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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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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
قورغانها از سنتهای مقدس دفن در میان ترکها
علیرضا قوچی
و ارلیق :فصلنامه پژوهشی زبان ،ادبیات ،فرهنگ و مطالعات اجتماعی ،دوره دوم ،شماره (،1400: 23)1
صص31-45 .
در طول تاریخ ،محصوالت فرهنگ مادی که جوامع برای آینده به جا گذاشتهاند ،منعکسکنندة ساختار
اقتصادی و اجتماعی آن عصر ،فرهنگ ،اعتقادات و سیاست طبقات حاکم بر جامعه بوده است .بهویژه سازه
های معماری با ساختار یادمانی بر رو و زیر زمین همیشه عناصری بودهاند که کنجکاوی جوامع دربارة
گذشته را زنده نگه داشتهاند .در میان این سازههای معماری ،قورغانها به عنوان آرامگاههایی که برای
حاکمان و اربابان جوامع باستان ساخته شده ،با یافتهها و ظواهر غنی خود در مرکز توجه قرار گرفتهاند.
قورغانها آثاری مادی و معنوی هستند که به بهترین شکل روند زندگی استپی را در جغرافیایی مسطح با
سلسلهمراتب به ما نشان میدهند .این آثار از لحاظ تأمین منبع دستِ اول برای درک ما از سلسلهمراتب
استپی از اهمیت باالیی برخوردار هستند.
در این مقاله ،ابتدا تعاریف مربوط به قورغان و ارزیابی ریشهای این کلمه مورد بحث قرار گرفته و سپس
ظهور و پیدایش قورغانها و گسترة آنها در جغرافیای استپی که عمدتا ترکها و اجداد آنها در آن
زندگی میکردند ،بررسی شده است.
کلیدواژهها :آوراسیا ،آسیای میانه ،جغرافیای استپی ،ترکها ،سنت دفن مردهها ،قورغانها.

گیریش:
بوزقیر 2و یا چؤل کولتورونده ،گنللیکله اوزرینه تورپاق و یا داش ییغیالراق یاپیالن
کاراکتریستیک مزار تیکینتیلرینه "قورغان" دئییلیر (رولل۹ :1۹۸0،؛ بایکوزو .)2 :2005 ،بوزقیر
توپلومالری ،حیاتالری گرهگی داواملی حرکت حالیندا اولدوقالریندان چوخ قالیجی ایزلر
بوراخمامیشالر .اونالرین وارلیقالرینا دایر ان اؤنملی ایزلر حیاتینی ایتیرن اؤنملی فردلری اوچون
دوزنلهدیکلری قورغانالر و ایچلریندهکی اؤلو هدیهلریدیر .بو سببله قورغانالر و بولونتوالری
(تاپینتیالری) آراشدیرماجیالر اوچون اولدوقجا اؤنم داشیماقدادیر (اکیم .)3 :200۶ ،قورغان
آدی وئریلن تپهجیکلر اساسیندا ،چؤل مدنیتلرینین آیریلماز پارچاسی اوالن چادیرالرینین،
اؤلولر اوچون حاضیرالنمیش بنزرلریدیر .بو مقدس دینلنمه یئری ،فورم اوالراق عصیرلرجه
داوام ائتمیش و اؤزللیکله هون-تورک مدنیتینده اؤنمینی قوروموشدور (اینان.)1۹0 :2000 ،

2بوزقیر سؤزو ،دیوان لغاتالترکده ،تورپاغی دوز و سرت اوالن یئر معناسیندا "تاتیرلیق یئر" اوالراق استفاده
ائدیلمیشدیر (کاشغارلی.)4۹4 ،1 :1۹۸5 ،
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آسیا بوزقیرالریندان قافقازا و قارا د نیزین قوزئییندن دوغو آوروپا بوزقیرالرینا قدر اوزانان گئنیش
ساحهلرده قارشیالشیالن ان کاراکتریستیک مزار یاپیالری ،تپهجیک شکلیندهکی قورغانالردیر.
