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Giriş 
burada tekce mescidler yapısında şamanizmin etkisini inceliyürüz ve onun Doğu-Kiliselerinde, Muğul-

Tebbet budizm tapanaklarında etkisi ve Hind Tapanaklarında etkisi araştırılmıyubdır. 

Yeni genetik veriler Avropa’nın esgi göç varsayımların alt-üst etdi. Buna örnek Etrusk’ların genleri şimdiki 

Anadolu Türk’leriyle bir çıkması Etrusk konusuna bir açıklık getirdi ve obiri yandan Avropa’lıların genleride bir 

onların bir tür yerli olmalarını gösterdi. İtala’nın tanınmış dilcisi, Mario Alinei’nın dilcilikde genetik varsayımına 

dayanarak PCP varsayımını ileri sürdü. PCP (Paleolithic Continuity Paradigm= daş-çağı’ndan süreklilikin betimi)  

yani bu ki dillerin Avropa, Avro-Asiya çevresinde daş-çağından yerli dil olmuşlar. Bu teori Avropa ve Hind-Avropa 

dillerinin soradan (4000 yil önce) Orta-Asiya ya Anatoli’dan Avropa’ya göç etdiki teorisini , genetik verilere 

daynak red ediyür ve onun yerine Avrop’nın dilini Bati-Avropa’da kurulmuş bir yerli dil sayiyur. PCP yene Avro-

Asiya ve Anatolu’nın dilinide TÜRK saniyur ve Avropa dilleriyle Türk dillerinin komşulukun heç olmazsa 6000 yil 

önceye aparıb öıkariyur.  Buniçun Mario Alinei’nin ve PCP gurupunun dilcilikde çalışmaların ve kitab listelerin  

görmekiçün bu sitede gerekli bilgileri alabilirsiniz: http://continuitas.org/ 

Ve türklerin Anadolu’nın yerlileri olmakını görmekiçün daha kesin bilgi almakiçün Mario Alinei’nin “Etruschi eran 

Turchi = Etrusk’lar Türk imişler” ki 2013 de yayına çıkmış okumakı gözel oluyur.  

Bunca ki bende Avro-Asya ve Anadolu-İran ve İrak’ın yerlilerinin eklemeli dilli ve bir tür “proto-türk” oldukuna 

gelib çatmışam ; buna örnek olarak bu yerlerin en esgi uyğarlıklarından birisi olarak sümerlerle türklerin “dil-

töre”  bağlarını örnek gibi göstermek oluyur. 

Türklerde özellikle Azerbaycan türklerinde “YUMURTA KUTSALLIKI” ve onla bağlı sözcüklerin türk-sümer bağı’da 

buna örnek olarak bu mekalede ele alınmıştır. 

 

 

Geçen yil Türkiye’de Manisa’da yerleşen Sardi kentinde, bir eskilere dayanan, ev  ki önceden depremde 

dağılmışidi ve sonradan yenilenmişidi, onun yerinin döşemeleri altında, iki ozel kap tapıldı ki onun içinde tüncden 

yapılmış şeyler, bir yumurta kabugu ve iki sikke varidi. Onu tapan archeologlar (arxabilimcileri – Arkacı 1) , 

yumurta kabuklarının o evde yaşayanların-oturanlarını kötü ruhlardan yani “kadalar”dan ve depremler den, 

korunmakiçün kullanilmış olmalarını düşüniyürler. Sikkeler 54 ve 68 D.S. tarihini daşiurlar ki oda bir kaç on-yil 

depremden sonra demek dir. 

http://continuitas.org/


 

 

EĞIR ; EGİR (Sumer) ↔ GERİ (Türk) ; ARKA (Türk) ↔ warkatu (Akkad) ; 

arkatu (Akkad) ↔ ARCHAİOS (Greek)↔ AHER ; AXER;آخر (Arab) 

“Archaeology” sözcükü yerine benim “Arkaci” ve “Arkabilimci” sözcükün kullanmasının nedeni “Archae” 

sözcükün kökeni “sümer-türk” olmasıdır. Bu sözcük akkad’cada “arkatu” olarak yazılarda geçiyür ve 

sonra Avropa dillerine “ARCA, ARCHAE ve ...” gibi olarak yayılıyur. Şimdiki arabcada  آخر AXER-

AHER=SON , sözcükü gibi gözükiyür ama sümerle bir kökden olan türkcede “ARKA” halinde dir ama 

“GERİ”de o kökden geliyür. Eslinde sümerde”MURGU= ARKA” ve akkad’ca “WARKATU =ARAKA” 

sözcükleri türkce “ARKA” sözcüküne daha yakındırlar. Bunuda bilmeliyük ki Akkad’ın çoklu sözcükleri 

sümer lehcesi olarak da bilmek oluyur. 

”Arxa – Arka- Arca” sözcükü “sümer-türk” sözcükü dir ki sonra ayrı dillere girmiştir sumercede 

varımızdır: 

eĝir [BACK] wr. eĝir; eĝir5(LUM); egir4; eĝir6(MURGU2) "back, rear; after; estate, 

inheritence" Akk. arkatu  →  EĞIR-EGİR (Sumer) ↔ GERİ(Türk) – ARKA(Türk) ↔ 

warkatu(Akkad) – arkatu(Akkad) ↔ ARCHAİOS (Greek)↔ AHER- AXER-آخر (Arab)  

murgu [SHOULDER] wr. murgu2; murgu "shoulder; back" Akk. pūdu; warkatu↔kürek; 

arka 

 

<Sardis : sɑːrdiːz/; Lydian > haman SART dır ki Manisa’da yerleşiyur, SARDİZ  özü Lidya’lıların başkenti olmuştur. 

Lidya’lılar Etruskların kökeni olmuşlar ve Alinei ve ayri dilciler her ikisinide türk oldukun betimliyürler. (adi 

<Etruschi erano Turchi = Etrusklar Türk idiler > olan  Alinei’nin 2013éde yaylanan kiabi)  

Bunca Lidya’lıların bu “kötü ruhlar”dan korunmak geleneki öylece ayri türklerde de vardır. Buna örnek olarak 

Azerbaycan Türklerine o cümleden Güney Azerbaycan’da olan benim şeherim XALXAL’da da aynen LİDYA 

geleneki vardır ki ona “GÖZ-GÖZ ELEMEK” yada “YUMURTA ÇATLATMAK” deyerler.  

 

 

 

XALXAL’da “GÖZ-GÖZ ELEMEK” yada “YUMURTA ÇATLATMAK” töreni 

javascript:showarticle('e1228.html')
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“Göz-Göz Elemek” ya “Yumurta Çatlatmak” bizim evde sık-sık önce anam şimdi kız kardeşim yapiyur. Bu töre 

birisine “göz deyib” hastalansa ya da birisi yıkılınca yada bir kaza olunca yapiliyur ta “kötü gözlerden” korusun. 

Nasıl yapiliyur: 

1- buniçun bir yumurta, iki tane sikke , bir küçük kömür parçasi gerekiyür. 

2- Yumurtani sol ele alıb ve sağ elde kömürü götürüb ve sonra kötü gözlü ya hastani görenlerin adını getirib 

deyerler <Fatma’nın Sağ Gözü – Sol Gözü>  ve ayni zamanda çok küçük 7 milimetrilik 2 yuvarlak kömürle 

yumurtanın üstünde bir-birinin yanında çekerler ve yene bir ayri adı deyib onunda “SAĞ-GÖZÜN ve SOL-

GÖZÜN” o yumurta üstüne sırayla çizerler böyleki tüm yumurta’nın üstü doluyur ... bu adamların adı kurtarandan 

sonra “YOLDAN GEÇENİN SAĞ GÖZÜ SOL GÖZÜ” ve ya “KÖTÜ GÖZLÜ’nün SAĞ GÖZÜ , SOL-GÖZÜ” de 

deyib son gözleri çekerler. 

3- şimdi bu yumurtanın başını üste ve altını altda dutarak onu iki sikkenin ortasına koyub ve iki parmakla onu 

basarken bu şahslerin adını getirib yene deyerler : (Örnek) Fatma’nın sağ-gözü sol-gözü, Zeyneb’in sağ-gözü sol-

gözü ve ...  bu yumurta kimin adında “çırt” sesiyle çartlarken ve sonra qırılıb onun içine sikke düer ken deyerler: 

“kötü köz çırtladı” ve “kada-bala getdi” . 

SADİZ tapıntısında aynen yumurta ve sikke vardır ama kömür yerine demir “mih” vardır. 

 

GÖZ-GÖZ elemek , YUMURTA ÇATLATMAK  : Khalkhal (Xalxal) Ardabil , Azerbaycan , İran  

bu “yumurtani çatlatmak” ya “göz-göz elemek” melzemeleri : 1-Kömür 2- iki sikke 3 – yumurta 

burada değişik adamların adını aprarak onların sağ-gözü, sol-gözü deyerek bu gözleri yuvarlak olarak yumurtanın 

üstüne çekiyürüz. 



 

GÖZ-GÖZ elemek , YUMURTA ÇATLATMAK  : Khalkhal (Xalxal) Ardabil , Azerbaycan , İran  

 

 

GÖZ-GÖZ elemek , YUMURTA ÇATLATMAK  : Khalkhal (Xalxal) Ardabil , Azerbaycan , İran  

Bu şekilde gözükiyür ki biz iki sikkeni göz-göz çekilmiş yumurtanın birini yumurtanın üstüne ve obirini altına 

koyub ve gözvuran kişilerin adını apararak deyerüz : “yoldan geçenin sağ-gözü sol gözü” , “Aylar Hanımın sağ-

gözü sol gözü” , “Hasan Ağa’nın sağ-gözü sol-gözü” ve... böylece tüm tanışların adını söylerük ve sikkeleride 

altdan-üsten bir-az basarak bu işi sürdürerük. sonunda bir adı çekerken yumurta kırılar ve kötü-göz (nazar) da 

geçer-geder. 



 

 

GÖZ-GÖZ elemek , YUMURTA ÇATLATMAK  : Khalkhal (Xalxal) Ardabil , Azerbaycan , İran  
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GÖZ-GÖZ elemek , YUMURTA ÇATLATMAK  : Khalkhal (Xalxal) Ardabil , Azerbaycan , İran 

 



 

GÖZ-GÖZ elemek , YUMURTA ÇATLATMAK  : Khalkhal (Xalxal) Ardabil , Azerbaycan , İran  

 

 



GÖZ-GÖZ elemek , YUMURTA ÇATLATMAK  : Khalkhal (Xalxal) Ardabil , Azerbaycan , İran  

 

 

Çatal-höyük’den Azerbaycan ve Anadolu’ya ,Yuvarlak 

“GÖZ-GÖZ” ve “GÖZ-BUNCUKU” simgesi 

Xal-xal’da yumurat üzre “GÖZ” çizmek aynen türklerde “GÖZ-BUNCUKU” olarak gözükiyür ki bu “GÖZ” lar aynen 

ÇATAL-HÖYÜK’de de bir “BEREKET-BOLLUK’in KORUNMASI” tamğasi gibi duvralarda çizilmiştir: 

 



Çatalhöyük-Bizlerde de “GÖZ-GÖZ” yapar ken aynen yumurta uste böyle sıkı-sıkı “göz”ler çiziyürüz ta tüm 

yumurta’nın üstü dolsun. Burada da aynen “göz” çizgisiyle doldurmuşlar 

 

Çatal-höyük ve BEREKET-BOLLUK’in KORUCUSU olan GÖZ’ler 



 

Çatal-höyük - Buada Kadının GÖZÜ aynen simge olarak bedeni ve elbise üzrede gözükiyür. Bu ehtimal ANA VE 

COCUK  figurini olmalıdır ve buda ehtimal SUT-BEREKET-BOLLUK simgesi olabilir. 

 

Çatal-Höyük :   burada EL ve ortasında “GÖZ” simgesi yene “EL-BEREKET-BOLLUKİN”  korunmak simgesi dir. 

Burada “Kötü Ruhların Nezerindan Korunmak Simgesi” gibi alkılanabiliyür.  Yani bizdeki el içinde göz şimdi de biz 

Azerbaycan Şiye’lerinin TÜĞ bağlarında koyuniyur ve oda yani “KORUNMAK ve İĞİ GÖZ KORUNMASI ALTINDA 

OLMAK”. 



Çatal-höyük’den şimdiye gibi GÖZ-BUNCUKU değişmeden kaliyur.  

Elde bereket-bolluki biz o zaman “mal-davar” beslemesi ve ekincilikin Anadolu’da yayılmasiyle bağliyabiliyürüz . 

Anadolu’da Buğday ekini şimdi tanınmış bir şey dir ve oniçun bu mekalenide okumak oluyur: 

<8400 Yıllık Çatalhöyük Buğdayının Antik DNA Analizi Yapıldı> :        http://arkeofili.com/?p=12562 

 

Proto-Sümer Yazılarında GÖZ simgesi 

Biz yene Proto-Sümer yazılarında aynen “YUVARLAK GÖZ SİMGESİNİ” deyşik yemek ya besleme hayvanları 

adı yazısında kullanmasını görüyürüz ki burada “BEREKET-BOLLUKİ KÖTÜ GÖZ’den KORUMAK” simgesi 

gibide alkılamak oluyur: 

Aşağıda “Sümer”de Çiv-yaziya geçmeden önce “TAMĞA” yazılarını görüyürüz ki burada” AB” szöcükün yazmışlar 

ki türce haman “AV” sözcükü dır. Bu sözcük burada iki tür yazılmıştır ki birinde ona “YUVARLAK”  bereket-bolluk 

simgesi de artırılmıştır bu simgeler buynuzara yakın yerlerde koyulmuştur tam şimdi de ineklerin buynuzuna “GÖZ 

BUNCUKU” ve “BUNCUK” asiliyur ve hetta boynunada aynen asiliyur: 

 

|AB2x2(N14)| 

http://arkeofili.com/?p=12562


 
Üsteki sumer yazısını bu üniversite kaynakından almışam: 

http://www.cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html 

Late Uruk Period (Uruk IV-III), ca. 3300-3000 B.C. 

Non-numerical signs  

 

 

XALXAL’da “YUMURTA Sındırma-Kırma” töreni 

Yene Xal*xal’da “Yumurta Kırma” töreni aynen yeni At-Araba ya Ev alınca onun önüde bir yumurta yere vurub-

çarpıb kırmakla oluyur ta “KADA-BALA” ondan uzak dursun... 

Azerbaycan’da ve onun XALXAL  kentinde “YUMURTA 

BOYAMA” ve “YUMURTA ÇAKIŞMA” töresi, “AKİTUM-BEREKET-BOLLUK 

Bayramı”’ında ki haman “YAZ BAYRAMI”-“YENİ YİL BAYRAMI” adiyle de taniniyür. 

Sümerde olan gibi Azerbaycan’da da “YENİ YİL BEREKET-BOLLUK BAYRAMINDA”, “BEREKET-BOLLUK 

DİLEK  XONÇASİ”  koyuliniyur  ki bizlerde “BEREKEK SÜFRESİ” de denilir. Bu “Dilek Süfreleri” biz türklerde 

ŞAMANİZM’den islamlaştırarak kullaniliyur. Bu Dilek-Nezir Süfrelerinde bir Dilek gerçekleşince yada bir dilek 

tutulunca yapiliyur. 

http://www.cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html
http://cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=late_uruk_period


 

Esgiden bu Dilek Xonçaları Daş-baba’ların ya OVO’ların önüne koyularidi ama şimdi onu evde ya da 

Daşbaba’ların yerin alan Pir’ler ya İmamzadehlerde yapiliyur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Şamanlık Törenlerde dilek daşlariyla yapılmış yuvarlak 

OBO tepelere Göksel olduklarına inancı 

 

 

Önturk-ovo-  burada bu OVO’unun önüne  dilek tutulmuş Kurbanların başının kemikleri koyulmuşdur. Bir şamanik 

gelenek dir. 



 

Bu şekili Semra Bayraktar yapmıştır ... ve dilek Xonça-Yemeklerin gösteriyür. Üsteki solda şimdiki Türkiye’de bir 

kebir üste dilek honcası va sağda Orta-asiya’de(Orta-Asya  6-7 D.S) bir Bal-bal’a(soylarına) dilek yemek honçası 

veriyürler. balbal ve obolar bir-birine yakın yapılıyur. çok zaman obolar gömülmüş mezarların üstüne yapılıyur ve 

Kurgan oluşturıyur. Obolara ve Balbal’lara Xonça sunuliyur ve ölen kişiye birde kebir içinde bir xonça koyuliyur.. 

Aynen bizlerde sümerler gibi Yaz-Bereket-bolluk Bayramı’na bir Bereket-bolluk Xonçasi koyaruk tam sümerler gibi 

ve bizim bereket-bolluk 7 bereket-bollukden 7 türü yani 49 tür bereket-bolluk oluyur ki onada yettisi denilir. Bu 

bollukların içince Boyaklı Yumurta’da vardır. Bu Boyaklı Yumurta’nı genclere  “bolluk” simgesi olarak “yemişlerle” 

veriliyür ve sonrada cocuklar onu çakışıb ve sındırıb yeyerler. 

Yumurta boyaması kırmızı soğan kabuğlariyla yapiliyur. Yumurtani kırmızı soğan kabuğunda beliyüb ve çevresini 

sapla seriyürüz ve sonra bu serikli yumurtaları pişmekde olan pilav’ın başına koyuruz bu püşünce açsak çok gözel 

alabula yumurta çıkiyur. Ama eğer-eyer yumurta’nın tümün boyakı isteyürsek bir Kaplama-tencere’ye soğan 

kabuklarını töküb ve yumurtalarıda oraya dizib ve ona su alıb sonra bunları kaynadırık. 30- 45 dekike sonra bu 

yumurtalar soğan kabukiyle Kahve Byakı gibi boyanmış oluyurlar. Bu yumurtalar Azerbaycan Bayramlarının 

Boyaklı Bereket Yumurtası dır. Bu Yumurtaları yaparken bereket ve hoş dilekler dutmak gerekiyür. 

Sardiz ve Lidya’da Yumurta-Çartlatma geleneki 

Keçen yil Türkiye’de Sardi’de bir evin ki önceden depremde dağılmışidi ve sonradan yenilenmişidi, onun yerinin 

döşemeleri altında, iki ozel kap tapıldı ki onun içinde tüncden yapılmış şeyler, bir yumurta kabugu ve iki sikke 

varidi. Onu tapan archeologlar (arxabilimcileri – Arkacı 1) , yumurta kabuklarının o evde yaşayanların-oturanlarını 

kötü ruhlardan yani “kadalar”dan ve depremler den, korunmakiçün kullanilmış olmalarını düşüniyürler. Sikkeler 

54 ve 68 D.S. tarihini daşiurlar ki oda bir kaç on-yil depremden sonra demek dir. 

<Sardis : sɑːrdiːz/; Lydian > haman SART dır ki Manisa’da dır, SARDİZ  özü Lidya’lıların başkenti olmuştur. 

Lidya’lılar Etruskların kökeni olmuşlar ve Alinei ve ayri dilciler her ikisinimde türk oldukun betimliyürler. (adi 

<Etruschi erano Turchi = Etrusklar Türk idiler > olan  Alinei’nin 2013éde yaylanan kiabi)  

Bunca Lidya’lıların bu “kötü ruhlar”dan korunmak geleneki öylece ayri türklerde de vardır. Buna örnek olarak 

Azerbaycan Türklerine o cümleden Güney Azerbaycan’da olan benim şeherim XALXAL’da da aynen LİDYA 

geleneki vardır ki ona “GÖZ-GÖZ ELEMEK” yada “YUMURTA ÇATLATMAK” deyerler.  



 

Font: www.livescience.com/42516-demon-traps-ancient-sardis-photos.html 

Sardis’in yerleşim haritası 

 

Font: http://i.livescience.com/images/i/000/061/208/original/Deposit-1.jpg?1389454667 

Sadiz kazıntılarında evin Yer-Döşemeleri altından çıkan kapda : Çırtlamış(çatlamış) Yumurta, bir çiv, bir iğne ve kaç tünc 

şeyler ki bir ritual-töre’ni gösteriyür.  

http://www.livescience.com/42516-demon-traps-ancient-sardis-photos.html
http://i.livescience.com/images/i/000/061/208/original/Deposit-1.jpg?1389454667


 

Font: www.livescience.com/42516-demon-traps-ancient-sardis-photos.html Sardiz – Manisa – yene ayni kazıntının tapıntıları 

 

solda : Sardis ve Lidiya’da Göz-göz yumurtsaı (çartlamış yumurta) bir kaç, çiv, iğne ve sikke 

sağda: Azerbaycan – Xalxal – Göz-göz yumurtsı (çartlatılmış durumunda), bir kömür parçası ve iki sikke. 

olasaklıkla  Sardis de çivler ve iğne yumurta üste Göz-göz çekmekiçün kullanmış ola (bizlerde demir ucu biz şeyler kötü ruhu 

korkudiyur ve kaçırıyur) , her ikisinde de sikke gözükiyür. Aşağıda Xalxal Göz-göz yumurtası melzemeleri 

http://www.livescience.com/42516-demon-traps-ancient-sardis-photos.html


 



 

Sardiz – Manisa – kazıntının yeri 

 



 

Sardiz – Manisa – kazıntının yerinde tapılan o kap 

 

 

Sardiz – Manisa – kazıntının yerinde tapılan kapda olan sikke 



 

Sardiz – Manisa – kazıntının yerinde tapılan kap ve onda olan şeyler 

 

Sardiz – Manisa – kazıntı da tapılan sikke 



 

 



Manisa- Sardiz - Kazıntı ve onun yeri 

 

Kazıntıda tapılan ayri şeyler. 

 

 

TROVA’da YUMURTA  GELENEKİ 

Tanınmış İtalian dilci Mario Alnei , Türkiye’nin esgi yerlilerin türk kökenli biliyür ki onlardan Hatti, Trova, 

Liydya ve… den ad apariyur. Nasıl ki Lidya’da “YUMURTA”nın “KURUCU” geleneki vardır ona benzer 

TROVA’da da yene YUMURTA kutsallık gelenekin koruyur. 



 

Usteki şekilde Trova’lı HELEN yumurta’dan çıkiyur! Esgilerde Yumurta Kabuku esgilerde tapanaklarda 

koruniyuridi. 

 

Böyle denilir ki Zeus bir gün Nemesi’ye sevdalı oluyur(sevgi saliyur) ve yer yuzunde ve deniz’de onun peşine 

düşüyür. Ama Zeus ki dal-dala(sık-sıkca) özünü deyişik şekillere saliyurudu, o bir GU şiklinde olarak onu 

yakaliyabilir, buradan Nemesi yumuttiyan YUMURTA’dan TROVA’lı, HELEN çıkiyur.   

Üsteki HELEN çıkan yumurta heykeli, M.Ö. V yillere (2550 yil önce) ayitt dir.  

 



MISIR’da YUMURTA  Bolluk-Verimlilik simgesi 

 

Archeologia Pubblica - Public Archaeology 

Yumurta Doğuş’un başlankışı gibi 

Üsteki Mısır çizgisi  Ogdoad söylence’sin gösteriyür .Hermopolis’de Esgi Krallık devrani sekiz ilkin  tanrını  Ogdoad 

adlandırardılar. Ogdoad söylence’sine göre dünya bir toprak küme’si olarak suyun içinden çıkmışdır, ki sora Hetra 

gibi tanrılaşmıştır. Ra bir yumurta’nın içi di ki bir göksel kuş bu toprak kümesi üstüne koymışidi. Bu söylencin ilkin 

türünde, bu kuş bir kaz dır ama sonraki türlerinde , o zamanlar ki Thoth’a inanc gücleniliyür, onu Tanrı’nın özü dır 

ki bir ibis-leylek’e bir armağan olarak bağışliyur ve sonra Leylek bunla ilişgenliderek, simgesi gibi alkılaniyur. 

(Kartal, Kırkılar, Leylek , Kecele ve bir kism kuşlar bizde de kutsallık daşiyurlar tam Etrusklar gibi, ayni kutsallıkı 

biz, sumer, Çatal-höyük ve Göbekli-Tepe’de de görüyürüz.) 



 

#easter #egg #decoration #grave #sumerianart #Babylon #orient #archaeology #past #tradition #africa #art 

#pubarch #publicarchaeology 

MISIR - bir 4000 yillik Deve Kuşu  yumurtasi  

Böylece  çizilmiş Yumurta’lar esgi uyğarlıklarda sumerden sonra bir “verimlilik dileki” ya “korunma dileki” 

olarak yaykın hale gelmiştir. Çok zaman böylece çizilmiş yumurtalar “dilek olarak” ya “kutsal şey “ gibi, 

tanrılara tapanaklarda sunak olarak bağışlaniyuridi. (Osmanlı devraninde bu gelenek Süleymaniye 

Külliyes ve caminde’inde Deve Kuşu Yumurtaların asmakla görüyürüz)…. Bu türk-sümer geleneki 

sonralar  hırıstiyan’lar içinde de Pasqua-Paskala Bayramında YUMURTA vermekle kutlanilir ama onun 

dahada esgisi Azerbaycan Türklerinin  Ergenekon Bayramında Boyanmış Yumurta dilek olarak, Sağlık 

ve Bolluk’için genclere ve cocuklara veriliyür. Bayram Bolluk Xonça-Honça’sında bu bolluk simgesi 

gerekli dir.  

Font: www.livescience.com/42516-demon-traps-ancient-sardis-photos.html 

Ama bu mısır’ın “göz-göz” ya kötü-ruhların gözünü çatlatmal tamğası doğrusu bir türk ve Anatolu 

Uyğarlıklar simgesi dir ki tüm türk halça’larda ve türk ellerinin tamğalarında gözükiyür. Bu tamğa’nın 

kökü GÖZ biçiminden de gelse “S” ya 2 “S” ki bir-birinin içine girmişler gibi çiziliyür. 

http://www.livescience.com/42516-demon-traps-ancient-sardis-photos.html


 

Çatalhöyük-Bizlerde (10500 yil önce) de “GÖZ-GÖZ” yapar ken aynen yumurta üste böyle sıkı-sıkı “göz”ler 

çiziyürüz ta tüm yumurta’nın üstü dolsun. Burada da aynen “göz” çizgisiyle doldurmuşlar 

 



  

Bu Çatal-Höyük tapıntısı ; bir “GÖZ-GÖZ” çizgisi ki açıkca onun birbirinin içine girmiş 2 “S” in GÖZ’le 

bağlı oldukunu gösteriyür. 

 

    



     

Çatal-Höyük    türklerin “GÖZ-GÖZ” tamğası ki 2 “S” gibi gözükiyür bu “GÖZ-GÖZ” Tamğası’nı şimdide “yumeurta 

çatlatmak” töreninde “kötü-göleri” çatlatmakiçün yumurta üzre çekerler. Bu şekilleri bizler Halça ve Gilim’lerin 

içinde işlediyürüz. Bu çizim sonradan değişik uyğarlıklara dağılmıştır ve dekorativ hale gelmiştir. Ve bu “Bolluk-

Bereketi Koruma Simgesi”nın anlamını maalesef şimdi kimse bilmiyür ve bu anlam gizli olarak akliyur. 

 “GÖZ-GÖZ” çizimi , türk yurt-çatırlarının çatı-çevresinde“Kötü 

Gözlerden-Ruhlardan” korunmakiçün kullanılması. 

Türk “GÖZ-GÖZ” çizimi değişik “Halı”, “GİLİM” ve ayrı tokuntularının çevresine dokularidi ta o tokuntu’nın içi, o 

yurt-çatırın içi, ve nini içi kötü-ruhların “Göz”ünden korunsun. Bunca halıların ve kilimlerin çevreleride bu kötü-

ruhlardan korunmakiçün bu çizimle tonunaridi. Aynen bu “S” çizimle tokunmuş olan uzun şelitleri Yurt-Alaçık-

Çatırların çatısının çevresine dolandiraridilar . Bu Yurt-Çevresine bu tokunmuş GÖZ-GÖZ çizimli şelitleri, sonralar 

evlerin çatılarının çevresine ve halıların çevresinde olanlarıda odaların yerinde olan mosaiklere döşüyürler. Bunu 

türk kökenli Lidya-Etrusklar’da öz mimarlıklarında ve dekorlarında çok işletiyürler. 



 

Bir Tarihi Türkmen Yurd’I ….  Burada değişik Kötü Göz’den Koruyan Tamğa’larla süslenmiş KEÇE’lari ve şelitleri 

Yurtun Üste aslanmış halda görüyürüz. Kabı’nın sağı ve solunda aslanan iki KEÇE görüyürüz ki üstünde Kötü 

Göz’den Koruyan GÖZ-GÖZ çizimle süslenmirler. Aynısını Yurtun Üst_baca’sının kapakı olan keçenin çevresine 

yene GÖZ-GÖZ korucu tamğası dizilmiştir ta kötü-ruh ve “kötü-göz”ün bacadan girmesinin önü alınsın. 

Bu benzeri tamğalarla süslenmiş şelitler içeride de işleniliyür. 

Yurt’ların üst-bacası bir kism yuvarlak ağaclarla ki ÇEMBER adlaniliyür düzelmiştir ki oraya OK adlanan yuvarlak 

ince ağaclar geçiliyür ve onun üstünede örtük keçeler seriliyür. 



 

Efes- Yamaç Evler - Aslanlı Mozaik- burada da Çatal-Höyük’de 2S biçimli Göz-Göz çizimi 

çizginin çevresine hörülmüş biçimde gözükiyür. 

 

 



 
 

LİLİGİ(Sumer) ↔ LİLİBİSİG(Sumer) 
↔LAGA(Sumer) ↔ LAQALAQQU(Akkad) 
↔ Leylek (Türk) ↔ LEKLEK عرب(Arab)↔ 

 لک لک 
Türkce LEYLEK sözcükü doğrusu sumerce “LAGA” sçzünden alınmıştır ki “LAQLAQQU” gibi akkadcada 
görüniyür ve “LEK-LEK” olarak  arabcaya girmişdir. Sözcükün sumerce kökü kadının doğum yeri “Yoldaş-
Rehim”ini gösteriyür ki oda doğuşla bağli olarken bu kuşa bu ad verilmiştir.  

Doğrusu ona sumerce “li-li-gi-sig-sig” denilir ki onun küçülmüşü türkceye yakın “LEYLEK” oluyur. 

که بصورت "الثالثثُو" در زبان آکدی دیده میشود و از آن وارد زبانهای سامی لک در واقع از لغت سومری "الگا" می آید -لغت عربی لک
شده است. این لغت در ترکی بصورت "لیلک" است. در اصل این لغت در سومری رحم زنان را نشان میدهد که با زائیدن در ارتباط است و 

ا در سومری دادند. در اصل در سومری بدان "لی لی گی سیگ سیگ" چون این پرنده را با زائیدن در ارتباط می دانستند لذا بدان این نام ر
 میگویند که خالصه اش به لغت ترکی آن "ِلی لَک" نزدیک است.

stork  
arak [BIRD] wr. a-ra-akmušen; a-rakmušen; a-rig2

mušen "a bird" Akk. laqlaqqu  

laga [VULVA] wr. la-ga "vulva" Akk. gurištu; laqlaqqu 

lilibisig [STORK] wr. li-li-bi-sigmušen; lib-lib-bi-sigmušen; li-li-gi-sig7-sig7
mušen "stork"  

zarah [STORK] wr. za-ra-ahmušen "stork, heron" Akk. igirû; laqlaqqu 
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LAGA (Sumer) ↔ LEĞEN (Türkce) ↔ LEGEN   لگن (Farsi) 

Sumerce “LAGA” sözcükü türkce “LEYEN-LEĞEN” olarak denilir ve “LEGEN” olarak farscaya girmişdir.  Bu 5000 yilden esgi 
sözcükün farscaya girişi İran’nın farslardan önce yerlileri (proto-türkler) dilinden ya ki sami dillerinden gelmiş ola gerek 
daha çok araştırmalarla belirlene.  

