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Azərbaycan mədəniyyəti haqqında 
 
Çağdaş tarixçilik hərtərəfli araşdırmalardan sonra toplam belə bir sonuca gəlmişdir ki, ən 
qədim  mədəni  insan  məskəni  Çayhun  və  Sayhun  (Amu-Dərya  və  Sır-Dərya)  çaylarının 
hövzəsi, Aral gölünün ətrafı və Turan ovalığı olmuşdur. Dünyada mədəniyyət ilk dəfə burada 
mərkəzləşmişdir. Daha doğrusu, Doğu Türküstandan Xəzər dənizinin sahillərinədək olan ərazi 
dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzi olmuşdur. Buna görə də bir vaxtlar "tarix Şumerdən 
başlayır" dediyimiz halda, indi "tarix Orta Asiyadan, ya da Turandan başlayır" deməyi tarix 
elmi  bizdən  tələb  edir.  Heç  də  təsadüfi  deyil  ki,  dünyanın  böyük  rəmzlərindən  olan 
səkkizbucaqlı, ya da səkkiz çıxıntılı ulduz, dünyanın bütövlüyünü göstərən baş-ayaq butalar, 
xaç, svastika və başqalarının ən qədim nümunələri son  illərdə aparılan qazıntılar zamanı 
məhz bu ərazidən tapılmışdır. Bu ilk mədəniyyət mərkəzinin  yaranma və varolma tarixi 
eradan qabaq X-VI minilliklərə aid edilir. 

 
*** 

 
Dünyanın  ikinci  qədim mədəniyyətinin  toplandığı  mərkəz  Xəzərin  qərb  sahillərindən 
başlayaraq qərbə doğru Kür-Araz ovalıqları, Qızılüzən boyu və Urmiya gölü ətrafını əhatə edir. 
Bu mədəniyyətin yaranma və varolma tarixi eradan qabaq VII-II minilliklərə dayanır. 

 
*** 

 
Azərbaycan dünyanın ən qədim mədəniyyət  mərkəzlərindən biridir. Bu mədəniyyət tarix 
elmində “Kür-Araz mədəniyyəti” adlanır. “Kür-Araz mədəniyyəti” eradan qabaq VII-II minilliyə 
aiddir, mərkəzi  Azərbaycan olmaqla şərqdə Orta Asiyanın güney-batısından tutmuş qərbdə 
Doğu Anadolu, şimalda Güney Qafqazdan tutmuş cənub-qərbdə Dəclə çayı, güneydə Bəsrə 
körfəzinədək böyük bir ərazini əhatə edir. 

 
Kür-Araz mədəniyyəti eradan qabaq X-VI minillikdə Orta Asiyada yaranmış mədəniyyətin 
ardıcılı, "Şumer (Sumer) mədəniyyəti" adlanan mədəniyyətin öncülüdür. 

 
*** 

 
Tarix baxımından Şumer üçüncüdür. Dəclə və Fəratın hövzəsi, yuxarı axını, Patağ dağlarının 
qərb  ətəklərindən Ərəbistan səhrasının şimal-şərqinədək olan ərazini əhatə edir və eradan 
öncə IV-II minilliklərə bağlanır. 

 
*** 

 
Dünya mədəniyyətinin köçmələri və ya yerdəyişmələri nəzəriyyəsinə dayansaq bütün sonrakı 
mədəniyyətlər  özündən  əvvəlkilərin  varisləridir.  Orta  Asiya,  Kür-Araz  (Xəzərdən  Patağ 
dağlarınadək) və Şumer mədəniyyətləri daha çox varislik əlaqələri ilə bağlıdır, bütövlükdə 
səkkiz min il davam edən böyük bir mədəniyyətin üç böyük mərhələsi kimi də qəbul edilə 
bilər. […] Azərbaycan bu böyük mədəniyyətin həm yaranmasında, həm gəlişməsində, həm də 
bir-biri ilə bağlanmasında, ilişkilənməsində ən önəmli yeri tutmuşdur. Azərbaycan birincinin 
(Çayhun-Sayhun) davamı, üçüncünün (Şumer) özülüdür deyə bilərik. 

