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Qədim əkinçilər  

 
             Tarixdə Eneolitdən sonra gələn dövr Tunc dövrü adlanır. Bu dövr eradan 

əvvəl lV minilliyin sonu - lll minilliyin əvvəllərindən başlayaraq eradan əvvəl  ll 

minilliyin əvvəllərinədək davam edir. Misin qalay və ya sürmə ilə qarışığından 

alınan tunc daha möhkəm və əlverişli metal olduğundan insan fəaliyyətinin bütün 

sahələrinə yaramışdır. Ondan müxtəlif növ silahlar, əmək alətləri, məişət 

avadanlığı, bəzək əşyaları və sairə hazırlanmışdır. Arxeoloji tədqiqatlar 

göstərmişdir ki,  Azərbaycan  ərazisi Tunc dövrü abidələri ilə zəngindir. 

Azərbaycan ərazisində Tunc dövrü bir neçə inkişaf mərhələsi keçmişdir. Həmin 

mərhələlər şərti olaraq ilk, orta və son Tunc dövrləri adlanırlar. Bu mədəniyyətin 

əsas təşəkkül və yayılma sahəsi Kür-Araz ovalığıdır. 

Kür-Araz mədəniyyətinə uyğun gələn ilk Tunc dövrü Azərbaycanda 

eradan əvvəl lV minilliyin ikinci yarısından lll minilliyin sonuna qədərki dövrü 

əhatə edir. Ölkəmizin bu dövrə aid Babadərviş, Göytəpə, Qarahacılı, Ağtəpə, 

Üçoğlan, Cüttəpə, Dəyirmanyeri, Mişarçay, Qaraköməktəpə, Günəştəpə, Xantəpə, 

Kültəpə, Sərkərtəpə və sairə kimi yaşayış məskənləri bir qayda olaraq çay 

kənarında, bulaqların yaxınlığında, başqa sözlə, yaşayış və təsərrüfat üçün əlverişli 

sahələrdə, strateji baxımdan yaxşı mühafizə edilən təbii təpə üzərində salınırdı. 

Füzuli rayonu ərazisindəki Qaraköməktəpə, Təbriz yaxınlığındakı Yanıqtəpə, 

Urmiya ətrafındakı Göytəpə kimi bəzi yaşayış məskənləri qalın müdafiə divarı ilə 

əhatə edilmişdi. 

Bu dövrün Cüttəpə, Üçoğlan, Qarahacılı, Qaraköməktəpə, Qobustandakı 

―Dairə‖ və sairə kimi bəzi yaşayış məskənləri əvvəllər yaşayış olmayan  sahələrdə,   

Kültəpə,  Babadərviş,  Yanıqtəpə,  Göytəpə  və  sairə   kimi  məskənlər isə Eneolit  

dövrü kəndlərinin  yerində  yaranmışdı. Bu  məskənlərdə bir neçə tarixi dövrün 

izləri qalmışdır. 

Tanınmış arxeoloq alim Rəşid Göyüşovun yazdığına görə, İlk Tunc dövrü 

tuncun kəşfi ilə başlanır. Bu dövr üçün başlıca xarakterik xüsusiyyətlərindən biri 

həmin dövr mədəniyyətinin ümumi Qafqaz miqyasında eyniliyidir. Azərbaycanda 

ilk Tunc dövrü abidələri elmi ədəbiyyatda ―Kür – Araz mədəniyyəti‖ adı ilə 



məşhurdur. Hazırda müəyyən olunmuşdur ki, ilk Tunc dövrünə aid Kür – Araz 

mədəniyyəti üçün xarakterik olan abidələrin yayılma ərazisi olduqca genişdir. 

Tədqiqatçılar Kür – Araz mədəniyyətinin izlərinə bütün Qafqazda, İranın şimal – 

qərbində (Güney Azərbaycanda və bugünkü İranın ona bitişik ərazilərində), Şərqi 

Anadoluda, Dağıstanda, Çeçen – İnquşetiyada və b. yerlərdə təsadüf etmişlər.           

Alim yazır ki, həmin dövrü səciyyələndirən abidələrin yayılma arealı və 

onların sıxlığı haqlı olaraq belə nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, ilk Tunc 

dövründə Azərbaycan ərazisində əhalinin sayı xeyli artmışdı. Bu dövr, başlıca 

olaraq, məişət abidələri – yaşayış məskənləri vasitəsilə izlənməkdədir. Naxçıvanda 

l Kültəpənin ll təbəqəsi, ll Kültəpənin alt təbəqəsi, Babadərviş yaşayış yerinin üst 

qatı, Mingəçevir abidələri kompleksinin ilk dövrü, Kültəpə, Meynətəpə, Uzuntəpə 

və digr abidələr Kür – Araz mədəniyyətini səciyyələndirən maddi – mədəniyyət 

qalıqları ilə olduqca zəngindir. Bu mədəniyyətin izlərinə Qobustan abidələri 

kompleksində də təsadüf olunmuşdur.  Göstərilən abidələrdə aparılmış arxeoloji 

qazıntılar, həmin dövrdə məhsuldar qüvvələrin inkişaf səviyyəsini, yaşayış 

məskənlərinin xarakterik cəhətlərini, İlk Tunc dövrü üçün səciyyəvi olan bir sıra 

adət - ənənələri, həmçinin Kür – Araz  mədəniyyəti sakinlərinin həyatında baş 

vermiş digər iqtisadi, ictimai və ideoloji dəyişiklikləri üzə çıxarmışdır.  

Tunc dövrünün Azərbaycan türklərinin həyatına daxil etdiyi ən önəmli 

yeniliklərdən biri əkinçilikdə kotandan, öküzdən və qoşqu alətlərindən istifadə 

edilməsi idi. Q. Cavadovun apardığı tədqiqatlar qara kotanın Qafqaz mənşəli şum 

aləti olduğunu təsdiq edir. Bu şum aləti Qafqaz xalqlarının çoxunda olub, 

azərbaycanlılarda ―kotan‖, ləzgilərdə və Şahdağ qrupu xalqlarında ―kutan‖, 

gürcülərdə ―qutani‖, çeçenlərdə ―quton‖, avarlarda ―kutan‖, balkarlarda ―qotan‖, 

darginlərdə ―qutan‖, udunlərdə ―kotan‖, osetinlərdə ―quton // qoton‖, farslarda 

―qutan‖ adlandırılır. 

 

        
 

Azərbaycanın əksər etnoqrafik zonalarında yayılan bu alət əhali arasında 

―qara kotan‖ ad ilə tanınmaqdadır. Bu söz birləşməsi Azərbaycan folklorunda da 

özünə möhkəm yer etmişdir: 

 

“Qara kotan ağırdır, 

Öküzlərin yağırdır. 

Qarmax tellim çəkməyir, 

Xınalım da sağırdır”. 



 

Buradakı ―qara‖ ifadəsinə xüsusi diqqət çəkir. A. N. Kononovun yazdığına 

görə, bu söz‖ türk xalqlarında yer, torpaq və rəng mənalarında işlədilmişdir. Ayrca 

―kotan‖ kəlməsinə gəlincə, ona da folklorumuzda gen-bol rast gəlinir: 

 

―Dağ döşündə yatana, 

Gün gedər ay batana. 

Qara kəlim qarğıyır, 

Kotan macı tutana‖. 

 

Başqa bir misal: 

 

 ―Öküzlər qoşa getdi, 

İşlədi, çoşa getdi. 

Kotan macı qırıldı, 

Zəhmətim boşa getdi‖  

 

 

 
 

Kotan və saban kimi əkinçilik alətləri xalqımızın məişəti ilə o qədər sıx bağlı 

olmuşdur ki, onların adları xalq təqvimindəki aylara belə keçmişdir. Xalq 

yaradıcılığının və milli folklorumuzun dərindən öyrənilməsi sayəsində məlum 

olmuşdur ki, Azərbaycanda kökü minilliklərin dərinliklərinə qədər uzanan zəngin 

bir təqvim mədəniyyəti olmuş və bu mədəniyyət xalqımzın əkinçilik 

mədəniyyətinin bütün sonrakı təkamül mərhələlərini də özündə aydın şəkildə əks 

etdirmişdir. O da məlum olmuşdur ki, çox-çox qədim dövrlərdən başlayaraq 

ölkəmizin ərazisində təqvimlə bağlı zəngin bir terminoloji baza yaranmış, maldar 

və əkinçilər öz məşğuliyyətlərindən çıxış edərək, fərqli adlardan istifadə etmiş və 

həmin ad və terminlərdən yaxın zamanlara qədər istifadə edilmişdir. 

Məsələn, tərəkəmələr ayları aşağıdakı kimi adlandırmışlar:  

1. Tikim Ay, 2. Saçım Ay, 3. Qırxım Ay, 4. Biçim Ay, 5. Dərim Ay, 6. Verim 

Ay, 7. Əkim Ay, 8. Söküm Ay, 9. Qatım Ay, 10. Sağım Ay, 11. Üsüm 

Ay, 12. Sürüm Ay. 

Əkinçilər isə başqa adlardan istifadə etmişlər: 

1. Köten (Kotan) Ay, 2. Saban (Sapan) Ay, 3. Qosaq Ay, 4. Oraq Ay, 5. Dirən 

Ay, 6. Döyən (Dövən, Döğən) Ay, 7. Tapan Ay, 8. Dibək Ay, 9. Qazan 

Ay, 10. Ocaq Ay, 11. Kirmən (Əyirmən) Ay, 12. Külək Ay. 

Heç şübhəsiz ki, bunlardan birincisi daha qədimdir. Çünki ikincidə ―kotan‖ və 

―saban‖ kimi terminlərlə üzləşirik ki, bu terminlərin ifadə etdikləri əmək alətləri, 



yəni kotan və saban, arxeoloqlarımızın müəyyən etdiyi kimi, məişətimizə erkən 

Tunc dövründən daxil olmuşlar. Deməli, maldarların istifadə etdikləri adlar 

Eneolit, əkinçilərin istifadə etdikləri terminologiya isə Tunc dövrünün məhsuludur. 

 ―Kotan‖ termininin mənşəyinin  dəqiqləşdirilməsi əkinçilik mədəniyyətinin 

cütçülüklə bağlı mərhələsinin, eləcə də bu mərhələnin başlanğıcını qoymuş Kür-

Araz mədəniyyətinin əsasının bilavasitə hansı etnos tərəfindən qoyulduğuna 

aydınlıq gətirə bilər. Yəni bu kəlmə hansı xalqa mənsubdursa, sözügedən 

mədəniyyətin əsasını da məhz bu xalq qoymuşdur və digər etnoslar bu mədəniyyəti 

ondan əxz edərkən, bu kəlməni də həmin xalqdan əxz etmişlər. 

Qeyd edək ki, terminin mənşəyi barədə çox fikirlər söylənmiş, onu ayrı-ayrı 

xalqlara şamil etmək cəhdləri olmuşdur.  Məsələn, akademik B. A. Cavaxişvili 

iddia edir ki, guya bu kəlmə gürcü sözüdür və gürcü dilindən də digər dillərə 

keçmişdir. Şübhəsiz ki, bu kimi iddiaların heç bir faktoloji əsası yoxdur. Çünki bu, 

gerçəkdən də belə olsa idi, qonşu xalqlar da termini eynən gürcülər kimi axırına 

gürcü dilinə xas ―-i‖ şəkilçisi artırmaqla, yəni ―qutani‖ formasında işlədərdilər. 

Məsələn, gürcü mətbəxinin şah yeməklərindən hesab edilən xaçapurinin (pendir-

çörək mənasını verir) adı bütün qonşuların dilinə məhz ―xaçapuri‖ şəklində keçib 

və heç kəs də həmin kəlmənin sonundakı ―-i‖ şəkilçisini atmağı ağlına belə 

gətirməyib. Gürcülər isə, əksinə, kənardan aldıqları bütün sözlərin arxasına öz 

dillərinin qanunauyğunluqlarına müvafiq olaraq, sözügedən şəkilçini əlavə edirlər. 

Məsələn, Azərbaycan türkcəsindən bu dilə keçən ―cib‖ kəlməsi həmin dildə ―cibi‖, 

―şalvar‖ sözü ―şalvari‖, pəncərə ―pancari‖, salam ―salami‖ və s. formasını alıb. 

Eyni qayda ilə Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Tiflis şəhəri də Gürcüstan 

dövlətinin paytaxtına çevrildikdən sonra bütün dünyaya ―Tbilisi‖ kimi təqdim 

olunur və sovet dövründən sonra biz də həmin şəhəri o cür adlandırmağa 

başlamışıq və bu zaman toponimin sonundakı ―-i‖ şəkilçisini bir kənara atmaq 

ağlımıza belə gəlməyib. 

B. A. Cavaxişvilidən fərqli olaraq, XVlll əsrin tanınmış gürcü maarifçisi və 

leksikoqrafı S. Orbeliаnin tərtib etdiyi izahlı lüğətdə sözügedən kəlməni türk 

mənşəli termin kimi qeyd edilib. Onun bu fikrini türk  dilləri üzrə mütəxəssis olan  

İ. A. Abuladze də təsdiq etməkdədir. 

R. Açaryanın ―kotan‖ sözünün dil baxımından guya Qafqaz mənşəli olduğu və 

Qafqaz dillərindən türk, fars və suryani dillərinə keçdiyi barədə fərziyyəsini tənqid 

edən, onun bu fikrinin doğru olmadığını əsaslandıran A. N. Genko bildirir ki, 

―kotan‖ istilahı Qafqaz dillərində önlü şum aləti kimi başa düşülsə də, onu 

Qafqazdilli xalqların, o cümlədən gürcülərin köklü sözü saymaq mümkün deyildir.  

Kəlməni linqvistik baxımdan bir də ona görə Qafqaz mənşəli hesab etmək 

olmaz ki, kotanın insanların mənşəyinə daxil olduğu erkən Tunc dövründə (e.ə. lV 

minillik) Qafqaz ərazisində qafqazdillilərin yaşadığını təsdiqləyəcək bircə dənə də 

olsun fakt yoxdur. Məsələ burasındadır ki, qafqazdilli etnosların mənsub olduqları 

kafkasion antropoloji tipinin Qafqaz ərazisində ilk dəfə peyda olma vaxtı son Tunc 

– erkən dəmir dövrünə (e.ə. ll minilliyin ortaları) təsadüf edir. Halbuki, 

Azərbaycan türklərinin mənsub olduqları kaspi (oğuz) tipi ən azı Mezolit 

dövründən (e. ə. Xll-Vlll minilliklər) müşahidə edilir. Odur ki, sözün türk mənşəli 

olduğu heç bir şübhə doğurmur və bunu həmin terminin eyni anlamda digər türk 



dillərində də (qırğız, uyğur, cığatay və s.) ümumişlək söz olması faktı da təsdiq 

edir.  

―Kotan‖ kəlməsi linqvistik baxımdan Qafqaz mənşəli olmasa da, coğrafi areal 

baxımından, şübhəsiz ki, Qafqaz mənşəlidir və bilavasitə Azərbaycan türklərinə 

məxsusdur. Təsadüfi deyil ki, V. V. Radlov və L. Z. Budaqov kimi görkəmli 

türkoloqların lüğətlərində həmin termin məhz Azərbaycan dili materialı kimi 

təqdim olunmaqdadır. 

Bütün bu deyilənlərə Firudin Ağasıoğlunun aşağıdakı sözlərini də əlavə etmək 

lazımdır: 

"Əkinçilik mədəniyyətindən xəbər verən kotan sözü erməni, gürcü dillərində 

qutan, Dağıstan dillərində kutan Ģəklində iĢlənir. Q. A. Klimov bu sözün bəzi Ġran 

dillərində və suriya dilində də olduğunu nəzərə alıb, onun türk dilləri vasitəsi ilə 

Qafqaz arealına yayıldığını ehtimal edir”. 

Leksik bazasında (müxtəlif fonetik variantlarda) ―kotan‖ kəlməsi olan 

xalqların əhatə etdikləri coğrafi arealı gözdən keçirsək, onun Şimali Qafqazda 

Çeçenistan və İnquşetiyadan tutmuş Dağıstana, Güney Qafqazda Azərbaycandan 

Gürcüstan və Ermənistana (Qərbi Azərbaycana), ümumilikdə isə Qafqazdan İran 

və Anadoluya qədər uzandığını görə bilərik. Maraqlıdır ki, Kür-Araz mədəniyyəti 

məhz həmin arealı əhatə etmişdir.  

 

Kurqan mədəniyyəti 

 

Azərbaycanın Son Eneolit - Erkən Tunc dövrü əhalisinin ayrılmaz 

atributlarından biri də kurqanlardır. Bütün qədim müəlliflər türklərin öz ölülərinin 

məzarlarının üzərində qum və ya daş kurqanlar ucaltdıqlarını söyləmişlər. Eyni hal 

qədim şumer mədəniyyətinə də xasdır. Maraqlıdır ki, yer üzündə ən qədim kurqan 

qəbirlərinin izlərinə məhz Azərbaycan ərazisində rast gəlinmişdir. Söhbət Son 

Eneolit dövründən və Ağstafa rayonu ərazisindən gedir. Maraqlıdır ki, sözügedən 

abidə özündə protoşumer mədəniyyəti ilə analoji mədəniyyətin izlərini  

daşımaqdadır. Tarixçi alim Nəcəf Müseyiblinin sözlərinə görə, XX əsrin 80-ci 

illərində Azərbaycanda, Ağdam rayonu ərazisində, aran Qarabağda Son Eneolit 

dövrünə aid Leylatəpə məskəni tədqiq edilərkən,  buradan  digər yerlərdən tapılan 

və eyni dövrə aid olan maddi mədəniyyət nümunələrindən keyfiyyət baxımından 

fərqlənən saxsı qablara rast gəlinmişdi. Buradan tapılan, dulus çarxında 

hazırlanmış yüksək keyfiyyəli qablar Mesopotamiyadan tapılmış Əl - Übeyd 

mədəniyyəti ilə eynilik təşkil etməkdə idi. Sonralar eyni bölgədə bənzər 

mədəniyyətin izləri Çinartəpə, Şomutəpə və Abdal Əziztəpə abidələrdən də üzə 

çıxarıldı: 

             “Leylatəpə və digər analoji abidələrin tədqiqi nəticəsində Güney Qafqaz 

üçün yeni mərhələ olan və Son Eneolit dövrünə uyğun gələn mədəniyyət ortaya 

çıxmıĢ oldu. XX əsrin 80-ci illərində analoji mədəniyyətin izlərinə Gürcüstan 

ərazisindəki Beri Kldeebi abidəsində də rast gəlindi. 

             2004 - 2005-ci illərdə Bakı – Tiflis - Ceyhan neft və Bakı – Tiflis - 

Ərzurum qaz kəmərlərinin keçdiyi marĢrut boyunca aparılan arxeoloji qazınılar 

zamanı Ağstafa  rayonu ərazisində daha bir neçə Leylatəpə tipli abidə aĢkar 



edilərək tədqiq edildi. Bu, sözügedən marĢrutun 409-kilometrindəki Poylu 1 və 

Poylu 2, eləcə də 438-ci kilometrindəki Böyükkəsik 1 və Böyükkəsik 2 qədim 

məskənləri idi. 

            Bu dövrə qədər bütün Güney Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan ərazisində 

Eneolit dövrünə aid xüsusi məzar yerlərinə rast gəlinməmiĢdi. TapılmıĢ bütün 

məzarlar yaĢayıĢ yerlərinin döĢəmələrinin altında və ya evlərin həyətində idi. Yəni 

Eneolit dövrü insanları ölüləri bilavasitə öz evlərində basdırardılar.”   

          Nəcəf Müseyiblinin bildirdiyinə görə, Son Eneolit dövrünə aid olan kurqan 

qəbirlər böyük maraq kəsb etməkdədir. Bu kurqanlar 2004 –cü ildə, neft və qaz 

kəmərlərinin 432-ci kilometrində, Ağstafa rayonu ərazisində, Soyuqbulaqdan bir 

kilometr aralıda təsbit edilib. Bir vaxt çox sayda kurqanın bulunduğu böyük bir 

sahədə onların yalnız bir hissəsi qorunmuşdur. Onların sayı otuza qədərdir: 

          “Elmi ədəbiyyata Soyuqbulaq kurqanları kimi düĢən bu kurqanlar təkcə 

Qafqazda deyil, eyni zamanda bütün dünyada məlum olan ən qədim kurqanlardır.  

Onların tarix səhnəsinə çıxıĢı yerli əhalinin dini dünyagörüĢündə baĢ verən 

dəyiĢikliklər ilə bağlı olmuĢdur.”                                                       

          Tarixçi alim Q. Qoşqarlı da eyni mövzuya toxunaraq yazır ki, 2004-2005-ci 

illərdə Bakı-Tiflis-Ceyhan neft və Bakı-Tiflis-Ərzurum qaz kəmərlərinin marşrutu 

boyunca aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı son Eneolitdən orta əsrlərə qədərki 

geniş bir dövrü əhatə edən otuzdan artıq qədim yaşayış və məzar yeri tədqiq 

edilmişdir. 2002-2003-cü illərdən fərqli olaraq qazıntılar daha çox ən qədim 

maldarlıq və əkinçilik mədəniyyətlərinin izlərinə sahib Kür boyu ərazilərdə 

aparılırdı: 

―Sözügedən marĢrut üzrə aparılan qazıntılar zamanı tapılan xronoloji 

baxımdan ən qədim məskənlər Eneolit dövrünə aid məskənlər olmuĢdur ki, onlar 

Böyük Kəsik 1, Böyük Kəsik 2, Poylu 1, Poylu 2 və Ağılı Dərədən üzə çıxmıĢdır. 

Bunların içərisində daha geniĢ tədqiqatlar Böyük Kəsik 1 ərazisində aparılmıĢdır. 

Bu bölgənin ġomutəpə və Leylatəpə mədəniyyətləri ilə eynilik təĢkil edən  mədəni 

qata sahib olduğu məlum idi. Fəqət yeni qazıntılar buradakı Əl-Übüeyd və erkən 

Uruk mədəniyyəti ilə eyni olan mədəni təbəqələr barədəki biliklərimizi daha da 

artırmıĢ oldu.”                                                               

         Tarixçi alim F.Quliyev isə yazır: 

         “Ağstafa rayonunun Böyük Kəsik qəsəbəsində 1,5 kilometr aralıda 60-70 

metr radiusunda çox sayda saxsı qab qalığı tapılmıĢdır. Bu qalıntılar yer səthindən 

80 santimetr aĢağıda yerləĢən mədəni təbəqədən aĢkar edilmiĢdir. Tapılan 

keramika nümunələri bir neçə tipə bölünür. Onlar küp, nimçə, su qabı və müxtəlif  

qablardır. Buradakı keramika ilə Uruk keramikası arasındakı eynilik etnik 

birlikdən xəbər verməkdədir.” 

         Məlumat üçün bildirək ki, ―Əl-Übeyd mədəniyyəti‖ adı ilə məşhur olan 

mədəniyyət qədim Mesopotamiyanın, yəni bugünkü İraq ərazisində, Dəclə və Fərat 

cayları arasında Nuh tufanından öncə yaşamış insanların yaratdıqları və tufan 

zamanı onu yaradanlarla birlikdə məhv olmuş mədəniyyətin adıdır. ―Erkən Uruk 

mədəniyyəti‖   kimi   tanınan   mədəniyyət   isə   tufandan  sonra Mesopotamiyaya  

köçərək orada böyük bir sivilizasiyanın əsasını qoymuş xalqın - şumerlərin 

yaratmış olduqları zəngin mədəniyyətin adıdır. Tədqiqatçılar Əl-Übeyd 



mədəniyyətinin şumer, yəni erkən Uruk mədəniyyətinin sələfi olduğunu, ikincinin 

birincisinin üzərində ucaldığını söyləyirlər. Fəqət Mesopotamiya ərazisində bu iki 

mədəniyyəti bir-birindən Nuh tufanının nəticəsi olan qədim lil qatı ayırır. 

Azərbaycanda isə bu iki mədəniyyət iç-içədir və onlar arasında qırılma müşahidə 

edilmir. Bu isə şumer mədəniyyətinin Azərbaycanda formalaşdığını və qədim 

şumerlərin Azərbaycan ərazisindən Mesopotamiyaya köçdüyünü sübut edir. 

Qeyd edək ki, şumerlər Mesopotamiyanın, yəni İkiçayarasının adı elmə 

məlum ən qədim xalqı idi. Onlar bu əraziyə kənardan gəlmişdilər. Belə hesab edilir 

ki, eramızdan əvvəl lV minilliyə aid edilən əl-Übeyd, eradan əvvəl 3000-2800-ci 

illərə təsadüf edən Uruk və eradan əvvəl 2800-2600-ci illəri əhatə edən Cömdət-

Nəsr mədəniyyətləri bu xalq tərəfindən yaradılmışdır. 

             Ayrı-ayrı alimlər şumerlərin Mesopotamiyaya, başqa sözlə İkiçayarasına 

Anadoludan, Şərqi Qafqazdan, yəni şimali Azərbaycandan, Cənubi 

Azərbaycandakı Urmiya gölü sahillərindən, eləcə də Cənubi Türkmənistandan 

köçüb gəldikləri barədə fikirlər irəli sürmüşlər. Bu da təbiidir. Cünki alimlər həm 

Anadolu, həm Azərbaycan, həm də Cənubi Türkmənistan ərazilərində şumer 

mədəniyyəti ilə üst-üstə düşən mədəniyyətin izlərinə rast gəlmişlər. 

