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Firudin Ağasıoğlu. Azərbaycan türklərinin Ġslamaqədər tarixi. 

(Doqquz Bitik); II Bitik: Tarixi coğrafiya. Bakı, 2014, «Ağrıdağ» 

nəĢriyatı,  275 s. 

     Azərbaycan türklərinin Ġslamaqədərki tarixindən bəhs edən bu 

əsərin II cildində azər xalqının tarixi-etnik coğrafiyası araĢdırıl-

mıĢdır. Urmu teoriyası baxımından öyrənilən oykumenlər, etnik 

demoqrafiya, kosmonimiya, biosfer, yollar, coğrafi durum, areal 

izoqlosları, adı və yeri dəyiĢən toponimlər, çay və dağ adları kimi 

məsələlər diqqətə alınaraq, prototürk və protoazər boylarının ilkin 

Atayurdunun coğrafi koordinatları müəyyən edilmiĢ, tarixi köçlər 

haqqında yeni baxıĢ ortaya qoyulmuĢdur.  

      Burada Alban, Aran, Atropaten, Azərbaycan və Ərməniyə ad-

larının əvvəlki etimologiyalarından fərqlənən yeni açımı verilir. 

Bu ölkə adlarının (xoronimlərin) yeni yozumu yazılı qaynaqlar-

dakı bəlgələrin etnolinqvistik tədqiqi ilə yorumlanmıĢdır.   
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1. TARĠXĠ COĞRAFĠYA VƏ  ETNOLOGĠYA 

 

Etnosun doğum yeri və etnogenez fazalarının gerçəkləĢdiyi coğrafi 

məkan Atayurd adlanır. Bu ilkin yurdun arealını dəqiq müəyyənləĢdirmək 

müasir etnologiya elmində ən çətin problemlərdən biridir və hər hansı 

bir xalqın tarixinin obyektiv yazıla bilməsi gerçək Atayurdun düzgün 

tapılmasından asılıdır. Bugünə qədər türk etnosunun yarandığı ilkin areal 

Ön Asiyada  deyil, yanlıĢ olaraq Altay çevrəsində axtarıldığı üçün Türk dil 

ailəsi daxilindəki subetnos, etnos və superetnosların Ġslamöncəsi tarixi 

düzgün yazılmamıĢ, bir-birini tamamlamaq əvəzinə, biri digərini inkar 

edən yozumlar və ziddiyətli fikirlər ortaya çıxmıĢdır.  

Atayurd problemini quru nəzəriyə ilə deyil, faktlara əsaslanan 

metodlarla öyrənmək lazımdır. Bunun üçün antropoloji, arxeoloji, etno-

linqvistik, etnokultur bəlgələrlə yanaĢı, geoekoloji, biososioloji və tarixi-

coğrafi sahələrin sintezindən yararlanan etnologiya elmi tarixi onomastika, 

qonĢu etnoslarla münasibətlər, tarixi miqrasiyalar, areal dilçiliyi və tarixi 

demoqrafiya məsələlərini də nəzərə almalıdır. Çünki müəyyən zaman və 

müəyyən məkan daxilində yaranıb formalaĢan etnos canlı qurum olduğu 

üçün ətraf mühit, doğal Ģərait onun etnik atributlarına öz damğasını vurur 

və bu damğanın izi etnik stereotipdə, yaĢam tərzində, dildə, xarakterdə, 

mifoloji yaddaĢda və kultur gələnəklərində aydın görünür. Bir etnos məhz 

bu görünən özəl əlamətlərlə digərindən fərqlənir. Bütün etnosların saçı 

var, lakin saç birində qıvrım, baĢqasında düz, birində yumĢaq, digərində 

cod olur; bütün etnoslar yemək yeyir, lakin biri at, biri it ətini delikates 

sayır, biri ilan-qurbağa, digəri qoyun əti yeməyi sevir. Onlarla belə fərq-

ləndirici əlamət etnosun doğulduğu məkanda biosferlə qarĢılıqlı əlaqədə 

yaranır.  

QonĢu ölkələrin və xalqların tarixi coğrafiyası hələ çoxdan ətraflı 

tədqiq olunduğu halda, Azərbaycanın tarixi coğrafiyası haqqında Seyran 

Vəliyevin 5 çap vərəqi həcmində elmi-populyar Ģəkildə yazdığı oçerkləri 

saymasaq, bu mühüm sahəyə yalnız kiçik bir kitabça həsr olunmuĢdur.1 

Bu da ancaq son iki minilliyi əhatə edir, ondan əvvəlki dövrlər isə ayrıca 

tədqiq olunmamıĢ, qədim tarixdən bəhs edən tədqiqatlarda bu mövzuya 

                                                 
1
 Велиев, 1983;  ИГА, 1987; II Bitik yazılandan sonra prof. Vaqif Piriyevin «Azər-

baycanın tarixi coğrafiyası» adlı kitabı çap olundu. Mövzumuzla bağlı Ġslamaqədərki 

dövr burada əsasən Mana, Atropaten və Alban dövlətlərinin coğrafiyası ilə əhatə olunsa 

da, bu əsərdən istifadə etmək imkanı olmadı (Piriyev, 2002). 
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ötəri toxunulmuĢdur. Areal dilçiliyi baxımından, azər türklərinin tarixi 

coğrafiyası böyük və lokal miqrasiyaların demoqrafik nəticələri, qonĢu 

etnoslarla qarĢılıqlı əlaqələr, Atayurd problemi kimi məsələlər isə öyrənil-

məmiĢdir. Qeyd edək ki, etnosun doğulub etnogenez fazalarını yaĢadığı 

bölgənin biosferi, landĢaft və fauna-flora özəllikləri, iqlim Ģəraiti nəzərə 

alınmaqla Atayurd haqqında ümumiləĢmiĢ fikrə gəlmək mümkündür. 

Etnik atributlar və bu atributların fərqləndirici əlamətləri uyğun bitik-

lərdə verildiyindən, burada yalnız Atayurda gəlib çatmaq üçün etnosun 

tarixi-çöğrafiya ilə bağlı cəhətlərini və etnologiyanın məkan özəlliklərini 

gözdən keçirmək lazım gəlir.  

Hələ antik çağ müəllifləri Yerin kürə Ģəklində olduğu-

nu dərk etsələr də, o çağda insanların məskunlaĢdığı 

bir çox bölgə (oykumen) haqqında bəlgələr yarımçıq 

olduğu üçün geniĢ demoqrafik bilgilər yox idi. Yal-

nız zaman-zaman yeni-yeni ərazilərə yayılan və ya 

böyük müharibələrə cəlb olunan xalqlarla və onların 

torpaqları haqqında tanıĢlıq artdıqca Dünya xəritəsinin konturları da ay-

dınlaĢırdı. Əgər ilkin antik dövrdə Dünya üç qitə (Avropa, Afrika, Asiya) və 

isti, soyuq, mülayim kimi üç iqlimə ayrılırdısa, artıq Ġslam çağına yaxın-

laĢdıqca oykumen və iqlimlərin sayı xeyli artmıĢdı. Ġslamdan sonrakı 

əsrlərdə isə oykumen, landĢaft və ümumiyətlə, biosfer haqqında biliklər 

get-gedə elmi məcraya düĢürdü. Ona görə də, Ġslamaqədərki yazılı qay-

naqlarda verilən hər hansı bölgə koordinatları dövrün təsəvvürləri fo-

nunda araĢdırılmalı, çağdaĢ bilgi ilə tənzimlənməlidir.2 
 Belə ki, təkcə 

Xəzər dənizinin coğrafi ölçüləri, onun guya quzey okeana birbaĢa birləĢ-

məsi barədə fikirlər, bu dənizə tökülən çayların yanlıĢ izahı, çayadlarının 

dolaĢıq salınması kimi məsələlər tekstoloji təhlillə dəqiqləĢəndən sonra 

ilkin bəlgələrdən istifadə oluna bilər. Digər tərəfdən, qədim mənbələrdə 

rast gəlinən landĢaft dəyiĢmələri, subasma (Nuh tufanı), məcrasını dəyiĢən 

çaylar, dəniz və göllərin qabarıb-çəkilməsi kimi bəlgələr geoloji dəyiĢmələ-

rin tarixi baxımından maraq doğurur.  

Ġslamaqədərki qaynaqlarda oykumenlər haqqında təsəvvür qədimə 

getdikcə bəsit bilgilərlə müĢayiət olunur. Hər bir yazılı qaynaq yazarın bu 

sahədəki bilik səviyəsinə uyğun bəlgələr verir, adətən, müəllif öz yurduna 

yaxın əraziləri daha dəqiq, qonĢu bölgələri yarımgerçək, uzaq ölkələrisə 

əldə etdiyi doğru və ya fantastik bəlgələr əsasında təsvir edir. Ona görə də 

                                                 
2
 Яцунский, 1955; ИОИИЕ, 1970; Дитмар, 1980; Райт, 1988. 

 

 

Oykumen        
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tarixi-coğrafi qaynaqlardan istifadə edərkən qaynaq müəllifinin imkan 

dairəsini nəzərə almaq lazım gəlir. Antik müəlliflərdə oykumenlər haq-

qında biliklər durulaĢdıqca informasiya gerçəkliyi artır. Bu baxımdan, 

m.ö. I minilin yunan-latın qaynaqlarına nisbətən, III-I minillərə aid əra-

zicə daha yaxın olan sumer, akad, miladdan sonra hay, gürcü, ərəb, fars 

yazıları Azərbaycanın tarixi coğrafiyası üçün daha gerçək məlumat verir. 

Strabon özünün «Coğrafiya» kitabında Homerin coğrafi görüĢlərini 

geniĢ Ģərh edəndən sonra yazır ki, ilk xəritəni m.ö. VII-VI əsrdə filosof 

Anaksimandr çəkmiĢdir, ilk coğrafiya kitabını isə tarixçi-səyyah Hekatey 

yazmıĢdır.3 Əgər m.ö.VIII-II əsrlərdə Hesiod, Hekatey, Herodot, Demok-

rit, Eratosfen və baĢqa yazarların oykumenlər haqqında təsəvvürlərini 

m.s. II əsrdə Klavdi Ptolemeyin xəritəsi ilə müqayisə etsək, minil ərzində 

antik dövr müəlliflərinin oykumen haqqında biliklərinin nə qədər zəngin-

ləĢdiyini aydın görmək olar.4
  Ġstəxri (950) ilə Ġdrisinin (1154) xəritələri 

arasındakı fərq də ərəb coğrafi biliyinin inkiĢafını əks etdirir.5
  

Ġbn Havqəlin (X əsr) Azərbaycan, Ərməniyə, Aran və Xəzərə aid 

aĢağıdakı xəritələrində qədim yolların keçdiyi məntəqə və toponimlər ol-

duqca gərəkli bəlgələrdir. Burada Kür-Araz çaylarının qovuĢması və ayrı-

ayrılıqda Xəzərə tökülməsi əks olunmuĢdur. Dairəvi xəritədə «Azərbay-

can» ölkəadı Dərbənddən baĢlanıb Kürü, Arazı keçir, Muğanın üstündən 

güneyə uzanır, o biri xəritədə isə bu ad Arazın sağında verilir:  

                                                 
3
 Страбон, I. I. 11. 

4
 Дитмар, 1980, 38-39, 44-45, 71 və 97-ci səhifələrdəki xəritələr. 

5
 Атлас Азербайджанской ССР. Б.- М. 1963, 202-203. 



 9 

Ġkiçayarasında yaranmıĢ Nuh əfsanəsi uzun müddət xalqların oyku-

menlər üzrə yayılması haqqında bilginin əsasını təĢkil etmiĢ və bu bilgi 

m.ö. I minildə dövrün durumuna uyğunlaĢdırılıb yəhudi Bibliyasında yeni 

çalarlarla əks olunmuĢ, bu qutsal kitabda verilən «xalqlar Ģəcərəsi» baĢqa 

dillərə tərcümədə, özəlliklə yunan dilinə çevriləndə müəyyən dəyiĢmələrə 

uğramıĢdır. Quranda Nuh motivi sonrakı Ġslam qaynaqlarına, ərəb, fars 

və türkcə yazılan tarixi və çoğrafi əsərlərə keçmiĢdir. Hər iki qutsal kitab 

qoq-maqoqları (yəcuc-məcuclar) quzey oykumendə verir və bu ad altında 

Bibliyada saqa-qamər türkləri, Quranda isə bozqır xalqı təsəvvür edilir. 

Yəhudi dinini qəbul edən Xəzər xaqanı da xəzərlərin soykökünü və 

soydaĢları olan türk boylarını Bibliya gələnəyi ilə sadalayır. Azərlərin 

tarixi coğrafiyası baxımından həmin məktubun böyük əhəmiyəti vardır. 

Lakin Nuhla bağlı xalqların yayılma oykumeni əfsanədir, həm də xalqların 

yaddaĢında dərin iz buraxan bir mifdir. Yunan əsatirlərində də ucqar oy-

kumen kimi Qafqazın qeyd olunması, Prometeyin Qafqaz dağlarında 

çarmıxa çəkilməsi, Heraklın «ölüm Ģahlığının qapısı» sayılan bu bölgəyə 

gəlib onu xilas etməsi, arqonavtların qızıl əldə etməyin sirri yazılmıĢ 

«Dəri» kitab üçün Güney Qafqazın Kolxida bölgəsinə gəlməsi barədə 

miflər ilkin türk-yunan kontaktlarının nəticəsi idi. Belə mənbələrdən is-

tifadə edərkən, sadəcə, oradakı yarımgerçək faktları seçib, sinxron qay-

naqların verdiyi bəlgələrlə uzlaĢan məqamları nəzərə almaq lazım gəlir. 

Azərbaycan tarixĢünaslığında Skandinav qaynaqları nəzərə alınmır. 

Halbuki bu quzey german xalqlarının soykökü yaddaĢından süzülüb onla-

rın Ģifahi ədəbiyatında formalaĢan saqa və eddalarda qədim Azərbaycanla 

əlaqəli çox qiymətli bəlgələr vardır. Burada təkrar-təkrar verilən qədim 

asların köçü, onların Troya ilə əlaqəsi, Qaradənizin quzey yaxalarına gəlib 

oradan Quzey Avropaya, oradan da Ġslandiya adasına keçməsi haqqındakı 

məlumatlar olduqca gərəkli bəlgədir.6
 Skandinav saqalarında saqa türkləri, 

hunlar və xəzərlərlə əlaqələr də geniĢ yer tutur. 

Tarixi-coğrafiya haqqında bilgi müxtəlif mənbələrdən əldə olunur. 

Belə qaynaqlardan biri antik dövrdən üzübəri qədim xəritələrə köçürülən 

toponimiyadır. KeçmiĢdə tərtib olunan xəritələr primitiv olsa da, bir çox 

tarixi adları əks etdirdiyi üçün qiymətlidir. Bu baxımdan, qədim yol-

lardan bəhs edən itinerariya (yollar bilgisi) adlı sxem-kartlar da böyük 

önəm daĢıyır, belə ki, burada bölgə-ölkə və ayrı-ayrı yaĢayıĢ məskənləri, 

                                                 
6
 Ъялилов, 1988 a, 101-102. 
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dağ-çay adları, keçidlər ilə yanaĢı, məntəqələr arasındakı məsafə ölçüləri 

də var.7 Antik dövr müəllifləri yollar bilgisini tərtib edərkən Doğu ilə 

Batı arasında ticarət-karvan yollarını, müharibə edən qoĢunların marĢru-

tunu, Ġpək yolu haqqındakı bəlgələri, səyyahların yol qeydlərini nəzərə 

almıĢlar. Xristianlıqdan sonra müxtəlif yönlərdən Qüdsə ziyarət yolunu 

əks etdirən xeyli yol sxem-kartları yaranmıĢdır. Makedoniyalı Ġskəndərin 

yürüĢündən sonra (m.ö. IV əsr) Asiya haqqında batı xalqlarının biliyi 

xeyli artdı. Dəniz yolları haqqındakı əvvəlki biliklər Kolumbdan neçə əsr 

öncə Amerikaya qədər gedib çıxan, Ġslandiya və Qrenlandiyaya üzən vi-

kinqlərin dövründə xeyli artmıĢ oldu. Ġslamdan sonrakı ərəbdilli qaynaq-

larda da iqlimlər, ölkələr və yollar haqqında çoxlu yeni bilgilər toplanırdı. 

Azər xalqının tarixi-coğrafiyası türk etnosunun, o 

da öz növbəsində bəĢəriyətin ümumi coğrafiyasının 

tərkib hissəsidir. Türklərin tarixi demoqrafiyası ay-

rılıqda yox, dünya xalqlarının tarixi demoqrafiyası 

fonunda aydın görünür. Bugün bir ucu Batıda Bal-

kan-Anadolu, digər ucu da saxaların yaĢadığı Uzaq 

Doğu bölgələrinə qədər uzanan və Avrasiyanın böyük bir qurĢağını tutan 

türk məskənləri, əlbəttə, sonrakı miqrasiyaların nəticəsidir. Belə yayılma 

təkcə türk etnosunun deyil, əksər dünya xalqlarının müxtəlif istiqamətlərə 

olan köçlərində özünü göstərir. Lakin köçdən köçə də fərq vardır: uzaq-

yaxın köçlər, böyük-kiçik köçlər, kütləvi və kiçik qruplarla yerdəyiĢmə-

lər. Hər bir konkret köçün də öz səbəbi olur: zəlzələ, doğal durumun qə-

fil pozulması, savaĢ və epidemiya, kəskin iqlim dəyiĢməsi, yeni məhsul-

dar torpaq axtarıĢı kimi müxtəlif səbəblər insanları yerdəyiĢməyə məcbur 

etmiĢdir. 

Qədim demoqrafiya fonunda baĢ vermiĢ bu yerdəyiĢmə sistemində 

türk etnosunun yerini müəyyən edib, türklərə aid bəlgələri ayırmaq lazım 

gəlir. Bu prosesin tarixi isə yalnız son 25-30 minilin payına düĢür, daha ön-

cəki dövrlər isə etnosöncəsi çağları əhatə edir. Oykumenlərin çoxalması 

iqtisadiyatla bağlı yığımdan istehsala keçid nəticəsində sürətləndi və 

Yer kürəsində əhalinin sayı 15 dəfə artdı: əgər əvvəllər Ön Asiyada 

insan sıxlığı hər 100 km
2
 sahə üçün 5-6 nəfər idisə, artıq maldar-əkinçi 

təsərrüfatı çağında bu rəqəm minə çatdı.8 
Yer üzünə  insanların yayılma 

tarixi çox qədimdir, hələ paleolit çağında bir-birindən uzaq bölgələrdə 

                                                 
7
 Elter, 1908; Miller, 1916; Markwart, 1928. 

8
 Массон, 1989, 47. 

 
 

Demoqrafiya      
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yaĢayıĢ məskənləri vardı. Etnologiya uzmanlarının verdiyi bu sxem paleo-

litdən dəmir çağına qədərki köçü və irqlərin yayılma yollarını aydın əks 

etdirir:    

Prototürk etnosu-

nun və protoazər boyla-

rının Atayurdunda əha-

linin etnik tərkibi, türk-

lərin etnik sıxlığı, son-

rakı artımları və ya sey-

rəlmələri haqqında bilgi 

əldə etmək üçün arxeo-

loji və qədim demoqra-

fik bəlgələrin verdiyi in-

formasiyalar tam olma-

sa da, müəyyən təsəvvür 

yarada bilir. Bu yöndə 

əldə olunmuĢ onomastik 

bəlgələrin daĢıdığı bil-

gilər Urmu teoriyası iĢı-

ğında daha aydın izah 

oluna bilir.  

Atayurdda etnik tərkibin tədqiqi göstərir ki, Güney Azərbaycanda 

gəlmə tarixi bəlli olan hurri, urartu, pers və etnik mənĢəyi bəlli olmayan 

kassi və sair boyları ayırandan sonra, yerdə qalan bəlli avtoxton əhali 

subar, qut, lulu, turuk (türk), kuman, zəngi, mitan, ermən və bugün üçün 

qəribə səslənən bars, börü, xoruz adlı boylar idi. Quzey Azərbaycanda 

da müxtəlif qaynaqlarda adı xatırlanan az, saqa, qamər, xəzər (azər), kaspi, 

alban, aran, ermən və sair türk boyları, quzey bölgələrdə isə qafqazdilli 

boylar yaĢayırdı. Strabon Alban elində 26 xalqdan bəhs etsə də, onlardan 

dörd-beĢinin adını çəkir. Təbii ki, bu boyların əksəriyəti iki etnosun, türk 

və Qafqaz dillərinin fərqli dialektlərində danıĢan xalqların nümayəndələri 

idi. Bunu baĢqa qaynaqlarda verilən etnonimlər aydın göstərir. Belə ki, 

Alban elində udi, leq, silv, andak, didur kimi bəzi qafqazdilli boylarla ya-

naĢı, kaspi, alban, aran, qorus (xoruz), arsaq, saqa, qamər, qarqar, gögər, 

kəngər, ağacəri, hun, ağhun, xəzər, ağxəzər, sabir, barsil, qıpçaq və baĢqa 

türk boylarının oykumeni - məskunlaĢması bəllidir. Azərbaycanın quzey 

bölgələrində bəzi qafqazdilli boyların məskunlaĢması yaxın tarixə aiddir. 
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Belə ki, Dağıstandan avarların Car-Balakən bölgəsinə köçməsi XVI əsrin 

sonunda, saxurların Ġlisuya köçü isə XVIII əsrdə olub. 9  

Saqaların Azərbaycana gəliĢi, daha doğrusu, qayıdıĢı m.ö.VII əsrə 

aid edilir, lakin arxeoloji bəlgələrdəki ornamentləri müqayisə edən T. Su-

limirski doğru olaraq, saqa (skit) boylarının burada daha əvvəllər, m.ö.X-

IX əsrlərdə yaĢadığını yazır.10 Azərbaycana qayıdan saqa boylarının burada 

oturmasından danıĢan Herodot onların sayını verməsə də, saqaların «təxmi-

nən bütöv Ön Asiyanı itaət altına aldığını» qeyd edir Bu qeyd Atayurda 

dönən saqa boylarının az olmadığını göstərir. 

Təbərinin yazdığına görə, Xosrov ƏnuĢirəvan (531-578) Azərbay-

cana 10 min xəzər yerləĢdirmiĢdir. Ġbn əl-Əsir isə ƏnuĢirəvanın sac qəbi-

lələrini Dərbənd, Məsqət və ġabirana yerləĢdirdiyini yazır. Mərvanın isə 

733-də həmin bölgəyə ailəsi ilə birlikdə 1000 xəzər əsiri yerləĢdirməsi 

bəllidir. Ġbn Xordadbeh yazır 

ki, ərəblərə qədər Aran, Cur-

zan və as-Sisacan xəzərlərin 

məmləkəti idi.11
 Bu son bəlgə 

gerçək duruma daha yaxındır, 

belə ki, Xəzər adlı yer-yurd 

adları Doğu Anadolu və Van-

Urmu hövzələrində bugünə-

cən qalmaqdadır.  

Azərbaycanda etnik mənzərə dəyiĢkən olub, çünki buraya miqra-

siya edən hay və bəzi qafqazdilli boylardan baĢqa, bu əraziyə ayrı-ayrı 

bölgələrdən zaman-zaman türk və irandilli boylar, asur, yəhudi, aramey, 

ərəb və sair sami tayfaları köçürülmüĢdür.12
 Böyük kütləvi «deportasiya» 

qədimdə daha çox Asur-Babil və Pers hökmdarlarının tətbiq etdiyi tak-

tika idi. Hətta, Madaya vaxtaĢırı suriyalı (asur) köçü artıq bir neçə əsr 

sonra Parsua bölgəsinin Siro-midia adlanmasına səbəb olmuĢdu Ġslamaqə-

dər vaxtaĢırı Azərbaycana qayıdan türk boyları, Ġslamdan sonra isə oğuz-

türkmən köçləri burada türklərin etnik sıxlığını xeyli artırmıĢdır. Ġndi Gü-

ney Azərbaycanda türklərin sayı 30 milyondan artıqdır, Quzey Azərbay-

                                                 
9
 (ИНСК, 278). 

10
 Sulimirski, 1954, 291-293;  Геродот, VII, 20. 

11
 Бцнйадов, 1989, 42, 110; Ġbn əl-Əsir, 9; Ибн Хордадбех, 108. 

12
 Геродот, 527, 2-ci qeyd; Дьяконов, 1956, 199; Ptolemey, VI. 2. 6. 
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canda 1999-da siyahıyaalma statistikasına görə qeyri-türk xalqlar yalnız 

9 % təĢkil edir.
13

  

Əlbəttə, üzü qədimə getdikcə Azərbaycanda əhalinin sayı azalır. 

Ġslamöncəsi  əhalinin sayı üçün 2-3 milyon etnik sıxlıq baxımından bö-

yük rəqəmdir. Etnik demoqrafiyanı arxeoloji bəlgələrlə yanaĢı, qədim 

qaynaqlarda məskunların sayı və bölgənin savaĢa çıxara bildiyi döyüĢ-

çülərin sayı ilə də müəyyən etmək olur. Aran-ġirvan bölgələrində VI 

yüzilin baĢlarında 100 min sabir (suvar) ailəsinin məskunlaĢmasına aid 

məlumat burada yarım milyona yaxın yalnız sabir adlı türk boyunun ol-

duğunu göstərir.14
  

Tədqiqatçılar qeyd edir ki, m.ö.VI əsrdə Babil Ģəhərində əhalinin 

sayı 200 min idi.15
 Həmin çağlarda döyüĢə 30 minlik qoĢun çıxara bilən 

perslərin ümumi sayı, Ksenofontun yazdığına görə, çəmi 120 min nəfər 

idi.16 Müqayisə üçün deyək ki, elə həmin yazara görə, Mada döyüĢə 60 

min piyada və 10 min süvari, Ərmən ölkəsinin əhalisi isə 20-40 min 

arasında piyada və 4-8 min süvari çıxara bilirdi.17 Strabonun vaxtında 

Atropaten ölkəsinin 40 min piyada, 10 min atlı qoĢunu vardı.18
 Təbəri, 

Ġbn əl-Əsir və Gevond qeyd edir ki, 730-da xəzərlər Azərbaycanda 300 

minlik qoĢunla ərəblərə qarĢı vuruĢurdu.
19

 

Miladdan öncəki minildə Tövratın yazılmağa baĢlandığı çağlarda 

Ön Asiyanın etnik durumu haqqında müəyyən bilgilər vardı. Bibliyada yer 

alan bu bilgi zaman-zaman dəyiĢmiĢ, bura əlavə oykumenlər artırılmıĢ-

dır. Türklərlə bağlı belə dəyiĢmələr üzərində yeri gəldikcə dayanacağıq, 

burada isə xristianlığa keçən skandinav boylarının öncə saqalarda forma-

laĢmıĢ fikirlərinin Bibliyaya transferi məsələsinə nəzər salaq.  

                                                 
13

 Bunların sırasında 170 min rus-ukraynalı, 105 min irandilli (talıĢ, kürd, tat), 250 min 

qafqazdilli (ləzgi, avar, udi, saxur), 9 min yəhudi və Dağlıq Qarabağda 120 min hay var-

dır. Bütöv əhalinin (7.205 min) 91 % türklərdən ibarətdir; 70 mini Axıska türkləri və 

tatarlar, 7. 205 mini isə azərlərdir.  
14

 Togan, 1981, 171. 
15

 Dandamaev, 1985, 37. 
16

 Ksenofont,  I. III.15;  II. I.2. 
17

 Ksenofont, II. I. 6;  III. I. 33. 
18

 Strabon, XI. 13. 2. 
19
 Бцнйадов, 1989, 108; Yunan-Pers müharibəsinə hazırlaĢan Kserksin Əhəməni 

dövlətinə tabe olan bütün Asiya ölkələrindən topladığı qoĢunun sayının 2 milyona yaxın 

olduğunu yazan Herodot o vaxtacan tarixdə heç kimin bu sayda döyüĢən əskəri 

olmadığını da qeyd edir (Геродот, VII. 184). 
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Xristianlıqdan öncəki abidələrdə asların baĢçısı və Tor adlı tanrının 

oğlu Odin və oğulları kahin (qam) sayılırdı. Bunların ilkin yurdu «tanrı 

ölkəsi» anlamlı Qod-land adlanır, onların gəlib quzeydə yerləĢdiyi oyku-

menə də Qodland adı verilir.20
  «Yerin təsviri (III)» adlı qədim abidədə 

yazılır ki, quzey (skandinav) dillərində yazılmıĢ əvvəlki doğru-düzgün 

hekayələrə görə, türklər və Asiyadan çıxan insanlar Quzeydə məskun-

laĢmıĢlar.21 Öz soykökünü Asiyadan gələn boylarla bağlayan orta əsr 

skandinav traktatlarını Ģərh edən Y. A. Melnikova bunu dünya xalqlarının 

tarixilə genetik və xronoloji baxımdan əlaqələndirmək meyli ilə izah edir.22
 

Lakin bu Ģərh quzey xalqların nə üçün antik dövrdə böyük tarixi olan 

yunan və latınları, orta əsrlərdə samiləri deyil, məhz Troya çağından 

üzübəri as, türk, saqa (skit), qamər adlı türk boylarını özlərinə qohum 

sayması sualına cavab verə bilmir. Halbuki xristian-skandinav ədəbiyatı 

Nuhoğulları Qomer, Maqoq, Maday, Yuvan, Tubal, Masok, Tirak adlarını 

verəndən sonra Qomer (qamər) soyunun məskunlaĢdığı ölkələr sırasında 

Romveryaland, Danimark, Svitod, Norveç və Tirak (türk) soyunun ölkəsi 

Bolqaraland adlarını çəkir.23 Qədim island saqalarında Odinin baĢçılıq 

etdiyi tanrılar (oğulları) As adlanır və bunlara cəm halda Asər (Aesir) 

deyilir.24
 Tanrıların yaĢadığı məskən də Asər adlanır.  

BaĢqa bir coğrafi qaynaqda Dunay bulqarlarının ərazisindən quzeyə 

çəkilən skandinavların hansı ölkələrdə məskunlaĢdığından bəhs edilir.25
 

Bu məlumatlarda quzey ölkələrə qədim köçlərin məskunlaĢma ilə nəticə-

lənməsini etnik yaddaĢda saxlamıĢ skandinav boyları uzaq keçmiĢdəki 

olayların tarixini Bibliya gələnəyinə və mövcud yeni duruma uyğunlaĢ-

dırmağa çalıĢsalar da, informasiyaların dərinliyində qədim türk-german 

kontakları aydın sezilir. 

                                                 
20

 Младшая  Эдда, 1970, 10-12;  ДГС, 1986, 95, 98 (6-cı qeyd). 
21

 Upphaf allra frasagna i Norrænni tungu þeirri er sanindi fylgia, hofz, þa er Tyrkir ok 

Asia menn bygdu nordrit (ДГС, 93). 
22

 ДГС, 98 (15-ci qeyd). 
23

 Eyni qaynaq, 134-135. 
24

 МНМ, I, 119-120. 
25

 «Trakiyada öncə Nuhoğlu Yafəsin oğlu Tiras yaĢadı.Türk adlanan xalq ondan törədi. 

Çoxları qədim kitablarda yazıldığı kimi söyləyir ki, onların torpağından gələnlər Svitoda 

[Suiþiod] yerləĢdi, buradan Norveçə, Norveçdən Ġslanda, buradan da Qrenlanda keçib 

məskunlaĢdı. Trakiyaya yaxın Ungera-land yerləĢir. Yepiskop Martin oralıdır. Oraya yaxın 

Bolgera-land yerləĢir» (ДГС, 65). 
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 Qədim Azərbaycanda türklərin etnik sıxlığından danıĢarkən bəzi 

arxeoloji bəlgələri və oturaq yaĢam üçün zəruri olan əkinçilik təsərrüfatı, 

əkinçilik üçün yararlı olan çevrənin coğrafi durumu kimi bəzi məsələləri 

də gözdən keçirmək lazım gəlir. Ġlk əkinçilik kulturunun yarandığı Ön 

Asiya regionunda qədim Azərbaycan əhalisi prototürklər bəĢər tarixində 

mədəni arpa-buğda yetiĢdirən ilk əkinçi etnoslardan biridir. Azərbaycanın 

təbii Ģəraiti buna hər cür imkan verirdi, çünki Dəclənin yuxarı yaxaları və 

Urmu hövzəsi özübitən yabanı dənli bitkilərin vətəni idi. Bunu aydın 

görmək üçün alman alimlərinin verdiyi bu xəritəyə baxmaq kifayətdir. Bu-

radan göründüyü kimi, dairəyə aldığımız qədim Azərbaycanda yabanı bi-

tən dənli bitkilərdən çoxcərgəli arpa, bir və ikicərgəli buğda vardır: 26
 

Əkinçilik kulturu ilə bağlı arpa və buğda (buğday) sözləri prototürk 

dövrünün leksemləri olduğu üçün əksər türk dillərində qalmıĢdır. Arpa ilə 

bağlı xeyli toponimlər də yaranmıĢdır.27
 Dəclənin yuxarı yaxası ilk arpa 

əkilən bölgələrdəndir.28
 Qədim Xasun kulturunun yarandığı bu bölgədə 

Arpaçi toponiminin olması doğaldır. Ġrəvan mahalının həm batı, həm də 

doğu sınırlarından axan çaylar da Arpa adlanır. Bu oronimi sonralar Altaya 

qədər müxtəlif bölgələrə daĢıyan türk boyları yeni vətənlərində yenidən 

canlandırmıĢlar. 

                                                 
26

 Geschichte der Urgesellschaft, 1982, 172. 
27

 Buğda dağ, Arpa çay, Arpa göl (Azərbaycan), Arpayaz yılqası (Tatarıstan) və b.  
28

 Boğazköy het qaynaqlarında da Arpa toponimi vardır, lakin nədənsə onu sual iĢarəsi 

ilə verirlər (Ertem, 17). 
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 Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, neolit çağında əkinçi prototürk boyları 

taxıl yığımından sonra yerdə qalan saman ilə bağlı da maraqlı kosmonimiya 

deyimi yaratmıĢ, Göy üzündə gördüyü səma cisimləri sırasında Saman-

oğrusu, Samanyolu ifadəsini iĢlətmiĢlər. Məhz həmin ifadənin yayıldığı 

ərazi yuxarıda verilən xəritədəki əkinçi kulturu yayılan bölgələri əhatə 

edir. O. D. Svyatskoy «Samanyolu» deyiminin ilk yarandığı bölgənin Suri-

ya, L. Mendoki isə Anadolu və ya Güney Qafqaz olduğunu güman edir. 

Onun yayılma arealı göstərir ki, bu ifadə türk etnosuna aiddir.  

Türk etnosunun ilkin Atayurdu məsələsi və buradan sonrakı miqra-

siyalar baxımından arxeoloji kulturun öyrənilməsi nə qədər zəruridirsə, 

prototürklərin astroloji dünyagörüĢünü tədqiq etmək də o qədər vacibdir. 

Göydəki planetlər, GünəĢ, Ay və ulduzlarla bağlı kosmonimiya, yerdəki 

canlı varlıqların, fauna və floranın Göy cisimləri ilə əlaqəsini əks etdirən 

biosfer, tarixi demoqrafiyanı tənzimləyən çevrə landĢaftı, səhra, bozqır, 

meĢə, ovalıq, dağ, dərə, çay, göl, dəniz və sair coğrafi faktorun etnogenezə 

təsirini öyrənən etnologiya xalqın tarixi coğrafiyasını müəyyən etməyə 

geniĢ imkan açır. Vaxtilə Ön Asiyadan doğu və quzey yönlərə miqrasiya 

edən bəzi türk boylarının yeni bozqır (çöl) yaĢamı onların etnoqrafiyasına 

yeni çalarlar əlavə etsə də, ilkin gələnək prototipi tam pozulmamıĢdır.  

Ermənistan ərazisindəki qədim yer adlarının öyrənilməsi həmin tor-

paqların qədim türk yurdu olduğunu ortaya qoyursa, Qarabağın dağ, çay, 

göl adlarında bir dənə də olsun hay-erməni sözünün olmaması onsuz da 

tarixi bəlgələrdən məlum olan bir gerçək durumu - hayların burada yaxın 

tarixdə məskunlaĢdığını bir daha təsdiq edir.29
  

Dünyada mövcud varlıqların bir-birilə görünməz və  

görünən əlaqəsi vardır. Belə qarĢılıqlı əlaqələr siste-

mində insanın ətraf mühitdən asılılığı hələ keçmiĢ 

çağlardan alimləri düĢündürmüĢdür. Ətraf mühitin 

insan orqanizminə və psixikasına təsirindən danıĢan 

Hippokrat (m.ö. 460-377) yazırdı ki, isti iqlim insanda 

tənbəllik, dəyiĢkən iqlim isə təpər yaradır. Bu fikri inkiĢaf etdirən Aristo-

telə (m.ö. 384-322) görə, Avropanın quzeyində yaĢayanlar ərdəmli, lakin bə-

sit intellektli, Asiya xalqları təpərsiz, Orta qurĢaqda yerləĢən hellinlər isə 

həm təpərli, həm də intellekt sahibidirlər.30 Burada bir az mübaliğə olsa 

                                                 
29

 EAMTĠL, 1998;  Гейбуллаев, 1990, 1992, 1994;  АЪА, 1972, 28. 
30

 Яцунский, 1955, 136. 
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da, o dövrün geosiyasi durumunda aktiv olan yunan etnosunun passionar 

çağını əks etdirir. 

Ətraf mühitin, təbii çevrənin insan xarakterinə təsiri danılmazdır. 

Hətta eyni bölgədə dəmiryolu dayanacağı olan kəndin cavanları ilə kənar-

dakı kəndin dəliqanlıları arasında fərq vardır, «stansiya uĢağı» diribaĢlığı 

ilə seçilir. Gəncliyini kənddə keçirən adam sonra Ģəhərdə əlli il yaĢasa 

da, yenə «kəndçi» olaraq qalır, Ģəhərdə formalaĢıb kənddə yaĢayan da 

Ģəhərli özəlliyini saxlayır. Dilimizdəki «tərəkəmə», «dağ adamı», «aran 

adamı» deyimləri biosferın insanlara aĢıladığı özəlliyin dildə əks olun-

masıdır. Bu gerçək durumun fərdlər toplusu olan boylarda və etnosda da 

axtarılması təbiidir. YaĢam tərzi müxtəlif coğrafi duruma köklənmiĢ bir 

oturaq boyun yarımköçəri boydan və onun da köçəri boydan xaraktercə 

fərqlənməsi bunların biosferdən aldığı enerjinin müxtəlifliyi ilə bağlıdır. 

Etnosla çevrənin doğal Ģəraiti və landĢaftı arasında olan əlaqədən 

bəhs edən Lev Qumilyova görə, landĢafta bağlılıq insanlarda Ģüuraltı 

saxlanır, genetik koda çevrilən bu bağ yeni yurd seçimində ortaya çıxıb 

gerçəkləĢir.31 Güney Sibirə köçən türklər yaĢam üçün Sayan-Altay dağla-

rında daha çox alp çəmənliklərini, bura gələn ukraynalılar bozqırları, 

ruslar isə meĢə suyu yaxalarını seçib məskunlaĢmıĢlar. Əski yurdda for-

malaĢmıĢ bu genetik kod uyğun çevrədə rahat davam edir, əski çevrənin 

landĢaftından kəskin fərqlənən yeni çevrədə isə insanlar yeni Ģəraitə alı-

Ģana qədər bir neçə nəsil əziyət çəkir, ölənlərin sayı xeyli artır, necə ki, 

Ġrəvan mahalının dağlıq bölgələrindən Muğan çölünə deportasiya olunan-

ların xeyli hissəsi az bir zamanda məhv oldu. 

Azərbaycanın dağ silsilələri, bu dağlardan baĢlayıb ovalıqlara axan 

suları, sərin bulaqları, tamlı meyvələri, çılpaq qayaları, susuz çölləri, otlu-

çiçəkli biçənəkləri, alp çəmənləri, kollu-meĢəli, dərəli-təpəli landĢaftı 

və münbit-Ģoran torpaqları bütövlükdə ölkənin coğrafi durumuna müxtə-

lif görkəm verir. Subtropik mühitdən buzlaqları əriməyən dağlara qədər 

ayrı-ayrı doğal durumu, müxtəlif iqlim Ģəraiti olan belə çoxçeĢidli coğrafi 

Ģəraitdə formalaĢan bitki (flora) və heyvanat (fauna) aləmi quzey ölkələrin 

soyuq iqlimində və ya güney ölkələrin səhralarında olan flora-faunadan 

fərqləndiyi kimi, Azərbaycanda yaranan etnos da həmin ölkələrdə forma-

laĢan xalqlardan fərqlənir.  

                                                 
31

 Гумилев, 2001, 373. 
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Zəngin mənzərəli çevrə-ekologiya etnosa gözəl görkəm, kübar mə-

nəviyat, yetkin dil, çeĢidli musiqi, poetik duyum aĢılayır. Sağlam bədən-

də sağlam ruh olduğu kimi, sağlam çevrədə də Böyük xalq yetiĢir. Minil-

lərlə pozulmadan yaĢayan qüdrətli və yetkin quruluĢlu dili, Ģifahi yolla 

nəsildən-nəsilə ötürülən oğuznamələri, zəngin musiqisi, mətbəx və geyim 

kulturu, gözəl görkəmi, kiĢi xarakteri, kübar davranıĢı olan Böyük Türk 

etnosu məhz bənzərsiz Azərbaycan coğrafiyasında yarana bilərdi.  

Çevrəyə köklənən qədim coğrafi adların öyrənilməsi paleotopo-

nimlərin «dilini açır», yurd yerləri, çaylar, dağlar «danıĢmağa» baĢlayır, 

bu adı ona verən etnosun tarixinə iĢıq tutur. Qədim onomastika sırasında 

özəl yeri olan uruq-soy və boy adları ilə yaranmıĢ genotoponimlər türk 

etnosu demoqrafiyası üçün önəm daĢıyır. Krımda türk genotoponimlərini 

tədqiq edən Ġ. N. Lezina ümumi etnik toplum üzvlərinin qutsal sayıb sax-

ladığı özəl soyadını nəsildən-nəsilə ötürməsini və bu gələnəyin uzun za-

manları aĢan böyük yaĢarı gücü olduğunu qeyd edir və bu səbəbdən bəzi 

genotoponimin qədim tarixi olduğunu yazır.32
    

Doqquz iqlimi ilə seçilən Azərbaycanda doğal olayların çeĢidləri də 

çoxdur. Belə ki, azər dilində hava-iqlim, yel-külək və yağıĢ-qar növünü 

bildirən onlarla söz vardır.33
 Azərbaycanda zəlzələ (dəprəm) və vulkanlar 

kiçik miqrasiyalara, kəskin iqlim dəyiĢməsi isə böyük miqrasiyalara 

səbəb olmuĢdur. Kəskin iqlim dəyiĢməsi ilə yaranan quraqlıq nəticəsində 

belə böyük köçlərdən biri 5500, digəri isə 3500 il öncə baĢ vermiĢdir. 

Həmin çağlarda Azərbaycandan çoxlu prototürk boylarının quzey və doğu 

yöndə miqrasiyası arxeoloji bəlgələrdə əks olunmuĢdur. Ġdil yaxalarına 

kurqan kulturu da həmin çağlarda aparılmıĢdır.  

Etnosun yaĢam tərzi oykumenin fauna-flora özəlliyini tənzimləyən 

biosferdən asılıdır. Dünyada ilk əkinçilik və heyvandarlıq mərkəzlərindən 

biri olan Ön Asiyada prototürk etnosu hələ yığım yaĢamında əldə etdiyi 

yabanı bitki və meyvələrə, ovladığı quĢa və heyvanlara verdiyi adlardan 

                                                 
32
  Лезина, 1988, 145. 

33
 Hava-iqlimə aid sözlər: ayaz, sazaq, boran, bora (sırsıra), qara-qıĢ, tufan, qasırğa, 

tufan, Ģaxta, sıcaq, yayın cırhacırı, bürkü, boğanaq, pəlmə (bürkü), duman, çən, çiskin, 

tutulu. Yel adları: ağyel (külək), qarayel (külək), bürküyeli, xəzri, qaraxəzri, dağyeli, 

dəlikülək, elqovan, yarpaqtökən, meh, giləvar, keçiqıran, gündoğuĢ, purçaçan, san, 

Ģilyan (silhan), soqqar, tərsə, tozkülək, tozanaq, Ģahvar, çovğun. Yağmur adları: dolu, 

yağmur, yağıĢ, quzuyağıĢı, günyağıĢı, peydəri, püsküntü, sağanaq, selləmə, Ģıdırğı, 

tozankı, qurdyağıĢı, törəmə, çiləmə, Ģıdrama. Qar adları: lopa, kəpək, dolça, əlçim, 

quĢbaĢı, qanadlı, dımırcıq, topi, piĢikbaĢı, xəĢələ, heyvagülü, çobanyarması, Ģəpə. 
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bəzisi bugün də türk dillərində qalır. Çevrəsində mövcud meĢələr, dağlar, 

sular və bu çevrənin fauna-florası qədim türklərin yaĢamında önəmli yer 

tutduğundan «türk və təbiət» mövzusu türkün dilində, mifologiya və 

folklorunda silinməz izlər buraxmıĢdır.34
 Türk etnosunun Atayurdunda 

meĢələr, dağlar və suların olması ağac-əri, sub-ar, kara-çaylı, balıq-ar 

(balkar), dağ-lı, tağ-luq  kimi türk boylarının adında görünür. Bu boylar-

dan subar, ağacəri, daxı və balqarların qədim Azərbaycanda yaĢamasını 

göstərən tarixi bəlgələr vardır. 

Türk dillərində ortaq bitki və ağac adları da ilkin çevrənin doğal 

özəlliyini ortaya qoyur. Azərbaycanın zəngin florası onun toponimlərində 

də əks olunmuĢdur.35
 Qayın, palıd, tut, Ģam, çinar ağacları bitən ərazilərdə 

yaĢayan prototürklər bütün bu fitonimlərin ümumi adı kimi ağac sözünü 

iĢlətmiĢlər. TanınmıĢ türkoloq Kenesbay Musayev ata sözlərində də geniĢ 

yayılan bu fitonimi ümumtürk sözü sayır: 36
 

  Ağaç yemeĢe menen, əżəm eĢe menən       (başqord) 

  Ağaç iymiĢinden belli, adam - kılmıĢından  (türkmən) 

Ağaç jimeĢe belən, adam eĢe belən             (tatar) 

  Ağac meyvəsi ilə bəllidir, adam iĢi ilə        (azər)  

                                                 
34

 Gürcüstanda saray yaĢamını buraxıb Çölə qayıdan Atrak bəy kimi, yenilməz Misir 

sultanı Bəybarsın taxt-tacı buraxıb Qıpçaq çölünə qayıtması yemiĢan və yovĢan qoxu-

sunun genetik kodlara təsiri idi (Azər xalqı, 2000, 45-46). Bu faktı əks etdirən rus salna-

məsinə əsaslanan Moris SimaĢko «YemiĢan» povestini, Murad Aci «Qıpçaq çölünün 

yovĢanı» əsərini yazmıĢdır. 
35

 Ağac, Ģam (çam), çinar, qaraçinar, ardıc, söyüd, palıd, cökə, göyəm, qarağac, qızılağac, 

zoğal (qızıl), alma, armud, heyva, badam, qoz (cəviz), əncir, ərik, üzüm, tut, gül, çiçək, 

yovĢan, biyan, qamıĢ (saz), moruq, soğan, sarımsaq, yarpız, tarxun, danaqıran, yonca, darı, 

arpa, buğda və sair fitonimlər apelyativ sözlər kimi toponimiyada iĢtirak edir. Vələs, 

qayın (tozağacı), ağcaqayın, dəmirağac, quĢəppəyi, quzuqulağı, dəvədabanı, turĢəng, 

alaq, cincilim, kəkotu, böyürtkən, qarağat, gicitkan, gəvən, əvəlik, itburnu (həmərsin), 

ayıqarası, çaytikanı, yemiĢan, zirinc, qovun, qarpız, baldırğan, çaĢır, çiriĢ və yüzlərlə 

baĢqa fitonimlər azər dili və dialektlərində geniĢ əks olunmuĢdur.  

    Azərbaycan fitonimlərini struktur-semantik və areal dilçiliyi baxımından tədqiq edən 

Etibar Quliyev türkmənĢəli fitonimlərin kök morfemlərini bərpa etmiĢ və onların müxtə-

lif semantik çalar daĢıdığını müəyyənləĢdirmiĢdir. Azərbaycanda olan minlərlə fitonim-

dən 270-inin yalnız Azərbaycanda yetiĢdiyini qeyd edən yazar, Ön Asiya dillərində or-

taq iĢlənən və türk dillərindən baĢqa dillərə, həmçinin baĢqa dillərdən türk dillərinə keçən 

fitonimlərdən bəhs etmiĢdir (Кулиев, 1987). 
36

 Мусаев, 1975, 167. 
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Qədim türk boylarının yalnız köçəri heyvandar olduğunu yazanlar 

tarixi gerçəkliyi təhrif etmiĢlər. Halbuki bulqarların buğda, arpa, darı ək-

məsini ərəb müəllifləri qeyd etdiyi kimi, bəzi saqa boylarının, xəzərlərin 

və baĢqa türklərin də əkinçiliklə məĢğul olması haqqında qədim qaynaq-

larda bəlgələr vardır. Türkmən, qaraqalpaq, özbək ellərində suvarma Ģə-

bəkələrinin yayılması, tatar (bulqar), baĢqord, çuvaĢlarda gəliĢmiĢ əkin-

çilik kulturunun tarixi bəllidir. Qazax elində əski eqinşi (əkinçi) gələnəyi, 

əkinçiliklə bağlı mərasimlər, Ülus kün (Novruz) bayramı, yolçu və yaxĢı 

insanları himayə edən və əkinçilik kultunda önəmli yeri olan Kıdır (Xızır) 

peyğəmbərə tapınma, Ģumdan sonra saban-toy törəsi, əkinçilik termino-

logiyası geniĢ yayılmıĢdır.37
 Bu türk boyları əkinçilik gələnəyini vaxtilə 

əkinçiliyin beĢiyi olan Ön Asiyadan (Azərbaycandan) aparmıĢdılar. Sumer 

yazıları Güney Azərbaycanın dağlıq bölgəsi Arattada dəmyə əkinindən 

bəhs edir, daha qədim arxeoloji qaynaqlar da Azərbaycanda əkinçi-maldar 

boyların yaĢadığını ortaya qoyur.  

Bağçılıq və bostan kulturu ilə bağlı terminologiyanın türk dillərində 

geniĢ yayılması, müasir dillərdə ortaq sözlərin qalması, bu sözlərdən bir 

qisminin qonĢu xalqların dilinə keçməsi göstərir ki, prototürk çağında bu 

sahədə müəyyən irəliləyiĢ əldə olunmuĢdur. Ön Asiyanın coğrafi Ģərai-

tində bitən meyvə ağacları və tərəvəz məhsulları adlarının buradan baĢqa 

ölkələrə keçdiyini görmək olur. Azərbaycanın meĢələrində alma, armud, 

ərik, badam, Ģaftalı, heyva, qoz, gavalı, alça və sair cır meyvəli yabanı 

ağaclar çoxdur. Bunların bağçılıqda istifadə olunması tarixi də qədimdir. 

Belə ki, arxeoloji qazıntı zamanı əldə olunan müxtəlif meyvə çəyirdəyi, 

üzümçülüklə bağlı bəlgələr burada meyvə və üzüm bağlarının olmasın-

dan xəbər verir.  

Güney Qafqazda üzümçülük m.ö.V-IV minillərdən məlumdur və 

ipək qurdu üçün bəslənən ağ-tut ağacının məskəni Çin sayılırsa, qara-tut 

(xartut) ağacı da Ön Asiyada yaranmıĢdır.38
 Uzmanlar heyva ağacının ilk 

yaranma yerinin Azərbaycan olduğunu müəyyən etdiyi kimi, «heyva» sö-

zünün də buradan dünya dillərinə yayıldığını yazırlar.39
 Bir çox dillərdə 

                                                 
37

 Кармышева 1986, 47-70. 
38

 Гамкрелидзе-Иванов, 651;  Вавилов, I. 205, 343-344.  
39

 Жуковский, 1964, 499; Мусаев, 1975, 158-258; Кулиев, 1987; Lakin J. Jumaliyev 

alma, almurut (armud), alça, qaralı, gavalı, albalı və sair meyvə adlarında iĢlənən *al sö-

zünü iranmənĢəli sayır (Жумалиев, 37-43). Halbuki, türk dillərində qədim sinkretik söz-

lərdən olan «al» rəng çaları ilə hələ prototürk çağında meyvə adlarında iĢlənən sözcüyə 

çevrilmiĢdir (Ъялилов, 1985). 
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ortaq söz kimi iĢlənən alma, armud, albalı, qızıl (zoğal), qoz, üzüm, alça  

meyvə adları da türkmənĢəlidir. 

