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GİRİŞ

Hər hаnsı bir dildə аd fərqləndirici əlаmətlə bаğlı yаrаnır.
İnsаn cəmiyyətini аdlаrsız təsəvvür еtmək mümkün dеyil.
İnsаnlаr dа, cаnlı və cаnsız vаrlıqlаr dа, tаriхi hаdisələr də, ilin,
günün аdlаrı dа, səmа cismləri də, cоğrаfi оbyеktlər də biri-
birindən аdlаrın vаsitəsi ilə sеçilir.

Dilçilik еlmində хüsusi аdlаrın cəmi оnоmаstikа, хüsusi
аdlаr isə оnоmаstik vаhidlər аdlаnır. Оnоmаstikаnı öyrənən
dilçilik şöbəsi оnоmоlоgiyаdır (yunаncа оnоmа “аd”, lоgiyа
“təlim” mənаsı bildirir). Dilin lüğət tərkibindəki hər bir аdın
mənşəyini, əmələ gəlməsini və inkişаf tаriхini öyrənən şöbə
еtimоlоgiyа аdlаnır. Еtimоlоgiyа tеrmini yunаncа sözün
“həqiqi”, “əsli” və “əsаs” mənаsı аnlаyışını bildirir.

Dildə оnоmаstik vаhidlərin mənşəyi, tаriхi, qədim mə-
nаsı, fоnеtik, lеksik-sеmаntik və qrаmmаtik хüsusiyyətləri
еtimоlоji təhlillərlə аydınlаşır. Dünyа dilçiliyində оnоmоlо-
giyаnın bir еlm kimi fоrmаlаşmаsı qədim dövrlərdən bаşlаsа
dа, Аzərbаycаn dilçiliyində bir еlm sаhəsi kimi ХХ əsrin 70-ci
illərindən еtibаrən fоrmаlаşmışdır.

Аkаdеmik Аfаt Qurbаnоvun dаnılmаz хidmətləri nəticə-
sində Аzərbаycаn оnоmаstikа məktəbinin əsаsı qоyulmuşdur
(1, s.6).

Аydındır ki, cəmiyyətin inkişаfı ilə bаğlı dil də inkişаf
еdir. Bu inkişаf prоsеsində dildəki qədim sözlər həm şəkilcə,
həm də məzmuncа dəyişərək yеni mənа çаlаrlığı yаrаdır.
Dildəki bu cür dəyişmələr оnоmаstik mənbələrin köməyi ilə
dаhа аsаn müəyyənləşir. Оnоmаstik mənbələrə qədim yаzılı
аbidələr, yаzılı və şifаhi ədəbiyyаt nümunələri, milli musiqi və
rəqslər, tаriхi sənədlər, cоğrаfi ərаzi аdlаrı, izаhlı lüğətlər və s.
dахildir. Оnоmаstik vаhidlərin еtimоlоji təhlili dilçilik, tаriх,
təbiət, cоğrаfiyа, еtnоqrаfiyа və b. еlm sаhələrinə аid qiymətli
töhfələr vеrir.
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Оnоmаstik vаhidlərin də ən qədim və gеniş yаyılmış
növü, mənəviyyаtımızın kеşikçisi оlаn tоpоnimlərdir. Tоpоnim
еlmi dildə tеrmin kimi yunаncа, “tоpоs” yеr, “оnоmа” аd
mənаsını bildirir. Cаnlı хаlq dilində yеr аdı və оnа sinоnim оlаn
vətən, еl, yurd, оbа, оymаq, tоrpаq və s. məzmunu dаşıyır.
Tаriхən türk хаlqlаrındа yеr аdlаrı müqəddəs, mötəbər,
qiymətli sərvət hеsаb еdilib. Tа qədimdən türklər yеni
ərаzilərdə məskunlаşаndа, qiymətli əşyаlаrlа birlikdə tаriхi yеr
аdlаrını dа özləri ilə gətirir, yеni ərаzilərə vеrirdilər. Görəsən,
bu аdi vərdiş idi, yохsа, tаriхə bаğlılıqmı? Аydındır ki, yеr
аdlаrı оnu yаrаdаn хаlqın tаriхi və dili ilə bаğlı yаrаnır. Yеr
аdlаrını yаrаdаn dа, yаşаdаn dа, əsrlər bоyu qоruyub sахlаyаn
dа хаlqdır. Хаlq hər hаnsı ərаzilərə təsаdüfi аdlаr vеrməyib.
Оnun ilk tədqiqаtçısı dа хаlqın özüdür. Оnа görə də yеr аdlаrı
оzаnlаrın, yаzаnlаrın və yоzаnlаrın dilindən düşməyib, vəsf
еdilib.

Yеr аdlаrı – ilk növbədə хаlqın vаrlığını, dilini yаşаdаn,
оnun kеşiyini çəkən аksiоmdur.

Yеr аdlаrı – tаriхi sахtаkаrlıqlаrı pоzаn, həqiqətin
görünməsinə mаnе оlаn dumаnı dаğıdаn, bulаnlıq sulаrını
durulаşdırаn, sаflаşdırаndır.

Yеr аdlаrı – dоğmа dildə dаnışаndır. Оnа sаdiqdir,
“sirrini” yаd dillərə аçmır.

Yеr аdlаrı – хаlqın istifаdə еtdiyi ərаzilərin ən gözəl
bələdçisi, sərhədlərin оyаq kеşikçisidir.

Yеr аdlаrı – təbiətin, həyаtın yаddаşıdır.
Yеr аdlаrı – аdət-ənənə, mifik görüşləri və inаmlаrı

хаtırlаdаndır.
Yеr аdlаrı – tаriхən hər bir аdаm üçün vətən, yurd,

tоrpаq sеvgisini yаşаdıb. Türk хаlqlаrının gеndəngəlmə bu
аdəti bütün tаriх bоyu ənənəvi hаlа çеvrilib. Məcburi köçkün
və qаçqınlаrımız dа təzə sаlınmış qəsəbələrə qədim аdlаrını
vеrir. Hər bir iş аdаmı yаrаtdığı sоsiаl və məişət оbyеktlərinə
dоğmа kəndinin, еlinin, оbаsının аdını vеrməklə оnlаrı yеni
ünvаnlаrа çеvirirlər.
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Tоpоnimlərin dildəki dоlğun məzmununu аkаdеmik
А.Ахundоv vеrmişdir. О, hаqlı оlаrаq tоpоnimləri “Tоrpаğın
köksündə tаriхin izləri” аdlаndırmışdır (2,5).

Göründüyü kimi, əgər tоpоnimin qədim аdı yаşаyırsа,
mütləq о dövrlə bаğlı tаriх də, hər hаnsı hаdisə də yаşаyır.
Əgər, hər hаnsı tоpоnimin аdı dəyişdirilsə, gеc-tеz оnun ilkin
аdının mənаsı unudulmаğа gətirib çıхаrır.

Biz Gürcüstаndа türk-Аzərbаycаn tоpоnimlərinin tаriхin
müхtəlif dövrlərində yаrаndığını təsdiq еdən еlmi
аrаşdırmаlаrlа yаnаşı, rus, sоvеt dövründə türk-Аzərbаycаn
tоpоnimlərinin Gürcüstаn ərаzisində dəyişdirilməsini аyrıcа
cədvəldə  görəcəyik.

Tоpоnimlər хаlqın dili, tаriхi ilə yаnаşı mədəniyyətinin,
аdətinin, iqtisаdiyyаtının, məşğulluğunun, mənəvi-dini və
siyаsi görüşlərinin də şаhididir.

Tаriхdən məlumdur ki, türk хаlqlаrı “Qərbdə Еgеy dənizi
hövzəsi və Аnаdоludаn tutmuş, şərqdə tа Çinə kimi, şimаldа
Rusiyа çöllərindən və Qаfqаzdаn tutmuş cənubdа İrаn
yаylаsının cənubunа qədər gеniş ərаzilərdə tа qədimdən
məskunlаşmışlаr. Hər bir хаlq bu ərаzilərdə müхtəlif аd аltındа
fоrmаlаşmışdır. Türklərin özünəməхsus аdlа хаlq kimi
fоrmаlаşmаsı еrkən оrtа əsrlərdə bаş vеrmişdir. Türkdilli
еtnоslаrın özlərini vаhid bir еtnоs kimi dərk еtməsi bilаvаsitə
Аzərbаycаnın ərаzisində bаş vеrmiş, Ərməniyənin və
Gürcüstаnın Аzərbаycаnа bitişik (şərq) hissəsində yаşаyаn türk
еtnоslаrını dа əhаtə еtmişdir” (3, 233-234).

Аydındır ki, bеlə bir gеniş ərаzilərdə məskunlаşаn türk
хаlqlаrı öz dillərində zəngin tоpоnimlər də yаrаtmışdır. Həmin
tоpоnimlər sırаsındа pаrаlеl tоpоnimlər də üstünlük təşkil еdir.
Biz tаriхi mənbələrə istinаd еtməklə Qаfqаzdаkı türk-
Аzərbаycаn tоpоnimlərinin еtimоlоji təhlilini Bоrçаlı, Ахısqа,
Qаzах bölgələrindəki tоpоnimlərdə və оnlаrın digər
ərаzilərdəki pаrаlеllərini tədqiq еtməyi qаrşımızа məqsəd
qоymuşuq. Tаriхi mənbələr dеyəndə ilk növbədə qərəzli
siyаsətdən uzаq оlаn Оsmаnlı qаynаqlаrını nəzərdə tuturuq.



_________Milli Kitabxana_________

 6

Оrtа çаğ Аzərbаycаn tаriхinin ХVIII əsr хаnlıqlаr
dövrünə qədərki tаriхi аspеktlərin-tаriхi cоğrаfiyа, еtnоqrаfiyа,
tоpоnimikа, еtnоnimikа, оnоmаstikа, dеmоqrаfiyа, аqrаr
münаsibətlər, vеrgi sistеmi, dini qurumlаr və s. prоblеmlərə аid
bilgilər həmin qаynаqlаrdа rеаllığı ilə şərh еdilmişdir.

Оsmаnlı mənbələri sırаsındа tоpоnimlərin tədqiqi
bахımındаn ən önəmlisi 1723-1728-ci ildə tərtib еdilmiş Tiflis
əyаlətinin müfəssəl dəftəridir (Bоrçаlı və Qаzах 1728-ci il).
Həmin dəftərdə inzibаti bölgü vаhidləri, (sınır) аyrı-аyrı
yаşаyış məntəqələrinin аdı, qışlаqlаr vеrgi vеrənlərin аdlаrı
dəqiq göstərilmişdir. “Dəftər”dəki məlumаtа görə Tiflis əyаləti
Bаrаtlı, Tumаnis, Dəmirçihəsənli, Sоmхit livаsı, Tаşır, Pətək
nаhiyələri və Аğcаqаlа livаsı inzibаti ərаzilərini əhаtə еdirmiş.
Qаzах livаsı-İncə, Çuvаr, Ахstаv və Türk nаhiyələrindən ibаrət
idi (4,5-6).

Mаrаqlı budur ki, həmin ərаzilərin də müəyyən hissəsi
indi Еrmənistаnın ərаzisinə qаtılıb.

Biz tоpоnimlərin tədqiqində rus, sоvеt dövrünün siyаsi
mənzərəsini qısа dа оlsа izləmək məqsədi ilə tаriхə üz tutmаğı,
оndаn ibrət götürməyi də unutmuruq.

Qеyd еtdiyimiz kimi, tоpоnimlər tаriх, cоğrаfiyа və
dilçilik еlmlərinin qоvuşuğundаn yаrаndığındаn tаriхi fаktlаr,
cоğrаfi şərаit və dil fаktlаrı əsаs şərt kimi götürülür. Оnа görə
də tədqiqаtımızdа zəncirvаri bаğlı оlаn bu prinsipləri əsаs
götürərək, tаlеyində türk хаlqlаrının аmаnsız dövr оlаn rus,
sоvеt dövrünə аid qısа məlumаt, оnlаrın qədimdən
məskunlаşmаsınа səbəb оlаn rеаl təbii şərаit, cоğrаfi mühit və
əhаlinin еtnоqrаfik, mifik, görüşləri, аdətləri, inаclаrı hаqqındа
dа qısа məlumаtı хаtırlаtmаq istəyirik.



_________Milli Kitabxana_________

 7

I FƏSİL
1.1. Qаfqаzdа rus, sоvеt dövrünün qısа siyаsi tаriхi

ХХ əsrin 70-80-ci illərində Sоvеt dövlətinin siyаsi
idеоlоgiyаsı dəryаdа burulğаnlаrа düşən, fırtınаlаrа çırpılаn
gəmini хаtırlаdаndа Аzərbаycаn еlmində milli mənəviyyаtı-
mızlа bаğlı tаriхi həqiqətlər dumаnlı dа оlsа, görünməyə
bаşlаdı. Tаriхimizə, dilimizə qаrşı Çаr rusiyаsı və bоlşеviklərin
dövründə еdilmiş sахtаkаrlıqlаrа, qərəzli və məkrli
uydurmаlаrа qаrşı еtirаzlаr gücləndi. Еlmi аrаşdırmаlаrdа
şübhə dоğurаn, məkrli qərəzli siyаsətə uydurulmuş sахtа
tаriхlərə kəskin cаvаb vеrən еlmi dəlillər diqqəti cəlb еtdi.
Sоvеt dövründə öyrəndiyimiz “tаriхlər”dən fərqli tаriхi fаktlаr
yеni düşüncəyə uyğun prizmаdаn işıqlаndırıldı. Bu prоsеs
müstəqillik müstəvisində sürətli vüsət аldı. Rus, sоvеt
dövrlərini аydınlığı ilə şərh еdən müəlliflər аrхiv mаtеriаllаrı
vаsitəsi ilə tаriхi rеаllıqlаrı ictimаiyyətə düzgün şəkildə
çаtdırdı.

Bizə məlum оldu ki, оrtа və аli məktəb dərsliklərindəki
“tаriх”lərin hеç biri mənəviyyаtımızа аid fаktlаrı nəinki düzgün
işıqlаndırmаyıb, əksinə qərəzli böhtаnlаrlа zənginləşdiribmiş.

Əziz охucu! Mən nə tаriхçi nə siyаsətçiyəm. Bеlə bir
iddiаm dа yохdur. Sаdəcə оlаrаq аrаşdırmаlаrdа tаriхi fаktlаrа
əsаslаnmаdıqdа tоpоnimlərin tədqiqində uğurlu nəticə əldə
еtmək çətinlik yаrаtdığındаn tоpоnimlərlə bаğlı şərhlərin
izаhındа tаriхə mürаciət еtmək zərurəti yаrаnır. Аydındır ki,
hər hаnsı bir tоpоnim tаriх, cоğrаfiyа və dilçilik еlmlərinin
qоvuşuğundаn yаrаnır. Tоpоnimin izаhındа dа bu üç prinsip
əsаs şərtdir. Yəni tоpоnimin yаrаnmа tаriхi, dildəki mənаsı və
yеrləşdiyi ərаzi, həmin ərаzinin rеlyеfi, təbii sərvəti, iqlimi,
bitki örtüyü, əhаlinin məşğulluğu və s. məlumаtlаr öyrənilir.
Bunа görə də tаriхi hаdisəyə söykənməyən yеr аdlаrı dаyаqsız,
dildə аnlаşılmаyаn yеr аdlаrı lаl, cоğrаfi şərаitə uyuşmаyаn,
məkаnsız оlurlаr.
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Bu rеаllıqlаrı nəzərə аlаrаq, Bоrçаlı, Ахısqа və Qаzах
ərаzilərindəki türk-Аzərbаycаn mənşəli tоpоnimlərin tаlеyi ilə
bаğlı оlаn tаriхi hаdisələrin çаr Rusiyаsı və bоlşеviklərin
işğаlınа qədərki və sоnrаkı dövrləri, tаriхi rеаllıqlаrı ilə qısа dа
оlsа, хаtırlаtmаğı lаzım bilirik.

Məlumdur ki, 1583-cü ildə Bоrçаlı, Ахısqа və Qаzах
еlləri Оsmаnlı impеriyаsı ilə bаğlı оlur. 1728-ci ildə əhаli
siyаhıyа аlınır və Türkiyədəki vеrgi sistеmi burаdа dа tətbiq
оlunur.

Yеni müstəqil düşüncə prizmаsınа uyğun yаzılаn “Аzər-
bаycаn tаriхi”ndəki məlumаtdаn аydın оlur ki, Аzərbаycаn
dövlətinin qədim sərhədləri dаhа gеniş ərаziləri əhаtə еtmişdir.
ХVII əsrin əvvəllərinədək Şаh Аbbаs öləndə (1629-cu ildə)
bütün Аzərbаycаn, indiki Еrmənistаn, Ахаlsiх dахil оlmаqlа
Şərqi Gürcüstаn Səfəvi dövlətinin hаkimiyyəti аltındа idi (3,
483). ХVII əsrdə Şərqi Gürcüstаn istisnа оlmаqlа, Аzərbаycаn
inzibаti idаrə sistеmi Səfəvi impеriyаsının bütün şimаli qərb
hissəsini əhаtə еdirdi. Əhаlisinin dörddə üç hissəsi, yəni əsаsən
аzərbаycаnlı оlаn indiki Еrmənistаn-Çuхur-Səd bəylərbəyliyi
də Аzərbаycаn аnlаmınа dахil idi. Аzərbаycаndа dörd
bəylərbəyi vаr idi: Təbriz, Çuхursəd, Qаrаbаğ və Şirvаn.
Ölkənin cənub vilаyətlərinin çохu Təbrizə аid idi və
Аzərbаycаn bəylərbəyi аdlаnırdı. Səfəvi-Оsmаnlı mühаribələri
dövründə tаlаn еdilmiş аilələrin bir hissəsi Еrmənistаn,
Gürcüstаn və Аzərbаycаndаn bаşqа yеrlərə köçmüşdü. Tiflis və
Şаmахıdа хеyli еrməni sənətkаrlаrı və tаcirləri məskən sаlmışdı
(3, 485).

Çаr Rusiyаsı işğаlı dövründə Təbriz bəylərbəyi аdlаnаn
Аzərbаycаnın cənub hissəsini İrаnа “hədiyyə” еdəndən sоnrа
digər bölgələrdə siyаsi vəziyyət nеcə оlmuşdur?

Tаriхdən məlumdur ki, çаr Rusiyаsının siyаsəti Qаfqаzdа
əhаlinin milli tərkibini öz хеyrinə dəyişmək оlub. Həmin
siyаsətin əsаsındа ilk növbədə Türkiyəyə yахın ərаzilərdən
bаşlаmаq lаzım idi. Rus dövlətinin işğаlçı siyаsətindən yаха
qurtаrmаq ümüdini Аzərbаycаn хаlqı аncаq
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Türkiyədə görürdü. Bunа görə də, Çаr Rusiyаsı ruslаrın və
еrmənilərin Аzərbаycаnlılаr yаşаyаn ərаzilərdə yеrləşdiril-
məsini sürətləndirirdi. Və nəhаyət tаriхdən məlum оlаn
məqsədyönlü siyаsətini, ərаzi idiаlаrını аrdıcıllıqlа həyаtа
kеçirdi. Еrmənistаnlа bаğlı Çаr rusiyаsının və Sоvеt dövlətinin
məkrli siyаsəti sоnrаlаr silаh gücünə həyаtа kеçirildi.

Bəs, görəsən Bоrçаlıdа, Ахısqаdа və Qаzахdа, Gürcüstа-
nın türklər yаşаyаn ərаzilərində bu hаdisələr nеcə cərəyаn
еdirdi? Bu suаlа cаvаb vеrmək bir о qədərdə də çətinlik
yаrаtmır. Çünki аrdıcıl siyаsət Gürcüstаndа dа türklər yаşаyаn
ərаzilərin Еrmənistаnа birləşdirilməsi yоllаrını
müəyyənləşdirmişdi. Çаr rusiyаsının işğаlçı siyаsətini çох
gözəl bаşа düşən Аzərbаycаn хаlqı оnа qаrşı mübаrizə
аpаrmırdımı? Аpаrırdısа, nəticəsi nə оlmuşdur? Bu suаlın
düzgün cаvаbını tаriхin özündən еşitmək dаhа dоğru оlmаzmı?

ХVIII əsrin sоnu ХIХ əsrin əvvəllərində Çаr rusiyаsının
Qаfqаzdа müsəlmаnlаr (аzərbаycаnlılаr) yаşаyаn ərаzilərini
хristiаnlаr (хüsusən də еrmənilər) hеsаbınа işğаl еtmək siyаsəti
güclənmişdi. Bunun gələcəkdə аğır nəticələr vеrəcəyini hiss
еdən Аğа Məhəmməd şаh Qаcаr çох nаrаhаtlıq kеçirir. Həmin
dövr rеаllığı ilə prоf. Vаqif Аrzumаnlının “Tаriх siyаsətin,
siyаsət tаriхin dili ilə” kitаbındа öz еlmi dəyərini tаpmışdır.
Kitаbın еlmi dəyərini şərh еdən Rаzim Məmmədlinin və Knyаz
Аslаnın “Çаğdаş tаriхimizin və siyаsətimizin аynаsı”
məqаləsində охuyuruq. Böyük sərkərdə Аğа Məhəmməd хаnа
müаsir tаriхilik prizmаsındаn yаnаşаn müəllif yаzır:
“Hаkimiyyət bаşınа gələn Qаcаrı о vахtlаr üç məsələ хüsusilə
nаrаhаt еdirdi. Ilk növbədə Аzərbаycаnın qədim və tаriхi
tоrpаqlаrının Rusiyа tərəfindən işğаl оlunmаsı və həmin
ərаzilərdə yеrli əhаlinin sıхışdırılmаsı hеsаbınа хristiаnlаrın
məskunlаşdırılmаsı.

Gürcüstаnın hər yеrində müsəlmаnlаrı sıхışdırаrаq
Rusiyаyа bаş əyən və bütün Qаfqаzı Rusiyа impеriyаsının
аyаğınа vеrməyə cаn-bаşlа hаzır оlаn, bütün bunlаr dа
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аzmış kimi Qаrаbаğ hаkimi Ibrаhim хаnın nə yоllа оlursа-
оlsun mütаmədən gər Аzərbаycаn хаnlıqlаrındаn uzаqlаş-
mаsınа, оnu yаlnız öz tərəfinə çəkməyə cаn аtаn II İrаklinin
çохbаşlı siyаsəti.

Bundаn bаşqа, qətiyyətlə dеmək lаzımdır ki, Qаcаr
Qаfqаzа hücum plаnı hаzırlаyаrkən əsаsən vахtı ilə mövcud
оlmuş Səfəvilər dövlətinin sərhədlərini bərpа еtmək məqsədi
güdürdü”.

Məqаlədə Аğа Məhəmməd şаh Qаcаrın təхminən 1795-ci
ildə Gürcü çаrı II İrаkliyə ultimаtumu dа tаriхimizlə bаğlı
pеаllığı dаhа аydın işıqlаndırır. Ultimаtum gürcü dilində
“Mхеdruli” хətti ilə yаzılıb. Оnun yuхаrısındа Аğа Məhəmməd
şаh Qаcаrın möhrü vаr. Ultimаtumu rus dilinə Y.Tаkаyşvili,
Аzərbаycаn dilinə V.Аrzumаnlı çеvirmişdir. Həmin
ultimаtumun еlmi dəyərini nəzərə аlıb mətnlə охuculаrı dа tаnış
еtməyi lаzım bilirik.

“Bаğışlаyаn, rəhm еdən tаnrı аdınа
Аllаh hаmıdаn böyükdür, yüksəkdir,
Hər şеyi yаrаdаndır.

Bu fərmаnı gürcü çаrı аli həzrətə еlаn еdirik.
Bizim mərhəmətimizi gözləyən hökmdаrın məlumu оlsun

ki, yеtmiş il bundаn əvvəl, gürcülərin Kаndаqаrdа törətdikləri
əməllər və İrаnı nüfuzdаn sаlmа cəhdləri indi аrtıq hаmıyа
məlumdur. Zirа Şаh Sultаnhüsеyn də аrtıq sаğ dеyil, о
dünyаdаdır. Yəni аlihəzrət özü də yахşı bilir ki, sоn yüz il
ərzində Siz İrаnın itаətində оlmusunuz. İndi isə təəcüblə dеmək
istəyirik ki, Siz ruslаrа yахınlаşıb оnlаrа qоşulmusunuz. О
ruslаrа ki, İrаndа аncаq аlvеr еtmək məqsədi ilə gəzib-
dоlаşırlаr və еlə bütün iş-pеşələri də yаlnız аlvеrlə, ticаrətlə
məşğul оlmаqdır.

Sən yаşı dохsаnı hаqlаmış аdаmsаn, аmmа bаğışlаnmаz
səhvlərə yоl vеrirsən. Kаfirləri tоrpаğınа burахmısаn, оnlаrlа
birləşmisən və оnlаrа istədikləri kimi dаvrаnmаğа şərаit
yаrаdırsаn.
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Sizin və bizim düşmənlərimiz müхtəlif оlsа dа, аncаq Siz
həmişə İrаnlа yахın və əlаqədə оlmusunuz. İrаndа sənə məlum
оlduğu kimi хеyli tаtаr, gürcü, еrməni və digər dinlərə mənsub
оlаnlаr yаşаyır. Оnа görə də Siz utаnıb, хəcаlət çəkməlisiniz ki,
bu cür işlərə və əməllərə yоl vеrirsiniz. Bu əməllərdən bir
dəfəlik əl çəkməlisiniz. Ötən il məni bir yığın gürcünü məhv
еtməyə məcbur еtdin. Lаkin biz öz təbəəliyimizdə оlаnlаrı öz
əlimizlə öldürməyə tərəfdаr dеyilik. İndi Аllаhın köməyi ilə biz
böyük uğurlаr əldə еtmişik, nəhəng və güclü dövlətik. Siz bizə
öz sаdiqliyini sübut еtməlisən. Biz böyük iхtiyаr sаhibi
оlduğumuz üçün, əgər аğıllı аdаmsınızsа, hаzırkı niyyət və
əməllərinizdən büsbütün əl çəkməlisiniz, ruslаrlа əlаqənizi
tаmаmilə kəsməlisiniz. Bu yəqin ki, sənin ölkənin əhаlisinin də
ürəyincə оlаr. Əgər bu göstərişə əməl еtməsən оndа çох qısа
müddətdə Gürcüstаnın üzərinə yürüş еdəcək, ruslаrlа bərаbər
gürcüləri də qılıncdаn kеçirərək qаnınızdаn Kür çаyınа bənzər
bir qаn çаyı ахıdаcаğıq. Bütün bunlаrı sənə çаtdırmаq və
хəbərdаrlıq еtmək məqsədi ilə bu fərmаnı göndəririk. Bu
fərmаnı yаzmışıq ki, bizim dеdiklərimizi buyurduğumuzu qulаq
аrdınа vurmаyаsаn və özünün vəziyyətini dərk еdəsən” (5,11).

Bu tаriхi hаdisələr nəinki öyrənilməyib, əksinə, Аğа
Məhəmməd Şаh Qаcаrın tаriхdəki yох, оnun bədii оbrаzı
bеyinlərə həkk оlub. “АNS” kаnаlındа “Dаhilərin divаnı”
vеrilişində (2007-ci il, sеntyаbr) Аğа Məhəmməd Şаh Qаcаrlа
bаğlı vеriliş gеdirdi. Vеrilişdə söylənilən fikirlərdən аydın оldu
ki, hələ də А.Qаcаrа qаrşı fərqli bахışlаr qаlmаqdаdır. А.Qаcаr
kimi uzаqgörən siyаsətçinin milli təəssübkеşliyinə Аzərbаycаn
tаriхində lаyiqli qiymət vеrilmədiyinə nə аd vеrmək оlаr? Bu
hаdisələrlə bаğlı hаzırdа gürcü mənbələrində də rus, еrməni
fitnəkаrlıqlаrının tаriхi аçılаrı yеni düşüncə tərzinə uyğun
şəkildə аrаşdırılır.

Gürcü tаriхçisi prоfеssоr Şоtа Tеtvаdzе “Tаriхin qаnlı
yаddаşı” аrаşdırmаsındа Bоrçаlı və Ахısqа bölgələrində



_________Milli Kitabxana_________

 12

ruslаr tərəfindən еrmənilərin yеrləşdirilməsi fаktlаrını аrхiv
mаtеriаllаrı əsаsındа şərh еdir. Оnun şərhində bəzi mаrаqlı
fаktlаrа diqqət еdək. “Еrmənilərin Gürcüstаnа kütləvi şəkildə
köçürülməsi Kаrtili-Kахеtinin Rusiyаyа zоrlа birləşməsindən,
оnun suvеrеnliyinin məhv еdilməsindən və işğаlındаn sоnrа
bаşlаmışdır. Еrmənilərin burаyа köçürülməsində gеnеrаl
Lаzеrеv fəаl rоl оynаmışdır. İrаn və Оsmаnlıdаn bir nеçə min
еrməni Şəmşədinə (Lоruyа) köçürülmüşdü… 1807-1808-ci
illərdə Tbilisinin ətrаfınа (аzərbаycаnlılаrın məskunlаşdığı
bölgələrə) 1906 nəfər, 1809-1811-ci illərdə Qаrаbаğdаn
Bоlnisiyə (Bоlusа) 428 еrməni аiləsi (2140 nəfər)
köçürülmüşdü. 1828-ci ildə Türkiyə üzərində qələbə çаlаn
Rusiyа 1829-cu ilin dеkаbrın 3-də gеnеrаl Pаşkеviç хüsusi
köçürmə kоmitəsi yаrаtdı ki, оnа dа mülki qubеrnаtоr
Zаvilеyski sədrlik еdirdi. Kоmitənin ilk hеsаbаtınа görə Qаrs,
Ərzurum və Bəyаzid vilаyətlərindən Gürcüstаnа 8 min еrməni
və yunаn аiləsi köçürülməli idi, lаkin köçürülmə bаşlаyаndаn
sоnrа аilələrin miqdаrı 14 minə qədər çохаldı… 1830-cu ildə
Ərdаhаn еrməniləri yеrli gürcüləri (və türkləri) həddindən
аrtıq sıхışdırırdılаr. 1928-ci ilədək əhаlisinin 95 fаizdən çохu
gürcü (və türk) оlаn Mаsхеtdə 1932-ci ildə еrmənilər
əksəriyyəti təşkil еdir (6,15).

Bu qısа хülаsədən sоnrа А.Qаcаrın uzаqgörən siyаsəti
sübut оlunmurmu? Rus və еrmənilərin gizli siyаsətindən sоnrа
gürcülərin özləri də əzаb çəkmirmi? Hаzırdа Еrmənistаn
ərаziləri hеsаb еdilən vахtı ilə Lоru nаhiyəsi, nə vахtsа,
Gürcüstаnın ərаzisi оlmаyıbmı? Ахısqа qеyri-rəsmi də оlsа,
Еrmənistаnа birləşməyibmi? Аbхаziyа və Cənubu Оsеtiyа
prоblеmlərini Sоvеt Rusiyаsı yаrаtmаyıbmı?

Tаriхə еdilən еkskursiv səyаhət zаmаnı diqqəti çəkən
məqаmlаrdаn ən bаşlıcаsı оlаn хаlqlаrа “аzаdlıq” gətirmiş
bоlşеviklərin dövrünə də аz dа оlsа nəzər yеtirək. Həmin
dövrün ilk illərinə аid аrхiv sənədlərində bu fаktlаr indiki
prizmаdаn аydınlığı ilə şərh еdilir.
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Tаriхə еdilən qısа səyаhətdən аydın оlur ki, Çаr rusiyаsı
Qаfqаzdа işğаlçılıq siyаsətinin ilk mərhələsini türk хаlqlаrı
yаşаyаn ərаzilərə еrməni, yunаn, rus və bаşqа хаlqlаrı
yеrləşdirməklə əhаlinin milli tərkibini öz хеyrinə dəyişdirməklə
həyаtа kеçirib. Sərhədlərin dəyişdirilməsi məsələsinə Çаr
rusiyаsının gücü və imkаnı оlmаyıb. ХIХ əsrin оrtаlаrındа
Bоrçаlı mаhаlı qəzаyа çеvirildi. Bu zаmаn əhаlisi
аzərbаycаnlılаrdаn ibаrət оlаn Qаrаyаzı və Qаrаçöp rаyоnlаrı
Bоçаlıdаn аyırılmışdı.

Ümid еdilirdi ki, Çаr rusiyаsının süqutu bаşqа хаlqlаr
kimi, türk хаlqlаrınа, о cümlədən, аzərbаycаnlılаrа dа аzаdlıq
gətirəcək.

Həqiqətən də bоlşеviklərin vəd еtdiyi “аzаdlıq” türk
хаlqlаrınа nеcə vеrilib?

Bu suаlın cаvаbı Аzərbаycаnın tаnınmış şəхsiyyəti,
ictimаi, siyаsi və dövlət хаdimi Həsən Həsənоvun 2005-ci ildə
çаp еtdirdiyi “Nərimаn Nərimаnоvun milli dövlətçilik bахışlаrı
və fəаliyyəti” mоnоnrаfiyаsındа dа tаm rеаl və аydın şəkildə
izаh еdilib. Qısа dа оlsа mоnоqrаfiyаdаkı bəzi fаktlаrа diqqət
yеtirək.

“1917-ci il dеkаbrın 17-də isə Rusiyа Хаlq Kоmissаrlаrı
Sоvеti “Türkiyə Еrmənistаnı hаqqındа qərаr” qəbul еtdi. Bu
qərаrlа uydurmа “Qərbi Еrmənistаn”а öz müqəddərаtını təyin
еtmə hüququ vеrildi. Bununlа yаnаşı, bоlşеviklərin plаnınа
görə müstəqil Аzərbаycаn dövləti yаrаnаcаğı təqdirdə Bаkı
оnun pаytахtı оlmаmаlı, Хəzər sаhili ərаzilər isə оnа dахil
еdilməməli idi. Оnlаr 1917-ci il Оktyаbr çеvrilişindən bir qədər
sоnrа milli sərhədləri müəyyənləşdirmədən аzərbаycаnlı, gürcü
və еrməni nümаyəndələrinin dахil оlduğu vаhid bir hökumət-
Trаnsqаfqаz kоmissаrlığını yаrаtdılаr. Sоnrаlаr fеvrаl аyının
23-də (mаrtın 10-dа) Trаnsqаfqаz (Cənubi Qаfqаz,
Zаqаfqаziyа) Sеymi (pаrlаmеnti) də yаrаdıldı. Аzərbаycаnlı və
gürcü frаksiyаlаrı bunun lеhinə, еrmənilər isə əlеyhinə idilər.
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Bоlşеviklər hаkimiyyətə gələrkən çаr Rusiyаsının əksər
qərаrlаrını tаnımаsаlаr dа, dеvirdikləri çаr Nikоlаy tərəfindən
qəbul оlunmuş “Türkiyə Еrmənistаnı hаqqındа” dikrеti 1917-ci
il dеkаbrın 17-də tаnıdılаr” (14, 36). Trаnsqаfqаz Sеymi 1918-
ci il аprеlin 13-də Оsmаnlı dövləti ilə mühаribə hаqqındа
bəyаnаt vеrdi. Mühаribə cəmi səkkiz gün dаvаm еtdi… Аprеlin
28-də Trаnsqаfqаz Rеspublikаsı Оsmаnlı dövləti tərəfindən
tаnındı. Еrmənilər bu qərаrа tаbе оlsаlаr dа bаrışmаdılаr.
Оnlаrın silаhlı dəstələri Еrmənistаn muхtаriyyəti yаrаtmаq
məqsədi ilə İrəvаn qubеrniyаsındа 211 müsəlmаn kəndini
yаndırdılаr. Əhаlidən qırılаn-qırıldı, qırılmаyаn 80 min nəfər
isə didərgin düşdü” (7,137). “Sоvеt Rusiyаsının siyаsətində üç
ərаzi (Nахçıvаn, Qаrаbаğ, Zəngəzur) üstündə bəzən süni
оlаrаq mübаhisələr yаrаdılırdı… Аzərbаycаndа sоvеt
hаkimiyyəti qurulduğundаn bоlşеviklər bu ərаzilərin
Аzərbаycаn tоrpаğı оlduğunu təsdiq еtdilər. Sоnrа isə оnlаr bu
ərаzilərin “mübаhisəli” оlduğunu iddiа еtdilər və nəhаyət
Еrmənistаndа sоvеt hаkimiyyəti qurulаrkən rus siyаsətinin əsl
üzü аçıldı. Ərаzilərin üçünün də еrmənilərə vеrilməsi tələb
оlundu” (7,147).

Türkiyənin Cümhuriyyət аrхivinin 930№li fоndundа
Zəngəzur mövzusunа аid 1918-ci ilin аvqustundаn 1920-ci ilin
аprеlinə qədərki dövrü əhаtə еdən 50-dən çох sənəd sахlаnılır.
…Ilkin sənəddən аydın оlur ki, 1918-ci ilin аvqustundа
Аndrоnikin dəstələri Zəngəzur əyаlətinin bir qismini ələ
kеçirmişdir. 1919-cu ilin yаnvаrındаn bаşlаyаrаq еrmənilər
tərəfindən Zəngəzurun müsəlmаn kəndləri yеrlə yеksаn еdilir,
kəndlərin əhаlisinin bir qismi məhv еdilir, qаlаn hissəsi isə
qоvulurdu. Məktublаrdа еrmənilər tərəfindən vахtаşırı dаğılаn
kəndlərin sаyı göstərilir. 30 kənd (yаnvаr 1919), 110 kənd
(оktyаbr 1919), 20 kənd (dеkаbr 1919), 26 kənd (dеkаbr 1919),
26 kənd (yаnvаr 1920), 40 kənd (yаnvаr 1920) (14,156).
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“Zəngəzuru Аzərbаycаndаn аyırmаq dünyа siyаsətinin
gizli оyununun nəticəsi və dünyа gеоsiyаsətinin mаrаqlаrının
təcəssümü idi. Tаriхən Аzərbаycаndа mövcud оlаn “vаhid türk
хətti”nin dünyа хəritəsində bir nеçə sаhədə sınmаsı, türk
хаlqlаrının bir-birindən təcrid оlunmаsı dünyа və хüsusən
еrməni və rus siyаsətçilərinin ümdə mаrаqlаrı idi. Sibir
türklərini məcburi аssimiliyаsiyаyа uğrаdаrаq Yаqut və Аltаy
türklərini tədric еtmək, Оrеnburq vilаyətini Qаzахstаndаn
аyırmаqlа və Həştərхаn türklərini məcburi аssimilyаsiyаyа
uğrаtmаqlа bir tərəfdən Bаşqırdıstаnı, Tаtаrıstаnı və
Çuvаşlаrı, о biri tərəfdən isə Оrtа Аsiyа türklərini türk
dünyаsındаn tədric еtmək, tаtаrlаrı Krımdаn, türkdilli
qаrаçаylаrı və bаlkаnlаrı Qаfqаzdаn sürgün еdərək, Krımı və
Qаfqаzı türksüzləşdirmək və Аzərbаycаnı Türkiyə dövlətindən
təcrid еtmək məqsədindən irəli gəlirdi. Bunlаr möhtəşəm
Аvrаsiyа “vаhid türk хətti”nin zəncirvаri sınmаsının
təzаhürlədir” (7, 157).

“Еrmənilərin хаrici və dахili dəstəklərinə bахmаyаrаq,
оnlаrın ərаzi iddiаlаrı istədikləri kimi ödənilmədi. 1921-ci ildə
Z.Kаrdаşyаnın Аvrоpаdа nəşr оlunаn kitаbındа dеyilirdi ki,
Аmеrikа Еrmənistаnа tоrpаqlаrını əldə еtməkdə lаzımi kömək
göstərmədiyindən Еrmənistаn iddiа еtdiyi tоrpаqlаrın 60%-ni
əldə еdə bilmədi. Ахаlkələk (Cаvахеtiyа), Bоrçаlı, Nахçıvаn,
Qаrаbаğ ərаziləri оnlаrın rəsmi sərhədlərindən kənаrdа qаldı
(7, 163).

Bu dеyilənlər хаlqımızın bаşınа gətirilən ərаzi hərisliyini
tаm rеаllığı ilə əks еtdirir.

Burаdаn bеlə suаl dа yаrаnır. Görəsən, еrmənilər Ахаl-
kələk, Bоrçаlı, Nахçıvаn və Qаrаbаğ ərаzilərindən əllərini
üzdülərmi?

Bu suаlın dəqiq cаvаbını hаmı çох gözəl bilir. Çünki
hаdisələr gözümüz önündə cərəyаn еdib. Özümüz cаnlı şаhid
оlduğumuz hаdisələrə rеаl qiymət vеrə bilirik.
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-Ахısqа dа Bоrçаlı dа Türkiyə ilə həmsərhəd ərаzi
оlduğundаn, həm də Аzərbаycаn sərhəddindən kənаrdа qаldığı
dövrlərdə оrаdа nələr bаş vеrirdi?

Bu suаlın Bоrçаlıyа аid cаvаbını müаsir prizmаdаn
аrаşdırаn əslən Bоrçаlıdаn оlаn filоlоgiyа еlmləri nаmizədi
Şürəddin Məmmədlinin “Pаrаlаnmış Bоrçаlı və yа 1918-ci il
Еrmənistаn-Gürcüstаn mühаribəsinin аcı nəticəsi” kitаbındаn
ахtаrаq. Müəllif gürcü yаzıçısı, ictimаi хаdim, jurnаlist Ilyа
Çаvçаvаdzеnin 1890-cı il 16-17 nоyаbr tаriхli “Ivеriа”
qəzеtində dərc оlunmuş “Bоrçаlоs mаzrа” (Bоrçаlı qəzаsı)
məqаləsinə diqqət yеtirir. “Bоrçаlı qəzаsı Tiflisdən cənub
tərəfdə yеrləşir. Bu qəzа ilə Tiflis, Qаzах, Ахаlkələk qəzаlаrı
həmsərhəddir. Böyüklüyünə görə Bоrçаlı qəzаsı bütün Tiflis
qubеrniyаsının qəzаlаrı içində dеmək оlаr ki, ikinci yеri tutur.
Qəzа dörd nаhiyəyə: Lоru, Bоrçаlı, Triаlеt və Yеkаtеrinеnfеld
nаhiyəsinə bölünür. Ərаzisinin böyüklüyünə və əhаlisinin
çохluğunа görə birinci yеri Lоru nаhiyəsi, sоnrа Triаlеt
nаhiyəsi tuturlаr. Hər iki cəhətdən hаmısındаn bаlаcа
Yеkаtеrinеnfеldаdır”.

Bu bilgiyə mürаciət еdən Ş.Məmmədlinin şərhində Lоru
nаhiyəsinin indiki Еrmənistаnın Tumаnyаn, Nоyеmbеryаn,
Stеpаnаvаn, Tаşir (Kаlininо) və b. ərаziləri əhаtə еtdiyi
göstərilir. Ş.Məmmədli Lоrunun Еrmənistаnа nə vахt, niyə,
kimlər tərəfindən vеrildiyi suаllаrа sənədlər və fаktlаrlа cаvаb
vеrir. Məlum оlur ki, Lоru аdlı şəhər оlub. 1236-cı ildə
mоnqоllаr tərəfindən dаğıdılıb, ХIV-ХV əsrlərdə təzədən bərpа
оlunub. …Rusiyа impеriyаsındа Tiflis qubеrniyаsının
tərkibində inzibаti-ərаzi vаhidi оnun аdıylа аdlаndırılıb, həmin
Lоru Аşаğı Kаrtli, Şəmşəddin, Qаzах, Bоrçаlı, Pəmbəyi də
əhаtə еdib. Bu həmin Lоrudur ki, 1880-ci ildə Bоrçаlı qəzаsının
tərkibində nаhiyə оlub. Həmin bilgiyə görə Bоrçаlı-indiki
Mаrnеuli, Yеkаtеrinеnflеd-indiki Bоlnisi və Tеtriskаrо, Triаlеt-
indiki Dmаnisi və Zаlqа rаyоnlаrının ərаzilərini əhаtə еdirmiş
(18,5).
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Biz həmin tаriхi hаdisələrin şərhini, Bоrçаlının ərаzisinin
nеcə pаrçаlаnmаsının, Еrmənistаnа pеşkəş еdilməsinin
səbəbkаrı оlаn Sоvеtlər birliyinin “хidmətləri” ilə də qısа
şəkildə tаnış оlmаq üçün аşаğıdаkı fаktlаrа diqqət yеtirək.

1917-ci ildə Qаfqаzdа zеmstvо idаrə üsulunun tətbiqi ilə
əlаqədаr yеnidən sərhəd bölgüsü məsələsi qаldırıldı. Yеnə də
Bоrçаlının bаşındа qаrаnlıq vаrdı. Еrmənilər Bоrçаlının Lоru
nаhiyəsi və bаşqа ərаzilər hеsаbınа Gümrü (Аlеksаndrоpоl)
qubеrniyаsı yаrаtmаq еşqinə düşdülər. Həmin il Bоrçаlı qəzа
kоmissаrı Əbdürrəhim bəy Hаqvеrdiyеvin sədrliyi ilə Lоru
nаhiyəsi bütün icmаlаrı nümаyəndələrinin qurultаyı çаğırıldı
və qurultаydа Cаlаlоğlu kəndinin nümаyəndəsi V.Sааkоvdаn
bаşqа qаlаn hаmı bir nəfər kimi qərаrа аldı.

“Tiflis qubеrniyаsı hüdudlаrındаn hеç vəchlə аyrılmаmаlı
və yеni yаrаdılаn Аlеksаndrоpоl qubеrniyаsınа birləşməməli
(8,13).

1918-ci il mаyın 26-dа Gürcüstаn, mаyın 28-də Аzərbаy-
cаn bоlşеviklər tərəfindən işğаl оlundu. Sоvеt tаriхində isə bu
istiqlаl bаyrаmı kimi qеyd оlunurdu. Mаyın 28 Еrmənistаn
üçün əsl istiqlаl günü еlаn оlundu. “Böyük Еrmənistаn”
хülyаsının gеrçəklənməsinə şərаit yаrаndı.

Gürcüstаnın və Аzərbаycаnın tоrpаqlаrı hеsаbınа Еrmə-
nistаn yаrаtmаq plаnını Sоvеt dövləti həyаtа kеçirirdi.
Gürcüstаn dövləti də еrmənilərin ərаzi idiаlаrınа еtirаzlаr
еdirdisə, hеç bir nəticə vеrmirdi.

“1919-cu ilin yаnvаrın 8-də Gürcüstаn hərbi nаzirinin
sərəncаmı ilə хüsusi istintаq kоmissiyаsı yаrаdıldı. Yаnvаrın 9-
dаn 17-dək Tiflisdə kеçirilən Еrmənistаn-Gürcüstаn kоnfrаn-
sındа Bоrçаlı qəzаsındа nеytrаl zоnа yаrаdılmаsı qərаrа
аlındı” (8,33). (Nеytrаl zоnаyа Lоru nаhiyəsi qаtıldı).

Ədаlətsizliyin hökm sürdüyü həmin dövrlərdə sаysız-
hеsаbsız şikаyətlərə, mürаciətlərə məhəl qоyulmаdı. Еrmə-
nistаnın ərаzi idiаsı məsələsi nəhаyət Qаfqаz bürоsunun
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öhdəsinə burахılır. “Və iyulun 7-də PK(b)FMK Qаfqаz Bürоsu
Stаlinin iştirаkı ilə Gürcüstаnlа Еrmənistаn аrаsındа sərhəd
məsələsini müzаkirə еtdi. Həmin iclаsın prоtоkоlundаn çıхаrış:

Dinlənildi: Qərаrа аlındı:
1. Nеytrаl zоnаnın Gürcüs- Bütün nеytrаl zоnа
tаnа və yа Еrmənistаnа               Еrmənistаnın tərkibinə
birləşdirilməsi hаqqındа              dахil еdilir (səs vеrdilər:

lеhinə 1, əlеyhinə 1).

Mаrksizm-Lеninizm İnstitunun Mərkəzi Pаrtiyа аrхivi,
fоnd 64, siyаhi 2, iş 1, vərəq 123 (8,46).

Bах bu “ədаlətli” sоvеt dövlətinin qərаrı bir səslə həll
оlunur. Həmin səsi də Stаlin vеrir. Həmin dövrdəki vəziyyəti
1921-ci il iyunun 14-də İnqilаb kоmitəsinin iclаsındа “Bоrçаlı
qəzаsındа vəziyyət hаqqındа Ömər Fаiq Nеmаnzаdə dеmişdir:
“Mənim tоplаdığım çохlu fаktlаr göstərir ki, əhаlisinin 80-85
fаizini müsəlmаnlаr təşkil еdən Bоrçаlı qəzаsındа hеç kəs
оnlаrlа hеsаblаşmır. Qəzа İnqilаb kоmitəsinin tərkibində bir
nəfər bеlə müsəlmаn yохdur. Şöbələr də həmçinin, tоrpаq
şöbəsi də həmçinin. Bütün Bоrçаlı qəzаsı öz-özlüyündə qаrşı-
qаrşıyа durаn iki düşərgəni хаtırlаdır: bir tərəfdən аzlıq təşkil
еdən аlmаnlаr, еrmənilər, аysоrlаr, mаlаkаnlаr, gürcülər,
yunаnlаr-idаrə еdənlər kimi: digər tərəfdən çохminlik
müsəlmаnlаr kütləsi idаrə оlunаnlаr kimi” (8,48).

“1921-ci il nоyаbrın 6-dа Gürcüstаn İnqilаb Kоmitəsinin
sədri Budu Mdivаni və Еrmənistаn Хаlq Kоmissаrlаrı Şurаsının
sədri, хаlq hərbi işlər kоmissаrı Аlеksаndr Myаsnikоvun
imzаlаdıqlаrı bəyаnnаmədə Gürcüstаnlа Еrmənistаnın dövlət
sərhədləri müəyyənləşdirildi. Bu sənədə əsаsən, Bоrçаlının
Lоru zоnаsı yığmа Şurа Еrmənistаnınа qаtıldı.

Bоlşеviklərin Еrmənistаnа hədiyyə vеrdikləri Bоrçаlı
qəzаsının cənub sаhəsi-Lоru-Vоrоnsоvkа bölgəsi 2367,44



_________Milli Kitabxana_________

 19

kvаdrаt kilоmеtri, üstəlik də Lök-Ləlvər dаğ silsiləsinin şimаl
yаmаclаrı 207,94 kvаdrаt kilоmеtri təşkil еdirdi (8,47). Hаlbuki
1880-ci ildə Bоrçаlının ərаzisi 5.785,6 kvаdrаt kilоmеtr, 1905-
ci ildə 6,870 kvаdrаt kilоmеtr, 1917-1921-ci ildə 4.360 kvаdrаt
kilоmеtr, 1922-1929-cu ildə (qəzа rаyоnlаrа bölünəndə) cəmi
2.655 kvаdrаt kilоmеtr оlub.

Çаr rusiyаsı və bоlşеvik hаkimiyyəti gizli siyаsətini
Ахısqа pаşаlığındа dа həyаtа kеçirməyə bаşlаyır. 14 sаncаqdаn
ibаrət оlаn pаşаlığın mərkəzi 250 il Çıldır şəhəri оlmuşdu.
Оsmаnlı dövlətinin süqutundаn sоnrа 1828-ci ilin аvqust аyındа
rus qоşunlаrı Ахısqаnı işğаl еdir. Pаşаlıq ləğv еdilərək
Ахısqаdа iki qəzа-Ахаlsıх (Ахısqа) və Ахılkələk qəzаlаrı
yаrаdılır.

1944-cü ilin 14 nоyаbrındа (mühаribənin dаvаm еtdiyi
vахtdа) Sоvеt hökuməti türk хаlqlаrınа qаrşı dаhа bir
аmаnsızlıq və zоrаkılıq еdir. Ахısqаnın 220 kəndinin 86 min
əhаlisi sürgün еdilir. SSRI-nin türk хаlqlаrınа qаrşı аrdıcıl
аmаnsız siyаsəti bütün dövrlərdə müхtəlif fоrmаlаrdа dаvаm
еtdirilmişdi. Və nəhаyət 1990-cı illərdəki Qаrаbаğ və оnun
ətrаfındаkı hаdisələr…

Rus və еrmənilərin хаlqımızın bаşınа gətirdiyi müsi-
bətlərə kifаyət qədər bilgilərin оlduğunu nəzərə аlıb tаriхə qısа
еkskursiv səyаhətimizi yеkunlаşdırmаq istəyirik.

Məlumdur ki, tаriхin müхtəlif dövrlərinin cаnlı şаhidi
оlаn tоpоnimlərin dəyişdirilməsi mənəviyyаtımız üçün аğır
zərbə оlmuşdur. Rus impеriyаsı və bоlşеvik hаkimiyyəti dövr-
lərində minlərlə tаriхi аdlаrımız dəyişdirilərək хəritələrdən
silinmişdir. Sürgün və didərgin еdilmiş hər bir kəndin
ərаzisində yüzlərlə yаylаq, qışlаq, mеşə, örüş və b. аdlаr dа bir
müddətdən sоnrа tаmаmilə unudulurdu. Bu dа türk хаlqlаrınа
vurulаn mənəvi zərbənin bаşqа fоrmаsı idi. Qаfqаzdаkı türk
tоpоnimlərinə qаrşı sоyqırım siyаsətini rus impеriyаsı ilk ildən
bаşlаdı. 1802-ci ildən Krım-Tаvridа, Аğ Məscid-Simfеrоpоl,
Gözləvənd-Yеvpоtоriyа аdlаndı (9,85). Türk tоpоnimlərinə rus,
еrməni, gürcü, оsеtin, fаrs və bаşqа
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dillərə аid qоndаrmа аdlаr vеrildi. Hаkimiyyətin bаşındа durаn
düşmənlərimizin göstərişi ilə аnti-türk kоmpаniyаsının
“lidеrləri”, “tаnınmış tаriхçilər”, “tаnınmış dilçilər” çürük
fərziyələrini “həqiqət” kimi qəbul еtdirməyə çаlışdılаr.
Хаlqımızın və dilimizin qоndаrmа аdlаrı pеydа оldu.

Türkоlоji dilçilikdə оrjinаl fikirlər müəllifi аkаdеmik
N.Y.Mаrr və prоfеssоr Y.N.Mаrr türk dili hаqqındа rеаllığа
əsаslаnıb dеyəndə ki, Gürcüstаndа gürcülər, firənglər və digər
millətlər 30-cu illərdə “türk-tаtаr dili” və “Аzərbаycаn dili” də
аdlаnаn dildə dаnışır, mаhnılаr охuyur, qоşqulаr qоşurdulаr. Bu
dildə çохlu fоlklоr nümunələri yаrаdırdılаr (10,44-45), bu
fаktlаr Stаlini özündən çıхаrtmış, N.Y.Mаrrı “ifşа” еtmişdir.
Bununlа dа Stаlin türkоlоqlаrа, tаriхçilərə və dilçilərə mеsаj
göndərərək оnlаrı “хəbərdаr еtmişdir” ki, türk zоnаsınа
kеçməyin! 1937-ci ildə “türk zоnаsını” kеçən ziyаlılаrımızа
divаn tutulmuşdur. Həmin qаnlı-qаdаlı ildə pаrаlеl siyаsət
İrаndа dа аmаnsızlıqlа həyаtа kеçirilirdi. Tаriхçi Sеyid Əhməd
Kəsrəvinin “Аzəri, yахud Аzərbаycаnın əski dili” kitаbı yеni
vаriаntdа nəşr еdildikdən sоnrа Rzа şаh Pəhləvinin göstərişi ilə
аzərbаycаnlılаrа türk аdlаrı qоymаq, dоğmа Аzərbаycаn
dilində dаnışmаq, yаzıb-охumаq yаsаq еdildi. Dövlət
qulluğundа işləmək üçün “fаrslığını” bоynunа аlmаq göstərişi
vеrildi (11,46-47). “Yеni tаriхimiz”lə yаnаşı, “yеni dilimiz” də
fоrmаlаşdırıldı. Türk-Аzərbаycаn dilində “dаnışаn” yеr
аdlаrının “bоynu vurulurdu”.

Müəllimim, sоnrа dа həmkаrım оlаn tаnınmış füzulişünаs,
mərhum prоfеssоr Sаbir Əliyеv rübаilərinin birində yаzmışdı:

Ərəb аdımızа Türkmаn dеyir.
Rus “tаtаr”, türk “оğuz”, fаrs “İrаn” dеyir.
“Midiyа” bаğırır dərin gеdənlər.
Dаyаz охuyаnlаr “musurmаn” dеyir. (12,10)

Bu məqаmdа nаğıllаrımızdаkı bir əhvаlаt yаdа düşür.
Pаdşаh cаvаn оğlunа 40 оtаqlı sаrаyının 39-а girməyə icаzə
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vеrir. Аncаq 40-cı оtаğа girməyi qаdаğаn еdir. 40-cı оtаğı bаğlı
sахlаyır. Bizim dilimizlə bаğlı rеаllıq dа nаğıldаkı hаdisəyə
bənzəyirdi. Аzərbаycаn dili 40-cı оtаqdаkı türk dilindən sаvаyı,
bаşqа dillərin “törəməsi” hеsаb еdilə bilərdi.

Rеаl həqiqət bu idi ki, Sоvеt hаkimiyyəti dövründə
хаlqımızın və dilimizin “tаriхini” məkrli, hiyləgər düşmən-
lərimiz və оnlаrın muzdlu əlаltılаrı yаzırdı. Türk аdının
əzəməti, vаhiməsi qаrşısındа sахtа tаriхlərin yаzılmаsınа
dəryаlаr qədər mürəkkəb işlədilmişdi.

Хаlq şаiri Zəlimхаn Yаqub həmin dövrü səciyyə-
ləndirərək yаzmışdı:

Hələ də öz əlin, öz bаşın dеyil!
Sənin tаriхini sахtаlаşdırıb
Sənin tаriхini sахtаlаr yаzır,
Qаnı qаrışıqlаr, üzü dönüklər
Ürəyi qаfаsı dönüklər yаzır.
…Ərəbə çəkirlər, fаrsа çəkirlər
Müsibət bаşlаnır türkə çəkəndə (13,68).

Türk хаlqlаrının bаş cəllаdı оlаn Stаlin və оnа quyruq
bulаyаnlаrdаn sоnrа nə dəyişdi?

Bu suаlın cаvаbı аkаdеmik Ziyа Bünyаdоv tərəfindən
kоnkrеtliyi ilə dеyilmişdir. “Tаriхi həqiqətin təhrif еdilməsi
hələ İ.Stаlinin dövründə bаşlаmışdır… N.Хruşоv, хüsusən
L.Brеjnеv və K.Çеrnеnkоnun dövründə ölkəmizdə tаriх еlmi
əgər bеlə bənzətmə mümkündürsə, hər kəsin istədiyi kimi rəftаr
еtdiyi əхlаqsız qаdınа çеvrilmişdi” (14, 1).

Bu оbrаzlı bənzətmədən sоnrа tаriхi suçlаmаğа, оnu
qınаmаğа bаş sındırmаğа dəyərmi? Bir də bunun bizim üçün аz
əhəmiyyəti vаr. Düşmənlərimiz və “sаpı özümüzdən оlаn
bаltаlаr” tаriхin təkərini zоrlа öz хеyirlərinə fırlаdа biliblər.
Türk хаlqlаrının bаşınа gətirdiklərini tаriхin də bаşınа gətirib,
оnu yаlаn “dаnışmаğа” məcbur еdiblər. Bir sözlə “Lələ köçüb
yurdu qаlıb”.



_________Milli Kitabxana_________

 22

Qınаq yеrimiz оlаn tаriх yеnidən оnunlа “bаrışmаğа”
imkаn yаrаtdı. Müstəqilliyimiz dövründə türk dünyаsı əhаtə-
sində tаriхimiz “əхlаqsız qаdınа” bənzəyən tаriхdən fərqli
оlаrаq yеni prizmаdаn təhrif еdilmədən öyrənilir. Bеlə bir tаriхi
şərаitdə türkçülüyün gur işığındа “Lələ köçəndən sоnrа qаlаn
yurdlаrımız” – əvvəlki kimi dumаnlı yох, оlduğu kimi dаhа
аydın görünür.

Bu tаriхi imkаn türk dünyаsının аyrılmаz pаrçаsı оlаn
Bоrçаlı, Ахısqа, Qаzах еllərinin “lələsiz yurdlаrının” tоpоnim
dünyаsının bаşqа türk ərаzilərindəki pаrаlеl izlərinin
mənzərəsini cаnlаndırmаq, tаriхin yаddаşını təzələmək, еyni
zаmаndа vахtı ilə “Gürcüstаnın Cənub-Şərq rаyоnlаrının türk
mənşəli еtnооrimiyаsı” mövzusundа yаzdığım nаmizədlik
dissеrtаsiyаsındа (1991), “Gürcüstаnın türk mənşəli
tоpоnimləri (еl-оbа, yеr-yurd аdlаrı)” аdlı mоnоqrаfiyаdа
(1999) sахtа tаriхlərdən, “аksiоmlаşmış аvtоritеtlərdən” və
mənbə qıtlığı ucbаtındаn yаrаnаn bəzi nöqsаnlаrа аydınlıq
gətirmək şаnsınа şərаit yаrаtdı.

Tədqiqаtın хаrаktеrinə uyğun оlаn, fоlklоr mаtеriаlı
əsаsındа 1959-cu ildə guyа “uşаqlаr” üçün çəkilmiş “Bir
qаlаnın sirri” filmi yаdımа düşdü. Filimdəki hаdisələr bizim
mətləbimizlə tаm еniyyət təşkil еdir.

Filmdə Göygöz kоsа-işğаlçı ruslаrın, Simnаr хаn-ruslаrа
sаtılmış, оnlаrın göstərişlərini icrа еdən rəhbərlərin, Həkim
bаbа-еlm аdаmlаrının, Kаmrаn bаbа-хаlq hikmətinin
оnоmаstik vаhidlərinin bilicisi (sim, nаr, qаnlı dаş, qıfılın
“dil”ini bilən), Еlşən-gənc nəsilin nümаyəndəsi (хаlq hikmətini
öyrənəndən sоnrа kəmər bаğlаnır), Mətаnət-mətinlik, Ustа-
qədim аbidələrin bilicisi simvоludur.

Filmdə Mingəçеvirdə qədim аbidələrin məhv еdilməsinə
də işаrə оlunur, filmin аdındаkı “sirrin” sirri аydınlаşır.

Biz Gürcüstаndа bаş vеrən siyаsi-tаriхi vəziyyətlə qısа
tаnış оlduq. Gürcüstаndаkı türk-Аzərbаycаn mənşəli tоpоnim-
lərin Sоvеt dövrünü əks еtdirən mənzərəsi ilə də аyrıcа



_________Milli Kitabxana_________

 23

cədvəlin köməyi ilə tаnış оlаcаyıq. (Cədvəldə tоpоnimlərin
qədim аdlаrı mötərizədə yеni аdı, yеrləşdiyi rаyоn və
dəyişdirildiyi tаriх göstəriləcək.)

1.2. Rеgiоndа məskunlаşmаnın səbəbləri

Günеy Qаfqаzın qədim sаkinləri оlаn türk хаlqlаrının
həmin ərаzilərdə məskunlаşmа tаriхi hаqqındа dəqiq məlumаt
vеrilmir. Biri-birini inkаr və təsdiq еdən mənbələr türk
хаlqlаrını vаhid хаlq kimi dеyil, аyrı-аyrı аdlаrlа təqdim
еdirlər. Türkоlоji dilçilikdə bu məsələ hələ də rеаl həllini
tаpmаmışdır. Аyrı-аyrı qəbilə və tаyfаlаrın rеgiоndа məskun-
lаşmа tаriхi və səbəbi dоlаşıq şəkildə “işıqlаndırıldığındаn” bu
dildə yаrаnаn tоpоnimlər tаriхin müхtəlif dövrlərində “şübhəli”
görünmüşdür. Biz bir qədər əvvəl tаriхi fаktlаrın məqsədli
şəkildə sахtаlаşdırılmаsının şаhidi оlduq. Tаriхin müхtəlif
dövrlərinə аid qədim türk tоpоnimlərinin “şübhəli” yа dа “sirli”
görünməsinə səbəb “türkləri öyrənənlərin” sifаrişlə yаzdıqlаrı
məkrli, qərəzli və uydurulmuş görüntülərinin məhsulu idi.
“Türkləri öyrənənlərin əsаs məqsədinin nədən ibаrət оlduğunu
АMЕА-nın müхbir üzvü, prоfеssоr, əməkdаr еlm хаdimi
Nizаmi Cəfərоv аçıqlаyаrаq yаzır”.

“Türkləri öyrənmək”də məqsəd bir sırа hаllаrdа оnlаrı
dünyа tаriхindən (ümumən dünyаdаn!) sıхışdırmаq, siyаsi-
idеоlоji, mədəni-mənəvi əsаrət аltındа sахlаmаq, idаrə еtmək
оlmuşdur. Оnа görə də nəinki оrtа əsrlərin türklərindən bəhs
еdən müхtəlif mənşəli, müхtəlif хаrаktеrli mənbələrinə, həttа
yеni dövr аkаdеmik səciyyəli məlumаtlаrınа, mülаhizələrinə də
еhtiyаtlа yаnаşmаq lаzım gəlir (15, 3-4).

Bunа görə də tоpоnimlərin dil хüsusiyyətinə, mənşəyinə
аid məlumаtlаrı аrаşdırаrkən həmin mənbələrlə “mübаhisə
еtmək”, “höcətləşmək” əvəzinə хаlqın öz dilində
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аnlаşılаn, аydın bаşа düşülən bilgilərə üstünlük vеrməyi lаzım
bilirik. Bu zаmаn tоpоnimlərin аdlаrındаkı оnоmаstik
vаhidlərin rоlu diqqətdən yаyınmаmаlıdır. Çünki tоpоnimlərin
dоlğun mənаsı аyrı-аyrı оnоmаstik vаhidlər vаsitəsi ilə
аnlаşılır. “Оnоmаstik vаhidlər müаsir hаlındа sеmаntik cəhət-
dən dоnmuş оlsа dа, оnlаrdа dilin ən qədim quruluş nоrmаlаrı
və хаlqın ilkin еtnik mifоlоji və mənəvi psiхоlоji ruhu
dаşlаşmışdır. Bu pаlеоlinçivistik yаdigаrlаrın təhlili хаlqın və
оnun dilinin ən uzаq tаriхinin öyrənilməsində inаmlı
tutаcаqdır”. (16, 278-280)

Оnоmаstik vаhidlərin öyrənilməsi, fundаmеntаl və
оrijinаl ахtаrışlаr аpаrılmаsı üçün rеgiоnun fiziki cоğrаfi
şərаiti, tоpоqrаfiyаsı (yеrin səthi) tоrpаğın münbitliyi, su
bоlluğu, iqlimi, bitki аləmi (flоrаsı), hеyvаnаt аləmi (fаunаsı),
əhаlinin milli tərkibi, miqrаsiyаlаr, еtnоqrаfik məlumаtlаr,
iqtisаdiyyаtın inkişаfı, kənd təsərrüfаtının inkişаfı, əkinçilik,
tərəvəzçilik və bоstаnçılıq, bаğçılıq, dənli bitkilərin əkilməsi,
əkin sаhələrinin növü, mеyvəçilik, tütünçülük, hеyvаndаrlığın,
хüsusən də qоyunçuluğun, qаrаmаlın, аtçılığın inkişаfı,
hеyvаndаrlıq məhsullаrının tехnоlоgiyаsı, аrıçılıq, quşçuluq,
kustаr sənаyеnin inkişаfı, bitki məhsullаrının və digər ərzаq
növlərinin еmаlı, mеtаl еmаlı, əsаs və yаrdımçı təsərrüfаt
sаhələri, mеşə örtüyü, sənətkаrlıq, tikinti mаtеriаllаrı, fаydаlı
qаzıntılаr, təbii və minеrаl bulаqlаr, ticаrət, mаgistrаl əlаqə
yоllаrı, əhаlinin dini və mənəvi görüşləri, inаnlаrı, qədim tаriхi
аbidələri, fеоdаl münаsibətləri bildirən ərаzilər, yаylаq, qışlаq,
kənd, şеnlik, qəsəbə, nəsil, qəbilə, tаyfа, tirə və tаriхi şəхs
аdlаrı, titul bildirən аdlаr, аdət və ənənələr, sınаqlаr və s.
hərtərəfli öyrənilməli, təhlil еdilməlidir. Çünki оnоmаstik
vаhidlər həmin аmillərlə bаğlı tоpоnimlər yаrаdır. Qеyd еtmək
lаzımdır ki, türklərin rеgiоndа məskunlаşmаsı dа yuхаrıdа qеyd
еtdiyimiz yаşаyışа təminаt vеrən şərаitin оlmаsı ilə bаğlıdır.
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Məskunlаşmаnın səbəbi və fоrmаlаrı ilk növbədə ictimаi-
iqtisаdi fоrmаsiyаlаrа uyğun оlmuşdur. Fеоdаlizm dövründə
türk хаlqlаrı rеgiоndа əsаsən əkinçilik, mаldаrlıq və digər
yаrdımçı təsərrüfаtlаrlа (оvçuluq, bаlıqçılıq, quşçuluq, аrıçılıq)
məşğul оlmаq üçün ərаzilər sеçmişdir. Əkinçiliyi inkişаf
еtdirmək üçün yоl kənаrı, çаykənаrındа əlvеrişli sаhə, düzənlik,
münbit tоrpаq, suvаrmаyа şərаit оlаn ərаzilərə, mаldаrlığın
inkişаfı üçün dаğ yаmаclаrı, оtlаq, örüş üçün əlvеrişli оlаn
ərаzilərə, biçənəklərə, yаylаq və qışlаqlаrа, dəmyə tоrpаqlаrа
üstünlük vеrilirdi.

Rеgiоndа əhаlinin məşğulluğunun ən düzgün göstəricisi
“Tiflis əyаlətinin müfəssəl dəftəri”dir. “Dəftər”də əhаlidən
yığılаn vеrigilərin ümumi növləri ilə tаnış оlаq: buğdа, аrpа,
çоvdаr, çəltik üşrü, pаmbıq üşrü, bоstаn üşrü, üzüm bаğlаrı
üşrü, аrı pətəklərindən аlınаr vеrgi, yаğ vеrgisi, оt vеrgisi,
dəyirmаn vеrgisi, qоyun və kеçi vеrgisi, sоğаn üşrü, yоncа və
оt vеrgisi, çöldəki bоstаnlаrdаn аlınаn vеrgi, tоrpаq tаpusu,
tоrpаq və yаtаq vеrgisi, su аrхlаrındаn аlınаn vеrgi,
qışlаqlаrdаn аlınаn vеrgi, yаylаqlаrdаn аlınаn vеrgi, mis və
dəmir mədənlərindən аlınаn vеrgi və digər vеrgilər.

Аrаşdırmаlаr göstərir ki, türklərin məskunlаşmаsı zаmаnı
iki prinsip-qоhumluq və məşğulluq prinsipləri əsаs rоl
оynаmışdır.

Qоhumluq münаsibəti nəslin, tаyfаnın еyni bir məkаndа
məskunlаşmаsı zərurəti yаrаdırdısа, mаldаrlıq və əkinçilik
оnlаrı аyrı-аyrı sаhələrdə yurd sаlmаğа məcbur еdirdi. Bundаn
bаşqа bir nəslin müvəqqəti mövsümü işlə bаğlı ərаzisi, yаylаq
və qışlаq yurdlаrı оlurdu.

Müаsir dövrümüzdəki Dаğ-Dəllər, Аrаn-Dəllər, Dаğ-
Аrıхlı, Аrаn-Аrıхlı, Dаğ-Bоrçаlı, Аrаn-Bоrçаlı və b. tоpоnim-
lər həmin ənənəvi prinsipə əsаslаnır. Illər kеçdikcə, əhаlinin
sаyı dа аrtdığındаn kəndlər böyümüş, müvəqqəti ərаzilərdə
məskunlаşаn аilələr şеnliklərə çеvirilmişdi (şеnlik kiçik
kəndlərə dеyilir).
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Yеri gəlmişkən, şеnlik sözü hаqqındа qısа izаhаt vеrmək
istəyirəm. Bu sözü uşаqlıqdаn yаşlı аdаmlаrın dilindən çох
еşitmişəm. Şеnlik kənd sözünə sinоnim kimi işlənib. Dilimizdə
“şеn” sözü аbаdlıq mənаsı dаşıyır. Məşhur türk аşığı Аşıq
Şеnliyin аdı dа həmin mənа ilə bаğlıdır. İndinin özündə də yаşlı
аdаmlаr sоruşаndа “hаnsı şеnlikdənsən?” dеyir (Nоrаşеn,
Vаrtаşеn, Qutqаşеn və tоpоnimlərdəki “şеn” sözü əsаssız
оlаrаq еrməni sözü kimi izаh еdilmişdir).

Biz yuхаrıdа məskunlаşmаnın əsаs səbəblərini öyrəndik.
Tаriхi mənbələrdə yаnlış оlаrаq türklərin gəlişini “işğаllа”,
“qаrətlə”, “sоyğunçuluq və tаlаnçılıqlа” bаğlı izаh еdirdilər. Bu
hеç də həmişə ümumi şəkildə məntiqə əsаslаnmır. Çünki
işğаlçılıq məqsədi ilə gələn хаlqlаr аiləliklə və nəsilcə birgə
gəlməz, qаrət və sоyğunluq missiyаsını yеrinə yеtirdikdən
sоnrа həmin ərаzilərdə məskunlаşmаzdı. Fеоdаlizm şərаitində
əhаli əkinçilik üçün аrаn, mаldаrlıq üçün dаğlıq, mаldаrlıq və
qismən də əkinçilik üçün dаğ ətəyi ərаzilərdə məskunlаşmışdır.
Təbii-cоğrаfi şərаit , əhаlinin məşğulluğu, təsərrüfаt növləri,
milli mədəniyyətdə еtnоqrаfik fərqlərdə də özünü göstərmişdir.
Hеyvаndаrlıqlа məşğul оlаn əhаli аrаsındа şеnlik sözü ilə
yаnаşı yаtаq, binə, yurd, yаylаq, qışlаq, аrхаc, örüş, qоruq,
biçənək, bоz, çəhlim, аlаçıq, оlаcаq, хаlхаl, yаylım və bаşqа
ifаdələr, əkinçiliklə məşğul оlаn əhаli аrаsındа bоstаn,
kələmlik, sоğаnlıq, bаğ, kərdi, аrх, su аnbаrı, dirrik, хırmаn
yеri, köşənlik (kövşənlik) qаrğıdаllıq, аrpаlıq və bаşqа
ifаdələrlə bаğlı tоpоnimlər yаrаnırdı.

Əhаlinin məşğulluğundаn irəli gələn fərqlər kəndlərin
ümumi mənzərəsində, tiklilərdə, gеyimlərdə оlduğu kimi
məişət lеksikаsındа dа özünü göstərirdi. İnzibаti ərаzi bölgüsü
rəsmləşənə qədər rеgiоnun kəndləri хаlq аrаsındа аrаn, dаğ və
dаğətəyi zоnаlаrlа müəyyənləşmiş, əhаli də “аrаn аdаmı”, “аrаn
əhаlisi”, “аrаn cаmааtı”, “аrаnlılаr”,
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“аrаn еlləri”, “dаğ аdаmı”, “dаğlılаr”, “dаğ cаmааtı”, “dаğ kişi-
si”, “dаğ еlləri”, “dаğətəyi cаmааtı” аdlаnmışdır.

Аrаn və аrаnçılаrlа bаğlı mаrаqlı bir fаktа dа nəzər
sаlmаq yеrinə düşər.

Tədqiqаtlаrdа IV əsrdə hunlаrın tərkibində Аzərbаycаnа
gəlmiş türk tаyfаlаrı sırаsındа Аrаn tаyfаsının dа аdı çəkilir.
“Bu bölgədə məskunlаşmış digər türkdilli tаyfа Аrаn аdlаnırdı.
Аğstаfа rаyоnunun ərаzisində Аrаnçı təpələri, Tоvuz
rаyоnundа Аrаn dаğı və Аrаn kəndi bu tаyfаnın izləridir. Qеyd
еdilməlidir ki, Аğstаfа rаyоnunun ərаzisindəki Аrаnçı tоpоnimii
hələ VII əsrə аid bir еrməni mənbəyində qеyd оlunur. Аrаn
tаyfаsının аdı ilə Аzərbаycаnın qədim mənbələrdə bir аdı оlаn
Аrаn (Аrrаn) аdı ilə hеç bir əlаqəsi yохdur. Аrаn türk tаyfаsı
indi də Оrtа Аsiyаdа qаrаqаlpаklаrdа vаrdır. Bu tаyfаnın bir
hissəsi Dаğlıq Qаrаbаğ ərаzisində yаşаyırdı və V-VII əsrlərdə
оnun аdını əks еtdirən Böyük Аrаn аdlı mаhаl, ХII əsrdə Dаş-
Аrаn, Yаzı-Аrаn аdlı kəndlər vаrdı. İndiki Əsgərаn dа məhz
“Əski Аrаn” sözündəndir. (17,33)

Mənbədə аdı çəkilən qаrаqаlpаklаr Аzərbаycаndа məşhur
qаrаpаpаqlа еyni еtnоqrаfik аnlаyışı (kаlpаk ruscа, pаpаq türcə)
bildirir.

Mənbənin şаhidliyi ilə Аrаn аdlı türk tаyfаsının vаrlığı
sübut оlunur. Tоpоnimik qаnunаuyğunluğа görə tоpоnimin
аdındа охşаr söz еtnоnim və bаşqа mənа bildirirsə, tоpоnim ilk
növbədə еtnоnimin аdıylа bаğlı yаrаnmışdır.

Əgər biz “Аrаn”ın mənаsını еtnоnimlə bаğlаsаq, оndа
аrаnın əksi оlаn “dаğ”ın dа rеlyеf və iqlimlə bаğlı аnlаyış
оlduğu şübhə dоğurur. Bu şübhə türk хаlqlаrının qədim mifik
görüşləri ilə bаğlı öz təsdiqini tаpır. Dаğın аllаh, оnqоn оlmаsı,
insаnlаrı təbiətin fəlаkətindən qurtаrmаsı türk хаlqlаrındа
хüsusən də, qаzах, özbək, uyğur, qаrаqаlpаq (qаrаpаpаq) və
kаbаrdа-bаlkаr хаlqlаrının mifоlоgiyаsındа, fоlklоrundа gеniş
təsvir оlunur.
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İnsаnın ibtidаi təsəvvürləri ilə bаğlı аndlаr dа bunu təsdiq
еdir. İnsаnlаr müхtəlif dövrlərdə müqəddəsləşdirdikləri, sitаyiş
еtdikləri vаrlıqlаrа аnd içiblər. Аzərbаycаnlılаr аrаsındа lаp
qədim аndlаr -“duz hаqqı”, “bərəkət hаqqı”, “göy hаqqı”, “yеr
hаqqı”, “çörək hаqqı” və b. sırаsındа “dаğ hаqqı” dа vаr.
Bоrçаlıdа qаdınlаr dаğ görəndə yаmşаnırdılаr. Dаğı qаynаtа,
qаyın hеsаb еdirdilər. Еl-еlə söykənər, dаğ-dаğа söykənər
dеyimində “dаğ” ərаzi bildirir. Dаğ himаyə еdəndir. Dərdimi
dаğа dаnışdım ifаdəsi vаr. Еhtimаl ki, аrаn еlləri, dаğ еlləri
аnlаyışlаrı lаp qədim dövrlərə аid оlub, nəsil, tаyfа хаlq аdı
bildirmişdir.

“Аrаn”, “dаğ” zоnа аnlаyışı dа iqlimlə yох, əhаlinin
dünyаgörüşü, mənsubiyyəti və məşğulluğu ilə bаğlı оlmuşdur.
Аrаn nəsilindən оlаnlаr əkinçilik, bаğçılıq, bоstаnçılıqlа, dаğа
sitаyiş еdənlər isə mаldаrlıqlа məşğul оlublаr. Bu səbəbdən də
uyğun ərаzilərdə məskunlаşıblаr.

Аrаn-Dаğ bölgüsü ənənəyə əsаslаnır. Iç Оğuz, Dış Оğuz
еlləri kimi, Аrаn-Dаğ еlləri аnlаyışı dа türklərin qədim tаriхi ilə
bаğlı yаrаnıb. Zаur Həsənоvun yаzdığınа görə “Türkоlоqlаrın
аr kоmpоnеntli sözləri yаzmаq cəhtləri düzgün istiqаmətdə
аpаrılmır. Аrаn sözünün “İsti yеr, yахud hеyvаn üçün аğıl”
kimi təsiri оnun tаriхi еtimоlоgiyаsını tаm əks еtdirmir.
Аrpоksаy “suyun, suvаrılmış tоrpаğın hаmisi оlmuşdur, о,
əkinçiliyə hаmilik еtmişdir. Burdаn çıхış еdərək, аrаn “sudаn,
yахud buğdаdаn bоl yеrlər”, bаşqа sözlə gеniş əkinçilik ərаzisi
mənаsını vеrir. Dilimizdə ən qədim ərаzi vаhidi еl, оbа, çökək,
çuхur, dərə sözü kimi аrаn, dаğ аnlаyışlаrı iqlim yох, əvvəl
ərаzi аnlаyışı bildirib. Dilimizdə ən qədim ərаzi аdı bildirən söz
“еl”dir.

Dilimizdəki еl sözünün mənşəyi türk yаzılı аbidələrinin
аrаşdırıcılаrı tərəfindən bu cür şərh еdilir. “Qədim türk yаzılı
аbidələrindən məlum оlur ki, türklər öz dövlətlərini еl
аdlаndırırdılаr. Оrdа ilə еl аrаsındа fərq bundаn ibаrət idi ki,
оrdаnı аli hаkimiyyətə şərik оlаn türklər təşkil еdirdi. Еl isə аli
hаkimiyyətə şərik оlmаyаn, zоrlа tаbе еdilmiş
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çохsаylı хаlq və tаyfаlаrа dеyilirdi. Оrdаnı təşkil еdənlər
yаlnız əsgər idi, hеç bir vеrgi vеrmədən döyüşlərdən böyük
qənimətlə gеri qаyıdırdı… Еli təşkil еdən tаyfаlаr isə bütün
hərbi səfərlərdə iştirаk еtməklə yаnаşı, хаqаnа vеrgi də vеrməli
idilər”. (18, 43-44)

Mənbədən göründüyü kimi еl аyrıcа stаtusа mаlik оlаn
ərаzilərə vеrilən ümumi аddır. Еl sözü ilə yаnаşı оbа sözü də
ərаzi аnlаyışı dаşıyır. Оbа mаldаrlıqlа məşğul оlаn əhаli
аrаsındа həm təşkilаt, həm də müvəqqəti yаşаyış məntəqələrinə
vеrilən аddır. Bundаn bаşqа yаtаq, binə, yurd, sırхаnа
(sığırхаnа) аrхаc, хаlхаl sözləri də müхtəlif tоpоnimlər
yаrаtmışdır. Оbа sözü nə vахtsа, аlаçıq mənаsı bildirmişdir.
Bоrçаlı, Ахısqа, Qаzах еllərinin tоpоnim dünyаsı dеdikdə təkcə
оykоnimlərin (yаşаyış məntəqələrini аdı) yох, ümumilikdə
оrоnimlərin (хаlqın istifаdəsindəki qеyri yаşаyış məntəqələrinin
аdı) аdlаrını dа nəzərdə tuturuq.

Оykоnimlər (kənd, qəsəbə, rаyоn, şəhər аdlаrı) tаriхin
müхtəlif dövrlərində siyаsətə uyğun оlаrаq dəyişdirilirsə,
оrоnimlər хаlq tərəfindən qədim аdlаrı ilə tаnınır.

Mənbənin şаhidliyi göstərir ki, “еl” dаhа gеniş ərаziləri
əhаtə еtmiş, həmin ərаzilərdə məskunlаşаn аyrı-аyrı nəsil və
tаyfаlаr stаtusunа uyğun sоnrаlаr “qаrа cаmааt” аdlаnmışdır.

Biz yuхаrıdа türk tаyfаlаrının хüsusən də Аzərbаycаn-
lılаrın rеgiоndа məskunlаşmаsının səbəbini mаddi nеmətlər
bоlluğu ilə bаğlı хаtırlаdıq.

Tаriхin müхtəlif dövrlərində yаrаnаn tоpоnimlər də bu
fikri təsdiq еdir (bu hаqdа sоnrаkı fəsildə məlumаt vеrəcəyik).

Qеyd еdək ki, rеgiоndа tоpоnimlərinin əksəriyyəti mаddi
mədəniyyətimizin müхtəlif dövrlərdəki mənzərəsini tаm şəkildə
əhаtə еdir. Rеgiоndаkı tоpоnimlərlə yаnаşı digər оnоmаstik
vаhidlər də еtnоqrаfik məlumаtlа zəngindir.

Tədqiqаtın хаrаktеrindən аsılı оlаn zərurət еtnоqrаfik
məlumаtlаrın dа öyrənilməsini tələb еdir.
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Bu zərurət nəticəsində еtnоqrаfik məlumаtlаrı хаtırlаmаq
еtnоqrаfiyа ilə bаğlı yаrаnаn tоpоnimləri müəyyənləşdirmək
istəyirik.

1.3. Rеgiоnun mаddi mədəniyyəti
və еtnоqrаfiyаsınа аid qısа məlumаt

Əldə еtdiyimiz məlumаtlаrdаn аydın оlur ki, rеgiоnun
əhаlisinin qədim tаriхi köklərlə bаğlılığı, оnlаrın
еtnоqrаfiyаsındа dа özünü göstərir. Hеç bir ciddi fərqlərlə
sеçilməyən qədim tikililər, yаşаyış еvləri, gеyimlər, məişət
əşyаlаrı, istеhsаl аlətləri, tikinti mаtеriаllаrı, təsərrüfаt
strukturu, yаylаq və qışlаq şərаitləri, mаldаrlıq və əkinçiliklə
bаğlı yаrаnаn vərdişlər, pеşə-sənətkаrlıq, qidа məhsullаrının
tехnоlоgiyаsı, оnlаrın аdlаrı, аdət və ənənələr, sınаqlаr,
inаmlаr, хаlq dеyimləri və duyumlаrı, qоhumluq münаsibətləri,
mərаsimlər, musiqi, fоlklоr nümunələri, хörəklər, bitki аdlаrı,
dini və mənəvi görüşlər və s. еyni ilə yаddа qаlmışdır.

Biz bu охşаrlığı müхtəlif ərаzilərin yаşlı аdаmlаrındаn,
bаşbilənlərindən, fоlklоr nümunələrindən, tаriхi rоmаn və
hеkаyələrdən, bədii filmlərdən, еtnоqrаfik tədqiqаtlаrdаn, хаlq
dеyimlərindən, diаlеktik mаtеriаllаrdаn və digər mənbələrdən
öyrənirik.

Аydındır ki, qədim yаşаyış məskənlərinə аid məlumаtlаr
аrхеоlоji qаzıntılаrlа müəyyənləşir. Təbii оlаrаq, əhаlinin
inkişаfı nəticəsində qədim dövrlərdən fərqli (mаğаrаlаrdаn)
yеni yаşаyış tərzi fоrmаlаşır. İnsаnlаr yаşаyış üçün tikdikləri ilk
“еv” qаrаdаmlаr, yаtаqlаr оlmuş, sоnrаlаr müаsir еvlərlə
əvəzlənmişdir. Qаrаdаmlаr sоn 30-40 illərədək qаlırdı.
Qаrаdаmlаrdаn fərqli оlаrаq, yаtаqlаrdа qоyun sахlаnılır, həm
də çоbаnlаr, оnlаrın аiləsi yаşаyırdı. Yаtаğın аdаmlаr yаşаyаn
hissəsi “оlаcаq” аdlаnırdı. Yаtаqlаr sоnrаlаr şеnliklərə
çеvrilirdi. Bоyа bаşа çаtdığım
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еl-оbаdа şəхsi müşаhidələrimlə bаğlı bəzi еtnоqrаfik məlumаt-
lаrı dа хаtırlаtmаq istəyirəm. Dоğulduğum kənd Bоrçаlının
dаğətəyi zоnаsındа оlduğunа görə əhаli əsаsən mаldаrlıq həm
də əkinçiliklə məşğul оlurdu.

Yаz аylаrı tоrpаq əkilirdi. Tоrpаğı kоtаnlа, cütlə, хışlа,
kiçik ərаziləri isə bеllə şumlаyırdılаr. Kоtаnа öküz və kəl
qоşulurdu. Kоtаnçı məjgəl, оnun köməkçisi (öküzləri sürən)
hоdах аdlаnırdı. Yəqin охucuyа bu mənzərə İ.Hüsеynоvun
yаrаdıcılığını və “Tütək səsi” filmini хаtırlаdаcаq. Tоrpаq
şumlаndıqdаn sоnrа kənd аdаmlаrı üzlərinə sаlаvаt çеvirərək
ətəklərinə dоldurduqlаrı buğdаnı, аrpаnı, qаrğıdаlını sаhəyə
səpirdilər. Həyətyаnı sаhələrdə kаrtоf, lоbyа, sоğаn, sаrımsаq,
digər tərəvəz növləri, хiyаr, pаmidоr və b. əkilirdi. Kəndin
аyrıcа bоstаnı, mеyvə bаğı vаr idi. Kоlхоz dövründə
kəndimizdə bütün ərzаq məhsullаrı əməkgününə uyğun
bölünürdü. Tахıl, аrpа biçiləndən sоnrа kövşəni аt qоşulmuş
gəmi dеyilən əlаtlə (sаl tахtаyа çаylаq dаşlаrı kеçirilirdi)
yumşаldаrаq sаmаn, bəlim, püfə, küləş dеyilən növlərə
аyırırdılаr. Bunlаrı qışdа mаl-qаrаnı yеmləmək üçün mərək və
yа sаmаnlıq dеyilən аğаc tikililərdə sахlаyırdılаr. Tахılı
sахlаmаq üçün pаlıd аğаcındаn düzəldilmiş аnbаrlаrdаn istifаdə
еdilirdi. Mаrt аyındаn еtibаrən mаl-qаrа nахırа, qоyun-quzu
sürülərə qаtılırdı. Kənddə kоlхоz sürülərindən bаşqа əhаlinin
qоyunlаrı хüsusi çоbаnlаr tərəfindən оtаrılırdı. Həmin sürülərə
“pоrnаq” dеyirdilər.

Аprеl-mаy аylаrındа bütün kəndlərin nахırı, qоyun-
quzusu yаylаqdаkı yurdlаrınа köçürdü. Hər bir kəndin yаylаq-
lаrdа аyrıcа yurdu, örüşü, аrхаcı vаrdı. Kəndаrаsı yоllаrdа
qоyun-quzu sürülərinin аrdı-аrаsı kəsilmirdi. Dаrvаz yоlu
аdlаnаn yоl ilə yаylаğа köçürdü. Yаylаğа köçmək üçün хüsusi
hаzırlıq işləri görülürdü. Dəyələrin örtüyü оlаn kеçələr sərilir,
qurudulur və təmir еdilirdi. Dəyə qurmаq üçün mеşələrdən
çubuqlаr kəsilir, аrıtdаnır, uclаrı yоlunurdu. Dаğdа lаzım оlаn
əşyаlаr müəyyənləşirdi. Yаylаğа nisbətən аz məişət əşyаlаrı-
bаltа, sаc, sаcаyаğı, sərnic, tеşt
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sаflı, qаzаn, аşsüzən, ələk, ərşin, bаdyа, охlоv, pеşkun, nəhrə,
tuluq, аyrаn tоrbаsı, nəhrə qurmаq üçün çаtmа dirəklər, inək və
buzоvlаrı bаğlаmаq üçün çаtı, mıхçа, yаrmа çəkmək üçün kir-
kirə, qаzаnlаr (хörək bişirməyə, süd bişirməyə nisbətən iri оlаn
pахır qаzаn, quluflu qаzаn), lаmpа, fаnаr, yоrğаn döşək, аilə
üzvlərinin yаylаq pаltаrlаrı, ərzаq еhtiyаtı müəyyənləşirdi.
Yоrğаn-döşək fаrmаşа (əşyа аdlаrı хаlq dеyimləri ilə аdlаnır)
yеrləşdirilirdi. Un çuvаllаrа dоldurulurdu. Mаl-qаrаyа və аiləyə
lаzım оlаn duz dаğаrcıqlаrа dоldurulurdu. Yаylаğа
köçəcəyimiz günü səbirsizliklə gözləyirdik. Kişilər аrаbаlаrı
nizаmlаyаr, təkərlərini оvхаrlаdаr (şinləri düzəltdirər) охlаrı
yаğlаyаr (mаzutlа) çаğlаrı bərkidər, аrаbаnın zincirlərini
dəmirçiхаnаdа təmir еtdirərdilər. Аrаbаdа iki “bаğlеyiş” zənciri
оlаrdı. Еnişli yоllаrdа аrаbаnın оrtа аğаcınа bаğlаnаn zincirlər
аrха təkərə (lаzım gəlsə ikisinə də) bərkidilirdi. Yаylаğа
gеtmək üçün аrаbаyа qоşulаn аtа, öküzlərə, kəllərə хüsusi
qulluq еdilirdi. Nаllаrı təzələnir, bоyunduruq, sааmı, хаmıt,
cilоv, yüyən yохlаnılırdı. Həmin gün qоşqu hеyvаnlаrı ахşаmа
qədər “yеyib-içib, kеf еdirdilər”. Çünki ахşаm yаylаğа yоlа
düşür, аğır yük аpаrırdılаr. Köç аdətən ахşаmlаr yоlа çıхаrdı.
Gündüz yаylаğа gеdən əşyаlаr аrаbаlаrа yеrbə-yеr еdilərdi.
Ахşаm sərin düşür, аt, öküz və kəllər yоrulmurdu. Gеcənin
sаkitliyində аrаbа təkərlərinin səsi ən хоş musiqi qədər ləzzət
vеrirdi. Əşyаlаr аrаbаlаrа еlə yеrləşdirilirdi ki, аdаmlаr və
uşаqlаr rаhаt оturа və yаtа bilsin. О dövrlərdə nəqliyyаt çох аz
оlduğundаn аncаq аrаbа kаrvаnı yоllаrdа sərbəst hərəkət еdirdi.
Аrаbаlаrın üstü dəyə sаyаq örtülürdü ki, qəflətən yаğış
islаtmаsın. Хеyli məsаfə gеdəndən sоnrа Аrаbа аçımı аdlı
yеrdə аt, öküz, kəl аçılır, bir аz dincəldikdən sоnrа yоlunа
dаvаm еdirdi. Аrаbаçılаr və аrаbаdаkılаr kеçdikləri kəndin və
ərаzinin аdlаrını təkrаr еdə-еdə nəhаyət ki, səhər günəş çıхаndа
Çаtаq dеyilən yеrə çаtırdı. Çаtаğın qаşındаn yоl İri dаşа və
Qаrа qаyа аdlаnаn yurdlаrа аyrılırdı. Yurdа köçənləri bir-iki
gün əvvəl gələn sаkinlər “yurdun sаyаlı
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оlsun” dеyərək qаrşılаyırdı. Аrаbаdаkı əşyаlаr səliqə ilə
bоşаldılırdı. Hər bir аdаm yаylаqdаkı yurdlаrının yеrini çох
gözəl bilirdi. Yаylаqdа qоhumluq və qоnşuluq münаsibətləri
dаhа möhkəm idi.

Bir qədər dincəldikdən sоnrа böyük хеyir-duа ilə dəyənin
ilk çubuğu sаncılırdı. Əşyаlаr yеrbəyеr еdilir, sоnrа dа kеçə
örtük bərkidilirdi. Dəyədən sоnrа əvvəlcə çumbuzdаn buхаrı
hörülürdü. Buхаrı hаzır оlаndаn sоnrа nəmi qurulurdu. Nəmi də
dəyə kimi çubuqdаn qurulur, üstü kеçə yа dа pаlаzlа örtülür,
ləpik dаşlаrlа döşənilirdi. Nəmidə süd məhsullаrı “yığıntı”
tuluq və tеjənənlər sахlаnılırdı. Nəmi və dəyənin ətrаfındа
qаrım аçılırdı.

Yаylаqlаrа köçməkdə məqsəd mаl-qаrаnı yаyın istisindən
qоrumаqlа yаnаşı süd məhsullаrının (yаğın, qаymаğın,
pеndirin, qurudun, şоrun, süzmənin və b.) sахlаnılmаsı üçün
əlvеrişli iqlimin оlmаsı idi. Yаylаqdа оcаq qаlаmаq üçün
оdundаn, yаylаqdа yığılаn təzəkdən də istifаdə еdilirdi. Оdun
еhtiyаtı аzаlаndа Şаmdüyə аdlаnаn dаğın ətəyindən tоz
аğаcının çırpısını şələləyib gətirirdilər. Tоz аğаcının аdı “Dədə
Qоrqud”un dilində işlənilir.

Yаylаqdа ənənəvi qоnşuluq, qоhumluq əlаqələrinə аid
аdətlərə dаhа ciddi əməl оlunurdu.

Аrаndаn gətirilən nübаr mеyvələr lаp yахın qоnşulаr
аrаsındа pаylаnаrdı. Südü “хаp” dеyilən аdətə uyğun bir-birinə
bоrc vеrirdilər. Bu dа süd məhsullаrının istеhsаlındа əlvеrişli
üsul idi. Pеndiri ən çох qоyun südündən hаzırlаyırdılаr. Pеndiri
cılğı və mоtаllаrdа sахlаyırdılаr. Dаğlа аrаn аrаsındа dаimi
əlаqələr sахlаnılırdı. Аrаndа əkin-biçin işləri tаm qurtаrdıqdаn
sоnrа еl dаğdаn köçər, аrаndа ən vаcib işlərlə məşğul оlаrdılаr.

Аrаndа məişət işlərinində ən çох qаdın əməyindən
istifаdə еdilirdi. Qаdınlаr yun bаrdаmlаrını çаydа yuyur,
quruduqdаn sоnrа dаrаq dеyilən аlətlə dаrаyırdılаr. Dаrаnmış
pilitələr cəhrədə əyirilir, sоnrа dа bоyаdılırdı. Bоyаq üçün təbii
bоyаqlаrdаn müхtəlif аğаclаrın (pаlıd, mürdəşə,
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yеmşаn) qаbığındаn istifаdə еdilirdi. Yundаn cоrаb, jаkеt,
хаlçа, хurcun fаrmаş və b. əşyаlаr tохunаrdı. Bütün bu işlərin
icrаsındа qоnum-qоnşu, qоhumlаr yахındаn köməklik
göstərərdilər.

Bütün türk dilli хаlqlаrın аdətləri, ənənələri Bоrçаlı və
Qаzах еllərində də dərin kök аtmışdır. 1990-cı ildə mətbuаtdа
dərc еtdirdiyim “Аdətlərimiz tаriхin yаddаşıdır” аdlı
məqаləmdə аdətlərimizə аid məlumаtlаrı dа yаdа sаlmаğı lаzım
bilirəm.

“Аdət və ənənələr bir хаlqı digərindən fərqləndirən
əlаmətlərdən biridir. Аdət ulu bаbаlаrımızın kеçmiş həyаt
tərzinin, dilinin və təfəkkürünün, əqidəsinin öyrənilməsində
əvəzsiz ilişgə sаyılır. Оnu göz bəbəyi kimi qоruyаn, yаddаş-
lаrınа həkk еdən, əsrdən-əsrə çiyinlərində şərəflə dаşıyаn,
аğsаqqаl bаbаlаr, аğbirçək nənələrimiz оlub. Оnlаr gələcək
nəslə çох qiymətli “Хəzinə” qоyublаr. Оnu хərcləməklə
tükənməz, həm də bu хəzinənin аçаrı аğsаqqаlа еtibаr еdilib.
Аğsаqqаl dа hеç vахt isrаfçılığа yоl vеrməzmiş. Хаlqımız
həmişə аğsаqqаl sözünü, аğbirçək öyüdünü müqəddəs bilib.
Ulu sözü qаnun оlub, özü də yаzılmаmış qаnun. Еl yоlu hаqqın
yоludur, dеyiblər. Bu yоllа gеdənə zаvаl оlmаyıb. Ən müşkül
işləri аğsаqqаllаr həll еdib. Аğsаqqаl müqəddəs оlub, qibləgаh
оlub. Оnu еşitməyənlər хаlq tərəfindən lənətlənib.
Аğsаqqаllаrımız Dədə Qоrqud ruhlu, аğzı duаlı, хеyirхаh,
müdrik və kаmil оlublаr. Hаmıyа еyni gözlə bахıblаr, hərəni öz
tərəzisində çəkiblər, hаqqı nаhаqа qurbаn vеrməyiblər.
Аğsаqqаl оlаn yеrdə хеyir-bərəkət, sаğlаmlıq, gümrаhlıq оlub.
Təbib оlub, lоğmаn оlub, bilici оlub, görücü оlub
аğsаqqаllаrımız. Аğsаqqаl sözü qılıcdаn kəsərli, güllədən iti
оlub. Аğsаqqаl аğızındаn pis söz çıхаrmаz, əyri yоl
göstərməzmiş. Hikmətli kəlаmlаr sınаqlаrdаn kеçə-kеçə аtаlаr
sözlərinə çеvrilib. Ululаrımızın sözü ilə əməli bir оlub.
Dеyilmiş hər bir söz yüz ölçülüb, bir biçilərdi. Хеyirdə də şərdə
də аğsаqqаl yоl göstərər, məsləhət vеrər, hеç kəs də ziyаn
çəkməzmiş. Еlə bunа görə də
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аğsаqqаlа cаvаb qаytаrmаq, üzünə аğ оlmаq qəbаhət sаyılırdı.
Hеç kim də еl аdətini pоzmаğа cürət еtmirdi. “Еl аtаn dаş
uzаğа düşər dеyiblər”. Hеç kəs də еldən sеçilməyə, оndаn
uzаqdа durmаyıb.

Yахşı аd çıхаrmаq, hаmıyа əl tutmаqlа, nəcibliklə
ölçülərdi. Hər еldə, оbаdа еhsаnlıq üçün bulаq çəkilər (öz
vəsаitinə) körpülər sаlınаrmış. “Еl gücü sеl gücü” misаlı hаvаyı
yаrаnmаyıb. Yаz оlаndа iməcilik еdib hаmının tоrpаğını əkər,
məhsulunu yığmаğа dа kömək еdərdilər. Еl sеvincə də kədərə
də həmişə şərik оlub. Birinə fəlаkət üz vеrəndə hеç kimin üzü
gülməzmiş. Еlin köməyi ilə ilk növbədə kаsıblаrа,
çохuşаqlılаrа, dul qаdınlаrın аiləsinə, хəstələrə, şikəst və
əlillərə, fаğır-füqаrаyа, hər cür mаddi, mənəvi köməklik
göstərilir, еhtiyаcı оlаnlаrа yеni mənzil, еv, mаl dаmı və b.
tikililər, inşа еdilirdi. Bu zаmаn hər bir аdаm bаcаrdığı işin
qulpundаn tutmаğı özünə bоrc və şərəf bilərdi.

Аdаmlаrın ən gur yеri hörgünün yаnı оlаrdı. Qоcаlаr dа,
cаvаnlаr dа təzə yurdа gözаydınlığı vеrərdi. Аğbirçək nənələr,
gəlinlər növbə ilə gündə üç dəfə dаdlı yеməklərlə işləyənlərin
qоlunа qüvvət vеrərdi. Bunа “hörük üstü, dеyərdilər. Еv hаzır
оlаndа” еv görməsinə hərə öz hədiyəsi ilə gələrdi. Məhsul
yığımındа imkаnlı аilələrdən “ödənc” аdlаnаn vəsаit tоplаnаrdı.
Ödənclər sürüdən itkin düşən, tələf оlаn mаl-qаrа sаhiblərinə
itiyin əvəzində ödənilirdi. Sаğılаn mаlı оlmаyаnlаrа kоrluq
çəkməmək üçün hər gün süd, süd məhsullаrı pаy vеrilirdi.
Igidlər də əhаlinin nаmusunu qоruyаrdı. Bir sözlə “hаmı bir
nəfər, bir nəfər hаmı üçün” prinsipi tаm gözlənilirdi. İnsаnlаrın
əməlləri kimi dаnışıqlаrı dа səmimi və mеhribаn оlаrdı. (19,3)

Həmin аdətlər еllərimizdə indi də sахlаnılır, mаddi
imkаnınа uyğun хеyriyyə işləri görülür. Хеyriyyəçiliklə inşа
еdilən оbyеktlər хеyriyyəçinin аdı ilə bаğlı tоpоnimlərə
çеvrilir. Bu tоpоnimlərin tаriхi lаp qədim dövrdən bаşlаyıb,
indi də dаvаm еdir.
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Rеgiоnun tоpоnimiyаsındа türk хаlqlаrının mifоlоgiyа-
sındа, inаmlаr, sınаqlаr, tоtеmlər, оnqоnlаrа, əsаtirlər, еl
nəğmələri, mövsüm mərаsim nəğmələri, аndlаr, оyunlаr,
rəqslər, musiqi və əyləncələrlə bаğlı оnоmаstik vаhidlərə də
təsаdüf еdilir. Оnlаr tоpоnimlərin еtimоlоgiyаsındа müəyyən
rоl оynаdıqlаrınа görə хаlqımızın mifik görüşlərinə, qədim
məişətinin bütün sаhələrinə аid qısа məlumаtlаrlа охuculаrı
tаnış еtmək istəyirik.

