin vitamin qrupu müəyyən edilmiş-
dir. 100 q xammalın tərkibindən 52-242 mq C vitamini, 3,0-
12,8 karotinoid, 1,44 mq B1, 0,36 mq B2 (riboflavin), 0,36 
mq B, nikotin turşusu (PP), 3,7 mq/q foliv turşusu, 2,3 
mq/kq rutin və s. maddələr aşkar olunmuşdur. Aparılan elmi-
tədqiqatlar nəticəsində flavonoid və piqmentlərin bitkinin 
daxilində gedən fizioloji proseslərdə oynadıqları rollardan 
söhbət açılır. 100 q xammalın tərkibində 78,1 mq xlorofil, 
5,12 mq karotinoid, 6,54 mq lyutein, 3,61 mq violaksantin 
və s. maddələr müəyyən olunmuşdur. Şüyüdün yarpaq, göv-
də, çiçəklərinin tərkibində kversetin, izoraninetin, kempfe-
rol, meyvəsindən kversetin flavonoidlərinin olduğu aşkar 
edilmişdir. 100 q yaş kütləsinin tərkibindən 4,3 mq Na, 335-
K, 223-Ca, 70-Mn, 93-P, 1,6 mq Fe makro- və mikroele-
mentləri tapılmışdır. Şüyüdün meyvələrinin tərkibindən q/kq 
olmaqla 10,8-K, 9,6-Ca, 4,4-P, 62-Na makro- və mikroele-
mentləri təyin edilmişdir. Şüyüdün toxumlarının tərkibində 
olan Ca və Na miqdarı lobya və noxud toxumlarından topla-
nılan Ca, Na miqdarından artıqdır. Toxumlarının tərkibində 
zəngin mineral maddələr aşkar edilmişdir. Belə ki, toxumu-
nun tərkibindən mq/kq olmaqla 43-Mn, 33-Zn, 9,7-Cu, 0,56-
Mo və s. makro- və mikroelementləri aşkar edilmişdir. Şüyü-
dün meyvəsi yağ almaq üçün ən qiymətli xammal hesab edi-
lir. Bitkinin kökündən 2,46% yağ aşkar olunduğu halda, yer-
üstü hissəsindən 3,85%, meyvəsindən isə 14,63% yağ aşkar 
edilmişdir. Zülal, 15,5-18%) piyli yağ müəyyən edilmişdir. 

Efir yağı. Şüyüdün kimyəvi tərkibinin əsas hissəsini 
efir yağı təşkil edir ki, bu da bitkinin orqanlarının iy və 
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tamını müəyyən edir. 
Sankt-Peterburq şəhərinin Puşkin vilayətində əkilən 

şüyüdün 100 q yaşıl kütləsinin tərkibindən 300 mq efir yağı 
odluğu müəyyən edilmişdir. Bolqarıstanda əkilən şüyüdün 
yapaqlarından 1,74%, gövdəsindən 0,6% efir yağı tapıl-
mışdır. Puşkin vilayətində əkilmiş şüyüdün meyvələrinin 
tərkibində 2,4-5,6% efir yağı aşkar edilmişdir. 

Y.N.Zarayskaya (1955) görə, 1200 kq meyvənin tərki-
bindən 37,2 kq efir yağı əldə etmək olar. İ.Q.Kaplevin 
müxtəlif coğrafi iqlim şəraitindən gətirilmiş 41 şüyüdün 
forma və sortlarını analiz edərək müəyyən etmişdir ki, 
gövdənin formalaşmağa başladığı dövrdə onun tərkibində 
0,32-0,84%), çiçəkaçma dövründə 0,85-1,44%, toxumlar 
südləşən zamanı 0,32-0,84, mərkəzi çətirində 1,56-2,52%, 
toxum yetişib başa çatdıqdan sonra 3,42-7,17% efir yağı 
toplandığı müəyyən edilmişdir. Bitkidə toxumların inkişaf 
ontogenezinin toxuma qədər keçən dövründə ən çox efir 
yağının toxumda toplandığı müəyyən edilmişdir. 

Şüyüdün gövdə və yarpaqlarının tərkibində olan efir 
yağı rəngsiz və yaxud yaşımtıl-göy rəngli mayedən ibarətdir. 
Onların tərkibindəki efir yağının əsas hissəsinin 15-16%-ni 
karvon maddəsi təşkil edir. Meyvəsindən alınan efir yağının 
isə 40-60%-i karvon maddəsi, əsas tərkib hissəsi d-limonen, 
alfa-fellandren, α -pinen, dipepten, dihidrokarvon və s. 
ibarətdir. 

Şüyüdün tərkibindəki efir yağının miqdarı torpağın 
kimyəvi tərkibindən, əkildiyi coğrafi şəraitdən və s. asılıdır. 

Şüyüd bizim respublikamızın ən sevimli yaşıl tərəvəz 
və ədviyyat bitkisi sayılır. Bunun incə, zərif ətirə malik 
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olması onun istənilən xörəyə – sup və salatlara, balıq və ət, 
fəsəli içinə, kəsmik və pendir məhsullarının tərkibinə qa-
tılmasına səbəb olur və onların tərkibinə xoş ətirli və iş-
tahgətirici tam verir. Ətirli yaşıl şüyüd isti buterbroda, 
qoğala, kökəyə, çiy içə, kartof və göbələkdən hazırlanan xö-
rəklərin tərkibinə qatılır, onların tamını və dadını yaxşılaş-
dırır. Həvəskarlar şüyüdü ədviyyat kimi dondurur, donuz 
piyini duzlamamışdan qabaq, kələm və müxtəlif balıqların 
tərkibinə qatılır. Xiyar, pomidor, kələm turşularının tərkibi 
şüyüdsüz keçməz. Şüyüd nəinki qiymətli tərəvəz və ədviyyat 
bitkisi olmaqla yanaşı, qiymətli dərman bitkisi də hesab 
edilir. Onun tərkibi makro- və mikro (Ca, Mn, Fe, P, Ci, Mg, 
So və s.) elementlərlə zəngindir. Bundan başqa şüyüdün 
tərkibi C, B, B2, PP, P, karotin və s. kimi insan sağlamlığı 
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən vitaminlərlə də zəngindir. 
Dərman bitkisi kimi onun otu, toxumu, ondan aman efir yağı 
da qiymətli müalicəvi təsirə malikdir. 

Xalq təbabətində şüyüddən hazırlanan preparatlarla qa-
raciyər xəstəliyində, arterial təzyiqin artmasında, soyuqdəy-
mədə, qarın ağrı larında, böyrək və sidik kisəsində olan daş-
ların təmizlənməsində istifadə edirlər, şüyüdün toxumların-
dan alınan efir yağından iştahaçıcı, həzm sisteminin yaxşı-
laşdırılmasında, qurdqovucu və sidikqovucu, köpmənin, 
podaqra və s. xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə edilir. 
Şüyüd suyu südverən qadınların südünün artırılmasında, 
orqanizmin immunnosisteminin gücləndirilməsində mühüm 
rol oynayır. Buna görə də infeksiyalı qrip xəstəliklərində 
şüyüdün dəmləmə və cövhərlərindən istifadə edirlər. 

Şüyüdün yaşıl hissəsi, stenokardiyada, piylənmədə, 
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düz yığılmalarında, bronxit və qanazlığından əziyyət çəkən 
xəstələr üçün daha faydalı hesab edilir. 

 
Reyhan 

 
Ətirli reyhan – Reyhanın çiçəklərində 0,3-1,5%, yaşıl 

yarpaqlarında isə 0,04-0,50% efir yağı vardır. Ən çox efir 
yağı bitki tam çiçək açdığı zaman toplanır. Efir yağının əsas 
komponentləri evgenol, metilxavikol, lina-lool, kamfora və 
osimendən ibarətdir. Toxumlarının tərkibində 12-19% 
piyəbənzər yağ maddəsi tapılmışdır. Reyhan yarpaqlarında bir 
sıra üzvi maddələr, 16,5% azotlu maddə, 4,75% yağ, 12,5% 
sellüloz, 8,7 mq% karotin, 150 mq% rutin, 6% aşı maddəsi, 
vitaminlər, flavonidlər, üzvi turşular, qatran, boyaq maddələri, 
qlükozidlər, turş xassəli sapaninlər, şəkərli maddələr də var-
dır. Reyhanda olan boya maddələri – xlorofil, flavonlar, karo-
tin tibbi cəhətdən çox faydalıdır. Bu maddələr qanazlığına, 
mədə-bağırsaq və avitaminoz xəstəliklərinə müalicəvi təsir 
göstərir. Reyhan qida ilə qəbul olunduqda mədənin həzm 
prosesinin fəaliyyətini artırır, orqanizmdə maddələr müba-
diləsini yaxşılaşdırır, qanın tərkib hissələrini normal vəziy-
yətdə saxlayır, böyrək və sidik yollarının iltihabını aradan qal-
dırır. Bundan əlavə, reyhan qarın köpməsinə, qıcolmaya, mə-
də soyuqdəymələrinin xroniki proseslərinə, mədə və sidik 
kisəsi ağrılarına, yaraların və eləcə də boğaz ağrılarına da mü-
alicəvi təsir göstərir. Bizdə əkilən reyhan növünün tərkibində 
olan kamfora maddəsindən tibbdə yorğunluq nəticəsində 
əmələ gələn əsəb sarsıntılarında, təngnəfəslikdə, qan dövranı 
pozğunluqlarında, ümumi zəiflikdə və eləcə də ürək-damar, 
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qızdırma, soyuqdəymə, sancmalar və s. kimi xəstəliklərin 
müalicəsində istifadə olunur. 

Adi reyhan – ətirli və ədviyyəli xüsusiyyətə malik bit-
kidir. Onun tamı azca acımtıl, qısamüddətli şirintəhərdir. 
Reyhanın bir çox növləri xoş iyinə görə mixəyi və muskat 
qozunu xatırladır. 

Tərəvəz xörəklərində – noxud, mərci, lobya, pomidor, 
kərəviz və s. ətir, dad vermək və vitaminlərlə zənginləş-
dirmək üçün reyhandan qatqı kimi istifadə edilir. Reyhan 
yayda hazırlanan bir çox xörəklərin – sup, dovğa və s. tamlı 
və ləzzətli yeyilməsi üçün əlavə qatqı kimi də istifadə 
olunur. Onun yarpağı kölgəli, daim meh vuran yerdə qurudu-
lur, narın toz halına salınır. Ağzı qapalı xüsusi tünd əngli şü-
şə qablara doldurulur. Əsasən qış aylarında göy-göyərti 
azalan dövrdə xörəklərə əlavə olunur. 

Reyhan isti və işıqsevən bitkidir. Toxum vasitəsilə 
çoxaldılır. Hər hektar sahədən 180-200 sentner yaşıl xammal 
və yaxud 20-30 sentner quru kütlə məhsulu əldə edilir ki, 
bundan da 50-54 kq efir yağı almır. Yaşıl kütlə kölgədə və 
yaxud 32-35° temperaturda xüsusi quruducu şkaflarda 
qurudulur və su buxarı vasitəsilə qoyub efir yağı alınır. Bir 
hektardan 3-4 sentner toxum əldə olunur. Ətriyyat və 
kosmetika sahəsində reyhan cinsinin yevgenol növündən 
alınan efir yağından geniş istifadə edilir. 

Yevgenol reyhan – Yaşıl kütləsindən efir yağı alınır. 
Efir yağının tərkibində 7%-ə qədər yevgenol, metilxavikol, 
kamfora və osimen maddələri vardır. Efir yağından alınan 
yevgenoldan xoş ətirli maddə kimi ətriyyat və yeyinti 
sənayesində geniş istifadə edilir. Yevgenol dezinfeksiyaedici 
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vasitə olaraq dişin dibindən gələn xoşagəlməz qoxuları yox 
etmək üçün də işlədilir. 

Nanəyarpaq reyhan – Meyvəsi dörd çılpaq üçüzlü, 
qara rəngli fındıqçadan ibarətdir. 100 ədədinin çəkisi 0,5-0,8 
qramdır. Bundan alınan efir yağının tərkibində 60-70% kam-
fora birləşmələri tapılmışdır. 

Reyhan cinsinin subtropik və tropik ölkələrdə xalq tə-
sərrüfatı əhəmiyyətli daha iki növünə – çılpaq və kilimancar 
reyhanına rast gəlinir. Çılpaq reyhanın hər hektar sahəsindən 
tərkibində 30-35% kamfora maddəsi olan 50 kq efir yağı alınır. 

Kilimancar reyhanı – Bu, çox məhsuldar bitkidir. 
Yaşıl kütləsinin tərkibində 0,68-3,3% efir yağı saxlayır ki, 
onun da əsas hissəsini, yəni 70%-ni asan alınan kamfora 
maddəsi təşkil edir. 

Müqəddəs reyhan – Efir yağının əsas tərkib hissəsini 
yevgenol maddəsi təşkil edir. Bundan ədviyyat və müalicə 
vasitəsi kimi istifadə edilir. 

Yaşıl reyhan – Bundan alınan efir yağının tərkibindən 
68%-ə qədər timol maddəsi tapılmışdır ki, bundan da zökəm, 
qızdırma, titrəmə və s. xəstəliklərə qarşı istifadə olunur. 

 
Bağayarpağı 

 
Dünya florasının tərkibində bağayarpağının 250-ə qə-

dər növü yayılmışdır.  
İri bağayarpağı – Xalq təbabətində bağayarpağının 

yarpaqlarından bəlğəmgətirici, sidikqovucu vasitə kimi və 
sonsuzluğa qarşı istifadə etmişlər. 

