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1. ETNOLOGIYA   

Qədim yunan sözü etnos tarix boyu müxtəlif mənalarda işlənsə də, 
son iki-üç əsrin elmi ədəbiyatında onun anlam tutumu müəyən çərçivəyə 
salına bilmişdir. Artıq bu söz əvvəlki kimi «bütpərəst», «yadelli», «sürü» 
və sair mənaları deyil, ortaq kultur, dil və milli dəyərləri olan hər hansı 
bir toplumu bildirir. Vaxtilə akad. N. Y. Marrın elmə gətirdiyi etnogenez 
termini artıq etnoqrafiya//etnologiya elmində xalq deyil, etnos terminindən 
istifadəni zəruri etdi, çünki Amerika xalqı, Iran xalqı, həmçinin Azərbay-
can xalqı deyimlərində etnik deyil, ayrı-ayrı etnik kökənli «vətəndaş» anla-
mı vardır. Müxtəlif etnik kökənli xalqların vahid siyasi qurum daxilində 
eyni kultur məkanında yaşaması eyni mədəniyətin daşıyıcıları olan supe-
retnos kimi dəyərləndirilə bilir. Bu baxımdan, özündə müxtəlif etnik kul-
turların toplusunu əhatə edən Azərbaycan xalqının superetnik mədəniyə-
tindən danışmaq olar və bu ayrıca araşdırma mövzusudur, bizim mövzu-
muz isə ümumtürk etnologiyasının tarixi fonunda Azərbaycan türklərinin 
Islamaqədərki tarixi etnoqrafiyasıdır.  

Hər hansı bir etnosun eyni coğrafi ərazidə və eyni siyasi qurum daxi-
lində yaşaması, eyni dildə danışması, eyni dinə tapınması kimi göstərici-
lər etnologiyada ön plana çəkilir. Lakin hər bir konkret etnosun etnologi-
yasını öyrənərkən bu göstəricilərə diferensial yanaşmaq gərəkir. Belə ki, 
ispan dili təkcə ispanların deyil, Latın Amerikasında meksikalı, argenti-
nalı, çilili, kubalıların da danışdığı dildir, yaxud qaraçılar hansı ölkənin 
ərazisində yaşamasından asılı olmayaraq, milli kulturunu saxlayır və 
yaxud karaimlər yaşadıqları müxtəlif ölkələrdə türk dilini və tapındıqları 
yəhudi dinini qoruya bilmişlər. Azərbaycanda isə «dinayrı qardaş» deyimi 
müxtəlif türk boylarının ayrı-ayrı dinə (tanrıçılıq, yəhudi, xristian, islam) 
tapındıqlarından xəbər verir. Burada etnik coğrafiya, arxeologiya, antro-
pologiya, onomastika, folklor, mifologiya, dil və etnogenez məsələləri 
üzərində geniş dayanmağa ehtiyac yoxdur, çünki bunlar sahələr üzrə ayrı-
ayrı Bitiklərdə verilmişdir. 
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1. ETNOLOGIYA   

Qədim yunan sözü etnos tarix boyu müxtəlif mənalarda işlənsə də, 
son iki-üç əsrin elmi ədəbiyatında onun anlam tutumu müəyən çərçivəyə 
salına bilmişdir. Artıq bu söz əvvəlki kimi «bütpərəst», «yadelli», «sürü» 
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bir toplumu bildirir. Vaxtilə akad. N. Y. Marrın elmə gətirdiyi etnogenez 
termini artıq etnoqrafiya//etnologiya elmində xalq deyil, etnos terminindən 
istifadəni zəruri etdi, çünki Amerika xalqı, Iran xalqı, həmçinin Azərbay-
can xalqı deyimlərində etnik deyil, ayrı-ayrı etnik kökənli «vətəndaş» anla-
mı vardır. Müxtəlif etnik kökənli xalqların vahid siyasi qurum daxilində 
eyni kultur məkanında yaşaması eyni mədəniyətin daşıyıcıları olan supe-
retnos kimi dəyərləndirilə bilir. Bu baxımdan, özündə müxtəlif etnik kul-
turların toplusunu əhatə edən Azərbaycan xalqının superetnik mədəniyə-
tindən danışmaq olar və bu ayrıca araşdırma mövzusudur, bizim mövzu-
muz isə ümumtürk etnologiyasının tarixi fonunda Azərbaycan türklərinin 
Islamaqədərki tarixi etnoqrafiyasıdır.  

Hər hansı bir etnosun eyni coğrafi ərazidə və eyni siyasi qurum daxi-
lində yaşaması, eyni dildə danışması, eyni dinə tapınması kimi göstərici-
lər etnologiyada ön plana çəkilir. Lakin hər bir konkret etnosun etnologi-
yasını öyrənərkən bu göstəricilərə diferensial yanaşmaq gərəkir. Belə ki, 
ispan dili təkcə ispanların deyil, Latın Amerikasında meksikalı, argenti-
nalı, çilili, kubalıların da danışdığı dildir, yaxud qaraçılar hansı ölkənin 
ərazisində yaşamasından asılı olmayaraq, milli kulturunu saxlayır və 
yaxud karaimlər yaşadıqları müxtəlif ölkələrdə türk dilini və tapındıqları 
yəhudi dinini qoruya bilmişlər. Azərbaycanda isə «dinayrı qardaş» deyimi 
müxtəlif türk boylarının ayrı-ayrı dinə (tanrıçılıq, yəhudi, xristian, islam) 
tapındıqlarından xəbər verir. Burada etnik coğrafiya, arxeologiya, antro-
pologiya, onomastika, folklor, mifologiya, dil və etnogenez məsələləri 
üzərində geniş dayanmağa ehtiyac yoxdur, çünki bunlar sahələr üzrə ayrı-
ayrı Bitiklərdə verilmişdir. 
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ların yaşam tarixində formalaşan milli-etnik gələnəkləri etnik kultur adı 
ilə öyrənən etnoqrafiya, etnologiya (budun bilimi) elminin tarixi böyük 
deyil. Latınca «becərmə», «qayırma» və «düzəltmə» anlamlarını daşıyan 
colere (kolere) feilindən düzələn kultura sözü təbiətdə doğal yaranan şey-
ləri deyil, insan əli-qolu, bacarığı və zehni ilə yaranmışları bildirir.3   

Tarixi-etnoqrafik araşdırmada etnosun «yerli» anlamında yunanca 
avtoxton, latınca aborigen adlanan boylardan və ya tədqiq olunan əraziyə 
«gəlmə» (emiqrant) boylardan yaranması məsələsi ön plana çəkilir. Dünya 
tarixşünaslığında dərin kök salmış yanlış konsepsiyaya görə Ön Asiyada 
türk boyları yerli deyil, gəlmə xalq sayılır. Azərbaycana gəlmə tarixini 
də heç bir arxeoloji bəlgəyə dayanmayan ayrı-ayrı Azərbaycan tarixçiləri 
m.ö. III minildən üzübəri ta X-XI əsrlərdəki səlcuqlu köçlərinə qədər müx-
təlif dövrlərə aid edirlər.4 Halbuki, «Doqquz Bitik»də yer alan bəlgələrə 
görə Azərbaycan və Güney-Doğu Anadolu prototürklərin Atayurdudur və 
böyük miqrasiyalar vaxtı doğu və quzey ölkələrə getməyib Azərbaycanda 
qalan protoazər boyları oturaq aborigen türklərdir. Burada Urmu teoriyası 
işığında gözdən keçirilən etnoqrafik bəlgələr də həmin gerçəkliyi əks et-
dirir. Saqa-qamər boylarının Ön Asiyayaya qayıdışı ilə başlanan qayıtma-
lar isə zaman-zaman kiçik köçlərlə təkrar olunmuş və yerli türklərlə bura 
qayıdan bozqır türklərinin konsolidasiyası baş vermişdir.  

Toplumun yaddaşında kodlaşmış sosial normaların yaratdığı stere-
otiplər bir etnosu digərindən fərqləndirən əlamətlərdir. Etnosların içində 
yaranan belə fərqləndirici əlamətlər sinxron planda etnosun görkəmi, dia-
xronik planda isə etnosu formalaşdıran struktur elementlərdir. Yeyib-içmə, 
evlənib-boşanma, şadlanıb-kədərlənmə, geyinib-bəzənmə, tikib-toxuma, 
salamlaşıb-vidalaşma və bu kimi yüzlərlə davranış növü, yaşam kulturu 
bütün insanlara məxsusdur, ancaq hər kəs bu hərəkətləri istədiyi kimi deyil, 
mənsub olduğu etnosun qəbul etdiyi normalar çərçivəsində gerçəkləşdirə 
bilir. Burada etnoqrafiya termini etnosun yaşamında görünən etnik kultur 
növlərinin təsvir olunması kimi, etnologiya isə təsvir olunanların funksi-
yasını ümumiləşdirən elm sahəsi kimi qəbul olunur. 

                                                 
3 Latınca kolore deyimində diqqəti çəkən kol (qol) sözü olsun ki, etrusklardan qalmadır. 
4 Geniş bilgi bu məqalə və kitabda verilmişdir:  Həsənov, 2002; 2007, 18-23. 
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Etnogenez probleminin həllində etnoqrafik bəlgələr tutarlı dəlil sa-
yılır, çünki etnosun etnik atributları etnoqrafik tədqiqatda daha aydın gö-
rünür, hətta kiçik etnoqrafik detallar etnosun kimliyi haqqında təsəvvür 
yarada bilir. Örnəyin, Sibir türklərinin dilini tədqiq edən V.V. Radlov iki 
cümlə ilə karaqasların türk və samoyed boylarının qarışması ilə yarandı-
ğını etnoqrafik bəlgələrlə verib onları tanıda bilir: «Karaqaslar gələnəkləri, 
adətləri və geyimlərilə qonşuları tatarlara bənzəyir. Bir qismi isə samoyed 
soyludur, çünki samoyedlər kimi ovçuluqla məşğul olur, maral bəsləyir və 
eynən samoyedlərdə olduğu kimi qış alaçıqları maral dərisilə qurulur».1 
Başqa bir örnək: Antik çağ yazarları skitlərin at südü (kumız) içməsindən 
bəhs edirlər, sonrakı çağlarda bu gələnəyin yalnız bozqır türklərində da-
vam etməsi görünür. Bu etnoqrafik bəlgədən alınan sonuc skit (saqa) boz-
qır boylarının türk olmasıdır, kumız içən skitləri belə etnoqrafik gələnəyi 
olmayan fars, oset, rus və ya erməni (hay) saymaq bilimdışı baxış olar. 

Göründüyü kimi, hər bir xalqın etnoqrafik gələnək və görənəkləri 
onun etnogenezini ortaya çıxaran bəlgələr kimi cox dəyərlidir, kimliyini 
bəlirləyən «pasport» qədər önəmlidir. Etnologiya tarixi coğrafiya, arxeo-
logiya, antropologiya, dilçilik, sosiologiya, teologiya, folklor və mifolo-
giya ilə bağlı elm sahəsi olduğu üçün burada maddi kulturla mənəvi kul-
tur obyektləri vardır.2 Mənəvi kultur göstəriciləri toplumun düşüncəsilə 
yoğrulmuş adət-ənənələri, davranış əxlaqını, ailədaxili və sosial münasi-
bətləri, mərasim və törənləri, inanc, kult və tapınaqları əhatə edir. Bizcə, 
milli etnoqrafiyanın elmi əsasları, nəzəri məsələləri etnologiyanın, etnos 
və superetnosun mədəniyətisə kulturologiyanın tədqiqat obyekti olmalıdır.  

Tanrının yaratdığı doğal (təbii) varlıq xaosun nizama 
salınması kimi dəyərləndirilirsə, insanın fiziki, zehni 
əməyilə ortaya çıxan maddi və mənəvi varlıqlar da 
(araba, silah, musiqi, fəlsəfə və s.) bəşəriyətin kultur 
gəlişməsilə yaranan mədəniyət (sivilizasiya) sayılır. 

Ayrı-ayrı etnosların gələnək-görənəklər toplusu superetnosların kultur-
mədəni dəyəri kimi yeni yaranan kulturologiya elmində öyrənilir. Xalq-
                                                 
1 Радлов, 1989, 88. 
2 İlk dəfə elmi ədəbiyatda A. Şavann (1784) tərəfindən işlənən etnologiya termini XIX 
əsrdə geniş yayıldı və bir sıra “Etnologiya qurumu” (Paris 1839, Amerika 1842) yaran-
mağa başladı. 
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analoji özəlliklərlə müqayisə edilməsi, bu müqayisələrdə sistem yaradan 
paralelliklərin etnoarxeoloji göstərici sayılması elmi tədqiqat üçün məqbul 
metoddur. Bu baxımdan, islamöncəsi türk etnoarxeoloji atributlarının ilk 
qaynaqları Orta Asiyadan Altaya qədər olan ərazilərdə deyil, Ön Asiya-
nın qədim mədəniyət beşiyi olan Dəclə çayının, Van və Urmu göllərinin 
hövzələrində ortaya çıxır. Bu sahədə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, kur-
qan kulturu, bükülü və atlı basırıq adətləri və sair etnoqrafik gələnəklərin 
miqrasiyası Ön Asiyadan başlanmış, Orta Asiya və Quzey Qafqaz üzərin-
dən Avrasiyaya yayılmışdır.  

Çox da qədimə - etnosöncəsi dövrlərə getmədən, 10-12 minil öncə 
yığım dövründən çıxıb istehsal yaşamına keçmiş insanların etnik göstəri-
cilərinin yarandığı ilk mərhələləri ortaya qoyan neolit, eneolit, tunc və 
dəmir çağlarına aid Ön Asiya arxeoloji kulturunun gəlişmə mərhələlərinə 
baxsaq, ortaya çıxan faktlar burada deyilən fikirlərə aydınlıq gətirər. Daş 
alətlərin təkmilləşdiyi son daş dövrünü əks etdirən arxeoloji qaynaqlar 
Azərbaycanda neolitin m.ö.VIII-VII minillləri əhatə etdiyini göstərir.6 
Bu çağın arxeoloji kulturunda maldarlıq, əkinçilik və toxuculuq sahəsində 
irəliləyiş, istehsal məhsullarının artımı, gil qab düzəltmə, dəri işləmə, tor 
hazırlama, paltar tikmə kimi yeniliklər görünür, Kərkük bölgəsində m.ö.VII 
minildə yaranmış Carmo kulturunun, Mosulun güneyində m.ö. 5800-cü 
illərdə formalaşan əkinçi Xasun kulturunun və cəmi üç əsr sonra naxışlı 
saxsı qablar istehsalı ilə seçilən  Xalaf  kulturunun əsasında gerçəkləşir.    

İkiçayarasından Orta Asiyanın güney bölgələrinə qədər böyük bir 
regionda m.ö.VI-V minillər boyu özünü göstərən eneolit abidələri oxşar 
arxeoloji kulturla Azərbaycanın əksər bölgələrini əhatə edir.7 Bu dövr 
bölgələr arasında əlaqələrin artması ilə, prototürk etnosunun formalaşma-
sı, prototürk dilinin gəlişməsi kimi mühüm tarixi ictimai hadisələrlə mü-
şayiət olunur, heyvandarlıq və əkinçiliklə yanaşı metalişləmə, dulusçu-

                                                 
6 Urmu hövzəsində Firuztəpə, Yanıqtəpə, Luristan ətrafında Əbdül-Hüseyn, Təpə-Quran, 
Qəzvindən güneydə Təpə-Zağa, Zaqros dağlarında Carmo, Tell-Şemşar, Mosulda Xasun, 
Arazdan yuxarıda Naxçıvan, Qarabağ neolit abidələri, Şuşa mağarası, Mingəçevir dü-
şərgəsinin alt təbəqəsi, Gəncə ətrafında Gillidağ, Gəncəçay düşərgəsi neolit çağında da-
vam edən Damcılı, Qobustanda bir neçə düşərgə və s. 
7 Orta Asiyada neolit yerli mezolit kulturu üzərində davam etmiş, Kopet-daq və Qara-
qum arasındakı ensiz zolaqda m.ö.VI minildə məşhur Ceytun kulturu yaranmışdır.  
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Bir tərəfdən kultur etnosun quruluşunu təşkil edən komponentlərdən 
olub etnik özəllikləri əks etdirirsə, digər tərəfdən etnik özəlliklər də etno-
sun özünü formalaşdıran faktora çevrilir. Burada qarşılıqlı əlaqə diaxronik 
yöndə konkret bir etnosun çeşidli kultur növlərinin yaranması və yaranmış 
kultur gələnəklərinin həmin etnosu başqa etnoslardan fərqləndirən əlamət-
lərə çevrilməsilə sonuclanır. Bir etnosun müxtəlif kultur növləri birlikdə 
həmin etnosun mədəniyəti kimi qəbul olunur, bir etnosun (xalqın) mədəni-
yəti onun kultur gələnəklərinin (yaşam tərzi, mətbəxi, geyimi və s.) toplu-
sudur. Dünya mədəniyəti belə çeşidlənmiş regional etnik mədəniyətlərin 
müxtəlif xalqlar tərəfindən qəbul olunmuş toplusudur. Bu baxımdan, türk 
mədəniyəti də dünya mədəniyəti sisteminin bir hissəsi olub, ümumbəşəri 
sivilizasiyanın gəlişməsində önəmli yer tutur.  

Əvvəlki bitiklərdə söyləndiyi kimi, prototürk Atayurdu Güney-Doğu 
Anadolu və qədim Azərbaycanın paleolit, mezolit və neolit dövrlərinə aid 
arxeoloji qaynaqlar göstərir ki, antropogenez mərkəzlərindən biri olan bu 
bölgədə daş dövrü boyunca Quruçay, Şanidar, Qobustan, Carmo və di-
gər kulturlar yaranmış, buradakı lokal kulturlar arasında əlaqələr olmuşdur. 
Dünyada ilk davamlı yaşayış məskəni Azıxda ilk ocaq, azıxantrop, Car-
moda ilk saxsı, ilk basırıq, Qobustanda ilk qayaüstü Günəş qayığı rəsmi, 
Urmu-Van arasında ilk təkər-araba, ilk daşbaba gələnəyi məhz proto-
türklərin Atayurdu sınırları içində ortaya çıxmış və ilk maldar-əkinçilik 
mərkəzlərindən biri burada yaranmışdır. Sadalanan «ilk»lərə bu bitikdə 
xeyli əlavə etnoqrafik «ilk»lər də qoşulacaqdır. 

I Bitikdə prototürk, protoazər və azər etnosuna aid arxe-
oloji kulturun etnik çalarlarını imkan daxilində müəyən-
ləşdirməyə cəhd edilmiş, etnik atributlardan qısa da olsa, 
bəhs olunmuşdur. Etnoarxeoloji metodikanın əhəmiyətini, 
etnik tarixin mərhələlər üzrə öyrənilməsində tarixi-müqa-

yisəli dilçilik, paleoqrafiya ilə yanaşı, etnik arxeologiyanın geniş imkan 
açdığını qeyd edən A. Barta yazır: «Təəssüf ki, arxeoloji kulturda etnik 
identifikasiya üçün hələlik vahid metod mövcud deyil».5  

Hər halda, yazılı qaynaqlar dövrünə düşən bölgələrdə türklüyü şüb-
hə doğurmayan arxeoloji kultur özəlliklərinin daha qədim çağlara aid olan 
                                                 
5 Барта, 1985, 11-13. 
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mika və antropomorf plastikada qabarıq göründüyünü yazırlar. Belə ki, 
Naxçıvn Kültəpə I qatında aşkar olunan naxışlı keramika Xalaf kulturuna 
aiddir. İkiçayarasının quzeyində m.ö. V minilə aid çiy kərpiçdən dairəvi 
yaşayış evinə söykənən düzbucaqlı tikililər eynən m.ö. V-IV minillərdə 
Güney Qafqazda təkrar olunur, Bəziləri bu paralelliyi Ikiçayarasından 
Qafqaza, bəziləri də Qafqazdan Ikiçayarasına olan təsir kimi, bəziləri də 
hər iki bölgədəki eyni tikinti üsulunun müstəqil yarandığını söyləyir.10 

Xasun-Samara-Ubeyd arxeoloji kulturunu müqayisəli təhlil edən ta-
rixçi Y. Zablotska Uruk kulturuna qədər Iran və İkiçayarası əhalisini qohum 
tayfalar sayır. Analoji eneolit kulturunu daşıyan Azərbaycan əmək alətləri, 
tikililəri, keramikası ilə Ön Asiya, xüsusilə yuxarı Ikiçayarası erkən əkin-
çilik kulturu ilə yaxınlıq təşkil edir.11 Yarımtəpə III arxeoloji kulturu ilə 
Leylatəpə abidəsində paralelliyi müşahidə edən Azərbaycan arxeoloqları 
yazır: «Belə vəziyət eramızdan əvvəl IV minilin birinci yarısında Qarabağ 
düzənliyində bina salmış qəbilələrin Mesopotamiyadan köçməsinə şübhə 
yeri qoymur».12  

İkiçayarasından üzüyuxarı köç edən boylar m.ö.V minildə Güney 
Qafqazda (Leylatəpə, Böyük-kəsik, Soyuqbulaq, Texut, Berikldebi) xeyli 
iz qoymuş və buradan Quzey Qafqaza keçib orada Maykop kulturunun 
(m.ö. IV-III minil) yaranmasında iştirak etmişlər. Bu kulturun Ubeyd-Uruk 
arxeoloji gələnəklərinin müxtəlif çağları ilə müqayisə oluna bilməsini 
nəzərə alan uzmanlar Ön Asiyadan Qafqazın quzeyinə olan miqrasiyanın 
m.ö. 4000-2300 arasında dalğalarla baş verdiyini yazırlar. Hər halda, qu-
zeyə miqrasiyanın Güney Qafqaz üzərindən olmasını əksər arxeoloqlar 
qəbul edir.13 Urmu nəzəriyəsi də bunu deyir, deyir ki, həmin çağlarda 
İkiçayarası (Mesopotamya) bölgələrindən prototürk boylarının bir hissəsi 
Azərbaycan üzərindən Quzey Qafqaza keçmişdir. 

Məncə, IV minilin ortalarında Araz çayının orta axarında ortaya çı-
xıb III minilin sonunacan davam edən Kür-Araz kulturu məhz həmin köç 

                                                 
10 Мунчаев-Мерперт, 1981, 11. 
11 Абибуллаев, 1982, 37; Мартынов,1982, 83; АЗА, 106; Заблоцка, 1989, 66; Энeо-
лит СССР, 127. 
12 AТ, I, 1998, 100; Son tədqiqatlar (Soyuqbulaq arxeoloji kultur) bu tarixi qədimə çəkdi. 
13 V.A.Qorodsov, M.İ.Rostovtsev, M.Gimbutas, R.M.Munçayev, V.M.Andreyeva və b.  
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luq kimi sənətlərin də formalaşıb inkişaf etməsi, oturaq həyat üçün zəruri 
olan evlərin tikilməsi görünür. Ikiçayarasında VI minil və V minilin or-
tasına qədər Xasun, Samara, Eredu kulturunda əkinçi-maldarlığın çiçək-
lənməsi, V minilin sonu - IV minilin ortalarına qədər isə əkinçilikdə yeni 
süni suvarmanın gəlişdiyi, arx və kanalların çəkildiyi dövrdür. Dəclə çayı 
hövzəsində dalbadal yaranan Xasun, Xalaf, Ubeyd və Uruk lokal kultur-
larının geniş yayılması sıx əlaqələr, kiçik köçlərlə gerçəkləşirdi. Əvvəlki 
gələnəklərin davamı kimi formalaşıb yeniləşən Xalaf  kulturu VI minilli-
yin sonunda yaransa da, V minillikdə inkişaf etdi və onun təsiri daha geniş 
ərazilərdə özünü göstərməyə başladı. 8   

Akstafa rayonu ərazisində Soyuqbulaq basırığında aparılan qazın-
tıların Qafqaz arxeologiyasında yeni önəmli səhifə açdığını vurğulayan 
arxeoloq N. A. Müseyibli yazır ki, bu qazıntılarda alınan nəticələrə görə, 
kurqanların daha öncə yalnız yaşayış məskənləri ilə bəlli olan Leylatəpə 
kulturuna aid olması aydınlaşdı və Güney Qafqazda eneolit çağı əhalisnin 
basırıq özəlliyini öyrənmək imkanı yarandı, kurqan basırıq gələnəyinin  
tarixi burada minil qədimə çəkildi, həm də m.ö. IV minildə Mesopotami-
yadan Qafqaza miqrasiya edən bəzi qrupların köçü ilə bağlı məsələləri 
araşdırmaq üçün ciddi qaynaq ortaya çıxdı.9  

Dərbənd, Borçalı, Van, Mosul, Bağdad, Kəşan, Xorasan, Aşqabad 
boyunca keçən sınırlar içində yaranmış bütöv eneolit kulturunun lokal va-
riantları arasında əlaqələr vardı. Ona görə də, Urmu ətrafına sızan erkən 
əkinçilərin İkiçayarasının quzey bölgələrindən gəlməsi ehtimalı böyükdür. 
Güney və Quzey Azərbaycana Ubeyd kulturunun təsiri m.ö. IV minilin 
ortalarına yaxın artmışdır. Minil sonra Urmu hövzəsində ortaya çıxan Aratta, 
Lulu, Qut, Turuk elləri buradakı prototürklərin ilk siyasi qurumları idi. Ona 
görə də, türk tarixi Urmudan başlanır və bu baxış Urmu teoriyası adlanır.  

Tanınmış rus arxeoloqları Güney Qafqaz arxeoloji kulturunun Xa-
sun, Xalaf və Ubeyd kulturunun təsiri altında olduğunu, bu təsirin kera-

                                                 
8 Mosul-Ərbil civarında - Xasun, Arpaçı, Yarım-təpə II, Təpə-Qavar yaranıb Sincar ova-
lığına, orta Dəcləyə (Çoqa-Mami) yayılan bu kulturun izinə Quzeydə Van gölünə yaxın 
Tilki-təpə, batıda Habur çayı hövzəsində Tel-Barak, Çaqar-Bazar, Aralıq dənizi tərəfdə 
Uqarit III  və doğuda bəzi Azərbaycan abidələrində rast gəlmək olur. 
9 Мусеибли, 2012, 24-25. 
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Leonard Vulley də bu köçü Qafqazdan Anadoluya gələn hetlərlə bağla-
maq istəmişdir.16 Lakin göstərilən bölgələrə Kür-Araz kulturunu daşıyan 
hetlər deyil, Van civarındakı batı prototürklər idi. Çünki hetlərin Anado-
luya Qafqazdan gəlməsini əks etdirən heç bir arxeoloji bəlgə yoxdur, onlar 
Anadoluya batıdan gəlmişlər, həm də o tarixdən 4-5 əsr sonra. Ərzurum 
civarına və Fələstinə bu kulturu daşıyan uruqlar isə Qafqazdan deyil, Van 
gölünün güneyindən çıxanlar idi, çünki bu çağlarda sami uruqları Ikiçay-
arasının quzey bölgələrinə gəlib, buradakı subar boylarını batı və quzey 
yönlərə çəkilməyə məcbur etmişdilər. Bu yerdəyişmə yazılı qaynaqların 
da mövcud olduğu zamanda gerçəkləşdiyi üçün əlavə mübahisəyə ehtiyac 
qalmır, çünki akad mətnləri sami tayfaların yuxarı Ikiçayarasına məhz 
həmin dövrdə gəlməsini ortaya qoyur. 

Prototürk boyları quzeyə də köçmüşlər. IV minilin ortalarından sonra 
yaranan Maykop kulturu, onun üzərində yaranıb sonrakı minil boyu davam 
edərək genişlənən digər lokal kulturlar Güney Qafqaz maldar boylarının 
quzeyə köçməsi ilə yaranmışdı.17 Quzey Qafqazda bir-birini əvəz edən 
arxeoloji kulturlar göstərir ki, tunc dövrünün sonunacan Güney Qafqazla 
əlaqə kəsilməmişdir. Kurqan kulturunu ora aparan boylar bükülü gömmə 
gələnəyini bir müddət saxlasa da, tədricən yerli uzanıq basırıq gələnəyi 
onu üstələmişdir. Görünür, prototürk boylarının quzey köçlərində iştirak 
edən uruq və boylar indiki qaraçay-balkar və kumuq xalqlarının əcdadları 
protobalkar, protokumuq və subarlar olmuşlar.  

Kiçik Asiyada III minillikdə 10-dan artıq arxeoloji kulturun olması 
qeyd olunur.18 Həmin minilin sonunda burada hat, azzi boylarının yaşa-
ması yazılı qaynaqlarda əks olunsa da, arxeoloji kultur çeşidlərinə görə 
burada ən azı 5-6 müxtəlif etnik toplumun varlığı şübhəsizdir. Olsun ki, 
onların sırasında prototürk boyları da vardı.19 Prototürk dilinin parça-

                                                 
16 Woolley, 32-35. 
17 Авдусин, 1977, 96;  ИД, 83. 
18 ИДВ, 1988, 32. 
19 Göytəpə saxsı qablarında cızma-basma naxışlar bütöv Kür-Araz kulturu yayılan əra-
zilərdə göründüyü kimi, Göytəpə, Hasanlu abidələrindəki böyük saxsı qablar üzərində 
yapma spiralvari naxışlar da Borçalı-Qazaxda, Ağrı ətəyi abidələrdə, Ərzurum civarında 
Karaz, Elazığ civarında Xəzərtəpə, Van civarında Yaycı kimi abidələrdə təkrar olunur 
(Исмaилов, 1977, 48-50;  Kınaл, 1987, 48-49). 
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dalğasının nəticəsi idi. Göründüyü kimi, IV minillikdə İkiçayarasından 
doğu bölgələrə çəkilmə prosesi başlanmış, həmin minilliyin ortalarından 
isə artıq böyük miqrasiyalar gerçəkləşmişdi. Bu proses prototürk çağının 
bitməsi, bu dili daşıyanların böyük köçlərə qoşulub Atayurddan uzaqlaş-
ması ilə nəticələndi. Atayurdda qalan prototürk boylarısa burada başlanan 
tunc çağını yaşamağa davam etdilər. Azərbaycanda tunc dövrünün hü-
dudları m.ö. IV minilin ortalarından m.ö. II-I minillərin qovuşuğuna qə-
dər davam etmişdir, ancaq tunc kulturuna aid bir sıra xüsusiyətlər bəzi 
bölgələrdə daha əvvəllərə də aid ola bilər. 

Tunc çağında Azərbaycanda ibtidai icma quruluşu dağılmış, əkinçi-
lik, maldarlıq, metalişləmə, tikinti və digər sənət sahələrində gəlişmə olmuş, 
atçılıq, dəvəçilik kimi yeni sahələr ortaya çıxmış, kurqan kulturu yaranmış, 
təkər və araba icad edilmişdir. Prototürk uruqlarının birləşməsilə boy (bod) 
qurumlarının formalaşması və boyların birləşməsilə budun siyasi qurum-
larının yaranması tunc çağında gerçəkləşmişdir.  

Urmu hövzəsilə Dəclənin sol yaxaları arasında m.ö. IV minilin so-
nunda xırdabuynuzlu heyvanın artmasıyla bağlı heyvandar uruqların dağ-
lıq bölgələrə qalxması yeni-yeni yaşayış məskənləri salınmasına səbəb ol-
muşdu. Gəlişmiş kultur təbəqələri üzə çıxan Luristan qazıntıları III mini-
ləcən əkinçi-maldar sakinlərin çoxaldığını, yeni kiçik yaşayış məskənləri 
salındığını göstərir. Zaqros dağları və onun ətəklərində Çiqa-Sabza, Təpə-
Badxur, Çiqa-Kabud, Bataki, Çiqa-Bala kimi abidələr arxeoloji baxımdan 
geniş tədqiq olunmayıb, buradakı Təpə-Cəmşidi abidəsi Qiyan ilə eyni 
xarakterlidir. 14   

O. H. Həbibullayevə görə, yerli eneolit kulturu üzərində yaranan 
Kür-Araz kulturunun ilkin özəyi Arazın orta hövzəsi olmuş, ətraf  bölgələrə 
buradan yayılmışdır. Hətta m.ö. XXIII əsrdə Orta Anadolu üzərindən Fə-
ləstinə qədər gedib çıxmışdır.15 Doğrudur, bəzi arxeoloq və tarixçilər kimi 

                                                 
14 ИИ, 21. 
15 Kür-Araz kulturu Urmu-Van və Kür-Araz hövzələrindən Dağıstan və Quzey Qafqaz 
bölgələrinə, hətta III minilin ortalarından sonra Orta Anadolu və Fələstinəcən gedib çıx-
mışdır. Ərzurum bölgəsində Karazhöyük keramiki əllə yapılmış qabartma spiralvari naxış, 
şəkil və texnoloji baxımdan Fələstindəki Kirbet-kerak kulturu ilə eyni olub Kür-Araz 
kulturunu bir əsr (2300-2200) davam etdirən lokal variantlardan biridir (Aбибуллaeв,190-
195; Kınaл, 29;  ИДВ, 1988, 36-37). 
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Ön Asiyadan birinci böyük köç prototürk dilinin parçalanması ilə 
sonuclanan dövrdə - IV minilin yarısında, ikinci böyük köç isə bundan 
iki minil sonra olmuşdu. Əhalinin kütləvi surətdə bu bölgələri tərk et-
məsi orta tunc dövründə at və dəvənin artması, atçılığın inkişafı, araba-
ların geniş yayılması ilə mümkün olmuşdur. Buradan çıxanlar Xəzərin 
hər iki sahili boyunca yuxarı qalxmış, böyük bir kütlə də Orta Asiyadan 
keçərək, Türküstan və Qazaxıstan - Güney Sibir tərəflərə getmişdir. Xəzər 
dənizindən güney bölgədə abidələrin çoxu Türkmənistandakı Namazqa-
təpə abidəsi kimi eyni vaxtda, m.ö. II minilin birinci yarısında boşalır. 
Zaman-zaman prototürk boyları doğuya miqrasiya edib oraya metalişləmə, 
atçılıq, qoyunçuluq sənətini apardı, yeni bozqır kulturu ilə təsərrüfatda bö-
yük inkişafa nail olub, oralarda özlərinin ikinci Atayurdlarını saldılar.  

Azərbaycanda dəmir dövrü m.ö. XI əsrdən başlanır. Bu çağlardakı 
metalişləmə Azərbaycanın əksər bölgələrində iz qoymuşdur. Dəmir çağı-
nın əsas əlaməti metalişləmədə yeni metal növü olan dəmirin əldə olun-
masıdır. Dəmirdən düzələn əkin-biçin alətləri, məişət əşyaları və ən əsası 
da silah çeşidləri protoazər boylarının həyat tərzini xeyli dəyişdi. Bu çağ-
larda qurulan müdafiə istehkamı, süni qurğular ətraf boyların basqını, 
qonşu ölkələrdən olan hücumların qarşısını almaq məqsədi güdürdü.  

Güney Azərbaycanın erkən dəmir çağı arxeoloji kulturunda saxsı 
məmulatı və metalişləmə sahəsində müəyən dəyişikliklər özünü göstərir 
ki, bu da batıdan asur-urartu qoşunlarının ölkəyə soxulması, quzeydən 
saqa-qamər, doğudan da irandilli boyların yavaş-yavaş sınır bölgələrdən 
ölkənin içinə sızması ilə baş verirdi. Saqa-qamər boylarının axınla quzey 
bölgələrə dolmasına qədər Quzey Azərbaycanın arxeoloji kulturu lokal 
dialeklərin formalaşdığı regionlar üzrə yekcins idi, bölgələrarası tipoloji 
eynilik vardı. Basırıqlarda özünü göstərən kiçik istisnalar böyük əraziyə 
yayılmış protoazər etnosunun xarakterik cəhətlərini dəyişmək iqtidarın-
da deyildi. Hətta, yaxın bölgələrdə siyasi-inzibati ərazilərin dəyişməsinə 
təkan verən saqa-qamər boylarının burada bir əsr davam edən hegemon-
luğu da arxeoloji kulturda köklü dəyişmələrə səbəb ola bilmədi, çünki 
onlar vaxtilə Ön Asiyadan gedib bozqır yaşamına keçmiş atlı türklər idi. 
Onların bir qismi sonralar Azaq yaxalarına qayıtdı, qalan hissəsi isə proto-
azər boylarına qarışdı və onlardan bir sıra yeradları qaldı.  
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lanma çağlarında (m.ö. IV minilin ortaları) batı prototürk uruqlarından 
bəzisinin bura gəlib yerləşməsi mümkündür. Buradakı urmu və qaşqay 
boyları haqqında m.ö. II-I minillərə aid yazılı bəlgələr vardır. Görünür, 
hat dilindəki türkizmlər də həmin boylarla əlaqədə yaranıb.  

Turova (Troya), Alacahöyük kimi şəhərtipli yaşayış məskənləri 
Anadoluda çoxaldığı dövrdə müasir Kayseri civarındakı Kaniş şəhərində 
asur tacirlərinin ayrıca məhəlləsi (karum) vardı, burada m.ö. XIX əsrin or-
talarından başlayıb 150 il davam edən Kültəpə yazıları ticarət bəlgələri 
olsa da, bəzi yeradları ilə yanaşı, burada Aquz, Ata, Azu, Dada, Panak, 
Saklı, Tarxun və Tuman kimi prototürk şəxs adları da əks olunmuşdur.20  

Burada II minilin başlarından isə batıdan gələn hindavropadilli boy-
lar görünür. Hat boyları Qızılirmaq hövzəsində, qaşqay boyları isə onlar-
dan yuxarıda Qara dənizin güney bölgələri istiqamətində yayılmışdılar. 
Həmin minilin başlarından gəlib hat bölgələrini zəbt edən hindavropadilli 
nesitlər (hetlər) burada güclü Het dövlətini qurdular. Bu dövlət isə m.ö. 
1200-cü illərə qədər Kiçik Asiyada hegemonluğu əlində saxlaya bildi. 

Beləliklə, II minillikdə Anadolu protoqafqaz, protohindavropa dil-
lərində danışan boylarla yanaşı, bəzi prototürk boylarının da məskəninə 
çevrilir, çünki qədim kartvel-türk dil paralelləri göstərir ki, prototürk boy-
larının güney protoqafqazdilli boylarla da təması olmuşdur. Belə təmas 
nöqtələri Borçalı-Axıska (Aq-Saqa) ilə Kiçik Asiyanın quzey-doğu böl-
gələri və sonrakı Kolxida kulturunun yayıldığı ərazilər arasındakı sınır 
bölgələri idi. 

Son tunc dövründə Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində bir neçə 
lokal kultur yaranır ki, bu da protoazər boylarının ayrı-ayrı dialektlərini 
və boy birləşmələrini gerçəkləşdirən durumun yaranmasından xəbər verir. 
Kür-Araz kulturu III minilin sonunda inkişafla bağlı keyfiyət dəyişmə-
lərinə uğramışdır, ancaq bu kulturun «yayıldığı ərazilərin tarixi inkişafı II 
minildə də üzvi şəkildə davam etmişdir».21  

                                                 
20 KТИK, 1968. 
21 ИДВ, 1988, 38; Güney Azərbaycanda da Kür-Araz kulturu sona qədər davam etmiş-
dir. Göytəpənin «K» layında kultur təbəqə 6,6 metr olub, bütöv III minilliyi əhatə edir. 
Təbrizə yaxın Yanıqtəpədə isə iki mərtəbəli evin qalıqları üzə çıxarılmışdır. 
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rın apardığını qeyd edir. Bu ehtimalı bir çox alimlər də dəstəkləyirlər.25 
Urmu gölünün yaxalarını, xüsusilə quzey bölgələri urartular zəbt etsə də, 
onlar VIII əsrin sonunda buradan qovuldular. Həmin çağın qazıntılarında 
urartusayağı keramika qalıqları, silah-yaraq görünür.  

Urmu yaxasında erkən dəmir çağı abidələri eyni kulturu əks etdirir. 
Kür-Araz kulturu çağından başlayıb Islamaqədər davam edən və 8 təbə-
qə çöküntü qalığı olan Göytəpə abidəsi bölgədəki sinxron abidələrlə, Sul-
dus vadisinə açılan və bu vadidəki təpəliklərdə Qalatgah, Hasanlu, ene-
olit dövründən davam edən Hacı Firuz, çəhrayı və qəhvəyi rəngli gözəl 
keramikalı Dəlmətəpə, Dinha II, Püştəlitəpə abidələri eyni etnik kultur-
dan məlumat verir. Püştəlitəpə ilə sinxron yaxınlığı olan Təbriz bölgəsin-
dəki Yanıqtəpə m.ö. I minilin əvvəllərinə aid boz gil məmulatı ilə eyni 
çağın Hasanlu saxsılarına uyğunluq təşkil edir.  

Kiçik Mada (Azərbiqan) ərazilərində olduğu kimi, türk etnoarxeo-
loji kulturu Saqa və Alban (Aran) elində də davam etmişdir. Alban dövlə-
tinin yarandığı m.ö. IV əsrdən Islamaqədərki dövrəcən quzeydə Dağıstan 
hun, subar, gögər, avar, barsil, azər-xəzər, maskut və sair türk boylarının 
müvəqqəti və daimi düşərgələrinə çevrilmiş, burada Tarqu və Dərbənd 
kimi şəhər-qala, Beləncər, Səməndər, Şamşaxar, Urtsek, Aşağı Siqitma, 
Andrey-aul, Əski-yurd, Oxlu, İstisu kimi yaşayış məskənləri salınmışdır. 
Alban eli çağında bura bozqır türk boylarından başqa köç axını olmadığı 
üçün son tunc çağında dialektlər üzrə formalaşmış lokal arxeoloji kultur 
Alban çağı boyunca yerli zəmin üzərində cəmiyətin inkişafı ilə bağlı mü-
əyən dəyişmələrlə davam etmişdir. 

Beləliklə, yuxarıda özətini verdiyimiz Ön Asiyanın arxeoloji kultur 
ardıcıllığını burada prototürk çağından davam edən antropoloji vərəsəlik 
fonunda informativ dilə çevirsək, bu ardıcıllığın eyni etnos (avropoid irqin 
aralıqdənizi tipinin kaspi türü) tərəfindən gerçəkləşdirilməsi bəlli olar. 
Yəni batı prototürklərin vərəsələri olan protoazər boylarının bu regionun 
avtoxton xalqı olması arxeoloji kultur və antropoloji vərəsəlik göstərici-
lərilə təsdiqini tapır. Ön Asiyanın tarixi demoqrafiyasında görünən kultu-
rogenez diaqnostikası da bunu təsdiq edir.   

                                                 
25 Члeновa, 1981, 80-92; Тexов, 1980, 17; Azər xalqı, 2005, («Saqa elatı» bölməsi), 63-
108; Ağasıoğlu, 2006. 

 17 

Qanıx-Qabırrı çayları arasında, Zəngi-Kasax-Arpa çayları və Kü-
rün orta axarları boyunca səpələnən basırıqlarda tapılan saqa (skit) silah 
növü və xüsusilə ox dəmrənləri, atçılıq nəsnələri, «aň üslubu» ilə süs-
lənmiş əşyalar tək-tük halda Abşeron, Ağcabədi (Kiçik kurqan), Gəncə, 
Mingəçevir, Gədəbəy, Xankəndi və Naxçıvanda tapılmışdır.22 Arxeoloq-
lar qeyd edir ki, Kvemo-Kartlinin qədim adı Qoqarena () - 
Quqark  toponimi m.ö. VII əsrdə Güney Qafqaza gələn saqalarla bağlı-
dır.23 Qoqar (gög-ər) boyları saqalarla gəlib Borçalı-Axıska bölgələrində 
oturan və bölgəyə adını verən türk boyu idi. 

Xəzərin güney-batı bölgələrinə sızan irandilli boylar Mada dövləti 
qurulana qədər Qızılüzən çayı hövzəsinə gəlib çatmamışdı. Burada proto-
türk çağından qalma protoazər qızıl boyları yaşayırdı, onların adı ilə bö-
yük bir bölgə Qızıl-bud (qızıl-boyu) və çay Qızıl-üzən  adlanırdı. Çayın 
aşağı axarında yerləşən Marlik təpədə üzə çıxan erkən dəmir çağına aid 
(m.ö. IX əsr) atlı basırıqda atçılıq əşyaları da vardı. Abidəni tədqiq edən 
iranlı alim Ə. O. Negahbana görə, Marlik kulturu Mazandaran, Gilan, Ta-
lış və Iranın quzey-batı sinxron abidələrilə yaxındır.24 Marlikə yaxın er-
kən dəmir çağı abidəsi Qaluraz da qızıl boylarının ərazisində idi.  

Urmu hövzəsinin güney bölgəsində Ziviyə yaxınlığında üzə çıxan 
dünya şöhrətli Saqqız dəfinəsi (m.ö. IX-VIII əsrlər) saqa kulturunda «añ 
üslubu» adlanan motivlərin erkən mərhələsini əks etdirdiyindən R. Girş-
man Saqqız adının saqa boylarından qaldığını, A. Qodar isə «añ üslubu» 
motivlərinin Manada yarandığını, onu buradan Azaq yaxalarına saqala-
                                                 
22 «Dədə Qorqud» boylarında adı keçən Aq-saqa (Axıska), Şirak düzü, Tuman qalası 
(Dmanisi), Göycə gölü, xüsusilə Qan-Abqaz eli (Abxaziya) bölgələrində saqa-qamər abi-
dələri çoxdur. Saqalardan qalma adlar da çoxdur: Sahatlı, Saqat çuxuru, Pir-saqat, Pir-
şağa, Şaqan, Sakaşen, Zaqatala, Qımırlı, Qomareti (Dmanisi), Alget-çayı, Beştaşeni, 
Qaçağan, Kemrü və Qəmərli.  
   Adı çəkilən yerlərin əksərində saqa basırıqları olduğu kimi, saqalarla gələn duvan 
boylarının oturduğu Dvani (Gürcüstan), Dvin (İrəvan), Duvanlı (Qobustan) yaşayış məs-
kənlərinin bəzisində saqalara məxsus əşyalar tapılmışdır. 
23 Eсaян-Погребова, 1985, 10;  Gürcü arxeoloqları da (O. Caparidze, G. Avalişvili, M. 
Pirtsxala, M. Menabde, T. Kiguridze, T, Davlianidze, M. Sinauridze və b.) buradakı ar-
xeoloji buluntuların bəlirli qisminin türklərə aid olduğunu demişlər (Memmedli, 2009).  
24 Negahban, 1964; Gədəbəy arxeoloji abidələrində əldə etdiyi əşyaları Almaniyaya gön-
dərən Valdemar Belkin «Qalakənd» kolleksiyasında kəmər üzərindəki rəsmlər də «añ 
üslubu»nun prototipləridir (Nagel-Strommenger, 1985, 20, 41, 43 №-li tablolar). 
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Orta Asiya və Altaya doğru yayılma vaxtı ilə paralel baş vermişdir. Ona 
görə də, həmin çağlarda bozqır türklərinə aid etnoarxeoloji bəlgələrin 
hansı arxeoloji kulturda əks olunduğunu müəyənləşdirmək lazım gəlir ki, 
bu da bizim mövzudan kənarda qalan problemdir, bu problemin çözümü 
isə çox gərəklidir, çünki prototürk atayurdunda qalmış türk boylarından 
fərqli olaraq, doğuya miqrasiya edən türklərin Orta və İç Asiya bölgələ-
rində davam edən gerçək tarixini öyrənmək istəyənlərin yolu həmin çö-
zümdən başlayır.   

Arxeoloq Y.Y. Kuz-
netsova özünün və başqa 
arxeoloqların araşdırmaları 
əsasında m.ö. XVII-XIII 
əsrlər arasında Güney Si-
bir zolağı boyunca Altaya 
doğru Ural və Orta Asiya-
dan, Orta Asiyaya doğru 

Ural və Batı Sibirdən, həm-
çinin m.ö. XII-IX əsrlərdə 
əks yöndə Altaydan Orta 
Asiya və Xəzərin quzeyinə 
doğru etnik köçü göstərən 
arxeoloji kulturları təsnif 
etmişdir: 27  Uraldan Orta 
Asiya yönündə köç hind-
irandilli (ari) boylara aid 
köçlər çağına uyğun gəlir. 

Yerli monqoloid və qarışıq uruqların ovçuluqla, avropoid gəlmələ-
rin isə maldarlıqla məşğul olduğunu nəzərə alan və gəlmələrin Orta Asiya 
mənşəli olduğunu istisna etməyən  S. Kiselyev də bu miqrasiyanın dava-

                                                 
27 Birinci xəritə-sxemdə (1) novokumak (petrov) arxeoloji kulturu; (2) kərtmə basırıqlı 
və qarışıq tipli arxeoloji kultur; (3) fedorov arxeoloji kulturu. İkinci xəritə-sxemdə 4 
və 5 rəqəmi ilə Sibirdən Orta Asiyaya enən meşə və fedorov tipli kultur, 6 rəqəmi ilə 
Altaydan Orta Asiya və Xəzərin quzeyinə doğru yerini dəyişən dandıbay kulturu qeyd 
olunmuşdur (Кузнецова, 1986, 193-200). 

 19 

Yanlış «Altay dil ailəsi» teoriyasına köklənmiş türklərin Ön Asiya-
ya guya Altay-Monqol eli tərəflərdən gəlməsi fikrini antropoloji, linqvis-
tik, etnoqrafik bəlgələrlə yanaşı, köçün yönünü və çağını bəlirləyən arxe-
oloji kulturun yerdəyişməsi və etnoarxeoloji bəlgələr də təsdiq etmir, çünki 
qədim prototürklərin köçü doğudan batıya deyil, əksinə, batıdan doğuya 
olmuşdur. Ilkin Atayurdla ikinci Atayurd arasındakı fərqi görmək üçün 
doğuya gedən prototürk boylarının Atayurd problemilə bağlı arxeoloji 
qaynaqların verdiyi bəlgələri gözdən keçirməyə ehtiyac vardır.  

Prototürkləri Altay dil ailəsinə bağlayan tədqiqatçılar türklərin Ata-
yurdunu Mərkəzi Asiya bölgələrində yerləşdirmək istəyirlər. Bu məsələyə 
aydınlıq gətirmək üçün Monqolustanın quzey və quzey-batı bölgələrin-
dən tutmuş Altay-Sayan bölgələri, Minusin çökəkliyi, Yeniseyin orta və 
yuxarı axarlarında, bir sözlə, qədim türk yazılarının ortaya çıxdığı və do-
ğuda erkən orta əsrlərdə Türk bəylikləri və xaqanlıqlarının yarandığı əra-
zilərdə, xüsusilə Güney Sibirdə ortaya çıxan arxeoloji kulturu ötəri də olsa, 
gözdən keçirək. 

Güney Sibirdə Azərbaycandan 4 minil sonra başlanan neolit çağı 
arxeoloji baxımdan çox kasıbdır və yerli Sibir uruqlarının maldarlıqla 
məşğul olmadığı arxeoloji ədəbiyatdan bəllidir. Buradakı eneolit dövrü 
də (m.ö. XXV-XVIII əsrlər) Azərbaycan və Orta Asiyaya nisbətən çox 
gecikmişdir. Bu çağda batıdın (!) gələn maldar boyların Minusin ovalıq-
larında məskunlaşması ilə Afanasyevo kulturu başlayır. Sibirin qədim 
tarixi üzrə ən tanınmış uzman A.O. Okladnikova görə, Afanasyevo kultu-
ru Sibirin yerli mühiti üçün yad idi.26  

Xəzərlə Baykalın arasında görünən arxeoloji kulturların yerdəyiş-
məsi köçlərin vaxtını və yönünü aydın əks etdirir. Belə ki, m.ö. XV-XIII 
əsr etnik yerdəyişmələri atlı, bükülü və kurqan basırıq gələnəyilə türk 
etnoarxeoloji kulturuna yaxınlığı sezilən andronovo kulturunun Uraldan 

                                                 
26 KСИИМK, вып. 9, 1941, 5-14; Afanasyevo kulturunun Altayın batısında formalaşıb 
Minusin çökəkliyinə gəldiyini deyən tədqiqatçıların bir qismi bu kulturu daşıyanların ar-
xeoloji və antropoloji (avropoid) əlamətini əsas götürüb, onların Volqa-Ural arasından 
gəldiyini iddia edirlər. Afanasyevo kulturu III minilin sonu II minilin əvvəllərində Güney 
Sibirdə düşərgələr salmış varlı-kasıb bölgüsü olmayan heyvandar uruqların çayqırağı 
ovalıqlarda buraxdığı kurqanlardakı eyni qaydalı basırıqlarda aydın görünür. Burada 
uruq başçılarına aid nisbətən böyük kurqanlar sonralar ortaya çıxır. 
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turu üzərində formalaşan Taqar kulturu m.ö. XI-I əsrlər boyu müəyən mər-
hələlərlə davam etmişdir. Öncə cüzi monqoloid cizgili avropoid tip kimi 
görünən taqarlılarda sonralar bu cizgilər artır. 

Taqar kulturunda Azərbaycanın güney bölgələrində atçılıqla bağlı 
yaranmış at fiqurlu nəsnələr, eyni yüyən-gəm tipləri görünməyə başlayır və 
«añ yöntəmi» geniş yayılır.  Son tunc - erkən dəmir çağlarında Mazanda-
ran və Luristan abidələrindəki atçılıq nəsnə tiplərini təkrar edən Taqar kul-
turu daşıyıcıları atdan istifadə etsələr də, atçılıqla məşğul olmurdular, həm 
də «añ yöntəmi» ayaqlarını altına yığmış maral motivi Yeniseydə yalnız 
m.ö.V əsrdə ortaya çıxır.33 Taqarlıların artıq o dövrdə Altayda olan saqa-
larla alış-veriş əlaqəsi də ola bilərdi.  

A. Kozintsev isə yazır ki, «taqarlı antropoloji tipi Altay (saqa) və 
Qazaxstan (afanasyevo-andronovo) tiplərinə yaxındır».34 Bu da mümkün-
dür ki, Taqar kulturu çağında Qazax elindən dalğa-dalğa keçib Yenisey 
yaxasına gələnlər buradakı boylara qarışmışdır. Hun çağınacan (m.ö. III) 
davam edən Taqar kulturu Kemerova bölgəsində 2-3 əsr görünür. Minu-
sin ovalığında yeni tipli Taştık kulturu hun çağında ortaya çıxır, basırıqda 
ölüyandırma adəti görünür, ölənə maska düzəldilir, çin əşyaları artır.  

V.V. Bunak afanasyevo-andronovo kulturu daşıyıcıları ilə müasir 
azər və türkmən boyları arasında antropoloji baxımdan yaxınlıq görür.35 
Beləliklə, müəyən ehtimalla hun çağına qədər Orta Yenisey çöllərində 
prototürk arxeoloji kulturuna bənzər m.ö. XXV-XVIII əsrlərin Afanasye-
vo kulturunu saymaq olar. Andronovo kulturunu da (m.ö. XVII-XI) pro-
totürk kulturuna yaxın hesab etmək olar. Bunu da nəzərə almaq lazımdır 
ki, hər iki kultur yerli mənşəli olmayıb, batıdan getmədir, gedənlərinsə 
doğu prototürklər olması və ya prototürklərlə sıx kontaktda olmuş başqa 
etnos olması aydın deyil, hələlik bu məsələ açıq qalır.   

                                                 
33 Члeнова, 1981, 80-93. 
34 Kозинцев, 1977, 67;  Ümumiyətlə, taqarlıların etnik mənşəyi çox dolaşıqdır; yarım-
qazma və yerüstü daxmalarda yaşayan, maldarlıq və primitiv əkinçiliklə məşğul olan, boy 
başçılarına kurqanlar quran, tək və kollektiv basırıqlarda ölünü uzanıq gömən, an-
tropoloji və basırıq müxtəlifliyi olan bu boyları vahid etnik toplum saymaq çətindir. 
35 Бунак, 1956, 103. 
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mını Altayın dağlıq və ovalıq bölgələrindən Yeniseyə və Monqolustan 
çöllərinə keçdiyini qeyd edir.28 Afanasyevo kulturu yayılan ərazilərdə 
sonralar Okunyevo kulturu görünməyə başlayır və arxeoloqlar 40 il öncə 
müəyən edilən bu kulturun daşıyıcılarını Sibirin batı ərazilərindən gələn 
protosamodi boyları olduğunu düşünürlər. Sonralar bir-birinə qovuşan bu 
iki fərqli basırıq kulturu olan etnik qrup arasında genetik əlaqə yox idi; 
biri maldar avropoidlər, digəri qarışıq monqoloid ovçular idi. Okunyevo 
kulturu burada ayrı-ayrı bölgələrdə m.ö.XIII-XI əsrlərə qədər davam edir. 
Sayan dağları ilə əhatə olunmuş Yenisey vadilərinin əlverişli doğal şəraiti, 
bol otlaqlar, yuxarılarda alp çəmənliyi, buradakı filiz yataqları müxtəlif 
dilli etnosları çəkib Minusin çökəkliyinə gətirirdi, gələnlər də burada bir-
birinə qarışırdı.29 Onların yaşadığı bölgələrin orta qurşağındakı otlaq yer-
lərində artıq Andronovo kulturu görünməyə başlayır. Batı Sibir və Altay 
çöllərindən keçib m.ö. XIV-XIII əsrlərdə Minusin ovalığına girən andro-
novolular burada Qarasuk kulturu dövrünəcən üzdə idilər.27  

Əvvəllər Andronovo kulturu avtoxton sayılırdı, lakin Qıpçaq çölü 
tədqiq olunduqca həmin fikir dəyişdi. Yeniseydəki Andronovo kurqanla-
rında bükülü gömmə gələnəyi Azərbaycandakı basırıqları eynən təkrar 
edir. Bəzən Orta Asiyanın çöl zolağındakı Andronovo kulturunu ari boy-
larına aid etməyə cəhd edirlər, lakin bunun «hindiran ari tayfalarına aid ol-
madığını» söyləyənlər də vardır.30 Minusin ovalığında yaranan Qarasuk 
kulturu (m.ö. XI-VII) çağında tuncdan hazırlanan əşyalar xeyli çoxalır.31 
Burada m.ö. VIII-III əsrlərdə görünən Taqar kulturu eyni çağda digər re-
gionlara yayılmış «saqa» kulturu ilə yaxınlıq təşkil edir. Bəzi arxeoloqlar 
Taqar kulturunu m.ö. VI-V əsrlərə aid edirlər.32 Əslində isə Karasuk kul-

                                                 
28 Kисeлeв, 1951. 
29 Tunc dövründə Mərkəzi Asiyanın batı bölgəsi «Tuva və Xakasda avropoid irqin xüsu-
si növü olan braxikran tipi formalaşırdı» (Aлekсeeв-Гоxмaн, 42). 
27  Вaдeцкaя, 1986, 47;  Andronovo basırıqları Aşpıl gölü, Kadat, İnqol (İn-göl), Ujur, 
Bateni, Qarasuk, Orak, Yarki, Erba çayı, Tepsey təpəsi və s. yerlərdə aşkar olunmuşdur. 
30 Сaриaниди, 1977, 149;  Гaмкрeлидзe-Ивaнов, 918. 
31 Bu kultur iki braxikefal etnosun iştirakı ilə yaranmaşdı; kromlexlər andronovo sayağı 
dairəvi və dördkünc düzülür, ölünün həm ayaqları yarımbükülü uzanıq, həm də tamam 
uzanıq olurdu. Basırıq inventarı içində qab, çoxlu bıçaq ağzı, ölənin daşıdığı və geyi-
minə taxılan bəzək əşyaları vardır (Мaртынов, 1982, 104-106). 
32 Вaдeцкaя, 1986, 79;  Боковенко, 2000, 519). 
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Aldıbel kulturunun yerində m.ö.V-III  əsrlərdə Saqlı kulturu forma-
laşmışdır.37 Burada da ətrafı dairəvi tikili daş-torpaq kurqanda kollektiv 
basırığa, yüksək zövqlü «aň yöntəmi» sənət əsərlərinə rast gəlmək olur. 
Saqlı kulturu ilə eyni çağda mövcud olan Pazırıq kurqanlarında salamat 
qalmış azər və türkmən üsulu ilə toxunan xalı-xalçalar da diqqəti çəkir.38 

Göründüyü kimi, prototürk etnosunun ilkin Atayurdunu Mərkəzi 
Asiyada yerləşdirməyə arxeoloji əsas yoxdur.39 Altayın yalnız batı böl-
gələrinə m.ö. I minilliyin başlarında gəlib çıxmış əsl prototürk arxeoloji 
kulturunun nümunələrini Tuva ərazisində izləmək olur. Daha erkən çağ-
lardasa Güney Sibirə gələn Afanasyevo və Andronovo kulturları ilk doğu 
prototürk emiqrantlarının Xəzərin quzeyi və Orta Asiya kultur dairəsin-
dən çıxan (bəzi türk görənəklərilə qarışmış) protofinuqor, protoari və ya 
başqadilli etnoslar da ola bilərdi.  

Bu yöndə uzmanların apardığı araşdırmalar davam etsə də, hələ qə-
bul oluna bilən sonuc əldə olunmamışdır. Hər halda, Afanasyevo, Andro-
novo kulturu türklərə aid olsa belə, batıdan doğuya aparılıb. Ancaq Urmu 
varsayımı və qədim türk tarixindən xəbərsiz olan, İç Asiya, hətta Orta 
Asiya arxeoloji kulturları haqqında təsəvvürü olmayan Azərbaycan və 
Türkiyə «altayşünaslarının» sayı da hələ ki çoxdur.     

Altayda türklərə aid atlı basırıqlar haqqında arxeoloq V. D. Kubar-
yev yazır: «Altaylı türklərin 40-dan artıq basırıq kompleksində son illərdə 
aparılmış qazıntılarda əldə edilən materiallar elmi fikir söyləməyə imkan 
verir, ancaq bu materiallar təəssüf ki, hələlik çap olunmamışdır».40 Hər 
halda, prototürk etnoarxeoloji bəlgələri Tanrı dağları (Tyan-Şan) ilə Al-
tay arasında m.ö. II minildən qədimə getmir, sadəcə Ön Asiyadan fərqli 
olaraq, burada davamlı prototürk bəlgələri yoxdur. Baykal gölündən 
Aral gölünəcən uzanan böyük bir zolaqda, nə də bu zolaqdan sağda və 
solda olan bölgələrdə m.ö. II minilə qədər türk etnoarxeoloji kulturuna 

                                                 
37 Грач, 1983, 248. 
38 Ağasıoğlu, 2012; Pazırıq xalısı haqqında Əlavələr bölməsində geniş bilgi verilir. 
39 Hansı türkiyəli tarixçini, aydını, siyasətçini dindirirsən, deyir türklər Azərbaycana və 
Anadoluya türk atayurdu Orta Asiyadan gəlib. Özü də Orta Asiya deyərkən, İç Asiyanı 
da (Altay, Monqol eli, Baykal yaxalarını) ora qatırlar ki, monqollara yaxın olsun.  
40 Кубарев, 2004, 55. 
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Türk boylarının hunlara tabe olan bu bölgələrdə sonralar məskun-
laşdığını da düşünmək olar. Eyni durum Monqolustanda da özünü göstə-
rir, hun çağına qədər burada prototürk arxeoloji kulturu sayıla biləcək 
bəlgəyə rast gəlmək olmur. Monqolustanın batı və quzey-batı bölgələrin-
də görünməyə başlayan ilk kurqanlar isə Altay-Sayan arxeoloji kulturu 
ilə eyni olub, m.ö. I minilin əvvəllərində burada dəmir dövrünə keçid 
çağlarını əks etdirir. Çandaman dağında dəmir dövrü (m.ö.VII-VI) qazın-
tılarında tapılan qafataslar avropoid irqə məxsus olsa da, artıq onlarda 
monqoloid cizgilər görünürdü. Monqolustanda iki böyük etnik toplum, 
xunnu və dunxu boybirləşmələri m.ö.V-III əsrlərdə formalaşmışdı. Görü-
nür, hun çağına qədər prototürk izi Monqol elinin iç bölgələrində qabarıq 
şəkildə olmayıb. 

Çin yazılı qaynaqlarını tədqiq edərək monqol və hunların sınırlarını 
bəlirləyən və tarixin ən əski çağlarından bu iki xalqın ayrı yerlərdə və ayrı 
bir gəlişmə ilə var olduğunu söyləyən tanınmış türkoloq B. Ögəl yazır ki, 
türklərmi moğol, yoxsa moğollarmı türk kimi gerçəklə ilişgisi olmayan və 
Türkiyədə uzun zamandır zehinləri pozan bir səfsəfənin də önünə çıxmaq 
lazım gəlir. Daha sonra yazar sözünə belə davam edir: «Doğuda yaşayan 
moğolların ataları ilə hunlar arasında kultur və yaşayış baxımından böyük 
ayrılıqlar vardır. Moğollar hələ ana ailəsi çağını yaşayırdılar, donuz bəslə-
yir, köpəkləri qurban olaraq kəsirdilər. Moğollarda vuhuan adını daşıyan 
hunlara yaxın qrupları dışında, köklü bir at kulturu da görünmürdü».36 Çin 
qaynaqlarını orijinaldan oxuyan böyük ustad Bahaeddin Ögəlin türk tarix-
çilərinə yönəlik ibrət verici bu sözləri çox önəmlidir. 

İlk doğu prototürk abidələri m.ö. VIII əsrdən başlayaraq, Tuva əra-
zisində Aldıbel və Saqlıda qabarıq şəkildə üzə çıxır. Xemçik çayının Yeni-
seyə qovuşuğunda erkən saqa çağına aid yaranmış Aldıbel kulturu gerçək 
prototürk xarakteri daşıyır. Burada bir-birinə söykənən iki dairəvi kurqan 
altında 1-dən 7-yə qədər basırıqlar yayılıb. Tək daş qutuda və ya kərtmə 
ağac basırıqda əsas şəxs ortada sol böyrü üstə bükülü gömülmüşdür. Bası-
rıq inventarı sırasında qab, yüyən və sair atçılıq nəsnələri, güzgü, xəncər, 
«aň üslubu» ilə süslənmiş əşyalar vardır. Uyuk dərədə isə 160 at qurbanı 
olan Arjan kurqanı (m.ö.VIII-VII) türk elbəyinin möhtəşəm bir basırığıdır.  

                                                 
36 Ögel, 1988, 36-37.  
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olunur, burada protoazərlər gəlmə etnik əhali ilə iç-içə yaşamalı olur və 
çox güman ki, bir qismi də Urmu hövzəsinə və doğu bölgələrə çəkilir.  

Tunc dövrünün sonlarına doğru bölgələr üzrə azacıq fərqlənən lokal 
arxeoloji kulturlar görünür. Gəncə-Qarabağ zonasını, Kürün sağ hövzəsini, 
Gədəbəy və Daşkəsəndə dağlıq, dağətəyi və yaylaq yerlərini əhatə edən 
Xocalı-Gədəbəy arxeoloji kulturu, Arazboyu və Urmu ətrafı bölgələrdə 
üzə çıxan boyalı qabları ilə seçilən Naxçıvan və ya Qızılvəng arxeoloji 
kulturu, buradan Xəzər tərəfə getdikcə, Muğan düzənliyindən başlayıb 
Lənkəran ovalığı - Talış dağlarına qədər yayılan Talış-Muğan arxeoloji 
kulturu, Abşeron-Qobustan, Zaqatala, Şəki, Quba-Xaçmaz və Dağıstanda 
yerli boylarla protokumuq boylarının birgə Qayakənd-Xoroçoy abidələri 
də vardır. Bütün bu lokal abidələr eyni basırıq kulturu fonunda yalnız re-
gional dialektlər üzrə bir-birindən fərqlənir. Azər dilinin dialekt-şivələri 
həmin lokal arxeoloji kulturların regionlar üzrə yayılmasını aydın əks et-
dirir: Xocalı-Gədəbəy arxeoloji kultur ərazisində azər dilinin batı dialekti, 
Qızılvəng, Irəvan, Təbriz arxeoloji kulturlarının yayıldığı ərazidə güney 
dialekti, Quba, Şamaxı, Abşeron və Talış-Muğan arxeoloji kulturu olan 
bölgədə doğu dialekti, Zaqatala-Şəki arxeoloji kulturu bölgəsində isə qu-
zey dialekti formalaşmışdır.42 

Kulturologiya konkret bir xalqın deyil, daha 
geniş coğrafiyanı əhatə edən ortaq mədəniyət 
göstəricilərinə malik müəyən regionların mə-
dəniyətini öyrənir. Bu baxımdan, etnologiya 

konkret etnosların milli etnoqrafiyasını öyrənirsə, kulturologiya superet-
nosların regional, kontinental və qlobal (ümumdünya) mədəniyəti ilə ilgi-
lənir. Belə ki, Batı mədəniyəti deyərkən alman, fransız, italyan, ingilis və 
sair xalqların kulturu üzərində formalaşmış bir etnokultur kateqoriya nə-
zərdə tutulur, onu doğudakı xalqlara məxsus kulturları ehtiva edən Doğu 
mədəniyəti ilə müqayisə etmək olur. Konkret bir etnosda etnik gələnəyin 
psixologiyada həkk olunması onun zamanla nəsillərə öturülməsini təmin 
edir. Etnokultur yaddaş informasiyanın (dil, din, törə, etnik gələnək və s.) 

                                                 
42 Xocalı-Gədəbəy arxeoloji kulturu Başqalaça, Böyükqalaça, Pirqalaqapısı, Pirqala-
çası, Çobandaşı kimi adlar daşıyan siklop tikililəri sırasında Azorqalaçası adıında azor 
etnonimi qədim azər boylarından yadigar qalmışdır.  

Mədəniyət tarixi. 
Kulturologiya 
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söykənə biləcək prototürklərin Ata yurdunu göstərən konkret bir bölgə 
mövcud Türkologiya elminə bəlli deyil. (Arayış üçün bax: II Bitik, 210).  

Eneolit çağında Azərbaycanın əksər bölgələrində məskunlaşma ol-
muşdur, bölgələr arasındakı əlaqə lokal dialektlərin yaxınlaşması, proto-
türk dilinin sistemə düşüb inkişaf zirvəsinə çatmasına səbəb olmuşdur. La-
kin m.ö. IV minilin ortalarında başlanan ilk böyük miqrasiya nəticəsində 
prototürk dili batı və doğu qollara ayrılmışdır. Həmin çağda doğu yöndə 
olan miqrasiyanı Türkmənistan arxeoloji qaynaqları sübut edir. Kür-Araz 
kulturu çağında Azərbaycanda qalmış batı prototürk boyları içində artan 
təmaslar sonrakı protoazər boylarının formalaşmasına təkan vermişdir. 

Prototürk dili dağılandan sonra qədim Azərbaycanın bəlli sınırları 
daxilində qalanlar artıq protoazər uruqları sayıla bilər və artıq sonrakı 
dövrlərdən danışarkən güney-batı prototürklər adı altında protoazər, doğu 
miqrasiyalarına qoşulanları isə doğu prototürkləri kimi ayırmaq lazım 
gəlir. Beləliklə, tunc çağı boyunca bəlli tarixi-coğrafi sınırlar içində pro-
toazər boylarının kökündə dayanan uruqlar güney sınırında protoelam və 
protokassi, güney-batı sınırında sumer (sonra akad), quzey sınırında pro-
toqafqaz, Xəzər ötəsi doğuda isə prototürkmən və digər prototürk soydaş-
ları tərəfindən çevrəyə alınmışdı. Bu tarixi etnolinqvistik coğrafi durumla 
dilini gəlişdirmiş, tikintiyə öyrəşmiş, dulusçu, toxucu sənətinə yiyələnmiş 
və metalı mənimsəmiş əkinçi-maldar protoazər uruqlarının oturaq yaşamı 
davam etmişdir. Antropoloji bəlgələr də göstərir ki, bugün azər-türkmən 
xalqı prototürklərin Atayurdundakı qədim antropoloji tipini saxlamışdır. 

III minildə güney-batı bölgələrə səpələnən subar, lulu, qut, turuk, az 
və sair prototürk boyları güney qonşuları kassi, elam, güney-batı qonşuları 
akad-sumerlərlə müəyən ilişkilər qurmuşdular. Bu ilişkilər bəzən barış 
içində ticarət əlaqələri, bəzən də savaş içində ərazi davası şəklində davam 
edirdi. Hələ prototürk çağının sonunda, IV minilin ikinci yarısında Bars 
əyaləti boşalmış, sonra burada elam uruqları yerləşmişdi. Əvvəlki sakin-
lərin bars dərili geyimilə ilgili yaranmış bölgənin adı isə bugünə qədər ya-
şayır.41 Orta tunc dövrünün sonlarında qədim adı Turna (Durna çayı) 
olan Diala çayının yuxarı axarlarına qədər kassi boyları tərəfindən zəbt 

                                                 
41 Bu güney bölgəyə tunc dövründən sonra gəlib elamlara qarışan ari boyları artıq bu 
ərazinin əhalisi kimi pars adlanmışdır. Bars adlı bölgə Urmu gölü hövzəsində də vardı. 
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Prototürklərin m.ö.V minillərdə əldə etdiyi kultur gəlişmələrinin 
çoxu (əkinçilik, heyvandarlıq, dəmirçilik, təkər, araba, basırıq kulturu gə-
lənəkləri) sonrakı Kurqan kulturunda əks olunmuşdu. Bu özəllikləri ehti-
va edən Kurqan kulturunun Ön Asiyadan Avropanın güney-doğu bölgə-
lərinə m.ö. III minildə daşındığı elmi ədəbiyatda göstərilmişdir.43 Bəzi 
arxeoloqlar bu miqrasiyanın Orta Asiya üzərindən (N. Y. Merpet), bəzi-
ləri də Qafqaz üzərindən (M. Gimbutas) gerçəkləşdiyini qeyd edir. Bizcə, 
Avropaya həmin köçlər hər iki yöndən də ola bilərdi. 

 

Prototürk dialektlərində danışan uruqlar m.ö.VI minillikdə Ikiçaya-
rasından Türkmənistana, Dərbənd-Borçalıdan Xuzistana qədər yayılan 
oxşar erkən əkinçi-maldar arxeoloji kulturun daşıyıcıları idi. Bu kulturun 
lokal çeşidləri kimi erkən protodilin də lokal dialektləri formalaşmışdı. 
Eneolitin orta (V minil) çağında bölgələrarası əlaqə-təmaslar artdıqca bir 
neçə dialektarası koyne üzərində təmərküzləşən dialektlərin sayı azaldı, 
daha sonra lokal koynelərarası əlaqələr genişləndikcə prototürk dili öz 
zirvəsinə çatdı. Sonra gələn IV minillik böyük miqrasiya dövrünə düşdü-
yündən prototürk dili iki böyük doğu və batı qollara parçalandı. Azərbay-
canda qalan uruqlarda prototürk dilinin batı qanadı, Orta Asiya və oradan 

                                                 
43 Гамкрелидзе-Иванов , II. 948-949; Kurqan kulturunun dövrünü və miqrasiya yönünü 
doğru təsbit edən bu tanınmış alimlər yanlış olaraq, bu kulturu Avropaya daşıyanların 
hindavropalılara aid olduğunu iddia etmişlər.  
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toplu halda nəsildən-nəsilə ötürülməsi isə xalqı ayaqda tutan, həm də onu 
başqa xalqlardan fərqləndirən tarixi-mədəni faktordur.  

Etnik kultur sistemi etnosun yaşam durumu ilə bağlı açıq və qapalı 
olur. Açıq sistem qonşu etnoslarla əlaqəsi olan etnoslarda, qapalı sistem 
isə daha çox yaşadığı ərazidə coğrafi şəraitdən asılı olaraq qonşu etnos-
larla əlaqəsi zəif olan etnoslarda görünür. Yaponlar dünya mədəniyətini 
mənimsəyən, bununla yanaşı milli etnik kulturunu saxlaya bilən xalq kimi 
tanınır. Bəllidir ki, Ön Asiya və Avropa ölkələrində qəhvə, çay, kakao iç-
mə kulturu geniş yayılmışdır, lakin bunlar yerli deyil, gəlmə gələnəkdir. 
Özəl etnik kulturun yaranması yaşam tərzi və coğrafi məkanla da bağlı 
olur. Belə ki, eskimosların milli atribut sayılan itlərin qoşulduğu xizək 
Azərbaycanda ekoloji durumla bağlı yarana bilməzdi. 

İnsanoğlunun yaşamında yığım mərhələsindən ürətimə, məhsul əldə 
olunması mərhələsinə keçidlə böyük dönüş yaranmışdı. V.I.Vernadski 
haqlı olaraq qeyd edirdi ki, bəşəriyətin bütün gələcəyi əkinçiliyin ortaya 
çıxması ilə həllini tapdı. İlk əkinçilik isə Ön Asiyada bərəkətli Yarımayın 
göbəyi Urmu hövzəsində yaranmışdı. Azərbaycanda əkinçi və heyvandar 
təsərrüfatın ayrılması da qədim çağlardan başlanmışdı. Sonralar əkinçilik 
və heyvandarlıqla yanaşı silah, alət, bəzəklə bağlı metalişləmə - dəmirçi 
peşəsinin, toxucu və dulusçu sənətinin də ayrıldığını görmək olur. Arxeo-
loji qazıntılar sənətkarlıq, özəlliklə dulusçu emalatxanaları üzə çıxartmış-
dır. O vaxt dulus çarxı, araba-təkər kəşfi çağdaş «kosmik gəmi» ixtirası 
kimi bir şey idi. Bu çağda bəzək əşyaları, silah-yaraq və möhür-damğalar 
hazırlanması xeyli artmışdı. 

Kultur milli-etnik kate-
qoriya, mədəniyət (sivilizasiya) 
isə millətlərarası kateqoriyadır. 
Belə ki, dünya mədəniyətinin 
struktur (quruluş) tərkibini təş-
kil edən etnik və superetnik mə-
dəniyətlərdir. Etnik və superet-
nik mədəniyət də etnik (super-
etnik) kultur elementlərindən 
təşəkkül tapan sistemi oluşdu-
rur: 
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du, lakin protoazər boylarının məskunlaşdığı Urmu-Göycə və Kür-Araz 
hövzələrində eyni etnik kultur orta tunc çağında da davam etdi. Arxeoloji 
kulturda tipoloji yaxınlığını saxlamaqla, kiçik fərqlərin yaranması Azər-
baycan sınırları dışına çıxan prototürk uruqlarının arxeoloji abidələrində 
daha qabarıqdır. Bu da doğaldır, çünki mərkəzi ocaqdan uzaqlaşdıqca, 
yeni-yeni etnoslarla qarşılaşdıqca etnoqrafik innovasiyaların, yerli gələ-
nəklə çulğalaşmanın örnəkləri arxeoloji kulturda özünü büruzə verməlidir.  

Ayrılıb uzaqlaşma ilə yaxınlaşıb qovuşma bir-birinə əks olaydır, 
ancaq hər iki olay xalqın kulturogenezində dərin iz qoyur. Diferensiasiya 
və inteqrasiya prosesi kimi dəyərləndirilən bu olayların birində toplumdan 
ayrılan bölümün yerdəyişmə ilə başqa topluma qarışması, o birində isə 
dışarıdan gələn yabançı bölümlə öz yurdunda qarışmasıdır. Belə qarışma-
ların sonucu dildə bilinqvizm yaratdığı kimi, etnoqrafiyada da etnokultur 
sinkretizmi ortaya çıxardır və etnoqrafiya tarixində özünü göstərən belə 
dəyişmələrin səbəb-nəticəsini, qovuşuq (sinkretik) kulturun özəlliklərini 
öyrənən kulturologiyanın əldə etdiyi bilik etnogenez araşdırmaları üçün 
önəm daşıyır. Bu baxımdan, tarix boyu içəri-dışarı miqrasiyaların sonu-
cunda ortaya çıxan etnoqrafik özəllikləri gözdən qaçırmaq olmaz. 

Azərbaycan xalqının islamaqədər mədəniyət tarixi regionun ümumi 
tarixi fonunda öyrənilməli olsa da, bu yöndə hələlik xüsusi tədqiqat apa-
rılmamışdır, yalnız E. Əlibəyzadə Azərbaycan (türk) xalqının mənəvi mə-
dəniyət tarixi adı altında qədim İkiçayarasının ədəbiyatı ilə müqayisələr 
aparmış və maraqlı paralelliklər ortaya çıxarmışdır.38 Halbuki, bu cür iki-
tərəfli əlaqəni təkcə ədəbiyatda, mifologiyada deyil, bir sıra etnoqrafik 
kultur sahəsində də, özəlliklə, əkinçilik və metalişləmə kulturunda axtar-
maq çox faydalıdır.  

İbtidai yaşam mərhələsindən müasir dövrəcən davam edərək vaxt 
axarının sınaqlarından keçən, zamanla təkmilləşib inkişaf edən etnik kultur 
tarixi olaydır, onun tarixi kateqoriya kimi tədqiqi Türkologiyada, o cüm-
lədən Azərbaycanşünaslıqda epizodik yazılar istisna olmaqla, demək olar 
ki, toxunulmamış sahə kimi qalmaqdadır. Etnik kultura aid yazılmış elmi 
araşdırmalar, kitablar bu kulturun yaranma tarixini, dinamikasını, regional 
paradiqmasını açmır, daha çox təsviri xarakter daşıyır. 

                                                 
38 Əlibəyzadə, 1998. 

 29 

daha doğuya gedən uruqlarda bu dilin doğu qanadı formalaşdı. Sonralar 
doğuya belə böyük axın bir də m.ö. II minilin ortalarında təkrar olundu. 

Ilk yazılı qaynaqlara görə, bölgənin etnodil mənzərəsi belədir: Ikiça-
yarasının orta və yuxarı bölgələri m.ö. III minilin başlarında subar, aşağı 
bölgəsi min il öncə bura gəlmiş sumer, Urmu hövzəsində lulu, qut (quti), 
onlardan güneydə isə elam boyları yaşayırdı. Həmin minilliyin ortaların-
dan başlayaraq iki minil ərzində güney-batıdın akad, sonralar batıdan 
gələn digər sami (asur, aramey) boyları burada yerləşdi. Quzeydən m.ö.II 
minilin əvvəlində və sonunda iki dalğa ilə gələn qafqazdilli hurri, urartu 
boyları Ikiçayarasının quzeyində və Van gölü ətrafında yerləşdi. Görün-
düyü kimi, I minilliyə qədər prototürk yurdunun sınır bölgələrinə sumer, 
sami və qafqazdilli boylar gəlib yerləşmişdi.  

Bəzi prototürk boyları 4-5 minil öncə Ikiçayarasından çıxıb Qu-
zey Qafqaza və Orta Asiya üzərindən Altaya tərəf miqrasiya etmişdi, 
ancaq ilkin yurdda qalan subar, qaşqay, urmu, ərmi, turuk, kuman və sair 
boyların adı m.ö. I minilə qədər qaynaqlarda xatırlansa da, artıq onlar da 
Güney və Quzey Azərbaycana çəkilməyə başlamış və əvvəllər qaynaq-
larda adı keçən lulu, qut, az, turuk boylarının yaşadığı bölgələrdə ortaya 
çıxan man, mad, qızıl, polad, sangi (zəngi), saq, barsil, qapan, börü, araz, 
azər (xəzər, kaspi), alban (aran) və sair türk boylarına qarışıb islamaqə-
dər burada ortaya çıxan Mana, Saqa, Mada, Alban//Aran ellərinin qurul-
masında iştirak etmişlər. Bu dövlətləri quranlar artıq oturaq protoazərlər 
idi, yalnız Mana eli çağında saqa-qamər boylarının öndərliyilə quzeydən 
qayıdan bözqır yaşamlı boylar Saqa elini qurmuşdu. 

Göründüyü kimi, m.ö. III-I minillərdə prototürk Atayurdunun batı 
bölgələri (Ikiçayarası) etnodil baxımından qarışıq idi. Burada sumer dili 
(və yazısı), sonra akad, daha sonra m.ö. I minilin ortalarından başlayaraq 
bir neçə əsr davam edən aramey dili, aramey yazısı geniş işlənirdi və belə 
etnodil durumunun uzantısı hərdən Azərbaycanın bəzi iç bölgələrinə də 
çatırdı.  

Kür-Araz kulturundan sonra Azərbaycanın sınırlarında yaranmış 
başqa etnik kulturların əhatəsində batı prototürk boylarının tarixi-coğrafi 
konturları xeyli daraldı. Azərbaycanın sınırları dışında başqa etnik toplum 
içində qalan prototürk boyları çox yerdə dilini itirib assimilyasiya olun-
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sair etnik kulturlar; xalq meteorologiyası və metrologiyası; bayram, yas və 
toy-düyün etnik gələnəkləri, xalq təbabəti, xalq və uşaq oyunları, yarışlar; 
stereotiplər, əxlaq-psixologiya, adət-ənənələr kimi etnoetiketlər və sair bu 
kimi sahələrdə işlənən sözlərin, terminlərin sırasında olan türkcə sözlərin 
böyük bir qismi türklərlə kontaktı olmuş xalqların da dilinə keçmişdir.45 

Türk etnosunun yarandığı ilkin bölgənin gerçək çevrə 
(ekoloji) və etnoqrafik-kultur durumu prototürk dilinin 
etnoqrafik söz yatırında əks olunmuşdur. Bu baxımdan, 
həmin sözlərin ilkin anlamı (semantikası), praforması, 

qonşuluqda və kontaktda olmuş xalqların dilində alınma və ya ortaq söz 
(areal izoqlosu) olması kimi özəllikləri gözdən keçirməklə prototürklərin 
yaşadığı coğrafiya, bölgənin ekoloji özəlliyi və durumu, sakinlərin kultur 
gəlişməsi və özgə etnoslarla kultur əlaqəsi haqqında qiymətli bəlgələr əldə 
etmək olur. Belə paleokultur bəlgələr etnosun yaşam yeri, yaşam tarixilə 
yanaşı, həm də yaşam kulturu haqqında bilgi verir. 

Hələ m.ö.IV minildən İkiçayarasına başlanan sami axınları bütöv 
tunc dövrü boyunca dalğa-dalğa davam etmişdir. Ərəbistan çöllərindən 
gələn bu axınların öncülləri akadlar idi. Onlar quzeydən Sumerə daxil olub 
buraları zəbt edəndən sonra akad sülalələrinin hakimiyəti get-gedə geniş-
lənir və Azərbaycanın güney-batı sınırları dəfələrlə onların hücumu qar-
şısında qalır. Bu durumda protoazər boylarını birləşdirən qut boyları önə 
çıxır, akad qoşunlarını məğlub edib, ilk böyük türk dövlətini qurur, İkiça-
yarasının orta və güney bölgələrini də öz hakimiyətləri altına alır. Bir əsr 
davam edən Qut eli dağılır, protoazər boyları yenidən ayrı-ayrı bəyliklərə 
parçalanır. Erkən tunc dövründə əhali artımı da yeni-yeni məskənlərin 
salınmasına səbəb olmuşdur. Bu durum Azərbaycanın bəzi bölgələrində 
şəhərsalma, qala və qalaça tikmə işlərinə təkan verir. Naxçıvanda çoxlu 
şəhər tipli tikili qalıqlarının üzə çıxarılması bunu aydın göstərir.  

 Son tunc dövrünü protoazər dialektlərinin də gəlişmə çağı hesab 
etmək olar, çünki dialekt və şivələr lokal arxeoloji kulturların formalaş-
dığı bölgələrdə hələ bir neçə əsr məhəlli xüsüsiyətini saxlamaqla inkişaf 
yolu keçib söz-qopuz ustalarının dilində durulaşır. Quzey Azərbaycana 

                                                 
45 İ.P.Veynberq bir sıra humanitar elmlərin kateqoriyası kimi kultura sözünün 250-yə 
yaxın anlamda işləndiyini qeyd etmişdir (Вейнберг, 1986, 7).  

Etnoqrafik  
söz yatırı 
(leksika) 
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Dünya mədəniyəti sistemində türk mədəniyətinin yerini bəlirləmək 
üçün ayrı-ayrı türk xalqlarının ulusal dəyərlərini öyrənmək önəmlidir, bu 
baxımdan, Azərbaycan türklərinin etnoqrafiya tarixinin sistem daxilində 
öyrənilməsi öz aktuallığını saxlayır. Hər bir xalqın minillər boyu formala-
şan ulusal gələnək-görənəkləri onu başqa xalqlardan fərqləndirən milli-
etnik (ulusal) atributlar sayılır və milli dəyərlər kimi qiymətləndirilir. 

Regionun mədəniyət tarixini öyrənmək üçün burada yaşayan xalq-
ların coğrafi demoqrafiyası, bölgənin etnodil durumu diqqətə alınmalıdır. 
Prototürklərin ilkin Atayurdu Ön Asiyanın Güney-Doğu Anadolu, İkiça-
yarası, Güney Qafqaz və Xorasan bölgələrini əhatə edir. Burada mərkəzi 
bölgə olan Urmu-Van gölləri hövzəsi «bəşər tarixinin ilk kultur beşiyi» 
deyə biləcəyimiz məkandır, çünki Yer kürəsində ilk əkinçilik bu bölgədə 
yaranıb və ilk mədəniyət də əkinçiliklə başlayır. İnsan əməyilə gerçəklə-
şən, istehsal olunan hər şey hər hansı bir sahənin (kulturun) məhsuludur. 
İlk əl (qol) zəhməti ilə əkilib biçilən taxıl da ilk kultur məhsulu sayılır.44 
Qədimdə kultur sahələrin yaranması, yaşam üçün lazım olan nəsnələrin 
əllə (qolla) yapılması sonralar əl-qol haqqında «əlindən yaşxı iş gəlir», «əli 
qızıldır» kimi gerçək anlam daşıyan və şəxsin xarakterik özəlliyini vurğu-
layan əli bərəkətli, əliəyri, əli ağır, əli yüngül, əli düşərli, əli-qolu uzun kimi 
deyimlərin ortaya çıxmasına da səbəb olunmuşdur.   

Dilçilikdə «linqvistik paleontologiya» adlanan bölmə vardır, burada 
aparılan araşdırmalar etnosun protodil çağına enib protokultur elementlə-
rinin semantikasını öyrənməyə yardım edir. Protohindavropa, protofinuqor 
və başqa protoetnoslarda olduğu kimi, prototürk çağı da m.ö. IV minilli-
yin ortalarına qədər davam etdiyindən ümumtürk sözlərinin praforması 
həmin çağa aid olur. Bu baxımdan, türkcə praforması bərpa oluna bilən  
etnoqrafik sözlər, terminlər çox önəmlidir. Belə sözlərin etnoqrafiyada iş-
lənmə dairəsi də çox genişdir: sosial qrup, qohumluq, sosial, siyasi, hərbi 
qurumlar; köçəri, yarımköçəri yaşam kulturu, oturaq yaşamın tikinti kul-
turu; ovçuluq, heyvandarlıq, əkinçilik təsərrüfatı; toxuculuq, dulusçuluq, 
dəmirçilik, incəsənət kimi sənətkarlıq sahələri; yemək, musiqi, geyim və 

                                                 
44 Ola bilər ki, qul, qulluq, kölə, (rusca xolop), kolleqa, kollektv kimi sözlərin tərkibində 
həmin qol sözü durur. Bəzi türk dillərində «əlyazma» anlamında qolyazma sözü işlən-
diyi kimi, sasani çağına aid bir möhür (damğa) üzərində də kol tamqoh yazılmışdır. 
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buduq, saxur, avar, qırız, xınalıq kimi boyların azər boyları ilə dil fərqi 
vardır, ancaq etnoqrafik gələnək-görənəklər kulturunda bir çox ortaq və 
oxşar cəhətlər görünür. Çox güman ki, türkcə udi, avar, xınalıq, çeçen 
etnonimlərini (adlarını) onlara qonşu azər boyları vermişlər, çünki onla-
rın əksəri özlərini başqa adla adlandırırlar, olsun ki, boy qurumu yaranan 
erkən tunc dövründə ortaya çıxan buduq adı da protoazər boy federasiya-
sına yad etnik uruğun qoşulması «boya qoşulan uruq» (*bud-uq) anlamı 
ilə ortaya çıxmışdır. Belə ki, buduq boyu o çağda bəy sözünü də hansı 
formada almışsa, indiyə qədər həmin fonetik formada (baq) işlədir. Ayrı-
ayrı kultur (yemək, geyim, musiqi, añçılıq) sahələrinə aid etnoqrafik söz-
lərin qafqazdilli xalqların dilində türkizmlər kimi bol-bol işlənməsi bu 
xalqların qədim çağlardan qonşu olduğunu bir daha ortaya qoyur və yeri 
gəldikcə bunun örnəkləri veriləcəkdir.  

Etnoqrafik sözlərin praformalarında k~s, r~z, l~ş, Ø~q, d~y kimi 
prototürk dialekt fərqləri daha aydın görünür.46 Başqa dillərə keçən söz-
lərdə həmin dilin səs özəlliyi də gözdən qaçmamalıdır. Örnəyin, fars dilin-
dəki təğar (taxıl) sözünün fonetik tərkibi göstərir ki, bu söz vaxtilə qədim 
pers dilində «l» səsi olmayan çağda bu dilə l > r dəyişməsilə keçmişdir. 
Eyni durum fars dilinə keçən geyim adı kulpak > kurpāsa dəyişməsində və 
Dəclə çayı adının əvvəlki İtiqlat akad variantının deyil, farsların m.ö.VI 
əsrdə Babilə ilk gəlişini əks etdirən çağa aid arameycə variantının fars 
dilinə keçməsində (Tiqla > Tiqre) özünü göstərir. Əgər «a» səsi ilə baş-
lanan sözü olmayan rus dilində Arıslan > Ruslan dəyişməsi baş verirsə, 
eyni ad fars dili fonetikasına uyğun sl >st dəyişməsilə Rostam (Püstəm) 
formasını alır. Bu baxımdan, müqayisə aparmaq üçün türk sözünü alan 
dilin səs quruluşu, fonetik özəlliyi, fonotaktikası da nəzərə alınmalıdır.  

Prototürk boylarının əkinçiliklə məşğul oduğunu tarla, tarım, tarığ 
sözlərinin kökündə duran tarı-  feili aydın göstərir. Belə ki, bu feilin ilkin 
anlamında olan yerı, torpağı xışla əkinə yararlı hala salmaq (tarimaq) ən 
qədim üsuldur. Sonrakı mərhələdə torpağın daranması prosesi isə tara-  
feililə yerdə şırım açan kotanla ortaya çıxmışdır. Əkinçiliklə bağlı sözlə-
rin, terminlərin dillərarası əlaqələr baxımından öyrənilməsi çox önəmlidir. 
Vaxtilə, kotan sözü haqqında «Azər xalqı» bitiyində bunları yazmışdıq:  

                                                 
46 Belə  «prototürk dialekt özəlliyi» bilgisi bu bitikdə verilmişdir: Ağasıoğlu, 1988. 
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urartu boylarının hərbi təcavüzünə və saqa-qamər axınlarına qədər proto-
azər boyları stabil inkişafla yaşasa da, Güney Azərbaycanın güney bölgə-
lərini orta tunc dövrünün sonlarında kassi boyları işğal edir. Erkən tunc 
dövrünün sonlarında Van yaxasından Böyük Zab çayının yuxarı axarları-
na sızan bəzi hurri boyları son tunc çağında Musasir bölgəsində məskun-
laşmış və sonrakı çağlarda bəzi Urartu çar sülaləsi buradan meydana çıx-
mışdı. Bu nədənlə urartu dilində də qonşu sumer, akad, kassi dillərində 
olduğu kimi türk sözlərinin olması doğaldır. 

Prototürk boylarının qonşuluğuna gəlib yerləşən başqadilli xalqlar 
bura öz dilləri, etnoqrafik gələnəklərilə gəldiyi, bölgəyə fərqli etnokultur 
gətirdiyi kimi, buradan ayrı-ayrl yönlərə miqrasiya edən türk boyları da 
getdiyi yerlərə türk dili, türk kulturu daşıyırdı. Örnəyin, kurqan kulturu 
və qədim türkcə olan kurqan sözü bir müddət prototürk və türk boyları-
nın «pasportu» kimi qalsa da, sonralar kurqan basırıqları və kurqan sözü 
bəzi başqa etnosların da kultur gələnəyinə daxil olmuşdur. 

İndi Aralıq dənizindən Uzaq Doğuya qədər yayılmış türk dillərinin 
öz arasında sonrakı qarşılıqlı alınmalar istisna olmaqla, bu dillərdə nə qə-
dər ortaq söz və şəkilçi varsa, onların əksəri prototürk dövründən qalmış-
dır. Ubeyd kulturunun gəlişmə çağında İkiçayarasına gələn sumerlərin də 
dilindəki prototürk alınmaları sırasında məhz o çağın yaşamı ilə bağlı yeni 
yaranmış sözləri görmək olur: əkinçiliklə bağlı aka- «əkmək», agar «su-
lanan əkin yeri», toxuculuqla bağlı tuku «toxumaq», ev tikmədə qapı ilə 
bağlı qeşik «eşik», metalla bağlı tibira «metal», bal «balta», dulusçuluqla 
bağlı kab-kagag «qab-qacaq» sözləri bunu aydın əks etdirir. Buradan do-
ğuya gedənlər də özləriylə buranın yer-yurd, dağ, çay adlarını (Qaradağ, 
Samara, Subar-Sibir, Balıq və b.) apardıqları kimi, eneolit çağında ümum-
işlək sözə çevrilmiş əkinçi-maldarlıq terminlərini və sair sözləri də apar-
mışlar. Belə ki, ən ucqar doğuda yaşayan saxalar (yakutlar) oğus tiriitə 
«öküz dərisi», bıs- «biç-», ınax «inək», altan «mis», kıhıl-kömüs «qızıl-
gümüş», timir «dəmir» kimi o çağın prototürk sözlərini işlədirlər.  

Qafqaz xalqları qədim çağlardan türklərlə kontaktda olduğu üçün 
onların dilində qədim türk sözləri qalmışdır, örnəyin, Dağıstanda qafqaz-
dilli xalqlarda qolunun ağzı daralan tulupa aid  bartuk (bartu) sözü vardır, 
halbuki bu etnoqrafik söz çağdaş türk dilləri üçün çoxdan arxaik sözə çev-
rilmişdir. Protoqafqaz boylarının törəmələri olan ləzgi, udi, çeçen, inquş, 
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lərdən də VIII Bitikdə geniş bilgi verildiyindən burada ötəri də olsa, yal-
nız kultur sahələrilə ilgisi olan bəzi sözlər üzərində dayanmaq gərəkir.48   

Etnoqrafiya tarixi baxımından zoonimlərin (añ adlarının) öyrənil-
məsi çoxyönlü önəm daşıyır, belə ki, qədim toponimlər, fitonimlər kimi, 
zoonimlər də prototürklərin hansı añ türlərinin yaşadığı coğrafiyada məs-
kunlaşmasını göstərən, daha doğrusu, ilkin atayurdu bəlirləyən bəlgələr-
dəndir, ovlanan və ya evsəlləşən añların prototürkcə adı onların ovçuluq 
və añçılıq (maldarlıq, heyvandarlıq) kulturunda tutumunu ortaya çıxardır. 
Əgər añ adı areal izoqlosu və ya başqa dildən alınma sözdürsə, bunun da 
hansı regionda, hansı xalqın dilindən alınması baxımından önəmi vardır, 
çünki belə sözlər də qədim kontaktın yerinə və çağına işıq salan bəlgələr-
dəndir. Örnəyin, türkcənin öküz sözü bəzi hindavropa dillərindəki ox [oks] 
(ingilis), oche (alman), okso (toxar), uxşan (Avesta), uksa (qəd. hind) 
sözlərilə eyni olduğu halda, inək və sığır sözlərində belə əlaqə görünmür. 
Hindavropa dilində buynuzlu heyvan adları prototürk dilindən fərqli ola-
raq, daha çox *ker (buynuz) sözü ilə düzəlmişdir. Latın dilində buynuz 
cornu [kornu] adlanır və bu dildəki cervis (maral) sözü ilə başqa qohum 
dillərdə «inək», «sığır» anlamlı zoonimlər arasındakı əlaqə də *ker kökü 
ilə bağlıdır: korva (slav), korova (rus), karve (litva), qov (hay). Ancaq bu 
da nəzərə alınmalıdır ki, uzmanlara görə buğa (öküz) 9 minil öncə Güney 
Azərbaycanda, bundan 3-4 minil sonra isə Avropanın güney-doğusunda 
evsəlləşib.49 Bu baxımdan, türk-sumer paralelləri də önəmli bəlgədir, belə 
ki, qədim türkcə ud sumercə qud (buğa, öküz, inək) şəklində işlənmişdir.  

Heyvandarlıqla bağlı rus dilinə arxar, otara, baran, buqay, buşmak, 
burun, burunduk, bık, vol, qunak, qunan, karakul, koçkar, kayakan, sarqa, 
malxan kimi onlarla türk sözü keçdiyi kimi, atla, atçılıqla bağlı da rus di-
linə arqamak, kazanka, karabair, baxmat, bityuq, loşad, tulpar, bulanıy, 
tabun, burıy, arkan, bunçuk, kamça və sair sözlər keçmişdir.50 Bu sözlər 
aydın göstərir ki, Urmu hövzəsindən hər tərəfə yayılan türklərdə atçılıq 
kulturu yüksək olmuşdur, yeni Urmu teoriyası da bunu deyir. 

                                                 
48 Yeri gəldikcə ağac, qayın, budaq, yapraq, qamış, çiçək, yemiş, arpa, buğda, darı, dağ, 
su, topraq, baş, ayaq, qab kimi onlarla prototürk sözlərindən bəhs olunacaq.  
49 Гамкрелидзe-Иванов, 1984, II. 573 (Burada uzmanlar və qaynaqlar geniş verilib). 
50 Шипова, 1976. 
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«Əkinçilik kulturundan xəbər verən kotan sözü erməni və gürcü dillərində 
qutan, Dağıstan dillərində kutan şəklində işlənir. Q. A. Klimov bu sözün 
bəzi iran dillərində və suriya dilində də olduğunu nəzərə alıb, onun türk 
dilləri vasitəsilə Qafqaz arealına yayıldığını ehtimal edir. Areal izoqlosuna 
çevrilən kotan sözünün azər dilindən qonşu xalqların dilinə keçməsi faktı 
qədimdə azər türklərinin əkinçilik sahəsində irəlidə olduğunu göstərir».47 

Kotan sözü kimi prototürk boylarının balta (paltu, balqu, balqa, ba-
laqa) sözü də qədim çağlardan bir neçə qonşu xalqın dilinə keçmişdir, bu 
söz akad dilində pilaqqu, (palâqu - balta ilə öldürmək), yunan dilində iki-
ağızlı balta pelekus (πελεκύς) formalarında işlənmişdir. Etrusk dilindəsə 
balta sözünün purth [purte] variantı çuvaşcanın purte formasına uyğundur. 
Göründüyü kimi, balta sözü də Ön Asiya mənşəlidir və onu türk boyları 
buradan doğuya aparmışlar.  

Tikintilə bağlı koma, dam, köşk (kiosk), barak, eb//oba (eba-ni) və 
orda kimi oturaq yaşama aid türk sözlərinin bir sıra xalqların dilinə keç-
məsi qədim türklərin yaşam kulturunu göstərən bəlgələrdir. Belə ki, slav 
dillərinə keçən barak sözü hələ sumer-akad dillərində parakku şəklində 
işlənirdi. Man-kermen (Kiyev), Ak-kermen, Kermençuk (Kremençuk), 
Saka-katay, Salma-katay, Oyrot-tura, Tom-tura (Tomsk), Katta-kurqan, 
Taldı-kurqan, Xasav-yurd, Beş-balıq, Ordubad kimi toponimlər «qala, şə-
hər, kənd» anlamında kerman, katay, tura, kurqan, yurd, balıq, ordu söz-
lərini əks etdirir və belə türk topoformantları bir tərəfdən türk yaşamında 
şəhərləşmə olayını, digər tərəfdən oturaq yaşamı sərgiləyir. Oturaq türk 
boylarında işlənən tikinti materialını bildirən sözlər də tikinti kulturundan 
xəbər verir. Örnəyin, *ker-  feilindən kərpiç, kirəmit kimi tikinti materia-
lının adı ilə bərabər, kermən (qala, şəhər) sözü də yaranır və eyni zamanda 
bişmiş gil olan keramika ilə yanaşı yunan dilində κέραμον (keramon) 
sözü kirəmit anlamında işlənir.   

Prototürk söz yatırı içində ilkin atayurdun landşaftı, doğal çevrəsi, 
ağac və bitki örtüyünü, heyvanat aləmini bildirən toponimlər, fitonimlər, 
zoonimlər də yer tutur. Belə paleotoponimlərdən, oronim (dağadı), hidro-
nim (çayadı) və xoronimlərdən (ölkəadı) II Bitikdə, digər onomastik söz-

                                                 
47 Ağasıoğlu, 2000; 2005, 219. 
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tın-yunan dillərində it canis [kanis], κύων adlanır. Görünür, hindavropa 
dillərində yayılmış bu söz türk dillərinə keçib kancıq forması ilə işlənir.  

Heyvanın erkək və ya dişi olması akad dilində şəkilçı ilə fərqlənir: 
kalbu (it), kalbatu (qancıq); labbu (aslan), labbatu (dişi aslan). Türk dil-
lərində məcazi anlamda aslanın erkəyi-dişisi olmaz deyimi olsa da, cins 
bildirən morfemin olmaması öküz-inək, qoç-qoyun kimi ayrıca sözlərlə 
və erkək-dişi sözlərinin yardımı ilə ifadə olunur. Heyvandarlıqla bağlı ək-
sər türk dillərində eyni sözlərin işlənməsi onu göstərir ki, bu ortaq etno-
qrafik terminlər prototürk çağında mövcud olmuş söz kökləri əsasında 
yaranmışdır. Belə ki, «dişi» anlamı ilə bərpa etdiyimiz prototürk çağının 
*ine kökündən sonralar bu sözlər yaranmışdır: 

 
 
 

*ine  «dişi» 

ĕnə  «inək» (çuvaş dili) 
ınax  «inək» (saxa dili)  
inək  «inək» (əksər türk dilləri)  
ünigen  «inək» (monqol < türk) 

iňən, ingən  «dişi dəıvə» (MK, I. 180) 
ingək  «dişi tısbağa» (MK, I. 172) 
ənək kwi «dişi qoyun» (tatar dialekti) 
inçək «dişi it» (tatar dili) 

Göründüyü kimi, prototürk *ine kökündən yaranan sözlər ilkin an-
lamı üzərində qurulmuşdur. Bu sözün «doğmaq» çalarını bildirən yənidi 
«doğdu» sözünü M. Kaşgarlı geniş izah etmişdir.53 Qaqauz dilində y səsilə 
deyilən yənik sözü isə «donuz balası» anlamında işlənir. Heyvandarlıqla 
bağlı söz və terminlərin türk-monqol dilləri üzrə müqayisəsi göstərir ki, 
monqol dilində bunların çoxu türk dilindən alınmışdır. 

Türk dilində 
təvə 
atan 
buğra 
iňən 
bota ~ botuk 

Monqol dilində 
temegen  (teme-gen) 
atğan 
buğura 
inggen 
botuğan 

                                                 
53 МK, III. 82-83. 
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Bəllidir ki, qədimdə öküzlə bərabər at, eşək, qatır, dəvə də yük və 
qoşqu heyvanı kimi istifadə olunmuşdur, bu baxımdan, «yük» sözünün 
ingilis (yoke), qot (yuk) və rus (vyuk, na-vyuçivat «yükləmək») dillərində 
görünməsi diqqəti çəkir. Ön Asiyada qədim alınmalar sırasında elə eşək 
sözünün özü maraqlı bəlgədir. Afrikada evsəlləşən eşək (Equus asinus L.) 
sonralar Ön və Orta Asiya, daha sonra Mərkəzi Asiyada bəlli olmuşdur. 
Latınca (asinus), hayca (eş), ingiliscə ass, qədim və yeni germanca (esil, 
esel), əski və yeni rusca (osel, işak) formasındadır. 

Türk dillərində eşək//eşşək//eşkek//ulaq şəklində işlənən bu zoonim 
sumer dilində «çöl eşəyi» anlamında ANŠE.EDİN.NA kimi yazılır, ancaq 
«minik eşəyi» anlamında kašduqa (kaš4-du11-ga) kimi adlanır və akadca 
lasāmu oxunan KAŠ4 sumeroqramında isə kaš4 sözü «qaç-» (türkcə koş-) 
feili ilə tərcümə olunur.51 Göründüyü kimi, bu Afrika mənşəli heyvana 
On Asiyada prototürk boylarının dediyi qoşduq(a) sözünü sumerlər añadı 
(zoonim) kimi işlətmişlər və avropalılar da prototürklərin bu aña qoyduğu  
eşək (*eş-aq//-qaq) adını quzeyə köçən türklərdən almışlar, monqollar isə 
doğuya miqrasiya edən turk boylarından l~ş dialekt fərqilə eşgək > iljiq 
almış, yazılı monqol dilində eljigen kimi işlətmişlər. 

Prototürk yurdunda tarpan, kulan kimi añlar olsa da, buralara evsəl 
eşəyi sami boyları gətirmişlər və burada türklər ona eşək demişlər. Ancaq 
Anadolu türkləri kimi azər dialektlərində də pişiyə kedi deyilməsi və bu 
sözün gürcü (kata), hay (katu), ingilis (cat), rus (kot) dillərindəki forma-
ları göstərir ki, nubi dilindəki kadis zoonimi Afrikadan Ön Asiyaya, ora-
dan da Avropa və Qafqaza yayılmışdır. 

Heyvanların evsəlləşməsi olayı ovçuluq dönəmindən başlanmışdı. 
It əl heyvanına çevrilən ilk yabanı heyvanlardandır. Mağaralarda tapılan 
sümüklər içində itlərin sümüyü mezolit dövründən məlumdur. Ən qədim 
ev itinin izi Quzey Amerikada tapılmışdır, yaşı altı minilə yaxın olan 
Çatal-höyük qaya rəsmində ov iti var. Bəzi xalqlar hələ də itlə qurdu eyni 
sözlə adlandırır. Herodota görə, mad (midiya) dilində itə spaka deyilirdi. 
O.N.Trubaçyev bu sözün rus dilindəki sobaka formasının türk dillərində 
köpək sözündən alındığını və k~s dialekt fərqilə deyildiyini yazır.52 La-
                                                 
51  Tosun-Yalavaç, 1981, 53, qeyd 124a. 
52  Трубачев, 1960, 29-30. 
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da yaşayır, dışad isə xalqa kənardan verildiyi üçün daha çox etnoqrafik 
görənəklərlə bağlı ortaya çıxır və adətən belə dışarıdan qoyma ad müxtə-
lif mənalı sözlərlə ifadə olunur. Məsələn, bizim alman kimi tanıdığımız, 
ancaq özadı döyç olan xalqın danışdığı dili anlamayan ruslar onları dilsiz, 
lal anlamında nemets adlandırır. Ona görə də, bu cür dışadlar çox vaxt 
gerçək durumu əks etdirmir və müəyən tarixi şəraitdə dəyişir, unudulur. 

Türk etnoqrafik advermə gələnəyində añ adlarından etnonimlər ya-
randığı kimi, antroponim (şəxsadı), toponim (yeradı) da yaranır: Koçqar, 
Barsbəy, Bəybars, Arslan, Baran, Maral, Qumru, Laçın, Durna; Tufarqan 
(tovar-qan), Manqışlaq, Mana (man-a), Tapqaraqoyun, Koyuneli, Toxluca, 
Karaboynuz, Buynuz, Laçın, Koyqırılqan qala və s. 

Türk dillərində qarğa, quzğun, qartal, qızılquş, qırqovul, göyərçin, 
qaratoyuq, kəklik, xoruz, toyuq, qağayı, qaz, ördək, yaşılbaş, sarıköynək, 
sərçə, berkut, durna kimi yüzlərlə quş adı var və onların çoxu əksər türk 
dillərində işləndiyi üçün prototürk forması bərpa oluna bilir, bu da qədim 
türklərin yaşadığı bölgə haqqında bilgi verir. Əgər türk dilindəki quş adı 
başqa xalqların dilində işlənirsə, bu da hansı xalqla kontaktda olma vaxtı-
nı və miqrasiyanın yönünü bildirir. Örnəyin, qaz sözünə müxtəlif arealda, 
müxtəlif xalqların dilində rast gəlmək olur: gans (qəd. yuxarı alman), kaz 
(pers), qus (rus).  

Dəvə bildirən lök sözü kimi etimplogiyası qaranlıq olan bəzi sözlə-
rin yozumu türk dili sözyaradıcılığında özəl yeri olan yamsılamalar və ya 
heyvana deyilən ho-ho, ho-ha, kış-kış, cip-cip, hoş, hoqquş kimi sözlərlə 
açıla bilər. Dildə olan heyvanlarla ilgili yamsılamalar ayrı-ayrı heyvana 
aid olması ilə fərqlənir. Örnəyin;   
 kişnə- 

anqır- 
hürü-, mırılda-  
ula- 
mələ-, bəyir- 
böyür- 
banla- 
myolda- 

at  
eşək  
it 
qurd, it 
qoyun-quzu, keçi-çəpiş 
buğa, öküz, dana 
xoruz 
pişik 
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taylak 
torum 
koyun, konun 
koç, koçkar 
kuzu 

tayilağ 
torum 
qonin ~ xonin 
quça ~ xuça 
xurağan  (z~r fərqi ilə) 

  Monqol dilində dəvə, qoyun ilə bağlı terminlərin türkcə olmasını 
əks etdirən müqayisələri aparan A. M. Şerbak yazır ki, monqolların qoyun 
və dəvə ilə tanışlığının, hər halda, türklər vasitəsilə olduğunu düşünmək 
olar.54 Monqollar haqqında bu fikri Q. E. Markov daha qəti şəkildə söylə-
yir: «Hələ X-XII əsrlərdə onların (monqolların) bir hissəsi meşədə yaşayır-
dı və yalnız Monqol imperiyasının yaranmasından az öncə köçəri heyvan-
darlığa keçdilər; həm də dilçilik bəlgələrinə görə heyvandarlıq təsərrüfatı 
və ev heyvanları ilə bağlı monqol leksikasının əksəri türkmənşəlidir».55 
Maraqlıdır ki, atçılıq terminlərində bu cür paralellik çox azdır, bu da onu 
göstərir ki, türklər Altaya miqrasiya edən çağlarda monqollar davar və 
dəvə saxlamasalar da, artıq atçılıq ilə tanış idilər və bu sahəyə aid termi-
nologiya artıq monqol dili əsasında yaranmışdı.  

Keçi Ön Asiya izoqlosu olub keçi//eçki formasında həm türk, həm 
də *kedh praforması ilə hindavropa dillərində işlənir. Evsəl keçi (Capra 
prisca) 8-9 minil öncə Ön Asiyada bəllidir və uzmanların yazdığına görə, 
ilk dəfə Anadolu və Zaqros dağlarında evsəlləşib, buradansa Avrasiyaya 
yayılmışdır. Bəzi dillərə çox qədimdən keçmiş təkə sözü boyadı kimi də 
işlənir. Ümumiyətlə, keçili, baranlı, qoyunlu, man, sığırçı, tavarlı tipli añ 
bildirən sözlərlə etnonimlərin yaranması türk toplumunda geniş yayılan 
etnoqrafik gələnəklərdəndir. Türklərin xırdabuynuzlu heyvana qoyduğu 
tabar/tavar (türkməncə dovar) adı «mal, mülk» anlamında da işlənmiş və 
bu anlamla rus dilinə (tvar, tovar) keçmişdir. 

Etnoqrafiya tarixi üçün etnonimika elminin verdiyi bəlgələrdən də 
ipucu tapmaq olur, özəlliklə tarixi etnonimlərin təhlilində boy-budun adla-
rının özünüadlandırma, yəni endoetnonim (özad) və yaxud kənardan başqa 
xalqın verdiyi ad, yəni ekzoetnonim (dışad) olması da nəzərə alınmalıdır. 
Belə ki, özad  xalqın öz içərisində yarandığı üçün xalq yaşadıqca bu içad 
                                                 
54  Щербак, 1961, 109, 116. 
55  Марков, 1976, 30. 
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Dildə elə sözlər var ki, ona bir neçə dil ailəsini qohum sayan Nostra-
tik əlaqə səviyəsindəki dillərdə, hətta bu dil ailələrindən kənarda qalan 
dillərdə də rast gəlmək olur. Örnəyin, genetik qohumluğu olmayan onlarla 
dildə «səs» anlamlı qu sözü vardır.56 Bu tip türkmənşəli kəs- feili, su, qab 
kimi sözlər qədim çağlardan başqa dillərə keçmişdir. Bəzən belə sözlərin 
özü yox, ondan törəyən söz başqa dillərə keçir. Örnəyin, türk dilində mən 
əvəzliyinin yönlük halı (mənə) rus dilində mne və bir sayının sıra bildirən 
birinci variantı rus dilində pervıy, ilk doğulmuş anlamında qədim gürcü 
dilində p`irmso (ilkin), qədim hind dilində purvasu (ilkin) kimi işlən-
mişdir. 

Dildə bumeranq sözlər də müəyən dillərlə olan əlaqələri göstərir, 
belə ki, türk dilindən başqa dillərə keçən sözlərin bir qismi sonradan geri 
alınır, ancaq geri qayıdan bumeranq söz əvvəlki formasından fərqlənir. 
Örnəyin, vaxtilə fars dilinə keçən azıq sözü, Azərbaycan türklərinin dilinə 
azuqə formasında qayıtmışdır və ya rus dilinə keçən köşk sözü, Arslan adı 
kiosk və Ruslan formasında türk dillərinə geri alınmışdır. Vaxtilə içki 
qabı anlamında sami dillərinə keçmiş kadak//adak (ayaq) sözü ərəb dilin-
dən qədəh formasında qayıtmışdır. 

Azər türklərinin dillə bağlı etnik özəlliklərindən biri də başqa dildə 
danışmağa olan münasibətdir, özünü elita sayan sosial qrup yad dilə meyl 
etsə də, sadə xalq buna xoş baxmır. Örnəyin, ruscanın matuşka sözünə 
matışqa anlamı yükləndiyi kimi, hayca xosk (söz), xosel (danışmaq), hinger 
(yoldaş) sözləri də mənfi çalarlı xosunlaşmaq, hingirləşmək kimi işlənir. 

Bəzi tarixi şəraitdə elitada özünü «qara camaatdan» yuxarı tutmaq 
meyli yaranır və bu özünü daha çox geyim fərqində, söz-sənət sahəsində 
və danışıq dilində göstərir. Belə ki, fransız dili XIII əsrlərdə Ingiltərədə, 
XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyada, VII-XI əsrlərdə fars elitasında ərəb dili, 
Azərbaycanda isə fars dili, Quzey Azərbaycanda XX əsrdə rus dili elitanın 
danışıq dili olmaqla həm də rəsmi sənədlərdə işlək dilə çevrilmişdi. Niza-
mi Gəncəvi kimi nəhəng ədiblər də əsərlərini fars dilində yazırdı. Doğru-
dur, Əlişir Nəvai kimi milli yazarlar türkcə yazmağı təbliğ etsələr də, elita 
fars dilinə üstünlük verirdi. Yalnız xalq ədəbiyatı, folklor, ozan-aşıq sənəti 
ana dildə öz axarı ilə davam edirdi.  
                                                 
56 Ağasıoğlu, 2005, 233-245. 
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Heyvandarlıq təsərrüfatında süddən hazırlanan qatıq, pendir, qurut 
və başqa dillərə də keçən ayran, yoğurt, süd, kumız kimi ağartı türlərinin 
etnoqrafik baxımdan öyrənilməsi, ağartı adlarının başqa dillərə keçməsi 
faktlarının etnolinqvistik yorumu gərəkli bəlgələr ortaya çıxara bilir ki, bun-
lardan uyğun bölmələrdə bəhs olunur. Eyni sözləri arıçılıqla bağlı sözlər 
haqqında da demək olar, belə ki, arıçılıqla bağlı bal sözü latın dilində mel 
şəklində işlənirsə və ya mum sözü dünya dillərində (mumiya) yayılmışsa, 
bunun ilkin işlənmə yerinin, sonrakı yayılma alanının türk etnoqrafiyası 
tarixi baxımından öyrənilməsi önəmlidir.  

Göründüyü kimi, əkinçilik, heyvandarlıq və başqa təsərrüfat növləri 
üzrə etnoqrafik söz yatırına ötəri baxış da ortaya türk tarixi üçün onəmli 
bəlgələr çıxardır. Eyni durumu etnoqrafiyada ayrı-ayrı sənətkarlıq sahə-
ləri, etnik gələnək, kultur və etnoetiketlər, yaşam kulturu, sosial qruplar, 
sosial, siyasi, hərbi qurumlar və sair bu kimi sahələr üzrə işlənən söz və 
terminlər də sərgiləyir. Sonrakı bölmələrdə gözdən keçirilən sözlərin də 
bir qismi türklərlə kontaktı olmuş xalqların dilinə keçmişdir. Türk kultur 
tarixi etnoqrafiya tarixilə bağlı olduğundan təkcə maddi deyil, yazı, bitik, 
bilim (elm), fəlsəfə, dil, söz sənəti kimi mənəvi dəyərləri də əhatə edir və 
təsadüfi deyil ki, universitetlərdə ayrıca danışıq kulturu (nitq mədəniyəti) 
adlı fənn tədris olunur.  

Etnik kultur sistemi qapalı olan bəzi xalqlardan fərqli olaraq, tarix-
boyu yaşadığı atayurdda və keçdiyi miqrasiya yollarında başqa etnoslarla 
əlaqəsi olan türk etnosunun etnik kulturu açıq sistemlə inkişaf etmiş, əla-
qəsi olan etnoslardan gəlişmiş kultur elementləri aldığı kimi, onlar da ön-
cül türk kulturundan bəhrələnmişlər. Hətta, ayrı-ayrı regionlarda müxtəlif 
çağlarda yaranan superetnik kultur alanına daxil olan müxtəlifdilli etnos-
ların dilində, o cümlədən türk dillərində ortaq elementlərin olması yanlış 
olaraq, bu etnosların genetik qohumluğu kimi anlaşılmış və dilçilikdə bir 
neçə qohum dil ailəsi (Nostratik, Boreal, Ural, Altay) teoriyası da yaran-
mışdır. Halbuki, türk dilləri bu dil ailələrilə genetik bağla yox, müxtəlif 
çağlarda kultur «alış-veriş» əlaqəsilə və bu əlaqənin dilə yansıdığı sözlərlə 
bağlıdır. Urmu teoriyasına görə, türk dilləri ayrıca türk dil ailəsinə aiddir 
və başqa dil ailələri kimi bu prototürk ailəsində də ayrılmalar 5-6 minil 
öncəki köçlərlə başlanmışdır. 
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dən istifadə etdilər. Aramey yazılarına Azərbaycanda da rast gəlmək olur, 
hətta Göycə gölü yaxasında m.ö. II əsrə aid aramey əlifbası ilə türkcə yazı 
da tapılmışdır.59 Qaya rəsmləri, piktoqram və ən çox da uruq-boy damğa-
larını uzun müddət davam etdirən prototürk boyları sonralar Aralıqdənizi 
tərəflərdə də yayılan yarı heca - yarı hərfli runik yazını mənimsədilər. O 
çağa aid böyük həcmli yazı hələ tapılmasa da, sonrakı çağlarda onun izinə 
daş-qaya və xalı-xalça üzərində rast gəlmək olur. Elam piktoqramlarına 
bənzəyən yazılar Azərbaycanın güney bölgələri Təpə-Yəhya, Sialk IV, 
Qodintəpə abidələrində, ideoqram yazılar Şamaxı-Xızı bölgələri arasın-
dakı Göylər, Altıağac, Quşçu, Udulı kəndlərində üzə çıxmış, qayaüstü 
rəsmlərsə Azərbaycanın əksər bölgələrində - Abşeron, Qobustan, Gəmi-
qaya, Armudlu, Kəmərli, Kəlbəcər və Güney Azərbaycanda vardır. 60  

Urartuların Arazı keçib Az ölkəsinə girməsi yazılı qaynaqlardan 
bəllidir. Az boylarının Gəncə-Qazax bölgəsində yaşadığını bildirən bəlgə 
vardır, belə ki, burada m.ö. XI əsrdən davam edən Sarıtəpə m.ö.VII əsrdə 
yanğına məruz qalsa da, sonra burada çay daşından tikilən evlərdə həyat 
davam etmiş, həmin qatda tuncdan asma at fiquru və üzərində «dönərgə 
(z) damğalı çoxlu sayda möhürlərin tapılması göstərir ki, qədim türk yazı-
larında «z» hərfinin işarəsi olub az şəklində oxunan bu damğa ayrıca bir 
ailənin deyil, bütöv soyun və ya boyun bəlgəsidir. Yaxud qayı boyunun 
damğası (IYI) bulunan bölgələrdə oğuz törəsinə uyğun El qurma gələnə-
yinin gercəkləşdiyini ayrı-ayrı tarixi qaynaqlardan öyrənmək olur. 

Bilindiyi kimi, bir çox qonşu xalqlara yazı kulturunu verən türklər 
zaman aşamasında bu kulturu gəlişdirmək əvəzinə ondan uzaqlaşmışlar, 
qonşu xalqlarsa türklərdən aldığı yazı kulturunu özəlləşdirib onu gəlişdir-
mişlər. Mədəniyət tarixində belə deqradasiya olaylarının çoxlu örnəkləri 
vardır, qosqoca tarix bir sıra bölgələrdə mədəniyətlərin müəyən obyektiv 
nədənlərlə yıpranmasına dəfələrlə tanıq olmuşdur. Dövlət qurumu və onu 
yönətən siyasi elitanın tutduğu mövqe başlıca nədənlər sırasındadır, çünki 
yazı kulturunu yaşadan da, məhv edən də dövlətin apardığı siyasətdir, nə 

                                                 
59 Ağasıoğlu, 2005, 181; Sumer qaynağına görə, ilk mixi yazılı məktub Aratta elinə gön-
dərilmişdi, Bağdad-Iran yolunda Sari-Pula yaxın Padir dağında lulu bəyinin qayaüstü 
akadca yazısı və Qut, Mana eli çağlarında yazıdan istifadə haqqında bilgi vardır. 
60 Фитуни, 1927, 185; Həmzə Vəli, 1998; Rzayev, 1984, 1985; Cəfərov, 1999; Əliyev, 1992.  
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Poeziya türk etnosunun genetik koduna hopmuş özəlliklərdən olub 
söz sənətilə davam etmişdir, təsadüfi deyil ki, hər beş azər türkündən üçü 
qoşuq (şeir) yazmağa meyllidir. Ehtimal var ki, ərəbcədən aldığımız şe’r 
sözü də bumeranq və ya areal izoqlosudur, əgər bu söz sami dillərində 
türkü, qoşma anlamında sumer dilindəki şir sözüdürsə, onu türkcənin yır 
(türkü, qoşma) sözülə bağlamaq olar. Poeziya vurğunu olmağın həm müs-
bət, həm də mənfi sonucları var: dilin şifahi qolunun gəlişməsində, sözün 
yeni-yeni məna çaları qazanmasında, sözlərin çilalanmasında müsbət rolu 
olan poeziya digər tərəfdən xalqa duyğusal ovqat aşılamaqla onun siyasi 
düşüncəsinin təpərini zəiflədən mənfi rol oynayır. Bunun nəticəsidir ki, 
tarixboyu 150-dən artıq dövlət qurmuş türklərin tarixini özləri deyil, baş-
qaları yazmışlar, dövlətin başında duranlar isə qoşuq qoşmuşlar. 

Dünya xalqları yazısı olan və yazısı olmayan xalqlar kimi iki qrupa 
ayrılır. Türklər də yazı kulturu olan xalqdır, həm də VII Bitikdə bəlgələrlə 
verildiyi kimi, bugün dünya xalqlarının istifadə etdiyi bir çox əlifba (abc) 
finikiyalılar və etrusklar vasitəsilə türk runikasi ilə ortaya çıxmışdır. Bu 
yazı kulturunun qalıntıları Orxon-Yenisey qıyılarında da qalmışdır. Başqa 
qədim əlifbalar kimi, türk abecesi də yazıöncəsi piktoqrafik (şəkilli) işarə 
və damğalardan yaranmışdır.57 Bizans qaynaqlarının verdiyi bilgiyə görə, 
Göytürk xaqanının (yunan yazısında Sizabulos) Bizansa göndərdiyi elçi 
heyətinin başçısı soğdlu Maniyaxı yaxşı qarşılayır və xaqanın «skit hərflə-
rilə» yazılmış məktubunu tərcüməçiyə oxudurlar.58 Skit (saqa) türklərinin 
göytürklər kimi türk runik abecesilə yazması Qazaxstanda Issık kurqa-
nından tapılan 2500 il öncəyə aid və Lemnos (Lemni) adasında tapılan 
2700 il öncəyə aid yazılarla da təsdiq olundu. 

Azərbaycanda erkən tunc çağında qaya rəsmləriylə yanaşı, şəkilli 
yazıdan da istifadə olunmağa başlanmışdı. Prototürk uruqlarının yayıldığı 
ərazilərdə piktoqramlar və çoxlu damğalar aşkar olunmuşdur. Lakin bu 
ilkin yazı işarələrini Ön Asiyanın qədim avtoxton xalqı olan prototürklər 
və protoelamlar deyil, bura gələn sumerlər həmin simvolik işarələri mixi 
yazıya çevirdilər. Sonra bura gələn akad-asur, het, kassi, hurri-urartu, pers 
və başqa xalqlar da aramey yazısı ortaya çıxana qədər həmin mixi işarələr-

                                                 
57 Bu barədə geniş bilgi I Bitik, səh. 130-170-də verilmişdir.  
58 Ligeti, 1986, 62.  
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yunanlı filosof Lukian Samosatlı saqasoylu Toksar ilə yunanlı Minisippos 
arasındakı söhbəti belə verir: 

- Siz skitlər Orestlə Piladın ölülərinə qurban verir, onları tanrı sayırsınız, 
Toksar, sən buna nə deyirsən? 

- Qurban veririk, Minisippos, lakin qurban verdiklərimizi tanrı deyil, an-
caq yaxşı insanlar sayırıq. 

- Deməli, siz yaxşı insanlara ölümündən sonra tanrılara yapıldığı kimi 
qurbanlar sunursunuz. 

-  Yalnız bu deyil. Biz onların şərəfinə bayramlar və möhtəşəm toplan-
tılar yapırıq. 

-  Siz ölülərdən nə istəyirsiniz? Madam ki, bunlar olülərdir, yəqin, tevec-
cüh və iltifatlarını qazanmaq üçün qurban verirsiniz? 

-  Ölülərin bizə təvəccühləri olsaydı, heç də fəna olmazdı. Fəqət biz yaxşı 
adamların xatırlanmasını yaşıyanlar üçün faydalı olduğunu düşünürük. Bu 
səbəbdən ölüləri sayarıq. Biz belə düşünürük: ölüləri anarsaq, bir çoxla-
rımız onlar kimi olmağa çalışacaqlar.63  
Göründüyü kimi, burada bilgə Toksarın dilindən türklərin «atalar 

kultu» qabarıq verilsə də, bu bilgə saqa türklərinin yas gələnəyində tərbi-
yəvi əhəmiyəti olan belə törənin fəlsəfi anlamına da aydın yorum verir. 

Qədimdə Təktanrı inamı ilə ortaya çıxan tanrıçılıq di-
nində ulutürklərin əxlaq kodeksi və fəlsəfi görüşlərilə 
yoğrulmuş dualizm, xeyir və şər qüvvələrin qarşıdur-
ması normal sayılır, doğal olaylar kimi Tanrı iradəsinə 

bağlanırdı.64 Qədim türk və orta çağ islam mədəniyətində önəmli rol oyna-
yan türksoylu bilgələrin irəli sürdüyü bəzi fikirlər avropalı filosofların çox 
sonralar ağlına gəlmişdir. Örnəyin, evolyusiya teoriyasının banisi sayılan 
Darvindən 850 il əvvəl Xorasanlı İbn-Miskevey təkamül haqqında daha 
önəmli fikir söyləmiş və bunu sonra Cəlaləddin Rumi də təkrar etmişdir.  

                                                 
63 İnan, 1972, 190-191. 
64 Qədim yunanlılara görə də, ziddiyətlər olanda seçim imkanı yaranır, inkişaf olur. Əgər 
Homer insanla tanrı arasındakı düşmənçiliyin yox olmasını istəyirdisə, Heraklit belə du-
rumda hər şeyin məhf olacağını deyirdi.  

Qədim türk 
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yazıq ki, yabançı kultura aşırı açıq olan türk dövlət elitası çox vaxt öz ana 
dilinə, milli yazı kulturuna qayğı göstərməmişdir.  

Yazı kulturunun bir bölümü də bilim (elm), məktəb və bitik (kitab) 
ilə ilgili olub, inkişafı dövlət siyasətindən asılıdır. Sumer mədəniyəti üzrə 
tanınmış uzman S. Kramer sumer qaynağından belə örnək verir: «Tanrı 
Enkinin insanlar üçün ölkədə yaratdığı çoxlu sənətlər sırasında ən çətini 
bitikçi (mirzəlik) sənətidir».61  Bitikçi sənəti türk boyları içində də vardı, 
ancaq islamdan sonra ərəb abecesilə yazılırdı. «Uluxan Ata bitikçi sözü» 
adlı oğuznamənin hələ VI əsrdə orta fars dilinə tərcümə olunması bəlli-
dir.62 Yüknəginin «Atabet-ül-Hakayik» (XII əsr) əsərində bilik və bilikli 
adamlar haqqında belə deyilirdi: 

Bilig bildi boldu belgülüg,         (Bilik öyrəndimi tanınmış olur, 
Bilgisiz tirigle yitük körgülür.          Biliksiz diriykən itgin görünür. 
Biliglik ər öldü, atı ölmedi,          Bilikli ölsə də, adı yaşayır, 
Biligsiz tirig erken atı ölüg.          Biliksiz diriykən adı yox olur) 

Etnoqrafiya tarixi üçün gərəkli bəlgələrə qədimdən qalan bəzi de-
yimlərdə və atalar sözündə rast gəlmək olur. Örnəyin, «and içmə» deyimi 
özlüyündə iki tərəf arasındakı söz vermə, sözləşmə olayıdır, ancaq bura-
dakı içmək feili saqa türklərində qardaşlaşma gələnəyilə bağlı ortaya çıx-
mışdır, çünki iki saqa qardaşlaşma andı üçün eyni qədəhdən çaxır içərdi. 
Yaxud «saqqalım yoxdu, sözüm keçmir» deyimində ilkin mötiv sumer di-
lində vəzifəli adama (canişinə) sûkallu, akad dilində sukkal şəklində işlə-
nən saqqalla bağlıdır, çünki o çağda  vəzifəli adamlar saqqal saxlayırdı.  

Türk filosoflarının deyimləri «atalar sözü» kimi toplum içində geniş 
yayılmışdır. Xalq arasında belə bilgələrin (filisofların) hikmətli sözlərini 
çox vaxt Xoca Nəsrəddin adına bağlamaq gələnəyi yaranmış, qısa, lakin 
tutumlu məzmunu ilə seçilən deyimlərin, lətifələrin ilk müəllifi unudul-
muşdur. Aqillərin, bilgələrin fəlsəfi fikirləri toplumun yalnız elitası ara-
sında deyil, bütöv toplum içində yayılırdı. Bu durum bir daha göstərir ki, 
turk xalqı öz içindən çıxan fikir adamlarının sözlərini birbaşa mənimsəyə 
bilirdi. Bəzi türk bilgələrinin etnoqrafik gələnəklərə aid baxışlarına antik 
çağ yazarlarının əsərlərində rast gəlmək olur. Ornəyin, II əsrdə yaşamış 
                                                 
61  Kramer, 1965, 30. 
62  Короглы, 1976, 38. 
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öyündü, hətta «dönük» adlandırıb onu öldürdülər, adını çəkməyi də qa-
dağan etdilər. Bu etink əxlaqı indi biz çətin qavrayırıq, lakin o çağın türk 
psixologiyası daha sadə idi: bütövlüyünü, böyüklüyünü qorumaq istəyir-
sənsə, içinə yabançı millətin adət-ənənəsini, əxlaqını buraxma. Bu xəbər-
darlığı Anaxars faciəsindən min il sonra Göytürk yazıları da təkrar edirdi. 
Çünki türk milli törəsi (qanunu) hər şeydən üstün idi. Anaxars isə saqa eli-
nin müqəddəs qanununu pozmuşdu; ocaq başına yad elin əxlaqını gətirmiş, 
əcnəbi adətilə ibadət etmişdi. Ona görə də, Herodot saqalardan Anaxarsı 
soruşanda onlar adını belə çəkmək istəmədikləri adamı tanımadıqlarını 
demişlər.68 Qərbdəsə bu türk-saqa filosofunu çox yaxşı tanıyırdılar. Ana-
xarsın öz qardaşı Savlı tərəfindən öldürülməsini qeyd edən Herodot saqa-
ların yabançı gələnəklərə qarşı qısqanc olduğunu vurğulayaraq yazır ki, 
bugün Anaxarsı sorsanız, skitlər belə adam tanımadıqlarını söylər, çünki o, 
yurdunu buraxıb getmiş və getdiyi yerdən yabançı gələnəklər gətirmişdi. 

Antik çağ yazarlarından Herodot, Platon, Strabon, Laertli Diogen, 
L.A. Seneka, Plutarx və başqaları onun həyat və yaradıcılığı, fəlsəfi gö-
rüşləri haqqında məlumat verir. Bu yazarlara görə, Anaxars fəlsəfə elmini 
öyrənmək üçün Yunanıstana gəlib Solonun tələbəsi olmuş, sonralarsa məş-
hurlaşmışdır. Efordan sitat gətirən Strabon yazır ki, saqa (skit) boyundan 
olan Anaxars saf əxlaqına, ağlına görə 7 müdrikdən biri sayılırdı.69  

Anaxarsın əsərləri bizə birbaşa gəlib çatmasa da, antik müəlliflərin 
əsərlərində onun yaradıcılığından bəzi iqtibaslar vardır. Onun didaktik fi-
kirləri, elmi əsərləri, fəlsəfi görüşləri, müdrik kəlamları, zərb məsələ çev-
rilmiş deyimləri barədə xeyli məlumat vardır. Təəssüf ki, türk fəlsəfi fikir 
tarixindən bəhs edən alimlər xalqımızın soykökündə dayanan saqaların bu 
ulu türk bilgəsindən xəbərsizdirlər.  

Qədim yunan filosoflarından Fales, Biant, Solon, Pittak və dövrü-
nün məşhur şəxslərindən olan Xilon, Pifaqor, Ezop, Kleobul, Akusilay öz 
çağdaşları tərəfindən «Yeddi müdrik» adıyla vəsf olunmuş, onların elmi-
fəlsəfi fikirlərinə şərhlər verilmiş, nəzirələr yazılmışdır. Ulu türk bilgəsi 
Anaxars da bu müdriklər siyahısına salınmışdır. Müxtəlif siyahılarda adı 
təkrar olunan həmin müdriklər miladdan öncəki VII-VI yüzillərdə yaşayan 
                                                 
68 Herodot,  V. 76 
69 Страбон, VI. III. 9. 
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İslamlaşmadan sonra türk fəlsəfi fikrinin sufilik yönöndə inkişaf 
etməsi və M. F. Axundova qədər Azərbaycanda Şeyx Şihabəddin Sührə-
vərdi, Nizami, Tusi, Füzuli və başqa böyük türk fikir adamlarının olma-
sı, İslamaqədərki tarixdə türk bilgələri sırasında Qorqud Ata, Tonyukuk 
kimi bilgələrin olması bəllidir. S. Xəlilova görə, «Azərbaycanın fəlsəfi fi-
kir tarixində dərin iz buraxmış simalar az deyil, tək bir kiçik Sührəvərdi 
kəndindən neçə-neçə böyük filosoflar çıxıb».65  

Daha çox Şeyx-əl İşraq və «öldürülmüş» anlamında əl-Maktul adı 
ilə tanınan Şeyx Şihabəddin Yəhya əs-Sührəvərdi 37 yaşında o çağın dini 
ehkamlardan kənara çıxması bəhanəsi ilə sultan Səlahəddin Əyyubbinin 
göstərişilə öldürülmüşdür. Böyük türk hökmdarının böyük bir türk bilgə-
sini - filosofunu öldürməsi olayı türk tarixində ilk hadisə deyildi. Antik ça-
ğın 7 müdrikindən biri Anaxars da bu taleyi yaşamışdır. «Əqli dərk hissi 
dərkdən daha güclüdür, çünki hisslər şeylərin ancaq xarici ölçülərini, əql 
isə həm xarici, həm də daxili ölçülərini əks etdirir» - deyən Ş.Y. Sührə-
vərdinin və ümumiyətlə orta əsrlərdə dünya fəlsəfi fikir tarixində önəmli 
yer tutan islam mədəniyətinin öndərləri olmuş türk bilgələrinin görüşləri 
qaynağını daha qədim türk dünyabaxışından almışdır. 

Min illik bir dövrü əhatə edən Bizans qaynaqları saqaları türk xalqı 
kimi vermişdir, cünki saqaların elbəyi sülaləsinin türklüyü elm aləminə 
bəlli idi və bu baxış orta əsrlərdə də davam etmişdir. Tarixin yaddaşında 
m.ö. I minil boyunca Avrasiyanın bir neçə bölgəsində dövlətlər qurmuş 
yarımköçəri cəngavər bir türk boyu kimi qalan saqalar (skitlər) m.ö.VII 
əsrdə Borçalı-Göyçə-Muğan bölgələrini əhatə edən və Urmu gölünə qədər 
uzanan ərazidə də 80 il davam edən dövlət qurmuşdur.66 Sonralar buradan 
Azaq dənizi yaxalarına qalxan saqaların orada qurduğu dövlətlər müəyən 
fasilələrlə bir neçə əsr davam etmişdir. Təpərli atlı döyüşçüləri və dünya 
mədəniyətinə verdiyi sənət incilərilə tarixin yaddaşında iz qoyan Saqa eli 
həm də antik dünyanın «Yeddi müdrik» sırasına verdiyi Anaxarsla da  
öyünə bilər.67 Ancaq bu bilgənin öz soydaşları o çağda onunla nəinki 
                                                 
65 Xəlilov, 2006, 115. 
66 Geniş məlumat üçün bax: Ağasıoğlu, 2006. 
67 Diogen «Skit Anaxars» adlı yazısında qeyd edir ki, Anaxars Qnurun (Qonur) oğludur, 
saqa elbəyi Kaduidin qardaşıdır. Anası yunan qızı olduğundan hər iki dili (saqa, yunan) 
bilirdi, m.ö. 594-cü ildə Afinaya gəlib Solon (635-560) ilə görüşmüşdür. 
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elə vəhşi heyvanlardır»-deyir. Anaxars da bununla razı olduğunu bildirir: 
«qanunların gerçəkliyindənsə təbiətin gerçəkliyinə üstünlük verilməsi 
müdriklikdir».70 Krezlə söhbətində stoiklərin baxışı Anaxarsın dilindən 
verilir, Anaxarsın özünün yazdığı 10 məktubdasa kiniklərin baxışı yer alır. 
Hər iki halda saqa və hellin (yunan) dünyabaxışı qarşı-qarşıya qoyulur, 
saqa bilgəsinin aydın məntiqi adamı valeh edir. Anaxarsın fəlsəfi deyim-
lərində qədim türklərin tanrıçılıq dinilə yunan inancları arasındakı fərq-
lərə toxunulur. O, dünyanın idarə olunmasını Tək tanrının iradəsilə ruhlar 
(qutlar) vasitəsilə gerçəkləşdiyini söylərkən türk dünyagörüşünə söykənir. 
Anaxars evi, sarayı deyil, onun içində yaşayanları dəyərli sayır və bozqır 
yaşamında araba üzərində yaşayan saqalara belə yanaşmağı tövsiyə edir. 
Solon, Fales, Krez və Ezopla söhbəti qaynaqlarda sayqı ilə təsvir olunur. 

Qədim dünyanın Yeddi bilgəsi sırasında şərəfli sayılan Anaxarsdan 
öncə hiperboreyalı Abar (Abaris) və Toksar adlı saqa (türk) aydınları da 
Yunan ölkəsində olmuşlar. Lukian Samosatlı (125-190) «Anaxars və ya 
gimnasiyalar haqqında» adlı yazısında saqa bilgələri Toksar və Anaxars 
haqqında bilgi verir, Solonla Anaxarsın mükaliməsini təsvir edir. Toksar-
dan bəhs edən yazar qeyd edir ki, Afinada ölən bu saqa bilgəsinin qəbrini 
afinalılar ziyarət edirdi. Yazara görə, Anaxars Afinaya gələndə təsadüfən 
Toksarla rastlaşır və o öz həmyerlisi şahzadə Anaxarsı tanıyıb saqaların 
dilində soruşur: «Davketin oğlu Anaxars, sənmisən?».71  

Yamblix «Pifaqorun həyatı» adlı əsərində Apollona tapınan hiper-
boreyalıların ölkəsindən gəlmiş kahin, bilgə və loğman kimi tanınmış skit 
kahini (qamı) Abar ilə Pifaqorun görüşündən bəhs edir. Yazar bu qoca-
man müdrikin Ellada və İtaliya səfərində artıq çox yaşlanmasını, sehirli 
qızıl oxla yola çıxmasını və Pifaqoru çox yüksək dəyərləndirməsini qeyd 
edir.72 Siciliyalı Diodor yazır ki, qədim çağlarda hiperboreyalı Abar Ella-
daya gəlib deloslarla dostluğu və qohumluğu bərpa etmişdir.73  

Lukian «Skit və ya qonaq» adlı yazısında göstərir ki, bir kasıb skit 
ailəsindən olan Toksar Anaxarsdan öncə Afinaya gəlmişdi. Müdrikliyilə 

                                                 
70 Диодор, Библиотека, IX. 26. 2-5; Скифы, 1992, 152. 
71 Atasının adı qaynaqlarda Qnur və Davket, qardaşının adı Savlı və Kaduid kimi verilir.  
72 Скифы, 1992, 239-241; Macar alimləri (G. Moravçik , L. Rasonyi) Abarın türksoylu 
olduğunu və adının abar (avar) boyadı ilə bağlılığını yazmışlar (Rásonyi, 1996, 12-13). 
73 Диодор, II. 47. 5; Скифы, 1992, 151-152. 
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görkəmli filosof və dövlət xadimləridir. Klavdi Elian «Müxtəlif hekayə-
lər» adlı əsərində yazır: «Skitlər yalnız öz ölkələrində səyahət edirlər. Ana-
xars isə müdrik insan olduğu üçün bu gələnəyi pozub Elladaya səfər etdi 
və Solonu heyran qoydu» (V.7). Diogen deyir ki, Anaxars saqa və ellin 
adətləri, həyat tərzi barədə yazmışdır, onun hərb sənəti barədə səkkiz yüz 
şeiri vardır. Sərbəst nitqi ilə fərqlənən bu aqil «saqasayağı deyimlərin» 
yaranmasına təkan vermişdir.  

Herodot, Efor, Siciliyalı Diodor və başqa antik çağ yazarları bu ulu 
saqa bilgəsindən böyük hörmətlə yazırlar. «Yeddi müdrikin ziyafəti» əsə-
rində Anaxarsın hazırcavablığını ilginc detallarla verən Plutarx hətta Ezop 
kimi çoxbilmiş bir aqilin atmacalarına onun ağıllı cavabını məhəbbətlə 
təsvir etmişdir. Plutarx ev-ailə mövzulu mübahisədə Anaxarsın şərhini və 
onun ruh haqqında türk-saqa tanrıçılıq dininə uyğun ruhun (qutun) Tanrı 
ilə insanlar arasında vasitə olması barədə fəlsəfi görüşlərini təsvir edir. Bu 
türk bilgəsinin nitqində «tanrı iradəsinin od, su, külək, bulud, yağış kimi 
vasitələrlə gerçəkləşməsi», «bütün canlıların tanrı qüdrətindən asılı olub, 
ona xidmət etməsi, tanrının istəyinə uyğun hərəkətə gəlməsi» kimi deyim-
lər qədim türklərin tanrıçılıq dünyagörüşünü əks etdirir.  

Anaxars «Afinalılara» adlı məktubunda belə deyir: «İnsanları bir-
birindən fərqləndirən onların dili yox, düşüncəsidir, necə ki, bir hellin 
digərindən ağlı, fikri ilə fərqlənir». «Medoka» adlı digər bir məktubunda 
Anaxars deyir: «Mənəvi kasıblığın ən bariz göstəricisi paxıllıq və qorxu 
hissidir». Dənizdə həyatla ölüm arasındakı məsafənin dörd barmaq qədər 
olması, sərxoşa çevrilməmək üçün sərxoşun halını göz önünə gətirilməsi 
kimi Anaxarsın deyimləri, «ən təhlükəsiz gəmi hansıdır?» sualına «sahi-
lə çıxarılan gəmi» cavabı antik yazarlar tərəfindən müdrik kəlamlar sıra-
sında qələmə alınmışdır. 

 Siciliyalı Diodora görə hökmdar Krez qonaqları olan müdriklərin 
(Biant, Solon, Anaxars, Pittak) içində ən yaşlısı Anaxarsdan soruşur ki, 
canlı varlıqlardan hansı daha cəsarətlidir? Anaxars cavab verir ki, ən 
vəhşi heyvan, çünki öz azadlığı uğrunda vuruşaraq ölür. «Bəs, ən ədalətli 
varlıq hansıdır?» sualına da cavab verir ki, ən vəhşi heyvan, çünki onlar 
insanların təyin etdiyi qanunlarla deyil, tanrının yaratdığı təbiət qanun-
larına uyğun yaşayırlar, insanın yox, tanrının verdiyindən istifadə etmək 
ədalətli sayılır. Krez ona sataşmaq üçün «belə çıxır ki, ən müdrik varlıq 
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2. SOSIAL QURUMLAR VƏ DÖVLƏTÇİLİK KULTURU 

Türk etnosunun yaşam kulturu ilə bağlı toplumun gələnək və görə-
nəklərində etnoqrafiya tarixi boyunca milli-etnik özəlliklər yaranmışdı və 
bu özəlliklərin pozitiv və ya neqatif tutum daşımasından asılı olmayaraq, 
sosial və siyasi qurum elementləri kimi türkü başqa etnoslardan fərqlən-
dirə bilirdi. Bu fərqi görən IX yüzil ərəb yazarı Cahiz «hər bir türk başlı-
başına bir millətdir» - deyirdi. Başqa tanınmış yazarlar və səyyahlar da 
türklərdən namuslu, sözü bütöv (doğru), ailəsinə, yurduna, dövlətinə bağ-
lı, həm də duyğusal və sadəlöhv insanlar kimi bəhs etmişlər. 

Türk toplumunda ailədən tutmuş el (xalq) sosial qurumuna, evdən 
tutmuş ölkə inzibati-siyasi qurumuna qədər olan qurumiçi münasibətlər 
sonucda dövlət qurumuna yansıyır, dövlətçilik kulturuna yön verir. Türk-
lərin etnoqrafiya tarixi dünya uyqarlığı fonunda başqa etnoslarla müqayi-
sədə daha aydın öyrənilə bilir, demoqrafik baxımdan dünyada insanların 
sayı 2000-də 6 milyarda çatmışdır, ancaq qədimə getdikcə bu sayın necə 
azaldığını görmək olur:77 

500 il öncə 440 milyon 
1 minil öncə 305 milyon 
2 minil öncə 230 milyon 
7 minil öncə 30 milyon 

Protodillər artıq 5-6 minil öncə miqrasiyalar nədənilə dağılmağa 
başlamışdı və görünür ayrı-ayrı dil ailələri arasındakı əlaqələr də həmin 
çağlardan başlayır (Nostratik teoriya bunu qohumluq kimi verir). Dillər 
arasında söz alış-verişi daha çox kulturla bağlı sözlərlə gerçəkləşirdi. Bu 
baxımdan, On Asiyada 3-4 minil öncə qədim türk boyları ilə qarşılaşan 
başqa xalqların dilində etnoqrafik-kultur anlamlı türkizmlərin ortaya çı-
xarılması türk tarixi üçün çox önəmlidir. Hər halda, bizi burada etnosa 
qədərki sosial durum deyil, prototürk etnosunun yarandığı tarixdən son-
rakı sosial qurumlar maraqlandırır. Ona görə də, qədim türk dilində əksini 
tapa bilən sosial gerçəkliklərin etnoqrafik yönü və özəllikləri üzərində 
durmaq gərəkir.  

                                                 
77 Этнос, 1982, 19. 
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seçilən bu kübar təbiətli skit burada fəlsəfə elmini öyrənirdi. O, vətənə 
dönməyib böyük ehtiram qazandığı Afinada ölmüşdü. Lukian «Toksarid 
və ya dostluq» adlı yazısında skitlərdə dostluğa böyük dəyər verildiyini 
Toksarla Mnesippin söhbətində verir. Toksar skit «qardaşlaşma» gələnə-
yini açıqlayır və örnək üçün iştirak etdiyi bir əhvalatı danışır. Bu hekayə 
sanki Oğuznamə boylarından biridir və burada söylənir ki, dostluğu hər 
şeydən üstün tutan skitlər bu gələnəyi himayə edən iyələrə Korak deyir 
və yunan dilinə tərcüməsi isə «dostluğu qoruyan tanrı» deməkdir.74 

Herodot və Diogen Anaxarsı saqa elbəyləri Qonurun oğlu, Savlının 
qardaşı kimi verir. Türk eposlarında rast gəldiyimiz Qonur//Qoñur bay, 
Qonur çoban, Qonur alp adları və türk bəyləri içində yayğın olan şöhrətli 
anlamında Savlı və Çavlı adı bu ulu türk bilgəsinin soy şəcərəsində vardır. 
Anaxars(is) adını anak-ars hissələrinə ayıranda ilk hissənin (anak) türk an-
troponimikasında ayrılıqda işləndiyini görmək olur, ikinci hissə də arslan 
sözündə təkrar olunur: (ars-lan). Beləliklə, atası türk (saqa) elbəyi, anası 
yunan qızı olan Anaxarsın adını müəyən ehtimalla *anak-arıs şəklində 
bərpa etmək olar.75 Abar(is) və Toksar(is) adlarınınsa türkcə olması quşqu 
doğurmur. Belə ki, Abar adı qədim türk etnonimi (abar, avar, apar) kimi 
də işlənmişdir, Madadan Babilə köçən soydan törəyən Abramın (İbrahim 
peyğəmbərin) *Abar-am olması ehtimalını nəzərə alsaq, saqa Abarın pro-
totipi olduğunu düşünmək olar.76 Toksar adına da səlcuqlu sülaləsindən 
Kereküci Qocanın oğlu Toksırmışın adında (Toksır-mış) rast gəlirik.  

Göründüyü kimi, qədim türk (saqa) bilgələri kimi antik qaynaqlarda 
adları sayqı ilə çəkilən Abar, Toksar və Anaxars türk mədəniyəti, fəlsəfi 
fikir tarixində ulu filosoflar kimi şərəfli yer tuturlar. Manixeizm dinini III 
əsrdə yaradan ərsaqsoylu həmədanlı bilgə Maniyə aid bilgi V Bitikdədir.  
 

(Bitiyin «Əlavələr» bölməsində Anaxarsa aid geniş bilgi verilib) 
 
                                                 
74 АИОСК, 1990, 137-145. 
75 E. Əlibəyzadə bu adı ana-kar hissələrinə ayırır (Əlibəyzadə, 1998, 266); V. İ. Abayev 
onu osetcə *ana-hvarti «məğlubolmaz», O.N.Trubaçyev isə hindcə (A)maharsi «böyük 
müdrik» anlamında yozmuşlar (ЭНБИСП, 56); Lakin bu adda «Aslan enügi yine aslan-
dur» (KDQ, I. 219) deyimindəki kimi, anak ars(lan) «yavru aslan» anlamı ola bilər.  
76  Bax. Ağasıoğlu. Tanrı elçisi İbrahim. 2006, 9. 
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məsi, o cümlədən bu sözlərin inzibati-siyasi qurumlarda əlavə anlam ça-
ları qazanmasını göstərən örnəklərin ortaya çıxarılması türk boylarının 
etnoqrafiya tarixinə aydınlıq gətirir. Ön Asiya xalqlarının dilində işlənən 
türkizmlər sırasında apa, ata, ana, baba, dədə, qaqa, oq, uruq kimi sosial 
quruma aid onlarla sözün, etnoqrafik kultura aid ortaq izoqlosların varlığı 
müqayisəli, tekstoloji araşdırmalarla ortaya çıxır.  