 
*** 
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Mən uzun müddət - 20 il apardığım araşdırmalar nəticəsində belə qəti qənaətə gəldim ki, 
dünya  mədəniyyətinin  mərkəzi  Şumer  deyil.  Çoxları,  məsələn,  Kramer  yazır  ki,  "Tarix 
Şumerdən başlayır", yəni yazılı tarix oradan başlayır. 

 
*** 

 
Tarixdə indi "şumerlər" adlanan xalq özünə "kəngər" demiş, dövlətlərini də "Kəngər" dövləti 
adlandırmışdır. Kəngərlərin ilkin dövlət qurumu Azərbaycanda - Kür-Araz ovalığı və Urmu 
gölünün  ətrafında  yaranmış,  Kəngərlər  Urmunun  yaxınlığında  Patağ  (Zaqros)  dağlarının 
keçidlərindən  aşaraq  İkiçayarasına  (Mesopotamiyaya)  yerləşmiş,  orada  yeni  mərkəzlərini 
yaratmışlar. Bu qədər aydın olduğu halda, görəsən, çağdaş (son iki yüz ildə) tarixdə məsələni 
bunca dolaşdırmağın nə mənası var?! 

 
*** 

 
Bəzi tarixçilər Kür-Araz mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmadıqları üçün bu mədəniyyətin 
tərkib  hissəsi olan Urmiya (Urmu gölünün ətrafında yayılmış hissəsini) mədəniyyətini "ilkin 
Şumer mədəniyyəti" adlandırırlar. Biz bu cür təyinatın əleyhinəyik. Bununla bərabər, "Urmu 
mədəniyyəti" ilə  Şumer (oxu: Kəngər) mədəniyyətinin bir-birindən tam ayrılmasının, təcrid 
edilmiş halda araşdırılmasının da tərəfdarı deyilik - bu, çox qondarma olardı. Ona görə də 
gələcək araşdırıcılara tövsiyə olaraq belə bir təklif irəli sürmək istərdik - bu mədəniyyətləri 
eyni bir "Azər-Kəngər mədəniyyəti" adı altında öyrənmək daha doğru olardı! 

 
"Azər  mədəniyəti  Kəngər  (Şumer,  Sumer,  Suber,  Super)  mədəniyyətinin  sələfidir"  tezisi 
problemə baxışı düzgün yönəldir. 

 
*** 

 
Bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan dünyada ən qədim insan məskənlərindən biridir. Dünyada 
tapılan yeddi ən əski insan sümüyündən biri (Azıxantrop insanın çənə sümüyü) Azərbaycanda 
tapılmışdır. Bəlli olduğu kimi, bu tarix faktı dünya arxeoloqları tərəfindən qəbul edilmişdir. 

 
*** 

 
Sonralar belə bir fikir ortaya çıxdı ki, tarix mədəniyyətdən başlayır, daha doğrusu, çağdaş 
Avropa  mədəniyyətinin özülü harada və nə vaxt yaranıbsa tarix də oradan və o vaxtdan 
başlayır. Alimlər, araşdırıcılar, avropamərkəzçilər məskən kimi Yunanıstan və orada yaranmış 
antik elm və mədəniyyəti tarixin ilkini saymağa başladılar və bununla həmişə sübut etməyə 
çalışdılar ki, yalnız avropalılar  mədəniyyət yaratdıqları üçün onlar mədənidirlər, dünyanın 
qalan hissələrini onlar mədəniləşdirə bilərlər, onları Avropa mədəniyyətinə qovuşdura bilərlər, 
bunun üçün də dünyanın qalan hissəsini nəinki işğal etməlidirlər, hətta bu, onların Allah və 
insanlıq qarşısında müqəddəs vəzifələridir. Məsələ çox aydın idi - tarix elmini işğalçılığın, qətl- 
qarətin, hegemonluğun alətinə, quluna çevirmək. 