Qədim Yunanıstan və Roma təbabətində bağayarpağı 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 

 260 

toxumlarından ishal xəstəliyinə qarşı istifadə olunmuşdur. 
İran və Ərəbistanın xalq təbabətində bağayarpağından X 
əsrdə istifadə etməyə başlamışlar. Rus xalq təbabətində ba-
ğayarpağı XVII əsrdən tətbiq olunur. Rusiyada bitən bağa-
yarpağının toxumlarının tərkibində çoxlu selikli maddə və 
şirə olduğundan ondan soyuqdəymə zamanı mədədə baş 
verən pozğunluqların aradan qaldırılmasında, bağırsaq xəs-
təlikləri və qəbzolma zamanı istifadə olunur. Yarpaqlarından 
şiddətli bronxitdə, kəsiklər, irinli yaralar, əziklər, yanıqların 
sakitləşdirilməsində və bir sıra xəstəliklərin müalicəsində 
istifadə olunur. Kənd yerlərində onun toxumlarından 
hazırlanmış toz uzunsürən ishalda, bağırsağın selikli qişa 
xəstəliyində və eləcə də dizenteriya əleyhinə işlədilir.  

Bağayarpağı öskürəyə qarşı tibbi preparatların tərki-
bində geniş tətbiq olunur. Toxumlarından isə spastik və ato-
nik qəbizlikdə zəif işlətmə dərmanı, eləcə də xroniki mədə-
bağırsaq xəstəliklərində dəmləmə və bişirmələr hazırlanır. 

Son illərdə müəyyən edilmişdir ki, təzə dərilmiş bağa-
yarpağından alınan şirə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin mü-
alicəsində çox faydalı dərmandır. Eyni zamanda aşkar 
olunmuşdur ki, bağayarpağının sulfanilamid və antibiotik 
maddələrlə birlikdə olan preparatı dizenteriyaya gözəl mü-
alicəvi təsir göstərir. Bağayarpağının dəri yaralarını (çiban, 
kəsik və irinli yaraları) tez sağaltmaq xüsusiyyəti xalq 
təbabətində çoxdan məlumdur. Bu məqsədlə təzə dərilmiş 
bağayarpağını yaranın üstünə qoyub sarıyır və hər 2-3 
saatdan bir təzələyirlər. Bundan əlavə, xalq təbabətində 
ishala, qanlı ishala (dizenteriyaya) və bağırsaq xoralarına 
qarşı da işlədirlər. 
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Bu məqsədlə yarpaqları bitki çiçək açan vaxt toplayır, 
açıq havada qurutduqdan sonra həvəngdəstədə əzib toz 
halına salırlar. Həmin tozdan gündə üç dəfə 1-2 çay qaşığı 
xəstənin dilinin üstünə tökərək isti çayla içirdirlər. 

Bağayarpağının yarpaqlarının sulu çıxarışından alınan 
plantaqiyusin preparatından mədə xəstəlikləri və yaralarında, 
onikibarmaq bağırsaq xəstəliklərində, turşuluq artıqda və s. 
istifadə olunur. 

Bitkinin yarpaqlarından hazırlanmış 10%-li mazı şaf-
talı yağı və vazelinlə qarışdırıb yaraların müalicəsində anti-
mikrob kimi istifadə edirlər. 

Bağayarpağının qurudulmuş yarpaqlarının tərkibində 
bir çox qiymətli maddələr: rinatin qlükozidi, karotin, acı 
maddələr, K və C vitaminləri, 2,5%-ə qədər aşı maddəsi, li-
mon turşumu, ferment və yapışqanlı maddə, karbohidratlar 
və s. vardır.  

Bağayarpağının cavan və zərif yarpaqlarından müxtəlif 
salatlar, soğan, kartof, gicitkən və xardalla qarışığından dadlı 
və ləzzətli qida məhsulları hazırlayırlar. 

Bu bitki el arasında "min dərdin dərmanı" adı ilə də 
məşhurdur. Bağayarpağının müalicəvi əhəmiyyəti çoxəsrlik 
tarixə malikdir. İnsan bədənində əzilmə, göyərmə, qançır, 
yanıqlar, irinli yaralar, qabarlar, çiban və sızanaqlar olarsa, 
bağayarpağının təpitməsindən istifadə edilir. Ulu baba-
larımız bağayarpağı toxumundan və onun məhlulundan, 
dəmləməsindən ishal, qarınağrısı, mədə-bağırsaq pozuntusu, 
sətəlcəm, soyuqdəymə, diş ağrısı, ifrazat orqanlarının 
müalicəsində geniş istifadə etmişlər. Bağayarpağından 
dəmlənmiş çay və onun həlimi sidik yollarının müalicəsində 
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tətbiq olunur. Bu, bronxlarda, bağırsaqlarda, döş qəfəsində, 
oynaqlarda, böyrəklərdə baş verən şiddətli ağrılara qarşı da 
effektlidir. Bağayarpağı məhlulundan və onun təpitməsin-
dən, yarpağının gövdəqarışığı əzintisinin məlhəmindən ilan, 
əqrəb, böyə, çəmbərquyruq, danadişi, qırxayaq, zəhərli bö-
cəklər, göyən (mozalan), arı sancmalarına qarşı da müalicə 
üsulu kimi istifadə edilir. 

Bağayarpağının üzərinə tabaşir külü yaxıb təpitməsini 
qotur, dəmrov, qurdeşənək kimi çox yayılmış yoluxucu xəs-
təliklərin müalicəsində tətbiq edirlər. Təpitmə 2-3 saatdan 
bir dəyişdirilməli, bağayarpağı məhlulu və ya onun dəm-
ləməsi ilə yara isladılıb silinməlidir. Bağayarpağını qaynadıb 
suyunda çimmək, 25-30 dəqiqə vanna qəbul etmək, ondan 
dəmləmə hazırlayıb içmək insan orqanizmindəki bütün 
ağrıları yox edir, bədən yumşalır, insan gümrahlaşır, onda 
şən əhvali-ruhiyyə yaranır. 

Bundan başqa, bağayarpağının yarpaq və cavan zoğla-
rını ət maşınından keçirir, yumurta ilə qarışdırıb qayğanaq, 
sıyıq, püre və s. xörəklərin, həmçinin giləmeyvə likörlarının 
tərkibinə daxil edirlər. Bağayarpağı pəhriz xörəklərinin 
tərkibinə də əlavə olunur. 

 
Qanqal 

 
İkiillik bitkidir. 100-dən artıq növü Yer kürəsinin Av-

ropa, Asiya və Şimali Afrika ölkələrində yayılmışdır. Azər-
baycanda isə 15 növünə rast gəlinir. 

Çöl qanqalı – Toxumlarının tərkibində 30%-ə qədər 
yağ, köklərində inuliri, yarpaq və gövdəsində alkoloidlərin 
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izləri müəyyən olunmuşdur.  
Qanqalın bir neçə növündən insan orqanizmi üçün çox 

əhəmiyyətli və dadlı xörəklər hazırlamaq olar. 
 

Yemlik 
 
Yemlik cinsinin dünya florasının tərkibində 120-dən 

artıq növü yayılmışdır. Azərbaycanda 20-dən artıq növünə 
təsadüf etmək olar. 

Yemliyin əksər növləri qida, müalicə, nektar və bəzək 
təbiətli bitkilər hesab edilir. 

Yemliyin qida məqsədləri üçün aşağıdakı – şübhəli 
yemlik – taxılyarpaqlı yemlik – T.sosnowskyi və s. növlə-
rindən geniş istifadə olunur. 

Keçmiş zamanlarda yemliyin bir neçə növündən ağciyər 
vərəmini müalicə edirmişlər. Yemlik xoş dada malikdir. 
Pəhriz saxlayan xəstələr üçün gözəl qida mənbəyi ola bilər. 

Tərəvəz bitkisi kimi daha geniş istifadə edilənləri 
taxılyarpaq, torvari və kiçik yemlik növləridir. 

Yemlik cinsinin qida əhəmiyyətli növlərindən biri də 
Yulaf köküdür. 

Kökmeyvəsinin tərkibində çoxlu miqdarda zülali mad-
dələr, mineral duzlar, 8%-ə qədər şəkərli xassəyə malik 
inulin maddəsi və s. tapılmışdır. Toxumlarının tərkibində 
6,17% yağ vardır ki, bu da yodla çox zəngindir. 

Yarpaqlarından ədviyyə kimi müxtəlif xörəklərə dad 
vermək üçün istifadə edilir. Nəticədə xörəklər çox dadlı və 
ləziz olur. Yarpaqlarından müxtəlif salat növləri hazırlanır. 
Köklərindən qəhvəni əvəz edən qəhvə-surroqat hazırlanır. 
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ÇİÇƏKLƏR 
 

Bənövşə 
 

Bu xoş ətirli bitkidən hazırlanan mürəbbə və çay kimi 
dəmləmə soyuqdəymə, öskürək, bəlğəm, sətəlcəm, göyös-
kürək, ishal, qızdırma-isitmə, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin 
müalicəsində tətbiq edilir, orqanizmin temperaturunun tən-
zimlənməsində böyük effekt verir. 

 
Qızılgül 

 
Mürəbbəsi mədə-bağırsaq ağrılarını, qan təzyiqini tən-

zimləmək xassəsinə malikdir, bal ilə qarışdırılıb içildikdə, 
beynin fəaliyyətini aktivləşdirir, böyrəklərdə, sidik yolunda, 
oynaqlarda əmələ gələn daşlaşmanı, kirəcləşməni, duzlaşma-
nı əridir, böyrəklərin süzmə qabiliyyətini artırır, oynaqlar-
dakı ağrıları tənzimləyir, sidik ifrazına yaxşı təsir göstərir. 
Eyni zamanda bağırsaqda əmələ gələn köpün, qəbizliyin 
qarşısını alır. 

Qızılgüldən çəkilən gülabın müalicəvi əhəmiyyəti bö-
yükdür. Şiddətli göz ağrısı, göz qişalarında əmələ gələn qı-
zartılar, gözə qansızma, gözdən yaşaxma olarsa, 10-15 gün 
hər axşam yatmamışdan əvvəl gülab suyundan təpitmə edib 
20-25 dəqiqə qaranlıqda gözün üstünə qoymaq yaxşı təsir 
göstərir. 

Gülab suyundan 3-5 damcı, bir xörək qaşığı südlə və 
ya qaynadılmış su ilə qarışdırıb içmək ürəkgetmə, ümumi 
halsızlıq xəstəliklərinə qarşı müalicəvi əhəmiyyətlidir. 
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Qaraciyər və dalaq şişərsə, qızılgülün qurudulmuş ləçə-
yini gülab suyu ilə təpitmə edib, həmin yerin üzərinə qoyul-
sa, ağrıları azaldır. Bu müalicə üsulunu 10-15 gün axşam 
yatmazdan əvvəl 20-25 dəqiqə davam etdirmək məsləhətdir. 

 
Ətirşah 

 
Ətirşah cinsi 350-yə qədər növü özündə birləşdirir. 

Cinsin içərisində efir-yağlı, boyaq təbiətli, dərman, nektar və 
bəzək üçün yararlı növlərinə rast gəlmək olar. 

Ətirşah cinsinin Qafqazda 29, o cümlədən Azərbay-
canda 23 növünə təsadüf edilir. 

Müqəddəs Marveya adasının cadugərləri hamilə qa-
dınlara məsləhət görürdülər ki, doğmağa bir ay qalmış hər 
gün qarın nahiyələrini ətirşah yağı ilə dairəvi və spiral for-
mada sürtsünlər. Bunu onunla izah edirdilər ki, ətirşah yağı 
uşaqda təhlükə törədən şər qüvvələrin qarşısını alır, onun 
sağlam və ağıllı olmasına şərait yaradır. 

Ətirşahdan soyuqdəymələr zamanı baş verən kəskin 
onurğa ağrılarım yox etmək üçün həmin nahiyələrə ətirşah 
yağı sürtməklə müalicə edirmişlər. Bitkinin yarpaqlarından 
alman dəmləmələrdən aybaşı qabağı baş verən ağrıların 
qarşısını almaq üçün daxilə qəbul edirdilər. 

XVI əsrdə rus əczaçıları «atəş zamanı» qulaqlarda baş 
verən gurultuları və ağrıları ətirşahdan alınan ekstraktdan 
damcı kimi istifadə edib qarşısını alırdılar. Göz qapağında 
baş verən xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün ətirşahdan 
alınan ekstaktın içərisinə azca bal qatıb səhər və axşam vaxt-
ları yumaqla müalicə edirmişlər. Bunun üçün 200 ml 
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qaynanmış suya 10 ədəd ətirşah yarpağı və yaxud çiçəyindən 
götürüb əlavə edin, zəif od üzərinə qoyub qaynayana qədər 
saxlayın. Sonra dəmləməni götürüb üzərinə 1 çay qaşığı bal 
əlavə edib qarışdırın. Alınmış məhlulu axşam ay bütöv olan 
zaman gecədən səhərə qədər saxlayıb sonra istifadə edin. 

Kulinariya sahəsində isə efir yağından çörək-bulka sə-
nayesində, meyvə, cem, sərinləşdirici içkilərin tərkibinə 
əlavə edilir. Bir sıra xalqların kulinariyasında ətirşahın cavan 
yarpaq və zoğlarından müxtəlif xörəklərin tamının yaxşılaş-
dırılmasında ədviyyat qatqısı kimi istifadə edilir. 

Ətirşahdan alınan efir yağından da ətriyyat, kosmetika, 
kulinariya və tibb sahəsində geniş istifadə edilir. 

 
Novruzçiçəyi 

 
Cinsin dünya florasında 600-ə qədər növü yayılmışdır. 

Novruzçiçəyi gözəl dekorativ bitki kimi diqqəti cəlb edir, 
lakin bu məqsədlə çox az istifadə olunur. Onun bir çox 
növləri isə müalicə əhəmiyyətli bitkilərdir. Rusiyanın Avro-
pa hissəsində yayılan dərman novruzçiçəyindən hələ çox 
qədim zamanlardan xalq təbabətində müalicə məqsədləri 
üçün istifadə olunmuşdur. Ondan sinir sisteminin möhkəm-
ləndiricisi, tərlədici vasitə kimi, döş qəfəsi xəstəliklərində, 
öskürək və s. əleyhinə geniş istifadə olunmuşdur. Köklərin-
dən alınan cövhər isə bronxit xəstəliklərinin müalicəsində 
tətbiq edilir. 

Novruzçiçəyinin bir neçə növü vitaminlərlə zəngindir 
və qida məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. 