             Şumer mədəniyyətinin görkəmli tədqiqatçılarından biri, tanınmış arxeolq 

Samuel Kramer özünün ―Tarix Şumerdən başlayır‖ adlı kitabında şumerlərin 

İkiçayarasına Cənubi Azərbaycanda yerləşən Urmiya gölü sahillərindən 

köçdüyünü, bunu eradan əvvəl lV minillikdə baş verdiyini yazmaqdadır. 

             Məşhur norveçli səyyah və alim Tur Heyerdal da Qobustandakı gəmi təs-

virlərini tədqiq etdikdən sonra şumerlərin Mesopotamiyaya buradan köçüb 

getdiklərini bildirmişdir. Nəsir Rzayev bu barədə yazır:  

            “Qədim mədəniyyət və incəsənətimizdə Ģumer izlərinə həm Cənubi, həm də 

ġimali Azərbaycanda rast gəlinir. Bu izlər qadim azərbaycanlıların Ģumerlərlə 

qaynayıb qarıĢmasının, etnik yaxınlığının bir əlaməti kimi də çox maraqlıdır. Bu 

etnik yaxınlığın digər bir göstəricicsi Aydın Məmmədov və digər dilçilərimizin 

dilimizdə üzə çıxardıqları Ģumer dili paralelləridir. Bu dil qohumluğu həm qədim, 

həm də uzun tarixi bir prosesin nəticəsidir. 

            Qədim əcdadlarımızın Ģumerlərlə olan mədəni yaxınlığından, qan 

qohumluğundan xəbər verən bir çox maddi mədəniyyət, incəsənət abidələri 

içərisində Qobustanın günəĢ gəmiləri xüsusi yer tutur. 

            1981-ci ildə məĢhur səyyah və alim Tur Heyerdal və onu müĢayiət edən 

SSRĠ Elmlər Akademiyasının Etnoqrafiya institutunun baĢ elmi iĢçisi Henrix 

Anoxin Qobustan petroqliflərinə baxmıĢ, eramızdan əvvəl lll minilliyə aid günəĢ 

gəmilərinin təsvirlərində qədim Ģumer mədəniyyətinin izini görmüĢlər.” 

           Qədim şumer yazılı abidələrindən belə məlum olur ki, Mesopotamiyaya 

köçən və burada öz dövlətlərini quran şumerlərin ilk hakim sülaləsi Kiş sülaləsi, ilk 

şəhərləri də Kiş şəhəri olmuşdur. Buradakı ―Kiş‖ adının Şəki rayonu ərazisindəki 

Kiş çayı və Kiş kəndinin adı ilə üst - üstə düşməsi heç də təsadüfi deyildir. 

Görünür, qədim şumerlər Azərbaycandan İkiçayarasına köçərkən əski yurdlarının 

adlarını da özləri ilə aparmışlar. Məlumat üçün bildirək ki, eyni adlı çay 

Naxçıvanın Şərur rayonu ərazisində də var.                                                                 



―Tövrat‖da Nuh tufanından, Həzrət Nuh əleyhissəlamın oğulları və onların 

soyları barədə məlumat verildikdən sonra tufandan sağ çıxmış insanların 

soylarından yaranan xalqın Şumer ölkəsinə köçməsindən də bəhs edilir. Köçənlərin 

Şərq ölkəsindən köçdükləri bildirilir:                                                              

            “Yer üzündə bir dil və bir ləhcə var idi. Nuh övladları ġərqdən hərəkətə 

keçərək ġumer ölkəsində düzənlik bir yer tapdılar.” 

             Gördüyümüz kimi, Tövratda şumerlərin Şumer ölkəsinə Şərq ölkəsindən 

gəldiyi bildirilir. Qədim və orta əsrlər yəhudi və xristian abidələrində, o cümlədən 

Musa Kağankatlının ―Alban tarixi‖ kitabında ―Şərq ölkəsi‖ deyilərkən şimali 

Azərbaycan ərazisi nəzərdə tutulur.                                                         

            Musa Kağankatlı eyni zamanda Şəkidəki Kiş kəndinin Şərq ölkəsində 

olduğunu qeyd edərək yazır: 

            "Müqəddəs patrik KiĢə gəlir, burada kilsə tikir və qansız qurban verir. Bu 

yer ġərqin bütün kilsə və Ģəhərlərinin baĢlanğıcıdır..." 

            Musa Kağankatlının qədim yəhudi və xristian mənbələrinə istinadən 

verdiyi bir məlumat da çox maraqlıdır. Onun yazdığından belə aydın olur ki, qədim 

Çol, yəni Dərbənd şəhəri də Şərq ölkəsinə daxil olmuşdur. Deməli, şumerlər 

İkicayarasına, başqa sözlə Mesopotamiyaya Şərq ölkəsindəki, yəni 

Azərbaycandakı Kiş çayı hövzəsindən köçmüşdülər. 

            Əski şumer mənbələrinin yazdığına görə, Kiş sülaləsinin və Şumer 

dövlətinin ilk hökmdarı Etana olmuşdur. Bu adın bir türk adı olduğu, Anadolunun 

bir parçasında bir müddət bəylik etmiş türk sülalələrdən birinin Eretna oğulları 

adlandığı məlumdur. Qədim şumerlər Etana ilə bağlı bir dastan da qoşmuşdular və 

bu dastanın süjeti Azərbaycanda çox məşhur olan Məlikməmməd nağılının süjeti 

ilə ağlasığmaz dərəcədə üst - üstə düşür. Dastanda əbədi həyat çiçəyini tapmaq 

qərarına gələn şah Etana tanrıların məsləhəti ilə yola çıxır və bir quyuya düşür. O 

orada  balaları   qartal tərəfindən  yeyilmiş  ilanın həmin qartalla  döyüşünün şahidi  

 olur və ilanı öldürür. Etana qartalın belinə minib göyə qalxır. Göyə qalxanda 

Etana ilə qartal arasında dialoq baş verir. Quş qəhrəmana yerə baxmağı və onun 

nəyə oxşadığını təsvir etməyi təklif edir. Etana yeri öncə xəlbirlə, sonra çörəklə 

müqayisə edir. 

              Dastanın yazıldığı gil lövhə qırıldığından onun ardı məlum deyil. Lakin 

elə bu qədər də söhbətin ―Məlikməmmədin‖ şumer variantından, daha dəqiq desək, 

prototipindən getdiyinə heç bir şübhə oyatmır. Beləki, bizim qəhrəman da əbədi 

həyat çiçəyi axtaran Etana kimi, cavanlaşdırıcı almanın dalınca gedir. O da quyuya 

düşür. O da əjdaha ilə zümrüd quşunun konfliktinin şahidi olur. O da əjdahanı 

öldürür və quşun belində uçur. Ona da quş yerə baxmağı və nə gördüyünü 

söyləməyi təklif edir. Məlikməmməd də eynən Etananın verdiyi cavabı verir.  

                Mütəxəssislərin bir çoxunun qeyd etdiyi kimi, eləcə də Qobustandakı 

şumer gəmi təsvirlərinin və Ağstafa rayonu ərazisindəki arxeoloji tapıntıların da 

sübut etdiyi kimi, qədim şumerlər bugünkü İraq ərazisinə məhz Azərbaycandan 

köçmüşdülər. Bunu Gəmiqayadakı araba təsvirləri də sübut edir. 

           Alimlər təkəri və arabanı şumerlərin kəşf etdiklərini bildirməkdədirlər. 

Gəmiqayadan tapılan bu rəsm sözügedən kəşfin Azərbaycan ərazisində edildiyini, 



şumerlərin də bu sahədə bilikləri İkiçayarasına Azərbaycandan apardıqlarını 

söyləməyə əsas verir.                                                            

          ―Oğuznamə‖nin verdiyi bir məlumatdan belə aydın olur ki, arabanın kəşfi 

məhz türk - oğuz mühitində baş verib:                                                            

“VuruĢdan sonra Oğuz Kağanın ordusuna, əsgərlərinə, el - gününə o qədər 

çox qənimət düĢdü ki, yükləyib daĢımağa at, qatır, öküz azlıq etdi. Oğuz Kağanın 

ordusunda təcrübəli, usta bir kiĢi vardı. Onun adı Barmaqluq Cosun Bilik idi. Bu 

usta bir araba qayırdı. Arabanın üstünə cansız qənimətləri qoydu, canlı 

qənimətləri arabaya qoĢdu. Dartdılar, getdilər. Əsgərlər, el - gün bunu görüb mat 

qaldı. Arabalar düzəltdilər. Kanğa, kanğa deməklə kanğa sözü belə yarandı. 

Bunun üçün də onlara kanğa adını qoydular.”                                                      

Maraqlıdır ki, qədim mixi yazılarda şumerlər özlərini kəngər və kanq 

adlandırırlar. Bu fakt da şumerlərin türk - oğuz mühitindən qopduqlarını və 

Azərbaycandan köçüb getdiklərini sübut etməkdədir. 

Şumerlər öz ölülərini kurqanlarda basdırırdılar və kurqana ―kur‖, yəni gor 

deyirdilər. Onlar  kurqan  mədəniyyətini  də özləri ilə Azərbaycandan aparmışdılar.  

Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın Ağstafa rayonu ərazisindən tapılan kurqanlar 

şumer kurqanlarından daha qədimdir və Son Eneolit dövrünə aiddir. Şumer 

kurqanları isə Tunc dövrünün məhsuludur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Tunc 

dövründən başlayaraq Azərbaycanda da kurqan qəbirlərinə daha geniş rast 

gəlinməyə başlanmışdır. 

         Nəsir Rzayevin sözlərinə görə, Tunc dövrü abidələrindən danışarkən 

Azərbaycanda ―Çoban daşı‖ adı ilə məşhur olan menhirlərdən də söz açmaq 

lazımdır. Dağ və dağətəyi zonalarda rast gəlinən, hündürlüyü təqribən 1 metr və 

daha çox olan və şaquli şəkildə yerə basdırılan bu abidələrə ancaq 

qəbiristanlıqlarda təsadüf edilir. Arxeoloqlar müəyyən etmişlər ki, menhirlər Tunc 

dövründən sonra öz əhəmiyyətinin itimişdir. Qədim qəbiristanlıqlarda cərgələrlə 

düzülmüş bu şaquli, yonulmamış daşlar ölülər kultu ilə əlaqədar olmuşdur. Belə 

güman edilir ki, hər daş ölən adamı təmsil edərək onu bu dünyada əbədi 

yaşadacaqmış. Göründüyü kimi, menhirlər ilk insan heykəlləridir, xatirə səciyyəvi 

abidələrdir. Maraqlıdır ki, tədqiqatçılar belə daşlar arasında, ibtidai şəkildə olsa da, 

kişi və qadın heykəllərinə rast gəlmişlər.  

         Üzərində insan başı heykəlləri olan daşlar ilk baş daşlarıdır və dilimizdəki 

―başdaşı‖ ifadəsi həmin daşlarla bağlıdır. Bu tip daşların Son Eneolit dövründən 

başlayaraq ölülərin qəbri üzərində ucaldığını ―Bilqamıs dastanı‖ da təsdiq 

etməkdədir:   

                                                              

         “Ürəyini dinlədi, ürəyi vurmur daha, 

          O, dostunun üzünü örtdü gəlin tək. 

          Özü fırlanıb qartal kimi gəĢt edirdi 

          Elə bil ki, balası tələyə düĢən Ģirdi,                                                      

          Qəzəblə var-gəl edib, ora-bura gedirdi.         

          Kətan kimi dartırdı, saçlarını yolurdu, 

          Paltarını didib, cırıq cındır olurdu.   

          Üfüqə səda düĢüb ağaranda dan yeri 



          Bilqamıs ölkəsini çağırdı adbaad. 

          Misgərlər, dəmirçilər, daĢyonanlar gəlirdi, 

          HeykəltaraĢlar gəlir, daĢ qoyanlar gəlirdi. 

          -Dostum, sənə mən elə baĢdaĢı düzəldəcəm, 

          Beləsini heç kəs dostuna düzəltməyib. 

          Saçı lacivərd, altı daĢdan hörüləcək, 

          Üzü əhəngdən, özü altundan yonulacaq.” 

 

Qədim Şumer mətnləri, ilk növbədə də ―Bilqamıs‖ dastanı şumerlərin 

əski mifləri və adət ənənələri barədə geniş təsəvvür yaratdığı kimi, Azərbaycan 

türklərinin əski mifik təsəvvürlərinin, bəzi folklor nümunələrinin və adət 

ənənələrinin ən azı Son Eneolit - Erkən Tunc dövrlərinə qədər uzanan köklərini 

üzə çıxarmağa da yardımçı olur. Bəzi faktları nəzərdən keçirək.                                                     

Məlum olduğu kimi, qədim türk dilində ―uçmaq‖ feli  ―ölmək‖ felinin 

sinonimi kimi işlənmişdir. Orxon-Yenisey abidələrində bir sıra hallarda ―ölmək‖ 

yerinə ―uçmaq‖ yazılıb. Məsələn, Kül Təkin abidəsinin şərq tərəfində, 16-cı sətirdə 

deyilir: Kanım kağan uçdukta özüm səkiz yaşta kaldım, yəni xaqan  atam öləndə 

səkkiz yaşımda idim.  24-cü sətirdə isə deyilir: Ecüm kağan uca bardı (Xaqan 

əmim öldü). 

               Bənzər halla eyni abidənin şərq tərəfinin 30-cu sətrində, şimal tərəfinin 1-

ci sətrində, eləcə də Bilgə Xaqan abidəsinin cənub tərəfinin 10-cu, qərb tərəfinin 2-

ci, Moyunçur abidəsinin 12-ci sətirlərində və sairə üzləşirik. Qeyd etmək lazımdır 

ki, qədim türk dilində ―uçmaq‖ kəlməsinin bir mənası da cənnət, behişt olmuşdur. 

Bu kəlməyə Azərbaycan klassik ədəbiyyatında, o cümlədən Məhəmməd Füzuli və 

Şah İsmayıl Xətainin şeirlərində sıx-sıx rast gəlinməkdədir.       

            İstər Orxon-Yenisey mətnlərində, istərsə də klassik Azərbaycan 

ədəbiyyatında rast gəldiyimiz, cənnət mənasında işlənən "uçmaq" termini  

təktanrıçılıqdan əvvəlki mifik təsəvvürlərlə bağlıdır və bu kəlmə qədim mifoloji 

sistemdə ruhun quş kimi, o biri dünyadakı insanların isə quş qanadlı təsəvvür 

edilməsindən qaynaqlanmışdır. 

           Bu təsəvvürlərin izinə təqibən 5000 il öncə, yəni Tunc dövründə qələmə 

alınmış "Bilqamıs" dastanında rast gəlirik. Dastanda öləcəyini yuxusunda görən 

Enkidunun bunu Bilqamısa danışdığı səhnə deyilənlərə ən gözəl misaldır: 

 

              "Gecə öz yatağına tənha uzanan zaman, 

               Enkidunun içinə bir ağrı doldu yaman. 

               O, dərdini açaraq öz dostuna söylədi, 

               "Gecə yuxu görmüĢəm, əziz dost, eĢit, - dedi ,- 

               Göylər haray salırdı, nida qalxırdı yerdən, 

               Onların arasında dayanmıĢdım təkcə mən. 

               Bir də bir adam vardı , tutqun idi üz-gözü, 

               Mən fırtına quĢuna bənzətdim onu, düzü. 

               Ġti caynağı vardı, qartal kimi qanadı, 

               Saçımdan yapıĢaraq göz açmağa qoymadı. 

               Onu vurdum, tullanıb tez sıçradı kənara, 



               Sonra o məni vurdu, o dəm sağaldı yara. 

               Sonra vəhĢi öküz kimi yeriyib məni yıxdı. 

              Ağır məngənə kimi baĢımı bərk sıxdı. 

              Dedim "Məni xilas et!" Sən xilas edəmmədin, 

              Onunla vuruĢmağa, qorxdun, gedə bilmədin. 

              O mənə toxunaraq, məni quĢa çevirdi, 

              Qanad taxtı çiynimə, adəti quĢ qanadı. 

              Üzümə baxdı, baxdı, sonra məni apardı, 

              Ġrkallanın evinə-zülmət evinə vardı."   

 

Başqa bir faktı nəzərdən keçirək. Folklorşünas alim B. Abdullayevin 

yazdığına görə, qədim zamanlarda ölənin yaxın adamları saçlarını yolub onun 

üstünə qoyarmışlar. Saçın insanın həyatını, ömrünü təmin edən, hətta öləndən 

sonra onu dirildən vasitələrdən olması barədə miflər var.  

             Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev vaxtilə yazmışdır:                                                

            "Qədim Azərbaycanda ölən qəhrəmanlar üçün ağlamaq bir adət olmuĢdur. 

Həmin günü camaat bir yerə toplaĢardı. Bu toplaĢmaya "yuq" deyirdilər. 

Toplananlar üçün qonaqlıq düzələrdi, xüsusi dəvət olunmuĢ yuğçular isə ikisimli 

qopuz çalıb, oynayardılar. Yuğçu əvvəlcə qəhrəmanın igidliyindən danıĢıb, onu 

tərifləyirdi. Sonra isə qəmli havaya keçib Ģanlı qəhrəman üçün ağı deyərdi. 

ToplaĢanlar da hönkür-hönkür ağlayardı... Ölünü ağlamaq, cənazəsi üstündə saç 

yolmaq adət halını almıĢdı”. 

           Maraqlıdır ki, qəhrəmanın cənazəsi üstündə ağlayaraq saç yolmaq adətinin 

də ən azı 5 min il yaşı olduğunu söyləmək üçün əldə təkzibedilməz fakt 

mövcuddur. Əlbəttə ki, söhbət "Bilqamıs dastanı"nda söylənilənlərdən gedir:    

                                                            

             "O kəslər ağlayar ki, qədim adamlar kimi 

                                                       səninlə öyünərdi,        

                  O kəslər ağlayar ki, sənə öz süfrəsində 

                                                bir vaxt çörək verərdi. 

                  Ayağına ətir-yağ çəkən kəniz ağlayar, 

                  Sənə Ģərab içirən qulun göz yaĢı axar, 

                  Canına zeytun sürtən yava qadın ağlayar, 

                  Sənin məsləhətinlə özünə arvad tapıb, 

                   Nikah otağına ilk qədəm basan ağlayar, 

                  QardaĢların ağlayar, bacı kimi hay salar, 

                  Yaslara batar tamam, nalə çəkib saç yolar!" 

 

Bu gün Azərbaycanda, eləcə də digər türk ölkələrində bir kəsi yola 

salarkən arxasınca su atmaq adəti yaşamaqdadır. Belə hesab olunur ki, yolçunun 

arxasınca su atmaq yolun uğurlu olmasına kömək edir.  Şumer ədəbiyyatının şah 

əsəri olan ―Bilqamıs‖ dastanında eyni adət və inancın izlərinə rast gəlinmişdir. Bu 

isə o deməkdir ki, yola çıxan adamın ardınca su atmaq adətinin ən azı 5 min il yaşı 

var:                                                        

                     “Sabunlu köklər ilə bədənini yudu o. 



                     Öz qamətinə layiq gözəl paltar geydi o. 

                     Sinəsinə yaraĢan boyunbağı da asdı 

                     Belinə qurĢaq vurub,baĢına tac qoydu o. 

                     Ġgidlərin ardınca bir cam təmiz su atdı. 

                    Pillələrlə çıxıb o evin damına qalxdı.”           

 

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, şumerlər özlərini ―kəngər‖ və ―kanq‖ 

adlandırmışlar. Qonşuları isə onlara ―qarabaş‖ və ya ―qarapapaq‖ demişlər. 

Maraqlıdır ki, bu gün də Azərbaycanın qərb hissəsində, Qazax – Qarabağ – 

Naxçıvan - Maku xətti üzrə onlarca ―Kəngərli‖, ―Kəngər‖ adlanan kəndlərimiz var. 

Görkəmli coğrafiyaşünas və etnoqraf alim Vəliyev-Baharlının yazdığına görə, 

qarapapaq tayfaları da kəngərlilərdən olmuşlar. 

              Tanınmış şərqşünas alim Süleyman Əliyarov ―kanqlı‖ və ―kəngər‖ 

etnonimlərinin sinonim olduğunu bildirmişdir. Görünür, elə bu səbəbdən də şumer 

mixi yazılarında ―kəngər‖ adı əvəzinə bəzən ―kanq‖ adı işlənmişdir. Bu etnonim 

sonuncu dəfə mixi yazılarda eramızdan əvvəl ll minillikdə yad edilmiş, bundan 

sonra mixi yazılarda kəngərlər barədə heç bir məlumata rast gəlinməmişdir. Lakin 

eradan əvvəl  V əsrdə qələmə alındığı məlum olan ―Avesta‖da ―kanqlı‖ etnonimi 

ilə yenidən üzləşirik ki, həmin kitabda bu etnonim turanlıların, yəni türklərin 

sinonimi kimi işlənir.          

                   Eramızdan əvvəl  lll - ll minilliklərə aid mənbələr kəngərlərlə 

suvarların qonşuluqda yaşadıqlarını bildirməkdədir. Həmin qaynaqlardan belə bəlli 

olur ki, kəngərlər İkiçayarasının cənubunda, suvarlar isə şimalında yaşamışlar. 

Maraqlıdır ki, l -ll əsrlərə aid mənbələr də bu iki türk boyunun qonşuluqda, fəqət 

əvvəlki yurdlarından bir xeyli aralıda, Xəzər dənizi sahillərində yaşadıqlarını qeyd 

etməkdədir. Söhbət Ptolomeyin qeydlərindən gedir. O bu iki xalqın Xəzər 

sahilində, Qafqaz dağlarından Dərbəndə kimi uzanan geniş sahədə yaşadıqlarını 

yazmışdır. 

Orta əsr mənbələri kəngərləri oğuzlarla birlikdə yad etməkdədir. 

Məsələn, X əsr salnaməçisi  Konstantin Baqryanorodnıy oğuz tayfalarından olan 

beçeneklərin bir hissəsinin kanqar, yəni kəngər adlandığını bidirməkdədir. 

Qiyasəddin Qeybullayevin yazdığına görə, Kanqlı tayfasının oğuz - Səlcuq 

birləşmələrində yer aldığını qeyd edilmişdir. Moravçikin də fikrincə, oğuz-beçenek 

tayfasının bir qismi kanqlı adlanmışdır. 

                Tarixi mənbələr kəngərlilərin adını Azərbaycanla bağlamaq ənənəsi ba-

xımından  çox genişdir. Məsələn, orta əsrlərə aid erməni tarixçilərinin verdiyi 

məlumatlardan belə məlum olur ki, kəngərlər Qərbi Azərbaycandakı Kəngər 

dağlarında, eləcə də Albaniya, yəni Şimalı Azərbaycan ərazisindəkə kəngərlər 

ölkəsində yaşamışlar. Erməni mənbələrinin birində deyilir ki, 482 –ci ildə erməni 

və iber ordusu Kəngərlər ölkəsində fars ordusu ilə müharibəyə girişmişdilər. ―Vll 

əsr erməni coğrafiyası‖ndan belə məlum olur ki, Göyçə gölündən şimala yrləşən 

torpaqlar Kəngərlər ölkəsi adlanmışdır. 

                Tarixi mənbələr  sonrakı əsrlərdə kəngərlilərin bir hissəsinin Gürcüstan 

ərazisindən Qarabağa köçdüyünü qeyd edir. Naxçıvan ərazisindəki kəngərlilərdən 

Vl əsrə aid bir anonim Suriya mənbəyi söhbət açmaqdadır. 



              H.Cəfərov isə yazır:                                               

             “Ġlk Tunc dövründə əhalinin sayı artmıĢ, yaĢayıĢ məskənləri daha böyük 

sahəyə, bir çox halda 3 hektardan artıq sahəyə  malik olmuĢdur. Tikinti  

texnikasında Eneolit dövrünün ənənələri, Yəni dairəvi və düzbucaqlı binaların 

inĢası davam etdirilmiĢdir. Lakin binalar həm ölçü baxımından, həm də davamlılıq 

baxımından xeyli fərqlənirdi. Evlərin və təsərrüfat tikililərinin bünövrəsi əsasən 

daĢdan, divarı çiy kərpicdən  inĢa  edilmiĢ, binaların bir qismi isə çubuqdan 

hörülüb suvanmıĢdır. Mingəçevir ərazisində yarımqazma tipli evlərə də təsadüf 

edilmiĢdir. Binanı qızdırmaq və yemək  hazırlamaq  üçün  nəzərdə  tutulmuĢ 

ocaqlar evin mərkəzində və ya künclərində qurulurdu. Xüsusi quruluĢlu ocaq 

qurğuları Kür-Araz mədəniyyətinin səciyyəvi əlamətlərindən biridir. Gildən 

hazırlanmıĢ ocaq qurğuları əsasən nal Ģəklindədir. BaĢqa tip ocaq qurğuları da 

geniĢ yayılmıĢdı.” 

           İlk Tunc dövrünün yaşayış məskənlərindən, xüsusən də ətrafına müdafiə 

sədləri çəkilmiş məskənlərdən ilk şəhərlər kimi söz açmaq mümkündür. Şumer 

şəhərlərinin yaşıdı, hətta daha qədim olan bu şəhərlərin  İkiçayarasının  erkən  

şəhərləri ilə əsas ümümi cəhətlərindən  biri  müdafiə  sədlərinin  qurulması idi. Bu 

barədə ―Bilqamıs dastanı‖nın akkad variantında maraqlı məlumat bulunmaqdadır: 

 

            “O hər sirri bilərdi, o hər Ģeyi görərdi, 

             Yeri su basmasından bizə xəbər verərdi.                                                     

             Uzun yollar dolaĢıb, yorulub əldən düĢdü, 

             BaĢına gələnləri sal bir qayaya döydü, 

             Sonra hasara alıb, adını Uruk qoydu. 