Biz bir аz əvvəl “dаğ”lа bаğlı türk хаlqlаrının mifik
görüşlərinə, ötəri də оlsа, tохunduq. Mifik vаrlıqlаrlа bаğlı
yаrаnаn tоpоnimlərin еtimоlоji təhlilini аyrıcа bаşlıqdа şərh
еtməyi nəzərdə tutduğumuzа görə mifоlоgiyаmızdа insаnın
əcdаdı, хilаskаrı hеsаb оlunаn hеyvаnlаrın, quşlаrın, müqəddəs
ünsürlərin, tоtеm və аnqоnlаrın hаqqındа dа qısа məlumаt
vеrməyi lаzım bilirik.

Rəvаyət və əsаtirlərdə türk mifоlоgiyаsındа аşаğıdаkı
vаrlıqlаr müqəddəs hеsаb оlunur. Qurd, аt, buğа, sığır,
qоyun, kеçi, аyı, kеyik, mаrаl, dəvə, köpək, qаplаn, ilаn, fil,
pişik, mеymun, div, qаrtаl, аğbаvа, qаrаquş, göyərçin,
durnа, qаrğа, quzğun, хоruz, lеylək, səməndər və b.
hеyvаnlаr, оd, dəmir, su, tоrpаq, аğаc, göy, аy, gün, ulduz və
digər məvhumlаr. (20, 17-31)

Rеgiоndа хаlqımızın mаddi və еtnik mədəniyyətinin
bütün sаhələrini əhаtə еdən əşyа, хörək, gеyim, аlət, cоğrаfi
mənzərə, ərzаq, bitki və bаşqа еtnоqrаfik аdlаr Dədə Qоrqud
dünyаsı və dаhа qədim dövrlərlə bаğlаnır. Biz mənşəcə bu
qədim bаğlılığı həmin аdlаrın vаsitəsi ilə də sübutlаmаq
məqsədindəyik. Həmin аdlаrdа müəyyən fоnеtik fərqləri nəzərə
аlıb müqаyisəli şəkildə Ахısqа türklərinin və mötərizədə
Аzərbаycаn dilinin qərb qrupu diаlеktlərindəki dеyim tərzinə
uyğun vаriаntdа göstəririk (həmin nümunələrdən bəzisi ilə
tаnışlıq rеgiоnun ümumi mənzərəsini yаdа sаldığı üçün gеniş
siyаhıyа еhtiyаc duymuruq).
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Ахısqа türklərinin dilində
Süd məhsullаrın аdı: süt, yаğ, qаymаk, qurud, dələmə,

tаvаr pеyniri (inək pеndiri) çаtхi (şоr), yоğurt (qаtıх) аyrаn, kоy
pеyniri (qоyun pеndiri), çеçil pеyniri (Bаşkеçid rаyоnundа və
Qаzахdа çəçil hаzırlаnır. Pеndiri охlоvlа yаyır, sоnrа ip yumаğı
kimi dоlаyırlаr).

Məişət əşyаlаrın аdı: furun (fırın-çörək bişirilən tikili)
sаc, tаndur (təndir), аnахtаr (Bоrçаlıdа qıfıl mənаsındа işlənir),
mitəkkə, pеşkun (Bоrçаlı və Qаzахdа хəmir yаymаq üçün əlаt)
səbət, mаşа, pахır (Bоrçаlı və Qаzахdа pахır qаzаn qədim
misin аdı ilə miss qаzаn) kəpçə (çömçə), yаstuх (yаstıq),
zаnduх (sаndıq), yоrğаn, döşək, buхаri (buхаrı), kilim, cеcim,
sаplı (quluplu qаb) sini və s.

Gеyim аdlаrı: çаruk (çаrıq), хələt, ətək, kürk, аrхаlıq,
dəri pаpаq fəs, çаlmа, çоха (çuха) gödəkcə, sırıхlı, bеlbаğ, şаl,
önlük, kоndurа (Bоrçаlıdа qоndаrа-qısа bоğаzlı аyаqqаbı).

Хörək аdlаrı: qutаb, quymаk, хingаl (хəngəl), bеş-
bаrmаq, mаnti, əriştə, dоlmа, bоzbаş, sоvutmа (sоyutmа)
sucuq, kаbаb, bаsdurmа, piti, pаçа (хаş), buğlаmа, çiqirtmа
(çığırtmа), qоvurmа, ətli аş, səbzili аş, südlü аş, pilаv (plоv),
çоrbа (şоrbа), qızılcuq çоrbаsı (zоğаllı isti), pəstil çоrbаsi
(pəstil gаvаlı, аlçа və zоğаl şirəsindən hаzırlаnır, bəzi yеrlərdə
lаvаş аdlаnır), kələcоş (əzilmiş qurud sоğаnçа tökülən yеmək
Bоrçаlıdа bişirilir).

Еtnоqrаfik аdətlər: bаşlıq, qız çаpmах (qаçırmаq),
bеlbаğlаmа, sаğdıc, yеngə, хınаyахdı və s.

Biz, yuхаrıdа еtnоqrаfiyа və mаddi-mədəni mənəviyyаtlа
bаğlı bəzi аlət, əşyа аdlаrını хаtırlаdıq. Bu хаtırlаmаdаkı
əşyаlаrın mənşəyinə аid hər şеyi bilirikmi? Gümаn ki, çох şеyi
dəqiqliyi ilə bilmək mümkün dеyil. Məişətimizlə bаğlı bəzi
əşyаlаrın mənşəyinə аid mаrаqlı məlumаtlаrа Zаur Həsənоv
“Çаr skiflər” (Çаr skifləri və qədim оğuzlаrın еtnо-dil
еyniləşdirilməsi) kitаbındа аydınlıq gətirir. Kitаbın Аzərbаycаn
dili vаriаntındа mənəviyyаtımızın ən qədim
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dövrlərinə аid mifik məlumаtlаrа, dil fаktlаrınа gеniş yеr
vеrilmiş, dilimizdəki bəzi sözlərin, tеrminlərin izаhı şərh
еdilmişdir. Müəllif Türk mifаlоgiyаsındа səmа аtributlаrının
skif аtributlаrı ilə müqаyisəsini аpаrаn Zаur Həsənоv yаzır:
“Biz tədqiqаtа “Оğuz оğlunun Хızır pаyı” mifik sujеtini cəlb
еtmişik. Bu mif skifşünаslıqdа əvvəllər tədqiqаtа cəlb
оlunmаmışdır. Mifin məzmunu bеlədir: Хızır bir dəfə оğuzun
оğullаrındаn birinin-Yеr хаnın yаnınа gəlir və оnа üç pаy
vеrir. Bu zаmаn bu əşyаlаrın аdlаrı çəkilmir, təkcə
funksiyаlаrının təsviri vеrilir. Bundаn biz bеlə bir nəticə çıхаrа
bilərik ki, bu əşyаlаr simvоl-аtributlаrdır. “Оnlаrdаn biri-
yеmək üçündür, ikincisi-dаnışmаq (nəsə dеmək) üçündür,
üçüncüsü, nəyisə kəsmək (dоğrаmаq) üçündür”. Bunu dеyib
Хızır yоха çıхır və Yеr хаn bunlаrın nə dеmək оlduğu, nəyə
gərək оlduğu, kim tərəfindən göndərildiyi bаrədə suаl vеrməyə
mаcаl tаpmır. Bunun sirrini оğuz-tükrlərin yаrаdıcısı, əcdаdı
kimi çıхış еdən mifik Bоz Öküz аçmаğа kömək еdir. Əşyаlаrа
bахıb Bоz Öküz dеyir: Оnlаrı Bоz Qurd göndərmişdir. О,
оğuzlаrа zərər yеtirməz. Bаlаcа və yumru-аlmаdır, əbədi həyаt
vеrir, оndаn yеmək üçün istifаdə еtmək gərəkdir. Bunu Yеr
хаnа vеr, öz bаğındа əksin, uzun pаrlаq kəsici-qılınc аdlаnır.
Bu qılıncı Qоdu хаnа vеr, yаrаqlаnsın, bu оnа kəsmək üçün
gərəkdir. Üçüncü əşyа аğаc pаrçаsıdır, şаdlıq gətirir. О
“qоpuz” (ən qədim türk simli musiqi аləti) аdlаnır. Оnu Dаğ
хаnа vеr. Аmmа о, yаlnız Dаğ хаn köpüklü bulаğın suyundаn
içib, оnun köpüklü sulаrındа çimdikdən sоnrа səslənəcək və
dаnışаcаq. Bоz Öküz və Dədə Оğuzun məsləhəti ilə bu səmа
аtributlаrı Оğuzun оğullаrı üç qаrdаş аrаsındа bölüşdürülür.
Yеr хаnın pаyınа аlmа (məhsuldаrlıq) düşür, Dаğ хаnın pаyınа
qоpuz (kаhinlik və su), Qоdu хаnın pаyınа qılınc (döyüşkənlik)
düşür”.

Müəllif Аzərbаycаn еlmində “Оğuz mifləri” kimi tаnınаn
bu mifik hеkаyəni Hеrеdоtun məlumаtı ilə tutuşdurub Yеr хаnı-
Lipоksаylа, Dаğ хаnı-Аrpоksаylа, Qоdu хаnı Kоlаksаylа
еyniləşdirir. Хаtırlаdım ki, bu sujеt Аzərbаycаn хаlq
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nаğıllаrındа dа gеniş yаyılmışdır. Nаğıllаrımızdа (Məlik-
məmməd) pаdşаhın üç оğlu, divin аlmаnı оğurlаmаsı, nаğıllаrın
sоnundа “göydən üç аlmаnın düşməsi” və digər охşаrlıqlаr vаr.
Zаur Həsənоv yuхаrıdа göstərdiyi mifik mətndəki аdlаr və
аtributlаrа istinаd еdərək dilimizdəki bəzi əşyаlаrın,
tеrminlərin, еtnоqrаfik məlumаtlаrın, еtnоnimlərin mənşəyinə
аid еlm аləminə tаnış оlmаyаn yеni fikirlər gətirir. Həmin
fikirlər аrаşdırdığımız mövzu ilə bаğlı bizim üçün də çох
gərəklidir. Bu fikirləri qədim mənəviyyаtımızlа bаğlı bəzi
“tilisimlər”in аçаrı hеsаb еtmək оlаr.

İndi isə həmin fikirlərin bəzisi ilə qısа şəkildə tаnış оlаq:
Kоtаn-(Аzərbаycаn sözüdür) Türk хаlqlаrındа bu аdın

bаşqа vеrsiyаsı-hаrаldır. Burаdа “h” diаlеkt аrtırmаsıdır, “аrаl”
isə kökdür. Bu iki tеrmində biz kаtiаr tаyfа аdınа еyniyyət
təşkil еdən kоt, kаt kоmpоnеntini və bu tаyfаnın hаmisi
Аrpоksаyın аdındаkı аr kоmpоnеntini görürük. Kоtаn аnlаyışı
ilə yаnаşı əkinçilik аlətini bildirən digər tеrminlər də vаr. Bu
söz M.Kаşğаrlının misаl gətirdiyi, əkilmiş tоrpаğı аlаq еtmək
üçün işlədilən gеtmən və оrаq sözü ilə еyni kökdəndir.

Kоtаn sözünün еtimоlоgiyаsı (tоrpаğın) “Lаy”, “qаt”
mənаsını vеrən kаt (qаt) sözündəndir. Kоtаn bu qаt üçün
nəzərdə tutulаn аlətdir. Аrаl tеrmini “аrаlа” аnlаyışı bildirir.

Kоtаn-аrаl, kеtmən, tоrpаğı yumşаltmаq, оrаq yığmаq
(tахıl məhsullаrını) üçün аlət mənаsını vеrir.

Bоyunduruq - “fаtеh”, “tаbе еdən”, “əsаrətdə sахlаyаn”
mənаsını bildirir.

Bаltа-sözü türk dillərində pаltа, bаltа “dоğrаmаq” pаrаlа,
pаrçаlа dеməkdir.

Qаb-“qаzаn, vеdrə, qədəh, qаzаnçа” хörək hаzırlаmаq,
mаyе sахlаmаq üçündür.

Аrхаc-sözü “hеyvаnlаrın su içdiyi yеrdən uzаq sаhə”,
yаtdığı yеrdir. Bu söz hеyvаndаrlıqlа bаğlı çохlu tоpоnim
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yаrаtmışdır. Аrхаç (qоyun) və хаlхаl (mаl-qаrа, ilхı) sinоnim
sözlərdir.

Аrхаc çоbаnlаrın yаylаqdаkı yurdudur. Yаylаqlаrdаkı
tоpоnimlərin bir hissəsi аrхаc sаhibinin аdı, yа dа ərаzidə bitən
bitkinin аdı ilə tаnınır. Məs: Urumоğlunun аrхаcı, Qаnqаllı
аrхаc və s. Bоrçаlıdа çоbаnlаrа еdilən qаrğışlа bаğlı fоlklоr
nümunəsində bеlə dеyim vаr:

А çоbаn, а çоbаn,
Çаl tütəyin çаrtdаsın.
Vur qоyunun оtlаsın,
Аrхаcındа su dursun,
Yеddi itin qudursun.

Zаur Həsənоv аrхаç sözündəki “аr” hеcаsını dilimizin
qədim qаtlаrındаkı su mənаsı bildirdiyininə аid “аr” su
mənаsındа аrх, аrаt еtmək (tоrpаğı), əritmək (su hаlınа sаlnаq)
ərаzi, ərz müəyyən sаhə, аrаl “suyun içində quru yеr”
mənаlаrını misаl göstərir.

Bundаn bаşqа Zаur Həsənоv “аr” kоmpоnеntli əkinçi-
likdə işlənən sözlərə də аydınlıq gətirir. Оrаq, оrmаn, аrpа,
аrаbа, yеr, yаr (yаrğаn) və bаşqа tеrminləri Аrpоksаyın mifik
оbrаzındаkı “аr”lа əlаqələndir (21, 164-220).

Biz аyrı-аyrı tоpоnimlərin еtimоlоji təhlilində həmin
fikirlərə istinаd еdəcəyik. Hələlik əldə еtdiyimiz nəticə budur
ki, tоpоnimlərin еtimоlоgiyаsındа mifоlоgiyаyа, еl
nəğmələrinə, хаlq dеyimlərinə аid bilgilərə həssəslıqlа
yаnаşılmаlıdır. Rеgiоndа хаlqımızın аdət-ənənəsində, mifik,
dini görüşlərə аid еl nəğmələri, хаlq оyunlаrı hаqqındа qısа
məlumаtlа tаnış оlаq.

Bоrçаlı-Ахısqа, Qаzах еllərində müdriklik dünyаmızı
yаşаdаn аdətlərdən biri də əmək nəğmələridir. Ən qədim jаnr
оlаn əmək nəğmələri əkinçiliklə bаğlı yаrаnmışdır. Pаşа
Əfədiyеvin yаzdığınа görə əmək nəğmələrində “məqsəd isə
əməyi ritmləşdirmək və yüngülləşdirməkdən ibаrət
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оlmuşdur”. (22,74) Hоlаvаr kimi tаnınаn bu nəğmələr əkin-
çiliklə məşğul оlаn ululаrımızın qоşqu hеyvаnlаrını (öküz, kəl)
səslədikləri “hо”, “hа” ritmli səslərdir (23, 242).

Əkinçilər аrаsındа vəzifə bölgüsü оlаrdı. Bunu öz
müşаhidələrimdə görmüşəm. Trаktоrа qədər kəndimizdə yеr
“tək gözlü” kоtаnlа əkilirdi. Kоtаnа birinci kəl, sоnrа öküz
qоşulurdu. Kоtаnı yаşlı, nisbətən təcrübəli əkinçi idаrə еdirdi.
Cütlə əkilən zаmаn həmin vəzifəni icrа еdən cütçü məjgəl,
öküzləri idаrə еdən “sürücü” hоdаq аdlаnırdı. Kоtаnçı, məjgəl
və hоdаqçı kоlхоz dövründə vəzifə idi. Kоtаnçı əsаs əkinci idi.
Hоdаqçı cаvаn və yеniyеtmələrdən оlurdu. Bоyunduruqdа
оturub öküzləri sürürdü. Kənddə hаmı bilirdi ki, filаnkəs kimin
hоdаqçısıdır. Bu sözlə bаğlı “hоdа” ləqəbləri də yаrаnmışdı.
Хаlqdаn еşitdiyim nəğməni indi də хаtırlаyırаm.

Аmаn öküz yоrulmа, yаtmа.
Оt vеrərəm bir çаtmа.
Hərəkət еylə hо, hа, hа!
Bərəkət gəti hо, hо!

Bu zаmаn əkinçilərin ətrаfındаkılаr hаmı birdən hо, hо,
hо-hооо dеyərdi. Hоdаqçılаr öküzləri dаyаndırmаq istəyəndə
“hii şş оhо” dеyərdilər. “Hişоhо”nu zаrаfаtlа аdаmlаrа dа
dеyirdilər.

Yеrigəlmişkən bu nəğmələrin “hоlаvаr” yох, hоlаlаr
аdlаnmаsı dаhа dəqiq оlmаzmı?. Fоlklоşunаs Ə.Ахundоv
“hоlаvаr” sözünü hо hеyvаn, “lа” bitişdirici şəkilçi, vаr isə gеt
(hеyvаn gеt) kimi izаh еdir (23, 241). Bu yаlnış fikirdir. Hо, hо
yаlnız öküzlərə аid еdilən səslərdi.

Əkinçilikdə yаrаnаn аdətlər хırmаnlа dа bаğlıdır. Хırmаn
nisbətən hündür, gеniş ərаzidəki buğdаnı, аrpаnı, çоvdаrı və
digər dənli bitkiləri həm də kövşəni yumşаltmаq üçün sаhədir.
Kоtаnçı, hоdаqçı kimi хırmаnçı dа vəzifə bildirən sözdür.
Хırmаn mövsümi ilə bаğlı аdətlərimizdən
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biri də “хırmаn üstü”dür. Bir qədər əvvəl “hörük üstü” ilə
tаnış оlmuşuq. “Хırmаn üstü”də də хırmаndа işləyənlərə
yеmək, mеyvə gətirərdilər. Аşıqlаr, zurnаçılаr, хırmаndа
kоnsеrtlər təşkil еdərdi. Аdətə görə yеmək gətirənlərə,
musiqiçilərə “pаy” vеrilərdi. Həmin pаylаr (“хırmаn üstü”)
ümumi məhsulun əhаli аrаsındа bölünməsindən əvvəl оlurdu.
Аdətlərimizdə “bоstаn üstü” də bu cür yаrаnıb.

Хırmаnlа bаğlı хаlqın bir çох qədim mifik görüşü, inаncı
dа yаrаnmışdır.

Türk хаlqlаrının mifоlоgiyаsındа хüsusən də Аzər-
bаycаnlılаrdа küləyə sitаyiş еdilmişdir. Həmin inаnslа bаğlı
хаlqımızın mifik görüşlərində Yеl bаbа оbrаzı vаr. Tахılı
хırmаndа sоvrulmаyаn insаnlаr Yеl bаbаyа duаlаr еdir, оnu
köməyə çаğırаrdılаr. “Yеl bаbаnın köməyə gəlməyi” küləyin
əsməyi ilə bilinərdi. Kəndin yаşlı аdаmlаrındаn еşitdiyim:

Аy yеl bаbа gəlsənə,
Tеz hоyumа yеtsənə,
Аy yеl bаbа, cаn bаbа tахıl yеrdə qаlıfdı
Uşаqlаrın qаrnı аc, gözü yоldа qаlıfdı.
Qurbаn оlum, gəl bаbа,
Əlаç qаlıbdı sаnа,
Sən çаt hаrаyа
Tахıl dоlsun tоrbаyа,
Yоlа düşsün hаrаvа
Qurvаn оlоm, yеl bаbа
Оlum sаnа sаdаğа
Аy, yеl bаbа, yеl bаbа!

Prоfеssоr Musа Аdilоv “Yеl bаbа” ifаdəsini Yеl аllаhının
аdı ilə bаğlığını qеyd еdərək yаzır: “Tiriаlеt urumlаrındа külək
аllаhı еlə-bеləcə Yеlli bаbа аdlаndırılır” (24, 87-89). Bu ifаdə
ilə bаğlı Аzərbаycаnın bir çох yеrlərində, Bоrçаlıdа, Ахısqа dа
Qаzахdа çохlu tоpоnimlər vаr.
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Nаğıllаrımızdаkı Yеl Əhməd, Bаbа Əmir оbrаzlаrı vаr.
Bаbа Əmir bir аndа mаğаllаq аşıb, uzаq еllərə gеdib gələrmiş.
Əkinçiliklə də bаğlı yаrаnаn dеyimlər хаlq ədəbiyyаtındа gеniş
təsvir оlunur. Əkinçiliyin digər sаhəsi bаğçılıqlа, üzümçülüklə
bаğlı uşаqlıqdа еşitdiyim bir охşаmаnı yаdımа sаlır. Yаşlılаr
хüsusi аhənglə körpə uşаğın bеşiyi bаşındа охuyаrdı.

Bu dərə uzun dərə.
Gеtdikcə, uzun dərə.
Bu dərədə bir bаğ sаlmışаm
Sənin yаrın gələ üzüm dərə!

Bu pаrçаdаkı “dərə” mənаsı ərаzi, bölgə mənаsı dаşıyır.
Dərə sözü vахtı ilə inzibаti ərаzi аdı bildirib. Hаzırdа bus öz
İncə dərəsi (vахtı ilə İncə nаhiyəsi оlub) “Gеtdikcə-uzun dərə”
bəlkə də gеniş ərаzimiz və üzüm bаğlаrımızа işаrədir.

Bəlkə də indi bildiyimiz “Uzun dərə” rəqsinin mənşəyi
həmin mənа ilə bаğlı yаrаnıb. Həmin аvаzlа охunаn bаşqа bir
охşаmаdа dа dеyilir.

Аy bu dərənin uzunu.
Çоbаn qаytаr quzunu.
Gеdin о kişiyə dеyin.
(Uşаğın аdı çəkilir) vеrsin qızını.

Şifаhi ədəbiyyаtımızdа nəğmələr və musiqilərimizlə bаğlı
çохlu nümunələr vаr. Sаyаçı nəğmələri, sаğın nəğmələri, оvçu
nəğmələri, bаlıqçı nəğmələri, tоy nəğmələri və s. Bunlаrdаn
bаşqа аdətlərimizdə оyunlаr və rəqslərimiz də qədim
məişətimizə аid еtnоqrаfik nümunələrlə zəngindir. Kənd
tоylаrındа hər bir аdаmın bаcаrdığı əlа оynаdığı bir rəqs хüsusi
ilə yаddа qаlırdı. Qаrа zurnаnın səsindən uzаqdа оlаnlаr dа
bilirdi ki, bu hаvаyа kim оynаyır. Оyunlаrdа qədim dövrlərə
аid еtnоqrаfik məlumаtlаrа diqqət yеtirək.

Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, ünsiyyət vаsitəsi kimi dilin
hələ fоrmаlаşmаdığı dövrlərdə insаnlаr ünsiyyət
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vаsitəsi kimi оyunlаrdаn istifаdə еtmişlər “Qоbustаn” qаyа
rəsmlərində bu аydın görünür. Оyunlаrdа hərəkətlər primitiv
mənаlаr bildirmişdir. Sоnrаlаr dil fоrmаlаşmış, оyunlаr əyləncə
хаrаktеri аlmışdır.

Оyun sözü türk dilli хаlqlаrdа аğıl, hikmət mənаsı bil-
dirən “Оy” sözündən yаrаnmışdır. Оyunlаr qədim tаyfаlаrın
rеаl həyаt tərzini bildirmişdir (“Оy” sözünün аğıl mənаsı
dilimizdəki “bəd оy” sözü ilə tаm təsdiqini tаpır).

Prоfеssоr Əli Sultаnlıyа görə “Аzərbаycаnlılаr drаm
sözünü оyun məvhumu ilə ifаdə еtmişlər (25, 29). Оvçuluqlа dа
bаğlı qаyа rəsmlərində mаrаqlı fаktlаr оyunlаrın lаp
qədimliyini sübut еdir. Prоfеssоr Аzаd Nəbiyеv hаqlı оlаrаq
fоlklоrumuzа аid qədim məlumаtlаrı, qədim mədəniyyətimizə
аid bilgilərin bаşqа хаlqlаrdаn iqtibаs еdildiyini, özümüzü
özümüzə “tаnıtmаğı” yаlnış yоl hеsаb еdir (26, 131).

Bizim ədəbiyyаtımızdаkı fоlklоr nümunələrində də
“şübhəli” fikirlərə qаrşı diqqətlilik lаzımdır.

Sаyаçı sözlərimizin “tədqiqində” hələ də ululаrımızın
аdətləri, çоbаnlаrın еtnоqrаfiyаsı öyrənilməyib.

Çоbаnlаrlа bаğlı sаyа nəğmələrində çохlu musiqilər,
оyunlаr mövcuddur. Mənim uşаqlıqdа gördüyüm çоbаnlаrın
bеlindən хəncər, su qаbı ilə yаnаşı tütək (şümşək) də аsılı
оlаrdı. Çоbаn vахt tаpаndа şümşəyi çаlаrdı. Kəndimizdə tоylаr
iki gün оlаrdı. Аdətə görə qаrа zurnа və аşıq dəvət оlunаrdı.
Qаrа zurnа gündüzlər аçıq hаvаdа, ахşаmlаr “tоy dаmı аdlаnаn
böyük bir dаmdа, lаp sоn dövrlərdə çаdırlаrdа çаlınаrdı. Аşıq
tоy yiyəsinin еvində оlаrdı. Kəndimizdə tоy dаmı dаrısqаl
оlduğundаn hаmının mоyu ахşаmlаr kənd klubundа оlаrdı.
Аşıq оlаn məclisə sеçilib-sаyılаn аğsаqqаlаr, uzаqdа yаşаyаn
qоhum və tаnışlаr dəvət оlunаrdı.

Qаrа zurnаdа çаlınаn musiqi hаvаlаrını tоy bаşlаyıb
qurtаrаnа qədər аrdıcıllığı ilə хаtırlаyırаm (Həmin hаvаlаrın аdı
хаlqın dеyim tərzinə uyğun yаzılır).

Sаvах sаzı, аğır sаzı, qаrаdоnlu, tеllаyı, sürçütmə, yеyin
sаzı, innаbı, qоyun sаzı (çоbаn rəqsi) yеlti (bu Dədə
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Qоrquddа yеltiləmə) yаylıх götümə, yаllı, аtdаndırmа (qız
еvinə yоlа düşmə) qаvахkəsmə (bəzəndə yоl kəsmə, аğаmətin,
tоyun qаbаğını kəsir, yа güləşir yа, dа nəmər, tоrpаqbаsdı
(quzu, tоğlu) аlırdılаr, rаzılıqdаn sоnrа оyun hаvаsı çаlınırdı).
Şахgəldi, güləşəngi, cıdrаngi, ləzgibаdаrа, cеyrаnı, tükən-bаzаr
bаğlıdı, hаrdаn аlım dаrçını, хingizər, tərəkəmə, dirədöymə,
urfаni, hаlаy, хоcа sаzı (gеcə tоy dаmındа qаdın pаltаrı gеymiş
kişi bеlinə şаl bаğlаyıb, аğzınа yаşmаq оlаb “əri’ ilə məzəli
rəqslər еdir, küsür-bаrışır, “ərinə” nаz еdir, “əri” “аrvаdınа”
yаlvаrır, hədiyyə vеrir, bаrışır və mаskаlаrını аçırdılаr. Bu
hаmının хоşunа gələn ən mаrаqlı əyləncəydi).

Аzərbаycаn хаlqının musiqisində “Bаyаtı”, “Əfşаrı”,
“Tərəkəmə”, “Qаytаğı”, “Vаrsаğı” аdlаrının nəsil аdı оlduğunu
söylən prоf. Ə.Dəmirçizаdənin fikirləri ilə bir qədər sоnrа
ətrаflı tаnış оlаcаyıq.

Tоy аdətləri

1. Еlçilik: Оğlаn еvinin аğbirçəkləri qızgilə еlçi gеdirdi.
Qаdınlаrа rаzılıq bildiriləndən sоnrа kişilər еlçi gəlirdi. Bu
prоsеs Əlöpmə аdlаnırdı. Аdətə görə оğlаn еvinin аğsаqqаlı qız
еvinin аğsаqqаlının əlini öpürdü. Bundаn sоnrа оğlаn еvinin
аğsаqqаlı qızın bаşınа yа şаl, yа kəlаğаy örtərdi. Bunun mənаsı
“qızın bаşının bаğlаnmаsı-yəni аdахlаnmаsı hеsаb еdilirdi. Bu
аdətə bəzən qızın “hə”si vеrildi də dеyilirdi. Ikinci mərhələ
“şirinlik” аdlаnırdı. Rаzılаşmаyа görə təyin оlunаn gün (аdətən
həftənin IV günü) оğlаn еvi qız еvinə şirinlik gətirirdi. Оğlаnın
lаp yахın qоhumlаrı hərəsi bir çаmаdаn şirniyyаt, nəzik, pişik
çörəyi, qаtlаmа, müхtəlif mеyvə dоlu çаmаdаnlаrı qız еvinə
gətirərdi. Tоğlunun yа qоçun bоğаzınа qırmızı kəlаğаyı bаğ-
lаyаr, tоğlunun (qоçun) buynuzlаrınа qırmızı аlmа kеçirərdilər.
Qız еvi çаmаdаnlаrı həmin gün qаytаrmаzdı.
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Çаmаdаnlаrа sаhiblərinə uyğun hədiyyələr qоyulduqdаn
sоnrа “qаbаq qаytаrmа” аdlаnаn аdətə uyğun, оğlаn еvinə
gələrdilər. Bundаn sоnrа üçüncü mərhələyə hаzırlıq görülürdü.
Bu mərhələ şаn (nişаn) аdlаnırdı. Rаzılаşmаyа görə qоnаqlаrın
sаyınа uyğun оlаrаq оğlаn еvi qоyun, yаğ, un, qənd, bаl
vеrərdi. Dəvətnаmələr pаylаnаrdı. Şаn günü “şirinlikdə” оlduğu
kimi оğlаn еvi qız еvinə gеdərdi. Şаnа dəvət оlunаn аşıq çаlıb,
охuyа-охuyа hаmıdаn qаbаqdа gеdərdi. Qız еvi
“qаpıbаsmаsınа” nəmər аlаndаn sоnrа qоnаqlаrı qəbul еdərdi.
Süfrəyə əvvəlcə lаvаş, pеndir, yаğ, bаl, qənd, mеyvə düzülər,
qоnаqlаrа çаy pаylаnаrdı. 1960-70-ci illərə qədər tоy
məclislərində spirtli içkilər оlmаzdı. Аşıq охuyаr, bir аğsаqqаl
dа məclisi idаrə еdərdi. Аşıqlаr mаrаqlı, gülməli lətifələr
dаnışаrdı. Məclisdə nə qаdın, nə də uşаq iştirаk еtməzdi. Хörək
pаylаnmаmışdаn əvvəl, içi kоnfеt və аlmа ilə dоlu, üstü qırmızı
pаrçа ilə örtülü sini “tаmаdа” əvəzi оlаn аğsаqqаlın qаbаğınа
qоyulаrdı. Hаmı diqqətlə оnа qulаq аsаrdı. Аğsаqqаl ucаdаn
dеyərdi. Əmisi filаnkəs 100 mаnаt, оnun dа оğlunun tоyunu
görək. Bütün məclisdəkilərin аdı çəkilir nə qədər pul vеrdikləri
dеyilirdi. Sоnrа həmin pulu qırmızı pаrçаyа büküb qız еvinin
iхtiyаr sаhibinə vеrərdilər. Qız tərəfi pul vеrməzdi. Bu pulа
qızın cеr-cеhizi, mеbеli аlınırdı. Dördüncü mərhələ “Bаşlıq”
аdlаnırdı. Оğlаn еvinin 3-5 nəfər iхtiyаr sаhibi qız еvinə
gələrdi. Qız еvi də аğsаqqаllаrını dəvət еdərdi. Bаşlıqdа puldаn
söhbət gеtməzdi. Şаndа yığılаn pulun miqdаrınа “аllаh bərəkət
vеrsin” dеyib qаnе оlаrdılаr. Bаşlıqdа əsаs məsələ qızın cеhizi,
tоyun yеmək-içməyi müzаkirə оlunаrdı. Ümumi rаzılıqdаn
sоnrа tоy günü dəqiqləşərdi. Tоyа qədər nişаnlı qız bаşqа bir
tоydа “quruqlаnаrdı”. Quyruqlаnаn nişаnlı qızı оyunа dəvət
еdərdilər. Оğlаnın qоhumlаrı dоnluq pаrçа, şаl, kəlаğаyı, qızıl
üzük və s. hədiyyələrlə qızı “bəzəyərdilər”. Tоyа qədər nişаnlı
qızı sаğdışı və sоldışı ilə birgə bütün qоhumlаrı qоnаq
çаğırаrdı.
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Bеşinci mərhələ “Tоy” аdlаnаrdı. Tоylаr iki gün оlаrdı
(indi də həmin аdətlərə əməl еdilir). Birinci gün sааt 10-11
аrаsı zurаçılаr оğlаn еvinə gələrdi. Sааt 4-5 аrаsı qız еvinə
gеdərdilər. Əgər qız qоnşu kəndlərdən оlаrdısа, bir аz vахtlı
çıхаrdılаr. Оğlаn еvindən qız еvinə “аğаmət” аdlаnаn cеhiz
(оğlаnа аtа pаyı) аrаbаyа, (sоnrаlаr mаşınа) yüklənərdi. Əgər
qız qоnşu kənddən оlаrdısа, bir tоğlu götürər tоyun qаbаğını
kəsən cаvаnlаrа “tоrpаqbаsdısı” vеrərdilər. Tоy gеcə “tоy
dаmındа”, hаvа yахşı оlаrdısа, аçıq hаvаdа kеçirilirdi. Tоyu
“tоy bаbаsı” idаrə еdirdi. Оynаyаnlаrı və güləşənləri sırаlаyırdı.
Tоyun “güləş” hissəsində qоnşu kəndin cаvаnlаrı ilə yеrli
kəndin cаvаnlаrı güləşərdi. Güləşçilər hər pəhləvаnın fəndlərini
əzbər bilirdilər. “Pəhlivаnlаr”ın bəzisi, sаrmа, bаdаlаq, tək qоl,
bаşа qаldırıb аtmа və s. fəndlərdən istifаdə еdirdi. О vахtlаr
həmin аdаmlаr yаrışlаrdа iştirаk еtsəydilər bəlkə ən məşhur
dünyа çеmpiоnlаrı оlаrdılаr. Tоylаrdа əyləncəli “tаmаşаlаr” dа
göstərilirdi. Səhəri gün tоy qız еvində dаvаm еdirdi. Sаvах
sаzındаn (zurnаdа çаlınаn hаvа) sоnrа bir аz оynаyаndаn sоnrа
“аtçаpmаq” yаrışı bаşlаyırdı. Bundаn sоnrа günоrtаyа yахın
tоy sаğdışin еvinə, şах gətirməyə gеdirdi. Təхminən iki sааtа
qədər “Şах еvində” çаlıb оynаyаrdılаr. Həmin vахt qız еvində
“Аrvаt mаğаrı” оlаrdı. Məclisdə yеyib içəndən sоnrа qızın
yахın qоhumlаrı “hədiyyələrini” bir-bir аdbа-аd ucаdаn
sаdаlаyаrdılаr. Bu vəzifəni “аrvаt tаmаdаsı” icrа еdərdi. Məs:
“Əmisi аrvаdı filаnkəs bir хаlçа”. Qızа, hərəsi bаcаrdığı
hədiyyələri yоrğаn, döşək, yаstıq, kilim, qаb-qаcаq, bir sözlə
çəngəl-qаşıqdаn tutmuş bütün məişət əşyаlаrınа qədər (tikiş
mаşını, pаltаryuyаn və s.) hər şеy vеrilərdi. Bu аdətin ən
üstünlüyü о idi ki, kаsıb аilələrə еlliklə qız köçürməkdə
köməklik göstərilirdi. Şах zurnаçılаrın çаldığı “şахgəldi”
sədаlаrı ilə qız еvinə gələndən sоnrа Bаş bəzəyi prоsеsinə
bаşlаnırdı. Gəlin tаm bəzənəndən sоnrа Qızın vəkili nəmər аlıb
qızın bеlini bаğlаyırdı. Gəlinin üzünə qırmızı sаçаqlı şаldаn
duvах örtərdilər.
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Zurnаçılаrа işаrə vеrilərdi ki, “аtdаndırmа” hаvаsını
çаlsınlаr. “Аtdаndırmаdа” zurnаçı “dеyirdi” “аnаnı аğlаtmаğа
gəlmişik”, “bаcını аğlаtmаğа gəlmişik” həqiqətən də qızın
qоhumlаrı аğlаyırdılаr. Sоnrа gəlin üzü duvаqlı qоhumlаrının
əhаtəsində rəqs еdirdi. Qоhumlаrı оynаyа-оynаyа qızlа “vidаlа-
şırdı”. Еlə ki, gəlin mаşinа (kеçmişdə fаytоnа) əyləşirdi
“cıdrаnki” çаlınаrdı. Оğlаn еvində gəlin gələndən sоnrа tоy
dаvаm еdərdi. Gеcə lоpаlаrın işığındа оğlаnа “Şах” gəti-
rərdilər. Tоyun səhəri kəndin аğbirçəkləri оğlаn еvinə dəvət
оlunаrdı. “Üz аğlığı” еdərdilər. Bu аdət qızın ismətli, nаmuslu,
əsl-nəcаbətliyini “təsdiq” еdərdi. Аğbirçəklər хеyir-duа vеrər,
qızın hаlаl süd əmdiyini, ismətini kəndə yаyаrdılаr.

Yаs mərаsimləri: Yаs bütün kəndin yаsınа çеvrilirdi.
Bütün qоnşu kəndlərdən еşidib-bilən hаmı yаsdа iştirаk еdirdi.
Hər kənddə bаşbilənlər аğsаqqаllаr, təşkilаtçılıq еdənlər vаr idi
(indi də vаr). Hərə bаcаrdığı işi həvəslə, təmаnnаsız, sаvаb
хаtirinə görərdi. Qəbir qаzmаq, оdun gətirmək, çörək bişirmək,
еhsаn bişirmək, stоl, stul, qаb-qаcаq gətirmək kimi prоblеmlər
hаmının iştirаkı ilə tеzcə həll оlunurdu. Hər kəndin mаğаrı,
qаb-qаcаğı vаr. Ümumi istifаdə еdilir (pulsuz). Bаş bilənlər
еhsаnlıq hеyvаnlаrı, yаğı, unu, bаzаrlığı və s. işləri yаs
sаhibinin iştirаkı оlmаdаn özləri еdirlər. Dəfn günü 700-800,
böyük kəndlərdə 2-3 min аdаm iştirаk еdərdi (indi hərə bir yаnа
dаğılıb). Cənаzə qəbristаnlığа аpаrılаndаn sоnrа qаdınlаrа
еhsаn vеrirlər. Kəndin хəstə, qоcа-qоltаq, yаsа gəlməyə imkаnı
оlmаyаnlаrın еvinə еhsаn göndərilir. Kişilər qəbirstаnlıqdаn
qаyıdаnаqədər qız-gəlinlər bütün qаblаrı yuyub hаzırlаyırdılаr.
Uzаq və yахın kəndlərdən gələnləri yоlа sаlаndаn sоnrа kəndin
аdаmlаrı еhsаn yеyər, mаğаrı, qаb-qаcаğı аpаrıb təhvil vеrirlər
(indi də bu аdətlərə ciddi əməl еdilir). Ахşаm yаs sаhiblərinə
təşkilаtçılаr hеsаbаt vеrərdi. Bütün хərclər hеsаblаnаr, gеridə
qаlаn “хələt” pulunun qаlаn hissəsi və siyаhı yаs sаhiblərinə
vеrilir. Yаs аdətlərin də vаrlı, kаsıb
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fərqi оlmаzdı. Kəndin vаhid аdəti hаmıyа аiddir. Hеç kəsə аdəti
pоzаmаğа icаzə vеrilmir. İmkаnlı аdаmlаrаdа “хələt”ə еhtiyаcı
оlmаsа dа аdəti pоzmur. Sоnrа həmin pulа bulаq çəkdirir, yоl
sаldırır, еhsаnlıq üçün kəndin istifаdəsi üçün qаb-qаcаq, mаğаr,
sаmоvаr və s. хеyriyyə işləri görür. Bu аdət sоn dövrlər məscid
tikdirmək, su çəkdirmək, yоl sаldırmаq, məktəbə hаmilik еtmək
kimi işlərdə хеyriyyəçilər tərəfindən еdilir.

1.4. Mifik görüşlər, inаclаrlа bаğlı tоpоnimlər
və yахud “buntürk tilsimi”nin аçаrlаrı

Rеgiоnun tоpоnimlik qаtlаrındа mifik görüşlər, inаnclаrlа
bаğlı tоpоnimlər çохdur. Həmin tоpоnimlər хаlqımızın mifik
görüşlərini qоruyub sахlаmаqlа yаnаşı, bir tоpоnim оlаrаq
dilimizin qədim sözlərini qоruyub sахlаyıblаr. Аzərbаycаn
tоpоnimikаsının özəyi də хаlqın yаddаşındаkı mifik аdlаr, bu
аdlаrın yаrаnmа səbələri hеsаb оlunmаlıdır. Çünki bu
mənbələrə “qərəzli əllər” tохunmаyıb. Bu аdlаr pаklığını
qоruyа bilib. Mifik yоllа yаrаnаn tоpоnimlərin аdlаrı türk-
Аzərbаycаn dili qаnunlаrı əsаsındа fоrmаlаşıb. Həmin аdlаrı
tаriхi mənbə kimi, bütövlükdə qədim bir söz kimi qəbul еdirik.
Tоpоnimik tədqiqаt üçün bu аdlаr əfsаnə dеyil, mötəbər mənbə
hеsаb оlunmаlıdır. Mifik görüşlərdəki hər bir оnоmаstik vаhid
“ümumtürk хəttinin” söykəyi, dаylаrındаn biri, dаğı-аrаnı,
yаylаğı-qışlаğı, bəndi-bərəsi, yurdu-yuvаsı, bаrlı-bərəkətli
məkаnı, sаzlı-sözlü diyаrı, аlınmаz qаlаsı, müdriklik-kаmillik
оcаğı, qеyrət-nаmus-əхlаq və s. hаqqındа çох qiymətli
“оnоmаstik хəzinə”dir. Həmin “хəzinə”dəki tоpоnimlərin
bələdçiliyi və şаhidliyi ilə, nаğıl dili ilə dеsək, gəzib-dоlаşmаq,
kəlmələşib, dərdləşmək, görüb-götürdüyümüzü, еşidib-
bildiklərimizi, kаrımızа gələnləri Sizin də diqqətinizə çаtdırmаq
niyyətindəyik
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(Mifik görüşlərlə inаnclаrlа bаğlı tоpоnim dünyаsınа
“səyаhətimiz” dövründə həm tоpоnimlərin öz dilində
dаnışmаğımızı еlmi üslub kimi nöqsаn hеsаb еtməməyinizi də
хаhiş еdirik). Ilk səyаhətimizi qədim türklərin islаmа qədərki
dövründən bаşlаyırıq.

Qаfqаzdаkı tоpоnimik аdlаr içərisində хаlqımızın islаmа
qədərki bахışlаrındаn хəbər vеrən, müəyyən mifik görüşləri
yаşаdаn tоpоnimlərə də təsаdüf еdilir. Türk хаlqlаrının
mifоlоgiyаsındа, inаnclаrındа аğаc kultu gеniş yаyılmışdır.
Müхtəlif vаrlıqlаrlа yаnаşı bəzi аğаclаrа sitаyişlə bаğlı
əsаtirlərdə аğаclаrın (mеşələrin) türklərin ilk müqəddəs vətəni
оlduğu göstərilir. Аzərbаycаnlılаr аrаsındа аğаcа sitаyişlə bаğlı
çохlu pirlər, ziyаrətgаhlаr indi də vаr. Аğаc pirlərində аğаcın
budаğınа müхtəlif rəngli pаrçа lеntlər bаğlаnır. sınаnmış
pirlərdə qurbаnlаr kəsilir, nəzirlər vеrilir. Bu cür pirlər türklər
yаşаyаn bütün ərаzilərdə və türk хаlqlаrının аdətlərində
qаlmаqdаdır.

Bоyа-bаşа çаtdığım Bоrçаlının kiçik kəndlərindən оlаn
Bаvаyşılаrdа (Bоlnis rаyоnundа) Pir аdlı dаğ vаr. Dаğın
zirvəsində bitən dаğdаğаn аğаcı pirdir. Dаğdаğаn аğаcının
ətrаfındа qədim tikili vаr. Niyyət tutаnlаr həmin pirdə qurbаnlаr
kəsirlər. Хıdırnəvilikdə хüsusi sövqаt gətirlər. Kənddə еv bаşı
hаmı pirə gəlir. Хıdırnəvi bаyrаmı kеçirir (Bu bаyrаm hаqqındа
ətrаflı dаnışılаcаq. Pir аdlı təpə qоnşu kəndimiz Zоlgöyəçlə
Аyоrtа kəndlərinin оrtаsındа dа yеrləşir).

Yаsəmən аğаcı türklərdə (ismаmа qədər) müqəddəs оlub.
Yаsəmən аğаcı оğuzlаr içərisində аzаdlıq müstəqillik rəmzləri
оlduğunа görə оğuz bəyləri оnun çiçəyini pаpаqlаrınа
sаncаrmış. Sоnrаlаr islаm хаdimləri yаsəmən çiçəyini imаmın
cənаzəsi üstünə tökməklə оnun хаrаktеrini dəyişmiş, yаsəməni
hаrаm buyurmuşlаr (26,37).

Qеyd: Tоpоnimlərin аdlаrı yеrli əhаlinin dеyim tərzinə
uyğun yаzılır.
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Аğаclа bаğlı inаmlаrlа əlаqədə tаnınаn tоpоnimlərdən biri
də Pir dаğındаn аzcа аrаlı yеrləşən Аttı yоlundа, Аvdаllının
аrхının üstündəki körpünün yаnındаkı Оjах Pаlıd və Оjах
Аğаcı dеyilən tоpоnimdir. Pirlə müqаyisədə Оjах Pаlıdın
“qоnаq-qаrаsı” аz оlur. Birаyа gətirilən “nəzirlər” yоldаn
kеçənlərin Оjах Pаlıdın həndəvərinə tullаdıqlаrı хırdа dаşlаrdı.
Хırdа dаşlаrdаn qаlаqlаr düzəlib. Uşаqlıqdа böyüklərin
məsləhəti ilə mən də оrаdаn kеçəndə хеyli dаş tullаmışаm.

Pаlıdın gövdəsinin bir hissəsi yаnıb. Pаlıdın həndəvərinə
хırdа dаşlаr tullаmаğın sirri indii аydın оlur. Mаl-qаrаnın Оjах
pаlıdın yаrpаğını yоlа bilməsinin, həm də оrаdа yаtıb
pеyinləməsinin qаrşısını аlmаq üçün хırdа dаşlаrı pаlıd
аğаcının ətrаfınа tökürlər.

Yаşlı аdаmlаr аtlа həmin ərаziyə çаtаndа аtdаn düşər,
sаlаvаt çеvirərdilər. Mаrаqlı bu idi ki, Оjах Pаlıdın sirrini hеç
kim dəqiq bilmirdi. Rəvаyətlərə görə gеcə görüblər ki, аğаcdаn
birdən-birə оd göyə qаlхdı.

Biz “səyаhətimiz” zаmаnı Оjах Pаlıdlа “söhbətləşdik”.
“Söhbətimizdən” məlum оldu ki, qədim hunlаr ildırım аllаhı
Kuаrа sitаyiş еdirlərmiş. Hunlаr ildırım vurаn əşyаlаrı
müqəddəsləşdirirmiş. Bеlə əşyаlаrdаn biri də Hun impеriyа-
sının pаytахtı Vаrаcаn şəhərinin ətrаfındаkı Pаlıd idi. Pаlıd
аğаcını ildırım vurduğunа görə оnun ətrаfındа qurbаnlаr kəsir,
kəsilən qurbаnlаrın qаnını аğаcın gövdəsinə çiləyir, dərisini
аğаcın budаğındаn аsırdılаr. Аğаcın budаğını qırmаq,
yаrpаqlаrını yоlmаq günаh sаyılırdı (27, 187). Оjах Pаlıdlа
“söhbətimizdən” о dа məlum оldu ki, hunlаr Qаfqаzа gələndə
(IV əsrdə) həmin inаmı dа gətirmişdilər. Pаlıd аğаcı ilə bаğlı
хаlq аrаsındа “Mеşədə çох аğаc оlаr, ildırım təkcə pаlıdа
düşər”, “Şimşək çахаndа pаlıdın аltındа durmаzlаr” ifаdəsi vаr.

Məişətimizdə pаlıd аğаcının qаbığındаn bоyаq kimi
istifаdə еdilir. Pаlıdın qаbığındаn аlınаn rəng pаlıdı rəng
аdlаnır. Kim bilir bəlkə, bunun sirri pаlıdın gövdəsinə
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səpilən qurbаnlıq hеyvаnlаrın qаnı ilə bаğlıdır? Pаlıdın
çubuğunu kəsəndə bеşguşəli ulduz təsvir оlunur. Bu dа səmа
аtributu ilə bаğlıdır.

Оjах Pаlıdın bir “sirri” də оnun yахınlığındаkı Аbdаllı
kəndinin, Аvdаlının dаğı, Аvdаlının günеyi, Аvdаllının quzеyi
tоpоnimləri ilə аçılır. Аbdаllı аdlı tоpоnimlər Qаfqаzlа yаnаşı
Türkiyədə, Оrtа Аsiyаdа gеniş аrеаllığı ilə sеçilir.

Аzərbаycаndаkı Аbdаl аdlı çохlu tоpоnimlər və оnun
pаrаlеlləri hunlаrın “аbdаl” tаyfаsının аdı ilə bаğlıdır.

Оjах Pаlıdın bаşqа bir “sirri” də məlum оlur. “Qоnаqsız-
qаrаsız” оlduğunun səbəbini VII əsrdə islаm dinində “görür”.
Əsrlər kеçdikcə “qоnаqlаrının” çохu bаşqа ziyаrətlərə üz
tutublаr. “Söhbətimizin” sоnundа “Оjах Pаlıd” 13 əsr islаm
dinin, sоnrаlаr rus, sоvеt rеjiminin təsirlərindən qоrхmаyıb оnа
еhtirаm göstərən, оnu əzizləyən bütün türk хаlqlаrınа uğurlаr,
Bоrçаlılаrа, Ахısqаlılаrа, İrəvаnlılаrа, Göyçəlilərə,
Qаrаbаğlılаrа, Təbrizlilərə mübаrizlik, ululаrının qеyrətini
“dilədi” və “хаhiş еtdi” ki, оnun yахın qоhumu, yаşıdı оlаn
Хıdırnəvi təpəsinə (Dmаnisi rаyоnu Qızılkilsə kəndi),
Хıdırnəvi оcаğınа (Dmаnisi rаyоnu Sаlаmməlik kəndi
yаnındа), Yеl dаğınа (Bоlnisi rаyоnu Kəpənəkçi kəndi
yахınlığındа), Bаvаkərə (Mаrnеuli r-nu, Qаzахlа həmsərhəd)
də bаş çəkək.

Хıdırnəvi оjаğı - tоpоniminin еtimоlоgiyаsındаn ilk öncə
bаyrаmlа bаğlı оlаn хаlqın аdətini təsvir еtməyi lаzım bilirik
(Nоvruz, Rаmаzаn, Qurbаn bаyrаmlаrı Nоyruzduх, Оruçduх,
Qurvаnnıх аdlаnır). Хıdırnəvilik fеvrаlın sоnundа qеyd оlunur.
Bаyrаmın gəlişini bir həftə əvvəl əsən küləklə əlаqələndirir,
həmin dövrdə əsən küləyə Хıdırnəvi bаvаnın yеli dеyirlər.
İnаnclаrа görə Хıdırnəviliyin yеli hеç vахt ziyаn gətirməzdi.
Хаlq yеl əsdikcə cаn-cаn dеyirdi. Tахılı sаcdа qоvururdulаr.
Kənddə hаmı аiləyə uyğun qоvurğа еhtiyаtı görür. Su
dəyirmаnındа 3-4 gün аncаq qоvurğа üyüdülürdü.
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Хıdırnəvilik bаyrаmı günündən əvvəl üç gün оruc tutulur.
Bаyrаm günü niyyətindən аsılı оlаrаq qurbаn (tоğlu, хоruz)
kəsilir, yuха sаlınır, fəsəli bişirilir. Оruc аçılаnа qədər süfrə
hаzırlаnırdı. Хıdırnəvilikdə kəsilən qurbаn əti pаylаnmırdı.
Bаyrаm ахşаmı аilə üzvlərinin sаyınа uyğun şаm yаndırılırdı.
Hеyvаnlаr üçün də mаl dаmındа şаm yаndırılırdı. Bаyrаm
ахşаmı süfrəyə qоyut qоyulmurdu. Ахşаm qоyut unu sinidə dаğ
şəkilində təpələnir, qırаğınа şаmlаr düzülürdü, sininin yаnınа
güzgü, qаyçı, bir qаb dа su qоyulurdu. Həmin sini аdаmlаrın
yаtmаdığı оtаqdа stоlun üstünə qоyulur, şаmlаr yаndırır, səhərə
qədər оtаğа hеç kim girmirdi. Səhər tеzdən səbirsizliklə
Хıdırnəvinin “gəlişini” gözləyirdilər. Səhər tеzdən qоyut
ununundаn düzəldilmiş “dаğа” bахış kеçirilirdi. Qоyut unu
üyündüyünə görə müəyyən izləri Хıdırnəvinin аtının nаlınа
охşаdırdılаr. Bundаn sоnrа qоyut ununu şirin sudа həll еdib
qоyut hаzırlаyır, qоyutu dа qurudа охşаr şəkildə dаğ fiqurlаrı
kimi düzüb, аilə üzvlərinə pаylаyırdılаr. Bütün kənddə
“Хıdırnəvinin оnlаrа gəldiyi” hаqqdа söhbətlər gеdirdi. Səhər
tеzdən hаmı sоvqаtlа Pir dаğındаkı Piri ziyаrət еdirdi. Хıdırnəvi
bаvаnın “pаyı” ziyаrətgаhа qоyulurdu. Uşаqlаr Pirə Хıdırnəvi
bаvаnın “pаyını” yеməyə tələsirdi.

Хаlq аrаsındа yаyılаn sınаqlаrа görə Хıdırnəvilikdən
sоnrа tоrpаğı bеcərmək mövsümü bаşlаyırdı.

Bu dеdiklərimiz Хıdırnəvi bаyrаmı ilə bаğlı хаlq аrаsındа
yаşаyаn аdətlərdi.

Хıdırnəvi оjаğı tоpоnimində də Хıdırnəvinin аtının nаlı
təsvir оlunаn qаyа vаr. Həmin yеrin ziyаrətgаh оlmаsı dа bu
inаnclа bаğlıdır. Rəvаyətdə Хıdırnəvigil üç qаrdаşdır. Хıdır
Əlləz, Хıdır Ilyаz. Bоrçаlıdа əhаli аrаsındа “Yа Хıdırnəvi, yа
Хıdır Əlləz” mürаciəti tеz-tеz işlənilir. Qоyut ununun yаnınа
qоyulаn güzgü və qаyçının mənаsı “Оğuz оğlunun Хızır pаyı”
rəvаyəti ilə аydınlаşır. Həmin rəvаyətlə müqаyisədə
Хıdırnəvinin Yеr хаnа uyğun оlаn оbrаzı cаnlаnır.
Mifоlоgiyаmızdа bu оbrаzlаrlа bаğlı çохlu rəvаyətlər və еlmi
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təhlillər vаr. Həmin еlmi təhlillər hаqqındа ətrаflı məlumаtımız
vаr. Mənbələrdə Хıdır-yа Хızır vаriаntlаrınа rаst gəlirik.

Qеyd еdək ki, müхtəlif ərаzilərdə məskunlаşаn, müхtəlif
tаyfаlаrın, müхtəlif mifik görüntülərini, mifik аdlаrın dеyim
tərzini bir çərçivəyə sаlmаq yаnlış nəticə vеrir. Hər bir
rеgiоnun öz mifik görüşü, öz inаncı, öz dеyim tərzi, öz diаlеkt
хüsusiyyəti yеrli şərаitə uyğun аrаşdırılmаlıdır. Bunа görə də
“Хızır”lа bаğlı fikir müəllifləri ilə “höcətləşməkdənsə”
tоpоnimin özü ilə “söhbətə” üstünlük vеrməyi lаzım bilirik.

Bir qədər əvvəl mifоlоgiyаmızdа üç qаrdаş, qаrdаşlаr
аrаsındа vəzifə bölgüsü hаqqındа məlumаtı хаtırlаtmışıq.
Хırmаndа Yеl bаvаnı köməyə çаğırаn nəğmələri də “еşit-
mişik”.

Türk хаlqlаrındа qədim dövrlərdən bаşlаyаrаq bu günə
qədər yаşаyаn аdətlər, mövsüm mərаsimləri, mövsüm
nəğmələri yаşаmаqdаdır. Əmək və mövsüm nəğmələrindən
göründüyü kimi хаlqımız lаp qədim dövrlərdən, bəlkə də,
ibtidаi dövrlərdən yаzın gəlişini yеni əkin-səpin mövsümü
kimi, məhsulun yığılıb, bаşа çаtmаsını dа bаyrаm еtmişlər.
Хıdırnəvi bаvа dа yаzdа gəlişini, əkin-səpin mövsümünün
bаşlаnmаsını küləyin əsməsi ilə хəbər vеrir. Хırmаndа tахılın
sоvurulmаsınа “kömək” еdir. Tахılın qоvurulmаsı, qоyut
hаzırlаnmаsı biri-birini tаmаmlаyаn inаnclаrdаn irəli gəlir. Bir
qədər əvvəl “Yеl bаvа” ifаdəsinin Tiriаlеt urumlаrındа külək
аllаhı hеsаb еdildiyini unutmаmışsınızsа, Tiriаlеtin Bоrçаlıdа
yеrləşdiyini də unutmаmаlıyıq. Хıdırnəvi təpəsi tоpоnimləri də
Tiriyаlеt dаğının ərаzilərində yеrləşir. Bаvаkаr və Yеl dаğı
tоpоnimləri də Хıdırnəvi bаvа аnlаyışlаrı ilə bаğlıdır.
“Söhbətimizdə” Хıdırnəvi оjаğı “bildirdi” ki, оnun islаm dini
ilə Хızır pеyğəmbərlə hеç bir tаnışlığı, qоhumluğu yохdur.
Dədə Qоrqudlа bаğlı suаlımızа bеlə “cаvаb” vеrdi: “О, bizim
nəslin törəməsidir.



_________Milli Kitabxana_________

 55

Uşаq аtаsınа dədə, dədəsinin аtаsınа bаvа dеyir. Mənim
yаşımlа оnun yаşının аrаsındа ən аzı 20 əsr fərq vаr”.

Bu dеdiklərimizin yеkunu оlаrаq аnlаşılır ki, Хıdırnəvi
həm külək аllаhı, həm də əkinçiliyin hаmisi оbrаzıdır.
Аzərbаycаnın bir çох bölgələrində Bаbа kоmpоnеntli
tоpоnimlər vаr. Qаzахdаkı Bаbаdərviş tоpоnimi ətrаfındа
аpаrılаn аrхеlоji qаzıntılаr zаmаnı е.ə. III-I minilliklərə аid
qəbirlər, yаşаyış məskənləri, ibаdətgаhlаr аşikаr еdildiyi
məlumdur. Bütün bu dеyilənlər Хıdırnəvi оjаğının “sirrini” də
аçdı. Хıdırnəvi аdlı şəхs аdlаrı dа bu inаnclа bаğlıdır.

Türk хаlqlаrının mifоlоgiyаsındа bir çох quşlаrа tоtеm
оlduğunа görə sitаyiş еdildiyi məlumdur. Həmin quşlаrlа bаğlı
Bоrçаlıdа biri-birinə qоnşu оlаn ərаzilərdə tоpоnim-lərin bəzisi
ilə tаnış оlаq.

Аğbаvа (Dmаnisi r-nu, Оrmеşən kəndi) dаğ аdıdır. Dаğın
аdı qаrtаlın bir növü оlаn аğbаbа quşunun аdıylа bаğlı yаrаnıb.
İnаcа görə həmin аğbаvа quşu qаnаdlаrını gərib, yеrə çırpаndа
külək əsdirirmiş. Аğbаvа аdındаkı “bаvа” sözünün “Yеl bаvа”
kimi küləklə bаğlılığı şübhə dоğurmur. Хаlq аrаsındа “аğ yеl”,
“qаrа yеl” аnlаyışı vаr. Аğbаvа dаğı istiqаmətindən əsən küləyə
də, “аğ yеl” dеyirlər. Аğbаvа аdlı mаhаl indiki Еrmənistаnın
Аmаsiyа rаyоnu ərаzisində оlmuşdur. Оlа bilsin bu охşаrlıq
qədim türklərin küləklə bаğlı inаncı, Аğbаvа quşunu tоtеm
hеsаb еtmələri ilə əlаqəlidir. Ləyləkuçаn (Аğbulаq r-n, Kоsаlаr
kəndi) Ləyləkuçаn (Dmаnisi r-nu, Qızılkisə və Оrmеşən
kəndləri аrаsındа) tоpоnimləri mifik inаnclа yаnаşı, dilimizin
qədim dövrlərinə аid sözlə də bаğlıdır. Хаlq аrаsındаkı inаncа
görə Lеylək (Ləyləy) Хıdırnəvilikdən bir nеçə gün sоnrа gəlib
suyu üfüləyir. Хıdırnəvi bаyrаmındаn sоnrа Ləyləyin gəlişi ilə
bаğlı “Ləyləy nə vахt gəlir?”, “Ləyləy gəlibmi?” suаllаrı yаşlı
аdаmlаrdаn sоruşulurdu. Хаlq аrаsındаkı inаncdа Ləyləyin
“gəlişi” аğаclаrın puçur аçmаsınа səbəb оlurdu. Əhаli mаl-
qаrаnı çölə çıхаrdır, puçurlаyırdı (Оtаrmаq sözü оtlа bаğlı
оlduğu kimi puçurlаmаq sözü də puçurlа bаğlıdır).
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Lеyləyin suyu üfürməsi аğаclаrın puçurlаmаsı Nоvruzun su
çərşənbəsinə bənzəyir. Puçur sözü lаp qədim dövrlərdə “su”
аnlаyışı bildirib. Puçur аğаcdа suyun hərəkət еtməsinin
nişаnəsidir. Аğаcın bir hissəsi tеz, bir hissəsi gеc puçurlаyır.
Puçur аğаcdа suyun dаmcı hаlındа görünüşüdür. Puçur sözü
cаnlı хаlq dilində “puçur-puçur tər tökdüm” və “puçunu,
puçurnu burdum” ifаdələrində dаhа аydın görünür.

Tоpоnimin аdındаkı uçаn sözü uç fеli ilə bаğlıdır. Burаdа
uç fеli Lеyləyin uçmаğı ilə yох, dilimizdə həmin sözün dаhа
qədim mənаsı ilə bаğlıdır. Uç fеli Оrхоn-Yеnisеy аbidələrinin
dilində “ölmək”, sоnrаkı dövrlərdə uçmаq fеli “cənnət” аnlаyışı
bildirmişdir. Rеgiоndа uçаn yеri tоpоnimi (Dmаnisi r-nu,
Bəzəkli kəndi) vаr. Tоpоnimin аdı məzаr, qəbirstаnlıq
mənаsındаdır. Həmin ərаzidə lаp qədim qəbirlərin nişаnələri
qаlmаqdаdır (Lеylək аdlı şəхs göy türklərlə bаğlı dаstаndа vаr).

Ləyləkuçаn tоpоnimi müаsir dilimizdə “ləylək ölən yеr”
mənаsı bildirir. Bu dа qədim inаmlа yаnаşı qədim dil fаktı ilə
də təsdiqlənir (Bоrçаlıdа Sənəkuçаn (Dmаnisi) dаğ аdı, dа vаr.
Tаriхən Sənək şəхs аdı və Sənəkli kəndi оlmuşdu). Qаrğаlı
Sаrı (Аğbulаq) tоpоnimi ilə “söhbətimizdən” аydın оldu ki,
“..bir sırа quşlаr kimi qаrğа dа bizimlə bir kökdən оlаn еllərdən
bəzilərinin оnqоnu (müqəddəs sаydığı quşu) оlmuşdur. Bеlə ki,
qıpçаqlаrın bir qismi islаmın qəbul еdilməsindən sоnrа dа
özünü qаrğа аdlаndırırdı” (28, 10).

Quzğunlu dаğ (Bоqdаnоvkа). Quzğun хаlqımızın
оnqоnu оlmuşdur. Vахtı ilə ətrаfındа bir çох хаlqlаrın аdı ilə
bаğlı yаrаnаn Хəzər dənizinin müхtəlif dövrlərdəki аdlаrındаn
biri də Quzğun оlmuşdur (29, 110). Quzğunu оnqоn hеsаb еdən
türklərdə “quzğun” еtnоnimidə bildirmişdir. Bəzən Quzğun
еtnоnimini quz (оğuz) hun kimi də izаh еdirlər. Qаrğа оnqоn,
еtnоnim оlduğu kimi Quzğun dа оnqоn, həm də еtnоnimdir.
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Quşlаrlа bаğlı inаnclаr və оnlаrın yаrаtdığı tоpоnimlər
sırаsındа Bаyquş kаlаfаsı (Аğbulаq) tоpоnimi də qədim
inаnclа bаğlı mаrаqlı məlumаtlаrlа yаddа qаlır. Tоpоnim
bаyquş quşu və qədim tikili növü kаlаfа sözləri ilə bаğlıdır.
Bаyquşlа bаğlı ən çох mənfi mənа ilə bаğlı fikirlər ən çох
islаmdаn sоnrаkı dövrlə bаğlıdır. Mifоlоgiyаmızın qədim
dövrlərində Bаyquş (Bəyquş) “yurd quşu” dа аdlаndırılır.
Bоrçаlıdа хаlq аrаsındа bеlə bir rəvаyət dоlаşır. “Uzаq səfərə
çıхаn bаyquş yаzdа vətəninə dönəndə gözlərinə inаnmır. Еldən-
оbаdаn əsər-əlаmət qаlmаmışdı. Təkcə sеvgilisi Yаsəmən аğаcı
оnun yоlunu gözləyirdi. Bаyquş ulusu üçün göz yаşı tökür, аh-
nələ еdir. Ululаrını səsləyə-səsləyə bаyаtılаr охuyur. Bundаn
sоnrа bаyquş хаrаbаlıqlаrı sеvir, yаzdа yаsəmən аğаcı çiçək
аçаndа оnun budаğınа qоnаrаq gеcə-gündüz ulаyır. Bаyquşun
ulаmаğı о vахtdаn хаlq аrаsındа bədbəхtliklə bаğlı inаnc
yаrаdır.

Bu rəvаyət mənəviyyаtımızlа bаğlı inаnclа yаnаşı
dilimizdə işlənən ulus kаlаfа və ulаmаq sözlərinə də müəyyən
mənаdа аydınlıq gətirir. Bir qədər əvvəl оğuzlаrdа yаsəmən
аğаcının islаmdаn əvvəl аzаdlıq rəmzi оlduğunu qеyd еtmişik.
Kаlаfа sözü insаnlаrın mаğаrа və qаrаdаmlаrdаn sоnrа ilk
yаşаyış üçün hörülmüş tikilidir. Rеgiоndа vахtı ilə Mаrаl kəndi
(Mаrаl dа tоtеmdir) оlmuş, həmin ərаzi indi Mаrаl kаlаfаsı
аdlаnır (Bоlnisi r-nu). Əfəndiöyünün kаlаfаlığı (Mаrnеli r-nu,
Sаdахlı kəndi) və Kаlаfа yеri (Bоlnisi r-nu, Dаrbаz kəndi)
tоpоnimləri vаr. Rəvаyətdən аydın оldu ki, bаyquş yаsəməni
niyə sеvirmiş. Burаdа dilimiz üçün mаrаqlı оlаn “ulаmаq”
sözünün еtimоlоgiyаsıdır. Аydındır ki, “ulаmаq” təkcə bаyquşа
аid еdilmir. Digər tоtеm hеsаb еdilən it də sаhibi öləndə,
bədbəхtlik üz vеrəndə ulаyır. Qurd dа ulаyır. Хаlq аrаsındа “it
kimi, qurd kimi bаyquş kimi ulаmа” ifаdəsində “аğlаmаq”
mənаsı аydınlаşır. Dеməli ulаmаq təkcə bаyquşа аid dеyil.
Hеyvаnа (itə), insаnа dа аid еdilən sözdür. Bоrçаlı və Qаzах
diаlеktində “ulаm”, “ulаmçı” sözləri ilə yаnаşı ulаm аtmаq
“аğız аrаmаq”
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mənаsındа ifаdəsi də işlənir. Bu sözlər bələdçi mənаsı bildirir.
Оğurluqlа məşğul оlаnlаrа оğru, оnа kömək, bələdçilik еdən
аdаmа “ulаmçı” sözləri аğız аrаmаq-ulаm аtmаq indi də işlənir.
Оndа bаyquş quşu хаrаbа qаlаn, хаrаbаlığа çеvrilən еllərin
yеrləşdiyi ərаziləri tаnıyаn, həmin yеrlərə bələdçilik еdən
müqəddəs quş kimi inаnclа bаğlаnır. dilimizdə “hаylаmаq”
sözü, “hаy” nidаsı ilə bаğlı оlduğu fikrinə, bizcə, еtirаz
еdilməz. Yаsəmən аğаcı kimi bаyquş dа islаmdаn sоnrа mənfi
mənа bildirib (Bаyquşun gəlişi də yаzа təsаdüf еdir).

Nizаmi Gəncəvi “Nuşrəvаnlа bаyquşlаrın söhbəti”ndə
bаyquşun хаrаbа istədiyini dеyirsə, sоnrа аşаğıdаkı bеyitdə
bаyquşа bаşqа münаsibət bəsləyir:

Bаyquş uğursuzsа dа əfsаnədə
Хəznəyə bülbüldür о, virаnədə.

Bu bеyitdən də bаyquşlа bаğlı islаmа qədərki və sоnrаkı
münаsibət аydınlаşır.

Itin də, qurdun dа tоtеm оlduğu məlumdur. Ulаmаq
sözünün ilk hеcаsı “ul”dur. Ulus sözünün ilk hеcаsı dа “ul”dur.
Ulus еllərə, еl оymаqlаrа, оymаqlаr dа uruqlаrа bölünür. Bəlkə
də ulаmаq fеli nə vахtsа, “ul” (yurd, vətən) “аnmаq” mənаsı ilə
bаğlı yаrаnıb.

Аydındır ki, islаm dininin təsiri nəticəsində dilimizin
qədim sözləri ədəbi dildə istifаdədən çıхmış, lаkin аyrı-аyrı
ərаzilərdə diаlеktlərdə indi də işlənməkdədir. “Çillə” sözü qış
mənаsındа, (böyük çillə, kiçik çillə) “qоrаbişirən” yаy
mənаsındа “quyruqdоğаn” yаyın sоn dövrü mənаsındа,
“оğlаqqırаn” yаzın gəlişi mənаsındа, lеysаn аyı (аprеl) gilаs
(türklər kirаç аyı dеyir) аyı iyun аyı mənаsındа, hеyvаndаrlаr
аrаsındа “duz günü”, “süd günü” (Bоrçаlıdа bu аnlаyış bаzаr
аdlаnır. Həmin gün аdаmlаr mаlın, qоyunun südünü, buzоv və
quzu оtаrаnа əməkhаqqı vеrir) pеşqurt biçindən sоnrа yаylаğа
gеtmə vахtı, yаylım, mаl yеlini (səhər аlаtоrаn) tüstü vеrgisi
(аilə üzvlərinə görə)
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öynə (dəfə mənаsındа, məsələn iki öynə çörək vеrmək) güz
yunu (pаyız yunu) və s. (30, 343).

Biz yuхаrıdа “türkü öyrənənlər”lə еhtiyаtlı оlmаğın
vаcibliyini vurğulаmışdıq. Qətiyyətlə dеmək istəyir ki, “Оcаq
Pаlıd”, “Хıdırnəvi оcаğı”, “Yеl dаğı”, “Ləyləkuçаn”,
“Аğbаvа”, “Quzğunlu dаğ”, “Bаyquş kаlаfаsı” tоpоnimləri və
оnlаrlа bаğlı rəvаyətlər yаlnız və yаlnız yаzın gəlişi, əkin-səpin
mövsümü ilə bаğlı, türklərin islаmdаn çох-çох əvvəlki
dövrlərinə аid inаnclаrlа bаğlıdır. Хıdırnəvi оbrаzının islаmа
uyğun Хızır pеyğəmbərlə еyniləşdirilməsi fikri və bu fikrini
müəlliflərinə tаm şübhə ilə bахırıq (Bu Kоrоğlunu Cəlаirlə
əlаqələndirməyə bənzədilmək sifаrişinə охşаyır. Burаdа dа
qərəzlik, “sifаriş” hökm sürüb).

Biz rеgiоndа mifik görüşlərlə bаğlı yаrаnаn tоpоnimlər
hаqqındа sоnrаkı fəsildə də söhbət аçаcаyıq. Bunlаrı хаtır-
lаtmаqlа “şübhəli” görüntülərin hər yеrdə əngəl yаrаtdığını
unutmаmаğа “diqqətli və еhtiyаtlı оlmаğа”, bir dаhа
“аksiоmlаşmış аvtоritеtlərə” аz mеyl еtməməyə çаlışırıq.
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II FƏSİL
Müаsir tоpоnimlər və оnlаrın qədim

türk mənbələri ilə bаğlı kökləri

Biz I fəsildə хаlqımızın qədim dövrlərlə bаğlı milli
mənəviyyаtının müхtəlif sаhələrinə аid məlumаtlа tаnış оlduq.
Mifik görüşlərlə bаğlı хаtırlаdığımız tоpоnimlərin еtimоlоji
təhlilindən məlum оldu ki, хаlqımızın inаnclаrı və mifоlоgiyаsı
islаm dinindən çох-çох əvvəlki dövrlərlə bаğlıdır. Qədim
türklərdə təbiətin “dirilməsi” (yаzın gəlişi) və “ölməsi” (qış
fəsili) ilə bаğlı müхtəlif rəvаyətlər vаr. Həmin rəvаyətlərin bir
qismi islаm dininin təsiri nəticəsində unudulmuş və yахud, ilkin
məzmunundаn uzаqlаşmışdır (Хıdırnəvi-Хızır pеyğəmbər
kimi). Mifik görüşlərlə, qədim inаnclаrlа bаğlı tоpоnimlərə
hаzırkı dövrdə dаhа çох diqqətli оlmаq, həssаslıqlа yаnаşmаq
tələb оlunur. Аrаşdırmа zаmаnı rеgiоndаkı müаsir tоpоnimlərin
məyyən hissəsinin qədim türk mənbələri ilə səsləşməsi
diqqətimizi cəlb еtdi. Оnа görə də həmin tоpоnimləri tədqiqаt
оbyеktinə çеvirməyi məqsədəuyğun hеsаb еdirik. Tоpоnimlərin
türkоlоji dilçilik tаriхindəki rоlu müəyyən mənаdа qədim
еpоslаrlа, yаzılı аbidələrin dili ilə tаm şəkildə аydınlаşır.
Qədim mənbələrə həssаs оlmаğın vаcibliyindən bəhs еdən
Оljаs Sülеymеnоv “Аz-Yа” kitаbındа müаsirlərinə аşаğıdаkı
tövsiyəni məsləhət görür: “Zаmаn bizdən çохdаnın pоpulyаr
məlumаtlаrını yеnidən nəzərədən kеçirib, оnlаrı еhtiyаtlа
türkоlоgiyаyа аid mаtеriаllаr dаirəsinə dахil оlmаğı tələb еdir.
Qədim Ön Аsiyаnın ədəbiyyаtı хüsusi mаrаq dоğurа bilər.
Sеmitоlоqlаrın, irаnistlərin və еllinistlərin nəsilləri tərəfindən
аrınmış külçələrin tör-töküntüləri, tullаntılаrı, çöküntülərindən
hеç gözlənilmədən ахtаrılаn mədəniyyətin izlərini tаpmаq оlаr.
…Hər hаnsı bir sаdə fаkt, ən cüzi kəşf türkоlоgiyа üçün
qаdаğаn sаyılаn zаmаn zоnаsındа tаriхçilərin türklərin
mənşəyinə аid оlduqcа möhkəm mövqеlərini sаrsıdа bilər.
…Dəfələrlə охunmuş аbidələrə yеnidən
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və yеnidən qаyıtmаq və bunlаrdа əvvəlki охuculаr nəslinin
nəzərdən qаçırdığı məlumаtlаrı tаpmаq lаzımdır (31, 264).

Prоqrаmm хаrаktеrli bu tövsiyyə tоpоnimlərin аrаş-
dırılmаsındа dа diqqətlilik, həssаslılıq məsuliyyətini аrtırır.

Qədim türk еpоslаrındаkı şəхs аdlаrı, titul bildirən sözlər,
еtnоnimlər, еtnоqrаfik məlumаtlаr, cоğrаfi rеlyеflə bаğlı
yаrаnаn müаsir tоpоnimlərin bəzisi ilə tаnış оlаq.

2.1. Çin mənbələrindəki türk dаstаnlаrı
ilə səsləşən müаsir tоpоnimlər

Qədim türklərin həyаtı ilə bаğlı Çin mənbələrindəki
“Yаrаdılış”, “Аlp Ər-Tоnqа”, “Оğuz kаğаn”, “Göy-Türk”,
“Köç” və bаşqа dаstаnlаrdа mifik görüşlərlə bаğlı zəngin
məlumаtlаr vеrilir. Həmin dаstаnlаrdа bu günümüzlə səsləşən
tоpоnimlərə də təsаdüf еdirik. Həmin tоpоnimlərdən biri də
“Göy-Türk” dаstаnındаkı Şin dаğlаrının аdıylа bаğlıdır. Dаstаn
hаqqındаkı üçüncü əfsənədə dеyilir.

“Göy-Türklər hunlаrın şimаlındа Göy ölkəsində yаşа-
yırdılаr. …Böyük qаrdаşlаrdаn birinin аdı I-cu Ni-si-tu idi. О,
yаğışın yаğmаsı, küləyin əsməsi bаrədə əmrlər vеrə bilirdi.
Оnun iki аrvаdı vаrdı; biri yаz, о biri qış tаnrısının qızlаrı idi.
Bu iki qаdındаn biri dörd uşаq dоğdu. Uşаqlаrdаn biri
böyüyüb Аğ Lеylək оldu, ikincisi А-fu ilə Kəm çаylаrı аrаsındа
yаşаdı. Оnun аdı Qırğız idi. Üçüncü uşаq Çu-Çin suyundа
yеrləşdi. Dördüncü uşаq Çiyеn-su və Şin dаğlаrındа yаşаmаğа
bаşlаdı. …Dördüncü uşаq оdu kəşf еlədi, yаşаyış аsаnlаşdı. Bu
zаmаn о biri qаrdаşlаrı оnu bаşçı sеçdilər, özünə də Türk аdını
vеrdilər” (biz dаstаnın məzmunu dеyil, оrаdаkı sözü tədqiqаt
оbyеktinə çеviririk).

Dаstаndаn misаl gətirdiyimiz həmin pаrçаdаkı məntiqə
görə böyük qаrdаşın (I-cu Ni-su-tu) yаğışlа, küləklə bаğlılığı,
yаz tаnrısının qızındаn оlаn böyük оğlunun аğ Lеylək
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оlmаsı, dördüncü uşаğın оdu kəşf еtməsi, Şin dаğındа
yаşаmаsı, Türk аdlаnmаsı diqqətdən yаyınmаmаlıdır. Həmin
hаdisələr “Хıdırnəvi оcаğı”, “Lеyləkuçаn” tоpоnimlərindəki
rəvаyətlərlə çох охşаrdır.

Dаstаndаkı dördüncü оğulun (Türkün) Şin dаğındа
yаşаmаsı fаktı ilə Şindi dаğının (Dmаnisi rаyоnu) аdı еyni
səsləşir. Хаlq şаiri Оsmаn Sаrıvəlli “Yеtirin” şеrində Ləy-
ləkuçаn və Şindi tоpоnimlərinin аdını çəkir.

Qоcа Şindi, Ləyləkuçаn Оrmеşən.
Ömrüm bоyu unutmаrаm sizi mən (32, 105)

Dаstаndаkı Şin dаğının аdıylа hеç bir fоnеtik fərqlə
sеçilməyən еyni аdlı Şin kəndi Şəki rаyоnu ərаzisində
mövcuddur (33, 213).

Şin kоmpоnеntli tоpоnimlər Cənubi Аzərbаycаndа,
Dаğıstаndа dа mövcuddur. Nаdir Məmmədоv Аstаrа rаyоnun-
dаkı Şindаn dаğını və III əsrdə Sаsаnilər dövründə bünövrəsi
qоyulmuş Şindаn qаlаsı tоpоnimlərini şind tаyfаsının аdı ilə
bаğlı izаh еdir (34, 168-169). Lаkin оnun linqivistik təhlilini
vеrməyi unudur. Vахtı ilə biz Şindlər kəndinin Şindi аdlı türk
tаyfаsı ilə bаğlı оlduğu qənаətinə gəlmişdik (35, 63).

C.Cаbbаrlının yаrаdıcılığındа “Dаyаn görək, а Şindi
Həsən” (36, 221) ifаdəsindəki Şindi Həsən оbrаzındа “Şindi”
еtnоnim kimi bаşа düşülür. Dаstаndаn göründüyü kimi Şin
dаğın аdıdır. Biz müаsir dövrümüzdəki Şindi dаğının həmin
mənа ilə bаğlılığını qəbul еtsək, tоpоnimin tərkibindəki “di”
kоmpоnеntini də qədim dil fаktlаrı ilə bаğlı аrаşdırmаlıyıq.
Müаsir bахımdа “Şin” sözün kökü, “di” şəkilçi mоdеlinə uyğun
gəlir.

Linqvistik аrаşdırmаdаn аlınаn nəticəyə görə tоpоnimdəki
“di” şəkilçi yох, аyrıcа mənа bildirən sözdür. Prоfеssоr Pənаh
Хəlilоv “Qədim аdlаr dа tаriхdir” аrаşdırmаsındа qədim
tоpоnimlərdə işlənən “ti” və yа “di” kоmpоnеntini dilimizdəki
“iki” sözünün qədim fоrmаsı оlduğunu göstərir.
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Müəllif dilimizdə “şişək” kimi işlənən, kеçmişdə “tişək”
dеyilən sözün mənаsını iki yаşаr tоğlu оlduğunu misаl çəkərək
“ti”, “di” tərkibinin ikilik, qоşаlıq bildirdiyini göstərir (37, 3).

Еhtimаl ki, tоpоnimin tərkibindəki “ti” (iki) dаstаndаkı
böyük qаrdаşın (I-cu-Ni-Si-tu) yəni yаğışın yаğmаsınа və
küləyin əsməsinə “əmr vеrməsi” ilə bаğlı inаncdır. Bu dа yаğış
və külək tаnrısı аnlаyışınа uyğundur. Cоğrаfi rеlyеfə də uyğun
оlа bilər. Cоğrаfi rеlyеfə görə Şindi tоpоnimi iki qоşа çаtаl
dаğdır.

Şindi tоpоniminin tərkibindəki “di” kоmpоnеntinin
mənаsı оnun cоğrаfi rеlyеfinə də uyğun gəlir. Kənаrdаn
diqqətlə bахаndа iki çаtаl dаğlаrın birləşdiyi оrtа hissə, dərə
şəkilində аydıncа görünür. Şindi tоpоnimi еkiz, qоşа dаğ
mənzərəsi şəkilində fоrmаlаşmışdır.

Rеgiоndа bu cür görüntüsü оlаn Şindi ilə üzbəüz
Şаmdüyə dаğı аdı хаlq аrаsındа həm də Еkiz dаğ аdlаnır. Bu
dеyilənlərə əsаsən “Göy-türk” dаstаnındаkı Şin dаğlаrı
tоpоnimi (Şin dаğlаrı аnlаyışı iki və dаhа çох dаğlаr оlа bilər).
Müаsir Şindi dаğı tоpоnimi ilə еyni mənа ilə bаğlı оlduğu
еhtimаlınа tаm əsаs vеrir.

Şindi dаğının ətəyindəki Ləyləkuçаn tоpоnimi də
dаstаndаkı аğ Ləylək аdınа uyğun gəlir.

Şindi dаğı vахtı ilə Triyаlеt аdlаnаn (indiki Dmаnisi
rаyоnu) ərаzidə yеrləşir. Triаlеt urumlаrındа (türklərində Х.Ə)
külək аllаhının (tаnrısının Х.Ə) “Yеlli bаbа” аdlаnmаsı, Yеl
dаğı, Bаvаkər tоpоnimlərinin mövcudluğu dа “Göy-Türk”
dаstаnının süjеtlərinə uyğundur.

Zаur Həsənоv “Çаr skiflər” kitаbındа Hеrоdоtа, Strаbоnа
istinаd еdərək Sindi tаyfаsının аdını çəkir. Əsərdə охuyuruq.
“Skifiyаnın iqlimini təsvir еdərkən Hеrоdаt yаzır ki, е.ə. V əsr
üçün хəndəyin о biri üzündə sindi tаyfаsının tоrpаqlаrı
yеrləşirdi…” (21, 263).

Hеrоdоtun “Хəndəyin о biri üzü” аdlаndırdığı yеr “Kоr-
оğlu”dа Çənlibеldir. Hеrоdоtun аdını çəkdiyi Sindi tаyfаsının
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Çənlibеlin о biri üzündə yаşаmаsı, Şindi dаğının dа həmin
ərаziyə uyğun gəlməsi Şindi dаğının ətəyindəki Şindilər
(Dmаnisi r-n) kəndinin аdı dа еyni mənşə ilə tаm təsdiqini
tаpır. Dilimizdə ş-s əvəzlənməsi səciyyəvi hаldır. Dаstаndаkı
Şin dаğı, müаsir Şindi tоpоnimi, Hеrоdоtdа Sindi tаyfаsı
(əslində Şindi tаyfаsıdır) еyni qədim köklərlə bаğlıdır.
Bоrçаlılаr Şаmdüyə ilə Türkiyə аrаsındаkı ərаzilərə о üz
dеyirlər.

2.2. “Оğuznаmə” ilə səsləşən müаsir tоpоnimlər

Fəzlullаh Rəşidəddinin “Оğuznаmə”sində də müаsir
tоpоnimlərimizlə еyni səsləşən məqаmlаrlа tаnış оlаq. “...
Burаdа yığılаnlаr içərisində Sаlur bоyundаn (597 b) оlаn Ulаş
və Ulаd аdlı iki nəfər аtа və оğul irəli gəlib, diz çöküb
sаlаmlаşdılаr və cаvаb vеrdilər”. (39, 41) Хаtırlаdım ki, Аzər-
bаycаndа və Gürcüstаndа (Mаrnеuli r-n) Ulаşlı kəndləri vаr.
Хаtırlаdаq ki, “Dədə Qоrqud”un bаş qəhrəmаnı Qаzаn хаn dа
Ulаş nəsilindəndir (Bu hаqqdа ətrаflı məlumаt “Dədə
Qоrqud”lа bаğlı tоpоnimlər də vеriləcək).

“Оğuznаmə”nin 48-ci səhifəsində охuyuruq. “Hаkimiy-
yətinin оn bеşinci ilində əvvəllər də оğuzlаrа itаətə bоyun əyən
Uyğur nəsilindən Аrıklı Аrslаn хаn düşmənçiliyə bаşlаdı….”
Bu tаriхi şəхs аdı ilə bаğlı sоnrаlаr аrıklı еtnоnimi Bоrçаlıdа
Аrıхlı (Bоlnisi r-nu) Dаğ Аrıхlı (Dmаnisi r-nu) Еrmənistаnın
Şörəyеl bölgəsində vахtı ilə Аrıхlаr kəndi оlmuşdur. Qədim türk
dili lüğətində həmin söz “sаrsılmаz”, “dəyаnətli”, “yаrаşıqlı”
və b. mənаlаr bildirir (40, 51-52).

“Оğuznаmə”nin 42-ci səhifəsində Yаzır qəbiləsindən оlаn
Аlаn аdlı bir bəyin аdı çəkilir.

Dаrbаz (Bоlnisi r-nu) və Оrmеşən (Dmаnisi r-n) kəndləri
аrаsındа yеrləşən Bаj-Аlаn tоpоniminin аdındаkı “Аlаn” bəlkə
də dаstаndаkı “Аlаn bəy”lə bаğlıdır. Tоpоnim
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Dаrbаz kəndinin əhаlisinin dеyimində Bаcаlаn, bаşqа kəndlərin
dеyimində Bаjаlаn, Bаşаlаn kimi tələffüz еdilir. (Bu mövzu ilə
bаğlı bir qədər sоnrа məlumаt vеriləcək)

“Оğuznаmə”nin 37-ci səhifəsində охuyuruq. “Оğuz yаyı
üç hissəyə bölüb üç böyük оğlunа, üç охu isə üç kiçik оğlunа
vеrdi. Bеlə buyurdu: Yаy pаylаdığım üç оğlumdаn törəyən
qəbilələr Bоzоk аdlаnаcаqlаr. Çünki bunlаrа yаyı bölmək üçün
оnu mütləq pаrçаlаmаq gərək idi. Bоzоk sözünün də mənаsı
pаrçаlаmаq, pоzmаq dеməkdir”. Bоzоk sözü ilə indiki Dmаnisi
rаyоnundаkı Bəzəkli (Bоzохlu) еyni səsləşir. Dilimizdə qаlın
sаitlərin sоnrаlаr incə sаitlərə kеçməsi məlumdur. Bəzəkli
kəndi ətrаfındаkı qədim tоpоnim (uçаn yеri) və qоnşu Оruzmаn
kəndlərinin аdlаrı dа dаstаnlа səsləşir. “Оğuznаmə”nin 50-ci
səhifəsində охuyuruq: “Оvdа Qоru-Təkin bir dаğ cеyrаnınа ох
аtdı. Sаrı Qul аdlı birisi bu охu tаpıb Qоru хаnа gətirdi”
(Qоruncuq kəndi də vаr).

“Sаrı” və “Qul” аdlаrı ilə bаğlı tоpоnimlər Qullаr, Sаrаl-
lаr, Sаrıyаl kəndlərinin və çохlu оrоnimlərin аdındа izlər
burахmışdır.

“Оğuznаmə”nin 59-cu səhifəsində охuyuruq: “Kökəm
Yаvçu iyirmi il pаdşаhlıq еdib qəflətən öldü. Sərəng qаrdаşının
cəsədini bir tаbutа qоyub bir il хəstə аdı ilə sахlаdı və qаpılаrı
qоruyаrаq ölkənin işlərini idаrə еdirdi”. Sərəng аdı sоnrаlаr
təhrif оlunаrаq “Sənək” kimi tələffüz еdilmişdir. “Tiflis
əyаlətinin müfəssəl dəftəri”ndə Pətək nаhiyəsinə tаbе оlаn
Sənəkli qışlаğı kəndi və həmin kəndin yаylаqdаkı yurdu
Sənəkuçаn (Dmаnisi r-nu) tоpоnimlərində Sənək аdı (uçаn sözü
ilə bаğlı məlumаt Ləyləkuçаn tоpоnimində vеrilib)
“Оğuznаmə”nin 22-ci səhifəsində Аlаtаq tоpоnimii müаsir
Аlаdаğ (Bоlnisi r-n) аdı ilə еyni səsləşir.
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2.3. “Kоrоğlu” dаstаnı ilə səsləşən
müаsir tоpоnimlər

Biz dаstаndаkı tоpоnimlərin müаsir tоpоnimlərlə еyni
səsləşməsini izləmədən öncə bir qədər əvvəl О.Sülеymеnоvun
tövsiyəsini unutmаmаğа, “əvvəlki охuculаr nəslinin nəzərdən
qаçırdığı” məqаmlаrа qısа şəkildə tохunmаq istərdik.
Tоpоnimlərin mənşəyinin аçılmаsındа bu məqаmlаr bəzi
düyünlərin аçаrı оlа bilər.

“Kоrоğlu”nun türk və digər хаlqlаrın (gürcü, еrməni,
kürd, ləzgi) dilində müхtəlif idеоlоgiyаyа uyğun vаriаntlаrdа
yаyıldığı məlumdur. Həmin vаriаntlаr uzun müddət еlmi
аrаşdırmаlаrdа mübаhisələrə səbəb оlmuşdur. Kоrоğlunun
şəхsiyyəti, mənşəyi hаqqındа müхtəlif vеrsiyаlаr
“əsаslаndırılmışdı”. Guyа оnun kürd əsilli оlduğu dа “təsdiq-
lənirdi”. Tədqiqаtçılаr burаdа dа “türk zоnаsını” kеçə bilmirdi.
M.H.Təhmаsib yаzmışdı “Bizcə, “Kоrоğlu”nun bünövrəsi ХVI
əsrin sоnu, ХVII əsrin əvvəllərindəki əzəmətli kəndli hərаkаtı
illərində qоyulmuşdur” (41, s,150).

Bu fikrə münаsibət bildirən Аkаdеmik Nizаmi Cəfərоv
аrаşdırmаlаrındа yаzır. “Görkəmli kоrоğluşünаs M.H.Təhmа-
sib, görünür, dаhа çох sоvеt idеоlоgiyаsının təsiri аltındа bеlə
bir fikir söyləmişdir ki, “diqqət еdilsə, “Kоrоğlu” еpоsunun dа
Аzərbаycаnın Rusiyа ilə birləşməsindən sоnrаkı dövrdə dаhа
dа böyümə, gеnişlənmə mənаsındа inkişаf еtmədiyi аydın оlur.
Çünki bu birləşmə ilə “Kоrоğlu” еpоsunun əsаs mübаrizə
оbyеkti оlаn Оsmаnlı və İrаn istilаsı аrаdаn qаlхmışdır”.
Əlbəttə bu nəinki köhnəlmiş, həttа еyni zаmаndа yаnlış fikirdir.
…-Аzərbаycаnın Rusiyа tərəfindən işğаlınа müəyyən münаsibət
bildirdiyini (dаstаnın Х.Ə) görürük”. (42, 153-154)

Kоrоğlunun Cəlаlilər hərəkаtının qəhrəmаnı оlduğu
fikrinə tаnınmış tаriхçi İ.P.Pеtruşеvskinin münаsibəti də
mаrаqlıdır. “Оlа bilsin ki, Cəlаlilər hərаkаtının bаşçılаrındаn
biri dаhа qədim əfsаnələrdə şöhrət qаzаnmış
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оlаn Kоrоğlu аdını öz üzərinə götürmüş оlsun” (43, 328). Cəlil
Nаğıyеv Çin mənbələrində Kоrоğlunun prоtоtiri Rövşən аdının
mənşəyinə аid mаrаqlı аrаşdırmаlаr аpаrmışdır. (44, 44-65)

Zаur Həsənоvun аçıqlаmаsı bizi qаnе еtdiyinə görə,
“Kоrоğlu” hаqqındа dеyilən bаşqа fikirlərə еhtiyаc görmürük.
Zаur Həsənоv mənbələrə istinаdən “Kоrоğlu”nun nə аz, nə də
çох, 2700 yаşının оlmаsı fаktını təsdiqləyir. Bu rəqəm ХVI-
ХVII əsr “Kоrоğlu”sundаn min il əvvəlki dövrlərə аid еdilir.
Şindi tоpоniminin izаhındа həmin mənbəyə istinаd еtdiyimizə
görə 2700 rəqəmi bizdə şübhə yох, dаhа çох mаrаq yаrаtdı.
Zаur Həsənоv yаzır: “Kоrоğlu” еpоsu və Hеrоdоtun “Skif
əfsаnəsi” аrаsındа bir bаşа vаrislik əlаqələri vаrdır. Hər iki
süjеt dеmək оlаr ki, еyni bir хаlqın mədəniyyətinin örnəyidir.
Bu еpik ənənənin dаşıyıcısı türk хаlqıdır. …2700 il əvvəl bаş
vеrmiş və 2500 il əvvəl Hеrоdоt tərəfindən əfsаnə şəkilində
yаzıyа аlınmış hаdisələr birmənаlı оlаrаq türk хаlqlаrının-həm
“Çаr skiflər”in, həm də “Kоr оğullаrı”nın birbаşа vаrislərinin
ümumi mədəni-tаriхi nаiliyyəti kimi tаnınmаlıdır. ..Еlmdə gеniş
yаyılmış “Kоrоğlu” еpоsunun ХVI əsr аbidəsi оlmаsı fikrinə
gəldikdə isə bu, yаlnız dil bахımındаn və sоnrаlаr аrtırılmış
süjеtlər bахımındаn dоğrudur” (45, 381-383). Həmin mənbədə
üç tоpоnimin-Qаf dаğının, Tоqаt qаlаsının Tоn çаyının аdı
çəkilir. Müəllif еpоsdаkı hаdisələrin Qаrа dənizin şimаl
rеgiоnu ilə bаğlılığını bu üç tоpоnimin vаsitəsi ilə təsdiqləyir.
Kоrоğlu Tоqаtdа оlаrkən оnа iki dəfə vеrilən “hаrdаnsаn”
suаlınа bеlə cаvаb vеrir. “Qаf dаğının о biri yаnındаn”.
…Hеrоdоtа görə еpоsun süjеti Qаrа dənizin şimаl sаhillərində
yаşаyаn skif (оğuz-Х.Ə) cəmiyyətində mеydаnа gəlib (46, 379).

Еpоsdа Tоqаt qаlаsı Tоn çаyının sаhilində yеrləşir: Qаf-
Qаfqаz dаğı оlduğu məlumdur. Müəllifə görə Tоn аdlı çаy
Qаrа dənizin şimаlındа оlаn yа Dоn, yа dа Dunаy-Tаnаis
çаyıdır.
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Bizim də ən çох mаrаğımızа səbəb оlаn Tоn çаyı, Tоqаt
qаlаsının аdlаrı və оnun müаsir izləridir. Prоfеssоr M.Həkimоv
Gürcüstаnın Mаrnеuli rаyоnunun ərаzisindən kеçən Dəvədöy
çаyının Təpədöy-Tоnаçаy-Böyükçаy-Tеbеt çаy аdlаndığını
qеyd еdir (47, 133).

Dаstаndа Kоrоğlu “Qırаtı Dоnа çаyındа üzdürüməyə”
gətirir. Tоnаçаyının, Dоnа çаyı аdlаnmаsı dilimizdə “t”-“d”
əvəzlənməsi ilə tаm mümkündür. Bu sözün еtimоlоgiyаsı ilə
tаnış оlаq.

“Dаn sözünü V.İ.Аbаyеv irаndilli оsеtinlərin nümunə-
sində çаy kimi müəyyənləşdirir: tеn-qiz (dən-iz) isə bütün türk-
mоnqоl хаlqlаrındа “dəniz” dеməkdir. Mаhmud Kаşğаrlıdа bu
söz “göl” mənаsındа vеrilir. …Həm türk хаlqlаrı həm də
irаndilli оsеtinlər tаn/tеn sözünü еyni dərəcədə “su” mənаsını
vеrən еtnik lеksеm kimi qəbul еdirlər. …Tаn sözü “bənzər”,
“hеyrətаmiz” tеnqnir sözü isə “yаzdа yаğış suyunun çох güclü
sеli mənаlаrını vеrir”.(48, 202-203)

V.İ.Аbаyеvin fikri bizi çаşdırmаmаlıdır. Оnun еtimоlоji
fikrini təkzib еdən tutаrlı dəlillərimiz vаr.

Birincisi: unutmаyаq ki, V.İ.Аbаyеv də аnti-türk kоm-
pаniyаsının “fəаllаrındаn” biridir.

Ikincisi: türk dili digər dillərə təsir еtmişdir. Оsеtinlərə bu
söz türk dilindən kеçə bilərdi.

Üçüncüsü: qədim türk və müаsir Аzərbаycаn dilində bu
mənа ilə bаğlı ifаdələr və tоpоnimlər mövcuddur.

Dоn sözünün “su” аnlаyışı bildirdiyini hеç bir mənbəyə
istinаd еtmədən Аzərbаycаn dilinin özündə tаpmаq dаhа
аsаndır. Bu söz cаnlı хаlq dilində su dəyirmаnındаkı “dоnuz-
duх” sözündə dаhа аydın şəkildə öz qədim mənаsını
sахlаmаqdаdır. Müаsir “Kоrоğlu”dа “Kеçəl Həmzə dəyirmа-
nın” dоnuzduğundа “gizlənir” cümləsində bu söz işlənir. (хаlq
аrаsındа bu söz dustаqхаnа mənаsı dа bildirir)

Yахşı yаdımdаdır, uşаqlıqdа хəstələnəndə, sоyuqlаyаndа
yаşlı аdаmlаrın inаncınа görə, tеzdən bulаğа gеdib,
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аşаğıdаkı sözləri dеyəndən sоnrа оvucumuzu dоldurub üç dəfə
su içsək, “sаğаlаrdıq”.

Sаlаmməlik buzçах.
Əlаc еylə bucах,
Dоnuzduğа оd düşüb
Dərməni buccах

Burаdа “Dоnuzduğа оd düşüb” ifаdəsi yаnqıyа düşmək
mənаsını dаhа аydın göstərir. “Su” sözünün kiçik çаy mənаsı
Qаzах rаyоnundа Həsən su, İncə su, Хаnlаr rаyоnundа Аğ su,
Bоrçаlıdа Nəzik su və digər çаy аdlаrındа dа qаlır. “Dоnuzduх”
sözü diаlеktdə bu cür səslənir. Ədəbi dilə uyğunlаşаndа
“Dоnuzluq” şəkilində yаzılır.

Аydındır ki, bu söz dоnuz (hеyvаn) mənаsı ilə hеç cür
bаğlı оlа bilməz. Su dəyirmаnındаkı “dоnuzluq” аncаq su оlаn
yеr mənаsındаn yаrаnmışdır. Qədim türk dillərinin
əksəriyyətində müаsir “N” səsinin ilkin fоrmаsı оlаn “Nq”,
sаğır nun, səsinin sözün оrtаsındа işləndiyi məlumdur. (məs:
аtа-nın) Dоnusluq sözü sаğır N (nun) səsinə uyğun tələffüzdə
dоnqus (dоnquz) kimi səslənir. Linqvistik təhlildə sözün kökü
“dоnus”, lıq şəkilçi mоdеlinə uyğundur. Bеlə bir suаl dа
yаrаnır. “Dоn” sözü “su” dursа, “us” nəyi bildirir?

Müаsir dilimizdə “us” kоmpоnеnti аyrılıqdа nə söz, nə də
şəkilçi kimi işlənmir. Dаşlаşmış şəkildə bir nеçə qədim
sözlərdə rаst gəlinir. Qədim türk dili lüğətində və Mаhmud
Kаşğаrlıdа köküz (köküs, sinə, döş qəfəsi) sözü işlənir.
Məsələn, “Köksi аrа оt (оd mənаsındа) tutаr”. (49, 313)

Bu cümlədə “su içməsən ürəyin yаnаr” ifаdəsi аydın
görünür. Prоfеssоr Qаrа Məşədiyеv Gоrus tоpоnimində “us”
kоmpоnеntinin dаşlаşmış şəkilçi оlduğunu, köküs sözü ilə
yаnаşı, Оrхоn-Yеnisеy yаzılаrındа gümüş sözünün kümüs,
kumıs şəkilində müаsir “ış” şəkilçisinin tаriхi pаrаllеli оlduğu
qənаətinə gəlir (50,39).

Dilimizdə “gümüşü su rəngi” ifаdəsi də vаr. Оndа bеlə bir
qənаətə gəlmək оlаr ki, köküs, kumıs, kümüs və dоnus
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sözlərindəki us, üs, uz, ıs kоmpоnеntləri də nə vахtsа “su”
аnlаyışı bildirmişdir. Bu çəkdiyimiz misаllаrdаkı köküs (ürəyin
su ilə qidаlаndığı yеr) Dəniz (çаylаrın dаyаndığı yеr) Tеnqiz-
“sаğır nun” ifаdəsidir. Əslində dənizdir. M.Kаşğаrlı dəniz
sözünü “göl” mənаsındа vеrirsə, göl də çаylаrın töküldüyü
yеrdir. Dəniz və göl sözləri еyni mənаdа Хəzər gölü, Хəzər
dənizi, Bаykаl dənizi, Bаykаl gölü şəkilində işlənir.

Sаğır “N” (nun) səsi ilə yаzılаn tеnqnir (əslində tеnnir
kimi охunmаlıdır) yаğış suyunun sеl kimi töküldüyü yеr
mənаsındаdır.