Azərbaycanın çoxçeĢidli florası kimi, faunası da zəngindir. Hətta 

biosfer bir sıra köçəri quĢların qıĢlama yerini də burada yaratmıĢdır. Bu-

rada türlü-türlü uçan, üzən, qaçan və sürünən heyvanların yaĢamı üçün 

hər cür coğrafi Ģərait və iqlim növü vardır. Türk dillərində iĢlənən və 

qonĢu xalqların dilinə keçən türkmənĢəli zoonimlərin tədqiqi göstərir ki, 

prototürk etnosu ilk heyvanları Ön Asiyanın qədim Azərbaycan bölgəsin-

də görmüĢ və onlara ad vermiĢdir.Ona görə də, bir çox türk zoonimi qə-

dim Ön Asiya izoqlosu kimi diqqəti çəkir. Belə ki, bars, arslan, eĢĢək, qo-

duq, ilan, qoyun, buğa və sair bu kimi adların Ön Asiyada bəzi qədim ölü 

dillərdə iĢləndiyini görmək olur. Azərbaycanın heyvanat aləmi türk etno-

sunun yaĢamına, onun həyat tərzinə təsir edən, yaylaq-qıĢlaq yaĢamına 

təkan verən önəmli faktor olub. Heyvan adları toponimlərdə də geniĢ əks 

olunmuĢdur.40 

TanınmıĢ türkoloqlar A. M. ġerbak və K. M. Musayev türk dillərində 

zoonimləri geniĢ tədqiq etmiĢ, onların iĢlənmə arealını, heyvan adlarında 

ortaq izoqlosları, bunlardan bəzilərinin etimologiyasını vermiĢ, ev və çöl 

heyvanlarının türklərin məiĢətindəki rolunu açıqlamıĢlar.41 Bu məsələlər 

üzərində sonrakı bitiklərdə etnoqrafiya və zoonimlər bölmələrində geniĢ 

dayanacağıq, burada isə biosferin türk etnosuna diqtə etdiyi bir-iki məqama 

diqqəti çəkək.  

Qədim Azərbaycanda biosfer-fauna-etnosun üçyönlü qarĢılıqlı əla-

qəsi prototürk boylarının evsəlləşdirdiyi (əhliləĢdirdiyi) ev heyvanları-

nın növündə və bunların da etnosun yaĢamını yeni çalarlı axara salması 

arxeoloji bəlgələrdə aydın görünür. Hələ yığım dönəmində itdən ovculuq-

da əl heyvanı kimi istifadə olunması göstərir ki, insanlar qədim çağlarda 

heyvanı evsəlləĢdirməyi bacarmıĢlar. Ġtdən sonra digər ev heyvanı və 

quĢlar ələ öyrədilmiĢdir. Bunların sırasında qoyun, keçi, donuz, inək, at, 

dəvə, öküz, eĢĢək, toyuq, ördək, qaz və sair heyvanlar vardır. 

Evsəl (əhliləĢmiĢ) heyvanın etnosun yaĢam tərzində oynadığı rolu 

aydın görmək üçün hindavropa və türk etnosu məiĢətində donuzun yerini 

müqayisə edək. Qoyunçuluqla bağlı yaylaq yaĢamınına köklənmiĢ türklər 

                                                 
40

 At, eĢĢək, qatır, dəvə, qoduq, donuz, qaban, ayı, qurd (börü), quĢ, qaranquĢ, qaraquĢ, 

torağay, durna, laçın, kərkəs, sərçə, göyərçin, sağsağan, ilan, bağa (tısbağa), arı zoonim-

lərinə toponimlərin tərkibində rast gəlmək olur.  
41

 Щербак, 1961, 82-172; Мусаев, 1975, 52-157. 
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çevrədəki donuz-qabanı ovlasa da, onun evsəl heyvana çevrilməsində ma-

raqlı olmamıĢlar, çünki donuzla yaylaq-qıĢlaq yaĢamı uyuĢmur. Hindav-

ropa boylarının yaĢamını isə donuzsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Ġtaliyada qədimdə Yer və Məhsuldarlıq tanrılarına törəyiĢ simvolu kimi 

donuz qurbanı verilirdi. Qərbi Avropa təsərrüfatında m.ö. II minildə üstün-

lük təĢkil edən donuzçuluq sonralar Qara-dənizin quzeyində davam etmiĢ, 

bu gələnəyi hindiran boyları Xarəzm civarına gətirsə də, burada m.ö. VII 

əsrdən görünməyə baĢlayan donuz sürüləri sonralar aradan çıxmıĢdır.42
  

Donuzdan fərqli olaraq, qoyun türk etnosunun yaĢamına dərindən 

sirayət edib. Dünyada qoyunun evsəlləĢməsi olayı öncə Güney Azərbay-

canın dağlıq bölgələrində baĢ vermiĢdir. Qoyunçuluq bir tərəfdən yaylaq-

qıĢlaq yaĢamını ĢərtləndirmiĢ, digər tərəfdən əti-ağartısı ilə türklərin qan 

tərkibində dərin iz buraxmıĢdır. QonĢu xalqlarla müqayisədə azər türklə-

rində xolesterin dərəcəsinin həddindən artıq yüksək olması da 5-6 əsrin 

deyil, 5-6 minilin gerçəkləĢdirdiyi durumdur. 

Türk dillərində zoonimlərin etimologiyası, heyvandarlıq, maldarlıq 

terminologiyası türk etnosunun hansı heyvanı evsəlləĢdirdiyini və hansını 

baĢqa xalqdan mənimsədiyini ortaya çıxara bilir. Bu baxımdan, zoonimin 

yayılma coğrafiyası da əhəmiyət daĢıyır. Belə ki, azər dilində inək, saxa 

dilində inax sözünün iĢlənməsi bir-birindən çox uzaqda yaĢayan bu xalq-

ların prototürk çağından qalma zoonimdən istifadə etdiklərini göstərir.  

Hindavropa dillərindəki *ked praforması ilə ortaq izoqlos olan keçi 

və qıdığ sözləri keçinin Aralıq dənizi bölgələrində evsəlləĢdiyindən xəbər 

verir. Lakin Norveç dialektinə tikka, gürcü və svan dillərinə txa, daqəl 

Ģəklində keçən təkə sözü sonrakı əlaqələrin nəticəsidir. Türklərlə kontaktda 

olmuĢ xalqların dilinə yüzlərlə həm yabanı, həm də evsəl heyvan adları, 

heyvandarlıq və atçılıq terminləri keçmiĢdir.  

BaĢqa xalqların türklərdən aldığı zoonimin tarixi bəzən o qədər 

qədim olur ki, türklərin Atayurdunu Altayda olduğunu güman edən uz-

manlar bu alınmanı türk dilindən deyil, baĢqa dildən türk dilinə keçdiyini 

yazırlar. Halbuki, türk etnosunun ilkin yurdu Ön Asiya olduğunu nəzərə 

alanda bütün bu dolaĢıq etimologiyalar çox rahatca gerçək yozumunu 

tapır. Məsələn, belə mübahisəli etimologiyası olan öküz sözü bəzi hin-

                                                 
42

 Цалкин, 1966, 73-74, 132, 151;  Avropadan Anadoluya gəlib yerləĢən hetlərin yazı-

sında «donuz əti yeyən» və «donuz əti yeməyən» xalqlar fərqləndirilir, hətta «Het qanu-

nunda» 81-86-cı bölmələr donuz cinsi və növlərinə, donuz oğurluğu məcəlləsinə, 90-cı 

bölmə isə donuz yağını yeyən itə ölüm cəzası verilməsi kimi məsələlərə həsr olunub. 
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davropa dillərində *oks Ģəklində iĢlənsə də, onun 10 minil öncə Güney 

Azərbaycanın batı bölgələrində evsəlləĢməsi bəllidir, qədim öküz~ökör 

dialekt variantları da bu zoonimin prototürk çağında yarandığını ortaya 

qoyur. Lakin türklərin məiĢətinə baĢqa xalqlardan daxil olan evsəl heyvan-

lara bu dillərdə ayrı-ayrı adların verilməsi doğaldır, necə ki, azər dilinə 

camış/gamış Ģəklində irandilli boylardan keçən zoonim noqay, qaraqal-

paq dillərində suv sığırı adlanır. 

BaĢqa xalqların dilinə keçən yabanı və evsəl heyvan, quĢ adları, atçı-

lıq və heyvandarlıqla bağlı terminlər sırasında bunları göstərmək olar: qaz, 

baklan, çayka, berkut, Ģonqar, xoruz, bars, yolbars, arslan, qaplan, börü, 

qaban, samur, ilan, qoç, qoçkar, qoyun, baran, toxlu, təkə, kulan, eĢĢək, 

ayğır, alaĢa-at, öküz, davar, mal, dəri, süd, kımız, yoğurt, qatıq, yağ və s.   

Azərbaycanın coğrafi durumu burada təkcə iri və xırda buynuzlu 

heyvandarlığın deyil, həm də atçılıq, dəvəçilik və arıçılıq təsərrüfatının 

da formalaĢmasına Ģərait yaratmıĢdır. Bu sahələr bağ-bostan və taxıl 

əkinçiliyi ilə yanaĢı inkiĢaf etmiĢ, bəzi boylar bir sahəni, bəziləri də digər 

sahəni üstün tutub tərəkəmə və ya oturaq yaĢam durumunu gerçəkləĢdir-

miĢlər. Yaylaq-qıĢlaq yaĢamını seçən boyların ilxıları və sürüləri həddən 

artıq çoxaldığı çağlarda, özəlliklə, böyük quraqlıq illəri baĢlayanda onla-

rın uzaq ellərə də köçməsi qaçılmaz olmuĢdur.  

Minillərlə Xəzərin baĢına 

dolanan, hətta Altaya qədər ge-

dib çıxan türk boylarından bəzi-

ləri zaman-zaman geriyə qayıt-

mıĢlar. Doğuda qalanlarsa ora-

larda kök salıb ikinci Atayur-

dunu ərsəyə gətirmiĢlər. Türk 

boylarının belə bir Atayurdu da 

son 4-5 minilin axarında Xəzə-

rin quzeyindən keçən Qıpçaq 

çölü boyunca gerçəkləĢmiĢdir. 

Bununla da türk etnosunun bir 

neçə oykumeni ortaya çıxmıĢdır.  

Beləliklə, etnos-fauna-flora əlaqəsini tənzimləyən biosfer etnos və 

onun qidalandığı faunanın, heyvanların qidalandığı floranın zənginliyi ilə 

Yer üzündə Azərbaycanın bənzərsiz təbiətini yaratmıĢ, Ulu Yaradan bu 

gözəlim prototürk yurduna mərhəmətini əsirgəməmiĢdir. 
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Türk xalqlarının astroloji biliyi dilində, mifologiya 

və folklorunda dərin iz qoysa da, bugünə qədər bu 

gərəkli və həm də maraqlı sahə sistemli Ģəkildə  

öyrənilməmiĢdir.43
 Halbuki qamçılıq (Ģamanizm) 

dünyagörüĢü baĢdan-baĢa astroloji biliyə köklənmiĢ-

dir. Türklərin kosmonimiya görüĢlərinə köklənən zaman və məkan ölçü-

ləri, «dünyanın» cəhətlərə bölünmə prinsipi sosiolinqvistik təhlildə aydın 

görünür. Azərbaycanda Aya, GünəĢə tapınma «Gün haqqı» andında və 

Ay çıxanda salavat çevirmə gələnəyində saxlanmıĢ, Ay kultu məbədinin 

izləri bir neçə bölgədə qalmıĢdır. Bu bəlgələr mifologiyaya aid bitikdə 

geniĢ Ģərh olunacaq, burada yalnız etnologiya ilə bağlı bir-iki detal üzə-

rində dayanmağı uyğun bildik.  

Yaranma zamanı neolit, yaranma ocağı Ön Asiya olan Samanyolu 

deyiminin sonrakı yayılma arealı isə türk boylarının sonrakı köçləri ilə 

bağlıdır. Belə ki, Samanyolu deyiminin Monqol sınırınacan uzanması do-

ğuya miqrasiyanı əks etdirir. Bunu aydın görmək üçün V. A.  Nikonovun 

tərtib etdiyi aĢağıdakı xəritəyə baxmaq kifayətdir:44
  

                                                 
43

 L. Bazin, Sir G. Klauson və F. Nemetin bu sahəyə həsr etdikləri məqalələr özlüyündə 

çox qiymətli tədqiqatlar olsa da, bütövlükdə türk kosmonimiyasının deyil, daha çox hind, 

çin və sair xalqların dilindən keçən ulduz adlarının doğu türk dillərində buraxdığı izi 

ortaya çıxarmaq yönündə yazılmıĢdır. Təbii ki, prototürk dünyagörüĢündən fərqlənən 

xristian, manixey, buddizm terminologiyası doğu türklərdə sonrakı hadisədir. Təəssüf 

ki, Armin Vamberinin XIX əsrdə yazdığı «Türk-tatar boylarının əski kulturunda səmavi 

cisimlər» (A török-tatar nep primitiv culturájábar az égi tester. Budapest, 1879) adlı 14 

səhifəlik kitabçanı əldə edib oradakı izahlarla tanıĢ ola bilmədim. 
44
 Никонов. 1980, 251. 
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Samanyolunu pifaqorçular, litva, basuto, oci kimi bir sıra xalqlar  

ruhların məskəni, siamlar Ağ fillərin yolu, ispanlar Sant Yaqo yolu sayır-

dı.45
 Samanyolu deyiminin müxtəlif xalqlarda necə adlandığını tədqiq 

edən V. A. Nikonov haqlı olaraq yazır: «Kosmonimiya qiymətli qaynaq 

kimi xalqların və onların dilinin mənĢəyinə, dünyagörüĢünə, xalqlar ara-

sındakı əlaqələrə və miqrasiyalara aydınlıq gətirir».46 

Samanyolu türk boylarının yayılma arealını göstərməklə yanaĢı, köç 

istiqamətlərini də ortaya çıxarır. Həm də monqol və türk xalqlarının gene-

tik qohum olmadığını çox aydın sərgiləyir. Belə ki, «Samanyolu» deyimi 

Somon yul (özbək), Saban jolı (qazax), Saman yoli (uyğur), Samançı jol 

(qırğız) kimi fonetik fərqlərlə monqol etnosu ilə təmas xəttinə qədər uzanır, 

bu xətdən sonra monqol-buryat dillərində «Göyün çatı» deyiminə keçir: 

Tenqeriyn zaadol, Tenqerin züydel.  Monqol mühitinə düĢən tuva və həmin 

mühitdən keçib daha yuxarı, quzey-doğu bölgələrdə məskunlaĢan saxa 

türkləri artıq kalka ilə monqol deyimini iĢlədirlər. Bu deyimi monqol 

etnosundan qopub, Xəzərin quzey yaxasına gəlib yerləĢən kalmıklar da 

Teñqrin uydl  Ģəklində saxlamıĢlar. 

Samanyolu deyiminin doğu sınırı qırğız-uyğur boyları ilə bitirsə, 

batı sınırı da qədim türk boyları ilə qarıĢığı olan bolqar, macar və Osmanlı 

türklərinin kultur təsiri altında olmuĢ serb-xorvat və alban (arnavut) xalqı-

nın dilində yaĢayır. Eyni səbəblə güneydə Efiopiyaya qədər yayılan Saman 

yolu öz yerini quzeydə finuqor deyimi olan «QuĢ yolu» ifadəsinə vermiĢdir. 

Bu ifadə də yaranma və yayılma arealı baxımından maraqlıdır. Belə ki, 

köçəri quĢların keçdiyi yol üzərində yerləĢən Ġtil-Ural arası, Avropa-Asiya 

sınırı finuqor etnosunun Atayurdu sayılır. Bu baxımdan, «QuĢ yolu» deyi-

minin protofinuqor boylarında yarandığını və buradan bozqır türklərinə, 

tatar və çuvaĢ xalqlarına, Baltikyanı bölgələrə keçdiyini, bir sözlə, finuqor 

boylarının miqrasiyası və onlarla sıx təmasda olan xalqlarda yayıldığını 

görmək olur. 

Avrasya xalqlarının demoqrafiyası Samanyolu deyiminin müxtəlif 

xalqlarda mövcud ifadə məzmunu ilə yaxĢı açılır. Belə ki, Avropa xalq-

ları bu deyimi «Südyolu», akad-asur boyları «Ġlan yolu», Qafqazdilli 

xalqlar da bunu karvan, sürü, ayı və baĢqa heyvan yoluna bənzətmiĢlər. 

Əkinçi türklər «Saman yolu» ifadəsini iĢlətdikləri halda, bozqır türkləri 

                                                 
45
 Тайлор, 173. 

46
 Никонов, 1980, 259. 
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«Qoyun yolu» deyiminə üstünlük vermiĢlər, uqorlarla sıx təmasda olanlar 

da «QuĢ yolu» ifadəsini iĢlətmiĢlər. Bu fərqlər bəzən eyni xalqın müxtəlif 

dialektləri üzrə diferensiallaĢmıĢdır. Azər türkləri də Samanyolu ilə ya-

naĢı bəzi dialektlərdə Ağyol, Avropa təsiri ilə elmi ədəbiyatda Südyolu və 

farsca Kəhkəşan deyimlərini iĢlədirlər. Lakin bu deyimlər içində yuxarıda 

verilən xəritədən göründüyü kimi, yayılmada əsas yeri Samanyolu tutur. 

Gəlib Azərbaycana yerləĢən haylar da Samanyolu deyiminə keçmiĢ-

lər. Hətta VII əsr müəllifi Anani ġirakatsi yazır ki, bu yolda tökülən saman 

hayların ulu babası Vahanın asurların ulu babası BarĢamdan oğurladığı 

samandır.47
 Göründüyü kimi, kosmonimiya elementlərindən təkcə Saman-

yolu tarixi demoqrafiya üçün xeyli bilgi verir. Bu sıraya digər səma cisim-

lərilə bağlı yaranmıĢ deyimlərin etnolinqvistik açımlarını, ulduz falı, qədim 

qamçılıq terminologiyasını da əlavə edəndə azər türklərinin tarixi coğrafi-

yası üçün böyük qaynaq əldə olunur. Saman yolu ilə bağlı deyilənlər bir 

daha Urmu teoriyasının Ön Asiyanı prototürk yurdu saymasını doğrulayır. 

Çin qaynaqlarına görə, hunlar mühüm iĢ görmək istəyndə Ayın və 

ulduzların durumuna baxardılar, xaqan isə hər səhər çadırdan çıxaraq 

GünəĢə, gecələr Aya ibadət edərdi. GünəĢə and içmə Altay və miĢar 

boylarında da vardı, saxalar böyük bahadırların GünəĢ-Ay himayəsində 

olduğuna inanar, Abakan qamları Solbon (Çoban) ulduzuna tapınardılar.48 

Əbu Düləf bəzi türk boylarının hansı ulduza tapındığını qeyd etmiĢ, lakin 

ulduz adlarını ərəbcə vermiĢdir.49
 Zöhrə (Venera) ulduzunun sevgi sim-

volu qədim türk mənbələrində Sevüt, Sevüq adlanması, uyğurca bu ulduz 

adının Erkliq olması, Mahmud KaĢğarinin isə onu «iĢıqlı» anlamında 

Yaruq yıldız adlandırması maraqlı tədqiqat obyekti olsa da, mövzumuzdan 

kənar olduğundan yalnız bunu qeyd edək ki, latınlar bu ulduzda (Lucifer) 

eĢq və Ģeytan məfhumu gördükləri kimi, qədim türklər də onu bu iki 

simvolla tanımıĢlar.50
 Belə paralellik, əlbəttə, etrusk-latın və ya daha 

qədim batı türk boyları ilə Avropa xalqlarının təması nəticəsində yarana 

bilərdi. 

                                                 
47

 Ширакаци, 1962, 68-69. 
48

 Ġnan, 1972, 2-3, 29. 
49

 Əbu Düləf  toqquz-oğuz boyunun Göy qurşağı (kavs-i kuzeh) görünəndə Ģənlik etdiyini, 

qırğızların Zühal və Zöhrə ulduzunu uğurlu, Mərrix ulduzunu isə uğursuz saydıqlarını, 

çigil boyunun Süheyl, Zühal, Ekizlər, Böyük Ayı, Kiçik Ayı və Oğlaq bürcü ulduzlarına 

tapınıb, Çoban ulduzuna «tanrıların tanrısı» dediklərini yazmıĢdır (Ebü Dülef, 84, 88). 
50

 Nemet, 1971. 
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Yupiterin Onq-ay, Qara-quş, Ekizlərin Eren-tür/ Eren-tiz, Mərrixin 

(Marsın) Kürüd adlanması maraqlıdır.51
 Oxun ucuna metal taxılması 

anlamında Mars planetinə Dəmir-soqum yox, Baqır-soqum / Bakır-sokum 

deyilməsi tunc (bakır) çağının əlamətidir, çünki Karvanqıran adı kimi, 

Dəmir-qazıq deyimi də sonrakı çağa aiddir. Türk dillərində Yağız-sığın, 

İki bozat, Ak ayğır, Ox bürcü, Yeti-kan / Yeddi qardaş kimi astroloji ter-

minlər də iĢlənir, lakin bu adlar boydan-boya dəyiĢsə də, bəzi qıpçaq 

boylarında Ürger Ģəklində iĢlənən Ülkər ulduzunun adı əksər dillərdə 

ilkin mənasını qorumuĢdur.52
 «Qutadğu bilig» üzrə dəyərli tədqiqat əsəri 

yazan Ramiz Əskərin tərtib etdiyi aĢağıdakı cədvəl planet və bürc (ükək) 

adlarının türkcə deyimi baxımından diqqəti çəkir:53
  

«Qutadğu bilig» azərcə ərəbcə farsca 

YaĢık 

Yalçık 

Kürüd 

Arzutilək 

Sevit 

Onqay 

Səkəntir 

Kozı 

Ud 

Ərəntir 

Kuçık 

Arslan 

BuğdaybaĢı 

Ülgü 

Çadan (Çayan) 

Ya (Yay) 

Oğlak 

Könək 

Balık 

GünəĢ 

Ay 

Mars 

Merkuri 

Venera 

Yupiter 

Saturn 

Qoç 

Buğa 

Ekizlər 

Xərçəng 

ġir 

Qız (BaĢaq) 

Tərəzi 

Əqrəb 

Oxatan (Yay) 

Oğlaq (ÇəpiĢ) 

Dolça 

Balıqlar 

ġəms 

Qəmər 

Mərrix 

Ütarid 

Zöhrə 

MüĢtəri 

Zühəl 

Həməl 

Sur 

Cövza 

Sərətan 

Əsəd 

Sünbülə 

Mizan 

Əqrəb 

Qövs 

Cədi 

Dəlv 

Hut 

Afitab 

Mah 

Bəhram 

Mehr 

Nihad 

Bərcis 

Keyvan 

Bərre 

Gav 

Dopeykər 

Xərçəng 

ġir 

XoĢe 

Tərəzi 

Kejdom 

Kaman 

Bozqale 

Dul 

Mahi 

                                                 
51

 Riyaziyatçı alim Valeh Mirzəyevin dediyinə görə, Dilican dərəsinin Poladlı kəndində 

yaĢayan babası danıĢardı ki, ot çalmaq üçün Göycə gölü yaxasındakı biçənəyə göydə 

Karvanqıran ulduzun ən parlaq göründüyü vaxtda çıxardılar. Bu Ulduzun  Karvanqıran 

adlanması isə keçmiĢdə onun gecəyarıda aldadıcı parıltısını Dan ulduzu hesab edib, yola 

çıxanların vaxtı səhv saldıqları üçün səhrada qırılması ilə bağlı yaranmıĢdır.  
52

 Nemet, 1971. 
53

 Əskər, 88-89; Yazar bu abidədə Karakuş (Yupiter), Yıldırak (Önçü, Kiçik Köpək ul-

duzu topasının alfa ulduzu), Ayğır (Ağulduz - Böyük Köpək topasının alfa ulduzu), 

Yitikən (Yeddi qardaĢ bürcü, Böyük Ayı bürcü) adlarının keçdiyini də qeyd edir. 
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Türk etnosunun ilkin oykumeni YaranıĢ haqqında olan mifə görə 

də aydın seçilir. Əksər türklər Göylə Yerin ayrılması və onların arasında 

insan oğlunun yaranması düĢüncəsinə sahibdirsə, quzey və doğu bölgə-

lərdə yaĢayan bəzi türk boyları Yerin yaranmasını quĢla bağlayan yerli 

mifləri mənimsəmiĢlər. Belə ki, Avrasiyanın quzey zolağında formalaĢıb, 

Sibir üzərindən Amerikaya qədər yayılan bu mifin hindavropa və finuqor 

dilli xalqlarda yaxın çalarla geniĢ iĢlənməsi göstərir ki, Sibir türkləri bunu 

həmin xalqlardan almıĢlar. Bu mifə görə, ördək (və ya digər su quĢu) 

okeanın dibindən dimdiyində gil çıxarır və bundan Yer əmələ gəlir və 

ya Yerlə Göy quĢ yumurtasından yaranır.
54

 YaranıĢ mifi prototürkləri 

Orta və Mərkəzi Asiya ilə deyil, «Saman yolu» deyimində gördüyümüz 

Ön Asiya ilə bağlayır.   

Quzey yönü bildirən Qütb ulduzu bəzi türk dillərində Altun /Temir 

Kazıq adlanır. Bu baxımdan, azər boylarının quzey bölgəsində olan Dər-

bəndin «dəmir qapı» epiteti ilə verilməsi də diqqəti çəkir. 

Yerin bağa (tısbağa) üzərində durması haqqında mifik dünyagörüĢ 

prototürk çağında geniĢ yayılmıĢdır. Azər dilində bağa ilə bağlı deyimlər, 

arxeoloji qazıntılar vaxtı basırıqlarda (kurqanlarda) bağa çanaqlarına rast 

gəlinməsi bu mifik görüĢü əks etdirir. Əvvəlki bitikdə daĢ bəlgələrə aid 

bölmədə verdiyimiz Göytürk daĢ abidələrinin bağa-özül üzərində ucaldıl-

ması gələnəyi bu mifin Azərbaycandan doğuya aparıldığını göstərir. 

Sumerlərin kosmoqoniya görüĢünə görə, hər tərəfi okeanla əhatə 

olunan evrən (kainat) Göy və Yerdən ibarətdir. Göy-Yer (An-Ki) arasında 

Ģəffaf hava təbəqəsi - atmosfer GünəĢ, Ay, ulduz və planetlərin doğulub 

iĢıq saçdığı məkandır. Bu məkan öncə baĢı Göy və ayağı Yer olan böyük 

dağdan onların ayrılmasından sonra yaranmıĢdır. Yuxarıya çəkilən boĢ 

məkan olan Göy (haradasa) aĢağı və yuxarıda bərk dayağa söykənir, Yer 

isə düz müstəvi Ģəklindədir.55
  

Saqa türkləri öz soykökünü Göy və Yer tanrılarının oğlu sayılan 

Tarqitay ilə bağlayırlar. Bu kosmoqonik görüĢü saqa boylarından eĢidən 

Herodot qələmə almıĢdır. Yunanların Herodota danıĢdığı saqa soykö-

künə aid əfsanədə isə Tarqitay Herakl (Koroğlu) ilə əvəz olunmuĢdur.56 

Prototürklərin yaxın qonĢuluğunda olan bu kosmoqonik görüĢün detalları 

                                                 
54

 Напольских, 1990, 5-17. 
55

 Крамер, 1965, 100. 
56
 Azər xalqı, 2000, 82. 
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sonrakı türk qaynaqlarında əks olunmuĢdur. Belə ki, sumer mətni ilə göy-

türk qaynağı eyni deyimləri ortaya qoyur: 57   

 Göy Yerdən ayrılandan sonra, 

 Yer Göydən ayrılandan sonra, 

 Ġnsana ad veriləndən sonra … 

           (Sumer qaynağı)  

 :aDqJLĠK:ry:zGY:ArS:irht:kökazü   

                        : smNLIK:ILGo: 

Ġsik:aRnik  

 [üze kök teñri asra yağız yer kılınduk-

ta ekin ara kiĢi oğlı kılınmıĢ...]  

«Yuxarıda mavi Göy, aşağıda qara Yer,  

yarananda ikisinin arasında insan oğ-

lu yaranmış…» (Orkun, 1994, 29) 

Kosmik vaxt ölçülərini dərk edənə qədər insanlarda doğumla ölüm 

arasındakı yaĢa, gecə-gündüzə, yarım və dolu Ay görünüĢünə (aypara və 

bədr), yayın qıĢla əvəzlənməsi kimi doğal olaylara köklənən vaxt duyumu 

minillər boyunca təkmilləĢmiĢ, boy və budun qurumu çağında ərsəyə gə-

lən «nəsil yaĢı» ölçüsü müxtəlif xalqlarda uzun müddət davam etmiĢdir. 

Özündən əvvəlki yazarlar kimi, Herodot da 100 il = «üç nəsil» xronologi-

yasını qullanmıĢdır. Bioloji yaĢa köklənən fərdi vaxt duyumu da vardır. 

Belə ki, eyni zaman ölçüsü tez böyümək istəyən yeniyetmələrə «uzun», 

vaxtın tez keçməsindən gileylənən yaĢlılara isə «qısa» görünür.  

Kosmik ritmə uyğunlaĢan doğal durumun (təbiətin) qavranılması 

təqvim, il, «yeni il», fəsil, ay, gün, gecə-gündüz kimi vaxt anlayıĢlarında 

gerçəkləĢir. Səma cisimlərinin durumu ilə formalaĢan türk kosmoqoni-

yasında miladdan öncə «həftə» anlayıĢı olmamıĢdır, Azərbaycanda bu 

anlayıĢ ilk xristianlığın yayıldığı çağlarda ortaya çıxmıĢdır. Ona görə də 

türk dillərində günlərin adını bildirən ortaq sözlər yoxdur.58
 Ġlin dörd 

fəslini yaz (bahar), yay, küz və qıĢa ayıran türk boyları ayları təsərrüfat 

və hava durumu ilə adlandırmıĢlar. Axıska türkləri kiçik-ay (fevral), 

biçin-ayı (iyun), orağ-ay (iyul), bögrüm-ay (sentyabr), son küz, koç-ay, 

kara-kıĢ (dekabr-yanvar) deyimlərini, azərlər boz-ay, böyük və kiçik çillə, 

qırxım, oğlaq, quyruq doğan və sair sözləri iĢlədirlər. Azər dilində müəy-

yən kultlarla bağlı Yelda gecəsi (Ģəbi-yelda), Xızır günü və zaman anlayı-

                                                 
57

 Eyni qaynaq, 105; Orkun, 1994, 28-29.  
58

 Bu barədə M. KaĢğari yazır: «Türklərdə həftənin yeddi gününün adı yoxdur, çünki həftə 

deyilən şey islamdan sonra bilinmişdir» (MK, I, 347); Azərbaycanda həftə günlərindən 

yalnız 4-cü günü (cümə axĢamı) bildirən adına//adna deyimi yayğındır (Яскяр,1987, 

68). 
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Ģı bildirən gündüz, gecə, günorta, erkən, alatoran, dünən, yarın, dan üzü, 

dan qaralanda//ağaranda deyimləri ilə yanaĢı, axĢam, səhər, sübh, sabah 

kimi alınma sözlər də vardır. «Yeni il» türk xalqlarında Ülus kün (qazax), 

Bahar, Yaz, Yeni il  (azər) və erken kün (ergenekon) adlandığı halda, Yeni 

il bayramının farscanın «Novruz» sözü ilə verilməsi bir yanlıĢlıqdır. 

Ġli dörd fəsilə, oniki aya bölən türklər 12 añlı (heyvanlı) təqvim də 

yaratmıĢlar. Ön Asiyada ilin 12 aya bölünməsinin qədim tarixi vardır, 

lakin 12 illik sikl ölçüsü sonralar ortaya çıxmıĢdır.59
 M. KaĢğari 12 illik 

təqvimin yaranma səbəbini və qurultayın bu təqvimi türk xaqanının təkli-

filə qəbul etdiyini yazır: «Türk xaqanlarından biri neçə il öncə baĢ vermiĢ 

savaĢı öyrənmək istərkən savaĢın tarixini müəyyən etməkdə yanılmıĢlar. 

Bu səbəblə, xaqan öz ulusu ilə gənəĢir və qurultayda biz bu tarixdə necə 

yanıldıqsa, bizdən sonra gələnlər də yanılacaqdır, belə isə, biz indi göyün 

on iki bürcü və on iki ay sayısınca hər ilə birər ad qoyaq. Ulus xaqanın bu 

önərgəsini onayladı»60
 Lakin bu olayın tarixi bəlli olmadığından 12 añlı 

təqvimin nə vaxtdan iĢləndiyini söyləmək olmur.61
  

Göytürk yazılarında bu təqvimin iĢlənməsi göstərir ki, xalq ara-

sında geniĢ yayılan añ təqviminin yaranma tarixi daha qədimdir.62
 Astral 

mifləri tədqiq edənlərə görə, qədim Babildə 12 bürc iĢarəsi yunanlara 

(zodiak yunanca ζών «añ» sözündəndir), oradan da Avropa xalqlarına ötü-

rülmüĢ, Çinə isə 12 añlı təqvim batı qonĢularından (türklərdən) keçmiĢ-

dir.63 ÇinĢünas E. Chavannesə görə, bu təqvimi Çinə tsin (çin) adlı türk 

                                                 
59

 Ġlin 6 ayını 30, digər 6 ayını da 29 günə bölən 12 aylıq yunan təqvimindən Misir təq-

viminin daha mükəmməl olduğunu qeyd edən Herodot yazır ki, Misir kahinlərinin ona 

söylədiyinə görə, güya ilk dəfə misirlilər səma cisimlərinə uyğun ili 30 günlük 12 aya 

bölüb, hər ilin sonunda 5 gün əlavə etmiĢlər (Геродот, II. 4). Tarixdən bəllidir ki, Misir 

əhalisi hər ili üç fəsilə - daĢqın, əkin və biçin fəslinə ayırırdı və Siriusun doğuĢu (19 iyul) 

ilə Nil çayında suyun artıb daĢması arasında əlaqə gördüyündən hər yeni ili Nilin daĢması 

ilə hesablayırdı. 
60

  MK, I, 344-345. 
61

  Dünya xalqlarının təqvimlərini müqayisə edən Ramiz Əskər türk təqviminin baĢlan-

ğıcını 586-cı ilə aid edir (Яскяр, 1987, 17-18). 
62

  L. Bazen bu təqvimin yaranmasını türklərə bağlayan elmi ədəbiyatda geniĢ yayılmıĢ 

fikrə etiraz edib onun Çindən alındığını və VIII əsrdən iĢləndiyini yazsa da, irəli sürdüyü 

fikri əsaslandıra bilməmiĢdir (Базен, 1986, 370-371). Halbuki hələ VI əsrdə «Çu Ģu» 

adlı çin tarixi qaynağında qeyd olunur ki, türklər illərin əvəzlənmə ardıcıllığını bilirdilər, 

yeni il yaĢıl otun çıxması ilə baĢlanırdı (ТМТ, 1990, 44). 
63

  МНМ, I, 116. 
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boyu aparmıĢdır.64
 Bu təqvimi türklərdən alan çinlilər kimi, ondan Tibet 

və Koreya xalqları da istifadə edirlər. Uyğur yazısını mənimsəyən mon-

qollar 12 añlı təqvimi də uyğurlardan alıb 1210-da (baĢqa bir tarixə görə 

isə 1027-də) özəl qərarla rəsmiləĢdirmiĢlər.65
  

Türk kosmonimiyasında üç vertikal və dörd horizontal məkan böl-

güsü vardır: aşağı, orta, yuxarı;  ön, arxa, sağ, sol. Öncə dörd cəhəti təyin 

edə bilən prototürklərdən sonra bəzi türk boyları səkkiz bucaqlı bölgüdən 

də istifadə etmiĢlər. Bunu uyğur, tatar və azər dillərində görmək olur: 66
 

           Uyğur 

öngdün-tağdın bulunq 

kidin-tağdın bulunq 

kidin-kündin bulunq 

öngdün-küntün bulunq 

       Tatar 

tönyak-könçıqıĢ 

tönyak-könbatıĢ 

könyak-könçıqıĢ 

könyak-könbatıĢ 

     Azər 

 quzey-doğu 

 quzey-batı 

 güney-doğu 

 güney-batı 

Dünyanın horizontal baxımdan 4 və 8 cəhətə bölünməsi türk etno-

sunun çox böyük ərazilərə yayılması və qədim dövlət gələnəyi ilə də ba-

ğlıdır. Vertikal bölgüdə isə kainatın yeraltı, yerüstü və göyə - 3 məkana 

bölünməsi və bunun simvolu olan «həyat//dünya ağacı», göyün 9 qata 

ayrılması qamçılıq (Ģamanlıq) ilə bağlı ortaya çıxmıĢdır. O. N. Tuna sumer 

dilində «sınır» anlamında olan bulug sözünü türk dillərindəki «yön, bucaq, 

cəhət» anlamlı buluñ sözü ilə müqayisə edir.67
 Ancaq sumerlər dörd cə-

həti qonĢu ölkələrin yerləĢdiyi yönlərə uyğun deyimlə vermiĢlər.68  
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  Göyalp, 1977, 41. 
65

  Kotwicz 1928, 128;  Яскяр, 1987, 21;  Жуковская, 1988, 48. 
66

 Azərbaycan bayrağındakı ulduz, əslində, qədim Gök-Tañrı   türk simvolikasıdır və 

Sumer çağından tanrı, ulduz və göy anlamı daĢıyan damğa ilə eyni mənĢəli olub, Ön 

Asiyada yayılmıĢdır. Bu damğa sonra elqurumu (dövlət qurumu) çağında iki dördbucaq-

lının üst-üstə çarpaz qoyulması ilə alınan səkkizbucaqlı  ۞ iĢarəyə də çevrilmiĢdir.    

    Saxa türkləri də 8 cəhəti fərqləndirirlər (Чагдуров, 118-119).  
67

 Tuna, 1990,19; Lakin sumer mətnlərində bulùg (bulùñ) sözünün «becərmək», «yetiĢ-

dirmək» anlamı qeyd olunmuĢdur (Канева, 1996, 211). 
68

 Məsələn, sumer dilində belə bir mətn vardır: «O günlərdə Sumerlə eyni dildə danıĢan 

və Xamazi bölgəsi ilə ġubur dağı - böyük törənlərin böyük dağı, vacib Ģeylərə malik Uri 

ölkəsi, təhlükəsiz durumda olan Amurru ölkəsi - bütöv cahan və tabe xalq bir dildə En-

lilə alqıĢ deyirdi» (ХПИДВ, 1963, 270, 276, 15-ci qeyd). Bu cümlədən aydın olur ki, 

sumerlər dünyanın dörd cəhətini qonĢu ölkələrin coğrafi durumu ilə bildirmiĢlər: quzey - 

Uri ölkəsi, özək/güney - Sumer, batı - Amurru, doğu - ġubur dağı. 
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A. N. Kononov tuva dilində yön və cəhət bildirən sözlərin monqol 

dillərinə uyğunlaĢdığını, çuvaĢ, saxa (yakut), tofalar dillərinin isə türk 

sistemini saxladığını və göytürk yazılarında əks olunduğunu yazır. O bu 

dillərdə arka (geri) tərəfin «batı», öñ (iləri, ilgərü) tərəfin «doğu», sağ 

tərəfin «güney», sol tərəfin «quzey» anlamı daĢıdığını deyir. Müəllifə 

görə, türk xalqları dünyanın cəhətlərini bildirmək üçün iki üsuldan isti-

fadə etmiĢlər: biri solyar sistem, digəri boya (rəng) sistemi.69
  

Azər dilində «qara quzey», «ağ yel» (batı küləyi) deyimi iĢlənir. 

Y. Ġ. Ubryatova qeyd edir ki, saxa dilində soğoru//soñoru (yuxarı) və xotu 

(aĢağı) sözlərinin «quzey» və «güney» anlamı Lena çayı hövzəsində yer-

ləĢəndən sonra yaranıb, çünki bu çay güneydən quzeyə (aĢağıdan yuxarı) 

axır.70
 Göründüyü kimi, boya bildirən sözlərdə cəhət anlamının yaranması, 

istiqamət bildirən sözlərin coğrafi duruma (landĢafta) köklənməsi danılmaz 

gerçəklikdir. Azər türklərinin Azərbaycanda yerli xalq olduğunu sübut 

edən faktlardan biri də boya (rəng) və cəhət, istiqamət bildirən sözlərdir.  

Türk dillərində rəng bildirən sözlərin semantikasını tədqiq edən 

tanınmıĢ türkoloqlardan A. fon Qaben və A. N.  Kononov azacıq fərqlə 

türk rəng-cəhət sistemini belə verirlər: 71
 

   qızıl  = güney,      ağ  = batı,          sarı = batı / özək 

   qara  = quzey,      göy = doğu  

Ġsbat olunmasa da, elmdə dərin kök salmıĢ «Altay dilləri ailəsi» 

nəzəriyəsinə görə, guya türklər Altaydakı monqoloid qohumlarından 

ayrılıb, batı ölkələrə köçmüĢlər. Bu baxımdan, Azərbaycan türklərinin 

mənĢəyi də Altay və Monqolustan 

çölləri ilə bağlanır. Halbuki rəng 

bildirən sözlərdəki cəhət anlamı 

bu fikri tamam inkar edir. Belə ki, 

harada olmasından asılı olmaya-

raq, hər bir türk dayandığı yerə 

sarı, quzeyə qara, güneyə qırmızı 

(qızıl), batıya ağ, doğuya isə göy  

boyanın simvolu kimi baxacaq. 
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  Кононов, 1974, 73-74.  
70

  Убрятова, 1966, 61. 
71

  Gabain, 1962, 115; Кононов, 1978, 160. 



 33 

Türk rəng-cəhət sistemi boyaların «dilində» verilən bu sxemdə belə 

görünür: 

 

Əgər bu sistemi xəritə üzərində axtarmaq istəsək, ən münasib üsul 

kimi göl və dənizlərə verilən adlara baxmaq lazım gələcək. Bütöv Avra-

siya məkanında isə belə bir yer yalnız Ġkiçayarasının quzeyindədir: 

Göründüyü kimi, bu sxemdə quzey (qara) 

Qara dənizin adı, batı (ağ) Ağ dənizin adı, güney 

(qırmızı) iki Qırmızı dəniz və körfəzin adı, doğu 

(göy) Göycə və Göy-göl (Urmu gölü), həmçinin 

Göycə dəniz (Xəzər) adı ilə uyğun gəlir. Aydın-

lıq olsun deyə, qədim mənbələrdə doğu sularının 

göy, güney sularının isə qırmızı adlandığını xatır-

layaq. Belə ki, Aralıq dənizindən (Ağ dənizdən) 

aĢağıda Nil çayının doğusundakı Qırmızı dəniz 

kimi, qədimdə Fars körfəzinin də Qırmızı dəniz adlanması bəllidir.72
  

Göycə gölü kimi, Urmu gölünün adı da keçmiĢdə Göy-göl idi.73 Xəzər 

dənizinin isə 70-dən artıq adı vardı, bunlardan biri də xalq deyimi kimi 

«Göy Xəzər» olmuĢdur. Görkəmli tədqiqatçı B.Ögəl bu barədə yazır: 

«Dədə Qorqud kitabının çərçivəsi içində bu dənizin harada olduğunu 

dəqiq söyləmək çətindir. Əslində, bu Gökçə dəniz Xəzər dənizidir».74
 

Hər halda, güney rusların folkloru da da Xəzər dənizinin adını Göy-dəniz 

kimi verir. QarĢımızdakı bu xəritə-sxemdə böyük dəniz və göl  adlarında 

görünən qədim türklərin boya-cəhət sistemi çox aydın göz qabağındadır:   

Rənglərin verdiyi informasiyaya görə, «prototürkün» durduğu yer 

(xəritədəki dairə) dünyada ilk əkinçilik mərkəzi olmuĢdur. Dəclə hövzə-

sində dalbadal yaranmıĢ Xasun, Xalaf kulturu, Ubeyd kulturunun quzey 

variantı burada yaranıb, yaxın bölgələrə yayılmıĢdır. Dünyada ilk təkərli 

araba da erkən tunc çağında burada icad olunmuĢdur. Arxeoloqların üzə 

çıxardığı qədim bəlgələr göstərir ki, daĢ dövrünün sonundan tunc dövrü-

nün sonunacan burada maddi-mədəni iz buraxan xalq dəyiĢməmiĢ və adı 
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 Herodot, IV. 39;  Strabon, XI. 13. 9; XI. 14.7. 
73

 Urmu gölünün adını Strabon λίμνη καποϋτα (kapauta) Ģəklində verir və «tünd göy»  

(κσάνη) mənası olduğunu bildirir (Strabon, XI. 14. 8); Plini də bu gölü Capotes (Kapot) 

kimi qeyd edir (OĠƏ, 1979, 235); Hay qaynaqları da bu adı «göy» (kaput) Ģəklində verir. 
74

 Ögel, IV. 1984,  466; Yaqut Həməvi Xəzərin farsca «Göy dəniz» (Əfkud dəryav) ad-

landığını qeyd edir (Əliyeva, 1999, 145). 
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4-5 minil öncə subar kimi sumer-akad yazılarına düĢmüĢ, ərazi də Subar 

ölkəsi adlanmıĢdır. Eneolit dövründən sonra m.ö. IV minillikdə isə bura-

dan doğu ölkələrə böyük miqrasiyalar baĢlanır. Verilən xəritə-sxemlərdən 

göründüyü kimi, rənglərin semantikası türk etnosunun Atayurdunu qədim 

sivilizasiyasının yarandığı bölgədə - Ġkiçayarasının quzeyində yerləĢdirir. 

Yazının ilk meydana gəldiyi çağlarda adı yazlı qaynaqlara düĢən 

subar boylarının yaĢadığı bu ərazilərinin qədim tarixi yetərincə 

öyrənilməmiĢdir. Bu yaxınlarda alman arxeoloqu Klaus ġmitdin 

baĢladığı qazıntı ilə üzə çıxan Göbəklitəpə kompleksinin on iki minil öncə 

qurulmuĢ məbəd olması aydınlaĢ-

mıĢdır. Burada ucalığı 3-6 metr olan T 

formalı dikilidaĢların hər birinin 40-50 

ton ağırlığı var. Bu mengirlərin üzə-

rində qabartma üsulunda aslan, qaban, 

tülkü, ilan, ördək, buğa, durna fiqurları 

verilmiĢdir: 

 Dünyada hələlik ən qədim tapı-

naq olan ġanlı-Urfa yaxınlığındakı 

Göbəklitəpədə 1995-dən baĢlanan 

qazıntıların davam etdiyini nəzərə al-

saq, bu tapınağın yaĢı haqqında 

dəqiqləĢmənin hələ 

tamamlanmadığını düĢünmək olar. 

Lakin uzmanlar Ġkiçayarasının bu quzey-batısında torpaq altından üzə 

çıxardıqları Göbəklitəpə tapınağını məĢhur Stounhenc abidəsindən də 7 

minil öncə qurulduğunu yazırlar. 

Türklərin boya-cəhət sözlərinin rus onomastikasında əks olunması 

uzmanların diqqətini çəkmiĢ, onlar belaya (ağ), çyernaya (qara) və çer-

vonnaya (qırmızı) sözlərində türk dilinə uyğun cəhət çaları yaranmasını 

türk dilinin təsiri ilə izah etmiĢlər. Maraqlıdır ki, hələ m.ö. II əsrdə Çin ta-

rixçisi Sıma Tsyan hun-çin savaĢında Metenin (Bahadırın) süvari qoĢunu 

haqqında yazır ki, batıda ağ atlılar, doğuda mavi (boz) atlılar, quzeydə 

qara atlılar, güneydə isə qızılı (kürən) atlılar sıralanmıĢdı. Göründüyü ki-

mi, artıq ilk hun çağına aid bu bəlgə türk boylarının batıdan doğuya get-

məsi tarixini Urmu teorisinə uyğun olaraq çox geri çəkir.  

Eyni rəng türk və monqol dillərində müxtəlif cəhətləri bildirdiyi 

kimi, yön bildirən sözlərin də cəhət anlamının bu dillər üzrə fərqlənməsi 
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bir daha göstərir ki, Urmu teoriyasının təsbit etdiyi kimi monqol və türk 

etnoslarının əlaqəsi genetik yox, sonrakı olaydır: 75 

  

arxa  

ön     

sağ    

sol      

Monqol:  

=quzey   

=güney  

=batı  

=doğu 

Türk:  

=batı  

=doğu 

=güney 

=quzey 

Prototürklərin ilkin Atayurdunun Azərbaycan və Güney-Doğu Ana-

dolu olduğunu nəzərə alsaq, aydın olar ki, doğuya gedən türk boylarının 

doğu sözündə «ön», geri sözündə isə «batı» çaları onların batıdan doğuya 

miqrasiyasını göstərir:  

Prototürklərin ilkin 

Atayurdu probleminə düz-

gün yanaĢan və bu yurdun  

Güney-Doğu Anadolu ol-

duğunu, türklərin buradan 

batı, doğu, quzey yönlərə 

miqrasiyası ilə türk dilləri-

nin üç bölümə ayrılmasını 

m. ö. II minildən öncə baĢ 

verdiyini söyləyən F. La-

tıpov yazır ki, hindavropa 

xalqlarının dilində güney 

anlamlı sözün «ön» çaları ilə bu xalqların güneyə miqrasiyasını müəyən 

edirlərsə, eyni üsulla türk boylarının da doğu sözündə «ön», geri sözündə 

«batı» çaları türklərin batıdan doğuya miqrasiyasını göstərir.76
  

Atayurdda qalan Azərbaycan türklərinin dilində isə doğu türk dillə-

rindən fərqli olaraq doğu//ön, batı//arxa (geri), quzey//sol, güney//sağ söz-

lərində sinonimlik (eĢanlam) yaranmamıĢdır. Atayurdun yerli sakinlərinə 

həmin eĢanlamlar gərək olmamıĢdır, cünki onlar buradan getməmiĢlər.   

Göytürk yazılarında da yön bildirən irəli, bəri, geri, yuxarı sözləri 

uyğun olaraq, cəhət bildirən doğu (gündoğan), batı (günbatan), güney 
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 Жуковская, 1988, 157. 
76

 Латыпов, 1991, 106-107. 
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(günorta), quzey (gecəortası) sözləri ilə qoĢa iĢlənir. Bunu Kültigin abidə-

sindəki bu mətndə aydın görmək olur:  

:ürgli:aLHit:ıDGTK:dis:itügd:nmBS uB :iNDuB irlgb:zGozuqT 

:URGRIy:AhIQsTB:nük:uRGiRuq:URHısoTRo:nük:ürgrib:aKSGoT:nÜk 

:NDuB:aC:rörök:aHm:puq:NDB:ikrÇi:aJ:uRHisuTRu:nüt 

[Tokuz-Oğuz bəgləri, budunı! Bu sabımın edgüti esid, katığdı tıñla: 

ilgerü - kün toğusıka, birgerü - kün ortusıñaru, kuriğaru - kün batıskıña, 

yırğaru - tün ortusıñaru anda içreki budun kop maña körür (anc)a budun]. 
77

 «Doqquz-Oğuz bəyləri, xalqı! Bu sözümü yaxşı eşit, qatı dinlə: İrəli - 

gündoğana, bəri - günortaya, geri - günbatana, yuxarı - gecəortasına qə-

dərki xalqların hamısı mənə itaət edir»  

Nə üçün azər dilində yön bildirən sağ-sol, arxa-irəli sözləri doğu 

türklərdə olduğu kimi cəhət bildirən termin anlamında iĢlənmir? Məncə, 

bu suala cavabı doğuya gedən türk boylarının qədim miqrasiya olayında 

axtarmaq lazımdır, çünki arxanı batı, önü doğu, sağı güney, solu isə quzey 

sayanlar batıdan doğu yöndə böyük köçün yaĢamını dadmıĢ və bu olayı 

nəsillərin yaddaĢ saxlancına sızdırıb, günümüzə qədər dilində yaĢadan 

doğu türk boylardır. Ön Asiyadan Altaya gedən boylar bu yolu beĢ-on 

ilə deyil, yüzillər boyunca nəsilləri dəyiĢə-dəyiĢə getmiĢlər. Protoazər 

boylarısa kiçik lokal yerdəyiĢmələr istisna olmaqla, yurdlarından uzaq 

ellərə getmədiyindən dilində istiqamət bildirən sözlərdə əlavə cəhət anlamı 

yaranmamıĢdır. Beləliklə, boya-cəhət və yön-cəhət sözləri aydın göstərir 

ki, Altay nəzəriyəsi yanlıĢdır, çünki prototürklər Azərbaycana doğudan 

gəlməmiĢlər, əksinə, onlar Güney-Doğu Anadolu və Azərbaycandan doğu-

ya getmiĢ və çox sonralar bəzi türk boyları Atayurda qayıtmıĢlar, bu isə 

Urmu nəzəriyəsinin baxıĢıdır. 

Göründüyü kimi, türk etnosunun kosmonimiya ilə bağlı çoxçeĢidli 

inamları və bunu dilində əks etdirən deyimləri vardır. Türklər YaranıĢ 

və Samanyolu mifi, yön=cəhət, boya=cəhət görüĢü və deyimi, dünya 

ağacı, dünyanın vertikal-horizontal bölgüləri, zaman ölçüləri, 12 añlı 

təqvimi ilə Ön Asiyanın ən qədim xalqlarından biridir. Türk etnosunun 

kosmoqonik və astroloji görüĢləri geniĢ tədqiq olunmasa da, türk dillərində 

                                                 
77 Orkun, 1994, 23. 
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bu sahəyə aid çoxlu arxaizmlərin varlığı aydın göstərir ki, türklərdə kos-

monimiya uzun və zəngin inkiĢaf yolu keçmiĢdir. 