Voronov novruzçiçəyi – Bitki Azərbaycanın Böyük və 
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Kiçik Qafqaz ərazilərində yayılmışdır. Bundan başqa ona 
dağ meşələrində, kolluqlarda rast gəlinir. Yaşıl kütləsinin 
tərkibində 500-600 mq% C vitamini, 3 mq%-ə qədər karotin, 
2% saponin, şəkər, aşı maddələri, nişasta, pektin, piy, qətran 
və s. aşkar olunmuşdur. 

İnsan 1-2 ədəd novruzçiçəyi yarpağını yedikdə bir gün-
də C vitamininə olan tələbatını ödəyir. Hazırda Hollandiya 
və İngiltərədə onu tezyetişən, vitaminlərlə zəngin tərəvəz 
bitkisi kimi əkib becərirlər. 

Novruzçiçəyinin vitaminlərlə zəngin olan yaşıl hissə-
sindən müxtəlif salatlar hazırlanır. 

Novruzçiçəyi növlərini bostan sahələrində, eyvanlarda, 
dibçəklərdə, qutularda və s-də asanlıqla becərmək olar. 
Bitkinin köklərinin tərkibindəki xoş ətirli maddədən 
(yağdan) limonad və likörda iştahgətirici və tamverici vasitə 
kimi istifadə edirlər. Bundan başqa onu xörəklərin, çaxır və 
çayın tərkibinə də əlavə edirlər. 

İrikasacıqlı novruzçiçəyi – İrikasacıqlı novruzçiçəyi 
Rusiyanın Avropa hissəsində yayılmış dərman novruzçiçəyi-
nə həm quruluşu, həm də kimyəvi tərkibinə görə çox oxşar-
dır. Belə ki, onun da tərkibində saponinlər, qlükozidlər, fla-
vonoidlər tapılmışdır ki, bunlardan hazırlanan preparatlardan 
sidikqovucu vasitə kimi istifadə olunur.  
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AĞARTI MƏMULATLARI 
 
Ayran. Susuzluğu aradan qaldırır, bədənin temperatu-

runu tənzimləyir. Yuxugətirmə qabiliyyətinə malikdir. Təzə 
ayran ağız, dil, dodaq qurumasının qarşısını alır, qan təz-
yiqini tənzimləmək qabiliyyətinə də malikdir. 

Ağsoğalaq. Tünd sarımsaqlı qatığın üzərinə yağı dağ 
edib tökməklə hazırlanır. Ən çox köçəri-tərəkəmə və dağ ra-
yonlarında yaşayan əhali içərisində geniş yayılmış xörəkdir. 
Hazırlanması çox asandır. Ağsoğalaq müalicə əhəmiyyətli 
xörəkdir. 

Uzun müddət ac qalan, iştahası olmayan, başağırların-
dan şikayətlənən, halsız olan adamlara hər səhər ağsoğalaq 
yemək məsləhətdir. 

Ağsoğalaq ağız boşluğunda əmələ gələn yaralar (sto-
matit), dişdibi ətinin xəstələnməsinə qarşı tətbiq edilir. 

Ağsoğalaq qanaxmaya, ishala, mədə-bağırsaq iltihabı 
və xorasına, soyuqdəyməyə, daxili xəstəliklərə, qida boru-
sunda əmələ gələn iltihaba, sinə ağrılarına, şiş xəstəliklərinin 
müalicəsinə yaxşı təsir edir. Ümumi halsızlığı – zəifliyi, 
iştahasızlığı aradan qaldırır, insanda şən əhvali-ruhiyyə 
yaradır və fizioloji cəhətdən onu aktivləşdirir. 

Qatıq. Qatığın müalicəvi əhəmiyyəti loğman babaları-
mıza çoxdan məlumdur. Qatıq həm iştahanı artırır, həm də 
rahat yatmaq üçün yuxugətirmə xassəsinə malikdir. Qatıq-
dan və onun atlamasından ağız boşluğundakı qurumaya qarşı 
geniş istifadə olunur. O, susuzluğu azaldır, ağızda olan 
vəziləri tənzimləyir. Bir çox şiş xəstəliklərinə, həşərat sanc-
malarına, zəhərlənmələrə qarşı xalq təbabətində çox istifadə 
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olunur. 
Qatıqdan hazırlanmış ağartılar – pendir, süzmə, ayran, 

dələmə, atlama, süddüsümən, körəməz və s. müalicəvi 
əhəmiyyətə malikdir. Qatıq mədə-bağırsaq xəstəliklərinin 
müalicəsində yaxşı təsir göstərir. 

Qatıq saçın gur, təmiz saxlanılması üçün də gərəklidir. 
Müdrik nənələrimiz saçlarını uzatmaq üçün saç dibində 
qovağın (kəpək) olmaması üçün qatığı yumurta sarısı ilə 
qarışdırıb saçlarını yumuşlar. Bu, saçı qurumağa qoymur, 
saçın dibini bərkidir, saçın vaxtından əvvəl ağarmasının 
qarşısını alır, saçda sirkə və bitin olmasına imkan vermir. 
Bədəndə yanıq əmələ gələndə, qatıq yaxması müalicəvi 
əhəmiyyətlidir. Xüsusilə uşaqlarda qurd xəstəliklərinin 
qarşısını almaq üçün 10-15 gün axşam yatmazdan əvvəl və 
sübh tezdən onlara bir stəkan tünd sarımsaqlı qatıq içirtmək 
məsləhətdir. Bu, həm də dişdibini bərkidir, diş ətinin şişini, 
zədələrini müalicə edir. Sarımsaqlı qatıq axşam-səhər içilər-
sə, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin qarşısı alınar. Ümumiy-
yətlə, qatıq yeyən adam uzunömürlü, gümrah, görmə 
qabiliyyəti yaxşı olur. Üzdə və bədəndə şiş və ya səpgilər 
əmələ gələrsə, qatıq və ya süzmədən övkələmə üsulu ilə 
təpitmə etmək məsləhətdir. Bunu 2-3 gün, 15-20 dəqiqə 
müddətində təkrar etmək məsləhətdir. 

Qurud. Qatıq süzməsindən hazırlanır, uzun müddət 
xarab olmur. Ən çox maldar-köçəri tayfalara məxsus qidadır. 
Qurud diş ətini, ağız boşluğundakı səpgiləri müalicə edir, 84 
tüpürcək vəzisinin işini tənzimləyir, iştahanı artırır, 
susuzluğu aradan qaldırır. Qaraciyər, mədə-bağırsaq xəstə-
liklərinin müalicəsinə müsbət təsir göstərir. Qurudu sarım-
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saqla birlikdə əzib qarışdırdıqda, bir çox xəstəliklərə: qanax-
ma, şiş (xərçəng), qurd və eyni zamanda qan təzyiqinin tən-
zimlənməsinə, öd şişinin, sətəlcəm-qançır: soyuqdəymə, bəl-
ğəm, göyöskürək, sinə, oynaq ağrılarına, iştahasızlığa, ümu-
mi halsızlığa müsbət təsir göstərir. 

Yuxarıda qeyd edilənlərdən əlavə, aşağıda göstərəcəyi-
miz bal (qida), söyüd (ağac), sürmə (bəzək), qara su (xəs-
təlik) və s. də xalq təbabətində geniş istifadə olunur. 

Bal. Bütün dövrlərdə dərmandır. Ulu, müdrik loğman-
larımızın belə bir tövsiyəsi var: "Heç bir azar-bezar, dərd 
görmək istəmirsənsə, çox yaşamaq istəyirsənsə, bal ye". 
Balın həzmi ağır olduğundan onu səhər yemək məsləhətdir. 
Bal qaymaq ilə yeyiləndə iştahanı artırır, uzun müddət adamı 
tox saxlayır. Ondan üzün təravətləndirilməsində də istifadə 
olunur. Bir qaşıq balı bir qaşıq su və bir yumurtanın sarısı ilə 
qarışdırıb həll etmək və alınan məhlulu üzə, ələ, boyun 
dərisinə çəkmək, 15-20 dəqiqə saxlayıb, sonra ilıq su ilə 
yumaq lazımdır. 

Bir qaşıq balı, yarım stəkan bulaqotu şirəsi ilə qarış-
dırıb üzə çəkmək, 10-15 dəqiqədən sonra onu ilıq su ilə 
yumaq lazımdır. 

10-15 gün müddətində, hər axşam bir qaşıq balı yarım 
qaşıq döyülmüş bibərlə qarışdırıb saçın dibinə sürtdükdə, 
saçın tökülməsinin qarşısı alınır, saç dibində olan qovaqlar 
təmizlənir. Bir qaşıq bala üç damcı sirkə qarışdırıb, bir həftə 
müddətində içdikdə bəlğəm, öskürək, göyöskürək və 
qusmanın qarşısını alır. 

Söyüd. Ayaq barmaqlarının arası bişməcə olan, tez-tez 
tərləyən adamlara söyüd ağacının qabığını və ən nazik çu-
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buqlarını qaynadıb bir az soyuduqdan (ilıq) sonra ayaqları 
15-20 gün axşam-səhər 25-30 dəqiqə vanna etmək, sonra 
ayağı təmiz qurulamaq (barmaqların arası nəm qalmama-
lıdır) məsləhətdir. Bu cür müalicə üsulu effektli olur. 

Sürmə. Ondan bəzək kimi istifadə edilsə də, bu, görmə 
qabiliyyətinə zərərdir. Sürmə tər vasitəsilə göz nahiyəsinə 
süzülür, gözün selikli qişaları vasitəsilə həll olunur, gözdə 
xronoloji qızarma, gicişmə, acışma əlamətlərini şiddət-
ləndirir, nəticədə göz bəbəyində yeyilmə, nur-qara su 
xəstəliklərinə çevrilir. 

Gözü təbii şəkildə qoruyub saxlamaq məsləhətdir. 
İlan qabığı. Xalq təbabətində çox qədimlərdən, döş, 

oynaq və bel ağrıları zamanı ilan qabığından istifadə olunur. 
İlanın qabığını əzib beldə, oynaqlarda ağrıyan yerlərə tə-
pitmə qoymaq, saç tökülməsi zamanı isə başa yaxmaq məs-
ləhətdir, bu, saçın dibini möhkəmlədir və hətta yeni saçgətir-
mə qabiliyyətinə malikdir. İlan qabığının həbi (balaca, yum-
ru şəkildə) daxildə olan mədə-bağırsaq, ağciyər, qaraciyər, 
dalaq və s.) şişlərin müalicəsi üçün də çox faydalıdır. 

Qara su. Dünyada geniş yayılmış göz xəstəliyidir. Nur 
suyu, qara su, daima axan göz yaşı xəstəliklərinə tutulanlar 
50 q camış yağı ilə bir yumurta ağını qarışdırıb yaxşı həll 
etdikdən sonra, onun təpitməsini hər axşam yatmamışdan 
əvvəl 30-35 dəqiqə (10-15 gün) gözün üstünə qoyduqda 
xəstəliyə yaxşı təsir göstərir. 

Ardıc – əsasən meyvəsindən istifadə edilir. Sidikqo-
vucu olub, infeksiya və mikrobları zərərsizləşdirir. Bal ilə 
qarışığından dişdibi və damaq yaralarına qarşı istifadə edilir. 

İtburnu – çiçəyi qızılgülə bənzəyir, soyuq və qurudur, 
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mədə zəifliyi və sinədən qanaxma zamanı işlənir. Meyvəsi 
qaraciyər və ürəyə qarşı istifadə edilir. Meyvənin içərisində 
olan tükcükləri yaranı bitişdirir. Meyvə və şərbəti qaraciyər 
üçün çox faydalıdır.  

Mərsin – meyvə və çıxıntıları mədəni qüvvətləndirir. 
Şərab içməzdən əvvəl onun qaynanmış suyundan bir fincan 
içmək məst olmanın qarşısını alır. Qarqarası isə boğaz 
mikroblarmı zərərsizləşdirir. 

Yemişan – yaxşı peyvənd götürür. Peyvənddən sonra 
şirin meyvəsi olur. Sinə üçün məlhəmdir, mədə iltihabını 
aradan qaldırır. Onu qurudub toz halında şirəsini çıxarırlar. 
Şirəsindən istifadə 30 damcıya qədərdir. 
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ƏDVİYYAT BİTKİLƏRİNİN MÜALİCƏVİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Ədviyyatlar demək olar ki, mahiyyətcə dərman bitkilə-

ri hesab edilir. Ədviyyat bitkiləri ilə dərman arasında heç bir 
sərhəd qoymaq olmaz. Ədviyyatla çox qədim dövrlərdən 
başlamış hazırki dövrə kimi hazırlanan xörəklərin tamım 
yaxşılaşdırmaq və həzm sistemini normaya salmaq 
məqsədilə istifadə edilir. Ədviyyatlar tərkiblərində güclü iyə 
malik efir yağı saxlayır. Bunlardan sarımsağı, soğanı, mər-
zəni, kərəvizi, cəfərini, şüyüdü, cirə, zirə və s. göstərə bi-
lərik. Ədviyyatlar tüpürcək, mədə və öd kisəsi vəzilərinə 
təsir edib onların şirə ifraz etmək qabiliyyətlərini gücləndirir 
və bunun nəticəsində qəbul olunan qidalar həzm sistemində 
yaxşı həll olur və maddələr mübadiləsinin düzgün getməsinə 
şərait yaradır. 

Ədviyyat dedikdə dərman xüsusiyyətlərinə malik bitki-
lər başa düşülməlidir. Onlar orqanizmin sağlamlığında mü-
hüm rol oynayırlar. Sarımsaq, qıtıqotu, turp, soğan, xardal və 
s. antibiotik təbiətli bitkilər olub qiymətli müalicəvi təsirə 
malikdirlər. 

Lyubistok, mərzə, cəfəri, kərəviz və ardıc böyrəyin 
fəaliyyətini nizama salır və orqanizmdə olan artıq suyu kənar 
edir. Mədə şirəsinin ifrazında cirə, razyana, zirə, qıtıqotu, 
sarıkök, bədrənc, boymadərən mühüm rol oynayırlar. 