             Müqəddəs Eananın qalası oldu Uruk. 

             Divarlara nəzər sal, bürcləri düzüm-düzüm, 

             Bu cür səddə bərabər sədd görməz əsla gözün. 

             KeçmiĢin yadigarı bu qədim divara bax, 

             ĠĢtarın mənzilinə - Eanaya gəl çıxaq. 

            Heç gələcək Ģahlar da tikə bilməz bu sayaq. 

             Çıx Uruk qalasının divarı üstə, yeri, 

             Gor bünövrə necədir, necədir kərpicləri.                                            

           Divar biĢmiĢ kərpicdən bərk hörülüb baĢa - baĢ,  

           Yeddi müdrikmi qoyub qalanın himinə daĢ?” 

                                                           

           Rəşid Göyüşov deyir: 

           “Ġlk Tunc dövründə binalar və onlara bitiĢik inĢa olunmuĢ təsərrüfat 

tikililəri çox zaman ümumi bir kompleks təĢkil edir və təbii ki, bu komplekslər ayrı-

ayrı ailələrə  məxsus idilər. YaĢayıĢ və təsərrüfat tikililəri ilə yanaĢı, ibadət, dini 

ayinlərin icrası üçün də xüsusi binalar mövcud olmuĢdur. Məsələn, Sərkərtəpədə 

çiy kərpicdən tikilmiĢ dairəvi  quruluĢlu  böyük  ibadət  evi üzə çıxarılmıĢdır. Bina  

səliqəli suvanmıĢ, əhənglə ağardılmıĢdı, divarının qarĢısına mehrab ucaldılmıĢ, 

dini ayinlər zamanı istifadə olunmuĢ saxsı qablar düzülmüĢdü. YaĢayıĢ 

məskənlərində xüsusi sənətkarlıq məhəllələri yaranırdı. Əslində sənətkarlıq 

sahələrinin meydana gəlməsi hələ Eneolit dövrünün son mərhələsində baĢlamıĢ, Ġlk 



Tunc dövründə isə həm dulusçuluğun, həm də metallurgiyanın inkiĢafı ilə əlaqədar 

xüsusi sənətkarlıq məhəllələri meydana gəlmiĢdi.”     

           Kür-Araz mədəniyyəti dövrü insanları sənətkarlığın müxtəlif sahələri ilə 

məşğul olmuş, ənənəvi sənət nümunələrini yeni dövrün tələbləri səviyyəsində 

yaratmış və inkişaf etdirmişdir. Onların içərisində dulusçuluq sənəti xüsusi yer 

tuturdu. Kür-Araz mədəniyyətinin dulusçuluq məmulatı bir çox əlamətləri ilə, yəni  

forması, tipi, hazırlanma texnologiyası və sairə ilə seçilirdi. Dulus çarxından 

istifadə nəticəsində bu dövrdə məhsuldarlıq daha da artmışdı. Qabların forma və 

növ müxtəlifliyi, estetik dəyərinin yüksəkliyi, dulus çarxının varlığı sənətkarlığın 

yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğunu göstərir. Qabların səthinin 

pardaqlanması və şüyrələnməsinin yeni sirlərinə bələd olmaqla dulusçular əsl sənət 

nümunələri yaratmışdılar. 

          Bu dövrün mühüm yeniliklərindən biri metallurgiya və metalişləmənin 

sürətlə inkişafıdır. Azərbaycanın ilk Tunc dövrü yaşayış məskənlərində 

metallurgiya və metalişləmə ilə bağlı texnoloji proseslərin bütün mərhələlərini əks 

etdirən arxeoloji materiallar - soba, buta, parç, qəliblər və hazır məhsul tapılmışdır. 

Məsələn, Babadərviş yaşayış məskənində metaləridən soba üzə çıxarılaraq 

öyrənilmişdir. Tuncdan muncuq, qolbaq və sairə kimi bəzək, eləcə də biz, iynə, 

bıçaq və sairə kimi məişət əşyaları, əmək alətləri və silah nümunələri, qızıldan isə 

Xankəndi və Xaçınca kurqanlarından tapılmış bəzək əşyaları kimi şeylər 

düzəldirdilər. Metallurgiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq daş alətlərin məişət və 

təsərrüfatda istifadəsi getdikcə azalırdı.                                                                 

            H.Cəfərov yazır: 

            “Tunc dövründə yerli əhalinin dünyagörüĢündə və bədii təfəkkürünün 

inkiĢafında mühüm yeniliklər baĢ verir və bunlar ətraf aləmə, axirət dünyasına 

mifik aləmə inam, qəbir abidələri - kurqanlar və sairə, dəfn mərasimi, ölülərin 

yanına müxtəlif avadanlığın qoyulmasında, məiĢət və təsərrüfat avadanlığının   

naxıĢlanmasında və nəhayət çoxsaylı qaya təsvirlərində özünü göstərir.”                                                                

            Son Eneolit və İlk Tunc dövrü qaya təsvirləri üçün xarakterik olan əsas 

cəhətlərdən biri qayalarda cızılmış təsvirlərin realistikliyidir. Bu dövrdə ən çox rast 

gəlinən petroqliflər müxtəlif maral və aslan təsvirləridir.  Qobustandakı Yazılı 

təpənin 24 №-li daşında cızılmış realistik səpkili maral silueti özündən əvvəlki 

dövrlərə aid təsvirlərdən öz gözəlliyi ilə fərqlənməkdədir. Eyni sözləri Böyükdaşın 

yuxarı mərtəbəsindəki 59 №-li daşda təsvir edilən qoşa maral təsviri barədə də 

söyləmək olar. 

 

 
 

            Bu motivlər sonrakı minilliklərdə türklərin yayıldığı bütün bölgələrdə, yəni 

Avropanın içlərindən uzaq Sibir, Altay və Qobi çollərinə qədər səpələnmiş və elmi 



ədəbiyyata ―İskit maral daşları‖ adı altında düşmüş daşlarda, daha sonra isə  iskit 

zərgərlik və xalça sənətində yüzillər boyu davam edərək təkmilləşmişdir. 

  

          
 

Qobustan marallarının elmi baxımdan əsas önəmi ondadır ki, bu təsvirlər 

iskit (türk) mədəniyyətinin  köklərinin bilavasitə Azəbaycan ərazisi ilə bağlı 

olduğunu söyləməyə ciddi əsas verir. Onsuz  da  bu  mədəniyyətin  ən  qədim 

nümunələri Cənubi Azərbaycan ərazisindəki Ziviyə kurqanından tapılmışdır və bu 

fakt istər-istəməz, iskit incəsənətinin ölkəmizlə bağlı olduğuna dəlalət edir. Fəqət 

Qobustan təsvirləri eynən Soyuqbulaq kurqanları kimi bu mədəniyyətin daha dərin 

köklərini gözlər önünə sərməkdədir.   

 

At mədəniyyəti 

 

Tunc dövrünə aid təsvirlər içərisində diqqəti ən çox çəkən məqamlardan 

biri də həmin dövrdə, daha dəqiq desək, erdan əvvəl  Vl minillikdə atlı süvarilərin 

əks olunmasıdır. Bu təsvirlər Azərbaycan ərazisinin təkcə od, ox, yay, şalvar, dəri 

geyim, dulus kürəsi və çarxının, eləcə də metallurgiya, təkər və arabanın ilk dəfə 

kəşf edildiyi məkan deyil, həm  də atın ilk dəfə əhliləşdirilərək minildiyi məkan 

olduğunu sübut etməkdədir. Atın ilk dəfə məhz ölkəmizin ərazisində 

əhliləşdirildiyini Cəlilabad rayonunun Üçtəpə kəndi ərazisindəki Əliköməktəpədən 

əldə edilən arxeoloji materiallar da təsdiqləməkdədir. 

 

                                 
 

Atın əhəliləşdirilməsinin guya hindavropalılarla, at minməyin isə guya 

irandillilərlə bağlı olması fikri artıq çoxdan dəbdən düşmüş cəfəng fikirlərdən 

başqa bir şey olmadığını vurğulayan Firudin Ağasıoğlu haqlı olaraq yazır: 

"Avestada köçəbə dünyası və tur (Turan) atlıları dəfələrlə qeyd olunur. 

Ġrandilli tayfaların atçılığı türklərdən öyrəndiyi arxeoloji xronologiya ilə aĢkar 

olur və irandilli tayfalarda atla ilgili sözlərin daha çox türkcə iĢlənməsi ilə 

aydınlaĢır." 



Alim bu fikrini Əlişir Nəvainin irandilli sartların  dilindəki atçılıq 

terminologiyası barədə söyləmiş olduğu sözlərlə əsaslandırmışdır ki, bu da tam 

doğru metoddur. Əlişir Nəvainin söylədikləri gerçəkdən çox maraqlıdır: 

"At cinslərindən tupuçaq, arğumaq, yeke, yabu, tatu və sairəni də sartlar 

türkcə deyirlər. Atların yaĢlarına görə adlarının çoxu türkcədir. Yalnız biryaĢ 

dayçanın öz adı var: kura. Qalanlarının - tay, ğonan, dunan, tulan, çırğa, lanqa və 

sairənin daha fəsihləri türkcə deyilir, amma çoxları bunu da bilməzlər. Sartlar at 

yəhərinə "zin" desələr də, baĢqa ləvazimatın adını çəkəndə türk sözü iĢlədirlər: 

Jibilqir, hana, tokum, yarlıq, ularçaq, ğançuğ, çılbır, quĢqun, qantar, tüfək, toqa. 

Qamçıya "toziyone" desələr də, boldurğa və çubçurğa onlarda türkcədir." 

Bənzər hal digər irandilli xalqların – fars, tacik, kürd, lor, gilək, tat, osetin 

və mazandaranlıların da leksikonu üçün xarakterikdir. Eyni halı əksər Qafqaz 

xalqlarının - gürcülərin, vaynaxların (çeçenlərin və inquşların), adıqların 

(adıgeylərin, çərkəzlərin, abxazların və kabardinlərin), eləcə də Dağıstan 

xalqlarının dillərində də müşahidə etmək mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          (Pazırık xalısı üzərində atlı təsviri) 

 

 Minəxanım Təkləli "Rus dilində türk sözləri" kitabında yazır: 

"Türk dillərində atla bağlı zooloji leksikanın zənginliyi rus dilinə də sirayət 

etmiĢdir. Rus dilində at və miniklə bağlı sözlərin əksəriyyəti türk mənĢəlidir. At 

adları - keyfiyyət və rənginə görə, mənsubiyyətinə görə: arqamak, merin, loĢad, 

loĢak,bulanıy, çubarıy, karakovıy, çalıy, kirqiz, karabax, tarpan, baxmut, kobıla; 

miniklə bağlı əĢya adları: arçak, savrı (sağrı sözündən), tebenek, terlik, çeprak 

(hamısı yəhərlə bağlı), kançuk (qamçı), naqayka (noqay qamçısı), torba (yem 

torbası), stakançik (atla bağlı bəzək), xomut, çolka, yal, arkan və s. Elə təkcə tatar 

dilində at növlərinin adını bildirən qırxdan artıq söz vardır. " 

Məlumat üçün bildirək ki, adı çəkilən müəllifin sözügedən kitabının 162-

163-cü səhifələri bütünlüklə bu mövzuya həsr edilmiş və alim fikrini 

əsaslandırmaq üçün çox sayda rus dilçi və filoloqun əsərlərinə istinad etmişdir. 

           Təkcə bu faktlar birmənalı və təkzibedilməz bir şəkildə istər atın 

əhliləşdirilməsinin, istər atçılıqla bağlı nəsnələrin, istərsə də at minmək sənətinin 

bilavasitə türklərin kəşfi olduğunu, türklərdən digər xalqlara keçdiyini sübut edir. 

           Qədim yunan və Çin mənbələrindən belə məlum olur ki, farslar və qədim 

çinlilər minillər sonra şalvar geyib, at minməyi və ox atmağı məhz türklərdən 

öyrənmişlər. Məsələn, qədim Cin salnaməçilərinin yazdığına görə, eradan əvvəl 

325-298-ci illər arasında bu ölkənin hökmdarı olmuş Vu Lunq Cində hərbi 



islahatlar gerçəkləşdirərək, öz əsgərlərinə hun türkləri kimi at minməyi, ox atmağı 

və gen dəri şalvar geyməyi öyrənməyi əmr etmişdi. Bundan öncə bu ölkədə atlar 

yalnız arabaya qoşulmaq üçün istifadə edilərmiş, əsgərlərin silahı isə qılınc və 

nizədən ibarət imiş. Eyni mənbələrdən o da məlum olur ki, cinlilərin tunc əşyalarla 

tanışlığı da hunlar vasitəsilə baş vermiş və bu ölkəyə ilk tunc məişət və təsərrüfat 

alətləri Altaydan gətirilmişdir.                               

           Antik müəlliflər  odun, metalın, dulus çarxının və sairənin türklər, daha 

dəqiq desək, iskitlər tərəfindən kəşf edildiyini söyləməklə yetinməmiş, erməni və 

farsların öz mədəniyyətlərini Azərbaycan türklərinin ulu babalarından hesab edilən 

midiyalılardan əxz etdiklərini, farsların şalvar geymək, at minmək və ox atmaq 

sənətini də onlardan öyrəndiyini qeyd emişlər. Bu baxımdan  Strabonun 

söylədikləri böyük önəm daşıyır:     

           “Deyilənlərə görə, midiyalılar ermənilərin, onlardan daha öncə isə  

farsların adət-ənənələrinin əsasını qoyanlardır. Farsların ox atmağa, at minməyə, 

Ģahlara qulluq eməyə olan həvəsləri və geyimləri midiyalılardan qaynaqlanır. 

Tiara, kitara, uzunqollu xiton, yun papaq və Ģalvar midiyalılardan farslara 

keçmiĢdir. Bu da təbiidir. Çünki bu cür geyimləri midiyalıların ölkəsi kimi soyuq 

ölkələrdə geyinmək daha rahatdır.”              

Bahəddin Ögəl "Böyük Hun İmperiyası" kitabında yazmışdır: 

""Cində libas islahatı" haqqındakı məĢhur Çin alimi Vanq Kuoveinin 

baĢqa bir araĢdırması üzərində də bir az dayanmaq ehtiyacındayıq. Heyrətli 

dərəcədə geniĢ bir qaynaq məlumatına yiyələnmiĢ bu alim "Hunların libasları 

haqqında bir araĢdırma" adlı məqalə də yazmıĢdır... Bu araĢdırmanın hamısını 

burada vermək imkanında deyilik. Ancaq nail olduğu nəticələr bu  nöqtələrdə 

cəmləĢirdi: çinlilər hun geyimlərini alarkən geyimlərin hissələrinə aid adları da 

dəyiĢdirmədən... almıĢdılar. Bu əcnəbi sözlər  bir az dəyiĢdirilərək indiki Çində də 

iĢlənməkdədir. Bu geyim islahatlarının izləri uzun zamanlar boyunca Çində 

yaĢamıĢdır. 

"Geyim islahatları"  ilə Çinə gələn yeniliklər nələrdir?  Hun geyimlərinin 

geyməyə baĢlanması təkcə (Ģimaldakı) Chas dövləti daxilində qalmırdı. Bu vərdiĢ 

və yeni adətlər yavaĢ - yavaĢ bütün əsgərlər arasında yayılırdı, daha sonrakı 

yüzilliklərdə xalqa da gəlib çatırdı. Bu dəyiĢmə ilə çinlilərin keçmiĢdən geydikləri 

uzun paltarlar  yerini toqqalı qısa gödəkçələrə verirdilər. At minənlər üçün 

uyğunlaĢdırılmıĢ Ģalvar  geymə adəti də yayılmağa baĢlayırdı.  

Çinlilərin ağır hərəkət edən cəng arabalarını atıb hunlar kimi yüngül atlı 

dəstələr yaratmaq istəmələri ilə belə bir dəyiĢmə də artıq faydalı olurdu.  

Bunlardan baĢqa çinlilərin keçmiĢdə geydikləri ayaqqabıların yerini də hunların 

uzunboğaz çəkmələri tutmağa baĢlamıĢdı. Daha sonra hunların bəzək əĢyaları, 

metaldan qayrılmıĢ silah və ləvazimat əĢyaları da Çinə gəlmiĢ və yayılmıĢdı." 

Elm aləmində "Çin mumiyaları" adı ilə tanınan mədəniyyət də mövzumuz 

baxımından böyük önəm daşımaqdadır. Avropoid irqə mənsub və 2 metrə yaxın 

boya sahib olan, şalvar geyən, at minən, ox-yaydan istifadə edən və tunc, dəmir 

kimi metallarla tanış olan bir xalqın mənsublarının qalıqları olan sözügedən 

mumiyalanmış cəsədləri tarixçilər e.ə. ll minilliyə aid edirlər və belə hesab edilir 

ki, qədim çinlilərin at və metalla ilk tanışlığı onlar vasitəsi ilə başlamışdır. Firudin 



Ağasıoğlunun yazdığına görə, bu qədim xalqın geyimləri Qafqaz mənşəli 

olmuşdur. Bu faktın əhəmiyyəti ölçüyəgəlməz dərəcədə böyükdür. 

Avropalı alimlər bu qədim mədəni xalqın avropoid irqinə mənsub 

olmasından heyrətlənmiş və çinli həmkarları ilə birlikdə mumiyalardan gen 

nümunələri götürərək onları hind-Avropa xalqlarının genləri ilə tutuşdurmuş və 

məlum olmuşdur ki, onlar hind-Avropa mənşəli deyillər. Sonra isə onların genləri 

Pazırıq kurqandan tapılan və Ermitajda saxlanılan mumiyanın gen nümunələri ilə 

müqayisə edildi və məlum oldu ki, hər iki mədəniyyətin daşıyıcıları eyni xalqdır və 

R1 halloqrupuna aiddirlər. Maraqlıdır ki, Anadoludakı Neolit dövrünə aid Çatal-

Höyük mədəniyyətinin yaradıcıları da eyni halloqrupun daşıyıcısı olmuşlar. 

Mütəxəssislər kurqan mədəniyyətini yaşadan xalqların da bu qrupdan olduqlarını 

təsbit etmişlər. Sonrakı genetik tədqiqatlar isə göstərdi ki, həm "Çin 

mumiyalarının", həm də Pazırıq mədəniyyətinin yaradıcıları türkdürlər və avropoid 

irqinin kaspi (oğuz) qoluna mənsubdurlar. Yəni qəbirlərinə və skeletlərinə Çində 

(e.ə. ll minillik) və Altayda (e.ə. V-lV əsrlər) rast gəlinmiş türklər avropoid idilər 

və monqoloid  aborigenlərdən fərqli antropoloji özəlliklərinə sahib  idilər, başqa 

sözlə, Çin və Altayın aborigenləri olmamışlar və Qərbdən gəlmişlər. 

           Mövzumuz baxımından türkoloq alim Əfzələddin Əsgərin yazdıqları da çox 

maraqlıdır: 

           “Ox-yay qədim türk təfəkküründə həm dini, həm siyasi, həm də dövlət 

quruluĢunda müəyyən simvolik məna ifadə edirdi. Oxun qədim türk təfəkküründə 

belə çoxĢaxəli məna daĢıması heç Ģübhəsiz onun əmək aləti olmasından, ən 

baĢlıcası isə hərbi funksiysından irəli gəlirdi. 

           Yay-ox istər hun türklərinin, istərsə də göytürklərin ən çox iĢlətdikləri silah 

növü olmuĢdur. Türklər silahın bu növündən məharətlə istifadə edirdilər. Bizim 

eradan əvvəl  ll əsrə aid olan Çin qaynağında deyilir: Hunların yay və ox 

iĢlətməkdə təcrübə və hünərləri çoxdur, hər atdıqlarının hədəfə dəyəcəyinə 

əmindirlər. 

            Yenə də həmin dövrə aid baĢqa bir Cin yazısında deyilir: Hunlar at üstündə 

dördnalla çaparkən belə, ox ata və yay çəkə bilirlər. 

             Türklərin yay çəkmə bacarığı haqqında məlumatlara ərəb və farsdilli 

mənbələrdə daha çox tuĢ gəlirik. Bəsrəli Cahiz türklərin bu fitri qabiliyyətini 

incədən – incəyə açıqlamıĢdır: Əgər min türk süvari oxu çəkib bir dəfə atsalar, min 

atlı həlak olacaq və belə zərbədən sonra ordudan heç bir əsər qalmayacaq. Nə 

xarici, nə bədəvi atı üstündə belə ox ata bilmir. Türk isə oxĢar Ģəkildə həm vəhĢi 

heyvanları, həm quĢları, həm yarıĢ zamanı niĢani, həm adamları, həm hərəkətsiz 

fiquru, həm çəkilmiĢ təsviri, həm də yırtıcı quĢları oxlayır. O, ox ata-ata öz atını 

irəli, geri, sağa - sola, yuxarı, aĢağı sürür, xarici bir ox atınca türk doqquzunu 

atır...” 

Tunc dövründə insanların dünyagörüşündə baş verən köklü dəyişikliklər 

Qobustanın həmin dövrə aid qayaüstü təsvirlərindən çox aydın hiss edilir. Əvvəlki 

dövrlərdən fərqli olaraq, bu dövrdə artıq öküz təsvirlərinə rast gəlinmir. Bu isə o 

deməkdir ki, onlar artıq sitayiş obyekti olmaqdan çıxmışdılar. Bunu o fakt da 

təsdiq edir ki, Tunc dövründə insanların dünyagörüşündə baş verən köklü 

dəyişikliklər Qobustanın həmin dövrə aid qayaüstü təsvirlərindən çox aydın hiss 



edilir. Əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, bu dövrdə artıq öküz təsvirlərinə rast 

gəlinmir. Belə ki, Azərbaycanın son Eneolit – erkən Tunc dövrlərinə aid Şomu-

təpə, Töyrə-təpə, Qarğalar təpəsi, Baba-Dərviş və Əlikömək təpəsi kimi 

abidələrində tədqiqat aparmış arxeoloq D. Hacıyev həmin dövrlərdə insanların 

artıq iribuynuzlu heyvanların da ətindən istifadə etdiklərini təsbit etmişdir. 

Araşdırmalar nəticəsində Şomu-təpədən əldə edilən heyvan sümüklərinin 57 %-

inin kiçikbuynuzlu heyvanlara, 25 % - nin iribuynuzlu heyvanlara, 5,5 %-nin isə 

qabana aid olduğu üzə çıxmışdır. Töyrə-təpədən tapılan sümüklərin isə 25,5 %-ni 

öküz sümükləri təşkil edirdi. Qarağalar təpəsi, Baba-Dərviş və Əlikömək təpəsində 

isə bu göstəricilər müqabil olaraq 23,4 %, 36,5 % və 43,3 %-dir. 

Bu isə o deməkdir ki, həmin dövrlərdən etibarən öküzləri yeməyə 

başlamışlar. Çünki artıq onları müqəddəs varlıq hesab etmirdilər. Bir sözlə, öküz 

kultu yerini tədricən günəş kultuna vermişdir.                                                              

            Tunc dövründə günəş kultunun öküz kultunu üstələməyə başlamasını və 

hətta həmin dövrdə öküzün kəsilərək günəşə qurban verildiyini yazılı mənbələr də 

təsdiq etməkdədir. Bu baxımdan şumer ədəbiyyatının şah əsəri hesab edilən 

―Bilqamıs dastanı‖nda təsvir edilən bir olay deyilənlərə ən gözəl sübutdur:     

                                                                   

           ““Dostum, mən də görürəm buğada çılğınlığı,  

                Bizi qorxuda bilməz onun bu azğınlığı.  

                O buğanı ikimiz bir yerdə öldürərik, 

                Mən onun ürəyini çıxardaram yerindən, Utuya apararam. 

                Buynuzuna zeytun yağı doldurub, Luqalbandaya çatdıraram.  

                Sən onun quyruğunun yapıĢ yoğun yerindən,  

                Alnına, peysəinə xəncər vuracağam mən.” 

                Enkidu hərləyərək onun dalınca qaçdı, 

                Quyruğunun lap yoğun yerindən o yapıĢdı. 

                Bilqamıs öz dostunun igidliyini gördü, 

                Buğanın alnına, peysərinə xəncər vurdu.  

               Gətirdilər qoydular Utunun qarĢısına, 

               Bir az kənarda durub, səcdə etdilər ona.” 

 

Bir sözlə, öküz kultu yerini tədricən günəş kultuna vermişdi. Bu da təbiidir. 

Çünki zaman keçdikcə insanların sayı durmadan artmış və bu da ərzaq probleminin 

yaranmasına gətirib çıxarmışdı. Öküz və inək isə həm zəngin ət, süd mənbəyi, həm 

də əkinçilərin işini yüngülləşdirən səmərəli güc mənbəyi kimi çıxış etmək 

potensialına sahib idi. Artıq son Eneolit – erkən Tunc dövrlərindən etibarən  

öküzlərin kotana qoşulduğunu təsdiqləyən çox sayda fakt mövcuddur. Bununla 

belə, dövrümüzədək ulaşan və həmin dövrlərin yadigarları olan cütçü 

nəğmələrindən də göründüyü kimi, öküzə hələ də son dərəcə xoş münasibət 

bəslənilir, o, marala, ceyrana bənzədilərək əzizlənirdi: 

 

“HuĢa. HuĢa öküzüm, 

Sel gəldi, ho, sel gəldi. 