Çox vaxt ölkələrarası savaĢ, çoxsaylı miqrasiyalar, 

dövlətin dağılması, ərazinin parçalanması və yeni 

dövlətlərin əvvəlki durumdan fərqli sınırlar içində 

yaranması nəticəsində etnik coğrafiya ilə siyasi coğ-

rafiya üst-üstə düĢmür. Bu səbəbdən, Azərbaycanın 

coğrafi durumu daha mürəkkəbdir, çünki prototürk 

dövrü baĢa çatanda protoazər boyları mərkəzi Urmu gölü olmaqla böyük 

bir regiona yayılmıĢ, burada zaman-zaman müxtəlif ərazili, müxtəlif etnik 

tərkibli dövlətlər qurulub-dağılmıĢ, siyasi coğrafiya vaxtaĢırı dəyiĢmiĢ, 

etnik coğrafiya isə nisbətən stabil qalmıĢdır.  

Etnik demoqrafiyanın coğrafiyası fonunda siyasi-inzibati durumu 

öyrənmək üçün Ġslamöncəsi durumdan baĢlayıb qədimə getmək, bir sıra 

çoğrafi anlamlara aydınlıq gətirmək lazım gəlir. Nəzərə alınmalıdır ki, 

bugün tarix-coğrafiya elmində, həm də rəsmi sənədlərdə iĢlənən bir çox 

ölkə adı ilkin məna tutumunu çoxdan itirib. Məsələn, qədim bars adlı 

türk boyunun adından qalmıĢ Pars (Fars) bölgə və körfəz adı sonralar 

burada dövlət quran Əhəmənilər çağından baĢlayaraq keçən əsrin ortala-

rına qədər bu dövlətin bəzən böyüyən, bəzən kiçilən əsas ərazisinin adı 

kimi rəsmi sənədlərdə iĢlənmiĢdir.Yalnız 1935-də Pers Ģahı baĢqa dövlət-

lərə müraciət etdi ki, dövlətin və ölkənin adı Persia deyil, İran kimi tanın-

sın. Əslində, Ġran (Aryan) adı qədimdə Əfqanıstanın quzeyi Heratda kiçik 

bir bölgə adı idi. Persia və Ġran kimi Ermən coğrafi adında da etnik deyil, 

siyasi-inzibati sınırlanma vardır.78
  Belə ki, Van gölünün quzeyində Dəclə-

nin yuxarı axarında qədim subar türklərindən qalma ermən boyunun yaĢa-

dığı kiçik bir bölgə Ərməniyə / Armeniya adlanırdı, sonralar bu bölgəyə 

yerləĢən haylar da Ərməndə yaĢayan xristian anlamında ərməni adlandı. 

Mada dövlətindən baĢlamıĢ Xilafətə qədər Ərmən bölgəsinin adı Pers, 

Ərsaq, Sasani, Roma, Bizans, Ərəb dövlətlərinin tabeliyində caniĢinliyin 

siyasi-inzibati ərazisi kimi gah böyüdü, gah da kiçildi. Bu coğrafi sınırların 

ilkin Ərməndə sonralar məskunlaĢan hay etnosuna qətiyən dəxli yoxdur.  

Dağlıq Qarabağ və Güney Qafqaz kimi coğrafi adların dünya medi-

asında Naqornıy Karabax, Zakavkazye kimi rusca deyiminin də islaha 

                                                 
78

  Suriya, ərəb və fars qaynaqları etnik və siyasi coğrafiyadan fərqli olaraq, qriqoryan 

kilisə birliyi anlamında Ərməniyə sınırlarını çox geniĢ biçimdə verirdi, çünki ərmən adı 

«xristian» anlamında xristian türkləri, hay və bəzi qafqazdilli xalqları da bildirirdi.  
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ehtiyacı vardır, çünki zaman keçdikcə belə yanlıĢ terminlər dərin kök salır, 

sonra onu dəyiĢmək çətinləĢir. Necə ki, son iki əsrdə iki ayrı-ayrı dövlə-

tin tərkibində olub, ikiyə bölünmüĢ həm Güney, həm də Quzey Azərbay-

canın daxilində yaranmıĢ siyasi-inzibati bölgələrə aid bir-birini təkrar edən 

və indi dəyiĢdirilməsi çətinləĢən terminologiya yaranmıĢdır.79
 Azərbay-

canın qədim etnik coğrafiyası bugünkü siyasi və inzibati bölgülərdən 

fərqli olaraq 9 coğrafi cəhət üzrə belə bölünür:  

YanlıĢ advermə cəhət bildirən digər terminlərdə də görünür. Lakin 

coğrafi terminologiyada dolaĢıqlıq yaranmasın deyə, Ġslamaqədərki azər 

türklərinin etnik demoqrafiyasını əks etdirən bu bölgüdən yalnız müəyyən 

məqamlarda istifadə edəcəyik. Belə terminoloji dolaĢıqlığı aradan qaldır-

maq tarixi-coğrafiya ilə məĢğul olan alimlərin iĢidir, ancaq mövzumuzla 

bağlı yeri gəldikcə, müəyyən ekskurslar etmək lazım gəlir.80 

Adətən, yeni dövlətlər yarananda iki dövlət arasındakı sınır daha çox 

təbii coğrafi obyektlərlə sınırlanır, çaylar və ya böyük dağ silsilələri belə 

sərhəd bölgələrə düĢür. Siyasi-inzibati qurumlar dəyiĢdikcə ölkə və bölgə 

adlarının coğrafi tutumu da dəyiĢir, lakin toponimin məna tutumuna bəzən 

landĢaft dəyiĢmələri də təsir edir. Geoloji dəyiĢmələrin coğrafi durumda 

buraxdığı izi əks etdirən dildəki deyim, tarixi bəlgələr qiymətli qaynaqdır. 

                                                 
79

 Məsələn, təkcə Qərbi Azərbaycan adı üç müxtəlif ərazinin adını bildirir: rəsmi 

olaraq, güneydə Urmu gölünün batı yaxaları, quzeydə Gədəbəy-Qazax bölgələri, hətta 

tarixən Ġrəvan mahalı deyilən indiki Ermənistan da son illər Qərbi Azərbaycan adlanır. 
80

 Tarixi-coğrafi baxımdan yuxarıda verdiyimiz cəhət bölgülərinin əhatə etdiyi bölgələri 

sıralayıb, əhatə etdiyi əraziləri belə göstərmək olar:  M - Mərkəzi Azərbaycan (b-2) Urmu 

gölü hövzəsini təĢkil edir, Van-Urmu arası ilə üzü aĢağı uzanan keçmiĢ Qut dağları ilə 

ortadan bölünür. Burada Qaradağ, Mərənd, Xoy, Maku, Hakkari, Ərbil, Təbriz, Urmu, 

Marağa bölgələri vardır;   Q - Quzey Azərbaycan (a-2) Qax, Zaqatala, Balakən, Borçalı, 

Axıska, Ġrəvan, Ġqdır, Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, Yevlax, Tovuz-Qazax böl-

gələrini əhatə edir, Böyük və Kiçik Qafqaz sıradağları ölkənin içərilərinə doğru uzanır; 

QD - Quzey-Doğu Azərbaycan (a-3) AğdaĢ, ġəki, ġamaxı, Quba, Qusar, Xəzərboyu Dər-

bənd, Xaçmaz, Xızı, Bakı, Neftçala, Masallı bölgələrini, ġirvan və Mil-Muğan düzlərini 

əhatə edir;  QB - Quzey-Batı Azərbaycan (a-1) Doğu Anadolunun bir hissəsini əhatə edib, 

Bayburt, Qars, Ərzurum, Bingöl bölgələrini içinə alır;  B - Batı Azərbaycan (b-1) Van 

gölünün güney-batı hövzəsini, Dəclə çayının yuxarı axarlarını, Diyarbakır, Bitlis, ġırnak, 

Sincar ovası, Mosul bölgələrini əhatə edir;  GB - Güney-Batı Azərbaycan (v-1) Ġkiçaya-

rasının orta bölgələrini, qədim Subar ölkəsinin aĢağı ərazilərini; G - Güney Azərbaycan 

(v-2) keçmiĢ qut, lulu, turuk, kassi boylarının yayıldığı əraziləri, GirmanĢah, Kərkük, 

Ərbil bölgələrini;  GD - Güney-Doğu Azərbaycan (v-3) Həmədan, Əraq, Qəzvin, Ġsfahan, 

Gürqan bölgələrini içinə alır;  D - Doğu Azərbaycan (b-3) Lənkəran, Astara, Ərdəbil, 

Zəncan bölgələrini, Xəzərin güney-batı yaxalarını əhatə edir. 
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Belə ki, dənizlərin qabarıb-çəkilməsi, çayların məcrasını dəyiĢməsi, quru-

ması, böyük dəprəmin relyefdə yaratdığı dəyiĢmə olayları coğrafi duruma 

və çevrəyə təsir etdiyi kimi, demoqrafik dəyiĢmələrə də səbəb olur.81
  

Kür-Araz ovalığında bu çaylar vaxtaĢırı axarını dəyiĢmiĢ, bu olay 

yeni toponimlərin yaranmasına səbəb olmuĢdur: Kür axmazı (Kürdəmir), 

Kür yeri, Köhnə Araz yeri (Sabirabad), Kür çalası (ĠmiĢli), Kürçayı yeri 

(AğdaĢ). Sabirabad bölgəsində Suqovuşan yeradı indiki qovuĢma yerin-

dən xeyli aralıdır.82
 Antik dövr qaynaqları Arazın Kürə qovuĢub Xəzərə 

axması və ayrılıqda Xəzərə tökülməsi haqqında məlumat verir. Göründüyü 

kimi, Kür-Araz çaylarında axar dəyiĢməsi azər dilində əks olunmuĢdur, 

bu isə o deməkdir ki, həmin olaylara tanıq (Ģahid) olub, onlara ad qoyan 

protoazər boyları o çağlarda Kür-Araz ovalığında da yaĢayırdı.  

LandĢaft özəlliyi, topoqrafik durum baxımından Azərbaycanın çox 

hissəsi dağlıq bölgədir; bu ölkəni dilim-dilim hissələrə ayıran Böyük və 

Kiçik Qafqazlar, Ərmən, Qut, Zaqros, Elburs, TalıĢ, Qaradağ və sair dağ 

silsilələri bir çox dağlıq bölgədə yaylaq üçün gözəl alp çəmənlikləri, dağə-

təyi və düzən yerlərdə isə su yaxaları çoxlu qıĢlaq yerləri üçün əlveriĢli 

təbii Ģərait yaratmıĢdır. Bu dağlarda mineral sular, müxtəlif metal yataqları, 

bitki örtüyü, ormanlar vardır.  

Azərbaycanı sular ölkəsi adlandırmaq olar, çünki regionun ən böyük 

çaylarından olan Kür-Araz, Dəclə-Fəratın yuxarı axarları, əsasən proto-

türklərin, sonralar protoazər türklərinin məskunlaĢdığı Anadolunun doğu 

və güney-doğudakı dağlarından baĢlanır, indi də türk torpaqlarından axır. 

Bu böyük çayları, onların qollarını və qədim tarixi qaynaqlarda adı keçən 

dağ adlarını təhlil etməklə ilkin Atayurd probleminə doğru bir addım atmıĢ 

oluruq. 

Zəngin çeĢidli coğrafi durumu olan qədim Azərbaycandan çıxıb, 

Avrasiya bozqırlarına, Qıpçaq çöllərinə üz tutan prototürk boyları əski 

yurdun toponimlərini də özlərilə aparmıĢ, məskunlaĢdığı bölgələrdə 
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 Xəzər dənizi, Araz və Uzboy çayları ilə bağlı bəzi yanlıĢ yozumlar geoloji dəyiĢmələ-

rin nəzərə alınmaması ilə ortaya çıxmıĢdır. Xəzər m.ö.I minilin ortalarında batıda 

Yevlaxa qədər, Uzboy boyunca isə xeyli doğuya uzanmıĢdı (Муравьев, 1986, 235-247); 

Uzboy çayı öncə Amu-dəryanın bir qolu idi, sonra Sultanuzidaq yaxınlığında axarını 

güney-batı yönə dəyiĢib Qaraqumdan keçərək Xəzərə axırdı, daha sonralar isə qurumuĢ-
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boğazı yarandı və sonrakı miqrasiyalar artıq qayıqlarla gerçəkləĢdi.  
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 АОП, II, 1988, 186-187. 
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onlardan təkrar bəhrələnmiĢlər. Buradan gedən boylarda əski yurdda 

cəhət bildirən rənglər sistemi azacıq dəyiĢsə də, ilkin məna tutumu çox 

pozulmamıĢdır.83
  

Belə ki, Azərbaycanda coğrafi durumla bağlı güneyli boya qızıl, 

qızılanlı, orta və batılı boya sarı, sarıcalı, ağca, ağ xəzər, quzeyli boya 

qaralı, qara xəzər deyildiyi kimi, ağ qıpçaq-qara qıpçaq, ağ tatar-qara tatar, 

ağ hun-qara hun, ağ noqay-qara noqay, ağ mañğıt-qara mañğıt bölgüləri 

rəng-cəhət gələnəyinin türk toplumu içində davam etdiyini göstərir.84
   

Əlavə cəhət anlamı daĢıyan yön bildirən sözlər sırasında arxa (batı) 

diqqəti çəkir.Vaxtilə doğuya gedən boyların dilində Qıpçaq çölünün bir 

hissəsini bildirən toponimə çevrilmiĢ Arka və Arka-yurd etnonim kimi də 

iĢlənir: arka qırğız, arka qazax. Arka eli dağlı (taw eli), aranlı (oy eli), 

güneyli (oñ arka) və quzeyli (sol arka) bölgülərinə ayrılır.85
 Saqa (skit) 

boylarından danıĢan Herodot yazır ki, bunların batıda yaĢayanları Άρταίη 

Σκσθίη (Arxa skitləri) adlanır.86 

Göründüyü kimi, hələ m.ö. V əsrdə yön bildirən arxa sözü «batı» 

anlamında iĢlənirdi.Sonralar qazax, qırğız, özbək boyları içində arxa 

boyu, yəni batı türkləri fərqləndirilir. Bu baxımdan, Göy-türk dövlətini 

quranlar da doğu türkləri kimi təsnif oluna bilər. Qədim türk boylarının 

batı-doğu bölgüsünün əsasını keçmiĢ demoqrafik amillər təĢkil edirsə, 

həmin bölgünün sonrakı anlamı dil faktorunu ön plana çəkir: batı türk 

dilləri və doğu türk dilləri bölgüsü oğuz-qıpçaq bölgüsündən daha uy-

ğundur, çünki bu son bölgünün sınırları sonrakı miqrasiyalarda qaynayıb 

qarıĢmıĢ dillərdə çətin ayrılır.  

Qədim coğrafi durumdan danıĢarkən, dilimizdə yol, cığır, dolama, 

gədik, aĢırım, keçid sözləri ilə ifadə olunan dağ keçidləri də nəzərə alın-

malıdır. Azərbaycandan təkcə Quzey Qafqaza aparan yollar üzərində çoxlu 

                                                 
83
 Bu durumdan danıĢan Ə. Əsədov yazır: «Güman edilir ki, dünyada rəngə görə adver-

mə ərazilər üzrə deyil, istiqamətlər üzrə adlanmıĢdır. ġimalda olanlar qara, cənubdakı-

lar qırmızı, qərbdəki ağ, Ģərqdəki göy, mavi adlandırılıb. Bu, özünü hidronimlərdə də 

göstərir» (Ясядов, 1986, 223). 
84

  Hətta Altay boyları daxilində belə bölgü önə çıxmıĢdır: qara almat-sarı almat, qara 

todoş-sarı todoş, qara d´ağıraq-sarı d´ağıraq, qara irkit-sarı irkit, qara sayoñ-sarı-sayoñ, 

qara toğus-sarı toğus (Баскаков, 1980, 205). 
85

  Кармышева Б.-Кармышева Дж., 1980, 108-113. 
86

 Трубачев, 1979. 
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keçidlər və gədiklər vardır.87
 Bu keçidlər sırasında müxtəlif dönəmlərdə 

«Kaspi qapısı», «Kaspi keçidi», «kuman qalası», «hun-sabir keçidi», «alan 

qapısı» adlanmıĢ Dəryal (dar-yol) keçidi haqqında bəlgələr daha çoxdur.88
 

Bu adlar aydın göstərir ki, ayrı-ayrı çağlarda bu keçid müxtəlif türk boy-

larının yurduna gedən yol üzərində olmuĢdur. Kaspi qapısı adlı baĢqa bir 

keçid də Güney Azərbaycanda Elburus dağındadır. Bu keçid bəzi qaynaq-

larda sadəcə Geduk (gədik) adlanır.89
 Bir bölgədən baĢqa bölgəyə keçid 

yeri qədimdə qapı sözü ilə də verilmiĢdir.Ordubadda Qapıcıq dağının 

adı, Dərbəndin «Dəmir-Qapı» adlanması və qədim qaynaqlarda Azaq 

(Azov) dənizi ilə Pont dənizi (Qara dəniz) arasındakı keçidə Pantikapey 

(Pont-Qapısı) adının verilməsi həmin gələnəyin izləridir. 

Azərbaycanın qədim coğrafi durumu bu ölkəyə gələn 

səyyahların əsərlərində təsvir olunduğu kimi, ölkəyə 

girən düĢmən qoĢunlarının keçdiyi yer-yurd adları, zəbt 

etdiyi bölgə və kənd adları haqqında verilən bilgilər də 

qiymətli qaynaqdır. Yadelli qoĢunların keçdiyi marĢrutu 

izləməklə yolboyu düĢmən əsgərlərinin rast gəldiyi 

dağ-dərə, axarsu, el-oba haqqında həm təsəvvür əldə olunur, həm də bu 

məmləkətdə hansı xalqın yaĢadığı aydınlaĢır. Azərbaycanın qədim yolları, 

yol üzərindəki yaĢayıĢ məskənləri, karvansaraylar, məntəqələr, bunların 

arasındakı məsafələr yunan-latın və ərəb-fars tarixi-coğrafi ədəbiyatında 

geniĢ yer tutur. Qədim ticarət yolları, özəlliklə «Ġpək yolu» türk yurdları-

nın coğrafi koordinatlarını öyrənmək üçün əvəzsiz qaynaqdır.90 Bu yol 

boyu iĢlək dil türkcə olmuĢdur.  

Çindən Misir 

və Ġstanbula uzanan 

İpək yolu Xəzərin 

quzey və güneyi ilə 

                                                 
87

 Минорский, 1963, 32;  Ġbn Xordadbeh Qafqaz dağlarının keçid qapıları (al-abvab) sı-

rasında Sul, Alan, ġabiran, Lazik, Barika, Samsaxi adlarını çəkir (Ибн Хордадбех,109). 
88

 Ġ. Miziyev Daryol keçidi haqqında Plini, Ptolemey, Tasit, Prokopi və baĢqa yazarların 

verdiyi məlumatı geniĢ Ģərh etmiĢdir (Мизиев, 1986).  
89

 Акопян, 1987, 39. 
90

 «Ġpək yolu» üzərində türk dövlətlərinin yaranıb-dağılmsı səbəbləri, ticarət yoluna 

hansı dövlətin nəzarət etməsinin daĢıdığı önəm haqqında sonrakı bitikdə bilgi verilə-

cəkdir. Ümumiyətlə, yol boyu çaparxanaları olan «Ġpək yolu» mövzusu türk tarixinin 

ayrılmaz bölümüdür. Təəssüf ki, bu mövzu yetərincə tədqiq olunmayıb. 

     
 

Yollar 



 42 

keçən ticarət yolu olsa da, onun hansı ölkələrdən keçməsi və bu yola 

nəzarət strateji önəm daĢımıĢdır. Azərbaycan Doğu və Batı mədəniyətlərə 

qapısını bu yol ilə açmıĢdır. 

Doğrudur, Azərbaycanda olan səyyah, elçi və ya fatehlərin bu ölkə 

haqqında qeyd və yazılarının bəzisi orijinalda qalmamıĢdır, lakin ortada 

olanların da yarımçıq nəĢri ürəkəçan deyil. Belə ki, 503-də Qafqazda 

olan suriyalı iki xristianın (ReyĢaynalı Ġohan və Tomas Bürsey) yazdığı 

bəlgələrdən tutmuĢ, XIX əsrin ortalarına qədər Azərbaycana gələn bəzi 

səyyahların xatirə yazılarıının toplusu «Səyyahlar Azərbaycan haqqında» 

kitabında verilmiĢdir.91
 Təəssüf ki, bu kitab həmin sahədə görülən gərəkli 

iĢin baĢlanğıcı olmaqla, həm də sonu oldu. Sonrakı kitablarda isə orijinal 

mətnlər deyil, yazarların Ģərhi verilmiĢdir, halbuki ilkin qaynaqların nəĢri 

daha əhəmiyətlidir. Azərbaycanı qonĢu ölkələrlə bağlayan yollar və ölkə-

daxili yollar haqqında qaynaqlar geniĢ bigi verir. Azərbaycanın bir neçə 

daxili yolu yuxarıda «Oykumen» bölməsində verdiyimiz Ġbn Havqəlin X 

əsr xəritəsində aydın görünür. Daxili quru yollarla yanaĢı, ölkənin bəlli su 

yolları da vardı. Özəlliklə, Xəzərdən baĢlayıb Kür çayı boyunca üzüyuxarı 

qalxan və qısa bir quru yolunu qət etdikdən sonra Rion çayı vasitəsilə 

Qaradənizə enən Xəzər-Qaradəniz yolu iĢlək olmuĢdur.92
  

Güney Azərbaycanın qədim yolları haqqında deyilmiĢ fikirləri ümu-

miləĢdirən A. Fazili yazır: «Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Midiya və 

Atropatena Yunanıstan və Romadan Baktriya, Hindistan və Çinə gedən 

əsas karvan yolu üzərində yerləĢmiĢdi. Bu yolun əsas düyün nöqtəsi Ekba-

tan Ģəhəri olmaqla, ticarət yolları buradan Zaqros vasitəsilə Selevkiyə, At-

ropatena vasitəsi ilə Zaqafqaziyaya, habelə Qara dənizə doğru uzanırdı».93 

Azər türkləri yolun məkan, zaman və məsafə özəlliklərini bildirən 

ifadələrə konkret və abstrakt məfhum anlamı yükləmiĢlər.94
 Yolçu aşırım, 

cığır, gədik, yol-yolağa məkanını vaxt bildirən bir an, bir göz qırpımı, gecə-

gündüz, gün, ay, il kimi zaman içində məsafə bildirən qarış, addım, ağac 

ölçülərilə keçir. Təxminən 7 km bildirən ağac ölçüsü əvvəllər geniĢ ya-

yılmıĢdı, hətta ġamaxıdan Xızıya gedən yolun 6-cı ağacı burada Altıağac 

toponiminin yaranmasına səbəb olmuĢdur. Ağac ölçüsü, görünür, yolboyu 
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  ПОА, 1961. 
92

  Ямпольский, 1956, 161-180. 
93

  Фазили, 1992, 97. 
94

 Qeyri-müəyyən az-uz (az-çox) deyimini nağıllarda geniĢ iĢlənən bu Ģablon ifadə 

saxlamıĢdır: «Az getdi, uz getdi, dərə-təpə düz getdi».  
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müəyyən yerlərdə əkilən ağaclar vasitəsilə hesablanırmıĢ. KeçmiĢdə bu 

məqsədlə bəlgə daĢlardan da istifadə olunmuĢdur. Sınır xəttini ayırmaq 

üçün də bəlgə daĢları qoyurdular, daĢın üzərində yazı və ya damğa olurdu. 

Oğuz xan haqqındakı əfsanələr zaman-zaman türk boyları içindən 

çıxan fatehlərin təpərlə gerçəkləĢdirdiyi olaylara, onların keçdiyi yollara 

köklənmiĢdir. Əsasən, saqa-qamər yürüĢləri əsasında yaranan «Oğuznamə» 

motivləri sonralar hun, göytürk, hətta oğuz-səlcuq boyları ilə bağlı olaylarla 

zənginləĢmiĢ və alplıq dastanları Ģəklində türk toplumu içində geniĢ yayıl-

mıĢdır. Oğuznamələrlə tərbiyə alıb ərsəyə gələn türk böyükləri buradakı 

gələnək və törələrə hörmət etmiĢ, özəlliklə Oğuz xanın qüdrətindən ilham 

almıĢlar. Əmir Teymurun Türküstan ellərindən baĢlayıb, Quzey və Gü-

ney Qafqaz, Anadolu və Azərbaycandan keçdiyi yollar öncə Oğuz xanın 

«Kürreyi-ərzi fəth etmək üçün» yola çıxıb keçdiyi marĢrutu təkrar edir. 

Azərbaycanda olmuĢ səyyah və elçilərin bu ölkə haqqında verdiyi 

bilgilərin əhəmiyəti böyükdür.95
 Hətta düĢmən orduları ilə gələn mirzələ-

rin yazısında da maraqlı bəlgələr vardır. Fatehlərin yürüĢü ilə bağlı ma-

raqlı məqamlar həm də xalqın yaddaĢında uzun müddət yaĢayır. Makedo-

niyalı Ġskəndərin Hindistana yürüĢ yolu Güney Azərbaycandan keçmiĢdir. 

Onun Quzey Azərbaycana gəlməsinə aid tarixi sənəd olmasa da, Dərbənd 

qalasını onun tikməsi fikri xalqın içində geniĢ yayılmıĢdı.96
  

Ġslamaqədər Azərbaycana ardı-arası kəsilmədən hücumlar olmuĢ-

dur. Burada onlardan geniĢ danıĢmaq imkanı yoxdur, yalnız örnək üçün 

müxtəlif çağlarda Azərbaycana olan iki tarixi yürüĢ üzərində duraq. Bun-

lardan biri m.ö.VII əsrdə Asur çarı II Sarqonun Güney Azərbaycana, di-

gəri isə m.ö. I əsrdə Pompeyin Quzey Azərbaycana yürüĢüdür.  

Güney Azərbaycana II Sarqonun yürüşü. Asur çarı II Sarqonun 

m.ö. 714-də Güney Azərbaycanın mərkəzi bölgələrinə yürüĢünü asur ya-

zısı çox geniĢ vermiĢ, bu yürüĢ haqqında çoxlu Ģərhlər yazılmıĢdır.97
 

YürüĢün görünən tərəfi urartuların zəbt etdiyi Mana torpaqlarını azad 
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  Полиевктов, 1935. 
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 Nizami Gəncəvi də bu fikri əsas götürmüĢdür. Azərbaycana XIII əsrdə gələn səyyah-

lardan Rubruk, Marko Polo, sonrakı əsrlərdə burada olmuĢ Adam Oleari, Ambrozo 

Kontarini və baĢqaları həmin fikri təkrar etmiĢlər. Marko Polo yazır ki, «Dəmir qapı» 

qalasını Ġskəndər tikmiĢ, bura kuman və baĢqa boyları yerləĢdirmiĢdir (ПОА, 33; 24-25, 

92, 266). 
97

 АВИИУ, №49; ТУ; Дьяконов, 1956; Пиотровский, 1959; Арутюнян, 1970; Zeh-

tabi (۱۳۷۷ زهتا بى ) və baĢqaları. 
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etmək idi, lakin əsas məqsəd Mananı Asur dövlətindən asılı duruma sal-

maq, Urartu dövlətini isə çökürtmək idi. Demək olar ki, asurların Azər-

baycana yürüĢü hər iki məqsədi gerçəkləĢdirdi, Mana yarımasılı vəzi-

yətə düĢdü, Urartu dövlətinin əzəməti bu yürüĢlə dağılıb, süqutunun ilk 

mərhələsi baĢlandı. Üstəlik, asurlar Mana və ətraf bölgələrdən aldığı 

böyük bac-xəracla və urartulardan yağmaladığı zəngin qənimətlə vətənə 

döndülər. Azərbaycana isə asurların məhv etdiyi meyvə bağları, üzümlük-

lər, dağılmıĢ su kəmərləri, yanan taxıl zəmiləri, xarabaya çevrilən qala və 

kəndlər qaldı. Sarqonun yolboyu törətdiyi fəsadı təsvir edən asur yazısı 

Azərbaycanın coğrafi durumu, demoqrafiyası, dövlət quruluĢu, qala tikin-

tiləri, həm də qoyunçuluq, atçılıq, bağçılıq, taxılçılıq təsərrüfatları haq-

qında əvəzsiz bilgilər verir. Lakin bizi Azərbaycanın etnik demoqrafiyası 

baxımından Sarqonun bu yolda hansı dağ, çay və bölgədən keçməsi, yol-

boyu hansı boylarla qarĢılaĢması maraqlandırır, ona görə də yürüĢün tarixi-

siyasi önəminə, Urartu-Mana, Asur-Mana iliĢkilərinə, Asur-Urartu savaĢı-

nın detallarına və baĢqa məqamlara burada toxunmayacağıq. 

YürüĢün əsas marĢrutu belədir: Müasir Nimrud (Kalxu) Ģəhərindən 

yürüĢə baĢlayan Sarqon Böyük və Kiçik Zab çaylarını keçib SərdəĢtə enir, 

Qaradağdan guney-doğu yöndəki BeĢbarmaq dağına tərəf irəliləyir, bura-

dan Qaracadağ-Səhənd istiqamətində yuxarı qalxır, Təbrizdən keçib Urmu 

gölünün quzeyindən Van gölünə tərəf dönüb, Asur ölkəsinə qayıdır.  

 Sarqon Böyük-Zab çayını keçəndən sonra Ərbilə deyil, yuxarı yöndə 

hərəkət edir.98
 Ġki gündən sonra Kiçik Zabı keçib, lulu boylarının Zamua 

bölgəsində Qollar (Kullar) aĢırımına çatır. Uzmanlar bunun müasir SərdəĢ-

tin güney-batı tərəfindəki Kollar-dağ olduğunu yazırlar.99
 Qollar-dağı aĢan 

Sarqon Sumbu bölgəsində ordunun durumunu öyrənmək üçün baxıĢ keçi-

rir. Sonra qalın meĢəli, çətin keçilən kol-koslu Nikippa və Upa dağlarını 

və onların arasından axan Buya çayını bir neçə dəfə keçməli olur.100
 Bun-
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 N. V. Arutyunyan onun Umarxan-Ərbil-ġaklava-Rəvandüz-Zirə-SərdəĢt yolu ilə get-

diyini yazır (Арутюнян, 1970, 310). Lakin asur yazısı Sarqonu Ərbilə girdiyini qeyd 

etmir. Əgər Sarqon Ərbil-Kərkük yolu ilə çayı Altın-körpüdən keçsəydi, onda hər iki 

Ģəhərin adı mətndə olardı. Görünür, Sarqon Zamua bölgəsinə Kərkük-Azər yolu ilə yox, 

Böyük Zabın daha yuxarı axarından keçdiyi yerdən getmiĢdir. Kərkük-Azər yolu haq-

qında bax: «Azər xalqı», 2000, 15.  
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 ТУ, 117;  Ġ. M. Dyakonov isə xəritədə Kollar-dağı yuxarıda verir, onun Böyük Zabın 

yuxarı axarı boyunca sağda sıralanan dağlar olduğunu güman edir (Дьяконов, 1956, 224). 
100

 Burada adı keçən Upa dağı bugün Xızıda dağ kəndi olan Upa ilə eyni adı daĢıyırsa, 

Buya çayadı da doğu türk ellərində təkrar olunur. 
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dan sonra daha 7 çətin dağı aĢan və bu dağlardan axan Rappu və Arattu 

çaylarını keçən Sarqon manalıların SurikaĢ bölgəsinə girir.101
 Xatırladaq 

ki, sumer qaynaqlarında Sumerdən gələn elçi də yeddi dağı aĢıb Aratta 

ölkəsinə çatırdı. Buradakı Arattu məhz Aratta ölkəsində axan çaydır.  

Karallu və Allabria bölgələri ilə qonĢu olan SurikaĢda Sarqon onu 

qarĢılamağa dövlət adamları ilə böyük heyətlə gələn Mana çarı Ullusunu 

qəbul edir. Qaralı adlı türk boylarının və Karalı, Qaralu toponimlərinin 

türkcə olduğunu xatırlasaq, onda Karallu bölgəadının mənasını müəyyən 

etmək çətin olmaz. Karallu SurikaĢın quzeyində yerləĢir, çünki Sarqon 

Allabrianın Laruete bölgəsindəki LataĢe qalasında allabrialıların ona bac-

xərac kimi verdiyi atları, iri və xırdabuynuzlu heyvanları alıb, güney-doğu 

yöndə olan ParsuaĢ bölgəsinə gedir. 

Əlbəttə, bu, Ġranın güneyində olan Pars (Fars) bölgəsi yox, BeĢbar-

maq dağına yaxın Diala çayının yuxarı axarlarında olan Bars bölgəsi idi, 

çünki urartu qaynaqları da buranı Barşua adlandırır.102 Bu bölgələrin hər 

ikisi bars adlı qədim türk boyunun adını daĢıyır. AĢağıdakı Bars eli öncə 

elam, sonra bura gələn irandilli ari boylarının yurduna çevrilmiĢ, burada 

yerləĢən irandilli boylar pars (pers/fars) adı ilə tanınmıĢlar, yuxarıdakı 

Bars eli isə sonralar azər/xəzər boyları ilə birlikdə Dağıstanın quzeyinə 

keçən barsil boylarının yurdu idi. Bars boyları bir neçə bölgəyə yayılmıĢdı. 

Böyük türkoloq Mahmud KaĢğarinin atası da Barsqan adlı türk elindən 

KaĢğara köçmüĢdü. Gürcü Ģairi ġota Rustavelinin yazdığı «Bars dərili 

bahadır» poemasında olduğu kimi, o dönəmdə bəzi türk boylarının adı da 

geyimlərinə görə verilirdi və bu gələnək qarapapaq, göydolaq, qaradonlu, 

ĢiĢpapaq və sair türk etnonimlərində davam etmiĢdir. 

Asur ordusunun yaxınlaĢdığını bilən ətraf bölgələrin əhalisi qorxu-

dan var-yoxunu yığıb baĢçıları ilə Sarqona göndərirdilər ki, asur əsgərləri 

yurdlarına girməsin. Sarqon Bars bölgəsində ətrafdakı Namru, Sanqibut, 

Bit-Abdadani bölgələrinin, Mada ölkəsinin yaĢayıĢ məskənlərindən gətiri-

lən hədiyələri qəbul edir. Asur yazısı hədiyə, bac-xərac gətirən Ģəxslərin 

                                                 
101

 Burada adı çəkilən Simirria, Sinaxulzi, Biruatti, Turtani, Sinabir, AxĢuru, Suya dağ-

larının, Rappu və Arattu çaylarının adı asur yazısında təhrif olunsa da, onların hansı 

müasir dağa və çaya aid olduğunu müəyyən edəndən sonra etimiolji yozumu vermək 

olar. Əlimdə Güney-Azərbaycanın böyük ölçülü xəritəsi olmadığından yozum vermək-

dən çəkindim.  
102

 УКН, 422; ТУ, 55; Диаконофф-Касщкаи, 62-63.    
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və yerlərin uzun siyahısını verir.103
 Burada adı keçən Sanqibut, Sibur, Bit-

Saqbat, Saparda, Karzinu, Xarzianu etnotoponimləri zəngi (sanqi), saqa 

(saq), sabar, subar (sibur) və xoruz (karzi/xarzi) boyadlarını aydın əks et-

dirir.104
 Buradakı Ģəxs adları sırasında da bəziləri türk onomastikası baxı-

mından diqqəti çəkir.105 Belə ki, hədiyə gətirənlərin əksəriyəti ölkə/bölgə 

baĢçısı, qalabəyi və «rəis» idi. Ona görə də, siyahıya yazılan adların bəzisi 

ad yox, titul olduğundan, onların sırasında Payuk və Pauk Ģəklində yazı-

lan baĢçıların adları «böyük» sözünü əks etdirir; Andirpatian, Aratpat, 

Kinqaraq rəislərinin MaĢdayauku, MaĢdaku Ģəklində verilən adları «baş 

toyqu» (baĢ vəkil) anlamını daĢıyır.106 

Sarqon Bars bölgəsindən çıxıb üzü yuxarı hərəkət edir və Missi böl-

gəsinə gəlir. Ullusun özünün Sirdak qalasında yenə Sarqonu qarĢılayır və 

Mana böyükləri ilə birgə ona dua edib yalvarırlar ki, asurlar urartu çarı 

                                                 
103

 АВИИУ, №49; Дьяконов 1956, 214; Арутюнян 1970, 295: 
Uksatar, Satareşu, 

Durisi 

(Çaylar bölgəsi)  

Talta (Ellipi) 

Uzi (Mali)  

Kitakki (Urianqu) 

Dari (Saparda) 

Uakirtu (Nappi) 

Uzitar (Kantau) 

Şarruti (Karzinu) 

Akkussu (Usi…) 

Karakku (Urika) 

Birtatu (Sibur) 
Anzi (Xalxubara) 

Maşdayaukku (Kinqaraku) 

Payukku (Kilambate) 

Satarpanu (Barikanu) 

Uzumandı (Bit-ĠĢtar) 

Maşdakku (Andirpatianu) 

Maşdakku (Aratpati) 

Xumbe (Bit-ZualzaĢ) 

Baqparna (Zakrute) 

Uşra (Kanzabakani) 

Zardukku (Xarzianu) 

Makirtu (Bit-Saqbat) 

Paukku (Bit-Kapsi) 

104
 Digər Ellipi, Kanzabakan, Barikan, Urianqu, Urika Kantau, Kinqarak, Kilambat, Kapsi 

kimi toponimlərin də türkcə izahı vardır. Belə ki, elli-pi, kanca-bakan, börü-kan, ur-uk, 

uri-anq, kan-ta, kin-qaraq, kilam-but, kap-si hissələrinə ayrılan bu adlara etimoloji yozum 

vermək çətin deyil. Məsələn, ellipi «eli-dövləti olanlar» və s.  

    Siyahını yazan asurlu, görünür, tanıĢ olmadığı yerli dildə dalbadal sadalanan Ģəxs, titul 

və yer adını dəqiq verməkdə çətinlik çəkmiĢdir. Belə ki, «Karak uruğu» (Karak uruklu) və 

«Kin-karak uruğunun Baştoyqusu» (MaĢdayauku - Kinkarak) sıralanması bu dolaĢıqlığı 

aydın göstərir. N.V. Arutyunyan bu adların bəzisini Ġ. M. Dyakonovun yox, Töro-Danji-

nin tərcüməsinə uyğun verir. Belə ki, Uzumanda Bit-ĠĢtardan yox, Kisilaxadan, Bit-ĠĢtar-

dan isə Burburazu gəlir, Andirpatiandan gələnin adı MaĢdayaukku kimi verilir, Baqparna 

adı Baqbararna, UĢra isəUĢraya kimi oxunur (Арутюнян 1970, 295). 
105

Añ-çı (Anzi), üzü manlı (Uzumandı), ağ qusu (Akkusu) kimi hissələrə ayrılan bu adlar 

da türkcə izah oluna bilir. Bugün bizə qəribə görünən «ovçu» və ya «heyvandar» anlamlı 

Añçı və sair bu kimi adlar o dövr üçün xarakterik olmuĢdur. 
106 

Mada ölkəsindən yuxarıda mada boyları yaĢayan bir bölgənin də adı Mada idi və onun 

baĢçısı II Sarqonun vaxtında Deyok adlanırdı. 
107 

Mütəxəssislər mətndəki kakmilər ifadəsini izah edə bilmir, halbuki kakme söyüĢü bu-

gün də türklər içində kakbe//kahbe («qəhbə») Ģəklində iĢlənir.       
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Ursanı (Rusa) məğlub edib, Mana torpağını tapdayan «kakmiləri» qovsun, 

qaçqın manalılar öz yerlərinə qayıtsınlar.107
  

Sarqon Sirdak//Zirdiak qalasında Qızılbut bölgəsinin Appatar və 

Kitpat yaĢayıĢ məskənlərinin baĢçıları Zizi və Zalayın gətirdiyi hədiyə-

ləri alır. Qaynaqda qeyd olunur ki, uzaq dağlardan baĢlayaraq Mana və 

madalılar ölkəsinin arasına bir dil kimi uzanan Qızılbut ölkəsinin öz gü-

cünə güvənən adamları üzərində heç vaxt kənar qüvvələrin hökmranlığı 

olmamıĢdır, indiyə qədər heç kim onların məskənini görməmiĢ, onlardan 

vergi almamıĢdır.108
 Elbars dağlarının güney ətəklərində və Qızıl-üzən ça-

yının yaxalarında yaĢayan qızıl boyları sonralar Ġrəvanın Vedi bölgəsində 

Ģadılı boylarının və Altay (Kızıl) bölgəsində xakas boylarının içində görü-

nür.109
 Bars bölgəsində Sarqona hədiyə gətirən Uzumanda baĢqa bir oxu-

nuĢa görə Kisilaxadan gəlmiĢdi.110
 Kisil-axa toponimi Qızıl-üzən çayı-

nın qədim adı ola bilər. 

Sarqon qızıl boylarının iç bölgələrinin yox, Mana sınırlarına yaxın 

iki yaĢayıĢ məskənindən hədiyə alıb, Bit-Kapsi və Mada bölgəsi arası ilə 

üzüyuxarı 30 béru (= 30 ağac  200 km) yol keçir, Mana sınırında gözətçi 

qalası kimi Zikertu və Andi ölkələrinin qənĢərində tikilmiĢ PanziĢ qalasına 

gəlir. Burada qoĢun üçün ərzaq tədarükü görüb, Zikertu ölkəsinə üz tutur 

ki, urartulara yardım edən bu ölkənin çarı Mitattini cəzalandırsın. ĠĢtara-

ura çayını keçib Zikertunun Aukane bölgəsinə daxil olur, lakin UaĢdirikku 

dağına qaçan Mitattini tuta bilmir, onun baĢ Ģəhəri Pardanı və ĠĢtaippu, 

SaktatuĢ, Nanzu, Aukane, Kabani, Qurrusupa, Qimdakrikka, Barunakka, 

Ubabara, Sitera, TaĢtami, Raksi, Tesammia adlı qalaları, hasarlı kəndləri 

və ətrafdakı 84 yaĢayıĢ məskənini tutub dağıdır.111
  

                                                 

 
 
108
 АВИИУ, №49 (51). 

109
 Dvində (Dəbildə) şad boyundan çıxan Əyyub Misir sultanı olmuĢdur.Vedidə bizim 

soy şadılı, boy isə qızılanlı kimi tanınırdı. Bu soydan Binnət Alı Sultanın nəvəsi və Fəti 

xanın oğlu məĢhur Bala Sultan və onun Nəzərəli xan, Xanlar xan, PaĢa xan adlı oğulları 

törəmiĢlər. Ġrəvan camaatının milli qəhrəmanı məĢhur Abbasqulu bəy ġadlinski Ģadılı 

soyundan olub, Fəti xanın qardaĢı Aslan Sultanın nəticəsi, Kərbalı Sultanın nəvəsi və 

Xanbaba bəyin oğludur (Ялякбярли 1996, 277-310).  
110

 Арутюнян, 1970, 295. 
111

 Göründüyü kimi, bu toponimlərin sırasında Parda (Bərdə) saqalardan ayrılmıĢ «pardı» 

boyunun, Sak-tatuş «oturaq saqa» boyunun, Aukan «avqan» boyunun və Kaban (Qafan) 

«qaban» boyunun adı ilə adlanmıĢ etnotoponimlərdir və bunların bəzisi (Bərdə, Qafan) 
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Buradan geri qayıdan Sarqon Mananın UiĢdiĢ bölgəsinə qayıdır. 

UauĢ/UuĢi (Səhənd) dağının ətəyində yerləĢən bu Urmu yaxası bölgəni 

urartular zəbt etmiĢdi.Burada asur-urartu döyüĢü Sarqonun qələbəsilə baĢa 

çatır, urartular quzeyə qaçır, asurlar onları «yaĢmalı» Zimur dağına qədər 

6 ağac (béru) təqib edirlər. Marağa ilə Azər Ģəhəri arası ərazini əhatə edən 

UiĢdiĢdən qalxıb, Zaranda bölgəsindəki aĢırımda yerləĢən UĢkaya (Uski) 

qalasına gələn Sarqon kiparis (sərv) ağaclı Mallau dağından atçılığı və  ilxı-

ları ilə məĢhur olan və urartuların «Manalılır ölkəsi» dediyi Subi bölgə-

sinə enib, indiki Ġlxıçı kəndindən quzeydə yerləĢən 115 kəndi dağıdaraq 

yandırır.112 Sanqibut sınırında UĢkaya ilə Tarmakis (Təbriz) arasında Rusa-

nın «ilxı evi» AniaĢtani və ətrafdakı 17 yaĢayıĢ məskənini dağıdıb, taxıl 

zəmilərini yandırır və buradan Sanqibut ölkəsinin Bari bölgəsinə keçir. 

Asur yazısı dəli (dalay) boylarının ölkəsində möhkəm tikili Tarui 

və Tarmakis Ģəhərləri ilə bərabər 30 ətraf yaĢayıĢ məskənlərinin də yerlə 

yeksan edildiyini qeyd edir. Asur ordusunun yaxınlaĢdığını görən əhali Ulxu 

Ģəhərini və Kişpal dağında Urartu çarı Sardurun ordugahı anlamında yerli 

zəngilərin «Sardur-Orda» adlandırdığı Sardurixurda gözətçi qalasını tərk 

edib dağlara qaçır.113
 Urartu çarları buralarda çoxlu kanallar çəkib suvar-

ma Ģəbəkələri qurmuĢdu, burada meyvə və gül-çiçək bağları, sürülər və 

ilxılar üçün gözəl örüĢlər vardı, bostançılıq və taxılçılıq inkiĢaf etmiĢdi. 

Asurlar bütün arx və kanalları dağıdıb, təsərrüfatı viran edir, Sardurixurda 

adlı qarnizon qalasını və ətrafdakı 57 yaĢayıĢ məskənini dağıdırlar.  

Asur bəlgələrindən bəlli olur ki, Urmu gölündən xeyli güneydə zəngi 

boyları yaĢadığı kimi, Urmunun quzeyi ilə Araz arasındakı torpaqlar da 

zəngi (sanqi) boylarının yurdu idi. Onlardan güneydə Təbriz bölgəsi də 

                                                                                                                        
sonralar Arazdan yuxarı bölgələrdə təkrar olunur. Digər toponimlərin sonundakı asur di-

linə aid adlıq hal Ģəkilçisini atanda türkcə onların obaları olan, obalı anlamında «oba var» 

(Ubabar), sığıncaq, barınmaq yeri anlamında «barınaq» (Barunak), «daĢ damı» (TaĢtami), 

suyu qurumuĢ göl/su anlamında «quru sub» (Qurusup) deyimlərini əks etdirdiyi görünür 

və Zikertu ölkəsinin yerində indi də Quru-göl və bir neçə Quru-çay adları vardır. Bugün 

azər türklərindəki Midhət adına oxĢayan ölkə baĢçısının Mitatti adı da diqqəti çəkir.  
112

 Sarqonun Zikertudan sonrakı marĢrutunu N. Adontz, Y.A. Manandyan, Y.B.Yusifov 

Urmu gölünün doğu və quzey yaxalarından deyil, güney və batı yaxalarından keçdiyini 

qeyd etmiĢlər, lakin vaxtilə Türo-Danjen və Lemann-Qaupt tərəfindən irəli sürülən batı 

və quzey yolunu sonrakı tədqiqatçıların çoxu qəbul etmiĢdir (Арутюнян, 1970, 299). 
113

 Yamacında Sardurixurda qalası tikilən, ətəyində Ulxu Ģəhəri salınan KiĢpal dağı indiki 

Ġridağ aĢırımından quzey-doğuda olan Kisbe dağı (کوه کسبه) ola bilər. Bu dağın yerləĢdi-

yi Sanqibut bölgəsi zəngi boylarının yurdu idi. Təbriz-Əhər arasında indi də Zəngibar 

kəndi vardır. 
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dəli boylarının məskəni olmuĢdur. Sarqon yolboyu müxtəlif yerlərdə subi, 

suvbi, sumbi Ģəklində dialekt fərqlərilə deyilən və subar adında olduğu 

kimi, «su adamı» anlamı daĢıyan boyların Sumbu (Suvbi) və Subi adlanan 

bölgələrini keçir. Göründüyü kimi, zəngi boyları kimi, suvbi boyları da 

Mananın bir-birindən uzaq olan sınır bölgələrində yaĢayırdı. 

Asur ordusuna müqavimət göstərə bilməyən urartu qoĢunu Qotur 

aĢırımından Urartunun iç bölgələrinə çəkilir. Onları təqib edən Sarqon 

Sanqibut ölkəsində Artsabia dağının yamaclarında və ətəklərində 21 möh-

kəm tikilisi olan yaĢayıĢ məskənini dağıdır. Mətndə bunlardan bəzisinin 

adı pozulmuĢdur.114 Ancaq burada adı keçən Araz, Armun, Eli-yad və iki 

yuxarı və aşağı Kundur toponimləri türk onomastikası baxımından diqqəti 

çəkir. Asurlar Van gölünə tərəf gedərkən Armarili bölgəsində də üçüncü 

bir Kundur (Xundur) adlı Ģəhəri keçməli olurlar. Bugün Təbrizdən güney 

və quzey tərəfdə Kündur və Kundurı yeradları vardır.  

Sarqon urartu boylarının yaĢadığı Van gölünün yaxalarına keçmək 

üçün Sanqibutda hazırlıq tədbirləri görür. Artsabia dağı ilə Ġrtia dağı (müa-

sir Ġridağ) arasındakı məsafənin 12 ağac olduğunu qeyd edən qaynaq asur 

qoĢununun bu dağ ətəyində düĢərgə saldığını vurğulayır. Sarqonun Ġri-

dağdan sonrakı marĢrutu indiki MaĢudağın quzeyindən keçən Mərənd-

Xoy-Susuzdağ yolu idi.115 

Bu yolla irəliləyən Sarqon urartuların Armarili bölgəsinə girərək 

Ubianda dağı ətəklərində yerləĢən 30 yaĢayıĢ məskənini və 7 möhkəm 

Ģəhər-qalanı dağıdır.116
 Buradan Urartu çarlarının atayurdu Arbu və Riyar 

kəndlərinə sürətlə hücum edib 7 ətraf kəndlə birlikdə onları yerlə yeksan 

edir. Uizuku dağının aĢırımından keçib, Van gölünün güney yaxasında 

Ayadu bölgəsinə girir, Artsidu və Maxunnia dağlarının hündür yamacla-

rında olan ArqiĢtiuna və Kallania qalalarını, ətrafdakı 87 yaĢayıĢ məskə-

nini və bağ-bağatı, göl boyu salınmıĢ 30 Ģəhər və kəndi dağıdır.117
  Bu ye-

                                                 
114

 АВИИУ, №49 (233):  Xurnuku, Xardania, Qizuarzu, ġaĢzissa, Yuxarı Xundurna, 

AĢağı Xundurna, Uadnaunza, Arazu, ġadiĢtsinia, El[……]nak, Tsittuarzu, Zirma, Surzi, 

Eliyadinia, Daq [……], Tsurzialdiu, Armuna, KinaĢtania.  
115

 Bəzi müəlliflər Sarqonun Van gölünün güneyindən deyil, quzeyindən keçdiyini yazır. 

N. V. Harutyunyan isə doğru olaraq, Sarqonun müasir Xoy-Qotur-KazımpaĢa-Erçek-

Bitlis-Pərvəri-Amadia-Rəvandüz yönündə hərəkət etdiyini yazır (Арутюнян, 1970, 310). 
116

 АВИИУ, №49 (269): Bubuzi, Xundur, Ayale, TsiniĢpala, Tsiniunak, Arna və ġarni. 
117

 АВИИУ, №49 (280): Anzalia, Kuayani, Kallania, Bitay, Aluarza, Kiuna, Alli, Arzuqu, 

ġikkanu, Ardiunak, Dayazuna, Qeta, Baniu, Birxiluza, Dezizu, Dilizia, Abaindi, Duain, 
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radları sırasında Ayad, Bitay, Allı, Arzuq, Saru-ardı və Alburi adlarında 

türk dili modeli və semantikası aydın görünür. 

Burada daha bir neçə yaĢayıĢ məskənini tutandan sonra Kallania, 

Alluria, Ġnnaya çaylarını keçən Sarqon urartuların Uayis sınır bölgəsinə 

daxil olur. Burada Barzuriani, Ualtukuya, Kutta, Kippa, Asapa qalalarını 

və 40 yaĢayıĢ məskənini tutub dağıdandan sonra XubuĢkia Ģəhərindən 

çıxır və onu qarĢılayan Nairi bölgəsi çarının (yanzu) gətirdiyi hədiyələri 

alıb, öz ölkəsinə tərəf üz tutur. Uca Arsiu dağını aĢıb, ġeyak, ArdikĢi, 

Ulayau və Alluriu dağlarının arası ilə çətin keçilən yollarla yerli əhalinin 

Elamunia adlandırdığı Böyük Zabın yuxarı axarını keçib, arxadan Musa-

sir bölgəsinə girir və buradakı Urartu tanrılarının məbədini talan edir.  