 
*** 

 
…Fransızlar Fransada Şel, Aşöl və Mustyö mağaralarını kəşf etdilər. Şelin tarixi 400 min ilə 
gedib  dayandı  və  onu  Şel  mədəniyyəti,  ondan  sonrakıları  tarix  ardıcıllığına  görə  Aşöl 
mədəniyyəti və Mustyö mədəniyyəti adlandırdılar. Bununla bildirdilər ki, Fransa dünyanın ən 
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qədim mədəniyyət ölkəsidir və tarix Fransadan başlayır. Əgər bu baxışla yanaşsaq yuxarıda 
sadalanan mədəniyyətlərin hər birini özünün müxtəlif təbəqələrində əks etdirən, onlardan 
daha qədim eksponatları olan Azərbaycandakı Azıx mağarası Azıx mədəniyyəti 
adlandırılmalıdır və buna dayanıb "tarix Azərbaycandan başlayır" demək olar! 

 
*** 

 
…Fridrix Nitsşe (1844-1900)… "Zərdüşt belə demişdir" adlı dini-mifik əsərində sanki "ağlın 
mifologiyası"nı yaratmağa çalışırdı. 

 
*** 

 
Türk kimliyinin təqdimatı səhvdir. Türkü Avropaya bəzən dağıdıcı, mədəniyyətsiz, vəhşi kimi 
tanıdıblar, türkün mədəniyyətisə dünyaya ya ərəb, ya fars, ya İran, ya da Çin mədəniyyəti 
kimi təqdim olunub və indi də olunmaqdadır. Fars və ərəb mədəniyyəti adlandırmaq mümkün 
olmayanda  adını qoyurlar "islam mədəniyyəti". 1400 il "islam mədəniyyəti" adı altında o 
böyük irsimizi əridib farsın və ya ərəbin ayağına yazmaq istəyirlər. 

 
*** 

 
Hərb sənəti, memarlıq sənəti, yüz minlərcə əlyazma kitabı... böyük mədəniyyətdir. Səni 
sevməyənlərə deyirsən ki, qardaşım, buyur, dünyanın ən dəyərli xəzinəsi məndədir. Bax, 
dünyaya da mən bunu, bunu, bunu vermişəm. 

 
*** 

 
Təbriz Miniatür Məktəbi dünya miniatür məktəbinin şahıdır, ancaq hər yerdə gedir "İran 
mədəniyyəti",  "fars  mədəniyyəti".  Qardaş,  axı  bunu  türk  yaradıb!  Yaxud  Əbdülqadir 
Marağayi,  Səfiəddin  Urməvi  dünya  səviyyəsində  musiqinin  klassikləridir,  amma  onlar  da 
başqa millətin  adına  yazılır. S.Urməvinin musiqiyə aid ərəbcə yazdığı əsərin adı "Kitab əl- 
ədvar əl-mufassələ"dir. Ərəb dilində bir var kök hərflər, bir də var zəif hərflər. Zəif hərfləri 
atırsan, həmin əsərin adında oxunur: do, re, mi, fa, sol, lya - indi də tətbiq edilən notlar! Belə 
kitab ruslarda, ingilislərdə, almanlarda olsaydı indi ona heykəl ucaltmışdılar... 

 
*** 

 
Sən milləti dağıda bilməzsən; heç mümkün də deyil, çünki onun dili də, mədəniyyəti də 
ayrıdır.  Onun  mədəniyyətiylə  nəyisə  sintez  edə,  çulğaşdıra  bilərsən.  Buradan  xristian 
mədəniyyəti də meydana çıxa bilər. Ancaq bu, kökdən-binadan ayrıdır. Türk milləti hələ bir 
xalq kimi meydana çıxmamış formalaşmışdı. Sən onu necə dağıdacaqsan? 