Türk dövlət düzənində siyasi qurumun sosial quruma 
dayandığını III Bitikdə söyləmişdik. Bu baxımdan, 
sosial qurumdakı oğuşla, soyla bağlı yaranmış qandaş 
(qohumluq) terminlərin də boy-budun və el siyasi qu-
rumlarına etkisi vardır. Azərbaycan türklərinin dilin-
də qohumluq bildirən sözlər sistemli şəkildə toplanıb 

araşdırılmasa da, türk dillərində qohumluq terminlərinə aid dəyərli tədqi-
qat əsərləri vardır.80 Türk dillərində qohumluq terminlərini tədqiq edib, 
başqa dillərdən qandaş sözlərin zənginliyilə fərqləndiyini vurğulayan Yong-
Söng Li yazır: «Qohumluq adları baxımından türk dilləri dünyanın ən zən-
gin dillərindən biridir. Bir çox dillərdə, örnəyin hindavropa dillərində iki, 
hətta üç əqrəbalık adı tək bir sözcüklə ifadə edildiyi halda, əski və orta 
türkcədə və günümüz türk dillərində hər türlü əqrəbalık üçün ayrı termin-
lər qullanılmış və qullanılmaqdadır».81 Bir çox dillərdə olduğu kimi, rus 
dilində də brat sözü qardaş, əmioğlu, xalaoğlu, dayıoğlu kimi bir neçə 
qandaşı bildirirsə, türk dillərində hər türlü qohumluq üçün ayrı-ayrı termin 
işlənir, buna görə də qohumluq terminlərinin çeşidlərinə göpə türk dilləri 
dünyanın ən zəngin dillərindən sayılır. Türk toplumunda hər kişi (adam) 
öz soykökündə yeddiarxa dönəni tanımalı, 7-ci babasınacan adlarını 
bilməli idi. Azər türkləri nəvə-nəticə sistemində 7-ci nəsili təmsil edənə 
qədərki törəmələri də fərqləndirmişlər. Belə ki, azər türkcəsində 2-ci nəvə 
(torun), 3-cü nəticə və 4-cü ilə 7-ci nəsil arasında kötücə (kötükcə), 
yadıca, yeticə, xədicə, cücüxcə, ötücə terminlərinin işlənməsi qeyd edil-
mişdir.82 Tatar dilində (mişar dialekti) 3-cü qurşaq qadın qohuma tumaçı 
deyilir. 
                                                 
80 Покровская, 1961; Li, 1999;  Q. Cəfərov «Azərbaycan dilində qohumluq terminləri»  
mövzusunda doktorluq dissertasiyası (1970) müdafiə etsə də, onu çap etdirə bilmədi. 
81 Li, 1999, 319; Başqordca 140-dan çox qandaş söz var (Бикбулатов, 1981, 104-116). 
82  Джафаров, 1971, 38-40. 
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İbtidai ovçuluqdan maldar-əkinçi təsərrüfatına keçəndən sonra ar-
tıq əlavə məhsul əldə olunması ilə paralel olaraq ailələrin böyüməsi, uşaq 
artımı və bu artımlarla bağlı məhsuldarlıq kultları nəzərə çarpır. Doğum-
bolluq simvolu kimi Ana kultunu əks etdirən gil fiqurlar bir çox bölgələrdə 
ortaya çıxır. Ön Asiyada formalaşan prototürk etnosunun Ata yurdunda 
qısır qadın və övladı olmayan kişilərdən fərqli olaraq, çoxuşaqlı ailələrə 
sayğı yaranır və bu etnik gələnək minillərlə davam edib Oğuznamələrdə 
əks olunur, KDQ-da əsas motivlərdən biri kimi ortaya çıxır. Azərbaycan-
da doğumla bağlı pir və ocaqların çoxluğu da həmin etnik atributlardandır. 

Çağdaş etnoqraflar heyvanlar arasında müşahidə etdikləri olayı bə-
zən bu və ya başqa bir toplumda, hətta ümumbəşəri gələnək kimi təqdim 
etməyə çalışırlar. Lakin elə etnoqrafik cizgilər var ki, onu bütün toplum-
lara aid etmək olmaz. Məsələn, sovet etnoqrafları yazır ki, müasir pavian, 
şimpanze, qorilla meymunları üçün tipik olan bir növ ailə hərəmi duru-
munun zəifləmiş formada olsa da, neandertalların sürüsündə də bir neçə 
dişinin uşaqları ilə güclü bir erkəyin ətrafında olması formasında güman 
etmək olar.78 Ancaq insanın meymundan əmələ gəldiyini düşünənlər belə 
gümanlara düşürlər, halbuki insanı da, meymunu da Yaradan yaratdığı 
hər varlığa fərqli yaşam kodları vermişdir. Bugün göyərçin, leylək, qurd, 
dəvə cütlüyündə bir-birinə olan sədaqəti nəinki meymunda, neandertal 
insanda, hətta günümüzün əksər insanlarında görmək olmur. Bu baxımdan, 
türk ailədaxili duruma başqa etnoslara aid ölçülərlə yanaşmaq yanlış olar. 
Əgər Avstraliya aborigenləri hələ də bəşəriyətin 10-12 minil öncəki yığım-
ovçu mərhələsini yaşayırsa, prototürklərin Ata yurdu bəşəriyət tarixində 
ilk əkinçi kulturunun gerçəkləşdiyi, uyqarlığın yarandığı bölgədir. Urmu 
teoriyasına görə, bu bölgədə prototürk çağını başa vurmuş türk etnosu bu-
rada yaranıb formalaşmış, türklərin sosial və siyasi qurumlarının, dövlət-
çilik kulturunun ilk örnəkləri burada gerçəkləşmişdir. Artıq III minilin əv-
vəlindən basırıqlarda (qəbirlərdə) əşyalarının zənginliyi və ya qıtlığı özü-
nü göstərməyə başlayır ki, bu da toplumdakı sosial təbəqələşməni əks et-
dirir. İcmanın patriarxı, onun ailə üzvü torpağa dəbdəbəli törənlə tapşı-
rılır.79 Beləliklə, sosial qurum və qruplar üzrə etnoqrafik sözlərin öyrənil-
                                                 
78 Этnос, 1982, 12. 
79 Göycə gölü yaxınlığında bir başçı ilə birlikdə 11 nəfərin də dəfni aşkar olunmuş, belə 
basırıqlarda uruq başçısı ilə yanaşı onun qulluqçularının da basdırıldığı aydınlaşmışdır. 
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Görünür ki, kürəkən (yeznə, damat) qohumluq termini evlənmənin 
keçmiş ekzoqam gələnəyilə bağlı yaranmışdır. Bəzi türk boylarında ekzo-
qam gələnəyinin mühafizə olunduğunu vurğulayan A. İnan yazır: «Bir çox 
türk uluslarının düyün (toy) adətlərilə əlaqəli tabirləri (terminləri) pədərşah 
ailə müəssisəsinin ekzoqami yasası çərçivəsində qız yağma etmək surəti-
lə qurulduğunu pək açıq göstərməkdədir».85 Etnoqrafik araşdırmalardan 
belə bəlli olur ki, ekzoqam gələnəyində başqa boydan qızaxtarma olayı 
ilə yanaşı evlənmək istəyən gəncin alacağı qızın ailəsində bir müddət işlə-
məsi gərəkirmiş. Örnəyin, başqa ulusdan olan bir gənc saxaların (yakutla-
rın) soybabası Omoqon bayın yanında illərlə xidmət etdikdən sonra onun 
qızını ala bilmişdir. Tövratda gözçəkən olaylardan biri də budur ki, tanrı 
elçisi İbrahimin torunu (nəvəsi) Yaqub evlənmək üçün illərlə qayınatasının 
yanında çalışmıdır. «Manas» eposunda Manasın atası Yaqıb (Cakıp) isə 
«Ayqaş atım tistedim, Manasqa sulu qıs istedim» - deyərək, oğluna qız 
axtarmaq üçün yola çıxdığını bildirir.  

Qırx igidin yad tayfa qızları ilə birdən evlənməsi olayı «kurdaşlıq» 
gələnəyini türklərdən eşidən antik yazarlar bunu anlamadıqları nədəniylə 
amazonkalar rəvayəti ortaya çıxmışdır. Adətən, türk dastanlarında soylu 
igidlərin və qızların 40 yoldaşı olur. Beyrəyin qırx eşinin evlənməsi, Ro-
mulun qızları qaçırma planı, barsil-xəzər, qamər-saqa kimi qoşa etnonim-
lər də, görünür, həmin gələnəklə bağlıdır. 

Dövlətçilik kulturunda toplumun sosial qurumları kimi 
sosial qruplar da önəmli yer tutur. Bəzi xalqlarda sosi-
al qruplar daxili endoqam prinsipilə seçilir və belə top-
lumun fərqli sosial qruplarını bildirmək üçün portuqal 
dilindən alınma саstа (kasta) sözündən istifadə olunur, 

örnəyin, Hindistanda din xadimləri, kahinlər braxman, rənginə görə varna, 
əsgərlər kşatra, tacir, heyvandar və əkinçilər vayşe, nökər-qulluqçu və 
müxtəlif sahələrdə çalışan fəhlələr şudra kimi kastalara ayrılmış, zamanla 
bu yöndə bölgələr üzrə də fərqlənən yüzlərlə yeni bölgülər ortaya çıxmış-
dır. Kasta qapalı endoqam ictimai qrupdur, onun öz özəl davranış qayda-
ları vardır, ancaq soy-boy bölgüsü qabarıq olan türk toplumunda belə 
kastalar olmamışdır.   

                                                 
85  İnan, I. 347. 
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Göründüyü kimi, bu terminlərdə Ağca, Qaraca adlarında, balaca 
sözündə olduğu kimi, kiçiltmə-əzizləmə bildirən -ca//-cə şəkilçisi daha 
aktivdir və bunu saqaların soykökü mifində soybabası Tarqitayın hər üç 
oğlunun adının yunanca yazılışında da görmək olur: Ərbəkcə (Arboksa-is), 
Elbəkcə (Lipoksa-is), Köləkcə (Kolaksa-is).83  

Türk dillərindəki qohumluq terminlərini 
tədqiq edən tanınmış türkoloq L.A.Pokrovskaya 
yazır ki, yaşca böyüklərə olan hörməti bildirən 
müraciət formantı -y (-ay) ilə işlənən termin-
ləri (babay, atay, ağay, abıy, apay, əsəy) artıq 
başqordlar bölünməz bütöv söz kimi qəbul 
edirlər.84 Saqaların m.ö. IV yüzildə Ata adlı el-
bəyin sikkəsindəki adı Atay (Atai-as) kimi həkk 
olunmuşdur: 

Sosial qurumla bağlı sözlər siyasi quru-
ma transfer ola bildiyi kimi, qohumluq bildirən 
bəzi sözlər də san (titul) anlamı bildirən yükü 
daşıya bilmişdir, özəlliklə ata sözü belə sözya-
radıcılığında daha çox işlək olmuşdur: qamata, 
atakam, atabəy və s.  

Türk dillərində n səsilə başlanan söz olmadığı üçün nəvə, nəticə, 
nənə kimi sözlər alınmadır. Örnəyin, qandaş nənə sözü çox küman ki, su-
mercədən (İnanna, Nana) alınmadır. Bəzi qandaş sözlər (ata, baba, apa) 
Ön Asiya izoqlosu kimi bir neçə qədim xalqın dilində görünməkdədir. Ma-
raqlıdır ki, Amerikada qızıldərili bir boyun dilində baldız kimi spesifik 
qandaş türk sözü vardır. 

Türk dillərində yayğın olan ata, ana, mama, cici, apa, baba, qardaş, 
bacı, bala, oğul, qız, qağa, qayın, baldız, gəlin, əmi, dayı, əmioğlu, əmi-
qızı, dayıoğlu, dayıqızı, əmcanı, daycanı, qayın, qaynata, qaynana, ögey 
ana//ata, atalıq, analıq, quda, eş, ər, urağut (arvad), eze, teyzə, ini, yigən, 
çıkan, uruq-turuq və bu kimi onlarla qandaş söz oğuş, soy, uruq sosial qu-
rumunda yaranmışdır. 
                                                 
83  Ağasıoğlu, 2000; 2005, 90-93; 2006, 59-64. 
84  Покровская, 1961, 80. 
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disə, sonralar mal dəyişmə ticarəti pulu ortaya çıxardı. İkiçayarasında 
sikkə (pul) Selevki çağından işlənsə də, Kiçik Asiya şəhərlərində qızıl və 
gümüşdən kəsilmiş sikkələr m.ö. VII əsrdən işə düşür. Əvvəllərsə müba-
dilə və ödəniş üçün müxtəlif həcmli qəlibdən çıxmış gümüş, qızıl və qur-
ğuşundan istifadə olunurdu.86 Kağız puldan öncə türklərdə çek işləndiyini 
vurğulayan Z.V.Togan, ümumiyətlə ticarətdə işlənən müxtəlif ölçülü me-
tal külçə, sonralarsa Ön Asiyadan pul-sikkə ölçü vahidlərinin Hind-Çin 
ölkələrinə keçdiyini yazır.87  

Pul anlamlı sözlərin bəzi dillərdə heyvan dərisilə bağlı olması latın 
dilində pekus «qaramal», pekuniya «pul», qədim hindcə rupa «qaramal», 
rupi «pul» sözlərilə anlaşılır. İtil bulqarlarında isə belə ölçü vahidi tiyin 
(sincab dərisi) olmuşdur. Türkcənin dəri sözü də qədim pers pulu darik 
(yunanca draxm) sözündə görünür, davar//tavar və təngə sözlərisə rus di-
lində tovar, dengi şəklində işlənir. Tənqə sözünə Persopol yazılarında da 
danaka şəklində rast gəlmək olur.  

Tarixboyu heyvandarlıqla keçinən türk toplumunda çoban görəvini 
daşıyanlar həm də baytarlığı bacaran və süddən alınan ağartı türlərinin 
hazırlanma texnologiyasını bilənlər idi. Bu baxımdan, oturaq yaşamda 
başlanıb, bozqır yaşamında daha da gəlişən və kökü çox qədimlərə gedib 
çıxan çoban sosial qrupunun toplumda özəl yeri vardı. Sumercə çobana 
sipa deyilməsi diqqəti çəkir, bu da maraqlıdır ki, türklərin Çoban Ulduzu 
anlamındakı Çolpan sözü də sumer dilində Şulpae adlanır.  

Toplumda böyük nüfuz qazanmaq üçün bireyin dini (qam), iqtisadi 
(geniş torpaq əraziləri olan) və əsgəri (hərbi san ala bilən) yöndə tanınıb 
önə çıxması lazım idi. Bu şərtlər oturaq türklərdə işlək, yarımköçəri türk-
lərdə isə çətin idi. Çünki torpaq aristokratı bozqır yaşamında mümkün de-
yildi, əli silah tutan hər bir türk isə potensial əsgər idi, çünki körpəlikdən 
savaş üsullarını öyrənmə ilə tərbiyə alırdılar. 

Hər bir bireyin azadlığını qoruyan törə ilə yetişən türklər azadlığa, 
elin istiqlalına daima önəm verirdilər. Örnəyin, Cinə qarşı soydaşlarını 
savaşa səsləyən hun elbəyi Çiçi m.ö. 58-də bağımsızlığın hər bir şeydən 
üstün olduğunu, bağımlı durumun isə üzqızardcı hal olduğunu söyləyirdi. 
                                                 
86 Оппенхейм, 1990, 69. 
87 Togan, 1981, 121-123. 
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Türk toplumunda sosial qruplar yaponların sosial qruplarından da 
fərqlənir, belə ki, yaponlarda imperator ailəsi və saray zadəganları ilə se-
qun, dayme qruplarından aşağı qatda sayılan samuraylar, kəndlilər, sənət-
karlar, tacirlər kimi dörd qrup vardı və yalnız samuraylar silah daşıya bi-
lərdi, tacir qrupuna isə məhsul istehsal etmədikləri üçün toplumda mənfi 
münasibət vardı. Halbuki, oturaq və bozqır türk toplumunda fərdlər (bi-
reylər) ayrı-ayrı sosial statusda olsalar da, eyni hüquqa malik idilər.  

Türklərin oturaq və bozqır yaşam kulturundan asılı olaraq, onların 
sosial qurum və durumlarında müəyən fərqlər yaranmışdır. Əgər oturaq 
yaşamla daha çox əkinçi, türlü sənətkar qrupları formalaşıbsa, bozqır ya-
şamla heyvandar, ilxıçı və azsaylı sənətkar qrupları ortaya çıxmışdır. An-
caq nəzərə alanda ki, bozqır yaşamına keçən türk boylarının bir qismi 
getdikləri bölgələrdə və qayıtdıqları atayurdda oturaq yaşama keçmişlər, 
onda hər iki yaşam tərzinə aid qurum və qrupların sonrakı sintezinin də 
gerçəkləşdiyini düşünmək gərəkir.   

Türk toplumunda sosial qruplar deyərkən öncə yaşam kulturu ilə 
bağlı olan ən böyük oturaq//bozqır bölgüsü gözönünə gəlir. Minillərlə da-
vam edən bu bölgünün ikinci tərəfi zaman axarında azalsa da, bəzi bölgə-
lərdə yaylaq-qışlaq yaşamı hələ də davam edir. Əksər xalqlarda olduğu 
kimi, türk toplumunda da varlı//yoxsul təbəqələr vardı, ancaq bunlar ayrı-
ca sosial qruplar paradiqmasına yansımayan bireylərin sosial durum gös-
təricisi idi. Belə ki, bu göstərici bəlli sosial qrupların daxilində də vardı. 

Daha çox əkin-biçinlə keçinən oturaq türklərin içində sazlı-sözlü 
qruplar, xalı-xalça toxuyanlar, dulusçular və sair bu kimi sənətlər üzrə 
onlarla sosial qruplar yaranmışdı. «Kutadgu-Bilig»də uzlar (sənətkarlar) 
adlanan dəmirci, okçu, ağacçı (dülgər), sucu, bədizçi, toxucu kimi sosial 
grupların dövlət üçün əhəmiyətindən bəhs edilir. Bütövlükdə sənətkarlıq 
bölümü kimi ayrılan bu sosial qruplarla bağlı etnoqrafik sözlərin, həm də 
əkinçilik, heyvandarlıq, atçılıqla ilgili sözlərin, qədim Ön Asiya xalqları-
nın dilinə keçmiş (və ortaq) sözlərin yorumu sonrakı bölmələrdə verilə-
cəyi üçün burada yalnız digər sosial qruplar üzərində dayanmaq gərəkir. 

Bütün xalqlarda olduğu kimi, türk toplumunda da yalnız alış-verişlə 
məşğul olan tacir sosial qrupu vardı. IV-II minillərdə barter üsulu ilə apa-
rılan ticarət alış-verişi xırdabuynuzlu heyvan, davar sayı ilə tənzimlənir-
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Yunanlarda soy-boy bölgüsü dövlət yaranandan sonra sosial təbəqə 
bölgüsü ilə əvəzlənir, xalq soylulara və əkinçi, sənətkar, əsgər zümrəsinə 
ayrılır. Avropa xalqları mərkəzləşmiş dövlət yaradana qədər boylar birliyi 
(Confederation de tribus) mərhələsini yaşamışlar, hətta, boy bölgüsü Şot-
landiyada XVIII əsrin ortalarına qədər davam etmişdir. Avropa dövlətçiliyi 
boy qurumu > ərazi təşkilatı > dövlət mərhələlərini ayrı-ayrı bölgələrdə 
müxtəlif çağlarda keçirmişdir. Bölgədaxili birliyi qabarıq olan oturaq 
türklərdən fərqli olaraq, bozqır türklərində minillərlə yaşayan soy-boy 
qurumu yalnız oturaq yaşama keçəndən sonra zəifləyir. Ona görə də, təəs-
sübkeşlik hissi köçəri və oturaq toplumda fərqli yönlərlə formalaşır. Belə 
ki, boy-soy qurumu güclü olan bozqır boylarında tayfaçılıq (traybalizm), 
məhəllə, kənd, bölgə qurumları ilə bağlı olan oturaq boylardasa yerliçilik 
hissi güclü olur.90  

Öncə türk toplumunda «çoxsaylı, böyük xalq» anlamında işlənən 
qara-bodun bugün azər türkcəsində qara camaat deyimilə əvəzlənmişdir. 
Ancaq Əhəməni çağında (Büsutun yazısı) «xalqın sadə, aşağı təbəqəsi» 
anlamında işlənmiş və bu baxış «Kutatqu Bilig» kimi türk törəsinə daya-
nan dövlətçilik kulturuna həsr olunmuş bitiyə də yansımışdır. Belə ki, bu-
rada heç bir peşəsi-sənəti olmayan işsiz şəhərli qarabodun zümrəsi yalnız 
qarnını doyurmaqdan başqa şey düşünməyənlər kimi verilir. Azər türkcə-
sində cariyə anlamında qadın xidmətçiyə qaravaş deyilsə də, qədimdə 
qarabaş deyimində erkək//qadın fərqi yox idi. Maraqlıdır ki, sumerlər də 
özünə qarabaş anlamında sañ-ñiga (sang-ngiga) deyirdi. 

Köləlik oturaq ellərdə tarla, kanal, əkin-biçin, böyük tikintilər kimi 
ağır işlər üçün sərfəli idi, bozqır yaşamında qul saxlamaqsa artıq yük və 
artıq ərzaq tükətimi olduğundan qullara gərək yox idi. Oturaq türklərdə də 
qul yox, qulluqçu, xidmətçi, varlı ailələrdə ev nökəri vardı. Qədim türk ya-
zılarında rast gəldiyimiz qul (kul) sözünün «kölə» anlamından daha çox 
əsir düşmə, azadlığını itirmə çalarları qabarıq görünür. Hətta əsir alınan 
yabançılar da türk toplumundan müəyən vaxtdan sonra azad insanlar kimi 
evlənib, mal-mülk sahibi ola bilirdilər: «Bir hökmdar kuldan fakir adını 
kaldıramazsa, nasıl hökmdar olur?».91  

                                                 
90  Traybalizm termini ingiliscə trayb «qəbilə» sözündəndir.  
91  Kutadqu Bilig, 2564, 3031, 4330.  
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Bağımsızlığın qarantı isə eli qoruyan ordu, ordunu təşkil edən əskər idi. 
Bu nədənlə, döyüşə gedə bilən hər kəsə toplumun sevgi və sayqısı vardı, 
çünki soylu-soysuz, varlı-kasıb, sənətkar, əkinçi və ya çoban olmasından 
asılı olmayaraq, hər bir türk potensial əsgər idi və orduda özəl yeri vardı.  

Bozqır türklərində atlı döyüşçü alayları ayrıca sosial qrup olaraq 
müqavilə ilə müxtəlif dövlətlərə savaşda yardım edib pul qazanırdılar, 
savaş olmayanda isə yağma alayları müxtəlif ölkələrə yürüş edib bac-
xərac alırdılar. Türk toplumunda oğurluq ayıb sayıldığından oğru sosial 
qrupu yox idi. «Əgər birinin əmlakı oğurlansa və oğru tapılmasa, onda 
zərər çəkən adamın tanrı qarşısında sadaladığı oğurlanmış şeyləri oğurlu-
ğun baş verdiyi icma və başçı ona qaytarmalı idi».88  

Peşə-sənət terminləri sırasında «həkim-loğman» anlamında olan 
emçi, otaçı, sagun, çöpcü, sınıxçı, mamaça sözləri vardır. Kam//qam 
institutunda bəzi qamların (doğuda şamanların) da loğmanlıq etdiyini 
görmək olur. Bugün tibb elminin yenidən üz tutduğu türkəçarə üsulları 
ilə toplumun sağlıq durumunu qoruyan belə həkimlərdən bəzisi vaxtilə 
dövlət qurumunda rəsmi görəv daşıyırdı. 

Yazı ilə məşğul olan savadlı bitikçi kəsimə türk toplumunda böyük 
sayğı vardı. Görünür, uluğ bitikçi titulu «baş katib» imiş, bitikçi ılımğa 
titulunu daşıyan məmursa xarici işlər naziri statusunu daşıyırmış. Qədim 
türklərdə «Dövlət qılıncla qurulur, qələmlə idarə olunur» atasözü dövlət 
dəftərxanasında yazı işlərinin mühüm əhəmiyət daşıdığını aydın göstə-
rir, xaqan ən gizli fikrini, dövlət sirrini ona açmalı olurdu. Şəhərlərdə ya-
şayan uyğurlar yazı-pozu ilə daha çox məşğul olduğundan Uyğur elində 
bitikçilərin fəaliyəti genişlənmişdi. Türk bitikçilərinin sırasında şərəfli 
yer tutan Ulu xan Ata bitikçi isə Oğuznamələri toplayaraq yazıya almış-
dır.89 Saraylarda müxtəlif dillərdə yazıb-oxuya bilən çoxlu dilmanc «tərcü-
məçi» olurdu. Saqa elbəyinin 7 dilmancı vardı. Bu titul rus dilində tolmaç 
forması aldığı kimi, asur yazısında rast gəldiyiniz tarquman da sonralar 
samilərdə tərcüman olmuşdur. 

                                                 
88 ХПИДВ, I. 1980, 155. 
89 «Ulu xan Ata bitikçinin sözü» adlı Oğuznamənin orta fars dilinə hələ VI əsrdə tərcümə 
edildiyi «Dürər üt-tican və təvarix qürər əz-zəman» əsərində verilir  (Короглы, 1976, 38). 
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(senex «qoca») adlanan 300 nəfərlik ağsaqqallar şurası, komisiy adlanan 
xalq məclisi, iqtidarın başında konsul vardı. Afinada isə şura yaranandan 
sonra soy-uruq qurumu boy təşkilatında pozuldu. Əvvəlki qonşu boyların 
ittifaqı indi mərkəzi şura ilə idarə olunurdu. Görünür, bu çağlarda aparıcı 
mövqeyə Afina əhalisi çıxıb baş el olmuşdur və latınların reks sözündən 
fərqlənən el-başı anlamındakı basil (basiley) sözü patrike sözünü əvəz 
etmişdir. Soylu, əkinçi, sənətkar və əsgər kimi müxtəlif təbəqəyə ayrılan 
cəmiyətdə yalnız soylular hakimiyətə iddia edə bilərdi. 

Dövlətin xarakterik cəhətlərinə təsir edən boy-soy qurumları kimi, 
ailə, evlənmə və toplumda qadının statusu və ona münasibət məsələləri, 
həmçinin irsi hakimiyət gələnəyi olan dövlətlərdə kimin varis ola bilməsi 
də dövlət qurumunda müəyən rol oynayır. Etnik mentalitetlə bağlı olan bu 
məsələlər ayrı-ayrı xalqlarda müxtəlif xarakter daşıyır. Ön Asiyada qonşu 
xalqlardan fərqli olaraq, qazandığı nüfuz və bacarığına görə hər kəsin ha-
kimiyətə iddialı ola bildiyi türk toplumuna irsi hakimiyət yad idi. Yunan-
Roma dövlətlərinin yaranmasında soy (klan) və boy qurumları önəm daşı-
yırdı, sonralar Bizans çağında da hakimiyətin irsi ötürülməsi gələnəyi var-
dı. Türk toplumunda isə El (dövlət) qurma fəlsəfəsi törəyə uyğun seçimə 
dayanırdı. Bu gələnək bəzi bölgələrdə, o cümlədən Mana çağında qonşu 
dövlətlərin təsiri ilə pozuldu.  

Dövlət törənlərində hər kəsin protokola uyğun öz yeri, 
hökmdarın hüzurunda sağ, sol, qarşı, arxa duruşların 
sıralanma protokolu vardı. Bu baxımdan, sosial qrup 
və qurumlarda təmsil olunan bireylərin dövlət quru-
munda qazandığı status önəmli idi. Kişi (insan, adam), 

apa, ata, dədə, baba, kañ, qağa, ana, oğul, qız kimi oğuş (ailə) daxilində 
qan qohumluğu ilə seçilən qandaşlar, həm də soy, oq, uruq, boy, budun 
və el qurumları ilə bağlı sözlər III və VII Bitiklərdə təhlil olunduğundan 
bu terminlərin hamısından burada geniş danışmağa gərək olmasa da, hər 
halda, sosial qurum baxımından bəzilərini gözdən keçirməyə ehtiyac 
vardır.  

Qədim türk dilində kişi sözü ümumi şəkildə insan, adam anlamı bil-
dirmiş, yalınğuq//yalıñuq və kişi sözləri abidələrdə yalınğuq oğlanı, kişi 
oğlu deyimlərində «insanoğlu» mənasında işlənmişdir, Dədə Qorqud boy-

Sosial 
qurumlar 
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Pomada bəlli soylara daxil olmayan gəlmələr (plebs) və kasıblar 
çox vaxt sahibkardan (patron) asılı olurdu. Yunanıstanda m.ö. VI əsrdə 
müəyən reformalar həyata keçirildi və varlı-kasıb qarşıdurması bir az 
səngidi. Afinada m.ö.594-də Solonun reforması ilə torpağı icarəyə götü-
rənlərin borcu ləğv olundu, 509-da isə zadəganlara böyük təpki göstərildi. 
4 boylu Afina dövlətində 400 nəfərdən ibarət şura yarandı. Əhali varına-
mülkünə (gəlirə!) görə gəliri çox, orta, az olanlar və kasıblar üzrə 4 növə 
bölündü, 3 bölgəyə ayrılmış Yunanıstanın (Attika) ayrıca başçısı (demarx), 
hesabdarı, 30 hakimi və kahini olan hər bölgəsində özünüidarə üsulu tət-
biq edildi. «İntellekt dövrü» adlanan bu çağlarda xeyli alim, yazar, filosof 
yetişdi. Müxtəlif ərazilərdə yerləşdirilən dövlət qullarına hakim təbəqəni 
məhsulla təmin etmək üçün xüsusi təsərrüfat yaratmağa imkan verilirdi. 
Belə təsərrüfatla məşğul olanlar ilot adlanırdı.92 Bu termin, yəqin ki, türk-
lərin elat sözü ilə bağlıdır.  

Afina dövlətinin yarandığı çağlardan başlayaraq davam edən varlı-
kasıb qarşıdurmasına səbəb aşağı təbəqənin müflisləşməsilə mülkiyət hü-
ququnu itirmək idisə, türk toplumunda istehsalçı öz istehsal etdiyi məh-
sulun sahibi idi. Boy qurumu bu adil düzəni yaşadırdı. İrokez toplumunu 
öyrənən etnoqraflar da bunu boy qurumu ilə izah edir. Tarixdə bəlli türk 
dövlətlərinin çoxu məhz boyadları ilə tanınır. 

Göründüyü kimi, hər bireyin (fərdin) daxil olduğu sosial qrup top-
lumdakı sosial qurumlarla bağlı olub bilik, bacarıq və qabiliyətinə görə 
müəyən sosial status daşıyır. Əksər xalqlarda olduğu kimi, türk toplumda 
da varlı və yoxsul bireylər vardı: mülkü olub muzdlu işçi saxlayanlar; 
mülkü olub özü işləyənlər; mülkü olmayan əməkçilər. 

Bəzi xalqlarda soylu ailə üzvləri, zadəganlar və din xadimləri sosial 
qrup sayılır, örnəyin, İngiltərədə aristokrat (lord temporal) və ali ruhani 
təbəqəsi (lord spiritual) bugünəcən imtiyazlı sosial statuslarını saxlayır-
lar. Romada m.ö.VI əsrin sonuna qədər familiya adlanan patriarxal yönlü 
soyların başında pater-familias və ya dominus «sahib» dururdu. Uruq və 
uruqbaşı anlamlı patrisi termini böyük familiyaların birliyini göstərir, se-
çimlə hərbi başçı, baş kahin, hakim vəzifəsini daşıyan reks (çar) sayılırdı. 
Sonrakı monarxsız Respublika (res-publica «xalq işi») çağındasa senat 
                                                 
92 ИДМ, I, 41. 
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Yunanlarda «soy» anlamında genos, «uruq» anlamında fratri (qar-
daşlıq), «boy» anlamında fili, «bodun» anlamında demos termini işlənirdi.97 
Eyni atadan törəyənlərin genos qurumunda daxili evlənməsi qadağan idi, 
burada oğulluğa götürmə, soydaşların vərəsəlik hüququ, başçının seçimi, 
ərazi, iş və qəbiristanlıq ümumiliyi, hərbi və dini başçı filo-basiley vardı. 
Fili qurumunda demos mühüm məsələləri aqora adlanan toplantıda mü-
zakirə edirdi, ağsaqqallar şurası isə bule adlanırdı.  

Türklərdə ailə anlamlı oğuş, evlad anlamlı oğul və qəbilə anlamlı 
oq sözlərinin ilkin forma və anlamlarını çözməklə onların sonrakı sosial 
toplumda hansı anlam daşıdığını aydınlaşdırmaq olur. Həm də nəzərə al-
maq lazımdır ki, bu sözlərin kökü olan *oq (uq) sözünün izi 3-5 minil öncə 
Ön Asiyada (sumer) və buradan gedən etrusk dilindəki oklan (klan) sö-
zündə də vardı: 98  

*oq «qəbilə»,  ùğ (sumer dilində «qəbilə») 99 
*oq-uş (oğuş «ailə»), ur-uq «qəbilə», uruq-turuq «qəbilə, soy» 
*oq-uz (oğuz boyadı), iç-oq (oturaq boy), boz-oq (bozqır boyu) 
*oq-ul (oğul)  
*oq-ul-an (oğlan), etrusk dilində klan [oklan] «oğlan» 
Dövlət yapısında olduğu kimi, toplumun sosial modelində də onun 

özəyi sayılan və ilk sosial birlik olan ailə qurumunun önəmli yeri vardır. 
Soy, ailə anlamlı oğuş sözündə oğ (oq) kökünün oğul (evlad) sözündə tək-
rar olunması onun prototürk dilində «ailə» anlamı daşıdığını göstərir. Bu 
baxımdan, oğuş sözünün etimologiyası oq «ailə» + us «çox», yəni qandaş-
ların soyu, klanı kimi yozula bilər. Görünür, fonetik cəhətdən oq sözün-
dən fərqlənən və ög «ana», ögey (ata-ana), ögə «üzv» sözlərindəki *ög 
kökü isə kənardan ailə üzvlərinə qatılanları bildirmişdir. Belə ki, həmin 
kökdən oquş (ailə) sözü yaranana qədər oq sözü «ailə» anlamı bildirmiş, 
sonralarsa ümumiləşdirici termin kimi «soy, qəbilə» anlamı daşımış, son-
                                                 
97 Sonra «xalq» anlamı qazanan demos qabaqlar damos şəklində idi (ИДМ, 1982, 293).  
98 Hindavropa dillərində törəmə və artımla bağlı olan *sŭ- kökündən donuz və oğul söz-
ləri törəmişdir. Məsələn, ingilis və rus dillərində «donuz» swine, svinya, «oğul» isə son, 
sın adlanır. 
99 Дьяконов, 1967, 50; Sumer dilində «xalq toplantısı» uğken sözü ilə verilir ki, bu da 
ùğ (oq) və ken «dairə» sözlərinin birləşməsidir.  
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larında da qız kişi, xatun kişi deyimləri vardır. 93 Bu da onu göstərir ki, kişi 
sözünün ilkin mənasından uzaqlaşıb yalnız «ər» (erkək) bidirməsi azər 
türkcəsində sonralar yaranmışdır. Yalıñuq sözü arxaikləşib dildən çıxmış, 
kişi sözü isə aktiv işləkliyini saxlamışdır.  

Sumer və akad-asur dillərində yazılmış qaynaqlarda da bu qədim 
sözə rast gəlmək olur. Sumer dilində luqal-kişi deyiminin «adamların bö-
yüyü» anlamında işlənməsini onun akad variantındakı şar-kişşatum deyi-
mində «adamların, toplumun çarı» anlamından öyrənirik.94 Mana-Mada 
elləri çağında kişi sözünün boyadına qoşulması bəlgəsi də vardır, belə ki, 
m.ö.VIII əsr Asur qaynağında Güney Azərbaycanın iki qonşu bölgəsi olan 
Qizilbud və Qizinkissi (Qizinikissi) yeradı çəkilir və bu toponimlərin eyni 
anlam daşıdığını söyləyən İ. M. Dyakonov haqlıdır.95  Çünki altay-kişi, ku-
kiji, tatar-kişi etnonimlərində olduğu kimi, kişi (kisi) sözü *qızıl-kişi deyi-
mində də qızıl boyadı ilə işlənib qızıl-bud etnonominə sinonim variant ya-
ratmışdır. 

Etimologiyası hələlik açılmayan kişi sözünün -çi şəkilçisilə eyni yu-
vadan törəməsi mümkündür. Şəki dialektində cici (ana) sözü əgər uşaq di-
linə aid söz deyilsə, onda «adam» anlamında *ki ~ *çi sözünü prototürk 
dilinin ilkin dövrləri üçün bərpa etmək olar: *ki (adam), *ki-si (kişi), *ki-m 
(kim, kimsə). Ola bilər ki, balaca, bala anlamında olan kiçik (ki-çik) sözü 
də bu kökdən yaranıb. Maraqlıdır ki, qədim hind dilinə keçən bala//balaca 
sözü sanskritdə «uşaq, öğlan» anlamında bālās şəklində işlənmişdir. 

Avropa dillərində soy anlamı gens//genos «qadın» ilə bağlıdır: gine 
(yunan), gin (hay), jena (rus), zənən (pers). Qədim german dillərində kuni, 
künne, kona, kuna variantları da türkcənin kün «xalq» sözünə oxşasa da, 
*gen sözü ilə bağlı ola bilər, lakin bəzi german boylarında (lanqobard və 
burqund) fara «soy»,  faramanni «soydaş» sözlərinin əsasında duran «get-
mək, köçmək» anlamlı fara sözünün türklərdən alınması da (türkcə bar-) 
quşqu doğurmur.96 Antik çağ yazarlarına görə, saqalardan ayrılan proto-
türkmən boyları partlar da saqa (türk) dilində bardı (getdi) adlanırdı. 

                                                 
93 KDQ, 1962, 59, 115. 
94 ИДВ, 1983, 241. 
95 Дьяконов, 1956, 202. 
96 Germanca  fara (< *bara) «getmək, köçmək» anlamındadır ( Энгельс, 1982, 156). 



64 65
 66 

görünür, m.ö. III əsrdə bir hun şahzadəsi təhlükədən qaçmaq üçün başqa 
ulusda olan qaynatasına sığınması olayından bəhs olunur və bəlli olur ki, 
qaynatası da onların boyundan bir qızla evlənibmiş. Qarşılıqlı qarşı quda 
adəti də bəzi doğu türklərdə (qırğızlarda) vardır. 

Bir çox halda evlənmə şərtləri ekonomik və demoqrafik amillərdən 
asılı olduğu üçün bəzi xalqlarda çoxarvadlıq (poligine), çoxərlik, dölalma 
kimi münasibətlər yaranmışdır, türk törəsisə bu kimi hallara yol vermirdi, 
türk toplumunda cütlüyə dayanan tək ər-arvad (monoqam) oğuş qurumu 
vardı.101 «Oğuz çağı» gələnəklərini sərgiləyən Dədə Qorqud boyları bunu 
aydın göstərir. Yalnız varlı bəylər, feodallar, siyasi nədənlə xan və xaqanlar 
çoxarvadlı ola bilirdi. Bu halda varis əsas türk xanımın böyük oğlu olur-
du. Ata və ya anası türk olmayana «mələz» anlamında iqdış deyirdilər.102  

Qədim türkcədə arvada urağut deyilməsini M. Kaşgarlıdan öyrəni-
rik, o, «arvad oğul doğdu» deyimini belə verir: urağut oğul toğurdu. Türk 
toplumunda eşini itirmiş kişiyə (ər və ya qadın) dul deyilmiş, dul qadınla-
ra sayqı və qayğı olmuşdur. Görünür, Ön Asiya izoqlosu olan bu dul sözü 
sumer toplumuna da yad deyildi, belə ki, qədim Ur şəhərində «ərsiz qa-
dın» olduğu vurğulanan bir tanığın (şahidin) adı Dulatum kimi verilir.103  

Prototürk çağından ailədə böyüklərə müraciət kimi işlənən apa (aba) 
qohumluq termini qədimə getdikcə həm «baba», həm də «nənə» anlamı 
bildirmişdır.104 Göytürk yazısında «ecüm-apam» sözünün «əcdad» anlamı 
var. Herodotun qələmə aldığı saqa soykökü mifində onların soybabası 
Targitayı Yer tanrısı Api doğmuşdur.105 Sumer yazısında aba sözü «ata», 

                                                 
101 Ola bilsin ki, bəzi bozqır türk boylarında iqtisadi nədənlə leviratus (dul qalan ögey ana, 
qardaş arvadı ilə evlənmə olmuşdur (Kafesoğlu, 1989, 216). Ancaq əsasən oturaq olan 
azər türklərində bu durum olmayıb. Oğuz toplumunda dölalma olayına da pis baxırdılar, 
hətta dölalmanı söyüş, təhqir kimi işlədirdilər (KDQ, 1962, 39);  Elam, Misir, Het döv-
lətlərində hakimiyət varisi hökmdarın oğlu yox, qız nəvəsi (qızının oğlu) olurdu. Bu isə 
bacı-qardaş, hətta ata-qız evlənməsi olayını ortaya çıxarmışdı. Hetlər bu gələnəyi yalnız 
m.ö.1500-cü illərdə dəyişdi, yeni qanuna görə, hökmdarın öz oğlu onun yerini tuta bi-
lərdi. Əhəməni çağında perslər arasında olan analoji evlənmə isə etnik özəlliyə dayanırdı.  
102 Sümer, 1985, 13. 
103 Дьяконов, 1990, 194. 
104 Räsänen, 1969, 1;  ЭСТЯ, I. 1974, 54-57;   ДТС, 1, 47.  
105 Herodot qeyd edir ki, saqalar Papayın (Babanın) arvadına «ulu ana» anlamında Api 
deyir və o, yunan inancında Zevsin arvadı sayılan tanrıca Geyaya uyğun gəlir. 
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ralar siyasi təşkilata bağlı olan qəbiləyə «oq» deyilmişdir. Bundan sonra 
«qəbilələr» anlamında oquz (oq-uz) boyadı yaranmışdır. 

Türk törəsinə görə, oğuş qurumunda evlənmə olayı çox həssas önəm 
daşıyır. Qədim türk toplumunda formalaşan oturaq və bozqır yaşam kul-
turu oğuşiçi münasibətlərdə müəyən fərqlərin ortaya çıxmasına, bunun da 
siyasi quruma yansımasına nədən olmuşdur, çünki ilk sosial birlik kimi 
toplumun özəyi sayılan oğuş tipinin dəyişməsi cəmiyətdə sosial modelin 
dəyişməsinə səbəb olur. Türklərdə boyük oğul evlənib ailədən çıxır, yeni 
ev qurur (ev-lənir), ata evi kiçik oğula qalırdı, qız-gəlin isə ər evinə köçü-
rülürdü. 

Qədim türk gələnəyində bir boyun oğlanlarının başqa boyun qızları 
ilə evlənməsi gələnəyi vardı, Cin qaynaqlarına görə, hun elbəyləri də mü-
əyən bir boyun qızları ilə evlənirdi. Türk dastan-nağıllarında qızaxtarma 
olayları da, görünür, buna bağlı idi. Soyların qohumlaşması xaotik deyil, 
müəyən gələnəyə dayanırdı. Örnəyin, Xəzər xaqanının xatunu barsil bo-
yundan olurdu.100 Xaqan xəzər, xatun isə barsil soyundan olanda onların 
oğlu xaqan seçilə bilərdi.  

Tarixi qaynaqlarda adları daim yanaşı çəkilən (qamər-saqa, xəzər-
barsil, as-alan, kuman-qıpçaq və s.) iki türk boyunun eyni olaylarda işti-
rak etməsi onların arasındakı qudalıq qohumluğu ilə bağlı idi, belə ki, bu 
quda boylar böyük savaşlarda birlikdə iştirak edir, uzaq köç yollarına bir-
likdə çıxırdı. Tarixi qaynaqlarda çox vaxt belə qoşa adlı toplum eyni boy 
kimi verilir. İç Oğuzla Dış Oğuz arasında da bu gələnək var. Belə ki, Qa-
zanın dayısı Aruz dışoğuzlu idi, Dəli Domrul və Beyrək «yad qızı hala-
lım» deyirdi, Beyrəklə Banu Çiçəyin bir-birini tanımaması da bununla 
bağlıdır. Saxa türklərində belə bir deyim var: «qıs ağo omuqqa anallax 
qıl buollağa» (qız həmişə başqa boyun qisməti olur).  

Türklər yalnız yeddinci göbəkdən sonra gələn qohumla evlənə bi-
lərdi. Azər türklərində öncə olmayan əmiqızı, dayıqızı ilə evlənmə adəti 
sonralar irandilli boylarla qarışıq evlənmələrdən törəyənlər arasında or-
taya çıxsa da, geniş yayıla bilməmişdir. Qohumlaşan valideyinlərin quda 
adlanması gələnəyi azər türklərində olduğu kimi, bəzi doğu türklərdə də 

                                                 
100 Kırzıoğlu, 1992, 42. 
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İlkəl toplumda ailə başçısını bildirən ata sözü qandaş termin olsa 
da, sonralar inancla bağlı dini törənə başçılıq edənlərin də ata termini ilə 
bildirilməsi mad boylarında Qam-ata, hunlarda Ata-qam adlarından bəlli-
dir. Qazax-qırğız ellərində Zəngi-ata, Kambar-ata, Çolpan-ata iyə adları-
dır, karaim mifologiyasında isə Karğal-ata teonimdir.111  

Ən qədim çağlardan işlənib, formaca adam sözünə və Adəm adına 
bənzəyən ada//ata sözü Ön Asiyada bir neçə hökmdarın adında görünür. 
Bunun türkcə qandaş ata sözü olub, sonralar başçı titulu kimi işlənməsinə 
quşqu yoxdur, hətta qədim Azərbaycanda lulu boylarının Arzizu bölgəsin-
də adı çəkilən başçıların m.ö. IX əsrin əvvəlində Ata, VIII əsrin sonuna 
yaxın isə Dada (Dədə) adlanması bəllidir.112 Saqa türklərinin də m.ö. IV 
əsrdə Ata (Atay) adlı hökmdarı vardı. Təsadüfi deyil ki, türk xalqı öz ulu 
öndərinə Atatürk adı vermişdir. 

Beləliklə, qədim sosial qurumda yaranmış apa və ata qandaş sözləri 
sonralar dövlət qurumunda titul anlamı ilə işləndiyi kimi, baba, dədə, 
qaqa sözlərində də analoji dəyişmə olmuşdur. Qan qohumluğu (qandaş) 
terminologiyasından Tanrıçılıq dinində qam inancına transfer olunan ata, 
dədə sözləri Qorqud Ata və Dədə Qorqud deyimlərində göründüyü kimi, 
baba sözü də «Baban yeri uçmaq olsun» (KDQ) alqış-duasında və Baba-
dağ kimi qutsal dağların adında əks olunmuşdur. Bu qandaş sözlərin bölgə-
ölkə başçılarının adı kimi işlənməsisə artıq onun anlam transformasiyasını 
göstərir. Belə ki, m.ö. II-I minilliklərdə subar boylarının yayıldığı bölgə-
lərdə Dədə (Dada) adının işlənməsini diqqətə alan yazarlar onun subar 
sözü olduğunu yazmışlar.113 Eyni durumu bir neçə bölgə bəyinin adında 
görünən Kaka//Kaki adına da aid etmək olar. Belə şəxs adının Mada ölkə-
sində yayılması da bəllidir: Ka-ki-ia LUma-da-a.114 Sonralar kaka (qağa) 
sözü «qardaş», «dayı», «əmi» anlamı ilə fars, əfqan dillərinə keçmişdir. 
Ana-ata sözləri het dilində anna-atta şəklində işləndiyi kimi, baba sözü də 
sumer dilində vardı. Göründüyü kimi, ana, ata, baba, dədə, qaqa sözləri 
də Ön Asiya izoqlosu kimi ortadadır.  

                                                 
111 Azər xalqı, 2000, 135-143; M.Xorenatsi də bəhs etdiyi Torku Başkam soyundan sayır. 
112 Грантовский, 1970, 124. 
113 Меликишвили, 1954, 92. 
114 Грантовский, 1970, 130-131. 
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«qoca», «əcdad» anlamında işlənmişdir.106 Bu sözün sumer-akad dillə-
rində işlənməsi göstərir ki, aba qədim Ön Asiya izoqlosudur.107 Bəzi qut 
elbəylərinin (Yarlaq-ab, İnim-aba-keş) adında görünən -aba, -ab morfemi 
çox güman ki, həmin aba sözüdür. Türklərdə ailə təşkilatı ilə ilgili apa 
sözünün dövlətdə ünvan şəklində işlənməsi əski nümunə kimi qeyd olu-
nur.108 Göytürk yazılarından bəlli olur ki, bəzi tarixi şəxslər «baş koman-
dan» anlamında Apa tarkan titulunu daşımışlar, Çin qaynağında da həmin 
ünvan Apa ta-kan kimi verilmişdir.109  

Hələlik bizə bəlli olan ən qədim türk yazısı (m.ö.VII əsr) vaxtilə 
Troya qənşərində olan Lemni (Lemnos) adasında tapılan bəngüdaş üzə-
rindəki Lemni yazısıdır. Qədim türk runikası ilə etrusk əlifbası arasındakı 
keçid mərhələni əks etdirən Lemni yazısının içində apa sözü olan sonluğu 
belə deyimlə bitir: 

«...egiz dut er athına şad suqas Aker Tagar şad Qam Apa sapı er athına, er 
athım Tursun Alp»    

(... ekiz tut ər adına şad, suqas Aker Tagar şad Qam-Apa sabı ər adına, 
ər adım Tursun Alp).110  
Bu deyimdən göründüyü kimi, savaşda şəhid olan Aker Tagar bəyin 

başdaşına yazılan epitafiyada onun adına şad titulu əlavə (ekiz) olunması-
nı Qam-Apanın sözü (savı) kimi Tursun Alp yazdırmışdır. Mad boyla-
rında Qam-ata kimi burada Qam-apa da şəxs adı deyil, dövlətin dini rəh-
bəri tituludur, çünki sıradan bir qamın (maqın, kahinin) birinə şad sanı 
(titulu) vermə səlahiyəti yox idi, bunu yalnız xaqan və ya ulu qam edə 
bilərdi. Beləliklə, prototürk çağından Ön Asiya izoqlosu kimi bir sıra 
xalqların dilində işlənən türkcənin apa sözü sosial-siyasi termin kimi çox 
yayğın olmuşdur. 

                                                 
106  Дьяконов, 1967, 430. 
107 Sumer dilindən akad dilinə keçən abkallu «müdrik» sözü ilə yanaşı, akad dilində abu 
«əcdad», «ata» və abi «baba» sözləri də vardır (Липин, II, 1957, 14); dEnlil luqal kurku-
ra aba dingiréneke4 (Tanrıların abası, ölkələrin ağası Enlil) sumer cümləsində aba «pre-
dok» (əcdad)  kimi verilir (Дьяконов, 1967, 429); Akad şəhərinin məbudu da dAba idi. 
108  Gültepe,  2002, 896. 
109  Donuk, 1988, 2. 
110  Ağasıoğlu, 2011, 158-170. 
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fərqlərinə uyğun boy//but fonetik variantları yaranmışdır.119 Mixi yazılar-
da «o» işarəsi olmadığı üçün etnonim və etnotoponimlərdə bod sözünün 
bat şəklində verilməsi də doğaldır: 120  

bat//bad  - saqbat, Bit-saqbat, savromat//sarmat  
bit//pit    - saqbit, barsbit, Bit-saqbit, Bit-sangi, Aksabit (ağca-bit) 
but//bud  - Qızılbud, Soltanbud 

Baş, ayaq, ağız, burun, boğaz, qaş, qol kimi bədən üzvlərini bildirən 
sözlərin dağ və axarsu adlarının tərkibində işlənməsi doğaldır. Bu baxım-
dan, çoxmənalı bud sözü bəzi toponimlərdə «boy» anlamında yox, topo-
formant sayılmalıdır. Örnəyin, Tatar elində Karayılqa-botı, Xəsən-botı, 
Akbaş-botı adlı çay qolları olduğu kimi, Altayda da Kök-but, Sarı-but, 
Kayınqdu-but dağ-qaya qolları və Uzunbut çayı vardır.121 Bu son çayadı 
qırğızların kırkoğul boylarının içində uzunbut boyadı kimi də işlənmişdir. 

Bod sözündən sonralar -un şəkilçisilə daha böyük sosial-siyasi qu-
rumu bildirən bodun//budun termini yarandığı kimi, boy variantına da 
«xalq» anlamına yaxın olan kun sözü qoşulub bokun (*boy-kun) sözünü 
yaratmışdır.122 Xalq anlamında budun sözünü işlədən (budun kamuğ kü-
lişdi - xalqın hamısı gülüşdü) M. Kaşgarlı elli-obalı, arxalı anlamında da 
budunluğ-bukunluğ deyimini örnək verir.123 Tonyukuk yazısında deyilir 
ki, türk-sir budunun yerində bod və budun qalmamışdı. Göründüyi kimi, 
*bud kökündən budun, budaq sözləri yarandığı kimi, həmin kökdən bu-
dun ilə anlam yaxınlığı olan bütün//bütöv sözü də törəmişdir. Hindavropa 
xalqlarının doğu qolunda da analoji durum vardır. Belə ki, bu qanunauy-
ğunluq qədim fars dilində patriarx, boy və bölgə başçısı anlamında vis-pati 
və soy anlamında vis (Avesta) şəklində işlənən terminlərin rus dilindəki ves 
«bütün» sözü ilə eyniliyində aydın görünür. 

                                                 
119 Olsun ki, -pet çaları qasapet (hay yazısında «qas boyu») və Lerik bölgəsində Girə-
vud, Cəngəvud adlarındakı vud elementi də bud sözünün fonetik variantıdır.  
120 АИОСК, 1990, 149; Грантовский,1972, 183. 
121 Молчанова, 1979, 33; Гарипова,1991, 50. 
122 Hassan, 2000, 36. Bəzi uzmanlar boqun//bukun sözünün soy, nəsil və ya ulusu, oy-
mağı olan adam anlamı daşıdığını yazır. 
123 MK, I, 477; II, 138. 
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Göytürk yazısında uruq-sırat və azər türklərinin dilindəki uruq-
turuq deyimində qalan uruq (uruğ) sözü ilkəl sosial qurumda «qandaş» 
sözlərdən biri kimi törəmək, hamilə olmaq, doğmaq anlamı bildirən ur- 
feilindən yaranmış və türk dillərində soy, nəsil, qohum, qəbilə anlamında 
işlənmişdir. Bilindiyi kimi, ən qədim prototürk  leksemlərindən sayıla bi-
lən uruq (ur-uq) sözü yaxın anlamlarla bir çox türk dilində saxlanmışdır.115 
Sumer dilində kürü tökmək, artmaq, qohumluq anlamında işlənən ur sözü 
də qədim sumer-türk leksik paralellərindəndir.116 Sumer dilində uru sözü-
nün «icma», «kənd//şəhər» anlamında işlənməsi də diqqəti çəkir.117 Bu 
dildəki dumu-uru (oğul-icma) deyimi «icma oğlu» anlamında işlənir.  

Nəsillərin dəyişməsilə oğuşların böyüməsi qandaşların da sayını ar-
tırir, onları bir-birinə bağlayan budaqların kötüyü sayılan ulu babanın adı 
soyadına çevrilir; soybabasının adına şəkilçiləşmiş sözlər qoşulub Tey-
murlu, Teymurgil, Teymuruşağı, Teymuroğlu şəklində işlənə bildiyi kimi, 
soy sözcüyü də həmin funksiyanı (Teymursoy) daşıya bilir. İlkəl toplum 
(ibtidai icma) quruluşunda qohum oğuş (ailə) birlikləri şəklində formala-
şan soylar (nəsillər) toplumu olaraq uruq (qəbilə) ayrıca soyadı, bəlli əra-
zisi, başçısı, inanc və tapınaq törəni, törəsi olan qurumlar idi. Burada soy 
böyükləri mühüm məsələləri çözmək üçün başçı ilə gənəşirdilər. Yurd 
yerlərini nadir hallarda tərk edən uruqlar qapalı mühitdə yaşayırdılar, ev-
lənmə ilə qohumlaşan yaxın uruqlar arasında törən, köç, müdafiə məsələ-
ləri və digər problemlər müştərək həll edilirdi. 

Uruqların birləşməsilə ortaya çıxan bod//boy sosial qurumu həm də 
ilk siyasi qurum idi.118 Boy qurumunda başçının böyük imtiyazları olmasa 
da, toplumda ona olan sayğı böyük idi. Etnonim yaradan bu sözcük qədim 
türk şəxs adlarına da qoşulub onun hansı soydan olduğunu əks etdirmişdir: 
saqa bəyi Sparqa-pit, xəzər xatunu Pars-pit.  

M. Kaşgarlı bodı sözünün «qohum-qəbilə» anlamını qeyd etmişdir, 
KDQ-da «boy boyladı, soy soyladı»  deyimində gördüyümüz və hələ pro-
totürk çağlarından bod//bud şəklində işlənən bu sözün d~y və d~t dialekt 

                                                 
115 ЭСТЯ, 1974, I, 605. 
116 Məmmədov, 1983, 9. 
117 ИДВ, 1983, 171. 
118 İ. Kafesoğluna görə, siyasi birliyə girən boylar ok adlanırdı (Kafesoğlu, 1989, 215). 
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vergi olaraq tələb etdiyi dövlət atına, xanıma etiraz etməsə də, yararsız bir 
ərazidə torpaq istəyinə sərt təpgi göstərmiş, torpağın dövlətdə qutsal ol-
duğunu və onu başqasına verməyə kimsənin yetgisi olmadığını məclisdə 
söyləmişdir. Hələ dövlətöncəsi çağlardan qutsal sayılan torpaq (Yer) döv-
lət qurumunda daha böyük önəm daşıyırdı.  Dövlətlər arasında müharibə-
lərin çoxu qədim çağlardan (elə indi də) məhz torpaq iddiası ilə başlanırdı.  

Torpaq, yer sözlərinin atributu kimi işlənən qara//kara sözü (qara 
torpaq, qara yer) sonralar yerin sinonimi kimi işlənmişdir. Dövlətin sı-
nırları genişlənə, darala bilsə də, tabe ölkələr də dövlətin torpağı sayılır. 
Türk dillərində torpaq//toprak şəklində işlənən bu sözün qədim forması 
*top-ur-aq tərkibilə yaranmışdır: yuxarıda uruq sözündən danışarkən de-
diyimiz ur- feili topa, toplu sözlərilə eyni kökdən olan *top sözünə qoşu-
lub, «artmaq» anlamına yaxın *topur- sözünü yaratmış, buradan da feildən 
isim düzəldən -aq şəkilçisilə *topuraq sözü yaranmışdır. Bu halda, topo-
qraf, toponim, tropik kimi sözlərin də kökü (topo-) türkizm sayıla bilər.  

Sosial qurumlarında ocaq, otaq, ev, oba, yurd, yaylaq, qışlaq, bölgə, 
ölkə kimi «ərazilər» dövlətdə özəl status qazanır, önəm daşıyan torpaqla-
rın sınırı (sərhədi) məfhumu ağız, yaxa, uc sözlərilə də bildirilirdi. Öncə 
yerin, suyun iyəsi, qutsal iyə adı kimi formalaşan Yer-Sub sözü Göytürk 
çağında «ölkə» anlamının epiteti kimi işlənmişdir. Müəyən çağlarda şə-
hər, vilayət, vətən tipli alınma sözlər azər türkcəsinə keçmişdir, daha qə-
dim çağlardasa ev, oba və ur//or köklü sözlərin (uru, urban, orbis, ordu) 
sumer, akad, urartu, latın, yunan, ərəb, fars və türklərlə kontaktı olan başqa 
xalqların dilinə keçdiyini görmək olur. Türk dövlətçilik tarixində ordu 
sözünün ərazi-inzibati və hərbi qurum (qoşun) anlamları yaranmışdır, 
artıq dövlət qurumunda ordu sözünün «gərərgah», «paytaxt» anlamı ilə 
yanaşı, «qoşun» anlamı da ortaya çıxmışdır. Ordu-Balıq, Altun Ordu, 
Ordubad adlarında işlənən ordu sözü uram, yurd sözləri kimi ur//or kö-
kündən yaranmış, ilk çağlarda hərbi qarnizonun yerləşdiyi qala anlamını 
daşımışdır. Urartu çarı Sardurinin Güney Azərbaycanda qarnizon üçün 
tikdirdiyi Sardurix-urda qalasının adına yerli azər türkləri ordu sözünü 
hələ m.ö.VIII əsrdə qoşmuşdu.  

Qədim çağlarda ocaq evin içində olurdu. Bu baxımdan, otaq və ocaq 
sözlərinin kökündə «od» (ot) sözünün durması (*od-aq, *od-çaq və ya *od-
yak) mümkündür. Monqol dilinə keçən bu söz odgan (od-xan), odçigin (od 
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Qədim qaynaqlarda bud və bodun//budun sözü ayrıca boyadı kimi 
də verilmişdir. Mada boyları sırasında ayrıca budi (bud) adını çəkən Hero-
dot saqaların qonşuluğunda, Tanais çayından doğudasa ayrıca budin boya-
dını qeyd edir.124 Tanais çayı yaxasında boyları sadalayan K. Ptolemey də 
hunlarla qonşuluqda bodin boyunun adını çəkir.125 Göytürk yazılarında bu 
söz NDuB Xrüt(türk budun), NuDuB sgrüt (türgiş budun), NDuB z 
(az budun) kimi etnonimlərə qoşulub «xalq» anlamında geniş işlənir.126 

Mərvəziyə görə, «türklərin digər bir qisminə kun deyilir». Azərbay-
can türklərinin dilindəki el-gün deyiminin tərkibində görünən kün//kun 
sözünün «xalq, millət» anlamı vardır. Orta əsrlərəcən bəzi qaynaqlarda 
hunlar kun//xun adlanırdı. Çin qaynağı (m.ö. 176) müxtəlif boyları toparla-
yan Mətəyə aid bir deyimi belə verir: «Ox və yay çəkə bilən bir ailə kimi 
birləşdirə bildim. İndi onlar kun (hun) oldular».127  

Sosial qurumda müəyən yükü olan sözlər sıraslnda el sözünün özəl 
yeri vardır, belə ki, sosial qurum sistemində həmin sözdən törəyən ellik, 
elat, el-gün kimi sözlər də iştirak edir və sosial qurum müstəvisində işlə-
nən «elin sözü düz olar», «palaza bürün, elnən sürün», «el gücü - sel gücü» 
kimi xalq deyimləri el sözünün geniş anlam tutumunu sərgiləyir. Başqa 
dillərdən fərqli olaraq, türk dillərində el sözünün sosial qurumda daşıdığı 
«xalq, millət» anlamı ilə yanaşı, siyasi qurumda daşıdığı «ölkə, vətən, döv-
lət» anlamları da vardır. Buna görə də, el sözünün sosial qurumdakı yü-
künü el1, inzibati qurum anlamını el2 və siyasi qurum anlamını el3 kimi 
qeyd etmək gərəkir. Son iki anlamın el1 anlamından yaranmış və dövlət-
çilik kulturunda el sözü fərqli anlam daşıyan üç termin şəklində formalaş-
mışdır. El sosial qurumu ilə yaranan türk dövlət quruluşu boy və budun 
ilə yaranan siyasi quruluşdan ərazi və hakimiyət strukturlarına görə daha 
əhatəli, böyük və mükəmməl idi.  

Türk toplumunda el (dövlət) kulturunun yaranmasında əsas dayaq-
lar ölkə (ərazi), xalqın sosial qrup və qurumları, törə, yönətimi seçən qu-
rumlardır. Hunların elbəyi Mətə m.ö. 209-da qonşu tung-huların onlardan 

                                                 
124 Herodot, I. 101;  IV. 21. 
125 АИОСК, 1990, 148. 
126 Orkun, 1994. 
127 De Groot, 1921, 76. 
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ması, hətta koma sözünün yunan dilindən alınma olması mümkün görünür. 
Qədim türkcə torpaq payı anlamında işlənən ülüş sözü ərazilə bağlıdır.133 
Monqol dilinə keçib, ulus şəklini alan bu söz türk dillərinə yeni anlamda 

(xalq, vətən) geri qayıtmışdır. Anadolu türkcəsində «millət» mənasında 

işlənən ulus sözü artıq azər türkcəsində də bu anlamla gündəmə gəlmək-
dədir. Bəzi yazarlar ölkə sözünü monqol mənşəli sayır, ancaq saqa boyları 
içində Olkabas (ölkə-bas) kimi şəxsadlarının tərkibində işlənməsi və mor-
foloji quruluşu onun türkmənşəli olduğunu göstərir. İşləndiyi kontekstə 
görə bölgə sözü «region» və ya «rayon» anlamı bildirir.  

Türk dövlətçilik kulturunda çox önəmli olub törə (el-törə, törü) ad-
lanan «qanun» sosial, ərazi və inanc qurumlarındakı əxlaq-davranış norma-
larının el (dövlət) qurumuna yansımış etiket-protokol qaydaları idi. Bireyin 
ve toplumun hüquq-söz azadlığı, özəl mülkiyətin toxunulmazlığı, elin 
(yurdun, xalqın, dövlətin) və inancın qutsal sayılması, ədalət, yaxşılıq, 
kişilik, humanizm, başqa dinə, etnoslara qarşı tolerantlıq kimi türk törəsi-
nin ana xəttini təşkil edən normalar dəyişmədən minillər boyunca davam 
etmişdir. Bu nədənlə «El (dövlət) dağılsa da, törə qalar» deyimi yaranmış-
dır. Ancaq Bəzi dönəmlərdə iqtisadi, sosial-siyasi durumla, cəmiyətin 
inkişafı ilə bağlı törədə bəzi dəyişmələr özünü göstərsə də, ədalət ölçüsü-
nə söykənən etnik dəyərlərdən yoğrulmuş ana boyut minillər boyu davam 
etmişdir. Bu nədənlə, «Kutadğu Bilig» törə sözündəki anlamlar sırasında 
«ədalət və qanun» anlamını önə çəkmişdir. 

Türk törəsi nəsil-nəsil sosial toplumda şifahi yolla ötürülsə də, ya-
zıya köçürülməsini də istisna etmək olmaz, çünki bulqar elbəyi Kurum 
xan törələri yazıya almış, Bizanslı tarixçinin dediyi kimi, ortaya «yazılı 
qanunlar» çıxarmışdı.134 Tarixdə Mətə, Kurum, Bumın və İlteris elbəylə-
rin vaxtında hun, bulqar və göytürk ellərində törəyə əlavələr edilməsi 
bəllidir. Çox güman ki, m.ö. I minilin ortalarında Tövratı qələmə alan  
yəhudi kahinlərinin ona «qanun» anlamında Tora (törə) adı verməsi də 
qədim türk dilindəki anlamı ilə bağlıdır. Törə ilə yanaşı, türk dillərində 
yasa sözü də vardır, ancaq bəzi uzmanlar bu sözün monqol dilindən türk-
                                                 
133  Z. V. Toğan ülüş termini altında ayrı-ayrı boyların yurdu, hakim sülalə üzvlərinə ayrı-
lıb incu adlanan torpaq payı, ayrı-ayrı məmur və bəylərə verilən ərazi, orduya verilən 
çerig yurdu anlamlarının olduğunu qeyd edir (Togan, 1981, 285).  
134 Moravçik, 1983, I. 320. 
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tegin) deyimlərində görünür. Sonralar ocaq inanc, otaq isə dövlətçilik ter-
minləri sırasında yer almışdır.128 Farscaın atəş sözündəki ot kimi, vaxtilə 
rus dilinə də həm ocaq, həm də otaq (vataqa) sözləri keçmişdir.129 

Günçıxandan günbatana hökmü keçən Oğuzxanın «Günəş bayrağı-
mız, Göy üzü otağımızdır» deməsi, yaxud Batı Göytürk xaqanının 598-də 
Bizansa göndərdiyi məktubunu «7 iqlimin, 7 irqin hökmdarından Roma 
imperatoruna» sözlərilə başlaması imperiyanın ərazi genişliyinə işarədir. 
Öncə tört bulunq adlanan 4 bucaq, sonralarsa 8 bucaq atributları dövlətin 
ərazi tutumluluğuna işarə idi. Dörd bölgəli Hun dövləti Mətə çağında 8 
bölgəyə ayrılmışdı. «24 sancaq bəyi» (KDQ) deyimi də 12 sağ-sol türk 
boy qurumunun inzibati-ərazi bölgüləri üzrə təşkilatlanmasıdır.130 «12 boy» 
gələnəyisə Ön Asiya qaynaqlı olub, buradakı xalqların soy şəcərəsinə 
şamil edilmişdir. 

İlkin çağlarda bir oğuşun (ailənin) yaşadığı yeri bildirən *eb sözü-
nün sumer dilində qarşılığı E sözüdür: E-qal «böyük ev» (məbəd, saray). 
Görünür, eb ilə eyni kökdən olan oba sözü sonralar oğuşların ümumi yurdu 
anlamı ilə işlənmişdir, öncə bir soyun, uruğun yaşam yerini bildirən və 
ataların ruhu dolaşan məkan kimi qəbul olunan oba sözü həm də «qəbilə», 
«boy» anlamında işlənmişdir.131 Rus salnaməsində qıpçaqların yeti-oba, 
dokuz-oba kimi soyadları qeyd olunub. Yunan dilində m.ö. I minildə uruq, 
boy və kənd anlamında işlənən oba sözü vardı və Sparta 5 obadan ibarət 
idi. 132 Bu baxımdan, urartu dilinə keçən eb//oba sözü «bölgə» anlamın-
da işlənən ebani (eba-ni) sözünün kökündə durur. Urartu dilində İrəvan 
qalası da «qarnizon, əsgər evi» anlamında er-ebi (Erebu-ni) adlanmışdır. 

Türklərin alaçıq, köşk sözləri rus dilinə (laçuqa, kiosk) keçdiyi kimi, 
qədim yunan dilindəki dam, koma kimi sözlərin də Ön Asiya izoqlusu ol-

                                                 
128 «Bir yerə ağ otaq, bir yerə qızıl otaq, bir yerə qara otaq qurdurmuşdu» (KDQ). 
129 Фасмер, I. 278; III. 177. 
130 Oğuzxan soyunun Gün-Ay-Yıldız və Gök-Dağ-Dəniz adlı oğlanlarının bozok və üçok 
qolları ilə ikiyə ayrılması 12+12 (6 oğul x 4 torun =24 boy) sistemini ortaya çıxarmışdır. 
İtaliyaya köçən etrusklar da bu mifik bölgünün 12 boy sistemini saxlamışdı. 
131 Orkun, 1994, 820; Upa (Oba) adında məskən yerləri qədim çağlardan işlənir. Ola bilər 
ki, ova və yuva sözləri də bu kökdəndir. Kumanova (kuman-oba), Kemerova (qamər-oba), 
Turova kimi yer adları bütöv Avrasiyada görünür. 
132 Сергеев, 1948, 151; Олива, 1971, 78; Яйленко, 1990, 11. 
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Güney Azərbaycanda qutların birbaşa davamçısı olan qaşqayların 

içində qutlu boyu vardır.139 Təsadüfi deyil ki, ilk türk dövlətlərindən biri 
Qut (Quti) adlanır. «Hökmdarlar iqtidarı tanrıdan alırlar» deyimini bizə 
çatdıran «Kutadğu Bilig» abidəsinin adında işlənən kutadğu sözünün özü 
də hakimiyət, iqtidar anlamı ilə bağlıdır. Çin qaynağında qut titul kimi 
qeyd olunub, qutluq titulu çincə qu-du-lu şəklində verilir. 140 

Sosial qrupa və quruma, həmçinin ərazi qurumlarına 
aid sözlər dövlət strukturuna transfer olanda məna tu-
tumu siyasi təşkilatlanma baxlmından yeni anlam qa-
zanır. Siyasi təşkilatlanmada inanc, törə, gənəşmə 
qurumları, seçim qaydaları, başçı statusu yeni ölçü-

lərlə gerçəkləşir, hakimiyət və bürokratiya atributları ortaya çıxır. Bölgə 
və ya ölkə daxilində boy-budunların siyasi təşkilatlanması sosial qurum-
ların siyasi yük altına girməsilə gerçəkləşir və bu prosesdə dövlətçiliyə 
xas olan törə, seçim, hakimiyət, bürokratiya, protokol işə düşür. Göytürk 
yazılarında «təşkilatsız» anlamında oqsız sözünün işlənməsi də göstərir ki, 
üç-oq, boz-oq kimi deyimlər artıq dövlətdaxili siyasi qurumlardır, çünki 
ayrılıqda oq sosial qurumu siyasi təşkilata çevrilə bilmir, yalnız boy quru-
mu daxilində asılı tərəf (qurum) statusu qazanır. Boy qurumu ilə yaranan 
el (dövlət), təbii ki, bölgə bəyliyi şəklində olub, budun qurumu ilə yara-
nan daha böyük eldən fərqlənirdi. Budun qurumlu dövlət əski çağlardan 
el adlanmış və bu termin işləndiyi kontekstdən asılı olaraq, bəylik, xan-
lıq, xaqanlıq kimi dövlət və imperiya tutumlu anlamlar daşımışdır.  

Siyasi qurumun (dövlətin) sosial bazasını təşkil edən insan və ailə-
dən tutmuş, xalq və millətə qədər müxtəlif subyekti bildirən terminləri nə-
zərə almaq lazım gəlir. Belə söz və terminlərdən III Bitikdə geniş bəhs 
olunur, ona görə də, burada dövlətçilik kulturunu sərgiləyən sosial termin-
lərin hamısından deyil, yalnız etnoqrafik nədənlə etnik özəllik qazanmış 
bəzi sözlərdən örnəklər vermək gərəkir. 

                                                 
139 İbrahimov, 1988, 42; Qədim türk inanc sistemində yaranmış qut sözü vaxtilə türklər-
lə kontaktda olmuş hat və hetlərin (kut), sami xalqlardan yəhudilərin (qod, qodeş), ara-
meylərin (qodh), ərəblərin (qüds, qüdrət), germanların (qod, qud) dilinə keçmişdir.  
140 Çin alimləri qeyd edir ki, çin dilində işlənən türkizmlərdən biri də hun məmur titulu 
olan kūti terminidir (HWC, 1984, 122).  

Dövlətçilik 
kulturu 
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lərə XIII əsrdən keçdiyini yazırlar.135 Əslindəsə, yasanı türklərdən alan 
monqollar onu çasa şəklində işlətmişlər. Türkcə yasaq, yasavul sözü «alın 
yazısı», «yazıya pozu yoxdur» kimi deyimlərdə «yasaq» anlamı Kültegin 
yazısındakı «tengri yasar, kişi oğlu kop öliğli töremis» (insanoğlu ölmək 
üzrə törəmişdir) deyimində tanrı yasası tanrı yazısı kimi verilmişdır. 

Hakimiyətin qutlu sayılması tanrı sözünün ilkin anlamı ilə bağlıdır. 
Belə ki, türklərdə göy//səma anlamı tañ (tanq, teñ, dan) sözü ilə, göyün 
sahibi-yiyəsi isə *tañ-eri (tanqeri, tenqer, tanrı) deyimi ilə bildirilmişdir. 
Bu türk sözü sumer dilində dingir, çin dilində t’ien şəklində işlənmişdir. 
Etrusklar isə bunu Tin teonimi formasında Italiyaya aparmışlar. 

Törəyə görə, hökmdara tanrı tərəfindən verilən qut (kut) qutsal sa-
yılmış və başçı seçimində siyasi hakimiyət simvolu olan qut tanrı vergisi 
kimi dəyərləndirilmişdir. Bu baxımdan, sözün qutsal anlamı onun qədim 
çağlarda teonim kimi işləndiyini ortaya çıxardır ki, bu da qədim türk yazı-
sında özünü göstərir.136 Qut teoniminin (iyəadı) qud, quday, xuda fonetik 
variantları da vardır. 137 Bu sözün qədimliyi onun hat dilində işlənməsində 
görünür. Belə ki, Qut eli çağında Orta Anadoluda yaşayan hatların dilin-
də «ruh» anlamında işlənən qut sözü qədim qaynaqda əks olunmuşdur.138 
Abidələrdə seçim ilə bağlı geniş işlənən tanrı qutu deyiminin ilkin sim-
volik hakimiyət anlamı sonralar «gerçəklik» kimi qəbul edilmişdir. 

Türk dillərində uğur, müqəddəs və ruh (can) anlamlarında işlənən 
qut sözü el qurumunda önəmli yük daşımışdır, belə ki, tanrının insanlara 
göydən işıqla qut göndərməsinə inanan qədim türklər toplumda sayılıb-
seçilən soyları da qutlu saymış və qutlu soydan birinin xaqan seçilməsi 
onun tanrı qutu alması kimi dəyərləndirilmişdir. Sonralar iyə, şəxs, soy-
boy adına çevrilən qut sözü vaxtilə german dillərinə, sonralarsa fars dilinə 
(xuda) keçmişdir.  

                                                 
135 Kafesoğlu, 1989, 234 (175-ci qeyd). 
136 Оrkun, 1994, I. D. 29. 
137 KDQ-da qoca sözü titul bildirən termin kimi işlənir. Görünür, sonralar sosial-siyasi 
qurumlarda terminoloji səciyə daşıyan qoca//xoca sözü də qod kökündəndir. Bu sözün 
türkmənşəli olduğunu özəlliklə vurğulayan F. Rəşidəddin yazır: «Türkcə yaşlılara xoca 
deyirlər, bu söz fars və ərəbcə deyil, türkcədir» (Rəşidəddin, 1992,15). 
138 ДА, 1985, 44. 
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Qədim türk dövlət adlarının əsasında qut-i, man-a, mad-a, saq-a, 
xəzər (azər), subar, kuman, hun (kun), turuk (türk), alban və sair bu kimi 
boy adlarının durması da göstərir ki, ayrı-ayrı boylar birləşib dövlət qu-
randa dövlətin adı konfederasiyaya öndərlik edən boyun adı ilə adlanırdı. 
Diqqəti çəkən məsələlərdən biri də budur ki, Çin qaynaqları hun dövlətçi-
liyində görünən lulu, küti sözlərini titul kimi təqdim edir. 

Türk dövlətçilik kulturunda bəy, elbəy, yabğu, tanhu//şanyü, yanzi, 
xaqan, xan, sultan və sair başçı sanları vardır. Bu sırada önəmli yeri olan 
baş sözü daha çox dini və hərbi rütbələrlə bağlı terminlərdə görünür: baş-
qam, baş-qan, baş-buğ, onbaşı, yüzbaşı, minbaşı. KDQ-da «altı başı», 
«doqquz qoca başı» sanı vardır.  

Mana çağında bəzi bölgə bəylərinin adı mixi yazıda Maşdaku və 
Maşduku şəklində verilir.145 Burada asur dilindəki adlıq hal  -u şəkilçisini 
çıxanda yerdə maşdak (başlaq) və maşduk (başluq) sözləri aydın görünür, 
belə ki, baş sözünün san anlamı və fonetik variantları belə tarixi bəlgələ-
rin doğru yozulmasına yardım edir. Azər türkcəsində başlıq sözü başdığ 
şəklində tələffüz oluna bildiyi kimi, başlaq, başluq sözlərinin də başdaq 
(maşdak), başduq (maşduk) deyimləri doğal sayıla bilər, ancaq belə başçı 
adlarını m.ö.VIII əsrin sonlarında Mada bölgə bəylərindən Maştuku və 
Maşdayukku da daşıyır.146 Bu son variant isə baş-toyqu kimi bərpa olunur. 

Uzmanlara görə, basileus yunan dilinə başqa xalqların dilindən keç-
mişdir.147 Türk dövlətçilik kulturunda olan elbaşı (il-başı) ünvanı yunan 
dilində bas-il (baş-il) formasında ortaya çıxmış, «başçı» anlamında basi-
leus şəklində işlənmişdir. Basileus yunan xalqı və ya xalqı təmsil edən 
bir qurum tərəfindən seçilirdi, bu sanı patriê adlandıran Fukidid onun soy 
qurumunda yarandığını və bu titulu daşıyanın sınırlı imtiyazları olduğunu 
qeyd edir. Aristotelə görə, alplıq (bahadırlıq) çağlarında basileya azad 
insanların öndərliyi idi, basiley isə hərbi başçı, hakim və baş kahin idi; bu 
sözdə sonrakı hakimiyət çaları hələ yox idi. Herodot Saqa çarlığını quran 
boyu «οι βασιλειοι Σκυθαι» (bas-il saqalar) adlandırır. F. Engelsə görə, 

                                                 
145 Дьяконов, 1956, 221. 
146 Дьяконов, 1956, 27;  Грантовский, 1970, 258.  
147 «Güman ki, Asur çarları adətən yunan dilindəki basileus kimi, akad dili üçün yad söz 
olan şarru terminini könülsüz qəbul edirdilər» (Оппенхейм, 1960, 79). 

 77 

Bir Asur qaynağına görə, Mana ölkəsində (m.ö.714-də) bölgə bəy-
lərindən bir neçəsi Böyük adlanırdı. E. A. Qrantovski mixi yazılarda bir 
neçə fonetik variantla əks olunmuş bu titulu, doğru olaraq *Pāyuka  for-
masında bərpa etmişdir.141 Sumerlərdə də hökmdara «böyük adam» anla-
mında lu-qal deyilirdi. Ibn Fədlan yazırdı ki, Xəzər hökmdarına Böyük 
Xaqan, vəkilinə isə Xaqan Bəy deyirlər.142 Göründüyü kimi, böyük sözü 

qədim ünvan (vəzifə) anlamını saxlamışdır. Qədim Azərbaycanda təkcə 
böyük sözü deyil, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bölgə başçılarının adın-
da görünən dədə, ata, qaqa (qağa, kaka), aqa sözləri də titul kimi işlən-
mişdir. 

Çin salnamələrində hun hökmdarlarının epiteti «Gün və Ayın verdiyi 
Göy (tanrı) qutu» ifadələri ilə verilməsi və Işbara kağanın məktubundakı 
«Atam kağan ilə anam xatunu Tanrı taxta oturtdu» deyimi aydın göstərir 
ki, türklər xaqan seçimini tanrı qutu saymışlar. Türk toplumunda hər kəs 
bacarığına görə ünvan alır:  

Qayusi alur xil bolur xilbaşı, qayusi at-adğır öze ilbaşı.  

«Kimisi manqa alıb manqabaşı olur, kimisi at-ayqır üstə elbaşı».143  
Doğu türklərlə iç-içə yaşayan bəzi monqol uruq və boylarında da 

başçı seçimi irsi olmamışdır.144 Ilk dövlət özəyi olan budunun başına se-
çilən boy bəylərindən biri dursa da, seçilmiş böyükbəy hakimi-mütləq 
deyildi, mühüm qərarları yalnız boyları təmsil edən bəylərin, kahinlərin 
rəhbəri böyük qamın, ağsaqqallar şurasının, ərən başçıları və digər döv-
lət adamlarının razılığını toyda alandan sonra qəbul edə bilirdi. Müəyən 
müddətə seçilən böyükbəy hərbi-demokratik qurumun bu törəsini pozanda 
dərhal hakimiyətdən uzaqlaşdırılırdı. Bu səbəbdən, elitadan tutmuş qara 
camaata qədər bütöv əhalinin nəzarəti altında olan böyükbəy fikrini sər-
bəst deyə bilən bəylərin, xalq təmsilçilərinin (toyquların) istəyinə uyğun 
hərəkət etməyə məcbur idi.  

                                                 
141 Грантовский, 1970, 259. 
142 İbn Fadlan, 1975, 76. 
143 KB (Metin), 1991, 410; QB, 1994, 303. 
144 Çin qaynağı yazır: «Kim güclü, cəsurdursa, mübahisəli problemləri həll edə bilirsə, 
onu başçı seçirlər; onlarda irsi əvəzlənmə yoxdur» (Бичурин, 1950, I. 142). 
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riantları ortaya çıxmışdır. Türk dövlətçilik kulturunda bəy sözülə elbəyi 
(elbeg), atabəy, bəylərbəyi kimi başçı titulu bildirən xeyli söz yaranmış-
dır. KDQ-da «bəylərbəyi» (Qazan xan), «bəylərbaşı» (Yegnək) sanı var, 
Elxanilər dövlətində isə bəylərbəyi ən böyük vəzir rütbəsi idi. Öğuzxan, 
Alp Ər Tunqa kimi türk böyükləri acun bəyi (dünya hökmdarı) sayılırdı.  

Asur yazıları Urmu gölü hövzəsində ölkə, bölgə, şəhər-qala başçıla-
rını fərqləndirir: boy başçısı naşiku, şəhər-qala başçıları və mərkəzləşmiş 
hakimiyəti olmayan ölkə başçısı bêl âli, mərkəzləşmiş hakimiyəti olan 
şarru «çar» terminlərilə verilmiş, bu son anlamda bəzən yerli termin kimi 
yanzi sözü işlənmişdir. Ona görə də, sözün leksik mənasına söykənib, uy-
ğun kontekstdə «bəy» sözünə köklənən qalabəyi, dərəbəyi, ulubəy, elbəy, 
atabəy, kiçikbəy, böyükbəy, bəylərbəyi kimi titullardan istifadə olunur.151 
Bəy sözü həm də siyasi qurumun adında (bəylik) iştirak edir, heç kimə tabe 
olmayan «siyasi qurumsuz» bölgə isə dərəbəylik adlanırdı. Bu sözün şəxs 
adlarının tərkibində işlənməsi də türk toplumunda geniş yayılmışdır. 

M. Kaşgarlı bekec sözünün anlamını «xan oğlunun sanı» kimi izah 
edir.152 Bu baxımdan, Herodotun qələmə aldığı saqa soykökü mifindəki 
qardaşların adını vaxtilə Elbəkcə və Ərbəkcə şəklində bərpa etməyimiz 
bir daha öz təsdiqini tapır. Elbək adı yayğın olduğu kimi, qədim yazılar 
Arbak//Ərbək adını da qeyd edir. Çin qaynağında Ərbək şad  adı vardır, 
Azəroğu İbrahim peyğəmbərin madalı ulu babası da Tövratda Ərbəkşad 
(Arbakşad) adını daşıyır. 

Subar boylarının III-II minillərdə yaşadığı ərazilərdə sonralar (m.ö. I 
minilin əvvəli) yaranmış Allabria, Namru, Xubuşkia kimi bölgələrdə bölgə-
bəyi vəzifəsini daşıyanlar asur qaynaqlarında Kassi sülaləsinin hakimiyəti 

çağında da işlək olmuş yanzi titulu ilə yad olunur. Kassi-akad sözlüyündə 
ya-an-zi ilə yanaşı, nu-la sözü də şarru «çar» mənasında verilmişdir. Kassi 
dilində bu sözlər eyni məna daşıyırsa, onda bunlardan birini, daha doğrusu, 
subar bölgələrində işlək olan yanzi sözünü kassilər qonşu türklərdən ala 

                                                 
151 Türk dövlətçilik terminləri sırasında xeyli alınma sözlərin hansı dönəmdə alınması da 
nəzərə alınmalıdır. Örnəyin, batı samilər çara malikum, doğu samilər şarrum deyirdi. De-
məli, qalabəyi, bölgəbəyi anlamında məlik termini Azərbaycana aramey dili və ya suriyani 
xristianlıqla gəlmişdir.  
152 MK, I. 357. 
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basil ilkin tutumunu dövlət qurulandan sonra itirdi, dövlət başına soylu 
arxontlar seçildi.148 

Göytürklərdə Kutluq bağa tarkan, Tonyukuk boyla bağa tarkan, 
uyğurlarda xaqan olan Tun bağa tarkan (779-789), türkişlərdə bağa tar-
kan, bulqarlarda baqan titulu vardı. Beləliklə, dövlət adamlarının ünva-
nında «baqa tarkan» deyiminin işlənməsi dövlətçilikdə bağa sanının önəm 
daşıdığını göstərir.  

Göytürk yazılarında «kanım baqa tenrikən» deyimi yer aldığı kimi, 
baq, baqa sözünün teonim (Baq-Maştu, Baq-Bartu) kimi işlənməsi m.ö. I 
minilin başlarından yazılı qaynaqlarda qeyd olunmuşdur. Qaynaqda Arbaq 
(ər-baq) və Subar bəyliyində Baq-Teşub (m.ö.VII əsr) adları, tanrı yurdu 
anlamında işlənən Baqa dağadı (Baqastan > Bisutun) aydın göstərir ki, 
öncə teonim (iyəadı), totem, kahin, etnonim və etnotoponim kimi işlənən 
baq // baqa sözü sonradan titula çevrilmişdir. İranşünas E. A. Qrantovski 
yazır: «(Ümumiyətlə) tanrılar anlamını verən qədim fars formulu baqaha 
idi. Lakin daha qədim çağda yaranan baqa- sözü (irandilli) midiyalıların 
və perslərin İrana gəlişindən öncə işlənmişdir».149 

Qədim yazılarda bağa titulu türk inanc sistemindən qalma bir söz 
idi.150 Onun bayat variantı da sonralar türk yazılarında teonim anlamında 
işlənmişdir. Ön Asiyadan baqa teonimini doğu və quzey yönlərə aparan 
türk boylarından bu sözü alan slavlar onu boq (tanrı) şəklində işlətdiyi 
kimi, bu sözdən törəyən baqatur (bahadır), bayan, boyla, boyar (bay ər), 
boyarin sözləri də bir çox xalqın dilinə keçmişdir. Etrusk yazılarında fala 
baxan bir baxıcı adı da Paga Tarqias (Bağa Tarqias) şəklində verilmişir.  

Görünür, prototürk çağında *baqa//baq sözü ilə homogen olan beq 
sözü boy (bod) sosial qurumunda yaranmış, sonralarsa dialektlər üzrə 
«başçı», «varlı», «kübar» anlamlı beg, bəg, bay, bəy, bey, biy fonetik va-
                                                 
148  F. Engels alman dilində «uruq başçısı» anlamını bildirən köniq (kuninq) termininin 
kuni//künne sözündən törədiyini və çağdaş köniq sözündəki «korol» (kral) anlamının 
qədim yunanlarda işlənən basiley (basil) ilə uyğun gəlmədiyini vurğulasa da, basiley 
sözünün köniq ilə tərcüməsini mümkün sayır (Энгельс, 120, 125). 
149  Грантовский, 1970, 156. 
150  İlk forması baq olan bu söz öncə teonim (baqa), totem (bağa), kahin (bağıçı, maq), 
etnonim (baq//maq) kimi işlənmiş, sonralar onun bayat, baxşı, bahadır, baxıcı, mağ, bəg,  
kimi çoxlu fonetik və semantik variantları yaranmışdır (Azər xalqı, 2000, 241-242).  
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ğını yazır.157 Halbuki xaqan titulu 293-cü ilə aid pəhləvi yazısında qeyd 
olunmuşdur:  «Türk xaqanı və başqa ölkələrin başçıları ehtiramlı salam-
larla onun sarayına gəldilər».158  

Sosial qurumda ata-baba anlamı ilə «qam-qan» (qam-xan) inanc 
terminində (Qamqan oğlu Bayındır xan) işlənməsi aydın göstərir ki, xan 

sözü xaqan sanından daha qədimdir.159 Bu baxımdan, ilkin praforması 
*qañ şəklində bərpa olunan bu söz xaqan (ka-qan) sanı tərkibində də 
görünür. Kore dilində kan və kaqan sözləri kwan və ke-kwan şəklində 
işlənir.160 Güman etmək olar ki, xaqan sanı redublikasiya ilə xan sanı-
nından yaranmışdır: *qa-qañ > *qaqañ > kaqan.  

I. Hassan kan sözülə yaranan kaqan sanının tarixini Əfrasiyab çağı-
na bağlayır.161  Türklərin ən böyük sanı xan olduğunu yazan M. Kaşgarlı 
əlavə edir: «Əfrasiyab oğullarına da xan deyilir; Əfrasiyab isə Xakan'dır. 
Bu adın verilməsi tarixinə aid uzunca bir hekayə vardır».162 Xaqan sanı 
Çindən tutmuş Skandinav ölkələrinə qədər yayılmışdır. Belə ki, Skandi-
nav saqalarında xakon formasında işlənən bu titul «Xakon oğlu Xakon 
haqqında saqa» epik əsərinin adında da əks olunmuş, hətta, Xakon Maq-
nussonun adında olduğu kimi, XIV əsrə qədər davam etmişdir.163 Ilk rus 
hökmdarı da (839-da) kaqan ünvanı daşıyırdı.  

Türk dillərində qadın (katun, xatun) sözünün titula çevrilməsi qut 
alıb başçı seçilən kağanların xanımı ilə bağlı ortaya çıxmışdır, katun titulu 
ilə paralel işlənən yincu sanınınsa «inci» sözündən yaranması mümkündür. 
Bəzi boylarda xatunlarla bağlı el-bilgə və tərkən sanı da işlənmişdir.164 
                                                 
157 Kafesoğlu, 1989, 255; Shiratori, 1945, 504. 
158 Turk (ī) xākān ud abārīg gil-xwadāyān ī kustag pad drōd (ī) šīrēnag ō dar āmad 
hēnd (Karnamak, XVIII, 22). 
159 Ilkin ərəb qaynaqları Ibrahim peyğəmbərin Kan-tura soyundan olan xanımından törə-
yənləri türk saydığından azər türklərinə bəni-qantura demişlər. Qədimlik qut adlarında da 
görünür: Ulu-kan (hu-lu-uk-ka-an), Tiri/Tirig-qan (Balkan, 1992).  
160 Togan, 1981, 16. 
161 Yazara görə, xan sözünün işləndiyi ən əski deyimlər əsasən inanc sisteminə ilişkin 
bəlgələrdir (Hassan, 2000, 229). 
162 MK, III. 157;  Bəzi qaynaqlar Əfrasiyabın m.ö. XIII-XII əsrlərdə yaşadığını yazır. 
163 ДГС, 1986, 89-92, 147; Bugün də Norveç kralının varisi Xakon Maqnus adlanır. 
164 İltəriş xaqanın xatunu (Kültegin və Bilgə xaqanın anası) kimi, Uyğur xaqanı Moyun 
Çorun xatunu da elbilgə sanı daşıyırdı. 
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bilərdilər.153 Morfoloji quruluşuna görə, tanhu, yabğu, yincu kimi türk ti-
tullarına bənzəyən yanzi, ola bilsin ki, «canişin» anlamlı *yan-cı sözüdür.  

G. Klausona görə, türkmənşəli yabqu sanının praforması *davqu 
sözüdür. Yazarın bu yozumunu mövcud yabqu//cabqu fonetik variantları 
da təsdiq edir. Kuşan hökmdarı Kudzulu Kadfiz yavuga sanı daşıyırdı, 
Göytürk elində batı qolun başında yabqu dururdu, Xəzər elindəsə bu san 
cabqu-xan şəklində işlənirdi. Yabqu sanı boy başçısı anlamında manixey 
yazılarına ymq  (yamqu) formasında keçmişdir. «Şahnamə» əsərinin Bom-
bey əlyazmasında yabqu (türk) əlifbası anlamında xətte yabğu deyimi var. 

Oğuz (səlcuq) boylarının Azərbaycana qayıdışından sonra işləkliyini 
itirən yabqu sanı burada Alp Arslan (XI əsr) çağına qədər geniş yayılmış 
və yazıya alınmışdır. Belə ki, Mana elində qızıl boylarının (qızıl-but) yur-
dunda m.ö. IX əsrdə karsi boyunun yaşaması buradakı Karsibut (karsi-but) 
qalasının adında əks olunmuşdur. Babil çarı I Navuxodonosor yazısında 
adı keçən Karziyabku (karsi-yabqu) soyunun m.ö. II minilin sonlarında 

Diala (Turna) çayı yaxasında olması da bəllidir.154  
Sosial qurumdan siyasi quruma yansıyan və türk dövlətçilik gələnə-

yində xanlıq, xanlarxanı, elxan, uluxan, xanım kimi sanlarda işlənən xan 
sözü şəxs adlarında da özünü göstərir: Xanış, Xanlar, Xankişi, Elxan, Arı-
kan (Atillanın arvadı), Ayxan, Ataxan, Tirikan (2109-da qut elbəyi), 
Tarkan (etrusk), Memukan (Biblia) və s. Monqol alimi T. A. Bertaqayevə 
görə, xan sözü kaqan terminindən kaqan//kağan > kaan > kan/xan fonetik 
dəyişməsilə yaranmışdır.155 Belə fonetik dəyişmə mümkün olsa da, bu yo-
zumun yanlış olması qan//kan sözünün monqolların tarix səhnəsinə çıxma-
sından minillər öncə işlənməsində və elə «Monqolların gizli tarixi» əsə-
rində hər iki sanın yanaşı gəlməsində görünür: Çingiz kaqan kan boldu.  

Türklərin xan sanından yuxarı olan «imperator» anlamında kaqan 
sanını Çin qaynaqları kexan şəklində verir.156 Bu titulun hunlarda m.ö. 
işlənməsi bəllidir, K. Şiratori də onun 394-402-ci illər arasında yarandı-

                                                 
153 Lakin kassi və türk dilində yanzi sözü sumerlərdən alınma ensi sözü də ola bilər. 
Əlbəttə, bu varsayımların elmi yozumu üçün ayrıca araşdırmaya ehtiyac vardır. 
154 Дьяконов,1956, 136-137. 
155 Бертагаев, 1976, 45. 
156 Бичурин, I. XLVIII-L. 
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Inim Kültegin adlarında inim sözü inel sanına oxşasa da, buradakı ini kökü 
«kiçik qardaş» anlamı daşıyır.  

Əski türk qaynaqlarında ilig-bəg, ilig-kan, ulug-ilig kimi titullarda, 
Atillanın oğlu Ilek adında da görünən elig (ilig) sanı hökmdar, prins, kral 
anlamı bildirmişdir.171 Xarəzmşaha qarşı birgə vuruşan türkmən və qaraxi-
tay qoşununun başbuğu Ilig-Turkman adlanırdı.172 Bu sanın «türkmən başı» 
anlamında ilig-turkman deyimi göstərir ki, el-li, el-lig sözləri kimi boy-
budun başçısı anlamında sosial qurumda formalaşan ilig termini siyasi 

qurumda dövlətin (elin) başçısı statusu ilə «hökmdar» sanı anlamı qazan-
mışdır. Əgər saqa elbəyi Qonur bəyin atasının yunanca Likos kimi yazıl-
mış adı Börü sözünün tərcüməsi deyilsə, onda «kral» anlamlı İlik-os ola 
bilər. 

Morfoloji quruluşu (el-çi) şəffaf olan elçi sözünün məna tutumuna 
tarixboyu diplomat, qasid, sosial qurumların təmsilçisi, siyasi qurumların 
başçısı kimi müxtəlif anlamlar yüklənmişdir. Bu son anlamda elçi sanı 
dövləti təmsil edən adam (dövlətçi) və «hökmdar» tituluna tay gəlir. Su-
mer qaynağında «Qutiumdan gələn iliş» deyimində Qut elindən (Qutium) 
gələn adamın elçi (> eliş) adlanması açıq sərgilənir. Burada elçi sözünün 
qasid, diplomat və ya başçı anlamı aydın görünməsə də, Qut eli çağından 
bir neçə əsr öncə Ulu Sarqona qarşı vuruşan 17 quzey boyundan biri məhz 
turki boyu adlanır, boyun başçısı isə Ilşunail adını daşıyırdı. Buradakı 
Elçu-Nail deyimi elçi sanının «boybaşı» anlamını aydın göstərir.173 

 Xan//xaqan titulunun sinonimi kimi hərfi mənası «dövlətçi bəy» 
olan elçibəy sanının da kökü elçi // ilçi sanına dayanır. El sözü ilə başla-
nan elxan, elkağan, elbəg (elbəy), eltəbər sanları da «xalq//ölkə//dövlət 
başçısı» anlamında işlənmişdir. Göytürk elində boy-budun başçıları və ya 
hökmdarın təmsilçisi kimi bölgələrə təyin olunan canişinlərə eltəbər de-
yilirdi. 174 Mərvəzi yazır ki, türk hökmdarı xaqan, bulqar hökmdarı isə 

                                                 
171 Доnuk, 1988, 19-20. 
172 Буниятов, 1986, 37. 
173 Balkan, 1992, 42; Memiş, 2002, 70-71. 
174 Bu titulun el sözü və təpər (təpmək) feilindən düzəldiyini yazan P. B. Golden onun 
«Alban tarixi»ndə ÇÉáõÃáõ¿ñ (ilutuer), Ibn Fədlanın əsərində isə راوطلي (yıltavar) şək-
lində verildiyini qeyd edir (Golden, 1980, 147-150).  
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Islamdan sonrakı çağlarda da davam edən törəyə görə, bəlli soydan olası 
xatun dövlət məclisində iştirak etməli, xarici elçiləri ayrılıqda qəbul edə 
bilməliydi. Qaraxanlı Ilig xanın nəvəsi və Sultan Məlikşahın (1072-1092) 
xanımı olan Türkan xatun, Sultan Toğrul bəyin (1040-1063) xanımı Al-
tuntac xatun kimi məşhur xanımlar türk tarixində çox olmuşdur.  

Türk elində ölən başçının xatunu yeni başçı seçilənəcən bir müddət 
onun yerini tuta bilirdi. Alban eli çağında (527-də) sasanilərə yardım etmək 
istəyən «iç hun» boyundan 20 minlik qoşunu Azərbaycanda məhv edən 
«kişi kimi təpərli və ağıllı» Buğarıq//Boğarıq (βωαρήξ) xatun Balaq (βαλάχ) 

adlı subar başbuğu öləndən sonra onun dul qalmış xanımı idi. Buğarıq 
xatundan minil öncə massaqet (başsaqet) elbəyinin dul xanımı Tomiris 
də m.ö. 530-da Pers şahı Kuruşu (Kiri) öldürmüşdü.165  

M. Kaşgarlıya görə, anası xatun soyundan, atasısa sıravi adam olan 
gənclər inal adlanır.166 Törəyə görə, inallar müxtəlif sanlar alsa da, yalnız 
yabqu sanına qədər yüksələ bilərmiş.167 Xarəzmşah Atsızın qardaşı Yınal-
Tegin adında da yınal (inal) sanı vardı. Bu sanla yanaşı, «güvəncli» anlamı 
daşıyan inanç və inançu sanlarının da *in (in-am, in-anmaq) kökündən 
yaranması bəllidir. Bu sanların ilkin anlamında «güvəniləsi adam» məf-
humu dövlətdə inal, inanc, inancu sanı daşıyanların hökmdara yaxın adam-
lar olduğunu göstərir. Inanc sanının sülalə tituluna çevrilməsi olayı da 
vardır. Belə ki, Atabəylər çağında Rey bölgəsinin xanı Inanc, onun qızı 
Inanc xatun, nəvəsi Kutluq-Inanc adlarını daşımışdır 168 Uzmanlar inaq 
sanını «boy öndəri» anlamında işləndiyini və inaqların dövlət şurası üzvü 

olduğunu qeyd etmişlər.169 Ancaq Dədə Qorqud boylarında inaqların pro-
tokola uyğun, qapıda (eşikdə) durmaları onların daha çox inallar ilə eyni 
statusda olduğunu göstərir.170 Qut elbəyi Inim-Abakeş, Göytürk kağanı 

                                                 
165 Herodot, I. 205. 
166 MK, I. 122. 
167 Görünür, hansı yollasa taxta çıxarılan Inel kağanın 716-da vəzifəsindən uzaqlaşdırıl-
ması da bununla bağlıdır (Donuk, 1988, 16). 
168 Буниятов, 1986, 36-37, 51. 
169 Donuk, 1988, 16 (119-cu qeyd). 
170 «Sağda oturan sağ bəylər, solda oturan sol bəylər, eşikdəki inaqlar, dibdə oturan xas 
bəylər! Qutlu olsun dövlətiniz! - dedi» (KDQ, 1962, 62). 

öncə asurlara qarşı vuruşan 17 quzey boyundan biri məhz turki boyu 
adlanır, boyun başçısı isə Ilşunail adını daşıyırdı. Buradakı Elçu-Nail 
deyimi elçi sanının «boybaşı» anlamını aydın göstərir.173
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Qaynaqlarda yınal-tegin, yığan-tegin çeşidləri və tigin, tekin, təkin 
fonetik variantları ilə işlənmiş «prins» (şahzadə) anlamlı tegin sanı vardı, 
teginlər orduya, bölgəyə başçı təyin olunanda törəyə görə ona şad sanı 
verilirdi.180 Belə ki, Aşina soyundan 439-da Bilgə-Şad, 576-da Bizanslı 
elçi Valentinosla görüşən Göytürk dövlətinin prinsi Türk-Şad və 704-də 
türgeşlərə qarşı vuruşan Börü-Şad adları tarixi qaynaqlardan məlumdur. 

Belə şatammu titulu «idarə edən» anlamında sumer yazılarına da 
düşmüşdür.181 Asur qaynağında «Saqa və Qutium çarı» və ya «umman-
manda çarı» kimi verilən m.ö. 654-də saqa-qamər elbəyi Tuğdamın oğlu 
Sandak şat-ər adlanır.182 Həmin çağlarda Lemni adasındakı savaşda şəhid 
olan Aker Tagar bəyin adına şad sanının əlavə olunması epitafiyada qa-
barıq verilmişdir. 

F. Kırzıoğlu Anadolu və Qafqazda yayğın olan şadili, şadiyan, şa-
dan etnonimlərini Araz çayı yaxalarına hakim olmuş xəzərlərin başbuğ 
ünvanı şad ilə bağlayır.183 Bu etnonimlərin şadsoyu (şadı) yozumu doğru-
dur, ancaq bu bölgələrdə şad sanının və şadı, şadılı etnoniminin işlənmə 
tarixi Xəzər elinin tarixindən çox qədimdir. Belə ki, hələ Urartu qaynağı 
Van gölündən batıda şadalı boyundan (urartu yazısında şada`lixa) bəhs 
edir.184 Bəlgələr göstərir ki, şad titulu boyadına (etnonimə), o da etnoto-
ponimə çevrilə bilir. Qətran Təbrizinin (XI əsr) Təbriz yaxınlığındakı 
Şadi-abad kəndində doğulması, Səlahəddin Əyubinin babasının da Vedi 
bölgəsində Divindəki şadılı boyndan olması  bəllidir.  

Göründüyü kimi, Aratta elində şat-am sanından başlamış, Asur və 
Urartu qaynaqlarında verilən qamər boyuna aid Sandak-Şatər, qızıl boyu-

                                                 
180 Saqa boyundan bir neçə Bospor çarının daşıdığı Perisad, «Məcmə üt-təvarix»də qeyd 
olunan Feridunun vəziri Pirşad adında da şad titulu vardır. Hələlik ən qədim türk yazısı 
olan Lemni bengü yazısı da (m.ö.VII əsr) savaşda şəhid olan Aker Taqar bəyə şad sanı 
verilməsindən bəhs edir (Ağasıoğlu, 2011, 158-168). 
181 «правитель, заведующий, смотритель» (Липин, 1957, 208); Çin qaynağında İstemi 
xaqan Şatemi adlanır (Гумилев, 1993, 26,  4-cü qeyd). 
182 Алиев, 1979, 11; Qaynaqda Asur çarının sözləri belə verilir: «Mən Tuqdammenin 
qüvvəsini dağıdacağam və meydanda onu əvəz edən - belindən gəlmiş oğlu Sandakşatru 
əzəcəyəm» (Дьяконов, 1956, 285).  
183 Kırzıoğlu, 1968, 109. 
184 ТУ, 238. 
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eltəbər (vıltıvar) titulu daşıyır.175 Hat və ya qonşu qaşqay dilindən hetlərə 
hökmdar titulu kimi keçmiş tabar sözü P. B. Goldenin güman etdiyi kimi 
təp- feilindən deyil, tap- (tapmaq) feilindən yaranmışdır. Bu baxımdan, 
eltəbər sanının «el təpər» deyil, «el tapar» anlamında yozumu semantik 
cəhətdən özünü doğruldur. Het çarları hətta tapar sanını tabarna şəklində 
sonralar sülalə tituluna çevirmişdilər.176 Bu türk sanını İtaliyaya aparan 
etrusklar da onu ünlü Tiberiy soyadı kimi işlətmişlər.  

Göytürk yazılarında NGK aglib Xröt (türk bilgə kağan) kimi 
deyimlərdə keçən və türk dövlətçilik kulturunda önəmli yeri olan bilgə 
sanının M. Kaşgarlı bilikli, ağıllı və hakim anlamında işləndiyini qeyd 
edir.177 Hökmdar xatunları da El-bilgə titulu daşıya bilmişlər; Bilgə ka-
ğanın xatunu Il-Bilgə adlanırdı. 

Ən qədim türk dövlət titullarından olub, bil-  feilindən düzələn və 
«bilikli» (filosof) anlamı daşıyan bilgə sanı, görünür, subar boylarından 
sumerlərə də keçmişdir. Belə ki, III minilin ortalarında bu san bəzi sumer 
çarlarının adına qoşulmuşdur, m.ö. XXV-XXIV əsrə aid bir sumer yazı-
sındakı «Eanatumu ensi Laqaşa pa bilga Entemena ensi Laqaşakea» 
deyimində bilga sözünü I. M. Dyakonov «əcdad» (predok) anlamı ilə 
tərcümə edir, halbuki həmin mətnin əvvəlində əcdad anlamında aba sözü 
işlənmişdir.178  Təxminən XXVII əsrdə Uruk şəhər-dövlətinin başçısı olan 
məşhur sumer qəhrəmanı Bilqamesin (~Bilgemeş) adını da həmin yazar 
biliqa-mes şəklində verib, onu «alp əcdad» (predok-geroy) anlamı ilə şərh 
edir. Ancaq sumer dilini yaxşı bilən, «Bilqamıs» eposunu akad dilinə 
«Gilqamış» adı ilə çevirən katiblər Bilqamesin «hər şeyi görən, hər şeyi 
bilən» anlamı daşıdığını yazmışlar.179 Çox güman ki, o, Uruk şəhərinin 
ensisi olandan sonra bilqa-mes sanını almışdır. 

                                                 
175 Şeşen, 1975, 106. 
176 Heroqlif yazı ilə Tabarna möhürləri və üzərində «Böyük kral Tabarnanın möhürü» 
deyimi olan möhür bunu aydın göstərir (Kınal, 1987, 198-199; ИДМ, I. 204). 
177 MK, I. 11; Bilgə sanı türk toplumu içində xidmətləri olan yabançıya da verilə bilirdi, 
belə ki, göytürklərə sığınıb, Çinin quzeyində dövlət quran general Lianq Shi-tu Tardu 
Bilgə kağan ünvanı (sanı) və qurdbaşlı bayraq almışdı.  
178 Дьяконов, 1967, 336, 429-431; Bəzi sumeroloqlar isə mətndəki Pa-bil-ga ifadəsini 
«böyük bilgə» kimi verirlər (Tosun - Yalvaç, 1981, 6. sətr 35). 
179 Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М.-Л. 1961. 
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vardır.189 Sumercə ùğ «uruq» + ken «dairə» sözlərilə yaranan ùğken de-
yimi «xalq toplantısı» anlamı ilə tərcümə olunur.190 Sumer dilində uken 
sözü də «xalq yığıncağı», «məclis» anlamı daşıyır, xalq yığıncağının baş-
çısı kengal isə «məclis başqanı» (ken+böyük) anlamını bildirir.191  

Sumer deyimlərində ken «gen» (dairə) sözü bu qədim türk terminini 
«konuşma» sözü ilə deyil, «bir dairəyə toplaşma» anlamında *geñ//*keñ-
eş şəklində bərpa etməyə imkan verir. Bu baxımdan, Avropa dillərində 
asamblea, senat sözləri ilə yanaşı, konqres sözünün işlənməsi də diqqəti 
çəkir. 

Dədə Qorqud kitabında dərnək termini «yığıncaq, toplantı» anla-
mında işlənir, burada toplaşanların sonra yemə-içmə məclisi qurduğunu 

da görmək olur. M. Kaşgarlı bu sözü tərnək, tərik şəklində işlədir:  
«Tərnək - işləri konuşmaq üçün ulusun toplandığı yer»;  
«Alp orduda, savaşda, bilgə isə tərikdə - toplantıda sınanır».192  

Bugün azər türkcəsində dərnək sözü siyasi deyil, ictimai qurum 
adlarında işlənir. Tarixçi Priskos 448-də Atilla çağında batı hunlarda «seç-
kinlər məclisi» (loqades) olduğunu yazırdı. Xəzər elində ağsaqqallar qu-
rumu sayılan «yaşlılar məclisi»,  Dədə Qorqud boylarında «doqquz qoca» 

qurumu vardı. Etrusk çağı Romada isə 300 kişilik senat (senex «qoca») 
olduğunu görürük. 

Çağdaş dövlətlərdə gördüyümüz bir və iki palatalı parlament quru-
mu tarix boyu təkmilləşmə yolu keçmişdir. Türklərin güney-batı qonşusu 
Sumer ölkəsində «Ikipalatalı Parlament» bəsit xalq məclisi qurumu kimi 
ortaya çıxmışdı. XIII əsrdən monqol deyimi qurultay (xuriltay) dəbə dü-
şənə qədər türklər minillər boyunca kəñəş, dərnək, yığnaq və toy sözlərini 
işlətmişlər. Bugün azər türkcəsində «evlənmə törəni» anlamında işlənən 
toy-düyün deyimindən fərqli olaraq, toy sözünün qədimdə «qurultay» 
anlamı vardı. Əslində, qurultay sözü də monqol dilinə keçən türkcə qurul 

                                                 
189 Bu baxımdan, Mada onomastikası sırasında görünən Kingiştilenzax adı diqqəti çəkir 
(Алиев, 1960, 96); Burada kingiş-tilençak tərkibinin olması mümkündür. 
190 Дьяконов, 1967, 50. 
191 ИДВ, 1983, 172; Latınca konsilium, rusca sovet sözlərinin mənşəyi də maraqlıdır. 
192 MK, I. 388, 477. 
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na aid Piri-Şat, Persopol yazısında Yamak-Şad adları, Şadeli, Bit-Şedi və 
sair etnotoponimlər vardır.185 Çin qaynaqlarında Şato eli və Ərbək-şad 
şəxsadı qeyd olunmuşdur.186 Bibliyada yer alan Arbakşad adı da İbrahim 
peyğəmbərin 7-ci babası kimi verilmişdir. 

Ön Asiyada qədim çağlardan işlənən tarkan sanının sonralar göy-
türk, bulqar, xəzər, oğuz, uyqur, qırğız, qaraqoyunlu, kuman boyları içində 
geniş yayıldığını görmək olur. Hörmüzdün 589-da theroxanı qoşuna başçı 
qoymasını yazan F. Simokattaya görə, theroxan (tarxan) titulu rumlarda 
magistr sanına uyğun gəlir.187 Çin qaynağında ta-kan şəklində keçən tar-
kan titulu etrusklarda Tarkon, yunanlarda Tarxon adlarında görünür.  

Başçı statusu ilə bağlı tanrı qutu seçimi ilə yanaşı seçimli qurum-
lar da vardır. Prototürk toplumunda müəyən məsələlərin çözümünü gə-
nəşmək üçün keçirilən yığıncaqların toplantı yeri - qurumu yığınaq, dərnək, 
kəngəş, toy, sonralar isə qurul (qurultay) seçki qurumları olmuşdur. Belə 
seçkili qurumları və qoca, toyqu, ayquçi kimi seçkinləri bildirən sözlər 
yazılı qaynaqlara düşmüşlər. Bu qurumlar ilkəl toplumdan dövlət quru-
muna qədər müxtəlif çeşidlərlə görünsə də, artıq el qurumunda mühüm 

siyasi təşkilata və seçkin dövlət görəvlisinə çevrilmişlər.   
Sosial soy-boy qurumunda formalaşan «ağsaqqallar şurası» anla-

mında seçilmiş qocalar mühüm məsələləri gənəşmək üçün bir yerə topla-
nırdılar. Sumer dilində «başbuğun müşaviri və ya elçisi» anlamında işlə-
nən súkkal titulu vardı.188  Bu sumer sözünün ağsaqqal deyimində saqqal 
sözünə bənzəməsi də diqqəti çəkir. Bugün türk toplumunda qoca (xoca) 
sanı müəllim anlamında və bilgə anlamında Xoca Nəsrəddin adında işlən-
məkdədir. 

Qədim türklərdə qocaların toplaşdığı gənəşmə yeri türkcə kəngəş 
(kəñəs) adlanırdı, bu qurumun adı sumer dilində də işlənmişdir: Luqal-
kinqiniş-dudu «çar öz gənəşməsində ustadır» kimi sumer şəxsadında gör-
düyümüz kəngəş sözünün bəzi sumer deyimlərində aydın etimologiyası 

                                                 
185 Дьяконов, 1956,160; Грантовский, 1970, 195-198; АВИИУ, №78; ХПИДВ, II, 40; 
ТУ, 142. 
186 Əsgər-Qıpçaq, 1996, 77. 
187 Симокатта, IV. II. 2. 
188 ИДВ, 1983, 206.  
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sənəd Taiuki (Tayuki) adını qeyd etmişdir.198 Mana elində Maday bölgəsi-
nin canişini Dayukku (šakin Mât Mannâi) m.ö.715-ci ildə asurlar tərəfin-
dən tutulub Suriyaya sürgün edilmişdi.199 Herodot da Deiokes (Δηϊόκης) 
adlı bir mada bəyindən bəhs edir. Uzmanlar bu adların titul bildirən söz 
olduğunu qeyd etmiş, onun «changeur de loi» (J. Oppert) və «landgraf» 
(G. Hüsing) anlamı daşıdığını yazmışlar. J. Oppertin müəyən etdiyi 
«qanun dəyişən» anlamı toyqu (deputat) sözünə daha çox uyğun gəlir. 
Herodot yazır ki, öncə «hakim» (δικαστής) olan Deyok yurddaşlarının 
sayqısını qazanandan sonra Mada dövlətini qurdu və Akbatana (Həmədan) 
şəhərini tikdi.200   

Göründüyü kimi, sürgün olunan Mana canişini Dayuku və ondan 
yarım əsr sonra Mada elini quran Deyokun daşıdığı ad, əslində, onların 
özəl adları deyil, toyqu tituludur. Bu tip adları m.ö.VIII əsrin sonlarında 
Mada bölgə bəylərindən Maştuku və Maşdayukku da daşıyır.201 Bəzi ya-
zarlar haqlı olaraq, bu cür adların subarlara aid olduğunu qeyd etmiş-
lər.202 Belə ki, hər iki adda «baş vəkil» anlamı daşıyan baş-toyqu deyimi 
aydın görünür. 

Bəzi araşdırıcılar qədim türk dövlətçilik terminologiyası sırasında 
yer tutan ayquçi titulunun məsləhətçi, vəzir, başbakan, baş müşavir və ya 
məclis başqanı anlamı daşıdığını söyləmişlər.203 Ayquçi sanının məclis 
başqanı yorumu daha doğrudur, çünki toyu (parlamenti) və toyqusu (mil-
lət vəkili, deputatı) olan siyasi qurumun spiker titulu da olmalıdır.  

Türk dillərində ay- feili danışmaq, söyləmək (aydur «dedi»), izah 
etmək, bəlli etmək anlamlarında işlənmişdir.204 Ayquçi sanı «söyləyən», 
                                                 
198 König, 1934, 57;  Меликишвили, 1954, 111.       
199 Дьяконов, 1956, 179; Грантовский, 1970, 249-252.                
200 Herodot, I. 96-98; Bəzi tədqiqatçılar yanlış olaraq, Dayukku ilə Deyokun eyni şəxs 
olduğunu yazır. Doğrudur, hər iki şəxs eyni titulu (toyqu) daşıyır, lakin bunlardan birin-
cisi çox uzaq ölkəyə sürgün olunmuşdu, Mada dövlətini quran isə ondan ən azı yarım 
əsr sonra ortaya çıxmışdır.  
201 Дьяконов, 1956, 27;  Грантовский, 1970, 258.  
202 Nyberg, 1938, 44, 334-336. 
203 Donuk, 1988, 2-3; Əsgər - Qıpçaq, 1996, 54. 
204 ЭСЕЯ, I. 99-100; Bu kökə feildən isim düzəldən -qu şəkilçisi (vurğu, asqı) və peşə-
sənət bildirən -çi şəkilçisi qoşulmuşdur (ay-qu-çi). Aytmaq feilini azər türklərindən alan 
Qafqaz avarları «atalar sözü» anlamında aytıv sözünü işlədirlər (ТДЯК, 1982, 139).  
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sözündən yaranmışdı. Sadalanan bu sosial-siyasi qurumlar sırasında Toya 
seçilmiş toyquların (deputatların) yığışdığı «parlament» anlamındakı toy 
qurumu özəl yer tutur.  

Hunlar yeni ili qutlayıb şölən vermək və dövlət sorunlarını çözmək 
üçün ildə üç dəfə 1, 5, 9-cu aylarda toplanırdı. Çin qaynağına görə, göy-
türklər Bahar (Yeni il) bayramında Yer tanrısı (Po-teng-ning-li) dağların-
da Göy tanrısına qurban verirlər.193 Xəzər xaqanı da müəyən mərasimlər-
lə bağlı ildə 3 kərə (hər 4 aydan bir) xalqla görüşürdü. Toyun baş tutması 
elin və törənin yaşadığını göstərən siyasi aksiya sayılırdı, ona görə də to-
yun çağırılması, onun keçirilməsi dövlət tədbiri idi və dövlət mərasiminə 
qatılmayan seçkinlər törəni pozan, dövləti «tanımayan» şəxs kimi cəza-
lanırdı.  

«Xanlar-xanı Xan Bayındır yılda bir kərə toy edüp, Oğuz bəglərini 
konuqlar idi».194 Türkmən «Koroğlu» dastanında da «qeñeş-toy» deyimi 
qalmışdır.195 Çağrılma müddətinə və məqsədinə görə toyun müxtəlif for-
maları olurdu. Qurultay tipli toydan fərqli olaraq, yeyib-içmə şülənilə ke-
çirilən yağmalı toy elbəyin gücünü, ədalətini və həm də əliaçıq olduğunu 
nümayiş etdirirdi. Bu tip toylarda toplanmış mal-mülk xalqa paylanardı. 
Bilindiyi kimi, Qazan xan da «3 ildən bir» evini belə yağmaladardı. 

Çin yazılarında «deputat» anlamında taı-kuan şəklində keçən toyqu 
sözünün Göytürk yazılarında NGYoT (toyğn) və NuGYoT (toyğun) yazılış 
formaları da var.196 Cəmlik şəkilçisilə işlənən bu variant göstərir ki, toy 
kökündən yaranmış sözün əsası toyqu idi. Bölgə və boyları təmsil edən 
seçilmiş toyqularla yanaşı, toyda səsvermə hüququ olan xaqan, apa, şad, 
yabqu, xatun, tigin, iltəbər, tarxan, külçor və tudun  kimi dövlət adamları, 
məmurlar da «toyqu» ola bilirdi. I. Kafesoğlu toyqun sözünü «toy üyesi» 
kimi izah edir.197  

Qədim Azərbaycan bölgələrində m.ö. II-I minillərdə bir neçə tarixi 
şəxsiyət toyqu titulu ilə tanınır. Kərkük bölgəsində II minilin ortalarına aid 
                                                 
193 Ögel, 2000, 880. 
194 KDQ, I. 77. 
195 Гёр-оглы, 797. 
196 Orkun, 1994, 52-55. 
197 Kafesoğlu, 1989, 249. 
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lər. Dərəbəyliyin qarşısını alan bürokratiya institutu m.ö. I minilin əvvəlin-
dən başlayaraq, dövlət qurumunda sistem halına düşür, Mana  eli çağında 
isə artıq bürokratların sayı çoxalmışdı.  

Ön Asiyadakı qonşu dövlətlərdə bürokratlar çox olsa da, türklərdə 
ilk dönəmlərdə bürokratik institut zəif inkişaf etmişdi. Bu, daha çox ya-
şam tərzi, özünəməxsus dövlətçilik gələnəyilə bağlı idi, sonralarsa, III 
minilin sonlarından başlayaraq, sumer-akad yazılarında bəzi titulların 
türkcə olduğunu və getdikcə bu terminlərin sayca artdığını görmək olur.  

M. Kalankatlı quzey hun, xəzər, barsil türklərinə aid tudun, türkan, 
elçi, şad titullarını qeyd etməklə yanaşı, Alban elinin öz daxilində işlənən 
buyuruq terminini də vermişdir.207 Göytürk və Uyğur ellərində buyuruq 
adlanan 9 nazir vardı və «buyuran, buyuruq verən» anlamında yozulan 
buyuruq bəglər ölkədaxili işlərlə məşğul olduğu üçün iç-buyuruq sanı 
daşıyırdı. Buyuruq-çor ünvanı daşıyanlar isə, güman ki, ordu və savaş 
işinə baxırmış. Bilgə Kağan Türk dövlətinin yıxılmasında fərsiz, biliksiz 
«yablak buyurukları» qınayır. 

 Batı Göytürk elində doğu və batı sınır bölgələrdə oturan iki tudun 
vardı, toplanan vergi üzərində nəzarəti tudun həyata keçirirdi.208 Baş xəzi-
nədar ağıcı-ulugı, üzüm vergisi yığansa borçı adlanırdı.209 Elin sınırları-
nın və ordugahın qorunmasından sorumlu olanlara bəkçi (qaravul, çavuş, 
karağu, gözətçi) deyilirdi.210  

Külteginin yas törəninə Batı-Göytürk elbəyi Sulu kağan Makaraç-
tamğaçı və Oğuz Bilgə-tamğaçı adlı kişiləri təmsilçi kimi göndərmişdi.211 
                                                 
207 K. V. Trever bu titulu «Pörok-starşina» kimi vermişdir (Тревер, 1959, 296); Bu sö-
zün işləndiyi kontekst belədir: «buyuruq (÷Çõñá· ), nahapet və Ağvan azatlarının hamı-
sı bu sənədə öz möhürlərini basdılar» (Kalankatlı, 1983, 94); Digər tədqiqatçılar kimi Q. 
Ə. Qeybullayev də bu sözü şəxs adı zənn edərək ona yanlış etimoloji yozum vermişdir 
(Гейбуллаев, 1991, 462). 
208 «Bilqamıs» eposunda Şuruppak şəhərinin prinsi Ubar-tutu adlanırdı.  
209 Donuk, 1988, 66, 73. 
210 Bəzən belə titul daşıyanlar ondan soyadı kimi istifadə edir və sonralar belə titullar boy 
adına çevrilirdi. Belə ki, çin qaynağı tszyüy-tsyüy (gözətçi) Mensun barədə qeyd edir ki, 
onun əcdadları syünnularda nəsildən-nəsilə gözətçi vəzifəsi daşıdığı üçün o, daşıdığı ti-
tulu özünün soyadına çevirdi (МПИКНК, 1989, 114).  
211 «On-ok oğlum türgiş Kağanda Makaraç-tamğaçı, Oğuz Bilge-tamğaçı kelti» (Orkun, 
1994, 52); Damğa sözü sumer, akad və slav dillərinə də keçmişdi.  
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«danışan» anlamında olub, ingiliscəyə hərfi tərcüməsi elə spiker sözü ilə 
verilə bilir, çünki ayquçi və çox sonralar ortayı çıxan spiker eyni modellə 
yaranmışdır.205 Göytürk elində Kutluğ adlı birinin ayrıca ayquçi vəzifəsi 
daşıması, Tonyukukun isə ayquçi ilə bərabər, həm də bilgə sanı daşıması 
bəllidir. «Onda ayquçi yenə mən idim» deyən Tonyukuka aid yazıda «ay-
quçisi bilgə idi» anlamında smraglb isiçuGY deyimi göstərir ki, türk 
elində ayquçi mühüm vəzifə sayılmışdır. Tonyukuk yazısından bəlli olur 
ki, ayquçi bilikli adam olanda elin işləri yaxşı gedir. 

Qaynaqlara görə, elbəyin, xaqanın verdiyi qərarı ayquçi toyda səsə 
qoyub rədd edə bilir. Özəlliklə, türk törə qanunlarının dəyişməsi məsələsi 
gündəmə gəldiyi hallarda belə sərt qərar qəbul olunurdu. Beləliklə, türk 
dövlətçilik kulturunda «parlament» gələnəyi vardı və onun başında elbəy 
deyil, ayquçi dururdu.  

San (titul) ilə görəv (vəzifə) ayrı-ayrı sosial məfhum olsa da, türk 
dövlətçilik sistemində eyni sanı olan adamlar müxtəlif görəvlər daşıya 
bildiyi kimi, eyni vəzifəyə müxtəlif san almışlar da təyin oluna bilirdi. Bu 
baxımdan, qədim abidələrdə rast gəldiyimiz «iç buyuruq başı inançu ba-
ğa tarkan» kimi deyimlərdə san (bağa-tarkan), özəl şəxsadı (Inançu) və 
onun tutduğu görəv (iç buyuruq-başı) asanlıqla seçilir.  

Hunlar m.ö. 220-də qurduğu dövləti əraziyə görə öncə12, sonra 24 
bölgəyə ayırmışdı, əlbəttə, bu ərazilərin idarə olunmasında məmurların 
əməyi böyük idi. Çin qaynaqlarına görə, türk elində 28 çeşiddə məmur 
(çinovnik) vardı.206 Əlbəttə, bu say çinlilərə məlum olanları idi və batı 
türklərdə işlənən titulları da nəzərə alanda artıq türklərdə böyük məmur 
ordusu olduğunu görmək olur, ancaq qədimə qayıtdıqca bürokratların sa-
yı azalır. Ayrıca çarı (ensi) olan Subar, Aratta və Qut eli çağında elçi, şad, 
bilgə, damğaçı (tamkar) kimi bir neçə titul bildirən söz görünsə də, bu 
türk ellərində bürokratlar az idi. Qutlar Imperiyanı saxlamaq üçün idarəsi 
altında olan Sumer, Akad və Elamda yerli çinovniklərdən istifadə edirdi-

                                                 
205 Göytürk yazısında keçən ayukı sözünün də «hökumət» anlamı daşıdığı ehtimal olunur 
(Kafesoğlu, 1989, 251); Ola bilsin ki, ayuki sanı toyqulardan fərqli olaraq, «millət vəkili» 
kimi sarayda daimi fəaliyət göstərənlərə aiddir, bu halda ayquçi həm də ayukilərin başqanı 
sayıla bilər. 
206 Koca, 2002, 834. 
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ğun verilirdi. Protokol qaydalarının pozulması törə pozuntusu və toya qa-
tılmamaq itaətsizlik sayılırdı, hətta qohum boylar arasında savaşa səbəb 
olurdu, necə ki, KDQ-da İç-oğuzla Dış-oğuz arasında baş verən savaş say-
qısızlıq nədənilə başlamışdı. Dövlət törənində hər kəsin sağ, sol, qarşı, arxa 
duruşları protokola uyğun sıralanırdı:  

Sağda oturan sağ bəylər,  
Solda oturan sol bəylər,  
Eşikdəki inaqlar,  
Dibdə oturan xas bəylər,  
Qutlu olsun dövlətiniz! - dedi. 216 

İlkəl toplum quruluşundan sonrakı çağlarda cəmiyətin inkişafı və 
siyasi qurumların təkmilləşməsilə bağlı müəyən fərqlər yaranmışdır. Ona 
görə, dövlət kulturunun tarixindən danışarkən zaman ölçüləri anaxroniz-
mə çevrilir, çünki həmin terminlər yarandığı çağdan minillər boyu davam 
edərək əlavə anlam tutumu ilə yüklənmişdir. Sözlərin sosial və ya siyasi 
quruma aid olması da işləndiyi mühit və kontekst daxilində aydınlaşır: 
Örnəyin, oq sözü «qəbilə» anlamında sosial quruma, «uruqlar birliyi, boy» 
anlamında isə (boz-oq, üç-oq, on-oq) siyasi quruma aiddir. 

Azərbaycanda Part, Sasani çağı və Islamdan sonrakı dövrlərdə azər 
türkcəsinə çoxlu yabançı dövlətçilik terminləri daxil olmuşdur. Ancaq 
yuxarıda (həçinin III Bitikdə) gözdən keçirdiyimiz qədim türk dövlət kul-
turundakı terminlərin əksəriyəti türkmənşəlidir və onların bir qismi də 
qonşu və ya türklərlə təması olmuş qədim və sonrakı xalqların dilinə 
keçmişdir.  

Belə ki, söz kökləri ata, dədə, aba, kañ, inal, katun kimi qohumluq 
terminlərindən, el, bod, bəy, şad, çor, ulu, alp, kül//köl, kün, ay-, bak-, 
bit-, bil- kimi bəlli isim və feillərdən, həmçinin el-bəg, ata-bəy, şat-ər, el-
bilgə, kül-çor, ulu-kan kimi iki sözün birləşməsindən ibarətdir. Peşə-sənət 
bildirən -cı şəkilçisilə yaranan ayquçi, yarqucı, bəkçi, bitikçi, borçı, ağıcı, 
emçi, otaçı, gözətçi, yincu, qorçi, tamğaçı, yazığçı, elçi və türk dillərinin 
sözyaradıcılığında aktiv iştirak edən -un, -uq, -qa, -qu, -uş, -la, -al, -aq 
şəkilçilərilə yaranan bodun, katun, tudun, tekin, erkin, uruq, tutuq, ayuk, 
                                                 
216 KDQ, 1962, 62. 
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Buradan görünür ki, xaqanın tuğra(q) - fərmanını yerlərə ötürən, xaqanın 
yarlıq və buyruqlarını hazırlayan tamğaçı (pres-sekretar) yüksək rütbə idi. 
Qaynaqlar yazığçı titulunu da «katib» və «qasid» kimi verir. 

Ədalətin, qanun-qaydanın törə ilə nizamlandığı Türk elində ciddi 
və önəmli qanun pozuntusu olaylarına xaqanın başqanlığı ilə baxılsa da, 
bu işlə Yarqu (yüksək dövlət məhkəməsi) qurumu, yarquçi və yarqan 
titulu daşıyan məmurlar məşğul olurdu. Göründüyü kimi, türk dövlətçilik 
kulturunda sadalanan məmur sanları çox idi və bunların sırasına qaynaq-
larda qeyd olunmuş erkin, eşikağası, cikşi, cuki, köruk, tutuq, yırçı, yula, 
yuğruş, üge, alumçı, ovçubaşı kimi onlarla titulu və məmurların savaş 
vaxtı hərbi görəvlərini da əlavə etmək lazım gəlir.212 

Dövlətçilik kulturunda dövlət simvolu (imi) sayılan atributlar və 

protokol qaydaları da vardır. Türk dövlətinin imi (simgəsi) olan yay qədim 
türk dünyagörüşünə görə «Göy qurşağı» timsalında tanrının göndərdiyi 
hakimiyət bəlgəsidir. Azərbaycanda ən qədim türk dövləti olan Aratta 
dövlətində (III minilin ortaları) Aratta elbəyi hakimiyət simgəsi kimi ona 
əsa (skipetr) göndərən sumerlərə acıqlanıb deyir ki, tanrı ona «Göy qübbəsi» 
qutu vermişdir. 213  Əbu Düləfə görə, uyğur Oğuznaməsində Uluq-Turuq 
bəy Oğuz xana deyir ki, yuxuda gördüyü Gündoğandan Günbatana qədər 
uzanan tanrı bəlgəsi altun yay ona verilən hakimiyətdir. Ona görə də, Göy-
qurşağı görünəndə tokuz-oğuz boyları onu qutlayıb şənlik edirdilər.214 El 
atributları sırasında təbii ki, mərkəzi bölgə (ordugah), damğa, tuğ, bayraq, 
ordu, divan və taxt (örgin, ornaq, orunluq) da vardır.215  

Siyasi təşkilatlanma protokol qaydaları yaratmışdır, belə ki, xaqan-
dan sağda tudunlar və komutanlar, solda məmurlar, toplumun hörmətli 
adamları durmalı, hətta dövlət şölənində yemək tərzi də protokola uyğun 
olmalı idi: kəsilmiş at və ya qoyundan ülüş payı hər kəsin statusuna uy-

                                                 
212 Erklik (güc), alp, alpağut, ərən, bahadır, başbuğ, tuğ, tuğraq, bayraq, uran (parol), çor, 
qorçu, qorçubaşı, yelmə və sair bu kimi termin və titullardan «Ordu» bölməsində bəhs 
olunmuşdur (III Bitik). 
213 Kramer, 1991, 34, 39. 
214 Artıq dəmir çağında bəzi türk (saqa) və Atillanın mənsub olduğu hun boyları yayla 
yanaşı, qılıncı da tanrı qutunun simvolu sayırdı. 
215 Bəzi uzmanlar dövlət atributu kimi bunları da göstərir: otağ (hökmdar çadırı), ordu 
(çadır kənd), davul (köbürke, kövruq), kotuz (sorquç?), qamçı (berke), kəmər.  
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El sözünün bildirdiyi xalq (el1), ölkə (el2), dövlət (el3) anlamları 
sxemlə göstərsək, qurumların bir-birilə bağlı olduğunu görərik, belə ki, el 
sözünün daşıdığı mənalarda «xalq-ölkə-dövlət» sintezi (el1-el2-el3) təkcə 
türk dövlətçilik gələnəyində deyil, dünya dövlətçilik tarixində unikal 
haldır. Bəşər tarixi boyunca yalnız türk 
dövlətçilik gələnəyində özünü göstərən 
«ölkədə xalqın hakimiyəti» siyasi kultur 
fəlsəfəsi El qurumudur: 

Bugün azər dilində el-oba, el-gün 
deyimləri işləndiyi kimi, keçmiş çağlara 
aid yazılarda da el-bodun, el-kün, el-kün bodun, el törü ifadələrinə rast 
gəlmək olur. Ümumiyətlə, el sözü hər üç mənası ilə türk dövlətçilik 
terminologiyasında geniş işlənir. Belə ki, müxtəlif ranqlı hökmdarları 
(elbəy, elig, elçi), yüksək rütbəli məmurları (elşad, elxan, eltəbər) və müx-
təlif qurumları (elat, eltut, eltüz, el-uluş, ellig) bildirən sözlərin kökündə 
el sözü durur və bu sözün daşıdığı anlamlara sevgisi olan türklər uşaqla-
rına Elsevər, Elxan, Eldar, Elçin, Elşad, Elbəy, Günel adlarını qoyur.218  

Beləliklə, bu bölmədə türklərin qədim dövlətçilik kulturu ilə bağlı 
sözlərin zənginliyi, qədimliyi və islamaqədər yayılma arealı bir daha açıq-
aydın göstərir ki, türk etnosunun qədim və oturuşmuş dövlətçilik gələnəyi 
olmuşdur. Dövlətçilik terminologiyasının əksəriyəti etnoqrafik sahələrdə 
(qandaş, sosial qurum, sosial qrup) işlənən və siyasi qurumda yeni əlavə 
məna çaları qazanan türkmənşəli sözlərdir. Bu sözlərin öncə On Asiyada, 
sonralarsa bir ucu Monqolustan, o biri ucu Norveç, İtaliya, Yunanıstan 
olmaqla geniş areala yayılıb müxtəlif dillərə keçməsi də Urmu teoriyası-
nın qədim türk köçlərinin Ön Asiyadan başlanması baxışına uyğun gəlir. 
Türklərin etnoqrafiya tarixində zəngin dövlətçilik kulturunun yaranma-
sında qədim çağlardan üzübəri türk etnosunun tarixboyu qurduğu çox-
saylı dövlətlərin, həm oturaq, həm də yarımköçəri türklərin yaşam kultu-
runun böyük təsiri olmuşdur.  
 

                                                 
218 Çox güman ki, m.ö. I minilin ilk yarısında Asur qaynaqlarının Mana ölkəsinin güne-
yində qeyd etdiyi Ellipi bəyliyinin adında «siyasi təşkilatı olan» anlamında elli sözü və 
lulu-bi, kas-pi adlarında olduğu kimi, cəmlik bildirən -pi şəkilçisi vardı. 
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buyuruq, bitik, çerik, böyük, ilig, bilgə, damğa, toyqu, ayqu(çi), yab-qu, 
yarqu, yuğruş, uluş, oğuş, alış(malıq), çavuş, boyla, inal, inaq sözlərinin 
aydın morfoloji quruluşu və leksik anlamı vardır. Mixi yazılarda qeyd 
olunmuş ən qədim qut adlarında «kan//qan» sözü onların titul anlamını 
önə çəkir: Ulu-kan, Bin-qan, Teri-kan, Tiri-qan, Tiriq-kan.217 Türk bö-
yüklərinin daşıdığı şəxsadı + titul modeli və bu modeldə titul (san) + titul 
(vəzifə) düzümü olur: «Mən - Qutluq bağa tarkan ögə - buyuruq mən».  

Tarixboyu qurulan çoxsaylı türk dövlətlərinin El qurumunda sosial 
terminlərin, məkan və toplumu bildirən sözlərin dövlətçilik terminlərinə 
transfer olunub seçim, hakim elita, bürokratiya, ordu sahələrində işləndiyi-
ni görmək olur: dədə, ata, aqa, qaqa (qağa), böyük, başçı, qut, baqa, bəy, 
elbəy, atabəy, bəylərbəyi, acun bəyi, qalabəyi, bekec, kan, kağan, qam, 
şad, bilgə, el-bilgə, inal, elig, elçi, eltəbər, tegin, tarkan, türkan, kəñəs, toy, 
toyqu, qoca, tudun, emçi, otaçı, yarqıc, sagun, dilmanc, tamğaçı, bitikçi, 
ur, dam, koma, eb, oba, uruq, boy, budun, el və s. Bu sadalanan sözlərdən 
çoxunun qədim çağlardan Ön Asiya qaynaqlarında yer alması və burada 
qonşu xalqların dilinə keçməsi bir daha Urmu teoriyasının gerçək üzünü 
yazılı tarixi bəlgələrlə göstərir.  

Beləliklə, eyni etnoqrafik mühitdə yaşayıb, eyni dialektdə danışan 
bir neçə uruq birliyi boy qurumunu, boyların birliyi budun (< bodun) 
qurumunu formalaşdırmış, bodunlar birliyisə artıq klassik anlamda dövlət 
quruluşu olub el və ellik adlanmışdır. Boy-budun və el qurumlarının törə 
ilə seçilən başçısı (bəy, kan, kağan, elbəy və s.), yönətim görəvliləri, hər 
an toplana bilən ordusu, damğası, tuğu, bayrağı, arması (yay), qocalar 
məclisi, gənəşmə yeri (dərnək, toy), inanc gələnəyinə, tapınaqlara nəzarət 
edən qamı (başqam, qamata, qamapa), yurd-oba və yaylaq-qışlaq yurd-
ları, böyük-kiçik kəndləri, şəhərləri, qalaları vardı.  

Göytürk elində dövləti itirib, elsiz olmaq - ilsirəmək ən böyük bəd-
bəxtlik sayılırdı, dövlətçilik yönündə böyük uğurları olan elbəylərə Elal-
mış, Eltutmuş, Elolmuş, Iltəris kimi şərəfli sanlar verilirdi. Dövləti dağıl-
mış xalqın-ölkənin yenidən dövlət qurması Tonyukuk yazısında «El yenə 
el oldu» deyimilə verilmişdir.   

                                                 
217 Balkan, 1992, 40-47. 
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çox hərəkət edən atlı və hər an savaşa hazır olan təpərli türk toplumlarının 
Avrasiya bozqırlarının əfəndisi kimi ortaya çıxmasına nədən olmuşdur. 

Prototürk uruqlarının böyük bir qismi bozqır yaşam kulturuna keçə-
nə qədər bir neçə minil oturaq yaşamı yaşamışlar. Oturaq yaşam isə əkin-
çilik, tikinti, metalişləmə, dulusçuluq, toxuculuq, ticarət sənətlərinin inki-
şaf etməsinə imkan açırdı. Bozqır yaşamına keçən prtotürk boyları düşərgə 
saldıqları yurdlarda müxtəlif tipli keçici alaçıqlar qururdusa, oturaq türk-
lər çay qırağında, yamaclarda, dağ ətəyində və ya düzənlikdə yaşamasın-
dan asılı olmayaraq qala, kənd, şəhər tipli yaşayış məskənləri salmaq və 
içində yaşamaq üçün keçici deyil, daimi evlər tikmək məcburiyətində idi-
lər, bunu yaşam tərzi diktə edirdi.    

Miladdan öncəki minillikdə Azərbaycana hücum edən 
asur, urartu və rumlular öz yazılarında burada rast 
gəldikləri yüzlərlə şəhər və kəndin adını çəkmişlər. 
Müxtəlif bölgələrdə ev, kult yeri, məbəd, saray, qala, 

hamam və sair tikintiləri əhatə edən şəhər-kənd mədəniyəti inkişaf etdikcə 
tikintidə ağac və daşişləmə sənətləri də irəli getmişdir. 

Quzey Azərbaycanda tədqiq olunmuş eneolit abidələri axarsu qıraq-
larında salınmış yaşayış məskənləridir. Quzey-batı eneolit məskənləri Kür 
çayına qovuşan Alget, Xram, Debet, Tovuz, Akstafa, Şəmkir və sair çay-
ların kənarında salınmışdır. Kür çayı hövzəsi Arıxlu, Şulaveri, İmiri, Dan-
qreuli, Qaçağan, Gidaçrili, Şomutəpə, Baba-Dərviş, Qarğalartəpə, Keçili, 
Rustəpə, Töyrətəpə və sair məskənləri əhatə edir. Mil-Qarabağ zonasında 
Leylatəpə, İlanlıtəpə, Çalağantəpə, Xantəpə, Qaraköpəktəpə, Günəştəpə, 
Kültəpə, Kamiltəpə, Şahtəpə, Rəsultəpə, Muğanda Əliköməktəpə, Quru-
dərə I, Mişarçay, Naxçıvanda Kültəpə, Araz yaxası Ağrı vadilərində İq-
dır, Maştos, Şenqavit, Texut, Adablur (Adatəpə), Xatunarx və digər abi-
dələr vardır və bu yaşayış yerlərinin əksəri arxeoloqlar tərəfindən öyrənil-
mişdir.220 Bu yazıöncəsi abidələrdən çoxunun ilkin adı bəlli deyil.   

İnsanların eyni məskəndə davamlı oturaq həyat tərzinə keçməsi ene-
olit çağında yaşayış evlərinin tikilməsilə nəticələndi. Belə evlər adətən çiy 

                                                 
220 Bu abidələr O. H. Həbibullayev, A. A. İessen, M. M. Hüseynov, İ. H. Nərimanov, F. R. 
Mahmudov, Q. S. İsmayılov, A. İ. Cavaxişvili, T. V. Kiquradze, R. M. Torosyan və başqa 
arxeoloqlar tərəfindən tədqiq edilib öyrənilmişdir. 

Şəhər-kənd 
kulturu 
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3. YAŞAM  KULTURU.  ETNOQRAFİYA  

Yaşayış məskəni qədim çağlardan əkinçi və maldar əhalinin yaşa-
mına uyğun yerlərdə salınırdı və belə məskənlərdə daimi ya da keçici 
yaşayış evləri yaranıdı. Beləcə, elat yaşamında alaçıq tipli, oturaq yaşa-
mındasa qazma tipli evlərdən tutmuş yerüstü kərpic və daş evlərə qədər 
inkişaf mərhələləri keçmiş tikinti kulturu formalaşmış, ev tikintisində lo-
kal bölgələr üzrə yerli tikinti materialından istifadə olunmuşdur. 

Kərkük bölgəsində Carmo kulturu m.ö. VII minilin ortasında artıq 
daş bünövrəli, ağac qapılı, çiy kərpicdən tikilmiş evlərə malik idi. Burada 
150-200 adamlıq 20-23 yaşayış yerinin olması aydın göstərir ki, qoyun, 
keçi, it, pişik kimi ev heyvanı saxlayan bu icmalar oturaq yaşam üçün 
məskən salmışlar. V. M. Masson yazır ki, m.ö.VI minillikdə Urmu gölü-
nün güneyində Sulduz ovalığı gəlişmiş əkinçilik kulturu ilə diqqəti çəkir. 
Burada Hacı Firuz, Yanıqtəpə kimi yaşayış məskənlərində zənginliyilə 
seçilən arxeoloji kultur təbəqələri vardır.219   

Qədim Azərbaycanda Kür-Araz kulturu m.ö. IV minilliyin ortala-
rında formalaşıb, m.ö. III minilin son rübünə qədər davam etmişdir. Kür-
Araz kulturu çağında yaranan təsərrüfat növlərini yaşam tərzilə bağlı dörd 
qrupa ayırmaq olar:  

1) heyvandarlığın üstünlük təşkil etdiyi kəndləşmə yaşamında dəm-
yə əkinçilik və heyvandarlıq təsərrüfatı;  
2) əkinçiliyin üstünlük təşkil etdiyi şəhərdışı kəndləşmə yaşamında 
süni suvarma əkinçiliyi, həyətyanı bağçılıq və ev heyvandarlığı;  
3) yaylaq-qışlaq yaşamlı yarımköçəri heyvandarlıq təsərrüfatı;  
4) şəhərləşmə yaşamında ticarət və sənətkarlıq təsərrüfatı.  

Ön Asiyadan quzey və doğu yönlərə miqrasiya edən türk boyları da 
yeni (ikinci) Atayurdlarda aşağı-yuxarı eyni təsərrüfat növlərilə keçinmiş-
lər, ancaq onlarda köçəri heyvandarlıq təsərrüfatı daha çox gəlişib inkişaf 
etmişdir ki, bu da əsasən davar və ilxı bəsləyən bozqırlı boyların yaran-
masına yol açmışdır. Belə bozqır yaşamı isə yeni otlaqlar arayışı ilə daha 

                                                 
219 Массон, 1989, 118-119. 
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çıxarılması da göstərir ki, burada tikinti işi çox irəli getmişdi.222 Doğru-
dur, Azərbaycanda m.ö. I minildə Qız qalası kimi dini və ya astral məbəd-
lər olmuşdur, lakin pir-ocaqların yayılması daha çox müşahidə olunur. Dini 
məbədlərsə Azərbaycanda yəhudi, xristian və islam dinlərilə bağlı geniş 
vüsət almışdır, bunların çoxu da əvvəlki tapınaqlar üzərində tikilmişdir. 

 

Azərbaycanda çoxlu müdafiə qalaları vardır. Adətən belə qalaları 
ən çətin keçidləri olan yüksəkliklərdə, əlçatmaz qayalar üzərində tikirdi-
lər ki, vaxtaşırı məruz qaldıqları düşmən hücumundan qoruna bilsinlər. 

                                                 
222 Авдусин, 1977, 98-99;  Мартынов, 1982, 94-95;  Шишкин, 1981, 163-170. 
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kərpic və gildən düzbucaqlı və ya dairəvi planda tikilirdi. Bəzi evlər daş 
bünövrə üzərində, bəziləri içi suvanıb boyanmış şəkildə olurdu. Kömək-
çi təsərrüfat daxmaları bu evlərə bitişdirilirdi. Bir-birinə yaxın ərazilərdə 
yaşayan uruqların tikinti planı üst-üstə düşür, bəzən də fərqlənirdi. Hətta 
Naxçıvanda Kültəpə abidəsinin ayrı-ayrı qatlarında düzbucaq və dairəvi 
tikililər bir-birini əvəz etmişdir, ancaq Borçalıdan tutmuş İkiçayarasına 
qədər dairəvi evtikmə gələnəyinin uzun müddət davam etdiyi də görünür.  

Görünür, düzbucaq evlərin inşasında iki sıralı kərpic hörgü çox ma-
terial tələb etdiyi üçün yuxarısı konusvari baca ilə bitən divarı birqatlı 
dairəvi evlərə daha çox üstünlük verilmişdir. Bu da maraqlıdır ki, proto-
türk atayurdu alanında olan Harran (Aran) dairəvi evlərinin bugünkü gör-
kəmi eneolit çağına aid Şomutəpə dairəvi evlərilə eynidir, belə ki, qədim 
subar boylarının yaşadığı indiki Harran (Urfa) bölgəsində dairəvi evlər 
gələnəyi minillər ərzində dəyişməmişdir. 

Şomutəpə yaşayış məskənində olan evlərlə müqayisə göstərir ki, 
evtikmə üsulunda görünən bu konservativlik bir tərəfdən hörgüdə mate-
rial qənaətilə bağlıdırsa, digər tərəfdənsə etnoqrafiyada minillərlə davam 
edən gələnəksəl özəlliklərlə bağlıdır:221 

Azərbaycanda tunc və dəmir çağlarında möhtəşəm müdafiə qalaları 
tikilsə də, Sumer-Elam, Anadolu və Türkmənistanın məbəd tikintisi kul-
turundan geri qalmışdı. Görünür, bunun səbəbi böyük məbədlərə ehtiyacı 
olmayan protoazər boylarının tanrıçılıq dinilə bağlı idi. Hətta, dövrünə 
görə Güney Türkmənistanda möhtəşəm məbədlər (Altıntəpə) şəhər tipli 
yaşamın ilk örnəkləri idi. Namazqatəpədə 27 otaqlı bina qalıqlarının üzə 
                                                 
221 Prototürk boylarının basırıq kulturunda yaranan kurqanlar da dairəvi ev kimi qurulurdu. 
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Azərbiqan (Kiçik Mada) və Alban eli çağlarında bölgələrdə böyük 
şəhərlər salınır, məbədlər tikilirdi. Quzey bölgələrdə bişmiş kərpicdən tiki-
lən bəzi evlərin damı kirəmitlə örtülürdü. Bütöv Azərbaycanda şəhərləşmə 
dövrü başlanmışdı, sənətlər inkişaf edir, ticarət qaydaya düşürdü. Burada 
şəhərləşmədən daha çox düşmən ordularından qorunmaq üçün inşa edilən 
müdafiə qalaları Ön Asiya qala tiplərindən o qədər də fərqlənmirdi. Bu 
baxımdan qədim Apşeron qalaları da eyni üsulla inşa edilmişdir. Ancaq 
analoqu olmayan Qız qalası bu müdafiə qalalarından fərqlənir. Ona görə 
də qalanın tikilmə məqsədi və təyinatı haqqında çoxlu mülahizələr ortaya 
atılsa da, onun əsl mahiyəti bugünəcən açılmamış problem kimi qalır: 

Azərbaycanın memarlıq tarixi üzrə tanınmış alimi prof. D.A. Axun-
dova görə, bu misilsiz abidə yanar qazla bol olan Abşeronda oda sitayiş 
edənlərin baş məbədi kimi m.ö.I minilliyin ilk yarısında (VII əsrəcən) ti-
kilmişdir.226 Hər halda, bunun astral mahiyəti də gözardı edilməməlidir. 
                                                 
226 Ахундов, 1986, 94. 
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Erkən dəmir çağında quzeydə olduğu kimi, güney bölgələrdə də 
çoxlu qalalar tikilmişdir.223 Erkən dəmir dövrünə aid Asur barelyeflə-
rində təpələr üstündə təsvir olunmuş möhtəşəm arxitekturası ilə diqqəti 
çəkən çoxlu Mana, Mada qalalarının şəkili qalmışdır. 224  

Tikinti işləri tunc dövründə yeni çalarlarla fərqlənir. Belə ki, yaşayış 
məskəni divarlarla dairəyə alınır, daş özül üzərində çiy kərpicli dairəvi, 
sonralarsa düzbucaqlı ev tipləri, nal şəkilli ocaqlar çoxalır, tapınaq yerlə-
ri, pir-ocaq, istehkam qalaları tikilir. Orta tunc çağında əvvəlki dairəvi 
evlər aradan çıxır, düzbucaqlı 2-3 otaqlı evlərin daş özül üzərində divarı 
çiy kərpicdən, bəzi yerlərdə möhrə, gillə suvaqlı çubuq, bəzi yerlərdə də 
çay daşından tikilir, mühafizə divarları və qalalar artır, tikililər sistemə 
düşür. Bəzi bölgələrdə qala içində sənətkarlıq məhəllələri, şəhərtipli məs-
kənlər salınır, küçələrə daş döşənir (II Kültəpə). Orta tunc dövründə çox 
böyük daşlarla tikilən qala və qalaçalar siklop «təpəgöz» tikilisi bəzi yer-
lərdə oğuz qalaçası adlanır. İrəvan bölgəsində belə siklop qalaların yaxın-
lığında kurqan və kromlex basırıqları aşağıdan yuxarı daralan hörgü ilə 
seçilir ki, sonralar bura gəlib yerləşən haylar bunu türk üsulu ilə tikilmiş 
azarşen (azər yapısı) və oğuzevi adlandırırdılar.225 

                                                 
223 Tehrandan quzey-batı istiqamətdə yerləşən Xurvin (m.ö.XIII-IX), Şapur şəhərinə yaxın 
Kür-Araz kulturu dövründən yaşayış məskəni olmuş Həftavantəpə (m.ö.VIII), İqdıra ya-
xın Sərəncqala divar qalıqları, erkən dəmir çağına aid Ərdəbil tərəfdəki Ağqala və s. 
224 Urmu gölünün güney hövzəsində Qarqar qalası, ondan yuxarıda Qarqari-hundur və 
Kişesu, Alınca, Sardurix-orda kimi qalalar haqqında III Bitikdə geniş bilgi verilmişdir. 
225 Azər tikinti üsulu azarşen, oğuzevi haqqında məlumat və qaynaqlar bu Bitikdə yasla 
bağlı Basıriq tikililərindən danışılan bölmədə verilmişdir. 
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Azərbaycanda neolitdən başlayaraq qədim tikililərin tunc, dəmir və 
erkən orta əsrlərdə tədricən inkişafını izləyib onların bərpa layihələrini 
verməklə tikililərin yaranma əsaslarından olan paleoarxitektonik qanuna-
uyğunluqları göstərən arxitektor D. A. Axundov yazır: «Sistemləşdirmə 
və müqayisəli təhlillər yeni formaları və tikinti üsullarını, həmçinin ilkin 
planlaşma və həcmi-fəza həllərini saxlayaraq memarlığın keçdiyi inkişaf 
yollarını üzə çıxarmağa imkan verir».228  

Keçən əsrə qədər aran yerlərdə qamış, çubuq və möhrədən yüngül 
quruluşlu evlər (qamış ev, qom ev, qarğı ev) inşa olunur, ağaclıq bölgələr-
də ağac tirlərindən cımqa ev, kərtmə ev tikilirdi. Bu tip evlərin quruluşu 
göstərir ki, onların yaranma tarixi çox qədimdir. Hətta zəlzələ vaxtı evin 
divarına elastiklik vermək üçün möhrəli və kərpic evlərin, hətta dağlıq 
bölgələrdə tikilən daş evlərin divarlarında ağacdan dövrələmə bir neçə 
qat qurşaq qoyulurdu. Tikintidə istifadə olunan bu üsul da burada minil-
lərlə davam edən yerli sakinlərin yaşam təcrübəsinə əsaslanırdı. 