Bundan sonra asur yazısı yürüĢ boyu dağıdılan Ģəhər və kəndlərin, 

tutulan əsirlərin, yağmalanan mal-qaranın, yük heyvanlarının sayını, əldə 

olunan qənimətlərin uzun siyahısını verir və Sarqonun öz ölkəsinə qayıt-

dığını yazır. Bu məlumat qısa Ģəkildə baĢqa asur yazısında təkrar olunur. 

Beləliklə, II Sarqonun m.ö. 714-cü ilin yay aylarında Güney Azərbaycana 

yürüĢ marĢrutunu göstərən xəritəni belə vermək olar: 118 

                                                                                                                        
Xasrana, Parra, Ayatsun, AniaĢtania, Balduarza, Saruardi, ġumattar, ġalzi, Alburi,Tsi-

karra və Əski Uayais. 
118

 M. Zehtabi verən xəritədə isə marĢrut azacıq qüsurlu və yarımçıqdır (۳زهتا بى ٤٢). 
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Göründüyü kimi, Sarqonun yürüĢ yolunda asur qaynağının verdiyi 

Upa, Bərdə, Qafan, Zəngi, Qızıl, Ənzəli kimi bəzi toponimlər lokal köç-

lərlə bağlı yerini dəyiĢsə də, Kollar dağı, Ġri dağ kimi dağadları günümüzə 

qədər yaĢayır. Asur qaynağı subar, suvbi, qaralı, bars, qaban, xoruz, qızıl, 

dəli, saqa, bardı, zəngi kimi onlarla türk etnonimini aĢkara çıxarmaq üçün 

bəlgə verir. Qaynaq zəngi boylarının Urmu gölünün güney və quzeyində-

ki iki ayrı-ayrı bölgədə, bars və subar (suvbi, sibur) boylarının da müxtəlif 

bölgələrdə yaĢadığını göstərir. Bu qaynaqda böyük, yanzu, toyqu, baş-

toyqu kimi titul bildirən sözlər və but, bi (boy), uruq (qəbilə) kimi etno-

nimlərlə qoĢulan sözcüklər də diqqəti çəkir.Mərkəzi Azərbaycanı (b-2) 

əhatə edən bu yürüĢ boyu asurlar əsasən adı türkcə izah oluna bilən boylar-

la qarĢılaĢır, adı türkcə olan bir sıra bölgə və yaĢayıĢ məskənlərini keçir-

lər. Urmu hövzəsi bölgələrin etnik demoqrafiyasını açıq Ģəkildə ortaya 

qoyan belə bəlgələr o dövrün gerçək durumunu əks etdirir. Bu yürüĢlərin 

sonu yağma və dağıntılarla bitsə də, özəlliklə, Sarqonun yürüĢündən sonra 

Azərbaycanın bağlı-bağatlı kəndlərinin yerində xarabalıqlar qalsa da, hər 
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iki yürüĢ Azərbaycanın coğrafi durumu, yolboyu rast gəlinən məntəqə, 

qala, kənd, Ģəhər tikililəri və toponimlər haqqında əvəzsiz məlumatlar 

verir. 

Quzey Azərbaycana Pompeyin yürüşü. Keçən eranın son yüzili 

Ön Asiya xalqlarının tarixində elə bir ciddi dəyiĢiklik yaratmadı. Yenə 

əvvəlki kimi Batıda Roma, Doğuda Part imperiyası meydanda at oynadıb, 

gücü çatan bölgələrdən bac-xərac toplayır, bunun cəfasını isə arada qalan 

xalqlar çəkirdi. Bu durumda Ərmən ölkəsi daha pis vəziyətdə idi, çünki 

hər iki imperiya öz sərhədini geniĢləndirmək istəyəndə mütləq Ərməni-

yədə üz-üzə durmalı olurdu. Bu ölkənin doğu bölgələri türkmən-saqa 

soylarından olan Ərsaq sülaləsinin qurduğu Part (Parfiya) dövlətindən, 

Fərat çayının yuxarı axarlarından batı tərəflər isə rumların əlində idi. Ər-

mən çarı gah bu, gah da o biri imperiyaya sığınmaqla siyasi səhnədə qalır, 

çox vaxt kanton bölgə kimi bu durum hər iki imperiyaya sərf edirdi. Pom-

pey belə bir vaxtda Ərmən ölkəsini keçib Azərbaycana girmiĢdi. 

Rumlara məğlub olandan sonra Kolxidaya qaçan Pont çarı Mitri-

datı təqib edən Pompey iki il (m.ö.66-64) Güney Qafqazda yerli boylarla 

vuruĢmalı olur. Öncə ərsaqlardan asılı olan Tiqranı məğlub edib, Ġber öl-

kəsinə doğru gedir və bu arada ona hücum edən albanlarla savaĢır, sonra 

iberləri məğlub edib, indiki Poti limanına enir. Onu burada gözləyən rum 

gəmilərini Bosfora göndərir, özü isə legionla geri qayıdıb Albana yürüĢ 

edir. Xəzər dənizindən üç günlük məsafədə savaĢdan sonra Ponta qayıdır. 

Ġki illik yürüĢdə hər iki qıĢı Borçalı mahalının Kaspi bölgəsində keçirən 

Pompeyin Güney Qafqazdakı savaĢ tarixinin qısa xülasəsi belədir və bu 

barədə Strabon, Plutarx, Dion Kassi və baĢqa antik yazarların verdiyi mə-

lumat XIX əsrdən üzübəri müxtəlif yöndən dəfələrlə Ģərh edilmiĢdir.119
   

Pompeyin bu yürüĢünə aid akademik Y. A. Manandyanın yazdığı məqalə 

bəzi qüsurlarına baxmayaraq, elmi dəyərini bugün də itirməmiĢdir.120
  Bu 

barədə indiyə qədər deyilmiĢ fikirlərlə rumların IV əsr dünya xəritəsində 

(Tabula Peutinqeriana) verilən maqistral yol, məntəqə və karvansaraylara 

aid bəlgələri müqayisə edib, Pompeyin Azərbaycana yürüĢ marĢrutunu 

aydınlaĢdırmaq mümkündür. Oxucu üçün asan olsun deyə, yürüĢün yönü 

aĢağıdakı xəritədə verilmiĢdir: 

                                                 
119

 Моммзен, 1887; Th. Reinach, 1890; Chapot, 1907;  Miller, 1916; Markwart 1928; 

Тревер, 1959; Велиев, 1983;  və b. 
120

  Манандян, 1939. 



 53 

Pompey yürüĢə Fəratın yuxarı axarında Pasin-suyun Araza qovuĢ-

duğu Körpü-köydən baĢlayır; burada atasına qarĢı çıxmıĢ gənc Tiqranla 

görüĢür, yanına onu da alıb Dəli-baba aĢırımından ƏləĢkird ovasına keçir, 

buradan Üç-kilisəyə, oradan da Karvansaray (Qucax) aĢırımı ilə Ġqdıra 

enir, Arazı keçib ermən çarı oturan ArtaĢata yaxınlaĢır. Ərsaq dövlətinin 

tabeliyində olan Ermən ölkəsinin əsas əhali azər türkləri olan bu doğu 

bölgəsinə haylar kiçik qruplarla yenicə sızmağa baĢlamıĢdı. Hələ bir əsr 

sonra da bölgənin azər ölkəsi olması Strabonun bu qeydində aydın görü-

nür, o yazır ki, Azar ölkəsində Araz çayı ArtaĢatın yanından keçir.121
 Məhz 

bu Ģəhərdə Tiqran rumlara döyüĢsüz təslim olub, Rum vassallığını qəbul 

edir. Bundan qəzəblənən Ərsaq çarı Pompeydən gənc Tiqranı tələb edir 

və Ərsaq-Rum sınırının Fərat yaxası olduğunu ona xatırladır. Plutarxın 

yazdığına görə, Pompey cavab verir ki, gənc Tiqran ərsaqların qohumu 

olsa da, atası Tiqran rum tərəfdarıdır, sərhədlər isə ədalətlə bölünəcək.122 

Görpü-köydən ArtaĢata qədər 15-20 günlük durumu Plutarx qısaca 

belə verir: «Atasına qarşı çıxan gənc Tiqranın çağırışı ilə Ərməniyə gələn 

Pompeyi o, Araz çayı yaxasında qarşıladı. Bu çay Fəratla eyni bölgədən 

qaynağını alır, lakin doğuya yönəlib Kaspiyə tökülür. Pompey və Tiqran 

irəli gedib, yolda qarşılarına çıxan şəhərləri tutdular».123
  Plutarxın bu 

hadisə ilə bağlı verdiyi məlumatda Araz çayı haqqında olan bəlgə də 

diqqəti çəkir, çünki bu çayın coğrafi koordinatları bəzi antik müəlliflərin 

yazısında dolaĢıq salınmıĢdır. ArtaĢatdan quzeyə qalxan Pompeyin hansı 

yerli boylarla qarĢılaĢdığını qeyd edən Plutarx yazır:  

«Bunların içində sayca çox olanlar alban və iberlərdir; iber bölgəsi Mos-

xi dağları və Qara-dənizə qədərdir, albanların doğu məskəni isə Kaspi dənizinə 

qədər uzanır. Albanlar əvvəl öz ölkələrindən keçməyə Pompeyə razılıq vermişdi-

lər, ancaq rum qoşunu onların ölkəsində olanda qış başlandı və rumlular Sa-

turnaliy bayramını qeyd edəndə albanlar 40 minlik qoşunla Kürü keçib onlara 

hücum etdilər. Kür çayı İber dağlarından başlanır və Ərməndən axan Arazı 

qəbul edib, 12 qolla Kaspi dənizinə tökülür. Lakin bəziləri deyir ki, Kür Araza 

qovuşmayıb, Araza çox yaxın yerdən həmin dənizə axır».124
  

Qara seçdirmə ilə verdiyim «öz ölkələri», «onların ölkəsi» ifadələri 

Borçalıdakı alban boylarına aiddir. Doğrudan da, ArtaĢatdan yuxarı qalxıb 

                                                 
121

  Страбон, XI, 14.3. 
122

 Плутарх, II t. 1963, 359. 
123

 Eyni qaynaq, 357; (Помпей, XXXIII). 
124

 Плутарх. Помпей, XXXIV. 
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Axıska bölgəsinə girən Pompeyin qarĢılaĢdığı yerli boylar, sonrakı bitik-

lərdə geniĢ bəhs edəcəyim boruca, kambicə, saqaca, alban, aran, kaspi, 

göyər, kəngər boyları Strabonun qeyd etdiyi 26 alban boylarından idi. Al-

ban boybirləĢmələrinə daxil olan boyların əksəri çox vaxt ümumi «alban» 

adı ilə tanınırdı. Xeyli Alban/Alpan kənd adları sonrakı qaynaqlarda və 

müasir Gürcüstan, Ermənistan, Dağıstan ərazilərində vardır. Ona görə də, 

Plutarx Pompeyin yolunda albanları, quzey və quzey-batı bölgələrdə isə 

iberləri qeyd edir və rum legionunun qıĢladığı Borçalı mahalının Axalkalak-

Axısqa bölgələrini «albanların öz ölkəsi» adlandırır. ArtaĢatdan Kürün 

yuxarı axarında sol yaxaya qədər Pompeyin türk kəndlərindən keçməsi 

də təbiidir, çünki bu bölgə Pompeydən hələ 5-6 əsr əvvəl saqa-qamər 

boylarının qurduğu Elin (Dövlətin) əsas ərazilərindən biri idi. Sonralar 

gürcüdilli rəsmi sənədlərdə bütöv bir mahal kimi buranın «böyük türk 

yurdu» anlamında Didi-Turkoba adlanrması da bəllidir. Gürcüstan tari-

xini yazan polyak alimləri B. Baranovski və K. Baranovski ayrıca bir 

bölməyə «Didi-Turkoba» baĢlığı vermiĢlər.125 

Körpü-köydən ArtaĢata kimi keçilən məntəqələrin müasir adlarla 

qarĢılığı Pevtinqer xəritəsində belə verilir:  Ad confluentes - Körpü-köy; 

Andaga - Endek/Antak; Chadas - Xazdar;  Bagauna - Üçkilisə/Qarakilisə;      

Artaxsata - ArtaĢat. 

Burada Dəli-baba dağı tərəfdə qeyd olunmuĢ Andaqa~Endek adla-

rındakı yaxınlıq diqqəti çəkir, Y. A. Manandyanın verdiyi Xazdar adına 

isə əlim çatan xəritələrdə rast gəlmədim. Əgər bu genotoponimdirsə, onda 

xazdar (azlar) forması az/xaz etnoniminin tarixi üçün gərəkli bəlgədir. 

Hay yazılarında Baqavan Ģəklində iĢlənən Baqauna indi Üçkilisə adlanır, 

rus hərbi xəritəsində (1903) isə Qarakilisə kimi verilmiĢdir ki, bütün bu 

adlar qədim ocaq yeri olan Baqa məbədi ilə bağlıdır, bu da qədim türkcə 

tanrı adlarından biridir. 

Pompey ArtaĢatdan çıxıb quzeyə yönəlir ki, qıĢı Borçalıda keçirsin 

və Kolxidaya arxadan girmək üçün yaz kompaniyasını oradan baĢlasın 

və bunun üçün yuxarıda iber, sağda alban boylarının ona hücum etməyə-

cəyinə arxayın olmalı idi. Həmin cinahları təhlükəsiz etmək üçün Ġber və 

Alban çarlarının razılığını alır. Lakin 66/65-in qıĢını keçirdiyi Borçalının 

Axıska (Kaspi) bölgəsində rum əsgərləri 17 dekabrda saturnaliy bayramını 

qeyd edib Ģənləndikləri vaxtda albanlar qəfil hücum edir. Appian qeyd 

edir ki, bu hücumda Ġber çarı Artokun baĢçılığı ilə iberlər və Alban çarı 

                                                 
125

 HG,  43-44. 
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Uruzun (Oroyz) baĢçılığı ilə alban boylarının birləĢmiĢ qüvvələri iĢtirak 

edirdi. Plutarx və Dion Kassi isə bu döyüĢdə yalnız alban boylarının 

Kürü keçib Pompeyə hücum etdiyini və məğlub olub geri qayıtdığını ya-

zırlar. 

ArtaĢatdan Qoqar bölgəsindəki Axıskaya yaxın Kür çayına qədər 

Pompeyin ƏĢtərək, Ağbaba, ġörəyel (Siraq-el), Pəmbək bölgələrindən 

keçdiyi yolu Pevtinqer xəritəsi üzrə izləyən Y. A. Manandyan xəritədə bu 

yol üzərindəki məntəqələri müasir adları ilə müqayisədə belə verir:126
 

Stranguriya  - AĢtarak,   Apulum - Abul dağı, 

Condeso  - Kondaxsaz,   Ganlita - Qanlıca, 

Paqas - Toporavan gölü,   Caspiae - Xospiya (Kaspi), 

Ad Metcurium - Asqura yaxınlığında keçid 

Bu adlar üzərində geniĢ dayanmağa imkan olmasa da, bəziləri haq-

qında bir-iki söz deməyə ehtiyac vardır. Belə ki, AĢtarak/ƏĢtərək adının 

o çağlarda *as-tarañur forması və bunun yabançı tələffüzdə (a)strangur 

deyimi ilə rum xəritəsinə Strangur(iya) Ģəklində düĢməsi mümkündür. 

Belə düĢünmək olar ki, bu toponim Urartu çağında yaranmıĢdır, çünki 

urartular AĢtarak bölgəsinə düĢmən az/as boyunun ölkəsi kimi girdiklərini 

qeyd etmiĢlər. Toponimin ikinci hissəsi qədim turk dilində «dağıtmaq» 

anlamlı tara- feili ilə iĢəndiyi üçün bütöv toponim «as dağılan» yer məna-

sını verir.127  

AĢtarakdan sonra Kasax çayının yuxarı axarının solunda verilən Kon-

deso məntəqəsi buradakı türk toponimi Kondaxsaz ilə eyniləĢdirilmiĢdir. 

Bu da mümkün haldır, lakin bu yerlərin toponimikasını dərindən tədqiq 

edən Aslan Bayramov Qundaqsaz kəndini Kasax çayının solunda deyil, 

sağında Ələyəz rayonu ərazisində verir.128
 Xəritədəki məntəqə Qundaqsaz 

adına bənzəsə də, türk ellərində daha yayğın Gündüz toponimini xatırladır. 

1590-cı il sənədində qeyd olunan yaxın bölgədəki Qundaq yaylası da 

Qondas ilə müqayisə oluna bilər.129
  Bu baxımdan, Y. A. Manandyanın 

müqayisəsi o qədər də inandırıcı deyil. Alimin xəritədəki Qanlita məntə-

qəsinin indiki Qanlıca olduğunu deməsi isə Ģübhəsiz bir gerçəklikdir, çünki 

bu adı rumlar yalnız qanlita formasında tələffüz edib, elə də yaza bilərdi-

lər, ayrı variant mümkün deyil. Kümrünün yaxınlığında olan Qanlıca 

                                                 
126
 Манандян, 1939, 75. 

127
 Müqayisə et:  anuñ süsin taradı «onun qoĢununu dağıtdı» (ДТС, 536). 

128
 Байрамов, 1996, 166. 

129
 EAMTĠL, 221. 
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Pompeyin həm Ġber, həm də Alban ölkəsinə getdiyi yolun üzərindədir. 

Paqas məntəqəsinə yaxın 1903-cü il xəritəsində Taparavan gölü və Poqi 

kəndi vardır. Pevtinqer xəritəsindəki Apulum dağadı orada türkcə olan 

iki Böyük və Kiçik Abul dağının adını əks etdirir. Y. A. Manandyanın ver-

diyi Kaspi, Metkuri məntəqə adları da türkmənĢəlidir. Asqur yaxınlığında 

Kür üzərindən keçid yerinin xəritədə «Kür qırağı» anlamını verən Ad 

Metkurium adlanması təbiidir, çünki iber boyları (gürcülər) türk hidronimi 

olan Kür çayına Mtkvari (mt-kuari) deyir və rumlar bu deyimi xəritədə 

vermiĢlər. 

Qədim Azərbaycanın türk sakinlərinin adı olan «kaspi» etnonimi 

ayrı-ayrı bölgələrə yayılan bu protoazər boylarının azər/xəzər adının baĢqa 

bir türk dialektində formalaĢmıĢ variantıdır.130
 Qədim Azərbaycanda kas-

pi boylarının əsas yayılma sahəsi Xəzər yaxaları olsa da, onların Kürün 

yuxarı axarlarında bir neçə bölgədə görünməsi də təbiidir. Ġber üzərinə 

yürüĢündə Pompey iki ayrı-ayrı Kaspi məntəqəsindən keçməli olur.131
  

Pompeyin yolunda birinci Kaspi haqqında Dion Kassinin məluma-

tından fövqəladə uğurla bəhrələnən Y. A. Manandyan mətndəki ’Ασπί 

adını yeni Xospi (Kaspi) toponimi ilə eyni saymıĢ, əvvəlki tədqiqatçılar-

dan fərqli olaraq, Dion Kassinin dediyi kimi, rum legionunun hər iki qıĢı 

məhz Kür qırağı olan bu bölgədə qıĢladığını düzgün müəyyənləĢdirə bil-

miĢdir.132 Yalnız Dionun mətnində adın yanlıĢ yazıldığını güman edən 

alim onun Kaspi Ģəklində yazılmalı olduğunu qeyd etmiĢdir ki, buna lü-

zum yox idi, çünki qədim yunan yazısında apostroflu həmin ad elə Haspi~ 

Xaspi Ģəklində oxunur. Həm də nəzərə alınmalıdır ki, protoazər dialektlə-

rində azər / xəzər deyimi fərqləndiyi kimi, kaspi etnoniminin də aspi / 

haspi / xaspi variantları vardır. 

Beləliklə, Pompey ArtaĢatdan çıxıb, qədim türk hidronimi kimi o 

çağın xəritələrinə düĢən Kasax çayının qırağındakı qədim as boyunun 
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 Azər xalqı, 17. 
131

 Kaspi boyndan bəzi uruqların  Avropaya gedib çıxmasını da görmək olur. Ölkəsin-

dən sürgün edilən Ovidiy yazdığı əsərində yerlilərdən eĢitdiyi bir rəvayəti təkrar edərək 

deyir ki, keçmiĢdə Dunay çayının deltasında kaspi boyundan olan Egis möhkəm bir qala 

tikdirmiĢ və ona öz adını vermiĢdir (Подосинов, 1985, 122).  
132

 «Ġndiyə qədər tarixi-coğrafi tədqiqatlarda izah edilməyən bu formanın Pevtinqer 

xəritəsində Caspiae ilə müqayisəsi Pompeyin legionla 66/65 və 65/64-cü illərin qıĢını 

Qoqaren vilayətinin Kürqırağı bölgəsində qıĢladığını kifayət qədər aydın təyin edir» 

(Манандян, 1939, 74). 
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saldığı AĢtarak yurduna gəlir və buradan, əvvəllər deyildiyi kimi, çayın 

solu ilə yox, Ələyəz dağının ətəyindəki ovalıqla, yəni sağ sahil boyunca 

quzeyə - Qanlıcaya doğru irəliləyir. Qanlıcadan sonra Arpaçay boyunca 

yuxarı qalxıb Göyər (Gögər) mahalının Kaspi bölgəsinə girir. QıĢı burada 

keçirir, albanlarla ilk dekabr savaĢı da burada olur.133 

Pompeyin yazbaĢı kompaniyası, iberlərlə savaĢı və Potiyə qədər 

getməsi mövzumuz üçün elə bir əhəmiyət daĢımır, sadəcə, bu yola qısa 

bir diqqət yetirmək kifayətdir. Onun Borçalı - Poti marĢrutu Göyər ma-

halının Axısqa bölgəsindən baĢlanır. Kürün sol yaxasına keçən Pompey 

Asqura - Barjom yolu ilə çayboyu irəli gedir, sonra Kürün sağ sahilinə 

keçib, Strabonun Araq formasında verdiyi Araqvi çayının Kürə qovuĢ-

duğu bölgədə rum xəritəsinin göstərdiyi Qarmozika bölgəsində Ġber çarı 

Artokun ordusunu məğlub edib, Potiyə doğru geri qayıdır. Kürün Lexura 

çayını qəbul etdiyi və hər iki yaxası Kaspi adlanan bölgədə indiki Kaspi 

Ģəhərindən və Surami aĢırımından keçib, Rion çayı boyunca Qara-dənizə 

enir. Rum savaĢ donanması ilə onu Poti limanında gözləyən Serviliyanı 

Bospora göndərib, özü legionu ilə Azərbaycana qayıdır. Dion Kassinin 

verdiyi məlumata görə o, Kürboyu qısa yolla deyil, Ərmən tərəfdən dolayı 

yolla Alban ölkəsinə keçir. 

Pompey Potidən Ərmənə daha qısa Ġmeret yolu ilə geri dönür, xəri-

tədə Ad fontem felikem dayanacağı kimi verilən məntəqəni və Zekar aĢırı-

mını keçir. Yolda vuruĢduğu yerli boylar legionun üç koqortunu məhv 

edir.134
 Ad Metcurium məntəqəsində Kür çayını keçib, legionun qıĢladığı 

Kaspi bölgəsindən Qanlıcaya gəlir.  

Buradan Alban ölkəsinə ən qısa yol Qanlıca - Dilican - Qazax yolu-

dur ki, bu da Hamamlı, Qarakilisə dərəsi, Dilican dərəsi və Aqstafaçay 

yaxası ilə keçir. Bu yolla gəlib Qazax bölgəsinə çatan Pompeyin sonrakı 

marĢrutu elmi ədəbiyatda yanlıĢ Ģərh olunmuĢdur. K.V. Trever kimi, vaxtilə 

akad. Y. A. Manandyan da yazırdı ki, rum qoĢunu Aqstafa yaxınlığında 

Kürü keçib Qarayazı bozqırına girmiĢ, oradan Ġori, sonra Alazan çaylarını 

                                                 
133

 Qanlıcadan Kaspiyə getmək üçün Pompey dolayı yolla Paqasa deyil, birbaĢa Abul da-

ğının ətəyinə, oradan azacıq batıya, Axalkalak tərəfə dönüb Kaspi bölgəsinə girə bilərdi. 

Bunun üçün Qanlıca, Oxçoğlu, Güllübulaq, Qaraçanta, Amasiya, DaĢkörpü yolu ilə gedib, 

Arpa-göldən doğuda qalan Düzkənd, Təpəköy, Balıqlı, Öysüz kəndlərinin yerləĢdiyi 

bölgəni keçməli idi.  
134

 Ġmeret yolu üstündə verilən Ermi yeradı çox maraqlıdır, çünki subar türklərinin bir 

soyu olan ermi boyu daha qədim qaynaqlarda Dəclənin yuxarı axarında göstərilir. Ġme-

ret yolunda yerli boylarla Pompeyin savaĢını Strabon təsvir etmiĢdir (XII.3.18). 
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keçib ġəki-Zakatala arasındakı bölgədə albanlarla savaĢmıĢ, onları əzən-

dən sonra buradan geri, Armeniyaya qayıtmıĢdır.135 Əlbəttə, alimin güya 

Dion, Plutarx və Strabonun «dolayı» məlumatları əsasında çıxardığı nəti-

cəyə görə verdiyi Ģərh tarixi gerçəkliyi əks etdirmir.136
  

Əvvəla, Kürdən sonra Pompeyin keçdiyi çayların adını yalnız Dion 

Kassi (Kambiz, Abas) və Plutarx (Abant) qeyd etmiĢlər. Kambis hidroni-

mi hələ Mommzen və Reynak tərəfindən yanlıĢ olaraq, Alazan (Qanıx) 

çayı ilə eyniləĢdirilmiĢ, Y. A. Manandyan da bunu təkrar etmiĢdir. Halbuki, 

Strabon Qanıx çayını indi iĢləndiyi ̉Αλαζόνιος(Alazan) adıyla verdiyi 

üçün bu ad iki əsr ondan sonra yaĢayan Dion Kassi və Plutarxa da yaxĢı 

məlum idi, ona görə də, Qabırrı-Qanıx (Ġori-Alazan) çaylarını Kambis, 

Abas/Abant adları ilə qarıĢıq sala bilməzdilər. 

T. Chapot isə döyüĢ yerini Samur çayı yanında verir ki, bununla da 

razılaĢmaq olmaz, çünki Pompey orada vuruĢmaq üçün ya Qafqaz dağla-

rını aĢmalı, ya ġamaxı-Xızı, ya da Xəzərboyu yolla getməli idi.137
 Halbuki, 

mənbələr qeyd edir ki, Pompey dağdakı düĢərgəsində oturan Alban çarı 

Uruzla deyil, onun qardaĢı Kosislə dağətəyi bölgədə vuruĢur. Xəzərin üç 

günlük məsafəsində ilan-çayanlı bölgə Samur qırağı ola bilməz. Pompeyin 

Mitridatı təqib etmək əvəzinə, Potidən geri dönüb Alban ölkəsinə yürüĢ 

etməsini Plutarx belə verir:  

«Bosporda, Meotid yaxalarında yaĢayan boyların ərazisində gizlən-

məsi Mitridatı təqib etməyə böyük çətinlik yaratmıĢdı. Bundan əlavə, Pom-

pey albanların yeni dirəniĢi haqda məlumat almıĢdı. ƏsəbləĢmiĢ Pompey 

qəzəblə onlara doğru geri döndü; öncə Kürü, qoĢunu təhlükə qarĢısında 

qoyaraq, çətinliklə keçdi, çünki barbarlar çay keçidinə uzun payalar sancıb, 

maneə qurmuĢdular. Onu qarĢıda susuz yerlərdən keçən yorucu yol gözlə-

diyindən əmr etdi ki, on min tuluq su ehtiyatı götürülsün».138
  

                                                 
135
 Манандян, 1939, 78-80; Тревер, 1959,  93-98. 

136 Sonrakı tədqiqatçıları Kaxetiyanın keçmiĢ Kambiçe adı çaĢdırmıĢdır, onlar Kambis 

çayının bu bölgədə olacağını düĢünmüĢlər. Lakin yuxarıda Kaspi adında gördüyümüz 

kimi, eyni etnotoponimin müxtəlif bölgədə olması təbiidir. Plini və Ptolemeyin Albanus,  

̉Αλβάνα Ģəklində verdiyi hidronim Sumqayıt-çay ola bilər, bu halda Pompeyin döyüĢ yeri 

kimi Dion Kassi və Plutarxın göstərdiyi ̉΄Αβας , ̉́ Αβαντος hidronimi buna uyğun gəlir. 
137

 Chapot, 367. 
138
 Плутарх, II, 1963, 359  (Помпей, XXXV). 
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Bundan sonra, Plutarx düĢmənə qarĢı gedən Pompeyin onları Abant 

çayı kənarında çarın qardaĢı Kosisin baĢçılığı ilə döyüĢə hazır durumda 

gördüyünü, alban qoĢununda 66 min piyada, 12 min süvari və onların 

sırasında amazonkaların olduğunu yazır. Əlbəyaxa döyüĢdə Pompeyin 

Kosisi öldürdüyünü qeyd etsə də, albanların yenilməsini açıqlamır. Hal-

buki antik müəlliflər belə hallarda kiçik qələbəni də ĢiĢirtmə ilə verirlər. 

DöyüĢdə qadınların iĢtirakı və qoĢunun pis silahlanması da göstərir ki, 

Pompey Alban çarı və onun əsas qoĢunu ilə deyil, qarĢısına çıxan Kosislə 

savaĢmıĢdır. Sonra Plutarx davam edərək yazır: 

«Pompeyin bu döyüĢdən sonra Kaspi dənizinə qədər getmək niyəti 

vardı, lakin dənizdən üç günlük məsafədə olmasına baxmayaraq, zəhərli 

ilan-çayanın çoxluğundan geri qayıtmağa məcbur qaldı».139
  

Göründüyü kimi, Plutarx döyüĢ yerini Xəzərə «üç günlük» məsafə-

də Abant çayı kənarında vermiĢdir. Kürü keçəndən sonra Xəzərə üç gün-

lük yolda hansı çayın axdığını müəyyən etmək üçün müasir xəritələrə bax-

saq, bunun Pir-Saqat və ya Sumqayıt çayı olduğunu görmək olar.140
 Saqa-

qamər boylarının məskunlaĢdığı bölgədə Pir-Saqat/Kambis hidroniminin 

paralel iĢlənməsi mümkündür. Böyük Plini Kür ilə Albana çayı arasında 

Xəzərə tökülən Kambis çayını göstərir ki, bu da coğrafi koordinatlara görə 

Pir-Saqatdır. 

Deməli, rumların Azərbaycana yürüĢünün yönü Y.A.Manandyanın 

yazdığı kimi deyildir; Pompey Aqstafa yaxınlığında Kürü, sonra Qabırrı, 

Qanıx çaylarını keçib, ġəki-Zaqatala arasındakı bölgədə döyüĢməmiĢdir. 

Pompeyin uzun və üzücü yol üçün götürdüyü su ehtiyatı, keçdiyi çayların 

adı, Xəzərə üç günlük məsafədə vuruĢması aydın göstərir ki, rum legionu 

Qazax bölgəsindən ġirvan düzünə, burada indiki ġirvan kanalı boyunca 

irəliləyib, Kürdəmir-Ağsu arası ilə indiki Qobustan rayonuna daxil olur 

və Mərəzə-ġamaxı bölgəsində Pir-Saqat (Kambis) çayını keçir. Rum və 

alban qoĢunu burada və ya yaxındakı Sumqayıt-çayın Qozluçay qolu 

yaxasında savaĢır. Beləliklə, Xəzərə bu üç günlük məntəqədən Pompey 

geri qayıdıb Borçalı bölgəsinə dönür. 

                                                 
139

 Eyni qaynaq, (Помпей, XXXVI). 
140

 Böyük Plini və Ptolemeyin Pir-Saqat çayını Kambis hidronimi ilə verdiyinə diqqəti 

çəkən coğrafiyaçı Seyran Vəliyev, doğru olaraq yazır ki, Pompey Kür çayını Mingəçe-

vir yaxınlığında keçib, ġirvan düzü ilə Pir-saqat (Kambis) çayına doğru irəliləyir, onu 

keçəndən sonra Sumqayıt (Abant) çayının bir qoluna yaxınlaĢır və döyüĢ burada baĢ verir 

(Велиев, 1983, 95-96, 110). 
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Qobustandan baĢını götürüb, yayın istisində əldən düĢmüĢ əsgər-

lərilə geri qaçan Pompey keçən qıĢı keçirdiyi Kaspi bölgəsinə payızqaba-

ğı dönür və 65/64-ün qıĢını da burada keçirir. Azərbaycandan geri 

dönən Pompey Qazax bölgəsinə qədər gəldiyi yolla geri qayıdır, buradan 

Dilican-Qanlıca yolu ilə deyil, Qazax-Tiflis yolu ilə Borçalının yuxarı 

bölgələrindən keçib Kaspiyə enir. QıĢı orada qalıb, yazda Qanlıca-ArtaĢat-

Sürməli-Körpüköy yolu ilə geri qayıdır. 

Beləliklə, Pompeyin Azərbaycana yürüĢ yolunu qədim qaynaqlar 

üzrə araĢdırmaqla bu ölkənin m.ö. I əsrdəki etnik tarixi-coğrafi durumuna 

aid müəyyən bilgi əldə etdik. Göründüyü kimi, yolboyu qarĢıya çıxan Kür, 

Araz, Araq, Kasax, Kambis, Albana hidronimləri, Antak, Xazdar, Baqa, 

Astarak, Qanlıca, Abul, Kaspi, Asqur, Alban toponimləri türk onomastik 

qaynağını təĢkil edir və bunların içində azər/xəzər xalqı adının kökündə 

duran qədim «az» boyuna aid genotoponimlərin tərkibi də müxtəlif dia-

lekt deyimlərini aydın əks etdirir: 

as/az  -  *as-tarañur (as-tarak),  as-qur,  az-ar (azər) 

kas/ xaz - kas-pi,  kas-ax,  xaz-dar (xazlar)        

Beləliklə, II Sarqonun və Pompeyin Azərbaycana yürüĢünü təsvir 

edən asur və yunan-latın qaynaqları m.ö.VIII və I əsrlərdə Arazdan aĢağı 

və yuxarı bölgələri haqqında gərəkli bəlgələr verir. Azərbaycanın etnik 

demoqrafiyası baxımından bu bəlgələrin böyük əhəmiyəti vardır. Belə ki, 

Güney Azərbaycanda bars, xoruz, qaban, subar, sabar, zəngi, qızıl, qaralı, 

dəli, saqa, bardı boylarının, Quzey Azərbaycanda as/az, azər, kaspi, alban 

boylarının yaĢadığı bəlli olur. Sonrakı qaynaqlarda aran və ağvan adları 

ilə tanınan alban boylarının Ġrəvan-Borçalı arasında yaĢadığı da bəlli olur. 

Eyni durum kaspi boylarında da özünü göstərir, onlar həm Xəzər yaxası 

bölgələrdə, həm də Borçalının ayrı-ayrı bölgələrində görünür. Eyni adlı 

türk boylarının Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə yayılması saqa, subar, 

zəngi, bars boylarında da özünü göstərir. 

Bu yürüĢlər boyu tanıĢ olduğumuz Buya, Aratta, Kisil-axa, Kambis, 

Araq, Kasax, Araz, Kür, Albana kimi çayların, onlarla yer-yurd, dağ ad-

larının türkcə olması da aydın göstərir ki, Güney Qafqazda və Güney 

Azərbaycanda yerli əhali türklər idi. Alban çarı Uruz və qardaĢı Kutus, 

Mana çarı Ullusun türk adı daĢıyır, qaynaqlarda bəzi qalabəylər, bölgə 

baĢçıları «böyük», «yanzu» titulları ilə verilmiĢ, «qəbilə» anlamında uruk 

sözü qeyd olunmuĢdur. Qaynaqlarda adı keçən türk etnonimlərində boya-
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dına qoĢulub topluluq bildirən ar/ər, but, bi sözcüklərinin güneydə, həm 

də quzeydə geniĢ yayıldığını görmək olur: subar, azər, daqar, qızılbut, 

sanqibut, karsibut, suvbi (subi), lulubi, ellibi, kasbi  və sair. 
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2. TARIXI COĞRAFIYA COĞRAFĠ DĠLÇĠLĠK 

ĠġIĞINDA  

Qədim çağlarda coğrafiya və tarixə aid yazılmıĢ əsərlərdə yeradı, 

boyadı, dağadı və çayadı kimi məsələlərdən də bəhs olunmuĢ, onların 

dil mənsubiyəti haqqında bəzən ötəri məlumatlar verilmiĢdir ki, bu da 

coğrafi-dilçilik elminin ilk örnəkləridir. Lakin coğrafi dilçilik yalnız XX 

əsrin ortalarından sonra özəl metodları ilə bir elm sahəsi kimi formalaĢa 

bildi və linqvogeoqrafiya adı altında ciddi tədqiqatlar ortaya çıxdı. Burada 

tarixi coğrafiyanın müxtəlif sahələrindən deyil, ancaq mövzumuzla bağlı 

areal izoqlosları (bölgəsəl sözlər), xalq coğrafi terminləri, paleotoponi-

miya adı altında qədim oykonimlər (yaĢayıĢ yeradı), hidronimlər (çayadı), 

oronimlər (dağadı), yeri və adı dəyiĢən toponimlərdən bəhs olunacaqdır. 

Dilçilik elmi baxımından areal izoqlosları geniĢ sahəni 

əhatə etsə də, coğrafi məzmunlu vahidləri, toponimiya 

yaradıcılığında iĢtirak edən söz və Ģəkilçiləri «bölgəsəl 

sözlər» adı altında tədqiq etmək mümkündür. Bu termin 

elmi ədəbiyatda iĢlənən areal izoqlosları anlamını tam 

ifadə etmir, lakin dilimiz üçün daha uyumludur. Ön Asiyanın bölgəsəl 

sözləri dedikdə ilk ağla gələn bu regionda iĢlənmiĢ ortaq sözlərdir ki, 

bunların da ön sırasında tanrıadları durur. Belə teonimlərdən sonrakı bi-

tiklərdə geniĢ bəhs olunacaq, burada yalnız bir neçə ortaq «tanrı» anlamlı 

sözə, tanrıadına diqqəti çəkməkdə məqsəd prototürk etnosunun ilkin 

coğrafi yurduna iĢıq tutan yardımçı faktların üzə çıxarılmasıdır. 

Bəllidir ki, Tanrıçılıq dininə tapınan türk etnosu heç vaxt çoxallahlı 

xalqlarda olduğu kimi, tanrılara bütlər qoymamıĢ, bir neçə tanrıya sitayiĢ 

etməmiĢdir. Qədim türklər Yeri-Göyü yaradana «Bir Tanrı», «Tək Tanrı», 

«Xan Tanrı» deyimi ilə tapınmıĢlar. Lakin bütün yaĢamı ilə təbiətə, coğ-

rafi duruma köklənən türk etnosu təbii varlıqların qutsal hamisi, yiyəsi 

(iyəsi) və ruhu (qutu) olması inancına da sahib olmuĢ, bu iyələrə Asar, 

Araz, Alpan, Albasdı, Baba, Bağa, Qut, Humay, Erlik, Kambar, Zəngi və 

sair adlar verilmiĢdir. Bu sözlərə tanrıadı anlamında teonim kimi deyil, 

iyəadı kimi baxmaq daha doğru olardı. Belə ki, qırğız-qazax ellərində 

qaramal iyəsi kimi Zənqi-Ata adının teonim kimi verilməsi düzgün deyil, 

yəni qırğızlar içində yayğın olan Oysulata (dəvə iyəsi), Çolponata (qoyun 

iyəsi), Zəngibaba (sığır iyəsi), Kambarata (ilxı iyəsi), bütöv Qırğız elini 

himayə edən Kırqızata kimi iyəadları və Koçkor-Ata, Çolpon-Ata, Isık-

Ata kimi qutsal yeradları çoxtanrılı etnosların teonimlərindən fərqlənir. 

 

Bölgəsəl 

sözlər  
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Göydəki Yaradıcı prototürk dilində «tanrı» anlamında *Teñeri (Ten-

geri) adı ilə adlanmıĢ, bu tanrı sözü qədim çağlardan bugünə qədər ayrı-

ayrı türk dialektləri üzrə Tañrı, Tenqeri, Tenqri, Tenqer, Dingir, Tārı fo-

netik variantları ilə iĢlənmiĢdir. Azərbaycanda Dingir-bulaq, Dingir-dağı 

toponimləri deyimində hətta [cingir] forması yaranmıĢdır. Ġkiçayarasına 

IV minildə gələn sumerlər yerli türk boylarından eĢitdiyi *Teñer (Tenqer) 

deyimini mixi yazı yarananda DĠNGĠR loqoqramı ilə vermiĢ, sonralar bu 

yazı sistemini qəbul edən elam, akad-asur, het, hurri, urartu xalqları yazı 

vasitəsilə yayılan həmin loqoqramı «tanrı» determinativi kimi iĢlətmiĢlər.  

Beləliklə, prototürk teonimi həmin xalqların yazısında tanrı adları-

nın qarĢısında iĢlənməklə bütöv Ön Asiyaya yayılmıĢdır. Lakin hər xalq 

onu öz dilindəki «tanrı» sözü ilə oxumuĢdur, yalnız sumerlər bu sözü türk 

xalqlarında olduğu kimi, sağır nun-u iki samitə (ñ > ng) ayırıb, dingir Ģək-

lində yazıb-oxumuĢlar.1 Tanrı sözündə göy-səma və tanrı anlamı olması 

bu sözün çin dilinə keçmiĢ variantında da özünü göstərir. Çin dilində «r» 

səsi olmadığından onlar bu türk sözünü «göy» və «tanrı» anlamında t`ien 

Ģəklində iĢlətmiĢ, Tanrı dağı adını T`ien-ġan formasında vermiĢlər. Et-

rusklar da «tanrı» anlamlı Ten (ten-ri) sözünü Ġtaliyaya aparmıĢlar. Hətta, 

bu dildə [Tinas-oklenar] kimi oxunan «Tinoğulları» deyimi (Tinasclenar) 

vardı. 

Sonrakı bitiklərdə tanrı sözünün geniĢ yozumu (VI Bitik) və etimo-

logiyası (VII Bitik) verilsə də, onun Ön Asiya izoqlosu olmasını, Azərbay-

candan doğu və batı ölkələrə aparılmasını göstərən bir-iki örnəyi Urmu 

teoriyasının bəlgəsi kimi burada təkrarlamaq gərəkir: 

 teñri damğasının oxunuĢu - [teñ//tiñ, tañ//dañ, teñri//tengri]  

Tanrı sözünün ilkin forması: *teñ-ir-i  >  teñri 

Tanrı sözünün müxtəlif dillərdə deyiliĢi: monqol [tengeri], sumer 

[dingir], cin [t`ien, tienli] > kore [tienli], yapon [ten], etrusk [ten//tin] və s. 

Ön Asiyada Tengir türk sözü yalqız deyildir, burada çoxlu türk-hat, 

türk-sumer, türk-elam, türk-het, türk-urartu qutsal söz paralelləri də vardır 

və bu areal izoqlosları prototürk etnosunun həmin xalqlarla olan qədim 

                                                 
1
 Mahmud KaĢğari teñri sözünü izah edərkən bilgin adama teñrigen deyildiyini qeyd 

edir və «Gecə-gündüz Tanrıya tapın, Ondan qorxub çəkin, utan, oynama» mənasında 

iĢlənən beyti misal çəkir:  

   Tün-kün tapun Teñrigə, boynamağıl, 

   Korkup añar eymənü, oynamağıl (MK, III, 376-377). 
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təmasından xəbər verir. Belə izoqloslar sırasında Az//As və Azər adı ilə 

bağlı Azaq, Az-div, Asar adları,  sumer, hurri, urartu və türk dillərində olan 

Baba adı, Hurri, Mada və Göytürk mühitində iĢlək olan Baqa adı və bu 

kimi onlarla baĢqa ortaq qutsal adlar türk etnosunun qədim «ölü dillər» 

ilə olan əlaqəsini ortaya qoyur.  

Asər tanrı tapınağının Dəclənin sağ və sol yaxasında Qasur (Yorğan-

təpə) və Asur (AĢĢur) Ģəhərlərində və Ahura-Mazda adında olması, sonra-

lar Madanın güney-batısında Strabonun Azər məbədini qeyd etməsi aydın 

göstərir ki, bu teonim azər/asar/qasur/asur/ahur deyimləri ilə prototürk di-

alektləri və baĢqa dillər üzrə regionda geniĢ yayılmıĢdı. Ġrandilli «Bunda-

xiĢne»də Az-div azğın kiĢilərin himayədarı kimi verilir. «Avesta»nın ajay 

«doymaz» anlamı ilə təqdim etdiyi və Azar tanrının düĢməni sayılan Az-

divə süd qurbanı ilə qalib gəlmək olar. 2 

Türk qut adı kimi qutsal obyektlər, özəlliklə dağadlarında iĢlək olan 

Baba eyni anlamda hurri (Papa) və urartu (Baba) dillərində təkrar olunur. 

Sumer dilindəki bu mətnlər Baba sözünün teonim kimi iĢləndiyini aydın 

göstərir: 
D
Baba6… ke4  Uru-inim-gi-na nam-sipad-Ģe mu-tud «Tanrı Baba 

Uru-Ġnimgini çobanlıq üçün yaratdı», alan lu e-
D
Baba6  mu-du-a-ak-am 

«(bu) tanrı Babanın məbədini tikən adamın bütüdür».3 

Vaxtilə sami dillərindən protoazər dilinə allah, ilahi, ilahə, aman, 

nəbi kimi onlarla qutsal söz keçmiĢdir. Eyni halın qədim çağlarda baĢ 

verməsi də təbii idi və maraqlı burasıdır ki, türk etnosunun qutadı, iyəadı 

kimi iĢlətdiyi qutsal sözlər baĢqa dillərə keçərkən orada daha çox teonim 

statusunda, bəziləri isə mənfi çalarlı bədxah ruhların adı kimi çıxıĢ edir. 

Görünür, türk qutadlarının Ön Asiyada teonimə çevrilməsi gələnəyi öncə 

bura gələn sumerlərdə baĢlanmıĢ, sonra gələn sami, hurr, urartu, het boyları 

bunu davam etdirmiĢdir. Mifologiyaya aid sonrakı V Bitikdə belə adların 

geniĢ Ģərhi verildiyini nəzərə alıb, burada yalnız bölgəsəl prototürk tanrı, 

qut və iyə adlarının baĢqa dillərdə, o cümlədən əski çağda Azərbaycandan 

gedən etruskların dilində tanrıadına, iyəadına, qutadına və bədxah iyələ-

rin  adına (demonim) çevrilməsini, eyni zamanda bəzi türk boyadının qə-

dimdə teonim kimi iĢlənməsini müqayisə etmək üçün onların bir qismini 

gözdən keçirək: 

                                                 
2
 Короглы, 1983, 28; Сумер мифиндя битки танрысы Азаг иля sava-

Ģan yaradıcı tanrı Ninqursu onu məğlub edir, Azaq daĢa çevrilir (Дьяконов, 1990, 218).  
3
 Канева, 1996, 43, 45. 
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Türk qutsal sözləri 

az, as 

azər, asar, asur, qasur  

albastı (albaĢlı)     

alp, alpan 

araz  

baq, baqa, bayat 

baba 

qaĢqay (boyadı)   

quday  

qut (ruh, can) 

Kuər (hun iyəadı), kiur (ki-ú-

ru-um lulularda «tanrı»)  

gedar (boyadı) 

tarxan 

tenger       

Turan  

tur 

turuq, türk (boyadı) 

BaĢqa dillərdə qarĢılığı 
d
Azaq (sumer), Az-div (qədim pers) 

d
AĢĢur (asur), 

d
Ahura (qədim pers) 

Lamastu demonim (elam)    

Alb demonim (german), Alpan (etrusk) 
d
Araza (urartu)    

d
Baq (hurri, pers)  

d
Baba (sumer, hurri, urartu)      

d
KaĢqay (hat, het) 

d
Xutuinie (urartu), Xuda (pers)   

kut «ruh» (hat), KudĢu «qutsal» (ivrit) 
d
Quer (urartu yazısı), kiri «sahib», kiri-

riĢa «böyük tanrıça» (elam) 
d
Gidar (elam)  

d
Tarxuntas (het), Tarxan teonim (etrusk) 

Dingir «tanrı» (sumer)  
d
Turani (urartu), Turan teonim (etrusk)  

d
Tiru (elam), 

d
Dur (kassi)  

Turk tapınaq adı (hay-erməni) 

Göründüyü kimi, türkcə qutsal anlam daĢıyan sözlərin Ön Asiya 

dillərində yayılması tarixi Sumer çağından üzübəri böyük bir zamanı əha-

tə edir. Ön Asiyadan bu tanrı, iyə və qut adlarını götürüb Altaya qədər 

daĢıyan türk boyları batı yöndə olan sonrakı miqrasiyaları ilə həmin söz-

ləri bir qisim Avropa xalqlarına da ötürə bilmiĢlər.4
 

Qutsal sözlərdən söhbət açılmıĢkən, qeyd edim ki, qədim bölgəsəl 

sözlərdən biri də elə qut sözüdür. Bu prototürk sözü qut, kut, xut Ģəklində 

əksər türk dillərində qalmıĢ və qədim «ruh» anlamını saxlamıĢdır.5 Tanrı 

adlarından biri kimi türkcə yaranan Qut, Quday adının kökündə də həmin 

                                                 
4
 Sumer teonimləri sırasında taxıl, buğda tanrısı AĢnan və Uqarit mətnində məhsuldarlıq 

tanrısı kimi verilən ‟AĢtar adı da diqqəti çəkir, belə ki, türk dillərindəki «aĢ» (buğda) bu 

teonimdə əks olunmuĢdur. Bu baxımdan, Taru (hat), Dur (kassi), Tiru (elam) teonimləri, 

Elam yazılarında Uduran, Sapak, Sunqursara, Karsa, Aypaksina, Silaqara tanrıadları, hurri 

yazısında yeraltı dünyanın tanrısı kimi U.GUR Ģəklində verilən, lakin fonetik oxunuĢu 

müəyyən olunmamıĢ ad, subar türk boyunun ene, hurrilərin eni dediyi «tanrı» sözü özəl 

araĢdırma mövzusudur. Bir Urartu yazısında (IX əsr) tanrı və iyələr sırasında Araza 22, 

Kuera 15, Turani 5-ci yerdə verilmiĢ, 40-cı yerin sahibi isə, adı çəkilməsə də, Kuman 

Ģəhərinin iyəsi kimi təqdim olunmuĢdur (Меликишвили, 1954; Çilingiroğlu, 1997, 154). 
5
 Räsänen, 1969, 205. 
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qut sözü durur; regiona gələn irandilli boylar onu alıb Xoda Ģəklinə salmıĢ 

və bu bumeranq teonim yenidən azər dilinə Xuda formasında qayıtmıĢdır. 

Görünür, m.ö. II-I minildə as-german və ya saqa-german əlaqələri çağında 

bu iyəadı german boylarının dilinə Qod, Qut teonimi kimi keçmiĢdir, lakin 

daha qədim çağlarda Ön Asiya izoqlosu qut hat dilində iĢlənmiĢ, bura gə-

lən hetlərin ritual məzmunlu yazısında «ruh» mənalı hat sözü kimi qeyd 

olunmuĢdur. Qədim dillər üzrə tanınmıĢ alim Vyaç.Vs. Ġvanov həmin het 

qaynağındakı kut sözünü türk-hat paraleli kimi qeyd etsə də, bu dillər ara-

sındakı əlaqəni Ģərh etməkdə məlum çətinliklə qarĢılaĢmıĢdır, çünki Altay 

nəzəriyəsinə görə, 4-5 minil zaman və bir-birindən uzaq (Anadolu-Altay) 

böyük məkan fərqi fantastik görünür. Lakin zaman-məkan ölçülərinə sığ-

mayan bu fakt izah olunmalı idi. Ona görə də, alim Anadoludan «ruh» 

anlamlı kut sözünü Altaya aparan etnosun türk deyil, hər hansı bir «ölü 

dil» (?) olduğunu yazmaqla vəziyətdən çıxmağa cəhd etmiĢdir.6 Halbuki, 

Urmu teoriyası baxımından bu fakt çox doğaldır.  

Hat dilində kut «ruh», li-kut, li-kuddu «onun ruhu, onun canı» deyim-

lərində təkrar olunan bu söz bəzi sami dillərinə də keçmiĢdir. Uqaritdə 

tapılan samicə bir yazıda `Anat tanrının ləqəbi «qutsal» anlamlı KudĢu 

sözü ilə bildirilmiĢdir. Bibliyada «və heç bir yabançı qutsal paydan ye-

məyəcək» deyimi qədim yəhudi dilində «qutsal aĢ, qutsal pay» anlamlı qō-

deĢ sözü ilə verilmiĢdir. Elam-kassi Gidar tanrıadı kökündə qud/gid sözü 

görünür, lakin bu qədim türk gedar boyadında olan «möhkəm», «qüvvət-

li» anlamı olan ked/ged sözü ilə əlaqəli ola bilər, kassi Xudxa tanrıadı isə 

qud sözünü əks etdirir. 7 

Bölgəsəl sözlərin xarakterik cəhətlərindən biri də budur ki, bəzi kul-

tur terminləri bir dildən baĢqa dilə keçib bu dildə yeni məna çaları qazanır, 

bu dilin səslərinə uyğun olaraq fonetik cildini dəyiĢir və müəyyən dövrdən 

sonra yenidən əvvəlki dilə yeni görkəmdə qayıdır. Belə bumeranq sözlər 

azər dilində istənilən qədər vardır. Məsələn, vaxtilə türk dillərindən baĢqa 

dillərə, özəlliklə sami, slavyan və iran dillərinə və bu dillər vasitəsilə Av-

ropa dillərinə keçən köĢk, yoğurt, ardel, bitik, azıq, yarlıq, tamqa, tavar, 

kömrük, dilmanc kimi minlərlə sözlərdən bəziləri yenidən azər dilinə ki-

osk, artel, kitab, azuqə sözləri kimi baĢqa görkəmdə qayıtmıĢdır.  

