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سومرلر تورك اولموشالر
  

ـــديران  يـاخين و اورتـا دوغونـون ان ان اسـكي اياليينـي آراش
آوروپالي بيلگيــن لرينيـن بـير سيراسـينين فيكرينجـه فـارس 
ــه مـيزه گلمـه دن نئچـه ميـن ايـل اؤنجـه فـارس  خلقلر بؤلگ
ــارادريلي  كؤرفزينين قوزئي و باتي قوزئيينده كي كئي لرينده ق
اينسانالر ياشاميشالر . فارسالر بــو قـارا دري ليلـري تدريجلـه 

آرادان آپاريب ، اونالرين يئريني توتموشالر.  
ــو نظريـه  سون چاغالرين علمي قازينتي ايشلري و تدقيقاتالر ب
نين تمل سيز اولدوغونو گؤسترميشدير . بونا گؤره كي ده ريــن 
آراشديرماالر بوني آيدين ائدميشــدير كـي فارسـالر ميـالددان 
٩٠٠ ايل قاباقدان باشالياراق ياخين دوغو بولگه سينه گلميشلر 
و ميالددان ٤ و ٣,٥ مين ايل قاباق بو گونكو عــراق /خوزسـتان 
دوغـو و قوزئـي دوغـو كئـي لرينـده سـومئر و ايـالم خلقلــري 

ياشاميش و يوكسك مدنيت قورموشالر.  
ــاكت و سـندي  هئچ بير ايالي يازينتي سيندا اولدوقجا فارس ف
اولسون گؤرونمور كي فارســالر بـو بؤلگـه يـه گلديكـده بـورادا 

قارادري ليلر ياشاميشالر.  
ــا ايـالي چيالرينيـن  بير يانليش نظريه ده كي چاغداش آمريك
سارسيندان وئرليب بودور كي ساميلرين اولــو بابـا الري قافقـاز 
ــو نظريـه ده فـاكت سـيز بـير  يولو ايله بؤلگه ميزه گلميشلر . ب

نظريه اولموشدور.  
الكين شبهه سيز ان اسكي دؤورلرده ، ميالددان ٥-٤ مين ايل 
قاباق سامي خلقلرينين اولو باباالري بو گؤنكو يمن ، حضر موت 
، فلسطين ، غززده ، عيموميتله آراليق دنيزينين باتي گونئــي و 
هينـد اوقيانوسـونون عربسـتان كئـي لرينـــده ياشاميشــالر . 
ــتي چؤللـري ايكـي چـاي آراسـينين  عربستانين سوسوز و ايس
نعمتلي يئرلريني سامي خلقلرين ياشاديغي يئرلرده ن آيرديغي 
ــري ، چـوخ احتمـال كـي ، بـو  اوچون بو دؤورلرده سامي خلقل
گونكو عراق و خوزستان يئرلرينه يول تاپا بيلمه ميشل ، يمن و 
ــونراالر  فلسـطين اؤلكـه لرينـده بـاغلي قالميشـالر . الكيـن س
سومئرلر و ايالمالرين قوردوغي مدنيته چه كيليب و ايكي چاي 

آراسي بؤلگه يه  گلميشلر.  
 

ــاخيميندان بؤلگـه مـيزده ياشـايان ايلـك خلقلـر ايكـي  ديل ب
بؤلومده ن اولماليديالر.  

١- التصاقي ديللي خلقلر : سومئر لر ، ايالمالر ، هيتلر ، 
كاسسيلر ،قوتتيلر ، لوللوبيلر ، اورارتوالر، مانناالر.  

ــالري ،  ٢- سـامي(قـالبي) ديللـي خلقلـر : مصـر فرعون
يهوديلر ، فينيقيلر ، آسوريلر ، اككدلــر ، كلدانيلـر و 

 ....
 

بشريتين بيرينجي پارالق مدنيتني قوران خلقلر  
-1سومرلر.  