به زبان فارسی آیا از طریق بومیان   یشه است بصورت "لگن" وارد فارسی میشود. طریق وروداشلگن" همر -لغت سومری "الگا" که با ترکی آن "لَیَن
آرامی را باید با تحقیقات بیشتری گفت. باید اینرا گفت که تعداد زیادی از این بومیان -التصاقی زبان ایرانی ماقبل پارسیان است یا از طریق زبانهای سامی

 لتقاطی و نیمه التصاقی فارسی را بوجود آوردند.دبعدا تغییر زبان داده و زبان ا

laga [VULVA] (3x: Old Babylonian) wr. la-ga "vulva" Akk. gurištu; laqlaqqu↔ kadının ginsel kismi 

javascript:showarticle('e3237.html')


 

Sumer-  İnana’nın ayağı altında Aslan, özü kartal gibi kanatlı ve şaman gibi bunuzlu börkü vardır. 

   

İnanna’dan etkilenmiş Lillith’inde Aslanlar ayğaı altında yatmıştır ve özüde kanatlı ve buynuzlu dır.ama 

BOLLUK TANRICASI’nın elleri altında yatan Çatal-Höyk Tanrıcası bu Kadın-Aslan ilişgisi’nin başlankıcı 

gibi gözükiyür. 

 

 



 

Türklerin ve Sumerlerin İlkin Tanrıcaları 

Türk’lerin geni yani “F” Ykromozom,  gösteriyür ki onlar 40000 yil önceden Orta-Asya’da 

yerleşmişler ve 2000 kuşak dır ki orada yaşayurlar. Amrikanın görkemli Arkojenetisti prof 

Spencer Wells’in 2004’de ki National Geographic araştırmasinin sonucu gösterdiki 

Kazakistan’da Niyazov adlanan bir kazak kişinin Y kromozomı 40000 yil önceden kalan bir 

fosil-gen dir , yani Kazaklar bu bölgede 40000 yil önceden yaşiyurlar. Bundan sonra yene 

ayrı araştımalar öylece esgi gen öreneklerin türklerin genlerinin içinde gösterdi. yene 

gösterildi ki Amerika Yerlilerinin “kızıl-derilerin” genleride dilleri gibi , 28000 yil önce, 

türklerin genlerinden ayrılıb ve 10000 yil Beringia’da kalandan sonra o zaman ki Beringia 

su altına geçiyür onlarda Beringia’dan 18000 yil önce, Amerika Kitası’na göç etmek 

eziminde kaliyurlar(ezim=mecburiyet). (Beringia’nın su-altına getmeginin-getmesinin, 

nedeni,  Buzul Devri’nin(glacial period, ice age.) bitmesidi ki buzlar eriyüb ve Okyanuslaın 

suya 120 metir daha yükseklere kalkiyur ve şimdiki ucalıka-düzeçe çatiyur). Bu eklemeli 

dilli prototürklerin Amerikaya geçmesiyle türklerin oluyur dilleri, oluyursa dinleri yani 

şaman-kam dinide onlarla, bu kıtaya geçiyür. Bu Amerika Yerlilerinin dili , töreleri ve 

şaman dininin bir kökden olamsı dır ki çoklu uyğarlık benzerliklere Amerika ve Asya 

uyğarlıklarında yol açiyur buna örenek tekce türk ve kızılderi “dili”, “şamanizmi” , 

“töreleri” ve “çatırları-yurtaları” benzerlikinde degildir belki hetta sümer-ziggurat’lariyla 

Orta-amerika Piramid benzerlikleride bundan ileri geliyür ki bu soydaşlar 28000 yil 

öncede daşları bir-birinin üste yığarak  tanriçün “OBO” yaparmışlar. Bu yapılar zaman 

içinde bir-birinde ayrıda olarak evirilmişler ve iki deyşik kitada daha büyük OBO olan 

Ziggurat’lara ya Piramid’lere çönüşmüşler.   

Türk-Amerind(Amerika Yerlileri) dil ilişgisi, genetik verilerin doğrumalarına dayanarak 

Amerika’da çok güclü araştırmalara yol açtı ve sonucu bir “yeni dil aylesi” oldu oda “Na-

Dene-Yenisei” dil aylesidir ya “Amerika-Yenisey” dil ayleside olabiliyür ki 28000 yil önce 

bağiyla türk dil aylelerine bağlaniliyur. 

Türk-Amerind genetik araştırmalara göre ve Beringia geçişi araştırmaları sonuc, kaynaklar 

bunlar: 



Out of Beringia? - John F. Hoffecker, Scott A. Elias, and Dennis H. O'Rourke 

Science 28 February 2014:  
Vol. 343 no. 6174 pp. 979-980  
DOI: 10.1126/science.1250768 

Ve yene bu kaynak: 

Possibility could explain 10,000-year genetic gap between Siberians and aboriginal North Americans: 

http://www.cbc.ca/news/technology/aboriginal-people-may-have-lived-on-beringia-for-millenia-
1.2554118 

 

Ve türk-amerind dil bağı araştırmaların sonuc kaynakı bunlar: 

Language Study Supports Back-Migration from Beringia to Asia   Thursday, 

March 13, 2014 

WASHINGTON, D.C.—Linguists Mark A. Sicoli of Georgetown University and Gary Holton of the University of Alaska have 
examined the shared grammatical features of Yeniseian and Na-Dene, thought to have descended from a common 
language some 12,000 years ago. Yeniseian is a group of mostly extinct languages spoken along the Yenisei River in 
central Siberia, and Na-Dene, which is spoken in Alaska, western Canada, and is also related to Navajo and Apache. Sicoli 
and Holton think that this lost mother tongue was spoken in Beringia before the speakers split up: one group would have 
moved east into North America to become the Na-Dene speakers, while the other group would have migrated back into 
central Asia and became Yeniseian speakers. “There may have been multiple streams of people moving out of that single 
source at different times,” Dennis H. O’Rourke of the University of Utah commented to The New York Times. 

http://www.archaeology.org/news/1901-140313-language-beringia-migration 

ve yene bu konuya göre : 

the New York Times 

Pause Is Seen in a Continent’s Peopling  .... By NICHOLAS WADEMARCH 
12, 2014 

geneticists say, these ancestors must have lived in isolation for some 15,000 years to accumulate the amount of DNA 
mutations now seen specifically in Native Americans 

http://www.cbc.ca/news/technology/aboriginal-people-may-have-lived-on-beringia-for-millenia-1.2554118
http://www.cbc.ca/news/technology/aboriginal-people-may-have-lived-on-beringia-for-millenia-1.2554118
http://www.archaeology.org/news/1901-140313-language-beringia-migration


But in 2008, Edward Vajda, a linguist at Western Washington University, said he had documented a relationship between 
Yeniseian, a group of mostly extinct languages spoken along the Yenisei River in central Siberia, and Na-Dene. 

The Na-Dene languages are spoken in Alaska and western Canada, with two outliers in the American Southwest, Navajo 
and Apache. His assertion that the two families of languages had descended from a common tongue implied that he was 
seeing back in time at least 12,000 years or so, to the arrival of Na-Dene speakers in North America. ... 

http://www.nytimes.com/2014/03/13/science/linguistic-study-sheds-new-light-on-peopling-of-
north-america.html?hpw&rref=science&_r=0 

ve yene ayrı kaynak : 

Plosone: 

Linguistic Phylogenies Support Back-Migration from Beringia 

to Asia  

 Mark A. Sicoli mail, * E-mail: mas498@georgetown.edu 

Affiliation: Department of Linguistics, Georgetown University, Washington, District of Columbia, United States of America  

 DOI: 10.1371/journal.pone.0091722 

Recent arguments connecting Na-Dene languages of North America with Yeniseian languages of Siberia have been used 
to assert proof for the origin of Native Americans in central or western Asia. We apply phylogenetic methods to test 
support for this hypothesis against an alternative hypothesis that Yeniseian represents a back-migration to Asia from a 
Beringian ancestral population. We coded a linguistic dataset of typological features and used neighbor-joining network 
algorithms and Bayesian model comparison based on Bayes factors to test the fit between the data and the linguistic 
phylogenies modeling two dispersal hypotheses. Our results support that a Dene-Yeniseian connection more likely 
represents radiation out of Beringia with back-migration into central Asia than a migration from central or western Asia 
to North America. 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0091722 

 

 

Türk-Amerikan Yerlileri dil baği, çok bilinmiş bir bağiydi ve bu konuda deyşik batılı araştırmacılar 

işler yapmişidi ama Tatar araştırmacılarda bu konuda iğice işlemişler-çalışmaışlar. Türklerde de 

şimdi bu konuda işlemege-çalışmağa başliyanlar vardır. Tatar araştırmacı prof. Abrar 

Karimullin’nin bu konuda bir gözel araştırmasi vardır ki onun türkceye çevrisi olub-olmamasını 

http://www.nytimes.com/2014/03/13/science/linguistic-study-sheds-new-light-on-peopling-of-north-america.html?hpw&rref=science&_r=0
http://www.nytimes.com/2014/03/13/science/linguistic-study-sheds-new-light-on-peopling-of-north-america.html?hpw&rref=science&_r=0
mailto:mas498@georgetown.edu
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0091722


bilmiyürüm ama  ingiliscesi  ki internetden de endirmek oluyur budur ve onun okumakın hamiya 

öneriyürüm (bu kitabi aşağıdaki siteden endirib ve obiri kitab ve mekaleleride çok önemlidir ben 

onların çokunun okumakın size tovsiye ederim onun endirmegide yasaldır): 

Abrar Karimullin (1925-2000) 

Professor, Kazan University 

Proto-Türks and American Indians 

Tracing a hypothesis 
Kazan, Insan, 1995, ISBN: 5-85840-275-5 (In Russian) 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/67Amerind/KarimullinPrototurks1En.htm 

***** 

Ama Türklerin Orta-Asya ve Avro-Asya topraklarında 40000 yil önceden başliyarak yaşadıkları , bu bölgelerde 

onların Şamanlık geleneklerinin yaykınlaştıriyur böyleki türkleri “UMAY” tanrıcası buzulluk devrinden 

öncelere dayaniyur. Proto-türk’lerin bu Umay Tanrıcası sonradan erkeklik güç tapiyurken yerinin ve 

gücünün bir parçasını  erkek-tanrı’lara veriyür. Bu Umay-Tanrıca’ların betizleri-bedizleri, 32000 yil 

önceden proto-türklerin yaşadıkı yerlerde Mumut Kemikinden yapılmış tapiliyur. (türkcede “betiz” 

sözcükünden sonra kutsal-heykel anlamında bu sözcüklerde kullaniliyur: Balbal, Barcuk-Burcuk, Barkat, 

Bartık, Burkan, Karçak, Kuçak, Kolçak ve …)  buna örenek olarak Baykal Gölü yanında Malta adlanan 

yerde, 23000 yil önceden kalan, değişik Mammut Diş-Kemikinden yapılmış Umay betiz’leri tapılmıştır. 

Daha sonra yene Avro-asya’da Mamut Dişi’nden yapılmış ayri Umay-Betiz’leri tapiliyur ki bunlarla 

ilişgide olabiliyür.  

 

http://www.turkicworld.com/
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/67Amerind/KarimullinPrototurks1En.htm


 

Baykal Gölü - 23.000 Yıllık Mal'ta Venüs Türk Heykelcikleri 



Sonra bu Orta-Asya genli ve ehtimal türk dilli halklar 19000-14000 yil önceden Azerbaycan- İran ve 

Anadolu’da yerleşiyürken bu UMAY inancıda bu yanlarda yaykın oluyur. Umay betizlerin biz 10500 yil 

önceden bir kent olarak başliyan Çatal-Höyük’de de görüyürüz ki oda Çatal-Höyük şamancılıkında de halada 

Kadın-Tanrıca’ya inancın güclü oldukunu gösteriyür: 

  

Çatal-Höyük – UMAY ya Bolluk Tanrıcası ve elleri altında yatan aslanlar. 

Ama Sümerde ekincilik gücleniyürken ve şamanism’in yeni dinleri içinde beciyürken, biz görüyürüz ki “erkek-

tanrı” yavaş-yavaş “Umay-Kadın Tanrıca”nın yerini dutmaka başliyur. Ama yene bu erkek-tanrı’lar sumerin 

Umay’ı gibi tanılan NAMMU’nın erkek cocukları’dırlar. 

Nammu (UMMAY? MU?) 

Sumer’in inancında ilkin tanrıca ki 2 ilkin tanrını doğuruyur ” NAMMU” adalniyur. Sumer evreninde-

kosmolojısında göy, denizler ve yer hapısı bir ucu-bilinmez ilkin-denizden (the watery abyss(ABZU), the 

primeval sea) doğuliyur ki ona ABZU deniliyür . türk sumerolog Muezzez Elmiye Çığ bu sumer “ilkin 



deniz↔ABZU”nın Kuran’da da “ilkin yaradış denizi”(Behr ) gibi, oldukunu yaziyur. Nammu bu ABZU’nın 

tanrıcası’dır ve ondan Uçamki-Cenneti ya “Gök”ı yaradiyur ki sumerce ve türkce ona “AN” denilir ve yene 

ondan “YER-KİR”i yaradiyur ki sumrce ona yene “KİR” denilir. (Kramer 1961 p. 39) . Yene bu tanrıcanı 

<TÜM TANRI’LARIN ANASİ> ve < AN’NIN EŞİ> gibi gösteriyürler. O yer-tanrısı, ENKİ’nin, anası 

saniliyur. O Enki’ni tanrılariçün hizmatciler yaratmaka çağıriyur ve sonra onun öncülükinde , Ninmah-

Ninhursağ’la ADAM’lar yaratiliyur.  

Demek oluyur ki NAMMU sumerin doğrudan UMAY tanrıcası dır ki sonra ondan iki ayri tanrıca’da 

ayırıliyur … Ninhursağ-Ninmah ki sumerin HAVVA’si < adam yaratmak Tanrıcası>gibi dir ve İnana ki 

<bolluk-cocuk yapma> tanrıcası dır.  

Şimdi biz türkce < UM-AY↔ UM-AL> tanrıcasın , sumerce < NAM-MU > tanrıcasının sözcük bakımından 

kaşılaştıriyuruz: 

UM-AY (Türk) ↔ NAM-UM (Sumer) 

Önce türkce “UMAY” tanrıca adını çözümliyürüz (analiz ediyuruz) : 

UMAY(Türk)  ↔ UM- AY ↔ UM + AY 

UM szöcükü Kaşğarlı’nın Divan Luğat’ul Türk’inde “ANA” almında gelmiştir: , bunca: 

UM(Türk)↔ ANA (Türk) 

Türkcede “AY” sözcükü iki anlamı olabiliyür “AY” ki gökdeki “AY” demekdir ve özüde <“AL”= ışık> 

sçzcükinden alınmalıdır. Ikincisi yene türkcede varımızdır: 

 AY(Türk) ↔ AL (Türk) ↔ ALA (türk) ↔ ALOV-ALEV (Türk) ↔ ULU (Türk) ↔ ışık, ot, uca 

Ve yene türkcede <AL-ALA-AY-ULU> hapısı TANRI anlamında ve çok zamanda tanrı adının yanında gelen 

adlan dırlar. 

Böylece türkcede varımız dır: 

UMAY  ↔ UM – AY  ↔ Ana – Tanrı  

***** 

Sumerce “NAMMU” sözcü’de yene “ANA”yle bağlıdır : 

NAMMU (Sumer) ↔ NAM-MU  ↔ NAM-AMA, NAM-UMU↔NAM(Sumer) +AMA-UMU (Sumer) 

NAM sözcükü’nun anlamı, sumerce “TANRI”, “EFENDİ” demekdir 

nam [LORD] wr. nam2 "lord" ↔tanrı,efendi, sahib  

ve yene bu sözcük “ALINYAZISI”de demek dir: 
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nam [FATE] wr. nam; na-aĝ2 "determined order; will, testament; fate, destiny" Akk. šīmtu  ↔ alınyazı , yazgı ,  kader  

 

AMA-UMU sözcükü sumerce “ANA” anlamında dır. Doğrusu AMA sumerce ANA anlamında dır , ve bu sözcük “UMU” , 

“UMMU”gibi akkadcada gözükiyür. Bu sözcükü biz “OM اُم = ana” gibi arabca’da görüyürüz ki bu sumer sözcükü 

akkad’cadan sami dillerine girmiş ve sonra da OM olarak arab dilinde yerleşmişdir. AMA-UMU sözcükü ki ANA sözcüküde 

sumerce AMA’yla bir kökden dir, yene <UM=ana> gibi türk dillerinde gözükiyür. 

ama [MOTHER] wr. ama "mother" Akk. ummu ↔ ana  

yene sumerce “AMA” sözcükü “TANRI-TANRICA” anlamını betimlemekiçün <DIĞIR’AMA = TANRİ-ANA> 

diĝir'ama [MOTHER] wr. diĝir-ama "divine mother"↔ TANRİ-ANA  

yani bu ki: NAMMU= NAM+UMU , NAM+AMA = TANRI ANA. 

SONUC: “NAMMU” ve “UMAY”↔ ANA-TANRICA  

Burada sumerce İNANA = bolluk ve verimlilik tanrıcasi ve NİNHURSAĞ = doğuş ve iansanın yaralılış 

tanrıcası ve her ikiside sumerde UMAY-NAMMU’dan ayırılmış ve gücü erkek-tanrılara daha azalmış tanrıcalar 

gibide alkılanabiliyür. 

Sözcük bakımından “İNANA” ve “NİNHURSAĞ”ı böyle yorumlamak oluyur: 

İNANNA (Sumer) ↔ UMU-NİN , AMA-NİN ↔ UMU , AMA(Sumer)+NİN(Sumer) 

UMU, AMA sözcükü sumercede ANA anlamında dır ve NİN sumerce HANIM, TANRICA anlamına geliyür ve 

şimdiki türkcede NENE-NİNE gibi “anna” ve “hanım” yerine işleniliyür: 

ama [MOTHER] wr. ama "mother" Akk. ummu ↔ ana  

nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an "lady; mistress, owner; lord" Akk. bēltu; bēlu ↔ nine, nene, 

tanrıca, hanım  

böylece varımızdır:      

İNANNA (Sumer) ↔ UMU-NİN , AMA-NİN ↔ ANA-TANRICA 

yene NİNHURSAĞ adınıda böylece anlamak oluyur: 

1- NİNHURSAĞ ↔ NİN-NİNE (Sumer-Türk) + HURSAĞ ↔ dağ’ın kraliçesi (Dağ Tanrıcası) 

Çoklu sumerologlar NİNHURSAĞ’ın anlamını, “DAĞ’ın KRALİÇESİ ya DAĞ TANRICASI olmasını, doğru 

biliyürlr: 

Burada NİN-HURSAĞ’ın birinci bölümü yani “NİN” türkce “NİNE”, “NENE” sözcükü’yle bir kökden ve bir 

anlamda dır. 
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nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an "lady; mistress, owner; lord" Akk. bēltu; bēlu ↔ NNİNE ; HAN-

NİNE, XAN-NENE (Şehryar) , Tanrıca , Azerbaycan’ca Büyük-Nene , ANNE 

ve Ninhursağ2ın ikinci bölümü yani, HURSAĞ  sözüne gelince , HURSAĞ sumercede DAĞ anlamındadır ve özünüde yene 

HUR ve SAĞ’a bölmek oluyur. 

hursaĝ [MOUNTAIN] wr. hur-saĝ; PA.DUN3 "mountain, foothills; steppe" Akk. hursānu↔ dağ 

HUR-SAĞ ↔ HUR,KUR (Sumer) + SAĞ (Sumer) 

Sumerce HURSAĞ’da HUR bölümü doğrusu KUR olmalıdır bunca ki KUR sumercede DAĞ anlamına geliyür. Ve türkcede de 

KUR dağ anlamındadır. Ama herden KUR ve KİR=YER sözcükleri ayni okuniyur ve bunca KUR sözcükü YER’lede bağlı 

anlaniyur.Ve yene SAĞ sumerce ADAM ,BAŞ,TEPE, KAFA-KAPA demekdir ama türce SAĞ yene DAĞ anlamınada geliyür. 

Böylece HURSAĞ sumerce DAĞ-TEPE demek dir : 

kur [MOUNTAIN] wr. kur; kir5 "underworld; land, country; mountain(s); east; easterner; east wind" Akk. erşetu; mātu; 

šadû; šadû ↔ YERALTİ , YER , YURT, DAĞ(LAR) 

biz CLAUSON’nın sözlükünde KIR sözcüküne göre bunu görüyürüz: 

Kır: high ground (Clauson)-  an isolated mounain or block of mountains- in NW.Nog.,SW Osm. İt hardly means more than 

‘plain, steppe, wilderness’.without any connotation of hight. = DAĞ 

saĝ [HEAD] wr. saĝ "head; person; capital" Akk. qaqqadu; rēšu↔ BAŞ, ADAM, BAŞKENT 

ama biz CLAUSON’nın esgi türk sözcükler listesinde SAĞ sözcükünü DAĞ sözcükünün bir ayrı turu gibisi 

görüyürüz: 

Tağ-Taw-Dak – Tav-TSaw -TSağ(Clauson) Sağ, Sağ, Saw = Kıp, 

Sumercede SAĞ söacükü yene KRAL-ŞAH anlamına da geliyür ki PARS’lar sonra bu sözcükü ŞAH gibi aliyurlar. 

saĝ [KING] wr. saĝ4 "king" Akk. šarru↔ ŞAH 

Ama biz yene NİNHURSAĞ sözcükünü bir ayrı türde ele alabiliyürüz: 

2- NİNHURSAĞ ↔ NİN(Sumer) + (HURUM+ SAĞ) ↔ COCUK ADAMIN KRALİÇESİ ,  COCUK 

ADAMIN  TANRICASI 

nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an "lady; mistress, owner; lord" Akk. bēltu; bēlu ↔ NNİNE ; HAN-

NİNE, XAN-NENE (Şehryar) , Tanrıca , Azerbaycan’ca Büyük-Nene , ANNE , İye-yiye , Hanım, Hanımefendi 

hurum [CHILD] wr. hu-ru-um; hu-ru; a-hur-rum; hu-rum; huru "junior, social inferior; children" Akk. ahurrû; lillidu↔  

töreme , cocuk 

saĝ [HEAD] wr. saĝ "head; person; capital" Akk. qaqqadu; rēšu↔ BAŞ, ADAM, BAŞKENT 
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SONUC : 

NİNHURSAĞ sözcüküne ; “DAĞ’ın KRALİÇESİ” ya “DAĞ’ın TANRICASI” sözcükünü daha uykun 

görmek oluyur bunca ki bu ADAM’ın DAĞ-YER’den doğulmasını biz hem sumerde  ve sonraki 

uyğarlıklarda da görüyürüz. sumer’de de İSLAM ve YAYUDİYET gibi ADAM-ADEM toprakdan 

yaraniyur ve HAVVA Adem’in küreginden. Türklerde KIROĞLU-KOROĞLU-YEROĞLU’da yene 

dağ’dan ya yer’den yaraniyur. Yene etruskların “KIROĞLU”sı ya “XIRKLU=KIROĞLU, 

YEROĞLU=KOROĞLU”da yene yerden yaraniyur. (Etrusk’ların ve LİDYA’lıların XIRKLU’leri  sonra 

yunanlılara HERKUL gibi geçiyür – CELİLOV) .Türklerde Kıroğlu Umay’ın sütünü içerken ALP oluyur 

ve Etrusklarda XERKLU da ANİ Tanrıca’nın sütünü içiyür ve sonra YENİLMEZ ALP oluyur. Ama 

oluyur Etrusk türklerinin XIRKLU’leri ya türkce KIROĞLU-KOROĞLU yene sumerce GİLGEMİŞ’de 

görüyürüz ki anasi Tanrıca ve atasi bir adam’dır ve buniçunda GİLGEMİŞ tanrılar gibi ölümsüzlük 

yerine, adamlar gibi ölümlü dır. 

 

 

Ninmah (the exalted lady)  

nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an "lady; mistress, owner; lord" Akk. bēltu; bēlu ↔ NNİNE ; HAN-

NİNE, XAN-NENE (Şehryar) , Tanrıca , Azerbaycan’ca Büyük-Nene , ANNE , İye-yiye , Hanım, Hanımefendi 

mah [GREAT] wr. mah; mah2 "(to be) great" Akk. kabtu; mādu; rabû; şīru↔  yüce, ulu 

mahdi  

mahdi [EXALTED] wr. mah-di "exalted, prominent" Akk. tizqāru 

Nintu (the lady who gave birth) 

NİN (Sumer) ↔ NİNE (Tırk) ↔ NENE (Turk) ↔ Lady , mistress ↔ nine , 

hanım , ننه 

nin [LADY] wr. nin; ga-ša-an; ga-ša2-an; ka-ša-an "lady; mistress, owner; lord" Akk. bēltu; bēlu ↔ NNİNE ; HAN-

NİNE, XAN-NENE (Şehryar) , Tanrıca , Azerbaycan’ca Büyük-Nene , ANNE , İye-yiye , Hanım, Hanımefendi 
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UGU (Sumer) ↔ UTUD , UTU , TUD , TUUD (Sumer) ↔ DUMU (Sumer) 

↔ OG , OK (türk) ↔ TOĞ ; DOĞ (Türk) ↔ DAUGHTER (English)↔ 

DOXTER   دختر(pre-Farsi)↔ bear ↔ doğ ; toğ ; doğmak ، زائیدن ، دوغماق 

 

Türkce “DOĞU” , “DOĞmak”, “OG”, “OK” sözcükleri sumerce “UGU”, “DUMU”, “UTUD”, “TUD”, “UTU” sözcükleriyle bir 

kökden ve bir anlamda dir. bu sözcük bir esgi sözcük olmalı dır. Bu sözcük İran’nın esgi ve yerli türklerinin dilinden 2800 

yil önce Hindustan’da göçmış Hind-İranik dilli Haxameniş Pars’ların diline (yada sonradan 1500 yil önce Sasani devri 

Pahlavi diline) “DOX دُوخ” = “kız”, “hanım” ve “DOXTER دختر  ”= “kız”, olarak geçiyür. Bu sözcük bir göçle olasaklı olarak 

4000-4500 yil önce “DAUGTHER”, “DOHTER” olarak ingilis diline geçiyür.  

Bu türkce “OG” , “OĞ” = “doğuran”, “yaratan” sözcükünten biz “OĞLAN” , “OĞUL” sözcükünün yaranmasını görüyürüz. 

“OĞUL” ve “OĞLAN” sözcükü etrusk türkcesinde “KLAN” (clan) olarak gözükiyür ve aynı sözcük bir esgi türk söylemi-miti 

olan Kıroğlu-Yeroğlu destanında ki sumerce Gilgemiş’le bir kökden dir gözükiyür. Keroğlu-Yeroğlu etruskaca da Xerkule 

denılır ve gilgemiş gibi oda anası tanrıca ve atası yerlı adam dır bunca o tanrılar gibi gökoğlu yok belki adamlar gib YER-

Oğlu sanılır. sumerce Xerkule, yunancaya Herkul olarak giriyür. 

 

می آید. از  فعل "زائیدن" در ترکی "دوغماق" و "اوغ" ، "اوک" گفته میشود و لغت "اوغالن" = "آفریننده" ، "زاینده" که به معنی "پسر" است از اینجا

" " تا انگلیس از طریق مهاجرت میرود. این زبانهای ترکی قدیم بومیان ایران لغت "دوخ" = "زاینده" ، "دختر" وارد فارسی میشود و همین لغت بصورت 

لغت ترکی "اوغالن"= "پسر" لغت در زبان همریشۀ ترکی یعنی سومری )سوباری و کنگری( بصورت "تو" ، "اُوتُو" ، "تود" ، "اوغو" دیده میشود. 

"ِکر اوعلی" ، "یِراوغلی" = "فرزند خاک ، کوه" بصورت "کالن" در اتروسکی همریشه با ترکی دیده میشود حتی لغت اتروسکی  "ِخرکوله" که در ترکی 

الهه ولی  یاز زبان لیدیایی همریشه با اتروسکی و تروایی بصورت "هرکول" وارد زبان "یونانی" میشود و کال به "گیلگمیش" گفته میشود که دارای مادر

ترکان بصورت "کئر اوغلی" ، "کوراوغلی" و "یِر اوغلی" در بین و "هرکول" و این داستان االن در بین پدری خاکی بود درست مثل "خرکوله" اتروسکی 

 ترکان ترکیه ، آذربایجان و آسیای مرکزی از طرف "اوزان ها" نقل میشود.

سال قبل به ایران زبان هخامنشی به عنوان زبانی قاطی با زبان بومیان التصاقی زبان به قسمی از  2000-2800بعد از آمدن هندوایرانیک ها حدود 

را در  ) این فرهنگهای التصاقی بومی ایران )از جمله ترکان بومی این مناطق( که در استیالی هخامنشی بودند به عنوان زبان اقلیت حاکم تحمیل میگردد.

این  چون دیگر کتیبه ها بدونزبانه می بینیم( ولی بعدا احتمال اینکه این زبان دولتی بتواند در تمام ایران حاکم گردد را باید ملغی دانست  3کتیبۀ بیستون 

 زبان هستند. 

ایرانیک ها به ایران بسنده کرد بلکه تمدنهای کشاورزی هند -به آمدن هندوایرانیک با زبانهای التصاقی )از جمله ترکی( را نباید -ولی رابطۀ زبانهای هندو

سال قبل( که زبانهای التصاقی تامیلی  6000تا  4000)بین  از طریق مهاجرت کشاورزان زاگروسی )چفتانی( به منطقۀ سند و هاراپپا شروع میشود

سال قبل( که اکثرا مرد بودند و با زنان  3000-3500همریشه با ایالمی یادگار آن است بعالوۀ اکثریت ژن هندی... ولی بعد از آمدن هندواروپائیان )بین 

که  اروپایی زاده میشود-ای همریشه با سانسکریت بصورت زبانی دو رگۀ التصاقیهندی ازدواج کردند و تاثیر بسیار کمی در ژن هندی گذاشتند ، زبان ه

سال قبل( با زبان اروپائیان پروتو اسالو زاده میشود. یعنی همان زبان سانسکریت  6000از اختالط زبانهای التصاقی کشاورزان درۀ سند )مهاجر از ایران 

 ه فرهنگ التصاقی زبانهای درۀ سند ، هاراپپا و ... را بنیانگذاری کرده بودند.هم پر از لغات التصاقی بومیان هندی کشاورز است ک



 سومری مرتبط با زائیدن نظری می اندازیم:حال به لغات 

Altda sumercede varımız dır: 

utud [BEAR] wr. tud; u3-tu ; tu-ud "to give birth (to), bear a child" Akk. alādu 

Yaziyur: Abba-kala, yazar, Tohumu ,Lu-Ningisu’nın 

ugu [BEAR] wr. ugu; ugu4 "to give birth (to)" Akk. alādu 

dumu [CHILD] wr. dumu; du5-mu "child, son, daughter" Akk. māru  ↔ cocuk , doğum , tohum ↔  ، بچه ، تُخم

 تُخمه

tur [CHILD] wr. tur "(young) child" Akk. šerru (The Pennsylvania Sumerian Dictionary)   

Altda türkcede “doğum”la bağlı bu sözcükler varımız dır: 

از سال قبل  25000و حال به لغات ترکی مرتبط با زائیدن نظر می اندازیم که همریشه با سومری هستند. البته این لغات تا سرخپوستان هم میرود که 

 ترکان جدا شدند:

türkcede “DOĞUM” ; “TOĞUM”la bağlı bu sözcükler varımız dır : 

  OG: Ok (Doğma, doğum, yaratılış) 

  OGAN: (Okan, Ugan) 1- Tanrı, Tanrılık vasıfları, yaratma, yaratış, doğuş, halik 2- Anlayış, zeka,bilgelik 3- 

Eski Türklerde, kan davalarına karşı çıkan, oba ve oymaklar arasındaki geçimsizliklerde,arabuluculuk yapan, 

“Barışı simgeleyen kutsal ruh” 4- Altay ve Tuna Türklerinde “ Ateşteki kutlu ruh” 

  OGLAĞU: Körpe, genç kız 

  TOĞUL: 1- Doğulu, doğudan 2- Doğum, doğuş, ortaya çıkış 

  TOĞAN: 1- Doğan, doğan kuşu 2- Canlı, doğmuş olan, yaşayan 

DOXTER ↔ DAUGHTER  Language: Old English  ….Origin: dohtor 
 

 

Sumerian Cosmology 

From verses scattered throughout hymns and myths, one can compile a picture of the universe's 

(anki) creation according to the Sumerians. The primeval sea (abzu) existed before anything else 

and within that, the heaven (an) and the earth (ki) were formed. The boundary between heaven 

and earth was a solid (perhaps tin) vault, and the earth was a flat disk. Within the vault lay the 

gas-like 'lil', or atmosphere, the brighter portions therein formed the stars, planets, sun, and 

moon. The Each of the four major Sumerian deities is associated with one of these regions. An, 

god of heaven, may have been the main god of the pantheon prior to 2500 BC., although his 

importance gradually waned. (Kramer 1963 p. 118) Ki is likely to be the original name of the 

earth goddess, whose name more often appears as Ninhursag (queen of the mountains), Ninmah 
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(the exalted lady), or Nintu (the lady who gave birth). It seems likely that these two were the 

progenitors of most of the gods.  