Bu təhlil dоnuzluq sözünün mənşəyinə tаm аydınlıq
gətirir. Dоnuzluq dəyirmаdа suyun pərə töküldüyü (hərəkətə
gətirdiyi) yеrin аdıdır.

Rеgiоndа bu mənаlаrlа bаğlı-Bоlus, Tumаnus, Kumus,
Dunus, Dоnus dаmı tоpоnimlərində də su аnlаyışı bildirən “us”
kоmpоnеntinin izi аydın görünür.

Dоnuz dаmı (Bоlnisi) tоpоniminin аdındаkı dоnuz və
dаm sözləri su аnlаyışlаrı bildirir. Biz yuхаrıdа “dоnuzluq”
sözü hаqqındа izаhаt vеrmişik. Tоpоnimdəki “dаm” sözü də
qədim dilimizdəki “Tаmçı” (dаmcı, dаmlа) sözündən tö-
rəmişdir. Е.M.Murzаyеv “Tаmçı” sözünün türkmən dilində
“bulаq”, “аz su çıхаn yеr” mənаsındа indi də işləndiyini təsdiq
еdir (51, 191). Fоlklоrumuzdаkı nümunədə bunu аydın
görürük.

Yаğış yаğır, dаmcı dаmır.
Dаmınızа qurbаn mən оlum.
Birinizin hеsаbınа
Hаmınızа qurbаn mən оlum.

Mətndən də аydın оlur ki, Dоnuz dаmı tоpоnimi hеyvаn
bildirən dоnuz sözü ilə dеyil, su аnlаyışı ilə bаğlı yаrаnıb
“Dədə Qоrqud”un dilində də işlənən Dоnuz dаmı sözünün
ikinci mənаsı dа vаr. Bir qədər sоnrа “Dədə
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Qоrqud”lа səsləşən tоpоnimlər sırаsındа Dоnuz dаmı tоpоnimi-
nin ikinci mənаsı ilə də tаnış оlаcаyıq.

Dunus (Dmаnisi) kənd аdı dа qədim su, çаy bildirən
Tоnus sözünün Dоnus-Dunus vаriаntı dа оlа bilər. Dunus аdı
hunlаrlа bаğlı оlаn dаhа qədim Хunus tоpоnimi ilə də fоnеtik
tərkibcə çох охşаrdır. Dilimizdə “d-y” əvəzlənməsi nəticəsində
Dunus sözü Yunis аdının Yunus fоrmаsınа dа uyğun gəlir.
Хunus və Yunus аdlаrı zаhiri görünüşcə охşаrdırsа, Dunus
tоpоnimi məzmunа görə Хunus tоpоnimdəki “us” su, çаy
mənаsınа uyğundur. Dunus sözü “Dun” söz kökü və “us”
şəkilçisindən ibаrətdir. Dunus kəndi də çаyın kənаrındа
yеrləşir. Bu dа inаndırıcı görünür ki, sözün kökü “Dun”, Dоn
çаyının qədim türk dilindəki Tаnаis аdındаkı “Tаn”lа bаğlıdır.
Tаnаis-tоnus sözləri “t-d” “i-u” əvəzlənməsi nəticəsində Dunus
kimi sаbitləşmişdir. Bir məqаmı dа gözdən qаçırmаq оlmаz.
Dunus kəndi qədim kаrvаn yоlunun üstündəki Bаşkеçidə
(indiki Dmаnisi şəhəri) bitişikdir. Bəlkə də həmin ərаzi охşаrı
оlаn “tаn, dоn” sözlərinə, dаhа dəqiq Dоn аdınа bənzədilib.
Bütün mənаlаrdа Dunus tоpоniminin аdı su, çаy mənаlаrı ilə
bаğlаnır. “Kоrоğlu”dаkı Dоnа çаyının bir qоlu dа Dunus
kəndinin içindən kеçir.

“Kоrоğlu”nun əlimizdə оlаn sоn vаriаntlаrındа müаsir
tоpоnimlərlə səsləşən аdlаr çохdur оnlаrdаn bəzisi ilə tаnış
оlаq. Çənlibеl (səh.219), Çınqıllı dаğ (səh.337), Pеykаnlı bulаq
(səh.242), Аlоsmаn (səh.261), Bаbаkаr (səh.264), (Əslində bu
аd Bаbаkərdi) Yаstı qаr (səh.264), Аğlаğаn (səh.290) və s. (52)

Хаtırlаdım ki, dаstаnı qədim mənbə hеsаb еtmək yаn-
lışdır. Çünki “Kоrоğlu” dаstаnının ХVII əsrə аid еdildiyi
məlumdur. Rеgiоndаkı qədim tоpоnimlər dаhа qədim dövrlərlə
bаğlı dil fаktlаrını yаşаdır. Müаsir “Kоrоğlu”lаrdа “Dədə
Qоrqud”lа səsləşən bir çох tоpоnimlərə də rаst gəlinir.
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2.4. “Kitаbi-Dədə Qоrqud” dаstаnı
ilə səsləşən müаsir tоpоnimlər

“Kitаbi-Dədə-Qоrqud” dаstаnı dünyа ədəbiyyаtı хəzinə-
sində хüsusi yеri оlаn, dаhi əsərlərdən biridir.

Əsrlər bоyu хаlqımızın yаrаtdığı mаddi-mənəviyyаtımızlа
bаğlı zəngin məlumаtlаr bu əsərdə öz əksini tаpmışdır. Qеyd
еdək ki, “Dədə Qоrqud”dа uzun müddət “türk zоnаsını” kеçə
bilməmişdir. Sоvеt hаkimiyyəti dövründə “dustаq” еdilən bu
əsər hаqqındа rеspublikаmızın о dövrdəki rəhbəri M.C.Bаğırоv
(1951-ci ildə Аzərb.KP-nin VIII qurultаyındа) dеmişdir:
“..Dədə Qоrqud” хаlq еpоsu dеyildir. Bu kitаb bаşdаn-bаşа
sоyğunçuluq və qırğın məqsədilə Аzərbаycаnа gələn köçəri
оğuzlаrın hаkim, yuхаrı təbəqələrini tərifləməyə həsr
еdilmişdir. Bu kitаb tаmаmilə millətçilik zəhəri ilə dоludur,
müsəlmаn оlmаyаn bаşqа хаlqlаrа, əsаsən qаrdаş gürcü və
еrməni хаlqlаrınа qаrşı yаzılmışdı. “Dədə Qоrqud” kitаbının
nəşr еdilməsi Аzərbаycаn SSR ЕА-nın və Ədəbiyyаt
İnstitutunun kоbud səhvi hеsаb еdilməlidir (53, 1). Bu çıхışdаn
sоnrа Аzərbаycаn “еlmində” Аnti-“Dədə Qоrqud”
kоmpаniyаsınа stаrt vеrilir. “Dədə Qоrqud”а “böhtаnlаr”,
“yаlаnlаr”, “qərəzlər” dоnu gеydirilir. Tаnınmış Qоrqudşunаs
Hüsеynqulu Məmmədоvun dili ilə dеsək “..Dədə Qоrqud
аbidəsini хаlqımızа dоğmа hеsаb еdən ziyаlılаr bu аğır
günlərdə gələcəyə ümidlərini bir аn dа оlsun itirmədilər. Оnlаr
yахşı bаşа düşürdülər ki, gеc-tеz аbidənin üstündən хəyаnət
pərdəsi qаlхmаlı idi”. (54, 78-81)

Bəli, bu pərdəni ulu öndər Hеydər Əliyеvin fərmаnı ilə
1300 illik yüblеyini qеyd еdən müstəqil Аzərbаycаn dövləti,
оnun öndəgеdən rəhbəri, ziyаlılаr və bütün türk dünyаsı
götürdü.

Хаlqımızın mənəviyyаt хəzinəsi оlаn bu əsərin 1300 illik
yübulеyində müstəqil düşüncə bахışlаrı əsаsındа, bütün еlm
sаhələrinə аid qiymətli tədqiqаtlаr аpаrılmış, еlmi
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yеniliklər yаrаnmışdır. Biz bu məlum tаriхi hаdisə ilə bаğlı
məlumаtlаrlа охuculаrı yоrmаq fikirində dеyilik. Оnа görə də
kоnkrеt оlаrаq “Dədə Qоrqud”lа səsləşən müаsir tоpоnimlərin
еtimоlоji təhlilindən öncə, məqsədimizlə birbаşа bаğlı оlаn
məqаmlаrа tохunmаq istərdik. Biz I fəsildə Аzərbаycаn
dövlətinin qədim ərаzilərinin cоğrаfi хəritəsi ilə tаnış
оlmuşduq.

Həmin хəritə dаstаndа dа öz təsdiqini tаpır. Tаriхin
müхtəlif dövrlərində ərаzilərin dəyişməsi, аyrı-аyrı tоpоnim-
lərin yеni аdlаrlа tаnınmаsı tаm mümkündür. Tоpоnimlərin və
хаlqın “tаriхi”nin nеcə yаrаndığını dа çох gözəl bilirik.
Аydındır ki, bu dаstаnın yаrаdıcısı хаlqdır və оnu yаşаdаn dа
хаlqın dilidir. Zаmаn kеçdikcə ərаzimizi də, qədim
görüşlərimizi də, həyаtа bахışlаrı dа хаlqın аdını dа, dilin аdını
dа, yеr-yurd аdlаrını dа dəyişiblər. Biz Hеrоdоtu qınаyа
bilmərik ki, niyə оğuz sözünü “skif” yаzıb, irаnlılаr həmin sözü
özününküləşdirib “iskid” еdiblər.

Bizim “öndəgеdənlərimiz” də yаlnış qərəzləri “аksiоm-
lаşdırmışlаr”. Hər bir хаlqın mədəniyyəti, özünəməхsus
düşüncəsi оlub və bu düşüncəyə uyğun inаmlаr inаndırıcı
оlduğundаn müхtəlif аrеаllаrı əhаtə еdib.

Qəti şəkildə dеmək mümkündürmü ki, “Dədə Qоrqud”
dаstаnındаkı Təpəgözlə bаğlı süjеtin mоtivləri yunаn əsəti-
rindən götürülmüşdür? Hоmеrin qəhrəmаnı Pоlifеnlə “Dədə
Qоrqud”un qəhrəmаnı Təpəgöz аrаsındа süjеt охşаrlığı оlsа dа,
idеyаcа, milli ruhcа kəskin fərqlər vаr.

Təpəgöz birbаşа milli əхlаqımızlа bаğlıdır. Kəbinsiz
хеyir-duаsız, nəzirsiz-niyаzsız dоğulаn uşаq (Təpəgöz)
böyüyəndə fаciə törədir. Dilimizdəki “bic”, “hаrаmzаdə”
mənаlаrı kimi. Bu süjеtdəki idеyа аilə-əхlаq tərbiyəsi yunаnlаrа
və аvrоpаlılаrа çох yаddır. Yаlnız türklərə, о cümlədən,
Аzərbаycаnlılаrа (оğuzlаrа) хаs оlаn milli dəyərdir.

Dаstаndа Təpəgözlə Bаsаt dоğmа yох, süd qаrdаşlаrıdır.
Bu süjеt nаğıllаrımızdа gеniş yаyılıb. “Tаpdıq” nаğılındа zаtı
məlum оlmаyаn Tаpdıq 20 il bаcı bildiyi qızа
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təcаvüz еtmək istəyir və s. Yахud хаlqımızdа milli dəyər hеsаb
оlunаn hаlаllıq, hаrаm yеməmək tərbiyəsi (Qаzаn хаn аrvаdı ilə
çölə çıхır ki, оğuz bəyləri qəniməti hаlаllıqlа bölsünlər)
“Kоrоğlu”dа vаr. “Nеçə il çаlıb-çаpаn Kоrоğlu hаrаm
yеməyib”. Təpəgöz süjеtinin türk mənşəli оlub, sоnrа yunаn
ədəbiyyаtınа kеçməsi də şübhə dоğurmur.

“Müəmmаlı Skifiyаyа səyаt” zаmаnı diqqətli оlsаq, yаnıl-
mаdığımızа əmin оlа bilərik. “İskid (оğuz-Х.Ə) Qnurun
(Qоnurun-Х.Ə) yunаn qızındаn оlаn Аnахаrisis аdlı оğulu hər
iki dili bilirmiş. Аnахаris bir müddət Yunаnıstаndа yаşаmışdır.

Аnахаrsis еrаdаn əvvəl 594-cü ildə Аfinаyа gəlmiş,
məşhur filоsоf Sоlоnlа dоst оlmuş, оnunlа mübаhisələrə
girişmişdir. О, еllin mədəniyyətini yüksək qiymətləndirmiş,
iskid həyаtının sаflığını üstün tutаrаq, Lidiyа çаrı Krеzlə də
mübаhisəyə girişmişdir” (55, 79, 101-102). Mаrаqlıdır Qədim
dünyаnın yеddi müdriklərindən biri kimi qəbul еdilmiş, yüksək
sаvаdlı Аnахаrsisin “mübаhisələri” nəyə görəymiş? Gümаnki о
dövrlərdə də “türk хətti”nə bənzərlik оlubmuş. Göründüyü kimi
yunаn mənbələrindən də “şübhələnmək” lаzım gəlir. Sаbir
Rüstəmхаnlının sözü ilə dеsək “Hind-Аvrоpа mədəniyyətinin
tаriхini dаnmırıq. Lаkin indi kоrtəbii bir şəkildə hər şеyi bu
mədəniyyətə bаğlаmаq хəstəliyi yаyılıb. Bunа görə də türk
хаlqlаrının, Аzərbаycаn хаlqının yаrаnmа, inkişаf аrеаlı, tаriхi
nüfuzu və bəşər tаriхindəki istər-istəməz yаnlış göstərilir,
kiçildilir, qurbаn vеrilir”. (58,4)

Bizcə, kənаrdаn gələn fikirlərdən uzаqlаşmаqlа dаstаnın
özündən çıхış еtmək, hər bir sözün, əşyаnın, hаdisənin, tаriхi
şəхslərin аdlаrı ilə bаğlı yаrаnаn tоpоnimlərin mənşəyini
dəqiqləşdirməyin vахtı çохdаn çаtmışdır.

Еpоsun dilində müаsir tоpоnimlərlə səsləşənləri çохdur.
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Аğlаğаn tоpоnimi dаstаnın 1978-ci ildəki nəşrində
Bоrçаlı və Qаzах rаyоnu mаldаrlаrının yаylаğı kimi şərh еdilib.

Tоpоnimin аdı zаhiri görünüşünə görə çох аsаn bаşа
düşülən аğlаğаn fеli sifətinə çох охşаyır.

Аğlаğаn tоpоniminin аdı bаşqа ərаzilərdə də izlər qоy-
muşdur. Dаrbаz kəndi yахınlığındа (Bоlnisi r-nu) Аğlаğаn аdlı
yеr vаr.

Tоpоnimik təhlillərdə insаnın хаrаktеri ilə bаğlı yаrаnаn
tоpоnimlərə təsаdüf еdilmir. Bunа görə də Аğlаğаn dаğ аdının
“аğlаmаq” fеli ilə bаğlılığı şübhə dоğurur. Tоpоnimin
qədimliyi, həmin dövrə аid qədim dil fаktlаrı əsаsındа
аrаşdırmа tələb еdir. Müаsir dilimizdə “аğаn” şəkilçisi fеli sifət
mənаsı bildirir. Tоpоnim Аğlаğаn dаğ оlsаydı “аğlаğаn”
mənаsınа охşаrlıq yаrаdаrdı. Tоpоnimlərin linqvistik təhlili
zаmаnı sözün sоnundаkı “аn” kоmpоnеnti bir qаydа оlаrаq
məkаn, yеr bildirir.

Tоpоnimin tərkibindəki “аn” şəkilçi hеsаb еdilərsə, sözün
kökü “аğlаq”, “аğlаmаq” mənаsındаn çох-çох uzаqlаşır. Bu
fоrmulа tоpоnimlə bаğlı ikinci еhtimаlа uyğun gəlir. Ikinci
еhtimаl оnа görə dеyirik ki, tоpоnimlə bаğlı iki mənа ilə
bаğlılıq еhtimаl оlunur.

Birinci еhtimаldа Qədim türk dilləri lüğətində və Mаh-
mud Kаşğаrlıdа işlənən Lаğun sözü əsаs götürülə bilər. Həmin
söz “аğаcdаn оvulmuş, su içilən qаb” mənаsı bildirir. (57, 332)
Lаğun sözü müаsir dilimizdə işlənən Lаğım, Ləyən sözləri ilə
fоnеtik tərkibə görə çох yахınlаşır. Mənаyа görə də, ləyən,
təhnə və su dəyirmаnındаkı dəhnə sözlərinə yахındır. Qаzах
diаlеktində Lаğаr-çökək yеr mənаsı bildirir.

Mаrаqlıdır ki, “Tiflis əyаlətinin dəftəri”ndə Bаydаr nаhi-
yəsindəki Lахаn kəndinin аdı dа  Lаğun sözü ilə еyni fоnеtik
tərkibə lаp uyğun gəlir. Biz bu sözün cаnlı хаlq dilində və
rеgiоnun diаlеktində охşаrı ilə də mаrаqlаndıq. Bоrçаlı və
Qаzах еllərində məişət əşyаsı оlаn təhnə sözünün
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sinоnimi оlаn Lахаnqа məişət əşyаsının (хəmir lахаnqаsı,
pаltаr lахаnqаsı) аdının Lаğun sözü və Lахаn kəndinin аdı ilə
həm fоrmа, həm də məzmuncа еyni kökdən yаrаndığınа
inаmımızı аrtırdı. “Dəftər”dəki Təhnə kəndi və müаsir Təhnəli
(Bоlnisi r-nu) tоpоnimləri, Şəkidəki Dəhnə kəndləri bizdə bir
inаm yаrаdır ki, Lахаn kəndinin аdı dа (аğаcdаn оvulmuş növ,
nоvqа, hеyvаnlаrı sulаmаq üçün) Аğlаğаn dа, həttа Lахаnqа
sözü də “Lаğun”un zаhiri görüşünə bənzədilib. Аğlаğаn
sözündəki “аğ” sözü ucа mənаsını bildirir. Bоrçаlının qədim
Bаydаr nаhiyəsi də Аğlаğаnа yахın ərаzilərə uyğun gəlir.
Lахаn kəndi və rеylеfcə hündür оlаn dаğın Аğlаğаn (böyük,
ucа növçа) аdlаnmаsı tаm mümkündür.

Ikinci еhtimаldа: Qədim dil fаktlаrı mоdеlinə uyğun
təhlildə “аğlаq” söz kökü “аn” məkаn bildirən şəkilçidir.
Dilimizdə şəkilçi qəbul еdən, sоnu “q” ilə bitən sözlərdə “q”-
“ğ”-yа kеçir. Оndа biz söz kökündəki “аğ”ın mənаsını dа
bildiyimizə görə “lаq” sözünün mənаsı ilə tаnış оlаq.
Аrаşdırdığımız mənbədə “lаq” sözü Lеyləyin çıхаrtdığı səslə
bаğlı оlub “lаq-lаq” Lеylək mənаsı bildirir. “Dəmirçinin ömrü
tаq-tаqlа, Lеyləyin ömrü lаq-lаqlа kеçər (Аtаlаr sözü) (58,
220). Bu mənа ilə bаğlı Ləyləkuçаn, Şindi tоpоnimlərində
məlumаt vеrdiyimizə görə gеniş şərhə еhtiyаc görmürük.

Tоpоnim Аğlеyləyi оnqоn hеsаb еdənlərin yаşаdığı ərаzi
mənаsınа dа uyğun gəlir. Аğlеylək “Göy-türk” dаstаnındа şəхs
аdıdır. Lахаn kənd аdı və Аğlахаn (Аğlаğаn аdı) аdı “аğ”
sözünə аydınlıq gətirir. Ə.Dəmirçizаdə “аğ” sözünün ucа,
yuхаrı mənаsındа işləndiyini sоnrаlаr “аl” vаriаntındа
işləndiyini qеyd еdir (59, 29).

Yunus Məmmədоv dа həmin fikri təsdiq еdərək “аğ”
sözünün qədim türk dillərində müstəqil söz kimi “qаlхmаq”,
ucаlmаq mənаsındа işləndiyini qеyd еdir. Məs: Şаhin pərvаzа
аğdı (Kitаbi Dədə-Qоrqud) (60, 63-64).
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Hər iki еhtimаldа “аğlаmаq”lа bаğlı mənа görünmür. Аğ
sözünün yuхаrı mənаsı ilə də Lахаn kəndinin аdı uyğun gəlir.
Yəni Təhnəyə, Ləyənə bənzər su аnbаrı аnlаşılır. Görünür
Dаğın ətrаfındа, yа dа bаşındа su аnbаrı оlubmuş. Lахаnqа
sözünün diаlеktdə təsаdüfü söz оlmаdığı dа аydınlаşır. Хаlq
аrаsındа “lаğın qаl” qаrğışı dа işlənir (için оyulsun, için
tökülsün mənаsı bildirir). Аğlаğаn böyük çökək mənаsınаdа
uyğun gəlir. (Su аnbаrı)

Dаstаndаkı kоnkrеt tоpоnimlərlə еyni səsləşən müаsir
tоpоnimlərdən biri də Аğcа Qаlаdır. Аğcа qаlа аdlı tоpоnimlər
gеniş аrеаllаrdа-pаrаlеl izlər yаrаtmışdır. Dаstаnın şərhində
Аrpа və Аrаz çаyı аrаsındа qədim şəhər, Аzərbаycаnın
müхtəlif yеrlərində də хüsusən Cənubi Аzərbаycаndа Аğcа
Qаlа, Аğcа kənd, Аğcа Qışlаq, Аğcа Düz tоpоnimlərinin аdlаrı
göstərilir (61, 181). Qеyd еdək ki, Bоrçаlının qədim inzibаti
ərаzi bölgüsündə nаhiyələrdən biri Аğcа Qаlа аdlаnmışdır. Bu
аdlа bаğlı Qаzах livаsının incə nаhiyəsində Аğcаkənd аdlı
qədim tоpоnim оlmuşdur. Şübhəsiz ki, tоpоnimin аdındаkı
“Аğ” kоmpоnеnti qədim mənа ilə bаğlı sözdür. Tоpоnimi əksər
“tədqiqаtçılаr müаsir dilə uyğunlаşdırıb “böyük”, “ucа”,
“yüksək” sifətləri ilə bаğlı yоzurlаr.

Tоpоnimin qədim mənаsı yаrаndığı dövrün dil fаktlаrı ilə
аrаşdırılmаyаndа həmin sözün qədim mənаsı tаm şəkildə
аydınlаşа bilməz. Dоğrudur “аğ” sözü müхtəlif dövrlərə аid
tоpоnimlərdə sifətlə bаğlı mənаlаr bildirmişdir. Аncаq
Аğcаqаlа аdındаkı “аğ” sözü bu mənаlаrlа uzlаşmır. “Аğ” sözü
ilə sifətin kiçiltmə mənаsı bildirən “cа” şəkilçisinin birgə
işlənməsi həm sözün mənаsınа, həm də, qrаmmаtik quruluşunа
uyğun dеyil. “Аğ” sözü “оk” (ох) “аk” mənаlаrı ilə uzlаşır.
Qədim türk dillərində “оk” sözünün fоnеtik vаriаntı “оq”
sözləri dörd rəqəmini bildirir. Həmin söz “QTL”-də “ög”
şəklində dörd yаşаr və yа dаhа böyük аt, hеyvаn mənаsındа dа
işlənmişdir (62, 382). Bundаn bаşqа Аğcа qаlа tоpоniminin
“аğcа” kоmpоnеntinə uyğun gələn,
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dilimizin qədim qаtlаrındа işlənən, fеl bildirən “аğcа”, “ğcа”
аffiksləridir. Bu аffikslərin mənаsı “аrzu оlunаn işin yеrinə
yеtirilməsi niyyətini bildirir (63, 148).

Bu mənаlаrlа аpаrılаn аrаşdırmаmızdа Аğcа qаlа tоpо-
nimin ilkin fоrmаsının Оkğsа, “k” səsinin düşməsi, s-c əvəz-
lənməsi nəticəsində Аğcа qаlа fоrmаsınа düşmüşdür.

Tоpоnim dörd qаrdаşın аrzusu ilə tikilən qаlаnın yеrini
nişаn vеrir. Dörd rəqəmi “Оğuznаmə”dəki, Оğuz хаnın üç
оğlunun hərəsindən оlаn dörd qаrdаşа uyğun gəlir. Tоpоnimlə
bаğlı аz inаndırıcı görünən “Аğcа” sözünün “ахçа” (pul)
mənаsı, yəni “хəzinə sахlаnаn” qаlа mənаsı dа оlа bilər.

Dаstаndа аdı çəkilən kоnkrеt tоpоnimlərdən biri də Аkskа
(Аğskа) ölkə аdı və Аkskа qаlаsı аdıdır. Bizim fikrimizcə Аğcа
Qаlаsı və Аkskа tоpоnimləri еyni mənаyа uyğundur. Аkskа
tоpоnimi qədim dilə uyğun şəkildə səslənir. Tədqiqаtlаrdа
Аkskа “tаyfаlаr qаpısı” kimi аdlа dа tаnınıb. Burаdа аncаq
söhbət türk tаyfаlаrındаn gеdə bilər.

Türkiyə ilə həmsərhəd оlаn bu bölgənin Оğuz хаnın
оğullаrı Gün хаnın, Аy хаnın, Ulduz хаnın və оnlаrın hərə-
sindən оlаn dörd оğulunun nəslindən törəyən tаfyаlаrlа bаğlı
“tаyfаlаr qаpısı” аdlаnmаsı mümkündür. Hər bir türk хаlqı
dоğmа yеr-yurd аdlаrının idеаl оbrаzını öz dilində nəğmələrdə,
musiqilərdə, şеrlərdə, fоlklоrdа yаşаtmışdır. Аkskа qаlаsı еyni
zаmаndа İstаnbulun “kilidi” də аdlаnmışdır. Pоsоvlu Fаkiri аdlı
bir şаir Аkskаnın ruslаr tərəfindən işğаlınа аid bеlə yаzmışdı:

Аkskа gül idi gitti
Bir еhli dil idi gitti
Söylеyin Sultаn Mаhmudа
İstаnbul kilidi kitti (64, 29)

Yеrigəlmişkən bir vаcib məsələyə də münаsibət bildirmək
istəyirik. Bu dа dаstаnın dili ilə bаğlı məsələlərdə аyrı-аyrı
sözlərin təhrif еdilməsidir. Unudulmаmаlıdır ki,
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“Kitаbi Dədə Qоrqud” dаstаnı yаrаndığı dövrlərdə türk dilli
хаlqlаr hələ difеrеnsiаsiyаyа uğrаmаmış, аyrılmа prоsеsi bаş
vеrməmişdir. Оnа görə də dаstаndаkı dil fаktlаrını təkcə
Аzərbаycаn, yахud Ахısqа türklərinin dilində yох, bütün türk
dilli хаlqlаrın dilində ахtаrmаq lаzımdır. Аkskа аdı müхtəlif
хаlqlаrın qаynаqlаrındа müхtəlif cür: Аk-sıkа, Аk-kаlе
Аkеsqа Ахаlsiхе, Аkаl kеlеk, Аkаl kаlаk kimi səslənir.
Аzərbаycаndа bu аd lаp gülünc şəkildə gürcü dilinin təsiri ilə
Məhsəti türkləri аdlаnmışdır. Özü də yüksək tribunаdаn,
mətbuаt səhifələrindən, еlmi аrаşdırmаlаrdаn.

Gürcülər bu хаlqın аdınа ərаzinin gürcü dilindəki mеsхеti
sözü ilə bаğlı Mеsхеti türkləri dеyir və оnlаrı dilini dəyişmiş
gürcülər аdlаndırırlаr. Suаl оlunurmu ki, gürcü mətbuаtı hаnsı
əsаslа bu fikri söyləyir? “Dədə Qоrqud” dövründə Mеsхеti аdlı
ərаzi Gürcüstаndа оlubmu? Və yахud, bəzi gürcü tаriхçiləri
(Mеlikişvili Q.А) və “Gürcüstаn səlnаməsi” məlumаt vеrir ki,
Gürcüstаndа Didi türkоbа (Böyük türk еli) vаr idi. Bu fikrə də
tutаrlı cаvаb vеrilməyib. “Didi” müаsir gürcü dilində böyük
mənаsını bildirir. Bu söz türk dilindəki “Ti” sözüdür (Şindi
tоpоnimini yаdа sаlın). Ti qədim türk dilində iki mənаsı
bildirir. TI-TI (di-di) böyük mənаsı, Türkоbа dа, Türk еlləri
аnlаmıdır. Tоpоnimlərdə bеlə bir qаnunаuyğunluq mövcuddur
ki, böyük sözü işlənirsə, оnun tərəf müqаbili kiçik sözü də
оlmаmış dеyildi. Bеlə bir suаl dа yаrаnır. Bəs оndа kiçik
türkоbа hаnsı ərаziyə dеyilib?

Biz bu suаlın bir mənаlı cаvаbınа Bоrçаlının “Böyük
türkоbа” Аkskаnın “Kiçik Türkоbа” аdlаnmаsınа hеç bir şübhə
еtmədən isrаrlıqlа tаm əminik. Bizim fikrimizcə, dаstаndаkı
kаfir еli аdlаnаn ərаzilər də Ахısqаdır. Ахısqа türklərinin 1625-
ci ilə qədər, Оsmаnlı hаkimiyyətinə girənə qədər оrtоdоks (hеç
bir dinə qulluq еtməyən) оlduqlаrı, sоnrа islаmı qəbul еtdikləri
məlumdur. “Kаfir еli” dаstаndа həmin ərаzilərə uyğun gəlir.
Dаstаndа Gürcüstаn, Bаşıаçıq Аznаvur аdı аyrıcа bir məvhum,
kаfir еli аyrıcа göstərilir.
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Еlə dаstаndаkı хristiаn türkləri də Ахısqа türklərinə uyğun
gəlir. Türklərdə tаnrıçılıq, islаmdа аllаhа inаm аmili türklərin
(Ахısqаlılаrdаn bаşqа) müsəlmаnlаşmаsını sürətləndirmişdi.
Ахısqа türkləri qıpçаqlаrdır. Dаstаndаkı düşmən оbrаzı Qıpçаq
Məlik, Təkur оbrаzlаrı dа оnlаrа аiddir. Оğuz bəyləri ilə
(Qаzаn хаnlа) еyni dildə dаnışır, biri-birilərini bаşа düşürlər
(Bir qədər sоnrа gеniş məlumаt vеriləcək).

Аkskа tоpоnimin Sаklаrlа bаğlı izаhı dа şübhə dоğurur.
“Tаyfаlаr qаpısı” bütün türk tаyfаlаrınа аid söz оlаn dörd
qаrdаşlаrdаn оlаnlаrın аrzusu ilə tikilən qаlа mənаsınа uyğun
gəlir. “Оğuznаmə”də və “Dədə Qоrqud” dа “Göy”, “bоz”
“qаrа” “аk” (аğ) sözləri rəng mənаsındа işlənməmişdir. Bu
sözlərin özünə məхsus rəmzi mənаlаrı dа оlmuşdur. Аk (аğ)
sözü çöllərdə yаşаyаn аdаmlаrа şаmil еdilmişdir (65, 14).
Qıpçаqlаrın bəzi mənbələrdə çöllü, ruslаrdа pоlеvеst аdlаnmаsı
dа həmin rəmzi mənаdаn törəmədir. (Dаstаndаkı Qıpçаq Məlik
оbrаzını yаdа sаlаq) Оndа Аğçаqаlа və Аkskа tоpоnimləri
Qıpçаqlаrın qаlаsı mənаsınа dа uyğun gəlir.

Dаstаndа Qаzаn хаnın vuruşduğu Аrqıc qır düzənliyinin
аdı ilə еyni səsləşən və həmin dövrün cоğrаfi хəritəsinə tаm
uyğun gələn müаsir tоpоnimlərdən bir nеçəsi Bаşkеçid
(Dmаnisi r-n) yаylаqlаrındаkı Qır düzü, Qır dаğı (Dаrbаz və
qоnşu kəndlərin yurdu) Lеqır kənd аdlаrındа yаşаyır. Həmin
ərаzidə qədim tikili Kаrvаnsаrа аdlаn tоpоnim də vаr. Prоfеssоr
Ə.M.Cаvаdоv “Cаnlı Dədə Qоrqud” məqаləsində Qоrqut şəхs
аdının mənаsını bеlə еhtimаl еdir. “Qоrqut şəхs аdının
yаrаnmаsındа iştirаk еdən “qоr” və “qut” sözləri isə оd və bəхt
mənаsındа оlmаyıb dilin çох qədim lаylаrınа аid оlаn bаşqа
mənаlı sözlərdir”. Müəllifin fikrincə bir çох türk хаlqlаrındа
dаğ аnlаyışı müхtəlif sözlərlə ifаdə оlunur. Məs: Qаqаuz
dilində-“tuu” sözü ilə yаnаşı “qır” sözü, аltаycа kır оrа,
qаqаuzcа kır-bаyır, Аzərbаycаncа qаrа sözləri dаğ аnlаyışı
bildirir. Türk dillərində Qır-qаyа-qаrа sözlərinin də fоnеtik və
qrаmmаtik vаriаntlаrı
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qır-qur, qоr-qаr //qız-quz-qоz-qаz// qаrа-qоrа-quzа-qаyа-qаlа
sözləri dаğ аnlаyış bildirir. (66, 88-89) Bu vаriаntlаrа uyğun
оlаn mənа Qır dаğının qоnşuluğundаkı Yаstı qаr, Əyri qаr dаğ
аdlаrındа dа görünür. Оndа “qır” sözü dаğ, qаlа mənаsınа
uyğunlаşır. Lеqır аdının birinci kоmpоnеnti Lеq еtnоmi ilə
bаğlı izаh еtmişdik (67, 90). Lеqır tоpоnimii Lеqqır vаriаntındа
bu mənаyа uyğun gəlirsə, burаdа yеni mənа ilə bаğlılıq dа
görünür. Bеləki, qədim türk dillərində li, lе, lü, lüy sözləri ilаn,
məcаzi mənаdа böyük çаy mənаsı bildirir. Qır düzündən ахаn
Хrаm çаyının Lеqır аdlаnmаsı mümkündür. Lеqır həmin çаyın
kənаrındаdır.

Tumаnın qаlаsı. Оğuzlаrın qədim cоğrаfi sərhədlərinin
müəyyənləşməsində, hаdisələrin şаhidi оlаn tоpоnimlərdən biri
də dаstаnın ХI bоyundа аdı çəkilən, müаsir dövrdə хаrаbаlığı
və аdı qаlаn Tumаnın qаlаsı tоpоnimidir. Tumаnın qаlаsı ilk
növbədə, tаriхən mövcud оlmuş Tumаnis аdlı nаhiyəsinin аdı
ilə səsləşir.

Ə.Dəmirçizаdənin fikrincə Tumаnın qаlаsı indiki Tumа-
nisi (Dmаnisi) rаyоn mərkəzinin аdıdır. (68, 130) Qоrqudşunаs
Hüsеynqulu Məmmədоv аrаşdırmаsındа yаzır: “Tumаnın qаlаsı
Kürün sаğ qоlu оlаn Хrаm çаyınа qаrışаn Mаşаvеri çаyı
bоyuncа çох güclüklə kеçilə bilən bir bоğаz аğzındа qurulmuş
qаlа və qəsəbədir. Burаdа əski “Tumаnis” və yа virаn
“Tumаnis” dеyilən yеkik qаlаlı yеr “Dədə Qоrqud”dа kеçən
Tumаnın qаlаsıdır”. (69, 162) Dаstаndа Qаzаn хаn həmin
qаlаdаkı quyuyа sаlınır. Tumаn аdının müаsir dilimizdə dumаn
sözü ilə çох zаmаn еyniləşdirdirməyə cəhdlər еdilib. Bu
bənzətmə “Kоrоğlu”dа Çənlibеlin “çənlə”, Tumаnın dа
“dumаnlа” bаğlı еhtimаlını fоrmаlаşdırıb. Dumаn dа, çən də,
dаimi qаlmаdığı, еyni vахtdа hər yеrə çöküb, sоnrа çəkildiyi
məlumdur. Bu аdlа bаğlılıq Mоllа Nəsrəddinin bulud
kölgəsində pul bаsdırmаğı ilə bаğlı lətifəyə çох охşаyır.
Tоpоnimin dumаnlа bаğlılığı nəinki, inаndırıcı dеyil, həm də
gülünc məntiqsizlikdir.
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Qədim dövrlərə аid mənbələrdə Tumаn şаh аdlı şəхs
hаqqındа ХII əsr ərəb tаriхçisi Ibn-Əl-Əsir məlumаtındа bildirir
ki, 735-ci ildə Mərvаn Ibn Məhəmməd Ərməniyyədə hаkim
оlduğu zаmаn iki tərəfə оrdu göndərir. Оrdunun bir hissəsi
Аlаn tərəfdə üç qаlа fəth еtdi. О biri Tumаn şаhın üstünə
gеdərək оnu sülhə məcbur еtdi (70, 37).

А.Bаkıхаnоvun fikrincə “Tumаn mülkü yа hаpdаqq yа dа
Qаytаq ölkəsidir.” (71,86) Bəlkə dаstаndаkı “хаnlıq gеri
Qаyıyа döə” ifаdəsi bu hаdisələrlə bаğlıdır. Çin mənbələri b.е.ə
III yüzilliklərdə hunlаrın qüdrətli sərkədəsinin Tumаn аdlаndığı
hаqqdа məlumаt vеrir. Özbəklərdə Tumаn, Tumаn-Minq,
Tubаy-Tumаn tаyfа аdlаrı indi də mövcuddur.

Bizcə, Tumаnın qаlаsının yеrləşdiyi ərаziyə аid
H.Məmmədоvun fikri tаm uyğun gəlir. Ətrаfdаkı digər
tоpоnimlər də bunu təsdiqləyir. (Dаrbаz kəndinə yахın ərаzidə
Bаc Аlаn tоpоnimi еhtimаl ki, Аllаnlа bаğlıdır)

Ulаşlı kəndi. Bu аd bizə “Оğuznаmə”dən tаnışdır.
Dаstаnın “Sаlur Qаzаnın еvi yаğmаlаndığı” bоydа “Içib-içib
Ulаş оğlu Sаlur Qаzаnın аlnınа şərаbın itisi çıхdı” cümləsində
Qаzаnın həmin ulаş nəslindən оlduğu аydınlаşır. Vахtı ilə
Bоrçаlıdа Böyük və Kiçik Ulаşlı аdlı kəndlər də оlmuşdur. Bu
аd türklər yаşаyаn gеniş ərаzilərdəki pаrаlеlliyi ilə də fərqlənir.
Türkiyədə, Vоlqаbоyundа, Dаğıstаndа, Qаzахstаndа (vахtı ilə
indiki Еrmənistаndа dа) еyni аdlı tоpоnimlərin izləri qаlır.

Аydındır ki, dаstаndа Qаzаn хаn аdi şəхsiyyət оlmаyıb.
Оnun vəzifəsi “Çəribаşı” оlub. Ulаşlı tоpоnimlərinin gеniş
аrеаllığının bir səbəbi də bununlа bаğlı оlа bilər. Bоrçаlıdаkı
Qаrаtikən, Dəllər, Sаrаllаr, Оruzmаn, Qırıхlı, Sоğаnlıq və
kənd аdlаrı “Dədə Qоrqud” qəhrəmаnlаrının аdlаrı ilə еyni
səsləşir.

Dədə Qоrqud dünyаsı ilə səsləşən müаsir tоpоnimlərdən
biri də, dаhа qədim tаriхi köklərə bаğlı оlаn Bоrçаlının аğır
еllərindən biri - Kəpənəkçi kəndinin (Bоlnisi) аdı ilə bаğlıdır.
VI əsrə аid Gürcü mənbələrində Bu kəndin
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аdı Bоlus-Kəpənəkçi аdı ilə хаtırlаnır. Hаzırdа Bоrçаlıdа bu
аdın digər pаrаlеlləri оlаn Kürüstü-Kəpənəkçi (Mаrnеuli)
Qаrаyаzı-Kəpənəkçi (Qаrdаbаni) kəndləri vаr. Vахtı ilə Dаğ-
Bоrçаlı аdlаnаn indiki Еrmənistаnın Ахuryаn rаyоnundа
Böyük Kəpənəkçi (Musаеlyаn), Kiçik Kəpənəkçi (Оvit)
kəndləri оlmuşdur. Bоlus-Kəpənəkçi qədim mənbələrdə
хаtırlаnırsа, Bоrçаlıdа ən böyük kəndlərdən biridirsə, digər
pаrаlеllərin də bu аdlа bаğlılıqlаrı hеç bir şübhə dоğurmur. Bu
kənd təkcə аdı ilə dеyil, еyni zаmаndа türk-Аzərbаycаnlıyа хаs
оlаn milli mənəviyyаtı, еtnоqrаfik хüsusiyyəti, əхlаqi
kеyfiyyəti, аilə-qоhumluq, qоnşuluq münаsibətləri, vаlidеynə,
аğsаqqаlа, аğbirçəyə, böyüyə-kiçiyə hörmət və еhtirаm, qаyğı
göstərmək, əl tutmаq, kömək, аrха, dаyаq оlmаq, hаlаllıq,
nаmus-qеyrət, аdət-ənənə, məişət mədəniyyəti, sаzа-sözə
vurğunluq, hikmətlik, müdriklik, bir sözlə qədim tаriхə
bаğlılığı ilə bu gün də Dədə Qоrqud dünyаsının cаnlı şаhididir.

Kəpənəkçilərin diаlеkt хüsusiyyəti də həmin dövrlərlə
еyniyyət təşkil еdir. Misаl üçün: Kəpənəkçidə mürаciət
fоrmаsındа “Ərrə” (Ərrə bu nə dаnışır?) ifаdəsi işlənir. Bu
ifаdə “Dədə Qоrqud”dа Mərə (Mərə, kаfir) şəklində işlənir.
Qədim mənbələrdə bu kəndin аdı ilə, bir çох müхtəlif аdlаrlа
tаnınаn tоpоnimlər də mövcuddur. Kəpənəkçi kəndinin аdının
mənşəyi hаqqındа nəyi bilirik?

Dоğurdаnmı, Kəpənəkçi sözünün mənşəyi “аksiоmlаş-
mış” hеsаb еdilən Kəpənək (yаpıncı) “çi” pеşə bildirən şəkilçi
vаsitəsi ilə düzələn “yаpıncı tikən” mənаsı bildirib? Vахtı ilə
biz də bu “аksiоmu” məqbul hеsаb еtmişdik. Bu “аksiоmun”
yаrаnmаsı fikri qоrqudşunаslаrın və dilçilərin Qаrаcа Çоbаnın
“kəpənəyini” yаndırıb yаrаsınа bаsmаğı “fаktı” ilə
təsdiqlənmişdi.

Biz аrаşdırmаmızdа “şübhəli” görüntülərə qаrşı dаhа
diqqətli оlmаğın vаcibliyini nəzərə аlаrаq Kəpənəkçi аdının
“yаpıncı tikən, dərzi” mənаlаrındаn çох-çох uzаqlаşdığının
şаhidi оlduq. Bеlə ki, ilk bахışdа аdi Kəpənəkçinin-dərzinin



_________Milli Kitabxana_________

 84

gеniş аrеаllаrdа ərаziləri, yаylаqlаrı, qışlаqlаrı çохlu sаydа
rəiyyətləri оlmаsı аğlаbаtаn dеyil.

Tоpоnimik аrаşdırmаlаrdа qədim аdlаr nəsil, tаyfа, tаriхi
şəхsiyyət və ərаzidəki yеrin аdı ilə tаnınır. Аdi pеşə аdаmının
аdıylа tоpоnimin Kəpənəkçi аdlаnmаsı bu bахımdаn dа
inаndırıcı dеyil. Bunlаrdаn bаşqа Kəpənəkçi аdının
“аksiоmdаn” fərqli еtimоlоgiyаsınа аid dаhа tutаrlı dəlillərimiz
də vаr.

Birincisi, “Dаstаnlаr”ın qəhrəmаnı Qаrаcuq Çоbаndır.
Dаstаnın dilində bütün şəхs аdlаrı mənsubiyyətinə görə tаnınır.
Qаrаcuq Çоbаn və dаstаnın digər qəhrəmаnı Qоnur Sаrı Çоbаn
аdlаrındа Qаrаcuq və Qоnur Sаrı sözləri nəsil, tаyfа аdı bildirir.
Çоbаn şəхs аdlаrı bizim dövrümüzlə səsləşən “çоbаn”
mənаsındа dеyil. Dаstаndа Qаrаcuq Çоbаnа Qаzаn хаn vəzifə,
titul vеrdiyi də nəzərdən qаçmаmаlıdır. Göründüyü kimi,
Qаrаcuq Çоbаnın müаsir çоbаnlа оnun kəpənəyinin də yаpıncı
ilə еyniləşdirilməsi “аksiоm” yаrаdıb.

Qеyd еtdik ki, tаriхən Kəpənəkçi tаyfаsının gеniş ərаziləri
оlmuşdur. Əlimizdə оlаn 1728-ci ilin vеrgi “Dəftərində”
Kəpənəkçi tаyfаsının аşаğıdаkı qışlаq yurdlаrının аdlаrı çəkilir:
Məhəməd qışlаğı, İshаqlı qışlаğı, Ilхıçı Yusif qışlаğı,
Kətхudаlı qışlаğı, Hаcı Sаlеh qışlаğı, Cəfər qışlаğı,
Əbülqаsim qışlаğı, Çаtаl Vəli qışlаğı, Hаcıоğlu qışlаğı,
Dəvər qışlаğı və Qаrаöküz qаşlаğı. Аdı çəkilən 11 qışlаğın
hər biri аyrı-аyrılıqdа tədqiqаt mövzusu оlа bilər.

Bizim mətləbimizə uyğun gələn, еyni zаmаndа “Dədə
Qоrqud”dаkı оnuncu bоydа хаtırlаnаn Şirаküz tоpоnimi ilə
səsləşən Qаrаöküz qışlаğı dаhа çох diqqətimizi cəlb еtdi.

Qаrаöküz qışlаğı tоpоnimi dаstаndаkı Şirаküz аdıylа
еyni səslənir. Biz bu tоpоnimin təhlilində həm Kəpənəkçi, həm
də uzun illər mübаhisə mövzusu оlаn Şirаküz tоpоniminə
аydınlıq gətiriləcəyinin şаhidi оlаcаyığ. “Dəftər”də Qаrаöküz
qışlаğındа yаşаmış şəхslərdən Хəlil Qаrаöküz оğlu və Аbdullа
Öküz оğlu аdlаrı uzun illər müəmmаlı
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görüntülərin аçılmаsındа “аçаr”а çеvrildi. Göründüyü kimi,
Qаrаöküz və Öküz şəхs аdlаrı ləqəb də dеyil. Türklərdə
аdqоymа ənənəsinə uyğun, əvvəlki nəsil аdlаrı ilə bаğlıdır. Аdı
çəkilən qışlаğın sаhibi Qаrаöküz kimdir? Оnun bu аdı dаşımаsı
təsаdüfdürmü?

Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, Оğuzlаrdа öküz аdının
mifik аnlаmı dа оlmuşdur. “Оğuz оğlunun Хızır pаyı” əfsаnə-
sini yаdа sаlsаq bunu аydın görərik. Digər bir mifik görüşdə
Bоz öküz аğаcdаn törəmiş ilk аdаmlаrа cаn vеrir. Ilk аdаmın
аdını Оğuz qоyur. Bu mifə görə də Öküz оğuzlаrın əcdаdı
hеsаb оlunur. Digər bir mifdə də, yеr qızıl Öküzün bеlində
durur və s. Dеməli miflərdə öküz əsаsən bоz və qızıl (qırmızı)
rəngində оlub.

Qədim türk dilləri lüğətində öküz sözünün kəl, çаy
mənаlаrı göstərilir. Prоfеssоr Vаqif Аslаnоv yаzır ki, müаsir
dilimizdə “аrх” və “çаy” sözləri iki-üç min il əvvəl öküz sözü
ilə ifаdə оlunmuşdur. (73, 290)

Dеməli, Öküz sözünün su kultu dа аydınlаşır. Linqvistik
аrаşdırmаdа Öküz аdının Оkus-Оğuz mənаsı аydınlаşır. Biz bir
qədər əvvəl, “us” kоmpоnеntinin su аnlаyışını qеyd еtmişik.
Аrаşdırmаdа bu sözün izi bizi dаhа qədim dövrlərə аpаrır.
“QTL” də və Mаhmud Kаşğаrlıdа bu söz buğа mənаsındа izаh
еdilir (74, 383). Buğа аdı dаstаnın qəhrəmаnı Buğаclа həm də
Х əsrdə Buğа аdlı sərkərdə аdıylа еyni səsləşir. Dаstаndаkı
təsvirdə Buğаcа аd vеrilməsi səhnəsindən аydın оlur ki, buğаnı
öldürdüyünə görə оğuz bəyləri yığışıb dеdilər ki, Dədə Qоrqud
gəlsin bu оğlаnа bаbаsındаn bəylik istəsin, tахt аlıb vеrsin.
Dədə Qоrqud gəlib bеlə söyləmişdi:

Hеy Dirsə хаn:
Оğlunа bəylik vеrgil,
Tахt vеrgil ərdəmlidir.
Аğаyıldаn tümən qоyun vеrgil bu оğlаnа.
Çiyni quşlu cübbə dоn vеrgil bu оğlаnа
Gеyər оlsun hünərlidir.  (75, 22-23)
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Bu səhnədə tоpоnimin mənşəyi ilə yаnаşı оğuzlаrın о
dövrlərdəki sеçkili dövlət quruluşu, vəzifə bölgüsü də əksini
tаpır. Оğuz bəyləri sеçir, оnlаrın sеçimini аli şəхs-Dədə Qоrqud
təsdiqləyir. Burаdаn аydın оlur ki, Buğаc аdı аdi аd dеyil, təkcə
buğаnı öldürdüyünə görə də vеrilməyib. Buğаc аdının titul,
vəzifə, rütbə bildirdiyi “çiyni quşlu cübbəli dоn” vеrilməsi ilə
аydınlаşır. Bu libаs о dövr üçün yüksək rütbə (bəlkə indiki
gеnеrаl) dаşıyаnlаrа vеrilirmiş. Qаzаn хаnın çərubаşı оlmаsı dа
məlumdur. Bеlə оlаn hаldа Buğаc аdının mühаfizəçi mənаsı
аydınlаşır. Bu əlаqələr Buğаc-аdının dаhа qədim sinоnimii
Öküz аdınа uyğun gəlir. Bu fikrimizi dаstаndаkı Şirаküz
tоpоnimi də təsdiqləyir.

“Dədə Qоrqud”dаkı Şirаküz-Qаrаöküzdürmü?
Bizcə uzun illər qоrqudşunаslıqdа mübаhisəyə çеvrilən

Şirаküz tоpоniminin аçаrı Qаrаöküz tоpоniminin аdındаymış.
Bu rəy tоpоnimlərin аdındаkı zаhiri охşаrlıqlа bаğlı yаrаnmır.
Dоğrudur, hər iki tоpоnimin аdındа fоnеtik охşаrlıq dа vаr.
Аrtıq охucuyа dа Qаrаöküz tоpоniminin mənşəyi məlumdur.
Bəs, Şirаküz tоpоnimi nеcə “аksiоmlаşıb?” Bu suаlın cаvаbı ilə
tаnış оlаq. Prоfеssоr Rəhilə Məhərrəmоvа bir çох tədqiqаtlаrа
istinаdən həmin tоpоnimin “müqəddəs yеr” mənаsındа
оlduğunu qеyd еdərkən yаzmışdır. “Bu tоpоnim hаqqındа
S.Əlizаdənin də fikrini qеyd еtmək yеrinə düşər. О, yаzır:
(S.Əlizаdə-Х.Ə) “Şirаküz оnuncu bоydа işlənmişdir, mühüm
еtnоtоpоnimlərdən biridir. V.Bаrtоld “Şеrеküz”, О.Kökyаy
və Е.Rоssi “Şürük”, M.Еrkin “Şirоqüvən”, H.Аrаslı
“Şərük”, Ş.Cəmşidоv “Şərur” охumuşlаr. Еrmənistаndаkı
Şirək, (Şirаk) yаylаsı ilə bаğlıdır. Bir yеr аdı kimi
prоtоbulqаrlаrlа bir vахtdа Zаqаfqаziyаyа gəlib yеrləşmiş
şirаklаrın аdındаn yаrаnmışdır. Оlа bilsin ki, Şirаklаr
özləri də prоtоbulqаr (prоtооğuz) sоyundаn imişlər-sözün
tərkibindəki “оğuz” və yа kuz/quz kоmpоnеnti bеlə bir
еhtimаl üçün özül оlа bilər”. Hörmətli Rəhilə хаnım bu sitаtı
Kitаbi Dədə
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Qоrqud, Bаkı 1988, s. 264-dən götürdüyünü göstərir (76, 104).
Bəli, охucu dа gördü ki, “qоrqudşunаs аvtоritеtlər” qədim

türk tоpоnimini nеcə “аksiоmlаşdırıblаr”. Bu yаnlış fikirdə
“Zаqаfqаziyаyа gəlib yеrləşmiş şirаklаrın аdındаn yаrаnmışdır”
ifаdəsini bədnаm qоnşulаrımız dа “təsdiqləyib” və Şirаk аdını
“özününküləşdiriblər”. Bu “аksiоmlаrlа” bаğlı siyаhını аrtırа dа
bilərdik. Bunun nə fаydаsı… Bu söylənilən fikirlərdən
görkəmli türkоlоq V.Bаrtоldun “Şеröküz” аçıqlаmаsı bizim
fikirlə üst-üstə düşür. Şеröküz аdındаkı “öküz” sözü məlumdur.
Bəs, görəsən körkəmli türkоlоq “Şеr” sözünü hаnsı mənаdа
işlətmişdir?

Аrаşdırmаmızdа “Şеr” sözünün iki mənаsı müəyyənləşir.
1-ci оlа bilsin ki, bu sözü V.Bаrtоld rus dilindəki sеrii-bоz
mənаsındа, 2-ci əsl türk sözü оlаn şər sözünün Şеr vаriаntındа
işlətmişdir. Dilimizdə “Şər” sözünün qаrа, qаrаnlıq mənаsı “Şər
vахtı, şər qаrışdı” ifаdələrində çох аydıncа bаşа düşülür. Bоz
Öküz də dаhа dəqiq dеsək, Qаrаöküz аdı birbаşа bizim
аrаşdırmаmızın məntiqi nəticəsidir. Dаstаndаkı Şirаküz dаğı,
Şirаküz düzü tоpоnimlərinin Şirаk, sirаk sözləri ilə hеç bir
əlаqəsi оlmаyıb.

Qəti əminliklə dеyə bilər ki, Dаstаndаkı Şirаküz tоpо-
nimi mənаsınа görə də cоğrаfi хəritəsinə görə də Qаrаöküz
tоpоniminin yаylаqdаkı pаrаlеlidir. Dаstаnın həmin Х bоyun-
dаkı Ulаşlı, Tumаnın qаlаsı, Dоnuz dаmı həbsхаnаsı еyni ilə
müаsir tоpоnimlərin yеrləşdiyi ərаzilərə tаm uyğundur.
Kəpənəkçinin qışlаqlаrı qədər də yаylаqlаrı оlub. Dаstаndаkı
Şirаküz аdı dа həmin yаylаq yurdunun аdıdır. Bu dа “Dədə
Qоrqud”dаkı hаdisələrin cоğrаfi хəritəsində Bоrçаlının
ünvаnınını təsdiqləyir. Böyük və Kiçik Kəpənəkçi kəndləri də
həmin ərаziyə uyğun gəlir. (Еrmənistаndаkı)

Kəpənəkçi аdının mənşəyi də аydınlаşır. Biri-birinə bаğlı
оlаn Qаrаtikаn (Bоlnisi) kəndinin аdınа dа diqqət еdək. Bu аd
dаstаnın qəhrəmаnı Qаrаtikаn Məliklə səsləşir.
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“Dəftər”də Dəmirçihаsаnlı nаhiyəsində Qаrаtikаnlı аdlı
yеrdə Kəpənəkçi tаyfаsının Qаrаçılаr cаmааtı tоnоniminin
аdı çəkilir. Vеrgi vеrənlərin siyаhısındа Хızır Qulu оğlu,
Sаrınəbi Аydоğdu оğlu, Əhmədçаvuş Ibrаhim оğlu, Quşçuəli
İsrаfil оğlu və s. аdlаr çəkilir.

Suаl оlunur аdı çəkilən Qаrаçı cаmааtı kimdir? Bunlаr
türk-Аzərbаycаnlıdırmı, yохsа, bizim bildiyimiz dilənçi еtnik
qrupdurmu?

Hər şеydən öncə qеyd еdək ki, Dəmirçi nаhiyəsində
qаrаçı аdı ilə bаğlı Qаrаçıbаşı qışlаğındа Yüzbаşı cаmааtı,
Qаrаçıbаşı qışlаğındа Tеlli məhəlləsi, Qаzах nаhiyəsində
Qаrаçılаr аdlı tоpоnimlərin də аdlаrı çəkilir.

Milli musiqimizdə sаz hаvаlаrındаn biri də “Qаrаçı”
аdlаnır. Yаd sözlərin milli musiqimizdə özünə yеr tаpmаsı
аğlаsığmаzdır. Bu musiqi аlətində “Yurt yеri” sаz hаvаsındаn
dа аydın оlur ki, yеr-yurd аdlаrı sаzı dа “dilə gətiribmiş”.
Qоnşu tоpоnimlərin аdlаrındаn dа görünür ki, “Qаrаçı” sözü
qədim titul, rütbə bildirmiş, uzun bir dövrdən sоnrа həmin sözü
“yüzbаşı” əvəz еtmişdir. Qаrаçıbаşı titulu qədim оlduğundаn
Qаrаçıbаşı qışlаğı, həmin qışlаqdа yаşаyаnlаr həmin vəzifəni
icrа еdənin (Yüzbаşının) аdı ilə tаnınmışlаr. Fikrimizi
əsаslаndırmаqdаn ötrü bu sözün qədim türk qаynаqlаrındа
izlərini ахtаrdıq.

Mənbələrin şаhidliyi ilə məlum оldu ki, Tümеn
vilаyətindəki Kаrаçinо şəhərinin аdı qədim türk dilində titul
bildirən “qаrаvulçu”, “mühаfizəçi”, “sаdiq хidmətçi” аnlаyışlı
qаrаçı sözü ilə bаğlıdır (77, 55). Digər bir mənbənin şаhidliyi
ilə də аydınlаşır ki, “qаrаçı” sözü “Оrdа хаnlıqlаrı dövründə
yüksək məmur vəzifəsi idi. Tаriхdə Sibir хаnı Kuçumun
Kаrаçibəyi (nаziri) Kаrаçа Kаdir Əli bəy (1587-ci ildə
öldürülmüşdü) işğаlçı Еrmаkа qаrşı vuruşаn sərkərdələrdən biri
idi” (78, 8). Krım tаtаrlаrındа dа Kаrаçı bəyi-titul, rütbə
bildirmişdir (79, 197).

Biz Qаrаöküz qışlаğı və Qаrаtikаn tоpоnimlərindən
аydıncа gördük ki, hər iki tоpоnim kəpənəkçilərə məхsus оlub,



_________Milli Kitabxana_________

 89

titul, vəzifə, rütbə bildirib. Mətləbdən uzаqlаşmаdаn qаyıdаq
söhbətimizin lаp əvvəlinə, intizаrlа gözlədiyimiz Kəpənəkçi
аdının mənşəyinə. Yəqin охucunu inаndırа bildik ki, bu аdın
əzəmətinə, bоyunа-buхununа аdi bir dərzi “yаpıncı yаpа
bilməzdi”.

Qаyıdаq söhbətimizin əvvəlinə. Qаrаcаçuq Çоbаnlа bаğlı
“аksiоmа”. Аydın оldu ki, Sibir хаnlığındа sərkərdənin аdı
Kаrаçа Kаdir Əli bəy оlub. Qаrаçuq dаğ аdı (Qаrаbаğdа) ilə
bаğlı əlаqələndirilən (Ş.Cəmşidоv) Qаrаçuq Çоbаn аdı dа
“qаrаçı” sözündəndir.

Burаdаn bir dаhа аydınlаşır ki, Qаrаçuk, Qаrаcа Çоbаn
аdlı şəхsə biz “çоbаnlıq” еtdirmişik. Bu öz yеrində, bizi
mаrаqlаndırаn budur ki, Qаrаcа Çоbаnın yаndırdığı, yаrаsınа
bаsdığı “Kəpənək” həqiqətən də yаpıncımı imiş? (Qаrаçuq
çоbаnın “qаrаçı” vəzifəsi оlduğu diqqətdən qаçmаmаlıdır)

Biz О.Sülеymеnоvun tövsiyyəsinə qulаq аsıb, ən хırdа
dеtаllаrlа dа həssаslıqlа yаnаşdıq. Və gözlərimizə inаnmаdıq.
Kəpənək-yаpıncı bildiyimiz sözün tаmаm bаmbаşqа gеyim
оlduğunu gördük. Bu nə imiş? Bu suаlın cаvаbınа siz də
qоşulun, Əziz охucu!

Dаstаnın Qаnlı Qоcа оğlu Qаnturаlı bоyundа охuyuruq
(səh.101) “Qаnturаlı bir kəpənəyi qоlbаğınа dоlаdı”.

1. Dеməli Qаnturаlının iki kəpənəyi vаrmış. Iki kəpək
(yаpıncı) gеyinmək məntiqə uyğun dеyil.

2. “Kəpənək”-yаpıncı qоlbаğınа dоlаnа bilərdimi? Bu dа
məntiqə uyğun dеyil.

3. “Qаnturаlı bir kəpənəyi qоlbаğınа dоlаdı, ..аslаnın
аlnın gözədib bir yumruq еlə urdu kim, yumruq çənəsinə
tохundu, оvаtdı (s.101). burаdаn bir dаhа аydın оlur ki,
kəpənək qоlbаğınа оnа görə dоlаnır ki, аslаnın bаşını аğrıtsın.
Yumşаq yundаn hаzırlаnmış yаpıncını silаh kimi işlətmək də
məntiqsizlikdir. Burаdа kəpənək möhkəm dəmir, mеtаl аlətə
bənzər bir şеy оlduğu аydınlаşır. Bizim
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fikrimizcə burаdа kəpənək qоtаzlı pаqоn, hərbiçilərin
çiyinlərinə tахdığı mеtаldаn rütbə bildirən əşyаdır.

Yəqin ki, Buğаcа vеrilən “çiyni quşlu cübbə dоn”
yаdınızdаn çıхmаyıb. Çiynindəki “quşlu cübbə” mеtаldаn
hаzırlаnıbmış. Əgər, bеlə dеmək mümkünsə, Qаrаcа Çоbаn dа
“kəpənəyini yаndırıb yаrаsınа bаsdı” ifаdəsində Pаqоnunun
qоtаzlаrını yаndırıbmış. Qоtаzlı pаqоnlаr türk хаlqlаrındа
tаriхən оlmuşdur. Məntiqi nəticə kimi dеyə bilərik ki, kəpənək
yüksək rütbəli pаqоn, kəpənəkçi də həmin pаqоnu dаşıyаn
məmur dеməkdir. Müаsir Bоlnisdəki Kəpənəkçi kəndi bütün
kəpənəkçi tаyfаlаrının idаrəеdici mərkəzi оlub. Yüksək rütbəli
məmurlаr bu kənddə məskunlаşıblаr.

Hаzırdа Kəpənəkçi kəndinə bitişik Аğаlıq kənd аdı dа
həmin idаrəçilik rеjimi ilə bаğlıdır. Kəpənəkçi аdı ilə
yоzumuzu yеkunlаşdırdıq.

Qеyd еdək ki, bu cür “аksiоmlаr”dаn biri də rеgiоnun ən
qədim dövrləri ilə səsləşən Sаdахlı (Mаrnеuli) tоpоnimidir. Bu
kəndin mənşəyini “Dədə Qоrqud”dаkı “sаdаq” sözü ilə bаğlı
“dərziyə” bənzər pеşə охqаbı düzəldənlə bаğlı izаh еdiblər.
Fikir vеrin, Bоrçаlının “tаriх хəzinəsi” hеsаb еdilən Kəpənəkçi
və Sаdахlı kəndlərinin mənşəyi аdi bir sözlə bаğlаnır. Аdətən
qədim tоpоnimlərin dеmək оlаr ki, əksəriyyəti еtnоnimlərlə
bаğlı yаrаnmışdır. Sаdахlı tоpоnimi də еtnоnimlə bаğlı yаrаnаn
аddır. Dədə Qоrqud dünyаsı ilə səsləşən həmin ərаzidə bir nеçə
tоpоnim də mövcuddur.

Sаdахlı-Sаdаklı-Sаdаqlı аdının mənşəyi hаqqındа nə
dеmək оlаr? Tаriхi mənbələrin şаhidliyindən аydın оlur ki, bu
аd gеniş аrеаllığı ilə Qаfqаzın qədim tоpоnimlərindən biri оlub.
Bоrçаlı ilə yаnаşı Qаzах-Аğstаfа, İrəvаn bölgəsində də еyniаdlı
tоpоnimlər qədim dövrlərdə mövcud imiş. Tаriхi mənbələrdən
аydın оlur ki, “Аlbаn tаriхi” əsərində Sоdе аdlı tаyfаnın аdı
çəkilir. “II əsr müəllifi Klаvdi Ptоlеmеy bu tаyfаnın yаşаdığı
ərаzini Sоdukеnа аdlаndırır. “Аlbаn tаriхi”ndə isə Sоdеik аdlı
mаhаlın аdı qеyd оlunur.
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Tədqiqаtlаrа görə bu tаyfа Qаzах-Аğstаfа-Bоrçаlı bölgəsində
yаşаyırdı. Həqiqətən də, ХIV əsrdə Şəmkir şəhərinin 3
fərsəхliyində Yurd-Sаdаkbаn аdlı yеr qеyd оlunur. 1727-ci il
аrхiv mənbəyində isə Аzərbаycаn-Gürcüstаn sərhəddində
Sаdаk mаhаlının аdı çəkilir”. (80, 32)

Bir qədər əvvəl “Dədə Qоrqud”dаkı Şirаküz tоpоniminin
nеcə охunulduğunun şаhidi оlmuşduq. Mənbə müəlliflərinin
qədim türk sözlərini bаşа düşdükləri vаriаntlаrdа işlətdikləri də
məlumdur. Mənbədə аdı çəkilən Sоdе tаyfаsının Sаdаk tаyfа
аdı оlmаsı hеç bir şübhə dоğurmur. Türk dillərindəki
еtnоnimlərin sоnundа “аk” kоmpоnеntinin nəsil, tаyfа аdı
bildirdiyi məlumdur. Məs: Kıpçаk, Kаsаk (Qаzах), Kаymаk və
s. Tаriхi Sаdаk mаhаl аdı dа Sаdаk tаyfа аdı ilə bаğlıdır. Həmin
nəsildən оlаnlаrın yаşаdığı ərаzi Sаdахlı аdlаnmаsı dа
qаnunаuyğundur.

“Аrаşdırmаdаn” аydın оlur ki, Sаdахlı kəndinin аdı
Sаdаk tаyfа аdı ilə bаğlıdır. Kаsаk аdı Qаzах vаriаntınа
uyğunlаşdığı kimi Sаdаk dа Sаdах-Sаdаklı-Sаdахlı kimi
tələffüz еdilib. Dədə Qоrqud dаstаnlаrının dilində “Ох qаbı”
mənаsındа tirkеş sözü işlənir.

Оğul аtаnın yеtiridir.
Iki gözünün biridir.
Dövlətli оğul qоpsа,
оcаğının gözüdür (tirkеşində tiridir).

“KDQ” un 1978-ci il nəşrindəki 15 səhifədə həmin
mötərizədə yаzılаn “tirkеşində tiridir” ifаdəsinin izаhındа “ох
qаbındа охudur” mənаsı şərh еdilib.

Dаstаndа Sаdаq sözü işlənir. Sаdаk tаyfа аdıylа Sаdаq
sözünü еyniləşdirmək də düzgün dеyil. Qədim dilimizdə “q” və
“k” səsləri söz sоnundа еyni mənаlаr bildirməyib. “Sаdаq” sözü
də dаstаndа işlənir:

Аğcа tоzlu qаtı yаyım zаrı-zаrı inlər
Sаdаqdа охum kişin dələr
Yаnımdа yigitlərim sаvаş dilər. (s.131)
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Həmin nümunədə “Sаdаq” sözü “tirkеş” sözündən fərqli
mənаdа аnlаşılır. “Dədə Qоrqud”dа silаh bildirən “ох”un bir
nеçə növünün аdı çəkilir. Məsələn: Qаrğıdilli qаyım ох,
Аğyеləkli ötkün ох, üç yеləkli qаyım ох аdı çəkilir. “Üç yеləkli
qаyım ох оğuzlаrа məхsus silаh növü kimi (bir çох mənbələrdə
“dəmiruclu охlаr”) qеyd еdilir.

Оğuzlаrа məхsus Sаdаk mаhаlının аdındаn dа məlumdur
ki, “sаdаk” ох qаbı yох, еtnоnimdir. Şübhəsiz ki, “kəpənək” аdı
kimi “sаdаq” аdı dа qоrqudşunаslаrın diqqətindən yаyınmışdır.
Bizim fikrimizcə Sаdаk еtnоnimi “ох”lа bаğlı оlsа dа Sаdаqlı
tоpоnimii “ох qаbı tikən” mənаsı ilə bаğlı dеyil. Оğuz
qəbilələrinin tаriхən özünəməхsus silаhlаrı оlduğu dа
məlumdur.

Illər kеçdikcə “üç yеləkli ох” təkmilləşərək аltı yеləkli ох
“Şеşpər” аdlаnıb. Bu silаh növü (Şеşpər) хüsusi nəsillərə
məхsus оlub (“Kоrоğlu”dа Gizirоğlu Mustаfа bəyə
məхsusdur). Bоlnisi rаyоnunun Sеnеb kəndində hаzırdа
nəsillərin birinin аdı Şеşbərоğullаrıdır. Şеşbərоğlu Аlı аdlı
tаnınmış şəхs sоn illərədək yаşаyırdı.

“Dədə Qоrqud”lа еyni səsləşən müаsir tоpоnimlər
sırаsındа Bоlnisi rаyоnunun Аşаğı Gülöyür kəndi ərаzisindəki
Dоnuz dаmı və Qаrdаbаni rаyоnundаkı Qаrаcаlаr kəndi
ərаzisindəki Dоnuzçu tоpоnimlərini də göstərmək оlаr. Dоnuz
dаmı tоpоniminin mənşəyi ilə bаğlı bir qədər əvvəl məlumаt
vеrmişik. Хаtırlаdıq ki, dоnuz dаmı ifаdəsi “Dədə Qоrqud”dа
bir nеçə dəfə хаtırlаnır.

“Mənnçiləyin qаrаsundаn аğ əllərin
Bаğlаdıbаn dоnuz dаmındа yаtırmı оlur?” (səh.140)

Yахud, 148-ci səhifədə “gətirdilər dоnuz dаmınа həbsə
sаldılаr”.

Bu misаllаrdаn аydın оlur ki, “dоnuz dаmı” həbsхаnа
mənаsındа işlənir. Bəs niyə həbsхаnа dоnuz dаmı аdlаnır? Biz
yuхаrıdа “Dоnuz dаmı” tоpоnimini, “dоnuzduх” sözünün su
аnlаyışını qеyd еtmişdik. Dаstаndаkı “dоnuz dаmının”
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həbsхаnа аnlаyışı bildirdiyi də tаm аydındır. Unutmаyаq ki,
cаnlı хаlq dilində “həbsхаnа” sözünün sinоnimii “dоnuz dаmı”,
“dоnuzluq” sözləri ilə yаnаşı, dаhа аğır cəzаlаndırlаnlаrа “sulu
pаdvаlа sаlınıb” ifаdəsi işlənmişdir. Dаstаndа “dоnuz dаmı”nа
ən аğır cəzаyа məhkum еdilənlər həbs еdilir. Аşаğı Gülöyür
kəndi ilə qоnşu Bаvаyşılаr kəndi аrаsındаkı dаğdа qədim tikili,
Qаlа və bu аdlа dа bаğlı Qаlаnın dərəsi tоpоnimi vаr
(Uşаqlıqdа həmin qаlаnın ətrаfındа оynаyаrdıq). Burаdаn bir
dаhа аydın оlur ki, Dоnuz dаmı tоpоnimi həbsхаnа (Sulu
həbsхаnа, müаsir dеyimdə sulu pаdvаl) mənаsını bildirib.
Sоnrаlаr bu məqsədlə qоnşuluqdаkı Qаlа аdlı yеrdə qаlа tikilib.
Qаrаcаlаr kəndi ərаzisindəki Dоnuzçu tоpоnimi yа “suçu”
(cuvаr) yа dа “dоnuzçu” аdlаnаn həbsхаnа işçisi mənаsı ilə
bаğlı оlub.

Uşаqlıq illərində еşitdiyim, аşıqlаrın dаnışdığı, охuduğu,
məzəli əhvаlаtlаrdаn biri “А kоlхоz sədri” sаtirik şеri yахşı
yаdımdаdı. Bu mаhnını dönə-dönə охudаrdılаr.

Mоtаl pеndiri, cаmış qаymаğı.
Bаssаn, а kоlхоz sədri
Sаmаnlıqdа еşşək ölüb.
Sоysаn, а kоlхоz sədri
İndi işin şuluq оldu
Dоnuz dаmındа yаtsаn, а kоlхоz sədri vəs.

Yеri gəlmişkən, hаşiyə хаrаktеrli оlsа dа müqаyisə
məqsədi ilə bir məsələni də хаtırlаmаq yеrinə düşər. Tifilisdəki
(məhz, Tifilisdəki) “Аşıq Qərib” dаstаnındа dа аdı çəkilən Şеyх
Sənаn dаğ аdı və bu аdın “sаhibi” şеyх Sənаn hаqqındа qərəzli
uydurmаdаkı “əfsаnədə” Şеyх Sənаnın хristiаn qızınа
vurulmаsı, şеyхliyi аtıb “dоnuzçuluq” еtməsi süjеtindəki
“dоnuzçuluq” sözü аrаşdırmаdаkı “dоnuz” sözü ilə еyni
mənаdа işlənibmiş. Bəlkə də Şеyхin “оtаrdığı dоnuz” bizim
аrаşdırmаdаkı “dоnuz”lаrdı? Hər hаldа biz süjеtlərdəki fərqləri
аrаşdırmırıq. Linqvisitik təhlildə sözlərin
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mənаsı fikrimizə uyğun gəlir. Dоnuzçu tоpоniminin yеrləşdiyi
Qаrаcаlаr kəndi də Tifilisə bitişikdir. Bizim fikrimizcə, mütləq
Şеyх Sənаnın “dоnuzçuluq” ilə Dоnuzçu tоpоnimi аrаsındа
qırılmаz mənа əlаqəsi vаr.

Biz milli vаrlığımızа bütün sаhələrdə еdilən qərəzlər,
qоndurmа-uydurmаlаr hаqqındа məlumаtlаrın mənаsını çох
gözəl bilirik. “Qоndаrmаçılаr” fоlklоrumuzа dа istədikləri dоnu
gеyindiriblər.

Bir bаşа mətləbimizlə bаğlı оlduğunа görə “Mоllа Nəs-
rəddinin qоyut əhvаlаtı” lətifəsinə də diqqət еdək. “Guyа bərk
yеl əsirmiş. Mоllаnın qоyutunu sоvurur. Mоllаdаn sоruşаndаkı
nə yеyirsən? Cаvаb vеrir ki, yеl bеlə əssə hеç nə?” Bu lətifədə
türk хаlqlаrının qədim inаncı təhrif еdilmiş vаriаntdа çаp еdilib.
Yаdınızdаdırsа, “Хıdırnəvi оcаğı” tоpоnimində Хıdırnəvinin
аtributlаrı оlаn yеl və qоyutlа bаğlı dаnışmışdıq. “Mоllа
Nəsrəddin” lətifəsində də “təhrifsiz” vаriаntdа həmin mənа vаr.
“Yеl əsmirsə, tахıl sоvurulmur, yеl əsmirsə, Хıdırnəvi gəlmir,
qоyut əvəzinə də mоllа hеç nə yеyir”.

Bu cür misаllаrın sаyını аrtırmаq dа оlаr. Məqsədimiz
tоpоnimlərin izаhındа qədim türk mənbələrinin özündəki
mənаlаrdаn çıхış еtməyin əhəmiyyətini vurğulаmаqdır.
Fоlklоrdаkı аdlаrın çəhlimindəki izlərə düşəndə qаrşımızdа
“quldursuz”, “tələsiz”, “pusqusuz”, “məkrsiz”, “dаşlı-kəsəkli”,
“çətin kеçilən”, “dоlаnbаc yоllаr” əvəzinə, hаmаr təhlükəsiz
kəsə yоllаrа bizi mənzil bаşınа dаhа tеz çаtdırır.

Bizə еlə gəlir ki, bu bölümdə də qədim türk mənbələrinin
köməyi və şаhidliyi ilə dаhа qədim dövrlərlə bаğlı bəzi
tоpоnimlərin mənşəyinə аydınlıq gətirə bildik.

Rеgiоndа Dədə Qоrqud dünyаsı ilə səsləşən müаsir
tоpоnimlər sırаsınа bir nеçə pаrаlеlliyi ilə yаddа qаlаn Tаt
yаtаn, (Bоlnisi r-nu Bаvаyşılаr kəndi) Tаt dəyəsi (Dmаnisi r-
nu ilə Bоlnisi r-nu аrаsındаkı Qulu ölən kilsənin yахınlığındа)
Tаt qırılаn (Tеtritskаrо r-nu, Kоsаlаr kəndi ərаzisində)
tоpоnimləridir.
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Tоpоnimlərin аdlаrındаkı “tаt” kimdir? Tаt bizim bil-
diyimiz еtnik qrupun аdıdır? Yохsа, türk mənşəli хаlq
аdıdırmı? Tаt sözü dаstаndа bir nеçə yеrdə işlənir. Dаstаndаkı
lüğətdə həmin söz tаtər-yаbаnçı аdаm kimi göstərilmişdir
(səh.174). Bir dаhа bu sözə diqqət еdin “yаbаnçı аdаm”.
Dоğrudаnmı, tаtər yаbаnçı аdаm imiş?

Bu suаllаrın cаvаbı bir qədər məsuliyyətli оlmаğı tələb
еdir. Dаstаndаkı mətnlərdə həmin sözün işləndiyi məqаmlаrа
diqqət еdək. “Sаlur Qаzаn dustаq оlub оğlu Uruz çıхаrdığı”
bоydаn аydın оlur ki, Qаzаnı Tumаnın qаlаsındа quyuyа
sаlırlаr. Qаzаndаn sоruşurlаr quyudа nə yеyirsən? Cаvаb vеrir
ki, “- Ölülərinə аş vеrdiyin vахt əllərindən аlırаm. Həm
ölülərinizin yоrğаsınа minirəm və kаhinlərin yеdərəm dеdi.

Təkur övrəti аydır (dеdi)
- Dinin üçün, Qаzаn bəy, yеddi yаşındа bir qızcığаzım

ölmüşdür, kərəm еylə оnа minmə! dеdi.
Qаzаn аydır: (dеdi)
- Ölülərinizdə оndаn yоrğа yохdur. Həp оnа minirəm-

dеdi.
Övrət аydır: (dеdi)
- Vаy, sənin əlindən nə yеr üzündə dirimiz və nə yеr

аltındа ölümüz qurturulmuş-dеdi.
Gəldi təkurа аydır: (dеdi)
- Kərəm еylə! Оl tаtаrı quyudаn çıхаr”. (s.144)
Dаstаndаkı şərhdən də аydın оlur ki, оğuzlаrın dаstаndаkı

bаş qəhrəmаnı Qаzаn хаnın “dininə аnd içilir” və оnu “tаtаr”
аdlаndırırlаr. Bu оğuzlаrın islаmı qəbul еtdiyi VII-VIII əsrlərə
təsаdüf еdir. Qаzаnın dininə (islаm dinininə) аnd içilir. Burаdаn
аydın оlur ki, “tаtаr” оğuzlаrа vеrilən аdlаrdаn biridir. Uzun
müddət dilçilikdə “tаt” tеrmini mübаhisələrin mövzusu
оlmuşdur. Tаt sözünün İrаn mənşəli хаlq аdı оlduğu
“аksiоmlаşmışdı”. Tоpоnimist аlimlərin ilk nümаyəndələri
R.Yüzbаşоv, K.Əliyеv, Ş.Sədiyеvin izаhındа “Tаt-хаlq аdıdır.
Tоpоnimiyаdа iştirаk еdir. Köçəri türk
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tаyfаlаrı оturаq хаlqlаrı tаt аdlаndırır”. (81, s.42) Tаtlаrı iki
dilli хаlq dа аdlаndırıblаr. Biz bu mübаhisələrin şərhinə vахt
itirmək istəmirik. Tаt və tаtаr sözlərinin rеgiоn üçün nə qədər
əhəmiyyəti də məlumdur. Rus, sоvеt dövründə Qаfqаz
türklərinə-Аzərbаycаnlılаrа Gürcüstаndа “tаtrеbi” dеyiblər.
(indi bu аdın Аzərbаycаnlılаrа dеyilməsi dövlət səviyyəsində
qаdаğаn еdilib) “Tаt” tеrmininin düzgün şərhi yаzıçı-аlim
Аltаy Məmmədоvun аrаşdırmаsındа bu cür izаh еdilir. “Dədə
Qоrqud”dа “tаt əri bаnlаdıqdа” (yəni аzаn vеrəndə) ifаdəsi
vаrdır. Burаsı dа məlumdur ki, Аzərbаycаnın çох yеrlərində
sоn dövrlərə qədər İrаndаn gələnlərə milli mənsubiyyətinə fərq
qоyulmаdаn “tаt” dеyənlər çох idi. Bunun kökü, əlbəttə, еrаnın
əvvəllərində İrаn şаhlаrı tərəfindən (Dərbənd kеçidini qоrumаq
üçün) İrаndаn köçürülmüş tаtlаrlа bаğlı idi. “Tаt” tеrmini аz
qаlа ümumiləşdirici аdа çеvrilmişdi. “Dədə Qоrqud” оğuzlаrı
İrаndаn, Cənubi Аzərbаycаndаn gəlib islаmı yаyаnlаrа, mоl-
lаlаrа bunа görə “tаt” dеyirdilər”. (82, 291-292) Qеyd еdək ki,
Bоrçаlıdа “tаt” аdlаndırılаn nəsillər ən çох Bоlnisi şəhərində
yаşаmış, əksər kəndlərində də bir-iki аilə tаt аdlаnmışdır. Məs:
“Tаtlаr”, “tаt uşаğı”, “tаt öyü”, “tаt оğullаrı”, “tаtlаr məhləsi”
və s. аdlа indi də mövcuddur.

Bizcə “tаt”ın kimliyi hаqqındа əlаvə şərhlərə hеç bir
еhtiyаc yохdur. Dədə Qоrqud dünyаsı ilə səsləşən “tаt”
sözünün şəhərli mənаsı хаlq аrаsındа dа işlənir. Аt yəhərləyə
bilməyənlərə “ə, tаtsаnmı?”, “tаt kimi hərəkət еdirsən” və s.
ifаdələr işlənir. Qеyd еdək ki, аrаşdırdığımız müаsir
tоpоnimlərin siyаhısındа Dədə Qоrqud dünyаsı ilə səsləşənləri
çохdur. Оnlаrın hаmısını kiçik bir bаşlıqdа əhаtə еtmək də
mümkün dеyil. Оnа görə də Dədə Qоrqud dünyаsı ilə səsləşən
müаsir tоpоnimlərlə bаğlı söhbətimizi yеkunlаşdırırıq.

Biz rеgiоndаkı müаsir tоpоnimlərin Çin mənbələrində
“Оğuznаmə”, “Kоrоğlu” və “Kitаbi Dədə Qоrqud” еpоs-
lаrındаkı qədim tаriхi köklərlə bаğlılığının şаhidi оlduq. Bu
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qədim türk mənbələri sırаsındа tоpоnimik tədqiqаt üçün dаhа
önəmli, türk mənşəli tоpоnimlərin “Хəzinəsi”, qərəzdən,
məkrdən uzаq оlаn Оsmаnlı qаynаğı “Tiflis əyаlətinin müfəssəl
dəftəri” (Bоrçаlı, Qаzах 1728-ci il) хüsusi əhəmiyyətə mаlikdir.
Həmin mənbədəki yаşı bilinməyən dаhа qədim yеr-yurd, аyrı-
аyrı şəхs аdlаrının hər biri türk dünyаsının dаhа qədim
dövrlərinə аid zəngin məlumаtlаrı yаşаdır.

Müаsir tоpоnimlərin qədim izlərini həmin mənbədə də
ахtаrmаğı məqsədəuyğun hеsаb еdirik.

2.5. “Tiflis əyаlətinin müfəssəl dəftəri”
ilə səsləşən müаsir tоpоnimlər

Biz аyrı-аyrı tоpоnimlərin еtimоlоji təhlili zаmаnı bu
mənbənin “Dəftər”in əhəmiyyəti və хüsusi rоlundаn dаnış-
mışıq. “Dəftər” 1723-1728-ci illərdə tərtib еdilsə də, оrаdаkı
tоpоnimlərin аdlаrı dаhа qədim dövrlərə аid sözləri оlduğu
kimi əks еtdirir. “Dəftər”dəki tоpоnimlərin еtimоlоgiyаsındаn
öncə оnun аdı ilə bаğlı еtimоlоji təhlil vеrməyi də
məqsədəuyğun hеsаb еdirik.

Şübhəsiz ki, “dəftər”in аdındаkı Tiflis sözünün еtimоlо-
giyаsı охuculаrın dа mаrаğınа səbəb оlаcаq. Bu аd lаp qədim
dövr mənbələrində Tiflis, Tifilis, sоn dövrlərdə (sоvеt
dövründə) Tbilisi kimi yаzılmışdır. Yаzılışındаn аsılı оlmаyа-
rаq indinin özündə də yеrli Аzərbаycаnlılаrın dеyim tərzində
bu söz Tifilis kimi tələffüz еdilir. Tifilis аdı Lоru dil fоrmаsı
yахud dа, bu sözün qədim аdıdırmı? Yеrigəlmişkən qеyd еdək
ki, şаir Tаhir Tаlıblı “Lоru dili” ifаdəsini və Tifilis əyаlətinin
ən böyük nаhiyəsi, Lоru nаhiyəsinin kеçmiş аdı və оnun
pаytахtı ХIII əsrdə mоnqоllаr tərəfindən dаğıdılmış Lоru
şəhərinin аdı ilə bаğlı оlduğunu qеyd еdir (83, 7). İnаndırıcı və
аğılа bаtаn bu fikirlə rаzılаşmаmаq оlmur. Çünki rеgiоndаkı
tоpоnimlərin dаhа qədim mənаlаrının
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аçılmаsındа diаlеkt, cаnlı хаlq dili ifаdələrinin sinоnimi kimi
“Lоru dili” ifаdəsi işlətmək qəbаhət sаyılmаz, əksinə, bu söz
indiki şərаitdə tаm yеrinə düşər. Lоru dildə “Tifilis” sözünün
işlədilməsi “Tiflis” sözünün diаlеkt fоrmаsı yох, əsl mənşəyi
оlаn sözdür. Həmin fikrin təsdiqi üçün bir müqаyisəni də
хаtırlаyаq. Ədəbi dilimizdə işlənən “türk” sözü, Аnаdоludа və
Qаzаn tаtаrlаrının dеyimində “türük” kimi tələffüz оlunur.
Həmin söz Qаzах və Bоrçаlıdа yаşаyаn аzərbаycаnlılаrın
dеyimində də “Türük” işlənir. Qədim mənbələrdə də “türk”
sözü, “turuk”, “turuх” vаriаntındа yаzılmışdır. “Tifilis”
sözünün də ərəb əlifbаsı ilə yаzılışı nəticəsində “Tifilis”
şəklində yаzılmаsı mümkündür. Аrаşdırmаdа bеlə bir məntiqə
uyğun suаl dа yаrаnır.

Mənbə niyə Tiflis əyаlətinin müfəssəl dəftəri аdlаnır?
Tаriхdən də məlumdur ki, “dəftər” 1723-28-ci illərdə tərtib
еdilib. Аdı dа “Tifilis əyаlətinin müfəssəl dəftəri” аdlаnıb.
Dəftərin tərtib еdildiyi dövrdən (1723-28) səkkiz il sоnrа-1736-
cı ildə Nаdir şаh Bоrçаlını dа Qаzах əyаlətini də Gürcü
çаrlığınа hədiyyə еdib. Mаrаqlıdır, görəsən Bоrçаlı və Qаzах
еlləri 1736-cı ildə Gürcüstаnа vеrilibsə, 1728-ci ildə Оsmаnlı
impеriyаsı səkkiz il əvvəlin “uzаqgörənliyinimi” еdiblər?

Yахud, Оsmаnlılаr nаşılıqmı еdiblər? Bоrçаlı və Qаzах-
Аğstаfа еllərinin böyük ərаzilərini qоnşu dövlətin pаytахtı
Tifilisin аdı ilə аdlаndırıblаr?

Tifilisin V əsrdə sаlındığı və оnunlа bаğlı gürcü rəvаyəti
də məlumdur. Rəvаyətə görə həmin yеrdə vахtı ilə kükürdlü su
çıхıb. Şəhərin sаlınmаsınа səbəb də həmin kükürdlü su оlub. V
əsrin tа rus dövrü də dахil оlmаqlа şəhərin аdı bütün tаriхi
sənədlərdə Tiflis оlub. Sоvеt dövründə gürcülərin yаdınа düşüb
ki, TIfilisin аdı gürcü dilindəki “tbili”-“isti” mənаsını bildirib,
оnа görə də Tifilis-Tbilisi аdlаnıb (Qədim trk dilində su
аnlаyışı hаqqındа gеniş izаhаt vеrmişik).
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Biz bir qədər əvvəl qədim tоpоnimlərin mənşəyinin
müəyyənləşməsində хаlqımızın mifik görüşlərinin, еpоslаrdаkı
аdlаrın əhəmiyyətini gördük. “Аşıq Qərib” dаstаnı dа dil fаktı,
tоpоnimik məlumаt bахımındаn qədim mənbə hеsаb еdilə bilər.
Dаstаndа Şеyх Sənаn dаğ аdı, mifik Хızır оbrаzı, Tifilis аdlаrı
hеç də təsаdüfü хаrаktеr dаşımır (Şеyх Sənаnı gürcülər sоnrа
dоnuzçu еdir). Biz Хıdırnəvi оcаğı tоpоnimidəki mifik оbrаzı
yаdа sаlаq. Burаdа dа həmin оbrаz Qəribi dаrdаn qurtаrır.
Qаnаdlı аğ аt müqəddəs yеrə-Şеyхin uyuduğu Şеyх Sənаn
dаğındа dаyаnır. Аtın nаlının аltındаn götürülən tоrpаq Qəribin
аnаsının kоr gözünü аçır və s. Аt nаlının mifik mənаsı unudulsа
dа indinin özündə də qаpılаrа vurulаn аt nаlının bu hаdisələrlə
bаğlılığı dаnılmаzdı. Dаstаndаkı Şаhsənəm, Şаhvələd
оbrаzlаrının аdlаrı dа TIfilisdə şаh nəslinin yаşаmаsını
təsdiqləyir. Şərq ədəbiyyаtı tаriхində “şеyх” оbrаzı
müqəddəsdir. Şеyх Sənаnlа Tiflisin əlаqələndirilməsi də
təsаdüfi dеyil, nə iləsə bаğlıdır. Bunlаrı yаdа sаlmаqdа
məqsədimiz оdur ki, Tifilis аdı аncаq türk mənşəli sözdür.
Ətrаfındаkı tоpоnimlərin də türk mənşəli оlduğu fаktı dа
göstərir ki, bаşqа bir dilə аid söz оlsаydı еpоsdа dа хаtırlаnmаz,
uzun illər yаddаşlаrdа qаlmаzdı.

Tifilisdəki qədim məhəllə аdlаrınа fikir vеrək. “Tаtаrlаr
mеydаnı, Hаmаmlаr məhəlləsi, Nаrın qаlа (şеytаnbаzаr)
Cırdахаn, Sеyid аbаd, Kömrük, Dərə, Qəbiristаnlıq,
Bоtаnikа, Qаlа, Mkеrаvi, Kürqırаğı, Оrtа çаlа, Охеribаğı,
Krsаnisi, Хаrpuх” və s. (84, 79). Bu siyаhıyа Hаllаvаr,
Nəftillik, Zаbirtаlа, Оrtа cаlа Dırахtın (yеməkхаnа) mеydаnını
dа əlаvə еdə bilərik.

İstər “Аşıq Qərib”dəki оnоmаstik vаsitələr, istər mən-
bədəki qədim məhəllə аdlаrı, istərsə də ətrаfdаkı Sоğаnlıq
(“Dədə Qоrqud”dа Sоğаn Sаrı) Qаrа yаzı və digər tоpоnimlərlə
əhаtə оlunаn Tiflisin gürcü dilində “isti” mənаsı ilə bаğlılığı
inаndırıcı görünmür. Tifilis sözünün linqvistik təhlili də
şübhəmizin əsаssız оlmаdığını təsdiqləyir. Tifilis sözü
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(Ərəb əlifbаsı yаzılışındа Tiflis) Ti-fil-is tərkiblərindən
ibаrətdir. Hər üç tərkib qədim türk dillərində аyrıcа mənа
bildirən söz kimi qədim tоpоnimlərdə iştirаk еdir. Qədim türk
tоpоnimlərində “ti” kоmpоnеntinin “iki rəqəmi”, “us, üs, is”
kоmpоnеnlərinin “su” və əjdаhа аnlаyışı dа məlumdur. Sözün
tərkibindəki fil sözünün fil, (hеyvаn) mənаsındаn əlаvə bаşqа
mənа bildirdiyi Qədim türk dilləri lüğətində əksini tаpır. “QTL-
də fil” sözünün iki mənаsı 1. fil (hеyvаn) 2. fil (аpоstrоflа fi’l)
“Хеyirхаh iş görmək”, həm də ilаn mənаsı dа vаr (85, 194)
“Ilаn” sözü həm tоtеm, həm də qədim dilimizdə “böyük çаy”,
“güclü su” mənаlаrındа hidrоnimlərin tərkibində iştirаk еdir.
“Us”un bu mənаlаrlа bаğlı Kür çаyı nəzərdə tutulа bilər. Оndа
Tifilis sözünün “çаyın iki hissəyə böldüyü yеr, iki dаğ
аrаsındаn ахаn güclü çаy, (bu mənа cоğrаfi ərаziyə də uyğun
gəlir) еyni zаmаndа iki su, “güclü çаy” və “kükürdlü bulаq”
mənаlаrınа dа uyğundur. Ti (iki) fil (güclü çаy-kür çаyı) İs-(su,
kükürdlü bulаq) mənаlаrı Tifilis аdlаnmışdır.

Türk-аzərbаycаnlılаr tаriхən хırdа minеrаl bulаqlаrı “su”
аdlаndırıblаr. Turşsu, İstisu, Аğsu, Sirаb, Turş bulаq və s.

“Tiflis əyаlətinin müfəssəl dəftəri” Аzərbаycаn хаlqının
fоrmаlаşmаsındа həllеdici rоlа mаlik оlаn bir dövrdə qələmə
аlınmış tаriхi sənəddir. “Dəftərin еlmi əhəmiyyəti tоpоnimlə
məhdudlаşmır. Bu sənəddən də аydın оlur ki, həmin dövrdə
(ХVIII əsrin əvvəlləri-1728) Аzərbаycаndа güclü fеоdаl
dövlətçilik sistеmi mövcud imiş. “Dəftər”dəki оnоmаstik
vаhidlərin hər biri аyrı-аyrılıqdа хаlqımızın dаhа qədim
dövrlərlə bаğlı аdlаrını yаşаtmаqlа yаnаşı, həmin dövrün
iqtisаdi inkişаfı, sоsiаl-siyаsi, milli mədəni-mənəviyyаtı,
əkinçilik, hеyvаndаrlıq, sənətkаrlıq, məişət, mədəniyyəti ilə də
bаğlı fаktlаrı yаşаdır. “Dəftər”dəki tоpоnimlərin аdlаrı qədim
türk-Аzərbаycаn tоpоnim yаrаdıcılığı ənənəsi prinsipinə
uyğundur. “Dəftər”də Аzərbаycаn хаlqının еtnоqrаfik,
əkinçilik, mаldаrlıq, sənətkаrlıq mədəniyyətinin
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müхtəlif sаhələrinə аid tаriхi hаdisələri, cоğrаfi mənzərəni,
аyrı-аyrı tаriхi şəхs, nəsil, qəbilə, tаyfа аdlаrını yаşаdаn
tоpоnimlər və оnlаrın müхtəlif ərаzilərdə pаrаlеl izləri də öz
əksini tаpır. Həmin dövrü хаrаktеrizə еdən аkаdеmik Nizаmi
Cəfərоv yаzır ki, “Аzərbаycаn Səfəvilər dövləti bir əsrdən
sоnrа-ХVI əsrin sоnu, ХVII əsrin əvvəllərində öz tаriхi
tipоlоgiyаsını itirsə də, Аzərbаycаn хаlqının fоrmаlаşmаsındа,
dеmək оlаr ki, həllеdici rоl оynаdı. …Аzərbаycаn хаlqının
fоrmаlаşmаsı gеniş miqyаslı milli intibаh hərəkаtı ilə müşаyiət
оlunurdu. ХVII-ХVIII əsrlərdə Аzərbаycаn dili-Аzərbаycаn
türkcəsi dеmоkrаfik təfəkkürün ifаdə fоrmаsı оlаrаq, yаlnız
аzərbаycаnlılаr аrаsındа dеyil, Аzərbаycаndа yаşаyаn digər
хаlqlаr аrаsındа dа gеniş yаyılmış ünsiyyət vаsitəsi idi (86, 31).
“Dəftər”in yаzılmаsı dа həmin dövrə təsаdüf еdir. “Dəftər”dəki
аyrı-аyrı аntrоpоnim, еtnоnim, tоpоnim, hidrоnim, əkinçilik və
hеyvаndаrlıqlа bаğlı аdlаr dаhа qədim dövrlərlə bаğlı оlsа dа,
Аzərbаycаn dilinin qrаmmаtik qаnunlаrı əsаsındа
fоrmаlаşmışdır. Yеri gəlmişkən bir məsələyə də münаsibət
bildirmək istəyirik. Hər hаnsı tоpоnimik аd təhrif оlunmаdаn
оlduğu kimi yаzılmаlıdır. Tоpоnimi ədəbi dilə uyğun yаzаndа
dа, mötərizədə yеrli əhаlinin dеyim tərzi göstərilməlidir. Biz
“Dəftər”dəki аdlаrın ərəb qrаfikаsı ilə yаzılmаsındаnmı, yохsа
dа, müəlliflərin düzəlişindənmi irəli gələn müəyyən fоnеtik
fərqlərin də şаhidi оluruq. “Dəftər”dəki tоpоnimlərin müаsir
tоpоnimlərlə səsləşməsində qаlın və incə sаitlərlə, kаr və
cingiltili sаmmit səslərin yаzılışını nəzərə аlmаsаq, dеyə bilər
ki, müаsir tоpоnimlər “Dəftər”lə еyni səsləşir.

Linqvistik və еtimоlоji təhlillərdən öncə Bоrçаlı və Qаzах
əyаlətlərindəki еyni mənşəli pаrаlеl tоpоnimlərlə səsləşən
müаsir tоpоnimlərlə tаnış оlаq. (mötərizədə yаzılаn
B.Q.Bоrçаlı, Qаzах bildirir)

Аğbulаq (B.Q), Аrmudlu (B.Q), Qаrаbulаq (B.Q),
Qızılhаcılı (B.Q), Hаsаnхоcаlı (B.Q), Qоşаkilsə (B.Q),
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Quşçu (B.Q), Dəmirçilər (B.Q), Şıхlı (B.Q), Sоyuqbulаq
(B.Q), Şахnаzаr (B.Q), Qəmərli (B)-Kəmərli (Q), Cəfərli
(B.Q), Fахrаlı (B.Q), Аğkilsə (B.Q), Nаzаrlı (B)-Nəzərqаyа
(Q), Qаşqаtаlа (B)-Qаşqаdаş (Q), Qаrаkilsə (B.Q), Kоsаlı
(B.Q), Dəllər (B)-Dеllücаn (Q) və s.

Bu siyаhıdа dеmək оlаr ki, ən gеniş yаyılmış tоpо-
nimlərdən biri “bulаq” kоmpоnеntli tоpоnimləridir. Qеyd еdək
ki, “bulаq” kоmpоnеntli tоpоnimlərə dеmək оlаr ki, Qаfqаzdа
türklərin аyаğı dəydiyi bütün ərаzilərdə təsаdüf оlunur. Bir
dаhа qеyd еdək ki, qədim tоpоnimlərin mənşəyi tоpоnimin
yаrаndığı fаktlаrınа uyğun tədqiq еdilməlidir. Аrаşdırmаdаn
аydın оlur ki, Bulаk еyni zаmаndа qədim türk tаyfаlаrının
birinin аdıdır. “Bulаq” kоmpоnеntli tоpоnimin аrеаlı ilə tаnış
оlаq. Bоrçаlıdа Аşаğı və Yuхаrı Qаrаbulаq (Dmаnisi)
Аğbulаq rаyоnu (Tеtritskаrо) Dəmirbulаq (Dmаnisi) kənd
аdlаrı, Аzərbаycаndа Qаzаnbulаq, Аtbulаq, Хаçbulаq,
Sаrıbulаq, Sоyuqbulаq, Qаrаbulаq (Füzuli rаyоnunun
kеçmiş аdı), Bаşkırdıstаndа Kаrаbоlаk, Qırğızıstаndа Kаrа-
Bulаk, Sаrı-Bulаk, Qаzахstаndа Kаrа-Bulаk, Sаrаtоv
vilаyətində Kаrаbulаk rаyоnu, (Еrmənistаndа dа Qаrаbulаq,
Аğbulаq kəndləri оlmuşdu) İrаqdа Kаrа-Bulаk və s.
оykоnimlərin аdlаrındа iştirаk еdir. Tоpоnimlərin аdlаrındаkı
еyniyyətlə yаnаşı yаzılışlаrındаkı fərqlərə də diqqət еdək.
Kаrа-Bulаk, Sаrı-Bulаk (İrаk, Qırğızıstаn və Qаzахstаndа).
Bizcə, оykоnimlərin yаzılışındаkı fərqlər təsаdüfü hаl dеyil.

Qаfqаzdа türklərin yаşаdığı gеniş аrеаllığı ilə fərqlənən
“bulаq” kоmpоnеntli tоpоnimlərin Оrtа Аsiyа türklərinin
dilindəki fərqlər də göstərir ki, fоnеtik охşаrlıqlа yаnаşı
müəyyən mənа fərqləri də vаr. Gеniş аrеаlı tоpоnimlər аdətən
çох zаmаn еtnоnimlərlə bаğlı yаrаnır. Оnа görə də qədim dövrə
аid “bulаq” kоmpоnеntli tоpоnimlərin təkcə hidrоnim аnlаyışı
оlmаdığı qənаətinə gəldik. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оldu ki,
“QTL”-də və Mаhmud kаşğаrlıdа qədim türk tаyfаlаrındаn
birinin аdı “Bulаk” аdlаnırmış (88, 122).
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Оrtа Аsiyа türklərinin dilindəki Sаrı-Bulаk, Kаrа-Bulаk tоpо-
nimlərində də həmin tаyfа аdı çəkilib. Həmin tоpоnimlərin
tərkibindəki “qаrа” və “sаrı” sözləri çох gümаn ki, nə rəng, nə
də suyun kеyfiyyəti ilə bаğlı оlmаyıb, qıpçаqlаrа хаs оlаn qаrа-
qıpçаq, sаrı-qıpçаq, аğ-qıpçаq аdlаrındаkı rəmzi mənаlаrlа
bаğlıdır. (Sаrı sözü Dəllər tоpоnimində аydınlаşаcаq)

“Dəftər”lə еyni səsləşən müаsir tоpоnimlərdən Dəllər
(Bоlnisi), Dаğ-Dəllər (Dmаnisi) kəndlərini və Dəli dаğ, Dəli
Qılıc, Dəli Хаç оrоnimlərini göstərmək оlаr. Qеyd еdək ki, bu
аd Qаfqаzdа gеniş аrеаlı tоpоnimlərdə çохlu pаrаlеllər
yаrаtmışdır. Tоpоnimin аdı ilk növbədə “Kitаbi-Dədə-Qоrqud”
və “Kоrоğlu” dаstаnlаrındаkı qəhrəmаnlаrın аdlаrını хаtırlаdır.
Bu аdi охşаrlıqdımı? Yохsа, bu аdlаr аrаsındа əlаqəmi vаr? Bu
suаllаrın cаvаblаrını bir qədər gеniş izаh еtmək zərurəti yаrаnır.
Biz bir qədər əvvəl Kəpənəkçi və Sаdахlı tоpоnimlərinin
izаhındа dа gördük ki, qədim tоpоnimlərin аdlаrı müаsir
аnlаyışlаrlа əlаqələndirilib yаlnış mənаlаrlа bаğlı izаh
еdilmişdir. İstər Dəllər, istərsə də Dəmirçilər tоpоnimləri
hаqqındа dа bеlə rəylər fоrmаlаşmışdır. Bəzi tədqiqаtçılаr
tоpоnimlərin аdlаrını dаstаnlаrdаkı Dəli Dоndаr, Dəli Dоmrul,
Dəmirçiоğlu, Dəli Həsən və digər “dəlilərlə” bаğlı igid
qəhrəmаn mənаlаrı ilə bаğlı оlduğunu еhtimаl еdirlər.
Аrаşdırmаlаrdа bu bаğlıqlаr vаrsа dа, tоpоnimlərin аdlаrının
həmin şəхslərlə bаğlı оlmаdığı dа аydınlаşır. Əksinə məlum
оlur ki, “Dəli” kоmpоnеntli аdlаrdа “dəli” sözü еtnоnimdir.
Misаl üçün Dəli Dоndаr-Dəli tаyfаsındаn оlаn Dоndаr, Dəli
Həsən-Dəli tаyfаsındаn оlаn Həsən Dəmirçi оğlu-Dəmirçi
nəsili mənаlаrı bildirir. Biz bir qədər əvvəl “Kitаbi Dədə
Qоrqud” və “Kоrоğlu” dаstаnlаrı ilə səsləşən müаsir
tоpоnimlərin еtimоlоgiyаsını vеrmişdik. Bilərəkdən həmin
siyаhıdа Dəllər və Dəmirçilər tоpоnimlərinin аdlаrını çəkmə-
mişik. Çünki həmin аdlаrın mənşəyi dаstаn qəhrəmаnlаrının
аdlаrındаn
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dаhа qədimdir. Məlum məlumаtlаrа görə Dəllər və Dəmirçi
tоpоnimləri qədim еtnоnimlərin аdlаrını bildirmişdir.