*آدين آنالمي 
ــيرنجي  سومئر آدينين دوزي سومر اولماق احتمالي وار . ب
بولومــده ن يعنــي ســــوم ســـوزونده ن توركجـــه ده 
بوتون(كامل) آنالشيلير . ايكينجي بولوم يعنــي ار سـوزي 
ــدا ايشـلنير بـو كلمـه  چاغداش توركجه ده كيشي آنالمين
ـــدا  اسـكي توركجـه ده «ايگيـت» ،«عسـگر» و ... آنالمين
ــي بوتـون  ايشلنميشدير . بئله ليكه سومئر سوزونون آنالم

گيشي ، بوتون ايگيت اولماليدير.  
**سومئرلرين كؤكو:  

ــن (ايكـي چـاي آراسـي، دجلـه و  سومئرلر بوگونكو عراقي
ــارس  فـرات چـايالري آراسـينداكي يـئرلر) گونئييـي و ف
ــاتي قوزئـي يـئرلرينده اوالراق بـابيلده يـورد  كؤرفزينين ب
ــالر .  ساالراق ياشاييب يوكسك سويه لي مدنيت ياراتميش
سومئرلرين بو بولگه يه گلمــه سـي دقيـق بللـي دئييـل . 
ـــت  سـومئرلر ٤٥٠٠ ايـل ميـالددان قابـاق بويـوك مدني
مركزي اوالن اور ، اوروك ،ائرئخ ،نيپ پور ، كيش و القاش 
ــومئرلرين آزي ٥٠٠  كيمي شهرلر تيكميش لر . دئمك س
ــاالري گـره كـير .  ايل بو چاغدان قاباق بو تورپاقالردا اولم
آيري دئمك لــه سـومئرلرين بـو تـورپـاقالرا گلمـه لـري 
٥٠٠٠-٤٥٠٠ ايـل ميـالددان قابـــاق تخميــن وورولــور 
.سومئرلر بويــوك انكشـافالرا ال تـاپيـب اوالركـن ميخـي 
ـــده  چـيزگينـي (خطـي) ياراتمـاق ، پـالچيق لوحـه لرين
مينلرجـه ياسـا و كئچـه جكرينـــي "ســومئر" ديلينــده 

يازميشالر . سومئرلر سونراالر بابيل آديله آدالنيرالر.  
    

سومئرلرين كؤكلري اورتا آسيادان گلمه دير .علمي قازينتيالر 
و تدقيقاتالر آرخاالنان ان اسكي دؤورايالي چيالرينين 

هاميسي گؤسته رير كي دؤرد مين ايل ميالد  
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دان قابـاق سـومرلر اورتـا آسـيا و اوراليـن باتيســـيندان ، 
ــه  خزرين قوزئيي و قافقاز گئچيدلري و آذربايجاندان كئچ
رك ،بــو گونكــو عــراق تــورپــاقالريندا يئرلشميشـــلر 
.اياليچيالرين گؤسترديگينه گؤره سومرلردن و ايالمالردان 
قـاالن اثرلريـن تـايي و عينـي مدنيتيـن يـادگــاري اوالن 
چوخلـو شـيئلر هـم عـراق و خوزسـتان دا ،همـده اورتــا 
ــانين  آسيانين باتيسيندا ، عشق آباد اؤلكه سينين و خراس
ــه لـرده تـاپيلميشـدير  قوزئيي واورتا آسيا ايله قونشو بؤلگ
.رحمتليك علي پاشا صالح اؤز آدليم يازينتيسي « حقــوق 

تاريخي » اثرينده بئله يازميشدير:  
ـــورك اولموشــالر   »اورتـا آسـيانين اصيـل سـاكنلري ت

ــو بئشـيگيندن يـارانيب مـهاجرت ائتميـش و  .بشريتين ب
ــه "سـومئر"لـر و "هيـت"لريـن  ايلكين مدنيتلر و خصوصيل
مدنيتيني ياراتميش طايفاالر تورك سويوندان اولموشالر و 
ــورك ديلـي اولمـوش و بـو  بشرين ايلك دانيشيغي ديل ت