HuĢa, huĢa maralım, 



Yel gəldi, ho, yel gəldi. 

 

HuĢa. HuĢa öküzüm, 

Yar gəldi, ho, yar gəldi. 

HuĢa, huĢa, ceyranım, 

Qar gəldi, ho, qar gəldi. 

 

HuĢa, gülüm, bizə gəl, 

Dağdan enib düzə gəl. 

Boyunduruq nalçalı, 

Torpağımı bizə gəl... 

 

HuĢa, huĢa maralım, 

Sel gəldi, ho, sel gəldi. 

HuĢa, huĢa, ceyranım, 

Yel gəldi, ho, yel gəldi. 

 

Yel gəldi, ho, yel gəldi. 

Yel gəldi,  yel gəldi. 

Yel gəldi, ho, yel gəldi. 

Yel gəldi, ho, yel gəldi”.   

 

Eyni münasibəti aşağdakı nəğmədə də görürük: 

 

“Hütə, hütə, hütə, ho, 

Hütə, hütə, hütə, ho. 

Öküzüm, maralım hütə, 

Qaldı avalım, hütə. 

Hütə, hütə, hütə, ho, 

Hütə, hütə, hütə, ho. 

Gün getdi, yağıĢ gəldi, 

Gəl, kalça kəlim, hütə. 

Hütə, hütə, hütə, ho, 

Hütə, hütə, hütə, ho”.   

                                                          

Başqa bir cütçü nəğməsində isə öküz belə əzizlənir: 

 

“Ho-ho, ho-ho, öküzüm, 

Ho-ho, ho-ho, öküzüm. 

Budu bütə öküzüm, 

Bir qarıĢ yerim qalıb, 

Ho, ho, ho, 

Ho-ho, ho-ho, öküzüm”.  

  



Digər bir nəğmədə öküzə ―ala kəlim, qara kəlim, ana kəlim‖ deyə müraciət 

edildiyini müşahidə edirik: 

 

“Ala kəlim, huĢ ho, 

Qara kəlim, huĢ ho, 

Ana kəlim, huĢ ho. 

HuĢ ho, huĢ ho, 

HuĢ ho, huĢ ho,                                                                                                              

HuĢ ho, huĢ ho”. 

 

Azərbaycan folklorunun yayğın janrlarından olan holavarların bir qisminin 

məzmunu onların məhz erkən Tunc dövründə yarandığını sübut edir. Bu halda 

əsasən cütçü nəğmələri nəzərdə tutulur. 

 

Damğalarımız 

 

Nino Şanşaşvili özünün ―Kür-Araz mədəniyyəti keramikasında işarə və 

simvollar‖ adlı çox  dəyərli tədqiqat əsərində yazır ki, Kür-Araz mədəniyyətinin 

yayılması ilə Güney Qafqazın ən qədim əhalisinin tarixində yeni mərhələ 

başlanmışdır. Həmin dövrdə keramikada, necə deyərlər, ―piktoqrafik‖ işarələrin 

peyda olması müəyyən sosial təkanlarla bağlı idi:  

“Kür-Araz mədəniyyətinin yayıldığı ərazidə naxıĢları ənənvi olanlardan 

fərqlənən bir neçə qab aĢkar edilib. Bu qabların naxıĢlarımı ritmə və elementlərin 

təkrarlanmasına əsaslanmır. Görünür, bu qablar müəyyən məqsədlər üçün 

hazırlanmıĢlar və üzərlərindəki iĢarələr də sadəcə dekorativ mahiyyət daĢımır”.  

 

 
 

Kür-Araz mədəniyyətinə aid keramika nümunələri 

 

Tədqiqatçının yazdığına görə, bu naxışlar, üzə çıxar-çıxmaz, dərhal alimlərin 

diqqətini çəkmiş və elə həmin andanca sözügedən damğa və işarələrin ən qədim 

yazı nümunəsi olduğu fikri ortaya çıxmışdır. Məsələn, B. A. Kuftin Oznidən 

tapılan damğaların protoelam işarələrinə bənzədiyini dilə gətirmişdir. Q. 

Qobicişvili onları hett-luviya piktoqrafik yazısı ilə, boşqab üzərindəki yazıları isə 



tabal yazısı ilə  müqayisə etmişdir. Ş. Amiranişvili Amiranis təpəsindən, 36 saylı 

qəbirdən tapılmış işarələri şumer yazısı ilə bağlamaqdadır.  

Üzərində bənzər işarələr olan bir qab Urmiya gölü yaxınlığındakı Kür-Araz 

mədəniyyəti dövrünə aid Yanıqəpə adlı yaşayış məskənindən tapılmışdır. Ç. 

Barneyin sözlərinə görə, bu qabın üzərində cızılmış işarələr yerli tayfaların öz 

yazısını yaratmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Onun fikrincə, e.ə. III minillikdə 

İran yaylasında yaşayan yerli əhali yazıdan istifadə edib. Bu yazı Erkən Tunc 

dövrünə aid keramikada rastlanan ideoqramlardan təşəkkül tapıb. S. Barney həmin 

yazını Urmiya gölünə yaxın ərazidə yerləşən Təpə-Sialkdan tapılmış protoelam 

yazısı ilə müqayisə etmiş onların fərqli yazılar olduğunu dilə gətirmişdir. 

Maraqlıdır ki, Kür-Araz mədəniyyəti dövrünə aid keramik qablar 

üzərlərindəki türk damğalarının bolluğu ilə fərqlənir. Bu tip damğalara sözügedən 

mədəniyyətin yayıldığı bütün ölkələrin (Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan // 

Ermənistan, Gürcüstan, Şərqi Anadolu, Güney Azərbaycan, İran, Şimali Qafqaz) 

ərazisində təsadüf edilir. Nino Şanşaşvili onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 

1.Quş təsvirlərini xatırladan damğalar - Amiranis dağı, Ozni, Beştaşeni 

(Beştaş), Qarni, Yanıqtəpə, Danqreuli, Şenqavit, Karun, Kirovakan, Triaaleti 

 

 

 

 
 

2. Yunan əlifbasındakı π (pi) hərfinə bənzəyən damğalar – Ozni, 

Maştotsblur, Baba-dərviş, Qarni, Ariç (Qıpçaq), İmiris dağı; 

 

 
 

3. Latın əlifbasındakı ―M‖ və ya ―W‖ hərflərini xatırladan damğalar – 

Muxatqverdi, Moxrablur, Xəzərtəpə, Ariç (Qıpçaq), Təbərə-əl-Akrad; 

 

 

 
 

4. Sacayağı xatırladan damğalar – Ozni, Aradeti, Ariç (Qıpçaq), Şenqavit; 

 

 
 

5. Meandrı xatırladan damğalar – Şenqavit, Arevik, Badaani; 

 

 
 



6. Açıq romb şəkilli damğalar – Ozni, Samşvilde; 

 

 
 

7. Zolaqlı ləkəyə bənzəyən damğalar – Xəzərtəpə; 

 

 
 

8. İçərisində diaqanallar qeyd edilmiş düzbucaqlı şəklində olan damğalar – 

Amiranis dağı; 

 

 
 

9. Ücbucaq formalı damğalar - Amiranis dağı, Kavasxlebi,   Kültəpə, 

Eçimədzin (Üç kilsə); 

 

 
 

10. Düzbucaqlı üzərində sxematik bitki təsvirinin xatırladan damğalar – 

Şreşblur, Kültəpə; 

 
 

11. Kiril əlifbasının ―Ф‖ hərfini xatırladan damğalar – Karnut, Myxatqverdi; 

 

 
 

12. Latın əlifbasındakı ―Z‖ hərfini xatırladan damğalar – Beştaşeni (Beştaş), 

Qarni, Badaani; 

 

 
 

13. Təpələri birləşmiş iki üçbucaqlı şəklində olan ―bas‖ damğası – Amiranis 

dağı; 

 

 
 

14. Ştrixlənmiş romb üzərində ikiqat spiral formalı damğa – Amiranis dağı; 

 

 
 



15. ―Bas‖ damğası və ikiqat spiral şəkilli damğa – Göyrəpə və Kültəpə; 

 

 
 

16. Svastika formalı ―as‖ (az // qas // qaz) damğası – Araqvi dərəsi, Təbərə-

əl-Akrad; 

 

 
 

17. Üçbucaq üzərində ikiqat spiral – Ozni, Plur; 

 

 
 

18. Daraqşəkilli damğa – Kültəpə; 

 

    

 

19. Çəngəl formalı damğa – Kvasxlebi; 

 

  

 

20. Kiprikcikli üçbucaq formalı damğa – Araqvi dərəsi; 

 

  
 

21. Antropomorf formalı damğa – Kvasxlebi; 

 

 
 

22. Sxematik şəkildə çəkilmiş bitkini xatırladan damğa – Ozni; 

 

 
 

23. Sınıq xət formalı damğalar - Ozni; 

 

 
 

24, 25. Latın rəqəmlərini xatırladan damğalar - Yanıqtəpə; 

 

   
 

26. Ox damğası – Moxrablur; 



 

 
 

27. Spiralşəkilli damğa - Ozni; 

 

 
 

28. Dalğavari formalı damğa – Danqreuli dağı və Yanıqtəpə; 

 

 
 

29. Kətməni xatırladan damğa – Muxatqverdi; 

 

 
 

30. Buynuz damğası – Eliaziq; 

 

 
 

31. İkibaşlı damğa – Kültəpə; 

 

 
 

32. Qoşa yay damğası – Ozni; 

 

 
 

33. ―S‖ hərfini xatırladan damğa – Kültəpə. 

 

 
 

Buradakı işarələrin bir qismini piktoqram, başqa bir qismini isə piktoqramlarla 

damğalar arasında keçid mərhələsinin işarələri hesab etmək daha doğru olar. 

Hərçənd ki, onların bəzisi artıq formaca sırf damğa xüsusiyyətləri daşıyır. 

Bilavasitə damğalara gəlincə isə, onlardan daha çox eyni dövrün maldar əhalisi 

istifadə etmişdir. Əsasən keçi sürüləri bəsləməklə məşğul olan, köçəri həyat tərzi 

keçirən maldarlardan dövrümüzədək zəngin qayaüstü rəsmlər və eyni dərəcədə 

zəngin damğa arsenalı yetişmişdir. Üstəlik də onların fəaliyyət göstərdikləri 

coğrafiya Kür-Araz mədəniyyəti dövrünün torpağa bağlı əkinçilərinin yaşayış 

arealından çox-çox geniş olmuş və məhz onlar sözügedən mədəniyyətin 

nailiyyətlərini Avrasiyanın geniş coğrafiyasına yaymışlar. Metallurgiya, 

mədənçilik, dulusçuluq, toxuculuq, at minmək, araba düzəltmək, şalvar geymək və 

s. onlardan başqa xalqlara keçmişdir. Yazı gələnəyini də bütün dünyaya məhz 



onlar yaymışlar. Getdikləri hər yerə öz boy damğalarını həkk etməyi də, təbii ki, 

unutmamışlar.  

Dilçi alim Firudin Ağasıoğlu özünün "Azər xalqı" kitabında bildirir ki, XlX 

əsrdən üzübəri V. Tomsen, A. Şiner, İ. A. Aristov, N. Q. Malitski, E. D. Polivanov, 

A. C. Emre, İ. A. Batmanov, A. Bekmıradov və bir çox başqa alimlər runik 

əlifbanın qədim türk damğalarından  yaranması fikrini bəzən güman, bəzən də qəti 

şəkildə söyləmiş və bir neçə örnəklə bu fikri əsaslandırmaq istəmişlər:  

“Lakin onlardan daha əvvəl damğa → əlifba xəttini türkmən Ģairi Əndalip 

"Oğuznamə" əsərində qələmə almıĢdır, çünki xalq arasında qədim çağlardan 

yazının 24 boyun damğasından törəməsi, boylara isə damğaların Oğuz xan 

tərəfindən verilməsi inamı vardır”. 

Türk runik hərflərinin damğalardan törəməsi fikrinin bir çox türkoloqlar 

tərəfindən müdafiə edildiyini  S. Klyaştornıy da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə, 

bu fikrin tarixi hələ qədim türk yazılarının tam deşifrə edilməmiş olduğu dövrə 

qədər uzanır. Məsələn, bu sahədə söz sahibi olan alimlərdən Q. İ. Spasski, M. A. 

Kasteren və Q. Vamberi hələ o dövrdə Yenisey yazılarının işarələrinin Sibir 

tatarlarının soy damğaları ilə üst-üstə düşdüyünə diqqət çəkərək, sözügedən 

yazıların həmin damğalardan törədiyi fikrini irəli sürmüşdülər. Onlarla həmrəy 

olan N. A. Aristov isə yazmışdır: 

“Çox-çox qədim zamanlardan mövcud olmuĢ soy damğaları Orxon-Yenisey 

əlifbasının hərfləri qismində tətbiq olunub”. 

Onun bu fikrinə N. Q. Malitski də şərik çıxmışdır. 

Burada mövzumuz baxımından son dərəcə böyük önəm daşımaqda olan bir 

məqama xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Məsələ burasındadır ki, bir çox nəhəng 

dilçi alimlər təkcə türk yazısının deyil, ümumiyyətlə, ilk fonetik yazı işarələrinin 

damğalardan yarandığını və onlar üçün qaynaq rolunda isə Kür-Araz mədəniyyəti 

dövrünə aid damğa və işarələrin çıxış etdiyini bildirirlər. 

Maraqlıdır ki, eyni işarələrə Qobustan və Gəmiqayanın Son-Eneolit-Erkən 

Tunc dövrlərinə aid  qayaüstü rəsmləri arasında da rast gəlinməkdədir. Və onların 

böyük əksəriyyəti ayrı-ayrı türk soy və boylarının damğalarıdır. 

 

 
 

 

 



 
 
Gəmiqayadakı qədim türk damğalarına aid bir neçə nümunə 

 

Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, qəbilə və soylar özünün saydığı 

ərazilərin, ilk növbədə də otlaq sahələrinin sərhədlərini işarə etmək üçün 

damğalardan istifadə etmişlər. Professor  Cəfər Cəfərovun yazdığına görə, türk soy 

və qəbilələrinin ən qədim düşərgələrini, ata - baba yurdlarını, onların doğma 

vətənlərini, habelə mövcud olmuş ünvanlarını müəyyənləşdirmək üçün həmin 

damğaların müstəsna əhəmiyyəti vardır. Damğa və işarələr, bir sıra başqa xalqlarda 

olduğu kimi, Türk xalqlarının da etnogezində iştirak etmiş soy və 

soybirləşmələrinin qədim yazı mədəniyyətinin ilk nümunələri kimi də qiymətlidir. 

Azərbaycanın bir sıra rayonlarından tapılmış müxtəlif işarə və damğalar haqqında 

C. Cəfərov, Ə. Hüseyni kimi tədqiqatçılar fikir söyləmiş, Ə. Hüseyni "Gəmiqaya 

rəsmləri" içərisindən, F. Muradova Şirvan zonasından, C. Cəfərov isə Qobustan 

petroqlifləri içərisindən üzə çıxarılan damğalardan söhbət açmışlar. Müəlliflər bu 

işarələrin hansı qədim uruğa (soya) mənsub olduğunu, həmin işarələrin qədim türk 

yazı sistemində paralellərini müəyyənləşdirə bilmişlər. Maraqlıdır ki, həmin 

işarələrin paralellərinə digər qədim xalqların qədim əlifbalarında da rast gəlinir. 

Məsələn, Yazıçıoğlu   Əliyə   görə  11 - ci   oğuz  tayfası  olan  begdililərin  soy   

damğasına Gəmiqaya işarələri içərisində cüzi fərqlə rast gəlinir. Qaranoğayların 

"as" uruğunun damğası isə Sofu Novruz pirində tapılmış işarə ilə eyni olmaqla 

yanaşı, həmin işarəyə e.ə. III əsrdə Hindistanda formalaşdığı ehtimal edilən brahmi 

yazısında ("ça" və "ba" hecalarını ifadə edən qrafem) rast gəlinir. Həmin əlifbada 

"tha" hecasını bildirən qrafem də ağnoğayların türkmən tayfasının damğası ilə 

eynidir və bu işarənin ən qədim nümunəsi Gəmiqayadan tapılmışdır. Brahmi 

əlifbasında "dha" hecasının işarəsi isə qaranoğayların konqes (gəngər) nəslinin 

damğası ilə üst-üstə düşür və eyni işarəyə Sofu Novruz pirində də rast 

gəlinməkdədir. 

 

 
 

Qobustandakı qədim türk damğalarına aid bir neçə nümunə 



 

Maraqlıdır ki, Şirvan damğalarından bəziləri də sami əlifbalarındakı bəzi 

hərflərə uyğun gəlməkdədir. Belə ki, qaranoğaylarda qazan tayfasının ergenekli 

uruğunun damğası ilə eyni olan işarə e.ə. V-III əsrlərdə işlənmiş arami əlifbasında 

"h" səsini, ayrı-ayrı Şirvan işarələri isə Dəməşq - səmud əlifbasında ayrı - ayrı 

səsləri ifadə etmişdir. Bu damğalardan biri isə Dəməşq səfaid əlifbasında "h" səsini 

ifadə edən işarə ilə eynidir. 

 

 
 

Oğuz boylarının soy damğaları 

 

Son Eneolit - Erkən Tunc dövrlərinə aid edilən Gəmiqaya rəsmləri içərisində 

sonradan bir sıra türk qəbilə və soylarının damğası kimi işlənmiş bəzi işarələrə də 

rast gəlinməkdədir. Maraqlıdır ki, eyni dövrə aid işarələrin bir qismi qədim Türk - 

run əlifbasının nt, s (ş), ı (i), p, s, b, d, t, z, k, ç səslərinin qrafik əlamətləri ilə 

eynidir. Şübhəsiz ki, bu qədər uyğunluğun olması təsadüf ola bilməzdi. Deməli, 

hələ e.ə. XII-VIII minilliklərdə Türk soylarının təşəkkülü başlamış və bu təşəkkül 

prosesinin cərəyan etdiyi coğrafi ərazilər içərisində Azərbaycan ərazisinin də 

özünəməxsus rolu olmuşdur. Deyilənləri bu fakt da sübut edir ki, M.Kaşğarlıda 6-

cı oğuz tayfası əfşarların damğası kimi göstərilən işarəyə, eləcə də Yazıçıoğlu 

Əlinin əfşarlara aid etdiyi, fəqət M.Kaşğarlının təsvir etdiyi damğadan fərqlənən 

damğaya Gəmiqaya işarələri sırasında, eləcə də Abşeronun Duvannı qəsəbəsinin 

şimal-qərbdə yerləşən Sofu-Novruz qəbiristanlığında qeydə alınmış damğalar 

içərisində rast gəlinir. 

M.Kaşğarlının 3-cü oğuz tayfası kimi qeyd etdiyi bayandurların damğası isə 

Şamaxının Quşçu kəndində yerləşən "Abdal damı" mağarasında qeydə alınmışdır. 

Maraqlıdır ki, bu işarənin ekvivalentinə Egey yazılarında da (e.ə. III-II minillik) 

"şərab" mənası verən heroqlif kimi rast gəlirik. 



 
 

Türk-tatar boylarının soy damğaları 

 

Məlum olduğu kimi, begdelilər Yazıçıoğlu Əlidə 11-ci oğuz tayfası kimi qeyd 

edilmişdir. Onların da işarələrinə cüzi fərqlə Gəmiqaya işarələri içərisində rast 

gəlinmişdir. Yenə də eyni müəllifin 16-cı oğuz tayfası kimi qeydə aldığı çepnilərin 

damğası da həmin işarələr içərisində yer almaqdadır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, 

Gəmiqayada təsvir edilmiş damğalar içərisində ulay-undluğların (Y. Əli; 19-cu 

oğuz boyu), samurların (Ə.Bahadırxan; 17-ci oğuz boyu), ağnoğayların qara as 

boyunun, irğak tayfasının damğalarına da rast gəlinir. 

Professor Cəfər Cəfərovun yazdığına görə, Gəmiqaya damğaları içərisində 

rast gəlinən ən qədim işarə "az" (as) işarəsidir ki, bu işarə ilk türk soyunun-azların 

damğası olmuşdur. O yazır:  

"Damğaların sırasında bizim üçün ən maraqlı görünəni və nisbətən geniĢ 

tədqiqat tələb edəni qaranoğaylarda "as" adıyla tanınan tayfanın "beĢik damğa" 

adlanan damğasıdır. Bu damğanın tam paralelinə ġirvan damğalarının sırasında 

da rast gəlirik." 

Az (as) tayfasının taleyi elmi ədəbiyyatda çox qaranlıq və pərakəndə şəkildə 

izah edilmiş və edilməkdədir. Tarixi mənbələrdə, həmçinin müasir toponimikada, 

eləcə də türk etnonimlərində "az" (as) morfeminə çox sıx-sıx rast gəlinməkdədir. 

Azlar kimdir? 

 
 
Az (as) boyunun damğası (Gəmiqaya). Bu damğa həm də Altay türklərinin almat 

boyunun damğasıdır və onlarda “kas” (qaz) adlanır. 

 



 
 

Şəmkirdən tapılan, Erkən Tunc dövrün aid olan küp. Onun üzərində “as”(az // qas // 

qaz) damğası həkk olunub. 

 

Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində azların (asların) adını qoruyub saxlamış 

coğrafi ünvanlara tez-tez rast gəlinir. Türk dünyasının hər yerində; Azərbaycanda, 

Anadoluda, Krımda, Şimali Qafqazda, Uralda, Sibirdə, Yakutiyada, Qazaxıstanda, 

Orta Asiyada, Şərqi Avropada və s. yerlərdə tərkibində "az" (as) komponenti olan 

oronim, hidronim və etnonimlər istənilən qədərdir. Azlar haqqında məlumata 

qədim və orta əsrlər mənbələrində rast gəlinir. Belə ki, VII əsr ərəb səyyahı 

Sallama ət-Tərcümani az kişlərin qıpçaqların qonşuluğunda, Mərkəzi Qazaxıstanın  

sərhədlərindən başlamış Balxaş gölünə qədər böyük bir ərazidə yaşadıqlarını 

göstərir. Təqribən eyni dövrə aid Orxan-Yenisey abidələrində də sözügedən 

qəbilədən danışılmaqdadır: 

"Əcdadlarımızın tutduğu Yer-Su sahibsiz qalmasın deyə az xalqı təĢkil edib, 

yar..." (Kül Təkin abidəsi,Ģərq tərəf, 19-cu sətir) 

"Az xalqı düĢmən oldu." (Eyni abidə, Ģimal tərəf, 2-ci sətir) 

Xlll əsr İslandiya tarixçisi Snorri Sturluson özünün "Kiçik Edda" 

kitabında yazır: 

"Troya türk ölkəsidir...Türklərin ölkəsini tərk edib...Avropaya gələn aslar 

buraya türk adət - ənənələrini gətirdilər və burada türklərin vərdiĢ etdiyi qanunlar 

tətbiq olundu." 

             Bütün bu faktlar Qobustan və Gəmiqaya təsvirlərini yaradan xalqın məhz 

əcdad türklər olduğunu bir daha təkzibedilməz şəkildə sübut etməklə yanaşı, ulu 

babalarımızın soy damğalarının sonrakı dövrlərdə ən qədim fonetik və ideoqrafik 

əlifbaların qrafemlərinə çevrildiyini göstərir. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan 

dünya yazı mədəniyyətinin ilk beşiyi olmuşdur.  

 

Yazının başlanğıcı 

 

Türk damğalarının ayrı - ayrı fonetik əlifbaların işarələrinə çevrilmədən 

öncə ideoqram, yəni bütöv sözü ifadə edən işarələr kimi çıxış etdiyi məlumdur. 24 

oğuz boyunun damğalarının həmin boyların adları ilə yanaşı, onların onqonu kimi 

çıxış edən quşların adlarını da ifadə edirdi. 

             İohannes Fridrix yazır: 

"Dövrümüzədək qorunub saxlanmıĢ ideoqrafik yazının xüsusi növü kimi 

damğaları göstərmək olar. Onlar köçəri xalqlar arasında geniĢ yayılmıĢdır və 



köçərilər bu və ya digər heyvanların, ev əĢyalarının və s. kimə məxsus olduğunu 

müəyyənləĢdirirlər. Onlar heyvanların qulağına kərtmə, dərilərinə damğalama və 

ya rənglə iĢarələmə yolu ilə həkk edilir, əĢyaların üzərində cızılır və ya çəkilir. 

Damğalara bütün.... xalqlarda rast gəlinir. Əldə olan məlumatlara görə, onlardan 

qədim ġərqdə  babillilər və hetlər istifadə etmiĢlər. Onlardan bu gün də Kiçik 

Asiyada, Almaniyanın Ģimal və Ģərq sahillərində istiadə edilir." 

Maraqlıdır ki, İ. Fridrix damğaların klassik nümunəsi kimi Anadoludan 

tapılmış türk damğalarını göstərmişdir.  