                                                 
6
 ДА, 44). 

7
 ИДВ,1988, 265; Bibliya. Levit, 22.10; ХПИДВ, 1980, I, 254; Qud teonimi haqqında 

Cəlal Bəydili gərəkli məqalə yazmıĢdır (Мяммядов, 1988). 



 67 

Bölgəsəl sözləri seçərkən sistem təĢkil etməyən təsadüfi tək-tük 

sözlərdən yayınmaq lazım gəlir. Bir neçə qarĢılığı olmayan belə sözləri 

imkan daxilində etimoloji baxıĢdan keçirmək vacibdir. Məsələn, bəzi 

antik qaynaqlar Qabala yeradını Azərbaycanda və Aralıqdənizi yaxası 

Uqaritdə qeyd edir. Doğrudur, m.ö. II minilin ortalarında Uqaritin Ġkiçay-

arası ilə əlaqəsi nəticəsində xeyli onomastik paralel ortaya çıxmıĢdır, lakin 

Uqaritdəki Qabala yerli sami boylarının dilində Qibla (Cibla) olub, yunan-

latın dilində Qabala formasını almıĢdır. Ona görə də, Alban elinin Qabala 

(Qəbələ) Ģəhəri adına bənzəyən həmin sami sözü təsadüfi oxĢarlıqdır.  

Əhalisi sami, het, hurri, Krit mənĢəli gəlmələr və baĢqa etnoslardan 

ibarət olan Uqarit monoetnik ölkə deyildi və arxeoloji kulturunun müəyyən 

qatı Ġkiçayarsının yuxarı Arpaçı kulturu ilə eyniyət təĢkil edirdi.8
 Bu baxım-

dan, Uqarit qaynaqlarında (m.ö. XIV-XIII) qeyd olunan onomastik sözlər 

diqqəti çəkir, çünki bunların içində prototürk sözlərinə bənzəyən xeyli ad-

lar vardır: KaraĢu, Karatu toponimləri, sonralar Κασιος /Casius (yunan, 

latın) kimi verilən Xazi yeradı, hurri Ģəxsadı kimi verilən bn kzn [Bin-Ka-

zan], mitan və qaĢqay qızları haqqındakı bəlgələr, Urmiya və Taniya ki-

mi ər-arvad adı, Barisanu (oğlu) Yadlin, Mulzu (oğlu) ġadeyan, ġad (oğlu) 

Aqap-TeĢub, Uzzin, Qaban, YatarĢu adları və Tamirtan kimi qul adı ayrıca 

tədqiq olunası bölgəsəl sözlərdir. Bir ailədaxili mülkə aid Uqarit sənədində 

Aqay, Burakan, Tutu kimi türk adları çəkilir. 

Bəzən, müqayisə olunan bölgəsəl sözün (adın) baĢqa dildə verilən 

tərcüməsi çox gərəkli olur.9
 Məsələn, mifik qəhrəmana çevrilmiĢ sumer 

çarı BilqameĢ adının epiteti «hər Ģeyi görən, bilən» anlamında verilir ki, 

bu da həmin adda bilgə və meĢ sözlərini ayırmağa imkan yaradır. Həmin 

sözlər isə AlpamıĢ, ElalmıĢ, Bilgə-xaqan kimi türk alpları və xaqanı adında 

geniĢ iĢlənir. Adın ilk bilgə sözü türk toplumunda ən Ģərəfli titul sayılmıĢ, 

bəzi xaqanlar hakimiyətə gələndən sonra bu titulu daĢımıĢlar. Eyni durumu 

BilqameĢ də yaĢamıĢdır, ona bu adı taxta çıxandan sonra vermiĢlər. Adın 

ikinci hissəsini qutların elbəyi ElulumeĢ adında da görmək olur. Sumer və 

hurri dilində 
D
Bil.ga.meĢ, het dilində 

D
GIġ.GIM.MEġ, akad dilində 

D
GiĢ 

                                                 
8
 (Шифман, 1982, 114, 125);  

9
 Tutaq ki, Musasir bölgəsinin adı «ilan çıxan» Ģəklində izah olunur, bu halda həmin 

bölgədə Ġlanlı, Ġlandağ kimi toponimlərin əskidən iĢləndiyini düĢünmək olar. Yaxud, 

Kərkük Ģəhərinin əski adı mixi yazıda Arrapxe və Arapha Ģəklində oxunur. Asurlar bu 

Ģəhəri asurca «tanrılar Ģəhəri» anlamında Al-Ġlani Ģəklində də verirlər. Bu halda, *Ar-

Apha adında «ər apa» modeli görünür ki, bu da asur variantına yaxın anlam daĢıyır. 
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GilgameĢ Ģəklində yazılan bu adın ilkin Ģəklini Bilqamıs kimi bərpa et-

mək olur. 10  Elamda m.ö. XXIV əsrdə Baraxsi çarı da AbalqamaĢ (Balqa-

maĢ) titulu daĢıyırdı.  

Bölgəsəl sözlərin hansı dildə yaranması sözün qramatik quruluĢu 

və morfemlərin sıralanmasında aydın görünür. Barınaq yeri, yaĢayıĢ məs-

kəni azər dilində «-ər, -gə» Ģəkilçilərinin «tüĢ-» feilinə, sumer dilində isə 

«aĢağı tərəf, oturmaq» anlamlı tuĢ sözünün «yer» anlamlı ki sözünə qoĢu-

lması ilə yaranır:  

«düĢərgə» -  tüĢ-ər-gə (türk dilində), ki-tuĢ (sumer dilində) 

Mixi yazının düzgün oxunuĢu da əsas Ģərtdir. Belə ki, m.ö. III mi-

nilə aid Ebla qaynağında Ġdakul kultu ilə bağlı yazıda Bi-ir-2
ki  

ifadəsini heç 

bir məna verməyən «bir ikinci kəz» Ģəklində oxuyurlar, halbuki mixi yazı 

qanununa görə fonetik oxunuĢu tamamlayan ki-dən qabaq 2 sayı yazılıb və 

bu ifadə yalnız türk dillərində geniĢ yayılmıĢ qeyri-müəyyən say bildirən 

«bir-iki» deyimi Ģəklində oxuna bilir.11 Buradakı Ġdakul kult adı da diqqəti 

çəkir, çünki sumer yazısında UDUG iĢarəsi «yaxĢı» anlamını bildirirsə, 

qədim türk dili ıduq sözündə «müqəddəs, qütsal» anlamını saxlamıĢdır, 

türk dilində «yaxĢı» anlamı edgü sözü ilə, «sahib», «yiyə» anlamı idə // idi 

sözü ilə bildirilir. 

Prototürk boylarının batı yöndə miqrasiyası ola bilsin ki, Uqarit, 

Ebla bölgələrindən çox uzağa gedir. Görünür, uzağa getdikcə onların 

yalnız niĢanələri qalmıĢ, özləri isə yerli xalqların içində ərimiĢlər. Bu ba-

xımdan, olsun ki, Cəbəllütariq boğazı bölgəsində indiki Tenjer (Tanjer) Ģə-

hərinin əvvəlki Tenqiz adı belə miqrasiyanın bəlgəsi kimi qalmıĢdır. Ten-

qiz adı sonralar latın (z~r) və ərəb (q~j) dillərinə uyğun Tenqer > Tenjer 

Ģəklini almıĢdır. Plutarx yazır ki, liviyalıların dediyinə görə Antey həmin 

Tenqis Ģəhərində dəfn olunub.12
  

Bölgəsəl izoqloslar ayrı-ayrı Ģəkilçiləri də əhatə edir. Dildə bume-

ranq sözlər olduğu kimi, baĢqa dillərə keçən Ģəkilçilərin müəyyən dövrdə 

geri qayıtması halları olur. QonĢu dillərdə paralel Ģəkilçilər uzun müddətli 

kontakt nəticəsində ortaya çıxır. Bu durum coğrafi adlarda iĢtirak edən -lu, 

-ar, -aq, -uq, -an, -qan, -van, -Ģen, -bi, -bat, -(a)bad kimi bir çox Ģəkilçilərdə 

                                                 
10

 Bu sumer adının GilqamıĢ deyil, Bilqamıs olması haqqında bax: Celilov, 1985.  
11

 Эбла, 285;  
12

 Плутарх, «Серторий», IX; Əlbəttə, bu Ģəhər adı təsadüfi oxĢarlıq da ola bilər. BaĢqa 

bir Deniz adlı qala Rodop bölgəsində qeyd olunmuĢdur (Прокопий Кесарийский, 267). 



 69 

özünü göstərir ki, belə bumeranq və paralel faktları bölgəsəl toponimlərin 

Ģərhində diqqətə almaq gərəkir.13 Türk dilinin Ön Asiya dilləri ilə əlaqəsi 

sonrakı ayrıca bitikdə geniĢ veriləcəkdir; sumer, elam, kassi, akad-asur, 

hurri, urartu olü dilləri ilə yanaĢı, bölgədəki hay-erməni, iran və qafqaz 

dilləri ilə müqayisələr aparılacaqdır. Burada yalnız coğrafi adların yaran-

masında iĢtirak edən bəzi qlossalar, topoformantlar nəzərdən keçirilir. 

Belə ortaq elementlər çox qədimdən türk dialektləri və baĢqa dillərdə 

iĢləndiyi üçün hər söz və Ģəkilçinin xeyli fonetik variantları yaranmıĢdır. 

Bəzi sözlərin (*oq «qəbilə» > -oq/-uk/-aq/-k; *bud «boy» > -but) ĢəkilçiləĢ-

miĢ, bəzi sözlə Ģəkilçinin (-da + eĢ = -daĢ) və iki Ģəkilçinin  (-la + -ar = -lar) 

birləĢmiĢ variantı da yaranmıĢdır ki, bunları əks etdirən misalların sayını 

xeyli artırmaq olar.14 Çox da dərinə getmədən, ilk baxıĢda aydın seçilən, 

lakin ayrı-ayrı inkiĢaf yolu keçmiĢ Ön Asiya coğrafi terminlərin yozumu-

na öncə ev, oba, ordu, vətən, vəng, abad, bad, bud, Ģen  kimi sözlərdən 

baĢlayaq. 

                                                 
13

 Belə ki, indi topluluq bildirən (-lu, -la, -ul; -ar, -ur, -qur; -uk, -ak, -ku, -ka, -ki; -an, -qan, 

-un, -qun, -na; -at, -ut, -da, -te, tu; -aĢ, -uĢ) Ģəkilçilərlə yaranmıĢ KeĢiĢli, Ustaclu, KeĢlə, 

Yayla; Suvar, Samur, AlaĢar, Bığır; Azıx, Qazax, Axıska, Zalxa, Kələki; Alpan, Turan, 

Qafan, Kumbosqan (Özbək eli), Beyləqan, Qarkın, Bozalqan(lı), Quturğan, Qarxun; Qa-

bartı, Qarxut, Corat, Saatlı (Sakat-lı); AvaĢ, ArıĢ, AlaĢa, AquĢa tipli toponimlər olduğu 

kimi, həmin Ģəkilçilər asur-urartu qaynaqlarında qeyd olunan qədim Azərbaycan topo-

nimlərində də görünür: KiĢeĢlu, Esamul, Taurla, Atlila; Subar, Sibur, Sibar, TilaĢur, Ni-

kur, Babarur, KiĢkidar, Simqur; Kinuk, Tunak, Kuqanaka, ġatiraraqa, Sukka, Zirziku, 

ġanaĢtiku, Armanqu, Kinqikanqi, Bit-Umarqi, Bit-Sanqi, Sanqi-but, Bit-Tassakki, ġik-

rakki, Siqrakki; Parsan, ġaĢqan, Urimzan, UĢkakan, (Ebla arxivində: Appan, Daqilan, 

Barxan, Bisan, Bit-Kappan, MiĢlan), Barqun, Yatqun, Zinqun, Qinzin, Gilzan, Abitikna, 

Urena, Saksuknu, Bikni, ġalaxmanu, Kinixamanu, Harruna; Asat, Kuakinda, Arsita, Tu-

taĢdi, Qingirde, Armed/Armaid, ġurqadi, Arakuttu, Bit-Matti, Bit-Zatti, Zakruti, UyiĢti, 

Alate, Birute, Bustu/Busutu, Parsintu, Kisirtu, Ġritu, Suritu, Ġzirtu; AraziaĢ, ErenziaĢ, 

ElenzaĢ, AranziaĢ/AranzeĢu, SaradauĢ, TukliaĢ/TupliaĢ, SassiaĢ, SiraĢ, SanaĢ, UĢtaĢĢa, 

MasirauĢ, KibaruĢ, KuĢianaĢ, UlmiĢ, ElaquĢ və sairə.  
14

 Bölgəsəl qlossaların təhlilində dilin belə inkiĢaf qanunları diqqətə alınmalıdır. Məsə-

lən, «duvan» etnoniminə və «daĢ» sözünə qoĢulan «-dı» Ģəkilçisi ilə düzələn Duvannı, 

DaĢdı toponimində «-lı» Ģəkilçisinin nə üçün dəyiĢdiyini bilmək gərəkir. Əgər tədqiqatçı 

«l» samiti ilə baĢlanan Ģəkilçinin müəyyən samitlə bitən sözlərə qoĢulanda «l» səsinin 

«d», «t», «z», «n», «r» samitlərinə çevrilməsini, dildəki assimliyasiya qanununu bilməsə, 

attar, qızdar, onnar, narrar Ģəklində tələffüz olunan və çox vaxt yabançı dillərdə yazılan 

qaynaqlara da həmin Ģəkildə düĢən belə sözlərdə «-lar» Ģəkilçisini görə bilmir. Türk fo-

netikası isə çoxçeĢidli qanunlarla zəngindir, türk morfonologiyasının baĢqa dillərə 

bənzəməyən qanunları vardır. Türk dilinin daxili qanunlarından xəbəri olmayan bir çox 

tarixçilər yabançı dildə yazılmıĢ tarixi qaynaqlarda türk sözlərini bu səbəbdən görmür. 
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Qədim insanların yaĢam tərzi dəyiĢdikcə düĢərgə, yaĢayıĢ yerlərinə 

aid terminlərdə də dəyiĢmə baĢ vermiĢdir. Ġlk çağlarda bir ailəyə, soya mən-

sub yaĢayıĢ yerini bildirən sözün mənası sonralar zaman-zaman qəbilə, 

tayfa (uruq, bod~boy) və boybirliyi xalq (bodun) qurumları çağında dəyiĢ-

miĢdir. Öncə gil-torpaqdan tikilib, divarı palçıqla suvanan və yaĢayıĢ məs-

kəni bildirən balıq sözü sonralar «Ģəhər» anlamında məĢhur Ordu-Balık, 

BeĢ-Balık Ģəhərlərinin adında iĢləndiy kimi, koma, dam, qazma, yurd, ev, 

oba, ordu sözlərində də zaman-zaman yeni məna çalarları yaranmıĢdır.15  

Ġndi ev və oba sözləri fərqli məna daĢıyır, lakin otaq~ocaq sözləri 

qədimə getdikcə məna yaxınlığı kəsb etdiyi kimi, ev ilə oba arasında da 

belə yaxınlıq görünür, oba sözünün «soy» anlamı ortaya çıxır. Azərbaycan 

toponimləri sırasında Tağaroba, ArdaĢava, ArdaĢavasu kimi kənd, çay ad-

ları olduğu kimi, tarix boyu Kazova, Turova (Troya), Kumanova, Keme-

rova, Üstünova, Karlıova tipli yeradları bütöv türk ellərində yayğın olmuĢ, 

onun izi qədim Ön Asiya mənbələrində qalmıĢdır. Əgər bugün Upa kəndi 

Xızıda, Artupa Astarada, Ufa (BaĢqord eli) varsa, qaynaqlar Upa dağını 

Urmu gölü, Ardupa dağ kəndini də Van gölü hövzəsində qeyd edir. Böyük 

Zab çayının yuxarı axarında Quqiaba (Gög-oba) yeradı da diqqəti çəkir.  

Budaq, bütün, bütöv sözlərinin kökü olan *bod sözündən qədimdə 

tayfa anlamında bod, xalq anlamında bodun sözləri yaranmıĢ, tuva dili bot 

sözündə «öz» məna çalarını saxlamıĢ, qırğız dili isə but sözünü «tamam, 

bütöv» anlamına qədər inkiĢaf etdirmiĢdir. Sonralar budun qurumu çağında 

həmin söz bud~but Ģəklində boyadına qoĢulan topoformanta çevrilmiĢdir. 

Sumer yazısında «ev» anlamlı E iĢarəsi hansı sözdən əvvəl iĢlənməsindən 

asılı olaraq, filan tanrının, bəyin, boyun məbədi, obası, yurdu anlamını 

daĢımıĢdır ki, urartu dilində belə «ev» mənasında ebani, akad-asur yazıla-

rında isə bit sözü iĢlənmiĢdir. BaĢqa dillərə keçən belə sözlərdə məna 

dəyiĢməsi daha qabarıq olmuĢ, özəlliklə dağ baĢında gözətçi yeri, tüstü 

ilə xəbər vermək üçün qurulub karqu, kara (qaravul) sözləri ilə bildirilən 

qala və hasara alınmıĢ yerləri bildirən xalxal, ağıl kimi coğrafi xalq termin-

ləri daha çox dəyiĢmiĢdir. Məsələn, türk dillərində hasara alınmıĢ qoyun 

yerinə ağıl (avul, aul) deyilir və bu söz rus dilinə aul, fars dilinə ağel Ģək-

                                                 
15

 Türk dillərindən baĢqa dillərə oba, yurd, alaçıq, ağıl, təpə, kurqan tipli onlarla çoğrafi 

termin keçdiyi kimi, baĢqa dillərdən də türk dillərinə vilayət, rayon, qəsəbə, Ģəhər kimi 

sözlər keçmiĢdir. Lakin elə paralel izoqloslar var ki, onların hansı dildən hansı dilə keçmə-

sini müəyyən etmək çətindir, necə ki, azərcə dam sözü hind-avropa dilləri üçün daha xa-

rakterik termindir: Homerdə δομος , latınca domus, qədim hindcə dama, rusca dom və s.   
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lində keçib iĢləndiyi kimi, sumer dilindəki eqal da akad, urartu dillərinə 

keçmiĢdir. Belə paralellərdən bir neçəsini gözdən keçirək. 

türk  

 

sumer 

 

akad-
asur  

 

 

elam 

urartu 

rus 

fars 

 

 

 

-  eb, oba;  qabaq, qapı, eĢik;  bad, bat, batan;  kara, karqu, 

karavul;  ağıl, ağul;  alaçıq,  alan; otaq; ordu; ulus, ölkə  

-  E, é «ev»,  é -qal «böyük ev, saray»;  KUR, kalam «ölkə»;  

eqar «divar»;  giĢig «eĢik, qapı»;  

-  êkallu «saray»; igaru «divar»; egêru «dövrəyə almaq»; âlu 

«çadır, Ģəhər», âlâni «Ģəhər, kənd, yaĢayıĢ məskəni»; kâru 

«liman Ģəhəri, sahil divarı, torpaq qalağı»; pāţu «sınırdakı 

bölgə»;  MĀTU, mātu «ərazi, ölkə»;  bitu «ev»   

-  batin/patin, bate/pate «bölgə, ölkə» 

-  ebani «ölkə»;  patari «oba, kənd, Ģəhər»; E.GAL. 

-  aul «kənd»; karaul; alan «cığır»; laçuqa «alaçıq»; orda «ordu» 

-  otağ «çadır, otaq», əĢik «ön otaq»; ordu «çadır, Ģəhərcik»; 

ağel «qoyun yatağı»;  obe «oba», «köçəri»;  karaha «ləĢgər, 

ordu», ğəravol, ğələvur «qaravul»; ulus(at) «ulus»; alaçuq, 

əlacuğ «alaçıq»; olka, ulka, olgə «bölgə, ölkə»  

Urartu yazılarında patari «Ģəhər» URU, ebani «ölkə» KUR determi-

nativi ilə iĢarə edilmiĢdir.16 Elam dilində patin sözü «bölgə, ölkə», akad 

dilində māt (cəmdə mātāti) «ərazi, bölgə, ölkə» anlamında iĢlənmiĢdir. 

Ev sözünün qədim türk dilində eb Ģəklində olduğunu və oba sözünü nə-

zərə alıb, urartu dilindəki -ni Ģəkilçisi ilə ebani sözünün düzəlmə coğrafi 

termin olduğunu görmək olur. Etnonim və toponim tərkibində «t» və «n» 

samiti türk dilləri üçün də xarakterikdir:17  Saqat, Bayat, Corat, Alpan, 

Turan, Arman və s.  

Bu baxımdan, ebani sözündə olduğu kimi, eb~oba sözlərinə qoĢu-

lan həmin Ģəkilçilərlə yeni coğrafi izoqlosun yaranması da mümkün idi:  

eb-an > ban ~ van;  oba-n  > (aban ~ avan >) ban~ van  

eb-at > bat ;  oba- t/d  > (abat ~ abad > ) bad 

                                                 
16

 Bu determinativlər ÂLU,  MÂTU kimi də verilir (Мещанинов, 1978, 103, 240).  
17

 Çoxluq, topluluq, cəmlik çaları bildirən Ģəkilçilərin tərkibində -z/-r, -l/-Ģ, -q/-k səs-

lərilə yanaĢı -n, -t samitləri də vardır; ərən, turan, alpan, barsqan, qurqan, arqun, elat, 

içalat sözlərində olduğu kimi, -an/-ən, -ın/-un, -qan/-qın, -at/-ut Ģəkilçiləri ilə düzələn 

çoxlu coğrafi adlar vardır. Ön Asiyaya gələn irandilli boyların dilindəki -an, Ġkiçayarasına 

gələn samilərin dilindəki -at/-ət Ģəkilçisi burada olan analoji Ģəkilçinin coğrafi adlarda 

iĢlənmə tezliyini xeyli artırmıĢdı. 
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Yeni yaranmıĢ belə topoformantlar dillər və dialektlər üzrə çeĢidli 

əlavə fonetik görkəm (avand, vəng) və semantik çalar alır.18 Naxçıvan, 

Ordubad kimi adlarda artıq avan, abad yox, van, bad formaları iĢtirak edir. 

Van formantına nisbətən bat/bad formantı çox qədim çağda müstəqil sözə 

çevrilmiĢ, onun «divar» anlamı da yaranmıĢdır. Dilimizdə təndirin badı 

deyimi həmin anlam çalarını saxlamıĢdır. Bu sözlə yaranan Ordubad adı-

nın birinci tərəfi də qədim azər onomastikası üçün xarakterikdir.19  

Ordu-Balık, Qızıl-Orda kimi adlarda iĢlənən ordu/orda sözünə qədim 

Ön Asiya və Azərbaycan yeradlarında rast gəlmək olur: Elam Ģəhəri kimi 

verilən Urdalik(a) və Əhəməni dövrü Babil sənədində Kukurdi yeradları  

«orduluq» və «göyordu» anlamına uyğun gəlir. Urartu çarı Sarduri Təbriz-

Naxçıvan arasında zəngi boylarının yaĢadığı Sanqi-but bölgəsində, KiĢpal 

dağının döĢündə qala tikdirir və qaynaqlar bunu Sardurixurda kimi verir. 

Göründüyü kimi, urartu qarnizonu üçün tikilmiĢ bu qalaya yerli zəngi boy-

ları «Ģahın ordugahı» anlamında Sardurun-Ordası demiĢlər və bu yerli 

deyimi urartular öz dillərinin qramatikasına uyğun Sardur-ix-urda Ģəklinə 

salmıĢ, asur qaynağı da onu 
URU

Sardurixurda kimi vermiĢlər.20  

Areal izoqlosu olan patin, batan, vatan (vətən) sözləri də analoji 

dəyiĢmələrlə ortaya çıxmıĢdır. Anabad, Batabat, Güləbat, Kasabet, Baran-

bet toponimlərində olduğu kimi, qədim Akbatan (Həmədan), Atropaten və 

Urmu hövzəsində asur qaynağının qeyd etdiyi qədim Kilambati qalasının, 

Andarpatin, Andirbatian/Andirpattian bölgəsinin adı bat/batan/patin sö-

zünü əks etdirir. Ceyranbatan tipli adlardakı batan isə xalq etimologiyası 

ilə bağlı ayrı məzmunlu söz olub «batmaq» anlamı daĢıyır. Bat sözünə 

yaxın yuxarıda qeyd etdiyimiz ayrı yolla yaranan but  sözcüyü də vardır. 

                                                 
18

 Bəzi türk dialektləri «nd, nt, nc, ng» səsbirləĢməsinə meylli olduğundan qılıc > qılınc, 

səməd >səmənd, penir > pendir, tüfək >tüfəng kimi dəyiĢmələrə yol verir. Belə dialekt 

mühitində avan >avand, bud > bund, van > vəng variantları ortaya çıxa bilir. Ayrıca 

Vəng adlı toponimlər Ġsmayıllı, Kəlbəcər və Vank, Vanklu Qarabağ bölgələrində vardır. 

Bu sözdəki -g/-k samiti cəmlik bildirən -q samiti də ola bilər. Belə ki, digər türk dillə-

rindən fərqli olaraq, azər və Kıprıs türkcəsində I Ģəxsin cəmində (bizik, aldıq) və ono-

mastikada olan həmin -q samiti vaxtilə Balkandan Van hövzəsinə gələn hay-erməni 

dilinə də keçmiĢdir. Bu, haydilli qaynaqlarda yer və boy adlarında əks olunur: Quqark 

«gögərlər», Kaspk «kaspilər», Kanqark «kəngərlər» və s.    
19

 M. Qıpçaq (Novruzov) Ordubad adında abad sözünü görən alimlərə etiraz edib, düzgün 

olaraq, adın ordu+bad sözləri ilə yarandığını və fars dilinə keçən bad sözünün yenidən 

abad formasında bumeranq kimi geri qayıtdığını yazır (Новрузов, 1987, 180-182). 
20

 ТУ, 167. 
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Boy (bod) sözünün ĢəkilçiləĢmiĢ bu variantı Qırğız elində qırxoğul 

boylarından biri olan uzunbut  etnonimi (uzun-but), Azərbaycanda Soltan-

bud (soltan-bud), Ağcabədi (ağca-budu) toponimləri əks etdirir. Qədim 

Azərbaycan ərazisində asur qaynaqları Sanqibut, Karsibut, Saqbut, Qızıl-

bud bölgələrinin adını qeyd etmiĢdir. Bu bölgələr «zəngi yurdu», «karsi 

yurdu», «saqa yurdu», «qızıl yurdu» olduğu üçün həmin but sözü ilə veril-

miĢdir.21 Hətta, asur yazısı Bit-Sanqi və Bit-Sanqibut formalarını da qeyd 

etmiĢdir, yəni Sanqi-but türk dili modeli, Bit-Sanqi isə asur dili modelidir.  

Beləliklə, bat formantından fərqli olaraq, but boyadına qoĢulur və 

sumer yazısındakı E, asur dilindəki bit sözlərinin vəzifəsini daĢıyır. Asur 

yazılarında Bit-Baru, Bit-BurutaĢ, Bit-Aqusi, Bit-Kapan toponimləri baru, 

burutaĢ, aqusi etnonimlərini ortaya çıxardır ki, bunlar da qədim bor/börü, 

börüdaĢ, oquz, qapan türk boyadlarına uyğun gəlir.22 Tonyukuk abidəsi 

«Türksir bodun yerintə bod kalmadı» (Türk-sir xalqı yerində boy qalmadı) 

cümləsi ilə bodun (xalq) və bod (boy) sözlərini aydın əks etdirir. 

Ön Asiya izoqlosları içində -ba/-ma, -be/-me/-pe, -bi/-pi, -bu/-mu al-

lomorfları ilə görünən -bi Ģəkilçisi də diqqəti çəkir. Belə ki, bu Ģəkilçini 

əks etdirən qədim toponimlər əsasən Azərbaycan ərazisinə düĢür:23 Belə 

adlar sırasında azər xalqının tarixində aparıcı yer tutan kaspi və azərbi 

                                                 
21

 Bu adlardakı but sözünü izah etmək üçün bəzi alimlər qədim Qızılbud/Qızılbund 

adını Culfa bölgəsindəki Soltanbud dağı və Beyləqan ərazisindəki Sultanbud təpəsi ilə 

müqayisə edib, bunda/buda sözcüyünün «dağ» anlamı daĢıdığını güman edir və qədim 

Qızılbud adını «qırmızı dağ» kimi verirlər (AT, 1996, 42); Bu yanlıĢ izah baĢqa bir tarix 

kitabında da vardır. Burada Qızılbuda «qırmızı təpə», Sanqibuta isə «üç ayaqlı dağ qolu» 

anlamı verilmiĢdir (AT, 1994, 100-101); Əlbəttə, təmiz türkcə olan sanqibut (zəngi boyu) 

ilə qızılbud (qızıl boyu) adlarında but sözcüyünün düzgün anlaĢılmaması bu yanlıĢ yo-

zumları ortaya çıxarmıĢdır. Qızılbud hər hansı bir «qırmızı» dağın deyil, qızıl boyları ya-

Ģayan böyük bir bölgənin adıdır, buradan axan çaya da Qızıl-üzən demiĢlər. Ġ. M. Dyako-

nov da bu bölgə adının qədim qaynaqda qeyd olunmuĢ Qizinkissi formasının Qızılbud 

ilə eyni ola bilməsini ehtimal etmiĢdir (Дьяконов, 1956, 202). Məsələyə alim fəhmi ilə 

düzgün yanaĢan tarixçi əgər türk etnonimlərinə qoĢulan but və kiĢi sözlərinin eyni funk-

siya daĢıdığını, yəni az-kiĢi, altay-kiĢi modelində olan qızıl-kissi ilə qızıl-but etnoniminin 

eyni olduğunu bilsəydi, bu qiymətli müĢahidəsini güman Ģəklində deyil, gerçək durumu 

əks etdirən qanunauyğunluq kimi verə bilərdi. 
22

 Bit-Kapani modeli göstərir ki, müasir Qafan adında olduğu kimi, qədim qaynaqlarda 

qeyd olunan Urmi hövzəsindəki Kapani, Uqarit ölkəsindəki Qaban toponimləri qədim 

türk boyu qaban/qapan adını əks etdirir. 
23

 Ulluba/Uliba, Zirma, Ezama, Kuma/Kume, Arame, Urume/Urme, Arme, SiraĢme, Bit-

Xirmami, Ariarmi, Dimame, Tarzanabi, Tarxanabe, Andiabe, Madape, Ellipi/Elipi, Subi, 

Suvbi, Sumbu, Kutebu(m), Lulume/Lullumu, Salanibu və s. (ТУ, 1970.). 
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boyadı olduğunu da nəzərə alıb -bi formantının mənĢəyinə iĢıq tutan bəl-

gələrə baxaq. Azərbaycanda YaĢma, Qazma, Qızılqazma, Yalama, Kaspi, 

Alpı yeradları və Altayda Kaspa çayı vardır. Deməli, -ba/-pa/-pı formant-

ları türk dilləri üçün yad deyil.  

Türkmən dilində sallaq qulağa salpı deyildiyi kimi, taypı, çolpı, 

sölpi sözlərində qalan arxaik -pı Ģəkilçisi qıĢlaq, buzlaq, qumlaq kimi 

coğrafi terminlərdə iĢlənən -laq Ģəkilçisinin funksiyasını daĢımıĢdır. Qə-

dim türkcə intensivlik, təkrarlıq bildirən dalbadal (dal-ba-dal), qalmaqal 

(qal-ma-qal) tipli sözlərin tərkibində də görünən -ba elementinin coğrafi 

adlarda analoji yükü vardır.  

Hollandiyalı Yan Streys XVI əsrin ortalarında ġamaxıdan Ərdəbilə 

gedərkən Araza çatmamıĢ yolda Kasili kəndində dincəldiyini yazır.24 Bu 

Kasili adı qədim Kaspi bölgəsində yaĢayan kas/as boylarının dilindəki 

arxaik kas-pi adının yeni kas-eli deyimini aydın əks etdirir. Yəni türk 

boyları müxtəlif dövrdə və ayrı-ayrı dialektlərdə boyadlarına but, -oq/-aq, 

kiĢi, ar/ər, eli, -lı, -lar Ģəkilçi və ĢəkilçiləĢmiĢ sözcüklər qoĢduğu kimi, 

müəyyən çağlarda yayğın olan -ba/-be, -bi/-pi Ģəkilçilərindən də eyni qay-

dada istifadə etmiĢlər.25 Naxçıvan bölgəsindəki Ustupu, Ustupi Ģəklində 

yazılan kəndadı əgər qədim «üst-oba» modeli ilə yaranmamıĢsa, onda -pi 

morfemli toponimdir. Ksenofontun Anadoluda verdiyi Teleboy çayadı 

tele boyu ilə bağlı olduğu kimi, Ptolemeyin də Albaniyada qeyd etdiyi 

Teleba və Telebi(s) toponimləri tele-bi (tele boyu)  etnonimini əks etdirir. 

Q. Qeybullayev bu Ģəkilçi ilə iĢlənən tatabi, syanbi, barabi, turabi türk 

etnonimlərinin adını çəkir.26  

Coğrafi adların yaranmasında iĢtirak edən izoqloslar sırasında -ca, 

-calı, -Ģen Ģəkilçiləri də vardır.27 Türk dillərində etnonimlərə -ca (sarıca) 

və onun ardınca -lı (sarıcalı) Ģəkilçisi qoĢulub etnotoponim yaradır.28 Bi-

                                                 
24

 ПОА, 346. 
25

 Areal izoqlosuna çevrilən -bi morfemi gürcü və saxur dillərində  cəmlik bildirən «lar» 

Ģəkilçisi yerində iĢlənə bilir: leke-bi «dağıstanlılar», kumux-bı «kumuqlar». 
26

 Гейбуллайев, 1990, 164. 
27

 Digər formalardan burada söhbət açmağa imkan yoxdur. Yalnız bunu qeyd edək ki, 

qədim Basaroped(u) toponimi, Bad-Tirikan qalası, Teleboy çayı basar-bud/basar-pad, 

tirikan badı (qalası), tele-boy tərkiblərinə ayrıla bilir. Görünür, keçmiĢdə bod/bodun ilə 

paralel, boy/boyun variantı da iĢlənmiĢdir. Ġndiki Uzboy çayı (uz-boy) və Tovuzdakı 

Qaraboyunlar (qara-boyun-lar) kəndi boy və boyun variantını saxlamıĢdır. 
28

 Orta Asiya və Azərbaycanda Naymonça, Saroyça, Uğurcalı, Quqerceli, BozĢa, Göycə, 

Yengicə, Ağırca, Sarıcalı, Sarcalı, Saraclı, Bolçalı və sair bu kimi toponimlər vardır. 
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rinci Ģəkilçi daha çox rəng, bəlkə də, cəhət bildirən adlara qoĢulur: Cöycə, 

Ağca(bədi), Bozca, Altınca. Bu modellə yaranan Borçalı toponimi I 

ġapurun yazısında Varuçan/Varaçan/Varasan Ģəklində qeyd olunmuĢdur 

ki, bu da borça (=boz-oq) boylarının tarixi üçün gərəkli bəlgədir. Bəllidir 

ki, bir neçə türk boyu, o cümlədən borçol boyu macar xalqına qarıĢmıĢdır. 

Kars bölgəsində Boroçoğlu toponimi, Böyük Zab çayının yuxarı axarında 

Borçala dağı və gürcülərin Didi-Turkoba (Böyük türk vilayəti) dediyi 

Borçalı bölgəsi həmin borça boyunun (börücə, bozca da eyni anlamdadır) 

adı ilə yaranan etnotoponimlərdir. Farsdilli qaynaqda boruça-n, borusa-n 

deyimi -Ģen Ģəkilçisinin açımına yardım edir; belə ki, antik qaynaqda Sa-

kasena və Kambisena kimi verilən adların gerçək quruluĢu Sakaçe-na, 

Kambiçe-na Ģəklində ortaya çıxır. Quzey Qafqazda Baksan çayının sağ 

qolu SakaĢili-suyu (sakaçe-li) hidronimində Sakaçe boyadı qaldığı kimi, 

əski hay qaynağında Kambiçen/Kapiçan Ģəklində verilən toponimdə Kam-

biçe boyadı (kam-bi-çe-n) əks olunmuĢdur. Saqa boyunun saqat, saqar, 

saqaça etnonim variantları olduğu kimi, görünür, qamər boyunun da baĢqa 

kambi, kambiçe boyadı deyimləri olmuĢdur. Bu son model Qırğız elində 

dağ, çay və yer adlarında təkrar olunan Baybiçe adında aydın görünür. Be-

ləliklə, qədim Azərbaycan bölgələri olan Sakasena və Kambisena latınca 

yer adlarına qoĢulan -ena Ģəkilçisi ilə verilən saqaca və qambicə boyları-

nın yurdudur. Həmin Ģəkilçi Araksena (Araks-ena) adında da vardır.  

Z. V. Togan  Xatun-Sin (Uzaq-Doğu), Balqa-sın (Monqolustan) aĢağı 

Edildəki Saksın adlarında sın sözcüyünün «Ģəhər, türbə» anlamı bildirdi-

yini qeyd edir.29 Xəzərlərin SaraĢen Ģəhəri də ərəb qaynağında al-Bayda 

«ağ Ģəhər» kimi verilir. Deməli, sın, sen, Ģen Azərbaycandan Monqol elinə 

qədər yayılmıĢ toponimlərdə görünən bir sözcükdür. Buna bənzər durum 

-Ģ, -Ģın ilə düzələn adlarda da vardır: QaraĢ, QaraĢın, SarıĢ, SarıĢın. Lakin 

Göyərçin, Sığırçın kimi quĢ adlarında iĢlənən -çın uçqan/uçan sözünün 

ĢəkilçiləĢməsi ilə (uçan > -çın) yaranmıĢdır.30 Yəni buradakı -çın sözün 

ĢəkilçiləĢməsi, Ģın/Ģen sözcüyü isə Ģəkilçilərin birləĢməsi ilə yaranmıĢdır. 

Tərkibində Ģen sözcüyü olan toponimlərin Azərbaycanda yayılma 

arealı belə qənaət yaradır ki, saqa boybirliyi daxilində etnonimlərə -ca 

Ģəkilçisi qoĢmağa meylli olan dialektə, özəlliklə alban boylarına aid yurd-

larda həmin model geniĢ iĢlənmiĢdir; QutqaĢen, XonaĢen (çayı), SaruĢen, 

TanaĢen. Yeradlarına qoĢulan Ģın/Ģen azər dilində yeni Ģenlik, hay dilində 

                                                 
29

 Toğan, 1981, 166. 
30

 Дямирчизадя, 1968, 63-71. 
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isə Ģen «kənd», Ģenk «tikili» sözlərinin ortaya çıxmasına səbəb olmuĢdur. 

Azərbaycana gələndən sonra hay dilində yaranan bu yeni söz artıq hayca 

deyilən yer adlarında görünməyə baĢlayır: MetsiĢen (böyük kənd), Nora-

Ģen (təzə kənd), ZərdanaĢen (zərdan kəndi), SovetaĢen və b. 

Beləliklə, ev-oba sözündən tutmuĢ abad, bat, aban, van, vəng, but, 

bi, Ģen kimi Ģəkilçi və sözcüklərə qədər çeĢidli areal izoqlosu olduğunu 

gördük və bunların bəzisi üzərində nisbətən ona görə geniĢ dayandıq ki, 

sonrakı bitiklər boyu qarĢıya çıxan həmin formantlara hər dəfə yenidən 

izahat verməyə ehtiyac qalmasın. 

Ölkə-bölgə, Ģəhər-kənd, yurd-yuva, oba kimi yaĢayıĢ 

məskənlərindən tutmuĢ dağ, dərə-təpə, aĢırım, orman, 

dəniz, göl və çaya qədər müxtəlif coğrafi obyektlərin 

qədim adları paleotoponim adı altında öyrənilir. Top-

onim dilin qanunları ilə yaranan özəl ad olduğu üçün 

dilçilik baxımından öyrənilir. Lakin coğrafi obyektə 

ad verilməsi, sözlə iĢarə olunması xaotik deyil, müəyyən sistem daxilində 

gerçəkləĢir ki, bu da iĢarə olunanla (coğrafi obyekt) iĢarə edən (ad) ara-

sında qarĢılıqlı əlaqə yaradır.31 Dildə formalaĢan coğrafi xalq terminləri-

nin bir qismi elmi terminologiya funksiyası qazanır. Coğrafi terminlərin 

köməyilə qədim toponimlərin dil mənsubiyətini ortaya çıxarmaq mümkün 

olur. Bu baxımdan, yuxarıda gözdən keçirilən bölgəsəl söz və areal izoq-

losları da köməyə gəlir. Paleotoponimlər yaĢayıĢ məskəni adını (oykonim), 

relyefin quruluĢu adını (oronim), su, axarsu adını (hidronim), həmçinin 

planet adını (kosmonim) bildirir və qədimliyi ilə yeni yaranan toponimlər-

dən fərqlənir. 

Tarixi qaynaqda qeyd olunma çağından asılı olaraq, Ön Asiyadakı  

coğrafi adları prototürk, protoazər, azər paleotoponimlərinə ayırmaq lazım 

gəlir; m.ö. III minil və II minilin ortasına qədərki sənədlər prototürk, m.ö. 

II minilin ortasından m.ö. I minilin sonuna qədər protoazər, m.s. I minildə 

Ġslamaqədər azər paleotoponimlərindən danıĢmaq mümkündür. Ön Asiya 

paleotoponimləri bir neçə əsrdir ki, alimlər tərəfindən tədqiq olunur. Belə 

ki, sumer, elam, akad-asur, het, hurri, urartu, fars mənĢəli toponimlərə aid 

xeyli tədqiqat vardır. Məsələ burasındadır ki, prototürk sınırı dıĢında qa-

lan elam boyları istisna olmaqla, adı çəkilən xalqlar Ġkiçayarası, Doğu 

Anadolu, Güney Qafqaz və Güney Azərbaycan ərazilərinə gəlmə etnos-
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 Məsələn, Krımda dağlar meĢəli olduğundan burada dağ sözü «meĢə» anlamı da daĢıyır. 
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dur və onların gəlmə tarixi də bəllidir. Bu gəlmə xalqlar yerli toponimləri 

bəzən kiçik təhriflə saxlamıĢ, bəzən hərfi tərcümə ilə əvəz etmiĢ, bəzən 

də tamam dəyiĢib öz dilindəki sözlə vermiĢlər. Bu baxımdan, paleotopo-

nimin tədqiqində həmin fərqli durum gözaltına alınmalıdır. 

BaĢqa dilli paleotoponimlərin geniĢ öyrənilməsinə baxmayaraq, Ön 

Asiyanın qədim toponimləri sırasında xüsusi çəkisi olan türkmənĢəli ad-

lara diqqət verilməmiĢ, bu və ya digər münasibətlə bəzi prototürk toponi-

mi haqqında ötəri fikir söylənmiĢdir. Son yarım əsrdə türkcə yer-yurd 

adlarından bəhs olunmağa baĢlansa da, hələlik bu sahədə sitemli tədqiqat 

yox dərəcəsindədir.32 Doğrudur, bu tədqiqatlar sırasında dəyərli yozuma, 

elmi əsasa söykənən fikirlərə rast gəlmək olur, lakin bəzən çox bəsit 

Ģərhlərlə də qarĢılaĢmalı oluruq. 33  Sistemli tədqiqat olmayanda təsadüfi 

fikirlərin ortaya çıxması təbiidir. Hətta, müasir alimlərimiz bəzən Naxçı-

vanı «NəqĢ-i Cahan», Bakını «Badu kubə» Ģəklində xalq etimologiyası 

yönündə Ģərh edən orta əsr müəllifləri səviyəsinə enir, necə ki, Ġrəvan 

adını Rəvanqulu xanın adıyla bağlayan «savadlı» ziyalılarımız vaxtaĢırı 

televiziya veriliĢində bunu «milli» gerçəklik kimi təqdim edirlər. Guya  

Rəvanquludan əvvəl Ġrəvan adlı Ģəhər olmamıĢdır. Halbuki, bu Ģəhəri 

qədim protoazər yurdu olan Az bölgəsini zəbt edən Urartu çarı I ArgiĢti 

m.ö. 782-ci ildə həmin bölgədə Erebuni adlı qala formasında tikdirmiĢdi.34 

Və bu Erebuni-Ġrəvanın minil sonra bura gələn hay-erməni xalqı ilə əla-

qəsi olmadığı kimi, iki minildən artıq vaxtdan sonra burada xanlıq edən 

Rəvanqulunun adına da dəxli yoxdur; Ġrəvanın qədim Erebuni adında -ni 

mənsubiyət Ģəkilçisi urartuların, Erbu ~ Erebu isə protoazərlərin sözüdür. 

Ona görə urartu yazısı «ər//ərlər evi» anlamlı bu 
URU

erebuni adını bir 

formada yox, erebu, erbu, irepu, irpu kimi müxtəlif Ģəkillərdə verir. 35  

                                                 
32

 Bu yöndə A. A. Bakıxanovun baĢladığı tədqiqat M. Baharlı, Ə. Dəmirçizadə, B. Buda-

qov, Y. Yusifov, K. Əliyev, Q. Qeybullayev, T. Əhmədov və baĢqa alimlər tərəfindən 

davam etdirilmiĢdir. Azərbaycan paleotoponimlərinin tədqiqi barədə geniĢ məlumatı T. 

Əhmədov vermiĢdir (Ящмядов, 1985). 
33

 Təəssüf ki, belə yozumlar Az. EA Tarix Ġnstitutunun hazırladığı 7 cildlik «Azərbaycan 

tarixi» kitabında daha çoxdur. Bu akademik nəĢrdə Ə. Dəmirçizadə, Y. Yusifov, Q. Qey-

bullayev, K. Əliyev, T. Əhmədov, S. Vəliyev kimi Azərbaycan alimlərinin düzgün Ģər-

hinə deyil, S. N. Muravyovun yozumlarına üstünlük verilmiĢ, bəsit, savadsız və elmi əsası 

olmayan etimoloji yozumlar irəli sürülmüĢdür. Məsələn, Ptolemeyin göstərdiyi Ġobula, 

Xabala güya müasir Əlibəyli, Xaçmaz kənd adlarını əks etdirir (AT, 1998, 367).   
34

 Пиотровский, 1959, 31; Меликишвили, УКН, 431; ТУ, 257-258. 
35

 Diakonoff - Kashkai 1981, 29. 
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Qədim coğrafi adlara yanlıĢ yanaĢma, təəssüf ki, toponimiya üzrə 

mütəxəssislərin Ģərhində də özünü göstərir. Onlarla belə faktlardan yalnız 

birini burada xatırlamaqla ümumi tendensiyanı görmək olar. TanınmıĢ üç 

toponimiya uzmanının yazdığı «Azərbaycanın çoğrafi adları» (1972) kitabı 

bütövlükdə dəyərli əsər olsa da, ancaq orada belə Ģərhlər də vardır:  

      «…Araz boyunda Ġran və erməni dilli xalqların yaĢadığı bəllidir. Buna 

görə də Araz sözünün bu iki dildən birinə mənsub olması ehtimalı güclü-

dür. Ermənilər Araz sözünün ermənicə olduğu məsələsini irəli sürmədiklə-

rindən, buna görə Araz Ġran mənĢəli söz olmalıdır. Midiya torpağında 

Araks adlı ikinci bir çayın olması həmin fikrin doğruluğunu bir qədər də 

gücləndirir… Buna görə də Rass, Arras, Aras, Eraks sözünün Ġran mənĢə-

li dillərin birində «su» mənasında olduğunu fərziyə Ģəklində söyləmək 

mümkündür».36 

Bu Ģərhə görə, Araz adı mütləq hay-erməni və ya iran mənĢəli söz 

olmalı imiĢ, lakin haylar bu ada iddia etmədiyi üçün (?!) iranmənĢəli sayıl-

malıdır, çünki Mada (Midiya) ərazisində də Araz var. Məgər, hay-erməni 

və irandilli boylar Mada ölkəsinə və Araz qırağına gəlməmiĢdən əvvəl 

Araz adı yox idi? Doğu türk ellərində Araz, Oraz, Arıs çay və yeradlarını, 

Araz tanrıadını qeyd edən urartu yazısını, Azərbaycanda araz sözü ilə iĢ-

lənən onlarla toponim göstərən asur yazılarını kənara qoyub, iran dillərin-

də olmayan (!) «su» mənalı araz sözü aramağın elmi məntiqini anlamaq 

olmur. Halbuki, bu sözün qutsal anlamını əks etdirən Aras-kut gölünün 

adı elə həmin kitabda vardır (s.36). Paleotoponimlərin türk qatını görə 

bilməyən yabançı yazarlarla yanaĢı, öz alimlərimizin də yanlıĢ fikir söylə-

məsinə səbəb türklərin Ön Asiyada yerli etnos yox, gəlmə xalq olmasını 

irəli sürən alimlərin «faktlarına» gözüqapalı baxmalarıdır.  

H. HübĢman hay-erməni qaynaqlarında adı keçən toponimlərin yeri 

və etimologiyası üzərində tədqiqat aparmıĢ, yazdığı əsərə xəritə əlavə 

etmiĢdir. Hay dilində iĢlənən qavar (bölgə), aĢxar (ölkə), yergir (dünya), 

koğm (yön) kimi coğrafi termin və -akan, -apat, -astan, -daĢt, -kert, -Ģat, 

                                                 
36

 АЪА, 64-65; 

    Bu kitabda göl adlarının sistem Ģəklində öyrənilməsi, özəlliklə Dağlıq Qarabağ topo-

nimlərinin bölgələr üzrə qruplaĢdırılması olduqca gərəkli iĢdir. Lakin «lal» toponim kimi 

«mənası aydın olmayan adlar» sırasına düĢənlər əslində aydın tərkib hissələrilə «türkcə 

danıĢır». Məsələn, Hadrut rayonu üzrə verilən 21 «lal» yeradı sırasında Azox (Azıq), Tuğ, 

Ataqut, EdiĢe, Cilən, Bulutan, Qoçbek, Çiraquz, Arakul, Tağaser, Dolanlar, ġaqax kimi 

adların mənası üzdədir: az-oq «azlar», Ģaqa-x «saqalar», tağ-aser «azər taqımı», ata-qut 

«qutsal ata», çirak-uz «siraklar», qoç-bek «qoçu bəy», dolan-lar «dolan boyu» və s.  
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-Ģen kimi formantlar da burada təhlil olunmuĢ, lakin bəzi etimoloji yan-

lıĢlığa yol verilmiĢdir.37 Buradakı bir sıra qüsurlara baxmayaraq, haydilli 

qaynaqlarda əks olunmuĢ Naxçavan, ġarur, Alban, Aran, ġakaĢen, Qard-

man, Quqark, Qarqar, Kanqar, Aspica, Araz, Arospican kimi onlarla qə-

dim azər coğrafi adının toplanıb bir araya gətirilməsi baxımından əhəmi-

yətlidir. Antik dövr yazarları Azərbaycanla bağlı xeyli paleotoponim qeyd 

etmiĢlər. Təkcə Ptolemey onlarla çay və yeradı çəkir. Bunların bir qisminə 

Azərbaycan alimləri Ģərh yazmıĢlar.38 Onun qeyd etdiyi Teleba, Telebi(s) 

toponimləri tele boyadına qoĢulan -ba, -bi formantını aydın əks etdirdiyi 

kimi, digər adların da tərkibində bölgəsəl izoqloslar vardır. 

Türklər tarixboyu təmasda olduğu coğrafi obyektləri adsız burax-

madığından hündür dağ zirvələrinin adlı və ya adsız olması demoqrafik 

göstərici ola bilər. Belə ki, yaylaq-qıĢlaq yaĢamında yaxın dağlarla yanaĢı, 

uzaqdan görünən böyük dağlar da gözdən yayınmır. Qırğız elində Tyan-

ġan dağ silsiləsinin xeyli adsız zirvələri vardır ki, bunların çoxu Qafqaz 

dağlarından bir neçə qat hündürdür. Halbuki, təkcə Ələyəz dağlarında 

Çınqıl, Küyül, Ziyarət, Qızıldağ, Ləğəm, Qaraköynək, Qaradağ, Buğutlu, 

Qaranluq, Börklü, Baku, Haça, Marallı kimi onlarla zirvə adı vardır.39 Bu 

durum Ələyəz dağı ətəyində türklərin çox qədim çağlardan məskən saldı-

ğını, Tyan-ġan ətəklərində isə məskunlaĢma olayının sonralar gerçəkləĢ-

diyini ortaya qoyur.  

