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XÜL ASƏ  

Türklәrin Müqәddәs Ölü Gömmә Ənәnәlәrindәn Qurğanlar 

Əlirza QOÇİ 
Varlıq: Üç Aylıq Dil, Ədəbiyyat, Mədəniyyət və Toplum Araşdırmaları 

Dərgisi, İkinci Dönəm, Say 2021: 23(1), s. 31-45 

Tarix boyunca cəmiyyətlərin gələcəyə buraxdıqları maddi mədəniyyət 

qalıntıları o dövrün ekonomi ve sosial quruluşunu, cəmiyyətə hakim olan 
insanların mədəniyyət, inanc və siyasətini əks etdirmişdir. Özəlliklə torpaq 

üstünde və altında qalan abidəvi memarlıq əsərləri cəmiyyətlərin keçmişə dair 

maraqlarını həmişə canlı tutan ünsürlər olmuşdur. Bu memarlıq strukturları 

içində qədim dövr toplumlarının idarəçi və bəyleri üçün tikdikləri məzar 
abidələri “qurğanlar”, zəngin quruluşları və görünüşləri ilə diqqətin mərkəz 

nöqtəsi olmuşdur. Qurğanlar, bozqır həyatının necə bir iyerarxik düzləm 

içində inkişaf etdiyini bizə ən yaxşı şəkildə göstərən maddi və mənevi 

əsərlərdir. Bu əsərlər bozqır iyerarxisini tanımağımızda birinci əl qaynaq 
imkanı verməsi baxımından böyük önəm daşımaqdadırlar. Bu səbəblə 

qurğanlar və zəngin tapıntıları araşdırmacılar və tarixçilər üçün daima olduqca 

önəm daşıyırlar. 

Bu məqalədə, önce qurğanların tanımları və qurğan kəlməsiin etimoloji 
baxımdan dəyərləndirilməsi verilmiş, ardından kurqalıların ortaya çıxışı və 

kökü və ağırlıqlı olaraq Türklərin və atalarının yaşadığı bozqır 

coğrafiyasındakı yayılmaları incələnmişdir. 

Açar Sözler: Avrasiya, Orta Asya, Bozqır Coğrafiyası, Türklər, Ölü Gömmə 

Ənənələri, Qurğanlar. 
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ABSTRACT  

Kurgans From The Sacred Dead Burial Tradition Of The Turks 

Alireza GHOCHI 

Varlıq: Quarterli Journal of Language, Literature, Culture and Social 

Studies, Second period, Issue 2021: 23(1), pp. 31-45 

Throughout history, the material culture products left behind by the societies 
for the future have reflected the economic and social structure of that age, the 

culture, belief and politics of the classes that dominate the society. Especially 

monumental architectural structures above and below ground have always 

been the elements that keep the curiosity of the societies about the past alive. 
Among these architectural structures, the tomb structures built for the rulers 

and lords of ancient societies have been the focus of interest with their 

“kurgans”, rich finds and appearances. Kurgans are material and spiritual 

works that show us in the best way how the steppe life develops in a 
hierarchical plane. These works are of great importance in terms of providing 

a first-hand resource for our understanding of the steppe hierarchy. In this 

article, firstly the definitions of the kurgans and the etymological evaluation of 

the word kurgan are discussed, and then the emergence and origin of the 
Kurgans and their distribution in the steppe geography where mainly Turks 

and their ancestors lived predominantly are discussed. 

Keywords: Eurasia, Central Asia, Steppe Geography, Turks, Burial 

Traditions, Kurgans. 

 

ÖZET  

Türklerin Kutsal Ölü Gömme Geleneklerinden Kurganlar 

Alirıza GOÇİ 

Varlıq: Üç Aylık Dil, Edebiyat, Kültür ve Toplum Araştırmalrı Dergisi, İkinci 

Dönem, Sayı 2012: 23(1), s. 31-45 

Tarih boyunca toplumların geleceğe bıraktıkları maddî kültür kalıntıları o 

çağın ekonomik ve sosyal yapısını, topluma hâkim olan kişilerin kültür, inanç 

ve siyasetini yansıtmaktadır. Özellikle toprak üstünde ve altında kalan anıtsal 

mimari yapılar toplumların geçmişe dair meraklarını her zaman canlı tutan 
unsurlar olmuştur. Bu mimari yapılar içinde eski çağ toplumlarının yönetici ve 

beyleri için yaptıkları mezar yapıları “kurganlar”, zengin buluntuları ve 

görünümleri ile ilginin merkez noktası olmuştur. Kurganlar, bozkır hayatının 

nasıl bir hiyerarşik düzlem içinde geliştiğini bize en iyi şekilde gösteren maddî 
ve manevî eserlerdir. Bu eserler bozkır hiyerarşisini tanımamızda birinci el 

kaynak imkanı sunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 

kurganlar ve zengin buluntuları araştırmacılar ve tarihçiler için her zaman 

oldukça önem taşırlar. 