 

 
 

Türk - run əlifbasının hərflərinin məhz loqoqram (ideoqram) → fonetik 

işarə istiqamətində təbii təkamül etdiyini və heç də bəzilərinin iddia etdiyi kimi, 

hansısa başqa bir əlifbadan törəmədiyini sübut edən iki önəmli və təkzibedilməz 

dəlil vardır: 

1) Orxon - Yenisey abidələrində bəzi işarələrin fonetik işarə kimi çıxış 

etməklə yanaşı, bəzi hallarda ideoqrafik işarə kimi çıxış etdiyi, yəni bütöv bir sözü 

ifadə etdiyi müşahidə edilmişdir. Bu barədə türkoloq alim Yadigar Əliyev yazır: 

"Bəzi qrafemlər isə piktoqrafik yazı növünün iĢarə - loqoqramlarını 

xatırladır: ↑ k (ok, ox), "yüz artuk okun urtı" (yüzdən artıq oxla vurdu). Bütöv sözü 

bildirən  b(baĢ) iĢarəsi də hər hansı mənanın Ģərti iĢarəsini verən loqoqramlarla 

mahiyyətcə daha yaxındır." 

Məlum olduğu kimi, qədim türk dilində mövcud olmuş "bitik" kəlməsi iki 

mənada - kitab və yazı mənasında işlənmişdir. Yazı mənasında işlədilərkən bu 

kəlmənin məhz fonetik yazını ifadə etdiyi və bu zaman hansısa təyinə ehtiyac 

olmadığı məlumdur. Fəqət Bin Ev (Min Budda) məbədindən tapılan, 1912-ci ildə 

V. Tomsen tərəfindən alman və ingiliscə, daha sonra isə H.N.Orkun tərəfindən 

türkcə dərc edilən run işarələri ilə yazılmış bir əlyazmada (lll əlyazma) "tanuqluq  

sab tamğalıq bitik" ifadəsi yer alır. V.Radlov bu ifadəni "möhürlə təsdiq edilmiş 

söz", Ə. Rəcəbov və Y. Məmmədov isə "şəhadət edilmiş söz möhürlü yazı" kimi 

tərcümə etmişlər. Şübhəsiz ki, bu tərcümələrin hər ikisi yanlışdır. Əslində isə bu 

sözbirləşməsi "söz bildirən tamğa ilə, yəni ideoqramlarla yazılaraq təsdiqlənmiş 

yazı" mənasını verir. Hətta buradakı "tamğa" kəlməsini "möhür" kimi tərcümə 

etmiş olsaq belə, mahiyyət dəyişmir. Çünki qədim türklərdə möhür rolunu tamğa 



(loqoqram) oynayırdı. Əgər söhbət möhürlə təsdiqlənmiş yazıdan getsəydi, o 

zaman "tanuqluq sab tamğalıq bitik" yox, "tanuqluq tamğalıq bitik" yazılardı. 

Deməli, müəllif "ideoqram" mənasını verən "damğa" sözünü "hərf" və "möhür" 

mənalarında işlənən omonimlərindən fərqləndirmək üçün "sab (söz) damğa" 

sözbirləşməsindən istifadə etmişdir və eyni zamanda, təsdiqlənmiş yazının fonetik 

deyil, ideoqrafik yazı olduğunun altını cızmışdır. Bu isə o deməkdir ki, əski 

türklərdə bu iki yazı növü uzun müddət paralel işlənmişdir. 

              XV - XVll əsrlərə qədər  damğalardan Azərbaycan və Dağıstanda ərsəyə 

gətirilmiş ərəbdilli mətnlərdə də mətnşünaslıq işarələri kimi, başqa sözlə, 

loqoqramlar (ideoqramlar) kimi istifadə edildiyi haqqında son dərəcə maraqlı və 

təkzibedilməz faktlar məlumdur. Bu faktlar barədə K. Şərifov "Azərbaycan 

filologiyası məsələləri" toplusunun lll buraxılışında dərc etdirdiyi "Qədim run 

yazıları orta əsr mətnşünaslığında" adlı məqaləsində məlumat verməkdədir. 

2) Elmə məlum ən qədim fonetik yazı nümunələri oxunmuş və onların 

türkcə olduğu anlaşılmışdır. Bu barədə Elməddin Əlibəyzadə yazır: 

"1924 - cü ildə Fransanın Vichy bölgəsində bir ərazi - mülk sahibi 3 min 

parçadan ibarət olan kitabə aĢkar etmiĢdir. Qlozel muzeyində saxlanılan bu 

kitabələrin oxunması problem olaraq qalırdı. M.ö. 2500 - cü il aid edilən bu 

kitabələr türk alimləri Xaluq Tərcan və Kazım MirĢan tərəfindən oxunaraq, 

əlibanın "öntürk"cə olduğu təsdiq edildi. Sarbon Universitetində keçirilən "Əlifba 

yazının baĢlanğıcı və Qlozel kitabələri"  adlı konfransda kitabədəki hərflərlə bağlı 

illər boyu davam edən mübahisələrə son qoyuldu. Kitabələrdəki hərflərin qarĢılıqlı 

müqayisəsi, aralarındakı qabarıq bənzərliyin sübutu salondakı müxtəlif millətlər- 

dən olan elm adamlarını inandırdı, verilən izahat, gətirilən dəlil və sübutlar böyük 

alqıĢa səbəb oldu. 

 

 
 

Kazım MirĢan kitabələrdəki hərflərin "öntürk" hərfləri olduğunu 

aydınlaĢdıraraq dedi: "Kitabələrdəki əlifba etrusk əlifbasına çox yxındır. Etrusk 

əlifbası, daha gec çağlara aid latın əlifbasını doğurmuĢdur.Etruskca ilə heç bir 

bağlılığı olmayan yunan əlifbasının da öntürklərə əsaslandığını bilirik. Finikiya və  

kirill əlifbaları da xüsusi bir istisnalıq təĢkil etmir, bunun bir çox nümunələrini 

verən çoxlu kitabələr mövcuddur. "...Bütün bu alqıĢa layiq kəĢf, açıqlamalar və 

elmi fikir məlum "Orxon - Yenisey" yazılarının məhz miladi tarixin məhsulu deyil, 



çox qədim dövrlərdən inkiĢaf edib gələn təkmil bir əlifba yazısı olduğunu sübut 

edir." 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Pakistan ərazisindən də eyni dövrə, yəni 

Qlozel kitabələrinin yazıldığı dövrə aid, hətta iddiaya görə ondan təqribən 1000 il 

öncəyə aid olan türkcə yazılar tapılmışdır. Bu barədə Turğay Kürüm özünün 

―Avrasiyada runik yazı‖ adlı əsərində məlumat verməkdədir. O bildirir ki, həmin 

yazı Harappa mədəniyyəti dövrünə (e.ə. 3500-ci il) aiddir: 

 

 
            Eyni dövrə aid yazılara ―Zaqatala daşları‖nın üzərində də rast gəlmək olar. 

İlk öncə qeyd edək ki, hazırda zaqatalalı müəllim Nadir Səttarovun şəxsi 

kolleksiyasında qorunan bu daşların hamısı çay daşıdır, daha dəqiq desək, çay 

daşından çox kobud şəkildə yonulmuş barelyef tipli qabartma (biri heykəlcik 

formasında) fiqurlardan ibarətdir. Ümumi sayları 6 ədəddir. Əksəriyyəti qadın 

formasında olan fiqurların bir qismi Eneolit dövrünün (e.ə. Vl-V minilliklər) Ana 

tanrıça heykəlciklərini xatırlatsa da, həmin dövrə aid heykəlciklər əsasən gildən 

düzəldildiyindən, içlərində çay daşından qayrılmış fiqurlara rast gəlinmədiyindən 

Zaqatala daşlarının və təbii ki, həm də yazıların Tunc dövrünə (e.ə. lV-lll 

minilliklər) aid ola biləcəyini düşünürük. 

 

         
 

          Fiqurlardan heykəlcik formasında olan birisi doğmaqda olan qadını 

xatırladır. Şübhəsiz ki, bu heykəlcik doğum və bərəkət tanrıçasını ifadə edir. Eyni 

sözləri əlində körpə tutmuş qadın (tanrıça) barelyefi barədə də söyləmək olar. 

Haqqında danışmaq istədiyimiz yazılardan biri məhz həmin daşın üzərində 

cızılmışdır. Yeri gəlmişkən bildirmək lazımdır ki, Türkmənistandan tapılan və 

Tunc dövrünə aid edilən təsvirlərdə də əlində körpə tutmuş tanrıça təsvirlərinə sıx-

sıx rast gəlinir. Arxeoloq Sarianidi həmin təsvirləri bir neçə min il sonra xristianlar 

arasında yayğınlaşan Həzrət Məryəmlə körpə Həzrət İsanın (ə) birgə ikonalarının 

prototipi saymaqdadır. 

 



   
 

          Burada dörd runik işarə yer almaqdadır. Onlardan (sağdan sola) birincisi 

Orxon-Yenisey abidələrində çox halda fonoqram kimi çıxış edən və ―b‖ səsini 

verən, Tonyuquq abidəsində isə bir yerdə ideoqram kimi çıxış edərək ―baş‖ 

// ‖bas‖ sözünü (baş, kəllə) bildirən runik işarənin İdil-Ural runik yazılarında 

rastlanan variantıdır və hazırki vəziyyətdə ―bas‖ kimi oxunur. ―T‖ səsini verən və 

sözügedən yazıda ikinci yerdə duran işarə ilə birlikdə ―basot‖ (şəfqətverici, 

köməkçi, yardımçı) sözünü əmələ gətirir. ―Ç‖ səsini verən və mətndə 

göstərilməyən saitlərlə birlikdə ―açı‖ (ana) kimi oxunan 3-cü işarəni də əlavə 

etdikdə, ―şəfqətverici ana‖ alınır ki, bu da qucağında körpə tutan ana tanrıça 

fiqurunu tam izah edir. Sonuncu, ―ş‖ səsini verən işarə isə, əzizləyicilik ifadə edən 

şəkilçi kimi (ana-ş, ata-ş və s.) çıxış etməkdədir. 

           Üzərində yazı olan ikinci daşın üzərindəki yazıya gəlincə, o üç runik işarə 

və ideoqram mahiyyəti daşıyan bir piktoqramdan ibarətdir. Bütün əski türk yazıları 

kimi bu yazı da sağdan sola oxunur. Sağdan birinci işarə Orxon-Yenisey 

yazılarından tanıdığımız işarədir ki, ―nq‖ qarışıq (sonor ―n‖) səsini ifadə 

etməkdədir. İkinci yerdə gələn, insan təsviri formasında olan heroqlifi ―ər‖ (insan, 

adam, kişi) kimi oxumaqda, fəqət bu halda onun ideoqrafik işarə kimi çıxış etdiyini 

və özündən əvvəlki işarə (nq) ilə birlikdə ―ünqür‖ (mağara) kimi oxunmalı 

olduğunu düşünürük.  Fikrimizcə, sonrakı, 3-cü və 4-cü işarələr isə müqabil olaraq 

―nt‖ və ―ş‖ səslərini ifadə edir və birlikdə ―antaş‖// ―anı taşı‖ (xatirə daşı) və ya 

―and daşı‖ kimi oxunur. 

 

                
 

Ola bilsin, buradakı sonuncu işarə ―ş‖ deyil, ―ç‖ səsini ifadə edir. Dilçi 

alim Firudin Ağasıoğlu məhz belə hesab etməkdə və yazını ―anqa (ona) ant (and) 

iç‖  kimi oxumaqdadır.  

Bənzər yazılara İranın mərkəzində, Xomeyn şəhəri yaxınlığında yerləşən, 

Erkən Tunc dövrünə aid edilən Timərə (Teymərə) qayaüstü təsvirləri içərisində də 

rast gəlinməkdədir.  

 



 
 

Bu təsvirlərdə qədim türk gələnəklərini əks etdirən çox dəyərli məlumatlar 

qorunub saxlanmışdır. Ən çox maraq doğuran təsvirlər ən qədim zamanlardan 

başlayaraq türklərə xas olan və günümüzədək davam edən atla və yırtıcı quşla ov 

səhnəsinin əks olunduğu qayaüstü təsvirlərdir.  

 

     

 
 

Bu təsvirlərin dəyəri dünyada atı  ilk dəfə əhliləşdirmiş, eləcə də toğan 

(şahin) və qızılquş kimi yırtıcı quşlardan ilk dəfə ov məqsədi ilə istifadə etməyə 

başlamış türklərin ən azı Tunc dövründən etibarən sözügedən ərazilərdə məskun 

olduqlarını sübut edən tutarlı dəlil olmasındadır. Eyni zamanda həmin təsvir quşla 

ov etmək gələnəyinin tarixinə də işıq tutmaqdadır. 

Tunc dövrünə aid təsviri sənət nümunələri və piktoqrafik yazılar kimi 

Ordubad rayonu ərazisində yerləşən Gəmiqaya təsvirlərinin  böyük əhəmiyyəti var.  

Nəsir Rzayev yazır: 

“Ovsunçuluq qədim mədəniyyətimizdə, folklorumuzda dərin köklər saldığı 

üçün onun ənənəvi davam edən izləri dövrümüzədək gəlib çıxmıĢdır. Bu izlər 

təsərrüfat həyatında, təbiətdə və məiĢətdə baĢ verən hadisələri ovsunlamaq 

məqsədi ilə, dilimizə canlı və cansız varlıqları ovsunlayan sözlər gətirmiĢdir. 

Azərbaycan ərazisində, son vaxtlara qədər ovsunlama ayinlərinin ayrı - ayrı 

formaları, daha doğrusu, fraqmentləri icra edilirmiĢ. Ovçuluq, maldarlıq, əkinçilik 

təsərrüfatlarına dair bir neçə ovsun ayini nümunəsi göstərək. Ovçu gələcək ovun 

müvəffəqiyyətlə keçməsi üçün ovu niĢan alaraq oxu atarkən belə deyir: 

 



                  HaĢ getdi,  

                  HuĢ getdi, 

                  Bu ox sənə 

                  TuĢ getdi. 

 

 Maldar mal - qaranı canavardan qorumaq üçün bıçaq və ya qayçını 

bükülmüĢ halda parçaya sarıyaraq deyir: 

                  Qurdun ağzını bağladım.” 

                   Azərbaycanda geniş yayılmış ovsun folkloru nümunələrindən biri də 

―Qurd ağzı bağlama‖ ovsunudur. Maraqlıdır ki, Gəmiqaya təsvirləri içərisində rast 

gəlinmiş bir təsvir bilavasitə qurd ağzı bağlama ovsunu ilə birbaşa bağlıdır. Sözü-

gedən petroqlifdə qurd və qoyun, eləcə də onların arasından keçərək onları bir-

birindən ayıran və ucu yumağa çevrilən ip şəkli çəkilmişdir. 

                  Gəmiqayadan tapılmış bu petroqlifin əhəmiyyəti ondadır ki, onun ifadə 

etdiyi təsviri informasiyanın səsli - sözlü variantı da dövrümüzədək gəlib çatmışdır 

və o, sadə bayatı formasındadır: 

 

                   “Yağladım,        

                    Dağladım, 

                    Qurdun ağzın 

                    Bağladım”. 

 

                                                     
 

                  İstər Gəmiqaya, istərsə də Qobustan qayaüstü təsvirlərində, eləcə də o 

dövrün keramika və tətbiqi sənət nümunələrində keçi ilə Ülkər ulduzunun qoşa 

təsvirlərinə çox sıx-sıx rast gəlinməkdədir. 

 

         
 

Sözügedən təsvirlərdə Ülkər ulduzu bəzən ulduz, bəzən xaç, bəzənsə 

svastika formasında olur. Bu tip piktoqrafiya nümunələrinin önəmi ondadır ki, 

onlar xalq arasında geniş yayılmış ―Təkə Ülkərə baxan kimi baxmaq‖ ifadəsini əks 

etdirir. Əslən Qərbi Azərbaycandan olan Meğri rayonunun Lök (indi Vartanazor) 



kəndindən olan Babayev Qurban Xanəli oğlunun (1959) bizə verdiyi şifahi 

məlumata görə, təkələr yalnız Ülkər ulduzu peyda olanda dişi keçilərə 

yaxınlaşırlar. Bu üzdən də təkələr həmişə ildə sadəcə bir neçə gün görünən bu 

ulduzu gözləyir və o çıxdıqda gözlərini ona dikirlər. 

Məlumat üçün bildirək ki, Gəmiqayanın yerləşdiyi ərazidən təqribən 40-45 

km aralıda yerləşən Meğri rayonu ərazisində də olduqca maraqlı petroqliflər 

aşkarlanmışdır. Nüvədi kəndi yaxınlığındakı Qarqadaş dağında cızılmış bu 

təsvirlərdən biri mövzumuz baxımından daha böyük önəm daşımaqdadır. Təsvirin 

qiymətini artıran əsas səbəb onun piktoqrafik yazı nümunəsi olması və həmin 

piktoqrafik nümunənin yaxınlığında onun məzmunu ilə bütünlüklə üst-üstə düşən 

runik türk yazısının bulunmasıdır. 

Elm aləmində ―Orxon-Yenisey əlfbası‖ kimi tanınan əlifba ilə yazılmış 

epiqrafik abidə belədir: 

 

 
 

Yazı dilçilik baxımından qədim mətnlər kateqoriyasına aid olsa da, orada 

anlaşılmayan bircə söz və ya ifadə belə yoxdur, mətnin həm dili, həm də fonetik və 

leksik tərkibi bütünlüklə Göytürk yazılarının dili ilə səsləşir: 

ONı  UÇUK  eRiNÇ  AS  YeLiNÇ  əSRi  UDSıN  KaN  əNGRiZ  GÖÇü  Bok 

eRiNÇ aRZ(J)uLa  BaRÇa 

Yazıdakı sözlərin izahı : 

ONı : önü, qabağı ( yazıda qalın saitlərlə ifadə olunub ). 

UÇUK : uçqun, uçmuş yer. Qədim qaynaqlarda müxtəlif mənaları olsa da burada            

mətnin möhtəvasını nəzərə alaraq yerli türk dilinə daha üstünlük verdiyim üçün 

onu uçqun kimi məna etdim. 

eRiNÇ : olsun. Əski Göytürk yazılarında əsasən köməkçı fel kimi işlənən bu 

kəlmə burada müstəqil vahid kimi çıxış edir. Sözün ―bəlkə də‖,‖ola bilsin ki‖ 

mənaları da var (DLT). ―ermək‖ kökündən yaranıb (Əski uyğur sözlüyü). 

AS : yırtıcıların yemi, onlara verilən ət payı. ( DLT ). 

YeLiNÇ : yemək . Yelmək (DLT). felindən duzəldilmişdir. Buradakı ―nç‖ şəkilçisi 

felin arzu formasının yaradılmasına xidmət edir. Yəni ―yırtıcılara yem olasınız!‖ 

əSri : bəbir ( Kitab əl-İdrak li-lisan əl-Ətrak ) pələng ( DLT ). 

UDSıN : təqib etmək, qovmaq (DLT ) Udmaq felinin arzu forması. Bu günkü 

dilimizdəki udmaq feli ilə əlaqəsi yoxdur. 

KaN : qan ( ümumtürk). 

əNGRiZ : ağlayın . əngrəşdi- ağladı (DLT). 

GÖÇü : köçü. Bugünkü mənada (Hər hansı bir elatın yaylağa və ya qışlağa köçü). 

BoK: nəcis, təzək. 

eRiNÇ : olsun . 



aRJuLa : Qaşğarlı Mahmud ―arju‖ kəlməsini çaqqal, ondan törəmə olan 

―arjulayu‖sözünü isə ―çaqqalların  bir şeyin, məsələn, leşin ətrafına toplaşması 

kimi izah etmişdir. 

BaRÇa : bütün, bütöv. Son iki kəlmə (arjul barça) birlikdə söz birləşməsi əmələ 

gətirir və ―meyidinizin üstünə çaqqallar toplaşsın‖ anlamını verir. 

Bu günkü türkcə ilə : 

Önünüz uçqun olsun, yırtıcılara yem olun, bəbir qovsun, qan 

ağlayasınız, köçünüzə pox olsun, çaqqallar leşinizə toplaşsın! 

Oxunuşun doğru olduğunu həmin yazının yanında cızılmış eyni məzmunlu 

qayaüstü təsvir də sübut edir. Burada bir yerdən digər yerə köç edən çobanlara 

bəbirlərin və çaqqalların hücum etdiyi, nəticədə çobanlardan və heyvanlardan 

bəzilərinin öldüyünü, sağ qalan çobanların özlərini və heyvanları xilas etməyə 

çalışdığı, eləcə də bəbirlərin heyvanları qovduğu, çaqqalların leşə toplaşdığı açıq-

aydın görünür. 

 

 
 

Burada həm şəkil-yazı,  həm də fonetik yazı üsulu ilə eyni məzmunlu iki 

mətn yazılmışdır. Maqiya sənəti nümunəsi kimi gözdən keçirilə biləcək və qarğış 

mahiyyəti daşıyan bu yazılar xalq arasında cadı-piti kimi   tanınan inancın klassik 

nümunəsi hesab edilməlidir. Mətni qiymətli folklor nümunəsi kimi gözdən 

keçirmək də mümkündür.  

 

 
 

 

Kür-Araz mədəniyyəti dövrünə aid bəzək elementləri 

 



Mövzumuz baxımından Timərə (Teymərə) yazısı da böyük maraq 

doğurmaqdadırlar. Son Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid olan Nüvədi yazısından 

fərqli olaraq, Gəmiqaya təsvirlərinin həmyaşıdı olan və Erkən Tunc dövrünə aid 

olan  bu yazı üzərində baş sındırmış iranlı arxeoloqlar belə bir fikir söyləmişlər ki, 

guya o, protoelam yazsının indiyə qədər elmə məlum olmayan yeni variantıdır. 

Əski türk-run əlifbası ilə az-çox tanış olan istənilən şəxs bunun belə olmadığını, 

yazıdakı işarələrin Orxon-Yenisey abidələrindən tanıdığımız işarələrin tam eyni 

olduğunu görə bilər. Yəni fars alimləri bu yazı nümunəsini miladdan öncə 2300 il 

əvvələ aid Elam həndəsi fiqurlu əlifba kimi qələmə verməyə çalışsalar da, fakt 

budur ki, buradaki yazı bütünlüklə  qədim türk əlifbası ilə asanlıqla oxuna 

bilən  qısa bir mətnidir və o türkcədir. Yazı üç sətirdən ibarətdir. Birinci sətirdə 

sağdan sola ―ç‖ və ―m‖ hərfləri, ikinci sətirdə   ―lt‖, ―n‖ və ―lt‖ hərfləri, üçüncü 

sətirdə isə ―y‖ və ―t‖ hərfləri  açıq-aydın oxunur. 

 

 
 

Nəzərə almaq lazımdır ki, ilk fonetik əlifbalarda sait səslər göstərilmirdi. 

Oxuduğumuz bu yazı da eyni qəbildəndir. Mətnə çatışmayan sait səsləri əlavə 

etsək, aşağıdakı cümlənin yazıldığını görə bilərik: 

          “Eçim (əmim) Altuniltə (şəxs adı)  yiti (öldü)” .  

          Məlumat üçün bildirək ki, bu cümlədə yer alan ―eçi‖ (eçü, içü, içi) və ―yiti‖ 

(yeti) kəlmələri eyni forma və anlamlarda Orxon-Yenisey abidələrində 

də  məhsuldar olublar. Həmin sözlərdən birincisi Kül Tigin abidəsinin şərq 

tərəfinin 1, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 24, 26, 31, şimal tərəfinin 3 –cü sətirlərində, Bilgə 

Xaqan abidəsinin şimal tərəfinin 9-cu sətrində, Ongin abidəsinin 1 və 4-cü 

sətirlərində, eləcə də Yenisey abidələrinin bir çoxunda, ikincisi isə Ongin 

abidəsinin ön tərəfinin 1 və 3-cü sətirlərində, Kül Tigin abidəsinin şərq tərəfinin 7 

və 27-ci sətirlərində, Moyoncor abidəsinin 17-ci sətrində işlənmişdir. 



―Altuniltə‖ adına gəlincə, qeyd etməliyik ki, əski türklərdə  ―altun‖ 

kəlməsinin iştirakı ilə düzəldilmiş çox sayda ad mövcud olmuşdur. Bu baxımdan 

Altun  Tamğan Tarkan, Altuntay Sanun, Altun Bilgə, Altun Tamğa və s. Adlarını 

göstərmək olar. 

Güney Azərbaycandan üzə çıxarılan erkən Kür-Araz mədəniyyəti 

nümunələrini (Yanıq Təpə, Göy Təpə) araşdıran iranlı tədqiqatçı Ç. Barneyinin 

fikrincə, artıq Erkən Tunc dövründə Azərbaycanın və qonşu ərazilərin əhalisi yazı 

ilə tanış idilər və bu məqsədlə taxta lövhələrdən istifadə edirdilər. Timərə 

(Teymərə) yazısı sübut edir ki, yerli əhali yazılarını qaya üzərində də həkk edirmiş. 

Timərə (Teymərə) yazısının önəmi ondadır ki, burada damğadan fonetik 

işarəyə keçidin ən ilkin forması qorunub saxlanmışdır və fonetik səsləri ifadə edən 

və sonradan türk-run əlifbasında özünə möhkəm yer tutan işarələrin, demək olar ki, 

hamısı bu və ya digər türk boyunun damğasıdır. Burada ―m‖ səsini ifadə edən, 

dairədən aşağı doğru uzanan üç xətt parçası formasında olan damğaya daha qədim 

dövrlərə aid Qobustan qayaüstü təsvirlərində çox sıx-sıx rast gəlinir. Bu isə həmin 

damğanı daşıyan boyun Timərəyə məhz Azərbaycan ərazisindən köç etdiyini sübut 

edir.  

 

 
 

Həmin işarənin yanında yer alan, ―ç‖ səsini ifadə edən və quruluşuna görə, 

qaz ayağını xatırladan damğa isə 24 oğuz boyundan biri olan salurların damğasını 

xatırladır.  