Paleotoponimlər etnik demoqrafiyanı müəyyən etməkdə əvəzsiz rol 

oynayır. Belə ki, qədim yer-yurd, dağ və çay adları hansı dilə aiddirsə, bu 

dildə danıĢan etnosun həmin coğrafi obyekt yerləĢən bölgədə yaĢadığını 

göstərir. Adətən, hər hansı bir boy öz ölkəsindən baĢqa yerə köçəndə 

əvvəlki atayurdu xalq yaddaĢında qutsal ölkə kimi yaĢayır. Türkmən folk-

loru hələ də Azərbaycanı (Xəzirbicanı) «cənnət diyarı» kimi saxlamıĢdır. 

Qaf dağı prototürk etnosunun ən ucqar quzey bölgəsində yerləĢir, lakin 

bu Qafqaz dağının «dəmir qapı» anlamını özü ilə doğuya aparan boylar 

onun mifik tutumunu arxada qalan uca dağ silsilələrinə köçürüb mifoloji 

                                                 
37

 Hübschmann, 1904;   
38

 Ptolemeyin verdiyi Baruka, Bakxia, Samexia (Kamexia), Kabala, Daqlena, Misiya, Niqa, 

Qanqara (Qetara), Moziata, Moseqa, Ossika, Samunis, Sanua, Taqoda, Tabilaka, Xadaxa, 

Soana, Qerra, Kesiya, Albana, Kür kimi onlarla toponim bu və ya digər dərəcədə Ģərhini 

tapmıĢdır (АЪА,1972; Ящмядов, 1985; Гукасян-Асланов, 1986; 

Гейбуллайев, 1990). 
39

 Байрамов, 1996. 
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yaddaĢında qorumuĢdur.40 Qırğızlar «Kap toosunday turqula» (Qaf dağı 

dək durasan), «Kap toosunday körünüp» (Qaf dağı kimi görünür) deyim-

lərində birbaĢa  Qafqaz dağını nəzərdə tutmasa da, xalq yaddaĢı dildə qal-

mıĢdır. Sumerlər doğudakı Xamaza bölgəsində Zaqros dağlarına «ġubur» 

dağı demiĢ və bu ada «doğu» anlamı da yükləmiĢlər.41  Prototürk dünya-

sının quzey sınırı mifik Qaf dağı idisə, Altaya köçən türk boylarında da 

mifik Sumer dağı «dünyanın quzey-güney və batı-doğu xətlərinin kəsiĢ-

diyi mərkəz» idi və sumerlər buna ġubur dağı, türk-monqol boyları isə 

Sumer dağı deyirdi.42 Olsun ki, bu dağadı Ġkiçayarasından Güney Azər-

baycana çəkilən subar boylarının adını əks etdirir.  

Etnik demoqrafiya baxımından dağ keçidləri və aĢırım adlarının da 

önəmli yer tutduğunu görmək olur. Təkcə Böyük Qafqaz sıradağlarından 

bir neçə yolla aĢıb quzeyə keçən və zaman-zaman geri qayıdan türk boy-

ları bu keçidlərə maraqlı adlar vermiĢlər ki, bunlardan biri bugün Dəryal 

kimi tanınır. Buradakı Kuman qalasını tədqiq edən arxeoloq Q. Tsitlanadze 

onun m.ö.VII-VI əsrlərə aid olduğunu yazır.43 Tarixdən bəllidir ki, həmin 

çağlarda saqa boyları quzeydən Azərbaycana gələndə Dərbəndlə yanaĢı, 

Dəryaldan da keçmiĢlər. Lakin saqa və kuman boylarından çox-çox qabaq 

quzeyə gedən prototürk boyları buranı Dar-yol adlandırmıĢdı. Zaman keç-

dikcə bu ad Daryal/Dəryal Ģəklinə düĢmüĢdür. Daryol keçidinin türkcə 

adı burada yalqız deyil, burada Kazbek dağı, qaynağını buradan alan Terek 

çayı vardır. Quzeyə axan Göysu çayı da bir qolunu doğuda yerləĢən Kodor 

keçidindən alır.44 Göründüyü kimi, burada keçid adları türkcə çay və dağ 

adları ilə əhatə olunmuĢdur. Tehran-Qorqan dəmir yolunun Elbars dağında 

Geduq (Gədik) adlı keçiddən keçməsi bəllidir. Bəzi antik dövr yazarı bu 

bölgədə də Kaspi keçidi olduğunu qeyd etmiĢdir. 

Toponimin tərkibində çağdaĢ dildə iĢlənməyən arxaik söz varsa, bu 

toponimi qədim saymaq olar. Məsələn, qırğız dilindəki Aqaç-art oronimi  

                                                 
40

 Akadca Babil Ģəhərinə Bāb-Ġlu «tanrı qapısı», sumercə KA.dingir
ki
 «tanrı qapısı» de-

yilirdi. Urartular üçün 
d
Aldina KA.(BÂBU)~

d
Haldinani Ka «Haldi tanrının qapısı» 

sayılırdı. Türklərin «tanrı qapısı» (Dəmir qapı) bir ucda Dərbənd, digər ucda Səmərqənd 

idi. «Altın duka batır» baĢqord nağılında Kaftaw olduğu kimi, bir çox türk eposu və xalq 

deyimində Qaf dağı ifadəsi vardır. Dərbəndin «Kumaniya qapısı» (Plini) və «Türk qapısı» 

(Suriya qaynağı) adlanması isə sonrakı demoqrafiya ilə bağlı ortaya çıxmıĢdır. 
41

 ХПИДВ, 1963, 276, 15-ъи гейд. 
42

 Чагдуров, 116-117. 
43

 Цитланадзе, 1967, 12. 
44

 Атлас Азербайджанской ССР. Б.-М. 1963, 18-19. 
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bu dildə arxaikləĢmiĢ ağac sözünü və «aĢırım» məna çalarını itirib yalnız 

«arxa» anlamını saxlamıĢ art sözünü əks etdirir.45 Yaxud, azər dilində dağ 

apelyativlərindən olan gəz sözcüyü əvvəlki dövrə nisbətən indi az iĢlənir, 

ona görə də Ġrəvan bölgəsinin batısında *Ala-gəz (Ələyəz), doğusunda isə 

*Dar Ala-gəz (Dərələyəz) dağlarının adını qədim oronimlər sırasına daxil 

etmək mümkündür. Hər iki dağın ətəyindən axan Arpa çayının qədim adı 

da bu ehtimalı gücləndirir. Ġkinci dağın adı qədim qaynaqlarda qeydə 

alınmasa da, birincisi hay qaynağında Araqats (<Alagəz) Ģəklində verilib. 

Deməli, paleotoponimlərin tərkibində arxaik söz və Ģəkilçilərin iĢlənməsi 

onların qədimliyini göstərən bəlgədir. 

Qədim coğrafi adlar sırasında diqqəti çəkən bəlgələrdən biri də 

böyük bölgə və ya ölkə adına çevrilmiĢ türk paleotoponimləridir. Belə ki, 

indi Suriya (<Asur), Ġraq, Borçalı, Dağıstan, Ermənistan (<Ermən), Qafqaz, 

Kuban, Balkan, Sibir, Altay, Kitay kimi tanıdığımız onlarla adın türklərin 

dilindən yadigar qaldığını görmək olur. Qədim Ön Asiya bölgə, ölkə və 

Ģəhər adları içində prototürk və protoazər dilinə aid toponimlərin önəmli 

yer tutması da təbiidir. Sonrakı bitiklər boyu bu adlardan bəhs edəcəyik, 

Ġslamaqədərki çağlarda ölkə (xoronim) və dövlət adı kimi iĢlənmiĢ Subar, 

Aratta, Qut, Mana, Mada, Saqa-Qamər, Artsax, Qarabağ və bu kimi on-

larla ölkə-bölgə adından uyğun bölmələrdə söhbət açacağıq. Burada isə 

çoxdan mübahisə obyektinə çevrilməsinə baxmayaraq, hamı tərəfindən 

qəbul oluna bilən yozumu hələ də verilməyən Alban, Ağvan, Aran, Er-

mən (Armeniya), Hayastan, Atropaten, Azərbaycan xoronimlərini örnək 

kimi gözdən keçirək. 

Alban, Alvan, Ağvan, Aran. Dərbənd bölgəsini də içinə alan Qu-

zey-Azərbaycanın böyük bir hissəsi bəzi latın-yunan qaynaqlarında m.ö. 

IV əsrdən Ġslamaqədər Albaniya (Alban ölkəsi), ĠslamlaĢma və sonrakı 

çağlarda bəzi sınır fərqi ilə hay qaynaqlarında Ağvan (Alvan), ərəb və 

gürcü qaynaqlarında Arran, Rani (Aran) adlanmıĢdır. Borçalı, ġəki, Qa-

rabağ və Ġrəvan bölgələrini əhatə edən Saqa-Qamər Eli (çarlığı) m.ö.VI 

əsrdə dağılandan sonra Arazdan yuxarı ərazilərdə yaĢayan 26 boyun 

(Strabon) birləĢib albanların öndərliyi ilə m.ö. IV əsrdə El qurmasından 

sonra Alban xoronimi etnik sınırları aĢıb siyasi-inzibati anlam qazanmıĢ-

dır. Xristianlığı qəbul etmiĢ müstəqil Alban eli müəyyən dövrlərdə qonĢu 

dövlətlərdən asılı vəziyətə düĢsə də, ərəb iĢğalına qədər yaĢamıĢdır. Al-

ban ölkəsinin etnik tərkibini saqa, aran, alban, kaspi, kəngər, gögər, qarqar 
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 Никонов, 1978, 100-101. 
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və sair türk boyları ilə yanaĢı, quzey bölgələrdə yaĢayan qafqazdilli  boy-

lar (müasir udi, ləzgi, saxur, qırız, buduq və sair) təĢkil edirdi.  

Alban elinin miladdan öncəki dövründə irandilli ad ölkə onomasti-

kasında yoxdur. Deməli, Alban xoronimi yarananda irandilli boylar hələ 

Arazdan yuxarı ərazilərə gəlməmiĢdi, ona görə də xoronimin mənĢəyini 

türk və Qafqaz dillərində aramaq lazım gəlir. Alban adını əks etdirməyən 

qafqazdilli onomastikadan fərqli olaraq, türk onomastikasında bu sözün 

Ģəxs, boy və yer adlarında geniĢ iĢlənməsi imkan verir ki, Alban adının 

etimologiyasını türk dillərində axtaraq. Əslində, bu yöndə axtarıĢ aparan 

yazarlar hələ 30 il öncə bu xoronimin əsasında alban etnonimi durmasını, 

onun da alp/alb «bahadır» sözü və -an Ģəkilçisi ilə yaranmasını düzgün 

Ģərh etmiĢ, onun Orta Asiyadakı türk paralellərini də göstərmiĢdilər.46 

Sonralar Z. Bünyadov, Y. Yusifov və S. Əliyarlının redaktorluğu ilə yazı-

lan «Azərbaycan tarixi» kitablarında həmin etimologiyanı təsdiq edən əla-

və faktlar da ortaya qoyulmuĢdur.47 Lakin F. Məmmədova Albaniyanın 

siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası üzrə elmi tədqiqat iĢi yazanda Alban 

xoroniminin bu aĢkar görünən etimologiyasını görə bilməmiĢ, anti-türk 

xəstəliyi virusunun daĢıyıcıları olan «akademik» tarixçilərimiz isə bu 

ovqatı cəmiyətə aĢılamaq amacıyla 7 cildlik «Azərbaycan tarixi» kita-

bında yazmıĢlar: «Albaniya adının yozulması sahəsindəki bir çox cəhdlərə 

baxmayaraq, hələlik bir nəticə hasil olmamıĢdır».48 Türk onomastikasında 

Alban, Alvan, Ağvan və Aran adlarının yayıldığını görmək üçün alp/alb 

sözləri ilə bağlı bir neçə misalı, alban, alvan, ağvan, aran adlarını və 

onların iĢtirakı ilə yaranan toponimləri gözdən keçirmək lazım gəlir: 49
 

Alban boyu (Qazax, Qırğız, Özbək ellərində) 

Alban, alvan, alpan (türkmən sakar boyunun bir tirəsi) 

Alban kəndi, Alpan obaları, Alpanarık çayı, Alpan-tapçı (Türkmən eli) 

Alban divarı (Xaçın çay yaxasında qala yeri) 

Albanglı/Albaňlı kəndi (Urmu hövzəsi) 

Albava/Albova/ Alpava, Alpan dərəsi, Alp-evi (Ermənistan) 

                                                 
46

 АЪА, 1972, 82. 
47

 АТ, 1994;  АТ, 1996. 
48

 АТ, 1998, 394; Мамедова, 1986. 
49

 Misallar bu mənbələrdən alınmıĢdır: Фасмер, I, 1964;  Востров-Муканов, 1968; Ва-

лиханов, 1985; 1986; Молчанова, 1979; Атаниязов, 1980; Ейвазова, 1995; 

Гейбуллайев, 1994, 29-30; Рцстямли, 1998, 48-50; AT, 1996; T, II, 

1980;  ETL, I, 1986; və b. 
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Alban-baĢ dağı (Altay) 

Alban (Yardımlı, XIX əsrdə kənd) 

Albanqala (keçmiĢ Batum vilayətində) 

Albani, Zemo-Albani, Kvemo-Albani, Alpani, Alvani kəndləri (Gürcüstan) 

Albkendi (Sivas, Orta əsrlər) 

Albulu boyu (Ərzurum, Orta əsrlər) 

AlpamıĢ (Doğu türklərin epik qəhrəmanı) 

Alpan, Alvan, Alpağut (Azərbaycan və Dağıstanda bir neçə kənd) 

Alpan qalası (Dərbənd yaxınlığında qədim qala) 

Alvanlı (Anadolu) 

Alplu (Hələb türkmən boyu və Ġranda qaĢqay oymağı) 

Alpavıt yılqası, Alpavıt küle (Tatar elində çay və göl adları) 

Alb ər, alpanlar-baĢı «Qazan xanın epiteti», alpanlar (KDQ) 

Alp Ər Tunqa, Alban (qədim türk Ģəxs adları) 

Ġske-Alpar, Yana-Alpar (Tatar elində yer adları) 

Alıber (rus salnamələrində türk yurdu) 

Ağvan, Ağvank, Ağvanlu, Ağvandağ, Ağvanak, Ağvanits aĢxar, Ağvanits 

yergir, Ağvanadzor (hay qaynaqlarında Alban toponimləri -ETL, 1986)  

Aran Ģəxsadı (I əsrdə Alban çarı) 

Arandağı, Arandüzü, Aranqala, Aran kəndi (Quzey-Güney Azərbaycan) 

Aran, Aran-kutan, Aran-bulaq, Arantay, Muq-Aran (Dağıstan) 

Arançı təpələri (Azərbaycan, Ağstafa) 

Aranlar təpəsi, Aranjı, AranĢı boyları (Türkmən, Qaraqalpaq elləri) 

Aran (III əsr part yazısında yunanca Alban adının qarĢılığı)  

Aran-rot, Mets-Arank, Tos-Aren (hay qaynağında Aran toponimləri) 

Aranbad, Yazı-Aran, Dorbet-Aran (Azərbaycan, XVII əsr qaynağı) 

Aranis (Gürcüstan),  Rani (gürcü qaynaqlarında Aran) 

Arran (ərəb qaynaqlarında Aran) 

Aran ölkəsi, aran dili (VI əsr suriya qaynağı, Zaxari Ritor) 

Göründüyü kimi, «bahadır» anlamlı alb (alp), alıb-ər, alp-ər sözü 

və alban boyadı Qafqazdan Altayacan yayılan türk onomastikasının doğma 

adlarında iĢlənir.50 ġaman terminologiyasında alban sözünün sehirbaz an-

                                                 
50

 Alban boyu böyük (ulu) qazax jüzünü təĢkil edən dörd əsas boydan biridir (Аристов, 

1894, №3-4, 407-408; Аманжолов, 1959, 43-46); Ç. Valixanov ulu jüzə (uysunlara) daxil 

olan cəlair, dulat, suvan və alban boylarının soy Ģəcərəsində uysunların ulu babası sayılan 

Tobey soyundan törəmiĢ Corkçi övliyanın oğlu kimi verdiyi Albanın soyundan alban 

boyunun yarandığını, bəzi alban boylarına aid qıĢlağın Ġli çayı hövzəsində olduğunu, bəzi 

albanların Çin sınırında yaĢadığını yazmıĢdır (Валиханов, 1985, 247; 1986, 234).  
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lamında iĢlənməsi və Skandinaviya xalqlarında alp sözünün qorxunc ruh 

anlamı daĢıması bir tərəfdən qədim türk-german əlaqələrini, digər tərəf-

dən *alıb «bahadır» sözünün qədimdə döyüĢçü ərən və azman döyüĢçü ruhu 

anlamı daĢıdığını göstərir. Qədim qaynaqlarda Burra-Alban kassi Ģəxsa-

dının, Diala çayı yaxasındakı müasir Xolvanın m.ö. XVI əsrdə Xalman, 

Alman (Alban) adlanması aydın göstərir ki, alban sözü Ön Asiyada qədim 

izoqlosdur.51 Bu yöndə söhbəti oronimlər bölməsində davam etdircəyik.  

Beləliklə, Alban xoronimini türkmənĢəli hesab edən alimlərin fikri 

ilə razılaĢmamaq üçün heç bir əsas yoxdur.52 Yuxarıdakı örnəklər göstərir 

ki, alban/alpan türk boyadı əsasında Alban ölkəadı yaranmıĢdır. Bəzi an-

tik dövr yazarları kaspilərdən güneydə də alban boyunun yaĢadığını qeyd 

etmiĢdir.53  

Alban boylarının izinə Güney və Quzey Azərbaycanda miladdan ön-

cəki minillikdə rast gəliriksə, artıq V-VII əsrlərdə onları Qazaxıstan və 

Orta Asiyada dulat boybirliyi tərkibində görürük. N. A. Aristov, V.V.Vost-

rov, M. S. Mukanovun yazdığına görə V-VII əsrlərdə Yeddisu bölgəsində 

dulat boyları konfederasiyasına daxil olan albanlar sonralar geniĢ ərazilə-

rə yayılıb qazax, qırğız, türkmən, kataqan, özbək boylarına qarıĢmıĢlar.54 

Azər və hay dillərinin fonetik inkiĢaf qanununa uyğun olaraq alban 

sözündə sonrakı dəyiĢmələri izləsək, azər dilində *alıb > alb > alp və 

alban > alvan, hay dilində isə alban > ağvan dəyiĢmələrinin baĢ verdiyini 

görərik. Alban boyunu qafqazdilli sayan bəzi yazarlar tarixi qaynaqların 

Alban elində versə də, alban boyundan fərqləndirdiyi udi/uti boyunun rus 

çarına göndərdiyi məktubdakı «biz ağvanlar, milliyətcə udilər»  ifadəsin-

dən yapıĢır.  

Albanlarla dindaĢ olan udilərin I Pyotra yazdığı məktubda özlərini 

«ağvan» (alban) kimi qələmə verməsi təbiidir, necə ki, bugün də bir udi 

                                                 
51

 Balkan, 1954; Дьяконов, 1956, 126. 
52

 Özəlliklə, Dərələyəzdə Alpan dərəsi və fonetik cildini xeyli dəyiĢmiĢ Yelpin və 

Elpanos mikrotoponimlərinin bir bölgə daxilində varlığı göstərir ki, bunlar boyadını əks 

etdirir. Dərə, qala, oba, kənd, bölgə və ölkəyə Alpan adının verilməsi etnotoponim qay-

dalarına uyğundur. Saqa boylarının usun (uysun) qoluna aid olan alban boyu Azərbay-

canda qurulan Alban elində aparıcı mövqe tutmuĢ, bu səbəblə dövlətin və ölkənin adı 

Alban Eli kimi ortaya çıxmıĢdır. Ġslamöncəsi Orta Asiya və Qazaxıstanda isə alban 

boyları dulat boybirliyi tərkibində idi.   
53

 Акопян, 1987, 39. 
54

 Аристов, 1894; Востров-Муканов, 1968, 46-48. 
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Yaponiya imperatoruna eyni məzmunlu məktub yazsa, özünü tanıtmaq 

üçün «mən azərbaycanlı, milliyətcə (xristian) udiyəm» ifadəsini iĢlətməli 

olar. Q. Qeybullayev düzgün olaraq, Alban adının burada yaĢayan tayfala-

rın ümumi toplu adı kimi də iĢləndiyini yazır.55 Ona görə də, Alvan-Ağvan 

adlı toponimlər Alban adının fonetik variantı sayılır. S. Ataniyazov da al-

van adlı türkmən boyundan danıĢarkən onu alban etnoniminin fonetik va-

riantı sayır.56  

Hay dilində IX-XI əsrlərdə dilarxası l samiti dilarxası ğ [ł]səsinə 

keçmiĢdir.57 Bu səbəbdən, Alban adının haydilli qaynaqlarda Ałvank ya-

zılıb, Ağvank kimi oxunması imkan vermir ki, onu rus transkripsiyasında 

«Aluank» (Aluank) Ģəklində yazsınlar. Bu son formanı elmi ədəbiyata 

ötürənlər, sadəcə, tarixdə aluan adlı türk boyu olmadığı üçün Aluan adlı 

türk dövləti də ola bilməz amacı ilə sözün türk dili morfonoloji quruluĢunu 

azdırmaq istəyirlər.58  

Albanlarla bağlı MaĢtosun güya “alban əlifbası” yaratması məsələsi 

də bu tür caydırmalardan olub, son illərəcən elmi ədəbiyatda dolaĢırdı, elə 

ki ilkin qaynaqda söhbətin alban əlifbasından yox, ağ-xəzər əlifbasının qar-

qar dilinə uyğunlaĢdırılmasından getməsini ortaya çıxardım, yalnız bundan 

sonra alban əlifbası yanıltması gündəmdən çıxdı. Bu açıqlama I Bitikdə 

yer aldığından burada təkrar etmirik. 

Ġslamdan sonra tədricən hay kilisə ədəbiyatı gələnəyinə alıĢan bəzi 

alban soyları hayların ağvan deyiminə də alıĢdı. Hayca ağvanits sözünün 

xristian albanlar (alvanlar) içində ağvanlı deyimi, ağvank sözünün ağvanlar 

deyimi kimi hibrid sözlər ortaya çıxdı və bəzi lokal bölgələrdə qoĢadilli 

mühitə xas olan durum yarandı. Bu durumu nəzərdə tutan Q. Qeybullayev 

yazır: «Rayonlarımızda, o cümlədən Dağlıq Qarabağ ərazisində albanlarla 

əlaqədar toponimlərin Alban deyil, Ağvan formasında saxlanması, ġəkidə 
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 Гейбуллайев, 1990, 136. 
56

 Атаниязов, 1988, 20-21. 
57

 Капанцян, 1975, 402. 
58

 Müasir hay alimləri XIX əsrin sonuna kimi yazılarında iĢlətdikləri Ağvan deyimini 

gündəmdən çıxarıb, onu Aluan ilə əvəz etməklə xristianlığı atıb islamı qəbul etmiĢ bəzi 

ağvan soylarının birbaĢa alban türklərinin davamçıları olduğunu aydın əks etdirən baĢdaĢı 

yazılarındakı «uğvan/ağvan nəslindən» (Urud kəndi) kimi ifadələrin etnik bəlgə yükünü 

yox etməyə çalıĢırlar. Halbuki bugün də Qarabağ əhalisi içində Məlik-Aslanov, Məlik-

Yeqanov kimi soyadları daĢıyan alban türkləri ortadadır.    
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bir məhəllənin Albanlar deyil, Ağvanlar adlanması da bununla izah olun-

malıdır».59  

Sultan Yaqubun 1487-ci ilə aid bir fərmanında ġirvan əvəzinə Ağvan 

ölkəsi yazılmıĢdır. Alban kilisəsi 1828-də ləğv edildi, axırıncı alban dini 

rəhbəri Sərkisə aid hayca epitafiyada «bu, Ağvan katalikosu Sərkisin 

qəbridir» sözləri yazılmıĢdır. 

Əmir Teymurun bəzi xristian ağvan ailələrini Qafqazdan Qəndəhar 

civarına köçürdüyünü yazan alban katalikosu Yesai Hasan Calalyan onların 

alban olduğunu vurğulamıĢdır.60 Beləliklə, baĢqa türk ellərinə nisbətən 

Azərbaycanda geniĢ yayılmıĢ Alvan azər deyimini, baĢqa türk ellərində 

olmayıb, Azərbaycanda da az görünən Ağvan isə hay deyimini əks etdirir 

və hər ikisi türk sözü olan Alban adının azər və hay dilləri üzrə qanuna-

uyğun Ģəkildə dəyiĢmiĢ variantıdır. 

Aran adı isə Alban adının sinonimi olsa da, kökündə iki müxtəlif 

məna daĢıyan «ar» sözü dürür. Ona görə də, ar sözlərindən iki aran sözü 

yaranmıĢdır. Bunlardan biri Azərbaycanda maldarlığın yarandığı çağlarda  

yaylaq-qıĢlaq yaĢamı ilə ortaya çıxmıĢ çox qədim etnoqrafik çalarlı coğrafi 

termindir və yaylaq yerləri olan dağlıq bölgələrdən havasının mülayimliyi 

ilə fərqlənən düzən çölləri, ovalıqları bildirir. Ġkinci aran sözü isə sumer 

dilinə də vaxtilə eren («ərən») Ģəklində keçmiĢ qədim Ön Asiya izoqlo-

sudur. Beləliklə, qarĢımızda iki qədim söz vardır: 1) aran «qıĢlaq», «çöl»;   

2) aran «ərən», «bahadır».  

Ġkinci aran alp sözünün sinonimi olduğu üçün, Aran (ər-an) və Alban 

(alb-an) adları arasında leksik fərq yaratmır, çünki alp-ərən və həmçinin 

yuxarıda verilən misallar sırasındakı qədim alb-eri eyni mənalı sözlərin 

qoĢa iĢlənməsini əks etdirən deyimlərdir. Ona görə də, alban «bahadır» 

sözü kimi, aran «ərən, bahadır» sözü də boyadına çevrilə bilmiĢdir. De-

məli, eyni leksik anlamlı etnonimdən yaranan Aran və Alban ölkəadları 

bir-birindən, uzaqbaĢı, azər dilinin ayrı-ayrı dialektləri üzrə iĢlənmə tez-

liyi ilə fərqlənən xoronimlərdir.61  

Lakin məsələ burasındadır ki, yuxarıda verilən toponimlər sırasında 

birinci aran «qıĢlaq» sözü də iĢtirak edir. Əgər, Aran dağı, Aranbad, Aran 

                                                 
59

 Гейбуллайев, 1990, 135. 
60

 Джалалян, 1989, 21-22.  
61

 Titullu alimlərdən fərqli olaraq, Aran adının sözaçımına Həmzə müəllim daha düzgün 

yanaĢmıĢ, Alpan-Aran adlarında eyni məna yatdığını qeyd etmiĢdir (Щямзя Вяли, 

32).  
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xoronimi, Aran təpələri kimi toponimlər, Aran Ģəxsadı, Aran dili deyimi, 

Dorbet-Aran, Muq-Aran kimi qoĢa etnonimlər aran boyadı ilə bağlıdırsa, 

Yazı-Aran, Mets-Arank (Böyük Aran), Tos-Aren (Düz Aran), Arandüzü, 

Arançı təpələri kimi toponimlər və arançı etnonimi «qıĢlaq» anlamlı 

aran coğrafi termini ilə bağlıdır. Beləliklə, Alban, Alvan, Ağvan və Aran 

adları ilə bağlı örnəklərin gözdən keçirilməsi ilə Alvan, Ağvan adlarının 

Alban adından törədiyi və Aran ilə Alban adının eyni anlam daĢıdığı 

aydınlaĢdı, həm də bəlli oldu ki, bu xoronimlərin dördü də eyni ölkənin 

adını bildirir. Deyilənləri sxem üzrə qruplaĢdırmaq olar: 

 

*ar/ər-an > aran/ərən 

 

 

 

*ar-an > aran 

 

  aran-çı > arançı 

 

 

 

*alıb-an > alban/alpan 

   

 

 

 

  alban > alvan 

  alvan > ağvan(k)  

  

  

  alp-a-qut  > alpağut 

  alb-əri / alp-ərən 

 

«ərən», 

«bahadır» 

 

 

«qıĢlaq» 

 

«yatuq» 

 

 

 

«bahadır» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«öndər 

bahadır» 

aran (etnonim)  

Aran (antroponim) 

Aran (toponim) 

Aran (xoronim)   = Alban 

 

Aran (toponim) = (Muğan) 

 

arançı (etnonim) = (tat) 

 

alban (etnonim) 

alpan (etnonim) 

Alban (antroponim) 

Alban (toponim) 

Alban (xoronim)   = Aran 

 

Alvan (toponim)    = Aran 

ağvan (etnonim)    = alban 

Ağvan (toponim)     

Ağvank (xoronim) = Aran 

 

Alpout (toponim) 

Alberi, Alebri (toponim) 

Göründüyü kimi, hər bir adın, toponimin yozumuna fərdi yanaĢma 

olmasa, qaynaqların verdiyi bəlgənin Ģərhində dolaĢıq və yanlıĢ fikirlərin 

ortaya çıxması qaçılmazdır. Belə ki, hay və azər alimləri arasında onil-

lərlə davam edən mübahisənin səbəbi bu coğrafi adın anlam tutumunu 

gözardı etmələri ilə bağlıdır. M. Xorenatsi I əsrdə Aran adlı baĢçısı olan 

Ağvan(k) ölkəsinin Borçalı sınırındakı Xunan qalasından (Xınanakert) baĢ-
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lanıb Araza qədər uzandığını yazır.62 Yaqut əl-Həməvi də əcəmi (yerli) 

dilində Arran adlanan geniĢ vilayətin Gəncədən Beyləqana, Araza qədər 

ərazini əhatə etdiyini qeyd edir.63 Bu bəlgələrin hər ikisində Ağvan və 

Aran xoronimi Alban adına sinonimdir, ona görə də, Albaniyanın Kürdən 

aĢağı əraziləri əhatə edib-etməməsi boĢuna dartıĢmadır. Qədim yazarla-

rın aran, alban, alvan, ağvan dili deyimi altında ayrı-ayrı dillər deyil, türk 

dilinin azər dialektləri anlamı durur. Ayrıca mana, mada, atropat, bayat, 

avĢar dilləri olmadığı kimi, ayrıca aran, alban və ağvan dilləri də yoxdur.   

Armeniya, Hayastan.1920-ci ilə qədərki tarixdən yazanların bu iki 

xoronimi sinonim ad kimi iĢlətməsi böyük qəbahətdir. Çünki bunlar ayrı-

ayrı coğrafi anlam tutumu ilə müxtəlif çağlarda yaranmıĢ və deyilən tarixə 

qədər ayrı-ayrı bölgələrin adı kimi iĢlənmiĢdir. Hər iki ad etnotoponimdir, 

lakin biri qədim türk etnonimi olan ərmən boyadı ilə, o birisi isə hindav-

ropa dilli boylardan olan hayların adı ilə bağlı ortaya çıxmıĢdır.  

 Erimen adını Urartu çarlarından biri, daha doğrusu, III Rusanın atası 

daĢıyır. Urartuca 
Ġ
Rusa 

Ġ
Erimenaxi yazılıĢını «erməni Rusa» kimi oxumuĢ 

Ġ. Ġ. MeĢĢaninovla razılaĢmayan Ġ. M. Dyakonov və N. V. Harutyunyan 

bunu «Erimenin oğlu Rusa» Ģəklində oxumağı təklif edirlər.64 Nəzərə 

almaq gərəkir ki, urartu etnik-coğrafi hüdudlarından çox uzaqlara yayı-

lan ermən sözü urartuca yox, türkcədir, çünki urartu dilində bu Ģəxsadı 

yalqızdır və bu dildə erimen/ermen sözləri yoxdur. Öncə türk toplumu 

içində ermən/ərmən/arman boyadı ilə yaranan toponimlərdən bir neçəsini 

göz önünə gətirib, onların hansı türk ellərində yayıldığını izləyək: 65 

Ermen dağı  (Qazax eli - Əбдıрахманов, 1975, 90) 

Ermentau Ģəhəri  (Qazax eli - ГЭС, 1987,126) 

Eriman  (Qazax eli, Ağadır bölgəsində toponim - ОКЖСА, 232) 

Erman qıĢlağı  (=Xazarak, Özbək eli, Sariosiye ray.  Нафасов, 1988, 222) 

Ermen-deli obası  (Türkmən eli, Yılanlı rayonu - Атаниязов, 1980, 327) 

Ermen-deli  (Türkmən eli, qaradaĢlı boyunda tirə - Атаниязов, 1988, 138) 

Ermeniqum  (Türkmən eli, toponim - Атаниязов, 1988, 138) 

Arman-qala  (AĢqabad yaxınlığında qədim qala - Атаниязов, 1980, 43) 
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 Хоренаци, 84. 
63

 Ялийева, 1999, 128-129. 
64

  Арутюнян, 1970, 332. 
65

 «Altay Buçi» dastanında Altay Buçi bahadırın bacısı da Ermen-Çeçen adı daĢıyır ki, 

burada adın  ikinci hissəsi çeçen «Ģirindil», «ağıllı» anlamlı sözdür (Никифоров, 1915,14). 

Etnonimlərin Ģəxsadı kimi iĢlənməsi bəlli olaydır: Azər, Çərkəz, Oğuz, Özbək və s. 
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Arman  (Eyni yerdə toponim, 1818-də adı çəkilir - МИТТ, II, 413) 

Arman toponimi  (BaĢqord eli, Baymak rayonu) 

Örnəklərdən də göründüyü kimi, Ermən adı müxtəlif fonetik vari-

antlarla Qazax, Özbək, Türkmən, BaĢqord ellərində iĢlənir. Ermen adının 

boyadı kimi iĢlənməsi göstərir ki, yuxarıdakı yeradları etnotoponimlərdir. 

Qazax toponimistləri Ermen oronimini monqol (Ğ. KonkoĢpaev), monqol-

türk (A. Əbdıraxmanov) hibrid sözü kimi izah etmək istəmiĢ, hətta yerli 

xalq etimologiyasına üz tutmuĢlar. Erman toponiminin monqol sözü kimi 

izah olunmasına etiraz edən A. Əbdıraxmanov onu türk-monqol hibrid 

(ere-eme-n) sözü kimi verir, yerli əhali içində yaĢayan rəvayətin isə tamam 

fərqli etimoloji yozumla xalq etimologiyası olduğunu vurğulayır. Rəvayət 

isə belədir ki,  güya qazax batırı ilə vuruĢan kalmaq batırı yenilib atdan yı-

xılanda atı bu dağa qalxır: «Бiрақ  қалмақ  аты тау iшiнде ерiмен қашып 

кетiп, ешкiм ұстай алмапты. Содан Ерiмен аталыпды-мыс»66 Lakin 

bu dağadı Qazax elindən uzaqda çox qədimdən formalaĢmıĢ ermen boyadı 

ilə bağlı olduğundan gerçək etimoloji yozum alınmamıĢdır, çünki Doğu 

türk ellərində Erimen/Ermen/Erman/Arman tipli etnotoponimlərin ortaya 

çıxması antik qaynaqlarda adı daima qoĢa çəkilən mitan-ermen boylarının 

Doğu Anadolu və Azərbaycandan Orta Asiya yönündə doğuya köçən 

mitan (müyten) boybirləĢmələri içindəki ermen boyu ilə bağlıdır. 

Ermen və Arman Ģəklində yayılan etnotoponimin ortaya çıxmasına 

səbəb olan ermən adının etimoloji yozumunu, onun qədim Azərbaycan 

və ətraf bölgələrdə iĢlənmə tarixini izləmək üçün adın orta mərhələsini 

əks etdirən ermi variantını diqqətə almaq lazım gəlir. Xristianlığı qəbul 

etmiĢ ermi adlı bulqar boyuna aid bir bəlgədə yunan əlifbası ilə ermi-aris 

(
،
ερμι άρης) Ģəklində keçən etnonim sonralar çuvaĢ-baĢqord mühitində yerli 

deyimə uyğun ermi/yermi/yurmi variantları ilə iĢlənmiĢdir.67 Anadoluda 

qədim Arme bölgəsinin adındakı arme etnonimindən bir az sonra danıĢa-

cağıq, hələlik etnonimin hansı dildə yaranması məsələsini Urmu teoriyası 

baxımından gözdən keçirək.   

Yuxarıda aran (ərən) adından danıĢarkən onun *ar/ər sözü və -an 

Ģəkilçisi ilə yarandığını demiĢdik. Daha yuxarıda cəmlik, topluluq bildirən 
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  Əбдıрахманов, 1975, 90. 
67

 Etnonimin ilkin forması Vedidə Ərmik toponimində qaldığı kimi, qədim Tuna bul-

qarları və baĢqordların içində ermi boyunun adında vardır.KeçmiĢdə Kazan və Noqay 

yolu boyunca olan iki Yermi bölgəsinin (Erminskaya volost) rus qaynaqlarında keçən 

adındakı -n- elementi ruscanın -insk Ģəkilçisinə aiddir (Кузеев, 1974, 60, 124-128). 
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-an Ģəkilçisi ilə yanaĢı, eyni funksiyanı daĢıyan -bi/-mi Ģəkilçisinin də et-

nonim yaradıcılığında iĢtirak etdiyini (suv-bi, kam-bi, azər-bi, uru-mi, 

eli-pi, kas-pi və s.) göstərmiĢdik. Aran/ərən adında olduğu kimi, ermən 

adı da *ar/ər «kiĢi» sözündən *ar-me-an > arman  / *er-me-an > ermen 

Ģəklində törəyib. Ġndiyəcən iĢlənən arme/erme formaları ilə yanaĢı, hələ 

qədim çağlarda yaranmıĢ -an Ģəkilçili arman/ermen variantı daha geniĢ 

yayılıb. Son variantdakı -man/-men elementi sonralar kara-man, ku-man, 

türk-mən kimi etnonimlərin yaranmasında müstəqil iĢtirak etmiĢdir.68 

Təkcə baĢqord boyları içində durman, törökman (türkmən), itemen, 

buĢman kimi xeyli etnonim vardır.69 Tərkibində bu Ģəkilçi olan tirmen 

etnonimindən danıĢan Bizanslı Stefan (V əsr) tirmenlərin saqa (skit) boy-

larından olduğunu və bu adın saqa dilində «qovulmuĢ» mənası bildirdiyini 

vurğulayır.70 Doğrudan da, qədim türk dillərində olduğu kimi, azər dilində 

də iĢlənmiĢ it- (itələ-) feilindən düzələn itir- (kənar et-) sözü -men Ģəkilçisi 

ilə iĢlənəndə «qovulmuĢ» mənası verən itirmen >(i)tirmen etnonimi ya-

ranır. Bu baxımdan, baĢqord boyadı itemen də diqqəti çəkir.  

Tarixdən bəllidir ki, güney Rusiya çöllərinə m.ö.VIII əsrdən qamər-

saqa boyları ilə baĢlanıb, m.s. XII əsrə qədər davam edən hun, bulqar, su-

bar, xəzər, kuman-qıpçaq boylarının köçü və burada zaman-zaman qurulan 

dövlətlərin tarixi aĢağı-yuxarı 2 min illik bir dövrü əhatə edir. Azaq yaxa-

sından indiki Bolqarıstana gedib dövlət quran Tuna bulqarlarıın bir boyu 

da ermi adlanırdı və oradakı Ermenli türk kəndinin adı 1934-ə qədər qal-

mıĢdı, sonralarsa DraqaĢ-voyvoda adı ilə dəyiĢdirildi.  

Tuna bulqarlarında olduğu kimi, saqa boyları içində də armini et-

noniminə rast gəlmək olur. Buradakı saqa çarı Skilur öləndən sonra Olvi-

ya ətrafında oturmuĢ armeni boyundan olan döyüĢçülər bu Ģəhərin kömə-

yinə gəlir. «Armeni oxçuları» ifadəsi buradan tapılan yazıda da qalmıĢdır. 

Vaxtilə BoquĢ yaırdı ki, burada miladdan sonrakı ilk illərdə doğu german 

(ostqot) boylarından herusk tayfasının baĢçısı Arminiy adlanırdı, 375-də 

hunlar tərəfindən öldürülən Erman-arix də doğu-qot boyunun baĢçısı idi. 

                                                 
68

 Türk dillərində bu morfemlə əlamət bildirən qocaman, azman, ĢiĢman kimi sifətlər və 

türkmən modelli etnonimlər yaranır. Etnoformant statusu qazanan -men Ģəkilçisi zaman 

keçdikcə mən əvəzliyi anlamına köklənir, artıq qazaxlarda soyadı olan türkpen modeli 

ilə yaranan etnonim türkmən modelindən fərqlənmir. Həm də nəzərə alaq ki, prototürk 

çağında mən əvəzliyinin özü də me+n modeli ilə formalaĢmıĢdır.  
69

 Кузеев, 1974. 
70

 АИОСК, 174. 
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Göründüyü kimi, Qara dənizin yuxarı yaxalarında türk və doğu german boy-

ları içində erman/ermen etnoniminin izi vardır. Stadberq, Saksoniya və 

baĢqa bölgələrdə Ermen-Sѐul adlı tapınaqda Ermen tanrıya ibadət edən 

german boyunun Persiyadan (Azərbaycandan) köçdüyü qeyd olunmuĢ-

dur. 71  Ümumiyətlə, german-saqa kontaktı Doğu Avropada german-hun 

çağından xeyli əvvəl olmuĢ, bu tayfalar Krım tərəflərdə bir neçə əsr iç-içə 

və qonĢu yaĢamıĢlar. Ona görə də, bəzi söz və morfemlərin german və türk 

dillərində eyni formada iĢlənməsi və eyni anlam daĢıması təəccüblü gö-

rünməməlidir. Hər iki dildə iĢlənən -man Ģəkilçisi də belə morfemlərdən-

dir.  

Beləliklə, Xəzər ətrafında dolaĢan istər saqa, subar, bulqar, istərsə 

də azər və ya türkmən boyları içində arman, ermen, karaman, türkmən, 

tirmen tipli etnonimlərin yaranmasına imkan açan türk dili zəmini vardır. 

Belə etnotoponimlərə qədim Azərbaycanda rast gəlmək olur:  

Arman    (Kərkükdən aĢağı Dəclə yaxasında dağadı, m.ö. XV-XII əsr) 

Arman    (Kassi dövrü Diala yuxarısında Ģəhər; Alman kimi də oxunur) 

Armuna  (Urmu quzeyində zəngi boylarının kəndi, m.ö.VIII əsr) 

Armanqu (Qızıl-üzənin yuxarı axarında toponim, m.ö. VIII əsr) 

Armait    (Manada Ziviyə yaxınlığında qala, m.ö. VIII əsr) 

Azərbaycan toponimlərini hələlik buraxıb, buradan batı tərəflərdə 

olan analoji coğrafi adlara baxaq. Öncə, elmi ədəbiyatda ermən adı ilə əla-

qəsi olan adlar kimi verilən Arman, Arme  toponimləri və aramey  etnonimi 

üzərində dayanaq, çünki əksər alimlər «erməni» adının mənĢəyindən danı-

Ģarkən həmin sözlərə istinad edirlər.72  

Arman və Armi yeradları m.ö. III minillikdən üzübəri iĢlənməkdə-

dir. Arman toponiminə akad çarı Naram-Suen (2236-2200) və onun babası 

Ulu Sarqona aid yazıda rast gəlmək olur: 

   1)  SAG.GĠġ.RA  Ar-ma-nim
ki

  u  Eb-la
ki 

   2)  Ar-ma-nam
ki

  u  Eb-la
ki   

Buradakı «Arman və Ebla» ölkələrindən birinin (Ebla) harada yer-

ləĢməsi məlum olsa da, digəri barədə konkret bəlgə yoxdur, ona görə 

də, yeni tapılan yazılarda adı keçən Arme toponimini həmin Arman ilə 

eyniləĢdirən tədqiqatçılar vardır. Məncə, bunlar eyni regionda yerləĢsə də, 

                                                 
71

 Виноградов, 1989, 253;  Богуш, 248. 
72

 Капанцян, 1947; Меликишвили, 1954; Дьяконов, 1985; Саркисян, 1989, və b.    
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ayrı-ayrı yer adlarıdır. Belə ki, Ġtaliya arxeoloqları quzey-batı Suriyada 

Hələbdən güneydə qədim Ebla Ģəhər-dövlətinin arxivlərini tapdılar və 

sumer-akad yazı sistemi ilə indiyəcən bəlli olmayan bir sami dialektində 

yazılmıĢ bu gil lövhələrdə (tabletlərdə) çoxlu yer adları üzə çıxdı ki, 

bunların da xeyli hissəsi o dövr üçün məlum sumer, elam, sami, hurri və 

hindavropa dillərindən heç birinə aid deyil. Bu toponimlərdən biri də bəzi 

mətnlərdə təkrar olunan Arme adıdır: 73
 

d
ra-sa-ap  ar-mi

 ki 
 «Arme Ģəhərinin tanrısı Rasap»;  3 Ar-mi

ki
 al-KU Gi-

za-an
ki  

«Qizandakı üç Armili»;   Eb-la
ki 

 wa  Ar-mi
ki

  «Ebla və Armi»;  

4 GĠġ.Ģilig 1 ninda ku-li en-en Ar-mi
ki

  «Armi bəyinin dostları üçün 4 

kiĢilik bir aĢ (yemək)» 

Burada adı keçən Arme toponimi Ġkiçayarasının yuxarı axarındakı 

bölgənin adı olduğundan onu arameylərlə bağlamaq düzgün deyil, çünki 

arameylər həm bu adın iĢləndiyi tarixdən min il sonra həmin ərazilərə 

gəlmiĢlər, həm də Arme toponimi arameylərin yox, subar-hurri boyları-

nın məskunlaĢdığı bölgənin adı kimi iĢlənmiĢdir.74 Ebla yazılarında Ģəhər 

                                                 
73

 Древняя Эбла, 223, 336, 284-285; Buradakı «Ebla və Arme» ifadəsi ilə akad yazı-

sındakı «Arman və Ebla» deyimi arasında yaxınlıq görüb, Arman toponimini Armi ilə 

eyniləĢdirən tədqiqatçılar olduğu kimi, 5 min il yaĢı olan Arme bölgəsinin hayların ulu 

yurdu olduğunu iddia edən hay-erməni alimləri də vardır. Ġ. M. Dyakonov haqlı olaraq, bu 

münasibətlə yazır:  

    «В некоторых околонаучных кругах исключительный интерес вызвало название 

соседнего с Эблой сирийского города Арманум, а также нередко встречающегося 

в текстах топонима или етнонима ар-ми
ки

 и возникла надежда - нельзя ли видеть 

здесь предков армян? …Миф об армянах, упоминаемых в эблаитских текстах, 

обречен растаять так же, как миф о библейских городах» (Дьяконов, 1985, 336). 

    Həmin müəllif fikrini davam etdirərək deyir ki, «erməni» adı hayların öz içində heç 

vaxt iĢlənməmiĢdir, bu adı onlara baĢqa xalqlar vermiĢlər və həm də göstərir ki, Arma-

num yeradı armi, arami etnonimləri ilə bağlı olub, «köçəri» (nomad) anlamı bildirən 

aramey boyunun adından yaranmıĢdır (Eyni qaynaq, 336-337). Müəllifin hay-armi məsə-

ləsi ilə bağlı fikirləri doğrudur, lakin Arman və Armi adlarının ikisini də arameylərə 

bağlaması o qədər də inandırıcı deyil, çünki çoxlu sait səsi olan türk dillərindəki sərbəst 

dəyiĢmədən fərqli olaraq, sami dillərində saitlər azdır və onların əvəzlənməsi qramatik 

yük daĢıyır, burada sözlərin sonluğundakı fərqlər də Ģübhə doğurur. Bunu həmin adlar 

arasında paralellik axtaran Paul Garelli də «Ebla arxivindəki toponimlər haqqında qeyd-

lər» adlı məqaləsində etiraf etmiĢdir (Древняя Эбла, 285). 
74

 Həmin mətnlərdə «4 kiĢilik xörək (aĢ)» kimi ifadələr bir yana qalsın, «Armili Dumur» və 

«Uti bəyi Tamur-lim» ifadələrindəki dəmir sözü, «Arimunun yaĢadığı Abarsila ölkəsi» 

(Древняя Эбла, 251, 310) deyimində (a)barsil etnotoponimi (?) çətin ki, sami dilləri ilə 

izah oluna bilsin. 
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və ölkə adı kimi verilən Armenin Mitani ölkəsinin ortasında olması, mitan 

boyunun isə getdiyi ərazilərdə, yaĢadığı torpaqlarda daima Arman, Ermən 

toponimlərinin, ermən etnoniminin ortaya çıxması faktlarını nəzərə alıb, 

mitan boyları haqqındakı bəlli bəlgələri gözdən keçirək, çünki haqqında 

danıĢdığımız «ermən» adı bu bölgədə iĢlənmiĢdir. Tarixdən bu da bəllidir 

ki, Dəclənin yuxarı axarlarında urartulardan əvvəl görünən çoxsaylı hurri 

boyları armini adı ortaya çıxana qədər buradakı subarlarla ən azı min il 

iç-içə yaĢamıĢlar.75 Təbii ki, bu durum müəyyən çağlarda müxtəlif dilli 

tayfaların konfederasiyası üçün təbii Ģərait yaratmıĢdır və görünür, hurri-

lər əsasən subar boylarından olan mitan tayfaları ilə qaynayıb-qarıĢmıĢlar, 

çünki hurrilərin qurduğu dövlət daha çox Mitani adı ilə tanınırdı. Mitani 

çarı TuĢratta Misir fironu III Amenxotepə (1455-1424) yazdığı geniĢ mətnli 

məktubunda ölkəsinin adını hurricə Xurroxe, məktubun akadca olan his-

səsində isə Mitani adlandırmıĢdır.76   

Hurri-Mitan dövləti dağılandan sonra mitan boyları müxtəlif bölgə-

lərdə ayrı-ayrı dərəbəyliklər Ģəklində yaĢayan digər subar boyları kimi 

zaman-zaman bu və ya digər dövlətin nüfuz dairəsinə düĢdülər; bir qismi 

Ġç Anadoluya, bir qismi də Urmu gölü hövzəsi ilə Orta Asiya tərəflərə 

köçdü, çünki sonrakı tarixlərdə mitan boyadı həmin ərazilərdə xatırlanır. 

KumuĢdakı özbəklərin içində moytan soyunu qeyd edən Çokan Valixa-

nov özbəklərin minq, diaxli, barkut, qaraqalpaq, kataqan boyları sırasında 

mitan boyunun da adını çəkir.77  

                                                 
75

 Boğazköy mətnlərində iĢlənən Armani toponimi əgər ermen adı ilə bağlıdırsa, onda 

bu tarix daha qədimə çəkilə bilər (Ertem, 16). 
76

 Меликишвили, 1954, 93,95; Habur və Balıx çaylarının (Balıx hidronimi türkcədir) 

yuxarı yaxalarında batı hurri boylarının qurduğu dövlətin (XVI-XIII əsrlər) mərkəzi 

Ģəhəri VaĢĢukanni idi və bütöv ölkə samicə Xaniqalbat, Misir yazısında isə Naxarain - 

«Ġkiçay ölkəsi» adlanırdı. Lakin hurrilərin doğu boylarından bəzi tayfalar Dəclənin orta 

axarına, onun sol yaxalarında indiki Kərkük bölgəsinə gəlib çıxmıĢdı. Ona görə də hurri 

izləri batıda Fələstinə qədər gedib çıxırsa, doğuda da Güney Azərbaycanın güney-batı 

sınırlarına qədər özünü göstərir.Əlbəttə, Qafqaz ətəklərindən Ön Asiyaya gəlmiĢ hurrilər 

belə geniĢ, özü də bir-birindən aralı bölgələrdə nüfuz sahibi olmaq üçün asur təzyiqi al-

tında olan yerli subar boylarının köməyinə arxalanır, onların qüvvəsindən istifadə edirdi-

lər. Yəqin bu səbəbdəndir ki, mənbələrdə hurri Ģəxs adları sırasında xatırlanan və elmi 

ədəbiyatda hurri adı kimi təqdim olunan Arijen (Arjan adı altay türklərində geniĢ iĢlənir) 

adından tutmuĢ, DaĢuk, Kaltuk, Siluk, Dada, Ġkita, Umbin-Api, Puta kimi adlar subar-

mitan antroponimiyası ilə bağlıdır. 
77

 Валиханов, 1986, 256. 
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Mitan-Xarəzm əlaqəsindən yazan L. S. Tolstova qaraqalpaq-müyten 

boyunun ulu dədəsi Tamin bəyin Kaptaw (Qaf dağı) tərəflərə səfərilə bağlı 

əfsanəni qeydə almıĢ, Orta Asiya, özəlliklə Buxara bölgəsində mitan 

boyları ilə əlaqəsi olan xeyli etnotoponim olduğunu və Mada-Mitan kimi 

toponimlərin X-XIII əsrlərdə xatırlandığını göstərib, bu boyların irandilli 

olduğunu söyləyənlərə qarĢı çıxmıĢdır.78 

Mitan boylarının Anadolu və Azərbaycan bölgələrində yaĢaması 

haqqında Herodot və Strabon dolğun məlumat verir və bu məlumatlar ən 

azı beĢ əsrlik bir dövrü (m.ö.V - m.s. I) əhatə edir. Qədim Azərbaycan 

ərazisində Dəclənin iki sol qolu olan «Böyük və Kiçik Zab çaylarının 

Matien ölkəsindən axdığını» yazan Herodot matien boylarının Ġç Anado-

luda və Urmu gölü hövzəsində yaĢadıqlarını qeyd edir: 

 «Yunanlılar kappadokiyalılara suriyalı deyirlər. Bu suriyalılar pers hege-

monluğuna qədər madalılara tabe idi, sonralar KuruĢa (tabe oldular). Mada 

və Lidia çarlıqları arasında sərhəd, əslində Halis çayıdır ki, bu Armen dağ-

larından baĢlayıb Kilikiyadan keçərək, sağında matien, solunda friq ölkələ-

rini buraxandan sonra quzeyə dönərək kappadokiyalı suriyalılarla sol yaxa-

sındakı paflaqoniyalılar arasında təbii sərhədə çevrilir» (I. 72);  «KuruĢ 

Babil üzərinə yürüĢ edərkən Gind (=Diala) çayına çatdı. Qaynağını dağlıq 

yer olan Matien ölkəsindən alan bu çay dardanların torpağından keçib 

Dəclə çayına tökülür» (I. 189);  «Araz (=Qızıl-üzən) çayının qaynağı isə 

Matien dağlarıdır, KuruĢun 360 kanala ayırdığı Gind çayı da bu dağlardan 

axır» ( I. 202); «Matien, saspeir və alarodilərə 200 talant vergi qoyulmuĢdu. 