Bu yazıda, önce kurganların tanımları ve kurgan sözcüğünün etimolojik 

bakımdan değerlendirilmesi yapıılmış, ardından kurgalıların ortaya çıkışı ve 

kökeni ve ağırlıklı olarak Türklerin ve atalarının yaşadığı bozkır 

coğrafyasındaki dağılımları tartışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Avrasya, Orta Asya, Bozkır Coğrafyası, Türkler, Ölü 

Gömmə Gelenekleri, Kurganlar. 
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 چکیده
 هاهای مقدس دفن در میان ترکها از سنتنقورغا

 علیرضا قوچی

، 1400: 23(1، دوره دوم، شماره )ارلیق: فصلنامه پژوهشی زبان، ادبیات، فرهنگ و مطالعات اجتماعیو
 31-45صص. 

ساختار  ةکننداند، منعکسبه جا گذاشته ندهیآ یکه جوامع برا ی، محصوالت فرهنگ مادخیر طول تارد
سازه ژهیواست. بهبوده طبقات حاکم بر جامعه  استیو س اتآن عصر، فرهنگ، اعتقاد یماعو اجت یاقتصاد

 ةجوامع دربار یواند که کنجکابوده یعناصر شهیهم نیزم بر رو و زیر مانیادی ساختاربا  یمعمار یها
 یبراکه  یهایآرامگاهها به عنوان قورغان، یمعمار یهاسازه نیا انی. در ماندداشتهگذشته را زنده نگه 

اند. توجه قرار گرفتهخود در مرکز  یها و ظواهر غنافتهیبا  ساخته شده،جوامع باستان  انحاکمان و ارباب
جغرافیایی مسطح با را در  یاستپ یزندگ روندشکل  نیهستند که به بهتر یو معنو یمادآثاری ها قورغان
مراتب درک ما از سلسله یاول برا منبع دسِت مینأآثار از لحاظ ت نیدهند. ایمراتب به ما نشان مسلسله

 برخوردار هستند. ییباال تیاز اهم یاستپ

مورد بحث قرار گرفته و سپس  این کلمه یاشهیر یابیو ارز قورغانمربوط به  فیمقاله، ابتدا تعار نیدر ا
ها در آن اد آنها و اجدکه عمدتا ترک یاستپ یایها در جغرافآن گسترةو ها قورغان شیدایپظهور و 

 .بررسی شده است ،کردندیم یزندگ

 .هاقورغانها، ها، سنت دفن مردهآوراسیا، آسیای میانه، جغرافیای استپی، ترک ها:کلیدواژه

 

 

 گیریش:
 یاپیالناوزرینه تورپاق و یا داش ییغیالراق  گنللیکلهو یا چؤل کولتورونده،  2بوزقیر

(. بوزقیر 2: 2005؛ بایکوزو، ۹: 1۹۸0" دئییلیر )رولل،رغانقویکینتیلرینه "تاراکتریستیک مزار ک
ی داواملی حرکت حالیندا اولدوقالریندان چوخ قالیجی ایزلر گتوپلومالری، حیاتالری گره

ن اؤنملی فردلری اوچون بوراخمامیشالر. اونالرین وارلیقالرینا دایر ان اؤنملی ایزلر حیاتینی ایتیر
الر و بولونتوالری قورغاندیر. بو سببله لریکی اؤلو هدیهایچلریندهالر و قورغان دیکلریهنلدوز

 قورغان(. 3: 200۶اکیم، یالر اوچون اولدوقجا اؤنم داشیماقدادیر )جآراشدیرما)تاپینتیالری( 
نین، نین آیریلماز پارچاسی اوالن چادیرالریجیکلر اساسیندا، چؤل مدنیتلریآدی وئریلن تپه

رلرجه یفورم اوالراق عص دینلنمه یئری،دیر. بو مقدس نمیش بنزرلریاؤلولر اوچون حاضیرال
 (.1۹0: 2000اینان، )قوروموشدور تورک مدنیتینده اؤنمینی -هوناؤزللیکله داوام ائتمیش و 

                                                             
 ستفاده" اوالراق ائری یقرلی"تات ندایمعناس ئریدوز و سرت اوالن  یده، تورپاغالترکاتغل وانیدسؤزو،  بوزقیر2