According to "Gilgamesh, Enkidu, and the Netherworld", in the first days all needed things were 

created. Heaven and earth were separated. An took Heaven, Enlil took the earth, Ereshkigal was 

carried off to the netherworld as a prize, and Enki sailed off after her.  

 

 

     ABZU (Sumer) ↔ ES(Sumer) ↔SU (Türk) ↔ APSU 

(Akkad) ↔ Abyssus (Greek) ↔ Abyss (English)  

Latince “ABİSSE” ve ingilsce “ABYSS” sözcüklerinin kökenini yunanca 

“ABYSSUS” biliyurlar. Ama şimdi Avropa’da bir kism sumerolog ve dilci 

“ABYSS” sözcükünün  kökenin yunanlılar yoliyla, Mesopotamya’dan alınmış 

ve dorusu sumerlerin “ABZU” sözcükünden alınmış biliyürler.  

Sumerce “ABZU” anlamı türkcede “İlkin Derin Yaranış Su’yu-Denizi”le bir 

kökden olmalıdır. Bu sözcük yani < “ABZU”(Sumer)= “SU”(Türk) >  sonra 

Akkad’larda “APSU” gibi gözükiyür ve sonra samilere o cümleden Asur, Babil 

ve Arami dillere yayınlaniyur. Bu sözcük sonralar yani 2000-2500 yil önce 

yunan diline geçiyür. “ABZU” sonralarda  yunan dilinden “ABYSS” biçiminde 

Avropa dillerine yayınlaniyur. 

ABZU sumercede onla bir kökden olan türkcede SU demek dir . ama onun 

anlamı getdikce değişilib ve daha çok”Göksel Yer-alı SU” ya “Yaranış-suyu” 

anlamında kullaniliyur. ABZU sumer tapanaklarının törenlerinde, 

kutsallaşmakiçun – arınmakiçün bir özel-kapda dutulan suya’da deniliyür (ayni 

geleneki şimdi kiliseler kullaniyur ve hetta TEMİD’de bu gelenek’den geliyür. 

abzu  
abzu [WATER] wr. abzu; abzux(|UMUM×KASKAL|) "(cosmic) underground 

water; a ritual water container in a temple" Akk. apsû ↔ evrenin yer-altı 

ÇAY’I .  

ve yene sumerce ABZU türkce “ÇAY, SAY, SEY”le bir anlamda dır ki 

ingilsceye Megalitikler Göçü gibi anlanan, 4500 yil önce geden göçle 

çoklu sözcükler gibi, “SEA , sæ = DENİZ” gibi geçmiştir.  

Biz eğer bu ABZU sözcükün iki sözcükün birleşmesi bilirsek yani :<ABZU= AB + ZU = 
AB+ZUBİ> biliyürsek . Burada görüyürüz ki sumerce “AB” sözcükü yani “DENİZ” 
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ve bu sözcük İran yerlilerinin dilinden ya Mesopotamiya dillerinden fars diline 
“AB = SU” gibi geçiyür. 

ab [SEA] wr. ab; a-ab-ta "sea" Akk. tâmtu ↔ DENİZ 

 Yene Sumerce’de “SU” sözcüküyle bir kökden olan “ZUBİ” vardır ki oda “ÇAY” 

anlamındadır. Bu “ZUBİ” sözcükü akkadca’da “ZAİBU” olarak gözükiyür ki oda şimdi ki 

İrak’ın Kuzey’ında ZAB çayının adının köki dir ki Azerbaycan’dan İrak’a akiyur. Bu 

gçsteriyür ki proto-türk dillerine “SU” sözünden “ÇAY” anlamında alınan değişik sözler 

vardır :“SEY” = (Yeni-Sey, Sey-Hun),  “CEY”= (Cey-Hun), “SAY” ,”ÇAY” , ingisce “SEA” ve 

sumerce’de  “AB-ZU” ; “ZUBİ”, “ASURA”, “SUR”… vardır 

Yene türkcede yani gök-türkcede “SU” sözcükünden alınıb ve “ÇAY,ARK” anlamında 

işlenen “SUV-AT” sözcükü vardır: 

  SUVAT: 1- Su kanalı 2- Suyun taksim edildiği yer 

 
Sumercede “SU” sözcükünden alınan ve “ÇAY” anlamında olan “ZUBİ” sözcükü vardır:  

“ZUBİ”= çay , ark: 

zubi [WATERCOURSE] wr. zubi "watercourse, canal; a type of irrigation; a watercourse" 

Akk. miţirtu; zā'ibu↔ çay , ark   

Ve bu sözcük akkadcaya “zaibu” gibi giriyür ve şimdiki Kuzey İrak’daki çayın 

adını yani “ZAB ÇAYI” nın adının kökeni dir. Bunca “ZAB” özü sumerce 

“ZUBİ”= “SU” ve “ÇAY” 

Sumercede “SU” sözcükünden alınan ve “ÇAY” anlamında olan “SUR” sözcükü vardır:  

“SUR”= çay , ark: 

sur [DITCH] wr. sur3; sur6; sur7 "canal, ditch; foundation pit of a building" Akk. berûtu; 

sūru ↔ ark  

Sumercede “SU” sözcükünden alınan ve “ÇAY”, “ARK” anlamında olan 

“SUR” sözcükü vardır ki akkadcaya “SURU” olarak giriyür. Diyarbekir’in 

“SUR” ya “SUR-lAR” bölgesinin adı da bundan alınmıştır . bunca sumercede 

<“SUR”= ARK, SU-kanalı> 

Yene türce “SEYR-DARYA”= SEY-HUN, sözcükünde “SEYR” yani “SEY”, 

“CEY”, ÇAY”, “SAY”  ve sumerce <“SUR”= çay> ve türkce <“SEYR”=SU-

YERİ, ÇAY> bir kökden dirler. 

Türküstan’da <“AMU-DARYA”= CEY-HUN> aında olan “AMU” sumercede 

<“ANUMUN” = hızlı giden su >gibide oluyur. 
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anumun [WATER] wr. a-numun2 "rush water"↔ hızla akan su  

Sumercede “SU” sözcükünden alınan ve türkce “SU-altına getmek, SU-da batmak” 

anlamında olan “SU” sözcükü vardır:  <“SU”= SU-altına getmek, SU-da batmak>. 

su [SINK] wr. su; su3 "to submerge; to sink" Akk. ţebû ↔ sudabatmak, su altına 

getmek 

Sumercede “SU” sözcükünden alınan ve türkce “altın SU-yu, altdab gelen SU” 

anlamında olan “ASURA” sözcükü vardır:  <“ASURA”= altın SU-yu, altdan gelen SU >. 

asura [WATER] wr. a-sur-ra "water from the depths" Akk. mê šuri? ↔ altın SU-yu, 

altdan gelen SU, derinden gelen SU 

Sumerce < ASURA= altın SU-yu, altdan gelen SU, derinden gelen SU >  

sözcükü, sumerce  < SUR = ark >la ilişgili olabiliyür ve Türküstan’da akan 

“SEYR-DERYA” çayının’da “SEYR” bölümüne bir anlam verebiliyür < 

SEYR=ASURA = DERİN> . böylece < SEYR-DARYA = DERİN-ÇAY> 

Türkcede “ÇAYIR, SAYIR” sözcüküde vardır ki “ÇİMEN” anlamında dır oda 

yene “ÇAY-SAY-SU” sözcükünden alınmalıdır ve “SEYR-DARYA”ya’da bir 

ayri anlam verebiliyür. Türkcede varımızdır: 

  ÇAYIR: Peçen, çimen, çayırlık, otlak 

 

 

Sumercede “SU” sözcükünden alınan ve türkce “SU” anlamında olan “ES” sözcükü 

vardır:  <“ES”= SU >. Ve türkce “SU, SE, ÇE, SEY, SUV” hapısı “SU” anlamında sumerce 

<“ES” =SU> sözcükiyle bir kökden gelmelidirler. Ama sumercede birde “A” sözükü “SU” 

anlamında dır ki daha çok “soy”,”sperm” anlamında da işleniliyür. 

eš [WATER] wr. eš10 "water" Akk. mû↔ su 

sumerce “ES” ve “ABZU” sözcükleri ki her ikiside “SU” anlamındadırlar 

türkce “SU” sözcükiyle bir kökden dirler tam ayri “SU”dan ayrılan sözcükler 

gibi: 

a [WATER] wr. a "water; semen; progeny" Akk. mû; rihûtu↔ su, sperm, soy 
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Geleneksel esgi etimology ingilisce “abyss”e böyle 

yunan anlamı ve kök aktarmaka çalişiyur: 

“Abyss” word origine: 

Date: 1300-1400 

Language: Late Latin 

Origin: abyssus, from Greek, from abyssos 

‘bottomless’, from a- ‘without’ + byssos ‘depth’ 

ama şimdi Italian dilcisi Mario Alinei gibi yeni 

araştırmacılar “yunanlıları”, Mesopotamya-Anadolu-

Avropa  ortası, tekce bir tür “aracı” gibi taniyurlar ve 

çoklı sözcüklerin ve bilimlerin kökenin ki şimdiye 

gibi Yunan’lı olarak bilinyüridi, şimdi onların daha 

esgilerde Mesopotamya ve Anadolu’da oldukunu ve 

yunanlıların onu sonralar Avropa’ya tanıtırdıkını 

gösteriyürler. Buna örnek sumerce 5000 yillik, 

“ABZU” sözcükü ve anlamıdır ki şimdiye gibi onu 

“abyss” olarak 2000 yillik,Yunan kökenli söz ve 

anlam kibi tanıtılmışidilar yani onun “3000 yilini” 

pozmuşlaridi-silmileridi. 

 

 

Sumerde Verimlilik ve bolluk tanrıcası İNANA (UM-NANNA↔ UMU-NİN) hemişe bir kuş gibi anılmıştır. 

Sonra bu inanc tüm orta doğu’ya yayılmıştır . 



 

Yene türklerde haman tanrıca UM-AY ve HUM-AY olarak bir tür “baht kuşu” gibi anılmıştır. Selcukda onu bu 

tur görüyürüz 

Ama türkce ve arabcada ikinci tür “LEGEN-LAGAN” da vardır ki oda “yakama qabı” demek dir: 

LAHAN (Sumer) ↔ LAHANNU-LAKHANNU(Akked) ↔ 

LAGAN لگن (Türk-Fars-İrak)↔ YAKA-ma (Türk) ↔ ŞİŞE 

لگن )جنوب  ↔الخان )آکدی(  ↔الحان )سومری(  ↔لگن )ترکی و فارسی( 

 یاک ، یاکاما )ترک( ↔ عراق(

Ama türkce ve arabcada ikinci tür “LEGEN-LAGAN” da vardır ki oda “yakama qabı” demek dir: 

Mohemmed Davud Sellum öz kitabında ki adi <Dictionary of Akkadian Words in Ancient Oriental, Greek and 

Latin Languages> dır “lagan” sözcükünü Güney İrak sözcükü ve “Yakama Kapı” anlamında oldukunu yazıb 

onu Akkad’ca LAKHANNU sözcükü’yle eşleştiriyür. 

Pensilvanya sözcükü gösteriyür ki onun kökü sümerce dir ve doğrusu sumerce “LAHAN” (LAKAN) dır ki 

“LAHANNU” gibi Akkad dilinde gözükiyür ve sorada ayrı dillere yayıliyur. LAHAN sümer dilinde “SU KAPI” 

anlamında dır. 



سومری است که بوسیلۀ "آککدها" وارد زبانهای سامی شده است و این لغت بعدا -لغت >"لگن" = ظرف شستشوی دست ، ظرف< لغتی ترکی

گفتۀ محمد داوود سللوم آکدشناس عراقی ، در بین بومیان سومری عرب شدۀ جنوب در عراق وارد زبان "پهلوی" هم شده است چون این لغت به 

 عراق رایج است. 

lahannu  

lahan [BOTTLE] wr. dugla-ha-an "a bottle" Akk. lahannu ↔ şişe – su kabı ↔ بطری 

lahan [FLASK] wr. dugla-ha-nu-um "flask" Akk. lahannu ↔ su kabı – yakamak kabı ↔  ظرف آب ریختن ، ظرف دست

 شستن

DUS(Sumer) ↔ DUŞ (Türk – Latin) ↔ Yakama Kabı- Hamam 

ama sümerce “LAHAN” sözcükü yakamayçün küçük kapa denilir. Öznü yakama yerine ve kappa “DUŞ” denilir 

ki şimdi de AVROPA dillerine girmişdir, farsca “SAĞMAK” anlamında olan “DUŞİDEN”de Sasaniler ve hetta 

Hakameniş’ler zamani Mezopotamya’dan alınmış bir sözcük dir: 

 

washbowl  

dus [BATHROOM] wr. du10-us2 "bathroom" Akk. narmaku 

yene “LAGAN” sözcüküne yakın sumerce de “LAGAB*UĞ” ve “LAKBU” her ikiside “kap” anlamında 
vardır. 

LAGAB×Uĝ  

LAGAB×Uĝ [~WATER] "a cistern or other source of water" 

lakbu  

lakbum [VESSEL] wr. dugla-ak-bu-um "a vessel" Akk. lakbu  

 

LAGA(Sumer) ↔ DIL-LAG, DAL-LAG(Türk) ↔ VULA ↔ Kadının Anatomik Cinsel ve 

Doğum Aleti 

Sümerce’de şimdi den deyşik olarak böylece Kadın ve Erkek cinsel anatomic sözcükler “TABU” degildir ve bu sözcükler 
özellikle İNANNA ŞARKILARINDA bir kutsal şeerler gibi kullanilir . Ama bu anatomic sözcük bizede türkcede bu anatomic 
sözcükü anlamaka imkan verir ki Anatomi kitablarımızda yabanci sözcükler yerine öz sözcüklerimizden yaralanak oda 
5000 yillik sözcüklerden. 

Be sözcük sümerceye ilişgisi olan tekce Anatomik Sözcük degildir...türkce Kafa, Tepe, Kelle, Bacak-Paça, Omurga, Kaburga, 
Bağır, Yürek, Kas, damar  ve ... anatomik sözcükleri tümü sümerce’de de kullanmak’da dırlar. 

Sumerce “LAGA” sözcükü “DELİK” demekdir ve onu kadının anatomic doğum yeri ve cinsel aletine de deyürler. Bu sözcük 
türkce “DILLAK-DALLAK” sözcükünün kökenidir. 
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laga [SLAG] wr. la-ga; lag-ga "slag; a skin ailment" Akk. lagû ↔ delik 

laga [VULVA] wr. la-ga "vulva" Akk. gurištu; laqlaqqu↔ kadının doğum dalanı-cinsel aleti 

DALLAK (Türk) ↔ DAL(Türk) + LAK (Türk) ↔ DA(Sumer) + LAGA (Sumer ↔ dalan + cinsel yer ↔ Cinsel 
yerin dalani (borusu) 

Sumercede “DA” sözcükü türkce “DAL” ve “DALMAK” ve “DEL”, “DELİK”le bir kökden dir:  

sumercede varımızdır: 

da [STIR] wr. da9 "to stir into a liquid" Akk. marāsu ↔ dalmak 

ama GÖK-TÜRK’cede bu sözden alınan sözcükler bu anlamlarda vardır:  

DAL: 1-Ayrı, bölünmüş 2- saldırı, büyüme, yayılma 3- batma, çıkma 4- yalınlık, çıplaklık 

DALAN: koridor, dehliz 

Ve sümerce “LAGA” sözcüküde “kadının doğum dalani” ve “delik” anlamında olmasını yazmışıdık: 

laga [SLAG] wr. la-ga; lag-ga "slag; a skin ailment" Akk. lagû ↔ delik 

laga [VULVA] wr. la-ga "vulva" Akk. gurištu; laqlaqqu↔ kadının doğum dalanı-cinsel aleti 

LAGA sözcükünün sonucu 
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Orta Asiya (Türküstan)da bir minart(Kalan) üste Leylek Yuvasi 

Bir kutsal ve verimlilik-kut kuşu gibi leylek’ler türkler ortasında büyük yeri vardır. Leyleklerin evlerin çatısında 

yada imnareler üste yüva yapıb kurmaları o eve ya kente kut-kutlukun gelmesini heber verir. 

Leylek’ler bir göçmen kuş olarak yaşamlarında tekce bir cif seçerler ve her yil önceki yuvalarına gelib orada 

yumurtlayıb ve çiftin ikisi beraber civciv-cüce’leri besliyüb böyüdürler. Bu konu Sumer’lerin ekincilik 

toplumunda da onlara şimdi ki türkler gibi bir Leylek Kutluluku’na yol açdı ve onu cocuklamakla bağlantılı 

buldu. Bizlerede “Haci Leylek” ve “Haci-Kacala” iki baht-kut kuşundan konuşiyur ki bunlara KUT KUŞLARI 

olark “Kumri”, “Göveröin”, “Kırkı”, “Kartal”, “Karankuş”, “Saribulbul” ve ...leride artırmak oluyurç 

Sumerce “Leylek” anlamında olan “LAGA” ayni halda “kanının doğum organi” anlamında da olmak bu inanci 

dahada güclendirdi. Buna artı sümerlerde de kutsal-kuş, göksel-kuş inancıda bu Leylek-cocuk bağını güclendirdi 

ki sora Avropa’ya yayıldı. 

Türk’lerde “HORUZ”da Gün Işıkı, kurbanlık ve kutsallık simgesi olarak büyük önemi vardır. 

Sümerde “DEVE KUŞU”da önemli yer duiyur. 

 



SUMER’in BEZEKLİ 

YUMURTALARI 
Sumerde de biz deyşik tanrıları kanatlı olarak görüyürüz bunca ki kuş kutsal dır. Sümerde ANZUD adlı kuş çok 

kutsal ... verimlilik tanrıcası Umnanna-İnana’da (Umay-Umnine) kuş gibi kanatlı vr koç gibi buynuzlu şaman börkü 

varı dır (Oğuz han’da aynen bu bunuzlu şaman börkü vardır). Deyşik sümer möhürlerine kuş bir ilahi simge gibi 

gök tanrısı yerinde gökde gözükiyür. 

Sağ elde bir ENKİ (TAN KİR = TAN YER) ya toprak ve tatlı su tanrısını görüyürüz ki çiğinlerinden iki çay çıkmıştır ... 

sumerde bu iki çayı iki yilan gibide gösteriyürler ki Sağlık simgesi gibide “DAVA-İLAC” simgesi gibi de oluyur. Ama 

bu ENKİ , Zartüştiler terefinden çok dinlenmiş ve Zahhak gibi gösteriliyür ki onun çiğinlerinden iki yilan çıkmış ve 

her gün bir gencin beynini yeyerimiş. (Mesopotamia ve Hind tanrıları Zartüştilikde kötülenmişler)....sümerde bu 

Düşünce, Düzlük, Toprak ve Tatlı Su tanrısı olan ENKİ haman tanrı dır ki sümer NUH’uolan Ziusudra’ya, Büyük 

Tüfan’i haber verir ta oda bir gemi yapıb ve Adam’ları kurtarsın. Bu “Büyük Tufani”  sümerlerin yel-tanrısı olan 

“ENLİL =TAN-YEL” yola salmışidi bunca ki Adamların ses ve gürültü’sinden heç hoşlanmiyuridi. 

 

İnana ve Enki  - Burada biz verimlilik tanrısı İnanna’ni kanatlı olarak görüyürüz ki dalından ışık oklarıda çıkmıştır. 

Enki’ni görüyürüz ki türkler gibi kartal besliyür. Burada Tanrılar şaman börkü koymuşlar ki oda buynuzly olamkı 

gösteriyür . Aşağıdaki Tanrı haman “UTU= OD” dır ki Gün,Işık ve OD tanrısı dır ve dağların dalında karanlıkı biçe-

biçe  DOĞUYUR-ÇIKİYUR.  Sonraki şekilde Oğuz Han’dan devam eden BUYNUZLU MEĞFER’lerin Ak Koyunlu 

örneki vardır: 



 

Türk Ak-koyunlu Mifreği 

 



 

Burada biz üste ehtimal GÖK-TANRI’rısiyla bağlı olan bir tür “KUŞ-ADAM” görüyürüz ki sonralar tüm 

Mesopotamia ve sonra’da Zardüştiler bu simgeni aliyurlar. 

Orta’da bir “Yaşam Ağaci = TUĞ, DURUĞ” simgesi olan “hurma ağacı” vardır ki iki bereket tanrısı gibi “adM-

BALIK” YA “BALIK GEYİMLİ ADAM” gibi gözükiyürler ki bir ellerinde (sol ellerine) “su-süt” kabı olarak, sağ 

ellerinde “bolluk ve bereketi” kanatlı-tanrı’dan aliyurlar ki bu “TUĞ”la onlara yollamıştır. 

Yene biz bir rahibi görüyürüz ki bir “DEVE-KUŞU”unu kurbanlık gibi kesiyür ve üste bir sekkiz uclu yıldız görüyürüz 

ki bir yandan gök tanrısı olan ve 3 adla tanınan “AN, İLU, DİNGİR= TAN, ULU, TANRI”nın simgesi  ve ayri yandan 

“Bolluk Tanrıcası” olan “İnana”nında simgesi gibi gözükiyür. 

Burada gözükiyür ki DEVE-TUŞU kurbanlıkı “BOLLUK-BEREKET-BAHT”için yapılarimiş ve DEVE-KUŞU 

YUMURTASI’da bunlar simgesi olarak sümerde kullanıliyur. 

 



Burada bir Mesopotamiya inancından etkilenmiş yuvarlak (silendr) möhür görüyürüz ki ortada bir bolluk-yaşam 

TÜĞ-DURUĞ’ı üste bir kuş kanatlı tanrı duruyur. Yene sağda ve solda iki adam-kartal bolluk-bereket tanrıları 

vardırlar ki sol ellerinde süt-su kapı ve sağ ellerinde yemek , onlarla Bolluk TUĞ’unda iki araçılık yapan kişden 

aliyurlar . bolluk-bereket küş betizli tanrıdan , bolluk-yaşam TUĞ’una gidib ve sonra Kuş-adam bokkul tanrı-

melekler eliyle admlara çatiyur. 

İbarhimi dinlerde Melek’lerin Kanatlı olması’da budan geliyür. Tüm bunlar KUŞ’un kutsallıkından ileri geliyür. 

Şaman dininide de ki Gözengök- Öezengök (Kutub Yıldızı) göklerde TANRI’nın kapısı gibi görüniyür ve göklerin 

üstün katında Tanrı vardır ve onun yanından bir kartal bu göklerin korucusu dır ki bu kartal’da iki bailı kartaldır. 

Buniçun Selcukların’da Tamğa’sı iki-başlı Kartal gibi gözükiyür. Sümerde bu Kutsal Kartal biçimi möhürlerde 

gözükiyür ki sonra gök-tanrısının ve ya Merdok’un’da simgesi olarak adam-başlı kartal gibi gözükiyür, yada 

Kartal-kanatlı Kadın gibi İnana’nı simgeliyür ki aynısını biz Umay-Humay’da görüyürüz. 

 

Burada değişik Oğuz Boyların görüyürz ki değişik yırtıcı kuşları totem-ongun gibi görüyürler.  

 

 

 



Sümerde Deve-Kuşu Yumurtası Kutsallıkı 

ve Hurma Ağacı Gövdesiyle katıştırılıb ve İstilize 

olunmuş “TÜRK GÖZ-GÖZ” çizimi 

 

 

Sumer , Deve-kuşu yumurtası , 2600-2400 D.Ö. (4600-4400 yil önce) İrak’da bir krallık Kabrinde bir Nekropol 

(ölüler kenti) den tapılmıştır. Bu yumurta bir KAP gibi kullaniliyurudu ki önceden IV bin yil Doğuşdan Önceden , 

Kuzey Afrika’da onu kullaniyuridilar. 

Ama bunun bir Bereket simgesi gibide görmel oluyur bunca ki üsteki kullanan dekorasiyon “ bolluk ağacı-

tuğu”nın dekorasiyon ve simgesidir ki hurma ağacının kötügünün betimleyür ve aşağıdaki şekilde de görüyürüz 

ama onun daha uzun yorumu ekleme olarak “TÜĞ-DURUĞ  ya Kayın-AğacıTürkde ve Sümerde” adiyla yazının 

sonunda kadır içşnde vardır: 

 



   (1)    (2) 

(1)Sumer Tell al-Ubaid was first excavated in 1919, but Woolley's new excavations uncovered more of the 

platform of a temple 4500 years old1 

(1) Sumer- Tell al-Ubaid – 4500 yil önce  

Bu bir sümer YAŞAM_BOLLUK TURUĞU’dır ki bir HURMA-AĞACININ gövde-kötük’ün gösteriyür. Sümerler bu 

ağaca 3-4 yüzük gibi halkalarla ayıraldilar buna ki onun kökünün yeraltı dünrası, ortası yer yüzü dünası ve üstü 

gök üstü dünyasını göstere. Türklerde de bu TUĞ-Duruk  gövdesi bir şamanik simgesi olarak vardır ki dilek 

tutarak onun çevresine bağliyurlar.  

(2) Sumer  M.Ö. 2500 ler , Louvre Müzesi – Paris  

Bu Hurma Ağacı gövdesinin biçimi “kutsallık , bolluk ve verimlilik biçimi” gibi “verimlilik ve bolluk yumurtası” 

üzrede kullanılır. 

Sümerde Hurma Ağacı biçimli Tuğ yanında esgi şamanlık dini “tuğ” biçimli TUĞ’da vardır ki aşağıdaki şekilde 

görüyürüz: 



    

                                                        (A)                                                                        (B) 

(B) Aral Gölü kıyısında“türk Şaman Gök Direkleri- Yaşam Ağacları- Tüğları – Durukları” ki türk-şaman inancına 

göre bu ağac yeri gözk-yüzü ve cetde tanrıya gibi bağliyur ve Tanrı’nın bolluk ve sağlıkı bunla yer yüzüne eniyür 

va yene bu ağacın kökü yer-altı ölüler dünyasına’da gidib çatiyür ki iği ruhlar onla bu ağacın yolu’yla Göklere 

(cennete) ve Tanrı’nın yanına gidebiliyür. Bu ağac türklerin ve proto-türklerin sümerde Şamanizmi bir yeni din 

biçimine getiriyürken yene öz yerini çoklu biçimler gibi sakliyur ve Sümer dinide ve sonraki Mesopotamia 

dinlerinde’de yerini koruyur. (islam dinine Şecereye Tayyebe gibi geçiyür ama Kuran’nın değişik yerlerinde de 

rastlaniliyur buna örnek Tanrı Musayle önce OD’gibi gözükiyür ve sonra bir Arduc Ağaci gibi ılarak konuşiyur ve 

....)  

(A)Solda Bir Mezopotamik möhürde “TUĞ” ağacı ortada ve başı-biz halinde ve sağda bir başı-biz Şamanik TUĞ 

Baykal Gölü Kıyısında . Türklerin Bayrak’larının ve TUĞ’larının Başi-Biz halinde olması da buradan geliyür özellikle 

Azerbaycan Möherrem Bayraklarının ve TUĞ’larının başi Mehrut-Konik biçimde olması onun bizim esgi şamanik 

tuğlardan alınmasını gösteriyür. 

Sümer Tuğ’nın üstünde bir gök-tanrısı “Dinğir-Dimmer-Diğir= Tanrı”,” AN=TAN”,AN  ve ya İLU= ULU”nın simgesi 

olarak iki-başlı kartal gözükiyür. Sümer bu Tanrı simgesi olan iki-başlı kartal ve tüm tanrıları gök yıldızları çizimi 

olarak göreridiler ki burada yıldızlar “YUVARLAK ve DAYRE”=”YUMURTA” çizimde gösteriyür. 

 Kartalın yürek bölümü bir büyük ve ışıklı yıldız gibi görünmekdedir ve kanatlarının ve kuyrukunun ucuda dizilmiş 

yıldızlar gibi gözükiyür. yene onun iki başı iki yıldızlar gibir görüniyür (Aşağıdaki möhürde daha aydın 



gözükmekdedir. ) Kartal’ın altında bir yilan gözükiyür ki ehtimal “Samanyolu=Geyik-yolu” takımını gösteriyür ki 

sümer inanci ve türk kam-şaman inancında bu takımın yıldızları ölülerin ruhu olarak “Oluğan-An= cennet”e ve 

Tanrı’nın yanına gediyür (kötü ruhlar gök yüzüne yok belki yer-altı ve karanlık dünyaya giderler) 

8 YUCLU- YILDIZ - Yene biz bu şekilin sağdaki bolluk melekinin başı üste bir 8 uclu yıldız 

görüyürüz ki sümerde Tanrı’nı çicvyazı olarak bu simgeyle yazarlar ve doğrusu GÖK’ü ; IŞIKI ve GÜN’ü gösteriyür. 

Bu kutsal simge yani 8 uclu yıldız ki şamanlıkda “Kutub Yıldızını = Tanrı’nın kapısı = gezengök yildizi”nı gösteriyür 

sonra “İSLAM” simgesi haline geliyür. (Bolluk Tanrısı İnanna’da sekkiz uclu ya onaltı-uclu yıldızla gösteriyür ama 

onun yıldızı değişikdir.) Türk Şamanizminde Oğuz-Han = Tanrı’nın oğlullarından biriside YILDIZ-HAN’dır ki onun 4 

ayrı TANRI COCUKU vardır ki onlarda Avşar, Kızık, Beşdi ve Karkın adlı Tanrı-EL-BOY dırlar. Onlarında ongunları 

yene Göksel-Kartal’dan gelerdek “OGUN’ları”=”TOTEM”leri “DOVŞANCIL KARTAL TÜRÜ” dır.  

Bu “Gezengök-Kazık-Kutub Yıldızı-Tanrı Kapısı” yani şamanların yıldızı şamanlar terefinden kayinatin ortasi gibi 

biliniyüridi bunca ki gökde bu Kutub-Yıldızı sabit gözükiyür ki tüm ayrı yıldızlar ve takımlar yıl-boyu onun 

çevresine fıraniliyür aşağıda ÜLKER takımının 4 müvsimde Gazık-Gezengök (Kutub Yıldızı’nın) çevresine 

davranışını görüyürüz. bu dönüş sümer ve türk-şamanisminde “dönerge”-“öz” (Svastik) tamğasının kökü ve 

kutsllıkının nedeni dir: 

   

 

AY-Para -Yene üste Göksel Korucu Kartalın solunda biz AY-Para’ni görüyürüz ki sümer Tanrı’sı 

“NANNA” Tanrı’ın  simgesi dir. Nanna Ay’ın Tanrı’sı dır. Nanna ayni zamanda “UTU” adlanan OD-OT ve GÜN 

Tanrısının (sünerce UD = OT) ve bereket tanrıcası İnanna’nın atası dır (İnanna = İmnanna = türkce Umay, Um-nine 

ve sümmrece AMA= ana ve esgi türkcede ÜM = ana bu sözcük akkadca UMMU olarak sami dillerine giriyür ve 

arabca OM = ana gibi gözükiyü, sümercede varımızdır:  ama [MOTHER] wr. ama "mother" Akk. ummu r). Yene 

NANNA yani AY-TANRISI özü tanrıca NİNLİL ve ENLİL’in cocukudır ve NİNGAL tanrıcanın eşi dir. ENLİL ki onun 
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atasi ola özü YEL ve TUFAN tanrısı dır ve adında da bu gözükiyür bunca ki ENLİL = EN-LİL ve sumerce EN (sumer)= 

AN, OLUĞAN(türk) = TANRI  ve LİL(sumer) = YEL (türk) 

Nanna kut tanrısı gibide gözükiyür. 