Tüpürcək vəzinin normal fəaliyyətində istiot, xardal, 
sitrus bitkiləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, ədviy-
yat bitkilərinin insan sağlamlığında oynadıqları rollardan çox 
danışmaq olar. Lakin bir sıra ədviyyatlardan çox ehtiyatlı, 
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cüzi miqdarda istifadə etməyi məsləhət görürlər. Çünki bu 
ədviyyatların içərisində xəstələrə mənfi təsir göstərən xüsu-
siyyətlərə də rast gəlmək olur. Buna görə də həkimlər xəs-
tələrə ədviyyatlardan istifadə etməməyi və pəhriz saxlamağı 
məsləhət görürlər. Bir sıra dietoloqlar xəstələr üçün tər-
kibində ədviyyat qatılmış qida məhsullarının hazırlanmasına 
çox diqqət verirlər. Ədviyyatlardan insanlar arasında tez-tez 
başverən qrip, qızdırma, soyuqdəymə və s. istifadə etməyi 
məsləhət görürlər. Ədviyyat qatışıqlarının əksəriyyətinin 
kimyəvi tərkibi tam öyrənilmədiyindən onlardan istifadə 
edən zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır. 

Şəkər xəstəliyində istifadə olunun ədviyyat bitkiləri: 
adi reyhan, vanil, mixək, zəfəran, kerri, dəfnə, limon, lyubis-
tok, mərzə, bədrənc, adi ardıc, muskat tozu, qırmızı istiot, 
cəfəri, adi yovşan, rozmarin, kərəviz, zirə, şüyüd, nanə, 
sürvə. 

Həzm sistemi normal fəaliyyət göstərən insanlar istə-
nilən ədviyyatlardan istifadə edə bilər. Lakin kəskin acı tam-
lı ədviyyatlardan – qıtıqutu, acı istiot, kayen bibəri və s. az 
hallarda istifadə edilməlidir. Aşağıdakı ədviyyatlardan isti-
fadə etməyi məsləhət görürlər: mixək, zəncəfil, darçın, və-
zəri, dəfnə, adi soğan, muskat qozu, cəfəri (kökündən), kə-
rəviz, şüyüd, sarımsaq. 

Qaraciyər və öd kisəsi xəstə olan, həmçinin pəhriz sax-
layan insanlara orqanizmin normal fəaliyyəti üçün aşağıda 
qeyd etdiyimiz ədviyyatlardan istifadə etməyi məsləhət 
görürlər: cirə, reyhan, vanil, mixək, zəncəfil, keşniş, darçın, 
kuprıç, dəfnə yarpağı, soğan, rozmarin, zirə, şüyüd, bədrənc, 
qıtıqotu, lyubistok, mərzə, bədrənc, muskat qozu və çiçəyi 
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(az miqdarda), ardıc (qənaətlə), xiyarotu, ətirli istiot, qırmızı 
bibər (az miqdarda), cəfəri (kökündən), sitrus, nanə, sürvə, 
tərxun. 

İnfarkt və damar xəstəlikləri zamanı profilaktik məq-
sədlər üçün aşağıdakıları istifadə etməyi məsləhət görürük: 
cirə, reyhan, vanil, mixək, zəncəfil, cədo, keşniş, darçın, 
kerri, dəfnə yarpağı, limon, soğan, mərzə, muskat qozu və 
çiçəyi, xiyarotu, qara istiot, rozmarin, timyan, zirə, şüyüd, 
bədrənc, sarımsaq, sürvə, şüyüd. 

Böyrəkləri xəstə olan və pəhriz saxlayanlar üçün məs-
ləhət görülən ədviyyat bitkiləri. Böyrək xəstəliyi olanlar 
istənilən ədviyyatlardan, duzdan başqa, istifadə edə bilərlər: 
reyhan, vanil, mixək, darçın, kuprıç, soğan, lyubistok, mər-
zə, ardıc, muskat qozu və çiçəyi (az miqdarda), xiyarotu, qır-
mızı (şirin) bibər (qənaətlə), cəfəri (kökündən), rozmarin, 
zirə, şüyüd, bədrənc, qıtıqotu, sitrus meyvələri, nanə, 
sarımsaq, tərxun. 

 
Darçın 

 
Darçına ancaq mədəni halda rast gəlirik. Ən geniş ya-

yılan növü Çin və Seylon darçınlarıdır. Xalq təsərrüfatında 
hər iki növ darçının qabığından istifadə olunur. Çin darçının 
qabığının görünüşü boru və yaxud nov şəkillidir, qalınlığı 1-
3 mm-dir, içəridən tünd qəhvəyi rəngdə, lələkşəkilli mantar 
qatla örtülmüşdür. İstifadə edilən zaman mantar təbəqə kənar 
edilir. Meyvəsi ətirli, dadı şirintəhər, xoşagələn və azca 
büzüşdürücüdür. 

Seylon darçınının qabığı Çin darçınının qabığından 
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keyfiyyətcə üstün hesab olunur. Darçının qabıq hissələrini və 
yeni əmələ gələn budaqlarını uzunluğu 1-2 metrə çatan za-
man toplayırlar. Bundan sonra, soyulmuş qabıq hissələrini 
iki və üç dəfə buraraq onu boru şəklinə salır və günəş altında 
qurudurlar. Qurudulmuş qabıq hissələri nazik və açıq 
qəhvəyi rəngdə olur. Çin darçınının qabığında 1-2%-ə qədər 
efir yağı vardır. Efir yağının 90%-i darçın turşusunun 
aldehidindən ibarətdir. 

Darçını dəmləyib içmək susuzluğu, ağız qurumasının 
qarşısını alır, oynaqlarda, mədə-bağırsaqda, döş nahiyəsində 
baş verən şiddətli ağrıları azaldır, bədənin temperaturunu 
tənzimləyir, ağızdan gələn pis qoxunu aradan qaldırır.  

 
Mixək 

 
Mixək ağacının  hündürlüyü 10-12 metrə qədər çatır. 

Yuxarı hissə piramida formasında, sıx kölgəlik əmələ gətirən 
həmişəyaşıl ağacdır. 

Yarpaqları qarşı-qarşıya düzülmüş, enli lansetvan, bü-
töv, tünd yaşıl, dərivari parlaqdır. Çiçəkləri budaqların yu-
xarı hissəsində mürəkkəb çətirdə toplanmışdır. Çiçəkləri 
parlaq qırmızı rənglidir. Erkəkcikləri çoxsaylı olub, aşağı 
hissədə bitişikdir. 

Mixəyin vətəni Cənubi-Şərqi Asiyanın bir çox tropik 
ölkələri hesab edilir. Buna eyni zamanda Afrikanın şərq 
sahillərində, Zanzibar, Yamayka, Braziliya və s. ölkələrin 
ərazilərində də rast gəlmək olar. 

Mixəkdən ədviyyə və dərman kimi hələ çox qədim za-
manlardan istifadə edirdilər. Ondan müalicə məqsədləri üçün 
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Hindistanda, Yaxın Şərq ölkələrində, Misirdə, Çində və s. 
ölkələrdə istifadə olunmuşdur. Mixək bitkisi haqqında elmə 
birinci məlumatı dünya səyahətinə çıxmış İtaliya səyyahı 
Piqafet vermişdir. O, buna birinci dəfə Moluk adalarında rast 
gəlmişdir. 

Hazırda mixəyin qönçələrindən ədviyyə kimi istifadə 
edilir. Onun qönçələri çiçək açmamış halda toplanır. Qırmızı 
rəngli qönçələri quruduqdan sonra tünd qonur rəngə çevrilir. 
Mixəyin qönçələri mıx formasında (ona görə bu adı 
vermişlər) 1-1,5 sm uzunluğundadır. 

Mixəyin kəskin iyi, xoş ətri vardır. Dadı büzüşdürücü 
və ədviyyəlidir. Meyvəsinin uzununa kəsiyinə lupa vasitəsilə 
baxsaq, orada efir yağı ilə dolu iri dairələr görərik. Efir yağı 
ilə dolu belə dairə-şəkilli kisələr çiçək yatağının silindrvari 
hüceyrələrinin kənar hissələrində daha çoxdur. 

Mixək meyvəsinin keyfiyyətini yoxlamaq üçün onu 
suya salırlar. O, suda başıaşağı şaquli vəziyyətdə durursa, 
deməli onun tərkibi efir yağı ilə zəngindir. 

Mixək qan təzyiqi yüksək və gicgahlarında şiddətli 
ağrılar olan xəstələrə kömək edir.  

 
Badyan 

 
Bitki toxum və yaxud vegetativ orqanları vasitəsilə 

çoxalır. Beş ildən sonra meyvə verir. Bol məhsul verməsi 
12-15 ildən sonra başlayır. 100 il meyvəvermə qabiliyyətinə 
malikdir. Meyvəsinin tərkibində 5-7%-ə qədər müalicəvi 
əhəmiyyətə malik efir yağı vardır. Bu yağın 90%-i anetel 
birləşmələridir. Qalan birləşmələri isə terpenlər, xniken, 
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karen, x-tepninol və s. təşkil edir. Badyandan alınan efir 
yağının iy və tərkib xüsusiyyətləri cirə yağına yaxın oldu-
ğundan çox vaxt əczaçılıq sənayesində əvəzedici kimi iş-
lədilir. Bunun toxumundan alman efir yağının tamı azca 
turşməzədir. Yağından yeyinti, əczaçılıq, ətriyyat, kosme-
tika, sabunbişirmə və s. sənayelərdə geniş istifadə edilir. 

Badyan ədviyyə kimi xəmir məhsullarının tərkibinə 
əlavə edilərək qoğal, peçenye, çörək-bulka və s. bişirilir. 
Müxtəlif meyvə, giləmeyvə və tərəvəzlərdən hazırlanan şirə-
lərin, sərinləşdirici içkilərin tamının yaxşılaşdırılmasında 
geniş istifadə edilir. Müxtəlif ət, balıq və tərəvəzdən hazır-
lanan xörəklərin tamının xoş ətirli olması üçün əlavə qatqı 
kimi də işlədilir. 

 
Qara istiot 

 
Qara istiot mixək və muskat qozu kimi qədim ədviyyat 

bitkisi sayılır. 
Qara istiotun ətirli iyi və kəskin büzüşdürücü dadı var-

dır. Onun xoş ətir verməsinə səbəb tərkibində 0,9-2,5%-ə 
qədər efir yağının, kəskin büzüşdürücü xassəsi isə tərkibində 
5-9%-ə qədər piperin alkoqoloidinin olmasıdır. Bundan 
başqa, onun tərkibində 1-2% kitrə, 6-12% yağ və çoxlu 
nişasta vardır. 

İstiot ən çox yeyinti sənayesində işlədilir. Ət və tərəvəz 
məhsullarından hazırlanan müxtəlif xörək növlərinə və 
kolbasalara xoş ətir, tam vermək üçün ədviyyat qatqısı kimi 
istifadə olunur. Qara istiot iştahanı artırır və həzmi yaxşılaş-
dırır. 
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Vanil 
 
Ətirli vanilin – Çoxillik, sarmaşan lian bitkisidir. Ətir-

li vanilinin 100-ə qədər növü vardır. O, tropik zonalarda 
yayılmışdır. 

Becərilən vanilin gövdəsinin uzunluğu 5-10 metrə, ya-
banı halda isə 25 metrə çatır. Əlavə kökləri vasitəsilə ağac-
lara sarmaşır. Gövdəsi silindrvari, ətlidir. Yarpaqları parılda-
yan, iri, oturan və itidir. Çiçəkləri 15-20 ədəd, ağımtıl-sarı 
rəngdə olub, hamaşçiçəkdə toplanmışdır. Meyvələri qına-
oxşar qutucuq olub uzunluğu 15-25 sm, eni isə 3-8 sm-dir. 

Ətirli vanil bitkisi istilik və kifayət qədər də nəmlik se-
vir. Vətəni sayılan Meksikanın şimal və dağlıq rayonlarında 
ən aşağı temperaturda (-3° -5°), illik yağmur 1500-2500 mm 
olan şəraitdə normal inkişaf edib meyvə verir.    -5° şaxtalı 
küləklərə davamsızdır. 

Vanil epifit bitki olduğundan onu həmişə kakao ağacı-
nın yanında əkirlər ki, ona dırmaşsın və öz həyatını davam 
etdirsin. 

Vanil toxumla çətinliklə əkilib-becərilir. Ən çox vege-
tativ üsulla artırılır. Bu üsul ilə əkilib-becərildikdə vanilin 2-
3 ildən sonra meyvə verməyə başlayır. Təbii halda bitən 
vanilin həşəratlarla çarpaz tozlanır. 

Bir dəfə əkilən vanil sahəsindən 6-7 il yüksək məhsul 
alınır. 1 hektar sahədən hər il 150-200 kq məhsul yığılır. 
Onun qurudulmuş və fermentləşdirilmiş meyvələrinin 
tərkibindən 0,75-2,9 faiz vanilin, 4-oksid, 3-metookil-
benzolaldehidli maddə, 0,5-0,8 faiz efir yağı, selikli və aşı 
maddələri tapılmışdır. Yeyinti sənayesində bu maddələrdən 
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ədviyyat kimi istifadə olunur. 
Vanildən alınan preparatlardan tibbdə bir çox xəstəlik-

lərin müalicəsində (qızdırmada, səpgidə, həzm pozğunluq-
larında, qanazlığında, əsəbilik, yuxusuzluq və revmatizmdə) 
istifadə edilir. 

 
Hil 

 
Hil həzmi yaxşılaşdırır, ürəyi və mədəni möhkəm-

ləndirir, əhval-ruhiyyəni yüksəldir. O, eyni zamanda tər iyini 
aparır, ağız qoxusunu ətirli edir. Onu mədə xəstəliyi, ürək-
bulanma, qaraciyər ağrısı, böyrək daşı zamanı işlətmək 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onu toz halında buruna çəkirlər 
və müxtəlif səbəbdən yaranan baş ağrılarını sakitləşdirməkdə 
istifadə edirlər. 

Bunun toxumlarından tibbdə bir çox xəstəliklərin – 
ödqovucu, öskürək, zökəm, revmatizm və s. müalicəsində 
istifadə olunur. Ədviyyat kimi xörəklərə də əlavə edilir. 