بو تیپ مزارالرا ،بوزقیرداکی قونار-کؤچر حیات طرزینده ،بللی بیر هییئرارشیک (سلسه مراتب)
دوزن ایچینده اؤنم داشییان انسانالر دفن ائدیلمکده ایدی .بو گئنیش بوزقیر جوغرافیاسیندا
سوسیال و دین سل یاشامین بیر سونوجو اوالراق اورتایا چیخان بو معماری عنصورالر چئشیدلی
آدالر آلمیشدیر .بو ییغما مزار تپه لری ،آنتیک باتی قایناقالریندا و داها سونراکی دؤرلرده ییغما
مزارین گرئکجه ( )Grekçeقارشیلیغی اوالن تومولوس اوالراق آدالندیریلماقدادیر (تارحان،
5۹۸ :2002؛ ماندال اوغلو.)۷۸ :2014 ،
یاشار چوروحلویا گؤره "قورغانالر دیش (خاریجی) گؤرونوشلریله تومولوس تیپی مزارالردیر.
باخیلدیغیندا ایلک گؤزه چارپان شئی کیچیک بیر تپهنی میدانا گتیرن تورپاق/داش ییغینیدیر".
شکلینده تانیمالمیشدیر (چوروحلو .)5۸ :2002 ،آرسئون ایسه "تومولوس" سؤزجویونو
رومالیالرجا استفاده ائدیلن بیر سؤز اولوب مزار اوزریندهکی قورغانی ایفاده ائدر شکلینده
آچیقالمیشدیر (آرسئون.)11۷4-11۷3 :1۹۶۶ ،
قورغان تانیمی ایله ایلگیلی قایناقالر آراشدیریلدیغیندا بنزر شکیلده آچیقالماالر وئریلدیگی
گؤرولمکدهدیر .یوخاریدا وئریلن تانیمالماالرا گؤره ،قورغانین تورپاقدان ،داشدان و یا بونالرین
قاریشیغیندان ییغما تپه شکلینده یاپیالن بیر مزار اولدوغو آنالشیلماقدادیر .قورغان و یا قوریغان
سؤزو اصلینده مزارین اؤزونو دئییل مزارین اوزریندهکی قورویوجو و یا مزارا چاتماغی
چتینلشدیرن قیسیم اوالن تپهنی ایفاده ائتمکدهدیر (چوروحلو .)30 :201۶ ،بیزه گؤره قورغان
ایفادهسی قورغانین هم اوست قیسیمینی میدانا گتیرن ییغما تپهنی ،هم ده قورغانین آلتینداکی
مزار حیصهسینی ایچرمکدهدیر.
قورغان سؤزونون اتیمولوژیک باخیمدان دگرلندیریلمهسی
قورغان سؤزجوی ونون کؤکنی ایله ایلگیلی چئشیدلی گؤروشلر اؤنه سورولموشسه ده کؤک
اعتباریله تورکجه بیر آد اولدوغو قبول گؤرولمکدهدیر (اؤگل5 :1۹۷1 ،؛ چوروحلو22 :201۶ ،؛
گیمبوتاس .)3۸۶ :200۶ ،چوروحلونون سون ایللرده نشر ائتدیگی "اسکی تورکلرین مقدس
مزارالری قورغانالر" آدلی اثرینده قورغان آدینین آنالمی و ایلیشکیده اولدوغو آالنالر حاقیندا
آیریجالیقلی بیر آراشدیرما یاپیلمیشدیر .بونا گؤره قورغان سؤزجویو ،ادبیاتا روس عالیملری
واسیطهسی ایله داخیل اولموش و بورادان آلمانجا دیشیندا دیگر باتی دیللرینه آلیندیغی
دوشونولمکدهدیر .روسجادا ( КУРГАНقورغان) اوالراق یازیالن سؤز؛ "قورغان ،تپه و تومولوس"
دئمکدیر (مصطفییف و شچربینین .)35۹ :1۹۸۹ ،تورک آنسیکلوپدیسیندهکی ایلگیلی مادهده،
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بو مؤضوع ایله باغلی اوالراق ،قورغان آدی اوچون "-1۶جی عصردن بری روس علمی ادبیاتیندا