 (.4۹4، 1: 1۹۸5 ی،)کاشغارل ریشدیلمیائد
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نیزین قوزئییندن دوغو آوروپا بوزقیرالرینا قدر اوزانان گئنیش د آسیا بوزقیرالریندان قافقازا و قارا
الردیر. قورغانکی جیک شکلیندهاراکتریستیک مزار یاپیالری، تپهکیالشیالن ان لرده قارشساحه

)سلسه مراتب( رارشیک یئکؤچر حیات طرزینده، بللی بیر هی-قوناربو تیپ مزارالرا، بوزقیرداکی 
غرافیاسیندا ودفن ائدیلمکده ایدی. بو گئنیش بوزقیر ج انسانالردوزن ایچینده اؤنم داشییان 

سل یاشامین بیر سونوجو اوالراق اورتایا چیخان بو معماری عنصورالر چئشیدلی سوسیال و دین
لری، آنتیک باتی قایناقالریندا و داها سونراکی دؤرلرده ییغما آدالر آلمیشدیر. بو ییغما مزار تپه

ان، ح)تار ( قارشیلیغی اوالن تومولوس اوالراق آدالندیریلماقدادیرGrekçeه )جکئمزارین گر
 (.۷۸: 2014؛ ماندال اوغلو، 5۹۸: 2002

گؤرونوشلریله تومولوس تیپی مزارالردیر. )خاریجی( الر دیش قورغانیاشار چوروحلویا گؤره "
" .دیرن تورپاق/داش ییغینیی میدانا گتیرنشئی کیچیک بیر تپه چارپانباخیلدیغیندا ایلک گؤزه 

ومولوس" سؤزجویونو (. آرسئون ایسه "ت5۸: 2002شکلینده تانیمالمیشدیر )چوروحلو، 
ی ایفاده ائدر شکلینده قورغانکی رومالیالرجا استفاده ائدیلن بیر سؤز اولوب مزار اوزرینده

 (.11۷4-11۷3: 1۹۶۶)آرسئون،  آچیقالمیشدیر

 وئریلدیگیتانیمی ایله ایلگیلی قایناقالر آراشدیریلدیغیندا بنزر شکیلده آچیقالماالر  قورغان
ین تورپاقدان، داشدان و یا بونالرین قورغانتانیمالماالرا گؤره،  وئریلندیر. یوخاریدا گؤرولمکده

ان غوریقو یا  قورغانادیر. دقاریشیغیندان ییغما تپه شکلینده یاپیالن بیر مزار اولدوغو آنالشیلماق
کی قورویوجو و یا مزارا چاتماغی سؤزو اصلینده مزارین اؤزونو دئییل مزارین اوزرینده

 قورغان(. بیزه گؤره 30: 201۶دیر )چوروحلو، نی ایفاده ائتمکدهیم اوالن تپهن قیسچتینلشدیر
ین آلتینداکی قورغانهم ده  ،نین ییغما تپهین هم اوست قیسیمینی میدانا گتیرقورغانسی ایفاده

 دیر.سینی ایچرمکدههصمزار حی

 سیسؤزونون اتیمولوژیک باخیمدان دگرلندیریلمه قورغان
ونون کؤکنی ایله ایلگیلی چئشیدلی گؤروشلر اؤنه سورولموشسه ده کؤک یسؤزجو قورغان 

؛ 22: 201۶؛ چوروحلو، 5: 1۹۷1دیر )اؤگل، اعتباریله تورکجه بیر آد اولدوغو قبول گؤرولمکده
ی "اسکی تورکلرین مقدس گ(. چوروحلونون سون ایللرده نشر ائتدی3۸۶: 200۶گیمبوتاس، 

نین آنالمی و ایلیشکیده اولدوغو آالنالر حاقیندا آدی قورغانده الر" آدلی اثرینقورغانمزارالری 
و، ادبیاتا روس عالیملری یسؤزجو قورغانآیریجالیقلی بیر آراشدیرما یاپیلمیشدیر. بونا گؤره 

دیگر باتی دیللرینه آلیندیغی دیشیندا له داخیل اولموش و بورادان آلمانجا یا سیواسیطه
، تپه و تومولوس" قورغان( اوالراق یازیالن سؤز؛ "قورغان) КУРГАНدیر. روسجادا دوشونولمکده

ده، کی ایلگیلی مادههنسیکلوپدیسیندآ(. تورک 35۹: 1۹۸۹و شچربینین،  فییدئمکدیر )مصطف
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عصردن بری روس علمی ادبیاتیندا  جی-1۶آدی اوچون " قورغاناوالراق، باغلی ایله  عبو مؤضو
لره دئییلیر" شکلینده ینده میدانا گتیریلمیش اوالن یاپما تپهتورپاق و یا داش، اسکی مزار اوزر