Bu 18-ci dairə idi» (III. 94);  «Burada Kilikiyadan sonra armeni (ərazisi) gəlir, 

zəngin örüĢləri var; armenilərdən sonra matienlərin bölgəsidir. Sonra 

kissilərin ölkəsi və burada Xoapsi çayı yaxasında böyük çarın oturduğu 

və xəzinəsi olduğu Sus Ģəhəri yerləĢir» (V. 49). 

Qızıl-üzən çayını Araz adlandıran Herodotla razılaĢmayan Strabon 

(XI.14.13) matien, armen, mada boylarının adından yaranmıĢ etnotoponim-

lər haqqında bunları yazır: 

      «Ksanfın dediyinə görə, Artaksersin vaxtında elə möhkəm quraqlıq 

olub ki, çaylar, göllər və bulaqlar quruyub, onun özü dənizdən uzaq bir 

                                                 
78

 «Однако ряд указанных выше данных, в частности исторические легенды  зе-

рефшанских митанов, говорящие о пребывании их предков близ берегов Урмии 

(Иранский Азербайджан), называвшегося в древности Ма(н)тиане, дают возмож-

ность допустить и иную трактовку» (Толстова, 1971, 246-253). 
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çox yerdə - Armeniya, Matien və Friqiyada balıqqulağı Ģəklində daĢlar gö-

rüb» (I. 3. 4);  «Mada əyaləti Matien…» (II. 1.14);  «Eyni Ģey Madada Ma-

tien bölgəsində və Armeniyada Sakasena və Araksena bölgələrində də 

mövcuddur» (XI. 7. 2);  «Girkanların o biri tərəfində derbiklər yaĢayır, 

kadusilər isə Paraxoafr dağının ətəyində mada və matienlər ilə qonĢudur» 

(XI. 8. 8);  «Bu ölkə (Atropatena) Armeniya və Matiandan doğuda, Böyük 

Madadan batıda və hər iki ölkədən quzeydə yerləĢir; güneydən Girkan 

dənizinin aĢağı çıxıntısına və Matiana yaxınlaĢır» (XI. 13. 2); «Sonra de-

yirlər ki, əvvəllər kiçik ölkə olan Armeniya Artaksi və Zariadrın apardığı 

müharibələr hesabına geniĢləndi» (XI. 14. 5); «Armeniyada böyük göllər 

var. Biri Mantiana adlanır və tərcümədə göy (rəng) mənası verir. Belə 

deyirlər ki, bu göl Meotiddən sonra ən böyük duzlu göldür; Atropatiya 

qədər uzanır» (XI. 14. 8).  

Mitan (matian, matien, moytan) boyları haqqında deyilənlərdən bu 

nəticəni əldə etmək olur ki, onlar m.ö. II minilin ortalarında Ġkiçayarısının 

quzey-batısında qafqazdilli hurrilərin dövlət qurmasına yardım etmiĢ və 

bu dövlət Mitani adı daĢımıĢdır; Dövlətin etnik dayağı olan subar (mitan)-

hurri boyları quzey-batı Suriyadan tutmuĢ doğuda (Kərkük bölgəsi) Dəclə 

yaxalarına qədər müxtəlif lokal məntəqələrdə məskunlaĢmıĢlar; mitan-

ermən boyları da saqa-qamər boyları kimi eyni xalqın daxili soybölgüsü 

olub, miladdan öncəki tarixi bəlgələrdə daima bir-birinə qonĢu ərazidə 

qeydə alınmıĢlar; Mitan dövləti dağılandan sonra zaman-zaman onların bir 

qismi Kiçik Asiyaya, bir qismi Azərbaycan və Orta Asiyaya köçmüĢdür; 

Artıq Herodotun dövrundə (m.ö.V əsr) mitan-ermən boyları Ġç və Döğu 

Anadoluda və Urmu gölünün dörd tərəfini əhatə edən hövzədə görünür. 

Strabonun vaxtında (m.ö. I - m.s. I əsrlər) Armeniyanın doğusunda və Atro-

patenin batısındakı Matien bölgəsindən bəhs olunur; Sonrakı minilliklərdə 

isə mitan boyları özbək, qaraqalpaq və baĢqord xalqlarının bir boyu kimi 

xatırlanır.  

Subar (mitan) boylarından bir tirənin adı olan ermən etnonimi təkcə 

qədim Anadolu və Azərbaycanda deyil, Qazax elindəki Erimen dağlarına 

qədər yayılmıĢdır. Ermən soylarından Güney Azərbaycan üzərindən 

Doğu tərəfə gedənlər olduğu kimi, Azərbaycanın quzeyindən də Qafqaz 

dağlarının o tərəfinə keçənlər olmuĢdur. Azərbaycandan quzeyə Dar-Yol, 

Dəmir-Qapı keçidləri belə bəlgələrin izini Osetiyada Erman toponimində 

və Samur deltasında qədim Armen-kala adlı kiçik bir qalanın adında sax-

layır. Bura qədər deyilənlərə bunu əlavə edək ki, I Dara Bisutunda həkk 
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etdirdiyi üçdilli yazıda Arminiyə və Urartu ölkəadları sinonim iĢlənir. 

Həmin yazıda Babildə üsyana baĢçılıq edən erməninin adı da Araka (Uraka) 

Ģəklində verilmiĢdir, bu da 1640-da gəlib kumuq bölgələrinə yerləĢən 

noqayların xanı Uraka ilə adaĢdır.79 Nəhayət, bugün də mitan və ermən 

(ermin) boylarının türk xalqları içində olması faktı qədim ermən xalqının 

mənĢəyini açıq göstərir. Ona görə də, N. Gəncəvinin «Xosrov və ġirin» 

əsərində yaylağı Ermən dağları olan ġirini hay «ermən» qızı kimi təqdim 

edənlərə məsləhət görərdik ki, gerçək durumu Məhinbanunun «biz Əfra-

siyab soyundanıq» deməsində və həmin poemada ġirinin özünü «türk 

qızı» adlandırmasında axtarsınlar.80    

Aran, alban, ağvan boylarına nisbətən ermən boyadı üzərində belə 

geniĢ dayanmağın əsl səbəbi budur ki, tarixi etnologiyadan xəbəri olma-

yanlar ermən və hay adlarını sinonim iĢlədib, bu adlardan yaranan Ermən 

və Hayastan xoronimlərini bərabər tutmaqla Azərbaycanın qədim tarixini 

baĢ-ayaq salır. Beləliklə, bura qədər deyilənlər ermən adının qədim çağlarda 

türk dili modeli ilə türk boyadı kimi yarandığını, Anadoludan Baykal 

gölünə qədər, Urmu gölündən Azaq dənizinə qədər müxtəlif bölgələrdə 

ermən boylarının türk toplumu, özəlliklə mitanlar içində göründüyünü, 

bu boyların yayıldığı ərazilərdə Ermən//Arman etnotoponiminin ortaya 

çıxdığını aydın əks etdirir. III minildən üzübəri türk etnosu içində davam 

edən bu gələnəyin Ermən (Ermənistan) xoronimində istisna təĢkil etməsi 

tarixin deyil, tarixçilərin «xidməti» olub, gerçək duruma tərs gəlir. 

Mitan dövləti dağılandan sonra Ġkiçayarasının quzey bölgələrində 

ortaya çıxan ayrı-ayrı dərəbəyliklərdən biri də Arme bölgəsi idi. Miladdan 

öncə II minilin sonları və I minilin əvvəllərində yuxarı Ġkiçayarası ərazi-

lərə aramey boylarının axını baĢlayır və indiki Suriyanın quzey bölgələ-

rində yerləĢən bu boylarla bağlı asur mənbələrində 
KUR

Areme, 
mat

Arame, 
KUR

Aramu kimi yeradları və aramaia axlamaia kimi etnonimlər iĢlək söz-

lərə çevrilir.81 Bu adların sami dilli arameylərə aid olması Ģübhə doğur-

mur, lakin bütün bu adlar o çağlarda KaĢiyar dağlarının ətəklərinəcən ya-

yılsa da, Diyarbakır sınırına gəlib çatmır. Bizi maraqlandıran Arme bölgəsi 
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 ИНСК,  278. 
80
 Эянъяви, 1981; Burada filoloji tərcümədəki deyimlər:  

   «Mən o qaragözlü türkəm ki, bu damda adım sənin ağ kənizin olubdur» (s. 238); 

   «Qəmzə ilə könül ovlayan türk olsam da, öpüĢlə könül oxĢamağı da bacarıram» (s. 245); 

   «Mən o türk deyiləm ki, ərəbcə bilməyim, iĢvə-naz etməyi də bacarmayım» (s. 265).  
81

 АВИИУ, №18;  №28. 



 97 

isə Diyarbakırdan quzeydə, Murad-suyun güneyində və Subar bəyliyinin 

batısında yerləĢirdi.82 Burada arameylər deyil, Mitanni dövründən qalmıĢ 

subar, mitan-armi türk boyları və hurrilər yaĢayırdı. Buradakı Armi 

bölgəsi də armi etnoniminə uyğun urartuca Arme, asurca Arime adla-

nırdı.83  

VaxtaĢırı asur-urartu hücumlarına məruz qalan Arme bölgəsi zəif 

olduğundan tədricən asurlara tabe olan əyalətə çevrildi. Lakin onların doğu 

tərəfində olan kiçik Subar bəyliyi m.ö. 673-cü ilə qədər müstəqilliyini 

qoruya bildi. Həmin tarixdən asurlar tərəfindən darmadağın edilən Subar 

bəyliyinin yerində asurların iki caniĢinliyi yarandı və Arme bölgəsi batı 

əyalətin tərkibinə salındı. Hər iki əyalət Dəclənin yuxarı axarında təxminən 

MuĢ-Bitlis-Diyarbakır-Xəzər gölü arasındakı ərazini əhatə edirdi və o 

çağlarda burada əsasən subar, urmu, mitan, armi boyları, yuxarıda Bingöl 

tərəfdə qaĢqaylar yaĢayırdı. Bu türk boyları içində Mitan dövləti çağından 

hurri boyları da qalmıĢdı.  

Buradan quzeyə çəkilən subar, mitan-armi və urmu tayfaları yeni 

axınla bölgəyə gəlmiĢ soydaĢları saqa-qamərlərlə qovuĢub yeni qüvvəyə 

çevrildi və əvvəllər Urartu əyaləti olan bu ərazidə, Fərat çayının yuxarı 

axarında VII əsrin sonunda kiçik Ermən (tarixi Ərməniyə) bölgəsi yaran-

dı. Bu bölgənin döyüĢçüləri Asur dövlətinə qarĢı 615-də baĢlanan böyük 

müharibədə Mada ordusuna qoĢuldu və Mada çarı Kiaksar Asur dövlətini 

dağıdandan sonra Ermən bölgəsini ayrıca çaniĢinlik kimi Mada vilayə-

tinə çevirib saqa boyundan Parur bəyi bura hökmdar (caniĢin) təyin etdi. 

Görək «erməni tarixinin atası» adlanan Xorenatsi bu barədə nə deyir?  N. 

Eminin rusca tərcümə etdiyi kitabın 1858-ci il nəĢrindəki ifadə belədir:   

«Bizim ilk hökmdarımız baĢına Varbakın tac qoyduğu Paruyr Ska-

yordi idi» (Наш первый государь, увенчанный Варбаком, быль Па-

руйрь, сын Скайорди ). Xorenatsini təkrar edən M. Kalankatlı da Paruy-

run (baĢqa əlyazmada Batur) hay olmadığını özəlliklə «çik ordi haykay» 

(haysoylu deyil) deyimilə vurğulayır. Azərbaycan tarixçiləri isə həmin bəl-
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Nəzəri baxımdan bu mümkündür, lakin praktikada bunun əksini görürük, belə ki, bu 

bölgənin adı urartu yazılarında Armenia Ģəklində yox, Arme kimi iĢlənir. Urartu yazıla-

rında ümumiyətlə Armenia toponimi yoxdur. 
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gəni «erməni çarı Paruyr» kimi tərcümə edirlər. 84 Göründüyü kimi, hay və 

alban tarixçiləri Ermən bölgəsinin ilk hökmdarı//caniĢini olan adamı saqa-

soylu sayır, sonrakı əksər tədqiqatçılar da bunu quĢqusuz qəbul edir, ancaq 

haydilli qaynağı orijinaldan oxuya bilməyən bəzi azər tarixçiləri dirənib ki, 

bu adam hay-ermənidir. M. Xorenatsinin Mada hökmdarının adını Varbak 

(Ərbəg) kimi yazması isə Ktesidən gələn və Kesariyalı Yevsevinin, Siçi-

liyalı Diodorun təkrar etdiyi bir gələnəkdir. Saqa-qamər boylarının Kiçik 

Asiya və Azərbaycanda at oynatdığı bir çağda onların yardımı ilə 612-də 

Asur dövləti üzərində qələbə çalan Mada elbəyi Ərbəg (=Kiaksar) subar 

və mitan-ermən boylarının yaĢadığı keçmiĢ Urartu torpağında adı hələ ki 

heç bir qaynaqda çəkilməyən, tarixi olaylarda görünməyən bir xalqa (hay-

lara) necə hökmdar təyin edə bilərdi?  

 Əlbəttə, Mada elbəyi Ərbəyin ölkənin quzey bölgələrində iç və dıĢ 

oğuzlar kimi, Van gölünün quzey-batısında yerli və gəlmə türk boylarının 

qovuĢduğu Ərmən adlanacaq bu Urartu bölgəsində bir saqa bəyi Paruyru 

bölgə bəyi təyin etməsi gerçək olay sayıla bilər, lakin bunun haylara heç 

bir aidiyəti yoxdur. Mada tarixi üzrə tanınmıĢ uzman Ġ. M. Dyakonov yazır 

ki, vaxtilə Q. A. Kapantsyan, B. B. Piotrovski və baĢqa tarixçilər hətta bu 

Paruyr bəyin məĢhur saqa elbəyi Partatua (Prototi) ola biləcəyi fikrini irəli 

sürmüĢlər.85 

Beləliklə, m.ö. 612-də Van gölü yaxasında Parur bəyin yönətimi ilə 

yaranan və haylara heç bir aidiyatı olmayan bu bəylik yalnız 90 il sonra 

əhəmənilər çağında «Ermən vilayəti» adlanır. Sonralar xristianlığın yaran-

dığı çağlarda Suriyanın quzey-batısından buraya sızan hay tayfalarının 

gəliĢinə qədər bölgədə əsasən armi (ermən), urmu, qaĢqay, subar-mitan, 

saqa-qamər türk boyları və qafqazdilli urartu boyları yaĢayırdı.  

Fərat çayının yuxarı axarıda Murad-suyun yaxaları ilə Van gölünün 

quzey-batı tərəfində yerləĢən Ermən bölgəsi Mada dövlətindən sonra 

dalbadal Pers (Əhəməni), Makedoniya-Selevki, türkmən-ərsaq soylu Part, 

Rum-Bizans, Ġran (Sasani), ərəb xilafəti, daha sonra Səlcuq və XX əsrin 

əvvəlinə qədər Osmanlı imperiyasının, sonra da bugünə qədər Türkiyə 

dövlətinin ərazisi olmuĢdur. Adı çəkilən dövlət və imperiya hökmdarları 

bura təyin etdikləri satrap və ya caniĢinlərə bəzən qonĢu bölgə və ölkələrin 

də idarəçiliyini verirdi. Bu da müəyyən çağlarda Ermən ölkəsinin etnik 
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baxımdan deyil, siyasi-inzibati ərazi baxımından geniĢ əraziləri əhatə edən 

ölkə (caniĢinlik) statusu ilə tanınmasına səbəb olurdu. Səid Nəfisi qeyd 

edir ki, «Xilafət zamanı ərəblər Aran torpağını Qafqazda fəth etdikləri 

baĢqa nahiyələrə birləĢdirərək, ona Ərməniyə, yəni Ermənistan adı verdi-

lər».86 «Böyük Ərməniyə» ifadəsi də belə yaranmıĢdır.  

Beləliklə, Ermən ölkəsinin tarixini izləyə-izləyə gəlib yeni eranın qa-

pısında dayandıq. Bura qədər deyilənlərə kiçik özət verib, sonra Ermən 

ölkəsinin «haylaĢma» məsələsinə qayıdaq: 

1) Fərat çayının yuxarı axarında m.ö. III minildən X əsrə qədər 

subar-mitan, arada hurri-mitan, X-VIII əsrlərdə isə Urartu ərazisi olan və 

VII əsrdə saqa-qamər boylarının məskunlaĢdığı Ermən ölkəsinin əhalisi 

əsasən türk (subar, armi-mitan, saqa-qamər) və hurri-urartu boyları idi. 

Bu bölgə VII əsrin sonundan Mada dövlətinin, VI əsrin ortalarından isə 

Əhəməni dövlətinin əyaləti idi. Selevkə qədər buranı zaman-zaman urartu, 

saqa, mada, sonra ərsaq və pers kökənli satraplar idarə etmiĢlər.  

2) Makedoniyalı Ġskəndərin Ön Asiyaya yürüĢündən sonra Əhəmə-

ni sülaləsinin hegemonluğuna son qoyuldu və artıq III əsrin baĢında Pers 

imperiyasının yerində Selevki hökmranlığı yarandı. Yalnız III Antioxun 

(m.ö. 223-187) romalılara məğlubiyətindən sonra Ermən ölkəsi Romadan 

asılı iki vilayətə bölündü. Böyük Tiqranın vaxtında bu vilayətlər qısa müd-

dətdə (20 il) vahid mərkəz - baĢkənd Tiqranakertdən idarə olunsa da, az 

sonra yenə də batıda romalılardan, doğuda ərsaqlardan asılı vassal bölgə-

lərə çevrildi.  

3) Miladdan sonra Səlcuqların gəliĢinə qədər Ermən ölkəsi zaman-

zaman Ərsaq, Sasani, Bizans, Xilafət (Ərəb) dövlətlərinin əyaləti olmuĢ-

dur. Bu çağlarda Ermən əyalətinə təyin edilən caniĢinə həvalə olunmuĢ 

fəaliyət məkanından asılı olaraq, ölkənin adı siyasi-inzibati ərazi kimi  

gah böyümüĢ, gah da kiçilmiĢdir. Herodotun vaxtında «Böyük Armeniya»  

uzunluğu 310 km olan bir ölkə idi, hətta onun doğu qonĢusu olan Matien 

ərazisi uzunluğuna görə (750 km) ondan ikiqat artıq idi (Herodot, V. 52). 
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 Няфиси, 1990, 26.  

    Ərmən adının etnik anlamda deyil, belə siyasi-inzibati və coğrafi anlamda süni Ģəkildə 
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oldu, lakin onun əks-sədası bugünə qədər hayların qulağında uğuldayır. 



 100 

Göründüyü kimi, ermən adlı türk boyunun adından yaranan Ermən 

(Ərməniyə) xoronimi bu bölgədə etnik yox, inzibati-coğrafi anlamda olub 

zaman-zaman sınırları dəyiĢmiĢdir. Görünür, alban (ağvan) kimi, ermənlər 

də xristianlığı qəbul etmiĢ ilk türk boylarındandır, çünki erməni sözündə    

«xristian» mənası da yaranmıĢdı. Belə ki, ġəkinin KiĢ kəndində «Erməni 

yeri» toponimi və «Erməni qəbristanlığı» vardır, halbuki heç vaxt burada 

haylar yaĢamayıb. Tuna bulqarları içindəki ermi boyu da xristian idi.87  

Bugünkü hay-ermənilərin öz içində əsl soy adları olan hay etnonimi 

yaĢadığı halda, gürcülər onlara somexi, kürdlər filə, biz də baĢqaları kimi 

erməni deyirik. Ancaq erməni etnonimi ilk dönəmlərdə bugünkü haylara 

deyil, tamamilə baĢqa dilə və kultura mənsub subar türklərinin ermen 

adlı boylarına aid olmuĢdur. Haylar isə Ermən ölkəsinə gələndən xeyli 

sonra, xüsusilə xristianlığı qəbul edəndən sonra ətraf bölgələrə yayıldıqca 

bu yeni ekoetnonimlə adlanmıĢlar, çünki bəzi qonĢu xalqlar, təbii olaraq, 

onları artıq Ermən (Ərməniyə) əhalisi erməni kimi tanımıĢlar. Haylar da 

həmin ərmən boylarının adını mənimsədikləri kimi, V əsrdə əlifba düzəldib 

özlərinə tarix yazanda qədim türk-ermən tarixini də özlərinə çıxmıĢlar. 

Bu səbəbdən də, erməni adının mənĢəyindən danıĢarkən sonrakı psevdo-

erməni haylar ilə əsl qədim ermənləri fərqləndirmək lazımdır. M. Xore-

natsinin əsərinə Ģərh yazan hay alimi N. Emin qeyd edir ki, özlərini hay 

və «aram soyu», ölkələrini hayots aĢxar, hayots yerkir, Hayastan, Hayas-

tan aĢxar adlandıran haylar heç vaxt özlərinə armeni, ölkələrinə Armenia 

deməmiĢlər.88 Anadoluda arimoi (Homer), arme və ermen adlı subar-türk 

boylarının xristianlığa qədər yaĢanmıĢ tarixində hayların yeri yoxdur. 

Balkandan Suriya torpaqlarına, oradan isə sonralar Ermən ölkəsinə 

gələn haylar həm antropoloji, həm də dil baxımdan yerli ermənlərdən 

fərqlənirdi. Daranın Susdakı heykəlinin postamentində müxtəlif xalqları 

təmsil edən rəsmlər və hər Ģəkilin də üstündə millətin yazılı adı vardır. 

Bunların sırasında armini rəsmi «hay-armenoid» yox, oradakı digər saqa 

tiplərinə aiddir.89 Bu fərqi müĢahidə etmiĢ Strabon yazır ki, «ermənilər 

(haylar - F. A.) suriyalılar və ərəblərə yaxın qonĢuluqda yaĢadıqları üçün 
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təkcə dillərinə görə deyil, həyat tərzinə, bədən quruluĢuna görə də bir-

birinə bənzəyir».90  

Hər halda, Ermən ölkəsinə gələnə qədər hayların həmin ərazilərdə, 

sonralarsa Arme bölgəsində məskunlaĢması hay tarixçilərinin öz yazıları 

və hay dilindəki aramey, hurr-urartu sözləri ilə ortaya çıxır. Beləliklə, 

armenoid haylar fizioloji tipinə 

görə Ermən ölkəsində avtoxton 

xalq deyil, daha doğrusu, yerli 

ermən əhalisi hay deyil. 

Qlottogenez baxımından hay 

dili hindavropa dillərinə aiddir 

və bu dillərə yaxınlıq dərəcəsinə görə belə sıralanır:     

Belə sxem vaxtilə tarixçi Y. A. Manandyanın irəli sürdüyü doğru 

fikrə haqq qazandırır ki, protohaylar Balkan yarımadasında illiriyalılar ilə 

makedoniyalılar arasındakı bölgədə yaĢamıĢlar. Həmin yazar qeyd edir 

ki, XIII-XII əsrlərdə Kiçik Asiyaya enən haylar m.ö.VI əsrdə Fərat 

çayının yuxarı axarındakı Ermən ölkəsinə gəldikləri üçün adları Bisutun 

yazısına düĢmüĢdür. Ġ. M. Dyakonov isə bu tarixi VI əsrdən XII-X əsr-

lərə qədər qədimə çəkir, çünki o dövrdə asur yazılarında adı xatırlanan 

muĢk tayfalarını hay sayır. 91  Bəzi tədqiqatçılar da protohayların muĢk 

boylarından biri olduğunu güman etdikləri üçün onların Anadoluya 

gəliĢini XII əsrə aparıb çıxarırlar.92 Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, asur, 

urartu və yəhudi mənbələrində muĢk etnonimi hayları deyil, friqləri 

bildirir. Əlbəttə, bu fikirlərlə o vaxt razılaĢmaq olardı ki, həmin çağlara 

aid yazıda heç olmasa bircə hay sözü olsun, ancaq nə bölgə onomasti-

kasında, nə də yazılı qaynaqlarda belə bəlgə yoxdur. Ancaq bu, hayların 

nəvaxtsa friq-muĢk boyları ilə olan əlaqəsini istisna etmir. Görünür, qə-

dim hayların içində yayılmıĢ Friq və MuĢeğ Ģəxs adları hay-friq və hay-

muĢk əlaqələrini göstərir.  

Ümumiyətlə, Ön Asiyanın tarixində XII əsr elə mürəkkəb bir dövr-

dür ki, burada X əsrəcən nə baĢ verdiyini müəyyənləĢdirmək asan deyil, 

çünki XII əsrdə Ġkiçayarasında aĢağıda Kassi sülaləsi, yuxarıda Mitanni 

dövləti, Anadoluda Hett dövləti dağıldı və bütün bu ərazilərdə çoxlu kiçik 
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bəyliklər və dərəbəyliklər ortaya çıxdı. Yalnız X əsrin sonunda Asur döv-

ləti gücləndi, IX əsrdə Urartu meydana çıxdı və bu çağlarda Suriyanın 

quzeyinə çoxlu aramey axınları baĢlanmıĢdı. Əgər hay tayfaları X-VII 

əsrlər arası Fərat çayının yaxalarında olsaydı, onların adı buraları dəfə-

lərlə ələk-fələk edən asur və ya urartu çarlarının yazılarına düĢərdi. Həm 

də unutmayaq ki, Ərmən ölkəsi VIII-VII əsrlərdə saqa-qamərlərin at oy-

natdığı ərazilərin ortasında yerləĢirdi. Məncə, Friqiya dövlətinin bir kolo-

niyası olan haylar bu dövlət dağılandan sonra, VII əsrdə Suriyanın quzey-

batı bölgələrinə, Urartu-Asur dövləti dağılandan sonra isə VI-III əsrlər 

arasında Diyarbakırdan xeyli yuxarıda olan qədim subarların Arme bölgə-

sinə sıza bilmiĢlər. Arme ilə Van gölü arası ərazidə hurri-urartu boyları-

nın qalıqlarının protohay tayfalarına qarıĢması hay dilində əksini tapıb.93  

Hayların miqrasiya yolunu Balkan yarımadası  Friqiya  Quzey 

Suriya  Arme və  Arminiya istiqamətində olduğunu qədim tarixçilərin 

sözləri əsasında nəzəri baxımdan bərpa etmək olur, lakin bu miqrasiyanın 

tarixini dəqiq müəyyənləĢdirmək bir az çətindir, çünki həmin miqrasiya 

çağlarında hayların öz dilinə aid bircə dənə iĢarə və ya söz yoxdur ki, heç 

olmasa, təxmini tarixə bələdçilik etsin.  

Ona görə də, hayların friqlərlə Kiçik Asiyaya XII əsrdə keçməsi o 

qədər də inandırıcı deyil. Belə ki, friqlərin Avropadan Asiyaya keçməsi 

protohayların ən yaxın qohumu olan yunan əhalisi içindən çıxmıĢ tarix-

çilərə görə, Turova (Troya) müharibəsindən sonrakı çağlarda baĢ vermiĢ-

dir. Yunan tayfalarının özləri də Kiçik Asiyanın batı sahillərində VIII 

əsrdən sonra məskunlaĢmağa baĢlamıĢdı.94
  

Ermən ölkəsinin türk yurdu olmasını sübut edən faktlardan biri də 

hay dilindəki qədim türkizmlərdir. Bu barədə sonrakı bölmədə söhbət 

edəcəyimizi nəzərə alıb, burada vurğulayaq ki, hələ səlcuqlar tarix səhnə-

sinə çıxmamıĢdan çox qabaq hay dilində türk sözləri vardı. Ġlk dəfə bu fikri 
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 Капанцян, 1947;  Дьяконов, 1983;  Меликишвили, 1954, 419. 
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 Kiçik Asiyaya friqlərin gəlməsini XII-VIII əsrlər arasında müxtəlif illərə aid edən 

mütəxəssislərin bir-biri ilə apardığı mübahisələrə qoĢulmadan demək olar ki, Kiçik 

Asiyaya gələn friqlər VIII əsrdə Halis (Qızıl-irmaq) çayının orta axarlarında dövlət 

qurmuĢlar. Bir əsr sonra isə burada qurulan böyük Lidiya dövlətinin tərkibinə daxil 

olmuĢlar. Görünür, həmin çağlarda hay tayfaları Friqiyanın mərkəzi Gordion (müasir 

Yassıhöyük) Ģəhərinin güney tərəfindən, indiki Haymana bölgəsindən quzey-batı Suriya 

torpaqlarına köçmüĢlər, çünki Herodot erməniləri (hayları) Friqiyadan köçmüĢ xalq 

kimi verir. 
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hələ 1870-də alman alimi Mordman söyləmiĢdi. Hətta hay dilində elə tür-

kizmlər var ki, onlar dilin arxaik qatını əks etdirir. 

Proto-haylar Ermən ölkəsinə gələndə onların dili türk sözləri ilə 

zənginləĢdi, lakin bu dil bütövlükdə hind-avropa təbiətini saxlaya bildi, 

sonralar isə Xilafət dövründə Azər bölgələrinə yaxınlaĢdıqca azər dilinin 

təsiri altına düĢüb əvvəlki təbiətindən xeyli uzaqlaĢdı. Belə ki, qrabar 

(yazılı hay dili) adlanan əski dil yazı və kilsə dili kimi bir müddət davam 

etsə də, hayların danıĢıq dili olan yeni aĢxarabar artıq Xilafət çağından 

hay xalqının içində iĢlənirdi. Qrabarın sintaksisi indiki fransız və rus dil-

lərinin sintaktik quruluĢuna uyğun idisə, artıq aĢxarabarda azər dilinin 

sintaktik quruluĢu, uzlaĢma və söz sırası təsiri altına düĢmüĢ yeni hay-

erməni dili əvvəlki təbiətindən xeyli uzaqlaĢmıĢdır. 

Lakin hay dili hindavropa dillərindən nə qədər uzaqlaĢsa da, bütün 

bu zənginləĢmə və dəyiĢmələrə baxmayaraq, yenə də dilçilik elmi onu 

hindavropa dilləri ailəsindən təcrid olunmuĢ dil hesab etmir. Hay dili ya-

xın qohumluq baxımından yunan dilinə, sonra slavyan, daha sonra iran 

dillərinə yaxınlaĢır. Bu elmi qlottogenez meyarı hayların Ermən ölkəsinə 

gəlmə xalq olduğunu aksioma Ģəklində ortaya qoyur. Həm antropologiya, 

həm də dilçilik elmi tarixi Ermən ölkəsində hay etnosunun yerli xalq ol-

madığını təsdiq edir.  

Arime//Arme adından bəhs edən akademik Q. Kapansyana görə, bu 

bölgənin xalqı öz dilinə və mədəniyətinə görə hurri-subar etnik boyla-

rına aid idi və haylar m.ö. IV-III əsrlərdə tarixi Urartunu etnik-mədəni 

və siyasi cəhətdən mənimsəmiĢ, yerli əhali ilə bir-iki əsr davam edən 

konsolidasiya III əsrdə baĢa çatmıĢdır. Həmin yazar fikrinə davam edərək, 

hayların «erməniləĢmə» faktını belə izah edir: 

       «Baxmayaraq ki, suriyalılara, yunanlılara və baĢqalarına iranlılardan 

keçən armen adı Armina toponimindən törəmiĢdir, hər halda Urartu əha-

lisi kimi, subar-arimelərin də haylaĢması prosesi baĢa çatdığı üçün biz artıq 

yunanca formalaĢmıĢ (armen-oi, Armen-ia) yeni, həm də mümkün qədər 

hay dili dominantı ilə  armen adı altında yeni etnik keyfiyət düĢünməliyik».
95

  

Hay-erməni xalqının tarixi və dili üzrə görkəmli uzman Q. Kapans-

yanın bu fikrilə bəzi kiçik düzəliĢlərlə bütövlükdə razılaĢmaq olar. Düzə-

liĢlər isə əsasən hayların «erməniləĢmə» tarixilə bağlıdır. Belə ki, hayların 

yeni ekoetnonimi tam mənimsəməsi miladdan əvvəl deyil, miladdan son-
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 Капанцян, 1947, 209. 
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rakı əsrlərdə bu regionda gedən xristianlaĢma dövrünə aiddir. Protohaylar 

Arme-Subar bölgəsində yaĢadıqları bir neçə əsr ərzində hurri-subar kul-

turu ilə formalaĢıb, hay xalqına çevrildiyi çağlarda quzey qonĢuluqdakı 

Ermən ölkəsi ilə sıx əlaqə qura bilmiĢdilər. Görünür, saqa-qamər boyları 

Ermən ölkəsindən Azərbaycana çəkildikcə hayların bir hissəsi boĢalan 

bölgələrə keçib, orada məskunlaĢmıĢdır. Ona görə də, sonrakı əsrlərdə Er-

mən ölkəsindəki haylar da erməni adlanmıĢlar. Xristianlığı burada qəbul 

edən hay-ermənilər artıq sasanilər çağında Qafqazın bəzi güney-batı böl-

gələrində görünməyə baĢlayır. Erməniyə ölkəadının Urartu//Ararat adı ilə 

dolaĢıq salınması isə Bibliyada RRT yazılıĢının yanlıĢ oxunuĢu ilə ortaya 

çıxmıĢdır.96 

Bibliyanın bu hissələri yazıya köçürülən çağlarda Subar bəyliyinin 

dağılmasından bir əsr vaxt keçmiĢdi və artıq Urartu dövləti də yox idi, 

burada ölkənin adı gələnəksəl ədəbi priyom kimi iĢlənmiĢdir. Belə ki, 

Ararat (Urartu), AĢkenaz (Saqa) və Minni (Mana) çarlıqlarının adı son 

dəfə Bibliyada 593-də çəkilir (Yeremiya, 51, 27) və bu çağda həmin 

ölkələr artıq Mada dövlətinin əyalətləri idi. Bundan da bir neçə əsr sonra 

(m.ö. III-II) Bibliyanı yunan dilinə çevirənlər buradakı Ararat (Urartu) 

adını Armeniya adı ilə əvəz etdikləri kimi, bundan da 7-8 əsr sonra «hay 

tarixinin atası» M. Xorenatsi də görünür iki müxtəlif mənbədən istifadə 

etdiyi üçün Sinaxxeribin Armeniyaya qaçan oğlanlarının adını bir yerdə 

Adramel və Sannasar, baĢqa bir yerdə Adramel və Arqamozan kimi verir 

və bəzi hay soyunun onlardan törədiyini yazır: 97 

         «O öz oğlanları Adramel və Sannasar tərəfindən öldürüldü, bundan 

sonra onlar Armeniyaya qaçdılar. Bizim ərdəmli soybabamız Skayordi 

onlardan birini - Sannasarı Asuriya sərhədinə yaxın bizim yurdun güney-

doğusunada yerləĢdirdi. Onun törəmələri çoxalıb Sim adlanan dağı bürüdü.  

... Arqamozan isə həmin ərazidən güney-doğuda məskunlaĢdı.Tarixçi 

deyir ki, Artsruni və Genuni soyu onun törəmələridir. Məhz bu səbəbdən 

biz burada Sennaxirim haqqında söhbət açdıq. Həmin tarixçi deyir ki, Anqeğ 

evi Haykın hansısa nəvəsi Paskamdan törəmiĢdir» (I. XXIII). 
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 Və vaqe oldu ki, öz tanrısı Nisrokun evində ibadət edərkən Adrammelek və ġaretsar onu 

qılıncla vurdular; və Ararat diyarına qaçdılar (II Çarlar, bar. 19, 37 və Ġsayi, bar. 37, 38). 
97 Həmin olayı «Sasunlu David» eposu belə verir ki, Bağdadda oturan Sinekerim adlı 

Ģahın Sanasar və Bağdasar adlı iki oğlu gecə ikən qaçıb hay hökmdarı Tevadorosun ya-

nına gəlir, bu da ona 300 ailə verir və bu əhali Sasun adlı yeni yaĢayıĢ məskəni salır. 
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Göründüyü kimi, bu mənbələrdə bəzi hay boylarının Van hövzəsin-

də məskunlaĢması tarixi qaçqın asur Ģahzadələri ilə əlaqələndirilir. Hər 

halda, sonrakı çağlarda da tanınmıĢ hay-erməni sülalələri (Mamikon, Baq-

rat, ArĢak, Smbat və b.) doğudan gələn türk, ərsaq (part) soylu bəylərin 

və güney-batıdan gələn aramey, yəhudi nəslidir. Artıq V əsrdən hayların 

«qədim» və «böyük tarix» axtarıĢları vüsət alır. Halbuki elə həmin əsrdə 

M. Xorenatsi yazırdı ki, çox vaxt baĢqalarının hakimiyəti altında yaĢa-

mıĢ haylar kiçik və azsaylı xalqdır.98 Hovanes Drasxanakertsi (XI əsr) də 

Parura qədər Hayk ölkəsində yadellilərin hakim olduğunu deyir.99 Lakin 

Parur bəyin və ondan sonrakıların da hay soyundan olmadığını yuxarıda 

gördük. 

Hayların öz soykökünü Ermen patroniminə bağlama səbəbini izah 

edən V. Ġ. Nikonov yazır ki, ilkin mənası çoxdan unudulmuĢ bəzi etno-

nimlər patronim təsəvvürü oyatdığı üçün onlar mifik «soybabası» adını 

törədir və bu hal, sadəcə, mənası bilinməyən adları mifik surətlərə çevirib 

izah etmək cəhdidir: «Bir xalqın iki - hay və armen - adından onun əfsanə-

vi soy baĢçıları Hayk və oğlu Armenak haqqında miflər yarandı».100 Hay-

ların  mənĢəyi haqqında müxtəlif  əfsanələr vardır ki, bunlardan biri də 

Strabon tərəfindən yazıya alınmıĢdır. Guya Yunan ərazisində olan Fes-

saliyadakı Armeniya Ģəhərinin sakini Armen Yason ilə Armeniya ölkə-

sinə gəlir və «Ġskəndərin yürüĢündə iĢtirak etmiĢ Farsallı Kirsil və Lari-

salı Midiy təsdiq edirlər ki, Armeniya onun adı ilə adlanmıĢdır».101 Əgər 

Yasonun səfər yoldaĢının adı Armen olsaydı belə, Ərmən ölkəsinin onun 

adı ilə adlana bilməsi üçün tarixi səbəb yox idi, ancaq bu əfsanədə bir hə-

qiqət varsa, o da hay-yunan əlaqəsinə dolayı iĢarədir. Strabon bir-iki belə 

əfsanəni xatırladandan sonra yazır: 

«Bunlar keçmiĢ nağıllar idi. Daha yeni hekayə isə pers hökmranlığı 

dövründən baĢlayaraq, sonrakı çağları ta bizim dövrümüzə qədər olan 

olayları əhatə edir ki, bunu da qısaca belə söyləmək mümkündür. Arme-

niyaya öncə perslər və makedoniyalılar sahib oldu, bundan sonra Suriya 

                                                 
98 «И хотя мы народъ не великий, и весьма ограниченный числом, и немогущест-

венный силою, и часто находившийся подъ чужим владичеством; однако и в 

нашем отечестве много совершено подвигов мужества, достойных воспомина-

ния…» (Хоренаци, 31). 
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 Дьяконов, 1983, 162. 
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 Никонов, 1970, 19. 
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 Страбон, 449. 
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və Madanı itaətdə saxlayanlar; Armeniyada son hökmdar 7 persdən biri 

olan Qidarnanın soyundan Oront idi. Sonra romalılarla döyüĢən Böyük 

Antioxun alaybaĢçıları Artaksi və Zariadri ölkəni iki hissəyə ayırdı. Çarın 

təyinatı ilə onlar ölkəni idarə etdilər. Çar məğlubiyətə uğrayanda onlar 

romalılar tərəfinə keçdilər və çar elan edilib müstəqil oldular. Artaksiyanın 

xələfi Tiqran sözün əsl mənasında Armeniyaya hakim oldu» (XI. 14. 15). 

Strabon sonra Tiqranın müxtəlif ölkələrdən xeyli ərazilər zəbt etdi-

yini və Armeniya coğrafi adının geniĢləndiyini əks etdirən faktlar sadala-

yır. Artaksi soyundan olub, Parfiyada (Ərsaqların ölkəsində) girov və ya 

əsir sifətilə saxlanan bu «erməni çarı» ərsaqların köməyi ilə Armeniyada 

hökmdar olur və onların qüvvəsi ilə ölkənin sınırlarını geniĢləndirir, lakin 

ərsaqlara dönük çıxdığı üçün doğu bölgələrdən qovulur. Daha sonra 

«Lukul Tiqranı Suriya və Finikiyadan da qovdu» (XI. 14. 15). Onun xələfi 

Artavasd da Parfiya ilə müharibədə romalılara xəyanət etdiyindən Antoni 

onu öldürür. «Artavasddan sonra ölkə Sezar və romalıların hakimiyəti al-

tında bir neçə çar tərəfindən idarə olundu; və bu ölkənin həmin formada 

idarə olunması indi də davam edir» (XI. 14. 15). Strabonun adını çəkdiyi  

«Armeniyaya hakim olan» Tiqran kimdir? Bu suala Sovet tarixĢünaslığı 

belə Ģərh verir: 

«Belə çarların gerçək hakimiyəti Parfiyadakı ümumi siyasi durum-

dan asılı olurdu. Əsirlikdə olan erməni Ģahzadəsi Tiqran onu Armeniya 

taxtına qaytaracağı təqdirdə Atropaten ərazisindən Parfiyaya «70 dərə» 

verəcəyini vəd edərək II Mitridatı razı sala bildi, m.ö. 95-də II Böyük 

Tiqran Armeniya çarı oldu».
102

  

Ərsaqları aldatdığı üçün güney bölgələrdən qovulan Tiqran yuxa-

rıda haqqında danıĢdığım Arme-Subar bölgəsində Tiqranakert Ģəhərini 

saldı və bura hay-ermənilərin baĢkəndi oldu. Tiqranın müstəqilliyi cəmi 

20 il çəkdi və m.ö. 66-da romalılara tabe oldu. Onun oğlu II Artavazd da  

(m.ö. 55-34) Roma imperiyasının vassalı idi. Onun vərəsələrinin hakimi-

yəti haqqında isə Strabonun yuxarıdakı məlumatı aydın təsəvvür yaradır. 

Strabondan bir əsr sonra yaĢamıĢ roma tarixçisi Korneli Tasitin vaxtında 

da həmin durum davam etmiĢdir. Bu barədə o yazır: 

         «Ermənilər həm də ikiüzlü və dəyiĢkəndirlər, (ölkələrinə) gah bu, 

gah da baĢqa ordunu dəvət edirdilər; yaĢadığı yerlərə və oxĢar xasiyətlə-

rinə görə, nəhayət, çoxsaylı qarıĢıq evlənmə səbəbi ilə onlar parfiyalılara 
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yaxındır və azadlıq nemətini dadmadan onlara tabe olmağa meyl edirdi-

lər» (Annales, XIII, 34). 

Ġlk hay tarixçiləri yerli zəmində soykökü axtarıĢına çıxanda daha 

çox Ərsaq sülaləsini gözaltı edir, hay tarixini Ərsaqların tarixi fonunda 

verməyə çalıĢırdılar. Doğrudur, Ərsaqlar Azərbaycanda olduğu kimi, Ermən 

ölkəsində də at oynadırdı, hətta burada ilk xristianlığı yayan Qriqor da 

Türkmən elindən (Parfiyadan) gəlmiĢ Anak bəyin oğlu idi. Lakin ərsaqlar 

saqa türkü, haylar isə elə hay idi. Baxmayaraq ki, M. Xorenatsi Bibli-

yadan oxuduqlarına hay ovqatı kökləyib, Adəmdən sonra 21-ci patriarx 

kimi verdiyi Ġbrahim peyğəmbərin Ģəcərəsində ərsaqlardan dolayı haylara 

yer verirdi.103 Görünür, hay yazarların ovqatından xəbərdar olan Prokopi 

560-da yazdığı «De Aedificiis» (Tikintilər haqqında) əsərində özəlliklə 

vurğulayır: «Qoy heç kim düĢünməsin ki, Arsaklar erməni (hay) soyludur» 

(Prokopiy, III. 1. 6). 

Beləliklə, Dərbənddən Fəratın yuxarı axarına qədər gözdən keçir-

diyimiz Alban (Ağvan), Aran və Ermən xoronimlərinin türk etnonimləri 

əsasında yarandığını gördük. Bunlardan ən mübahisəlisi Ermən idi ki, onu 

da Armi/Ermi, Arman/Ermən mərhələləri və türk ellərində yayılma dairəsi 

üzrə izlədik. Hayların da Ermən (Armeniya) bölgəsinə gələndən sonra 

«erməni» olduğunu gördük. Hayastan isə I-IV əsrlərdə Anadoluda, V-XIX 

əsrlərdə Qafqazda lokal bölgələrə yayılıb, bölük-bölük məskunlaĢan hay 

kaloniyaları, xristian patriklərin «yurdu» anlamında iĢlənən qeyri-müəyyən 

coğrafi termindir. 1920-ci ilə qədər bu «Hayastan» sözünü 1, 2, 3 və hətta 

99 kaloniyaya Ģamil etmək olar.104 Həmin ilə qədər isə indiki Ermənistan 

(Ġrəvan xanlığı) tarix boyu az, azər, ermən, saqa-qamər, oğuz və sair türk 

boylarının doğma yurdu olmuĢ, Ġslamaqədər onlardan bir qismi xristian 

dininə tapınmıĢ və bu izi yaĢadan çoxlu monastrlar (vənglər) qalmıĢdır.      

Azərbaycan, Atropaten. Son iki minildə bu adların etimologiyası 

haqqında ayrı-ayrı yazarlar müxtəlif yozumlar versə də, «akademik» tarix 

uzmanları birinci adın ikincidən törəməsi fikrindən ikiəlli yapıĢmıĢlar. Bu 

adlar arasında dolayı əlaqə olmasına baxmayaraq, onlar ayrı-ayrı mənĢəli 

sözlərdir. Birinci ad etnotoponim kimi yaranmıĢ, ikincisi isə titul bildirən 
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 Əbül Fərəc yazır ki, Suriya və Arminya hakimi Vatab oğlu dövründə «1037-də oğuzlar 
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və ərəblərdir? Deməli, haylar hələ XI əsrə qədər Ermən bölgəsində azlıqda idilər.  
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«atropat» sözü əsasında formalaĢmıĢdır; birinci adın kökündə azər//asər 

boyadı, ikincinin kökündə isə «atəĢ» anlamlı atar//adur sözü durur. Bu fər-

qi aydın görmək üçün hər iki adın qədim mənbələrdə və sonrakı çağlarda 

ayrı-ayrı xalqların dilində necə iĢləndiyini əks etdirən formaları gözdən 

keçirmək lazım gəlir. Siyasi-coğrafi anlamda Azərbaycan adı öncə Araz-

boyu əraziləri və Urmu hövzəsini, sonralar isə Dərbənd, Borçalı, Ġrəvan, 

Mosul-Kərkük, Həmədandan güney və doğu bölgələri də əhatə etmiĢ, bu 

sınırlar bəzi çağlarda böyümüĢ, yaxud daralmıĢ, etnik-coğrafi anlamda isə 

ölkəadının əvvəllər daha geniĢ sınırları olmuĢdur. Hətta, Azərbaycan adı-

nın Atropaten adından yarandığını deyənlər unudurlar ki, I Xosrov çağın-

da Atropaten Azərbaycanın daxilində olan vilayətlər sırasında verilir. 

Azərbaycan adının semantikasını açmağa yardım edən formalarını 

izləmək üçün qədim pəhləvi (part), yunan, ərəb qaynaqlarını gözdən ke-

çirmək lazım gəlir.105 Sasani sülaləsinin əsasını qoyan I ArdaĢir (226-240) 

haqqında VI əsrdə yazılmıĢ «Kārnāmaq ī ArdaxĢīr ī Pabaqān», VI-VII 

əsr olaylarından bəhs edən yunan tarixçisi Feofilakt Simokattanın 628-

638-ci illər arasında yazdığı «„Ιζηορίαι» və XIII əsrdə özündən əvvəl 

deyilmiĢ fikirləri Ģərh edən ərəb yazarı Yaqut əl-Həməvinin «Mu‟cəm 

əl-buldən» (1224) kitablarında uyğun hissələrə baxaq: 

1) «Ud Ardaxšir pad ān menin būd kū ō Arman ud Ādurbādaqān ša-

wam…»  (Və ArdaĢir düĢündü: «Ərmən və Adurbadaqana gedərəm»).106
 

2) F. Simokatta yazır ki, 590-da Xosrov atası Hörmüzdün taxtdan salındı-

ğını eĢidəndə oturduğu bölgədən Aðrabiqana (‟Αδραβιγάνων) qaçdı.107
  

3) Yaqut əl-Həməvi bu adı partca «Od evi» kimi izah edənlərə qoĢulsa 

da, baĢqalarının fikrini və öz canlı müĢahidəsini də verir. O yazır ki, əĢ-ġəmma-

                                                 
105

 Yunan-Bizans yazısında -΄Ατροπατηνη (Strabon, XI. 13. 1), ’Αδραβιγάνων ~ ’Αδαρβι-

γάνα (Симокатта, IV. III. 13;  IV. IX. 1), ‟Αδοσρβαδηνη; suriya dilində - Āðorbāigān, 

Āðorbīgān, Adarbiqana, Aderbaiqan; orta və yeni fars dilində - ’twrp’tkn (Āturpātakān),  

Aturpatakan (I ġapurun yazısı), Ātarpātakān, Āðarbaðeqān; part dilində - Ātropātakān, 

Ādurbādaqān; ərəb dilində - Ażrəbiqan, Ażarbeqan, Ażarbaykan, Ażarbican, Ażerbeicân; 

əski və yeni erməni (hay) dilində - Atırpatakan,  Adrbecan; əski gürcü dilində - Adar-

badaqani, Adrabadaqan; rus dilində - Aderbedjan (XIX əsr), Azerbedjan (XX əsr); talıĢ 

dilində - Azırboycon; türkmən dilində - Xəzirbican; özbək dilində - Ozarboycan; Bu ad 

azər dialektlərində Azərbican, Azarbacan, Həzərbecan, Əzirbican və sair deyimlərdə iĢlə-

nir, M. KaĢğarinin lüğətinə əlavə olunmuĢ xəritədə ناکدابآرذآ (Ażərabadkan), Ġbn Havqə-

lin verdiyi xəritədə isə ناجيبرذا (Ażərbican) formasında yazılmıĢdır.  
106

  «Karnamaq»,  X.  2. 
107

  „Ιζηορίαι IV. III. 13;  Феофилакт Симокатта, 98,  206  (qeyd 8).  
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xın Ģeirində Ażrəbican Ģəklində yazılan bu adı əl-Mühəllib Ażribican, yerli 

əhali isə Ażribacan Ģəklində iĢlədir, bəziləri birinci hərf olan həmzəni məddə 

(uzun ā) kimi qəbul edir, dilçilərə görə bu ad Ażər və bican hissələrindən təĢkil 

olunduğu üçün adın nisbəsi (nisbi sifəti) birinci hissəsindən ażri və ażəri Ģək-

lində düzəlir və ya ażərbi Ģəklində deyilir.108
    

Müxtəlif dilli qaynaqlarda Azərbaycan adı Ażərbiqan və Aturpatkan 

variantlarına uyğun deyimlər üzrə qeyd olunmuĢdur. Qaynaqlarda əksər 

dillərdəki örnəklər Azərbigan adının müxtəlif yazılıĢ formalarıdır, yalnız 

keçmiĢ fars və hay dillərində Atrupatkan adının variantları görünür ki, 

bunlardan da Azərbaycan adının yaranması dilçilik baxımından mümkün 

deyil. Ərəb istilasından sonra adın sonluğunda məkan bildirən -qan//-kan 

Ģəkilçisi ərəb deyiminə (q > c) uyğun olaraq -can forması almıĢ, yalnız 

bir-iki fars-hay yazısında az iĢlənən Aturpatkan variantı aradan çıxmıĢ, 

onun yerini Azərbiqan deyiminə yaxın olan Ażərbaycan variantı tutmuĢ-

dur. Beləliklə, ölkənin türk dili əsasında yaranmıĢ Azərbiqan adı irandilli 

(part-fars) mühitdə yaranmıĢ Aturpatkan adını üstələmiĢdir. Bu etnolinq-

vistik olayı nəzərə almayan alimlər Azərbaycan adının etimologiyasından 

danıĢarkən bir-birindən fərqli yozumlar vermiĢ, xoronimi Atropat, Azərbaz 

və Babək kimi tarixi Ģəxs adları ilə bağlamaq istəyənlər də olmuĢdur.109 

Halbuki, Azərbaycan adının tərkibindəki Azər adı həmin Ģəxslərin yaĢadığı 

çağdan daha qədim qaynaqlarda vardır.110 Bu xoronimi Ģəxs adına bağla-

maq gələnəyi Strabonla baĢlanmıĢdır. O, Atropatena adının Kiçik Mada 

ölkəsinin baĢçısı Atropat (΄Αηροπαηηζ) adından yarandığını yazmıĢdır. 