Tikinti sahəsi gəlişdikcə memarlıq abidələri də çoxalırdı. Belə ki, 
arxitektura baxımından yaşayış evi, qala, bürc, saray, türbə, kilisə, məscid, 
xanəgah, karvansara, hamam, körpü, ovdan tikintisi özünəməxsus çalar-
larla diqqəti çəkir. Biz burada bu tikintilərin yaranıb inkişaf etmə tarixin-
dən danışmaq fikrində deyilik, çünki bu məsələlərin çoxu D. Axundovun, 
C. Qiyasinin və başqa memarların əsərlərində geniş verilmişdir. Burada 
məqsədimiz yalnız İslamaqədər Azərbaycana qayıdan bozqır türklərin-
dən fərqli olaraq, oturaq yerli türk boylarının gəlişmiş tikinti kulturuna 
sahib olduğunu vurğulamaqdır. Doğuya miqrasiya edən türk boylarının 
oturaq yaşama keçənləri də Ön Asiyadan apardıqları gələnəklərlə yeni 
Atayurdlarda tikinti kulturunu gəlişdirmişlər.  

Azərbaycanda tikintidə işlənən gil, əhəng, kirəc, ağac, daş, metal bol 
idi. Hörgü üçün daş və bişmiş kərpicdən istifadə olunurdu, lakin daşı və 
bişmiş kərpic üçün gili olmayan bölgələrdə, özəlliklə aran yerlərində ti-
kinti materialı kimi saman qatılan palçıqdan istifadə olunurdu. Qəlibdən 
çıxan belə çiy kərpici günəşli havada qurudaraq tikintidə istifadə edirdi-
lər. Son zamanacan minillərlə davam etmiş bu gələnəkdə belə kərpiclər 
(ayıbalası) əsas tikinti materialı idi. 
                                                 
228 Ахундов, 1986, 275. 
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Urmu gölünün güneyində qədim Hasanlu qalasının xarabalığı qalıb. 
Burada üzə çıxan bina qalıqları içində üç mixi yazılı əşya tapılmışdır.227 
Yazıların birində m.ö. XIV 
əsrin əvvəli və ya ortasında 
yaşamış iki tarixi şəxsin adı 
vardır: Kadaşman-Enlil ad-
lı kassi çarı və Aşşuruballit 
adlı asur çarı. 

 Bu nədənlə Hasanlu 
qalasının tarixi daha öncəyə, 
son tunc çağına aid ola bilər. 
Hasanlu kulturu m.ö. VIII 
əsrdə urartuların işğalı ilə dağıdılmışdır. Dünyanın ən qədim şəhərlərin-
dən sayılan Ərbil isə 3-4 minildir ki, qədim görkəmilə bərabər adını da 
qoruyub saxlamışdır: 

                                                 
227 Daş qab üzərində «İdi ölkəsi (hökmdarının) Bauri sarayı» yazısı böyük əhəmiyət da-
şıyır, protoazər dilində idı «qut» (qutsal) və bauri «börü» sözləri vardır: İdı elbəyi Börü 
sarayı. Yaxud «Ölkə bəyinin kutsal Börü məbədi». Asur çarı III Salmanasarın vaxtında  
(m.ö.IX) yaxındakı Allabriya ölkəsinin bəyi «Allabriyalı yanzi Buri-yaş» adlanır. Urmu 
hövzəsində Bari-qalası da (Til-Bari, Bit-Bari) məlumdur (Дьяконов, 1956, 156-157). 
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Azər türklərinin dilində tikinti ilə bağlı şəhər, qəsəbə, paytaxt, pən-
cərə, hasar  kimi bir sıra sözlər başqa dillərdən alınmadır. Bu dildə koma, 
daş, dam sözləri olduğu kimi, antik dövr yazarlarının əsərlərində «məs-
kən, qəsəbə, kənd, bölgə» anlamlarında tas koma, koma, dem (demus) söz-
ləri işlənmişdir. Belə ki, yunanca koma, demos (əvvələr dam-os) termin-
ləri diqqəti çəkir, çünki bunlar azər və yunan dillərində ortaq söz kimi iş-
lənir. Ola bilər ki, azər dilində koma sözü yunan dilindən alınmadır. Antik 
çağda Hesix (Hesych) yunan sözlərini izah edərkən oba sözünün «kənd, 
qəsəbə» anlamını qeyd etmişdir. Spartada «uruq», «boy» anlamında isə 
oba sözü işlənirdi, bu sözün «kənd» mənası da vardı. Sparta 5 obadan 
ibarət idi.229 Görünür, bu söz də prototürklərdən yunan dilinə keçmişdir. 
Urartu dilində «ölkə» anlamında ebani sözünün işlənməsi də diqqəti çə-
kir. Belə ki, Ön Asiyaya gələn urartular bu sözü prototürklərdən (eb, oba) 
alıb öz dillərindəki -ni şəkilçisilə işlətmişdər.230 Latın dilində olan turris, 
urbis//orbis sözlərilə türk dillərindəki qala, şəhər, dairə anlamında olan 
tura, uram//ordu sözləri arasında məna eyniliyi, tərkib yaxınlığı aydın 
görünür. 

Qədim türk dilində şəhərə həm də balıq deyilmişdir, palçıq sözü ilə 
eyni kökdən olan bu söz doğu türklərin Beşbalıq, Toğubalıq, Ordubalıq, 
Sarıbalıq, Baybalıq şəhərlərinin adında vardır. İslamdan sonra artıq Ordu-
balıq adı «başkənd» anlamında işlənirdi. Olsun ki, Balakən və Beyləqan 
kimi bəzi adlar da bu sözlə yaranmışdır.  

Doğu türklər Balasaqun, Buqaraq (Buxara), Kaşqar və sair məşhur 
şəhərlər saldığı kimi, quzeyə gedən türk boylarının da erkən orta əsrlərdə 
Sarkel, İtil, Bulqar, Subar adlı və başqa məşhur şəhərləri vardı. Bu baxım-
dan, kəndləşmə-şəhərləşmə olayını təkcə Atayurdda qalan prototürklər 
deyil, başqa ölkələrə köçən türklərin böyük bir qismi də oralarda məskən 
salmış, oturaq yaşama keçən boylar da oturaq yaşamı yaşamışlar. 

Azərbaycanda Urartu və Sasani işğalları çağında hərbi qarnizonlar 
üçün salınmış bəzi qalalar sonradan böyüyüb şəhərə çevrilmişdir. Sasani 
şahlarının quzeydə tikdiyi Dərbənd qalası sonralar genişlənib «Dəmirqapı 
Dərbənd» adlandığı kimi, urartular da düşmən saydıqları protoazər az 
                                                 
229 Сергеев, 1948, 151;  Яйленко, 1990, 11-13. 
230 Ağasıoğlu, 1988, 40; 2011, 172. 
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Azərbaycan islamlaşma çağına artıq çoxəsrlik sınaqlarda oturuşmuş 
mükəmməl tikinti texnologiyası ilə daxil olmuş, bu çağlarda həm quzey, 
həm də güney bölgələrdə yeni memarlıq məktəbləri yaranmağa başlamış-
dır. IX-XIII əsr tikililəri keçmiş gələ-
nəklərə dayansa da, artıq yeniləşən 
türk-islam tikinti kulturu çalarları ilə 
seçilirdi. 

Yaşayış məskənlərilə bağlı 
türk dillərində şenlik, düşərgə, 
kerman, dam, balıq, tura, yurd, 
ev, oba, kənd, ordu, qışlaq kimi 
söz və terminlər yarandığı kimi, 
tikintinin təyinatı, növü və ele-
mentinə görə də bir sıra sözlər 
yaranmışdır: koma, xaqan otağı, 

saray, tapınaq, ağotağ, qaradam, ağdam, qala, qalaça, toyuq hini, it damı, 
samanlıq, ağıl, dəyə, körpü, bürc, özül, qurşaq, divar, çəpər, çadır, atma, 
çatma, artırma, sındırma, döşəmə, qapı, eşik, baca, taxca, alaçıq, kərtmə, 
tağ, köşk, tikmə, daşqura, qazma, ocaq, oda, otaq və sair. Əksər türk dil-
lərində daş, qum, gil, palçıq, torpaq (topraq), ağac, qamış kimi tikinti 
materiallarının adını bildirən sözlərin qalması onların prototürk çağında 
ortaya çıxdığını göstərir. 
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boylarının yaşadığı Ağrı ovalığında tikdiyi Erebuni (İrəvan), Arqiştixinili, 
Teyşebaini (Qızıl-təpə), Qaradağ ilə Təbriz arasında tikdiyi Sardurixorda 
adlı qalaların bəzisi sonralar böyüyüb şəhərə çevrilmişdir. Maraqlıdır ki, 
Erebuni və Sardurixorda qala adları yerli azər boylarının deyimilə urartu 
yazılarına düşmüşdür: Er-eb-(uni), Sardur(ix)-orda.  

Bu adlarda mötə-
rizə içində verdiyimiz 
urartu dilinin şəkilçilə-
rini nəzərə alanda ad-
larda «əsgər evi» (qar-
nizon) anlamı və Urar-
tu çarı «Sardurun orda-
sı» (Sardur ordugahı) 
anlamı görünür. Arazın 
bu tayında həmin Sar-
dur qalasının qənşəri 
sayılan Ordubad şəhəri 
yerləşir. Beləliklə, otu-
raq türklər şəhər, kənd 
yaşamında özünü gös-
tərən tikinti kulturuna 
sahibdir və bu kulturun 
tarixisə çox qədimlərə 
gedib çıxır. Azər türk-
ləri möhtəşəm məbəd tikintisinə meyl etməsələr də, böyük şəhərlər, uca 
və möhtəşəm qalalar tikməklə oturaq yaşamın göstəricilərini gerçəkləş-
dirmişlər.   

Oturaq yaşam prortotürk dilində landşaft bildirən sözlərdə də hiss 
olunur. Belə ki, Güney-Doğu Anadolu və Azərbaycanın qədim etnik sı-
nırı içində quru səhradan tutmuş alp çəmənliklərinə, aran yerlərindən buz 
bağlamış hündür dağlara, kollu yamaclardan qalın meşələrə qədər ayrı-
ayrı iqlim qurşağı vardır. Əksər türk dillərində işlənən yazı, çöl, düz, yer, 
alañ, dağ, daş, qum, toz, gil, qır, qaya, təpə, çay (özən), göl, dəniz, orman, 
arğu (dağarası dərə), qorum (dağdan tökülən daş yığını) kimi landşaftla 
bağlı sözlər ilkin Atayurdda yaranıb sonralar Avrasiyaya yayılmışdır. 
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Tikinti və oturaq yaşayışla bağlı gözdən keçirilən sözlərin bir qis-
mini areal izoqlosları baxımından sıralamaqla türklərin qədim əlaqələrinə 
aydınlıq gətirməyə yardım edən müqayisələr aparmaq olar. Bu qarşılaş-
dırma yozumsuz verilsə də, faktlar Urmu teoriyası baxımından öz önəmini 
aydın göstərir: 
Türk dillərində Ön Asiya və Avropa dillərində 
eb  «ev»  

eb,  oba 

 

É. sumeroqramı [é] «ev» oxunur (sumer)  

eba-ni «ölkə» (urartu)  

er-eb-uni > İrəvan «ər evi» (türk-urartu) 

Barq «bina», «tikinti» barak «tikinti» (rus), baraque (fransız) 

but, bud «boy» (topoformant) 

Qızılbud «qızlboyu (yurdu)» 

Sanqibut «zəngiboyu (yurdu)» 

É.bitu «ev», «tapınaq» (sumer) 

bit «ev», «yurd», Bit-Qizilbuda (asur) 

Bit-Sanqibuti «Zəngilərin yurdu» (asur) 

kurqan,  koruk É.KUR [ekurru] «tapınaq» (sumer) 

koma «kiçik ev, dam» koma «tikili, dam» (yunan) 

köşk kiosk (slav, rus) 

dam «kiçik ev, tavan» dem-us, dom «məskən, ev» (yunan, rus) 

otaq `wt`k [otak] (soqd), vataqa «çadır» (rus) 

oba «yurd» oba «kənd», «qəsəbə» (yunan, Spartada) 

or-du «düşərgə» or-bis «dairə»  (latın) 

ur-am  «şəhər», «küçə» ur-bis «şəhər» (latın) 

tura «qala, şəhər» turris «qala» (latın), Turuva (Troya) 

Əlbəttə, belə paralel sözlərin sayını xeyli artırmaq olardı, lakin qə-
dim türklərlə Ön Asiya, Aralıqdənizi bölgəsi və Avropa dilləri ilə əlaqəni 
verilən örnəklər kifayət qədər aydın əks etdirir. Belə ki, Ön Asiyada otu-
raq yaşamla bağlı sözləri buradan Avropaya və Altaya aparacaq boylar 
yalnız oraya köçən türklər ola bilərdi. Bu bölmədə tikinti ilə bağlı sözlər 
prototürklərin oturaq yaşamına aid etnolinqvistik bəlgə olmaqla yanaşı, 
həm də türk etnosunun Ön Asiya mənşəli olmasını bir daha sərgiləyir.  
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laqda m.ö.VI minildə mövcud olmuş Ceytun kulturu üzərində formalaş-
mışdı. Ona görə də Türkmənistan eneoliti m.ö.V-IV minilləri əhatə edir.233 
Buranın erkən eneolit yaşayış yerləri Aşqabad yaxınında Anau (I A) və Na-
mazqatəpə I hesab olunur və burada boyalı keramika gələnəyi Azərbay-
candan gəlmə sayılır. Orta Asiya eneolit abidələrilə Güney Azərbaycan-
İkiçayarası abidələri arasında ikitərəfli əlaqədə «batı kulturunun» doğuya 
təsiri açıq görünür, m.ö. IV minilin ortalarından abidələrin sinxron qatları 
arasındakı oxşarlıqların artması başlanır.234 

Son 10-12 minildə oturaq və ya köçəri yaşamdan asılı olmayaraq, 
insanların yaşam gündəmində iqtisadi maraq həmişə önəmli yer tutmuş-
dur, ancaq bu marağın təmin olunması oturaq toplumla köçəri toplum ara-
sında fərqli yönlərlə gerçəkləşmişdir və bu böyük zaman axarında bəşəri-
yətin sınağından keçən həmin yönlər prototürklərdən və onların davamı 
olan türk boylarından da yan ötməmişdir. Ön Asiyada yığım dönəmindən 
ürətim (istehsal) dönəminə keçən prototürklər sonralar əkin-biçinlə yanaşı 
evsəlləşdirdikləri heyvanları da saxlamaqla əkinçi-heyvandar təsərrüfatı 
ortaya çıxarmışlar ki, bunun da sonucu oturaq yaşama keçmək zərurəti 
yaratmışdı.  

Tarix boyunca zənginliyin yolu ürətimlə bağlı olduğundan, ürətim 
də oturaq yaşamla gerçəkləşdiyindən insanlar daha çox oturaq yaşamı üs-
tün saymış, ürətimi gəlişdirən alış-verişə önəm vermiş və bazar yerləri də 
oluşdurmuşlar. Ön Asiyadan miqrasiya edən türk boyları Orta Asiya üzə-
rindən doğuya getdikcə onlada ürətim kulturu zəifləsə də, tikinti gələnəyi 
və sənətkarlığın bəzi sahələri deqradasiyaya uğrasa da, yeni yurdlar salıb 
oturaq yaşama keçənlərdə əkinçilik, dəmirçilik davam etmişdir. Döğuya 
gedən türklər buralara əkin-biçin kulturu ilə bərabər metalişləmə gələnə-
                                                 
233 Енеолит СССР, 14. 
234 R.Daysona görə, Sialk III, 5-7 kompleksi m.ö. 3500-3000, Sialk IV isə m.ö. 3000-ci 
illərdən başlanır (Dyson, 225-237). Namazqa III erkən eneolit abidəsinin Azərbaycandakı 
Sialk III, 4-7 ilə sinxron olduğunu nəzərə alan V.M. Masson arxeoloqların batıdan doğuya 
«təsir» edən İkiçayarası lokal eneolit kulturların «hərəkətində gecikmə effekti» gördüyünü 
təsdiq edir (Массон, 1964, 224).    
    Anau I təbəqəsindən çıxan skeletlərin tədqiqi göstərir ki, burada əvvəlki dövrdəki kimi 
Azərbaycan əhalisindən fərqlənməyən doğu Aralıqdənizi avropoid tipi ilə yanaşı, dravi-
doid tip də vardır və onun burada üzə çıxması güneydən də (Elamdan?) gəlmələr oldu-
ğunu bildirir (Энеолит СССР, 20). 

 111 

Özbək tarixçisi Ş. S. Kamoliddin haqlı olaraq, özbək xalqının et-
nogenezindən yazan bir sıra tarixçinin Orta Asiya türklərinin yalnız IX-X 
əsrlərdə oturaq yaşama keçməsi kimi bilikdışı yanlış fikirlərini tənqid edir 
və özbək dilində pambıqçılıqla 
bağlı paxta, pamuk, quza, çıgit, 
çanak, taxılçılıq-əkinçilik, bağ-
bostanla bağlı buğday, burçaq 
(noxud),  arpa, tarik, aşliq, ba-
şak, ekin, uqur, kurqak, urqak 
(oraq), ketman, amaç (xış), bur, 
kabak, kavun, butak, yemişlik 
(bağça), yemiş, çaqşak (şaftalı),  
armut, açir (əncir), aliç, yiqaç 
(ağac), alma, erük, üzüm, dana 
(nar) və su qurğuları ilə bağlı 
teqirman, çaqir, tuqan, koruş, 
arik, damba kimi sözlərin otu-
raq yaşamla ortaya çıxdığını 
vurğulayır.231    

Əgər qədim şəhərsalma gələnəyinin miqrasiyasına baxsaq, aydın 
görünər ki, Ön Asiya (Anadolu, Suriya) dairəvi planlı çəhər yerləri sonra-
lar Orta Asiya, Ural-Sibir (Arkaim) bölgələrində ortaya çıxır. Görünür, 
Azərbaycan üzərindən doğuya gedən türk boylarının çoxu bozqır yaşamı-
na keçsələr də, bir qismi oturaq yaşamına şəhərsalma gələnəyi ilə davam 
etmişlər. Q. B. Zdanoviçdən sitat verən arxeoloq L. R. Kızlasov yazır ki, 
Əfqanıstanın quzeyi və Türkmənistan (Daşlı, Sapallı-təpə) qazıntılarında 
ortaya çıxan m.ö. II minilin ortalarına aid bəlgələr Ön Asiyadan doğuya 
olan köçü aydın göstərir.232 Ancaq doğuya köçlərin daha öncə olması da 
bəllidir, belə ki, Sialk II kulturu ilə Qorqanda Turəngtəpə abidəsi Azər-
baycan-Türkmənistan arasında eneolit dövrü əlaqələrini göstərir. Ümumi-
yətlə, Orta Asiyanın güney bölgələrində qeydə alınan eneolit abidələri 
əsasən Aşqabadın quzeyində Kopet-daq və Qaraqum arasındakı ensiz zo-

                                                 
231 Камолиддин, 2007;  (kungrad.com/history/etno/uzb). 
232 Кызласов, 2006, 130. 
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Ön Asiyada heyvandarlıq inkişaf etdikcə xam çöllərə də 
kütləvi axınlar çoxalırdı. Sonralar atçılığın ortaya çıxar-
dığı köçəri axınlar isə bütöv Avrasiyanın etnik xəritəsini 
dəyişdi. Köçəri elatını maqnit kimi çəkən otlu-ormanlı 
çay vadiləri, ətirli otlaqlar, çiçəkli dağlar və yaşıl talalı 

meşələr yeni-yeni yaylaqların, iqlimi xoş vadi və düzənliklərsə yeni-yeni 
qışlaqların salınmasına gətirib çıxarırdı.   
 Doğrudur, atayurddan dışarıya olan köçlər hələ m.ö. IV minildən 
bşlanmış, prototürk dili də o çağlarda dağılmışdı, ancaq o köçlər çox uzağa 
deyil, Orta Asiyanın yaxın bölgələrinə, Xəzərin quzey-doğu və quzey-batı 
bölgələrinə çatmışdı və iqlim dəyişməsi nədənilə başlanan həmin çöçlərlə 
gedən boylar bu bölgələrdə yeni yurd-yuva salıb, oturaq yaşamlarını davam 
etdirmişlər, ancaq m.ö. II minilin ortalarından başlanan ikinci böyük köç 
dalğası atçılığın inkişafı ilə gerçəkləşdi və bu köçlər artıq çox uzaq böl-
gələrə gedib çatdı, bozqır yaşamı da bu köçlərin nətiçəsində yarandı. 

Qlobal iqlim dəyişmələri daha əvvəllər olduğu kimi, m.ö. XIII yü-
zildə də prototürk boylarının Dəclə yaxalarından və Azərbaycandan axın-
axın Güney Sibir bozqırlarına üz tutması ilə nəticələndi. Onda ki qoca da, 
arvad-uşaq da ata mindi, o çağdan da əsl köçəri dünyası başlandı. Əslində, 
atçılıqla bozqır-çöl yaşamı bir-biriylə ilgili ortaya çıxan həyat tərzi olub, 
türk ellərinin bütöv Avrasiya çöllərinə sürətlə yayılmasının başlıca səbəb-
lərindəndir. İkinci köç dalğası ilə quzey və doğu yönlərə köçən türk boy-
larının bəzisi yeni yurdlarında oturaq və yarımköçəri yaşamla keçindilər, 
bəzi boylar isə qonar-köçər bozqır yaşamını mənimsədilər. 

Bozqır 
kulturu 
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yini də aparmışlar. Güney Sibirdə zəngin filiz yataqları buradakı mədən-
lərdən metal əldə olunmasına və dəmirçilik sənətinin gəlişməsinə imkan 
yaratmışdır. Hun çağında Altayda Çulışman kanalı, Göytürk çağında Tötö 
kanalı çəkilməsi, Kapqan kağanın VII əsrin sonunda Cindən tonlarla to-
xumluq, minlərlə əkinçilik aləti alması bəllidir. 

İlk türk dövlətləri oturaq yaşamla ortaya çıxdığı üçün sonrakı bozqır 
türklərinin qurduğu el qurumlarından fərqlənsə də, hər iki qurumda ortaq 
dəyərlər vardı, belə ki, könüllü itaət, ortaq hüquq və mülkiyət özgürlüyü, 
güclü ailə bağı, əxlaq normalarına və törəyə sayqı türk dövlətçilik gələnə-
yinin özəlliyi idi. El quran türklərin tabeçiliyinə girən başqa xalqların da 
ekonomik özgürlüyü mühafizə olunurdu, onların inancına, dilinə təcavüz 
edilmirdi. Örnəyin, Xəzər elinin başkəndində kilisə, sinaqoq, məsçid türk 
tanrıçılıq inancı ilə yanaşı fəaliyət göstərirdi.235  

Atayurdda oturaq türklərin bir qismi sonra yaylaq-qışlaq yaşamına 
keçmişdir. Sumer yazılı qaynaqlarından bəlli olur ki, hələ protoazər boy-
ları Arattada dəmyə əkin və maldarlıqla məşğul olurdu. Dəmyə əkinçiliklə 
məşğul olan kəndlilərin asudə vaxtı çox olduğu üçün onlardan bir qismi-
nin yaylağa köçmə imkanı olurdu və yaylaq-qışlaq yaşamına alışmış belə 
ailələrin heyvanları çoxaldıqca yeni yaylaq yerlərinə keçmək zərurəti ya-
ranırdı. Belə otlaqlar axtarışı onları zaman-zaman öncəki yurdlarından çox 
uzaqlara aparıb çıxarırdı ki, bu da bozqır yaşamının yaranması ilə sonuc-
lanırdı. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
235 Oturaq türklərin atayurdda m.ö. III-I minillərdə qurduğu dövlətlərdən (eldən) III Bitik-
də geniş bəhs olunmuşdur: Aratta, Lulu, Qut, Turuk, Subar, Kuman, Güney bəylikləri, 
Mana, Mada, Azərbiqan, Alban (Aran).  
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Xakas bölgələrində şəhər və ya kənd tipli yaşayış məskəni olmayıb. Bu 
çağlarda yalnız böyük (meqalit) daşlardan qurulan daş hasarlı tikililərsə 
tapınaq yerlərı idi, lakin bu tikililər həm də müvəqqəti sığınaq yeri, mü-
dafiə qlaçaları ola bilərdi. Həm də bu regionda məskunlaşan türk boyları 
elliklə köçəri maldar deyildi, onların içində metallurgiyanı mükəmməl 
bilən sənətkarlar da vardı. Ağacişləmə, metalişləmə, dulusçuluq sahələri 
isə oturaq yaşam tələbatını artıran amildir. Eyni bölgədə oturaq və köçəri 
türklərin olduğunu vurğulayan İbn al Fakih belə yazırdı: «Türklər müxtə-
lifdir: Səmərqənd ətrafında qədim türklərdən sayılan karluk türkləri yaşa-
yır, bazkişilər böyük saqqal saxlayır, peçeneq, şaqar (saqar) və toquzoquz-
lar köçəri türklərindəndir, türgeşlərin evləri, kəndləri var».237   

Bozqır yaşamında klassik anlamda feodalizm olmur, çünki hər kə-
sin torpaq, mal-mülk hüququ vardı. Sadəcə, türk törəsilə qorunan bu var-
dövlət birində az, digərində çox idi, birinin yararlandığı torpaq çox geniş 
əraziləri, o birinin torpağı az ərazini əhatə edirdi. Bozqır türklərinin bölgə 
və ölkə bəyləri sadə xalqdan çox da fərqlənməyən yaşam tərzinə üstünlük 
verdikləri üçün yaşadıqları evlər möhtəşəm tikililər deyil, sadə tikililər idi, 
ona görə də belə tikililərin yeri indi bilinmir. Bozqır yaşamına keçən boy-
larda oturaq yaşam terminologiyası zəifləsə də, tam unudulmadı, bəzi ter-
minlərdə etnoqrafik durumla bağlı yeni məna çaları ön plana keçıb daha 
işlək sözə çevrildi. Belə ki, yeni köçəri yaşamında aktivləşən tura, köşk, 
ağac ev, alaçıq, çadır kimi sözlərin əvvəlki stabil oturaq qurumdakı se-
mantikası yeri dəyişilə bilən, müvəqqəti düşərgələrə daşına bilən qurğu 
anlamına transfer olundu. Belə düşərgələrsə şəraitdən asılı olaraq qısa və 
ya uzun müddət üçün salınırdı. Altayda qazıntı aparan arxeoloqlara görə, 
dendroxronoloji metodla əldə edilmiş son göstəricilər Pazırıq kurqanları 
ilə Ukokun bütün basırıqlarının otuz ildən bir az artıq mövcud olduğunu 
ortaya çıxarır ki, bu da bir-iki nəslə aid zaman ölçüsüdür.238 Deməli, bura-
da kurqan basırıqları olan qonar-köçər saqa boyu bu bölgədə 30-35 il otu-
randan sonra yenidən yerini dəyişmişdir. İstənilən vaxtda belə yerdəyişmə 
üçün bozqır türklərinin illərlə sınaqdan keçmiş hər çür imkanı vardı. 

                                                 
237 Ибн ал-Факих, 1993, 44. 
238 Полосьмак Н. В., Баркова Л. Л. 2005, 131. 
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Göründüyü kimi, müxtəlif çağlarda atayurddan quzey və doğu yön-
lərə olan iki böyük miqrasiya türklərin Avrasiyaya yayılması ilə, həm də 
onların oturaq və köçəri yaşam ilə nəticələndi. Oturaq türklərlə köçəri 
türklər arasında bir fərq də onların adlandırılmasında özünü göstərir, belə 
ki, oruraq türklər daha çox yaşadığı bölgənin, şəhər-kəndin adı ilə, köçəri-
lər isə uruq-boy adları ilə tanınırdı. Güney Sibir boyunca Avropanın güney-
doğu bölgələrinə uzanan və sonralar Qıpçaq çölü adlanacaq bozqır (step)  
zolağı boyunca qonar-köçər yaşamlı türk boyları daima hərəkətdə olmuş, 
zaman-zaman batıdan doğuya, doğudan batıya üz tutmuşlar. 

Doğrudur, Ön Asiyadan doğuya miqrasiya edən prototürk boyları 
Orta Asiya və Doğu Türküstan (Uyğur eli) bölgələrində oturub şəhərləşmə 
kulturunu davam etdirdiyi kimi daha doğuya gedən boylarda belə durum 
görünmür, ancaq burada da müəyən fəsillərdə düşərgə, qışlaq və ya mü-
vəqqəti yaşayış məskəni ağacdan qurulan evlərlə (aqas ib, tura, alaçıq) 
gerçəkləşirdi. Baykalyanı bölgədən Lena çayı boyunca quzeyə qalxan 
saxa boyları da yeni yurdlarında ildə iki dəfə köç gələnəyini saxlayaraq, 
yaylaq-qışlaq yaşamını davam etdirmişlər.236 Yeniseydə Taşebi (Daş ev) 
qalasının ətrafına m.ö. I əsrdə bura gələn hunlar torpaqdan (palçıq) divar 
ucaltmışdı.13 Bəzi arxeoloqlara görə, bu tikili və uyğurların VIII yüzildə 
Tuvadakı palçıq divarlı qalası istisna olmaqla, orta əsrlərəcən Altay, Tuva, 
                                                 
236 РИН, 1968, 202. 
13 Кызласовa, 2001, 115-120. 
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edə bilər. Yaylaq-qışlaq yaşamı isə iki türlüdür: oturaq yaşamlı kəndli is-
tilər düşəndə azsaylı iri və ya xırdabuynuzlu heyvanlarını da götürüb bir 
neçə aylığa yaylağa qalxır, sonra evinə dönüb əsas işilə məşğul olur, digər 
yaylaq yaşamı isə ancaq heyvandarlıqla məşğul olanlara aiddir, onlar yazın 
yaylaqda, qışın kənddə və ya ayrıca qışlaqda yarımköçəri yaşamı ilə yaşa-
yırlar. Azərbaycanda minillər öncə başlanmış hər iki yaylaq-qışlaq yaşam 
türü bugün də davam etməkdədir. Güneydə qaşqaylar, bəzi şahsevən boy-
ları, quzeydə tərəkəmə, padar boyları yarımköçəri elat kimi tanınır. Başqa 
türk ölkələrində də belə yarımköçəri boylar vardır, örnəyin, Dağıstandakı 
padar adlanan azər türklərinin qışlağı Muğandadır, Türkiyədə də yörüklər 
yarımköçərilərdir. Görünür, ilk dəfə yarımköçəri türkmənlərlə qarşılaşan 
ərəblər onlara türkmən adının ərəbcə cəmi olan tərəkəmə demişlər və bu 
etnoqrafik termin o çağdan yarımköçəri anlamında işlənir.   

Köçəri maldarlıq torpaq mülkiyəti olmayan toplumdur, onlar Ərə-
bistan çöllərində olduğu kimi, ilboyu mövsümi yerdəyişmələrlə keçinir, 
çadır və alaçıqlarda yaşayırlar. Bu tip köçərilər Azərbaycanda yoxdur, bura 
qayıdan bozqır yaşamlı boylar da yaşam tərzini yarımköçəri durumuna 
uyğunlaşdırmışlar. Azərbaycanda bozqır, qonar-köçər yaşamı deyil, qədim 
çağlardan bugünəcən davam edən yaylaq-qışlaq yaşamına üstünlük veril-
miş, hər soyun da öz dədə-baba yaylaq yerı olmuşdur.241 

 
 

                                                 
241 Örnəyin, Vedi dağlarında, bir tərəfi Göycə gölünə açılan yaylaqlarda, Qaragöl təpəsi 
yaxalarında, Əyricə, Cığın gölü, Məngük yaylaqlarında hər ailənin, soy və boyun özəl 
yaylaq yurdları vardı: Ağasıbəyli yurdu, Dibyurd, Qırxbulaq, Qanlıyurd, Kərbəlayı İsma-
yılın yurdu, Gümüşün yurdu, Dəvəli yurdu, Xudu bəyin yurdu, Məmməd bəyin yurdu, 
Adıyaman, Gözəldərə, Aşağı//Yuxarı Qaranlıq, Alçalı, Qızıl xaraba, Dəlikdaş Qızıl xa-
raba, Arxaşan, Dikdaş (Bədir bəyin yurdu), Kəsikbaş, Atdaşı, Tikanlı (Usuboğlu İsma-
yılın yurdu), Taplar, Aynalı, Qanlıca kimi onlarla yaylaq yeri vedililərin yupdları idi. 
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Saqaların keçə ilə örtülü dörd və altı təkərli arabalarda köç etdiyini 
vurğulayan Hippokrat yazır: «Bu arabalara iki və üç cüt buynuzsuz öküz 
qoşulur, soyuqdan onların buynuzu yaranmır. Köç vaxtı kişilər ata minir, 
qadınlar isə belə arabalarda gedir; onların ardınca qoyun sürüləri, sığırlar 
və at ilxıları gedir. Onlar bir yerdə o çağacan oturur ki, buranın otu hey-
vanlara bəhs edir, elə ki ot tükənib çatışmır, başqa yerə keçirlər. Özlərisə 
qaynadılmış ətlə keçinir, at südü içir və ippak (əppək) yeyirlər. Skithlərin 
adətləri və yaşam tərzi belədir».239  

Qədim qaynaqlarla tanış olandan sonra Cavaharlal Nehru miladdan 
öncə Hindistana olan belə köçlərdən danışarkən onların istila məqsədilə 
deyil, yeni otlaqlar arayışı ilə bağlı olduğunu yazırdı: «... sonra saqa axını 
başlandı, onlar çox idi, Hindistanın bütöv quzey-batısına yayıldılar. Saqa-
lar türklərin böyük köçəri boylarından idi».240 Burada özəlliklə vurğulanan 
«saqalar türk kökənli köçərilər idi» bəlgəsi qədim qaynaqdan alınmışdı.  

Türklərin köçəri qoluna saqa (skit) deyilməsi antik çağ yazarların-
dan başlayıb Bizans çağı boyunca, sonralar da XIX yüzilə qədər davam 
etmişdir, ancaq bu yüzildən başlayaraq, saqaları irandill və son vaxtlar da 
slav dilli xalq kimi verməyə cəhd eilir. Burada az da olsa, həqiqət vardır, 
çünki saqa elbəylərinin qurduğu elliklər, bəyliklər böyük ərazilərə nəza-
rət edirdi və bu ərazilərdə, təbii ki, ancaq türklər deyil, qafqazdill, slav-
dilli, irandill, finuqordill və başqa xalqlar da yaşayırdı, saqa etnoqrafik 
kulturu dairəsində olanların ümumi saqa (skit) adı altında tanınması do-
ğaldır. Bu anlamda, bir sıra xalqın Saqa dönəmində öz tarixini araşdırma 
haqqı var, ancaq bu da gözardı edilməməlidir ki, həmin çağlarda bir çox 
türk boyları da saqa adı ilə verilirdi və ilk qonar-köçər bozqır yaşamına 
keçib Avrasiyanı dolanan saqalar Ön Asiyadan (Araz qıyılarından) çıxan 
türk boyları idi, onların bir çox yerdə dövlət quran baş eli, elitası da yunan 
yazılarında basilei skuthai (başel, elbəyi saqalar) adlanırdı.  

Bozqır yaşamı ilə yaylaq-qışlaq yaşamını da fərqləndirmək gərəkir, 
belə ki, qonar-köçər bozqır yaşamı daim hərəkətdədir, qonub oturduqları 
yerdə bir müddət qalandan sonra yerlərini dəyişirlər, oturum müddəti isə 
doğal və geosiyasi şəraitdən asılı olaraq bir-iki ildən yüz ilə qədər davam 
                                                 
239 Скифы, 1992, 88-89; (Hippokrat, 25). 
240 Неру, 1981, 129. 



118 119
 120 

bar boyları metalişləmə sənətini yaxşı bilirdi, subar dəmirçilərinin hazırla-
dığı zirehli yaraqlar, qılıç-qalxan, mızrak-cida, ox ucluğu dəmrən və at ta-
kımları çox məşhur idi, bunu o çağın qaynaqları da qeyd etmişdir. Bozqır 
boylarında lazım olan dəriçilik (dabbaq), dulusçuluq, ağacişləmə nəsnələ-
rini, atçılıq takımlarını yapan ustalar vardı.  

O çağlarda Ukrayna-Rusya çollərində at oynadan bozqır türklərinin 
dilindən slav dillərinə bozqır yaşamı ilə bağlı yüzlərlə etnoqrafik söz ke-
çib, təkcə rus dilinə keçən laçuqa (alaçıq), şater (çadır), çaban, koçevka 
(köç), koçevat (köçmək), başmak, başlık, kaftan, şarovar (şalvar), ştanı 
(içdon), utyuk (ütü) kimi onlarla etnoqrafik söz əsas lüğət tərkibində aktiv 
işlənir, bu dildə atçılıq terminologiyası əsasən türk sözlərindən ibarətdir.  

Bozqır (və ya çoban, nomad) kulturu deyərkən, heç də bu kulturun 
bəsit zövqlü etnoqrafik gələnəkləri ehtiva etməsi düşünülməməlidir, belə 
ki, yüksək ovqatlı rəqsi, musiqisi, dərin məzmunlu eposları olan bu toplum 
Ön Asiyadan Sibirin güney bozqırlarına 
apardıqları añ üslublu sənət nəsnələrini 
burada daha da təkmilləşdirmişdi, özəl-
liklə, Avropanın güneyində Azaq, Qara 
dəniz qıyılarında yunan kaloniyaları ilə 
əlaqələr nəsnələrin incə zövqlə stilizə 
olunmuş gözəl görənəkləri gəlişmişdi.  

Bugün dünya muzeylərində Saqa 
əl sənəti kimi tanınan şedevr sənət əsər-
ləri bozqır yaşamının müxtəlif etnoqra-
fik görüntülərini əks etdirməklə həm də 
tarixi bəlgələr kimi diqqəti çəkir. Burada 
türk mifoloji motivlərindən, qəhrəman-
lıq dastanlarında süjet və personajlardan 
tutmuş savaş, ov, məişət və təssərrüfat 
səhnələrinə qədər müxtəlif görüntülərə 
yer verilmişdir. Bəzək-düzək nəsnələri 
ilə yanaşı, qızıl-gümüş qab-qacaq, özəl-
liklə añ başlı qədəh (ayaq) türləri gözəl 
sənət örnəkləridir.  
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Sosial qurum və təsərrüfatın konservativliyi köçəri boylarda daha 
güclü və davamlıdır. Belə ki, m.ö. III-II əsrdə hunların siyasi-iqtisadi və 
ictimai durumu ilə XI-XII əsr monqol cəmiyətinin durumunu eyni sayan 
S.Y. Tolıbekov yazır ki, Orta Asiya köçərilərinin X əsrdəki durumu ilə 
XIX əsrdə Sırdərya vilayəti köçərilərinin durumu, həyat tərzi və istehsal 
fəaliyəti bir-birindən fərqlənmir.242 

Bozqır yaşamlı boyların təsərrüfatı əsasən qoyunçuluq və atçılıq idi, 
ancaq bəzi boyların at ilxıları, qoyun sürüləri yanında sığır, qatır, dəvə də 
olurdu, İbn Fadlana görə, oğuzlar arasında 10 min atı, 100 min qoyunu 
olan kişilər vardı. Onlar çöl quşlarını ovlasalar da, evdə toyuq-cücə saxla-
mazdılar, bu nədənlə onların quşçuluq təsərrüfatı olmazdı. Bozqır yaşamı 
ovçuluq üçün geniş imkan yaratmışdı, ovçuluq təkcə yeyəcək-geyəcək  
üçün deyi, həm də savaşlar üçün məşq amacı daşıyırdı. Oturaq yaşamdan 
fərqli olaraq, qonar-köçər bozqır yaşamında kəndləşmə gələnəyi yaranmır-
dı, çünki qala tikmə, kənd salma əsrlərlə formalaşmış bozqır yaşamından 
imtina etməyə, yaşam tərzini dəyişməyə səbəb olurdu, ona görə də həssas 
sosial-psixoloji ovqat belə dəyişmələrə əlacsız qalanda, nadir hallarda im-
kan verirdi. Bunun örnəyi Göytürk çağında xaqanın buddizmi qəbul edib, 
qalalar tikmək istəyinə qarşı bilgə və toplumun təpkisində aydın görünür. 

Bozqır boyları dəvə, qoyun-keçi kimi ev heyvanlarının tükündən, 
yunundan toxunan pal-paltar geydikləri kimi, dələ, samur, tülkü, təkə və 
sığır dərisindən də geyim-kecim, papaq-ayaqqabı üçün istifadə edirdilər. 
Geyim formaları onlara aid qab-qacaq üzərindəki rəsmlərdə aydın görünür. 
Toxuculuq oturaq boylardakı kimi olmasa da, kətan, bez, qumaş parçalar, 
xalı-xalça, kilim-palaz toxunurdu. Zərif iç donu geyən bu köçərilər ütüdən 
də istifadə edirdi. Bozqır yaşamına qədər uzun ətəkli paltar geyən türklərin 
günü at üstündə keçən bozqırlı köçəriləri 
artıq yeni geyim türü kimi icad etdikləri 
şalvarı geyirdilər. Arkan, catı, kəndir hö-
rür, keçi qəzilindən yapıncı (kəpənək) və 
keçə yapırdılar. Baçarıqlı yapıncı yapan-
ları olan bəzi boya kəpənəkçi də deyirdi-
lər. Köçəri yaşamlı türklər, özəlliklə su-

                                                 
242 Толыбеков, 1971, 53, 220. 
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sayılan birlik ve bərabərliyin qorunduğu bərabər bölüşümü olan mülkiyət 
ortaqlığı vardı. Saqa boylarından danışan bəzi antik çağ yazarı onların 
içində kumıs içən türk boylarını fərqləndirirdilər. Efordan örnək verən 
Strabon da belə yazırdı: «Köçəri skitlərin içində at südü (kumıs) içən 
boylar var ki, onlar öz ədalətilə başqalarından üstündür».243 Bu nədənlə, 
türklərin qurduğu ellərdə qul olmurdu, özəlliklə, bozqır yaşamında qul 
əməyinə ehtiyaç da yox idi. 

Bozqır türk elində yağma gələnəyi vardı. Yağmaya, əsasən, qurulan 
elin, bəyliyin yönətimi altına girmək istəməyən türklər və ya başqa boy-
lar məruz qalırdılar, belə ki, yağma edənlər bunu savaş təzminatı sayır-
dılar, buna barınta//barımta da deyilirdi. Azərbaycana qayıdan saqa (dış-
oğuz) boylarının m.ö.VII yüzildə burada yerli iç-oğuzlarla qurduğu el də 
yağma akınları edirdi. Herodot bu Saqa elinin akınlarını, ətraf xalqlardan 
vergi aldığını yazırdı.244 Ancaq yağma gələnəyi Azərbaycanda daha qə-
dim çağlardan vardı, örnəyin, Urmu gölünün güneyində oturaq türklərin 
Turuk bəyliyi m.ö. XIX-XVIII yüzillərdə asurlarla vuruşur və vaxtaşırı 
Dəclənin sahil bölgələrini yağmalayırdı.  

Türk boylarının gəlir qaynaqlarından biri də torpaqbasdı və keçiş 
vergiləri toplaması idi, çünki «İpək yolu» üzərində alış-veriş, bazar yerlə-
rinin güvənliyi, buradan keçən yollara nəzarət türklərdən asılı idi. Doğu 
türklər alış-veriş yerlərindən alınan baca, vergiyə salık deyirdilər. Rus di-
lində tenge, tamqa, tavar, tamojnya (kömrük), vyuk (yük) kimi onlarla söz 
o çağlardan qalmadır. 

Bozkır yaşamında olan boylar hər an təhlükə ilə qarşılaşa bilirdi, 
çünki açıq alanlarda yaşadıqları üçün qəfil ortaya çıxıb her şeyi yox edə 
bilən düşmənin hansı tərəfdən və nə vaxt ortaya çıxması bəlli deyildi. Bu 
nədənlə bozqır türkləri hər an savaşa, ailələrin can güvənliyini qorumağa, 
mal-heyvanın yağmalanmasının qarşısını ala bilməyə hazır olmalıydılar. 
Bu durumda yaşayan bozqır boylarında cəld toparlanma başarısı, müdafiə 
və hücum taktikaları, sürətli təşkilatlanma, vahid komandaya tabe olma, 
igidlik, alplıq kimi özəlliklər yaranmışdır. Yaxın bölgələrdə yaşayan otu-
raq türk boyları birləşib bölgəsəl ellər (bəylik, xanlıq, ellik, xaqanlıq) qur-
                                                 
243 Strabon, VI. III. 9.  
244 Herodot, I. 106. 
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Dastan yaradıcılığı köcəri yaşamında önəmli yer tutur, burada əsas 
ideologiya toplumun mobil, dinamik durumunu gündəmdə tutmaq, savaş 
səhnələrilə igidlik, ərənlik kulturunu sevdirmək amacı güdülür. Çox böyük 
ölçüdə olan belə eposları yayıb yaşadan ozanlara toplumda böyük sayqı və 
özan sənətinə böyük sevgi vardı. Bozqır toplumda türkülər oxunar, çeşidli 
yallılar və «köçəri» rəqsi kimi oynaq rəqslər oynanardı.  

Ön Asiyadan doğu və quzey yönlərə gedən türk boyları təkcə şifahi 
söz sənətini deyil, yazı kulturunu da aparmışdılar. Örnəyin, bir müddət 
Turfan bölgəsində Koçuda oturan oğuz (saqa) boyu indiki Almata yaxınlı-
ğına köçəndən sonra burada bəyin və ya elbəyin 16-18 yaşlı qızının dəfn 
olunduğu kurqana qoyulan qab üzərində keçmiş yurdu xatırladan sözlər 
yazılmışdır: «Koçu añısı 
ağ ebi oquz ər içiñ Oqus-
gü çizib». Bu Issık yazısı 
2500 il öncə oğuz (saqa) 
dilində yazılmışdır.  

Bozqır yasamlı qonar-köçər türklər qonduqları düşərgədə barınmaq 
üçün çox sürətlə çadırlarını qura bildiyi kimi, həmin cəldliklə də sökülən 
çadırlarını yığışdırıb təhlükə gözlənən düşərgədən ayrıla bilirdilər. Barınaq 
yerlərində qurulan çadırlardan 
bir kənd görüntüsü yaransa da, 
zamanın axarında belə «kəndin» 
izi-tozu qalmır, burada əgər daş-
qaya varsa, yalnız onların üzərin-
də boy-soy damğaları, qayaüstü 
rəsmlər qalır, bir də arxada bura-
xıb getdikləri kurqanlar, daşba-
balar, balballar qalır.   

Türk dövlətlərinə məxsus 
tolerantlıq, hüquq bərabərliyi və 
ədalətə verilən önəm türk törəsi-
nə uyğun yönətimlə bağlı idi, 
özəlliklə, bozqır yaşamında bu 
törə daha mükəmməl işləyir, 
çünki burada ədalətin təməli 
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Beləliklə, Urmu teoriyası baxımından, türklərin tarixi keçmişilə ya-
xından tanış olduqca, onların müxtəlif yaşam tərzilə bu tarixi yaşadıqları 
aydın görünür. Oturaq, yaylaq-qışlaq, yarımköçəri və qonar-köçər yaşam 
növlərinin özündə də çeşitli türləri vardır.245 Bir də, köçdən köçə fərq var, 
biri oturaq toplumun yaşam tərzini dəyişmədən atayurddan miqrasiya et-
məsidir ki, bunlara köçəri deyilməz, o biri köç isə vaxtaşırı yerini dəyişən 
qonar-köçər yaşam tərzidir, bunlara köçəri, köçəbə deyilər. 

Zaman-zaman Azərbaycana qayıdan bozqır yaşamlı boylar buraya 
gətirdikləri bozqır kulturunu çox yaşada bilmədilər, onların bir qismi geri 
qayıtsa da, çoxusu yerli soydaşlarının oturaq və yaylaq-qışlaq yaşamına 
uyğunlaşmağa məcbur oldu. Bu olaylar IX-XII yüzillərdə Orta Asiyadan 
qayıdan oğuz-türkmən boylarında özünü göstərdiyi kimi, daha öncə Qaf-
qazın ötəsindən qayıdan saqa-qamər, hun, buntürk, gögər, subar, ağacəri 
va sair boyların da burada yerli yaşama uyğunlaşması ilə sonuclanmışdır. 
Ata yurda belə qayıtmalar bir tərəfdən Azərbaycanda türklərin sıxlığını 
artırmış, o biri tərəfdən oturaq və köçəri türk etnoqrafik kulturunun qovuş-
ması olayı başlamışdır. Oturaq-köçəri kulturun sintezi bütün sahələri əhatə 
etdiyindən söz sənəti, musiqi, yemək, geyim, heyvandarlıq daha da zən-
ginləşmiş və qonşu xalqların da etnoqrafiyasına bu kulturun güclü təsiri 
olmuşdur, bu nədənlə qonşu xalqların etnoqrafik söz yatırı türkizmlərlə 
dolmuşdur.      

Xalqları bədəvi və mədəni deyə iki türə ayıran İbn Haldunun görü-
şünü türklərə şamil etmək olmaz, çünki türk xalqının ən azı son 5 minildə 
həm oturaq, həm də köçəri boyları olub. Özəlliklə, prototürk yurdundan 
heç vaxt çıxmayan türk boyları, o cümlədən azər türkləri heç vaxt köçəri 
olmayıblar, buradan miqrasiya edənlərin də böyük hissəsi yeni yurdlarda 
oturaq yaşamlarını davam etdirib, bir qismi də köçəri yaşama keçib. Bəzi 
elmi ədəbiyatda türkləri yalnız köçəri xalq kimi verənlər isə, sadəcə türk 
tarixinin gerçək axarını bilməyən və ya gerçək tarixi öyrənib bilmək istə-
məyənlərdir.  
 
 

                                                 
245 Köçərilik haqqında II bitikdə «Tarixi köçlər» bölməsində geniş məlumat verilmişdir. 
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duqları kimi, yaxın bölgələrdə bozqır yaşamı ilə keçinən türk boyları da 
ortaq çıxarları uğrunda birləşib ortaq el (dövlət) qurur, müdafiə, qorunma, 
ticarət yollarını nəzarət altına alma yönündə birgə hərəkət edirdilər.  

Bozqır türklərinin qurduğu böyük ellər (dövlətlər) bir neçə boyun 
konfederasiyası qurumunda olurdu və təsiri altında olan ərazinin uzunluğu 
min kilometri keçirdi. Belə ellər o vaxtacan davam edirdi ki, artıq başqa 
bir bölgədə analoji quruma ehtiyac yaranırdı. Beləliklə, bozqır yaşamında 
yaranan türk dövlətləri ayrı-ayrı adlar daşısa da, bir-birinin davamı idi və 
bunların qurulub dağılmasının müxtəlif iç və dış səbəbləri olurdu, bəzən 
də biri digərini zor gücünə çökərdirdi. Saqa çağından islamaqədər bunun 
çoxlu örnəkləri vardır. Oturaq türk boylarından fərqli olaraq, çevikliyi və 
təpərilə seçilən bozqır türk boylarının tarixboyu qurduğu yüzlərlə dövlətin 
Avrasiya xalqlarının tarixində önəmli rolu olmuşdur. 

Bozqır türklərində hər kəs əskər 
sayılırdı, onlarda sivil-ordu ayırımı yox 
idi, belə ki, ordu xalq, xalq ordu idi, zə-
rurət olanda qadınlar da atlanıb savaşa 
qoşulurdu. Ona görə, uşaqlar da körpə 
yaşlarından at minməyə alışdırılırdı:  

Toplumda hər bir dəliqanlıya ər 
adı ilə atını eyni vaxtda verirdilər, das-
tanlarda da igidlərin adı atları ilə birlik-
də çəkilir, igidliksə çox şərəfli sayılırdı. 
Ordu konfederasiyada olan boyların atlı 
alaylarından oluşurdu və 10-dan 10 minə (tümənə) qədər onluq sistemilə 
qurulrudu. Bu orduların savaş uranı Bozqurd idi, bir rus salnaməsində 
savaş öncəsi Bonyakın qurd kimi ulayıb qurddan cavab alması çox 
gözəl təsvir olunmuşdur. 

Bozqır türklərinin öz ordusunda muzdlu əskəri olmurdu, ancaq bu 
ordudan istifadə etmək istəyən başqa-başqa dövlətlərə bozqır atlı alayları 
pul qarşılığında yardım edirdi. Atlı türk döyüşçüləri savaşda yay-ox, nizə-
cida, qılınc-xəncər kimi silahlardan, kəmənddən məharətlə istifadə edirdi. 
Savaş vaxtı at üzərində geriyə ox atma qurd oyunu və ya Turan taktikası 
deyilən üsul türk atlı döyüşçülərini bütöv Avrasiyada məşhurlaşdırmışdı. 
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yən yazıların ortaya çıxması bunu aydın əks etdirir. Bu təsiri Q. Çayld 
«lazurit yolunu nəzarət altına alma» kimi qiymətləndirir. Güman ki, bu-
rada elam tacirlərinin məhəlləsi varmış. Sonralar İpək yolu üzərində yerlə-
şən Azərbaycan şəhərlərində barter ticarəti ilə yanaşı pulla alqı-satqı tica-
rəti də ortaya çıxmışdı. Əlbəttə, burada təsərrüfat növlərinin hamısından 
danışmaq imkanı məhduddur, buna ehtiyac da yoxdur, ancaq azər türklə-
rinin oturaq yaşamını sərgiləyən bəzi məsələlərə ayrıca başlıq altında qısa 
da olsa, toxunmaq gərəkir.  

Arıçılıq. Azərbaycanda qədim zamanlardan mövcud olan arıçılıq 
təsərrüfatı öz ilkəl durumunu son əsrlərə qədər saxlamışdı. Qazax bölgə-
sində Sarıtəpə məskənindən üzə çıxan tunc çağının sonuna aid qabda bal 
qalığının olması və ayrı-ayrı bölgələrin arxeoloji qazıntılarında arı mumun-
dan müxtəlif formalı qəliblərin tapılması göstərir ki, azərbaycanlılar m.ö. 
III minildən üzübəri arı mumundan istifadə etmişlər. Arı ailəsində vəzifə 
bölgüsü, iyerarxiya arıçılıqla məşğul olanlara yaxşı bəllidir.247 Arı balın-
dan və mumundan bəhrələnməyi öyrənmiş insanlar daş dövründən meşə-
lərdə yabanı şəkildə ağac koğuşlarında, qaya və mağaralarda yuva qurmuş 
arıların balını və mumunu əldə etməyin yolunu bilirdi.  

Azərbaycanda yabanı yaşayan arıların çoxluğu, koğuşlarda yarpaq-
lardan süzülən balın bolluğu haqqında bilgi verən antik və orta çağ yazar-
ları arıların gil qablarda və səbətlərdə saxlanması haqqında da məlumat 
verirlər. Arıçılıq təsərrüfatının inkişafı üçün hər cür şərait vardı, belə ki, 
dağ və dağətəyi bölgələrin zəngin florası, arı üçün münasib bitki örtüyü, 
iqlim durumu «qabaqtəpə arısı» kimi məhsuldar arı cinslərinin yetişmə-
sinə də imkan açmışdır. Baldan çeşıdli şirniyat növlərində, mumdan isə 
yanar şam və ipin elastikliyi üçün, metalişləmədə qəliblər hazırlanması, 
ağaclara calaq vurmada və başqa sahələrdə istifadə olunurdu. Minillər 
boyu davam edən arıçılığın özəl alətləri də meydana çıxmışdır. 

Bir dəfə qaymaqla balı qarışdırıb isti təndir çörəyilə yeyən hər kəs 
bu yeməyin ləzzətini unuda bilməz. Bal azər xalqının yemək kulturunda, 
müxtəlif şirniyatların hazırlanmasında mühüm yer tutur. Vaxtilə təsərrü-

                                                 
247 60-cı illərin sonunda Arıçılıq idarəsində şanhazırlama sexində işlədiyim vaxt arıların 
möcüzəli yaşamından tanınmış arıçıların söhbətini eşitmişdim. Özəlliklə, «arıların dili» 
çox maraql bilgi idi və bunu «Quşların dili varmı?» (1975) adlı məqaləmdə yazmışdım. 
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4. TƏSƏRRÜFAT  NÖVLƏRİ 

Bəşəriyətin inkişaf tarixi göstərir ki, ilkəl insanlar yığım və ovçu 
yaşamından ürətim (istehsal) yaşamına keçəndən sonra yaranmağa başla-
yan yeni əkinçilik və heyvandarlıq təsərrüfatları ilk kultur sahələrin for-
malaşmasına təkan vermişdir. Azərbaycanda heyvandarlıq təsərrüfatının 
tarixi çox qədimdir. Heyvanların əhliləşməsi mezolit çağında başlansa da, 
bu proses neolitdə artıb kütləvi hal almışdır. Ev heyvanlarının çoxalması 
ilk maldar təsərrüfata keçid şəraiti yaratdı. Azərbaycanın əksər bölgələ-
rində qoyun-keçi və qaramal saxlanması artıq yeni yaşam tərzini ortaya 
çıxartmışdı.  

Əkin daha çox oturaq həyat tərzi tələb edirdisə, heyvandarlıq üçün 
də ətrafda örüş yerlərinin olması lazım idi. Mal-heyvanı qışdan salamat 
çıxarmaq da böyük zəhmət tələb edirdi. Güney Azərbaycan əkinçiliyin 
yarandığı ilk ocaq sayılır. Amerikalı arxeoloq R. Breydvud tədqiq etdiyi 
Carmo kulturunun 10 minil öncə başlandığını radiokarbon analizlə müəyən 
etmiş və yazmışdı ki, burada «ilk əkinçi toxalarının çıxartdığı səs demək 
olar ki, gerçək sivilizasiya fundamenti qoyulmasının xəbərini verdi».246  

Bütün bu şərtlər daxilində formalaşan təsərrüfat münasibəti icmada 
qadın əməyini önəmli yerə çıxarmış, əkin-biçin, yığımla məşğul olan və 
yemək hazırlamaq üçün ocaq başına keçən qadın icma üzvləri arasında 
bərəkət simvoluna çevrilmişdi. Neolit dövründə düzələn kiçik gil qadın 
fiqurlarının çoxalması artıq Ana kultunun yaranmasından xəbər verir. Bu 
çağlarda ovçuluq və balıqçılıq sahələri də əvvəlki önəmini saxlamışdı. 
Minillər boyu ovçuluq, əkinçilik təsərrüfat növləri inkişaf etdikcə ağaciş-
ləmə, daşişləmə, tikinti, dulusçuluq, dəmirçilik, toxuculuq və bu kimi on-
larla digər sənətkarlıq sahələri də formalaşmışdır.   

İstehsal olunan məhsulların bolluğu ticarət sahəsinin gəlişməsinə 
yol açdı. Hələ qədim çağlardan Azərbaycanda istehsal olunan duzlanmış 
balıq, bal, xalı-xalça, duz, neft, metal, silah növləri və sair istehsal məh-
sullarını başqa ölkələrə aparan və tələbat olan malları Azərbaycana gəti-
rən tacirlər zümrəsi yaranmışdı. Burada başqa ölkələrdən gələn tacirlər də 
vardı, Sialk IV-də silindrik möhürlər, protoelam piktoqramlarına bənzə-
                                                 
246  АЗА, 26-29. 
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İlkəl insanın yığım çağından məşğul olduğu ovçuluq 
sonrakı çağlarda davam etmiş və vaxt axarında yay-
ox, çida, cələ, qarmaq və tor kimi çoxlu ovçuluq nəs-
nələri ortaya çıxmışdır. Ekoloji çevrədən asılı olaraq 

balıq tutmaqla, yabanı quş və heyvan ovlamaqla yığım dövrünü yaşayan 
insanoğlu ovçuluq gələnəyini hələ ki əyləncə formasında olsa da, davam 
etdirir. Türklər savaşda qazandıqları uğurlar üçün də ov vaxtı keçdikləri 
məşqə borclu idi. Azərbaycanda ov növləri yabanı quş, heyvan ovundan 
tutmuş balıq tutmağa qədər müxtəlif sahələri əhatə edirdi.   

Azərbaycanda balıqçılıq təsərrüfatı əsasən Xəzərin və Kür çayının 
sahillərində inkişaf etmişdir. «Alban tarixi» kitabında Kür-Araz çayların-
dan balıq tutanların Xəzər xaqanına vergi verdiyi qeyd edilir.250 Balıqçılıq 
təsərrüfatı əslində suda yaşayan heyvanların ovlanması kimi ovçuluğun 
bir növüdür. Azərbaycanda dəniz-göllər, böyük-kiçik çaylar olduğundan 
balıq ovu hələ ilkəl insanın yığım dövründən mövcud idi. Balıq ovundan 
hamı deyil, yalnız balığı olan sulara yaxın məskunlaşanlar yararlana bilirdi. 
Qobustan qayalarında balıq və qayıq şəkillərinin varlığı göstərir ki, balıq 
ovundan burada geniş istifadə olunmuşdur. Xəzərdə balıqdan başqa, suiti 
də ovlanırdı. Suitinin dərisindən müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunurdu.  

Duzlanmış balığın qonşu ölkələrə ixracı haqqında da tarixi bəlgələr 
vardır. Klavdi Eliana görə, kaspi boyları duzlanmış nərə balığını satmaq 
üçün Həmədana aparırdılar. Balıqçılıqda kürü istehsalı sahəsi də inkişaf 
etmiş və yerli süfrə neməti olmaqla yanaşı həm də ixrac edilmişdir. Balıq 
yağından və balıqdan hazırlanan yapışqandan müxtəlif sahələrdə istifadə 
olunurdu. Balıqla bağlı Azərbaycan folklorunda görünən süjetlər, mifoloji 
inamlar da göstərir ki, protoazər boylarının bir qismi axarsu və dəniz-göl 
yaxasında yaşamışlar.  

Balıq növləri türk dillərində rəngi, sümüyü, əti və sair əlamətlərinə 
görə fərqləndirilmişdir: uluq balıq, ağ//qızıl balıq, ala-bula balıq, tıxlı//tıx-
sız balıq və s. Prototürk çağından işlənən balıq sözü sonralar rus dilinə 
(balık) keçdiyi kimi, bir sıra başqa xalqların da dilinə keçmışdir. Azaq 
dənizi yaxasında Balıqlava adlı qamər yeradı aydın göstərir ki, saqa-qamər 
(skit-kimmer) boylarının dilində balıq sözü olmuşdur. 
                                                 
250 Албан тарихи, 1993, 114. 
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fatda müxtəlif məqsədlərlə istifadə olunan mumla, həm də «min bir dər-
din dərmanı» sayılan balla ilgili onlarla deyim, atalar sözü və toponimlər 
yaranmışdır. Belə ki, arıçılıqla bağlı «arı haram götürmür» deyimi, arının 
«yaman gözdən» (bədnəzərdən) qorunması kimi inamlar göstərir ki, arıçı-
lıq mifoloji təfəkkürün formalaşdığı çağlarda mövcud idi. Arı ailəsi (ana 
arı, işçi arı və s.) ilginc özəlliyilə seçilir, arının balı, mumu kimi arı südü, 
arı zəhəri də qiymətli ürün sayılır, onlardan uyğun amacla istifadə olunur. 
Arıçı təsərrüfatın qədimliyini arı və arı balı ilə bağlı türkəçarə müalicədə, 
xalq meteorologiyasında yaranmış gələnəklərin varlığı da sübut edir.   

Hindavropa dillərində arı sözünün praforması yoxdur, lakin bal sö-
zü üçün *med[h]u-, *mel-i-t[h] praformaları bərpa olunur. Birinçi söz hind-
iran, kelt, german, baltik, slav dillərində, ikinci variant isə hett, hay, latın 
və yunan dillərində yayılmışdır: myod (rus) və mel (latın), μέλι (Homer), 
meğr (hay).248  Əgər türklərin bal sözü bu dillərdə *mel-ith > melt > med 
dəyişmələrilə yayılıbsa, onda prototürk boylarından alınan ilkin formanı 
Aralıqdənizinə daha yaxın bölgələrdə olanların dilində görməliyik və elə 
də görürük.  

Bal sözünün finuqor dilləri üçün *mete şəklində bərpası, akad di-
lində (matqu) forması, sonralar Çində (miĕt) ortaya çıxması, quzey-doğu 
türklərdə bal (pal) sözünün varlığı göstərir ki, bu sözü əlaqədə olduqları 
xalqlara verən türklər vaxtilə onu Ön Asiyadan aparmışlar.249 Arıçılıq gə-
lənəyi sübut edir ki, oturaq yaşamlı türklərin ilkin ata yurdu Ön Asiya idi.  
Beləliklə, insanoğlu yarandığı gündən yaşamaq üçün yeyib-içəcək əldə et-
məyin yollarını aramış, yığımdan ürətimə keçməklə mədəniyətin qapısını 
açmışdır və on minil öncə açılan bu qapı ayrı-ayrı təsərrüfat kulturunun 
yaranması ilə sonuclanmışdır. Ancaq ən qədim çağlardan mövcud olan 
ovçuluq gələnəyi heç vaxt gündəmdən çıxmamışdır.  

                                                 
248 Hay dilində isə arıya mełu (> meğu) deyilir. Ayı sözü də qədim hind və rus dillərində 
“bal yeyən” (madhuvάd, medved`) adlanır. Olsun ki, Anadoluda Malatyanın qədim adı 
(Melid) toponimi “ballı” anlamındadır. Əgər ruslar ayını bal yeyən anlamında medved ad-
landırmışsa, onda arının yuva qurduğu ağacın da palıd adlanmasını ehtımal etmək olar. 
249 L.A.Lipin akad dilində matqu (mtq) sözünü «сладость, сладкое (напиток), мёд, 
медок» (bal) kimi vermişdir (Липин, II. 1957, 126); Ərəb dilində “bal” anlamlı ari sözü 
də türk dillərindən sonrakı alınma sayıla bilər, çünki əksər türk dillərində arı//aru//arıq// 
və xarı//harı//hə:re formaları olan bu prototürk sözünün praforması *`aru şəklindədir. 
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«Ovçu Pirim» kimi ovçuluqla bağlı çoxlu hekayələr, türlü inanclar 
yaranmışdır. Ova gedənə «ovun qanlı olsun» deməklə ovçuya uğur diləyər, 
ova gedən ovçunun qarşısına ilk çıxan qadın olanda o geri qayıdardı. Türk 
boylarından şorlar ova gedəndə meşə iyəsini razı salmaq üçün ona hekayə 
söyləyirdilər. Görkəmli mifoloq M. Seyidov şorların hətta ova gedərkən 
özlərilə hekayə danışan aparmasını qeyd etmişdir. Bu baxımdan, Qobus-
tan qaya rəsmlərində ritual rəqslərin, ov səhnələrinin və ovetmə məşqləri-
nin verilməsi qədim ovçuluq gələnəklərilə bağlıdır və bu rəsmlərə baxıb 
o çağdakı ovçuların ovqatını anlamaq olur. Qobustanlı ovçu inanırdı ki, 
buğa, maral, keyik, təkə şəklini çəkib, onların adını səsləndirməklə ovları 
uğurlu olacaqdır.  

Ovda ox-yayla yanaşı cələ, 
tələ, qapqan, tuzaq, qarmaq, cida, 
dovla (gizləncək), çala, quyu, tor, 
çəpər, taxtaçal və ovlanacaq añın 
səsini çıxara biləcək və ya qorxu-
dub tuzağa salacaq musiqi alətin-
dən də istifadə olunurdu. Tütəklə 
ova gedən etrusk ovçuları ovlarını 
melodik səslənməyə cəlb edə bilir-
dilər. Ovda gizləncəklərdən istifadə etmə gələnəyisə ən qədim çağlardan 
vardır, bu yayğın gizləncək gələnəyi bəzi əfsanələrdə də yer almışdır.253 

Yuxarıdakı qayaüstü rəsmlərdən də göründüyü kimi, Qobustandakı 
ovçular da gizləncəkdən geniş istifadə etmişlər. Ancaq bəzi araşdırmaçılar 
bu rəsmləri hamilə qadın, amazonka və daha ağlasığmaz varlıq saymışlar, 
ancaq sənətşünas Nəsir Rzayev doğru olaraq, bunları ov vaxtı və ov məşqi 
üçün istifadə olunan «gizləncək» kimi vermişdir.254 Bunu da gözardı etmək 
olmaz ki, Qobustan petroqlifləri sırasında insan rəsmlərilə bu gizləncəklər 
ayrı-ayrı görünüşdə verilmişdir. Ov añlarına yaxınlaşa bilmək üçün añ dəri-
                                                 
253 Göycə ilə Kəlbəcər arasındakı Keyti dağının adı ilə bağlı tarixçi dostum Bəxtiyar bəy 
Əhmədov yerli azərlər arasında belə bir əfsanə olduğunu söylədi: Bu dağda Keyti adlı 
bir igid qardaşı ilə ova çıxıb bir maral vururlar, ovu davam etdirmək üçün Keyti onun 
dərisini geyinir ki, maral sürüsünə yaxınlaşa bilsin. Lakin qardaşı onu maral bilib oxla 
vurub öldürür və o vaxtdan bura Keyti dağı adlanır. 
254 Rzayev, 1985, 11-20. 
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Türk dillərində balıq, balıqlı sözü «çay» anlamında da işlənmişdir. 
Belə hidronimlər Azərbaycanın müxtəlif yerlərində vardır: İrəvan bölgə-
sinin batısında Balıxlı-çay, Ağrıdağ-Aladağ arasında Balık-gölü, buraya 
axan Balıxçay, Güney Azərbaycanda Balıqlıçay, Balıqçay. Özbəkistanda 
Balik-kül, Balikli-kül adlarına rast gəlmək olur. Adı m.ö. IX əsr qaynaq-
larında əks olunan Balıx çayı Urfa və Sultantəpə (keçmiş Edes-Harran) 
bölgələrindən axıb Fərat çayına qovuşur. Bu tarixdən 1800 il sonra İbn 
Xordadbeh (IX) də həmin çayın Fərata Harrandan axdığını yazır.251 Bu 
çay bugün də Balıx adlanır. Göründüyü kimi, balıq sözü də türklərin öncə 
Ön Asiyada yaşadığını göstərən tutarlı tarixi bəlgədir.  

Balıqçılıq, balıq ovu ilə yanaşı, əti yeyilən, dərisindən istifadə olu-
nan başqa añların (heyvanların) və quşların ovu minillərlə davam etmiş, 
ovçuluqda istifadə olunan yaraq-yasaq türləri də təkmilləşmişdir, belə ki, 
tor, cələ, qapqan, yay-ox daha mükəmməl forma almış, sümük qarmaq, 
daş balta, süngü və sümük-daş ox ucluğu sonralar metalla əvəzlənmişdir. 
Övçuluq sahəsində daima özünü göstərən belə gəlişmə bugün də davam 
edir. Sonralar ovçuluqda daha çox əyləncə amacı önə çıxsa da, hər halda 
onunla dolanışıqlarını təmin edənlər də vardı. Örnəyin, Tonyukuk yazısı 
«yabanı keyik, dovşan yeyərək keçinirdik» deyimilə qıtlıq-aclıq durumuna 
düşən toplumun xilası yolunun ovçuluq olmasını açıq göstərir.  

Türk toplumunda ovçuluq şöhrətli peşə sayılırdı, belə ki, bəzi boy-
larda «av avlama, quş quşlama» (KDQ) genetik koda da yansımışdır.252 
Ovçuluq təkcə şan-şöhrət, əyləncə deyil, həm də savaşa hazırlıq məşqi və 
igidlik kimi dəyərləndirilirdi. Xəzər bəyinin «Avçı Tarkan» adı daşıması 
göstərir ki, xəzər (azər) türkləri sevdikləri bu peşəni bildirən sözü özəl ad 
kimi də işlətmişlər. 

                                                 
251 Ибн Хордадбех, 137;  Balıq hidronimi geniş areala yayılmışdır: Güney Sibirin Tuva-
Altay bölgələrində Balıktu-köl gölü və Balıktu-Suu, Balık-Suu, Balıkçı, Altıqi-Balıktu, 
Ustiqi-Balıktu, Balıktu-Yul, Balıktı-kool, Balık, Balıktık-xem, Qazax elində Balıktı-köl, 
Quzey Qafqazda Karaçay-Balkar torpaqlarında Balık (Malka), Kiçi Balık çayları vardır.  
252 Bedibasar bölgəsində məşhur ovçular kimi tanınan, həm ata, həm də ana tərəfindən 
şadılı boyundan olan atam Ağası kişi ovçu yoldaşı İslamla gününü dağlarda ov etməklə 
keçirərdi, doğrudur, məndə ovçuluğa elə bir həvəs olmasa da, şəhərdə yaşamasına bax-
mayaraq, III Bitikdə (səh. 87-dəki şəkil) təkə üstündə ox atan iki yaşlı oğlum Tengiz bəysə 
babası kimi həftənin 2-3 gününü ovda keçirir, genetik kod burada da özünü göstərir.   
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alma taktikası Azərbaycanda qaban ovunda bugünəcən davam edir. Hələ 
yay-ox dövründən öncə daşbaltalı ovçular ovlarını uçqun qırağına qovub 
onların dərəyə aşmasına çalışır, uğurlu sonuc alınanda da yaşadıqları ma-
ğaraya ətlə qayıda bilirdilər.  

Xəzindən istifadə olunan heyvanları yaralamamaq üçün tələdən is-
tifadə olunurdu, tülkü, köstəbək, porsuq yuvalarının ağzında ocaq yandırıb 
tüstü ilə yuvadan çıxardıqları añın dərisi bütöv qalırdı. Ayı-qaban, maral, 
ceyran-cüyür, təkə, dağ kəli, dağ keçisi, keyik və quş ovunda öyrədilmiş 
ov itlərindən də istifadə olunurdu və bu ovçuluq gələnəyi tarixinin qədim 
çağlara gedib çıxması Anadolu və Azərbaycanda bulunan rəsmlərdə çox 
aydın görünür:  

Ov itindən fərqli olaraq tülkü, dovşan və daha çox turac, qırqovul, 
kəklik ovlamaq üçün şahin quşundan istifadə olunması daha sonralara aid 
olaydır. Qaynaqlara görə, Azərbaycanda 
şahin-tərlan quşu ilə ova getmək gələnəyi 
toplumun üst düzeyində geniş yayılmışdı, 
Səfəvi sarayında yüzlərlə şahin saxlanırdı. 
Avropada III yüzildən, Rusiyada isə daha 
sonralar dəbə düşən quşla ov etmənin ilkin 
bəlgəsi Ön Asiyadadır. Belə ki, m.ö.VIII 
yüzilə aid Asur saray qalıntıları içində quş 
ilə ovçu rəsmi bulunmuşdur, Güney Azərbaycanda isə daha qədim Teymə-
rə qaya rəsmində itdən və quşdan eyni ovda istifadə olunması təsvir edilib. 
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sinə bürünmək üsulu təkcə Qobustanda deyil, Avrasiyanın müxtəlif bölgə-
lərində olan petroqliflər sırasında vardır. Güney Sibirdə paleolit dövrünə 
aid petroqlifləri araşdıran M. A. Devlet yazır ki, rəsmlərdə aña yaxınlaşa 
bilmək üçün ovçular maral, bizon dərisinə bürünmüşlər. Tuva ovçularının 
içində gizləncək gələnəyinin davam etdiyini etno-
qraflar təsdiq edirlər.255  Qobustan daşları üzərin-
də gizləncəklər müxtəlif yöndən (ön, arxa və yan) 
görüntülənmişdir, ona görə də bunlara başqa yorum 
vermək doğru olmaz: 

Añ dərisindən gizləncək kimi istifadə olun-
ması sonralar «cildini dəyişmə» motivləri üçün bir 
başlanğıc olmuşdur. Bu cilddəyişmə inamı bir çox 
xalqın mifologiyasında, folklorunda vardır. Azər-
baycanda bu olay sonralar mərasim-ritual oyunları 
ilə davam etmiş, etnoqrafik meydan tamaşaların-
da çeşidli maska taxma, dəri geymə ilə gündəmdə olmuşdur. Orta əsrlərin 
dərviş oyunlarında, bahar bayramında dəri geyib keçi cildinə girmək gə-
lənəyisə yayğın olmuşdur. Hər hansı hey-
van dərisinə girib cilddəyişmə olayı artıq 
mifoloji motivə çevrilmişdir. 

Quş ovunda, özəlliklə boyalı və güllü 
parçalara maraqlı olan kəklik ovunda dovla 
adlanan qurğudan istifadə olunur. Ovçu dəri 
və ya qalın parça üzərinə rəngli-güllü parça 
qırıqları tikilmiş və arxadasa tutacağı nazik çubuqlarla çarpaz bərkidilmiş 
bu qalxanabənzər qurğu arxasında gizlənərək gözlük yerindən yaxınlaşan 
quşu görə bilir, daha sonrası isə oxu, indisə qırma gülləsini hansı ustalıqla 
atma bacarığından asılıdır. Bu dovla üsuluna bənzər kiçik ölçülü çadırdan 
da istifadə olunurdu, ancaq bu üsullar artıq gündəmdən cıxmışdır. 

Ovlanacaq añların olduğu sahəni bir dəstə adamın dairəyə alıb hay-
küylə və itlərlə ərazini «daraqlaması» və añları müəyən keçiddə pusquda 
duran ovçuların qənşərinə qovması dünyanın hər yerində minillərlə sınaq-
dan çıxmış taktikadır. Ən qədim çağlardan mövcud olan belə mühasirəyə 
                                                 
255 Дэвлет, 1980, 248. 
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Həm oturaq, həm köçəri türk boyları üçün añçılıq 
sərfəli təsərrüfat sahəsi idi, çünki evsəlləşən añın 
əti, südü, yunu, sümüyü, dərisi və peyini də istifadə 
olunurdu. Təsərrüfatda qoşqu-yük añlarının önəmli 
yeri vardı. Añ ürünlərinin başqa təsərrüfat və ayrı-

ayrı sənətkarlıq sahələrində istifadə olunması da añçılığın əhəmiyətini 
artırmışdı. Belə ki, yemək kulturunun yaranmasında ət-süd, geyim kulturu-
nun, toxuculuğun yaranıb inkişaf etməsində yun, dəriçilikdə dəri, əkində, 
bağ-bostanda kübrə, qışda isə yanacaq kimi istifadə olunan peyin önəmli 
xammal olduğu kimi, arxeoloji qazıntılarda sümük orağa, darağa, yaraq-
yasağın sümük ucluğuna, buynuz qədəhə də rast gəlmək olur. Añların yük-
daşımada böyük əhəmiyəti olduğu kimi, qoşqu añlarının da varlığı əkinçi-
likdə yerin şumlanması, taxılın xırmanda döyülməsi, məhsulun daşınması 
üçün önəmli idi.  

Prototürk atyurdu Ön Asiyada əkinçiliklə yanaşı, hələ ev ətrafı ot-
laqlarla keçinən maldarlıq da inkişaf edir, cins heyvan çeşidləri artırdı. 
Balıq, quş, ceyran və digər çöl heyvanlarını ovlayıb ətindən istifadə etdik-
ləri kimi, evdə bəslənən davar və qaramaldan da əsasən ətlik heyvan kimi 
istifadə olunurdu. Hər halda, eneolit çağına aid abidələrdə süd məhsullarına 
işıq tutası bəlgələr hələlik yoxdur, ancaq bu dövrdə iribuynuzlu heyvanla-
rın çoxalması, bəzi qoyun, öküz və digər ev heyvanı içində çeşidli cinslə-
rin yaranmasına aid bəlgələr vardır. Ən önəmlisi isə atın əhliləşdirilməsi 
və bu olayın məhz Muğan bölgəsində (Əliköməktəpə) gerçəkləşməsidir. 
Burada iki at cinsinə aid sümüklərin tapılmısı arxeologiyanın böyük uğuru 
idi, «bu, nəinki Qafqaz, hətta bütün Avrasiyada ev atı haqqında ən qədim 
məlumatdır».256 

Orta tunc dövrü prototürk boylarının həyatında maldarlığın ən məh-
suldar mərhələyə çatması ilə xarakterikdir. Damazlıq heyvan, keçi, qoyun 
cinslərinin artması, cins mal-qara ilə yanaşı dəvə və atların da çoxalması, 
süd məhsulundan geniş istifadə maldarlığı səmərəli peşəyə çevirmiş, çoban, 
ilxıçı və dəvəçi sənəti üstün mövqeyə çıxmışdı. Xüsusilə atçılıq Urmu 
hövzəsində, Qarabağ və Xəzərin güney bölgələrində misilsiz nailiyətlər 
əldə etmiş, burada yetişdirilən at cinsləri Orta Asiya, İkiçayarası və Kiçik 
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Ovçuluq oturaq yaşamlı toplumdan daha çox bozqır yaşamlı boylar 
içində gündəmdə olmuşdur, çünki ova çıxmaq onlar üçün həm savaş məşqi, 
həm də yeyim-geyim baxımından önəmli idi, ovçuluq çölçü toplum üçün 
vazkeçilməz yaşam türü idi. Ancaq tarixi baxımdan ovçuluğun ən qədim 
izləri insanların mağaralarda yaşadığı dönəmlərə aiddir. Örnəyin, qədim 
ov səhnələri təsvir olunan Qobustan qaya rəsmlərində ayrı-ayrı dönəmləri 
görmək olur, belə ki, m.ö. II minilin ortalarından üzübəri at üzərində ov 
səhnələrindən fərqli olaraq, daha qədim çağlara aid yay-ox və cida ilə olan 
ov səhnələri vardır və bunların sırasında gizləncəkli ovçular da görünür. 

 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 

Beləliklə, prototürklərin Ön Asiyada mənimsədikləri müxtəlif türlü 
ovçuluq gələnəyini bozqırlara daşıyan türk boyları onu daha da təkmilləş-
dirmişdir və əgər fikir verdinizsə, biz «heyvan» anlamında daha çox türk 
sözü olan añ sözünü işlətdik. Bu da səbəbsiz deyil, çünki sonrakı bölmədə 
görəcəyimiz kimi, türkcə ilañ-çayañ, aslañ kimi bir çox zoonimlərin son-
luğu bu sözlə bitir və belə añ adlarının yaranması baxımından onun önəmli 
rolu vardır.     
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Maraqlıdır ki, bizim hind toyuğu dediyimiz hinduşkaya amerikalı-
lar turkey deyir, hər iki halda bu, ev quşunun hansı ölkədən gətirilməsi ilə 
bağlı ola bilər. Durnanın qutsal quş olması ilə bağlı azər türklərinin folk-
lorunda çoxlu bəlgələr, durnaya aid xeyli qoşuq (şeir) var. Dəclənin aşağı 
qollarından Diala çayı akad yazılarında Turna adlanırdı, etrusk mifologi-
yasındasa Turan adlı tanrıcanın atributu (simgəsi) durna idi, bu söz r~z 
dialekt fərqi ilə tusna şəklini almışdı və bəzi 
etrusk güzgülərinin arxasında Turanla yanaşı 
turna (tusna) şəklinnin verilməsi də bununla 
bağlı idi.257 

Türk mifologiyasında quşların önəmli 
yeri vardır. Özəlliklə, Tanrıçı türklərdə ölənin 
qutu (ruhu) quşla bağlı idi, çünki bu qutu 
tanrı məkanına aparan quş idi, ona görə, çox 
vaxt epitafiyalarda “öldü” əvəzinə “uçdu” 
deyimi yazılırdı. Müdriklik simvolu və yır-
tıcı qecəquşu kimi bilinən bayquş haqqında 
müxtəlif baxışlar olsa da, bir çox xalqlarda 
onu əsasən bədxəbər gətirən quş sayırdılar. 
Ancaq bu quşun saqa elbəyi Səkilin (Skilin) 
sikkəsi üzərində verilməsi ilgincdir. Üz tə-
rəfdə elbəyin adı və rəsmiı, arxa tərəfdəsə 
bayquş rəsmi və “b(asile)os skil alkim” yazısı 
vardır. Bizcə, bu saqa gələnəyinin də qaynağı 
Ön Asiya ilə bağlıdır.  

Babildə bulunmuş kimliyi bilinməyən 
sumer çağına aid bir çılpaq tanrıca bədizi gös-
tərir ki, bayquşla bağlı burada müəyən inanc 
olmuşdur, çünki aslan üzərində dayanmış tan-
rıcanın bayquş ayaqları və iki tərəfində görü-
nən bayquşlar vardır. Bu bədizi şərti olaraq 
“gecə kraliçası” adlandırırlar. Afinada m.ö. IV 
əsrdə basılan tetradraxma üzərindəki bayquş 

                                                 
257 Ağasıoğlu, 2011, 96. 
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Asiya istiqamətində aparılan ticarətdə bir nömrəli mala, Azərbaycan isə 
bütöv Ön Asiya ölkələri üçün atçılıq bazasına çevrilmişdi. Bu da bəllidir 
ki, hər yerdə yük və qoşqu heyvanı kimi istifadə olunan atdan ilk dəfə 
Azarbaycanda minik heyvanı kimi istifadə olunmuş, dünyada ilk süvari-
lik burada yaranmışdır. Ümumiyətlə, son əsrəcən türkü atsız təsəvvür 
etmək mümkün deyil. 

Añçılığın digər sahələrindən fərqli olaraq, quşçuluq gec yaranmış-
dır. Uzmanlara görə, 4-5 minil öncə Hindistanda ortaya çıxan quşçuluq 
sonralar Çin, Misir və Romada inkişaf etdirilmiş, XVIII əsrdən sonra isə 
Avropada yayılmışdır. Quşçuluqda ayrı-ayrı qanadlılardan istifadə olunsa 
da, yumurtasına, ətinə, tükünə, hətta kübrəsinə görə toyuğa daha çox önəm 
verilmişdir.  

Qonar-köçər türklərdən fərqli olaraq, oturaq türklər ev quşlarına da 
önəm vermiş və toyuq, qaz, ördək, hinduşka saxlamışlar. Bu sahədə yara-
nan toyuq, xoruz, fərə, beçə, cücə kimi sözlərin, quş tükü, quş əti və yu-
murta ilə bağlı deyimlərin, yemək növlərinin etnoqrafiyada önəmli yeri 
vardır. Bozqır türkləri isə yabanı quşları ovlasa da, ev quşları saxlamırdı, 
çünki donuz kimi ev quşu da qonar-köçər yaşamına uyğun gəlmirdi. 

Azərbaycanda 400-ə yaxın quş növü görünsə də, bunun yarısından 
çoxu burada daimi qalmayan köçəri quşlardır, bunların bəzisi Azərbaycan 
üzərindən keçən əsas quşyolu ilə Avropanın güneyi və Batı Sibirdən güney 
yönündə Asiyanın güney-batısına və Afrikaya, həm də əks yöndə uçurlar. 
Qədim çağlardan mövcud olan quş ovu onları yaxından öyrənməyə im-
kan vermiş, toyuq, qaz, ördək, hinduşka, göyərçin evsəlləşdirilmişdir. Ən 
qədim çağlardan qaz, ördək, yaşılbaş, göyərçin, qırqovul, qartal, leylək, 
laçın, sona, qaratoyuq, kəklik, turac, qu quşu, durna kimi yabanı quşlarla 
yaxından ilgilənən türklər uşaqlarına da Kəklik, Turac, Durna, Göyərçin, 
Sona, Laçın, Qumru, Tərlan kimi quş adları qoyurdular.   

Bəzi çaylara durna adı verilməsindən, bəzi boyların xorus, xoruzlu, 
quşçu, qu-kiji adları daşımasından, quşla bağlı inanc və kultlardan ayrı-
ayrı bitiklərdə bəhs olunmuşdur. Quş adllarının etimologiyası, bu adların 
yayılma arealı haqqında da zoonimlər bölməsində (VIII Bitik) geniş bilgi 
verildiyindən burada yalnız quşla bağlı etnoqrafik yönlü bəzi detallar 
üzərində dayanmaq olar. 
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Minillər boyu bozqır yaşamlı toplumun añçılıq təsərrüfatı ilə bağlı 
mükəmməl təcrübə qazanması hansı otlağın daha yararlı olduğunu doğru 
müəyənləşdirmək imkanı verirdi, hansı añ nə qədər bitki növündən isti-
fadə edirsə, təbii şərait də onun bəslənməsi üçün uyğun olmalıdır. Belə 
ki, əgər antilop 320-yə yaxın bitki ilə qidalana bilirsə, ev añları üçün bu 
rəqəm azalır, örnəyin, keçi aşağı-yuxarı 100, qoyun 75, qaramal isə 50 
bitki növündən istifadə edir. Bu nədənlə, keci əti dietik baxımdan qoyun 
ətindən, qoyun əti isə kalori və dadı baxımından qaramal ətindən daha 
üstündür. Añçılar üçün añlarin neçə il yaşaması, neçə il sağıla bilməsi də 
önəmli idi, belə ki, sağmal xırdabuynuzludan ortalama 10 il bəhrələnmək 
olursa, bundan ikiqat artıq, yəni 20-25 il inəkdən, 25-30 il dəvədən, daha 
artıq atdan yararlanmaq olur.    

Añçılıq oturaq və koçəri yaşamda fərqli yönlərilə diqqəti çəkir. Belə 
ki, oturaq yaşamda yaxın və ya uzaq otlaqlarla məhdudlaşan, köçəri ya-
şamda isə dəyişən otlaq yerlərilə bağlı sürülərin bölgə-bölgə yerdəyişmə-
si şəklində gerçəkləşən añçılıq hər iki növ üzrə fərqli etnoqrafik əlamət-
lər ortaya çıxarmışdır. İqlim qurşağı ilə bərabər landşaft, təbii şərait, 
çevrə də añçılığın növlərini şərtləndirən amildir. İribuynuzlu malqara 
üçün daha çox alp çəmənliyi, camış üçün çay, gölməçə qırağı, keçi üçün 
kol-koslu qayalıq, yüksəklik, ondan aşağı dağ-meşə qurşağının başlan-
dığı zolaqda isə keçi ilə bərabər qoyun üçün də əlverişli mühitdir. Añçılıq-
la bağlı davarın saxlanması üçün müxtəlif qazma, mağara və yerüstü küz, 
küzülük, qoyun damı, mərək, ağıl, qalaq, arxac, kaha, bərə, xalxal və sair 
qurğulardan, vasitələrdən istifadə olunurdu.   

Sığır (qaramal). Türk dillərində inək, buğa, öküz kimi iribuynuzlu 
añları ümumi şəkildə bildirən sığır sözü işlənir. Baxtilə Q.Vamberi bunun 
sağmaq feililə yarandığını (sağ-ır > sığır) söyləmişdir. Ancaq yabanı hey-
vanların bir qisminə sığın, sığun deylməsi bu yozumu quşqu altına alır. Ön 
Asiyada qaramal türləri çox idi, əgər buradakı qədim ölü dillərə baxsaq, 
görərik ki, sığır anlamında GUD və GU4, GU4.NİTA, həmçinin iri sığır 
GU4.MAĤ, südlü inək GU4.AMAR.GA sumeroqramı vardır, bunlar akad 
dilində də alpu (sığır), qumāhi (iri sığır), littu (inək), rîmtu (çöl inəyi), 
agalu (dana, öküz), rêmu, rîmu (öküz, buğa), şûru (öküz) anlamlarında 
işlənir. Türk dillərində buğa, öküz, inək bildirən ud sösü sumer yazılarin-
da GUD şəklində yazılır, qu(d) oxunurdu. Sumer yazısından istifadə edən 
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qabartması onun tanrıca Afinanın atributu olması kimi yozulur, lakin sik-
kənin üzərində Afinanın adı tam deyil, Athe kimi yazılmışdır. Hər halda, 
həm sumer bədizi, həm də Afina pulu bayquşun qutsallığını göstərir və bu 
da saqa pulunda bayquş motivinin Ön Asiya mənşəli olmasını bəlirləyir. 

Göründüyü kimi, başqa sahələrə aid etnoqrafik sözlərdə olduğu ki-
mi, ayrı-ayrı quşlarla bağlı inanclar və bəzi quş adları da türk etnosunun 
qədim çağlarına qayıtmağa, hansı bölgədə hansı xalqlarla əlaqəsi olduğu-
nu açığa çıxarmağa yardımçı olur. Belə zoonimlərdən biri qaz sözüdür, 
belə ki, yalnız qaqauz və saxa dilində uzun saitlə deyilən (kaaz, xaas) və 
əksər türk dillərində qaz//kaz şıklində işlənən bu sözün Sibir türklərində 
qas, kas, xas, çuvaş dilində xur forması vardır.  

Bu söz monqol dilinə xur (çuvaş) variantı ilə keçsə də bu dildə “çöl 
xoruzu”, “toyuq” anlamında işlənir, Qafqaz və Iran dillərinə isə qaz vari-
antı ilə keçib qaz, qoz, kaz formasında işlənir. Ancaq bu zoonimin qədim 
yuxarı alman dilində olan qans formasına əsaslanıb, qədim hindcə hamsas, 
perscə kaz, yunanca xan, latınca anser, irlandca geiss, qədim island, ingilis 
dillərində gάs//gōs, slav dillərində isə qus//qos//quska//ges//hus formaları 
hansısa hindavropa sözündən törədiyini irəli sürürlər. Verilən örnəklər isə 
aydın göstərir ki, dilçilik baxımından Avropa dillərində vahid praforma 
tapmaq mümkün deyil, çünki hind, latın-yunan formaları (hamsas, xan, 
anser) buna imkan vermir, digər variantlar isə türkcədən alınma *qaz sö-
zünün nüxtəlif dillərdə aldığı formadır. Hər halda, bu prototürk quşadının 
geniş areala yayılması qədim kontaktdan xəbər verir və olsun ki, 4-5 minil 
öncə türklərin Avropaya ilk miqrasiyası ilə bağlıdır. 

Ümumi ad kimi «heyvan» sözü sumer dilində bir, rus dilində skot, 
hay dilində anasun, ingilis dilində animal sözülə verilir və son iki örnək 
an- hissəsilə diqqəti çəkir, belə ki, bəzi çağdaş (qazax, qaraqalpaq) və qə-
dim türk dilində añ sözü «heyvan» anlamındadır. Tuva dilində zoonimlər 
sırasında añ (heyvan) sözü çox işlənir. Örnəyin, tuva dilində yabanı quzey 
maralı aqañ (ağ añ), maral uluqañ (böyük añ), samur çaraşañ (gözəl añ) 
adlanır. Tofalar dilində ovçuya añşı (añçı), ovla- feilinəsə añ kıl deyilir. Bu 
baxımdan, bizim də heyvan və heyvandarlıq sözlərini añ, añçılıq deyim-
lərilə verməyimizin bir sakıncası yoxdur, həm də VIII Bitikdə türkcə zo-
onimlərin etimoloji açımında añ sözünün açar rolu bunu tələb edir. 
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Azərbaycan türklərinin dilində qaramal sürüsü naxır adlanır. Görü-
nür, bu söz dilimizə sumerlərin qaramal tanrısı dLaxar (> Naxır) adından 
keçmişdir, hər halda ilk səsinə görə nə laxar, nə də naxır sözü türkmənşəli 
deyil. Qafqazda camış qədim çağlardan bəlli olsa da, camış sözü də hind-
avropa dillərindəki (*kov-) kökü ilə bağlı olub, bir irani dildən alınmışdır. 
Hindavropa mənşəli camış sözü dilimizdə otursa da, bəzi bölgələrdə ona 
qara, susığırı da deyilir.260  

Hindavropa dillərində “sığır” anlamında sözlər iki ayrı (*kov-, *bō-) 
söz yuvasından və yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi *ker (buynuz) sözü ilə 
yaranmışdır, belə ki, cow (ingilis), qāv (pers), qov (hay), hətta “təzək” 
mənasında rusca qovno sözü də buradandır. Digər yuvalardan bōs (latın), 
bō (qədim irland) və korva (slav), korova (rus), karve (litva) və sair söz-
lər törəmişdir. Ancaq latın dilində taurus, yunan dilində tauros (ταϋρος) 
sözü sami dillərdən (tawr-) alınmadır, bu baxımdan, tur sözü Ön Asiya-
dan Avropaya aparılmışdır.  

Türkologiyada Oğuzxan adınının öküz zoonimi ilə yorumlanması 
halları var, ancaq bu yorumlarda nəzərə alınmır ki, 24 oğuz boyunun soy-
babası olan Oğuz adı “oq-uz” (oqlar, boylar) modeli ilə yaranıb və bu ad 
törədici buğadan fəqli olaraq, buruq öküz zoonimindən semantik nədənlə 
yarana bilməzdi.261 Türkcənin öküz sözünün bəzi hindavropa (hindiran və 
german) dillərindəki oks, oche, okso, uxşan, ukśan sözlərilə olan ilişki də 
qədim areal əlaqələri baxımından diqqəti çəkir.  

Bu sözün çuvaş dilindəki vǎkǎr, monqol dilinə keçmiş üxer, tunquz-
mancur dillərində öküz//inək anlamında işlənən oqus//xukur//hukur və 
saxa dilindəki oqus variantı göstərir ki, qədim r//z dialekt fərqini saxlayan 
*öküz//*ökür praformalı öküz sözü türkmənşəlidir, çünki türk dillərində 
buzaq, buzağu, buzav, buzoq, bızav, puza, păru variantları ilə işlənən bu-zov 
sözü də öküz sözü kimi iki praforma ilə bərpa olunur: *buzaqu, *buraqu. 

Qədim çağlardan Ön Asiya, Qafqaz və Avropada mövcud olan buğa 
əksər türk dillərində azacıq fonetik fərqlərlə işlənir, yalnız çuvaş və saxa 
dilində ăratlă văkăr, atır oğus adlanır. Bəzi türk dillərində (qazax-qırğız, 
özbək, uyqur) buğu sözü “maral” anlamında işlənir. Rus dilindəki buqay, 
                                                 
260 Nəvilov, 1993, 26. 
261 Altay-Baykal bölgəsində türklərdə çarı//şarı və tazın sözlərinin də öküz anlamı var. 
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hetlərdə ölüb-dirilən məhsuldarlıq tanrısı Telepinu üçün qurbanlıq törəni 
ilə bağlı qaynaqda “qud udu kita” (GUD UDU ki-it-ta) deyimi vardır.258 

Uzmanlara (Perkins, Curwen, Hatt, Semenov, Klark) görə, 9-10 
minil əvvəl buğanin (Bos taurus L.) ilk evsəlləşdiyi bölgə Ön Asiyada 
İranın guzey-batısı, yəni Azərbaycan sayılır.259 Bundan 3-4 minil sonra 
isə Avropanın güney-doğusunda buğa//öküz və inəyin evsəlləşməsi qeyd 
olunur. Əslində, Qobustan qaya rəsmləri bu yabanı heyvanın ovlanma ça-
ğından evsəlləşmə çağınacan minillərlə daşlara yazılan bioqrafiyasıdır:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bugün Anadoludan tutmuş Uzaq Şərqəcən əksər türk dillərində gö-
rünən inək (saxaca ınax) sözü, görünür, “dişi”, “doğan” anlamında olmuş 
*iñ sözündən yaranmışdır, çünki bu kök sözdən türk dillərində inçek, 
tatarca ənçək (qanciq), ənik (heyvan balası), iñək (dişi tısbağa), iñen 
(dişi dəvə) sözləri də törəmişdir. Bunun antonimi, əksi kəl//kələ sözüdür: 
kəlçə, kəl oğlan və s. İnək balası böyüyüb inək olana qədər yaşına uyğun 
balaq, buzov, başmak, torpak, dana, düyə, kaçar//kaşar adlanır.Erkək 
danaya 3 yaşından cöngə, buğa (döllük) və öküz deyilir. Camış balası 
balaq, kötək (xötək), avara, pota, danaça, kəl, kəlçə (erkək), düyə (dişi) 
adlanır.  

                                                 
258 KUB, VII. 10, IV. 27. 
259 Гамкрелидзе – Иванов, 1984, II. 573. 
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Mil düzündə çiy kərpicdən tikilmiş yaşayış məskəni və hündürlü-
yü 14 m. olan Qaratəpə kurqanında m.ö.VII-VI və V-I əsrlərə aid iki 
kultur təbəqə vardır. Burada əldə olunan qoyun başı formasında çoxlu gil 
fiqurun tapılması göstərir ki, qala sakinləri qoyun kultuna tapınmışlar. 
Azərbaycanın tanınmış etnoqrafı T. Bünyadov yazır: “Qoyunçuluq ene-
olit və tunc dövrlərində daha da inkişaf etmişdir. Eramızdan əvvəl V-II 
minilllər arasında qoyunçuluq təsərrüfatı xeyli genişləndirilmiş və ümumi 
Azərbaycan miqyasında maldarlıq təsərrüfatında birinci yerə çıxa bilmiş-
dir”.265  

Yığcam bir «Altı bulaq içərlər, 
üstü zəmi biçərlər» xalq deyimində 
qoyunçuluğun yaşam kulturunda əhə-
miyəti əks olunduğu kimi, «Qoyunun 
oldu əlli, adın ellərdə bəlli. Qoyunun 
oldu min, köhləninə min» deyimlə-
rində də yaylaq-qışlaq və bozqır ya-
şamına keçidin qoyunçuluqla bağlı 
olan səbəbi gerçək məna tutumu ilə 
verilmişdir. Azərbaycanda 10 minilə 
yaxın tarixi olan qoyun bəsləmə təc-
rübəsi onun müxtəlif cinslərini yetiş-
dirməyə imkan açmışdır və bu sahə-
də seleksiya indi də davam etməkdədir. Bugün Azərbaycanda qala, caro, 
bozax, bolbas, gödək, herik, ləzgi, qarabağ, tuş, balbas, şirvan, mazex 
(qızılqoyun), qaradolaq cinsləri vardır. Bu qoyun cinclərindən qarabağ 
qoyunu daha qədim sayılır. Azərbaycanın qoyunçuluğa yararlı otlaqları, 
doğal çevrə bəzi bölgələrdə qoyundan hər il iki dəfə və ekiz bala almaq 
imkanı yaradır.   

Təsərrüfatda xırdabuynuzlu heyvanların artması ilə qoyunçuluğun 
inkişafı köçərilik üçün zəmin hazırlamışdı. Artıq IV minilliyin ortalarında 
prototürklərin öz sürülərilə Ön Asiyadan quzey və doğu yönlərə köç erası 
başlanmışdı. İki minil sonra atçılığın inrişafı ilə belə köçlərin sayı artdı 
və köç məsafələri də uzandı. Sanki “qoyunun oldu min, köhləninə min” 

                                                 
265 AE, I, 1988, 216. 
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bık sözləri də türklərdən alınmadır. III Bitikdə qədimdən bəlli olan zəngi 
boylarının (sangi-but) Azərbaycanın bir neçə bölgəsinə yayılması göstə-
rilmişdi. Qazax dilində qaramal, sığın iyəsi kimi işlənən Zəngi baba deyi-
mi zəngi adının da añçılıqla bağlı olmasını açığa çıxarır. Asur qaynaqları 
qədim Mana, Mada elində sığırlı, sığırçı boyadı ilə bağlı Sığırçı (Siqrisi) 
bölgəsinin olmasını da qeyd edir. E. A. Qrantovski bu adın asur, yunan dil-
lərindəki yazılışları ilə ilkin formasını gerçəyə yaxın *sāigriči (saigriçi) 
kimi bərpa etsə də, ona yanlış olaraq sarımsaq anlamı vermişdir.262 

Davar (qoyun-keçi). Qədim sivilizasiyalar uzmanı kimi tanınan 
arxeoloq Ceymes Mellart bugün Zaqros dağlarının Türkmən eli adlanan 
hissəsində qədim Zavi-Çemi və Şanidar kulturundan danışarkən burada 
qoyunun ilk evsəlləşməsi tarixini təxminən m.ö. X minilliyə aid edir.263 
Qoyun və qoyunçuluqla bağlı qədim terminologiya bəzi məsələlərə ay-
dınlıq gətirir. İndiki qoyun cinslərinin mövcud xromoson göstəricilərinə 
görə, onlar Ön Asiyadakı bir növdən törəmişlər. Öncə Kiprdən Azərbay-
cana qədər yayılmış muflon (Ovis aries musimon), sonra Orta Asiyadan 
Tibetə qədər urial (Ovis ammon vignei), daha sonralar isə Kamçatkaya 
qədər doğu yöndə arqali (Ovis ammon vignei L.) cinsləri evsəlləşmişdir. 
Avropanın qədim qoyun cinsləri Ön Asiya - Qafqaz muflonu ilə bağlıdır.  

Avropada m.ö. I minilə qədər qoyun sürüləri az idi, çünki neolit ça-
ğında burada qoyun olmamışdır.264 Hindavropa dillərində qoyun bildirən 
ávi (qədim hind), auis (latın), ewe (ingilis), ovtsa (rus) kimi sözlər *hoụi- 
və *ovis formaları ilə bərpa oluna bilir. Hay dilisə bu kökdən hoviw (çoban) 
sözünü saxlamışdır. Bu dillərdə əgər qoyun (*hov) sözü əvəllər yun (*hun) 
və tikmək (*huev) sözləri ilə eyni yuvadan törəmişdirsə, sonrakı çağlarda 
isə qədim island dilində “gedən heyvan” anlamında qanqandi fé deyimin-
də olduğu kimi “gedən” (baran) anlamlı sözlərlə yaranmışdır. İrandilli 
boylarda *hovi sözünün olmaması və qoyunun pasu (Avesta), pas (talış), 
fus (oset), psə (əfqan) sözlərilə ifadə edilməsi göstərir ki, onlar Orta Asiya 
üzərindən Əfqanlstan və İrana gələndə hələ qoyunçuluqla tanış deyildi.  

                                                 
262 Грантовский, 1970, 242-245. 
263 Мелларт, 1982, 22-23. 
264 Кларк, 1953, 235-236. 
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çöl qoyunu, çöl keçisi anlamında konin//xonin formalarında tunquz-mancur 
dillərinə keçmişdir.266 Qıpçaq qrupuna aid dillərdə daha çox koy şəklində 
işlənib, xakas, tofalar, şor, tuva, saxa dillərində xoy//hoy variantları ilə 
görünən qoyun sözü çuvaş dilində onun sinonimi olan surăx (sarıq) sözü 
ilə əvəzlənmişdir. Belə sinonimlərdən biri də baran sözüdür. 

 Quyruqsuz qoyunlara sapık, çupax (çuvaş) deyilmişdir. Qulağına 
görə qoyuna şaban qulaq, kürə, kərə deyilir, başında ağ tük topası olan 
təpəl, irtməyin ucunda olan çağal, ayağında olan səkil adlanır. Quyruq 
sözü rus dilinə metateza ilə orta çağlarda kurdyuk (< kudruk) formasında 
keçmişsə, daha qədim şəkilçisiz (*kud-) formasında latın (cauda), gürcü 
(k’ud-), meqrel və laz (k’udel-) dillərinə keçmişdir.   

Qoyunun balası doğulub altı yaşacan böyüdükcə yaşına görə əmlik, 
körpə, sırbaz (qazax dili), quzu, toğlu, baklan, şişək, kunan, dönən, dıbır, 
öyəc, qaradiş, azman, dızman, erkək, qoc adlanır.267 Bu sırada Volqaboyu 
türklərdə bəmi, bərən, bikəç, pütek, çağa sözləri vardır. Üç yaşlı qoyun 
qazax, türkmən və şor dillərində mañ, dörd yaşlı qoyun türkmən dilində 
mañçamaz adlanır. 

Türk dillərində quzu, kuzu, kozu, kozı formalarında işlənən quzu 
sözü monqol-tunquz dillərində xurqan, kurkan sözlərilə verilir. Bəzi türk 
dillərində isə quzu ilə toxlu eyni sözlə bildirilir: putek (çuvaş), kuraqan 
(altay), xurağan (xakas), kurağan (şor), hurağan (tofalar). Əgər saxa di-
lindəki qoyun balası anlamında olan baran oğoto deyimində baran sözü 
ruscadan sonrakı alınmadırsa, deməli bumeranq türkizmdir. Örnəklərdən 
göründüyü kimi, quzu sözünü Sibir türkləri «r» dialekti ilə işlədir və hay 
dilinə də vaxtilə Anadoluda keçən qarn (quzu) sözü bu zoonimin iki pra-
formasını bərpa etməyə ipucu verir: *quzu, *quru//qura. Ön Asiya dillərin-
də quzu zoonimi üçün ortaq areal izoqlosu yoxdur, çünki quzu anlamında 
sumer yazısındakı UDUSİLLÀ işarəsi akad dilində puhādu kimi oxunur, 
sumercə dib (tib), dab, lu sözlərilə oxunan UDU işarəsi qoyun anlamında 
het yazılarında da UDUKUR.RA. (dağ qoyunu) kimi verilir. 

Qoç sözü oğuz qrupu türk dillərində qoç//koç, Güney Sibir (altay, 
şor, xakas, tuva) dillərində kuça, xuça, kuja, saxa dilində xoy, tofalar və 
                                                 
266 Ola bilər ki, Cin qaynaqlarında hiyonq-nu deyimi qoyunlu etnonimidir. 
267 AE, I. 1988, 228-229;  Xəlilov, 1992, 43. 
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deyimi o çağların səsini bizə yetirir. Uzmanların yorumuna görə, e.ə. III 
minillikdən başlayaraq təsərrüfatda xırdabuynuzlu añların sayı artmağa 
başlayır. Həmin dövrdə Azərbaycanda maldarlıq təsərrüfatının əsasını 
təşkil edən xırdabuynuzlu heyvanlar təsərrüfatda mühüm rol oynamışdır.  

Asur-Urartu qaynaqlarında Manada yağma edilən sürülər içində on 
minlərlə qoyun olması haqqında çoxlu bəlgələr vardır. İslamaqədər Azər-
baycan şəhərlərindəki heyvan bazarında hər gün minlərlə qoyun satılırdı. 
KDQ-da bəylərin sürülərlə qoyunu olması qeyd olunur. Qoyunçuluq həm 
oturaq, həm də qonar-köçər türk boylarının yaşamında önəmli yer tutur, 
qoyun saxlayanlar istəklərinə görə ətlik, südlük və ya yunluq cinslərə üs-
tünlük verirlər. 

Qoyun-qoçla bağlı yaranmış xalq deyimlərinin, ata sözlərinin çox-
luğu da bəlli edir ki, türklər tarixboyu davar saxlayan olmuşlar: Çobanın 
könlü olsa, təkədən pendir tutar. Keçinin əcəli gələndə çobanın çomağına 
sürtünər. İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Tanrı buynuzsuz qoçun 
qisasını buynuzlu qoçda qoymaz. Qurt qoyuna babasını sormaz. Qurtdan 
qorxan qoyun saxlamaz. Qoyunu qurda tapşırmaq (ismarlamaq). 

Başqa türk bölgələrində də qoyunla bağlı çoxlu deyimlər vardır, 
örnəyin, Kərkükdə toppuş uşağa “toy toğlusu” deyilir, Krımda “Analı 
quzu quyruqlu olur” deyimi işlənir. Eyni deyimə müxtəlif bölgələrdə rast 
gəlmək olur, örnəyin, Anadolu, Bulqarıstan və Kərkükdə “Hər qoyun öz 
ayağından asılır” deyimi var. Bu türkü də geniş yayılmışdır: 

Kara koyun etli olur, 
Kovurması tatlı olur. 
Dul yerine varan kız 
Ölmez, amma dertli olur. 

Türklər qoyun cinslərini, rənglərini poetik dillə ifadə etməkdə hələ 
də davam edir, qoşuq dördlükləri anam, nənəm və bu sözlərlə başlayırlar: 
ay canım, şişək (sacaq, boz-ala, qamər, göycə, qaşqa, qızıl, sarış, qarabaş, 
kəlin, sacaq, narış, qaraca, ağca və s.) qoyun.  

Doğuya qoyun sürülərilə miqrasiya edən türklərin dilindəki qoyun 
sözü orada *koyun > *koon//kon formasına düşmüş, kon//xon şəklində 
monqol dilinə keçmiş, bu dildə xon sözü monqol dilinin şəkilçisılə konin 
(kon-in) variantları ilə işlənmişdir. Bu zoonim monqol dilindən də qoyun, 
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Türk dillərində keçi, eçki (eşki) variantları ilə işlənən bu zoonimin 
əvəzinə monqol yazı dilində imağan (> nimağan) sözü işlənir ki, bu da 
türkcədən “dişi dağ keçisi” mənasında olan yımğa sözündən alınmadır.270 
Monqolcadakı işig sözü də eçki (eşki) ilə bağlıdır. Hindavropa dillərində 
də bu zoonimin bir neçə variantı vardır: Qədim və yeni rus dilində koza, 
kozel, kozyol, orta və yeni fars dilində azak, azg, buz, qədim hind dilində 
ajika, aja, bukka, alban dilində keth, kethi (çəpiş), ingilis dilində hēcen,  
goat, latın dilində headus, caper və s. 

Göründüyü kimi, prototürk *keti sözü hindavropa dillərindən bəzi-
sinə *kedh forması ilə keçmişdir. Rus dilində koza sözü isə başqord dilin-
dən (kəzə) alınma ola bilər. Keçiyə monqolca yamā(n), tunquzca ima(n), 
mancurca quça deyilir. Batı türklər keçi, doğu və quzey yöndə miqrasiya 
edən qıpçaq dialektli boylar isə eçki 
(qədim yazılarda eçkü) variantını iş-
lədirlər. M. Kaşqarlı oğuz dillərində 
keçi variantını qeyd edir və eçki vari-
antına da örnəklər verərkən bir məsə-
ləni çözmək əvəzinə, onu dolaşığa 
salmaq anlamında işlənən “O, qoyuna 
keçi qoşdu” (Ol, koyka eçkü koşdı) 
deyimini də əlavə etmişdir.271    

Monqol dilində tex, kartvel dillərində txa şəklində işlənən türkcənin 
təkə sözünə “keçi” anlamı ilə tikka formasında Norveç dialektlərində rast 
gəlməyimiz də ilgincdir. Olsun ki, m.ö. I minildə german boyları bu sözü 
qədim as və ya saqa türk boyları ilə rastlaşanda almışlar. Gürcü dilinin 
svan dialektində olan daqəl (təkə) də formasna görə diqqəti çəkir.  

Azərbaycanda keçi balasına altı aylığa qədər oğlaq (quzey bölgədə 
mücür), bir yaşda çəpiş, qıdıx, iki yaşda erkəyə dıbır, dişiyə köər, sonrakı 
yaşlarda isə təkə, seyiz, erkəc deyilir. Elmi ədəbiyatda çəpiş sözünün mən-
şəyinə aid ziddiyətli fikirlər vardır. Bəziləri latın (caper), kelt (kaperos), 
pers (çəpeş) dillərində işlənən çəpiş sözünü hindavropa dillərindən alın-
ma sayır, lakin bu zoonimin azər, türk, türkmən, kumuq və qazax-qırğız 
                                                 
270 Щербак, 1961, 118. 
271 MK, I. 186; II.42, 143, 263; III. 208. 
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monqol dilində er xoy, er xon (erkək qoyun), qıpçaq qrupu (qazax, qırğız, 
uyqur, özbək, qaraqalpaq, noqay, kumuk, karaim, qaraçay-balkar, krım-
tatar) dillərində isə qoçqar, koçqar, qoçun, qoçunğar, koçka, kuçkor, koş-
kar şəklində işlənir.  

Saxa dilində qoça xoy (koy//qoyun), tofalar dilinde er hoy, çuvaş 
dilində taka (təkə), tatar-başqord dillərindəsə sarik təkəse, harik təkəhe 
deyilməsi bu boyların daha qədim çağlarda Atayurddan miqrasiya etmə-
lərilə bağlı ola bilər. Bu zoonimin hansı dillərə hansı deyim forması ilə 
keçməsi həm qədim və orta çağ əlaqələrini, həm də kontakt yerini göstə-
rir. Örnəyin, hayca qoyuna voçxar (< koçxar) deyilməsindən aydın olur 
ki, onlar bu sözü sonralar birbaşa azər türkcəsindən deyil, hələ Van böl-
gəsində ikən başqa bir qıpçaq dilindən almışlar. Etnoqrafiya tarixi baxı-
mından belə alınma-verilmə sözlər çox önəmlidir: 

koç > koç (udi, kürd), kos (macar), xuç (monqol), xuse (tunqus-mancur)  
qoç > quç (fars, talış, gilan), qoçi (gürcü) 
koçxar > voçxar (hay), kuşkar (tacik) 

Xırdabuynuzlu añlar içində yüksək qayalıqlarda özünə yem tapan, 
keyfiyətli əti, dərisi və dietik südü ilə seçilən keçinin añçılıq sahəsində 
böyük önəmi vardı. Qoyun sürüsündə bir neçə keçi olurdu. Onları çətin 
keçidi olan yerlərdə ön sıraya sürürdülər ki, sürünü arxasınca aparsın. Adə-
tən, qaramal, qoyun saxlamaq imkanı olmayanlar və keçilərin otlaması 
üçün əlverişli ərazidə yaşayanlar sayı yüzə qədər olan keçi sürüləri saxla-
yırlar. Uzmanlar keçinin (Capra) qədim çağlardan Ön Asiya dağlarında 
çox olduğunu və 8-9 minil öncə Türkiyə ilə İran arasindakı dağlıq bölgə-
lərdə evsəlləşdiyini yazrlar.268 Urmu teoriyasına görə, bura məhz proto-
türklərin yarandığı ərazilər idi. Meşə zolağı üçün xarakterik olmayan keçi 
Avropaya qoyundan sonra daxil olmuşdur. Ona görə də Avropa dillərində 
keçi anlamında işlənən sözün o qədər qədim olmayan *kedh praforması 
protohindavropa çağına aid olmaya da bilər. Orta Asiya - İran bölgəsində 
m.ö. İ minildə heyvan sürüsünün üçdə ikisi keçi idi, lakin bu çağda Qara 
dənizin quzeyində keçilər sürünün 8-10 faizini təşkil edirdi.269 

                                                 
268 Berger - Protsch, 1973, 221-223;  Гамкрелидзе - Иванов, 1984, 588. 
269 Цалкин, 1966, 29, 88, 131.  
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elində sığırçı boyadı olduğu kimi, heyvandar anlamlı tavarlı boyadının da 
yaranması etnoqrafik baxımdan doğal idi. Azərbaycanda ortaya çıxan ilkin 
tavarlı (taurla) boyadı haqqında hələ m.ö. 820-də Asur qaynağı məlumat 
verirsə, antik çağ yazarı da bu etnonimin mənasını belə açıqlayır: “bizim 
tibran dediyimiz tibarenlər, yəni qoyunu-sığırı bol olan (πολύρρηνε) boy-
lar”.273 Türk dillərində geniş yayılan təkə sözü, tatar dilində qoyun anla-
mını saxlayan sarıq sözü türkmənlərdə təkə, sarıq etnonimlərinin qaynağı 
olduğu kimi, türk toplumunda baranlu boyadı da baran (qoyun) zoonimi 
ilə ortaya çıxmışdır. Uzmanlar rus dilindəki baran, beran, baraşka sözlə-
rini türk dillərindən alınma sayır, mənşəyinisə türkcədə «gedən» anlamlı 
*bar-an  sözü ilə bağlayırlar.274 Antik çağ qaynağında boyadı bardı sözü-
nə bağlanan part dilində minik heyvanı barak, osetcə at balası bayrak, sü-
vari baræg adlanır ki, bunlar da türkcənin bar- feili ilə bağlı sözlərdir. 

Qədim Azərbaycanda çoxmənalı man sözünün bir anlamı da qoyun 
(mañ) idi. Karaman qoyun cinsilə bağlı karamanlı, karaman (kara-man) 
etnoniminin yaranması və bir sıra türk dilində 3-4 yaşlı qoyuna mañ, mañ-
çamaz deyilməsi bəllidir. Buradan sox sadə bir sonuc ortaya çıxır ki, bu 
da Azərbaycanda Mana elini quran man boyları olmasıdır. Bu baxımdan, 
Manıç, Manqışlaq kimi yeradları da diqqəti çəkir, belə ki, bu adlar qoyun 
(man) və ya etnonim olmasından, yəni Manqışlaq qoyun qışlağı, yaxud 
man boyunun qışlağı anlamından asılı olmayaraq, eyni kökdən gəlir.  

Göründüyü kimi, Azərbaycanda qədim çağlardan yaranmış sığır və 
davar bəsləmə gələnəyilə protoazər türk toplumunda sığırçılıq, qoyunçu-
luqla bağlı bir sıra sözlər bəzi boyların adına çevrilmişdir. Bu baxımdan, 
sığırçı, davarlı, man, təkə, baranlı boyadları olan yerdə keçili, qoyunlu 
boyadlarının yaranması doğaldır, belə boyların ağ//qara sözlərilə ağkeçili-
qarakeçili və ağqoyunlu-qaraqoyunlu kimi fərqləndirilməsi də doğaldır.  

 Mifoloji inancında qoç-qoyun kultu olan protoazər boyları basırıqda 
qoyunun başını, ayaqlarını ölünün yanına qoyurdular, ancaq erkən tunc 
dövrünə aid Plovdağ nekropolunda kişi cəsədilə yanaşı bütöv qoyun skeleti 
də aşkar edilmişdir.275 O çağların basırıqlarında gildən hazırlanan kiçik 
                                                 
273 АВИИУ, №34; Скифы, 1999, 192.  
274 Трубачев, 1960, 74-76.  
275 İbrahimov, 2006, 251. 
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dillərində yaylması həmin fikrə quşqu oyadır. Keçi sözünün səs yerdə-
yişimi olayına (metatezaya) uğramış eçki formasını Güney Sibirə aparan 
türklər (altay, şor, xakas, tuva, tofalar) onu eçki//öşkü//eski  variantları ilə 
işlədir. Keçi balası anlamında oqlak//oğlaq sözünü altay dili uulak kimi 
saxlasa da, şor-xakas dilləri bunu öçki//öşkü palazı (eçki balası), tofalar-
tuva dilləri anay, saxa koza oğoto, çuvaş kaçaka 
putekĕ sözünü işlədir. 

Türk dillərində təkə, teke, deqe, tehe fone-
tik variantları ilə işlənən zoonim çuvaş dilində 
kaçaka taki adlanır, burada kaçaka keçi anla-
mındadır. Saxa dilində baran sözü kimi, rusca-
dan alınan koza (keçi), kozyol (təkə) zoonimləri 
də bumeranq türk sözləridir. Norveçdə işlənən 
tikka, gürcü dilidində txa, onun svan dialektində 
daqəl formaları göstərir ki, bu dillərə təkə sözü 
çox qədimdən türk boylarından keçmişdir, rusca 
tvar, tovar şəklində işlənən tabar//tavar sözü də türklərin xırdabuynuzlu 
añlara verdiyi addır və əmlak anlamı da vardır: ər tavar qazğandı (MK). 

Xırdabuynuzlu añların tavar adlanması türk etnoqrafiyasının başqa 
sahələrində də dərin iz buraxmışdır. Bu sözün etnoqrafiya tarixi baxımın-
dan əhəmiyətini görmək üçün onun təkcə rus dili sözyaradıcılığında necə 
aktiv rol oynadığına baxmaq gərəkir: tovar (mal), tovaroved (əmtəəçi), 
tovarooborot (mal dövriyəsi), tovarnıy vaqon (yük vaqonu), tvar (zibil), 
tovariş (tavar-eşi, yoldaş) və bunlardən yaranan müxtəlif sözlər. Eyni du-
rum rus dilində ilxıçılıqla bağlı tabor türküzmində də özünü göstərir.  

Türk dillərində davar, dovar, tavar, tuvar formaları olan bu sözdən 
də añçılıqla bağlı türk toplumunda yaranan keçili, baranlı, qoyunlu, man, 
sığırçı boyadları (etnonim) kimi tavar//tavarlı//tabar boyadı yaranmışdır. 
Bu boyadı da öz növbəsində Tuvarqan (> Tufarqan), Tver, Tavriya kimi 
yer-yurd adlarının, daha doğrusu, etnotoponimlərin yaranmasında iştirak 
edir. Belə ki, Krımın qədim Tavriya adı latın dilində Tauria//Taurica, yu-
nan dilində Ταυρική adlanması bəllidir və onun etnotoponim kimi izahını, 
yəni skit (saqa) boyu tauri ilə bağlı olmasını Herodot da vermişdir.272 Mana 
                                                 
272 Herodot, IV. 99. 
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bütün bölgələrinə yayılması və qoç-qoyun daş bədizlərinə İrəvan, Tiflis, 
Dərbənd bölgələrində, həm də Anadolunun güney-doğusunda rast gəlin-
məsi də doğaldır. 

Prototürk yurdunda qayaüstü qoç-qoyun rəsmləri hələ ovçuluq dö-
nəmindən yayılmışdı, bu gələnəyin sonralar bütöv Avrasiyaya yayılması 
da añçı türk boylarının doğuya və quzeyə miqrasiyaları ilə bağlıdır, belə 
ki, Anadoluda, Azərbaycanda, Orta Asiya və Altay bölgəsində qayaüstü 
qoç-qoyun rəsmləri, piktoqramlar sanki eyni rəssamın əlindən çıxmışdır. 
Qayaüstü qoç-təkə rəsmlərindən öncə bəhs etmişdik (I Bitik, s.121-124), 
belə qayaüstü qoç, təkə, qoyun şəkilləri, piktoqramlar olan bölgələr sanki 
türklərin yayılma coğrafiyasını göstərən xəritədir. Qoç-təkə şəkili bəzi türk 
boylarının damğasına da çevrilmişdir, Kültegin bəngüdaşı üzərində həkk 
olunmuş damğa da bu sıradandır: 

Xalqın öz qəhrəmanlarının adına qoç epiteti qoşması (Qoç Koroğlu) 
və dilimizdə qoçaq, qocu sözlərinə igidlik anlamı yüklənməsi göstərir ki, 
qoça etiqad qoyunçuluqla daha çox məşğul olan xalqlar arasında yayılmış-
dır (Y. İ. Krupnov). Türk boylarının yayıldığı bölgələrdə arxeoloji bəlgələr, 
qayaüstü qoyun, təkə, qoç rəsmləri bunu aydın göstərir. Bu durumun izini 
türk etnoqrafiyasında da görmək olur, qoç-qoyun sözləri bəzi xalq rəqsi 
adında qalmışdır. Yalnız qızların oynadığı Qaraqoyun oyunundan fərqli 
olaraq, Qoç alayı oyununda qızlar bir sırada, qarşı sırada isə oğlanlar iş-
tirak edir, iştirakçıların sayı üç olan Qoç oyunu da oturaq oyundur.278 

                                                 
278 Çay, 1990, 99. 
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qoç-qoyun və at fiqurlarına da rast gəlmək olur, daha sonralar isə başırığa 
qoyulan at, qoç-qoyun fiqurları basırıq dışına qoyulan böyük daşat, daşqoç 
bədizləri ilə əvəz olunmuşdur. Belə qoc-
qoyun bədizlərinin bəzisi sadə görkəmli 
idi, bəzilərinin də üzərində müxtəlif nəs-
nə, süjet rəsmləri həkk olunmuşdur.  

Xronoloji baxımdan daha qədim 
daşqoç bədizləri Ön Asiyada prototürk 
atayurdunda görünür, belə ki, Səfəvi şah-
larının istirahət yeri olan Sialk-təpədə 5-6 minil, Sumerdə 4-5 minil öncə 
görünən daşqoc az sonra Çinin batısında ortaya çıxır. Bu da qoyunçu türk 
boylarının doğuya ilk miqrasiyaları ilə gerçəkləşmişdir və belə köçlərin 
sonrakı çağlarda təkrar olun-
ması haqqında arxeoloji bəl-
gələr vardır. S. Kiselev «Gü-
ney Sibirin əski tarixi. 1950» 
kitabında Taqar kulturunun 
skit (saqa) kulturu olduğunu 
və Sibirdə ən əski qoç bədiz-
lərinin bunlara aid olduğunu 
yazır.276  

Göytürk basırıqlarında 
daşqoçların olması örnəyini 
Kültegin anıtdaşı yanındakı 
qoç bədizində görmək olur.277 
Belə daşqoçlara Sumer çağın-
dan tutmuş ta orta əsrlərəcən 
türklərin yurdlarında rast gəl-
mək olur. Bu gələnəyin daha 
çox oğuz-türkmən boylarında 
yayğın olması, Azərbaycanın 
                                                 
276 M. Brosset də Tiflis-Ağsaka arası bölgənin Kür çayına yaxın Kumurdo kəndində X 
əsrə aid kilisənin giriş qapısında qoç qabartmasını qeyd etmişdir ki, bu da xristian türk-
lərə aiddir. 
277 Çay, 1990, 244-245. 
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Yük və qoşqu añları. İnsanoğlu hələ qədim çağlardan yükdaşıma 
problemini yüngülləşdirmək üçün müxtəlif üsullardan, yaşadığı bölgənin 
şərtlərinə uyğun olaraq, suda qayıqdan, quruda yük və qoşqu heyvanından 
istifadə etmişdir. Quruda doğal durumdan (qarlı, qumlu, düzən, dağlıq) 
asılı olaraq öküz, at, eşək, qatır, yak, dəvə kimi heyvanlar yük üçün çox 
yararlı idi. Əlbəttə, səhrada dəvənin yerini heç bir yük heyvanı vermədiyi 
kimi, ən quzey bölgədə də xizəyə qoşulan 
itin əvəzi yoxdur. Deyilənə görə, ilk evsəl-
ləşən itlər də oralarda olub. Yük və qoşqu 
heyvanları ilə bağlı terminlərin miqrasiya 
yönü həm qədim əlaqələr, həm də miqrasiya 
yönü baxımından maraq kəsb edir.  

Yükdaşıma üçün at, öküz, eşək, qatır və dəvədən istifadə olunmuş-
dur, eyni zamanda bu añların bəzisi arabaya qoşulmuş, torpağın şumlan-
masında xış-kotan çəkən qoşqu vasitəsi olmuşdur. Oxçular dağında yaşı 
bilinməyən bu rəsmdəki yer şumlama səhnəsi kimi, qayaüstü piktoqram-
lar içində yükdaşıma və araba səhnələri də vardır. İlk təkər və arabanın 
isə m.ö. IV minildə Urmu-Van gölləri arasında yaranıb III-II minillərdə 
buradan digər bölgələrə yayılması bəllidir.280  

Çətin dağ aşırımlarını ağır yüklə keçə bilən dözümlü minik, yük və 
qoşqu heyvanı olan qatır madyanla erkək eşəyin cütləşməsilə yaranmış-
dır. Dölsüz olan bu hibrid (mələz) añ özəlliklə yükdaşıma üçün yararlıdır. 
Azərbaycanda orta əsrlərdə sağlam, dözümlü qatır cinsləri yetişdirilməsi 
bəllidir (İbn Hövqəl), ancaq Ön Asiyada bu yük añı daha qədim çağdan 
məlumdur, özəlliklə Sumer rəsmlərində bunu aydın görmək olur. Sumer-
akad dilində qatır sözü kudannu//kudânu şəklində işlənir. Akad dilində 
bunun parê, pûrimu (çöl eşşəyi) variantı da vardır. Türk dillərində daha 
çox eşək, eşgək, eşşək variantları ilə yayılan eşək sözü vaxtilə Ön Asiyada 
yaranmış ortaq termindir. Azər türkcəsində eşəyə ulaq, uzunqulaq da de-
yilir, erkəyi sıpa, balası qoduq adlanır. Hindavropa dillərində eşək sözü 
yunan dilində όνος [onos] şəklində olsa da, latınca (asinus), hayca (eş), 
                                                 
280 Шер, 1980;  ДА, 1985, 195-198;  Кожин,176;  Гамкрелидзе - Иванов,733-736, 950; 
Atın və cəng arabasının Hindistana gətirilməsini ari tayfalarına bağlamaq iddiası özünü 
doğrultmur, çünki burada at və araba onların gəlişindən öncə vardı (Алур, 1984, 136). 
Misirdə isə savaş arabası yalnız hiksoslarla görünməyə başlayır (Ковалевская, 1977, 37). 
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Azərbaycanda minillər boyu qoyunçuluq təsərrüfatı inkişaf etdikcə, 
toxuculuq sənəti də çeşidli yunla təmin olunurdu, xalı-xalça toxuyanların 
sayı da artırdı. Prototürk xalçaçıları burada mənimsədiyi ustalığı köçdük-
ləri bölgələrə də daşımışlar. Keçidən isə yüksək keyfiyətli süd, ət və dəri 
əldə olunur, belə ki, keçi tiftiyindən qiymətli isti və nazik trikotaj, dəri-
sindən möhkəm və yüksək keyfiyətli layka kimi gön məhsulları alınır. Qa-
ya üzərində, xalça-palaz naxışlarında olduğu kimi, qoç-təkə şəklinə kera-
mik qablar üzərində də rast gəlmək olur. Həmədan civarında Səfəvi şahla-
rının istirahət yeri olan Qiyantəpə kurqan kompleksindən tapılmış 3-4 
minil öncəyə aid keramik qablar üzərində çəkilən qoç-təkə kultunu əks 
etdirən şəkillər göstərir ki, türklərdə  bu kultun önəmli yeri olmuşdur: 

Davarçılıq təsərrüfatının gəlişmə-
si bu sahədə yaranmış çoxlu deyimlərə 
və söz-terminlərə etnoqrafik tutum qa-
zandırmışdır. Sağımla bağlı ovşarlama, 
sağma, çırtım kimi onlarla yeni söz ya-
randığı kimi, cinsinə, rənginə, xasiyə-
tinə və sair özəlliyinə görə də bir sıra de-
yimlər yaranmışdır: arıq-simiz, güzdək, 
azba, azman, azma, qaqel, bəllə, dımıx, 
burux, balvaz, kərə, kəlin, türkə, şişək, 
saqqar, ağtüklü, tiriy, tatar keçi, xallı keçi, ala təkə, erkəc və s.  

Beləliklə, qoyun-keçinin evsəlləşməsi Ön Asiyada başlandığı kimi, 
qoyunçuluq, davarçılıq da burada yaranmış və buradan Avrasiyaya yayıl-
mışdır. Yuxarıda gözdən keçirilən bəlgələrə görə, bu yayılmada əsas rolu 
rürk boyları oynamışlar. Davar 
və qoyunçuluqla bağlı, samilər 
istisna olmaqla, başqa dillərə 
keçən türkmənşəli sözlərin də 
sayı-hesabı yoxdur.279 
 

                                                 
279 İkiçayarasına akad-asur sami boyları əkinçi kimi deyil, xırdabuynuzlu añları və bun-
ları bildirən sözlərlə köçərilər kimi gəlmişdilər: armu (dağ çeçisi) laxru, zirqu, imeru 
(qoyun), azlu (quzu), atûdu, enzu (keçi), şizib enzi (keçi südü), lalu (çəpiş) və s.  
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Sumercə minik eşəyi kašduqa (kaš4-du11-ga) adlanır və akadca la-
sāmu oxunan KAŠ4 sumeroqramında kaš4 sözü “qaç-” (türkcə koş-) feili 
ilə tərcümə olunur.283 Türk dillərində yabanı eşək, “tarpan” anlamında olan 
kulan sözü monqol dillərində kula(n), xula(n) şəklində işlənir. Qatır sözü-
nün qarşılığı isə monqol dilində lus(a) terminilə verilir. Bu zoonimin (qatır) 
akad dilində kudânnu, kudânu, kudinu sözləri ilə işlənməsi də diqqəti çə-
kir. Belə ki, kulan və kudan (< kulan) sözləri kül rəngi (bozumtul) anlamlı 
söz kökü *kula- və zoonim düzəldən -an (< añ) formantı ilə yaranmışdır. 
Bu da mümkündür ki, akad variantı atbalası anlamında olan kulun sözü-
nün qarşılığıdır, hər iki halda akad termini türkmənşəlidir.284  

Dəvəçilik. Uzaq məsafələrə yük daşımaq üçün əvəzi olmayan dəvə 
keçmiş çağlarda uluslararası ticarətin gəlişməsində böyük rol oynamışdır. 
Belindəki hörgücə (ürgüc) görə dəvələr birhörgüclü (camelus dramedarus) 
və ikihörgüclü (camelus bactrianus) olur. Birincisinin ilkin vətəni Quzey 
Afrika - Ərəbistan yaylası, ikincinin isə Türkmənistan -Baktriya sayılır. 
Azərbaycanda dəvəçilik m.ö. II minilin sonlarında ortaya çıxsa da, onun 
uzaq ölkələrə mal aparıb-gətirən karvanlar üçün yetişdirilməsi ərəb istila-
sından sonra vüsət aldı.285 Azərbaycanda hər iki dəvə cinsinin bəslənməsi 
son çağlara qədər davam etmişdir. 

Azərbaycanda yaylaq-qışlaq yaşamında köç vaxtı yük daşınması və 
ticarət üçün karvanda istifadə olunması baxımından dəvəçilik iki yöndə 
formalaşmış, əsasən düzən bölgələrdə inkişaf etmişdir. Irəvan çuxurunda 
Çobankərə, Sarvanlar, Dəvəli kəndlərinin əhalisi karvançılıqla məşğul ol-

                                                 
283 Tosun - Yalavaç, 1981, 53, qeyd 124a. 
284 Akadca qoduğa şixîru demişlər, sîsû (at) sözünü isə yerli dillərin birindən almışlar. 
285 AE, I. 1988, 269. 
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qədim və yeni germanca (esil, esel), əski və yeni rusca (osel, işak) forma-
sındadır. Vaxtilə O. Şrader türkcənin eşkək sözü ilə hay dilindəki eş və 
latın-yunan dilləri üçün bərpa edilən *asnas praformasının eyni mənşəli 
olduğunu yazmışdır.281 Yazar bu sıraya sumer dilindəki anşu//anşi sözü-
nü də daxil etmişdir. V. Banqa görə, "ortaq" anlamlı  bu termin türk di-
lində tavar-eş sözündə olduğu kimi, eş (yoldaş) sözü və -aq ~ -ğaq şəkil-
çisilə yaranmışdır. G. Dörfer də buna yaxın fikir söyləyir.282 

Öncə Afrikanın quzey-batı bölgələrində evsəlləşən eşək sonralar Ön 
və Orta Asiyada, daha sonra isə Mərkəzi Asiyada bəlli olmuşdur. Bunu 
paleozooloji bəlgələrlə yanaşı, dil bəlgələri də sübut edir, belə ki, bir sıra 
xalqlar Ön Asiyada hələ protodil çağında ortaq termin olan *eş- sözunü 
sonralar doğuya və quzeyə miqrasiya edən turk boylarından almışlar. Ön 
Asiyada sami xalqlarının etnoqrafiyasında eşəyin özəl yeri vardı, “şəhərə 
eşək üstündə daxil olma” motivi qutsal olaylar sırasında önəmli ritual kimi 
qeyd olunurdu. Eşək kultu onun nəqliyatda əsas rolu ilə bağlıdır, bu rol 
atçılığın otraya çıxmasından sonra da davam etmişdir. 

Azər dilində at-eşşək balasına (6 aydan 1 yaşacan) sıpa deyilməsi 
bəzi hindavropa dillərində at anlamında işlənən asa, asp (qədim və yeni 
pers), aspa (Avesta), áśva- (qədim hind), `sp- (soqd), aszva (litva) sözlə-
rinə aydınlıq gətirə bilər. Bəzi qədim dillərdə equus (latın), ϊππος (yunan) 
formaları da var. 

Akadca agālu şəklində oxunan ANŠE.Ù (DÚSU) sumeroqramı at 
ilə eşək arasında bir minik heyvanını bildirir. Ümumiyətlə, yük anları ilə 
bağlı bəzi sumer yazıları və akadca oxunuşu belədir:  

eşək   - ANŠE, ANŠE.NİTA  (akadca imēru) 
at (dağ eşəyi) - ANŠE.KUR.RA (akadca sīsū) 
dəvə  - ANŠE.GAM.MAL (akadca gamallu) 
çöl eşəyi  - ANŠE.EDİN.NA (akadca sirrumu) 
qatır  - ANŠE.NUN.NA (akadca damdamu) 
atli  - RÁ.GABA (akadca rakbū) 

                                                 
281 Schrader, 1901, 206. 
282 Севортян, I. 1974, 318. 
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Uzmanlara görə, azər türklərində dəvə kultunun yaranması onun qutsal 
heyvan sayılması ilə ilgilidir. Qobustanda Sofu Həmid pirindəki dəvə bə-
dizi altından geçən xəstələrin, sonsuz qadınların şəfa tapması inancı bu-
nunla bağlıdır. Dəvəyə xalı-xalça naxışları sırasında da yer vermişlər. 

Bir yaşacan dəvə balası köşək, iki yaşacan daylaq, sonrakı yaşlarda 
birhörgüclü dəvə lök, mələz dəvə nər, ikihörgüclü dəvənin erkəyi buğur 
(buğra), dişisi haçamaya, iñən adlanır. Dəvəçiliklə bağlı yaşına və görkə-
minə görə bota (botuq, pota), köşək, torum, taylaq, atan, arvana sözləri 
işlənir. Dəvəçiliklə bağlı kapan, ovsar, örkən, barmaqcıq, döşlük, quşqun, 
zınqırov, taraqqa kimi sözlər türkcə olduğu kimi bəsərək sözü də türkcə-
dir. KDQ-da və Nizami Cəncəvidə «bəsərək dəvə» deyiminin işləndiyini 
və bunun Qarabağ, Şirvan bölgələrində bəsərək//pəsərək şəklində davam 
etdiyini qeyd edən X. Xəlilov bəsərək sözünün anlamını boyca böyük ol-
mayıb da güclü olan dəvələrə aid edildiyini yazır.290 

Orta və Mərkəzi Asiyada dəvədən geniş istifadə olunması bəllidir. 
V.V. Radlov yazırdı: «Qırğızlar ruslara dəvə yunundan toxunmuş çoxlu 
kaftan satırdı».291 Türk dillərindən dəvə (tevə) sözünü alan monqollar onu 
temen şəklində işlədirlər, bu formada monqol dilindən də tunquz-mancur 
dillərinə keçmişdir. Maraqlıdır ki, tebien (dəvə) sözünü monqol dilindən 
alan saxalar öz dillərindəki dəvə (taban) sözünü maral mənasında işlədir. 

Hindiran dillərində dəvə anlamında olan ustra (qədim hind), uştro 
(Avesta) sözünün Zərdüşt adında “dəvə sürən” (zara tuştro) deyimi ilə 
əks olunduğunu söyləyirlər. Hər halda, səhrada uzaq məsafəni qət edə 
bilən, qızmar günəş istisinə və susuzluğa dözümlü olan dəvə və dəvəçilik 
ərəb toplumu üçün daha önəmli olmuşdur, “dəvəsi ölmüş ərəb” deyimi 
də bu gerçəkliyi aydın göstərir. Türk boylarının qayaüstü piktoqramları 
içində əsas yeri təkə, qoç, keyik rəsmləri tutduğu kimi, ərəb çöllərindəki 
qayalar üzərində də bu yeri dəvələr tutur.   

Beləliklə, yük-qoşqu añları sırasında öküz, qatır, eşək, at və dəvə 
türk toplumunun añçılıq təsərrüfatında böyük onəm daşımış, etnoqrafiya 
tarixində dərin iz qoymuşdur. Azərbaycanda dəvədən, atdan geniş istifadə 
olunması dəvəçilik, atçılıq təsərrüfatının formalaşmasına təkan vermişdir. 
                                                 
290 Xəlilov, 1989, 12. 
291 Радлов, 1989, 286-287. 
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duğu üçün qaramal içində dəvə bəsləməyi üstün sayırdılar. Bu durum Şir-
van, Quba, Xaçmaz, Qarabağ, Mil-Muğan, Abşeron kəndləri və Güney 
Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələri üçün də keçərli idi. Keçən əsrəcən bu 
bölgələrdə görünən dəvələr yük daşıyan texnikanın gəlişməsi səbəbindən 
artıq tükənmək üzrədir.  

K.V. Trever qeyd edir ki, 
kaspilərin zərif yunlu dəvələr 
bəsləməsi və alban boylarında 
tacirlərin dəvə qatarı ilə Həmə-
dana ticarət malları, o cümlə-
dən dəvə yunu aparması haq-
qında antik çağ qaynaqlarında bəlgələr vardır.286 Azərbaycanda dəvəçiliyin 
Alban eli çağından daha qədim dövrlərdə mövcud olması arxeoloji bəl-
gələrdə görünürsə, artıq ilk dəmir çağında ikihörgüclü dəvələrin bəslən-
məsi, dəvəçiliyin inkişafı asur və urartu yazılarında təsdiq olunur.  

Güney Azərbaycana hücum edən Asur-Urartu çarlarının (III Sal-
manasar, V Şamşi-Adad, Işpuini, Menua, I Argişti) burada yağmaladığı 
qaramal içində çoxlu dəvələr olduğunu vurğulayan Q.A. Melikişvili yazır 
ki, urartular hər yağmada Mana ölkəsindən 1065, 184, 100, 101 və 62 baş 
dəvə aparmışdı.287 Dəvələr əsasən Urmu gölünün batısında Gilzan bölgə-
sindən və sığırçı-davarçı polad, man və bars (barsil) boylarının yaşadığı 
Puluadi, Mana, Barşua, Buştu bölgələrindən aparılmışdı. 

Dəvə azər türklərinin etnoqrafiyasında önəmli yer tutur. Az yemlə 
bəslənən bu heyvanın dərisi, yunu, əti, südü və ən əsası yükgötürmə, yük-
daşıma imkanı evsəlləşmiş dəvənin dəyərini artırır. «Dövlətdə dəvə, evlat-
da nəvə» xalq deyimində dəvəyə verilən önəm aydın görünür. Azərbay-
canda dəvə, dəvəçiliklə bağlı etnoqrafik gələnəklərə aid apardıqları təd-
qiqlər əsasınla T.Bünyadov, X.Xəlilov dəyərli elmi və elmi-populyar 
əsərlər yazmışlar.288 Bir dəvəçi ailəsində böyümüş, dəvə kini və dəvə 
məhəbbətindən yazan B.Budaqovun bu sahədəki qeydləri maraqlıdır.289 

                                                 
286 Тревер, 1959, 83. 
287 Мeликишвили, 1954, 326. 
288 AE, I. 1988, 269-278;  Xəlilov, 1989. 
289 Budaqov, 1984. 
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at şəklini qayaüstü rəsmlərdə həkk etmişlər. R. Qirşman yuxarıda qoyu-
lan suala qismən də olsa, belə cavab verir:  

“Şahtəpə abidəsində (Xəzərin güneyi) tapılan at sümüyü qalıq-
ları təsdiq edir ki, artıq m.ö. III minildə burada atdan geniş istifadə 
olunmuşdur. Qədimdə atın roluna aid məsələləri yaxşı bilən F. Qon-
çarın əsərlərinə görə də, Xəzər dənizindən güney-doğu çöllər atın 
ilk əhliləşdiyi mərkəzlərdən biridir. Bugünəcən ən gözəl at cinsi 
örnəyi də tekin atıdir”.292  
Qədim insanlar atçılığa atı evsəlləşdirdiyi çağda deyil, çox sonralar 

başlamışdır. Atdan əvvəlcə yük və qoşqu añı kimi istifadə olunmuş, sonra 
gerçək atçılığın yaranmasına səbəb olan ata minmək və minik atı yetişdir-
mək isə m.ö. II minilliyin ortalarına yaxın gerçəkləşmişdir. Artıq həmin 
minilliyin ortalarında at qurbanı ilə bərabər, at ləvazimatı basdırılan kur-
qanlar Azərbaycandan Qazaxıstana, Dneprə qədər yayıla bilmişdi. Belə ki, 
yaylaq-qışlaq yaşamı zaman-
zaman canlandıqca böyük 
köçəriliyin astanası görünür-
dü. Ancaq bu astanaya ayaq 
qoyub ilk köçəri dünyasının 
qapısını açmaq üçün ata min-
mək lazım idi, ilk ata minən 
də atlı kulturunu quzeyə, do-
ğuya daşıyan türklər oldu.  

Köçərinin var-dövləti at, dəvə, qoyun və qaramal idi. Sürülərin sayı 
artdıqca yemə tələbat da artırdı. Atına minən qonar-köçərlər artıq yük və 
qoşqu heyvanlarından daha səmərəli istifadə edir, daha uzaq yerlərə gedə 
bilirdilər. Geniş otlaqlar əldə etmək üçün sürüləri uzaq yerlərə sürmək la-
zım gəlirdi ki, bunu minik heyvanı olmadan gerçəkləşdirmək çətin idi. Ona 
görə də at ilxılarının sayı getdikcə artırdı. Atı bozqırda saxlamaq da mal-
qaradan asan başa gəlirdi, çünki yem tədarükü tələb olunmurdu. Türk elatı 
ilxını artırdıqca onun torpağı da genişlənirdi, ilxı sahibləri isə ulusun sa-
yılanlarına, başçılarına çevrilirdilər. Minillər sonra Orxon-Yenisey abidə-
ləri belə çoxsaylı ilxılar, şəxsi tabunlar barədə bəngüdaşda «altı min atı 
buraxıb getdi» kimi sözlərlə atçılıq gələnəyinin davam etdiyini yazacaqdı.  
                                                 
292 Гиршман, 1981, 141. 
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Azərbaycan türklərinin İslamaqədərki tarixinə işıq salan 
tutalqalar sırasında atçılıq və at kultu gələnəyi dildə, mi-
fologiya və etnoqrafiyada dərin iz buraxmışdır. Bu izin 
başlanğıcı miladdan öncəki minilliklərin əlçatmaz çağına 
gedib çıxsa da, onun ulu yaşını Kür-Araz kulturunu ya-

radan əcdadlarımız qayaüstü rəsmlərə həkk etmiş, sonrakı yaşantısını isə 
arxeoloji qaynaqlar və yazılı abidələr m.ö. II minillikdən üzübəri tutarlı 
tutalqalarla bizə çatdırmışdır. At kultu və atçılıq gələnəyinin özü keçən 
əsrin əvvəllərinə kimi Azərbaycanda yaşamışdır.  

Atın ilkin evsəlləşdiyi bölgələr gələnəksəl olaraq, Avropanın güney-
doğusu, Qazax eli (Botay) sayılırdı, ancaq arxeoloq S.A.Qriqoryev və 
digər uzmanlar bu bölgənin Güney Qafqaz ilə Anadolunun doğusu oldu-
ğunu söyləmiş və evsəlləşmənin tarixini m.ö.VI-IV minillərə aid etmişlər. 
Əliköməktəpə (m.ö.V minil) qazıntısında tapılan iki tür at sümüyü də bu 
baxışın doğru olduğunu göstərdi. Belə ki, Azərbaycanda atın evsəlləşmə-
si tarixi qədimdir və ilk yazılı qaynaqlar atçılığın da burada yaranmasına 
aid məlumat verir, güney-batı bölgələr yazılı qaynaqların əhatə etdiyi 
ərazilərə düşdüyü üçün oralardakı atçılıq haqqında bəlgələr daha çoxdur. 
Antik və erkən orta çağ qaynaqları isə Azərbaycanın əksər bölgələrini 
əhatə edən bəlgələr verir. 

Qədimdə atçılığın beşiyi sayılan Azərbaycan ətraf ölkələrin at ba-
zasına çevrildiyindən m.ö. I minillikdə yurdumuzun atçılıqla ilgili el-oba 
adları da əcnəbi dillərdə yazılan tarixi abidələrdə dəfələrlə yad edilmişdir. 
Azərbaycanda atçılığın əski çağları barədə Asur-Urartu qaynaqları, son-
ralar isə yunan-latın dilli mənbələr xeyli məlumat verir. Urmu gölü ətra-
fında Mana dövlətinin ərazisində, Mada və Alban torpağında atçılıq geniş 
yayılmışdı. Türk ellərinin buradan bütöv Avrasiya çöllərinə sürətlə yayıl-
masının başlıca səbəblərindən olan atçılıqla bozqır köçəriliyi bir-birilə 
bağlı ortaya çıxan yaşam tərzi idi.  

İlk dəfə at harada evsəlləşib və nə vaxt evsəlləşib? Bu suala birbaşa 
cavab vermək çətindir. Ona görə çətindir ki, ovlanan vəhşi at Afrikadan 
tutmuş Avrasiyanın müxtəlif bölgələrində olmuşdur, qədim yaşayış məs-
kənlərindən tapılan at sümüyü isə onun ov və ya ev añı olduğunu müəyən 
etməyə çətinlik törədir, dəqiq çeşidləmə imkanını zəiflədir. Qobustanda 
olduğu kimi, ayrı-ayrı ölkələrdə daş dövrünün insanları müxtəlif çağlarda 

 
Atçılıq 
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«Kölələr tütəyə oxşar bir sümük borunu madyanın döl yatağına 
qoyub ağızla üfürür, biri üfürərkən digəri sağır. Nə üçün belə etdik-
lərini soruşanda deyirlər ki, üfürülən hava atın damarlarını açır, süd 
məmələrə enir. Sağılan süd taxta qablara boşaldılır və ətrafına düzü-
lən kölələr tərəfindən çalxalanır. Skitlər südün alta çökən hissəsini 
yox, üstə yığılan qatını ayırıb ona yüksək dəyər verirlər».293  
Göründüyü kimi, 2500 il öncə Herodot saqa etnoqafiyasında qımız 

hazırlama texnologiyasını bütün incəliyi ilə vermişdir. Qımız düzəltmə, 
qımız içmə gələnəyi hindavropa mənşəli xalqlarda yox, türk xalqlarında 
vardır və təkcə bu tutalqa kifayətdir ki, qımız içən və irandilli olmayan 
skitlərin etnik mənşəyi və türklüyü barədə qəti fikir söylənsin. Əgər Hero-
dot saqaların qımız içkisini təsvir edirsə, onun çağdaşı məşhur Hippok-
rat da saqaların at südündən hazırladığı yemək növü olan qurut barədə 
məlumat verir. Bu məlumatdan həm də bəlli olur ki, skitlər çalxanan sü-
dün təkcə üzə yığılan qatından deyil, alta çökən qatından da istifadə edir-
lər. Hippokrat yazır: 

 «Südü taxta tabaqlara töküb yırğalayırlar, çalxanan süd köpük-
lənib ayrılır. Onların butir adlandırdığı yağ öz yüngüllüyünə görə 
ayrılıb yuxarı qalxır, südün ağır, qatı hissəsi də aşağı çökür ki, bunu 
ayırıb qurudurlar. Quruyub bərkiyəndə ona ippak deyirlər».294  
M. Kaşgarlı hələ XI əsrdə əppək sözünün yağma və tuxsi uruqla-

rında, oğuz və qıpçaqlarda epmek şəklində işlənib çörək (yeyinti) bildir-
diyini yazırdı.295 Hippokratın qeyd etdiyi ippak sözünün həmin anlamda 
xakas dilinin əski koybal və qızıl dialektlərində ippək şəklində işlənməsi 
də aydın göstərir ki, süd ürünü olan bu ağartı adı türkmənşəlidir.  