 
Zəncəfil 

 
Zəncəfil çox qədim ədviyyat bitkisi hesab olunur. Quru-

dulmuş kökümsovlarından qiymətli ədviyyat məhsulu istehsal 
olunur. Belə ki, onun kökümsovlarından hazırlanmış prepa-
ratlardan, eləcə də cövhərlərindən taun, tif, qızdırma və bu 
kimi xəstəliklərin qarşısının alınmasında istifadə edilmişdir.  

Hazırda isə zəncəfildən ədviyyat kimi dünyanın əksər 
xalqların mətbəxlərində hazırlanmış xörəklərin tamını, ətrini 
və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün işlədilir. Ədviyyat 
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qatqısı kimi ən çox qənnadı, çörək-bulka, spirtsiz içkilər, pi-
və istehsalında, ətriyyat sənayesində işlədilir. Zəncəfilin kö-
kümsovlarından alınan ətirli yağlan ən çox qadınlar saçlarına 
sürtürlər. Çünki bu yağ saçları parlaq və çox təravətli edir. 

Çində isə bunun kökümsovlarından hazırlanan ədviyyə 
tozu şəkərli məhsulların tərkibinə daxil edilir. Bundan başqa, 
onun tozundan müalicəvi təsirə malik olan mazların, 
cövhərlərin və iksirlərin tərkibinə qatırlar. 

Zəncəfıl kökümsovlarından ətirli qatran və az uçucu 
olan efir yağı alınmışdır. Qurudulmuş kökümsovlarında 1,8-
3,5%-ə qədər efir yağı vardır. 

Hazırda zəncəfildən dünyanın bir çox ölkəsində xörək-
lərin tamını, ətrini və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün qatqı 
kimi istifadə olunur. 

Zəncəfilin növ, forma və sortlarının adları onların 
əkilib becərildikdəri dövlətlərin adı ilə adlandırılır. 

 
Sarıkök 

 
Sarıkök ədviyyat təbiətli, boyaq əhəmiyyətli və dərman 

xüsusiyyətli hesab edilir. Yeyinti sənayesində onun əsas 
kökündən xammal kimi istifadə olunur. Kökümsovlarının 
tərkibində nişasta, 1,5-5 faizə qədər efir yağı, kurkumin adlı 
boyaq, alkoloid maddələri, müxtəlif duzlar, qatran, kalium 
və s. vardır. Qədim zamanlardan başlayaraq hazırki dövrə 
kimi müxtəlif ölkələrdə sarıkökdən dərman, ədviyyat, boyaq, 
efir yağlı bitki kimi istifadə edilir. 

Sarıkökdən nişasta, reaktivlər, yeyinti və toxuculuq sə-
nayesi üçün boyaq və s. maddələr də almır. Bitkinin köküm-
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sovlarını qurutmazdan əvvəl onları qaynadırlar. 
Xalq təbabətində sarıkökdən qankəsici, ağrı sakitləşdi-

rici, maddələr mübadiləsini tənzimləyən, yorğunluğu aradan 
qaldıran, ödqovucu və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə 
olunur. 

Hazırda dünyanın 20-dən çox ölkəsində sarıkökdən 
müxtəlif növ dərman preparatları hazırlanır. 

 
Zəfəran 

 
Zəfərandan hələ qədim zamanlardan başlanmış XX 

əsrin əvvəllərinə kimi yun, ipək məmulatlarının boyadılma-
sında geniş istifadə olunmuşdur.  

Hələ qədim zamanlarda el arasında zəfərandan dərman 
kimi də istifadə edilirdi. İndi də təbabətdə müalicə məqsədi 
kimi tətdiq olunur. Belə ki, əsəb sakitləşdirmədə, qıcolmada, 
ağrıkəsmədə, ürək ağrılarında, himeopatiyada, göy öskü-
rəkdə, mədə və göz xəstəliklərində və s.-də işlədilir. 

Zəfərandan hazırlanan çay ətirli olmaqla bərabər, böy-
rək və sidik kisəsi ağrılarına müsbət təsir edir. Bunun üçün 
3-5 ədəd zəfəran əzilib toz halına salınır və 50-60 dərəcə 
istilikdə 3-5 dəqiqə dəmlənir. 

Zəfəranın dişicik tellərinin tərkibində 11,5-11,7% su, 
5,85-6,21% kül, 0,4-,3% efir yağı, 3,5% boyayıcı maddələr – 
krosin, pikrokrosin (o cümlədən 1,5% karotinoidler), 9,8-
10,94% azotlu maddə, 16,86-21,9% şəkər, 8,9% sellüloz və 
5,1-5,3 mq % B2 vitamini və s. vardır. 

Azərbaycan zəfəranı öz keyfiyyətinə görə ölkədə, eləcə 
də bir sıra xarici ölkələrdə şöhrət qazanmışdır. Hazırda 
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zəfərandan ətriyyat və yeyinti sənayesinin bir çox sa-
hələrində, qənnadı məhsulları istehsalında, aşpazlıqla, yağ və 
pendir istehsalında və s. istifadə olunur. 

Qənnadı sənayesində zəfəran məhsula xoş rəng və ətir 
vermək üçün işlədilir. 

Azərbaycan kulinariyasında zəfəran əlavə edilməklə 
50-dən çox müxtəlif xörək və 10-dan artıq müxtəlif şirniyyat 
məmulatı hazırlanır. Milli xörəklərin (plov, piti, bozbaş və 
s.) hazırlanmasında zəfərandan daha çox istifadə ediir. Ət və 
balıq xörəklərinə zəfəranın sulu məhlulu əlavə edildikdə 
həmin məhsullar xoşagələn rəng alır, dadlı, xoş ətirli olur. 

Zəfəranın başqa bir əhəmiyyətli növü də vardır. Buna 
gözəl zəfəran deyirlər. Bu növ zəfəranın öyrənilməsi ədviy-
yat və qida boyağı kimi böyük əhəmiyyət kəsb edə bilər. 

 
Sumaq 

 
Xalq təbabətində sumaq yarpaqlarından və meyvə-

lərindən çay dəmləyib qarın ağrısında, ishala və dizinteri-
yaya qarşı işlədirlər. Meyvəsindən ədviyyat kimi ən qədim 
zamanlardan hazırki, dövrə qədər müxtəlif xörəklərin – ət, 
piti, tikəkabab, lüləkabab, qutab və s. tərkibinə qatqı kimi 
əlavə edilir. Meyvəsinin qabığı kəskin tamlı ədviyyat kimi 
kulinariyada geniş istifadə olunur. Sumaqdan hazırlanan 
ədviyyat iştahartırıcı, həzmyaxşılaşdırıcı xüsusiyyətlərə 
malikdir. 

 Sumaq qan təzyiqi yuxarı olanlara dərmandır. 15-20 
gün ərzində hər gün bir stəkan qaynadılmış suya bir xörək 
qaşığı sumaq töküb, axşamdan səhərə qədər ağzı qapalı sax-
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lamaq, sonra onu yeməkdən qabaq üç dəfəyə içmək qan 
təzyiqini normal hala salır. 

 
Cirə 

 
Cirənin toxumları ətirli və müalicəvi xüsusiyyətlərə 

malikdir. Quru meyvəsinin tərkibində 2,2-6%-ə qədər efir 
yağı vardır ki, bunun da 80-90%-ni anetol təşkil edir. Bun-
dan əlavə, 10%-ə qədər metil-avikol, cirə-keton, cirə alde-
hidi, pinen, kamfen, 18-28 % piyli yağ, 18% zülal, 3-5% 
şəkər, furfurol, kafein və xloregen turşuları və s. maddələr 
vardır. Cirə yağı şəffaf, rəngsiz, özünəməxsus ətrə və şirin-
təhər dada malikdir. Aşağı temperaturda ağ rəngli kristal 
kütləyə çevrilir. Yağından əsasən ətriyyatda və kosmetikada 
istifadə olunur. 

Yağından naşatırlı cirə damcısı, sinə məlhəmi, gigi-
yena preparatları (diş pastaları, tozları və ətirli su) və s. ha-
zırlanmasında qatqı kimi istifadə edilir. Bundan başqa, cirə 
çörək-bulka, unlu qənnadı məmulatında və müxtəlif xö-
rəklərin hazırlanmasında işlədilir. Şorabaya qoyulmuş 
xiyarın, pomidorun, tutmanın tamını və keyfiyyətini yaxşı-
laşdırmaq üçün istifadə edilir. İştahı artırmaq üçün də işlə-
dilir. Bunun üçün cirə natamam üyüdülür, xörək duzu qatılıb 
nahardan qabaq bir az çörəklə yeyilir. Efir yağından bronxit 
və öskürəkdə bəlğəmgətirici vasitə kimi, boğaz vəzilərinin 
soyuqdəyməsində, səsin kallaşmasında, zəif görmədə, həzm 
olunmanın yaxşılaşdırılmasında və preparatların hazırlanma-
sında istifadə edilir. Xalq təbabətində cirə meyvəsi astmanın 
qarşısını alan, eləcə də xroniki mədə-bağırsaq xəstəliklərini 
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müalicə edən bir dərman kimi işlədilir. Bunun üçün 15-20 
qram qurudulmuş cirə bir litr suda çay kimi dəmlənir, gündə 
iki dəfə, hər dəfə yarım stəkan qəbul edilir. Bundan əlavə, 
cirənin razyana ilə bərabər hissədə qarışdırılıb dəmlənməsi 
mədə xəstəliklərinə müsbət təsir göstərir. Meyvəsindən 
hazırlanan çay ana südünün artmasına kömək edir. Cirədən 
hazırlanan sulu cövhər əlləri dizinfeksiya edir və ağcaqanadı 
qovur. Yağından isə lak-boya və sabunbişirmə sənayesində 
istifadə olunur. 

Cirə toxumundan ən çox ədviyyə kimi istifadə edilir. 
Döyülmüş tozundan müxtəlif piroq içi, peçenye, qoğal, keks, 
şəkərbura və s. şirniyyat növlərinin hazırlanmasında istifadə 
edilir. 

 
Limon 

 
Bitkilərinin meyvə və qabıqlarının ədviyyat kimi müx-

təlif içkilərin hazırlanmasında, xörəklərin tərkibinə qatıl-
masında istifadə edilir və iştahartırıcı kimi süfrənin yanına 
qoyulur. Meyvələrinin qabıq hissəsindən 1-2%-ə qədər xoş 
iyə malik efir yağı alınır. Efir yağının tərkibində 90%-ə 
qədər terpen limonen, 3-5% sitrol aldehidi və 1% gerani-
lasetat maddələri tapılmışdır ki, bunlar da limon yağının ən 
qiymətli tərkib hissəsi hesab olunur. Meyvəsinin lət hissə-
sindən 8-9% limon turşusu, 100 mq %-ə qədər askorbin 
turşusu, C, A, B və P vitaminləri də aşkar edilmişdir. 

Sitrus bitkiləri mədə şirəsinin fəaliyyətinin artırıl-
masına, eləcə də həzm sisteminin yaxşılaşdırılmasına kö-
məklik göstərir. Sitrus bitkilərinin meyvəsindən təzə halda 
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meyvə şirələrinin, kompotların hazırlanmasında istifadə 
edilir. Bu meyvələrdən müxtəlif növ likörların, içkilərin, 
ənənəvi spirtsiz sərinləşdirici məmulatların və s. hazırlan-
masında istifadə olunur. Sitrus meyvələrindən ədviyyat kimi 
müxtəlif şirniyyat məmulatların, şorabaların, balıq, quş və 
düyüdən hazırlanan xörəklərin tərkibinə qatılır. Mey-
vələrindən meyvə salatların hazırlanmasında geniş istifadə 
edilir. 

Bundan əlavə, limon meyvələri anginada, avitaminoz-
da çox faydalıdır. Qurudulmuş meyvə qabıqları iştahartırıcı 
xassəyə malikdir. Limon şirəsi mədə turşusunun azlığında, 
revmatizm və padaqra xəstəliyində məsləhət görülür.  

 
Rozmarin 

 
Dünya florasının tərkibində 5 növü yayılmışdır. Qaf-

qazda, o cümlədən də Azərbaycanda növünə təsadüf edilir. 
Rozmarin – həmişəyaşıl sıxbudaqlanan, hündürlüyü 1-

1,5 m olan koldur. Budaqları ensiz, xətvari, kənarları bü-
külmüş, aşağı hissəsi ağımtıl keçə ilə örtülmüş yarpaqlardan 
ibarətdir. Yarpaq qoltuğunun dar hissəsində mavi və yaxud 
bənövşəyi, bəzən ağ rəngli salxım çiçəkləri toplanmışdır. 
Güclü kök sistemi budaqlanaraq 3-4 m yerin tərkinə işləyir. 
Çoxillik budaqlan tünd boz, lay-lay təbəqədən ibarət olan 
qabığı odunlaşmış, birilikləri isə parlaq-boz tüklərlə 
örtülmüşdür. Toxumları qonurumtul rəngli xırda-qozmey-
vədir. 100 ədədinin çəkisi 0,5-1,1 q-dır. 

Qədim zamanlardan rozmarin dərman bitkisi kimi bir 
sıra xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir. Bitkidən ha-
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zırlanan cövhərdən baş ağrılarında, soyuqdəymədə, mədə-
bağırsaq xəstəliklərində, sidikqovucu vasitə kimi, istifadə 
olunur. Yarpaqlarından papiros preparatları hazırlanıb astma 
xəstəliklərində istifadə olunur. Rozmarin tonusartırıcı xü-
susiyyətlərə malik olub, aşağı qan təzyiqlərində, cinsi zəif-
likdə müsbət nəticələr verir. Bitkidən pəhriz saxlayan şəkərli 
xəstələrə qaraciyər, öd kisəsi, damar xəstəliklərində, 
miokarda istifadə etməyi məsləhət görürlər. Bundan başqa, 
yarpağından hazırlanan cövhərindən qadın xəstəliklərində, o 
cümlədən də aybaşı pozğunluqlarında, əsəb oyanmalarında, 
qadınlarda baş verən klimakteri dövründə, ürək nevroz-
larında, halsızlıqda, baş gicəllənmələrində, yaddaşın zəif-
ləməsində istifadə olunur. Xalq təbabətində cövhərindən 
astma, yuxarı nəfəs yollarında, mədənin xroniki kataraktın-
da, qarın köplərində işlədilir. Mazından nevralgiyada, rev-
matizmdə, tətbiq edilir. Vannasından nevrit, əsəb, podaqra, 
soyuqdəymədə, gec sağalan yaraların və sızanaqların müali-
cəsində qəbul edilir. Rozmarin öd ifrazatının artırılmasına, 
mədə və bağırsağın normal işləməsinə kömək edir. 