 

      
    

―LT‖ diftonqunu ifadə edən və iki dəfə təkrarlanan işarə isə qayı boyunun 

damğasının tam özüdür. 

 

  
 

―Y‖ səsini ifadə edən damğa isə Altay türklərinin mayman boyunun 

damğasıdır və onlar bu damğanı ―çorqo‖ (boru) adlandırırlar. 



 
 

Altay boylarından todoş və kerqillərin ―toskuur‖ (ləyən) adlandırdıqları 

damğa da buna çox yaxındır.  

 

 
Bu fakt bir çox Altay boylarının bu gün yaşadıqları ərazilərə məhz 

Azərbaycan və ətraf ərazilərdən köçdüyünü, Altay, Qobi və Çinə Tunc 

mədəniyyətini, o cümlədən at minmək vərdişini, metal tökmə, araba qayırmaq, 

xalçaçılıq sənətlərini və s. məhz onların apardığını sübut etməkdədir. 

Timərədə (Teymərədə) rast gəlinən oğuz boylarına məxsus damğalar isə 

babalarımızın bu ərazilərin ən qədim avtoxton sahibləri olduğunun, buralarda ən 

azı Erkən Tunc dövründən məskun olduqlarının və dünya sivilizasiyasında önəmli 

mərhəllərdən biri olan Kür-Ataz mədəniyyətinin yaradıcıları qismində çıxış 

etdiklərinin təkzibedilmz sübutudur. 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

Məlumat üçün bildirək ki, Erkən Tunc dövrünə aid bütün bu oğuz 

damğalarını üzə çıxaran şəxs yorulmaz tədqiqatçı, milliyyətcə fars olan 

Mohəmməd Naserferddir. Lakin o, qədim türk mədəniyyəti ilə tanış olmadığından 

bu işarə və yazıların protoelam yazıları olduğunu zənn etmiş, İran ərazisində 

bulunan qayaüstü təsvirlərə həsr etdiyi 3 cildlik kitabında da oğuz və türk 

damğalarından protoelam yazısı kimi bəhs etmişdir. Lakin tərəfimizdən ona türk 

damğaları haqqında məlumat verilməsindən sonra səhvini anlamış, protoelam 

yazıları kimi bəhs etdiyi işarələrin türk-oğuz damğaları olduğunu təsdiq edərək, 

onlara Bəlucistandan tutmuş Kürdüstana, Fars körfəsindən Türkmənsəhraya qədər 

İranın hər bir yerində rast gəlindiyini bəyan etmişdir. 

 

 
Mohəmməd Naserferd 

 

                 
 

Timərədən tapılan türk damğası.  Altay türklərinin “aya” (yay) adlandrdıqları bu 

damğanı yitas boyuna məxsus soylardan biri daşımışdır 
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Üzərində atlı və damğa rəsmi olan iki qayaüstü təsvir (Timərə) 

 

   
 

Damğalı daşlar (Timərə) 

 

   
 

 
 

Üzərində türk damğası cızılmış qaya parçası (Timərə) 
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Maraqlıdır ki, damğalara xalça naxışları içərisində də rastlanmaqdadır. 

Firudin Ağasıoğlu bildirir ki, Azərbaycan xalçalarında olan qədim loqoqram, 

damğa və runik işarələr artıq ilkin ifadə funksiyasını itirib naxışa çevrilibdir: 

"Lakin onların bu günə qədər donuq Ģəkildə olsa da, xalçalarda iĢlənmə 

gələnəyi göstərir ki, vaxtilə informativ yük daĢıyan həmin iĢarələr Azərbaycanda 

geniĢ yayılmıĢdır... Xalça uzmanı L. Kərimovun əksər bölgələri əhatə edən 

"Azərbaycan xalçası" kitabından loqoqram, damğa və runik iĢarələrə aid seçib 

verdiyim örnəklər runik yazının Qafqaz mənĢəli ehtimalı üzərində ciddi düĢünməyə 

əsas verir. 

Bəzi xalça naxıĢlarının vaxtilə damğa hərf olmasını görmək üçün onları 

runik yazıdakı eyni iĢarələrlə müqayisə etmək kifayətdir. NaxıĢların xalçada tam 

olmayan bu örnəyi də aydın göstərir ki, runik yazı xalça sənətində geniĢ 

iĢlənmiĢdir." 

 

Xalça mədəniyyəti 

 

Eneolit dövründə toxuculuq sənəti daha da inkişaf etmişdi. Azərbaycanın 

bir sıra Eneolit abidələrindən — Kültəpə 1, Hacı Firuz, İlanlıtəpə, Babadərviş, 

Leylatəpə və sairə abidələrdən tapılmış iy ucları, habelə Əlikömək təpəsindən 

tapılmış saxsı qabın səthində qalmış toxuma izi bunu sübut edir. 

Əldə olan məlumatlar xalçaçılıq sənətinin artıq Neolit - Eneolit dövrlərində 

formalaşdığını sübut etməkdədir. Məşhur ingilis arxeoloqu Jeyms Mellart Anadolu 

ərazisində yerləşən Çatal - Hüyük abidəsində qazıntılar apararkən kömürləşmiş 

xalı qalıqlarına rast gəlmiş və həmin xalının üzərindəki naxışların qorunub 

saxlanmamasından böyük təəssüf hissi keçirmişdi. Lakin qazıntıların sonrakı 

mərhələsində o Son Eneolit dövrünə aid yaşayış binasının divarında xalça 

naxışlarını xatırladan naxışlara rast gəlmiş, bu naxışların bu günə qədər Anadoluda 

toxunmaqda olan türk xalçalarının  naxışları ilə tam eyni olduğunu görüb 

təəccüblənmişdi.    

 

 
 

Bas damğalı uyğur xalısı 



Eyni halla cənubi Türkmənistanda qazıntılar aparan tanınmış rus arxeoloqu 

Sarianidi də üzləşmişdi. O, tapdığı Son Eneolit - Erkən Tunc dövrlərinə aid saxsı 

qabların üzərindəki naxışların bu gün də həmin ərazidə toxunmaqda olan türkmən 

xalçalarının naxışları ilə eynilik təşkil etdiyini  görüb son dərəcə heyrətlənmişdi. 

Sarianidi digər bir tanınmış rus arxeoloqu Masson ilə birlikdə qələmə aldıqları 

―Qaraqum: Sivilizasiyanın ilk şəfəqi‖ adlı kitabında bu mövzuya toxunaraq yazır: 

“Eramızdan əvvəl  lll minilliyin ikinci yarısından etibarən Cənubi 

Türkmənistan qəbilələrinin dulusçuluq sənətində böyük dəyiĢikliklər baĢ verməyə 

baĢladı. Zoomorf motivlərin yerini həndəsi naxıĢlar tutdu. Bu naxıĢlar ağlasığmaz 

bir Ģəkildə xalça naxıĢlarını xatırlatmaqdadır.” 

Sənətşünas alim Kübra Əliyeva haqlı olaraq yazır ki, hər bir xalqın naxış 

sənəti nüəyyən etnik xüsusiyyətlərə sahibdir və digər xalqların naxış sənəti ilə 

ümumi cəhətlərə malikdir:  

“Xalqın mədəniyyətinin əhəmiyyətli tərkib elementlərindən biri olan və 

onun tarixi ilə sıx bağlı olan naxıĢlar etnik mədəniyyət tarixinin öyrənilməsində də 

mühüm mənbə rolunu oynayır. NaxıĢ sənəti xalqın məiĢəti, ictimai Ģəraiti ilə sıx 

bağlı olmaqla yanaĢı, onun fəlsəfi - dini və magik dünyagörüĢünü də əks etdirir. 

NaxıĢ motivləri təkrarlanaraq ritmlər yaradır. Təsadüfi deyil ki, ornament 

motivlərini ritmlər də adlandırırlar. Bu baxımdan Tunc dövrünə aid keramika 

məmulatlarının naxıĢlarının öyrənilməsi böyük önəm daĢımaqdadır. Həmin dövrə 

aid Naxçıvan saxsı qablarının üzərlərindəki naxıĢları gözdən keçirməklə 

ornamentlərin xarakterini müəyyənləĢdirmək mümkündür. Bu qabların üzərindəki 

naxıĢlar içərisində həndəsi fiqurlar: romblar, üçbucaqlılar, latın əlifbasının “S” 

hərfini və üç rəqəmini xatırladan spiralvari elementlər, spirala çevrilən düz xətlər 

və sairə geniĢ yayılmıĢdır. Eyni motivlərə Azərbaycan xalçalarında da rast 

gəlinir.” 

Xalça sənətini Azərbaycan üçün əvəzsiz və tükənməz sərvət adlandıran 

Məmmədhüseyn Hüseynovun sözlərinə görə, tarixi, mübarizələrlə keçmişi olan bir 

xalq maddi-mədəni, mənəviyyat tarixini xalı-xalçalara toxuyaraq əsrlərdən-əsrlərə 

ötürüb yaşatmışdır. İbtidai halından tarixin bütün səhifələrində sanki iştirak edən 

xalça sənətimiz, oxunması gərək olan, səhifələrinin sayı bilinməyən bir kitabəyə 

çevrilmişdir: 

“Öz varlığını təbiətdən, insan zəkasından alan bu sənətin zaman-zaman, 

pilləpillə inkiĢaf edərək, böyük rəssamların, sənətkarların təffəkkür süzgəcindən 

keçərək, tarixin aynasında, özünü xalq sənətində yaĢadaraq inkiĢaf etmiĢdir. Əlinə 

qələm alıb bir xalça əsəri yaratmaq istəyən rəssamın keçirdiyi hisslər, qarĢısına 

qoyduğu ideyalar və toxunacaq xalça layihəsinin hazırlanması, çox böyük zəhmət, 

bilik və zövq tələb edir. Çünki, xalça sənətinin nəzəriyyəsi mədəniyyətin özünüifadə 

sistemi olan və nitq kimi struktur açılıĢa və mənimsənilməyə imkan verən 

təsvirçiliyin dili haqqında dolğun bir elmi bilikdir”. 

 



 
 

 
Üzərində bayandurların soy damğası olan xalça 

 

Alimin fikrincə, ritmik cəhəti qorunan, kanonlu xalça kompozisiyaları öz 

adını bərpa etməklə, işarəli elementlər və onların qarşılıqlı əlaqələri, rəngli forma 

təşkilinin, xüsusiyyətləri ilə tanınır. Azərbaycanın hər bir regionu kanonlu xalça 

kompozisiyalarının tanınan ―işarəli elementlərin‖ müəyyən sayından istifadə edir. 

Azərbaycan Tunc dövründən təşəkkül tapmış mücərrəd, həndəsi formalı 

təsvirlərin məhz həmin üslub traktovkasında zəmanəmizədək qorunub saxlandığı 

məkanlardan biridir. Məhz bu baxımdan Azərbaycan xalçalarında həndəsi formalı 

ornamentlər özündə gərəkli və aşkar görüntülər yaradan rəmzlər daşamaqdadır. 

Mütəxəssislər xalça naxışlarının qədim pikoqrafiya və ideoqrafiya 

nümunələri kimi qiymətli mənbə olduğunu və qədim insanların dünyagörüşü 

barədə informasiya daşıyıcıları olduğunu qeyd edirlər. Belə hesab edilir ki, hər bir 

naxış müəyyən bir sözü ifadə edir və bu naxışlar əslində mənaları unudulmuş 

təsvirli yazılardır:  

 

 

 



 

 

Azərbaycan və Anadolu xalılarında rast gəlinən həyat ağacını ifadə edən 

ideoqram formaları 

 

 

 

 

Azərbaycan və Anadolu xalılarında rast gəlinən qurd izi ideoqramının müxtəlif 

formaları) 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan və Anadolu xalılarında rast gəlinən quş ideoqram-naxışları) 

 

 

 
Azərbaycan və Anadolu xalılarında rast gəlinən əqrəb ideoqram-naxışları) 

 

 

 



 

 

 

Azərbaycan və Anadolu xalılarında rast gəlinən qoç ideoqram-naxışları) 

 

Qədim Azərbaycan türk tarixinin ortaya qoyduğu soy mədəniyyətinin və 

törə qanunlarının, naxışlardakı gizli və ya aşkar formada görüntüləri yetərincədir. 

Sənətşünas alim Xədicə Əsədova yazır ki, uzaq keçmişdən bu günədək Azərbaycan 

dekorativ sənətində təsvir olunan bir çox rəsm və ornament vardır ki, hazırda onlar 

sırf bəzək xarakteri daşıyırlar. Xalqın həyat tərzi və məişətində xususi rol oynayan 

bu ornament motivləri əvvəllər rəmzi, məna kəsb etmişlər. Təsvir olunmuş 

rəmzlərin, işarələrin semantik mənasına gəldikdə isə onlar əsasən zənginliyin, 

bolluğun, baharın, məhəbbətin, diriliyin, şərəfin, qəhrəmanlığın, qələbənin, güc–

qüdrətin, odun, alovun, müqəddəsliyin, dini ayinlərin ifadəsidir. Xalça sənətində 

geniş yayılmış elementlərdən biri də ―S‖-vari motivlərdir. Bir sıra tədqiqatçılar bu 

elementin stilitzə olunmuş əjdahanın təsviri olması fikrini irəli sürürlər. Digər 

tədqiqatçıların araşdırmalarında bu cür elementlərin damğa, işarə olması fikri irəli 

sürülür.Tuncer Gülensoy bu cür elementlərin qədim oğuz tayfalarının (Bayandur, 

İqdır, Kızık və s. boylarının) damğaları olduğunu yazır. 

Xalı naxışlarının bir zamanlar ideoqrafik yazı nümunələri kimi çıxış 

etdiyini ―Şahla qız‖ adlı bir Azərbaycan nağılının məzmunu da təsdiq etməkdədir. 

Həmin nağılda şahın bir qıza aşiq olmasından, qızınsa ona şərt olaraq bir sənət 

öyrənəcəyi halda ərə gedə biləcəyini söyləməsindən, şahın da xalçaçılıq sənətini 

öyrənməsindən söz açılır. Bir gün şah əsir düşür. O, əsirlikdə bir xalça toxuyur. 

Arvadı həmin xalçanın naxışlarını oxuyaraq şahın başına gələnlərdən xəbərdar olur 

və onun əsir olduğu yeri başa düşür. Bundan sonra şahı əsirlikdən xilas edirlər. 

           Tanınmış qumuq tədqiqatçısı Murad Aci yazır: 

              “Praktik insanlar olan türklər, demə, öz qılınc, dəbilqə və zirehlərini, 

eləcə də at nəsnələrini bəzəmək xatirinə bəzəmirdilər. NaxıĢ onun sahibinin bu və 

ya digər soy və ya boya mənsub olduğunu bildirirdi, yəni iĢarə rolunu oynayırdı. 

Beləcə soyun birliyi vurğulanmıĢ olurdu. Türklərdə hətta ornamentlər 

standartlaĢdırılırdı. Çünki naxıĢlar informasiya daĢıyıcısı idilər. 

                Bu informasiyanı çox istedadlı və diqqətli adam olan çuvaĢ alimi 

Trofimov orijinal yolla və çox uğurla deĢifrə edə bilmiĢdir. O, əcdadlarımızın 

adətən ornamentlərin     köməkliyi ilə   söz   və   kəlmələri    ifadə    etdiklərini     

təsbit etmiĢdir. Rəssamlar ustalıqla damğalara naxıĢ Ģəkli verirdilər. Ukraynalı, 

kazak və çuvaĢların tikmələrini araĢdıran Trofimov onları oxudu və gözlənilməz 

bir nəticəcəyə gəldi: Ən qədim dövrlərdə insanların vizit kartı rolunu məhz 

naxıĢlar oynayırdılar. Onlar sadəcə gözəlliyə xidmət etmirdilər, yalnız özünkülərin 

baĢa düĢəcəyi gizli yazı kimi də çıxıĢ edirdilər.” 



                Ornamentlərinin hər biri ―gizli yazı‖nın ayrı - ayrı kəlmələri kimi çıxış 

edən, yəni ideoqrafik işarə rolunu ifa edən  Azərbaycan xalçalarından biri də 

―Damğalı‖ tipli xalça növüdür. Adından da göründüyü kimi bu xalçanın naxışları 

kimi qədim türk tamğaları çıxış etməkdədir. Sənətşünas alim Rasim Əfəndi bu tip 

xalçalardan biri barədə yazır:  

                 "Orijinallıq baxımından 1960 - cı ildə Almaniyanın Münhen Ģəhərindəki 

əntiq mallar mağazasında nümayiĢ etdirilən Qazax xalçası da diqqəi cəlb edir. Bu 

xalça da əksər xalçalarımız kimi üç haĢiyəli yelən və enli arasahədən ibarətdir. 

Uzunu 235 santimetr, eni 168 santimetr olan bu xalçanın arasahəsi xüsusən 

bəzəkli və rəngarəngdir. Xalçanın al qırmızı yerliyində ardıcıl olaraq təkrarlanan 

rəngli 7 göy sxematik xonça yerləĢdirilmiĢdir. 

                Öz konstruktiv quruluĢu ilə ġərq aləmində geniĢ yayılmıĢ, ucları 4 

müxtəlif tərəfə ayrılan svastikanı andıran bu bəzəklər elə real səpgidə 

toxunmuĢdur ki, sanki onlar bir nöqtə ətrafında fırlanaraq hərəkət edir. Bu 

ornament elementinə biz təkcə “Damğalı”adını almıĢ bu tipli Qazax xalçalarında 

deyil, dekorativ - tətbiqi sənətimizin baĢqa növlərində də rast gəlirik. Azərbaycan 

dekorativ - tətbiqi sənət tarixinin, demək olar ki, bütün mərhələlərində bu bəzək 

həmiĢə səma cisimlərinin “Ģahı“ sayılan günəĢi təmsil etmiĢdir.” 

                ―Damğalı‖ tipli xalçalarda diqqəti cəlb edən ikinci element latın 

əlifbasındakı ―S‖ hərfini xatırladan elementdir. Folklorşünas alim Məhəmməd 

Hatəmi Tantəkin və sənətşünas alim Kübra xanım Əliyevanın yazdıqlarına görə, bu 

element əjdahanı təmsil etməkdədir. 

                Xalçada diqqəti çəkən üçüncü element isə qoç buynuzlarını xatırladan 

naxışdır. Sənətşünas alim, Azərbaycan xalçalarının ən gözəl bilicisi Lətif Kərimov 

bu naxışın ―qoç‖, ‖qoyun‖ mənaları verdiyini bildirmişdir.  

               Deməli, qarşımızda üç ideoqrafik elementli bir ―yazı‖ vardır. Bu ―yazı‖nı 

əski tük dilinin sinonim və omonimlər sistemini bilmədən ―oxuya‖ bilmək qeyri - 

mümkündür. Öncə günəşi təmsil edən svastikavari ideoqramla  əjdahanı təmsil 

edən ―S‖ vari ideoqramın birlikdə nə məna ifadə etdiklərini anlamağa çalışaq.  

 
            Məlum olduğu kimi, türk xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan türklərinin 

folklorunda əjdahanın günəşi udması ilə bağlı süjet geniş 

yayılmışdır. Bu süjet türk xalqlarından digər xalqların da 

folkloruna keçmişdir. Şübhəsiz ki, bu mifoloji        süjetin 

əsasını günəşin üzünün qara buludlar tərəfindən örtülməsi kim 

real təbiət hadisəsi təşkil etməkdədir. Buludun əjdaha ilə 

eyniləşdirilməsinin səbəbi isə odur ki, qədim türk dilində həm 



buluda, həm də əjdahaya ―buka‖ deyilmişdir. Yəni ―buka‖ ifadəsi həm ―bulud‖, 

həm də ―əjdaha‖ sözünün sinonimi idi. Üstəlik də bulud mənasındakı ―buka‖ ilə 

əjdaha mənasındakı ―buka‖omonim sözlər idi. 

            İndi isə üçüncü elementə keçək və hər üç elementi birlikdə ―oxumağa‖ 

çalışaq.  İlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk dilində ―qoyun‖ sözünün 

―koy‖ və ―ud‖ kimi sinonimləri olmuşdur. Bu sinonimlərdən ―ud‖ eyni zamanda 

―udmaq‖ felinin kökü olan ―ud‖ kəlməsi ilə omonimdir. Deməli, buradakı ―qoç‖ 

işarəsi ilə  ―ud‖ kəlməsi yazılmış və bu kəlmə udmaq mənasında işlənmişdir. Odur 

ki, xalcadakı ideoqrafik yazı belə oxunmalıdır: Buka, yəni bulud və ya əjdaha 

günəşi uddu. 

            Bu baxımdan başqa bir Azərbaycan xalçası da özündə çox maraqlı bir 

mifoloji informasiya daşımaqdadır. Söhbət Nyu - Yorkda Berq Andonyanın şəxsi 

kolleksiyasında saxlanılan XlX əsrə aid bir Quba xalçasından gedir. 

             Minilliklər boyu nəsildən nəslə ötürülərək dövrümüzədək ulaşmış bu 

motivi bizim üçün maraqlı edən xalçada, sxematik şəkildə də olsa, əllərini yuxarı 

qaldırmış bir qadın təsvirinin boğaz nayihəsini bəzəyən ağac təsviri ilə birlikdə əks 

edilməsidir ki, bu da Eneolt dövrünə aid olan, qarın nahiyələrində ağac təsvir 

edilən, Umay ilahəsini təmsil edən heykəlciklərlə eyni semantik məna yükünü 

daşımasıdır. 

            Xalçadakı ilahənin qarnı iki kameralı təsvir edilmişdir. Bunda məqsəd bir 

yandan onun hamilə olduğunu diqqətə çatdırmaq, digər yandan diqqəti buna 

çəkərək söhbətin Umaydan getdiyini vurğulamaqdır. Çünki, artıq qeyd etdiyimiz 

kimi qədim türk dilində qadın bətninə ―umay‖ deyilirdi. Ən maraqlı cəhətlərdən 

biri isə odur ki, bu təsvirdə ağac ilahənin qarın nahiyəsində deyil, boğaz 

nayihəsində təsvir edilmişdir. Bunun da səbəbini bilmək üçün qədim türk dilindəki 

omonimlər sistemindən xəbərdar olmaq lazımdır. 

            Qədim türk dilində ―boğaz‖ kəlməsi təkcə insan bədəninin gövdəsini başla 

birləşdirən hissəsinə deməmişlər, eyni zamanda bu kəlmə ilə hamiləliyi də ifadə 

emişlər. Bu gün də Azərbaycan türkcəsində hamiləlik mənasında ―boğaz‖ kəlməsi 

işlənməkdədir. Eyni kəlmə əski türk yazılı abidələrində daha məhsuldar olmuşdur. 

Məsələn, ―Oğuznamə‖nin uyğur variantında bu kəlməyə ―töl boğaz‖ söz birləşməsi 

şəklində rast gəlirik: 

            “TÖL BOĞAZ BULDĠ, KÜNLERDEN SONQ, KECƏLƏRDƏN SONQ 

YARUDĠ.”(O,DÖL BOĞAZ OLDU, GÜNLƏR, GECƏLƏR  SONRA YÜKÜNÜ 

YERƏ QOYDU.) 

             Bu xalçada diqqəti çəkən daha bir maraqlı məqam Umay ilahəsini ətrafını 

22 çiçəyə bənzər elementin bəzəməsidir. Çox güman ki, bu, 22 oğuz boyuna 

işarədir. Məsələ burasındadır ki, oğuz boylarının sayını 24 kimi qeyd edən 

Yazıçıoğlu Əlidən fərqli olaraq Mahmud Kaşğarlı onların sayını 22 göstərmişdir. 

             Bir vaxtlar Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərindəki əntiq mallar 

mağazasında saxlanılan və haqqında Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə sənətşünas 

alim Rasim Əfəndi tərəfindən məlumat verilən, XlX əsrdə toxunmuş Şirvan 

xalçasında da oğuz boylarına işarə edilməkdədir. Beləki bu xalçanın üzərindəki 3 

romba bənzəyən 8 bucaqlı fiqurlardan ən altdakında 24 qarmaqvari işarə gözə 

dəyir. Ola bilsin ki, bunlar 24 oğuz boyunu təmsil edir. 



             Diqqəti ən çox cəlb edən isə xalçanın alt tərəfindəki simmetrik şəkildə iki 

dəfə təkrarlanan 3 oxdur. Görünür bu oxlar, haqqında ―Oğuznamə‖də söz açılan 

üçoxları təmsil edir. ―Oğuznamə‖də  deyilir: 

           "Oğuz Kağanın yanında ağ saqqallı, ağ saçlı bir kiĢi vardı. Xeyirxah, 

müdrik bir kiĢi idi, yuxu yozan, qeybdən xəbər verəndi. Onun adı Uluğ Türük idi. 

Günlərin bir günü o, yuxuda bir qızıl yayla üç gümüĢ ox gödü. Bu qızıl yay 

gündoğandan  günbatanacan uzanmıĢdı, üç gümüĢ ox isə quzeyə tərəf 

qanadlanmıĢdı. Oyandıqdan sonra Uluq Türük yuxuda gördüklərini Oğuz kağana 

bildirdi. Söylədi: 

            -Ay Kağanım, sənin ömrün olsun uzun! Ay Kağanım, qoy ədalət olsun sənə 

qanun! Göy Tanrı mənə yuxumda bildirdi. Qoy  yuxum çin olsun! Aldığın torpağı 

sənin uruğuna versin! 