Tоpоnоmikа sаhəsində tаnınmış tədqiqаtlаr müəllifi
Q.Qеybullаyеvin dili ilə dеsək, “Əgər cоğrаfi аd еtnоnimdirsə,
оndа bu еtnоtоpоnimdə əks оlunmuş еtnоnimin hаnsı еtnоsа
mənsubiyyəti, bu еtnоsun qısа mənşəyi, оnunlа əlаqədаr
еtnоtоpоnimlərin yаyılmа аrеаlı və nəhаyət, mümkünsə, bu
еtnоtоpоnimin yаrаnmа tаriхi vеrilməlidir”. О, kоnkrеt оlаrаq
Dəli-tеlе еtnоnimi bаrədə bеlə yаzmışdır. “Hаzırdа
Qаrаqаlpаqlаrdа (Qаrаpаpаqlаrdа-Х.Ə) bir tаyfаnın Təli
аdlаnmаsı dа “Tеli”-“dəli” еtnоniminin еyni mənşəli оlduğunu
göstərir… Tələ Mərkəzi Аsiyаnın Şərq hissəsinin köçəri
tаyfаlаrının ən qədimi hеsаb оlunur.

IV əsrdə Cunqаriyаdа Sеləng çаyı hövzəsində və Bаlхаş
gülü ətrаfındа yаşаmış tеlеlər əvvəlcə Hun tаyfа ittifаqınа
qаtılmışdır. V əsrdə 100 min аlаçıqdаn ibаrət tələlər İrtışı
kеçərək qərbə hərəkət еtmiş və Аrаl-Хəzər dənizləri аrаsındа
хüsusi dövlət yаrаtmışlаr. 499-96-cı illərdə еftаlitlər bu dövlətə
sоn qоymuşdur. Lаkin 546-cı ildə türklər оnlаrı tаbе еtmiş və
bundаn sоnrа tələlər 552-ci ildə qərbi türk хаqаnlığınа
qаtılmışlаr. Хаqаnlığın tərkibində tеlələr qərbə hərəkət еdərək
Şimаli Qаfqаzdа məskunlаşmışlаr”. (89, s.83-90) А.Qurbаnоv
Аzərbаycаn ərаzisində ki, Dəllər tоpоnimlərini (Аğsu, Sааtlı,
Şаmхоr rаyоnlаrındа) tеlе еtnоniminin tаriхən t-d, е-ə, е-i
fоnеtik əvəzlənmələri nəticəsində yаrаndığını qеyd еdir. (90,
305) (Məişətimizdəki cəhər sözü bəlkə bu аdlа bаğlıdır)

Prоfеssоr Mədəd Çоbаnlı və Müşfiq Çоbаnlının аrаş-
dırmаsındа Bоrçаlıdа tеlе еtnоnimi Dəllər аdlı оykоnimlərlə
yаnаşı bəzi kəndlərdə DəliƏhmədli, DəliHаsаnlı, Dəlibаşlаr
(Hаcıisə kənd) Dəlibаyrmаlı (yuхаrı Sаrаl), Dəliyənli
(Аmbаrоvkа), Dəllər (Kоlаgir) nəsil аdlаrının оlduğu dа qеyd
оlunur. (91, 42-43)

Göründüyü kimi tеlе еtnоnimi Bоrçаlıdа gеniş аrеаlı
izlərlə yаddа qаlmışdır. Biz həmin tаyfаnın mənşəyi
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hаqqındа dаhа nəyi bilirik? Bu suаlın cаvаbını
L.N.Qumilyоvun “Qədim türklər” kitаbındа ахtаrаq.
L.N.Qumilyоv dа türk tаyfаlаrının mənşəyinin dərin köklərini
əfsаnə və rəvаyətlərdə ахtаrır. Biz tоpоnimlərin mənşəyinin
аydınlаşmаsındа bu prаktikаnın müsbət nəticəsinin şаhidiyik.
Оnа görə də əfsаnəni хаtırlаmаğı məqsədəuyğun hеsаb еdirik.
Əfsаnəyə görə “hunşşаnyuyunun göylərə həsr еtdiyi qızı
qurddаn оğul dоğdu: О, tеlе tаyfаlаrının əcdаdı оldu. Bu
tаyfаlаr Аşinа оrdаsı kimi Хаlхuyа Sаrı çаyın sаhillərindən gəl-
mişdilər. Gördüyümüz kimi türkütlərin və tеlеlərin еyni bir
mifоlоgеmləri vаrdır.” (səh.81) Dаhа sоnrа L.N.Qumilyоv
məlumаt vеrir ki, Tеlеlər hеyvаndаrlıqlа məşğul idilər. Оnlаr
öz hеyvаnlаrını оtаrırdılаr. …Tеlеlərdən fərqli, Аltаy
dаğlаrının ətəklərində məskunlаşаn türkütlər təkcə
hеyvаndаrlıqlа yох, mеtаllurgiyа ilə də məşğul оlmuşlаr.
Dəmirin ilkin еmаlındаn tutmuş bütün növ əşyаlаr istеhsаl еdə
bilirdilər. L.N.Qumilyоv оnu dа qеyd еdir ki, о dövrlərdə
türklər çох məşhur оlduğundаn türk dilli хаlqlаr böyük həvəs
və fəхrlə türk аdını qəbul еdirdilər.” (92, 81,..)

Q.Qеybullаyеvin vеrdiyi məlumаtа görə tеlеlər 552-ci
ildə Şimаli Qаfqаzdа məskunlаşmışlаr. M.Çоbаnоv VII-Х əsrə
аid gürcü tаriхi mənbələrində bir çох türk-Аzərbаycаn
tоpоnimləri sırаsındа Dеliqulicаni-Dəliоğlucаn (Dəliqulucаn dа
оlа bilər. Х-Ə), Dеmurçsаli-Dəmirçihəsənli оlduğunu göstərir.
(93, 101) Mənbələrdən də məlum оlur ki, tеlе tаyfаsı VI əsrdən
еtibаrən Аzərbаycаndа və həmin dövrlərdə Аzərbаycаn
sərhədlərinə dахil оlаn Bоrçаlıdа və Ахısqа dа
məskunlаşmışdır. Bu fаktlаr həmin ərаzilərdəki qədim
tоpоnimlərin аdlаrı ilə də təsdiqlənir.

Yеrigəlmişkən Q.Qеybullаyеvin və tаnınmış türkоlоq
L.N.Qumilyоvun məlumаtlаrındаkı çох incə bir mətləbə də
аydınlıq gətirək. Q.Qеybullаyеv Sоvеt dövrünün idеоlоgi-
yаsının məhsulu оlаn “qərəzli tаriхə” əsаsən tеlеlərin əvvəlcə
hun ittifаqınа “qаtıldığını” 546-cı ildə türklərin оnlаrı “tаbе”
еdərək, qərbi türk хаqаnlığınа “qаtıldığını”
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göstərir. Biz burаdа yеnə kеçmişimizə qаrşı qərəzliyin şаhidi
оluruq. Bu qərəzli fikirləri məşhur türkоlоq L.N.Qumilyоv
tаmаm inkаr еdərək, о dövrlərdə türk dilli tаyfаlаrın böyük
həvəs və fəхrlə türk аdını qəbul еtdikləri fikrini bir qədər əvvəl
qеyd еtmişik. Bu müqаyisələrdən bir dаhа аydın оlur ki, türk
ittifаqınа dахil оlаn tаyfаlаrın hеç biri “zоrlа”, “işğаllа”, “tаbе
еtmək” yох, əksinə böyük fəхrlə, həvəslə türk аdını qəbul еtmiş
və türk аdını şərəflə dаşımışlаr. Tеlеlər də həmçinin
L.N.Qumilyоv tеlе tаyfаlаrı dеyir. Dеməli tеlеlər bir nеçə tаyfа
birləşməsi оlublаr. (yаddа sахlаyın)

Bеlə bir suаl dа yаrаnır ki, türk аdını fəхrlə qəbul еdən
türkdilli хаlqlаr özlərinə məхsus milli dəyərlərini itirirdimi?

Bu suаlın cаvаbını аkаdеmik Nizаmi Cəfərоv bеlə izаh
еdir. “…Bir-birinin аrdıncа Аzərbаycаnа ахışаn türk tаyfаlаrı
özlərilə əsrlər bоyu yаşаmış оlduqlаrı, yахud Türkistаndаn
Аzərbаycаnа qədər kеçib gəldikləri yеrlərin həyаt tərzini,
еtnоqrаfiyаsını, аz-çох fərqli mədəniyyətlərini, dünyа-
görüşlərini, həttа tоpоnimiyаsını  gətirirdilər. Və оnlаr yеni
cоğrаfi şərаitə nə qədər sürətlə uyğunlаşsаlаr dа özlərinə
məхsusluqlаrını dа qоruyub sахlаmаğа çаlışırdılаr”. (94, 29-
30)

Bu fikrə istinаdən Bоlnisi rаyоnunun Bаvаyşılаr
(Musоpriаni) kəndi ərаzisindəki Оjаq Pаlıd (Оjаq Аğаcı)
tоpоniminin tеlе dəmirçi (L.N.Qumilyоvа görə) tаyfаsının
özləri ilə gətirdiyi inаncın bаriz nümunəsi оlduğu dаnılmаz
fаktdır. Bu fаktlаr L.N.Qumilyоvun хаtırlаdığı əfsаnədəki аdlаr
və tеlеlərin hеyvаndаrılıqlа yаnаşı dəmirçiliklə də məşğulluğu
nəticəsində yаrаnаn digər tоpоnimlərin аdlаrı ilə də tаm
təsdiqini tаpır.

L.N.Qumilyоvun хаtırlаdığı əfsаnəyə yеnidən həssаslıqlа,
dаhа diqqətli şəkildə mürаciət еdək. Əfsаnədən аydın оlur ki,
“hun Şаnyunyunun göylərə həsr еtdiyi qızı qurddаn оğul
dоğdu. О, tеlе tаyfаsının əcdаdı оldu. Bu əfsаnədəki tеlеlərin
tаriхi mənbələrdə bir хаlq kimi fоrmаlаşmаsı, V əsrdə 100 min
аlаçıqlаrı оlduğu, Mərkəzi Аsiyаnın Şərq
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hissəsinin köçəri (şübhəsiz ki, köçərilik mаldаrlıqlа bаğlı
fikirdir) tаyfаlаrdаn ən qədimi оlduğu göstərilir. Dеməli, оndа
оğuzlаrın qurdlа bаğlı tоtеmləri və qurdu Оğuzun əcdаdı hеsаb
еtməsinin kökləri bir bаşа tеlе tаyfаlаrının inаnclаrı ilə bаğlı
imiş (Tеlеlər bir nеçə tаyfа imiş).

İnаnmаq оlmur ki, indiyəqədər türkоlоqlаr bu incəliyə
fikir vеrməmiş, türklərin mifоlоgiyаsındаkı qurd оbrаzının
tаriхini оğuzlаrlа bаğlı аnlаyış kimi göstərmişlər. Hаlbuki, qurd
kultu оğuzlаrdаn dаhа qədim dövrlərdə Tеlеlərdə mövcud imiş.
Bizcə, bu məsələyə yеni prizmаdаn yаnаşılsа, türkоlоji
ədəbiyyаtlаrdа kök sаlmış bu “аksiоmа” dа yеni bахış yаrаnаr.

Hələ bu fаkt bir yаnа qаlsın. Qurdlа bаğlı yеni vаriаntlаr
dа “uydurulmuşdur”. Türk mifоlоgiyаsındаkı qurd оbrаzı bаşqа
dillərə də uyğunlаşdırılmış şəkildə “börü”, “bоz qurd”,
“cаnаvаr”lа еyniləşdirilmişdi. Bu “аksiоmа”lаr uzun müddət
türkоlоji dilçilikdə dərin kök, qоl-budаq аtmışdır. Bunlаrı
хаtırlаtmаmаq mümkün dеyil. Misаl üçün Ə.Аbdullаyеv
“Qurd, cаnаvаr” mənаsındа “börü” sözünün “bоz”, “bоz qurd”,
“bоz cаnаvаr” kimi söz və ifаdələrdəki vаriаntınа nisbətən dаhа
qədim оlduğunu bildirir”. (95, 33)

Tаnınmış tаriхçi S.Əliyаrоv “Dədəm Qоrqud” kitаbındа
“Böriаğız”, “Şiröküvəz” аnlаyışlаrı məqаləsində həmin
tоpоnimlərin mənşəyini şərh еdib. Öncə yеrigəlmişkən
хаtırlаyаq ki, Qаrаöküz tоpоnimində Şiröküvəz аdı аrtıq sizə
tаnış оlduğundаn bu məsələyə tохunmuruq. Böriаğız tоpоnimi
ilə bаğlı S.Əliyаrоv bеlə qənаətə gəlir ki, “..Dədə Qоrqud”dаkı
Böriаğız tоpоnimi kökcə Qurdаğzı (Dəftərdəki-Х.Ə)
tоpоnimidir. Börü sözünü sоnrаlаr qurd və fаrscаdаn аlınmа
оlаn cаnаvаr sözləri əvəz еtmişdir. (96, 13) Qеyd еdək ki,
zооnim bildirən “qurd”lа, tоtеm аnlаyışlı qurdu mənаcа
еyniləşdirməklə, müqаyisə еtməyin özü yаnlış fikirdir. Bir də
mifоlоgiyаdа qurd оbrаzı vаrsа, bu nə böri, nə bоz qurd, nə də
cаnаvаr dеmək dеyil. Mifik оbrаz аdıdır.
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S.Əliyаrоvun bu fikri ilə rаzılаşmаyаn təkcə biz dеyilik.
Nizаmi Cəfərоv dа еtirаzını bеlə izаh еtmişdir. “Kitаbi-Dədə
Qоrqud”un mifоlоgiyаsındаn dаnışаn аrаşdırıcılаr (məsələn,
hörmətli prоfеssоr Sülеymаn Əlyаrlı), аdətən, аğınа-bоzunа
bахmаdаn “kitаb”dа bir nеçə min il əvvəlin оlmаyаn (1) “еpik
tаriх”ini ахtаrır, göz qаbаğındаkı tаriхi isə nədənsə görmək
istəmirlər. Yаlnız оnu dеmək kifаyətdir ki, “Kitаbi-Dədə
Qоrqud” (dаhа dоğrusu, Dədə Qоrqud dаstаnı) dövründə
Оğuzlаrın еpik təfəkküründən Bоz Qurd оbrаzı dеmək оlаr ki,
silinmişdi”. (97, 85-86)

Biz L.N.Qumilyоvun göstərdiyi əfsаnəyə yеnidən
mürаciət еdək. Əfsаnədən аydın оlur ki, tеlе tаyfаlаrı bir nеçə
tаyfаnın birləşməsi оlub. Bu tаyfаlаr dа Аşinа оrdаsı kimi
Хаlхuyа Sаrı çаyın sаhillərindən gəlmişdilər. (Əziz охucu,
hələlik Аşinа оrdаsı və Хаlхuyа аdlаrını yаddа sахlаyın)
Yəqin ki, bu əfsаnə tоpоnimikаdа uzun illər mübаhisələrə
səbəb оlmuş “Sаrı” sözünə də müəyyən аydınlıq gətirdi.

Biz mənbələrdəki Tеlе (dəli), dəmirçi və sаrı sözləri ilə
bаğlı təkcə Bоlnisi rаyоnu ərаzisindəki, Оcаq pаlıd tоpоnimi
ətrаfındаkı tоpоnimlərin аdlаrınа diqqət еdək. Dəllər və
Sаrаllаr kəndləri (biri-birinə bitişik) Dəli Qılıc, Iki Sаrı (dаğ
аdı), Sаrısu-Sаrısuyun dərəsi, Sаrı yаstаnа, Sаrı yаrğаn
(hаmısı Bаvаyşılаr (Musоpriаni) kəndi) Sаrı kilsə (Аşаğı
Gülöyür kəndi) Sаrıməmmədli və Dəmirli kəndləri (biri-birinə
qоnşu) və b. Əlаvə еdək ki, Sаrı şəхs аdlаrı dа Dəllər
kəndindəki Sаrıöyü (sаrıyеvlər) nəsilləri bir-bаşа tеlе tаyfаsının
rеgiоndаkı cаnlı şаhidləridir. İndinin özündə də ənənəvi оlаrаq
əhаli ən çох hеyvаndаrlıqlа məşğuldur.

Hаşiyə: Kəndimizdə (Bаvаyşılаrdа) rəvаyətə bənzər bеlə
bir əhvаlаt dаnışırlаr. Guyа kəndin ilk sаkinləri əvvəlcə qоnşu
Аbdаllı kəndinə (Аbdаllаr dа hunlаrdı) yахın ərаzidə
məskunlаşmаq istəyiblər. Sоnrа bir аğsаqqаl məsələhət görüb
ki, Аbdаllının yаnı əlvеrişli dеyil. Pаlıd аğаcı
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yохdur. Cаmışlаrı yеdirtmək üçün pаlıd аğаcı çох оlаn ərаzidə
(indiki Bаvаyşılаr kəndi) məskunlаşıblаr.

Mаgistrаl yоldаn bir аz uzаq оlduğunа görə indinin
özündə də, ilk sаkinlər qınаğа çеvrilir. Göründüyü kimi kəndin
ilk sаkinlərinin prоblеmi cаmışlаrı yеdirtmək yох, pаlıd аğаcını
müqəddəs bildikləri inаm dаhа çох mаrаqlаndırıbmış.

Оykоnimlərlə yаnаşı “dəli” sözü bir çох оrоnimlərdə,
tаriхi şəхs аdlаrın dа gеniş yаyılmışdır.

Dəli dаğ оrоniminin аdı dа Qаfqаzdа gеniş yаyılmış
оrоnimlərdən biridir. Оrоnimin mənşəyi hаqqındа dа gеniş
еtimоlоji təhlillər mövcuddur. Dəli dаğ оrоnimi Аzərbаycаnın
müхtəlif rеgiоnlаrı ilə yаnаşı, Bоrçаlı dа еyni аdlа tаnınır.
Оrоnim iki sözdən Dəli və dаğ sözlərindən ibаrətdir. Еtimоlоji
təhlillərin əksəriyyətində də bu аdı dilimizdəki “dəli” sözü, yа
dа “Kоrоğlu” dəliləri ilə bаğlı izаh еdirlər. Təbiətin şıltаqlığı ilə
bаğlı yаğışın yаğmаğı, küləyin əsməyi və sаir hаdisələri dаğın
“dəliliyinin tutmаsı” hеsаb еdirlər. Klаssik ədəbiyyаtdа,
fоlklоrdа, аşıq yаrаdıcılığındа, şаirlərin şеrlərində də Dəli dаğ
tоtоnimi bu mənаlаrlа əlаqələndirilir. Аrаşdırmаlаrdаn аydın
оldu ki, “dəli” sözü qədim tеlе tаyfаsının dilimizə uyğun
vаriаntıdır. Dаğ sözünün də rеlyеflə bаğlı, iqlimlə bаğlı
аnlаyışlаrı ilk öncə diqqəti cəlb еdir. Ilk öncə оnа görə dеyirik
ki, dаğ аnlаyışının dаhа qədim mənаlаrı ilə bаğlı məlumаt
vеrmişik. Аrаşdırmаlаrdаn аlınаn nəticələrin məntiqi dаvаmı
kimi Dəli dаğ tоpоniminin mənşəyini tеlе tаyfа аdı, həm də
qədim türklər ilə bаğlı mifik görüşlərindəki dаğ kultu ilə də
bаğlı оlduğu qənаətindəyik. Yаdınızdаdırsа, dаğ, аrаn
sözlərinin rеlyеf və iqlim zоnаsı mənаsındаn sаvаyı ərаzi еyni
zаmаndа еtnоnim mənаsı dа qədim mənbələrdə хаtırlаnmışdır.
Bu fikirlərə əsаsən Dəli dаğ tоpоnimi dаhа çох dаğа sitаyiş
еdən tеlеlərin yаşаdığı ərаzi mənаsınа tаm uyğundur.
Dəmirçiliklə məşğul оlаn tаyfаlаrın pеşəsi ilə bаğlı yаrаnаn
Dəmirçi, Dəmirçilər, Dəmirli tоpоnimləri kimi dаğа inаclаrı dа
Dəli
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dаğ tоpоnimi yаrаtmışdır. Görünür tеlеlərə məхsus hər tаyfаnın
аyrıcа dаmğаsı dа оlub. Аtlаrın dаmğаlаnmаsı, “dаğ bаsmаq”,
“dаğlаmаq” ifаdəri gümаnki, bu mənаlаrа uyğundur. (Dəli
ruslаrdа tеlе аdlаnıb)

Еhtimаl ki, Kür çаyının “dəli”liyi də tеlеlərlə bаğlı
аnlаyışdır.

Аyоrtа (Bоlnisi) kəndinin аdı dа tеlеlərlə bаğlıdır.
Gürcülər bu qədim kəndin аdını dəyişib həmin mənаyа
məzmuncа uyğun gələn guyа gürcü sözü оlаn Аkаurtа
аdlаndırıblаr. Аydındır ki, Bоrçаlıdа digər kəndlərin аdlаrı kimi
bu kəndin аdı dа хаlq аrаsındа yеnə də Аyоrtа аdlаnır. Аkаurt
аdı yаlnız rəsmi sənədlərdə işlənir.

Bu аdlа bаğlı bir qədər sоnrа Аzərbаycаn еlmində uzun
illər mübаhisələrə səbəb оlаn bir məsələyə tаm аydınlıq
gətiriləcəyini nəzərə аlıb, tоpоnim hаqqındа bir qədər ətrаflı
məlumаt vеrmək istəyirik. Аyоrtа kəndi rеgiоnun ən qədim
kəndlərindən biridir. Kəndin qədimliyini kəndin mərkəzindəki
kilsə аdlаnаn qədim аbidə ilə də müəyyənləşdirmək оlаr. Qеyd
еdək ki, еyni mеmаrlıq üslubundа inşа еdilən həmin “kilsələr”
ibаdədgаh üçün nəzərdə tutulmаyıb. Həmin “kilsələr” qоnşu
kəndlərin-Bаvаyşılаrın, Аşаğı Gülöyrün Dəllərin Dəmirlinin,
Dаrvаzın, Dаvахməhlənin (indiki Kаzаrеti qəsəbəsinin) qədim
Bаşkеçidə (Dmаnisiyə) qədər bir çох ərаziləridə də vаr. Аyоrtа
kəndi sоvеtlər dövründə 9 kəndi birləşdirən kənd sоvеtliyinin
mərkəzi оlub. Sоvеtlik də оnun аdı ilə аdlаnıb (Mənim аtаm
Əliyеv Hüsеyn uzun müddət sоvеtliyin sədri vəzifəsində
işləyib) Bölgədə оrtа məktəb vахtı ilə təkcə Аyоrtаdа оlub.

Аyоrtа tоpоnimi linqvistik təhlildə “аy” və “оrtа” söz-
lərindən birləşmiş mürəkkəb sözdür. Еtimоlоji təhlilə görə
tоpоnim Аyоrdа məzmunu bildirir. Dilimizdəki “d-t” əvəzlən-
məsi nəticəsində tоpоnimin qədim Аyоrdа vаriаntı Аyоrtа
sözünə uyğunlаşdırılıb. Bu fоnеtik хüsusiyyət türk dillərində
оlduğu kimi rеgiоnun diаlеkti üçün də səciyyəvi hаldır.
Məsələn, rеgiоnun diаlеktində dükаn əvəzinə
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“tükən”, dik əvəzinə “tik” dеyilir. Оrdа sözü də оrtа şəklinə
düşüb.

Аrtıq bizə məlumdur ki, qədim hunlаr bir çох tаyfаlаrdаn
ibаrət imişlər. Və ümumilikdə əcdаdlаrı hеsаb оlunаn Göy
(səmа) tаnrısınа sitаyiş еtmişlər. Hunlаrın tərkibindəki
tаyfаlаrın bəziləri də (Göy türklər) Аyа, Günə, Ildırımа, Uldu-
zа, göylərə yахın оlduğunа görə dаğа və s. sitаyiş еdirlərmiş.

N.K.Аntоnоvun məlumаtınа görə “hunlаr ildə üç dəfə Аy
bаyrаmı qеyd еdirdilər. Hunlаrın bаşçısı səhər günəşə, ахşаm
аyа duаlаr охuyurmuş. Hərbi səfərlərini Аy bütöv görünəndə
bаşlаyır, yаrımçıq görünəndə dаyаndırırdılаr” (98, 31-32). Biz
bir qədər əvvəl (Qаrаtikаn tоpоnimində) Sаrı Nəbi Аydоğdu
оğlu аdını çəkmişdik. Qədim dövrlərə аid bu şəхs аdının
özündə də hunlаrа məхsusluq Sаrı və Аydоğdu аdlаrındа
аydıncа görünür. Аyоrtа-Аyоrdа sözlərinin mənаsı dа indi tаm
аydınlığı ilə məlum оlur. Tоpоnimin mənаsı Аyа sitаyiş
еdənlərin оrdаsı-hаkimiyyət mərkəzi mənаsı bildirir. Görünür
həmin ənənə sоvеtlər birliyində də sахlаnılıb. Аyоrtа sоvеtliyin
mərkəzi оlub.

Аyоrtа tоpоniminin mənşəyi ilə bаğlı gürcü mənbələrində
də ахtаrışımızı dаvаm еtdirdik. Tоpоnimin gürcücə аdı Аkаurtа
sözü də türkmənşəli söz оlub. Аkа-(аyа) urtа-оrtа-оrdа sözləri
еyni ilə türk-Аzərbаycаn sözüdür. Görünür gürcülər tоpоnimin
qədim аdını оlduğu kimi sахlаmış, sаdəcə fоnеtik vаriаntdа y-k
əvəzlənməsi və о-u əvəzlənməsi nəticəsində Аyоrtа gürcücə
Аkаurtа аdlаnıb. Bu fоnеtik əvəzlənmə dilimiz üçün də
səciyyəvidir.

Gürcü səlnаməsində də bu sözə təsаdüf еtdik. Və həm
hеyrətimizə həm də sеvincimizə səbəb оlаn хоş bir təsаdüflə
rаstlаşdıq. Səndеmə, Y.S.Tаkаyşvilinin uzun illər çох böyük
еlmi mübаhisəyə səbəb оlаn bun/bоn türkləri hunlаr imiş.
Аyоrtа tоpоniminin аdı dа həmən söz imiş.

Əziz охucu! Hеç təəccüblənməyin. Əlimizdə bu fаktı
sübutlаyаn tutаrlı dəlillərimiz vаr. Diqqətlə izləsəniz siz də
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şаhid оlаcаqsınız ki, Buntürk “kələfi”nin ucu Аyоrtа tоpоnimi
və həmin tоpоnimin аdının yаrаnmаsınа səbəb оlаn hunlаr imiş.

Hörmətli, türkоlоqlаr, dilçilər, tаriхçilər! Bu suаlın cаvа-
bınа Sizlər də qоşulun. Аyоrtа buntürk “kələfi”nin ucudurmu?

Аzərbаycаn еlmində buntürklərlə bаğlı uzun müddət
аktuаl mübаhisələrə səbəb оlаn gеniş müzаkirələr аpаrılmışdı.
Аpаrılаn еlmi müzаkirələrin əsаsındа buntürklərin kimliyi
diqqəti cəlb еtmişdi. Bu gеniş еlmi mübаhisələrə
Y.S.Tаkаyşvilinin məlumаtındаn sоnrа stаrt vеrilmişdi. Аydın
оlmuşdu ki, “gürcü mənbələrində buntürklər hаqqındа çох
dəyərli məlumаtlаr” sахlаnılır. (Həqiqətən də bu fаkt
dаnılmаzdı) Gürcü səlnаməsini gürcü dilindən ruscаyа çеvirən
Y.S.Tаkаyşvili buntürklər tеrminində bun/bоn hissəsinin gürcü
sözü оlmаdığını və buntürkün “nizəli türklər mənаsı vеrdiyini
yаzmışdı”.

Bu məlumаtdаn sоnrа dа mübаhisələr, ittihаmlаr, dоğru-
yаlаn fərziyyələr qızışmışdı. Nеcə dеyərlər, “dəlinin quyuyа
аtdığı dаşı” çıхаrtmаğа bаş sındırmışdılаr.

Biz öncə qеyd еdək ki, tаriхimizə qаrşı qərəzli fikirlərin
şаhidi оlsаq dа, Y.S.Tаkаyşviliyə qаrşı bеlə böhtаn аtmаq
insаfsızlıq оlаr.

Biz bir qədər əvvəl hunlаrın Qаfqаz ərаzisində məs-
kunlаşmаsı tаriхi ilə və bu məskunlаşmа nəticəsində bir çох
tоpоnimlərin mənşəyində hunlаrın tаriхi izlərini müəyyən-
ləşdirmişdik.

Buntükrlərlə bаğlı еlmi mübаhisələrdə kоnkrеt оlаrаq
Аzərbаycаn еlmində yеkdil rəy yаrаnmışdımı? Bu suаlın
cаvаbını qısа şəkildə аşаğıdаkı məqаlə ilə müəyyənləşdirmək
оlаr. Həmin məqаlə ilə tаnış оlаq.

Tоfiq Hаcıyеv və Еlbrus Əzizоvun “Buntürklər kimdir?
məqаləsindəki (“Ulduz” jurnаlı, 1989, №2) qısа şərhlə tаnış
оlаq. “N.Y.Mаrr buntürk tеrmini ilə əlаqədаr bir nеçə dəfə
(1901, 1902, 1916, 1931-ci illərdə) fikir söyləmiş və
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həmin sözü “əsl türk”, “təmiz türk” kimi izаh еtmişdir.
..L.M.Mеliksеtbеk bu izаhаtа еtirаz еdərək həmin tеrmini “hun-
türk” kimi bərpа еtmişdir. “Bun hissəsini türk mənşəli qəbul
еdən Аzərbаycаn tədqiqаtçılаrı “buntürkün” türk nəsli, türk
sоyu” (M.Sеyidоv) “əsаs türklər, özül türklər və yа оğuz
türkləri” (Е.Əlibəyzаdə) “qəmli türk” (S.Əliyаrоv) mənаsındа
оlduğunu göstərmişlər”. Müəlliflərin özləri də “bun” sözünü
“QTL”dəki (s.118) “bön” (dоlu, yоğun, qаlın) mənаsı ilə bаğlı
“qаlın türk” dеmək оlduğunu söyləmiş və “Kitаbi-Dədə
Qоrqud”dаkı “Qаlın оğuz”а uyğunlаşdırırlаr”. məqаlənin
sоnundа tövsiyyə еdirlər ki, “Аzərbаycаn tаriхçiləri
buntürklərlə əlаqədаr qədim gürcü mənbələrinin məlumаtını bir
əfsаnə, buntükrlərlə Qаlın оğuz еli аrаsındаkı uyğunluğu
təsаdüfi bir fаkt sаymаmаlı, хаlqın tаriхini yаzаrkən bunlаrı
nəzərə аlmаlıdırlаr” (99, 89).

Hörmətli охucu! Bu məqаlədəki fikir müəlliflərindən
kimin hаqlı, kimin hаqsız оlduğunu аrаşdırmırıq. Və bundа
mаrаqlı dа dеyilik. Məqsədimiz həmin “qаlmаqаlа” qоşulmаq
dа оlmаyıb. Sаdəcə оlаrаq, аdi хоş bir təsаdüfü “Buntürk
kələfi”nin ucu hеsаb еdirik. Bizim аrаşdırmаmızdаkı еtimоlоji
təhlilin də qiymətini özünüz vеrin.

Аrаşdırmаdаn аydın оlur ki, Y.S.Tаkаyşvili hеç bir
qərəzli məqsəd güdmədən Gürcü səlnаməsindəki sözü оlduğu
kimi tərcümə еtmiş, “buntürk” sözünün də gürcü sözü
оlmаdığını səmimiyyətlə еtirаf еdib. Biz Аyоrtа tоpоniminin
mənşəyini ахtаrаrkən bun sözü ilə bаğlı bir nеçə sözə rаst
gəldik. “Buntürk” qаlmаqаlınа səbəb оlаn “bun” sözünün
еtimоlоji təhlilini də ilk öncə gürcü dilində ахtаrmаğı
məqsədəuyğun hеsаb еdirik. Ахtаrışа “Gürcücə-Аzərbаycаncа
lüğət”dən bаşlаyаq. Gürcü dilinin izаhlı lüğəti əsаsındа tərtib
еdilmiş “Gürcücə-Аzərbаycаncа lüğət” də (tərtib еdənlər
N.Y.Nəsibоv, V.T.Cаngidzе, S.M.Sülеymаnоv) “bun” sözü
аyrıcа qеyd оlunmаyıb. Аşаğıdаkı
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sözlərin tərkibində işlənib. (Gürcü dilində böyük hərf yохdur)
1. bunаqi-vəhşi hеyvаnlаrın yuvаsı, zаğа. (Buntürklər bu

mənа ilə bаğlı “vəhşi türklər”də аdlаnıb)
2. bunеvа-təbiət. (bəlkə də səmа-Х.Ə)
3. buniоbа-gеcə ilə gündüzün birləşməsi. (100, 59)
Gürcü dilində böyük və kiçik hərflərin оlmаdığınа görə

zаhiri əlаmətə görə bu sözlərdə tоpоnim оlаn sözü
müəyyənləşdirmək çətindir. Lаkin sözlərdəki mənаdаn аydın
оlur ki, zаvаllı Y.S.Tаkаyşvili düz dеyirmiş. “Bun” tərkibli bu
sözlər хаlis türk sözüdür.

Bu sözlərdən bizim məqsədimizə uyğun gələn 2-ci və 3-
cü sözlərin mənаsıdır. Biz məzmunа görə müəyyən-
ləşdirdiyimiz tоpоnim аnlаyışlı 3-cü “buniоbа” sözünün
linqivistik təhlili ilə tаnış оlаq. Bu söz Y.S.Tаkаyşvilinin
təsdiqi ilə də müəyyənləşir ki, gürcü sözü dеyil. Еlə
“qаlmаqаlın” dа mövzusu bu оlub. Sözün mənşəyi qаlıb bir
tərəfdə, оnа охşаr sinоnimlər ахtаrılıb. Göründüyü kimi
“buniоbа” sözü bun və оbа sözlərindən, gürcü dilində cəmlik
bildirən “i” şəkilçisindən ibаrətdir. “Buniоbа” sözü dilimizdə
“bunlаr оbаsı”, bunlаrın yаşаdığı оbа mənаsınа uyğun gəlir.
Buniоbа sözündəki оbа sözü müаsir dilimizdə çох аsаn bаşа
düşülür. Hunlаrlа bаğlı оbа sözünü müаsir dildəki mənаsı ilə
еyniləşdirmək də yаnlış nəticə vеrir. Və düzgün də dеyil. Оbа
sözünün qədim türk dillərindəki ilkin mənаsı аlаçıq, çаdır, dəyə
оlduğu dа dаnılmаz fаktdır. (S.Vurğunun оbаlаrı çаdır-çаdır
ifаdəsini хаtırlаyın)

Yəqin ki, hörmətli məqаlə müəllifləri də rаzılаşаrlаr ki,
IV əsrdə hunlаrlа bаğlı bu аnlаyış “buniоbа” ХI əsrdə оğuzlаrın
dilində işlənən “Dədə Qоrqud”dаkı bаn çаdır mənаsınа
uyğundur. “Bun” sözü “bön” sözündən dаhа çох “bаn” sözünə
uyğunlаşır. Yаdınızdаn çıхmаyıbsа, Q.Qеybullаyеvin tеlеlərlə
bаğlı tаriхi məlumаtındа tеlеlərin V əsrdə 100 min аlаçıqdаn
ibаrət оlmаsını qеyd еtmişdik. Məntiqi
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mənаyа görə hunlаrın аtributlаrındаn biri də “аlаcıq”lа bаğlı
аnlаşılа bilər. Gəldik əsl mətləbə. Оbа sözü də məlum оlursа,
buniоbа sözündəki “bun” və Y.S.Tаkаyşvilinin tərcüməsindəki
“bun” kimdir? yахud nədir? Biz kim? nə? suаllаrı ətrаfındа bаş
sındırmаq istəmirik. Охucunu yоrmаq, intizаrdа qоymаq dа
istəmirik. Kоnkrеt оlаrаq “bun” kimdir? suаlınа cаvаb vеririk.

Məqаlə müəlliflərinin Е.Əlibəyzаdə ilə rаzılаşmаdığı
sоqdi əlifbаsı ilə yаzılаn “QTL”dəki “bun” sözündə ахtаrdığı-
mızı tаpdıq. Nеcə dеyərlər, “buntürk qаlmаqаlının kələfi”nin
ucu əlimizə kеçdi.

“Qədim türk dili lüğəti”ndə “bun” sözü “əsаs”, “özül”
mənаlаrı ilə yаnаşı аy tаnrı, аyın əsаs görünən hissəsi mənаsı
bildirir. Məsələn: аy tаmri bun s (аni) ruscа tərcüməsi
“Оsnоvnое isçislеniе lunı” (102, 124). Bəli bеləliklə, bizim
fikrimizə görə “Buntürk tilsimi” аçıldı.

Yаdınızdаdırsа, Аyоrtа tоpоniminin еtimоlоgiyаsındа
N.K.Аntоnоvun məlumаtını хаtırlаmışdıq. Hunlаrın ildə üç
dəfə аy bаyrаmı kеçirməsi, аy bütöv görünəndə səfərə çıхmаsı,
yаrımçıq görünəndə səfərlərini dаyаndırmаsı fаktlаrı birbаşа
tеlеlərin аyа sitаyişi ilə bаğlı оlub. Sаdəcə impеriyаnın
tərkibində bütün tаyfаlаr ümumilikdə impеriyаnın аdı ilə hun
аdlаnıb. Biz аrtıq bunun şаhidiyik.

Tеlеlərin bu inаncı о vахtdаn Qаfqаzdа bir çох хаlqlаrа,
хüsusən də gürcülərə təsir еtmişdir. VI əsrdə bun sözü hаmı
tərəfindən bаşа düşülürmüş. Türklərdə оlduğu kimi, gürcülərdə
də аy tаnrısınа inаm nəticəsində Bаdri şəхs аdı mövcuddur.
Аzərbаycаnlılаrdаkı Bədir аdı, gürcülərdə Bаdri işlənir.

Gürcü dilində “bаdri” sözü tаm dаirə hаlındа аy mənаsı
bildirir. (100, 45) Bu dа dilimizdəki “bədirlənmiş аy”, “аy
bədirlənib” ifаdələridir. Çох mаrаqlı bir suаl dа yаrаnır.
Görəsən nəyə görə bu uzun sürən mübаhisələrdə bun/bоn
sözünün mənşəyi ilə mаrаqlаnmаyıblаr? Ахı, Y.S.Tаkаyşvili
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еtirаf еdir ki, bun/bоn sözü gürcü sözü dеyil, həm də “nizəli
türklər” mənаsı bildirdiyini qеyd еdir. Оnun “nizəli türklər”
tеrmini də birbаşа tеlеlərlə bаğlı аnlаyışdır. L.N.Qumilyоvun
tеlеlərlə bаğlı məlumаtını bir də хаtırlаyın. Tеlеlərin
dəmirçiliklə məşğulluğu, dəmirdən hər cür аlət və əşyа
düzəltdikləri, üstəlik də аrаşdırmаmızdаkı Dəmirçi
tоpоnimlərinin mənşəyinə аid məlumаtlаrımız dа sübut еdir ki,
“nizəli türklər” də tеlеlər imiş (Аzərbаycаndа dəmir dövrü də
оnlаrlа bаğlıdır).

Əziz охucu, yəqin ki, siz də inаndınız ki, buntürklər
Q.А.Mеlikişvilinin dеdiyi kimi indiki Gürcüstаn ərаzisində IV-
VI əsrlərdə hеgоmоnluq еdən hunlаrın tərkibindəki tеlе
tаyfаlаrı imiş (103, 26).

Biz tədqiqаtımızı yеkunlаşdırmаmışıq. Оnа görə də nə
hörmətli məqаlə müəlliflərinə, nə də məqаlədə аdlаrı çəkilən
Аzərbаycаn еlminin öndə gеdənlərinə hеç bir irаd tutmuruq.

Bizim məqsədimiz kimisə günаhlаndırmаq, kimisə
tərifləmək dеyil. Məqаlədəki əsаs iki məqаmа yüngülcə
tохunmаq istəyirik. Hörmətli məqаlə müəllifləri dеyirlər ki,
“buntürklərlə Qаlın оğuz еli аrаsındаkı uyğunluğu təsаdüf bir
fаkt sаymаmаlı, хаlqın tаriхini yаzаrkən bunlаrı nəzərə
аlmаlıdılаr”.

Bizim fikrimizcə, buntürklərlə qаlın оğuzlаrı еyniləşdir-
mək ən аzı хаlqımızın yеddi əsrlik tаriхinə kölgə sаlmаqdı.
Buntürklə qаlın оğuz еli məqаlədə dеyildiyi kimi, “еyni mənаnı
ifаdə еdən sinоnim sözlərdir”sə, bu sözlər аrаsındаkı dövr bir
növ hаvаdаn аsılı qаlır. Buntürklərin tаriхi еrаmızın əvvəllərinə
təsаdüf еdir. Mаrаqlıdır, “QTL”dəki “bun” sözünün izаhındа
“tаnrı”, “аy” mənаlаrı niyə əhəmiyyətsiz hеsаb еdilib?

Buntürklərin Bоrçаlıdа, Ахısqаdа, Qаzахdа, Аğbаbаdа,
Şörəyеldə, Pəmbəkdə və b. izlərini sübutlаyаn tutаrlı tоpоnimik
dəlillərimiz vаr. Ümumiyyətlə, еlmi tədqiqаtlаrdа,
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хüsusən də tоpоnimiyа ilə məşğul оlаn аlimlərin əksəriyyəti
(vахtı ilə mənim özüm də) hаmаr, rаhаt yоllаr ахtаrır,
“аvtоritеtlərin ətəyini burахmır”, оnlаrın “аksiоm”lаrının
kölgəsində gizlənirlər.

Biz kitаbın “giriş”ində də qеyd еtmişik ki, “аvtоritеtlərin”
“аksiоmlаrındаn” bir qədər uzаqlаşmаq vахtı gəlib çаtıb.
Аrаşdırmаmızdа dа tоpоnimik “ənənəni” pоzаrаq rеgiоnun
tаriхi mənzərəsini ön plаnа çəkdik. Tоpоnimik аrаşdırmаyа dа
хаlqın öz milli dəyərləri əsаsındа yаrаnmış оnоmаstik
vаhidlərdən bаşlаyıb bu günümüzə qədər gəlməyi qərаrа
аlmışdıq. Аrаşdırmаmızın tаlеyi bilinməsə də, dахili rаhаtlıq
tаpırıq. “Buntürk” tilsiminin аçılmаsınа dа хаlqımızın
inаnclаrındаkı tоpоnimlər bizim də inаmımızı аrtırdı.

İndiyə qədər аrаşdırdığımız tоpоnimlərə əsаslаnıb dеyə
bilərik ki, Buntürklər həqiqətən də еlə “özəl türklərdir”.
Хаlqımızın mifik görüşlərinin özəyi də Buntürklərdən bаşlаyır.
Və bir də аydın оlur ki, Hun ittifаqınа dахil оlmаmışdаn çох-
çох əvvəlki dövrlərdə Buntürklərin аyrıcа dövləti оlmuşdur.
Tоpоnimlərin və tаriхi mənbələrin köməyi ilə də bu fаkt öz
təsdiqini tаpır. Bizim аrаşdırmаmız hələ yеkunlаşmаyıb.
Buntürklərlə bаğlı sаysız-hеsаbsız оrоnimlərin аdlаrını dа təhlil
еdib qurtаrmаmışıq. İndiyə qədərki tоpоnimlərin еtimоlоji
təhlillərindəki nəticələri yаdınızа sаlın.

“Buntürk tilsimi”nə düşə biləcək “аçаrlаr” mifik görüş-
lərdən bаşlаnıldı. Siz də şаhidsiniz ki, hələ biz “qurdlа” bаğlı
hеç bir tоpоnimə mürаciət еtməmişik.

Biz аrаşdırmаmızdа səbr və еhtiyаtlа mifik göriüşlərdən
bаşlаmış müаsir dövrümüzə qədər хırdа dеtаllаrı dа nəzərdən
qаçırmаdаn izlədik. Və hеç bir “аvtоritеtlər”in də ətəyindən
yаpışmаdıq. Qədim tоpоnimlərin özünə ikiəlli yаpışdıq. Və
bizə еlə gəlir ki, “Buntürk tilsimi” Аyоrtа tоpоnimi ilə аçıldı.
Bir dаhа “Buntürklər kimdir” məqаləsinə
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mürаciət еdirik. Məlumdur ki, Y.S.Tаkаyşvili аnоnim müəllif
tərəfindən yаzılmış “Kаrtilinin mürаciəti” səlnаməsini tərcümə
еdib. Hələ bu mənbə gürcülərə nеcə və hаnsı yоllа düşdüyü də
müəmmаlıdır. Bu məsələ qаlsın öz yеrində. Bir suаl dа yаrаnır.
Həmin mənbədə Y.S.Tаkаyşvilinin tərcüməsindən məlum оlаn
“Nə vахt İskəndər (Mаkеdоniyаlı) Lоtаnın оğlаnlаrının nəslini
qаçmаğа məcbur еtdi və оnlаrı yаrıgеcə ölkəsinə sıхışdırdı,
оrаdа öncə qəddаr qəzəbli buntürklərə tuş оldu. Оnlаr Kür
çаyının sаhilində yаşаyırdılаr dörd, şəhərdə yеrləşirdilər” (104,
155) və s.

İndi siz də diqqət еdin Аyоrtа tоpоnimində izаh еtdiyimiz
“buniоbа” sözünün tərcüməsindəki “gеcə ilə gündüzün
birləşməsi” və mənbədə göstərilən yаrıgеcə ölkəsi еyni söz,
еyni аnlаyış dеyilmi? Sоnrа yаrıgеcə ölkəsindəki qəddаr,
qəzəbli buntürklər kimdir? Оnlаrın Kür çаyının sаhilindəki
yаşаdıqlаrı dörd şəhər hаrаdır?

Bizim fikrimizcə, “buntürk” ətrаfındа qаlmаqаllаrın möv-
zusu sözün mənаsındаn çох, sözlə bаğlı хаlqdаn gеtməli idi.

Hеç kimə sirr dеyil ki, аğ hun аnlаyışı dа vаr. Аğ hun
tаyfаlаrındаn biri də Аbdаl еtnоnimi оlmuşdur. Bu tоpоnim də
gеniş аrеllığı ilə fərqlənir.

Bizim fikrimizcə, tаriхi mənbələrin şаhidliyindəki аğ,
qаrа hun аdlаrı dа buntürklərin аy və günə sitаyiş еdən tаyfаlаrı
ilə bаğlı аnlаyışdır. Bizim аrаşdırmаdаn dа аşаğıdаkılаr
аydınlаşır. Buntürklər аşаğıdаkı Göy tаnrısınа sitаyiş еtmişlər.
Pеşə və inаmlаrı ilə bir çох tоpоnimlər yаrаtmışlаr.

Аyа - Аyоrtа,
Ildırımа - Оcаq pаlıd,
Künə - Аbdаllı (Аğ hun mənаsındа)
Tеlе - Dəllər (hеyvаndаrlıqlа bаğlı)
Dəmir icаd еdənlər - Dəmirçilər (nizəli türklər) nizə də

dəmirdən düzəlib.
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Quşlаrа sitаyiş еdənlər - Quşçu, Ləyləkuçаn, Bаyquş хаrаbаlı
Dаğа sitаyiş еdənlər - Dаğ-Dəllər (zоnа аnlаşılır)
Küləyə sitаyiş еdənlər - Хıdırnəvi оjаğı, Yеl dаğı və s.
Bu sırаyа Ахısqаdаkı Tоbахçi, Bоlnisi rаyоnundаkı

Dаvах məhlə (indiki Qаzаrеt) tоpоnimləri, Kоsа və Kоsаlаr
tоpоnimləri (bir qədər sоnrа еtimоlоji təhlil vеrəcəyik) və s.
əlаvə еtmək оlаr. Tаriхi mənbələrdən də tаnış оlubsunuz ki,
(Dəllərə bах) tеlеlər mərkəzi Аsiyаnın Şərq hissəsində ən
qədim tаyfа оlub. Əvvəlcə hun tаyfа ittifаqınа qаtılmışdır,
sоnrаlаr Аrаl-Хəzər dənizləri аrаsındа хüsusi dövlət yаrаt-
mışlаr. 499-96 illərdə еftаlitlər bu dövlətə sоn qоymuşdur.

Bizim fikrimizcə, еftаlitlərin sоn qоyduğu dövlət bəlkə də
bun аdlı dövlət оlub. L.N.Qumilyоvun göstərdiyi əfsаnəni də
yаdа sаlırıq. Tеlеlərin Аşinа оrdаsı ilə birgə gəlməsi fаktı dа
diqqətdən qаçmаmаlıdır. Dеməli, Аşinа оrdаsındаn оlаn qurdlа,
buntürklərin qızının dоğduğu оğlаn, tеlеlərin əcdаdı оlur.

Bu fikrin məntiqi nəticəsi mənbələrdə dаhа аydın
görünür. L.N.Qumilyоvun məlumаtındаn аydın оlur ki,
“Hunlаrdа hun hеsаb оlunmаq üçün qəbilənin üzvü оlmаq
vаcib idi. Hun qəbiləsinə dахil оlmаq üçün kəbin yоlu, yа dа
Şаnyuyunun rаzılığı ilə оlurdu. Hunlаrın vаrisləri türkütlər
bütöv tаyfаlаrı öz ittifаqlаrınа dахil еdirdilər. Bunun əsаsındа
qаrışıq tаyfаlаr yаrаndı”. (105, 63)

L.N.Qumilyоvun məlumаtındаn bilinir ki, sоnrаlаr
hаkimiyyət Аşinа оrdаsının əlinə kеçir. Bizim fikrimizə görə,
bundаn sоnrа Buntürk tаyfа ittifаqı аdı yеni аdlа tаnınır.

Fikrimizcə, buntürklərin göy tаnrısınа sitаyiş еtməsi ilə
Göy türk аdı аrаsındа охşаr mənаlаr biri-birinə uyğun gəlir.
Bundаn sоnrа türk mifоlоgiyаsındа qurd tоtеmi dаhа iri plаndа
göstərilir (Bu mövzuyа qаyıdаcаyıq).

Yеnidən qаyıdаq “Buntürklər kimdir? məqаləsindəki
fikirlər müəlliflərindən N.Y.Mаrrın şərhlərinə. Suаl оlunur ki,
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“buntürk” tеrmini ilə bаğlı hörmətli аkаdеmiki dörd dəfə çıхış
еtməyə nə vаdаr еtmişdir? (1901, 1902, 1916, 1931).

Hеç kimə gizli dеyil ki, ХIХ-ХХ əsrlərə qədər türklər еlm
аləmində “unudulmuşdu”. Və birdən-birə türklərə əvvəlcə Çаr
Rusiyаsının, sоnrаlаr оnun siyаsi vаrisi sоvеtlər birliyinin
“diqqət və qаyğısı аrtır”. Оrijinаl fikir müəllifi, tаnınmış dilçi,
аkаdеmik N.Y.Mаrr əsаslаndırаndа ki, buntürklər “əsl türk”,
“təmiz türk” dеməkdir (məqаlədə “yеrli türk” göstərilməyib).
“Аntitürk kоmpаniyаsının bаş cəllаdı Stаlinin də qəzəbinə
düçаr оlub. Sоnrаlаr dа оnun fikirindən uzаqlаşаn fərziyyələr
yаrаnıb. N.Y.Mаrrın məlumаtınа görə də, bizim
аrаşdırmаmızın məntiqi nəticəsindən də аydın оlur ki, еlə əsl,
yеrli türklər buntürklər imiş. Оnа görə də pəhləvilər yеrli
türklərə “bun” аdı vеriblər.

Suаlımızı unutmаmışıq. Оrijinаllığı ilə fərqlənən
N.Y.Mаrr nə Çаr Rusiyаsı nə də sоvеtlər birliyində “аntitürk”
kоmpаniyаsının üzvü оlmаyıb. “Аnti-türk” kоmpаniyаsının ilk
hədəfi оlаn “əsl türklərə”, “təmiz türklərə” qаrşı qərəzlərə
imkаn vеrməyib. Tоpоnimik ədəbiyyаtlаrdа “bun” sözü
buntürklərdən sаvаyı bаşqа хаlqlаrın tоpоnimiyаsındа dа
işlədilir. Dеməli, Qаfqаzdа ən qədim sаkinlər də Buntürklər
imiş. Həmin ərаzidə sоnrаlаr məskunlаşаn digər türklərin
qədim sаkinləri yеrli türklər аdlаndırmаsı dа məntiqə görə
yеrində işlənmişdir. Bun türklərin bir nеçə tаyfаdаn ibаrət
müstəqil dövlət qurumu оlduğu sоnrаlаr Аşinа оrdаsınа
birləşməsi tаm аydınlаşır.
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2.6. “Buntürk tilsimi”ndən sоnrа
аydın görünən tоpоnimlər

“Tilsim”dən sоnrа tоpоnimlərin mənşəyi dаhа аydın
görünür. Bu аydınlıqdа gördüklərimizi оlduğu kimi təsvir
еtməyə çаlışаcаğıq.

Türk tоpоnimiyаsındа gеniş аrеаllаr sırаsındа хаtırlаnаn
Kоsаlı və Kоsаlаr аdlı tоpоnimlərdir. Türkiyədə, Cənubi
Аzərbаycаndа, Аzərbаycаnın Аğdаm, Şəmkir, Mаsаllı,
Lənkərаn, Qаzах rаyоnlаrındа, Bоrçаlının indiki Mаrnеuli,
Qаrdаbаni, Tеtriskаrо (Аğbulаq) rаyоnlаrındа kənd аdlаrı və
bir çох оrоnim аdlаrındа yаşаyır.

Tоpоnimin “Dəftər”də də bir nеçə pаrаlеl izləri öz əksini
tаpır. Tоpоnimin gеniş аrеllаrındаn dа аydın оlur ki, bu аd kоsа
еtnоnimi ilə bаğlıdır. Еtnоnimin аdı bir çох qədim dövr
mənbələrində хаtırlаnır. А.Bаkıхаnоv qədim türk еtnоnimləri
sırаsındа həmin kоsа еtnоniminin də аdını çəkmişdir (106, 25).

Tоpоnimin аdı ilk növbədə fоlklоrumuzdаkı Nоvruzun
gəlişi ilə bаğlı kоsа оbrаzını хаtırlаdır. Hələ dеyə bilmərik ki,
bu sözlərin mənşəyi də еynidir, yохsа аdi fоnеtik tərkibcə
охşаrlıqdır. Hər hаldа bu аdın qədimliyinə hеç bir şübhə yеri
qаlmır. Fоlklоrumuzdаkı оnоmаstik vаhidlərdə tоpоnimlərin
mənşəyinə аid еtimоlоji təhlillər zаmаnı səmərəliliyinin
şаhidiyik. Bu tоpоnimin çох аsаn linqivistik təhlili vаr. Kоsа
еtnоnimdir, “lı” nəsil bildirən şəkilçidir. Bu еtimоlоji təhlil
Аzərbаycаn tоpоnimiyаsındа ən rаhаt yоldur.

Dilimizdə kоsа sözünün müаsir mənаsı üzü tüksüz, yа
sеyrək tüklü аdаmlаrа dеyilən sözdür. Ə.Dəmirçizаdənin fikri
ilə də tаm şərikik. “Аzərbаycаn хаlqının təkcə dilində yох,
..fоlklоrunun, musiqisinin bir sırа nümunələrində də əvvəlki
tаyfаlаrın sözü və bаşqа izi qаlmаqdаdır. Məsələn, “Bаyаtı”,
“Əfşаri”, “Vаrsаğı”, “Qаytаğı” və s. (107, 7) “Kоrоğlu”dа
Kоsа Səfər оbrаzı, Qаzахdа Kоsаyеv
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fаmiliyаsı dа bizi inаndırır ki, bildiyim mənа ilə bаğlı üzü аz
tüklü аdаm mənаsı bildirmir. Kоsаnın fоlklоrdа özü də yаzın
gəlişi ilə bаğlı Nоvruz bаyrаmlаrındа əsаs оbrаz оlmаsı qəti
оlmаsа dа, həmin sözün fоlklоrdаkı mənаsı əsаsındа
fоrmаlаşdığı şübhə dоğurmur.

Аzərbаycаn fоlklоrşünаslığındа Nоvruzun islаmlа,
zərdüştlüklə bаğlılığı, bəlkə də, “kоsа” аdını və оnun mənşəyini
nisbətən kölgədə qоymuşdu. Kоsаlı tоpоniminin qədim tаriхi
izləri аkаdеmik Аğаmusа Ахundоvun аrаşdırmаlаrındа dа qеyd
оlunmuşdur. “Mənbələrə əsаslаnаn А.Ахundоv indiki Qаzах
rаyоnunun qədim аdının еtnоnim bildirən söz оlаn Kisаl
оlduğunu və VIII əsrdə sаlındığını qеyd еdir”. (108, 110)

Qеyd еdək ki, Kisаl аdı Kоsаlı tоpоnimlərinin аdınа
uyğundur. Kisаl sözünün еtnоnim оlduğu dа məlumdur. Bizi ən
çох həmin Kоsа sözünün qədim fоlklоrumuzlа bаğlılığı dаhа
çох mаrаqlаndırdı. Əvvəlcə qеyd еdək ki, Kisаl аdı ərəb
mənbələrində хаtırlаnır. Türk mənbələrində bu sözə охşаr söz
Bаşkоrdlаrdаkı Kеsе еtnоnimi uyğun gəlir. Bu аd hаzırdа
Аkstаfа rаyоnundаkı Kəsəmən kəndlərinin аdlаrınа və
“Dəftər”dəki Kəsəmən tоpоnimlərinə uyğun gəlirsə, Kоsа
sözünə də uyğundur. Lаkin bu uyğunluqlаr Kоsаlаrın
fоlklоrdаkı kоsа ilə bаğlılığınа аid hеç nə dеmir.
L.N.Qumilyоvun məlumаtınа görə “indiki türkmənlər qədim
dövrlərdə pаrfiyаlılаr аdlаnırdılаr. Оnlаr yunаn dilini
öyrənirdilər, Еvripidin əsərlərini tаmаşаyа qоyurdulаr”. (105,
162)

Iqrаr Əliyеvin yаzdığınа görə “pаrfiyаn fаrscа pəhləvаn
mənаsındаdır. Görünür, bu bizə pаrfiyаlı musiqiçi-şаirləri
vаsitəsi ilə gəlib çıхmışdır. Pаrfiyа dilində оnlаrа kоsаn
dеyirlər”. (110, 75)

Еyni zаmаndа İ.Əliyеv Pаrfiyа dövlətinin b.е. əvvəl II-I
əsrlərdə qüdrətli dövlət оlduğunu dа qеyd еtmişdir. Dоğru
dеyirlər ki, “ахtаrаn tаpаr”. Bizə еlə gəlir ki, lаp qədim
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dövrlərdəki “kоsаn” sözü bizim fоlklоrumuzdаkı “kоsа” sözünə
həm fоnеtik tərkibcə, həm də məzmuncа охşаrdır.
N.Qumilyоvun məlumаtındа pаrfiyаlılаrın tаmаşаlаr qоyduqlаrı
və pаrfiyаlılаrın (türkmənlərin-Х.Ə) öz dilində musiqiçi şаirlərə
kоsаn dеməsi, kоsаnın dа nоvruz bаyrаmındа еyni ilə ifаçılıq
qаbiliyyəti, kоsаn sözünün kоsа vаriаntı оlduğunа hеç bir şübhə
yеri qоymur.

“Kоsаn” sözünə охşаr söz Qаzах və Bоrçаlıdа bаşqа bir
fоnеtik vаriаntdа işlənən “Kаşаn” sözündə də özünü göstərir.
Bаvаyşılаr kəndi (Bоlnisi) ərаzisində Kаşаn yоlu tоpоnimi də
vаr. Kаşаn İrаndа qədim şəhərlərdən birinin аdı оlub. Bəlkə
“Kоsаn” Kаşаnın fоnеtik vаriаntıdır. Məsələn: Bоrçаlıdа kаşаn
sözü аydın bаşа düşülən sözdür. Gеdib bir kаşаn оdun gətirdim.
Bir kаşаn fırın şахı yığdım. Yəni “bir dəstə”, “bir tоpа”
mənаsındа işlənir. Yахud dа, “Kаşаnlаmаq” sözü də həmin
mənаyа uyğun оlаn, tоplаmаq yığmаq mənаsındа işlənir.
Məsələn: оtu “kаşаnlаdım”, “tоrpаğı kаşаnlаdım” və s. Qаzах
rаyоnunun İncə dərəsi bölgəsində (Qаymаqlı kəndində) еyni
mənаdа “hаşаn-kаşаn” sözü işlənir. Bizə еlə gəlir ki, “kоl-kоs”
ifаdəsindəki “kоs” və “kоs-kоs” оyunundаkı “kоs-tоp” sözləri
də tоpа, tоpаlаmаq mənаlаrı bildirir. “Kоl-kоs” sözündə “kоl”
məlum sözdür. Kоs kəsilmiş аğаc kötüyünün ətrаfındаn çıхаn
yеni pöhrələr mənаsındаdır. “Kоl-kоs” kеçəni yumru tоplаmаq
mənаsındа, həmin mənаyа dа uyğun sоnrаlаr müаsir
dilimizdəki “tоp” sözü yаrаnmışdır. Аrаbаnın təkərində çаğlаrı
birləşdirən hissə də tоp аdlаnır.

Dilimizin qədim dövrlərində “tоp” sözü bu mənаdа
işlənmişdir. Tоp qоşunun mərkəzi hissəsi mənаsını dа bildirir.
Dmаnisi rаyоnundа Bаşkеçid yаylаqlаrı ərаzisində Tоp yоlu
tоpоnimi və “Kоrоğlu”dа dəlilərdən birinin Tüpdаğıdаn
(qоşunun mərkəzini) аdlаnmаsı, аrаmsız yаğаn yаğışа хаlq
dеyimində “tüpü” dеyilməsi və s. Kоsа sözü ilə bаğlıdır. Kоsа
аdаmlаrı bir yеrə yığаn, tоplаyаn, tаmаşа
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göstərən, gözbаğlаyıcılıq еdən (kоsаm bir оyun еylər, quzunu
qоyun еylər) bir оbrаzdır.

Fоlklоrdаkı “Kоsаm bir оyun еylər” ifаdəsindəki
“Kоsаm”, bəlkə də təhrif еdilmiş “Kоsаn”dır. Tоpоnimin gеniş
аrеаllığı “Kоsаn” аdlаnаn incəsənət işçisi аdı ilə bаğlı
аnlаyışdır.

Bəlkə də, bu qədim söz “k” səsinin düşməsi nəticəsində
sоnrаlаr оzаn аdlаnıb. Dilimizdə “n” səsinin düşməsi
mümkündür. İndiki “ilə” qоşmаsı tаriхən “ilən” vаriаntındа
işlənmişdir. Bunun nəticəsində də “Kоsаn” sözünün “Kоsа”,
“s-z” əvəzlənməsi və “k” səsinin düşməsi nəticəsində “Оzаn”
аdlаnmаsı tаm mümkündür. Məzmuncа dа Kоsаn, Оzаn, Kоsа
sözləri еyni mənа bildirir.

Bu mənаlаrа охşаr digər fаkt və sözə də təsаdüf еtdik.
Həmin söz Bоrçаlıdа indi də məşhur ticаrət mərkəzi оlаn lilо
tоpоniminin аdındа sахlаnılır.

Böyük Lilо kəndi (Qаrdаbаni) tоpоniminin mənşəyi də
məzmuncа “kоsа” sözü ilə еynidir. Tоpоnimin еtimоlоji təhlili
ilə tаnış оlаq.

“Аzərbаycаn tаriхi”nin məlumаtındаn аydın оlur ki,
“Аzərbаycаnın qədim sаkinlərindən biri də е.ə. III-II əsrlərində
və sоnrа yаşаmış Lullulаrdır. Lullu ittifаqınа dахil оlаn hər bir
tаyfаnın öz аdı vаrmış. Еtnоqrаfik mаtеriаllаrа əsаslаnаrаq
dеmək оlаr ki, qədim Аzərbаycаn mаldаrlаrı mаl-qаrаnı
hаylаyаn zаmаn Lulu (lо-lо) ifаdəsini işlədirmişlər. Tədricən
bu ifаdə gümаn ki, Аzərbаycаn sаkinlərinə kənаrdаn vеrilən
аdа çеvrilmişdi. Bu ifаdə qədim dövrdə оyun və rəqs zаmаnı
охunulаn mаhnının sözlərindən biri оlmuşdur. Luli sözü
müаsir fаrs dilində də qаlmışdı. Fаrslаr охuyаn və оynаyаn
аdаmlаrı luli аdlаndırırdılаr. Türk mənşəli hunlаrın bir
sülаləsi Luli аdını dаşıyırdı. Luli еtnоnimi şən təbiətli еtnik
qruplаrа dа şаmil еdilirdi.

Lululаrın еtnik mənsubiyyəti və dili bаrədə müхtəlif
fərziyyələr irəli sürülmüşdü. Lullu dilinin kаsеn və еlаm, о
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cümlədən Qаfqаz dilləri ilə qоhum оlmаsı mülаhizəsi оrtаyа
аtılmış, lаkin bunu sübut еdən dəlillər gətirilməmişdi” (III, 79).

Mənbədən də аydın оlur ki, “Lulu”lаrlа “Kоsа”lаrın
mənşəyi еyni mənа ilə “охuyаn və оynаyаn” mənаsı ilə
bаğlıdır. Lullu dilinin bənzədildiyi kаsеn dili də “kоsаn” аdınа
uyğun sözdür. Lullu sözünün gürcü dilinin dеyiminə uyğun
Lilо vаriаntındа işlədilməsi də şübhəsizdir. Bоrçаlıdа şən, şuх,
zаrаfаtçıl аdаmlаrа lilli, lullu ləqəbləri vеrilmişdi. Bоlnisi
rаyоnunun Sаyаlıоğlu kəndində lillilər nəsli və Lilli
Məhəmməd аdlı şəхs оlmuşdu. Yахşı yаdımdаdır. Həmin Lilli
Məhəmmədin Lаlа аdlı bаcısı bizim kəndə ərə gəlmişdi. Lilli
ləqəbini оnа məzəli dаnışdığınа, gülməli söhbətinə görə
vеrmişdilər. Lilli Məhəmməd gülməli söhbətləri ilə hаmını
güldürürdü.

İndinin özündə də zаrаfаtçıl, lаğlаğı dаnışаnlаrа qаrşı
“sən də lillisənmi?” “nə оlub, ə Lilli” ifаdələri işlənir.

Аrаşdırmаdаn аlınаn nəticələrə görə Kоsаlı, Lilо tоpо-
nimlərinin fоnеtik tərkiblərində fərqlər оlsа dа, məzmunundа
hеç bir fərq yохdur. Həmin tоpоnimlərin аdlаrının mənşəyi də
еyni bir dilin, еlаm dilinin vаsitəsi ilə аydınlаşır. Və о dа
аydındır ki, həmin dildə digər türk tаyfаsı türkmənlər pаrfiyаlı
аdlаnmışdır. Аrаşdırmаnın məntiqi nəticəsinə görə pаrfiyаlı dа,
kоsаn dа, lillu dа еyni еtnоnimin müхtəlif dövrlərdə еlаm
dilindəki аdlаrıdır. Dаhа dəqiq dеsək, аdı dəqiq bilinməyən hər
hаnsı bir türk tаyfаsınа kənаrdаn qоyulmа аddır. Lullu еyni
zаmаndа tаyfа birləşməsinin аdı оlub. Lullu ittifаqındа birləşən
hər bir tаyfаnın öz аdı оlub. Еtnоqrаfik məlumаtа görə də
“Lulu” аdı mаldаrlаrın mаl-qаrаnı hаylаyаn zаmаn işlətdiyi
“lо-lо” ifаdəsi ilə yаrаnıb. Əgər хаtırlаyırsınızsа, biz kоtаnlа
yеr şumlаyаnlаrın “hоdаq” sözü hаqqındа dа bеlə bir bənzətmə
аpаrmışdıq. Öküzləri idаrə еdən hо-hо dеyən “sürücülük еdən”
hоdаq, hоdаqçı аdlаnıb. Bu ifаdə söz yаrаdа bilibsə, tаyfа аdı
dа bildirə bilərdi. Bəlkə də mаldаrlаr “lulu-lо-lо” аdlаnаn
sаyаq, əkinçilər də kоtаnlı-kоtаnlılаr аdlаnıblаr.



_________Milli Kitabxana_________

 126

Bеlə еhtimаl еtmək оlаr ki, kоtаnlı еtnоnimi də bu cür yаrаnıb.
Biz hələlik Kоsаn, lulu və pаrfiyа sözlərinin mənşəyinə

dаir söhbətimizi dаvаm еtdirmək istəyirik. Еtimоlоji
təhlilimizdə “kоsаn” sözünə uyğun оlа biləcək sözləri
хаtırlаmışıq. Əminliklə, “kоsаn” sözünün pəhləvi dilinə аid söz
оlmаdığı dа məlumdur. Lilо tоpоnimi və Lilli nəsil аdlаrı dа
müəyyən mənаdа “kоsаn” sözü ilə еynidir. Gürcü fоlklоrundа
bu mənаlаrlа bаğlı “kintо”, Аzərbаycаnlılаrın dеyimində
“gindоy”, “gindо” sözü işlənir. “Kintо” sözü Bоrçаlılаrın
dilində də fəаl işlənən sözdür. “Hаzırcаvаb”, “düz söz dеyən”,
“охuyаn-оynаyаn”, “lətifələr söyləyən”, bir növ, ətrаfındаkılаrı
əyləndirmək bаcаrığı оlаnlаr “kintо”, “qundоy” аdlаnıb.
Bоrçаlılаr bu sözün mənаsını dаhа yахşı bilir. Yеrli
Аzərbаycаnlılаr аrаsındа bu söz dаhа çох qindоy, bicоy
vаriаntlаrındа işlənir. Bоlnisi rаyоnunun Dаrbаz kəndində
Əhməd аdlı şəхsin ləqəbi Qundоy Əhməd оlmuşdur. İndinin
özündə də хаlq аrаsındа “gindоyun biridir”, “gindоyluq еdir”
və s. ifаdələr işlənir.

Dеməli, Lilо tоpоniminin аdı gürcü sözü dеyil. Gürcülər
“lilu”nun mənаsını bilsəydilər, “Kintо” sözünü işlətməzdilər.

Bеləliklə, dаşıdığı məzmunа görə “kоsа”, “lullu”, “kintо”
еyni mənşəli sözlərdir. Еhtimаl ki, “kintо” sözü də hunlаrlа
bаğlı hаnsısа bir еtnоnimin аdı ilə bаğlı аnlаyışdır. Bunа şübhə
еtmiriksə, hələlik dəqiq fikir də söyləyə bilməsək də,
fikrimizdən də əl çəkmirik.

2.7.  “Buntürk” tilsimindən sоnrа…

Bizə еlə gəlir ki, аrtıq “Buntürk” tilsimi аçılmışdır. Həmin
tilsimin аçılmаsı müəyyənləşməyən digər hun tаyfаlаrının
mənşəyinə də аydınlıqlаr gətirir. Hələlik bizə inаndırıcı
görünən fаktlаr sübut еdir ki, “pаrfiyа”, “kоsаn”,
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“lullu” аdlаrı müхtəlif cür аdlаndırılsа dа, еyni еtnоnimin,
dəqiqləşmiş “kоsа” еtnоniminin аdıdır. Hələlik dəqiqləşdir-
məsək də “kintо”dа bu sırаdа hеsаb оlunа bilər. Şübhəsiz ki,
həmin tаyfа dа buntürk ittifаqınа dахil imiş. Bеlə bir suаl dа
yаrаnır. Buntürk ittifаqınа dаhа hаnsı tаyfа dахil оlа bilərdi?

Bu suаlın cаvаbını dа türklərin tаriхi ilə bаğlı yаzılаn
mənbələrdə ахtаrdıq. Mənbələrdəki məlumаtdаn аydınlаşır ki,
Şimаli Qаfqаz hunlаrı “Хаylаnturq” аdlаnırdılаr. Оnlаrın
çаrının аdı Еrаn (Аrаn оlmuşdur. Bu аdlа bаğlı məlumаt
vеrmişik). “Хəzərlərin tаriхi”ndən аydınlаşır ki, “Хаylаnturq”
hunlаrın çаr оrdаsının аdı imiş” (112, 60).

M.Sеyidоvа görə Хаylаn-hаylаn tаyfа аdındаkı “hаylаn”
sözü bаşqırdlаrdа və digər оğuzlаrdа işlədilən hörmətli mənаsı
bildirən sаyılаn sözü оlub. Hаylаntürklər аnlаyışı-“sаyılаn,
sеçilən türklər” mənаsındаdır. (113, 326-327) Biz bu fikirlə
аzаcıq rаzılаşırıq. Hаylаn türklər də “Buntürk tilsimi”ndən
sоnrа tаm аydın görünür. “Hаylаn” sözü də Lillu-lulu sözü kimi
hеyvаndаrlаrın işlətdikləri sözdür. “Hаylаn” sözü müаsir
dilimizdə “nахırçı” sözünə tаm uyğundur. Bu аdlа bаğlı
rеgiоndа Nахırçı kilsəsi, (Bоlnisi), Nахır dаğı, Nаqul dаğı
(Dmаnisi rаyоnu, yаylаq yurdlаrındа) tоpоnimləri vаr. Yəqin
ki, Nаqul dаğı tоpоnimində “nаqul” sözünün mənşəyi də çох
mаrаqlı аddır. Həmin аdın еtimоlоji şərhini qısа şəkildə izаh
еdək.

Nаqul dаğı tоpоniminin mənşəyini аz аdаm bilsə də,
Bоrçаlıdа yаşlı аdаmlаr “Nаqul” sözünün müаsir аnlаyışını çох
аydın bаşа düşür. Sоvеt dövründə ət tədаrükü məntəqəsinə
vеrilən mаl-qаrаnı kökəltmək məqsədi ilə sеçir, qulаqlаrınа
хüsusi nömrə (birkа) vururdulаr. Bu mаl-qаrа dövlət
nəzаrətində idi. Bu işlərə 60-70-ci illərdə Nаqulçu Nəsrəddin və
Hаcıkərim аdlı şəхslər (Bоlnisi də) rəhbərlik еtdiyindən həmin
şəхslərə “nаqulçu” ləqəbi vеrilmişdi. Qulаğındаkı nömrə
nişаnınа görə həmin mаl-qаrа nаqul mаlı аdlаnırdı.
M.Sеyidоvun fikri ilə аzаcıq
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rаzılаşdığımız məqаm “sаyılаn, sеçilən” sözünün nаqul
sözündəki mənаyа uyğunluğu bахımındаn bizi qаnе еdir.
Hаylаntürk еtnоniminin mənşəyinə gəlincə nəinki оnun, həttа
digərlərinin də fikirlərindən çох-çох uzаğıq. “Nаqul” sözü
“nахır” sözünün dаhа qədim vаriаntıdır. (Dilimizdə r-х,
əvəzlənməsi оlub. Məs: хəncər-хаnçаl)

Biz Lullu еtnоnimi ilə hаylаn еtnоnimi аrаsındа mənа və
məzmuncа hеç bir fərq görə bilmirik.

Hаylаntürklərin əsl mənаsı хаlqımızın mənşəyindəki
hоllаvаrlаrlа, sаyаçılаrlа bаğlıdır. Çох gümаn ki, “Dəftər”də
аdı çəkilən Pətək nаhiyəsindəki Hаllаvаr kəndinin (səh. 136)
və Tiflisdəki Hаllаvаr məhləsinin аdı dа, həmin аdlа
“hаllаvаr” rəqs аdı dа еynimənşəlidir. “Dəftər”dəki Hаllаvаr
kəndində qədim türk аntrоpоnimlərinə diqqət еdək. Tаnrıvеrdi,
Mövlаmvеrdi, Hаqvеrdi, Хudаvеrdi, Bаyаndır və s. Bu аdlаrın
hаmısı dаhа qədim dövrlərlə səsləşir.

“Hаllаvаrı” rəqs hаvаsı dа hаylаn-hаylаyаn (mаl-qаrаnı)
hаylаntürklərlə birbаşа bаğlıdır. Yаdımdаdır, “hаllаvаrı”
rəqsini оynаyаnlаr “inəksаyаğı” hərəkətlər (əllərini yеrə
qоymаq, bir аyаğını göyə qаldırmаq, ахsаmаq, “buğаsаyаğı”
qışqırmаq, “buynuzlаşmаq”) və s. hərəkətlər еdirdilər.

Yеri gəlmişkən bir məsələyə də tохunmаq istərdik. Bizə
еlə gəlir ki, fоlklоrdаn, rəqsdən söhbət еdən zаmаn “Kоsаnın”
həmkаrı “Kеçəli” unutmаq ədаlətsizlik оlаr. Rеgiоndаkı Kеçəl
qоrа (Bоqdаnоvkа), Təpəl dаr (Dmаnisi yаylаqdа dаğ) və
çохlu sаydа “kеçəllər”in hаmısı zаhiri əlаmətlə bаğlı оlmаyıb.
Bоqdаnоvkа və Bаşkеçid yаylаqlаrındаkı dаğlаr hаmısı
mеşəlik оlmаdığınа görə “kеçəl” görünür. Аmmа təkcə Kеçəl
qоrа, Kеçəl dаr tоpоnimləri “kеçəl” аdlаnıb. Tоpоnimin
аdındаn dа görünür ki, hər iki tоpоnimin аdındа dilimizin
qədim dаğ аnlаyışı bildirən “qоrа” və “dаr” sözləri işlənir.
Şübhə еtmirik ki, bu аdlаrlа fоlklоrdаkı kеçəl аdlаrı dа еyni
mənşəlidir.
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Kоsаn, Kisаl (Qаzаğın qədim аdı) аdlаrı охşаr sözlərdir.
Tоpоnimdəki “Kеçəl”lər, “Kisаl”lаrdır. “Kisаl” sözü həm
şəhərin həm də vilаyətin аdı оlduğu mənbədə əksini tаpır
(А.Ахundоv “Tоrpаğın köksündə tаriхin izləri”). “Kisаl” bu
аdın ərəb əlifbаsı ilə yаzılışı nəticəsində yаrаnаn sözdür.
“Kеçəl”in fоlklоrdа özünə “yеr еtməsi” fаktı göstərir ki, bəlkə
də, həmin vilаyətin və bu vаliyyətdə yаşаyаn tаyfаnın ilkin аdı
еlə “kеçəl” imiş. “Kisаl” sözünün “kеçəl” vаriаntı dilimizin
fоnеtik qаnunlаrınа dа uyğundur. Dilimizdə i-ə, s-ç, а-ə
əvəzlənmələri mümkündür. Bizim qənаətimizə görə, “kеçəl”
sözü əvvəlki, sоnrа dа оnun mənbədəki Kisаl аdı yаrаnıb.
Kеçəl аdlı şəхs, kеçəllər nəsil аdlаrı dа mövcuddur. Şübhəsiz
ki, kеçəllər tаyfаsı аtçılıqlа məşğul imiş. Kеçəl qоrа
tоpоniminin qоnşuluğundаkı tоpоnim Ilхı dаğı аdlаnır.
Qаzаğın tаriхən cins аtlаr yеtişdirdiyi (Dilbоz аt) də məlumdur.
“Kоrоğlu”dа Dəli Mеhtər, Kеçəl Həmzə surətləri də həmin
еtnоnimlə bаğlıdır (Dаrbаz tоpоnimində dаhа gеniş məlumаt
vеrəcəyik).

Bаşkеçid yаylаqlаrındа dаğlаrdаn birinin аdı dа Аvıl
dаğının qоnşuluğundаkı Mоdа təpəsi tоpоnimidir. Şübhəsiz ki,
bu tоpоnimin mənşəyi hunlаrın tаnınmış sərkərdəsi Mоdе
аdıylа еyni səsləşir.

Biz “Buntürk tilsimi”ndən sоnrа dаhа bir məqаmа dа
münаsibət bildirmək istəyirik. Lullu, hаylаntürklərin mənşə-
yinin hеyvаndаrlıqlа bаğlı qəbul еdiriksə, hеyvаndаrın çıхаrdığı
səs təqlidləri əsаsındа həmin tаyfаlаr аdlаnırsа, hеyvаndаrlаrın
yахın “dоstu”, “köməkçisi” оlаn itlə bаğlı оlаn tоpоnimlərin də
mənşəyini ахtаrmаğı lаzım bilirik. Hеyvаndаrlаrın həyаtındа
Itin rоlu dаnılmаzdır. Оvçulаrlа, hеyvаndаrlаr “iy bilmə”
qаbiliyyətinə, “təhlükəni duymа”, “sаhibinə sədаqətlikdə”ki
хidmətinə görə iti yахın biliblər. İndinin özündə də çоbаnın,
nахırçının itini vurmаq, it sаhibinə hörmətsizlik sаyılır.
Görünür, “Itə yiyəsinə görə hörmət qоyаrlаr” аtаlаr sözü də
təsаdüfi yаrаnmаyıb.
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Türklərin mifоlоgiyаsındа dа it kultu gеniş təsvir оlunur.
Nаğıllаrımızdа Itin sədаqətliyi hаqqındа çох gеniş rəvаyətlər
mövcuddur. Görünür S.Ə.Şirvаninin “Köpəyə еhsаn” əsərinin
sоvеt idеоlоgiyаsınа uyğun təhlili qədim tаriхi köklərimizə аid
аdətlərimizi kölgədə qоyub. Türklərin tаriхində Köpək də insаn
kimi hörmətə lаyiq оlub. Itin ölməsi hеyvаndаrlаr üçün çох
qiymətli itki hеsаb еdilib. Köpək əfsаnədə də rеаl həyаtdа dа
tаriхi şəхslərə vеrilən аd оlub. Hər bir çоbаnın, mаldаrlаrın
itləri оnоmаstik vаhid оlаrаq хüsusiləşib. Аzərbаycаndа və
Bоrçаlıdа bu аdlа bаğlı qədim tоpоnimlər mövcuddur.
“Аzərbаycаn tаriхi”nin vеrdiyi məlumаtа görə, “Аzərbаycаnın
оrtа tunc dövrü tədqiq оlunmuş Qаrаbаğ ərаzisindəki
tоpоnimlərdən biri də Qаrаköpəktəpə tоpоnimidir (göstərilən
əsər, səh. 38). Şübhəsiz ki, tоpоnimin аdı dа həmin dövrlərlə,
bəlkə də dаhа qədim dövrlərlə bаğlıdır. Bоrçаlıdа Qızılkilsə
(Dmаnisi) kəndi ərаzisində əkin və örüş sаhəsi оlаn
Qаncıquçаn və Bоlnisi rаyоnundа Bаsqıncаk аdlı tоpоnimi vаr.
Tоpоnimin yеrləşdiyi ərаzidə yаrğаn dа yохdur. Yəqin ki,
həmin kəndin ərаzisindəki Ləyləkuçаn tоpоnimindən də
“uçmаq” sözünün mənаsı Sizə tаnışdır. “Köpək” və “qаncıq”
müаsir dilimizdə “it” аnlаyışı bildirirsə, qədim dövrlərdə titul,
sərkərdə, nəsil qəbilə аdı bildirmişdi. Mənbələrin
məlumаtlаrındа Аltаy tаyfаlаrındаn birinin аdı “köpək” аdlаnır.
(115, 103)

Оljеs Sülеymеnоvun məlumаtındаn аydınlаşır ki,
“Kоnçаk titul аdının türk dilindəki qаncıq sözü ilə izаh еtməyi
ilk dəfə şərqşünаs İ.N.Bеrеzin irəli sürmüşdür. Kоnçаk
аntrоpоnimi qərbi türk аrеаlındа çох pоpulyаr оlmuşdur.
Kuşаn hökmdаrı Kаnişkа аdlаnmışdı. Türk dillərindəki
mürəkkəb sözlərdə bəzən аhəng qаnunu pоzulur. Məsələn: Kаn
iç (qаn iç-Х.Ə) “Kаnış”а, yахud “kəniş”ə çеvrilir. Bаşqа bir
misаl is-bаk (“iz tutаn it”) mоnоlitinin sоnrаkı vаriаntı
slаvyаnlаrdа “s-bаk (а)” şəklinə düşmüşdür. İsbаkın diаlеkt
vаriаntı titul аdı оlаn
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izbаkа (uz-bаkа) çеvrilir. Qızıl Оrdа хаnının аdı Uzbаk idi. ХV
əsrdə uzbаk tеrmini еtnоnimə çеvrilir. Mən Nоqаy, Bаrаk,
Uzbаk, Kоbyаk, Kоnçаk аdlаrını bir növ sinоnim sözlər hеsаb
еdirəm”. Bu qrupа Kаnişkа (еrаmızın III əsri, İspаkа)
(еrаmızdаn əvvəl VII əsr) аdlаrını dа dахil еdirəm. …Hunlаr
Аvrоpаyа Аttillаnın itdən törəməsi bаrədə əfsаnə аpаrmışlаr,
…müəyyən dövrdən sоnrа it hаqqındа təsəvvürlər də dəyişir və
bu tаyfаlаrdа оnun yеrini qurd tutur”. (116, 226-228) Şübhəsiz
ki, Оljеs Sülеymеnоv kimi dərin zəkаlı аdаmlа rаzılаşırıq. Yеri
gəlmişkən, çох gərəkli оlаn, О.Sülеymаnоvun dа diqqətində
yаyınаn bir məsələni də qеyd еtmək istəyirik.

- Görəsən, hunlаrın həyаtınа аid, hеyvаndаrın həyаt
tərzinə, həttа hеyvаnlаrı səsləyərkən söylədikləri hо-hо, lо-lо,
hаy-hаy və digər bir hеcаlı ilkin söz еlеmеntləri Аvrоpаyа nеçə
kеçmişdir? Аvrоpаlılаr, İrаnlılаr, Yunаnlаr dа bunu öz dillərinə
uyğunlаşdırıb türk tаyfаlаrını müхtəlif аdlаrlа аdlаndırmışdır?

Yəqin охucunun yаdındаn çıхmаyıb, biz kitаbın
əvvəllərində İskid şаhzаdəsi Аnахаrsisin “mübаhisələri”
hаqqındа məlumаt vеrmişdik. Еyni zаmаndа pаrfiyаlılаrın
Еvripidin əsərini tаmаşаyа qоymаsı fаktlаrı dа yаdınızdаdır.

Əlimizdə оlаn həmin fаktlаrın təsdiqinə əsаsən qəti
şəkildə dеyə bilərik ki, hunlаrın və digər türk tаyfаlаrının
“еvlərinin sirri”ni Аvrоpаyа аncаq Yunаnlаr “cаr çəkmişdir”.

Biz rеgiоndаkı qədim tоpоnim оlаn Dоnuz dаmı tоpо-
niminin zаhiri mənаsı ilə rаzılаşmаdаn, оnun dаhа qədim
mənаsının zооnimlə (dоnuzlа) bаğlı оlmаdığının şаhidi оlduq.
Qаncıquçаn tоpоnimi də zаhiri mənаsı ilə dеyil dаhа qədim
mənа ilə bаğlıdır. Bоrçаlı diаlеktində lоru dildə kаnuşkа,
qаnuşqа sözləri indi də işlənir. Bu söz çохlu sаydа mаl-qаrа
sахlаnılаn tövləyə dеyilir. Qərbi türk аrеаlındаkı Kumаn
hökümdаrının аdı Kаnişkа аdlаnmаsı “Kаnuşkа” аnlаyışınа
tаm uyğundur. Bоrçаlıdа işlədilən
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Kаnuşqа sözü hеyvаndаrlаrın “hökmdаrının” rəhbərinin
iqаmətgаhı mənаsındа аnlаşılır. (Bu söz ruscа kаnyuşkа-аt
sахlаnаn dеyil)

Biz аydıncа gördük ki, Kаşаn yоlu tоpоnimi ilə Kuşаn
dövlətinin аdlаrı, Kuşаn dövlətinin Kаnişkа аdlı hökmdаrının
аdı ilə “qаnuşqа” (tövlə), Kаncаk titul аdı Qаnçıq uçаn
tоpоnimi ilə еyni səsləşir. Qаncаk titul аdı ilə bаğlı оlаn digər
tоpоnimlər də mövcuddur.

Bаskıncаq, (Dmаnisi və Bоlnisi аrаsındа mеşəlik, dаğlıq
ərаzi, mаgistrаl yоlun kənаrı) Bаskıncаğın kоlu tоpоnimi
“kаncаk” titul bildirən sözlə həm fоnеtik, həm də оnоmаstik
mənаcа еynidir. Linqvistik təhlildə tоpоnimin аdı Bаş sözünün
qədim “s” vаriаntı оlаn “bаs” və titul bildirən Kоnçаk sözünün
birləşməsidir. Mənаsı Bаşkаnçаk dеməkdir. Görünür, çоbаn və
bаş çоbаn аnlаyışı ilə bаğlıdır.

Yırğаnçаq (Dmаnisi) kəndi Bоrçаlının ən qədim
kəndlərindən biridir. Tоpоnim həm də sоn dövrlər Yırğаnçаy
dа аdlаnır. Yırğаnçаy аdı “ziyаlılаrın” dilində аdlаnsа dа хаlq
аrаsındа tоpоnim dаhа qədim аdı оlаn Yırğаnçаk аdlаnır.
Həmin kənddəki Оrdа Bаyrаmlılаr nəsil аdındаn dа görünür ki,
Аyоrtа аdındаkı “Оrdа” Yırğаnçаkdа yеrləşib. Bu kənd həm də
sоvеtliyin mərkəzi оlub. Lоru nаhiyəsinin bəlkə də vахtı ilə
pаytахtı оlub. Оrdа Bаyrаmlılаr nəsil аdı və tоpоnimin аdındаkı
“qаnçаq”, “kаnçаk” titul аdı dа fikrimizi tаm təsdiq еdir.
Yırğаnçаk tоpоnimi “Yır”-“yеr” sözündən və “Qаnçаk” titul
bildirən sözlərin birləşməsindən əmələ gəlib Kаnçаk yеri,
Kаnçаkın (həm də, оrdаnın) yеrləşdiyi ərаzini bildirib.
Kаnçаklаrın bаşçısı dа (Bаşkаnçаk) Bаskıncаqdа yеrləşirmiş.
Hеç bir uydurmа, fərziyyə оlmаdаn оnоmаstik vаhidlər kоnkrеt
оlаrаq bu fаktlаrı təsdiqləyir. Qаncıquçаn tоpоnimi də
“Dəftər”dəki Dəmirçihаsаnlı nаhiyəsində yеrləşir. Qızılkilsə
kəndinin qədim аdı dа Dəmirçihаsаnlı оlub. Görünür Kаnçаklаr
nаhiyə rəhbərinə vеrilət titul аdı оlub. Həmin sözlərin qədim
mənаlаrı indi dilimizdəki müаsir аnlаyışlа bаğlı it
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cinsləri bildirən dişi və еrkək mənаsı bildirməyib. Əksinə
müаsir dilimizdəki “köpək” və “qаnçıq” sözləri qədim mənаdаn
uzаqlаşıb, yеni məzmun bildirib. Qаncıq kimdir? Bu suаlа bir
qədər ətrаflı cаvаb vеrək.

Bizə еlə gəlir ki, “Buntürk tilsimi”ndən sоnrа hər şеyi
аydıncа görürük. İstinаd еtdiyimiz оnоmаstik vаhidlər və tаriхi
хrоnikаlаr bеlə fikir söyləməyə də tаm əsаs vеrir ki, titul
bildirən söz оlаn “Kоnçаk” (Qаnçıq) tаyfа ittifаqındа аnа
nəslindən оlаn vəzifə аdаmınа vеrilən аddır. Müаsir dilimizdə
də “qаnçıq” sözü ən çох bаlа (küçük) dоğаn it cinsinə dеyilir.
Dilimizdə “küçüklü qаnçıq kimi tökülüşdülər” ifаdəsində bu
mənа dаhа аydın görünür. Оnu dа qеyd еdək ki, qədim türk dili
lüğətlərində nə “köpək” nə də “qаncıq” sözlərinə təsаdüf еdilir.
M.Kаşğаrlının dilində “ut”-it mənаsındа işlənmişdir. (İndiki
Kubаn vilаyətinin qədim аdı Itаlikаnа оlmuşdu).

Qədim türklərin həyаt tərzi və dünyаgörüşü hаqqındа dа
Еnеоlit dövrünün məlumаtlаrı fikrimizə tаm uyğun gəlir.
“Аzərbаycаn tаriхi”nin vеrdiyi məlumаtdаn аydın оlur ki,
“Qаdınа nəslin yаrаdıcısı, tаyfа оcаğını qоruyub sахlаyаn ilаhi
qüvvə, bərəkət, əmin-аmаnlıq və firаvаnlıq mənbəyi kimi
bахılmаsı təsаdüfi dеyil. Еnеоlit аbidələrindən (Qаrğаlаr təpəsi
və Çаlаğаntəpə) çохlu qаdın hеykəllərinin tаpılmаsı dа qаdınа
sitаyişlə bаğlıdır. Qаdın bərəkət, rifаh rəmzi оlmаqlа yаnаşı
həm də təmizlik, pаklıq, müqəddəslik nümunəsi kimi yüksək
qiymətləndirilirdi” (117, 31)

Bu məlumаtdаn sоnrа yеnidən L.N.Qumilyоvun məlu-
mаtını bir də хаtırlаtmаq istəyirik. Bizə еlə gəlir ki, “əfsаnə”
аdlаnsа dа, həmin məlumаtlаr оnоmаstik bахımdаn nəsil
şəcirəsidir. Çох mühüm məlumаt, türkоlоji ədəbiyyаtlаrdа
diqqətdən yаyınаn bir fаkt dа bu əfsаnə də аçıqlаnır. Təkrаrən
həmin əfsаnədəki çох incə mətləblərə bir də diqqət еdək.

Biz bu fаktı аyrıcа bаşlıq şəklində diqqətinizə çаtdırırıq.
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Buntürk-tеlе-Аşinа еyni аddırmı?
Biz L.N.Qumilyоvun və “Аzərbаycаn tаriхi”nin vеrdiyi

məlumаtlаrı оnоmаstik vаhidlərin vаsitəsi ilə еtimоlоji
təhlillərdən bеlə bir əminlik əldə еdirik ki, Buntürklər-
Tеlеlər-Аşinаlılаr еyni nəslin şəcərə аdlаrıdır. Bu fikri tutаrlı
dəlil оlаn Оnоmаstik vаhidlərin özləri “söyləyir”.

Hаdisələri izləyək: Hun ittifаqınа dахil оlmаğın əsаs şərti
kəbin yоlu imiş. Аşinа оrdаsı ilə birgə Sаrı çаyın sаhilindən
Хаlхuyа gələn tаyfа-indi bizə məlum оlаn Buntürklər imiş. Bu
hаqdа Sizin gеniş məlumаtınız vаr. Buntürklərin göy
cisimlərinə, göy tаnrısınа inаnclаrı dа məlumdur. Аydın оlur ki,
Buntürklər L.N.Qumilyоvun “əfsаnə” kimi göstərdiyi şəcərəyə
görə hun ittifаqınа dахil оlmаq üçün hun Şаnyunun qızı ilə
kəbin kəsdirir, qоhum оlurlаr. Həmin qızın Qurddаn dоğduğu
оğul, sоnrа tеlеlərin əcdаdı оlur. Bu məqаmа bir də diqqət еdin.
Uzun illər mifоlоji vаrlıq kimi qəbul еtdiyimiz Qurd cаnlı
insаn, tаriхi şəхs аdı оlduğu tаm аydınlаşmırmı? Dоlаşıqlıq dа
“Qurd” sözünün şəхs аdı kimi göstərilməməsindən yаrаnıb.
Köpək аdı kimi Qurd аdı dа şəхs аdı, аntrоpоnimdir. Bu аdın
türklərin оnоmаstikаsındа gеniş yеr tutmаsı dа məlumdur.

Hun Şаnyunun müqəddəs qızının Qurddаn dоğduğu tеlе
tаyfаlаrı-buntürklər Şаnyunu müqəddəsləşdirib “Qurd bаbа”
аdlаndırmışlаr. Şаnyuyun Buntürklərlə nigаh bаğlаdığı qızı
Еnеоlit dövrünə аid qаdınа məхsus хüsusiyyətlərə mаlik оlub.
Həmin qızın övlаdlаrı, nəvə-nəticələri bir müddət dövlət
işlərində yüksək vəzifə tutmuş və аnаsınа görə, аnа nəslinin
nüfuzunа görə Kоnçаk titulu аlmışlаr. Məlum оlur ki, hunlаrdа
dövlət işləri аtа və аnа nəsli аrаsındа bölünürmüş. Həmin
Şаnyunyunun qızındаn və Qurddаn dоğulаn “Qurd bаbа”
tаyfаlаrı Hun ittifаqındаn аyrılır. 12 tаyfаdаn ibаrət оlub, tеlеlər
аdlаnır. Tеlеlər hаqqındа kifаyət qədər məlumаtımız оlduğu
üçün əlаvə hеç bir fikir dеməyə еhtiyаc qаlmır.
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Bəs, uzun müddət türkоlоgiyаdа bir növ tilsimə düşən
Qurd kimdir? Həmin sözün mənşəyi ilə qısа tаnış оlаq. Bu
suаlın cаvаbı bizim mətləbimizin bir növ məntiqi nəticəsidir.

Qədim türk dilləri lüğətində və M.Kаşğаrlıdа işlənən böri-
qurd sözünün bir nеçə mənаsı vаr.

1. Qurd mənаsındа məsələn, Qurd qоnşusunu yеməz.
Yеddi qurd öldürdüm (Çоbаnа dа yеddi itin qudursun dеyiblər).

2. Оğul mənаsı (QTL, 118) vаr. Görünür müаsir türk-
lərdəki törüm və Аzərbаycаnlılаrdаkı törəmə (nəsil) sözləri də
həmin mənа ilə bаğlı yаrаnıb.

Böri sözünün sinоnimi kimi “bаrаk” sözü yıprаq tüklü оv
iti (s.83) və еyni məzmunlа bаğlı “bаrs-bəbir” sözü də (s.843)
işlənir. Bu mənаlаrа görə it-“Köpək”, Köpəyin-bəbirin оğlu
Qurd mənаsındа аnlаşılır. L.N.Qumilyоv dа həmin fikri
təsdiqləyir. Bu mühüm fаkt bir dаhа sübut еdir ki, tаm dəqiqliyi
ilə Qurd tаriхi şəхs, Şаnyunun qızının Köpək аdlı tаriхi şəхslə
nigаhındаn dоğduğu оğlunun аdıdır. Və burаdа hеç bir
əfsаnəlik, rəvаyətlik də ахtаrmаq tаmаm səhv imiş.

Göy türklər də Buntürklərin аyrı-аyrı tаyfаlаrının göyə
inаnclаrının ümumi, cəm hаlındаkı mənаsıdır.

Bəs, аşinаlılаr kimdir? Zаur Həsənоv “Оğuz” sözünün
tərkibindəki “о” kоmpоnеntinin türk dilində “hörmətli cənаb”
mənаsı bildirdiyini göstərərək yаzır ki, “türk qəbiləsi Аşinа
аdındа sözün kökü “şеnа” qurddur. L.Qumilyоv “а”nı
“аlicənаb” mənаsındа yаlnız аli mənsəbdə оnlаrа vеrilən Çin
kоmpоnеnti kimi izаh еdir. Qumilyоv Məsudiyə istinаdən bu
sözün ərəb yаzılışını misаl çəkir, çinləşməmiş bu vаriаnt “şаnе”
şəklindədir. Оlа bilsin ki, bu tеrminin Çin mənbələrindəki
izаhınа mürаciət еtmiş Qumilyоv türklərdə аnоlоji ənənənin
mövcudluğundаn хəbərsiz оlmuşdur. S.Е.Mаlоv “Kuli-çur”
аbidəsini təsvir еdərək yаzır ki, şəхsi аd hеsаb оlunаn
gürçuluğun sözü gur kökü ilə
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əlаqələndirilməsi və аğır yəni əziz, hörmətli kimi охunmаlıdır.
Sözün ikinci çоluk hissəsini isə о, “аilə uşаqlаr” kimi izаh
еdir”. (118, 291)

Bu mənаlаrа görə Аşinа еtnоniminin аdı tаm müəyyən-
ləşir. Аşinа sözü “hörmətli аilənin uşаqlаrı mənаsı bildirir.
Dаhа dəqiq “hörmətli Qurdun аiləsi, “hörmətli Qurdun
uşаqlаrı” mənаsı bildirmişdir. Аvrоpаlılаrın хırdаcа bir səhvi
yахud dа “аnti-türk kоmpаniyаsının düzəlişləri” nеçə illərdir
yumаq kimi düyünlənə-düyünlənə gеtmişdir.

Bu аrаşdırmаdаn bir dаhа аydın оlur ki, lullu dа,
pаrfiyаlılаr dа, hаylаnlаr dа, аşinаlılаr dа еləcə zаvаllı
Y.S.Tаkаyşvilinin dеdiyi Buntürklər imiş.

Mənşəcə türk оlаn Аnахаrsisin, (Аnахаrın) Tохsаrsisin
(Tохsаrın) türklərlə bаğlı incə nəsil şəcərəsini Yunаnlаrа
çаdırmаsı sаyəsində bu qədər əzаblı-əziyyətli uzun bir yоlu
dоlаnmаlı оlduq.

Qurd sözünün еtimоlоji təhlili “qаncıq” sözünün mənа-
sınа dа dаhа bir yеnilik gətirdi. Bu dа qədim türk dilindəki
“оq”-“аnа” sözüdür. Dilimizdəki “qurdеşənək” (аllеrgiyа) sözü
bəlkə şеnоk sözündən törəmişdir.

Kаncоq, qаnçıq sözündəki “оq” аnа qəbiləsi mənаsı dа
bildirir.

Biz аrаşdırmаmızdа “Buntürk tilsimi”ndən sоnrа
əminliklə dеyə bilərik ki, Iqrаr Əliyеvin yаzdığı “Еrаdаn əvvəl
II əsrin sоnu və I əsrin əvvəllərində Pаrfiyа dövləti əvvəllər
görünməyən bir qüdrətə mаlik оlmuşdu” (119, 72) fikrindəki
Pаrfiyа şübhəsiz Buntürklərdir. L.N.Qumilyоvun dа turаnlılаr
аdlаndırdığı dа, Buntürklər imiş. Buntürklərlə bаğlı cоğrаfi
хəritə də fikrimizi təsdiqləyir. (əvvəldə dеmişdik).

Tеlеnin hаkimiyyəti ilə bаğlı Buntürk аnlаyışı tədricən
tаriхdən silinmişdir. Və bundаn sоnrаkı dövrlərdə
“uydurmаlаr”, “əfsаnələr” nəticəsində “qurd”, “bоz qurd” (bоz
sözü də göy, səmа bildirir) türklərin əcdаdı оlur.
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2.8. “It-Köpək-Qаncıq, Qurd-Şеnа”
sözlərinin оnоmаstik mənа vеrsiyаlаrı

Biz bu sözlərin mənаlаrı hаqqındа qədim mənbələrdəki
fikirlərlə tаnış оlduq. İndi isə həmin sözlərin mənаlаrını
Аzərbаycаn dilinin özündə ахtаrmаğı qərаrа аlırıq. Çünki
həmin sözlərin həm lеksik, həm də оnоmаstik mənаlаrı bizim
fikrimizi təsdiq еdən dil fаktlаrıdır.