تورپاق و یا داش ،اسکی مزار اوزرینده میدانا گتیریلمیش اوالن یاپما تپهلره دئییلیر" شکلینده
بیر ایفاده استفاده ائدیلمکدهدیر (آنونیم .)223 :1۹۷5 ،اینگیلیزجهده ایسه قورغان سؤزونون
آنالمی اوالراق ایکی قروپ تکلیف ائدیلمکدهدیر -1 :استحکام ،قاال ،حیصار -2 .توربه ،تورپاق
ییغینی -تپه و تومولوس (آنونیم۶۸۷ :1۹۹1 ،؛ چوروحلو.)22 :201۶ ،
تورک دیل قورومو سؤزلویونده «قورغان» سوزجویو اوچون اوچ آیری آنالم ایفاده ائدیلمیشدیر:
 -1ایلک چاغدا مزار اوزرینه تورپاق ییغیالراق یاپیالن کیچیک تپه -2 ،قاال( -3 ،آرکئولوژیده)
تپه بیچیمینده مزار ،هؤیوک (ارن.)4۸۷ :1۹۸۸ ،
بارتولدون آراشدیرماالرینا گؤره ،قورغان سوزجویو روسجایا قپچاق تورکجهسیندن گئچمیشدیر.
 -14عصره عاید ونئدیک (ونیز) الیازماسی اوالن قیپچاق تورکجهسینده سؤزلویونده (Codex
 ،3)Comanicusآلمانجا اوالراق یاپیالن ایضاحالردا« ،قورغان» سوزجویو «»en gihoft grab
یعنی مزار اوز رینه یاپیالن هؤیوک (تپه) اوالراق آچیقالنماقدادیر .م .گیمبوتاس دا «قورغان»
سوزجویونون تورکجهدن روسجایا گئچدیگینی ایفاده ائتمکدهدیر (گیمبوتاس.) 3۸۶ :200۶ ،
قورغان سوزجویو-۸ ،جی یوز ایلدهکی اسکی تورک یازیالریندان اوالن اورخون متنلرینده ،کول-
تگین آبیدهسینده ” “korganبیچیمینده ،سور ،قاال آنالمی وئرمکدهدیر (آیداروو،301 :1۹۷1 ،
.)3۶2
شمسالدین سامی ،قاموس تورکی آدلی اثرینده قورغان سؤزجویونون اسکی تورکجهدهکی
معناسینین "حیصار" اولدوغونو ایفاده ائتمکدهدیر (سامی.)۷۶۸ :1۹۸5 ،
اؤگل ایسه قوریغان و قورغان سؤزجویونون ،سیپر ،تابیا و مستحکم مؤقع آنالمالریندا اولدوغونو
ایفاده ائتمکدهدیر .اوغوز داستانینین اویغور الیازماسیندا قوریغان ویا قوریقان سؤزو ،چادیر و
خاقانلیق اوتاغی معناسیندا گؤرولمکدهدیر .بو سؤز و آنالییشین ،داها چوخ دوغو تورک کولتور
چئورهسینه عاید اولماسیندان سؤز ائتمکدهدیر (اؤگل.) 31۷ :2000 ،

 3تورک دیلی و کولتور تاریخی باخیمیندان سون درجه اؤنملی اثرلردن بیریسی اوالن ( ،)Codex Comanicus
-۹-14جو عصرلر آراسیندا اورتا آسیانین باتیسیندان باشالیان ،قوزئیده اورتا ایدیل بؤلگهسینه ،گونئیده قیریما،
باتیدا تونا ساحیللرینه قدر اوزانان و دشتِ قیپچاق (قیپچاق بوزقیری) دئییلن گئنیش جوغرافیادا یاشامیش اوالن
قیپچاق (کومان) تورکلریندن گونوموزه گلهبیلمیش تک اثردیر (دمیرجی .)12۸2 :2002
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قونو ایله ایلگیلی قایناقالر آراشدیریلدیغیندا قورغان سوزجویونون تمل اوالراق ایکی آنالما
صاحیب اولدوغو گؤرولور.