Yoxa çıxan yeyinti barədə və kasadlıq vaxtı azər türkləri «Əppək 
olub göyə çıxıb» - deyirlər və «Acın qarnında əppək durmaz» kimi onlarla 
atalar sözündə, danışıq dilində neçə minil yaşı olan əppək sözünü işlə-
dirlər. Əgər iyirmi beş əsr öncə at südündən əsas qida məhsulu kimi kökə 
şəklində düzəltdikləri quruta saqa dilində ippak deyilirmişsə və bu söz hə-
min yeyinti anlamında yalnız türk dillərində işlənirsə, bu tutarlı etnoqrafik 
söz də qımız kimi skit-türk bağına aydınlıq gətirən tutalqadır.  
                                                 
293 Herodot, IV. 2. 
294 Скифы, 1992, 91-92. 
295 МК,  I. 164. 
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Türk ilxıçı boyları Avrasiya çöllərinə yayıldıqca yeni-yeni xalqlarla 
üzləşirdilər. Sonralar saqa-qamər atlıları Asur qaynağında umman-manda, 
qutsal kitablarda isə tanrının qoşunu kimi verildi. Avropa xalqları isə at-
dan istifadə etsə də, ata minmirdilər. Minik atı kimi kelt-german dillərinə 
türklərdən keçən *markho  sözü m.ö. I minildən işlənməyə başlayır. Görü-
nür, avropalılar bu monqol sözünü m.ö.VIII-VII əsrlərdə dolanıb Güney 
Sibirdən gəlmiş saqalardan almışlar. 

 

Atçılıqla köçərilik bir-birilə bağlı olub türklərin bütöv Avrasiya 
çöllərinə yayılmasına səbəb olmuşdur. Köçəri ilxıçıda at kultuna tapınna 
daha yaşantılıdır, çünki ilxıçının yeməyi, içməyi, həyatı atla ilgilidir. Bunu 
saqa və türk müqayisələri bir daha təsdiq edir, bir daha aydın olur ki, bu 
xalqların etnoqrafiyası bir-birindən fərqlənmir. Bəllidir ki, hindavropa-
dilli xalqlardan fərqli olaraq, qımız içkisi yalnız türk-monqol boylarında 
yayılmış bir gələnəkdir. Azərbaycanda Saqa (Skit) hegemonluğundan və 
Qara dənizlə Azaq dənizi yaxalarında gördüyü saqaların etnoqrafiyasın-
dan danışan Herodot saqaların qımız içkisi hazırlamasını belə təsvir edir: 
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demişkən, «ədəbiyatda belə bir fikir möhkəmlənib ki, atı Asiyaya hindav-
ropalılar tanıtmış, at minməyi isə irandillilər öyrətmişdir».299  

Doğrudanmı, qədim türklər atçılığı hindavropalılardan öyrənmişlər? 
Qayaüstü rəsmlərdə, arxeoloji qaynaqlarda, dönə-dönə qədim yazılı mən-
bələrdə xatırlanan türk atlısı at minməyi özündən çox-çox sonra süvarili-
yi mənimsəyən hindavropalıdan necə öyrənə bilərdi? Halbuki türk atlısı 
obrazının təkcə türklərdə deyil, həm də dünya xalqlarının yaddaşında 
buraxdığı izi tutub qədimə getdikcə bu obrazın bütövlüyü addımbaaddım 
böyüyür və tarixin yaddaşında türkü atsız, atı türksüz görmək istəyənlərin 
də arzusu boşa çıxır.  

İ. M. Dyakonov yazır ki, əvvəllər özünün də inandığı Ön Asiyaya 
guya atçılığın Qaradənizin quzeyindən ari boylarının gətirməsi fikrini sü-
but edən arxeoloji fakt olmadığı kimi, bunun elmi əsası da yoxur.300  
Pers-Yunan əlaqələrinin (m.ö.V-IV əsrlər) iştirakçısı olmuş yunan tarixçisi 
Ksenofont yazdığı «Kiropediya» əsərində perslərin həmin çağda cəmi 120 
min nəfər olduğunu qeyd edir və Mada hökmdarı olan babası Astiaqın 
yanına Pers ölkəsindən qonaq gələn gənc Kuruşun burada ata minməsin-
dən çox sevindiyini yazır və həm də vurğulayır ki, perslərdə nadir halda 
at görmək olurdu.301 Atçılığın vətəni və minik atları barədə deyilənlərdən 
bəlli olur ki, ədəbiyatda möhkəm yer tutan «atı Asiyaya hindavropalılar 
tanıtmışdır» hökmü tarixi tutalqalara əsaslanmayan və elmi baxımdan 
yanlış fikirdir. At kultunu Avrasiyaya yayanların hindavropa mənşəli 
xalqlar olduğunu söyləyənlər də həmin yanlış fikrə əsaslanırlar.   

Urmu bölgələri cənubdakı Sumer, Akad, Elam, Əhəməni və qərb-
dəki Het, Asur, Urartu dövlətləri üçün at bazası olduğu kimi, quzeyə və 
doğuya da minik atının buradan yayılması doğal idi, çünki ilk əhliləşən 
atlar cinsinə daxil olmayan monqol atı minik atına da sonralar çevrilmişdir. 
Azərbaycanın qədim Urmu bölgələri isə ətraf ölkələri minik atı ilə təmin 
edən atçılıq bazası idi və bu durum islamaqədər davam etmişdir. Belə ki, 
Babək kiçik bir bölgədə ərəblərə qarşı 20 min süvari döyüşçü ilə çıxırdı.  

                                                 
299 Ковалевская, 1977;  İ. M. Dyakonov isə belə baxışın çox yanlış olduğunu yazıb tən-
qid etmişdir (Дьяконов, 1970).  
300 Дьяконов, 1956, 125, 1-ci qeyd. 
301 Ксенофонт, «Киропедия», I. II. 15;  I. III. .3. 
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Ön Asiyaya gələn irandilli tayfalar atçılığı yerli türklərdən öyrəndiyi 
kimi, yunanlılar da at minməyi skitlərdən mənimsəmişlər. Homer geniş 
təsvir etdiyi Yunan-Turova (Troya) müharibəsində troyalıları «çoxlu atları 
olan», «at ram edən», «atla döyüşən», «cəsarətli atlılar» kimi qələmə al-
mışdır. Yunan döyüşçüləri isə atla vuruşmağı Homerdən neçə əsr sonra 
öyrənmişlər. Pers-Yunan müharibəsinin dərsləri məcbur etmişdi ki, onlar 
da atlı qoşun növündən istifadə etsin. Lakin süvariliyə artan həvəs at min-
mək, at üstə döyüşmək bacarığı tələb edirdi. O çağlarda Andokid yazırdı 
ki, “onda biz 300 saqa atlı oxçusunu alıb ilk süvari dəstələri yaratdıq”.296   

Əvvəllər Madadan aşağı ərazilərdə, güman ki, at olmamışdır, qoşqu 
heyvanı kimi, öküz, qatır və eşşəkdən istifadə edilmişdir. Elamda m.ö. III 
minilliyə aid ataoxşar şəkil tapılsa da, mütəxəsislər onun at, yoxsa qatır 
olduğunu müəyənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Sumerlərin isə ata «dağ 
eşşəyi» (ANŠU. KUR. RA) deməsi göstərir ki, buralara at quzey-doğu 
dağlardan, yəni qədim Azərbaycandan gətirilmişdir.297 

Elamla Mada arasında olan kassi boyları isə atla tanış idi. Belə ki, 
m.ö. II minilin ortalarına aid bir kassi yazısında atçılıqdan bəhs olunur və 
burada Akriyaş, Buqaş, Timiraş, Kurukşe-buqaş, Xamatti-minizir, Xuşi-
qaldu, Kaşakti sözləri at adlarını xatırladır, mətindəki cümlələrdən biri də 
təxminən belə tərcümə olunur: «Xuşiqaldunun balası, Xamatı-minizirin 
boz balası və Kaşaktının boz balası və Ambarın boz balası».298 

At kultunun minillərlə davam edən yaşantısı və müxtəlif xalqlarda 
ümumi cəhətləri ilə varlığı, coğrafi genişliyi alimlərin diqqətini çoxdan 
cəlb etmiş, mütəxəsislər at kultunun ilk dəfə hindavropa xalqlarında yaran-
dığını, geniş əraziyə onların köçü ilə yayıldığını, başqa xalqların bu tapı-
nağı hindavropalılardan aldığını bəzən də qəti hökm ilə yazmışlar. Yaxın 
Doğuda m.ö. II minilliyin əvvəllərində cəng arabasına at qoşulması gələ-
nəyi də hindavropalıların yürüşləri ilə əlaqələndirilmişdir. Bütün bunlar 
ondan irəli gəlir ki, qədim mənbələrdə at kultu və atçılıqla ilgili adı çəkilən 
xalqlar, adətən, müasir tədqiqatçılar tərəfindən hindavropa mənşəli etnos-
lar kimi qələmə verilir. «At və atlı» kitabının yazarı V. B. Kovalevskaya 
                                                 
296 ВДИ, 1947, №2, 150; Ковалевская,1977, 69. 
297 Дьяконов, 1956, 122-124. 
298 Balkan, 1954, 12. 
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xeoloq R. Girşman Urmu gölü yaxasında Hasanlu abidəsindəki basırıqda 
m.ö. VIII əsrə aid etdiyi at qalıqlarının Göycə-Gəncə yaxınlığındakı bası-
rıqlarda üzə çıxan at qurbanları ilə oxşar olduğunu söyləmişdir.  

Madanın Nisey çöllərində bəslənən atlar da öz dövründə dünya 
şöhrəti qazanmış, sonrakı çağlarda isə Axaltəkə türkmən atları simasında 
həmin şöhrəti saxlamışdır. Hindistan yürüşündən qayıdan İskəndər də 
Madada nisey atlarına baxmağa gedir və burada 50 min şahlıq at bəsləndiyi-
ni görür, Siciliyalı Diodor burada 160 min at 
saxlandığını yazırdı. Ən qədim minik atların-
dan olan Axaltəkə cinsindən istifadə edilərək, 
məşhur ərəb, ingilis minik atları cinsi yaradıl-
mışdır. Orta Asiyada m.ö. IV minilliyin orta-
larına aid Qaratəpə abidəsindən tapılan saxsı 
üzərindəki şəkildə öz nazik ayaqları, balaca 
başı (keçibaşlı) və gözəl qamətilə nəzəri cəlb 
edən bu at da Axaltəkə kəhərini xatırladır. 

Axaltəkə atının qanı Qarabayır, Qarabağ, Don və sair cins atların 
damarında axır. Kəhər, boz və bəzən də qara, qızılı-səmənd, kürən rəngli 
Axaltəkə atlarını başqalarından fərqləndirən bir xasiyəti də vardır; Qırat 
kimi, sahibindən savayı heç kəsi yaxına qoymur. Axaltəkə atı Avestada, 
hind və çin mənbələrində səma atı kimi verilir. Çinlilər qədim Fərqanə 
(Davan) örüşlərində bəslənən cins atlara böyük maraq göstərirdilər. Hət-
ta, m.ö. II-I əsrlərdə bu bölgəyə hücum edib həmin atlardan Çinə aparmış-
dılar. Müasir karabair cinsini xa-
tırladan uzun ayaqlı, durna boylu, 
caydağ, kiçik (keçi) başlı bu atla-
rın m.ö. I minilliyə aid qayaüstü 
rəsmləri Fərqanə bölgəsində Oş 
şəhərinə yaxın Aravan kəndindəki 
qayalıqda və Saramışda vardır. 305 
Bu gözəl atlarla eyni görünüşdə 
olan atlar Qobustanda Yazılıtəpə 
rəsmlərində də əks olunmuşdur: 

                                                 
305 Нестеров, 1990, 19-20. 
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Güney Azərbaycanda olduğu kimi, Quzey Azərbaycanda da atçılıq 
qədim çağlardan məlumdur və burada Qarabağ atı, Qazağın dilboz atı, Şir-
van atı və Quba yorğası cinsləri geniş yayılmışdır. Bunların içində kürən, 
kəhər, boz rəngli Qarabağ atı daha məşhurdur. Qədim müəlliflər m.ö.I 
əsrdə Alban çarının 20 mindən çox atlı döyüşçü ilə meydana çıxa bildiyini 
göstərmişlər. Azərbaycan atlıları hələ qədimdən təbii şəraitə uyğun və 
təsərrüfata münasib at cinsləri yetişdirmək bacarığına yiyələnmişdilər. 
Sonralar Kabarda-Don atlarının cinsini yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan 
atlarından istifadə olunmuşdur. Çağdaş genetika uzmanları da müəyən at 
cinsi genomu allelik göstəricisinin Azərbaycanda 5.84 olub, buradan Av-
ropaya doğru yayılan göstəricininsə 4.08-ə qədər azaldığını aşkar etmişlər. 

 Urmu gölü ilə indiki Təbriz, Mərənd arası torpaqların doğal şəraiti 
atçılıq üçün çox əlverişli idi. Urartu mənbələri göstərir ki, buradakı Ulxu 
adlı yerdə çoxlu ilxılar saxlanır, çünki buranın suvarma şəbəkələri əkinçi-
lik, bağçılıqla yanaşı, atçılıq üçün də əlverişli örüşlər, yoncalı otlaqlar ya-
ranmasına səbəb olmuşdur. Alaf, arpa, saman, yonca kimi at yemi Azərbay-
canda bol idi, vaxtilə İspaniyaya da yonca toxumu buradan aparılmışdır.  

Acıçayın hər iki tərəfində Urmu gölü boyu yayılan su adlı tayfala-
rın Subi bölgəsində olan Bari yeradı haqqında Asur yazısında göstərilir 
ki, Sanqibutların (zəngi boyu) Bari bölgəsində «hər il şah alayına məxsus 
atlar tövləyə doldurulub yemlənir».302 Həmin yazıda buradakı Ulxu yeradı 
isə bəlkə də, ilxı anlamında işlənmişdir. Hər halda, protoazər turklərindən 
olan zəngi boyunun atçılıqda məşhur olması yazıda əks olunmuşdur. Urar-
tular kimi, asurlar da Azərbaycana hücum edəndə geri əliboş qayıtmırdılar, 
yağmaladıqları içində mütləq atlar olurdu. Məsələn, üçüncü yürüşündə 
(m.ö. 820-də) V Şamşi-Adad Qızilüzən çayının hövzəsində qızıl boyları-
nin (qızılbud) başçılarından Pirişad (Börüşad) adlı elbəyi Uraş qalasında 
1200 əsgərilə əsir alır və «onun çoxlu malqarasını, atlarını, qızıl-gümüş 
və bürünc nəsnələrini yağmalayır».303 Mananın Uşkaya bölgəsi də o çağ-
larda atçılıqda ad çıxarmışdı. Yenə bir Asur yazısında «Uşkaya əhalisinin 
minik at bəsləmə bacarığı bütöv Urartuda yoxdur» deyilir.304 Tanınmış ar-

                                                 
302 АВИИУ, №49 (188). 
303 АВИИУ, №34. 
304 АВИИУ, №49 (167). 
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R. Q. Axmetyanov tatar dilində yalnız rənginə görə atların qırxdan 
artıq sözlə fərqləndirildiyinə örnəklər vermişdir.311 Atla bağlı bir sıra ter-
minlər türklərlə kontaktda olmuş müxtəlif xalqların dilinə keçmişdir. Kelt-
german dillərində *ekwos sözünün qoşqu atını bildirməsi onu göstərir ki, 
bunlarda minik atını bildirən söz olmamışdır, çox sonralar minik atını bil-
dirən *marko sözü isə uzaqbaşı Saqa çağında alınmadır. Bu söz rus dilin-
də merin kimi işlənir. Rus dilində atla və atın rəngilə bağlı loşad, kobıla, 
aktaz, aqramak, baxmat, mastak, bityuk, karabair, iqrenovıy, bulanıy, bu-
rıy, karakovıy, karıy, çalıy, kaurıy, çubarıy, savrasoy, tabun kimi sözlərin 
etimologiyasından danışan mütəxəssislər bunların türk dillərindən alındığı-
nı yazırlar.312 Dağıstanda qafqazdilli xalqların (avar, lak, ləzgi, dargin və 
sair) dilində də atçılıqla bağlı at, alaşa, tay (dayça), ayqır, yorğa, yabı, ilxı, 
qatır, ulax sözlərinin geniş işləndiyini N. S. Cidalayev qeyd eşmişdir.313  

Azərbaycanda atçılığın tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Ona görə də 
azər türkcəsində atları yaşına, rənginə və yerişinə görə fərqləndirən xeyli 
terminlər yaranmışdır. Atları yaşına görə bildirən sözlər: dayça, daylağ, 
day, kürüy, qulun, şilxor, ürkə, qulan, minək, ayğır, madyan, biryaşar, 
ikiyaşar, üçyaşar, dördyaşar və sair.314 Atları rənginə görə bildirən söz-
lər: kürən, ağ at, boz at, ağ-boz at, qır at, dür at, qəmər, səmənd, ağyal, 
səkil, kəhər «boynu qırmızı» (qara-kəhər, sarı-kəhər, göy-kəhər), xallı, 
alapaça, saqqar, qaşqa və sair. Atları yerişinə görə fərqləndirən sözlər: 
yorğa, dördəm, qarayeriş, süd yorğası, şortağı, qarayorğa, quld yerişi, 
dovşanı, huygir, dilboz, başıboş, başıbərk, yabı və sair. Ayağı uzun atla-
ra caydağ, tez tərləyən atlara isə yelpiy, sahibindən başqa kimsəni yaxına 
buraxmayan ata da qapağan, təpikcil demişlər. 

Bozqır türkləri süvariyə atlığ, atlı demiş, cins olmayan atı yandık 
at, minik, səfər atını yol atı, rahat yüyürək atı yorığa, çapağan, bərk qaçanı 
özlük at, ehtiyat üçün yedəyə alınanı koş at, harın atı isə salğa at adlan-
dırmışlar.315 Tatar dilində bahadır atına tulpar, döyüş atına subay, yarış 
                                                 
311 Ахметьянов, 1975, 70. 
312 ТВЯ, 1974, 229-237. 
313 Джидалаев, 1990, 61-67. 
314 Yaşına görə biryaşar at dayça, ikiyaşar daylaq, üçyaşarın erkəyi üryə, dişisi qulan, 
dördyaşarın erkəyi ayqır, döllük, dişisi madyan adlanır. 
315 Başqa dillərə keçən atla bağlı terminlərdən sonrakı Bitiklərdə də bəhs olunur. 
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Çində türk atlarına maraq çox böyük olmuşdur. Çin dilində yazılmış 
«At damğaları» (VIII əsr) adlı sənəddə türk atlarının cinslərə görə təsnifi 
ayrı-ayrı türk boyları üzrə verilmiş, böklü, kıbır, yomut, kurabor, ayqır, 
çik, sıqır, dulat, xuse, xun, aşide, su-nun, çji-şi və sair türk boylarının adı 
ilə çeşidlənmişdir. 306  Qədim Azərbaycandakı atçılıqla bağlı nəsnələrin 
Çinə qədər gedib çıxması bəllidir. V.P.Yets Luristan atlarına, buradakı 
at nəsnələrinə Ordosda rast gəlinməsi faktını da ortaya çıxarmışdır.307 

N.L.Çlenova «Taqar atları» adlı elmi məqaləsində Saqa çağlarına 
aid atçılıq nəsnələrini müqayisəli şəkildə tədqiq etmiş və Orta Asiya üzə-
rindən Güney Sibirə aparılan nəsnələri Güney Azərbaycan qonşuluğundakı 
Luristan, Mazandaran bölgələrilə əlaqələndirmiş, m.ö. II-I minilliklərin 
qovuşuğuna aid atçılıq nəsnələrinin üzərindəki ornamentlərin və süvari 
gələnəyinin kökünü İranın quzey bölgələrində (Azərbaycanda) tapmış, bu-
radan Quzey Qafqaza və Macarıstana qədər Qara dənizin quzey bölgələri-
nə, Orta Asiya üzərindən isə Tuva və Monqolustana aparıldığını yazmış-
dır.308 Üç minil öncəyə aid Mingəçevir basırıqlarından at skeleti sümüklə-
rilə yanaşı tunc asma, düymə, kəmər və at ləvazimatı da bulunmuşdur.309 
Avestada bozqır köçəri dünyası, Turan (tur) atlıları dəfələrlə qeyd olunur. 
İrandilli tayfaların atçılığı türklərdən öyrəndiyi arxeoloji xronologiya ilə 
aşkar olur və irandilli tayfalarda atla ilgili sözlərin əsasən türkcə işlənmə-
silə aydınlaşır. Hələ vaxtilə bu barədə böyük Əlişir Nəvayi belə yazırdı:  

«At cinslərindən topuçaq, arğumaq, yeke, yabu, tatu və sairəni 
də sartlar yalnız türkcə söylərlər. Atların yaşına görə adların çoxu 
türkcədir. Yalnız biryaş dayçanın (kulun) öz adı var: kura. Qalanla-
rının - tay, ğunan, dönen, tulan, çirğavlanğa və sairənin daha fəsih-
ləri türkcə deyilir, amma çoxları heç bunu da bilməzlər. Sartlar at 
yəhərinə zin desələr də, başqa ləvazimatın adını çəkəndə türk sözü 
işlədirlər: cibilqer, xana, toqum, cazlıq, olanq, qom, olançağ, ğan-
cuğa, çılbur, quşqun, qantar, tüfək, toqa. Qamçıya toziyone desələr 
də, onlarda büldürgə və çubçurğa türkcədir».310   

                                                 
306  Нестеров, 1990, 22;  Bu sənəddə qeyd olunan tat-aşide, bayan-aşide, sarı, aşina, 
alat, şato etnonimləri də türk boylarının tarixi baxımından maraq kəsb edir.    
307  Yetts, 1931, 117. 
308  КСА, 1981, 80-94. 
309  ДМ, 1959. 
310  Əlişir Nəvayi, 1996, 211. 
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verdiyi bu məlumatı Saxara qayaüstü rəsmləri və m.ö. III əsr numidi şah 
sikkələri üzərindəki şəkillər də təsdiq edir. Bəzi yerlərdə isə dəvə ovsarı, 
eşşək noxtası kimi, yalnız buruntaxla keçinmişlər. At nəsnələri sırasında 
quşqun, tapqır da sonralar ortaya çıxmışdır. 

Atçılığın inkişafı cins atların yetişdirilməsilə də bağlıdır. Təcrübə 
və bilik tələb edən at cinslərinin yeniləşdirilməsi mehtər, sinçi (özbəkcə), 
ilxıçı sənətilə məşğul olanların tərəfindən ortaya çıxarılmışdı. At uzmanı 
ilxıdan seçdiyi atı yük, qoşqu və ya minik atı kimi yetişdirirdi. Xam atın 
ram edilməsi olayı üçyaşar çağından başlanır. «Atı birində bəslə, ikisində 
gözlə, üçündə min, dördündə oldu at, olmadı sat» deyimi də buradan ya-
ranmışdır. Atçılığın inkişafı bu sahə ilə bağlı sicim, örkən, arkan, quşqun, 
tərlik, yüyən, çul, yəhər, üzəngi, gəm və sair bu kimi nəsnələrin yaranması-
na, eyni zamanda bu etnoqrafik sahə ilə məşğul olan sənətkarların forma-
laşmasına, nalbəndlik, sərraclıq kimi yeni sənətlərin və ustaların ortaya 
çıxmasına səbəb olmuşdur.316  

Avrasiyanın türklərə aid bölgələrində kurqanlardan tapılan at nəsnə-
ləri içində bəzəkli yüyən-yəhər, quşqun, tərlik, yəhərüstü döşəkçə, döşlük 
və alinlıq vardır. Belə sənət əsərlərindən biri də Pazırıq kurqanında aşkar 
edilən və sənətkarlıq baxımından heyrət doğuran yəhərüstü döşəkçədir. 
(2500 il əvvələ aid bu döşəkçədən xalçaçılıq bölməsində bəhs olunaçaq). 
Saqa kurqanlarından tapılan gəm və ona qoşulan hissələr, yüyən və yəhər 
bəzəklərinə sonrakı türk kurqanlarında üzəngi, taraqqa, zınqırov, quşqun 
bəzəkləri də əlavə olunur. Saqa-türk kurqanlarında ölən adamla birlikdə 
at basdırılması, basırığa (məzara) cam, yemək, silah, at nəsnələri qoyul-
ması gələnəyi orta əsrlərdə də davam etmişdir. Güney Sibirdə üzə çıxarı-
lan kurqanlar sırasında ən böyüyü hələlik Tuva elindəki Arjan kurqanıdır. 
Böyük bir sahəni əhatə edən və diametri 80 metr olan bu kurqanda saqa 
elbəyi ilə bərabər çoxlu at basdırılmışdır. Belə ki, bu basırığı tapıb tədqiq 
edən M.P.Qryaznov çoxkameralı Arjan kurqanının 15 kamerasında 187 
at skeleti saymışdır.  
                                                 
316 Çul əvvəllər yundan, sonralar ipək və pambıqdan hazırlanardı, bəzəkli və saçaqlı çul-
lar da olardı. Qədimdə ata yük vurmaq və ya minmək üçün altdan tərlik, üstdən yumu-
şaq palandan istifadə edilir, keçə palanın içinə yun, bəzən də saman qoyurdular. Palanın 
düşməməsi üçün yun örkən atın belindən və qarınaltından keçirilib quşqun və döşlüyə 
çarpaz bağlanır. Türk süvariləri yəhərin ağacdan olan qaşına xüsusi bəzəklər vurardılar. 
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atına yarav, şənlik atına arğamaq, özəl yeriş təlimi almış ata dimli, qoşqu 
atına külük, minik atına miñgi deyilir. Gürcü dilində «cins at» anlamında 
işlənən uine (une, one) sözünü Q. V. Tsulaya hun etnonimilə bağlayır. Bu 
halda, qızılı rəngli (qəmər) atın qədim qamər (kimmer) boyu ilə bağlı oldu-
ğunu güman etmək olar, çünki dilimizdə bunun ərəb atı, bədöy (bədəvi), 
ingilis atı, türkmən atı kimi örnəkləri vardır. Ayrı-ayrı boylar müəyən at 
cinsinə üstünlük vermişlər, örnə-
yin, terek (karaçay-balkar), don 
(noqay-kalmık), axaltəkə (türk-
mən), qarabair (özbək) və sairə. 
Türklərin istəkli añı sayılan at-
ların bu uyqur atı kimi bədizləri 
də hazırlanmışdır:  

Azərbaycanda isə qədim-
dən at kultuna tapınma vardı, atı 
Günəş iyəsinə qurban verir, ölən 
adamın qutunu (ruhunu) tanrı məkanına aparması üçün basırığa at fiquru 
və ya bütöv atı qoyurdular ki, bu da türklərin atlı basırıq gələnəyi kimi for-
malaşdı. Sonrakı çağlarda isə at fiqurları atdaş (daş at) formasında basırıq 
dışında qoyulurdu, belə daşat bədizlərinə ən çox 
azər türkləri yaşayan bölgələrdə rast gəlmək olur: 

Arxeoloji qazıntılarda tapılan atçılıq nəs-
nələri, at ləvazimatı maraqlı tarixi bilgilər verir. 
Belə ki, tapılan nəsnələrin çeşidlərinə görə atçılı-
ğın və süvariliyin inkişaf mərhələlərini izləmək 
imkanı yaranır. Örnəyin, atçılıqda yüyənin beş 
minil, mahmızın iki minil yaşı var, ilk dəfə türk 
atlısının icad etdiyi üzənginin yaşısa 1500 ildən 
artıq deyildir. S.İ.Vaynşteyn türk döyüşçülərinə 
böyük imkan yaradan üzəngili yəhərin Avrasiya 
çöllərinə I minilliyin ortalarında yayıldığını gös-
tərir. Gəmli yüyəninsə yaranma tarixi qədim olsa 
da, yayılma coğrafiyası məhduddur. Miladdan 
əvvəl atlılar şimali Afrkiada gəm və yüyəndən 
istifadə etmirdilər. Hələ antik dövr müəlliflərinin 
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yılmışdı. Əməvilərdən Valid bin Abdül-Məlik (VIII əsr) də «mən irəli və 
geri ox ata bilirəm» - deyə, öyünür və bu igidliyi ilə, genində türklərlə 
qan qohumluğunun olması ilə fəxr edirdi.318 «Türkün ömrünün günlərini 
toplasan atı üzərində keçən günlərinin yer üzərində oturaraq keçirdiyi 
günlərdən daha çox olduğunu görərsən» - deyən VIII-IX əsr ərəb yazarı 
Cahiz bunu da vurğulayır ki, türk bir baytardan daha ustadır, atını istədiyi 
kimi tərbiyə etmə baxımından başqalarından daha başarılıdır, atını özü ye-
tişdirir, day ikən özü tərbiyə edir, atını adı ilə çağıranda arxasıca gəlir.319 

Uzaq-uzaq ellərə köç edən türklər At kultunu, atçılığı, at minmək 
bacarığını və bir də at bəzəmək məharətini nəsil-nəsil yaşatmış, ata olan 
sevgi gələnəyini sonalayıb günümüzə qədər saxlaya bilmişlər. Kurqanlar-
da mumiyalanmış adamlarla, uruğun sayılanları ilə yanaşı, nökər-kəniz, 
həmçinin Axaltəkə və Nisey kəhəri cinsindən olan gözəl qamətli atlar da 
basdırılmışdır. Belə görünür ki, altay-saqa türkləri yerli monqol atlarını 
deyil, Azər-Türkmən ellərində bəslənən kəhər cinsini daha çox əzizləmişlər.  

Atçılığın vətəni və minik atları barədə deyilənlərdən bəlli olur ki, 
ədəbiyatda möhkəm yer tutan «atı Asiyaya hindavropalılar tanıtmışdır» 
kimi bilimdışı deyimin Orta Asiya üzərindən Əfqanıstan-İran bölgələrinə 
gələn irandilli boylara bağlanması hökmü elmi baxımdan yanlışdır. Hət-
ta, bugün dünyada 160-dan artıq at cinsi bəlli olsa da, bunların sırasında 
bir dənə də irandillı xalqa məxsus olanı yoxdur və 25 əsr öncə pers yur-
dunda olan Ksenofont da yazırdı ki, burada nadir halda at görünür. Av-
rasiyaya atı da, at kultunu da yayanlar türk xalqlarıdır, Urmu teoriyasının 
təməlini təşkil edən tarixi bəlgələrdən biri də qonşu xalqların dilinə atçı-
lıqla bağlı türkcə onlarla sözün keçməsi faktıdır.320 

Türk dillərində at, yunt (yond), alaşa, yılkı (ilxı) sözlərilə ifadə olu-
nan bu añın adı Altay (monqol, tunquz, mancur) dillərində mori(n), murin 
sözü ilə işlənir. Bu dillərdə atla ilgili bəzi sözlərin türkcə olması atçılığın 
da bura türklərlə gəlməsinə işarə edir. Avropa dillərindəki merin sözü isə 
monqol dilindən alınma sayılır, hətta, öncə atabaxan, mehtər anlamı olan 
                                                 
318 Kitabçı, 1987, 10. 
319 Cahiz, 1988, 68. 
320 Vaxtilə Batı Sibir və Avropanın çöl və meşə zolağında yaşamış tarpan indiki atların 
əcdadı sayılır. Qaraçay-balkar dilində örüşdə sərbəst dolaşan atlara tarpan deyilməsi də 
göstərir ki, bu zoonimi də türkmənşəli sayanlar yanılmamışlar. 
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Türk atlısı madyana minməyi ayıb sayar, döyüş üçün seçdiyi atını 
isə KDQ-da olduğu kimi «at deməzəm sənə, qardaş derəm, qardaşımdan 
yey» - deyə, əzizlərdi. Minik atının ətini yeməz, bunu döyüşçü etikasına 
sığışdırmazdı. Atla sahibi arasında qarşılıqlı münasibət ayrı-ayrı sınaqlar 
zəncirində yaranırdı, özülüsə ilk sınaqda 
qoyulurdu. Atın ram edildiyi ilk sınaqda 
alp-ərən döyüş yoldaşı kimi seçdiyi atın 
təpərini, at da onun mərdliyini, igidliyini 
yoxlayardı. Döyüşə gedən türk atlısı özü 
ilə birlikdə atını da savaşda şəhid olmaq 
şərəfinə hazırlayırdı, bunun üçün atının 
quyruğunu düyünləyirdi və bu gələnəyin 
anlamı M.Kaşgarlının əsərində, görüntüsü 
isə bu şəkillərdəki kimi yüzlərlə sənət əsə-
rində əks olunmuşdur: 

Avropanın göbəyində qüdrətli Avar dövlətini quran elbəylərin bay-
rağında geri ox atan atlının şəkili verilmişdir. M. Kaşgarlı yazır ki, İskən-
dər Uyğur ellərinə gələndə türk xaqanı ona tulqalarına şahin qanadı taxıl-
mış 4 min kişi göndərmişdi. Bu uyğurlar irəli ox atdıqları kimi arxaya da 
ox atırmışlar. Bunu görən 
İskəndər şaşırmış və «bun-
lar başqasının yeyəcəyinə 
də möhtac olmazlar, çünki 
bunların əlindən av qur-
tulmaz, istədikləri vaxt av-
layıb yeyə bilərlər» - de-
mişdir.317 

Saqa çağında olduğu kimi, göytürk xaqanlığı çağında da türklərin 
arxaya oxatma taktikası haqqında olan məlumatlar və bu başarını öyrən-
mək üçün keçirilən məşqlər doğuda Koreya, batıda Ərəbistana qədər ya-
                                                 
317 MK, I. 172-173;  Həmin çağlarda saqa-türk döyüşçülərinin at üstündə göstərdiyi 
igidliklər Avropada əfsanəyə çevrilmişdi. Ruslar buna igit//yigit sözü ilə cigitovka deyir.  
Özəlliklə, döyüş vaxtı atı qəfil çevirib, özünü meydandan qaçan kimi göstərmələri və 
ardına düşən düşməni atın üstündə qanrılıb oxdan keçirmələri səhnəsi müxtəlif sənət 
əsərlərinin bəzəyinə çevrilmişdir. 
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çuvaş dilində esenke şəklində qalması saxaların ayrılma tarixinə aydın 
ışıq tutur. Doğrudur, saxaların Lena çayı yönündə dalğalarla bir neçə 
köçü olsa da, Güney Sibirdən ilk ayrılma Hun çağından öncə ola bilməzdi, 
çünki üzənginin ortaya çıxması və yayılması tarixi hunların batıya yürüş-
lərilə bağlı olmuşdur.  

Beləliklə, yuxarıda atla, atçılıqla bağlı qayaüstü rəsmlərdən tutmuş 
arxeoloji tapıntılara və qədim yazılı qaynaqlara qədər gözdən keçirilən 
bəlgələr aydın göstərir ki, öncə qoşqu və yük añı kimi bəslənən atlardan 
ilk dəfə türk boyları Mana-Mada və Alban-Aran ərazilərində, yəni qədim 
Azərbaycanda atçılıq təsərrüfatı yaratmış, ilk dəfə ata burada minilmiş və 
mink at cinsləri yetişdirilən bu bölgə Ön Asiya ölkələri, dövlətləri üçün 
atçılıq bazasına çevrilmişdir. Urartu-Asur yazıları belə çins atlar bəslənən 
mərkəzləri Urmu yaxasında və buradakı Uşkaya bölgəsində verir, antik 
çağ yazarları da nisey atları bəslənən bölgənin yerini dəqiq göstərməsə də, 
bunun Mada elində olduğunu vurğulamışlar. 

Ön Asiyada atayurddan türk boylarının köçləri öncəki minillərdə 
başlasa da, m.ö. II minilliyin ortalarından başlayaraq bütöv Avrasiya çöl-
lərinə sürətlə yayılması nədəni bir-birilə bağlı ortaya çıxan atçılıqla boz-
qır yaşam tərzi idi. Artıq atla daha uzaq bölgələrə köçüb yeni atayurdlar 
salan türk boylarının bir qismi oturaq yaşama keçsə də, davar, ilxı saxla-
yan böyük bir kəsim qonar-köçər yaşamını davam etdirmişdir və bunların 
içində elə bireylər (fərdlər) vardı ki, ilxısında atların sayı bir neçə min idi. 

Atına qardaş deyən, savaşa girəndə atının quyruğuna düyün vurub 
onu şəhidliyə hazırlayan, savaşda at üzərində qurd oyunu ilə arxaya ox atan 
türk atlısı bir çox yabançı yazarların öygüsü ilə tarixə düşmüşdür. Türk dil-
lərində atın yaşına, rənginə, yerişinə, xasiyətinə, boy ölçüsü və görkəminə, 
cinsinə görə yaranmış atçılıq terminlərinin və atçılıq nəsnələrini bildirən 
yüzlərlə sözün başqa dillərə keçməsi iki sonuc ortaya qoyur:  

Tüklər atçılığı Avrasiyaya yaydı, xalqlara at minməyi öyrətdi.  
Atın tarixi türksüz, türkün tarixi atsız olmaz. 

* 
*     *     * 

* 
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marşal sözü də ona bağlanır. Ancaq məsələ burasındadır ki, monqol üzünü 
görməyən akadların dilində hansı dildənsə aldığı sîsû (at) sözü ilə yanaşı 
murnişqu (at, yorğa) sözü də vardı. Atçılıqla bağlı terminlərin yorumu 
bəzən ortaya gözlənilməz sonuc çıxardır. Örnəyin, yalnız tofalar dilində 
görünən hazaar sözü əvəzinə əksər türk dillərində yüyən, yüqön, uyqen, 
üün (saxa), yeven (çuvaş), çüqen variantlarının işlənməsi buradakı y//c 
dialekt fərqini göstərir, bu da alınma sayılan sükan sözünün dilimizə bu-
meranq yolla qayıtmasına işarə edir. 

Başqa etnoqrafik sözlər kimi, atçılıq terminlərindən də VII Bitikdə 
bəhs olunur, ancaq burada bir-iki söz üzərində dayanmağın yararı vardır, 
belə ki, Urmu teoriyası təkcə azər türklərinin deyil, başqa türk xalqlarının 
da gerçək tarixinə ipucu verir və bu baxımdan etnoqrafik sözlərin etimoloji 
yorumu böyük önəm daşıyır. Örnəyin, bugün maral 
sürüsü ilə yanaşı, böyük at ilxıları da bəsləyən, hətta 
dövlət gerbi üzərində qədim türk atlısının qayaüstü 
rəsmini verən saxa türklərinin nə vaxt başqa türk top-
lumundan ayrılıb daha uzaq bölgəyə yerləşməsinə at-
çılıqla bağlı bu dildə qalmış sözlərin başqa türk dil-
lərilə müqayisəsi aydınlıq gətirə bilir: 

Saxaca atur         - başqa dillərdə: ayqır, ayğır, askır//asxır (tofalar,     
tuva, xakas), ayar (çuvaş) 

Saxaca tıy         - başqa dillərdə: dayça, tay, çabaqa (şor, xakas, 
tuva), çapaa (tofalar), tixa (çuvaş) 

Saxaca kımnı       - başqa dillərdə: qamçı, kamçı, xamçı, kımçı, qımşı, 
puşă (çuvaş)   

Saxaca yür sılqı   - başqa dillərdə: ilxı, ilkı, çılqı, öör (şor, tofalar), 
üür (altay), ut kĕtĕvĕ (çuvaş) 

Saxaca kulun        - başqa dillərdə: qulan, kulun, xulun, hulun, yupax 
tixa (çuvaş) 

Göründüyü kimi, saxa dili bəzi başqa türk dillərində olan terminləri 
azacıq fonetik fərqlə saxlasa da, bunlar ayrılma tarixinə ipucu vermir. 
Ancaq yaranma tarixi bəlli olan üzənginin əksər türk dillərində üzenqi, 
üzəngü, ezenqe, izenqe, ezenqi şəklində işlənməsi və saxa dilində ihenqe, 



172 173
 174 

laq) şəkli saxlanmış, həmçinin otluq, otar (tofalar, tuva), odor (altay), ot-
tar (xakas), ulăх (çuvaş) formaları və mal çörçen çir (xakas), meççirenq 
sir (saxa) kimi başqa deyimlə əvəzlənmiş, ancaq əksər türk dillərində 
otlaq şəklində işlənən sözlərdə də özünü göstərir. Sibir türklərində dyük, 
çuk, çük, sük (saxa), šăk (çuvaş) kimi işlənib, rus dilinə vyuk şəklində ke-
çən yük sözünü də bu sıraya artırmaq olar. 

H. Zərinəzadə añçılıqla bağlı fars dilində işlənən türkizmlərin sıra-
sında yaylaq, qışlaq, ilxiçi, aqur//axor, ağel, ağoz//ağaz (bulama), çəpeş, 
quç, şişək, toqli sözlərini verir.321 Monqol dillərində də, özəlliklə qoyun 
və dəvə ilə bağlı sözlər türkcədir: buğra > buğura, bota > botuğan, qoy > 
qo-nin, öküz > üxer, taylaq > tayılağ, tevə > teme(gen), torum > torum, 
qoç > quça, quzu > xura(ğan), yımğa > yımağa (keçi), arkar > arqali və s.   

Ümumiyətlə, qədim çağlarda Ön Asiyada, sonralarsa Mərkəzi Asi-
yadan Avropaya qədər türklərlə kontaktı olmuş xalqların dilinə yüzlərlə 
davarçılıq, atçılıq və sığırçılıq sözləri, terminləri keçmişdir. Bu alınmalar 
üzərində aparılan araşdırmalar türk boylarının tarixi coğrafiyası baxımın-
dan gərəkli bilgi verir. Bumeranq zoonimlər də maraqlı etnoqrafik bəlgə 
kimi diqqəti çəkir, örnəyin, vaxtilə añçılıqla ilgili rus dilinə keçmiş sözlə-
rin sonradan saxa dilinə koza, kozyol, xohuol (kosul), barān, barsuk, sı-
bakı (küçük) şəklində qayıtması onu göstərir ki, saxaların gedib yerləşdi-
yi bölgəyə sonrakı çağlarda gələn ruslarda artıq həmin türkizmlər var idi.  

Bəllidir ki, añçılıq təsərrüfatında ət, süd, yun, yumurta, dəri, kürk, 
xəz və bir çox tibbi ürünlər, həmçinin süddən alınan ayran, yağ, qaymaq, 
qatıq, süzmə, qurut, yoğurt, şor, pendir və əkinçilik üçün peyin əldə olu-
nur. Bütün bu ürünlərdən sonrakı uyğun bölümlərdə bəhs olunacaqdır.  

Beləliklə, bu bölmədə añçılıq kulturu ilə bağlı gözdən keçirilən et-
noqrafik dil bəlgələri, etnoloji özəlliklər Urmu teoriyasının təməlini təşkil 
edən baxışın əsas tezisləri sırasında önəmli yer tutur. Tarixi qaynaqlarda 
qeyd olunmuş etnoqrafik tutumlu sözlər gələnəksəl tarixçilikdə önə çıxa-
rılan sülalələr, dövlətlər tarixindən fərqli olaraq, bu coğrafiyada yaşayan, 
buradakı dövlətləri quran protoazər və digər türk boylarının ümumtürk 
tarixinə işıq tutur.  

                                                 
321 Zərinəzadə, 1962. 
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Bəzi qaynaqlarda añçı sözü «çoban» anlamında işlənsə də, daha çox 
heyvandar anlamında boyadı kimi görünür, belə ki, işlənmə yerinə görə 
tavarçı sözü də çoban//boyadı anlamları daşımışdır. Göründüyü kimi, añçı 
türk boyları içində sığırçı, quşçu, man, qoyunlu, keçili, təkə, zəngi, baran, 
tavarlı kimi xeyli boyadı yaranmışdır.  

Añçılıq (heyvandarlıq) təsərrüfatı inkişaf edib gəlişdikcə çobanlıq 
da sahələr üzrə ixtisaslaşırdı, artıq çoban termini ilə paralel sığırçı, ilxıçı, 
dəvəçi, ata baxan (mehtər), çoban yardımçısı çoluq (çoban-çoluq) sözləri 
də gündəmə gəlirdi. Çoban sözünün özü isə qədim çağlardan işlək olmuş-
dur, belə ki, onun sumer dilində sipa (çoban), part dilində şoban variantı 
vardı. Añçılıq sahəsi böyüdükcə çoban sənəti də təkmilləşirdi. Böyük tə-
sərrüfatlarda təcrübəli çobana yardım edən muzdlu işçilər tutulurdı. Onlar 
sürünün bəslənməsində, yun qırxımında, sağımda, ağartı məhsullarının 
hazırlanmasında çobana kömək edərdilər. Herodot saqa boylarında belə 
işlərə əsirlərin cəlb olunduğunu qeyd edir.  

Azərbaycanda minillərlə davam edən añçılıq baytarlıq sahəsinin də 
gəlişməsinə səbəb olmuşdur. Qotur, öfkə, dabağ, damağ, yaman, qılqurd, 
gözbozarma, köpmə, zəhərlənmə və başqa xəstəliklərin müalicəsi bir sıra 
türkəçarə müalicə üsullarını formalaşdırmış, dərmanların hazırlanması 
bacarığı mənimsənilmişdir. Cins yetişdirmədə taylaşdırma, carpazlaşma 
(2 cinsin taylaşması), mələz, qatır, təmiz qan, damazlıq, sağmal və sair 
amaca uyğun cinslər əldə oluna bilirdi. İlgincdir ki, qısır sözü əksər türk 
dillərində qısır, kısir, kızır, xizir hətta, saxa (хıtar-ах), çuvaş (xeser) dillə-
rində də ilkin quruluşunu saxlamışdır. 

Türk dillərində bir sıra sözlərə yeni sosial-etnoqrafik anlam yüklən-
məsi birbaşa añçılıqla bağlı olmuşdur və yaşı azı 3-4 minil olan bu sözlərin 
əksər türk dillərində yaxın fonetik tərkiblə qalması başqa dil ailələrindən 
fərqli olaraq, türk dilinin konservativliyini aydın göstərir. Örnəyin, yalnız 
xakas dilində çörçen çir və tuva dilində köşkün, altay dilindəsə köçör 
şəklində işlənən köç sözü əksər türk dillərində köç//kös//kos, hətta digər 
türk dillərindən uzaqlaşan saxa dilində kös şəklində işlənir, yalnız Sibir 
türklərində çaylaq (xakas), jaylu (altay), çayğı (şor), çaylaar (tofalar), 
sayılaa (saxa) kimi azacıq fərqlərlə qalan yaylaq sözü əksər türk dillərində 
yaylaq // yaylak formasını saxlamışdır, eyni durum kıştaq, kıştağ, xıstaq, 
kıstıq, kışta, kıştu variantları yaranmış, ancaq əksər dillərdəsə qışlaq (kış-
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luda Çayönü, Çatal-höyük məskənlərində, İkiçayarasında (Mesopotamiya) 
rast gəlmək olur. İnsanlar misdən balta, xəncər, nizə, bəzək nəsnələri, ev-
də işlənən əşyalar düzəltməyə başladılar. Eneolit çağın əkinçiləri hələ xış-
dan istifadə etməyi öyrənməmişdilər, əkin yerini iri heyvan sümükləri və 
maral buynuzundan qayırdıqları toxa ilə becərirdilər. Biçində sümük və 
iti daş qəlpələrindən düzmədiş-yığma oraqdan istifadə edir, yığılan məh-
sulu daş həvəng, daş dəstə, dən daşı, sürtgəc alətləri ilə emal edir, böyük 
saxsı qablara, küplərə yığırdılar. Taxılçılıqda işlənən belə məişət əşyalarına 
az-çox tipoloji fərqlərlə əksər eneolit abidələrdə rast gəlmək olur. Toxa 
əkinçiliyilə keçinən əkinçilər çiy kərpicdən evlər tikməyi, gildən qadın fi-
qurları, öncə naxışlı, sonralar da boyalı qablar düzəltməyi öyrəndilər.   

Dağlıq ərazilərdə məhsulun bolluğu ya qıtlığı hava şəraitindən asılı 
olurdu. Elə ki, erkən əkinçi-maldarlar münbit çay qırağına endilər, durum 
sürətlə dəyişdi. Məhsul artımı əkin-biçin və añçılıqla məşğul olan insanları 
yeni sivilizasiyanın qapısına gətirdi. Dağlarda ləngiyən inkişaf, çay vadi-
lərində çiçəkləndi. Eneolitdə Dəclə-Fərat, Kür-Araz kimi böyük çayların 
və onlara qovuşan kiçik çayların hövzələri daimi yaşayış məskəninə çev-
rildi. Vaxtilə İkiçayarasına (Dəclə-Fərat arası) enib əkinçiliyin inkişafına 
böyük töhfə verən prototürk boylarının adı da çox güman ki, «dağ adamı» 
(dağlı) adından fərqlənən «su adamı» (sub-ər) anlamımda həmin çağlarda 
yaranmışdı və o çağda buralara hələ sumerlər, akad-asurlar gəlməmişdi.  

Quzey Azərbaycanda tədqiq olunan eneolit abidələri axarsu yaxala-
rında salınmış yaşayış məskənləridir. Quzey-batı eneolit məskənləri Kür 
çayına qovuşan Alget, Xram, Debet, Tovuz, Akstafa, Şəmkir çaylarının 
kənarında salınmışdı. Kür çayı hövzəsi Arıxlı, Şulaveri, Rustəpə, İmiri, 
Qaçağan, Danqreuli, Gidaçrili, Şomutəpə, Baba-Dərviş, Qarğalartəpə, 
Keçili, Töyrətəpə və sair məskənləri əhatə edir. Mil-Qarabağ bölgəsində 
Şahtəpə, Leylatəpə, İlanlıtəpə, Çalağantəpə, Xantəpə, Kültəpə, Günəştəpə, 
Qaraköpəktəpə, Kamiltəpə, Rəsultəpə, Muğanda Əliköməktəpə, Mişarçay, 
Qurudərə-I, Naxçıvanda Kültəpə, Araz yaxası Ağrı vadilərində İqdır, Texut, 
Maştos, Şenqavit, Adablur (Adatəpə), Xatunarx və digər abidələr vardır.322  

                                                 
322 Bu abidələri görkəmli arxeoloqlardan O.H.Həbibullayev, A.A.İessen, M.M.Hüsey-
nov, İ.H.Nərimanov, F.R.Mahmudov, Q.S.İsmayılov, A.İ.Cavaxişvili, T.V.Kiquradze, 
R.M.Torosyan və başqaları tədqiq etmişlər.                                                                                                                                                                                                               
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İlk əkinçilik on minil öncə Ön Asiyanın Zaqroş dağ-
larında və Anadolunun güney-doğusunda yaranmışdı. 
Arpa və buğdanın vətəni sayılan bu bölgələr həm də 
prototürklərin atayurdu idi. Əkinçilik kulturu da dün-

yanın digər ərazilərinə buradan yayılmışdır. Añçılığın yaranması ovçuluq 
ilə bağlə idisə, əkinçilik də yığım yaşamı ilə ortaya çıxmışdı. Əkinçiliyin 
inkişafı ilə oturaq yaşama keçid baş verdi və belə yaşam isə gil qabların, 
əyiricilik, toxuculuq sahələrinin meydana gəlməsinə səbəb oldu. Artıq 
kətan və yun liflərindən ip əyirilir, ondan parça toxunur, parçadan isə 
dəriyə nisbətən yüngül, rahat paltar tikilirdi. Bütün bu yeniliklər «neolit 
inqilabı» adlanır. Ön Asiyada yaranan ilk əkinçilik bölgələri yarımay (ay-
para) görünüşündə olduğu üçün ona Yaşıl-yarımay, Bərəkətli-yarımay da 
deyilir. Rus alimlərinin verdiyi bu xəritədə əkinçiliyin ilkin yaranma ocağı 
da ehtimal kimi Urmu hövzəsi göstərilmişdir. 

  
  

 

Əkinçiliyin başlandığı ilk çağlarda añçılıqla əkinçilik bir-birindən 
hələ ayrılmamışdı, davar, qaramal yaşayış məskənlərinə yaxın ərazilərdə 
otarılırdı. Toplumda get-gedə oturuşan əkinçiliyin inkişafı m.ö.VI-IV mi-
nilliikləri əhatə edən eneolit (mis-daş) çağı boyunca davam etdi. İstifadə 
olunan ilk metal mis (bakır) yumşaq olduğuna görə mis alətlərlə yanaşı, 
daş alətlər də işlədilirdi, elə buna görə də, bu dövrə mis-daş dövrü deyilir. 
Mis emalının qədim izlərinə Ön Asiyada təqribən 7-8 minil öncə Anado-

Əkinçilik 
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və aran yollarında yarımköçəri mövsüm yaşamına başladılar, bu dövrdə 
añçılıq-əkinçilik kompleksi bəzi bölgələrdə ayrılıb iki özəl təsərrüfata 
çevrilirdi. Beləliklə, Azərbaycanda yeni yaranan yaylaq kulturu añçılığı 
əkinçilikdən ayırmış oldu.326 Erkən əkinçi-añçı uruqlar yeni yaşam tərzini 
yaratmaqla çox irəli getdilər. Belə ki, həm əkinçilikdə, maldarlıqda, həm 
də ev tikmə və sənətkarlıqda yeni mərhələ üfüqü açıldı. 

Metal oraq və xış əkinçi üçün geniş imkanlar açdı, metalişləmədə 
yaranan dönüş əkinçilik sahəsinin inkişafına səbəb oldu. Əkin yerləri to-
xayla yanaşı, yeni şum aləti olan xışla əkilir, bunun üçün qoşqu heyvanı 
at və öküzdən isifadə olunur, cütə qoşma əkinçiliyi yaranırdı. Tunc dövrü 
yaşayış məskənlərində arxların artması suvarma işinin geniş yayıldığını, 
buğda, arpa, darı çeşidləri və quyu formalı taxıl anbarlarının varlığı da 
taxıl məhsulu artımını göstərir.  

Ön Asiyada ən böyük Dəclə-Fərat və Kür-Araz çayları, bu çayların 
bol sulu qolları, Azərbaycanın quzeyində Alaüzən (Alazan) çayından tut-
muş güneydə Qızılüzən çayına qədər müxtəlif su qovşaqları vardır. Ona 
görə də, bu bölgələrdə dəmyə əkinçiliklə yanaşı, süni suvarma qurğuları 
da çox olmuşdur. Belə qurğuların yadellilər tərəfindən dağıdılmasına aid 
bəlgələr olduğu kimi, yeni qurğuların salınması haqqında da bəlgələr var-
dır. Örnəyin, Mosul bölgəsinin quzeyində Asur çarı Sinaxxerib (705-681) 
Ninevə şəhərini suyla təmin etmək üçün 18 kanal çəkib Xusura çayına 
qoşur. Bu kanallardan biri Sulu toponimi ilə verilən ərazidən başlanan 
arxdır.327 Babildəki pers canişini Qubar da m.ö. 529-da sərəncam verir 
ki, Xandidi kəndinə yaxın əkin yerlərini suvarmaq üçün oradakı kanal 
qamər və subar boyundan olan əkinçilərin ixtiyarına verilsin.328 Görün-
düyü kimi, burada söhbət Babildə olan türksoylu (qamər, subar) əkinçi-
lərdən gedir. Ön Asiyadan başqa bölgələrə köçüb oturaq yaşama keçən 
türklərin süni suvarmadan yararlanması bəllidir. Belə ki, Çin qaynaqları 
uyqurlar yaşayan Turfan, Beşbalıq və başqa yerlərdə kanal, arx suyundan 
istifadə olunmasından və su dəyirmanlarından bəhs edir. 

                                                 
326  Bu çağlarda atdan hələ qoşqu-yük aňı kimi istifadə olunurdu, yaylaq-qışlaq köçündə 
atın önəmi artdıqca atçılıq sahəsinin yaranmasına yol açılırdı.  
327 АВИИУ, № 60. 
328 Дандамаев, Луконин, 238; Geniş bilgi üçün bax: Doqquz Bitik, II Bitik, 122-124. 
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Beş minil öncə İkiçayarasına nisbətən suvarma əkinçiliyində geri 
qalan Aratta elinin (qədim Azərbaycanın) hələ Carmo kulturu çağından 
dəmyə əkinçiliyi vardı. «Burada dəmyə əkinçiliyi geniş yayılmışdır. Əkin 
sahələrinin məhsuldar olması isə yağışdan asılı idi. Mövsüm quraqlıq ke-
çəndə Sumerlə, başqa əkinçilik mərkəzlərilə taxıl mübadiləsi genişlənirdi. 
Qaynaqdan məlum olur ki, Aratta əhalisi əkinçiliklə məşğul olur, buğda 
və noxud becərirdilər».323 Eneolit əkinçiləri artıq mədəni taxılçılıq yolunu 
tapmışdılar, onlar artıq yumşaq və bərk buğda, iki və çoxcərgəli çovdar, 
arpa, noxud, mərcimək, hətta üzüm (Şomutəpə) yetişdirə bilirdilər.324 İlk 
vaxtlar dəmyə əkinçiliyə üstünlük verən insanlar sonra süni suvarma ilə 
məhsul artımını gerçəkləşdirə bildilər. Sumerdə kanallar çəkildiyi kimi, 
burada da kiçik kanallardan istifadə olunurdu. Belə kanal-arx yerləri də 
Borçalı elində Arıxlı, Mil düzündə Şahtəpə və İrəvan çuxurunda aşkar  
edilmişdir.325 Bu da maraqlıdır ki, həmin çağlarda Fərat çayından çəkilmiş 
kanal da Sumer yazılarında Araxtu adlanırdı. Ümumiyətlə, arık (arx) sözü 
türklərlə əlaqəsi olmuş bir çox xalqların dilinə keçmişdir. 

Asurlardan fərqli olaraq, vaxtaşırı Azərbaycanın bəzi bölgələrini 
tutan urartular həm Az ölkəsində, həm də Urmu quzeyində kanal-arx da 
çəkmişlər. Bu regionda süni suvarma qurğularından hələ tunc çağından 
istifadə olunmuşdur, Naxçıvanda Fərhad arxı, Qalacıq arxı, Qarabağlar 
kəndindəki arx orta tunc dövrünə aiddir. Dəmir dövründə bu cür kanal və 
arxların çəkilməsi metaldan qazma alətlərin təkmilləşməsilə xeyli asan-
laşmışdı, bol su isə bağ-bostan, əkin yerlərinin artması üçün lazım idi. Bu 
çağda üzüm becərmə geniş yayılmıs, şərabçılıq ön sıralara çıxmışdı. Erkən 
dəmir çağında bütün bu təsərrüfat gəlişməsi arxeoloji qazıntılarda əmək 
alətlərinin, anbar-quyuların, saxsı qab-qacağın və böyük çaxır küplərinin 
artımında özünü göstərir.  

Bütöv Azərbaycan və Anadolunun güney-doğu dağlarında m.ö. III 
minillikdə xırda davarın artması arxeoloji bəlgələrlə ortaya çıxmışdır. 
Həcmi böyümüş maldarlıq üçün daha məskən ətrafı otlaqlar kifayət et-
mirdi, yaz aylarından dağlıq və dağətəyi otlaqlara çıxan añçılar artıq dağ 

                                                 
323  AT, 1994, 66. 
324  Энеолит СССР, 133. 
325  Eyni qaynaq, 132-133. 
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Arpayaz yılqası. Ümumiyətlə, türk ellərində arpa sözü ilə bağlı xeyli topo-
nim yaranmışdır və əkinçilik kulturu ilə yayılan arpa və buğda (buğday) 

sözləri prototürk dövrünün leksemləri olduğu üçün əksər türk dillərində 
qalmışdır.  

Əksər türk dillərində və tarixi qaynaqlarda olan arpa sözünün 
arba, arbay və urpa (çuvaş) kimi fonetik variantları da yaranmışdır. 
Yalnız şor dilində aş variantı olan arpa xakas dilində köçe sözü ilə verilir, 
tofalar və saxa dilində isə ruscadan alınma yaçmеn//neçimen sözlərilə 
işlənir. Arpanın ağ, qara, qılıçı və sair çeşidləri vardır. 

*Buğuda(y) praformasında bərpa etdiyimiz buğda sözü əksər türk 
dillərində buğday, puğday, buğda, bıda, buday fonetik variantları ilə işlə-
nir, bəzi türk dillərindəsə başqa sözlərlə əvəzlənmişdir: seliehiney (saxa), 
kızıltas (tuva), şiise (tofalar), tulă (çuvaş). Buğdanın qaraqılçıq, qurgeni, 
sarı, ağ, xırda, qırmızı, qırmızı topbaş, kosa və sair təyinlərlə işlənən çe-
şidlərinin çoxu yüzillərlə xalqın seleksiya sınağı ilə ortaya çıxmışdır.331  

Şərur, Şəki, Xaçmaz və Qarabağ bölgələrində çəltik əkilsə də, onun 
əsas məskəni Lənkəran sayılırdı. Q.C.Cavadovun yazdığına görə, talışlar 
keçmişdə çörəkdən az istifadə edib, düyü ilə keçinərmişlər.332 Çəltik çe-
şidlərinin adında sarıqılçıq, qaraqılçıq kimi türkcə sözlər olsa da, əsa-
sən, sədri, iran, ənbərbu təyinləri işlənir. 

Arpa-buğda kimi darı sözü də türkmənşəli olub əksər türk dillərin-
də işlənir. Yalnız çuvaş dilində vir sözü ilə əvəzlənən darı sözünün başqa 
türk dillərində tarı, tarıq, tarığ, darığ, taraa, taraan variantları yaranmış-
dır. Maraqlıdır ki, tarla, tarım kimi əsas əkinçilik sözləri arpa-buğda söz-
lərilə deyil, darı//tarı ilə eyni söz yuvasından yaranmışdır. Prototürk boy-
larının əkinçiliklə məşğul oduğunu tarla, tarım, tarığ sözlərinin kökündə 
duran tarı-  feili aydın göstərir. Belə ki, bu feilin ilkin anlamında torpağı, 
yerı xışla əkinə yararlı hala salmaq (tarımaq) ən qədim üsuldur, sonrakı 
mərhələdəsə torpağın daranması prosesi (tara- feili) şırım açan kotanla 
gerçəkləşmişdir. 

                                                 
331 Buğda və onun biçimi, yığımı ilə bağlı da buğda, yolma, sındırma, başaq seçmə, 
axta sovurma, qovurğa, sünbül (akadca şubultu), dən kimi bir çox sözlər vardır. 
332  Джавадов, 1989, 30. 
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İlk əkinçilik kulturunun yarandığı Ön Asiyada qədim Azərbaycan 
prototürkləri bəşər tarixində mədəni arpa-buğda yetişdirən ilk əkinçi etno-
su sayıla bilər. Burada yabanı taxıl növlərinin mədəniləşməsi üçün bir neçə 
buğda növü vardı, burada əkinçilik inkişaf etdikcə yerli buğda, arpa, çəltik 
növləri yaradılırdı. Azərbaycanın təbii şəraiti buna hər cür imkan verirdi, 
çünki Dəclənin yuxarı yaxaları və Urmu hövzəsi yabanı dənli bitkilərin 
vətəni sayılır. Bunu aydın görmək üçün alman alimlərinin verdiyi xəritə-
sxemə baxmaq kifayətdir, belə ki, burada da göründüyü kimi, dairəyə aldı-
ğımız qədim prototürk yurdunda yabanı bitən dənli bitkilərdən bircərgəli, 
ikicərgəli buğda, çoxcərgəli arpa vardır: 329 

Bu xəritə-sxemdən də göründüyü kimi, Dəclənin yuxarı yaxası ilk 
arpa əkilən bölgələrdəndir.330 Qədim Xasun kulturunun yarandığı bu böl-
gədə Arpaçi toponiminin olması doğaldır. Azərbaycanda Arpa çay, Arpa 
göl hidronimləri vardır, İrəvan mahalının həm batı, həm də doğu sınırları 
Arpa adlı iki çayla bəlirlənir. Sonralar bu oronimi Altaya qədər müxtəlif 
bölgələrə daşıyan türk boyları yeni vətənlərində yenidən canlandırmışlar: 
Orta Asiyada Arpalıq, Arpa-yazı, Narın çayının qolu Arpa və Tatar elində 
                                                 
329 Geschichte der Urgesellschaft, 1982, 172. 
330 Boğazköy het qaynaqlarında  Arpa toponimi vardır, lakin nədənsə onu sual işarəsi ilə 
verirlər (Ertem, 17); Farslar da bu sözü ərpaliğ (arpalıq) şəklində türk dilindən almışlar.  
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lindəki əkinçiliklə (aka-suxa) bağlı sözlər atalar sözündə və türlü deyim-
lərdə vardır, hətta «biz qədim əkinçilərik, əcdadlarımıza tapınmağımız da 
sonsuzdur» deyimi çuvaş folklorunda belə verilir: alran kaymi aki-suxi, 
atran kaymi atti-anni. 

Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə yayğın olan buğda, arpa, çəltik, 
darı, vələmir, çovdar kimi taxılları, noxud, gülül, paxla, soya kimi dənli 
paxlalıları, yonca, üçyarpaq kimi çoxillik bitkiləri və pambıq, qarğıdalı 
kimi cərgəarası becərilən bitkiləri əkib-becərmək təcrübəsi yaranmışdır. 
Azərbaycanın hələ qədim çağlardan aqrar ölkə kimi tanınmasının əsas nə-
dənlərinndən biri onun müxtəlif iqlimə, əkinçilik üçün lazım olan doğal 
şəraitə malik olması idi. Burada aparılan arxeoloji qazıntılar da aqrar sa-
hənin inkişafını əks etdirən müxtəlif taxıl dənlərini və çeşidli əkinçilik 
alətlərini ortaya çıxarmışdır, bunu qədim və antik çağ yazılı qaynaqları 
da təsdiq edir.   

Ön və Orta Asiya türk yurdlarında yerli əkinçilik ürünlərilə yanaşı 
oturaq türklərdə pambıq, qarğıdalı, pomidor, kartof, tütün, bibər, badım-
can və bu kimi başqa ölkələrdən müxtəlif çağlarda gətirilən məhsulları da 
mənimsəyib yetişdirmək bacarığı olmuşdur. Örnəyin, İkiçayarasına m.ö. 
I minildə Hindistandan gətirilən pambığa ilk çağlarda «tağda bitən ağ 
yun» deyirdilər və hələ Sinaxxeribin vaxtında pambıq kolu onun bağında 
bəzək üçün əkilirdi. Quzey Azərbaycanda pambıq Mil-Muğan və Gəncə-
Şirvan bölgələrində əsas tarla bitkilərinə çevrildiyi kimi, Anadolu və Orta 
Asiya tarlalarında da önəmsənir, özbək dilində pamuk ilə yanaşı paxta 
variantı da işlənir. 

Torpağın becərilməsi özəl başarı tələb edir, belə ki, torpağın yum-
şaldılması onun su-hava ehtiyacını təmin edir, münbitliyi az olan sahəyə 
peyin verilməsi torpaqda mikroorqanizmləri çoxaldır, bitkinin qidalandığı 
maddələrin miqdarı artır. Torpağı sıxlaşdırmaq, iri kəltənləri xırdalamaq, 
torpağın səthini hamarlamaq üçün də tapanlama üsulundan istifadə edilir. 

Qədim türkcədə yerin, verimli-verimsiz torpağın çeşidli türlərini 
bildirən yazı, çöl, qır, biçğıl//tapluq (çatlaq) yer, çağruq (tapdanmış) yer, 
qumluq, yağız, yağlı, qara, sarı, çoraq (xam) yer, boş//ət (yumuşaq) yer, 
qarqay (susuz) yer, qulatuz (səhra), yadığlığ (hamar) yer, topurγan (gilli) 
yer, yetiz (geniş) yer, qoçur (işlənməmiş) yer və bu kimi onlarla sözün 
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Özbək dilində «buğda» anlamındakı aşlig sözündə olduğu kimi, əv-
vəllər taxıl, buğda anlamında işlənən aş sözünün «xörək», «plov» mənası 
aşxana, aşa- («ye-») sözlərində qalmışdır. Sumer dilinə keçən bu aş sözü 
taxıl tanrısı dAşnan adında və başçının tarlası anlamında aşaq-en sözündə 
görünür. Sumer yazısında «tarla, əkinə hazır yer» A.GAR (akadca ugaru) 
və GAN (akadca eglu), «əkinçi» sözü isə ENGAR (akadca ikkaru) şəklin-
də verilir. Burada ək- feilindən düzələn əkər sözü ilə sumer-akad dilindəki 
agar, eglu, ikkaru sözlərini müqayisə etmək mümkündür. Fars dilindəki 
akar «əkinçi» sözü də türkcənin arxaik formasını saxlayıb. Bu baxımdan, 
aqrar, aqronom kimi əkinlə ilgili bəzi terminlərin kökündə duran latınca 
aqro- sözünü də türk//etrusk-latın əlaqəsinin göstəriciləri saymaq olar.  

Sumer dilində «Əkinçinin gündəliyi» adlı yazıda taxıl (arpa, buğda) 
əkini üçün yerin suvarılıb şumlanmasından başlayaraq, taxılın biçilib dö-
yülməsinə, undan çörək bişirilməsinə qədər olan aşamalar haqqında bilgi 
verilir. Bu sumer yazısında işlənən bəzi terminlərin prototürk əkinçilərin-
dən alınması quşqu doğurmur, belə ki, burada keçən Aşnan (aş-taxıl tan-
rısı), şırımlararası ölçü vahidi qaruş, boy atmış arpada saman deyimi və 
alınmış undan «çörək» anlamlı appa (əppək) bişirmək deyimi vardır.333 
Göründüyü kimi, sumer əkinçiləri türkcədən alınma agar (əkin yeri), aş- 
(buğda), qarış, saman, əppək sözlərini işlətmişlər. 

Maraqlıdır ki, əkinə hazır olmayan qanqallıq yer sumer yazısında 
«işlənməmiş torpaq» anlamında KANKAL şəklində yazılır.334 Sumer di-
lində «biçmək, məhsul yığmaq» anlamında olan ur4 sözü də azər türkcə-
sindəki oraq (or-aq), uralanmaq, urvalıq sözlərində görünür. Beləliklə, 
əkin-biçinlə bağlı bir sıra türk sözlərinin sumer-akad və latın dilinə keç-
mə tarixi çox qədimlərə gedib çıxır, bu da doğal olaydır, çünki ilk əkin-
biçinlə bağlı sözlər prototürk dilində yaranmışdı.  

Türk toplumundan erkən ayrılan çuvaşlar əkin sözünün qədim for-
masını və anlamını saxlamışlar: ak (ək), aka (əkin), akaça (əkinçi), aka 
uyăxĕ (əkin ayı - aprel), «aka tumasăr, arsın temeççĕ» (əkməyi öyrənmə-
sən, sənə ər deməzlər), «mĕn aknă, văl şătat» (nə əkərsən, onu biçərsən). 
Göründüyü kimi, sumer dilinə keçən varianta daha yaxın olan çuvaş di-
                                                 
333 Крамер, 2002, 379-382. 
334 Tosun - Yalvaç, 1989, 306, 308. 
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gəlişməkdə idi.336 Yarımköçəri qazaxların ilin müəyən çağlarında yaşadığı 
köç evləri (yurt) ilə bərabər daimi yaşayış məskənləri və qışlaqları vardı. 
Eyni durum daha uzaq bölgələrə köçən türklərdə də özünü göstərir, örnə-
yin, Güney Sibirdən quzeyə qalxan saxa (yakut) boyları burada ovçuluq, 
añçılıqla bərabər əkinçiliklə də məşğul olurdular, onların bir bölümü tay-
qa və tundra bölgələrinə keçəndən sonra gələnəksəl kompleks təsərrüfatı 
buraxıb yerli evenk-samodi boyları kimi yalnız köçəri añçı yaşamına keç-
mişlər.337  

Azərbaycandan m.ö. IV-II minillərdə quzey və doğu ölkələrə miq-
rasiya edən türk boyları Ön Asiyada mənimsədiyi əkinçilik kulturunu da 
məskunlaşdığı yeni ərazilərə daşımışlar. Bunu sərğiləyən bəlğələrdən biri 
də yeni yurdlarda yerli xalqların əkinçiliklə bağlı sözləri türklərdən alma-
sıdır. Macar alimi Maria Nyiri yazır: “Ural bölgəsində türklərlə macarlar 
yaxın qonşu olaraq yaşadığı zaman türkcədən macarcaya tarımla ilgili 
sözlər keçib: kender > kəndir, tarla > tarló, arpa > árpa, kabak > kobak, 
alma > alma, kalkan otu > kolokáni və s.” 338 Göründüyü kimi, bu sözlər 
bozqırlı türklərdən deyil, oturaq yaşamlı, əkin-tarla gələnəyi olan oturaq 
türk boylarından alınmışdır. Herodot da 2500 il öncə yazırdı ki, yunanlar 
kəndirdən (kannabis) istifadə etməyi saqalardan öyrənmişlər. 

Əkinçilər tarla bitkilərindən əlavə bostan tərəvəzi, türlü göyərti və 
ərik, badam, heyva, alma, armud, nar, şaftalı kimi cır meyvə ağacları əkib-
becərməklə bağçılıq kulturuna da yol açırdılar. Üzüm çeşidlərinin artırıl-
masının, şərabçılıq gələnəyinin ortaya çıxmasının da bağçılıqda qədim 
tarixi vardır. Belə ki, yabanı üzümün bağ giləmeyvəsinə çevrilmə tarixi 
Ön və Orta Asiyada çox qədimdir, bu bölgələrdə onun çaxır üçün və süfrə 
üzümü kimi müxtəlif çeşidləri yaranmışdır. Verimli torpaqları olan Alban 
eli haqqında iki minil öncə bilgi verən Strabon bəzi bölgələrdə 2-3 dəfə 
                                                 
336 Латынин, 1956, 20-25; Аскаров, 1977; Грошев, 2000, 150-152. 
337 Андрианов, 1985, 229. 
338 Nyiri, 1985, 205; Yazar doğru olaraq qeyd edir ki,  pamut < (pamuk), kajszi  < (kaysı) 
kimi alınmalar türk-macar əlaqəsində ikinci dəfə Osmanlı imperiyası çağında Avropada 
gerçəkləşmişdir. Onun verdiyi misallar içində təbii ki, həm qədim, həm də sonrakı alın-
malar vardır: Meyvələr: aluç, awya (ayva), kagun (kavun), yemşen, armen. erük, üzüm; 
səbzələr: kabak, sogan; bitkilər; adrık (ayrık otu), karamuk, yorınça (yonca), burçak 
(noxud), anğduz (andız), egir, topulgak, yapçan, yarpuz, çiğ, kamış, yüzerlik otu, küç; 
ağaclar: kadhıng (kayın), tirek (cökə), yılgun, artuç, çarun (çinar), sögüt və s. 
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varlığı torpaqla birbaşa təmasın göstəriciləridir. Görünür, topoqrafiya, 
toponim kimi yunan mənşəli sozlərin kökündəki τόπος sözü də qədim 
türkcənin *top (toprak < topuraq) sözü ilə bağlıdır.   

Əkinlə məşğul olan ilk insanlar torpağın məhsuldarlığı tükənənəcən 
ondan istifadə edirdi, sonra başqa sulu yerə keçirdilər. Öncə məhsuldarlıq 
üçün yalnız sulama sisteminə fikir verilirdi, ancaq yüzillərlə davam edən 
təcrübə torpağa qulluq etmə yollarını da önə çıxarmışdır, torpağın dincə 
qoyulması, aqrotexniki qaydaların formalaşması torpağın verim gücünü 
artırırdı. Zamanla tala, çala, dincə qoyma, herik, toxum dəyişdirmə kimi 
əkin sistemləri də yaranımışdır. Əkinçilər hər taxıl növü üçün uyğun sahə 
seçməyi bilirdilər, belə ki, arpa üçün dağətəyi dəmyə əkini, buğda üçünsə 
ovalıqlar, aşağı yerlər seçilirdi. Yerli şəraitə uyğun bitki növlərinin seçil-
məsi, özəlliklə, çoxillik paxlalı bitkilər, yonca və onun dənli bitkilərlə qa-
rışığı torpaqda verimliliyi artırır, ancaq eyni bitkilər bir sahədə fasiləsiz 
becərildikdə torpaqda aşılanma (erroziya) yaranır. Növbəli əkinlərdə əsas 
bitki və ya bitki qrupları hər 2-3 ildən bir çoxillik paxlalı bitkilərlə əvəz 
olunur. Daha quru torpaqların selləmə deyil, tədricən suvarılması, şoran-
laşmanın qarşısını drenajla alınması, şumlanmış əkin yerinin səpin öncəsi 
sulanması kimi üsullar da minillərin təcrübəsilə yaranmışdır. Göründüyü 
kimi, əkinçilik kulturu zəhmət, bacarıq tələb edən bir sahədir və minillər 
boyunca yaşamını əkinçiliklə təmin edən insanların bu gərəkli əməyi də 
«Torpaq deyir: öldür məni, dirildim səni» deyimində əks olunmuşdur.   

Türkmən, Özbək, Qazax ellərində arxeoloji qazıntılarda əkinçilik, 
añçılıq, atçılıq, metalişləmə və sair sahələr üzrə əldə olunan bəlgələr aydın 
göstərir ki, Orta Asiyanın qədim mədəniyəti prototürk boylarının buraya 
sızması ilə ortaya çıxmışdır, hətta boyalı qab gələnəyinin də Azərbaycanın 
güney bölgələri üzərindən bura keçməsi bəllidir. Kopet-dağ ətəklərinə 
m.ö. VI-V minillikdə keçən əkinçilik kulturu burada Anau, Ceytun kultu-
runu ortaya çıxardı.335  

Özbək elinin güneyində m.ö. II minildə Sapallı-təpə yaşayış məs-
kəni əkinçilik kulturu ilə çeçilir. Bu çağlarda Sırdəryanın orta və aşağı 
axarlarında, Fərqanədə, Orta Asiyanın quzey-doğu bölgələri və Yeddisu 
vadilərində əkinçilik-añçılıq kulturu ayrılıqda deyil, kompleks formada 
                                                 
335  Массон, 1977;  1984, 57-62. 
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(derəxt), rus (derevo), ingilis (tree) və daha bir neçə hindavropa kökənli 
dillərdə bu sözün işlənməsi qədim türk dillərilə olan təmasla izah oluna 
bilər. Prototürk sözü kimi əksər türk dillərində ağac//yığaç variantlarının 
müxtəlif formalarında qalmış ümuni ad isə bazis sözlərdən sayılır. 

Bəzi ağacların meyvəsilə yanaşı gövdəsi, budağı, yarpağı da müə-
yən nəsnələrin hazırlanmasında istifagə olunurdu, bu baxımdan, barama 
üçün yarpağından istifadə olunan tut ağacının bir çox bölgələrə yayılması 
tələbatdan irəli gəlirdi. Ağac həyatla, yaşamla əlaqəli məhsul verən varlıq 
kimi təsəvvür edildiyi üçün bəzi türk boyları hələ də ağac pirləri yerləşən 
ocaqdan uşaq umur, uşağı olmayan qadınlar ağaca sarılıb uşaq diləyirlər. 
Hələ yığım çağlarında meyvə ağacları ilə barınan insanlar yaşamı üçün 
məhsul verən bu ağacları qutsallaşdırmış, bu nədənlə də ağac kultu orta-
ya çıxmışdır.342  

Son əsrlərə qədər aqrar ölkə kimi tanınan Bütöv Azərbaycan meyvə 
bağları, bağça-bostanları ilə seçilirdi. Burada alma, armud, heyva, şaftalı, 
nar, alça, albalı, ərik, xurma, gilas, qavalı, göyəm, tut, qarağat, zoğal, qoz, 
badam, fındıq, şabalıt, iydə, əzgil, əncir, üzüm, kök, fıstıq, qovun (yemiş), 
qarpız, balqabaq, qarğıdalı, çiyələk, noxud, lobya, çuğundur, turp, soğan, 
kələm (qopuşğa), sarımsaq, kartof, badımcan, xiyar, bibər, günəbaxan, 
pomidor və sair bu kimi yerli və gətirmə bağ-bostan məhsullarının geniş 
yayılması da aydın göstərir ki, oturaq türk boylarının prototürk çağların-
dan bugünəcən davam edən möhtəşəm əkinçilik, bağçılıq gələnəyi vardır. 

 

                                                 
342 Bu barədə V Bitikdəki «kultlar» bölümündə geniş bilgi verilir. 
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məhsul alındığını da qeyd edərək yazırdı ki, burada çox məhsuldar üzüm 
tənəkləri və bolluca üzüm salxımları vardır.339 Azərbaycanda təbrizi, ağ-
qara şanı, əskəri, keçiməməsi və sair üzüm çeşidləri yaradılmışdır. 

Qaynaqlarda (MK, DTS) olduğu kimi, oğuz qrupu türk dillərində 
və uyğur dilində üzüm şəklində olan sözün  jüzüm (balkar), jüzim (qazax, 
qaraqalpaq, noqay), jizim (qırğız), uzum (özbək), yüzüm (kumuk, karaim, 
kırım.tatar), isĕm (çuvaş) və yözem//yöđöm (tatar, başqord) fonetik vari-
antları vardır. Rus dilində türkcədən alınma izyum sözü işlənsə də, altay, 
saxa, xakas, tuva, tofalar dillərində rus dilindən alınma vinoqrad sözü iş-
lənir. 

Tokuz-oğuz xaqanının süfrəsində üzümdən hazırlanmış çaxır əskik 
olmazdı, hətta sayı minə çatan nökər-qulluqçular da hər gün çaxır içərdi-
lər.340 Türk yabqusunun 647-də hədiyə kimi apardığı üzüm Çində hələ 
VII əsrə qədər ekzotik giləmeyvə sayılırdı, ancaq uyqurlar o çağlarda 
çeşidli üzüm beçərir, çaxır hazırlayırdılar.341 Özbək elində ildə iki dəfə 
tok oşi adlanan üzümçü aşı - yeməyi gələnəyi vardır: tarlada paylanan 
yeməyin biri payızdan torpaqla örtülmüş üzüm tənəyinin yazda üstü açı-
landa, o bir də ilk dolmalıq yarpaqlar açılanda verilirdi. 

Bağçılıq ağacla bağlı məsələləri daha yaxından izləmə, öyrənmə, 
sınaqdan keçirmə tələbatı yaratmışdı. Bozqır yaşamına keçən boylardan 
fərqli olaraq, bağçılıqla məşğul olan boylar ağacla daha yaxından təmasda 
olmaq məcburiyətində idi. Bağban yabanı meyvə ağacını bağda əkilən 
ağaca çevirmək üçün, meyvə ağacını qələmlə, calaqla artırmaq bacarığına 
yiyələnməli idi. Zaman axarında ağacların kökü, damarı, gövdəsi, budağı, 
yarpağı, çiçəyi və nəhayət barı (meyvəsi) haqqında özəl bilik əldə edən 
bağçılar (bağbanlar) cır meyvələri bağ meyvəsinə çevirməyi öyrənmiş, 
yabanı meyvə ağaclarına calaq vurmaqla bağda yetişən meyvə çeşidlərini 
artıra bilmişlər. Calaq vurmanın da yarma, çiling, lülə kimi türləri ortaya 
çıxmışdır. 

Prototürk *derek (cökə, ağac) sözü əksər türk dillərində qalmışdır 
və olsun ki, dirək (evin dirəyi) sözü də bundan yaranmışdır. Ancaq fars 
                                                 
339  Страбон, XI. IV. 3. 
340  Бартольд, 1973, 52. 
341  Шефер, 1981, 193; Çində I əsrə qədər üzüm olmamışdır. 
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Qədim türk qaynaqlarında bağ-bostan ürünlərini bildirən çoxlu söz 
vardır:  bukan (hind qovunu),  murč (qara bibər), qabaq, qavun (qarpız),  
qağun (yemiş), sağnağu (yemiş qurusu),  xoçunak (şamama), turb, uşqun 
(sarımsaq), soğan, sarımsaq, burcaq (noxud),  qozaq (misir kartofu), yaşıl 
burcaq, burc//bidbul (bibər), elestek//tarmaz (xiyar), butuga (badımcan), 
uğli (ağ kök), çuğundur və sairə. Qədim çağlardan əkinçi kimi tanınan 
protoözbək boylarının dilindən qalma əkinçiliklə bağlı sözlər bugün də 
çağdaş özbəkcə işlənir: arpa, buğday, tarik (darı), aşliq. Azər-özbək dil-
lərində qoza//quza, çiyit//çigit, əkin//ekin, başaq//başak, qabaq//kabak, 
qavın//kavun kimi onlarla ortaq türk sözləri tarixi keçmişlə bağlıdır. 

Saqa soykökünü qələmə alan Herodot yazır ki, tanrı göydən onlara 
qutsal nəsnələr olan altun saban, boyunduruq, savaş baltası və qədəh gön-
dərmişdi.345 Göründüyü kimi, burada saban-boyunduruq əkinçi alətidir. 
Tarixi qaynaqlarda əkinçiliklə ilgili çoxlu toponim olduğu kimi, qayaüstü 
rəsmlərdə görünən yer şumlama piktoqramları, arxeoloji qazıntılarda üzə 
çıxan oraq və ketman qırıqları, kotan ucluqları da əkinçilik bəlgələridir.  

Ən qədim əkinçi aləti toxa olduğundan o dövrün əkinçiliyinə toxa 
əkinçiliyi deyilir. Taxılı iti daş qəlpələri taxılmış buynuz və sümükdən 
düzəldilmiş oraqla biçirdilər. Toxa əkinçiliyi yığıcılığa nisbətən uruqları 
daha çox qida ilə təmin edirdi. Belə ki, öncə çaybasan yerlərdə sellə gəlib 
toplanmış lilli torpağın becərilməsi üçün elə mükəmməl alətlərə ehtiyac 
da yox idi, adi sümük və ağac alət, toxa ilə keçinmək olurdu. Sonralar isə 
çaybasan yerlərdən bərkliyilə seçilən ərazilərin şumlanması artıq müxtəlif 

                                                 
345  Herodot, IV. 5.  
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Keçmişdə Azərbaycan üzərindən Orta Asiya, Doğu Türküstan və 
Güney-Doğu Avropa yönündə miqrasiya edən türk boyları yerləşdikləri 
yeni bölgələrdə əkinçilik kulturunu davam etdirmişlər. Örnəyin, qovun 
türlərinin yetişdirilməsi Orta Asiyada daha çox yayğınlaşmış, uyqurlardan 
qarpız, üzüm ətraf ölkələrə də yayılmışdır. Təkcə alma sözünün yayılma 
arealı və başqa dillərə keçməsini gözönünə alanda türk boylarının hansı 
yönlərə köç etdiyini də görmək olur. 

Əksər türk dillərində işlənən alma sözünün bir-iki fonetik fərqi də 
yaranmışdır: elma (türk), olma (özbək), pan ulmi (çuvaş). Tofalar, altay, 
saxa və tuva dillərində isə rus dilindən alınma yabloko sözü işlənir. Bəzi 
hindavropa dillərində *amlu-  arxetipilə yayılan sözün alma şəklində türk 
dillərinə keçdiyini yazanlar, əlbəttə, yanılırlar.343 Belə ki, alma ümumtürk 
sözü kimi prototürk çağından işlənir, həm də fin, komi, mari, udmurt dil-
lərində olma//ulme//ulmo şəklini alan alma sözü finuqor dillərinə də türk-
cədən keçmişdir. Alma sözü kimi meyvənin özü də Avrasiyaya Güney 
Azərbaycanın dağlıq bölgələrindən yayılmışdır.344 Bu meyvənin Avropa-
ya aparılması, görünür, Azər ölkəsindən (Azərbaycandan) gedən as boyu 
ilə bağlıdır, çünki qədim island mifologiyasına görə, aslardan oğurlanmış 
«Qızıl alma» insanı gəncləşdirir, ölümsüzlük verir.  

Prototürk dilində yaranan *erik sözü ərik olmayan ərazilərə gedib 
yerləşən doğu (altay, tuva, xakas, saxa) və quzey (çuvaş) türklərin dili 
istisna olmaqla, əksər türk dillərində qalmışdır. Bəzi türk dillərində alça, 
gavalı, anlamında da işlənən ərik sözünün erük//ərük//örük kimi fonetik 
variantları yaransa da, daha çöx ilkin erik forması saxlanmışdır. 

Meyvə şirələrindən, mürəbbələrindən geniş istifadə olunduğu kimi, 
onların qurudulmuş türləri də çox yararlıdır. Belə ki, alma, armud, gavalı, 
ərik, alça, zoğal, tut, üzüm və əncir qurusu geniş istifadə olunur, həm də 
bu meyvələrin qurudulmuş türləri qax, lavaşana, axta, kişmiş, albuxarı, 
qaysı, alana, bastıq kimi sözlərlə adlandırılır. Meyvələrdən turşu, doşab, 
bəhməz, sirkə, çaxır və araq düzəldilir, bəzi xörəklərə meyvə qurusu qatı-
lır və dadlı, faydalı çərəz kimi süfrələri, bayram xonçalarını bəzəyir.   

                                                 
343 Севортян, 1974, 138;  Гамкрелидзе-Иванов, II т. 1982, 639. 
344 Friedrich, 1970, 58; Гамкрелидзе-Иванов, II т. 1982, 641. 
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onlarla sözün yaranması əkinçilik kulturunun göstəricisidir. Bugün bel 
dediyimiz sözün keçmişdə bir neçə qarşılığı vardı: qazğıc, kurak (kürək, 
kurgak), yarğin. Prototürklərin qədim Ön Asiyada mənimsədiyi əkinçilik 
kulturunun sonralar Doğu və Quzey ölkələrdə ortaya çıxması türk boyla-
rının o yönlərə köçlərilə bağlıdır.    

Gerard Klauson qeyd edir ki, türk dillərindəki balta//baltu sözünün 
kökünü akad dilindəki paltu sözünə bağlamaq bu sözlər arasında «ucsuz-
bucaqsız məkan-zaman baxımından son dərəcə cürətli sayıla bilər».349 
Altay teoriyası baxımından bu fikir nəinki cürətli, hətta bilimdışı sayılar, 
çünki 3-4 minil əvvəl akadlar Monqolustana gedib türklərdən balta sözü-
nü ala bilməzdi. Ancaq Urmu teoriyasına görə, İkiçayarasına - prototürk 
Atayurduna gəlib yerləşən akadların balta sözünü yerli türklərdən alması 
quşqu yaratmayan doğal olaydır.  

Dən üyütmək üçün su, yel, əl dəyirmanlarından istifadə olunurdu. 
Əldaşı, əl dəyirmanı, qurqudaşı, kirkirə, yarmadaşı, sürtək, yarma qurqut, 
altdaş-üstdaş kimi onlarla alət ortaya çıxmışdır. Türk dillərində tegirman, 
dagirman, tiyirman kimi fonetik variantları yaranmış dəyirman sözündən 
dəyirmançı, dəyirman koğuşu, dəyirman daşı kimi onlarla söz törəmişdir.  
Bu baxımdan, Urartu yazısında keçən tarmana sözü də ilgi çəkir, belə ki, 
qaynaqda «DKuera şəhəri tarmanı» tərəfindən kanal çəkilməsi haqqında 
bilgi verilir.350 Kuər tanrıadı (iyəadı) isə hunlarda Quər, Azərbaycanın 
qədim sakinləri olan lulularda Kiur şəklində işlənirdi.351 

                                                 
349  Clauson, 1961, 305-306. 
350  Мещанинов, 1978, 297-298. 
351  Geniş bilgi və qaynaqlar üçün bax: III Bitik, 168. 
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türləri və hissələri (qol, bazu, qeyda, ulama, köbək ağacı, qılınc ağacı) 
olan xışlar vasitəsilə olmuşdur. Arxeoloji bəlgələrə görə, Azərbaycanda 
xışdan m.ö. II minillikdən istifadə olunmuşdur. Burada birqollu, ikiqollu 
kimi müxtəlif türlü xışlar tipoloji baxımdan Aralıqdənizi tiplərinə ya-
xınlığı ilə seçilirdi.346 

Daha sonralarsa ortaya 
çıxan, mürəkkəb quruluşu ilə 
xışdan fərqlənən kotan (saban) 
minillər keçdikcə təkmilləşib 
qara kotan, ağır kotan, yığma 
kotan və ağac kotan deyimlə-
rilə günümüzəcən gəlib çatmış-
dır. Qara kotan əsasən, üç hissəli olur.347 Kotan qıpçaq türklərində daha 
çox saban sözü ilə ifadə olunur. «Kotanla xışın mübahisəsi» adlı sumer 
yazısında keçmişdə önəmli rolu olmuş xış öz üstünlüyünü, əhəmiyətini 
sadalayır, kotan isə daha mükəmməl quruluşu ilə öyünür.348  

Balkar və azər türkcəsində olan kotan sözünü alan iran (fars, oset) 
və doğuqafqaz (avar, ləzgi, udu, dargin, çeçen) dillərində bu söz kutan, 
qutan, qotan, qoton variantlarında işlənir, gürcü dilində isə qutani şəklini 
almışdır. Kotan sözünün qonşu xalqların dilinə keçməsi də aydın göstərir 
ki, bu regionda əkinçi türklər vardı. Xalq arasında daha çox qara kotan 
deyimilə bilinən əkinçilik nəsnəsi bu İğdır və Azər türkülərində olduğu 
kimi əkinçi türk ellərində oxunan nəğmələrdə də önəmli yer tutur:  

Kara kotan ağırdır,   Qara kəlim naz eylər,  
Öküzlerim yağırdır.   Quyruq bular, toz eyler. 
Karmaq tellim çekmeyir,   Ay qaranlıq gecədə, 
Kınalım da sağırdır. (İ ğ d ı r)  Kotan pərvaz eylər. (A z ə r) 

Əkinçiliklə bağlı türk dillərində alət bildirən toxa, xış, kotan, saban, 
vəl, şana, xəlbir (qalbur), ələk, oxlov (oqlağu), oraq (orğaq), kərənti, çin, 
şana, ketman, bilegü (bilöv) daşı, süpürgə, tarmavuç, dırmığ və bu kimi 
                                                 
346  Народы Кавказа, 1962, 235. 
347 1) qılınc, daraq, binə, taxta, əyribazı; 2) ox, çarx, qırı, top; 3) qoşuq hissələri - çatal, 
boyunduruq, oturacaq taxtları və s. 
348 Вейнберг, 1986, 77. 
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konfransın da əsas mövzusu olmuşdur.353 Türk dillərində əkinçilik termin-
lərinin müqayisəsi aydın göstərir ki, Azərbaycanda protoazər (türk-azər) 
boyları oturaq yaşamla əkinçiliklə məşğul olduqları kimi, vaxtilə Ön Asi-
yadan köç edib Ural-İtil bölgələrində yerləşən suvar-bulqar (çuvaş, tatar) 
boyları, Orta Asiyada protoözbək və Doğu Türküstanda protouyqur boy-
ları da oturaq yaşamla əkin-biçinlə keçinmişlər. Örnəyin, Taraz və Kras-
noreçensk məskənlərindəki qazıntıda ərik, üzüm, yemiş, qarpız, buğda və 
düyü dənələri, toxumları tapılmışdır.354  

Evinə, tarlasına, bağına-bostanına bağlı olan əkinçilər oturaq yaşa-
mı təmsil edir, bu yaşamın ilk önəmli şərti də böyüklü-kiçikli kəndlərin, 
şəhərlərin ortaya çıxmasıdır. Başqa türklər kimi Orta Asiya türklərini də 
köçəri sayanlar, onların yalnız IX-X əsrlərdə oturaq yaşama keçdiyini 
Bartoldsayağı deyənlər heç olmasa, çinli səyyah Syüan Tszanın 630-da 
burada gəzib gördüyü kəndlərin, şəhərlərin türkcə adlarına baxmalı idi.355 
Halbuki, hələ Makedoniyalı İskəndər çağında bozqırlı və şəhərli türklərə 
aid söyləmlər vardı.356 Özbək «Alpomış» dastanında Baysarı añçı, Ərsarı 
isə əkinçi yaşamını təmsil edir, al-Omari əsasən darı əkilən Özbək-xanın 
torpaqlarında əkin yerlərinin azaldığını, bunun səbəbi kimi monqol-tatar 
işğalını göstərir, belə ki, əvvəllər əkinçiliyin çiçəkləndiyi bu bölgələrdə 
işğaldan sonra yalnız dağılmış tarla və bağ-bostan yerləri qalmışdır. Bu-
rada yemiş, özəlliklə, il boyu saxlana bilən, çox şirin və dadlı sarı yemiş 
türü geniş yayılıb, onun şirəsindən halva da bişirirlər.357  

«Hudud al-‘Alam» əsərində qeyd olunur ki, Toxarıstanda yaşayan 
türklər at, qoyun bəsləməklə yanaşı, çoxlu buğda və türlü meyvə becərir-
dilər.358 Eyni durum Xotan türklərinin və xəzərlərin yaşamında da özünü 
göstərirdi.359 Ərəb qaynaqlarına görə, türklər müxtəlif yaşamlıdır, qədim 
karluq türkləri Səmərqənd civarında məskunlaşıb, bazkişlər uzun saqqal 
                                                 
353 "Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций" (Алма-Ата, 1989). 
354 САИДВ, 1999, 162.  
355 Atbaşı, Atlax, Atlalıq, Arpalıq, Axma, Ardukand (Ordukənd), Barsğan, Biglilig, Beş-
Balıq, Bulaq, Karkarxan, Kulan, Ordu-Balıq, Yarkand, Yaqsun-Yasu və sair. 
356  Кodama, 263. 
357  ЗОВИ, 2003, 102-104. 
358  Hudud al-‘Alam, 108. 
359  Бартольд, 1973, 56. 
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Köçəri yaşamında ağartı ürünlərini saxlamaq üçün müxtəlif qablar 
ortaya çıxdığı kimi, əkin-biçinlə, meyvə-tərəvəzlə yaşamını təmin edən 
oturaq türk boyları da taxıl, çaxır, meyvə-tərəvəz və başqa ürünlər üçün 
səbət, tabaq, küpə, çən kimi onlarla türü olan qablardan istifadə edirdilər. 
Bu qab adlarının çoxu qonşu xalqların dilinə də keçmişdir.352 

Dörd minil öncə (m.ö.II minilin əvvəli) qələmə alınmış «Əkinçinin 
təqvimi» adlı sumer mətni əkinçinin oğluna məsləhətilə başlanır, burada 
əkinin vaxtından, istifadə olunan alətlərdən bəhs edilir. Başqa sümer ya-
zılarında olduğu kimi burada da əkinçiliklə bağlı türk sözlərinin işlən-
məsi doğaldır, belə ki, sumer boylarının altı minil öncə gəlib yerləşdiyi 
Kəngər ölkəsində artıq əkinçilik oturuşmuş təsərrüfat sahəsinə çevrilə bil-
mişdi və 9-10 minil öncə Zaqros dağlarından Dəclə (İtigəl) çayı qıyıla-
rına enərək əkin-biçinlə məşğul olan prototürk (subar, kəngər) boylarının 
dilində bu sahə ilə bağlı çoxlu sözlər yaranmışdı. Sonrakı çağlarda türk 
boylarının Avrasiyaya yayılması ilə bu sözlərin başqa xalqların dilinə 
keçib yayildığını da görmək olur. 

Əkinçilik inkişaf etdikcə əhalinin sayartımı gerçəkləşir, bu da yeni 
əkin yerlərinin oraya çıxmasına, tarlaların genişlənməsinə səbəb olurdu. 
Orta Asiya üzərindən doğuya, Qafqaz üzərindən Doğu Avropaya və Batı 
Anadolu üzərindən Balkanlara daşınan əkinçilik kulturu köçəri yaşamlı 
boyların bir qisminin oturaq yaşama keçməsinə şərait yaradırdı. Belə ki, 
köçəri və oturaq yaşam minillər boyu yanaşı davam etmişdir. 

Herat tərəfdən gəlib Elamın güneyində yerləşən protofarsların 
bir qismi köçəri añçı, bir qismi də oturaq əkinçi idi. Herodot buradakı on 
fars boyundan altısının əkinçi, dördünün də nomad (añçı) olduğunu ya-
zırdı. Türk yurduna gəlib məskunlaşan və burada əkinçiliklə məşğul olan 
farsların dilinə əkinçiliklə bağlı bir sıra türk sözü keçdiyi kimi, taxıl sözü 
də keçmişdir. Pers dilində taxıl sözünün təğar şəklində işlənməsi göstərir 
ki, perslər dillərində «l» səsi olmayan çağda bu sözü türklərdən almışlar.   

Köçəri kulturunun qədim uyqarlıqlarla qarşılıqlı əlaqəsi, oturaq və 
köçəri kulturlarının bir-birinə etgisi probleminin araşdırılması aktuallığı 
ilə gündəmdədir, bu problem 1989-da Qazax elində keçirilən Uluslararası 

                                                 
352 Örnəklər üçün bax: I Bitik, 304. 
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Tarladakı məhsulun yığımından iki gün sonra tatarlarda Saban tuy, 
özbəklərdə Xosil bayram adlanan məhsul bayramı keçirilir. Digər oturaq 
türklərdə olduğu kimi, özbək xalq bayramlarının çoxu əkinçiliklə bağlıdır. 
K. Şamsuddin qeyd edir ki, özbəklərdə mövsümi bayramlar Kovun sayli, 
Tut sayli, Gilos sayli, Urik sayli, Olma saylı, Anor (nar) sayli, Anjir sayli, 
Uzum sayli adlı şölənlər vardır. 

Əkinçiliklə bağlı əkinçi, biçinçi, tarlaçı (tarığçı), sabançı, üzümçü, 
bağçı, dəyirmançı, suçu, çörəkçi kimi onlarla sahə uzmanlarını bildirən 
sözlər yaranmışdır. Bu sahələrlə məşğul olan kəndli, şəhərli etnoqrafik 
baxımdan köçəri, yarımköçəri (tərəkəmə, padar, yörük, kürd) boylardan 
fərqli olaraq oturaq, yatuq, tat adlanmışlar. Türkcə olan bu etnoqrafik 
terminlərdən ikisi (kürd, tat) sonralar bəzi bölgələrdə irandilli boyların 
etnik adına çevrilmişdir. Soy-boy bağlılığı ilə yoğrulan qonar-köçər türk 
toplumundan fərqli olaraq, oturaq türk boyları daha çox doğulduğu və ya 
yaşadığı bölgə adı ilə tanınır, tayfaçılıq deyil, qabarıq yerliçilik duyğusu 
ilə seçilir. 

Əkin-biçinlə bağlı bir sıra sözlərin kökündə feillər olması nədəniylə 
tam inamla demək olur ki, bu sözlərin derivatları da türkcədir, çünki türk 
dili başqa dillərdən feil almır: *ək-, əkin, əkər, *biç-, biçin və s. Orta əsr 
qaynaqları türklərdən fərqli olaraq monqolların əkinçiliklə məşğul olma-
dığını, yalnız ətlə-südlə qidalandığını qeyd edirdilər. Əkin-biçin və bağ-
bostanla ilgili söz və terminlərin, özəlliklə, Güney Sibir, Altay kimi böl-
gələrdə yetişməyən meyvə-tərəvəz türlərilə bağlı sözlərin türk dillərində 
işlənməsi bir daha sübut edir ki, türklərin ilkin Atayurdu Monqolustan- 
Altay deyil, Urmu teoriyasının bəlirlədiyi Ön Asiyadır.   
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saxlayır, peçeneq, şaqar və tukuzquzlar köçəri türklərdir, türgeşlərin isə 
evləri, kəndləri var.360 Orta əsrlərdə Kaşqar şəhəri çoxlu üzüm bağları, 
bağ-bostanları və məhsuldar tarlaları olan şəhər kimi təsvir olunur. 

Kaşgarlı Mahmud da ensiklopedik sözlüyündə əkinçiliklə, əkinçi 
(tarıqçı) nəsnələrilə bağlı bir çox türkcə sözlər verir, hətta bugün işlənən 
«Şərti şumda kəs ki, xırmanda yabalaşmayasan» deyimini də «Sabanda 
sandruş bolsa, örtgündə irtaş bolmas» şəklində vermişdir.361 Əkinçilik 
yaşamı olmayan xalqın dilində əkinçiliklə bağlı onlarla belə atalar sözü 
yarana bilməzdi: «Buğday qatinda sarqaç suvalur» (buğdanın yanında 
alaq da su alır); «Daşıma suyla dəyirman dönməz». 

Nəhayət, oturaq olmayan bir xalq xaqanlarının adına sikkə kəsib 
dövrəyə pul buraxa bilməz, halbuki Azərbaycanda, Toxarıstan, Xorasan 
bölgələrində və Orta Asiyada tapılan islamöncəsi numizmatik bəlgələr 
türkləri başdan-başa köçəri kimi verən tarixçilərə də bəllidir. Həm də türk 
ellərində möhtəşəm qala və digər tikililər vardı, bu isə oturaq toplumun 
yaşamı ilə bağlıdır.  

Oturaq və köçəri yaşam türklərin yemək kulturunda da əks olunur, 
örnəyin, qaynaqlara görə, oturaq bulqarların süfrəsində darı, buğda, arpa 
ürünləri vardı. Qıpçaqların xırda doğranmış xəmirdən burxanı və rişta 
(əriştə) adlanan xörəkləri olurdu, darıdan hazırladıqları yemək duki, içki  
buza adlanırdı. Azərbaycanda da xəmir xörəklər gələnəyi, əkinçi yemək 
kulturu vardır. 

Yeni il (Yılbaşı) bayramında məhsuldarlıq simgəsi kimi sumalak 
(səməni) hazırlanması birbaşa qədim əkinçiliklə bağlı qutsal ritualdır. İlk 
şuma yazda başlayan özbək əkinçiləri qarğıdalı, buğda və arpadan koş oşi 
(qoşqu aşı) və ya ok oş (ağ aş) adlı özəl yemək hazırlayirlar. Burada əkin 
mövsümü ekin sayli, çigit kadaş sayli adlanan törənlərlə başlanır. Öncə 
tatar Sabantuy (başqordlarda Habantuy) bayramı yaz əkini vaxtında qeyd 
olunsa da, sonralar ulusal bayrama çevrilib müxtəlif vaxtlarda keçirilir. 
Azərbaycanda da ilk yaz əkini bayramı olurdu və «Cütcü şumu» nəğməsi 
ilə ilk şumu da cütcü-baba adlanan təcrübəli bir əkinçi icra edirdi.   

                                                 
360  Ибн ал-Факих, 1993, 44. 
361  MK, III, 361. 
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çağlarda inkişafını göstərir. O zamanlarda böyük ustalıqla hazırlanan Lu-
ristan metal əşyaları ətraf bölgələrə və sınır dışına yayılırdı. Atayurddan 
prototürk boylarının miqrasiyası təkcə dəmirçilik sənətinin deyil, onların 
məskunlaşdığı bölgələrdə toxuculuq və dulusçuluq sənətinin də yayılma-
sına təkar vermişdir. Azərbaycanda əllidən artıq sənətkarlıq sahəsi yaran-
mışdır ki, bunların hamısından yox, yalnız daha çox yayılan qədim sənət-
lərdən danışmağa ehtiyac vardır.  

Azərbaycanda daşişləmə gələnəyinin tarixi ilkəl insanların ilk daş 
alətləri hazırlaması tarixindən başlanır. Kəsmək, deşmək, yonmaq, qaşı-
maq üçün daş qəlpələrdən hazırlanan bəsit alətlər çağından daşla təmasda 
olan insan bugünəcən daşişləmə sənətini davam etdirməkdədir. Qobustan 
qaya rəsmlərinin böyük bir qismi minillər öncədən başlayaraq daş alətlərlə 
oyulmuşsa, bugün də texnologiyanın imkan 
verdiyi çağdaş alətlərlə daşlar hamarlanır, 
yonulur, oyulur, ona gözəl bəzəklər vurulur. 
Hörgüdə işlənən daşın qaraçapma üsulu ilə 
üzdən gobud şəkildə yonulması geniş yayıl-
mışdı. Daşların qaraçapmadan sonrakı ha-
marlanma mərhələsi dişəmə, cilalama üsulu 
ilə aparılırdı. Yonulmuş daşlar formalarına 
görə buruq, qurdqulağı, yastığı, tağ, məməli 
və sair terminlərlə adlanır.  

Daşyonma sənətində tarixən ixtisas-
laşma getdiyindən daş ustaları bənna, daş-
kəsən, həkkak, şəbəkəçi, bədizçi (heykəltəraş) sənətləri üzrə ayrılmışlar. 
Daşçıxarma sahəsində daşın damarını tapıb onu bir neçə yerdən bölməyi 
bacaran daşkəsən ustalardan fərqli olaraq, bənnalar tikintidə divar hörgü-
sündən tutmuş möhtəşəm dekorativ elementlərlə memarlıq abidələri tikir, 
həkkaklar başdaşı, sənduqə, daşbaba düzəldir, inşaatda dekorativ bəzək-
lərlə uğraşır, bədizçilər memorial və monumental abidələr üzərində işlə-
yirdi. Bundan başqa, dəyirman daşı, su daşı kimi daşişləmə sahələrinin də 
öz daş ustaları vardı. 

Rasim Əfəndi «Azərbaycanın daş plastikası» əsərində daşişləmə 
sənətinin qədim nümunələrini geniş təsvir edib dolğun izahat vermişdir. 
Azərbaycanlılar arasında yayğın olan daş kultu haqqında maraqlı məlu-
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5. SƏNƏTKARLIQ          

Etnoqrafiya tarixindən danışarkən sənətkarlıq tarixinə də toxunmaq 
lazım gəlir, ancaq sənətkarlığın özü müxtəlif peşə-sənət adamlarının işilə 
bağlı mürəkkəb anlayış olduğundan müxtəlif tarixi şəraitdə onun ayrı-ayrı 
növlərinin ortaya çıxdığını, hər hansı bir sənətin evdə və ya müəyən qrup 
tərəfindən emalatxanada gerçəkləşə bilməsi, ortalıqda olan sənət əsərinin 
mükəmməl olub-olmaması faktlarını da diqqətə almaq lazım gəlir. Belə ki, 
m. ö. V minilliyə aid Xalaf kulturunda yüksək texnoloji və dekorativ gör-
kəmilə seçilən keramik qabları profesional dulusçuların hazırladığını söy-
ləyənlərin yanıldığını yazan  Q. Çayld həmin alimlərin yüksək səviyəli ev 
sənətləri olması faktını nəzərdən qaçırdıqlarını vurğulayır.362 Bu baxım-
dan, Türk qadınlarının da toxuduğu xalçaların keyfiyəti, gözəlliyi yüksək 
səviyəli ev sənətinin bariz nümunəsidir.   

Əkinçi, heyvandar təsərrüfatları inkişaf etdikcə ev sənətkarlığı da 
təkmilləşmə yolu keçirdi. Evdə hazırlanan məişət və təsərrüfat qabları 
və alətləri artıq tələbatı ödəmirdi, ona görə də onların daha mükəmməl 
və daha artıq hazırlanmasına ehtiyac yaranırdı. Bu baxımdan, emalatxa-
naların və yeni sənətkarlar zümrəsinin yaranması doğal idi. Bu da ortaya 
çıxan yeni sosial qurumların (sənətkarların) ictimai təsərrüfat növünün 
formalaşmasına yol açırdı. 

Neolit dövründə ortaya çıxan dulusçuluq və toxuculuq artıq dəmir 
dövrünün başlanması ilə mükəmməl təkmilləşmə mərhələsinə daxil ol-
muşdu. Süd ürünlərinin artması da ərzaq və azuqə tədarükü üçün çeşidli 
qabların hazırlanmasını vacib etdiyindən saxsı-keramika texnologiyası 
təkmilləşdi. Qoyunçuluq və dəvəçiliyin inkişafı, lifli bitkilərin əkilməsin-
dəki artım toxuculuq sahəsinin genişlənməsinə imkan açdı. 

Prototürk boylarının Atayurdda oturaq yaşamı əkinçilik, daşişləmə, 
ağacişləmə, dulusçuluq, metalişləmə, tikinti, toxuculuq, ticarət sənətləri-
nin yeni keyfiyətlər qazanmasına imkan açırdı. Yun və keçə toxucu ürün-
ləri  artır, polixron çeşidli boyalı qablar çoxalır, döymə, oyma, lehimləmə 
üsulu ilə hazırlanmış bəzəklər geniş yayılırdı. Tuncdan hazırlanan qazan, 
balta, xəncər, iskənə, biz, bıçaq, ox-nizə ucluqları metalişləmə sənətinin o 
                                                 
362 Чайлд, 1956, 176. 
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rın xam material kimi aşıladığı dərilərdən papaqçı, börkçü, çəkməçi, sər-
rac və dəri geyimləri tikən dərzilər öz sahələrinə uyğun istifadə edirdilər.  

İlkəl insanların yonub düzəltdiyi dəyənəklə başlanan ağacişləmə 
sənəti minillər keçdikcə bəsitlikdən çıxıb təkmilləşmə mərhələləri keçdi, 
bu sahənin də özəl alətləri, onları bildirən ağaççı (dülgər), yonğuç, kərki, 
kəski, çəkiç, balta kimi sözlər yarandı, *biç- söz yuvasından bıçaq, bıçqı, 
buçğu, biçər (mişar) sözləri törədi. Öncə ağac dəyənək, sonra qab-qacaq, 
təknə-tabaq ortaya çıxdı, sonralar isə əkinçilikdə və toxuculuqda istifadə 
olunan alətlər, təkər-araba, daha sonra musiqi alətləri ağacdan hazırlandı.  

Azərbaycan türklərinin yaşamında mühüm yer tutan ağacla bağlı 
folklorda çoxlu etnoqrafik bəlgələr və geniş yayılmış ağac pirləri, tapınaq 
yerləri, inancında ağac kultu vardır. Çeşidli ağac növləri olan Azərbaycan 
meşələri ağacişləmə üçün əlverişli şərait yaratmışdır. Qədim çağlardan 
müxtəlif bölgələrdə ustalar qaşıqdan, beşikdən tutmuş arabaya, qopuza 
qədər hər bir əşyanın hansı ağacdan düzəldilməsini bilir, ona uyğun ağac 
növü seçirdi. Etnoqraflar yazır ki, müxtəlif ev avadanlığı, əmək və musiqi 
alətlərinin hazırlanması sahəsindəki təcrübə xalqımızın zəngin ağacişləmə 
ənənəsi olduğunu göstərir.364   

Ağacişləmə bacarığı təkər və araba düzəltmə sahəsində 
daha önəmli olub, öz bəhrəsini verdi, çünki erkən tunc 
çağında ilk təkərli arabanın meydana çıxması bəşər 
tarixində texnoloji gəlişmənin göstəricisi idi. İlk təkər 

və arabanın m.ö. IV minildə Urmu-Van gölləri arasında yaranıb III-II mi-
nillərdəsə buradan dünyanın digər bölgələrinə yayıldığını yazan uzmanlar 
(V.G.Childe, T.S.Piggott, Y.A.Şer və b.) o çağda arabanın icadını bəşə-
riyət üçün böyük texniki tərəqqi sayır, XX əsrdə ilk uzay uçağının ver-
diyi effekt kimi dəyərləndirirlər.365     

İlk təkərlərin hazırlanması üçün lazım olan bərk ağac növü və metal 
Azərbaycanda bol idi, Azərbaycanın əksər bölgələrində Kür-Araz kulturu 
və orta tunc dövrünə aid basırıqlarda xeyli cəng arabası, təkər-araba mo-
delli fiqurlar, hətta bütöv araba tapılmışdır. Dəclə-Urmu arası bölgələrdə 
Təpə-Qavra, Hasanlu, Xəzər hövzəsində Telmankənd kurqanı, Təpə-Hisar, 
                                                 
364 АЕ, I. 1988, 355. 
365 Шер, 1980;  ДА, 1985, 195-198;  Кожин,176;  Гамкрелидзе - Иванов,733-736, 950. 
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mat verən müəllif yazır: «Gördüyümüz kimi, daş abidələr xalqın inam və 
törəsinin özünəməxsus göstəricisidir. Lakin bu daş möcüzələri arasında 
elələri də vardır ki, onlar bugün də maraq kəsb edən müəyyən tarixi olay-
lara aiddir».363   

Beləliklə, islamaqədər möhtəşəm qalalar, saraylar, dəyirman daşı, su 
daşı, daş tapınaqlar, kilisə-vənglər, xaçdaş, daşbaba, başdaşı, qoçdaş, atdaş 
hazırlanmasında daşişləmə sənəti geniş yayılmışdır. Azərbaycanda daşiş-
ləmə sənəti, göründüyü kimi, bəsit əl alətləri formasından samballı monu-
mental əsərlərə, mükəmməl dekorativ şəbəkələrəcən insanlıq tarixi qədər 
böyük zamanla uzun yol keçmişdir.   

Altaydan İtil çayına qədər İpək yolu ilə Güney Sibir boyunca batı-
ya uzanan ikinci bir qoşa ticarət yolu da vardı ki, bunu Dəri yolu adlan-
dırmaq olar. Belə ki, göstərilən zolaqda toplanan xəz dərilər İtil yaxasın-
da yerləşən Bulqar elinə gətirilir, burada aşılanıb qiymətli mal kimi Av-
ropa, Qafqaz, Ön Asiya ölkələrinə satılırdı. Ona görə Bulqar elindən gə-
tirilən dərilər bir çox xalqın dilində bulqarı ad-
lanırdı. Türklər qədim çağlardan dəriaşılama ilə 
tanış idi, dəriçilik sənətilə oturaq boylarda ol-
duğu kimi bozqır boyları içində də məşğul olan 
dəriçi, dabbağçı sənətkarlar vardı. 

Görünür, saqa-yunan əlaqələri çağında qə-
dim dəri sözü geniş işlənirmiş. Belə ki, dera 
«qoyun dərisi» anlamındakı Δέρας (deras) sözü 
dermantin, dermatologiya kimi sözlərin kökündə 
türkcənin dəri sözü qalmışdır.   

Dəriaşılama sənətində qum, duz, kəpək, əhəng, mis, sumaq və sa-
rağan yarpağı, quyruq yağı kimi yerli aşılayıcı maddələrdən, bıçaq, tişə, 
qırov, qaşov, sıyırğaç, sığalçü adlanan alətlərdən istifadə olunurdu. Qə-
dimdə gön-dəri döyəcləmə, ütmə, sıyırma, qaşıma, tarım dartma və sair 
üsullarla yararlı hala salınır, hamar aşılanırdı. Camış və sığır dərisindən 
gön, qoyun dərisindən tumac, qıvrım yunlu qoyun-quzu dərisindən xəz, 
keçi dərisindən kosala (müşkü) adlanan xam material alınırdı. Dabbaqla-

                                                 
363 Расим Эфенди, 1988, 1. 
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Göründüyü kimi, uzmanlara görə arabanın 6 minil öncə Urmu-Van 
arasında yaranması baxışı Oğuzxanın arabaçı boya verdiyi adın Ön Asiya 
xalqlarının dilində əks olunması ilə örtüşür. Belə ki, akad dilində xulikanu, 
xulukannum, hurri dilində hulikanni, het yazısında isə xuliganni şəklində 
işlənib yüngül arabanı bildirən sözlərin tərkibidəki kan//kann çox güman 
ki, kañ//kanq (araba) ilə bağlıdır, çünki akad dilində xulu «yol» sözü ilə 
başlanan bu söz (xulu-kanni) «yol arbası» deyiminə uyğun gəlir.368 

Türklərin quzey və 
doğu yönlərə köçü də Ön 
Asiyadakı araba türlərinin o 
istiqamətlərə aparılmasının 
çağı ilə təsdiq olunur. Araba 
gələnəyinin doguya miqra-
siyası Koreyanın quzey-batı 
bölgəsinə qədər gedib çıx-
mışdır. Çin yazıları üzrə məş-
hur alim V.Eberharda görə, 
Çinə at bəsləmə gələnəyilə 
bərabər Ön Asiya tipli savaş 
arabasını aparan da türklər 
idi.369 Savaş arabasından baş-
qa, Orta Asiya tipli hündür 

                                                 
368  Müqayisə üçün bax: Гамкрелидзе - Иванов, II. 724-726. 
369  Ögel, 1991, I. 391-392;  Гамкрелидзе - Иванов, II. 735. 
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Qazaxda Baba-Dərviş, Dağıstanda Vəlikənd, Çemikənd, Naxçıvanda Kül-
təpə, İrəvan mahalında Lori-qala, Şenqavit, Arıc, Ördəkli basırıqlarında 
təkər fiqurlarına rast gəlmək olur. Borçalıda isə bütöv araba tapılmışdır.366   
 

 
 
 
 
 

Təkər və arabanın ilk dəfə türk boyları tərəfindən yaranması inamı 
türk eposlarında orta əsrlərəcən davam etmişdir. «Oğuznamə»də deyilir 
ki, ona qədər təkər yox idi, arabanı ilk düzəldən onlar oldular. Gərək olan 
yükləri, qənimətləri bu arabalara yükləyib apardılar və bu səbəbdən Oğuz 
onlara kanqlı, yəni «arabaçılar», «arabası olanlar» adını verdi. 367  
 

 
                                                 
366 Кожин, 191; ДА, 1985, 195-198; Маhмудов, 16;  Абибуллаев, 139;  Деведжян, 28-29. 
367 Рəшидəддин, 13. 
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ayrı hissələrini bildirən təkər, boyunduruq, ok, okluq, dingil//tingil (araba 
oxu), arış, gərmə, tilkicə, bağırcaq, aykırı, milməcər (qurdağzı), yağıldırak 
kimi onlarla söz ortaya çıxmışdır.              

   

İ.M.Dyakonov yazır ki, Avropadan çıxıb Orta Asiya üzərindən İran 
yaylasına gələn arilər atla deyil, piyada gəlmiş və ilk dəfə savaş arabasını 
da burada görmüşdülər.370 Atın və cəng arabasının Hindistana gətirilmə-
sini ari (hind) tayfaları ilə bağlayanların iddiasının doğru olmadığını bu-
rada m.ö. 2000 illərə aid Xallur qazıntısnda tapılan yerli cəng arabası, at 
və at sümükləri aydın göstərdi.371 Misirdə isə m.ö. XX-XIX əsrlərdə hələ 
savaş arabaları yox idi, belə arabalar buralarda yalnız hiksosların yürü-
şündə görünməyə başlayır.372   

Bəzi yazarlar araba sözünü ərəb və ya yunan dilindən alınma sayır, 
ancaq bu dillərdə onun etimoloji yozumunu verə bilmirlər. Bir sıra tanın-
mış dilçilərsə (N.K. Dmitriyev, G.Dörfer və b.) ərəblərlə heç bir kontaktı 
olmayan çuvaş və başqa türk dillərində işlənən araba sözünü türkmənşəli 
sayır.373 Belə ki, finuqor, monqol və tunqus-mancur dillərinə türklərdən 
                                                 
370  Дьяконов, 1970:  «… из Европы и Средней Азии арии приходили в своей мас-
се пешком» (səh. 42); «Индоиранцы не знакомили Переднюю Азию ни с лошадью, 
ни с легкой колесницы…» (səh. 59). 
371 Bununla bağlı K R. Alur yazır: “Bəziləri bu tapıntıları qəbul etmək istəmir, halbuki 
bunu inkar etməyə heç bir əsas yoxdur” (Aлur, 1984, 136). 
372  Ковалевская, 1977, 37. 
373 ЭСТЯ, I. 164. 
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təkərli araba (kao-ch’ê) növü də Çinə türklərlə keçmişdir. Çin qaynaqları 
«göytürklərin keçə (örtülü) arabaları var» - deyə, otaqlı araba adlanan 
keçə örtüklü (ch’ê-chang) arabalardan da bəhs etmişlər. Yunanca qaynaq-
lar eyni görkəmli arabaların qonar-köçər saqa boylarında da olması, belə 
örtülü ev-arabalarda qadın və uşaqların barınması haqqında bilgilər verir.   

Türklərin 2 təkərli (kanqlı) və 4 təkərli (kölüngü) arabaları onların 
daha uzaq yerlərə köç etməsinə imkan yaratdı. Keçə örtülü arabalar isə 
gələnəksəl olaraq Avrasiya çöllərində saqa-hun-göytürk bolarının etno-
qrafiyasında irsi davamlıq kimi sərgiləndi. Minillər boyunca təkmilləşmə 
aşamaları ilə araba və təkərin müxtəlif türləri yaranmış, arabanın ayrı-
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emalının hazır şəkildə ortaya çıxmasını düşünüb, Kiçik və ya Ön Asiya-
dan miqrasiya edən uruqların hazır texnologiya ilə bura gəldiklərini iddia 
edirlər.375 Ancaq həm Azərbaycanın güneyində (Sialk I), həm də Güney 
Qafqazda (Kültəpə I, Texut) eneolit abidələrin alt qatında mis əşyalar tək-
tük də olsa, hər halda m.ö.VI minildə vardı, o çağın texniki proqresi sayılan 
metaləritmə texnologiyasının sürətlə yayılması doğal idi. Azərbaycan mis 
ölkəsi, metal ticarəti regionu olduğundan həmin texnologiyanı tez mə-
nimsəyə bildi. Azər türklərinin mifologiyasında yer alan metal kultu da 
metalişləmənin qədim bir tarixi olmasına işıq tutur. Ön Asiyadan doğu və 
quzey ölkələrə köçən bəzi türk boyları da oralara dəmirçi xalq kimi get-
mişdilər. 

Azərbaycanda filiz yataqlarına yaxın ərazilərdə bol yanacaq odunu 
və axarsu olması dağ-mədən istehsalının yaranmasına imkan vermiş, ilk 
metal hasilatı burada daha bəsit yolla əldə edilən mislə başlanmışdır. Eneo-
lit çağına aid qazıntılarda mis əşyaların ortaya çıxması bunu aydın sərgi-
ləyir. Əvvəllər mis külçəsindən soyuq döymə ilə bıçaq, biz kimi kəsici, 
deşici alətlər qayırılırdı. Sonralar metaləritmə üsulu ilə daha mükəmməl 
alətlər və sancaq, bilərzik, sırğa, üzük kimi bəzək əşyaları, metaltökmə 
qəlibləri ortaya çıxdı. Gil və mumdan birdəfəlik, daşdan isə çoxişlənən 
qəliblər hazırlanırdı. Lazım olan alətin fiquru mumdan hazırlanır, üzərinə 
duru gil tökülür, gil suvaq qalın qata çatanda deşik açılır və odda qızdı-
rılan bu nəsnənin mumu əriyib tökülür, bərkimiş gil qəlibinin içi lazım 
olan formanı alırdı. Bura tökülən metal ərintisi qəlibin içində soyuyandan 
sonra gil qabıq qırılır içindən hazır fiqurlu metal çıxırdı.   

Dəmirçilər çəkiç-zindan, körük və 
kəlbətinlə bərabər, deşici, kəsici, yeyələ-
yici, ovxarlayıcı alətlərdən istifadə edir-
dilər. Əvvəllərsə daha bəsit soyuqdöymə 
üsulu ilə hazırlanan qaratapdaq metal 
sonralar istidöymə ilə davam etmiş,. bu 
üsul dəmirçilik sənətində get-gedə tək-
milləşib qiymətli (qızıl, gümüş) metalişlə-
mə sahələrində də tətbiq olunmuşdur. 

                                                 
375 Авдусин, 1977, 76. 
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keçən araba sözü ərəb dilinə də keçmişdir. Rus dilinə yükdaşıma və araba 
ilə bağlı bir sıra türk sözləri keçmişdir, belə ki, navyuçivat (yükləmək) 
deyimindəki vyuk (yük) sözündən tutmuş, arba (araba), teleqa sözlərinə 
qədər kibita//kibitka (üstü qapalı kəbit) və tabor (arabalarla dövrələnmə) 
kimi onlarla söz və belə etnoqrafik sözlər əsasında yaranan xeyli deyim-
lər vardır. Örnəyin, daşımaqla bağlı taşit, taskat, taçka, taçanka və s. Ana-
dolunun Kaniş şəhərindəki asur tacirlərinin yazısında «daşımaq» sözü 
taşşiatum kimi verilir.374 Dörd minil öncəyə (m.ö. XX əsrə) aid bu sözün 
rus dilində taşit (ташить) şəklində işlənməsinin bir yozumu var, o da hər 
iki dildə daşı- (taşıt) sözünün müxtəlif çağlarda türklərdən alınmasıdır.   

Bugün avtomobil istehsal edən bir neçə ölkə vardır, ancaq buxarla 
işləyən ilk avtomobili 1769-da ixtira etmə şərəfi fransız Kyüno`ya aid ol-
duğu kimi, insanların yaşamını dəyişdirən və yükdaşımanı yüngülləşdirən 
arabanı ilk dəfə 6 minil əvvəl ortaya çıxaran ulu prototürk boyu da böyük 
şərəfə laiqdir. Əgər Oğuzxanın bu boya kanqlı adı verməsi minillərin söz 
yaddaşından süzülüb gələn gerçək bir olaydırsa, onda İkiçayarasına gəlib 
yerləşən sumerlərin buraya Kiengir (kəng-ər) ölkəsi deməsinin də önəmli 
tarixi bəlgə tutumu daşıdığını görmək olur, təkər-araba kəşfini İkiçayara-
sının quzeyinə bağlayan tanınmış arxeoloq alimlərin fikri təsdiq olunur. 

Azərbaycanda metalişləmə dəmir dövrünə qədər uzun 
inkişaf yolu keçmiş, sosial toplumun bu sahədə çalı-
şanları sırasında misgər, zərgər, silah-yaraq ustaları, 
nalbənd, bıçaqçı, kənd təsərrüfatı və məişət alətləri 
düzəldən ustalar zümrəsi formalaşmışdı.Tuncdan də-

mir dövrünə keçid çağında artıq metalişləmə sahəsində böyük təcrübə əldə 
etmiş sənətkarların sırasında sırf dəmirçiliklə məşğul ola biləcək bacarıqlı 
ustalar vardı. Misdən istifadə olunan eneolit çağının şah əsəri metalişləmə 
sənətində əldə edilən ilk metal ürünləri sayıla bilər. Metalişləməyə imkan 
açan filiz yataqları isə Xorasan, Qaradağ, Qafan, Daşkəsən, Gədəbəy və 
güney bölgələrdə vardır. Doğrudur, ilk metal əşyalar həmin ərazilərdə 
yox, Anadoluda m.ö.VII-VI minillərin qovuşuğunda, VI minildə İkiçayara-
sında, V minildə Misirdə görünməyə başladı. Buna görə də, bəzi yazarlar 
Quzey Azərbaycanda metal əşyaların birdən-birə peyda olmasını, mis 

                                                 
374  ИДВ, 1988, 56. 
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bu təsir m.ö. II minilin ortasına qədər davam etmişdir. Göründüyü kimi, 
tanınmış alimin  bu yorumu Urmu teoriyasına tam uyğundur.377 Bir sıra 
türkoloqlarsa türk boylarının dəmirçilik gələnəyini Altay yörəsilə bağla-
yırlar. Halbuki metalişləmə Ön Asiyada çiçəklənmə dövrünü yaşayanda 
doğu ölkələrdə metal tanınmırdı, Batı Monqolustanda isə ilk tunc alətlər 
Afanasyevo kulturunun gəlişilə göründü. «Monqolustanda tunc əşyaların 
yayılması m.ö. II minilliyin yarısından sonra başlandı».378 Bu da Qarasuk 
kulturu ilə bağlı idi. Metalişləmə gələnəyini Ön Asiyadan Avropaya və 
Güney Sibir bölgələrinə aparan prototürk boyları olmuşlar. A.V.Artse-
xovski yazır: «Bulqarlar Avropa xalqlarından əvvəl çuqunla tanış idilər, 
çuqun tökməyi (özü də yaxşı keyfiyətdə) mənimsəmişdilər».379  

                                                 
377 Черных, 47-57; Azərbaycan arxeoloqları da metaləritmə işinin kənardan gəlmədiyini 
yazırlar: «Son zamanlar Güney Qafqazda, xüsusilə I Kültəpədə çoxlu sayda tökmə-qəlib 
və metal əşyaların üzə çıxması metallurgiyanın bura kənardan gəlməsi fikrini tamamilə 
inkar edib, onun yerli mənşəli olmasını sübur edir» (Абибуллаев, 1989, 194). 
378 АЗА, 248. 
379 Арцеховский, 1955, 234. 
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 İstidöymə ilə qara iş başa çatandan sonra suyatutma, sığalçəkmə, 
yeyələmə, törpüləmə kimi tamamlama işləri başlanırdı. Misgər, dəmirçi 
və zərgərlər minillərin sınaqlarından keçən metalların özəlliyi haqqındakı 
bilgiləri nəsildən-nəsilə ötürmüş, metalişləmə sənətini bugünəcən yaşatmış-
lar. Azərbaycanda bir sıra kəndlərin Çanaqçı, Dəmirçi, Dəmirçilər adlan-
ması da göstərir ki, azər boyları içində dəmirçilər təkcə böyük şəhərlərdə 
deyil, ayrı-ayrı bölgələrdə də ixtisaslaşmış soylar şəklində mövcud idi.   

Tuncun əldə olunmasından daha öncə qatışıq ərinti alınması metal 
ustalarına bəlli idi. Misə mərgümüş, sürmə, arsen, sink, nikel, qalay ərin-
tiləri qatmaqla yeni keyfiyətli tunc metalın əldə olunması o dövrün 
böyük uğuru idi, lakin belə ərinti verən filiz mədənləri çox vaxt ayrı-ayrı 
bölgələrdə olur; birindən mis, digərindən misə qatılan bu və ya digər filiz 
çıxır. Ona görə,  metalişləmə həm bölgə, həm də bölgə və ölkələrarası əla-
qələrin genişlənməsinə səbəb olurdu. Tunc əldə etmək üçün ən uzaq ölkə-
lərdən gətirilən qalay istisna olmaqla, digər filiz mədənləri 
Qafan, Gədəbəy, Daşkəsən, İrəvan mahalı (Axtala,  Şamluq, 
Çamluq, Çubuxlu, Sisimədən, Nəzəryurdu), Qaradağ, Binə-
mar, Xorasan, Dəclənin yuxarı hövzəsi daxil olmaqla pro-
totürklərin bir çox bölgələrində vardı. Bu səbəbdən m.ö. III 

minildə Azərbaycan metallurgi-
ya ölkəsinə çevrilmiş, onun ətraf 
bölgələrlə ticarət əlaqəsi daha da 
genişlənmişdi.376   

Anadoluda Çayönü-təpəsi, 
Çatal-höyük, qazıntılarında üzə 
çıxan bəlgələrin metallurgiya ta-
rixini m.ö.VII-VI minillərə apa-
rıb çıxardığını yazan Y.N.Çernı-
xa görə, Quzey Qafqaz və Doğu 
Avropada ilk metalişləmənin in-
kişafına da təkanı Güney Qafqa-
zın erkən tunc dövrü metal usta-
larının mis məmulatları vermiş, 

                                                 
376 Suriya bölgələrini IV-III minillərdə Güney Qafqaz metalla təmin edirdi (Иессен, 6).    
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Metalişləmə sahəsində dəmirçilik sənətinin ayrılması dövrün tələ-
batından irəli gəlirdi. Dövlətlərarası müharibələr, atlı bozqır boylarının 
ətraf ölkələrə akınları silah istehsalını önə çıxarmışdı. Türk boylarından 
subar və bulqarlar içində mahir dəmirçilər yetişmişdi. Ön Asiya bölgələ-
rində, o cümlədən Doğu Anadolu və Azərbaycanda m.ö. I minilliyin ilk 

əsrlərində başlanan dəmir istehsalı tunc silahlara 
nisbətən daha mükəmməl dəmir-polad silahların 
yaranmasına səbəb olmuşdu. Bu çağda bozqır 
türk boylarının bir qismi (saqa, qamər və b.) ar-
tıq bu bölgələrə qayıdırdı. Həmin çağlarda İki-
çayarasının quzeyindəki Subar bəyliyində qab-
qacaq, bər-bəzək, ordu üçün qılınc-qalxan, yay-ox, 
cida, balta, cəng arabası düzəldən sənətkarlar var-
dı. Bu ölkənin filiz yataqları metalişləmə sənətinin 
inkişafı üçün zəmin yaradırdı, buradan ətraf ölkələ-
rə mis, qurğuşun aparılması haqqında bəlgələr var-
dır. Subar bəyliyində özəlliklə, metalişləmədə də-
mirçilik başarısı inkişaf etmişdi. II Aşşurnasira-
pala verilən bac-xərac siyahısında «gümüş, qı-
zıl, tunc, qurğuşun, dəmir, qablar, at, iri və xırda-
buynuzlu mal-heyvan» sadalanır.381 Minildən artıq 
vaxt keçəndən sonra yenə sabir (subar) dəmirçiləri 

haqqında V əsrdə Bizanslı Prokopi bunu yazırdı: «Yer üzündə insanoğlu 
yaşayandan bəri, nə yunan, nə iranlıların qafasından sabirlərin istifadə et-
diyi silah (türü) çıxmamışdır».382   

Arxeoloji qazıntılardan əldə 
olunan bilgilərə görə, artıq tunc 
və dəmir çağlarında bəzək-düzək, 
qab-qaşıq əşyalarının böyük bir 
qismi qızıl-gümüşdən və əlvan 
metalların qarışığından hazırlan-
mışdır. Azərbaycanda misgərliklə 
                                                 
381 ARAB, №1, § 502; II, § 606;  АВИИУ, №26. (Geniş bigi üçün bax: III Bitik, 122-151). 
382 Rasonyi, 1996, 63; İbn əl-Faqih «xəzər süngüsü, xəzər atı, sabir zirehi» öygüsü ilə 
subarların ən yaxşı qılınc düzəldən olduğunu vurğulayırdı. 
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Prototürk uruqları güney qonşuluqda yaranan Sumer və Elam döv-
lətləri qədər monumental tikinti, dərin sosial təbəqələşmə, yazı gələnəyi 
sahələrində inkişaf etməsə də, metalişləmə, heyvandarlıq sahəsində xeyli 
irəli gedə bilmişdilər. Metal-
lurgiyanın inkişafı ilə xarak-
terik olan tunc çağında qızıl-
gümüş, mis və tuncdan müx-
təlif əşyalar hazırlanırdı. Misə 
nisbətən aşağı temperaturla 
əldə olunan tunc daha möh-
kəm idi və tuncdan hazırla-
nan nizə, xəncər kimi silahlar 
misdən bərk olduğu üçün ana-
loji mis-daş silahlar azaldı, 
davamlı əmək alətləri və bə-
zək əşyaları isə getdikcə ço-
xaldı. Metalişləmənin tunc 
mərhələsi soba və kürələrin, 
qəlibtökmə texnikasının tək-
milləşməsinə gətirib çıxartdı.  

Tunc çağının ayrı-ayrı mərhələsində təkcə maldarlıq, əkinçilik 
deyil, həm də silah, məişət alətləri, bəzəklə bağlı metalişləmə peşələrinin, 
toxucu və dulusçu sənətinin ayrıldığını görmək olur. Bu çağda silah-
yaraq, bəzək əşyaları və möhür-damğaların hazırlanması da  xeyli artır. 
Tuncdan dəmirə keçid dövründə Muqərqan (Məhərrəmkənd), Dağbaş 
(İçkeriya), Karabudaq-kənd və sair yaşayış yerlərində ortaya çıxan yeni 
tipli xəncər, dəmrən, gəm və sair nəsnələr Güney Qafqaz kulturunu əks 
etdirir.380  Metalişləmə sahəsində ixtisaslaşan miskər, qalayçı, tökməsi, 
zərgər, silahsaz, nalbənd və dəmirçi ustalar hərə öz sahəsinə uyğun mis, 
çuqun qab-qacaq, bıçaq, qayçı, qəmə, ülgüc, iynə, iskənə, biz, yeyə, mıx, 
gəm, mahmız, (sonralar üzəngi), nal, toqqa, qılınc, xəncər, qalxan, top-
puz, şeşpər, nizə, cida, dəbilqə (ışıq), dəmirdon (zireh), qolçaq və sair 
metal nəsnələr hazırlayırdı. 

                                                 
380 ИД, 89. 
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deyil, üzərində qızıl hazırlamağın üsulu yazılmış adicə «Δέρας» (dəri) 
idi, daha doğrusu, dəri bitik idi.388 Halbuki, həmin tarixdən minil öncə 
Anadoluda metal ticarətilə məşğul olan asur taçirlərinə aid Kültəpə ya-
zılarında Kolxida adı keçmir və metal adları annakum (qalay, qurğuşun), 
xurasum (qızıl), erum (mis), kaspum (gümüş) sözlərilə verilmişdir.389 
Həmin çağda Anadoluda yaşayan qaşqayların doğu sınırları gümüş mə-
dəni olan indiki Gümüşhane (keçmiş Haldia//Xaldiya) şəhərini də içinə 
alırdı.390 Sonralar, Urartu çağından sonra buralarda türklərin (subar, saqa-
qamər) sayı artmış, dəmirçiliklə məşğul olan boylar tibar adı ilə yazılı 
qaynaqlara düşmüşlər. 

İkiçayarası quzeyində m.ö. 672-də Subar bəyliyi asurlar tərəfinfən 
tutulandan sonra subarların Anadolunun qusey-doğusuna çəkilməsi, eyni 
çağda Quzey Qafqaz üzərindən bəzi saqa-qamər boylarının da həmin böl-
gəyə gəlib yerləşməsi sonrakı qaynaqlarda burada verilən  qamər və saspir 
(sa-sper) boyadları və Qamir, İspir yeradları ilə bəlli olur. Artıq Herodot 
Əhəmənilərin XIX satrapiyası kimi verdiyi bu bölgədə yaşayan xalqların 
sırasında tibaren (dəmirçi) boyadını da sadalayır.   

S.S.Canaşia qeyd edir ki, antik çağın bəzi qaynaqlarında işlənən 
tapur (ταπουροι) sözü «dəmir» anlamını bildirir. Aleksandriyalı Dionis 
də tapur adlı boyun Xəzərin güneyində yaşadığını göstərir.391 Bugün də 
orada Təbəristan yeradı vardır, ola bilər ki, Təbriz adı da tabir boyadı ilə 
bağlıdır.  

Doğrudur, Mana çağında tavarlı (taurli) boyunun Urmu hövzəsin-
də yaşaması bəllidir, Təbəristan, Tapuristan, Təbriz, Tavriya (Ukrayna), 
Tuvarqan (Tufarqan) kimi yeradları qədim türk tavar//davar boyadı ilə  
bağlı olsa da, ilk dəmir istehsalının onlarn yaşadığı hansı bölgədə ortaya 
çıxmasını və bu metala «dəmir» adı verilməsini indi müəyən etmək çətin-
dir, çünki hələ Sumer yazılarından bəlli olan dəmir sözü həm «metal» an-
lamı ilə daha qədim çağlardan işlənirdi, həm də davar//tapur//tiber adla-

                                                 
388  Bax: I Bitik, 139. 
389  КТИК, 1968.    
390  İki əsr öncə burada yaşayan bir qisim yunanlı buraya «gümüş-kənd» anlamında yu-
nanca Αργυρούπολης deyirdi. 
391  Акопян, 1987, 39. 
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yanaşı, zərgərlik də geniş yayılmışdır. Qızıl-gümüş, mis-tunc əşyalarla 
bərabər artıq ox dəmrəni, xəncər, dəmir-polad nizə ucluğu, bıçaq-oraq, 
yaraq-yasaq və kotan ucluğu kimi alətlərin hazırlanması, metaləritmə 
kürə-sobaları, filiz külçə qalıqları yerli metalişləmə və dəmirçilik sənətinin 
yüksək səviyəyə çatdığını göstərir. 

Tunc hazırlamaq üçün çox gərəkli olan və az tapılan qalay yunan 
dilində Anadolunun quzey-doğu bölgələrində yaşayan qaşqayların adı ilə 
«kassiteros» (kaska metalı) adlanırdı.383 Q.A.Melikişvili metal adlarından 
bəzisinin istehsal olunduğu yerin və ya metalı istehsal edən boyun adı ilə 
adlanmasını tarixi bəlgələrlə göstərmişdir.384 Dəmir çağının başlanğıcın-
da Arazın sağındakı Qaradağ bölgəsində polad adlı protoazər boyunun 
əldə etdiyi dəmir filizi, dəmirişləmə yuxarı bölgələrə yayıldığından polad 
sözü Dağıstan vasitəsilə protoqafqaz dillərinə keçir və sonralar əksər 
Qafqaz xalqlarının folklorunda dəmir kultu ilə bağlı Bulat // Polat şəxs 
adlarında geniş yayılır. N.Y.Marr metal adlarının turan dillərindən sami 
dillərinə, oradan da avropa dillərinə keçdiyini yazmışdır.385 

Hindavropa dillərində dəmir anlamında hər hansı bir sözün qədim 
forması bərpa oluna bilmir, çünki bu dillərdə belə anlamda işlənən ortaq 
söz yoxdur. Homer χαλκός (xalkos) sözünü metal, mis, polad anlamında  
işlətmişdir.386 Strabon özündən öncəki qaynaqlarda keçən alib//xalib boy-
adlarının gümüş, dəmir anlamı daşımasını vurğulayır, ancaq bunun Alop, 
Alob yeradı ilə bağlılığı haqqında söylənmiş quşqulu fikirlər üzərində də 
xeyli yorum yapır.387 Doğrudur, yunanlar Kolxidada istehsal olunan metala 
görə misə χαλκός (xalkos) demişlər, ancaq ilk dəfə Kolxida adı təxminən 
m.ö. VII əsrin ortalarında qələmə alınan «Odisseya» əsərində keçir. Əslində, 
Yazonun «Qızıl dəri» ardınca Kolxidaya gəlməsi dərinin qızıldan olması 

                                                 
383 Римшнейдер, 1977, 10;  Herodot da Britaniya adalarını Kassiterid (qalaylı adalar) 
kimi verirdi (Herodot, III. 115). 
384 Меликишвили, 1968, 124;  V.İ.Abayev rus dilindəki med «mis» sözünü Mada elinin 
adı ilə bağlayır. Görünür, akad dilindəki kaspu (gümüş), siparru (mis, bürünc) sözləri də 
kaspi, subar boyadları ilə bağlıdır.  
385 Марр, III т. 1934, 129. 
386 Гамкрелидзе - Иванов, II. 710.  
387 Страбон, 515-517:  Bəzi uzmanlar Hələb (Aleppo) şəhər adını da metalla bağlayır. 
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inkişafına işıq tuta bilən yazılı sənədlərdir. Arxeoloji materiallar göstərir 
ki, qədim Azərbaycanda üç istiqamətdə (əkinçilik, añçılıq, sənətkarlıq) 
formalaşan təsərrüfat növləri son əsrlərə qədər təkmilləşmə mərhələləri 
keçərək xalqın etnoqrafik yaşamında davam etmişdir.   

Saxsı çölməkdə bişən pitinin, saxsı qablarda saxlanan 
süd, yağ, qovurma və turşunun dadı ilə metal qabda 
bişirilən xörəyin, plastik qabda saxlanan azuqənin 
dadını müqayisə edəndə doğal olaraq, üstünlük saxsı 
qablara verilir, bunlar həm də ekoloji baxımdan daha 

təmizdir. Bu nədənlə, adamın az qalır metal dövründən qabaq yaşamış 
insanlara paxıllığı tutsun. İlk saxsı qablar qarışıq gildən alaçiy bişirilirdi 
və geniş ağızlı, dibi konusvari olurdu. Girmanşah yaxınlığında m.ö.VIII 
minilin ortalarından VII minilin əvvəlinə qədərki dövrü əhatə edən Gən-
cidərə abidəsi bu inkişafı aydın əks etdirir. Burada gildən düzəlmiş kiçik 
insan, heyvan fiqurları, sonrakı qatda qara və qəhvəyi rəngli kiçik kasa və 
böyük qablar üzə çıxmış, qalınlığı 4 sm olan böyük bir gil qab tapılmış-
dır. «Bu gil qab Ön Asiyada ən qədim qablardan biri sayılır».394    

Neolit çağında gil qablar dulusçu sənətinin ortaya çıxmasına səbəb 
olmuş, bu da sonralar əl çarxının yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Əl 
çarxını sonrakı eneolit dövründə 
alt və üst çarxları oxla birləşən və 
ilk sadə texniki qurğu olan ayaq 
çarxı əvəz etmişdir. Bu tür du-
lusçuluq çarxından indiyə qədər 
istifadə olunur. Azərbaycanda 
m.ö. IV minillikdə ayaq çarxı ilə 
işləyən dulusçu dəzgahı ortaya 
çıxsa da, əl çarxı ilə işləyən  dəz-
gahlar daha qədimdən mövcud 
olmuşdur. 

                                                 
394 ИИ, 1977, 13;  Hindiran boylarının mənşəyini araşdıran E.A. Qrantovski dulusçu-
luqla bağlı qədim hind (Veda) mətnlərində dulusçuluq çarxının olmadığını qeyd edir və 
bu nəticəyə gəlir ki, ari boylarının ilkin yurdunda da dulusçuluq çarxı olmadığı üçün 
onları boz keramika daşıyıcıları kimi qədim İranın yerli sakinləri olduğunu irəli sürən 
alimlər yanılmışlar (Грантовский, 1981, 270). 

     Dulusçuluq 
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nan türk boyları artıq dəmir dövrünəcən müxtəlif yönlərə köç etmişdi, 
necə ki, Herodotun vaxtında tibaren boyu artıq Anadolunun quzey-batı 
bölgəsində görünürdü.392  

Türk dillərində dəmir//demir//temir, timer//timir, temur//temür vari-
antları ilə işlənən dəmir sözü Sumer ölkəsində bakırçılar qalası və yaxud 
misgərlər divarı anlamında olub «Wall of the Copper Worker(s)» deyimilə 
tərcümə edilən Bad-Tibira (sonrakı Bakır-təpə) şəhərinin adında qalmışdır. 
Mineral adlarının yer, şəxs və boyadı, mifik və astroloji termin kimi işlən-
məsi bəllidir: Zümrüd, Dəmir//Temir, Gümüş, Qızıl, Polad, Diyar-Bakır, 
Dəmirçi, Dəmirqapı, Temir-Qapu, Temir-Qazuk, Baqır-Soqum (Mars) və 
sairə. Tiber çayadını da 3 minil öncə İtaliyaya etrusklar aparmışdı, Kiçik 
Asiyada daha öncə Kaniş tacirlərindən biri də Tamur (Dəmir) adlanırdı.393    

Beləliklə, türklərin hələ prototürk çağından Ön Asiyada metalişləmə 
sənətilə tanışlığı, burada türk dilində yaranmış bəzi metal adlarının qonşu 
xalqların dilinə keçməsi aydın göstərir ki, sonrakı çağlarda da başqa xalq-
ların dilində görünən dəmir, polad, altun kimi metal adları türk boylarının 
quzey və doğu yönlərə köçü ilə aparılan metalişləmə gələnəyilə bağlıdır. 
Türk dillərində yaranan bakır//baqır//paxır, pas, mis, tunc, bürünc, dəmir, 
polad, qurğuşun, qalay, altun, qızıl, gümüş kimi metal adları ortaya çıx-
dığı yerin, oradakı boyun adı ilə və metalın rənginə görə yaranmışdır. Ör-
nəyin, akad yazılarında sariru (saf qızıl), Avestada zari (sarı), zaraniya 
(qızıl), finuqor dillərində zarni//sırne (qızıl) sözləri türkcənin sarı sözüdür. 

Doğrudur, metalişləmə gələnəyi bu sahənin ayrıca sənətkarlıq növ-
lərinə çevrilməsindən öncə də vardı, hətta m. ö. VI-III minillərdə dulus-
çuluq sahəsində yüksək istilik alma texnologiyası da məlum idi, lakin əsl 
metalişləmə, dəmirçilik sənətlərinin formalaşıb ayrıca sahəyə çevrilməsi 
üçün uzun vaxt lazım olmuş, qarşılıqlı olaraq dulusçuluq metalişləməyə, 
metalişləmə də digər sənətlərin təkmilləşməsıinə imkanlar açmışdır 

Sumer qaynaqlarından bəllidir ki, Arattada (Güney Azərbaycan)  
qiymətli mineral və metalişləmə sahəsində bacarıqlı ustalar yetişmişdir. 
Sumer kimi gəlişmiş bir ölkədə tikilən məbədin bəzək işlərində arattalı 
ustalara ehtiyacın olması kimi məlumatlar Azərbaycanda sənətkarlığın 

                                                 
392  Herodot, III. 94. 
393  ИДВ, 1988, 48. 
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dəki boyalı naxış cizgiləri və bəzək çeşidləri artır, insan, aň şəkillərində 
gerçək görkəm stilizə olunur, tətbiqi incəsənət nümunələri ortaya çıxır. 
Keramika üzərində (Sialk III) yallı tutanların yanlarını bir tərəfə burcutma 
ilə eyni durumda çəkilməsi, buradakı dinamikanın diriliyi insanı valeh 
edir. Sialk qabları üzərində at, buynuzlu at (kıyat) rəsmləri protoazər boy-
larının sənət şedevri sayıla bilər.  

Azərbaycan 
tarix boyu oturaq 
boyların məskəni 
olduğundan onun 
əksər bölgələrində 
qədim dulusçuluq 
nəsnələrilə rastla-
şırıq, açılan əksər 
basırıqlarda (qəbir) 
bunu görmək olur.  

Ayrıca dulusçu emalatxanası qalıqlarının və saxsı qabların bişdiyi 
kürələrin tapılması bu sənətin geniş yayıldığını göstərir. Artıq dulusçuluq 
inkişaf edib xüsusi sənətə çevrilmişdi, Azərbaycanın hər yerində dulusçu 
çarxı ilə hazırlanmış qab üzə çıxmışdır. Keramik qabların böyük ustalıq-
la hazırlanması, boyalı naxışlarla bəzənməsi geniş yayılmışdı. Kür çayı 
hövzəsində bəsit, Araz çayı hövzəsində sarı rəngli, bəziləri üzərində rəsm 
olan çox təkmil, Dəclə qıyılarındasa mükəmməl naxışlı və bəzəkli saxsı 
qablar istehsal olunurdu. Təəssüf ki, Azərbaycanda tapılan belə dəyərli 
qabların çoxunu başqa ölkələrə aparıblar. 

Dulusçuluq texnologiyası bölgələr üzrə ox-
şar olsa da, bölgələr arasında gil növlərinə görə 
fərqlər də yaranmışdır. Belə ki, bəzi yerlərdə gilə 
narın qum qatılır, bəzi yerlərdə sarı torpaq adla-
nan gilə cod torpaq əlavə olunurdu. Belə qatışıq 
tərkibli keramika arxeoloji qazıntılarda üzə çıxan 
qədim qablarda da görünür. Gili acıtma üçün özəl 
quyuda islağa qoyub bir həftə gözləmək gərəkir, 
bundan sonra taxta üzərində tapdanır və yoğrulub 
yetişdirilir. Dulusçuluqda qarğı, qaraqulaq tikanı, 
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Azərbaycanda aşkara edilən eneolit çağına aid qazıntıların əksərində 
dulusçuluq məmulatı ortaya çıxmışdır. Belə saxsı qabların şüyrələnmiş 
və üzərinə bəsit naxışlar çəkilmiş variantlarına da rast gəlmək olur. Son-
rakı çağlarda artıq sarımtıl, boz, qara və qırmızı boyalı qabların hazırlan-
ması görünür. Müxtəlif çağlara aid olan saya (naxışsız), bəzəkli (naxışlı), 
boyalı, şirli qab türləri Azərbaycanda geniş yayılmışdı. İslamaqədər şirli 
qablarasa nadir hallarda rast gəlmək olur. Küp, nehrə, səhəng kimi böyük 
qablar basma, oyma, yapma naxışla, kiçik 
qablar isə cızma bəzək və boyalı şəkillərlə 
seçilir. Tunc dövrü boyunca öncə boyasız, 
sonralar isə qara, qırmızı boyalı həndəsi 
fiqur, heyvan şəkilli müəyən kompozisiya 
ilə naxışlanan qulplu, cilalı, parıltılı saxsı 
qablar, güneydə qara, quzeydəsə qırmızım-
tıl rəngli saxsı qablar çoxalır.  