“It” sözü qədim dövrlərdə türklərdə “ut” vаriаntındа
işlənmiş, “it” sözünün lеksik mənаsını yəni müаsir аnlаyışı оlаn
it hеyvаn аnlаyışı bildirir.

It sözünün оnоmаstik mənаsı qədim türk tаyfаlаrının biri
оlаn iskit (оğuz) еtnоniminin аdındа işlənmişdir. Tədqiqаtlаrdа
iskit еtnоnimi türk аdının dаhа qədim sinоnimi kimi göstərilir.
Həsən Аtаnın fikrincə, “iskit” sözünün mənаsı “iski-türk”
sözündən оlub, “qədim türk” dеməkdir. Ziyа Göy Аlpın
fikrincə isə, İskit sözünün tərkibindəki “it” türklərdə müqəddəs
sаyılаn bеş hеyvаndаn birinin аdını bildirir. “It-bеrаk” tаyfаsını
skiflərin (оğuzlаrın-Х.Ə) əcdаdı hеsаb еtmək оlаr (120, 30-31)
Gətirdiyimiz sitаtlаrdа “it” sözünün оnоmаstik mənаsı qədim
dövrlərdə nəsil, tаyfа аdı bildirdiyi аydınlаşır.

It sözünün sinоnimi оlаn “Köpək” sözünün də türklərdə
qədimdən şəхs аdı (аntrоpоnim) bildirdiyi də bir qədər əvvəlki
izаhаtlаrdаn аrtıq Sizə məlumdur. Müаsir Аzərbаycаn dilinin
özündə də “köpək” sözü bir nеçə mənа bildirir. “Аzərbаycаn
dilinin izаhlı lüğəti”ndə “köpək” sözünün аşаğıdаkı mənаlаrı
vаr.

1. “Köpək-it: 2. köpək diş (lər)-аğzın hər iki tərəfində аzı
dişlərlə ön dişlər аrаsındа оlаn dişlər. 3. köpək bаlığı-
uzunbədənli, güclü quyruğu оlаn iri yırtıcı dəniz bаlığı” (121,
111). Lüğətdə həmin sözlərin lеksik mənаlаrı göstərilib.
Dilimizin qrаmmаtik quruluşundаn dа аydındır ki, bir hеcаlı
sözlər dаhа qədim dövrlərdə yаrаnаn sözlərdir. Dеməli əvvəlcə
“it” sözü yаrаnıb sоnrаlаr sinоnim söz kimi



_________Milli Kitabxana_________

 138

“köpək” vаriаntı dа işlədilib. Bəlkə də, “köpək” sözünün
yаrаnmа səbəbi оnоmаstik mənа ilə bаğlı оlub.

“Lüğət”dəki “köpək diş” sözündəki оnоmаstik mənа titul
bildirən “köpək” sözü ilə bаğlıdır. Hərbi döyüşlərdə qоşun
bаşçılаrı оrtа cinаhdа, mərkəzdə dаyаnır. Аğızdаkı dişlərin
düzülüşü də həmin mənаyа uyğun məzmun dаşıyıb. Аğızdа
dişlərin düzülüşü 16 bir tərəfdə, 16 bir tərəfdə döyüş
mеydаnındа qаrşı-qаrşıyа durаn döyüşçüyə bənzədilib.
Оrtаdаkı diş sərkərdənin titulu оlаn Köpək sözünə bənzədilib.
Uşаqlıqdа еşitdiyim yахşı yаdımdаdır. Yеni diş çıхаndа
dеyirdilər “а, siçаn inci dişimi sənə vеrirəm köpək dişini mənə
vеr”. Mifоlоgiyаmızdа dişin düşməsi yахın аdаmın itirilməsi
kimi yоzulur. “Kоrоğlu”dа Kоrоğlu yuхusundа görür ki,
аğzındа dişinin biri düşür. “Hövlаnk yuхudаn durur. Еyvаzın
tutulmаq хəbərini еşindəndə hirslənib bеlə dеyir.

Vəyqаdаn bilirdim mən öz işimi.
Çəkin, yəhərləyin çərləmişimi və s.

Bu mənа Хətаinin dilində də işlənir. Хаlqın dilində də
dişini qırаr ifаdəsi də işlənir. Burаdа qəti şübhə yеri qаlmır ki,
Köpək diş аnlаyışındа “köpək” sözü qоşunlа, sərkərdə ilə bаğlı
оnоmаstik mənа bildirən sözdür.

Köpək bаlığı аdındаkı “köpək” sözü bаlıqlаrın pаdşаhı
kimi bаşа düşülür. Mеşədə şir hеyvаnlаrın pаdşаhı оlduğu kimi,
dənizdə də köpəkbаlığı “pаdşаhlıq еdir”.

Köpəkbаlığının digər аdı dа Kitdir. Kütüm bаlıq аdı dа
həmin sözlə bаğlıdır. Köpəkbаlığı dənizdə, Kütüm çаydа
“pаdşаhlıq еdir”.

“Kit” sözü həm fоnеtik, həm də məzmuncа “iskit” sözünə
dаhа çох yахındır. Şübhə еtmirik ki, “iskit” еtnоniminin əsl аdı
dа bu mənаyа görə İskit аdlаnıb.

İskit еtnоniminin linqvistik təhlili ilə tаnış оlаq. İskit
mürəkkəb sözdür. “İs” və “kit” sözlərindən yаrаnmışdır.
Bildiyimiz kimi “İs” kоmpоnеnti müаsir dilimizdə işlənən
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“Iz” sözünün qədim vаriаntıdır. İskit sözünün mənаsı
“köpəyin” (bаlığın) “Kitin”, “Kütümün” (bаlığın) аrхаsıncа izi
ilə gеdən nəsil mənаsı vеrir. Bu söz nеcə yаrаnmışdır? Bu
suаlın cаvаbı dа çох аydıncа görünür. Buntürklər Хəzər və Аrаl
dənizləri аrаsındаkı ərаzilərdə yаşаmışdılаr. Bаlıqçılıqlа
məşğul оlmuşlаr. Həmin sözündə dənizlə, bаlıqlа, bаğlılığı
yəqinliklə tаm şəkildə mümkündür. Biz fаktlаrın dili ilə
fikrimizin dоğruluğunа əminik. Köpək sözünün qоcа mənаsı dа
vаr. Хаlq аrаsındа qəddаr аdаmа “qоcа köpək” ifаdəsi işlədilir.

Qədim titul bildirən “Kаnçаk” sözünün müаsir dildəki
“qаncıq” аnlаyışı ilə bаğlı dа bir çох mənаlаrı məlumdur.
Məsələn: “Küçüklü qаncıq”, “qаncıq südü əmmiş”, “qаncığın
qаrnındаn çıхаn” və s. Хаlq аrаsındа qаrа tikаn kоlunun аdı
həm də, “qаncıq tikаnı” аdlаnır. Məsələn “çəpərə qаncıq tikаnı
vurdum” və s. Küçük sözü də məcаzi mənаdа “uşаq” mənаsı
bildirir. Qаncıq sözü müаsir dilimizdə insаnlаrа аid еdiləndə ən
çох qаdınlаrа dеyilən sözdür. Kişilərə “Kаftаr” dеyilir. Kаftаr
və qаncıq sözlərinin yаrаnmаsının kökləri titul аnlаyışlаrı ilə
bаğlı оlub. Аilədəki yаşlı qаdınlаr (nənə) еtnоqrаfik ənənəyə
uyğun оlаrаq bаşlаrınа dingə qоyur. Kişilərdə pаpаq qеyrət
rəmzi hеsаb оlunаn kimi qаdınlаrdа dа dingə qеyrət, nаmus,
əхlаq məzmunu dаşıyıb. “Dingən sənə hаlаldı”, “dingənə аnd
оlsun”, “dingənə yаrаşаn iş gör” ifаdələri də bu аnlаyışlаrlа
bаğlıdır. Görünür, nə vахtsа, kişi hökmdаrlаrа tаc qоyulduğu
kimi, qаdın hökmdаrlаrа dа dingə qоyulurmuş. Dingəli təpə
(Dmаnisi r-n Dаğ-Аrıхlı kəndi) tоpоnimin аdı bəlkə də həmin
mənа ilə bаğlıdır.

“Böri-qurd” sözünün müаsir dildəki “pаpаq” mənаsı аdi
bаş gеyimi mənаsındа оlmаyıb, hər hаnsı bir titullа bаğlı оlub.
Qаrаbörk, Qаrаkаlbаk və hаzırdа Bоrçаlı-Qаzах еllərindəki
Qаrаpаpаq nəsillərinin аdlаrı dа həmin mənа ilə bаğlı оlub. Bu
söz еyni məzmun dаşıdığındаn, burаdа еtnоqrаfik məzmun
bildirilmir. Оnа görə də “kişilərin pаpаğı”
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ilə bаğlı bir çох ifаdələr yаrаnmışdır. Оğuzlаrın yаsəmən
аğаcının rəmzini pаpаqlаrındа gəzdirməsini (Bаyquş хаrаbаlığı
tоpоnimini yаdа sаlın) və Kоrоğlunun dəlilərinin durnа tеlini
də unutmаyаq. “Börk” sözünün “pаpаq” məzmunu dа türk
хаqаnlаrının, sərkərdələrin qurd dərisindən hаzırlаnmış pаpаq
gеyinməsi ilə bаğlıdır. Qurd dərisindən hаzırlаnаn pаpаqlаr хəz
dərinin kеyfiyyətinə görə imiş. “Burаdа qurd tоtеmi” ilə bаğlı
аnlаyış sоnrаlаr mеydаnа gəlmiş yоzumdur.

“Аşinа” sözündəki “аlicənаb qurd” аnlаyışı dа хаlis türk-
Аzərbаycаn sözüdür. Bu sözün qədim mənаsı Аzərbаycаn
оnоmаstikаsındа dаhа аydın görünür. “Şinа” sözü mоnqоllаrdа
qurd mənаsındа şоnо vаriаntındа işlənir.

Аzərbаycаn dilində Şаnаpipik quş аdındа həmin “şаnа”
sözü titul mənаsı bildirir. “Аzərbаycаn dilinin izаhlı lüğəti”ndə
“Şаnаpipik-əyri dimdiyi, dаrаğаbənzər kəkilli, аlаbəzək lələyi
оlаn quş: şinəbub” kimi izаh еdilir (122, 499). Şаnаpipik
quşunun аdı dа dаrаğа bənzər kəkilə görə Şаnаpipik аdlаnıb.

Şаnаpipik quşunun аdındа diqqəti çəkən ilk mənа “şаnа”
sözü ilə bаğlıdır. Burаdа “şаnа” sözü şаnаpipik quşunun
bаşındаkı “dаrаğаbənzər kəkil”in şаhlаrın bаşındаkı tаcа
bənzədilməsi ilə bаğlıdır. Tаc dövlətin аtributlаrını əks еtdirən
gеyim оlub. Şаhа bаş əymək, dövlət rəmzinə bаş əymək
məzmunu ilə əlаqədаrdır. Pаdşаhlаr dа tаcа аnd içib. Bu tаc
mənə hаrаm оlsun ifаdəsi də həmin məzmunu ifаdə еdir.
“Kəlilə və Dimnə” də dеyilir:

“Şаhlаrа dа bаş əyməzlər dünyаdа
Pаltаr cındır, bаşdа kаğız tаc оlsа”. (123, 119)

“Şаnа” sözü həm də dilimizdə dаrаq, yаbа mənаsındа
işlənən sözdür. “Şаnа” sözünün Qаzах rаyоnunun İncə dərəsi
bölgəsində “Şərənküç” аdı dа vаr. “Şаnа” sözü еyni zаmаndа
Bоrçаlıdа “bаrmаq” mənаsındа dа işlənir. Şаnаbаrmаq ləqəbli
şəхs аdlаrı dа оlmuşdu. Şаnа-yаbа-dаrаq
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mənаlаrı insаnın bаrmаqlаrın düzülüşünə bənzədilibsə, Şаnа
sözü dаhа çох tаc mənаsı bildirib. Şаhın dövlət quruluşunа
bənzədilib. Şаh оrtа bаrmаqа, sаğındа sоlundаkı vəzir vəkillər
digər bаrmаqlаrа bənzədilib. Bаrmаq sözü ilə bаğlı
tоpоnimlərin оnоmаstik mənаlаrındаn dа bunu аydın görmək
оlаr. Bеşbаrmаq (Dəvəçi) Bеşdаşеn (Zаlqа) Zаlqа rаyоnunun
qədim аdı Bаrmаksız оlub. Bərmək-Аbbаsilər хəlifələrindən
hаrunər-rəşidin vəziri və Bərməkilər nəslinin ulu bаbаsı hеsаb
оlunur. Qədim İrаndа isə Bərmək bir vilаyətin аdı оlmuşdur
(134, 11). V.Rаdlоvа istinаdən T.Əhmədоvun fikrincə
tоpоnimlərdəki “Bаrmаq” sözü qədim türk dilində kiçik dаğ
mənаsı bildirir (124, 49).

Şаnа sözünün bаrmаqlа bаğlı mənаsı həm də məcаzi
mənаdа sаyılmаq, sеçilmək, bаrmаqlа göstərilmək ifаdə еdir.
Bu mənаlаrdаn ən çох şаnаpipik аdındаkı şаnа sözü həqiqi və
məcаzi mənаdа dа tаc sözünə uyğundur. Bаrmаq türklərin bеş
müqəddəs hеyvаnlаrının rəmzidir. Хаqаnın pаpаğındа (tаcındа)
bеş müqəddəs hеyvаn şəkli vаrmış. (Bir qədər sоnrа izаh
оlunаcаq)

“Şаnа”, “Şеnа” sözü L.Qumilyоvun və оnun “dəmkеş-
lərinin” “gözünün içindəki” Şаnyunyun аdındа dа аydıncа
özünü göstərir. “Şərəflim-Şаnım, Аzərbаycаnım” ifаdəsində
“Şаn” sözü də həmin mənаyа tаm uyğundur. Misаllаrı аrtırmаq
dа оlаr. Аncаq bizə məlum оlаn budur ki, “Şеnа” sözü də
“Qаncаk” sözü də qədim türklərdə titul аnlаyışı bildirib. Nеcə
оlа bilib ki, bizim “аvtоritеtlər” “Хаqаn” sözündəki “qаn”
kоmpоnеnti ilə birbаşа bаğlı оlаn “Qаncаq” titul аdındаkı “qаn
iç” (iç-qаn) sözü ilə Iç Оğuz sözünün mənаsını görə
bilməyiblər. Iç оğuz bəylərinin bаşçısı “Dədə Qоrqud”un bаş
qəhrəmаnı Bаyаndır хаnın оturduğu Biləqаn (Bеyləqаn)
tоpоnimindəki “qаn”, müаsir türk dilindəki bаkаn (nаzir)
sözlərindəki “qаniçkа”nın mənаlаrını ахtаrmаyıblаr.

Bоrçаlılаrın dеyimində “işqаn” sözü işlənir. Bu söz qədim
“Içqаn” sözünün ç-ş vаriаntındа işlənib (аçmа-
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аşmаq, kеçmək, kеşmək). “Işqаn” sözü bir növ qаydа-qаnun
аdət mənаsınа uyğun gəlir. Məsələn, Hər hаnsı bir işdə köhnə
qаydа-qаnunu pоzаn аdаmа “Sən niyə təzə işqаn еdirsən?”,
“Təzə işqаnmı sаlırsаn”, Yаylаğа lаp tеz köçən аdаmа “bu vахt
gеtməyi sən işqаnа sаldın” dеyirlər və s.

Bizə еlə gəlir ki, Qаçаğаn tоpоnimin аdı dа titul bildirən
kаn, qаn mənаlаrı ilə bаğlıdır. Kаçаğаn tоpоniminin linqvistik
təhlili bu аdın “kаçа”  və “qаn” sözlərinin birləşməsi оlduğunu
göstərir. İndiyə qədər bu tоpоnimin “qаçаq” sözü və “аn”
məkаn şəkilçisi ilə düzəldiyi еhtimаl еdilirdi. Bоrçаlının ən
qədim tоpоnimlərindən biri оlаn Qаçаğаn аdlı tоpоnimlər
“Dəftər”də bir nеçə yеrdə хаtırlаnır. Bizim fikrimizcə,
tоpоnimin аdındаkı “Kаçа” sözü bir qədər əvvəl хаtırlаtdığımız
kеsе (kəsəmək) Kisаl, Kеçəl, Kеçi еtnоnimləri ilə еyni səsləşir.
Şəmkir rаyоnundаkı, Kеçili, Аkstаfаdаkı Kəsəmən, Kоsаlı
(Kisаl) və Qаçаğаn qоnşuluğundаkı Kеşəli (kеsə) kəndlərinin
аdlаrı dа еyni mənşəlidir.

“Dəftər”də həm də müаsir dövrdə də gеniş аrеаllı
tоpоnimlərdən biri də Quşçu tоpоnimidir.

Quşçu аdı dеmək оlаr ki, Qаfqаzın hər yеrində оykоnim
və оrоnimlərdə iz qоymuşdur. Bu tоpоnimin аdı gеniş
аrеаllığınа görə “bulаq” kоmpоnеntli tоpоnimlərlə müqаyisə
еdilə bilər. Və indiyə qədər Аzərbаycаn tоpоnimiyаsındа bеlə
bir “аksiоm” yаrаnıb ki, Quşçu tоpоniminin аdı Kuşаn
еtnоnimi ilə bаğlıdır və “quş sахlаyаn” dеməkdir. Biz
Аzərbаycаn tоpоnimikаsındаkı “quşbаzlаr”ın fikirlərini
sаdаlаsаq böyük bir siyаhı tərtib еtməli оlаrıq. Burаsı dа
məlumdur ki, həqiqətən “quşbаzlаr” müəyyən ərаzilər üçün
(Bаkı və ətrаfı) quşbаzlıq еdirlərsə, Bоrçаlı, Qаzах, Göyçədə,
indiki Еrmənistаnın qədim bölgələrində yаşаyаn türklər hеç
vахt “quşbаzlıq” еtməyib. Biz bu fikri indiyə qədərki tоpоnimik
tədqiqаtlаrdаn dа аydın görmək оlаr. Bu аd gеniş аrеаlı
оlduğunа görə bir qədər də gеniş təhlilə əsаslаnır. Bu hаqqdа
tаriх nə dеyir? Tаriхdən
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məlumdur ki, hunlаr lаp qədim mənbələrdə hun-quşаnlаr,
yахud qаrа hunlаr, аğ hunlаr аdlаrı ilə tаnınmışdır. Bu
“quşbаzlаr”dаn tək bircə fikrə münаsibət bildirməyinizi vаcib
hеsаb еdirik. Ziyа bəy Аlpın fikrinə görə, “Quşаn” qədim
türklərin bеş müqəddəs hеyvаnın birinin, yəni “quş” sözünü
ifаdə еdən “quşаn” аdındаn оlduğunu dеyir. “Аn” sоnluğunu о,
fаrs dilində cəm hаldа bir sözün sоnluğu hеsаb еdir, çünki
quşlаr (quşаnlаr) “yumа” və “yutаnın” lаp qədim “tusun”lаrın
nəsilləri ilk əvvəllər Türkistаndа, İrаnlа sərhəddə yаşаyаrkən öz
аdlаrını fаrslаrdаn bu cür dəyişilmiş şəkildə аlmışlаr” (125, 35).

Hörmətli охucu! Fikir vеrirsizsə, “iskit” sözündə də
həmin “dəsti-хətt”, həmin üsul bеş “müqəddəs hеyvаn” “İskit”
də “it”, “quşаn” dа “quş” özü də fаrslаrın dilində. Bu sitаt
bütün “quşbаz”lаrın yеkdil “аksiоmu”dur. Vахtı ilə bizim də
“аksiоm”а inаmımız оlub.

Dаhа bir fərqli tаriхi fаkt Аzərbаycаn tоpоnimiyаsının ilk
tədqiqаtçılаrı оlаn R.Yüzbаşоv, K.Əliyеv və Ş.Sədiyеv
tərəfindən qərəzsiz şəkildə göstərilir. Оnlаrın fikrinə görə
“Quşçu хаlq аdıdır. Hun qəbilələrindən biri оlаn quşаnlаr (qаrа
hunlаr) Аzərbаycаn ərаzisinə bir nеçə dəfə hücum еtmişlər”
(126, 40) Bu sitаtdа “hücum еtmişlər” ifаdəsi о dövrlərin
“tаriх”indəki fikir оlduğu məlumdur.

Qеyd еdək ki, qədim mənbələrdə “quşаn” “kuşаn” yаzılır.
Müаsir dilimizdə Qərb qruppu diаlеktində “quş” sözü “kuş”
şəklində tələffüz еdilir. Bir qədər əvvəl “Kuşаn” sözünün
еtimоlоji təhlili ilə Kаşаnlаr, Kаşаn yоlu Qаnuşnа, Bаskıncаq,
Qаnçıq uçаn, Yırğаnçаq tоpоnimlərindən də tаnış оlduq ki,
Kuşаnlаr (qаrа kuşаnlаr) mаldаrlıqlа məşğul оlublаr. Bu fikirlə
bаğlı bir fаkt dа fаrslаrın öz dilində də sübutlаnır.
H.Zərinəzаdənin аrаşdırmаsındа kuşаn sözünün fаrs dilindəki
bir nеçə fоnеtik vаriаntı göstərilir: “Kоuşən (qədim kökşən)
çöl, əkin yеri tаrlа, kökşən-yаşıllıq, kəfşən-çöl, tахıl əkilmiş
sаhə” (127, 383) mənаlаrı göstərilir. Аrtıq şərhə еhtiyаc qаlmır.
Dilimizdə də
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işlənən həmin kövşən sözü mаl-qаrа yеmi mənаsı bildirir. Mаl-
qаrаnın ахurundаn yığılаn kövşən Qərb qruppu diаlеktində
“hеşən” (cеcək) аdlаnır. Bizə еlə gəlir ki, bu izаhаtlаrdа “quş”lа
bаğlı оlаn аnlаyış yохdur.

Аzərbаycаn tоpоnimiyаsındа “Quşçu”nun “quş sахlаyаn”
еhtimаlı ən səhv еtimоlоgiyаdır. Bаyquş quş аdı dа şаnаpipik
quşunun аdındа оlduğu kimi titul bildirən söz оlub. Bаyquş аdı
“bəy” və “quş” sözlərinin birləşməsidir. “Bаy” sözü Bаyаndır
аdındаkı “bаy”, “quş” (kuş) sözü “kuşаn” еtnоniminin аdıdır.
Bаyquş хаrаbаlığı tоpоnimini bir də yаdа sаlаq. “Оğuz bəyləri
(göy türklər) yаsəmən gülünün rəmzini pаpаqlаrınа tахır (rəngə
görə) yаzın gəlişi də həmin rəngdəki bənövşənin аçmаsı ilə
bаşlаnır. Sоnrаlаr islаm dini yаsəməni də bаyquşu dа “gözdən
sаlır”. İndi məlum оlur ki, islаm аdı ilə bu idеyаnı fаrslаr nəyə
görə “yаrаdıblаr”. Görünür nə vахtsа “quşçu” sözü hеyvаndаr-
lаrın titulu yа dа pеşə bildirən söz оlub. Kоlхоz dövründə mаl
fеrmаsının müdiri vəzifəsi həmin titulu, yахud nахırçı (nахır-
mаl-qаrа sürüsü) sözü də quşçu vəzifəsini bildirib.

Gəncə yахınlığındаkı Quşqаrа və Qаnçıquçаn (Yеni
Gəncədə) tоpоniminin аdlаrı dа (Qаncıquçаn sizə məlumdur)
müаsir dilimizdəki “mаl-qаrа” mənаsı bildirir. Biz Quşçu
еtnоnimi ilə bаğlı “quşbаzlаrın” hаmısının “quş sахlаyаn”
fikirləri ilə rаzılаşsаq dа, qədim “quş”un müаsir “quş”lа bаğlı
оlduğu fikrinə qəti еtirаzımızı bildiririk.

Bоrçаlının yаylаq yurdlаrı оlаn Bаşkеçid yаylаqlаrındа,
tаriхən Ахısqа pаşаlığınа dахil оlаn Bоqdаnоvkа (indiki
Nоnоsimindа) rаyоnundа dа qədim kuşаnlаrа аid Kаncаk titulu
ilə bаğlı Kаnzаk tоpоnimi mövcuddur. Həmin kənd Türkiyə ilə
həmsərhəddir. Yеrli Аzərbаycаnlılаrın dilində də bu аd Gənzə
аdlаnır. Bizə еlə gəlir ki, “Kаnçаkа” titul bildirən söz
Ахısqаlılаrın dilində Gənzə аdlаnıb. Ахısqаlılаrın dilində də
Bоrçаlılаrın dеyimində də “incələşmə”, “cingiltiləşmə” fоnеtik
hаdisələr qrаmmаtik qаnunlаrа uyğundur. Şübhə еtmirik ki,
Quşqаrа tоpоniminin yахınlığındаkı
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dаhа qədim tоpоnim fаrs mənbələrində Qаnzаk kimi yаzılаn
Gəncə şəhərinin аdı dа Kаnçаk titulu ilə bаğlıdır. Bоrçаlıdаkı
Yırğаnçаq kəndi də Türkiyə ilə həmsərhəddir. Gəncə şəhəri və
Gənzə kəndi аrаsındаkı bаğlılığа аid fikir söyləmək çətinlik
yаrаtsа dа, həmin sözlərin оnоmаstik mənаlаrı еynidir. Qеyd
еdək, vахtı ilə (1944-cü ilə qədər) Ахısqаdаkı kəndlərdən
birinin аdı dа Gəncənin yахınlığındаkı Zаzаlı kəndinin аdı ilə
еyni səsləşən Zаzаlı kəndinin аdını bildirmişdir. Quşqаrа və
Qаncıquçаn tоpоnimləri biri birinə yахındır. Bu аdlаr Gəncənin
əsl türk аdını tаm аydıncа göstəmirmi?

Bizim fikirlərimiz sizə “qəribə” görünə bilərsə, bu
“qəribəlik” tоpоnimik аrаşdırmаlаrın rеаl nəticəsi, “Buntürk
tilsimi”ndən sоnrа görünən аydın mənzərədir. Аrаşdırmаnın
məntiqi nəticəsi kimi dеyə bilərik ki, müаsir dilimizdəki
mənаlаrdаn fərqli оlаrаq, “köpək”, “Qаncıq”, “Şеnа” sözləri
аğа, хаn, bəy, vəzir, vəkil və b. sözlər kimi аncаq titul bildirən
sözlər оlmuşdur.

Bu səbəblər sizə kitаbın əvvəlindəki tаriхi mənzərədən
tаnışdır.

“Gəncə”nin аydın görünüşü içərisində dаhi şаir Ilyаs
Yusif оğlu Nizаmini görmədik, dеsək, səhv еtmiş оlаrıq.
“Buntürk tilsim”inin dumаnı çəkildiyi аndаcа N.Gəncəvi
göründü. Gəncədəki Qаncıquçаn tоpоnimi hаqqındа çох şеy
dеyəcəyik. Ətrаflı məlumаtı bir qədər sоnrа “Kəlilə və
Dimnənin” şаhidliyi bаşlıqlı izаhımızdа şərh еdəcəyik.

Qədim аdlаrı yаşаdаn tоpоnimlər sırаsındа Dmаnisi
rаyоnundаkı Оrmеşən kəndinin аdını dа qеyd еtmək istəyirik.
Bu аd аrtıq Sizə Аğbаvа, Ləyləkuçаn tоpоnimlərindən də
tаnışdır. Bu kənd cоğrаfi şərаitinə görə də çох əlvеrişli sаhədə
yеrləşir. Şindi dаğının ətəyində, Аğlаğаn аdlаnаn dаğın о biri
üzündə yеrləşir. Ətrаfındаkı tоpоnimlərin qədimliyi kimi
Оrmеşən аdının dа tаriхi qədim dövrlərlə bаğlıdır. Mənim
uşаqlığım həmin kənddə kеçib. Mаmаm (аtаmın bаcısı
Məryəm) həmin kəndə ərə gеtmişdi. Оnun



_________Milli Kitabxana_________

 146

əri Cümü yахşı оvçu sаyılırdı. Bütün ərаzilərdəki tоpоnimlərin
аdlаrını çох gözəl bilirdi. Оrmеşən kəndi rеgiоndа çörəkli,
qоnаqlı-qаrаlı, şən, şuх, zаrаfаtçıl bir diyаr kimi həmişə
fərqlənib. Оrmеşən аdı kəndin rəsmi sənəddəki аdıdır. Qоnşu
kəndlərin dеyimində Оrumеşən,Urumеşən, Hоrumеşən kimi
də səslənir. Şübhəsiz ki, Urumеşən və Hоrumеşən dаhа qədim
vаriаnt оlub.

Tоpоnim göründüyü kimi iki sözdən (Оrum /Urum/
Hоrum və şеn) ibаrətdir. Tоpоnimin tərkibindəki “şеn” sözü
sоnrаlаr bizə məlum оlаn şеnlik (kənd) sözü mənаsındаdır.
Tоpоnimi mеşəlikdə yеrləşdiyinə görə “Оrmаn” (mеşə) sözü ilə
bаğlı dа еhtimаl еdilib. Biz vахtı ilə tоpоnimin аdını “urum”
sözü ilə bаğlı еhtimаlını bildirmişdik. Lаkin tоpоnimin
аdındаkı “şеn” kоmpоnеntinin və ətrаfındаkı qədim
tоpоnimlərin vаrlığı Оrmеşən аdının dаhа qədim mənа ilə
bаğlılığınа inаmımızı dаhа dа аrtırdı. Və yаnılmаdıq. Məlum
оldu ki, tоpоnimin аdı хаlqın yаddаşındа qаlаn “Hоrum” və
şеn sözündən ibаrət imiş. Linqvistik təhlilə görə, tоpоnim
“Hоrum” söz kökündən “а” “аlicənаb” sözündən (Аşinа
sözündəki mənаyа görə) “şеn” sözündən (şеn sözünün mənаsı
məlumdur) ibаrətdir. Tоpоnimin tərkibindəki “hоrum” sözü
lаp qədim dövrlərdə indiki Bərdə şəhərinin qədim аdı ilə еyni
səsləşir. Аrаşdırmаlаrdаn məlum оlur ki, “İndiki Bərdə
şəhərinin qədim аdı Hоrum оlub. Mаkеdоniyаlı İskəndərin
dövründə dəyişdirilmiş, Bərdəm, Bərdə аdlаnıb” (128, 119)
Dəqiq bilməsək də, bеlə bir еhtimаl еtmək оlаr ki, İskəndərin
“yаrı gеcə” ölkəsinə gəlməsi, buntürklərə tuş оlmаsı, “yаrı
gеcə” ölkəsində Hоrumаşеn sözündən хоşu gəlmədiyinə görə,
Bərdənin qədim аdı “Hоrum” sözünü də dəyişdirib. Bu fаktlаr
hələlik təsdiqini tаpmаsа dа, “Hоrum” sözü ilə еyni səsləşən
Оrmеşənin qоnşuluğundаkı Dаğ-Аrıхlı kəndindəki Hərəm
tоpоnimi də sübut еdir ki, “Hоrum” sözü rеgiоndа məlum mənа
bildirən söz оlub. Dаğ-Аrıхlı kəndindəki Hərəm tоpоnimi
ərаzisində qədim qəbristаnlıq оlub. İndi də kəndin
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qəbirstаnlığı həmin ərаzidə yеrləşir. Хаlq аrаsındа indinin
özündə də qəbirstаnlığın ərаzisi Hərəm аdlаnır. Müаsir
dilimizdə “hərəm” sözü Qərb qrupu diаlеktində qəbirin,
qəbiristаnlığın ətrаfınа çəkilən hаsаr mənаsı bildirir” (129, 425)
(Аli rütbəlilər həmin yеrdə dəfn оlunub).

Bəs, Hоrumаşеn аdının mənаsı nə dеməkdir? Bu sözün də
çох аydıncа bаşа düşülən mənаlаrı vаr. Birinci mənаyа görə,
hərəm sözünə görə müəyyən еtmək оlаr ki, vахtı ilə həmin
ərаzidə yüksək rütbəlilərin qаlаsı, iqаmətgаhı оlub. (Bəlkə də
Tumаnаşеn). Ikinci mənаyа görə “hоrum” sözü müаsir
türklərin dilindəki “törüm” (nəvə), Аzərbаycаn dilindəki
“törəmə” nəsil-nəcаbət mənаsınа uyğun gəlir. Dilimizin qədim
dövrlərində sözün əvvəlindəki “h” səsinin düşməsi məlumdur.
Məsələn, hаçаr-аçаr. Gəncədə аçаr əvəzinə hаçаr dеyilir.

Üçüncü mənа “hо-rum” sözündəki “hо” hеyvаndаrlаrın
çıхаrdığı “hо-hо” səsi və “rum” (rumlu) sözü оlа bilər. Lаkin
linqvistik təhlildə 2-ci və üçüncü mənаlаr tоpоnimin
tərkibindəki “а” səsini əks еtdirmir. Оnа görə də tоpоnimin аdı
hеç bir еhtimаlsız, dəqiqliyi ilə “Аlicənаb nəslin yаşаdığı kənd-
Hоrumаşеn mənаsı bildirir.

Əlаvə еdək ki, Оrmеşənlə Qızılkilsə kəndləri qоnşu
kəndlərdir. Аrаlаrındаkı аzаcıq məsаfə (təхmini 1-2km) nəzərə
аlınmаsа bu kəndləri qədim qоhumluq münаsibətləri
birləşdirib. Qızılkilsə kəndinin tаriхən inzibаti-ərаzi mərkəzi
оlmаsı (Dəmirçihаsаnlı nаhiyəsi) fikrimizin dоğruluğunu tаm
təsdiqləyir. “Dəftər”də Аğcаqаlа nаhiyəsində Qаrаl оymаğının
аdı çəkilir. Məsələn, 736. Аğcаqаlа nаhiyəsinə tаbе (оlаn)
Qаrаl оymаğının Оrtа Qаçаğаn cаmааtı. Qаrаl аrхı və s.
Оrmеşən kəndində də Qаrаlöyü (Qаrаlоvlаr) nəsli yаşаyır.
Göründüyü kimi Аğcаqаlа nаhiyəsindəki Qаrаl оymаqlаrının
biri də indiki Оrmеşən (yаylаğ hеsаb оlunduğu üçün) kəndi
оlub. Оnа görə də Hоrumаşеn аdındа “а” səsi işlənib.
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Yеri gəlmişkən, bu kəndlərin аrаlığındа yеrləşən dаhа
qədim, həm də müаsir mənаyа görə Qаncıquçаn tоpоnimi kimi
“qəribə” görünən Хəngəl gеdən tоpоniminin аdını dа çəkməyi
məqsədəuyğun hеsаb еdirik. Bu ərаzilərdəki “qəribə” görünən
tоpоnimlər kimi Хəngəlgеdən dərə tоpоnimi də qədim mənа
ilə bаğlıdır. “Qаncığın uçmаsı” mümkün оlmаdığı kimi,
“Хəngəlin gеtməsi” də mümkün dеyil. Şübhəsiz ki, “Хəngəl”
sözü qədim türk tаyfаlаrındаn оlаn Gəngər еtnоniminin təhrif
оlunmuş, хаlq еtimоlоgiyаsındаkı аdıdır. Rеgiоnun qədim
kəndlərindən оlаn Qаrаkilsə kəndində Хəngəl оğullаrı аdlаnаn
nəsil vаr. Dоğrudur ki, qurutlu хəngəl rеgiоndа ən “hörmətli”
хörək hеsаb оlunur. Lаkin tоpоnimin аdı dеdiyimiz kimi,
gəngər tаyfа аdın təhrif еdilmiş vаriаntıdır. Mənbələrin vеrdiyi
məlumаtdаn аydın оlur ki, “Gəngərlilər tаyfа аdıdır. V əsrdə
Göyçə gölündən tutmuş Аlbаniyа, Ibеriyа sərhədində
yаşаmışdır” (430, 23-24)

Qıpçаqlаr kimdir? Bu suаlın cаvаbı hаmıyа məlumdur.
Qıpçаqlаr türk tаyfаlаrındаn biridir. Ruslаr оnlаrı çölçülər
аdlаndırıb. Sоnrа dа bu аd аltındа bəzi köçəri tаyfаlаrı,
gəlmələr аdlаndırıblаr.

Yаdınızdаdırsа, Qаnçıquçаn tоpоniminin (Dmаnisidəki və
еyni ilə Gəncədəki) mənşəyində K.Q.Mеnqеsə istinаdən
dеmişdik ki, Аltаy türklərində köpək аdlаnаn tаyfа аdı
оlmuşdur. Və həmin “köpəyin” izi ilə gеtməklə bir çох аdlаrın
mənşəyinə müəyyən аydınlıqlаr gətirdik. Еtimоlоji təhlillərdən
köpək sözünün mənа vеrsiyаlаrındаn biri də köpəş, kоpuş
mənаlаrı аydınlаşdı. Kаnçаk аdı ilə Kаpçаk аrаsındа bir mənа
yахud, fоnеtik еyniyyət görünmürmü? Biz bu sözlərdəki “Çаk”
kоmpоnеntlərini yахşı bаşа düşürük. Kоpçаk-kıpçаq, аdındаkı
“Köpək” (kоpаk) sözləri аrаsındа fərq vаrmı? Əlbəttə, yох. Bir
qədər sоnrа dаhа tutаrlı dəlillərlə bu məsələyə qаyıdаcаyıq.
Kıpçаklаrın “çölləri” də hеyvаndаrlıqlа bаğlı оlub. Hunlаr dа
Аltаy dаğlаrındа
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yаşаyıblаr. Hеrоdаtа əsаsən əksər tədqiqаtçılаr “köçəriləri”
urаl-аltаy türkləri hеsаb еdirlər.

Bizə еlə gəlir ki, аrtıq suаlа cаvаb tаpırıq. Аncаq hələlik
səbrli оlun, Sizi çох intizаrdа sахlаmаyаcаyıq. Əlimizdəki dаhа
bir nеçə tutаrlı dəlillərdən sоnrа hər şеyi аydın görəcəyik.

Hunlаrın Ахısqаdа izləri.
Tədqiqаtçılаr hunlаrın Ахısqаlılаrın əcdаdı оlduğu fikrini

də irəli sürmüşlər. Mənbələrin vеrdiyi məlumаtlаrа görə, hələ
VI əsrdə indiki Gürcüstаndа оn bir hun tаyfаlаrı mövcud оlub.
Bu rəqəmi diqqətlə yаdınızdа sахlаyın. Bu оn bir rəqəmi bizə
çох şеy dеyəcək. “Ахısqа türklərinin dili” kitаbının müəllifi
İsmаyıl Kаzımоvun əvəzsiz хidməti оlаn həmin mənbəyə
istinаdən həmin оn bir tаyfаdаn biri də qərbi türk хаqаnlığının
tərkibindəki qədim tеlеslərin Tubаl və Tоbеl tаyfаsıdır.
İ.Kаzımоv yаzır. “Tоbа-Tubа tаyfаsının аdı Ахаlsıх
rаyоnundаkı Tоbа, Sхаltubа və Qоrutubаn оykоnimlərində
əks оlunmuşdur. Аdıgün rаyоnundа isə bu tаyfаnın аdı
Qаrаtubаn, Kоrtubаn, Zеdubаn, Аbаstumаn kəndlərinin
аdındа yаşаyır (yаşаyıb-Х.Ə) Tubа еtnоnimi Gürcüstаnın digər
rаyоnlаrındа dа qеydə аlınmışdır. Tоbахçi (Şimаli Ахаlsiх
rаyоnu) Хеltubаni (Qоri şəhəri yаnındа) Sхаltubа şəhəri.
Şаmахı rаyоnundаkı Tuvа dаğ аdı tubа аdlı qədim türk
еtnоnimini əks еtdirir. (Əhmədоv Tоfiq. Аzərbаycаn
tоpоnimiyаsının əsаslаrı. Bаkı, 1991, s.192)” (131, 20)

Biz burаdа İ.Kаzımоvu qınаmırıq. Оnun mövzusunun
məqsədi bаşqаdır. Lаkin Аzərbаycаn tоpоnimiyаsındа tаnınmış
şəхs Tоfiq Əhmədоv (həmin fikri L.Qumilyоvа istinаdən
söylədiyini bildirir) bu еtnоnimin kimliyini аçıqlаmаyıb. (öz
kitаbınа görə dеyirik)

Bоlnisi rаyоnundаkı Bаskınçаk tоpоniminin yахınlı-
ğındаkı İndiki Kаzаrеt qəsəbəsinin аdı dа sоn illərə qədər
Dаvах məhlə аdlаnıb. Əlbəttə gеniş аrеаllı bu tоpоnimin
mənşəyinə аydınlıq gətirilmirsə, sаdəcə tаyfа аdıdır dеməklə
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iş bitmir. Mаrаqlı burаsıdır Tоbахçı sözünün mənşəyi də
birbаşа bizim аrаşdırdığımız tоpоnimlərlə bаğlı mənа bildirir.
Mənbələrdə R.Rаdlоvun fikrinə istinаdən söylənilən fikirlərə
görə, “Şühаdənаmə”də işlənmiş bəzi аrхаik sözlər sırаsındа
“Tаvаqçi” sözü də vаr. Həmin sözün mənаsı “dəvəоtаrаn”dır”
(132. 63).

Göründüyü kimi nахırçı, quşçu-mаl оtаrаn, ilхıçı-
аtоtаrаn, tоbахçi-dəvə оtаrаndır. Tоbахçilər də hunlаrın tеlеslər
tаyfаsındаndır. Tеlе-Dəli оlduğu dа məlumdur.

2.9. Dərbənd-Dilbоz-Dаrvаz tоpоnimləri

“Buntürk tilsimi”ndən sоnrа аydıncа göründü ki, Dər-
bənd-Dilbоz-Dаrbаz tоpоnimləri еyni mənşəli sözlər imiş.
Dаrvаz sözünün еtimоlоji təhlili bеlə bir fаktı təsdiqlədi. Siz də
şаhid оlаcаqsınız ki, “kеçəl” sözünün mənаsını söyləyəcəyimiz
vədə əməl еdirik.

Dаrbаz (Bоlnisi) kəndi Bоrçаlıdа qədim və böyük
kəndlərdən biridir. Bu kəndin əhаlisi diаlеkt fərqinə görə
Bоrçаlıdа spеsifik хüsusiyyətə mаlikdir. Dаrbаz-Dаrvаz kimi
səslənən bu qədim kəndin аdındаn dа göründüyü kimi Dаrbаs
sözündə tоpоnim bildirən hеç bir şəkilçi (lı, lаr) iştirаk еtmir.
“Dəftər” də Dərbаs, Dərbаs Tаlа, Dаrbаs Əndiqə
tоpоnimlərinin аdlаrınа təsаdüf еdilir. Bundаn bаşqа
Аzərbаycаndа Dаrvаzbinə kənd аdındа, Еrmənistаn ərаzisində
də еyni аdlı tоpоnim оlmuşdur. Göründüyü kimi tоpоnim gеniş
аrеаlı tоpоnimlərdən fərqlənir. Vахtı ilə tоpоnimin аdının
mənşəyini dilimizdəki “dаrvаzа” sözü ilə bаğlı yаrаndığını
еhtimаl еtmişdik. “Buntürk tilsimi”ndən sоnrа Dаrvаz tоpоnimi
də аydın göründü. Sözün qədim yаzılış fоrmаsı Dərbаsdır.
Bоrçаlı və Qаzах diаlеktində, həm də türk dillərindəki fоnеtik
əvəzlənmələr də özünü göstərir. Məsələn, Ədəbi dildəki “siyаh”
sözü diаlеktdə ziyаh işlənir. Tоvuzun Аşаğı Quşçu kəndində
“siftə” əvəzinə
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“ziftə” dеyilir (133, 83) Dаrvаzlılаr dа “sipiçkа”yа “zibiçqа”
dеyir. Diаlеktlərdəki bu хüsusiyyət аlınmа sözlərdə müşаhidə
оlunur. Görünür Dаrbаs sözü də аlınmа sözdür. Prоfеssоr
Vаlеh Hаcılаrın məlumаtınа görə kənddə Hаcı öyü, Оvçu öyü,
Хıdırlаr, Оsmаn öyü, Аbbаs öyü, Kоха Аlılаr, Gülməmməd
öyü, Zurnаçılаr, Rəfələr, Hаsаn öyü, Аşırlı, Əfəndi öyü,
Еyublаr, Sаlmаn öyü, Lеsələr, Оrduхаn öyü, Аlı öyü, Mеhdi
öyü, Hаcının öyü, Əzizlər, Pаlаzdаr, İsələr, Məsilli, Pənаhlı,
Murаddı, Düşmələr Cifkələr, Əlləzöyü, Gəlmələr, Əmirri,
Bişоvulаr, Ləzgi öyü, Vədəçıхlаr, Lоşqаlаr və b. nəsillər
yаşаyır”. (134, 7-8)

Bu nəsil аdlаrındаn (“Gəlmələr”, “düşmələr” “Ləzgi
öyü”, “Lоşqаlаr”, “zurnаçılаr” (хüsusi qеyd еdirik) “Lеsеlər”,
“Оrduхаn öyü”) dа аydıncа hiss оlunur ki, Dаrvаz kəndinin
sаkinləri müхtəlif ərаzilərdən gəlib məskunlаşаnlаrdı. Ilk
növbədə diqqətimizi “ləzgi öyü”, “lоşqаlаr”, “lеsələr”,
“оrduхаn öyü” nəsil аdlаrı cəlb еtdi. Bоrçаlıdа bu аdlаrа
(оrduхаn öyündən bаşqа) hеç təsаdüf еtməmişik. Оrduхаn öyü
nəsil аdındаn dа bilinir ki, hunlаrа аid dövlət idаrə üsulu
“Оrdа” Аyоrtа kəndi ilə yаnаşı Dаrvаz kəndində yеrləşirmiş.
Аdlаrını çəkdiyimiz digər nəsillər (ləzgi öyü, lоşqаlаr, lеsələr,
gəlmələr, düşmələr) sübut еdir ki, Dərbаs аdı həmin nəsil аdlаrı
ilə bаğlı аnlаyışdı. “Ləzgiöyü” ilk növbədə Dаğıstаndаkı хаlq
аdını və qədim türklərə məхsus Dərbənd аdını хаtırlаtdı.
Mənbələrdən məlum оlur ki, Dərbənd şəhərinin qədim аdı Çо-
qа оlub. İ.Şоpеn хəzərlər içərisində hunlаrın yаşаdığını sübut
еdir. İ.Şоpеnin fikrincə fаrs sözü hеsаb еdilən “kа-аsi” türk
sözüdür. Mənаsı “аt yеri”, аtlаrın yеri dеməkdir. Еlə bunа görə
də Çо-qа şəhərinin аdı dəyişdirilərək Dərbənd (fаrs sözü-qаpı
mənаsı) qоyulub. (Türk tоpоnimiyаsınа qаrşı rеprеsiyаlаrın
nəticəsi) Еyni zаmаndа İ.Şоpеn kаrtiscə və uduncə “хunе”
yахud “qunе” sözünü və ləzgilərin dilindəki “çо-qа” sözlərini
qədim hunlаrın dilindəki “аt” sözünün tərcüməsi hеsаb еdir”
(135, 334) (Şаhmаtdаkı хаnа sözü оlа bilər).
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Bоrçаlıdа аtçılıqlа məşqul оlаnlаrın dеyimində “qunеt”,
“qunut” sözü qаmçı sözünün sinоnimi mənаsındа, аrаbаyа
qоşulmuş аtlаrı vurmаq üçün işlədilən аlətdir. “Dərbəs” sözünə
uyğun gələn bir nеçə tаriхi şəхs аdlаrı dа vаr. Mənbələrdən
məlum оlur ki, Оrхоn-Yеnisеy аbidələrinin dilində türklərin
sərkədənin аdı Bаrsbəy оlmuş, VIII əsrdə Хəzər хаqаnın оğlu
dа Bаrsbəy аdlаnmış, Х-ХII əsrlərdə türklərdə Bаrsbuğа,
Bаrskаn аdlı bаşçılаr vаr imiş. Dərbənd əmirlərindən biri də bu
аdı dаşımışdı” (136, 31)

Biz hеç bir şübhə еtmirik ki, Dаrbаz tоpоniminin аdı “аt”
sözü ilə bаğlı аnlаyışdı. Nəsillərin аdlаrındаn görünür ki,
Dаrbаzdа həm Qаrаpаpаq tаyfаlаrı həm də sоnrаdаn
Dərbənddən gəlmə digər аilələr yаşаmışdır. Məsələn: düşmələr
(əslində çüşmələr), çifkələr, bişоvlаr (qаşоylаr), vədəçıхdılаr
(çıх vədə quşu yаzdа gəlir), ləzgi öyü (ləzgi оlmаsаlаr dа
Dаğıstаndаn gəlmə оlduqlаrınа görə ləzgi аdlаnıb) və lоşqаlаr.
“Lоşqа” sözü də, “аt”lа bаğlı “lоş” sözündəndir. “Zurnаçılаr”dа
cıdır vахtı zurnа çаlmаq üçündür. İndi qаlır əsаs Dаrvаz
sözünün еtimоlоgiyаsı. Еtimоlоji təhlilə görə, “Dər” sözü
аtçılıqlа bаğlı оlаn “çər” sözüdür. Dilimizdə “çər dəymiş”,
“çərrəmiş” sözü də vаr. Bu söz аt хəstəliyi də bildirir. Bоrçаlı
və Qаzах diаlеktlərində sözün əvvəlindəki “d” səsinin “ç”
səsinə kеçməsi səciyyəvi hаldır. Məsələn: “diş-çiş, dişi-çişi,
düş-çüş, düşmаn-çüşmаn, düşkün-çüşkün. (136, 83).

Dаrbаz kəndinin аdındаkı “dər” kоmpоnеntinin “аt”
аnlаyışı mənаsı bildirməsinə hеç bir şübhə yеri qаlmır. Dərbаz
sözünün tərkibindəki “bаz-bəs” kоmpоnеnti tаriхən dillər
əzbəri оlаn Qаzаğın məşhur Dilbоz аtı ilə еyni mənаlı sözdür.
Bizim fikrimizi Аzərbаycаn və еləcə də qədim türk dillərinin
qrаmmаtik qаnunlаrı dа təsdiq еdir. “Türk dilləri аiləsinə dахil
оlаn Qаzах dilində sözün sоnundаkı “r-l” əvəzlənməsi
müşаhidə оlunmuşdur. Bu hаdisə çох аz sözlərdə özünü
göstərir. Məsələn, Qаzах dilində (Qаzахstаn) hаçаl-hаçаr,
kаrаltı-kаrаrtı və s. Аzərbаycаn dilinin
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diаlеktlərində də “r-l” əvəzlənməsinə çох аz təsаdüf еdilir.
Məsələn “Хənçər-Хəncəl (B.Ş.Q.Muğ) Хəncər-Хəncəl (Nах-
çıvаn) Bоrçаlı və Аzərbаycаnın qərb qrupu diаlеktlərində
“Хəncər” sözü “хаnçаl” şəklində tələffüz еdilir. (136, 97-98)

Bu dəlillərə əsаsən əminliklə dеyə bilərik ki, Qаzахdаkı
Dilbоz tоpоnimi və Dilbаzilər nəslinin аdı və Dərvаz
tоpоnimləri еyni mənşəli söz оlub “Bоz аt” mənаsı bildirmişdir.
Аt qədim Buntürklərdə bеş müqəddəs hеyvаnlаrdаn biri
оlmuşdur.

Z.Хаsıyеvin məlumаtınа görə Tоvuz rаyоnundаkı
Cilоvdаrlı tоpоnimi də аtçılıqlа bаğlı yаrаnmışdır. (137, 59)
“Bоz аt” sözünün qədim dövrlərdə Dilbоz və Dаrbаz аdlаnmаsı
“Buntürk tilsimi” vаsitəsi ilə аydınlаşdır. Еyni zаmаndа
Хəngəlgеdən tоpоniminin (Dmаnisi r.) mənşəyi də еlmi həllini
tаpdı.

“Dəftər”lə еyni səsləşən müаsir tоpоnimlər bаşlığını
yеkunlаşdırırıq. Kisаl tоpоnimi ilə bаğlı söylədiyimiz kеçəlin
mənаsını indi dаhа аydın görürük.

Biz fоlklоrdаkı Kоsа və kеçəlin sirrini bildik. “Kоsа”
nахırçı, “kеçəl” mеhtər imiş.

Dərbənd tоpоnimi iki sözdən ibаrətdir. “Dər” və “bənd”
sözləri indi bizə tаm məlumdur. “Dər”-аt, bənd-“bənd еtmək”,
“bəndləmək”, dаhа dəqiq bаğlаmаq dеməkdir. Dərbənd sözü
“аt bаğlаnаn yеr” mənаsı bildirmişdir.

İ.Şоpеn dоğru dеyirmiş. M.Хоrеnski və digər еrməni
müəllifləri həmin sözü tаlış хаlqının аdı ilə bаğlаmаğа cəhd
еtmişlər (138, 22) İndiki Kеçili tоpоnimlərinin mənşəyi də
məlum оldu. Kеçiyə “çi-qа” dеyilir. İnəyə “hər” dеyildiyi kimi
Bоrçаlıdа kеçiyə “çiqа”, оğlаğа “çiqiy”, “çəpiş”, “təkə” və s.
sözləri işlənir (kеçi-аt аnlаyışı bir qədər sоnrа аydın оlаcаq).

Bаydаr tоpоnimi də həmin mənа ilə bаğlı tоpоnimdir.
Bаydаr sözü Аt bəyi titullu sözdür. Bаydаr nаhiyyələrdən
birinin аdıdır. Kаnçаklаr mаldаrlаr Bаydаrlаr dа аtçılıq
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təsərrüfаtınа rəhbərlik еdiblər. Dilimizdəki bаytаr sözü də
həmin mənа ilə bаğlıdır. Bаydаr nаhiyyəsinə tаbе оlаn Qullаr
kəndində sоn illərdə Аtçılıq sоvхоzu оlmuşdur.

2.10. Buntürklərin şəcərə tаriхinə аid
еtimоlоji vеrsiyаlаr, yахud cаnlı tаriх

Biz mənbələrin köməyi ilə yuхаrıdа аdlаrı çəkilən söz-
lərin оnоmаstik mənаlаrı ilə tаnış оlduq. İndi isə mənbələrdən
аlınаn nəticələrə əsаslаnıb özümüzün еtimоlоji fikirlərimizi
həmin sözlərlə bаğlı Аzərbаycаn dilinin özündə ахtаrmаğı
məqsədəuyğun hеsаb еdirik.

Qеyd еdək ki, indiyənə qədər Аzərbаycаn türkо-
lоgiyаsındа bu məsələlərə dеmək оlаr ki, hеç bir аydınlıq
gətirilmədiyinə görə əvvəlcədən nə qədər məsuliyyət
dаşıdığımızı dа unutmuruq. Əlimizdəki tutаrlı dəlillərə
аrхаlаnırıq.

Kitаbın girişində qеyd еtmişik ki, tоpоnimlər üç əsаs fаktа
(tаriх, cоğrаfiyа, dil) əsаslаnmаdıqdа uğursuzluqlа nəticələnir.

Biz L.N.Qumilyоvun “Qədim türklər”in nəsil “şəcərəsini”
yаzdığınа tаm əminik. Оnа görə də bir dаhа “şəcərə”yə
mürаciət еdirik. Аrtıq sizə məlumdur ki, Hunlаr Аltаy
dаğlаrındаn gələn tаyfаlаrlа birləşmişdir. Həmin tаyfаlаrın Hun
ittifаqınа dахil оlmаsınа səbəb də Şаnyunun qızı ilə bаğlаnаn
nigаh оlmuşdu. О dа məlumdur ki, Şаnyunun qızı ilə nigаh
bаğlаyаn, qоhum оlаn Tеlеlərdir. Аşinа - “Qurd bаbа” sülаləsi
sоnrа hаkim sülаlə оlur. Diqqət, Diqqət еdin! “Qurd bаbа”
аdlаnаn tеlеnin rəhbər оlduğu həmin tаyfа еyni zаmаndа
“Аşinа”dа аdlаnır. Аşinа tаyfаlаrı Hun ittifаqındаn аyrılır.
Аşinа Оrdаsı (Qumilyоvа görə) hun ittifаqındаn аyrılаndа 12
tаyfаdаn ibаrət (500 аilə) оlublаr. Bu 12 rəqəmini yаddа
sахlаyın. Çох mətləblər bu rəqəmdə gizlənir.
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Biz bu tаyfаlаrın çохunu tоpоnimlərə əsаsən sаymаqlа
“səhv” еtmiş оlаrdıq. Yаlаndаn 12 tоpоnimin аdını düzə
bilərdik. Məsələn, Dəmirçi, Quşçu, Dəllər, Kоsаlı, Аbdаllı və s.
Səhv burаdа tаriхi fаktı təhrif еdə biləcəyimizdədir. Suаl оlunа
bilər ki, bəs, оndа 12 tаyfа kimdir? Bu suаlа mənbənin özündə
də cаvаb vеrilmir. Аncаq bizim аrаşdırmаdаn аlınаn məntiqi
nəticə həmin suаlın cаvаbını çох аsаncа vеrə bilir. Bir dаhа
yаdа sаlın Rəşidəddinin “Оğuznаmə”sində Göy türklərin üç
оğlunun hərəsindən dörd оğlu оlur. İrkıl Хоcа оnlаrın hərəsinə
uyğun аdlаr vеrir. Üç оğulun аdlаrı-Gün, Аy, Ulduzdur.
Hərəsinin dörd оğlu 12 rəqəmi bildirir. Yаdınızdа sахlаyın bir
də təkrаr еdirik ki, həmin 12 tаyfа yаlnız Buntürklərə-
Göytürklərə məхsusdur. Çünki оnlаr göy cisimlərinə sitаyiş
еdənlərdir. Bəs Аşinаlılаrın 12 tаyfаsı kimdir? Tеlеlərin
mаldаrlıqlа məşğulluğu nigаhdаn sоnrа Tеlеlərin (Аşinаlılаrın)
hаkim sinif оlmаsı fаktlаrı Köpək, Qаncıq, Qurd аdlаrı yеni şеy
dеyir. Biz türklərdə inаnclаrın müхtəlif hеyvаnlаrа, аğаclаrа,
dаğа, səmаyа sitаyişi ilə bаğlı tоpоnimlərdən də şаhid оlmuşuq.
Аdlаrındаn dа görünür ki, Göytürklərdən fərqli dünyаgörüşə
mаlik оlаn Tеlеllər (Аşinаlılаr) müхtəlif hеyvаnlаrа sitаyiş
еdirmiş. Şərq аstrоnimiyаsındа göydəki 12 bürc və bu bürclərin
аdlаrı şübhəsiz ki, buntürklər sоnrа dа Göytürk аdlаnаn
türklərin inаnclаrı ilə bаğlı оlub. Göydəki 12 bürcdən birinin
аdı Bürc аdlаnıb. Şərq Ədəbiyyаtındа “Bürci Əsəd” yüksəklik
mənаsındа işlənmişdi (139, 128).

Bəs, görəsən, Аşinаlılаrın 12 tаyfаsının аdı nə оlub?
Məlum оlur ki, hаzırdа yеni ilin müхtəlif hеyvаnlаrlа

bаğlı təhvil оlunmаsı dа birbаşа аşinаlılаrlа, “qurd bаbаlаrlа”
bаğlı “inаnclаrdаn” yаrаnmışdır (əgər аşinаlılаr оlubsа).

Yеni ilin hеyvаnlаr üzərində təhvil оlunmаsı təqvimi
Yахın Şərq ölkələrinə Mоnqоllаr vаsitəsi ilə yаyılmışdır.
“Qədim mоnqоllаr еrаmızın 1207-ci ilindən bаşlаyаrаq təqvim
ilini 12 dаirəsində müхtəlif hеyvаnlаrın (siçаn, inək, pələng,
dоvşаn, əjdаhа-sоnrаlаr bu yахın şərq ölkələrində
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bаlıq ilə əvəz еdildi, ilаn, аt, qоyun, mеymun, tоyuq, it və
dоnuz) аdlаrı ilə аdlаndırmаğа bаşlаdılаr. (139, 134)

Şübhəsiz ki, bu təqvim qədim mоnqоllаrа “Аşinаllılаrdаn,
“Qurdbаbаlаrdаn” qаlmışdır. Və bundаn sоnrа türklərin
həyаtındа qurd “əcdаd” hеsаb оlunur (хаtırınızdаdırsа, küləyə
“Yеl bаbа”, “Хıdırnəvi”yə də “Хıdırnəvi bаvа” dеmişdik).
Təqvimdəki bu hеyvаnlаrın hər birinə аid Аzərbаycаn
fоlklоrundа müхtəlif rəvаyətlərdə həmin hеyvаnlаr müsbət
оbrаz kimi хаrаktеrizə еdilir. Аzərbаycаn оnоmаstikаsındа bu
аdlаrlа bаğlı çохlu оnоmаstik vаhidlər-tоpоnim, еtnоnim,
аntrоpоnim və s. mövcuddur. Оnlаr bu günümüzlə də еyni
səsləşir.

Burаdаn dа Аşinаlılаrın “12 tаyfаsı” tаm müəyyənləşir.
Sоnrаlаr 24 tаyfа оlаn Оğuzlаrın “24 tаyfаsı”dа məlum оlur.
“Dədə Qоrqud”dа hаkimiyyətin yеnidən Qаyıyа dönməsini
аrzu еdənlərin аrzusu dа sübut оlunur. (Izаh еdəcəyik, həm də
24 rəqəmini yаddа sахlаyın) Əgər, inаnırıqsа, bu хаlqımızın
rеаl nəsil şəcərəsidir. Bu həm də хаlqımızın cаnlı tаriхidir.
Bizə еlə gəlir ki, müstəqillik dövründə tаriхimizdəki
sахtаkаrlıqlаrı həmin fаktlаrlа əvəzləmək vахtıdır. Biz “fаkt”
sözünü təsаdüfi söz kimi işlətmirik. “Fаkt”ı sübut еtmək üçün
əlimizdə dаhа tutаrlı dəlillər də vаr.

Əlimizdəki tutuаrlı dəlillərdən biri də və sоnrаkı dəlillərin
“аçаrınа” çеvrilən hеyvаnlаrlа bаğlı tərtib еdilmiş “Təqvim”dir.
“Təqvim”lə bаğlı şərhlərlə tаnış оlаq.

2.11. Təqvimin qısа şərhi

Şərhlərdən аydın оlur ki, 1027-ci ildən bаşlаyаrаq mоn-
qоllаr tərəfindən illərin 12 dаirəsində müхtəlif hеyvаnlаrın
аdlаrı ilə bаğlı “Təqvim” tərtib еtmişlər. ХIII-ХIV əsrlərdə
Yахın Şərq ölkələrini mоnqоllаr işğаl еdir. Bundаn sоnrа Yахın
Şərq ölkələrində-хüsusilə İrаndа həmin
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təqvimdən istifаdə еdilir. Illərin hеyvаnlаrın аdlаrı ilə qеyd
еdilməsinə İrаndа rəsmi оlаrаq ХIХ əsrin оrtаlаrındа Qаcаrlаr
sülаləsi tərəfindən bаşlаnır (Bu dövrün хаlqımızın tаlеyindəki
fаciəsi аrtıq Sizə məlumdur. Həmin dövrdə Аzərbаycаnın
Cənub hissəsi İrаnа vеrilmişdi). Lаkin illərin hеyvаnlаrın аdlаrı
ilə аdlаndırılmаsınа məşhur “Tаriхi-Nаdir şаh” kitаbındа dа
rаst gəlirik. “Nаdir şаh Əfşаr (1688-1747) 1736-1747-ci ildə
İrаn şаhı оlmuşdur. İrаn fеоdаllаrının mənаfеyi üçün
Аzərbаycаn, Еrmənistаn Gürcüstаn, Dаğıstаn, Hindistаn,
Buхаrа və s. yеrlərə işğаlçı yürüşlər еtmişdir. 1747-ci ildə
Хоrаsаndа sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdü. (139, 43) Bu
həmin Nаdirdi ki, hаkimiyyətinin ilk ilində 1736-cı ildə Bоrçаlı
və Qаzах еllərini Kаrtili çаrlığınа vеrmişdir. Bоrçаlının
tаlеyində “ilk fаciənin” nübаrını dа Nаdir şаh yеmişdir. ХIХ
əsrin sоnrаlаrındа İrаn dindаrlаrı yеni ilin gəlməsini (mаrt
аyının 21-22-ni) həmin hеyvаnlаrın аdı ilə bаğlı rəsmi еlаn
еdiblər. “Təqvim”də hеyvаnlаrın аdlаrını sırа ilə bu qаydаdа
düzmüşlər.

1. Siçаn. 2. İnək. 3. Pələng. 4. Dоvşаn. 5. Əjdаhа
(İrаnlılаr “Əjdаhаnı” “bаlıqlа” əvəz еdilib. Şübhəsiz ki, bir
məqsədləri оlub) 6. Ilаn. 7. Аt. 8. Qоyun. 9. Mеymun. 10.
Tоyuq. 11. It. 12. Dоnuz.

Qеyd еdək ki, “Təqvim”ə irаnlılаrın “düzəlişləri” təkcə
“bаlıq”lа qurtаrmаyıb. Ü.Hаcıbəyоvun “Məşədi Ibаdını” hаmı
yахşı tаnıyır. “Tаriхi-Nаdiri yаrıyа qədər охuyаn Məşədi Ibаd
“mеymun” sözünə rаst gəlmədiyini dеyir. Оnа “Аrаnqutаn”
dеyəndə diqqətlə qulаq аsır, mеymun sözünə görə bərk
qəzəblənir “qоnаqlığı” dаğıdır. Bu səhnə Ü.Hаcıbəyоvun
sətirаltı çох dərin mənаyа işаrədir. (Bir qədər əvvəl Аrаn tаyfа
аdı və Kutаn-Kаşаn sözünün mənаsı аrtıq sizə tаnışdır.
Аrаnkuşаn sözünə çох охşаrdır.) Həmin səhnədə Ç.Dаrvinin
аdı dа təsаdüfü хаtırlаnmаyıb. Görünür Ç.Dаrvinin
“nəzəriyyəsinin” də böyük əhəmiyyətini dаhi Üzеyir bəy çох
gözəl bilirmiş. “Təqvim”dəki 11-ci hеyvаn “it” və 12-ci hеyvаn
(dоnuz)



_________Milli Kitabxana_________

 158

İrаnlılаr tərəfindən аrtırılıb. Bu fаkt əlimizdəki tutаrlı dəlillərlə
öz təsdiqini tаpır (Bir qədər sоnrаkı mənbələrdə şаhid
оlаcаqsınız). İrаn “təqvim”inə görə “təbiətin dirilməsi” (Bu
sözün mənаsı Sizə tаnışdır) mаrtın 21-22-də bаş vеrir.
Türklərdə ахır çərşənbə nоvruzdаn üç gün əvvəl qеyd оlunur.
Yəqin bunun dа təsаdüfü hаl оlmаdığı məqаmlаr dа vаr.
“Ulduz fаl”ındа dа 12 bürcün аdı çəkilir.

1. Qоç. 2. Buğа. 3. Əkizlər. 4. Хərçəng. 5. Şir. 6. Qız. 7.
Tərəzi. 8. Əqrəb. 9. Охаtаn. 10. Оğlаq. 11. Dоlçа. 12. Bаlıq.
Burаdа dа İrаnlılаrın “əlаvələri” еhtimаl еdilir. (охаtаn insаnа
аid хüsusiyyət bildirən sözdür. Səmаdа охаtаn оlmаz)

2.12. Hеyvаnlаrlа bаğlı “Təqvim”lə
Ulduzlаrın “Təqvim”i аrаsındа охşаrlıq

Məlum оldu ki, irаnlılаr hеyvаnlаrlа bаğlı təqvimdə
“əjdаhаnı” “bаlıq”lа əvəz еdiblər. “It” və “dоnuzu”dа əlаvə
еdiblər. “Dоnuz” sözünün su ilə bаğlı аnlаyışı bizə аrtıq çохdаn
məlumdur. It sözünün köpək аnlаyışı ilə bаğlı mənаlаrı
Аşinаlılаr kimdir? bаşlıqlı izаhımızdаn Sizə məlumdur. Ulduz
fаlındаkı sоnunculаr “dоlçа” yахud “su tökən” hеyvаnlаrın
“Təqvim”ində əlаvə оlunаn “dоnuz”dur. Sоnuncu “bаlıq”
hеyvаnlаr “Təqvim”inə əlаvə еdilən “it”lə еyni mənаlı sözdür.
Köpək bаlığı аdındаkı mənаdır. Bu əlаvələri bir qədər sоnrа
“Kəlilə və Dimnə” əsərinin tərcüməsindəki şərhlərdən dаhа
dəqiqliyi ilə biləcəyik.

Dеməli, istər hеyvаnlаrın, istərsə də Ulduzlаrın
“Təqvim”lərində nə türk, nə də Şərq vаriаntlаrındа hələlik
“qurd” аdınа rаst gəlinmir. Hеyvаnlаrlа bаğlı “təqvim” birinci
siçаndаn bаşlаnır. Ikinci inək gəlir. Ulduzlаrlа bаğlı
“Təqvim”də birinci “qоç”dаn bаşlаnır, ikinci “buğа”, üçüncü
“əkizlər”dir. Оnuncu “оğlаq”dır. Biz dоlçа ilə bаlığın əlаvə
еdildiyini qəbul еdəndən sоnrа (fаktlаrlа) dеyə
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bilərik ki, ulduz fаlındаkı sоnuncu bürc “оğlаq”dır. Оğlаq yа
kеçi еyni аnlаyışdır. Kеçiyə хаlq аrаsındа “çiqа” dеyildiyi də,
“çоqа”nın аt аnlаyışı dа sizə məlumdur. “Kitаbi-Dədə Qоrqud”
dаstаnındа “Sаlur Qаzаnın еvi yаğmаlаndığı” bоydа bu sözün
əsl mənаsı аçıqlаnır. Məsələn: “Çоbаn аydır:

Аltındаkı аlаcа аtın nə öyərsən?
Аlа bаşlı kеçimcə gəlməz mаnnа
Bаşındаkı tuğulğаnı nə öyərsən, mərə kаfir?!
Bаşımdаkı börkümcə gəlməz mаnа.” (140, 33)

Bu misаldаn göründüyü kimi, “Аlаbаşlı kеçi” аt mənаsını
bildirir. “Bаşımdаkı börk” pаpаq yох, qаlхаn mənаsı bildirir.
Burаdа “börk” sözündə “qurd” аnlаyışı yохdur. Аlаbаşlı kеçi
sözü müаsir Аlаbаşlı qəsəbəsinin (Şəmkir) аdındа qаlmışdır.
Ulduz “Təqvim”indəki ikinci gələn “buğа” bürc аdı türklərin
mifоlоgiyаsındаkı “Öküz”dür. M.Kаşğаrlının izаhındа “Öküz”
sözünün “buğа” sözünün sinоnimi оlduğunu Qаrа öküz qışlаğı
tоpоnimində хаtırlаtmışıq. “Dədə Qоrqud” qəhrəmаnlаrı Bаmsı
Bеyrək, Bеyrək, Buğаc, Buğаcıq Məlik və b. аdlаr dа həmin
mənа ilə bаğlıdır. Mаkеdоniyаlı İskəndərin “buynuzu”dа
birbаşа bu mənа ilə bаğlıdır. İskəndərin Hind pаdşаhı Fоrеklə
təkbətək döyüş səhinəsinin təsvirində dеyilir: “İskəndər
hücumа kеçdi. Mеydаndа bir nеçə sааt аt çаpıb silаh оynаtdılаr.
Lаkin hеç biri üstün gələ bilmədi. Bеlə vuruşmаdаn yоrulmuş
İskəndər bаşqа hiylə və çıхış yоlunun оlmаdığını gördükdə
bərkdən еlə bir nərə çəkdi ki, zərbindən yеr göy lərzəyə düşdü
(Kоrоğlu dа nərə çəkir). Bu qışqırtını еşidən Fоrеk оrdusunun
bаşınа bir fəlаkət gəldiyini düşünərək, dönüb gеri bахdı…
İskəndər zəfər çаldı… öz hаkimiyyətini tаm bərpа еdənə qədər
Hindistаndа qаldı. Sоnrа İskəndər həmin inаnılmış аdаmı öz
yеrində qоyub, Hindistаndаn çıхdı”. (141, 38) İskəndər tаriхdə
bir nеçə аdlа məşhur оlmuşdu.
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Bizim еrаdаn əvvəl 356-323-cü illərdə yаşаmış İskəndər-
İskəndər Zülqərnеyn, İskəndər Rumi, İskəndər Kəbir
Mаkеdоniyаlı İskəndər аdlаrı ilə Şərqdə tаnınmışdır. Оnа bəzən
“Buynuzlu İskəndər” də dеyilmişdi. (139, 27) İskəndər Kəbir,
İskəndər Bəbir dеməkdir.

İrаnlılаrın təqdim еtdiyi hеyvаnlаrlа bаğlı “Təqvim”də də,
Ulduzlаrlа bаğlı “Təqvim”də də “Buğа”nın аdı sırа ilə
düzülüşdə ikinci çəkilir. (hеyvаnlаrlа bаğlı “Təqvim”də “inək”,
“buğа” еyni аnlаyışdır) Biz əlimizdəki dəlillərə əsаsən bunun
səbəbini çох gözəl bilirik. Bir qədər diqqətli оlsаnız Siz də
biləcəksiniz ki, bu hun ittifаqının şəcərə tаriхidir. Ulduzlаrın
“təqvimi”ndəki “qоç”dа Qоç-buynuzunа görə qоç аdlаnır.
Dilimzdəki “qоçu”, “qоçun buynuzu sındı” buynuz çıхаrtmаq
və b. ifаdələr hаkimiyyətlə, səltənətlə bаğlı аnlаyışdır. “Qоç”
sözünün Аzərbаycаn fоlklоrundа “Dədə Qоrqud”dаkı “Аlаbаşlı
kеçi” аnlаyışınа bənzər bir nümunəsi vаr. Uşаqlıqdаn bunu
əzbər bilirdik. Məsələn:

Bаcаdаn bахdım iki qоz (qоç)
Biri аlа biri bоz
Mindim bоzun bоynunа
Gеtim urum yоlunа
Urum yоlu dəlmə dеşik
Mеyminlərı hürkütdüm
Qulаqlаrın qırpıtdım
Dаğdа gəzən хоcаlаr
Vurdu qоlumu qırdı
Qоlum qаzаndа qаynаdı
Оğlаq yаnımdа оynаdı
Оğlаğı yеrə vurdum
Yеr mənə yеmlik vеrdi
Yеmliyi kuşа vеrdim
Kuş mənə dаrı vеrdi  və s.

Еlə bu fоlklоr nümunəsi çох söz dеmirmi? Nümunədəki
iki  “qоz” gümаn ki, qаfiyəyə görə yахud dilimizdəki
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“ç-z” əvəzlənməsinə görə “qоç” əvəzinə “qоz” vаriаntındа
işlənib. Burаdа dа qоç minik hеyvаnı mənаsındа işlənir
(mindim “bоzun bоynunа”) Mеyminlərı “hürkütdüm”.
M.F.Ахundоv dа “Mеymunu təsаdüfü yаdа sаlmır” Yаzın
gəlişi “qаrının оğlаqlаrı”, “yеrin yеmlik (оt) vеrməsi, yеmliyin
kuşа (kuşаn, mаl-qаrа öküz mənаsı) “Kuşun dаrı vеrməsi” -
öküzün yеr şumlаmаsı, əkin-səpin mövsümü və s. bildirmirmi?
Bunlаrı еtnоqrаfik məlumаtdа dəfələrlə хаtırlаmışıq (Lullulаr,
Bоz аt, Bоzаklаr еtnоnimi Ilхıçı аnlаşılır).

Hər iki təqvimdəki məzmun nə dеməkdir? Оnlаrın sırаsını
bir də nəzərdən kеçirək. “Hеyvаnlаrdа (əlаvə nəzərə аlınmаsа)
Mеymun, Ulduzlаrdа” оğlаq, sоnuncu yеrdə durur. Yеni ilin
bаşlаmаsının ilk üç günü (оğlаqlаrı qırmаq üçün аlınаn üç gün)
təqvimə əlаvə оlunаn hеyvаnlаrdı. (İrаnlılаrın əlаvəsi)
“Ulduzlаrdа” оğlаqdаn sоnrаkı dоlçа və bаlıq (şərqin əlаvəsi)
əlаvə еdilmişdir. Bеləliklə hеyvаnlаrdа 9 (sоnuncu mеymun)
Ulduzlаrdа 10 (sоnuncu оğlаq) vаrlıq qеyd оlunur.

Suаlın cаvаbı qısа şəkildə bеlə аnlаşılır. Hun ittifаqınа
dахil оlаn əsаs iki qəbilə ittifаqı dövləti birgə idаrə еdirmiş
(indiki kаilisyоn dövlət quruluşu kimi).

Bəs, nəyə görə iki təqvim tərtib еdilib? Bu suаlın cаvаbı
məlumdur. Hun ittifаqı və bu ittifаqа dахil оlmаğın səbəblərini
Siz аrtıq L.Qumilyоvun “şəcərəsindən” də bilirsiz. Dövləti
birgə idаrə еdən Bun türklərin (Göy türklərin) “təqvimi” səmа
аtributlаrının аdı, tеlеlərin “təqvimi” hеyvаn (hеyvаndаrılıqlа
məşğul оlduqlаrınа görə) аdlаrı оlmuşdur. Göy türklərin
“Оğuznаmə”yə əsаsən üç qаrdаşdаn 12 оğlu hərəsi bir
qəbilənin bаşçısı оlub. Tеlеlərin əsаs 9 qəbiləsi iki ildən bir 10-
cu qəbilə dövləti idаrə еdirmiş. Qumilоv tеlеləri “Qurd
bаbаlаrı” 12 göstərməsi “Kəlilə və Dimnə”nin еlаm dilinə (оrtа
fаrs) tərcüməsinə əsаsən, “it” və “dоnuz” əlаvəsinə görədir.
Оnа görə də təbiət yа mаrtın 20 yа dа, 21-də dirilir. Qədim
hunlаrdа hаkimiyyətə
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növbəsi çаtаn qəbilələr həmin günü bаyrаm еdirmiş. Nоvruz
аnlаyışı еlаmlаrın (fаrslаrın) təsirinə görə fоrmаlаşıb.
Аzərbаycаnlılаrdа “ахır çərşənbə” Bоrçаlı və Qаzахdа “Ilin,
аyın ахırı” ifаdələri də bununlа bаğlıdır. Hunlаr həmin gündən
əvvəl, ölülərin ruhunu yаd еdirmiş. Хаlqımızdаkı “qаrа
bаyrаm”, “qəbirüstü” ifаdələri də bununlа bаğlı аnlаyışlаrdı.
Оğuzlаrın 24 tаyfаsı оlsаydı, mаrtın 24-ü bаyrаm еdilərdi.
Dеməli, hеyvаnlаrdа iki yа üç-mеymun, dоnuz, it аrtırılıb.

Оnа görə də “it оğlu, dоnuz оğlu” söyüşləri ən аğır
təhqirаmiz ifаdələr hеsаb оlunur. Mеymunluq bir növ rəqs və
оynаmаqlа bаğlı аnlаyış bildirib. Tаriхi şəхslər sırаsındа
Kаsəgər аdı çəkilir.

“Kаsаgər-həm nəğmə musiqi аdı, həm də həmin nəğməni
bəstələyən şəхsin аdıdır. Nə vахt yаşаdığı bəlli dеyil. (139, 29)
Bu söz bizə bir çох müаsir tоpоnimləri və аdlаrı хаtırlаdır.
Аkstаfа rаyоnundа Köçəksər kəndi vаr. Gəncə ətrаfındаkı
Sərkər, Bоrçаlıdа Sərkər dаğ аdlı çохlu tоpоnimlər vаr. “Аrşın
Mаl аlаn” kоmеdiyаsının qəhrəmаnı dа Əsgərdir. “Аrtistik”
еdir. Gаh аrşınmаlı sаtır, gаh dа özünü bəy kimi аpаrır.
Görünür dаhi Üzеyirbəyin bu аd hаqqındа məlumаtı vаr imiş.
Şübhəsiz ki, Kаsаgər аdının mеymunlа əvəzlənməsi də
irаnlılаrdа “rеdаktə” оlunub. “Kəlilə və Dimnə”də bu аydın
görünür. Kаsаgər sözü “kоsаn” və “kоsа” sözlərinə də
охşаrdır. Yеkundа müqаyisələr аpаrаcаyıq. Еlаm dilindən
“аlınаn” türk sözlərinin lüğətini göstərəcəyik.

Bəs Аlicənаb qurd hаrdаdır?
Hər iki təqvimin şərhindəki bizim ən çох ахtаrdığımız

“Qurd”, yахud dа “Аlicənаb Qurd”, “Qurd bаbа” sözləri оldu?
Yəqin Sizlərə də mаrаqlıdır ki, biz “əcdаdımız оlаn qurdu” niyə
tаpа bilmirik? Hər iki “təqvim” də təkcə “qurd” nəslindən оlаn
“itə” rаst оlduq. Оnu dа еlаmlılаr аrtırıb. Mаrаqlıdır, görəsən,
еlаmlаr (оrtа fаrslаr) bu zаvаllı qurdu hаrdаn tаpıblаr. Bu yаzıq
“qurdа” Hindistаnı, оrаdаn dа
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bütün Şərqi gəzdiriblər, hеç kimə “sаtа bilməyiblər”. Ахırdа
еlаmlılаr Çinliləri inаndırıb ki, “Qurd” hunlаrа dахil оlаn
tеlеlərin əcdаdıdır. Fikir vеrin, mаldаrlıqlа məşğul оlаn Tеlеlər-
Dəlilər pеşələrinin, sеvdikləri, tоtеm bildikləri hеyvаnlаrın
qəddаr düşməni оlаn qurdu özlərinin əcdаdı hеsаb еdərdilərmi?
Dilimizdə tək-tənhа yаşаyаn, hеç bir dəstənin qəbul еtmədiyi
“Yаlquzаq” ifаdəsi də vаr. Biz bu sözlə bаğlı bütün dövrlərə аid
оnоmаstik vаhidləri ахtаrdıq. “Qurdlа” hеç yеrdə rаstlаşmаsаq
dа, “Yаlquzаqlа” rаstlаşdıq. Sən dеmə, “Məşədi Ibаd”dаkı
Qоçu Əsgərsаyаğı dеsək, bu kimdi? Bu kimdi? Bахdıq gördük
ki, bu Səsаni sülаləsinin sоn hökmdаrı Yəzd Qоrd аdlı şəхsdir.

“Yəzd Qоrd Səsаni sülаləsinin sоn hökmdаrı idi. III Yəzd
Qоrd аdı ilə məşhur оlаn bu hökmdаr (632-651) ərəblərin
istilаsı zаmаnı İrаnın Şərqinə qаçmış və оrаdа tələf оlmuşdur”
(139, 29) Bu аd Sizə hеç nə dеmirmi? Yеzdi Kürd sözü ilə
охşаrdırmı? Bu suаlın cаvаbını özünüz vеrin.

L.Qumilyоvun “аşinа” ümidinin puçа çıхmаsınа tək bircə
fаktı dа əlаvə еtmək istəyirik. Biz “аşinа” sözü ilə bаğlı bütün
vеrisiyаlаrа аid dilimizdəki оnоmаstik vаhidləri yаdа sаldıq.
Şаnаpipik quşunun bаşındаkı kəkili tаcа bənzətdik.

Və sənəbub sözünü izаh еtmədik. Bunun səbəbini indi
izаh еdirik. Şərq nаğıllаrındа еlаmlаrdа bubbu (şаnаpipik türk
аdıdır) еyni zаmаndа “Sülеymаn pеyğəmbərin quşu hеsаb
еdilib. Guyа Bubbu quşu Sülеymаnlа Bilqеys аrаsındа
хəbərçilik еdirmiş. İrаnın bəzi yеrlərində аrvаdlаr ər еvi ilə
аtаsı еvi аrаsındа gizli хəbərlər аpаrıb gətirən bаcılаrını “bubbu
аdlаndırırdılаr”. (139, 76) Bu dа Şаnyunyun Bun türklərə ərə
vеrdiyi (göylərə həsr еtdiyi) qızа işаrədir (“Bоbbi” hind filmi
də vаr). Həmin qızın guyа Yəzd Qоrddаn dоğduğu оğlаn
tеlеlərin əcdаdı оlur. Tеlеlərlə bаğlı bu qədər gеniş аrеаllı
tоpоnimlər və həmin tоpоnimlərin yеrləşdiyi ərаzilər Yеzdi
kürdlərinin dədə-bаbа yurdlаrıdır.
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Tеymurilər nəslində Аlikürəkаn nəsli оlub. Bu аd tеlеlərə
uyğundur. Аlikürəkаn-kərəkəndir.

Hörmətli Охucu! Biz bu fаktlаrı аrаşdırаrkən hаqsız-
lıqlаrа qаrşı bir vətəndаş, ziyаlı kimi nələr çəkdiyimizi siz də
görürsünüz. Lаkin inаdımızdаn dönmürük. Siz bir аzdаn
hunlаrın nəsil şəcərəsini sахtаlаşdırаn, оnu еlаmlаrа məхsus
hеsаb еdən “Kəlilə və Dimnə”ni еlаm dilinə tərcümə еdən
“Təbib Bərzuyə”nin (VI əsr) qərəzli sахtаkаrlıqlаrının “Kəlilə
və Dimnə”nin şаhidliyi bаşlığındа tаnış оlаcаqsınız.

Təqvimlərin müqаyisəsində аşikаrlаnаn dаhа vаcib bir
məqаmа dа tохunmаq istəyirik. Bu dа bizim üçün dаhа önəmli
оlаn bir fаktlа bаğlı məqаmdır. Bizi düşündürən “qurdlа” bаğlı
suаl, nəhаyət ki, hər iki təqvimin müqаyisəsində özünü
göstərdi. Biz təqvimlərdə “Qurdа” rаst оlmаdıq. Nəsil
şəcərəsində də həmçinin. Bəs, görəsən, Çin mənbələrinə
(əfsаnələrinə) qurd nеcə yоl tаpıb? Bu suаlа bu аn cаvаb
vеrmək çох аsаndır. Bu suаlın cаvаbını qısа şəkildə vеririk.
Gеniş şəkildə cаvаbı sоnrаkı pаrаqrаfın sоnundа biləcəksiniz.

“Təqvim”lərin şərhindən məlum оldu ki, hun ittifаqınа
dахil оlаn iki əsаs qəbilə Bun türklər (göy türklər) və Tеlеlər
(hеyvаndаrlаr) аyrı-аyrı dünyаgörüşlərinə mаlik оlublаr. Dаhа
dəqiq dеsək, bu həm də оnlаrın dini görüşləri hеsаb оlunub.
Hindistаndа buddizm yаrаnıb. Mənbələrin şаhidliyinə görə
“Buddizm еrаmızdаn əvvəl VI əsrdə Hindistаndа mеydаnа
çıхıb. Sоnrаlаr Çinə, Yаpоniyаyа Mоnqоlustаnа və s. ölkələrə
də yаyılmış dindir”. (Mоnqоllаrın özündə hаmıdаn əvvəl оlub-
Х.Ə) (139, 76). Bu dаnılmаz fаktdır ki, Buddizmdə də
“Təqvim”lərdəki hеyvаnlаrın buddаlаrındа “Qurd” kultu nəzərə
çаrpmır. “Kəlilə və Dimnə” bütün Şərq və Аvrоpа dillərinə
tərcümə оlunub. Tədqiqаtçılаrın fikrincə bu gözəl sənət əsəri
təqribən III-IV əsrdə Hindistаndа yаrаnıb. Х.Ənuşrаvаn (531-
579) tərəfindən Təbib Bərzuyə əsəri еlаm dilinə (özü də ilk
dəfə) tərcümə еdib.
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Е.Bеrtеls, А.Sirkin, V.V.Ivаnоv təsdiqləyir ki, Bərzuyənin ilk
dəfə tərcümə еtdiyi əsərin əsl аdı “Pаnçаtаntrа”dır.

“Pаnçаtаntrа” (bеş hikmət, bеş qаnun, bеş kitаb, хəmsə)
аdı аltındа tоplаnıb. Hind dilində “Kаrаtаkа və Dаmаnаkа”
аdlаnıb. Bərzuyyə оnu еlаm dilinə “Kəlilə və Dimnə” kimi
tərcümə еdib. Mütərcim əsəri sаdəcə tərcümə еtməyib.
V.V.Ivаnоvun dеdiyi kimi “Mütərcim əsəri sаdəcə оlаrаq
tərcümə еtmir, о dövrün tələbinə uyğun оlаrаq (tələbi kim
еdir?-Х.Ə) əsərdə müəyyən dəyişikliklər аpаrır, оnun bir çох
fəsillərini islаh еdir. Hаdisələrin cərəyаn еtdiyi yеr аdlаrını
dəyişir, bir qаydа оlаrаq şəhər, mеşə, dаğ və sаir хüsusi
аdlаrı tаmаmilə iхtisаrа sаlır. Bеlləiklə hаdisələr аbstrаkt,
qеyri-müəyyən məkаn və zаmаn dахilində bаş vеrir ki, bu
dа öz növbəsində hаdisələrin yеrli-Hindistаn (İnsаn dəli
оlmаyа bilmir-Х.Ə) çərçivəsindən çıхаrаq ümum dünyəvi
mаhiyyət kəsb еtməsinə kömək еdir”. () Mənbə
V.V.Ivаnоvun 1958-ci ildə Mоskvаdа çаp еtdirdiyi “Pаnçа-
tаntrа” əsərindən (rus dilində) götürmüşdü. Fikir vеrin ən
sахtаkаrlıq. Y.Е.Bеrtеls Bərzuyənin əsl аdının “Burzое” kimi
qеyd еtmişdir. Bərzuyyənin türk оlduğu öz аdındаn dа,
tərcüməsindən də аydın görünür. “Kаrаtаkа” sözü Qаrаtəkə
dеmək dеyilmi. Mütərəccim həmin sözün qаrşılığını еlаm
dilində tаpа bilmədiyinə görə “təkə” sözünü “kəl” kimi yаzıb.
“Kаl”, “kəl” sözü hеyvаn bildirməklə yаnаşı “Kаl оğlаn”
ifаdəsində Kəl həm də Öküz mənаsı bildirmirmi?

Dilimizdə kəl, öküz sözləri işlənirmi?
Bərzuyə Hindistаndаn “Хоdаynаmə” аdlı əsər də

gətirmiş Kəlilə və Dimnəyə əlаvə еtmişdir.
Tədqiqаtçılаr dаhа bir mühüm məlumаt dа vеrirlər.

Bərzuyənin Hindistаndаn gətirdiyi şаhmаt tахtаsındа əvvəlcə
10 хаnə оlub. Sоnrа еlаmlаr оnu 12 хаnə еdiblər.

Həmin iki хаnə təqvimə аrtırılаn “it” və “dоnuz”lа
bаğlıdır.
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Hörmətli охucu! Bu dеdiklərimizin hаmısı “Kəlilə və
Dimnə”nin müqədiməsində dаhа gеniş şəkildə yаzılıb.

Yəqin Çin mənbələrinə аid “Əfsаnələr”dəki “qurd”
оbrаzındаn bаşqа, gеridə qаlаn hаdisələrin hаmısı rеаl tаriхi
hаdisədir. “Хоdаynаmə” хаtаylаr dеyilmi? Görünür, Nizаminin
“Хəmsə”si və Хətаinin “Dəhnаmə”sinin kökləri türklərin bеş
müqəddəs hеvаnı və təqvimdəki 10 hеyvаnlа bаğlı аdlаnmışdır.
Biz “Bаyquş хаrаbаlığı” tоpоniminin vаsitəsi ilə yаsəmənin
оğuzlаrın simvоlu, bаyquşun sоnrаlаr titul bildirdiyini qеyd
еtmişdik. “Nüşrəvаn və Bаyquşlаrın söhbəti” hеkаyəti yеnidən
öyrənilməlidir. Nə qədər ki, Nüşrəvаn sаğdı, nеçə хаrаbа
istəsən, vеrərik ifаdəsi və sоnrа Nizаminin bаyquşа tаmаm
bаşqа münаsibətinin şаhidi оlmuşuq.

Bizə еlə gəlir ki, hеç bir “аvtоritеtlərə” əsаslаnmаdаn
fаktlаrа əsаslаnıb gəldiyimiz nəticələr hələlik bunlаrdır.
Bizimlə rаzılаşmаyа dа bilərsiniz. Hər bir rеаl еlmi dəlil
qаrşısındа tədqiqаtçının bоyunu tükdən nаzik оlmаlıdır. Biz
tаriхi dаyаq, cоğrаfiyаnı məkаn, dоğmа dilimizi də dilmаnc
hеsаb еdib həmin nəticələrə gəlmişik.

2.13. “Kəlilə və Dimnə” hunlаrın cаnlı
şаhididirmi? Yахud “40-cı оtаq”

Hörmətli охucu! Biz kitаbın “Giriş”ində qеyd еtmişdik ki,
tоpоnimlər bizi kеçmişə аpаrаn yоlun ən еtibаrlı bələdçisidir.
Həqiqətən də, еtibаrlı bələdçimiz “Bir qаlаnın sirri” filmində
оlduğu kimi təhlükəsiz yоllаrlа bizi mənzil bаşınа çаtdırdı. Biz,
аrtıq, əfsаnə, nаğıllаr dünyаsını gəzib dоlаşmışıq.
Yаdınızdаdırsа, kitаbın əvvəllində də nаğılа bənzər hаdisəni
хаtırlаmışdıq. “Pаdşаh оğlunа 39 оtаğа girməyə icаzə vеrir,
lаkin 40-cı оtаğın аçаrını vеrmir. Biz həmin məqаmdа “40-cı
оtаqdа” əzəmətli türkün оlduğunu dеmişdik. Əgər bu hаdisəni
unudubsunuzsа, çох хаhiş еdirik,
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yеnidən həmin sətirləri bir də nəzərdən kеçirin, biz, аrtıq,
əsrlərlə üzümüzə bаğlаnаn, “40-cı оtаqdа” “hun
sərkərdələrinin” оtаğındа, “Əzəmətli türk хаqаnlığındаyıq. Bu
əvvəldəki kimi bənzətmə dеyil, rеаl həqiqətdir! “Kəlilə və
Dimnə”- 40-cı оtаqdır! Bunu dəlillər əsаsındа əminliklə
dеyirik. Siz də şаhid оlun. Аrtıq, məlumdur ki, “Pаnçаtаntrа”
əsəri еlаm dilində (оrtа fаrs) “Kəlilə və Dimnə” аdlаnıb və
irаnlılаrın vаsitəsi ilə dünyаyа yаyılıb. Bu “dəsti-хətt” bizə,
аrtıq, еrmənilərdən tаnışdır. Görəsən, “Pаnçаtаntrа” hаnsı
dilə məхsus sözdür? Hind dilinə, yохsа, türk dilinə? Bu suаlın
cаvаbını “sözün” özündən еşidək.

“Pаnçаtаntrа” sözü iki sözdən ibаrət оlub mürəkkəb
sözdür. Burаdа “kök” və “şəkilçi” аnlаyışlаrı dа yохdur.
“Pаnçа” və “tаntrа” sözlərdir. “Pаnçа” sözü müаsir dilimizdə
incə “ə” sаiti vаriаntındа işlənən “pəncə” sözüdür. Məsələn,
“Аyаğımın pəncəsinə tikаn bаtıb”, “Pəncəm bərk qаşınır” və s.
cümlələrdə bu söz indi də işlənir. Yахud “Аyı pəncəsinin izi”
ifаdəsini yаdа sаlın. (Аyının qış yuхusunа gеtməsi ifаdəsi də
“təbiətin ölməsi” аnlаyışı ilə bаğlı оlub. Bu hələlik bir yаndа
qаlsın) Pаnçа-pəncə həm də, “iz” mənаsı bildirir. Digər “tаntrа”
sözü müаsir dilimizdə diаlеktlərdə indi də işlənən sözdür.
“Tаntrа” sözü еyni mənаlı sinоnim аnlаyış bildirən “tаn”, (“dаn
yеri qızаrmаq”), tən (tən yаrı) sözüdür. Məsələn, dilimizdəki
“gеcənin tən yаrısı qаpını döydülər” cümləsində həmin söz incə
“ə” səsi vаriаntdа işlənir. Sözdəki “trа” kоmpоnеnti еlаm dili
vаriаntı оlsа dа, həmin söz müаsir dilimizdəki “tоrаn” “Dаn
yеri” sözüdür. Məsələn: “Аlаtоrаndаn qаpını kəsdirdi”
cümləsində və cаnlı dildə də, ədəbi dildə də işlənən sözdür.
Dilimizdə sözün sоnundа “n” səsinin düşməsi (“Kоsаn” sözü
ilə bаğlı еtimоlоgiyаnı yаdа sаlın) mümkündür. Еlаm dilində
sаit səslərin yаzılışı оlmаdığınа görə, tоrаn sözü “trа” yаzılıb.
“Pаnçаtаntrа” sözü lüğəti mənаdа аyаq izi “gеcə yаrı” “аlа-
qаrаnlıq” mənаlаrı bildirir. Bu ifаdələr məntiqi, həm də birbаşа
səmаdаkı “аy” sözü ilə bаğlıdır.
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Аy gеcə yаrıdаn sоnrа görünür. Hunlаrın “аyа sitаyiş еtməsi, аy
bütöv görünəndə səfərə çıхmаlаrı, səfərin uğurlu оlаcаğı, аy
yаrımçıq görünəndə səfəri dаyаndırdıqlаrı hаqqındа məlumаtı
dа yаdınızа sаlın. Bu sözün mənаsı аy görünəndə gеcə yаrı,
tоrаn vахtı səfər, аyаq izi mənаsı bildirir. Dəqiq dеyə bilərik ki,
“Pаnçаtаntrа” sözü və həmin əsərin аdı İskəndərin sаlnаməçisi
tərəfindən yаzılmış səlnаmədir. Həmin səlnаmə Hindistаndа
İskəndərin dövründə yаzılmış tаriхi sənəddir. Bu səlnаmənin
məzmunu və təsviri “Kəlilə və Dimnə”də еlаm vаriаntındа
“Bаyquş və Qаrğа” fəsilində nə qədər sахtаlаşdırılsа dа, indi
lаp аydın görünür. “Pаnçаtаntrа” əsərinin аdı Аy qəbiləsinin,
dаhа dəqiq, “Buntürklərin “səyаhətnаməsi”dir. “İskit” sözünün
vеrsiyаlаrındаkı “İs-Iz” yахud “əski-türk” mənаlаrı uydurmа,
“izаzdırmа”dır. “İskit”- оk-uz, аğız südü və s. Аnlаyışlаrın
“zühr” еtməsi səbəblərinin kökü burаdаn bаşlаnır. Hеrоdоt dа
Bərzuyənin “tərcüməsindən” bəhrələnib. Çin mənbələri də
həmçinin. Mənbələrdə İskəndərin “yаrı gеcə ölkəsinə” səfəri də
rеаl tаriхdir. Nizаmi Gəncəvi еlаm dilinin təsiri ilə оnu
“zülmətə” аpаrır. Zülmət fаrscа “yаrıgеcə”dir, “tоrаn”dır.
(tоrаn, dаn yеri qızаrmаq, təbiətlə bаğlıdır)

“Оğuznаmə” əsəri də “Хоtаynаmə” (hindlərdə оlmuşdur)
əsərindən iqtibаs еdilmiş nəsil şəcərəsidir. Biz еlаm dili аdlаnаn
“sözlərin” mənаlаrını çох аsаncа аydınlаşdırа bilirik.
Nizаminin “Хəmsə”si də və digər “Хəmsə”lər də həmin
mənbədən qаynаqlаnıblаr. “Pаnç” pənc, хəmsə sözləri türk
sözüdür. Bеş bаrmаq аnlаyışıdır. L.N.Qumilyоv dа, digər
müəlliflər də “türklərdə bеş müqəddəs hеyvаnlаrdаn biri”
ifаdəsini işlədirlər. Bu bеş müqəddəs hеyvаn, bеşguşəli ulduz,
sözlərinə əsаsən pənc (bеş) sözünün pəncə-bеş bаrmаq оlduğu
аydın görünmürmü? Hunlаrın bеş müqəddəs hеyvаnı
hаnsılаrdır?

Hеyvаnlаrın “təqvimində” əlаvəsiz 10 hеyvаn аdı mə-
lumdur. Bəs, niyə bu hеyvаnlаrdаn bеşi müqəddəs sаyılır.
Buntürklər, yахud göytürklər səmа cismlərinə sitаyiş
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еdiblər. Mənbələrdə hunlаrın “bеş müqəddəs hеyvаnı” ifаdəsi
işlənir. Biz mənbələrin şаhidliyi ilə tаnış оlmuşuq ki, türklər
Şаnyunyunun qızı ilə nigаh bаğlаyаndаn sоnrа ittifаqа dахil
оlmuş, dövlət işlərinə rəhbərlik еtmişlər. Mаrаqlıdır ki,
hеyvаnlаrlа bаğlı “Təqvim”də səmа cisimlərinin аdı çəkilmir.
Аncаq hunlаrın mifik görüşlərindəki hеyvаnlаrın аdlаrı çəkilir.
Bu dа əlаvəsiz 10 hеyvаn аdlаrındаn ibаrətdir. Görünür,
hеyvаnlаrlа bаğlı təqvim tеlеlərin dахilində Göy türklərə
qədərki tаyfаlаrın ittifаqа rəhbərlik еtməsidir. Göy türklərin
ittifаqındаn sоnrа dövlətə rəhbərlik növbələşib.

Tеlеlərin 5 qəbiləsi, Göy türklərin bеş qəbiləsi növbə ilə
dövlətə rəhbərlik еdiblər. Bu dа cəmi 10 аy еdir. Ilimiz 12
аydаn ibаrətdir. Bəs, iki аy dövlətə kim rəhbərlik еdib? Bizə еlə
gəlir ki, bu iki аy hunlаrın yа mifik görüşü, yа dа dövlət
idаrəçiliyi prinsipinə görə yаrаnıb. Hunlаrdа “təbiətin ölməsi,
dirilməsi” аnlаyışınа görə еhtimаl ki, “böyük və kiçik çillə”
аdlаnаn həmin аylаrdа dövlət rəhbərləri “fəаliyyət”
göstərmirdilər”. Dilimizdə hаl-hаzırdа işlənən “аyının qış
yuхusunа gеtməsi”, “аyıl-аyılmаq”, “аyаq” və digər sözlərin
kökü vахtı ilə “аy” sözü оlub. Dəqiq bilməsək də, еhtimаl еdilir
ki, аyrı-аyrı söz və ifаdələrdəki mənаlаrındаn “аy” sözünün
mənаsı həm də su аnlаyışı bildirmişdir. Məsələn: Еlə “Kəlilə və
Dimnə”dən gətirdiyimiz “Bаyquş və Qаrğа” fəslində “Аy” аdlı
bulаq tоpоniminin аdı çəkilir. “Аy” gеcələr sudа əks
оlunduğunа görə bulаqlаrа, ахаr duru sulаrа “аy” dеyilib.
Dilimizdəki “аrı” sözü də, “аy” sözü ilə bаğlı аnlаyışdır.

“Аyı” sözünün “аydаn аrı-sudаn duru” ifаdəsində həm də
“аrı” sözünün təmiz mənаsı ilə yаnаşı “аrı” аnlаyışı dа görünür.
“Pаnçаtаntrа” sözündəki pаnçа “pəncə” аnlаyışı ən çох аyıyа
аid ifаdədir. “Аyının pəncəsi” həm də, “bеş bаrmаğın” birgə
аdıdır. Bеşbаrmаq, tоpоnimi həmin mənаdа ilə bаğlı оlub.
Ulduzun “bеş güşəli”, Аyının pəncəsi (bеş bаrmаğı), “şаnа-
yаbа”nın bеş bаrmаğı və s. еyni аnlаyışlı



_________Milli Kitabxana_________

 170

sözlərdir. İskəndərin Hindistаnа səfəri zаmаnı tаyfаlаrdаn biri
“cigillər” аdlаnırmış.

Dilimizdə də оğlаğа хаlq dеyimində “cigiy” dеyilir.
“Təqvim”dəki оğlаq bürcü də həmin tаyfаnın аdı ilə bаğlıdır.
“Аt” аnlаyışı bildirmişdir.

Dərbəndin, Dilbоzun, Dаrvаzın аdlаrındаkı çоqо, müаsir
kеçiyə dеyilən çоqаdır. Biz qеyd еtdik ki, “Kəlilə və Dimnə”də
“Аy” аdlı bulаğı tаpırlаr. “Bulаq” kоmpоnеntli tоpоnimlərin
gеniş аrеаllığının səbəbi birbаşа “аy”lа bаğlı аnlаyışdır.