 -1مزار اوالراق قورغان  -2یاشایانالرین دیش سالدیریالرا قارشی قوروندوغو یئرلشمه یئری،
کنت ،شهر ،قاال یا دا اوردو-کنت کیمی آنالمالری اورتایا چیخماقدادیر (اؤگل۷۶3 :2001 ،؛
چوروحلو5۶ :2002 ،؛ .)32-22 :201۶
قورغان سؤزجویونون کؤکنی ایله ایلگیلی چئشیدلی گؤروشلر اؤنه سورولموشدور؛
 -1تورکجهده «قور » kur/gurکؤکوندن «قورماق ،یاپماق ،تیکمک ،اینشا ائتمک» آنالمیندان
اورتایا چیخمیش اولماسی دوشونولمکدهدیر .رادلوفون تورک لهجهلری لغتینه دایانان اولجاس
سلیمان 11 ،و -12جی یوز ایل آبیدهلرینه قدر گئری گئتدیگینی سؤیلدیگی «قورغان» تئریمی
نین کؤکوندن بللی اولدوغونو و «قور» (قورماق) کؤکوندن گلدیگینی ایفاده ائتمکدهدیر (سلیمان
.) 54 :1۹۹2
« - 2قور  »kor/gorکؤکو کاشغرلی محمودون سؤزلویونده «قورو» تیکانلی تئل« ،قوری،
 »korı/gorıکؤکو «قوروماق» آنالمینی وئرمکدهدیر (کاشغارلی.) 2۶3 ،223 ،122 :1۹۹۹ ،
بئلهلیکله قوریغان «قورونوالن یئر» دئمکدیر .گرچکدن ده بوتون دگرلی و قیمتلی اشیاالر ایله
گؤمولموش اؤلونون قورونماسی و اونا عاید مزارین سویولماماسی اساسدیر .بو جور مزارالرین
قورونماسی گرکدیگینی و شخصًا قوروندوغو فارسالرین قارا دنیزین قوزئییندهکی ایسکیت اؤلکه
سینه گرچکلشدیردیکلری سفر اثناسیندا ایسکیت حؤکمداری ایدانتهیرسوس و فارس کرالی
داریوش آراسیندا گئچن دانیشما آچیق بیر شکیلده اورتایا قویماقدادیر (دورموش .) 22 :2004
هر نه قدر قورغان سؤزجویونون آنالمی اوچون چوخ فرقلی گؤروشلر اؤنه سورولموشسه ده
(رووکس ،)2۹۶-2۹5 :1۹۹۹ ،اؤز تورکجهدهکی «قوروغان» فعلیندن گلن بو سؤزجوک ،اؤلولری
قورویان معماری اؤزللیکلری نهدنی ایله ،قولالنیلمیش اولمالیدیر (بئللی ۹2۷ :2002؛ تارحان
.)5۹۸ :2002
یاشار چوروحلویا گؤره «قورغان و یا قوریغان کلمهسی اصلینده مزارین اؤزونو دئییل مزارین اوز
رینده کی قورویوجو و یا مزارا چاتماغی زورالشدیران قیسیم اوالن تپهنی ایفاده ائتمکدهدیر .بو
شکیلده باخیلدیغیندا ،قورغانی بلیرلهین آییرد ائدیجی تمل اؤزللیک اوزرینده بیر تورپاق/داش
ییغینی و یا دوزنلهمهسی بولونماسیدیر .بونون آلتینداکی مزارین شکلی قورغانین تیپی اوچون
بلیرلهییجی دئییلدیر .نئجه کی ،بونا گؤره دگیشیک تیپده مزار/گؤممه بیچیملرینه
راستالنماقدادیر .یعنی بیر قورولوشون ،قورغان اوالبیلمهسی اوچون آلتداکی جسد گؤمولن
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یئرین ویا یئرلرین ،اوتاق یا دا اوتاقالرین بیچیمی چوخ اؤنملی دئییلدیر .اؤرنگین بو اوتاقالرین
قاراچام آغاجالریندان اینشا ائدیلمهسی و یا دگیشیک شکیلده اله آلینماسی ،یا دا آلت قیسیمدا
جسدلرین گؤمولدویو اوتاق یئرینه سادهجه بیر چوخورون بولونماسی بو جور بیر مزارین قورغان
اولماسینی ویا اولماماسینی بلیرلهمز (چوروحلو.) 30 :201۶ ،
قورغانالرین اورتایا چیخیشی
قورغان کولتورونون یاپیسال اوالراق نه زامان اورتایا چیخیشی و داغیلیمی ایله ایلگیلی فرقلی
گؤروشلر سونولموشدور.