Hazırda bir sıra ölkələrdə rozmarindən qiymətli dər-
man bitkisi kimi müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə 
olunur. 

Rozmarin kəskin ətirli, şirintəhər, azca kamfora iyinə 
malik, şam iyini xatırladan və ən yaxşı ədviyyat və azca kəs-
kin tamlıdır. Yarpaqlarının tərkibindən 1,5-2%-ə qədər efir 
yağı aşkar edilmişdir. Efir yağının əsas tərkib hissəsini 25-
30% pinen, 10-20% kamfen, 10-30% cineol, 10-18% bor-
neol, 6-17% kamfora və 6-10% seskvitterpenlər təşkil edir. 
Rozmarinin qurudulmuş yarpaqlarını toz halına salıb az miq-
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darda ədviyyatlara qatıb balıq və konserva sənayesində isti-
fadə edirlər. Xarici ölkələrdə rozmarin poroşokunu müxtəlif 
nisbətlərdə ədviyyatlara qarışdırıb kompozisiyasını əldə et-
məklə müxtəlif xörəklərin tərkibinə qatırlar. Bu kompozi-
siyadan ən çox lobya, noxud, paxla, mərci, badımcan, kələm 
və s. hazırlanan xörəklərdə istifadə edirlər. Bundan başqa ət 
və toyuqdan hazırlanan xörəklərin tamını və iyini yaxşılaş-
dırmaq üçün istifadə olunur. Az miqdarda qurudulmuş yar-
pağı yaşıl cəfəri ilə qarışdırıb kərə yağına əlavə edib pasta 
hazırlayırlar. Alınmış pastadan az miqdarda götürüb toyu-
ğun, hinduşkanın, ördəyin və qazın içərisinə qoyub bişirirlər. 
Tomat və zoğal. şorabasının tərkibinə qatıb əvəzi olmayan 
xoş ətirli iy əldə edilir. Bundan başqa, döyülmüş yarpağın-
dan ədviyyat kimi salatların, döyülmüş ət məhsullarının, 
qızardılmış ət və toyuğun, göbələyin, pendirlərin, kartofun, 
dana ətinin, qulyaş, qoyun və s. ətindən hazırlanan xörəklərə 
qatıb onların dadını və tamını yaxşılaşdırırlar. 

 
Azərbaycan «Jenşeni» Şirinbiyan 

 
Biyan kökündən hazırlanan preparatlardan soyuqdəy-

mə, spazma, qıcolma, orqanların regenerasiyasının bərpa 
olunmasında, mədə və onikibarmaq bağırsaq yaralarının, 
mədə eroziyası və turşuluğun aşağı salınmasında, ödqovucu, 
sinir sistemi, iflic, xərçəng, SPİD, sarılıq, bir sıra dəri və s. 
xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur. 

Dünya florasının tərkibində Paxlalılar – Fabaceae fəsi-
ləsi 600-dən artıq cinsi, 12000-dən artıq növü əhatə edir. Bu 
növlər əsasən ot, kol və ağacdan ibarət olub Yer kürəsinin 
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bütün ərazilərində yayılmışlar. 
Fəsiləyə daxil olan növlərin içərisində qida, dərman 

əhəmiyyətli, boyaq, aşı, bəzək, nektar təbiətli faydalı bitki-
lərin geniş spektrinə rast gəlmək olar. Bu faydalı bitkilərdən 
biri də şirin biyandır.  

Azərbaycanda isə 8 növünə təsadüf olunur. Bunlardan 
en geniş yayılanı şirinbiyandır. Bunun kök hissəsindən xalq 
təsərrüfatının müxtəlif sahələrində geniş istifadə olunur. 
Ondan bir çox dərman preparatları hazırlanır. Şirin biyanın 
müalicəvi təsiri hələ çox qədim zamanlarda insanlara məlum 
olmuşdur. Hələ bizim eramızdan IV əsr əvvəl Teofrast 
göstərir ki, bu bitkidən döş və zökəm (öskürək) əleyhinə 
istifadə etmək olar. Bunun kök hissəsindən hazırlanan 
ekstraktlardan hələ 2800 il bundan əvvəl Çin xalq təba-
bətində istifadə olunmuşdur. 

Biyanın kök və kökümsovlarının tərkibindən 0,6-
15,2% qlükoza, 0,3-4,1% fruktoza, 0,3-20,3% saxaroza, 0,1-
0,6% maltoza, 34%-ə qədər nişasta, mannit, 0,035% efir 
yağı, üzvi turşular, xolin, betain, C vitamini, karotin, 1,94-
2,39% kumarin, 5,5% aşı maddəsi, 2,02% qlikozid, izok-
versetin, kversetin, meratin, kempferol, 3-lyun-kobiozid, as-
traqalin, monoasetat, astraqalin, izoramnetiri, saporamentin, 
izoavrozid (folerozid), liqviritiqenin, izoliqvirtiqenin, 
qenvamin, foleroqenin, avrozid, neoavrozid, izoneoavrozid, 
qlabranın, pinosembrin, prunetin flavonoidləri, yarpaqların-
dan üzvi turşulardan-fumar, limon, çaxır, alma, quzuqulağı, 
kəhrəba, malon, qlukon və s. aşkar edilmişdir. 

Hazırki dövrdə şirin biyandan hazırlanan preparatlar-
dan bronxit, göy öskürək, vərəm, mədə yaraları, zəhərlənmə 
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əleyhinə, xüsusən ət və göbələk zəhərlənmələrinə qarşı 
istifadə olunur. Böyük təbib və alim Əbu-Əli İbn Sinanın da 
əsərlərində şirin biyanın müalicəvi təsiri barəsində geniş 
məlumatlar verilir. Şirin biyan kökündən hazırlanmış 
cövhəri içərkən orqanizm (gəncləşir) cavanlaşır. 

Birma, Hindistan, Çin və Vyetnam ölkələrində şirin bi-
yan köklərindən hazırlanan cövhərlərlə sarılıq, mədə-bağır-
sağı, xüsusən də qastiriti gözəl müalicə edirlər. Tibet tə-
babətində şirin biyan kökləri ilə vərəm, ürək və soyuqdəymə 
xəstəliklərini müalicə edirlər. Bundan başqa, ondan ilan-
vurma, əqrəbsancına, qudurmuş it dişləməsi əleyhinə də 
istifadə olunur. Şirin biyandan maddələr mübadiləsinin niza-
ma salınmasında, iflic-sinir xəstəliklərinin müalicəsində 
istifadə edilir. Avropa ölkələrində şirin biyandan dərman 
vasitəsi kimi XII əsrlərdən istifadə edilməyə başlanmışdır. 
Hazırda bütün Avropa ölkələri onu öz dövlət farmakope-
yasına daxil etmişlər. Şirin biyanın müalicəvi xüsusiyyətləri 
bizim ölkəmizdə də çoxdan məlum idi. Şirin biyandan 
hazırlanmış preparatlar müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində 
də geniş tətbiq olunur. 

Son zamanlarda şirin biyan kökünə olan tələbat xeyli 
artmışdır. Bu da ondan üç yeni quruluşlu birləşmələrin əldə 
edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. Bu birləşmələrin təsiri isə 
böyrəküstü vəzinin ifraz etdiyi hormonun təsir xüsusiyyət-
lərinə olduqca yaxın olmasıdır. Bu birləşmələrin içərisində 
ən əhəmiyyətliləri isə qliserrizin və qliserrat turşuları təşkil 
edir ki, bunlar da əsasən şirin biyan köklərin-dən alınan 
bioloji-aktiv preparatların əsas tərkib hissələrini təşkil edir-
lər. Bunlar hormonal xüsusiyyətli, allergiya, spazma və eləcə 
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də soyuqdəymə xəstəliklərinə qarşı istifadə olunan prepa-
ratlar hesab edilir, Kartizon preparatı xüsusiyyətlərinə malik 
olan bu maddələr bir çox xarici ölkələrdə «Addison» vəzinin 
fəaliyyətinin pozulması nəticəsində orqanizmdə baş verən su 
və mineral maddələrin pozulması əleyhinə işlədilir. Biyanın 
kökündən alınmış ekstraktiv və siroplu cövhərlər mədə 
yaralarını, onikibarmaq bağırsaq, sinir və sairə xəstəliklərin 
müalicəsində istifadə olunur. Bu qlisirrizin xassəli turş 
birləşmələr öz kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə fenol tərkibli 
steroidlərə oxşayırlar. Biyan şirəsi ilə mədə yaralarını 
müalicə edən zaman gün ərzində 40 q şirə daxilə qəbul 
edilirsə, bu zaman ağrı tezliklə kəsilir, 4 həftədən sonra yara 
tamamilə qaysaq bağlayaraq sağalır. Biyan şirəsindən 
ekzema və zəhərlənmə əleyhinə də istifadə edilərək müsbət 
nəticələr əldə olunmuşdur. Qlisirrizin turşusu soyuqdəymə 
əleyhinə də işlədilir. 

Prof. V.İ.Litvinenko və onun əməkdaşları tərəfindən 
şirin biyanın kökündən flavonoid birləşmələri əldə olunmuş-
dur. Onlar bu maddələrdən yeni dərman preparatları hazır-
layıb onlara linkiviritin və flakorbin adı vermişlər. Yeni 
alınmış bu preparatlar Xarkov Kimya Əczaçılıq İnstitutunda 
müxtəlif heyvanlar üzərində sınaqdan keçirilərək belə nəticə 
alınmışdır ki, yeni dərman preparatları qıcolma, soyuqdəy-
mə, yarasağaldıcı xüsusiyyətlərə malikdir. Biyan kökündən 
alınmış şirədən isə mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicə-
sində istifadə olunur. 

Son zamanlar şirin biyandan alınan preparatlar müx-
təlif dövlətlərin farmakopeyasına daxil edilərək bir sıra xəs-
təliklərin müalicəsində geniş istifadə olunur. Şirin biyanın 
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kök hissəsindən hazırlanan poroşok quru ekstrakt, qatı eks-
trakt «pektol» preparatının daxilinə əlavə olunaraq yuxarı 
tənəffüs yolları xəstəliklərində bəlğəmgətirici, sinə yum-
şaldıcı kimi və soyuqdəymə əleyhinə işlədlir. Bundan ha-
zırlanan ekstraktlardan «Daniya kralı» adlanan müalicə pre-
paratının tərkibinə qatırlar. Şirin biyandan hazırlanan «likvi-
riton» və «flakarbon» soyuqdəymə, qlaukoma, mədə qastri-
tində, mədə yaralarında, bronxial astmada, dəri allergiyala-
rında, ekzemalarda tətbiq olunur. «Qlisirenat» preparatından 
isə trixin parazitinin törətdiyi xəstəliklərə, böyrək və xərçəng 
xəstəliklərində və qaraciyər, «Bioqastron» preparatından işə 
müxtəlif yaraların müalicəsində istifadə olunur.  

Ənənəvi Şərq təbabətində, eləcə də elmi təbabətdə tər-
qovucu, ağrı kəsici, yarasağaldıcı kimi, orqanizmin möh-
kəmləndirilməsində, tonusun artırılmasında, istiliyin nor-
maya salınmasında, tənəffüs yolları xəstəliklərində, ağ ciyər 
vərəmində, laringitdə, şəkər xəstəliyində, kəskin disper-
siyalarda, böyrək xəstəliklərində, cinsi fəaliyyətin artırıl-
masında və s. işlədilir. Qərbi Avropa ölkələrində appendiks-
də, Hindistanda halsızlığın aradan qaldırılmasında, xroniki 
sidik-tənasül xəstəliklərində, Fransada infeksiya, Bolqarıs-
tanda adenoma və s. Xəstəliklərin müalicəsində şirin biyan 
preparatları geniş tətbiq edilir. Şirin biyanın qlisirenat 
turşusundan təmizlənmiş sulu məhlulundan orqanizmdə im-
munitetin artırılmasında istifadə edilir. Şirin biyanın tərki-
bindən alınan flavonoid maddələrindən hazırlanan prepa-
ratların köməyi ilə soyuqdəymə, spazma, qan kapillyarları-
nın möhkəmləndirilməsində, eləcə də yara əleyhinə işlədilir. 
Qlissirizin, qlisirenat turşuları və onların törəmələrindən 
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hazırlanan preparatlarla qaraciyərdə baş verən kortikosteroid 
proseslərin metabolizmində əmələgələn nazaslıqların aradan 
qaldırılmasında istifadə olunur. Bundan başqa, bu preparat-
ların köməyi ilə endokrin xəstəliklərinin, o cümlədən də 
Addison, Şixena, Otmem sindromlarının aradan qaldırılma-
sında geniş tətbiq edilir. Şirin biyandan hazırlanan bir neçə 
preparatlardan isə xərçəng çöplərinin inkişafının qarşısının 
alınmasında istifadə olunur. 

Biyan tibb sahəsindən başqa, xalq təsərrüfatının müx-
təlif sahələrində də geniş surətdə işlədilir. Xüsusən də biyan 
kökündən alman ekstraktlar yeyinti sənayesində geniş tətbiq 
edilir. 