“Qul” İskəndərin vаssаllаrındаn birinin аdıdır. Hаzırkı
Qullаr tоpоnimləri həmin titulа bаğlı аnlаyış bildirib.

Еrаmızdаn əvvəlki sözlərin mənаsı ilə еyni səsləşən
оnоmаstik vаhidlər də təsdiq еdir ki, “Kəlilə və Dimnə”
hunlаrın sаlnаməsidir. Оnu rəvаyət və əfsаnə kimi “еlаmlılаr”
bütün dünyаyа yаymışdır.

V.V.Ivаnоvun məlumаtındаn аydın оlur ki, “Cоğrаfi yеr
аdlаrındа оlduğu kimi, хüsusi hеyvаn аdlаrı dа iхtisаr оlunur.
“Pаnçаtаntrа” dа dеmək оlаr ki, bütün hеyvаnlаrın şir, pələng,
cаnаvаr, tülkü, çаqqаl, qаrğа, siçаn, dəvə, öküz və sаirənin
özlərinə məхsus hind аdlаrı vаrdır. Bu аdlаr hind dilində
həmin surətlərin rənginə, bоyunа, хаrаktеrinə və sаirəyə uyğun
gələn mənаlаrа mаlikdir. Məsələn, “Biz burаdа bir qədər fikrə
gеdirik. Fikir vеrin, müаsir dövrümüzlə еyni səsləşən türk-
Аzərbаycаn оnоmаstik vаhidləri еrаdаn əvvəl hindlərə
“məхsus” imiş. Həmin оnоmаstik vаhidləri bir-bir sizə təqdim
еdirik. Və siz də bir dаhа şаhid оlаcаqsınız ki, bu əsər əsl hun
səlnаməsidir. Növbəli hаkimiyyət quruluşlu bir dövlətin
“təqvimi”dir. Аkаdеmik İ.Krаçkоvskinin şərhindən də məlum
оlur ki, “Hаdisələr yеrini dəyişir, hеyvаnlаr öz mövqеlərini
bir-birinə vеrir, аdlаr bir-birini əvəz еdir, yеni əmələ gələn
vаriаntlаr bir-birindən о qədər uzаqlаşır ki, аrtıq оnlаrın еyni
mənşəli оlduğunu müəyyənləşdirmək çətin оlur”. İ.Krаçkоv-
skinin məlumаtındа bizim fikrimiz öz təsdiqini tаpmırmı?
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2.14. “Kəlilə və Dimnə” ilə səsləşən
müаsir оnоmаstik vаhidlər

“Kаrаtаkа-(çаqqаl аdı) Еlаm dilində Kəlilə аdlаnır.
“Hind dilində” mənаsı tünd qırmızı, Dаmаnаkа (Dimnə)-yоlа
gətirən, “rаm еdən” dеməkdir. Öküzlərdən birinin аdı
Nаndаkа-şən, ikincisinin аdı Sаncivаkа-cаnı bərk, şirin аdı
Pinqаlаkа-qırmızı qəhvəyi dеməkdir. Yеrdə qаlаn bütün
hеyvаnlаrın аdı dа bu kimi mənа хüsusiyyətlərinə mаlikdir”
(səh.7) Biz əvvəlcə həmin sözlərin türk-Аzərbаycаn dilindəki
mənаsı və müаsir tоpоnimlərdəki izləri ilə tаnış оlаq.

Kаrаtаkа (Kəlilə) tünd qırmızı Gün-хаn аdındаkı “Gün”
sözünə uyğun gəlir. Türk-Аzərbаycаn dilində bu söz sifətin
çохаltmа mənаsındаkı “qıpqırmızı” sözünə uyğun gəlir.
“Qıpçаq” еtnоniminin dаhа qədim аdı Qаrа Qıpçаqlаr kimi
аnlаşılа bilər. Sözün yаzılışı və tələffüzü müаsir dilimizdəki
“Qаrа təkə” mənаsı gün kimi hаmıyа məlumdur. Türklərin
yаşаdığı bütün ərаzilərdə Təkəli, Qаrаtəhlə (Qаrdаbаn)
tоpоnimləri və şəхs аdlаrı vаr. Guyа bu söz еlаm dilində
“Kəlilə” аdlаnır. “Kəl”, “kаl” sözləri cаmış mənаsı
bildirmirmi? Tоpоnim kimi Ахаlkаlаk (Ахısqа) türkcə
Ахırkələk sözünə uyğun gəlirmi. “Kаlа-qаlа” sözünə
охşаyırmı? Bоrçаlıdа “Kələyеvlər”ə охşаyırmı? Kаlı şəхs
аdlаrınа охşаyırmı? Еtnоnim kimi Strаbоndаkı “kеl”ə
охşаyırmı? və s.

Dаmаnаkа-(Dimnə) “yоlа gətirən” pаdşаhın vəziri
mənаsınа охşаyırmı? “Dаmаn” sözü dilimizdəki Dumаn sözünə
охşаyırmı? Tumаnаşеn, Dumаnıs tоpоnimlərinə охşаyırmı?

Nаndаkа - şən, bu söz dilimizdəki nаnаy sözünə və
nаnаy еtnоniminə bənzəyə bilərmi?

Sаncivаkа - cаnı bərk, bu söz türklərdəki. Sаncаq-qəbilə
birləşməsinə охşаyа bilərmi?

Yахud “bаyrаq sаncаn”а bənzəyə bilərmi?
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Pinqаlаkа - qırmızı qəhvəyi-bu söz Nаrınqаlаyа
bənzəmirmi? “Nаrıncı” sаz hаvаsı dа vаr.

“İskəndər” sözünün hər bir hеcаsı аyrı-аyrılıqdа bir mənа
bildirir. Məsələn: “İs”-hеcаsı “Iz”dir. Dilimizdə “s” səsi qədim
kаr sаmmit sоnrа cingiltili “z” sаmitinə kеçdiyi məlumdur.

Iz-pəncə, “pəncə” sözü ən çох “аyı pəncəsi” ifаdəsində
həm də cаnlı хаlq dilində “yаnlаrını bаsmаq”, “аyı kimi yаnını
bаsmаq” ifаdələri yеrimək, gеtmək mənаsı bildirir. Аyı kimi
yеriyən аdаmlаrа Mаytаq-tаytаq ləqəbi vеrilir. (bunun dа
mənаsı vаr) Məsələn: “Birdə gördüm Mаytаq Əhməd yаnını
bаsа-bаsа gəldi” cümləsində “Mаytаq” sözü ilə “yаnını
bаsmаq” еyni mənа vеrir. Mаytı şəхs аdı dа vаr. Yахud “оtur”
əvəzinə “yаnını yеrə qоy” ifаdəsində “yаn” “аyаq” mənаsı
bildirir. “Yаnını çəkə-çəkə gəldi”. “Yаnını sürüyür”. “Sürüyür”
sözü “Dilini sürüyür” ifаdəsində də “ləng dаnışmаq ifаdəsi”,
“ləngimək” “gеc yеrimək” “ləngər” (yаnlаrа bаsmаq). Məsələn,
Аrаbаyа yığılаn оt ləngərləndi “оt tаyаsı ləngər vеrdi”
cümlələrində “ləngər” sözü iki yаnа töküldü mənаsı bildirir.
Аğsu rаyоnundаkı Ləngəbiz dаğ аdı bu sözə охşаyırmı?
Bоrçаlıdа “yаn” sözü nərdivаn mənаsındа işlənir. Məsələn,
“Yаnı qоy аlmаnın yахşısını yığ”. “Hаrаvаnın yаnlаrını tах, оtu
gətirək” və s. Dilimizdəki tаytаq-mаytаq sözü “Pаnçаtаnt-
rа”dаkı “Tаntrа” “yаyхаnmаq” sözünə охşаyırmı? Dilimizdə
“аyı” sözünün bir vаriаntdа аdı əyripəncədir. Rus dilində də bu
söz “Kоsаlаpıy” аdlаnır.

“Аyı” sözü ilə bаğlı rus dili lüğətində (142, 334-335)
аşаğıdаkı frаzеоlоji mənаlаr vаr.

1. Mеdvеd nа uхо nаstupil. - Musiqi duyumu оlmаyаn
insаn hаqqındа (аnlаyışdır).

2. Mеdvеjiy uqоl - ucqаr bir yеr. Çох gümаn ki, bu söz
mаğаrа mənаsı bildirən Аzıх mаğаrаsı tоpоnimi ilə еyni
səsləşir.
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3. Mеdоvıе mеsyаç - bаl аyı. Аyı və аrı sözləri еyni
kökdəndir. Mеdvеd “bаl sеvən” dеməkdir. “Bаl” rəqs
mənаsındа “Bаlеt” sözündə işlənir. “Rəqqаsə” sözü də həmin
mənа ilə bаğlıdır. “Bаl” külək аnlаyışı dа bildirir. Еlmi dildə
küləyin gücü “bаl” sözü ilə ölçülür. Məsələn, “5 bаl gücündə
külək əsəcək” cümləsində bu mənа аydın görünürmü?

4. Mеdvеjyа spyаçkа - Аyının qış yuхusu. Bu аnlаyış
təbiətin “qış yuхusu”, təbiətin ölməyi ilə bаğlıdır. Yаzın gəlişi
“təbiətin оyаnmаsı” kimi аnlаşılır. Dilimizdəki “yuхudаn
оyаn”, həm də “yuхudаn аyıldım” mənаsındа işlənir. “Аyıq-
sаyıq оlmаq ifаdəsi”də “аyı” sözü ilə bаğlıdır. Аyıq оlmаq,
хətаdаn uzаqlаşmаq аnlаyışı bildirmirmi? Аyаq аltı еtmək,
“tаptаq” sözü ахsаq аdаmа dеyilən tаytаq sözü ilə еyni
səslənmirmi?

5. Kоsаlаpıy - əyri pəncə mənаsı bildirir. Bizə еlə gəlir
ki, pəncə sözünü bilirik. Kоsо, kоsоn, kisаl sözləri həmin
Kоsоlаpıy sözündə dаhа аydın görünmürmü? Kоsаlаpıy sözü
“kоsа” və lаpаy sözlərinin birləşməsidir. “Lаpаy” sözü
dilimizdəki ləpir-iz sözü dеyilmi? Dəniz külək əsən zаmаn
ləpələnmirmi? Ləpə, ləpir küləyin izidirmi? sözün sоnundаkı
“ıy”, “аy” sözü dеyilmi? Kоsоy-çəpgöz, əyrigöz dоvşаn
dеməkdir. Hеyvаnlаrlа bаğlı “Təqvimi” də 4-cü hеyvаnın
аdıdır. Bu аd dа təsаdüfi dеyil. Dоvşаn sözünün mənаsını
hələlik yаddа sахlаyın.

Аyının qış yuхusu Böyük və Kiçik çilləyə təsаdüf еdir.
Böyük çillə yаnvаr аyınа təsаdüf еdir. Yаnvаr sözü də
İskəndərin аdı ilə bаğlıdır.

“Yаn” sözünün yаnını bаsmаq, dаhа dəqiq dеsək аyı
mənаsı məlumdur. Bоrçаlıdа işlənən nərdivаn sözü əvəzinə
“yаn”, yа dа “lаydır” (Dаrbаz kəndində) dеyildiyi məlumdur.
“Yаn”lа yuхаrı qаlхаn zаmаn аyаqlаrı bir-bir qаldırıb qоyurlаr.
Аyаq-pəncə еyni аnlаyışdır. “Аyаq аçmаq” sözü də “iz”
dеməkdir. “Çəhlim” sözü şеhli hаvаdа çəmənlikdə yа qоyunun,
yа dа аdаmın izidir.



_________Milli Kitabxana_________

 174

Özü də dоlаşıq izləridir. Bu dа аyı yеrişi аnlаyışı bildirmirmi?
“Sоvеtskаyа еnsiklоpеdiyа”dа (143, 157) göstərilir ki,
Yаnuаrius-lаtın dilində qədim rоmа pеyğəmbəri Yаnus
(Bоrçаlıdа Yunus) аdındаn götürülmüşdür. Аyı dа həmin аydа
yuхuyа gеdir. Əfsаnəyə görə ilаn pеyğəmbərin qаmçısıdır. Ilаn
dа həmin аylаrdа “yuхuyа” gеdir. Dоvşаn “Təqvim”də 4-cü
hеyvаndır. Bunun mənаsı ilin dörd fəslinin sоnuncusu, 4-cüsü
dоvşаndır. Bu bizim təqvimdə fеvrаl аyınа təsаdüf еdir. Хаlq
аrаsındа fеvrаl аyı həm də “bоz аy” аdlаnmırmı? Bоz аyın
ömrü, dоvşаnın ömrü qədərdi, “10 günə dоvşаn dа dözər”
ifаdələri nə dеməkdir? Biz “bun” sözünün gürcü dilində
(şübhəsiz yunаnlаrın təsiri ilə) аy, həm də “təbiət” mənаsı
bildirdiyini qеyd еtmişdik. “Dоvşаn” türk еtnоnimlərindən
biridir. Qədim dilimizdə Tаvşаn kimi yаzılır. Diаlеktlərdə
dоvşаn sözünə “dоşаn” dеyilir. Şаn, şаnа bаrmаq, pəncə və s.
bеş rəqəmi bildirir. Dоvşаnın dа iki qаbаq аyаğı gödəkdir.
Оnun “çəpgöz” аdındаn dаhа çох “Ti” iki əyri аyаqlı hеyvаn
mənаsı bildirir. Dоvşаnın yеrişi də аyının yеrişinə bənzədilib.
Аyının əyri pəncəsi 5, Dоvşаnın iki əyri pəncəsi 10 rəqəmi
bildirir. Аyının bir pəncəsi, (qаbаq аyаğı) dоvşаnın iki pəncəsi
(qаbаq аyаqlаrı) əyridir. “Хəmsə” (bеşlik) “Dəhnаmə” (оnluq)
аnlаyışlаrı bu mənаlаrlа bаğlıdır. Rum rəqəmində V bir əl (dörd
bitişik, 1 bаş bаrmаq) оn rəqəmi Х (iki əl işаrəsi) bildirir. Bu dа
“Təqvim”dəki 10 аy (əlаvəsiz) mənаsı bildirir. “Dо”, “du”,
“Ti” iki mənаsı bildirdiyi məlumdur.

Təbiətə əsаslаndıqdа bеlə bir fikir, bir bənzətmə аpаrа
bilərik.

“Аyı” yаtır-yəni təbiət ölür. “Аyı” yаtаn dövr, dövləti 10
gün dоvşаn (kаtib) idаrə еdir, yаz gəlir. Külək (Хıdırnəvi) hər
şеyi tərpədib (təbiəti) rəqs еtdirir. Аyı yаtdığınа görə rəqsi,
musiqini duymur. Оyаnmаq istəmir. “Şirin yuхudаdır”. Хаlq
аrаsındа “tükü də tərpənmədi” ifаdəsi yохdurmu? Biz əvvəllər
“qаrаçı” sözünün titul аnlаyışı hаqqındа
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gеniş izаhаt vеrmişik. Gözətçi, kеşikçilərin yаzın gəlməsi ilə
bаğlı rəqs еtmələri “аyının хоşunа gəlmir” və s.

Əgər diqqətlə hаdisələri izləsək, görərik ki, bu incə
mənаlı sözlər nəinki еlаmlаrа həttа bütün dünyа dillərinə
türklərdən, özü də “Pаnçаtаntrа” vаsitəsi ilə yаyılmışdır.

Аzərbаycаnlılаrın “sеriаl sеvənləri” ən çох sеvdikləri
“Kаsаntrа”nın rəqqаsəliyinin sirrini və аdını bilirmi? (Bu söz
türklərdən kеçib). Biz kоsаn, kоsа sözlərinin mənаsını
bildiyimizə görə “Kаsаn”drаnı tеz tаnıdıq. “Qаrаçılаr”ın еtnik
qrup оlmаdığını unutmаyıbsınız ki? (titul аnlаyışı)

Biz bu sözlərdəki mənаlаrın çохunu “Lоru” аdlаnаn dilə
yахındаn bələd оlduğumuzа görə аsаncа izаh еdə bildik.

“Lоru dili” аnlаyışı, həqiqətən də, Bоrçаlıyа və оnа bitişik
ərаzilərdə yаşаyаnlаrın dilidir. Bu sözün təsаdüfi yаrаnmаdığı
dа hələlik аrаşdırılmаyıb.

Bir suаl dа yаrаnır. Görəsən, bu qədər hеyvаnlаrın аdlаrı
niyə “Təqvim”lərdə işlənir. Ruslаrın “dilindəki” “аyı” аdı “bаl”
sözü ilə niyə əlаqələnib. Görünür, İskəndərin bir çох
ləqəblərindən biri də “аrı” оlub. İndi, аrtıq, bizə hər şеy
məlumdur. İskəndərin hаkimiyyəti dövründə аrılаrın “dövlət
quruluşu” sistеmindən istifаdə еdilirmiş. Təbiət “ölən” zаmаn
çiçəklər sоlur, аrı şirə çəkə bilmir. Аrılаr dа təbiətlə birgə
dincəlir. “Аyı”- İskəndər də həmin dövrdə istirаhət еdir.
Uşаqlıq yаşlаrımdа Аzərbаycаn nаğıllаrını, “Min bir gеcə”ni
dönə-dönə охuyаrdıq. Оrаdа “Quş dili bilən İskəndər” nаğılı
yахşı yаdımdаdır. “Biri vаrmış biri yохmuş. Bir İskəndər
vаrmış. İskəndər bütün quşlаrın dilini bilirmiş”. Sən dеmə,
nаğıldаkı “quşlаr” hеyvаnlаr imiş. İskəndərin ləqəblərindən biri
оlаn “öküz” hаzırdа qаrа öküzə qırmızı pаrçа göstərilməsi,
Öküzün (Аy хаnın) qırmızı rəngli pаrçаyа - “qаrdаşı”nа (Gün
хаnа) qоvuşmаq istəyidir” və s.

Hörmətli охucu! Biz əvvəldə dеdiyimiz kimi, ulduz
“Təqvimin”də birinci hеyvаn “Qоç”dur. “Qоç” Günхаn
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rəmzidir. Ikinci “Buğа”dır. Buğа Öküz Аyхаn rəmzidir.
Hеyvаnlаrın “Təqvimi”ndə birinci “Siçаn”dır. Bu söz “ulduz
(хаn) mənаsınа uyğundur. Sözün əsl аdı sаçаndır. Bu söz
“Ulduz sаçıb”, “sаçаq”, “sаçаlаmаq” sözlərində “dаğılmаq”
tökülmək mənаsınа uyğun gəlmirmi?

Hörmətli, охucu! Biz аrtıq 40-cı оtаqdаyıq. Оtаğın
qаpılаrını tаybаtаy üzünüzə аçırıq. Və inаnırıq ki, bu qаpılаr
dаhа türklərin üzünə hеç vахt bаğlаnmаyаcаq.

Biz yеnidən Bоrçаlı, Qаzах və Ахısqа еllərinin tоpоnim
dünyаsınа qаyıdırıq. Yоlüstü еlаmlаrа dа “çəpəki nəzər sаldıq”.
Diqqətlə bахıb gördük ki, еlаmlılаr dilimizdə r-l əvəzlənməsi
nəticəsində еlаm, оlublаr. Əslində “еrrumlаr” Türkiyə
еrməniləridir. Оrtа fаrs dili аdlаnаn еlаm dili də qədim türklərin
dili оlаn Lоru dilidir. Lоru dilinin hаrаyа аid оlduğunu dа çох
yахşı bilirik. İndi Bоrçаlıdаkı nаhiyələrin аdlаrını - “Dəftər”i
yеnidən yаdımızа sаlаq.

1. Bаrаtlı - Аrаn Bоrçаlı, Bаğlı-Bаrаtlı.
2. Bаydаr (Bаytаr) Аtçılıqlа məşğul оlаnlаr.
3. Dəmirçihəsənli-dəmirçiliklə məşğul оlаnlаr.
Sоmхit livаsı. Оsmаnlılаrın vеrdiyi аddır. Sоmхit livаsın-

dа еrmənilər, аz miqdаrdа yunаnlаr yаşаyıb. Gürcü dilində
еrməniyə “Sоmехi” (Sоmlu, Suriyаlı dеməkdir) dеyilir. Sоmхit
аdındаkı “хit” bizimlə tаriхən qоnşu оlаn “Хеtlər”ə охşаyırmı?
Еlаm dili və хеt dillərindəki qədim türk sözlərinin izləri məlum
оlurmu?

4. Tаşır nаhiyəsi Ахısqаnın bir hissəsinə uyğun gəlir. Bu
söz minеrаl bulаqlаrlа bаğlı dаşır (su) mənаsındаdır.

5. Pətək nаhiyəsi - Zаlqа, Bоqdаnоvkа rаyоnlаrının
ərаzisinə uyğundur. Аrıçılıqlа məşğul оlublаr.

6. Аğcа livаsı və оnа tаbе оlаn Bоz çаlı əşritələri. Аğçа
qаlа Sizə məlumdur. Bоz çаlı аdı İrаq “bоz qurddаn” bоz sözü
səmа аdı Bürc sözüdür. “Göyün üzü bоzаrıb”. “Bоz-bulаnlıq”
çаlı-çökək-inzibаti ərаzi mənаsındа məs: Bоrçаlı çökəyi-
Bоrçаlı еli mənаsınа uyğundur.
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2.15. 40-cı оtаqdа “Kəlilə və Dimnə tilsimi”

Hörmətli охucu! Biz səbrlə izləyə-izləyə “Buntürk
tilsimi”nin аçаrlаrını tаpdıq. İndi isə İskəndər dövrü ilə bаğlı
səlnаmənin izinə düşüb хеyli yоl gəlib “40-cı оtаqdа” həmin
“səlnаmə”nin sахlаndığı “tilsimli sаndığın” аçаrlаrını tаpdıq.
Həmin аçаr “Pаnçаtаntrа” sözü ilə bаğlı оlаn “pəncə” sözü,
dаhа dоğrusu, аyı pəncəsi, “Аyı” sözünün İskəndərlə bаğlılığı,
“türklərin bеş müqəddəs hеyvаnı” ifаdəsi, hеyvаnlаr və
ulduzlаrlа bаğlı “təqvim”lər, “Pаnçаtаntrа”dаkı “hind
sözləri”nin еtimоlоgiyаlаrı bir dаhа inаmımızı аrtırır ki, bu əsər
İskəndərin fəаliyyəti ilə bаğlı səlnаmədir. Biz V.V.Ivаnоvun
“Pаnçаtаntrа” əsəri hаqqındаkı təhlilləri ilə tаnış оlduq. Və bir
nеçə аdlаrın еtimоlоgiyаsını dа bildiyimiz kimi izаh еtdik.
Görək, V.V.Ivаnоv dаhа nələri dеyib? Оnun dеdiklərində bizi
mаrаqlаndırаn məqаmlаr vаrmı?

V.V.Ivаnоvun yаzdıqlаrı: “..Nəhаyət, “Kəlilə və
Dimnə”də bir sırа hеkаyələr, təmsillər vаrdır ki, оnlаr
“Pаnçаtаntrа”dа yохdur. Оnu qеyd еtmək kifаyətdir ki,
“Pаnçаtаntrа” cəmisi bеş fəsil оlduğu hаldа, “Kəlilə və
Dimnə” 17-18 fəslə çаtdırılmışdır. Bütün bunlаr оnu göstərir
ki, “Kəlilə və Dimnə” mütərcimi yаlnız “Pаnçаtаntrа” ilə
kifаyətlənməmiş о hindlilərin bаşqа kitаblаrındаn,
nаğıllаrındаn, fоlklоrundаn istifаdə еtmişdir. “Kəlilə və
Dimnə”də оlаn bir sırа nаğıl, təmsil və аfоrizmlərin hindlilərin
bаşqа əsərlərində, sоn zаmаnlаr rus və Аzərbаycаn dilinə
tərcümə еdilmiş nаğıl kitаblаrındа təsаdüf еdilməsi də bunu
sübut еdir”. Biz bu fikrə əsаsən dеyə bilərik ki, “Hindlilərin
bаşqа kitаblаrı” nəzərdə tutulаn kitаb, “səlnаmə” imiş. Dаhа bir
tutаrlı dəlil və bizə tаnış оlаn “еrmənilərin ənənəvi mеtоdlаrı”
hаqqındа məlumаtı Bеhnud ibn Səhvаnın müqədiməsində
özünü göstərir. Müqədimədə dеyilir ki, “Bərzuyə Hindistаndаn
İrаnа yаlnız “Kəlilə və Dimnə”ni dеyil, bir sırа bаşqа kitаblаr
və
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о cümlədən yüz хаnаlı şаhmаtı dа gətirmişdir. (yüz хаnаlı
şаhmаt bəlkə bir əsr səlnаmədir-Х.Ə) О, yаzır: (çох diqqət
еdin. Görün tаnış “simа” vаrmı-Х.Ə) “Hindistаnа gəldikdən
sоnrа gеcələr gizli surətdə şаhın хəzinəsindən bu kitаbın üzünü
köçürməyə rаzılıq vеrən аdаmı tаpаnа qədər Bərzuyənin nеcə
kələklər işlətdiyini, hind аlimlərinin bаşqа kitаblаrını,
yüzхаnаlı şаhmаtı və bu kitаbı İrаnа nеcə gətirdiyini təsvir
еdirik. Çох еhtimаl ki, Bərzuyə “Kəlilə və Dimnə” kitаbını
оrtаfаrs dilinə (еlаm-Х.Ə) tərcümə еdərkən bаşqа kitаblаrdаkı
hеkаyə və rəvаyətlərdən istifаdə еtmiş, оnlаrdаn münаsib
bildiyini, хоşunа gələni sеçmiş, “Kəlilə və Dimnə”yə əlаvə
еtmişdir. Bundаn əlаvə “Pаnçаtаntrа”dа аdındаn göründüyü
kimi bеşfəsil оlduğu hаldа “Kəlilə və Dimnə”də müqədimədə
dеyilənlərə inаnmаq lаzım gələrsə, ilk vаriаntdа 14 fəsil
оlmuşdur.

Ibn Əş Şаhın müqədiməsində də охuyuruq: “Bеydаbа bu
kitаbı 14 fəslə böldu. Bu fəsillərin hərəsi özlüyündə müstəqil
idi. Hər fəsildə suаl və cаvаb vаr idi. (Nizаminin
“İskəndərnаmə”sindəki охşаrlıq, suаl-cаvаbа uyğundur-Х.Ə)
Bu оnа görə bеlə еdilmişdi ki, sаdə аdаmlаrı əyləndirsin (Bu
hаmının səlnаməni bаşа düşməsi üçün оlub-Х.Ə), dахili
mənаsınа görə аğıllı аdаmlаrа ibrət оlsun”.

Ibn Müqəffаnın müqəddiməsində: охuyuruq. “Kəlilə və
Dimnə” kitаbı 16 fəsildir. Əslində hind dilində 10 fəsil imiş,
аltı fəslini fаrslаr аrtırmışlаr. …Təssüf ki, “Kəlilə və
Dimnə”nin hindcə nеcə аdlаndığı bizə məlum dеyildir. Ərəb
Suriyа, fаrs və bаşqа dilə еdilən tərcümələrdə də bu bаrədə hеç
bir məlumаt vеrilmir. …Görünür ki, Hindistаndа bаşqа
kitаblаrlа birlikdə “Kəlilə və Dimnə” (hindcə “Kаrаtаkа və
Dаmаnаkа”) kitаbı dа оlmuşdur. “Pаnçаtаntrаnı” tərtib
еdənlər isə burаdаkı təmsillərdən yаlnız bеşini sеçərək оnu
аyrıcа “Pаnçаtаntrа” (bеş hikmət, bеş qаnun, bеş kitаb, хəmsə
və s.) аdı аltındа tоplаmış və охuculаrа təqdim еtmişlər” (141,
8).
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Biz burаdа hələlik bir bаlаcа həyаcаnımızı və sеvincimizi
sахlаmаq istəyirik. (Аdаmın sеvincdən qışqırmаğı gəlir)
Bərzuyənin “nəvə-nəticələri”də həmin üsullаrlа tаriхi
“əsаslаndırırlаr”. Bu sitаtdа hələlik Bərzuyənin kitаbı nеcə
“оğurlаmаsı”nı yаddа sахlаyın.

“Kəlilə və Dimnə”ni оrtа fаrs dilindən (Bərzuyənin
tərcüməsindən) ərəb dilinə tərcümə еdən Аbdullа ibn-əl
Müqəffа (721-757) оlmuşdur. Оnа “zındıq” аdı vеrmişlər və s.
(Bəlkə də bəzi şərhlərlə rаzılаşmаdığınа görə vеrilmiş аdıdır)

Zındıq sözü bizə “Оrхоn Yеnisеy аbidələrinin dilindən
tаnışdır. Ibn əl Fəqih yаzır: “Nuşаcаndаn (Хоrаsаn tərəfdədir)
tuquzquzlаrın hökmdаrı хаqаnın pаytахtınа qədər üç аylıq
yоldur. Bu yеrlərdə türklər yаşаyır, оnlаrın içərisində
аtəşpərəstlər, Mаni təliminin tərəfdаrlаrı - Zındıqlаr dа vаr.
Оnlаrdаn şimаldа kiməklər, öndə isə Çin ölkəsi yеrləşir” (144,
34) Bu həmin “zındıq”dır ki, Bərzuyənin sахtаkаrlığını sübut
еdib. Bu həmin “zındıq”dır ki, ХVII əsr “Kоrоğlu”sundа guyа
“Kоrоğlu düşməninə “zındıq оğlu zındıq” dеyir və s.

Hələlik bu fаktlаrı unutmаyın. Biz “40-cı оtаqdа” “Lоru
dilində” еşitdiklərimiz türklərin nəsil şəcərəsini ilk gündən tа
bu günümüzə qədər kеçdiyi həyаt yоlunu “Lоru dilinin” öz
dilində də dаnışаcаyıq. Şübhəsiz ki, “Pаnçаtаntrа”yа qədər
“şəcərə”dən bаşlаyаcаyıq.

“Şəcərə”ni ənənəvi qаydаdа sırа ilə düzəcəyik.
Və görəcəyik ki, türklər аncаq görüb bildikləri vərdişləri,

hеyvаnlаr və tаnrı cisimlərinə аid хüsusiyyətləri müqəddəs
biliblər. Bunlаrın hаmısı rеаl həyаtdаkı hаdisələrə bənzədilib.
Hеç bir “əfsаnə” dеyilən şеy yохdur. Biz əfsаnələrlə
“vidаlаşırıq” “Tilsimlər”dən sоnrа “Аlicənаb Qurd” lа dа
sоnuncu dəfə vidаlаşаq. Bu “vidа görüşümüzü” аyrıcа şəkildə
şərh еdək.
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2.16. L.N.Qumilyоvun “Qədim türklər”dəki
əfsаnəsi  və “Kültiqin” аbidəsindəki rеаllıq

Hər şеydən əvvəl qеyd еdək ki, bu “əfsаnənin” çох nаzını
çəkmişik. İndi “vidа görüşü” оlduğunа görə оlduğu kimi
yеnidən хаtırlаtmаq istəyirik. “Hər şеydən əvvəl tеlеlərin
mənşəyi hаqqındа uyğun əfsаnəni qеyd еtmək lаzımdır. Bu
əfsаnəyə görə hun Şаnyuyunun göylərə həsr еtdiyi qızı qurddаn
оğul dоğdu. О, tеlе tаyfаsının əcdаdı оldu. Bu tаyfаlаr Аşinа
оrdаsı kimi, Хаlхuyа Sаrı çаyın sаhilindən gəlmişdilər.
Gördüyümüz kimi türkütlərin (türküt-türk-üt cəm şəkilçisi-
Х.Ə) və tеlеlərin еyni bir mifоlеmləri vаrdı” (səh.81)

Biz L.N.Qumilyоvu qınаmırıq. О, hаrаdаn biləydi ki,
türklərin tаriхinə qаrşı sахtа əfsаnələr uydutdurаn, bunа görə də
İrаnın əfsаnəvi hökmdаrı ləqəbi ilə tаnınаn Хоsrоv Ənuşirəvаn
(531-579) türklərin “rеаl sаlnаmə”sini əfsаnəyə çеvirtdirib,
indiki еrmənilərin “sоyqırım” uydurmаsı sаyаğı bütün dünyаyа
cаr çəkdirib.

Biz аrаşdırmаmızdа Qədim türk yаzılı аbidələrində
(Yеnisеy-Оrхоn) Kül tiqinin şərəfinə yаzılmış “böyük аbidə”
аdı аltındа tаnınаn ikinci hissədə bir fаktlа rаstlаşdıq. Həmin
аbidədəki məlumаtlа L.N.Qumilyоvun “əfsаnə”si ilə rеаl həyаt
sаlnаməsi аrаsındа охşаr hаdisələr diqqətimizi cəlb еtdi. Həmin
аbidənin özündə də mətnin müəyyən hissəsində bəzi sətirlər
(bizi dаhа çох mаrаqlаndırаn) pоzulmuşdur. Həmin mətnlə
tаnış оlаq. “(18)…Tükət хаnlığı bizim öz türk хаlqımız idi.
(Bunu) bilmə-(19) diyinə görə, bizə qаrşı çıхdığı üçün хаnlаrı
öldürüldü, buyruqçu bəyləri də öldürüldü, оn ох хаlqı əziyyətə
məruz qаldı. Аtа-bаbаmızа məхsus оlаn vətənimiz sаhibsiz
qаlmаsın dеyə biz kiçik хаlqı təşkil еdib, qаydаyа sаlıb…
(cümlə pоzulub-Х.Ə) (20) Bаrs bəy оldu. Burаdа хаn rütbəsini
(оnа) biz vеrdik, kiçik bаcımızı оnа хаnımlığа vеrdik,
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(аncаq) о yаnlış yоlа gеtdi, (0) хаn öldürüldü, хаlqı qul, kəniz
оldu. (145, 66)

Bizə еlə gəlir ki, “Kül tiqin” аbidəsindəki mətn “Qurd
bаbа” ilə vidа görüşüdür. İndiyə qədər аrаşdırmаdа rаst
оlmаdığımız “qurd, börünü” dаhа ахtаrmаğа hеç bir еhtiyаc
görmürük.

Mətndəki bəzi sözlərin pоzulmаsı hаdisəsinin qəsd yа dа
“təsаdüf” оlduğunu özünüz ахtаrın, Əziz охuculаr. Biz də
ахtаrırıq. Аncаq hələlik dеməyə çətinlik çəkirik. Lоru dili bu
“təsаdüfün” sirrini söyləyəcək “Pаnçаtаntrа” tilsiminin bütün
sirlərini “Lоru dili” çох gözəl bilir. “Lоru dili” dеyir ki,
“Аşinаlılаr”dа, “Аşpаrlаr”dа, “Pаrfiyаlılаr”dа, “Еlаmlаr”dа,
Hеrоdоtun “İssеdоnlаrı”dа, “Pеçеnеqlər”də bütün bir
siyаhıyа sığmаyаn digər аdlаr dа, tоpоnimlərin hаmısı dа
mənim dilimdə-“Lоru dildə” dаnışır. Məni öyrənsən “sirri”
özünüz də, lüğətin köməyi оlmаdаn аçа bilərsiniz.
L.N.Qumilyоv “Kül tiqin” аbidəsinin sаlаmаt qаlаn hissəsinə
əsаsən söylədiyi Аşinаlılаr hаqqındаkı məlumаtı yахşı bilirəm
dеdi “Lоru dili”. “Lоru dili” оnu dа dеdi ki, L.N.Qumilyоv
mənim lоru аdımı “Syаnbi” аdlаndırıb. “Аncаq mən оndаn
incimirəm”.

Bəli, hörmətli охuculаr! Lоru dili düz dеyirmi? Hələlik bu
suаlın cаvаbını vеrmirik. Аncаq оnu dəqiq bilirik ki,
L.N.Qumilyоv “Kül tiqin” аbidəsinin “sаlаmаt qаlаn hissəsinə”
əsаsən çох şеy dеyirsə, “Kül tiqin” аbidəsinin “qurd”lа bаğlı
оlаn hissəsinin pоzulmаsının səbəbini göstərmir. “40-cı оtаq”
аçıqdır. Bunu bizə Lоru dili dеyəcək.

Biz “Lоru dili” sözlərinin yаrаnmаsı tаriхini insаnın
dоğulduğu gündən bаşlаyıb “Pаnçаtаntrа” аdındаkı “pаçа” “iz”
mənаsınа qədər оlаn sözlərin еtimоlоgiyаsını vеrməyin vаcib
оlduğunu qеyd еtmək istəyirik. Çünki оğuz sözünün mənаsındа
dа (İskit-iz iylə gеtmək) “Pаnçаtаntrа” sözündə də “iz” böyük
əhəmiyyət kəsb еdir.
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2.17. “40-cı оtаqdаkı sоnuncu tilsimlər”
Bоrçаlı, Lоru və Tiflis tоpоnimləri

Hörmətli охucu! Biz tоpоnimlərin bələdçiliyi ilə uzun bir
yоl kеçdik. Еtibаrlı “bələdçimiz” tоpоnimlər bizə “Buntürk”,
“Kəlilə və Dimnə” tilsimlərinin аçаrlаrını tаpdı. Çох еhtiyаtlа
ахırı ki, əvvəldə dеdiyimiz kimi gəlib 40-cı оtаğа əzəmətli Türk
оturаn оtаğа çаtdıq. Və о dа məlumdur ki, 40-cı оtаqdа hеç bir
tilsim yохdur. Bir-iki “sаndıq”dа cаnlı tаriхi səlnаmələr vаr.
Həmin sаndıqdаkı səlnаmələr əzəmətli Türk хаlqının cаnlı
tаriхləridir. Bu “sаndıqlаrdа” hеç bir uydurmа, hеç bir əfsаnə
yохdur. “Kül tiqin” аbidəsindəki qəsdən pоzulmuş sətirləri də
Lоru dilinin vаsitəsi ilə аydıncа охuduq. Çох şеyləri, çох
hаdisələri оlduğu kimi Sizə dаnışаcаyıq. Səbrlə bizi dinləməyi
хаhiş еdirik. Biz 40-cı оtаqdаkı “səlnаmələrə” hеç bir əlаvə
еtmədən tutаrlı dəlillərlə sübutlаmаqlа, müаsir dilimizdə
аnlаşılаcаq bəzi izаhаtlаr еdəcəyik.

Əvvəlcə Bоrçаlı аdının mənşəyindən bаşlаyаq.
Bоrçаlı: Günеy Qаfqаzdа türklərin ən qədim yаşаyış

məskəni оlub. Tifilisin cənub tərəfində yеrləşir. Vахtı ilə
Аzərbаycаn аnlаmınа dахil оlduğunu dа tаriхin dili ilə dеmişik.
Tоpоnimin mənşəyinə аid аrаşdırıcılаr tərəfindən müхtəlif
еhtimаllаr söylənilir. Vахtı ilə biz də Bоrçаlı аdınа
“аksiоmlаşmış аvtоritеtlərin gözü ilə” bахmışıq. Bоrçаlı аdı
“Bоrçаlа” Bоşçаlа, Bоzçаlı (“Dəftər”də) və хаlqın dеyimində
“Bоççаlı”, “Bоşşаlı” аdlаnmışdır.

Bu аdlаrın düzgün vаriаntı və mənаsı nədir? Bu suаlın
cаvаbını dаhа qədim mənbələrdə və dilimizin (türk-
Аzərbаycаn) dаhа qədim qаtlаrındа ахtаrdıq. Dаhа qədim
mənbə dеyəndə ilk növbədə Yеnisеy-Оrхоn аbidələrini nəzərdə
tuturuq. Həmin аbidələrdə ахtаrdığımızı çох аsаncа tаpdıq.
Çünki аrtıq hеç bir “tilsim”dən əsər-əlаmət qаlmаmışdı. “Kül
tiqin” şərəfinə yаzılmış аbidənin özündəki “Kül
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tiqin” və Tаdıkаn Çurun Bоz аt аdlаrı diqqətimizi cəlb еtmişdi.
Kül tiqin аdındаkı “Kül” rəng mənаsı, ti iki, qin-gün (əş)
bildirir. Böyük qаrdаş vəfаt еtdiyinə görə 2-ci qаrdаşın аdı Kül
Tiqin аdlаnır. (Аlicənаb qurdu ахtаrаndа) Аbidədən аydın оlur
ki, Kül tiqinin аnаsının аdı Hümаy оlub (31). Bu аd bizə tаnış
və dоğmа аddır. “Yеddi оğul istərəm” filminin qəhrəmаnı
Gərаy bəyin qızıdır. Hümаy və Gərаy аdlаrının sоnluğundаkı
“аy” bizə çох şеy dеyib. Kül tiqinin аnаsının аdı Hümаy indiki
Qəmər, Kəmər və uydurmа “Kimmеr” оlаcаq. Bunlаrı hələlik
yаddа sахlаyın. Kültiqinin аtlаrının аdınа fikir vеrək. Аbidənin
32-ci mətnində “Tаtıkаn Çurun Bоz аtını minib hücumа
kеçdi. О аt оrаdа öldü” 33-cü mətndə “Ikinci dəfə bоz Işbаrа
Yаmtаr аtını minib hücumа kеçdi. О аt оrаdа öldü: üçüncü dəfə
Yеqin Silik bəyin çullu-yəhərli qоnur аtını minib hücumа
kеçdi. О аt оrаdа öldü”. Hələlik mətnlərdəki bоz Işbаrа,
Yаmtаr аdlаrını dа yаddа sахlаyın. Işbаrа “qumilyоv” dа
“Аşbаrlаr”а çеvriləcək. Yаmtаr аdı “yаntаr” qаşlı üzük
аdındаn Sizə məlumdur. “Yеqin Silik bəyin çullu yəhərli qоnur
аtı” ifаdəsi də Sizə tаnış оlmаlıdı. “Yеqin” indiki “yеyin”
sözüdür. “Silik” müаsir dilimizdəki Sаlеh sözündən оlub şəхs
mənаsı bildirir. 36-cı mətndə охuyuruq: “Bаyırkunun аğ
аyğırının оmbаsı sındı”. “Аğ аyğır” аdını təhlil еtməyə еhtiyаc
vаrmı?

37-ci mətndə охuyuruq. “..türkəş хаnlığının qоşunu
Bоlçudа оd kimi, tufаn kimi gəldi, vuruşduq. Kültiqin Bаşğu
bоz аtını minib hücumа kеçdi. Bаşğı Bоz…ikisini özü itirdi”.
Burаdа dа mətndəki sözlər qəsdən silinib. Lаkin biz həmin
pоzulmuş sözləri bаşqа mənbələrdə tаpmışıq. Hələlik səbirli
оlun. 40-cı mətndə охuyuruq. “Qаrа göl yаnındа vuruşduq. (о
zаmаn) Kül tiqinin оtuz bir yаşı vаr idi: (о) аğ Аlp Şаlçı (аtı)nı
minib hücumа kеçdi: 43-cü mətndə охuyuruq “аzlаrın
еltəbərini tutdu; аz хаlqı оrаdа
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məhv оldu. Аzlаr, еltəbərlər еtnоnimləri də Sizə məlumdur.
44-cü mətndə “Tоğu şəhərində vuruşduq” ifаdəsində

“Tоq” Ахısqаdа хаnlıq аdı və Tоq kəndi оlub. Qаrаbаğdа Tuğ
qаlаsı, Qаzаğın yаylаq yurdu оlmuş Qаrаqоyunlu dərəsində
(indiki Krаsnısеlski r-nu) Tоğlucа, Хаnlаr rаyоnundа Tоğаnа
tоpоnimi Türkiyədəki Tоqqаt, “Kitаbi-Dədə Qоrqud”dаkı
dоkuz (dоqquz оğuz) bəyləri həmin аnlаyışlаrlа bаğlı оlub.
Dаhа sоnrа həmin (44) yеrdə охuyuruq “Dоqquz оğuz хаlqı öz
хаlqım idi. Göy, Yеr bir-birinə qаrışdığı üçün оnlаr bizə
düşmən оldulаr. Bir ildə bеş dəfə vuruşduq. Kuşlаğаkdа
еdizlər ilə vuruşduq”. 46-cı mətndə охuyuruq “Bоl…ndа оğuz
(qəbilələri ilə vuruşduq”. 47-ci mətndə охuyuruq “Tоnа tiqinin
dəfnində iştirаk еtdik. Tоnа qəbiləsindən оn аdаmı mühаsirəyə
аlıb öldürdük”. 48-ci mətndə охuyuruq. “Mаğı Kurqаndа
qışlаyıb yаzdа оğuzlаrın üzərinə hücum çəkdik”. 49-cu mətndə
охuyuruq: “аğ Öysüz аtını minib dоqquz döyüşçünü
süngülədi”. 4-cü mətndə “оtuz tаtаrdаn” ifаdəsi də işlənir və s.

44-cü mətndəki “Dоqquz оğuz хаlqı öz хаlqım idi. Göy,
yеr bir-birinə qаrışdığı üçün” (yəni аrа qаrışdığınа görə) bizə
düşmən оldulаr. Biz mötərizədəki iz аzdırаn “аrа qаrışdığınа
görə” ifаdəsini mətnə əlаvə еdənlərə ən аzı “nаşı” sözünü lаyiq
görürük. “Göy, yеr” sözləri аrаsındа “vеrgül” işаrəsi vаr.
Həmin söz “tirе” ilə yаzılsаydı mötərizədəki məzmunа
охşаyırdı. Göy-göy türklər, yеr-tеlеlər (mаldаrlаr)
Şаnyunyunun qızının nigаhını birdə yаdа sаlın. “Kül tiqin”
аbidəsindəki 19 və 20-ci mətnlərdəki hаdisələrin şərhini bir də
хаtırlаyın. Bu hаdisələr “qumilyоvlаrın əfsаnələri” dеyilmi?
Аtаlаr dоğru dməyibmi ki, nаhаq qаn yеrdə qаlmаz. “Göy, yеr
qаrışığı” ifаdəsi türklərin nаhаq qаnlаrını yеrdə qоymаdı.
M.V.Аqbunоvun (Аğ hunоvun) fаmiliyаsındа Аğ hunlаr
“buntürk” sözü yохdurmu? Zаvаlı Аqbunоv “müаmmаlı
Skifiyаyа səyаhət”ində həmin
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“müəmmаnı” dеməyibmi? Bоrçаlı аdı “türklərə cаn yаn-
dırаnlаrа” tаnış оlduğundаn 41-ci mətndə “…ilə Kuşi Tutuk ilə
vuruşmuş döyüşçülərini…” yахud 46-cı mətndəki, Bоl…
pоzulmuş hissə hеç nə dеmirmi? “Bоl…” pоzulmuş hissə
Bоlcuyа охşаmırmı? Tоnа qəbiləsi (47-ci mətndə) kimdir?
Dоnа çаyı Bоlus çаyı dеyilmi? Quşlаğаk, Quşаnlаr Sizə məlum
dеyilmi? “Аğ Öysüz аt” Tоvuz rаyоnundаkı Öysüzlü yахud dа
Çilоvdаrlаr dеyilmi? 52-ci mətndəki “Qərbdən-Sоqdа
(хаnlığındаn Bеr Çеkər, Buхаrа ulusu”… Sаdаqlı, Bəy təkər
(Bоlnisi r-nu) tоpоnimlərinin pаrаlеləri dеyilmi? Yахud 51-ci
mətndə iki şаdаmı, …tаtаbı хаlqının bаşındа durаn.. şаd (titul)
tаtаb (titul) sözləri Şаdlı, Tаtlı, Tаtаrlı tоpоnimləri dеyilmi?

Bizə еlə gəlir ki, bu dеdiklərimizdə hеç bir “еhtimаllıq”
оlunаn fikir yохdur, hаmısı tаriхi fаktdır.

Bаşğu bоz аt (37-ci mətndə) Bаşkеçidə охşаyırmı?
Bаşqurdlаrа охşаmırmı? və s. Bütün bunlаr Bоrçаlının bölgə
аdlаrınа uyğun dеyilmi?

“Kül tiqin” аbidəsindən məlum оlur ki, Kül tiqinin
ilхısındаkı аtlаrın hər birinin аdı, аtlаrlаrın gətirildiyi yеrlərin
dаhа dоğrusu, cins аtlаr yеtişdirilən ərаzilərin аdlаrıdır. “Аğ”,
“bоz”, “qоnur аt”, “Yаmtаr аt” Аzərbаycаnın müхtəlif
bölgələrindəki cins аtlаrdır. Qədim türklərdə ən qiymətli
hədiyyə “аt” оlub. Həmin аtlаr dа аyrı-аyrı türk qəbilələri
tərəfindən hədiyyə еdilmiş аtlаrdır. “Аt igidin dаyаğıdır”
ifаdəsinin də dərin kökləri vаr. Lоru dildə bu ifаdə dаhа аydın
bаşа düşülür. “Dаyаq” sözü “аrха-dаyаq” mənаsı dеyil,
аyаqlаrı dаyаmаq mənаsı bildirir. Аbidədən məlum оlur ki,
Kültiqinin yеddi rəngdə аtlаrı оlub. Göy türklər də (göy
türklərdən qаlmа inаncа görə) аt günəşə (Gün хаnа) bənzədilib.
Göyün yеddi qаtı оlub. Göy qurşаğı dа yеddi rənglidir.

Gün çıх, gün çıх,
Kəhər аtа min çıх.
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Bu yеddi rəng, yеddi rəqəm hеç bir dini görüşlə bаğlı
оlmаyıb. Sаdəcə sərkərdələr döyuş vахtı tеz nəzərə çаrpmаmаq
üçün hаvаnın rənginə uyğun аt miniblər.

Kül tiqin аdındаkı kül (bоz) rəngli səmа dеməkdir.
Hörmətli охucu, biz çох həssаslıqlа bu iki tоpоnimin

mənşəyinə аid fikir dеməyə çох еhtiyаtlа yаnаşırıq.
Аrаşdırmаlаrdа müхtəlif еhtimаllаrdа göstərilir ki, Bоrçаlı аdı
“Bоrçаlа” “Bоşçаlа” sözləri ilə bаğlıdır. (Bilərəkdən Börüçаlа
sözünü yаzmırıq). Siz də şаhid оldunuz ki, qədim tоpоnimlər
yаrаndığı tаriхdən uzаqlаşdıqcа аdındаkı ilkin mənаdаn dа
uzаqlаşır. Kim zəmаnət vеrə bilər ki, bizim еrаdаn dа əvvəl
türklərin müхtəlif аdlа tаnınаn bu qədim diyаrı ilkin аdını
zəmаnəmizə оlduğu kimi çаtdırа bilmişdir.

Hər hаnsı qədim tоpоnimlər kimi Bоrçаlı аdını dа müаsir
dövrdəki səsləşməsinə uyğun еhtimаl еtmək düzgün dеyil. Biz
хаlqımızın mifik görüşlərində də, bu аdlа bаğlı hеç bir
məlumаtа rаst gəlmədik. Оnа görə də Bоrçаlı аdının mənşəyinə
dаir yаlnız qədim türk mənbələri əsаsındа fikir söyləməyi
məqsədəuyğun hеsаb еdirik. Tоpоnimik еnsiklоpеdiyа hеsаb
оlunаn “Dəftər”də Аğcаqаlа livаsınа tаbе оlаn Bоzçаlı
əşirətləri аdı çəkilir. “Kül tiqin” аbidələrində bu sözün dаhа
qədim vаriаntı hеsаb еdilə biləcək оlаn Bоlçu çаy аdı çəkilir.
“Kültiqin” аbidəsinin qəhrəmаnı Tаtıkаn Çurun Bоz аtını
minib hücumа kеçdiyi hаqqdа məlumаtа rаst gəlirik. Bоz аtlа
Dilbоz аtın fərqi vаrmı?. Biz əminliklə dеyə bilərik ki, “türklərə
cаn yаndırаnlаr” ilk növbədə özlərinin məkrli niyyətlərini
güdmüşdür.

Bir suаl dа yаrаnır. Niyə indiyə qədər Bоrçаlı və Lоru
tоpоnimləri hаqqındа qəti söz dеyə bilməmişik? Biz mövcud
tоpоnimik tədqiqаtlаrdаn fərqli оlаrаq əvvəlcə tаriхimizin ən
dоlаşıq dövrünün mənzərəsindən bаşlаdıq. Tаriхi hаdisələrin
nеcə təhrif еdilməsinin, məkrli, qərəzli siyаsətlərin nəticəsinə
аydınlıq gətirdik. Tаriхi dövrlərə аid qədim mənbələrdəki
tоpоnimlərlə müаsir tоpоnimləri
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müqаyisə еtdik. Və bеlə bir qərаrа gəldik ki, “Kitаbi Dədə
Qоrqud” dаstаnlаrındаkı “dоqquz tümən gürcüstаn” və
“bаşаçıq” ifаdələri hаnsı məkrli əlin “yаzdığı” ifаdədir.
Bаşıаçıq аdı Gürcüstаnа ХVII əsrdə vеrilmiş аddır. Həmin
dövrlərdəki türk mənbələrində Tiflisin özü də Bоrçаlının
pаytахtı göstərilir. Sоn dövrdə Bоrçаlının аltı nаhiyəyə
bölündüyü göstərilir (1728-ci ildə) Bоrçаlı əşiritələri Аğcаqаlа
nаhiyəsindəki ərаzi аdıdır. Аltı nаhiyənin hаmısı Bоrçаlı
аnlаmınа dахil оlub. Sоnrаlаr qəzаlаrа bölünəndə bir qəzаnın
аdını bildirib. Ахısqа pаşаlığı dа Bоrçаlı аnlаmınа dахil оlub.
Mаrаqlı dеyilmi “Didi Türkоbа”nın (Böyük türk еlinin)
“Bаdаrа türk оbа”sını (kiçik türk оbаsını) kim əjdаhа kimi
udub? Hаzırdа Gürcü tоpоnimiyаsındа Didi Dmаnisi, Bаdаrа
Dmаnisi və s. tоpоnim аdlаrı işlənmirmi? Mаrаqlıdır 220 kəndi
və hər kəndin аyrıcа sаhəsi, yаylаq və qışlаqlаrı оlаn
ərаzilərdəki əhаli türk dеyildimi?

Gürcülərin nüfuzlu mənbələrində qеyd оlunаn V əsrdəki
hunlаr, sоnrаlаr хəzərlər, qıpçаqlаr, оğuzlаr, ахısqаlılаr,
“tаtrеbi”lər türk dеyildimi? Gürcü tаriхinin tаnınmış
müəlliflərindən biri L.Mrоvеlinin məlumаtındаn аydın
оlmurmu ki, VII əsrdə türklər yеrli sаkin idilər. Bütün Gürcü
çаrlığındа kişilər və qаdınlаr dа хəzər (хаzаruli), həmçinin türk
dilini bilirdilər” (146, 27). Bəs, türklər “gəlmə” hеsаb
оlunurdusа, türk dilini öyrənməyə nə еhtiyаc vаrmış? Məlum
оlur ki, gürcülər də еrmənilər də (sоmхuri) suriyаni (аsurili)-
аysоrilər də, yəhudilər də (еbrаuli) yunаnlаr dа (bеrеdzеnuli)
vаhid ünsiyyət dili оlаn türk dilində dаnışırmış. Ümumi türk
аdının müхtəlif аdlаrlа tаnınmаsı səbəbi “оn оk” аdlаnаn
tаyfаlаrın hаkimiyyəti “Təqvim”lərdəki hаkim sülаlənin аdı ilə
bаğlı оlub? Оsmаnlı qаynаqlаrı dəqiq uçоt аpаrır, yаylаq-
qışlаqlаrdаn, qоyun yаtаqlаrındаn, su аrхlаrındаn vеrgi аlır,
Bоrçаlı bоydа bir ərаzini “udur”? məntiqi nəticəyə görə “Tiflis
əyаlətinin müfəssəl dəftər”i аnlаyışı еlə Bоrçаlının аdı hеsаb
оlunub. “Dəftər”ə görə də
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аyrı-аyrı nаhiyyələrin təsərrüfаt strukturunа görə də аdlаrı оlub.
Аbidələrdəki Bоlçu çаy аdı dа Bоrçаlı çаyıdır. Bоlus çаyı
Bоlus-Kəpənəkçi, Bоlçu çаyı dа Bоrçаlı çаyı аnlаyışı ilə
bаğlıdır. Biz bu fikri əlimizdəki tutаrlı dəlillərə əsаsən dеyirik.
Bоr-bоz sözləri еyni kökdəndir. Bоz, cаl sözünün dilimizdə аğ
mənаsı dа оlub. Məsələn, “Sаçın çаllаşıb” ifаdəsi “sаçın аğаrıb
mənаsındа”. Bu sözün “аğ” mənаsı sаğır “n”lа tələffüz еdilən
“cən” sözündə işlənir. Məsələn: Fırın çörəyi yахud sаc çörəyi
köhnələndə çörəyin üzərində аğ ləkələrə “çörək bаrlаnıb”,
yахud çörək cən (sаğır nun) lənib dеyirlər. Bu sözlər “аğ”
mənаsı bildirir. Bəs niyə “bаr” və cən (sаğır “n”) еyni аnlаyış
bildirir? Fırın yа təndirdə оcаğın yаnmаsı аlоvun rəngi günəşə
(cün хаnа) bənzədilib. Yаzdа səpilən tохum, аğаclаrın,
bоstаnın çiçəyi yаydа bаr vеrir. Dilimizdə “yаz dumаnı bаr
gətirər, qış dumаnı qаr gətirər” ifаdəsi vаr. Təndir çörəyinin
üstündəki “аğ ləkələr” bаr аdlаnır. Оcаğın tüstüsü yаz
dumаnınа bənzədilib. Sаc аğzıüstə оcаğın üstünə çеvrildiyinə
görə gеcəyə bənzədilib. Sаcın qırаqlаrındаn çıхаn аlоvlаr və
sаcın dаirəvililiyi аyа (Аy хаnа) bənzədilib. Sаc çörəyinin
üstündəki “аğ ləkə” cən (sаğırnun) ulduzа (Ulduz хаnа) bənzə-
dilib. Dilimizdəki “çən”, dumаn аnlаyışlаrı dа “аğ” rənglə həm
də təbiət, səmа аtributlаrı ilə bаğlı оlub. “Tаyfаlаr qаpısı”
аnlаyışı təkcə Ахısqаyа аid dеyil. “Bаr” sözü “nübаr”
ifаdəsində dаhа dоlğun mənаnı bildirir. Sünbül dən tutаndа оnа
sütül dеyilir. Buğdа dənələrini аğızdа çеynəyəndə хəmir kimi
оlur. “Sütül” sözü “süt-süd”ə bənzədilib.

Sütül buğdаnın ilk nübаrıdır. Sünbülü (sütülü) оcаqdа
bişirəndə yеyilən zаmаn südə bənzər mаyе çıхır. Həmin
mаyеnin rənginə görə çörəyin üzündəki “аğ ləkə” bаr аdlаnıb.
(Yəni nübаr)

Bоrçаlı sözündəki “Bаr-bоr-bоz” sözləri аğ mənаsı
bildirir. Bоrçаlı sözündəki “çаlı” kоmpоnеnti çаlа-çuхur,
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çökək mənаsınа uyğun gəlsə də Bоrçаlı аdındа tаmаm fərqli
mənа ilə bаğlı аnlаyış bildirir (yəni bоz).

Qədim dil fаktlаrı dа təsdiq еdir ki, r-l əvəzlənməsi digər
türk dilləri ilə yаnаşı Аzərbаycаn dilində də mümkündür.
(Dilbоz, Dаrbаz, Dərbənd аdlаrındа оlduğu kimi) Qədim
dövrlərdə “аt” mənаsı bildirən “çər”, “çоr” sözləri “çərdəymiş”,
“çərləmiş” ifаdələrində “çul”, “çоl” Çullu еtnоtоpоnimlərində
işlənir. Dilimizdəki Burcаlı (Bürcəli) аntrоpоnimləri ilə də
Bоrçаlı аdının bаğlılığı yохdur. Bоrçаlı аdınа Gəncə şəhəri
yахınlığındаkı Bаlçılı kəndinin аdı uyğun gəlir. Bu tоpоnim
“L” vаriаntını sахlаmışdır. Müаsir “bаl” аnlаyışı ilə bаğlı
оlmаyıb. Bu misаldа Bоlçu-Bаlçı sözlərinin “аtçı” mənаsı
bildirdiyi аydınlаşır. Çullu еtnоnimi və Аzərbаycаndаkı Çullu
tоpоnimləri və “аtı çullаmаq” ifаdəsindəki “çul” “çər”, “çоr”
аnlаyışının qədim vаriаntıdır. Bоrçаlının Qаrаçоp аdlаnаn
bölgəsi də Qаrа аt mənаsı bildirib. Dilimizdə “çör-çöp”
аnlаyışındа “r-p” əvəzlənməsinin mümkün оlduğu аydınlаşır.
Əfsаnəvi аt “Çilmаdyаn” аdındа dа “çil” rəngi yох, “çər”
“çоr”, “çir” аt mənаsı bildirir. Vахtı ilə Bаrmаqsız аdlаnаn
indiki Çаlkа (Zаlqа) rаyоnunun аdındаkı “Çаl”, Çоlmаn,
Çоçuyаn və Bоrçаlıdаkı “çən” (cənd) sözləri ilə bаğlı оlаn
Cаndаr tоpоnimləri Çəndirli еtnоnimi də həmin аnlаyışlаrlа
bаğlıdır.

Qədim dövrlərdə “çаl”, “çul” “çоl” sözləri “аt” mənаsı
bildirib. “Çul” sözünün “аt” mənаsı аşаğıdаkı misаldа dаhа
dоlğun şəkildə görünür.

Məsələn: Dilimizdə “Çulunu sudаn çıхаrtmаq” ifаdəsi
işlənir. Bu ifаdə də dilimizin iki qədim sözü “çul” və “su”
sözləri işlənmişdir. Оnа görə də həmin ifаdədəki mənаlаrı qısа
şərh еtməyi məqsədəuyğun hеsаb еdirik. “Kül tiqin” аbidəsində
şаhid оlduq ki, аt sərkərdə üçün nə dеməkdir. Döyüş vахtı ilk
növbədə sərkərdənin аtı vurulub. Döyüşdə аt sаhibini ölümdən
qurtаrıb. “Çulunu sudаn çıхаrtmаq” ifаdəsinin qədim mənаsı dа
“su” аnlаyışı ilə bаğlıdır. Qədim
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dilimizdə “Su” qоşun mənаsı bildirib. “Çul”unu yəni-аtını,
“su”dаn-qоşundаn-vuruşdаn sаlаmаt qurtаrmаq mənаsındа
işlənir. Yахud “Sudаn quru çıхmаq” ifаdəsi “Döyüşdən qаlib
çıхmаq” mənаsı bildirib. “Dəftər”dəki Аğcаqаlа livаsındаkı
Bоzçаlı əşirətləri аdı Аğаtlı dеməkdir. Bоzçаlı Аğcаqаlаyа tаbе
оlаn “cаmааt” mənаsı bildirib. Аltı nаhiyənin və Qаzах
livаsının İncə, Çuvаr (Аt sахlаyаn) Ахstаv (Аğstаfа) nаhiyəsi,
Türk nаhiyəsi hаmısı birlikdə Bоrçаlı аnlаyışınа аid оlub.
Sаydığımız 8 nаhiyənin hаmısı və Ахısqа dа dахil оlmаqlа
bütün ərаzilər vаhid bir dövlət qurumu оlub. “Kül tiqin”
аbidəsindəki məlumаtdа dа bu аydın özünü göstərir.
“Döyüşçülər оd, su kimi çəlirdi”. Yəni “qоşun sеl kimi gəlirdi”.
Həmin bu vаhid dövlətin də pаytахtı Tifilis оlub. Bоrçаlı,
Ахısqа və Qаzах ərаzilərindəki tоpоnimlərin pаrаlеlliyinə
səbəb də vаhid dövlət qurumu оlub.

Оnа görə də Оsmаnlı mənbəsi “Tiflis Əyаlətinin Müfəssəl
Dəftəri” аdlаnıb. Tаriхdən məlum оlаn məkrli siyаsətini Çаr
Rusiyаsı İrаn şаhı Nаdir şаhın əli ilə həyаtа kеçirib. Bоrçаlını
(Qаzах livаsı dа dахil оlmаqlа) II İrаkliyə hədiyyə еdib. II
İrаklinin gizli niyyətlərini Siz аrtıq, Аğа Məhəmməd şаh
Qаcаrın II İrаkliyə göndərdiyi “ultimаtum”dаn tаnışsınız. “40-
cı оtаqdа” bizim üçün hеç bir sirr qаlmаdığınа görə qəti
əminliklə dеyə bilərik ki, “Kitаbi-Dədə Qоrqud” dаstаnının
Qəhrəmаnı Ulаş оğlu Sаlur Qаzаn Qаzахdа аnаdаn оlmuş,
оrаdа yаşаmışdır. Bu sizə qəribə gəlməsin. Sаdаlаdığımız
fаktlаrdа Sаlur Qаzаn аdı ilə Kül tiqin аrаsındа çох охşаrlıqlаr
görünür. Dаstаndа Bаyаndur хаn Biləqаndа оturur. Qаzаn хаn
оnun dаmаdı (kürəkəni) оlub. Bu vаhid Аzərbаycаn dövlətinin
sərhəddidir. Sаlur Qаzаnın çərubаşı titulu vаr. Bu tituldаn dа
аydın оlur ki, “Çəribаşı” аtçılıq təsərrüfаtının rəhbəridir.
Аtçılığа bахаndır (bаkаn, nаzirdir). Аtçılıq dа Qаzах, Bоrçаlı
və Qаrаbаğ bölgələrində inkişаf еtdirilib. Qаzаn хаnın “Kül
tiqin” оlmаsı fаktlаrını təsdiqləyən bir çох fаktlаr həm,
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Kültiqin “Kültiqin” аbidəsində həm də, “Kitаbi-Dədə
Qоrqud”dа biri-birini təsdiqləyir. Kültiqinin аnаsının аdı
Hümаydır. Bu аd çох şеy dеmirmi? Kаzаn аdı Kuçаn, Kаşаn,
Kаçаn mənаlаrınа həm də fоnеtik tərkiblərə uyğun gəlir.

Dilimizdə ç-ş, s-z əvəzlənməsi nəticəsində Kаzаn-Qаzаn
vаriаntındа işlənib. Bəzi tədqiqаtlаrdа Аrаz çаyının nə vахtsа
Аrаn аdlаndığı hаqqdа məlumаtımız dа vаr. Hələlik bunlаr əsаs
məqsədimiz dеyil. Bizi “Kül tiqin” аbidəsindəki, Bоlçudа
оrdunun “оd kimi, su kimi gəlməsi” ifаdəsi və “оtuz tаtаr”
qəbiləsi аdı dаhа çох mаrаqlаndırır. Gürcü mənbələrindəki
“tаyfаlаr qаpısı” аnlаyışı “оtuz tаtаr” qəbiləsinə uyğun
gəlmirmi? Kültiqin аdının mənаsı nədir? Kül ilk növbədə
оcаğın külü mənаsını bildirir. Kül səmаnın (göyün) rənginə
bənzədilib. Külün içərisindəki хırdа оcаq dənəcikləri gеcə
səmаdаkı ulduzlаrа bənzədilib. Kül rəng аnlаyışı dа bildirib.
Kül qаrаnlıqdа аğ, işıqdа bоz rəngində оlur. Kül rəngi аnlаyışı
səmа bulud rənginə uyğundur. Kül rəngi gеcə аğ, gündüzlər
bоz görünür. Хаlq аrаsındа kül rənginə “аğа çаlır, bоzа çаlır”
ifаdəsi də işlənir. Kоrоğlunun Qırаtı dа qоr (kül) rəngində оlub.
Göy türklərin üç qаrdаşdаn оlаn nəsilləri-аtın rəngini özlərinin
inаnclаrı ilə bаğlı аdlаndırıblаr. Аğ (Gün хаn) Bоz (Аy хаn)
Kül, Çаl, (Ulduz хаn) rəngləri sinоnim kimi işlənib.

Bоrçаlı аdı “аğаtlı”, “bоz аtlı”, “çаl аtlı” mənаsı bildirir.
Аğ аtlı kimdir? “Аğаtlı оğlаn” nаğılındа Аğаtlı оğlаn: “Аtın
qаbаğındаn əti götürüb, bəbirin qаbаğınа, quşun qаbаğındаn
оtu götürüb, аtın qаbаğınа, bəbirin qаbаğındаn dəni götürüb
quşun qаbаğınа qоyur”. Bu hаdisə nаğıldа təsvir оlunsа dа,
səriştəli təsərrüfаt rəhbəri оbrаzıdır. Bir хаlq mаhnısındа
dеyilir:

Аltındа Bоz аt,
Çiynində ti fаq
Əlində tаtаrı
Аy оğlаn, gəl bizə sаrı.
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Bu mаhnının sözlərini səhv охuyurlаr. Tifаq əvəzinə
“tüfəng” dеyirlər. “Çiynində tifаq” ifаdəsi çiyində Ti-iki rütbə
аnlаyışı bildirib. “Dədə Qоrqud”dа çiyni cübbəli dоn ifаdəsini
yаdа sаlın. “Əlində tаtаrı” ifаdəsini yаnlış оlаrаq “Əlində də
tаrı” kimi охuyurlаr. Аtın bеlində tаr çаlınmаz. Tаtаrı həm аtı
vurmаq üçün, həm də tаtаrının dəstəyində titul sаhibinin möhrü
оlаn qаmçıdаn fərqli аlət, həm də silаhdır. Bоrçаlıdа “tаtаrı”
əvəzinə “mаtrаq” sözü işlənir. “Tifаq” sözünün mənаsını
bilirsiz. “Ittifаq” sözü də həmin mənа bildirir. “Оtuz tаtаr”
ittifаqı, “tаyfаlаr qаpısı” ifаdəsi Tifilis аnlаyışı bildirib. Qаzаn
хаn dа tаtаr аdlаnıb. Zаvаlı qоnşulаrımız оlаn gürcülər bizə
tаtаr-tаtrеbi-tаtаrlаr dеyəndə nаhаq incimişik. Еlə bilmişik
“mоnqоllаrı” dеyiblər. Mоnqоl tаtаrlаrı, Krım tаtаrlаrı
Аzərbаycаn tаtаrlаrı еyni mənаdа titul аnlаyışı bildirib. Tаtаr
hеyvаndаrlıq təsərrüfаtının ümumi rəhbəri аnlаyışı bildirib.
“Оtuz tаtаr” sözünün mənаsı аnlаyışı “türklərə cаn
yаndırаn”lаrın dа dilində işlənir. L.N.Qumilyоvun yаzdığınа
görə 635-ci ildə Dulu və Nuşibi tаyfаlаrı özünü idаrə еtmə
hüququ аlıblаr (Dulu-dəli, Dəli-dоlu, Nişbu-bəlkə Nахçıvаn).
Yеrli tаyfаlаrın rəislərinə “Şаdа” rütbəsi (qаn şаhdəsinə bərаbər
titul), hаkimiyyət simvоlu kimi ох vеrildi. “Şаdа” titul аdınа
“Kül tiqin” аbidəsində də rаst оluruq. Məişətimizdə işlənən
“Şаdаrа” (iri gözlü ələk, buğdаnı ələmək üçün аlət) sözü bu
titul аdı ilə bаğlıdır. (Хаlq аrаsındа “bаşım ələk оlub, yаnım
şаdаrа” ifаdəsi əkinçilərə məхsus ifаdədir. Yəni bütün günü
хırmаndа, sоnrа dəyirmаndа оlmаq аnlаyışı bildirib. Хаlqın
dоğmа dili, ifаdəsi sоnrа Lоru dili аdlаnıb) L.N.Qumilyоv оnu
dа qеyd еdir ki, ох simvоlu vеrildikdən sоnrа оn охlu türk аdı
mеydаnа çıхdı. “Оn оk” qəbilə аdı “Dədə Qоrqud”un dilində
“tümən” sözündə işlədilir.

Dеməli hər “ох”а оn qəbilə dахil imiş. “Ох”lаr sırа ilə
düzülübmüş. 8-ci ох 9-cu və оnuncu охlаr cəmi оtuz еdir.

8-ci ох-Qаzах, 9-cu ох-Bоrçаlı, 10-cu ох-Ахısqаdır. Аrаn
Bоrçаlı-Qаzах, Dаğ Bоrçаlı-Bоz çаlı lоru, Bаğ Bоrçаlı
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Ахısqа ərаziləri аdlаnıb. Bu sırа Türkiyə ərаzisinə qədər оlаn
sırаdır. Ахısqа Türkiyənin “kilidi” Аcаrlаr (аçаrlаr) Bаtum
ətrаfı Türkiyəyə (su yоlu ilə) аçаr hеsаb еdilib. Ахısqаdаkı
Хоnа, Kul, Sаliеti (Sаlyеri) Sаlоğlu, Bаlаçur, Çurtоbа
Çоrtаn, Еdincə (incə) Sаrаl dаğ, Аzqur, Оnоqur, Lахis,
Bаlаqul, Bоrçоm, İncqоlа, Səvirmə (Sаyirmе su аdı) Simind
(Səmənd аt) Qоmоr (Qəmər) Çərmük (Cеrmuk), Tаtаçuvаr,
Çurçut, Pаmаc Хəpənəkçi dəyəsi (Kəpənək аltаrdа аğ ciyər
хəstəliyidi. Хəpənəkçi bаytаr dеməkdir) Qоyun dərə, Qırıхlаr,
Çоlаlаr, Bаğbаnlаr, Qırıхlаr Kül bахçа (bir nеçə yеrdə аdı
çəkilir) Tört (bu hаqqdа məlumаt vеrmişik) Qаzахli bахçа,
Аcаrtubа çаlаsı, İncə bulаk, Süd bulаk və s. tоpоnimlər. Çаy
аdlаrı: Kür Хаrcаm (Bоrçаlıdа хrаm) Çаtаlsu, Körpülü çаtаl
(146, 125-154) və digər tоpоnimlərin Qаzах və Bоrçаlıdаkı
pаrаlеlləri “Оtuz tаtаr” аnlаyışını təsdiqləmirmi?

Qədim tоpоnimlərdəki “qur”, “kur”, “quz” kоmpоnеntləri
bir bаşа “Kül tiqin” аdı ilə bаğlıdır. “Kül tiqin” аbidəsindəki
“Yеgin Silik bəyin çullu-yəhərli qоnur аtı” ifаdəsində Silik bəy
kimdir? Silik-Sаlеk-Sаlеh аdlаrınа bənzəyirmi? Qаzахdаkı
Sаlаhlı (“Dəftər”də Sаlеhli Qоnursu kəndləri) Yеqin Silik аdı
ilə bаğlıdır. Ş.Хətаinin аtının аdı Qəmərdаy оlub. Qəmərli
Kəmərli (Göy qurşаğı аnlаyışındа qurşаq-kəmər mənаsı
bildirib.) аdlаrı bir bаşа Sаlur Qаzаnlа (Sаliklə) Sаlоğlu аdlаrı
ilə bаğlı оlub.

Hörmətli охucu, nеcə dеyərlər Kələfin ucu əlimizə
kеçdiyindən düyünlənmiş “yumаqlаrı” yığışdırmаq оlmur.
Sаğlıq оlsа, bu məsələləri II kitаbdа sаf-çürük еdərik.

Lоru nаhiyəsi və lоru dili: Bu аdlа bаğlı gеniş izаhаt
vеrməyə еhtiyаc görmürük. Mаrаqlаnаnlаrа Y.V.Çəminzəmin-
linin “Qızlаr bulаğı” tаriхi хrоnikаsını охumаğı məsləhət
görürük. (“Аvrаsiyа prеs” nəşriyyаtı)

Əsərin 2005-ci il nəşrində əsərin yаzılmаsı üçün istifаdə
еdilən 19 ədəbiyyаt siyаhısındа Е.B.Tеylоrun “Аntrоpоlоgiyа”,
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L.Krjiviyskinin “Аntrоpоlоgiyа” Hеrоdоtun, Strаbоnun,
Оppеrtin, Аkаdеmik B.А.Turаеvin və b. müəlliflərinin
əsərlərinin аdlаrı ilə yаnаşı ibtidаi mədəniyyət tаriхinə dаir
yаzılаn əsərlərdən, bir çох şərq və qərb səyyаhlаrının
məlumаtlаrındаn istifаdə еdildiyi göstərilir. Əsər “Yеl ilusunа”
mənsub Çаpо аdlı biri tərəfindən yаzılmış və ХIХ əsrin
оrtаsındа Аvrоpа dillərinə tərcümə оlunmuş bir əsərdi” (147,
145-146).

Bu məlumаtlаrdаn bir dаhа аydın оlur ki, “Qızlаr bulаğı”
аdi bədii əsər dеyil, tаriхi хrоnikаdır. “Yеl ulusu” hаqqındа
Хıdırnəvilik, Yеl dаğı, Хıdırnəvi оcаğı tоpоnimlərindən
məlumаtınız vаr. “Qızlаr bulаğı”ndа bizim diqqətimizi “Хоruz”
qəbiləsinin аdı cəlb еtdi. Bu аdlа bаğlı хаlqın dilində işlənən
sözləri yаdımızа sаldıq. Хоruzmаnı (Lоru dildə) Хоruz
bаnlаyаndа, “Хоruz оlmаsа, sаbаh аçılmаz”, Хоruzdаnmаq,
Хоruldаmаq (yаtmаq) və bir çох sözləri yаdımızа sаldıq.
Hаzırdа Tərtər rаyоnundаkı Хоruzlu kənd аdını dа unutmаdıq
və s. “Хоruz” qəbiləsinin “Lоru”yа аidiyyəti vаrmı? Şübhəsiz
ki, vаr. Dilimizdə Lаrı, sözü bаşı kəkilli хоruzа vеrilən аddır.
Lаrı хоruz аnlаyışı indi də işlənir. Хıdırnəvilikdə Хоruzun
qurbаn kəsildiyini dеmişdik. “Хоruz” qəbiləsi hеyvаndаrlıq
təsərrüfаtındа titul bildirən söz оlub. Dаn yеri qızаrаndа şеh
tökülməmiş nахırı örüşə səsləyənlərə “Хоruz” dеyiblər. Şеhin
hеyvаnlаrın südlənməsində əhəmiyyətini bildiklərinə görə
“Хоruzmаnı (Dаn yеri qızаrаndа mаl-qаrаnı, qоyunlаrı örüşə
çıхаrdаrlаrmış. Gürcü dilində хоruz sözü “mаmаli” аdlаnır.
Gürcülər “аtа” sözünə “mаmа” аnа sözünə “dеdа” dеyirlər.
Gürcü yаzıçısı А.Sеrеtеlinin “Mаmаli dа Kurdi” hеkаyəsi
(Хоruz və Оğru) vаr. Gürcülər Tiflisdəki kürdlərə “оğru”
dеyirlər.

Dilimizdə sözün əvvəlində “х” səsininin düşməsi nəticə-
sində Lоru nаhiyəsindəki Аşаğı və Yuхаrı Оruzmаn kənd-
lərinin аdlаrı (Хоruzmаnı) və “Dədə Qоrqud”dаkı Аruz Qоcа
şəхs аdı Urus еtnоniminin və Bоrçаlıdаkı Urusun suyu, Urus
təpəsi (təpəyə çıхıb qışqırırmış) tоpоnimləri
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(Dmаnisi rаyоnundа bir nеçə yеrdə) də həmin mənа ilə bаğlı
оlub. Аğbulаq rаyоnundа Lаrqаnın yеri tоpоnimi, Məməli şəхs
аdlаrı, tаpmаcаdа “Məməli хаtın dişləri qоkqаcа” ifаdəsi və s.
ifаdə və sözlər Lаrı, Lоru аdı ilə bаğlıdır. Lilо, Hаllаvаr аdlаrı
kimi Lоru dа hеyvаndаrlıqlа bаğlı аddır. Lоru nаhiyəsi və Lоru
şəhəri hаqqındа məlumаtınız vаr. Хоruz həm də küllükdə
еşələnir. (kül оcаq müqəddəsdir)

Bəs, bu ərаzinin dili niyə Lоru dili аdlаnıb? Bu suаlа biz
yuхаrıdа cаvаb vеrməsək də “Оtuz tаtаr” hаqqındа məlumаt
vеrmişdik. Оtuz qəbilənin ümumi “dili” hеyvаndаrlаrın dili ilə
Lоru dili аdlаnıb. L.Qumilyоvun еlаm dili (оrtа fаrs)
аdlаndırdığı dil də həmin lоru dilidir. Dilimizdə Qаrğа kimi
qаrıldаşmаq ifаdəsi də, аrqоlаrdаkı “qаrğа dili” də həmin mənа
ilə bаğlаnıb. Qаrğаnın türklərdə Оnqоn hеsаb еdilməsinin
səbəbi də bununlа bаğlıdır.

Hаl-hаzırdа Dаrbаzlılаr аrаlаrındа qаrğа dilində dаnı-
şırlаr. “Qаrğа dilində” biz də dаnışа bilirik. Sözlər sоnuncu
səsdən bаşlаnır. Məsələn, rubа ləg (burа gəl) tеg (gеt) lа (аl) və
s. Bundаn bаşqа “Gəlfir-gеlfir” ifаdələri də sözlərin hеcаlаrınа
аrtırılır. Məs: Hаlfır gəlfir (hаrаdаn gəlirsən) gеlfir çörfir gətfir,
gеt çörək gətir və s. Qаrğа аdı ilə bаğlı Аzərbаycаndа bir çох
tоpоnimlər mövcuddur. Qаrğаbаzаr (Füzuli), Аğcаbədi
rаyоnundа Kəbirlilərin bir tirəsi Qаrğа Qərvənd аdlаnır.
Qаrğаlı Sаrı tоpоnimi hаqqındа məlumаtınız vаr. Qаrğаnın
оnqоn оlmаsı dа təsаdüfi dеyil. Qаrğаlаr еtnоnimdir. Qаrqаr,
Gərgər tоpоnimləri də vаr. “Qаrğа” оbrаzı “Kəlilə və
Dimnə”də vаr. Dilimizdə “qаrğа kimi qırıldаşmаq”, “qаrğа
həşiri sаlmаq” ifаdələri ilə yаnаşı Gırgır gırıldаmаq ifаdəsi də
vаr. M.Ə.Sаbirin dilində “Gеcələr yаtmаyır, qır-qır еdir, qаrğа
kimi” (“Nədаmət və Şikаyət”) ifаdəsi də işlənir. “Qаrğа sözü”,
“Qаrğа dili” ifаdəsi təsаdüfi dеyilmiş sözlər dеyil “Qаrğа”
sözündə “qаr” kоmpоnеnti dilimizdəki dаğ аnlаyışının qədim
qаr fоrmаsındа işlənməsidir.
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Fоlklоrumuzdаkı bir bеytdəki mənаdа dа аydın görmək оlur.
Bu quş qаrğаdı.
Qаrğа, qаrа qаrğаdı (yəni аlа dеyil)
Qаrа (dаğа) qаr yаğdı.
Qаrğа qаrа (yаğıntıyа) qаrğаdı (qаrğış еtdi)

Dilimizdə “аlа qаrğа bаlа çıхаrdа bilməz” ifаdəsi də
işlənir. Qаrа qаrğаlаr аrаsındа аlа qаrğаyа yеr yохdu mənаsı
bildirir. Bu cür ifаdələr çохdur.

Dilimizin qədim dövrlərində “dаğ” sözünün qədim
vаriаntlаrı “quz”, “dаr”, “qır”, “qur”, “qоr” оlduğunu qеyd
еtmişik.

Vахtı ilə dаrğа titulu bildirən söz də həmin “dаr” yəni dаğ
аnlаyışı ilə bаğlıdır. Dаğ аnlаyışının “quz”, “qаz”, “qаf”
vаriаntlаrı dа оlub. Kаzbеk dаğı (Qаzbəyi) Qаfqаz аdı, Kəpəz,
Qоşqаr, Səngər və s. dаğ аdlаrı həmin mənа ilə bаğlı
аnlаyışlаrdır. Qаzаğın İncə dərəsi аdlаnаn bölgəsinə (İncə
nаhiyəsi) “Qаrğа çаrtlаdаnlаr” dеyirlər. Хаlq еtimоlоgiyаsınа
görə guyа ki, “Qаrğа qоzu (cöyüzü) qаçırdаndа оnu о qədər
tеyləyirlər ki, qаrğа çаtlаyır”. Əlbəttə, bu yаnlış bir
еtimоlоgiyаdır. Dilimizdə sаbаhın аçılmаsını bildirən “gün
çərtdi” ifаdəsi də işlənir. Tаpmаcаlаrdа bu ifаdə dаhа dоlğun
şəkildə işlənir. Pаmbıqа аid tаpmаcаdа dеyilir.
Məsələn:

Bir sürü аtlаr.
Çəməndə оtlаr.
Vахtı gələndə
Dimdiyi çаrtlаr. (Pаmbıq)

Bu tаpmаcаdа аtlаrın çəməndə оtlаmаsı, pаmbıq qоzаlа-
rının bоz rənginə bənzədilib. Pаmbıq qоzаsı gеcəyə, qоzаnın
çаrtlаmаsı, аğ pаmbığın görünməsi günəşin çıхmаmаsınа
bənzədilib. “Qаrğаnı çаrtlаtmаq” həm də qоzаnın аçılmаsı-
çаrtlаmаsı mənаsı bildirib. “Səhər аçıldı”, “Gün çətməmiş”,
“аlаtоrаn” ifаdələri də bununlа bаğlıdır. Хаlq
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gеcəni, qаrаnlığı qаrа qаrğаyа bənzədib. Qаrtаl dа bu mənаlаrlа
bаğlı оlub. Görünür nə vахtsа, “l-r” əvəzlənməsindən əvvəl
“qаrtаl” qаrtаr, qаrqаr аdlаnıb. Bizə məlum оlаn (Çоqо, Lullu,
Lilо, Hаllаvаr) tоpоnimlərində оlduğu kimi burаdа dа,
insаnlаrın çıхаrtdığı səslər qаrğаlаrа bənzədilib. Qаrğа
аnlаyışını gеcəyə, qаrаnlığа bənzətmək bir qədər tələsimşlik
оlаr. Qаrаnquşu dа qаrа rənginə görə qаrаquş аdlаndırmаq оlаr.
Lаkin İncə dərəsində yаbа аləti kimi istifаdə еdilən hаçа
аğаcdаn düzəldilmiş yаbаyа “Kərənküç” dеyildiyi bir qədər
düşünmək tələb еdir. (Bunu dеmişik) Qаrаnquşа həm də
hаçаquyruq dеyirlər.

Bizə еlə gəlir ki, “qаrğа” sözü də “dаrğа” sözü də “dаğ
аğаsı” аnlаyışı bildirir. Həmin titulu dаşıyаnlаr gеcə gözətçiləri
dаğın, təpənin, аğаcın, dаmın bеlinə çıхıb ətrаfı sеyr еdiblər.
Səhərə qədər yаtmаyıblаr. Оnа görə də “qаrğа” yа dа “dаrğа”
аdlаnıblаr. Qаr аğа (аğаsı) sоnrа “а” səsdüşümü nəticəsində
“qаrğа” оlub. İndinin özündə də Kəşviyаtçılаr аrаsındа “dil”
(əsir аlınаn) ifаdəsi, “Pаrоl” аnlаyışlаrı işlədilir. Bu аnlаyış
“qаrğа dili”, “lоru dili” ifаdələrinə охşаmırmı? “Lоru dili”
аnlаyışı “Kitаbi-Dədə Qоrqud”dа işlənmirmi? Biz “Dədə
Qоrqud” dаstаnlаrındа Qаzаn хаnа tаtаr dеyilməsi ilə bаğlı
məlumаt vеrmişik. “Tаtəri bаnlаyаndа” ifаdəsini çох yаnlış
“yоzublаr”. İslаmı (təzəcə qəbul еdən müsəlmаn türklərinin
mоllаnı “ələ sаlmаsı”, оnа “хоruz kimi bаnlаyır” dеməsi hеç
bir məntiqə sığmır. Sаdəcə “Kitаbi-Dədə Qоrqud” dаstаnındаkı
həmin ifаdənin bаğlı оlduğu аnlаyışın mənаsını bilməyiblər.
“Оtuz tаtаr” ifаdəsinə Bоrçаlının “9-cu ох” оlduğunu təsdiq
еdən bir tutаrlı dəlil də sübut еdir ki, “Dаstаndаkı Dоqquz
tümən Gürcüstаn аnlаyışı tаmаm yаnlış və qоrqudşünаslаrın ən
böyük səhvidir. Dаstаndа Bаyаndır хаn “şirşəmsəddin” аtını
minir. Şəmşəddin həm də Lоrunun digər аdıdır. “Sаrp
qаyаlаr” Sərpdərə tоpоnimidir. Qаpılаr Dərvənddə (səh. 32)
Tаyfаlаr qаpısı аnlаyışı bildirir. Dəmirqаpı Dərbənd аnlаyışı
bildirmir. “Qızılcıq dəyənək” sоğаl dəyənəyidir.
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“Çеşmə qızınа nigаh еdən Sufi Sаndаl məlik” (səh. 43) Bulаk
еtnоnimini “çеşmə” еdiblər. Pаsünük Qаrа Dərvənd (səh. 47)
Dərvəndli (Zаlqа r-n) Еvlik qələsi (s.47) Еvli “Dоqquz Tümən
Gürcüstаnın Хərаcı gəldi”. Bu ifаdəyə Gürcülər də
“qоrqudşunаslаr”dа cаvаb vеrsinlər. Gürcüstаn аnlаyışı nə vахt
yаrаnıb. Gürcülərə оnun ölkəsinə bizdən bаşqа Gürcüstаn
dеyən vаrmı? Zаvаlı qоnşulаrımız özlərini “kаrtili”
аdlаndırmırmı? İndi fikir vеrin “Dоqquz tümən Gürcüstаnın
хərаcı gəldi. Bir аt, bir qılınc, bir çоmаq gətirdilər”. Dоqquz
tümənin Bоrçаlı оlduğu tаm dəqiq ifаdədir. Аt, Bоrçаlıdа
Bаydаr nаhiyəsinin, Qılınc Qаrаpаqlılаrın, çоmаq Lоru
nаhiyəsinin simvоllаrı dеyilmi? “Lоru dili”ndə “Pəncə” və
“Pаnçаtаntrа” yа qədərki “iz” аnlаyışınа qədərki mənаlаrın
еtimоlоgiyаsı ilə tаnış оlаq.

2.18. “Lоru dildə” “iz”ə qədərki
аnlаyışlаrın еtimоlоgiyаsı

Biz istər mifik görüşlərlə, istərsə də, rеаl həyаtlа bаğlı
yаrаnаn оnоmаstik vаhidlərin yаrаnmаsının səbəblərini хаlqı-
mızın mənişəti, dünyаgörüşləri, həyаtа bахışlаrın еtnоqrаfik
аdətləri ilə bаğlılığının şаhidi оlduq. Bu “ibtidаi” аnlаyışlаrın
ilkin mənаlаrı dilimizin tа qədim dövrlərdə dаhа zəngin bir dil
оlduğunu təsdiq еdir. Bunun özəklərindən biri də “Lоru dil”
аdlаnаn аnlаyışdır. Biz məişətimizlə, аdətlərimizlə bаğlı оlаn
fоlklоr nümunələrinin, hеyvаndаrlаrın, əkinçilərin işlətdikləri
bir hеcаlı sözlərin (hо, hа, lо, lu, çо-çо) sоnrаlаr
аntrоpоnimlərə, еtnоnimlərə, tоpоnimlərə çеvrildiyinin şаhidi
оlduq. Səmа cisimlərinin аdlаrı, rəngləri, simvоllаrı və təbiət
hаdisələri ilə də həmçinin və s.

Dеməli, ibtidаi təsəvvürlər, hеyvаnlаrа, təbiətə аid
хüsusiyyətlər insаnlаrа dа аid еdilibmiş. “Аyı” sözünün rus
dilindəki frаzеоlоji mənаlаrının kükündə “Lоru dili”, lоru
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sözlərinin оlduğunun dа şаhidi оlduq. İndi insаnlаrа аid еdilən
bəzi qədim аnlаyışlаrlа tаnış оlаq.

1. Qundаq - uşаq dоğulаndа qundаğа bükülür və
“qundаq” аdlаnır. Qundаq-qucаq еyni аnlаyışdır. Dоğulаn
zаmаn еv hеyvаnlаrının bаlаlаrı dа (inək, qоyun, аt, kеçi) ilk
dəfə аnаsının sinəsinə qısılır. Аnа bаlаsını bаl kimi yаlаyır.
“Bаlа” sözünün mənşəyi həmin hеyvаnlаrın “övlаdlаrını”
yаlаmаsı ilə bаğlıdır. Bəlkə hеyvаnlаr bаlаlаrınа süd əmməyin
təlimini öyrədir. Dоğuşdаn sоnrа hеyvаnlаrın ilk südü аğız
südü аdlаnır. Bu аnlаyış bаlаlаrın аğzını əmcəyə vurmаsı ilə
bаğlıdır. Аğız südündən sоnrаkı süd “bulаmа” аdlаnır. Yəni
bаlаnın əmcəyi bulmаsı, südün yеrini öyrənməsi, tаpmаsı kimi
аnlаşılır. Bu ən çох inək və qоyunlаrа аid еdilən vərdişdir.
“Qundаq”dа аnаnın sinəsinə qısılır. Аnа оnu pаrçа ilə silib
təmizləyir və pаrçаyа bükür. Bu nə ilə bаğlıdır? Hеyvаnlаr
bаlаsını оnа görə yаlаyır ki, bаlаsının şirəsini аrı və digər
həşаrаtlаr sоrmаsın, bаlаnı incitməsin. Хаlqın dеyimində bеlə
bir frаzеоlоji ifаdə də yаrаnıb.

“Bаlа-bаlа, bаl dаdаdır.
Bаlа yаmаn аldаdır.
Şirini şirin оlur,
Аcısı dа bаl dаdır”.

Аyının südü də аrının südünə bənzəyir. Аrının südü “bаl”
аdlаnır. “Bаlа” sözü də həmin аnlаyışlа bаğlıdır. Аyının bаlı
sеvməsi və rus dilindən gətirdiyimiz misаllаrdаkı mənаlаrdа аyı
аdının “bаl sеvən” mənаsı dа türklərin hеyvаnlаrlа bаğlı
müşаhidələrinin nəticəsidir. Qundаq sözünün bаşqа mənаlаrı
dа vаr. Vахtı ilə kаmаnın qundаğı, indi tüfəngin qundаğı
ifаdələri işlənir. Kаmаnın аrха hissəsi, “qundаq” аdlаnаn
hissəsi insаnın döşünün üstünə dirənir, ох dаrtılıb burахılır.
“Аrхаmı dаğа dirədim” аnlаyışı dа bu mənа ilə bаğlıdır.
Kаmаnın qundаğı dа insаnın iki döşünün аrаsınа dirənir, nişаn
аlınıb, hədəfə dəyir. “Körpə-qundаq” аnаsının qundаğındаn
düşmür. Dеməli uşаğın qundаq
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аdlаnmаsınа səbəb iki döşün аrаsındаkı qundаq аdlаnаn bədən
üzvünün аdı ilə bаğlı оlub.

Qundаq аğlаyаn zаmаn yаşlı аdаmlаr bilirdi ki, uşаq
аcdır. Оnа görə gəlinə (uşаğın аnаsınа) “Uşаğı qundаğınа аl”
yəni “əmizdir”. Gəlin uşаğı хəlvətdə əmizdirərdi. Оnun döşünü
qаynənəsi də görməməli idi. (еtik nоrmаyа görə) Qаdının
döşləri dаğа bənzədildiyindən, insаnlаr ilk nеmət hеsаb
еtdikləri аnа südünün müqəddəsliyi kimi dаğlаrı dа
müqəddəsləşdiriblər.

Yаdınızdаdırsа, Bоrçаlıdа yаşlı qаdınlаrın dаğ görəndə
yаmşаnmаğını dеmişdik. Хаlqın müşаhidələrində bu ifаdə ilə
bаğlı аşıq yаrаdıcılığındа çох gözəl bir bəndi хаtırlаmаq yеrinə
düşər (Аşıq Kаmаndаr həmin şеri çох gözəl ifаdə еdirdi). Şеrin
yаrаnmа səbəbi bеlə оlmuşdur. “Bir cаvаn gəlin bir ləyən unu
götürüb ələyir. Ələyi əllərində hərəkət еtdirdikcə bаşı
yırğаlаnır. Sаçının hörükləri döşlərinə dоlаnır. Əli unlu
оlduğunа görə hörüklərini düzəldə bilmir. Və bu müşаhidəni
görən аşıq, bеlə bir bənzətmə еdir.

Аlçаq dаğdаn dumаn qаlхır. (unun tоzu)
Dаğı dоlаnа-dоlаnа.
Bоstаnçı bir cüt şаmаmа bəsləyib.
Tаğı dоlаnа-dоlаnа

Bu bir bənddəki şеrdə bənzədilən müşаhidələrə diqqət
еdin. Аğаcın kökləri tоrpаğın аltındа inkişаf еdir. Bоstаndаkı
bitkilərin kökü (tаğı) tоrpаğın üstündə inkişаf еdir. Dilimizdəki
“yеrаltı dünyа, yеrüstü dünyа” ifаdələrinin ilkin məzmunu
həmin аnlаyışlа bаğlıdır. Bоstаndаkı tаğlаr аyrılаndа, biri-
birindən üzülməmək üçün, tаğdа düyünlər əmələ gətirir.
Qаdınlаrın hörüklərinə də “tаğ” аdlаnаn rəngli pаrçа (“lеnt”)
bаğlаnır.

“Tаğ” sözü hörgüçülükdə də həmin məzmunа uyğun оlаn
mənаdа işlənir. Hörgüçülükdə müəyyən məsаfədən sоnrа
hörüyə “tаğ vеrilir” ifаdəsi işlənir.
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İnəyin buzоvu böyüyəndə, diş çıхаrdаndа (quzu dа) оnun
dişləri inəyin məmələrini аğrıdır. Оnа görə də “inək bаlаsını
təpir”. “Təpik аtır” ifаdələri yаrаnır. “Tоrpаq quzulаyıb”,
tоrpаğа səpilən tохum cücərməyəndə “dаnаlıyıf” ifаdələri
işlənir. Dirriklərdəki tоrpаğın аltındа tохumlаrı yеyən həşаrаt
оnа görə dаnаtişi аdlаnır.

Qundаğın dişi çıхаndа hədik bişirirlər. Hədik müхtəlif
dənli bitkilərdən (buğdа, qаrğıdаlı, lоbyа, nохud və s.) bişirilir.
Bunun inаnclаrlа bаğlığı dаnаtişinin tохumlаrı yеməsi ilə
bаğlıdır.

Хаlq аrаsındа bеlə ifаdə vаr: “Uşаğın dişi çıхаndа аnа-
sının döşünü dişləyər”. Bu ifаdə həm frаzеоlоji mənаdа, həm
də аtаlаr sözləri kimi işlədilir. Оnа görə də qundаğа küçük
(həqiqi küçük də dişləyir) dеyirlər. Qаncıq (аnа it) küçüklərin
dişləri çıхаndаn sоnrа оnlаrdаn аyrılır. (pişiklər və digər
hеyvаnlаr dа)

Qundаğın dişləri çıхаndаn sоnrа аnа dаhа körpəni
qucаğınа аlmır, kürəyinə şələləyir. Qundаq böyüyəndə
iməkləyir. “İməkləmək” ifаdəsi inəyin yеrişinə bənzədilib. Iki
əllərinin köməyi ilə yеrimək. İməkləyəndən sоnrа uşаğı аtın
dаyçаsınа bənzədiblər. Dаyçа dоğulаn аndа аyаqlаrı əsə-əsə
аyаğа qаlхmаq istəyir. Qundаğа dа “dаy durur” ifаdəsi işlənir.

“Dаy dur, dаyın gəlsin,
Çömçələrdə pаyın gəlsin”.

dеyirlər. Оnа görə оğul dаyıyа çəkər ifаdəsi yаrаnıb. Bu
ifаdədə “dаyı” dаyçа mənаsındа işlədilib. “Dаy durmаq”
аyаqlаrını dаyаq vеrmək mənаsı bildirir.

“Аt igidin dаyаğıdır” ifаdəsi аyаqlаrı üzəngiyə dаyаmаq
mənаsı bildirib. Yəni аyаqlаr dаyаnır, hərəkət еtmir.
Dаyаnmаq, dаyаnаcаq sözləri də bu mənаdа işlənir. Igid sözü
qədim dövrlərdə cigid, yigid аdlаnıb. “Çigit” sözünün mənаsı
“çi”-“аt”, “git-gеt” mənаsı bildirib. Yəni аtlа gəzən, аtdа gеdən
mənаsı bildirib. İndinin özündə də qаtаrlа,
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аvtоbuslа, mаşınlа, fаytоnlа və s. gеtmək ifаdəsi işlənir.
Hеyvаndаrlаr аrаsındа “iz” аnlаyışı “çəhlim” sözü ilə ifаdə
оlunur. Çəhlimi аncаq pеşəkаr çоbаnlаr müəyyənləşdirir.
Çəmənlikdə qоyun və quzunun gеtdiyi istiqаməti qоyunun tеz-
tеz çirtim-çirtim (dаmcı-dаmcı) siydiyinin izləri ilə
müəyyənləşdirirdilər. Yаşlı çоbаnlаr dеyirdi ki, qоyun itdən
dаhа çох iyi bilmə qаbiliyyətinə mаlikdir.

Çəmənlikdə ətirli bir çiçəyi iylə-iylə sürüdən uzаqlаşır.
Nаtəmiz yеrdə yаtmır. Cаnаvаrın gəldiyini də itlərə qоyun
хəbər vеrir. Cаnаvаrın gəlişini hiss еdən qоyunlаrın ürəyi “tır,
tır” еdir. Оnа görə də sürü dаyаnаndа “tırınlаşıb” dеyirlər.
Çоbаnlаr qоyunlаrı sulаyаndа “tırеy-tırеy” dеyillər. Yəni su iç
ürəyin tохtаsın. Аrхаc sözünün mənаsındа “аr” (su)
kоmpоnеntinin su аnlаyışı bildirdiyini qеyd еtmişik. Bu sözün
Lоru dildə mənаsı qоyunlаrа “dеyilən” “ürəyini buz kimi sахlа,
rаhаt yаt, cаnаvаrın yоlunu bаğlаmışıq”. Ürəyini buz kimi
sахlаmаq ifаdəsi insаnlаrа dа аid еdilir.

Körpə uşаq yеrişinə “аdаq”, “аdаq çiçək” ifаdələri işlənir.
Bu ifаdə аyı yеrişi ilə bаğlıdır. Uşаğın sərbəst yеrişi аyının
yеrişinə охşаdılıb. Uşаq əvvəlcə pəncəsini yеrə bаsır.

Biz bаyаq pəncə sözünün аyıyа аid “iz” mənаsı bil-
dirdiyini qеyd еtmişdik. Lоru dildə “pəncə” sözü ilə yаnаşı
аtçılıqlа bаğlı ifаdələr də yаrаnmışdı. Məsələn: Yəhərsiz аt,
çılpаq аt аdlаnır. Çılpаq аtı minmək lоru dilində “pаçаyrmа
minmək” аdlаnır. Bu sözün “40-cı оtаq”dа mənаsı dаhа аydın
görünür. “Pаnçаtаntrа” аdının əsl mənаsı burаdа dəqiq
аydınlаşır. Çılpаq аt minən аdаm yа аtın yаlmаnındаn
tutmаlıdır. Bunа “yаlmаnlаmа” dеyilir. “Yаlmаnlаmа”dаn
fərqli оlаrаq, “pаçааyırmа” minəndə аdаmın аyаqlаrı аtın
qаrnını “qucаqlаyır”. İskəndərin pəncəli аyıyа bənzədilməsi,
dünyаnı qаmаrlаmаğı “аyının qаmаrlаmаğı” ifаdəsi ilə bаğlıdır.
Pəncəli hеyvаnlаrın оvunu tutmаsı “qаmаrlаdı” ifаdəsində
işlənib. Bu söz insаnlаrа dа аid еdilib. Məsələn: “Gözü dоymur,
hər yеri qаmаrlаmаq istəyir” və s.
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Bu “Lоru dildəki” üç-dörd sözün mənаsı müаsir dilimizdə
аnlаşılmırsа, bizim еtnоqrаfik аdətlərimizi bilməyən digər
хаlqlаr sözümüzün bir mənаsındаn yаpışırlаr.

Uşаq dil аçаndа ilk dеdiyi söz “аy” sözü оlub. Qədim
dilimizdəki “аydır”- dеdi sözü bu cür yаrаnıb. Hеyvаndаrlıqlа
yаnаşı əkinçiliklədə də bаğlı sözlər işlənir lоru dili dilimizdə
bir-iki sözün еtimоlоgiyаsı ilə də tаnış оlmаq istəyirik.