سؤزونون  قورغانده ایسه (. اینگیلیزجه223: 1۹۷5دیر )آنونیم، بیر ایفاده استفاده ائدیلمکده
توربه، تورپاق  -2استحکام، قاال، حیصار.  -1دیر: اوالراق ایکی قروپ تکلیف ائدیلمکده آنالمی
 .(22: 201۶؛ چوروحلو، ۶۸۷: 1۹۹1)آنونیم،  تپه و تومولوس -ییغینی

 :ایفاده ائدیلمیشدیر و اوچون اوچ آیری آنالمیسوزجو« قورغان»ونده یسؤزلو تورک دیل قورومو

ئولوژیده( ک)آر -3قاال،  -2اق ییغیالراق یاپیالن کیچیک تپه، پرینه تورایلک چاغدا مزار اوز -1 
  (.4۸۷: 1۹۸۸تپه بیچیمینده مزار، هؤیوک )ارن، 

ئچمیشدیر. سیندن گتورکجه ایا قپچاقجو روسیسوزجو قورغانبارتولدون آراشدیرماالرینا گؤره، 
 Codexونده )یسؤزلوسینده تورکجهالیازماسی اوالن قیپچاق )ونیز( عصره عاید ونئدیک  -14

Comanicus)3 ،و یسوزجو« قورغان»، آلمانجا اوالراق یاپیالن ایضاحالردا«en gihoft grab »
« قورغان»رینه یاپیالن هؤیوک )تپه( اوالراق آچیقالنماقدادیر. م. گیمبوتاس دا نی مزار اوزعی

  (. 3۸۶: 200۶دیر )گیمبوتاس، ینی ایفاده ائتمکدهگئچدیگایا جدن روسهجونون تورکیسوزجو

-لرینده، کولنرک یازیالریندان اوالن اورخون متکی اسکی توایلده یوز جی-۸و، یسوزجو قورغان
، 301: 1۹۷1دیر )آیداروو، بیچیمینده، سور، قاال آنالمی وئرمکده ”korgan“سینده بیدهآتگین 
3۶2 .)  

کی دهسؤزجویونون اسکی تورکجه قورغانآدلی اثرینده  قاموس تورکیالدین سامی، شمس 
 (.۷۶۸: 1۹۸5دیر )سامی، نین "حیصار" اولدوغونو ایفاده ائتمکدهمعناسی

ونون، سیپر، تابیا و مستحکم مؤقع آنالمالریندا اولدوغونو یسؤزجو قورغانن و اغوریقاؤگل ایسه 
ان سؤزو، چادیر و قوریقان ویا غوریقنین اویغور الیازماسیندا دیر. اوغوز داستانیایفاده ائتمکده

دیر. بو سؤز و آنالییشین، داها چوخ دوغو تورک کولتور خاقانلیق اوتاغی معناسیندا گؤرولمکده
    (. 31۷: 2000)اؤگل،  دیرسینه عاید اولماسیندان سؤز ائتمکدهچئوره

                                                             
 ،(Codex Comanicusاوالن ) یسیریرلردن بثا یاؤنمل هسون درج ندانیمخیبا یخیو کولتور تار یلیتورک د 3

 ،یماریق هدیگونئ ،هنیسهبؤلگ لیدیاورتا ا هدیوزئق ان،یباشال ندانیسیبات نیانیاورتا آس ندایآراس عصرلرجو -14-۹
اوالن  شیاشامی ادایغرافوج شیگئن لنیی( دئیرقیبوز قپچاقی) قپچاقی شِتاوزانان و د قدر ساحیللرینهتونا  دایبات
 (.12۸2: 2002 یرجی)دم ریردثتک ا شیلمیبهگل هگونوموز ندنی)کومان( تورکلر قپچاقی
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ونون تمل اوالراق ایکی آنالما یسوزجو قورغانآراشدیریلدیغیندا  قونو ایله ایلگیلی قایناقالر
 اولدوغو گؤرولور. باحیص

، یاشایانالرین دیش سالدیریالرا قارشی قوروندوغو یئرلشمه یئری -2 قورغانمزار اوالراق  -1 
؛ ۷۶3: 2001کنت کیمی آنالمالری اورتایا چیخماقدادیر )اؤگل، -کنت، شهر، قاال یا دا اوردو

 (.32-22: 201۶؛ 5۶: 2002چوروحلو، 

  لی گؤروشلر اؤنه سورولموشدور؛ونون کؤکنی ایله ایلگیلی چئشیدیسؤزجو قورغان

آنالمیندان « ائتمک یکمک، اینشاتقورماق، یاپماق، »کؤکوندن  «kur/gur قور»ده هجتورک -1
لری لغتینه دایانان اولجاس هجون تورک لهفدیر. رادلواورتایا چیخمیش اولماسی دوشونولمکده

تئریمی «قورغان»ی گسؤیلدی نیگیگئتدیلرینه قدر گئری هبیدآایل  یوز جی-12و  11سلیمان، 
)سلیمان  دیرائتمکدهینی ایفاده گ)قورماق( کؤکوندن گلدی« قور»نین کؤکوندن بللی اولدوغونو و 

1۹۹2 :54 ).  