گونكو ديللرين چوخ كلمه لرين كؤكو توركدور.  
سومئرلرين اورتا آسيادان اولماالري فيكري بو گون آوروپـا 
ــق ائديلميشـدير  بيلگين لرين چوخون ساريسيندان تصدي
ـــوق تــاريخي "  .هـاميلتون˜ (Hamilton) الجينيـن "حق
يازارالري آچيق قيد ائديرلر كي بابلين ان اسكي ساكنلري 
اولموش سومئرلر غــير سـامي و مغـول قومـو قولالرينيـن 

بيريندن اولموشالر. 
آتيال يانار اولدوز 

 
بو يازينين سؤزلويو 

ايالي : تاريخ    
آنالم : معني 

دوغو : شرق 
باتي : غرق                

 قوزئي : شمال  
گونئي : جنوب  
بؤلگه : منطقه  

اؤنجه : قاباق 
˜ؤرفز : خليج 

˜ئي : ساحل 
تمل : اساس 

 
 

خالصه مقاله بزبان فارسي : 
ــات تـاريخي ارائـه شـده در  در اين مقاله مروري كوتاه بر نظري
مـورد سـاكنان قديمـي ايـران و منطقـه بيـن النـهرين شـــده 
ــل  است.نظريه برخي ازو تاريخ نگاران اروپايي مبني بر اينكه قب
ازو مهاجرت اقوام فارس به ايران در شمال و شمال غرب خليج 
ــي مـي كـرده انـد كـه بعـدًا در اثـر  فارس سياهپوستاني زندگ
ــاس  جنگهاي وقوع يافته بين فارسها و آنها ازبين رفته اند براس
ــواهد تـاريخي مـورد ترديـد قـرار  استناد به پاره اي اسناد و ش
گرفته است.براساس كشــفيات تـاريخي و باسـتان شناسـانه در 
صد سال اخير تمدنهاي ســومر و ايـالم جـزو اوليـن تمدنـهاي 
بشري ازو ٤ تا ٥ هزار سال پيش ازو ميالد بدين سو ازو منطقه 
ــهرين  آسياي ميانه ازو طريق اراضي فعلي آذربايجان به بين الن
و منطقه عراق كنوني مهاجرت نموده ودر ايــن منـاطق سـاكن 
شده اند.اينها اساساً التصاقي زبان كه خاصيت زبان تركي است 
ــاي قـهرمان  بوده اند.حتي خود كلمه سومر كلمه تركي به معن
كامل بوده است.در قسمتي ازو اين مقاله به اثر مشهور مرحــوم 
ــن اسـتناد  علي پاشا صالح تحت عنوان ” حقوق تاريخي “ چني

شده است : 
ــرك بـوده انـد و تمدنـهاي اوليـه  ساكنان اصلي آسياي ميانه ت
بشري سومر و هيت را ضمن مهاجرت ازو آسياي ميانه به بيــن 

النهرين پديد آورد ه اند و…) 
در قسمت ديگري ازو اين مقاله به نويسندگان حقــوق تـاريخي 

كالج  Hamilton اشاره شده است كه : 
ــير  ”… ساكنان اصلي بابل سومرها بودند كه نژاد غير سامي (غ

عرب) داشته و شاخه ازو تركان بوده اندو…“ 
 

برگرفته ازو كتاب تاريخ ديرين تركهاي ايران 
نوشته مرحوم پروفسور محمد تقي زهتابي 

وئريب سعادتيمي آلميشام فالكتي من 
بوتون جهانه دئيشمم اينان بو حا لتي من 

هميشه الي – ال   ال ري ياديمدادير آنا مين 
كي ساتميام قيزيال خلقيله شرافتي من 

آناديلين بيلمه ين آدامي نوخود
كيمي هر آشا سالماق اوالر. 