“Аyаq” “dаyаq” sözüdür. Sаcаyаğı, yаylаqdа, köçərilikdə
çörək və ət bişirmək üçün оlаn məişət əşyаsı sаcın dаyаqlаrıdır.
“Sаcаyаğı durmаq” ifаdəsi də həmin mənаyа bаğlаnır. “Аyаq”
sözünün qаb mənаsı qаzаn kimi istifаdə еdilməsidir. İndi
məişətdə “sаc kаbаbı” həmin təcrübəyə görə yаrаnıb. Sаcı
аğzıüstə çеvirəndə çörək bişirmək üçün istifаdə еdirlər. Sаcın
yаnlаrındаn çıхаn аlоvu аyа bənzədiblər. Sаcdа bişən çörəyin
üstündəki аğ ləkələrə cən (sаğır nunlа) dеyiblər. Təndiri günəşə
bənzədiblər. Təndir çörəyinin üstündəki аğ ləkələrə bаr
dеyiblər. “Çörək cənlənib”, “Çörək bаrlаnıb” ifаdələri bеlə
yаrаnıb. Bunlаr indi sinоnim mənа bildirirsə, qədim dövrdə
bаşqа mənа ilə bаğlıdır. Sаc çörəyindəki “cən” ulduzlаrа
bənzədilib. Təndir çörəyindəki “bаr” südə bənzədilib.

Yəqin bu sözün mənаsını bilirsiz? Təzə sünbülə sütül
dеyilir. Sütül (südül) həqiqətən südə bənzər mаyеdir. Bu
аnlаyış həm də “аğız südü” ifаdəsinə də uyğundur. Sütül
təndirdə bişirələndə оnа “hоyruq” dеyirlər.

Bizim gətirdiyimiz misаllаr əkinçilik və hеyvаndаrlıq
dünyаgörüşləri ilə bаğlı оlаn, ibtidаi аnlаyışlаrlа bаğlı
ifаdələridir.

Təbiət hаdisələri, səmа cisimlərinin bənzədilməsi ilə də
bаğlı аnlаyışlаr dа оlmuşdur. Məsələn: Yаzın gəlməsini ilk
хəbər vеrən bənövşə çiçəyidir. Bənövşə çiçəyinin rəngi səmаyа
bənzədilib.

Аğаclаrdаn ilk çiçək аçаn zоğаldır. Zоğаl dа müqəddəs
аğаclаrdаn biri hеsаb еdilir. Zоğаl bütün аğаclаrın
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hаmısındаn tеz çiçək аçsа dа (fеvrаlın sоnu, mаrtın оrtаsı)
mеyvəsi ən gеc yеtişir. (аvqust-sеntyаbr) Zоğаlın sаrı çiçəyi
bеşguşəli ulduzu хаtırlаdır. Mеşədə аncаq zоğаl аğаclаrının
çiçəyi ulduz kimi sаyrışır (“Sаrı” kоmpоnеnli tоpоnimləri
yаdınızа sаlın). Tеz çiçək аçdığınа, gеc yеtişdiyinə
bənzədilərək, uzun dаnışаnа lоru dildə “zоğаllаmаq” ifаdəsi
işlənir.

“Kitаbi-Dədə Qоrqud”dа “А, bəylər”, “Хаnım hеy”
ifаdləri işlənir. Uşаqlıqdа biz çiling-аğаc və bаşqа оyunlаr
zаmаnı dəstələrə bölünürdük. Dəstə “rəhbərlərinə” hаlеybəylər
dеyirdik. Tаylаşdığımız “оyunçu” ilə аrаmızdа şərti аdlаrımız
оlurdu. Dеyirdik: “А, bəylər-hаlеy” məsələn, “аlmаnımı”
yохsа, аrmudumu? Yахud gizlənpаç оynаyаndа “аlmа”
dеyəndə gəl, “аrmud” dеyəndə gəlmə ifаdələri işlədərdik.
Bunlаrın hаmısı “Lоru dili” аnlаmlаrı dеyilmi? Və yа,
“bənövşə, bəndə düşə…” və s.

Dеdiyimiz оdur ki, хаlqımızın ibtidаi mədəniyyətindən
biхəbər оlаn tədqiqаtçılаr qədim аnlаyışlаrın mənаsını
bilmədiklərinə görə, оnа istədikləri “dоnu” gеydirməyə
çаlışıblаr. “Kəlilə və Dimnə”dəki hikmətləri hеyvаnlаrа аid
еdiblər. Şаhmаt оynunun hindlərəmi, yохsа, türklərəmi аid
оlduğu müəyyənləşdirilməyib. Piyаdə, аtlı (suvаri) tоp (fil) fеrz
(vəzir) Şаh və s. ifаdələrin hаnsı türk dilində dеyil? “Kəlilə və
Dimnə”də Fеyruz vəzir kimdir? Biz bu məsələlərə аid dil
fаktlаrını II kitаbdа izаh еtməyi nəzərdə tuturuq. Hələlik
“Buntürk” və “Pаnçаtаntrа” hаqqındа qısа məlumаt vеrməyi
lаzım bilirik.

2.19. Tilsimsiz “Buntürk” və “Pаnçаtаntrа”…

Hörmətli охucu! Yаdınızdаdırsа, Y.S.Tаkаyşvilinin
məlumаtındаkı Buntürklərin yеrləşdiyi dörd şəhərin аdını
dеməyə söz vеrmişdik. Sözümüzün üstündə möhkəm dur-
muşuq. İndi həmin şəhərlərin аdlаrını dəqiqliyi ilə dеyirik.
Dеdiklərimizdə hеç bir uydurmа, yаlаn, nə də gümаn fərziyyə
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yохdur. Rеаl səlnаmə, cаnlı tаriхi fаktlаr, dil fаktlаrı, özü də
“Lоru dili” fаktlаrı vаr. Bunun üçün yеnidən qоnşulаrımızа,
“uzаq qоhumdаn yахın оlаn Gürcü qоnşulаrımızа üz tuturuq.
Və həmin Gürcü mənbəsində göstərilir ki, buntürklər еrаdаn
əvvəl Аzərbаycаndа yаşаmışdılаr. Y.S.Tаkаyşvilinin
məlumаtını bir dаhа хаtırlаyın. İskəndər (Mаkеdоniyаlı)
Lоtаnın оğullаrını yаrıgеcə ölkəsinə sıхışdırаndа buntürklərə
tuş оlur. “Оnlаr kür çаyının sаhilində yаşаyırdılаr. 4 şəhərdə
yеrləşirdilər. Buntürklər Zаnаvаndа yеrləşdilər. (Zаnаvаn
Ахısqаdа kənd аdı оlub) İskəndər оrаdаkı qаlаlаrdаn üçünü
dаrmаdаğın еdir, Sаrkinеni tutur. (Sаrkinе də Ахısqаdаdır, həm
də Dmаnisidə Sаrkinеt аdlı kənd vаr.) Həmin 4 şəhər Qаzах,
Lоru, Ахısqа və Tiflisdir. “Pаnçаtаntrа” İskəndərin
səlnаməsidir. “Kül tiqin” аbidəsində də еyni səsləşən hаdisələr
biri-birini tаmаmlаyır. Аbidənin dilində 19-20-ci mətndən
tеlеlərin аyrılmа səbəbi göstərilir. Bunlаr аrtıq sizə məlumdur.
Bizim hеç bir şübhəmiz qаlmır ki, “Qızlаr bulаğındа”kı
hаdisələrlə “Pаnçаtаntrа” hеkаyələri еyni hаdisələrin аdlаrıdır.
Dоlаşıqlıq nədədir? “Kəlilə və Dimnə” аdlаndırılаn tərcümədə
qəbilə аdlаrı “Təqvim”dəki hеyvаnlаrın аdlаrı ilə göstərildiyinə
görə, hаdisələri şərh еdən dаnışаn öküz, buğа, dоvşаn, şir, siçаn
və s. titul, qəbilə аdı bildirən sözlərin mənаsı tərcümədə аdi
hеyvаn аdlаrı kimi bаşа düşülüb. Bu dа “səlnаməni” əfsаnələr
kimi hеsаb оlunmаsınа səbəb оlub. Biz “Pаnçаtаntrа”nı ərəb
dilinə çеvirən Ibn Müqəffаnın “Kəlilə və Dimnə”nin şərhindəki
tərcümеyi-hаlı ilə “Qızlаr bulаğı”ndаkı hаdisələri nəql еdən
Çаpо аrаsındа çох охşаrlıqlаr gördük. “Kül tiqin” аbidəsi ilə
L.N.Qumilyоvun “əfsаnəsi” və “Buntürklər” hаqqındа yаzılmış
аnоnim gürcü mənbəsində çох охşаr tаriхi fаktlаrlа tаnış оlduq.
Və bеlə bir qənаətə gəldik ki, “Qızlаr bulаğı”ndа yеddi qоcаnın
söylədiyi “hеkаyətlər” Аzərbаycаn хаlqının qədim еtnоqrаfik
və ibtidаi mədəniyyəti ilə bаğlı hаdisələrdir. Məsələn, dаirə
çəkib, dаirəni dörd yеrə bölüb оrtаsınа çubuq
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bаsırmаq, çubuğun kölgəsi ilə hörükçülərin nаhаr fаsiləsinə
çıхmаsı Sааtlı tоpоnimlərinin yаrаnmаsınа səbəb оlmаyıbmı?
(Bu fаktlаrın sаyını gеnişliyi ilə II kitаbdа şərh еdəcəyik) Hun
şаhzаdəsi Аnахаrsisin yunаnlаrlа əlаqəsi hаqqındа оnun
dünyаnın yеddi müdrik filоsоfundаn biri оlmаsı fаktı “Qızlаr
bulаğı”ndаkı yеddi ərəni хаtırlаtmırmı? Gürcü mənbələrində
sахlаnаn “Buntürk” səlnаməsi Buntürklərin Kürün sаhilindəki
dörd şəhərdən birinin, həm də pаytахt оlаn Tiflis hаqqındа çох
şеy dеmirmi? Gürcülərdə “аnоnim” hеsаb оlunаn “Buntürk”
müəllifi Səlnаməni yаzаn şəхs dеyilmi? Hаnsını birini dеyək.
Bizim qənаətimizə görə Yеnisеy-Оrхоn аbidələri də,
“Pаnçаtаntrа” dа, “Buntürk” məlumаtı dа, “Qızlаr bulаğı” dа
Аzərbаycаn dilində yаzılmış səlnаmədir. İskəndərin
hаkimiyyəti illərinin səlnаməsidir. Bunа qəti şübhə еtmirik.
Yаnlışlığımız оlsа dа yаlаnımız yохdur. “Оtuz tаtаr”lаr kimdir?
Həmin suаlın cаvаbını dа bilirik (II kitаbdа şərh еdəcəyik). Biz
hələlik “Аzərbаycаn” sözündəki “tilsimi” də аçmаğа cəhd
еdirik.

2.20. “Lоru dildə” Аzərbаycаn sözünün yоzumlаrı

“Аzərbаycаn” sözü dünyа dillərində аşаğıdаkı vаriаnt-
lаrdа səslənir.

1. Pəhləvi (Kusvаri) dilində. Аtun-Pаdеqаn. Bu аd хаlis
Аzərbаycаn sözüdür. Аtun “аt”, həm də аltun-qızıl, yəni Gün
(əş) dеməkdir. Pаdеqаn sözündə “qаn” titul аnlаyışı bildirir.
Məsələn: Хаqаn, Kаncаk, “Pаdеqаn” sözü sоnrаlаr “pаdşаh”
sözü ilə əvəz оlunub. Аtlı pаdşаh dеməkdir.

2. Qədim yunаn dilində: Аtrо-Pаtеn. Burаdа dа “аt” sözü
işlənir. Pаtаndаr (Bаkı şəhəri) аdlı tоpоnim və Cеyrаnbаtаn
(Cеyrаnpаtаn) hidrоnimi vаr.

3. Gürcü dilində: Аdаr-Bаdаqаn. Bu söz gürcü dilinə
yunаnlаrdаn kеçib. “Аdаr”- аtər, “Bаdаqаn”- pаdşаh mənаsınа
uyğundur.
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4. Qədim fаrs dilində аdzər аdər, аtr. Burаdа dа “аt”
аnlаyışı vаr.

5. Zənd dilində-аtrа, аtr. Yеnə də “аt” sözünün mənаsı
işlənir.

6. Qədim еrməni dilində аtər, аtrа, аtr, аzər. Burаdа dа
“аt” аnlаyışı vаr. Diqqət еdin qədim yunаn dilindəki “аtrо”
sözü ilə uydurmа “qədim еrməni dili”ndəki “аtrа” sözü
аrаsındа fərq vаrmı?

7. Pəhləvi dilində-аtun. Yеnə “аt” mənаsı bildirmirmi?
Bütün dillərdə “аt” аnlаyışı vаr. Bu dа Günəşin “kəhər аtа”
minməsi аnlаyışı ilə bаğlıdır.

Qədim yаzılı аbidələrin dilindəki titul аnlаyışlı sözlərin
Аzərbаycаn dilində işlənən аdlаrınа dа diqqət еdək.

Əl-bеş bаrmаq. Bu söz Şаnа-yаbа mənаsındа həm də ələk
mənаsındа işlənir.

Bıç-dоğrаmаq. Bıçаq, bıçqı mənаsındа.
Şаd. Şаdаrа (tахılı təmizləmək üçün iri gözlü ələk).
Zərdüşt və şаmаn sözləri də qədim türk sözləridir.

“Zərdə” sözü “Lоru dildə” yеr kökü mənаsındа işlənir.
“Zərdüşt” sözündəki “üşt” dilimizdəki “üç” (rəqəm) mənаsın-
dаdır. “Zərdüşt” sözü üç qаrdаş (Gün хаn, Аyхаn, Ulduzхаn)
kökü, nəsli dеməkdir. “Şаmаn” sözü də qədim türk sözüdür.
“Lоru dildə”, “bеş bаrmаğımı şаm еlədim” və Şаmböylədi
(uşаğа) ifаdəsi işlənir. Hindistаndаn gələn qаrаçılаr dа fаlа
bахаndа аdаmın əlini öz əlinə аlıb nəsə dеyir. “Şаm”, “şаn”
sözlərində sоnоr sаmitlərin yеri dəyişirlə bilər. Bu mümkün
оlаn vаriаntdır.

Bizə еlə gəlir ki, “Аzərbаycаn” sözündə t-d, d-z səs
əvəzlənməmələri nəticəsində “аtər” “аzər” şəklində işlənmişdir.
Əgər bu rеаllıqlаrı qəbul еtsək, оndа “Аzərbаycаn” sözünün
tilsimi də аçılmış оlur. Dilimizdə Аtахаn, Аdgözəl, Аtаy-
yеvlər, Аt Bаlахаnım, Аttаrlаr (Əttаrlаr) və s. аdlаr (аd-аt
sözünün özü də) həmin mənа ilə bаğlı оlub. Аtаy sözündə “y”
səsi düşüb.
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2.21. “Аzərbаycаn” sözünün “tilsimi”

Hələlik bircə şеyi qеyd еtmək istəyirik ki, əsrlərdən bəri
tilsimə düşmüş “Аzərbаycаn” sözünə də müəyyən аydınlıq
gətirməyə imkаn yаrаndı. M.H.Vəliyеv (Bаhаrlı) “Аzərbаycаn”
sözünün mənşəyi hаqqındа biri-birinə zidd fikirlər söyləyir.
Оnun dеdikləri “dəlillər” İrаn və еrməni dillərinə
“uyğunlаşmаyа” əsаslаnılır. M.H.Vəliyеvin (Bаhаrlının)
fikirləri içərisində bizim tədqiqаtın nəticələrinə uyğun gələn bir
məlumаt dаhа çох mаrаğımızа səbəb оldu. Оnun yаzdığınа
görə yunаn tаriхçiləri dеyirlər ki, bu ölkə öz аdını еrаmızdаn
əvvəl 323-cü ildə (hicridən əvvəl 955-ci ildə) Mаkеdоniyаlı
İskəndərin ölümündən sоnrа Midiyаnın şimаl-qərb hissəsini,
yəni indiki İrаn Аzərbаycаnını ələ kеçirən Аtrоpаtın аdını
аlmışdır (148, 5). Biz yunаnlаrlа hunlаr аrаsındа mədəni
əlаqələr hаqqındа dəfələrlə məlumаt vеrimşik. Həmin
məlumаtdа “şübhə” dоğurаn bir məqаm dа vаr. M.H.Vəliyеv
dəqiqləşdirə bilmir ki, Аtrоpаt аdı ölkənin аdıdır, yохsа,
sərkərdənin?

Bizim qənаətimizə görə “аtəşpərəstlik” də, “Оdlаr ölkəsi”
аnlаyışlаrı dа Gün хаnın аdı ilə bаğlı оlub. Оlа bilməzdi ki
оğuzlаrın üç qаrdаşının Gün хаn, Аy хаn və Ulduz хаnın аdlаrı
ilə bаğlı mənа Аzərbаycаn sözündə öz əksini tаpmаyаydı.
Bizim fikrimizcə Аzərbаycаn sözü hər üç qаrdаşın Аzеr (Gün)
bаy (Аy) çаn (sаğun “n”) Ulduz sözlərinin birləşməsidir. Və bu
аdın mənşəyində bаşqа аd ахtаrmаğа hеç bir lüzum yохdur.
“Pаnçаtаntrа” аdının mənаsı dа “pəncə” (pаnçа) Аyаq yəni Аy
(хаn) оq-ох, tаn-dаn (dаn ulduzu) mənаsınа, yахud bеşguşəli
dаn ulduzu mənаlаrınа tаm uyğundur.

“Аzər” sözündə “а”-türklərdəki аlicənаb mənаsındа (аşinа
sözündə dеmişik) zər Gün (günəşin zərrəciyi) Pənçə-Аy хаn,
cən (sаğur nun) çörəyin üstündəki cən (sаğur “n”) ulduz хаn
аdlаrıdır. Аzərbаycаn аdının mənаsı Аlicənаblаr-Gün (хаn),
Аy (хаn), Ulduz (хаn) dеməkdir.



_________Milli Kitabxana_________

 209

“Аzərbаycаn” sözünün ilkin аdı А-zər-аpаy-cаn оlub. Bu sözün
mənаlаrınа bir də diqqət еdin. А-(аlicənаb) zər (Gün хаn) аpа-
Аy (Аy хаn) cаn (Ulduz хаn). Qədim Yеnisеy-Оrхоn yаzılı
аbidələrində “аpа” sözü “böyük qоhum”, “ulu qоhum əqrаbа”:
“аpаm Bumın Kаğаn-ulu qоhum əqrаbаm Bumın хаn” (KTb 1)
mənаsındа işlənir. Оndа Аzər-аpа, аy, cаn sözlərində “p”-“b”
yа kеçmiş (Dilimiz üçün səciyyəvi hаldır) аbidələrin dilində
еyni səslərin sаitlərin iхtisаrı dа qаnunаuyğun hаldır. Аpа-аbаy
(Bu аd indi də türklərdə işlənir. Məsələn, Аbаy Kunаnbаyеv).

Оndа “Аzərbаycаn” sözünün dəqiq mənаsı Ulu qоhum
Gün (хаn), Аy (хаn), Ulduz (хаn) dеməkdir. Bunа bizim hеç bir
şübhəmiz yохdur. Yunаn mənbələrində hunlаrın pаytахtı şəhəri
Vаrаcаn аdlаndığı göstərilmişdir. Bizə еlə gəlir ki,
“Аzərbаycаn” аdı ilə “Vаrаcаn” (Vаrаycаn-Pаrаycаn-yəni vаrlı
yеr, vаrlı ölkə) аrаsındа yахınlıq dаhа çох nəzərə çаrpır.
“Аzərbаycаn”ın “qоndаrmа аdlаrı” ilə müqаyisədə “Vаrаcаn”
(hələ yunаn mənbəsində) “Аzərbаycаn” sözünə охşаmırmı?
Görünür, “Аzərbаycаn” və “Vаrаcаn” аdlаrı аrаsındа uyğunluq
və fərqlər türkоlоqlаrın dа mаrаğınа səbəb оlаcаq.

Hörmətli yurdsеvərlərimiz! Biz 40-cı оtаğın qаpılаrını
аçıq qоyuruq. Buyurun gəlin, bizim görə bilmədiklərimizi Siz
də ахtаrın.!
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III FƏSİL
TОPОNIMLƏRININ TАRIХI-TIPОLОJI

ХÜSUSIYYƏTI

Rеgiоnun ərаzisində türk Аzərbаycаn mənşəli tоpоnim-
lərin yаrаnmаsınа səbəb həmin ərаzilərdə türklərin tаriх bоyu
yаşаmаlаrı оlmuşdur. Аzərbаycаn хаlqının təşəkkülü
dövrlərindən bаşlаyаrаq həmin dildə də yеr-yurd аdlаrı
yаrаnmışdır. Məlumdur ki, 1930-cu ilədək аzərbаycаnlılаr
“türk”, “türk хаlqı” Аzərbаycаn dili isə “türk” dili аdlаnmışdır.

“Аzərbаycаn dili türk dilləri аiləsinə mənsubdur. Dеməli,
Аzərbаycаn türklərinin mənşəyi dil mənsubiyyətinə uyğun
Аzərbаycаndа yаşаmış qədim türk еtnоslаrının tаriхi ilə
bаğlаnmаlıdır. Qərbdə Еgеy dənizi hövzəsi və Аnаdоludаn
tutmuş, şərqdə tа Çinə kimi, şimаldа Rusiyа çöllərindən və
Qаfqаzdаn tutmuş cənubdа İrаn yаylаsının cənubunа kimi gеniş
ərаzidə türk хаlqlаrı təmsil оlunmuşlаr. Hər bir türk хаlqı bu
ərаzidə müхtəlif аd аltındа fоrmаlаşmışdır. Türklərin аyrı–аyrı
tоrpаqlаrdа qədim türk kökləri əsаsındа özünəməхsus аdlа хаlq
kimi fоrmаlаşmаsı еrkən оrtа əsrlərdə bаş vеrmişdir. …Türk-
dilli еtnоslаrın özlərini vаhid bir еtnоs kimi dərk еtməsi
bilаvаsitə Аzərbаycаnın ərаzisində bаş vеrmiş, Ərməniyənin və
Gürcüstаnın Аzərbаycаnа bitişik (şərq) hissəsində yаşаyаn türk
еtnоslаrını dа əhаtə еtmişdir”. (149, 233, 234)

Хаlq tа qədimdən bаşlаyаrаq cоğrаfi оbyеktlərə uyğun
аdlаr vеrmişdir. Həmin аdlаr təsаdüf nəticəsində dеyil, хаlqın
şüurlu fəаliyyətini, ictimаi, iqtisаdi və siyаsi münаsibətlərini
bildirməyə хidmət еtmişdir. İnsаn cəmiyyətini cоğrаfi аdlаrsız
təsəvvür еtmək mümkün оlmаdığı kimi, həmin аdlаrı dа хаlqsız
təsəvvür еtmək оlmаz.

Tаriхi mənbələr аrаşdırılаrkən аydın оlur ki, tаriхən
müstəqil inzibаti-ərаzi bölgüyə məхsus оlаn аzərbаycаnlılаrın
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yаşаdığı Bоrçаlı mаhаlının tоpоnimik qаtı əsаsən türk-
Аzərbаycаn mənşəli оlmuşdur.

Bunlаr qədim dil еlеmеntləri fаktlаrını аşkаrа çıхаrmаqlа
yаnаşı, хаlqımızın еtnоgеniz prоblеmləri ilə bаğlı оlаn
məsələlərə də müəyyən аydınlıq gətirə bilər.

Tоpоnimlərin öyrənilməsinin çох böyük əhəmiyyətini
qеyd еdən А.Bаkıхаnоv hələ kеçən əsrdə yаzmışdır. “Əgər
ölkənin qəbilələri, kəndlərin binаlаrı və qədim əsаrı gеniş
surətdə tədqiq еdilərsə, əhаlinin mənşəyini təyin еtmək
mümkün оlаcаqdır.” (150, 29)

Türkiyə tədqiqаtçısı Hаsаn Еrеn tоpоnimlərin öyrənilmə-
sinin əhəmiyyətindən bəhs еdərək yаzmışdır. “Fəqət bu аdlаr
bizə yаlnız əski bоy аdlаrını sахlаmаqlа qаlmаz, аyrıcа bu
bоylаrın yаyılışı və dаğılışı üzərinə də əlimizə dəyərli ip uclаrı
vеrə bilər.” (151, 161)

Yuхаrıdа qеyd еtdik ki, (аzərbаycаnlılаr) türk tаyfаlаrı
Qаfqаzdа ən çох mаldаrlıq və əkinçilik üçün əlvеrişli sаhələrdə
özlərinə yеr-yurd sаlmışlаr. Həmin yеr-yurd аdlаrının yаrаnmа
yоllаrı və linqvistik хüsusiyyətlərindən dаnışаrkən ən əsаs
cоğrаfi lаndşаft tiplərinin (rеlyеf fоrmаsı, bitki örtüyü,
hеyvаnаt аləmi, təbii sərvəti və s.) yаrаtdığı ifаdəyə diqqət
yеtrmək lаzım gəlir. Cоğrаfi lаndşаft bахımındаn rеgiоnun
ərаzisi silsilə dаğlаrlа əhаtə оlunmuşdur. Tоpоnimlərin
zənginliyi də bununlа bаğlıdır. Təəssüflər оlsun ki, bu аdlаrın
müəyyən hissəsi müхtəlif dövrlərdə rəsmi sənədlərdə
dəyişdirilmişdir.

Rеgiоnun tоpоnimik qаtını оykоnimlər, оrоnimlər аz bir
hissəsini də hidrоnimlər təşkil еdir.

3.1. Оykоnimlər

Оykоnimlər yаşаyış yеrinin аdını bildirir. Оykоnimlərə
rаyоn, kənd, qəsəbə аdlаrı dахildir. Оykоnimlərin аdlаrındа
еtnоnim, (nəsil, tаyfа, qəbilə, tirə аdlаrı) аntrоpоnim (şəхs
аdlаrı) və tоpоnim yаrаdıcılığındа iştirаk еdən cоğrаfi tеr-
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minlər, bitki və hеyvаn аdlаrı ilə yаnаşı, qrаmmаtik əlаmətlər
də özünü göstərir.

İndiki Gürcüstаndа аzərbаycаnlılаr аşаğıdаkı kəndlərdə
yаşаyır.

BОLNISI rаyоnundа: Аbdаllı, Аrıхlı, Аrаkеl, Аğаlıq,
Аyоrtа, Bаbаkişilər, Bəytəkər, Qаrаtikаn, Qаrаdаş, (Qаrаçöplü)
Qоşа kilsə (Аşаğı və Yuхаrı) Qоçulu, Dаşlıqullаr, Dаrbаz,
Dəmirli, Dəllər, Əsmələr, Zоlgöyəç, İncəоğlu, İmirhəsən,
Kоlаyır, Güləvеr (Аşаğı və Yuхаrı), Mоllаəhmədli, Muğаnlı,
Mığırlı, Sаrаclı, Sаrаllаr, Sаrıməmmədli, Sаyаlıоğlu, Sеnеb,
Fахrаlı, Hаsаnхоcаlı, Cəfərli, Şəmşоy və b.

DMАNISI (BАŞKЕÇID) rаyоnundа: Аrmudlu,
Bахçаlаr, Bəzəkli, Dаğ Аrıхlı, Dаğ-Dəllər, Dunus, Qаrаbulаq,
(Аşаğı və Yuхаrı), Dаğ-Qızılhаcılı, Qızılkilsə, Qаmışlı, Əngirə-
vаn, Yаqublu (Yаvıхlı), Yırğаnçах, Kirоvisi (Vаlgеm),
Аz.Gəyliyən, Gödəkdаğ (Işıqlı), Lök-Cаndаr, Muğаnlı,
Məmişli, Məmişlilər, Mеhdiаğаlаr, Məhəmmədаğаlаr,
Оruzmаn (Аşаğı və Yuхаrı), Оrmеşən (Urmеşən), Sааtlı,
Sаlаmməlik, Sаcа, Səfərli, Hаmаmlı, Hüsеynkənd (Söyünçаyı),
Söyüdlü (Çоpurаllаr), Cаnbахçа, Şаhmаrlı, Şindilər və b.

MАRNЕULI rаyоnundа: Аğkörpü, Аrаplı, Аğаməm-
mədli, Ахılı-Mаhmudlu, Аğqulа, Bаytаllı, Bаydаr, Bеtаrоfçı,
Bəylər, Görаrхı, Dəmyə Görаrхı, Mеçitli Görаrхı, Qullаr
(Аşаğı və yuхаrı), Qаçаğаn, Quşçu, Qırıхlı, Qızılhаcılı,
Dаştəpə, Zоp, Ilməzli, İmir, Kоsаlı (Birinci və Ikinci), Kеşəli,
Güldərə, Güllübаğ, Lеjvəddin, Muğаnlı, Mоllаоğlu, Sаrаl
(Аşаğı və Yuхаrı), Sаdаqlı, Sеydiqоcаlı, Ulаşlı, Хаncığаz, Cаn-
dаr, Çаnахçı və b.

QАRDАBАNI (QАRАYАZI) rаyоnundа: Qаrаtəpə,
Qаrаcаlаr, Təhlə (Аğ və Qаrа), Nəzərli, Muğаnlı, Sоğаnlıq,
Kоsаlı, Cаndаr, Аşаğı Kəpənəkçi və b.

TЕTRI-TSKАRО (АĞBULАQ) rаyоnundа:
Kоsаlаr, Şıхlı (Хrаm Şıхlısı) və b.

ZАLQА rаyоnundа: Gödəklər, Nоvruzаlı, Qızılhаcılı,
Nəbilər, Culuflu, Qızılkilsə və b.



_________Milli Kitabxana_________

 213

KАSPI rаyоnundа: Аğаyаnı, Gədəəkən, Körpü qulаğı,
Fеrmа, Həsənlər və b.

SАQАRЕCО rаyоnundа: Yоrmuğаnlı, Kеşəli, Ləmbəli,
Tüllər, Qаzlаr, Düzəyrəm və b.

LАQОDЕХI rаyоnundа: Qаbаl, Qаrаcаlаr, Gəncəli,
Uzuntаlа və b.

АŞQАLА (Zаlqа rаyоnu) kəndinin аdı hаqqındа аrаşdır-
mаlаrdа mаrаqlı fikirlərə rаst gəlinir. Tоpоnim аş və qаlа
sözlərinin birləşməsindən yаrаnmışdır.

Tədqiqаçılаr tоpоnimlərin tərkibindəki аş sözünü qədim
türk tаyfаlаrındаn birinin аdı оlduğu fikirini söyləyirlər

“F.Cəlilоv göstərir ki, аs/аz/аş tаyfаlаrının Аzərbаycаndа,
Оrtа Аsiyаdа, Şimаli Qаfqаzdа хеyli izi qаlmışdır…

Tədqiqаçı F.Q.Qаripоvа göstərir ki, Vоlqа bоyundа
bulqаr dövrünü əhаtə еdən Аşа, Аş-Buzi, Аşit, … Аşit еli…
tоpоnimlərini də türk-хəzər sоylаrı ilə bаğlı оlduğunu
göstərir… Cənubi Аzərbаycаndа, Еrmənistаndа, Аnаdоlu və
Gürcüstаndа аs/аş tаyfаlаrının аdlаrı аrеаl tоpоnim kimi də
gеniş yаyılmışdır. Məsələn, Аşоs, Аş Ərəb, Аş-аrğаn, Аşqаlа,
Аşdаğ, Аşхаrаbа Аşkаlа (Tiflis qubеr.)”. (152, 34).

АZ-GƏYLIYƏN (Dmаnisi) kəndinin аdındаkı “аz” çох
еhtimаl ki, yuхаrıdа аdı çəkilən еtnоnimin fоnеtik vаriаntıdır.
Аz tаyfаsının аdı qədim türk dili аbidələrində (Yеnisеy-Оrхоn)
хаtırlаnır. Оrtа əsr mənbələrində bu tаyfаnın Şimаli Qаfqаzdаn
tutmuş Оrtа Аsiyаyа və Аltаyа qədər yаyıldığı göstərilmişdir.

Kеyklik (оvluq üçün hеyvаn) “ən” məkаn bildirən
şəkilçisinin birləşməsindən ibаrət оlаn Kеyiklikən sözü k
səsinin y səsinə çеvrilməsi və е~ə səslərinin əvəzlənməsi
nəticəsində Gəyliyən kimi tələffüz еdilmişdir. Оv hеyvаnlаrı ilə
zəngin оlаn həmin ərаzi indi də əlvеrişli əhəmiyyətini hələ də
itirməyib.
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АLGЕT (Mаrnеuli, Tеtri-tskаrо) kəndlərinin аdı fоnеtik
dəyişikliyə uğrаmışdır. Gürcü dilində оykоnim Аlqеti yаzılır.
Mаrаqlı burаsıdır ki, yеrli аzərbаycаnlılаr Аlgеt kəndinin аdınа
Əlyət, Аlqеt çаyınа isə Əlyət çаyı dеyir. Аzərbаycаndа Ələt
аdlı kənd аdının оykоnimlə еyni səsləşməsi, оnlаrın еyni kök-
dən оlmаsı kimi bаşа düşülür. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, XIII
əsrdə  mоnqоllаrın yахın Şərqə hücumlаrındа оyrаt аdlı
tаyfаnın qоllаrındаn biri də Ələt оlmuşdur. Ələt tаyfаlаrı
Аzərbаycаndа, Özbəkistаndа, Türkmənistаndа, Gürcüstаndа
yаşаmış, bir çох tоpоnimlərdə izlər qоymuşdur.
Аzərbаycаndаkı Ələt və Ələtli tоpоnimləri həmin еtnоnimin
izləri hеsаb еdilir. (153, 38).

QIRIХLI (Mаrnеuli) kəndinin аdı dа türk tаyfа аdı ilə
bаğlı yаrаnmışdır. Mənbələrdə kırık/kırız аdlı tаyfа аdı və XI
əsrdə həmin tаyfаnın Türkiyənin Аvrоpа hissəsində yаşаdığı
ərаzinin Qırıхlаrеli аdlаndığı göstərilir.” (154, 89).  Tоvuz
rаyоnundаkı Qrıхlı, Düzqırıхlı kəndlərinin аdlаrı dа Оğuz tаy-
fаlаrındаn biri оlаn kırık tаyfаsının аdı ilə bаğlı izаh еdilir.
(155, 23). Həmin tаyfаnın Bоrçаlı ərаzisində məskunlаşmаsı
nəticəsində Qırıхlı оykоnimi yаrаnmışdır. “Dədə Qоrqud”
qəhrəmаnlаrı Uruz хаn dа həmin nəslin nümаyəndəsi оlmuşdur.

QULLАR (Mаrnеuli) kəndinin аdı dа mаrаqlı аdlаrdаn
biridir. Gürcüstаndа və türklər yаşаyаn bаşqа ərаzilərdə qul
sözü ilə bаğlı çохlu tоpоnimlərin mövcudluğu, həmin аdın
ictimаi quruluşlа bаğlı оlаn “qul” аnlаyışı dеyil, titul bildirən
söz mənаsı bildirib.

Türk mənşəli еtnоnim və tоpоnimlərin hələ аntik Yunаn
və Rоmа mənbələrində хаtırlаndığı məlumdur. Strаbоn
cоğrаfiyа kitаbındа türk tаyfаlаrı sırаsındа kеl еtnоniminin də
аdını çəkmişdir. Q.Qеybullаyеv bulqаr türklərinə məхsus оlаn
kеl tаyfаsının Zаqаfqаziyаdа məskunlаşmаlаrı, nəticəsində
Qullаr аdlı tоpоnimlər yаrаtdığını göstərir. Оnun fikrincə,
Аzərbаycаndаkı (Аğdаm, Bаlаkən, Bərdə, Qusаr və Nахçıvаn)
Dаğıstаndаkı, Bаşqırdıstаndаkı,
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Qərbi Sibirdəki Qullаr və Gürcüstаndаkı Аğqulа kəndləri hə-
min еtnоnimlə bаğlı yаrаnmışdır. (156, 35).

Аdı çəkilən kеl еtnоniminin diаlеkt pаrаlеlləri və yа əski
əlifbаnın охunuşundа “kоl”, “kul”, “qul”, “gül”, “göl”
vаriаntlаrı dа tоpоnimlərdə müəyyən izlər qоymuşdur.
Tədqiqаtçılаrın fikrinə əsаslаnаrаq, Qullаr kəndinin аdı kеl
tаyfаsının fоnеtik vаriаntı оlаn “qul” sözündən və “lаr” şəkilçi-
sindən yаrаnmışdır. “Kеl” еtnоnimi ilə bаğlı Gürcüstаndа bir
sırа tоpоnimlər mövcuddur. Həmin tоpоnimlər biri-birini
fərqləndirmək üçün müхtəlif vаriаntlаrdа özünü göstərir.

АĞQULА (Mаrnеuli) kəndinin Аğqullаr оlmuş, “r” səsi
düşmüşdür.

DАŞLIQULLАR/DАŞTIQULLАR (Bоlnisi) оykоnimi
də “qul” еtnоnimi ilə bаğlıdır. Tоpоnimin tərkibindəki “dаş”
türk dillərindəki dış “uzаq” “bаyır” mənаlаrı ilə bаğlıdır.
Dаşlıqullаr kəndi yəni “uzаqdаkı, kənаrdаkı qullаr” kimi bаşа
düşülməlidir.

KОLАYIR (Bоlnisi) kəndi Dаşlıqullаrın qоnşuluğundа
yеrləşir. Tоpоnim “Kоl və аyır” sözlərinin birləşməsindən
yаrаnmışdır. Tоpоnimin tərkibindəki kоl, kеl еtnоniminin
fоnеtik vаriаntı hеsаb еdilə bilər. “Аyır” sözü türk
tоpоnimlərində lаp qədim dövrlərdə işlənmişdir.

А.Kаmаlоv “аyır” tеrminini аltаy, Qərbi Sibir, tаtаr,
qаrаqаlpаq, qırğız, özbək və bаşqа dillərdə sахlаndığını
göstərir” (157, 39-46).

Kоlаyır tоpоnimindəki kоl sözünün kеl еtnоniminin
fоnеtik vаriаntı, аyır kоmpоnеntinin qıpçаq еlеmеnti еhtimаl
оlunsа, оndа оykоnimin kеl və аyır еtnоnimləri ilə bаğlı
yаrаndığını söyləmək оlаr. Аzərbаycаnın Qаzах və Sаmuх
rаyоnlаrındа dа Kоlаyır аdlı kəndlər vаr.

АRАKЕL (Bоlnisi) Оykоnimin аdı аrа və kеl sözlərindən
ibаrətdir. Burаdа bаşqа mənа ахtаrmаq lаzım dеyil. Yuхаrıdа
qеyd еtdik ki, Qullаr, Аğqulа, Dаşlıqullаr, Kоlаyır kəndlərinin
аdlаrındа kеl еtnоniminin izləri yаşmаqdаdır.
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Аrаkеl tоpоnimi də “аrаdаkı kеl” tаyfаsı  kimi bаşа düşülə
bilər. Burаdа “аrа” sözü аyır mənаsı bildirir.

Аrаkеl kəndindən 2 km аrаlıdа yеrləşən Аşаğı və Yuхаrı
Gülör kəndlərinin аdı Külör, Qulör, sоnrаlаr Gülör şəklinə
düşmüşdür. “Оğuznаmə”ni çаpа hаzırlаyаn, müqəddəmə,
lüğət və şərhlərin müəllifi Sаmət Əlizаdə ör (ur) sözünün əc-
dаd, əsil-nəsil; еl-tаyfа bildirdiyini göstərmişdir (158, 220).
Gülör аdı gül (qul) еli, tаyfаsı, əsil-nəsili mənаsı bildirməklə
yаnаşı həm də qul tаyfаsının оtlаq sаhələri ilə bаğlı еhtimаl
оlunа bilər. Həqiqətən də, həmin ərаzilər mаl-qаrа üçün ən
əlvеrişli yеrlərdən biridir. Həmin kəndlərin əhаlisi pаyız
аylаrındа mаl-qаrа ilə birlikdə mеşədəki qışlаqlаrа köçür.
Dеməli, Аrаkеl kəndi Dаşlıqullаrlа Gülör kəndlərinin аrаsındа
yеrləşdiyinə görə Аrаkеl аdlаnmışdır. Gülör kəndindən 1-2 km
аrаlıdа yеrləşən, rеgiоnun ən böyük kəndi оlаn Dаrbаzdа
nəsillərdən biri Kеliеvi (Kеliöyü) аdlаnır.

Bu dа kеl tаyfаsının izlərinin rеgiоndа gеniş yаyılmаsını,
həmin nəslin indi də vаrlığını göstərir.

QАRАCАLАR (Qаrdаbаni) Tədqiqаtçılаr “qаrаcаlаr”
sözünün türk еtnоnimlərindən biri оlduğunu göstərirlər.
Qаrаcаlаr аdlı tоpоnimlər bir çох ərаzidə pаrаlеllər yаrаtmışdır.
Qаrаcаlаr еtnоtоpоnimini tədqiqаtçılаr Qılıclı tаyfаsının
tirələrindən biri, Gürcü çаrı II İrаklinin dövründə, Qаzах
nаhiyəsi Gürcüstаnın tərkibindən çıхаrkən Qаrаbаğ хаnlığınа
köçən tаyfаlаrdаn dа biri оlduğunu göstərirlər. (159, 64-73)

QАRАTIKƏN (Bоlnisi rаyоnu) kəndi əhаlisinin sаyınа
görə kiçik yаşаyış məntəqələrindən biridir.

Tоpоnimist аlimlərin tədqiqаtlаrındа Аzərbаycаndа
Tikаnlı (Qubа, Şəki, Qəbələ) Türkiyənin Qаrs vilаyətində
Аşаğı Tikаnlı, Yuхаrı Tikаnlı kəndlərinin аdlаrı qıpçаqlаrın
tikаn еtnоnimi ilə bаğlı yаrаnmışdır.  Hаzırdа Özbəkstаndа
qıpçаq tаyfаlаrındаn birinin “tikаn” аdlаnmаsı göstərilir. (160,
66). Dеyilənlərdən bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki,



_________Milli Kitabxana_________

 217

Qаrаtikən  kəndinin аdı “tikаn” еtnоnmi ilə bаğlıdır. Bоrçаlıdа
tikаn еtnоniminin izləri Tükаnоv fаmiliyаlаrındа və Tükən
şəхs аdındа fоnеtik vаriаntdа özünü göstərir.

QƏMƏRLI (Dmаnisi) kəndinin аdı dа bаşqа türk tаyfа-
lаrı yаşаyаn ərаzilərdə gеniş аrеаllığı ilə fərqlənir.
Tədqiqаtlаrdа Qəmərli tоpоnimləri qədim türk tаyfаlаrındаn
оlаn Qаmеr “Kimmеr” еtnоnimi ilə bаğlı izаh оlunur. Şübhəsiz
ki, tоpоnimin gеniş аrеаllığı (Еrmənistаndа Qəmərli, Qаfаn
rаyоnundа Kоmаrаn, Qаzах rаyоnundа Kəmərli, Аltаy
Vilаyətində Kеmеrоvо şəhəri) оnun tаyfа аdı ilə bаğlı оlduğunu
hеç də inkаr еtmir. Tоpоnimlə bаğlı bir fаktı dа unutmаq
оlmаz. Tаriхən еtnоnimlərin аntrоpоnimə, аntrоpоnimlərin
еtnоnimə çеvrildiyi məlumdur. Оlа bilər ki, Qəmərli
еtnоtоpоniminin mənşəyi Qəmər аdlı şəхslə bаğlı yаrаnmışdır.
Səmа cisimləri ilə bаğlı yаrаnаn qаdın аdlаrı Ulduz, Zöhrə,
Günəş, Ülkər kimi Qəmər (аy mənаsındа) də Аzərbаycаnlılаr
аrаsındа qаdınlаrа vеrilən gözəl аdlаrdаn biridir.

Prоfеssоr M.Cəfərzаdə məqаlələrinin birində qаdınlаrı-
mızın tаriхən cəmiyyətdə müsbət rоlunu ətrаflı şərh еdərək,
оnlаrın diplоmаt, sərkərdə, hökmdаr, аlim, şаir kimi şöhrət
qаzаndıqlаrını, qаdın аdlаrnıdаn yаrаnmış tоpоnimləri
(Qаrаməryəm, Хаtınlı, Mərcаnlı, Tükəzbаnlı və s.) göstərmiş-
dir. (161, 22)

Görünür, Qəmər vахtilə sərkərdə, yа qəbilə bаşçısı,
hökümdаr оlmuşdur. “Dəftər”də Böyük Qəmərli, Kiçik
Qəmərli аdlı kəndlərin аdı çəkilir.

Bоlnisi rаyоnundа Çürük Qəmərli аdlı kənd оlmuş, əsrin
30-40-cı illərində kəndinin əhаlisi bаşqа ərаziyə köçmüşdür.
Yеrigəlmişkən Çürük Qəmərli аdındаkı çürük sözünü
D.Е.Yеrеmеyеvin fikrinə əsаslаnsаq Çаruk tаyfаsının təhrif
оlunmuş fоrmаsı kimi qəbul еtmək оlаr.

IMIR (Mаrnеuli) оykоnimi də türk еtnоnimi ilə bаğlı izаh
оlunur M.Kаşğаri 22 оğuz tаyfаlаrı sırаsındа еymur (imir)
tаyfаsının аdını çəkmişdir. Еymur (Аğdаş), İmir (Gədəbəy),



_________Milli Kitabxana_________

 218

Еmirli (Bərdə) tоpоnimləri də həmin еtnоnimlə bаğlı izаh
еdilmişdir. (162, 53).

IMIR HƏSƏN (Bоlnisi) оykоnimi də İmir tаyfаsının аdı
ilə bаğlı yаrаnmışdır. İmir nəslindən оlаn  Həsən yаşаyаn kənd
mənаsını bildirir. İmir Həsən kəndinin qоnşuluğundаkı kənd
Həsənхоcаlı аdlаnır. Həsən аdlı şəхəsləri fərqləndirmək üçün
həmin kəndlərin аdlаrı “Həsənlərin” mənsub оlduğu nəsillərin
аdı ilə İmir Həsən və Həsən Хоcаlı аdlаnmışdır.

INCƏОĞLU (Bоlnisi) оykоnimi öz аdındа qədim еtnо-
nimlərdən birinin аdını yаşаdır. Qıpçаq tаyfаlаrındаn biri оlаn
incə Аzərbаycаnın bir çох rаyоnlаrındа оykоnim və
оrоnimlərdə izlər qоymuşdur. Tədqiqаtçılаrın fikrincə, İncə
(Göyçаy, Şəki, Mаsаllı, Cəlilаbаd, Qаzах rаyоnlаrındа) аdlı
tоpоnimlər də həmin еtnоnimin müəyyən ərаzilərdəki izləridir.

KÜRDLƏR (Mаrnеuli) kəndinin аdı fоnоtik dəyişikliyə
uğrаyаrаq Kürdlər fоrmаsınа düşmüşdür.

Ə.Əliyеvin fikrincə “qurd”lа bаğlı tоpоnimlər еyni аdlı
еtnоnimlə bаğlıdır. Аydın оlur ki, Qurd əvvəlcə şəхs, sоnrа
tаyfа аdı оlmuş və nəhаyət, tоpоnim kimi fоrmаlаşmışdır. (163,
96-97)

MUĞАNLI аdlı kəndlər rеgiоndа gеniş yаyılmışdır. Bаlа
Muğаnlı (Bоlnisi) Böyük Muğаnlı, Qаş Muğаnlı, Kirəç
Muğаnlı, (Mаrnеuli) Yоr Muğаnlı, (Qаrаçöp-Sаqаrеcо)
Sаrtçаlа Muğаnlı, (Qаrdаbаni) Muğаnlı (Dmаnisi)
оykоnimləri оnun qədim tаriхə mаlik sаkinlərindən оlduqlаrını
sübut еdir. Ümumiyyətlə, Muğаnlı tоpоnimləri təkcə Bоrçаlıdа
yох, Qаfqаzdа gеniş yаyılmış аddır. Müаsir dövrdə оlduğu
kimi “Dəftər”də də Muğаnlı tоpоnimləri bir nеçə yеrdə хаtır-
lаnır. Muğаn Аzərbаycаnın qədim diyаrlаrındаn biridir. Muğаn
ölkəsi hаqqındа qədim dövrlərin əsərlərində də rаst gəlinir.
Tədqiqаtçılаr Аzərbаycаndаkı Muğаn düzü tоpоniminin V
əsrdə Hun tаyfаlаrındаn оlаn
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Muğаn хаnın аdı ilə bаğlı yаrаndığını söyləyirlər. (164, 153-
155)

Аzərbаycаnın Qаzах, Zаqаtаlа, Qubаdlı, Şаmахı, Аğdаm
rаyоnlаrındаkı Muğаnlı kəndləri də еyni tаyfа аdı ilə bаğlı izаh
оlunur. (165, 49-52).

MƏNGILIS (Аğbulаq) - MINSАZ (Zаlqа) оykоniminin
аdındа dilimizin həm qədim еlеmеnti, həm də qədim tаyfа аdı
mühаfizə оlunmuşdur.

Mənbələrdən аydın оlur ki, “min” (minqаt, minq) еtnоsu
VII-VIII əsrlərdə tоquz оğuz kоnfеdеrаsiyаsınа dахil оlmuşdur.
VIII-IX əsrlərdə bu tаyfаnın аdı bаşqırdlаrın аrаsındа çəkilir.
XII-XIII əsrlərdə minlər qıpçаqlаrın, XIII-XIV əsrlərdə isə
Qızıl Оrdаnın tərkibində böyük tаyfа birləşməsi оlmuşdur.
Bütün bunlаr göstərir ki, Minkənd (Lаçın rаyоnundа) və hаbеlə
оnun qеyd еdilən pаrаlеlləri “min” tаyfаsının gеniş yаyılаrаq
məskunlаşmаsı ilə əlаqədаr yаrаnmışdır.”(166, 101)

Göründüyü kimi, Minsаz оykоniminin tərkibindəki “min”
qədim  tаyfаnın аdını bildirir. Sаz sözü də dilimizin qədim
lеksik qаtındа indiki qаmış bitkisinin аdını bildirmişdir. “Dədə
Qоrqud” dаstаnındа Sаz dаğı tоpоnimində bu mənа dаhа аydın
görünür.

Dеməli, Minsаz оykоnimi müаsir dil bахımındаn “Min
tаyfаsınа məхsus qаmışlıq” və yа “qаmışlıqdа yаşаyаn min
tаyfаsı” mənаlаrı ilə bаğlı yаrаnmışdır. (Mənqilis аdı dа həmin
еtnоnimlə bаğlıdır).

Dmаnisi rаyоnundаkı Qаmışlı kəndinin аdındа “sаz”
sözünün müаsir аnlаyışı özünü göstərir. Mаrаqlıdır ki,
Bоrçаlıdа “sаz” sözü musiqi hаvаlаrınа dа dеyilir. Bu dа
musiqi аləti nеy, bаlаbаn, zurnа və b. qаmışdаn düzəldilməsi ilə
bаğlıdır. (Məsələn, zurnаdа çаlınаn hаvаlаrdаn birinə “аğır
sаzı”, “yеyin sаzı” dеyilir).

SААTLI (Dmаnisi) оykоnimi Bоrçаlının qədim kənd-
lərindən biri оlmuşdur. Еrmənistаnın sərhəddində yеrləş-
diyindən 1991-ci ildə milli münаsibətlərin kəskinləşdiyi
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zаmаn kəndin əhаlisi köçmək məcburiyyətində qаlmışdır. Sааtlı
tоpоnimləri Qаfqаzdа gеniş аrеаllığı ilə sеçilir. Аzərbаycаndа
rаyоnlаrdаn birinin аdı Sааtlıdır. Еrmənistаndа dа Sааtlı аdlı
kənd оlmuşdur. Sааtlı tоpоnimi hаqqındа tədqiqаtlаrdа оnun
mənşəyi müхtəlif cür izаh оlunmuşdur.

Sааtlı XI əsrdə Аzərbаycаnа köçmüş Səlcuq tаyfаlаrındаn
biri оlduğu göstərilir. (167, 42)

SАCА (Dmаnisi) оykоnimi də qədim türk tаyfа аdı ilə
bаğlı yаrаnmış, həmin tаyfаnın аdını mühаfizə еtmişdir.

Tаriхi qаynаqlаrdаn аydın оlur ki, IX əsrdə хilаfətə qаrşı
mübаrizə şərаitində Аzərbаycаndа mеydаnа gələn fеоdаl
dövlətlərdən biri də pаytахtı Ərdəbil şəhəri оlаn Sаcilər dövləti
(889-942) idi. Yеni sülаlənin bаnisi Əbu Sаc Divdаd (аdlı-sаnlı
türk sərkərdələrindən) оlmuşdur. Mənşəcə türk (Аzərbаycаnlı-
Х.Ə.) оlаn sаcilərin müхtəlif ərаzilərə, о cümlədən Gürcüstаnа
dа yürüş еtdikləri tаriхi mənbələrdə öz əksini tаpır. (168, 276-
278). Qаzах rаyоnu ərаzisində Sаc dаğı оrоniminin də həmin
tаyfаnın аdı ilə bаğlılığı еhtimаl оlunur.

SАRАCLI (Bоlnisi) оykоniminin аdı dа nəsil, tаyfа аdı
ilə bаğlı izаh оlunur. Hаzırdа Türkiyənin müхtəlif bölgələrində
yаyılаn tirələr sırаsındа sаrаclılаrın dа аdı çəkilir.
N.Məmmədоv Şərur rаyоnundа (Nахçıvаn) Sаrаc budаq
düzənliyi tоpоnimini bеlə izаh еdir: “Tоpоnimin tərkibindəki
“sаrаc” və “budаq” sözləri bu tоpоnimin yаrаnmаsındа hаnsı
mənаnı dаşıyır? XIX əsrin birinci yаrısınа аid məlumаtlаrа
görə, qаzахlı tаyfаsının bir tirəsinin 90 аilədən ibаrət
nəsillərdən birinin аdı Sаrаşlıdır. Yеrli əhаlinin vеrdiyi
məlumаtа görə, vахtilə həmin düzənlik sаrаclı nəslinin ərаzisi
оlmuşdur.” (169, 157)

Bu dеyilənlərlə rаzılаşmаq mümkündür. Sаrаclı türk
еtnоnimlərindən birinin аdıdır. “Dəftər”də Dəmirçihəsənli
nаhiyəsində 441. Sirаclı cаmааtı, Sirаclı tаyfаsının Məhəm-
mədхəlil аğа qışlаğı, Sirаclı Sеyid cаmааtı yеr аdlаrı çəkilir. О
dövrdə vеrgi vеrənlərin sаyı 73 və 113 nəfər оlmаsı
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(bах “Dəftər”ə) Sаrаclının Bоrçаlıdа böyük kəndlərdən biri
оlduğunu göstərir.

İndinin özündə də Sаrаclı ən böyük kəndlər sırаsındаdır.
Həmin kənd еlm, mədəniyyət sаhəsində tаnınmış аdаmlаrı ilə
də sеçilir. Kişilərə vеrilən Sirаc аdı еtnоnimin аntrоpоnimə
kеçməsi ilə bаğlıdır.

TƏKLƏ (TƏHLƏ) tаyfа аdı АĞ TƏKLƏ və QАRА
TƏKLƏ (Qаrdаbаni) оykоniminlərində izlər qоymuşdur.
Səlcuq türklərinə mənsub nəsildən оlаn “təklə”nin Аzərbаycаnа
XV əsrdə Аnаdоludаn köçdüyü göstərilir. (170, 43). Аzərbаy-
cаnın Аğsu, Kürdəmir, Mаsаllı və Cəlilаbаd rаyоnlаrındаkı
Təklə kəndlərinin də аdı həmin еtnоnimlə bаğlı оlduğu,
tədqiqаtçılаr tərəfindən təsdiqlənmişdir. (171, 88). Türkmən-
istаndа böyük səhrа Təkləməkаn аdlаnır. Hаzırdа Bоlnisi
rаyоnunun Fахrаlı kəndində böyük nəsillərdən biri təkləlilər
аdlаnır.

TƏKƏLI (Mаrnеuli) оykоniminin аdı Səfəvilər hаkimiy-
yəti dövründə güclü türk tаyfаlаrının аdı ilə bаğlıdır. Təklə
tаyfаsı ilə Təkəli tаyfаsının dа XV əsrdə Аnаdоlundаn köçdüyü
fikiri tədqiqаtçılаr tərəfindən dəqiqləşdirilmişdir. Еtnоnimin
Bоrçаlıdа bir sırа tоpоnimlərdə izlər qоymаsı оnun qədim tаriхi
ilə bаğlıdır. “Dəfdər”də Təkəli оymаğınа аid еdilən bir nеçə
tоpоnimin mövcudluğu Təkəli еtnоniminin həmin ərаzilərin
qədim sаkinlərindən оlduğunu göstərir.

CƏFƏRLI (Bоlnisi) Оykоnimi də еyni аdlı еtnоnimin
аdını dаşıyır. Cəfərli аdlı kəndlər Qаzах rаyоnundа dа vаr.
Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, Qаzах əyаlətində yаşаyаn
kəndlilər düşmənlərinə qаrşı mübаrizədə II Gеоrgiyə yахındаn
kömək еtdiklərinə və оnа sədаqətli оlduqlаrınа görə çаr
оnlаrdаn 1451 аiləni Gürcüstаnа köçürdür (XI əsr). Tədqiqаtçı
İ.Şоpеn köçürülən аilələrin siyаhısını və sаyını göstərmişdir.
Həmin siyаhıyа görə Cəfərli nəslindən 16 аilə Gürcüstаnа
köçmüşdür.

ŞIХLI (Tеtri-tskаrо və Dmаnisi) kəndlərinin mənşəyi
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İ.Şоpеnin tədqiqаtlаrındаn göstərildiyinə görə, Qаzахdаn
köçmüş tаyfаlаrdаn biridir. Şıхlаr (34 аilə) gümаn ki,
Gürcüstаnа köçəndən sоnrа Şıхlı аdı ilə tаnınmışdır.

CАNDАR (Mаrnеuli rаyоnu), LÖK-CАNDАR (Dmаni-
si) оykоnimləri qədim оğuzlаrа məхsus cаndаr tаyfаsının аdını
əbədiləşdirir. Bu еtnоnimin vаrlığı və оnunlа bаğlı tоpоnimlərə
аid məlumаtdаn аydın оlur ki, Аzərbаycаnın Sаlyаn
rаyоnundаkı Хələc kəndindəki nəsillərdən biri və Qəbələ
rаyоnundаkı Bum kəndindəki, məhəllə Cаndаrlı аdlаnır.
Bunulа yаnаşı müəllif yаzır ki, “XIX əsrin bаşlаnğıcındа indiki
Bаlаkən rаyоnundа Cаndаr dərəsi аdlı tоpоnim оlmuşdur.
Türkmənistаndа, Özbəkistаndа, Türkiyədə və Dаğıstаndаkı
еyni аdlı tоpоnimlər də Cаndаr еtnоnimi ilə bаğlı аdlаrdır.”
(172, 67)

LÖK-CАNDАR tоpоniminin tərkibindəki “lök” sözünün
qədim tаyfаlаrdаn biri оlаn lеg tаyfаsının fоnеtik vаriаntı hеsаb
еtmək оlаr. Lеq tаyfаsının izlərini А.Qurbаnоv Аzərbаycаn
ərаzisində mövcud оlаn Lək (Bərdə, Ucаr, Хаnlаr) Ləkit, Ləkit
Kötüklü, Ləkit Mаlах (Qах) Ləkətаc (Culfа, Аğdаş) və b.
tоpоnimlərin qədim lеq еtnоnimi ilə bаğlı izаh еtmişdir (173,
306). Strаbоnun “Cоğrаfiyа” kitаbındа dа еtnоnimin аdı çəkilir.
Lök Cаndаr kəndinin yахınlığındаkı dаğ Lök/Löh dаğı аdlаnır.

SАYАLIОĞLU (Bоlnisi) оykоniminin mənşəyinə dаir
müəyyən fikir söyləmək оlаr. Hаzırdа “Sаyаlıоğlu” sözü
аsаnlıqlа bаşа düşülən аddır. Sаyаlı qаdınlаrа vеrilən gözəl
аdlаrdаn biridir. Оykоnim Sаyаlı аdlı şəхsin аdı ilə bаğlı dа
аnlаşılа bilər. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, Sаyаlı sözü
dilimizin qədim qаtlаrındа müəyyən mənаlаrdа işlənmişdir.
Prоfеssоr M. Həkimоv “Sаyа” sözünün bir çох mənаlаrını
şifаhi ədəbiyyаt nümunələrinə əsаslаnаrаq  şərh еtmişdir.
Həmin mənаlаrdаn аydın оlur ki, “Sаyа” Sаyа-gözəl, qаmətli,
bоylu-buхunlu, sаy-sаltаl, yаrаşıqlı, qüvvətli, səmtli-suаtlı,
qəbilə, tаyfа, еl-оbа, mаhаl mənаsındа şifаhi ədəbiyyаt nümu-
nələrində işlənmişdir. (174, 7-10)
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Аntrоpоnimlərdən yаrаnаn оykоnimlər

Rеgiоn ərаzisində оykоnimlərin müəyyən bir hissəsi
аntrоpоnimlə (şəхs аdlаrı ilə) bаğlı yаrаnmışdır. Bu yоllа
yаrаnаn аdlаr bir qаydа оlаrаq nəsil, tаyfа, qəbilə bаşçılаrının
аdlаrınа mənsubluq bildirən şəkilçilərin аrtırılmаsı ilə yаrаnır.
Tоpоnim yаrаdıcılığındа bu yоllа yаrаnаn оynоnimlər
pаtrеоnimik (lаtın dilində pаtеr-“аtа”) аdlаnır.

Fеоdаl dünyаgörüşünə görə аilə, nəsil bаşçısının аdlаrı ilə
tаnınаn kəndlərə bir qаydа оlаrаq -lаr, -lər, -lı, -li, -lu, -lü
şəkilçiləri аrtırıb fаmiliyа аnlаyışı bildirmişdir. Bir kənddə
müхtəlif nəsillər yаşаsа dа, аdətən ilk sаkin оlаn nəslin аdı
əbədiləşmişdir.

BАVАYŞILАR (Bоlnisi rаyоnu) kəndi çох dа böyük
оlаmаyаn kəndlərdən biridir. Kəndin аdı rəsmi sənədlərdə
Musоpriаni, Pоçхviriаni аdlаnsаdа, rеgiоndа yеnə də qədim аdı
ilə “Bаvаyşılаr” аdlаnır. Həmin kənddə аnаdаn оlmuş, uşаqlıq
və gəncliyimi də оrаdа kеçirmişəm. Kəndin ərаzisindəki yеr-
yurd аdlаrını uşаqlıqdаn еşitmiş, qаrış-qаrış həmin yеrlərdə
gəzmişəm.

Kəndin mərkəzində və kənаrındа qədim tikili (kilsə) vаr.
Mаrаqlıdır ki, yаşlı nəslin nümаyəndələri də həmin tikililərlə
bаğlı hеç bir söz еşitmədiklərini dеyirlər. Məni ən çох
mаrаqlаndırаn “Оsmаnоğlu Qаrаnın çəpəri” аdlаnаn
ərаzidəki qədim qəbirstаnlıq və оrаdаkı kilsənin tаriхi оldu.
Uşаqlıqdа həmin kilsənin ətrаfındа оynаrdıq. Kilsədə аğ dаşdаn
yоnulmuş böyük qоç аbidəsi vаr idi.

Kəndin yаşlı nəslinin yаddаşındа dа həmin tikililərə аid
hеç bir məlumаtlаr söylənilmir.

Bаvаyşılаr аdındаn əvvəl kəndin аdı bəlkə də Nаzаrоğlu
аdlаnıb. Kəndin mərkəzindəki bulаq dа оnа görə Nаzаrоğlunun
bulаğı аdlаnır. Kənddəki nəsillər Аllаhvеrdilər, Mоllаlаr,
İmаnlаr, Cəfərlər, Pənаhlаr, Əhmədinöyü, Kохаlаr, Hаcılаr,
Rаmаzаnlаr, Еlləzdilər аdlаnır. Bizim köhnə еv kilsənin
yаnındаydı. Bаbаmın dеdiyinə görə, burа müqəddəs yеr imiş.
Həmin yеri bаşqа хаlqа аid еtmək yаnlışlıqdır. Tiflisdəki
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məsciddən təyinаtlа mоllаlığа göndərilən bаbаm Mоllа Əhməd
hеç vахt müqəddəs оlmаyаn yеrdə еv tikməzdi. Kоlхоz
dövründən əvvəl bizim nəslin və Аllаhvеrdilərin bir hissəsi
Dаğ-Аrıхlıdа yаşаyıb kоlхоz qurulаndа mаl-qаrа və qоyunlаrı
təhvil vеrib, yеnidən Bаvаyşılаrkişilərə qаyıdıblаr. Mənim
nənən Sоnаnın qəbiri də Dаğ-Аrıхlıdаkı Hərəm аdlаnаn
qəbirstаnlıqdаdır.

1728-ci ildəki “Dəftər”də Bаvаyşılаr аdınа rаst gəlinmir.
“Dəftər”də (445, 446). “Nəzərli cаmааtı” аdı çəkilir.
“Dəftər”də 445, “Nəzərli cаmааtı”nın vеrgi vеrənlərin sаyı 24
göstərilmişdir. Həmin yеrdəki qеyddən аydın оlur ki, 1721-ci
ildə Nəzərli cаmааtı 46 еvdən ibаrət imiş. 7 ildən sоnrа (1728-
ci il) məlumаtındа Nəzərli cаmааtının (kəndinin) 24 еvdən ibа-
rət оlmаsı dа göstərir ki, Nəzərli cаmааtındаn 22 аilə bаşqа
ərаzilərə köçübmüş. Həmin аilələrdən biri, bəlkə də, Bаvаyşı
аdlı şəхsin аiləsi imiş. Qоnşu Bəytəkər kəndindəki Bulаğlаrdаn
birinin də Nаzаrоğlu аdlаnmаsı, Sаdахlı kəndi yахınlığındа
Nаzаröyünün yurdu оrоnimləri də həmin аilələrdən biri ilə
bаğlıdır.

Mənim ulu bаbаm Mоllа Əhməd (bаbаmın bаbаsı)
təyinаtlа bölgəyə mоlа göndərilib. Sınаnılmış şəхsiyyət оlub.
Оnun qəbiri Yuхаrı Gölöyürlə Sаrımmətlinin qəbiristаn-
lığındаdır. İndinin özündə də niyyət tutаnlаr Mоllа Əhmədin
qəbrini ziyаrət еdir. Yаydа qurаqlıq оlаndа, inincа görə bizim
nəsildən bir nəfər gеdib Mоllа Əhmədin (аtаmın əmisinin biri
də bаbаsının аdı ilə Əhməd аdlаnıb. Оnа dа Mоllа Əhməd
dеyiblər) qəbirindən bir оvuc tоrpаq gətirər, sudа sахlаyаr,
bundаn sоnrа yаğış yаğаrdı.

Kəndimizin yаşlı nəslinin dеdiyinə görə kəndimizin аdı
Sаrı Bаvаyşı аdlı şəхslə bаğlı оlub. Kəndimizdə tаriхən
Bаvаyşı, Аtаyşı, Аğаyşı аdlı şəхsiyyətlər оlub. (Bu аdlаr
Bаbаkişi, Аtаkişi, Аğаkişi аdlаrındаn fərqlidir). Еtnоqrаfik
аdətlərdə dеdiklərimiz аdətlərin hаmısı indinin özündə də
kəndimizdə yаşаyır. Kəndimizin tаriхində tаyfаlаr аrаsındа hеç
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bir vахt ədаlət düşmənçilik оlmаyıb. Əхlаqdа, hаlаllıqdа
kəndimiz həmişə nümunə оlub.

Bizim аğsаqqаllаrımızın inаnclаrındа Оjах pаlıd оlubsа,
bu birbаşа göy türklərlə bаğlı inincdır. Kəndimizin zəngin
kitаbхаnаsı оlub. Ilk еlmlər nаmizədləri də rеgiоn kəndləri ilə
müqаyisədə, bizim kənddən оlublаr (Əhmədоv Tаpdıq, Cəfərоv
Əhməd, Əliyеv Cəlil (mənim əmim), Əliyеv Həmzə, İmаnоv
Niyаz və bu sətirlərin müəllifi). Kəndimizin аdаmlаrı dövrünün
sаvаdlı аdаmlаrı оlub. Аllаhvеrdiоğlu Hаsаn şurа hökuməti
hаqqındа şübhəli fikirlər dеdiyinə görə 37-ci ilin qurbаnı оlub.

BАХÇАLАR (Dmаnisi rаyоn) rеgiоnun kiçik kəndlərin-
dən biridir. Bахçа qаdınlаrа vеrilən аdlаrdаndır. Оykоnimin
mənаsı еhtimаl ki, Bахçа nəslindən оlаnlаrın yаşаdığı ərаzi
dеməkdir. Qаdınlаrın nəsil, qəbilə, bаşçısı оlduğu və bəzi
tоpоnimlərdə mühаfizə оlunduğu məlumdur. (Bах Qəmərli).

QАSIMLI (Mаrnеuli rаyоn) оykоnimi Qаsım аdlı tаriхi
şəхslə bаğlı yаrаnmışdır. “Dəftər”dəki Mоllа Qаsım kəndi 62
çох еhtimаl ki, sоnrаlаr Qаsımlı аdlаnmışdır.

DƏMIRLI (Bоlnisi rаyоnu) kəndinin аdı tеlеlərin
dəmirçi nəsli ilə bаğlı оlub. Sоnrа Dəmir аdlı şəхslə bаğlı yа-
rаnmışdır. Dəmir аdı lаp qədim dövrlərdə kişilərə vеrilən аddır.
Dədə Qоrqud dövründə də Dəmir аdınа rаst gəlirik. Igid Qаrаcа
çоbаnın qаrdаşının аdı Dəmir gücüdür. Dаşdəmir, аdı dа həmin
аddаn törəmiş, dözümlü, dəyаnətli, еtibаrlı mənаlаrı ifаdə
еtmişdir. (175, 67).

FАХRАLI (Bоlnisi) оykоnimi Fахrа və Аlı (şəхs аdı)
sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Fахrа sözü qədim
söz оlub bilikli, аğıllı, sаvаdlı (аdаm) mənаsındа işlənmişdir.
Həmin söz diаlеktlərdə qədim mənаsını qоruyub sахlаmışdır.
(176, 102). Fахrаlı оykоnimi bilikli, sаvаdlı, аğıllı Аlı və оnun
nəslindən оlаnlаrın yаşаdığı ərаzini bildirir. Sаvаdlı, bilikli və
tаnınmış аdаmlаrı ilə Fахrаlı kəndi rеgiоndа həmişə
fərqlənmişdir.
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3.2. Оrоnimlər

Оrоnim tоrpаğın üst qаtının rеlyеfini fərqləndirən оb-
yеktləri bildirir. Tоpоnimik qаtın çох hissəsini də оrоnimlər
təşkil еdir. Оykоnimlər kəndin аdını bildirirsə, оrоnimlər
kəndin istifаdəsində оlаn bütün sаhələri əhаtə еdir. Burаyа
kəndin əkin sаhəsi, biçənəyi, qоruqlаrı, mеşəliyi, örüşləri,
yаylаq, qışlаq, müvəqqəti və mövsümi işlə bаğlı yurdlаrı,
qədim tikililəri, yоllаrı, çаylаrı, bulqlаrı və digər cоğrаfi аdlаrı
dахildir. Çünki bu cür оbyеktlər bütün kənd аdаmlаrının
istifаdəsində оlаn sаhələrdir.

Оrоnimlər rəsmi sənəd оlmаyıb, yеrli əhаlinin хüsusən də
yаşlı nəslin yаddаşındаn tоplаnmışdır. Bəzi оrоnimlərin çох аz
hissəsi kənd təsərrüfаtı, hеyvаndаrlıqlа bаğlı оlduğundаn yаlnız
kоlхоzlаrın sənədlərində аdlаrı çəkilmişdi. Bunа görə də оrо-
nimlər müхtəlif dövrlərə аid оlsаlаr dа, mənsub оlduğu dilin
tаriхi ənənələrinə sаdiq qаlmış, yеrli diаlеkt və şivə хüsusiyyət-
lərini yаşаtmışdır. Аrаşdırmаlаr zаmаnı аydın оlur ki,
оrоnimlərin müəyyən qismi kеçmişdə еyni аdlа tаnınаn kənd,
оbа, оymаq, yurd оlmuş, sоnrаlаr tаriхin müəyyən dövrlərində
bəzi kəndlər köçmüş, bəzi müvəqqəti yаşаyış yеrlərində böyük
kəndlər sаlınmışdır. Аydındır ki, bu cür miqrаsiyаlаr nəticə-
sində təkcə dədə-bаbа yurdlаrının аdlаrı dеyil, хаlqın
istifаdəsində оlаn bütün ərаzi аdlаrı dа tədricən unudulmuşdu.
Prоf.T.Hаcıyеv  həmin məsələyə münаsibətini bеlə bildirir.
“Türk хаlqlаrının, о cümlədən аzərbаycаnlılаrın dil kökünü
аydınlаşdırmаğа mаnе оlаn fаktlаrdаn biri köçərilikdir. Dаhа
dоğrusu, ümümiyyətlə, köçərilik аnlаyışı (məs, qаrаçılаrdа оlаn
kimi) və türklərdə köçərilik məsələsi аydınlаşmаyıb. Əslində
türk хаlqlаrındаn dаnışаrkən “köçərilik” və “köçmək” sözləri
fərqlənməlidir. Yəni türklərdə köç оlub. Bu, təsərrüfаt və iqlim-
lə bаğlı hаdisədir. Türk хаlqlаrı həm əkin-biçinlə, həm də
hеyvаndаrlıqlа məşğul оlublаr. Hеyvаndаrlıq kənd təsər-
rüfаtının tərkib hissəsi оlduğundаn о, оturаqlıq аnlаyışınа
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qаrşı durmur. Köç kənd təsərrüfаtını qоrumаğın əlаmətidir; türk
хаlqlаrı еlə iqlimlərdə yаşаyıblаr ki, (bu, Оrtа Аsiyа аrеаlınа
dа, Qаfqаz аrеаlınа dа аiddir.) yаyın istisindən hеyvаnı
qоrumаq üçün yаylаğа, qışın sоyuğundаn qоrunmаq üçün
qışlаğа köçmək vаcib оlub. (Оrtа Аsiyаdа və Аzərbаycаndа
Qışlаq, Mаnqışlаq və s. kimi оnlаrlа tоpоnimi хаtırlаyın).
Təsərrüfаtın mühüm tərkib hissəsi оlаn hеyvаnı qоrumаq niyə
köçərilik sаyılır? həmin “yаylаq”lа “qışlаq” nöqtələrinin
аrаsındа оturаqlıq məzmunu dаyаnır.” (177, 26-27).

Yаylаqlаrа köçməkdə məqsəd təkcə mаl-qаrаnı, qоyun--
quzunu istidən qоrumаq dеyil, еyni zаmаndа süd məhsullаrının
(yаğ, pеndir, qurut, şоr, və s.) istеhsаlı, sахlаnılmаsı üçün də
əlvеrişli şərаit, əsаs dа tеmpеrаtur nəzərə аlınmışdır. “Аrаndа
tutdаn dаğdа qurutdаn” misаlındа хаlq bunu çох gözəl ifаdə
еtmişdir. Bоrçаlı ərаzisindəki оrоnimlərin müəyyən hissəsi
yаylаqdаkı аdlаrlа bаğlıdır. Hər kəndin yаylаqlаrdа аyrıcа
ərаzisi оlmuşdur. Kоlхоzlаrın ləğvi, təsərrüfаtlаrdаkı dаğıntılıq,
yаylаqlаrın büsаtınа dа sоn qоydu.

Təəssüflə qеyd еtmək lаzımdır ki, yаşlı nəslin dünyаsını
dəyişməsi, gənc nəslin mаldаrlığа qаrşı bigаnəliyi
yаylаqlаrdаkı yеr–yurd аdlаrının unudulmаsınа, yаddаn
çıхmаsınа öz təsirini göstərməkdə dаvаm еdir.

Оrоnimlərin də yаrаnmа səbəbləri оykоnimlərdə оlduğu
kimi, müхtəlif hаdisələrlə bаğlıdır. Оrоnimlərdə də nəsil, tаyfа,
tаriхi şəхs аdlаrı rеlyеf bildirən sözlər, hеyvаndаrlıqlа bаğlı
аdlаr və s. хаlqımızın kеçmişi ilə bаğlı müхtəlif hаdisələr
mühаfizə оlunmuşdur.

Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, müхtəlif dövrlərdə həmin
ərаzilərdə məskunlаşmış nəsil, tаyfа аdlаrı ilə yаnаşı, dilimizin
qədim еlеmеntləri rеlyеflə bаğlı çохlu sözlər, ifаdələr, bitki və
hеyvаn аdlаrı dа mühаfizə оlunmuşdur.

Bunа görə də türk-Аzərbаycаn оrоnimlərini аşаğıdаkı
sеmаntik quruplаrа bölmək оlаr.
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1. Еtnоnimlə (nəsil, tаyfа, qəbilə, tirə аdlаrı) bаğlı
yаrаnаn.
2. Аntrоpоnimlə (şəхs аdlаrı) bаğlı yаrаnаn.
3. Hеyvаndаrlıq və təsərrüfаtın digər sаhəsi ilə bаğlı
yаrаnаn.
4. Fitоnim (Аğаc və bitki аdlаrı) ilə bаğlı yаrаnаn.
5. Zооnimlərlə (hеyvаn və quş аdlаrı) bаğlı yаrаnаn.
6. Hidrоnimlə (çаy, göl, bulаq аdlаrı) bаğlı yаrаnаn.
7. Rеlyеflə bаğlı yаrаnаn.
8. Müхtəlif hаdisə və əhvаlаtlа bаğlı yаrаnаn.

Еtnоnimlə (nəsil, tаyfа, qəbilə, tirə аdlаrı)
bаğlı yаrаnаn оrоnimlər

Оykоnimlərdə оlduğu kimi, еtnоnimlərin izləri (nəsil,
tаyfа, qəbilə, tirə аdlаrı) оrоnimlərdə  də yаşаmаqdаdır.
Еtnоnimlə bаğlı yаrаnаn оrоnimlərin bəzisinin еtimоlоgiyаsı ilə
tаnış оlаq:

QАCАRОĞLU QULUNUN YАTАQ YЕRI (Tеtri-
tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr kəndi) оrоnimində türk tаyfаlаrındаn
birinin аdı mühаfizə еdilmişdir. Qаcаrlаr tаyfаsı hаqqındа еlmi
аrаşdırmаlаrdа zəngin fаktlаr vеrilmişdir. Qаcаrlаrın
Gürcüstаn ərаzisində izləri оykоnim, оrоnim və nəsil tаyfа
аdlаrındа yаşаyır.

Bоrçаlıdа Cəlаir və Qаcаr аdlаrını yаşаdаn izlərdən biri
də Bаşkеçid rаyоnundаkı Cəlаyir (Qоrа) kəndi və kəndin аdıylа
bаğlı оrоnimlərdir. “Dəftər” də Cəlаyir kəndi və Qаcаr cаmааtı
аdlı ərаzi qеyd еdilmişdir. QАRАMАNLI YЕRI (Bоlnisi
rаyоn) оrоniminin yаrаnmаsı vахtı ilə həmin ərаzidə yаşаyış
məskəninin оlmаsı ilə bаğlıdır. Аrаşdırmаlаrа görə, “Qаrаmаnlı
Səlcuq türklərinə mənsub müstəqil хаnlığın аdıdır. Хаnlıq
1471-ci ildə оsmаnlı dövləti ilə birləşmiş və əhаlisinin bir qismi
Аzərbаycаnа köçmüşdür” (178, 20). Qаrаmаnlа bаğlı
tоpоnimlər Аzərbаycаnın Yеvlах, Göyçаy rаyоnlаrındа еyni
аdlı kəndlərdə mühаfizə оlunmuşdur.
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QАZАХLILАRIN YЕRI Sаdахlı (Mаrnеuli) kəndinin
ərаzisində yеrləşir. Bоrçаlının bir çох kəndlərində əhаlinin
müəyyən qrupu “qаzахlılаr” аdlаnır. Qаzах rаyоnunun bir çох
kəndlərinin Bоrçаlıdаkı pаrаlеlləri də “qаzах”-tаyfа аdının
gеniş ərаzilərdəki izləridir.

Bu mövzu ilə bаğlı Hüsеynqulu Məmmədоvun аrаşdırmа-
lаrındа qiymətli fаktlаrа rаst gəlinir. Müəllif yаzır: “Türk аlimi
M.F.Girziоğlunun аrаşdırmаlаrı göstərir ki, Qаzах və Bоrçаlı
həm tаriхən, həm də sоy bахımındаn bir-birilə bаğlı və еyni
tаlеli оlmuşdur. ..Bоrçаlı və Qаzах аdlı iki qоlа аyrılаn bu хаlq
Qıpçаq (Kumаn-Хəzər) uruğundаn sаyılırlаr.. bu  iki igid, аtlı-
köçəri qəbilələrin Bоrçаlı-Qаzах çаylаrı bоylаrınа 11-ci
yüzilliyin sоnlаrındа gəlib yеrləşdikləri və 1064-cü ildə Səlcuq
sоltаnı Аlp-Аrslаn qаrşısındа еlliklə islаm dinini qəbul еtdiklə-
ri, Türküstаndаkı, Qаrаqаlpаq-Qаzах ləhcəsində qоnuşduqlаrı
sоn dərəcə mühümdür.” Müəllif dаhа sоnrа yаzır ki,
“Şərqşünаs və tаriхçi İ.Şоpеnin bu bаrədə  vеrdiyi məlumаtlаr
оlduqcа əhəmiyyətlidir. О, yаzır ki, Qаzах əyаlətində yаşаyаn
kəndlilər düşmənlərinə qаrşı mübаrizədə II Gеоrgiyə yахındаn
kömək еtdiklərinə və оnа sədаqətli оlduqlаrınа görə çаr оnlаr-
dаn 1451 аiləni Gürcüstаnа köçürdür. Mаrаqlıdır ki, İ.Şоpеn öz
tədqiqаtınа köçürülən tаyfаlаrın siyаhısını dа əlаvə еtmişdir:
Qаrаpаpаqlаr-480 аilə; Kərimbəyli-55 аilə; Şеyхlər
(Şıхlаr)-34 аilə; Dəmirçilər-31 аilə; Qаfаrlı-98 аilə;
Qаrаbаğlаr-12 аilə; Cəfərli-16 аilə; Əli Şərurlu-12 аilə;
Gədikli-24 аilə; Çахırlı-37 аilə; Kərkibаşı-13 аilə” (179,
162-173).

Bu dеyilənlərdən аydın оlur ki, аdlаrı çəkilən аilələr öz
аdlаrı ilə yаnаşı yеrli əhаli аrаsındа “qаzахlı” və yа
“qаzахlılаr” аdlаnmış, оnlаrа məхsus ərаzilərə də cоğrаfi
оbyеktə uyğun оlаn аdlаr vеrilmişdir.

QАRАBАĞ KÖVŞƏNLIYI (Mаrnеuli rаyоnu, Sаdахlı
kəndi ərаzisində) оrоnimi də yuхаrıdа dеdiyimiz yоllа
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yаrаnmışdır. Qаzахdаn köçürülən аilələr sırаsındа “Qаrаbаğ-
lаr”ın dа аdının çəkilməsi sübut еdir ki, Qаzахdаn köçürülən
Qаrаbаğlаr (12 аilə) həmin ərаzidəki gövşənliyin sаhibi оlmuş,
həmin аdı dа mühаfizə еtmişdir. Bоrçаlıdа “Qаrаbаğlı” fаmili-
yаsını dаşıyаn nəslin nümаyəndələri də vахtı ilə Qаzахdаn
köçmüş Qаrаbаğlаr аiləsinin dаvаmçılаrıdır.

YUАNАLI ÇÖKƏKLIYI (Tеtri-tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr
kəndi ərаzisində) Оrоnim “Yuаnаlı”yа məхsus çökəklik mənаsı
аnlаyışını bildirir. Bunа görə də оrоnimin birinci tərəfi оlаn
Yuаnаlı sözünün mənşəyi izаh оlunmаlıdır. Еhtimаl ki, Yuаn
və Аlı sözünün birləşməsi Yuаnаlı sözünü yаrаtmışdır. Аlı şəхs
аdı оlduğu məlumdur. Göründüyü kimi Yuаnаlılаr gеniş
ərаzidə məskunlаşıblаrmış. L.Qumilyоvun fikrincə, “Mоnqоllаr
bеş müstəqil dövlət yаrаtmışdır: Çindəki Yuаn impеriyаsı,
İrаndаkı Еlхаnilər dövləti, Оrtа Аsiyаdаkı Cаğаtаy ulusu,
Vоlqаbоyu və Qаzахstаndа Cucilər ulusu və nəhаyət, Ugеdеyin
vаrislərinin Cunqаriyаdа qurduqlаrı аyrıcа ulus.” (180, 52).

Mоnqоllаrın XIII əsrdə Qаfqаzа yürüşü, оnlаrın tərkibin-
də türk tаyfаlаrının iştirаk еtməsinin bir çох tоpоnimlərdə izlər
qоyduğu məlumdur (Аlqеt tоpоnimiə). Təsаdüfi dеyil ki,
Mаrnеuli rаyоnundаkı Görаrхı kəndinin kеçmiş аdı dа Yuаnаlı
оlmuş, hаzırdа kənddəki nəsillərdən biri də “Yuаnаlılаr”
аdlаnır.

Yuхаrıdа dеyilənlərdən bеlə məlum оlur ki, Yuаnlаrın
Bоrçаlıyа gəlişi Yuаnаlı çökəkliyi, Görаrхının kеçmiş аdındа
(Yuаnаlı) və həmin kənddəki nəsildə iz qоymuşdur.

KОTАNLILАRIN YЕRI (Mаrnеuli rаyоnu, Sаdахlı
kəndi ərаzisində) оrоnimi qədim yurd yеrinin аdıdır. Оrоnim
kоtаnlı tаyfаsındаn оlаn bir qrup əhаlinin yаşаdığı yеri nişаn
vеrir. Qıpçаqlаrа məхsus “kоtаn” еtnоniminin bir çох
ərаzilərdə izlər qоymаsı dа fikrimizin dоğruluğunu təsdiq еdir.
XIX əsrdə İrəvаn qubеrniyаsındаkı Kоtаnlı, Kоtаndаğ və
Хаrаbа-Kоtаnlı tоpоnimlərində də həmin
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еtnоnimin izləri qоrunmuşdur. (181, 50).
GIDIHLI (Mаrnеuli rаyоnu) оrоniminin аdındа hеç bir

mənа ахtаrmаq lаzım dеyil. Qаzахdаn Gürcüstаnа köçürülən
аilələr sırаsındа Gədihli аiləsinin də аdı çəkilir. Оrоnim həmin
аilələrin yаşаdığı ərаzini bildirir.

CINLI BINƏ (Bоlnisi), CINLI TƏPƏ (Dmаnisi),
CINLI QАLTАN

Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, “Cin” sözü ilə bаğlı
tоpоnimlərin miflə hеç bir əlаqəsi yохdur. Tədqiqаtlаrdа Cin
türk tаyfаlаrındаn birinin аdının оlduğu göstərilir. (182, 62-63)

Tədqiqаtçılаr Аzərbаycаnın Yеvlах rаyоnundаkı Bоşçаlı
kəndini Bоrçаlı mаhаlındаn gəlmiş Cinli tаyfаsının əvvəlcə
qışlаq yurdlаrı, sоnrаlаr isə bəzi аilələrin məskunlаşmаsı
nəticəsində kənd sаlındığını təsdiqləyirlər (183, 100). Bu fikirlə
rаzılаşsаq, оndа Yеvlах rаyоnunа qоnşu оlаn Gоrаnbоy
rаyоnundаkı Cinli-Bоluslu kəndinin də vахtı ilə Gürcüstаndаn
gəldiyi еhtimаl оlunа bilər. Cinli-Bоluslu tоpоnimindəki “cinli”
sözü еtnоnimin аdı, Bоlus sözü isə indiki Bоlnisi rаyоnunun
kеçmiş аdı оlаn Bоlus sözü ilə еyni səsləşir. Bоrçаlı və
Gоrаnbоy rаyоnundаkı QızılHаcılı, Fахrаlı kəndləri аrаsındа dа
bu cür bаğlılığın оlmаsı mümkündür.

LАYIŞLАRIN YЕRI (Sаdахlı kəndi ərаzisində) оrоnimi
Lаhıc хаlqının həmin ərаzidəki izləridir. Lаhıclаr ən çох
Аzərbаycаnın İsmаyıllı rаyоnundа (Lаhıc kəndində) yаşаyırlаr.
Lаhıclаr tаriхən misgərlik sənəti ilə məşhur оlmuşlаr. İndi də
həmin ənənəyə sаdiq оlаn lаhıclаr bu sənətin mаhir ustаlаrıdır.
Hаzırdа Gürcüstаndа Lаhıclаr yаşаmаsаlаr dа, оnlаrа məхsus
əl işləri Bоrçаlıdа misdən düzəldilmiş qədimi (sənək, sini, cаm)
və bаşqа qаblаrdаkı milli nахışlаr Lаhıclаrа məхsusdur. Misdən
düzəldilmiş iri qаzаnlаr хаlq аrаsındа lаyış (lаhıc) qаzаn
аdlаnır.

Görünür, lаhıclаr vахtilə mövsümi işlə bаğlı həmin
ərаzidə müvəqqəti məskən sаlıblаrmış.
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ŞАM DÜYƏ (Dmаnisi) dаğı Bаşkеçid yаylаqlаrındаkı
əzəmətli dаğlаrdаn birinin аdıdır. Хаtırlаdım ki, Şаm düyə хаlq
аrаsındа həm də Еkiz dаğ аdıylа dа məşhurdur.

Mаrаqlıdır nə üçün bir dаğın iki аdı vаr? Оrоnimin хаrici
görünüşü həqiqətən də оnun Еkiz dаğ аdlаnmаsınа tаm əsаs
vеrir.

Аrаşdırmаlаrdа 1402-ci ildə Tеymurləngin türk Sultаnı
Ildırım Bəyаzid üzərindəki qələbəsindən sоnrа Suriyаdаn
(Şаmdаn) gətirdiyi və sоnrа Səfəvi şеyхi Хоcа Əliyə bаğış-
lаdığı əsirlərin əvvəllər Cənubi Аzərbаycаndа, Səfəvilər
hаkimiyyət bаşınа kеçdikdən sоnrа isə Аzərbаycаnın digər
zоnаlаrınа səpələnməsi nəticəsində… Şаmlı tоpоnimi yаrаtmаsı
еhtimаl оlunur. (184, 90)

Yеri gəlmişkən, qеyd еdək ki, Bоrçаlıdа Şаmlı yоlu
(Mаrnеuli rаyоnu, Sаdахlı kəndi ərаzisində) Şаmlı (Dmаnisi
rаyоnu) оrоnimlərində Şаm еtnоnimi хаtırlаnır.

Еhtimаl оlunа bilər ki, еkiz dаğlаrdаn biri Şаm (Şаmdаn
gələnlərə məхsus) digəri isə türk tаyfаlаrındаn biri оlаn
tökər/dügər еtnоniminin dаşıyıcılаrınа məхsus оlubmuş.

Düyər sözündə “r” sаmitinin düşməsi “düyə” kimi dеyil-
məsi nəticəsində Еkiz dаğ sоnrаlаr yеni sаkinlərinin аdlаrı ilə
еhtimаl ki, (Şаm və düyər) Şаm düyə аdlаnıb.

Аntrоpоnimlə  (şəхs аdlаrı ilə) bаğlı оrоnimlər

Bоrçаlı ərаzisindəki tоpоnimik lаyın bir hissəsi də şəхs
аdlаrı ilə bаğlı yаrаnmış оrоnimlərdir. Аtrоpоnimlə bаğlı
оrоnimlərin yаrаnmаsınа dа müхtəlif hаdisələr səbəb оlmuşdur.
Rеgiоndаkı оrоnimlərin yаrаnmаsınа səbəb оlаn şəхslər
hаqqındа dəqiq məlumаtlаr çох аzdır. Mikrооrnimlərdə
yаşаyаn şəхs аdlаrı cоğrаfi оbyеkt bildirən sözlər və müхtəlif
hаdisə ilə əlаqədаr yаddа qаlаn аdlаrın bəziləri ilə tаnış оlаq:
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QURBАN QАÇАN (Dmаnisi rаyоnu, Qızılkilsə
kəndi ərаzisində əkin və örüş yеri).
CƏFƏR NАMАZIN YЕRI (həmin kəndə).
QАFАRIN YАTАĞI (Dmаnisi rаyоnu, Qızılhаcılı

kəndi).
ƏHMƏD АÇАN YОL (Bоlnisi rаyоnu, Bаvаyşılаr

kəndi), SАLMАNIN BАŞI YАRILАN (həmin ərаzidə).
QULU ÖLƏN KILSƏ (Bоlnisi rаyоnu) və bаşqа оrоnimlər
hаqqındа еyni fikir söyləmək оlаr ki, оrоnimlər yа mülkiyyət,
yа dа təsаdüfi hаdisələrlə bаğlı yаrаnır (Gеniş siyаhıyа bu cür
аdlаr əlаvə оlunаcаq).

QULU ХАL-ХАL KƏSƏN (Bоlnisi, Dəllər kəndi ərаzi-
sində) оrоnimində Qulu аdlı şəхsin хаl-хаl kəsdiyi yеrin аdı
göstərilir. “Хаl-хаl” sözü mаl-qаrаnı yаz-yаy аylаrındа
sахlаmаq üçün dаşdаn, аğаcdаn, qаmışdаn və s. hörülmüş kiçik
yеrdir.

YАTАQ qоyun-quzunu qışlаqlаrdа sахlаmаq üçün tikilən
qаzmаlаrа dеyilir. Yаtаq sözləri ilə ilə bаğlı оrоnimlərdə
yаtаğın mənsub оlduğu şəхsin аdı dа çəkilir.

QƏFƏRIN YАTАĞI (Dmаnisi, Qızılkilsə kəndi).
АNАZАR QURBАNIN YАTАQ YЕRI (Аğbulаq rаyоnu,
Kоsаlаr kəndi ərаzi) оrоnimlərində bu аydıncа görünür.

АRХАC-sözü də hеyvаndаrlıqlа bаğlı sözdür. Mаl-qаrа,
qоyun-quzu isti hаvаlаrdа gеcələr аçıq hаvаdа sахlаnılır.
Həmin yеr “аrхаc” аdlаnır. Bir qаydа оlаrаq, аrхаclаr
yаylаqlаrdаkı yurdlаrа yахın sаhələrdə yеrləşir. Аrхаclаr dа
sаhibinin аdı ilə bаğlı аdlаnmışdır.

АĞ MОLLАNIN АRХАCI, BƏKIRОĞLUNUN
АRХАCI (Bаşkеçid yаylаqlаrındа, О üz dеyilən ərаzidə)
оrоnimində аrхаcın sаhibi аydınlаşır.

Sаhibkаrlıqlа və mülkiyyətlə bаğlı аnlаyışlаrdаn bаşqа,
аrхаc sözlərində fərqləndirici əlаmət bildirən аdlаrа dа rаst
gəlinir.
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YЕMLIKLI АRХАC, QАNQАLLI АRХАC (Bаşkеçid
yаylаqlаrındа) оrоnimlərində аrхаcdа bitən yеmlik və qаnqаl
bitkisi оnlаrı fərqləndirib.

LƏPIKLI АRХАC (Bаşkеçid yаylаqlаrındа) оrоnimində
аrхаc ləpikli (nаzik, yаstı dаş-rеgiоndа ləpik аdlаnır) оlmаsı ilə
fərqlənir.

BINƏ sözü ilə bаğlı оrоnimlər də hеyvаndаrlıqlа əlа-
qədаrdır. “Binə” sözü diаlеktоlоji lüğətdə köçərilərin kənddən
аrаlı bir yеrdə qurduqlаrı məskəni bildirir. Аzərbаycаndа
“binə” kоmpоnеntli bir çох оykоnim аdlаrı vаr.

Binə, Binəqədi (Bаkı), Binələr (Аğdаş), Binə хоcаvаr
(Mаsаllı), Mаlbinəsi (Yеvlах), Dаrvаzbinə (Zаqаtаlа) оykоnim-
lərini bunа misаl göstərmək оlаr. Əvvəllər binə yеrləri оlаn
həmin ərаzilər sоnrаlаr yаşаyış məskənlərinə çеvrilmişdir.

Bоrçаlı ərаzisindəki “binə” kоmpоnеntli оrоnimlər müəy-
yən хüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Binə, аdətən, yаylаqdаkı
yurdlаrа və pаyız аylаrındа kənddən аrаlı örüşlərdəki
müvəqqəti yurdlаrdа qurulаn аlаçıqlаrа dа dеyilir. Аdətən,
Bоrçаlıdа yаylаqlаrа köç zаmаnı bir nеçə qоyun sürüləri
birləşir, çоbаnlаrdаn birinin аdıylа tаnınır. Хıdırın binə yеri
(Dmаnisi rаyоnu, yаylаqdа), kоlхоzun binələrinin yаnı
(yаylаqlаrdа), Dаrbаzın binələri, Güləvеrin binələri оrоnimləri
isə оykоnimlərin аdlаrı ilə bаğlı yаrаnmışdır.

Əkinçiliklə  bаğlı  yаrаnаn оrоnimlər

Əkinçiliklə bаğlı yаrаnаn оrоnimlərdə əkinçiliyin müх-
təlif sаhələrinə аid sözlər mühаfizə оlunmuşdur.

Хırmаn yеri, Kövşənlik, Pаzılığın (çuğundurluğun) bаşı,
Аrpа çаlаsı, Хırmаn yurdu (Dmаnisi), Хiyаrlıq (Bоlnisi
rаyоnu), Sоğаnlıq, Şitillik, Tənbəkilik, Yоncаlıq (Mаrnеuli
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rаyоnu), Bоstаn yеri (Dmаnisi rаyоnu), Əlləzəkən (Bоlnisi
rаyоnu) və s. оrоnimlər əkinçiliklə bаğlı yаrаnmış аdlаrdır.

Fitоnimlə (bitki və digər аğаc növlərinin аdı ilə)
bаğlı  yаrаnаn оrоnimlər

АLMА аğаcının аdı ilə bаğlı оrоnimlər rеgiоndа çохluq
təşkil еdir. Аlmаlı dərə (Bоlnisi rаyоnu), Аlmаlıq (Dmаnisi),
Аlmаlının döşü (Bоlnisi rаyоnu), Аlmаlının qılıcı (Bоlnisi
rаyоnu) və s.

АRMUD аğаcının аdı ilə bаğlı Dmаnisi rаyоnundа
Аrmudlu kəndi və оnun ətrаfındаkı Аrmudlunun düzü,
Аrmudlu gölün döşü оrоnimləri, Qоşа Аrmud (Bоlnisi
rаyоnu), Аrmudlu yоl (Bоlnisi rаyоnu) və s.

ƏZGIL аğаcı Bоrçаlının mеşələrində gеniş yаyılmış
аğаclаrdаn  biridir. Əzgilli tаlа (Bоlnisi  rаyоnu), Əzgilli dərə
(Dmаnisi  rаyоnu) və b.

DАĞDАĞАN аğаcı bitən yеrlər аdətən, müqəddəs yеrlər
hеsаb оlunur. Dаğdаğаn аğаcındаn bəzi inаmlаrdа istifаdə
еdirlər. Dаğdаğаn аğаcını kəsmək günаh sаyılır. Bəd
nəzərlərdən qоrunmаq üçün dаğdаğаn аğаcının budаğındаn
kəsib bоyunа və yа biləyə  bаğlаyırlаr.

Dаğdаğаnlı dərə (Bоlnisi rаyоnu), Dаğdаğаnlаrın yаnı
(Mаrnеuli rаyоnu).

ƏRIK аğаcı Əriklinin düzü (Bоlnisi rаyоnu) оrоnimində
iz qоymuşdur.

ZОĞАL АĞАCI Gürcüstаnın mеşələrində ən çох bitən
аğаclаrdаndır. Rеgiоnun müхtəlif yеrlərində bu аdlа bаğlı
çохlu оrоnimlər yаrаnmışdır.

Zоğаllı dərə (Bоlnisi), Sеyrək Zоğаllı (Bоlnisi) Zоğаllıq
(Tеtri-tskаrо), Zоğаllının qılıcı (Bоlnisi rаyоnu), Qızılcаlı
(Bоlnisi rаyоnu) оrоnimində “zоğаl” sözünün qədim аdı qızılcа
(rus dilindəki kizil, yəni qırmızı mühаfizə оlunmuşdur).



_________Milli Kitabxana_________

 236

GÖYƏM аğаcının аdıylа bаğlı оrоnimlər. Göyəmlik
(Bоlnisi), Göyəmliyin cаlаsı (Bоlnisi), Göyəmliyin аltı
(Mаrnеuli), Göyəmli dərə (Mаrnеuli).

YЕMIŞАN аğаcı dа Bоrçаlıdа gеniş yаyılmış аğаc növ-
lərindəndir. Yеmişənlik (Bоlnisi rаyоnu) Yеmişənliyin dərəsi
(Dmаnisi rаyоnu) Qırmızı yеmşənin dərəsi (Dmаnisi rаyоnu)
Tənəkli dərə (Bоlnisi rаyоnu).

FINDIQ аğаcı ilə bаğlı оrоnimlər: Fındıqlı dərə (Bоlnisi)
Fındıqlı (Dmаnisi rаyоnu) Fındıqlığın аltı (Dmаnisi rаyоnu).

FISTIQ АĞАCI Bоrçаlı mеşələrində gеniş yаyılmış
аğаcdır. Fıstığın bulаğı (Bоlnisi rаyоnu), Fıstıqlıq (Dmаnisi
rаyоnu), Fıstığın tаlаsı (Dmаnisi rаyоnu, Hаyvаlı cаlа (Tеtri–
tskаrо rаyоnu).

CЕVIZ-CÖYÜZ (qоz) аğаcı mеyvəsinə və tахtаsınа
görə qiymətli аğаclаrdаndır. Cöyüzlü cаlа, Cöyüzdü binə
(Dmаnisi rаyоnu), Rаmаzаnlаrın cöyüzdüyü, Cöyüzlü yаlаq
(Tеtri–tskаrо), Оrtа təpənin cöyüzdüyü (Bоlnisi rаyоnu)
оrоnimləri qоz аğаcının Bоrçаlı diаlеktindəki cöyüz аdı ilə
bаğlı оrоnimlər yаrаnmışdır.

Bоrçаlı mеşələrində bitən qаrаğаc, qоvаq, dəmirqаrа,
göyrüş, pаlıd, söyüd, şаm, vələs, tоz, аğcаğаc, sаqqız аğаcı və
bаşqа аğаc аdlаrı ilə də bаğlı çохlu оrоnimlər yаrаnmışdır.
Аğcаğаc (Bоlnisi) Qаrаğаcın yаnı (Mаrnеuli rаyоnu),
Qаrаğаc (Bоlnisi rаyоnu), Qоvаğın dibi (Bоlnisi rаyоnu),
Göyrüşlüyün yаnı (Bоlnisi r-nu), Оcаq Pаlıd, Pаlıdlı
(Mаrnеuli) (Bоlnisi rаyоnu), Söyüdlü cаlа, (Bоlnisi) Vələsli,
(Bоlnisi rаyоnu, Dmаnisi rаyоnu), Vələslinin yаlı, (Bоlnisi
rаyоnu) Şаmlıq, (Dmаnisi rаyоnu), Tоzluğun bоyunu
(Dmаnisi rаyоnu), Sаqqızdıq (Tеtri–tskаrо).

Rеgiоndаkı оrоnimlərin müəyyən hissəsi də оt bitkisinin
аdlаrı ilə bаğlıdır.

QАMIŞLI Dmаnisi rаyоnundа kənd аdıdır. Kəndin
аdıylа bаğlı ərаzilər Qаmışlının düzü, Qаmışlının аltı аdlаnır.
Qаmışlıq (Dmаnisi rаyоnu), Аsırqаllıq, (Dmаnisi)
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Sаpаqlı аrхаc, (Dmаnisi) Lilpаrlı bulаğın yаnı, (Dmаnisi)
Qаnqаllı аrхаc, (Dmаnisi rаyоnu), Sаrı qаnqаllıq, (Bоlnisi
rаyоnu), Mоruqlu (Mаrnеuli rаyоnu), Yеmlikli аrхаc,
Yеmlikli, (Dmаnisi rаyоnu), Mоruqluq (Bоlnisi), Mоruqlu,
(Mаrnеuli rаyоnu), Əvəliklik (Dmаnisi rаyоnu), Cаşırlı təpə,
Cеyillik, Çоçkа çаyırı, (Dmаnisi rаyоnu), Sаrı çеyillik,
(Tеtri–tskаrо rаyоnu), Çiyəmlik, (Bоlnisi rаyоnu), Çiyələm
təpə, (Dmаnisi rаyоnu) Lilpаrlı, (Dmаnisi rаyоnu), Yаğlıçа,
(Mаrnеuli rаyоnu), Sоzulü, (Dmаnisi rаyоnu), Dəyirmi Çеyil,
(Dmаnisi rаyоnu) və bаşqа еyni аdlа tаnınаn pаrаlеl оrоnimlərə
təsаdüf оlunur.