 قوری،»یکانلی تئل، ت« قورو»ونده یکؤکو کاشغرلی محمودون سؤزلو« kor/gorقور » - 2
korı/gorı » (. 2۶3، 223، 122: 1۹۹۹دیر )کاشغارلی، وئرمکدهآنالمینی « قوروماق»کؤکو 

قیمتلی اشیاالر ایله  و رلیگبوتون د ده نددئمکدیر. گرچک« قورونوالن یئر»ان غوریق لیکلهبئله
ور مزارالرین جگؤمولموش اؤلونون قورونماسی و اونا عاید مزارین سویولماماسی اساسدیر. بو 

لکهؤکی ایسکیت ادنیزین قوزئیینده و شخصًا قوروندوغو فارسالرین قارا کدیگینیقورونماسی گر
و فارس کرالی  کمداری ایدانتهیرسوسؤناسیندا ایسکیت حثلری سفر اکسینه گرچکلشدیردی

  (. 22: 2004ئچن دانیشما آچیق بیر شکیلده اورتایا قویماقدادیر )دورموش گداریوش آراسیندا 

ونون آنالمی اوچون چوخ فرقلی گؤروشلر اؤنه سورولموشسه ده یسؤزجو قورغانهر نه قدر 
لری فعلیندن گلن بو سؤزجوک، اؤلو« انغقورو»کی دههج(، اؤز تورک2۹۶-2۹5: 1۹۹۹)رووکس، 

ان ح؛ تار۹2۷: 2002دیر )بئللی ، قولالنیلمیش اولمالیایله دنیهقورویان معماری اؤزللیکلری ن
2002 :5۹۸ .) 

سی اصلینده مزارین اؤزونو دئییل مزارین اوزان کلمهغوریقیا  و قورغان»یاشار چوروحلویا گؤره 
. بو دیرایفاده ائتمکدهی نپهرینده کی قورویوجو و یا مزارا چاتماغی زورالشدیران قیسیم اوالن ت

اق/داش پرینده بیر تورائدیجی تمل اؤزللیک اوز دین آییری بلیرلهقورغانشکیلده باخیلدیغیندا، 
ین تیپی اوچون قورغاندیر. بونون آلتینداکی مزارین شکلی سی بولونماسیمهنلهییغینی و یا دوز

تیپده مزار/گؤممه بیچیملرینه یشیک گبونا گؤره د ،ییجی دئییلدیر. نئجه کیبلیرله
سی اوچون آلتداکی جسد گؤمولن اوالبیلمه قورغانراستالنماقدادیر. یعنی بیر قورولوشون، 
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ین بو اوتاقالرین گیئرین ویا یئرلرین، اوتاق یا دا اوتاقالرین بیچیمی چوخ اؤنملی دئییلدیر. اؤرن
ده اله آلینماسی، یا دا آلت قیسیمدا سی و یا دگیشیک شکیلالریندان اینشا ائدیلمهجقاراچام آغا

 قورغانور بیر مزارین ججه بیر چوخورون بولونماسی بو و اوتاق یئرینه سادهیجسدلرین گؤمولدو
 (.  30: 201۶مز )چوروحلو، اولماسینی ویا اولماماسینی بلیرله

 الرین اورتایا چیخیشی قورغان

ایا چیخیشی و داغیلیمی ایله ایلگیلی فرقلی کولتورونون یاپیسال اوالراق نه زامان اورت قورغان
 گؤروشلر سونولموشدور.  

جی و الرین یاپیسال اوالراق اورتایا چیخیشی چوخ اوزون بیر سورهقورغانیاشار چوروحلویا گؤره، 
نین اؤزللیکله ایچ آسیاداکی ارکن کولتورلرین اورتایا یرمیشدیر. اونون گلیشیمیدیا زامانی گرک

 سی، عینی زاماندا قوزئی قارامهایللر ایچینده بو مزار دوزنله یوز بلگیلی اولوچیخیشی ایله ای
الرین یئر قورغانسینه پارالل اوالراق اورتایا چیخمیشدیر. اؤته یاندان دنیز و اورالالر بؤلگه