Xalaf keramikası sarı-narıncı rəngli saxsı üzərində qırmızı-qəhvəyi 
rənglərlə çəkilmiş şəkillərlə xarakterikdir, Arpaçı (V-VI qat) abidəsin-
dəsə naxışlar çoxrənglidir. Qab üzərində stilizə edilmədən çəkilən xallı 
bars, maral, balıq, quş bə-
dizi və daha yayğın öküz 
başı natural kompozisiya 
ilə verilmişdir. Dəlmətəpə-
də m.ö.V minilliyn sonla-
rına aid basma naxışlı bo-
yasız qablar, alt qatda isə 
daha qədim olan boyalı-
naxışlı keramikalar aşkar 
olunmuşdur. C.Mellart bu 
qabların Urmu gölü  ətra-
fında yayıldığını yazır.395  

Azərbaycanın güne-
yində m.ö.V-IV minilin or-
tasına aid keramika üzərin-

                                                 
395 Мелларт, 1982, 73. 
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belə elmi yanaşmadan sonra həmin bəlgələrin prototürklərə deyil, hurri-
lərə aid olduğunu irəli sürmək kökündən yanlışdır, ən azından, hurrilərin 
Qıpçaq çölü və Çinin quzeyində olmasını söyləmək bəlgəsiz bir arxeoloji 
fantaziyadır. N.L.Çlenovanın göstərdiyi Avrasiya daxilindəki bölgələr isə 
ilkin Atayurddan (Güney-Doğu Anadolu və Azərbaycan) miqrasiya edən 
prototürk boylarının məskunlaşdığı bəlli yerlərdir. Bunu Anadolu üzərin-
dən 3 minil öncə İtaliyaya köçmüş etrusk (araz) və azər-türk boylarına 
aid eyni görkəmdə hazırlanmış añ fiqurlu saxsı su qablarını da qarşılaşdı-
randa aydın görmək olur: 

Prototürk çağına aid sözlər-
dən olan qab sözünün eyni məna-
da Ön Asiya ölü dillərində (hat-
het, sumer, urartu) işlənməsi areal 
izoqlosu kimi diqqət çəkir. Sumer 
dilində qabqacaq sözü qabkagak 
şəklində işlənir. Sumer yazısında 
qab bildirən sözlərin DUG şək-
lində verilən determinativi gürcü 
dilində «saxsı dolça» anlamında 
doq, azər dilinin İlisu şivəsindəsə 
«çəllək» anlamında daqa sözləri-
nə yaxındır.398  Boğazköydəki het 
mətnində qab türlərindən biri kapi 
(kappi, qappi) adlanır. 399  Urartu 
dilində kapi (qab) sözü azər türk-
cəsindəki «bir qab su» deyimində 
olduğu kimi ölçü qabı anlamında 
işlənir.400   

Het dilində ka, kab, kagag, kabkagag sözlərinin «mayelər üçün qab» 
anlamında işlənməsi qeyd olunur.401  M. Kaşğari də həmin anlamda türk 
                                                 
398  Tuna, 1990, 28;  Prof. Ə.Dəmirçizadə bu sözlərlə bardaq, cürdək sözlərindəki daq, 
dək arasında əlaqə olması fikrini irəli sürmüşdür (Dəmirçizadə,, 1968, 54-58). 
399  Coşkun, 1979, 34-38; Akad dilindəki kappu sözü də qabla bağlıdır (Липин, II. 100). 
400  Мещанинов, 1978, 161. 
401  Tuna, 1990, 22;  Eti dili sözlügü, 1946, 67, 71. 
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bıçaq, turanc, satıl, iy, lələk alətlərdən istifadə olunur. Gil qabın içaçma, 
oyma, piçənə, dodaq çıxarma, çarxsız hazırlanan gil məmulatlarda bad 
üsulu istifadə olunur. Hazır gil qabların qurudulmasında istifadə olunan 
texnologiya da qədim tarixə malikdir, eneolit dövründən başlanmış qapalı 
kürələrin bir neçə tipi formalaşmışdır. İstilik alma texnologiyası daxili ka-
mera tipinə görə bölgələr üzrə fərqlənirdi. Beləliklə, dulusçuluq sənətinin 
qədim çağlardan Azərbaycanda mövcud olması faktı göz qabağındadır.  

Arxeoloji kulturun etnik atributları 
sırasında keramikanın özəl çəkisi vardır. 
Belə ki, eyni saxsı qabların sinxron planda 
ortaya çıxdığı bölgələrdə eyni etnosun ya-
şaması guman olunur. Bir bölgədəki kera-
mik qabın sonralar başqa bölgədə ortaya 
çıxması da həmin etnosun miqrasiya yönü-
nü bəlirləyir. Azərbaycanda son tunc və er-
kən dəmir dövrü keramikasını geniş tədqiq 
edib gərəkli əsər yazan 
M. Hüseynova da ke-
ramikanın etnik göstə-
rici olması fikrinə tə-
rəfdardır.396  

İkiçayarasından 
tutmuş bir ucu Krım, 
Ukraynanın güneyi, di-
gər ucu isə Altayı və 
Çinin quzey bölgələri-
ni əhatə edən böyük 
bir ərazidə eyni tipli 
keramik qabların eyni fiziki tipə, ortaq mifoloji görüşə malik ilxıçı və da-
varçı boylara aid basırıqlarda üzə çıxdığını göstərən N.L.Çlenova həmin 
keramik qabların ilkin yaranma yerini m.ö. III minildə İkiçayarasının (Me-
sopotamiya) quzey-doğu və Güney Azərbaycanın quzey bölgələri oldu-
ğunu yazır.397 Bu, etnoarxeoloji bəlgəyə dayanan doğru fikirdir, ancaq 

                                                 
396  Гусейнова, 1989. 
397  Членова, 1971, 330-336. 
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dilindən kontaktda olduqları qonşu xalqların dilinə keçib areal izoqlosu 
kimi geniş alana yayılmışdır.  

Gildən içki qabı, özəlliklə «ayaq» adlanan ritonların hazırlanması 
Azərbaycanda m.ö. III minilin sonlarından görünür. Ayaq formasında olan 
bu qablara ayaq deyilməsi gələnəyi və belə qabların sonralar ətraf xalqla-
rın etnoqrafiyasında görünməsi bir daha sübut edir ki, «Urmu teoriyası» 
gerçək etnoarxeoloji bəlgələrə dayanır, çünki bu türdə qabları ilk yapan, 
onlara türkcə ayaq (*adaq) adını verən prototürk boyları idi, sonralar bu 
qablar formaca dəyişsə də, həmin adı günümüzəcən yaşadan da türklər-
dir. 406  

Azərbaycanın güney və quzey bölgələrində arxeoloji qazıntılarda 
ortaya çıxan şəkildəki I-II mərhələlərə aid ayaq formalı bu gil qabların 
müqayisəsi çox aydın göstərir ki, dulusçuluq sənəti inkişaf etdikcə belə 
qabların daha zövqlü çeşidləri ya-
ranır və ayağın ucunda müxtəlif añ 
fiqurları görünməyə başlayır, daha 
sonra bu qabların etrusk və saqa 
boylarının köçlərilə ayrı-ayrı böl-
gələrə aparılmış qızıl-gümüş vari-
antları ortaya çıxır. Eyni təkmilləş-
mə etrusk ayaq-qədəh türlərində də 
özünü şox aydın göstərir:   

                                                 
406 Bunlar haqqında geniş bilgi bu bitiyin «Əlavə» bölümündə verilib. 
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dillərində geniş yayılmış ka, kab, kaca, kakaca sözlərini örnək göstə-
rir.402 Azər türkcəsində qab-qacaq qoşa sözünün ikinci tərəfi «qədəh» 
anlamında işlənmiş qədim *qadaq (adaq~ayaq) sözüdür. Belə ki, qab-
qadaq > qab-qacaq dəyişməsi fonetik baxımdan quşqu oyatmır, həm də 
dilimizdə ərəb dilindən alınma sayılan qədəh sözünün qədimdə  qadaq 
variantı ilə sami dillərinə keçib, bumeranq söz kimi qədəh formasında 
dilimizə qayıtması aydınlaşır.  

Göründüyü kimi, təkcə qab sözü prototürk Atayurdunun Ön Asiya 
olduğunu söyləməyə əsas verir, halbuki bu tip etnoqrafik terminlər kimi 
çıxış edən çoxlu izoqloslar vardır. Xeyli qab adları protoazər boyları ilə 
qonşuluqda yaşamış xalqların dilinə də keçmişdir. Belə ki, təkcə avar di-
lində (salatav dialekti) türkcə olan qab adları çeşidlərinə görə diqqəti çə-
kir: aşlav, baqcir, qcap, çelek, çoqcenxcaq, yalqcab, qcapqcaç, silabçı, 
tava. 403   Qab hazırlama gələnəyinin Azərbaycanda çox qədim tarixə 
malik olması dilçilik baxımından da təsdiq olunur. Küp, qulp, sap, kap, 
kalpak (< kaplak), kapaq kimi sözlərdə «p» samitinin çox qədim arxaik 
şəkilçi olması ehtimalı (qul-p, sa-p, ka-p, 
ka-p-aq, kü-p) vardır. Bu isə həmin sözlərin 
protodil çağında yaranmasını göstərir.     

Türk dilinin qədim sözlərindən olan 
qab leksemi Ön Asiyada sumer, akad, hat, 
het, urartu dillərinə keçdiyi kimi, doğuya 
gedən türklərdən də çin dilinə keçmişdir, 
belə ki, taxta qaba çin dilində qhab de-
yilir.404 Həmin kap sözünü İtaliyaya da et-
rusklar aparmışlar.405 Göründüyü kimi, qab 
sözü hələ qədim çağlardan prototürklərin 
                                                 
402  MK, III, 211, 223. 
403 ТДЯК, 1982, 136-155; Özbək alimi Ş.S. Kamoliddin türkcə 114 qab adını sadalayır: 
ayaq, uluğ ayaq, çongak ayaq, arqut, aşaç, avlaq, baylavuç, bardaq, basğan, burnaç, buqaç, 
çanaq, çömlək, çomurmış, çoñak, çopun, idiş, yağluq, yasıman, yātıq, yığrāq, yoğri, kö-
nək, kūkūr, küp, küdəç//küzəç, kukawur, kuvā, olma, qa-qača (qabqacaq), qaltuq, qašu, 
qamıç, qapğaq, qaşuq//qaşiq, qatiñ, qap, qova, qovğa, qoğa, qorluq, sağrāq, qoş, suvluq, 
uruğluğ, sağir, paray, qūbqā, susğaq, şanak, sağır, təknə, tulquq, tolquq, toqurqa, tava və s. 
404  ДА, 1985, 87; Alimcan, 1999, 193-202. 
405  Etrusklar külqabına da kupre, küpəyə də kupe deyirdi. 
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Beləliklə, prototürk çağında Ön Asiyada başlanan dulusçuluq sənə-
ti və IV minildən ortaya çıxan dulus çarxı prototürk boylarının etnoqrafi-
ya gələnəyi kimi Azərbaycanda davam etmişdir. Dulusçuluq sənətkarlığı 
çox böyük bir tarix yaşasa da, onun təməl prinsipləri saxlanmış, yalnız 
texnoloji təkmilləşmə aşamaları gerçəkləşmişdir. Dulusçuluqda istilik 
almanın sonrakı metaltökmə, metalişləmə, dəmirçilik sahələrinin yaran-
masındakı rolunu da qeyd etmək lazım gəlir. Dairəvi dulus çarxı hazırla-
maq bilgisisə araba təkərinin yaranmasına yol açmışdır. Göründüyü kimi, 
müxtəlif sənətlərdə texniki proqres qabaqcıl texnologiyanın gəlişməsin-
dən asılıdır, bir sahənin inkişafı o biri sahələrin inkişafına təkan verir.   

Azərbaycanda toxuculuq sənətinin tarixi çox qədim 
çağlardan başlanır. C. Mellart yazır ki, m.ö.V minil-
liyə aid Dəlmə-təpə (Sulduz) qazıntısından toxucu-
luq üçün istifadə olunan alətlər tapılmışdır.407 To-
xuculuğa aid müxtəlif bəlgələr Urmu gölü hövzə-

sində (Hacı Firuz abidəsi), Makuda, Naxçıvan yaxınlığında (Kültəpə I), 
Muğanda (Əliköməktəpə) və Mingəçevirdə aparılan qazıntılarda üzə çıx-
mışdır ki, bunlar xronoloji baxımdan m.ö.VI-I minillikləri əhatə edir.408 
Xalçaçılıq sənətinin məhz Azərbaycanda ortaya çıxmasının səbəbi burada 
yaranmış qoyunçuluq təsərrüfatının geniş yayılması idi, bol yun xammalı 
toxucu sənətinin imkanlarını artırırdı. Toxuculuq sənətinin inkişaf etdiyi 
eneolit çağında artıq hər evdə iylərin olması əyiricilik, toxuculuq sənəti-
nin geniş yayılmasından xəbər verir, bu da eneolit çağı insanların geyim 
kulturuna yiyələndiyini aydın göstərir, təsadüfi deyil ki, o çağlarda pro-
totürk dilində yaranmış bir sıra geyim adları bir sıra 
qonşu xalqların dilinə də keçmişdir. 

Çətənə (kənaf), kəndir, kətan kimi tiftikli ya-
banı bitkilərin toxumunu qida kimi istifadə edən 
qədim insanlar onların tiftikli lifindən də ayaqqabı, 
paltar, ip və kəndir toxumağı öyrənmişdi. Bu bitki-
lər (latınca cannabis, apocynum sibiricum, linum, 
                                                 
407  Mellart, 1982, 74;  Maraqlıdır ki, burada boyalı keramikadan üst qatda m.ö. 4200-cü 
illərə aid boyasız qablar aşkar edilmişdir. Görünür, həmin çağda Urmu gölü yaxalarına 
yeni köçlər olmuşdur. 
408  Азерб., 1998, 90-91. 
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Şəkildəki etrusk qədəhlərinin hətta yuxarısı budacan uzanan ayaq 
formasından tutmuş, zoomorfik ucluğu ilə fərqlənən formalarına qədər 
təkmilləşmə mərhələlərini görmək olur. 
Minil boyu (m.ö. I minil) davam etmiş 
etrusk qablarında bu gil qab türlərindəki 
inkişafın metala keçmə mərhələsi də gö-
rünür və bütün bu gəlişmələrin təsadüf 
olmadığını nəzərə almaq lazımdır, çünki 
analoji təkmilləşmədə forma, görkəm 
uyğunluğu etruskların çıxdığı Anadolu-
da, həm də Azərbaycanda daha öncəki 
minillikdə gerçəkləşmişdi:  

Dulusçuluq sə-
nəti oturaq türklərin 
içində yaranıb inkişaf 
etmişdir, ancaq bu gə-
lənəyə sonrakı bozqır 
boyları da biganə qal-
mamışlar. Arxeoloji 

qaynaqlar göstərir ki, saqa, hun və başqa türk boylarına aid basırıqlardan 
çıxan qabların çoxu su, ağartı saxlamaq və xörək bişirmək üçün düzəl-
dilmişdir. Sonralar keramik qablar daha çox metal qablarla əvəzlənmiş-
dir. Bunlar da forma və təyinatına görə diqqəti çəkir, bəzi qabların üzə-
rindəki damğalar və runik yazılar isə  etnoarxeoloji bəlgə kimi dəyər 
qazanır. 
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tikmə, örtmə, qondarma, çaxma kimi türlər də vardır. Tatarlarda müxtəlif 
naxışlı toxumanın kıyaləp suqu, asalap suqu kimi çeşidləri çox yayqındır. 
Uzmanlar qeyd edir ki, Azərbaycanda tapılan IX-XII əsrlərə aid kasaların 
üzərində naxışçı şəkili vardır. Pliniyə görə, parça üzərində rəngli saplarla 
naxış salma üsulu Babilistanda icad olunmuşdu. Roma çağındasa qızıl və 
ipək sapla işlənən naxışlar «Babilonika iynəsi» (Babylonica acus) adla-
nırdı.411 Təsadüfi deyil ki, bugün dünya dillərində ortaq söz statusu ilə iş-
lənən tekstil (latınca texstus) sözü türklərin tikiş sözündən qaynaqlanır, 
rus dilində tikiş, tikmək sözləri də tkaçestvo, tkat (ткать) şəklində işlənir 
və prototürk dili çağında tik-//toku- feillərinin eyni kökdən törəməsi də 
tikmə sözünün qədimliyini göstərir. Göründüyü kimi, añçılıq, əkinçilik, 
dəmirçilik sahələri kimi, toxuculuq da Urmu teoriyasına haqq qazandırır. 

Ön Asiyada toxuculuğun tarixi qədim olduğu kimi, 
xalı-xalça toxuma sənəti də qədim çağlarda ortaya 
çıxmışdır. Belə ki, Maku bölgəsində tapılan m.ö. II 
minilliyə aid gil fiqur üzərində yaraşıqlı xalı şəkili 

alimlərin diqqətini çəlb etmişdir.412  Maku xalça sənətinin varlığını göstə-
rən bəlgənin m.ö. II minilliyə aid olduğunu vurğulayan xalçaşünas alim 
K. Əliyeva doğru olaraq göstərir ki, asimmetrik düyünün daha bəsit və 
kobud forması olan lulubaf düyünü tarixi qaynaqlarda adı m.ö. III minil-
dən bəlli olan Azərbaycanın qədim lulu boyları ilə bağlıdır.413 Türkmənis-
tanın güney-batı bölgəsində Sumbar qazıntısında m.ö. XIV əsrə aid xalça 
iplərini kəsən qayçı tapılmışdır.414 Xalı toxuma diqqət, bacarıq və hövsələ 
tələb edən çətin bir sənətdir. Türkmən atasözündə deyilir: «Xalı dokamak 
iññe bilen quyı qazan yalı» (Xalı toxumaq iynə ilə quyu qazmaqdır).  

Protozər boyları kimi xalı-xalça sənətini prototürkmən (protopart) 
boyları da qədim çağlardan mənimsəmişdilər. Türkmən boyları, yer-yurd 
adları ilə adlanan xalı-xalça naxışları (tekeqöl, pendiqöl, pendiqıra, salır-
qöl, yemutqöl, qızılayakqöl, ərsarıqöl, beşirqöl, çovdurqöl və s.) və axal 
xalısı, eñsisi, yemut palası, örmeni, caparbay xalısı, salır çuvalı, pendi 

                                                 
411  Свод этн., 1991, 31. 
412  Руденко, 1961, 30. 
413  Алиева, 1999, 8-10. 
414  Хлопин, 1992, 50-61. 
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türkcə kenevir, kendir, keten, rusca кендырь, конопля, лён) toxuculuq sə-
nətinin yaranmasına yol açsa da, onun real inkişafı, təkmilləşməsi qoyun-
keçidən qırxılan yun-qəzil, sonralar ipək, pambıq, dəvə yunu kimi çeşidli 
bol xammalın əldə edilməsilə gerçəkləşdi. Toxunan xam ipin, sapın möh-
kəmliyi, elastikliyi üçün, ona mum çəkirdilər, özəlliklə bu üsul qaytan 
hazırlamada önəmli idi. Azərbaycanda toxuculuq inkişaf etdikcə alaca, 
mahud, darayı, qanovuz, mov, tafta, kətan, çit, bez, tətinlik, qumaş, atlaz, 
zərbaft, kamka, kiseyə, məxmər, tirmə, mitkəl kimi çeşidli parçalar ortaya 
çıxmışdır.409 Kəndirdən toxunan parçaya qaraqalpaklar torka deyir.410   

Bütün bu toxunma nəsnələri toxuma texnologiyasının və toxuculuq 
dəzgahlarının təkmilləşməsilə gerçəkləşə bilmişdir. Əsasən, oturaq yaşam 
şəraitində özünü göstərən bu gəlişmə qonar-köçər boylardan da yan keç-
məmişdir, belə ki, asan quraşdırılan, sökülüb daşına bilən kiçik dəzgah-
larla və əllə toxunan xalı-calça, palaz, cecim, kilim, yəhər örtüyü, taxca 
örtüyü, çul, xurcun, heybə, məfrəş, xaral, duz torbası kimi nəsnələr boz-
qır etnoqrafiyasına yad deyildi. Türk bölgələrində yun iplə bəzəkli corab, 
əlcək, kazak, jilet, kofta kimi geyim nəsnələri, xalı-xalça toxuma gələnə-
yi geniş yayılmışdı. Müxtəlif rəngli parçalardan tikilib qurama adlanan 
tikmələrin də etnoqrafik özəlliyi vardır. 

Təbriz, Naxçıvan, Bərdə, Gəncə, Şəki ipəkçiliyi qədim çağlardan 
bəllidir, Azərbaycanda ipək məmulatlarından qanovuz, atlaz, kəlağayı, 
tafta, darayı geniş yayılmışdır, quzey bölgələrində yeləni, istiotu, soğanı, 
albuxarı adları ilə tanınan saya buta, şah buta çeşnili kəlağayılar həmişə 
dəbdə olmuşdur. Tut yarpağı ilə bəslənən baramadan alınmış ipək sapla 
toxunan parça üzərində basma, toxuma, tikmə naxış üsulu ilə alaca, tafta, 
qanovuz, darayı, tətinlik istehsalı da yayğındır.  

Boyalı ipək saplarla mahud, məxmər, tirmə, şal və qumaş parçadan 
yapılan bəzi papaq, belbağı, qurşaq, çəpkən, arxalıq kimi geyimlərdə və 
pərdə, balış üzü, örtük üzərində qarmaqla (qullabla) zəncirvari işlənilən 
naxışlar tək əllə tikildiyi üçün təkəlduz tikmə (bəzi türk dillərində yurma, 
suzeni, kasnak işi, ildirme v. s.) adlanır. Tikmə sənətində təkəlduz üsulu 
ilə yanaşı sırıma, buta şəkili, güləbətin (qızıl sapla), muncuq tikmə, pilək 
                                                 
409  АМЭ, 1972, 15. 
410  ТО, 1989, 224. 
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sini araşdırıb öyrənmək, «xalçanın dilini» açmaq və xalı-xalça üzərindəki 
bəlgələri oxuya bilmək toxuculuq sənətinin tarixini, həm də etnoqrafik 
dəyərini ortaya çıxarmaq üçün olduqca vacib məsələdir. Belə ki, bu yöndə 
aparılan araşdırmalar qədim türk əlifbasının da yaranıb yayılma tarixinə 
işıq tuta bilir. Lemni-Etrusk, Issık və Orxon-Yenisey yazılarında işlənən 
bu türk runik hərflərinin xalı-xalça, palaz, cecim və başqa tikmə, toxuma 
nəsnələri üzərində naxış funksiyası ilə qaldığını, hətta, bu gələnəyin türk-
lərlə kontaktı olmuş başqa xalqlara da keçdiyini görmək olur: 416 

Xurcun, heybə, yataq örtüyü, döşəmə kimi istifadə olunan bir sıra 
cecim üzərindəki naxışlarda runik damğalar aydın seçilir. Əvvəllər təküzlü 
cecimlərlə yanaşı, ikiüzlü cecimlər də toxunmuşdur, lakin ikiüzlü cecim 
toxunması zaman-zaman azalmışdır. Təküzlü zili (sili) cecimə bənzəsə də, 
müəyən fərqləri də vardır, düz, çarpaz, damalı növlərilə seçilir və üç iplik 
sistemilə toxunur. Atqısı, arğaçı olmayıb hər iki tərəfi düztoxuma, dəlikli 
və ya dəliksiz olan kilim çeşidləri (çaxmağlı, taxta, bucaq) kimi birtərəfli 
(təküzlü) sumaq, vərni və ikitərəfli palaz da çox yayğındır. Bakıda güllü, 
parça, çiyi, tiftik palaz türləri dəbdə olmuşdur. 

Keçmişdə hanalar üfiqi qurulardı və bunda işləmək yorucu olurdu, 
sonralar şaquli quruldu. Dik hanada işə başlamaq üçün hoyanmış iplik 
yumaqları, əriş-arğac iplikləri, yuxarı-aşağı oxu oturtmaq üçün yuva, yan 
ağacları (yanlıq), hana çubuğu, qolları, kücü (küjü) ağacı, çubuğu, ağız 
çubuğu, şiş, çiv, qaşı bıçağı, darağ kimi nəsnələrin öncədən hazırlığı gö-
rülür, əriş-arğacla yanaşı, boyluq, uzatma, atqı iplikləri olur. Göründüyü 
kimi, əksəri qədim türk sözü olan xalçaçılıq terminləri qədim türklərin to-
xuculuq kulturunu göstərir, yazılı qaynaqlarda bu sənətlə bağlı «əriş bağ-
ladı, arqaç keçirdi» kimi deyimlər də bunu əks etdirir. 

                                                 
416 Türk runik əlifbasının yaranma yolu I Bitikdə (147-168) və VII Bitikdə verilmişdir. 
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xalısı, çovdur xalısı, beşir xalısı kimi toxuculuq məmulatları qədim türk 
gələnəklərini saxlamışdır. Türkmən xalıçılıq sənətində işlənən terminolo-
giyanın zənginliyi də diqqəti çəkir, belə ki, təkcə «a» səsi (hərfi) ilə baş-
lanan naxış adlarının sayı bu durumu aydın sərgiləyir:   

Aksaklı qoçak, adamcık (və ya çopantelpek) ay, aygədik, aylandı, 
aylav, aylama, aynabuca, aynaqöl, aynacık, aytabak, akburuk, akqayma, 
akqayñak, ak qedel, ak qoçak, akqır, akca qöl, akca cüyce, aksuv, alaqayış, 
alaqovurdak, alacaquzı, alma, arabı qöl, araqöz, ara qöl (çömçeqöl), ar-
man, arıdiş, atanak, aşık, aşıklı qöl. 415  

Xalça üzərində çoxlu naxış türlərinin 
olması, eyni naxışın minillər boyu davamlı 
olaraq işlənməsi onun daşıdığı simvolikanın 
mifik təfəkkürdə, etnoqrafik yaşamda çox 
önəmli yer tutduğunu göstərir. Güney Azər-
baycanda qaya rəsmləri sırasında xalçalarda 
işlənən damğa və başqa simvolların olması 
özəl xalça naxışlarının qədimliyini və əhə-
miyətini sərgiləyir: 

Xalı-xalça üzərindəki naxışların sim-
volik anlamı, semantikası tam öyrənilməsə 
də, ilkin müşahidələr göstərir ki, qədim çağ-

larda xalça ustaları bu naxışları daşıdığı 
anlamına görə işlətmişlər, belə ki, öncə 
piktoqramdan loqoqrama, yəni şəkilli ya-
zıdan sözlü yazıya keçilmiş, daha sonra 
isə damğalardan törəmiş runik hərflərdən 
istifadə olunmuşdir. Bu gələnək minillər 
boyu davam etdiyindən naxışların ilkin 
anlamları unudulsa da, xalça sənətində 
bəzək funksiyası ilə saxlanmışdır. Bu 
baxımdan, xalça üzərindəki kompozisi-
yaya və süjetə uyğun hansı naxışların, 
hansı damğa və runik hərflərin işlənmə-

                                                 
415 Мырадова, 1967; Teymərə bədizləri dostum Yengi Ögənin yazısından alınmadır. 
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bulqarı xəz, bağdadi ipək yaylıq, çini qab və sairə. Bu baxımdan, ərəb 
ölkələrində «Azərbaycan» adının yüksək keyfiyətli xalı-xalça anlamında 
işlənməsi doğaldır. Hətta, Quranda Gaşiye sürəsi 16-cı ayədə «sərilmiş 
yumşaq tüklü xalılar» kimi tərcümə olunan deyim, əslində Azərbaycan 
xalısı anlamında «əzərbi» (vəzarabi) deyimilə verilmişdir və bununla 
bağlı Quranın məşhur müfəssiri İbn Aşurun yorumu belədir ki, ərəbcədə 
alınma söz olan (A)zərbiyyə burada «Azərbaycan» anlamındadır.419  

Altay bölgəsində arxeoloji qazıntılarda üzə çıxan xalı-xalcaları və 
geyim nəsnələrini araşdıran uzmanlara görə, buradakı boyaların, özəlliklə 
qırmızı rəngin əldə olunma qaynağı Ön Asiyadadır.420 
Ərəb dilinə qirmiz, latın dilinə cremesinus, oradan da 
əski ispan dilinə cremesin və «tünd qırmızı» anlamında 
ingilis dilinə crimson şəklində keçən qırmız sözü tünd 
qırmızı boya almaq üçün istifadə olunan «qırmız» adlı 
böcəklə bağlıdır. Belə qırmız (kırmız) böcəyinin ilkin 
vətəni də xəritədə göstərilən bölgələri (prototürklərin 
Ata yurdunu) əhatə edir. 

Xalça sənətində boya-
nın keyfiyəti, rənglərin düz-
gün seçimi də önəm daşıyır, 
kompozisiyanın və naxışların 
çeşidlərinə uyğun boyaların 
seçilməsi xalçaların estetik 
dəyərini artırıb gözəgörümlü 
edir. Azərbaycanda ta qədim 
çağlardan bitki kökündən və 
                                                 
419 «Zərabiyyu sözü zərbiyyə sözünün cəmidir (həmzəli z, sükünlü r, qoşa y), zərbiyyə 
boyalı yumşaq yundan toxunmuş xalıdır, onu imkanlı insanlar yerə bəzək və üstündə 
oturmaq üçün sərərlər, bu söz Azərbaycana aiddir. Zərbiyyənin əsli azribiyyə sözüdür 
(pəltək z ilə). Azribiyyə`nin asan tələffüz edilməsi üçün buradakı a hərfi atılmışdır, çün-
ki bu söz əcəmi (qeyri-ərəb) sözüdür, həmçinin mənsubiyət şəkilçisi (qoşa y) ilə bitir. 
Ərəb dilində Azərbaycan pəltək z, fars dilindəsə z hərfilə tələffüz edilir». Yazar sözünə  
davam edərək, Azərbaycanın qoyun yunu, kilim və xalçaların yumşaqlığı, mahir xalça-
çılığı ilə məşhur olduğunu yazmışdır (Насиров, 2011). Bu yeni məlumatı S. Nəsirovun 
ortaya çıxarmasını mənə çatdıran Rizvan Hüseynov və Nail Vəliyevə təşəkkür edirəm.  
420  S.İ.Rudenko, N.Polosmak, L.L.Barkova, Y.A.Çexova və b. 
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Toxuculuq texnologiyasında ilmə (düyün) türlərinin önəmi böyük-
dür, belə ki, fərqli ilmə türü ilə xovlu və xovsuz xalçalar toxunduğu kimi, 
toxumanın keyfiyəti düyünlərin sıxlığı ilə ölçülür. 
Müasir terminologiya ilə simmetrik və asimmetrik 
adlanan toxuma türləri keçmişdə güllabı ilmə (türk 
ilməsi) və dolama ilmə adlanırdı. İki ərişə dolanıb 
düyünlənən ilmənin düyün və xalçanın xovunu ya-
radan qanad hissələri olur. Türk ilməsi iki düyünlə, 
dolama ilməsə bir yarım düyünlə toxunur. Qafqaz-
da xovlu və xovsuz (cecim, keçə, palaz, kilim, zili) 
xalçalar toxunması gələnəyi çox yayğındır, xovlu 
yun xalçalarının çoxunun əriş-arğaçı simmetrik il-
mə (türk ilməsi) ilə toxunur. Lulubaf düyünü adla-
nan asimmetrik ilmə bəzi bölgələrdə ayıbalası və 
xirsək adlanır, Şəki-Zakatala bölgəsində onun güllü 
və qabırğalı adlanan növləri də vardır.  

Məşhur xalçaşünas Kurt Erdman yazır ki, yun ipliklə düyün vurma 
texnikasının ilk dəfə türk bölgəsində ortaya çıxıb orada gəlişməsi bəlli-
dir.417 Görkəmli uzmanın bu fikrini qədim Çin qay-
naqları və Türküstana gedən batılı səyyah və elçilər 
də təsdiq edir.418 Xalı-xalça sənətinin daha çox kö-
çəri boylara aid olduğunu vurğulayan Devid Nikole 
yazır ki, orta əsrlərdə İslam dünyasında gəlişmiş bu 
sənətin batı bölgələrə keçməsi də türklərin köçlərilə 
bağlıdır, çünki onları türklər toxuyurdu. KDQ-da 
Bayındır xan Oğuz bəylərinə «min yerdə ipək xalı-
çalar döşətmişdi», Kambürə  də «yerə ipək kaliçalar 
yaymış idi», «doqsan yerdə ipək ala kalı döşənmiş-
di» kimi deyimlər vardır.  

Adətən, hər hansı bölgədə ortaya çıxan nəsnə 
çox vaxt o bölgənin və ya orada yaşayan xalqın adı 
ilə adlanır. Örnəyin, buxarı papaq, kəşmiri parça, 

                                                 
417  Erdmann, 1960, 86. 
418  Geniş məlumat üçün bax: Kırzıoğlu, 1995, 40-41. 
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M.P.Zavituxina yazır ki, 7 m dərinlikdə donmuş qalın torpaq təbəqəsinin 
altında təxminən 2500 il öncəki parça, xalı-xalça, zəngin bəzəklər, musiqi 
aləti, təkər, başqa məişət əşyaları buz bağlamış qatda salamat qalmışdı.423  

Saqa toxucularının 25 əsr öncə keçi 
qəzili, at qılı, dəri və tiftikli, əyrilməmiş 
yun (aplike), əyrilmiş yun ipliyi, həmçinin 
doğal boya növlərindən istifadə edib, türk 
ilməsi, dolama ilmə, düz toxuma, basma, 
bükmə, döymə, düyün atma üsulları ilə 
yaratdığı, damğa simvolu, gül və çeşidli 
naxışlarla bəzədiyi şahanə sənət əsərləri 
yeraltından çıxarılıb dünya muzeylərinə 
verilir. Pazırıq kurqanlarından çıxan pal-
paltar içində keçədən hazırlanmış tərlik, 
çul, yəhərüstü döşəkcə, papaq, çəkmə və 
sair toxunma nəsnələri, aplike yöntəmilə 
rəngli keçə üzərinə salınan naxışların, añ 
üsulu şəkillərin orta əsrlərdə bulqar, oğuz, 
qıpçaq, qazax-qırğız, qaraçay-balkar, no-
qay, özbək və başqa türk xalqında davam 
etməsi etnoqraflara bəllidir.  

  Divardan asmaq üçün böyük 
ölçüdə rəngli keçədən aplike üsulu 
ilə hazırlanmış bir xalının bu fraq-
menti göstərir ki, Pazırıq kurqanın-
da üzə çıxan bu xalı da əvəzsiz sə-
nət əsəridir. Burada əlindəki yaşam 
ağacı ilə taxtda oturmuş qutsal qa-
dın və qarşısında gözəl geyimli atlı 
təsvir edilmişdir. Bəziləri bu qadını 
tanrıca, bəziləri də qarşısındakı bə-
yə uğur diləyən ulu qam katun ob-
razı sayır. 

                                                 
423 Завитухина, 1977, 3.  
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yarpağından doğal boya alınması gələnəyi vardı. Herodot Qafqazda yar-
pağını əzib suda qarışdıranda boya alınan ağac növü olduğunu yazır, bu 
boyanın solmadığını, hopduğu parça yuyulanda itmədiyini özəlliklə vur-
ğulayır.421 Herodotdan hələ iki əsr öncə Lesboslu şairə Safo yazırdı ki, saçı 
və yunu «Skit ağacı» adlanan ağacdan alınmış sarı boyası ilə rəngləyir-
lər.422 Son vaxtlaracan dəyməmiş qoz qabığı, saman, boyaqotu (marena), 
çır alma ağacının qabığı, tut yarpağı, palıd və sair doğal floradan müxtəlif 
rənglərin alınması bölgələrdə saxlanmışdır. Qarabağ xalçaları mis rəngi, al, 
qırmızı, palıdı, qızılı sarı, mavi boyaları, bu boyaların çalarları ilə seçilir.  

Azərbaycanın əksər bölgələrində qədim xalça sənəti vardı, belə ki, 
hər bölgənin özünəməxsus rəng çaları, naxışlar sistemi xalçaçılıqda ayrı-
ayrı bölgəsəl məktəbləri ortaya çıxarmışdır. Konservativlyilə seçilən belə 
bölgəsəl məktəblər (İrəvan, Naxçıvan, Təbriz, Ərdəbil, Qaşqay, Abşeron, 
Bakı, Quba, Şirvan, Qarabağ, Qazax, Gəncə və b.) hələ də davam etmək-
dədir. Ayrı-ayrı bölgələrin Xanlıq, Balıq, Buynuz, Samux, Çıraxlı, Şıxlı, 
Ağaclı, Qonaqkənd, Pirəbədil, Ovçuluq, Sarabı, Meşəli, Baxçalı, Qımıl, 
Afşan və bu kimi xalça türləri vardır. 

Azərbaycanda xalçaçılıq tarixi çox qə-
dim olsa da, aşkar olunan nümunələr azdır, 
yalnız Konyada bulunan XIII-XIV yüzillərə 
aid bir neçə pozuq Səlcuqlu xalıları bəzi mu-
zeylərdə saxlanmaqdadır. Ümumiyətlə, iplə 
toxunan nəsnələr uzun zaman salamat qalmır, 
özəlliklə, basırıqlarda qədim pal-paltar kimi 
toxunma parçalar, palaz, cecim, xalı-xalça, 
gəbə və sair çeşidli toxuculuq nəsnələrinin 
ömürü az olur, çünki onlar torpağın altında 
aşılanıb çürüyür. Ancaq buzlaşmış torpaq al-
tından çıxarılan Altay xalça-xalıları nisbətən 
salamat qalmışdır. 1947-1949-cu illərdə Altayın Ulaqan vadisində Pazı-
rıq (Basırıq) adlanan yerdə bir neçə kurqanı qazan S.İ.Rudenko ona bö-
yük şöhrət gətirən qiymətli basırıqlar aşkar etdi. Saqa çağı üzrə arxeoloq 

                                                 
421  Herodot, I. 203. 
422  АИОСК, 1990, 12. 
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Saqa boylarına məxsus bu sənət əsərləri içərisində «Pazırıq xalısı» 
adı ilə bugün Ermitajda saxlanan m.ö.V əsrə aid xalının rəngini itirmədən 
kurqan altında azacıq aşılanmş halda qalmasının səbəbi yuxarıda açılmış 
bir oyuqdan basırığın dibinə sı-
zan suyun buz bağlaması, xalı-
nın buzun içində qalmasıdır.425    
Ayrı-ayrı alimlər bu xalıda isti-
fadə olunmuş toxuma üsulunu, 
naxışları, boya çalarını nəzərə 
alaraq, onun Anadolu, Türkmə-
nistan və Azərbaycanda geniş 
yayılmış oğuz-türkmən xalıları 
ilə tipoloji yaxınlığı haqqında 
fikir söyləmişlər.426  

Əksər araşdırıcılar xalıda 
yer alan simvolların saqa (skit) 
sənət əsərlərindəki «añ yötəmi» ilə üst-üstə düşən və ayrılan cəhətlərinə də 
toxunmuşlar, xalının toxunma üsulu haqqında da müxtəlif fikirlər vardır: 
bəziləri onu türk ilməsi, bəziləri də buklə (dolama, sarma, lülə) üsulu ilə 
toxunduğunu qeyd etmişlər.427 «Pazırıq xalısı» adı ilə tanınan Azərbaycan 
xalçaçılığının bu şah əsəri bütün əlamətlərinə görə Saqa-Oğuz xalısı kimi 
Altayda ölən Saqa elbəyinin yas törəni üçün o çağda Qarabağın Sakasena 
bölgəsində yaşayan saqalar tərəfindən toxunmuşdur. Xalçaçılıq gələnəyi 
burada sonralar da davam etmişdir, «misli olmayan» Qarabağ xalçalarının 
Bərdə bazarında satılması haqqında X əsrdə əl-Müqəddəsi xəbər verirdi. 
Beləliklə, istifadə olunmuş rənglərdən tutmuş, toxunma üsuluna, naxış və 
simvollara qədər Qarabağ, o cümlədən türkmən xalçaları ilə genetik, ti-
poloji bənzərliyilə ortada olan bu Saqa-Oğuz xalısı əvəzsiz sənət əsəridir. 

                                                 
425  Pazırıq xalısı adı ilə Ermitajda şüşə altında saxlanan bu qədim sənət əsəri haqqında 
kitabın son «əlavələr» bölməsində (əlavə 2) geniş məlumat verilmişdir. 
426  A. Bekmıradov, N. Kırzıoğlu, F. Tekçe, F. Ağasıoğlu və b.  
427  S.İ. Rudenko xalıda hər 1 dm2 sahədə 3600 düyün olduğunu yazır (Руденко, 1961);  
Lakin Kurt Erdman kimi Fuat Tekçə də ilmikli toxumada bu qədər düyün vurulmasını 
mümkün saymır (Tekçe, 1993, 30-33). 

Халыдан 
бир щисся 
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Pazırık kurqanlarından tapılan bəzəkli at nəsnələri qədim türklərin 
atçılıq məharətini aydın əks etdirirsə, qəbirlərdən çıxan xalça, xalı, gəbə, 
təpmə keçə, cecim, kilim, qiymətli parça və yun qobelenlər onların yüksək  
toxuculuq sənətindən xəbər  verir. Solmaz rəngləri, yüksək sənətkarlıqla 
işlənmiş süjetli rəsmi və digər bəzək-düzəklərilə bugünkü tətbiqi sənətdə 
mahir ustaların belə həsəd aparacağı yəhər üstünə salınan bu döşəkçə 25 
əsr öz gözəlliyini saxlaya bilmişdir. Saqa təsviri sənətinin «añ yöntəmi» 
gələnəyini qoruyan ulu keçəçi döşəkçənin üstündə qrifon deyilən mifik 
bir qartal başlı aslanın da dağ keçisini necə parçaladağını təsvir etmişdir. 
Saqa sənətkarı bu süjeti elə qurmuşdur ki, bu iki simmetrik şəkil yəhərin 
hər iki tərəfində eyni görkəm alır. Döşəkçənin sallanan tərəflərinə də üç 
dairəvi dəri tikilərək rəngli keçə və at tükü ilə bəzədilərək ona qırçınlı 
saçaq forması verilmişdir:  

Şəkildən də göründüyü kimi, 120  60 sm ölçüdə olan bu yəhər ör-
tüyü incə qırmızı keçə üzərində rəngli dəri parçalarından «añ yöntəmi» 
ilə biri-digərinə əks simmetrik ölçüdə qurulmuş dağ keçisini parçalayan 
qanadlı qrifon motivini misilsiz bir kompozisiya ilə sərgiləyən əl işidir. 
Döşəkçənin hər iki sallanan tərəfinə tikilmiş üç saçağın özü də qoçbaşı 
fiquru şəklində olub, incə naxışlı aplike üsulunda hazırlanmış və ümumi 
kompozisiyanı tamamlayan bir sənət əsəridir. 1 №-li Pazırıq kurqanından 
tapılan bu döşəkçə sənətkarlıq baxımından heyrət doğurduğu kimi, uzun 
müddət torpaq altında xarab olmadan qalması da bir möcüzədir.424   

                                                 
424  Döşəkcəyə aid verdiyim bilgi «Xəzər» (1990, №4, 12) toplusunda dərc olunmuşdu. 
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Ümumiyətlə, Pazırıq kurqanlarından çıxan geyim-kecim, pal-paltar 
və xalı-xalçaların böyük bir qismini Ön Asiyadan m.ö. I minilin ortaların-
da Altaya köçən saqalara aid edirlər.430 Həmin kurqanların tədqiqatçıları 
buradakı simvolikanın, naxışların Urartu, Mada çağında Van-Urmu höv-
zələrində görünən naxışların davamı olduğunu yazırlar.431 Bu tarixi bəl-
gələrə belə yanaşma Urmu nəzəriyəsilə uzlaşır. Pazırıq xalısının toxun-
duğu çağlarda İranda olmuş Ksenofont yazır ki, pers çarı Kuruş midiya 
(mad) geyimlərinə üstünlük verir və dostlarının da belə geyinməsinə ça-
lışırdı. Həmin yazar özəlliklə vurğulayır ki, Kiaksarın dincəlməsi üçün 
Kuruş yerə mada xalçaları döşənməsinə göstəriş vermişdi.432  

Orta əsrlərdə xalçaçılıq mərkəzlərini əks etdirən bu xəritədən açıq 
görünür ki, belə mərkəzlər Azərbaycanda daha çoxdur, Səfəvilər çağında 
da dövlətin gəlirli ürətim sahəsinə çevrilmişdir. Hindistandan Misirəcən 
xalça toxuma sənətinin yayılması isə Oğuz-Səlcuq axınları ilə bağlı idi. 

 
 

 
 

 

                                                 
430  Son vaxtlar Altayda arxeoloji qazıntılar aparan arxeoloqlar yazır: «Güman etmək 
olar ki, Pazırıq basırıqlarında tapılan əşyalarla Altaya yerli kultura aid olmayan yeni əhali 
gəlmişdir (dendroxronoloji metod vasitəsilə əldə edilmiş son göstəricilərə görə Pazırıq 
kurqanları və Ukokun bütün basırıqlarının otuz ildən bir az artıq mövcud olmasını da 
xatırlayaq), bu əşyalar bir-iki nəslə aid olub, onlarla birlikdə getmişdir» (Полосьмак - 
Баркова, 2005, 131).  
431  Полосьмак - Баркова, 2005, 131.  
432  Ксенофонт, «Киропедия», 1976, 129, 186; (V. 5. 7; VIII. 1. 40-42). 
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Saqa-oğuz boyları Azərbaycanda «añ yöntəmi» gələnəyinin inkişafı-
na təkan vermiş və xalçalar üzərində yabanı heyvanların stilizə olunmuş 
saqa boylarına məxsus örnəklərini yaratmışlar. Bu baxımdan, Pazırıq xa-
lısının m.ö.V əsrdə sifarişlə Qarabağda toxunduğunu irəli sürən xalçaşü-
nas alman alimləri haqlıdır.428 Ancaq həmin uzmanlardan bəzilərinin bu 
xalını Qarabağ haylarına (ermənilərə) aid olduğunu yazması gerçəklikdən 
çox uzaqdır.429  

Xalıdakı rəngər, naxış-
ların simvolik anlamı, bun-
ların oğuz xalı-xalçalarında 
davam etməsi, atların quyru-
ğunun düyünlü olması, onla-
rın maralların düzülüşünə 
əks istiqamətdə verilməsi, 
qrifonlar, xalının «simvolik 
dilində» yaşam simgəsi olan 
maralların 24 sayı, hun gülü 
naxışı ilə xalının orta bölü-
mündə yer alan 24 hun-oğuz 
boylarının sayı, «Oğuzna-
mə»lərdə və Dədə Qorqud 

eposunda «24 sancaq bəyi» deyimilə bunun təsdiq olunması da həmin xa-
lının kimlərə aid olduğunu, hansı məqsədlə toxunduğunu açıq sərgiləyir. 
Ona görə də, bu xalıda hay-fars izi axtarmaq, onu oğuz-türkmən xalçası 
gələnəyindən ayrı saymaq, sadəcə, tarixə hörmətsizlikdir.  

                                                 
428  Gantzhorn,1990;  Schürmann, 1983. 
429  Nəyə əsasən Pazırıq xalısını erməni (hay) xalısı sayırlar? Gətirilən arqumentlərə ba-
xaq: Xalılarda istifadə olunan boya haqqında Herodot guya Armeniyanı nişan verir. Əs-
lindəsə yazar Qafqazın guzey-doğu bölgəsindən (Azərbaycan) danışanda boya haqqında 
məlumat verir. Guya xalıda hayca tanrı sözünün ilk hərfi (S) vardır. Əvvəla, bu damğa 
Oğuz xalılarında bol-bol işlənən bir naxışdır, ikincisi də erməni əlifbası həmin xalıdan 
1000 il sonra yaranıb ortaya çıxmışdır, ona görə də xalıda hay əlifbasının hərfi ola bil-
məzdi. Bir də deyirlər ki, bu xalı Artaşatda toxunub, halbuki Artaşat həmin xalıdan 300 
il sonra Artaşesin vaxtında salınıb. Arqumentin biri də guya o çağlarda hayların Qafqaz 
dağları ətəyinə qədər ərazilərdə, türklərinsə Altayda yaşamasıdır. Halbuki, xalı toxunan 
çağda haylar nəinki Qafqaza, heç tarixi Ərməniyə bölgəsinə də hələ gəlib çıxmamışdılar. 
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və bədizçilik (rəsm, heykəl) türlərinin inkişaf edib zənginləşməsi üçün 
sosial sifariş vardı. Ancaq quldarlıq quruluşu olan Sumer, Het, Akad-Asur, 
Babil, Elam, Hurri-Mitan, Urartu kimi dövlətlərlə əhatə olunmuş Türk 
elləri Ön Asiyada yayılan uyqarlıqdan geri qala bilməzdi, belə ki, onlar 
həm savaş-barış, həm də ticarət əlaqələrilə incəsənətə təkan verən qabaq-
cıl texnologiyanı mənimsəmişdilər, yuxarıda bəhs etdiyimiz kimi, əkinçi-
lik, añçılıq, atçılıq, metalişləmə, dulusçuluq, toxuculuq, xalçaçılıq sənə-
tində qonşulardan öndə idikər, hətta, sumer qaynaqlarına görə Sumerdə 
tikilən məbədlərin bəzənib süslənməsi üçün Arattadan (Azərbaycandan) 
ustalar dəvət olunurdu.   

Başqa bölgələrdə 10-15 minil öncə olduğu kimi, qədim prototürklə-
rin yurdunda da ilk bədizlər mağaraların iç divarları və qayalar üzərində 
boyalı, çizmə, döymə, qabartma yöntəmlərlə çəkilirdi, ovçuluqdan añçı-
lığa keçid dönəmindəsə qayaüstü rəsm gələnəyinin çoxaldığını görmək 
olur. Türk sənət tarixinin başlanğıcı sayıla biləcək bu müxtəlif añ bədiz-
ləri sırasında qoç-təkə, maral-keyik önəmli yer tutur, belə ki, sonrakı türk 
köçlərilə Anadoludan Altayacan uzanan qayaüstü rəsmlər Antaliya (Bel-
dibi), Kastamonu (Yakaören), Hakkari (Gevaruk, Trişin yaylası), Quzey 
Azərbaycan (Qobustan, Abşeron, Gəmiqaya, Soyuqbulaq), Dağıstan, Gü-
ney Azərbaycan (Meşkin, Qaradağ, Teymərə) bölgələrində və Türkmən, 
Özbək, Qazax, Qırğız, Altay, Tuva ellərində geniş yayılmışdır.434 

   Türk incəsənətinin tarixini öyrənməklə qədim türk köçləri haqqın-
da sağlam bilgi əldə etmək olur. Örnəyin, saqa-hun incəsənət nəsnələri 
sırasında topuz, çadır, sancaq başlığı kimi hazırlanan təkə-maral fiqurları-
                                                 
434  Gevaruk vadisində dağ keçisi bədizi neolit çağına aid edilir (Kınal, 17). 
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6. İNCƏSƏNƏT          

Çağdaş dünyada hər bir xalq öz estetik zövqünə uyğun tətbiqi sənət 
türləri yaradıb onu zənginləşdirir, ancaq ilk dönəmlərdə incəsənət (türkcə 
gözəl sənət) örnəkləri insanların estetik duyumuna deyil, çevrədəki varlığı 
yaxından tanıma, onu öyrənmə alqısına köklənirdi, tapındığı kultları sənət 
əsərlərində əks etdirmək istəyisə sonralar ortaya çıxmışdı. Bunu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, incəsənət yaradıcılığının ilkin dönəmi eyni zamanda bi-
lim (elm) və bilik tutumlu sahələrlə qoşa doğulurdu. Paleolit çağı qayaüstü 
rəsmlərdə adamlardan çox añlara yer verilməsinin nədəni də bununla bağ-
lıdır, çünki ilkəl bədizçi üçün ovlanacaq añın boy ölçüsünü, xasiyətini, 
qaçışını, duruşunu öyrənib çəkdiyi şəkillə icma üzvlərinə anlatmaq daha 
vacib idi.433 Hər hansı bir heyvanın (añın) şəklini çəkməklə ona sahiblən-
mə alqısı yaranırdı, çünki ortada olan şəkil bu añ haqqında əldə edilmiş 
bilginin sərgilənən görüntüsü idi, bilgisə təbiət üzərində hökmranlığın 
qaynağıdır. İncəsənətin yaranma səbəbi də belə obrazlı dərketmədir, an-
caq çağdaş insandan fərqli olaraq, paleolit bədizçiləri şəklini çəkdiyi añın 
sahibi olduğunu hərfi anlamda alqıladığı üçün şəklin önündə ovsun, dua, 
nəğmə oxuyar, rəqs edər, alqış deyər və ya magik rituallar icra edər, çox 
vaxt bu olayları da şəkildə əks etdirərdilər. Beləliklə, bu ilkin incəsənət 
örnəkləri çevrə və yaşamla bağlı olub biliklənmə yönündə ortaya çıxan 
yaradıcı əməyin ürünü idi, belə ki, arıların qurduğu pətək də bir şəbəkə 
uzmanının quraşdırdığı şəbəkə qədər çox gözəl və simmetrik ölçülü qur-
ğudur, ancaq hər iki şəbəkə qurucusu arasındakı fərq bundadır ki, arı bu 
gözəlliyi instinqlə yaradır, insan isə gerçəkləşdirdiyi şəbəkəni öncə bey-
nində qurur, ona istədiyi düzəlişi verə bilir.   

Böyük, monumental sənət əsərləri daha çox kollektiv əməklə yara-
dılır, ancaq qədim türk toplumunda quldarlıq qurumu olmadığından belə 
əsərlər azdır. Doğrudur, quldarlıq quruluşlu dövlətlərdə böyük kanalların 
çəkilməsi, möhtəşəm məbdlərin tikilməsi, onların çeşidli sənət bəzəklə-
rilə süslənməsi, həmçinin ədəbiyat, musiqi, teatr, arxitektura, tətbiqi sənət 

                                                 
433 Məncə, qədim qaynaqlarda olan deyimləri dəqiq anlamaq üçün bu bölmədə işlənən 
bəzi qədim sözlərimizi ədəbi dilimizə qaytarmaq gərəkir: añ (heyvan), bədiz (heykəl, 
şəkil, naxış), bədizçi (heykəltəraş, rəssam, nəqqaş). Hətta, Göytürk yazılarında bədiz 
sözü həm isim, həm də feil kimi işlənir (Orkun, 1994, 773). 
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Ön Asiyadan hansı türk boylarının Altay yörələrinə haçan köçməsi 
haqqında bilgi əldə etməyin bir yolu da həmin bölgələrdə mövcud olmuş 
arxeoloji kulturun müqayisəli metodla öyrənilməsidir. Ural tərəfdən gəlib 
Altayla Sayan dağları ətəklərində m.ö. III minilin sonu, II minilin əvvəllə-
rində Afanasyevo kulturunu formalaşdıran boylardan sonra burada Okun-
yevo (m.ö.XIII-XI), batı bölgələrdəsə Andronovo (m.ö. XVII-XI) kultur-
ları görünməyə başlayır, Minusin ovalığında da tunc nəsnələrin çoxluğu 
ilə seçilən Qarasuk kulturu (m.ö. XI-VII) ortaya çıxır, daha sonra burada 
(m.ö.VIII-III) digər regionlara yayılan «saqa kulturu» ilə yaxınlığı olub, 
Azərbaycanın güney bölgələrinə aid atçılıq nəsnələrilə seçilən Taqar kul-
turu görünür.435 Kemerova bölgəsində milada qədər davam edən Taqar 
kulturu artıq hun ça-
ğında Minusin ova-
lığında prototürk xü-
susiyəti daşıyan ye-
ni tipli Taştık kultu-
ru ilə əvəz olunur. 
Əslində doğu proto-
türk abidələri m.ö. 
VIII əsrdən başla-
                                                 
435 Bəzi arxeoloqlara görə, Karasuk kulturu üzərində formalaşan Taqar kulturu m.ö.XI-I 
əsrlər boyu müəyən mərhələlərlə davam etmişdir (Боковенко, 2000, 519); Bəziləri də 
Taqar kulturunu m.ö. VI-V əsrlərə aid edirlər (Вaдeцкaя, 1986, 79); Taqarlıların DNA 
testi türklərdə olduğu kimi, onların R1a haploqrupuna aid olduğunu ortaya çıxarmışdır 
(Christine K., Caroline B. və b. «HG», t. 126, bur.3, 2009, 395-410). 
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nın 4-5 minil öncə Anadoluda yarandığını və bu gələnəyin türk köçlərilə 
Azərbaycan üzərindən doğuya aparıldığını görmək olur. Artıq Qafqazda, 
o cümlədən, qədim Gögər bölgəsində, Göycə gölü yaxasında, Şəmkirdə, 
Dağstanda aparılan qazıntılarda üzə çıxan m.ö. II minilin ortalarına aid 
artefaktlar sırasında bu tür tökmə tunc təkə-maral fiqurlarına rast gəlmək 
olur:  

 Tarixi baxımdan Urmu teoriyas üçün buradakı təkə-maral bədiz-
lərinin müqayisəsi dəyərli bilgi verir, çünki bunlar sadəcə təsadüfi və ya 
tipoloji oxşarlıq olmayıb, öncə Ön Asiyada, sonralarsa Orta və Mərkəzi 
Asiya bölgələrində ortaya çıxan eyni inancla və eyni yöntəmlə hazırlanan 
bədizlərdir. Belə incəsənət bəlgələri miqrasiyanın yönünü də aydın gös-
tərir. Ön Asiyadan ta Çin səddinin quzeyindəki Ordosa qədər gedib çıxan 
bu təkə-maral bədizlərini doğuya aparan çox guman ki, taqarlılar və saqa 
boyları idi, çünki tapılan bu tür bədizlərin çoxu saqa kurqanlarında ortaya 
çıxır. Türklüyü quşqu doğurmayan Taştık kulturundan öncə Yenisey qıyı-
larına yayılmış Taqar kulturu çağında da (m.ö.VIII-III əsrlər) bu bədizlərə 
rast gəlmək olur, belə ki, yuxarıdakı şəkildə verilən bədizlərdən biri (№4) 
Taqar kulturuna aiddir. Aşağıdakı şəkildən də göründüyü kimi, bu tür təkə, 
oğlaq və maral fiqurlarının yapılması doğuda geniş yayılmışdı: 
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Qədim türklər oyma, naxış, surət, şəkil və heykəl 
anlamında bədiz sözünü işlədir, bu sahələrdə çalı-
şanlara da bədizçi deyirdilər. 438  Bəşər tarixində 
ilk bədizlər bərəkət iyələri sayılan məhsuldarlıq 
simvolu qadın (ana), daha sonralarsa tanrı və tanr-

ıca bütləri, bədizləri kimi əkinçilik kulturu ilə ortaya çıxmışdır. Əsasən, 
gildən yapılan, nadir hallardasa daşdan yonulan belə kiçik qadın fiqurları 
öncə Ön Asiyanın əksər bölgəsində, sonralarsa əkinçiliyin yayıldığı 
başqa bölgələrdə görünür. Bu da maraqlıdır ki, beş minil öncə Türkmən 
elində Acıquyu kulturunda artıq gil 
qadın bədizlərilə yanaşı kişi (erkək) 
bədizi də görünməyə başlayır: 

Subar boylarının 5-6 minil ön-
cə yaşadığı İkiçayarasının quzey-batı-
sında ortaya çıxan Göbəklitəpə tapı-
nağının ortaya çıxardan arxeoloq Dr. 
Klaus Şmidtin yazdığına görə, Urfa-
da tapılan 11 minil öncəyə aid kişi 
bədizi dünyada ən qədim heykəldir, 
Ön Asiyada bilinən heç bir bədizlə 
bağlanmadığından uzun sürə haqqında bilgi yayınlanmayıb (məncə, buna 
2-3 minil artıq yaş verilib). Öndən görünmək üçün yapılan bədizin sadəcə 
yan və arxa tərəfi cizgisiz yastı-hamar yonulmuş, 
başı gerçək ölçüdən iri, göz və burun-qulaq daha 
bəlirgin yapılmış, yuvarlaq göz oyuqlarına obsi-
dian parçaları yerləşdirilmiştir. Sadalanan bir-iki 
əlamət onu sonrakı daşbaba tiplərindən fərqlən-
dirsə də, əllərin qarnı üzərində durumu, cinsəl or-
ganın verilməsi bu Urfa bədizini qədim daşbaba 
tiplərilə eyniləşdirir, bəlirtilməyən ayaqların üzü-
aşağı daralması klassik daşbabaların özülə otur-
dulması görüntüsünü əks etdirir.439   

                                                 
438 Малов, 1951, 369. 
439 Ağasıoğlu, 2013, 59; 2014, 66-67.  

 Bədiz        
(heykəl, rəsm) 
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yaraq Tuvada yaranmış Aldıbel kulturu və onun davamı sayılan m.ö.V-III 
əsrlərdə «aň yöntəmi» (añ üslubu) ilə süslənmiş əşyaları ilə seçilən Saqlı 
kulturunda görünür.436 Pazırıq kurqanları ilə eyni çağda Saqlı kulturunda 
yüksək zövqlü «aň yöntəmi» sənət əsərlərinə rast gəlmək olur.   

Yuxarıda göstərilən «añ yöntəmi» təkə-maral bədizlə-
rinin analoji özəlliklərilə müqayisəsində ortaya çıxan sistem 
paralelliyi və paradiqması gerçək etnoarxeoloji göstərici sa-
yıla bilər. Bu baxımdan, Anadolu və Azərbaycadan başlanıb 
doğuda taqar-saqa və hun boylarında davam edən müxtəlif 
incəsənət örnəkləri sırasında maral, təkə fiqurları bizə gene-
tik bağı göstərən önəmli bilgi verə bilir.  

Bəşər tarixində incəsənətin ilk 
örnəkləri qayaüstü rəsmlər, daş, sümük 
üzərində çizilmiş naxışlı cizgilər, gil, 
ağac, sümük və daşdan düzələn insan, 
añ fiqurları sayılır ki, bunlara da pro-
totürk Atayurdunda bol-bol rast gəlmək 
olur. Paleokultur bəlgələri etnosun ya-
şam yeri, yaşam tarixilə yanaşı, həm 
də yazıöncəsi minillərdə yaşam kul-
turu haqqında bilgi verir. Əgər Sumer 
çağında Azərbaycan sənətətkarlarına, 
bədizçilərinə ehtiyac vardısa, bu gələnək sonrakı çağlarda da davam et-
mişdir, belə ki, Suzda tikilən sarayını bəzəyən bədizçi ustaları «daraniya-
kara» adlandıran I Dara bunu öz adından belə yazdırmışdı: «Qızıl bəzək-
lərini işləyənlər madalı və misirli bədizçilər idi».437   

İncəsənətlə uğraşan insan gördüyü rəngləri bədizlə, duyduğu səs-
ləri musiqilə başqalarına çatdırır, yazıöncəsi çağların sözlü sənətinə, nəğ-
məsinə, musiqisinə əlimiz çatmasa da, yallı rəsmləri, musiqiçilər, çalğı 
alətləri qaya və müxtəlif nəsnələr üzərindəki şəkillərdə, bədizlərdə qal-
mışdır.   

                                                 
436  Грач, 1983, 248. 
437  Луконин, 1977, 29-30. 
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Həmin bəyliyin bir bölgəsi olmuş Hakkaridə tapılan 13 bədizi araş-
dıran arxeoloq V.Sevin bunlardan ikisinin qadın (daşnənə) olduğunu vur-
ğulayır və bu bədizlərin tarixini m.ö. XV yüzildən başlayaraq bir neçə əsr 
davam etdiyini yazır.443  

Daş bədizlər sırasında rus-
ların kamennıe babı adlandırdı-
ğı qadın bədizi daşnənələr də 
vardır ki, bu da basırıq yanında 
bədizlərin məhz ölənin memo-
rial abidəsi olması fikrini təsdiq 
edir. Zaman keçdikcə bu daşnə-
nələr qutsallaşıb ziyarətgaha və 
soyanası simvoluna çevrilir. Daşnənə gələnəyi əsasən qədim kuman boy-
ları (Hakkari) və X-XIII əsrdə kuman-qıpçaq boyları içində daha yayğın 
idi. Bunu  Quzey Qafqaz, Ukrayna və Qazax elinin müxtəlif bölgələrində 
bulunan daşnənə bədizləri aydın göstərir. Belə gələnək saqa 
boylarında da vardı, belə ki, Ktesi və Siciliyalı Diodora görə, 
ölən Zarina (Sarıana) adlı soylu qadının kurqan üzərində 
böyük bədizi qoyulmuşdu.444 Uşağı olmayan qadınların üz tut-
duğu fərqli görünüşlü ocaq-pir tapınaqları sırasında dikili daş-
lardan yapılanlar daha geniş yayılmışdır. Qubadakı «Bənövşə 
nənə» pirinin adında nənə sözü və bu yaxınlarda Zakatalada 
bulunan kiçik daş bədizləri də həmin inancla bağlıdır.445  

Azərbaycandan doğu və quzey ölkələrə miqrasiya edən 
prototürk boyları bu bədiz gələnəyini bozqır kulturunun əsas 
atributlarından birinə çevirə bilmiş, Qıpçaq çölü boyunca Monqolustandan 
Avropaya qədər yaymışlar. Ölənin görkəmini əks etdirən daş bədizlərin 
                                                 
443  Hakkaridə tapılan daşbabalar barədə mənə ilk məlumatı verən Prof. Mustafa Önərə və 
Dr. Seyfəddin Altaylıya təşəkkür edirəm. Daşbaba haqqında bilgi bu Bitikdəki «Əlavə-
lər» bölməsində, daha geniş bilgisə bu kitabda verilmişdir: Ağasıoğlu, 2013; 2014. 
444  Массон, 1953, 27. 
445  Zakataladan Nadir Səttərovun müxtəlif ölçülü 7 kiçik daşda qabartma-çizmə bədiz-
ləri və ikisində olan damğalı yazını incələmək üçün mənə gətirdiyi daşlardan göründüyü 
kimi, bir pirə ayrı-ayrı çağlarda sunulmuş görkəmcə bir-birindən fərqli daşlardan dördü 
doğumla bağlıdır. Özəlliklə, üzərində 3,5 minil öncəyə aid damğalı yazısı (loqoqramı) 
baxımından qucağında uşaq tutmuş daşnənə bədizi önəmlidir (Ağasıoğlu, 2013, 52-53). 
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Daşbaba ölənin daşdan yonul-
muş bədizi olub, xatirəsini əbədiləş-
dirmək üçün basırığı (məzarı) üzə-
rində ucaldılırdı. Prototürk çağından 
son əsrlərəcən daşbaba gələnəyi mi-
nillər boyunca ilkin funksiyasını və 
ikonoqrafik görkəmini saxlasa da, 
böyük zaman aşamasında müxtəlif 
növlü daşdan yapılması, onu yapan 
minlərlə ustanın bacarığı, zövqü, ayrı-ayrı bölgələrdə toplumun daşbaba 
bədizi üzərində görmək istədiyi ayrı-ayrı nəsnələr, kanonik görkəm müx-
təlif daşbaba tiplərinin (türlərinin) formalaşıb ortaya çıxmasına səbəb ol-
muşdur. Yaxın bölgələrdə eyni çağa aid daşbaba bədizlərində görünən 
görkəm fərqisə onları eyni çağda yapıb-düzəldən türk boylarının estetik 
baxış özəlliyilə bağlıdır, örnəyin, Ukrayna bölgələrində saqa daşbabaları-
nın əlində daha çox içki qədəhlərinin buynuzla əvəzləndiyini görmək olur. 
Yonma, döymə və cızma yöntəmlərlə yapılmasına baxmayaraq, daşbaba 
tipləri içində ən çox yayılan və invariant sayılan 
ikonoqrafik görkəm dirsəkdən sinəyə tərəf bükülü 
sağ əlində qədəh, sol əl isə qılınc-xəncər asılmış 
kəmər üzərində olan bədizlərdir.440 

Basırıqlar yanında dikinə qoyulan daş adam 
bədizlərinin Anadolu və Azərbaycanda ilk örnək-
ləri 4-5 minil öncəyə aiddir. Astara (Asxanakəran), 
Abşeron (Dübəndi), Qobustan (kurqan №3), İrə-
van (Ellər, Metsamor), Meşkin (Şəhəryeri), Təbriz 
bölgələrində daşbaba gələnəyi dəbdə olmuş, sonra-
lar da Alban çağında Qarabağ-Şirvan bölgələrində 
davam etmişdir.441 Daha çox kuman-qıpçaq boyla-
rına xas olan daşbaba gələnəyi m.ö. XIII-VIII əsrdə 
Asur-Urartu ilə əhatə olunmuş kiçik Kuman bəyliyi 
ərazisində tapıldı.442  
                                                 
440  Евтюхова, 1952;  Кызласов, 1960;  Грач, 1961 və b. 
441  Muradova,  1979, 37;  Халилов, 1984, 66;  Sevin, 2005.  
442  Azər xalqı, 2000, 39-46;  Ağasıoğlu, 2013. 
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daşbaba gələnəyinin qıpçaqlar arasında yayıldığını vurğulayırdı. Daşba-
baları tədqiq edən V.Voytov yazır ki, bu dəyərli tarixi bəlgələri öyrənmə-
dən qədim türk kulturu və tarixindəki mürəkkəb olayları doğru anlamaq 
mümkün deyil.449 Bəzi daşbaba və daşmaral bədizi üzərindəki yazının da 
türkcə olması aydın göstərir ki, daşbaba yalnız türklərə aid gələnəkdir.450  

Çox vaxt daşbaba bədizinə yanlış olaraq, balbal deyilir, halbuki 
bunların yapılma amacları kimi görkəmləri də fərqlidir, memorial daşbaba 
bədizindən fərqlənən balballar sadəcə azacıq yonma-oyma cizgilərlə insan 
fiquru alan kobud yöntəmli və öldürülmüş düşmən sayını bildirən men-
gir tipli daşlardır, daşbaba basırıq ya-
nında tək-tək qoyulur, balbalın sayı isə 
Çin qaynaqlarına görə, birdən minəcən 
olurdu.451 İbn Fadlan da ağac balbaldan 
bəhs edir: «Əgər ölən kimsə sağlığında 
insan öldürmüş ərəndirsə, onda öldürdü-
yü adamların sayı qədər ağacdan surət 
                                                 
449  Войтов, 1987, 92. 
450  Orkun, 1994, 580. 
451  Бичурин, I. 1950, 230. 
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basırıq yanında qoyulması gələnəyi türklərin basırıq kulturunda etnoqrafik 
özəllik kimi tarixi qaynaqlarda qeyd olunmuşdur.446 Qədim Azərbaycanda 
bir neçə türdə bədiz gələnəyi görünsə də, 
ölənin basırığı üzərinə qoyulan daşbaba-
daşnənə bədizi daha yayğın və müxtə-
lif dinlər içində yaşarı olmuşdur. Burada 
verilən şəkildən də alınan bilgi budur ki, 
saqa boyları daşbaba gələnəyini Ukray-
naya apardığı kimi, daha öncə Anadolu-
nun batısına, oradan da üç minil öncə 
İtaliyaya köçən etrusk (araz) boyları da 
bu gələnəyi saxlayaraq, ölənin bədizini 
basırıqlarında həm ayrılıqda, həm də daş-
qutu üstündə yapmışlar. 

Urmu teoriyası işığında daha gerçək görünən daşbaba gələnəyinin 
qaynağı, yaranma səbəbi, yayılma yönləri, minillərlə davam etmə nədəni 
türklərin etnoqrafik tarixi baxımından böyük önəm daşıyır. Ön Asiyadakı 
prototürk bölgələrindən m.ö. IV minilin ortalarından başlanan miqrasiya-
larla Güney Sibir və Güney Avropa bozqırlarına yayılan daşbabalara an-
caq türk boylarının yerləşdiyi bölgələrdə və türklərin həmin bölgələrdə 
yaşadığı çağlarda rast gəlinir. Bu bədizlərin yayılma coğrafiyası türk boy-
larının köç yönünü, yurd salıb yaşadığı bölgələri göstərən önəmli bəlgələr-
dir, onların görkəm tipologiyası və kanonik ikonoqrafiyası isə etnogenez 
araşdırmasında əvəzsiz etnik atribut tutalqası sayılır. Təkə-maral bədizlə-
ri kimi, Daşbaba gələnəyi də Taqar və Taştık kulturu çağlarında görünsə 
də, saqaların doğu köçündə, özəlliklə, Göytürklərin vaxtında  Qazax, Al-
tay, Xakas, Tuva və Monqol ellərində geniş yayılmışdı, Qırğız elinin Tok-
mak bölgəsində Burana kəndi bu gələnəyi hələ də saxlayır. Çin qaynaq-
ları və İbn Fadlan, Plano Karpini, Vilhelm de Rubruk kimi səyyahlar türk 
ellərində gördükləri daşbaba gələnəyindən bəhs etmişlər.447 Belə bəlgə-
lərə Göytürk yazılarının özündə də rast gəlmək olur.448 Nizami Gəncəvi 

                                                 
446   ПСДК, 282. 
447  Путешествия, 1957, 129-130. 
448  Бичурин, I. 230;  Orkun, 1994, 52. 



242 243
 244 

təlif yorumlar vardır, ancaq görünən budur ki, ilk daş bədizlər sağlığında 
qəhrəmanlaşmış başçı, alp, ərən  kimi şəxslər öləndə onların basırığı başın-
da ucaldılmışdır. 454 Bu da acı bir gerçəklikdir ki, çöllərdə açıq havada ba-
xımsız qalmış belə memorial abidələrin çoxu dağıdılıb, başları sındırıl-
mışdır. Hətta 4000 il öncəyə aid sumer bədizi salamat qaldığı halda, 1300 
illik bu göytürk bədiz-
lərininsə başı qoparıl-
mışdır. Azərbaycanda 
və digər türk bölgələ-
rində minillər boyu ba-
xımsızlıq üzündən daş 
və gil bədizlər məhv ol-
muş, bir çox böıgələr-
dəsə daşbaba, daşnənə, 
daşat, daşqoç, daşma-
ral bədizlərinə bilincli olaraq əsl «soyqırım siyasəti» yapılmışdır və bu 
yöndə Albaniyada olduğu kimi, qəbul edilmiş yeni dini görüşlərin də rolu 
olmuşdur. Ancaq daha çox tunc-dəmir çağlarında metaldan yapılan bə-
dizlər salamat qalmışdır. Müxtəlif amaclarla yapılan belə bədizlərin əksəri 
də kiçik fiqurlardır:   

 
 
 
 

                                                 
454  Başqa bir invariant isə iki əllə içki qabını göbəyi üzərində tutan daşbaba və daşnənə 
bədizləridir, bəzisinin  əlində qədəh əvəzinə qutun (ruhun) simvolu olan quş vardır, ancaq 
bu tür bədizlər sayca azdır.  
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yonub qəbrinin üzərinə dikir, bunlar onun 
xidmətçiləridir, cənnətdə ona qulluq edə-
cəklər - deyirdilər». 452  Balbal basırıqda 
yatan adamın döyüşdə öldürdüyü düşmən-
lərinin simgəsi (simvolu) idi, onların ruhu 
obiri dünyada basırıq yiyəsinə qulluq et-
məli idilər. Alplıqla bağlı yas törəninə bö-
yük önəm verən atlı qonar-köçər türklərin 
etnoqrafik törəsinə uyğun olaraq, «balbal» 
(LBLB) sözü də daşbabalar üzərində deyil, 
balbalların üzərində yazılırdı.453 Göründüyü kimi, daşbaba bir bədiz türü, 
balbalsa bədiz sayılmayan bir yontma daş sütundur, ancaq ikisi də türklərin 
yas kulturu ilə bağlı ortaya çıxmış basırıq gələnəyidir. Yas gələnəyində 
daşbaba-daşnənə bədizləri kimi daşat, daşmaral, daşqoç, daşbağa bədiz-
ləri də vardır. Belə türk etnik basırıq atributlarını Altaya, Azaq yaxaları-
na aparan prototürk boyları bu gələnəkləri minillər boyu qorumuşlar.  

Daşbabanın ölən adamın bədizi olması faktı 
onlarda sifət görünüşlərinin fərqli bireylərə (fərdlərə) 
aid olması ilə də ortadadır. Belə ki, bədizi yapan us-
taların etnoqrafik geyim-kecim, yaraq-yasaq, qədəh 
görüntülərini ikonoqrafik forma ilə qabarıq vermə-
silə yanaşı, bədizi yapılanın özəl görünüşünü də (saç 
bığ, saqqal, çənə, burun, göz-qaş,) önə çəkməsi daş-
babaların müqayisəsində aydın seçilir. Buradakı qır-
ğız daşbabası kimi, üzündə milli-etnik kaloriti duyu-
lan, hətta ovqatı görünən belə bədizlər yüksək dəyərli 
sənət əsərləridir, bu nədənlə daşbabalar konkret şəxs-
lərin gerçək antropomorf təsviri olub, memorial abi-
dələr sayılır. Azərbaycan və Güney-Doğu Anadoluda 
yarandığı çağlardan başlayaraq Göytürk daşbabaları-
nacan keçən minillər ərzində qədəh tutmuş sağ əlin və kəmərdəki qılınc-
xəncər dəstəyində sol əlin kanonik durumunu ümumi görkəm invariantı 
kimi saxlayan bu unikal etnoqrafik bəlgənin semantik açımı barədə müx-
                                                 
452  İbn Fazlan, 36. 
453  Кызласов, 1966, 207. 
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Həmədan-Bağdad yolu üzərində yapdırmışdı. Qayaüstü çapma, qabart-
ma, döymə, çizmə bədiz gələnəyinin bir örnəyi də Büsutun qayasında, gö-
rünən Selevki çağında yapılnış Heraklın bədizidir. Bu gələnək sonralar da 
davam etmişdir, hətta XIX əsrdə Fətəli şahın divan üzvlərilə birgə və ay-
rıca ov etmə görüntülərinin qaya üzərində qabartma bədizləri yapılmışdır:    

Vaxtilə Azərbaycan üzərindən doğu və quzey yönlərə gedən türk 
boylarının bir qismi m.ö.VII əsrin başlarında saqa-qamər və başqa ad-
larla vətənə yeni bədiz türlə-
rilə geri qayıtdığı kimi, Alban 
çağının sonlarında Orta Asi-
yadan qayıdan oğuz-səlcuqlu 
boyları da oradakı bədizçilik 
türlərini Ön Asiyaya gətirdi-
lər. Örnəyin, gildən yapılmış 
bu kiçik səlcuqlu bədizlərində 
Uyğur bədizçilik gələnəyinin 
təsiri aydın görünməkdədir.  
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Sumer elində renesans dönəmi 4200 il öncə Qut elinə tabe olduğu 
çağla sayıla bilər, özəlliklə, burada Qut elinin canişini sumerli Qudeanın 
vaxtında möhtəşəm məbədlərin, körpülərin tikilməsi, yol və kanalların 
çəkilməsi kimi abadlaşma işlərilə yanaşı, məktəb, bilim və incəsənət sa-
hələrində də davamlı inkişaf vardı, sumer dilində dastan və poemaların 
çoxu həmin dönəmdə qələmə alınmışdı. O çağa aid çoxlu bədizlər qaldığı 
kimi, Qudeanın özünün də mükəmməl sənət əsəri kimi büstü, ayaqda və 
oturaq görünüşdə müxtəlif bədizləri qalmışdır. Təbii ki, İkiçayarasında 
hakimiyəti 100 il davam etmiş Qut elinin özündə də həmin dönəmdə bə-
dizçilik inkişaf etmişdir, bunu gerçək tarixi şəxsiyətlər olan qut elbəylə-
rinin tunc bədizləri örnəyində görmək olur:   

Ön Asiyada m.ö. III-I minillərdə qayalarda heykəl, barelyef bədizi 
yapma gələnəyi vardı, çox vaxt hökmdarlar savaşda qazandığı zəfəri əbə-
diləşdirmək üçün özünün bədizini, qarşısındasa məğlub etdiyi adamların 
diz üstə çökmüş durumda təsvirini qayalarda yapdırar, olayı zəfər yazısı 
ilə bitirərdi. Belə bədizlərdən birini də m.ö.XIII əsrin sonunda Azərbayca-
na girmək istəyən akadlara qarşı vuruşan lulu boylarının elbəyi Anubani 
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duruma yeni nəfəs verilməsi çağıydı. Qədim türk yazı-bitik nümunələrini 
araşdıran Annemari von Qabainə görə, «Avropa və müsəlman miniatür 
rəsm sənəti uyqur mənşəli sayılır».455  

Təsviri sənətin miniatür yöntəmindən 
fərqli qrafika, boyalı, mozaika kimi sənət 
bölmələri də vardır. Əslində, təsviri sənətin 
qrafika yöntəmi qayaüstü rəsmlərlə, pikto-
qramlarla başlanmışdır ki, bunlara da proto-
türk Ata yurdunda və sonrakı türk bölgələ-
rində bol-bol rast gəlinir. Əlyazmaların, dini 
kitabların və Klassik ədəbi əsərlərin bədii 
tərtibat gələnəyi qrafikanın Azərbaycanda 
qədim tarixə malik olduğunu aydın göstə-
rir. Boyalı bədizlərin qədim örnəkləri bütöv 
görkəmdə qalmasa da, boyalı iplərlə xalça 
üzərində toxunmuş boyalı bədizlərin varlığı 
və salamat qalmış ən azı 2500 illik Pazırıq 
xalçası sübut edir ki, oğuz-türkmən boyları 
üçün boyalı bədiz gələnəyi yad olmamışdır.   

Dekorativ tətbiqi sənətdə istifadə olu-
nan monumental-dekorativ incəsənətin bir 
türü də kiçik doğranmış eyni və fərqli mate-
rial qırıqlarından yapılan mozaika (boyalı 
qurama) yöntəmli təsvirlərdir. Aralıqdənizi 
bölgələrində antik çağda dəbdə olan süjetli 
dekorativ mozaika yöntəmi geniş yayılmış-
dır, ilk örnəkləri İkiçayarasında (Sumerdə) 
ortaya çıxan və 4 minil öncə Türkmən elin-
də (Qonur-təpə) istifadə olunan bu yöntəm 
sonralar boyalı (şirəli) saxsılarla yapılan 
mozaik naxışlar yöntəmində Türküstanda 
görünməyə başlayır. Görünür, Ön Asiyaya 
qayıdan səlcuqlular miniatur yöntəmlə bə-

                                                 
455 Аннемари ф. Габен, 1986, 168.   
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Oğuz-cəlcuq boyları Azərbaycana təkcə kiçik bədiz (heykəl) türləri-
ni deyil, saxsı qablar üzərində boyalı bədiz və miniatür bədiz türlərini də 
gətirmiş, buradakı bədizçiliyə yeni çalar əlavə olunmuşdur, indi dünyanın  
müxtəlif muzeylərdə saxlanan XI-XIII əsr-
lərdən qalma səlcuqlu təsviri sənətinə aid 
örnəklər bunu aydın göstərir.  

Ön Asiyada keramik qablar üzərinə at, 
quş, təkə bədizlərinin çəkilməsi gələnəyi çox 
qədim tarixə malikdir. Azərbaycanda dulus-
çuluğun inkişafı ilə bağlı m.ö. V-IV minil-
dən üzübəri insan və añ bədizlərində gerçək 
görkəm stilizə olunaraq tətbiqi incəsənət ör-
nəkləri kimi ortaya çıxmışdı. Keramik qablar 
(Sialk III) üzərində təkcə yallı rəqsini sənət 
tarixinin şedevri saya bilərik. Bu yallı bədizi 
öncəki bölmələdə verilib (I Bitik, 179, №7; 
IV Bitik, 213).  

Həmədan civarındakı Qiyantəpə kur-
qan kompleksindən tapılmış 3-4 minil ön-
cəyə aid keramik qabların üzərində çəkilən 
qoç-təkə, quş şəkilləri göstərir ki, bədizçilik 
sənətinin türklərdə önəmli yeri olmuşdur:  

Azərbaycanda bədii yöntəmi incə özəlliyilə fərqlənən miniatur (kiçik) 
bədiz gələnəyi bilavasitə klassik Şərq poeziyasının təsiri altında inkişaf edib 
gəlişmişdir. Əsasən əlyazma bitiklərə çəkilən miniatür bədizlərin Islamön-
cəsi nümunələri bitiklərlə bərabər yox olmuşdur, islamlaşma çağlarından 
sonrakı bədizlərinsə muzeylərdə saxlanan 
örnəklərinə görə, bu sənət türünün birdən 
ortaya çıxmadığını, bir gələnək əsasında in-
kişaf aşamasına keçdiyini düşünmək olur. 
Ön Asya miniatür sənətinin ilk və klassik 
nümunələrinin Azərbaycan şəhərlərində 
(Təbriz, Marağa) yaranmasını düşünənlər, 
adətən, XIV-XV əsrləri  nəzərdə tuturlar, 
ancaq bu, başlanğıc tarixi deyildi, mövcud 
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Elmi ədəbiyatda «heyvan üslubu» anlamında geniş 
işlənən animal style (ingilis), звериный стиль (rus) 
termini əvvəlki Bitiklərdə añ üslubu şəklində tərcü-
mə edilmişdir, ancaq bu deyimin türk dillərində añ 
yöntəmi kimi verilməsi daha doğrudur, çünki türkcə 

olan yöntəm (üslub) və añ (heyvan) sözləri nəzərdə tutulan anlamı daha 
dəqiq ifadə edir. Añ yöntəmli bədizlərdə gerçək və xəyal ürünü añlar va-
sitəsilə dünyanın təkrarolunmaz fantastik alqısı vardır və bu da cöx vaxt 
acımasız görüntülərlə verilirdi, həm də 
elə gözəlliklə verilir ki, bədizə baxan 
onun estetik təsirinin ovsununa düşür. 
Ancaq belə yöntəm birdən-birə ortaya 
çıxmadı, o formalaşana qədər minillər 
boyu gəlişən bədiz sənətinin bir qolu 
olaraq ortalıqda vardı, ancaq stilistik 
baxımdan simvolik tutumu hələ natura 
yönümlü idi. 

Añ yöntəmi bədizlərin «olmazsa olmaz» özəlliyi bundadır ki, bu 
tür bədizlərdə yaşam ağacı (dünya ağacı), at, sığır, oğlaq, keyik (daha çox 
təkə, maral), yırtıcı añlardansa börü, qaplan (daha çox aslan), yırtıcı quş, 
qrifon iştirak edir, bu tür bədizlərdə simgəlik (simvolizm) də önəmli yer 
tutur. Belə özəlliklərin bütün yönlərindən danışmaq üçün ayrıca araşdırma 
aparmaq lazımdır, burada isə məqsəd bu yöntəmin bir neçə önəmli cəhə-
ti, yarandığı məkan, onu yayan boylar və yayılma yönləri haqqında Urmu 
teoriyası üçün önəmli olan ümumi bilgi əldə etməkdir.  

Saqa añ yöntəmi sənətində ən geniş yayılan görüntü ayaqlarını altı-
na yığmış durumda təsvir olunan maral və təkə bədizləridir. Saqa kurqan 
kulturunda yer alan bu motiv həm ayrılıqda, həm də müxtəlif nəsnələrin 
üzərində bəzək detalı kimi istifadə olunmuşdur. Yüksək zövqlə işlənmiş 
bu sənət əsərlərindəki plastika, incə cizgilərlə qabarıq verilmiş ovqatın 
yaratdığı estetik alqı onlara baxan hər kəsi 
valeh edir. Özəlliklə, saqalar belə əsərlərdə 
maralın buynuzuna qıvrım dalğalı gözəl 
görüntü verməkdə bacarıqlı gələnək yarat-
mış, həmin gələnəyi Altaya və Avropanın 
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rabər mozaika gələnəyini də gətirmişdilər. Şəki Xan sarayında yapılan çox 
mükəmməl şəbəkə türü və ön divarın mozaika yöntəmi bunu deməyə əsas 
verir ki, Azərbaycanda keçmişdən gələn bir mozaika gələnəyi təcrübəsi 
olmuşdur. 

Gil qablar üzərində çə-
kilən naxış və süjetli bədiz-
lərdən öncəki bölmələrdə da-
nışmışdıq, buradasa  bunu da 
əlavə etmək gərəkir ki, Azər-
baycanda keramik qabın üzə-
rində süjetli bədizlər çəkmək 
gələnəyi də qədim çağlardan 
vardı. Örnəyin, Xanlar, Şah-
taxtı kurqanlarında 3 minil-
dən artıq yaşı olan bu qablardan birinin üzərindəki piktoqramda magik ri-
tual, digər qabdasa bir neçə əsrdən sonra yaranaıb «saqa sənəti» kimi tanı-
nacaq keyiklərə hücum edən yırtıcı añların (börü, aslan, quş) mükəmməl 
təsviri ustalıqla verilmişdir. 

Saqalar tunc, qızıl, gümüş 
qablar üzərində gündəlik etno-
qrafik yaşam səhnələrini bildirən 
bədizlər də yapırdılar. Örnəyin, 
Kuloba (1-2), Voronej (3) kur-
qanlarından bulunan bu bədizlər 
gerçək durumu fotoqrafiya kimi 
əks etdirir. Ancaq məsələ bura-
sındadır ki, belə bədizlərin daha 
qədimi Azərbaycanda (Hasanlu) 
idi, gələnək buradan aparılmışdı. 
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ayaqları qarnı altına yığılan uzanıq görkəmdəki stilistik özəllikdən danışan 
bir sıra uzmanlar bu türlərin yaranma yerini Ön Asiyanı sayırlar, daha 
doğrusu, bizim prototürk Atayurdu kimi verdiyimiz İkiçayarası və Güney 
Azərbaycanı göstərirlər.458  

Saqa çağından öncə Quzey Azərbaycanda da bulunan m.ö. II-I mi-
nillərə aid añ fiqurlarının artıq stilizə olunmuş örnəkləri görünməkdədir, 
belə ki, ortada dairə içindəki maral tam añ yöntəminə aiddir, asılqan kimi 
istifadə olunan metal at, maral, təkə fiqurları və bəzək üzərində marala 
cuman yırtıcı bədizlərindəsə añ yöntəminə keçid aşaması hiss olunur:  

Saqa añ yöntəminin Azərbaycanda gerçəkləşməsi üçün artıq bunun 
alt yapısı vardı, örnəyin, 4 minil öncəyə aid Şahtaxtı saxsı qabı üzərində 
təkə və onu parçalamağa yönəlik aslan, börü və yırtıcı quşlar təsvir olun-
muşdur, həm də çox gözəl sti-
lizə olunmuş sxematik bir yön-
təmlə. Bədizdə əks olunanlar 
añ yöntəmində iştirak edən 
varlıqlardır, bunu həmin yön-
təmin başlanğıcı da saymaq 
olar. Minillər boyu naturaya uyğun çəkilən añ bədizlərinin görkəmində 
sonralar stilizə olunmuş variantlar ortaya çıxdı, daha sonrakı aşamada 
bədizlərin stilizə olunması da abstrakt həddə çatdı, abstrakt simvollarsa 

                                                 
458 Артамонов, 1968,30-32;  Членова, 1984, 3.  
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güneyinə aparmışlar, çünki saqa sənətinin belə 
inciləri o ərazilərdəki m.ö.VI-III yüzillərə aid 
kurqanlarda görünür. Taqar kulturunda ayaqları-
nı altına yığmış maral motivi Yeniseydə yalnız 
m.ö.V əsrdə ortaya çıxır.456 Bu baxımdan, Altay 
yörələrində qayaüstü rəsmlərdə, Hun sənətində, 
Göytürk çağı anıt daşlar üzərində eyni türdə maral bədizlərinin türk sənəti 
üçün xarakterik olduğunu anlamaq olur.457 Bunu da bilmək lazımdır ki, 
añ yöntəmiin bu türü Azərbaycanda yaranmışdır. İlkin qaynağa və sonrakı 
yayılma yönünə işıq tutan və Saqa çağından da neçə əsr öncəyə aid qızıl 
falqa qırığı üzərində ayağı yığılı maral bədizi Ziviyədə bulunmuşdur.   

Yuxarıda deyildiyi kimi, bu saqa sənətində maralla yanaşı ayağını 
altına yığmış təkə bədizləri də vardır, az olsa da, orda-burda bulunur və 
bu gələnəyin Sibirə və Avropaya Ön 
Asiyadan aparıldığını göstərir. Örnək 
kimi saqa təkəsilə ekiztayı sayıla bi-
ləcək Batı Anadoluda (Efes) bulunan 
təkənin müqayisəsinə baxmaq olar. 
Keyik-maral bədizlərinin ayaqüstü və 

                                                 
456  Члeнова, 1981, 80-93. 
457 Ağasıoğlu, 2013, 34-36, «Daşmaral» bölümü. 
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kentavr (at adam) kimi yaratıqlar Ön Asiya xalqlarının mifologiyasında 
geniş yayılıb, tətbiqi incəsənətdə önəmli yer tuturdu. Təbii ki, belə yara-
tıqların bir qismi prototük mifologiyasında, dastanlarında da yer almışdı, 
hətta, bunlardan kəlləgöz, alnında bir buynuzu olan at (kıyat), qanadlı at 
(tulpar), qulyabanı kimi yaratıqlar türklərin özündə, kentavr ilə qrifon isə 
türklərlə bağlı yaranmışdı.  

Görünür, türk mifolo-
giyasında gündəlik həyatda 
gördükləri ağbaba, quzğun 
kimi leş yeyən quşların tim-
salında qrifon tipli bir yara-
tıq var imiş, çünki Rəşidəd-
dinə görə, türk dilində heç kimin görmədiyi qartal türündən yırtıcı toğrul 
quşu vardı, bu yırtıcı quşun adını M. Kaşğari də çəkir. Antik çağ yazarları 
da saqa (skit) boylarından danışarkən onların quzey qonşuluğunda hiper-
boreyalıların qızıllarını qoruyan qrifonlardan bəhs edirlər. Saqa añ yöntəmi 
maraldan sonra qrifona önəm verir, bu saqa gələnəyi də çox yayılmışdır. 

Etrusklar da bu yöntəmi İtaliyaya aparmışlar.Vulçidə m.ö.VIII əsrə 
aid sarkofaq üzərində yazıda an (añ), bartınaq sözləri diqqəti çəkir.459 Bu 
tarixdən 400 il sonra Taman yarımadası və İtaliyanın güneyində bulunan 
bədizlər də saqa-etrusk paralelliyinin davam etdiyini göstərir:                                          

                                                 
459 Yazı: «an bartnaqe: marke(s): tarne(s): ramtesk xaire al: tanaqvil tarnai, larth teini:»  
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artıq fantastik yaratıq bədizlərinin ortaya çıxmasına yol açdı. Göründüyü 
kimi, añ yöntəmi yarananacan müəyən təkamül yolu keçmişdir, ancaq bu 
yöntəmin ana xətti sayılan yaşamla ölüm arasında 
olan savaşın simvolik təsviri dəyişməmişdir. Yalnız 
yazla qış, yaşamla ölüm arasındakı qarşılaşdırma-
nın üslubu stilistik çalarlarla fərqlənir, bu da tətbi-
qi sənətdə 2-3 minil davam edən bir yöntəm üçün 
normal haldır. 

Qab-qacaq, yaraq-yasaq üzərində təsvir olunan añ yöntəmi bədizlər 
tikmə-toxuma nəsnələri üzərində də yer almışdır, bədizli xalı-xalçalarda 
at, buğa, keyik və maralın vəhşi añlar - qrifon, ən çox da aslan tərəfindən 
yaxalanma görüntüsü təsvir olunurdu. Örnəyin, burada verilən Dağıstan 
xalçasında maral-qrifon, XIV-XVII əsrlərə aid Təbriz xalçalarında aslana 
yaxalanmış keyik, təkə, sığır, 25 əsr öncəyə aid Pazırıq bəlgələrində maral-
qaplan, təkə-qrifon añ yöntəmi bədizləri vardır.     

Göründüyü kimi, ayrı-ayrı çağlara aid olan bu örnəklərin arasında 
minillərlə zaman fərqi vardır, ancaq ana xətt dəyişməz qalmışdır, deməli 
üzərində añ yöntəmi bədizlər olan 500 illik Təbriz xalçaları kimi, 2500 il 
öncə toxunmuşu da bugünəcən qalsaydı, eyni mənzərə ilə qarşılaşacaqdıq. 
Təəssüf ki, kurqan altında buz bağlamış layda salamat qalmış Pazırıq xalı-
xalçasından fərqli olaraq, Azərbaycan xalçalarının ömrü elə uzun olmayıb. 

Saqa incəsənətində gerçək añlarla bərabər mifik yaratıqlar da vardı, 
belə xəyal ürünü olan fantastik ximera, qrifon, əjdaha kimi müxtəlif vəhşi-
yırtıcı añların qatışığı kimi bır sıra zoomorf və kəlləgöz, dev kimi antro-
pomorf yaratıqlar, həm də añla insan qarışığı ilan-qız, sfinks (canalan) və 
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ortaya çıxması faktını gözardı etmək olmaz, belə ki, saqa boyları bu gələ-
nəyi doğuya apardığı çağda, etrusklar da (araz boyu) onu İtaliyaya apar-
mışdı və hər iki miqrasiyanın çıxış yeri Ön Asiya idi. Əslində, añ yöntə-
mimim qaynağını daha qədim çağlarda axtarmaq gərəkir, örnəyin, burada 
verilən yaratıqların tarixini mü-
qayisə etsək, təxminən 3000 il 
yaşı olan Ziviyə bədizilə oxşar 
motivi bildirən sumer (Ubeyd) 
bədizinin yaşı 4600 il, üzərində 
diz çöküb yalvaran adamın və 
aña cuman qrifonun bədizi olan 
möhürün yaşı 3300 il olduğunu 
görmək olar, yəni İkiçayarasın-
dan Urmu gölünə tərəf gəldikcə 
bədizlərin yaşı azalır, saylarısa 
çoxalır. Artıq burada Mana və 
Mada, eyni zamanda Saqa çağı 
bədizləri ortaya çıxır. Bunun örnəklərini Ziviyə, Saqqız, Hasanlu, Marlik, 
Amlaş və başqa yerlərdə tapılan nəsnələr, özəlliklə qızıl-gümüş qablarda 
görmək olur, uzmanlara görə añ yöntəmi burada təkmilləşmişdir. 
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Tətbiqi incəsənətdə saqa-etrusk paralelliyini əks etdirən örnəklər 
çoxdur.460 Pazırq xalısındakı qrifonla etrusk qrifonu arasındakı bənzərlik 
göz qabağındadır. Yırtıcı quş başlı və qanadlı aslan kimi təsvir olunan 
qrifonlarla yanaşı, yalnız qanadlı aslan və insan başlı aslan kimi təsvir 
olunan yaratıqlar da vardır, bunların sırasında ximeranın bacısı sayılan 
qadın başlı qanadlı aslanlara sfinks deyilir. Buradakı daha qədim Ziviyə 
yaratıqları sırasında görünən sfinkslə etrusk bıçağı dəstəyində olan sfinks 
də eyni türdədir, ayağı altında dairəvi etrusk yazısı da arslan sözü ilə bitir.  

Ziviyə dəfinəsi (m.ö. IX-VIII) haqqında bilgi verən A. Qodar añ 
yöntəminin yaranma yerini Mada hesab edir, gələnəyi Avrasiya çöllərinə 
yayan boylarsa saqalar idi. B. Piotrovski də Melqun və Kelermes kurqan-
larından çıxan möhtəşəm görkəmli qızıl akinak qınlarının hazırlanmasında 
Saqqız dəfinəsi nəsnələrəinin təsiri olduğunu yazır.461  

Saqa bədizlərinə xas olan añ yöntəminin mənşəyi haqqında iki fikir 
vardır: bəzi uzmanlar saqa boylarının Mana eli çağında Azərbaycana gə-
lib Ön Asiya mənşəli añ yöntəmini burada mənimsədiyini düşünür, bəzi-
lərisə belə təsirin mümkün olmasını inkar etməsə də, onun yaranmasını 
tunc çağı Karasuk kultutu ilə bağlayır. Ancaq bu tür bədizlərin m.ö. I mi-
nilin əvvəlində eyni çağda həm doğuda (Altayda), həm batıda (İtaliyada) 

                                                 
460 Bunların bir qismi «Etrusk-Türk bağı» bitiyində verilmişdir (Ağasıoğlu, 2011). 
461 Пиотровский, 1962, 25. 
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kimi qələmə verir, halbuki uzmanlar bu fikirdədir ki, m.ö. II-I minilin qo-
vuşuğunda, yəni saqaların tarix səhnəsinə çıxdığı, añ yöntəminin gəlişdiyi 
çağlarda İran və Hindistanda məskunlaşan ari (hindiran) tayfaları özlərilə 
təsviri sənət gələnəyi gətirməmiş, belə gələnəyi burada mənimsəmişlər.463   

Bizans qaynaqları skitləri minil boyu 
türk boyları kimi vermişdir, Atillanı yaxın-
dan görmüş yunanlı elçi Prisk əsərində bir 
neçə dəfə hunları skit, Atillanı möhtəşəm 
skit kralı adlandırır.464 F.Simokatta yazır 
ki, Xosrov romalılara «hun işi» kimi qızıl 
bəzəkli qablar göndərdi. 465  Añ yöntəmli 
bədizlərin hunlarda davam etdiyini göstə-
rən belə bəlgələr çoxdur.  

Beləliklə, prototürk boylarının bir incəsənət türü kimi Atayurdda 
ərsəyə gətirdiyi añ yöntəmli bədiz gələnəyini Azərbaycan üzərindən doğu 
və quzey bölgələrə aparmışlar. Azərbaycanda bu yöntəm həm də buradakı 
Hasanlu (bayram mərasimi) və Marlik qabları (4 mövsüm, bax: I Bitik, 
130, «Keçinin nağılı») kimi süjetli bədizlərin gəlişməsinə yol açmışdır. 

                                                 
463  Луконин, 1977, 18;  Раевский, 1985, 89-90. 
464  Priskos, 1995, 24. 
465  Симокатта, 1957, V. XIV.10. 

 257 

Añ yöntəmi sənət əsərlərinin ortaya çıxması, gəlişməsi Ön Asiyada 
başlasa da, buradan doğu və quzey yönlərə miqrasiya edən boylar getdik-
ləri bölgələrdə bu tür bədizlərə yerli özəlliklə daha mükəmməl görünüş 
verməyi başarmışlar. Bu baxımdan, Avrasiya çölləri boyunca bir neçə lo-
kal añ yöntəminin ortaya çıxması doğaldır, çünki Güney Sibirdən Doğu 
Avropaya qədər uzanan çöllər saqa boylarının at oynatdığı bölgələr idi, 
ona görə, belə sənət əsərləri Altay yörəsində, 
Qazax elində ortaya çıxdığı kimi, Azov ya-
xası bölgələrə səpələnmiş saqa kurqanlarında 
da bulunur. Güney Sibirə daşınan añ yöntəmi 
buralarda unikal gəlişmə aşamasından keçdi, 
gerçək və fantastik añların təsvir olunduğu 
bədizlərdə fantastik, bəzən qəddar, ancaq hə-
qiqətən heyranedici «vəhşi gözəllik» alqısını 
yaradan səhnələr vardır. Bu gözəlliyi bəzək 
kimi qab-qacaq, yaraq-yasaq, məişət, toxuma 
nəsnələri üzərinə yapırdılar, dağa-daşa həkk 
edirdilər, bədənlərinə də bu tür döymə (tatu) 
döydürürdülər.  

Sonralar skit (saqa) bölgələrinə çevrilən Qara dənizin quzeyində 
skitöncəsi kərtmə basırıq arxeoloji kulturunda añ yöntəminin işartısı belə 
olmadığını sərgiləyən tədqiqatları, uzmanların bu məsələ ilə bağlı yorum-
larını şərh edən D.S.Rayevski yazır: «Beləliklə, tunc sağının sonundakı 
kərtmə (srubnoy) basırıq dönəmində Qara dənizin quzey sakinləri təsviri 
sənətin gerçək mənasında - incəsənətdən xəbərsiz idilər».462 Ön Asiya 
tətbiqi sənət növlərini İtil çayı, Qafqaz üzərindən Güney Avropaya aparan 
skitlər burada yunan kaloniyalarındakı ustaların yardımı ilə Ön Asiya və 
Sibir añ yöntəminin «avropa tipini» yaratdılar.  

Hər halda, Ön Asiyadan bu gələnəyi yeni bölgələrə akad-asur və ya 
urartu boyları aparmamışdı, çünki nə Güney Sibirdə, nə də Doğu Avropa-
da bu xalqların izi yoxdur, ancaq həmin ərazilərdə saqalardan sonra da 
davamlı olaraq türklər (hun, avar, göytürk, xəzər və b.) görünməkdədir. 
Bu gerçək durumu gözardı edən Avropa tarix elmi skitləri irandilli xalq 

                                                 
462 Раевский, 1985, 90.  
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Təcrübəli otaçılar psixoterapik yöntəmlərlə xəstəyə özünəinam təl-
qin edir, özgüvən ovqatı yaradırdı, bəzi otaçılar qorxunu çıldağla götürə 
bilirdi. Minillər öncə ortaya çıxmış zəlidən istifadə etmə, qanalma, küpə 
salma kimi türkəçarə yöntəmlər hələ də davam edir. Keçmişdə astral bilik 
və doğa qanunlarını yozma bacarığı əldə etmiş qamlar (sonrakı maqlar) 
da toplumun sağlıq problemlərilə məşğul olmuşlar, doğuya köçən türklər 
də otaçılıq gələnəyini oradakı yerli şamanizmlə qovuşdura bilmişlər. Hər 
boyun içində bir-iki soya məxsus otaçı nəsli yetişirdi, özəl otaçı biliyi soy 
içində nəsil-nəsil ötürülür, toplum tərəfindən belə ailə «ocaq» sayılırdı.    

El otaçılığını biokimya, fizioterapiya, psixoterapiya, cərrahi və diet 
yöntəmlərilə profesional icra edən, hər kəsin bilmədiyi, bacarmadığı özəl 
bilik və bacarığı olan otaçılara xalq arasında inam və hörmət vardı. Tarix 
boyu xalqın çöpçü, sınıxçı, mamaça kimi otaçılara ehtiyacı olmuşdur. Belə 
peşə sahibləri sırasında saxtaları olsa da, gərəkli sənəti nəsillikcə davam 
etdirən bacarıqlı gerçək otaçılar da çoxdur.467  

Sonralar añçılıq təsərrüfatı yaranıb inkiçaf etdikcə añçı boyların da 
içində xəstələnmiş, sümüyü sınmış, dabağ olmuş añları sağaltmağı baca-
ran otaçı «veterinarlar» yetişirdi. Eyni zamanda añlarla yaxın təmas onların 
yaşamından bəzi olquları öyrənməyə imkan verirdi. Örnəyin, arının sanc-
masından, mumu və balından müalicə türü kimi yararlanmışlar, belə ki, 
ağız boşluğunda yaranmış yaranın, mədə-bağırsaq, qara ciyər və ürəklə 
bağlı xəstəliklərin müalicəsində baldan istifadə olunur, balla zəifliyin və 
başgicəllənmənin qarşısı alınırdı, arı sancması ilə oynaq və əzələdə yara-
nan yel xəstəliyi müalicə olunurdu. Otaçılıq kulturundakı bu durum həm 
də onu göstərir ki, oturaq türklərdə arıçılıq təsərrüfatının tarixi qədimdir. 

Tibdə elmi-texniki imkanların artmasına baxmayaraq, son zamanlar 
bir çox ölkələrdə xalq təbabətinin əhəmiyəti vaxtaşırı gündəmə gətirilir, 
Azərbaycanda da bu yöntəmlə müalicə mərkəzləri açılır, demək olar ki, 
artıq gündəlik yaşama yansıyan otaçılıq yenidən sağlıq kulturuna daxil 
olur. 

                                                 
467 Özümlə bağlı bir olay: Təxminən 35-40 il öncə tez-tez qulunc olurdum, ağrı bəzən o 
həddə çatırdı ki, nəfəs ala bilmirdim, doktorların verdiyi dərmanlar, vurduğu iynələr və-
ziyəti dəyişmirdi. Bir gün Şərurdan yaşlı bir otaçı kişi gətirdilər, balaca bizlə kürəyim-
dəki damarları qanatmadan bir neçə yerdən deşdi. O gündən canım quluncdan qurtarıb.  
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7. ETNİK KULTUR 

Türk etnosunun etnoqrafiya tarixində musuqi, geyim və yemək kul-
turunun yanısıra xalq təbabəti, xalq təqvimi, xalq meteorologiyası, xalq 
metrelogiyası kimi o qədər çeşidli etnik kultur alanı var ki, hamısından 
sistemli şəkildə söhbət açıb yorum vermək üçün bir neçə ayrıca samballı 
bitik yazmaq gərəkir, bu nədənlə bəzi mövzulara burada kiçik bölmələr 
ayırıb özətlər yöntəmilə yorumlar verilmişdir. Etnik kulturun alt yapısını 
təşkil edən gələnək-görənəklər, əxlaq-davranış, ağsaqqallıq, qonşu-qonaq 
münasibəti, etnik stereotip kimi etnik atributlar tarix boyu türk törələrilə 
nizamlanmışsa, türk boylarının yaşam və inanc türündən, yaşadığı ilkin 
və ikinci Atayurdların yerləşdiyi məkanın regional mədəniyətindən qay-
naqlanan etnik kultur özəllikləri də daxili konservativliyi ilə gündəmdə 
qala bilmişdir.    

Arxeoloji qazıntılar və yazılı qaynaqlar Azərbaycan türklərinin zən-
gin hamam kulturu olmasını göstərir, özəl qızdırma sistemi, su deposu, 
tikinti yöntəmilə seçilən türk hamam gələnəyi geniş yayılmışdı, kiçik bir 
şəhərdə onlarla hamam olurdu. Bu durumu dəyərləndirmək üçün son əsr-
lərəcən Avropada çəlləkdə çimənləri və ən mədəni ölkə sayılan Fransada 
kralların yaşadığı saraylarında ayaqyolu olmadığını xatırlamaq kifayətdir. 
Müqayisədən də göründüyü kimi, türklər təmiz gigienaya və sağlamlığa 
böyük önəm vermişlər. 

Ən qədim çağlardan xalq təbabəti (folk medicine) ilkəl insanların 
yabanı añlar kimi instinktlə özünü müalicə etməsilə başlanmış, zəhərlən-
məyə qarşı tədbir alma, doğum vaxtı gərəkən yardım, ağrını kəsmə, xəs-
təni, yaralını sağaltma yöntəmləri zaman-zaman təkmilləşmiş, dərman 
hazırlama bacarığı inkişaf etmişdir. Müəyən xəstələrin bəlli bitkilərlə şəfa 
tapması (fitoterapiya) gələnəyi qədimdən bəllidir, elə türkcə otaçı sözü də 
sonralar başqa dillərdən alınma həkim, loğman, doktor kimi yabançı söz-
lərin əvəzində «otla müalicə edən» anlamı ilə bağlı yaranmışdır, xalq ara-
sında otaçı yöntəminə də türkəçarə deyilir.466  

                                                 
466  Bu baxımdan, iki yabançı (xalq təbabəti, türkəçarə) deyimin otaçılığ kimi bir türk 
sözü ilə əvəzlənməsi haqqında düşünmək olar. 
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duz (Merkuri), Ağaç ulduz (Yupiter), Qonur, Toprak ulduz (Saturn), Ço-
ban aldadan, Dəmirqazıq, Altınqazıq (Qütb ulduzu) və sair şəkildə işlə-
nən planet adları vardır. Yunanların Afrodita, latınların Venera adlandır-
dığı tanrıcaya etrusklar da Anadoludan apardıqları adla Turan deyirdilər, 
simgəsi də turna (durna) idi.468  

Uyğur və göytürk kağanlarının Günəş və Aydan kut alması diqqəti 
çəkir: Ay tanrıda kut bulmuş Külüg Bilgə, Ay tanrıda kut bulmuş Alp Bil-
gə, Ay tanrıda kut bulmuş Alp Külüg Bilgə kağan. Hun xaqanı (şanyu) 
məktubunu bu sözlərlə başlayır: «Göy-Yer doğan, Günün-Ayın hunlara 
şanyu seçdiyi».469  Güney Azərbaycanın Zikertu mahalında üç minil öncə 
Aykan bölgəsi, Part çağındasa Əfqanıstanın quzeyində Ayxanım məbədi 
vardı. İki minil öncə romalı tarixçi Pomponiy Melanın bir bozqır boyuna 
yönəlik yazdığı «gü n a yk o kr a t um en » deyimində «Gün-Ay, Gök-Yer-
atumen» və ya «Gün-Ay-Gök yaratu-men» tərkibi seçilir. 470  

Gün, Ay kimi kosmonimlərin çağölçü bildirən sözə çevrilməsi ən 
azı 6-7 minil öncə prototürklər arasında gerçəkləşmişdir, ona görə də türk 
dillərində təqvimlə bağlı gün, ay, il (yıl) sözlərinin işlənmə tarixi qədim-
dir, qədim türkcədə kün ortu, tüş (günorta), tün-kün (gecə-gündüz) deyim-
ləri vardır. Türk etnosunun yön, zaman-məkan, hal-vəziyət və hava duru-
mu orientasiyası baxımından gün sözü önəmlidir. Belə ki, cəhət bildirən 
güney (cənub), gündoğan (doğu, şərq), günbatan (batı, qərb) terminləri 
bu sözlə yarandığı kimi, vaxtla bağlı gün çıxdı, gün batdı, günorta, gün-
düz deyimləri də gün sözünə dayanır.471 Azərbaycan türkcəsində çağlıq 
ölçüsü bildirən gün, ay, il, dünən, yarın, bugün, gecə, ertən, alatoran, dan 
söküləndə «12 añ ili», gecəyarı, və sair bu kimi söz və deyimlər işlənir. 

Əksər türk dillərində gün, ay, il sözləri kimi, ilin fəsillərini bildirən 
yaz, yay, küz, qış sözlərinin işlənməsi də onların prototürk çağında böyük 
köç olaylarından öncə yarandığını göstərir. İlin 4 fəsilə (qış, yaz, yay, küz) 

                                                 
468  Ağasıoğlu, 2011, 43-44. 
469  Donuk,1988, 78. 
470  АИОСК, 228. 
471  İslamaqədər azər türkcəsində hava durumu Gün sözü ilə bəlirlənirdi. Qazax dilində 
bügün kün jaksı (bugün hava yaxşıdır) kimi deyimləri azər dilində ərəbcədən alınan ha-
va sözü sıxışdırır: ayaz gün, açıq gün, tutqun gün, dumanlı gün əvəzinə, artıq hava aya-
zıdı, açıq//tutqun//dumanlı hava deyilir. 
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Əkin-biçin və añçılıqla uğraşan insanları havanın durumu çox ilgi-
ləndirirdi, çünki onları barındıran təsərrüfatın taleyi bundan asılı idi. Hələ 
ilkəl insanlar yaşam durumuna təsir edə bilən təbiət hadisələrinin səbəbini 
öyrənmək üçün bəsit müşahidələr aparırdılar, illərlə təkrar olunan atmos-
fer olaylarına bitki və añların reaksiyası diqqətlə izlənir, onlarda dəfələrlə 
gördükləri sıradışı hərəkətlər öyrənilirdi. Səma cisimləri hərəkətinin çağ-
məkan daxilində öyrənilməsi, olayların başlanma vaxtı haqqında müəyən 
biliklərə yiyələnə bilinməsi sonucu olaraq, doğadakı isti-soyuq, yağış-qar 
və külək kimi doğal olaylarla bağlı əsrlərlə sınaqlardan keçə-keçə forma-
laşan bilgi xalq meteorologiyası adlanır. Bu sahədə öngörmə adlana bilən 
böyük təcrübə də əldə olunmuşdur, örnəyin: 

Nərgiz gülü zanbağ açmasa, turşəngin yarpağı büzüşsə, zəng çiçəyi 
üzü aşağı dayansa, ışıldaquş parlaqlığını itirsə, qarğalar çay sahililə uçsa, 
ağcaqanad və birə fəallaşsa, xoruzlar gün batandan sonra banlasa, pişiklər 
xeyli yuyunub bir küncə çəkilsə, itlər qumda eşələnsə, davarın içində mü-
əyən hərəkətlilik (təlaş, çobandan qaçma, quyruğunu titrətmə) başlansa, 
arılar çölə çıxma vaxtı pətəkdə qalıb vızıldaşsa, belə əlamətlərin hamısı 
yağış yağacağını bildirir. Yaxud keçilər yatarkən ayağını uzadırsa, hava-
nın istiləşəcəyinə, ayaqlarını altına yığırsa, havanın soyuyacağına işarədir, 
arı yuvasının ağzını mumla bağlayırsa, dələ qoz ehtiyatını daha çox topla-
yırsa, dovşanın tükü qalındırsa, buğda zəmisi hündür olmasa, həmin ilin 
qışı sərt keçəcək. Qışın sərtliyi qoyunların çox otlaması ilə, onların yatar-
kən bir-birinə sıxılması ilə də bilinir, qoçun ağ qoyuna tərəf getməsi qışın 
uzun, qara qoyuna yaxınlaşması isə qışın qısa olmasından xəbər verir.  

Artıq ayrıca elm sahəsinə çevrilən meteorologiya ilk yarammış elm-
lərin başında gələn astrologiyadan çox yararlanmışdır, Göy cisimlərinə 
görə öngörülər, yorumlar astroloji bilgiyə dayanır, həm də xalq təqvimi 
(elçağlıq) və xalq metreologiysı (elölçü) kimi sahələrin təkmilləşməsinə 
yol açır. Türklərin elçağlıq sistemində işlənən terminlərin çoxu kosmoni-
miya ilə bağlı olduğundan, ötəri də olsa, öncə göy-səma cisimlərinə aid 
sözlərə baxmaq gərəkir. Göy (səma) anlamında qədim türk yazılarında 
evrən, gök, qalıq (saxa dilində xallān), teñri sözləri işlənmişdir. Çuvaş 
dilində tübe (təpə), altay, tuva, xakas kimi doğu türk dillərində daha çox 
teñir, digər türk dillərində isə göy (gök, kük) sözü işlənir. Türk dillərində 
Çolpan, Çoban ulduzu, Sevit (Venera, Zöhrə), Od ulduz (Mars), Suv ul-
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duruma dayanıq çiçəkay adlanması nə qədər xoşdursa, Anadolu türk dia-
lektlərində apreldən sentyabra qədər sıralanan açaray, gülayı, bozaran, 
biçimay, derimay (yaysonu), verimay adları da o qədər gerçək anlamlara 
köklənmişdir. 

Azərbaycanda tarix boyu yaşamda iki fərqli təsərrüfat türünün ol-
ması çağ ölçülərinə fərqli baxışlar formalaşdırmışdır, belə ki, əkin-biçin 
adamı və ya bostançı iyul, avqust aylarına qorabişirən, quyruqdoğan 
adını verirsə, gününü añçılıqla keçirənlər çağ kəsimlərinə başqa gözlə 
baxırlar, örnəyim, xalq yazıçısı  Əzizə xanım Cəfərzadə ay-gün adlarını 
sadalayan qoyunçu Rza kişidən eşitdiklərini belə qələmə almışdı: döl ayı, 
dölardı (noyabr), qarabasan (dekabr), böyük çillə (yanvar), kiçik çillə 
(fevral), bozay (mart), ona alaçolpan və ya alaçapan da deyirlər, körpə 
(aprel), əmlik (may), yaz (iyun), yaylaq (iyul, avqust), küz (sentyabr); gün 
adları: xas günü, xasa günü, duz günü, tək günü, süd günü, ayna, adna 
günü.472 Həftənin günlərə bölünməsi türk dillərində sonralar yarandığı 
üçün ortaq adlar yoxdur: 

Azər türkcəsi Karaimcə (Krım) Balkarca Çuvaşca 
birinci gün başkün baş kün tuntikun 
ikinci gün ortakün geürge kün Itlarikun 
üçüncü gün qankün baraz kün yunkun 
dördüncü gün kiçi aynekün orta kün kesnernikun 
beşinci gün aynekün bayram kün ernekun 
altıncı gün 
bazar 

yexkeçyə (şabbat) 
kün 

şabat kün 
ıyq kün 

şamatkun 
vırsarnikun 

Hər bir xalqın etnoqrafiya tarixində uzunluq (məsafə), alan (sahə), 
çağ (zaman), tutum (həcm) və çəki ölçülərini bildirən sözərin varlığı etnik 
kultur göstəricisi kimi diqqəti çəkir. Dildə say və sıra sayı sisteminin (bir, 
birinci, iki, ikinci), həmçinin, ölçü bildirən bəzi sözlərin yaranması pro-
todil çağında başlanmışdı. «Neolit inqilabı» bu sahənin daha inkişaf etmə-
sinə təkan verdi, çünki artıq əkinçilik-añçılıq təsərrüfatında alınan ürünün 
dəqiq hesabını aparmağa ehtiyac yaranmışdı. Sonralar ticarətin ortaya çı-
xıb artması, şəhər və ölkələr arasında əlaqələrin genişlənməsi öncə proto-
türk ulusunun daxilində, sonralarsa uluslararası alanda ölçü vahidlərinin 
                                                 
472 Cəfərzadə, 2001, 175. 
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bölünməsini mənimsəyən  azər türkləri onları üçər daxili bölgülərə ayırır, 
örnəyn, 21 dekabrdan 20 martacan davam edən qış fəsili belə sıralanır: 
40 gün Böyük Çilə, 20 gün Kiçik Çilə, 30 gün Boz Ay. 

Ay adlarına baxmaqla hansı türk xalqının yaşamında hansı təsərrü-
fat türü olduğunu öyrənmək olur, örnəyin, xakas dialektlərində ay adları 
sırasında ayı ovunun başlanmasını bildirən azıq ayı, şum vaxtını bildirən 
xıra tartçan, tarlaq ayı, biçinlə bağlı ot ayı, orqax (oraq) ayı, məhsul yı-
ğımı ilə bağlı xıra kisçen, yurtü alçan ay, pyözik ayı, kırım-tatar dilində 
saban ay, oraq ay, arman (xırman) ay, başqord dilində habanay (sabanay), 
urağay, çuvaş dilində aka uyăxĕ (əkin ayı), ută uyăxĕ (biçin ayı), çurla 
uyăxĕ (oraq ayı), avăn uyăxĕ (taxıldöymə ayı), qaquz dilində də kirez ay, 
orakay, harmanay, çevizay kimi ay adları işlənir.  

Örnəklərdən də göründüyü kimi, bəzi ay adları əkin-biçinlə, bağ-
bostan ürünlərilə bağlı yaranmışdır, özəlliklə, oraq ayı bir çox dillərdə 
işlənir, bu isə Ön Asiyadan aparılan qədim əkinçilik yaşamının ayrı-ayrı 
türk bölgələrində davam etdiyini göstərən etnoqrafik bəlgədir. Bürc ad-
ları sırasında Oğlaq bürcü olduğu kimi, qədim türklər oğlaqay (yaz), uluğ 
oğlaqay (ilk yay) adlarını da işlətmişlər, bugün añçılıq yaşamıyla bağlı ay 
adı qırğızlarda teke, altay dilində koçkor və sıqın, saxa dilində kulun tutar 
ıy, koç ıy kimi ay adları vardır. Çağ axarında ölüb-dirilmə olqusu Yeni ilin 
yaz çağına düşür, bu çağın da simvolu olan təkə-oğlaq kosmik dönərgənin 
zoomorf modelidir. Yuxarıdakı bölmələrdə türk piktoqramlarında, saqa-
hun və başqa türk boylarının tətbiqi sənət örnəklərində oğlaq (təkə, maral, 
keçi, qoç) bədizlərindən söhbət açmışdıq, V Bitikdə oğlağın türk kosmik-
astral sistemində tutduğu yerin önəmindən bəhs olunur, buradasa onun 12 
añ ilində, bəzi ay adlarında keçməsi vurğulanır.  

Xakaslar at yarışlarının başlanmasını çarık ayı adı ilə bəlirləyirsə, 
çuvaşlar əcdadlarını yadetmə və qurban vermə törənləri keçirilməsi anla-
mında yupa uyăxĕ, çuk uyăxĕ ay adlarını işlədir, qaraçaylılarda Nikkol ay 
(Nikolay ayı), Abıstol ay (Apostol ayı) kimi ay adlarısa keçmiş xristianlıq 
inancından xəbər verir, qaqauzlarsa xristian olmasına baxmayaraq, qədim 
türk inancına köklənmiş Xızır-İlyasla bağlı may ayını Hederlez adlandı-
rırlar. Hava durumu, fəsil iqlimilə bağlı xakas dilində kiçiq sooz ayı, kiçig 
xırlas ayı, uluq xırlas ayı, Krım karaimlərində yaz, kuz, qış, qaraqış, axıska 
türklərində karakış ay adları vardır. Aprel ayının qaqauz dilində gerçək 
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boyunca davam etmişdir. Qonşu xalqların dilinə çoxlu türk yemək adının 
keçməsi də türk yemək kulturunun zənginliyilə bağlıdır.  

Xalqları bir-birindən fərləndirən görənəklərdən biri də geyim-kecim 
türləridir, hətta bəzi boyların qarapapaq, qaradonlu, şişpapaq kimi adları 
geyim türünə uyğun yaranmışdır, bəzən də geyim türü eyni etnosun yaxın 
boyları arasındakı fərqi bildirir, yəni birinin geyim-kecimi onun hansı boy-
dan olmasını göstərir, qadınların yaş həddi və sosial durumu da onun ge-
yimində əks olunurdu. Türk etnoqrafiyasında toxuculuq sənətinə, tikişə 
və geyim-kecimə böyük önəm verilmişdir, qılıq-qiyafətə həssas yanaşıb 
«gözəllik ondur, doqquzu don» deyiminə köklənən türk qadınlarının ge-
yim çeşidləri daha zəngindir. Xanımlar gözəl və təravətli görünmək üçün 
sürmə, ənlik, vəsmə və xınadan istifadə edirdilər. Türk etnosunun qədim-
dən gəlişmiş geyim kulturu vardı və bu nədənlə bütöv Avrasiya məka-
nında türklərlə kontaktda olmuş xalqların dilinə keçən geyim adları kimi, 
bugün dünya xalqlarının dilində işlənən tekstil sözü də toxuculuqla bağlı 
tikmə (tikiş) sözündən yaranıb yayılmışdır. 

Qədim türk boylarının tarixinə işıq tutan etnoqrafik bəlgələrdən biri 
də bulqar türklərilə bağlı bir çox xalqın dilində işlənən bulqarı kürk kimi 
bəzi geyimlərin etnonimlə adlanmasıdır. Belə ki, m.ö. I əsrdə qalların di-
lində, orta əsrlərdə Bizansda plaşın saqa, saqula, daha sonra avar dilində 
kürkün saqula adlanması qədim saqaların geyim türündən xəbər verir.474 

Azərbaycanda atçılıqla bağlı m.ö. II minildə ortaya çıxan şalvar geyimi 
atlı türk köçlərilə Çindən ta Avropaya qədər yayılmış, sonucda şalvar bir 
sıra xalqın geyim kulturuna, şalvar sözü də dilinə daxil olmuşdur.   

Azərbaycan ən qədim çağlardan öz zəngin musiqi kulturu ilə seçil-
miş, bir çox qonşu xalqların da musiqi gələnəyinə örnək olmuşdur. Çalğı 
alətlərindən tutmuş xalq mahnılarına, mərasim nəğmələrinə, muğam və 
aşıq sənətinə, oyun havalarına qədər müxtəlif sahələri əhatə edən musiqi 
kulturunun da qaynağı Ön Asiyadır. Göründüyü kimi, Urmu teoriyası bu 
sahədə də önəmli bəlgələrlə ortaya çıxır, belə ki, qırğız musiqi uzmanı 
Ç.T.Umetaliyeva-Bayaliyeva bu sahədə araşdırmasının sonucu olaraq, 
qırğız musiqisi qaynağının da Ön Asiyaya bağlandığını yazır.475  
                                                 
474  Равдоникас, 1990, 123. 
475 Уметалиева-Баялиева, 2008. 
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sistemə oturmasına yardım etdi. Bu çağlarda ölçü-biçimlə bağlı bir neçə 
türk sözü qonşuluqda başqa qədim dillərə keçdi və belə sözlərin bir qismi 
xalqdan-xalqa ötürülərək günümüzəcən gündəmdə qaldı. Örnəyin, türkcə 
qab sözünün ölçü vahidi kimi işlənməsi vaxtilə het, urartu dillərinə keç-
mişdi, qab sözünün özü də sumer, etrusk dillərindən tutmuş ingilis dili-
nəcən bir çox dildə görünür.  

Bir çox ölçü bildirən sözlərin etimologiyası göstərir ki, onların ya-
ranmasında bənzətmə və müqayisə yönlü anlam qabarıq olmuşdur.473 Bu-
gün ayrıca elm sahəsi kimi formalaşan metrologiya minillər öncə gündə-
mə gəlmiş xalq metrologiyası (elölçü) yöntəmlərinin standartlaşması ilə 
yaranmışdır. Azərbaycan türkcəsində elölçü vahidləri kim işlənən qarış, 
qulac, baş, ovuc, dirsək, addım, arşın (0,71 m), ağac (7 km), udum, qur-
tum, damcı, qaşıq, qab, kasa, tuluq, çuval, xaral, top, torba, ətək, qucaq, 
gün, ay, il, təngə, ağça, tərəzi, qapan, qantar, çəki daşı və başqa bu kimi 
sözlərdən uzunluq, çağ, dəyər, müxtəlif ürün, maye və başqa nəsnələrin 
ölçüsünü və ağırlıq bildirən ölçü-çəki alətlərini ifadə etmək üçün istifadə 
olunur. Göründüyü kimi, burada ölçü vahidi kimi bədən üzvündən tutmuş 
qab-qacağa qədər müxtəlif vasitələrdən yararlanma olqusu vardır.  

Etnik kulturun çeşidli türləri içində önəmli yeri olan yemək kulturu 
qədim insanların yığım çağından ürətim çağına keçəndən sonra başlansa 
da, şişlık (kabab) kimi ilkin yemək türlərindən bəziləri 10 minil boyunca 
dəyişməmişdir. Türk toplumunda yemək kulturuna özəl münasibətin ol-
ması törə gələnəyində yer alan «çörəyi tapdalama», etibarlı dostluğa yö-
nəlik «duz-çörək itməz» kimi deyimlərdən də görünür. 

Türklərin doğaya köklənən yaşamı yemək-içmək türlərinin ekoloji 
baxımdan təmiz, sağlıq baxımından yararlı olmasına nədən olmuşdur, belə 
ki, təkcə qımız içkisi mədə-bağırsaq, vərəm xəstəliklərinin qarşısın alan 
içkidir. Azərbaycan türklərinin yemək kulturu ona görə zəngin və çoxçe-
şidlidir ki, yerli protoazər türk boyları ilə zaman-zaman bura qayıdan 
bozqır türk boylarının mətbəx özəlliklərinin qovuşması burada iki minil 
                                                 
473 Bu doğrudur ki, bütün ölçü-biçim bildirən sözlər müqayisə yöntəmilə yaranmışdır, 
ancaq dildə buğda boyda, fındıq boyda, yumurta boyda, tük boyda, dağ boyda kimi 
bənzətməli ölçəklər gerçək anlamda deyil, məcazi mənada işlənir. Sürətlə bağlı ansızın, 
qəfil, ildırım kimi, asta, yavaş türlü sözlər və az-uz, az-çox kimi qeyri müəyən saylar da 
konkret ölçü bildirmir. 



266 267
 268 

simli (telli) alətlərin mizrabla, zərblə, barmaqla və kamanla çalına bilən 
çoxlu türləri yaranmışdır. Qədim Azərbaycanda daş-qaya, qab-qacaq üzə-
rində təsvir olunmuş qaval-nağara, tütək-zurna, kaman-saz görüntüləri 
vardır.  

Güney Azərbaycanda Cığa-
mış yaşayış məskənindən üzərində 
m.ö. III minilə aid edilən çalğıçılar 
dəstəsi çizilmiş bir daş tapıldı.479  
Bu daşdakı təsvir o çağın reallığı 
və yüksək sənət nümunəsi olması 
ilə seçilir, ancaq onun dəyəri təkcə 
bu özəlliyi deyil, həm də etnik kultur tarixi üçün daşıdığı önəmli bəlgə və 
bilgi yüküdür. Bu bədizdə Azərbaycanın qədim çalğı alətlərindən qoşa-
nağara, cəng, qarazurna və saxsı qablarda çalan musiqiçilər qrupu, başqa 
sözlə, dünyanın elmə məlum ən qədim «orkestri», eləcə də eynən bugünkü 
xanəndələr kimi əlini qulağının dibinə qoyub mahnı ifa edən müğənni də 
təsvir edilmişdir. Bu tapıntı sayəsində qədim musiqi mədəniyətimiz, çalğı 
alətlərimiz, ifaçılıq, vokal sənətimiz haqqında müəyən təsəvvür əldə etmiş 
oluruq. Musiqişünas Rafiq İmraniyə görə, o çağın musiqi mədəniyəti yük-
sək səviyədə imiş, amerikalı uzmanların üzə çıxarıb çözə bildiyi sumer 
notlarında ifa olunan musiqidə profesionallıq vardır və səs sistemi Azər-
baycan musiqisinə uyğun gəlir, bu nədənlə demək olar ki, Azərbaycan 
muğamının qaynağı 
sumer nusiqi mədəni-
yətinə dayanır.480  

Qırğız xalqının 
etnik özəyini Taqar-
Taştık kulturu daşıyı-
cılarına bağlayan və 
doğru olaraq, onların 
                                                 
479  Bu tapıntı haqqında ilk məlumatı verən və onu «dünyanın ən qədim orkestri» adlan-
dıran güneyli soydaşımız şərqşünas Əbülfəz Hüseyni bədizin m.ö.VI minilə aid olması-
nı yazmışdı (Hüseyni, 1976); Sonralar onun yorumunu sənətşünas alimlərdən R. İmrani, 
A. Nəcəfzadə də müdafiə etmişlər.  
480  Bu sözləri mənimlə görüşə gələndə demişdi. 
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Birəy (fərd) öz istəyini, duyğusunu, düşüncə və baxı-
şını ifadə edə bilsin deyə, hər bir ilkəl toplumda onun 
səsindən ekiz bacı-qrdaş kimi danışıq və musiqi dili 
doğulmuşdur. Bu dillərdən biri (dil) ulusal alanda, o 
birisə (musiqi) həm ulusal, həm də uluslararası alanda 

anlaqlı ifaya malikdir. Incəsənətdə bədizçilik ayrı-ayrı sahələri (heykəl, 
rəsm) əhatə etdiyi kimi, musiqi kulturu da çalğı alətləri, muğam, nəğmə, 
ozanlıq, layla, bayatı, rəqs və sair özəl alanlar üzrə formalaşmışdır. Azər-
baycan türklərini musiqi kulturu baxımından dünyanın «ən zəngin» xalq-
larından biri saymaq olar, əslində, azərbaycanlıların artıq bu imici vardır. 

Azərbaycan çalğı alətləri bir neçə qrupa ayrılır: 1) laqqutu, şaxşax 
kimi özən alətlər (idiofon); 2) tütək, zurna, balaban, tulum kimi nəfəsli 
alətlər (aerofon); 3) qopuz, saz, tar, kamança, qanun, ud kimi simli alət-
lər (xordofon); 4) qaval, nağara kimi zərb alətlər (memranofon).476 Azər-
baycanda bəlli çalğı alətlərini sayıb qurtarmaq olmur.477 Bu sıraya başqa 
türk xalqlarında olan və günümüzəcən gəlib çatmayan arxaik alətləri də 
əlavə etsək, onda türk etnosunun musiqi kulturunda çalğı alətlərinin necə 
zəngin türləri olduğu görünər. Bunların ən qədim türü səsi öz kütləsindən 
(daş, metal, ağac, saxsı) alınan idiofonlardır. İdiofonu 4 qrupa ayıran mu-
siqi uzmanı Abbasqulu Nəcəfzadə onların sayını 35-dən yuxrı olmasını, 
sürtülmə, vurulma, əsdirmə və qarışıq yönlərlə səsləndirildiyini yazır.478  
Azərbaycanda özənin (idiofonun) ən bəlli örnəyi Qobustanda 10 minil 
yaşı olan Qavaldaş sayılır. 

Özənli çalğı alətlərindən sonra körüklü (dərili), nəfəsli, telli alətlər 
ortaya çıxmışdır, bunlar da çağdaş musiqi alətlərinin arxetipləridir. Özənli 
kimi qədim çağlardan mövcud olsa da, səs diapazonu məhdud olan körük-
lü, müştüklü və müştükzüz nəfəsli alətlərə nisbətən daha geniş imkanlı 
                                                 
476  Nəcəfzadə, 2004, 4. 
477  Ağız qopuzu, ney (ağ ney, türk neyi, qaraney), balaban, boru, cəng, zəng, çınqıraq, 
çan, kos, koşnay, qoşaney, qaval, dəf, dingir (danqır), davul, donqar, dümbək, gərənay, 
ərğan, kaman, kamança, qanun, qopuz, saz, tar, qumrov, laqquti, şax-şax, cıncığ, sinc, 
zurna, qara zurna, sur, tulum, yatuğan və sair. 
478  Nəcəfzadə A. «İdiofonlu alətlərin Azərbaycan arxetipləri» (Doktorluq dissertasiyası-
nın əlyazması); İdiofon termini mənim təklifimlə artıq «özən» sözülə əvəzlənərək daxili 
bölgüləri belə verilmişdir: daşözən (litofon), ağaçözən (ksilofon), saxsıözən (portselano-
fon), dəmirözən (metallofon).  

Musiqi 
kulturu 
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il sonra  İslam mədəniyəti formalaşanda elmi əsərlər yunan-latın dillərin-
dən ərəbcəyə tərcümə edilir, şərhlər yazılırdı, beş-altı əsrdən sonra da bu 
əsərlərdən Avropa elmi yararlandı. Beləliklə, bu ötür-ötür oyunu davam 
etdikcə musiqilə bağlı qədim türk sözləri də it-bata düşürdü.482 

Vaxtilə dilimizdə musiqilə bağlı işlənən səs, küy, qu (səs), yenqu 
(əks-səda), çalğı, çal-çağır, çav, oyna, hava kimi onlarla sözün bir qismi 
arxaikləşmiş, bir qismi də başqa dillərdən alınma sözlərlə əvəzlənmişdir. 
Örnəyin, qədim yunan gələnəyilə mu-
siqi kulturunda görünən harmoniya 
(uyum), melodiya (musiqi-mahnı ha-
vası), ritm (səs axarında ardıcıl əvəz-
lənmə), qamma (eyni oktava içində 
səs sıralanması) və musike (musiqi) 
sözünün özü artıq Azərbaycan musi-
qi ədəbiyatında geniş işlənməkdədir. 
Ancaq Ortaq Türk dili üçün bunları 
arxaik türk sözləri və başqa türk dil-
lərində qalmış uyğun sözlərlə əvəz 
etmək mümkündür. Bu yöndə  qaya, 
qab-qacaq üzərində musiqi səhnələri 
və qədim Ön Asiya dillərində, latın 
dilində musiqi ilə bağlı türkizmləri 
tapıb incələmək gərəkir. Örnəyin; 

Əsas musiqi parçalarına aid ol-
mayıb, onu tamamlamaq üçün sonlu-
ğa qoşulan hissəyə «quyruq» anlamı 
bildirən koda adı verilib. Bu  musiqi 
terminini uzmanlar italyan dilindəki 

                                                 
482 Yaxın Doğu xalqlarına aid musiqi sahəsində nəzəri və əməli xidməti olan Səfiəddin 
Urməvi və Əbdülqadir Marağayi XIV əsrdə musiqi elmini dərindən bilən iki məşhur 
azərbaycanlı idi (Hacıbəyov,1965, 35); Ancaq onlardan iki minil əvvəl Çində, Yunanıs-
tanda bu elm sahəsi dəbdə idi. Örnəyin, yüzlərlə əsər yazmış məşhur yunan musuqi 
nəzəriyəçisi Aristoksen (m.ö.IV əsr) və davamçıları (harmoniklər) musiqini canlı qəbul 
etməyin qaydalarını işləyirdi, musiqi nəzəriyəsində Pifaqorun abstrakt-matematik yön-
təmə üstünlük verən davamçıları da (kanoniklər) vardı.  
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da İran (Güney Azərbaycan) üzərindən Altaya köçdüyünü yazan musiqişü-
nas Çinar Umataliyeva-Bayaliyeva dünya musiqi praktikasında mövcud 
olan üç əsas diatonik, pentatonik və enharmonik (xromatik) musiqi sis-
temi sırasında lad quruluşu diatonika xarakteri daşıyan qırğız musiqisinin 
qaynağını sumer mədəniyə-
tinə bağlayır.481 Göründüyü 
kimi, etnoqrafiya tarixinin 
ayrı-ayrı sahələrində türk-
lərin qədim Atayurdunun 
Ön Asiya olduğunu ortaya 
qoyan bəlgələrin sırasında 
musiqi bəlgələri də vardır. 
Bunları üzə çıxarmaq üçün 
sadəcə ciddi elmi arşdırma 
aparmaq lazımdır.   

Dünya mədəniyətinin beşiyi sayılan İkiçayarasının yerli sakinləri 
sırasında kəngər, subar, qut, turuk, kuman və başqa prototürk boylarının 
olması Sumer çağından bəllidir. Burada yaranan astrologiya, tibb, musiqi, 
riyaziyat və başqa elm sahələrinin yaranmasında onların da yaşam təcrü-
bəsindən istifadə olunmuşdur. Tarix boyu İkiçayarası və Azərbaycanda 
elmi biliklər məktəblərdə sumer, aramey, ərəb, pers dillərində tədris edil-
diyindən orta əsrlərəcən elmi bitiklər türk dilində yazılmırdı, türk alimləri 
də əsərlərini ərəb-fars dilində yazırdı. Bu baxımdan, musiqisi zəngin olan 
bir xalqın musiqi terminlərinin 
içində yabançı deyimlərin çox 
olması nədəni aydınlaşır.       

Sumer elminin Babil ça-
ğında davam etməsi, Yunan və 
Latın elminin buradan və Misir-
dən qaynaqlanması bəllidir. Bu 
da bəllidir ki, həmin antik çağda musiqi elminə Çində də önəm verilirdi, 
ancaq Yaxın Doğuda bu məsələ gündəmdən çıxmışdı, yalnız 1000-1500 

                                                 
481  Уматалиева-Баялиева, 2008, 10;  Qırğız yazarı J.S.Sayakbayev də qırğızların soy-
kökünü Ön Asiyaya bağlayır (Саякбаев, 2003, 2, 46, 74). 



270 271
 272 

Qədim çağlardan üzübəri musiqi əsasən üç sistem türü və onların 
çalarları üzrə formalaşmışdır: bunlardan biri Uzaq Doğu-Mərkəzi Asiya 
arasında yaranmış «cin musiqisi» adlanan pentatonika, ikincisi əsasən 
Avropa xalqlarına məxsus diatonika, ücüncüsü enharmonik qarışığı olan 
Ön Asiya mənşəli xromatika türüdür.Təbii ki, tarixin zaman axarında bu 
türlərin bir-birinə təsiri və yeni yaranan əlavə çalarlar ortaya çıxmışdır,  
örnəyin, «qazax musiqi melodiyası pentatonik və diatonik qovuşuğu ilə 
seçilir».485 Ön və Orta Asiya xromatik musiqisinə köklənən özbək, türk, 
azər, müəyən qədər uyqur musiqisindən fərqli olaraq, çin, monqol, kore 
musiqisinə xas pentatonik quruluş Altay türklərinin bir qismində olduğu 
kimi tatar, başqord, çuvaş və müəyən dərəcədə qazax-xakas musiqisində 
vardır, qırğız musiqisindəsə aparıcı mövqedə diatonik tür durur. Azərbay-
can musiqisinin ovqatla bağlı yönlərinə yorum verib, rastın təpər, ərənlik, 
segahın sevgi, şüştərin dərin kədər, cahargahın ehtiras ovqatı yaratdığını 
qeyd edən qırğız musiqişünası Çinar xanım yazır: «Birmənalı demək olar 
ki, qırğız musiqisi yarımtonlu pentatonik monqol musiqisindən yaranma-
mışdır, hətta, yeni eranın əvvəlində dinlin (qırğız) boyları batıdan doğuya 
köçərkən düşdüyü yad mühitdə belə kökdən gələn musiqi özəlliyi zaman 
aşamasında pozulmamış, major-minor birləşimli tetraxord diatonik əsasını 
qoruya bilmişdir».486 

Uzmanlara görə, hər bir insanın beyin qabığında unikal eşitmə sa-
həsi vardır, bu sahə ömür boyu eşidilən səs və musiqinin əsasında forma-
laşır. Bir çox qohum xalqlarda ortaq musiqi sistemi olduğunu vurğulayan 
musiqi uzmanı V.Vinoqradov türk xalqlarında «ümumtürk» musiqi siste-
minin olmamasını doğru olaraq, türk dil ailəsinə adi boyların daha qədim 
çağlardakı miqrasiyaları ilə bağlayır.487  Belə yorum doğaldır, çünki soykö-
künə bağlanmış dilə nisbətən musiqi kulturu daha çox areal etnoqrafiyası 
ilə biçimlənir. Doğrudur, arxaik musuqi kulturu konservativ olur, ancaq 
bir kultur alanından köçüb başqa bir kultur alanında yerləşən, yeni yurdda 
qonşularla qaynayıb-qarışan bəzi boylar öz musiqi elementərini saxlaya 
bilmir, bəziləri də yad kulturun bəsit özəlliyini həzm edə bilmir.  

                                                 
485  Бычков, 1993, 24. 
486  Уматалиева-Баялиева, 2008, 228-229. 
487  Виноградов, 1958, 22. 
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eyni anlamlı coda (koda) sözünə, onu da latın dilindədəki cauda (kauda) 
sözünə bağlayırlar.483 Ancaq türk dillərindəki  quyruq sözünün qədim ku-
duruk formasında kudu- elementi vardır. Ola bilər ki, koda//kudu-  sözlə-
rinin forma və məna paralelliyi bir təsadüfdür, amma bu eyniliyin təsadüf 
olduğunu sübut etmək də asan deyil. Bu yöndə başqa bir örnəyə baxsaq, 
burada da paralellik görərik, belə ki, latın dilinin sözlüyündə makto sözü 
tanrıya qurban veriləndə oxunan dua, alqış-öygü kimi izah olunur, etimo-
loji lüğətdəsə mənşəyi bilinməyən söz kimi verilir.484 Bugün qırğızların 
öygüyə yönəlik ən çox yayılan mahnı janrı maktoo adlanır, Azərbaycan 
türkcəsində qalmasa da, bu feil «öymək» anlamında saxa dilində maxta-, 
əksər qıpçaq dillərindəsə makta- şəklində işlənir.    

Azərbaycan musiqi terminologiyasında işlənən sözlərin ilkin məna 
özəlliyini öyrənmək üçün qohum dillərin örnəklərilə aparılan müqayisə 
çox önəmlidir. Örnəyin, KDQ-da «Ozan gəldi yeltəmə çaldı» deyimində 
keçən yeltəmə havasının necə olduğunu bugün qırğız musiqisində davam 
edən jeldirme (yeltərmə) havasından öyrənmək olur: qırğız akınçılarının 
ən çox sevdiyi sürəkli oxunan jeldirme türü, profesional bəstəçilikdə də 
bir an belə ritm qırıqlığı olmayan da-
vamlı havadır. Deməli, Qorqud dədə 
həmin şöləndə bir oyun havası deyil, 
sürəkli oxunan ozan havası çalmışdır. 

Ön Asiyaya oğuz-səlcuq köçləri 
buraya Orta Asiya-Türküstan bölgə-
lərində formalaşmış musiqi çalarları 
gətirmişdi, ancaq gəlmə elit soyların 
ərəb-fars sevgisinin təsiri altında yad 
musiqi kultura qapıları açması yerli 
türklərin dilində, musiqi kulturunda 
yabançı elementləri çoxaltdı, ikitelli 
dombra (qazax) fars-tacik təsirilə öz-
bək, türkmən, azər dilində dutara cev-
rildiyi kimi, çoxlu sözlər dəyişdi. 
                                                 
483 Музыкальная энциклопедия. 2 т. М. 1974. 
484 Латинско-русский словарь. М. 1976, 609;  Ernout-Meillet, 1979; Əslində, bu türk 
sözünü (makte) İtaliyaya etrusklar aparmışdılar (Ağasıoğlu, 2011). 
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çözmə, xeyir-şər məclislərində, el törənlərində ağsaqqalıq etmə yönündə 
toplumun törələrini qorumaqla yanaşı, əsas işi sazlı-sözlü dastanları yara-
dıb yaşatmaqdı. İki minil öncə partların Azərbaycan və  Ərməmiyə ölkə-
lərində hakimiyətdə olan ərsaq boyları (arşakidlər) ozan sözünü qusan 
şəklində tələffüz etdiyi üçün hay dilinə də bu formada keçmişdi, gürcülər 
də qusan sözünün əvvəlinə dillərinə uyğun m- qoşub, mıqosan (mqosan) 
deyirdi.  

«Burması altun tunc borular çalındı ol gün» deyimi, sırna, nağara, 
qopuz, davul sözləri işlənən KDQ-da qopuzu əlinə alıb «görəlim, xanım, 
nə söyləmiş» deyimi aydın göstərir ki, eposun bəzi parçaları musiqi hava-
sı ilə oxunmuşdur. Ozanın əlindəki qolça qopuz da qutlu nəsnə sayılırdı, 
türkmənlər dutarı ilk icad edənin Qambar iyə olduğuna inandıqları kimi, 
qırğızlar da komuzu (qopuzu) icad edəni Kambarkan adlandırırlar. Hər 
iki halda qutsal çalğı aləti minillər öncəki qədim qam//kam musiqisinin 
yenqusu (əks-sədası) kimi xalqın qan yaddaşında qalmışdır. Kaman, ka-
mança sözlərinin kökündə də həmin kam sözü vardır. Türk dillərində qo-
puz, qubuz, komuz farmaları ilə işlənən çalğı alətinin adı slav dillərinə də 
kobız (rus), kobza (ukrayna) şəklində keçmişdir. Uzmanlara görə, üçtelli 
qopuza yaradılış dünyagörüşü ilə üç tel (sim) çəkilməsi yeraltı, yerüstü 
və göyü təmsil edən üç notla bağlıdır, yəni ilk çalğı alətləri ilkin mifik 
baxışların ürünüdür, sonrakı çağlarda tellərin sayı 6 və 9-a çatdırılmışdır. 

Qədim türk musiqi 
kulturunda ozanlıq sonra-
lar iki xətlə davam etmiş-
dir, biri elin ağsaqqal bil-
gəsi yönündə, o biri də el 
aktyorları yönündə. Belə 
ki, klassik ozan obrazını 
təmsil edən Dədə Qorqud 
elin bilgəsi sayılırdı, Aşıq 
Cünun da el-el gəzib Ko-
roğlunu təbliğ edirdi. Öz-
bəklərdə baxşı, qırğızlar-
da akın adlanan bakşılar, 
akınçılar, yanşaq və aşıq-
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Azərbaycanda oxunan musiqi janr baxımından çoxtürlüdür, burada 
muğam, xalq mahnıları, bayram-mərasim nəğmələri, bayatı, türkü, ozan-
aşıq musiqisi vardır. Azərbaycan musiqi mətbəxini muğamsız təsəvvür 
etmək mümkün deyil, çünki Ön Asiya və Türküstanda geniş yayılan bu 
yöntəmli musiqi tarixin dərinliklərindən gələrək beşik başında segah üzə-
rində oxunan layladan tutmuş həyatdan köçənlərə oxunan mərsiyələrəcən 
bir çox musiqi alanında izi qalmışdır. Muğam dini-mənəvi, daha doğrusu, 
qədim ruhani qaynaqlı olsa da, onun nəfəsi xalq mahnılarıda, oyun hava-
larında da duyulur. Üzeyir bəy on iki əsas muğam adı çəkir: Üşşaq, Nəva, 
Busəlik, Rast, Əraq, İsfəhanı, Zərəfkənd, Büzürq, Hüseyni, Ruhani, Zən-
gulə, Hicaz.488 Muğam musiqisində Qarabağ//Şirvan//Sarıtorpaq şikəstəsi, 
İraq (Əraq), Kərküki, Bayatı Şiraz, Bayatı İsfəhan kimi muğam adları böl-
gələrlə, Ovşarı, Cığatayı, Osmanı, Bayatı-Türk, Bayatı-Qacar, Arazbarı 
kimi adlarsa boyadları ilə bağlı yaranmışdır.489 

Muğam janrı qədim olsa da, ona muğam adının verilmə tarixi 3 mi-
nildir, belə ki, qam (kam) musiqisi sayılan bu janr dini törəndə maq (muq) 
adlı boyun içindəki kahinlərin inhisarına keçəndən sonra bu musiqi janrı-
nın adı maqam//makam//muqam deyimlərilə Ön Asiyada yayıldı. Yuxarı-
da latın dilində tanrılara öygü anlamındakı makto sözündən bəhs edərkən 
türk dillərindəki eyni anlamlı makto//makta sözünü qeyd etmişdik, görü-
nür, Maxta kəndinin adı da həmin deyimlə bağlıdır, çünki Azərbaycanda 
onlarla Muğan, Muğanlı kəndləri də var. Muğam musiqisilə bağlı yara-
nan sözlər sırasında müğənni (muğanlı), mahnı sözləri də vardır, xristian 
udilərin dilində maq sözü «mahnı» anlamında qalmaqdadır. Göründüyü 
kimi, 4-5 minil öncə prototürk toplumunda türkülərdən və ozan mahnıla-
rından fərqlənən, alqış-dua mətnərilə törən musiqisi kimi formalaşan bu 
qam musiqi türü sonralar maqlar çağında dini-mərasimlərə sızan musiqi 
türü kimi artıq muğam adı ilə yeni-yeni çalarlarla yaranıb yayılmışdır. 

Türk toplumunda sayqılı seçkinlərdən olan ozanlar el bilgəsi sayı-
lırdı, onlar qədim qam gələnəyinin bəzi özəlliklərini davam etdirib, dini 
inanca sayqı, yol göstərmə, nəsihət-tərbiyə vermə, aşılmaz problemlələri 
                                                 
488  Hacıbəyov, 1965, 35.  
489  «Bayatı-qacar» deyimi janrın qacarlar içində yayğın olan variantını bildirirsə, «Kürd-
ovşar», «Bayatı-kürd» kimi adlarda kürd sözü etnoqrafik «tərəkəmə» anlamına köklən-
mişdir, qırğız musiqisndə də kordoo yanrı vardır. 
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Ceyranı, Qazağı, Qaytağı (Şıdırğı), Diringi, Qızılgül, Nəlbəki, Bağdadi, 
Bağdadur, Arazı, Lalə, Gəlinköçdü (Vağzalı), Mirzeyi, İnnabı və sair bu 
kimi çoxlu yüngül, ağır və oynaq oyun havaları geniş yayılmışdır, təkcə 
Yallı oyununun bölgələr üzrə onlarla türü vardır.  

Qobustan prototürkləri hələ 8-10 minil öncə ovçuluq çağlarında oy-
nadıqları yallı türlərini qayalar üzərində müxtəlif (neolit, eneolit) dövrlərdə 
çəkdikləri bədizlərlə bizə çatdırmışlar. Bu yallılar adətən ov öncəsi ritual 
rəqslər olub, ovun uğurlu olması üçün halay vurub rəqs etməklə añ iyələ-
rinə ismarış göndərirdilər ki, ova icazə versin. Yallının son tunc çağında 
davam etdiyini Azərbaycanın 
güney sınırında (Sialk III, alt-
dakı sağ bədiz) tapılan qabın 
üzərindəki bədizdə də görmək 
olur, burada rərs edənlərin hə-
rəkət dinamıkası canlı görü-
nəcək dərəcədə gözəl zövqlə 
təsvir olunmuşdur.   

Bəzi oyunların doğal olaylara köklənməsi də diqqəti çəkir. Belə ki, 
qədim insan təbiətin yazda dirilməsini təmin edən yenidən doğulmanın 
döləgəlmə olayı ilə bağlılığını dərk etmiş və bəzi añların, quşların cütləş-
mədən öncə yandaşının diqqətini çəkmək üçün müəyən rəqsə bənzər hə-
rəkətlər etdiyini görmüşlər. Bunu məbədlərdə sakral evlənmə formasına 
salan sumerlər, hetlər musiqi, çal-çağırla müşaiyət edirdilər, hətta hetlər 
bu cütlərin arxasınca onları tələsdirmək üçün mənasını bilmədiyi talasiy, 
talisa sözülə alqış deyirdi, etrusklar da bir qızqaçırma olayında talasiya 
deyimini işlətmişlər.491 O çağın türklərində belə olayın olması bəlli deyil, 
ancaq etrusklarda görünən qızqaçırma gələnəyi olmuşdur. Toyda bəylə 
gəlinin oynaması da ruzi-bərəkət kimi dəyərləndirilir.  

Toy-düyünü musiqisiz təsəvvür etmək mümkün olmadığı kimi, el 
şənlikləri, önəmli qonaqlıq şülənləri, Yeni il və məhsul bayramları çalıb-
oynamaqla, mahnı oxumaqla keçirdi, qurban törənində maqlar ayaq üstə 
tanrıların soykökünü anladan dinsəl havada mahnı oxuyurdu.492 Azərbay-
                                                 
491  Bu haqda Tit Liviy və Plutarx maraqlı yorumlar vermişlər (Ağasıoğlu, 2011, 171). 
492  Herodot, I. 132. 
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lar kimi bilinən ikinci yönün yolçularısa şairliyi, oxuyub-oynamağı saz- 
qopuz çalmağı bacaran «xalq aktyoru» idilər. Azərbaycan musiqi kulturu-
nun önəmli yeri olan aşıq sənəti son minildə böyük ustadlar yetişdirmiş-
dir. Bu sahədə yaranan Kərəmi, Dilqəmi, Turacı, Cəlili, Sarıtel, Sultanı, 
Koroğlu, Keşişoğlu, Gəraylı, Ovşarı, Borçalı, Şirvanı, Çuxuroba, Çoban 
bayatı, Xançobanı, Şahsevəni və sair saz havaları Azərbaycan musiqi ya-
tırının inciləridir, ancaq xronoloji baxımdan mövzumuz dışında qaldığı 
üçün burada onlardan geniş bəhs edilmir, sadəcə qədim musiqi kulturun-
dan doğulduğu vurğulanır. 