             Oğuz Kağan Uluq Türükün sözünü bəyəndi, öyüdünü dinlədi, öyüdünü 

tutub əməl elədi. Sonra sabah olunca, böyük qardaĢları, kiçik qardaĢları 

çağırtdırıb gətirtdi. Onlara belə söylədi: 

            -Könlüm ov istəyir. Qocalıqdan yox məndə daha taqət. Gün, Ay, Ulduz, siz  

gündoğana tərəf gedin, Göy, Dağ, Dəniz, siz də günbatana tərəf gedin. 

            Bundan sonra üçü gündoğana, üçü də günbatana doğru getdi. Gün, Ay, 

Ulduz çoxlu vəhĢi heyvan, çoxlu quĢ ovlayıb, sonra yoldan qızıl bir yay tapdılar. 

Yayı götürüb, atalarının yanına gəldilər. Oğuz Kağan sevindi, güldü, onu üç 

hissəyə böldü. Dedi: 

            -Ay böyük qardaĢlar, yay sizin olsun. Oxları göylərə atın! 

            Bundan sonra Göy, Dağ, Dəniz çoxlu vəhĢi heyvan, çoxlu quĢ ovlayıb, 

sonra yoldan üç gümüĢ ox tapdılar. Götürdülər, atalarına verdilər. 

            Oğuz Kağan sevindi, güldü, oxları hər üçünün arasında bölüĢdürdü. Belə 

söylədi: 

            -Ay kiçik qardaĢlar, oxlar sizin olsun. Yay oxu atdı. Sizlər olun oxlar tək.” 

            Dastandan belə məlum olur ki, Oğuz Kağan yayı verdiyi oğullarının nəslini 

Bozoklar, oxları verdiyi oğullarının nəslini isə Üçoklar adlandırmışdır. Deməli, 

sözügedən Quba xalçası üçok, yəni üçox tayfasının yaratdığı çeşnilərdəndir. 

            Anadoluda geniş yayılmış 24 xanalı türkmən - oğuz xalılarındakı xanaların 

sayı da 24 oğuz boyunu ifadə etməkdədir. Firidun Ağasıoğlu deyir: 

 

 
 



                        “XX əsrin ortalarında Altayda yerli türklərin “Pazırıq”, yəni 

“Basırıq” adlandırdıqları yerdə qazıntı aparan rus arxeoloqları iskitlərə aid 

qədim bir kurqandan hamını heyrətləndirən əĢyalar tapdılar. Ġskit - saqa boylarına 

məxsus bu sənət nümunələri içərisində salamat qalmıĢ və rəngini itirməmiĢ bir xalı 

da var idi. Pazırıq xalısı adı altında bu gün Sankt - Peterburqun “Ermitaj” 

muzeyində saxlanılan və nümayiĢ etdirilən bu xalının yaĢı miladdan əvvəl V əsrə 

aid edilir. 180 x 200 santimetr ölçüsündə olan Pazırıq xalısını üzərindəki 

naxıĢların - at və maralların ortasındakı çərçivədəki 24 xananın anlamı bir çox 

alimin tədqiqat mövzusuna çevrilmiĢdir. 

Alimin bildirdiyinə görə, tədqiqatçılar bir – birindən xəbərsiz  bunun 24 

oğuz boyu ilə bağlı olduğunu söyləmişlər.  

Məmmədhüseyn Hüseynov haqlı olaraq qeyd edir ki, ―Oğuznamə‖lərdə 

qədim oğuz ittifaqlarının damğaları, şamanizmlə bağlı cəhətləri və Oğuz xanın on 

iki çadırlarda oturan iyirmi dörd xan nəvəsinin adlarının anlamı və onların 

orqonları olmuş, quşların mücərrəd təsvirlərini Azərbaycan xalçalarında açıq-aydın 

görmək olur. Nümunə üçün onlardan bir-neçəsini aşağıda göstərmək olar: 

 

     

  
1) Bayatın anlamı – dövlətli deməkdir. Damğasının iĢarəsi və onqonu 

bayquĢ və ya gecə quĢudur. Bu mücərrəd naxıĢa Qarabağ zililərində rast gəlmək 

olur. 

 

 

 
 

2) Dügərin anlamı – çevrə deməkdir. Damğasının iĢarəsi və onqonu – 

çalağan quĢudur. Qubanın “Qımıl” adlı xalçasında və Bakı xalçalarının 

haĢiyələrində təsadüf edilir.  



 

 
 

3) AvĢarın anlamı – iĢdə çevik olan deməkdir. Damğasının iĢarəsi və 

onqonu Ağ Ģahin və ya uçan Ģanapipik quĢudur. Qarabağ vərnisinə və Bakı zilisinə 

məxsus elementlərdir. 

 

 

 
 

4) Beydelinin anlamı – danıĢığı hörmətli deməkdir. Damğasının iĢarəsi və 

onqonu laçın quĢudur. Qarabağın “QasımuĢağı” adlı xalçasının əsas 

naxıĢlarındandır və s. 

 

 
 

Göründiyi kimi sadə quruluĢa malik olan bu naxıĢlar simvolik iĢarələrə 

çevrilərək, dini və mifik sistemi bioloji Ģəkildə özündə cəm edib daĢımıĢdır”. 

Sənətşünas alim Xədicə Əsədovann sözlərinə görə, Azərbaycan naxış 

sənətinin sistemli tədqiqi belə bir fikir söyləməyə imkan verir ki, naxış 

mədəniyyətimizin kökləri neolit–eneolit dövründən başlayaraq orta əsrlərdə, 

xüsusilə İslam dininin yayılmasından sonra zirvəyə çatmışdır. O yazır ki,  

Azərbaycan xalçalarında quş obrazlarının təsvirləri də üstünlük təşkil edir. Qədim 

dövrlərdə ulu, dini, himayədar, ana ilahə kimi mifik təsəvvürlərlə əlaqədar tətbiq 

olunan quş təsvirləri, sonralar dekorativ məzmun üslubunda təsvir olunurlar. Daha 

sonralar isə bəzək elementinə çevrilən müxtəlif quş təsvirləri stilizə edilir, daha 

çox təhrif olunur, mücərrədləşdirilir. Dekorativ sənətdə geniş yayılmış bu cür 

obrazlara humay, tovuz quşu, göyərçin, bülbül, qartal, ördək, xoruz və s. quşlar 

daxildır: 

“Xalçalarda da geniĢ tətbiq olunan bu obrazların müxtəlif iĢlənmə 

üslubları mövcuddur. Tətbiq olunduqları əĢyalara yüksək bədii məna bəxĢ edən bu 

cür obrazlara Azərbaycanın hər bir bölgəsində toxunulmuĢ xalçaların üzərində 

rast gəlinir. 



Xalçaların üzərindəki quĢ təsvirlərinə diqqət yetirdikdə biz onların hətta 

eyni xalça məktəbində də müxtəlif təsvir formalarına rast gəlirik. Tarixin qədim 

dövrlərindən bu günədək sənət abidələrinin, xalçaların üzərində rast gəlinən quĢ 

motivlərinin müxtəlif semantik mənaları var. QuĢ semantik mənasına ilk dəfə 

olaraq ġumerlərin “Bilqamıs” dastanında rast gəlinir. Burada quĢ dirilik ağacı ilə 

əlaqəli çıxıĢ edərək ölməzlik simvolunu ifadə edir”. 

Alimin fikrincə, Şərq aləmində quş insanın ruhu mənasını ifadə edir. Hər 

bir insanın quş şəklində bir qoruyucu ruhu olduğu, ölən insanın ruhunun göyə 

yüksəlib quş kimi uçması, biri öləndə ―quş kimi uçdu getdi‖ tipli ifadələr hələ də 

xalq arasında mövcuddur. Qədim türklərin minilliklər öncə yaranıb inkişaf edən 

inamlarında quş təsvirləri böyük simvolik əhəmiyyət daşımış, semantik mənada 

güc – qüdrəti ifadə etmişdir. Bu mənada Oğuz tayfasının (Oğuz xanın 24 

nəvəsinin) damğası, onqonu məhz – qırğı, çalağan, şahin, humay, qartal və s. 

quşların adı ilə bağlı olmuşdur: 

 

 
 

“Onu da qeyd etməliyik ki, quĢların semantik mənalarında su quĢlarının 

(xüsusilə ördək) əhəmiyyəti çox böyuk olmuĢdur. Suyu, həyatı təmsil edən bu quĢ 

təsvirləri həyatın yaranmasını və daimiliyini ifadə etmiĢdir. Xalçalarda rast 

gəlinən quĢ təsvirləri arasında naxıĢ formasını almıĢ motivləri və ya quĢların 

sxematik təsvirləri ilə yaradılmıĢ kiçik kompozisiyalar da mövcuddur. Bu cür 

kompozisiyalarda quĢlar heraldik (simmetrik) prinsiplə təsvir olınurlar. Bu 

kompozisiyalarda isə quĢlar mərkəzdə yerləĢdirilmiĢ nəbati motivin (gül, çiçək, 

ağac və s.) yanlarında üz-üzə ya da əks istimaqəmətə baxan Ģəkildə təsvir 

olunurlar”. 

 

 



 

Xədicə Əsədovanın yazdığına görə, xalça naxışları arasında inanclar və 

totemlərlə əlaqədar tipoloji qrupa daxil olan motivlərə də tez–tez rast gəlinir. 

Astral inanclarla bağlı təsvirlərə ―Malıbəylı" kompozisiyalı xalçalarda daha çox 

rast gəlinir. Bu cür xalçalarda əsas göllərin içərisində həm günəşi təmsil edən 

svastika, həm də həndisiləşdirilmiş ―bulud‖ təsvirləri yerləşdirilir. Bu təsvirlərin 

qəbiləni, tayfanı ifadə edən əsas gölün içərisində yerləşdirilməsi bu inancların 

keçmişdə böyük əhəmiyyətə malik olmasını bir daha sübut edir. Xalçalar üzərində 

olan bu cür təsvirlərə əsasən göl əkinçiliklə və ya təsərrufatla məşgul olan tayfanı 

ifadə edir: 

“Gölün mərkəzindəki günəĢ odu, alovu, istiliyi, bulud isə suyu – ilkin təbiət 

ünsürlərinin vəhdətini təmsil edir. Astral inanclarla bərabər tayfalar, qəbilələr, 

xalqlar arasında müxtəlif inanclar da mövcuddur. Zaman keçdikcə bu inanclar 

totemlərlə, dini inanclarla əvəz olunur. Əvvəllər müxtəlif allahlara, ruhlara 

inananlar artıq müxtəlif totemlərə inanırlar. Bir çox hallarda günəĢi xarakterizə 

edən bu cür totemlərə “tovuz quĢu”, “Ģir”, “keçi” və s. heyvan fiqurları daxil idi. 

Xalçalar üzərində isə bü cür totemlərlə bağlı olan elementlərə tez–tez rast 

gəlinir”. 

Tədqiqatçı S.V. İvanovun təbirincə desək, milli ornament hər bir xalqın 

bədii mədəniyyətinin yüzillərlə yaşayan ən dözümlü elementidir. Bu baxımdan 

kökü Neolit-Eneolit dövrlərinə qədər uzanan, Tunc dövründə yeni elementlər 

qazanan piktoqrafik və ideoqrafik mahiyyətli xalça naxışlarımız da istisna deyildir. 

Eyni sözləri qayaüstü rəsmlər və damğalar haqqında da demək mümkündür. Məhz 

bu rəsm və damğaların sayəsində Kür-Araz mədəniyyəti dövrü maldarlarının 

Gəmiqaya (Azərbaycan) – Timərə (İran yaylası) – Saymalıtaş və Tenir Too 

(Qırğızıstan) istiqamətində, eləcə də digər istiqamətlərdə gerçəkləşdirdikləri 

miqrasiyalarını izləmək mümkündür. 

 

Qədim köçlər  

 

Kür-Araz mədəniyyətinin yerli köçəri maldarlar tərəfindən Orta Asiyaya 

daşınması nəticəsində məşhur Anau (Türkmənistan, e.ə III minillik) və Andronova 

mədəniyyəti (Qazaxıstan, Ural, Sibir və Orta Asiya, e.ə. III-II minilliklər) peyda 

olmuşdur. Söhbət eradan əvvəl III minilliyin sonları – II minilliyin əvvəllərində 

baş vermiş böyük köçdən gedir.  

E. ə. III minillikdə, yəni heyvandarlığın gur inkişafı, atın əhliləşdirilməsi 

və arabanın kəşfindən sonra Qafqazdan və ətraf bölgələrdən Kür-Araz mədəniyyəti 

dairəsinə daxil olan soy və boyların, başqa sözlə, prototürklərin şərq istiqamətində 

böyük köçü başladı. Belə hesab edilir ki, buna yeni və geniş otlaq sahələrinə olan 

ehtiyac səbəb olmuşdu. Demoqrafik partlayış və heyvan sürülərinin sayının kəskin 

artımı, otlaq sahələri uğrunda gedən mübarizənin ağırlığına tab gətirməyən boyları 

yeni məkanlar axtarmağa məcbur edirdi. Əhalisi heç də sıx olmayan, otlaq sahələri 

və su ehtiyatları ilə olduqca zəngin Avrasiya çölləri maldarlıqla, əsasən də at, öküz 

ilxıları, keçi və qoyun sürüləri bəsləməklə məşğul olan çobanların diqqətini 

çəkməyə bilməzdi.  



Gəlmələr hələ də daş dövründə yaşayan, yığıcılıqla məşğul olan yerlilərə 

qətiyyən mane olmurdular. Hətta olmuş olsaydılar belə, primitiv daş alətlərlə 

silahlanmış aborigenlər onların oxları və sürətli atları qarşısında nə edə bilərdilər 

ki?   
 

 
 

 
 

 
 
Serbiya ərazisindən tapılan və Tunc dövrünə aid olan damğalar 

 

Lakin bu köçlərin başlaması ilə Kür-Araz mədəniyyətinin indiki Suriya və 

Şərqi Anadoluda sona yetməsinin eyni vaxta təsadüf etməsi həmin ərazilərdə 

yarımvəhşi və davakar hurri tayfalarının peyda olması və əski türk yurdları olan 

Subartu və Mitan (Matiena) ərazilərini işğal etməsi ilə əlaqədar ola biləcəyini də 

söyləməyə ciddi əsas verir. Akademik Melikaşvili bu faktın arxeoloji xronologiya 

ilə tam təsdiq olunduğunu söyləyərək bildirir ki, gəlmələr protoqafqaz dillərində 

danışırdılar. Əsrlər sonra bölgədə Urartu dövlətinin əsasının qoyacaq bu tayfalar 

ərazidə yeni mədəniyyətin və dil arealının əsasının qoydular.  

Dövrün metaltökmə, metalişləmə, dulusçuluq, toxuculuq, maldarlıq, 

arabaçılıq və s. kimi ən mütərəqqi texnologiyalarına sahib olan, ölülərini 

kurqanlarda dəfn edən, Ön Asiyadan Mərkəzi Asiyaya köçməyə məcbur olan  bir 

çox türk boylarının arxeoloji izlərinə Qazaxıstan və Orta Asiyanın hər tərəfində, 

özü də kütləvi şəkildə rast gəlmək mümkündür. Arxeoloji araşdırmalar nəticəsində 

kütləvi köçlərin ən intensivləşdiyi dövrün e.ə. II minilliyə, daha dəqiq desək, e. ə. 

1800-1600-ci illər arasına təsadüf edir. Bunun nəticəsində Kür-Araz mədəniyyətinə 

qohum və onun törəməsi olan iki mədəniyyət: Qərbdə (Dnepr və Volqa çayları 

arasında) ―kərtmə mədəniyyəti‖ adı ilə məşhur olan mədəniyyət, Volqadan şərqdə 

isə Qazaxıstan və Cənubi Sibiri əhatə edən və ilk dəfə tapıldığı yerin adı ilə 

―Andronovo‖ adlanan mədəniyyət formalaşmış oldu. Nəticədə bugünkü türk 



coğrafiyasını başdan-başa əhatə edən, genetik cəhətdən vahid bir mədəniyyətin – 

prototuran mədəniyyətinin əsası qoyuldu.  

 

 

 
 

Andronovo mədəniyyətinin yayıldığı ərazilər 

 

 
 

Kərtmə mədəniyyətin Ukrayna ərazisindəki izləri 

 

S. Q. Klyaştornıy və T. İ. Sultanovun birgə qələmə aldıqları ―Qazaxıstan: 3 

min ilin salnamə‖ adlı kitabda yazdıqlarından belə məlum olur ki, Andronovo 

mədəniyyətinin Qazaxıstan və Güney Ural bölgələrində öyrənilməsi istiqamətində 

aparılan tədqiqatlar nəticəsində bu zəngin mədəniyyətin əhatə dairəsinin təkcə 

Qərbi Sibir və Yuxarı Yenisey vadisi ilə məhdudlaşmadığı, onun köklü izlərinə 

Mərkəzi Tyanşan, Tacikistan və Əfqanıstanda da rast gəlindiyi üzə çıxmışdır. 

Hətta bu mədəniyyətin izlərinə hətta Şimali Pakistanda, Svat vadisində də rast 

gəlinmişdir: 

“Bununla belə, Qazaxıstan və Uralın ona bitiĢik hissəsi andonovalılıların 

köklü ərazisi olaraq qalır. Çünki sözügedən mədəniyyətin ən qədim abidələri məhz 

həmin ərazidən tapılmıĢdır. Onların üzə çıxarılması böyük bir arxeoloqlar 

sülaləsinin əməyi sayəsində mümkün olmuĢdur”.  

 



 
 

Andronovo mədəniyyətinin daşıyıcıları da kəllə quruluşlarına görə eynən  

Kür -Araz mədəniyyətinin insanları kimi avropoid irqinin kaspi (oğuz) qoluna aid 

idilər 

 

Arxeoloji araşdırmalar göstərir ki, Andronova mədəniyyətinin və onun 

Qərb - Avropa qolu olan kərtmə mədəniyyətinin yayıldığı bütün ərazilərdə 

əkinçilik və maldarlığa əsaslanan vahid məişət-təsərrüfat və mədəniyyət sistemi 

mövcud olmuşdur. Çay vadilərində, bol otlaqlı düzənliklərdə kənd və qəsbələr 

salan ―andronovolular‖ın həyatında ov və balıqçılıq bir o qədər də əhəmiyyətli rol 

oynamırdı. Onlar mahir metallurqlar idilər. Zəngin mis və qalay mədənlərinə sahib 

idilr və Qərb ölkələrinə metal məmulatlar ixrac etməklə məşğul idilər. Metal 

əritmə və tökmə ən yüksək səviyyədə idi. Dağ mədənçiliyi də çox yüksək 

səviyyəyə ulaşmışdı. Onlar Qazaxıstan və Altayda mis hasilatı ilə məşğul 

olurdular.  

 

 
Kərtmə mədəniyyətinə aid keramika və üzərindəki damğa yazısı 

 

Rus və Avropa alimlərinin bir qismi sözügedən mədəniyyətin prototuran, 

yəni türk mədəniyyəti olduğunu inkar edir, bu mədəniyyəti yaradanların guya hind-

Avropa irqlərinin ulu babaları olduqlarını sübut etməyə çalışırlar. Onların əsas 

arqumenti kimmer – iskit- sak mədəniyyətinin öz köklərini bu mədəniyyətdən 

alması, kimmer-iskit-sakların isə bir çoxları tərəfindən irandilli, geniş anlamda 



hind-Avropalı hesab ediməsi təşkil edir. Lakin onların bu fikrinə qarşı çıxanlar da 

az deyil. Onlar bu qədim metallurqların, eləcə də onların törəmələri olan kimmer-

iskit-sakların türk olduğunu bildirir və bu məsələni sübuta heç bir ehtiyacı olmayan 

fakt hesab edirlər. Belələri iddialarını sübut etmək üçün, təbii ki, əsas arqument 

kimi hər addımda gözə dəyən türk damğalarını misal çəkirlər və bu fakta qarşı əks 

arqument tapmaq çox çətindir, əslində isə heç mümkün də deyil. 

 
1953-cü ildə A. A. Formozov Volqa sahillərində və Qazaxıstanda aparılmış 

arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən və e. ə. II-I minilliklərə aid edilən tapıntıları 

təsvir edrkən, onlardan bəzisinin üzərində bulunan runik işarələrdən, daha dəqiq 

desək, damğa yazısından da söhbət açmış və onları dərc edirmişdi. Fəqət Kür-Araz 

mədəniyyəti dövrünün damğalarını xatırladan və hətta onlarla eynilik təşkil edən 

bu işarələr sonradan ―unuduldu‖: 

Formozov sonrakı dövrlərdə Qədim Xarəzm (Özbəkistan) ərazisində 

apardığı arxeoloji qazıntılar zamanı da anoloji işarələrlə üzləşdi. Fəqət onun bu 

tapıntıları da yuxarıdan gələn əmrlə ―unutduruldu‖. 

 

 
 

Kür-Araz mədəniyyəinin yerli köçəri maldarlar tərəfindən Orta Asiyaya 

daşınması marşrutunun önəmli bir parçası olan ―Timərə (İran yaylası) – Tenir Too 

(Qırğızıstan)‖ marşrutu da böyük maraq çəkməkdədir. Gəmiqaya təsvirlərinin 

uzantısını Trmərədə müşahidə etdiyimiz kimi, Timərənin də məntiqi davamını 

Tenir Toodakı qayaüsü təsvirlərdə görürük.  

Yusif Balasaqunlu adına Qırğızıstan Milli Universitetinin dosenti 

Kubatbek Tabaldiyev və Qırğızıstan Milli Universitetinin muzey laboratoriyasının 

bərpaçısı Çanırbek Joldoşovun yazdıqlarından belə aydın olur ki, Temir Too 

abidəsi Son Tunc – Erkən Dəmir dövrünə aid edilir. Yəni buradakı abidələr Nüvədi 

yazısının yaşıdıdır. Gəmiqaya, Nüvədi və Timərədə olduğu kimi, burada da hər 

tərəf başdan-başa qaya üzərində cızılmış keçi rəsmləri ilə doludur. Gəmiqaya və 



Timərədə rast gəlinən digər motivlərə, o cümlədən vəhşi quşla ov edən atlı 

rəsmlərinə Tenir Tooda da eyniylə rast gəlinməkdədir.  

 

     
 

Nüvədidən fərqli olaraq, Tenir Tooda rastlanan yazı nümunələrinin sayı 

olduqca çoxdir və bu yazıların əsas xüsusiyyəti odur ki, onlarda sözlər bir-birinə 

bitişik yazılmışdır və onları ayıran heç bir işarədən istifadə edilməmişdir.  

 

    
 

           
 

       
 

 
 

İstər Nüvədi, istərsə də Tenir Too yazıları sübut edir ki, türk yazısı artıq Son 

Tunc-Erkən Dəmir dövründə artıq tam formalaşmışdı. Üstəlik də Son Tunc 



dövründə Orta Asiya ərazisi də artıq Kür-Araz mədəniyyətinin təsir dairəsinə daxil 

idi. Bunu təkcə Qırğızıstandan deyil, Qazaxıstan və Özbəkistandan tapılan çoxsaylı 

maddi mədəniyyət nümunələri birmənalı şəkildə sübut etməkdədir. 

Risbek Alimovun yazdığına görə, əski türk-run yazılarının yayılma 

coğrafiyası çox genişdir. Bu baxımdan Buxaradan (Özbəkistan) təqribən 100 km. 

şimalda, Qızılqum səhrasında yerləşən Kulçuktav dağının güney yamacında 

oyulmuş Tozbulaq yazısını, Qırğızıstanın güneyindəki Talas vadisi, Qazağıstan və 

Özbəkistanın Frqanə bölgəsində bulunan yazıları  misal çəkmək olar. Hazırda 

Qırğızıstandan tapılan və əksərən çaydaşı üzərində cızılan 20, Qazaxıstandan əldə 

edilmiş 14 ədəd və Fərqanə vadisindən tapılan və əsasən keramika qırıntıları 

üzərində qeyd edilmiş olan 17 ədəd yazı nümunəsi məlumdur. Onların bir qismi 

1896-cı ildə V. A. Kallaur tərəfindən üzə çıxarılmışdır. Və o vaxtdan bu yana 

keçən yüz il ərzində digər yazılar da üzə çıxarılmışdır. Konkret olaraq, Tenir Too 

yazılarına gəlincə, onlar 1998-ci ildə Kubatbek Tabaldiyev tərəfindən aşkar 

edilmişdir və üst-üstə cəmi 8 mətndən ibarədirlər. 