شئیدن اؤنجه انسانی  اوستونده باغیمسیز بیر مزار تیپی اولمادیغینی و اورتایا چیخیشینی هر
 (. ۶۷: 201۶نین باشالماسی ایله ایلگیلی اولدوغونو ایفاده ائدر )چوروحلو، یگنها گؤممه گلاغپتور

ایلک بلیرتیلرین داها چوخ نئولیتیک دؤنمده اورتایا  سیندهمیدانا گلمهکولتورونون  قورغان
 دیر. چونکو بوزقیر کولتورونون آلت یاپیسینی اولوشدوران شرطلری سورولمکدهلرهچیخدیغی ای

ا گؤره نئولیتیک کولتورون تمل فا باشالر. اوکالدنیکوغیاواش بو دؤنمده اورتایا چیخما -یاواش
نین اورتایا ه چؤل اکونومیسیلیکلالرین کشفی ایدی. بئلهباؤزللیکلری اوخ، یای و سرامیک قا

: 2000، فا باشالماسینی ساغالمیشدیر )اوکالدنیکوغچیخماسی، بوزقیر کولتورونون اولوشما
۸۷-۸۸ .)  

 -اقوول ده دوغو بوزقیرالریندان، احتیماالمین ایللر جو-4و  5اؤ.  نین، م.خالقی قورغانماللوری، 
نئولیتیک و  جدیکلرینی، دوغو و اورتا آوروپانین گئهلیلرهسیندن باتییا دوغرو ایاورال بؤلگه

دیر ولدوغونو ایفاده ائتمکدهدن اهسینه نائنئولیتیک کولتورلری ایله توپلومونون تامامیله دؤنوشمه
 (.1، )باخ. خریطه (211-20۸، 1۷۷، ۶۸ -۶۷، ۶4، 3۷: 2002؛ 1۹۹2)ماللوری 

مین ایللریندن  جو-3و  جو-4، جی-5مزارالرین م. اؤ.  قورغانماریو آلینی ایسه، ان اسکی 
تا آوروپایا رک اورهگئچ چایینیایللرینده دینیپر  2000پونتیکده بولوندوغونو و بورادان م. اؤ. 

کی تونچ چاغی کولتورلریندن فرقلی سیندهیاییلدیقالرینی و یاییلدیقالری هر یئرده، چئوره
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: 2003اوالراق اورتاق عنصورالر طرفیندن بلیرگینلشمیش اولدوقالرینی ایفاده ائدر )آلینئی 
1۸۷ .) 

( 4۸00-5500)م. اؤ. نئولیتیک )ائنئولیتیک( بیر کولتور اوالن ساماررا  جکولتورونون گئ قورغان
کی سیندهکولتورو ایله اورتایا چیخدیغی، داها سونرا باتیدا اوکرایناداکی دونتس و دنیپر چئوره

دنیزین قوزئی ساحیللرینده  (، اونون گونئیینده و قارا3300-3500سرئدنی ایستوگ )م. اؤ. 
ه( ائتکیل2500-2۷00اؤ. چوخور مزار )پیت گراو( کولتورو اوالراق بیلینن یامنا کولتورونو )م. 

 (.2، )باخ. خریطه (2۷1-2۷0: 2013)باهار  دیری ایفاده ائدیلمکدهگدی

ارکن یامنا کولتورو دؤنمینده، قوزئی قافقازیادا مایکوپ کولتورلری گؤرولور. ارکن تونچ چاغیندا، 
تیدا میشدیر. بو دؤنمده داها باهینی ائتکیلدل شرییدنیز ساح مایکوپ کولتورو دوغو قارا

سیندن گورودیسک، آشاغی تونا حوضه-تونا آراسیندا اوساتووو، مولدووادا هورودیشتا-دینیستر
 کولتورلری گؤرولور.  II/IIIجرنووودا 

دنیزین قوزئیی ایله اورتا آسیا آراسیندا یاخین ایلیشکیلر  مین ایل باشالریندا قارا جو-3م. اؤ. 
ا کولتورو بو چاغین تمثیلجیسی دوروموندادیر. بوزقیر وئداکی آفانسیآلتای-دیر. اورالگؤرولمکده
 نین بوتون اؤزللیکلری بو کولتورده اؤزونو گؤستریر. یاشاییشی

گلیشن  یاواش -یاواشمین ایلدن اعتبارًا  جو-3اعتبارًا یعنی اورتاالما م. اؤ.  ؤنمیندنوا دئآفانسی
ه پارالل اوالراق گرکن، سوسیال حرکتلیلیآلی لری وادیلره بیتیشیک آالنالردا یئرالر، اؤنجهقورغان