Ay-para ayni zaman islam’in ve türklerinde bir simgesidir . 

Azerbaycan bayrakında olan Aypara- skkiz uclu yıldız iki esgi türk simgesini biryani yığmıştır ve 

aynisini biz 5000 yil öncede KUTLULUK simgesi gibi görüyürüz. Türk şamanik astroloji-

yıldızlarainanc ve sümer astrolojisinde  Ay ve KUTUB-YILDIZI bir-birine yakın olar ken dünyanın en 

kutlu zamani dir ve bu baht ve kutluluk simgeside türk bayraklarında yer almıştır. 

 

   



Sümerden yayılarak NANNA ya AY-TANRISI ve AN-TANRI simgeleri olan “Ay-para” ve “sekkiz 

uclu yildiz” deyşik Mesopotamia çizimlerine kullaniliyür ve en üsteki Akkad devranin ve aşağıdıkarlda 

daha sonra uyğarlıklar çizimlerinde bu simgelerin önemini gösteriyür ve burada YUVARLAKLIK’ında 

biz önemini görüyürüz. 

 

 

Üsteki sol eldeki Mesopotamia möhürü bir yandan Gök Direkleri-Tuğ’lari gösteriyür obiri andan göksel olarak 

onları yıldızlarla bağlayır. Söl ve sağ elde üste beş-yıldız “Büyük Yeçi” ve “Küçük Keçi” yıldız-takımlarını yani 

ehtimal ülkeri,“bolluk bereket” simgesi olarak  görüyürüz. sümerde bu takımları Sumer Tuğu”nın sağ ve solunda 

iki Keçi gibi gösteriyürler ve daha kapsamlı “KEÇİ, GEYİK, GUD-GUDUZ, AB-AV” türklerde ve sümerde avcılık ve 

sonra davar besleme devranından olarak “Bolluk-Bereket” simgesi dir ve buna örnek olarak “TEKEMCİ-

LİK” Azerbaycan’dan o zamandan Yaz-Aylarının ve Yeni-Yilin “BOLLUK GETİRME” duasi olarak şamanlar 

yoliyla Azerbaycan türkleri ortasında töre gibi dilek dutularak yapiliyur. 

 

 

“KUTSAL TEKE” türk şamanlıkından sümere gibi 



 

Üsteki sol eldeki Mesopotamia möhürü bir yandan Gök Direkleri-Tuğ’lari gösteriyür obiri andan göksel 

olarak onları yıldızlarla bağlayır. Sol ve sağ elde üste beş-yıldız “Büyük Geçi” ve “Küçük Keçi” (Ülker) yıldız-

takımlarını yani ehtimal ülkeri,“bolluk bereket” simgesi olarak  görüyürüz. sümerde bu takımları “Sumer 

Tuğu”nın sağ ve solunda iki Keçi gibi gösteriyürler ve daha kapsamlı “KEÇİ, GEYİK, GUD-GUDUZ, AB-AV” 

türklerde ve sümerde avcılık ve sonra davar besleme devranından olarak “Bolluk-Bereket” simgesi dir ve 

buna örnek olarak “TEKEMCİ-LİK” Azerbaycan’dan o zamandan Yaz-Aylarının ve Yeni-Yilin 

“BOLLUK GETİRME” duasi olarak şamanlar yoliyla Azerbaycan türkleri ortasında töre gibi dilek dutularak 

yapiliyur. 

   

 (1)     Tekemci ve Ozan Bolluk Dilekleri ederken           (3) Tekemci ki bolluk,sağlık dileklerini okuyur 



(3) 

Tekemci ve el,boy çobanları ve ekiciler “bolluk dileki” ederken.  (4) Tekemci  ve KUTSAL-TEKE’ye sağlık ve 

bolluk dileki okuyurken. 

 

                                             (5)                                                                    (6) 

(5) SUMER Kutsal Keke sümerde bir “Bolluk-Sağlık-Yeniden Dirilme” simgesi olan “Kutsal Teke” bir kırallık 

meazrından çıkarılmıştır. 

(6) Sağ Elde bir Azerbaycan “TEKESİ” ki tekemciler onu bu ağacla üste-alta sürerek oyanadarlar ve ondan 

saşlık-bolluk dileyerler. 

(Quran’da da İbahim’in Kurbanlıkın şerh ederken inek kurbandan söz ediyür ki ölü’ni dirilde biliyür ve 

buda yene bu gelenekin nasıl sumerden Akkad’a ve sonra samilere geçdikin gösteriyür.) 



 

Mesopotamian seals, ranging in date from the early Akkadian to late Babylonian 

Bu Akkad’lerin son yili möhürü açıkca “Ülkerlerin” bir Buynuzlu Kutsal Teke ya Av gibi düşünğlkükünü ki 

bolluk dileklerini veriyür gösteriyür: 

 

Yene türk-Sumer’den gelen bir inanc olarak ve “Yaşam Direki = Tuğ-Duruk”un iki yanında İlkerler gibi iki 

KUTSAL TEKE gözükiyür ki yene sümer-türk inancında TEKE bolluk ve sağlık simgesidir. 

 

 

Sumer Deve-Kuşu Yumurtası 



 

2600-2400 D.Ö. UR’ın krallık ölüler kenti’nin  (necropolis) PG 779 kebrinde, bir ayrı gümüş yumurta ve bir 

doğrudan deve-kuşu yumurtasiyla birlikde tapılmıştır. Şimdi Penn Muzesinin parçasıdır (B16692) 

Bu deve-kuşu’nın kızıl yumurtası üst kismde Sümer Tuğ’larının  kutsal süslemesiyle bezeklenmiştir. Bu kızıldan 

olan yumurta üst parçasında ,lapislazuli= laceverd , kırmızı kireçdaşı ; (Deniz Kabuku) balık-kulakı ve katran-

bitumen’yıla süslenmiştir. 

Eğer UR tapıntıları üste araştırma istersiniz , bu link ki Penn Musenin liki dir size çok yardımcı olabiler: 

http://www.penn.museum/sit…/expedition/ur-and-its-treasures/ 

 

 

 



 

Sumerian ostrich egg shaped vessel - c. 2600 to 2500 B.C - made of gold, lapis lazuli, red limestone, 

shell and bitumen. -Found at the Royal Tombs of Ur (Royal Cemetary) 

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology - Bu üsteki şekil önceki 

yumurtanın ayrı şekili dır… 

 

 

 

 



 

 

Deve-kuşu yumurtası kabı , 2650 D.Ö. - Verimlilik-Bereket Tanrıcası gibi tanınan İnanna’nın 

tapanakın’dan tapılmıştır. Burad yene süslemeler Bereketin Korunma Süslemesi olan sumer TUĞ’ından 

alınmış süsleme dir. 

Çekilin kaynaki : 

http://sumerianshakespeare.com/117701/118001.html 

 

http://sumerianshakespeare.com/117701/118001.html


Tanrısel GÖZ-GÖZ tamğası ve TANRI tamğası  

sümerin bolluk-bereket yemek speti üste 

 

(1) 

 

(2) 



(1) Üsteki Akkad-Babil (Mesopotamia) möhürde Adam-balık’ların elindeki “bolluk-bereket honça 

sepetleri” gözükiyür ki aynen o sepetin bir daşdan heykeli UR’da bir krallık mezarinde de 

tapılmıştır. Şimdi de biz Azerbaycan’nın yaz-bayramı (Ergenekon Bayramı)inda bunlARA 

BENZER , Bolluk Dileki Honçası (7 bereket honçası) kuraruk. 

(2) İran’nın Jiroft kazılarında da bu “Bolluk Honç Sepeti”nin (daş heykeli)  

 

 

 

Bu daş’dan yapılmış sümer bolluk-dilek Honça sepeti’nin ucalıkı 21 cm ve enliki 19.5 cm  

Bu honça sepeti aynen hesirden tokunmuş yemek sepetinin daş çizim-betimi dir. Bu spete 

benzerlerin biz Mesopotamia möhürlerinde de görüyürüz. 

Bu Honça Sepeti’nin BOLLUK-BEREKETİ kötü gözlerden ve ruhlardan korumakiçün onu 

TANRI GÖZÜ KORUMASINA tapışırmıştır. Buradaki “GÖZ-GÖZ” simgesi “Pictogram” gibi 

çekilmiştir ama tanrı’da 8 uclu yildiz gibi gösteriliyür ki sümer çiv-yazı sisteminde Tanrı yazısı: 8 

uclu yıldız olarak göteriyür. İran’nın Ciroft’ında da bu Yemekde Bolluk ve Sağlık Xoça 

Sepetleri’nin örneki tapılmıştır. (sümerde ve türkde Xonça-Konca töresi ve sözcüküne göre bu 

yazının sonunda şekil ve açıklama-aydınlama yazılıbdır.) 



Bu konuda daha çok öğrenmekiçün bu siteye gediniz: 

http://sumerianshakespeare.com/117701/118201.html 

 Üsteki “Bolluk Sepeti – Bolluk Konçası topaçı”nin üstündeki çizimler  çok açıkca bu GÖZ-GÖZ tamğasının 
“TANRİ”yla bağlı oldukun gösteriyür. Sümerde TANRI “Gök-Tanrısı” 3 adla taniliyur ki 3’üde türkceyle birdir . 
Sümerce Gök Tanrısı’nın adlari ve türkcesi bunlardır :   

 

An (sumer) ↔ An,Oğan,Tan(Türk)= gök  

Dığır, Dinğir (sümer) ↔ Tanri, Tangri, Tari (Türk) 

İlu (Sumer) ↔ Ulu, Ala(Türk) 

AN (sumer) ↔ AN , OĞAN , TAN (Türk) = gök, ışık 

Sumercede “AN” yani “gök, cennet, üst-ulu”  türkcede bu sözcükle bir kökden ve bir anlamda olan 
<“AN”=gök>,<”TAN”= ışık>,<”OĞAN”=gök-tanrısı>,<”ULUĞ-AN”, “ULK-EN” =gök-tanrısı> sözcükleri vardır. Ama 
türkce de kapsamlı olarak AN=GÖK ve TAN=GÖK ve IŞIK anlamında dır. 

an [SKY] wr. an "sky, heaven; upper; crown (of a tree)" Akk. šamû ↔ AN,OĞAN,TAN(Türk) =gök, ışık 

 

DİNGİR , DİĞİR (Sümer) ↔ TANGRİ , TANRİ , TARİ (Türk) 

Sümercede “TANRİ”ya: “DİĞR”, “DİMMER”,”DİMMEER”,”DİMMİİR”, “DİMEER” ve “DİNĞİR” denilir.   

diĝir [DEITY] wr. diĝir; dim3-me-er; dim3-me8-er; dim3-mi-ir; di-me2-er "deity, god, goddess" Akk. iltu; ilu ↔ 

TANRİ  

 

İLU (Sumer) ↔ ULU, ALA(Türk) 

Türkce “ULU”, “ULUĞ”, “ALA” gibi gösterilen ve her zaman “TANRI” sözcükü yanında “ULU-TANRI” gelen sözcük 
ki “UCA”,”GÖK”,”GÖK-SEL”, “TANRI” anlamında dır ve yene “ALA”, “AL”, “AY” gibi yene “BUYUK”, “TANRI”, 
“UCA” anlamında  <“ALA-DAĞ”= “İLAHİ DAĞ”>, <“AL”= Tanrıca> ve <“UM-AY”, “UM-AL”= Tanrıca> sözcüklerinde 
işlenilir. Bu sözcük sümercede “İLU” olarak görüniyür ve yene “İLU” olarak akkad dilinden sami dillere giriyür. 
Ebraniceye İLHE-İLAH gibi ve arbacaya “ALLAH” olarak giriyür. Arabcada “ALİعلی , EELA اعال ،AALİ عالی ،  OLYA ُعلیا  ” 
yani uca da sumerceden gelen sözcük dir ki sumerce “UL”=ULU sözcükünden alınmıştır . 

ilu [GOD] wr. ilu "god" Akk. ilu = ULU = ALLAH هللا 

http://sumerianshakespeare.com/117701/118201.html
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ul [GREATLY] wr. ul4 "greatly" Akk. magal  = ULU(Tr) = Arabca ALİ-AALİ- OLYA  -علی – عالی

 ُعلیا

 

 

 

       Sumer’ce çiv-yazı sisteminde “TANRI”nı gösteren tamğa kid aha sonraki uyğarlıklarda bu simgeni 

TANRI anlamında kullaniyurlar. Bu simge özü türk-şaman TANRI tamğalariyla bağlantılı dır böyle ki 

sol-elde proto-sumer simgeni türk mezarlarında daşların başında görebiliyürüz. 

        Bir sumer tablası (kil yazısı) ki orada TANRI anlamında olan 8 uclu yıldız işleniyür. 

 

Türkce “ULU”, “TANRİ” ve “AN-ÜLKEN” 

adlanan Tanri sümerce benzeri olan: “İLU” 

, “DİĞR”(Dingir) ve “AN”; sumer çiv-

yazısı’nda bir 8 uclu yıldız gibi yaziliyur ve 

tarihi olarak önce 16 uclu ve hetta daha 

çok uclu yıldızla gösteriliyüridi ki oda günü 

gökde göstermekden ileri geliyüridi am 

sonralar 8 uclu yildiz gibi gösteriliyür. Bu 

sonra Tamğa gibi türk halı-kalılarında ve 

sentlerinde işleniliyür. 

A 
B 

A 

B 
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Nammu (UMMAY? MU?) 

Nammu is the Goddess of the watery abyss, the primeval sea. She may be the earliest of 

deities within Sumerian cosmology as she gave birth to heaven and earth. (Kramer 1961 

p. 39) She is elsewhere described both as the mother of all the gods and as the wife of 

An. She is Enki's mother. She prompts him to create servants for the gods and is then 

directed by him on how, with the help of Nimmah/Ninhursag to create man.  

Sumerde Tanrıca Nimmu (Umay? YERSUB?) bir yaratılış denizinin ve derin-denizin 

tanrıcası sanılıyur. o en esgi sümer tanrısı tanılıyur. ondan cennet ve yer doğuliyur. o gök 

tanrısı AN’nın eşi olarak tüm tanrıların ansı sanılıyur. 

 

 

 



 

 

Mesopotamian seals, ranging in date from the early Akkadian to late Babylonian9 

Burada İnana bir kanatlı kuş gibi gözükiyr. İnana verimlilik, bolluk ve doğurma tanrıcası olarak 

sanılıyur. onun kuş gibi görüşü “YUMURTA” ve “KUŞ” kutsallıkıyla ilişgide olmasiyla başlamak 

oluyur. 

 

 

Sümerden gelen bir gelenek olarak Mesopotamia’da deve-kuşu kurbanlıkı yaykınlaşiyur. 



 

 

Bu bir sumer möhürü olarak Tanrı simgesini bir yuvarlak 8 kuşeli yıldızı gibi gösteriyür. 



 

Sümer YILDIZ TABLOSU (3.300 M.Ö.). Burada sümerlerin Gök-Gömbezi’ni ve onun kurevi ve yumarlak olmasını 
gösteriyür. Bu yuvarlak Gök çizgisinde biz gökün ortasında Kutub Yıldızı ve çevresinde kutsal sanılan Çolpan 
takımını ve değişik takımları görüyürüz. Burada çok açıkca görüyürüz ki Gök-yüzü 8 yöne bölüniyür ve bir 8 kollu 
yıldız yaratıyur ki bir yandan TANRI’nı simgeliyür ve ayrı yandan UMAY’I simgeliyür. 

 

 

A MESOPOTAMIAN LAPIS LAZULI, LIMESTONE AND BLACK STONE EYE INLAY 



Sumerde GÖZ ve onun gilesi büyük anlam daşiyur. Mavi-Göz’ler tanrısal gözü simgeliyür. 

 

Sumerian; Early Dynastic II, Prince of Lagash (2600-2340 BC) 

Sumer 2600-2340 D.Ö. sümerde laceverd ve Mavi boyası kutsal sanılıyur bunca tanrısal gözleri mavi boyasıyla 

gösteriyürler. 



 

Sumerians believed that the Gods lived in the blue sky. The figures of the Gods-Kings-Priests are inlaid with blue 

eyes.1 

Sümerde Tanrılar ve kutlanımış adamların yerini GÖK’lerde biliyüridiler bunca onları Mavi-Gözlü olarak 

gösteriyüridiler. 

 

 

 

NUNUZ (Sumer)↔ MUN-cuk  , BON-cuk (Türk) 

↔ YUMU-RTA , CUMU-K (Türk) ↔ egg , bead 

Sümerce “Yumurta”ya, “NUNZ” denilir(NUNUT gibi denilir) . Sumerce “NUNUZ” tekce “YUMURTA” 

anlamında degildir bekli “YUVARLAK” anlamınada geliyür . 

MUN-cuk - Ama sümerce “NUNUZ” Azerbaycan türkcesi “MUN-CUK” ya İstambul ağızı-deyişi “BUN-CUK” 

la bir kökden dir yani türkcede de “MUN-CUK”  yuvarlak anlamında dır ki sümerce “YUMURTA”ya da 

deniliyür. 

Türkcede “-CUK” bir EK gibi bir söze eklense onu küçültiyür ... buna örnek olarak “KALA”, “KALACIK” yani  

küçük-kala ve aynen “MUN-CUK” da yani “KÜÇÜK-MUN” = “KÜÇÜK-YUMURTA”, “KÜÇÜK-YUVARLAK” bu söz 



gösteriyür ki egi türkcede “YUVARLAK” sözüne “BUN” ya “MUN”da denilerimiş. Bunu sümercede “NUNUZ” 

sçzcüküde gösteriyür ki hem “YUMURTA”ya denilir ve hemde “MUNcuk, BONcuk”a denilir. 

Türkce MUNCUK sözcükü , BUNCUK, MINCIK sözcükü gübüde denilir. 

NİN – TOYUK NİN’i  yani toyuk’un Yuvası ya “YUMURT’layan yer”. Bu söz ehtimal “NİN-LİK” sözcükünün 

kısalmışı gibi işlenilir. “NİN” sözcükü’de “MUN-CUK” sözcükü gibi  bir 5000 yillik sözcük olmalıdır. Buda 

Azerbaycan’da “yumurta” sözcükü yanında “MUN, MIN, NİN” sözcükleride işlenmekini gösteriyür ve bu yerli 

türklerin ağızlariyla değiğşik tür türkilerin katışmasını gösteriyür. Toyuk’un yumurta üste yatmakiçün “küt” 

düşmesi ve unun yumurta üste ourtası deyişik kentelrde deyşik törelerle oluyuridi ki onları daha kesin 

araştırıb yazmak gerekiyür ve tüm bunlar Yumurta’nın bir “bolluk simgesi kutsal yemek” oldukunın bir 

parçasi olabilir. 

egg  

bilum [EGG?] wr. bi2-lumx(|ZU&ZU.SAR|) "egg?"  

nunuz [EGG] wr. nunuz; na
4nunuz "ovoid bead; egg" Akk. erimmatu; pelû ↔ yuvarlak buncuk, 

munçuğ ; boncuk ;  yumurta. 

göktürkcede  azerbaycan türkcesi gibi “MUNCUK” ve “BUNCUK” denilir ve yene “YUMUK”a “CUMUK” 

denilir. Buda gösteriyür ki “MUN , BUN , CUM” esgi türkcede “YUVARLAK” anlamındadır ve böylecede 

“Muncuk, Buncuk”ın  kök anlamı “Yuvarlak, Yumurta” anlamından geliyür.  Şimdi aşağıda Göktürkce bu 

sözcüklere bakiyuruz: 

CUMUK: Yumuk, yumulmuş 

MUNCUK: Boncuk, takı, mücevher 

MUNÇUĞ: (Boncuk) 

DEĞİRMİ: Çevreli, yuvarlak, toparlak 

TEGREK: 1- Değer, kıymet 2- Tekerlek, değirmi, yuvarlak 

 

GÖZ-BONCUKU , GÖZ-MUNCUKU 

Ve GÖZ-MUNCUK’unun yumurta gibi olmasının nedeni? 

Türklerde Gözbuncuk’larının ki önceden hetta At ve Hayvanların buynuzuna ve boyunlarına’da 

asılaridi Yumurta’nın Kötü Göz’den ve Kötü Ruh’dan korumaki çün etkili olamsını gösteriyür buna 

örnek aynen yumurta üzre çekilen “GÖZüGÖZ” çizimini çok zaman onalrında üstüne çiziyuridilar. 
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Bundan artı, YURT’larda ve Atların değişik şeylerinede “TOPAZ” gibi şeyler tokuntu olarak 

asmak’da öylece “YUMURTA”nın kötü rulardan korucu olmasını gösteriyür: 

 Şekil :  

    

 

Türklerde mavi boyası ve Göksel Korucu gözü mavi olarak gözükiyür. 

 



 

Türklerde  Göz-Buncuku  Göksel Korucu Göz olarak Mavi olarak gösteriliyür .  Bu Mavi Tanrısal 

Korucu Gözü sonradan sümerler şamanizmden yeni ekin dinini yaradiyurken bu Gök-sel Mavi 

Korucu göz anlayışında kullaniyurlar. Tanrı heykelleri sümerde korucu anlamını daşiyurken bu 

tanrısal mavi gözlerle düzeliyür. 

 

Sümer-türk’üm “YUVARLAK”la bağlı 

Türk’le bir kökden olan sözcükler : 

 

(1) Dub(Su) → Top , Dopi , Dob (Tr) → Devir, Çevir(Tr) 

Burada görüyürüz ki türkce “top-dob-dov”, ayni  kökden gelmişler ve Devirmek, Devre, Dörelemek, 
Çevrelemek, çevirmek, dövirim, dövre, dönmek-dör vurmak, davire-dayre ve… ayni kökdenler ve sümerde 
“dub” da bu kökden geliyür. 



dub [GO AROUND] wr. dab6; dub "to go around, encircle, turn; to search; to tarry" Akk. lawû; sahāru↔ 

dolanmak , çevrelemek, top , çevri 

 

(2) ŞİRDE (Sumer) ↔ ŞAR (Türk) ↔ GİRDE (Türk) ↔ SAR-

ma(Türk)↔ POLE  

 گیرده ، دیره ، تیره ↔گوی شکل  ↔گیرده )ترک(  ↔ثیرده،شیرده )سومر( 

Türkce “GİRDE” sözcükü, sumerce “ŞİRDE” sözcüküyle bir kökden dir.  Bu sözcük İran’nın 

yerlileri olan esgi türklerin dilinden “GERD” halinde olarak geçmişdir. 

سیرده" سوجوکیله بیر کوکدن و بیر آنالمدا دئر. بو سوزجوک فرسجایا ایرانین یرلی لری اوالن -ترکجه "گیرده سومرجه "شیرده

 ترکلرین دیلیندن "گرد" حالینده گچمیشدیر. 

سیرده" در زبان سومری دیده میشود که همین لغت بعدا از زبان بومیان  –لغت ترکی "گیرده = گرد" بصورت "شیرده 

 پروتوترک ایران بصورت "گرد" وارد زبانهای ایرانیک میگردد.

širda  

širda [POLE] wr. šir3-da "pole" ↔ GİRDE (Türk) ↔SARma(Türk) ↔ POLE  ↔ ↔ )ثیرده )سومر 

تیره ، )دیرتمک( دیره  گیرده↔  شکل گوی( ↔ ترک) گیرده  

sümercede “Z” sesi Hind-Avropa ve Sami dillerde degilmegi çok çetindir. Bu ses çokrak şimdiki 

türkcede özellike Tabriz deyişinde korunmuş olarak kaliyur. Azerbaycan türkcesinde “G” sesi “C”  

ya “Ç” ve “TS” sesleri ortasında değilir (örnek olarak GÖCE, CÖCE, ÇÖÇE , ÇÖCE ve... deyimi). 

Etrusk-İtalian dilinde’de “Z” seside aynen sesleniliyür. 

Hind-Avropa ve Sami dillerinin sumerin “z” ve “ š “ sesini seslendirmekde çetinlik çekirler onu 

AKKAD’lerin  “ š “  , “z” ve ... gibi teleffüz edib ve yazmışlar ... 

Sümerde “z” ↔ “ š “ sesleri bir-birine çönüşiyür böylece biz sumerce “ŞİR” = şar, girde sözcüküyle  

türkce “ŞAR” sözcükün ayni kökden görüyürüz. Aynen o kökden bizim sümerce “ŞİRDA” = GİRDE 

, YUVARLAK sözcükünde ayni kökden dir. 

Sümercede “GİRDE” sözcükünden alınan sözcükler ki türkce “GİRDE”eyle bir kökden diler 

bunlardırlar: 

 

javascript:showarticle('e1017.html')
javascript:showarticle('e5383.html')


(3) ŞİR (Sumer) ↔ ŞAR (Türk-Az) ↔ SAR-mak(Türk) ↔ 

girde , beyze , çuğ-zuğ 

šir [TESTICLE] wr. šir "testicle; bulb" Akk. išku ↔ ŞAR  

 

(4) GİR-de(Türk) ↔ GER, GERİ(Türk) ↔ ÇIR-ma ↔ SAR-ma ↔ Gİ 

(Sumer) ↔ GU LA (Sumer) ↔ GUR (Sumer) ↔ GURUM (Sumer) ↔ 

KİR (Sumer)   

gi [TURN] wr. gi4; gi "to turn, return; to go around; to change status; to return (with claims in a legal case); 

to go back (on an agreement)" Akk. lamû; târu  ↔ GERİ ; GİR-de,  SIR-ma, ÇIR-ma , sıramak, 

çırmalamak, serimek 

gu la [EMBRACE] wr. gu2 la2 "to embrace" Akk. edēru  ↔ gucaklamak , sar-ıl-mak 

gur [TURN] wr. gur "to reject (legal evidence), to turn away; to turn, return" Akk. sahāru; târu ↔ GERİ , 

GİR-de, SIRA-mak  
gurum [BEND] wr. gurum; gur8; gur; gurumx(GURUN) "to bend, curve, wrap around; to bow; to roll up; to 

curb, restrain; to watch over" Akk. kanāšu; kanānu; kapāpu; qadādu↔ gir-de, sır-ma, çır-ma 

kir [GROVEL] wr. kir3 "to grovel, roll around" Akk. qarāru ↔ girde , çevir , seri 

 

(5) DÖN-ÇÖN , DÖN-ÇÖNMEK ; DÖNÜK (Türk) ↔ DUN (Sumer) 

around  

dun [ROAM] wr. dun5 "to roam around; to rock, churn" Akk. dâlu; mâşu ↔ DÖN-mek, ÇÖN-mek, 

DOL-amak 

 

 

(6) Nİ KARKAR (Sumer) ↔ KIRKIRA (Türk) ↔ KIR ; KIRak (Türk) ↔ 

QARQARA (Arab) ↔  قرقره 

ni karkar [CIRCLE] wr. ni2 kar2-kar2 "to circle around" Akk. ? ↔ KIRKIRA ↔ قرقره 
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(7) UR , UR-RU-UR  (Sumer) ↔ HÖR-mek, ÖRÜ-mek (Türk) 

ur [ROAM] wr. ur4; ur-ru-ur "to roam around" Akk. parāru ↔ devrine dolşmak, hörmek, örümek 

 

(8) BALA (Sumer) ↔ BELE (Türk-az) ↔ BELE-mek↔ POLO ; 

PALLA (Latin) 

turn  

bala [TURN] wr. bal; bil2 "to rotate, turn over, cross; to pour out, libate, make a libation; reign, rotation, 

turn, term of office; to revolt; to hoist, draw (water); to transfer (boats over weirs etc. blocking a stream); 

to carry; to boil (meat in water); to change, transgress (the terms of an agreement); conversion (math.)" 

Akk. elû; nabalkutu; nakāru; naqû; palû; tabāku ↔ sarı-mek, bele-mek, girde 

Bu sözcük türk kökenli etrusklar yoliyla Latin diline POLO gibi geçmiştir ve ondan ayrı Avropa 

dillerine o cümleden ingilisceye POLE gibi geçmiştir. 

 

(9) NİĞİN (Sumer) ↔ NİGİN (Türk) ↔ mücevhirin kaşı, ortası ki 

çevresin kızıl ya gömüşle dutmuşlar نگین 

niĝin [ENCIRCLE] wr. niĝin2; niĝin "to prowl, roam; to enclose, confine; to encircle; to search; to turn; to 

return; to go around; to tarry" Akk. esēru; lawû; sahāru; târu; târu; sahāru; şâdu ↔ çevrelenmiş 

 

 

(10) Gİ (Sumer) ↔ GERİ , GİRDE (Türk) ↔ GERD (Fars) ↔ geri 

gelmek , çevrelemek, devrelemek, girdelemek 
gi [TURN] wr. gi4; gi "to turn, return; to go around; to change status; to return (with claims in a legal case); 

to go back (on an agreement)" Akk. lamû; târu  ↔ geri , girde , gird , geri gelmek , çevrelemek, 

devrelemek, girdelemek 
 

(11) GUR (Sumer) ↔ GERİ, GİRDE (Türk) 
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gur [TURN] wr. gur "to reject (legal evidence), to turn away; to turn, return" Akk. sahāru; târu ↔ geri , 

girde ,geri gelmek  
 

 

 

 

 

Yunan’lıların Mısır ve Sümer Deve-kuşu teklidi: 

 

Come gli #Egizi anche i #Greci produssero in svariati materiali numerose #uova decorate, alcune delle quali 

vennero poi deposte all'interno di sepolture. Se per caso vi trovate ad #Atene non potete mancare una visita al 

Musée archéologique du Céramique #Ceramico dove potrete ammirare queste stupende uova risalenti al V sec. 

a.C.  
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La perizia e la cura con la quale vennero dipinte la dice molto lunga sulla bravura dei ceramisti classici! 

Yunan’lılardan , bir kaç mısırların deve-kuşu yumurtası teklidi 

*************** 

Like the Ancient #Egyptians, #Greeks and others also placed decorated ostrich eggs or their representations in 

gold, silver or clay in graves. But these ones mimic the typical blackfigure ceramic vases. Currently on display at 

the #Kerameikos #Archaeological Museum in #Athens and dating to the early 5th century BC.Yunan’da da Sümer 

, Etrusk ve Mısır gibi devekuşu yumurtası kutsallık daşiyur ve yada onu bir fal olarak evde dutmak isterler. 

onlarda yumurta üstünde çizimler çekib ve tamğalar kullanıyurlar. 

 

 

Buona Pasqua dalla Civiltà Picena. 

Uovo di struzzo graffito utilizzato come corpo di oinochoe, testimonianza delle raffinate importazioni del 

periodo orientalizzante; da Pitino di San Severino (Museo archeologico nazionale delle Marche) 

Stefano Treggiari 

https://www.facebook.com/stefano.treggiari


Buada biz olasıklıkla bir etrusk deve kuşu yumurasını görüyürüz. Bu yumurta üzre yene tamğalar ve 

kutsal mitler çizilmiştir. Bu yumurtaların evde olması kötü tünlerden korucu gibi sanılıyuridi. 

 

etrusk 

 

 

Uovo di struzzo con decorazione incisa e dipinta, sec. VII a.C., prov. Montalto di Castro Ubicazione: Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia 

Montalto di Castro-Etrusk  VII yüzyil D.Ö.   yene bir etrusk devekuşu yumurtasını görüyürüz ki onu korucu 

Tamğalarla ve çizimlerle çizib ve kutsamışlar. 



 

Uovo di struzzo tagliato a "bicchiere"- Decorazione dipinta in rosso. VI sec. a.C. Necropili punica Palermo 

İtalia Palermo – VI yüzyil D.Ö. bu çizilmiş devekuşu yumurtası bir bardak gibi kesilmiştir ve olasaklıkla ondan 

kutsal içgi içmekiçün kullanmışalr. 