Biyan kökündən alınan qliseran maddəsi şəkərdən 500 
dəfə kəsərli və şirindir. Buna görə də biyan kökündən alınan 
ekstrakt (şirə) şəkər əvəzedicisi kimi kisel, kompot, kofe, 
kakao, kvas və bir çox qənnadı və biskvit məmulatlarının 
hazırlanmasında tətbiq edilə bilər. Bu məmulatların ha-
zırlanmasında şirin biyan ekstraktı (25-50%) şəkəri əvəz 
edir. Bir çox xarici ölkələrdə biyandan likör və dondurma 
sənayesində geniş istifadə edilir. Belə ki, onun şirəsindən 
likör cövhəri, xüsusən də «bonsien» növünün «acı likör» 
hazırlanır, bunlardan da desert məqsədləri üçün istifadə olu-
nur. Bu cür likörlardan mədə-bağırsaq xəstəliklərinin mü-
alicəsində istifadə etmək olar. Şirin biyan şirəsi «Kiyev 
acısı», «Baykal», «Artist» adlı tonus artırıcı içkilərin hazır-
lanmasında da işlədilir. Keyfiyyətli pivə növlərinin, məsələn, 
«elya», keyfiyyətli ingilis pivəsi «qara pivə» və s. hazır-
lanmasında da istifadə edilir. 

Bundan başqa, biyandan hazırlanan ekstraktlardan 
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Fransada, Almaniyada, ABŞ-da və bir sıra digər xarici ölkə-
lərdə spirtsiz içkilər hazırlanır. Bavariya kvası və «Koka-
kola» içkilərinin böyük şöhrət qazanması bunların tərkibinə 
şirin biyan ekstraktı əlavə edilməsi nəticəsində əldə 
olunmuşdur. 

Biyan kökündən alınan cövhərdən ABŞ-da, İngiltərədə 
tütünlərin keyfiyyətli və ətirli iyə malik olmasında da 
istifadə edilir. 

Bundan başqa, gövdədən yüksək keyfiyyətli sellüloza, 
bundan da sap, ip və kisələr hazırlanır. Biyan gövdəsindən 
hazırlanan ip və saplardan müxtəlif şotkalar hazırlanır ki, 
bunlardan da qənnadı və çörək zavodlarından istifadə olunur. 
Bundan başqa biyandan akvarel (sulu) boyalar, mürəkkəb, 
tuş, ayaqqabı mazı (qutalin), gön-dəri aşılamaq üçün aşı 
maddələri də hazırlanır. 

Bütün paxlalı bitkilər kimi, şirin biyan da «yaşıl 
gübrə» kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, o çox gözəl 
azot tənzimedici xüsusiyyətlərinə malikdir. Şirin biyanı «göy 
gübrə» kimi o tam çiçək açan zaman istifadə etmək lazımdır. 
Çünki bu zaman onun çiçəklərinin tərkibində çoxlu protein 
maddəsi toplanmış olur. 

Ölkəmizin bir çox rayonlarında olduğu kimi, bizim res-
publikamızda da biyan bitkisinin faydalı xüsusiyyətlərini 
öyrənmək üçün elmi-tədqiqat işləri zəif də olsa aparılır. 

Hazırda bir sıra xarici firmaların əksəriyyətində qlisi-
rizin və qlisiret turşuları əsasında müxtəlif preparatların 
hazırlanmasına xüsusi fikir verilir. 

Şirin biyan incə ətirə və kəskin şirin daha malik oldu-
ğundan ondan yeyinti və qənnadı sənayesində istifadə edilir. 
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Şirin biyan kökü əfsanəvi jenşenin xüsusiyyətlərinə 
malik olub insanı gözəlləşdirir və cavanlıq dövrünü uzadır. 

Şirin biyan kökündən hazırlanan preparatlardan bakte-
risid, soyuqdəymə, yarasağaldıcı, bəlğəmgətirici, yumşal-
dıcı, tərgətirici, sidikqovucu kimi, spazma əleyhinə, antiqis-
tamin, alukqiya əleyhinə istifadə olunur, orqanizmdə gedən 
su-duz mübadiləsini nizamlayır, mədə turşusunu azaldır və s. 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nübar Həkimova ___________________________________  
 

 296 

DƏRMAN KİMİ İSTİFADƏ OLUNAN 
MEYVƏ VƏ TƏRƏVƏZLƏR 

 
MEYVƏLƏR 

 
Albalı – yel xəstəliyi, oynaq ağrıları, qan-damar siste-

minin pozulması, ürəkbulanması zamanı məsləhət görülür. 
Alça – əsəbi adamlar üçün xeyirlidir. Alça, həmçinin 

yel xəstəliyinə, qan-damar sisteminin tənzimlənməsində məs-
ləhət görülür. Alça qurusu qanazlığı olanlar üçün faydalıdır. 

Alma – ətirli və sulu alma iştaha açır. Ürəkdöyüntüsü 
və təngnəfəslik hallarında almadan istifadə edirlər. Şəkəri 
olanlar da almadan istifadə edə bilərlər. Turş almanın 
şirəsini şəkər qatmadan bişirib, öd xəstəliklərində və 
daşlaşmaya qarşı istifadə edirlər. 

Armud – mədə və öd kisəsi üçün faydalıdır. Yel xəs-
təliyi olanlar armuddan istifadə edirlər. Meyxoş armud şəkər 
xəstəliyi olan adamlar üçün münasibdir. İştahanı artırır, 
ürəkbulanmasının qarşısını alır. 

Əncir – onu dərdikdən sonra parça üzərinə sərib, gü-
nəş şüası altında saxladıqca onun şəkərliliyi artır. Əncir bə-
dən hərarətini və susuzluğu yatırır, tərləməyə müsbət təsir 
edir. Arpa unu ilə ənciri qatıb, çiban üzərinə təpitmə 
qoyanda, çibanın tez yetişməsinə kömək edir. 

Əzgil – yetişmiş əzgildə şəkər və limon turşusu vardır. 
Meyvəsi və yarpağı qəbizlik yaradır. Qanlı ishala qarşı 
səhərlər 200-300 q. əzgili qabıqsız yemək məsləhət görülür. 
Əzgilin tumu döyülüb toz halına salınır, ondan bir çay qaşığı 
götürüb cəfəri kökünün şirəsi ilə qatışdırıldıqdan sonra 
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böyrək və sidik kisəsi daşma qarşı işlədilir. 
Ərik – keçmişdə loğmanlar əriyi qan yaradan meyvə 

kimi tanıtmış, onu qanın durulaşması amili hesab etmişlər. 
Ərik qurusu öd ağrılarını yüngülləşdirir, qan təzyiqini tən-
zimləyir. 

Gavalı – yeməkdən əvvəl qara gavalı işlətmək başağ-
rısı, öd kisəsinin iltihabı və qızdırmanın qarşısını almaq üçün 
faydalıdır. Gövdəsində olan yapışqan öskürək, böyrək, sidik 
kisəsi və öddə olan daşa qarşı işlədilir, yaranı bitişdirir. 

Gilas – sinəni yumşaldır, tez həzm olunur. Qəbzliyi 
aradan qaldırır. Şəkər xəstəliyi olanlara gilasdan istifadə et-
mək faydalıdır. İri gilasın tumunu əzərək üzə sürtdükdə, dəri 
yumşalır və üzün rəngi açılır. 

Heyva – vərəm xəstəliyi üçün məsləhət görülür. Öskü-
rəyi sakitləşdirmək üçün 30 q heyva çiçəyini 1 l suda dəm-
ləyərək işlədirlər. Meyxoş heyva ürəkbulanmanın qarşısını 
alır, susuzluğu yatırır, qanaxmanı dayandırır. 

Xirnik – tam yetişmişindən istifadə edilir. Sinəni yum-
şaldır, bədəni qüvvətləndirir. Səhərlər acqarına 300-500 q 
yemək məsləhətdir. Mürəbbəsi də faydalıdır, iştahaçandır. 

İnnab – sərinləşdirici xassəyə malikdir. Boğaz və sinə-
ni yumşaldır, böyrək, qaraciyər üçün münasibdir, təmiz qan 
yaradır, onu saflaşdırır. 

İydə – meyvəsi bədəni qüvvətləndirir, ödə yaxşı təsir 
göstərir, ətirli çiçəyini iyləmək iflic olanlar üçün faydalıdır. 
O, beyin və ürəyi də qüvvətləndirir, böyrəyi isti saxlayır, 
sarılığa qarşı xeyirlidir. 

Nar – şirin nar ağciyər, sinə, mədə və qaraciyər üçün 
xeyirlidir. Şirin nar şirəsinə şəkər və nişasta qataraq sinə tu-
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tulması və öskürək əleyhinə işlədirlər. Turş narın şirəsi ilə 
qarqara etməklə, ağızda olan qaynaşma yara və şişlərə qarşı 
effektli mübarizə aparılır. Bağırsaqların daxili divarlarını 
təmizləmək üçün narı dənələyib yemək məsləhətdir. Nar 
həm də əsəb üçün tövsiyə edilir. 

Şaftalı – mədə üçün münasibdir, qabıqlı yemək məslə-
hətdir, tez həzm olunur, öd xəstəliyi zaman, onun şirəsindən, 
acqarına içmək məsləhətdir. Çiçəyi və yarpağı yumşaldıcı 
xassəyə malikdir. Çəyirdəyinin içini yarıyanmış bişirib 
üyüdür və yara üzərinə səpirlər. 

Tut – qaraciyər və dalaq üçün məsləhətdir. Qabığı, kö-
kü və yarpağı sidikqovucu xassəyə malikdir. Yapışqanını 
çeynəmək, damağı möhkəmləndirir. Şaxtutun (ağ tut) mey-
vəsi öd və bağırsaq iltihabı, qanlı ishala qarşı çox faydalıdır. 
Şaxtutun yarpağının dəmləməsi qanda şəkəri aşağı salır. 

Üzüm – qanı saflaşdırır. Çox üzüm yeyən adamlar xər-
çəng xəstəliyinə az hallarda tutulurlar. Qan-damar xəstə-
likləri, qan təzyiqi olanlar üçün üzüm yemək məsləhətdir. 
Yarpağı da müalicəedici xassəyə malikdir. 25 q tut yarpağını 
bir litr suda dəmləyərək, hər gün yeməkdən əvvəl bir fincan 
islah və sarılıq zamanı içmək məsləhətdir. Böyrək və sidik 
kisəsində daşı olanlara hər səhər acqarına bir qaşıq üzüm 
mətini içmələri məsləhətdir. Üzüm qan yaradır, böyrəklərin 
fəaliyyətini gücləndirir. 

Zoğal – ishal və mədə yarası üçün məsləhətdir. O həm 
də mədə-bağırsağı qüvvətləndirir. Susuzluğu yatırır, qan 
təzyiqini tənzimləyir, öd üçün faydalıdır. Mürəbbəsi soyuq-
dəymə üçün münasibdir. Zoğal qanın turşuluğunu azaldır, 
qanı saflaşdırır. 
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GİLƏMEYVƏLƏR 
 
Böyürtkən – qanlı babasilə qarşı işlədilir. Yara üçün 

təzə yarpağı və xırda qol-budağından döyülüb alınmış şirə-
sini tut, gavalı ağaclarının qabığında olan yapışqan ilə bir 
qədər qatıb təpitmə kimi istifadə edilir. Bu həm də göz şişi, 
gözətrafı yaralar üçün də məsləhətdir. 

Çiyələk – bədənə soyuqluq və rütubət verir. Meyvəsi 
dadlıdır, ürəyi beyni qüvvətləndirir. Qanı təmizlədiyi üçün, 
dərinin rəngini şəffaflaşdırır, yaxşılaşdırır, həzmə kömək 
edir. Böyrək daşı xəstəliklərinə qarşı istifadə edilir. 

Qarağat – bədənə soyuqluq və quruluq verir, mədə və 
ürək üçün xeyirlidir. Şirəsi susuzluğu yatırır, ürəyi qüvvət-
ləndirir. Meyvəsi və onun şirəsi qan təzyiqini aşağı salır, 
şəkər xəstəliyi olanlar üçün çox faydalıdır. 

Moruq – bədənə quruluq verir. Meyvəsindən soyuqdəy-
mə hallarında tərqovucu vasitə kimi istifadə olunur. İstər 
yarpağı, istərsə də çiçəyi mədə-bağırsaq pozulması hal-
larından istifadə olunur, şəkər xəstəliyi olanlar üçün xeyirlidir. 

Zirinc – öd üçün olduqca münasibdir, zəfəranla qarış-
dırıldıqda həzmə kömək edir. Zirinc şirəsi qan təzyiqini 
aşağı salır. Soyuqdəymədən və ciyər xəstəliyindən əziyyət 
çəkənlərə hər gün yeməkdən qabaq bir fincan qəbul etmək 
məsləhətdir. 

 
SİTRUS MEYVƏLƏR 

 
Limon – mədə-bağırsaq xorası olanlar turş limon əvə-

zinə şirindən istifadə edə bilərlər. Dişlərin sağlamlığı üçün 
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həftədə iki dəfə ağzı limon suyu ilə qarqara etmək məs-
ləhətdir. Öskürəyə zərərdir. 

Portağal – portağal yemək sümükləri möhkəmləndirir, 
dəriyə təravət verir. Qanı saflaşdırır. 

Turunc – turuncun yarpağını çeynəmək ağızda xoş ətir 
yaradır. Onun quru qabığını qaynadaraq qarqara edir, 
ağızdan gələn pis qoxuya qarşı işlədirlər. Meyvəsi bədənə 
soyuqluq verir, ürəyi möhkəmləndirir, iştaha gətirir. Lakin 
sinəyə və sinir sisteminə ziyandır. 

 
QOZMEYVƏLƏR 

 
Badam (acı) – təngnəfəslik, sinə şişi və ağciyər üçün 

faydalıdır. Dalaq xəstəliyi və sarılıqda bal ilə qarışdırıb iş-
lətmək məsləhətdir. Yağı bədənə istilik verir. Dəriyə sürt-
dükdə üzdəki ləkələri aparır, qırış və çatlar üçün yaxşıdı. 
Ağrı zamanı qulağa damcılatmaq faydalıdır. 

Badam (şirin) – bədənə istilik verir və daxili orqanları 
yumşaldır. Baş-beyin üçün faydalıdır. Şirəsini şəkər ilə qatıb 
yemək öskürək zamanı, sinə və nəfəs yolu üçün, mədə 
pozğunluğu hallarının qarşısını almaq üçün yaxşıdır. 

Fındıq – bədənə istilik və quruluq verir, beyin fə-
aliyyəti üçün münasibdir. Onun yarpağını ayı piyi ilə qatıb 
başa vurmaq, tük tökülməsinin qarşısını alır. 