یه و بو مزارالر بلیرتیلن تاریخدن سونرا بوزقیرالردا دا گؤرولمه گؤسترمیشفرقلی بیر گلیشمه 
الرین قورغانندا دا باشالمیشدیر. بو دؤنمده ترانس قافقازیا، دوغو آنادولو و ایران آذربایجانی

یوغون بیر شکیلده یاییلمیش اولدوغو سون زامانالرداکی ایجرا ائدیلن آراشدیرماالرال 
 . 4بلیرلنمیشدیر

(. داها سونراکی 2۷1: 2013)باهار،  مین ایلده آندرونووا کولتورو آلتایالردا گلیشیر جی-2 م. اؤ.
 قیالری آرتیق بوتون بوزقیرلییاپ قورغانتاریخینه قدر اوالن دؤنمده ایسه  1500زامانالردا م. اؤ. 

 (. 253: 1۹۸0زولئبیل آالنالرا یاییلمیشدیر )

                                                             
-۸1: 1۹۹۷نارئوا ش؛ کو1۹41 نی؛ کوفت1۹۹5نس ه ا؛ اد1۹۹5؛ 1۹۹3؛ 33۷-325: 1۹۹1؛ 1۹۶۹ هدزیپارج. 4 

؛ 2002ا؛ 2001 راتی؛ اؤزف1۹۷۶ نسونیب؛ روب2003ا؛ 2003 هدزی؛ پوتور۹2-54: 1۹۹1 هدسیپانی؛ لوردک20۷
 ؛2021؛ 201۷وبری قوچی و هژبری ن ؛2010، 200۸؛ 200۷ ینوبر ی؛ هژبر2010؛ 200۹؛ 200۶؛ 2005؛ 2004

 .2013 یسگرعورلو و ج؛ آ2013، 2011 میدق یراوانیا
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دنیز بوزقیرالرینا گلمیشلر.  ایلده کیممرلر اورتا آسیادان حرکتله قوزئی قارا یوز جو-13م. اؤ. 
میشدیر. آندرونووا کولتورو لههسی بو کولتورو باتییا ایتدوغودا آندرونووا کولتورونون گلیشمه

دیر. بو دؤنمده زاماندا کیممر کولتورونون تمثیلجیسی اوالن سروبنا کولتورو ایله باغالنتیلیعینی 
کاتاکومب مزار و کوبان مزارالری کولتورلری اورتایا چیخمیشدیر. بو مزارالر بوزقیرالردا گؤرولن 

اکی دیر. بورادبعضیلری داش صاندیق شکلینده ،ینه بنزرلیک گؤستریرلرکنگنهآلچاق مزار گل
الح بیچیملری اوالراق یه سدبولونتوالر، سرامیک اوالراق باتیدان ائتکیلنمیش گؤرونمکله بیرلیک

 (.2۷2-2۷1: 2013میشلردیر )باهار، هی ائتکیلنباتی

اورتا آسیادا آندرونووا کولتورونون آردیندان، کاراسوک، تاغار و تاشتیک کولتورلری گلیشیرکن، 
یوز ایللر آراسی کیممرلر، ایسکیتلر و  جی-۸-13لرینده ده م. اؤ. حوضه دنیپریریم و ققافقازیا، 

 .داها سونرا سارماتالر یاییلمیشالردیر

  2نین م. اؤ. کولتورلری قورغانمین ایللری آشان  جو-3انا گؤره، کیممرلر و ایسکیتلر م. اؤ. حتار
رکن ایسکیت (. کیممر و ا5۹۸: 2002ان، حدیر )تارکی تمثیلجیلریمین ایلدهجی -1 و

ینده ایسکیت نگهگل قورغانسی کولتورلری آراسیندا کسین بیر آییریم یوخدور. کیممر بؤلگه
دنیزین  ایلده قارا یوز جو-۹ؤچلری ایله بیر گلیشمه گؤستریر. گراکوو ایسکیتلرین م. اؤ. ک

دیر )گراکوو، ائتمکده هجکلرینه اشارهبیل یانا یاشامیش اوال -ه یاندقوزئیینده کیممرلرله بیرلیک
(. دوغو آوروپا، اؤن آسیا، قافقازیا، گونئی سیبیریا، اوکراینا و دیگر  2۸5-2۸۶، 43-45: 200۶
: 1۹۹4دیر)میزی اولو. عصر ایسکیتلرله باغالنتیلی 5لرین تاریخلری یاخالشیق اوالراق بؤلگه

20- 2۹.) 