 

“KUTSAL YUMURTA-TOĞUM” ve “GÖK KUBBESİ” TÜRK 

KUTSAL YAPILARINDA 

Sumer gök inanci 

Sumer ve inanc 

 

Şaman ve inanc  (Yuvarlak ve ortasından ya 

Çevresinden çıkan Gök Tirekleri) 

Şaman konusuna girmeden önce size bir alıntı yaparka Nuray Bilgili’den bu özet yazını 
getiriyürüm:  

 
 



TÜRKLERDE GÖK DİREKLERİ  
Gökdirekleri Türk mitoloji ve kozmoloji anlayışında, Göğün Direği düşüncesi önemli bir yer tutar. Şamanlar, 
Tanrının kapısına varmak için, yeryüzünden göğe doğru uzanan tahta bir direk dikerler. Bu direk “terek” olarak da 
adlandırılır. Kavak ağacı çoğu kez “direk” sözcüğünün karşılığı olarak “Tirek ve Terek” olarak anılır. Türk 
masallarında bu ağaca “Demir Ağaç” ya da “Demir Kavak” da denir. Göğün ve yer'in direği Tanrı ve insanı 
birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. Ulu Kavaklara “Bay Terek” denmesi daha çok “Gök Direği” anlayışıyla ilgili 
bir motiftir. Altay destanlarında “Dünya Ağacı” veya “Gök Direği” Çam ağacıdır. Anadolu'da Ardıç ağacına “Mıhlı 
Ardıç” denmesi ile Kutup yıldızına “Göğün çivisi” benzetmesinin yapılması çok anlamlıdır. Eski Türk evren 
anlayışında, Sıruk (Sırık) adı verilen, Altın Dağın tepesinden göğe yükseldiği düşünülen ve kainat ekseninde 
bulunan bir gök direği vardı. Zirvede ise Altun Kazuk adı verilen Kutup Yıldızında, Gök Tanrısının makamı 
bulunmaktaydı. Arkaik insan düşüncesine göre, yeryüzünde oluşturulan kutsal mekanların, göksel arketipleri yani 
karşılıkları vardı. Büyükayı Takımyıldızı yani Türkçe söyleniş biçimiyle “Yedi Hanlar”. Kozmik Saray olarak 
düşünülmüş ve VIII. Yüzyılda Buhara'nın Türk olan kağan'ı, sarayını Büyükayı burcunun izdüşümü şeklinde 
yaptırmıştır. Kutup Yıldızı, eski Türk kozmolojisi ve inanç sistemine göre Tanrının Kapısıdır. Kuzey-Doğu Sibirya 
halklarından olan Çukçiler, bununla ilgili olarak şu güzel sözleri söyler; “Bütün göklere yerden, açılırmış bir kapı, 
Bir büyük direk dipten, olmuş kapının sapı. Derler Kutup Yıldızı, gökteki bu kapıdan, Aydınlatırmış bizi, nur verir 
üst yapıdan”. Bütün takımyıldızlar, gezegenler ve hatta Evren, onun etrafında döner ve bir anlamda Kutup 
Yıldızını tavaf ederek Tanrıya ibadet ederler. Bu direkler göğün 12. katına kadar ulaşır. 12 sayısı kozmolojik bir 
sayıdır ve gök çarkındaki 12 takımyıldızı ifade eder. Halk arasında “demir kazık”, “altın kazık”, “demir direk” ya da 
“göğün direği” olarak bilinir. Türk mitolojisine göre, eğer bu “kazık” yerinden çıkacak olursa tüm yıldızlar ve hatta 
evren dağılır..Yakut Türkleri onu, atların bağlandığı, kutlu bir “at kazığı” olarak tasavvur etmişlerdir. Bu at kazığı 
yeryüzü ve yeraltına kadar uzanır. Türkler yalnız göğün değil yerin de bir direği olduğuna inanır. Gökyüzüne kutup 
yıldızına uzanan bir direk olduğu gibi, yeraltına uzanan bir direk ya da bir ağaç da vardır. Yeryüzündeki kısmına 
kahramanlar, yeraltındaki bölümüne Erlik, gökyüzündeki parçasına ise Ülgen atını bağlar. Türk mitolojisine göre 
Küçükayı Takımyıldızı, kutup yıldızına bağlı, ak-boz ve gök-boz atların çektiği bir araba olarak düşünülür. 
Gökyüzüne doğru uzanan direklere “Kutlu At Kazığı” ya da “At Çakı” adı da verilir. Türk mitolojik düşüncesine 
göre Kutup Yıldızı, At kazığının kutsal Tengrisi olarak kabul edilir. Gökte yaşayan dokuz demirci şaman, Kutup 
Yıldızını döverek işlemiş ve Demir-Kazık yapmışlardır. Demir Kazık, yerden yükselen, Demir Ağaç, Demir Direk 
ya da Demir Dağ ile bağlıdır. Bir Yakut Efsanesinde geçen şu sözler çok anlamlıdır; “Göğü kötü ruh basmış, 
inmesin yere diye, Tanrı bir çadır asmış, koca bir direk ile.” Altay Türkleri Dünya Direği dedikleri bu direklerin 
üzerine, çift başlı kartal figürü yerleştirirler. Çift başlı kartal Tanrı Ülgen'in sembolüdür ve onun makamını 
simgeler. Şamanlar bu direklere gök katlarını sembolize eden tahta parçaları çakarlar. Ritüel göğe çıkma 
törenlerinde bu basamaklar kullanılır ve bunlara “Taptı” adı verilir. Kurban törenleri ve göğe yükselme ayinleri 
burada yapılır. Şamanizm’de evrenin yapısı kabaca, merkezî bir eksenle birbirine bağlanan gök, yeryüzü ve 
yeraltı olmak üzere 3 kat olarak tasarlanır. Gök direkleri, mezar taşları, obalar kutlu ağaçlar, ulu dağlar, balbal'lar 
bu üç bölgeyi birbirine bağlayan eksen olarak görülür. Bu eksenden ruhlar yere, ölüler ise göğe ya da yeraltına 
inerler. Çin kaynakları, Türk cenaze törenlerinde bir sırık dikildiğini kaydeder. İbn Fadlan'a göre, Türkler mezar 
üzerine kurgan (höyük) yaparlar, balbal dikerler, yog-aş töreni yapıp kurban edilen hayvanların derilerini (başları, 
ayak ve kuyruklarıyla beraber) sırıklara asarlardı. Türk, Altay, Yakut ve Dolgan halk kültüründe ve mitolojisinde 
Kutlu Direklere, Sergey veya Sergen de denir. Bu direğin koruyucu ruhunun (İyesinin) bulunduğuna inanılır. 
Sergen'ler günlük yaşantıda at bağlamak için dikildiği gibi, özel günlerde ve bayramlarda da dikilir. Yer-su 
ruhlarının manevi desteğini alabilmek için sayıları üç veya dokuz olan sergenler vardır. Sergenler, renkli bez 
parçalarıyla, yeleden yapılan süslerle donatılır. Sergenin başına tahtadan atbaşı simgesi konur. Yer altı, yeryüzü 
ve gökyüzünü birbirine bağlayan Altın Direk ile eşdeğer görülür. Zenginliği, saygınlığı ve gücü temsil eder. 
Sözcük, “Sırık” kelimesi ile bağlantılıdır ve “Sermek” fiilinden gelir. Eski Türk kavimleri, çadırlarını da küçük bir 
evren tasarımı olarak görmüşlerdir. Çadırın üstü gök kubbe, ortasındaki açıklık Kutup Yıldızına açılan kapı ve 
çadırın direği, yeryüzü ve gökyüzünü birbirine bağlayan merdiven olarak düşünülür. Şamanlar göğe yükselme 
ritüellerini Çadırlarda da yapıyorlardı. Törene başlarken davul çalıp ilahi ve dualar okuyor ve çadır direğine 
tırmanıyorlardı. Çadırın tepesindeki açıklıktan dışarı doğru uzanan direğin üzerine bayrak ve mavi, beyaz ve sarı 
renkte bez parçaları da bağlanırdı. Bu renkler Altay kavimlerinin kutsal saydığı renklerdi. Türk kozmolojisine göre, 
Gök katlarının, gezegenlerin ve yönlerin renk sembolleri vardı. Çadırların ve direklerin üzerine asılan bayraklar da 
renklerine göre bir durumu sembolize ediyordu. Türklerde siyah ya da beyaz bayrak, yas alameti sayılıyordu. 
Oğuz Kağan'ın oğlu Gün Han, altın bir otağ (çadır) kurdurur. Sağ tarafına kırk kulaç yüksekliğinde bir direk diktirir. 
Üzerine de altın bir tavuk koydurur. Altın, Güneş’in sembolü, alegorisidir. Aynı şekilde sol tarafına da aynı 



uzunlukta bir direk diktirip, üzerine Gümüş bir tavuk yerleştirir. Gümüş ise Ay'ın simgesidir. Tahtacı Türkmenleri, 
mezarın üstüne kücük bir tümsek yapıp baş ve ayak ucuna “Cerenk” denilen tahtalar dikerler. Ölünün kırkında da 
mezartaşı dikimi yapılır. Tahtacıların mezarları aynı eski Türklerde olduğu gibi tepelerde, dağ başlarında ve 
orman içlerindedir.Türk Halk kültüründe bostanlara dikilen korkuluklara “Abakı” adı verilir ve korkutucu olması 
itibariyle “Abası” adı verilen kötü ruh ile doğrudan bağlantılıdır. Daha önceki dönemlerde kötü ruhlardan korunmak 
için evlere ve bahçelere dikilen heykellerin, ongunların (totemlerin) veya simgesel direklerin dönüşmesiyle ortaya 
çıkmışlardır. NURAY BİLGİLİ  

 

Sümer ve trük şaman inancının; “kozmolojik”– 
“evrensel”- “evren”-“yirdincu”  benzerliki  
 Sümerle türkün dilinin bağlantısı tekce degildir onun tanrı adlarında ve güclerinde benzerlikler vr bağlar 
gözükiyür buna örnek :  

<AN(Sumer) = AN, TAN, OĞAN , ÜLG-EN (Türk) = Gök Tanrısı>, <DIĞIR,DİNGİR(Sumer) = TANRİ, 
TARİ(Türk) > , < İLU (Sumer) = ULU, ALA, AL (Türk) >, < EN-LİL(Sumer) = AN-YEL(Türk)= TAN-
YEL(Türk) = Yel tanrısı> , < EN-Kİ (Sumer) = EN-KİR (Sumer) = AN-YER (Türk) = Erlik, YER-LİK(Türk) 
= Yer Tanrısı>, < UTU (Sumer) = OD, OT (Türk) = Gün, Işık tanrısı > , < İNNANA (Sumer) = UM-NANA 
(Sumer) = UM-AY(Türk) = UM-AL(Türk) = Analık ve bolluk tanrıcası >  ve .... Azerbaycan’da 4 
Çerşembe Ağşamı adları sümerlerin 4 önemli tanrısına benziyür ( Yel-çerşembesi, Su-çeröembesi, od-
çerşembesi, kil-çerşembesi ya toprak-çerşembesi) ve Xal-xal’da 7’di çerşembe bayrami (Çillebeçe) 
olunca yene 4 sonunun adları yene onalra benziyür.  

Ama benzerlikler tekce burada bitmiyür türk ve sümerde “OBO” vardır yani türklerde ölülerin (basırıkı) 
kebri üste ve kutsal yerlere dilek dutub daş-kalamak bir “kam” geleneki dir ve bu daşdan kalanmış 
tumulmalara türkcede “OVO-OBO” denilir ki sumerlerde de vardır ki ona “ABUM” denilir ve etrusklar ki 
tür dirler ona “TOPOLUM-TOPOLUS”(TEPE) denilir. Bu türk-sumer OBO-ABUM daş-toprak tepelere 
sümercede “UNİR = ZİGGURAT”da denilir ki “ZİGGURAT” gib akkadcaya giriyür. 

Sumerlerde, türkler gibi ölüleriçün kurban kuylayurlar ve onların kabri üste Şerbet ve İçgi- İşgi 
payliyurlar  ve ...  

Bunlar gibi(tekin;tek), türk-sümer’in yene  evrensel anlayışlarıda benzer ve bir kökdendir; tam dilleri gibi: 
sumer’in inanci esgi şamanlıkdan alınrak DOĞA’ya çok inaniyur ve tanrıları’da adam biçiminde anliyur 
ki onlar doğa gücünü yönetim-dönetim altına dutiyurlar. 

1- Sumer’leriçün evren iki yere bölüniyür “uçmak”(cennet) ve “yer”. Sumerler “evren”e “AN-Kİ” deyürler 
ki türkcesi “AN-KİR , TAN-KİR = GÖK- YER= evren” oluyur ve sumerce “AN”nın anlamı “GÖK” ve 

“UÇMAK-CENNET” oluyur. Yer bir düz-yasti veTekerlek-değirmi- yuvarlak biçimli (disk biçimli) 

anlaşiyuridi ki çevresini ABZU adlanan okuyanus dutmuştu.  

1- Türklerde aynen evreni uçmak-gökler ve yer’le bir biliyür ve ona “YER-GÖY” denilir ve “YER-GÖY 

birbirine deymek-germek’ide kiyamet kopma saniyur” (Evren, Yirdincu = Yer-Göy) 

Altun-dağ 

sümerde ölüler yer altı dünyasına giderler 

 



   

 1-Eski Türk İnancı’nda HAYAT AĞACI ve Kosmologi        

 2-Üsteki  Kramer şerh etdiki  Sümer Kosmologisi 

    

  3- Sümer Kosmology’sinin bir şekili            4- Sümer Kosmologisinin bir şekili 

 

3 

1 

4 

2 



 

Sümer YILDIZ TABLOSU (3.300 M.Ö.). Burada sümerlerin Gök-Gömbezi’ni ve onun kurevi ve yumarlak olmasını 
gösteriyür. Bu yuvarlak Gök çizgisinde biz gökün ortasında Kutub Yıldızı ve çevresinde kutsal sanılan Çolpan 
takımını ve değişik takımları görüyürüz. Burada çok açıkca görüyürüz ki Gök-yüzü 8 yöne bölüniyür ve bir 8 kollu 
yıldız yaratıyur ki bir yandan TANRI’nı simgeliyür ve ayrı yandan UMAY’I simgeliyür. 

 

 



ALP (Etrusk) ↔ AL ; ALEV (Türk-az) ↔ ALA 

(türk) ↔ ULU (Türk) 

ALP adının kökeni etrusk ve türkce dir. Sumerce “UL” = “ışıltıyan ; parlak” anlamında olan ki 

türkce “ALA”, “ALEV”, “ULU”, “AL” sözüyle bir kökden dir bu söze benzeri etruskca ALEB ; 

ALP (ALEV) dır ki oda “IŞILTIYAN, PARLAK” anlamına geliyür.  

bundan sonra sumerce “LU” ve “MUL”de “ışıltıyan , parlak” anlamına gelir.  

Avropa’da “ALP” , “ALFA”adlarının kökeni ve latince “ALBA”=”alev , ışıltı” sözcüklerinin 

kökeni etruskca ve türkce “ALEV” ve sumerce “UL”, “LU” söziyle bir kökden dir. 

italina etruskolog Massimo Pittau etruskca “ALP” sözünün aynen “AK”,”PARLAK; IŞILTI” 

yaziyur ve “ALFA” ve “ALBA” sözcükleriyle bir kökden biliyür: 

ALP (Massimo Pittu) 

alfa "white, shining" [az96]  

see Latin alba "white, shining" [rmcc]  < Etruscan Glossary Compilation and translations 

from French, Italian and Latin by Rick Mc Callister and Silvia Mc Callister-Castillo> bunla bağlı 
tükce ULU-ALA-AL-ALEV ve ehtimal arabcada علو“ELİF” ki kutsal bir sözcük saniliyur 

“KURAN”da. 

sumercede varımız dır: 

ul [BRIGHT] wr. ul4; ul6 "to become bright, shine" Akk. namru; nabāţu 

lu [FLARE] wr. lu9 "to flare up" Akk. napāhu  

mul [SHINE] wr. mul; mul2; mul4 "star; to shine, radiate (light); arrow; to radiate (branches)" Akk. kakkabu; 

mulmullu; nabāţu 
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Altun-dağ , ALA-dağ, Ağ-dağ , Al-buruz, Al-vares, 
Al-burz, ALP (Etrusk), Zaggur-as , 

KAUKAS 
Scythian meaning Turkish meaning font 
 

 

kas 

 

rock, cliff 

  

 

Kas   

 

  rocky mountain, 

cliff 

  

Pliny 6.XIX, 

Herodotus 1.104 

 

Kaukas White Rockies Kaukas   White Rockies 
 Herodotus 

1.104 
 

kau white kau    white Herodotus 1.104 

Assyrian Cuneiform Documents 

A. Chay 

Scythians//The Turks 

Ankara, 2002, p. 155, ISBN 975-6782-55-2, 975-6782-56-0, © 

İS (Sumer)  ↔ AS (Turk) ↔ AZ (Turk) → EZES (Turk) ↔ AZES (Turk)  

↔ AZİS(Turk) ↔OZU (Turk) ↔EZUQ  (Turk)↔UC-UCA(Turk) 

→mountain 

iš [MOUNTAIN] wr. iš "mountain(s)" Akk. šadû→ UC , UCA , AS , AZ , KAS 

"  eziz - ezis "، "اِذیز uzu "، "اُذُو ezuq اِذُق " ، " əzes در "دیوان لغات الترک" ما برای معادل "کوه"، "بلندی" لغتهای ؛ " اَِذز

 اُوجا" هستند : -واق همریشه با "اُوج که در 

     UC-UCA, DAĞ  : کوه " əzes ؛" اَِذز

    UCA,UCALIK  : بلندی ، ارتفاع " əzeslek " اَِذزِلک  

 UC , UCA, DAĞ": کوه بلند   əzes tağ" اَِذزتاغ

 UCA UZUN DAĞ ": کوه بلند دراز  ezuq tağاِذُق تاغ  "

     TEPE , UCALIK   ": تپه، بلندی uzu"اُذُو
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     her şeyin UCA’lıkı ": بلندی از هر چیز eziz - ezis"اِذیز

    UCA dağ  ": کوه بلند  eziz – ezis tağ"اِذیز تاغ

 Her şey ki yerden ya ayri yerden UCA olsa   ":  به هر چیز بلند از زمین و جز آن گویند. eziz – ezis yer"اِذیز یِر 
denili 

-آل+ بور+آس ←وار+اِس"، "آلبُوروس-آل + بار ←اَز+نُو" کوهی در خلخال، "آلواِرس  ←در نامهای کوهها مانند "ازنو * * 
 اَل+بُور+آس" و... ←آل+بار"، "اَلبُرز ←اُوس"، "آلوار

ZAG (Sumer) ↔ SAG (Turk) ↔ DAĞ ↔ TAĞ 

kuršag [MOUNTAIN MIDST] wr. kur-šag4 "center of the mountains" 

kurzag [MOUNTAIN BORDER] wr. kur-zag "mountain border" 

 

 برای نام "زاگروس" اتیمولوژی*

“ZAGROS” dağ-adının söz-kökü 

ZAGRUS ↔ ZAGKURİS ↔ ZAG (Sumer) + KUR (Sumer) + İS (Sumer) 
↔ doğ sınır dağları  

ZAG (Sumer) ↔ SAĞ (Türk) ↔ sağ yan; sağ yön ↔ right side 

zag [SIDE] wr. zag "arm; shoulder; side; border, boundary, district; limit; right side, the right" Akk. ahu; idu; 
imittu; ishu; mişru; pāţu ↔ DAĞ, TAĞ 

ZAG + KUR + İS 

ZAGKUR+İS 

zag us  
zag us [BORDER ON] wr. zag us2 "to border on" Akk. ?  

iš [MOUNTAIN] wr. iš "mountain(s)" Akk. šadû  
kur [MOUNTAIN] wr. kur; kir5 "underworld; land, country; mountain(s); east; easterner; east wind" 
Akk. erşetu;mātu; šadû; šadû  
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ZAG (Sumer) ↔ ÇIĞ ; ÇIĞAL (Türk) ↔ omuz ; kürek ↔ shoulder 

Sumerce “ZAG” = “kürek , omuz” sözcükü , türkce “ÇIĞIL” = “kürek ; omuz” sözcükiyle bir kökden dir. 

Gök-türkce varımızdır : 

 ÇIĞAL: Omuz, omuz başı 

sumercede vaımız dır:  

zag [SIDE] wr. zag "arm; shoulder; side; border, boundary, district; limit; right side, the right" Akk. ahu; idu; 
imittu; ishu; mişru; pāţu 
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Göbekli-Tepe ve 11500 yillik 
yuvarlak tapanaklar 

 

 
Göbekli Tepe, near Urfa, south-east Turkey, showing one of the large,  

circular, subterranean structures under excavation. 

Göbekli-Tepe’nin yuvarlak Tapanakları … ortada iki Gök-direki ve çevrede daha küçük Gök-direkleri ya 

yer-altı Gök-direkinin dalları ki gökde ortadakı Gök-direki’yle  kavuşiyur. Bu çevre ağacları duvarların 

içinden çıkıyur … bu daşdan duvarlar şamanizmin kutsal çevre-dağları simgeliye biler ler. 



 

Türk Şamanizm kosmologisi ki orada Orta Gök-dirki ve onun çevresinde ki dağların bağından çıkan Gök-

direkinin dalları gözükiyür. Aşağıda 11500 yillik Göbekli-tepe yuvarlak tapanakı. Ortada Gök-direki ve 

çevrede onun çevre dalları ki duvarların içinden çıkmıştır. Duvarlar burada türk şamanizmini çevre-

dağlarını simgeliyebilerler. 

 



 

 

A- obo Tarbagatay – Uyguristan                                         B-Göbekli-Tepe 11500 yil önce 

  

A- Mongolia –OBO (Gök-günbezi) başında bir Gök-direki                                                                        

B- İmam Riza Türbesi’nin Günbezi - Meşhed – Horasan -  İran – Gök-günbezi ucunda bir Gök-direki  

Gök-direk’lerine SÜNGÜ ; TUĞ ve üstüne başlanan parçayada “TANGUT” da denile biler. 

TANGUT: (Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama 

SÜNGÜ: (Süngük) 1- Kesici ve delici, uzun bıçak 2- Kemik, kemik parçası, kemikle yapılan mızrak 3-

Eskiden, mezar başlarına dikilen sırık 

 

 

“Gök-Direkleri” ve “Gök-Kubbe”sinin etkisi 

“Türklerin”,“Göbekli Tepe” ve “Sumer” mimarisinde: 

A B 

A B 



Türk Şamanism’in “evrensel-kosmolojik” görüşünün etkisi “Piramidler”, “Mescid-

Kubbeleri ve üstündeki tuğlar-direkler”, “Minareler ve basanakları ve üstündeki tuğlar”: 

 

Minare Vabkend Orta Asiya 800 yuz yil önce – Sarık üste Şaman basanakları gibi  

bu basanakları biz Azerbaycan TUĞ ve türk mescid günbezlerinin başında olan 

elemlerinde de görüyürüz..... 

 



 

Üste solda türk yuvarlak OBO’sı ve sağda türklerin geleneksel mescid günbezi: onun ortasında olan Gök-günbezi 

(Kubbeye-alemi) ve bu Gök-günbezi ortasından şamanlık ve türk inanci olarak bir Gök-direki çıkıyur (mescid’de 

gök-günbezi ortasında ki Alem ) ve bu Gök-günbezi çevresinden gök-direkinin dalları göklere kalkıyur (mescid’de 

3 basanaklı uzun minareler ki orada azanla Tnarıyla ilişgi kuruluyur).  

Burada solda çevre şaman gök-direkleri 8 tane olarak 8 yönü gösteriyür ve buda sumerler gibi gökün 8 yöne 

bölünmesinin ve 8 yönlı Tanrı yıldızını, Tanrıselliki ve Gökselliki simgeliyür. Ama sağda biz 4 gök-direklerin 

(minareni) görüyürüz ki şamanlıkın ayrı inancini ve 4 yönlı tanrı göklerin ve ÖZ tamğasını simgeliyür ki Gök-

günbezi’nin çevrelerinden Gök-direkinin yan dalları olarak çıkmışlar.  

 

 

Üste Gök-günbezi’nin 4 yönlü OBO’sını Moğulustan’da (Altay’larda) ve sağada 4 yölnü Gök-günbezi OBO’sını 

(Ziggurat) sumerde görüyürüz. Zigguratların 4 kuşasinden ağaclar ya Gök-direkleri olub-olmaması belli degil dir 

ama sumerde Gök-direkleri ve kutsal direkler olduku görünmekde dir. 



a   

sol elde türk şamanik kosmologiyası, sağda Moğulistan Altay’larında iki dört yönlü ve 3 basamaklı OBO ki 

Pyramid-Ziggurat biçiminde yapılmıştır. 

 

bir Orta-Amerika yapımı ki yerli uyğarlıklar onu OBO olarak yapmışlar ve 4 yönlü ve basamaklı yapımıdır 

  

Solda : Calakmul (Kalak-mul) , caracol(Karak-Ol) - War Chief's tent, Shoshone village. 1870. Wyoming. Photo by 

William Henry Jackson.  bu solda ki Amerikan Yerli’ler çatırı türklerde de kullanılır ve o evirilirken sağda’ki türk 

Yurt’una çevirilmiş dir. Kızıl-deriler 25000 yil önce türklerden ayırılmışlar. 



 

 

bir kaç Karakalpak yurt’u .  

 

Kazakistan – Kazaklar müsülman olunca yene OBO’ları ve Gök-günbez’ini öz mezarları  üste yapiyurlar dır. biz 

kerpiş den yapılmış Kög-günbezlerini görüyürüz . solda birde 4 yönlü bir Gök-günbezini görebilerüz. 



 

 

Moğulistan- Burada OBO’ları simgeliyen ağaç OBO’lar kurulmuştur. Bu obo’lara dilek şalmaları bağlamıştır. 

 

Moğulistan.- Aşkın Çakır- Ortada Gök-direki’ni simgeliyen ağaç vardır ki çevresine Gök-günbezin ve Altun-dağı 

(tanrı dağını) simgeliyen ağaçdan OBO kurulmuştur ve onun ortasından Gök-direki çıkıyur. Çevrede daha küçük 

Gök-direkleri gözükiyür ki esli Gök-direkinin dalları sanılıyurlar . bu dallar şamanizmde çevre kutsal dağlardan 



çıkıb ve gökün ucunda Kutub-yıldızı (çolpanda) ana-gökdirekine kavuşub ve Gökler cennetine çatiyurlar. Çolpan 

yıldızı Tanrı’nın kapısı sanılıyur. 

 

 

 

 

Moğulistan - Cengiz Han'ın savaş öncesi gittiği tıpkı yapım şaman yurdu.  

Ortada olan TUĞ eslinde Gök-direki’ni simgeliyür...bu gök-direki yene Şahseven Yurt-Alaçık’larında da vardır. Bu 

direk Şahseven’lerde ata’dan büyük oğula yetişir.  

 



 

1stock-photo-mongolia-religion-symbol-of-mongolia-ovo  OBO’ler ve Gök-direkleri 

 
A-  

A B 



 
A- obo Tarbagatay , Uyguristan  B- İstambul Sultan Ahmed Mescidi (Obo ve çevresinde olan çaman direkleri’ne 

benzerlik onun kutsallık kökenin gösteriyür)  C-Muğul Obo’si   D- Sumer, UR’un büyük ziggurat’ı  (Obo ki sumerce 

ona Abum denilir)  E- Göbekli-Tepe tapanakı (Direk Tuğ’lu ve Yuvarlak Obo’lı tapank) F- Çin İçeri Moğulistan 

elyapımlı bir Piramid (büyük Obo) 

A 

C D 

B 

E F 



 

4 yönlü ve 3 basamaklı OBO’lar.... Altai Tavan Bogd, Moğolistan. 

 

 

Ortada Zancan – Muğul Hakani ve Kazan Han’nın oğlu Ulcaytu Hakanın türbesi Sultaniye’de , bu OLCAYTU’nın 

türbesi’dir ki ona SULTANİYE deniliyür bu qubbe’nin başında ehtimal bir TUĞ , GÖK-DİREKİ varimiş ama 

çevresinde tam bir MOĞUL OBO’si gibi 8 direk-minare vardır ki evrenin “8 YÖN”nın gösteriyür ki olardan’da 

çevre GÖK-DİREK’leri çıkmıştır ve ULCAYTU oluyur orta GÖK-DİEKLERİ’yle , olursa çevre 8 yönden çitan GÖK-

DİREK’leriyle göklere-uçmak’a  ve tanrinin yanina uçiyur.  

Ulcaytu bu türbeni yapmakiçün ÖZ YURT(Çardır)’nın biçimin ve üstündeki şekillerin, seramik halinde kullanmasını 

emr etmiştir ve çokunlukla onun yapısında ve biçiminde önemli rolu olmuştur. 



 

Türk Şamanismi ve Sumer EVREN anlayışında , YER ve GÖK direkler uşte durmuştur. GÖK’in üstünde duran direk 

haman (Buyuk Yaşam Kavak’ı) Buyuk Gök Ağacının kötügü ve çevresinden çıkan dalları dır. Bu Buyuk-Kavak 

(Buyuk Direk) özü yerin ortasından çıkmıştır ama onun dalları çevre dağlardan göklere uzaniyur ve gökler onların 

üstüne dayaniyur. Ayni şey YER’içünde geçerli dir. 

Türkler bu EVREN ANLAYIŞI üzre OBO’lar kuriyurlar ve sonralar’da islam’la esgi sumer gelenlerinin ayni kökden 

olmasının kullanarak . MESCİD’leri bu KUTSAL-EVREN-YAPISI gibi kuruyurlar . Bu “türk-sumer” evrensel düşüncesi 

İSLAM inancında da evirerek aynen kullaniliyur. 

Bu yakınlık o böyle güclü ki Orta-Asya’dan gelen müsülman filosof’lar bu bağı kullanarak islami çok gözelce tefsir 

ediyur ve anliyurlar. (islam özüde en esgi dinlerinin en kamili oldukun vurkulayur.) 

Muğulustan’daki OBO’yla (Sağ yandaki çekil) ve Sultaniye’deki Ulcaytu Turbesi’nin 8 direkli ve orta OBO-KUBBE 

olmasında benzerlik şaşırtıcı dır . Bu biçim Mescid-OBO benzerliki sonra sağda’ki Osmanli-İslami mescid’lerde de 

gözükiyür ve sürüliyür. 

Şaman’daki ve sonra sumerdeki 8 yönlü yıldız (Kutub Yıldızı) ki <Tanrı-Kapısı= Uçmak(cennet)-Kapısı> gibi 

anlaniyuridi sonra İslam’ın ve Kuran’nın simgesi gidi anıldı. Yene Türk Şamanism’inde ve Sumer’de GÖK-

DİREK’leri gibi anılan ve onla “ÖZ’lerin-Ruh’ların” , “Uçmak, AN, TAN = Cennet”e gidiyurler , islam’da NAMAZ’ın 

simgesi sanıl dı . Bunca ki <GÖK-DİREK>’leri, <NAMAZ= Dinin- Direki ve Göke-Ulaşmak Direki > bir-biriyle 

birleşiyür ve türk-islam Minarelerini doğuliyur. Minareler’den yani GÖK-DİREK’lerinden, Namaza yani Din’nin 

Direkine (Dininin sutununa) azanla çağırıliyur ta “Namaz’la yani “GÖK-DİREKLERiyle” ,“Göklerle Ulaşılsın “ 



 Türklerin çokunluğu 400000 yil önceden olan F genin (Y kromozominin) cocukları yada 

torunları ve o zamnadan kalan diller tümü EKLEMELİ DİLLER’diler. Yani türk dilinin aylesi 

Buzul Devri“glacial period, ice age” öncesinden var dır ve 25000 yil öncede onun göçü Amerika kıtasına 

başliyarken 15000 yil önceden orada yerleşmişler. OBO (Kutsal Yapay Dağ) yapmakve Tuğ, Direk , GÖK 
DİREKİ (Kutsal Direk) yapmak’da aynen bu F geni’nin torunları yayılırken oralara yayılmıştır.Ama bu 
üsteki “Obo” ve “Tuğ, Duruk, Direk”lerin deyişik kitalarda görüntüsü açıkca bir türk-sümer göçlerinin 
etkisi’dir.  

 

 

Göbekli-tepe . 11500 yil önceden kalan ve daşdan yapılış gök-direkleri.  



 

A- Olkhon Adası - Baykal Gölü – Gök Direkleri, onların üstüne dilek şalmaları bağlanmıştır. 