یاشار چوروحلویا گؤره ،قورغانالرین یاپیسال اوالراق اورتایا چیخیشی چوخ اوزون بیر سورهجی و
یا زامانی گرکدیرمیشدیر .اونون گلیشیمینین اؤزللیکله ایچ آسیاداکی ارکن کولتورلرین اورتایا
چیخیشی ایله ایلگیلی اولوب یوز ایللر ایچینده بو مزار دوزنلهمهسی ،عینی زاماندا قوزئی قارا
دنیز و اورالالر بؤلگهسینه پارالل اوالراق اورتایا چیخمیشدیر .اؤته یاندان قورغانالرین یئر
اوستونده باغیمسیز بیر مزار تیپی اولمادیغینی و اورتایا چیخیشینی هر شئیدن اؤنجه انسانی
تورپاغا گؤممه گلهنگینین باشالماسی ایله ایلگیلی اولدوغونو ایفاده ائدر (چوروحلو.)۶۷ :201۶ ،
قورغان کولتورونون میدانا گلمهسینده ایلک بلیرتیلرین داها چوخ نئولیتیک دؤنمده اورتایا
چیخدیغی ایرهلی سورولمکده دیر .چونکو بوزقیر کولتورونون آلت یاپیسینی اولوشدوران شرطلر
یاواش -یاواش بو دؤنمده اورتایا چیخماغا باشالر .اوکالدنیکوفا گؤره نئولیتیک کولتورون تمل
اؤزللیکلری اوخ ،یای و سرامیک قابالرین کشفی ایدی .بئلهلیکله چؤل اکونومیسینین اورتایا
چیخماسی ،بوزقیر کولتورونون اولوشماغا باشالماسینی ساغالمیشدیر (اوکالدنیکوف:2000 ،
.) ۸۸-۸۷
ماللوری ،قورغان خالقینین ،م .اؤ 5 .و -4جو مین ایللرده دوغو بوزقیرالریندان ،احتیماال وولقا-
اورال بؤلگهسیندن باتییا دوغرو ایرهلیلهدیکلرینی ،دوغو و اورتا آوروپانین گئج نئولیتیک و
ائنئولیتیک کولتورلری ایله توپلومونون تامامیله دؤنوشمهسینه نهدن اولدوغونو ایفاده ائتمکدهدیر
(ماللوری 1۹۹2؛ ( ،)211-20۸ ،1۷۷ ،۶۸ -۶۷ ،۶4 ،3۷ :2002باخ .خریطه .)1
ماریو آلینی ایسه ،ان اسکی قورغان مزارالرین م .اؤ-5 .جی-4 ،جو و -3جو مین ایللریندن
پونتیکده بولوندوغونو و بورادان م .اؤ 2000 .ایللرینده دینیپر چایینی گئچهرک اورتا آوروپایا
یاییلدیقالرینی و یاییلدیقالری هر یئرده ،چئورهسیندهکی تونچ چاغی کولتورلریندن فرقلی
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اوالراق اورتاق عنصورالر طرفیندن بلیرگینلشمیش اولدوقالرینی ایفاده ائدر (آلینئی :2003
.)1۸۷
قورغان کولتورونون گئج نئولیتیک (ائنئولیتیک) بیر کولتور اوالن ساماررا (م .اؤ)4۸00-5500 .