Qoz – Qoz ləpəsi şəkər xəstəliyi üçün ən münasib 
müalicə üsulu hesab edilir. O, mədəni və orqanizmi qüvvət-
ləndirir, insanın cavanlıq qüdrətini saxlayır. Tərəfləri bioloji 
cəhətdən aktivləşdirir. 

Püstə – bədənə istilik və quruluq verir, öd yollarının 
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pozulması zamanı faydalıdır, təmiz qan yaradır, bədəni güm-
rahlaşdırır, kökəldir. Qaraciyər ağrısı, xronik öskürək, ürək 
döyüntüsü, böyrək zəifliyi, sarılıq və dalaq xəstəlikləri 
zamanı müalicə üçün faydalı sayılır, ürəyi və hafizəni 
möhkəmləndirir. 

Şabalıd – bədənə istilik verir, bədəni kökəldir və möh-
kəmləndirir. Şabalıddan çox istifadə etmək, sidik kisəsinə və 
boğaz ağrısına qarşı ziyandır. 

 
DƏNLİ BİTKİLƏR 

 
Arpa – bədənə soyuqluq və quruluq verir. Adamı arıq-

ladır, sidik kisəsinə ziyandır. Ağ rəngli təzə arpa yaxşı hesab 
olunur. Onun xəmirini qıcqırdıb, ayranda həll edib, bir 
gecədən sonra 300-400 qram içmək bədən xeyirdir. 

Buğda – bədənə istilik verir. Çibanın yetişib, tezləşdi-
rilməsi üçün üzərinə əzilmiş buğda təpitməsi qoyurlar. 
Buğda ununu keşniş suyu ilə şişlər üzərinə yaxmaq fayda-
lıdır. Yanmış buğdanı mum və gül yağı ilə qatıb üzə sürt-
dükdə üzə təravət, şəffaflıq gətirir. 

Çəltik-düyü – quruluq, soyuqluq və istilik baxımından 
orta vəziyyətdədir. Qanlı ishal, böyrək və sidik kisəsi xəstə-
likləri zamanı düyu xörəkləri yemək məsləhətdir.Düyü 
xörəyi bədəni yaxşılaşdırır, yaxşı yuxu gətirir, lakin oynaq-
larda – xüsusilə kürək nahiyəsində qulunc törədir. 

Dan – bədənə quruluq verir, güclü qəbizlik xassəsinə 
malikdir. Bədəni möhkəmləndirir, ishala qarşı çox müna-
sibdir. Darıdan çox istifadə etmək böyrək və sidik kisəsində 
daşlaşmaya səbəb olur. Bu zərərli cəhətlərə görə onu bal və 
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şəkərlə birlikdə işlətmək məsləhətdir. 
Günəbaxan – faydalı qida maddəsidir, beyin və qara-

ciyər üçün xeyirlidir. Günəbaxan çiçəyi qızdırmanı aşağı 
salır. Kökündən hazırlanmış şərbət ürəyi möhkəmləndirir. 
Yarpağının təpitməsi oynaq ağrılarmı kəsir. 

Qarğıdalı – bədənə quruluq verir, qəbzlik gətirir, bəl-
ğəm zamanı işlədilir. Onun bişmişini sirkə ilə təpitmə dü-
zəldib, qotur və qaşınma, dəri çatladığı hallardan işlədirlər. 
Qida maddəsi kimi ishal, vərəm xəstəliyi olanlar üçün 
münasib hesab edilir. 

 
PAXLALI BİTKİLƏR 

 
Acı paxla – bədənə istilik verir, çox istifadə etmək 

üzün rəngini saraldır, həzmə ziyandır. Təpitməsi dəri ləkələ-
rini aparır. 

Lobya – göy lobya faydalı qida mənbəyidir. Qadınlar 
üçün olduqca münasibdir, ana südünü artırır. Göy lobya 
yemək, orqanizmi bir çox xəstəliklərə qarşı müqavimətini 
artırır, qanazlığı və zəifliyi zamanı lobya xörəkləri yemək 
faydalıdır. Hafizəni möhkəmləndirir. 

Maş – gözün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, əsəbləri 
sakitləşdirir. Ödü və qan təzyiqini tənzimləmək üçün ondan 
istifadə etmək faydalıdır. Maşla hazırlanan aşa şalğam qatıb si-
nəni yumşaltmaq üçün də istifadə edilir. Ondan hazırlanan plov 
adamı uzun saxlayır. Tərəfləri bioloji cəhətdən aktivləşdirir. 

Mərcimək – bədənə quruluq verir, qaynanmış suyu isə 
mədəyumşaldıcı xassəyə malikdir. Öskürək, sinə ağrısı za-
manı ondan istifadə etmək faydalıdır. Mərciməyi çiy yumur-
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taya qatıb təpitmə kimi qoymaq dəri üzərindəki çatlara 
xeyirli hesab olunur. 

Noxud – bədənə istilik və quruluq verir, sinəni, sinir 
sistemini möhkəmləndirir, təmiz qan yaradır. Mədə qurdunu 
təmizləmək üçün səhər-səhər acqarına həll bişmiş noxud 
yemək faydalıdır. Damaq şişi və diş ağrısı zamanı təzə, göy 
noxudu əzib şirəsi ilə qarqara etmək məsləhətdir. 

Paxla – paxla yedikdə mədədə tez aşağı yatır, ona görə 
də ondan ishal və ürəkbulanma zamanı istifadə edirlər. 
Sinəni və ağciyəri təmizləyir, öskürəyi sakitləşdirir. Yanıq 
yaraları üzərinə yarpaqlarından təpitmə qoymaq yaxşı nəticə 
verir. 
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XÖRƏKLƏRİN HAZIRLANMASINDA 
 İSTİFADƏ OLUNAN ƏDVİYYATLAR 

 
Bu da ədviyyatların kulinariyada oynadıqları rolun 

əhəmiyyətinin aydınlaşdırılmasına imkan verir. Bir çox əd-
viyyat xammalları bizim mətbəximizdə rast gəlinmir. Bun-
ların əhəmiyyətini biz çox vaxt qiymətləndirə bilmirik. 

Bataqlıq zanbağı – şorba, balıq, bulyon, souz, xörək 
şirəsində, ağ və qırmızı kələmin, yağlı ət qızartmalarında, 
kartof və tərəvəz qızartmalarında ədviyyat qatışığı kimi 
istifadə olunur. Bu, şirin xörəklərin, meyvə suplarının və 
salatların tamını yaxşılaşdırır. 

Cirə – müxtəlif piroqların, baldan hazırlanan peçenye, 
şirin qoğal, şirin cirə, keks, milad peçenye, qatı süd supunun, 
yulaf sıyığı, düyüdən hazırlanan şirin xörəklərin, kükü, 
meyvə salatların, krem və tortların tərkibinə qatılır. Cirə 
həmçinin çuğundur, qırmızı baş kələmin, xiyar, kök, meyvə 
kompotlarının tərkibinə də əlavə edilir. 

Reyhan – tərəvəzdən hazırlanan bütün xörəklərin – 
paxla, lobya, maş, noxud, turş kələm, tomatdan hazırlanmış 
xörəklərin, konservaya qoyulmuş xiyar, balqabaq, sup, xörək 
şirələrinin, ispanaq, küftə, qara ciyərdən hazırlanmış xö-
rəklərin, kolbasa, donuz ətindən hazırlanmış kotletin, kəs-
mik, yağ, omlet, salat, qoyun ətindən hazırlanmış xörəklərin, 
ətirli sirkələrin, makaron xörəklərin və s. məhsulların tərki-
binə qatılır. 

Vanil – şirin qənnadı məhsulların, bulkaların, çörəyin, 
peçenyenin, qoğalın, ruletin, vanil və şokoladdan hazır-
lanmış şirələrin, gavalı sıyığının, şirin yoqurd, kəsmiyin, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


__________________________________ Nübar Həkimova 
 

 305 

tortların, konfetin, likör və s. tərkibinə qatılır. 
Mixək – likörlərin hazırlanmasında, isti çaxırların, 

meyvə şirələrinin, kompotun, konservləşdirilmiş meyvələrin 
tərkibinə qatılır Bundan başqa turş kələmin, qırmızı kələmin, 
donuz və qoyun ətinin quş, qatı şirələrin, şorbaya qoyulmuş 
siyənək balığının hazırlanmasında istifadə olunur. Bundan 
əlavə turşuya qoyulmuş göbələklərin, ət məhsullarının, 
paştetin (qiymə), balıq məhsullarının, şorbanın, kolbasanın 
tərkibinə daxil edilir. 

Ağ və qara xardal – toxumlarından tərəvəz, göbələk, 
balıq konservlərinin, tərəvəz xörəklərinin, ağ və qırmızıbaş 
kələmdən hazırlanan xörəklərin, döyülmüş ət və supun, hazır 
xardaldan ədviyyat kimi ət, şorba salatların, mayonezin və 
müxtəlif ət məhsullarının tərkibinə qatılır. 

Zəncəfil – quru peçenye, kükü, şirniyyatların, kompot-
ların, konservləşdirilmiş balıqların, xiyarın, marmaladın, 
jelenin, şəkərləşdirilmiş meyvələrin, meyvə suplarının, 
düyüdən, quş, toyuq xörəklərinin, donuz qızartmalarının, 
doğranmış ətin, pendirin tammm yaxşılaşdırılmasında, balıq, 
toyuq və tərəvəz xörəklərinin tərkibinə qatılır. 

Hil – milad və baldan hazırlanmış peçenyenin, piroq, 
kompot, meyvə xörəklərinin, sup, şorba, xörək şirəsinin, do-
nuz, qoyun, quzu və doğranmış ətin, quş, qulyaş, dana ətin-
dən hazırlanmış plovun, balıq qızartmasının, ət həlimlərinin 
tərkibinə qatılır. 

Keşniş – salatların, düyü xörəklərinin, donuz qızartma-
larının, kolbasa, balıq, şorba, və ya qulyaşın tərkibinə qatılır. 
Bundan başqa peçenye, baldan hazırlanan pryanikin, 
marsipanın (konfeti), bulka məhsulunun, eləcə də noxud, 
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lobya, mərci, həmçinin kələmdən, çuğundurdan, alma pü-
resinin, kök, toyuq içinin, paştet, toyuq və ov quşlarından 
hazırlanmış xörəklərin tərkibinə qatılır. 

Darçın – meyvə suplarının, kompotların, kükü, mey-
vədən hazırlanmış lay-lay formasında şirin çörəyin, piroq, 
süd məhsullarının, likörun, yandırıcı çaxırların, quş ətlərinin, 
qaz, ördək, bişirilmiş balıq, dana və donuz ətlərinin tərkibinə 
qatılır. Ət məhsullarından hazırlanan paştetlərin, kabab üçün 
istifadə olunan ətin tərkibinə əlavə edilir. 

Vəzəri (kress salat) ürək otu, su vəzərisi – supun, 
şorbanın, salatların, qəlyanaltının, salatların, qızardılmış ba-
lıqların, kəsmiyin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında, pendi-
rin, balıqdan hazırlanmış salatların, soyuq qəlyanaltıların və 
s. tərkibinə qatılır. Bundan əlavə soğanın, qara istiotun, qır-
mızı bibərlə çörəyin, pendirin, qızardılmış donuz piyinin və 
s. dadının və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında qatqı kimi 
istifadə edilir. Bundan başqa supun, şorbanın, quş ətinin, sa-
latın, noxud, tomat, kartofun, duzlu omletin, pendir, yumur-
ta, yaşıl yağın tərkibinə əlavə edilir. 

Sarıkök – supun, qayğanağın, şorbanın, salatların, dü-
yunun, dəniz xərçənginin, qoyun və mal ətindən hazırlanan 
xörəklərin, yeyilən dəniz iblizlərindən hazırlanan qida 
məhsullarının, çörək məhsullarının tərkibinə qatılır. 

Lakanda – hisdə qurudulmuş ət məhsullarının, yaşıl 
yağın, tərəvəz xörəklərinin, şorba və balıq suplarının tərkibi-
nə qatılır. 

Dəfnə yarpağı – quş ətindən hazırlanmış salatların, 
bişirilmiş balığın, sərinləşdirici içkilərin, xörək şirələrinin, 
qızardılmış ətin, kartofdan hazırlanmış supun, xərçəng, 
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siyənək, şorabaya qoyulmuş balıqların, qulyaşın, şorbanın, 
bütün növ turşulu xörəklərin, turşuya qoyulmuş tərəvəzlərin, 
turş kələmlə supun, borşun və s. tərkibinə qatılır. 

Soğan (kəvər) – bütün sup növlərinin, müxtəlif xörək 
növlərinin, salat və şorbanın, paştetin qızardılmış ətin tər-
kibinə qatılır. 

Adi soğan – müxtəlif salatların hazırlanmasında, şo-
raba qoyulmuş göbələklərin, tərəvəzlərin, xüsusilə də tuş kə-
ləmin, xiyarın, supun, ümumiyyətlə soğandan hazırlanan 
bütün xörəklərin tərkibinə qatılır. 

Mərzə – kartofdan hazırlanmış supların, küftənin, sa-
latların, göbələkdən hazırlanan xörəklərin, ətdən hazırlanan 
supların, qızardılmış toyuq, qoyun, quzu və donuz ətlərinin 
tərkibinə qatılır. Bundan əlavə xörək şirələrinin, döyülmüş ət 
məhsullarının, bir sıra pendir növlərinin, balıq və ətdən 
hazırlanan salatların tərkibinə əlavə olunur. 

Zeytun – soyuq ət xörəklərinin, supların, məşhur sol-
yanka və şorabanın tərkibinə qatılır. İştahaçıcı ədviyyat kimi 
süfrəyə qoyulur. 

Bədrənc – təzə halda salatların, şirələrin, tərəvəzlərin, 
bütün sup növlərinin tərkibinə qatılır. Toyuq, balıq, dana və 
qoyun ətindən və eləcə də ov quşlarından hazırlanan 
xörəklərin, süd məhsullarının, yumurta və meyvə suplarının 
tərkibinə əlavə olunur. 
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