B – Göbekli Tepe ve oradakı 11500 yillik daşdan yapılmış Gök Direkleri 

 
Göbekli Tepe ve oradakı 11500 yillik daşdan yapılmış Gök Direkleri .... Göbeklitepe bir kaç yuvarlak üstü açık 

şamanik  tapanak olarak, yapılmıştır. bu tapanakın ortasında bir ya iki ve çevresinde küçük gök-direkleri vardır. 

Çevre Gök-direkleri yanında daşdan duvarlar yapılmıştır ki kutsal çevre dağlarını simgeliye biler. Türk Şamanizm 

inanci ve kosmologiyası bu tapanakla uyğun düşüyür. 

B A 



 

 Altay Cumhuriyeti  - <GÖK-DİREKİ> - < ŞAMAN DURUKU -TUĞU -DİREKİ>  

 Göbekli Tepe  - daşdan yapılış <GÖK-DİREKİ> - < ŞAMAN DURUKU -TUĞU -DİREKİ>  

 

A- Göbekli-tepe 

B – Khalkhal (Pir-Abbas ) – İran – Bu artuş ağacıda kutsal sanılıyur ve bir tür Gök-direklerinin simgeliyür. 

 

B A 

A B 



Tirek , Direk , Duruk , Tuğ (Türk) ↔ Tir (Sumer) ↔Tree-Treow 

(English) ↔ Derekht – Derext (Farsi) ↔ ağaş , tahta , direk 

Türkce “DİREK-TİREK-TİR”le sumerce “TİR” bir kökden ve bir anlamdadırlar bunca ki ikiside 

eklemeli dil ve bir kökdenlirler… bu eklemeli sözcük olan “TİR” ekincilik-devrimi zamani vey a 

sonra değişik göçlerle ingilsceye TREE ve esgi-ingilisceye TREOW gibi giriyür ve bu sözcük 

sonra farscaya “DEREKHT-درخت“ gibi giriyür.  Yene TİR sözcükü’de aynen İRAN’a pars’ların 

gelmesinden önce İran’nın yerlileri olan eklemeli dilli (proto-türk) toplumların dillerini 

farscaya çevirenden sonra esgi dillerinden öoklı örneklerden birisi olarak farscada gözükiyür.  

tir [FOREST] wr. tir; ĝeštir "mud; forest, wood" Akk. luhummû; qištu↔ Tirek, Direk, Duruk, Tuğ (Türk) 

↔ Tir(Sumer) ↔Tree(English) ↔Derekht-Derext(Parsi) ↔ ağaş,tahta, direk 

 Ingilisce “TREE” sözcükü”Stone.huge” devrani 4500-4000 yil önceden kalan sözcük 

olabiliyür. 4500 yil önce ehtimal sümer’den bir göç ingiltereye olmuştur (Osman 

Çatalhöyük). Tree sözcükü latin dillerinde yokdır bunca ki latin dillerinde “ağac”a  

“ALBERO” denilir. 

Ağaş (Türk-Az)↔Ağaç(Türk) ↔ Ğeş (Sumer)  

Ama sümer-türk bağı kökden olunca tekce “TİR” sözcükü onlarda ortak degildir belki bu 

ortaklık ayrı”ağac”la bağlı sözcüklerede uzaniyur buna örnek “ağac” sözcükünun özü dür: 

“ağaç-ağaş” sözcüküde yene türk-sümer’in sözcükü olarak sümercede “Geş” gibi gözükiyür: 

ĝeš [TREE] wr. ĝeš; mu; u5 "tree; wood; a description of animals" Akk. işu↔ ağaş-ağaç 

Yeşil ,Yaşıl(Türk) ↔ Geşil (Sumer) 

Sümerce “ĞEŞİL” sözcüküyle türkce “YEŞİ” sözcükü bir kökden dirler ve oda “YEŞİL” 

sözcükünün “ĞEŞİL”den ve “AĞAŞIL”den alınmış olmasınıda gösteririyur. (ki ağaşın başi-

yeşillikina denilir) 

ĝešil [TREETOP] wr. ĝeš-il2 "top of a tree" Akk. mēlû ↔ ağaş-başı (ağaşıl-yaşıl,yeşil) 

Ve... 

Söz uzanmamkiçün “ağaş”la bağlı ortak sümer-türk sözcükleri burada sonlandiriyuruz. 

Ilhani ve gök inanci 
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Doğu Türkistan.. Kadın Balbal-Heykel..3 



 

Doğu Türkistan Türklere ait Balbal-Heykeller. Bir kısmının kadehleri görünüyor, üstleri 

kırılmış.3 



 

Doğu Türkistan Türklere ait BENGÜTAŞLAR.. burada biz bir Gök-direkin ortada ve Göbekli-

Tepe gibi değişik Gökdireklerin çevrede görüyürüz. 

 



 

 

 

 

KHAL KHAL 

Güney Azerbaycan Ardabil KHAL KHAL Pir-Abbas ve onun 

çevresine 3 defe Kurban Dolandırmak (sağ’dan sola) 

“Stone-circle” ve “Stone.henge” : Salisbury Plain in Wiltshire, southern England. (4000 years ego) for movements 

of the sun, moon, and stars. Druids = şaman 

 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 



 

 

A- Pir Abbas  Khal-Khal 

B- Göbekli Tepe 

A 
B 



 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 

kutsal Artuş Ağacı 

 



 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 

 



 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 

 



 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 

 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 



 

 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 

 



 

A – Aral Obo’ları 

B- Pira-Abbas 

 

Great Ziggurat of Ur 

A B 



 

Chogha Zanbil Ziggurat 

 



Uyğur 

 

 

A- Güney Azerbaycan – Ardabil- Xalxal(Khalkhal) – Natur- PİR ABBAS  dilek ve kurban yeri 

Pir-abbas bir dağ başında büyük OBO dir ve o dağ ve onun “ARDİÇ” ağacları kutsal dır bu ağaclar kesilmez. 

Adamlar oraya dilek yapıb OBO yapar (daşları birbirinin üstüne koyar) kurban keser ve kutsal ardiölara dilek 

dutub çalma bağlar. Burada bu OBO’nın yanında olan bir TUĞ-DİREK olan ardiç ağaci. 

B- şaman DİREKİ, DURUKU - TUĞU , Altay Cumhuriyeti   . Burada bir Şaman Direk’i ya Şaman Sarıkı gözükiyür. Bu 

Sarık üste şamanın onun üstüne çıkıb göke getmegiçün ayak-yerleri gözükiyür. 

 

 

A B 



 

Pir-Abbas , Xalxal , Ardabil , Azerbaycan , İran 

 



 

• Xalxal Pir Abbas Dağ Ova’si, photo: Macid & Navid  Khleqi Moqeddem 



 

Khalkhal – Pirabbas – Kutsal Artuş ağacları  

Artuç’un türkce ayrı anlamları: 

ARTUÇ: Mızrak, mızrak ucu 

ARTUK: Fazlalık, üstünlük, bereket mecVarlık, zenginlik 



 

Xalxal-Hero – Qarqara ağacı kesilib getiriliyür. 

 

Xalxal-Hero – Qarqara getirme töreni 

Xalxal- Ardabil Azerbaycan-İran  

Qarqara – bir adak ağac dır. Bu ağac 

Müherem’den önce kesilib ve onu mescin önünde 

olan alanda ekerler . Bu ağaca dilekler yapılıyur ve 

şalmalar bağlanılıyur . Qarqura sümerde bir 

“Ölüleri Yeniden Yaşama Döndüren Bitkini Yaratan 

Tanrı”nın adı dır. Qarqara adını Xalxal’da bu ağaca 

kullanmasının kökeni gerek bin yiller önce Sümer-

Yerli Türk  Bağı’na gerek aprıb çıkarmak. 



 

Xalxal-Hero – Qarqara getirme töreni 

 

 

 

 

 



 

 

  

• Xalxal  Qarqara Töreni, photo: Macid Khleqi Moqeddem 

 

 



•  

 

 

 

 



 

Marağa – Meherrem’de Alam-Bağlama Töremi  

 

 

  

Marağa – Meherrem’de Alam-Bağlama Töremi  

 



  

Xalxal- Hero- bir evrenli tüğ daşılr        Xalxal – Hişeyin – değişik tuğlar 

 

 



 

Xalxal – Hişeyin – değişik tuğlar 

Xalxal – 

bir evrenli ve yaşam ağaclı tuğ                           Tabriz -bayraklar 

 



 

 

Solda:  bir başı kürevi elem – bu kurevi başlı elem Orta-Asya şamanizminde  olan (Gök Direki)Kayın 
Direki’ne benziyür ve aynen bir kökden olmalarını betimleyür. Aynen Şaman Gök Direkleri gibi 
bunlarada şalma-çalma adlanan dilek şalları bağlanmıştır. 

Sağ’da : bir tüğ dır ki yanında daha küçük tuğlar var dır. bu tuğların başı Gök Direklerini ve Yaşam 
Ağacı’nı simgeliyür ki devrine bir iki başlı evren dolaniyur ve onun ağzından bir çingil aslanmış tır. Gök-
direki’nin altında iki-başlı balta, ve başlarına cığ tüyü gözükiyur. göklerin korucusu tanınan kuşlarda ara-
sıra koyulmuştur. 



 

Xalxal-Hero – değişik köylerde mescid önünde Qarqara ağacı ve üstündeki dilek bezleri. esgiden 
değişik boyalarda bezler bağlanılıyuridi. 

  

 

Xalxal-Hero – Qarqara                                 Anadolu’da -  Qayın Ağacı kutsallıkı ve dilek bezleri  



 
Xalxal – Heşeyin – Ortada Tuğ’ları görebiliyürüz onlara dilek bezleri bağlanmıştır. 

 

 
Xalxal – Heşeyin – Ortada Tuğ’ları görebiliyürüz 



 
Güney azerbaycan – Marağa – Elem(Alem) Bağlama Töreni Möherrem’de burada bir büyük alem-sancak töreyle 
bir alana getirilib ve orada dikleniyür. Bu tuğ çok açıkca Şaman direkleriyle bağlılığın gösteriyür. Onun başına bir 

perçem’de asıliyur ki oda esgide 3 gen biçiminde oluyuridi ve bir tür TANGUT saniliyuridi.   <TANGUT: 

(Tankut) Savaşlarda, mızrak ve tuğların yanına ya da ucuna takılan ipek kumaş, flama>  ve yene onun 
çevresine Dilek bezleri (Çalmalar) başlaniliyur aynen bir şaman gök-direki gibi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

Tuğ’ların(Gök-direklerin) ucu ki 

sumer’den Baykal Gölü Kıysına  

gibi Şaman Direk’ine ve 

Azerbaycan Tuğ Ucuna gibi ayni 

biçimde Tanrını ve Kutsal Direki 

gösteriyürler. Sumerler’de 

şamanism dini bir ekincilik dinine 

çevirilenden sonra halada bu türk 

şamanik  “Gök Direki” gelenekini 

ve hetta biçimini korunmaları 

ilgincdir. 
Bu Gök-Direkleri 

ki buzulluk-öncesi 

türk şaman 

geleneki olarak 

buzulluk devrani 

geçiyürken 

türklerin genetik 

ve dil ayle kardeşi 

olan Amerikan 

Yerlilerinde ve 

Avro-Asya’da 

önce daşdan 

yapılmış biçimde 

“Göbekli-Tepe” ve 

sonralar deyişik 

biçimlerde 

sumer’de ve türk 

şamanik ve  türk 

müsülman 

toplumlarında 

Direk, TUĞ ya 

Sancak biçiminde 

gözükiyür  ve 

hetta Minarelerde 

türklerde ondan 

alıntılar yapiyur 

böyleki hetta 

şamanın basamak 

yeride orada 3 

sayda halka gibi 

aşağıda gözükiyür. 



 

 

 
Şaman Brass celestial globe (Iran, 1285-6 — the sixth oldest surviving celestial globe) 

Kubbeye Alem (evren)– türk şamanizimi ve sümercede yuvarlak ve ŞAR gibi dir. gök-yüzü de Gübbe biçiminde 

anımsanıyuridi. Bu biçimi bir Yurt’un biçiminden alınmış olmasına inanıyuruz. Bu yuvarlak biçimli ve kübbeli 

Yurt’lar Göbekli-Tepe’ni yaratanların ev biçimide olarak varsayuliyur (arkeolojik kazılara dayanarak). Bu biçim 

evleri biz yene Kur-Araz evleride olarak görüyürüz. 



 

Brass Incensory - With gold and silver embroidered - pirinci Yüzerrik Yandırma kürevi kap bunun üstünde türk 

kosmologyasi ve gök biçimi çekilmiştir. 



P 

  

 

Mesopotamia Möhürü – Akkad devrani  - Bu şekilde yene bir Şaman ve sümer “TUĞ”un görüyürüz ki onun sağ 

elinde (yanında) 8 bucaklı  yıldızlarla ve yuvarlak yıldızlarla düzelmiş bir göksel-hayvan üste duran iskemle-

sandalye  ve  onun üste bir tanrıca oturiyur ve “TUĞ”un sol elinde yene yıldızlarla düzelmiş bir ayrı tanrı bir 

yuvarlak-yıldızlarla düzelmiş göksel-hayvan’nın üste duriyur. Gök-yüz’ünde yene bir iki-başlı kartal duriyur ki oda 

yuvarlak yıldızlarla düzelmiştir.  Burada sümerden sonra nasıl YUVARLAK ÇİZİMİ’nin nasıl göksel-yıldızları 

simgelemesini görüyürüz. 

Bir Siberya’da olan Şaman inanclı türklerin TUĞ-DİREK türü ki soldaki sümer Direk’le ayni benzerliki vardır. 

C. A. Burney 

G. D. SUMMERS A Study of the· Architecture, Pottery and other Mat rial from YANIKTEPE HAFTAVAN VIII and 

related Sites 

 

 

 

YANIK  TEPE ve Kür-Araz 
Uyğarlıkı Günbezlı Evler 

 

 
 

A 
B 

A 

B 

Gök Direki- TUĞ 

 

İKİ BAŞLI  KARTAL 

Sumer’de bu 

kartal Gök-Tanrısı 

olan “AN”ı temsil 

ediyür ve türk 

şamanizminde  iki-

başlı kartal yene 

Gök-Tanrısı  Ülgen 

(Uluğ-An)ı temsil 

ediyür. Türkde ve 

sumerde “AN” gök 

ve gök-tanrısı 

anlamındadır. 

Ay-Para 

sümerde Ay-

Tanrısı  

NANNA’nın 

simgesi dir 

ve yene 

baht-ikbalı 

gösteriyür 



 
 
 
Yaniktepe – 5600-5200 yil önce Yanık Tepe Günbezli yurt-çatırına benzer evler 

 

Yaniktepe – 5600-5200 yil önce Yanık Tepe Günbezli yurt-çatırına benzer evler. yurtların Günbez ve Kubbe biçimi  

türklerde ve Anadolu-Sumer düşüncesinde evrenin yuvarlak biçimli olmasının kökeni olabiler.  



 

obo Tarbagatay – Uyguristan 

Obo – dilek daşlarından yaranmış bir küçük tepe dir ki bir yandan dağı simgeliyür ve bir yandan gökü simgeliyür 

ve gökde türklerde Kubbe-Günbez biçiminde dir. 

 

şaman Arınma töreni. Kızıl. Tıva 

Ağac’dan yaranmış bir Kubbe (obo)...bir yandan Kubbe olunca obiri yandan Kayın-ağacı’nı simgeliyür.  



 

Siberiya’da bir Kayın-ağacı ve bir Obo ve onların önünde iki Bal-bal (Bengü Daş) 

 



Obo Tuva 

 

şaman DURUKU _ TUĞU , Altay Cumhuriyeti  (Kayın Ağacı) 

Böylece başlıkları biz elemlerin başında ve hetta Türbet’lerin başında (Hz. Riza Günbed’inin başında” da 

görüyürüz ki İlhani devranından bu gelek vardır. (Tam orada Nağara Çalmak gibi)  



Bu gök-direkinde değişik basamaklar gözüküyür. Bu 3 basamaklar şamanın göklere üçmakını simgeleiyen 

basamaklar dırlar. 

 

 

Olkhon Adası - Baykal Gölü   - Tuğ duruk (Kayın Ağacı, gök direkleri) ve üstündeki dilek şalları (Şalma’ları) 



 

Helan Mountain in West China's Ningxia Hui ... kurgan ve Piramidler 



 

 Togusken-Karagandı-KAZAKİSTAN- Giritli 1 

 

 Togusken-Karagandı-KAZAKİSTAN- Giritli 1 



 

Togusken-Karagandı-KAZAKİSTAN- Giritli 



 

 

Togusken-Karagandı-KAZAKİSTAN- Giritli 



 

Togusken-Karagandı-KAZAKİSTAN- Giritli 



 

Şaman Obo’su   ve ortasında Gök-dierkleri , Bu Gök-baş’ını simgeliyen OBO 3 basanklı olarak göklerin 3 katını 

gösteriyür. 

 

Gök-beş (Gök günbezin) simgeliyen bir türk OBO’sı ve onun ortasında ki Gök-direkin simgelin tuğ 



 

bir Siberia Ağac’dan yapılan Şaman Obo’su (Gök direklerinden yapılmış bir Gök-günbezi ya Gök-başı) 

 

önde daşdan yapılan bir Obo (Gök-günbezi)... arkada ve obo’nun üstünde bir Gök Diraki (Kayın Ağacı) 



 

bir Obo ve üstündeki iki Kayın Ağacı ki Ala-qapı olmuşlar  



 

bir küçük Obo ve değişik Gök-direkleri 

 

 

Tuva Kurgan-Obo..   Obo ve üstündeki Gök-direki  

 



 

 

YURT Orta Yenisey Kaya Resimlerinde Türk (Yurt)ları ... bu yurtların başında  ve çevresinde Obo’ların Başinde 

olduku gibi Gök-Direkleri gözükiyür. 

   

sumerian homes  

Sol Şekil’de- bir Mesopotamik  Yurt ki orada Gök-direk’leri kubbe’nin başından ve yanlarından çıkmıştır. 

Sağ Şekil’de- bir Şamanik Obo ve onun başında ve çevresinde olan Gök-Direk’leri 

 



 

 

 

 

 

Sol’da Semerken Türküstan ….. Sağ’da  Ardabil  Şeyh-Safiyedin Safavi’nin türbe kubbesi 

 

 



 

TÜRK KOZMOLOJİSİNE  GİRİŞ 
EMEL  ESİN 

 

<Çularda kubbe ve şemsiye( Ç a t ı r )  gök simgeleriydi: E. Biot. 11 . s. 488-89 

Emel Esin> 

 
 

 
Burada azeri-türkce, arabca ŞEMSİYE yerine türkce ÇATIR 
sözcükü işleniliyür ve ayni sözde YURT’a denilir buda yani 
ÇU’lar “Kubbe ve Yurt”u “KÜRESEL-YUVARLAK” biçimde 
biliyürken “EVRENİ’de TOPPUZ-YUVARLAK” saniyurlar. 
 

 

Gök   ve YER-SU  dikotomisinin Türkler  tarafından   ne  şekilde   düşü nüldüğünü 

 ve  bu iki  ilkenin   çeşitli   oluşumlarını  bir  Türkçe  metin 

anlatmaktadır.  Söz   konus u  metin   belki  IX.  yüzyıldan   olu p  kısmen 

Çinceden  çevrilmişti.   Bu   bir  Budizm   metni   olmakla   beraber,   akta racağımız   

kısım  Burkan   {Buda]  dini  kozmolojisiyle  ilgili  değildi;  Çin- 

 
Uygurlar    huei'leri    (aşağı   ruhlar)    'burkan'   olarak     kabul    ediyor    ve shen'lerden (gök  

ruhlar) ayırmıyorlardı, lnscriptions de  VOrkhon, s. xxx/xxxv  (not   ti).   Krş.  G.  Schlegel,  

s.  1 3 0 .  saur  59-75 .  Mani   dinini 

762'de  kabul etlikleri  zaman  Uygurlar, bu 'aşag  ruh' heykellerini yaktılar: a.y.  Mani    

dinini   kabul   eden   bir   Türk,   geçmiş   günahlanndan    tövbe ederken,  artık yefc'lere   

(aşağı ruhlar,  bkz.  Sfovür)  kurban  vermeyeceğine yemin  ederdi:  A.  Von Le  Coq, 

"Türkischc  Manichaica." EDTF,  M, 1 5 . Yeke, içkeh'e  tapanlar: W. Bang vd., "Türkische 

Turfan Texte," vı. satır 1 9 . O. Franke. Geschichte dcs chinesischen Reiches. l. s. 1 4 6 , 1 9 0 . 

Kara-Zieme.  satır 430 .  (Türk Kosmolojisine Giriş – Emel Esin – Sayfa 22)  
 

 

 



Türklerde “YER-SU” ikilemesi (Dikotomi) ve ona bağlı “YİYE”ler 

(ruhlar) buna örnek “EV-YİYESİ” ve “AĞAC-YİYESİ”ne Azerbaycan 

türklerinde islamdan önce ve sonra kurban kesileridi. Bu YER-SU 

ikilemesi KAM inancından sumerde kaliyur ve “ENKİ”= “TAN-KİR”, 

“TAN-YER” ki yer-tanrısı gibi gözükiyür ki hem “tatlı-su tanrısı” dır ve 

hemde “yer-tanrısı” olarak gözükiyür. 

Benim kentim Xalxal’da (Khalkhal) ki Güney-Azerbaycan’da dır “EV-

YİYESİ” bir yilan gibi gözükiyür ki eğer bir evde yilan gözükiyürse onu 

“o evin yiyesi” sanıb öldürmezler ve onla yaşamak zorundadırlar. Eğer 

bu yilani öldürüllerse o eve kötü şeyler olacakına inaniyurlaridi. 

    

     Ancak   Türklerde, kubbe altına gömülen alp cesetlerinin eline kadeh verme geleneği de 

bulunduğundan , sinlerin  elde  tuttuğu  kadeh, cenaze  töreniyle  de  ilgili bir  simge  olabilirdi.     

Seyfe 132 

Nitekim,  Kara-kuş adı  altında   Müşteri  yıldızından   söz  eden  Türkçe   iki  beyit,   bu  

yıldızı zaman  bakımından  bir 'mizan'  {ölçü)   unsuru  olarak  tanıtmaktadır.  Bu beyite   

göre,   yeşil-mavi  renkte    firuzeden   bir   kubbe   gibi   düşünülen gökte, beyaz yeşim  

taşlarına benzetilen yıldızlar arasında  Kara-kuş gezegeni,  gü n ve gecenin mizanını  

düzenlemekteydi: 

 
 

Yarattı  yasıl   çes 

Savurdı  ürûng   kaş 

Tizildi  Kara-kuş 

Tûn-kün  üzeyürkenür.  (Kâşğarî, varak  166.) 
 
 

Ancak  şu  var  ki,  Kâşğarî,  Kara-kuş'un  Türk  illerinde   sabah  gözük tüğünü  

kaydetmekle,  "mizan"  görevini   yıllara  değil,  gündü z  ve  gece nin  dolanımına   

bağlamıştı.
3 6     

(Türk Kosmolojisine Giriş – Emel Esin – Sayfa 47) 

 

Yer 
 
 



Gök kubbenin Ahun (veya Temür)-kazguk etrafındaki paralelin paylaştırılması  

dünyanı n  merkezi   olduğu  kabul  edilen   ve  biri  ortada, dördü  eksenlerde  ve  dörd ü  

köşelerde  olmak   üzere   dokuz  vilayetten oluşmuş sayılan  Çu  iline  de  yansımış  

sayılıyordu.
3 7

(Türk Kosmolojisine Giriş – Emel Esin – Sayfa 47) 

 

 

.    Türkçe    Irk-bitig  denen   yazmalardan    anlaşıldığı    gibi, noktalı ve çizgili ırk 

sistemlerinin ikisi de Türklerde yaygındı. Osmanlı dönemindek i  noktalı    Damgalı  

ırkları
2 2      

da,   Eski   Çin-Türk    ırklarının Ortadoğu  kozmolojisine eklenmiş  bir türü 

olarak  ortaya  çıkacaktı. 

Ûçl û  sekiz  ırfe'ı,  Çin  kozmolojisinde ki  alışılmış   usullerden  birinde dizerek,  her  

birinin  Türk  metinlerine göre  anlamlarının  da  ilave edilmesiyle  aşağıdaki   özdeşliklere 

varılmaktadır. 

G ö k " eski  Türkçe  kok,   veya  tengri, Çince  chum  (t'ien). Sayılan:  ı. 
 

29 

 

 

4     
hidin-tagtın  tengri   kapıgt  (batı- kuzey  arası  gö k  kapısı)  ve  yırgaru,  tün  ortası  

(yuka n  (?), gece   yarısı) tabirleri,  belki   gök   tanrısının  mekânı   sayılan  

 Kutupyıldızı'nın   gece gögündek i  yerine  işaret  ediyordu. Göksel  

cisimleri:   gök  tanrısının mekânı  sayılan  ve   Türkçe  adı  Altun  (veya 

 Temür)-kazguk " olan Kutupyıldızı  ile   Kutupyıldızı'nın   etrafında   

yıl   boyunca  dönerek, 20 evre  ile  takvime  işaret  eden , eski  Türkçe  adıyla  

Yitiken
2 6   

(yedi  hanlar) yıldız  takımı   (Büyükayı);  gö k  zirvesindeki  yönüyle   (yaz   

gündönümü ) Kök-luu   takımının  göğü n zirvesinde   görünüşü.  Unsurları:   göksel   ateş 

(Türkçe bağır feözngû
2 7  

dene n  parlatılmış  bakır  aynayla  yakılan  ateş); 
2 8 

göksel   su  

(madeni  bir  kap  ile  elde  edildiği   rivayet   edilen  ay  usaresi: belki  şebnem) , 
2 9   

yağmur,  bulut,  buz;  maden  ve  mücevherler.  Türkler de  yürûng   kaş   (yıldızlar,  ak  

yeşim   taşındanmış  gibi   resmediliyordu); 

(Türk Kosmolojisine Giriş – Emel Esin – Sayfa 30)  

 



yasıl çeş (gök  kubbe yeşil-gûk firuzeye  benzetilmekteydi); Alton  (veya Temûr)-kazguk  

(Kutupyıldızı)  ilişkisinden,  bu  mücevher  ve  madenle rin   de   gök   unsurları   sayıldığı   

anlaşılmaktadır.   Renkleri:    koy u  kızıl (gökyüzünü n güneyi);  lacivert  ve gö k 

(gökyüzünü n doğusu) ; ak  (gök yüzünün  batısı);   kara  (gökyüzünü n  kuzeyi)  (dört   

yönü n  şemalarının, yönlerin  temsili   renklerinde olduğ u varsayımı   ifade  edilmişti).   

Biçim sel   simgeleri:   som    yuvarlak   haçvari    dört   ok   (Resim  2 ) ;  şemsiye, Türklerde   

hükümdar   otağı,   dag  göl ü  ortasında  toparlak   set,  kubbe; yemiş  ağacı.  Hayvan   

biçimli  şekilleri:
1 0    

yabani   at,  dişleriyle   her  şeyi 

parçalayabilen  efsanevi   at,  alaca   at;  uçan   ejder;  Türklerde,  göğün zirvesinde  gü n  ve  

geceye hâkim  sayılan  Müşteri  (Jüpiter} gezegeninin simgesi    Kara-kuş  (kartal),   

kuzgun,   sıgun-feiyife.   Somut  simgelerden (ata, gökten   kut  alan   hükümdar)   III.  

Bölüm'de,   ayinlerden  ise   IV. Bölüm'de  söz  edilecektir. 

         (Türk Kosmolojisine Giriş – Emel Esin – Sayfa 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sol’da Semerken Türküstan ….. Sağ’da  Ardabil  Şeyh-Safiyedin Safavi’nin türbe kubbesi 

“Movi-Gök Boyası” türklerde ve onla ayni kökden olan sumerlerde de “kutsal-boya” 

saniliyur bunu biz tanrıların Mavi-Gözlü olması ve değişik kutsal şeylerin Laceverd’le ve 



Mavi boyayla yapılmasında görüyürüz. Yene buna örnek olarak “TANRI KAPILARI”nın 

mavi boyada olaması dır ki sonra onu biz BAB-İL’de (bab=kapı ve İL= İLU, ULU) 

görüyürüz. Babil’in adı’da Tanrı-Kapısı olarak biliniyür ve doğrusu onun bir Mavi 

Boyasında Seramik Kapı Girişi oldukunu biliyürüz. 

Bu sumerde TANRI-KAPISI sanılan <ULU’nın-Kapısı= ULU-KAPI= BAB-İL> , tütrklerde 

de vardır ve “ULU-KAPI= ALA-KAPI” gibi Selcuk, İlhani-Moğul, Safavi-Osmalı 

mimarisinde gözükiyür. İstambul ve Türkiye Ala-kapı’ları, Ardabil-Tabriz Ala-kapıları ve 

sonralar Safavi’ler eliyle yapılmış İsfahan Ala-Kapısı bu türk “ALA-API, ULU-KAPI” 

inancından kaynaklaniyur ki sumerde de ayni inancın korunmasını görüyürüz. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

türklerde gök inanci ve gökün biçimini kubbe gibi olması 

 
Şaman Tuva 1900 … şamanın arkasında bir yuvarlak ve kubbeli yurt gözükiyür 

 



Teşüm’den Yurt’a geçişin evrimini üsteki çizimlerle göstermek oluyur.  

Teşum biçimi Amerikan Yerlilerinde de gözükiyür. Bu biçim Siberiya Türkleri içinde de gözükiyür. Teşüm biçimili 

deriden yapılan çatırlar 25000 yil öncede türkler içinde olmalıydır bunca ki Amerikan Yerlileri (sözde kızıl deriler) 

25000 yil önce türklerden ayırılıb önce Bringiya’ya geçib sonra orada 10000 yil Mamut’ları ovlar ken buzulluk 

dönemi bitirken kutubların buzları eriyür ve okiyanus’lar 125 metir üste kalkmaka başliyur. Okuniyanus’lar üste 

yavaş-yavaş kalkarken Mamutların bir bölümü yavaş-yavaş Amerika Kıtasına geçiyür ve onların dalıyca da bu Esgi 

Türklerde mamut ovcusu olarak o kıtaya geçiyür. Okiyanus suları 15000 yil önce tümiyle kalkar ken Bringiya 

yarım kıtası’da tümiyle su altına gediyür ve iki kıtanın bağlantısı kökden kesiliyür ve Siberiya daha Alaska’dan 

ayırılıyur. Böylece bu Amerikan Yerlileri ki türklerle esgi gen kardaşı dırlar onların da bağlantısı daha Siberiya’yla 

kesiliyür. 

Bu 15000 yil bağlantı kesilmesine bakmiyarak onların dili Siberya ve Yenisey türkleriyle bir kökden dır ve gramer 

bakımından da bir dirler. onların dili de eklemeli, dinleri Şamanik, söz kökleride türklerle birdir. Onlarda OBO 

yapiyur ve buda Mekzika’da Piramid’ler yapılmasına aparıb çıkarmıştır. Teşüm Çatırını kullanmakda bu iki 

toplumun bir bağlantısının kanıtlarından dır. 

       

solda :Özbek Yurtu.    ve sağda: Orta Asya Türk Yurtu ki ona değişik kutsal tamğalar eklenmiştir 

 

Bir Orta Asya Türk Yurtu : bu tarihi yurtun alt ve üst bölümünde tamğalı şelitler gibi kötü tinlerden korucu olarak 

kullanılmıştır. Bu yurtların yuvarlak biçimi ki gök kubbesi biçimine anlam veriyür yene onların Kutsal Tamğalı 

Şelitleri ve Tamşaları kullanmak sonradan Türk Mescid’lerinin yapımı ve dekorasiyonunda büyük yeri oluyur. 