کولتورو ایله اورتایا چیخدیغی ،داها سونرا باتیدا اوکرایناداکی دونتس و دنیپر چئورهسیندهکی
سرئدنی ایستوگ (م .اؤ ،)3300-3500 .اونون گونئیینده و قارا دنیزین قوزئی ساحیللرینده
چوخور مزار (پیت گراو) کولتورو اوالراق بیلینن یامنا کولتورونو (م .اؤ )2500-2۷00 .ائتکیله
دیگی ایفاده ائدیلمکدهدیر (باهار ( ،)2۷1-2۷0 :2013باخ .خریطه .)2
ارکن یامنا کولتورو دؤنمینده ،قوزئی قافقازیادا مایکوپ کولتورلری گؤرولور .ارکن تونچ چاغیندا،
مایکوپ کولتورو دوغو قارا دنیز ساحیل شریدینی ائتکیلهمیشدیر .بو دؤنمده داها باتیدا
دینیستر-تونا آراسیندا اوساتووو ،مولدووادا هورودیشتا-گورودیسک ،آشاغی تونا حوضهسیندن
جرنووودا  II/IIIکولتورلری گؤرولور.
م .اؤ-3 .جو مین ایل باشالریندا قارا دنیزین قوزئیی ایله اورتا آسیا آراسیندا یاخین ایلیشکیلر
گؤرولمکدهدیر .اورال-آلتایداکی آفانسیئوا کولتورو بو چاغین تمثیلجیسی دوروموندادیر .بوزقیر
یاشاییشی نین بوتون اؤزللیکلری بو کولتورده اؤزونو گؤستریر.
آفانسیئوا دؤنمیندن اعتبارًا یعنی اورتاالما م .اؤ-3 .جو مین ایلدن اعتبارًا یاواش -یاواش گلیشن
قورغانالر ،اؤنجهلری وادیلره بیتیشیک آالنالردا یئر آلیرکن ،سوسیال حرکتلیلیگه پارالل اوالراق
فرقلی بیر گلیشمه گؤسترمیش و بو مزارالر بلیرتیلن تاریخدن سونرا بوزقیرالردا دا گؤرولمهیه
باشالمیشدیر .بو دؤنمده ترانس قافقازیا ،دوغو آنادولو و ایران آذربایجانیندا دا قورغانالرین
یوغون بیر شکیلده یاییلمیش اولدوغو سون زامانالرداکی ایجرا ائدیلن آراشدیرماالرال
بلیرلنمیشدیر.4
م .اؤ-2 .جی مین ایلده آندرونووا کولتورو آلتایالردا گلیشیر (باهار .)2۷1 :2013 ،داها سونراکی
زامانالردا م .اؤ 1500 .تاریخینه قدر اوالن دؤنمده ایسه قورغان یاپیالری آرتیق بوتون بوزقیرلیق
آالنالرا یاییلمیشدیر (زولئبیل .) 253 :1۹۸0

 4ج.پاریدزه 1۹۶۹؛ 33۷-325 :1۹۹1؛ 1۹۹3؛ 1۹۹5ا؛ اده نس 1۹۹5؛ کوفتین 1۹41؛ کوشنارئوا -۸1 :1۹۹۷
20۷؛ لوردکیپانیدسه ۹2-54 :1۹۹1؛ پوتوریدزه 2003ا؛ 2003ب؛ روبینسون 1۹۷۶؛ اؤزفیرات 2001ا؛ 2002؛
2004؛ 2005؛ 200۶؛ 200۹؛ 2010؛ هژبری نوبری 200۷؛ 2010 ،200۸؛ قوچی و هژبری نوبری 201۷؛ 2021؛
ایراوانی قدیم 2013 ،2011؛ آجورلو و عسگری .2013
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م .اؤ-13 .جو یوز ایلده کیممرلر اورتا آسیادان حرکتله قوزئی قارا دنیز بوزقیرالرینا گلمیشلر.