Görkəmli mifoloq M.Seyidov, doğru olaraq, varsağı, ovşarı, sağı, 
qaytağı kimi musiqi havalarını eyniadlı türk boyları ilə bağlayır. Varsağı 
şeir forması kimi, musiqi havası da erməni toplumunda yayılmışdı, Sayat 
Nova da varsağı mahnıları yazıb-oxumuşdur. Bizcə, varsaq saqaların bir 
qolu olan partların ərsaq soyadının bir deyiliş formasıdır, qədim erməni 
qaynaqlarında ərsaq adı çox vaxt artsaq yazıldığı kimi, varsaq adının da 
vartsaq yazılış formaları vardı.490  

Azərbaycan türklərinin soykokündə və formalaşmasında iştirak et-
miş yerli və gəlmə türk boylarının musiqi özəlliklərilə Azərbaycan musi-
qi kulturunun yaranması muğam, aşıq və oyun havalarının adında açıq 
görünür: muğ (maq), man, türk, bayat, gəray, avşar, qaytaq, araz, qacar, 
zəngi, varsaq (ərsaq), cığatay, tərəkəmə, qazağı və s. Göründüyü kimi, bu 
musiqi kulturu müxtəlif türlü janrları ilə tarixin keşməkeşli aşamalarını 
aşaraq günümüzəcən gələ bilmişdir. Ovçuluq dönəmindən üzübəri gələn 
türk musiqisi qaynağının Ön Asiyada, özəlliklə Azərbaycanda olmasını 
sərgiləyən qaya rəsmləri göz qabağındadır. Añçılıq-əkinçilik dönəmində 
yaranmış əmək nəğmələri añçıların sayaçı, əkinçilərin holavar söyləm-
lərində, toplumun mərasim nəğmələri toy-düyündə, yas yuğlarında, bay-
ram şənliklərində davam etmişdir.  

Azərbaycan türklərinin əsrlər boyu formalaşan, zaman aşamasında 
yeni çalarlarla təkmilləşən rəqs sənəti də yüksək dərəcədə zənginliyilə 
çeçilir: Köçəri, Qoçəli, Uzundərə, Tərəkəmə, Bənövşə, Yallı, Heyvagülü, 

                                                 
490 Seyidov, 1983, 315-316;  Ərsaqlar Qarabağda xristianlığı qəbul etdiyi kimi, varsaq 
adlananların da bir qismi, görünür, xristianlığı qəbul etmişdi, onlar I Sultan Murada 
qarşı üsyanda xristian qaramanlılarla birgə iştirak etmişdilər.  
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deyilirdi, görünür, türk gələnəyində olmadığı üçün sonralar gündəmdən 
çıxan bu «mütrüb oyunu» başqadilli tayfalardan qalma idi. Türkiyədəki 
zeybek, horon, teke, kaşıklı, halay kimi bir-birindən çox fərqlənən yörəsəl 
oyun türləri və oynayanların geyimilə də seçilən rəqslərdən fərqli olaraq,  
Azərbaycanda ümumi rəqs türləri bölgələr üzrə o qədər fərqlənmir, yal-
nız talışlarda «Ay lolo» kimi gözəl ovqatlı nəğməli oyunlar vardır. Ağır, 
aramlı və yüngül, diringi oyun havalarının bəzisi çomaq, qılınc-qalxan, 
yaylıq, dəsmal, xonça, nəlbəki kimi nəsnələrlə oynanılır, bu da tarixin 
dərinliyindən gələn rəqs gələnəkləridir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ön Asiyadan Monqol-Koreya bölgələrinəcən türk rəqs kulturuna 
aid tarixi bəlgələr yazılı qaynaqlarla bərabər müxtəlif nəsnələr üzərində 
çəkilmış bədizlərdə də əks olunmuşdur. Yuxarıdakı Ön Asiya və Çin bə-
dizlərində türk el şənliyi çalğıçıları, toplu rəqs edənlər və onların milli 
geyimləri, aşağıdasa Anadolu xalqlarının şənliyi təsvir olunmuşdur.  
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can rəqsləri birey (tək), qoşa (duet) və toplu türdə ifa olunur, toplu oyunlar 
da üç türlüdür; qadın-erkək qarışıq, ayrıca qadın və erkək dəstəsi. Birey 
qadın rəqslərindəki harmonik süzmə, sındırma, burcutma, şux nazllanma 
kimi plastik hərəkətlər estetik baxımdan xoş 
qarşılanır. Ümumiyətlə, Azərbaycan xanım-
larının milli rəqsləri XIX əsrdə Q.Qaqarinin 
milli geyimdə çəkdiyi bədizdəki kimi gözəl 
təsir bağışlayır. Yalnız qadınların yığılıb öz 
aralarında məclis qurması, xına yaxma kimi 
törənlərdə çalıb-oynamasını əks etdirən bə-
dizlər əsasən miniatürlərdə və köhnə xalça-
lar üzərində qalmışdır.  

Yalnız kişilərin iştirak etdiyi Zorxana, 
Çobanoyunu, Cəngi rəqsləri cəsarət, qürur 
və dözümlülük ovqatı aşılayır, sufi dərviş 
oyunlarısa maddi aləmdən ruhi aləmə doğru 
«mənəvi yola çıxıb» oxuma (rifai), rəqs etmə 
(şuabi), dövrə vurma (mövləvi) və tullanma 
(isəvi) şəklində icra olunurdu. Yeni il bay-
ramında Qodu-qodu, Kosa-kosa və güneydə 
onun yazın başlanması ilə bağlı Təkə oyunu 
variantı ən qədim zamanlardan ulusun etno-
qrafik özəlliyni günümüzəcən daşıyıb gətirə 
bilən sözlü-nəğməli oyunlardır. 

Qadın rəqsindən fərqli 
olaraq, kişi rəqslərində əl-qol 
hərəkətindən daha çox ayaq 
hərəkətindəki cəldliyə önəm 
verilir. Orta əsrlərdə bir-iki 
bölgədə qadınsayağı süslənib 
rəqs edən mütrüblərəsə beçə 
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müşayiət etmədiyimiz «hacı mənə bax», «gendə dur», «alışdım yandım»,  
«gecə-gündüz», «sürüşdüm düşdüm», «qonşu gözü çıxardan», «küçə mənə 
dar gəlir», «görmə yandırram» kimi deyimlərlə baxımlı parçalardan tiki-
lən yaraşıqlı donlarla gerçəkləşdirirdilər.493    

Orta əsrlərdə azər boylarının quzey bölümünü təşkil edən xəzərlə-
rin təkcə geyim kulturu Bizans elitasını heyrətə gətirmişdi. Xəzərlərlə qo-
hum olan imperator V Konstantin Kapronim (741-775) oğlu IV Leonu 
(775-780) Xəzər xaqanının qızı Çiçəklə evləndirmişdi. Çiçək xatun türk-
sayağı cer-cehizilə o dövrün mədəniyət mərkəzi sayılan Konstantinopola 
gələndə qarşılanma törəninə yığılanlar onun baxımlı geyiminə, qırçınlı-
saçaqlı donuna heyran olmuş və həmin gündən Bizans xanımları (bəzi 
kişilər də!) Çiçəyin geyimini təqlid edib «çiçakion» adlanan yeni modada 
paltarlar tikdirmişdilər.   

Hər bir xalqın geyim kul-
turu onun formalaşdığı coğrafi 
şərait, bölgənin iqlimi, faunası, 
ətraf mühit və toxuculuq gələ-
nəyilə bağlı yaranır, etnosun da 
etnogenezinə işıq tutan bəlgələr 
sırasında tarix boyu istifadə et-
diyi geyim adəti, geyim nəsnə-
ləri mühüm yer tutur. Zamanla 
ayaqlaşmağa meylli geyim dəb-
ləri rahat, zövqlü, dəyərli geyimlərə üstünlük verə-verə müəyən dəyişmə-
lərə uğrasa da, adətən arxaik milli cizgiləri saxlaya bilir. Qonşu xalqlarla 
ticarətin genişlənib, İpək yolunun işə düşməsi də protoazər boylarının ge-
yim türündə dəyişmələrə səbəb olmuşdur, ancaq Ön Asiyada hələ proto-
türk çağından formalaşmış geyim gələnəyi olan türk boylarının varisləri 
kimi protoazərlərin islamaqədər çoxçeşidli zəngin geyim kulturu vardı. 
Etnoqraf  H. Həvilov doğru olaraq yazır ki, geyimlər xalqın milli mədəni-
yətinin formalaşmasını, inkişaf yolunu, milli xüsusiyətlərini, hətta etno-
genezini öyrənmək üçün əvəzsiz mənbədir.494 

                                                 
493  Гаджиева, 1990, 95. 
494  Həvilov, 1991, 140. 
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Türk etnosunun qədimdən gəlişmiş geyim kulturu ol-
masını göstərən bəlgələrdən biri də bütöv Avrasiya 
məkanında türklərlə kontaktda olmuş başqa xalqların 
dilinə keçən geyim adlarıdır. Geyim adları kimi türkcə 

olan bəzi toxuculuq terminlərinin də başqa dillərə keçməsi aydın göstərir 
ki, türklərin etnoqrafiyasında toxuculuq sənətinə, tikişə və geyim-kecimə 
böyük önəm verilmişdir. İslamaqədər türklərin yaşadığı ərazilərdə apa-
rılan arxeoloji qazıntılarda üzə çıxan pal-paltar, ayaqqabı, papaq geyim-
lərilə yanaşı, qab-qacaq, xalı-xalça, bəngü daşlar, daşbabalar üzərində də 
qədim türk geyimlərini əks etdirən bədizlər, cizgi rəsmləri vardır. Vaxtilə 
prototürk boylarına qonşu Babil xalqının geyimi haqqında müəyən təsəv-
vür vardır, burada aparılan arxeoloji qazıntılarda üzə çıxan bəlgələr qə-
dim çağın geyimlərini bərpa etməyə imkan verir. Azərbaycandasa qədim 
geyimlərin bərpası üzrə hələlik xüsusi tədqiqat aparılmasa da, hər halda 
qonşu xalqlarla əlaqə protoazərlərin də geyim kulturunda iz buraxmışdı. 

Geyim çeşidləri etnoqrafik göstərici olmaqla önəmli semantik yük 
də daşıyr. Belə ki, bəzən eyni etnosun yaxın boyları arasında etnoqrafik 
fərqlərdən biri geyimlə gerçəkləşir, adamın geyim-kecimi onun hansı boy-
dan olmasını göstərir və ya qadınların yaş həddi, sosial durumu onun ge-
yimində əks olunur. Adətən kişi geyimlərinə nisbətən qadın geyim çeşid-
ləri daha zəngindir, türk qadınları qədimdən geyinib-kecinməyi sevirdilər. 
Azər xanımları gözəl və təravətli görünmək üçün sürmə, ənlik, vəsmə və 
xınadan istifadə edir, saçlarını xına və qara rənglə boyayırdılar. Qadınlar 
«Gözəllik ondur, doqquzu don» deyimini ciddi sayıb onu başqa xalqlarda 

Geyim 
kulturu 
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qaynaqların verdiyi baru (börü), kipabarutak (kipa-baru-tak), paretaken 
(pare-taken) tipli etnonimlərin də geyimlə bağlı olması ehtimalı vardır. 

Dəri aşılama işi, dabbaqçı sənəti türklərə qədimdən bəlli idi, dəridən 
ayaqqabı və papaq hazırlayan bacarıqlı ustalar vardı. Toxucu, başmaqçı, 
papaqçı sənətləri sonralar bölgələr, boylar üzrə fərqli təkmilləşmə yolu 
keçmiş, bir bölgənin şərtlərinə görə zəif, digərində geniş inkişaf etmişdir. 
Bulqar dabbaqlarının çəkmə üçün hazırladığı dəriyə macarlar baqariya, 
altaylar pulqayrı, Orta Asiya xalqlarısa bulqarı deyirdi. Keyfiyətinə görə 
Xorasan və Ərdəbil kürkləri yüksək dəyərləndirilirdi, Azərbaycana qara-
gül dəriləri Buxaradan gətirildiyi üçün ondan hazırlanan papağa buxarı 
papaq deyilirdi. 

Altayda Pazırıq kurqan-
larını (m.ö.V-III əsrlər) öyrə-
nən arxeoloqlar buz bağlamış 
basırıqlardan çıxan bu geyim-
kecim nəsnələrindən çoxunun 
yerli olmayıb, İran bölgələrin-
dən gəlməsini yazırlar. 498  İki 
minildən artıq vaxt keçməsinə 
baxmayaraq, Pazırıq kurqanla-
rından çıxan çəkmələrlə XIX 
əsrə qədər Azərbaycan, Türkiyə 
və Tatarıstanda istifadə olunan 
çəkmələri müqayisə edəndə on-
ların tipoloji yaxınlığını aydın 
görmək olur: 

 Türk boylarında ayaq geyimləri üçün istifadə oluna bilən gön, dəri 
türü, keçə, yun kimi materiallar bol idi. Minillər boyunca yundan toxunan 
naxışlı çorablara hələ də rast gəlmək olur.Yaxşı aşılanmış yumuşaq keçi 
dərisindən hazırlanmış qadın çəkməsi müxtəlif boyalarla boyanırdı. Qadın 

                                                 
498  Полосьмак - Баркова, 2005, 26;  Rus və Avropa arxeoloqları çox vaxt Azərbaycan 
adını çəkməkdən sanki diksinirlər, əvəzində İran, İranın quzey-batısı deməyi xoşlayırlar, 
ancaq bilmirlər ki, tarixi İran (İran yaylası) perslərin yaşadığı kiçik bir bölgə idi. İran 
adının bugünkü coğrafi anlamı 1935-dən sonra Pers dövlətinin təkidilə rəsmiləşdirilib. 
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Antik çağ yazarları doğu xalqlardan danışarkən çox vaxt onların 
saqalar (skitlər) kimi və ya saqasayağı, yaxud da skitlərdən fərqli geyin-
diyini yazır, xalqların geyim kulturu saqa geyimilə müqayisə olunurdu. 
Kaspi döyüşçülərinin geyimində keçi dərisindən istifadə olunduğunu de-
yən Herodot androfaqların skitsayağı geyin-
diyini, melanxlenlər isə qara rəngli paltar ge-
yindiyi üçün onların melanxlen (qaradonlu) 
adlandığını yazırdı. 495  Azərbaycanda dövlət 
quran saqaların geyimlərindən bəzi növləri 
burada uzun müddət, hətta son əsrlərə qədər 
davam etmişdir. E.A.Rikman yazır ki, skit 
geyimi Ön və Orta Asiyadan Dunaya qədər 
geniş bir arealda yayılmışdı.496 Bu areala Al-
tay bölgəsini də əlavə etmək lazım gəlir, belə 
ki, m.ö.VI-III əsrlərə aid saqa xalı-xalçaları 
və geyim-kecimlərinin çoxu buradakı kurqan 
basırıqlarında üzə çıxarılmışdır. 

 İnsanlar hələ yığım dövründə ovladıqları heyvanların dərisini gey-
məklə başqa canlılardan fərqlənirdi. Tropik qurşaqda ayıblarını bitkilərlə 
örtənlərdən fərqli olaraq, Ön Asiya insanı ilk geyim kulturuna yabanı kə-
tan və dəri ilə başlamışdı. Sonrakı çağlarda ovlanan yabanı añ dərilərilə 
yanaşı ev añlarının dərisindən də geyim üçün istifadə olunurdu. İmkanı 
olmayan qoyun-keçi dərisilə keçinir, imkanlılarsa qiymətli bars dərisi ge-
yinirdi. Prototürk Atayurdunda mifik qəhrəmanlar «bars dərisi geymiş» 
bahadır kimi təsvir olunurdu.497 Asur qaynaqları m.ö. I minilin əvvəllə-
rində Mana və Madada bir neçə Bars adlı bölgə qeyd edir ki, bunlar da 
görünür, bölgədə bars dərisi geyənlərin çox olması ilə bağlı idi. Həmin 
                                                 
495  Herodot, IV. 106-107; VII. 67;  Özbək boyları içində  alatonlilar, kizilton, karaton 
etnonimləri vardır. Qarapapax, qaradonlu, şişpapaq, ağköynək, göydolaq kimi geyimlə 
fərqlənən etnonimlər azər boyları içində geniş yayılmışdır. Bu etnonimlərlə yeradları da 
yaranmışdır: Qaradonlu, Ağköynək və s. 
496  Рикман,, 1986, 18. 
497  Bura gələn sumerlərin Bilqamısı, bu yurddan çıxan etruskların Xeroklesi (Koroğlu), 
yunan-latın Heraklı-Herkulesi və başqa qonşuların qəhrəmanlarına bars, aslan dərisi ge-
yindirmə gələnəyi buradan alınmışdı. Homerin «İlliada» əsərində Menelay və Aleksandr 
savaşa bars dərisi geyimində çıxır, Aleksandr həm də Paris (Bars, Barış?) adı ilə tanınır. 
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qalın parça və mahuddan baş geyimi tikərdilər. Kişilər börk, sarıq, təsək, 
başlıq, araxçın kimi papaq növlərindən istifadə edirdi. Krım və türkmən 
qaragül dərisindən şələ, şiş, yastı, motal, çoban, çapma, yarma, qələmi, 
daqqa, yapma adlanan papaqlar tikilirdi. Dəvə-qoyun yunundan hazırlan-
mış başlıq mahud başlıqdan fərqlənirdi. Skit başlığının müasir xalqlarda 
oxşarını axtaran E.A.Rikman skitlərə aid başlığın başqordlarda kolaksın 
(qulaqçın), kolopare adları ilə saxlandığını qeyd edir və şəklini verir.499 

Bu qulaqçın başlıqlarından Herodot da bəhs edir: «Skit soyundan olan 
saqaların başlarında konusvari 
biçimdə düz duran qatı təkkə-
lər vardı».500 Burada müqayisə 
üçün verilən şişpapaqlı saqa 
və türk bədizlərində çox aydın 
görünür ki, saqaların qulaqçın 
papaq gələnəyi daşbaba bədizi, 
göytürk bəngüdaşı, hətta, XIX 
əsrə kimi türk zeybək geyimilə 
davam etmişdir: 

Türklərin qeyrət simgəsi 
sayılan papağa özəl münasibət 
vardır, bu nədənlə heç vaxt onu 
yerə atmazlar, bu gələnək Azər-
baycan türkləri içində möhkəm 
qorunur. Qədim türk papaqla-
rının Qazaxıstan və Orta Asiya 
bölgələrində daha yaxşı mühafizə oldunduğunu söyləmək olar. Belə ki, 
Kuloba kurqanında çıxan qabın üzərindəki saqanın başında gördüyümüz 
başlıq eynən etnoqrafların Dağlıq Altaydakı Qoş Ağac bölgəsində qeydə 
aldıqları başlıqdan fərqlənmir:501 Uzmanların qruplara ayırdığı daşbaba 
papaqları sonralar da türk boylarında görünür. Bəzi papaqların müxtəlif 
nəsnələr üzərində həm saqa (skit), həm də türk bədizlərində təkrar olun-

                                                 
499  Рикман, 1986, 10-13, (şəkil 2). 
500  Herodot, VII. 64. 
501  TO, 1989, 214-215. 
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başmağının üzlüyü tumac və ya məxmərdən olurdu. Azərbaycanda çarıqlı 
corabdan da istifadə olunurdu. Çox yüngül və rahat ayaqqabı olan çarıqsa 
qalın göndən hazırlanırdı. Ağac qabığı və həsirdən çarığa oxşar başmaq 
(lapot) geyən və yalnız X əsrdən bulqar çəkməsindən (sapoq) yararlanan 
ruslardan fərqli olaraq, türklərdə ayaqqabının çarıq, başmaq, tərlik, çəkmə 
(tatarca içigi, çitek), çəkələk kimi müxtəlif növləri vardı. Dağıstanda tərə-
kəmə (azər) boylarının göndən hazırladığı tovçarıq eynən İranda divar 
üzərindəki bədizdə mad bəyinin ayağında (perslər də madsayağı geyimə 
üstünlük verirdi) və Kuloba kurqanından çıxan qab üzərindəki qabart-
mada saqanın ayağında gördüyümüz batinkaya oxşayan ayaqqabıdır: 

Keçmişdə ayaqlığı olmayan corab tipi badış adlanırdı, onu baldıra 
geyinir qaytanla bağlayırdılar. Ayağa sarılan dolaqdan da istifadə olunurdu. 
Dolaqlar rənginə və naxışlarına görə sadə və bəzəkli olurdu, hətta bəzi 
uruq-boy adı onların istifadə etdiyi dolağın rəngilə adlanırdı: sarıdolaq, 
qaradolaq, göydolaq boyları.  

Azərbaycanda kişi və qadın baş geyimlərinin də zəngin çeşidləri 
vardır. Qadınlar çalma, saçaqlı yun şal, ləçək, örpək, yaylıq, təsək, çutqu, 
tülü, araqçın, qaysafa, dingə, çəpçik və sair növlərdə baş örtüsündən isti-
fadə edirdilər. Papaqçı, börkçü adlanan sənətkarlar kişilər üçün dəri, keçə, 
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tündən çuxa geyirdilər. Heyvandar boylarda yaranmış yapınçı və kəpənək 
Qafqazda geniş yayılmışdır, Azərbaycan türklərisə Xorasan və Ərdəbil 
kürklərinə üstünlük verirdilər.  

Əvvəllər geyim üçün istifadə olunan dəri, kətan, yun şal, ipək kimi 
materiallara sonralar pambıqdan çit, bez kimi parçalar da əlavə olundu. 
Şaldan şalvar, pencək, çuxa, başlıq, bürmə, dolaq kimi kişi üst geyimində 
istifadə olunurdu. Səkinət Hacıyeva yazır ki, Dağıstan tərəkəmələri quzu 
dərisindən tikilən kürkü üstün tutur. Yazar topladığı etnoqrafik bəlgələr 
sırasında bu dördlüyü də verir:  

Ağ alma allanıtdı, 
Budaqdan sallanıtdı. 
Qardaşın quzu kürki 
Çigniden sallanıpdı.504  

Türklər belbağı üçün ayrı-ayrı qayış, qurşaq, toqqa kəmər türündən 
istifadə edirdilər. Qədimdə kişi kəmərindən asılan kasa, bıçaq, xəncər və 
sair nəsnələr onun sosial statusundan xəbər verirdi. Qadın kəmərləri də 
bəzək-düzəkli olub geyimə yaraşıq verirdi. Arxeoloji qazıntılardan tapılan 
türk kəmərləri estetik baxımdan qiymətli olduğu kimi, etnososial baxım-
dan da informativliyilə seçilir. 1915-də N.İ.Veselovski yazırdı ki, səyyah 
Rubrukun daşbaba üzərində «kaptarqa» (kapturqa) kimi qeyd ediyi kisə-
nin (kiset) asılması üçün türk kəmərində görünən ilgəklər bugün də qazax-
qırğız boylarında davam edir.505  Göründüyü kimi, daşbaba üzərindəki 
nəsnələrin öyrənilməsi et-
noqrafik dəyər daşıyır, be-
lə ki, daşbabalar üzərində 
geyim-kecim, başındakı 
papaq, belindəki kəmər, 
kəmərdən asılan yaraq-
yasaq bədizin yapıldığı 
çağda türklərin görkəmi-
ni bəlirləyən tarixi-etno-
qrafik bəlgələrdir. 
                                                 
504  Гаджиева, 1990, 91. 
505  Веселовский, 1915. 
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ması saqa-türk etnik-genetik bağı bir daha təsdiq etmiş olur. Daşbabaların 
başında görünən papaqlar müxtəlif türdə olsalar da, yalnız doğudakı tür-
ləri qruplaşdırmaq mümkün olmuşdur.502 Rus dilinə kalpak (kolpak) sözü 
keçdiyi kimi, çernıe klobuki də rus qaynaqlarında karakalpak boyadıdır. 

Geyim adları alt və üst paltarlar üzrə fərqlənir, lakin köynək həm 
alt, həm də üst geyimə aiddir. Bəzi geyim adlarısa (başmaq, kəmər, ayaq-
qabı, başlıq, arxalıq, köynək) həm qadın, həm də kişi geyimini bildirir. 
Qadın və kişi üst paltarlarına nisbətən alt paltarları o qədər də çeşidli ol-
mayıb köynək, işdan (iç ton), darbalaq adlanan geyimlər idi, kişilərdə 
ayrıca dizlik də olurdu. Qadın üst paltarı sırasında tuman, küləcə, çəpkən, 
don, arxalıq, məntənə, çərkəzi, gödəkcə adlanan geyimlər vardı. Çiyinə 
atılan və qolu əlcəklə bitən üst geyimə kürdü və ya katıbı eşmək deyilirdi.  

Qadınlarda üst paltar güləbətin, bafta, sarıma, qaragöz və zəncirə 
ilə bəzənirdi. Üst kişi geyimləri içində isə köynək, şalvar, kürk, gödəkcə, 
çuxa, arxalıq, sırıqlı, yapıncı, kəpənək kimi müxtəlif geyim növləri yer 
tutur. Bəzi bölgələrdə pencəyə geymə deyilir, olsun ki, bu söz qədim ar-
xalıq növlərindən birinin adı kimi qalmışdır. «Arxalıqlar biçiminə görə 
önürlü, önürsüz və döşü açıq olmaqla üç növə ayrılırdı».503 Arxalığın üs-
                                                 
502  Евтюхова, 1952, 102-104. 
503  Həvilov, 1991, 155. 
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Hun kurqanlarında tapılan şalvar örnəkləri göstərir ki, saqaların şalvar 
geyimi hunlarda davam etmiş, hunlar at üzərində daha rahat oturmaq 
üçün şalvar ağını da gen tikmişlər. Bu tür şalvara Anadolu köylərində 
hələ də rast gəlmək olur.  

Arxeoloji materiallar göstərir ki, saqaların şalvarı dar olurdu, şal-
varın ayağını ya açıq buraxır, ya da çəkmənin içinə salırdılar. Meşin şalva-
rın yan xətti (general şalvarı kimi) naxışlarla bəzənirdi. Skit geyimlərini 
təsnif edən T.D.Ravdonikas ayaqdan qurşağacan geyilən şalvarın Şəkidə 
çaxçur adı ilə son əsrlərə qədər qaldığını yazır.508 Fərqanədə isə çaxçura 
ayaqton deyilir ki, bu söz həmin geyim növünü daha aydın ifadə edən ter-
mindir.509 Rus dilində eyni geyimlə bağlı çembarı, şarovarı, şalvarı söz-
lərindəki fərqlərə görə bu sözlər müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı turk boyla-
rından (dialektlərdən) alınmışdır.510  

Geyim adlarında etnoqrafik özəlliklərdən biri də bəzi geyimlərin 
etnonimlə adlanmasıdır. Bu, qədim türk boylarının tarixinə işıq tutan bəl-
gələrdəndir. Belə ki, avar dilində kürkə saqula deyilməsi, orta əsrlərdə 

                                                 
508  Равдоникас, 1990, 31. 
509  TO, 1989, 29. 
510  ТВЯ, 1974, 20-21. 
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Daşbaba bədizləri üzərində kəmər və toqqaları çeşidləyib tədqiq 
edən uzmanlar (L.A.Yevtyuxova, N. Budayev və b.) onlara türk basırıq-
larında, nəsnələr üzərində olan bədizlərdə də rast gəlindiyini yazmışlar. 
Etnoqrafiya tarixi üçün önəmli olan bu bəlgələr türklərin etnogenezinə də 
aydınlıq gətirir, miqrasiya yönlərini 
və yaşanan bölgələri bəlirləyir. 

Saqalar köynəyin üstündən 
qolsuz arxalıq geyinirdilər və türk 
gələnəyinə görə dəridən hazırlanan 
arxalıqlar sol tərəfə düymələnirdi. 
Xəzdən, parçadan tikilən gödəkçə 
geniş yayılmışdı, qolu da dirsəkdən 
yuxarı və ya uzun olurdu. Yançağa 
qədər uzanan gödəkçənin ətəyi ön-
dən çəpinə kəsilirdi ki, at üstündə 
rahatlıq olsun, yaxası və düyməsi 
olmurdu, qurşaqla bağlanırdı. Qo-
lu-boynu xəzlə, kürək-çiyin hissə-
lərisə geometrik naxışla bəzənirdi.    

M. Fasmer rus dilində işlnən ştanı sözünün qədim türk dillərində 
işton, içton şəklində işlənib «şalvar altı» anlamı bildirən «iç don» sözün-
dən alınıb öncə *ştonı şəklində işləndiyini yazır.506 Lakin bu sözün türk 
mənşəli olduğunu söyləyən bir çox tanınmış dilçilərin yazılarından xəbəri 
olmayan arxeoloq Y. Kuzmina qədim atlı geyimini və andronovo arxeo-
loji kulturunu irandillilərə aid etmək üçün ştanı sözünü hindiran mənşəli 
söz kimi təqdim edir.507 Halbuki, atlı geyimi olaraq ilk dəfə ortaya çıxan 
türk şalvarının  Çindən Avropaya qədər yayılması qədim saqa və hunlarla 
bağlı idi. Çində mövcud olan konservatizmə rəğmən Cao bəyliyinin kralı 
Vu-ling (m.ö.325-298) öz məmləkətində hun geyiminə keçmək istəyini 
gerçəkləşdirə bildi, çünki buna qədər at üzərində rahat oturan şalvarlı hun 
süvariləri qarşısında ata xələtlə minən çin döyüşçüləri dayana bilmirdilər. 
                                                 
506  Фасмер, IV. 447; Yazar özündən öncə bu sözün türk dillərindən alınma olduğunu 
söyləyən Melioranski, Radlov, Korş, Jan Deni, Kunoş, Banq, Turan, Boyer və başqa ta-
nınmış uzmanların fikrinə əsaslanır. 
507  Кузьмина, 1986, 213. 
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məişətlə bağlı sözlər sırasında ağ, atlas, bağ, bartuk, başlix, başmak, buz-
ma (büzmə), çəkmə, çəkməçi, çoxtu (çutqu), çuxa, daray, çatan (kətən), 
çalqay, çinçu (çamça), çillay, çyapi (şapi), kavaçu (qabaça), dulaq, xara, 
kyapa, kumaş, çit, laçak, məxsi (məs), yavlux (yaylıq), şətəl (çarıq-corab), 
şalvar, paltar, parça, tuşluk (döşlük) və dəri növlərilə bağlı bulqar, burçu, 
dabaq, kyaçalay, kirin, mişin kimi parça və geyim adlarının geniş işləndi-
yini yazır.512 Göründüyü kimi, bu geyim terminləri sırasında hətta çağdaş 
türk dilləri üçün arxaik olub qolunun ağzı daralan tulupa aid bartuk kimi 
sözlər də vardır.  

Yuxarıda toxuculuqla bağlı bölmədə tikmə 
sözülə tekstil və bu köklə bağlı başqa sözlərdən 
(rusca tkat, tkaçestvo, latınca texstus) bəhs edil-
mişdi. Qədim sumer köynəyi haqqında şərh ve-
rən İ.M. Dyakonov yazır ki, yunanca kaunákēs 
(koynak) sözü qədim iran (?) dilindən alınma-
dır və guman ki, iran dilində «şuba» anlamı ilə 
işlənirmiş.513 Yazar əgər bir az diqqətli olsaydı, 
görərdi ki, köynək türk sözüdür və təkcə yunan 
dilinə deyil, türklərlə əlaqəsi olmuş bir çox xal-
qın dilinə, o cümlədən orta əsrlərdə fars dilinə 
də konglək şəklində keçmişdir.514  Əhəmənilərin mad geyimlərindən isti-
fadə etmsini antik yazarlar dəfələrlə qeyd etmişlər. Rus dilinə türkcədən 
keçən geyim-kecim adları və geyim materialı ilə bağlı sözlər Yelizaveta 
Şipovanın tərtib etdiyi sözlükdə xeyli yer tutur.515 Orta Anadoluda m.ö. II 
minilin əvvəlində yaşamış hatların dilində ayaqqabıya şapşap deyilməsi 

                                                 
512  Джидалаев, 1990, 113-121. 
513  Дьяконов, 1990, 41. 
514 Zərinəzadə, 1962, 380; H. Zərinəzadə fars dilinə keçən geyimlə bağlı bork, bəşmək, 
başamə (baş örtüyü), xəftan (qaftan), çaroğ, çəkme, donlok kimi sözləri də vermişdir.  
515 armyak, arxaluk, atlas, belçuq, baybarak, baypak, balaxnya, balaxon, başlık, başmak, 
beşmet, buqay, burka, butırlık, byaz, voylok, qaba, djulmak, yemurluk, yermolka, yaqa, 
yapança, yarqak, qaytan, içiqi, kabluk, kazakin, kalpak//kolpak//klobuk, kiçim, kaftan, 
kolçuqa, kobenyak, kaptura, kireyka//kireya, kiçka, koşma, kutas, kuşak, ortma, mata, 
malaxay, papaxa, papuç, sorban, sukman, tabani, takya, talaqay, teqilyay, telpek, terlik, 
tulup, tun, tumak, çaxçur, çalma, çança, çapan, çapçunı, çabak, çibak, çikçirı, şal, çobot, 
çuqa//çuxa, çuvyaki, çulok, şabur, şalvarı, şarovarı, şuqay və s. (Шипова, 1996).       
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Bizantiyada və m.ö. I əsrdə qalların dilində plaşın saqa, saqula adlanması 
qədim saqaların geyim türündən xəbər verir.511  Yaxud bir çox xalqların 
dilində işlənən bulqar (dəri), bulqarı kürk kimi deyimlər bulqar türklərilə 
bağlıdır. 

Dədə Qorqud boylarında «egnümdeki dəmür to-
nım çignüm kısar» və Azərbaycan nağıllarında «dəmir 
donunu geyinib, altdan-üstdən qıfıllandı» deyimləri zi-
rehli geyimlərə aid olub keçmiş döyüşçülərin yaraq-
yasaqla birlikdə istifadə etdikləri geyimdir. Arxeoloji 
qazıntılarda üzə çıxan belə geyim növləri qədim türk 
döyüşçülərinin savaş geyiminə necə önəm verməsini 
sərgiləyir: 

  Azər türkcəsində geyim adla-
rının türkmənşəli sözlərlə işlənmısi 
onu göstərir ki, geyim kulturu xalqın 
öz içində formalaşmışdır. Belə ki, son-
rakı bəzi dillərdən alınma sözlər istis-
na olmaqla əksər geyim terminləri belbağ, qırçın, saçaq, 
aşırma, arxalıq, sırıqlı, sırma, basma, qaytarma, çəkmə, 
yaxa, ətək, başlıq, büzmə, qarmaq, dolaq, doğru biçim, 
tərsköynək, düymə, içlik, ilgək, döşlük və sair bu kimi 
türkcə olan sözlərlə ifadə olunmuşdur. Bunu da vurğu-
lamaq gərəkir ki, prototürk boylarının böyük bir qismi 

doğu və quzey yöndə miqrasiya edəndən sonra protoazər boyları digər 
türk boylarından ayrı düşdüyü üçün sonralar bir sıra geyim adları azər di-
lində başqa türk dillərindən fərqli yaranmışdır. Hətta, azər türklərinə ən 
yaxın olan türkmənlərin xələtə don, kürkə içmek, çekmen, çəkməyə edik,  
papağa telpek, çovre deməsi bu fərqi əks etdirir. Ancaq eyni kultura aid 
bölgədə iç-içə yaşayan müxtəlifdilli xalqlarda alınma terminlər daha çox 
olur, bir-birinə bənzəyən özbək və tacik geyimlərinə aid kalğay, kalpak, 
çalma, kulak, borik (börk) kimi ortaq terminlərin olması da təbiidir. Eyni 
durum ümumi Qafqaz mədəniyətinin bir bölümü olan geyim kulturunda 
da özünü göstərir. N.S.Cidalayev qafqazdilli Dağıstan xalqlarının dilində 

                                                 
511 Равдоникас, 1990, 123. 
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Azərbaycanda mətbəx kulturu azər xalqının özü qədər 
qədim və zəngin tarixə malikdir. Azərbaycan türkləri-
nin milli xörəkləri, süfrə kulturu, musiqi ilə müşayiət 
olunan şülən, qonaqlıq ziyafətləri tarixboyu bura gələn 

yabançı qonaqları, elçi və səyyahları heyrətə salmış, onlar da bu yemək 
kulturundan aldıqları zövq və ləzzəti yazılarında, məktub və yol qeydlə-
rində təsvir etmişlər. Azərbaycan mətbəxinin zənginliyi ölkədə bol taxıl 
ürünləri olması, ağartı, göyərti və ətdən türlü-türlü yeməklər hazırlanması 
ilə bağlıdır, təkcə aşın (plov) əllidən artıq çeşidi vardır, Ordubadda iyirmi 
çür qayğanaq bişirə bilirlər. Azərbaycan türklərinin yemək kulturu həm də 
ona görə çoxçeşidli və zəngindir ki, burada yerli protoazər türk boyları-
nın yemək türlərinə bura qayıdan bozqır türk boylarının yemək türləri 
əlavə olunmuşdur, iki mətbəxin özəllikləri burada qovuşmuşdur.  

Dünya xalqlarının yemək kulturu arasında oxşar və fərqli çəhətlər 
vardır; oxşarlıq bundadır ki, bütün xalqlar yeyir, içir, fərqli cəhətlərsə nə 
yeməsi və necə yeyib-içməsində özünü göstərir. Belə ki, azərbaycanlılar 
üçün aş (plov), quzu kababı önəmli milli yeməkdirsə, qırğızlar at ətini, 
korelilər it ətini, cinlilər və fransızlar qurbağanı «delikates» sayır. Yemək 
kulturunda olan belə etnoqrafik fərqlərin nədəni və kökü hər bir xalqın 
yaranıb formalaşdığı bölgənin qədim çağlardakı özəlliyilə bağlıdır. Yeri-
ni dəyişən xalqlar gəldikləri yeni bölgədə yerli yemək kulturuna alışana 
qədər keçmiş yemək vərdişini saxlamağa çalışır, örnəyin, Herodot yazırdı 
ki, zəngin perslər ad günü şölənində «öküz, at, dəvə ya da eşşəyi fırında 
bişirib yeyirlər».517  

Başqa etnoqrafik alanlarla müqayisədə Azərbaycan yemək kulturu 
daha dayanıqlıdır, kənar təsirlərə az uğramışdır. Bunu yemək kulturu ilə 
bağlı söz və deyimlərin tərkibindən də görmək olur, hətta alınma sözlər 
sırasında azıq kimi verib, sonralar farscadan azuqə şəklində geri alınmış 
bumeranq sözlər vardır, ancaq az da olsa, artıq mətbəx sözü kimi oturuş-
muş alınmalar işlənməkdədir.518 Bu da var ki, qədim və orta çağlarda türk 
boyları ilə kontakta olmuş Avrasiya xalqlarının əksəriyətinin dilində türk 
                                                 
517  Herodot, I. 133. 
518  Ərbcə mətbəx «pişirmə yeri» anlamındakı matbah sözündəndir, aşbaz aşçı ilə, resto-
ran-aşxana aşevi ilə əvəzləndiyi kimi, mətbəx sözünü də aşlıq, aş otağı, yemə otağı kimi 
sözlərlə əvəz etmək olar. 

Yemək 
kulturu 
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də diqqəti çəkir, çünki çəkələk, tərlik anlamında işlənən şapşap sözü hə-
min anlamda bugün də Bakıda işlənir. Geyimlə bağlı qədim türkcənin don 
sözündən tunik, qaftan, iştan, ayaqton kimi geyim adları və qaradonlu et-
nonimi yaranmışdır.  

Keçmişdə əmək haqqı natural malla, o cümlədən parça ilə ödəndi-
yindən azər türklərinin dilində «maaş» anlamında donluq deyimi yaran-
mışdır və fars dilinə də donlok şəklində keçmişdir.516 Göytürk yazılarında 
«tonsız budunu tonlıq kıldım» (çılpaq xalqı donlu etdim) deyimi işləndiyi 
kimi, Dədə Qorqud boylarında da «kara tonlu dərvişlərə nəzirlər verdim, 
ac görsəm toyurdum, yalınçaq görsəm tonatdım» deyilir. Ümumiyətlə, bu 
boylarda don sözü müxtəlif kontekstlərdə geniş işlənir: «egni bek dəmür 
tonım»; «kara tonlu, azğun dinli kafirlər»; «çigni quşlu cübbe don»; «ağ 
tonıma kir eklendi»; «atdan inüp tacirtonın geydilər»; «xeyir xəbər gəti-
rənə at, don verəm, kaftanlar geydirəm»; «ağ (tonu) çıkardılar, kara tonlar 
geydilər»; «qaravaşa don geydirsən (ondan) qadın olmaz» və sairə.  

Göründüyü kimi, türklər prototük çağından başlayaraq İslamaqədər 
zaman-zaman geyim nəsnələrini zənginləşdirmiş, atlı bozqır türkləri də 
bu zəngin geyim kulturunu Avrasiya çöllərinə daşımış, onlarla kontaktda 
olan xalqlar da gəlişmiş bu kul-
turdan bəhrələnmişlər. Təkcə 
şalvar geyimi gələnəyinin Çin-
dən Avropaya qədər yayılması 
faktı m.ö. II minildə Azərbay-
canın güneyindən çıxıb doğuya 
gedən atlı türk boylarının xid-
mətidirsə, Avravsiyanın geyim 
mədəniyətinin formalaşmasında 
da bütövlükdə türk geyim kul-
turunun rolu danılmaz gerçək-
likdir. Bu da bəllidir ki, bütün 
Avrasiya xalqları ayrı-ayrı çağ-
larda türk musiqi, geyim, yemək 
kulturundan bəhrələnmişlər.  

                                                 
516 Zərinəzadə, 1962, 306. 
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miri közdə gömmə yöntəmilə bişirmə (kömbə, karma), təndir və ocaqda 
yapma, lavaş şəklində nazik yayılıb havada qurudulan katırma türləri var. 
Özbək elində onlarla çörək türü vardır, bunlar da bölgələr, qışlaqlar üzrə 
fərqli adlarla verilir.522 Türk dillərində undan yapılan çörək, əppək, köməç, 
fətir, lavaş (*alav-aş), yuga (yuxa), sınçü, kuyma, quymaq, qovut, xinqal, 
xəşil, çakmür, kömbə (İrəvan), közmen, qoğal, kökə, kətə, fəsəli, əyirdəy, 
şəkərbura, düşbərə, gürzə, umac, ərişdə, qutab kimi yüzlərlə çörək və sair 
yemək türü olduğu kimi, «Özünə umac ova bilmir, özgəyə əriştə kəsir», 
«Yanmış arpa ətməgi, acı soğan öyüni, degil» (KDQ) deyimləri kimi də 
onlarla xalq söyləmi yaranmışdır.  

At südündən qurut kimi hazırlanan yeməyi antik yazarlar ippak sö-
zülə verir, həmin söz xakas dilinin əski koybal-qızıl dialektlərində ippək 
şəklində vardı. Azərbaycan türkləri çörəklə yanaşı, həmin anlamda əppək 
sözünü də işlədirlər, «Əppək-pendir sağ bazar, yeməsən dostluğu pozar» 
kimi atalar sözləri yaranmışdır. M.Kaşğari bu sözün etmek//epmek vari-
antlarını göstərmiş, etimoloji uzmanları da bu sıraya etmək//ətmək və sair 
işlək formaları əlavə edib, daha qədim formanın epmek olması qənaətinə 
gəlmişlər.523 Bu yorum doğru görünür, çünki prototürk boyları ilə əlaqəsi 
olan akadların dilində epû (çörək bişirmək), epru//ipru (aş, yemək, azuqə), 
epin (kotan), sumer dilindəsə appu (çörək) sözləri vardı. 

Türkmənşəli aş sözünün yemək, xörək anlamı qədim çağlarda ya-
ranmışdır: KDQ-da keçən «Umanına, usanına aş yedirtdim», «Ayğır atım 
boğazlayıb aşım versin» deyimlərində də aş həmin anlamdadır. Keçmişdə 
yuğ adlanan yas mərasimində yemək törəninə azər türkləri «ölü aşı» deyir. 
Azərbaycanda önəmli yemək türü sayılan plova aş deyilməsi onun qədim 
məna çalarları ilə bağlıdır, aşın şiləplov türünü qonşu xalqlar da mənimsə-
mişlər: şila plav (hay), şila plavi (gürcü), şilan, şilanplav (udi).  

Bəzi yazarlar «yemək» mənasında qədim hind dilində áśana və fars 
dilində āš sözlərini hindiran mənşəli söz kimi verirlər.524Ancaq çox qədim 
çağlardan ortaya çıxan aş sözündə hələ prototürk dövründən «buğda» və 

                                                 
522 Etmak//ətmək//ətmak, ebak (əppək), kuvsak etmak, yupqa ətmək, bursaq, buskaç, buş-
kal, dürmək, esbari, yarma yuvğa, çuqmin, komaç, kozman, kulşa, toquç. 
523  MK, I. 101-102;  ЭСТЯ,  I. 255-256. 
524  Этимология, 1975, 147. 
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yemək adları vardır. Türklərin qonşuları sadəcə yemək adlarını deyil, bir 
çox türk yemək türlərini də mənimsəmişlər, özəlliklə, Azərbaycan yemək 
kulturunun qonşu xalqların mətbəxinə təsiri daha çox görünməkdədir. 

Türklərin yemək-içmək türləri ekoloji baxımdan təmiz olduğu kimi, 
həm də sağlıq baxımından önəmlidir, belə ki, təkcə qımız içkisi bağırsaq- 
mədə, vərəm xəstəliklərinin qarşısın alan içkidir. Ön Asiyada yaşayan di-
gər toplumlarda olduğu kimi, prototürk toplumu da əkinçilik yaşamından 
öncə yedikləri bitki türlərinin özəlliyini bilirdilər, otaçılarsa hansı xəstəli-
yin hansı bitkilə müalicə oluna bilməsini öyrənmişdilər, bu gələnək hələ 
də gündəmdədir. Bu baxımdan, ağartı və ət yeməklərinə nisbətən göyərti 
yeməkləri daha qədim sayıla bilər, onun çeşidlərinə sonrakı bostançılıq 
ürünləri, tərəvəz türləri də əlavə olunmuşdur. 

Acı-qıcı, aşotu, əvəlik, quzuqulağı, atqulağı, buğatikanı, dəvətikanı, 
bağayarpağı, cücəgözü, çaşır, çiriş, yemlik, bozoğlan, ağoğlan, baldırğan, 
cacıq, yarpız kimi sadaladığı onlarla bitkidən hazırlanan yemək növün-
dən bəhs edən İsmet Alpaslan yazır ki, Anadolunun quzey-doğusunda sa-
lata şəklində, çiy, pişmiş, turşu və yeməklərə qatılan göyərtilərin yüzəcən 
türü vardır.519 Bu sıraya göbələk türlərini də əlavə edəndə göyərti yemək-
lərinin nə qədər zəngin olduğunu görmək olur. 

Əkinçiliyin yaranıb inkişaf etməsilə buğda, arpa, darı, bulqur, çəltik, 
vələmir kimi taxıl ürünlərindən hazırlanan yemək türləri çoxalır, keyfiyəti 
də artırdı. M.Kaşğari demişkən, artıq qovutu olan ona bəhməz də qatırdı:  
«Talkan kimin bolsa, angar pekmez katar».520 Türk boylarının quzey və 
doğu yönlərə köçləri bu ürünləri və onlardan hazırlanan yemək adlarını 
bir sıra xalqlar da mənimsədilər.521  

Lokal bölgələrdə görünən fərqlərə baxmayaraq, türk toplumunda 
undan yapılan ürünlərin qədim Ön Asiya gələnəklərilə Avrasiya boyunca 
yayılıb günümüzə qədər yaşadığını izləmək və bozqır yaşamından oturaq 
yaşama keçən türk boylarında da bu gələnəyi görmək olur. Belə ki, qazax 
boylarında ən əski çağlardan qalma gələnəklə qalın və nazik yayılmış xə-
                                                 
519  Alpaslan, 2011, 324. 
520  MK, I. 432. 
521  Bu baxımdan, bulqur sözünün Avropa dillərində olması diqqət çəkir: bulgur (ingilis), 
boulgour (fransız). 
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xan kababı, təndir kababı, söklüncü kabab, lülə kabab və sair türləri vardır. 
At türkün yaşamında önəmli yer tuturdu. İçkisi qımız, əppəyi qurut olan 
ilxıçı türklər atın ətindən də çeşidli yeməklər hazırlayar, böyük şülənlərdə 
önəmli qonaqların qabağına at əti qoyardılar. Bu ətdən yapılan kolbasa 
türlərinin tarixi də qədimdir. Uzaq səfərə çıxanlar xarab olmayan azuq türü 
kimi qurudulmuş qaxac ət götürərdilər, balığı bol olan bölgələrdə balığın 
da quru, qaxac türündən istifadə olunur. 

Türklərin etnoqrafiya tarixində añçılıq təsərrüfatı öz ürünlərini də 
ortaya çıxarmış, təkcə sağımla bağlı süd ürünlərindən ağuz, bulama, yağ, 
qaymaq, xama, kəsmik, şor, pendir, qurut, qatıq, süzmə, ayran, yoğurt, 
ovduq, qımız və sair bu kimi yüzlərlə yemək-içmək türləri ortaya çıxmış-
dır. Avropalıların nə vaxtdan süd içməyə başladığını araşdıran genetika 
uzmanları burada yerli xalqın süddən istifadə etməsinin yalnız tunc çağı-
nın sonlarına aid olması sonucuna varmışlar, halbuki, əvvəllər alimlərə 
görə, burada südün tərkibində olan laktozun həzm olunması daş dövründən 
vardı. Bu baxımdan, Avropada süddən istifadə tarixi cəmi 3000-3500 il 
öncə başlandığı üçün elə bəzi avropa dillərində türkcə süd sözünün işlən-
mə tarixi də o çağlara aid olmalıdır. Örnəyin, qədim irland dilindəki suth 
sözü «süd», «şirə» anlamında işlənmişdir, bəzi etrusk dili uzmanları da 
etruskca suth sözünün «süd» anlamı bildirməsindən bəhs etmişlər.526 

Əgər türklərdən uzaq bölgələrdə yaşayan xalqların dilində türkcə 
ağartı adları ingilis dilindəki yogurt kimi az görünürsə, qonşu bölgələrdə 
onların sayı çoxdur, örnəyin, hay dilində ğaymaq, yeğ//yuğ (yağ), motal, 
lor (şor), panir kimi süd ürünü adları vardır. Türk dillərində ortaq ağartı 
adları onların hələ prototürk çağından ortada olmasını göstərir, belə ki, 
əksər türk dillərində kurut, xurut, xărt (çuvaş) kimi işlənən qurut sözü, 
kaymak, xayma (çuvaş), xoymox (saxa), qayaq formaları olan qaymaq və 
yağ, çağ, sia (saxa) kimi yayılan yağ sözləri, yalnız çuvaş dilində uyran 
əksər türk dillərindəsə, hətta saxa dilində də ayran şəklində işlənən söz 
və təbii ki, bunların başında gələn süd sözü prototürk çağından qalmadır. 

Camış qatığı, inək yağı, motal pendiri və qımız daha çox bəyənilən 
ağartılardandır, doğumdan sonra ilk sağılan qatı süd ağuz, suluğ, şanşan, 
sonrakı 3-4 gün sağılan südsə bulama adlanır, xalq arasında ağuz və bu-
                                                 
526  Немировский, 1983, 98. 
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«yem(ək)» anlamları şaxlanmışdır. Sumerlər İkiçayarasına gələndə bu 
sözün «buğda» mənasını almış, buğda-taxıl tanrısı sumer dilində Dingir 
Aşnan ( dAş-nan) adlanmışdir. Sumerlərdən 3-4 minil sonra Ön Asiyaya 
gələn ari boyları da burada sözün «yemək» mənasnı mənimsəmişlər.  

Bədəvi ərəblər əzilmiş buğdanı suda bişirib (bəzən buna ət qatılır) 
ayş adlanan xörək hazırlayırlar. Onlar yemək adı olan ayş sözünə «çörək» 
və «həyat» anlamı da yükləmişlər. Bədəvilərdə sözün «südlü aş» (sıyıq) 
anlamında aşidu variantı da işlənir.525 Hay dilində xörəyə caş, rus dilində 
südlü, bulqurlu aşa kaşa deyilir, Balakən bölgəsində də kaş «bozbaş» sözü 
vardır. Bütün bu deyimləri bir sıraya düzəndə onun prototürk praforması 
larinqal saitlə *’aş şəklində bərpa olunur: 

Añçılıq təsərrüfatının yaranıb inkişaf etməsilə bağlı ortaya çıxan ət 
və süd ürünləri yemək-içmək çeşidlərini xeyli artırdı, prototürk çağından 
üzübəri türk toplumunun süfrəsində həmişə türlü ağartı ilə ət yeməklərinə 
üstünlük verilmişdir. Ovlanmış añ ətlərilə yanaşı, evsəlləşmiş qoç-qoyun, 
at, dəvə və quş ətindən çeşidli yeməklər hazırlanırdı. Minillərin sınağın-
dan keçən bu yeməklərin içində seçilənlər daha önəmli sayılırdı, örnəyin,    
toplumun içində «quzu kababı, dəvə ətindən hazırlanmış qutab çox dadlı 
olur» alqısı yaranmışdır.   

Qoç və dana ətindən qovurma, saciçi, basdırma, yaxnı, döşəmə kimi 
yeməklər dəbdə olmuş, qonşu xalqların da mətbəxinə girmiş təkcə dolma 
yeməyinin onlarla çeşidi olduğu kimi, şişlıyin (şaşlık) də basdırma kabab, 

                                                 
525  ЭП, 1981, 35. 
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Ağacdan və ya at dərisindən hazırlanıb saba adlanan qabda hazır-
lanan kumızın qabın dibinə çöküb acıyan kütləsindən kumız mayası kimi 
istifadə olunur və bu maya kor adlanır. Təkcə qazax boylarında kumızın 
onlarla növü və hər növün də sarı, tünemel, kunan, besti, kısır, bal kumız 
kimi adları vardır. 

Yemək üçün açılan ailə, qonaqlıq və törən süfrələri fərqli olurdu; 
İslamöncəsi çağların ailə süfrəsində sadəliyilə seçilən gundəlik yemək qay-
dalarının başında tanrıya təşəkkür etmə vardı, örnəyin, bir türkmən evində 
yeməkdən öncə yuxarı əl qaldırıb «Bir Tanrı» deyə, dua etmələrinə tanıq 
olan İbn Fadlan bu oğuz gələnəyini təsvir etmişdir. Toy, bayram, təqvim 
süfrələrisə yemək türlərinin zənginliyilə fərqlənirdi, önəmli qonaqlıq şü-
lənləri də musiqilə müşaiyət olunurdu  

Yemək kulturu yalnız qarın doyurmaqla deyil, həm də türk törəsi-
nin sosial toplumda praktik alqısı baxımından önəmli idi; birilə duz-çörək 
kəsmək ömürbuyu ona etibarlı olma məsuliyəti təlqin edib, duz-çörək itməz 
alqısı yaradılırdı, süfrə başında ətin hansı parçasının kimin qabağına qo-
yulmasının simvolik anlamı vardı, hətta içoğuz-dışoğuz savaşının səbəbi 
KDQ-da həmin qaydanın pozulması kimi vurğulanır. Saqalarda savaşdan 
sonra döyüşçülərə çaxır vermə adəti vardı, savaşda göstərdikləri başarıya 
görə bir və iki qədəh çaxır alanlardan fərqli olaraq, başarısız olanlar belə 
şərəf törənini yalnız kənardan izləyə bilirdi. Tarixi qaynaqlarda türk boy-
larının yeyəcək-içəcək adları, yemək kulturu haqqında xeyli bəlgə vardır. 
D.V. Eberhard Çinin şimal qonşularından danışarkən bəzi hun boylarının 
buğda-darı əkməsi, qoyun, at əti yeməsi, çaxır-qımız içməsi, Çindən şə-
rab mayasının, düyü, buğda və darının vergi kimi alınması haqqında çin 
qaynaqlarından bəlgələr verir.529 Antik çağ yazarları massagetlərin daha 
çox balıq yeməsindən bəhs edirlər. 

Elçi görəvilə Atillanın yanında olmuş Priskos möhtəşəm qonaqlıq-
dan, dadlı yemək və içkidən bəhs edir, ancaq hamıya yeməyin gümüş-
qızıl qab-qacaqda verildiyi halda, özünü çox sadə aparan Atillaya əti və 
içkini taxta qabda, qədəhdə verilməsini də vurğulayır.530 Bizans impera-
toru Yustinian 568-də Göytürk xaqanının yanına göndərdiyi elçi Zemarkos 
                                                 
529  Eberhard, 1942. 
530  Priskos, 1995, 48-49. 
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lamadan hazırlanan yeməklər sağlamlıq üçün dəyərli sayılır. Türk yemək 
kulturunda önəmli yeri olub, «Alban tarixi» bitiyində də panir şəklində 
keçən pendirin onlarla çeşidi vardır. Əksər türk dillərində kımıs, kumıs, 
kămăs (çuvaş), qımız, xımıs formalarında görünən kumız ortaq türk sözü 
kimi də diqqəti çəkir.  

Türklərin yemək kulturunda içki türlərinin önəmli yeri vardır, hətta 
yemək-içmək, yeyib-içmək kimi qoşa deyimlə işlənən içki türləri sırasına 
sonralar daxil olan çay və qəhvəni istisna etsək, müxtəlif yöntəmlərlə əldə 
edilən meyvə suyu (şirəsi), bəhməz, şərbət, doşab, çaxır, araq, ayran, buza 
və bu kimi başqa içkilərin tarixi qədim çağlara gedib çıxır. Əlində qədəh 
(ayaq) tutan daşbaba-daşnənə bədizlərində olduğu kimi, önəmli qonaqlıq, 
şülən süfrələri də içkisiz olmazdı. Məclislərdə içki paylayanlara sagi de-
yilməsi diqqəti çəkir, hələ Mada eli çağında bu sözün işlənməsi haqqında 
dolayı bəlgə vardır, Ksenofonta görə, Astiyaqın sagisi Saka adlanırdı.527   

M. Kaşğari türklərin istifadə etdiyi bəzi içkilərin adını çəkir, şəraba 
bor, buğda birəsinə ağartgu, buğda, darı və arpadan çəkilən içkiyə bekni, 
içki alınan xəmirə ugut deyildiyini yazır.528 Bəzi türk dillərində birə (pivə) 
anlamında boza//buza sözü işlənmişdir. Türklərdən alınma araq sözünün 
Avrasiya xalqlarının dilində geniş yayılıb aktiv işlənməsinin nədəni belə 
içki türünün gündəmdə qalmasıdırsa, eyni alanlara yayılıb bir cox dillərə 
keçmiş kumız sözününsə hətta bəzi türk dillərində arxaikləşməsi onun bir 
çox bölgələrdə gündəmdən çıxması ilə bağlıdır.   

Hippokrat (m.ö.V əsr) saqaların at südündən qurut düzəldib buna 
ippak demələrini, Herodot onların at südünü necə sağdıqlarını və bundan 
içki və ağartı məhsulu hazırladıqlarını yazır. Saqaların at südündən kumız 
hazırlayıb içmələri avropalılar üçün görmədikləri qəribəlik idi. Ona görə 
də qədim yazarlar Homerdən üzübəri saqa etnoqrafiyasında önəmli olan 
kumız içmə adətini xüsusi qeyd etmişlər, kumız gələnəyinin sonralar hun 
və başqa türk boylarında təkrar olunduğunu görüb qələmə almışlar. Saqa-
hun-türk kumız içmə gələnəynin bugün də bir sıra ilxıçı türk boyları için-
də yaşadığını görmək olur. Görünür, azər türkləri KDQ-da bəhs olunan ku-
mız içməni dini nədənlə unutmuşlar. 
                                                 
527  Ksenofont, I. III. 8. 
528  MK, I. 434;  III.119, 442;  IV. 80. 
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hər iki etnik toplumun sıx əlaqəsi və ya qarışması ilə digər etnik kultur 
sahələrində olduğu kimi, yemək kulturunda da dəyişmələr olur: gəlmələr 
yerli, yerlilər də gəlmələrin yemə-içmə gələnəklərindən bəhrələnir. Ye-
mək kulturunda dəyişmə olayları toplumun dini inancını dəyişməsilə də 
baş verir, belə ki, göytürklərin yemək gələnəyində ovladığı dovşan, quş, 
keyik, bəslədikləri qoyun, dana ətindən istifadə edildiyin vurğulayan Safa  
Öcalın yazdığına görə, VIII əsrin ortalarında mani dinini qəbul edən uy-
ğurların süddən, kərə yağdan istifadə etməsinə qadağa qoyulmuş, kağan 
isti qan içməyi, ət yeməyi qınamış, səbzə ilə keçinməyi tövsiyə etmişdi. 
Bir əsr sonra buddizmə keçən uyğurlara savaşmaq da yasaq edilmişdi. 
Əlbəttə, əkinçi və şəhər əhlindən fərqli olaraq, uyğur añçıları üçün bu 
dini qanunlara tabe olmaq çətin idi və həmin adətlər vaxtaşırı pozulurdu. 
Belə ki, artıq X əsrin sonunda uyğur xaqanı Arslanın verdiyi qonaqlıqda 
iştirak edən Çin elçisinin yazdığına görə, bu ölkədə kübarlar at əti, kasıb-
larsa qoyun, ördək, qaz əti yeyirlər.532 

Rus etnoqraflarının yemək kulturu üzrə apardığı tədqiqatlarda Ön 
Asiyanın tarixi-etnoqrafik bölgəsini təşkil edən Əfqanıstan, İran, Ərəbis-
tan və Türkiyə ərazisində bu ortaq izoqloslar qeyd olunmuşdur: Buğda, 
bulqur, çörək, fətir, lavaş, yuxa, plov, aş, südlaç (südlü aş), pendir, qurut, 
ayran, yoğurt, ovduq, külləmə, paça, kəlləpaça, şaşlık, qovurma, çevirmə 
kabab, döymə, dolma, çarva, şorba//çorba, tarxana çorbası, xaş, turşu, 
araq, təndir və sairə.533  

Etnoqrafların qeydə aldığı bu nümunələr aydın göstərir ki, yemək 
kulturu ilə bağlı bu sözlərin çoxu (demək olar ki, əksəriyəti) türkmənşəli 
olub, vaxtilə qonşu xalqların (sami, pers, kürd, hay və b.) dilinə keçən et-
noqrafik terminlərdir. Doğrudur, bu terminlərin bir qismi Səlcuq, Səfəvi, 
Osmanlı imperiyasının Ön Asiyada hakim olduğu çağlara aiddir, ancaq 
sadalanan sözlərin sırasında daha qədim kontaktları əks etdirən sözlərin 
olması da quşqu doğurmur.  

                                                 
532   Öcal, 1985, 179. 184-185. 
533  ЭП, 1981; H. Zərinəzadə fars dilinə keçmiş yeməklə bağlı qazğan (qazan), yağlavi 
(yağqabı), ələk,  qaşoq, boşqab, komac (çörək), çəruk (çörək), qəteq, qorut, ağoz (ağuz), 
azuqə, şeşlik, qeyme (qiymə), bolmac (bulamac), bastoq (şirni növü), yoxe (yuxa), aş, 
omac və sair sözləri verir (Zərinəzadə, 1962). 
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orada qonaq kimi üç gün ağırlanır. Hər yeməkdə süfrəyə müxtəlif xörək-
lər gətirilir, süfrənin bəzəyi, yeməyin zənginliyi və musiqilə müşaiyəti 
elçini heyrətə salır. Zemarkos yemək vaxtı bəylərin sıra ilə qədəh qaldır-
ması gələnəyini də təsvir edir. Xəlifənin İtil bulqarlarına göndərdiyi elçi 
İbn Fadlan da bulqar xaqanının qonaqlığını belə təsvir edir: 

«Bir az vaxt keçəndən sonra adam göndərib bizi çağırtdı. Yanına get-
dik. Qübbəli çadırında idi. Uşaqları önündə oturmuşdu. Özü rumsayağı 
bəzənmiş taxtında yalnız oturmuşdu. Hamı toplandıqda süfrənin gətiril-
məsini istədi. Üzərində qızardılmış ət olan süfrəni gətirib önünə qoydular. 
Bıçağı götürüb bir loxma kəsib yedi. Bunu iki-üç dəfə təkrar etdi. Sonra 
bir parça kəsib elçi Sevsenə verdi. Sevsen bunu alınca gətirib qarşısına 
kiçik bir süfrə qoyuldu. 

Adətləri belədir. Hökmdar kimsəyə bir loxma vermədikcə o, əlini ye-
məyə uzada bilməz. Yalnız loxma verilənin qarşısına süfrə gətirilir. Sonra 
mənə bir loxma verdi, mənə də bir süfrə gəldi. Bir parça kəsib sağındakı 
bəyə verdi, ona da süfrə gəldi. Sonra ikinci bəyə bir loxma verdi, ona süf-
rə gəldi. Sonra üçüncü bəyə bir loxma verdi, ona süfrə gəldi. Sonra dör-
düncü bəyə bir loxma verdi, ona süfrə gəldi. Sonra uşaqlarına birər parça 
verdi, onlara da süfrə gəldi. Hər kəs öz süfrəsindən yemək yeyir, başqası-
nın süfrəsinə əl uzatmırdı və qabağında qalan artığı evinə (çadıra) aparırdı. 
Yemək bitəndən sonra hökmdar bir gün ərzində hazırlanmış bal şərbəti 
istədi. Onlar buna sücüv deyirlər. Hamı bundan bir qədəh içdi».531 

Türk boylarından bəhs olunan qaynaqlarda yemək kulturu ilə bağlı 
belə bilgilər verilir: bulqar ormanlarında arı yuvalarında bol bal olur; arpa-
buğda çox olsa da, darı və at əti yeyirlər; arpadan bir növ çorpa bişirirlər, 
erkəklər və gənc qızlar bunu içər, bəzən arpanı ətlə bişirir, qızlar arpasını, 
erkəklər əti yeyər, çorpa təkəbaşı ilə bişirilir, balıq yağı işlənir. Erkək qo-
yun əti və darı yeyən burğaçlar öküz, keçi saxlamır. Antik yazarlar mas-
sagetlərin balıq yediyini vurğulayır, İbni Havkala görə, xəzərlər düyü və 
balıq yeyir, bura bal bulqar elindən gətirilir. Qədim qırğızların darı, düyü, 
öküz, qoyun-keçi əti, karlukların noxud, mərcimək, basdırma duzlu ətlə 
qidalanması haqqında da tarixi bəlgələr vardır. 

Adətən, minillərlə konservativliyini saxlayan yemək kulturunda 
yeniliklər, dəyişmələr nadir hallarda baş verir. Bir etnos yerini dəyişib 
başqa etnik kökənli etnosun torpaqlarında məskən salırsa, istər-istəməz 
                                                 
531  İbn Fadlan, 1975, 45-46. 
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8. ETNİK GƏLƏNƏK  

Etnik kultur türləri kimi, etnik gələnəklər də xalqları bir-birindən 
fərqləndirən etnoqrafik göstəricilər sırasında önəmli yer tutur, hər hansı 
bir xalqın milli mədəniyətinin formalaşmasında milli-etnik gələnəklərin 
önəmli yükü vardır; xalq oyunları və uşaq oyunlarından tutmuş bayram, 
toy və yas gələnəklərinə qədər müxtəlif alanları qapsayan etnik gələnək 
türləri qədim çağların tarixi aşamalarında sınaqdan keçə-keçə toplumun 
yaşamında daima gündəmdə olmuş, yeni-yeni çalarlarla zənginləşmişdir. 
Etnik gələnəklərin gəlişmə yolları yaşam türündə, etnik (milli) atributlar, 
görənəklər, steorotiplər, əxlaq və etiketlər üzərində formalaşan bir sıra 
etnik kultur türlərilə uyuşma yönündə baş verdiyindən türk törələrində 
konservativ qayda-qanunların oturuşmasına da nədən olmuşdur.  

Azərbaycanda xalq oyunları haqqında xeyli tədqiqat əsəri olsa da, 
etnik gələnək və görənəklərin ən qədim elementlərini özündə saxlayan bu 
gərəkli sahənin elmi-nəzəri əsaslarını formalaşdırmaq, onun elmi təsnifa-
tını vermək üçün hələlik sistemli şəkildə tam araşdırılmamışdır.535 Fiziki 
sağlamlığa yönəlik xalq oyunlarında qılınc oynatma, güləş, oxatma, daş 
qaldırma, atlı yarışlar, əyləncə xarakterli qaragöz, kəndirbaz, ayı oynatma 
kimi meydan tamaşaları, toy və bayram şənliklərində xan oyunu tamaşası 
vardı. Belə oyunlar digər türk xalqlarında da vardır, örnəyin, Tatar elində 
sabantuy törənində meydana yığılıb idman yönlü oyunlar keçirirlər, türk, 
türkmən, özbək, qazax, qırğız, çuvaş və başqa türk xalqlarının etnoqrafik 
tarixində türlü xalq oyunları olmuşdur.  

Türklərin etnoqrafiyası atla bağlı oyunlarla zəngindir, cıdır növləri 
də müxtəlif türlüdür, altay dilində payqa, tuva, qırğız dillərində bayqa de-
yilən atlı oyunlar vardır. Cıdır düzlərində keçirilən bayram və məpasim 

                                                 
535  IV Bitik üzərində işlədiyim illərdə etnik gələnəklərin tədqiq olunması durumu belə 
idi, ancaq keçən 10-15 il ərzində bu sahədə bir sıra kitab və məqalələr yazılmışdır, bun-
lardan gənc tədqiqatçı Ələs Qasımovun «Azərbaycan xalq oyunları» (2006) adlı mono-
qrafiyası özəlliklə qeyd olunmalıdır. Təəssüf ki, bu gərəkli kitabda verilən zəngin fakt-
ları, başqa tədqiqatçılardan fərqli olaraq faktlara doğru yanaşma mövqeyi olan müəllifin 
düzgün şərhlərini burada xatırlatmaq imkanı olmadı. Xalq oyunlarının təsnifatını dolğun 
verən Ə. Qasımov kitabın elə ilk cümləsindəcə düzgün olaraq onların qədim çağlarda 
formalaşdığını qeyd edir: «Bəşəriyətin özü qədər qədim olan xalq oyunları insan və insan 
cəmiyətilə yanaşı addımlayır» (Qasımov, 2006, 7). 
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Moskvada nəşr olunan bəzi kitablarda tolma (dolma), putuk (piti), 
bozbaş, aveluk (əvəlik), basturma, çxrtma, djvjik (cızbız), şaşlık, paxlava, 
xaşil, çlav (çilov), arişta-plov, alva (halva), tapaka, kutap, kapama, kata 
(kətə), karak (kərə), yeğ//yuğ (yağ), quraqa (ərik qurusu), borani, sumax, 
sox (soğan), ayva (heyva), kizil, tuta (tut qurusu), aveluk (əvəlik) kimi on-
larla türk yemək adları, yemək kulturu ilə bağlı sözlər hay (erməni) milli 
yemək növləri kimi təqdim olunur, yemək bişirmək üçün istifadə olunan 
tonir (təndir) və ocax da erməni mətbəxilə bağlanır.534 

Əlbəttə, türk yemək kulturunun təsirini təkcə erməni (hay) mətbə-
xində deyil, türklərlə kontaktı olmuş əksər qonşu xalqların etnoqrafiyası 
və dilində görmək olur. Rus dili lüğətlərində yeməklə bağlı bu sözlər yer 
almışdır: ayran, butka, bekmez, beşparmak, beşlek, bulqur, bursak, katık, 
kabartma, kaymak, kolbasa, kumıs, kurut, mantı, maxan, syuzma, salma, 
samsa, torak, tukmaçi, piroq, çurek, şaşlık, yuqurt və sairə.   

Azərbaycan yemək adları ümumtürk yemək kulturunun bir parçası-
dır, özəlliklə, yemək kulturu ilə bağlı çuvaş və saxa dillərində saxlanmış 
ümumtürk sözləri bu kulturun qədim çağlarından bilgi verir, örnəyin, or-
taq türk sözü duz, saxa dilindı tuus şəklində saxlanmışdır. Bu baxımdan, 
M.Kaşğarinin lüğətində qonaqlama yeməyi tuzğu, qovut talkan, basdırma 
yazok et, bağırsaq dolması soğut, şəkərli sıyıq uva adlanması, sımsırak, 
awzurı, buksi, tutmaç, tutğuç kimi yemək adları da diqqəti çəkir.  

Yemək kulturuna aid gözdən keçirilən bəlgələr başqa bölmələrdə 
olduğu kimi, Altay teoriyasının elmi əsası olmadığını bir daha göstərir, 
belə ki, monqol boylarının öncə donuz bəsləməsi, it əti yeməsi və sair bu 
kimi etnik adətləri qədimə getdikcə türk gələnəyindən daha çox fərqlənir. 
Bunun əksinə olsraq, bu bölümdə bəlgələrin verdiyi bilgi türk etnosunun 
və türk dilinin yarandığı məkanın qədim əlaqələr baxımından Ön Asiyada 
olduğunu göstərir ki, bu da Urmu teoriyasına haqq qazandırır.  

                                                 
534 Армянская кулинария. М. 1971; Burada kiçik forel balığıi bocaq, böyüyüsə yabanı 
sözülə verilir ki, hər ikisi türkcədir. Ləvəngi tipli xəmirli yemək də kutap adlanır. Ancaq 
hay dilində olan türk yemək adlarının hamısını alınma söz kimi vermək də doğru deyil, 
çünki bunların bir qismi xristianlığı qəbul etmiş türklərdən qalmışdır, onlar tarixi ədəbi-
yatda erməni, alban adı ilə keçən xristian qıpçaq boyları idi. Hay dilində yemək kulturu 
ilə bağlı elə qədim qıpçaq sözləri də var ki, onlar formasına görə diqqəti çəkir, örnəyin; 
yermuk (yarma), qızğan (qazan).   
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yılmışdır, burada xüsusi bəslənmə ilə döyüşə hazırlanan qoçlar olurdu. Elə 
oyunlar da var ki, onu həm böyüklər, həm də uşaqlar oynayırdılar. Hər kə-
sin oynaya biləcəyi oyunlardan ən qədimi və ən çox yayılanı müxtəlif 
türdə oynanan aşıq oyunlarıdır. Belə 
oyunda yerə atılan aşığın necə dur-
ması önəmlidir, toxan tərəfə verilən 
üstünlüyü qazanmaqdan ötrü oyun-
çunun aşığı atma baçarığı gərəkirdi: 

  

Xalq oyunları sırasında uşaq oyunları sadə quruluşu və daha an-
laqlı olması ilə seçilir. Bu oyunların kökündə onların yaranma dövrünün 
təlim-tərbiyə üsulları durur. Gənclərin yazılmamış törələrlə idarə olunan 
cəmiyətin bir üzvü kimi yetişməsinə yardım etmək məqsədilə həmin törə-
lərin mənimsənilməsi üçün çeşidli oyunlar yaranmışdır. Gələcək yaşamda 
rastlaşacağı hər türlü çətinliklərə hazır olsun deyə, ərsəyə çatanacan yeni-
yetmə və dəliqanlılar fiziki və zehni məşqləri əhatə edən uşaq oyunlarına 
həvəslə qoşulurdular. Bu oyunların çoxu ilkin funksiyasını itirsə də, arxa-
ik strukturunu uzun əsrlər boyu yaşada bilmişdir. Hətta elə uşaq oyunları 
vardır ki, orada işlənən arxaik sözlərin leksik mənası indi anlaşılmır. Bə-
zən belə deyirlər ki, uşaq oyunlarında «bəşəriyətin uşaq çağı» yaşamaqda 
davam edir. 

Çoxillik təcrübə gosrərur ki, intellektual inkişaf uşaqlarda 8 yaşın-
dan başlanır, onlarda doğal olaylara həvəs-maraq artır, 9-12 yaş arasında 
oğlanların sümükləri böyüyür, güc-təpər artır, bu yaşda fiziki gücə daya-
nan oyunlara ehtiyac olur, 12-13 yaşda əqli inkişaf gedir, tapmacalara, mü-
rəkkəb oyunlara, çoxmənalı sözlərin deyiminə həvəs artır, gənclər daha 
çox dirədöymə, bənövşə-bəndə düşə, çiling 
ağac, əlim səndə, qaçdı-tutdu kimi çevik fi-
ziki hərəkətli idman oyunlarına üstünlük ve-
rirlər. Bəzi bölgələrdə qəcimədaş adlanan 
«beşdaş oyunu» qızlı-oğlanlı yeniyetmələr 
arasında əl hərəkətinin cəldliyi və dəqiqlik 
tələb edən ən sevimli oyunlardandır. 
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oyunları, covqan oyunu və Orta Asiyada indiyədək qalan gökbörü oyunu 
geniş yayılmışdı. Gökbörü oyununda atlılar ortaya atılmış keçi cəmdəyini 
bir-birindən qapıb alırlar. 536  Bozqurd 
motivləri türk mifologiyası ilə yanaşı 
bu xalqların etnoqrafiyasında da dərin 
iz buraxmışdır, türklər gələnəksəl ola-
raq, milli törəndə, əyləncə və toylarda 
gökbörü adlanan atlı oyun oynayırdı-
lar. Son zamanlara qədər Orta Asiya 
bölgələrində davam edən belə idman 
növü, ödül kapmaca adıyla Anadolu-
nun bəzi köylərində oynanmaqda idi. 
Hər il yazda oynanan gökbörü (kökpori) oyununun 10-dan artıq iştirak-
çısı meydana toplaşıb oyuna başlayır. Qumla dolu oğlaq dərisi meydanın 
ortasında cızılmış xalxalın (dairənin) içinə atılmalıdır. At üzərindən əyilib 
dərini götürmək, o biri oyunçuların bunu dartıb əlindən almasına tab 
gətirmək zordur. Oyun boyu nişanlanmış yerə bu ağır dərini kim daha çox 
ata bilirsə, onun xalı çox olur və qalib sayılır. Bu oyunu iki qrupa da bö-
lünüb oynayırlar. Azərbaycanda gökbörü oyunu Gəncə-Qarabağ bölgələ-
rində «papaq» oyunu kimi qalmışdır, oyunda atlı oyunçuların başından 
bir neçə papaq götürə bilən və öz papağını saxlayan atlı qalib sayılır.  

Qədim oyunlardan biri «baharbənd» oyunudur, yazda at çapanlar 
açıq çəmənliyə toplaşır, oyun zamanı atı çapa-çapa üzərindən ayaqqabı, 
papaq, çuxa-arxalıq, yaraq-yasaq kimi nəsnələri çıxarıb sıralama yerə atır, 
qayıdan baş sürəti azaltmadan yerə atdıqlarını yığır. Ümumiyətlə, türklər 
at üzərində müxtəlif hərəkətli oyunlara böyük önəm verirdi, bunu igidlik 
kimi dəyərləndirirdi, rus dilində işlənən cigitovka deyimi buradan qay-
naqlanır. Uzmanlara görə, türklərin at yarışında yığılan gəlirlər kasıblara 
paylanırdı.537 Bir sıra xalqlarda olduğu kimi, türk boylarında da xoruz, it, 
dəvə, buğa, qoç döyüşdürmə gələnəyi vardı. Qoç döyüşdürmə oyunu bir 
çox türk boylarında olsa da, bu gələnək özbəklər arasında daha geniş ya-
                                                 
536  Romalıların hər il fevralın 18-də qurd-keçi (lupus-hirkus) ilə luperkaliy adlı törən 
keçirməsi türklərin gökbörü oyunu ilə çox yaxındır, hər ikisində keçi dərisindən istifadə 
olunur. Güman ki, 3 minil öncə bu gələnəyi İtaliyaya araz adlı etrusk boyları aparmışdır. 
537  Нестеров, 1990, 59. 
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Etnik gələnəkləri sıralasaq, başda bayram gələnəyini 
qoymaq gərəkəcək, çünki stabil mərasim törənlərilə 
oturuşmuş bayram gələnəyi və onun türləri toplumun 
ilkin dünyagörüşü, doğa olaylarına, yaradılışa, yaşam-

ölüm olqusuna baxışı üzərində formalaşan mifoloji alqı, inanc ilə yoğrul-
muş etnik gələnəklər içində qədimliyi və yayqınlığı ilə çeçilir. Bayram 
gələnəkləri içində də «Yeni il bayramı» başda gəlir. Torpağın yazda oyan-
ması ilə bağlı olan bu bayramı prototürklər hələ Atayurdda yaşadığı çağ-
larda gecə və gündüzün bərabərləşdiyi mart ayında keçirirdilər. Sumerlər 
də akitu və zaqmuk adlanan Yeni ili mart ayında baş tanrı Mardukun mə-
bədində (E-Sanqil) bayram edir, «Enuma eliş» poemasında bunun təbiətin 
dirilməsi fəslində icra edildməsi vurğulanırdı.539  

 Ön Asiya uyqarlığı alanında formalaşan prototürklərin bayram gə-
lənəyi sonrakı türk köçlərilə Orta Asiya, Avropa və Sibirin güney bölgə-
lərinə daşınmışdır. Çin qaynaqları hun və göytürk toplumunda keçirilən 
bayramlar haqqında verdiyi bilgilərə görə, hunlar ildə iki dəfə - yazda 
yarpaqlar göyərəndə və küzdə yarpaqlar saralıb töküləndə mərasim bay-
ramları keçirirdilər.540 Göytürklər ilin beşinci ayında böyük bayram törə-
ninə yığışar, Göy Tanrıya at və qoç qurbanları verərdilər. Azər türkləri-
nin Bahar bayramı, Yaz bayramı, Yeni il bayramı və ya sadəcə bayram 
dediyi ən qədim milli bayramı təbiətlə bağlıdır. Orta Asiya və Altay yö-
rələrində bu bayram Yılbaşı (Çıl-başı), Qazax elində Ulus günü (Ülıs 
kün) adı ilə keçirilir, martın 22-si tatar dilində olı kön (ulu gün), çuvaş 
dilində măn kun adlanır.541 Görünür, Ergenekon söyləmi də erkən gün 
deyiminin təhrif olunmuş formasıdır. 

Görkəmli mifoloq Mirəli Seyidov təbiətin oyanması ilə bağlı azər 
türklərinin keçirdiyi bayramdan bəhs edən kitabını «Yaz bayramı» adlan-
dırmışdır. Yazar kitabında yazın rəmzi kimi bilinən keçi (təkə) üzərində 
geniş dayanır, onun uzantısının Altayacan çatmasını da gözdən keçirir və 
                                                 
539  Вейнберг, 1986, 57. 
540  Çin qaynağına görə, göytürklər Bahar (Yeni il) bayramında Yer tanrısı (Po-teng-ning-
li) dağlarında Göy tanrısına qurban verirlər (Ögel, 2000, 880). 
541  Ön Asiyaya gələn irandill boylar buradakı Yeniyıl, Yenigün deyimini dillərinə Nev-ruz 
(yeni-gün) kimi çevirmiş, sonralar bu Novruz sözünü fars təsirinə uğrayan bir sıra türk 
xalqları da işlədir. Qaraçay-balkar elində Novruz sözünü bilməzlər, Yeniyıl deyirlər. 

Bayram 
gələnəyi 
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Türk toplumunda yaş aşamalarına uyğun yaranmış uşaq oyunlarının 
idman, intellektual və əyləncə yönümlü türləri yaranmışdır. Belə oyunlar 
içərisində qaçaq-qaçaq, evcik-evcik, haqışqa, a tərxana-tərxana, artırma, 
qaraqazan, siçan-pişik, qoz-qoz, çiləmə (müçük-müçük), top ağacı, yelən-
cək adlı oyunlar vardır. Yeni il bayramı günlərində gənclər yaşlarına uy-
ğun papaq atma, yumurta döyüşdürmə (qatar), xan-vəzir 
və sair bu kimi oyunlarla şənlənirlər. Uşaq oyunlarına da-
xil olmasa da, hər halda müəyən yaş dövründə özlərinin 
düzəltdiyi qılıc-qalxan. sapan, quşatan kimi yaraq-yasaqla 
əylənmək gələnəyi də vardı, bu sırada sonralar ortaya çıxıb 
ən yayğın olanı quşatan idi.  

Azərbaycanda bir sıra xalq oyunları kimi, bəzi uşaq oyunlarında da 
yerli oturaq və bura qayıdan yarımköçəri türk boylarının qarışması sonucu 
sinkretik çalarlı türlər yaranmışdır. Ona görə də, eyni oyunun müxtəlif çe-
şidlərinə və saxlanbac, gizlənpaç, gizlinpuç kimi müxtəlif dialekt deyim-
lərinə rast gəlmək olur. Türk dilləri və dialektlərində uşaq oyun adları ilə 
ilgili saxlanmış bir sıra terminlər artıq arxaik sözə çevrilmişdir, bu tür söz 
və deyimlərin, həmçinin yazılı qaynaqlardakı variantların toplanıb tədqiq 
olunması türkologiyanın vacib görəvlərindən biri sayılmalıdır.  

Bir neçə uşaq oyunu haqqında bilgi verən M.Kaşğari dairəvi oturan 
uşaqlardan birinin yanındakını itələyib «ötüş-ötüş» deməsilə başlayan bir 
oyunun sıralama davam etməsini, «təpük» oyunundasa uşaqların təpiklə 
oynaması üçün yumru halda əridilən qurğuşunun üzərinə keçi qılı sarıyıb 
təpiklə oynanılmasını, uşaqların axşamlar oynadığı bir oyunun karağunı 
adlanmasını qeyd edir, «köçürmə», həm də «ondörd» adlanan oyunu şərh 
edərkən yazır ki, yerdə dörd cızıqla çəkilən qala şəklinə on qapı yapılır, 
bu qapılar üzərində fındıqla (və ya ona bənzər şeylərlə) oyun oynanılır. 
«Buynuz-buynuz» oyunu haqqında qeyd edir ki, bir uşaq oyunu olan bu 
oyunda uşaqlar çayın kənarında oturub ayaqlarının arasına yaş qum yığa-
raq əllərilə ona vururlar, başçı «buynuz-buynuz» dedikcə uşaqlar da «nə 
buynuz» sualını təkrar edir, başçı buynuzlu heyvanları sadalayır, uşaqlar 
təkrar edir, bu sırada dəvə, eşşək kimi buynuzsuz heyvanın adı çəkilərkən 
onu təkrar edib yanılan uşağı itələyib çaya atırlar.538  

                                                 
538 MK, I. 131, 387, 471;  III. 228, 316. 
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yüşdürmə, qum-kül içində gizlədilən yumurtanı tapma (külə basdırma), 
maili təpəcikdən üzü aşağı buraxılan yumurtadan hansının daha uzağa di-
yirlənəcəyilə alınan conuclarla şənlənirlər. Qazax elində də gənclər bayram 
günü eynən bənövşə-bəndə düşə oyununu «sonay türğan pelenşenin əzi 
kerek» (sonda duran filankəsin özü gəlsin) deyimilə bitən oyunla oyna-
yırlar.543  

Türk boylarında yazın gəlməsilə bağlı keçirilən mərasim törənlərin-
dən çoxunun Yeni il bayramı ətrafında toparlanması, oturaq-köçəri, tacir-
sənətkar, əkinçi-añçı, böyük-uşaq ayırımı olmadan burada bütöv toplumun 
iştirakı bu bayramın ən önəmli böyük Milli Bayram sayılmasına nədən 
olmuşdur. Bir sıra türk xalqlarında 12 añlı türk təqvimindən xristian təq-
viminə keçmə nədənilə Yeni illə bağlı keçirilən bəzi ritualların da vaxtı 
dəyişmişdir. Örnəyin, tatar, başqord və  çuvaşlarda narduqan, nartukan, 
nartăvan deyimli bir fal oyunu vardır, Yeni ildə hansı qızın evlənəcəyini 
öyrənmək üçün yanvarın sonunda (çillə dönəmi) bir evə toplaşan qızlar 
üzük və ya düymələrini su dolu qaba atıb bu nəğməni oxuyurlar: 

Narduqanım nar bulsın,   (Narduqanım nar olsun, 
Eçe tulı nur bulsın,   İçi dolu nur olsun, 
Narduqan keven kem küləsə, Kim oxusa narduqan mahnısı, 
Şul bəxetle yar bulsın.  Xoşbəxt yar da o olsun) 

Nəğmə bitəndə ən kiçik qızın su qabından çıxardığı üzük (düymə) 
kimindirsə, ilk elçi ona gələcək. Təxminən eyni mətnli nəğməni türkdilli 
erməni-qızılbaş qızları da oxuyurmuş, lakin qışda deyil, yayda: «Vicak 
(su qabı), vicak ola, içi dolu gül ola, vicaqa gelenin niyeti kabul ola».544 
Göründüyü kimi, İtil (Volqa) yaxasında və Güney Qafqazda xristian və 
müsəlman türk qızları tərəfindən eyni qayda və oxşar mətnlə icra olunur. 
Hər halda, bu gələnəyin miqrasiyası quzeydən güneyə deyil, əksinədir, 
gələnək Azərbaycandan quzeyə aparılmışdır. 

Bayram gələnəklərinin bir qismi, yeni dinlər nədəniylə, bir qismi 
də sosial yaşamdakı dəyişmələr səbəbilə gündəmdən çıxmışdır, örnəyin, 
N. Gəncəvinin bəhs etdiyi gül bayramı haqqında sonrakı qaynaqlar susur, 
yaxud Alban elinin xristianlıq dönəminə qədərki çağda Ay məbədində 

                                                 
543  Кармышева, 1986, 47. 
544  Лисициан, 1955, 264. 
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tipoloji baxımdan bunun keçmişdə Ön Asiya və qonşu xalqlar (samilər, 
yunanlar və s.) arasında yayğın olduğunu göstərir.542 Azərbaycanda keçi-
rilən bu bayram günlərində yaz simvolu keçi ilə kosa-kosa xalq oyununda 
(Güneydə təkə oyunu) təmsil olunur. 

Yeni il bayramında məhsuldarlıq simgəsi kimi buğdadan Azərbay-
canda səməni, Orta Asiyada sumalak yeməyi hazırlanması adəti birbaşa 
qədim əkinçiliklə bağlı qutsal ritualdır. Sulu və halva türündə bişirilən və 
ayrıca qabda göyərdilən səmənilə bağlı çoxlu gələnək türləri vardır. Bu 
bayramda yeni həyatın başlanması üçün yaşıllığı təmsil edən, dara düşən-
lərə yardımçı olan yaşam iyəsi, həmişəyaşar tanrı elçisi Xızıra (qazaxca 
Kıdır) yatmış torpağa istilik verib oyatması üçün türlü alqışlar deyilir:  

Xızır, Xızır xız gətir,   Xızıra xızır deyərlər,  
Var dərədən köz (od) gətir.  Xızıra çıraq qoyarlar.  

Yeni il bayramında od qalayıb üstündən atlanmaq gələnəyi geniş 
yayılmışdır, qıpçaq boyları içində alas (alaş) sözülə müşaiyət olunan bu 
ritualda daha çox ardıc ağaçı yandırmağa üstünlük verilirdi. Bayram gün-
lərində üzərlik yandırma, suda-odda arınma gələnəyi çox qədimdən vardı, 
ona görə də, su, od, yer, yel çərşənbələri adından da göründüyü kimi son-
radan qondarma olaylardır. Türk boyları bayramda günəşin ilk görüntü-
sünün izlənməsi (dantutma), evdə təmizlik işləri aparılması, bayram günü 
ailə üzvlərinin birlikdə evdə olması, çeşidli aşı, boyalı yumurtası, səbzə-
şirniyatı, şərbətilə özəl bayram süfrəsi (yeməyi) hazırlanması, küsülülərin 
barışması, bayrama qədər yaşamını itirən ailə üzvlərinin «qara bayramı» 
deyə, bayram payı ilə onların qəbri üstünə gedilməsi, adaxlı qızın evinə 
bayramlıq payı aparılması kimi onlarla ritual türü vardır. Türklərin şifahi 
xalq yaradıcılığı Yeni illə bağlı müxtəlif motivli folklor türlərilə, xalq və 
uşaq oyunları ilə, əkin və sayaçı nəğmələrilə doludur, yaz mahnılarından 
bahariyə janrı da yaranmışdır. 

Bu bayramda gənc qızlar qapı pusma, su qabında üzük salma, iynə 
falı kimi bəxt sınama yöntəmli rituallar keçirir, yeniyetmə və gənc oğlan-
larsa bayram payı almaq üçün bacadan şal sallama, qapı arxasına torba-
papaq atma və yumurta yarışı keçirməklə əylənir, bu yarışda yumurta dö-

                                                 
542  Seyidov, 1990. 
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Türk toplumunu minillər boyunca ayaqda tutan türk 
törələri ulusal gələnəklərlə gerçəkləşirdi. Belə etnik-
ulusal gələnəklərdən biri də ailə qurumu idi, təsadüfi 
deyil ki, ailə-ocaq türk elinin (dövlətin) özəyi kimi 
«kiçik dövlət» qurumu sayılır. Bütün qohum-qonşu, 

məhəllə və kənd camaatı toplaşıb bu qurumun toy-düyün aşamasında iki 
ailə arasında qohumluq bağının yaranmasına və yeni ailənin qurulmasına 
tanıq olur, bununla da toy-düyün ritualı sosial önəm qazanır. Bu baxım-
dan, əsrlərlə yaşarı gücünü saxlayan toy-düyün gələnəyi yalnız bir şənlik 
törəni olmayıb, türk törələrinə dayanan sosial ağırlıqlı və ulusal yönümlü 
etnik gələnəkdir, düyün sözü də «geñeş-toy» tutumlu toy sözünə qoşulur.  

Türklərin ailəsi böyük olurdu, burada doğulub böyüyən uşaqların 
təlim-tərbiyəsi yönündə ədalət, namus, qeyrət və yaşlılara sayqı duyğusu 
aşılanır, sosial toplumdakı törələrə uyğunlaşma üçün şərait yaradılırdı, hər 
yaş aşamasına uyğun ona qayğı göstərilirdi. Uzmanlara görə, uşağın qırxı 
çıxan günü gələn qonaqların yanında onu çimizdirir, yıkamadan öncə qa-
ba qırx kiçik daş qoyulur, sonrasa onun nəsnələrinə qabdakı sudan çilənir, 
əgər körpə qızdırsa, ovcuna un qoyulur, bundan sonra gətirilən hədiyələr 
sunulur, qırxçıxarma şənliyi yeyib-içmə ilə davam edir. Adətən, türk ailə 
ocağının çoxuşaqlı gələnəyi son əsrəcən davam etmişdir.548  

Türk toplumunda ailə quranlar ölənə qədər «qoşa qarıyar», çünki 
qadına sayqının ən yüksək səviyədə olduğu bu toplumda hər kişinin bir 
arvadı olardı və bunun ən bariz örnəyini KDQ-da görmək olur. Bir sıra 
xalqlarda görünən evlənmə gələnəklərindən ailə mal-mülkünü qorumaq 
amacı və iqtisadi nədənlə qardaşın dul qalmış arvadı ilə (levirat) və dul 
kişinin baldızı ilə (sororat) evlənmə adəti Azərbaycan türklərində olma-
mışdır, bunu tarixi araşdırmalar, etnoqrafik-folklor materialları da göstərir. 
Tarixi qaynaqlardan bu da bəlli olur ki, türklərdə tək-tük görünən əmiğızı-
əmioğlu evlənmələri də kənardan gəlmə adətdir. Qutsal sayılan hər türk 
ailəsinin qurulma aşamaları gənclərin ərgənlik çağında başlansa da, bəzi 
hallarda bir-birini tanıyan ailələrdə yeni doğulan qız və oğlan uşaqlarını 

                                                 
548 «Doqquz Bitik» sırasından II Bitiyin elmi redaktoru akademik Budaq Budaqovla 
söhbətimizdə doğulduğu Çobankərə kəndində hər ailənin 10-15 uşağı olduğunu, 5 uşağı 
olana da «sonsuz» deyildiyini söyləmişdi.  

Toy-düyün 
gələnəyi 
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keçirilən törənlər unudulmuşdur, qədim türk qam inancı maqlar çağında 
və qədim oda tapınma gələnəyi zərdüştilik dönəmində ilkin xarakterini 
dəyişmişdir. Ancaq islamaqədər zaman aşamalarını keçə bilən etnik gələ-
nəklərin türk törəsinə köklənən əsas bayram türləri gəlib bizə çatmışdır. 
Bu tür gələnəklər Yeni il bayramı başda olmaqla, yaylaq yaşmı ilə bağlı 
köç günü törəni, sayaçı nəğmələri, əkinçiliklə bağlı ilk şumu başlamaq 
üçün Cütcü-baba adlı birinin seçilməsi, cütcü şumu, hollavar, yeri-yeri 
kimi mahnıların oxunması, gənclərin şumaqədər adlı oyunu oynaması 
bayram alqısı yaradırdı. Belə bayram türləri türk xalqlarının etnoqrafik 
yaşamında geniş yayılmışdır. 

Özbək xalqının qədim çağlardan əkinçilik kulturu olduğunu ciddi 
tədqiqatları ilə sübut edən Ş.S.Kamoliddin yazda ilk şuma başlayanda 
buğda və arpadan koş aşi (qoşqu aşı), ok oş (ağ aş) adlı bayram yeməyi 
hazırlandığını, xalq bayramlarından çoxunun əkinçiliklə ilgili olduğunu 
yazır, belə gələnəyin tatar və uyğur xalqlarında da olduğunu vurğulayırdı. 
Yazar ekin sayli, çigit kadaş sayli adlanan toxum səpmə və yazda üzüm 
kolu oyananda tok oşi (üzümçü aşı) törənlərinin keçirilməsini qeyd edir, 
meyvələrlə bağlı ayrıca kovun sayli, tut sayli, gilos sayli, urik (ərik) sayli, 
olma sayli, anor (nar) sayli, anjir sayli, uzum sayli adlanan şənlik günləri 
olduğunu, məhsul yığılandan sonra xosil bayrami (ürün bayramı) keçiril-
diyini göstərir və tatarlarda buna sabantuy deyilməsini də qeyd edir.545 

Türk tarixində gənəşmə amacı ilə ilin müəyən aylarında qurultay an-
lamında toy adlanan böyük toplantıların bayram ovqatı ilə keçirilməsi bəl-
lidir, türkməncə «Koroğlu» dastanında «qeñeş-toy» deyimi qalmışdır.546 
Hunlar Yeni ili qutlayıb şölən vermək və dövlət sorunlarını çözmək üçün 
ildə üç dəfə 1, 5, 9-cu aylarda toplanırdı. Xəzər xaqanı isə ildə 3 kərə (hər 
4 aydan bir) xalqla görüşürdü və bu, müəyən mərasimlərlə bağlı idi. KDQ-
da belə deyilir: «Xanlar-xanı Xan Bayındır yılda bir kərə toy edüp, Oğuz 
bəglərini konuqlar idi».547  
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547  KDQ, I. 77. 
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söhbətə necə başlamağın minillərlə oturuşmuş söyləm qəlibləri, razılıq 
vermə sonucunun göstərgəsi olan süfrəyə şərbət (sanralarsa şirin çay) gə-
tirilməsi kimi gələnəklər davam etməkdədir. Dəli Qarcarın bacısını Bamsı 
Beyrəyə istəmək üçün elçiliyə gedən Dədə Qorqudun başına gələnlər də 
yumor dolu ovqatla, dadlı bir dillə təsvir olunur, elçilikdən qayıdandasa 
bugünkü kimi, ondan soruşurlar: «Dədə, oğlanmısan, qızmısan?».551  

Qız bəyənmə, seçmə mərhələsi bitəndən sonra elçilik aşamasında 
bir də bəyin imkanı ölçüsündə başlıq məsələsi danışılırdı. Örnəyin, Dəli 
Qarcar baçısı üçün istədiyi minlərlə ayğır, buğra və qoçu ala bilir. Yazılı 
qaynaqda 4 minil öncə qeyd olunan bu gələnəyin turuk (türk) boylarında 
olması hələ m.ö. XIX-XVIII əsrlərdə yazılmış asur yazısında əks olun-
muşdur. Belə ki, turuk bəyi Zazinin qızını oğluna almaq istəyən Asur çarı 
İsme-Daqanın ona başlıq göndərməsi haqqında belə yazı vardır: «Zaziyə 
başlıq (kimi) İşme-Daqan gümüş, qızıl göndərdi».552   

Qədim çağlarda kalıň adlanan ödənc kimi qızın ailəsinə mal-heyvan 
və qızıl-gümüş verərdilər, sonrakı çağlardasa bəzi boylar bunu pulla əvəz 
etmişlər. Tatar dilində kalım şəklində işlənən bu söz rus dilinə də həmin 
formada keçmişdir. Hay dilində bəzi bölgələrdə harsi gin (gəlin qiyməti), 
qlxagin (başın qiyməti) sözləri işlənsə də, bir çox bölgələrdə türkcə olan 
başlıq, qalan (qala, qalam, xalan) terminləri yayğındır. Tatarlarda oğlan 
tərəfi gəlinə qoyun, buzov və ya at verib bunu tayançık adlandırırlar, çu-
vaşlar buna tayan, tayançak deyir. Bu adət gənc ailənin ayaqda durması 
üçün ilkin yardım kimi dəyərləndirilir, tatarlar tayançık kimi başmak tana 
(bir illik dana) da verirdilər. Yeni qurulan ailəyə qız tərəfin verdiyi cehiz 
türk dillərində incə//incü və sip//sep adlanır.  

Evlənmə olayında qızaxtarma, elçilik və toy mərhələləri olduğu kimi, 
toy-düyünün özü də toy önü, toy günü, toy sonrası aşamalarla gerçəkləşir. 
Toyun keçirilmə amacı, buradakı iştirakcıların tərkibi və şənliyi aparan sə-
nətcilərlə bağlı toyun müxtəlif türləri vardır: oğlan toyu, qız toyu, gəlin 
toyu, aşıq toyu, dərviş toyu, lotu toyu, meyxana və sairə. Oğlanların sün-
nət törəni də kiçik toy adlanır. Tatarlarda qız toyuna keçe tuy deyilir, bu 
toydan sonra qız artıq gəlin sayılır və oğlan qızın qohumlarından yorçı və 
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 311 

beşikdə adaxlayırdılar, bu olay beşikkəsmə, qız da böyüyüb evlənənə qə-
dər deyikli, adaqlı sayılırdı. Bu gələnəyi KDQ-da da görmək olur: «Bəy-
lər, siz şahid olun, allah-taala mənə bir qız verərsə, Baybürə bəyin oğluna 
göbəkkəsmə adaxlı olsun».549 Ancaq belə gələnək xristianlığı qəbul edən 
türk boylarında, özəlliklə Alban (Aran) elində «qızla oğlanın razılığı ol-
madan onları evləndirmək olmaz» baxışı ilə yasaqlanmışdı (M.Qoş «Töre 
bitigi»). Folklor örnəklərində alın yazısı yönümlü olub, sonucda evlənə-
cək qızla oğlanın öncə bir-birini yuxuda görməsi, onlara buta verilməsi 
motivləri də vardır. 

Prototürk toplumunun yaşadığı Ön Asiyada qutsal toy sayılan bir 
ritual vardı; buradakı inanca görə, qışda «ölmüş» doğanın (təbiətin) Yeni 
ildə dirilməsi, yenidən doğulması üçün doğa iyələrinin (tanrıların) evlən-
məsi gərəkirdi. Sumer qaynaqlarında bu qutsal evlənmə ilk baharda Du-
muzilə İnanna arasında olurdu, onlar suda arınıb, məbəddə gərdəyə girir-
dilr və çal-çağırla müşaiyət olunan belə ritual toplunda qutsal toy kimi 
alqılanırdı. Sumerlərlərin qonşuluğunda qut, turuk, subar kimi prototürk 
boylarında belə bir olayın varlığını, əgər varsa, hansı türdə gerçəkləşdiyi-
ni bilməsək də, hər halda, sonrakı azər türklərində toy hamamı, ilin bərə-
kətli olması üçün toyda mütləq gərəkli sayılan bəylə gəlinin oynaması gə-
lənəyi uzaq keçmişdən gələn qutsal toy ritualının yaşantısıdır.   

Yeni ailənin qurulması evlənmə, evərmə ilə başlanır, bu sosial ola-
yın ilk aşaması qızaxtarma kimi türk nağıl və datanlarında yer almışdır, 
örnəyin, «Manas» dastanında Yaqub xan oğlunun xahişilə ona qız axtarır:  

Manasıma kız arayıp,   Tülkü börküm islattım, 
Kara kiş börküm karlatdım.   Dolaşdım qız bulamadım.550  

KDQ-da qız arama epizodları daha duzlu deyimlərlə verilir, qoçaq, 
düşmənə qarşı savaşa bilən qızlarla evlənmək istəyən oğlanlarına ataları 
belə deyir: «Oğul, sən qız istəməzmişsən, bir cilasun bahadır istəyirmiş-
sən, onuñ arqasında yeyəsən-içəsən, xoş keçəsən». Qız bulma aşamasını 
keçəndən sonra ən önəmli elçilk olayı gündəmə gəlir. Tatarlarda evlənmə 
üçün qız evinə gedən elçiyə dimçe, yauçi, kuştan deyilir. Elçiliklə bağlı 
elçi getmə, elçi düşmə deyimləri, elçidaşı ritual görənəyi (adəti) vardır və 
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şənliyi saz və zurna-balaban çalıb, şən mahnılar oxumaqla keçirdi, halay, 
yallı və başqa rəqslər oynanır, at yarışı, güləş olurdu.  

Gəlinin ər evinə ilk girişində ona qabda bal verirlər, o da barmağını 
bala batırıb qapının çərçivəsinə sürtür, yeni qurulan ailə ocağında dadlı 
yaşam, şirin övladlar olsun deyə, balı sonra bir oğlan uşağına yedirdirlər. 
Evlənmə olayının ilk aşamasında oğlanın nişanlanması ayağını bağlama 
deyimilə vurğulanırsa, toydan sonra da bəylə gəlinin qız evinə ilk gedişi 
ayaqaçma, toydan bir neçə gün sonra gəlinin evdəkilərə görünməsi üzə-
çıxdı adlanır. 

Göründüyü kimi, evlənmə, toy gələnəyilə bağlı bəy, gəlin, sözalma, 
elçi, elçidaşı, başlıq, çehiz, duvaq, yançı, yengə, qayın, qaynata//qaynana, 
baldız, günü, kürəkən, damad, yeznə, sağdış, solduş, quda, toy gecəsi, toy 
xınası, xınayaxdı, paltar biçdi//kəsdi, ayaqaçdı, bəy hamamı, bəy tərifi, toy 
toxlusu, toybaşı və sair bu kimi onlarla söz vardır. Bu terminlərin əvvəlki 
leksik anlamının öyrənilməsi çox önəmıidir, çünki belə etnoqrafik sözlər 
bizi xalqımızın qədim gələnək və görənəklərinə aparıb çıxarır, bölgələrdə 
bu yöndə işlənən dialekt sözlərinin leksik tutumunu anlamağa imkan açır. 
Örnəyin, Bakıda qız toyuna aparılan azıq anlamında deyilən toyxərci sözü-
nün qarşılığı kimi Yardımlıda kəsmət sözü işlənirsə, bəzi qərb bölgələrində 
indi ilkin məna tutumu aydın olmayan arxaik ağamat, ağamətlik sözləri 
vardır. Toy gələnəyində işlənən qədim türk sözlərilə yanaşı, azər türkcə-
sinə sonralar kəbin, nigah, siğə kimi yabançı sözlər daxil olmuşdur. Ancaq 
toy gələnəyilə bağlı qonşu xalqların da dilinə çoxlu türk sözləri keçmişdir, 
örnəyin, hayların toy gələnəyində belə sözlər işlənir: elçi, tamada, başlıq, 
qalan, arax xmel (içmək), künc-bucaq, araqast (arakəs-pərdə), çuxa, işlik 
(içlik), başı, makarbaşi, güləş, şabaş və sair.554   

Keçmişdə gəlinə qırmızı don tikilərmiş, KDQ-da keçən «Alagözlü 
oğlana al duvağlı gəlin aldı» və «al duvağım altında» deyimlərindən bəlli 
olur ki, o dönəmdə duvaq da qırmızı (al) olurmış. Evlənmə ilə bağlı ter-
minlər minillərin zaman aşamasını keçib gəldiyi üçün onlardan bəzisinin 
gerçək anlamını işləndiyi mətndə anlamaq olur, örnəyin, Füzuli ibn Səlama 
nişanlanan Leylinin sonrakı durumunu belə verir: «Ol sərvin ayağı bağlı 
oldu, Asudə ikən adaqlı oldu». Buna yorum verən Ə.M. Cavadov yazır: 
                                                 
554  Тер-Саркисянц, 1989, 246-284. 
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ya ciňqə (yengə) adlanan biri vasitəsilə qızla «gizlin» görüşə gəlir. Keçe 
tuydan bir müddət sonra olı tuy (ulu toy) olur, oğlanın anası gəlini gətir-
mək üçün qızgilə gedir, gəlini toya gətirən dəstədə tuy başı, armay, arçi, 
arqış və sair adamlar olur, gəlin gələndən sonra tuy duyını başlanır. 

Tatar toyunda işlənən terminlər diqqəti çəkir: bəy ciqet//yeqet (igid), 
gəlin xankızı, tutay, tutaş, qaynata biyata, qaynana, biyana, biyem (bəyim) 
adlanır. Çuvaş toyunda oturtma ataya atalăx (atalıq) deyilir. Azərbaycan-
da işlənən quda sözü tatar-başqord dilində koda, çuvaş dilində xăta şək-
lindədir, onlarda başkoda, puç xăta (baş quda) deyimləri də vardır. 

Toyönü aşamasında xınayaxma, paltar biçmə (paltarkəsdi), toy ha-
mamı aşamaları vardır; xınayaxdı oğlan toyundan və ya ortaq toydan bir 
gün əvvəl qızgildə olur, paltar biçmə olayındasa oğlan evinin gəlin üçün 
hazırladığı geyim, bəzək, şirni və başqa toy nəsnələri sandığa, xonçalara 
yığılaraq qız evinə gətirilib, bura yığışan qadınlara göstərilir. Toya qədər 
arada bayram günləri olanda, özəlliklə, Yeni il bayramında oğlan tərəfi 
adaxlı qız evinə bayramlıq hədiyələr aparır, adətən, bunlar bəzəkli qızıl-
gümüş nəsnələr, xınalı qoç olur. Toyqabağı belbağlama, belqurşama ad-
lanan adət, söylənən sözlər də əksər bölgələrdə qalmaqdadır. Gəlini apar-
mağa gələnlərin içindən bəyin kiçik qardaşı gəlinin belinə qırmızı lent 
bağlayarkən bu oxşamanı söyləyir: 

Anam-bacım, qız-gəlin,  Yeddi oğul istərəm, 
Əl-ayağı düz gəlin,     Bircə dənə qız, gəlin. 

Toy günü ata evindən qızı çıxarmaq üçün bəy tərəfindən gələn dəstə 
toy alayı adlanır, qabaq kəsdi adətinə görə, gəlini aparan dəstənin qabağı-
na çıxıb yolu kəsirlər, ərmağan alandan sonra yol açılır. Professor A. Çay 
yazır ki, bəzi Anadolu bölgələrində gəlinin qarşısına qoç çıxarırlar, əgər 
gəlin atın üstündən əyilib onu qaldıra bilsə, qoç ona bağışlanır, əks təq-
dirdə qoçun dəyərində sahibinə  para verməlidir.553 

Toy-düyün bir neçə gün davam edirdi, «üç gün, üç gecə toy etdilər» 
deyimi şifahi xalq yaradıcılığında bol-bol işlənir, bu etnoqrafik gələnək 
bəzi bölgələrdə son vaxtlara qədər saxlanmışdır. KDQ-da toyun 40 gün 
davam etməsi vurğulanır: «Qırq gün, qırq gece toy-dügün eylədilər». Toy 

                                                 
553  Çay, 1990, 108. 
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Yas gələnəyi 

Yas gələnəyilə bağlı terminologiya, ölü basdırma 
türü, basırıq (qəbir) çeşidləri və bütövlükdə yas tö-
rəni ən konservativ etnoqrafiya sahələrdən sayılır. 
Prototürk çağında formalaşıb islamöncəsi çağlara 
qədər gəlib çıxan yas gələnəyinin bəzi özəllikləri 

türk boylarının etnogenezinə işıq tutan ən önəmli tarixi etnoqrafik göstə-
ricidir. Bu göstəricilərin başında bükülü basırıq gələnəyi durur. Belə ki, 
prototürklər eneolit çağından basırıqları yaşayış yerindən qırağa çıxar-
mış, ana bətnində olduğu vəziyətdə o dünyada yenidən doğulacağı inamı 
ilə ölünü bükülü-qıvrılmış şəkildə basırığa qoyub, üzərinə də qırmızı qan 
rəmzi kimi oxra səpmişlər. Digər etnik göstəricilər sırasında kurqan basırıq 
kulturu, anıt daşları, bədizlər, yas və yuğ törənləri vardır. Azərbaycanda ilk 
ölübasdırma gələnəyinin eneolit çağında ortaya çıxması artıq burada basırıq 
kulturunun etnik göstəriciyə çevrildiyini əks etdirir. 

Basırıq törənində iştirak edən hər bir kəs qəbristanlıqda olanda öz 
sonunu fikirləşib ən azından bu dünyanın qonağı kimi duyğulanır, fəlsəfə-
dən başı çıxmayanlar da bu durumda bir neçə dəqiqəlik «filosof» olur, öz 
səviyəsində dünyanın gəldi-gedərliyini saf-çürük edir. Qəbristanlıqlar bu 
dünyanın qəribə məkandır, o biri dünyanın görünməz qapısı burada sıra-
lanmış başdaşıların altındadır, hər kəsin içində oyanan duyğular sırasında 
isə ölüm xofu başda durur. Xalqların ən ulu kişiləri belə, ölümdən qaçma 
yolunu aramış, bu yoldan əliboş qayıtmışlar: Bilqamıs da, Qorqud Ata da, 
Alpər Tunqa da. Basırıq törəninin mürəkkəb quruluşu, quruluş elementlə-
rinin qəliz semantikası minillər boyunca formalaşa-formalaşa gəlişmişdir, 
beş-altı minil öncə basırıq başında «bilgələrin» duyğusu, alqısı və bunun 
«öldü» deyil, «uçdu» yozumu uzun yolçuluqla ərsəyə gələn basırıq gələ-
nəyinin başlanğıcı idi.  

Türk boyları yas törənlərinə böyük önəm verdiyi kimi, basırıqların 
qutsal yer sayılmasını da mənimsəmişdilər. Özəlliklə, ata kultu ilə bağlı 
boy başçılarının, boy ulularının uyuduğu basırıqların dağıdılması onlar 
üçün ən təhqiredici hal sayılırdı. Herodotun yazdığına görə, saqa yurduna 
yürüş edən pers şahı Daranın «nə üçün savaşa başlamırsınız?» ismarışına 
saqa elbəyi cavab verir ki, «əgər atalarımızın basırığını dağıtmış olsaydı-
nız, onda əsl savaşın nə olduğunu sizə göstərərdik». Buna bənzər durumu 
Atillanın ikinci Balkan yürüşündə görmək olur, yürüşə səbəb Bizansın 

 315 

«Nişanlamada, adaqlamada iki gəncin ayaqları bir-birinə simvolik şəkildə 
bağlı hesab edilir. Biri digəri üçün ayaqlı-adaqlı olur. Ev ilə iki cavan bir 
məqsəd uğrunda bir-birinə bağlanır. Belə bir dünyagörüş isə adaqlı sözünü 
yaratmışdır».555 Doğrudur, adaqlanma prosesindən sonra bir-birinə bağla-
nan tərəflər bir-birindən asılı olur, görünür, adaqlı sözünün bağlılıq alqı-
sında toy-düyün deyimindəki düyün (dügün) sözünün də etkisi olmuşdur, 
KDQ-da dügün sözü həm ayrılıqda, həm də toy sözülə qoşa (toy-dügün) 
işlənir. Bu da doğrudur ki, ayaq sözünün qədim forması adaq idi və kör-
pənin ilk addımları adax atmaq deyimində qalmışdır, ancaq adaxlı sözü-
nün ad sözülə yorumunu da gözardı etmək olmaz, çünki birilə «adı çıxıb» 
deyimi də var. 

 Qızıl üzük laxladı,  Anama qurban olum,  
 Verdim anam saxladı.   Məni tez adaxladı. 

Azərbaycanın qərb dialektlərində nişan əvəzinə bəlgə sözü işlənir: 
bəlgə aparmaq (nişan aparmaq).556 Uzmanlara görə, nişan, əlamət anlamı 
olan bəlgə sözü toy gələnəyində «adaxlamaq», «nişan taxmaq» anlamında 
işlənir.557 Bəlli, bəlirli sözlərilə eyni yuvadan olan bəlgənin bəlgü variantı 
tarixi qaynaqlarda daha işlək idi.   

İslamaqədər türk etnoqrafiyasında olan toy-düyün gələnəyinin öy-
rənilməsi üçün M.Kaşğarinin sözlüyü və başqa yazılı qaynaqlarla yanaşı, 
türk dastan və nağıllarında, özəlliklə, beşikkəsmə, qızaxtarma, adaxlama, 
başlıq, elçilik epizodları və toyun ayrı-ayrı aşamaları geniş təsvir olunan 
KDQ-da bolluca material vardır, belə ki, burada bir-iki cümləlik bu kiçik 
mətndə belə keçən gərdək, adaxlu, ərgənlik kimi sözlərlə yanaşı, gərdək 
qurma qaydası, bəyin adaxlısından qırmızı qaftan sovqatı alması kimi bəzi 
gələnəklər qısa və yığcam şəkildə verilmişdir: «Oğuz zamanında bir yigit 
ki evlənsə, ox atardı, oxu yerdə düşsə, anda gərdək dikərdi. Beyrək xan 
dəxi oxun atdı, dibinə gərdəgin dikdi. Adağlusundan ərgənlik bir qırmızı 
qaftan gəldi».558  

                                                 
555  Cavadov, 1988. 
556  Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələri. B.1967 200. 
557  Suleynanov, 2003, 31. 
558  KDQ, 1988, 57. 
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 Eyni etnoarxeoloji durumu basırıqdan çıxan üzərində «añ yöntəmi» 
bədizləri olan qablar da sərgiləyir. Bu baxımdan, basırıq içində və basırıq 
dışında olan nəsnələrin öyrənilməsi həm basırığın tarixi, həm də basırıqda 
yatanın etnik kimliyi haqqında etnoarxeoloji bilgi əldə edilməsi üçün çox 
gərəklidir.  

Bəzi türk boylarında basırıqlara qoç-
qoyunun ayaq sümüyündən çıxarılan aşıq 
qoyulması gələnəyi saqa və hun boylarında 
davam etmişdir.562  Tuva elində basırıqdan 
tapılan aşıqların üzərində hətta damğalar da 
vardır. Bugün üçün bunun simvolik anlamı 
aydın olmasa da, hər halda, bunlar tuvada 
boy damğaları ola bilər, o zaman nəsildən-
nəsilə ötürülən bu etnoqrafik bəlgə boyların 
qohumluğunu ortaya qoyan onlarla faktdan 
biridir. Örnək üçün burada bir qismini ver-
diyimiz Krım basırıqlarında başdaşı üzərin-
də boy damğları və Qaşqayların bölgəsində 
başdaşında olan kayı boyunun (IYI) damğa-
sı göstərir ki, bəzi türk basırıqlarında soy-
boy damğalarının bəlgə kimi qoyulma gələ-
nəyi də olmuşdur. 

Kür yaxalarında əsasən qəsəbə kənarında, güney bölgələrdəsə qə-
səbə daxilində olan basırıqlarda ölüləri adətən tək, bəzən də toplu halda 
basdırmışlar. Basırıqda bükülü şəkildə tapılan skeletlərin yanında məişət 
və ölənin şəxsi əşyaları vardır. Naxçıvanda Kültəpə I təbəqəsində ölünün 
başına yaxın kasa qoyulmuşdur. Bu örnək sonrakı türk toplumunda yayıl-
mış basırıq kulturunun əlamətlərindən biri kimi diqqəti çəkir. Son tunc ça-
ğı basırıqları əvvəlki çağların daş qutu, quyu, kurqan, kromlex gələnəklə-
rini davam etdirir və bəzi bölgələrdə atla birgə gömmə (Xaçbulaq, Talıs, 
Naxçıvan, Qarabağ, Gəncə) özünü göstərir, tək-tək hallardasa fərqli etnik 
yöntəm kimi uzanıq gömmə, ölü parçalama görünür, əksər basırıqlarsa bü-
külü gömmə davam edir. 

                                                 
562  Арх. ССР, 1982, 148. 
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Marqos yepiskopu tərəfindən hun basırıqlarının açılıb talan edilməsi idi. 
Eyni təpkinin m.ö.79-da bir monqol boyuna qarşı yapıldığını da görmək 
olur.559 Tarixdə dəfələrlə təkrarlanan belə olayların örnəkləri çoxdur. 

Yas gələnəyi ölüm haqqında dünyagörüşlə formalaşır. Türklər göy-
dəki ulduzun axmasını kiminsə ölməsi kimi yozurlar, belə ki, «ulduzu sön-
dü», «ulduzu axdı» deyimi hər kəsin bir ulduzu olması inancına dayanır. 
Birinin ölməsilə bağlı işlənən «ocağı söndü», «evi yıxıldı» deyimləri də 
ailədaxili itkilə bağlıdır. İtin ulaması, xoruzun vaxtsız banlaması yas əla-
məti sayılır, yuxuda ayaqqabı görmək qəbir (basırıq) kimi, tərsinə çevril-
miş yəhər görmək də yas əlaməti kimi yozulur. Ümumiyətlə, kiçik ölüm 
sayılan yuxu oğuz toplumunda adamın başına gələn bəlanın nədəni sayı-
lırdı: «Ol zamanda Oğuz yigitlərinə nə qəza gəlsə, uyxudan gəlürdi».560 

Qazax-qırğız yas törənindən danışan Çokan Valixanov yazırdı ki, o 
biri dünyada ölənin rahatlığı, ruhunun sağ qalan yaxınlarını himayə etməsi 
üçün qohumları yas törəni keçirməli idi, əks halda, ölənin ruhu ziyan verən 
qüvvəyə çevrilərdi. Yas törənində qırğızlar qurban kəsiləndə tiye bersen 
(yəni, ölənə çatsın) deyir, basırığa at, kasa və yemək qoyurlar.561 Basırıqda 
qab-qacaq, kasa qoyulması qədim dünyagörüşlə bağlı olub, minillər boyu 
davam etmişdir. Basırıqlarda tapılan qab türləri etnoarxeoloji bəlgə kimi 
həmin basırıqda yatanın etnik kimliyinə, mənsub olduğu boyun hansı 
çağlarda hansı bölgələrdə olmasına işıq tutur, örnəyin, ayaq formalı qabın 
(ayaq, qədəh) ilk örnəkləri və onların təkmilləşmə aşamaları Azərbaycan-
da, sonrakı yaylma alanlarısa Avrasiyanın müxtəif bölgələrini əhatə edir, 
bunlar da Azərbaycandan olan miqrasiyaların yönünü və zamanını gös-
tərən bəlgə sayılır. 

                                                 
559  İA, XII, II. 243. 
560  KDQ, 1988, 90. 
561  Валиханов, 1983, 301, 312. 
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malik olması 160 at qurbanı ilə Tuva elində Arjan kurqanında (m.ö. IX-
VIII əsr) ortaya çıxır. Vaxtilə Azərbaycandan atlı basırıq gələnəyilə ge-
dən saqa və qamərlərin m.ö.VII-VI əsrlərdə bura qayıdışı da atlı basırıq 
gələnəyinin daha geniş yayılmasına səbəb oldu, o çağacan belə gələnəyi 
olmayan Gürcüstana da keçdi.564    

Doğu Qazax eli, Yeddisu bölgələrilə Monqolustan ərazisində VI-X 
əsrlərə aid atlı basırıqların türk toplumunun köçəri və yarımköçəri boyla-
rına məxsus olmasını yazan əksər uzmanların doğru mövqe tutduğunu vur-
ğulayan Y.İ.Trifonov bunun tugyu, tele və başqa türk boyları haqqında ya-
zılı qaynaqlarda da əks olunduğunu qeyd edir.565 Əslində, atlı basırıq gə-
lənəyinin Doğuda üç aşamasını qeyd etmək olar: Saqa öncəsi çağı - m.ö. 
IX-VIII əsrlər, Saqa çağı - m.ö.VII-IV əsrlər; Hun çağı - m.ö. III-m.s. IV 
əsrlər və Göytürk çağı - V-X əsrlər. Göründüyü kimi, iki minil boyunca 
bu gələnəyi Doğuda yaşadan türklər idi, həmin gələnəyi ilk dəfə ora daşı-
yanlar da atlı türklər olmuşlar, bu da Urmu teoriyasının dayaqlarından biri 
olub, Azərbaycandan üç minil öncə Altaya olan miqrasiyanı əks etdirir.  

Ölübasdırma ilə yanaşı türklərdə ölüyandırma (kremasiya) gələnəyi 
də olmuşdur, ölünü yandırma türk etnoqrafiyasında minillər boyu davam 
etmişdir. Doğuda türk böyüklərinin VII əsrəcən yandırılması haqqında da 
bəlgələr vardır, belə ki, 634-də Xyeli kağan (Kat İlxan), 639-dasa onun 
qardaşı oğlu Xeloxu yandırılmışdır.566 Bu etnoqrafik gələnək də batıdan 
doğuya aparılmışdır. 

Atayurddan doğuya miqrasiya edən türklərdə ölüyandırma adəti çin 
mənbələrindən bəllidir. Arxeoloji qazıntılar Azərbaycanda bu gələnəyin 
varlığını üzə çıxarmışdır. Orta tunc çağında az da olsa, bəzi kurqanlarda 
ölüyandırma adəti görünür, Azərbaycanda bəzi basırıqların içində tonqal 
qalanması halları da qeydə alınmışdır. Güney Qafqazda tam və yarımçıq 
kremasiya m.ö. II minildən bəlli olsa da, az yayılmışdır.567 Azərbaycanda 
m.ö. XV-VI əsrlər boyu bu gələnəyə nadir hallarda rast gəlmək olur.568 

                                                 
564  Мартиросян, 1954, 98;  Погребова, 1984, 30. 
565  Трифонов, 1972, 351-352. 
566  Трифонов, 1972, 359. 
567  Хачатрян, 1975, 95.  
568   Погребова, 1984, 29.  

 319 

Protoazər boylarının basırıq kulturunda bükülü gömmə ilə yanaşı 
bir neçə etnik atributlar vardır ki, onların üzərində dayanmaq lazım gəlir. 
Bunlardan biri kurqan kulturudur, biri atlı gömmə, biri basırığa bağa və 
kasa qoyma, biri də basrıq dışında başdaşı (ölənin bədizi), daşdan yonul-
muş sıntaş (sinədaşı, sanduqə), añ bədizləri (qoç, at, bağa) və daş balbal 
görənəkləridir. Bu atributların hamısı Azərbaycanda ortaya çıxandan son-
ra ətraf bölgələrə yayılmışdır, belə ki, sadalanan görənəklərin qədimləri 
Azərbaycanda, sonrakı nümu-
nələrisə türklərin köç etdiyi 
Avropadan Çinə qədər uzanan 
bölgələrdə üzə çıxır. Hunlar 
daşları məzarın üzərinə yığıb 
oba, kurqan deyilən təpəlik 
düzəldir, məzarı iki bölümə 
ayırıb, birində öləni, digərində 
qurbanlıq atları basdırırdılar. 
Çin qaynaqlarına görə, hun-
larda tanrı qatına yola çıxan 
ruhun (qut) bu atın üstündə 
gedəcəyi inamı vardı.563 Hun-
lar kimi massagetlər də qur-
banlıq atın başını ağaca keçi-
rib basırığın yanında yerə ta-
xırdılar.  

Azərbaycanda Marlik-
təpə, Şahtaxtı, Yeni Bayazid, 
Loruqala kurqanlarındakı atlı 
basırıq göstərir ki, bu gələnək 
son tunc - erkən dəmir çağına 
aid olub, prototürk yurdunda formalaşmışdır. Burada bəzi kurqanlarda 
çoxlu sayda atın qurban verilməsi (Sarıçoban kurqanı -16, Borsunlu - 8) 
ölən şəxsin böyük nüfuz sahibi və varlı olmasından xəbər verir. Əlbəttə, 
Altaya gedən türk boylarının daha çox ilxıya, ölən bəyinsə böyük nüfuza 

                                                 
563  Eberhard, 1942, 93-94. 
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Muğan və Naxçıvanda da tapılmışdır. Maraqlıdır ki, Güney Qafqaz bölgə-
lərində küp basırıqlar yayıldığı halda, Quzey Qafqazda bunlar az görünür. 
Deməli, bu gələnək güney ölkələrdən gəlmişdir. Görünür, ölünü torpaqdan 
ayırma (zərdüşt inancı) Azərbiqanda küp basırıqların ortaya çıxmasına sə-
bəb olduğu kimi, artıq m.ö.VI əsrdən İrəvan-Alban bölgələrinə də gəlib 
çıxmışdı. Mingəçevir küp qəbirləri buradakı basırıqların üçdə birini təşkil 
edir.573 Quzey Azərbaycanda küp və saxsı təknə basırıqları kənar etnik 
boylarla yanaşı, protoazər boyları içində zərdüştlüyü təbliğ edən maqların 
fəaliyətinin nəticəsiydi. Eyni durum sonrakı çağlarda xristianlığı qəbul 
etmiş albanların torpaq, daş qutu və daş sənduqə basırıqlarında uzanıq 
və əlləri sinədə çarpaz şəkildə gömmə adətinin yayılmasında özünü gös-
tərir.574 Hər halda, küp basırıqla yanaşı, Yaloylutəpə kulturu abidələrində 
bükülü gömmə gələnəyi davam etmişdir, hətta küp-təknələrin çoxunda 
bükülü gömmə gələnəyi uzun müddət saxlanmışdır.     

Nəzərdən keçirdiyimiz bəlli çoğrafi ərazidə əksər eneolit abidələri 
ölü üzərinə qırmızı oxra səpilməsinin artıq bir atributa çevrildiyini göstə-
rir. Eneolit abidələri prototürk sınırlarında, özəlliklə güneydə ölülərin 
bükülü deyil, uzadılmış şəkildə basdırılması artıq prototürk Atayurdunun 
qonşu ərazilərində prototürk etnosundan fərqlənən protoelam və sonrakı 
sumer uruqlarının varlığını ortaya qoyur. Erkən tunc çağının sonlarına 
doğru Elam sınırına yaxın Qiyan IV abidəsi hələ bükülü basırıq adətini, 
həmin çağın elam abidələrisə uzadılmış ölü basırığı gələnəyini əks etdi-
rir. Arxeoloji qaynaqlar göstərir ki, hələ Ubeyd kulturu çağında forma-
laşan bükülü basırıq gələnəyi Azərbaycanda İslamaqədər davam etmiş-
dir, ancaq prototürk sınırları dışında oturan etnoslardasa (elam, sumer, 
het) bu gələnək görünmür.  

Basırıq kulturu. Yenicə Homo sapiens şəklini almış insanoğlu-
nun dünyada ilk basırıq kulturunu Urmu gölündən güney-batıda Şanidar 
mağarasında prototürk uruqları gerçəkləşdirmişdir. Yuxarıda deyildiyi  
kimi, o biri dünyada yenidən doğulacağı inamı ilə ölünü ana bətnindəki 
vəziyətdə (embrional) bükülü şəkildə basdırmaq (onu yenidən doğacaq 

                                                 
573  Казиев, 1960, 7; M.N.Poqrebova yazır ki, Gürcüstanın batı bölgəsində üzə çıxan qabda 
ölü basdırmaq gələnəyinin bu ərazidə qədim yerli kökü olmuşdur (Погребова,30). 
574  Göyüşov, 1986, 122-123.  

 321 

Alban eli dövründə artıq tək-tək basırıqların içində tonqal qalanması, 
sonra ölünü külün üstünə yenə də əvvəlki kimi bükülü qoyulması adəti 
ortaya çıxır.569 Eyni vəziyət Göycədən batıda Misxana çayının sol yaxasın-
dakı Loruqala basırığında özünü göstərir, burada kremasiya və bükülü 
gömmə vardır.570  

Bəllidir ki, hər bir xalq özünəməxsus etnik etiketləri uzun müddət 
mühafizə edir. Yalnız zaman-zaman dindəyişmə ilə dünyagörüşdə trans-
formasiya olunan etiketlər arxaikləşsə də, xalqın dil yaddaşında yaşayır. 
Belə «donuq» yaşantı qədim gələnəyin arxaik izini saxlaya bilir. Musəvi, 
xristian və islam dinlərinə keçən azər boyları ölüyandırma adətini dəyişsə 
də, bəzi hallarda özünə sui-qəsd edənlərdə və dildə «kül başına» deyimilə 
qalmışdır. 

Prototürk boylarının yas gələnəyini daha yaxşı anlamaq üçün qonşu 
xalqların ölübasdırma gələnəyilə müqayisə aparmaq gərəkir, örnəyin, qu-
zey qonşuluqda qafqazdilli boylar öləni daş qutularda, batı qonşular olan 
urartularsa qayalarda açdıqları oyuqlarda basdırırdılar. Güney qonşuluğa 
gəlib yerləşən irandilli boyların da basırıq kulturu vardı, ancaq bu kultur 
türk basırıq gələnəyindən çox fərqlidir, belə ki, bu boylar islamaqədər zər-
düşti, məzdəki törələrinə uyğun olaraq, «murdar» cəsəd oda, torpağa to-
xunmasın deyə, ölünü basdırmazdılar, yandırmazdılar, ətini itə-quşa ye-
dizdirib, sümüklərini yığıb saxlayardılar.571 Ölünü əvvəcə kata, sonrasa 
daxma deyilən yerə qoyurdular ki, qurd-quş yesin, sonra da ətdən arınmış 
sümüklər astadan deyilən ambara yığılırdı. Bəzilərində başqa bir yöntəm 
də vardı, skeleti xum dedikləri iri küplərə qoyardılar.  

Doğuda az da olsa, Saqa çağı (m.ö.VII-IV) basırıqlarında daş qutu 
basırıqları vardı. Altayda m.ö.VIII-VII əsrlərə aid edilən Yelo və Mejelik 
(Meşəlik) basırıqlarında da iki daş qutu aşkar edilmişdir.572 Azərbaycan-
dakı basırıq türləri sırasında az da olsa, daş qutu və küp qəbirlər olmuşdur. 
Küp basırıqlar Mingəçevirə yaxın Yevlax, Xaldan, Zaqatala, Şəki, Qax, 
İsmayıllı rayonlarında olduğu kimi, Qarabağ, Qazax, Laçın, Ucar, Ağdaş, 

                                                 
569  Халилов, 1984, 74-75.  
570   Деведжян, 1981, 61. 
571  Strabon, XI. 11, 3; 8; Пьянков, 2005; Клейн, 2007.  
572  Нестеров, 67. 
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mə və kremasiya halları da özünü göstərir. Bu müxtəliflik saqa boylarına 
qoşulub gələn boylara aid basırıqlarda daha qabarıqdır.580 Xaçınçay yaxa-
sındakı hündür bir kurqanda 4 skeletdən birinin uzanıq, üçününsə oturaq 
şəkildə olması burada gəlmə ailə və ya əsgəri dəstə başçısının üç qulluq-
çu (və ya əsirlə) dəfn olunduğunu bildirir. Toplu basırıqda oturaq gömü-
lənlər bükülü qoyulmuş ölüyə qurban verilənlərdir. Belə basırıqlar (3-27 
arası) ən çox İrəvan bölgəsində üzə çıxmışdır. Saqa çağında «kurqanlı və 
kurqansız basırıqlar əvvəlki proporsiya ilə davam edir; ölügömmə əsasən 
bükülü haldadır, lakin azbükülü və uzanıq türlər də vardır».581  

Prototurk uruqlarının bir qismində 
bağa kultu vardı və bu inamı Atayurddan 
Altaya aparanlar Türk xaqanlığını quran 
boylar idi. Göytürk yazılı daşları bağa bə-
dizi üzərində qurulmuşdur. Azərbaycanda 
basırığa bağa (tısbağa) qoyulması gələnə-
yi hələ prototürk çağından bəllidir. Bəzi 
protoazər boylarında basırığa bağa qoyul-
ması adəti Alban çağı boyunca da davam 
etmişdi. Basırıqlara türlü qab-qacaq qoyulması gələnəyi də geniş yayıl-
mışdır, Güney Azərbaycanda bulunan bu qədim basırıqda olduğu kimi, 
sonrakı saqa, etrusk, hun, göytürk basırıqlarının əsas görənəkləri də belə 
qab-qacaqlardır. Tanrıçılıq dininə tapınan türk boylarından bəziləri son-
ralar yəhudi, xristian və islam dinlərinə 
keçsələr də, qədim basırıq gələnəyindən 
müəyən atributları saxlamışlar. Basırığın 
içi yeni dini qaydalara uyğunlaşsa da, ba-
sırığın dış atributları, başdaşı, sənduqə 
və bunların üzərində həkk olunan nəsnə-
lər əvvəlki gələnəkləri əks etdirir. Hətta, 
bugün də Azərbaycanın bir sıra bölgələrində başdaşı və sənduqələr üzə-
rində gülab qabı, ay-ulduz, günəş, at, qoç, quş şəkilləri və ölənin peşəsini, 
                                                 
580 Dvani, Kiçik kurqan, Abşeron basırıqları bükülü gömməni əks etdirirsə, Mingəçevir, 
Sarıtəpə (Qazax) və Qabırrı-Qanıx çayları arasındakı basırıqlarda uzanıq gömməyə rast 
gəlmək olur (Есаян - Погребова, 21-37). 
581  Погребова, 1984, 28.  
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Ana torpağa tapşırmaq) türk yas törəsinin ilk əsas atributlarından biri idi. 
Xalaf, Ubeyd, Kür-Araz kulturu və sonrakı çağlar boyunca Azərbaycanda 
bükülü basırığın davam etməsi Güney Azərbaycanda Təpə-Sialk III kimi 
abidələrdə qabarıq əks olunmuşdur. Kür-Araz kulturu basırıqları yaşayış 
məskənlərindən kənara çıxarılmışdı, Anadoludasa məskəndaxili küp və 
sənduqə basırıqlarda ölünü arxasıüstə uzatmaq, çöməlmiş halda gömmək, 
ölüyandırma gələnəyi davam edirdi.575 R. Daysona görə, Urmu yaxasında 
10 kultur təbəqəli Hasanlu abidəsinin  m.ö. XII-XI əsrlərə aid IV qatında 
görünən bükülü basırıq öncəki gələnəyi davam etdirmişdir.576 Eyni du-
rum quzeydə Alban eli çağında da görünür. Prototürk boyları bu gələnəyi 
getdiyi yerlərə aparmışlar. Türkmənistanda (Anau, Moncuqlutəpə, Qara-
təpə, Namazqatəpə) bükülü basırıq eneolit çağından bəllidir.577 Təbii ki, 
oradan da Altay yörələrinə daşınmışdır. Saqa-qamər bükülü basırıqları 
Quzey Qafqazda da özünü göstərir.578 İbn Fədlanın təsvir etdiyi xəzər xa-
qanlarının basırığı da saqa bəylərinin basırıq gələnəyini təkrar edir.579  

Sadə torpaq basırıqlarda üzə çıxan uzanıq gömmə, qırmızı zoomor-
fik formalı qablar, tunc və dəmir silahlar, qızıl, gümüş, tunc bəzək, tökmə 
tunc damğalar ilə yanaşı, saqa dəmrənləri göstərir ki, Azərbaycana saqa 
axını ilə müxtəlif etnik kulturlu boylar da gəlmişdir. Saqa dövru basırıq-
larda bükülü gömmə gələnəyi davam etsə də, bəzi hallarda uzanıq göm-
                                                 
575   Kınal, 1987, 80. 
576   Халилов, 1984, 56; Qaşqay, 1993, 18.  
577   Энеолит СССР, 20. 
578   Виноградов, Дударев, Рунич, 1980,184-199. 
579    İbn Fadlan, 77. 
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Türk mifologiyasında yaşam ağacının başında oturan quşu saqa-türk 
basırığı Issık kurqanda bulunan «Altun geyimli qız»ın üzərindəki bəzək-
də görmək olur.  Ölənin qutu (ruhu) kimi alqılanan quşu basırıq bədizləri 
olan etrusk gənci və daşbaba da əlində tut-
muşdur. Bir çox türk dialektində öldü əvə-
zinə uçdu deyilir və uçmağ (KDQ-da uç-
maq) sözü cənnət anlamında işlənir. Bəzi 
qaynaqlardakı kimi, batılı türklər həmin 
anlamda daha çox «sonkuroldu» (şunqar 
oldu) deyimini də işlədirlər.583 Göytürk ya-
zılarında uçmaq deyimi bu mətndə olduğu 
kimi çox işlənir: «eçim kağan uça bardı» 
(əmim kağan uçub getdi).584  

Dildə olan qarğışlarda da yasla bağlı etnoqrafik bəlgələr görünür 
və «yerə quyluyum», «yerə girəsən», «qara yerə girəsən», «torpaq olsun 
başına», «boyunu yerə soxum», «kül başına», «boyuna qa-
mış ölçüm» və başqa bu kimi qarğışlarda basırıq gələnəyinin 
elementləri əks olunmuşdur. Türk xalqlarında atın quyruğu-
nu, yalını kəsmək yas əlamətidir. Türk döyüşçüləri savaşa 
girmədən öncə atının quyruğunu düyünləyirdi, atını da özü 
kimi öncədən «şəhid» olmağa hazırlayırdı.  

Türk etnoqrafiyasında özünü göstərən «tərs yön» motivi yas gələ-
nəyilə bağlıdır. «Maday Kara» eposunda belə deyim var: «Kök borozın 
teskeri eertep, Erlik-biyge bar kelep dep» (Erlikbəyin yanına yollansın 
deyə, Göy Borusunu tərs yəhərləyib).585 Ümumiyətlə, burada qəhrəman-
lar ötəki dünyaya gedərkən atını tərsinə yəhərləyir və paltarını tərs üzünə 
geyinirlər. Issıkkul ətrafı və Tanrı dağı ətəyində yaşayan qırğızlar içində 
can verərkən əzab çəkən biri olanda onun köynəyini həyətdə tərsinə başa-
şağı asardılar ki, çox ağrı çəkməsin, rahat ölsün. Bəzi etnoqrafik gələnək 
və görənəklər «ötəki dünya yaşadığımız dünyanın tərs üzüdür» düşüncə-
silə ortaya çıxmışdır. Bu mifik düşüncəni əks etdirən gələnəklər, özəlliklə 

                                                 
583  Rasonyi, 1996, 28. 
584  Orkun, 1994, 40. 
585  Maday Kara, 7425. 
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sənətini bildirən tüfəng, yay-ox, bıçaq-balta, qayçı, xəncər-qılınc və bu kimi 
digər alətlərin rəsmi həkk olunur. Belə bədizlərlə basırıqda yatanın ovçu, 
əsgər, dəmirçi, dərzi, dəllək, qəssab və ya başqa bir sənətin sahibi olması  
göstərilir. Azərbaycanın bəzi bölgələrində erkək və qadın basırıqları bir-
birindən fərqlənirdi, örnəyin, Təbrizə yaxın Pinə-şalvar kəndindəki qədim 
basırıqlıqda qadın başdaşı qısa, kişi başdaşı uzun olur, eyni durum Göycə-
dağ (Məşhəd) başdaşılarında da özünü göstərir:  

Doğulma və ölmə olayı ilə 
bağlı işlənən sözlərə və deyimlərə 
baxsaq, bir tərəfdə doğ, törə, tum, 
tumurcuq, bar, top(rak), o biri tə-
rəfdəsə öldü, getdi, keçindi, yox 
oldu, uçdu, ayrıldı ifadələrini və 
bunların arasında kölgə, onqon, 
yuxu, qut (ruh), tın, tös sözlərini, 
can, nəfəs (son nəfəs) kimi alın-
ma sözləri və dünyasını dəyişdi, 
canı çıxdı kimi hibrid tərkibli de-
yimləri görmək olar. Yeri gəldik-
cə bu sözlərdən bəhs olunacaq-
dır, ancaq buradaca qeyd edək 
ki, fars dilindən (can) alınmanın 
tarixi bir-iki minildirsə, samilər-
dən alınan nəfəs sözünün tarixi 
iki o qədərdir. Batıda sami boy-
larınna görə, can nəfəs (npş) ilə 
bağlı olub, ölənin canı son nəfə-
silə havaya uçur. Bu baxımdan, 
het yazılarında hat sözü kimi verilən kut (can, ruh) sözüsə türk boyların-
dan o dillərə keçmişdir. Sumer yazısında da ruh sözü GEDİM işarəsilə 
verilirdi.582 Ola bilər ki, dilimizdə qalmış «gəlimli-gedimli dünya» deyi-
mində işlənən gedim sözünün həmin sumer sözülə birbaşa olmasa da, do-
layı ilişkisi vardır.   

                                                 
582  Антонова, 1990, 97. 
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Azərbaycan türkcəsində islamdan sonra məzar, qəbir sözləri işlənir, 
qədimdəsə sumer dilindəki Kur sözülə gor evi deyimi arasında ilişki ola 
bilməsi ehtimalı var. Sumer inanışına görə Kur ölənlərin kölgəsi yaşayan 
yeraltı məkandır və tanrıca Ereşkiqal buranın sahibidir.590 Doğu türklərdə 
ötəki dünyanın ağası Erlik adlanır. Bu iki adın arasında əlaqə ola bilməsi 
fikri də irəli sürülmüşdür.591 «Koroğlu» adındakı kor (əslində gor) sözü 
eposun azər variantında təhrif olunsa da, türkmən variantında ilkin anla-
mını saxlamışdır. Belə ki, eposun türkmən variantında Goroğlu basırıqda 
(gorda) doğulduğu üçün bu adı daşıyır. Bir etrusk güzgüsündəsə Heraklın 
adı Kuruqile şəklində yazılmışdır.592 Saqa elbəylərinin basırığı da Gerr ad-
lanır. Beləliklə, gor evi, gora gedəsən, cəhənnəmə-gora, gorbagor deyim-
ləri ilkin semantikanı saxlamışdır, bu söz Avropa dillərində grave//grab, 
hay dilindəsə gerezman (qəbir) şəklində işlənir. 

Güney Qafqazda uzun sinədaşları olan basırığa «oğuz qəbiri» deyi-
lir. Xalqın qınaq sözləri sırasında «Oğuz ölüsü kimi uzanmaq» deyimi də 
vardır. Göycə gölündən quzey-batıda siklop (təpəgöz) qalaçaları ilə bol 
olan Misxana ilə Debet çayları ara-
sındakı yamaclarda bulunan tunc 
çağı kurqan basırıqların iç hörgüsü 
qatbaqat bir-birinə yaxın qoyulan 
daşlarla yığma tağbənd formasında 
bağlanmışdır. Buna Oğuz-evi de-
yilməsi gələnəyisə hay dilində hələ 
də davam edir. 593  Sonralar gəlib 
bura yerləşən haylar Urartu çağın-
dan öncə tikilmiş bu tür basırıqlara 
azər üsulu tikili anlamında azara-
şen (azər tikilisi) də deyirlər.594 

                                                 
590  Kramer, 1991, 159-161. 
591  Bəydili, 2003, 115-116. 
592  Ağasıoğlu, 2011, 150. 
593  Hay arxeoloji ədəbiyatında rusca «Doma Oquzov» ifadəsi geniş işlənir. Qaynaqlar 
üçün bax:  Деведжян, 1981, 23-24. 
594  Мартиросян, 1961, 24; Вартанйан, №6, 1967, 78.  
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yuxuyozma və yas törənində qabarıq görünür. Pazırıq xalçasının üzərin-
dəki yaşam simvolu maralların düzümünə əks yöndə verilmiş qurbanlıq 
atların düzümü xalçanın yas törəni üçün toxunduğunu göstərir.586 Ölən 
adamın cənazəsini evdən çıxaranda onun atını tərsinə yəhərləyirdilər ki, 
ruhu evə qayıtmasın, ailə üzvlərinə xətər toxunmasın. Fatih Sultan Meh-
medin tabutu önündə aparılan quyruğu kəsilmiş atların yəhəri tərs qoyul-
muşdu.587 Yuxuda tərsinə çevrilmiş yəhər görmək yas əlaməti sayılır və 
«Yəhərin tərsinə çönsün!» qarğışı bu konteksdə yaranmışdır. Yuxuda toy 
görmək yas olacağına işarədir, yəni yuxuyozmada yuxuda görünən olay 
tərsinə yozulur. Saqa elbəylərinin basırıq törənini geniş təsvir edən Hero-
dot yazır ki, qəbirin üstü qamışla örtülür.588 Bu gələnək azər türklərində 
«boyuna qamış ölçüm» qarğışında olduğu kimi bəzi bayatılarda da əks 
olunmuşdur.  

Qamış tapdım yazılı,   Çıxdım əcəl köşkünə,  
Dörd bir yanı qazılı.   Gördüm qəbrim qazılı.  

Bəzi basırıqlarda qoşa və bir neçə adamın birlikdə basdırılması da 
görünür. «Bilqamısın ölümü» adlanan elegiyada deyilir ki, Bilqamısı dəfn 
edəndə dul qalmış bir-iki arvadını da onunla birlikdə basırığa qoymuşlar. 
Saqalarda da görünən bu gələnək «Səmədin nağılı» adlı azər nağılında və 
bu bayatıda qalmışdır:  

Köynəyim buta-buta,  İkimiz birdən ölək, 
Kim yapışa, kim tuta.  Bir qoyulaq tabuta. 

Bəzi türk boylarında başçı və alpları basırıqda gizlətmək gələnəyi 
vardı. Həmin gələnək bəzi saqa boylarında görünməkdədir, saqa elbəylə-
rinin gizli basırıqlarda dəfn olunması haqqında bəlgələr vardır. Görünür, 
qazılmış qəbrin yan divarını yarıb ölünü ora qoymaq adəti belə gizlətmə 
nədənilə bağlı bu tür basırıq ortaya çıxmışdır. Bu adət müəyən bölgələrdə 
son əsrlərəcən davam etmişdir. M. Eröz yazır ki, Türkiyəyə köçmüş bəzi 
qırğız-özbək ailələri ölünü basırıqda yanakı qazılmış saqane və yarma adlı 
bölmədə dəfn edirlər.589 Bu, basırıq kulturunda konservativlik örnəyidir.   

                                                 
586  Ağasıoğlu, 2008, 17-22. 
587  Eröz, 1985, 62-63. 
588  Herodot, IV. 71. 
589  Eröz, 1985, 60. 
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Saqa çağına aid Avropanın orta bölgələrindən Monqol elinə qədər 
uzanan kurqanlar m.ö.VII-III əsrləri əhatə edir. Yuxarıdakı xəritədə görün-
düyü kimi, V-IV ısrlərə aid ən möhtəşəm saqa kurqanları Qara və Azaq 
dənizlərinin quzey-doğu bölgələrində daha çoxdur, bu da Saqa elinin ən 
qüdrətli çağıdır. Bugün dünya muzeylərini bəzəyən məhz bu kurqanlardan 
çıxan qızıl-gümüş nəs-
nələrdir.  

Kurqanlar ölçü-
sünə, basırıqda nəsnə-
lərin çeşidlərinə görə 
fərqlənir. Bəzi kurqan-
ların diametri 100, hün-
dürlüyüsə 20 metrdən 
artıqdır. Tanınmş arxe-
oloq alim A. İyessen Azərbaycanda hündürlüyü 13, 17 və 21 metr olan Üç-
təpə kurqanlarını tədqiq edib Mil-Muğan bölgəsində kurqanların m.ö. III 
minilliyə aid olduğunu yazmışdır.596  M. Qimbutas yazır ki, m.ö. IV minil-
dən başlayaraq Azərbaycanda kurqanaltı basırıqlar ortaya çıxır.597 Q. N. 
Hümbətov «Unudulmuş kurqanlar» adlı bitikdə  kurqan kulturu ilə bağlı 
müxtəlif uzmanların baxışlarını saf-çürük edəndən sonra bu kulturun ilk 
dəfə Azərbaycanda qə-
dim türklər tərəfindən 
yaradıldığını yazır.598   

Kurqan gələnəyi 
tunc dövrünün erkən 
çağında, m.ö. IV mini-
lin ortalarında yaranıb 
III minilin son rübünə-
cən davam edən Kür-
Araz kulturu ilə ortaya 
çıxmışdı. Yaylaq yaşa-

                                                 
596  Иессен, 1965. 
597  Гимбутас, 1970. 
598  Гумбатов, 1998. 112. 
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Kurqan kulturu. Qazma torpaq (xəndək) basırıqlarda ölünün ətra-
fını daşlarla və ya ağac tirlərlə bağlayıb üstünə daş-torpaq yığılır, kurqan 
adlanan belə qabarma basırıqlar kiçik təpəcikdən böyük təpələrəcən 
müxtəlif ucalıqda olur. Kurqan gələnəyi m.ö. IV minildən başlayıb isla-
maqədər, bəzi bölgələrdəsə XV əsrəcən davam etmişdir. Əvvəllər bəsit 
formalı və basırığa qoyulan əşyaların qıtlığı ilə seçilən kurqanlar get-
gedə böyük forma almış, ölünün yanına qoyulan nəsnə çeşidləri artmış-
dır. Daha möhtəşəm görünüşü, zəngin bər-bəzək nəsnələrilə heyranlıq 
doğuran kurqanlar m.ö. I minilin əvvəlindən başlayaraq ən çox saqa boy-
larının yaşadığı bölgələrdə görünür. Krımda, Qara dənizin quzey çölləri 
və Azaq dənizi yaxaları boyunca qədim qamər və saqa boylarından 
qalma çoxlu kurqan vardır. Zaporojye, Dneprepetrovsk bölgələrində 
kurqanlara kazak, Xersonda tatar, Krımda türk qəbri deyilir. Xerson 
vilayətinin Aşağı Seroqoz qəsəbəsində hündürlüyü 20 metr olan bir 
möhtəşəm saqa kurqanı da (xəritədə №12) Oğuz kurqanı adlanır.595  

 

                                                 
595  Лесков, 1981, 3, 161. 
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evdə yaşaması inamılə yaranmış kromlex adətinin sonralar dairəvi evlə-
rin tikilmədiyi çağlarda da davam etməsinin səbəbisə artıq «nədəni unu-
dulmuş vərdiş» kimi etnik gələnəyə çevrilməsidir.  

Artıq III minilin əvvəlindən basırıqlarda əşyaların zənginliyi və ya 
qıtlığı özünü göstərməyə başlayır ki, bu da toplumdakı sosial təbəqələş-
məni əks etdirir. İcmanın patriarxı, onun ailə üzvləri torpağa dəbdəbəli 
törənlə tapşırılır.602 Prototürk uruqları ölülərini qıvrılmış, bükülü formada 
basırığa qoyur, üzərinə qırmızı oxra tökürdülər. Bütün bu etnik adətlər bü-
tövlükdə prototürk uruqlarının basırıq kulturu gələnəyini formalaşdırmış 
və onlar bu kulturu miqrasiya etdikləri regionlara daşımışlar. Türk yas 
törəninin bir neçə minil Ön Asiyada ucalan səsi tarixin müxtəlif dövrlə-
rində Avrasiyanın önəmli bölgələrindən eşidilməyə başlamışdır. Türk kur-
qanlarından tapılan sənət əsərləri bugün dünya muzeylərini bəzəsə də, on-
ları  basırığına qoyanların soyadını dəyişən «alimlər» yalnız kurqan ucal-
danların ruhlarını incitməklə qalmır, həm də tarix qarşısında, gerçək el-
min qınağı qarşısında ağır günah işlətmiş olurlar. 