 
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi - Türkistan burada türbe üstünde günbez haman gök kubbesini simgeliyür 

 

İstambul – Osmanlı Mescidi – Kubbeler Gök Kubbesi gibi ve minareler Gök Direk’leri gibi. Yuvarlak Gök Kubbesi 

(Gök-başı) ve Gok Direki 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin64LDloHMAhXLHxoKHXC4D7oQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F4797326%2Ftr%2FHoca-Ahmet-Yesevi-T%25C3%25BCrbesi&bvm=bv.119028448,d.d2s&psig=AFQjCNF5P-YAtnN-V8ijrMe7Zsix9SKq1A&ust=1460278175608315


 

Süleymaniye Külliyesi ve Kutsal Deve Kuşu Yumurtaları ve ona benzer camdan yapılmış daşdan ya camdan 

yumurtalar. Bu camdan ve daşdan yapılan yumurtaların mescid’e olması onların bir tür kutsallık simgesi olamsını 

gösteriyür. 

 

SÜLEYMANİYE'NİN BİR SIRR 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ_fvzj4HMAhUKuBoKHbqdDE4QjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.yenidenergenekon.com%2F842-suleymaniyenin-bir-sirri-daha-devekusu-yumurtalari%2F&psig=AFQjCNEWm6JQrSxE7J9RvMFZ4VM9J487jw&ust=1460276338474945


Süleymaniye Külliyes ve Kutsal Deve Kuşu Yumurtaları ve onlara benzer çirağlar 

 

Süleymaniye Külliyes ve Kutsal Deve Kuşu Yumurtaları ve onlara benzer çirağlar 

 

Süleymaniye Külliyes ve Kutsal Deve Kuşu Yumurtaları ve onlara benzer çirağlar 

 



 

Süleymaniye Külliyes ve Kutsal Deve Kuşu Yumurtaları ve onlara benzer çirağlar 

 

Süleymaniye Camii ve deve kuşu yumurtası - serkan özen - Radikal Blog 

Süleymaniye Camii ve deve kuşu yumurtası. Bu yumurtalar esgiden (Sumer ve Mısır döneminden) bir 

gelenek olarak ve türklerde de YUMURTA KUTSALLIKI yaykın olarak bu mescid’de çirakların 

yanında kullanılmıştır. 

http://blog.radikal.com.tr/kultur-ve-sanat/suleymaniye-camii-ve-deve-kusu-yumurtasi-69012


 

 

Samarkand ve Türbeler üste yapılmış EVREN KUBBELERİ bu Kubbeler Azerbaycan yapımı YUMURTA BİÇİMLİ 

olarak yapiliyuridi. Buda Gök-Kubbesi’nin yumurta biçimli olmakına inaniyuridi…Yurt’larında yumurta-biçimli 

olmasi onun kutsal biçimde yapılmasını gösetriyüridi ki onlarda Gök-baş ya Gök-günbez’inin şaman inancında 

kurevi olmasından ileri geliyür. 



 

 

Samarkand ve Türbeler üste yapılmış EVREN KUBBELERİ 

 

   1 2 



 1-Eski Türk İnancı’nda EVREN AĞACI (Kadın Ağacı) ve Kosmologi        

 2-Üsteki  Kramer şerh etdiki  Sümer Kosmologisi 

    

  3- Sümer Kosmology’sinin bir şekili            4- Sümer Kosmologisinin bir şekili 

 

 

 

3 4 



bir türkmen Yurt’ı. Bu Yurt’un bir türü’de Şahsevenler ortasında Alaçıq olrak kullanılıyur. Bu Yurt-Alaçık’larda 

kullanılan OK-UQ  dalları şamanizim inanıncında evren’nin Gök Gübbesinin ortasından Qubbenin ortasına uzanan 

Gök-Direki (Kayın Ağacı) ve çevresınden bu Gök Direkinin dalları olarak simgeleniyür. 

Burada biz Türk Yurt’larının türk kosmolosiyle örtüşün bir yapısı olmasını ve kutsallık daşamısanını görüyürüz. 

Gök Kubbesinin ve Yurt’un biçiminin Yumurta gibi olması ve Yumurta’nın bir Doğuş biçimi olarak kutsal biçim 

olması bu Yuvarlak biçiminin kutsalıkını tamamlayur. Bu yuvarlak biçim yene Gök-günbez’inin kurevi oluşunda 

gösteriyür ki güneş her gün orada Doğu’dan doğuyur ve Batı’da ölüyür ve yene Doğu’dan doğuyur. Birde 

yumurta yuvarlak olarak içinden civcivler doğuliyur bunca KUREVİ olmak doğuşu ve özellikle ölenden sonra 

yeniden doğuşu ve sonsuzluku simgeliyür. 

 

                                 (1)                                                                                   (2)                                                                                    



 

Bir yumurta biçimli Gük-kuppesi (Gök-gümbezi yada Gök-başı) bu biçimde şamanik inancında Gök-direk’inin 

dallarının gök-kubbesinin yanlarından tanrı-kapısına (Çolpan Yıldızına) getdikini görüyürüz.Burada Minare’nin 

biçimi’de bir Gök-direki biçimine benzerliki çok önemli dir. 



 

                                       (1)                                                                                            (2) 

(1)-Gök Kubbesi üzre Kadın Direkine (Gök Direkine) benzer yuvarlak direkleri görüyürüz ki bir büyük gök direkinin 

yan-dallarını simgeliyürler ki çevre dağların ucundan gök kunnesine sarı kalkıyurlar ve Tanrı’nın Kapısı sanılan 

Kutub Yıldızı’na (çolpana) sarı gediyürler . Çolpan yene evrenin kubbesinin ve gök’ün kubbesinin ortası 

sanılıyur(2). bu çevre dallar Gük Gübbesi’nin ucuna sarı gediyürler ki Tanrı’nın Kapısı olarak biliniyür ve yene 

ordan Tanrı’ya çatan Gök-direk’inin ana gövdesi olarak çıkıyur. şamanik evren anlayışında bu inanc tikrarlaniyur.  



 

Bir Ala-Kapı ya Gök-Kapısı inancina dayanarak yapılan bir yapı. Bu yapı “Mehrab”larda da tikrarlanılıyur. 

Bu Ala-qapı dışarıdan bir Gök-kubbesine kutsal girişini gösteriyür . Bu Ala-qapı girişinde biz gök-katlarını üste 

görüyürüz ki gözelce dizilmişler. Aşağıda Orta-Asya , ALA-QAI’sı ki mescid Ala-qapı’ların anası saniliyur. 

 

 



 

Zancan - Sultaniye künbezi ...ve onun yapısından kullanılan yuvarlak kerpişden yaılan direkler ki Yurt’un UQ-

OK’larının işlemi vardır. 



 

Roma - Panteon : bu yapı ehtimal bir Etrusk Yurt çatırından alınmış olmalıdır. Burada bir Yurt’un içeri UQ’u ve 

orta çemberi gözükiyür. bu Yurt biçimi bir Tanrı’lar evi olarak yapılması onun biçiminin kutsal olmasını gösteriyür. 

 



Bir türkmen YURT’u 

 

YANIK  TEPE 
 

 
 

 
 
 

CIRCLE  25 

PHASE <B> 

C. A. Burney 

G. D. SUMMERS A Study of the· Architecture, Pottery and other Mat rial from YANIKTEPE HAFTAVAN VIII and 

related Sites 

5200 – 5600 yil önceden kalan bir Yanık Tepe evi ya Kerpiş’den yapılmış yurtu. Böylece Gök Kubbesi ve Yurt 

biçimli evler Kur-Araz uyğarlıkının evlerinin biçimi dir. 



 

 

Yaniktepe – bir Yurt biçimli Kubbe’ecan  

 

 

MÜSÜLMAN TÜRKLERİN “GÖK-

GÜNBEZLİ” ve “GÖKSEL-KAPLI” 

“KURGAN TÜRBELERİ” 



 

Zencan – Sültaniye :   kubbenin onarım sonrası durumu 

 

Ardabil Azerbaycan – İran- Şeyh Sefiyeddin Türbesi  kubbeleri ...Bu Kubbeler Yurt (ve yumurta) biçimli gök 

kubbesini simgeliyür. Bunlar Şeyh Sefiyeddin ve Şah-İsmail’in ruhunun bu Gök-Kubbelerin üstünde Tanr’ıyla 

kavuşmasını simgeliyür. 



 

Ardabil – Şeyih Safiyeddin Türbesinin içierisinde Çini-Hane adlanan bir Gök-Kubbesi 

Türk Kurgan kelenekinde,  bizlerin ataları (Azerbaycan , Anadolu , Orta Asya’da) Alp’ların basırıkını(türbesini) 

OBO’ların altında yapıb ve çevresine daşlar düzüb onlara KURGAN deyeridiz. Bu ALP’ların (Erkek ve Kadın Alp’lar 

Tebriz kurganları gibi) ölenden sonra sonsuzluka ulaşıldıkına inanarak, onları obiri dünya Xonça-Honça’siyla 

gömüb ve ölen alpla, yaraklar (silahlar), süslenmiş ve kutsallanmış kaplarda yemek ve içmek ,onların yanında  

müçevherler , törenle kanı tökülmeden ve başı kesilmeden kurban olunmuş adak atlar , koç-inekler , ovlanmış 

geyikler yoksa dağ-keçileri ve tosbağalar()gömüliyüridi. onların yeri Tanrı yanında olan Gökler-uçmağı (cenneti) 

idi. Bu Uçmağ (Cennet) Gök-Günbezi’nin gökler katının üstündeyidi ve bu gökler katının üstü Tanrı’nın yeridi. Bu 

Gök-Günbezi’inde olan Uçmağa ve Tanrı’ya ulaşmakiçün üsteki dedikimiz Adak at, koç, geyikler gerekli dir. Ölmüş 

ALP sonsuzlaşmakiçün gerek bu adaklara binib ve Üçmağa ve Tanrı’ya ulaşayidi. Bu üçan At; Geyik; Kurt; Koç’ın 

adı BURAK’idi. (türkler Hz.Muhemmed’in Merac’ını BURAK adlı melek-ata binmesine iananıyurlar)...aynen yene 

buradasunak yemek kapları ve AND içmek bardak ve AYK’ları çok önemleri vardır. 

Bu gök-günbezi ve Gök-katları hapısı ALP’ların kugan’larında şaman OBO’larında simgeleniridi. Türklerin 

müsülman olmakıyla, bunca ki islamda Ölüler tekce kefenle gömülür ve onlarla her tür geyisi, silah, ya süs , yada 

yemek-içmek ve kapları ve haböyle hayvan gömülmiyür, bunca türkler ALP’lar ve KUTSAL ADAM’ları gömerken 

bunların bir ayrı türü olan ve islamlaşan Kurgan-Türbesi türünü yapiyurlar. 



Türkler esgiden büyük ALP’lara ve Hakanların kabrı üste GÖK-GÜNBEZİ ve UÇMAK sanılan, OBO ve PİRAMİD’ler 

yaparken islamdan sonra onu GÖK-GÜNBEZİ olarak kerpişden yapıb ve TÜRBE biçimine getiriyürler tam bir kugan 

gibi. (GÖÜR, GOUR, GÖRAN ve GUR sözüde Kurkan’dan alınmalıdır.) 

Türkler Göksel Sunak Kaplarını basırıkların içinde yok onun üstüne apariyurlar , ALP’ın yarakların ve Silah’ların 

türbenin içinde ve üstüne koyuyurlar ve bunları kutsal bilerek yapdıkları Gök-günbezinin içine yerleştiriyürler. Bu 

konu önce TÜRKÜSTAN’da başlarken sonralar Selcuklu ; İlxanlı ve Sefevi’ler devrani de sürüyür. Aşağıda Şeyx 

Sefiyeddin Ardabili ve Şah İsmail türbesi gibi tanılan, Kurgan yapınsının , Gök-günbezinin içinde, Gök-katlarını 

simgeliyen değişik katlarda bu ALP’ların Sonsuzluka Kavuşmaki’nin Xonçası Kapların , And-bardaklarının ve Sağır 

denilen şerbet kaplarının yeri olarak duvarlarda işlemış dir. 

 

 



 

Müsülman olmuş Kurgan 

Ardabil- Ardabilli Şeyx Sefiyeddin’nin, Kugan’nın Gök-günbez’inin içindeki Gök-katlarını simgeliyen ve orada kusal 

kaplar ve eşyalar koyulan GÖK-KATLAR. 

Bu Gök-katları yene türklerin Yurt’larının günbezinde olan katlarıda simgeliyür. Bu üsteki yarı günbezin altı 

sanılan özü Gök-direkinin yan-dallarını da simgeliyür ki üste gedib Ana Gök-direkine kovuşacaklar. 

nasıl ki gözükiyür burada türklerin inancında bu ölüm honçası kapları ölüler özleriyle göklerde cennete 

götürüyüri di , buniçün onları Alp’larla gömeridiler. İslam’da ölüyle kap , kiyafet ve silah kuylamak(gömmek)  

yasak olunca, onu Gök-baş (Gök-günbezin)  gök-katları ve cennetin simgesi sanılan kubbenin katlarının arasında 

yerleştiriyürler.  



 

Etrusk yurtu ve Gök-gübezi gelenekinden gelen Pantheon’nın içi bir YURT içi gibi ağaçdan dikay OK’ları ve 

şelitden serilen yatay katları simgeliyür. Bu Gök-günbezi yapı aynen yenede Gök-katlarını simgeliyür. Bu 

tapanakın ortasında Tanrıların-tanrısı sanılan Pantheon’ı koyub ve çevre dallarda ayrı tanrıları koyaridilar. 

 

solda: Şeyx Sefiyeddin Kurganı ve onun Gök-direklerin Yan-Dalları sanılan Yarı-Günbezler ki onlarda Gök-

katlarına bölünmüşler her katda Ölülerin Sunak Kutsal Xonça Kapların Yeri duvarlarda ve yarı-günbez’de 

işlenmiştir. sağda:  Pantheon’nın orta Gök-günbezi’ üzre Gök-katları. Bu katlar Duvar-katlarıyla birleşirken 0 

gök-katı oluniyur. 



 



Ardabil – Şeyx Safi Kurgani’nin , (GÖK-BAŞI) Gök-günbezi’ne çatan Gök-direkin yan dallarını simgeliyen Yarım 

Günbez. Bu Yarım-günbezin Gök-katlarının temsini görüyürüz. 

 

 

Musulman olmuş bir Kurgan 

Ardabil – Şeyx Safi Kurgani’nin , (GÖK-BAŞI) Gök-günbezi’ne çatan Gök-direkin yan dallarını simgeliyen Yarım 

Günbez. Bu Yarım-günbezin Gök-katlarının temsini görüyürüz. 

En üste biz Tanrının Kapısı sanılan Çolpan Yıldızını ve Tanrını simgeliyen 8 yanlı (uclu) yıldızı görüyürüz. 

Tanrı, Şex Sefi Kurkanlarının, GÖK-BAŞ ya Gök-günbezilerinin (yada yarım-günbez) ortasında, gök-katlarının 

üstünde, 4 , 6 , 8 , 12 , 16 , 24 yönlü yıldızlarla simgeleniyür.  

Bu Günbez (Gök-baş)de biz kög-katlarını görüyürüz. Bu Gök-katları ortsında biz Kapların, Ayakların (Camların) ve 

ehtimal silahların yeri gözükiyür. Yani türkler islamdan önce ALP’ların ölüsi gömülende onlarla berber silahlar 



(yaraklar) , kaplar , and ayakları ve bardakları ve ...gömüliyüridi ama bu iş islamdan sonra uymlu (gegez) 

olmiyunca onu ilxaniler türbelerin gök-günbezinin gök-katlarını simgeliyen katların ortasında koyaridilar ta ALPlar 

göklerin UÖMAĞ’ına gederken bu kaplarda onla getsin (Şamanizmde bunlar sonsuzlukiçun gerekli olunca) ... 

 

 

 

Bir türk YURTU ve onun Gök-günbezi ve tamğalı Ala-qapı giriş ... bu Tamğalar sonra Mescidler ve türbelerin 

suslanmasında önemli yer duturlar. 



 

Ardabil – Şeyx Safi Kurganı ve onun Gök-baş’ına varmakın Gök-katları. 

Burada gök-kubbesinin katlarında ki uçmağı ve cenneti simgeliyürler , kaplar ve and bardaklarının yeri gözükiyür 

ki bir ALP kendisiyle Uçmağa (Cennte) bengulaşma(ölümsüzleşmek) yerine aparmalıdır . tüm bu şamanizm 

geleneki burada islamlaşmış ve uçmağa ya cennete getmekiçün, alpın cesediyle yer altında gömülmeli şeyler 

islamı bunu yasak bilerek onu cesedin türbesinin günbezine koyurlar ta uçmağa gedirken onlarıda öziyle uçmağa 

daşısın. 



 

 

Ardabil – Şeyx Safi Kurganı’nın değişik yan Gök-baş’ları  



 

 

 

Ardabil – Şeyx Safi Kurganın – esgi şekili ve biçimi 



 

Ardabil - Şeyx Sefi’nin bir yan GÖK-BAŞ’ı (Gök-günbezi) 

 



Ardabil- Şeyx Sefi Kugan’nın , GÖK-BAŞ’ları (Gök-günbezleri)- bu günbezler üste değişik tamğalar var. 

 

Ardabil – Şeyx safi Kurgan’nın içindeki , bir-biri içinde olan iki yarım günbezli yapı. Birinci ve önde olan Yarım-

Günbez’de, Gök-katları istlaktit biçimli yapiyla simgeleniliyür. İkinci ve dalda olan yarım-günbez’de Gök-

direklerini simgeliyen çoklu dal yarım-günbezin ortasına sarı gelib ve TANRI’nın kapısı (Çolpan Yıldızı) tanınan tam 

o ortada birleşiyürler. 

her iki yarım-günbezin duvarları Gök-direkini simgeliyen güller ve yapraklarla bezenmişler. 

 



 

Ardabil – Şeyx Safi Kurganı (Göranı) – Bir Gök-günbezi (Gök-başı) ve onun üstünde değişik tamğalar. Arabca ALLAH هللا 

yazısı ÖZ-Tamğası ya Avşar Öz-Tamğası gibi TANRI’nı simgeliyerek bu Günbezin duvarlarına çizimiş. Gök-BAŞ ya Gök-

Günbezi üzre yene Türklerin Kutsal Tamğaları mavi kerpişleri kullanarak dizilmiştir. Gök-günbezi ; cenneti ve uçmakı 

simgeleiyerek ona varmakiçün ULU-KAPI ya ALA-KAPI’da solda günbezin alt duvarında gözükiyür .  

Bu Gök-baş’ın üstünden SÖNGÜ, TUĞ adlanan bir GÖK-DİREKİ’nin çıktığını görüyürüz. 

Böylece Müsülman Türk Kurgan türbeleri çoklusu İlhanlı ve selcuklu döneminde Azerbaycan’da, İran, Türkiye, İrak, 

Suriyei Balkanlar’da ve özellikle Orta-Asya ve Doğu-Türküstan’da yapılmışlar. 



 



Ardabil – Şeyx Sefi – İslam devri Türk Kurganlarınadan birisi . 

 

Siberya : bir türk YURT yapımı kurulmak zamani. burada bu yurt bir gök-günbezi simgesinide daşiyur. 

 

Bir özbek yurtu: yürük türkler içinde çok zaman tapanak sanılan yurt olmayınca , yurtlar kendileri bir türk tapanak 

sanılıyur. Burada Kapısı bir tür ALA-QAPI ve Gök-Günbezi onun üstü sanılıyur ve onun çevre duvarı üste kutsal sanılan 



geleneksel tamğalar dizilmiştir. duvarın üstünde şamanlıkda tinlerin uçmağa varışını saklıyan çvre-dağlar üçgenler gibi bir 

şelit olarak ora dikilmiştir. 

 

Moğolistan (Altay) :  Burada Gök-günbezi ve uçmağa varmakiçün bir ALA-KAPI’dan geçilmeliz. sonra biz bir OBO görüyürüz 

ki toplumun dilek dağlarıyla yapılmıştır. onun başında bir tuğ var dır, bu tuğ gök-direkini simgeliyür ki yer-altını (ölüler 

dünyasın) göklere ve uçmağa bağlıyur. ölüler bu gök-direki yoluyla uçmağa çatıyurlar ve sonsuzlaşiyurlar. Uçmağ yene 

tanrının yeri dir ve bu ALA-QAPI , OBO (Gök-günbezi)  ve GÖK-DİREKİ , tanrıya ve  göklere kavuşulmakiçün ve orada 

bengüleşib ve ölümsüzleşmekiçün, gerekli dir.  



 



 

ortada Gök-günbezi (ve şamanizmin temel altın dağı) ve çevrede Çevre-dağlar  

Orta OBO ki Gök-günbeze kavuşan Altın-dağı simgelıyur onun üstünde GÖK-DİREKİ vardır ki yer-altı dünyasın, Göklere ve 

Çolpan Yıldızı’na bağlıyur. Çolpan yıldızı uçmağın ve tanrının kapısı dır. Bu temel Gök-direkinin dlları da vardır ki çevre 

dağların başından göklere gedib ve onlarda çolpan yıldızı’na çatıyurlar. Önlülerin tinleri Altın-Dağın ucuyla ve Gök-direkiyle 

Uçmağa ve Tanrıya kavuşurlar. Yene ölülerin tini Çevre dağların ucundan ve oradan çıkan Gök-direkinin dalları yolıyla , 

Çolpan Yıldızı’na varıb ve ordan Uçmağa ve Tanrıya kavuşub sonsuzlaşıb ve bengüleşiyürler. 

 

 

 

 

 

 



 



Çevre dağları ve Gök-günbezin simgeliyen yan OBO’lar ve Orta-Gök-Direkinin dallarını simgeliyen ve bu Çevre-

dağların ucundan çıkan tuğlar ve onlaara başlanan mavi boyalı dilek şalları. 

ELAM 

 

"Ha-tam Tura" (elam) ölkesinde "Dur Untaş" tapınağı. bir TURAN (Elam) ZİGGURATİ 

elam’lılar kendi ölkelerine “Hal-tam-Ti” ya “Ha-tamTura” deyürler ama sumer yazılarında “Elam” ve “Elama” 

geçiyür. Akkad’lar oları “El-am-Tu” ve “El-ami-Tu” ve “El-am-u” yazmışlar. (Ehtimal “TURAN” sözcükü elamlarla 

ilgili ola bunca ki onlar “El-am-Tura” ve “Hal-tam-Ti” adlanılır.) 

Elamlar değişik yerlerle de adlanmışlar bunlardan : Anshan, Marhash, Shimashki, Zabshali, Sherihum, Awan, ve 

ayrıları .  Elam’la ve şimdiki İran’da olan ayrı turani güclerle Sumer ortasında bir sıra rekabet ve sürtüşmeler 

oluyur. Hetta Erbil kentinin adının kökenin bu Kasssi ellerinin bu şeheri sumerde yapılmasından ileri gelmesinden 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608705529154795.1073741845.565674410124574&type=3


konuşulur. Sumer daha çok Awan’lıları Elam adlanırıyuridilar. Kassi adının bir turanik şimdiki İran’da yerleşen 

deşik yerlede görüyürüz ki oda Kafkasiya’dan ve Xezer (Kasbı) denizinin yanından başliyarken Qazvin (Kasbin) ; 

Kaşan (Kassan) Kaşqai (Kas-Kay) ve ona benzer Azbi , Az , Qaz ve … bunlara gerek SUS ya ŞUŞ’larıda katmak. 

Şuş’lar , parslar oralaraı dutarken adlarını “Xuz” olarak yatmişler ve oda “Kas” adının ayrı deyimi olabilir. Buna 

arkeolojik kazıntılarda örnek dir bunca ki Lorustan Tünçlerı’yle  Kas yapıları bir-birine çok benzerli çıkıyur. 

(Pars’lar Sus’ları ve Elam’ları, esgi farsca XUJiya ve sonra XUZ olarak adlandırırlar)Tüm bunlar gösteriyür ki KAS’lar 

bir büyük TURANLI el olmuştur ve hetta bu KAS elinin adını bir KAŞ-ğer (Kas-ger) adında da görüyürüz. Xazer 

adınıda KAS-ER’le ilişgide görmek oluyur ve hetta bunu Viking şeheri AS-GARD’da da görmek oluyur. GER ve 

GERD= KALA sözcükü şimdiki türcede KORUT=Kala sözcükiyle bir kökden olarak “KENT” anlamında da işlenmişdir 

ve bu sözcükü biz KAS’ların olduğu ya köşdüğü yerlerde görebilerüz.  

Buna örnek şimdiki İran’da değişik kenterin adına ek olarak kunnalınan “GERD” eki aynen KAŞ-ĞER deki –ĞER’le 

bir kökden dir ki sümerde de yene aynı söz kökü güzükiyür. 

Sumerlerle esgi Elam ve İran yerlisi turani toplumların rekebet ve sürtüşmeleri esgide çok olmuş ve sumer 

kendiölkelerin ARAN-PUDAN ve elam’lılar kendi ölkelerin Haltam-Ti ya Hatam-Tura adlandiriliridi. Akkad’lar’da 

Elam’ları ; ELAM-TU (ELAM-TUR) adlandıryuridi. Bu Sumer ve İran yerli Turanik’leri rekabeti , yer adıyla olarak 

“Aran-Pudan” ve “Hatam-Tur” rekabeti oluyur. buda sonra tarihde ARAN’la (sumer’le), TURAN’nın (Elam-kassi) 

rekabeti kimi gözükiyür. Sonradan sumerde düşerken bu rekabet Akkad dönemi ve Asur ve Babil devride oluyur 

ve bu rekabet yene geografik yeri adı olarak ARAN-TURAN rekabeti olarak gözükiyür. Hakameniş bu esgi rekabeti 

kullanarak başa geçiyür ve Mesopotamia (Arani) ve yene TURAN’I (Elamı ve Mediya’nı) çökeriyür. Sasni’lerin 

başkenti Tisfon (şimdiki Bağdad’ın yanında) olarak. özlerini Mesopotamia’nın varisi gibi göstererek ARAN’ının 

pardişahi gibi gösterib ve Part’ların yeri olan şimdiki İran’I TURAN olarak bildiriyürler. Bu konu Avesta’da 

gözükiyür TURAN’lılar ve ELAM’lılar daha şeytanileştiriliyür ve onları An-iran taniyurlar ve Ahrimen’nin ve DİV’in 

(Şeytan’nın) cocukları sanılıyurlar. Hakameniş devri ve önemli olarak SASANİ devri tüm mesopotamia savaş 

edebiyati Sasanileşib ve Parsileşib ve hapısı TURAN’a ve PART’lara karşi tehrif oluniyur. bu tehrif olunmuş 

edebiyat üzre islam’dan sonra Firdovsu’nın “ŞAH-NAME”si yaraniyur. 

 



"Ha-tam Tura" (elam) ölkesinde "Dur Untaş" tapınağı. bir TURAN (Elam) ZİGGURATİ 

Bu Ziggurat’lar bir tür Büyük OBO olub ve OBO’lar gibide dilek kerpişleriyle çoklu dileki adamlar eliyle yapiliyür ve 

bir tür YAPAY ŞAMANİK ALTIN-DAĞ ve yene “GÖK-BAŞ” ya “GÖK-GÜNBEZİ” sanılyurlar. Bu Elam ve Turan 

Zigguratları 4 yönlü olub ve Dur Untaş piramidi 5 basamaklı dır tam esgi Kazakistan basamaklı 4 yönlü piramidleri 

ve şimdi ki Orta-Asya’a olan 4 yönlü ve basamaklı türk-şaman piramid OBO’ları gibi. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608705529154795.1073741845.565674410124574&type=3


 

"Ha-tam Tura" (elam) ölkesinde "Dur Untaş" tapınağı. bir TURAN (Elam) ZİGGURATİ  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608705529154795.1073741845.565674410124574&type=3


Bu Ziggurat önünde tapanaka girmekden önce arınmakiçün bir OT yerı. Şamanik inancda ve şimdi türk gelenekinde 

olan gibi bir yere ve yeni yile girmeden önce otla arınmak (alazlanmak) grekiyür. Bu türk-şamanik gelenekin ELAM’lar 

ortasında da oldukunu görüyürüz. 

 

 

“DUR UNTAŞ” zigguratının bir maketi. Burada Kazakistan Esgi Piramid-Obo’si gibi 5 katlı dır. 



 

“DUR UNTAŞ” ziggurat’ından kullanılan kerpişlerin bir bölümü yazılı dır. Bu yazılar gösteriyür ki bu kerpişler 

değişik kişiler yanından dilek sunakı olarark yapılıb ve bu tapanaka sunulub ve olasaklıkla onlar özleride bu 

kerpişleri duvarlarda işlemekde katılımları olmuşdur.   



 
Elam Detail of the brickwork at Chogha Zanbil near Susa, iran, with cuinform engraving. 

bir ayrı yazılı elam kerpi. 

 

İran- Şuş- Çoğa Zenbil- Elam Ziggurat’i - Burasi Ziggurat’ın duvarındaki bir DİLEKLE yazılı kerpiş. Bu yazılı Dilek 
Kerpişlerinden 88 tanesi bu duvarın yapısının üstünde tapılmıştır. Bu yazılar değişik kişilerinin “Dileklerini” ve 
dilekçilerin “Adlarını” gösteriyür. Ve çok açıkca bu Zigguratların bir “Dilek Kerpişlerle Yapılmış Düzenli Oba” 
oldukun betümleyür. Bu aynen gösteriyür ki nasıl bu Türklerle kardeş halk ayni türk şaman törenin devam 



ettirmiştir ve nasıl Pir Abbas’la ayni  dini töreni yerine yetirmişler. yene biz dünyanın en esgi piramidi sanılar 
kazak piramidlarinin süreklikini burada görüyürüz. 

 

 

Kazakistan 

 
Amangelgi - Kostanay – KAZAKİSTAN 



 Bu bir yuvarlak Kazakistan OBO’sı dır. OBO’lar şimdiye ibi Khalkhal ve Güney Azerbaycan’nın kentlerinde de yapılıyuridi. 

Khalkhal’da onlara Ocak-Kuran’da deniliri di. Bu OBO’lardan biriside Hero-Seyid Deniar yolunda Kazan-daşın etekinde yer-

aliyuridi. Bu Ocak-quran adlanan OBO’nın yanında bir kutsal Tek-Ağac’da varidi ve bu Yemişam türlü ağaca dilek bezleri 

başlanalırıydı. Ocak-Kuran OBO’sında Seyid-ennyar’a dileke (Ziyarete) giden ler durub ve daşları bir-biri üste kalıyarak 

dilek dutarıdılar sonra bir bölüm yol gider ken, bir Yemişan Ağacı’na dilek bezlerini bailarıydılar. Seydannyar’da türbe’ni 

(Kurgan’ı) ziyaret edenden sonra Yemek ve İçmek-Sunakı veriliridi tam islam’dan önce esgi Kurgan’ların ve Balbal’ların 

önünde verilen sunaklar gibi. çok zaman bu sunak bir Koç Adakı olabiliyüridi ki onu tam kurkanlar gibi Seyddanniyar’ın 

çevresine 1 ya 3 kez Soldan-Sağa ve saat dönümünün tersine döndürüyürken(dolandırıyurken), sonra bu adaklar kesılıb ve 

sonra paylanılıyuridi. Bu tören yene aynen (onca) Khalkhal’ın İmamzadeleri ve Ocak’larında (Kurganlarında) tekrar 

oluniyurdi. Buna örnek Xımıs’da Dikili Daş bölgesinde Kurgan-Türbesi ve OBO’lar varıydı. Kalak Kurgan-Türbesi’inde de 

OBO’lar ve Tek-Ağac’lar varıydı ve bu tüm Xalxal’da gözükmekdey dı. 

Kazakistan’da bu OBO’lar bir şamanik gelenek olarak Dilek Daşları Yığıntısıyla yüz-yillerce bouyu yapılmıştır. 

 

 



 

http://www.archaeology.org/news/4772-160818-kazakhstan-bronze-age-mausoleum 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3741937/Scientists-discover-known-pyramid-Kazakhstan-structure-

built-1-000-years-Egypt-s-similar-tomb-Djoser.html 

Kazakistan – Karaganda – Şet -  Bu tünc dönemi Piramid Mısır piramidlerinden 1000 yil önce yapılmıştır. Doğrusu bu bir 

Dört-Yönlu ve basamaklı mezar(basırık) OBO’sıdır ki ayrı OBO’lar gibi buda,Alyın-dağı ve onla Gök-başını(Gök-günbezini) 

şimgeliyür. Bu piramid biçimli Kurgan Obo’sı , şimdi Çin’de yer alan tarihi Uyğur’ların değişik piramid biçimli OBO’larına öncülük 

ediyür. sonradan böylece OBO’lardan çoklusu Uyğurustanda ve Türk; Muğul ve Munçuk imperaturlar devrani yaılacak dır. 