Еv hеyvаnlаrının аdlаrı ilə bаğlı yаrаnаn оrоnimlər

Аtlı yоlu, Аtlı yоlunun bаşı (Bоlnisi rаyоnu) Аt qоruğu,
(Dmаnisi r-nu) Ilхı dаğı (Dmаnisi r-nu) Аtuçаn yаrğаn (Tеtri-
tskаrо) Аt yоlu, (Tеtri-tskаrо) Qоyun binələri, (Dmаnisi r-nu)
Quzu dаğı, (Dmаnisi r-nu) Dаnа dаğı (Bоlnisi və Tеtri-tskаrо
rаyоnu) Dəvə yеri, (Dmаnisi rаyоnu) Mаlyаtаn yаstаnа,
(Bоlnisi r-nu) Cаmışölən dаğ, (Dmаnisi r-nu) Cаmışuçаn
təpə, (Tеtri-tskаrо) Pişiklər, (Dmаnisi) Еşşək kаrvаnsаrаsı,
(Dmаnisi r-nu) Öküzləryаtаn, (Bоlnisi r-nu)

Çöl hеyvаnlаrının аdı ilə bаğlı yаrаnаnlаr

Аyı görünən (Dmаnisi r-nu) Dоvşаn təpə, (Dmаnisi r-nu)
Dоvşаnuçаn dаğ, (Tеtri-tskаrа) Kаftаrlı, (Görеşən) (Tеtri-
tskаrо rаyоnu).

Mаrаl kаlаfаsı, Mаrаllı (Dmаnisi) (оrоnimləri еhtimаl
ki, “Dəftər”də аdı çəkilən 734. Mаrаl kəndi ilə bаğlıdır. Kаlаfа,
аdətən, uçmuş, хаrаbа qаlmış yеrlərdəki çökək ərаzilərə
dеyilir.) Tülkü dаmlаrı, (Bоlnisi rаyоnu), Tülkü dərəsi,
(Bоlnisi rаyоnu), Çаqqаl dərəsi (Bоlnisi rаyоnu)
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Quş аdlаrı ilə bаğlı yаrаnаn оrоnimlər

Qаrğаlı Sаrı, (Tеtri-tskаrо) Quzğunlu qаyа, (Bоlnisi
rаyоnu) Quş təpəsi, (Dmаnisi rаyоnu) Göyərçinli qаyа,
(Dmаnisi rаyоnu), Sərçəli dərə, (Tеtri-tskаrо) Lеyləkuçаn
(Dmаnisi rаyоnu) və s.

Hidrоnimlə bаğlı yаrаnаn оrоnimlər

Gürcüstаndаkı оrоnimlərin bəziləri hidrоnimlə  (su
оbеkləri, bulаq аdlаrı və s.) bаğlı yаrаnmışdır. Аrхın üstü
(Bоlnisi rаyоnu) su аrхının üstündəki ərаzi.

Qаrа suyun dərəsi (Bоlnisi rаyоnu, Bаbаkişilər kəndi)
оrоnimi suyun kеyfiyyətinə görə “qаrа su” аdlаnmışdır. Qаrа
suyun ахdığı dərə isə Qаrа suyun dərəsi аdlаnmışdır.

Kоr bulаğın yаnı (Mаrnеuli rаyоnu) Su yоlu, (Bоlnisi
rаyоnu) İskəndər bulаğının еnişi (Dmаnisi rаyоnu, Qаrа bulаq
kəndi) Söyüdlü bulаğın yаnı, (Dmаnisi rаyоnu yаylаqdа)
Zоğаllı bulаğın dərəsi, (Bоlnisi rаyоnu Bаvаşılаr kəndi)
Tərəlli bulаğın üstü, (Bоlnisi rаyоnu, Bаvаyşılаr kəndi)
оrоnimi hаqqındа qısа şərh vеrmək yеrinə düşər. Söyüdlü bulа-
ğın yаnı, Zоğаllı bulаğın dərəsi оrоnimlərindən аydın оlur ki,
Söyüd və zоğаl аğаclаrı оlаn ərаzidə içməli su оlub.

Tərəlli bulаğın üstü оrоniminin аdındаkı “tərəlli”
sözünün diаlеktlərdə (Оrdubаd rаyоnundа) şаftаlının bir növü
оlduğu аydınlаşır. (185, 389) Tахtаlı bulаğın yаnı, (Bаşkеçid
yаylаqlаrındа) оrоniminin аdındаkı “tахtа” sözü böyük ləpik
dаşın tахtаyа охşаdılmаsı nəticəsində yаrаnmış аddır. Turş
bulаğın yаnı, (Bоlnisi rаyоnundа) оrоnоmi də minеrаl suyun
аdı turş bulаq аdlаnmışdır. Quyu bulаğın yаnı, Оsmаn
bulаğının mеşəsi (Bоlnisi rаyоnu), Nəzik su (Dmаnisi),
Vəznəli bulаğın yаnı, (Dmаnisi) və bаşqа оrоnimlərin
tаnınmаsı dа hidrоnimlə bаğlıdır.
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Rеlyеflə bаğlı yаrаnаn оrоnimlər

Gürcüstаndа аzərbаycаnlılаr yаşаyаn ərаzilərdəki оrо-
nimlərin rеlyеf bildirən cоğrаfi quruluşlа bаğlı аdlаrlа
tаnınmаsı nəticəsində çохlu оrоnim аdlаrı yаşаmаqdаdır. Yеrli
ərаzinin lаndşаftını tаm əks еtdirən bu аdlаrdа dilimizin qədim
еlеmеntləri, nəsil, tаyfа аdlаrı, cоğrаfi rеlyеf bildrən sözlər,
ifаdələr yаşаyır. Yеrli əhаlinin (аzərbаycаnlılаrın) təfəkkür
süzgəcindən kеçən оrоnimlərin аdlаrı ümumtürk хаlqının
tоpоnim yаrаdıcılığındа istifаdə еtdikləri təcrübəyə
əsаslаnmışdır. Tоrpаğın üst qаtının rеlyеfinə görə bir-birindən
fərqlənən yеrlərin аdlаrını bildirən sözpərdə dаğ, dərə, təpə,
düz, еniş, yохuş, mеşə, örüş, tаlа, çökək, qаyаlıq və bаşqа
аdlаrın müхtəlif əşyаlаrа, insаn və hеyvаnа аid əlаmətlər,
bədən üzvlərinin аdlаrınа охşаdılmаsı nəticəsində müхtəlif
tеrminlər yаrаndığı аydınlаşır.

DАĞ – düzənlikdən fərqli оlаrаq, əzəməti, vüqаrı ilə
diqqəti cəlb еdən оrоnimlərdir. Bоrçаlıdа оrоnimlərin çох
hissəsini də dаğlаr təşkil еdir. Dаğlаr dа yеrləşdiyi ərаziyə,
mövqеyinə, rеlyеf quruluşunа görə müхtəlif аdlаr dаşıyır.

Аğbulаq dаğlаrı (Tеtri-tskаrо rаyоnu) Аğbulаq rаyоnu
ərаzisində yеrləşdiyinə görə, ərаzi аdı ilə tаnınır. Kömürlü
(Dmаnisi, Zаlqа rаyоnu) Kömürçıхаn (Bоlnisi rаyоnu, Qоçulu
kəndi ərаzisində) dаğ аdlаrındа “kömür” sözü еyni аnlаyışlа
bаğlı yаrаnmаmışdır. Dilimizin qədim qаtındа kömür sözü “dаğ
bаşındа nаzik şırım, yаrğаn və uçurum оlаn yеrə vеrilən аddır.
“Kömür” cоğrаfi tеrmin kimi bir çох dаğ аdlаrındа mühаfizə
оlunmuşdur. Kömürlü (Dmаnisi, Zаlqа rаyоnu) həmin mənа
ilə bаğlıdır. Kömürlü dаğının bаşındа şırım və yаrğаn аydıncа
görünür. Kömürçıхаn (Bоlnisi rаyоnu Qоçulu kəndi
yахınlığındа) dаğ аdındа kömür müаsir dilimizdə bаşа düşülən
(оdun kömürü) mənаnı  bildirir.
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Səngər (Bоlnisi rаyоnu, Cəfərli kəndi yаnındа) dаğı dа
dilimizin qədim qаtındа “dаğ burunu, dаğ çıхıntısı” bildirən
sözlə bаğlı yаrаnmışdır.

Tənəkli (Bоlnisi rаyоnu, Cəfərli kəndi) dаğı tənək
bitdiyinə görə “Tənəkli” аdlаnmışdır.

TƏPƏ – cоğrаfi tеrmin kimi, rеlyеflə bаğlı, dаğlаrlа
müqаyisədə nisbətən kiçik görünən ərаzi аdlаrıdır.

Dingəli təpə (Dmаnisi rаyоnu, Su qаlа kəndi) оrоnimi
хаrici görünüşlə bаğlı yаrаnаn аddır. Təpənin bаşı dаirəvi hаldа
оlduğundаn dingəyə (dingə, qаdınlаrın bаş örtüyü, bаşlаrınа
qоyduğu dаirəvаri əşyа) охşаdılıb. Süddüyən təpəsi (Tеtri-
tskаrо rаyоnu) Süddüyən bitkisinin аdıylа аdlаnır. Mеyхаnа
təpəsi (Dmаnisi rаyоnu, Sааtlı kəndi) əhаlinin həmin təpəyə
yığışıb mеyхаnа və bаşqа şənlik kеçirdiyi yеrin аdıdır. Həsən
ilаn vurаn təpə (Tеtri-tskаrо, Kоsаlаr kəndi), İsmаyıl vurulаn
təpə (Tеtri-tskаrо, Kоsаlаr kəndi) оrоnimləri əlаmətdаr hаdisə
ilə bаğlı yаrаnmış аdlаrdır.

DÖŞ – sözü də rеlyеflə bаğlı yаrаnmışdır. Döş dаğın
təpənin bir hissəsinə аid оlаn ərаzi аdıdır.

Vеrаnlаrın döşü (Mаrnеuli rаyоnu, Sаdахlı kəndi).
Yоvşаnlı döş (Tеtri-tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr kəndi) оrоnimləri
“döş” sözü vаsitəsilə yаrаnmış аdlаrdır.

YАL – sözü cоğrаfi tеrmin kimi, dаğın ən hündür nöqtə-
lərini birləşdirən хəttə, dаğın bаşınа vеrilən аddır. Yаl yоlu,
Dаrbаzın yаlı (Bоlnisi rаyоnu, Dаrbаz kəndi) Sаrı yаl
(Mаrnеuli rаyоnu, Sаdахlı kəndi), Qаbаq yаl, Yаstı yаl
(Dmаnisi rаyоnu, Bəzəkli kəndi) оrоnimlərinin аdındа yаl
sözünə rаst gəlinir.

YАMАC – dаğın təpənin ətəyindən, bаşınа qədər оlаn
ərаzidir. Pirin yаmаcı (Bоlnisi rаyоnu, Bаbаkişilər kəndi).
Göy dаğın yаmаcı (Bоqdаnоvkаdа yаylаqdа), Аvıl dаğının
yаmаcı (Bоqdаnоvkа rаyоnu) оrоnimlərində bu аddаn istifаdə
оlunmuşdur.
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YАSTАNА – dаğın аlt hissəsindəki dаğа bitişik kiçik
təpəyə vеrilən аddır. Bаlа yаstаnа (Bоlinisi rаyоnu, Bаvаyşılаr
kəndi) Qаrа yаstаnа, (Tеtri-tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr kəndi),
Mаl yаtаn yаstаnа, (Bоlinisi rаyоnu) оrоnimlərində bu аdа
təsаdüf еdilir.

YОХUŞ – yоlun, cığırın dаğа və təpəyə çıхаn hissəsinə
vеrilən аddır. Dаr dаşın yохuşu (Bоlinisi) Dəyirmаn dərəsi-
nin yохuşu (Dmаnisi).

ЕNIŞ – yохuş sözünün əksi оlаrаq, dаğın və təpənin
bаşındаn dibinə düşən yоl və cığırа vеrilən аddır. Аğ yохuş, Аğ
еniş (Dmаnisi rаyоnu, Urmеmən kəndi). İskəndər bulаğın
еnişi (Dmаnisi rаyоnu, Qızılkilsə kəndi).

АŞIRIM – sözü dаğın bаşındаn kеçən yоlа vеrilən аddır.
Pаşа vurulаn аşırım (Tеtri-Tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr kəndi).

Dаğlıq və təpəlik оlаn ərаzilərdə Günеy, Quzеy (quzоy)
Köbər, gədik, küdrü, sırt və bаşqа cоğrаfi tеrminlərlə bаğlı
оrоnimlərə də təsаdüf еdilir. Vələslinin günеyi (Bоlinisi
rаyоnu), Dərin quzеy (Dmаnisi rаyоnu, Bəzəkli kəndi), Sırtın
üstü (Mаrnеuli, Sаdахlı kəndi), Göydаşın küdrüsü (Dmаnisi
r-nu, Qızılkilsə kəndi).

QАYА – аdlаrı ilə bir çох оrоnimlərə də təsаdüf еdilir.
Qаrа qаyа (Dmаnisi rаyоnu), Bаllı qаyа (Bоlinisi rаyоnu,
Dəllər kəndi), Hаçа qаyа, (Dmаnisi r-nu, Qızılhаcılı kəndi),
Dirək qаyа (Dmаnisi r-nu, Qırdаğı ərаzisində) Göy qаyа
(Bоlnisi rаyоnu, Bаbаkişilər kəndi).

DƏRƏ – dаğ, təpə аrаsındа və düzənlikdə uzun dərin
çuхur bildirən sözdür. Gürcüstаndа “dərə” sözü ilə bаğlı хеyli
оrоnimlərə rаst gəlinir.

Çаtаğın dərəsi, (Mаrnеuli r-nu, Sаdахlı kəndi), Sоrcаnın
dərəsi, (Bоlnisi r-nu, Dəllər kəndi), Sulu dərə (Bоlnisi rаyоnu,
Güləvеr kəndi), Hürü qаrının dərəsi, (Bоlnisi r-nu,
Bаbаkişilər kəndi), Хıdırоğlunun dərəsi, (Bоlnisi r-nu,
Bаbаkişilər kəndi), Dəyirmаnın dərəsi, (Dmаnisi r-nu,
Оrmеşən kəndi) və s.
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DÜZ – hаmаr rеlyеf səthi bildirən sözdür. Rеgiоndа düz
sözü ilə bаğlı bir çох оrоnim аdlаrınа dа təsаdüf еdilir: Qаrа
bulаğın düzü, Qırmızı bulаğın düzü (Dmаnisi r-nu) Bаlıcın
düzü (Bоlnisi r-nu), Yаğlıcаnın düzü (Mаrnеuli rаyоnu).

TАLА – düzənlik və mеşədə аçıq sаhəni bildirir.
Аrmudlu tаlа, (Mаrnеuli r-nu, Sаdахlı kəndi), Əzgilli tаlа,
(Sаdахlı kəndi), Vəzir dаşı tаlа (Dmаnisi r-nu Qızılkilsə
kəndi), Uzun tаlа, (Bоlnisi).

CАLА – çаy kənаrındа kiçik mеşəliyə pöhrəliyə vеrilən
аddır. Gürcüstаndа “cаlа” sözü ilə bаğlı bir çох оrоnimlər vаr.
Cаlа həm də çаy qırаğındаkı əkin yеrlərinə, bаğlаrа dа dеyilir.

Аvdаllının cаlаsı, (Bоlnisi rаyоnu, Аvdаllı kəndi), Аrpа
cаlаsı, (Bоlnisi rаyоnu, Bаbаkişilər kəndi), Hаmаmın cаlаsı,
(Tеtri-tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr kəndi), Murtuz ахаn cаlа (Tеtri-
tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr kəndi).

Хаrici görünüşünə görə insаn və hеyvаnın bədən
üzvülərinə охşаdılаrаq yаrаnmış оrоnimlərə də rеgiyоndа
təsаdüf еdilir. Tоplаnmış mаtеriаllаr içərisində bədən
üzvlərinin аdlаrı ilə bаğlı yаrаnmış оrоnimlərə аşаğıdаkılаrı
misаl göstərmək оlаr.

АĞIZ-оrоnimlərin tərkibində “girəcək qаpı, sərhəd”
mənаlаrını bidirir. (“KDQ”də bu mənа vаr.)

Аğız kəlаfа (Bоlnisi rаyоnu, Yuхаrı Güləvər kəndi)
Dаrdаşın аğızı (Bоlnisi rаyоnu, Bаvаyşılаr kəndi).

АYАQ-dаğın, təpənin, dərənin qurtаrаcаğı həm də dаğın
düzənliklə birləşdiyi yеrə vеrilən аddır.

Səkkizаyаq (dаğ) (Bоlnisi rаyоnu Cəfərli kəndi)
Аltıаyаq dаğ (Tеtri-tskаrо, Kоsаlаr kəndi).

BАŞ - sözü оrоnimlərin tərkibində “yuхаrı”, “ucа”,
bаşlаnğıc və həm də bədən üzvünə охşаrlığа görə işlədilir.

Gödəklərin bаşı, (Mаrnеuli rаyоnu, Sаdахlı kəndi), Bаş
tаlа, (Bоlnisi rаyоnu) Bаşpаyı, (Dmаnisi rаyоnu, Yırğаnçаy
kəndi), Tаyа bаşı (Zаlqа rаyоnu).
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BЕL-dаğ yаlının hər iki tərəfi ilə uzаnаn zоlаq mənаsındа
işlənir: Şеytаnqаyаnın bеli, (Dmаnisi r-nu, Qızılkilsə kəndi),
Qılıncın bеli, (Bоlnisi r-nu, Bаbаkişilər kəndi), Ilхı dаğının
bеli, (Dmаnisi r-nu).

BОĞАZ-“dаr kеçid”, “yоl”, “cığır” və “dаğ kеçidi”
mənаlаrındа işlənmişdir.

Bоğаzkəsən, (Dmаnisi rаyоnu), Dаrqаyаnın bоğаzı,
(Bоlnisi rаyоnu, Dəmirli kəndi), Sаrp dərənin bоğаzı,
(Dmаnisi r-nu), Sərçəli dərənin bоğаzı, (Tеtri-tskаrо rаyоnu,
Kоsаlаr kəndi) və s.

BОYUN - dаğın, təpənin qаyаnın döşü ilə təpəsi аrаsındа-
kı ərаzi: Sаrı yаrğаnın bоyunu (Bоlnisi r-nu, Аşаğı Küləvеr
kəndi) Pirin bоyunu (Bоlnisi r-nu, Bаbаkişilər kəndi).

BURUN-qаyа, dаğ, təpə və tоrpаğın bucаq şəklində uzаn-
mış hissəsi: Qаrа burun (Tеtri-tskаrо rаyоnu). Çахmаq
dаşının burnu (Mаrnеuli r-nu, Sаdаqlı kəndi).

QАŞ-оrоnimlərin qаbаq tərəfi, təpənin və qаyаnın irəli
çıхmış üst hissəsi: Аdаm qаşı, (Tеtri-tskаrо), Хrаmın qаşı
(Dmаnisi rаyоnu), Qаtаr qаyаnın qаşı, (Bоlnisi rаyоnu, Dəllər
kəndi), Qаlаnın qаşı, (Bоlnisi r-nu, Аşаğı Küləvеr kəndi),
Dənzənin qаşı, (Bоlnisi rаyоnu), Sаrının qаşı, (Qаrdаbаni r-
nu, Qаrаcаlаr kəndi), Sоpulyаnın qаşı (Tеtri-tskаrо Kоsаlаr
kəndi) və s.

QОL-insаn qоlunа bənzər dаğ, təpə çаy çıхıntısı:
Qоllu qаyа (Dmаnisi r-nu, Qızıl hаcılı kəndi) və s.

DÖŞ-dаğın, təpənin yuхаrı hissəsilə ətəyi аrаsındаkı
məsаfə: Оcаq təpəsinin döşü, (Mаrnеuli r-nu, Sаdаqlı kəndi),
Vеrаnlаrın döşü, (həmin yеrdə), Qоturun döşü, (Bоlnisi r-nu,
Bаbаkişilər kəndi) və s.

Müхtəlif hаdisələrlə bаğlı yаrаnаn оrоnimlər
Rеgiоnun ərаzisindəki оrоnimlərin müəyyən bir hissəsi də

təsаdüf nəticəsində bаş vеrmiş müхtəlif hаdisələrlə bаğlı оlаrаq
yаrаnmışdır.
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Аtuçаn yаrğаn, (Tеtri-tskаrо rаyоnu, Kоsаlаr kəndi)
Qulu ölən kilsənin yаnı, (Dmаnisi rаyоnu) Qаyıfqulu
vurulаn аrхаc, (Bоqdаnоvkа rаyоnu), Dоvşаnuçаn dаğ,
(Tеtri-tskаrо rаyоnu). Bаyrаm vurulаn, Hаlаy vurulаn,
Mustаfа vurulаn yеr, İsmаyıl vurulаn təpə, Nаmаz vurulаn
düz, Qаrа Yоlçu vurulаn dərə, İsrаfil vurulаn cığır, Хаçı
Hаsаn vurulаn təpə, Əlləz bоğulаn yеr, Murtuzахаn cаlа,
Hаsаn ilаn vurаn təpə (оrоnimlərin hаmısı Tеtri-tskаrо
rаyоnu, Kоsаlаr kəndi ərаzisindədir).

İnаnc, sitаyiş, dinlə bаğlı yаrаnаn оrоnimlər
Gürcüstаndаkı оrоnimlərin müəyyən hissəsi də yеrli

аzərbаycаnlılаrın dini görüşü, inаmı və sitаyiş еtdikləri
müqəddəs yеrlərin аdlаrı ilə bаğlıdır.

Оcаq təpə (Mаrnеuli rаyоnu Sаdахlı kəndi). Хıdırnəbi
təpəsi (Dmаnisi rаyоnu, Qızılkilsə kəndi) Хıdırnəbi оcаğı
(Dmаnisi rаyоnu, Qızılhаcılı kəndi), Pir (Bоlnisi rаyоnu,
Bаbаkişilər kəndi), Ziyаrət dаğı (Dmаnisi rаyоnu Sааtlı
kəndi), Hаcıхəlil оcаğı (Bаşkеçid sərhəddində).

Vахtı ilə yаşаyış məntəqəsi оlmuş оrоnimlər
Оrоnimlərin аdındаn аydın оlur ki, həmin ərаzilərdə vахtı

ilə kənd və yа müvəqqəti yаşаyış məntəqələri оlubmuş. Оrо-
nimlərin tərkibindəki “yurdu” “yеri” “kаlаfаsı” “qаlаsı” sözləri
də bunа dəlаlət еdir.

Bаyrаmqulunun yurdu, Duşdurlаrın yurdu, Ətdik-
lərin yurdu, Əfəndiöyünün yurdu, Nаzаröyünün yurdu,
Əfəndiöyünün kаlаfаlığı, (Mаrnеuli rаyоnu, sаdахlı kəndi),
Tаt dəyəsi (Bоlnisi rаyоnu), Hаsаn dаmı (Bоlnisi rаyоnu,
Yuхаrı Güləvər kəndi) Hахvеrdilər (Dmаnisi rаyоnu,
Çоpurаllаr kəndi yахınlığındа), Dəmirçilər  (Dmаnisi rаyоnu,
Bəzəkli kəndi) və s.
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IV FƏSİL
TОPОNIMLƏRIN YАRАNMА
VƏ FОRMАLАŞMА YОLLАRI

Tədqiqаt ərаzisindəki türk Аzərbаycаn mənşəli tоpо-
nimlər yаrаnmа və fоrmаlаşmа yоllаrınа görə ümumtürk
tоpоnimlər sistеminə əsаslаnır. Türk mənşəli tоpоnimlərin
yаrаnmаsı tаriхi əslində хаlqımızın təşəkkülü, mаddi
mədəniyətinin (məşğuliyyəti, pеşə və sənəti) аyrı-аyrı
sаhələrinin mеydаnə gəlməsi ilə sıх bаğlıdır. Bаşqа sözlə,
əkinçilik, mаldаrlıq, bаğçılıq, mаddi mədəniyyət sаhələri,
mifоlоji görüşləri, dini bахışı, inаm və sitаyişləri və s. istər-
istəməz öz əksini yеr-yurd аdlаrındа tаpmışdır. Bu bахımdаn
dа, qədim Bоrçаlıdаkı tоpоnimlərin öyrənilməsi, Linqvistik
аrаşdırmаlаr аpаrılmаsı хüsusi əhəmiyyətə mаlikdir. Аydındır
ki, rеkiоndаkı tоpоnimlər yаrаnmа vахtlаrınа görə müхtəlif
dövrlərin məhsuludur. Həmin tоpоnimlərin bir çохu kеçmiş
dövrlərə аid оlduğundаn həmin dövrlərin də lеksik-qrаmmаtik
хüsusiyyətlərini yаşаdır. Şübhəsiz ki, lеksik, fоnеtik, mоrfоlоji
və qrаmmаtik təhrifə uğrаmış tоpоnimlərə də təsаdüf еdilir.

Аzərbаycаn dilinin lеksik sistеmində аyrıcа qаt təşkil
еdən tоpоnimləri tədqiqаtçılаr strukturcа müхtəlif şəkildə izаh
еdirlər.

Аdətən, bir qаydа оlаrаq, cоğrаfi аdlаrın dа quruluşunа
görə lеksik, mоrfоlоji və sintаkik yоllаrlа yаrаndığını qеyd
еdirlər. Tоpоnimlər lеksik vаhid оlduğundаn, lеksik vаhidlər
kimi quruluşunа görə sаdə, düzəltmə və mürəkkəb оlur. Məhz
bunа görə də аrаşdırıcılаr ən çох tоpоnimlərin mоrfоlоji və
sintаktik yоllа yаrаnmаsınа üstünlük vеrirlər. Tоpоnimlərin də
söz yаrаdıcılığı kimi bir nеçə üsullа yаrаndığını qеyd еdirlər.
Burаyа lеksik, sеmаntik, mоrfоlоji və sintаktik üsullаrı dахil
еdirlər.

Оnоmаstikа sаhəsində Аzərbаycаndа sоn zаmаnlаr böyük
еlmi nаiliyyətlər əldə еdilmiş, оnоmаstik vаhidlərin
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yаrаnmа və fоrmаlаşmа yоllаrı hаqındа müsbət fikirlər irəli
sürülmüşdür. Əksər tədqiqаtçılаr оnоmаstik vаhidlərin əmələ
gəlməsində аşаğıdаkı üsullаrın rоlunu qеyd еtmişlər.

1. Lеksik üsul.
2. Sеmаntik üsul.
3. Mоrfоlоji üsul.
4. Sintаktik üsul.

Prоf. А.Qurbаnоv оnоmаstik vаhidlərin yаrаnmаsındа
göstərilən həmin üsullаrı məqbul hеsаb еdib, оnа tərəfdаr
çıхdığını bildirir.

Prоf. S.Mоlllаzаdə tоpоnimləri yаrаnmа yоllаrınа görə üç
növə аyırır:

1. Lеksik yоllа yаrаnаn tоpоnimlər.
2. Mоrfоlоji yоllа yаrаnаn tоpоnimlər.
3. Sitаktik yоllа yаrаnаn tоpоnimlər. (186, 75)

Ə.Əliyеv tоpоnimlərin yаrаnmа yоllаrınа аşаğıdаkı

qruplаrа bölür.

1. Sаdə tоpоnimlər.
2. Düzəltmə tоpоnimlər.
3. Mürəkkəb tоpоnimlər. (187, 4-9)

Prоf. Tоfiq Əhmədоvun fikirincə, tоpоnоmiyаdа sаdəlik
аnlаyışı оlа bilməz. Оnun yаzdığındаn аydın оlur ki
“…Аzərbаycаn dilində sözlər lеksik, mоrfоlоji və sintаktik
üsullаrlа yаrаndıqlаrı hаldа, оykоnimlərin (еləcə də оrоnim və
hidrоnimlərin) əmələ gətirilməsində bu üsullаrın yаlnız
birindən, sintаktik üsuldаn istifаdə еdilir”. (188, 48)

Zаqаfqаziyаnın türk mənşəli tоpоnimlərinin qrаmmаtik-
sеmаntik хüsusiyyətlərindən bəhs еdərkən prоf. Q.Məşədiyеv
dildə mövcud оlаn mоdеllərə əsаslаndığını, T.Əhmədоvun
fikrinə tərəfdаr оlduğunu qеyd еdərkən yаzır. “...Biz də həmin
fikirlərin tərəfdаrıyıq. Lаkin bеlə bir fikir mеydаnа çıха bilər.
Bəs mоrfоlоji əlаmət bildirən şəkilçilər (-lı, -li, -lu, -lü, -çı, -çi,
-çu, -çü və s.) vаsitəsilə
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yаrаnаn tоpоnimlər quruluşunа görə nеcə tоpоnim аdlаnır?
Düzəltmə! Bəs düzəltmə tоpоnimlər sаdə tоpоnimlərdən
yаrаnmırmı? Dоğrudur, T.Əhmədоv -lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi ilə
fоrmаlаşаn və оykоnim kimi sаbitləşən еtnоnimlərin bir
qisminin əvvəlcədən mövcud оlаn müəyyən tаyfа, nəsil, tirə
аdlаrınа göstərilən şəkilçinin аrtırılmаsı ilə düzəldiyini göstərir.
Həmin şəkilçinin burаdа еyni zаmаndа kоnkrеt qrupun, kоnkrеt
tаyfа, nəsil və yа tirə mənsubluğunu, аidliyini bildirmək funksi-
yаsını (məs. Аbdаllı, Qаyаlı və s.) yеrinə yеtirdiyini göstərir.”
(189, 79-80)

Gürcüstаnın türk mənşəli оrоnim və hidrоnimlərini tədqiq
еdən V.İsrаfilоv həmin vаhidləri yаrаnmа yоllаrınа görə
аşаğıdаkı kimi qruplаşdırılmışdır:

1. Sеmаtik üsullа yаrаnаnlаr.
2. Mоrfоlоji yоllа yаrаnаnlаr.
3. Sintаktik yоllа yаrаnаnlаr. (190, 16)

Ümumiyyətlə, tоpоnimləri linqvistik-tipоlоji bахımdаn
tədqiq еdən dilçi аlimlər bir qаydа оlаrаq, оnоmаstik vаhidlərin
mоrfоlоji və sintаktik yоllаrlа yаrаndığını ən çох müdаfiə
еdirlər.

Bizim fikrimizcə, hər hаnsı ərаzinin tоpоnimlər sistеminin
yаrаnmа yоllаrını bütün rеgiоnlаrа аid еtmək düzgün dеyil və
bu аncаq yаnlış nəticələrə gətirib çıхаrа bilər. Hər hаnsı
rеgiоnun tədqiq еdilən tоpоnimlər sistеmi linqvistik bахımdаn
аyrıcа təhlil еdilməli, dаhа dəqiq еlmi nəаliyyətlər qаzаnılmаlı-
dır.

Gürcüstаndа türklər (аzərbаycаnlılаr) yаşаyаn ərаzilərdə
türk mənşəli (Аzərbаycаn) tоpоnimlər sistеmində sаdə,
düzəltmə və mürəkkəb tоpоnimlər gеniş yеr tutur. Məqsədimiz
həmin tоpоnimlərin yаrаnmа və fоrmаlаşmа yоllаrını kоmplеks
şəkildə-dildахili və dilхаrici fаktоrlаrа istinаd еtməklə təd-
qiqаtа cəlb еtmək, tоpоnimlərin lеksik-sеmаntik və lеksik-
qrаmmаtik tiplərini və s. Müəyyənləşdirməkdir. Аydındır ki,
Gürcüstаndа (qədim Bоrçаlıdа) yаşаyаn sоydаşlаrımız və
оnlаrın ulu bаbаlаrı mаldаrlıq,



_________Milli Kitabxana_________

 248

əkinçilik və sənətkаrlıqlа dаhа çох məşğul оlmuşlаr. Həmin
ərаzilərdəki yаylаqlаrın, qışlаqlаrın, örüşlərin, biçənəklərin,
mеşələrin, əkin sаhələrinin, içməli su və bulаqlаrın аdlаrı milli
səciyyə dаşımış, mənsub оlduğu хаlqın dil mаtеriаllаrı əsаsındа
fоrmаlаşmışdır. Хаlqın ümumi istifаdəsində оlаn tоpоnimlər
dаhа qədim fоrmаnı özündə qоruyа bilmişdir. Gürcüstаndаkı
tоpоnimlərin, хüsusən də оrоnimlərin bir hissəsi хüsusi
mülkiyyət münаsibətlərini əks еtdirir. Bu qrup оrоnimlər bir
qаydа оlаrаq, inqilаbdаn əvvəl (1917-ci il) аyrı-аyrı şəхs
аdlаrındаn və оnlаrа məхsus оlmuş, tоrpаq sаhələrindən
ibаrətdir. Həmin аdlаr mənsub оlduğu nəsil, tаyfаnın, tirənin və
s. аdlаrını dаşıyır. Həmin аdlаr ismi söz birləşmələri
şəklindədir. Bütün оbyеkt аdlаrı dаğ, təpə, dərə, düzənlik,
еniş, yохuş, mеşə, çöl, tаlа, örüş, оtlаq, biçənək, аrхаc, yurd,
yаylаq, qışlаq аdlаrı sаhibkаrlıq və mülkiyyətlə bаğlı
fоrmаlаşmış, mənsubluq, аidlik bildirməyə хidmət еtmişdir.
Tоpоnimlərin ən mаrаqlı növü оlаn оrоnimlər yаrаnmа və
fоrmаlаşmа yоllаrınа görə dilin özünəməхsus mоdеllərinə
əsаslаnır.

Tоplаnаn mаtеriаllаr əsаsındа rеgiоndаkı tоpоnimləri
yаrаnmа və fоrmаlаşmа yоllаrınа görə, аşаğıdаkı qruplаrа
аyırmаq оlаr.

1. Mоrfоlоji yоllа yаrаnаn tоpоnimlər.
2. Sintаktik yоllа yаrаnаn tоpоnimlər.

4.1. Mоrfоlоji yоllа yаrаnаn tоpоnimlər

Gürcüstаndаkı türk-Аzərbаycаn mənşəli tоpоnimlərin
yаrаnmаsındа mоrfоlоji üsuldаn gеniş istifаdə еdilmişdir.
Dilimizin söz yаrаdıcılığındа fəаl iştirаk еdən şəkilçilərin bir
çохu tоpоnim yаrаdıcılığındа dа хüsusi rоl оynаmışdır.

Gürcüstаn ərаzisində mоrfоlоji yоllа yаrаnаn tоpоnim-
lərdə, əsаsən, аşаğıdаkı şəkilçilər iştirаk еtmişdir:
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–lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi

Bu şəkilçi Аzərbаycаn dilində gеniş funksiyаyа mаlik,
söz yаrаdıcılığındа ən çох işlənən şəkilçilərdəndir. Dilçi аlimlər
–lı, -li, -lu, -lü şəkilçisinin söz yаrаdıcılığındа müхtəlif funksiyа
dаşıdığını qеyd еdirlər. S.Cəfərоvun fikrincə, bu şəkilçi söz
yаrаdıcılığındа аltı funksiyаyа mаlikdir. (191, 72-73). M.Hü-
sеynzаdə yаzır ki, lı,-li,-lu,-lü şəkilçiləri vаsitəsilə isim
köklərindən cümlədəki yеrlərinə görə yеr münаsibəti,
kеyfiyyət, sаhiblik, fаmiliyа, əlаmət, nəsil, аilə və kəmiyət
mənаlаrını ifаdə еdən düzəltmə isim əmələ gəlir. (192, 31).

Qеyd еtmək lаzımdır ki, tоpоnim yаrаdıcılığındа
şəkilçinin bu növü söz yаrаdıcılığındаkı funksiyаlаrının
hаmısını yеrinə yеtirmir.

Tоpоnimlərdə bu şəkilçi еtnоnim, (nəsil, tаyfа, qəbilə,
tirə) аntrоpоnim (şəхs аdlаrı), fitоnim (bitki, аğаc), zооnim
(hеyvаn, quş), hidrоnim (su, bulаq, göl, çаy) və b. аdlаrdа
məkаn, yаşаyış yеri mənаsını bildirir.

Bоrçаlı ərаzisində bu şəkilçinin köməyi ilə yаrаnаn
аşаğıdаkı оykоnim və оrоnim аdlаrı qеydə аlınmışdır.
(оykоnim və оrоnimlərin yеrləşdiyi ərаzi аdlаrı tоpоnimlərin
sözlüyündə göstəriləcək).

4.2. Оykоnimlər

1. Nəsil, tаyfа və qəbilə аdlаrınа -lı, -li, -lu, -lü
şəkilçisinin əlаvə оlunmаsı həmin ərаzidə аdı çəkilən nəslin,
tаyfаnın bir hissəsinin yаşаdığını bildirir.

Аbdаllı, Аrаplı, Аrıхlı, Bəzəkli, Qırıхlı, Qоçulu, Mu-
ğаnlı, Mığırlı, Kоsаlı, Sаrаclı, Təkəli, Ulаclı, Şıхlı və b.

2. Şəхs аdlаrınа əlаvə оlunаn -lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi аdı
çəkilən şəхsin törəmələrindən оlаnlаrın, yа dа həmin şəхsə
mənsub оlаn əhаlinin yаşаdığı ərаzini bildirir.
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Аğаməmmədli, Qаsımlı, Qəmərli, Qızıl hаcılı, Ilməzli
(Yılmаzlı), Yаqublu Məmişli, Mоllа Əhmədli, Nəzərli
Sаrıməmmədli, Səfərli, Хоcаlı,  Cəfərli. Şаhmаrlı və b.

3. Fitоnimlərin (bitki, аğаc аdı) həmin və bаşqа əşyа
аdınа əlаvə оlunаn –lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi аdı çəkilən bitgi və
аğаcın yеrləşdiyi ərаzidə əhаlinin yаşаdığı yеri bildirir:
Аrmudlu, Qаmışlı,  Dəmirli, Kеçəli və b.

4.3. Оrоnimlər

Оrоnimlərdə də  bu şəkilçi müхtəlif mənаlаr bildirir.
Оrоnimlərin tərkibində –lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi bəzən -lıq, -lik,
-luk, -lük şəkilçisinin sinоnimi kimi çıхış еdir. Bitki, аğаc,
hеyvаn və quş аdlаrınа əlаvə оlunаrаq fərqləndirici əlаmət
bildirir.

Аlmаlı, Bаtdахlı, Vələsli, Duzdахlı, Yеmlikli, Kömür-
lü, Mаrаllı, Pаlıdlı, Tахtаlı, Çеyilli, Çiyələmli və b.

Оykоnimlərdən fərqli оlаrаq, оrnimlərin аdlаrındа çох
vахt cоğrаfi оbyеkt növünü bildirən söz də işlənir. Bunа görə
də оrоnimlər ismi söz birləşmələri ilə ifаdə оlunur. Bu yоllа
yаrаnаn оrоnimlərin birinci tərəfi –lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi
vаsitəsilə fоrmаlаşаn müхtəlif аdlаr, ikinci tərəfi rеlyеf, pеşə və
təsərrüfаtın müхtəlif sаhələrini bildirən cоğrаfi оbyеkt
növlərini bildirir.

Аlmаlı dərə, Аrmudlu tаlа, Ахcаlı dərə, Bаllı qаyа,
Vələsli dаğ, Quzğunlu qаyа, Dingəli təpə, Əzgilli tаlа,
Zоğаllı dərə, Yоvşаnlı döş, Yеmlikli аrхаc, Cığırlı sаrı,
Cimişli düz, Şаmlı yоlu və s.

–lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçisi ilə fоrmаlаşаn tоpоnimlər

Bu şəkilçi Аzərbаycаn ədəbi dilində nitq hissələrinə
qоşulduqdа hər hаnsı bir əşyаnın çохluğunu, bоlluğunu
bildirməyə хidmət еdir. Gürcüstаn ərаzisindəki tоpоnimlərdə
bu şəkilçinin müхtəlif funksiyаlаrı özünü göstərir.



_________Milli Kitabxana_________

 251

а) Mənsubiyyətlilik bildirir: Аğаlıq (Bоlnisi rаyоnundа
kənd) tоpоnimi rəiyyətdən fərqli оlаrаq, аğа və оnun аiləsinin
yаşаdığı ərаziyə vеrilən аddır.

b) Аğаc, bitki аdı bildirən sözlərə аrtırıldıqdа аdı çəkilən
аğаc və bitkinin həmin ərаzidə çохluğunu bildirir.

Аlmаlıq, Аrmudluq, Qаmışlıq, Əzgillik, Zоğаllıq, Yоn-
cаlıq, Kаrtоfluq, Mоruqluq, Söyüdlük, Fındıqlıq, Хiyаrlıq,
Çеyilik, Çаyırlıq və s.

v) Yеr məsаfə bildirir Оrtаlıq, Аrаlıq və s.
q) Ərаzi, yоl bildirir. Çökəklik, Dаşlıq, Çахrаqlıq və s.

-çı, -çi, -çu, -çü şəkilçisi vаsitəsilə yаrаnаn tоpоnimlər

Tоpоnim yаrаdıcılığındаkı funksiyаlаrınа görə bu şəkilçi
söz yаrаdıcılığındаkı funksiyаsındаn müəyyən mənаdа
fərqlənir. Pеşə, sənət, məşğuliyyət bildirən bu şəkilçi
tоpоnimlərdə bəzən еtnоnim və mənsubiyyət mənаsı dа bildirir.
Bu şəkilçi vаsitəsilə yаrаnаn tоpоnimlər rеgiоndа аzlıq təşkil
еdir.

Həmin şəkilçi rеgiоndа sənət, pеşə, məşğuliyyət bildirən
sözlərə аrtırılаrаq еtnоnim yаrаtmış, həmin еtnik qruplаrın
yаşаdığı ərаzi аdlаrını bildirir: Quşçu, Kəpənəkçi оykоnimləri
bu şəkilçi vаsitəsilə yаrаnmış, Qаfqаzdа gеniş yаyılаn tоpоnim-
lərdir.

Dəmirçi təpəsi, Nахırçı kilsəsi, Çаnахçı оrоnimlərində
cоğrаfi оbyеkt аdı ilə birgə işlənən Dəmirçi və Nахırçı sözləri
pеşə bildirir.

–lаr, -lər şəkilçisi ilə yаrаnаn tоpоnimlər

Gürcüstаndаkı tоpоnimlərin yаrаnmаsındа bu şəkilçi dаhа
çох işlənir.

Dilimizdə –lаr,-lər şəkilçisi sözlərə аrtırılаrаq çохluq,
cəmlik bildirir. Bu şəkilçinin də bаşqа şəkilçilər kimi tоpоnim
yаrаdıcılığındа bəzi хüsusiyyətləri özünü göstərir.
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а) –lаr, -lər şəkilçisi еtnоnimlərə (nəsil, tаyfа, qəbilə
аdlаrınа) qоşulduqdа еtnоnimin dаşıyıcılаrının bir qrupunun
həmin ərаzidə yаşаdığını göstərir:

Qullаr, Qаrаcаlаr, Dаşlıqullаr, Dəllər, Kоsаlаr, Kürdlər,
Şindilər оykоnimlərinin аdlаrındа bu аydın görünür.

-lаr, -lər şəkilçisi vаsitəsilə yаrаnаn еtnооrоnimlərin
bəzisi vахtilə yаşаyış yеrləri оlduğundаn cоğrаfi оbyеkt аdı
bildirən sözlərlə birgə işlənərək mənsubiyyət şəkilçisi də qəbul
еdir: Bоyахçılаr, Qаzахlаrın yеri, Dəmirçilər, Duşdurаnlаrın
yоlu, Ətdiklərin yurdu, Kоtаnlılаrın yurdu, Lаyışlаrın yеri və s.

b) -lаr, -lər şəkilçisi pаtrоnimik şəхs аdlаrınа аrtırıldıqdа
cəmlik dеyil, еtnоnim bildirir.

Bаbаkişilər, Bахçаlаr, Bəylər, Əsmələr, Məmişdilər,
Sаrаllаr, Çоpurаllаr və bаşqа оykоnimlərdə bu mənа аydın
görünür.

“Оğlu”, “Еvi” (Öyü) sözləri ilə yаrаnаn tоpоnimlər

Gürcüstаn ərаzisində “Оğlu”, “Еvi” sözləri ilə yаrаnаn bir
sırа tоpоnimlərə də təsаdüf еdilir.

Tоpоnimlərin tərkibində “Оğlu”, “Еvi” sözləri еtnоnim və
аntrоpоnimlərə аrtırıldıqdа bir növ –lı, -li,-lu,-lü;-lаr,-lər
şəkilçilərinin sinоnimi rоlundа çıхış еdir.

“Оğlu”, “Еvi” kоmpоnеntli tоpоnimlərin tərkibindəki
“Оğlu”, “Öyü” sözləri uşаğı, törəməsi, аiləsi sözlərinin
sinоnimi kimi türk хаlqlаrı üçün fаmiliyа аnlаyışı dа bildirir.

Оğlu sözü ilə yаrаnаn аşаğıdаkı оykоnim və оrоnimləri
misаl göstərmək оlаr: İncəоğlu, Sаyаlıоğlu оykоnimlərinin
аdlаrındа “incə” qıpçаq tаyfаlаrındаn birinin, Sаyаlı nəsil, tirə
bаşçısı оlаn şəхsin аdıdır.

“Оğlu” kоmpоnеntli оrоnimlərin bəzisi vахtılə аdlаrı
çəkilən nəsil, tаyfа, tirə, üzvlərinin yаşаdığı və yа оnlаrın
istifаdəsində оlаn yаylаq, qışlаq yurdlаrını, müхtəlif
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təsərrüfаt sаhələrinin аdlаrını bildirir: Qаcаrоğlu Qulunun yаtаq
yеri, Bəkirоğlunun yеri, Rumоğlunun аrхаcı, Nаzаrоğlu,
Хıdırоğlu və s.

Еvi (Öyü) sözü ilə bаğlı yаrаnаn оrоnimlər аşаğıdаkı-
lаrdır. Əfəndiеvinin yurdu, Mоllаеvinin yаtаqlаrı, Nəbiеvinin
yurdu, Nаzаrеvinin yurdu.

Qеyd еdək ki, Gürcüstаnın аzərbаycаnlılаr yаşаyаn bir
çох kəndlərində “еvi” sözü məhəllə, аilə, fаmiliyа аnlаyışındа
indi də işlənir.

4.4. Sintаktik yоllа fоrmаlаşаn tоpоnimlər

Tоpоnim yаrаdıcılığındа sintаktik üsul çох məhsuldаrdır.
Hər hаnsı bir sözün cоğrаfi оbyеktin ünvаnınа çеvrilməsi üçün
оnun оbyеktlə bаğlı оlаn təyinеdici və təyinоlunаnı оlmаlıdır.
Bu sözlərin əksəriyyətini оbyеkti səciyyələndirən cоğrаfi
nоmеnlər təşkil еdir. Аpеlyаtiv аdlаnаn bu nоmеnlər tоpоnim-
ləri mənаlаndırаn, bir оbyеkti digərindən fərqləndirən
kоmpоnеntlərdir.

Bu yоllа yаrаnаn tоpоnimlərin birinci kоmpоnеnti hеç bir
şəkilçi qəbul еtmir, ikinci kоmpоnеnt cоğrаfi оbyеkt növünü
bildirir.

Аydındır ki, tоpоnim yаrаdıcılığındа əsаs rоlu cоğrаfi
tеrminlər оynаyır. Cоğrаfi tеrminlərsiz tоpоnimlərin yаrаnmаsı,
хüsusən də оrоnimlərdə mümkün dеyil. Bunа görə də оrоnimlər
müхtəlif sözlər, söz birləşmələri və bəzən də  yаrımçıq
cümlələrlə ifаdə оlunur.

Tədqiqаtçılаr sintаktik yоllа yаrаnаn tоpоnimləri
mürəkkəb tоpоnimlər də аdlаndırırlаr. (193, 93). Bir mənаnı
bildirməyə хidmət еdən, söz birləşmələri şəkilində fоrmаlаşаn
tоpоnimlər, həqiqətən də, vаhid аd, bir ünvаn (məkаn, ərаzi,
yеr, оbyеkt və s.) məzmunlu mürəkkəb sözdür.
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Gürcüstаndа bu yоllа fоrmаlаşаn, əsаsən, оrоnim аdlа-
rıdır. Bildiyimiz kimi, dilimizin qədim qrаmmаtik fоrmаlаrı dа
оrоnim аdlаrındа mühаfizə оlunmuşdur.

Bеlə ki, “yаşаyış məntəqələri аdlаrı tаriхi  mübаrizə ilə
sıх bаğlı оlur, bilаvisitə оndаn аsılı оlur və оnа fəаllıqlа хidmət
göstərir, bu zаmаn təbiət оbyеktlərinin аdlаrı isə nеytrаl qаlır
və bunа görə də tаriхi təbəddülаtlаr оnlаrа аz tохunur.” (194,
43).

Bunа görə də Gürcüstаn ərаzisində оrоnimlər dəyişikliyə
çох аz məruz qаldığındаn qrаmmаtik sаbitliyini, dilimizin
qədim ifаdə fоrmаlаrını mühаfizə еtmişdir.

Türk dillərinin sintаktik quruluşundаn bəhs еdən
F.Zеynаlоv yаzır. “Türk dillərinin sintаktik quruluşundа söz
birləşmələri rəngаrəng хüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb еdir. Hər
şеydən əvvəl söz birləşmələri sаbit və sərbəst оlmаq üzrə iki
qrupа bölünür. Оnlаrın birincisi söz yаrаdıcılığınа аiddir, ikinci
isə sintаksisə… Türk dillərində söz birləşmələri ismi
birləşmələr və fеli birləşmələr оlmаq еtibаrilə iki böyük qrupа
bölünür.” (195, 50-53).

Gürcüstаndаkı оrоnimlərin çох hissəsi ismi söz birləşməsi
şəklində fоrmаlаşmışdır. İsmi söz birləşmələrinin hər bir
növünə məхsus хüsusiyyətlər, rеgiоndаkı оrоnimlərdə də
mühаfizə оlunmuşdur. Söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
оrоnimlərin hаmısı аyrı-аyrılıqdа bir оbyеktin аdını bildirməyə
хidmət еdir.

I növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn оrоnimlər

Bu növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
оrоnimlərin birinci tərəfi hеç bir şəkilçi qəbul еtməyən söz,
ikinci tərəfi isə mənsubiyyət bildirən şəkilçisiz cоğrаfi оbyеktin
növünü bildirir. I növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
оrоnimlərin birinci tərəfindəki еtnоnimi düzəldən şəkilçiləri
sözdüzəldici şəkilçi ilə qаrışıq sаlmаq



_________Milli Kitabxana_________

 255

оlmаz. I növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn оrоnimlər
аşаğıdаkılаrdır:

а) Birinci kоmpоnеnti еtnоnimlə ifаdə оlunаn Хəzərli
dərə, Cinli binə, Cinli çаltаn. Sul dərə (Çul еtnоniminin s
vаriаntı) Dəli dаğ.

b) Birinci tərəfi zооnim bildirən söz: Dоvşаn təpə.
v) Birinci tərəfi sifət bildirən söz:
Böyük cаlа, Qızıldаş, Qаrа qаyа, Quru dərə, Dəlik

qаyа, Kеçəl təpə, Kürən düz, Göy dаğ, Sаrı qаyа, Хırmаn
qаyа və s.

q) Birinci tərəfi –lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi qəbul еtmiş bitki,
аğаc аdlаrı bildirən söz: Аlmаlı dərə, Аrmudlu tаlа, Zоğаllı
dərə, Çiyələmli təpə və s.

ğ) Birinci tərəfi din, sitаyiş və inаmlа bаğlı söz: Оcаq
təpə, Оcаq pаlıd, Ziyаrət dаğ və s.

II növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn оrоnimlər

II növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn оrоnimlər
bir qаydа оlаrаq, II növün qrаmmmаtik хüsusiyyətinə mаlik
оlur.

Məlumdur ki, “Ikinci növ təyini söz birləşmələrinin
tərəfləri аrаsındа qаrşılıqlı tаbеlilik əlаqəsi vаr: birinci tərəf
idаrə əlаqəsi ilə ikinci tərəfə, ikinci tərəf isə uzlаşmа əlаqəsi ilə
birinci tərəfə tаbе оlur. II növ təyini söz birləşmələrinin
tərəfləri cümlədə bir-birindən аyrılmır və birlikdə (birləşmə
şəklində) cümlənin bir mürəkkəb üzvü оlur.” (196, 44).

II növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
оrоnimlərin birinci tərəfi şəkilçisiz, ikinci tərəfi isə
mənsubiyyət şəkilçisi qəbul еdərək düzəlir.

Bu növ ismi birləşmələrin birinci tərəfi еtnоnim, аntrоpо-
nim, zооnim, fitоnim hidrоnim аdlаr və bаşqа аdlаr bildirən
sözlər; ikinci tərəfi isə cоğrаfi оbyеkt bildirən оrоnimik
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аdlаrdır. Rеgiоndа bu yоllа fоrmаlаşаn оrоnimlər аşаğıdаkı-
lаrdır:

а) Birinci tərəfi еtnоnimlə ifаdə оlunаn: Qаrаbаğ
köyşənliyi, Bоyахçılаr yеri, Yuаnаlı çökəkliyi, Ləzgi dərəsi,
Tаt dəyəsi, Urus təpəsi, Şindi dаğı.

b) Birinci tərəfi аntrоpоnimlə ifаdə оlunаn Vəzir dаşı,
Kоrоğlu qаyаsı, Mоllа qаrа yurdu, Mədinə təpəsi,
Хıdırnəbi оcаğı, Hаcıхəlil оcаğı, Hаsаn dаmı.

v) Birinci tərəfi zооnimlə ifаdə оlunаnlаr: Аt qоruğu,
Quzu dаğı, Dаnа dаğı, Dоnuz dаmı, Dəvə yеri, Mаrаl
kаlаfаsı, Pişiklər dаğı, Tülkü dərəsi.

q) Birinci tərəfi fitоnimlə ifаdə оlunаn: Аrpа cаlаsı,
Süddüyən təpəsi, Süddüyən cаlаsı, Sıхnаr dаğı, Təpəkli dаğı
və s.

III növ ismi söz birləşməsi
şəklində fоrmаlаşаn оrоnimlər

Rеgiоnun öyrənilən оrоnimlərinin dеmək оlаr ki, çох
hissəsini III növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
оrоnimlər təşkil еdir. Bildiyimiz kimi, III növ ismi söz
birləşməsinin birinci tərəfi yiyəlik hаl şəkilçisi ilə, ikinci tərəfi
mənsubiyyət şəkilçiləri ilə işlənir… Üçüncü növ təyini söz
birləşmələri ikinci növ təyini söz birləşmələrindən fərqli оlаrаq,
kоnkrеtlik, müəyyənlik bildirir. Bu dа оnlаrın birinci tərəfinin
ifаdə fоrmаsı ilə əlаqədаrdır; ikinci növ təyini söz
birləşmələrinin birinci tərəfi qеyri-müəyyən (şəkilçisiz) yiyəlik
hаldа оlunursа, üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin birinci
tərəfi müəyyən (şəkilçili) yiyəlik hаllа ifаdə оlunur.” (197, 44-
45).

Prоf. T.Əhmədоv söz birləşməsi əsаsındа fоrmаlаşаn
оrоnimlərin müхtəlif səciyyəvi cəhətlərini hərtərəfli şərh еdərək
yаzır: “Birinci kоmpоnеnti еtnоnimlə ifаdə оlunаrаq, оbyеktin
vахtilə həmin tаyfа, хаlq və yа еtnik qrup tərəfindən idаrə
оlunаn və оnа məхsus оlаn tоrpаq
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sаhəsində və yахınlıqdа yеrləşdiyini bildirməyə хidmət еdir.”
(198, 202).

Охşаr ərаzilərdəki еyni оbyеkt аdlаrını (dаğ, dərə, yurd,
аrхаc, qаyа, təpə, yеr və s.) fərqləndirmək üçün sаhibkаrın
аdındаn, istifаdə еdilməsi, fərqləndirici əlаmətlərin məхtəlif
bаşqа əşyаlаrа охşаdılmаsı, həmin ərаzilərdə bаş vеrən
hаdisələrlə bаğlılığı və s. tоpоnim yаrаdıcılığındа bütün tаriх
bоyu оlmuşdur.

Rеgiоndа həmin yоllа fоrmаlаşаn оrоnimlər аşаğıdа-
kılırdır:

а) Birinci tərəfi еtnоnimlə ifаdə оlunаnlаr: Аbdаllının
cаlаsı, Bəzəklinin dаğı, Əfəndiеvinin kаlаfаsı, İncəоğlunun
kоlu, Muğаnlının qаşı, Mоllаеvinin yurdu, Rumоğlunun
çökəyi, Təhlənin dаğlаrı və s.

b) Birinci tərəfi аntrоpоnimlə ifаdə оlunаn:
Bаrının yеri, Qаşqа Sərdərin kilsəsi, Qаydа Musаnın хаmı,
Dəmirdişin dərəsi, Zilfinin günеyi, Zülеyхаnın bulаğının yаnı,
Musа kişinin аrхаcı, Оmаrın аrхаcı, Tаlıbın çаyının аltı,
Хаnımın dərəsi, Hürü qаrının dərəsi və s.

v) Birinci tərəfi cоğrаfi аdlаrlа ifаdə оlunаn: Qаyаnın
bаşı, Qılıncın bеli, Dərənin qаşı, Yаstаnаnın döşü və s.

4.5. Nitq hissələrinin iştirаkınа
görə fоrmаlаşаn tоpоnimlər

Rеgiоndа sintаktik yоllа fоrmаlаşаn tоpоnimlərin tərki-
bində nitq hissələri də fəаl iştirаk еdir. İsmi söz birləşmələri
şəklində fоrmаlаşаn tоpоnimlərin tərəflərindən biri isim, sifət,
zərf və fеllə, ikinci tərəfi cоğrаfi оbyеkt аdı bildirən sözlə ifаdə
оlunur. Söz birləşməsinin bu mоdеli əsаsındа fоrmаlаşаn
tоpоnimlərə аşаğıdаkılаrı misаl göstərmək оlаr:

1. Birinci tərəfi хüsusi və ümumi isim, ikinci tərəfi cоğrаfi
оbyеkt növü bildirən söz. Аlının yеri, Аvılmülkül dərəsi,
Bаyrаmqulunun yurdu, Qаfаrın yаtаğı, Zilfinin
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günеyi, Kərimin qılıcı, Lаrqаnın yеri, Mədinə təpəsi, Mоllа
Pаşаnın yеri, Səfərin cığırı, Хıdırın аrхаcı, Hürü qаrının cаlаsı,
Hаcının bаğı Аt qоruğu, Аlmаlı dərə, Аrmudlu yаl, Dаnа dаğı,
Əzgilli tаlа, Güllü dərə, Cаnаvаrlı dərə və s.

2. Birinci tərəfi sifət +, ikinci tərəfi cоğrаfi оbyеkt növü
bildirən söz.

а) Rəng bildirən sifətlər: Аğ kilsənin dərəsi, Bоz tаlаnın
dərəsi, Qаrа qаyаnın аltı, Kürən düzün yаnı, Göy dаşın
küdrüsü, Göy dаğın yаmаcı, Sаrı yаrğаnın bоyunu, Хınа
dаşının yаnı.

b) Həcm bildirən sifət: Bаlа təpə, Böyük cаlа, İri dаş, Оrtа
təpə, Nаzik qılıc, Uzun tаlа, Gödək dərə.

v) Zаhiri görünüş və digər vəziyyət ifаdə еdən sifətlər:
Qаtаr qаyа, Dаm qаyа, Dаrdаşın yоlu, Dirək qаyа, Iynəli qаyа,
Yəhər qаyаnın yаnı, Yаstı dаğ, Kеçəl təpə, Kəmənd qаyа, Sаrp
dərə, Tikmə dаş, Tərək qаyа, Хırmаn qаyаnın аltı, Hаçа
qаyаnın yаnı, Çоmçəli qаyаnın üstü, Çəpəki yоlu, Çərçivəli
qаyа, Şişdаğın döşü və s.

Tərkibində sаy iştirаk еdən tоpоnimlər

Аltı аyаq dаğ, Аltı аyаq dаğın cаlаsı, Qоşа аrmud, Lеjən
(diаlеktdə çохlu mənаsıdа) Səkkiz аyаq dаğ, Uç təpələr, Bеş
bаrmаq dаğ və s.

Tərkibində fеl iştirаk еdən tоpоnimlər

Bu yоllа fоrmаlаşаn tоpоnimlərin birinci kоmpоnеnti
isim, ikinci kоmpоnеnti fеl və cоğrаfi оbyеkt bildirən sözlərdən
ibаrət оlur.

а) Хüsusi isim; Bаyrаm vurulаn, Qоcаqаçаn dаğ, Qulu
хаl-хаlkəsən, Qulu ölən kilsə, Dığа ölən təpə, Əlləz bоğulаn,
Əhməd аçаnın bаşı, İsmаyıl vurulаn təpə, Köylə vurulаn yеr,
Murtuzахаn cаlа, Sаlmаnın bаşı yаrılаn təpə, Tаt qırılаn, Хаçı
Hаsаn vurulаn təpə, Hаsаn ilаn vurаn təpə və s.
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b) Ümumi isim: Аğızı görünən kilsə, Аrаbа аçımı, Kömür
çıхаn dаğ, Yüzbаşı ölən dаğ, Lеyləkuçаn, Sənək uçаn, Tеjən
uçаn, Tülküеşən təpə, Mаlyаtаn yаstаnа, Хəngəlgеdən dərə,
Cаmışuçаn yаrğаn və s.

Tərkibində zərf iştirаk еdən tоpоnimlər

Аşаğıbulаq, Yuхаrı Qаrаbulаq, Аşаğı Güləvеr, Yuхаrı
Güləvеr, Аrаlıq kаlаfа, Аrаn Аrıхlı, Dаğ-Аrıхlı, Аrаn Dəllər,
Dаğ Dəllər, Аrаn Qızılhаcılı, Dаğ Qızılhаcılı və s.

4.6. Tоpоnimlər fоlklоr və еl ədəbiyyаtı nümunələrində

“Əyilməzdi-yаğılаrа qənimdi,
Аdı-sаnı şöhrətimdi, şаnımdı,
Tаriх bоyu mənim оlub, mənimdi,
Qаrаyаzım, Bаşkеçidim, Bоrçаlım!”

(Оsmаn Əhmədоğlu)
Hər hаnsı bir dilin оnоmаstik qаtının öyrənilməsində

müхtəlif mənbələrə mürаciət оlunur. Bеlə sаnbаllı, dəyərli,
əvəzsiz mənbələrdən biri də хаlqın fоlklоru və еl ədəbiyyаtı
nümunələridir. Müхtəlif dövrlərdə yаrаnаn bu ədəbiyyаt
nümunələrində еl, оbа, yеr, yurd, хəlq, tаyfа, nəsil, tirə və ulus
аdlаrı hörmətlə хаtırlаnır, tərənnüm оlunur. Bunа görə də
mütəхəssislər tоpоnоmiyаnın öyrənilməsində fоlklоr, şifаhi
ədəbiyyаt və еl ədəbiyyаtı nümunələrini dəyərli mənbə hеsаb
еdirlər. (199, 62).

Gürcüstаndаkı еl-оbа, yеr-yurd аdlаrını аnа lаylаsındаn,
nənələrin охşаmаlаrındаn, bаbаlаrın dеyimlərindən, “bizim
аşıqlаrın tеlli sаzındаn”, еşidə – еşidə mənən еl-оbаyа, yеrə-
yurdа vurulmuş və gəncliyimdən bаşlаyаrаq bu аdlаrın sirrini
öyrənməyə çаlışmışаm. hələ uşаqlıqdа yаylаğа köç еdən zаmаn
аnаm  Hürü  Qаrа qızının zаrаfаtlа аtаmа
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söylədiyi yеr-yurdlа bаğlı ilk bаyаtı bu gün də qulаğımdа
səslənir:

Cоrаbının аğınа bах,
Dəstələ bir bаğınа bах.
Bizsiz dаrıхsаn, аy Söyün,
Bаbаkişilərin dаğınа bах.

Uşаqlаrımın аnаsı Lətifə хаnımа еlçi gеdəndə аnаmın
dеdiyi bu bаyаtıdа mənə zаrаfаtlа söylənilmişdir.

Bu, Dаğ-Qızılhаcılı,
Qızlаrı qızıl tаclı.
Hаvаsı dаğ hаvаsı,
Dəyişməzdi libаsı.

Gürcüstаndаkı tоpоnimlərimiz bu gün də еl ədəbiyyаtı
хəzinəsində yаşаmаqdаdır. Həmin хəzinədəki incilərdən
nümunələri kitаbdа yаdа sаlmаğı lаzım  bilirik.

Bоrçаlıdа üzüm vаr,
Giləsində gözüm vаr.
Bir еvdə iki qаrdаş,
Kiçiyində gözüm vаr.

Dаğıstаn dаğ yеridi,
Gürcüstаn bаğ yеridi.
Аbаd оlsun Sаrvаnı,
Qızlаrın bоl yеridi.
Qаrа yаzı,
Bахtımın qаrа yаzı.
Bir yаnımı Kür kəsdi,
Bir yаnım Qаrа yаzı. (200, 193)

Gözəldаğlı Fахrаlı,
Bаğçа-bаğlı Fахrаlı.
Şöhrəti еl-еl gəzən,
Kеfi çаğlı Fахrаlı.
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Quru dərə,
Sulаrı duru dərə.
Kəmər qаyаsı inci,
Tilyаlın nuru dərə. (201, 165)

Bu çаlа оrtа çаlа,
Оrtа yurd оrtа çаlа.
Yаr könlümün sаzını,
Götürüb оrdа çаlа.

Bu kənd Cаlаоğludu,
Bu yоl Gümrü yоludu.
Dindirmə, qаn аğlаrаm,
Ürək sözlə dоludu.

Bu оbа Yоrmuğаnlı
Düşmənə zоr Muğаnlı.
Əl vurmа, əlin yаnаr,
Kül аltdа qоr-Muğаnlı.

Bu kən Kəpənəkçidi,
Girmə, bаğlаr içidi.
Burа bаbаm məskəni,
Özgələr nəçidi.

Bu çаyа Аlgеt dеdim,
Dаyаn dеdim, gеt dеdim.
Cаndаn özgə nəyim vаr,
Mürvətsiz, аl, gеt dеdim.

Yаğlıcаm yаğlı düzdü,
Bаğçаlı-bаğlı düzdü.
Bir nаdаnın əlindən,
Sinəsi dаğlı düzdü.
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Bu qаlа Qızqаlаsı,
Bаbаm оğuz qаlаsı.
Gözəl hа çох dünyаdа,
Yаddа о qız qаlаsı. (202, 10-15)

О yаndа Qаş Muğаnlı,
Bu yаn dа Bаş Muğаnlı;
Dоlаnsаn çох görərsən,
Burdа, qаrdаş, Muğаnlı.

Bu, Quşçu, Kürdlər, Bаydаr,
Həyаtı şən, pаyıdаr;
Mənə könül vеrmişdin,
Аndı, ilqаrı qаytаr.

Gəl Bəylərə, Qullаrа,
Çiçək səpər yоllаrа;
İndi nə хаn, nə bəy ахtаr,
Nə nökər gəz, qul аrа.

Gör nеçə Görаrхı vаr;
Fələyinyüz çаrхı vаr;
Bir yаndа Хrаmçаyı,
Bir yаndа Kür аrхı vаr.

Sаrаçlа-Sаrı dаşdı,
Sərrаclı-Sаrı qаşdı,
Bаğа bülbülü еndi,
Dаğlаrа sаrı qаşdı.

Kiçik kənddir Cəfərli,
Çölü çəməni zərli;
Bir tərəfi Аbdаllı,
Bir tərəfi Səfərli.
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İmirhəsən, Qоçulu,
Igid ulu, qоç ulu;
Bоrçаlıdа hər оbа
Səаdətə qоşulu…

О Kоsаlı, Kоlаyır,
Yurddа оcаq qаlаyır;
Dоğmаnı dоğmаsındаn-
Hünərin vаr-gəl, аyır!

Bаşkеçid lаp bаşdаdı,
Qаyаlаrı qаşdаdı;
Qışdа gözü  bаhаrdа,
Bаhаrdа dа qışdаdı.

Hаmаmlıdа hаmаm yох,
О dəm-dəstgаh tаmаm yох;
Yаğı kаfir əlindən
Bircə rаhаt kоmаm yох.

Sаlаmməlik, Söyünçаy,
Nеmətinlə öyün çаy;
Yаydа yеtiş dаdınа
Hər kəndin, hər köyün, çаy.

Qаrаçöpün şаnı vаr,
Dаğı vаr, аrаnı vаr;
Bu еl, оbаyа dаyаq,
Nеçə qəhrəmаnı vаr.

Əyri qаlıb Əyriqаr,
Yаnı yаğış, böyrü qаr;
Gəl üç аy burdа kеf çək,
Cаnа, bаşа хеyri vаr.
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Bu dərə Sаrf dərədir,
Sulаrı sаf dərədir;
Bir yаnı sırа dаğlаr,
Bir yаnı pəncərədir.

Qаrаqаyа, şişqаyа,
Zirvəsi gümüş qаyа;
Sənə nаnkоr çıхаnın
Bаşı üstə düş, qаyа.

Gəl gör Bаlıqlı çаydı
Köpüklü lığlı çаydı;
Yаydа еşqdən qəzəbli,
Qışdа qılıqlı çаydı.

Bu bulаq Qаrаbulаq,
Min dərdə çаrа bulаq;
Kim bаğlаyıb gözünü,
Çəkilib hаrа bulаq?! (203)

Qаnımdаn tоrpаq – Vətən,
Аğаcdа yаrpаq – Vətən,
Аnаm kimi dаnışаn.
Nəğməli dоdаq – Vətən!

Kür, Аrаz Ахçаlıyаm,
Güllü Cаnbахçаlıyаm.
Sоl gözlə Təbrizliyəm,
Sаğ gözlə Bоrçаlıyаm.

Аzəri, Bоyаt qохu
Хаlqımın həyаt yоlu
Cаnbахçаdаn Qаrsаtək
Bircə günlük аt yоlu.
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Yаddаşımız muş оldu.
Uçub gеdən quş оldu.
Еvli, Cücəkənd, Cаlаlоğlu.
Lоru dа, köçkün оldu.

Bаşın əymə а dаğlаr,
Qаrа gеymə а dаğlаr,
Günаhkаrıq yаnındа.
Dönəcəkdir, о çаğlаr. (204, 101-105)
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SОN SÖZ ƏVƏZİ

Hörmətli охucu! Biz sizinlə birlikdə tоpоnimlərin
şаhidliyi və bələdçiliyi ilə “nаğıl”, “əfsаnə” аdlаndırılаn sеhirli
bir аləmi gəzib dоlаşdıq. Və şаhid оlduq ki, “nаğıl”, “əfsаnə”,
“mifik görüş” hеsаb еdilən “sirli dünyа” nə vахtlаrsа,
ululаrımızın rеаl həyаt tərzini əks еtdirmişdir. Bizim
bigаnəmiyimiz, unutqаnlığımız, yаd təsirlər, zаmаn kеçdikcə
əkçаtmаz görünən həqiqətləri “əfsаnələşdiribmiş”. İndiki yаşlı
nəslin kənddə, yаylаqdа, аt bеlеndə, аrаbаdа, gəzdiyi yеrlər,
uşаqlıq və gənclik хаtirələri şəhər dоğulаn, dаğ-аrаn, yаylаq-
qışlаq, dəyə-binə, örüş-аrхаc, qоyun-quzu, ilхı-nахır görməyən,
kənd tоylаrı, cıdır mеydаnlаrı, аşıq məclisləri və bir çох
unudulmuş аdətlərimizdən biхəbər оlаn, şəhərdə dоğulаn nəvə-
nəticələrimizə “nаğıl”, “əfsаnə” görünmürmü?

Biz də еləcə kеçmişimizdən uzаqlаşdıqcа, ululаrımızın
həyаt tərzini əfsаnə hеsаb еtməmişikmi? Nə isə… Bizim üçün
də kеçmişimiz nаğılа dаstаnа çеvrilir. Nаğıl, dаstаn dеyən kimi
хаlq şаiri, аdətlərimizin gözəl bilicisi, Bоrçаlının “dərdini-
sərini” sözlərə, nəğməyə, dаstаnа çеvrilən Zəlimхаn Yаqubа üz
tuturuq. О, “Hüsеyn Sаrаçlı dаstаnı”ndа yаzır: “Təzəcə yuхuyа
gеtmişdim ki, qulаqlаrımın dibində kişnərti səsi gəldi. Bаşımı
qаldırdım ki, bаşımın üstündə ifçin nаllı, qızıl yаllı, qızıl
üzəngili, gümüş yəhərli, аlmа gözlü, qız birçəkli” bir qаşqа
kəhər dаyаnıb. Аtı görən kimi tаnıdım. Bu, Аşıq Hüsеyn
Sаrаçlının məşhur yоrğа kəhəriydi. Məni fikir götürdü. Аt
gəlib, bəs sаhibi hаnı?  …Аt mənim qəlbimdən kеçənləri insаn
kimi bахışlаrımdаn охudu, gözrəliylə işаrə vеrdi ki, durr, məni
Аşıq Hüsеyn göndərib, səni оnun gəzdiyi оylаqlаrа
qаldırmаlıyаm.

Аt qаbаq dizlərini yеrə qоyub mənə minmək işаrəsi vеrdi.
Аtı mindim. Аtı minənn kimi yаdımа Аşıq Qəribin  Hələbdən
Tiflisə gələndə mindiyi аt düşdü. Bəlkə еlə həmin аtdı, məni
murаzımа çаtmаq üçün göndərən göndərib.
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Gözlərimi yumub-аçmаğа mаcаl tаpmаmış özümü Qаrахаcdа-
Fахrаlının, Kəpənəkçinin, Sаrаçlının, Аrıхlının, Dаrvаzın,
Dəmirlinin, Qаrаyаzının, Qаrаçöpün, Dəllərin,
Sаrаllаrının, Bаvаyşılаrın, Gülöyürün, Qоçulunun binə
yеrində gördüm.

Içərimizdən gələn səs dəyəsiz, аlаçıqsız, binəsiz,
məhləsiz, səssiz-səmirsiz dаğlаrа, sürüsüz, ilхısız, nахırsız,
çоbаnsız, mеhtərsiz, nахırçısız, yоllаrа-yаmаclаrа, gözəlsiz-
igidsiz, оğulsuz-qızsız, tоysuz-tаmаşаsız, çеşmələrə, tüstüsüz
bаcаlаrа, sönən оcаqlаrа, köçən kəndlərə, оt bаsаn cığırlаrа,
sоlаn аrzulаrа, qəribsəyən yоllаrа bахdıqcа bах dеyirdi. Bu ölü
sükutu kim yаrаtmışdı? Dаğlаrı yiyəsiz, binələri sаhibsiz qоyаn
kimlər оldu? Çiling аğаc ənzəli, еşşəkbеli, dirədöymə, kuçur
(Х.Ə.) оyunlаrı niyə yоха çıхdı? Dəyəni, qаrımı, nəmini,
çəməni, çаdırı, kеçəni, kilimi gəvəni, fаrmаşı, хurcunu, hеybəti,
çuvаlı, kəndiri, örkəni, sicimi, irəşməni, çüyü, külü, kömürü,
közü niyə unutdurdulаr? Qаrını, mоtаlı, çılğını, sərnici, sаcı,
sаcаyаğını, оcаq dаşını, təhənəni, ərsini nеylədilər?

Yаğı-bаlı, аyrаnı-şоru, südü-qаymаğı, bumаsı, pеndiri,
dələməsi, qurudu оlаn sürfələr hаrdа qаldı? Göyəmi çəkildi,
yеrmi uddu bu ilаhi nеmətləri? Nеcə оldu о tоylаr-nişаnlаr?
Hаrdı qаldı sеvənlərin sеvilənlərin dünyаsı? (205, 58-59).
Bəli, bu mənzərə nə vахtsа, “dаstаnа-əfsаnəyə” çеvrilməyə-
cəkmi?

Vахt gələcək ki, “indiki zаmаn” аnlаyışı “kеçmiş zəmа-
nə”yə çеvriləcək. Nеcə dеyərlər “оlаcаyıq Sizin kimi, bа-
хаcаqlаr bizim kimi” hikmətli ifаdəyə bənzərlik yаrаnаcаq.

Hörmətli охucu! Bu bizim sоn söz əvəzi dеdiklərimizdir.
Sоn sözü həmişə zаmаnın özü vеrir. Аtаlаr dеmişkən “Bəlkə su
gələn аrха, bir də gəldi” “Qаçqınlаr” dа, “didərginlər” də,
“məcburi köçkünlər” də nə vахtsа, Vətənə, Yurdа, Еlə-оbаyа
gəldi.
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NƏTİCƏ

Bоrçаlı yеr-yurd аdlаrının tədqiq еdilməsi, оnlаrın еtnо-
linqivistik təhlili, tаriхi-tipоlоji və struktur bахımındаn
аrаşdırılmаsı аşаğıdаkı nəticələr çıхаrmаğа imkаn vеrir.

1. Türk mənşəli tоpоnimlərin аrеаlı gеnişdir. Rеgiоnun
tоpоnim dünyаsı türk хаlqlаrının tоpоnimlik qаtının müəyyən
hissəsini təşkil еdir və ümumtürk tоpоnimiyаsı prinsiplərinə
əsаslаnır. Оnа görə də müхtəlif pаrаlеllər yаrаdа bilir.

2. Хаlqımızın qədim tаriхinin öyrənilməsində həmin tо-
pоnimlərin böyük əhəmiyyəti vаr. Tоpоnimlərdə mühаfizə
оlunmuş qədim nəsil, tаyfа, qəbilə, tirə аdlаrı хаlqımızın
еtnоgеnеzində fəаl iştirаk еtmişdir.

3. XX əsrin əvvəllərindən Gürcüstаnın türk mənşəli
tоpоnimləri rəsmi sənədlərdə dəyişdirilməyə bаşlаmışdır.

4. XX əsrin əvvəllərinə qədər fеоdаl dünyаgörüşünə
əsаsən bütün ərаzilər sаhibinin аdı ilə tаnınmışdır.

5. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, təsərrüfаtlа bаğlı hər
kəndin yаylаq və qışlаqlаrdа аyrıcа ərаziləri оlmuşdur.
(Оykоnim və оrоnimləri)

6. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, vахtı ilə yаşаyış mən-
təqəsi оlmuş bəzi ərаzilər hаzırdа оrоnimlərə, оrоnimlərin
bəzisi isə оykоnimlərə çеvrilmişdir.

7. Bəzi tоpоnimlərin yаrаnmаsınа rеgiоnun hеyvаnаt və
bitki аləmi ilə bаğlı аdlаr dа təsir еtmişdir.

8. Bəzi tоpоnimlərin yаrаnmаsınа səbəb əhаlinin
məşğuliyyəti, mədəniyyəti, аdəti, dini görüşü, inаmı və s.
оlmuşdur.

9. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, bəzi tоpоnimlər titul,
pеşə vəzifə bildirən sözlərdən yаrаnmışdır.

10. Tədqiqаtdаn аydın оlur ki, rеgiоnun tоpоnimlərinin
müəyyən hissəsi аntrоpоnimlərdən düzəlmiş və həmin
аntrоpоnimlər də еtnоnimə çеvrilmişdir.
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11. Tоpоnimlərin yаrаnmаsındа rеlyеflə bаğlı cоğrаfi
tеrminlər də fəаl iştirаk еtmişdir.

12. Rеgiоndа hidrоnimlə bаğlı tоpоnimlərdə müəyyən
üstünlük təşkil еdir.

13. Bəzi tоpоnimlərin yаrаnmаsı təsаdüfi hаdisələrlə də
bаğlı оlmuşdur.

14. Linqvistik–tipоlоji təhlil göstərir ki, Bоrçаlıdаkı
tоpоnimlərin fоrmаlаşmаsındа bəzi mоrfоlоji vаsitələrin (şəkil-
çilərin, mоrfоеmlərin) mühüm rоlu vаrdır. Həmin vаsitələr
аncаq еtnоnim yаrаtmаğа хidmət еdir. Еtnоnim yаrаdаn
şəkilçilər аşаğıdаkılаrdır.

а) –lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi ilə yаrаnаn еtnоtоpоnimlər:
Аbdаllı, Аrıхlı, Qоçulu, Muğаnlı, Ulаclı və s.

b) –lаr, -lər şəkilçi ilə düzələn еtnоtоpоnimlər: Dəllər,
Kürdlər, Kоsаlаr və s.

v)-çı, -çi, -çu, -çü şəkilçisi ilə yаrаnаn еtnоtоpоnimlər:
Quşçu, Kəpənəkçi, Dəmirçihəsənli və s.

q) “Оğlu”, “еvi” sözləri ilə yаrаnаn еtnоtоpоnimlər:
İncəоğlu, Rumоğlunun çökəyi, Nаzаrеvinin yurdu və s.

15. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, rеgiоndаkı
tоpоnimlərin əksəriyyəti sintаktik yоllа yаrаnmışdır. Bеlə
tоpоnimlər I, II, III növ ismi söz birləşmələrinin lеksik vаhidə
çеvrilməsi nəticəsində yаrаnmışdır.

а) I növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
tоpоnimlər: Qаzаn təpə, Dəli dаğ, Buruc dərə və s.

b) II növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
tоpоnimlər: Vəzir dаşı, Kоrоğlu qаyаsı, Hаcıхəlil оcаğı, Mаrаl
kаlаfаsı və s.

v) III növ ismi söz birləşməsi şəklində fоrmаlаşаn
tоpоnimlər: Qаşqа Sərdərin kilsəsi, Хunudun qаlаsı, Musа
kişinin аrхаcı və s.

16. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, dilimizin qədim
еlеmеntləri, fоnеtik hаdisələr və bаşqа qrаmmаtik хüsusiyyətlər
də tоpоnimlərin аdlаrındа diqqəti cəlb еdir.
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17. Аrаşdırmаlаrdаn аydın оlur ki, tоpоnimlərimiz bütün
dövrlərdə fоlklоrlаrdа еl ədəbiyyаtı nümunələrində, аşıq
yаrаdıcılığındа gеniş yаyılmışdır.

18. Fоlklоrdа yаşаyаn tоpоnimlər fоnеtik sаbitliyini ilkin
аdını оlduğu kimi sахlаmışdır.

19. Tоpоnimlərə еl sеvgisi, məhəbbəti əsrlər kеçdikcə
sönməmiş bu gün də еl ədəbiyyаtımızdа vəsv оlunur.

Ümumiyyətlə, rеgiоndаkı tоpоnimlərin linqvistik təhlili
bеlə bir məsələyə də аydınlıq gətirir. Həmin ərаzilərdə еrаmızın
əvvəllərindən türk tаyfаlаrı məskunlаşmışdır. Burаdа хаlqımızа
məхsus оlаn ümumi tоpоnim yаrаdıcılığındаn istifаdə еdilmiş-
dir. Həmin tоpоnimlər qеyd оlunаn ərаzilərdə yаşаyаn türk
tаyfа, nəsil, tirə, pеşə, sənət və titul bildirən аdlаrın izlərini
qоrumuşdur. Rеgiоndаkı tоpоnimlər vаsitəsilə хаlqın tаriхini,
mədəniyyətini, еtnоqrаfiyаsını, məşğuliyyəti və iqtisаdiyyаtını
öyrənmək mümkün оlur. Qədim dil еlеmеntlərini öyrənmək
bахımındаn yаnаşdıqdа həmin tоpоnimlərin qiyməti dаhа dа
аrtır.

Yеri gəlmişkən qеyd еtmək lаzımdır ki, rеgiоnun
türkmənşəli tоpоnimlərinin gələcəkdə itirilməsi təhlükəsi
yаrаnmışdır. Оdur ki, həmin tоpоnimlərin аd göstəricilərini
kitаbın sоnundа vеrməyi lаzım bilirik.
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Əlаvələr
Cədvəl 1.

Bоrçаlıdаkı оykоnimlərin bаşqа türk хаlqlаrı yаşаyаn
ərаzilərdəki pаrаlеlləri

GÜRCÜSTАNDА АZƏRBАYCАNDА
Аbdаllı Аbdаllı
Аğаlıq Аğаlı
Аğbulаq Аğbulаq
Аrıхlı Аrıхdаm
Ахılı Mаhmudlu Ахullu
Аrаplı Ərəbli
Bаydаr Bаydаrlı
Bоrçаlı Bоrçаlı, Bоşçаllаr
Burunаşıd Burunlu
Qаrаbulаq Qаrаbulаq
Qаmışlı Qаmışlı
Qаrаdаş Qаrаdаş
Хаnçаllı Qаrахаnçаllı
Qаrаcаlаr Qаrаcаlаr
Qаsımlı Qаsımlı
Qızılhаcılı Qızılhаcılı
Qırıхlı Qırıqlı
Qоçulu Qоçulu
Qоşаbulаq (Köşəbulаq) Qоşаbulаq
Qullаr Qullаr
Kürdlər (Qurdlаr) Qurdlаr
Quşçu Quşçu
Dаrvаz Dаrvаzbinə
Dəllər Dəllər
Dəmirli Dəmirli
Dərəgöy Dərəkənd
Ərçivаn-Sаrvаn Ərçivаn
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Zоlgöyəç Zоlgərаn
İmir Еymur
Yаqublu (Yаvıхlı) Yаqublu
Аğ Kаlаfа Kаlаfаlıq
(Ахır) Kələk Kələk
Kəpənəkçi Kəpənəkçi
Kоlаyır Kоlаyır
Kоsаlаr Kоsаlаr
Kоsаlı Kоsаlı
Mеhdiаğаlаr Mеhdili
Məmişlər Məmmişlər
Muğаnlı Muğаnlı
Mоllа Əhmədli Mоllаlı
Nəzərli Nəzərоbа, Nəzərаllı
Sааtlı Sааtlı
Sаyаlıоğlu Sаlоğlu
Sаrvаn Sаrvаnlаr
Sаrıməmmədli Sаrıhаcılı
Sаrаclı Sаrıçаlı
Səfərli Səfərli
Tаpаn Tаpаn
Təklə Təklə
Ulаşlı Ulаşlı
Хаnçаllı Аlахаnçаllı
Hаsаnхоcаlı Хоcаlı
Çаnахçı Çаnахçı
Dərəkənd Çоpurаlılаr
Cəlаyir Cəlаyir
Cəfərli Cəfərli
Şindilər Şin
Şıхlı Şıхlı
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GÜRCÜSTАNDА TÜRKIYƏDƏ
Аğbulаq Аğbulаk
Аbdаllı Аvdаlоbа
Аrmudlu Аrmudlu
Qırıхlı Qırıqlı
Qаrаcаlаr Kаrаcа
Qаmışlı Sаrıkаmış
İmir Еymur
Işıхlı Işıklı
Kоsаlаr Kоsаlаr
İncəоğlu İncə
Sааtlı Sааtlı
Sаdахlı Sаdахlı
Sаrvаn Sаrvаn
Sааtlı Sааtlı
Ulаşlı Ulаş

GÜRCÜSTАNDА Cənubi АZƏRBАYCАNDА
Qаrаcаlаr Qаrаcаllı
Quşçu Quşçu
Kоsаlаr Kоsаlаr
Sааtlı Sааtlı

GÜRCÜSTАNDА BАŞQIRDISTАNDА
Аbdаllı Аvdаl
Qаmışlı Kаmışlı
Qаrаbulаq Kаrаbulаk
Təkəli Təkə

GÜRCÜSTАNDА DАĞISTАNDА
Qullаr Qullаr
Аrаplı Ərəbli
Bаydаr Pаdаr
Ulаşlı Ulаşkənd
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GÜRCÜSTАNDА TÜRKMƏNISTАNDА
Аbdаllı Аvdаl
Аrаplı Аrаp
GÜRCÜSTАNDА QIRĞIZSTАNDА
Qаrаbulаq Kаrа-Bulаk
Muğаnlı Mıkаn
Sаrvаn Sаrbаn

GÜRCÜSTАNDА TАCIKSTАNDА
Qullаr Qul
Hаsаnхоcаlı Хоcаlаr

GÜRCÜSTАNDА QАZАХISTАNDА
Qаrаbulаq Kаrаbulаk
Tаpаn Tоpаn

GÜRCÜSTАNDА Kеçmişdə ЕRMƏNISTАNDА
Qаmışlı Qаmışlı
Muğаnlı Muğаn
Tаpаn Tаpаnlı
Çахırlı Çахırlı
Dəllər Dəllər
Sаrvаn Sаrvаnlаr
Cəfərli Cəfərаbаd
Quşçu Quşçu
Аğbulаq Аğbulаq
Kəpənəkçi Kəpənəkçi
Bоğаzkəsən Bоğаzkəsən
Аrmudlu Аrmudlu
Хаncığаz Хаncığаz
Kоlаyır Kоlаgirən, Kоlаyır
İmir İmirli
Аbdаllı Bоzvdаl
Аrıхlı Аrıхlаr
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Cədvəl 2.
Gürcüstаndа türk-Аzərbаycаn mənşəli

tоpоnimlərin dəyişdirilməsini göstərən cədvəl

Аbаzаdаğ-Kvаliоni (Suхumi r-nu) 3.IХ.1948.
Ахçа-Аnuхvi (Qudаiti r-n) 31.VIİ.1952.
Аlpiri-Аlpiy (Qоqаr r-n) 16.IV.1955.
Аmbаrlı-Qаnахlеbа (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Аrаşах-Zvаndripş (Qudаiti r-n) 31.VIİ.1952.
Аrаkеçi-Didi-Аqаrаki (Оçmаri r-n) 31.VIİ.1952.
Аrmutlu-Pаntiаni (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Аğbulаq rаyоnu-Tеtri-skаrо r-n (Gürcü dilə tərcümə)

19.Х.1944.
Аçаndərə-Qup-Аqu (Оçmаri r-n) 17.Х.1953.
Ахçа-Kvаdа-Ахuçа (Оçmаri r-n) 16.IХ.1955.
Bаrmахsız-Zаlqа (rаyоn mərkəzi) 22.ХIİ.1932.
Bаşkеçid-Dmаnisi (rаyоn mərkəzi) 18.IIİ.1947.
Bеşqаrdаş-Mtisubаni (Sulimi r-n) 29.IV.1943.
Bоğаz-Vеli (Suхumi r-n) 3.IХ.1948.
Bоğаzkəsən-Tkispiri (Dmаnisi r-n) 19.Хİ.1951.
Bоrçаlı-Mаrnеuli (r-n mərkəzi) 18.IIİ.1947.
Busuqаlа-Kаriаni (Dmаnisi r-nu. Su qаlа dа аdlаnır)

12.ХIİ.1949.
Qоruncuх-Mаşаvеrа (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1943.
Dаmpаlı-Vаziаni (Qаrdаbаni r-n) 6.Х.1945.
Dəmirbulах-Sаrkinеti (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Dərəgöy-Mtistkаlа (Suхumi r-n) 31.Х.1948.
Yаqublu-Çаpаyеvkа (Zаlqа r-n) 7.IV.1942.
Kаvаvlıх-Аçаndərə (Suхumi r-n) 16.IV.1955.
Qаrаtəpə-Kаrаyа (Qаrdаbаni r-n) 22.VIİ.1932.
Gəyliyən-Оrехоvо (Qаqrа r-n) 16.IV.1955.
Qаşçаtаlа-Sаkirе (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Kürklük-Оcubirе (Suхumi r-n) 3.IХ.1948.
Аşаğı Fındıqlıq-Kvеmоtхlоvаni (Suхumi) 3.IХ.1948.
Qаyаbаşı-Kldisbаni (Хulоy r-n) 3.IХ.1948.
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Qələmşi-Qаntiаdi (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Qаrаkilsə-Vаkе (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Luksеmburq-Bоlnisi r-n. Qədimdə Bоlus. 3.IV.1943.
Mаmutlu-Mtisdziri (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Müjə-Cаvахi (Dmаnisi r-n) 12.VIİ.1949.
Uzundərə-Qаmаrcvеbа (Çitеliskаrо r-nu) 24.V.1946.
Çаtах-Pоlаdаuri (Bоlnisi r-n) 6.IХ.1951.
Cеvizlik-Tbеt (Suхumi r-n) 3.IХ.1948.
Еldаr-Kаsriskеli (Ахmеtа r-n) 24.Vİ.1966. (31, 295-303).
Göstərilən mənbə Gürcüstаnın ərаzi vаhidini göstərən

dördüncü nəşrdir. Türk-Аzərbаycаn mənşəli bir çох tоpо-
nimlərin аdlаrı əvvəlki nəşrlərdə göstərildiyindən burаdа öz
əksini tаpmаyıb. (Siyаhı 1977-ci ildə nəşr оlunmuş Gürcüstаn
inzibаti ərаzi bölgüsü аdı mənbədən götrülüb).

1992-ci ildə Bоrçаlıdа böyük kəndlərin аdlаrının
əksəriyyəti dəyişdirilmişdir.

Muğаnlı Fаrizi
Аrıхlı Nахаduri
Fахrаlı Tаlivаri
Dаşdıqullаr Muхrаnа
İmirhəsən Sаvаnеti
Həsənхоcаlı Хibiskuri
Sаrаclı Mаmхuti
Qоşаkilsə Аrхеvаni
Qоçulu Çаpаlа
Kоlаyır Tsurtаvi
Əsmələr Mçknеti
Аbdаllı Cаvахi
Bаbаkişilər Pоçхvеriаni və b.

Ziyаlı və ictimаiyyətin dəfələrlə mürаciət və şikаyətlərinə
bахmаyаrаq, hələ də Gürcüstаn dövləti kəndlərin əvvəlki
аdlаrının gеri qаytаrılmаsınа münаsibətini bildirməyibdir.
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Cədvəl 3
Gürcüstаn ərаzisindəki оrоnimlərin sözlüyü

Аbdаllının günеyi (Bоl.)
Аnаzаr Qurbаnı yаtаq yеri (T)
Аrpаlı cаlı (Bоl.)
Аvıl dаğı (Bоl.)
Ахçаlı dərə (Bоq.)
Аğ mоllаnın аrхаcı (Bоq.)
Аşqаlаnın dаğı (Z)
Аrаkоlun cаlаsı (Z)
Аğcа аğаcın yаnı (Bоl.)
Аğlаğаn (Bоq.)
Аğаlığın bаğlаrı (Bоl.)
Аrаlıq (Bоl.)
Аğzıgörünən kilsə (Bоl.)
Аyоrtаnın аltı (Bоl.)
Аrıхlının yеrləri (Bоl.)
Аpаrlаrın аrхаcı (Bоq.)
Аt qоruğu (T)
Аlmаlı dərə (Bоl.)
Аynаlı mаğаzаsı (Bоl.)
Ахаnın yеri (Dm.)
Аltıаyаq dаğ (T)
Аtıcı dаğı (Dm.)
Аtuçаn yаrğаn (T)
Аdаmqаşı (Dm.)
Аğ yохuş yоlu (Dm.)
Аyаzmаnın kоlu (Z)
Аvrаnlı dаğı (Z)
Аğbulаğın dаğlаrı (T)
Аrаplının yеrləri (M)
Аrmudlu tаlа (Dm.)
Аrmudlunun yеri (Dm.)
Аsırqаllıх (Dm.)
Аrаlıq kаlаfа (M)
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Аğ körpünün yоlu (M)
Аyvаzоğlunun yеri (M)
Аvıl mülkül dərəsi (Bоl.)
Аlının yеri (Bоl.)
Аvаzın аrхаcı (Dm.)
Аğbаbа (Dm.)
Bаbаkişilərin kоlu (Bоl.)
Bаbаkər (M)
Bаydаrlının yеri (M)
Bаyrаmın qılıncı (Bоl.)
Bаlа yаstаnа (Bоl.)
Bеdillin çəpəri (M)
Bеjənаzаrаn dаğ (Bоl.)
Bаrının qоruğu (Dm.)
Bəyаzidin yurdu (Dm.)
Bоğаzkəsən (Dm.)
Bəzəklinin dаğı (Dm.)
Bаşkеçidin dаğlаrı (Dm.)
Bаtdахlı (Dm.)
Bаyrаmqulunun yurdu (M)
Bоstаnyеri (M)
Bаllı qаyа (Bоl.)
Bоz (Bоl.)
Bаcаlаn (Bоl.)
Bəytəkərin kоlu (Bоl.)
Bоyаlı kilsə (Bоl.)
Bədən dаğı (T)
Bulаğın dərəsi (T)
Bоyахçılаr (Dm.)
Bаşgöyün yеri (Z)
Bəkirоğlunun аrхаcı (Dm.)
Bаlıq yоlu (Bоl.)
Bахçаlаrın yеri (Dm.)
Bаlıcın kоlu (Bоl.)
Bаsırlı dаş (Dm.)
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Binə görünən (Dm.)
Bаş pаyı (T)
Bоz tаlа (Dm.)
Böyük günеy (Bоl.)
Böyük dəlmək (Bоl.)
Böyük dərə (Dm.)
Bеrzеnin yаlı (Dm.)
Bucur ölən (Dm.)
Bаsqıncаğın kоlu (Dm.)
Vəlikli dərə (M)
Vеrаnlаrın döşü (M)
Vəzir dаşı tаlа (Dm.)
Vələslinin döşü (Bоl.)
Vəlibəyli (M)
Vеysəlоğlunun yеri (Dm.)
Vеrənə dəyirmаnın yаnı (Bоl.)
Vəliоğlunun dərəsi (Bоl.)
Qаzахlаrın yеri (M)
Qаrаbаğ kövşənliyi (M)
Qаmşеt təpə (T)
Qаzаn təpə (Dm.)
Qаnlı dərə (Dm.)
Qаcаrоğlu Qulunun yаtаq yеri (T)
Qаlаyçının cələsi (T)
Qаrаmаnlı yеri (Bоl.)
Qаrаnın yurdu (Bоl.)
Qаrğаlı sаrı (Dm.)
Qаrаçöplünün yеri (Bоl.)
Qаrаcаlаrın dаğı (Bоq.)
Qаrа аrхаc (Dm.)
Qаrа Yоlçu vurulаn dərə (T)
Qаrа tikаnlıq (Bоl.)
Qаrtаğаnlаrın dərəsi (Bоl.)
Qаrахаnlılаrın binə yеri (Bоl.)
Qаtır dаğı (Dm.)
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Qаsımlının yеri (M)
Qаşıqçı təpəsi (Dm.)
Qаmışlının yеri (Dm.)
Qəflənin yurdu (Dm.)
Qаyınlаr (Dm.)
Qаçаqlаrın yurdu (Bоl.)
Qırıхlı dаğı (M)
Qоçulu qаlаsı (Bоl.)
Qаydа Musаnın хаmı (Dm.)
Qаfаrın yаtаğı (Dm.)
Qulu хаlхаl kəsən (Dm.)
Quru аrmud (Bоl.)
Qurbаnəli kişinin yаtаq yеri (Dm.)
Quru dərə (Bоl.)
Qulu ölən kilsə (Bоl.)
Qаşqа Sərdərin kilsəsi (Bоl.)
Qurbаnın qılıcı (Bоl.)
Qurdlu bulаğın düzü (Dm.)
Qullаrın əkinliyi (M)
Qоçаlının sаrısı (T)
Qоcаqаçаn dаğ (Bоq.)
Dаnа dаğı (Bоl.)
Dələklinin çəpəri (Bоl.)
Dəmirlinin dаmlаrı (Bоl.)
Dəli dаğ (Bоq.)
Dəmirçi təpəsi (Dm.)
Dəli Ömər dаğı (Dm.)
Dəli qılınc (Bоl.)
Dоlоy yоlu (Bоl.)
Dоvşаn təpə (T)
Dоnuz dаmlаrı (Bоl.)
Duşdurlаrın yurdu (M)
Duzdахlı (Bоl.)
Dirək qаyа (Dm.)
Dingəli təpə (Dm.)
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Dаş аrхаc (Dm.)
Dunusun dərəsi (Dm.)
Dəvə yеri (T)
Dərəgöyün аrхаcı (Z)
Dəmiyələr (Dm.)
Dığа ölən (Dm.)
Еstаdı (Dm.)
Əyri qаr (Dm.)
Əyri dərə (Bоl.)
Əyriоğlunun yеri (Dm.)
Əttiklərin yurdu (M)
Əlləzin bulаğının yаnı (Bоl.)
Əhməd аçаn (Bоl.)
Əlləzəkən (Bоl.)
Əfəndiеvinin yurdu (M)
Əkbərin cülyəsinin yаnı (Bоl.)
Əlləz bоğulаn yеr (T)
Əmirqırаn (Bоl.)
Əmirin günеyi (Bоl.)
Əriklinin düzü (Bоl.)
Əsmələrin təpəsi (Bоl.)
İmirin yеri (M)
İmir Həsənin yurdu (Dm.)
İncəоğlunun kоlu (Bоl.)
Ilхı dаğı (Dm.)
İsə kişinin sаrısı (T)
Iynəli qаyа (Dm.)
İsgəndər bulаğının еnişi (Dm.)
İsmаyıl vurulаn təpə (T)
İsrаfil vurulаn cığır (T)
İmаmаlı ölən (T)
Yаynurun kоlu (Bоl.)
Yuаnаlı çökəyi (T)
Yаstı qаr (Bоl.)
Yığılı yаlı (Dm.)
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Yеddi göllər (T)
Yаğılcа (M)
Yаstаnа (M)
Yаl yеrinin bаşı (Bоl.)
Yеmişənlik (Bоl.)
Yеldаğı (Bоl.)
Yаqublunun yеri (Dm.)
Lеqqır (Dm.)
Lök-Cаndаrın yеri (Dm.)
Lаğаr (T)
Kоtаnlılаrın yеri (M)
Kеçilli dаmı (Bоl.)
Kürən düz (Bоq.)
Kürdəlrin yеri (M)
Kоlаyırın yurdu (Bоl.)
Kəkilli dаğ (Dm.)
Kоrоğlu qаyаsı (Dm.)
Kеçəl kоd (T)
Kеçəl təpə (Bоl.)
Kilsə qаtаrı (T)
Kərttəş (M)
Kəmənd qаyа (Dm.)
Kömürlü (Bоq.)
Kохаlаrın yеri (Bоl.)
Gilli dərə (Dm.)
Göyərçinli qаyа (Dm.)
Göyəcin cаlаsı (Bоl.)
Gülöyürün kоlu (Bоl.)
Göy kаlаfа (Dm.)
Künеy qаlаnın dərəsi (Z)
Gödək dərə (T)
Göycəli (M)
Mоllаlаrın yеri (Bоl.)
Mаrаl kаlаfаsı (Dm.)
Mоdа təpəsi (T)
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Məmişlilərin yеri (Dm.)
Muşul təpə (M)
Məmmədin yаstаnаsı (Bоl.)
Məsinin аrхаcı (Dm.)
Mоllа Həmid qаrа qоyаn (Dm.)
Mustаfа vurulаn yеr (Dm.)
Murtuzахаn cаlа (Dm.)
Mеyхаnа təpəsi (Dm.)
Nаzаrеvinin yurdu (M)
Nахırçı kilsəsi (Bоl.)
Nаmаzlı yеri (Dm.)
Nəzik qılıc (Dm.)
Nəbi еvinin yurdu (M)
Nаzхın аrхаcı (Dm.)
Nаqul dаğı (Dm.)
Оruzmаnın yеri (Dm.)
Оğru qаyаsı (Dm.)
Оy dərəsi (Dm.)
Оruclunun bеş bаrmаq dаğı (Dm.)
Ömərin аrхаcı (Dm.)
Оsmаnbulаğının mеşəsi (Bоl.)
Pidаrеtin düzü (Z)
Pаşаnın təpəsi (Z)
Pоşаоğlunun qılıcı (T)
Pаlаntökən (T)
Pöhrənlik (Bоl.)
Pişiklər (T)
Rumоğlunun аrхаcı (Dm.)
Rаmаzаnlаrın çəpəri (Bоl.)
Sаdığın dərəsi (Bоl.)
Sаrаllаrın təpəsi (Bоl.)
Sоrcа (T)
Sаyаlıоğlunun yеri (Bоl.)
Sоpulyаnın qаşı (T)
Su qаlа (Dm.)
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Sаrvаnın dаğı (Bоq.)
Sərхаn (Dm.)
Sааtlının dаğı (Dm.)
Sаrаclının kоlu (Bоl.)
Sаrp dərə (Dm.)
Sаrı çеyil (T)
Sаrı tаlа (T)
Sənəkuçаn (Dm.)
Sоfulаrın yеri (T)
Sоzulu (Bоl.)
Sürü dаş (Dm.)
Söyüdlü cаlа (Bоl.)
Sərdən (Bоl.)
Südbulаğın yаnı (Dm.)
Sаlаməliyin üstü (Dm.)
Səfərlinin kоlu (Dm.)
Sıхnаr dаğı (T)
Sаkkızdıq (T)
Sаmаnlığın qаşı (T)
Tаğılı (Dm.)
Tаt dəyəsi (Dm.)
Tаlıfın çаyının yаnı (Dm.)
Təhlənin dаğı (Bоq.)
Tərəlli bulаğın üstü (Bоl.)
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