دوغودا آندرونووا کولتورونون گلیشمهسی بو کولتورو باتییا ایتهلهمیشدیر .آندرونووا کولتورو
عینی زاماندا کیممر کولتورونون تمثیلجیسی اوالن سروبنا کولتورو ایله باغالنتیلیدیر .بو دؤنمده
کاتاکومب مزار و کوبان مزارالری کولتورلری اورتایا چیخمیشدیر .بو مزارالر بوزقیرالردا گؤرولن
آلچاق مزار گلهنگینه بنزرلیک گؤستریرلرکن ،بعضیلری داش صاندیق شکلیندهدیر .بوراداکی
بولونتوالر ،سرامیک اوالراق باتیدان ائتکیلنمیش گؤرونمکله بیرلیکده سیالح بیچیملری اوالراق
باتینی ائتکیلهمیشلردیر (باهار.)2۷2-2۷1 :2013 ،
اورتا آسیادا آندرونووا کولتورونون آردیندان ،کاراسوک ،تاغار و تاشتیک کولتورلری گلیشیرکن،
قافقازیا ،قیریم و دنیپر حوضهلرینده ده م .اؤ-۸-13 .جی یوز ایللر آراسی کیممرلر ،ایسکیتلر و
داها سونرا سارماتالر یاییلمیشالردیر.
تارحانا گؤره ،کیممرلر و ایسکیتلر م .اؤ-3 .جو مین ایللری آشان قورغان کولتورلرینین م .اؤ2 .
و -1جی مین ایلدهکی تمثیلجیلریدیر (تارحان .)5۹۸ :2002 ،کیممر و ارکن ایسکیت
کولتورلری آراسیندا کسین بیر آییریم یوخدور .کیممر بؤلگهسی قورغان گلهنگینده ایسکیت
ک ؤچلری ایله بیر گلیشمه گؤستریر .گراکوو ایسکیتلرین م .اؤ-۹ .جو یوز ایلده قارا دنیزین
قوزئیینده کیممرلرله بیرلیکده یان -یانا یاشامیش اوال بیلهجکلرینه اشاره ائتمکدهدیر (گراکوو،
 .) 2۸۶-2۸5 ،45-43 :200۶دوغو آوروپا ،اؤن آسیا ،قافقازیا ،گونئی سیبیریا ،اوکراینا و دیگر
بؤلگهلرین تاریخلری یاخالشیق اوالراق  5عصر ایسکیتلرله باغالنتیلیدیر(میزی اولو:1۹۹4 .
.)2۹ -20
بوزقیر جوغرافیاسیندا قورغانالرین داغیلیمی
قورغانالرین یاییلدیغی جو غرافی آالنالرا باخیلدیغیندا ،اونالرین داها چوخ «بوزقیر قورشاغی»
دئییلن بؤلگه لرده یوغون اوالراق بولوندوقالری گؤرولور .بو خصوص قورغانالرین دوغال اوالراق
باشدا تورکلر و اونالرین آتاالری اولماق اوزره بو بؤلگه توپلولوقالرینین کولتورلرینین اورونو
اولدوغونو ایفاده ائدر .بوزقیر جوغرافیاسیندا قورغانالرین یاییلیمی سؤز قونوسو کولتورون
ائتکیلشیم سینیرالرینی بلیرلمه ده اؤنملی رول اوینار .دوغودان باتییا بو کولتور قورشاغینین
اوزاندیغی یئرلرده ،مینلرجه قورغان اؤرنگینین بولوندوغو بیلینمکدهدیر.