Kurqan gələnəyi Kür-Araz arxeoloji kulturunun ayrılmaz tərkibi 
olub, bu kulturu daşıyanların miqrasiyası ilə yayılmış və kurqan sözü bir 
çox dillərə keçmişdir. Çox güman ki, kurqan sözü «görükən» və «gor evi, 
gor yeri» (gorqan) mənalarında deyil, «qoruq yeri», «qorunaq» anlamın-
da işlənmiş koruqan  > kurqan sözüylə yaranmışdır. Belə ki, Samosatlı 
Lukianın (125-190) yazdığına görə, saqasoylu (skit) Toksar saqa dilində 
korak sözünün dostluğu qoruyan, himayə edən iyə anlmında işləndiyini 
söyləmişdir, V əsr hay tarixçisi M. Xorenatsi də ataların bədizi (heykəli) 
anlamında hayreni kurk deyimini qeyd edir.603  

Tunc çağı boyunca xeyli gəlişən kurqanlardan bəzisinin ətrafına sıra-
lama böyük daşlar (kromlex) dairəvi düzülür, ölənin daş bədizi (heykəli) 
kurqanın başında yaxud da basırığa yaxın qoyulur. Gərəkirsə, bəngüdaşı 
bura əlavə olunur, öldürdüyü düşmənlərin sayı qədər sıralama balballar da 
düzülür. Basırığa əmək-məişət alətləri, yaraq-yasaq və bəzək nəsnələrilə ya-
naşı, kult və inancla bağlı araba, təkər fiqurları, tısbağa, ölünün baş tərəfinə 

                                                 
602  Göycə gölü yaxınlığında bir başçı ilə birlikdə 11 nəfərin də dəfni aşkar olunmuş, belə 
basırıqlarda uruq başçısı ilə yanaşı onun qulluqçularının da basdırıldığı aydınlaşmışdır. 
603  АИОСК, 1990, 137-145; Хоренаци, 1858, 296. 
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mının Güney Qafqazda ortaya çıxma tarixi də aşağı-yuxarı 6-7 minil ön-
cəyə dayanır, bu baxımdan, Kür-Araz ovalığının qışlaqları ilə Böyük və 
Kiçik Qafqaz dağlarının yaylaq yerləri arasında yaranan elat yollarının 
üzərində kurqan basırıqlarının ortaya çıxdığı IV mininlin əvvəlini də 
Kür-Araz kulturuna keçid aşaması saymaq olar. Belə ki, yaylaq-qışlaq 
yaşamı ilə Kür-Araz kulturu türk etnoqrafiya tarixində ekiz doğulmuş 
gələnəkdir və bu gələnəkdən də basırıqlarda kurqan kulturu yoğrulmuş-
dur. Sosial durumda baş verən bu gəlişmələrdə, çox güman ki, İkiçayarası 
ilə olan sıx əlaqələrin də etkisi olmuşdur. 

Ağstafa bölgəsində Soyuqbulaq kurqanlarında qazıntı aparan qrup 
üsvü fransız arxeoloq Bertil Lione özəlliklə vurğulayır ki, 9 basırığın təd-
qiqatı sonucu olaraq, Soyuqbulaq kurqanları Güney Qafqazdakı kurqan 
gələnəyinin tarixini minildən də çox geri apardı.599 Bu baxımdan, m.ö.V 
minilin sonuna aid İkiçayarası Ubeyd kulturunun quzeyə daşınan variantı 
kimi Leylatəpə basırıqlarının radiokarbon analizilə alınan tarixinə (m.ö. 
3980-3780) yorum verən arxeoloq Nəcəf Müseyibli doğru olaraq, qədim 
miqrasiyanın İkiçayarası (Ubeyd) - Güney Qafqaz (Leylatəpə) - Quzey 
Qafqaz (Maykop) yönündə olmasını qeyd edir. Ən Önəmlisi də budur ki, 
Azərbaycandan quzeyə və doğuya olan miqrasiyalarda artıq Kür-Araz 
kulturunun daşıyıcıları iştirak edirdi. Həmin yönlərə ikinci böyük köçlər 
iki minil sonra təkrar olundu. 

Kurqan kulturu çeşidli 
əlamətlərə malikdir, kurqan 
ətrafına dik daşların dairəvi 
düzülməsi - kromlexlər hələ 
Kür-Araz kulturundan əvvəl 
dairəvi evlərlə bağlı ortaya 
çııxmışdı.600 Kromlexli bası-
rıqlar son tunc çağında Güney 
Qafqazda çox yayılmışdır.601 
Ölənin o dünyada da dairəvi 

                                                 
599  Бертиль, 2009. 
600  Мартиросян,  1954, 46 və s. 
601  Погребова,, 1984, 28. 
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Herodot saqaların kurqan basırıqlarını, buradakı yas törənini bütün 
detalları ilə geniş təsvir eymişdir.606 Türk yurdlarında olmuş səyyahlar, 
elçilər burada gördükləri basırıq gələnəkləri haqqında bəzi bilgilər verir. 
1250-də qıpçaq yurdlarında olmuş G. Rubruq yazırdı ki, qıpçaqlar ölüləri-
nin məzarına ət və kumız qoyur, məzarın üstündə ev sayılan bir təpə qu-
rub üzərinə də üzü doğuya olan bir insan heykəli dikəldirlər. Zənginlərin 
basırığında belə təpələr böyük piramidanı xatırladır. Kurqan gələnəyini 
daha öncə görmüş İbn Fadlan da belə yazmışdır:    

«Aralarında biri ölürsə, onun üçün evəbənzər böyük bir çuxur qazır, 
sonra paltarını geyindirib, kəmərini (kuşağını) bağlayır, yayını da taxıb, 
önünə taxta qabda çaxır qoyurlar. Əlinə kasada çaxır verib onu bu otağa 
oxşayan çuxura qoyub şəxsi əşyalarını da gətirib bura yığırlar. Çuxurun 
üstünü tavanla örtüb üzərində çamurdan qübbə yapırlar.  

Bundan sonra ölənin heyvanlarının sayına görə, birdən yüzə, iki yüzə 
qədər qurban kəsirlər. Ətlərini yeyib, başlarını, ayaqlarını, dərilərini və 
quyruqlarını ayırır, bunları kəsilmiş ağaclar üzərində qəbrin başına asır 
və bunlar ölünün cənnətə gedərkən minəcəyi heyvanlardır - deyirlər».607 

Türk toplumunda basırıq yerlərində önəmli şəxslərin qəbiri sonra 
pir-ocaq sayılırdı, ora parça-yaylıq bağlanırdı. Bu gələnək indi də davam 
edir. Kurqan gələnəyi isə Azərbaycanda islamaqədər yaşamışdır. Kurqan 
təsviri bir azər bayatısında belə verilmişdir:  

Bir ev tikdim dəyirmi,  Ölüb hara gedirsən, 
Pəncərəsi iyirmi.   Bu yurd sənin deyilmi? 

Maraqlıdır ki, «Oğuznamə» eposu kurqan gələnəyinin yaranmasını 
Azərbaycanla bağlayır. Burada Azərbaycan adının tərkibindəki azər sözü 
«yüksək» anlamı ilə izah olunur və Oğuzxan burada olarkən təpə yarat-
maq üçün hər əsgərin bir ətək torpaq gətirib bura tökməsinə göstəriş verir. 
Əsgərlərin tökdüyü torpaqdan böyük bir təpə (kurqan) yaranır, Oğuzxan 
buranın adını Azərbaycan qoyur.608  

Daşbaba gələnəyi. Türk ellərində olmuş elçilər, səyyahlar burada 
gördükləri daşbabalar haqqında maraqlı bilgilər vermişlər. Nizami Gən-
cəvi daşbaba gələnəyinin qıpçaq türkləri arasında yayıldığını vurğulayıb 
                                                 
606  Herodot, IV.71-72 
607  İbn Fadlan, 36. 
608  Oğuznamə, 2003, 31. 

 333 

cam, kasa qoyulması gələnəyi artır. Kür-Araz kulturu ilə başlayıb 3-4 mi-
nil davam edən bu gələnəyin Orta Asiya - Güney Sibir və Quzey Qafqaz - 
İtil - Tuna ovalıqlarına Azərbaycandan (Ön Asiyadan) köçən uruq-boyların 
aparması quşqu yaratmır.604 
Kür-Araz kulturuna qədər də 
mövcud əlaqənin yönü elmi 
ədəbiyatda güneydən quzeyə 
verilir. Bu bədizlərdə görün-
düyü kimi kurqan kulturunu 
etrusklar Ön Asiyadan İtali-
yaya aparmışlar. Bu basırıq 
kulturu bütöv Avrasiyaya və 
hətta Amerkaya yayılmışdır, 
türklərin kurqan sözü də bir 
çox xalqın dilinə keçmişdir.  

Kurqan kulturunun ilk araşdırıcılarından olan məşhur V.V. Radlov 
bu kulturun Altaya aparılması haqqında yazır: «Güney Altayda kurqanları 
qalmış xalq dəmir çağının başlarında güneydən gəlmişdilər… bəllidir ki, 
güneydə yaşayan və böyük daş kurqanları ucaldan dəmir çağı insanları 
türklər idi».605 Güney Sibirdə kurqan gələnəyinin bir 
neçə aşaması görünür: Tuva elində Saqa öncəsi Arjan-1 
kurqanı (m.ö. IX-VIII əsr), Saqa çağı Arjan-2 kurqanı 
(m.ö.VII əsr), Xakas elində Taqar kulturuna aid böyük 
Salbık kurqanı (m.ö.VII əsr), Qazax və Altay ellərində 
saqalara aid m.ö.V-IV əsr Issık, Pazırıq kurqanları.    

Almata yaxınlığında Issık kurqanında bulunan al-
tun geyimli qızın şahənə geyim nəsnələri, mifik simvoli-
ka ilə bol olan bəzək nəsnələri, basırığa qoyulan qab-
qacaq, üzərində qədim türk runik yazısı olan gümüş qab 
və Pazırıq kurqanında bulunan dünyanın ən qədim xal-
çası türk gələnəyinin bariz örnəyi kimi XX əsr arxeolo-
giyasının türkologiyaya verdiyi ən dəyərli ərməğandır.  

                                                 
604 Kurqan kulturunun miqrasiya yönləri I Bitikdə (77-82) arxeoloji bəlgələrlə verilmişdir. 
605 Радлов, 1989, 463, 477;  Radlovun bu doğru baxışı Urmu teoriyası üçün önəmlidir. 
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Türk və monqol gələnəklərini dərindən bilən N.M.Yadrintsevə görə, 
monqollarla şəxsi söhbətlərində buralarda görünən daşbaba və kurqanların 
onlara aid olmadığını deyirmişlər. Belə də deməliydilər, çünki monqolla-
rın yas gələnəyinə görə, ölən adamı qazılan torpaq basırığa qoyub üstünü 
yer üzü ilə bərabər səviyədə doldurur, sonra üzərinə ilxı sürürdülər ki, tor-
paq tapdansın, basırıq yeri bilinməsin. Basırıq yerlərini itirmək gələnəyilə 
yaşayan bir xalqda nəinki kurqan, daşbaba-daşnənə bədizi, ümumiyətlə, 
basırıqlarda bəngüdaş, daşat, daşqoç kimi dikilidaşlar da qoyula bilməzdi. 
Avropalılar türklər kimi gor 
sözünü *gr- morfemilə işlə-
dir, ən azı iki minil türklərlə 
iç-içə yaşamış monqollarsa 
qəbirə xünd deyirlər. 

Həm də bu daşbabalar, 
bəngüdaşlar üzərində türkcə   
yazılar olduğunu gözardı et-
mək olmaz, çünki bu yazılar 
türkün daş yaddaşı, türk elini 
bəlirləyən pasportudur. Türk 
etnosunun arxeoloji kulturu 
və tarixi etnoqrafiyasının ən 
önəmli atributlardan sayılan 
bu daşbaba bədizlərinin tunc 
dövründən sonra basırıq ya-
nında qoyulması gələnəyi bəzi batı və doğu türk boylarında uzun müddət 
davam etmişdir. Kurqanın ətrafına daş bədizlərin, atdaş və qoçdaşların 
qoyulması sonrakı çağlarda yayğınlaşsa da, onların kiçik fiqurlar forma-
sında kurqanaltı basırığa qoyulması gələnəyi daha qədim çağlardan vardı.  

Ədəbiyatda yanlış olaraq nişan daşı, balbal, bəlgə daşı, savaş daşı 
(çaa-tas), bəngü daş və sair adlarla verilən belə daş heykəllərin (daşbaba) 
ilk nümunəsi Azərbaycanda Qobustan basırıqları sırasında m.ö. III minilin 
sonuna aid 3 №-li kurqanda tapılmışdır.610 Azərbaycanda belə qədim daş-
babalar Abşeron (Dübəndi), Astara (Asxanakəran) bölgələrində də vardır. 

                                                 
610  Muradova, 1979, 37. 
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yazır ki, daşbaba qarşısından keçən hər bir atlı sadağından bir ox çıxarıb 
sayqı əlaməti olaraq onun qarşısına qoyur. Daşbaba gələnəyi etnoqrafik 
baxımdan geniş tədqiq olunsa da, onun mifoloji yükü hələlik elmi yozu-
munu tapmamışdır. Çin qaynaqlarına görə, türklər ölənləri sağlığında isti-
fadə etdiyi əşyalarla və atı ilə birlikdə basdırır, basırığın yanında ölənin 
görkəmini əks etdirən daş heykəl qoyurlar, bəzən də bu daşa savaşlarda 
göstərdiyi başarılar yazılırdı. Göytürk çağında bozqır boyları ayrı-ayrı 
bölgələrdə belə daşbaba bədizini kurqan-basırıq olan yerlərdə ucaldırdı.  

Ötəki dünya evinə - basırığa çaxır, yemək, su, silah, geyim, qab-
qacaq, məişət nəsnələri, añ bədizləri (qoç, at) və ya añların özünü, ətini, 
sümüyünü qoyardılar. Basırıq yanında daşdan yonulmuş adam, at, qoç-
qoyun, bağa (tısbağa) bədizlərinin qoyulması qədim çağlardan bəllidir. 
Belə daşlar yonulmuş fiqurlara uyğun olaraq sığındaş, balbal, daşbaba, 
daşnənə (daşana), sındaş (sıntaş), daşqoç, daşat adlanır. Bəzi başdaşları-
na at, maral, qoç, quş, börü fiqurları həkk olunardı.  

Türk etnosunun əsas etnoqrafik bəlgələrindən 
biri olan daşbaba gələnəyi elmi ədəbiyatda uzun müd-
dət bilərəkdən yanlış yozulmuşdur, bu gələnəyi irandil-
li boylara, gah da monqollara bağlamaq istəmişlər. Hət-
ta, «Altayda qədim türk daş heykəlləri» və «Ulandırık 
kurqanları» adlı iki samballı kitabın yazarı arxeoloq 
Vladimir Kubaryev birinci kitabın özətində belə yazır: 
«Altayda önəmli sayı müəllif tərəfindən tapılıb öyrəni-
lən qədim türk daş heykəllərinin tam təsviri bu mono-
qrafiyada verilmişdir». Ancaq üç il sonra basılan ikinci 
kitabı bu cümlə ilə başlanır: 609 «Altayda m.ö.VII-III 
əsrlərdə geniş yayılmış pazırıq kulturu abidələr bir çox 
alimlərin də dediyi kimi avropoid irandilli boylara 
məxsusdur». Eyni ərazidə zaman fərqilə olsa da, atlı və 
bükülü türk basırıq gələnəyi, eyni tipli kurqan irandilli 
etnosa necə aid ola bilər? Görünür, yazar avropoid saqaları türk saymağa 
cəsarət etmir, halbuki bu saqalar Altaya Avropadan deyil, Ön Asiyadan 
gedən avropoid prototürklərin bir qolu idi.  

                                                 
609  Кубарев, 1984, 1987. 
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yanaşıb, kitabını bu sözlərlə bitirir: «Hakkari daşları bizi protohindavropa-
dan çox prototürklərə götürür».611 Görünür, professor Güney-Doğu Anado-
lunun tarixilə bağlı bizim təd-
qiqatlarla tanış deyil, çünki 
Hakkari bölgəsi Asur-Urartu 
dövlətləri arasında məhz m.ö. 
XIII-VIII əsrlər boyu mövcud 
olmuş kiçik Kuman bəyliyinin 
ərazisində idi.612 Ona görə də 
həm Hakkaridə tapılan, həm 
də sonralar Güney Rusiya çöl-
lərində ortaya çıxan kuman-qıpçaq daşbabaları arasında tipoloji yaxınlıq 
vardır. Bunu da bilmək gərəkir ki, adı asur və urartu qaynaqlarında beş 
əsr davamlı keçən kiçik Kuman elində Saka adlı iki kənd də vardı.613   

Kuman bəyliyində Saka ilə bərabər, 
Xunus, Kibşa (çağdaş Gefşe) adlarında da 
kəndər vardı və bu adlar bizləri Şamaxının 
Xınıs kəndində, Qıpçaq çölündə bulunan 
saqa, kuman-qıpçaq daşbabalarına yeni ba-
xışla yanaşmağa məcbur edir.614 Prototürk 
Atayurdundan m.ö. II minilin ortalarında 
gerçəkləşən ikinci böyük miqrasiyadan baş-
layaraq Güney-Doğu Anadolu və Azərbay-
can dışında, əsasən saqa-qamər, kuman-qıpçaq türk boylarının yayıldığı 
ərazilərdə belə daş bədizlər gələnəyi geniş yayılmışdır. Daşbaba bədizlə-
rin yayılma coğrafiyası türk boylarının miqrasiya yönlərini əks etdirirsə, 
bu heykəllərin görkəm tipologiyası, kanonik ikonoqrafiyası etnogenez 
araşdırmalarında etnik atribut kimi əsaslı tutalqalardan biri sayılır, çünki 
etnoqrafiya tarixi üçün konservativ yas gələnək-görənəkləri çox önəmli 
bəlgələr sırasındadır. 
                                                 
611  Sevin, 2005, 103. 
612  Azər xalqı, 2000, 39-46. 
613  АВИИУ,  №34. 
614  Orta və Doğu Anadoluda Xınıs, Xunus, Qamər, Saqa, Kuman adlı kənd yerlərində 
arxeoloji qazıntılar aparılsa, orada türk tarixinə aid bəlgələr bulunacaq. 
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Astara-Dübəndi daşbabalarının ikonoqrafik paralelliyi onların zaman ya-
xınlığını göstərir. Ağrıdağı vadisində (Metsamor) və İrəvanla Göyçə gölü 
arasındakı Ellər kəndində, Şirvan-Qarabağ bölgələrində bulunan daşba-
baların sayı çox olmasa da, qədimliyi baxımından etnoqrafik önəm daşı-
yır. Ərdəbil mahalında Meşkinə yaxın qədim basırıqları olan Şəhəryeri və 
ya Pirazmian adlı yerdə yüzlərlə daşbaba vardır. Pirazmi daşbaba bədiz-
ləri görkəm özəlliyilə seçilir, onların ağız cizgisi verilməsə də, gözü, qaşı, 
burnu, barmaqları və enli kəməri, kəmərə taxılmış 
xəncər qabarıq yonulmuşdur. Təbriz bölgəsində 
bulunan daşbaba bədizlərisə Meşkin daşbabaların-
dan sonrakı dövrə aiddir və tipoloji görkəmilə da-
ha çox Qarabağ bədizlərilə paralelliyi var. Azər-
baycanın müxtəlif bölgələrində və Anadolunun 
güney-doğusunda (Hakkari, Mardin) bulunmuş 
daşbabalar qədimliyilə seçilir. Hakkari bədizləri-
nin tunc çağının sonlarından m.ö.VIII əsrəcən möv-
cud olan Kuman bəyliyi ərazisində tapılması da do-
ğaldır.   

Hakkari daşbabalarını tədqiq edən professor Vəli Sevin bəy onların 
ortaya çıxmasını m.ö. XV əsrdən başlanıb bir neçə əsr davam etdiyini yazır  
və türk ellərində yayılmış daşbaba gələnəyində kanonik atributları diqqətə 
alsa da, daşbaba gələnəyinin etnik mənsubiyəti məsələsinə çox ehtiyatla 
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görkəmi belə təsvir olunur: 617 «Daş heykəl tipləri kanonikdir: dirsəkdən 
bükülü sağ əldə köksünə sıxılı içki qabı vardır, dirsəkdən bükülü sol əlsə 
qılınc dəstəyinə yapışıb».    

Prototürk Atayurdunda 5 minil 
öncə başlanan daşbaba gələnəyi Göy-
türk və Qıpçaq çölü daşbabalarınacan 
keçən 3-4 minil ərzində ümumi gör-
kəmin invariantını (qədəh tutmuş sağ 
əlin və kəmərdəki qılınc dəstəyində 
sol əlin kanonik durumu) saxlayan 
bu unikal etnoqrafik bəlgənin seman-
tik açımı barədə elmdə hələ son söz 
deyilməmişdir. Ancaq bu bəllidir ki, sağlığında qəhrəmanlaşmış boybaşı, 
elbaşı, alp-ərən kimi şəxslər öləndə basırığı başında onların daş bədizi 
qoyulmuşdur, Kültiginin bədizi bunun bariz nümunəsidir. Ölənin daşdan 
bədizini düzəltmək gələnəyi m.ö. III minilin sonunda Qobustanda, Asta-
rada göründüyü kimi, qədim «Bilqamıs» dastanı bu gələnəyin sumerlərdə 
də olduğunu ortaya qoyur, dostu Enkidu öləndə Bilqamıs deyir ki, dostum, 
sənin boyunu və görkəmini əks etdirən elə heykəl yapacağam ki, indiyə 
qədər heç kim dostu üçün beləsini düzəltməyib.618  

 

                                                 
617  ПСДК, 282. 
618  Эпос о Гильгамеше, (VIII tablet, 42-43 sətir). 
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İslamaqədər üç minil boyu basırıq yanında daşbaba heykəli dikəlt-
mək gələnəyinin davam etməsi onun çeşidli görkəm almasına səbəb ol-
muş, bu heykəllərin simvolik mənası barədə müxtəlif yozumlar yaranmış-
dır. Bəzi alimlər daşların ölmüş soy-boy başçılarının heykəli, bəzi alimlər 
ölən adamın öldürdüyü düşmənlərinin heykəli, bəziləri basırıq törənində 
iştirak edənlərin heykəli olmasını, bəziləri də saqa daş heykəllərində onla-
rın ulu babası Tarqitayın təsvir olunduğu yorumlarını irəli sürmüşlər.615 
Ancaq daşbaba tiplərinini müqayisəsi aydın göstərir ki, bunlar ölən ada-
mın şərəfinə qoyulmuş və sadəcə, onun görünüşünü əks etdirən ikono-
qrafik antropomorf bədizlərdir. 
Azərbaycanda bugün də ölənin 
daş heykəli qoyulur və ya baş-
daşına onun şəkili həkk olunur. 
İslamlaşmadan sonra orta əsr-
lərdə bu gələnək yox olsa da, 
sanki yenidən etnoqrafik duru-
ma qayıdılır. Sovet dönəmində  
kurqanları dağıdıb əkin yerinə 
çevirdikləri kimi, daşbaba bə-
dizlərini də sındırıb tikinti ma-
terialı kimi istifadə etmişlər. Bu, 
üzdə görünməyən bir alt siya-
sət idi. Füzuli rayonunda tapı-
lan belə daş heykəllərsə «topla-
nıb bir təpənin altında basdırıl-
mışdır».616   

Daşbabaların üzərində qabarıq verilmiş kasa, kəmər, balta, xəncər, 
qılınc, fallos və başqa detallar vardır. Bütün bu bədizləri birləşdirən ümu-
mi cəhətlər mövcuddur; onların çoxunda kişilər sağ əlində içki qədəhi 
tutub, sol əlinisə xəncər asılmış kəmərin altına salmışdır. Altay-Xakas 
ovalıqlarında, İsık-kul qıyılarında, Tyan-Şan dağlarında sovet arxeoloji 
ekspedisiyalarının tədqiq edib öyrəndiyi daşbabaların ümumi ikonoqrafik 
                                                 
615 Войтов, 92-96; ПСДК, 282; САКИЗВ, 40-60; Раевский, 1985, 136-145; Марты-
нов, 106; Кубарев, 1984, 67. 
616  Göyüşov, 1986, 107. 
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təsdiq olunur, ancaq həmin gələnəyin əksər türk boylarında olduğnu söy-
ləmək doğru olmazdı, çünki daşbaba bədizləri türk bölgələrinin hamısın-
da deyil, bəzilərində görünür. Azaq dənizinin yaxalarından m.ö. VIII-VII 
əsrlərdə Doğu Anadolu və Azərbaycana qayıdan elbəyi saqaların (skitlər) 
bir neçə əsr öncə məhz bu bölgələrdən quzeyə və doğuya miqrasiya et-
məsini göstərən bəlgələr vardır. 621  Məhz, 3-4 minil öncə Azərbaycan 
üzərindən batı, quzey və doğu yönlərə olan köçlərdə iştirak edən daşbaba 
gələnəkli boylar hənin gələnəyi də getdiyi yerlərə aparmışlar: 

 

Prototürklərin Atayurdu Güney-Doğu Anadolu və Azərbaycandan 
başlayıb quzeydə Azaq-Qara dəniz yaxalarına, Avropanın iç bölgələrinə, 
Qıpçaq çöllərinə, doğudasa Orta Asiya, Türküstan, Tyan-Şan, Altay, Gü-
ney Sibir ovalıqlarına və 
Monqol çöllərinə qədər ya-
yılan bu daşbaba gələnəyi 
türk boylarının miqrasiya 
yönlərini əks etdirir və bu 
bölgələrdə bulunan bədiz-
lərin tipoloji görkəmi də 
köçlərin tarixinə aydınlıq 
gətirir. Örnəyin, tipoloji ba-
xımdan bu etrusk bədizlə-
rinin 3000 il, Bavariyada 
(Almaniya) bulunan bədi-
zinsə 2500 il (Saqa çağı) yaşı vardır.  

                                                 
621 Ağasıoğlu, 2006. 
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Memorial abidələr saydığımız daşbaba şəxsin gerçək antropomorf 
təsviri kimi dəyərləndirilməlidir. Ədəbiyatda daşbaba görkəminin sadə-
dən mürəkkəbə və ya mürəkkəbdən sadəliyə doğru təkmilləşmə yolu keç-
məsi və əksinə, heç bir evolyusiyaya uğramaması fikirləri irəli sürülmüş-
dür.619 Daşbabanın ikonoqrafik detalları və duruş pozası (kəmər, qədəh, 
xəncər, sağ və sol əllərin kanonik yeri) isə inanc və dünyagörüşlə bağlı 
şərh olunmalıdır. Əvvəllər kəmərdən aşağı qabarıq şəkildə verilən fallos 
isə kuman və saqa daşbabalarında (Abşeron, Astara, Hakkari, Ukrayna) 
əsas atributlardan olsa da, sonralar bu görənək abırlı sayılmadığı üçün 
ləğv edilmişdir.  

Basırıq yanındakı daş bədizlər sırasında az da olsa, daşnənə bədizi 
vardır, bu da bədizlərin məhz ölənin memorial abidəsi olması yorumunu 
təsdiq edir. Zaman keçdikcə daşnənələr qutsallaşıb soy anası simvoluna 
çevrilir. Antik çağ yazarları Ktesi və Siciliyalı Diodor qeyd edirlər ki, saqa 
(skit) boylarından biri qadın hökmdar-
ları Zarina (Sarına) üçün eni 3 stadi 
(470 m) olan özül üzərində qurulan 
kurqanda qızıldan onun böyük heykə-
lini qoymuşdular.620 Əlbəttə, fantastik 
görünən qızıl məsələsi bəzi daş bədiz-
lərin rəngli naxışlarla boyanması və ya 
həmin xanımın adındakı «sarı» sözülə 
bağlı ola bilər, lakin bəzi saqa boyla-
rında ölən soylu qadına bədiz qoyul-
ması adətinin qaynaqda əks olunması 
etnoqrafik bəlgədir. Hər halda, daşnə-
nə gələnəyi daha çox Qafqazdan qu-
zeydə kuman boylarında görünür.    

Göründüyü kimi, kuman, saqa, göytürk kimi bəzi türk boylarında  
ölən adamın daşdan bədizini qoymaq gələnəyi olmuşdur, Ön Asiyadan 
bu gələnəyi Altaya və Avropaya aparanlar da onlar idi. Daşbaba gələnə-
yinin türklərə aid olması qədim tarixi qaynaqlarla və arxeoloji bəlgələrlə 

                                                 
619  Раевский, 1985, 137. 
620  Массон, 1953, 27. 
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Belə balbalların xakas dilində çaatas (savaş daşı) adlanması da 
göstərir ki, keçmişdə bəzi türk boyları içində basdırılan ərənin savaşda 
öldürdüyü adamların sayı qədər basırıq ətrafına daş balbal qoyulurmuş. 
Balbalların mengir gələnəyindən yarandığını da düşünmək olar, çünki 
basırıq ətrafına düzülüb mengir adlanan daşlar daha qədimdir. Görünür, 
ölənin fiziki görkəmini və müəyən detalları qabarıq əks etdirən daşbaba 
memorial daş heykəllərdən fərqli olaraq, balballar sadəcə azacıq yonma-
oyma cizgilərlə insan fiquru alan və öldürülmüş düşmən sayını bildirən 
kobud yöntəmli, mengir tipli daşlardır. Bədizçi adlanan heykəltəraşın 
yonub düzəltdiyi daş-
baba-daşnənə və bən-
güdaş (yazılı abidə) 
tək-tək qoyulduğu, la-
kin balbal sayı birdən 
minəcən olurdu.   

 Qaba yonulan daşların balbal kimi istifadə olunması Çin qaynaqla-
rında verildiyi kimi, ona orta əsr yazarlarının əsərlərində də bu gələnəyə rast 
gəlmək olur. Bəzi qaynaqlar balbalların ağacdan da hazırlandığını qeyd 
edir. Oğuzlar arasında belə gələnəyin tanığı olmuş İbn Fadlan yazırdı: 

«Əgər ölən kimsə sağlığında insan öldürmüş qəhrəmandırsa, onda öl-
dürdüyü insanların sayı qədər ağacdan surət yonub qəbrinin üzərinə dikir, 
bunlar onun xidmətçiləridir, ona cənnətdə xidmət edəcəklər - deyirlər».626  

Bəngüdaş. Yonulmuş daşdan adam, bağa (tısbağa), qoç-qoyun və 
at bədizlərinin basırıqlarda qoyulması qədim çağlardan bəllidir. Beləliklə, 
daşbaba, daşbağa, qoçdaş, atdaş fiqurları və balbal basırıqda «yatana» o 
dünyada xidmət edəcək köməkçilərdir. Ancaq ölənin bu dünyada qalaçaq 
adı-sanı da yas gələnəyində diqqətdən yayınmamışdır və bunun üçün 
bəngüdaş adlanan yazılı daş abidələr, basırıq üzərinə qoyulan sıntaş (baş-
daşı) gələnəyi yaranmışdır. Doğu bulqar (tatar) basırıqları sırasında orta 
əsrlərə aid başdaşı üzərində olan yazıların çoxunda bəlük sözü işlənir: 
Musa oğlu Baxşı bəlükü, Qomər hacı bəlükü və s.627 Göründüyü kimi, baş-
daşı üzərində yazılan bəlük sözü «nişan, işarə, əlamət» anlamlı bəlgü 
                                                 
626  İbn Fadlan, 36. 
627  Хакимзянов, 1987. 
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Balbal. Alayarımçıq yonulmuş balbal daşları ilə ölənin öz görkə-
mini əks etdirən daşbabalar arasındakı fərqi V.L. Kotviç tarixi qaynaqlar 
və ortada olan dikili daşlarla izah etmişdir. Beləliklə, ölən şəxsin gerçək 
görkəmini əks etdirən daşnənə və daşbaba heykəlləri basdırılan qadına, 
kişiyə aiddir, balbal adlanan yontma daşlarsa öldürülən düşməni bildirir. 
Göytürk yazılarında L B LB  (balbal) sözünə bir neçə yerdə rast gəlmək 
olur. Ongin abidəsinin yanına düzülən daşlardan birincisinin üzərində 
«İşbara Tarkan balbalı» :iLBLB NqRTRBs , Kültigin yazısındasa «Baz 
kağañıg balbal tikmiş» smkit : L BLB :GNGqzB  və «Kırqız kağañıg 
balbal tikdim» mdkit : L B LB : GNGqzqRiQ  sözləri yazılmışdır. Bilgə 
kağan abidəsinin yanında Tölis (Tölös) şadın adı yazılmış balbalı qoyul-
muşdur.622 L.R.Kızlasov «balbal» sözünün daşbabalar üzərində yox, bal-
balların üzərində yazıldığını vurğulayır.623 Göründüyü kimi, ölənin bası-
rığı yanına balbalı qoyulan adamlar da (İşbara Tarkan, 
Baz kağanı, Kırqız kağanı, Tölis şadı və b.) sıradan 
biri olmayıb, savaşda öldürülən tanınmış şəxslərdir. 
Onların balbalını yapmaq öldürənin şöhrətini artırırdı. 
İndi belə etnik gələnəyin mahiyətini anlamaqda çətin-
lik çəksək də, vaxtilə yas törəninə böyük önəm verən 
atlı bozqır türklərin bu etnoqrafik etiketinin «alp-ərən» 
alqısı ilə doğal göründüyünü qəbul etməliyik.    

Çin mənbələri bəzi xaqan basırıqlarında yüzlərlə, 
hətta minə qədər balbal dikəldiyini qeyd etmişdir.624 
Sonrakı araşdırma bu məlumatların doğru olduğunu 
ortaya qoymuşdur, basırıq yanında doğrudan da dikə-
lən daşların bir qismi qalmışdır. Belə ki, Ak-Tale bası-
rığında 66 balbal aşkar olunmuşdur. Bilgə kağan və Kül-
tigin abidə kompleksindəsə balbalların sırası 3 km uza-
nır.625  

                                                 
622  Orkun, 1994, 36, 40, 130, 190; Kültigin yazısında «alp ərin öltürip balbal kılı bertim», 
«böyük oğlum agrıp yok bolca (xəstələnib ölüncə) Kuğ sənüni balbal tikə bertim» kimi 
deyimlərdə də balbal sözü keçir. Görünür, bəngü balbalı deyimisə yazısı olana aid idi. 
623  Кызласов, 1966, 207. 
624  Бичурин, I. 1950, 230. 
625  СЕВЭС, 35-36;  Uzmanlara görə, rus dilinə keçən balbal sözü balvan şəklində işlənir. 
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mövqeyi haqqında qısa məlumat verilir. Doğrudur, böyük yazıların tarixi 
əhəmiyəti də böyükdür, ancaq kiçik yazıların (epitafiya) əhəmiyətini də 
azaltmaq olmaz, çünki bu yazılı başdaşıları qoyanların hansı dildə, dilin 
hansı dialektində danışmasını bəlirləyən, etnoqrafik informasiya daşıyan 
mühüm qaynaqlardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, epiqrafika və epitafiyada 
yas törənilə, ritualla bağlı etnoqrafik terminlər olur. Bu cür termin-sözlərin 
köməyilə çətin oxunan mətnlərin şifrəsi açılır. Bu sözlərin bir qismi isə 
məcazi mənada işlənib yeni semantik çalar kəsb edir. Belə ki, epitafiyada 
basmaqəlib xarakterli uçdu, bükmedim (doymadım), adrıltı (ayrıldı), kırıltı, 
yat bolsun, əratı (ər adı) kimi sözlər çox işlənir: «Tüzbay Güc Bars Külüg. 
Uyar kadınımçün ökdim, yıta içim ayup açamka ay uyar begimkə adrıltım, 
uyar kadaşımka adrıltım».631 Orta Asiyada 1323-də ölmüş xristian Şadı 
bəyin epitafiyasında aramey əlifbası ilə yazılmışdır: «…Kut-təgin bəg oğlı 
Şadı bəg yitmiş səgiz yaşınta kırıltı, yat bolsun!».632  

Orxon-Yenisey yazılarının böyük bir qismi Kültigin, Bilgə Kağan, 
Tonyukuk, Küliçur və sair bəñgüdaşları üzərində yazılmışdır. Lakin bu 
böyük mətnli epiqrafik yazılarla bərabər müxtəlif daşlar üzərində kiçik 
həcmli epiqrafik yazılar da vardır və bunların böyük bir qismi epitafiya 
xarakterli yazılardır. Hələlik belə epitafiyalardan ən qədimi Lemni ada-
sında Aker Tagar şadın (m.ö.VII əsr) bəngüdaşıdır. Almata yaxınlığın-
dakı m.ö.V-IV əsrə aid Issık yazısınınsa epitafiya sayılması yanlışdır. 

                                                 
631  Orkun, 1994, 119-120. 
632  Malov, 1959, 83. 

 345 

sözünün variantı kimi burada «başdaşı» anlamında işlənir. Göytürk yazı-
larında buna bəñgü və bəñgütaş deyilir: «Ər ərdəmçin inim eçim uyarın 
üçün beñgümin tikə berti»; «Türt oğlum bar üçün bəñgümin tikdi, Külüq 
Apa bən». Kültigin və Bilgə Kağan anıt yazıla-
rınıın özündə bu abidələr bəñgütaş adlanır.628 
Daşbağa özülü üzərində qurulan Kültigin bən-
güdaşı bu gələnəyi aydın əks etdirir: 

Qədimdə sındaş adlanan başdaşı üzərində 
yazılan epitafiyalar islamdan sonra ərəb yazısı ilə 
davam etmişdir. Azərbaycanda başdaşı, sinədaşı 
(əslində sındaş) üzərində yazı ilə bərabər ölənin 
yaşam durumu, peşəsilə bağlı nəsnə qabartması, 
cizgi rəsmi verilir. Uzmanlar belə yazır: «Qəbir 
daşları üzərində mərhumun peşə-sənətini əks et-
dirən bir sıra məişət və təsərrüfat əşyaları, silah 
və nəqliyat vasitələrinin (sürmədan, güzgü, qay-
çı, daraq, möhür, qılınc-xəncər, tüfəng, rəhil, sa-
hibsiz qalmış yəhərli at) təsvirinə rast gəlirik».629   

Bəngüdaşlar üzərində qeyd olunan tarix türk toplumunda baş verən 
tarixi hadisələrin ilini dəqiqləşdirmək baxımından çox önəmlidir. Belə ki, 
27 fevral 731-də (qoyun ilinin 17-si) 47 yaşında uçan (ölən) Külteginin yas 
mərasimi bir il yarım davam edir. Öləndən səkiz ay sonra (1 noyabr) tor-
pağa tapşırılır, basırıq günü yuğ törəni keçirilir, 732-də 21 avqusta qədər 
heykəli (barkın bədizi), bəngüdaşı (bitig taşı) qoyulmaqla yas törəni ta-
mamlanır: «Kültigin koy yılka yiti yegirmike uçdı. Tokuzınc ay yiti otuzka 
yuğ ertürtimiz, barkın bedizin bitig taşın biçin yılka yitinc ay yiti otuzka 
kop alkadımız. Kültigin ölip kırk artukı yiti yaşık».630  

 Bəñgüdaşlar üzərindəki yazıları iki qrupa ayırmaq olar: abidənin 
aid olduğu adamın yaşamı, toplumda onun sosial, siyasi mövqeyi, el üçün 
gördüyü işlər haqqında geniş məlumat verən böyük yazılar və abidənin 
aid olduğu adamın adı, soyu, ölüm tarixi, bəzən də ailəsi və toplumdakı 
                                                 
628  Orkun, 1994, 28, 58, 512, 532. 
629  AE, 1988, 332. 
630  Kültigin yazısı, (Quzey-doğu tərəfi, I. 67) 
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müəyənləşdirib və bu sahədə onun böyük xidməti vardır, ancaq digərləri 
kimi o da bu iki sətrlik yazını kurqanda basdırılana aid epitafiya olacağı 
düşüncəsilə oxumağa çalışıb, həm də yazını sağdan sola oxuyub, sonucda 
üç yanlışlğa yol verilib: əvvəla, bura basdırılanın skeletinə baxanda onun 
çanaq sümüyü, üzərindəki qadın bər-bəzəyi, ənlik-kirşan qabı, başındakı 
qazax qızlarının bugün də bayramda baş-
larına taxdığı saukele olduğunu görmək 
olur, 16-18 yaşlı bu qızı «ağa» adlandırıb, 
başqalarına da «altun geyimli döyüşçü», 
«xanın 23 yaşılı oğlu» deməsinə yol aç-
maq doğru yöntəm deyil, ikinci yanlış 
qramatologiya elminin əksinə olaraq bu-
radakı ikinci sətirin sonluğunda hərflərin 
sıxışması faktı nəzərə alınmayıb, bu olay 
sətirin başında deyil, sonunda olur, çünki 
azacıq boş yerə hərfləri sıxıb yerləşdirmək lazım gəlir. Deməli, bu yazı 
soldan sağa yazılıb və o yöndə də oxunmalıdır. Üçüncü yanlışlıqsa yuxarı 
sətirin sonundakı loqoqramın (cizgili işarə) gözdən qaçırılmaşdır. Hal-
buki, bu yazı bütövlükdə basırıqda yatanla deyil, həmin loqoqramla bağ-
lıdır. Belə ki, buna bənzər loqoqramı mixi yazı öncəsi sumer yazılarında 
«ev» işarəsi olduğunu görmək olur, bu yazıda da onu qədim türk köçəbə 
evi (yurt) kimi işləndiyini düşünmək olur. Bu halda, Altay Amanjalovun 
müəyən etdiyi hərfləri saxlamaqla bütöv yazını loqoqramla birlikdə belə 
oxumaq olur: 

Koçu añısı ağ EB-i 
oğuz ər içiñ Uqusgü çizib. 

Göründüyü kimi, Issık yazısı epita-
fiya deyildir, sadəcə, Koçudan (Turfan) 
Almata yaxınlığına (Issık) köçüb yerləşən oğuz boyunda Uqusgü adlı biri 
qonar-köçər topluma (oğuz ər üçün) bu Koçu ağ ebini (evin loqoqramını) 
xatirə kimi gümüş qab üzərində çizməsini yazmışdır. Həmin yazılı qabsa 
yazısına görə yox, adi qablardan biri kimi basırığa qoyulan qabların içində 
olmuşdur. Basırığa qoyulan nəsnələrin zənginliyi, yas törəni üçün qızıldan 
tikilən şahənə paltar göstərir ki, gənc yaşında ölən bu qız çox varlı ailədən, 
yaxud xaqan qızı imiş. Yazı ona aid olmasa da, türk tarixi üçün önəmlidir. 

 347 

Lemni (Lemnos) adasında tapılıb Afina muzeyində saxlanan iki daş 
üzərindəki m.ö.VII əsrə aid epitafiya hələlik ortada olan ən qədim türk 
yazısıdır.633 Burada yas gələnəyinin bir görüntüsü kimi bu yazıları qısaca 
tanıtmaq gərəkir: 41 yaşında savaşda şəhid olan Aker Tagar bəyə Qam-
Apanın savaşöncəsi verdiyi «şad» titulunun hər iki yazıda onun ər adına 
əlavə olunması (ekiz tutulması) istənilir, birinci daşdakı yazı Aker bəyin  
adından, ikinci əsas bəngüdaşdakı yazını isə Tursun-Alp yazdırmışdır.    

1. Ağıtpaşe: «Pitiksa sabe, er adıma şad, ekiz dut tetig er adıma sugas (sagas) 
ağız, sabçı kes. Mara qam, ağız atmaz ertim ğarapustu Sugas (Sagas) elte, şat 
aras, il 41 pitke».     

2. Ağıtpaşe: «Ona pitid sab, mara mag. Sabçı kes, ağız ekiz dut er adına 
şat, sugas (sagas) Aker Tagar şat, Qam-Apa sabı er adına. Adım Tursun-Alp».   

Göründüyü kimi, hər iki yazının məzmunu eynidir, azacıq fərqlərsə 
onların müxtəlif sabçılar (mərə maq, mərə qam) tərəfindən yazılması ilə 
bağlıdır. Bu yazılarda keçən sözlərin əksəri türkcədir, buradakı sab (söz), 
piti (yazı), pitke (bitdi), ər ad kimi ifadələr klassik türk epitafiyalarında 
ən çox işlənən sözlərdir və ən önəmlisi budur ki, hər iki yazı epitafiyanın 
başlanğıcı anlamında ağıtbaşı (xətbaşı da ola bilər) sözülə başlanır.  

Epitafiyalarda bol-bol işlənən ər atı (ər adı) deyimini nəzərə alanda 
bəzi etrusk epitafiyalarının da şifrəsi açılır. Örnəyin, A.İ. Nemirovski bir 
etrusk epitafiyasındakı sözləri manim arce ril  LXVI şəklində bölüb mətni 
«anıt qəbri 66 yaşında tikdi» kimi oxumuşdur.634 Əslində isə epitafiyada-
kı arceril (arkeril) yazılışı, arce ril deyil, arc er il sözlərinə ayrılaraq «arka 
er il» kimi oxunmalıdır. Bu halda, manim arc(a) er il LXVI yazısı «mənim 
arxada (qalan) 66 ər ilim» anlamında olur.   

Yuxarıda şəklini verdiyimiz Issık kurqanından çıxan gümüş cam 
üzərindəki yazını müxtəlif cür oxuyanlar olsa da, A. Amanjolovun oxu-
duğu variant gerçəkliyə daha yaxındır: «Ağa, sana oçuq! Bez çök, boqun 
içrə azuq i» (Ağa, sənə ocaq! Düşmən, diz çök, xalqın azuqəsi olsun).635 
Doğrudur, başqaları ilə müqayisədə Amanjolov buradakı hərfləri dəqiq 
                                                 
633  Lemni yazılarının abecesi, oqfoqrafiyası və oxunuş yöntəmi VII bitikdə və bir neçə 
dərgidə məqalə kimi geniş verilmişdir. Bu yazlar haqqında müəyən qədər əhatəli bilgi 
«Etrusk-Türk bağı» bitiyində də vardır: (Ağasıoğlu, 2011, 158-170). 
634  Немировсеий, 1983, 90. 
635  Amanjolov, 1978, 83. 
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M. Kaşğari yuğ sözünü «ölü basdırıldıqdan sonra üç, yaxud yeddi 
gün ərzində verilən ehsan» kimi izah etmişdir.637 Göytürk yazılarında da 
yuğ sözü işlənir: «İşbara bilgə Küli Çurug yuğlatı, bedizin bedizti, olurtı» 
(İşbara bilgə Küli Çurun yasında yuğ verdi, bədizini düzəltdirdi).638 Ağı 
demək gələnəyi təkcə türklərdə deyil, başqa xalqlarda da olmuşdur. Qut 
eli çağına aid bir sumer mətnindən bəlli olur ki, sumerlərin yas törənində 
yas musiqisi çalınırmış, ağıçı qadınlar da ağı deyirmiş: 639

   
qala-e  balaq-nu-túm  ér 

 nu-ta-é 
ama-era-ke4 ér  nu-bi-u11 

«qala rahibi musiqi alətini 
daşımadı, 
ondan (yas) nəğməsi çıxmadı.   
ağıçı qadın ağı demədi».  

Alban elində xristianlığın qəbul edilməsilə bağlı türk yas gələnəyi 
bəzi dəyişmələrə uğradı. Burada xristianlığın geniş yayılması üçün elbəy 
Vaçaqanın tərtib etdiyi qanunun 13-cü bəndində belə yazılmışdır: «Əgər 
bir evdə ölü üçün yas saxlayıb ağlayırlarsa, evin sahibini ağıçılarla birlik-
də əl-qolunu bağlayıb hökmdarın divanına gətirmək və orada onları cəza-
landırmaq lazımdır. Qoy ev adamları göz yaşlarını tökməsinlər».640 

Azərbaycanda tanrıçı türk boylarının sonralar hansı dinə tapınma-
sından asılı olmayaraq, onlar yasda ağı demə gələnəyini saxlamağa cəhd 
etmişlər. Ağıların xalq şeirinin ən əski örnəklərindən sayıldığını vurğula-
yan B.Abdulla yazır ki, ağılar məzmunca bayatı və vəsfi-hallardan fərq-
lənsə də, formaca tamamilə onlarla eynidir:641 KDQ-da Beyrəyin ölüm 
xəbərini eşidən Banuçiçək də ağ qaftanını çıxarıb qara geyinir, küz al-
ması kimi ağ yanağını dartıb yırtır və yanıqlı bir ağı deyir: 642 

                                                 
637  MK, III. 146. 
638  Orkun, 1994, 139. 
639  SDG, I. 1981, 29. 
640  Alban tarixi, 1993, 73; Bu qanunun 5-ci bəndi də yas gələnəyilə bağlıdır: «Heç bir 
əsilzadə (azad), kəndli və ya başqa bir adam ölənlərin xatirəsini yad etmək üçün ildə bir 
dəfə özünə layiq nəzirini verməyi unutmamalıdır. Onlar öz gəlirlərindən ölənlər üçün 
pay ayırmalıdırlar. Əgər rəhmətə gedən şəxsin atları varsa, onlardan kilisə payı olaraq 
istədiyi bir at, əgər iribuynuzlu mal-qarası varsa, istədiyi bir öküzü verməlidirlər». 
641  Abdulla, 2005, 149; Görünür, bu forma sonralar stabilləşmişdir, bəlli yuğlar müx-
təlif şeir formalarındadır. 
642  KDQ, 58. 
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Yas törəni üç aşamalı olur: basırığa qədər, bası-
rıq, basırıq sonrası aşama. Basırıq mərhələsindən 
sonra yas saxlama, bəngüdaş üzərindəki tanıtma 
yazısının (epitafiya) yazılması, ölüaşı verilməsi, 
yuğ törənilə bağlı rituallar və ağıt (ağı) deyilməsi 
türk toplumunun etnoqrafik yas gələnəkləri kimi 

bəlldir. Saqa boylarının yas törənini təsvir edən Herodot yazır ki, saqa çar 
(elbəy) qəbirləri Gerr adlanan bölgədədir, saqaların elbəyi öləndə orada 
dördbucaq şəklində böyük basırıq qazılır. Basdırmadan öncə onu mumla 
şirələyib arabada obo-oba gəzdirirlər, hər bölgədə onu qarşılayanlar elbə-
yi saqalar kimi öz qulaqlarının ucunu kəsir, başında saçını dairəvi qırxır, 
alnını, üzünü yırtır, burnunu çırır, sol qoluna ox batırırlar. Bütün bölgələ-
ri beləcə keçdikdən sonra arabanı Gerrə aparırlar. Cənazəni dibinə saman 
döşənmiş basırığa qoyub hər iki tərəfdən yerə ağac dirəklər vurub üstünə 
ağac düzüb qamışla örtürlər. Elbəyin cariyələrindən birini boğub geniş ba-
sırığın bir tərəfinə qoyurlar, bura həmçinin elbəyin xəbərçisi, saqisi, aşba-
zı, cangüdəni, mehtəri, atları, başqa ev añlarının ilk balası, işlətdiyi nəsnə-
lərdən birər dənə və qızıl qədəh (mis-gümüş istifadə olunmur) qoyulur. 
Bundan sonra basırığın üstünə torpaq töküb təpə düzəldirlər və bu təpələ-
rin yüksək olmasına çalışırlar.636 

Göründüyü kimi, Herodot kurqan aşaması da daxil olmaqla saqa 
yas törənini başdan axıracan təsvir etmişdir. Burada təsvir olunan detallar 
sonrakı elçi, səyyah, tarixçi və başqa yazarların hun, göytürk, oğuz və 
başqa türk topluluklarında görüb təsvir etdikləri yas gələnəyi detalları ilə 
üst-üstə düşür. Bu isə o deməkdir ki, mahiyətcə konservativ olan yas gə-
lənəyinə görə elbəyi saqalar xalis türkdür.  

Hər bir türk ulusunda ölünü ağlayan və yuğ, yuğçu, sığıtçı adlanan 
ağıçı qadınlar olurdu. Bu gələnək Azərbaycan kəndlərində qalmaqdadır. 
Ağıçı ağıt deyər, yanındakılar üzlərini cırıb, saçlarını yolardılar. KDQ-da 
yasla bağlı belə deyimlər vardır: «Anam mənim göy geyib qara sarınsın»; 
«Burla xatun güz alması kimi al yanağın dartdı yırtdı, qarğı kimi qara saç-
ların yoldu, oğul, oğul deyibən zarlıq qıldı, ağladı»; «Banuçiçək qaralar 
geydi, ağ qaftanın çıxardı, güz alması kimi al yanağın dartdı, yırtdı». 

                                                 
636  Herodot, IV. 71. 

 
Yuğ törəni və  

ağıt gələnəyi 
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mini geniş şərh edən A. İnan yazır ki, «qırğızların coktav (yəni yoğlama) 
sözü yoğ kökünü saxlamışdır».644 M. Kaşğariyə görə «yuğ basan» deyimi 
ölü aşı anlamında işlənir.645  

Bura qədər deyilənlər türk toplumunun yas gələnəyi haqqında az 
da olsa müəyən təsəvvür yaradır, bəlli olur ki, yasla bağlı etnoqrafik bəlgə-
lər konservativ etnik atributları sərgiləyən ən mühüm qaynaqlardan biridir. 
Belə ki, minillər boyu davam edən bükülü basırıq, kurqan gələnəyi, balbal, 
daşbaba, bəngüdaş örnəkləri qədim türk basırıq kulturunu islamaqədər 
yaşatmışdır. Göründüyü kimi, kurqan-kromlex, at, qoç, bağa, qədəh, daş-
baba və başqa etnik basırıq atributlarını Altaya, Azaq yaxalarına daşıyan 
prototürk boyları bu gələnəkləri minillər boyu mühafizə etmişlər. Ortaya 
çıxan yas gələnəyi bəlgələrinin verdiyi bilgilərsə Urmu teoriyasının daha 
aydın alqılanmasına işıq tutur.   

Basırıq yanında, yasla bağlı törən yerində qoyulan abidələr üzərində 
epiqrafik yazılar, epitafiyalar türk boylarının etnoqrafik bəlgəsi olmaqla 
yanaşı, həm də türk etnosunun tarixi, türk dili və dialektlərinin mərhələ-
ləri haqqında tutarlı qaynaqlardır. Yas gələnəyi ilə bağlı qədim çağlardan 
ortaya çıxmış yuğ törəni müxtəlif dindəyişmə dövrlərində bir sıra basqıla-
ra uğrasa da, xalqın etnoqrafik özəlliyi kimi orta əsrlərəcən saxlanmışdır. 
Eyni durum ağıt gələnəyində də özünü göstərir. Alban türklərinin xristi-
anlaşma dövründə təqib olunan ağıçılar poetik dəyəri əvəzsiz olan ağıt 
janrını yaşada bilmişlər. 

Beləliklə, yas gələnəyinin nəzərdən keçirilən örnəkləri bir daha sü-
but edir ki, prototürk Atayurdunun bir parçası olan Azərbaycanda qalmış 
protoazər və sonrakı azər türkləri türk etnosunun qədim etnoqrafik gələ-
nəyini zamanın keşməkeşli yollarından keçirib islamaqədər yaşatmışlar. 
Atayurddan gedən və sonralar Atayurda qayıdan atlı bozqır türk boyla-
rında qədim yas gələnəkləri müəyən dəyişmələrə uğrasa da, əsas simasını 
itirməmişdir. Ona görə də qədim qaynaqların türk yas törəninə aid verdiyi 
bəlgələri türk toplumlarının əksəriyətində görmək olur. Etnik kulrur böl-
məsində olduğu kimi, Etnik gələnəklər bölməsi də Urmu teoriyası üçün 
önəmli bəlgələr ortaya qoyur.  
                                                 
644  İnan, I. 1987, 121-122. 
645  MK, I. 397. 
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Qanda getdin bəni yalñuz qoyıb, xanım yigit! 
Göz açıban gördigim, köñül ilə sevdigim!  
Bir yastuqda baş qoyduğım, yolunda öldügim! 
Qurban olduğım, vay Qazan bəgin inağı, vay! 

Minil öncə yazıya köçürülmüş bir ağıtın sözlərindəki yanğı elə bir 
poetik dillə verilmişdir ki, istər-istəməz onu dinləyən hər kəs özünü bu 
yas törənində olan ovqatda hiss edir: 

Iduk meni gücləyür,  Gördü gözüm tavraqın, 
Tün-kün durup yığlayu,  Yurdı qalıb ağlayu. (MK)                                     

Qədim türk etnoqrafik gələnəyinə görə qüdrətli el başçılarına, şöh-
rətli igidlərə ağılar yazılardı. Tonqa Alpər (Əfrasiyab), Atilla, Cavanşir 
və başqa böyüklərə ağılar yazılması tarixi qaynaqlardan bəllidir. Belə ağı 
örnəklərinin bir qismi vaxtilə yazıya alındığı üçün gəlib bizə çatmışdır. 
Alban elbəyi Cavanşirin ölümünə Dəvdək adlı saray şairinin qoşduğu 
ağını M. Kalankatuklu qələmə almışdır. Otuz bənddən çox olan ağının tə-
əssüf ki, orijinalı deyil, hayca tərcüməsi qalmışdır: 643 

Ey qutsal deyimləri xəlq eləyən ulu Tanrı, 
Özün gəmgin ağı söylə, yad et bizim hökmdarı. 
Elə nəğmə - ağı qoş ki, bu əvəzsiz itki üçün 
Gözümüzdən gecə-gündüz axsın odlu göz yaşları. 

«Avesta»da adı Franqrasyan şəklində keçən türk xaqanı Əfrasiyabın 
türkcə adını M.Kaşğari və Y.Balasaqunlu Tonqa Alp Ər şəklində verir. 
Tonqa Alpərin m.ö. VII-VI əsrlərdə saqa (türk) elbəylərindən biri olması 
haqqında bəzi tarixi bəlgələr vardır ki, bu barədə geniş bilgi VI Bitikdə 
verilir. M. Kaşğarinin qələmə aldığı ağı isə belə başlanır:   

Alp Ər Tonqa öldümü?   Ödhlək öcin aldımı?  
Irsız ajun kaldımı?   Əmdi yurək yırtılur.  

Azər türklərində ehsan anlamında işlənən «ölüaşı» deyimi («onun 
aşını verdim» deyimi də vardır) qazax-qırğız boylarında sadəcə aş adlanır. 
Uyğur əsərlərində üzüt aşı (yəni ölü aşı) deyilən aşın da yuğ mərasimində 
verilən ziyafət olduğunu vurğulayan və Manas dastanında aş-yuğ mərasi-

                                                 
643 Alban tarixi, 1993, 147-150. 
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«Dəvəçi əhalinin inamına görə dəvə əti ruhu təmizləyir və onu qoruyur, 
dünyaya övlad gətirilməsinə kömək edir, kişiyə həvəs-qüvvət verir. Dəvə 
sümüyü sehirli müalicə təsirinə malikdir. Körpələri bəd nəzərdən qoru-
maq, psixi xəstə uşaqların ruhundan qorxunu çıxarmaq üçün üstünə dəvə 
tükü tikmişlər».647 Azərbaycanda isə uşaqları bəd nəzərdən qorumaq üçün 
onların yaxasına gözmuncuğu tikirlər. 

Etnoetiketlər bu və ya digər xalqın içində tarixboyu formalaşmış ən 
xarakterik davranış qaydalarını, milli xarakteri, dünyagörüşü, gələnək və 
görənəkləri bəlirləyən özəllikləri görməyə və müqayisə aparmağa yardım 
edir. Örnəyin, M.F.Axundov qeyd edir ki, dünyada ərəblər kimi gözəl 
nağıl uyduran, bu nağılı farslar kimi gözəl danışan və türklər kimi belə 
nağıla inanan ikinci bir millət yoxdur. Orta Asiyada isə çox yayğın olan 
belə bir özbək deyimi vardır: «Özbək pul tapsa, ev tikər, qazax pul tapsa, 
qadın (arvad) alar, tacik pul tapsa, qumar oynayar».648 Belə etiket fərq-
ləri yemək kulturunda da özünü göstərir: azər türkləri quzu, qırğızlar at, 
koreyalılar it ətini delikates sayır. 

Əgər gənc bir qız özünü hər hansı bir səbəbdən öldürmək istəyirsə, 
milli gələnəkdən asılı olaraq ölümün, əsasən yaşadığı toplumda minillərlə 
davam edən formasını seçəcəkdir. Belə ki, ingilis qızı zəhər içəcək, fran-
sız qızı özünü suya atacaq, alman qızı özünü asacaq, azər-türk qızısa 
özünü ya suya atacaq, ya da yandıracaqdır. Çox yayğın olan etnik davranış 
baxımından, türklərdə birinin papağını yerə atmaq, atının yalını qırxmaq 
və quyruğunu kəsmək kişinin namusuna sataşmaq kimi sayılır. Atla ilgili 
yüzillərlə formalaşan namus-qeyrət kimi əxlaq normaları, kişilik anlayışı 
türkü fərqləndirən mühüm etnik əlamətlərdəndir.  

Arınma, yuyunma kimi təmizlik etiketlərinin də açıqlanması etno-
qrafik baxımdan önəm daşıyır. Son əsrlərəcən hamam kulturu olmayan,  
çəlləkdə çimən bir çox Avropa xalqından fərqli olaraq, türklərin hamam 
gələnəyi əski çağlardan bəllidir, bugün dəbdə olan «türk hamamı» başqa 
ölkələrə də yayılmaqdadır. Zemarkosun başçılığı ilə Göytürk xaqanlığına 
gələn elçiləri odla «təmizləyib», sonra qəbula buraxmışdılar. Adamın gü-
nahkar və ya günahsız olduğunu bilmək üçün onu od ilə sınağa çəkirdilər.  
                                                 
647  Xəlilov, 1989, 26. 
648  Sart pūl topsa, uy olar, qazaq pūl topsa, xatun olar, tacik pūl topsa, qimār öynar. 
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9. ETNOETIKET (ETNİK GÖRƏNƏKLƏR)  
Xalqın yaşam tərzi, etnoqrafik kulturu, gələnək-görənəkləri və di-

gər mədəniyət örnəklərilə yanaşı, toplumda özünü göstərən milli psixolo-
giya, vərdiş və davranışlar da etnogenez araşdırmaları baxımından önəm 
daşıyır. Toplumda davamlı təkrar olunan «stereotip» davranış qaydala-
rının olması nədəniylə milli-etnik stereotip deyimi də konkret bir etnosa 
aid davranış qaydalarını əhatə edir. Hər bir xalq etnoqrafik baxımdan ya-
şam tərzi, etnoqrafik kulturu ilə fərqləndiyi kimi, milli-mənəvi dəyərləri 
sayılan xasiyəti, əxlaqı, davranış qaydaları, dünyagörüşü baxımından da 
başqalarından seçilir. 

Dünyada insanlar evlənir, boşanır, mahnı oxuyur, yeyib-içir, çalıb-
oynayır, toxuyub-tikir, salamlaşıb-vidalaşır və sair hərəkətlərdə bulunur, 
ancaq hər kəs bu hərəkətləri mənsub olduğu toplumun (etnosun) qəbul 
etdiyi normalar çərçivəsində gerçəkləşdirir, buradakı etiket qaydalarına 
uyğun oturub-durur. Ayrı-ayrı bölgələrdəki müxtəlif xalqlarda formala-
şıb minillərlə davam edən belə qaydalar bir etnosu digərindən fərqləndi-
rən özəl etnik stereotiplər kimi diqqəti çəkir. Adətən bu özəlliklər daha 
çox toplumun yaşadığı bölgəyə kənardan gələn elçilər, səyyahlar, yazar-
lar və tacirlərin diqqətini çəkir, ona görə də müxtəlif xalqlara aid stereo-
tiplər haqqında olan bəlgələrə daha çox onların söhbətində, yazılarında 
rast gəlmək olur. Bu baxımdan, qaynaqlarda hər hansı bir xalqa aid əks 
olunmuş etonetiketlərin tədqiqi onun özəl mənəvi-əxlaqi dəyərlərini də 
öyrənmək üçün önəm daşıyır. XIX yüzilin sonunda «Kavkaz» qəzetinin 
redaktoru, tanınmış rus yazarı V.L.Veliçko xalqımızın milli özəlliyi və 
bəşəri dəyərləri haqqında heyranlıqla belə yazırdı:  «Heç şübhəsiz, azər-
baycanlıların qanları safdır; onlar təbiətən alicənab, mehriban, xoşrəf-
tar, mərd və genişürəklidirlər, zehni cəhətdən istedadlı, əxlaqi baxımdan 
təmizdirlər».646 Bu özəllikləri buraya gələn əksər yazarlar vurğulamışdır. 

Hər hansı bir xalqa məxsus etnoetiketlər, stereotiplər həmin xalqın 
etnoqrafik yaşam tərzi, dünyabaxışı, inanc türü ilə formalaşır. Örnəyin: 

                                                 
646 Türklərin təmiz əxlaqa malik olmasını bir çox yazarlar özəlliklə vurğulamışlar, ancaq 
bunu hər bir xalqa aid etmək olmur, örnəyim, Herodot bəzi xalqlarda görüünən pozğun 
əxlaqa aid örnəklər vermişdir (Herodot, I. 135).  
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Özbəkcə «ant», çuvaşca «andax», qazaxca «ant işu» kimi deyilən 
bu sözün əksər türk dillərində and//ant şəklində işlənməsi onun prototürk 
çağında, hələ türk dillərinin ayrılmadığı dönəmdə yarandığını göstərir və 
bu türk andiçmə etnoetiketi gələnəyinin qədimliyini ortaya qoyur. Yazı-
öncəsi dönəmlərdə verilən sözün andiçmə ilə yapılması türklərin törə və 
etiket gələnəyində sözün gücünü göstərən, həm də türk xarakterini doğru 
əks etdirən «söz vermə», «kişi sözü» kimi deyimləri yaratmışdır. 

Andiçmə vaxtı əlini kəsib, suya (çaxıra, südə) qan damlasını töküb 
içmə olayı bir çox xalqda özünü göstərsə də, qaynaqlarda bu gələnək da-
ha çox türklərdə qabarıq görünür. Hələ qədim çağlardan türk toplumunda 
önəmli sayılan «and içmə» olayı «and qədəhi» ilə gerçəkləşirdi, Azərbay-
canda olmasa da, bəzi türk boylarında qədəhlər bəzən öldürülən düşmə-
nin kəlləsindən (qafa tasından) düzəldilirdi, çünki belə bir inam vardı ki, 
ölənin sağlığında ağlı-güçü qafasına yığılır və həmin qafadan yapılmış 
qabdan içki içənə keçir. Adətən belə içki qabı sıradan birinin deyil, məş-
hur adamların qafasından düzəldilirdi. Çin qaynağında bununla bağlı bir 
bəlgəni B. Ögəl belə tərcümə etmişdir:  

«Yüeçi kralının başı altınlatılıb and 
qədəhi yapıldı. Böyük dövlət akit ve and-
ları bu kadehle yapıldı.., m.ö. 43 ilində 
Hunlarla Çin elçiləri arasındakı andlaş-
malar and qədəhilə yapıldı».652 

A. İnan türklərin andiçmə gələnəyinə 
aid geniş məqaləsində m.ö. I əsrə aid Hun-
Cin və VIII əsrə aid Uyğur-Çin arasınada 
müqavilə  bağlanan vaxt türk xaqanlarının 
andiçmə ritualını Cin qaynaqlarına, V əsrdə 
Bizans-Avar arasındakı sazişlə bağlı da Bi-
zans qaynağından örnəklər verir. Bu barışla 
bağlı Avar xaqanı Bayanın andiçmə sözləri sırasında «Göy Tanrının 
atəşli oxları bizləri öldürsün!» deyimi də vardır.653 Rus salnamələrində 
qeyd olunur ki, 972-də peçeneg xanı Kureyin döyüşçüləri Kiyev knyazı 
                                                 
652  Ögel, 2001, 292.  
653  İnan, 1987, 317-318. 
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Yazılı qaynaqlara görə, türk törəsində etnoqrafik olaylardan biri də 
and içmə gələnəyidir. And içmə motivini Oğuz hekayələrində də görmək 
olur.649 «Tanrıya (Allaha) and olsun» deyə, Yaradana tapınan Azərbay-
can türkləri indi də qutsal saydığı işığa, suya, torpağa, oda, ocağa, çörəyə 
and içirlər: «Su (Od) haqqı», «And olsun kəsdiyimiz duz-çörəyə» və sair. 
İslama qədər Günəşə, Aya da and içmişlər. Bu sırada ata-anaya olan sevgi 
«And olsun anadan əmdiyim südə», «Atamın goru haqqı», «And olsun 
anamın üz qoyduğu torpağa» və başqa bu kimi andların yaranmasına yol 
açmışdır. İslamı qəbul edəndən sonra bu sıraya «Vallah» deyimi də əlavə 
olunmuşdur. Türklərdə kağan seçiləndə o, xalq qarşısında Tanrıya and iç-
məliydi. Şəxsiyətə hörmət, inam, kişi sözü, verilən sözə güvənc «Özüm 
ölüm», «Mən ölüm», «Sən öl» deyimlərilə bəlli olur.  

Tədqiqatçılar I minilliyin ortalarında yazılan bəzi qaynaqlarda slav 
boylarından bir qisminin ant adlanmasını hun və ya avarların antlara ver-
diyi dışad sayır və bunu türk törəsində olan qardaşlaşma, dostluq gələnə-
yinə uyğun andlaşma, and sözü ilə bağlayırlar.650 Bu varsayım özlüyündə 
maraqlı olsa da, o qədər də inandırıcı görünmür. Bəzi yazarlarsa anlaşma 
sözünün andlaşma deyimindən yarandığını söyləyir, ancaq bunlar fərqli 
kökə və anlama bağlıdır: biri sinkretik *an (feil-isim) sözüdür, o birisi də 
(and) isimdir və çox qədimdən and içmə deyimlərində işlənir. Zakatalada 
bulunan bu daşın üzərindəki bədizli loqoqram andiçmə ilə bağlıdır. Bu-
rada təkə (añ), ondan yuxarıda Günəş, altdasa runik əlifbadan öncə işlə-

nən loqoqram yazı (sözlü yazı) 
vardır.651 Sağdan sola «añra ant 
iç» oxunan bu yazıda añra sözü 
Günəşin simgəsi Təkəyə və ya 
Keyikə (aña) aiddir. Göründüyü 
kimi, burada «ant vermə» deyil, 
içkiylə «ant içmə» olayını bildi-
rən deyim yazılmışdır.  

                                                 
649 Əli Şamil qeyd edir ki, Azərbaycanda ilk KDQ tədqiqatçısı Əmin Abid Oğuznamələr 
haqqında yazarkən başlıqlardan birinə  «Türklərin and üsulu» adını vermişdir.  
650  Попов, 1973, 37.  
651  Ağasıoğlu, 2013, 34. 



356 357
 358 

aid tövsiyələrə qədər müxtəlif məsələlərə yer verilmişdi.657 Azərbaycan-
da belə tövsiyələr xalq arasında qədim çağlardan ağsaqqal-ağbirçək və 
ustad ozan-aşıq tərəfindən verilirdi. 

Ağsaqqalın müdrikliyi onun topluma örnək ola biləcək davranışıyla 
gerçəkləşir. Gənclərin minillərlə formalaşmış törəyə uyğun milli-mənəvi 
dəyərlərin daşıyıcısı kimi yetişməsində mənəvi mədəniyətin qoruyucusu 
kimi xalq arasında sayılıb seçilən ağsaqqal-ağbirçək kəsimin böyük rolu 
vardır. Azərbaycanda həmişə yaşlılara sayqı olmuşdur. «Albanlar yalnız 
öz qoca valideynlərinə deyil, ağsaqqal və ağbirçəklərə də hörmət etmək-
dən şərəf duyurlar».658 Alban elindən öncə də buradakı Saqa eli çağında 
dövlət quruluşundakı «9 Qoca» adlanan qurumda boy və bölgə başçıları 
vardı, KDQ-da deyildiyi kimi, «9 Qocabaşı da Alp Aruz» idi. 

Yaşlılara olan qayğı qadınlara münasibətdə də özünü göstərir. Belə 
ki, bir sıra öndə olan xalqların elit təbəqəsində qadınlar küçəyə pəncərəsi 
olmayan qapalı otaqlarda yaşayır, əşya kimi alınıb-satılırdı, halbuki türk 
toplumunda qadınlara böyük hörmət vardı, yay-oxla ata minərək döyüşə 
girən qadın türklərdə kişinin dayağı, etibarlı silahdaşı sayılardı. Atillanın 
yanına gələn elçiləri öncə onun xanımı Arığ xatun qəbul edərdi. Suvar 
boyunun başbuğu Balaq (βαλάχ) öləndən sonra onun yerini Boğarıq 
adını daşıyan «kişi kimi təpərli və ağıllı» xanımı tutur və Azərbaycanda 
520-ci illərdə 100 minlik qoşunu ilə böyük qəhrəmanlıq göstərir. Bundan 
minil öncə Tomiris xatun da burada qalib gəldiyi perslərin şahı Kuruşun 
başını kəsmişdi.659 

Bəzi xalqlarda dölalma gələnəyi olduğu bəllidir, ancaq bunun bəzi 
bozqır türklərində, o cümlədən, oğuzlarda olmasını söyləyən A. İnan isə 
fikrini əsaslandırmaq üçün verdiyi örnəyi yanlış yorumlayır. Guya oğuz 
çobanı düşmənə aid dölalma adətinə nifrət edirsə, «deməli, oğuzlarda da 
olması xatırlanır» məntiqiylə o yazır ki, bu adət haqqında əski oğuzlarda 
bir xatırlatma olduğu Dədə Qorqudun bir hekayəsindən anlaşılmaqdadır, 

                                                 
657 Toplumdakı davranış qaydaları haqqında gərəkli tövsiyələr verən Nəsirəddin Tusi 
bugün də özünü qabarıq göstərən xarakterik bir durumu belə vurğulamışdır: «Paxıllığın 
ən murdar və təhlükəli növü alimlər arasında olur» (Tusi, 1980, 143).  
658  Strabon, XI. IV. 8. 
659  Ağasıoğlu - Bağırzadə, 2012, 31-38. 
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Svyatoslav İqoreviçin ordusunu yenir və peçenek xanı Kurey döyüşdə 
ölən knyazın qafatasını qızılla bəzəyib özünə qədəh düzəldir.654 

«Andiçmə» etiketi saqa boylarında «qardaşlaşma» olayında aydın 
görünür, belə ki, saqalar qardaşlaşma olayında qılınc və ya oxu bir qaba 
tökdüyü qana batırır, sonra bu qandan qədəhə töküb sıra ilə içirdilər. Kul-
oba kurqanından (m.ö. IV əsr) tapılan yuxarıdakı bədizdə iki saqanın bir 
and qədəhindən (qədəh burada buynuzdur) içib qardaşlaşması təsvir edil-
mişdir. Samosatlı Lukianın saqa bəylərindən Toksar haqqında hekayələri 
«Toksaris və ya dostluq» adı ilə qələmə alınmışdır. Toksar söyləyir ki, sa-
qaların (skitlərin) dostluq və qardaşlaşma gələnəyinin özəl ritualı vardır, 
dostluğu hər şeydən üstün tutan saqalar bu gələnəyi himayə edən iyələri 
Korak adlandırır. Toksar örnək üçün dostluq haqqında uzun bir hekayə də 
danışır.655 Türk törəsində qutsal sayılana, özəlliklə silaha (qılınc, yay-ox) 
andiçmə etiketi geniş yayılmışdır, bunu KDG boylarında çox aydın gör-
mək olur: «Beyrək and içdi: - Qılıcıma toğranayın! Oxıma cancılayın! 
Yer kibi kərtləyin, topraq kibi savrılayın! Sağlıqla varcaq olursam, Oğuza 
gəlüb, səni halallığa almaz isəm! - dedi».656 

Andiçmə kimi, bir çox qarğışın da müəyən etnoqrafik özəlliyi var, 
örnəyin, "kül başına//kül başıma//külbaş" qarğışındakı külün daşıdığı et-
nik özəllik, yahudi dinində başa kül səpmə ilə bağlı ola bilər, belə ki, bu 
deyimlər Xəzər elində yahudi inancı çağından dilə keçmiş, gələnək gün-
dəmdən çıxsa da, adını bildirən deyimlər dildə qalmışdır. Azərbaycanda 
eyni durum özünü Günəş-Ay kultuna tpınma çağından qalmış andiçmə 
deyimlərində də göstərir.  

Yusif Balasaqunlu türklərin yaşamında yüzillərlə sınaqdan keçmiş 
mənəvi dəyərlərə, gələnək və görənəklərə dayanaraq yazıdığı «Qutatqu-
bilik» kitabında, Nəsirəddin Tusinin «Əxlaqi-Nasiri» əsərində dövləti və 
ölkəni idarə etmə yollarından və qaydalarından tutmuş toplumdakı sosial 
qurum və qruplardakı etiketlərə, fərdlərin əxlaq və davranış qaydalarına 
                                                 
654 Rus tarixçisi V.N.Tatişyev(1686-1750) həmin olayı belə verir: «Святослав, воружа 
свое войско, пошел вверх по Днепру. И, как пришел в пороги, ту напал на него 
Куря, князь печенежский, и по жестоком сражении победил его, и убил Святос-
лава, и взяв главу его, сделал чашу, оковавши оную златом» (Татищев, 1962, 53).  
655  АИОСК, 1990, 137-145. 
656  KDQ, 1988, 59. 
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Azərbaycanlıların gündəlik yaşamında yuxu yozumu yönündə çoxlu 
etiketlərə rast gəlmək olur. Örnəyin: Yuxuda çəkic, təndir, üzüm, yaylıq, 
corab, ayaqqabı, ət, it, tərsinə çevrilmiş yəhər görmək, diş çəkdirmək pis 
əlamət sayılır, buğda, su, un, at, qoyun, çıraq, bal, saz, beşik, qənd yaxşı 
əlamət kimi yozulur. Bəzi etnoqrafik olaylara da düşər-düşməz baxışı ilə 
müəyən yozumlar verilir: Süd bişirəndə ocaqdan qonşuya ona görə köz 
verməzlər ki, mal-heyvan süddən kəsilməsin; Yerə çörək atmaq olmaz; 
Evi axşam süpürmək, axşam zibili atmaq evin bərəkətini qaçırır; Gecə 
güzgüyə baxmazlar; İt ulayanda bəla gələr; İtin ulaması xeyir gətirməz; 
bayquşun səsi ev dağıdar; Toyuq banlayanda yiyəsinə zərər dəyər. Xalq 
arasında belə yozumların çoxlu örnəkləri vardır. 

Qədim çağlarda yuxuyozma, falabaxma qam, sonralar maq (muğ) 
statusu olan kahinlərin görəvi idi. Bir çox xalqlarda falabaxma gələnəyi 
vardır. İkiçayarasında qədim fala baxanlar istədikləri suallara qurbanlıq 
heyvanların içalatında, suya tökülən yağ damcısının aldığı cizgidə, yaxşı 
qoxulu bitki yanığının tüstüsündə, quşların uçuşunda, göy cisimlərinin 
durumu və hərəkətində cavab axtarırdılar.664 Qırğız və qazax boylarında 
təkənin kürək sümüyü ilə fala baxanlara yağrıncı, 41 dənə qoyun qığı ilə 
fala baxanlarasa kumalakçı deyilirdi.665 Azərbaycanda da qoyunun kürək 
sümüyülə fala baxılırdı, qazax dilində buna «kumalak aşadı» və ya «bal 
aşadı» deyirlər. Türk toplumunda 
ulduz, su, añ içalatı, quş uçuşu və 
sair fal türləri vardı, bunların çoxu 
türk-runik əlifbasıyla yazılmış qə-
dim «Irk bitik» adlı fal kitabında 
verilmişdir. Vaxtilə Azərbaycan-
dan İtaliyaya köçmüş etruskların 
elit təbəqəsi sayılan aras boyunun 
haruspikləri də öncəgörümü hey-
van bağırı, ildırım çaxması və ya 
quşların uçuşu ilə yozurdu.666  

                                                 
664   Оппенхейм, 1990, 164-180. 
665  İnan, 1972, 113-114, 151-159. 
666   Ağasıoğlu, 2011, 35-37. 
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abxazlara əsir düşən oğuz çobanı abxaz məliyinə belə deyir: «Mərə kafir, 
Qazanın anası qarımışdır, oğul verməz; dölalmaq istərsən, qara gözlü qı-
zın varsa, götür Qazana ver». Oğuz ozanı dölalma adətini bilir, fəqət, əsil 
insanların iyrəndiyi bu adəti abxaz kafirlərinə aid edir.660 Yazarın bu iki-
başlı yozumuna şərh vermədən, qəti demək olar ki, qadın namusunu uca 
tutan oğuz türklərində, o cümlədən azərlərdə dölalma adəti olmamışdır. 
İbn Fadlanın, Gardizinin, Marko Polonun türk toplumunda qadınların 
açıq-saçıq dolanmasına rəğmən özünü kişi kimi aparması qeyd olunur. 
Göy Türklərin adət-ənənələrindən bəhs edən Çin qaynağında qeyd olu-
nur ki, başqasının qadını ilə yaxınlıq etmiş adamı edam cəzası gözləyirdi. 

Günahları bağışlayan Uca Tanrı riyakarlığı bağışlamır, türklərin də 
riyakarlıqdan uzaq olması bəllidir, təvazökarlığa, sadəliyə, doğruluğa və 
ədalətə köklənən türk mənəviyatında yalana, paxıllığa, namərdliyə, oğur-
luğa yol verilmir. Möhtəşəm bir hun qonaqlığında olmuş yabançı yazarın 
qələmilə hamıya yeməyin gümüş-qızıl qabda verildiyi halda, özünü çox 
sadə aparan Atillaya ətin və içkinin taxta qablarda verilməsi olayı vurğu-
lanır.661 KDQ-da oğuzlar qurbanlıq üçün ayğır at, qoç, buğra (dəvə) kimi 
yalnız erkək añ (heyvan) seçirdilər, çünki türklərdə dişi añın qurban ve-
rilməsi günah sayılırdı. 

Türk törə etiketində müəyən igidlik göstərənə verilən ər adın (erad) 
böyük önəmi vardı, əradı ala bilməyən qınaq hədəfinə çevrilirdi. Yenisey 
yazılarının birində deyilir ki, əradı olmadığı üçün dış boydan (taşru) olan 
bir qızla evləndi.662 Qədim türk yazılarında əradı deyimi çox işlənir, örnə-
yin, Barık (Yenisey) yazısında «er erdəmi atım tabtım» (ərdəmli əradımı 
tapdım) deyimi m.ö. VII əsrə aid Lemni yazısında Aker Tagar şadın baş-
daşı üzərindəki epitafiyada bir neçə dəfə təkrar olunan «eratım» və «titig 
er atım» (anlaqlı ər adım) ilə eyni ovqatı sərgiləyir. Türklərin ərdəmliyi  
haqqında yazarkən L. Rasonyi Çin qaynağındakı bu bəlgəni örnək verir: 
«Savaşda ölməyi şərəf sayarlar, xəstələnərək ölməkdən utanarlar».663 

                                                 
660  İnan, 1987, I. 315-316. 
661  Priskos, 1995, 48-49. 
662  Малов, 1952. 
663  Rasonyi, 1996, 63. 
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(kamança), daşsaldı və s. Bu son daşsaldı deyimini səsvermə kimi də 
düşünmək olardı, ancaq qıpçaq dillərində bunun kumalaq salma variantı 
falaçma ilə bağlıdır.  

Dünyada qonaqsevər xalqlar çoxdur, qonaq kultunun klassik örnək-
ləri Qafqaz xalqlarının əksərində görünür, qafqazlı üçün türk dillərindən 
alınmış «kunaq» (qonaq) sözü qutsal sayılır, bu xalqların çoxunda həmin 
söz vardır. Çərkəzlərdə çox dəyər verilən qonaq qəbul etmə gələnəyində 
qonaq evi də qunax adlanır. Qədim çağlardan qonaq kultu ilə seçilən türk-
lər qapıya gələn müsafirə «tanrı qonağı» deyərdilər. Tanrı elçiləri içində 
yalnız Azər oğlu İbrahim peyğəmbər daima tanrı adına qonaq ağırladı-
ğına görə «Tanrının dostu» (İbrahimxəlil) ləqəbini almışdır.667  

Kasıb və ya varlı olmasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı-
nın evində qonaq otağı, varlılardasa ayrıca qonaq evi olur, ən kasıb ailədə 
belə, qəfil gələ biləcək qonaq üçün azuqə ehtiyatı saxlanırdı. Hər bir azər 
türkü qonaq ağırlamağı şərəfli iş sayır, əziz, hörmətli, qərib, çağırılmış 
və ya çağırılmamış, gözlənilməz, qəfil ya gecəyarısı gələn qonağın statu-
sundan asılı olmayaraq, hamısını «qonaq - tanrı qonağıdır» deyimilə eh-
tiram və hörmətlə qarşılayır.668  

Bir xalqın ki, şahı belə yazır: «Yenə mehman gördüm, könlüm şad 
oldu, Mehmanlar, siz bizə səfa gəldiniz» (Şah İsmayıl Xətayi), təbii ki, bu 
xalqın qəhrəmanı da belə deyəcək: «Qonaq ki var, mənim əzizim, iki gö-
zümdü» (Koroğlu), xalqın özündən gələn atalarsözü belə olacaq: «Qona-
ğın ruzusu özündən qabaq gələr», «Qonaqlı ev bərəkətli olar». Azərbay-
canda qonaqla bağlı bəzi gülməli lətifələr də yaranmışdır.669  

Türklərdə qonaq kultu evə dəvət olunmuş ayrıca qonaqlar üçün 
verilən qonaqlıq şülənindəki süfrə kulturunda da özünü göstərir. Belə ki, 
qabların «tabak tartu» adlanan düzümündən tutmuş, ətin hansı tikəsinin 
                                                 
667  Ağasıoğlu, 2007, 19; Türk dilində qonmaq feilindən düzələn qonaq sözü qonaqcıl, 
qonaqlı-qaralı ev, qonaqlı-qonaqsız, qonaq evi, qonaq otağı deyimlərində işlənir. 
668 Belə qonaq türləri qazaxlarda da fərqli adlanır: küdayı qonaq (tanrı qonağı), ıdırma-
qa qonaq  (qərib qonaq), şakırıspa qonaq (çağırılmış qonaq), sıpayı qonaq (əziz qonaq). 
669 Örnəyin, bir qonaqsevər ləzgi kəndində bir-birinə düşmən olanlar arasında qarşı tərə-
fin əziz qonağını öldürmək adəti varmış və bu, ən qatı zərbə sayılırmış. Bir axşam qona-
ğı olan birinin evinə dalbadal atəş açılır, evin yiyəsi qonağın qorxduğunu görüb, onu 
sakitləşdirmək üçün deyir ki, qorxma, o səni öldürsə, mən onun iki qonağını öldürəcəm. 
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Xalqımızın mənəvi yaşamında dinin mühüm yeri vardır, çünki din 
ilə gələn etiketlərin bir qismi başqa dinə keçəndən sonra da uzun müddət 
saxlanır, örnəyin, qədim türk tanrıçılıq dinindən yadigar qalan Tanrıverdi 
(Tañrı-berdi) adı kimi, Yaqub, Musa, Davud, Yusif, Süleyman, İsa, Sara, 
Məryəm kimi bir sıra adlar da yəhudi-xristian dinləri dönəmindən işlənir. 
Belə davam etmənin bir səbəbi də dini tolerantlıq etiketinin İslam dininə 
keçəndən sonra da saxlanmasıdır. Mənəvi mədəniyətdə din və kult kimi 
elmin, ədəbiyatın, dilin və folklorun da önəmli yeri vardır 

Milli etiketlər müəyən ölçü daxilində gerçəkləşir, ölçünün artıq və 
ya əksik olması mənfi sonuclara yönəlir. Örnəyin, şeir yazmaq, mahnılar 
oxumaq və dini tolerantlıq özlüyündə gözəl milli dəyərlərdir, ancaq hər 
üç dəyər ona biçilmiş ölçüdən artıq olanda fəsadlar verir, əli qələm tutan 
hər beş nəfərdən üçü şeir yazır, az-maz səsi olan da muğamata meyl edir 
və bunların sayı toplumda artdıqda duyğusal ovqat milli etiketə çevrilib 
intellektual inkişafdan geri qalır. Tanrıçılıq dinindən uzaqlaşıb, üç-dörd 
dəfə din dəyişmək də türk törəsində tolerantlıq ölçüsünün həddini aşması 
ilə bağlı idi. Eyni durum deqradasiyaya uğramış aşıq sənətində də görü-
nür, belə ki, bugün Borçalı, Tovuz kimi bəzi bölgələrdə və son zamanlar 
yurdundan didərgin düşmüş Göyçə camaatı içində saz havalarına, aşıq 
sənətinə olan sevgi daha qabarıq görünür və bu el sənətini yaşatmaq ba-
xımından yaxşı haldır. Ancaq məclislərdə türk törəsini təbliğ edəcək əsl 
ozanlar, bu görəvi söyləyib-oxuduğu ustadnamlərlə davam etdirən klas-
sik aşıq məktəblərinin yetirdiyi dədə aşıqlar təəssüf ki, aradan çıxmışdır, 
yerindəsə sovet siyasətinin qurbanına uğramış «çekist» geyimində kalife 
şalvarlı çayxana aşıqları peyda olmuşdur, halbuku, ozan sənəti türklərin 
mənəviyatına qida verən şah damardır. Bu baxımdan, etnik mənəviyatın 
göstəricisi olan folklorda, atalar sözü və alqış-qarğış deyimlərində etiket 
ölçülərinin pozulmasına yol vermək olmaz, çünki folklor ilə etnoqrafiya 
bir medalın iki üzü kimi bir-birinə bağlıdır, folklorda aşınma etnoqrafik 
aşınma ilə sonuclanır, folklorda gəlişmə, zənginləşmə milli etiketlərin də 
zənginləşməsinə yol açır. 

Dialektlərdə qalmış etnoqrafik sözlərin öyrənilməsi də etnoqrafik 
etiket baxımdan əhəmiyət daşıyır, örnəyin, Naxçıvan bölgəsində qırkəş 
(qoca kişidən olan uşaq), ayqax (təlxək), burcudu (qadın rəqsi), qatma 
(keçi qəzilindən ip), düşük (uşaq salma), daşıxçı (yük daşıyan), vızqan 
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Herodot yazır ki, pers soyluları bir-birilə görüşəndə ağız-ağıza öpüşür-
lər.670 Vidalaşma etiketi sağollaşıb ayrılmanın zaman-məkan baxımından 
necə dəyərləndirilməsilə bağlı olub, qısa və ya uzun zamana, yaxın və ya 
uzağa yolasalmaya uyğun deyimlər işlənir: Sağ ol, Görüşənəcən,Yaxşı 
yol, Hələlik. Eyni basmaqəlib deyimləri qazaxlarda da görmək olur: Sau 
bolınız, Koriskenşe, Jaksı. B.X. Bqajnokov adıqların etnoqrafiyasından 
danışarkən görüşmə kulturuna aid standartlar və atributlar terminindən 
istifadə edir və ünsiyətdə basmaqəlib (şablon) davranış normalarının nə-
sildən-nəsilə ötürülərək sosial nəzarət funksiyası daşıdığını yazır.671 Türk 
toplumunda belə sosial nəzarət türk törəsi ilə nizamlanmışdır. 

Türk toplumunu minillər boyu ayaqda tutan hər bir bireyin (fərdin) 
toplumda qorunan hüququ, özəl mülkiyətin toxunulmazlığı, ədalət, söz 
azadlığı, yaxşılıq, kişilik, humanizm, başqa dinə və etnoslara qarşı tole-
rantlıq kimi sosial etiket və normaları tənzimləyən törə (el-törə, törü) idi. 
Çünki Türk törəsində yurd, xalq və dövlət anlamı daşıyan Elə və inanca 
qutsal baxış dəyişmədən minillər boyunca davam etmişdir. El (dövlət) 
qurumunun etiket-protokol normaları toplumun sosial, ərazi, inanc qurum-
larındakı əxlaq-davranış qaydaları ilə yoğrulmuşdur. «El (dövlət) dağılsa 
da, törə qalar» deyimi bu nədənlə yaranmışdır. Türk xaqanı deyir ki, Göy 
yuxarıdan düşməsə, Yer aşağıda yarılmasa, :nhöröt :NDuB :Xröt «türk 
xalqının törəsini» kim poza bilər? Oğuznamələrdə özəlliklə ilk türk törə-
lərinin, dövlət quramı düzəninin (protolol etiketlərinin) gercəkləşməsi 
Oğuzxana bağlanır. 

Bəzi dönəmlərdə sosial-siyasi durumla bağlı törədə bəzi dəyişmə-
lər görünsə də, ədalət ölçüsünə dayanan etnik dəyərlərlə yoğrulmuş ana 
xətt davam etmişdir. «Kutadğu Bilig» kitabında da törə sözünün anlamları 
sırasında «ədalət və qanun» önə çəkilmişdir. Doğrudur, türk törəsi şifahi 
yolla nəsil-nəsil ötürülürdü, ancaq Mətə, Kurum, Bumın və İlteris elbəy-
lərin vaxtında hun, bulqar və göytürk ellərində törəyə əlavələr olmuş-
dur. Bulqar elbəyi Kurum xan törələri yazıya almış, Bizanslı tarixçinin 
dediyi kimi, ortaya «yazılı qanunlar» çıxartmışdı.672 Türk törəsinə aid 

                                                 
670 Herodot, I. 134;  Bu etiket az da olsa, İraq və İrandan Azərbaycana köçən bəzi tayfa-
lar arasında görünür. Maraqlıdır ki, Sovetlər dönəmində ağız-ağıza öpüşmək komunist 
liderlərin də (özəlliklə, Brejnev) salamlaşma etiketi idi.  
671 Вгажноков, 1983. 
672 Moravçik, 1983, I. 320. 
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kimin qabağına qoyulmasına qədər müxtəlif etiket qaydalarının olması 
haqqında bir sıra yazılı bəlgələr vardır. Dədə Qorqud hekayələrində belə 
qonaqlıq etiketlərinə geniş yer verilmişdir, hətta, bu etiketin pozulması iç 
və dış oğuz boyları arasında savaşa nədən olur. 

Azərbaycan xalqının milli dəyərləri sırasında qonaq kultunun özəl 
yeri vardır. Azərbaycanda qonağa hədsiz ehtiram göstərilməsi müxtəlif 
qaynaqlarda əks olunmuşdur. Nizami Gəncəvi yazdığı poemalarında belə 
qonaqlıq səhnələrinə geniş yer vermiş, Adam Oleari qonaqlıqdakı musiqi 
şənliyini təsvir etmiş, Evliya Çələbi onun şərəfinə verilən bir qonaqlıqda 
süfrəyə on bir növdə plov qoyulduğunu yazmış, Aleksandr Düma burada 
qonağa olan qayğını dəfəlrlə vurğulamışdır.  

Ölkəyə gələn elçilər, səyyahlar üçün düzələn şüləndə, müəyən top-
lantı, görüş və yubiley tədbirlərində, adgünü, elçilik, nişan və toy mərasim-
lərində verilən qonaqlıqların fərqli etiket özəllikləri olur. Bahar bayramı 
(Yeni il bayramı) günlərində də qonum-qonşular bir-birinə qonaq gedir. 
Ancaq tanışlar arasında olan qonaqlıqda, qəriblərin qonaq kimi ağırlan-
masında, yoldan ötən yad bir adamın qonaq olduğunu bilən hər kəsin onu 
qonaq kimi ağırlamaq istəyində qonaq kultunun gerçək türü daha qabarıq 
görünür. Minillərlə xalqın mənəvi yaşamında önəmli yer tutan belə qo-
naqsevərlik günümüzəcən qorunub saxlanmışdır. Birinə qonaq olan adam 
da ağırlanmasını yüksək dəyərləndirmiş, bunu türk toplumunda qutsal sa-
yılan «duz-çörək kəsmək» deyimilə bildirmişdir. 

Müxtəlif xalqlarda görüşmə-vidalaşma etiketləri də fərqlidir. İslam 
dinini qəbul etmiş türklərin əksəriyəti sami sözü olan salam (yəhudilərdə 
şalom) deyimini işlədirlər, Anadolu türkləri bunu selam şəklində tələffüz 
edir. Qazaxlarda əl sıxma (kol alısu) etiketinə görə görüşənlərin öncə yaş-
lısı əl uzadır. Həmyaşıdlarsa görüşəndə bir-birindən hal-əhval soruşaraq 
duruma aid kalaysın? (necəsən?), jaqday kalay? (işlər necədir?) sualları-
nı verir. Türk toplumunda sağ əlini döşünə qoyub salamlaşmaq stereotipi 
daha yayğındır, ancaq çoxdan görüşməyənlər bir-birilə sinələrini və ya 
yanaqlarını toxundurur, avropalılar sağ əllə görüşüb salamlaşsa da, fran-
sızlar qucaqlaşıb bir-birinin boğazını öpür, çinlilər özünün iki əlini bir-
ləşdirib döşünə sıxır, laplandlılar burunlarını toqquşdurur, samoanlılar 
üz-üzə dayanıb bir-birini qoxulayır. Türklərdə böyüyün (qadın və kişi), 
özəlliklə ağsaqqal-ağbirçəyin əlini öpmə etiketi bəzi bölgələrdə vardır. 
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törəsində uşaqların, yeniyetmələrin də yazılmamış törələrlə idarə olunan 
cəmiyətin bir üzvü kimi yetişməsinə, topluma yararlı olmasına yardım 
etmək məqsədilə yaşına görə sadə quruluşu və anlaqlı uşaq oyunlarından 
tutmuş, gələcək yaşamda rastlaşacağı hər türlü çətinliklərə də hazır olsun 
deyə, ərsəyə çatanacan fiziki və zehni məşqləri əhatə edən oyunlara qədər 
dövrünün təlim-tərbiyə yöntəmilə yetişməsinə önəm verilirdi. Türk törələ-
rini erkən yaşda mənimsəmək üçün çeşidli uşaq oyunları da yaranmışdı.  

Türk törəsinin özəllikləri sırasında sadə, təvəzökar, mərd, ədəbli və 
iğid olmaq, uşaqlara, yaşlılara, yetimlərə qayğı göstərmək, verdiyi sözü 
yerinə yetirmək, yaxşılıq etmək, büyüklərə hörmət etmək, qonaq-qəribi 
ağırlamaq, yurdunu sevmək və onu qorumaq kimi gələnək etiketlərinin 
önəmli yeri vardır və bu sırada haqq-ədalət öndə durur. Hər bir türk bu 
etiketləri mənimsəyib daşımalı idi və daşıyırdı da. Ona görə də, IX yüzil 
yazarı əl-Cahiz «Bir türk başlı-başına bir millətdir» - deyirdi.674 

Türk törəsi toplumda atalar sözü, hikmətli deyimlər, şeir, didaktik 
hekayə formasınd şifahi yolla poetik bir dillə təbliğ olunurdu, bunu ərəb 
yazarı əl-Cahiz IX əsrdə belə qələmə almışdır: «Biz ən çox soykökümüzü 
əzbərləyən, bir-birimizin hüququna sayqı göstərən kimsələrik.[Sonradan 
gələnlərə] izi silinmiş, adı unudulmuş şeyləri xatırlatmaq üçün soyumuzu 
qılıncdan daha kəskin, mızraqdan daha sivri bir dillə şeir halında qeyd 
etdiyimiz kimi, düz nəsr halında da qeyd edərik».675  

Müxtəlif qaynaqlarda türklər haqqında «türkdən qul olmaz, türkün 
ömürü at üstündə keçər, türkün verdiyi söz möhürlü sənəddən etibarlıdır, 
türk aman diləyəni, qadın və uşaqları öldürməz, onları əsir almaz, atlı 
türk piyada düşmənə saldırmaz, bir düşmənə iki türk hücum etməz» kimi 
deyimlərə bol-bol rast gəlmək olur. Törələri pozan türkün cəzası da ağır 
olurdu, yurddan qovulmaqla və bəzən ölümlə sonuclanırdı.  

Beləliklə, xalqın dövlətə - dövlətin xalqa olan güvəni qoruyan türk 
törəsi tanrıçılıq diniylə sona qədər qüvənc qaynağı olmuş, başqa dinlərə 
keçən türk toplumunda yeni dini qurallara uyma zərurəti türk törələrinin 
aşınması ilə sonuclanmışdır. Törə sözü «qanun» anlamındadır.676 Yəhudi-
                                                 
674  əl-Cahiz, 1988, 68. 
675  Eyni qaynaq, 50. 
676 Tatar-başqord dillərində bu söz türə şəklində işlənir. 
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bəzi yorumların qaynaqlarda  yer alması, «qanun» anlamlı törə ilə yanaşı, 
qaynaqlarda yasa sözüylə verilən bəlgələr və xristian türklər üçün yazıl-
mış «Alban (Ağuen) qanunu» və «Törə bitigi» də bəllidir.   

Türk toplumunda törəyə böyük sayqı, ciddi itaət vardı, onu pozan-
ları yalnız «cızığından çıxma» qınağı deyil, kimliyindən asılı olmayaraq, 
ölüm cəzası gözləyirdi. Özəlliklə, milli gələnək və görənəklərlə ilgili törə 
pozuntusu qatı cinayət sayılırdı. 2500 il  öncə antik çağın «Yeddi müdrik» 
sırasında adı sayqı-şərəflə çəkilən türk bilgəsi Anaxarsla bağlı, saqaların 
yabançı gələnəklərə qarşı qısqanc olduğunu təsvir edən Herodot yazır ki, 
saqa (türk) ocağının başına yad elin (yunanların) əxlaqını gətirib, yabançı 
adətiylə ibadət etməklə saqa elatının qutsal qanununu - törəni pozduğu 
üçün qardaşı Saqa elbəyi Savlı onu öldürüb, adını da 
çəkməyi yasaq etmişdi. Yazar əlavə edir ki, sonralar 
eyni olay saqa elbəyi Səkilin də başına gəldi, onun da 
anası əcnəbi qızı olduğundan ellinsayağı ibadətə meyl 
etmiş, qardaşı Oktamasad (Oqtama-şad) tərəfindən 
öldürülmüşdür.673 Pulu üzərində adı Skil-Alkim kimi 
yazılan Səkil m.ö. 475-450 illərdə Saqa elbəyi idi.  

Göründüyü kimi, Saqa elində elbəy oğlu Anaxars və elbəy Səkil 
başqaları tərəfindən deyil, öz qardaşları Savlı və Oqtama-şad tərəfindən 
öldürülmüşlər. Bu durumu antik çağ yazarlarının özəlliklə vurğulaması 
saqa törəsini pozanın kimliyindən asılı olmayaraq cəza alması göstərilir. 
Əslində, bu bəlgələrdə türk adı daşıyan ölənlər də, öldürənlər də türklərin 
elbəyi saqa soyundan idi, cəza olayı da türk törəsilə bağlı idi. Eyni ovqat 
sonralar Göytürk yazılarında da görünür, Bilgə Tonyukuk tanrıçı türklərin 
içinə kənar dinlərin gətirilməsinə razılıq verən xaqanın istəyinə qarşı çıxır, 
bir dövlət adamı kimi törənin pozulmasına imkan vermir. Bu qədim türk 
yazılarında Cin kulturunun təsiri altına düşənlərə qarşı qınaqlar da vardır.  

Türklərdə yaşarı gücünü saxlayan «kiçik dövlət» qurumu ailə və bu 
qurumun toy-düyün aşaması türk törəsinə dayanan sosial ağırlıqlı, ulusal 
yönümlü etnik gələnəkdir, düyün sözü də «geñeş-toy» tutumlu toy sözünə 
qoşulur. Bu baxımdan, ailə və toy türk törəsində önəmli yer tutur. Türk 

                                                 
673 Herodot, IV, 76; Diogen də yazır ki, Anaxars Saqa elinə dönəndə soydaşlarını yunan 
adətilə yaşamağa çağırdı, ancaq sözünü bitirməmiş lələkli oxla öldürüldü. 
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bəhs etdiyi kimi, bir sıra İslam qaynaqlarında onlara rast gəlmək olur. Ör-
nəyin; «Çinlilərin sənətdə, Yunanların fəlsəfə-hikmətdə, Sasanilərin siya-
sətdə, Türklərin də savaşda göstərdiyi mükəmməl başarı başqa xalqlarda 
yoxdur».679 O çağların yazarları arasında yayğın olan bu etnik müqayisəyə 
yenə ərəb yazarı Sumama b. əl-Aşras belə yorum verir: «Əgər, peyğəmbər-
lər və filosoflar onların (türk) məmləkətlərində yaşayıb da bunların fikir-
ləri qəlblərindən keçsəydi, qulaqlarına çarpsaydı, sənə Bəsrəlilərin ədə-
biyatını, Yunanlıların fəlsəfəsini, Çinlilərin sənətini unutdururdular».680    

Bura qədər deyilənlər bir daha aydın göstərir ki, hər bir xalqın et-
noqrafiyasında olan özəlliklər etnik diaqnostika üçün kifayət qədər bəlgə 
verir, sadəcə, etnik quruluşda bir etnosu digərindən fərqləndirən element-
ləri düzgün dəyərləndirmək gərəkir. Örnəyin, Altay və ya Urmu teoriya-
larından hansının yanlış və ya döğru olduğunu yoxlamaq üçün tarixi ba-
xımdan türk-monqol bağının genetik, yoxsa sonrakı əlaqələr nəticəsndə 
yaranması problemi aydınlaşmalıdır, bunun üçün hər iki etnosun tarixi 
etnoqrafiyasındakı özəllikləri də müqayisə etmək lazım gəlir, çünki türk 
və monqol dilləri arasındakı oxşarlıqlar sonrakı əlaqələrlə yarandığı üçün 
bu dillərinin genetik bağı sübut oluna bilmir.  

Türk və monqol etnoqrafik gələnəkləri, milli özəllikləri və kultur 
çeşidləri qədimə doğru getdikcə bir-birindən daha çox fərqlənir. Belə ki, 
evlənmə adətində qızın bakirəliyi türklər üçün önəmli, monqollar üçün 
önəmsiz idi və monqol ailəsində üstünlük qadında, türk ailəsində kişidə 
idi. Yemək kulturundakı fərqlər də monqolların ölkəsinə gələn elçilərin 
gözündən yayınmırdı; onlar hunlara qoşulmamışdan öncə donuz bəsləyir, 
hətta it əti də yeyirdilər. At və davar bəsləməyi hunlardan, yazı-bitik kul-
turunu uyğurlardan öyrənmişdilər. Doğrudur, monqollar əvvəllər at sax-
layırdı, lakin atlı ilxıçı hunlardan fərqli olaraq, atdan ev və yük heyvanı 
kimi istifadə edirdilər. Tuva və Altayda aparılan arxeoloji qazıntılar bu-
rada m.ö.VIII-III əsrlərə aid kurqanlardan çıxan xalı-xalçanın, toxunma 
parçaların, geyim-kecim nəsnələrinin böyük bir qisminin Ön Asiya mən-
şəli olduğunu və Altaya toxuculuq kulturunun batıdan gətirildiyini həmin 
kurqanları tədqiq edən əksər tədqiqatçılar söyləyirlər. 

                                                 
679  Kitapçı, 1987, 20. 
680  əl-Cahiz, 1988, 75. 
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lərin dilinə bu sözün nəvaxt keçməsi dəqiq bilinməsə də, Tövratın bu dildə 
«qanun» anlamında Tora adlanması m.ö. I minilliyə aiddir, onu qələmə 
alan yəhudi kahinlərin Tora (törə) adlandırması qədim türk anlamı ilə 
bağlıdır. Vaxtilə pers dilinə də keçən törə sözü (tūrə) «qayda-qanun» an-
lamında işlənir.677  

Xalqların dili bir-birindən fərqləndiyi kimi, əllə-başla edilən hərə-
kət (jest dili) də fərqlənir. Məsələn, bir şeyə etiraz edib «Yox!» demək 
istəyən ərəb (Suriya, Livan), bolqar (Bolqarıstan) kəskin hərəkətlə başını 
azacıq geri atır, azər türkü isə başını hər iki yana bulayır. Azərbaycanda 
bir şeyi və ya birini göstərmək üçün şəhadət barmağını həmin istiqamətə 
tuturlar, ruslar da belə edir, hətta bu barmağı «ukazatelnıy» (göstərən) 
adlandırırlar. Malaziyadasa həmin jest ədəbsizlik sayılır, bunun əvəzinə 
malaziyalı sağ əlini yumuruq kimi tutub göstərmək istədiyi obyekti baş 
barmağı ilə göstərir.  

Etnik gələnəklərlə yanaşı, etnik görənəklərlərin də milli etiket açı-
sından böyük önəmi vardır, ancaq bunlara aid bəlgələr ayrı-ayrı bölmələr 
üzrə gözdən keçirildiyi üşün burada təkrar verilməsinə ehtiyac yoxdur. 
Təbii ki, belə etiketlərdən bəzilərisə başqa bölmələrdə yer almayıb, örnə-
yin, Azərbaycanda yalnız bəzi bölgələrdə oğlan uşağının başını qırxar-
kən kəkil saxlama gələnəyi vardı, kəkil saxlama çin-monqol və onlarla 
sıx kontaktda olmuş türk boylarında geniş yayılmışdır. Doğudan batıya 
qayıdan həmin boylar bu gələnəyi Doğu Avropaya da daşımışlar. Belə 
ki, Ukrayna kəkülü (xaxol) o çağlardan qalmışdır. Doğrudur, kəkil sözü 
azər türkcəsində vardır, lakin yerli türklər üçün həmin gələnək xarakterik 
deyildir. Bu söz davarçılıqda da işlənir, sürünün önündə gedən erkəclərin 
belində onları tez ayırd etmək üçün bir topa yun (kəkül) saxlanır.678 

Subtropik mühitdən tutmuş ta buzlaqları əriməyən dağlara qədər 
ayrı-ayrı doğal durumu, müxtəlif iqlim şəraiti olan belə çoxçeşidli coğra-
fiyada formalaşan bitki (flora) və heyvanat (fauna) aləmi quzey ölkələrin 
soyuq iqlimində və ya güney ölkələrin səhralarında olan flora-faunadan 
fərqləndiyi kimi, Azərbaycanda yaranan etnos da həmin ölkələrdə forma-
laşan xalqlardan fərqlənir. Belə fərqlərdən çoxlu Cin, Avropa qaynaqları 

                                                 
677 Zərinəzadə, 1962, 237. 
678 Saqa elbəyi Səkilin (Skil) adı da kəkilin «ayağı ağ xallı at» variantı səkil sözündəndir. 
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Sonuc. 

IV Bitikdə gözdən keçirilən etnoqrafik bəlgələrin verdiyi bilgilərin 
bizcə, bir daha özətlər şəklində xatırlanması gərəkli olar, çünki «9 Bitik» 
ilə əldə olunan bilgilər Türkologiya elmində dərin kök salmış Altay teori-
yasının baxışlarına, özəlliklə, ikinci Atayurdun ilkin Atayurd kimi təqdim 
olunması probleminə aydınlıq gətirdiyi kimi, yeni Urmu teoriyasının ya-
ranmasına da səbəb olmuşdur. Türkologiyanın çapdırılmış elmi əsaslarını 
doğru zəminə oturdub, gerçək elmi sistemə salmaq baxımindan, türkoloji 
baxışlarda kardinal dəyişmələrin qaçınılmaz olmasını etnoqrafiya araşdır-
malar da açıq göstərir.    

Türkologiyada etnoarxeoloji metodikanın formalaşmasına ipucu ve-
rən tarixi-müqayisəli yöntəm yazılı qaynaqlar dövrünə düşən bölgələrdə 
türklüyü şübhə doğurmayan arxeoloji kultur özəlliklərinin qədim analoji 
özəlliklərlə müqayisə edilərək sistem yaradan paralellərin etnik göstərici 
sayılması daşbaba, kurqan, ayaq (qədəh), xalça və bu kimi bir sıra başqa 
etnoqrafik bəlgələrlə gerçəkləşən doğru yorumlara imkan açır. Örnərin; 

Eneolit çağından basırıqları yaşayış 
yerindən qırağa çıxaran prototürklər o biri 
dünyada yenidən doğulacağı inamıyla ana 
bətnində olduğu vəziyətdə ölünü bükülü-
qıvrılmış halda basırığa qoyub, üstünə qır-
mızı boya səpirdilər. Belə gələnək Xalaf, 
Ubeyd, Kür-Araz kulturu kimi Azərbay-
canda sonrakı çağlar boyunca İslamaqədər 
davam etmişdir.  

Prototürk ərazisində arxeoloji kultur ardıcıllığında özünü göstərən 
vərəsəlik antropoloji göstərici üçün də keçərlidir, belə ki, burada prototürk 
çağından davam edən avropoid irqin aralıqdənizi tipinin kaspi türü  bugün 
də prototürklərin varisi türkmən və azər türklərində davam edir. Bu bəlgə 
türk etnosunun burada avtoxton xalq olmasını göstərən təkzib olunmaz 
elmi dəlildir.   

Paleolitdən İslamaqədərki dövrəcən nəzərdən keçirdiyimiz davamlı 
arxeoloji qaynaqların qırılmayan gələnəklər ardıcıllığı ilə bir-birinə bağlı 
yerli evolyusiya zənciri, bu qaynaqların verdiyi ardıcıl bəlgələr toplusu 
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Etnoqrafiya tarixi göstərir ki, bütün sahələr üzrə inkişaf prosesi ay-
rılıqda deyil, bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə, birinin digərinin inkişafına yol 
açması ilə gerçəkləşir. Örnəyin, qoyunçuluq xalçaçılığın yaranmasına və 
xalçaçılıq ticarətin gəlişməsinə, bu da yollar haqqında bilginin yaranma-
sına, bu bilgilərin m.ö. III minildə xəritələrin ortaya çıxmasına, ilk xəri-
tələrsə göy cisimlərini öyrənən astraloji görüntünün yerdəki əksi olurdu, 
ölkələr, yollar, çaylar yuxarıdakı düzümə köklənirdi. Bu tür qarşılıqlı in-
kişaf təsərrüfat və sənətkarlıq sahələrində daha sürətlə gerçəkləşirdi.  

İkiçayarasından fərqli olaraq, Azərbaycanda şəhərləşmə yaşamı ge-
ciksə də, yaylaq kulturunun gəlişməsi əkinçi-maldar protoazər boylarının 
həyatını xeyli dəyişdi, heyvandarlıq önə çıxdı, davar-sığın və ilxı sürüləri 
çoxaldı, Azərbaycan dünyanın atçılıq mərkəzinə çevrildi. Qoyunçuluq bu 
ölkəni toxuculuq, özəlliklə inkişaf etmiş xalçaçılıq sənətilə ətraf ölkələrə 
tanıtdı. Eneolit çağında toxuculuqla yanaşı dulusçuluq da inkişaf edir və 
xüsusi sənətə çevrilirdi. Kür çayı hövzəsində bəsit, Araz çayı hövzəsində 
sarı rəngli, bəzən rəsmli, təkmil, Dəclə qıyılarındasa mükəmməl naxışlı, 
bəzəkli saxsı qablar istehsal olunurdu.  

Etnoqrafik qaynaqlar m.ö. I minilin əvvəlinə qədər başqa etnosların 
Azərbaycanın qonşu bölgələrinə miqrasiyası olduğunu verir, iç bölgələrinə 
isə belə kütləvi köçlərin olmadığını ortaya qoyur. Lakin həmin çağa qədər 
Azərbaycandan getmələr haqqında xeyli arxeoloji-etnoqrafik bəlgə vardır. 
Bu bəlgələr həm də azər xalqının etnogenezini təşkil edən protoaz boy-
larının Azərbaycanda ən qədim çağlardan yaşayan prototürk boylarından 
olduğunu sübut edir, protoazər boylarından azər xalqının formalaşması 
saqa-qamər çağında başlansa da, özünəməxsus etnoqrafik kultur gələnək-
lərilə seçilən prototürk boyları Ön Asiyanın avtoxton xalqı kimi burada 
minillərboyu davam edən uzun tarix yaşamışdır. Buradan 4-5 minil öncə 
gedən prototürk boylarınınsa ikinci Atayurdları Orta Asiyada, Altayda,  
Quzey Qafqazda və İtil yaxasında yaranmışdır. Sonralar, m.ö. VIII əsrin 
sonlarından XIII əsrə qədər bir sıra bozqır yaşamlı türk boyları dalğalarla 
ilkin Atayurda qayıdıb buradakı yerli soydaşlarına qarışmışlar. Bu, Urmu 
teoriyasının İslamaqədərki qədim Türk tarixinə baxışıdır. 

* 
*   * 
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xeoloqları çox yazmışlar.681 Batıya davamlı köçlərin daha öncə başlanma-
sını isə alman uzmanların verdiyi bu xəritədəki tarixlərdən aydın görmək 
olur. Belə ki, Urmu-Van tərəfdən Anadolunun batısına uzanan düz zolaq 
buyunca getdikcə arxeoloji kulturların yaşı azalır: 

Eneolit çağı Azərbaycanın demək olar ki, əksər bölgələrində məs-
kunlaşma vardı, bölgələr arasındakı əlaqə lokal dialektlərin yaxınlaşması, 
prototürk dilinin sistemə oturub inkişaf zirvəsinə çatmasına imkan yarat-
mışdı. Ulu dil 5500 il öncə tunc çağında başlanan köçlərlə dağıldı. Yazı 
ortaya çıxandan sonra bəlli olur ki, III minilin sonlarında güney-batı böl-
gələrə səpələnmiş subar, lulu, qut, turuk, az və sair prototürk boylarının 
güney qonşuları kassi-elam, güney-batı qonşuları akad-sumerlər idi.  

Tunc dövrünün sonlarına doğru quzey bölgələr üzrə azacıq fərqlə 
lokal Xocalı-Gədəbəy, Naxçıvan-Qızılvəng, Talış-Muğan, Qayakənd-
Xoroçoy arxeoloji kulturları görünür və həmin bölgələr üzrə protoazər 
dilinin batı, güney, doğu, quzey dialektləri formalaşır. Qafqaz dağları, 
Doğu Anadolu, İkiçayarası və Türkmənistan arasındakı ərazidə qalmış 
protoazər boylarının dialekləri əsasında sonralar yaranan Azərbaycan 

                                                 
681 Türkmənistanın güneyində Kopet-daq və Qaraqum arasındakı ensiz zolaqda m.ö.VI 
minildə məşhur Ceytun kulturu, V minildəsə Anau kulturu yaranmışdır, bunların Ön 
Asiya ilə bağlılığı, ceytunluların antropoloji tipi Aralıqdənizi tipinə yaxınlığı uzmanlar 
tərəfindən təsbit edilmişdir.  
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və türk etnoqrafiya tarixi aydın göstərir ki, prototürk etnosunun yarandığı 
ilkin atayurd İkiçayarası-Xorasan arasında olan ərazilərdir. Azərbaycan 
üzərindən Quzey Qafqaza və Orta Asiyaya keçib, oradan da ətraf bölgə-
lərə yayılan quzey və doğu prototürklərin köçlərini bəlirləyən arxeoloji 
bəlgələri vardır. Doğuya  köçlərdə körpü olan Türkmənistan ərazisi ilkin 
Atayurdun doğu sınırında idi. 

Çox da qədimə - etnosöncəsi dövrlərə getmədən, 10-12 minil öncə 
yığım dövründən çıxıb istehsal yaşamına keçmiş insanların etnik göstəri-
cilərinin yarandığı ilk mərhələləri ortaya qoyan neolit, eneolit, tunc və 
dəmir çağlarına aid Ön Asiya arxeoloji kulturunun gəlişmə aşamaları fo-
nunda prototürk və sonrakı protoazər boylarının formalaşma tarixinə işıq 
tuta bilən etnoarxelojinin qısa özətini gözdən keçirək. 

Azərbaycan arxeoloji kulturu burada neolitin m.ö.VIII-VII minil-
ləri əhatə etdiyini göstərir, Kərkük bölgəsində m.ö.VII minildə yaranmış 
Carmo kulturunun, Mosulun güneyində m.ö. 5800-cü illərdə formalaşan 
əkinçi Xasun kulturunun və cəmi üç əsr sonra naxışlı saxsı qablar istehsalı 
ilə seçilən Xalaf  kulturunun əsasında gerçəkləşir. Ikiçayarasında VI minil 
və V minilin ortasına qədər Xasun, Samara, Eredu kulturlarında əkinçi-
maldarlığın çiçəklənməsi, V minilin sonu - IV minilin ortalarına qədərsə 
əkinçilikdə süni suvarmanın gəlişdiyi, arx və kanalların çəkildiyi dövrdür. 

 Dəclə çayı hövzəsində dalbadal yaranan Xasun, Xalaf, Ubeyd və 
Uruk lokal kulturlarının geniş yayılması kiçik köçlərlə gerçəkləşirdi. Ön-
cəki gələnəklərin davamı kimi formalaşıb yeniləşən Xalaf  kulturu VI mi-
nilliyin sonunda yaransa da, V minillikdə geniş ərazilərdə özünü göstər-
məyə başladı. Azərbaycan eneolit kulturu Ön Asiya, xüsusilə yuxarı Iki-
çayarası erkən əkinçilik kulturuna yaxındır. İkiçayarasından üzüyuxarı 
köç edən boylar m.ö.V minildə Güney Qafqazda xeyli iz qoymuşdur (So-
yuqbulaq, Leylatəpə, Böyük-kəsik, Texut, Berikldebi) və buradan quzeyə 
keçib orada Maykop kulturunun (m.ö. IV-III minil) yaranmasında iştirak 
etmişlər. 

İkiçayarasından köçlər yalnız quzeyə deyil, Türkmənistan üzərindən 
doğuya və Anadolunun batı bölgələrinə də olmuşdur. Doğuya olan miqra-
siyaların arxeoloji bəlgələri haqqında tanınmış uzmanlar, özəlliklə, rus ar-
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andronovo kulturu daşıyıcılarıyla müasir azər və türkmən boyları arasın-
da antropoloji baxımdan yaxınlıq görür.682 Daha sonra burada, Minusin 
ovalığında Qarasuk kulturu (m.ö. XI-VII) və m.ö. XI-I əsrlər boyu müəyən 
mərhələlərlə davam edən türklərə aid Taqar kulturu görünməyə başlayır. 
Burada yeni tipli Taştık kulturu da hun çağında ortaya çıxır. 

Doğuda əsl prototürk abidələri m.ö. IX-VIII əsrlərdən başlayaraq, 
Tuvada Aldıbel kulturu, m.ö.V-III əsrlərdə həmin ərazidə Saqlı kulturu, 
Xemçik-Yenisey çaylarının qovuşuğu Uyuk dərədə m.ö.VIII-VII əsrdə 
160 at qurbanı olan Arjan kurqanı, Saqlı kulturu ilə eyni çağda mövcud 
olan Pazırıq, Başadar, Ukok, Issıq kurqanları türk-saqa etnoarxeoloji bəl-
gələriylə, Qazax elində Issıq kurqanı (m.ö.V-IV əsr) isə türk runik yazısı 
ilə ortaya çıxır. Göründüyü kimi, prototürk etnosunun ilkin Atayurdunu 
Mərkəzi Asiyada yerləşdirməyə arxeoloji əsas yoxdur. Altayın yalnız 
batı bölgələrinə m.ö. I minilliyin başlarında gəlib çıxmış əsl prototürk 
arxeoloji kulturunun nümunələrini və ilk avropoid-monqoloid irqlərin 
qarışmasını Tuva ərazisində izləmək olur. Monqolustanın batı və quzey-
batı bölgələrində görünməyə başlayan ilk kurqanlarsa Altay-Sayan arxe-
oloji kulturu ilə eyni olub, m.ö. I minilin əvvəllərində burada dəmir ça-
ğına (m.ö.VII-VI) keçidi əks etdirir və Çandaman dağında qazıntılarında 
tapılan qafataslar avropoid irqə məxsus olsa da, artıq onlarda monqoloid 
cizgilər də görünür. Monqolustanda iki böyük etnik toplum xunnu, dunxu 
boybirləşmələri m.ö.V-III əsrlərdə formalaşmışdı. Hun çağına qədər pro-
totürk izi Monqol elinin iç bölgələrində də qabarıq şəkildə olmamışdır. 

Çin yazılı qaynaqlarını tədqiq edərək monqol və hunların sınırlarını 
bəlirləyən və tarixin ən əski çağlarından bu iki xalqın ayrı yerlərdə və ayrı 
bir gəlişmə ilə var olduğunu söyləyən tanınmış türkoloq B. Ögəl yazır ki, 
Türkiyədə uzun zamandır zehinləri pozan bir səfsəfənin də önünə çıxmaq 
lazım gəlir. Daha sonra yazar sözünə belə davam edir: «Doğuda yaşayan 
moğolların ataları ilə hunlar arasında kultur və yaşayış baxımından böyük 
ayrılıqlar vardır. Moğollar hələ ana ailəsi çağını yaşayırdılar, donuz bəslə-
                                                 
682 Бунак, 1956, 103;  Müəyən ehtimalla Orta Yenisey çöllərində Afanasyevo kultu-
runu və ondan batıda Andronovo kulturunu prototürk arxeoloji kulturuna bənzər və ya 
yaxın  saymaq olar. Ancaq hər iki kultur Altayşünasların bildiyi kimi yerli mənşəli yox, 
batıdan getmədir, gedənlərinsə doğu prototürklər olması və ya prototürklərlə kontaktda 
olmuş başqa etnos (finuqor, hindavropa) olması hələlik aydın deyil.   
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türkcəsi ayrı-ayrı çağlarda bura qayıdan saqa-qamər, qıpçaq və oğuzların 
qatqısı ilə daha da gəlişib, geniş areala yayılmışdır. 

Tunc çağının m.ö. IV minilin ortalarından başlanması ilə eyni çağda 
Araz çayının orta axarında ortaya çıxıb, III minilin sonuna qədər davam 
edən Kür-Araz kulturu dönəmində prototüklərin İkiçayarasından doğu və 
quzey bölgələrə çəkilməsi, bu dili daşıyanların böyük bir qisminin köçlə-
rə qoşulub dalğalarla Atayurddan uzaqlaşması sonucunda prototürk çağı 
bitmişdir. Atayurdda qalan prototürk boylarısa başlanan tunc çağını bu-
rada yaşamağa davam etmişlər. Prototürk dilinin Ön Asiyada dağılması 
ilə sonuclanan ilk böyük köçlər IV minilin ortalarında, ikinci atlı-arabalı  
böyük köç isə bundan iki minil sonra, həm də daha uzaqlara olmuşdur. 
Güney və Quzey Azərbaycana Ubeyd kulturunun təsiri m.ö. IV minilin 
ortalarına yaxın artmışdır. Artıq minil sonra Urmu hövzəsində ortaya çıxan 
Aratta, Lulu, Qut, Turuk elləri buradakı prototürklərin ilk siyasi qurumları 
idi. Ona görə də, Urmudan başlanıan türk tarixinə yeni baxış Urmu teori-
yası adlanır. Türkolojidə oturuşmuş «Altay dil ailəsi» görüşünün «Türk dil 
ailəsi» terminiylə əvəz olunmasını gərəkli sayan Urmu teoriyası baxışina 
görə, antropoloji, linqvistik bəlgələrlə yanaşı, etnoqrafik araşdırmalar və 
etnoarxeoloji bəlgələr qədim türk köçləri yönünün doğudan batıya deyil, 
əksinə, batıdan doğuya olduğunu göstərir. 

Azərbaycandan 4 minil sonra Güney Sibirdə başlanan neolit çağı 
arxeoloji baxımdan çox kasıbdır və yerli Sibir uruqlarının maldarlıqla 
məşğul olmadığı arxeoloji ədəbiyatdan bəllidir. Buradakı eneolit dövrü 
də Ön Asiyaya nisbətən çox gecikmişdi və Minusin ovalıqlarında məhz 
batıdın gələn maldar boyların məskunlaşması ilə başlanmışdı.  

Hər halda, prototürk etnoarxeoloji bəlgələri Tanrı dağları ilə Altay 
arasında m.ö. II minildən qədimə getmir, Ön Asiyadan fərqli olaraq, pro-
totürk bəlgələri görünmür. Baykal gölündən Aral gölünəcən uzanan bö-
yük bir zolaqda, nə də bu böyük zolaqdan sağda və solda olan bölgələrdə 
m.ö. II minilə qədər türk etnoarxeoloji kulturuna söykənə biləcək proto-
türklərin Ata yurdunu göstərən konkret bir bölgə Türkologiya elminə 
hələ ki, bəlli deyil. Bu ərazilərdə m.ö. III minilin yarısından görünməyə 
başlayan Afanasyevo kulturu və ondan sonra Xəzərlə Altay arasında or-
taya çıxan Andronovo kulturu (m.ö. XVII-IX) yerli boyların deyil, hər iki 
arxeoloji kultur batıdan gələnlərin idi. Hətta, V.V. Bunak afanasyevo və 
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ƏLAVƏLƏR 
Əlavə 1. 

QƏDIM TÜRK BILGƏSI (FILOSOFU) ANAXARS   
Yunan-Latın qaynaqlarında Azaq və Qara dəniz yaxalarında yer-

ləşən Saqa çarlığı barədə şoxlu bəlgə vardır. Buradakı əkinçi və maldar 
saqalardan bəhs olunur, özəlliklə hakim saqaların (elbəyi saqalar) dövlət 
quruluşundan, sənətkarlığından, etnoqrafiya və mifologiyasından xeyli 
bilgi verilir. Saqaların hakim sülalələrinin türklüyü isə hələ orta əsrlərdən 
elm aləminə bəlli idi. Minillik bir dövrü əhatə edən Bizans mənbələri də 
həmişə saqalardan türk xalqı kimi bəhs etmişdir. Bu baxımdan, antik çağ 
yazarlarının ulu saqa (türk) filosrfu Anaxars haqqında yazdıqları türk fəl-
səfi fikir tarixi kimi diqqəti çəkir.684 Anaxarsdan öncə burada Abar və 
Toksar adlı türk bilgələrinin olması haqqında da qeydlər vardır. Abarın 
türksoylu olduğunu və abar (avar) boyadı ilə bağlılığını macar alim-
lərindən G. Moravçik, L.Rasonyi kimi tanınmış uzmanlar yazmışlar.685  

Qədim yunan filosoflarından bir neçəsi hələ öz çağdaşları tərəfin-
dən «Yeddi müdrik» adıyla vəsf olunmuş, onların elmi-fəlsəfi fikirlərinə 
dərin şərhlər verilmiş, didaktik söyləmlərinə çoxlu nəzirələr yazılmışdır. 
Antik ədəbiyatın klassik gələnəyi həmin filosofların sayını 7 saxlasa da, 
zaman-zaman «yeddilik» tərkibinə başqa mütəfəkkirlərin də adı düşmüş-
dür. Lakin bir neçə aqilin adı bu siyahıdan əskik olmamış, tərkibi dəyişdi-
rən müxtəlif şərhçi və yazarlar həmişə onların adını «Yeddi müdrik» sıra-
sında saxlamışdır. Ayrı-ayrı siyahılarda adı təkrarlanan həmin müdriklər 
(Fales, Biant, Solon, Anaxars, Pittak) miladdan öncəki VII-VI yüzillərdə 
yaşayan görkəmli filosof, dövlət xadimləridir. Həmin sırada adları çəkilən 
Xilon, Pifaqor, Kleobul, Ezop, Akusilay da dövrünün məşhur şəxsləri idi.  

Müdriklərin iştirak ediyi müxtəlif məclislərdə Anaxarsın Solonla, 
Krezlə, Ezopla, Faleslə və digər aqillərlə dialoqu, deyişməsi, söhbəti tari-
xi mənbələrdə təsvir olunmuşdur. Maraqlıdır ki, bu görüşlərdə Anaxarsın 
mövqeyi daha yüksək məhəbbətlə qələmə alınmışdır. Qaynaqlara görə, 
Anaxarsın yazdığı 10 məktubda saqa və hellin (yunan) dünyabaxışı qarşı-
qarşıya qoyulur və saqa filosofunun aydın məntiqi adamı valeh edir. 
                                                 
684  Azər xalqı, 2000, 98-102. 
685  Rásonyi, 1996, 12-13. 
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yir, köpəkləri qurban olaraq kəsirdilər. Moğollarda vuhuan adını daşıyan 
hunlara yaxın qrupları dışında, köklü bir at kulturu da görünmürdü».683 Çin 
qaynaqlarını orijinaldan oxuyan böyük ustad professor Bahaeddin Ögəlin 
türk tarixçilərinə yönəlik ibrət verici bu sözləri çox önəmlidir. Türklərdən 
fərqli olaraq, kurqan, daşbaba və balbal kulturu olmayan monqol xalqının 
ölübasdırma gələnəyi (basırığın yerini itirmək üçün oranı atlarla tapdama)  
də başqa idi. 

Azərbaycanda qədim Quruçay kulturunun dünyada ən uzunömürlü 
arxeoloji kultur kimi antropogenez dairəsinə düşməsi, Azıx mağarasında 
350-400 minil öncəyə aid ocaq qalıqları, yaşı 350 minil olan azıxantropun 
çənə sümüyü tapılması, mustye çağı Tağlarda 40 minil davamlı yaşayış 
olması, Urmu hövzəsində ilk əkinçilik kulturunun yaranması, qoyunun 
bu bölgədə evsəlləşməsi və qoyunçuluğun yaranması, onun da xalçaçılığı 
ortaya çıxartması, kurqan gələnəyinin Kür-Araz ovalığında yaranıb bura-
dan Avrasiyaya yayılması ümumtürk tarixi üçün Prototürk Atayurdunun 
bir parçası olan Azərbaycanın önəmini ortaya qoyur.   

Beləliklə, əvvəlki bitiklərdə olduğu kimi, IV Bitikdə də araşdırılan 
mədəniyət və kultur tarixi, kulturologiya, arxeoloji kultur tarixi, etnoqra-
fik söz yatırı, qandaş sözlər, qədim türk bilgələri, sosial qrup və qurumlar, 
dövlətçilik kulturu, oturaq, yaylaq və bozqır yaşam kulturu, ovçuluq, añ-
çılıq, atçılıq və əkinçilik təsərrüfatı, eneolit çağı prototürklərin ən ucqar 
güney və quzey bölgələrində çəkilmiş kanal-arxların Araxtu (İkiçayarası) 
və Arıxlı (Borçalı) adlanması, ilk təkər-arabanın Urmu-Van arasında ya-
ranması, dəmirçilik, dulusçuluq, toxuculuq və xalçaçılıq sənətləri, bədiz 
(heykəl, şəkil) və añ yöntəmi kimi incəsənət türləri, milli musiqi, geyim 
və yemək kulturları, bayram, toy-düyün, yas, ağıt və yuğ törəni gələnək-
ləri və türk törəsinə dayanan etnoetiketlər tarixi bəlgələrilə türklərin ilkin 
Atayurdunu Azərbaycan və Anadolunun güney-doğu coğrafiyasında bə-
lirləyir və bu sonuca görə, türklərin etnoqrafiya tarixi Urmu teoriyasının 
əsas dayaqlarından biri kimi dəyərləndirilir.  

(IV Bitiyin sonu) 
 

                                                 
683  Ögel, 1988, 36-37.  
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Saqa elbəyləri soyundan olmasını vurğulayan yazarların, özəlliklə 
Herodotun sözlərinə əsasən Anaxarsın və sonrakı çağda eynilə onun tale-
yini yaşayan elbəy Səkilin (Skil) soy şəcərəsini vermək mümkündür. Saqa 
elbəyi Səkilə aid pullar da tapılmışdır. Herodot Anaxarsla bağlı hellinlər-
dən eşitdiyi bir versiyanı da qeyd edir. Guya Anaxarsı atası Saqa elbəyi 
Qonur özü Elladaya göndəribmiş ki, burada oxuyub elmlə məşğul olsun. 
Lakin tarixçi bu versyianı hellinlərin uydurması sayır.687   

 
 

Bir ucu Altay, o biri ucu Karpat dağlarına uzanan sınırları, o çağın 
dünyasını çalxalayan təpərli döyüşçüləri və dünya mədəniyətinə verdiyi 
sənət incilərilə tarixin yaddaşında dərin şırımlarla izini qoyan Saqa elatı 
təkcə özünün möcüzəli köçəbə gələnəyilə deyil, həm də antik dünyanın 
«Yeddi müdrik» sırasına verdiyi Saqa elbəyi Qonurun oğlu bilgə (filosof) 
Anaxars ilə də öyünə bilər.  

Lakin bu ulu filosofun soydaşları o çağlarda onunla nəinki öyündü, 
hətta «dönük» adlandırıb onu öldürdülər, adını çəkməyi qadağan etdilər. O 
çağın türk psixologiyası, türk törəsini qoruma gələnəyi daha güclü idi: 
«başqa millətlərin adət-ənənəsini, əxlaqını içinə buraxma». Anaxars saqa 
elatının müqəddəs qanununu pozmuşdu; türk ocağının başına yad elin əx-
laqını gətirmiş, əcnəbi adətilə ibadət etmişdi. Anaxarsın qardaşı Saqa el-
bəyi Savlı onu öldürüb adını çəkməyi yasaq etmişdi. Herodot saqalardan 
Anaxars haqqında soruşanda belə adamı tanımadıqlarını demişlər.  

                                                 
687 Eyni qaynaq, IV. 77. 
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Laertli Diogenə görə, Anaxars saqa və hellin həyat tərzi, adətləri 
haqqında yazmışdır, onun hərb sənətinə aid səkkiz yüz şeiri vardır. Sər-
bəst nitqilə fərqlənən bu aqil «saqasayağı deyimlərin» yaranmasına da 
təkan vermişdir. Diogen özünün «Məşhur filosofların həyatı və fikri» adlı 
əsərində «Skit Anaxars» adlı ayrıca bölmə verib, onun həyatı, səyahəti və 
kəlamları barədə danışmış, konkret detalları qələmə almışdır. Bu yazara 
görə, Anaxars Qnurun (Qonur) oğludur, Kaduid (başqa qaynaqlara görə 
Savlı) adlı saqa elbəyinin qardaşıdır. Anası yunan qızı olduğundan saqa 
dililə bərabər yunan dilini də yaxşı bilirdi. Anaxars 594-cü ildə Afinaya 
gəlib, dövrünün məşhur filosofu Solon ilə görüşmüşdür. Bu görüşü və 
ilk tanışlığı geniş təsvir edəndən sonra Diogen qeyd edir ki, bizdə, yəni 
hellinlərdə onun şərəfinə belə bir epiqrama vardır:  

«Anaxars uzun səyahətdən sonra Skitiyaya döndü və soydaş-
larını hellin adəti ilə yaşamağa çağırdı, lakin hələ sözünü qurtar-
mamış lələkli ox onu ölümsüzlüyə apardı».  
Herodot isə saqaların yabançı gələnəklərə qarşı qısqanc olduğunu 

geniş detallarla təsvir edir. O göstərir ki, xeyli vaxt keçəndən sonra Ana-
xarsın müsibəti saqa elbəyi Səkilin də başına gəldi. Onun da anası əcnəbi 
qızı olduğundan hellinsayağı ibadətə meyl etmiş və qardaşı Oktama-şad 
tərəfindən öldürülmüşdür. Herodot qeyd edir ki, vaxtilə Anaxars da ata 
yurduna dönərkən vaxtaşırı Ağaclıq bölgəsinə gedib orada əcnəbi dininə 
uyğun ibadət edirmiş. Bunu görən yurddaşlarından biri saqa hökmdarı 
Savlıya xəbər verir, o da qardaşı Anaxarsı ibadət üstündəcə oxla vurub 
öldürür. Bu təsvirdən sonra tarixçi bunu yazır:  

«Bugün Anaxarsı sorsanız, skitlər belə adam tanımadıqlarını deyər, 
çünki o, yurdunu buraxıb getmiş, getdiyi yerdən yabançı gələ-
nəklər gətirmişdir. Ariapeythanın (saqa hökmdarı) təmsilçisi Tim-
nedən eşitdiyimə görə, Anaxars skit çarı İdanthirsin əmisi və 
Qnurun oğlu, Likin nəvəsi, Sparqapitin nəticəsi idi. Əgər Anaxars 
gerçəkdən bu xanədandan isə, o zaman onu qardaşı öldürmüşdür, 
zira İdanthirs Savlının oğlu idi və Anaxarsı öldürən də bu Savlı 
idi».686   

                                                 
686  Herodot, IV. 76. 
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məclisə gələn Fales görür ki, tiranın qızı Yevmetida eyvanda oturmuş 
Anaxarsın başını barmaqları ilə darayır. Fales deyir: «Çox yaxşı, ona sığal 
ver ki, əziz qonağımızın sifəti bizə qorxunc və qəzəbli görünməsin».  

Falesdən soruşanda ki, bu qız nə üçün Anaxarsa belə nəvaziş göstə-
rir? Fales belə izah edir: «Anaxars sağlam düşüncəli, dünyagörmüş adamdır 
və bu qıza Skitiyada adamların nə yeməsi, xəstəliklərin necə sağaldılması 
barədə həvəslə bilgi verir; indi də mənə elə gəlir ki, onu əzizləyib, sığal-
layır, həm də onun söylədiklərini eşidib, öyrənir».  

Plutarx məclisdə olan söhbətləri, ev-ailə mövzusundakı mübahisədə 
Ezopun atmacasına ağıllı cavab verən Anaxarsın yorumunu, ruhun tanrı ilə 
insanlar arasında vasitə olmasına aid fəlsəfi görüşlərini, əslində tanrı, ruh 
və varlıq haqqında türk tanrıçılq dinigörüşü Anaxarsın dililə belə verir:  

«Tanrı öz iradəsini od, su, külək, bulud, yağış kimi vasitələrlə gerçəkləş-
dirirsə, birini xilas edib, doydurur, digərini məhv edirsə, onda digər canlıların 
mövcudluğunu onun iradəsindən kənar təsəvvür edilməsi qəribə olardı. Ən ger-
çəyisə onların tanrı qüdrətindən asılı olub, ona xidmət etdiyini, tanrının istəyinə 
uyğun hərəkətə gəldiyini düşünmək olar, necə ki, yay saqanın, lira və fleyta da 
hellinin istəyinə uyğun cavab verir».690 

Əksər yazarlar Anaxarsın saqa elbəyi Qnurun oğlu olduğunu qeyd 
etmişlər, lakin uzun müddət Afinada yaşamış Samosatlı Lukian (II əsr) 
özünün «Skit və ya qonaq» adlı hekayəsində Anaxarsdan əvvəl Afinaya 
gələn digər bir saqadan - Toksardan bəhs edir və yazır ki, bu saqa vətə-
ninə qayıtmamışdı, Afinada ölmüşdü. Ölümündən sonra onun qəbri afi-
nalılar üçün ziyarətgaha çevrilmişdi. Lukian yazır ki, Anaxars Afinaya 
gələndə Toksar hələ sağ idi və bunlar təsadüfən görüşəndə Toksar öz 
həmyerlisi şahzadə Anaxarsı tanıyır və saqa dilində soruşur: «Davketin 
oğlu Anaxars, sənmisən?» 691  

Göründüyü kimi, Lukian Anaxarsın atasını Davket adlandırır. Ulu 
saqa filosofunun qardaşı bir yerdə Savlı, digər yerdə Kaduid adlanır və ya 
atasının adı Qnur və Davket şəklində verilir ki, bunların dəqiqləşdirilməsi 
üçün ayrıca tədqiqata ehtiyac vardır.  
                                                 
690  Eyni qaynaq, 261. 
691  Скифы, 1992, 229; Lukian «Anaxarsis və ya gimnasiyalar haqqında» adlı yazısında 
Anaxarsın Solonla söhbətini də verir. 
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Batıda isə bu türk bilgəsini yaxşı tanıyırdılar. O, fəlsəfə elmini öy-
rənmək üçün öncə Solonun tələbəsi olmuş, az sonra isə məşhurlaşmışdır. 
Anaxarsın həyatı və yaradıcılığı barədə Herodot, Platon, Strabon, Plutarx, 
Laertli Diogen kimi onlarla dahi öz əsərində məlumat verir. Anaxars kimi 
öz sadəliyi, təvəzökarlığı və ədalətli olması ilə seçilən saqa aydınlarının 
yunanlar tərəfindən hörmətlə qarşılandığını vurğulayan Strabon saqa boy-
larının sadə həyat tərzindən danışarkən özündən əvvəlki müəlliflərdən bu 
sitatı gətirir: «Anaxarsı müdrik adlandıran Efor deyir ki, o, saqa boyundan 
idi, ağlına və saf  əxlaqına görə Yeddi Müdrikdən biri sayılırdı».688 

Anaxarsın fəlsəfi görüşləri, didaktik fikirləri, müdrik kəlamları, 
zərb-məsələ çevrilmiş deyimləri və elmi əsərləri barədə xeyli məlumat 
vardır. Onun əsərləri bizə gəlib çatmasa da, antik yazarların əsərlərində 
onun yaradıcılığından bəzi iqtibaslar vardır. Nə yazıq ki, Azərbaycan fəl-
səfi fikir tarixindən bəhs edən alimlər xalqımızın soykökündə dayanan 
saqaların bu ulu filosofundan xəbərsizdilər.  

Hellinlilərin Anaxarsa olan böyk hörməti Siciliyalı Diodorun yazdı-
ğı «Kitabxana» əsərində bariz şəkildədir. Yazar Lidiya hökmdarı Krezin 
qonağı olan müdriklərdən Biantın, Solonun, Pittakın, Anaxarsın söhbətlə-
rini «Anaxars Krezin yanında» başlığı altında verir və göstərir ki, qonaq-
lıqda Krez ilk müraciəti müdriklərin yaşlısı (ağsaqqalı) Anaxarsa edir. İlk 
dəfə «Ümumdünya tarixi» əsərini yazmış Efor da Anaxarsı yüksək qiymət-
ləndirmiş, ikidişli lövbəri, yanar qovu, fırlanan dulusçu çarxını onun kəşfi 
kimi vermişdir. Əlbəttə, bu kəşflər Anaxarsdan xeyli qabaq Hellində bəlli 
idi, Strabon da yazır ki, bu saqa müdrikinin qeyri-adi təmkininə və ağlına 
söz yoxdur, lakin həmin dulusçu aləti hələ Homerin əsərində təsvir olun-
duğundan onun kəşfini Anaxarsla bağlamaq düzgün deyildir. Ola bilsin ki, 
Efor həmin kəşflərin Anaxars tərəfindən Afinada saqasayağı təkmilləşdi-
rilməsini demək istəmişdir.  

Plutarx özünün məşhur «Süfrə başında söhbətlər» əsərinin «Yeddi 
aqilin ziyafəti» bölməsində Anaxarsın hazırcavablığını maraqlı detallarla, 
Ezop kimi çoxbilmiş bir aqilin atmacalarına ağıllı cavablarını məhəbbətlə 
təsvir etmişdir.689 Korinf tiranı Periandrın (m.ö. 677-585) təşkil etdiyi 
                                                 
688  Strabon, VI. 3. 9. 
689  Плутарх, 1990, 244. 
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hər halda antik çağ yazarlarının diqqətindən kənarda qalmamışdır. Bu saqa 
böyükləri haqqında əldə edilən bilgilər artdıqca saqaların tarixinə işıq tutan 
bəlgələr də çoxalır. 

«Toksarid və ya dostluq» adlı yazıda Lukian Samosatlı (125-190) 
göstərir ki, elbəy ailəsindən olan Anaxarsdan fərqli olaraq, Toksar (və ya 
Toksarid) sadə xalqın içindən çıxmışdı. Bacarığı ilə seçilən bu sadə, lakin 
kübar təbiətli skit Afinaya gəlib fəlsəfə elmini öyrənirdi. Lukian skitlərdə 
dostluğa böyük dəyər verildiyini təsvir etmək üçün Saqa elindən gəlmiş 
Toksarla yunan Mnesippin söhbətini verir. Əslində, Toksarın söylədiyi 
hekayə Lukianın ilk qələmə aldığı «Oğuznamə» boylarından biridir.  

Toksar söyləyir ki, skitlərdə dostluq, qardaşlaşma gələnəyinin özəl 
ritualı vardır, dostluğu hər şeydən üstün tutan skitlər bu gələnəyi himayə 
edən iyələri də Korak adlandırır, bu adın yunan dilində tərcüməsi dostluğu 
qoruyan «tanrı» (əslində «iyə») anlamındadır. Sözünə davam edən Toksar 
dostluq haqqında örnək üçün bir-iki qısa olaydan bəhs edir və özünün 
də «iştirak etdiyi» uzun bir hekayə danışır. Bu hekayənin qısa məzmunu 
belədir: 692 

 Arsakom Bospor kralının qızı Mazay xatuna vurulur. Qızı istəməyə 
gedəndə ondan var-dövlətini soruşurlar. «Arabalarım, davar sürüm yox-
dur, iki dostum var» deyən Arsakoma gülüb, onu ələ salırlar, qızı başqa 
bir ölkədən gələn varlıya verirlər. Həmin dəliqanlı skit yurduna dönüb bu 
olayı dostlarına danışır və təhqir olunduğunu söyləyir. Dostlarından biri 
Bospora gedib kralı öldürür, o biri də qızın dalınca gedib onu Arsakoma 
qaytarır.  

Toksarın dilindən verilən hekayə skitlərdə dostluğu tərənnüm edən 
bir qəhrəmanlıq dastanıdır. Süjet boyunca skitlərin etnoqrafik adətlərilə 
dəyişən olayların Arsakomun qələbəsilə başa çatması çox maraqlı detal-
larla verilir. Özəlliklə, dostları yola düşəndən sonra Arsakomun el adətilə 
öz ətrafına döyüşçülər toplaması səhnəsi klassik bir etnoqrafik səhnədir. 
Dış-Oğuz boyları içində yaranmış bu hekayə Saqa (skit) - türk eposunun 
bir qolu kimi diqqəti çəkır, həm də öyrənilməsi üçün türk folklorçularının 
yolunu gözləyir.  

                                                 
692 АИОСК, 1990, 137-145. 
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Anaxars haqqında latın yazarlarından L.A.Seneka «Lutsiliyə əxlaqi 
məktublar» adlı əsərində bu filosofun kəşfindən bəhs edir. Romalı olsa da, 
yunanca yazan Klavdi Elian isə özünün «Müxtəlif hekayələr» adlı əsərin-
də yazır: «Skitlər yalnız öz ölkələrində səyahət edirlər, Anaxars isə müdrik 
insan olduğu üçün bu gələnəyi pozub Elladaya səfər etdi, Solonu heyran 
qoydu» (V. 7).  

Anaxarsdan danışarkən, onun məşhur sözlərindən heç olmasa, bir-
ikisini xatırlatmaq yerinə düşər. O, «Afinalılara» adlı məktubunda deyir:  

«Siz mənim nitqimə gülürsünüz ki, yunan hərflərini (səslərini) düz-
gün tələffüz edə bilmirəm. Anaxars afinalıların içində, afinalılar da saqa-
ların içində səlis danışmır. İnsanları bir-birindən ayıran onların dili yox, 
düşüncəsidir, necə ki, bir hellin digərindən ağlı, fikri ilə fərqlənir».  

Anaxars «Medoka» adlı digər bir məktubunda göstərir ki, «Mənəvi 
kasıblığın ən bariz göstəricisi paxıllıq və qorxu hissidir». Deyirlər ki, Ana-
xars gəminin hazırlandığı ağacın qalınlığına baxıb demişdir: 

 - Dənizdə həyatla ölüm arasında məsafə ölçüsü dörd barmaqdır.  
Ondan soruşanda ki, ən təhlükəsiz gəmi hansıdır? Demişdir: 
- Sahilə çıxarılan gəmi. 
Anaxarsdan soruşanda ki, sərxoşa çevrilməmək üçün nə etmək la-

zımdır? Demişdir: 
- Sərxoşun halını göz önünə gətirmək. 
Qədim dünya filosofları içindən seçilən «Yedi müdrik» sırasında 

şərəfli yer tutan bu qərib filosofun fəlsəfi fikirləri ilə yanaşı, onun faciəsi 
də tədqiq olunmağa layiqdir. Belə ki, türk törəsini pozduğu üçün öldürü-
lən bu bilgə (filosof) haqqında yazıçılarımız gözəl bir tarixi roman yaza 
bilər və bundan baxımlı tarixi damatik film də alınar. 

Anaxarsdan öncə hiperboreyalı Abar (Abaris) və Toksar adlı saqa  
aydınları da Yunan ölkəsində olmuşlar. Onların haqqında isə özəl araşdır-
ma aparmağa böyük ehtiyac vardır. Doğrudur, bilgə Abar haqqında yunan 
qaynaqları yalnız mifik rəvayətlər verir, lakin həmin qaynaqlar Anaxarsla 
eyni şağda, m.ö.VI əsrdə yaşamış Toksardan tarixi şəxsiyət kimi bəhs edir. 
Bu baxımdan, Toksar bəyin soyu, onun Yunan ölkəsinə getməsinin səbəbi 
və oradakı durumu diqqəti çəkir. Toksar Anaxars kimi məşhurlaşmasa da, 
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Başqa-başqa ölkələrdə yaşayan bir neçə alim bir-birindən xəbərsiz 
olaraq Pazırıqda ortaya çıxan xalının Türkmənistan, Azərbaycan və Ana-
doluda geniş yayılmış oğuz-türkmən xalıları ilə eyni tipdə olması haqqında 
eyni qənaətə gəlmişlər.694 Ancaq bu xalının hansı bölgədə və hansı xalqa 
məxsus xalçaçıların toxuması üzərində mübahisə hələ də davam edir,  mü-
bahisəyə qoşulanlar sırasında isə uzmanlarla yanaşı, qədim tarixdən və 
xalçaçılıq sənətindən xəbəri olmayan həvəskarlar vardır, ona görə vaxta-
şırı gündəmə gələn polemika göstərilən problemlərin çözümünə yardım 
etməkdənsə, onlara daha da dolaşıq, gerçəklikdən uzaq fantastik yorumlar 
yükləyir.  

Azər-türkmən xalıları ilə arasındakı tipoloji yaxınlıqla bərabər, to-
xunma üsulu, eyni naxışlar, eyni boyaq çalarları, üzərindəki kompozisiya-
nın verdiyi anlam və bilgi baxımından Pazırıq xalısını öğuz-türkmən xalısı 
saymaq gərəkdiyi halda, onu pers və ya hay xalqlarına aid etmək cəhdləri 
davam etməkdədir. Belə ki, bu xalını türklərə bağlayanlar da və onu türk 
xalısı saymayanlar da «türklərin atayurdu Altay yörələridir» kimi yanlış 
arqumentə əsaslanırlar: birincilər xalının toxunma yerini Azərbaycandan 
uzaqlaşdırır, ikincilər isə xalını görkəminə və toxunma üsuluna görə İra-
nın quzeyində (Azərbaycanda) toxunduğunu, lakin o çağda türklərin bura-
dan çox uzaqlarda olduğunu yazır. Göründüyü kimi, həm türkçülər, həm 
də anti-türkçülər xalının Azərbaycan türkləri tərəfindən toxunduğunu bir-
başa və dolayı yolla inkar edirlər ki, bu da hər iki tərəfin Urmu teoriyasın-
dan xəbərsiz olduğunu göstərir, halbuki, Urmu teoriyasına görə, türklə-
rin Atayurdu Azərbaycanı da içinə alan Ön Asiyadır və m.ö. IV-II minil-
lərdə buradan doğuya iki böyük köç olmuşdur, Altaya da türklər buradan 
getmişlər. Sonralar isə saqa-qamər və oğuz-səlcuq boyları içindən bəzi 
geriqayıtmalar olmuşdur. Bu baxımdan, Urmu teoriyasını gözönünə alıb, 
Pazırıq xalısının toxunma yerini və kimlər tərəfindən toxunduğunu xalının 
«öz dili» ilə müəyən etmək mümkündür. 
                                                 
694 Türkmənistanda (Bekmıradov A. Andalıp həm oquznaməçilik dəbi. Aşqabad, 1987; 
Türkiyədə (Kırzıoğlu N. Altaylardan Tunaboyuna. Türk dünyasında ortak motifler. Ankara, 
1995); Almaniyada (Tekçe F. Altaylardan bir halının öyküsü. 1993); Azərbaycanda 
(Ağasıoğlu. Pazırıq xalçası haqqında məqalələri bu kitab və dərgilərdə: «Xəzər» toplu-
su, 1990, №4, 12; «Azər xalqı», 2000//2005, 118-123; «Kimlik» elmi-ictimai dərgi, 2010, 
sentyabr, №5, 71-76; «Füyuzat» dərgisi, 2008, №1 (39), 16-22; «Азербайджан и азер-
байджанцы», Президиум НАН Азербайджана, 2008, №1-4). 
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Əlavə 2. 
«PAZIRIQ XALÇASI» (2500 ILLIK TÜRK XALÇASI) 

Keçən əsrin ortalarında Altayda yerli türklərin Pazırıq (Basırıq) 
dediyi yerdə qazıntı aparan S.İ. Rudenko və başqa rus arxeoloqları qədim 
kurqandan hamını heyrətə salan əşyalar aşkar etdilər.693 Saqa boylarına 
məxsus bu sənət əsərləri içərisində salamat qalmış və rəngini itirməmiş bir 
xalça da vardı. «Pazırıq xalçası» adı ilə bugün Ermitajda saxlanan xalının 
yaşı m.ö.V əsrə aid edilir, çünki mütəxəssislərin rəyinə görə xalının tapıl-
dığı kurqanda aşkar olunan digər əşyaların analizi onların 2500 il əvvəl bu 
kurqanaltı basırığa qoyulduğunu göstərir. 
Həmin qədim xalının salamat qalmasının 
səbəbi kurqanın quruluşu və vaxtilə məzarın 
dibinə sızan suyun buz bağlaması ilə xalça-
nın buzun içində qalması idi. 183 x 200 sm 
ölçüdə olan dünya şöhrətli bu xalının to-
xunma yeri, üzərindəki naxışların, qrifon, 
at və maralların, ortadakı çərçivədə 24 xananın anlamı bir çox alimin təd-
qiqat mövzusu olmuşdur. Uzmanların əksəri  burada verilən simvolların 
saqa (skit) sənət əsərlərindəki «añ yöntəmi» ilə üst-üstə düşən və ayrılan 
cəhətlərinə toxunmuşlar. Ermitajda 1960-cı illərdən şüşə arxasında saxla-
nan xalının toxunma üsulu haqqında da müxtəlif fikirlər vardır: bəziləri 
onu simmetrik ilmikli, bəziləri də bukle (bükmə, dolama, sarma, lülə) üsulu 
ilə toxunduğunu qeyd edir.  