Bunların bir bölümü Gün-tapanıkı gibi adlandırmaka çalışiyurlar ama doğrusu onlar OBO’dırlar. 

http://www.archaeology.org/news/4772-160818-kazakhstan-bronze-age-mausoleum
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3741937/Scientists-discover-known-pyramid-Kazakhstan-structure-built-1-000-years-Egypt-s-similar-tomb-Djoser.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3741937/Scientists-discover-known-pyramid-Kazakhstan-structure-built-1-000-years-Egypt-s-similar-tomb-Djoser.html


 

Solda: Kazakistan – Karaganda – Şet – Saryarke –Tanlda İrmakı Kıyıları-  burada tünc çağı bir 

piramid biçimli OBO’nı görüyürüz ki bir yerli hakanın Kurganı üzre yapılmıştır. Bu OBO 5 basamaklı 

(Katlı) ve 7 mt onun genişliki dir. onun çevresinde değişik devranlara ayit 27 ayrı yapı’da gözükmek de 

dir. Bura bir geniş basırık’ın(mezrlıkın) orta yapısı sanılıyur. olasaka burada değişik törenler yapılarımış 

bunca bu törenlerle bağlı süslemeler yapılmıştır. 

Sağda : Mısır – Djoser(Coser) Piramidi – 2700 yil D.Ö. 

 

 

 

 

 

 



UYĞUR ve DOĞU TÜRKÜSTAN 
OBO’LARI (PİRAMİDLERİ) 

 

http://www.euronews.com/2017/06/22/china-ancient-sun-altar 

Doğu Türküstan- Uyğur Özerk Bölkesi – Tanrı Dağları etekinde Bayanbulak Çemenliki –  
3000 yillik bir OBO, ki daşlardan ve toprakdan yapılmıştır.  
bunu Çin’lı arkeologlar “Gün-Sunakı” olarak tanıtıyurlar. Onlar GÜN’e tapanmakı bir Çin inanci olarak biliyür ki 

esgi çağlarda Çin’de uykulanmış tır. Yüzler yil öncesi Gün Sunak’ları yüz yiller önce de Pekin’de 
yapılmıştır.  

Bunu görünce Çin’lilerin nasıl Uyğur Piramid’lerine ve OBO’larına bir Çin kökenli destan cürlemekleri gözükiyür. 
Ama bu OBO’ların en esgilerden ve en azı 25000 yil önce türkler ve kızıderilerin ataları ortasında 
yaykın olub ve onlarla beraber 4 kıtaya yayılmıştır. 

 

Bu Gök-günbezi (Gök-baş) uyğur OBO’sı Kazak ve Elam Zigguratları’nın yuvarlak benzeridir. Uyğurlarda da 
Piramid benzer 4 yönlü büyük OBO’lar hakanlaricün yapılmıştır buna örnek Ak-Piramid dır. 

http://www.euronews.com/2017/06/22/china-ancient-sun-altar


 

Doğu Türküstan- Uyğur Özerk Bölkesi – Tanrı Dağları etekinde Bayanbulak Çemenliki –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UYĞUR 

 

Uyğur – İslam devrinin bir tarihi Kabristanı (Basırıkı). 

üsteki tarihi Uyğur Basırıkı , Kurgan Basırıklarının bir tür islamileşmiş türü dür. Burada biz iki tür türk-şamanlık OBO’larını 

kabır üstünde oldukunu görüyürüz: 1- Gök-baş ve Gök-günbezi yuvarlak ve Yumurta Biçimlı OBO. 2- 4 yönlü ve 

piramid biçimli yene Gök-günbez biçimlı OBO. Uyğurların esgi tarihden Hakanlara yapılan Yuvarlak ve 4 Yönlü-

piramid biçimli OBO’ları böylece islami basırıklarında da sürüldükünü görüyürüz. 

Uyğurların gömülmesi, esgiden Kurgan gelenekine uyğun olarak yapılıyuridi. 



Doğu Türküstan’da Kurgan töreniyle gömülen şimdiki müsülman Uyğurlar. 

Türkiye’de yaşayan ve kökü Uyğur türklerinden olan Sayın Hamid Gök-türk bana böyle söyledi. Doğu Türküstan yani 

Uyğur’da bizim ve atamınız çağı ölüleri iki töreli yere gömüyürüz. Önce ilünü bir tarlaya götürüb ve onun canın 

üste kılıc ve silah koyarak namaz kılıb ve tören yapıyuruz ve sonra bu canı kabristan’a(basırık’a) götürüb ve orada 

kılıcsız ve yaraksız bir namaz kılıb tören yapıyuruz. Sonra biz ölünü gömerken hapımız dilek olarak kazmayla onun 

üstüne sırayla toprak döküyürüz ve oböyle çok toprak töküyürüz ki çok zaman 4 metir yükseklide bir tepeye 

çönüşiyür. o yene artırdı ki ölünü tarlaya aparanda değişik yakınlar içinde kendi tarlalarına ölünü aparıb ve onu 

kılınclı ve yaraklaı(silahlı) törenin yapmakda büyük rekbet gediyür bunca ki bu tören hankı tarlada ypılıyursa 

onun tarlası kutsanıb ve onlara bereket ve baht yüz koyacak dır. 

Hamid Göktürk’ün dediki bu söz bizlerde de oluyur yanı ölü-gömmesınde bizlerde de ölünün gömülmesinde bir dilek 

olarak toplumsal toprak döküliyür ve kazmayla 3 kazma toprak atandan sonra kazma yere atılıyur ve sırada olan 

kişi o kazmani yerden alıb oda 3 ya 0 kazma toprak ölünün kabrine döküyür. Bu törende kazma elden ele 

verilmez bunca ki bu iş uğrusuzluk getirer, buca o yere burakılar ve sırada ola kişide onu yerden götürer. Bizlerde 

de ölü gömmeke katılım kişiye uğur getirmekine inanılır. Bu katılımın uğurlu olmasına inanc ve Toprak Tökmek ve 

OBO’ya daşkalamasının uğur getirmek inancı oraya aparıb çıkarmıştır ki büyük ALP’lar ve Hakan’ların gömekine 

binlerce yada onbinlerce kişi katıla ve onlara OBO’lı Kurganlar ve yada 4 yölü OBO’lar ya piramidler yapıla. Bu 

gelenek şimdi de bir az değişik olarak türkler içinde sürüyür. 

 

 

 

 



 

Uyğur – 4 uyğur mezarı ki islamlaşmış Kurgan’a benziyürler. Kurgan üste Gök-günbezin simgeliyen OBO; burada 

kerpişle yapılmış Gök-günbezi biçiminde gözükiyür. Gök-günbezi üstünde olan Gök-Direki’de burada bir Topalak 

Tuğ olarak günbezin başında yerleştirilmiş dir. Çolpan Yıldızı’ndan geçib tanrıya ve uçmaka çatan gök-direki 

burada ölen kişinin uçmaka(cennete) varmakını gösterib ve simgeliyür. 

 

 



 

Kashgar: bir esgi Uyğur mezarlıkı …Burada islama uyğun duruma getirilmiş Kurganların üstündeki OBO’ların 

Yuvarlak biçimli ve 4 yönlü pyramid biçimli  Gök-günbezleri gözükiyür. 

 



Uyğur. Bir bölüm türbeler ki burada Gök-günbezi kurganın benzer mezarın üstündeki obanın üstüne koyulmuş 

dır. Bu Türbelerin içeri odalarında Günbezin iç bölümünde sonralar Gök-katları simgeleinyür. 

 

Uyğur- Bir tarihi basırık (türbeler mezarlıkı) – Burada biz iki tür basırık(türbe) üstü OBO ya Gök-günbez’lerini (Gök-başlarını) 

görüyürüz . 1- Yuvarlak evreni simgeliyen OBO(Gök-günbezi). 2- 4 yönlü 2 basamaklı piramidal evren simgesi OBO ya Gök-günbezi. 



 

Uyğur– şimdiki uyğur türbeleri ki OBO tepecikleri gibi yapılıyur ve onun üstüne ve çevrelerine bir Gök-direki simgesi dikiliyür. 



 

Uyğur– bir Basırık ve Türleri– türbelerin üstünde Kurgan’dan gelen Yuvarlak ve 4 yönlü pyramid biçimli OBO Gök-günbezleri. 

 



Yoksul Uyğur’lar türbesi üste toprak’dan OBO yapıb, küçük korucu çevrelerinde koyub ve onun üstünde kaç 

TUTAM koç yünü(tüyü) koyuyurlar. Kurgan’da ALP’ın uçmaka varmakiçün At ya Koç Sunakını kesilmeden ve kanı 

tökülmeden kuban edib ve ölüyle gömerken burada islamda buna imkan olmamasına göre onun yününı TUTAMIN 

yada atın kuyruğunun tutamını Gök-günbezinin üstüne koyuyurlar. Türkmenlerde bu kurbanların böynuzların 

Gök-direkinin üstüne koyub ve türbe’nin başına koyuyurlar. 

 

Yarkand-tumbas 

Uyğur – Yarkend -  Uyğur Türbeleri : Bu türbeler(İslami Kurganlar) üstünde 4 yönlü pyramid biçiminde OBO’lar 

Gök-günbezinin simgesi gibi uapılmıştır. Bu pyramidal OBO’ları biz esgi Uyğur hakanları türbeleri üstünde de 

Büyük Piramid’ler olarak görüyürüz. türk şaman inancının kosmolojisinde ve evren-yapısında Gök-günbezinin 

ortasına Gök-direki çatıyur ama bu Gök-direkinin yan dalları Çevre-dağların başından gök-günbezinin başında 

olan uçmaka çatıb ve ana gök-direkine kovuşiyurlar. 

Bu mezarların üstünde koyulan 4 yönlü piramidal daş OBO ki Gök-günbezini simgeleyür onun üstünde olan Gök-

direklerinin yan dallarının görüyürüz ki uçmaka (cennete) sarı göke sarı kalkıyurlar. Bu OBO’lar 3 basamaklı 

pyramid biçimli OBO’lar gibi yapılmışlar. 

 



 

Uyğur – Karaköl – Pakistan sınırı- Burada Kurgan’dan alınmış islam türbesi. Gök-günbezi türbe üste yapılmış bir 4 

yölü basamak üstünde yapılmıştır. solda bir küçük basamaklı 4 yönlü OBO gözükiyür. 

 



Uyğur - ZHOU silsiesi- İslam Öncesi bir OBO ki bir uyğur yuvarlak türbe OBO’larında benziyür.Burası bir Kurgan 

olabilir. Doğu Türküstan’da İslam öncesi Türk hakanlarının kurganları türk şaman inancına uyğun olarak Yuvarlak 

Günbez yada 4 yönlü oboblar biçimde yapılıyur.  

 

 

Kashghar old Uyghur tombs  

Uyğur- Kaşğar- Uyğurların (Kurgan biçiminden alınan) müsülman uyğurların esgi türbeleri : Burada biz şaman 

evren anlayışına ve uçmaka (cennete) ve sonsuzluka kavuşmakda önemlı yer alan ve Kurganların üstünde 

simgesel olarak yapılan “Gök-başı” ya “Gök-günbezi(kubbesi)” görüyürüz. Bu GÖK-KUBBE’leri eslinde daş ve 

toprak kalıyarak OBO gibi yapılıyurlar . Bu OBO’lar kutsal ve Gök-küppe’sinin yer yüzü parçası sanılarak, tanrı ve 

ulu-babaların tiniyle ilişgiye geçmekde bir arac gibi kullanılıyur. OBO’lar Uyğur hakan kurganları üste yuvarlak 

Gök-kubbesi gibi yoksa 4 yönlü piramid biçimli yapılıyuridi. İslamdan sonra yapılan bu Uyğur Türbelerde yene bu 

ALP ve Hakan Kurgan OBO-Kubbe biçimlerini korumuşdır.  



Üsteki Kaşğar’ın müsülman uyğur türbeleri üste, Gök-Kubbelerin, YUVARLAK BİÇİMLİ ve 4 YÖNLÜ PİRAMİD 

biçimli olarak görüyürüz. Bu türbeler(kurganlar) Uyğurların, genetik bakımından geçmiş uyğur piramidlerinde 

tapılan mummiyayların torunları oldukunun yanında; onların töresel ve uyğarlık bakımından da Kurgan 

törelerinin ve uyğarlıkını sürdürdüklerinin göstergesi dir. 

 

Hoja (Kashgar) 

Kaşğar da olan HOJA türbesinde (Kurgan’ınında) biz esgi Kurganlarda ALP’ların ölüleriyle gömülen and-kedehleri 

ve kıtsal kapları , burada duvarlarda yerleşiyür bunca ki islamda ölüyle her tür şey ya hayvan gömülmesi yasak 

sılıyur. Bunca türklerde bunları kabirin içine yok onun üstüne koyulmuştur. Şimdide bir bölüm Alevi türkmenler 

ölünü gömende onun kabiri üste su kapları ve bardaklar koyuyurlar. 

Ardabil’de olan Şeyx Sefi türbesinde (kurganında) da Orta-Asya , Uyğurlar ve Türkmenler gibi kaplar ve bardaklar 

Gök-kubbesi’nin düvarlarında yerleştirilmişdir. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2oDHmoHMAhWBBBoKHdCgCM4QjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.brixcms.org%2FHoja%2B%28Kashgar&bvm=bv.119028448,d.d2s&psig=AFQjCNHf-YXsFTTjka3Y09PrYkz_35hwww&ust=1460278414331632


GÖK-DİREKLERİ 

 

Gök-direkleri kutsallıkı sumer ve türklerde 

Bir sümer gök-direki kutsal teke’nın yanında bu inancın eşiti türk şamanizminde de gözükiyür onunda nedeni 

sümer inancının şamanlıkdan gelmesi dir . 

 



 

Uyğur- Türbesi (islamı Kurganı) : 

Uyğur ve müsülman türk türbelerinde yene kurgan’lar gibi türbenin üstüne bir Gök-baş OBO’sı yapılıyur ve türk 

evren yapısı düşüncesine uyğun bu kurgan’nın ÇEVRE-DAĞLARI simgeliyen daşdan yada ağaçdan barmaklık 

korucu yapılar yapılıyur. Türk evren düşüncesinde olan Gök-baş OBO’nın ortasından (Altın-dağ olarak) ana Gök-

direki çıkıb ve Gök-katlarında uçmağa gidib çatıyur. ve çevre-dağların başından bu Gök-direkinin dalları çıkıyur , 

Gök-köppesine yapışık olarak oda Köppenin başına çatıb oradan ana-Gök-direki’yle Uçmağa çatıyur. Bu islami 

kurgan sanılan türbe’nin çevre-dağları sanılan ağacdan barmaklıklara inanclı adamlar Gök-direkinin dalları 

simgesi olarak AĞAC DALLARI saçmışlar ve ona dilek Şallları (Şalma-Çalma) bağlamışlar. esgilerde bu ağaclar ki bir 

tür tuğ sanılıyurlar üstlerine sunak at’ların kuyruk tuyleri , ya koç’un tüyleri bağlanılıyuridi. sonra Şahsevenlerde 

ve Kaşkaylar ortasında bu tüyleri boyalı KOTAZ gibi süsleyüb ve YURT’ların çevre ve başına korucu olarak 

takarıydılar. 

Bu boyalı bez parçaların her birisi bir kişinin yürek dileki dir ve bu Kurgan bu dileklerı öz çevresine toplamıştır. 

Tanrı dileklerin uğurlulukla onaylasın !!!. 



 

At the Tomb of Imam Asim | Uyghur 

Uyğur – İmam Asim’ın Kurgan’I … burada da Gök-direkleri Dalları öylece ona takılmış dilek bez-parçaları 

gözükiyürler. Bu Gök-direk’leri gök-katlarında Uçmaka, haböyle orada Tanrı’ya ulaşiyurken, arınmış yüreklerin 

dileklerin Tanrı’ya çattırıyur, böylece  dilek onay görebiliyür. Bu dilekler unaylanmakiçün gerek doğru Gök-

direk’ine Şalma bezi bağlana ve Doğru Gök-Direk’I de Kutsal Alp’ların Kurgan’larında haböyle Kutsal dağların 

OBO’larının üstünde yapılan Gök-direkleri dirler. 

Türbet’lerin kutsallıkı türk-müsülmanlarda buradan kaynaklanıyur. Bu bin-yillerce Türbe-Kurgan kutsallıkı 

türklerde sürüyürken ve islam’ın sünni ve şiyeleri bunu Kabul ederken yeni yaranmış Vahabi firkesi bu binyillerce 

kusallıka (Yer Kutsallıkına ve Kurgan Kutsallıkına) karşı çıkıyur ve onu yasaklıyur. 

İamam Asim Kurgan’nında bir bölüm uyğrular Horuz yoksa Koç adakı sunarlar. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi15frul4HMAhXLPxoKHc0VDYwQjhwIBQ&url=https%3A%2F%2Fuyghuramerican.org%2Farticle%2Ftomb-imam-asim.html&bvm=bv.119028448,d.d2s&psig=AFQjCNHf-YXsFTTjka3Y09PrYkz_35hwww&ust=1460278414331632


  

the mazar (tomb) of Imam Asim, a family group of Uyghurs arrived with a chicken for sacrifice 

solda : İmam Asim Türbesi (islami Kurganı) olarak orada olan dilekli uyğurlar dua ederek ve dilek dutarak 

duruyurlar. Bu dileklilerin kimisi dilek sunakı olarak HORUZ getirmiştir ki orada kurban ede. 

sağda: Türkiye Denizli- bir basırık(mezar) başında Gök-direk biçimli direkler. Bu direkler Orta-Asya ve İran’türkleri 

olan bölgelerde kullanıtıyur. Türkmenistan’da bu Gök-direkleri üste sunak koçların Böynuzları takılıyur , böylece 

ölen kişinin uçmağa (cennte) varmakı simgeleniliyür. 

 

 



 

Uyğur Mumuyaylarının Gök-Direkleri 

 

http://www.nytimes.com/2010/03/16/science/16archeo.html?pagewanted=all&_r=0 

Uyğur – Tarım- Lolan Çölü – Mumuyalar tapılan türbeler. 

Uyğur mumuyaylarının en esgileri 4200 yil öceye dayanmakından söz gidiyür. Bu mumuyayların genleri şimdi ki 

uyğurlarla örtüşiyurken birde güney kafkaz gen benzerlikini gösteriyür oda azerbaycan genlerile örtüşiyür. 

Uyğurların bir göçle 4500-5000 yil önce ekiçilik göçmenleri olarak yaşıl-aypara ekinçilik göçmenlerinden söz 

gidiyür. Bu göçmenler Doğu Türkistan’I , Moğulustan’da ve Mençurya’da ekinçiliki yaykınlaştırıyur. Sonralar 

ekinçilik buradan Çin’nin Güney’ne sıçrayur ki Han’ların ana-vetenı sanılıyur. Sonralar Han’lar ekinçiliki 

öğrenirken Orta Çine genişleyüb ve 2000 yil önce onların ilkinleri Doğu Türküstan’la ilişgiye geçiyür. 

Tüm türklerde gözükiyürken, Uyğur Mumuyay türbelerinde de Gök-Direkleri kullanılıyur. Bu türbe Gök-Direkleri 

şimdiki uyğur mezar gök-direkleri gibi ama daha büyük direkler dirler. Şimdiki uyğurlar daha küçük Gök-Direkleri 

dikeltiyür. ama buna bakmiyarak değişik uyğur türbelerinde de Büyük Gök-Direk’leri gözükiyür böyleki onun 

başına varmakıyçün merdivan kullanılıyur. 

http://www.nytimes.com/2010/03/16/science/16archeo.html?pagewanted=all&_r=0


 

Uyğur- bir uca gök-direki ki Lolan gök-direklerinin bir tür şimdiki örneki dir. 

 

Tarım’da tapılan bir çoçuk mumyay ki onların türbesi üzre Gök-direkleri dikilmişidi. Bu mumiyay’ların genleri 

şimdiki uyğurlarla örtüşiyür ama Çin kaynakları bunu siyasi nedenlerle bildirmekden imtina ediyür.  



 

Tarım – bir Uyğur mumuyayı bu mumuyayların türbesi tahta tabutlar içinde yapılmış ve başları üstünde Gök-

Direkleri dikilmiştir. Bu mumıyaylar gen bakımından şimdiki uyğurlarla üst-üste düşiyür. Bu gen yene Güney-

Kafkaz geni gibi anladılan ve azerbaycan’lılarda da gözüken genlede üst-üste düşiyür. 



 

 

Uyğur – Tarım Mumuyayna takılmış bir Ölüm maskesi. Bu maske gösteriyür nasıl uyğruların genetik bakımından 

mumuyalarla örtüşiyür yene bu benzeme yüz-biçiminde de gözükiyür. 



 

 

İran-Azerbaycan-Ardabil-Xalxal – Karkara adıyla tanılan bir Gök-direki ve altda bir Uyğur Gök-direki 

 



 

 

Uyğur : iki Gök-Direkli uyğur türbeti 

 



 

Uyğur : Gök-Direkli uyğur türbeleri . Bu Gök-direkleri Tarım Mumyay’laın mezarları başında dikilen Gök-

Direkleri gibi uca dırlar.  

 



 

Uyğur – Bir uyğur Türbesi ve onun başında dikilen Gök-direkleri. bu gök-direkleri çok uca ve üstlerine 

ŞALMA(ÇALMA) gibi tanınan değişikdilek  bez-parçaları bağlanmıştır. Bu Gök-Direklerinin UCA olması onların 

Tarım Mumuyayları yanında dikilen uca Gök-direklerine benziyür. 



 

Uyğur – Bir Uyğur Türbesi ve onun içinden ve çevresinden çıkmış değişik Gök-Direkleri. Bu gök-direklerine dilek 

Şalmaları(bez parçaları) başlanmıştır. 



 

Uyğur- Mezar başlarında Gök-Direkleri  

 

Uyğur – iki mezar çevresi korucu parmaklıklar ve onun başında Gök-Direkleri 

 



 

Uyğur : Uyğur türbeleri , Türbe üste küçük toprak OBO’ları ve çevrelerinde kutsal Çevre-Dağların simgeliyen ve onun 

üstündeki Gök-Direkin yan-dalları ağaçından parmaklılar gibi yapılmıştır. Bu kabırın başında Gök-Direki de dikilmiştir. 

 

Uyğur – türbeler ve ağaçlar 



 



 

Helan Mountain in West China's Ningxia Hui ...   

UYğurlardan alınan bir Kurgan OBO’sı ki Gök-başini (Gök-kübbesini) simgeliyür. 

 

Pilgrims worshipping the tree planted by Mahmud Kashgari, located near his mausoleum (mazar) 

Mahmud Kaşğarlı Türbesinin yanında biyük ağaçlar Gök-Direkleri gibi kullanılmakda olmasını görüyürüz. 
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OBO-KUBBE ve MİNARELERİN BAĞINDA  

GÖK-DİREKLERİ ya TUĞLAR 
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İran- Maşhad – İmam Riza’nın türbesinin kubbesi ki bir İlhani yapı olarak Gök-direkleri olur Gök-Kubbesi üzre 

olursa yene Gök-Direki sanılan minareler üste TUĞ gibi gözükiyür. 



 

Maşhad – İmam Riza’nın türbesinin kubbesi  ütündeki Gök-direki ütüne takılmış bir bayrak 



 

Ardabil : Şeyx-Safi  Türbesi (Kurgani): Bu Kubbeler heresi bir Kurgan Üste olan OBO’lar gibi sanılıyur ki oda 

Gök-Kubbesinin bir simgesi dir. Gök-Kubbesinin başından Gök-Direki üste gidib ve Gök-katlarında Tanrıya ve 

Uçmak’a(Cennet’e) çatuyur. Burada Kubbelerin üstündeki TUĞ’lar GÖK-DİREK’lerini simgeliyürler. 

Ardabil ve tüm Azerbaycan’da TUĞ’lar kutsal sanılıb ve Meherem ayı boyu ve yıl boyu halk onlara dilek 

yapıyurlar. Bu Gök-Kubbelerinin üstünde değışık TAMĞA’lar işlenmıştır. Bu tamşaların demek olar hapısı türk 

tokularında ve türk trihinde bin yiller önceden gelen ve babalardan kalan bir uyğarlık mirası dırlar. 



 

Ardabil : Şeyx-Safi  Türbesi (Kurganı) 

Kurgan’lardan ve islam öncesi ALP’lara tapınmakdan kalan töre sel dilek yapmak, buraya getirib çıkarmıştır ki 

Şeyx-Sefi ve Molavi gibi değişik kutsal adamların türbeleri bir tür Kurgan gibi yapılsın. Burdan Şeyix Sefi’nin 

içinde olan değişik Kuganlar(Türbeler) yer alıyur. her Kurgan’nın üste geleneksel OBO, burada kerpişle Gök-

günbezi gibi yapılmış ve onun duvarlarında And-kdehleri ve And-kapları ve Kutsal-Kaplar yerleştirilmişdir. 

Göke vramakiçün Ala-Kapı’lar burada çok görkemlı biçimde yapılmıştır.  

 



 

Samarkand- Samarkand’da Hakan Teymurhan’nın önerisi olarak değişik Gök-Kubbeleri ve Ala-Kapı’lar 

yapılmıştırdır.  

 



 

Samarkand-  

Burada biz çök görkemli Gök-kubbesini görüyürüz ki onun üstünde Gök-Direk’inin yan-dalları Gök-Kubbesinin 

üstüne yapışarak Kubbenin başına sarı çıkyur. Tüm bu yapılar değişik türk tamğalarıyla bezenmıştır ki hapısı 

kutsal anlam daşiyurlar. 

Gök-Kubbesi’nin başında yene Gök-Direki ve Gök-Kubbesi simgeleri birleşirerek bir Yurt-Ortası KOTAZ gibi 

yuvarlak olarak simgelenmiştir. Azerbaycan Şahseven ELI’nın Alaçık adlanan Yurtların tüm başında KOTAZ’lar 

kutsal olarak takılıyur. 



 

Samarkand 

Burada bir Gök-Kubbesi ve onun üstündeki Gök-direki takılmıştır. 

Yanda bir minarede kendisi bir Gök-direki olarak kendi Kubbesi ucunda bir ayrı küçük Gök-direkin daşiyur. 



 

Üzbekistan 

Iki türbe (kurgan) üstünde Gök-kubbeleri ve ucunda olan Gök-direkleri 



 

Özbekistan 

Gök-kubbelerive uclarında küçük Gök-direkleri ve bir minare benzer ve Kalan adlandırılan Gök-direki ve iki Ala-

kapı  



 

Özbekistan 

Bir Gök-kubbesi içeriden :  Kubbenin içinde Gök-katları stalaktit gibi gözükiyür. Kubbenin ortasında Güne benzer  

Çizimler Tanrı’nın kapısını simgeliyür. 

 

 



 

Özbekistan -  



 

Özbekistan ... Bir direkin başı ki gök-katları gibi biçimlenmiştir. 



 

Sultan Ahmed Mescidi 

Gök-kubbeleri üstünde Gök-Direkleri yer almışdır. Minare kendisi bir Gök-direki gibi gözükiyür. 

 



 

İstambul : Gök-kubbesi ütünde bir Gök-direki ve 5 minare de 5 büyük Gök-direki gibi gözükiyür. 



 

          (1)                                         (2)                                                                              (3) 

Tarihden gelen 3 Gök-direki (1) Sumer Gök-direki. (2) Mesopotamiya Gök-direki (3) Baykal Gölü kıyısında türk 

şaman gök-direkleri 



 

İatambul- Süleymaniye Camii 

Gök-kubbesi üste kızıl boyalı Gök-direki ve 4 minare de Gök-direk yapısına benzer yapılmışlar. 

 

 

 

 

 



TÜĞ-DURUĞ  ya Kayın-Ağacı ; 

Gök-Direkleri Türkde ve 

Sümerde 

   (1)    (2) 

(1)Sumer Tell al-Ubaid was first excavated in 1919, but Woolley's new excavations uncovered more of the 

platform of a temple 4500 years old1 

Bu bir sümer  Gök-Direki ya YAŞAM_BOLLUK TURUĞU’dır ki bir HURMA-AĞACININ gövde-kötük’ün 

gösteriyür. Sümerler bu ağaca 3-4 yüzük gibi halkalarla ayıraldilar buna ki onun kökünün yeraltı dünrası, 

ortası yer yüzü dünası ve üstü gök üstü dünyasını göstere. Türklerde de bu TUĞ-Duruk  gövdesi bir şamanik 

simgesi olarak vardır ki dilek tutarak onun çevresine bağliyurlar.  (2) şaman - ASKIZ - HAKASYA 



 

 (3)  (4) 

(3) bir Mesopotamiya möhürü; Ortada bir Orta-Asya Gök-Direkine benzer Gök-Direki gözükiyür. Bu gök-

direkinin ucunda Gökleri ve çok zaman gök-tanrısı AN’ı simgelien iki başlı kartal gözükiyür. 

(4) sumer 2500 M.Ö. Louvre Muzesi- Paris ortada bir kutsal Hurma ağacı gibi gösterilen Gök-Direki ...hurma 

bir tür kutsal meyve gibi sanılıyuridi bunu sonra islam’da hurma nın bir cennet meyvesi gibi gözükmekde 

görürüyürüz. 



 

Solda Şaman Gök-Direki  - Baykal gölü kıyısı     Sağ’da bir Sumer Möhürü üste Gök-direki  

 

 



 

TUĞ Khakasiya Oleg Chebodaev- Burada basamaklı Şaman Gök direkleri gözükiyür. 

Şamanlar bu basamaklara basarak göklere üçmasına inanıyurlar. 



  

Solda -Xalid Nebi-

Khalid Nebi  

Türkmen Çölü – 

Kunbed Kavus- kabir 

üstü  Daş Gök 

Direkleri 

Sağda – Bir Siberya 

şamanik türklerin 

Gök-direk’i 



 

Xalid Nebi-Khalid Nebi  Türkmen Çölü, esi türklerde kebirler üstünde bir Şaman direki gibi Sarık dikileridi ki 

ona SÖNGÜ’de denileridi. 

 



Xalid Nebi-Khalid Nebi 

 

 

Xalid Nebi-Khalid Nebi  Türkmen Çölü – Kunbed Kavus- kabir üstü  Daş Gök Direkleri 

 



Xaled Nabi (Haled Nabi)– Türkmen Çölü Kunbed kavus – Gök Direkleri 

 

Pileşalvar Tabriz – Kabir üstünde daşdan dikilen Gök Direkleri 

 

Pileşalvar Tabriz – Kabir üstünde daşdan dikilen Gök Direkleri 



 

Pileşalvar Tabriz – Kabir üstünde daşdan dikilen Gök Direkleri 

 

 

Pileşalvar Tabriz – Kabir üstünde daşdan dikilen Gök Direkleri 



1 

 

 

 

        Göbekli-tepe  Şamanik Gök Direk’lerin temsil eden daş-gök-direkleri           Sumer ...Gutsal  Gök-Direki ki 

şamanın dırmaşma yeride üstünde halkalar gibi istilize olmuştur.        Sumer bir şaman Gök-direki ki Siberya 

Gök-direkleri gibi başi süngü gibi dir.          Türkmen – Khaled Nabi – daşdan yapılmış gök-direki ya “sırık-

söngü”.         Siberya – Türk Şaman Gök-direkleri          Güney Azerbaycan  Khalkhal  Qar-qara adlanan Gök-

direkleri          Güney-Azerbaycan  Marağa – bir Moherrem Gök-direki           İstambul Sultan Ahmed Mescid 

Minaresi ki  bir şaman gök-direki’yle çoku benzerliki vardır. 

 

Son : bu araştırmanın çoklu ve çeşitli şekillerle yapılması onun nasıl yaykın olmasını 

göstermeki di. Buna artı önce Ala-Kapı ve Gök-Direkleri üzre çalışmalar yapılmıştır 

ve ayrı yazılar gibi sunulmuştur. 
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