 

 
 

I Mətn 

 

Transliterasiyası: R2T1MS1G1WN1K1(A) 

Transkripsiyası: Er atım Asiq on ok a 

Tərcüməsi: Ər adım Asiq on ox 

 

 
 

II Mətn 

 

Transliterasiyası: R2T1MS1G1WN1K1(A) 

Transkripsiyası: Er atım Asiq on ok a 



Tərcüməsi: Ər adım Asiq on ox 

 

 
 

III Mətn 

 

Transliterasiyası: MWN1D1AYL2Y2R2( )T1K1ŞR2T1MS1G1WN1K1(A) 

Transkripsiyası: Munda il yer ü ( ) T1K1Ş Er atım Asiq on ok a 

Tərcüməsi: Burada el və yer ... Ər adım Asiq on ox 

 

 
 

IV Mətn 

 

Transliterasiyası: PAL1YR2T1MS1G1WN1K1(A)Y2R2Y1R1ŞM( ) 

Transkripsiyası: Palı (?) Er atım Asiq on ok a, yer yaraşım 

Tərcüməsi: Apalı (?) Ər adım Asiq on ox, yer yaraşım 

 

 
 

V Mətn 

 

Transliterasiyası: R2T1MS1G1WN1K1(A)Y2R2Y1R1ŞM 

Transkripsiyası: Er atım Asiq on ok a, yer yaraşım 

Tərcüməsi: Ər adım Asiq on ox, yer yaraşım 

 

 
 

 

VI Mətn 

 

Transliterasiyası: MWN1D1A( )L2Y2R2(T1)(K1)R2T1MMK1P 

Transkripsiyası: Munda il yer ü ( ) T1K1 Er atım MK1P 



Tərcüməsi: Burada el və yer ü Ər adım MK1P 

 

 
 

VII Mətn 

 

Transliterasiyası: MW 

Transkripsiyası: M 

Tərcüməsi: Mu 

 

 
 

 

VIII Mətn 

 

Transliterasiyası: K1WM… ( ) (Y1) N1 ( ) 

Transkripsiyası: Okum…( ) ( ) N1 ( ) 

Tərcüməsi: Oxum ( ) ( ) N ( ) 

 

Cənub istiqamətində köç: Ciroft mdəniyyəti və türk yazıları 

 

 
 

İran yaylasının cənub-şərqindən, Ciroft şəhərinin yaxınlığındakı Konar 

Sandal kəndindən 10 ilə yaxın bir müddət ərzində aparılmış arxeoloji qazıntılar  

nəticəsində bir çox qiymətli tarixi material əldə edilmişdir. Kür-Araz 

mədəniyyətinin cənub istiqamətində uzantısı olan həmin materiallar bu 

mədəniyyətin daşıyıcılarının şumerlərlə çox sıx bir mədəni-ticari əlaqədə 



olduqlarını sübut etməkdədir. Daş heykəllər, yonma qablar və saxsı qabların 

üzərində olan naxışların motivləri Türk və Şumer incəsənətınə xas motivlərlə çox 

yaxındır və hətta üst-üstə düşür.  

 

 
 

Bu mədəniyyəti araşdıran və əslən Təbrizli arxeoloq Yüsif Məcidzadə onu 

Şumer mətnlərində ―Aratta‖ kimi adı çəkilən əski dovlətin şəhər qalıqları hesab 

edir və tarixi Arattanın məhz bura olduğunu bildirir. Halbuki, Şumer mətnlərində 

təsvir edilən coğrafi landşaft bu əraziyə qətiyyən uyğun gəlmir və qədim Aratta 

dövləti, bir çox alimlərin əski şumer mətnlərinə istinadən bildirdikləri kimi, indiki 

Güney Azərbaycan ərazisində olmuşdur. İngilis alimləri də Tovratda adı çəkilən 

―Ədən‖ bağları (cənnət) haqda hazırladıqları sənədli filmdə ―Aratta‖nın Cənubi 

Azərbaycan ərazisində olduğunu sənədlər və təkzibedilməz dəlillərlə ortaya 

qoymuşlar.  

 

 
 

Konar Sandal ərazisində aparılmış qazıntılar zamanı bir neçə yazılı lövhə 

əldə edilmişdir. Bu lövhələrin oxunması dünyada tanınmış elamşünas François 

Vallata tapşırılmışdı. O da, ondan başqa Pioter Stain Kler və Yakob Dahil kimi 

daha iki tanınmaş elamşünas bu yazıların Elamca olduqlarını ehtimal etsələr də, 

onları Elam dilinin köməyi ilə çözə bilməmişlər. Ona görə çözə bilməmişlər ki, 

qədim türk yazıları ilə tanış deyillər.  

Arxeoloq Yusif Məcidzadə isə onların proto-elamca olmadıqlarını düşünür. 

Çünki həmin yazılar qədim Elam sınırlarından çox uzaq bir arealdan tapılmış və 



Elamın məlum ərazisi ilə qətiyyən uyğun gəlmir. Odur ki, o bu yazıları proto- 

Elam adlandırmağın doğru olmadığnı söyləmiş, onların proto-İran adlandırılmasını 

təklif etmişdir. Amma hörmətli alim unutmuşdur ki ―İran‖ sözü siyasi bir termindir 

və bu yaylada ―İran‖ adında heç bir xalq heç vaxt mövcud olmayıb. Ona görə də 

bu təklifi uğurlu saymaq olmaz. Lövhədəki yazı işarələrinin izini proto-Elam 

yazılarında deyil, qədim türk damğalarında və onlardan törəmiş Orxon-Yenisey 

abidələrində açıq-aşkar görmək olur.  

Fikrimizcə, bu lövhələrin araşdırılması əski türk əlifbasının təşəkkül və 

inkişaf tarixi ilə məşğul olan alimlərimizə çox yardımçı ola bilər. Əski türk 

əlifbasındaki işarələrin bəzilərini damğa formasında Son Eneolit və Erkən Tunc 

dövrün aid qaya rəsmlərində, o cümlədən Qobustan və Gəmiqaya təsvirləri 

içərisində görmək mümkündür, amma bu yazılardakı bəzi həndəsi fiqurları 

xatırladan işarələrin haradan gəldiyi və yarandığı haqda bir söz söyləməkdə 

çətinlik çəkirik. Şərti olaraq ―Ciroft yazısı‖ adlandıracağımz mətnlərdəki işarələrin 

səslənişini müəyyən etməkdə bizə Orxon-Yenisey əlifbasının işarələri yardımçı 

olmaqdadır və onları səsləndirmədə çətinlik çəkməyəcəyik. Oxucularda əyani 

təsəvvür yaransın deyə, burada həm ―Ciroft‖, həm də Orxon-Yenisey mətnlərinin 

hər ikisinin, eləcə də proto-Elam mətnlərinin əks olunduğu nümunələri təqdim 

etməyi məqsədəuyğun hesab edirik: 
 

 
 

Proto-Elamca yazıldığı hesab edilən Sialk lövhəsi 
 
 

 
 

Ciroft 1 



 
 

 
 

 
 

 
 

Orxon-Yenisey yazılarından nümunələr 



 
 

Proto Elam yazı nümunəsi 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Gördüyümüz kimi, ―Ciroft yazısı‖ ilə proto-Elam yazısını vahid yazı sistemi 

kimi nəzərdən keçirmək qətiyyən doğru deyil, hərçənd, bəzi alimlər bunları eyni 

yazı sistemi hesab edirlər. Doğrudur 1-ci şərti ―Ciroft yazısı‖ lövhəsinin 5-ci 



sətrində 3 işarə proto-Elam işarələri ilə ortaqlıq təşkil edir, amma qalan işarələrin 

hamısı əski türk əlifbasında mövcuddur. 

Bu oxşarlıq bizə imkan verir ki, lövhədəki yazını türk əlifbası əsasında 

transkripsiya edək və mətni türk dili əsasında oxuyaq. Qədim şərq tikili ənənəsini 

nəzərə alaraq arxeoloqlar bu gil lövhələri Şahlıq yazısı (Royal Inscription ) 

adlandırırlar, belə ki qədim məbəd, saray və önəmli binaları tikərkən binanın nə 

məqsədlə, hansı şah tərəfindən inşa edildiyi tikilinin qıraq bucağında kitabələr və 

bəzən kərpiclər üzərində həkk edilirdi. Lakin lövhənin türkcə traskripsiyası yazının 

bu funksiyanı daşımadığını, sadəcə qədim bir tibbi bəlgə olduğunu göstərir.  
 

 

 
 

 

1. Sak-Şak MaŞ iZÇi ZaKaNT QaN 

2.MaD MaD əM KəMŞiZ əMəQ aZ  

3.ZŞ...DN ZoKaN ZoKaN iKiŞ 

4.......Ş?K aNTıŞ aNTıŞ KıZ 

5.uZuS MuNU BİNLİ SULuTaKİ 

Sözlərin açıqlaması :  

SaK-Şak : Saq-Saq ; Bilin, Xəbəriniz olsun (DLT ).  

MaŞ : Baş, Başçı. Qədim Şumer mətnlərində dövlət idarəçiliyində ―Maş-

Maş‖ kahin-vəzir vəzifəsi anlamında işlənib.  

iZÇi: İzi ; Sahib, Ağa, Sərvər . Bu üzdən tanrıya da izi deyilir. Bu mətndə 

Hökmran mənasında işlədilib. Burada ―Çi‖ sözdüzəldici şəkilçisidir. .  

ZaKaNT QaN : Şəxs adı. Çox ehtimal həmin vilayətin hakimi olmuş. 

Göründüyü kimi sözün sonundakı ―QaN‖ kəlməsi kan, xan sözünü ifadə edir və 

türklərdə ən qədim titullardan sayılır. Elə həmin dövrlərə aid Elam şahlarından 

―Tiri Kan‖ şah adına da rast gəlirik. 

MaD MaD : Bat-Bat , Bəng otu. (Dərman bitkisi)  

əM : Dərman, Əlac.  



KəMŞiZ : Ağrısız , dərdsiz . Kəm ; Xəstəlik (DLT).  

əMəQ : Əlac etmək. Əm sözündən yaranan feil. Əmləmək ; dərman etmək 

(DLT)  

a Ẑ: Sağalmaq. Yaxşılıq və uğurluq əlaməti (DLT).  

ZoKaN ZoKaN : Soğan-Soğan (soğanlar).  Şumer dilində ismin cəm şəkli bu 

formada, yəni onun iki dəfə təkrar edilməsilə yaranırdı. Çağdaş Azərbaycan dilində 

də bu hal  həl də qalmaqdadır. Məsələn: ev-ev gəzmək // evləri gəzmək (ev-ev // 

evlər); damcı-damcı göl olar // damcılardan göl olar (damcı-damcı // damcılar) və 

s. 

 
 

iKiŞ : Xəstəlik.  

İg ; Xəstəlik (DLT).  

aNTıŞ aNTıŞ : Andız otu. Xalq təbabətində dərman kimi işlənən bitgi 

(Az.DİL). Anqduz ; bu bitginin kökü qarın ağrısı üçün işlədilir (DLT). 

KıZ : Dəyərli, Nadir tapılan nəsnə (DLT).  

uZuS : Uyuz , qoturluq (ola bilsin mətndə "Qızılca" xəstəliyindən danışılır). 

Uzuz (DLT) 

MuNU : Xəstəliyi . Mun ; Xəstəlik , eyib (DLT) 

BİNLİ SULuTaKİ : Bənizi (dərini) suluq edər . 

 

Bu günkü türkcəmizcə : 

1. Bil ey baş hökmran ―Zakant qan‖ 

2. Bat-bat ağrı kəsici dərmandır, sağaldır. 

3. ...... Soğanlar (çox saoğan yemək), xəstəliyi 

4. .......Andız dəyərli 

5. Uyuz xəstəliyi bəni (dərini) suluq edər. 

 

Cirofrdan tapılmış bir qab üzərindəki damğalarda böyük maraq kəsb 

etməkdədir. 

 

 



 
 

Sözügedən qabın üzərində əski türk yazılarında sıx-sıx rast gəlinən (nt ) və 

(lt) işarələri diqqəti cəlb etməkdədir. Bunlar əski türk yazı sistemində rastlanan 

diftonqlardır. Onların vasitəsilə yuxarıda ―ant‖ və altda ―alt‖ sözləri yazılıb. Anta 

sözü əski türkcədə yerlik hal əvəzliyidir və ―orada‖ deməkdir. Şumer mətnlərində 

isə ―An-ta‖ yuxarı dünyaya, göy aləminə işarədir. An sözü özlüyündə göy, səma 

aləmini bildirir. Ola bilsin ki, burada sadəcə qabın yuxarı və aşağı hissələri 

bildirilmişdir. Amma qabdakı yazı mifoloji anlamda yuxari və aşağı dünyalara ( 

göyə və yerə ) inancı əks etdirməkdədir. Xatırladaq ki, əski türklərdə yerə və göyə 

müqəddəs varlıqlar kimi and içilməkdəydi . Kül Tigin abidəsində isə ―Üzə kök 

tengri asra yağız yer kılıntukda‖ ( Üstdə mavi göy, altda qonur yer yaradıldıqda ) 

cümləsi yer almaqdadır ki, bu da məhz həmin inancla bağlıdır. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Kür-Araz mədəniyyətinin daşıyıcılarının müxtəlif 

istiqamətlərdə, o cümlədən Mərkəzi Asiya istiqamətində köçlər etməsi ilə Kür-

Araz mədəniyyətinin indiki Suriya və Şərqi Anadoluda sona yetməsinin eyni vaxta 

təsadüf etməsi həmin ərazilərdə yarımvəhşi və davakar hurri tayfalarının peyda 

olması və əski türk yurdları olan Subartu və Mitan (Matiena) ərazilərini işğal 

etməsi ilə əlaqədar olub. Maraqlıdır ki, işğal edilmiş Subartunun işğalaqədərki əsas 

sakinləri olmuş subar türklərinin bugünkü nəsli hesab edilən çuvaş türklərinin 

genetik yaddaşında əski ata yurdları ilə bağlı bir çox xatirələr ilişib qalmışdır.  

Sözügedən bölgənin, yəni Şərqi Anadolu və Azərbaycanın, başqa sözlə Ön 

Asiya və Qafqazların ilkin türk yurdu olduğunun ən gözəl sübutlarından biri də 

çuvaş türklərinin miflərində qorunub saxlanmış Ön Asiya tanrılarının adlarıdır ki, 

bu barədə tanınmış çuvaş etnoqrafı Dmitri Madurov ―Çuvaşların ənənəvi dekorativ 

sənəti və bayramları‖ adlı monoqrafiyasında məlumat verməkdədir. Alimin 

yazdığına görə, çuvaşların mədəniyyətində qədim əkinçi xalqların tanrılarının izləri 

görünməkdədir. Məsələn,  

Tura // Tora (çuv.) – Tora (qədim Misir), Tara (hind). 

Amatura (Messopatamiya) – Ama Tura (çuv.) – tanrıların anası. 

Si Duru (Messopatamiyada tanrıların sahibəsi) – Si Turri (çuv. tanrıların 

üzərində olan). 

Turtur (Mes. Tanrı Dumuzinin anası) – Tur Tur (çuv. Tanrılar tanrısı) 

(Дмитриев, 1997, с. 137). 

Ereşkiqal (Mes. Ölüm dünyasının sahibi) – Esrel (çuv. Ölüm tanrısı). 

Tiamat (Mes. Yeraltı dünyanın şər ruhlarından biri) – Xəyamat (çuv. Yeraltı 

dünyanın şər ruhlarından biri). 

Apsu (Mes. Yeraltı şirinsulu okean) – Ap su (çuv. Şirin su). 

Soxmet (Misir, yandırıcı günəş və müharibə tanrıçası, tanrı Ptaxın qızı) – 

Sexmet (çuv. Müharibə tanrıçası. Çuvaş mifologiyasında Messopatamiya 

ikonoqrafiyasına uyğun olaraq, aslan bədənli, qız başlı varlıq kimi təsvir edilir).  

Bu uyğunluq sistem təşkil etdiyindən onu qətiyyən təsadüf saymaq mümkün 

deyil. Üstəlik də qədim mixi yazılar çuvaş türklərinin əcdadları hesab edilən 

suvarların Ön Asiyada, daha dəqiq desək, Mesopotamiyada, yəni İkiçayarasında 

yaşamış olduqlarından soraq verir. 



Maraqlıdır ki, bu gün çuvaşlar arasında yayğın olan şəxs adlarının bir qismi 

qafqazdilli hurri adlarını təkrarlayan teomorf adlardır. Məsələn: 

Savuşka (çuv.) – Şavuşka (hurrilərin məhsuldarlıq və qələbə ilahəsi); 

Tilə (çuv.) – Tilla (Hurrilərin şimşək tanrısı Tessobanın dana şəklində təsvir edilən 

oğlu); 

Urey (çuv.) – Urey (Misir-hurri qoruyucu ruhu. İlan kimi təsvir edilir); 

Şamakka (çuv.) – Şemike (Hurrilərdə günəş tanrısı) və s 

Çuvaş türklərinin etnik yaddaşında əski ata yurdları ilə bağlı bir çox xatirələr 

qaldığı kimi, qədim Matienanın hürrilərəqədərki sakinləri olmuş qaraqalpaq 

türklərinin də etnik yaddaşında əski ata yurdları ilə bağlı bir çox xatirələr ilişib 

qalıb. 

Belə hesab edilir ki, qaraqalpaqların müstəqil etnos kimi formalaşması Orta 

Asiyada, Aral gölü ətrfındakı geniş çöllərdə baş vermişdir. Fəqət bu xalqın şəcərə 

miflərinin, əfsanə və rəvayətlərinin öyrənilməsi onun ilkin formalaşma 

mərhələlərinin Orta Asiyadan çox-çox kənarda, Ön Asiya və Qafqazda, daha dəqiq 

desək Azərbaycan və Şərqi Anadolu ərazisində baş verdiyini, etnik köklərinin isə 

minilliklərin dərinliklərinə qədər uzandığını söyləməyə əsas verir.  

Bəri başdan qeyd edək ki, qaraqalpaq türklərinin folklorunun, o cümlədən 

şəcərə folklorunun öyrənilməsində uzun müddət Xarəzm ekspedisiyasında çalışmış 

S. P. Tolstov və T. A. Jdankonun, eləcə də atasının işini davam etdirən L. S. 

Tolstovanın ölçüyəgəlməz xidmətləri olmuşdur. Onlardan S. P. Tolstov  

qaraqalpaq türklərinin hazırda məskun olduğu əraziləri vaxtilə belə xarakterizə 

etmişdi: 

“Aralətrafı bölgə Ģimali Avrasiya çölləri ilə Orta Asiyanın dağlıq ön və 

cənub regionlarını Hindistanın və Cənubi Avrasiyanın orta düzənləri ilə 

birləĢdirən, hind-Avropa elementinin  etnogenez və qlotogenezinin baĢ verdiyi 

önəmli məkandır”. 

Qaraqalpaq türklərinin çoxəsrlik etnik formalaşma dövrü ərzində bu 

coğrafiyadan keçən qədim miqrasiya yollarından xeyli qidalanaraq, öz 

mədəniyyətini, o cümlədən folklorunu nəzərəçarpacaq dərəcədə zənginləşdirə 

bildiyini, bu üzdən də bu xalqın folklorunun tarixin ayrı-ayrı dövrlərini əks 

etdirdiyini yazan L. S. Tolstovanın fikrincə, kök etibarilə qıpçaq olan, sonrakı 

dövrlərdə oğuz və peçeneklərə qaynayıb qarışan qaraqalpaqların etnik şüurunda 

yad təsirlər də az rol oynamamışdır. T. A. Jdanko bu xalqın etnik köklərindən 

birinin sak-massagetlərlə və e.ə. Vll-ll əsrlərlə bağlı olduğunu ehtimal. L. S. 

Tolstova isə bir qədər də irəli gedərək, bu köklərin daha qədim əsrlərə və Ön 

Asiya, Qafqaz və Azərbaycan ərazilərinə uzandığını təsbit edə bilmişdir. Fəqət o, 

bu xalqı sonradan türkləşməyə məruz qalan irandilli xalq saymış, bu da ondan 

qaynaqlanmışdır ki, xanım Tolstova onların rəvayətlərini özbək-sartların mənşəyi 

barədə Məqdisi (X əsr), Yaqub Həməvi (Xlll əsr) və Həmdullah Qəzvininin (Xlll-

XlV əsrlər) qələmə aldıqları rəvayətlərlə qarışıq salmışdır. Bununla belə, o, 

―Qaraqalpaqların tarixi folkloru bu xalqın etnogenezinin və etnomədəni 

əlaqələrinin öyrənilməsinin əsas mənbəyi kimi‖ adlı çox sanballı məqaləsində 

qaraqalpaq xalqını təşkil edən 6 əsas türk boyundan biri olan myütenlərin bir 



vaxtlar Şərqi Anadolu ərazisində (Urmiya gölündən qərbdə) mövcud olmuş 

Matiena  ərazisində yaşadıqlarını təsdiq etmişdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, qaraqalpaqlar 6 boydan ibarət olmuşlar. Onların ən 

başda gələni myütenlər idi. Bu barədə Bərdahın ―Şəcərə‖sində belə deyilir: 

 

Myüten, Konqrat, Qıyat, Qıpçaq, 

Keneges, Manqıt – bunlar bir bıçaq. 

Qaraqalpaqın bütün altı boyu, 

Yurdlarını itirdi, onlarsız qaldı torpaq.  

 

Daha sonra isə əlavə edilir: 

 

Myütenlərin uranı – Ak ġolpan, 

Kiyatların uranı – Aruxan. 

Maykadan konqratlar törədi, 

Bu ikisi  sonda birləĢdi.  

 

Dövrümüzədək ulaşmış myüten motiv və süjetlərindən bu xalqın ata 

yurdunun Güney Azərbaycandakı Urmiya gölü sahilləri olduğu məlum olur.  

Qaraqalpaq-myütenlər və onlarla faktiki olaraq eyni xalq olan və Zərəfşan 

vadisində yaşayan özbək – mitanlardan toplanmış bir rəvayətdə myütenlərin 

(mitanların) bütün fərdlərinin qırğına məruz qalmasından söhbət açılaraq, bildirilir 

ki, sözügedən xalq öz adını Myüten adlı bir şəxsdən alır və həmin şəxsin bütün 

nəsli düşmənlər tərəfindən məhv edilir. Sadəcə, dul arvadı və iki oğlu sağ qalır. 

Mövcud süjetin qaraqalpaq variantında özbək variantından fərqli olaraq, Myütenin 

dul qalan arvadının adı da çəkilməkdədir. O, Ak Şolpan (Ağ Çolpan) adlandırılır. 

Bu da Bərdah ―Şəcərənamə‖sindəki adla üst-üstə düşür.  

Myüten folklorunda ən maraqlı süjetlərdən biri də Myütenin soyundan olan 

və myütenlərin soy babalarından hesab edilən, divin belinə minərək Kap-taunun 

(Qaf dağının) üzərindən uçan Tamin (Tamim) adlı bahadırla bağlıdır. Bəzi 

elementlərinə görə ―Məlik Cümşüdün nağılı‖ adlı Azərbaycan nağılını xatırladan 

bu rəvayətdə Kap-tau myütenlərin məskun olduqları ərazilərin içərisində göstərilir. 

Bu faktı əldə əsas tutan L. S. Tolstova yazır: 

“Biz qaraqalpaq-myütenlərin əfsanə və rəvayətlərində bu xalqın və ya onun 

soy babasının ilkin ata yurdu olan Kap-tau (müasir qaraqalpaqlar bu ad altında 

Qafqaz dağlarını baĢa düĢürlər) ilə tez-tez rastlaĢacağıq. ĠĢin ən maraqlı tərəfi 

budur ki, həmin rəvayət və əfsanələrin bir qismi qaraqalpaq xalqının etnogenezinin  

daha sonrakı dövrlərini, orta əsrlərə aid dövrlərini əhatə edir”. 



 

Ərzurum və Sivas bölgəsində bulunan oğuz damğaları 

 

 

Karataş yaylasından (Türkiyə) bulunan oğuz damğaları 

 

Ərzurum (Türkiyə) və Turfanda (Doğu Türküstan) rastlanmış eyni damğalar böyük 

köçdən xəbər verir 



 

               

Bolqarıstan qayalarında bulunan qayı boyu damğası 

    

Bolqarıstan qayalarında bulunan türk damğaları 

 

         

         

          

       

      

        

       

        



        

         

        

      

 

Altay türklərinin soy damğaları (XIX əsr). Onlardan bir çoxuna KÜR-Araz mədəniyyəti 

dövrü damğaları içərisində də rast gəlinməkdədir. 

 

 

 
 



 

Kür-Araz mədəniyyətinə aid edilən Maykop kurqanından tapılan qızıl bəzək əşyaları 

 
 

Kür-Araz mədəniyyətinin Quzey Qafqazdakı uzantısı olan Maykop mədəniyyətinin 

yayılma coğrafiyası 

 

 
 

Kür-Araz mədəniyyətinin Mərkəzi Asiyadakı uzantısı olan Andronovo mədəniyyətinin 

yayılma coğrafiyası və təsir dairəsi 

 



 

 

Andronova mədəniyyətinə aid tunc əşyalar 

 

 

Andronova mədəniyyətinə aid keramika 

 

Andronova mədəniyyətinə aid yaşayış məskənləri və kurqanlarının planı 



 

Tunc dövründə türk qadın geyimi (Andronovo mədəniyyəti) 

    

Kür-Araz mədəniyyətinin daşıyıcısı olan maldar türk tayfalarının Pakistandakı izləri 

 

  Manna yazısı (Güney Azərbaycan, e. ə. IX-VIII əsrlər) 

Transliterasiyası: M ŞM KŞ YZİ S YZİ DYD 

Transkripsiyası: aMa ŞaM aKaŞı iYeZİ Su iYeZİ DoYDu 

Tərcüməsi: Ana şam ağacının yiyəsi (əyəsi), su yiyəsi (əyəsi) doydu. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-qS2ey9UPzDM/TreWAFYz5YI/AAAAAAAAAL8/xWCBInp53c4/s1600/Ba%25C5%259Fl%25C4%25B1qs%25C4%25B1z.png


 
 

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) qayalıqlarında həkk olunmuş az damğası (Tunc 

dövrü) 

 

 

 
 

Sibirdə, Çu və İlisu çayları vadisindən tapılmış türk tamğalarının tapılma yerlərinin 

xəritəsi (Son Tunc-Erkən dəmir dövrləri) 
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