                                                 
693  Руденко, 1961. 
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Hunların batıya axınına qədər saqa boyları sonralar «Qıpçaq çölü» 
adlanacaq Azaq dənizindən Altaya qədər uzanan bozqırda yarımköçəri elat 
yaşamını davam etdirmişlər. Vaxtilə xalı ticarəti ilə məşğul olmuş məşhur 
xalçaşünas alman alimi Ulrix Şürman «Pazırıq, mənşəyi və yozumu» 
adlı kitabında Pazırıq kurqanının m.ö.V əsrdə batıdan Çinə qədər uzanan 
İpək yoluna və ucsuz-bucaqsız bozqırlara nəzarət edən önəmli bir skit (saqa) 
kralına aid olduğunu qeyd edir.695  

Son vaxtlar Altayda arxeoloji qazıntılar aparan arxeoloqlar belə ya-
zırlar: «Guman etmək olar ki, Pazırıq basırıqlarında tapılan əşyalarla Al-
taya yerli kultura aidiyatı olmayan yeni əhali gəlmişdir (yada salırıq ki, 
dendroxronoloji metod vasitəsilə əldə edilmiş son göstəricilərə görə, Pa-
zırıq kurqanları, Ukokun bütün basırıqları otuz ildən bir az artıq mövcud 
olmuşdur), bu əşyalar bir-iki nəslə aid olub onlarla birlikdə o biri dünyaya 
getmişdir».696  

Ümumiyətlə Pazırıq kurqanlarından çıxan geyim-gecim, pal-paltar 
və xalı-xalçaların böyük bir qismini m.ö. I minilin ortalarında Ön Asiya-
dan Altaya köçən saqalara aid edirlər və bu baxış Altay teoriyasına  uyğun-
dur. Həmin kurqanların tədqiqatçıları buradakı naxışların və simvolikanın 
Urartu, Mada çağında Van-Urmu hövzələrində görünən naxışların davamı 
olduğunu yazırlar.697 Saqa (skit) adı altında müxtəlif xalqlar vardı, ancaq 
                                                 
695  Schürmann, 1983; Bu kitabdakı görüşləri haqqında U. Şürman Nyu-York şəhərində 
(1982, sentyabr) Erməni Xalı Cəmiyətinin (Armenien Rug Society) təşkil etdiyi simpozi-
umda da məruzə etmişdir. 
696  Полосьмак - Баркова, 2005, 131. 
697  Eyni qaynaq. 
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Xalçanın tapıldığı kurqanda saqa elbəyi (hökmdarı) basdırılması 
fikri irəli sürülmüş və bu bunu əksər araşdırıcılar qəbul etmişlər, belə ki, 
kurqanın möhtəşəmliyi, oradakı əşyaların zənginliyi və xalçanın üzərin-
dəki simvollar həmin fikri təsdiqləyir. Kurqanın (m.ö.V-IV əsr) aid olduğu 
tarixdə yarımköçəri heyvandar saqa boyları Azov dənizindən Altayacan 
olan ərazilərdə müxtəlif dövlətlər qurmuşdular. Belə durum doğu və batı 
qollara ayrılan hunlar və sonralar Göytürk xaqanlığı çağlarında da davam 
etmişdir.   

Quzey Qafqaz üzərindən m.ö.VII əsrin əvvələrində Azərbaycana 
qayıdan bəzi saqa boyları indiki Ermənistanı da içinə alan və Dərbənddən 
Urmu gölünə qədər uzanan bir ərazidə (qədim Azərbaycanda) çox qüd-
rətli bir dövlət qurmuşlar. Antik çağ yazarları burada oturan Saqa elbəylə-
rinin qonşu ölkələrdən vergi, bac-xərac aldığını, bəzən uzaq ellərə yürüş 
etdiklərini, hətta Misirəcən getdiklərini yazmışlar. Buradakı saqa elbəylə-
rindən biri də haqqında 
əfsanələr yaranmış məş-
hur Alp Ər Tunqa (Əf-
rasiyab) idi. Urmu gölü 
yaxınlığında öldürülən 
türk başbuğunun yas tö-
rənində yazılmış «Tun-
qa Alp Ər öldümü?» de-
yimilə başlanan ağıtı XI 
əsrdə M. Kaşgari «Türk 
dilləri lüğəti» bitiyində 
də yad etmişdir. 

 Alban dövlətindən iki əsr öncə Azərbaycanda Saqa dövlətini quran 
boylar, əslində, dış-oğuzlar idi və Dədə Qorqud boylarında gördüyümüz  
«Qalın Oğuz Eli» dövlətini quzeydən qayıdan həmin dış-oğuzlar burada 
olan soydaşları iç-oğuzlarla birlikdə qurmuşdular. Saqa elinin adı son dəfə 
m.ö.VI əsrin əvvəlində, 593-də Tövratda çəkilir. Artıq bu çağlarda saqa 
boylarının bir hissəsi Azərbaycandan çıxıb Azov yaxasına qayıtmışdı və 
orada sonralar böyük Saqa (Skitiya) dövləti qurmuşdular. Orada elbəyləri 
Qonur, Savlı, Ata kimi türk adları daşıyan saqalar hunların gəlişinə qədər 
Avropadan Altayacan müxtəlif bölgələrdə hegemon mövqedə idilər.  
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Pazırıq xalısında başqa bölgələrin oğuz-türkmən xalıları ilə müqa-
yisədə daha çox Şirvan-Qarabağ xalçaçılarının nəfəsi duyulur. Qarabağ 
qədimdən xalça sənətinin mərkəzlərindən idi və bu gələnək günümüzə 
qədər davam etmişdir. X əsrdə əl-Müqəddəsi yazırdı ki, «misli olmayan» 
xalçalar Qarabağda toxunub Bərdə bazarında satılır. Burada Saqa və sonra 
minil davam edən Alban elində görünən çoxlu türk boylarından birinin 
Altayda türk adətinə görə bir il sonra dəfn olunacaq saqa elbəyinin yas 
törəni üçün sifarişlə Pazırıq xalısını toxuması doğal idi.   

Azərbaycanda Saqa elinin (dövlətinin) yerində m.ö. IV əsrin sonla-
rında qurulan Alban (Aran) elində saqalardan qalma çoxlu türk boyları 
vardı, dövlət qurumunda öndərlik edən alban//aran boyları da bunlardan 
idi. Vaxtilə Part (Parfiya) dövlətini quran Ərsaqlar Türkmənistanda hələ 
də izi qalan albanlarla eyni soydan gəlirdi, belə ki, uzun müddət Alban 
elində hakimiyətdə olan Ərsaq soyu da partların prototürkmən qolundan 
idi və Novosibirsk vilayətində baraba türklərinə aid Arsaklı adında kənd 
olması göstərir ki, doğuya da onlardan köçənlər olmuşdur.702 Ona görə də, 
qədim hay tarixçisi M. Xorenatsinin ərsaqları «kantura oğulları» sayması, 
Kesariyalı Prokopinin «Qoy heç kim düşünməsin ki, Arsakidlər erməni 

                                                 
702  Радлов, 1989, 116. 
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Azərbaycanda dövlət quran saqa boyu oğuz türkləri idilər, çünki antik çağ 
yazarlarının qələmə aldığı elbəyi saqaların (basileyi skuthai) soy şəcərə-
sində və mifologiyasında keçən adlar oğuz türkcəsində olub, Oğuznamə-
lərdə də təkrar edilir.698  

Beləliklə, m.ö.VII əsrdə Quzey Azərbaycanda hakimiyətdə olan sa-
qa (oğuz) boyları buradakı xalçaçılıq sənətinin və xalçalar üzərində yabanı 
heyvanların stilizə olunmuş saqa boylarına aid «añ yöntəmi» gələnəyinin 
inkişafına təkan vermişdir. Bu baxımdan, Altayda ölən saqa elbəyinin 
dəfnində istifadə edilən Pazırıq xalısının m.ö.V və ya IV əsrdə Qarabağda 
toxunduğunu irəli sürən xalçaşünaslar haqlıdır. Lakin bəzi alman alimlə-
rinin (Ulrix Şürman, Volkmar Gantshorn) bu xalını Qarabağ ermənilərinə 
(haylara) aid olduğunu yazması isə bilimdışı yorumdur. «Bu xalının hay 
və ya pers xalçaçıları tərəfindən toxunması» kimi elmi gerçəklikdən uzaq 
olan yanlış fikirə aşağıda qayıdacağıq, hələlik xalının toxunm yeri, toxun-
ma üsulu, «dili» və başqa görüntü atributları üzərində dayanmaq gərəkir. 

Toxunma yeri. Azərbaycanda toxuculuq tarixi qədim olduğu kimi, 
qoyunçuluğun yarandığı bu bölgədə xalı-xalça toxuma sənəti də qədim 
çağlarda ortaya çıxmışdır. Belə ki, Güney Azərbaycanın Maku bölgəsində 
tapılan m.ö. II minilliyə aid gil fiqur üzərindəki yaraşıqlı xalı şəkili alim-
lərin diqqətini çəlb etmişdir.699 Türkmənistanın güney-batısında Sumbar 
qazıntısında m.ö. XIV əsrə aid xalça iplərini kəsən qayçı tapılmışdır.700 
Maku xalça sənətinin varlığını göstərən bəlgənin m.ö. II minilliyə aid 
olduğunu vurğulayan xalçaşünas K.Əliyeva doğru olaraq göstərir ki, asim-
metrik düyünün daha bəsit və kobud forması olan lulubaf düyünü tarixi 
qaynaqlarda adı m.ö. III minildən bəlli olan Azərbaycanın qədim lulu 
boyları ilə bağlıdır.701 Xalı toxuma diqqət, bacarıq və hövsələ tələb edən 
çətin bir sənətdir. Türkmən atasözündə belə deyilir: «Xalı dokamak iññe 
bilen quyı qazan yalı» (Xalı toxumaq iynə ilə quyu qazmaqdır). Təbriz 
xalçaçılıq məktəbinin tarixi uzaq keçmişə dayandığı kimi, Qarabağın özü-
nəməxsus xalı-xalça gələnəyi də qədim çağlarda yaranmışdı.   

                                                 
698  Azərbaycana qayıdan dış-oğuzların Saqa dövləti  üçün bax: Ağasıoğlu, 2006. 
699  Руденко, 1961, 30. 
700  Хлопин, 1992, 50-61. 
701  Алиева, 1999, 8-10. 
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Tanınmış xalçaşünas Lətif Kərimov Azərbaycanda xovlu xalçaların 
iki üsulla, xovsuz xalçalarınsa  yeddi tür texnologiya ilə toxunduğunu qeyd 
edir.705 Altayda Başadar kurqanından çıxan xalı asimmetrik düyünlədir və 
bunu yerli türklər toxuya bilərdi, ancaq orada əldə olunan başqa xalılar da 
göstərir ki, orada Pazırıq xalısının toxunmasında istifadə olunan üsul olma-
mışdır. Bu xalının bukle üsulu ilə toxunduğunu yazan məşhur xalçaşünas 
alim Prof. Kurt Erdman «İlmikli şərq xalısı» adlı əsərində bunu Noppen 
türü adlandıraraq yazır: «Bu cür toxumada çözgü teli (arış) arasından keçi-
rilən atqı ipliyi (arğac) 
həm də çözgü üzərinə 
yerləşdirilmiş incə çu-
buqlara da sarılır. Çu-
buqları çəkəndə Nop-
pen türü alınır və artıq 
ortadan yarılanda ilmik-
li xalının xovuna bən-
zər görüntü yaranır».706 

S.İ. Rudenko xalıda hər 1 dm2 sahədə 3600 düyün olduğunu qeyd 
edir; eyni görüşdə olan N. Görgüna-Kırzıoğlu da xalının gördeş (türk) 
düyünü ilə toxunduğunu yazır.707 Ancaq Kurt Erdman kimi Fuat Tekçə də 
ilmikli toxumada yun iplə bu qədər düyün vurulmasını mümkün saymır. 

Boya. Azərbaycanda qədim çağlardan bitki yarpağı və kökündən 
təbii boya hazırlanması gələnəyi vardı. Haqqında danışdığımız xalının 
toxunduğu çağda yaşamış tarixçi Herodot Qafqazda yarpağını əzib suda 
qarışdıranda boya alınan ağac növü olduğunu yazır və özəlliklə bu boya-
nın solmadığını, hopduğu parça yuyulanda itmədiyini vurğulayırdı.708 Bu 
gələnəyin Azərbaycanda bugün də davam etməsi bəllidir, hətta hər bölgə-
nin özünəməxsus rəng çalarına üstünlük verməsi və bunun üçün müəyən 
bitkilərdən boyaq alma gələnəyi vardır.  

                                                 
705  Kərimov, 1985, 10. 
706  Erdmann, 1955; (Geniş məlumat üçün bax: Tekçe F. 1993, 32-35 və Erdmann, 1977). 
707  Руденко, 1961; Kırzıoğlu, 1995, 28; Tekçe, 1993, 30-33. 
708  Herodot, I. 203. 
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(hay) soyludur» -  deməsi Ərsaq (Artsaq) adını haylara bağlamaq istəyən-
lərə tutarlı cavabdır və bunun əksini söyləməyə imkan vermir.703  

Alban çağında Sakasena bölgəsi saqaların adı ilə bağlı idi. Şaqan, 
Şəki, Pir-Saqat və çoxlu Sahatlı yer adları həmin atlı saqalardan qalma-
dır. Qarabağdakı Bərdə adı isə saqaların bir qolu olan bardı (partı//part) 
boyunun adı ilə ortaya çıxmışdı. İki minil öncə Pompey Troq yazırdı ki, 
indi Doğuda hökmranlıq edən partlar saqa (skit) qaçqınlarındandır, bu, 
«onların adında da görünür, belə ki, skit dilində pardı sözü qaçqınları bil-
dirir».704  

Aral gölündəki quzey adalardan biri bugün də «gedər-gəlməz» anla-
mında Barsa-kelmes adlanır. Göründüyü kimi, antik çağ yazarının bəhs et-
diyi bartı//partı etnonimi buradakı bar- feilinin bartı (getdi) formfsıdır və 
beləliklə, Qarabağ və ətraf bölgələrdə görünən qıpçaq, qarqar, kəngər, gö-
gər, dondar, bulqar, subar boyları ilə yanaşı part, ərsaq kimi prototürkmən 
boylarının da olması oğuz-türkmən mənşəli Pazırıq xalısının burada toxun-
ması ehtimalını qüvvətləndirir, həm də xalının toxunduğu çağda türklərin 
Azərbaycanda olmadığını düşünənlərin gerçək tarixdən xəbərsiz olduqla-
rını açıq göstərir.  

Toxunma üsulu. Bu xalının zahiri görünüşü ilmikli-xovlu xalça-
lara bənzədiyi üçün əvvəllər onun gördes ilmiyi (simmetrik, türk, güllabi 
ilmə) üsulunda toxunduğu güman edilirdi. Doğrudur, bu üsuldan Quba, 
Qarabağ, Şirvan xalçalarında geniş istifadə olunur, lakin Pazırıq xalısının 
sonrakı tədqiqi (K. Erdman, F.Tekçe və b.) göstərdi ki, o, bukle (Noppen) 
üsulunda toxunmuş xovsuz xalıdır.  

                                                 
703  Хоренаци, 1858, II. 1; Прокопий Кесарийский, (III. 1.6), ВДИ, №4, 1939. 
704  История Узбекистана в источниках. Ташкент, 1984, 154-155. 
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Qrifonlar. Xalının ən kənar bölməsi olan zolaqda (1) və orta bölmə 
(6) ilə marallar arasındakı zolaqda (5) yerləşən qrifonlar saqa añ üslubun-
da gördüyümüz dördayaqlı heyvan bədənli, quş başlı, quş qanadlı yırtıcı 
yaratıq şəklində verilmişdir. Qanadlarını və 
quyruğunu yuxarı qaldırıb geriyə baxan qri-
fonlar Ön Asiya təsviri sənətində geniş işlən-
mişdir. Buradan batıya və doğuya aparılan 
añ stili sırasında qrifonlar mühüm yer tutur, 
Altayda və İtaliyada ortaya çıxan qrifon şə-
killərinin bənzərliyi bunu aydın göstərir. Qanatlı añ şəkilləri qədim türk 
mifoloji görüşü ilə sıx bağlıdır, hətta noqay xalqının milli bayrağında da 
qanatlı bozqurd yer almışdır.  

Atlar və atlılar. Xalının 2-ci bölümündə Qarabağ köhləni kimi 
aydın seçilən sağdan sola yönəlik 28 at vardır. Saqa-türk savaş atlarında 
olduğu kimi Pazırıq xalısındakı yalı kəsilib quyruğu düyünlənmiş atlar 
soldan sağa, maralların hərəkətinə tərs yöndə düzülmüşdür. 

Burada verilən Təbriz miniatür rəsmində, özəlliklə Şirvan xalçasında 
da atların quyruğu eyni formada düyünlənmişdir və göründüyü kimi, ara-
dan minillər ötsə də, Azərbaycanda xalça toxuyanlar belə kanonik düyün-
vurmanı saxlamışlar. 

Atların belinə atılmış cullar kiçik xalılar kimi diqqəti çəkir, belə ki, 
bunlar Pazırıq xalısının bəzəkləri içində saçaqlı kiçik xalılardır, onların 
da başqa naxışlarla yanaşı, daha çox qoçbuynuzu ornamentləri vardır. Bu 
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Qarabağ xalçaları al, qırmızı, qızılı sarı, mis rəngi, palıdı, mavi bo-
yaları və bu rənglərin çalarları ilə seçilir. Həmin rənglərdən Pazırıq xalı-
sında da istifadə olunması açıq 
görünür. Bu xalının 24-25 əsr-
dən sonra İran, Türkmənistan 
və Azərbaycanda toxunan kopi-
yalarında da boya uyğunluğu 
Qarabağ boya gələnəyilə aydın 
seçilir.  

Görkəm qurumu. Xalı-
da qıraqdan özəyə doğru içində 
müxtəlif şəkil, naxış olan beş 
zolaq (bardür) və bir orta bölü-
m (özək) vardır, görüntülərin 
düzümü isə bölmələr üzrə belədir: qrifonlar (1 və 5); atlar və atlılar (2); 
hun gülü  (3 və 6); marallar (4). Pazırıq xalısınin dilini açmaq üçün türk-
lərdə bu sadalanan varlıq və nəsnələrin simvolik anlamını, bütöv kompo-
zisiya içində daşıdığı informasiyanı xalıdakı şəkilli «məktubda» oxumaq  
gərəkir. 
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üçün də doğal görənəklərdəndir, belə ki, xalçaşünas professor Kübra Əli-
yeva «Təbriz xalça məktəbi» adlı kitabında bunun bir neçə örnəyini ver-
mişdir.710 Azərbaycan türklərinin mifologiyasında və folklorunda özəl 
yeri olan bu maralların qutsal sayılması da Pazırıq xalısı üzərində aparı-
lan araşdırmada diqqətə alınmalıdır.   

Hun gülü. Xalının orta bölümündə nilufər çiçəyinin günəş şüaları 
ilə çarpazlaşan yarpaqlarına bənzəyən səkkiz buçaqlı naxış vardır ki, buna 
hun nəsnələri üzərində olması nədənilə hun gülü də deyilir.  

Xalının orta (6) bölümündə 6 x 4 düzümü ilə 24 hun gülü vardır və 
atlarla marallar arasında yerləşən (3) bardürün içində də ortadakı naxışdan 
azacıq fərqlənən 69 hun 
gülü verilmişdir. Türkmən 
xalçalarında olduğu kimi, 
Azərbaycan xalçalarında 
da hun gülü çox işlənir, 
ayrı-ayrı ornament quru-
munda onun türlü vari-
antlarından geniş istifa-
də olunur.  

                                                 
710 Алиева, 1999, 187 (tablo XLII). 
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naxışlar təkcə Qarabağ xalı-xalçasında deyil, oğuz-türkman toxumaların-
da geniş işlənən ən sevimli ornamendir. Uzmanlar bu qoçbuynuzu naxış-
ların azər, türk, türkmən toxumalarında davam etdi-
yini sərgiləyən örnəklər vermişlər.709  

Xalıdakı saqa geyimli-başlıqlı atlıların bəzisı 
yüyən əlində atın üstündədir, bəziləri də atın sol yanı 
ilə irəli addımlayır. Atlar olan bardürdə (2) təkərə 
oxşayan iki kiçik səkkiz tinli damğa da vardır, sanki 
atların buradan başlanan hərəkət dövrəsi burada da 
qapanır, çünki elbəyin yas törəninə gətirilmiş quyru-
ğu düyünlü  atlar burada qurbanlıqdır.  

Marallar. Hun güllərilə qrifonlar arasındakı 
bölümdə (4) sağdan sola sıralanmış sakit durumda 
otlayan 24 xallı maral vardır. Pazırıq kurqanını açan 
S.İ.Rudenkodan tutmuş, son tədqiqatçılara qədər əksəri bu növ maralların 
(dama mesopotamica) İranın quzey-batısında olduğunu vurğulayırlar. 
Belə yazarların çoxu Azərbaycanın adını dilə gətirməsə də, İranın quzeyi 
Azərbaycan olduğunu hamı bilir.   

İndi qırmızı kitaba salınan bu maral növünün qədim çağlardan Azər-
baycanda olması bəllidir və bunu göstərən çoxlu bəlgələr var, belə ki, hələ 
3-4 minil öncə onların şəkili Gəmiqaya və Qobustan qayalarına həkk 
olunmuş, Saqa çağında onun fiquru Azərbaycanda tuncdan tökülmüşdür. 
Bu baxımdan, Pazırıq xalısında olan xallı maral Azərbaycan xalı-xalçası 
                                                 
709 Tekçe, 1993, 36, 142 (şəkil 4, 19);  Kırzıoğlu, 1995, 36-37. 
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Pazırıq xalısında hun gülü deyilən nilufər gülünün ləçəklərilə car-
pazlaşan günəş şüaları burada «qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya boylan-
ma» anlamını əks etdirən bəlgədir, çünki çay və göllərin dibində (qaran-
lıqda) bitən nilufərin uzantısı suyun üzünə çıxandan sonra çiçəkləyə bilir, 
ləçəklərisə qaranlıq düşəndə açılır. Hun (nilufər) gülünün bu özəlliyini 
vurğulayan F.Tekçe belə yazır: «Bəlkə də, bu 
nədənlə qədim misirdə ölüm, yeraltı və ölüm-
dən sonra yenidən dirilmə tanrısı Osirisin sim-
gəsi olmuşdur».712  

Bu türkmən xalısında olduğu kimi, Pazırıq xalısının da orta (6) bö-
lümündə 6 x 4 = 2 4 sayı ilə hun gülü verilmişdir. Oğuz eposlarına görə, 
Oğuz xanın 6 oğlu və hər oğ-
lundan 4 torunu olmuşdur, 24 
torunundan da 24 oğuz boyu 
törəmişdir.  

Pazırıq xalısı xaqanın 
ölümü ilə bu oğuz boylarının 
yas içində olmasını 24 hun gü-
lü ilə vermişdir. O biri dünya-
da yenidən doğulma bəlgəsi 
isə həmin anlamı bildirən hun 
gülü, kurqanaltı basırıq - «ev» 
loqoqramı ilə 3-cü bölmədə 
yer almışdır.   

Atlar olan ikinci bölmədə yuxarı sol tərəfdə iki təkər və ya səkkiz 
guşəli () ulduz işarəsi vardır. Ulrix Şürmana görə, yas törəni üçün toxu-
nan Qafqaz mənşəli xalıdakı səkkiz guşəli naxışın araba təkəri olduğunu 
basırıqdakı arabanın qalıqları göstərir. Bunlar əgər təkərdirsə, onda elbə-
yin araba ilə basdırılmasına işarə və bu araba ilə o biri dünyaya gedəcəyi-
nin simvoludur. Lakin xalıda araba şəkili olmadığı üçün bu versiya özünü 
doğrultmur. Bizcə, bu naxışlar təkər yox, səkkiz guşəli damğadırsa, onda 
bu damğanın hələ sumer çağından tanrı simvolu olub, dingir (tengri) kimi 
oxunan loqoqram saymaq olar. Ön Asiyada mixi yazıdan istifadə edən xalq-
                                                 
712 Tekçe, 1993, 99. 
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Xalıdakı simvollar. Xalı-xalça üzərində görünən güllər, naxışlar 
və damğalar özəl anlam daşıyan işarələrdir, bu işarələrin çözülməsi onu 
toxuyanın ilmələrlə nəyi anlatmaq istədiyini öyrənmək, iplərə vurduğu 
düyunlərlə «yazdığı məktubu» oxuya bilməkdir. Bu baxımdan, piktoqra-
fik (şəkilli) yazı olan Pazırıq xalısının dilini anlamaq üçün yuxarıda göz-
dən keçirilən añ (qrifon, maral, at) rəsmlərinin və naxışların simvolik an-
lamları üzərində dayanmaq gərəkir. Bu xalıdakı sayların da özəl anlamları 
vardır, belə ki, burada dünyanın dörd tərəfini bildirən dördbucaqlı bardür-
lərdən tutmuş, gül, at və maralların sayı ilə bəlirlənən 4, 6, 24, 28 və 69 
sayları bir nüsxədə toxunmuş bu xalının özəl təyinatı ilə birbaşa bağlı olan 
yas olayının informasiya daşıyıcılarıdır.  

 Pazırıq xalısındakı simgələrin (simvolların) sonrakı oğuz-türkmən 
xalı-xalçalarında davam etməsi, xalçaçılıq yaddaşında yaşaması görünən 
elementlərin müqayisə edilə bilməsinə və tipoloji kodların açıqlana bilmə-
sinə imkan yaradır. Bu imkandan yararlanmaqla xalıda ayrı-ayrı element-
lərin semantikası (anlamı), bu anlamların bir-birilə əlaqəsinin (sintaktik 
semantika) ortaya çıxardığı bütöv bilgini öyrənmək olur, bu bilgi də xalı-
nın kim tərəfindən, hansı məqsədlə toxunduğunu bəlli edir. Belə ki, danı-
şıq səslərindən sözlər, sözlərdən cümlə yarandığı kimi, xalıdakı element-
lərdən yaranan anlamların əlaqəsi də bitkin bir informasıya daşıyır.     

Xalının dili. Yazıöncəsi çağlarda yayılan piktoqrafik yazılardan 
xalı-xalça sənətində geniş istifadə olunmuşdur və piktoqram-loqoqram 
(şəkil-söz) prinsiplərinə əsaslanan Pazırıq xalısındakı elementlərin kod 
açımı da bunu aydın göstərir.  

Bəzi yazarlar xalının üzərində olan orta xanaların fərqli rənglərdə 
yox, eyni rəngdə olduğunu nəzərə almadan onun bir dama oyunu üçün və 
ya xalının toxunduğu vaxtdan bir əsr əvvəl yaşamış Əhəməni şahı Daraya 
hədiyə kimi, yaxud şahların oturduğu taxtın üzərinə salmaq üçün toxun-
duğunu qeyd etsələr də, fikirlərini təsdiq edəcək əsaslı elmi dəlillər gətirə 
bilməmişlər.711 Saqalara aid sənət əsərlərində onların mifoloji dünyagö-
rüşünün simvolik təsvirlərinə uyğun olan bu xalının Saqa elbəyinin yas tö-
rəni üçün İranın quzey-batısında (Azərbaycanda) toxunması fikrini isə ək-
sər ciddi alimlər dəstəkləyir.  
                                                 
711 Завитухина, 1977, 36-37. 
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lanması atın quyruğunu düyünləməklə bəlirlənirdi, buna at çərmətmək, 
dullamaq və M. Kaşgarinin qeyd etdiyi kimi düymək deyilirdi. Asurlar 
saqa atlılarını quyruğu düyünlü atlarla təsvir etdikləri kimi, çinlilər də daş 
oymalarda təsvir etdikləri qonşuları atlı türklərin atının quyruğunu düyünlü 
şəkildə verirdilər. Mahmud Kaşgari savaşa gedən döyüşçülərin atın quyru-
ğunu düyünlədiyini əks etdirən «Kudruk katığ tügdimiz» misrası ilə baş-
lanan bir şeir parçası vermişdir.714  

Kudruk katığ tügdimiz,  «Quyruğu qatı düyünlədik, 
Tənqrig öküş ögdümiz,   Tanrını çox öydük, 
Kəmşip atığ təgdimiz,   Atı üzəngilədik, 
Aldap yana kaçtımız.   Aldadıb yana qaçdıq». 
Keçmişdə atın sahibi öləndə yəhəri bir neçə gün tərsinə qoyardılar ki, 

adamın ruhu qayıdıb evdəkilərə xətər toxundurmasın. Bu inancla bağlı 
«Yəhərin tərsə çevrilsin!» qarğışı da yaranmışdır. Bu baxımdan, xalıda 
maralların hərəkətinə tərs yöndə verilən atların sağdan sola düzümü yas 
törəni simvolu kimi vurğulanır. 

Ən qədim çağlardan prototürklər ilin 
fəsillərini qoç, maral timsalında simvollaş-
dırmış, sonralar bir sıra türk boyları onların 
şəklini soy-boy damğası kimi istifadə etmiş-
lər. Bu boyların təsviri sənətində yazın gəl-
məsi yeni qoç və ya maralın doğulması, pa-
yızda soyuqların düşməsi isə onların yırtıcı 
heyvan tərəfindən parçalanması kimi veril-
mişdir. Bu paradiqmada sığır, maral, təkə yaşam simgəsi, qrifon, arslan, 
bars isə ölüm simgəsidir, yaşamın bitməsi (ölüm) və yenidən doğulma isə 
həyatın davam etməsi inancıdır. Saqa bədizlərindəki añ yöntəminin əsasını 
təşkil edən də bu motivlərdir.  

Xalının kənarındakı bölmədə (1) və 24 iç xana ilə 24 xallı maralın 
arasındakı bölmədə (5) yerləşən qrifonlar saqa añ türündə yırtıcı heyvan 
şəklində verilmişdir. Lakin buradakı qrifon maralı parçalayan pozada yox, 
yalqız durumda verilmişdir. Qanadını və quyruğunu yuxarı qaldırıb geriyə 
                                                 
714 MK, I. 458;  Bu gələnəyin orta əsrlərdə də davam etməsi məlumdur, belə ki, Alp Ars-
lan atının quyruğunu düyünləyib Malazgird savaşına girmişdi. 
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ların (sumer, akkad, het, urartu) hamısı bu sözü həmin mənada işlətmişlər. 
Bu baxımdan, damğanın məhz quyruğu düyünlü qurbanlıq atlar olan böl-
mədə verilməsinin də anlamı aydınlaşır. Belə ki, burada tərsinə sıralanmış 
atlar elbəyin yas törənində tanrıya qurban veriləsidir, çünki ölən adamın 
ruhunun tanrı məkanına gedə bilməsi üçün Xəzərin batı və doğu tərəfində 
yaşayan və hunlar kimi at qurbanı verən massagetlər də saqaların bir qolu 
idi və həmin çağlarda massagetlərin qurbanlıq atı Günəş tanrısına sunduq-
larını Herodot da yazırdı.713  

Göründüyü kimi, Tanrı (Günəş) damğası ilə qurbanlıq atların eyni 
bardürdə (zolaqda) verilməsi təsadüfi deyil. Bu damğaya Alban çağı saxsı 
qablar üzərindəki piktoqramlar sırasında da rast gəlmək olur:  

Alban çağı bu şəkilli yazılar-
da tanrı damğası ilə yanaşı gördüyü-
müz maral və ağ-qara üçbucaq şək-
lində ev-kurqan piktoqramları Pazı-
rıq xalısında da vardır. Xalıdakı iki 
üçbucaq (kurqanlar) və kurqanaltı 
«evlər» (basırıq) piktoqramları kiçik 
naxış kimi 69 hun gülü olan üçüncü 
bölmədə (bardürdə) verilmişdir. Burada güllərin 69 sayı təsadüfən alınma-
yıbsa, onu dünyasını dəyişən elbəyin «ər ili» (yaşı) kimi də yozmaq olar.    

Şəhid olan türk döyüşçüsünü atı ilə birlikdə basdırmaq gələnəyi 
Azərbaycanda hələ m.ö. II minilin son əsrlərinə aid Şahtaxtı, Xaçbulaq 
kurqanlarında görünməkdədir. Orta əsrlərdə isə artıq atı yox, onun daş-
dan yonulmuş heykəlini qəbrin yanında qoyurdular. Belə gələnək oğuz-
larda geniş yayılmışdı. Bunun örnəyinə Azərbaycanın hər bölgəsində rast 
gəlmək olur. 

Yuxarıda Pazırıq xalısında quyruğu düyünlü atlarla yanaşı verilən 
örnəklər sırasında Azərbaycan xalı-xalçasında bu gələnəyin son vaxtlara-
can davam etdiyini görmək olur. Türklər atın quyruğunu düyünləyib sa-
vaşa girərdilər. Bu gələnəyin saqalarda görünməsi, Pazırıq xalısında əks 
olunması doğaldır. Döyüşçü ilə birlikdə atının da «şəhid» olmağa hazır-

                                                 
713 Herodot, I. 216; Eberhard, 1942, 93. 
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sıdır. Bəs, bu xalının erməni (hay) və ya pers (irandilli) xalqına mənsub 
olduğunu söyləyənlər hansı elmi-tarixi faktlara əsaslanırlar? Onların irəli 
sürdüyü arqumentlər nə dərəcədə gerçək tarixi durumu əks etdirir? 

Xalının ermənilərə aid olmasını yazan Ulrix Şürmana görə, guya 
bu sənət əsəri ona görə türkmən xalısı ola bilməz ki, o çağlarda Altaydan 
bu yana türklər yox imiş, ermənilərsə Qafqaz dağlarının güney ətəyindən 
tutmuş Asurun quzey sınırına qədər böyük bir ərazidə yaşayırmış. Yazar 
kitabını bu son cümlə ilə bitirir: «Dəfn mərasimi üçün toxunmuş Pazırıq 
xalısı bütün əlamətlərinə (?) görə erməni sənətinin bir şedevr əsəridir».717 

Tarixdən bəllidir ki, Van gölü yaxınlığında Ermən bölgəsi m.ö.V 
əsrdə Urartu çağından qalan və öncə Mada, sonra Əhəməni dövlətinin ki-
çik bir əyaləti idi. Bu bölgəyə haylar xalının toxunduğu çağdan bir neçə 
əsr sonra Suriyanın quzeyindən gəlib yerləşmiş və obyektiv erməni alim-
lərinin yazdığına görə də, daha sonralar bir xalq kimi burada formalaşmış-
lar. Buradan çox sadə bir sual ortaya çıxır, saqa xalısının toxunduğu çağ-
dan bir neçə əsr sonra Azərbaycandan çox uzaq bir bölgədə formalaşan 
hay xalqı bu xalını Qarabağda necə toxuya bilərdi? Volkmar Gantshorn 
isə Kölndə nəşr olunan böyük həcmli «Xristian Şərq xalısı» adlı kitabında 
bu xalını ermənilərə aid etməklə kifayətlənmir, Altaydakı Pazırıq kurqa-
nının da ermənilərə məxsus olduğunu yazır.718 Bu yazara görə, hətta türk 
xalçaçıları xalı-xalça toxumağı da ermənilərdən öyrənmişlər. Belə bilim-
dışı fikrin cavabını bir gürcü alimin sözlərilə vermək yerinə düşər. 1886-cı 
ildə Şuşaya gələn gürcü tədqiqatçısı Zedgenidze yazırdı ki, burada xalça-
lar azərbaycanlı ailələrdə toxunur, «ermənilər xalça toxumağı onlardan 
öyrənməlidir».719 

Pazırıq xalçasının toxunduğu çağlarda bir müddət İranda olmuş 
Ksenofont yazır ki, pers çarı Kuruş midiya (mad) geyimlərinə üstünlük 
verir və dostlarının da belə geyinməsinə çalışırdı. Həmin yazar özəlliklə 
vurğulayır ki, Kiaksarın dincəlməsi üçün Kuruş yerə mada xalçaları dö-
şənməsinə göstəriş verdi.720 

                                                 
717 Schürmann, 1983. 
718 Gantzhorn, 1990. 
719 Kərimov, 1985, 15. 
720 Ксенофонт, «Киропедия». 1976, 129, 186; (V. 5. 7; VIII. 1. 40-42). 
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baxan bu qrifonların hərəkətində gərginlik deyil, bir durğunluq vardır ki, 
bu da qrifonların hərəkətsiz durumu ilə yasın payızöncəsi çağda keçirildi-
yini əks etdirir.715 

Beləliklə, Pazırıq xalısında soldan sağa düzülən maralların qrifon-
larla yanaşı zolaqda (3) sakit otlaması burada həyat (yaşam) simvoludur, 
çünki orta bölmədə yasda (hun gülü) olan 24 oğuz boyuna yaşam simgə-
silə (24 maral) «baş sağlığı» verilib, onlara yeni yaşam arzulanır. Görün-
düyü kimi, xalıdakı maralların sayı da simvolik anlam daşıyır, belə ki, 
verilən 24 maral sonrakı Mete çağı hunlarda olduğu kimi, oğuzların bəlli 
24 boyunu bildirir, Dədə Qorqud eposunda «24 sancaq bəyi» deyimi də 
bu saqa-oğuz gələnəyinə dayanır. Xalının qoyulduğu Kurqanın türk xaqa-
nına və ya dövlətdə önəmli görəvi olan bir türk bəyinə aid olmasını qurban-
lıq atların 28 sayı vurğulayır və «hunlar kimi, göytürklərdə də Tanrıdan qut 
almış sayılan dövlətin 28 dərəcəli düzənini (hiyerarşini) anımsayır».716   

Xalının dililə bağlı yuxarıda deyilənləri qısa da olsa, belə özətləmək 
olar: Xalıda tanrı, kurqan piktoqramları, hun gülü, quyruğu düyünlü qur-
banlıq atların tərs yönə düzümü yas bəlgəsi olub xalının yas törəni üçün 
sifarişlə toxunduğunu açıq bəlli edir. Xalıda şəkil-naxış və işarələrin kod 
açımlı anlamı, verilən bilginin mövzusu, bütöv görüntüdə simgələrin bir-
birilə ilgili anlam bildirisi üzərində tipoloji-müqayisəli araşdırma göstərir 
ki, bu xalı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində saqa boylarından qalma otu-
raq oğuz-türkmən xalça ustaları tərəfindən toxunmuşdur. Təbəri qeyd edir 
ki, ərəblər 642-də Azərbaycana gələndə ölkənin quzey-doğusunda yük-
sək keyfiyətli xalçalar toxunduğunu görmüşlər. Qədimdən xalça sənəti-
nin mərkəzlərindən sayılan Qarabağdakı xalı-xalça gələnəyi günümüzə 
qədər davam etmişdir, X əsrdə əl-Müqəddəsi yazırdı ki, «misli olmayan» 
bu xalçalar Qarabağda toxunur. 

Beləliklə, istifadə olunmuş rənglərdən tutmuş, toxunma türünə, na-
xış və simvollara qədər Qarabağ, o cümlədən türkmən xalçaları ilə genetik 
və tipoloji bənzərliyilə ortada olan bu əvəzsiz sənət əsəri saqa-oğuz xalı-
                                                 
715 Saqa añ üslubunda adətən heyvanlar dinamik və gərgin hərəkətli pozada verilir. Bu 
xalıdakı at, maral və qrifonların hərəkətində isə gərginlik yox, bütöv kompozisiyaya 
uyğun bir həzin sakitlik, yas ovqatı vardır. Məhz bu fərqi duya bilməyən bəzi yazarlar 
yanlış olaraq, buradakı təsvirin saqalara yad olduğunu söyləmişlər. 
716 Tekçe, 1993, 155 (qeyd 66). 
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(Yazının ingiliscə özəti) 
PAZYRYK CARPET 

Resume 
The Pazyryk carpet, which is kept in the Hermitage museum, has 

been woven in Caucuses in the V-IV B.C for the mourning party of one of 
leaders of Saks (Skythians) in Altai. Though various ideas have been ex-
pressed about the place and the person waving the Pazyryk carpet, they 
may be divided into two main groups (A, B). So that, according to the gro-
up A, the carpet has been woven within Sak-Turkish branch in the Altai 
region, but the Group B has written that it had been woven by the Arme-
nians and Persians (in Garabagh) in the North of Iran. There are correct 
and wrong points in the thoughts of both groups; the group A indicated the 
weaving place of the carpet as (Garabagh) but the group B indicated the 
personality of those that have woven the carpet as (Oguz-Turkmen) cor-
rectly. The wrong thoughts of both groups are connected with the concept 
that “the Turks have come to the South-West Asia from Altai”. However, 
the Skythians that have returned to Azerbaijan in the VIII-VII B.C had 
gone to the east and north from South-West Asia and had taken the moti-
ves of “wild style” from here. 

The name of Barda that became the center of carpet making in the 
region of Sakasena has emerged with the name of parth branch separated 
from the skythians, because the outcasts are called parths in skythish lan-
guage.721 But Garabagh was being managed by the Arshakids (Arshaks) 
being from parth families not relating to Armenians in Albanian period.722 
Persians have mastered the carpet making profession from Seljuks as the 
Armenians that came to the Caucuses afterwards have learned the carpet 
weaving profession from the Turks.  

The cattle breeder Sak branches had built various states in the ter-
ritories from Azov sea till Altai in the period the carpet had been woven 
and this situation had been continued in the periods of Huns that divided 
into the north and south branches and in the period of Gokturk khakanate. 

                                                 
721 Strabon, XI. 8.4; P.Troq, XI.1.10; History of Uzbekistan in sources. Tashk.1984, p. 154.  
722 Prokópios. On buildings. (III. 1.6). VDİ, № 4, 1939. 
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Göründüyü kimi, nə hay, nə də fars boylarının xalçaçılıq sənətilə 
bir ilgisi olmamışdır, onlar xalı-xalça toxumağı türklərdən öyrənmişlər. 
Güney Qafqazda islamı qəbul etməyən bəzi xristian türklər, özəlliklə Qa-
rabağda hay kilisələrinin təsiri altında olan alban (türk) boylarının bir his-
səsi sonralar erməni kimliyilə tanındı və beləcə son üç-dörd əsrdə erməni-
ləşən ailələr içindən xalca toxuyan çıxması doğaldır, lakin bunun Qafqaz-
da gəlmə xalq olan haylarla ilgisi yoxdur. Eyni durum Azərbaycandakı 
irandilli boylara da aiddir, hətta İslam ölkələrinə xalça gələnəyi Səlcuqlar 
çağında yayılsa da, farslar yaşayan bölgələrdə xalçaçılıq sənəti Səfəvilər 
çağında yarandı. Quranda da (Gaşiye sur.16) Azərbaycanda toxuan xalça 
(A)zərbiyyə adı ilə keçir. 

Aparılan müqayisələr göstərir ki, m.ö.V-IV əsrdə Altayda saqa el-
bəyinin yas törəni üçün Azərbaycanda toxunan saqa-oğuz xalısını sonra 
Qarabağın bir hissəsini (Bərdəni də) içinə alan o çağın Sakasena bölgə-
sindəki saqalar (oğuz-türkmənlər) soydaşlarının sifarişi ilə toxumuşlar. 
Beləliklə, deyilənlərə yekun vurub, «Pazırıq xalısı» adı ilə Ermitajda sax-
lanan Azərbaycan xalça sənətinin bu şah əsərini Qarabağ xalçaçılıq mək-
təbinin «Saqa-Oğuz xalısı» adlandırmaqla tarixi gerçəkliyi bərpa etmiş, 
bununla da 2500 il əvvəl bu xalını toxuyan azərbaycanlının ruhunu şad 
etmiş olarıq. Mənim xahişimlə bu xalının kopiyasını toxuyanlara «əlinizə 
sağlıq» deməyi də özümə borc bilirəm. 
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Əlavə  3. 
PROTOTÜRK  IÇKI QABI  «AYAQ» 

(Etnoarxeoloji örnək) 

Etnoarxeoloji metodikanın əhəmiyətini, etnik tarixin mərhələlər üzrə 
öyrənilməsində tarixi-müqayisəli dilçilik, paleoqrafiya ilə yanaşı, etnik ar-
xeologiyanın geniş imkan açdığını qeyd edən A. Barta yazır: «Təəssüf ki, 
arxeoloji kulturda etnik identifikasiya üçün hələlik vahid metod mövcud 
deyil».723  

Bizcə, yazılı qaynaqlar dövrünə düşən bölgələrdə türklüyü şübhə 
doğurmayan arxeoloji kultur özəlliklərinin daha qədim çağlara aid olan 
analoji özəlliklərlə müqayisə edilməsi, bu müqayisələrdə sistem yaradan 
paralelliklərin etnoarxeoloji göstərici sayılması elmi tədqiqat üçün məq-
bul metoddur. Bu baxımdan, islamöncəsi türk etnoarxeoloji atributlarının 
ilk qaynaqları Ön Asiyanın qədim mədəniyət beşiyi olan Dəclə çayının, 
Van və Urmu göllərinin hövzələrində ortaya çıxması diqqəti çəkir. Belə 
etnoarxeoloji atributlardan biri də dini rituallarda içki qabı kimi istifadə 
olunduğunu güman etdiyimiz qədim qədəh (riton) gələnəyidir. 

Ön Asiyada öncə gildən 
hazırlanan özəl qədəh türləri za-
man keçdikcə tunc, qızıl, gümüş, 
buynuz, fil dişi kimi metal və sü-
mük qədəhlər ilə əvəzlənmişdir. 
Minillər boyunca bacarıqlı usta-
ların əlində çeşıtli formalarla gör-
kəmi təkmilləşən bu qədəhlər o 
qədər məşhurlaşmışdır ki, hətta 
Vaşinktonda ona abidə qoyulmuş, 
Türkmən elində onu «50 Teññe» 
(tenge) sikkə üzərində qədim Part 
elinin simgəsi kimi vermişlər: 

Ön Asiyada gildən içki qə-
dəhləri hazırlanması dəbi qədim 

                                                 
723 Барта, 1985, 11-13. 
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That’s why it should be considered normal that the Saks had ordered the-
ir countrymen carpet markers from Garabagh to weave linear carpet for 
mourning party in Altai.  

The God and mound pictograms, lotus flower (water-lily), place-
ment of sacrificial horses with the knotted tails in the contrary direction 
are the evidences of mourning, and express that the carpet had been wo-
ven for a mourning party with order. The typological-comparative inves-
tigations state that this carpet had been woven by the inhabited Oghuz-
Turkmen carpet masters being from the Sak branches in the Garabagh 
region in Azerbaijan. That’s why, though the masterpiece, with genetic 
and typological similarity with the Garabagh (Turkmen) carpets for the 
used colors, weaving style, ornament and symbols (dama mesopotomica), 
is called “Sak-Oghuz carpet”, the historical truth will be recovered and 
the spirit of the carpet makers that who had woven this matchless carpet 
will be glad.   
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Qab-qacaq anlamında «Maday-Kara» eposunda ayak-kazan sözləri 
vardır: «Ayak-kazan alıp berip, Yalçızı la bolboy kayttı» (Qab-qacaq yığış-
dırıb, ona qulluqçu oldu).729 Sumer dilində kab-kagag deyimi «qab-qacaq» 
anlamında işlənmişdir.730 Buradakı kagag sözü *kadag sözüdürsə, o zaman 
qadaq > qacaq dəyişməsi kimi, qədəh (kadah) sözü də qədim çağlardan 
*hadak (adak//ayak) sözünə bağlanır. Qədim türk sözü olan ayaq «kasa» 
anlamında fars dilinə də keçib orada əyaq şəklini almışdır.731 H.Araslı 
yazır ki, N.Gəncəvi də ayaq sözünü «qədəh» anlamında işlətmişdir.732  

M. Kaşgari ayaq sözünə xeyli örnək 
verir: «çəlinq ayaq» (çin kasası); «ol ayaq 
töndərdi» (o, qədəhi çevirdi); «ayaqçı ayaq 
sırladı» (dulusçu qədəhi şirlədi).733 Bu axı-
rıncı deyimdən bunu da öyrənirik ki, saxsı 
qablar hazırlayıb onları şirləyən dulusçuya 
ayaqçı deyilirmiş. 

Quzey Azərbaycanda aparılan arxeo-
loji qazıntılarda əldə olunan ayaq formalı 
ritonların təsnifi aydın göstərir ki, bu tipli 
qədəhlər türk boylarının yaşadığı ərazilər-
də ortaya çıxmışdır. Ona görə də belə arxe-
oloji bəlgələrin etnik əsaslarının yozumu 
çətinlik törətmir, çünki ayaq sözünün etno-
qrafik semantikası göz qabağındadır: içki 
qədəhinə ayaq deyilməsinin səbəbi qədim 
çağlarda I tür özəl qədəhlərin insan ayağı 
formasında hazırlanması ilə bağlıdır.  

Ancaq arxeoloqlar minbir əziyətlə 
qazıb üzə çıxardıqları ayaq formalı qədəh-
ləri ayaq adı ilə deyil, «çəkmə» adı ilə tarix 

                                                 
729  Мадай-Кара, 1973, 165 (№4210). 
730  Tuna, 1990, 22. 
731  Zərinəzadə, 1962, 167. 
732  KDQ, 1962, 158. 
733  MK, III. 321, 345, 267. 
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çağlardan vardı. Arxeoloji qazıntılarda üzə çıxan aslan, at, maral, təkə, qoç 
və sair añ (heyvan) başı ilə bəzədilmiş qədəh prototipləri Azərbaycanda 
tunc çağlarından bəllidir, üç tür qədəh qrupları isə bunların təkmilləşmə 
mərhələləri kimi diqqəti çəkir: gildən yapılan ilkin qədəh variantı - I tür; 
keçid mərhələni əks etdirən keramik qədəh variantı - II tür;  metal və sü-
mükdən hazırlanan añ başlı qədəh variantı - III tür.  

Bəllidir ki, insanlar tarix boyu müxtəlif materialdan içki qabları 
hazırlamış, günümüzə qədər onlara müxtəlif kasa, piyalə, qədəh, buynuz, 
bardaq, stəkan forması verib təkmilləşdirmişlər. Burada söhbət, əlbəttə, 
hər cür içki qablarından deyil, yalnız 4-5 minillik tarixi olan üç tür vari-
antın bir invariant türündən gedir, həm də o invariantdan ki, Ön Asyada 
yaranmışdır və yarandığı çağda isə prototürk dilində ona qoyulan «ayaq» 
(adaq) adını türklər minillər boyu davamlı olaraq yaşatmışlar.  

Türkologiyada «ayaq qabı» sözündə olduğu kimi, ayaq sözünün də 
praforması, onun bildirdiyi anlamların differensasiyası üzərində morfono-
loji araştırma aparılmadığından, nə üçün içki qabına «ayaq» deyilməsi də 
arxeoloqların diqqətini çəkməmişdir. Bu isə çox önəmli etnoarxeoloji bir 
bəlgənin gündəmdən çıxmasına səbəb olmuşdur. 

Qədim türklərin «qədəh» anlamında içki qabına ayaq deməsi geniş 
yayılmışdır. DTS-də ayaq sözünün qarşılığı rusca çaşa, çaşka sözlərilə 
verilir.724 Dədə Qorqud boylarında belə bir deyim keçir: «Bu kəz oğlan 
şərab içərkən içməz oldu, altun ayağı əlindən yerə çaldı».725 Macar elin-
dəki Nagi-Sent-Mikloş dəfinəsində tapılan Tuna bulqarlarına aid qədəhlərin 
üzərində «Buyla yazısı» kimi bəlli olan türk runik yazısında T.Tekin də 
ayak sözünü bu mətnlərdə oxumuşdur: spruk içu yk (Asparuk içu ayak); 
bylo çobn içurgi yk (Buylo Çoban içurgi ayak).726 Başqordların tanqaur, 
usergan, burzyan və qıpçaq boyları keçən əsrin əvvəllərinə kimi ayaq ad-
landırdıqları içki qabından istifadə edirdilər.727 «Irq Bitik» mətnlərində 
də «qədəh» anlamında ayaq sözü işlənir.728  

                                                 
724  ДТС, 1969, 27. 
725  KDQ, 1988, 53. 
726  Tekin, 1987, 30-34. 
727  Шитова, 1979, 174. 
728  Orkun, 1994, 275. 
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halda bu ayaqlar I tür invariant sayılır, çünki bunla-
rın hamısında ayaq forması qabarıq verilmişdir. Hət-
ta, m.ö. II minilin sonlarında Anadoludan İtaliyaya 
köçən etrusklar bu ayaq formasını oraya aparmışlar. 
Bu da maraqlıdır ki, etrusklar II-III tür ayaqlar da 
düzəldirdi, ancaq hər iki variant m.ö. I minilin orta-
larında görünməyə başlayır və bu, bir daha göstərir 
ki, onların Anadoludan İtaliyaya köçü iki dalğa ilə 
m.ö. XII və IX əsrlərdə olmuşdur.735 

Keramik qədəhlərin I tür ayaq formasından II 
tür formasına keçməsi onların aşağı ucunun müxtə-
lif añların başı və ya yarı bədəni şəklində yapılan fiqurla əvəzlənməsində 
özünü göstərir, tədricən ayaq formasını itirən qədəhlərdə zoomorf çalar 
qabarıq verilir. Bu keçid mərhələsi Azərbaycanın güney və quzey bölgə-
lərində yapılmış qədəhlərdə daha aydın görünür: 

Şəkillərdən göründüyü kimi, sol-
dan sağa təkmilləşmə yönü ilə düzülmüş 
II tür ayaqların öz içində də keçid mərhə-
lələri seçilir. Tipoloji baxımdan birinci və 
ikinci riton hələ ayaq formasını saxlamış, 
ücüncü-dördüncü ritonlar ayaq formasını 
itirib, zoomorf mərhələsinə daxil olmuş-
dur. Hər halda, belə təkmilləşmə m.ö. II 
minilin ortalarından sonra Azərbaycanda 
keramik, Anadoluda isə qızıl-gümüş qə-
                                                 
735 Ağasıoğlu, 2011, 17-27. 
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muzeyinə verirlər, Mədəniyət nazirliyi də bunları «Boz gildən hazırlanmış 
uzunboğaz çəkmə ağ inkrustasiya ilə» tanıtımı ilə, həm də «e.ə. IX-IX 
əsr» (?) kimi əcayib bir tarixlə təqdim edir. Təbii ki, Azərbaycanın qədim 
etnoarxeoloji tarixi üçün çox önəmli bu arxeoloji 
kultur bəlgəsinə olan bu münasibət türkologiya ilə 
arxeologiya arasında yaranmış «Çin səddi» ilə də 
bağlıdır. Halbuki eyni elm ocağının ayrı-ayrı bölü-
mündə çalışan bu uzmanlar, heç olmasa, vaxtaşırı 
ortaq elmi-praktik məsləhətləşmələr keçirə bilərdi. 
Vaxtilə folklorşünas H.Tantəkin yarım səhifəlik 
özət həcmində olan bir qəzet məqaləsində qədim kurqanlardan çıxan ayaq 
formalı qədəhlərin türklərə aid olmasını və onları tədqiq etməyin aktuallı-
ğını gündəmə gətirmiş, ancaq bu qədəhlərin m.ö. I minilliyin əvvəllərində 
hazırlandığını yazmışdır.734 Halbuki, ayaq formalı qədəhlərin Ön Asiyada 
yaranması m.ö. III-II minilə aiddir. Belə ki, İranın quzey-batı bölgəsində, 
yəni Azərbaycanda tapıldığı qeyd olunsa da, İran ritonu adı ilə Metropo-
lotan (Nyu-York) muzeyində saxlanan, hətta ikinci (keçid) mərhələni əks 
etdirən ayağın tarixi 4 
minil sayılır.  

Belə keramik ri-
tonların öncə Anadolu 
və Azərbaycanda üzə 
çıxması bu ayaqların 
timsalında aydın gö-
rünür. Burada Urartu 
çağına aid Erebunidə 
tapılan qara boyalı ci-
lalı gil ayağın konus-
vari forması da diqqə-
ti çəkir: 

Anadoluda Hat dönəminə aid ayaqlar m.ö. XIX yüzilə aid edilirsə, 
Azərbaycanda bulunan ayaqlar daha sonrakı tarixlərə (m.ö. XI-VIII) aid 
edilir, halbuki Anadolu ayaqları görkəmcə daha mükəmməldir və hər iki 

                                                 
734  Tantəkin, 1991, 2. 
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bəzəkli içki qablarına saqa, parth, bulqar və başqa türk boylarının köç-
düyü yerlərdə çox rast gəlmək olur. Özəlliklə, bu tip ritonların Azərbay-
can və Anadoludan Avropaya və Orta Asiyaya saqa boylarının miqrasi-
yası ilə yayıldığını görmək olur.  

 Yunan ustaları bu III 
tip qədəhləri çox gözəl görü-
nüşdə hazırlayırdı və olsun ki, 
saqa kurqanlarından tapılan 
bəzi qızıl-gümüş qədəhləri də 
onlar saqa bəylərinin sifarişi-
lə yapmışlar. Qədim yunanlar 
aşağı ucu qoç-təkə və at kimi 
digər añların bədizi ilə bəzən-
miş qədəhləri buynuzdan olan 
içki qabı anlamındakı rhyton 
sözü ilə adlandırmışlar, amma 
Miken yazılarında (B xətti) 
rhyton sözünə rast gəlinmir. Şəkildəki III tür Trakiya və Yunan qədəhləri-
nin mükəmməl yapısı bir daha göstərir ki, antik çağın elit təbəqəsi böyük 
zövqlə hazırlanmış bu ritonlara çox önəm vermişlər. 

Bu qədəhlərə olan maraq Avropada olduğu kimi, Orta Asiyada da 
özünü göstərir. Belə ki, bu qızıl-gümüş qədəh dəbi Azərbaycan üzərindən 
həm quzeyə, həm doğuya keçmişdir. Türkmən (Part) elində qızıl-gümüş 
qədəhlərlə yanaşı, bəzi III tip qədəhlər Arsaklar dönəmində fil sümüyün-
dən də hazırlanırdı. 
Görünür, Part elbəy-
lərinin saraylarında 
böyük ustalıqla yapı-
lan bu gözəl bəzəkli 
qədəhlərdən çox isti-
fadə olunurmuş, belə 
ki, Aşqabad yaxınlı-
ğında olan partların 
qədim başkəndi Ni-
sada apardıqları qa-
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dəhlərlə başlamışdır. Ancaq Azərbaycanda üzə çıxan qədəhlərin tarixinə 
müxtəlif illər verirlər. Metropolitan muzeyindəki ayağa qoyulan tarix nə 
qədər artırılmışsa, o qədər də Amlaş ayaqlarının tarixi azaldılmışdır, bu 
baxımdan, uzmanlar hər bir konkret keramik ayağın tarixinə yenidən bax-
malıdırlar. Ancaq bu da bəllidir ki, II tür ayaqların təkmilləşmə mərhələ-
ləri lokal bölgələr üzrə fərqli çağlarda gerçəkləşmişdir.        

Güney Azərbaycanda (Marlik-təpə, 
Hasanlu, Ziviyə və s.) tapılan qızıl-gümüş 
bəzək nəsnələri, qab-qacaq üzərində müx-
təlif heyvan fiqurları çox açıq göstərir ki, 
sonralar saqa boyları ilə bütöv Avrasiyaya 
yaylmış «añ yöntəmi» burada yaranmışdır. 
Gildən düzələn ayaqlar tədricən tunc, qızıl, 
gümüş və fil sümüyündən düzələn ayaqla-
rla əvəz olunsa da, bəzəkli keramik riton-
lar sonralar da gündəmdən çıxmamışdır. 
Azərbaycanda m.ö. I minil dəmir çağı ilə 
başlandığı kimi, artıq ayaq formasını itirən 
III tür qədəhlər də bu çağlarda görünməyə 
başlayır. Bu minilliyin ortalarında formala-
şan Dədə Qorqud boylarında da III tip qə-
dəhlərdən istifadə olunur, belə ki, əzrayılı 
görəndə Dəli Domrul «altun ayağım əlim-
dən yerə düşdü» deyir, oğuzlara kafər qız-
ları al şərabı «altun ayağ ilə» verirlər.736  

Türk dillərində ayaq (*adaq) sözündə «qədəh» anlamının yaranması 
baxımından, ayaq formalı ritonların yaranma yerilə yanaşı, sonrakı yayıl-
ma arealı da diqqəti çəkir. Belə ki, qaynağı Ön Asyada olan «añ yöntəmi»  
(animal stil) ilə yapılan içki qabları qonşu 
toplumlarda elit təbəqənin dəyərli nəsnələ-
rindən sayılırdı. Bu səbəbdən, artıq III tür 
bəzəkli ayaqlar kultur və ticarət əlaqələrilə 
müxtəlif bölgələrə, ölkələrə yayılırdı. Belə 

                                                 
736 KDQ, 1988, 68, 80. 
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Əlavə 4. 
 

TÜRKÜN DAŞ YADDAŞI «DAŞBABA» 

Türklərin qutsal saydığı daşbabalar adətən katakomb və kurqan ba-
sırıqlarında rast gəlinir. Tunc çağı antropomorf dikili daşlar sonrakı Saqa, 
Kuman-Qıpçaq çağında daşbaba və daşnənə görkəmində davam etmişdir. 
Ancaq daha qədim çağlara aid daşbabaların Azərbaycan və Türkiyədə bu-
lunması bu gələnəyin mənşəyini, ilkin yarandığı bölgəni elmi ədəbiyatda 
ənənəvi olaraq türklərin atayurdu sayılan Altayda deyil, prototürk atayur-
dunun Ön Asiyada olduğunu ortaya çıxaran Urmu teoriyasına uyğun ola-
raq, elə burada axtarmaq gərəkir, cünki daşbaba gələnəyi türk boylarının 
köçü ilə Avropaya da, Altaya da Ön Asiyadan aparılmışdır. Daşbabaların 
yayılma coğrafiyası türk boylarının köç etdiyi yönləri, yurd salıb yaşadığı 
bölgələri göstərən önəmli tarixi bəlgədir, onların görkəm tipologiyası və 
kanonik ikonoqrafiyası isə etnogenez araşdırmalarında etnik atribut kimi 
əvəzsiz tutalqa sayılır.  

Bəzi daşbaba bədizi üzərindəki ya-
zının (epitafiyanın) türkcə olması da aydın 
göstərir ki, daşbaba yalnız türklərə aid gə-
lənəkdir. Xakas elində bulunan daşbabanın 
üzərində türk damğası və göytürk yazısı 
örnəyində bunu aydın görmək olur. Türgiş 
elində bu yaşlı bəyin hələ 26 yaşında ikən 
Karaxanın yanında görəv alması bədizin 
arxasındakı epitafiyada sağdan sola belə 
yazılmışdir: Kara kan içreki ben Ezgene 
altı otuz yaşıma erti. Ben öltim Türgiş el 
içində beg ben bitig. 739 

Daşbaba gələnəyinin qaynağı və onun yayılma yönləri Urmu teori-
yası işığında aydınlaşa bilir. Bu yöndə aparılan araşdırmadan aydın olur 
ki, Güney Avropa və Güney Sibir bozqır və yaylalarına aparılan daşbaba 
gələnəyi Ön Asiyadakı prototürk bölgələrindən m.ö. IV minilin ortaların-
                                                 
739 Orkun, 1994, 580. 
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zıntı aşamasında (1948) arxeoloqlar bir neçə qədəhin bulunduğu yeri hət-
ta «Ritonlar otağı» adlandırmışlar.737 

Gil qədəhlərin (ritonların) tədricən tunc, qızıl, gümüş ritonlarla əvəz 
olunduğunu və bu tip qədəh dəbinin sonralar Anadoludan Yunanıstan, 
İtaliya və Trakiyaya keçdiyini, Urmu hövzəsindən isə Quzey Qafqaza, 
Azaq dənizi yaxalarına, həmçinin Türkmənistana yayıldığını görmək olur. 
Belə ki, Avrasiya çöllərində saqa kurqanlarından çıxan saxsıdan, tuncdan, 
qızıldan, gümüşdən və Baktriyada hellinizm çağı fil sümüyündən hazırlan-
mış aslan, at, qoç, təkə başlı qədəhlərdə añ yöntəminin davamı çox aydın 
görünür.  

Beləliklə, bu qədəhlərin türkcə ayaq adlanması onların etnoarxeo-
loji bəlgə sayılmasına önəmli ipucu verir. Göründüyü kimi, ayaq sözünün 
tarixi-etnoqrafik baxımdan təhlili I, II və III tür qədəhlərin ilkin invariantı 
olan ayaq formalı qədəhlərin m.ö. II minilin başlarında türk toplumunda 
yarandığını açığa çıxarır. Bu qədəhlərin keçid mərhələsində añ üslubunun 
yaranması da açıq görünür. Anadolu ilə Azərbaycanda bu keramik ritonla-
rın üzə çıxması bir daha ayağın yerini və zamanını çox açıq sərgiləyir.738  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
737 Массон, 1985, 10. 
738 ИДВ, 1988; DKA, 1988, 30.     
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Elmi ədəbiyatda daşbaba və başqa dikilidaşlarla birbaşa və dolayı 
bağı olan terminlərin hansı anlamda işlənməsini gözönünə almaq gərəkir, 
çünki bu bölümdə əsas mövzu daşbaba olsa da, daşbaba gələnəyinin ma-
hiyətini anlamaq üçün digər daş nəsnələri haqqında da müəyyən bilik əldə 
edilməlidir. Belə ki, rusca elmi ədəbiyatda balbal bolvan, daşbaba, daşnənə 
izvayaniya, istukan, kamennaya baba, kamen devka (daşqız) adlanır. Av-
ropa dillərində isə daşbaba antropomorf, balbal stel adlanır, yunanca bö-
yük daş (μέγας λίθος) anlamlı meqalit sözü işlənir, tək dikilidaşa mengir, 
başı Τ formalı mengirlər qurumuna taula, mengirlərlə qurulmuş dairə və 
yarımdairəyə kromlex, üzərinə sal daş qoyulmuş dikilidaş qurumuna trilit, 
dam formalı daş quruma dolmen, kurqana tumulus, daş kurqana kairi, daş 
qurumlarına seyd deyilir. Məşhur Stounhenc (Stounhenge) meqalit qurğu-
sunun adındakı ikinci hissənin (henge) anlamı bəlli deyil. 

Altay dilində daşbaba kezer-taş, kezer kiji taş adlanır. Uzmanlara 
görə, burada bədiz və daşbaba ilə bağlı kiji-taş, kurtıayak-taş, kiji-kurta-
yak-taş deyimləri də işlənməkdədir. Daşbabaya xun çulu (daş adam), xöşö 
çulu (daş kişi) deyən qonşu monqollardasa xun «adam», xöşö «kişi», çul 
isə «daş» anlamındadır.743 Onlar maraldaşa da buqan-çuluu deyirlər.  

Türklərin daşbaba gələnəyi indiyəcən yalnız bölgələr üzrə öyrənil-
diyindən hər uzman müəyən bölgədəki daşbaba bədizlərinin boy ölçülə-
rini, görkəm tiplərini, üzərindəki detalları elmi metodlarla dəqiq təsvir et-
mişdir.744 Ancaq daşbaba gələnəyi bütövlükdə tarixi-müqayisəli metodla 
və bütöv sistem daxilində öyrənilmədiyindən onun ilkin yaranma çağı, yeri, 
amacı və sonra böyük çoğrafiyada yayılma səbəbləri, türk basırıq kulturu 
ilə bağlı mifoloji-etnoqrafik semantikası hələlik tam aydınlaşmayıb. Bu 
baxımdan, ayrı-ayrı uzmanların topladığı çoxsaylı daşbaba bədizlərinə aid 
faktik materialdan yararlanaraq, burada sadalanan sorunlara imkan daxi-

                                                 
743  Monqol dili kimi, l~ş dialekt fərqi ilə çuvaş dilində də daşa çul deyilir. 
744  M.L.Ingraham, G.Summer, F.M.Muradova, V.Sevin, A.Schachner, D.Y.Telegin, M. 
Xəlilov, R B.Göyüşov, Н.И.Веселовский, Р.М.Ваидов, Н.М.Гулиев, Д.Г.Савинов, В.Е. 
Войтов, А.Д.Грач, Я.Р Дашкевич, Э.Трыярски, Л.А.Евтюхова, В.Д.Кубарев, А.А. 
Иессен, Г.Л.Евдокимов, Л.Р.Кызласов, В.С.Ольховский, Л.Л.Галкин, С.А.Плет-
нева, Расим Эфенди, С.А.Уваров, О.Д.Форостюк, Г.С.Чириков, Я.А.Шер və digər 
uzmanların əsərlərindən, oradakı faktik materialdan yararlanmağımız nədəniylə onlara 
minnətdarıq. 
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dan başlanan miqrasiyalarla bağlıdır. Ona görə də, daşbabalara ancaq türk 
boylarının yerləşdiyi bölgələrdə və türklərin həmin bölgələrdə yaşadığı 
çağlarda rast gəlinir.  

XIII yüzildə Plano Karpini və Vilhelm de Rubruk kimi bəlli səyyah-
lar türk ellərində gördükləri daşbaba gələnəyindən bəhs etmişlər. Roma 
papasının 1253-də doğuya elçi kimi göndərdiyi V.Rubruk qıpçaq yurdla-
rında gördüklərini yazaraq qeyd edir ki, kumanlar (qıpçaqlar) ölülərinin 
məzarına ət, kumız qoyur, məzarın üstündə ev sayılan bir təpə qurub üzə-
rinə üzü doğuya olan və əlindəki kasanı göbəyi üzərində tutmuş bir insan 
heykəli dikəldirlər, zənginlərin məzarında belə təpələr böyük piramidanı 
xatırladır.740 Eyni durumu təsvir edən P. Karpini də vurğulayır ki, hər də-
fə bir heyvan kəsəndə bu heykəllərin payını gətirib onun qarşısına qoyur-
lar. Batı qaynaqlarında olduğu kimi, 629-659 illəri qapsayan Çjouşu, 
Suyşu, Beyşi və daha sonralara aid Sin-Tanşu kimi Cin xronoloji tarixində 
türklərin daşbaba və balbal gələnəyi haqqında bəlgələr vardır. Belə bəl-
gələrə Göytürk yazılarının özündə də rast gəlmək olur.741 N. Gəncəvi 
daşbaba gələnəyinin qıpçaqlar arasında yayıldığını vurğulayır və yazır ki, 
daşbaba qarşısından keçən hər bir atlı sadağından bir ox çıxarıb sayqı ola-
raq, onun qarşısına qoyur. Əbul Qazi Bahadır xan da (XVII) ölənin kiçik 
heykəlini düzəldib evdə saxlamaq gələnəyini qeyd edir. 

M.Xorenatsi də ataların heykəlini hayreni 
kurk (Ñ³ÛÁ»ÝÇ Ïáõéù) adlandırır, Lukian Samosatlı 
isə «Toksarid və ya dostluq» adlı yazıda dostluğu 
himayə edən iyələri Toksarın dilindən skitcə (saqa-
ca) korak kimi verır.742 Hər halda kurk, korak söz-
lərində korunak, koruk (qoruq) deyimləri görünür.  

Daşbaba gələnəyi doğudakı türk yurdlarında 
(Altay, Tuva, Xakas) geniş yayıldığı üçün oralarda 
daha çox sayda qalmışdır, Qırğız elinin Tokmak 
bölgəsi isə (Burana kəndi) bu daşbaba gələnəyini 
son vaxtlaracan saxlamışdır:  
                                                 
740  Путешествия, 1957, 129-130. 
741  Бичурин, I. 230;  Orkun, 1994, 52. 
742  Хоренаци, 1858, 296;  АИОСК, 1990, 137-145.  
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edir, alınan sonuclar genetik bağı təsdiq etməsə də, tipoloji yaxınlıq daş-
baba qaynağının aydınlaşmasına işıq tutur. Belə ki, Şanlı-Urfada tapılan 
bu kişi bədizi ilə Göbəklitəpə məbədi arasında əlaqə olduğunu düşünən 
bəzi uzmanlar ona dünyanın ən qədim heykəli 
kimi 11 minil yaş vermişlər. 

Öndən görünmək üçün yapılmış bədizin 
yastı-hamar yan və arxa tərəfi cizgisiz yonulmuş 
və başı real ölçüdən iri, göz, burun, qulaq daha 
bəlirgin yapılmış, yuvarlaq göz oyuqlarına ob-
sidian parçaları yerləşdirilmiştir. Sadalanan bir-
iki əlamət onu sonrakı daşbaba tiplərindən fərq-
ləndirsə də, qarnı üzərində əllərin durumu, cinsəl 
organın verilməsi Urfa bədizini qədim daşbaba 
tiplərilə eyniləşdirir və bəlirtilməyən ayaqların 
üzüaşağı daralması da klassik daşbabaların özü-
lə oturdulması görüntüsünü əks etdirir. Beləliklə, 
dünyada ən qədim bədiz sayılan Urfa daşbabasını şərti olaraq sonrakı 
daşbabaların prototipi saymaq olar. Əslində, bu bədizin qədimliyi 11 
yox, 6-7 minil olsaydı belə, onu bədizlərin prototipi saymaq daha doğru 
olardı, ona ölçülən tarix quşqu yaratsa da, hər halda çox qədim olması 
quşqu doğurmur.  

İkiçayarasının güneyi Sumer çağında uyqarlığın 
ən öndə olan bölgəsi idi. Bütün sahələrdə olduğu kimi, 
gözəl sənətlər də burada öz inkişaf mərhələsini yaşa-
yırdı. Bədiz gələnəyində formalaşan bəzi cizgilər qu-
zey qonşuları olan prototürk boylarının bədizçi kəsi-
minə örnək olurdu. Belə ki, bu şəkildəki gördüyümüz 
sumer heykəlinin əlində tutduğu yaraq-yasaq və kasa 
türk daşbaba gələnəyində kanonik görkəm almışdır. Bu 
sumer heykəli daşbaba sayılmasa da, onun bəlirli daş-
baba atributları (sağ-sol əllərin durumu və nəsnələr) 
vardır. Bunu da vurğulamaq gərəkir ki, 4-5 minil öncə 
sumer toplumunda ölən bahadıra bədiz yapma gələnə-
yi olmasını ölən dostu Enkiduya bədiz yapacağını Bil-
qamısın dilindən «Bilqamıs» eposundan öyrənirik.  
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lində aydınlıq gətirmə amacı güdülür, çünki türklərin daş yaddaşını minil-
lər boyu yaşatmış daşbabaların Urmu teoriyası işığında verəcəyi bəlgələr 
və bilgilər türk etnosunun tarixi üçün çox önəmlidir. 

Daşbaba bədizlərinin son çağlar tapılmasının artdığını vurğulayan 
V.Voytov yazır ki, bu dəyərli tarixi bəlgələri öyrənmədən qədim türk 
kulturu və tarixində mürəkkəb olayları doğru anlamaq mümkün deyil.745 
Yazarın daşbaba bədizlərinin öyrənilməsi önəminə bu doğru baxışı bir da-
ha aydın göstərir ki, daşbaba gələnəyinin yarandığı çağı, məkanı düzgün 
müəyənləşdirməklə türklərin ilkin və sonrakı yurdlarını, tarixi miqrasi-
yalarını «Urmu teoriyası» ilə bəlirləmək mümkün olacaq. 

İnsanoğlu hələ mağarada yaşadığı çağlarda qayaüstü şəkillər çəkir, 
cizgi və boya bədizlərilə ilgilənirdi, ancaq bərəkət tanrısı (ulu ana) bədi-
zinin gildən yapılması sonralar əkinçilik kulturunun yaranması ilə ortaya 
çıxmışdır. Bu baxımdan, bədiz gələnəyinin qaynağını da ilk əkin kulturu-
nun yarandığı bölgələrdə aramaq gərəkir. Dünya mədəniyət tarixinin əkin-
çiliklə, əkinçiliyin də Ön Asiyada yaranması elmə bəllidir. Bu da bəllidir 
ki, öncə Urmu hövzəsində başlanan bu kultur gəlişmə sonralar ətraf böl-
gələrə «Yarım ay» görünüşlə yayılmışdır: 

Dünyanın hələlik 
ən qədim məbədi sayı-
lan Göbəklitəpənin bu 
Yarımayın içində olma-
sı da doğaldır. Daşbaba 
gələnəyinin yaranması-
na təkan vermiş ilk bə-
dizlərin buradakı pro-
totürk bölgələrindən bi-
rində ortaya çıxmasını 
gözləmək məntiqli gö-
rünür. Bizcə, İkiçaya-
rasının (Mesopotamiyanın) xəritədə qırmızı boyalı quzeyində Urfa, güne-
yində Sumer bölgələrindən tapılan daş bədizlərin sonrakı daşbaba gələnə-
yilə müqayisəsi, onların oxşar və fərqli əlamətlərini öyrənməyə yardım 
                                                 
745 Войтов, 1987, 92. 
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tapınaq baxışı vardır, Pasxidə onlara himayə edən qut kimi baxılır, Türk 
ellərində ona qurbanlıq sunulur (daşnənədən isə imdad istənilir). Son çağ-
lara qədər davam edən çoxçeşidli türk daşbaba gələnəyinin 5 minillik tari-
xilə müqayisədə 5-6 əsr davam edən Pasxi daşbabalarının türk daşbabaları 
kimi türlü çeşidləri yaranmamışdır. Göründüyü kimi, Pasxi və Türk daş-
babaları arasında genetik bağ yox, tipoloji eynilik vardır, hər iki gələnək 
bir-birindən asılı olmayaraq, ayrı-ayrı xalqın yaşadığı ayrı-ayrı bölgələrdə 
və ayrı-ayrı çağlarda yaranmışdır. Tipoloji oxşarlıqsa onların eyni amacla 
ortaya çıxmasındadır; ölən adamın (soybabanın) əlində kasa görkəmində 
bədizinin yapılması hər iki etnosun etnoqrafik gələnəyinə çevrilmişdir.  

Beləliklə, daşbaba gələnəyinin yaranması ölənin qutu (ruhu) basırığı 
başında yapılmış bədizinə keçib ötəki dünyada onu yaşadacağı inancı ilə 
bağlıdır. Bu amacla yapılan ilk türk daşbabalarının harada ortaya çıxması 
sorusunasa vaxtilə irəli sürdüyümüz Urmu teoriyası işığında cavab axtar-
maq gərəkir, çünki türk dilini «Altay dil ailəsi» ilə bağlayıb, Monqolustan 
ilə Altayı türklərin atayurdu sayanlar türk etnosunun etnogenezinə aid so-
rulara elmi cavab tapa bilmədikləri kimi, türk daşbabalarının genezisinə də 
gerçək yorum verə bilmirlər. Onlara görə, daşbaba gələnəyi 2500 il öncə 
Saqa çağında yaranmış, geniş yayılması isə 1500 il öncə Göytürk çağında 
başlanmışdır. Halbuki, Urmu teoriyası daşbaba gələnəyinin 5000 il öncə 
Ön Asiyada yarandığını və başqa etnoqrafik örnəklər kimi bu gələnəyi də 
buradan doğuya köçən türk boylarının apardığını bəlgələrlə açıqlayır. Bunu 
görmək üçün türklərin daşbaba gələnəyini əks etdirın Qobustan, Abşeron, 
Astara, Meşkin və Hakkaridə bulunan m.ö. III-II minil-
lərə aid qədim daşbabalara baxmaq gərəkir.  

Ən qədim daşbabalardan biri olan Qobustan bədizi 
(m.ö. III minilin sonu) məhv edilsə də, vaxtilə buradakı 
3 №-li kurqanı tədqiq etmiş arxeoloq Firuzə Muradova 
bu daşbabanın fotosunu çəkib və hündürlüyü 140 sm olan 
daşbabanın qalınlığını,  baş və çiyin ölçülərini göstərmiş-
dir. Təəssüf ki, bu dəyərli tarixi bəlgə məhv edilmişdir.746  

                                                 
746 Мурадова, 1979, 37; Firuzə xanımın həyat yoldaşı Qobustan qoruğunun direktoru 
olmuş arxeoloq C. Rüstəmovun mənə dediyinə görə, həmin daşbabanı burada daş kar-
xanasının işçiləri bulduzerlə məhv etmişlər.   
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İkiçayarasının quzeyinə 3 minil öncəyə 
qayıtsaq, artıq burada klassik daşbaba tipində 
bədizlərin yapıldığını görərik. Örnəyin, Tell-
Xalaf məbədində qoyulmuş bu tanrı bədizləri 
ümumi görünüşünə görə türk daşbabaları tipin-
dədir, özəlliklə, sağ və sol əllərin durumu daş-
babaların kanonik görkəmindədir, Tell-Xalaf 
bədizlərinin yapıldığı çağdan 5-6 əsr öncə isə 
İkiçayarasının quzey-doğu qonşuluğunda olan 
Hakkaridə artıq daşbaba gələnəyi vardı. 

Beləliklə, əkinçilik kulturunun yarandığı «Yarım ay» zolağında ilk 
bədizlərin ortaya çıxması, müxtəlif amaclarla yapılan bu bədizlərdə bəzi 
detalların sonrakı daşbabalarda kanonik elementə çevrilməsi türk daşbaba 
gələnəyinin Ön Asiyada yarandığını göstərir. Burada daşbaba gələnəyinin 
yaranma səbəbi, ölənin qutuna sunulma amaçı tipoloji yönü ilə aydınlaşır.  

Türklərdə daşbaba gələnəyinin yaranma səbəbini tam aydınlaşdırmaq 
üçün türklərlə tarixboyu əlaqəsi olmayan, ançaq eyni daşbaba gələnəyi 
olan bir xalqla müqayisə aparmaq gərəkir. Belə bir xalq var və bu xalqın 
daşbaba gələnəyi türk yurdlarından çox uzaqda, dünyanın o biri üzündə 
olan Pasxi adasında yaranmışdır.    

Pasxi adasında yerli xalqın dilində «baxan göz» anlamında moai 
adlanan daşbaba gələnəyi 3 minil öncə başlanıb 5-6 yüzil davam etmişdir. 
Burada müxtəlif ölçülü 887 azman görkəmli 
moai qeydə alınmışdır. Yerli əfsanəyə görə, 
adada ölən hər soybaba qutunun (ruhunun) 
yerləşməsi üçün ayrıca yapılan bədiz inanca 
görə, həmin soya aid ailələri və daşbabaların 
icmaya yönəlmiş baxan gözləri soydaşlarını 
qoruyan qüvvə sayılırdı.  

 Pasxi adasındakı daşbaba gələnəyi türk daşbaba gələnəyilə oxşar 
və fərqli yönlərə malikdir, belə ki, ölənin qutu yerləşəcəyi inancı ilə onun 
bədizini yapma amacı hər iki etnosda daşbaba gələnəyini yaratmışdır, bu 
nədənlə daşbaba konkret bir şəxsin - ölən adamın bədizidir, hər iki gələ-
nəkdə bədizin əlində kasa vardır, toplumda bu daşbaba bədizlərinə qutsal 
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mağara, üç yüzə yaxın qaya oyuğunda başırıq və Quştəpə adlı yer vardır. 
Keçən əsrin ortalarından sonra arxeoloji qazıntılar burada 9 minil öncəyə 
aid (neolit çağı) yaşayış məskəni aşkar etsə də, daşbaba gələnəyi burada 
4-5 minil öncə yaranmış, Urartu çarı II Argişti buranı tutana qədər davam 
etmişdir. Qədim daşbabalar bulunan Meşkində türklərin daha qədim çağ-
lardan yaşadığını göstərən bəlgələrdən biri də Gəmiqaya-Qobustan qaya 
rəsmlərində olduğu kimi, burada da daşlar üzərində türk gələnəyini göstərən 
təkə piktoqramları vardır:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şəkillərdən də göründüyü kimi, Pirazmi daşbaba bədizləri görkəm 

özəlliyi ilə seçilir, onların ağız cizgisi verilməsə də, gözü, qaşı, burnu, beş 
əl barmağı və enli kəməri, bu kəmərə 
taxılmış xəncər qabarıq yonulmuşdur. 
Burada basırıq nəsnələrinin müxtəlif 
çağlarda yağmalanması, uzun müddət 
baxımsız qalan bədizlərin dağılması 
müşahidə olunur. Deyilənə görə, bura 
baş çəkən arxeoloqlar da olmuşdur.748 
Meşkində daşbaba gələnəyinin yaran-
ma çağını buradakı bəzi daşbabaların 
görkəminə uyğun olaraq m.ö. II mini-
lin əvvəlini saymaq olar. İndi Təbriz 
muzeyində olan daşbaba bədizləri isə 

                                                 
748 Təəssüf ki, Meşkin Şəhəryeri daşbabaları haqqında M.L.İngraham və G.Summerin 
birgə yazdığı məqaləni (Ingracham - Summer, 1979, 67-101) tapa bilmədim. 
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Azərbaycanda belə qədim daşbabalar Abşeron (Dübəndi) və Astara 
(Asxanakəran) bölgələrində də tapılmışdır. Asxanakəran daşbabası haq-
qında arxeoloq Von Andreas Şaxner çox əhatəli araşdırma aparmışdır.747 
Bu Münxenli uzman Astara tarix müzeyində saxlanan daşbabanın tarixini 
m.ö. II minilliyə aid etsə də, onun daha qədim ola 
bilməsini də istisna etmir və Astara-Dübəndi daş-
babalarının ikonoqrafik paralelliyi, onların zaman 
yaxınlığı üzərində də dayanır.  

Ərdəbil mahalında Meşkinin 30 km güney-
doğusunda qədim basırıqlar olan Şəhəryeri və ya 
Pirazmian adlı yerdə 500-ə qədər daşbaba vardır. 
Çoxu tuf daşından yonulmuş və boyu 35-230 sm 
olan daşbaba bədizlərindən bir qisminin daş özül 
üzərində olması nədəniylə bəzi uzmanlar buranı 
qədim məbəd yeri saymışlar. Görünür, Pirazmian 
adı (Azmi-piri) bu yoruma əsas vermişdir, çünki 
digər daşbabanın tapıldığı Astara (as-tara), As-
xanakəran (as-xana-kəran) adlarında olduğu kimi 
«azlar» boyadı anlamında qədim azmi (az-mi//az-
bi) boyadı azər və azərbi (azər-bi) etnoniminin və Azərbiqan (az-ər-bi-qan) 
ölkəadının kökündə dayanan az boyadı aşağı-yuxarı 3 minil öncə Azər-
baycanda geniş yayılmışdı, o dönəmlərdə Urartu ordularının zəbt etdiyi 
İrəvan çuxuru da Az ölkəsi adlanırdı.  

Urartu çarı II Sarduri Mərənd-Əhər yönündə yürüş edərək o çağlarda 
Puluadi (Polad) adlanan bəyliyi tutub baş kəndini dağıtmışdı. Polad bəy-
liyi yaxınlığında Şəhəryeri (Pirazmian) böyük bir sahəni əhatə edirdi, bu-
rada 3200 il yaşı olan üç tapınaq və 2800 il öncə tikilmiş qala xarabalığı, 

                                                 
747 Schachner, 2001, 115-142. 
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Alban çağına aiddir. Onları mamır bas-
dığından və keyfiyətsiz fotoları əl-qol, 
sifət, yaraq-yasaq cizgilərini aydın se-
çilməsinə imkan vermir.751 Ağrıdağı va-
disində (Metsamor) və İrəvanla Göycə 
gölü arasındakı Ellər kəndində olan daş-
babaları da yaxından araşdırmaq imkanı 
yoxdur, ancaq vadidəkilərin daha qədim 
çağlardan qalması ehtimalı böyükdür, 
çünki onların görkəm tipologiyası bunu 
söyləməyə əsas verir.  

Meşkin daşbaba bədizlərindən 
fərqli olaraq, Astara, Abşeron daşbaba 
bədizlərinin görkəmi ikonoqrafik, həm 
də tipoloji baxımdan daha çox Hakkari 
və Ukraynada m.ö. III minilin sonlarına 
aid edilən Kernosovka daşbaba bədiz-
lərinə yaxındır. Özəlliklə, kəmərin al-
tında cinsəl orqanın təsvir edilməsi bu 
bədizlərin xarakterik əlaməti olmaqla, 
həm də onların qədimliyini bildirir. Ey-
ni paralelliyi m.ö. I minildə bəzi saqa 
daşbaba bədizlərində də görmək olur: 

                                                 
751 Bunları yerində incələməklə yapılma tarixini müəyyən etmək olar.   
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Meşkin daşbabalarından sonrakı dövrə aiddir, çünki Təbriz daşbabalarının 
görkəmi daha çox Qarabağ, Ugnetu (Monqol eli) və Doğu Avropada bəzi 
daşbabalarla eyni görkəmdədir, bunu şəkildəki müqayisədən də görmək 
olur, belə ki, bu bədizlər döş üzərində tutulan qoşa əllə dua edən görkəmilə 
tipoloji  paralellik sərgiləyir:  

Təbriz daşbaba bədizlərinin 
tarixi hər halda m.ö. II minilin son 
əsrlərinə aid ola bilər, çünki Meş-
kin daşbabalarından fərqli görkəm 
təkcə əllərin görüntüsü ilə deyil, 
həm də sifət cizgilərinin daha qa-
barıq verilməsilə də fərqlənir: 

 Azərbaycanda daşbaba üzrə xeyli 
elmi araşdırmaları olan M. Xəlilov yazı-
larında vurğulayır ki, Alban çağına aid 
Qarabağda 19 daşbaba qeydə alınmışdır. 
Bu abidələr Suma, Mollalar, Şəfibəyli, 
Güllücə (Ağdam), Şatırlı (Bərdə),Can-
yataq (Ağdərə), Seysulan (Tərtər) kənd-
ləri yaxınlığında aşkar edilmişdir.749 So-

vet dönəmində üzdə görünməyən bir alt siyasətlə kurqanları dağıdıb əkin 
yerinə çevirdikləri kimi, daşbaba bədizlərini də sındırıb 
tikinti materialı kimi istifadə edirdilər. Füzuli rayonun-
da tapılan daş bədizlərsə «toplanıb bir təpənin altında 
basdırılmışdır».750 Görəsən, indi o təpənin yerini bilən 
varmı?  

Azərbaycanın başqa bir bölgəsində (təəssüf ki, bu 
bölgənin adını yazmamışlar) tapılan bu daşbabaların 
mənə göndərilən şəkilləri aydın çəkilməmişdir. Qalın 
bir meşədə bulunan həmin daşbabalar çox güman ki, 
                                                 
749 Халилов, 1988; 2004. 
750 Göyüşov, 1986, 107.  
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daşbabaları arasında tipoloji yaxınlığı sərgiləyən kuman-qıpçaq, saqa və 
Xınıs (Xunus) kimi onomastik sözlərin daşbaba gələnəyilə yanaşı görün-
məsi də genetik bağı göstərir. 

Azaq dənizi yaxalarından m.ö.VIII yüzilin sonunda Azərbaycana və 
Anadolunun doğu bölgələrinə qayıdan elbəyi saqa (basileyi skuthai) boy-
larının bir neçə yüzil öncə məhz bu bölgələrdən quzeyə və doğuya miqrasi-
ya etməsini göstərən bəlgələr bəllidir.754 Bunu bilmək gərəkir ki, adı Asur-
Urartu yazılarında beş yüzil davamlı olaraq çəkilən kiçik Kuman bəyli-
yində Saka adlı iki kənd də vardı.755 XIII əsrin sonlarında Asur çarı Tu-
kulti-Ninurta öz yazısında qeyd edir ki, «mənim qolum yauri dağlarında 
qutiləri, (u)qumanları, Mexriyə qədər Elxuniya və Şarnida ölkələrini müti 
etdi».756 Başqa bir asur çarının bəzi hissələri pozulmuş kitabəsindəsə ona 
qədər heç bir asur çarının ayağı dəyməyən və heç kimdən asılı olmayan 
Kuman ölkəsinə getməsi, burada müxtəlif kəndləri zəbt etməsi təsvir olu-
nur, I Tiqlatpalasar (1115-1077) özünün VI yürüşündə Musru üzərinə ge-
dərkən qarşısına kuman boylarının çıxdığını da yazır.757 Asur yazısında 
kumanların «güvənc yeri olan Xunus» şəhərini zəbt edib, onların tanrısını 
(məbudunu) apardıqları qeyd olunur. Görünür, asurların 
buradan apardığı «tanrı» kuman daşbabası imiş, çünki 
özlərində buna oxşar bədizləri tanrı bütü sayırdılar.  

Qaynaqlara görə, Kuman bəyliyində m.ö. II-I mi-
nillərdə yaşamış kumanların burada Xunus adlı şəhəri 
vardı. Həmin çağlara aid daşbabaların kuman boyuna 
aid olması və sonralar Alban dövrünə aid daşbabaların 
Şamaxıda Xınıslı adlı kəndin basırığında ortaya çıxma-
sı, həm də Avropanın güney çöllərində m.ö. I minilliyə 
aid aşkar edilən saqa, X-XIII əsrlərə aid kuman-qıpçaq 
daşbabaları aydın göstərir ki, bu gələnəyi prototürk Ata-

                                                 
754  Ağasıoğlu, 2006. 
755  АВИИУ,  №34; Kuman bəyliyi haqqında bəlgələr Asur çarları Tukulti-Ninurta (XIII 
əsr), I Tiqlatpalasar (1115-1077), II Adadnerari (911-890) və Urartu çarı Menua (IX əs-
rin sonu) yazılarında vardır. Asur çarı Sinaxxeribin (705-681) Cudi dağında qoyduğu 
yazıda isə kuman şəhərlərinin adı çəkilsə də, artıq Kuman bəyliyi Asura tabe idi. 
756  АВИИУ, №7. 
757  Eyni qaynaq, №10; №14. 
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Hakkaridə daşbabaların ayrı-ayrı yerlərdə deyil, topa halında eyni 

yerdə olması belə qənaət yaradır ki, bu daşları toplayıb bir yerə yığanlar 
əgər Asur yağmalarından qorumaq 
üçün bir yerə yığıb gizlətməmişlər-
sə, onda həmin yeri qutsal ocaq ki-
mi dəyərləndirmiş, ilin müəyən gü-
nü, güman ki, Yeni ilin başlandığı 
gün (21 mart) burada törən keçir-
mişlər. Yeni il bayramında yaxınla-
rının basırığını ziyarət etmək gələ-
nəyi azər türklərində olduğu kimi, başqa türk xalqlarında da olmuşdur və 
hələ də davam etməkdədir. Hər halda bu iki varsayımdan biri gerçəkdir. 
Hakkari daş bədizlərini bütün detalları ilə incələyib araşdıran Vəli Sevin 
onların tarixini m.ö. XV yüzildən başlayaraq bir neçə əsr davam etdiyini 
yazır və 13 bədizdən ikisinin qadın (daşnənə) olduğunu qeyd edir. Daşbaba 
gələnəyinin etnik mənsubiyəti məsələsinə çox ehtiyatla yanaşsa da, gəldi-
yi nəticə doğrudur. O, türk ellərində yayılmış bu gələnəkdə kanonik atri-
butları diqqətə alaraq, kitabını bu sözlərlə bitirir: «Bu şaşırtıcı bənzərlik, 
Orta Asiya, Güney Rusiya, Hakkari-Azərbaycan yörələri arasındakı çox 
əski bir ilişkinin işarəti olmalıdır. Əgər belədirsə, Hakkari daşları bizi 
protohindavropadan çox prototürklərə götürür».752    

Hakkari bölgəsi vaxtilə 
Urartu-Asur ölkələri arasında 
m.ö. XIII-VIII əsrlərdə mövcud 
olmuş kiçik Kuman bəyliyinin 
ərazisində idi.753 Ona görə də, 
həm Hakkaridə tapılan, həm 
də sonralar Qafqazın quzeyilə 
Avropanın güney-doğu çöllə-
rində görünən kuman-qıpçaq 

                                                 
752  Sevin, 2005, 103. 
753  Azər xalqı, 2000, 39-46. 
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xımdan, daşbaba gələnəyinin Ön Asiyadan Avropaya aparılması ehtimalı 
özünü doğruldur. Hakkari, Astara, Kernosovka bədizlərində ikonoqrafik 
özəlliklər sırasında ayaq cizgilərinin verilməməsi, sağ və sol əllərin duru-
mu, yaraq-yasaq, kəmər, cinsəl orqan kimi detalların paralellik daşıdığını 
görmək olur.  

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, ilk bədizlər Ön Asiyada əkin-
çilik kulturu yaranan «Yarımay» bölgələrində ortaya çıxdığı kimi, ilk  daş-
baba gələnəyi də sonralar buradakı prototürk yurdlarında - Güney-Doğu 
Anadolu və Azərbaycanda yaranmışdır, buradan tarixi köçlərlə quzey və 
doğu ölkələrə aparılmışdır. Hakkari, Astara, Abşeron daşbaba bədizlərilə 
Kernosovka daşbaba bədizinin tarixi və görkəm müqayisəsi Urmu teoriya-
sının müddəalarına uyğun gəlir, belə ki, Prototürk atayurdundan m.ö. IV 
minilin ortalarından başlanan miqrasiyaların sonrakı dalğası Avropanın 
güneyinə çatmış, m.ö. III minilin ortalarından sonra orada Kernosovka daş-
babası ortaya çıxmışdır. Türk daşbaba bədizlərinin türk boyları yaşayan 
bölgələrdə ortaya çıxması bir daha göstərir ki, türk boyları köçüb yerləş-
diyi yeni yurdlarında bu gələnəyi davam etdirmişlər. Daşbaba gələnəyinin 
tarixi-müqayisəli və tipoloji yozumusa onun yaranma səbəbini və yerini, 
yapılma amacını, həm də yaylma yönünü bəlli edir.   

Prototürklərin Atayurdu Azərbaycan və Güney-Doğu Anadoludan 
başlayıb Azaq və Qara dəniz yaxalarına, Qıpçaq çöllərinə, Orta Asiyaya, 
Tanrı-dağları və Türküstana, Altay və Güney Sibir ovalıqlarına qədər ya-
yılan daşbaba gələnəyi əksər türk boylarına deyil, yalnız bəzi türk (as//az, 
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yurdundan quzeyə və doğuya aparan saqa-kuman boylarına aid kurqan ba-
sırıqları ilə yayılmışdır. Yazılı qaynaqlarda kuman və qıpçaq etnonimləri 
sinonim kimi işlənir, ola bilsin ki, qıpçaq adı kuman boylarının bir bölü-
münə aid olmuşdur. Bu baxımdan, Kuman bəyliyinin paytaxt şəhərinin 
Kibşa (Kipşu) adı ilə kıpçak sözünün yaxınlığı diqqəti çəkir, mixi yazıda 
«ç» səsini işarəsi «ş» ilə yazıla bilər. E.Forrer asur yazılarında olan Kipşu 
toponimini Habur çayı kənarında Zaxodan 14 km aralı çağdaş Qefşe ilə 
eyniləşdirmiş, sonrakı tədqiqatçılar bu yorumu qəbul etmişlər.758 

Hələlik kuman boyları haqqında sonuncu 
bəlgə Asur çarı II Adadnerari (911-890) yazısı 
olsa da, burada asurların geniş Kuman ölkəsinə 
verdiyi önəm ortaya qoyulur.759 Hələ oxunma-
mış çoxsaylı asur kitabələrində, olsun ki, kuman 
boylarına aid əlavə bəlgələr vardır, çünki sonra-
lar bu bölgə Asur vilayətinə çevrilmişdi, bunu 
Cudi dağında asur çarı Sinaxxeribin (705-681) 
qoyduğu yazıda görmək olur.760 Göründüyü ki-
mi, Hakkaridə daşbabaların tarixi Kuman bəy-
liyi çağına aiddir, bu daşbaba bədizlərinin kuman boyuna aid olması isə 
quşqusuzdur, çünki tarixboyu kuman (qıpçaq) boyunun harada izi varsa, 
orada daşbaba gələnəyi vardır. Örnəyin, 1253-də Qıpçaq çölündən keçən 
missioner monax Vilhelm Pubruk yazırdı ki, basırıq üstündə torpaqdan uca 
təpə (kurqan) düzəldən kumanlar burada ölənin 
bədizini əlində qədəh üzü doğuya qoyurlar.  

Ukraynanın Kernosovka kəndində tapılan 
daşbabanın tarixi m.ö. III ninilin ortaları sayılır, 
Urmu teoriyasına görə, prototürk boylarının il-
kin atayurddan Quzey Qafqaza, oradan da Doğu 
Avropaya keçməsi həmin çağlara aiddir. Bu ba-
                                                 
758  Vaxtilə Türkiyə tarixçilərinə dediyim bir sözü yenidən təkrar etmək istəyirəm. O vaxt 
deyirdim ki, Güney-Doğu Anadoluda arxeoloji qazıntılar aparsanız, ortaya türk bəlgələ-
ri çıxacaq. Tarixçi dostlarımsa bunu fantaziya sayırdı, ancaq sonralar Hakkari və Mar-
dində (Kızıltepe) tapılan daşbabalar Urmu teoriyası yorumlarını təsdiq etdi. 
759  АВИИУ, №20, №21. 
760  АВИИУ, №58. 
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sıralanmış çöxsaylı daşbabalar qədim türk gələnəyinin burada son çağlara-
can davam etdiyini açıq sərgiləyir. Azərbaycanda bugün də ölənin şəkili 
başdaşına həkk olunur və ya daş heykəli (bədizi) qoyulur. İslamlaşmadan 
sonra orta əsrlərdə bu gələnək yox olsa da, sanki yenidən etnoqrafik duru-
ma qayıdır, ancaq ilkin ikonoqrafik görkəmdə deyil, son yüzildə sadəcə, 
ölənin basırığı başında bədizi qoyulur ki, bu türklərin ilkin tanrıçılıq dini 
görüşü ilə bağlıdır, bəzi yerlərdəsə xristianlıq və islam görüşləri bu gələnə-
yi aradan çıxarmışdır. Kurqanlarla yanaşı, daşbaba bədizlərinin dağıdıl-
ması prosesi də təkcə Sovet dönəmində deyil, daha öncə başlamışdı, hələ 
Alban eli çağında xristianlığı yaymaq üçün elbəy III Vaçaqan 487-də «öz 
hakimiyəti altında olan Arsaq vilayətində yaramaz bütlərə qurban kəsib, 
sitayiş etməkdən əl çəkməyi əmr etmişdi».761  

Daşbaba bədizlərinin dini baxışla dağıdılması sonrakı çağlarda da 
davam etmişdir. Daşbaba gələnəyi olan türk yurdları və qıpçaq çölləri 
Rusiya imperiyasının bölgələrinə çevriləndən sonra oralarda əsl daşbaba 
«soyqırımı» başlamışdır. Müxtəlif üsullarla dağıdılan daşbabalar daha çox 
kurqanlardan çıxarılıb tikintidə özül daşı kimi istifadə olunurdu. Belə ki, 
təkcə Yekaterinoslav quberniyasında 428 daşbabadan 14-ü ilkin yerində 
qalmışdır.762  

Daşbaba gələnəyinin prototürk bölgəsindən yayılma yönünü izləmək 
üçün bu gələnəyə bənzər bədizlərin uzaq ölkələrdəki örnəklərinə baxmaq 
və müqayisə aparmaq gərəkir, ancaq bu işi görmək uzmanların, tədqiqat 
institutlarının görəvidir. Burada yalnız Pasxi və Korsika daşbabaları tim-
salında müxtəlif ölkələrdə görünən daşbaba gələnəyinin bir-birilə birbaşa 
və ya dolayı bağı olması, bu bənzərliyin tipoloji mahiyət daşıması üzərin-
də qısa da olsa, fikir söyləməyin türk daşbaba gələnəyinin haralaracan 
yayılmasını öyrənmək baxımından yararı vardır. Belə ki, müqayisəli me-
todla aparılan araşdırma bizi daha doğru sonuca apara bilər. 

                                                 
761  «Alban tarixi», I. 17. 
762  Bu vandalizmin qarşısını almaq üçün Rusuya Elmlər Akademiyası 1843-də (16 no-
yabr, № 1571) Daxili İşlər nazirinə məktub yazaraq, bədizləri dağıdana 100 gümüş rubl 
cərimə kəsilməsini təklif etmişdir. Verilən sərəncam Yekaterinoslav, Tavriya, Voronej, 
Xarkov, Poltava, Kursk, Tambov, Xerson, Simbir, Saratov, Orenburq, Tomsk, Astraxan, 
İrkutsk, Yenisey qubernatorlarına, Qafqaz vilayəti, Taqanroq və Kerç-yenikol şəhər rə-
islərinə göndərilmişdir (Веселовский, 1915, 14-16). 
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saqa, kuman-qıpçaq) boylarına məxsus olduğundan hər türk bölgəsində 
onun izinə rast gəlmək olmur. Ona görə də, daşbaba yalnız həmin kultu 
yaşadan türk boyunun köçüb məskunlaşdığı müəyən lokal bölgələrdə 
aşkara çıxır. Azərbaycanda da daşbaba gələnəyi daha çox Şirvan-Muğan, 
Qarabağ-Qaradağ, Təbriz-İrəvan bölgələri üçün xarakterik olmuşdur. Mi-
nillər boyu davam etmiş türk köçləri daşbaba gələnəyini ayrı-ayrı bölgələrə 
daşıdığı kimi, daşbaba görkəmində yeni fərqli çalarların yaranmasının sə-
bəbi də belə köclərin ayrı-ayrı çağlara aid olmasıdır. 

Bir sıra prototürk boylarının Ön Asiyadan doğu və quzey yönlərə 
miqrasiyası m.ö. IV minilin ortalarından başlasa da, sonrakı minillərdə də 
həmin yönlərdə böyük köçlər olduğunu göstərən arxeoloji bəlgələr və bu 
bəlgələrə dayanan uzman yorumları vardır, özəlliklə də 
m.ö. II minilin ortalarından Azərbaycanda atçılığın gə-
lişməsi, ilxıların artması bu köçlərin daha uzaq ölkələrə 
yönəlməsinə imkan vermişdir. Hətta, vaxtilə Ön Asiya-
dan gedən saqa boylarının Altaydan Azaq dənizi qıyıla-
rına, oradan da m.ö.VIII əsrin sonunda böyük bir bölü-
mün, Dədə Qorqud eposunda «dış oğuzlar» adlanan sa-
qaların Azərbaycana qayıtması bəllidir.  

Daşbaba gələnəyi doğu türk boylarının bəzisində 
son dönəməcən davam etmişdir, bəzi batı türk boyları 
içində də hələ görünməkdədir, örnəyin, Tuncelidə Hasan 
adına 1963-də yapılmış bu daşbaba bədizində olduğu 
kimi, eyni durum Qırğız elinin Tokmak bölgəsindəki 
Burana kəndində özünü göstərir. Burana basırıqlarında 
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Xəzərlə Aral gölü arasında Qazaxstanın Üstyurd yaylasında m.ö.V-
II əsrlərə aid kurqanlarda əksərinin başı qırılmış 50-dən çox daşbaba var-
dır, bir kurqanın ətrafında isə 30-a yaxın 
daşbaba qırıntıları tapılıb. 765 Burada daş-
babaların ikonoqrafik özəlliyi bundadır ki, 
əksəri sağ qolunu yanına sallayıb və əlində 
heç nə tutmayıb, saqqalsız üzü, nazik bığ-
ları var, qaş-göz, burun çizgiləri də aydın 
seçilir. Xəzərdən doğuya getdikcə Qazax 
çöllərində daşbabaların sayı artır. Yeddi-
su bölgəsindəki daşbabaları sistemli şəkil-
də araşdıran Y.A.Şer onları doğu və batı 
(Doğu Türküstan, Güney Sibir, Mərkəzi 
Asiya, Azərbaycan, Güney-Doğu Avropa) 
ölkələrdəki daşbabalarla müqayisə etmiş, 
daşbaba və balbal gələnəyinin semantika-
sına da toxunmuşdur.766 Altayda 200-dən 

artıq daşbabanı öyrənən V.D.Kubaryev bədizlərin Qa-
zax, Tuva, Monqol ellərinə uzanan yollar boyunca ya-
yldığını yazır və hündür dağlıq bölgələrdə, özəlliklə 
Altayın quzeyində meşəli dağlarda daşbabaya rast gə-
linmədiyini vurğulayır. 767  Yazara görə, bu daşbaba 
bədizləri bölgə sakinlərinin qədim türk çağı etnik tər-
kibini əks etdirən önəmli arxeoloji bəlgələrdən sayı-
lır.768 

Tuva, Xakas, Monqol elində olan daşbabalarla 
bərabər, Altay daşbabalarını da tədqiq edən L.A.Yevt-
yuxova bölgədə geniş yayılmış bədizlərin içində daha 
çox Göytürk çağına aid (VII-IX əsrlər) daşbabaların 
olduğunu yazır. Daşbabaların hərtərəfli təsvirini verən 

                                                 
765  Ольховский-Галкин, 1990, 199-200. 
766  Шер, 1966. 
767  Кубарев, 1984, 15. 
768  Eyni qaynaq, 87. 
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Pasxi adasındakı daşbabalardan fərqli olaraq, Korsika adasında olan 
daşbabalar türk daşbaba gələnəyilə birbaşa və ya dolayısı ilə bağlıdır. Be-
lə ki, Azərbaycandan Anadolunun batı bölgələ-
rinə, oradan 3 minil öncə İtaliyaya köçmüş aras 
(etrusk) boyunun daşbabaları İtaliyada olduğu 
kimi, Korsikada da iz buraxması mümkündür.763 
Korsika daşbabaları görkəmcə türk daşbaba iko-
naqrafiyasını təkrar edir və bu, bir daha korsika- 
türk bağını ortaya qoyur, Pasxi moailəri isə gör-
kəmcə türk daşbabalarından köklü şəkildə fərq-
lənir, yalnız qədəhi göbəkdən aşağı ikiəlli tutma-
sı onlara türk daşbabaları ilə eyni tipoloji gör-
kəm verir, bunu da Y.A. Şerin vurğuladığı kimi, 
konvergent yaranma saymaq olar.764  

Tunc çağı daşbaba gələnəyini Azərbaycan, 
Anadolu və Rusiyanın güney çöllərində görmək 
olursa, bu gələnək Saqa çağında da Güney-Doğu 
Avropa çöllərində, Güney Sibirdə (Taştık), Tür-
küstan çöllərində özünü göstərirsə və hun çağında Monqolustanda ortaya 
çıxırsa, Göytürk və Kuman-qıpçaq çağında da Qıpçaq çölləri boyunca ya-
yıldığını görmək olur. Bu tarixi-coğrafi areallar həm də türklərin köç yol-
larının xronologiyasına bələdçilik edir.   

                                                 
763  Ağasıoğlu, 2011 (Etrusk-Türk bağı). 
764  Шер, 1966, 61-62. 
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daşbaba bədizlərini hərtərəfi öyrənən uzman yazır ki, Mərkəzi Asiyada 
erkən orta əsrlərə aid qədim türk boylarına məxsus antropomorf bədizlər 
kultunu öyrənmədən qədim türk tarixini və mədəniyətini doğru anlamaq 
olmaz.770 Ancaq Monqol elində Ungetu daşbabalarından fərqli olaraq, 
Altay, Tuva və Güney Avropa daşbaba bədizlərilə ikonoqrafik görkəm 
yaxınlığı ilə seçilən daşbabalar burada sayca daha çoxdur və sonrakı köç 
dalğaları ilə daha geniş alana yayılmışdır. Lakin baxımsız qalan bədizlə-
rin çoxu sındırılmış, başları qoparılmışdır: 

 
 

Beləliklə, Xəzərin doğusundan Çin-Monqol ellərinə qədər ayrı-ayrı 
çağlarda, ayrı-ayrı bölgələrə aparılan daşbaba gələnəyi türk tarixinə işıq 
tutan bəlgələrdir. Doğuda Saqa çağından yayılmağa başlasa da, Göytürk 
imperiyası çağında daha çox dəbdə olmuş bu gələnək Qırğız elində yaxın 
çağlara qədər davam etmişdir. Kiçik 
görkəm fərqlərinə uğrasa da, öncəki 
ikonoqrafik özəlliyini minillər boyu 
saxlamışdır, bu da türklərin etnoqra-
fiyasında basırıq kulturunun konser-
vativliyilə bağlıdır. Hər bir daşbaba 
ayrılıqda sənət əsəridir, bu bədizlər 
ayrı-ayrı fərdin üz cizgilərini tanıtsa 
da, hamısında ortaq bir doğma türk 
                                                 
770 Войтов, 1987, 92-109. 
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yazar onların geyim-kecimi, yaraq-yasağı və bəzək-düzəyilə ikonoqrafik 
görkəmi haqqında daşbaba gələnəyinin yayılma tarixi baxımından çox 
önəmli sonuclar əldə etmişdir.769 Aparılan müqayisələr göstərir ki, əlində 
qədəh olmayan Ungetu daşbaba bədizləri əl-
lərin durumuna görə Qarabağ və bəzi Avropa 
daşbabalarına yaxındır, belə görkəm onların 
tarixini daha qədimə çəkməyə imkan verir. 
Belə ki, Qarabağdan bir ucu Monqol elinə, o 
biri ucu da Avropaya uzanan belə bağlantının 
tarixi daha erkən köçlərlə bağlı ola bilər. Örnə-
yin, Doğu Türküstan daşbabalarının bir qismi 
saqa-göytürk daşbabaları ilə eyni görkəmdədir-
sə, aşağıda oturmuş vəziyətdə verilənlər gör-
kəmcə və ayaqların görünüşü baxımından 
sonrakı kuman-qıpçaq daşbabalarına çox ya-
xındır. 

Ön Asiyadan quzey, doğu, batı yönlərə 
köçüb yeni yurdlar salan türk boyu yeni yur-
duna dilini gətirdiyi kimi, dikili daş, daşbaba 
etnoqrafik gələnəyini də daş yaddaşında gətirmişdir. Daşa köçən bu yad-
daş fərdi görkəm cizgilərilə gerçəkləşsə də, daşbaba gələnəyinin anlamına 
köklənən ikonoqrafik özəllik yaddaşı minillərlə davam etmişdir. Dağlıq 
Altayda türk basırıq kulturu uzantısının Monqol çöllərində daha qabarıq 
görünməsi Hun, sonralar Göytürk elatının buradakı qonar-köçər yaşamı 
ilə bağlıdır. Burada hərtərəfli tədqiq olunmuş möhtəşəm bəngüdaşlar, To-
nyukuk, Bilgə kağan, Kültegin abidə kompleksləri ətrafındakı daşbaba və 
balballardan fərqli olaraq, daha geniş sahələrə səpələnmiş çoxlu daş-
baba bədizlərinin yalnız azacıq bir qismi öyrənilmişdir, halbuki, buralarda 
ciddi axtarışlar aparılsa, yeni yazılı bəlgələr də tapılar.  

Ungetuda qədəhsiz qoşa əlləri döşündə verilən, saqqalsız-bığsız və 
başıpapaqlı ikonoqrafik görkəmli daşbaba bədizlərini VII yüzilə aid edən 
V.Y.Voytovun başqa türk daşbabalarından ikonoqrafik özəlliyilə seçilən 
bu daşbabalar haqqında yazdığı məqalə önəm daşıyır. Ungetu bölgəsində 

                                                 
769 Евтюхова, 1952. 
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 Qafqaz dağlarından quzeydə Qaradənizlə Xəzər arasındakı bölgə-
lər ən azından m.ö. VIII əsrdən 500 il davam edən saqa-qamər çağında, 
sonralarsa doğudan gələn hunlar çağında və sonra Göytürk imperiyasının 
uzantısı kimi 500 il davam edən Xəzər eli, nəhayət kuman-qıpçaq çağında 
türk boylarının məskəninə çevrilmişdi. Buradakı heyvandar yarımköçəri 
türklər zaman-zaman Saqa, Hun, Bulqar, Xəzər kimi böyük dövlətlər də 
qurmuşlar. Quzey Qafqazdan Azov yaxalarına qədər qədim türk boyları-
nın izini saxlayan daş-
baba, daşnənə bədizlə-
rinin bir qismi bugünə-
cən qalmaqdadır. Baş-
qa bölgələrdə olduğu 
kimi, burada da bədiz-
lər arasında görünüş 
fərqləri vardır. Bu fər-
qi Arxız, Krasnodar və 
Etoka çayı sahilində 
tapılan bədizlər aydın 
göstərir: 

Səyyah Marko Polo (1254-1324) Quzey Qafqazla Xəzərin quzey-
batı yaxalarını Komaniya (Kuman eli) adlandırmışdır. Kuman boylarında 
hələ 3-4 minil öncə daşbaba gələnəyi olmasını yuxarıda Hakkari bədizlə-
rində görmüşdük. Aradan minillər keçsə də, kuman-qıpçaq boyu bu etno-
qrafik gələnəyini saxlaya bilmişdir.  
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tipinin kaloriti vardır. Daşbabaların üzərində qabarıq verilmiş qədəh, balta, 
kəmər, xəncər-qılınc, bəzilərində fallos və başqa detallar vardır. Ancaq 
bütün bədizləri birləşdirən ümumi cəhətlər mövcuddur; onların çoxunda 
kişilər sağ əlində içki qədəhi tutub, sol əlinisə xəncər asılmış kəmərin al-
tına salmışdır. Isık-kul qıyılarında, Tanrı dağlarında, Altay-Xakas ova-
lıqlarında sovet arxeoloji ekspedisiyalarının tədqiq edib öyrəndiyi daşba-
baların ümumi görkəmi belə təsvir olunur: «Daş heykəl tipləri kanonikdir: 
dirsəkdən bükülü sağ əldə köksünə sıxılı içki qabı var, dirsəkdən bükülü 
sol əlsə qılınc dəstəyinə yapışıb».771 

Ön Asiyada tunc dövrünün başlanması ilə bəzi prototürk boylarının 
etnoqrafiyasında 5-6 minil öncə formalaşan daşbaba gələnəyi artıq m.ö. III 
minilin ortalarından az sonra Doğu Avropada görünməyə başlayır. Bu ola-
yınsa təkcə bir yorumu ola bilər ki, bu da həmin gələnəyin Ön Asiyadan 
Avropaya aparılmasıdır, köçün yönü və tarixilə bağlı digər arxeoloji bəl-
gələr də bu yorumu təsdiq edir, belə ki, həmin çağlarda Maykop arxeoloji 
kulturunda görünən kurqan gələnəyi Kür-Araz kulturunu Azərbaycandan 
Quzey Qafqaza daşıyan boyların quzey köçü ilə bağlı idi. Daşbaba gələnə-
yinin Azərbaycan üzərindən quzeyə və quzey-batıya daşınmasının izləri 
də Quzey Qafqazın və Doğu Avropanın bəzi bölgələrində görünməkdədir. 
Daşbaba kurqan kulturu ilə bağlı olduğundan daşbaba bədizlərinə daha 
çox Qara dənizin doğu və quzey bölgələrinə yayılmış saqa-qamər boyla-
rına aid kurqanlar olan çöllərdə tuş gəlmək olur.  

                                                 
771 ПСДК, 282. 
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nında oyulmuş müxtəlif detalların simvolik anlamlarına dair yorumlar 
yapmışlar. Elmi ədəbiyatda Kernosovka steli adlanan qədim daşbabanı 
tədqiq edənlərin çoxu onu tanrı bütü kimi təqdim edirlər, ancaq bunu 
doğru olaraq, ölən soylu birinin bədizi olmasını söyləyənlər də var. Uk-
rayna daşbabaları içində daha mükkəmməl görkəmi və çoxlu detal cizgi-
lərilə seçilən Kernosov daşbabası həmin çağa aid Hakkaridəki kuman 
daşbabaları ilə tipoloji oxşarlıq, həm də ikonoqrafik görkəmilə yaxındır, 
belə ki, bu yaxınlığı adi müqayisə ilə də görmək olur.  

Quzey Qafqaz və Doğu Avropada m.ö.VIII-II əsrlərə aid daşbaba 
bədizlərinin saqa boylarına məxsus olması fikri geniş yayılmışdır, ancaq 
bu yorumun quşqu doğuran tərəfləri vardır, belə ki, bədizlər arasında ya-
pılma texnikası (döymə, oyma, cızma) ilə fərqlənmə olduğu kimi, ikono-
qrafik fərqlər vardır və bu da bölgədəki daşba bədizlərinin ayrı-ayrı türk 
boylarına aid olması ilə bağlıdır. 
Bu fərqlər ötəri müqayisədə aydın 
görünür. Saqa çağına aid bu daşba-
ba şəkillərindən göründüyü kimi, 
onlar görkəmcə daha çox Göytürk 
çağı (V-IX əsrlər) doğu türklərin 
yapdığı daşbaba bədizlərinə bən-
zəyir. 

 Azaq dənizi yaxasında (Kerçdə) bulunan saqa çağına aid bu iki 
daşbaba qamər (kimer) boyuna bağlanır. Rumınyada bulunan daşbaba ilə 
birlikdə bu bədizlər əllərin durumu baxımından Güney Azərbaycandakı 
daha qədim Meşkin daşbaba görkəmini təkrarlayırlar:    

Yaxın bölgələrdə ey-
ni çağa aid daşbaba bədizlə-
rində görünən görkəm fərqi 
onları eyni çağda düzəldən 
türk boylarının estetik baxış 
özəlliyilə bağlıdır. Örnəyin, 
Ukrayna bölgələrində saqa 
daşbabalarının əlində daha 
çox içki qədəhlərinin buynuz 
olduğunu görmək olur. Əgər 
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Güney Avropaya türk boylarının köçü saqa-qamərlərin köçündən 
əvvəl və sonra da olmuşdur, bu ayrı-ayrı çağlarda olan miqrasiya oradakı 
daşbaba bədizlərinin tarixində olduğu kimi, görkəm fərqində də özünü 
göstərir. Belə ki, daşbaba gələnəyilə Güney-Doğu Avropaya m.ö. IV mi-
nilin sonları - III minilin başlarında köçən 
türk boyunun adı yazılı qaynaq olmaması 
nədəniylə bəlli deyil, ancaq m.ö. II mini-

lin sonlarında Avro-
paya köçən türklərin 
as//az və saqa-qamər 
boyları olması bəlli-
dir.772 Bu boy adları 
altında kumanların da olması istisna deyil, çünki mi-
nil öncə Doğu Avropada yayılan daşbaba bədizləri 
əsasən kuman-qıpçaq boylarına məxsus olduğu ki-
mi, burada görünən üç-dörd minil öncəki daşbaba-
lar da həmin çağlara aid Ön Asiyadakı (Hakkari) 
kuman daşbaba tiplərinə daha yaxındır. Ukrayna, 
Krım bölgələrində (Aleksandrovka, Natalevka, Ak-
çorak, Novoçerkassk, Beloqrudovka, Kazanki, Dne-
propetrovsk və s.) tapılmış bu daşbaba bədizləri 

tipoloji baxımdan təkcə Hakkari daşbabaları ilə deyil, həm də Ungetu 
(Monqol eli) daşbabaları ilə yaxındır. 

Ukraynanın Kernoso-
vo kəndində m.ö. III minilə 
aid ilginc bir daşbaba bulun-
muşdur və Dnepropetrovsk 
şəhərindəki tarix muzeyində 
saxlanan bu daşbaba bədizi 
üzərində bir sıra uzmanlar 
(Krılova, Mellori, Telegin, 
Zavaroni və b.) araşdırma-
lar aparmış, onun dörd ya-

                                                 
772 Ağasıoğlu, 2000; 2005. 
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bədizlərilə eyni amacla yapılsa da, ikonoqrafik görkəmi zamanla fərqlən-
mişdir. Yuxarıdakı saqa-kuman daşbaba tipləri həmin fərqi aydın göstərir.  

Prototürk daşbaba gələnəyi minillər boyunca ilkin funksiyasını, 
ikonoqrafik görkəmini saxlasa da, böyük zaman axarında müxtəlif türlü 
daşdan yapılması, onu yapan minlərlə ustanın bacarığı, zövqü, həm də hər 
bölgədə toplumun daşbaba üzərində görmək istədiyi ayrı-ayrı nəsnələr və 
kanonik görkəm müxtəlif daşbaba tiplərinin (türlərinin) formalaşıb ortaya 
çıxmasına səbəb olmuşdur. Ona görə də, daşbaba üzərində araşdırma apa-
ranlar onları tipoloji baxımdan bir neçə əsas qrupa ayırırlar: silahlı-silahsız, 
qədəhli-qədəhsiz, geyimli-geyimsiz, kəmərli-kəmərsiz, papaqlı-papaqsız, 
qadın-kişi və sairə. Bu işi uzmanlara buraxıb, burada yalnız daşbaba gə-
lənəyində qabarıq görünən xarakterik cəhətlər, daşbaba türləri, invariant-
variant tipləri, sağ-sol əllərin durumu, əsas atribut olan içki qabı və bəzi 
detallar üzərində dayanmaq gərəkir.     

Əsas daşbaba tipi (invariant). Daşbaba tipləri içində müxtəlif yon-
ma, döymə və cızma üsullarla yapılmasına baxmayaraq, ən çox yayılan 
və invariant sayılan ikonoqrafik görkəm dirsəkdən döşə tərəf bükülü sağ 
əlində qədəh, sol əlsə qılınc-
xəncər asılan kəmər üzərin-
də olan bədizlərdir.774 

Minillər boyu davam 
edən bu əsas invariant tipdə 
ikonoqrafik baxımdan içki 
qabı və qılınc iki xarakterik 
atribut kimi görünür. Bəzi 
uzmanlara görə, gədəh dos-
ta, qılınc düşmənə yönəlik 
nəsnədir. Bugünün baxışı ilə məntiqli görünən belə yorum tost demək 
üçün qədəh qaldırıb dosta sağlıq diləmək olayına köklənmişdir, ancaq 
məsələ bu qədər də bəsit deyil, daşbaba əlindəki qədəhin anlamı qədim 
mifologiya ilə bağlıdır. Belə ki, burada «sağ ol» anlamı vardır, ancaq bu 

                                                 
774 Евтюхова, 1952; Кызласов, 1960; Грач, 1961 və b. 
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eyni çağda qonşu türk boylarının daşbaba bədizləri kiçik fərqlərlə ortaya 
çıxırsa, böyük zaman axarında bu fərqlərin artaması da doğaldır. Belə ki, 
Güney-Doğu Avropada Saqa və Kuman çağına aid daşbaba bədizlərinin 

arasında aşağı-yuxarı 1500 illik zaman axarı iko-
noqrafik görkəmdə qabarıq fərq ortaya çıxarmışdır. 
Belə ki, Quzey Qafqazdan tutmuş Azaq dənizi ya-
xalarına və Qazaxstanın batısından Güney Rusiya 
və Ukrayna çöllərinə qədər uzanan tarixi Qıpçaq 
Çölünə yayılmış kuman-qıpçaq boyları buralarda 
XIII əsrəcən, monqol axınlarına qədər yarımkö-
çəri yaşamını yaşamış, böyük ilxı və qoyun sürü-
ləri saxlamışlar. Həmin çağlardan qalmış daşbaba, 
daşnənə bədizləri kuman-qıpçaq boylarının ya-
yılma arealını göstərən önəmli tarixi bəlgələr kimi 

də diqqəti çəkir. Böyük türk yazarı Hizami Gəncəvinin bəhs etdiyi türk-
lərin daşbaba gələnəyi onun çağdaşı olan bu kuman-qıpçaqlara aiddir. XII 
əsrdə İdrisi Avropadakı kuman-qıpçaqları qara və ağ kuman deyə, iki qru-
pa ayırır. Rus qaynaqlarında çernıe klobuki (qara-qalpaq) kimi xatırla-
nanların bir hissəsi də müxtəlif bölgələrə yayılmış indiki qarapapaq boy-
larıdır. 

Kumanları polovets adı ilə verən qədim 
rus salnamələri onların içində börücə, tərtər, 
ulaş, yeddioba, doqquzoba adlı boyların ol-
masını da qeyd edir.773 Gürcü çarı II David 
(1088-1125) həmin boylardan bir qismini də-
vət edib keçmiş gögər türklərinin yurdu olan 
Borçalıda yerləşdirmişdi. Burada hələ Elat ya-
şamı gündəmdən tam çıxmayıb.  

Etnoqrafik gələnəklərində daşbaba görənəyini yaşadan türk boyları 
içində kuman-qıpçaqlar daşbaba ilə yanaşı daşnənə kultuna da önəm ver-
mişlər. Soyana kimi qutsal tapınağa çevrilən belə daşnənə bədizləri uşaq 
diləyənlərin ziyarət yeriydi. Beləliklə, Qıpçaq Çölü boyunca yayılan kuman-
qıpçaq daşbaba-daşnənə bədizləri daha öncə həmin bölgələrdə yayılan saqa 

                                                 
773 Ağasıoğlu, 2005, 50-53. 
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nəyinə çevrilmişdir. Əlbəttə, türk və pasxi daşbaba bədizlərində bir detal 
bənzərliyi konvergent olayıdır və bu daşbabalar arasında genetik bağ yox, 
tipoloji eynilik vardır, belə ki, hər iki gələnək bir-birindən asılı olmaya-
raq, ayrı-ayrı yerlərdə və ayrı çağlarda, ancaq eyni amacla yaranmışdır.  

İkiəllə tutulan içki qabı təkcə kişi bədizlərində 
deyil, qadın bədizlərində də özünü göstərir və bu tip 
kuman-qıpçaq daşbaba, daşnənə gələnəyində ikono-
qrafik invariant statusu ilə görünməkdədir. Bu tip 
bədizlərin Ön Asiyada, özəlliklə Sumer elində yay-
ğın olduğunu da vurğulamaq gərəkir, belə ki, yuxa-
rıdakı şəkillərdə olduğu kimi kuman daşnənəsilə su-
mer tanrıcası İnanna üçün yapılmış bu bədizlər eyni 
ikonoqraik görkəmilə diqqəti çəkir və hər ikisinin 
ikiəlli tutduğu qabın içində qutsal içki dirilik suyu-
dur. Bu sumer bədizində iki əllə tutulan qabda məhz 
dirilik suyunun olması çox aydın görünür, belə ki qa-
bın ağzından daşıb yanlara axan suyun qabarıq ve-
rilməsi onu həyat eliksiri kimi vurğulayır.  

Saqa boylarının gələnəklərindən bəhs edərkən Herodot yazır ki, sa-
qaların inanışına görə, onlar üçün göydən düşən qutsal nəsnələr sırasında 
altun gədəh varmış. Yazar sonra bunu da vurğulayır ki, saqa elbəyi hər il 
bir dəfə öz bölgəsində çaxırla dolu qab qoyur, bu qabdan yalnız savaşda 
yağı öldürən ərənlər çaxır içə bilir, daha çox öldürənlər isə iki qədəh içir, 
düşmən öldürə bilməyən-
lər də qınanmaq üçün kə-
narda oturdulur. 775  Daş-
baba bədizində içki qabı-
nın sağ əldə və ya iki əllə 
tutulmasından asılı olma-
yaraq, müxtəlif türləri var-
dır. Əgər Hakkari daşba-
balarının əlində tulumu 
xatırladan su qabı görü-
                                                 
775  Herodot, IV, 5; 66. 
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hər hansı bir dosta deyil, qutu daş bədizinə keçəcək ölənin özü üçündür, 
dirilmiş (sağ olmuş) qut quş olub Tanrı məkanına uçmalı və öləni Uçmaq 
(Cənnət) dünyasına aparmalıdır.  

Daşbabanın sağ əlində tutduğu qədəhi, kasanı və ya bardağı köksü 
üzərində və ya iki əlilə göbəyində tutması kanonik görkəm gələnəyilə il-
gilidir, ancaq bu görənəyin anlamı uzmanlar üçün o qədər də aydın deyil, 
bu nədənlə içki ilə bağlı fərqli yorumlar ortaya çıxmışdır; ona adi çaxırdan 
tutmuş dirilik-yaşam içkisinə qədər müxtəlif anlam yükləmişlər. Doğrusu 
budur ki, türk mifologiyasında qutsal sayılan ölümsüzlük suyunu (eliksir) 
tanrıca hər hansı bir igidə qədəhdə verir və bunun bir çox sənət nəsnələri 
üzərində təsviri var, ancaq sonrakı daşbabaların qədəhindəki içki çaxırdır.  

İki əllə tutulan içki qabı ilə verilən daşbaba bədizləri invariant tip-
lər qədər çox olmasa da, Qıpçaq Çölündən Monqol elinə qədər ayrı-ayrı 
bölgələrdə onlara rast gəlmək olur, özəlliklə kuman-qıpçaq boylarına aid 
daşbaba-daşnənə bədizlərinin çoxu bu variantda yapılıb. Şəkillərdən də gö-
ründüyü kimi, bu tipdə olan daşbaba bədizləri silahsız yapılır. Bəzi türk-
lərin daşbaba və daşnənə gələnəyində olan bu ikono-
qrafik özəllik ilginc önəm daşıyır. Belə ki, yalnız bu 
yaxınlarda Pasxi daş bədizlərinin torpaq altında olan 
hissəsi açılanda içki qabının göbəkdən aşağı iki əllə 
tutulması bəlli olmuşdur. Bilindiyi kimi, pasxi və türk 
daşbabaları arasında genetik bağ yox, tipoloji eynilik 
vardır, hər iki gələnək bir-birindən asılı olmayaraq, 
ayrı-ayrı xalqın yaşadığı ayrı-ayrı bölgələrdə ayrı-
ayrı çağlarda yaranmışdır. Tipoloji oxşarlıqsa onla-
rın eyni amacla ortaya çıxmasındadır; belə ki, ölən 
adamın (soybabanın) əlində kasa tutmuş görkəmdə 
bədizinin yapılması hər iki etnosun etnoqrafik gələ-
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ancaq buna başqa bədizlərdə rast gəlinmir, silahlı daşbabaların əksərində 
kəmərdən asılmış xəncər-qılınc görünür, kəmər türləri də diqqəti çəkir:  

Tarixi qaynaqlarda türklərin qılınc kultu haqqında bir sıra bəlgə var-
dır.778 Herodot saqa boylarında qılınc kultundan bəhs edirsə, ondan minil 
sonra yunanlı Prisk bu kultun hunlarda da olduğunu vurğulayır: «Saqa 
(skit) elbəylərinin həmişə qutsal saydığı Mars qılıncını tapması Atillanın 
inamını daha da artırdı... Məğrurluq özəlliyilə qət etdi ki, Mars qılıncı ona 
bütün savaşlarda qalib gəlməyə yardım edəcək, bütün dünyaya hakim ola-
caqdır».779 Koroğlu eposunda göydən düşən metaldan yapılmış Misri qı-
lıncı qutsal sayıldığı kimi, oğuzlar da and içəndə «qılıncıma doğranayım» 
deyirdilər, qılıncın altından keçən suçlunun da həyatı bağışlanırdı.  

Yuxarıda da deyildiyi kimi, daşbaba 
bədizlərinin daha qədim örnəklərində xeyli 
yaraq-yasaq görünür, bu tür arxaik Kerno-
sov və Hakkari bədizləri tunc çağında isti-
fadə olunan nizə-mızraq, bir və iki ağızlı 
balta, çəkic, bıçaq kimi nəsnələrlə süslən-
mişdir.  

Daşbabaların başında olan papaqlar 
müxtəlif türdə olsalar da, yalnız doğudakı 
türləri qruplaşdırmaq mümkün olmuşdur.780 
                                                 
778 Qılınc kultu haqqında məlumat üçün bax: Ağasıoğlu, 2005; V Bitik (Kultlar). 
779 ВДИ, №4, 1948, 262. 
780 Евтюхова, 1952, 102-104; Bunlar bu Bitikdə «Geyim kulturu» bölümündə verilib. 
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nürsə, sonrakı daşbaba bədizlərində kasa, bardaq, müxtəlif formalı gədəh-
lər, saqa daşbabalarındasa buynuz vardır. 

Sağ əldə quş. Burada qədəh quşla əvəz olunmuşdur. Belə daşbaba 
bədizləri sayca az olsa da, qədim türk boylarının müxtəlif yönlərə köçləri 
ilə bağlı olaraq, ayrı-ayrı bölgələrdə üzə çıxır. Əlində quş tutan daşba-
balar daha çox Qazax elində bulunmuşdur.776 Daşbabanın sağ əlində 
quş fiquru olması ölənin qutu (ruhu) ilə bağlı-
dır, belə ki, türk inancına görə, ölən adamın 
qutu (canı) quşa çevrilib tanrı məkanına uçur. 
Bunu bir sıra epitafiyada öldü əvəzinə «uçdu» 
deyiminin yazılmasında görmək olur, burada 
quş qutun simvolu sayılır.  

Beləliklə, daşbaba bədizinin əlində quş 
olması faktı bir daha sübut edir ki, daşbabalar 
məhz ölən adamın bədizidir, ona görə də, daş-
baba gələnəyinin yaranmasını ölənin özəl antropomorf görkəm yapısı ilə 
deyil, başqa amaclarla bağlayanlar, bunu başqa cür yozanlar yanılırlar. 

Daşbaba bədizi üzərində digər nəsnələr. Daşbabaların minillərlə 
davam edən ikonoqrafik görkəmi ilə yanaşı, üzərində olan nəsnələr içində 
də gələnəksəl davam edənləri vardır və uzmanlar hər hansı bir daşbabanın 
yaşını təyin etmək üçün onun hansı stildə yapılmasından daha çox üzərin-
dəki nəsnələrin hansı dönəmə aid olmasına güvənirlər, çünki bu nəsnələ-
rin çoxu yaşı bəlli olan basırıq qazıntılarında ortaya çıxır. Örnəyin, Altay, 
Tuva, Xakas, Monqol ellərində daşbaba bədizlərində görünən qədəhləri 
10 türə ayıran L.A.Yevtyuxova eyni görkəmli 
altun-gümüş qədəhlərə türk basırıqlarında rast 
gəlindiyini yazır.777 

Daşbaba atributlarının sırasında qədəhdən 
sonra önəmli nəsnələr yaraq-yasaqlardır. Qədim 
daşbaba bədizlərində nizə, mızraq, balta, xəncər 
görünürsə, Üstyurd daşbaba bədizində xəncər-
qılıncla yanaşı sol yanda ox-yay sadağı vardır, 
                                                 
776  Шер, 1966, 114. 
777  Евтюхова, 1952 (şəkil 63).  
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Beləliklə, atayurddan ayrı-ayrı bölgələrə daşınan daşbaba gələnəyi 
minillərlə türkün daş yaddaşı kimi davam etmişdir. Daşbaba bədizlərində 
müxtəlif görüntü türləri yaransa da, əsas ikonoqrafik özəllik, qılınc-xəncər 
və qədəhlər kimi ilkin atributlar saxlanmışdır, hətta 4-5 minil öncə Güney 
Azərbaycanda lulu boylarının uzun hörüklü saç görüntüsü etnoqrafik detal 
kimi daşbaba bədizlərində də davam etmişdir.  

Türk daşbaba gələnəyi 150-dən çox dövlət qurmuş bir etnosun m.ö. 
III minildən günümüzəcən basırıq-kurqan kulturunda yaranmış, 5-6 minil 
boyu davam edən bu türk daş yaddaşı köçlərlə ayrı-ayrı bölgələrə daşın-
mışdır. Urmu teoriyası üçün önəmli tarixi bəlgə olan daşbaba bədizləri 
türk boylarının tarixi, etnoqrafiyası, daş plastika sənəti, tarixi coğrafiyası 
baxımından önəmli tutalqadır. Bu tutalqadan tutub keçmiş çağlara qayıt-
maq, türklərin yüzillərlə keçdiyi yerlərə getmək, tarixboyu haralarda köç 
saldığını görmək olur. Nə yazıq ki, hələ də belə tarixi tutalqaları görməz-
dən gəlib də, türkün keçmiş tarixini yanlış yazanlar vardır.  

Türklərin zaman-zaman Avropaya köçləri və orada dövlətlər qur-
masının tarixi bəlgələri bəlli olduğundan heç kim bu faktlara quşqu ilə  
baxmır, ancaq türklərin daha erkən çağlarda həm Avropaya, həm də Orta 
Asiya və Altay bölgələrinə köçü quşquyla qarşılanır, çünki Altay teoriya-
sına görə, türklər Monqolustan tərəflərdə yaranmış bir etnosdur və onlar 
aşağı-yuxarı 2 minil öncə oradan Azərbaycana, Anadoluya və Avropaya 
gəlmişlər. Doğrudur, son iki minildə doğudan batıya hun, avar kimi bəzi 
türk boylarının axınları olmuşdur, sonralarsa Orta Asiyadan bəzi türkmən-
oğuzlar atayurda qayıtmışlar, ancaq daha qədim çağlara aid arxeoloji və 
etnolinqvistik bəlgələr, həmçinin yuxarıda gözdən keçirilən daşbaba etno-
qrafik gələnəyi qədimdə türklərin doğudan batıya deyil, batıdan doğuya 
köçdüyünü göstərir, yəni öncə doğuya miqrasiya etmiş türk boylarından 
bəziləri geri dönmüş, kimisi Avropaya, kimisi də atayurda qayıtmışdır; 
çıxmaza sürüklənən türkologiya elmini doğru yola çıxarmaq amacı daşı-
yan Urmu teoriyasının özü də məhz bu baxışla ortaya çıxmışdır.     

Daşbaba bədizlərinin göründüyü Güney Sibirin, özəlliklə, Sayan 
dağlarıyla əhatə olunmuş Yenisey vadilərinin əlverişli təbii şəraiti, bol ot-
laqlar, yuxarılarda alp çəmənliyi, buradakı filiz yataqları müxtəlifdilli et-
nosları çəkib Minusin çökəkliyinə gətirirdi, gələnlər də burada bir-birinə 
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Uzmanların qruplara ayırdığı bu papaqların sonralar da türk boylarında 
göründüyünü aydın sezmək olur. Buradakı bəzi papaqların müxtəlif nəs-
nələr üzərində həm saqa (skit), həm də türk rəsmlərində təkrar olnunması 
saqa-türk etnik bağını bir daha təsdiq etmiş olur. Daşbaba bədizlərinin 
kəmər və toqqaları tədqiq edən L.A.Yevtyuxova, N.Budayev və başqa 
uzmanlar onlara türk basırıqlarında, nəsnələr üzərində olan rəsmlərdə rast 
gəlindiyini vurğulamışlar. Daşbaba üzərindəki nəsnələrin öyrənilməsi et-
noqrafik dəyər daşıyır, daşbaba üzərindəki geyim-kecim, başındakı papaq, 
belindəki kəmər və ondan asılan yaraq-yasaq, əlindəki qədəh bədizin ya-
pıldığı çağda türklərin görkəmini bəlirləyən bəlgələrdir. 

Daşbaba bədizlərində saç düzümü də 
diqqəti çəkir, belə ki, qədim türk boylarının 
bəzilərində uzun saç saxlamaq dəbi olduğu 
üçün belə gələnək daşbaba türlərinə də yan-
sımışdır. Tanrı dağlarında və Ukraynada bu 
kuman-qıpçaq daşbabalarında görünən uzun 
və qısa hörüklü saçlara daşbabalarda rast gə-
linir:  

Daşbabalar təkcə türk etnoqrafiyasının 
deyil, həm də türk mifoloji baxışlarının daş 
üzərində görüntüsünü sərgiləyən tarixi abidə-
lərdir. Yuxarıda daşbaba ikonoqrafiyasında 
sağ əldə qutsal içki, quş və qılınc kultu motivlərinə ötəri də olsa, toxun-
duq, ancaq qədim daşbabalar üzərindəki uşaq (özəlliklə ekizlər) və böyük 

adam qabartmaları üçün 
şərh vermək, özəlliklə, 
ayrı-ayrı aña (heyvana) 
aid cizgiləri sistem da-
xilində öyrənmək üçün 
ayrıca araşdırmaya ehti-
yac vardır.781 

                                                 
781 Şəkildəki daşbabalar üzərində detalları bu uzmanlar araşdırmışlar: Hakkari daşbabaları 
(V. Sevin), Koqalı daşbabası (S. S. Sadıqov), Astara daşbabası (A. Schachner). 
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Göründüyü kimi, kuman, saqa, göytürk kimi bəzi türk boylarında 
ölən adamın daşdan bədizini qoymaq gələnəyi olmuşdur. İlk örnəyi 5-6 
minil öncə Ön Asiyada türklərin ilkin Atayurdu Azərbaycan və Güney-
Doğu Anadoluda (Abşeron, Qobustan, Astara, Meşkin, Təbriz, Hakkari) 
üzə çıxan daşbaba gələnəyini buradan Altaya və Doğu Avropaya aparan-
lar da türk boylarıdır. Daşbaba gələnəyinin türklərə aid olması isə arxeo-
loji bəlgələrlə və qədim tarixi qaynaqlarla təsbit olunur. 

Arxeoloji ədəbiyatda daşbaba gələnəyinin anlamı (semantikası) və 
amacı haqqında müxtəlif yorumlar vardır, ancaq bu yöndə ortaq sonuca 
varmaq üçün mövcud arxeoloji, etnoqrafik, mifoloji və yazılı qaynaqlara 
dayanmaq gərəkir. Belə bəlgələr isə az deyil, belə ki, Çin qaynaqlarında  
və orta çağ səyyahların əsərlərində, Göytürk yazılarında, türk yas kulturu-
nun mifoloji qatında və Qırğız elində son çağlara qədər olduğu kimi bəzi 
türk boylarının etnoqrafiyasında hələ yaşarı olan və arxeoloqların canlı 
təmasda ola biləcəyi daşbaba bədizləri də ortalıqdadır. Sadalanan bu qay-
naqlardan bir qismini incələyib, oradakı bəlgələrdən yararlanan arxeoloq 
L.A.Kızlasov belə yazır: «Beləliklə, indi bəlli faktlar toplusu belə yeganə 
mümkün yoruma gətirir ki, qədim türklərin yapdığı daş bədizlər yas törə-
nilə bağlı olub, ölən ərənin görkəmini əks etdirir».786 

 Güney-Doğu Anadolu və Azərbaycanda daşbabalar çağından başla-
yaraq Göytürk daşbabalarına qədər keçən minillər ərzində ümumi görkəm 
invariantını (qədəh tutmuş sağ əlin, kəmərdəki qılınc-xəncər dəstəyində 
sol əlin kanonik durumu) saxlayan bu unikal etnoqrafik bəlgənin seman-
tik açımı barədə elmdə hələ ki son söz deyilməmişdir. İlk daş heykəllər 
sağlığında qəhrəmanlaşmış alp, ərən, boybaşı kimi şəxslər öləndə onların 
basırığı başında ucaldılmışdır. Kültiginin bədizi bunun bir nümunəsidir. 

Ölənin daşdan heykəlini düzəltmək gələnəyi m.ö. III minilin sonla-
rında Qobustanda göründüyü kimi, bu gələnəyin sumerlərdə də olduğunu 
qədim «Bilqamıs» dastanı ortaya qoyur. Dostu Enkidu öləndə Bilqamıs 
belə deyir: «Dostum, sənin boyunu və görkəmini əks etdirən elə heykəl 
yapacağam ki, indiyəcən heç kim dostu üçün beləsini düzəltməyib».787 
Göründüyü kimi, Ön Asiyada prototürk boyları ilə qonşuluqda tanrılarının 
                                                 
786  Кызласов, 1964, 38-39. 
787  Эпос о Гильгамеше, 55.  
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qarışırdı. Tunc dövründə Mərkəzi Asiyanın qərb bölgələri «Tuva və Xa-
kasda avropoid irqin xüsusi növü olan braxikran tipi formalaşırdı».782  

Yenisey-abakan çayları arasında m.ö. IV əsrdən başlayıb 700 il da-
vam edən Taştık kulturunda görünən daşbaba gələnəyinin burada sonrakı 
türk boylarında davam etdiyini vurğulayan L.R.Kızlasova görə, taştık 
daşbaba bədizlərini qədim türk daşbaba gələnəyinin erkən forması saymaq 
olar.783 Tanınmış arxeoloqun altay yörələrinə aid yorumu ilə razılaşmaq 
olar, çünki türk boylarının batıdan altay yönündə olan köçləri tunc çağı-
nın sonlarında olmuşdu, ancaq taştıq daşbabalarını bu gələnəyin erkən 
forması saymaq yanlışdır, çünki erkən forma taştıkda yox, ondan minillər 
öncə azərbaycanda, anadolunun güney-doğusunda yaranmışdı. 

Daşbaba, daşmaral və balballar üzrə bir hecə monoqrafiya yazmış 
V.D.Kubaryevə görə, dikilidaş gələnəyinin avrasiyanın çöllük zolağı bo-
yunca yayılması bu gələnəyin ilkin yaranma mərkəzini müəyənləşdirmə-
yə çətinlik yaradır. yazar bunu da vurğulayır ki, tunc çağına aid mərkəzi 
asiyadakı erkən skit (saqa) və qədim türk dikilidaş gələnəyinin birbaşa və 
dolayı uzaq batıdakı gerçək analoqlarını hətta uzman olmayanlar da görə 
bilər.784 Əlbəttə, görə bilər, ancaq türk tarixini yazan tarixçilər belə tarixi 
bəlgələri görmək istəmirlər, altay teoryasından bərk-bərk yapışan türkoloq-
larsa istəsələr də, görə bilməzlər.   

daşbaba türk boylarının yayıldığı arealı, yaşadığı bölgələri göstərir, 
qədim daşbabaların bulunduğu yerin adı, orada yaşayan boyların adı saqa 
və kuman-qıpçaqlarla bağlı olsa da, astara, asxanakəran, pirazmian adla-
rında da qədim as//az türk boyunun adı görünür: as-tara, as-xana, az-mi-
piri. Görünür, saqa, kuman boylarından öncə as//az boyadı ilə tanınan türk 
boyları daşbaba gələnəyini Avropa və Altaya aparmışdır, çünki həmin boy-
ların hər iki yönə qədim miqrasiyası Skandinav saqaları (dastanları) və 
Göytürk yazıları ilə bəlirlənmişdir. İrəvan çuxurunun Az ölkəsi adlanması, 
Azərbaycan adının kökü azər və buradan İtaliyaya miqrasiya edən araz// 
aras (etrusk) boyadları da həmin az//as boyadı ilə yaranmışdır.785 

                                                 
782 Алексеев - Гохман, 42. 
783 Кызласов, 1960, 157-100. 
784 Кубарев, 1979, 92-93. 
785 Ağasıoğlu, 2005, 11-22;  2011, 123-127, 156. 
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başçılarının heykəli, bəzi alimlər ölən adamın öldürdüyü düşmənlərinin 
heykəli, bəziləri basırıq törənində iştirak edənlərin heykəli olması, bəzi-
ləri də saqa daş bədizlərində onların ulu babası Tarqitayın təsvir olundu-
ğu fikrini irəli sürmüşlər.789  

Ancaq daşbaba tiplərinin tipoloji stilistik müqayisəsi aydın göstərir 
ki, bunlar ölən adamın şərəfinə yapılmış və sadəcə, onun görünüşünü əks 
etdirən antropomorf daş bədizlərdir. Daşbaba ölən adamın bədizi olduğu 

üşün sifət görünüşlərinin fərqli bireylərə 
(fərdlərə) aid olması ilə də ortadadır. Belə 
ki, bədizi yapan ustanın ikonoqrafik forma 
ilə etnoqrafik geyim-kecim, yaraq-yasaq və 
qədəh türü görüntülərini qabarıq verməsilə 
yanaşı, bədizi yapılanın özəl görünüşünü 
də (bığ, saqqal, burun, çənə, göz-qaş, saç) 
önə çəkməsi daşbabaların müqayisəsində 
aydın seçilir. Üzündə milli kaloriti duyu-
lan, hətta ovqatı görünən belə bədizlər yük-
sək dəyərli sənət əsərləridir. Örnəyin, tuva-
lı bir kişinin bu daşbaba bədizi onun özəl 
cizgilərini qabarıq sərgiləyir, o biri Türküs-
tan və Qazax eli daşbabası da belədir. 

Daşbaba gələnəyi etno-
qrafik baxımdan geniş tədqiq 
olunsa da, onun mifoloji yükü 
hələlik elmi yozumunu dəqiq 
tapmamışdır. L.R. Kızlasov 
«balbal» sözünün daşbaba 
üzərində deyil, balbalların 
üzərində yazıldığını vurğula-
yaraq yazır ki, ölənin öz yas 
törənində iştirak etməsi üçün 
onun daşdan bədizi düzəldi-

                                                 
789 Войтов, 92-96; Мартынов, 106; САКИЗВ, 40-60; ПСДК, 282; Раевский, 1985, 
136-145; Кубарев, 1984, 67. 
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bütünü yapan sumerlər də ölən igidlərinə memorial bədiz qoyurmuşlar, 
ancaq qutsal dirilik suyu ilə dolu qabın iki əllə tutulması dışında, sumer 
bədizlərinin türk daşbabalarının ikonoqrafik görkəmində yapılıb-yapılma-
ması bəlli deyil.  

Basırıqlar yanında qoyulmuş daş bədizlər sıra-
sında rusların kamennıe babı adlandırdığı qadın bə-
dizi daşnənələr də vardır ki, bu da basırıq yanında 
bədizlərin məhz ölənin memorial abidəsi olması fik-
rini təsdiq edir. Zaman keçdikcə daşnənələr qutsalla-
şıb soyanası simvoluna, ziyarətgaha çevrilir. Daşnənə 
gələnəyi əsasən qədim kuman (Hakkari) boyları və 
ortaçağ kuman-qıpçaq boylarında görünür. Ancaq bu 
yaxınlarda Qazax elində (Karaganda) tapılan saqa 
çağına aid daşnənə saqa gələnəyində də daşnənə bə-
dizlərinin olmasını göstərir. 

Memorial abidələr saydığımız daşbaba şəxsin 
gerçək antropomorf təsviri kimi dəyərləndirilməlidir. 
Ədəbiyatda daşbaba görkəminin sadədən mürəkkəbə 
və mürəkkəbdən sadəliyə doğru təkmilləşmə yolunu 
keçməsi və ya əksinə, heç bir evolyusiyaya uğrama-
ması fikirləri irəli sürülmüşdür.788 Daşbabanın ikono-
qrafik detalları, duruş pozası isə (xəncər-qılınc, kəmər,  
qədəh, sağ və sol əllərin kanonik yeri) inanc və dün-
yagörüşlə bağlı şərh olunmalıdır. Əvvəllər kəmərdən 
aşağı (Abşeron, Astara) qabarıq şəkildə verilən fallos 
da qədim kuman (Hakkari) və saqa (skit) daşbaba bə-
dizlərində əsas atributlardan olsa da, sonrakı nəsillər-
də bu görüntü abırlı sayılmamış, həmin detaldan im-
tina olunmuşdur.   

Kurqan, basırıq yanında beş minil boyu daşba-
ba bədizi dikəltmək gələnəyinin davam etməsi onun 
çeşidli görkəm almasına səbəb olmuş, onların simvolik anlamı barədə elm-
də müxtəlif yozumlar yaranmışdır. Bəzi alimlər daşbabanı ölmüş soy-boy 
                                                 
788 Раевский, 1985, 137. 
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lir və guya onun ruhu bu daşa köçür. Beləliklə, ölən adam öz yas törə-
nində iştirak edən adamların arasında olur.790 Bu yozum maraqlı olsa 
da, ortaya çıxan bəzi suallara tam cavab vermir, daşbaba üzərindəki iko-
noqrafik detalların semantikası tam açılmır.  

Altayda balbal gələnəyinin saqa (skit) çağında ortaya çıxdığını vur-
ğulayan V.D.Kubaryev ilk balbalların kurqanlarda, Göytürk çağındasa 
daha çox daşbaba olan anıt yerlərində qoyulduğunu əsas fərq kimi qabar-
dır. Halbuki, burada elə böyük bir fərq yoxdur, hər iki türk toplumu bal-
balı yas qurğusu (kurqan-anıt, basırıq yeri) olan yerdə dikəltmişlər, yəni 
balbal qoyma gələnəyinin amacı və sonucu qorunmuşdur. Yazar özü də 
etiraf edir ki, hər iki çağda balbalların ardıcıl düzümü üzü doğuya sıralan-
mışdır. 791  V.L.Kotviç alayarımçıq yonulmuş balbal daşları ilə ölənin 
özünün görkəmini əks etdirən daşbabalar arasındakı fərqi tarixi qaynaq-
lar, ortada olan dikili daşlarla izah etmişdir. Beləliklə, ölən şəxsin gerçək 
görkəmini əks etdirən daşbaba və daşnənə bədizi ölən kişiyə, qadına 
aiddir, balbal adlanan dikili daşlarsa öldürülən düşməni bildirir.   

Beləliklə, tunc çağından üzübəri türk boylarının köç yönlərinin 
bəlirlənməsində, türkün daş yaddaşının ayrı-ayrı bölgələrə daşınmasında, 
görkəm tipologiyası, kanonik ikonoqrafiyası ilə etnogenez araşdırmala-
rında etnik atribut bəlgəsi olmasında daşbaba gələnəyinin Urmu teoriyası 
baxımından öyrənilməsi çox önəmlidir. 792 
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