 الرین داغیلیمیقورغانبوزقیر جوغرافیاسیندا 
« بوزقیر قورشاغی»غرافی آالنالرا باخیلدیغیندا، اونالرین داها چوخ ودیغی جالرین یاییلقورغان

الرین دوغال اوالراق قورغانلرده یوغون اوالراق بولوندوقالری گؤرولور. بو خصوص دئییلن بؤلگه
نین اورونو نین کولتورلریره بو بؤلگه توپلولوقالریباشدا تورکلر و اونالرین آتاالری اولماق اوز

الرین یاییلیمی سؤز قونوسو کولتورون قورغانغرافیاسیندا ووغونو ایفاده ائدر. بوزقیر جاولد
نین ده اؤنملی رول اوینار. دوغودان باتییا بو کولتور قورشاغیائتکیلشیم سینیرالرینی بلیرلمه

   دیر.نین بولوندوغو بیلینمکدهیگاؤرن قورغاناوزاندیغی یئرلرده، مینلرجه 

لر آراسیندا تونا پارالل جی-50و  40جک اولورساق لرینی قاباجا چیزهاییلیم ساحهالرین یقورغان
ده یاییلماقدادیرالر هکیلومتر  اوزونلوغوندا بیر ساح ۷000چین سدینه قدر اوزانان  چاییندان

اپسامیندا باخاجاق اولورساق قآوراسیا »(. چوروحلونون تعبیریله؛ ۸-4: 1۹۷۶)پیترووسکی، 
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، اورتا و دوغو آوروپایا، تورکیه)لهستانا( دنیزدن پولونیایا سیندن اورالالرا، قوزئی قاراهبایکال اؤت
خجیوان، ایران الرینه، آذربایجان، ندنیز، اورتا و دوغو آنادولو بؤلگه زللیکله تراکیا، قاراؤنین ا

لکهؤکیمی ا آذربایجانی، گورجیستان، ارمنیستان، قیرقیزیستان، قازاقیستان، موغولیستان، چین
ی دوشونولورسه آنالشیلماسی زور گلرینه باخمامیز گرکدیلرده و اونالرین یاخین چئوره

الرین یاییلما آالنی اوالراق ایفاده ائتمک یانلیش اولماز قورغانغرافیا وبویوکلوکده اوالن بو ج
  (.15: 201۶)چوروحلو، 

 سونوچ

ییندن دوغو آوروپا بوزقیرالرینا قدر اوزانان گئنیش نیزین قوزئد آسیا بوزقیرالریندان قافقازا و قارا
الردیر. قورغانکی جیک شکلیندهاراکتریستیک مزار یاپیالری، تپهکلرده قارشیالشیالن ان ساحه

رارشیک دوزن ایچینده یئحیات طرزینده، بللی بیر هی کؤچر-قوناربو تیپ مزارالرا، بوزقیرداکی 
و  توپلومسالغرافیاسیندا وه ایدی. بو گئنیش بوزقیر جدفن ائدیلمکد انسانالراؤنم داشییان 

دینسل یاشامین بیر سونوجو اوالراق اورتایا چیخان بو معماری عنصورالر چئشیدلی آدالر 
 آلمیشدیر.

« بوزقیر قوشاغی»غرافی آالنالرا باخیلدیغیندا، اونالرین داها چوخ ویاییلدیغی ج الرینقورغان
الرین دوغال اوالراق قورغاناق بولوندوقالری گؤرولور. بو خصوص لرده یوغون اوالردئییلن بؤلگه

نین عنصورو نین کولتورلریباشدا تورکلر و اونالرین آتاالری اولماق اوزره بو بؤلگه توپلولوقالری
الرین یاییلیمی سؤز قونوسو کولتورون قورغانغرافیاسیندا واولدوغونو ایفاده ائدر. بوزقیر ج

نین ده اؤنملی رول اوینار. دوغودان باتییا بو کولتور قوشاغیمهی بلیرلهائتکیلشیم سینیرالرین
 دیر.  دهنین بولوندوغو بیلینمکیگاؤرن قورغاناوزاندیغی یئرلرده، مینلرجه 

سی باخیمیندان گؤسترمه آالنینیلری بوزقیر کولتورونون ائتکی الرین یاییلیم ساحهقورغان
لره گؤره بعضی فرقلیلیکلر گؤسترن بو تیپ للر ایچینده بؤلگهیوک اؤنم داشیماقدادیر. مین ایؤب

آوروپا کؤکنلیلر، بوزقیر -آلتای تورک کؤکنلیلر اولسون، ایستر هیند-مزار کولتورو، ایستر اورال
(. بوزقیر کولتورونون ایزلرینی تعقیب 5۹۸: 2002ان، حدیر )تارنین تیپیک مزارالریچریلریؤک

یوک اؤنم ؤیله مادی اوالراق دا بی اسینیر داشالری اولماسی اعتبارمیزده و یاییلیمین ائتمه
 (.10: 200۶)اکیم،  ادیرالردداشیماق
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