قورغانالرین یاییلیم ساحهلرینی قاباجا چیزهجک اولورساق  40و -50جی پارالللر آراسیندا تونا
چاییندان چین سدینه قدر اوزانان  ۷000کیلومتر اوزونلوغوندا بیر ساحهده یاییلماقدادیرالر
(پیترووسکی .)۸-4 :1۹۷۶ ،چوروحلونون تعبیریله؛ «آوراسیا قاپسامیندا باخاجاق اولورساق
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بایکال اؤتهسیندن اورالالرا ،قوزئی قارا دنیزدن پولونیایا (لهستانا) ،اورتا و دوغو آوروپایا ،تورکیه
نین اؤزللیکله تراکیا ،قارا دنیز ،اورتا و دوغو آنادولو بؤلگهلرینه ،آذربایجان ،ناخجیوان ،ایران
آذربایجانی ،گورجیستان ،ارمنیستان ،قیرقیزیستان ،قازاقیستان ،موغولیستان ،چین کیمی اؤلکه
لرده و اونالرین یاخین چئورهلرینه باخمامیز گرکدیگی دوشونولورسه آنالشیلماسی زور
بویوکلوکده اوالن بو جوغرافیا قورغانالرین یاییلما آالنی اوالراق ایفاده ائتمک یانلیش اولماز
(چوروحلو.)15 :201۶ ،
سونوچ
آسیا بوزقیرالریندان قافقازا و قارا دنیزین قوزئییندن دوغو آوروپا بوزقیرالرینا قدر اوزانان گئنیش
ساحهلرده قارشیالشیالن ان کاراکتریستیک مزار یاپیالری ،تپهجیک شکلیندهکی قورغانالردیر.
بو تیپ مزارالرا ،بوزقیرداکی قونار-کؤچر حیات طرزینده ،بللی بیر هییئرارشیک دوزن ایچینده
اؤنم داشییان انسانالر دفن ائدیلمکده ایدی .بو گئنیش بوزقیر جوغرافیاسیندا توپلومسال و
دینسل یاشامین بیر سونوجو اوالراق اورتایا چیخان بو معماری عنصورالر چئشیدلی آدالر
آلمیشدیر.
قورغانالرین یاییلدیغی جوغرافی آالنالرا باخیلدیغیندا ،اونالرین داها چوخ «بوزقیر قوشاغی»
دئییلن بؤلگهلرده یوغون اوالراق بولوندوقالری گؤرولور .بو خصوص قورغانالرین دوغال اوالراق
باشدا تورکلر و اونالرین آتاالری اولماق اوزره بو بؤلگه توپلولوقالرینین کولتورلرینین عنصورو
اولدوغونو ایفاده ائدر .بوزقیر جوغرافیاسیندا قورغانالرین یاییلیمی سؤز قونوسو کولتورون
ائتکیلشیم سینیرالرینی بلیرلهمهده اؤنملی رول اوینار .دوغودان باتییا بو کولتور قوشاغینین
اوزاندیغی یئرلرده ،مینلرجه قورغان اؤرنگینین بولوندوغو بیلینمکدهدیر.
قورغانالرین یاییلیم ساحهلری بوزقیر کولتورونون ائتکی آالنینی گؤسترمهسی باخیمیندان
بؤیوک اؤنم داشیماقدادیر .مین ایللر ایچینده بؤلگهلره گؤره بعضی فرقلیلیکلر گؤسترن بو تیپ
مزار کولتورو ،ایستر اورال-آلتای تورک کؤکنلیلر اولسون ،ایستر هیند-آوروپا کؤکنلیلر ،بوزقیر
کؤچریلرینین تیپیک مزارالریدیر (تارحان .)5۹۸ :2002 ،بوزقیر کولتورونون ایزلرینی تعقیب
ائتمهمیزده و یاییلیمین سینیر داشالری اولماسی اعتباری ایله مادی اوالراق دا بؤیوک اؤنم
داشیماقدادیرالر (اکیم.)10 :200۶ ،
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اکلر/خریطهلر
خریطه 1
قورغان کولتورونون یاییلیمینی گؤسترن خریطه( .ماللوری )211 :1۹۸۹

خریطه 2
ارکن قورغان کولتورلرینین یاییلیم آالنالرینی گؤسترن خریطه (باهار )2۷1-2۷0 :2013
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