Əgər Strabon Atropatena yox, Atropatkan//Aturpatkan adının özü yazdığı 

kimi Atropat adından yarandığını desəydi, onda bu fikiri müdafiə edənlə-

rə “kömək” etmiĢ olardı. Lakin onun Atropat dediyi adama ondan öncəki 

tarixçilər (Diodor, Arrian) Atrap demiĢlər.  

Ölkəadının «Odlar yurdu» poetik deyimi də bəzi etimoloji yozuma 

öz psixoloji təsirini göstərmiĢ, part dilindəki atar «od» sözü ilə yaranan 

Atar-pat ilə türkcənin Azər-bi tərkibi eyni mənada yozulmuĢdur. Adın ilk 

                                                 
108

  I cild, 128;  Ялийева, 1999, 123-124. 
109

 Strabon, XI. 13. 1. Bu yozumu sonralar bir çox yazarlar təkrar etmiĢlər (GeniĢ məlu-

mat üçün bax: Азерлу, Мусеви, Ямпольский 1974); Yaqut əl-Həməvi isə qeyd edir ki, 

Ġbn əl-Müqəffə‟a Azərbican adının Azərbaż ibn Ġran (və ya ibn Beyvarasif) ibn əl-Əsvad 

ibn Sam ibn Nuh Əleyhissəlamın adı ilə bağlı ortaya çıxdığını yazmıĢdır 

(Ялийева,1999, 124); A. Bakıxanov Azərbaycan xoronimini Azərbabaqan Ģəklində 

bərpa edib, «Babəkin odu» anlamı daĢıdığını güman etmiĢdir (Бакыханов, 59). 
110

 Azər xalqı, 2000, 15. 
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saitindən sonra gələn samitin ز (z) ilə yox, Xızır~Xıdır sözlərində olduğu 

kimi, diĢarası ذ (ż/ð) ilə yazılması da müəyyən dolaĢıqlıq yaratmıĢdır. 

Görünür, burada Ġran təqvimində iĢlənən «Azər ayı» deyimindəki azər sö-

zünün də müəyyən təsiri olmuĢdur, çünki vaxtilə farslar Viyaxna dediyi 

ayın adını sonralar asurlardan alınma Adar adı ilə əvəz etmiĢ və bunu da 

Adar > Azər dəyiĢiminə uğratmıĢlar. 

Azərbaycan adının part və türk variantı üzrə olan yozumlarını göz-

dən keçirsək, bu ölkəadını izah etmək istəyən yazarların onu fərqli prafor-

malarla bərpa etdiyini və adın anlamını xalq etimologiyasından tutmuĢ, 

mənasız söz yığımınacan çox fərqli anlamlarla verdiyini aydın görərik: 

1) Farsca yozumlar: 

*Atarbadkan (an-tar-bad-kan) «mağlar yurdu», «atəĢpərəstlər ölkəsi» 111 
*Atarpatqan (atar-büt-qan) «tanrı odunun bulağı», «od tanrısının yeri» 112 
*Azərbaykan (azər-baykan) «od evi», «od qoruyucusu» (Yaqut  əl-Həməvi) 

*Adərbadkan (adər-abadqan) «odla abadlaĢmıĢ ölkə (yaxud torpaq) 113
 

2) Türkcə yozumlar: 

*Azərbayqan (azər-bayqan) «böyüklərin/bayların uca yeri» 114
  

*Adirpati (andir-pat-i) «dağlı-təpəli düzən yer», «dağ silsiləsi düzəni» 115  
*Azərbayqan (az-ər-bay-qan) «uğurlu, yaxĢıistər GünəĢ, varlı ata» 116 

                                                 
111

 Ə. Dəmirçizadə adın ilk hissəsini N.Y. Marr kimi A-tar Ģəklində bölsə də, onun *An-

tar praformasını verib, mənasını «atəĢ allahı» kimi izah edir (Дямирчизадя 1968, 18-19). 
112

 M. Azərli, T. Musəvi və Z. Yampolskinin birgə yazdıqları «Azərbaycan adı haqqında» 

məqalədə atar və pat (büt) sözləri qoĢa teonim (atar-büt) sayılmıĢ, -qan sonluğu isə 

türk dillərində iĢlənən Ģəkilçi kimi verilmiĢdir (Азерлу, Мусеви, Ямпольский, 83). 
113

 M. Baharlı müxtəlif dillərdəki atar, azər, adar, atr, atro, atra hissəsini «od», badaqan, 

badqan, abadqan, bayqan, patakan hissəsini isə «parıltı, Ģəfəq» anlamında vermiĢ, bu adı 

*Azrbağqan (azr-bağ-qan) «od allahının məbədi» kimi də izah etmiĢdir (Baharlı, 3-4). 
114

 Fəzlullah RəĢidəddin yazır ki, Güney Azərbaycanda Oğuz xanın göstəriĢi ilə ordu tor-

paq yığıb kurqan düzəldir, türkcə ucaya «azər» və böyüklərin yerinə «bayqan» deyildiyi 

üçün bu yer Azərbayqan adlanır (Ряшидяддин, 22). 
115

 Y.Yusifov m.ö.VIII-VII əsrlərdə asur qaynaqlarında adı Andirpatianu və Andarpatian 

Ģəklində çəkilən Qızıl-üzən çayının güney-batı axarlarındakı bölgəni nəzərdə tutub, onu 

*a(n)dir-pati Ģəklində bərpa edir (AT, 1944, 134). Bu yozum fonetik baxımdan mümkün-

dür, lakin semantik baxımdan adirpat ilə atarpat «od saxlayan» arasında fərq yoxdur, 

ona görə də, burada türkcə «dağlıq yer» anlamlı adır sözü axtarmaq düzgün deyil. 
116

 M. Seyidov bu ölkəadını az, azər, bay və qan hissələrinə ayırmıĢ və uyğun hissələri 

az «uğurlu», azər «yaxĢıistər GünəĢ» və bayqan/becan «varlı ata» Ģəklində izah etmiĢdir 

(Сейидов, 1989, 16-19). Burada azər sözünün yozumu həqiqətə yaxınlaĢsa da, 
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*Azəribayqan (az əri-bayqan?) «azəri yurdu» 117 

*Azərbiqan (az-ər-bi-qan) «azər boylarının ölkəsi» 118
 

Göründüyü kimi, xoronimə çeĢidli praforma və müxtəlif anlamlar 

verilmiĢdir. Bunların sırasına Ģəxs adları ilə verilən yozumları da əlavə 

etsək, bir daha aydın olar ki, adın etimologiyası çox dolaĢıq salınmıĢdır. 

Ona görə də, Azərbaycan adının etimologiyasını sözün sonundan baĢla-

maq daha münasibdir, çünki həm türk (Azərbiqan), həm də fars deyimi 

(Atarpatkan) -qan//-kan sonluğu ilə iĢlənmiĢdir. Türk dillərində yorğan, 

alıĢqan, örkən, yelkən sözlərində olduğu kimi, -qan (-ğan,-kən,-gən) 

Ģəkilçisi kurqan, yarğan tipli coğrafi terminlərin yaranmasında da iĢtirak 

edir. Bu Ģəkilçi saqa türklərindən qopub irandilli boylarla qarıĢan partların 

dilində (pəhləvi) Hindūkān (Hindistan), Ģahīqān (saray) kimi sözlərdə 

məkan bildirən çalarını saxlasa da, -īqān//-īkān forması ilə toplu isimlər və 

-(a)qān/-(a)kān forması ilə isimlərə qoĢulub mənsubiyət çaları da yarat-

mıĢdır. Məsələn, bu Ģəkilçi M. KaĢğarinin «olar iki tavar satıĢqan alıĢ-

qanlar ol» (onların ikisi davar alverçisidir) cümləsində verdiyi «alverçi» 

(alıĢqan-satıĢqan) sözündə olduğu kimi, part dilində də bazar sözünə 

qoĢulub «alverçi» (vāzārqān) anlamı yarada bilir.119 

Ərəb istilasından sonra bəzi toponimlərin tərkibindəki bu Ģəkilçidə -

qan > -can dəyiĢməsi baĢ vermiĢdir. Belə ki, Fərqanədə keçmiĢ Andiqan// 

Andukan bölgəadı sonralar Andican//Əndican Ģəklini aldığı kimi, Qurqan > 

Curcan, Balasağan >Balasacan tipli onlarla yeradı eyni dəyiĢikliyə uğra-

mıĢdır. Ərzincan, Dilican, Zəncan, Əndican kimi sonu -can Ģəkilçili topo-

nimlər Anadolu, Güney Qafqaz, Ġran və Orta Asiya bölgələrində geniĢ 

yayılmıĢdır.120 Bu baxımdan, Azərbaycan adındakı -can sonluğunun aydın 

etimologiyası var, onun qədim türk dilində coğrafi termin və etnotoponim 

                                                                                                                        
sondakı bayqan (becan) hissəsinin yozumu praformaya söykənmədiyi üçün inandırıcı 

deyil, ona görə də xoronimin semantikası əlaqəsiz söz yığımı ilə verilmiĢdir. 
117

 R. Qurban «Azəri, Atropaten, Azərbaycan sözləri haqqında» adlı çox dəyərli və gerçək 

yozumlu məqaləsində boyadını «azər» deyil, «az əri» Ģəklində bərpa edir (Гурбан, 1968). 

Lakin məqalənin Atropaten və Azərbaycan adlarından bəhs edən ikinci hissəsi ilə tanıĢ 

ola bilmədim, görünür, onun çapına senzura icazə verməmiĢdir.  
118

 M. Seyidov və R. Qurbandan fərqli olaraq, bay sözünü qədim boy (bod) sözünün va-

riantı kimi etnonimlərə qoĢulan «bi» formantı ilə izah etmiĢdik (Azər xalqı, 2000, 17). 
119

 МК  I, 519;   ОИЯ, 1981, 70. 
120

 Ġbn Xordadbeh və baĢqa yazarlar Anadolu və Güney Azərbaycanda Arracan, Bazan-

can, Basuracan, Burcan, Bustacan, Mallacan, Dibancan, Kuzucan, Tercan və sair bu 

kimi adlar qeyd etmiĢlər. Hay qaynağı (V əsr) Araz yaxasında Arospican adını çəkir. 
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yaradan *-qan Ģəkilçisi olması Ģübhə doğurmur. Beləliklə, hər iki adın 

türkmənĢəli -qan Ģəkilçisini ayıranda xoronimin aĢağıdakı hissələri qalır: 

  a)  azərbi, azrəbi, azarbi, azərba, azərbay, adərbi 
  b)  atarpat, atropat, adurbad, aturpat, atrpat 

Adın bu hissəsində son heca olan -bi/-ba/-bay və -pat/-bad sözcük-

lərinin etimologiyası üzərində dayanaq. Birinci sıradakı «bi» formantından 

yuxarıda «bölgəsəl sözlər» bölməsində danıĢmıĢ, onun «boy» anlamı ilə 

etnonimlərə qoĢulduğunu göstərmiĢdik.121 Qədim mixi yazılarda qeyd edi-

lən Lulube/Lullume, Madape, Ellipi yeradlarında lulu-be, mada-be, elli-pi 

adları türk etnotoponimlərinin yaranmasında iĢtirak edən -bi Ģəkilçisini 

ortaya qoyur. Bu baxımdan, qədim çağlarda iĢlənmiĢ bod «boy» sözünün 

sonrakı ĢəkilçiləĢmiĢ -be/-bi fonetik variantı ilə düzələn azər-bi boyadı 

türk mühitində yalqız deyildir. Deməli, azər sözü boyadı olduğu üçün -bi 

Ģəkilçisi ona qoĢula bilmiĢdir.122 

Ġkinci sıranı təĢkil edən «pat» formantı isə iran dillərində qədim fars 

dilindən üzübəri «-çı» Ģəkilçisinin qarĢılığı kimi iĢlənib «qoruyan», «baĢçı» 

anlamında titul yaradan sözcükdür.123 Y.Yusifov atropat sözünün baĢ kahin 

vəzifəsini də icra edən hökmdara məxsus dini rütbə bildirdiyini və iran 

dillərində «od saxlayan» anlamı daĢıdığını yazır.124 Sasani çağında aturpat, 

sonralar daha çox adurbad Ģəklində iĢlənən atarpat sözü yunanca metate-

zaya uğramıĢ atropat (atrapat) fonetik variantı ilə yazıya alınmıĢdır.  

Oda sitayiĢ çağlarında Azərbaycan tapınaqlarında atropat titulunu 

daĢıyan onlarla Ģəxs ola bilərdi ki, bunlardan biri də Makedoniyalı Ġskən-

dərə qarĢı III Daranın qoĢununda bir hissəyə baĢçılıq edən Kiçik Mada-
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 Krımda Karabi-Yayla, Tatarbi-Çokrak etnotoponimləri kara-bi, tatar-bi boylarını əks 

etdirir (Лезина, 152, 159); Qədim və orta çağ türklərinə aid tras-pi, tata-bi, ki’pi (kir-pi), 

syan-bi, bara-bi boyadı olduğu kimi, m.ö. Azərbaycanda lulu-bi, kas-pi, suv-bi, elli-pi 

boyadları vardı.  
122

 Fonetik variantlar müxtəlif adlarda bud/but/boy/bay/ba/bi/be/me/pe/pi formaları almıĢ-

dır. Bu Ģəkilçi etnik göstərici kimi ləzgi dilinə də keçmiĢdir: awar-wi (avar-bi) «avar». 
123

 Qədim farsca vispati «ev yiyəsi», Avestada aēðra-pati «(dini) məktəb baĢçısı», orta  

fars dilində spāhpat/spāhbed «ordubaĢı», darīgbed «darğa» və sair bu kimi sözlərdə 

pati/ pat/bed sözcüyünə rast gəlmək olur (ОИЯ, 1981, 73). 
124

 AT, 1994, 137; Bu adın müxtəlif dilli qaynaqlarda çeĢidli fonetik variantları sırasında 

səsdüĢümü (trpat) və səsartımı (hatarpat) olayını əks etdirən variantlar da vardır: Trpat 

(hay), Hatarbada (elam). H. HübĢman bu adın Τροπατηνή (Plini) və haydilli qaynaqlarda 

Atrapatakan, Atrpatunik, Trpatunik Ģəklində iĢləndiyini və Sargis Trpatuni kimi Ģəxs 

adlarında göründüyünü qeyd etmiĢdir (Hübschmann, 343). 
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nın satrapı və dini baĢçısı Atropat imiĢ. Görünür, tarxan, xan, sultan  kimi 

titullar Ģəxs adına (antroponimə) keçə bildiyi kimi, atrapat titulu da Atro-

pat Ģəxs adına çevrilmiĢdir.125 Bəzi yazarların Kiçik Madaya «Atropatın 

ölkəsi» deməsi qəribə görünməməlidir, Polibi də Azərbaycanı m.ö. II əsrdə 

hökmdarın adı ilə «Artabazanın vilayəti» adlandırır. Bu baxımdan, Atro-

pat adına iran, yunan, hay dillərinin məkan və mənsubiyət Ģəkilçilərinin 

qoĢula bilməsi normal haldır: 

  Atropat-(a)kan  «Atropatın ölkəsi» (farsca) 

  Atropat-an   «Atropatlı ölkə» (farsca) 

  Atropat-ena  «Atropat ölkəsi» (yunanca) 

  Atropat-ak   «Atropatın ölkəsi» (partca) 

  Atropat-uni-k, atropat-i-çi  «atropatlı(lar)» (hayca) 

Göründüyü kimi, «Azər boylarının ölkəsi» anlamında Azərbiqan 

adının türk deyimindən fərqli olaraq, fars, yunan, hay deyimi «Atropatın 

ölkəsi» anlamında Atarpatkan adına köklənmiĢdir.126 AĢırı iranpərəstlər 

Azərbaycan adının Atropatın adından yarandığını «isbat» etmək istədik-

ləri kimi, bunun əksini söyləyənlər də olmuĢdur. Guy Le Strange yazır 

ki, farsca Azerbâzegâh adını qreklər (yunanlar) təhrif edib Atropatene 

Ģəklinə salmıĢlar.127 Bu yozumların ikisi də yanlıĢdır, çünki orta fars di-

lində olan Āturpātakān//Ādurbādaqān formasından Azərbaycan formasına 

keçid inandırıcı olmadığı kimi, daha əski Ātarpātkān forması da türkcə 

mövcud olan Azərbeqan formasına uyğunlaĢıb artıq orta fars dili çağına 

qədər ortadan qalxmıĢdı. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, türk deyimi 

Azərbaycan ilə fars deyimi Atropaten ayrı-ayrı dil zəminində yaranaraq, 

ayrı-ayrı anlam daĢıdığı kimi, onların coğrafi tutumu da fərqlənirdi. Belə 

ki, I Xosrovun vaxtında Azarbazqanın tərkibinə Ərməniyə, Ġberiya, Aran, 

Balasakan, Sisakan, Muğan, Deyləm və sair əyalətlərlə bərabər Atarpat-

kan da daxil idi. Hələ I ArdaĢir çağında bütöv bu əyalətlərin hökmdarı 

                                                 
125

 Ola bilsin ki, Atropatın özəl adı Arsaq imiĢ, çünki Madaya öncə fars Oksidarı caniĢin 

təyin edən Ġskəndər sonra onu Arsaqla əvəz edir və bu çağda (m.ö. 328-də) həmin vəzi-

fədə Atropatın adı çəkilir. Bir neçə əsr sonra Strabon hakimiyətdə hələ də Atropatın və-

rəsələri olduğunu qeyd edir, bu çağlarda isə Arsaq sülaləsi hakimiyətdə idi.  
126

 Strabondan üzübəri Azərbaycan xoroniminin etimologiyasından danıĢan yazarlar bu 

adın «Atropata məxsus olan (torpaq)» anlamı daĢıdığını söyləyərkən, əslində Azərbay-

can adının deyil, Atropatkan adının etimoloji yozumunu vermiĢlər (AT, 1999, 269-270).  
127

 Strange, XI bölmə, 159. 
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Azarbazqan-Ģah adlanırdı.128 Göründüyü kimi, Atropatenanı da içinə alan 

Azərbaycan daha geniĢ siyasi-inzibati və etnik-coğrafi anlam daĢımıĢdır.129 

Öncə titul kimi yaranan atropat sözünün sonralar antroponim kimi 

iĢlənməsi təbiidir. Lakin məsələ burasındadır ki, bu söz də türkmənĢəli 

od sözündən yaranıb, çünki  hind-iran və slavyan dillərində «od» anlamlı 

iki söz vardır; bunlardan biri hindavropamənĢəli *oqnis//*eqnis, o biri isə 

türkmənĢəli *ot sözü ilə yaranmıĢ atar//adur sözüdür.130 Bu söz pəhləvi 

dilində ataxĢ «od» formasını alıb, bumeranq söz kimi atəĢ Ģəklində azər 

dilinə qayıtmıĢdır.131  

Yuxarıda «azər boyu» anlamı daĢıyan azərbi sözünün tərkibində 

«azər» etnonimi və ĢəkilçiləĢmiĢ «bi» sözcüyü olduğunu demiĢdik. Ġndisə 

azər etnoniminin etimologiyasını açmaq üçün hansı anlamda iĢləndiyini, 

tərkibində hansı sözlər olduğunu, hansı fonetik variantlar üzrə dəyiĢdiyini 

m.ö.VIII - m.s.VIII əsrlər arası qədim qaynaqlarda gözdən keçirək: 

Azari Ģəhəri - m.ö.VIII əsr, Urmu gölü ilə Kərkük arasında (Asur qaynağı) 
132

  

                                                 
128

 АСЕ,  I. 1970, 110;  Ибн Хордадбех, 61, 106. 
129

 Azər Beqdelinin (XVIII) Tehranda nəĢr olunan «AteĢkede-yi Azər» əsərində Ərməni 

də içinə alan Azərbaycanın əski və sonrakı hüdudları daha geniĢ verilmiĢdir (ИГА, 120).  
130

 Birinci «od» anlamlı söz əksər hindavropa dillərində iĢlənmiĢdir: het aqnis, latın iqnis, 

qədim hind aqníĢ, əski slavyan oqni, latıĢ uqnus (Фасмер, III, 1971, 118);  

      Ġkinci isə otaq, ocaq (otcaq), odun sözlərinin kökündə duran və monqol dilində «od 

Ģahzadəsi, odu saxlayan sonbeĢik, kiçik oğul» anlamında iĢlənən *odçiqin (od tiqin) və 

odqan (od xan) deyimlərində görünən türkmənĢəli od (ot) sözüdür (ЭСТЯ, I, 483-484). 

     Göründüyü kimi, özbək dialektində «ocaq qalamaq» anlamında adır Ģəklində qalan 

və fars-pəhləvi yazılarında ādur «od», Ādurān Ģāh «od Ģahı» («Karnamaq», XI, 20-21), 

ātar «od» («Avesta»), qədim hind dilində ảtharvā «od kahini», «atəĢpərəst maq», slav-

yan dillərində vatra «od» sözlərinin kökündə duran ot/od sözü yalnız türk boyları ilə sıx 

təmasda olmuĢ hindiran və monqol dillərində iĢlənir.Ola bilsin ki, sumercə GünəĢ tan-

rısı 
d
Utu da türklərlə təmasın nəticəsidir.A.R.Zifeldt-Simumyaqinin atar sözünü «od» yox, 

«kiĢi(lər) xalqı» anlamında etnonim (at-er) sayması maraqlı fikir olsa da, onun atarpat 

tərkibində etimoloji yozumu gerçəkliyi əks etdirmir (Зифельдт-Симумяги 1928, 125).  
131

 Azərbaycan adının sinonimi kimi, Azərabadqan, AzərqoĢesp, Azər yurdu ifadələrini 

Firdovsi «ġahnamə» əsərində bu misralarda iĢlətmiĢdir: «Царь мчится с дружиной в 

Азерабадган», «Мол, к Азергошеспу царь двинулся в путь», «Лишь только Бехрам 

в край Азера ушел» (Фирдоуси. «Шахнаме», V. 13068, 13071, 13073). Firdovsi  Adur 

ayını da Azer Ģəklində verir (V.10147).
 
Görünür, fars dilində ateĢ ilə yanaĢı iĢlənən ata // 

adur sözü sonralar azər ilə əvəzlənmiĢdir. 
132

 SAA, vol. V. 166,  r. 1-9: 
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Azar bölgəsi - I əsr, Ġrəvan çuxurunda (Strabon, XI. 14. 3) 

Azarı məbədi - I əsr, Madanın güneyində (Strabon, XVI, 1. 18) 

Azara Ģəhəri - II əsr, Azaq dənizi yaxasında (Ptolemey, V. 8. 2) 

Azaraba (Azəroba) yaĢayıĢ yeri - II əsr, Azaq-Kuban arasında (Ptolemey, V. 8. 26) 

«az budun yağı kıltı» iVKiGYNDuBZ (Kültigin I. Q2)  

«az kırkız budunığ»  GNDBzKRiKz (Kültigin I. D20) 

«yerçi tiledim; çölqi az əri bultım» mTLuBirziglöÇmdltiÇry (Tonyukuk, D23) 

Örnəklərdən göründüyü kimi, az-ər (rz), az-budun (NDuBZ) adı göy-

türk (VI-VIII əsrlər) yazılarına qədər asur və yunan-latın qaynaqlarında 

yer almıĢdı. Asur çarı II Sarqona göndərilən raportda Kərkükdən Urmu 

gölü yaxasına uzanan «ġah yolu»nun təmirindən söhbət gedir və bu yolun 

Azər Ģəhərindən keçdiyi bəlli olur ki, bu da öncə Türk (Turuk) bəyliyi olan 

bölgəyə düĢür.133 Kaspi dənizinə axan Araz çayının Atropatenə qədər Ar-

taksat yaxınlığında (Ġrəvan çuxurunda) Azar bölgəsinin yanından keçdiyini 

yazan Strabon həm də Madanın güneyində Azar məbədi olduğunu qeyd et-

miĢdir.134 Klavdi Ptolemey Kubanla Azaq dənizi arasında Azər və Azər-

oba yaĢayıĢ məskənlərindən bəhs etmiĢdir.135  

Göytürk yazılarında az boyu (az budun), az əri deyimləri aydın gös-

tərir ki, adı çəkilən yeradlarında azər «az» və «ər» sözlərindən yaranmıĢ bir 

etnonimdir. Deməli, Azərbe/Azərbi adının əsasını azər boyadı təĢkil edir, 

onun da kökündə az boyadı durur. Türk dillərində eyni funksiya daĢıyan 

Ģəkilçilərin ardıcıl iĢlənmə olayı vardır. Belə ki, əvvəl qoĢulan Ģəkilçi bir 

müddətdən sonra qoĢulduğu köklə bütöv söz kimi qavranılır və yeni 

mühitdə sözün leksik mənası yeni Ģəkilçi ilə təzələnir:  

az (boyu) + ər  =  azər (boyu)  + bi  =  azərbi (boyu) … 

                                                                                                                        
r. 1  TA* ŠÁ-bi URU.  ša-re-

[
e

] 
      

    2  a-di URU. BAD-a-ta-na-t[e]       

 3  ana-ku  ú-pa-sa-ak     

4  TA* URU. BÁD-a-ta-na-t[e] 

5   a-di URU. BÁD-ta-li-ti 

6  URU. arrap
!
-ha-a-a  ú-pa-su-ku 

7  TA* URU. BÁD-ta-li-ti 

8  a-di  ŠÁ-bi URU. a-za-ri 

9  [a-na-ku-m]a
!
  ú-pa-sa-ak… 

  «I remove […] from Sare to Dur-Atanate, the 

Arraphaeans remove […] from Dur-Atanate to 

Dur-Taliti, [I] remove  [the…] again Dur-Tali-

ti to Azari…»  

   (Mən yenidən Sare Ģəhərindən Dur-Atanate 

Ģəhərinə çıxıram. Araphalılar Dur-Atanatedən 

Dur-Taliti Ģəhərinə hərəkət edirlər. (Mən) yeni-

dən Dur-Talitidən Azari Ģəhərinə yönəlirəm…) 

 
133

 Azər xalqı («Turuk boyları» bölməsi), 34-38. 
134

 Strabonun bəzi tərcüməçiləri Azar bölgəadını yanlıĢ olaraq, Erməni Ģəhəri kimi verir.  
135

 АИОСК, 147-149. 
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Beləliklə, azərbi (azər-bi) adının son morfoloji tərkibi kaspi (kas-bi) 

adından fərqlənmədiyi kimi, Azərbican (az-ər-bi-can) sözünün tərkibi də 

qədim qaynaqlarda adı keçən Arospican kimi bölgə adlarının analoji tərki-

bindən fərqlənmir: 

Arospican = aras-bi-can  (< *araz-bi-gan) 

Azərbican = azər-bi-can  (< *azar-bi-gan) 

Göründüyü kimi, Atropaten adından fərqli olaraq, Azərbaycan adı 

etnotoponim kimi yaranmıĢdır. Lakin buradakı azər sözü ilk yarandığı 

çağlarda təkcə etnonim yox, həm də teonim anlamı daĢımıĢdır ki, bu da 

az və azər adlarının mənalarını qədim qaynaqlarda gözdən keçirəndə 

aydınlaĢır. Bəlli olur ki, As, Asar, Asaq iyə adlarının kökündə az/as sözü 

durur.136 Qədim qaynaqlarda qeyd olunmuĢ Az adının Ġslamdan sonrakı 

çağlardan günümüzə qədər də az~qaz variantları üzrə Azərbaycanda, 

həm də Azərbaycan sınırından kənarda türkmənĢəli yer-yurd, dağ-təpə, 

dəniz-çay, boy-Ģəxs adlarının tərkibində iĢləndiyini görmək olur.137  

                                                 
136

 Tuva türklərinin mifologiyasında «Azarlar yurdu» deyimi tanrıların, daha doğrusu, 

iyələrin bulunduğu yeri bildirir. Kurbustuda olan bu tanrı məskənində ayı iyəsi Hayır-

kan «Burkan» da vardır (MonquĢ B. Kenin-Lapsan, 465). 

      Yunan miflərində tanrıların yaĢadığı yer Olimp adlandığı kimi, türk boylarının ayağı 

dəyən yerlərdə Baqa-yeri (Baqastan, Qarabağ), Azar/Asar-yurdu, Tanrı-dağı adları tanrı 

məskəni anlamında iĢlənmiĢdir.Əgər Azərbaycandan doğuya gedən prototürk boyların-

dan Azar (Altay), Asar (Tibet) adlarının «tanrı yurdu» anlamı yadigar qalmıĢsa, batıya ge-

dib german boylarına qarıĢan prototürk boyu da Skandinaviyada Asar adının «tanrı yurdu» 

anlamında iĢlənməsinə səbəb olmuĢdur. Bibliyada Asur Nuhun nəvəsi kimi verilir və 

Ġkiçayarasında doğulduğu qeyd olunur (Tekvin, 10. 22). Skandinaviya qaynağı Nuhun bu 

nəvəsini Part (Parfiya) ölkəsində yerləĢdirir (ДГС, 137). Asar tanrı tapınağı yerləĢən Ģəhə-

rin (Barsil?) sonralar Asur//AĢĢur, bura yerləĢən samilərin asur adlanması da bəllidir. 

      Qədim Azərbaycanda Asar teonimi ilə bağlı akad-asur qaynaqlarında iĢlənən 
d
Assar, 

d
AĢĢur və pers qaynaqlarında Ahura teonimləri, Azər ilə Xızır adlarının əlaqəsi və As teo-

nimi haqqında IV Bitikdə mifologiya bölməsində geniĢ məlumat veriləcəkdir. 
137
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Bu etnonimin kökündə duran *az sözü çox qədim çağlardan iyə və 

boyadı olduğundan müxtəlif dialekt deyimləri ilə geniĢ areala yayılmıĢdır. 

Onun fonetik variantları ilkin praformanı larinqal saitlə bərpa etməyə im-

kan yaradır. Sözün baĢında larinqal [’a] saiti boğaz tutulması ilə tələffüz 

olunduğu üçün dialektlər üzrə samitli [qa] və saf [a] deyimi ortaya çıxmıĢ, 

sözün son samiti isə türk dillərində geniĢ yayılmıĢ s~z səs paralelliyi ilə 

iĢlənmiĢdir.  

Dialektlərdə bu sözün fonetik variantlarına etnonim (topluluq) bildi-

rən bəzi Ģəkilçilərin qoĢulmasını əks etdirən nümunələrə baxaq: 

 

 

 

*‟az~‟as   

    -aq   -ər   -lar           -bi 

>  as   

>  az      

> qas~kas              

> qaz~xaz   

asaq  

azaq        

qasaq 

qazaq  

asər 

azər    

kasar 

xazər  

aslar       asbi-ca 

azlar       azərbi 

kaslar     kasbi 

   -           kazbi         

Boğaz tutulması ilə deyilən aynlı (ع) və həmzəli (ء) ərəb sözləri 

türk dillərində a~qa Ģəklində (Abdulla~Qabdulla) fərqləndiyi kimi, «‟az» 

adının da qədim çağlarda ayrı-ayrı dialektlərdə az~qaz (as~ kas) variant-

                                                                                                                        
Azaq - قزآ (MK, I. 66) «oğuz bəyi»  

Azaq - Azov dənizinin türkcə adı 

Azıq - azoq uruğu bölgəsində mağara  

Ażıq - غذآ(MK, I. 63), KaĢğarda kənd  

Azık - qırğız boyu (Kuzeev 1974, 229) 

Azbulaxi «az bulağı» (Gürcüstan)  

Az/Aza ölkəsi (TU,32) «Ġrəvan çuxuru»  

Aza kəndi (Naxçıvan)  

Azman «böyük gövdəli adam» 

Az-kiĢi - doğu və batı türklərdə boyadı 

AżgiĢ - شغذآ (MK, I, 96) yeradı 

Azlar təpə (OU,198-200), Özbək eli  

Azlar-arik «azlar arxı»,  «----» «----» 

Azar-tepe «azər təpəsi», «----» «----»             

Azar-türkman oymağı (Anadolu) 

Azeru-çay (Gürcüstan)  

Azeru-kənd (Astara) 

Azəri «Bəzz Ģəhərinin əhalisi» (Yəqubi)  

Azər-məsçid aĢırımı  (Zəngəzur) 

Asar yeradı (Kuzeev 1974, 229), Qırğız eli  

Qazax - bəlli boy və bölgə adları  

Kazaq - boy və bölgə adları 

Kasax - Ġrəvan bölgəsində qədim  çayadı 

Kaspi -  qədim boyadı (Güney Qafqaz) 

Kaspi - bölgə, Ģəhər və kənd adları  

Kasbi (Nafasov 1988, 92) özbək qıĢlağı 

Kaspan (Lezina, 148), Krımda yeradı 

Kas-abad (Qarabağ) XVIII əsrdə kənd  

Qas dağ  (Balakən) 

Qazlıq dağı (KDQ) 

Xazarlu/Xəzərli kəndləri (Xoy, Xaçmaz) 

Xozar - رازوخ (MK, I. 411) türk yurdu  

Xazor bağ  toponimi (Özbək eli)  

Xazora kıĢlağı  (Səmərqənd)  

Xəzər yurdu (Naxçıvan)  

Xəzərli dərə (Gürcüstan) 

Bas Xəzər kəndi (Kutaisi quberniyası)  

Xazar sirma (ÇuvaĢ eli), irmaq  

Xazari (Lezina, 154), Krımda yeradı 

Xasav-yurd (Qafqaz). Və sair. 
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ları ilə iĢlənməsi xarakterik olaydır.138 Türkmən folklorunda Azərbaycan 

adı Xəzərbecan və Xəzirbeycan kimi verilir.139 Qazax alimləri qazax adının 

kökündə as boyadının durduğunu qeyd etmiĢ, Hazar toponimini tədqiq 

edən özbək alimləri də xazar/azər paralelliyini mümkün saymıĢlar.140
 

Ola bilsin ki, Asiya/Aziya qitəsinin adı bu etnonimlə bağlıdır, çünki 

qədim Az (Azzi) ölkəsini het qaynaqları Doğu Anadoluda, Strabonun 

Azər bölgəsi kimi qeyd etdidiyi Aza ölkəsini urartu qaynaqları Ağrı va-

disində (Ġrəvan çuxuru) verir. Skandinav tarixi-coğrafi qaynağına görə isə 

Asia ölkəsi (Asia-land) Ərmən ilə Kappadokia qonĢuluğunda yerləĢir:141  

Qıpçaq-Çölü özbəkləri, Quzar yaxınlığında və Səmərqənd-KarĢi 

arasında yerləĢən özbək-saray boyları içində caman-as, az-saray kimi 

çoxsaylı tirələrin as boylarından qalma olduğunu yazan B. X. KarmıĢeva 

XVI əsr «ġaybani-namə» kitabında as soyadının durman, nayman, quĢçu 

boyları ilə qoĢa iĢləndiyini göstərir, saray və kataqan adlı Buxara özbək-

lərinin as boylarına qovuĢmasını əks etdirən Ģəxs adlarına farsca «Dastur 

al-mulk» (XVII) əsərindən nümunələr verir: 142
 

Qaib Nazar-bəy atalık (saray) as 

Xürrəm-bəy Hacı pərvanəçi as 

Mahmud-bəy katağan as 

Məhəmməd Hakim-bəy mirzə as       

Teleutların tört as, altayların baylak as tirəsi, qırğızların kuzuquna-

azık (asık), börö-azık boyları, baĢqord-katayların tərkibində as, assı böl-

məsi və karaçay-balkarların as adlanmasından bəhs edən R. Q. Kuzeyevə 

görə, az/as köklü etnonimlər Uraldan Altaya qədər yayılmıĢ, Qafqaz və 

                                                 
138

 Ъялилов, 1975; 1986; 1988, 122-124; Azər xalqı, 2000, 10-14, 169-172;  
139

 Azər xalqı, 2000, 33. 
140

 Кайдаров-Койчубаев, 1971, 47;  Дониѐров-Йỳлдошев, 1989, 31-32. 
141

 «Hia Armenia er Capadocia, þar nest Asia land»  (ДГС, 1986, 61). 
142

 ОСА, 1978, 20; Buradakı ad-titul-soyadı düzümü bu Ģəxslərin as boyundan olduğunu 

aydın göstərir. Kökündə az/as etnonimi olan Az, Aza, Azay, Azaq, Azər, Xəzər adlarının 

qədim çağlardan antroponim kimi iĢləndiyini də görmək olur: Aza (Manada), As-paruk, 

As-tarkan, Azər, Xasar (Cingiz xanın qardaĢı), Azər ibn Nəbih ibn Məhacir (X əsr, ġəki 

xanı). Aydınoğlu bəyi I Umur öz qızlarına Azər-mələk, Gürcü-xatun adları qoymuĢdu.  
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Krımda əks olunmuĢdur.143 A.Vamberi özbəklərin 32 əsas boyu sırasında 

as boyunu da qeyd etmiĢdir.144
  

M. Z. Zəkiyev, L. S. Tolstova, Ġ. M. Miziyev,  C. Cəfərov və baĢqaları 

bulqar (tatar), baĢqord, özbək, qazax, qırğız, altay, qaraçay-balkar, türkmən 

və azər xalqlarının soykökündə az~as boylarının iĢtirak etdiyini göstərən 

qaynaqlardan yüzlərlə örnək vermiĢlər.145 Orta Yenisey yaxasında Askiz 

(as-kiĢi) və baĢqa arxeoloji abidələri tədqiq edən E. B. Vadetskaya abidə-

lərin bulunduğu əski yeradının dəyiĢdirildiyini qeyd etmiĢdir: Toqıs-As 

ulusu (Yefremkino), As-oçak ulusu (Beltır).146 Ümumiyətlə, As, Asər və 

Azər / Xəzər adlı qədim toponimlərin yeni adlarla dəyiĢdirilməsi faktları 

çoxdur. Son əsrlərdə təkcə Anadoluda onlarla Xəzər adı yeni adlarla əvəz 

olunmuĢdur.147 Aral gölünün doğusunda III-IV əsrlərdə dağıdılmĢ Cedi-

Asar, Unqırlı-Asar, Altın-Asar, Baybolat-Asar Ģəhərləri olmuĢdur.148 Azər-

baycanda az/as boyadı ilə yaranan etnotoponimlər hay-erməni dilindəki 

tarixi qaynaqlarda da geniĢ yer tutur.149 

Göründüyü kimi, tört-as, ceti-as (yeddi-as), toqıs-as, caman-as, kızıl-

as, kataqan-as, baylak-as, kenqer-as, as-saray, as-alan, as-quĢçu və sair boy, 

boybirliyi içində yayılmıĢ asların qədim türk soylarından olması heç bir 

Ģübhə doğurmur. BaĢqord, bulqar (tatar), qaraçay-balkar, altay, qazax, 

qırğız, özbək, türkmən və azər xalqlarının soykökündə iĢtirak edən as 

boyunun birbaĢa kas-bi (kaspi), az-aq (qazax), az-kiĢi, az-ər (azər/xəzər) 

                                                 
143

 As, Ass, AĢa, OĢ, Asa, Ası, Assa, Talas (tala-as), Asar, Asnas, Yası, Assı, Asılı, Assı-

Corakçi, Temes-Ass, Biyuk-Ass (Кузеев, 1974, 228-230). 
144

 Вамбери, 1874,  302. 
145

 Толстова, 1971;  Мизиев, 1986; 1990; Закиев 1995; Azər xalqı, 2000; Зякиев, 

1998;  Ъялилов, 1988 а; 1988 b; Ъяфяров, 1999.  

     Azərbaycanda qədim as boyunun doğu və quzey ölkələrə, özəlliklə quzey-batı yöndə 

miqrasiyası, orada german boylarına qarıĢıb əriməsi, Norveç konunqlarının as soyundan 

törəyən kralları və bu soyun Asar//Azar (Azərbaycan) ölkəsindən getmə tarixi haqqında 

məĢhur səyyah-alim Tur Heyerdalın fikirlərini sonrakı bölmədə verəcəyik. 
146 Вадецкая 1986, 176.  
147

 Azər xalqı, 2000, 31. 
148

  ЭИАСА, 95-96. 
149

 Az, Aziar (azər), Azax, Azaklar, Azmana, Aza, Azalı//Azalu, Azanlı, AĢağı Aza, Verin 

(yuxarı) Aza, Azərəhmədli, Azbuğa/Asbuğa, Az-kala, Az-pinar (az bulağı), Asilar, Aslı, 

Askara, Asman, Asnı, Aspakan, Aspek, Azai-Ģen (az yurdu), Asiatspor (as çuxuru), Asi-

atsor (as dərəsi), AĢtarak və sairə (Хоренатси, 1858, 335-339;  ETL, 1986). 



 120 

etnonimlərinin kökündə durması və bu etnonimlərin çox geniĢ areala ya-

yılması bir daha göstərir ki, as/az boyadı prototürk çağında yaranmıĢdır.  

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, Atropaten adını Strabon yal-

nız bir yerdə Atropat (΄Αηροπαηηζ) adı ilə əlaqəli sayır, Atarpatkan adı 

da «od-ər» (atar) modelində düzəlib «atəĢ qoruyan» (atar-pat) anlamlı titul 

əsasında pəhləvi-fars dillərində yaranıb fars-hay qaynaqlarında görünür. 

Azərbaycan adı isə «azər boyu» (az//xəz-ər) və «azər boyları» (azər-bi) et-

nonimi əsasında yaranmıĢ və müxtəlif dilli qaynaqlarda əks olunmuĢdur: 

atar (od-ər) + pat + kan  = Atarpatkan  > Atrapatkan 

azər (az-ər) + bi + qan = Azərbiqan > Azərbaycan 

Beləliklə, qarĢımızda iki müxtəlif mənĢəli xoronim vardır. Ġrandilli 

mühitdə yaranıb, yalnız Urmu hövzəsini əhatə edən «Atropatın yurdu» 

anlamlı Atrapatkan adından fərqli olaraq, Azərbaycan adı türk mənĢəli 

etnotoponimdir və «Azər boylarının yurdu» anlamı ilə daha geniĢ etnik 

coğrafiya bildirir. Siyasi-coğrafi anlamda isə ayrı-ayrı çağlarda Azərbay-

can adının müxtəlif sınırları olmuĢdur.150  S. Nəsirovun məlumatına görə, 

ərəblər Azərbaycan xalçasına azərbiyyə (azərbi) deyirdilər, müfəssir Ġbn 

AĢur bu deyimin Quranda (ĞaĢiyə surəsi, 16-cı ayə) keçdiyini də yazmıĢdır. 

Azər dilində su ilə bağlı iĢlənən türkmənĢəli söz 

və formantların əksəri prototürk dövründən qalma 

olduğundan onların çoxu ayrı-ayrı türk boylarının 

dilində saxlanmıĢdır. Axarsu adlarının öyrənilməsi 

etnik tarix üçün gərəklidir, çünki bəzi etnonimlər 

sularla bağlı yarandığı kimi, bəzi axarsu adları da 

etnonimdən törəyir. Bu qarĢılıqlı əlaqəni demoqrafik baxımdan izlədikcə 

türk etnosunun ilkin yurdunu və sonrakı miqrasiya yönlərini müəyyən et-

mək olur. Bu köçlərin haradan baĢlanıb, hansı yöndə getməsi isə eyni çay 

adlarının tarixi-müqayisəli təhlili ilə ortaya çıxır. Məsələn, əgər əlimizdə 

son üç minil ərzində dalğa-dalğa Qaradənizin quzeyinə köç edən türk 

boyları haqqında məlumat olmasaydı, təkcə həmin bölgədə onlarla axarsu 

adının türkcə olması faktı kifayət edərdi ki, həmin köçlərin gerçəkliyini 

təsdiq edək. Mərkəzi Avropada 5200 axarsu adını təhlil edən tanınmıĢ rus 

                                                 
150

 «Hudûd əl-âləm» əsərində Xəzərin batısı azər boylarının yurdu sayılır: «Xəzərin do-

ğusu Quz və Xarəzmə açılan bir çöldür. Quzeyi Quza və xəzərlərin bir qisminə açılır. 

Batısı xəzərlərin və azərbaycanlıların qəsəbələrinə bitiĢir. Güneyində isə Gilan, Deylə-

man, Təbəristan və Gürqana bitiĢməkdədir» (ĠCGT, 1985, 57). 

 
 

Hidronimlər 
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alimi O. N. Trubaçyev Azaq-Qaradəniz quzeyində Yujnaya Buqa, Dnepr 

və Dnestr çaylarına qovuĢan 300-dən artıq axarsu adının etimologiyasını 

vermiĢ, 65 hidronimin türkcə olduğunu müəyyən etmiĢdir.151  Müəllifin 

naməlum mənĢəli saydığı və ya iran-slavyan mənĢəli hesab etdiyi bir ne-

çə türkmənĢəli çayadını və Herodotun qeyd etdiyi Boristhen (Dnepr), 

Aksiy (Trakiyada) hidronimlərini də nəzərə alsaq, son üç minil ərzində 

Avropada nəqədər türk axarsu adının yarandığını görə bilərik. 152 

Hidronimin etnonimə, etnonimin də hidronimə çevrilə bilməsi türk 

dillərində geniĢ yayılmıĢ olaydır. E. Nuriyev Böyük Qafqaz dağlarının 

güney ətəklərində olan Bazar, Bilecik, Arqan (Arqın), Qullar, Qıpçaq, 

Cəlair, Cünnüt (Züküt), Künqot, Lekit, Lahıc, Muğanlı, Padar, Sabunçu, 

Tanqut kimi etnohidronimlərin yaxında yerləĢən kənd adları və etnooy-

konimlərdən yarandığını yazır.153  Kiçik bir bölgədə ortaya çıxan bu qədər 

etnohidronimin yaranma modelini türk etnosunun yayıldığı ərazilərdə 

gözdən keçirəndə onun sistem təĢkil etdiyini görmək olur. Bu baxımdan, 

Subar, Bulqar, Qarqar, Tərtər, Xəzər-Kaspi, Gedar, Pir-Saqat, Saqa, Zəngi 

kimi qədim etnohidronimləri areal üzrə öyrənmək lazım gəlir. 

 Çay adlarından danıĢarkən bir məqamı da nəzərə almaq lazımdır 

ki, bu da hər hansı bir xalqın böyük çayadını sadəcə «çay» sözünə çevir-

məsidir. Belə ki, bəzi qafqazdilli xalqlar Kür, Qanıx, qaraçay-balkarlar 

                                                 
151

 Трубачев, 1968, 248-268. 

     Həmin türk mənĢəli hidronimlərin siyahısını burda verməyi lazım bildim, çünki bu 

yazarın «Названия рек правобережной Украины» kitabı geniĢ oxucu kütləsinə bəlli 

deyil və buradakı türkcə çayadları gələcək tədqiqatçılara lazım ola bilər: Acamka, Ançak-

rak// Yançukrak, Atalıkova, Axtırka, Babuzya (*Baba-özən), Bazavluk//Buzuluk//Bazan-

luk, Bakçaliya, BakĢa, BakĢala/BakĢaleya, BekĢa //BeĢka, Bık (*Büyük), Burçak, Buyuk-

anskiy, Qayçul, Hormokleya//Qromokleya, Deliqiol//Tiliqul, Dortosayskaya, Ġrkley, Ġn-

qul, Ġnqulets, Ġçenka, Koqarlık, Kaqamlık, Kairka, Karayteben, Karan /Kuran, Karatul, 

Karaçekrak/Karatuprak, KaĢlaqaç, Kiçkas, Kobak, Koqilnik, Kodıma/Kudım, Kolomak, 

Konka, Koçkaska, Kula, Kuma, Kunila/Kanela, Kuçuqum/KuĢuqum, Manjele, Orel, Sa-

qala, Saqa (Dolqaya Saqa, Staraya Saqa), Saksaqan, Sasık, Suqakleya, Taqamlık, Tay-

lik, TaĢanka, TaĢlik, Tersa, Tiliqul, Turunçuk, Tyasmin, Uzen, Tsareqol (Sarıqol), Çiçikle-

ya, Çuqmak//Çumqak, YuĢtubey, Yaqorlık, Yançul, Yar Osozı (Трубачев, 1968). 
152

  O. N.Trubaçyev BerĢad (BərĢad), Ovrat-Devka (arvad-qız), Sibur (subar), Sukel hid-

ronimlərini naməlum, Samara, Sula, Dortoba adlarını iran, Kotır (Kotur) adını isə slav-

yan mənĢəli vermiĢdir. Lakin bu adların türkcə olduğunu aĢağıda izah edəcəyik. Dörtoba 

çayı da Dört-oba kəndindən axdığı üçün Dortoba adlanır və rus salnamələri burada tok-

sobiç (doqquzoba), yetebiç (yeddioba) və tertrobiçi (törtəroba) boyunun yaĢadığını xəbər 

verir (Плетнева, 1990, 163).  
153

 Нуриев, 1990, 193. 
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Kuban, bəzi türk boyları Ġtil çayadını ayrılıqda çay anlamlı söz kimi iĢlə-

dir, yəni kur, kan/xan, itil/edil, kuban sözləri «çay» anlamlı apelyativə 

çevrilir. Azər türklərinin dilində axarsu, bataqlıq, dəniz və göllərlə bağlı 

iĢlənən bir sıra apelyativ sözlər baĢqa türk dillərində də özünü göstərir.154 

Belə etnohidronimlər digər türk bölgələrində olduğu kimi, Tatarıstanda da 

geniĢ yayılmıĢdır: Bolqar yılqası, Kıpçak yılqası, Bəcənə yılqası, Koman 

yılqası.155 Bunların çoxu prototürk və protoazər dövründə yaranmıĢdır: 

sub (su), özən (üzən), çay (say), saz, dəniz, göl, qol, bulaq, balıq, axar, 

arıq (arx), aĢar, taĢar, atar, basar, sel.  

Bəzi türk dillərində fərqli apelyativlər də vardır: oğuz boylarında çay, 

özən, bəzi qıpçaq dillərində kem, yılka (azərcə cılxa). Bəzi apelyativlərdə 

dillər üzrə irmaq (azər), yermak (tatar), sirma (çuvaĢ) və üzən-uran kimi 

fonetik variantlar ortaya çıxmıĢdır. Azər dilində qalmayan, lakin baĢqa 

türk dillərində saxlanan «su anbarı» anlamında tatar dili və dialektlərində 

biya, bua, buy və Bi-küle (Bi gölü), baĢqord və kumuk dilində bıya, buv-

qan.156 Qədimdə Urmu hövzəsində Buya çayı vardı.157 Ömrünün son on 

ilini qədim türk onomastikasının öyrənilməsinə sərf edən və bu sahədə 

çox dəyərli kitablar yazan Qiyasəddin Qeybullayev Tatarıstandan Amur 

çayına qədər onlarla Bia adlı çay və gölün adını çəkəndən sonra, doğru 

olaraq, mənĢəcə türk sözü olan Van gölü adının qədim urartu dilində Bia-

ini formasından yarandığını yazır.158
 

«Su» sözü haqqında çoxlu fikirlər söylənmiĢ, məqalə yazılmıĢdır. Bu 

yöndə yazılan məqalələri təhlil edən A.Tietze qeyd edir ki, sözün qədim 

forması sub Ģəklində olmuĢdur.159 Bu qədim prototürk forması özbək, ku-

muk, noqay dillərində və bəzi azər deyimlərində suv Ģəklində qalmıĢdır: 

suvarma (suv-ar-ma), suvaq (suv-aq), suvat (suv-at).160 Ön Asiyada su sözü 

                                                 
154

 Boğaz, ağız, burun, dirsək, qol, yaxa, baĢ, ayaq, göz kimi bədən üzvlərini bildirən 

sözlər və digər əlamət, keyfiyətlə bağlı sözlər: qanlı, sulu, quru, bulanıq, duru, qara, 

sarı, ağ, qırmızı, soyuq, isti, ayırıc (ayrık, adır), qotur, duzlu, südlü, Ģor, acı, turĢ, sızqa, 

gur, bataq və s. 
155

 Гарипова, 1991. 
156

 Eyni qaynaq,  30,  32,  50,  63,  74.  
157

 АВИИУ, 49 (6).  
158

 ЕАМТИЛ, 71-72. 
159

 Tietze, 1971, 29. 
160

 Ъялилов, 1988, 148. 
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sumer, urartu dillərinə, doğuya gedən türklərdən isə çin, koreya və yapon 

dillərinə keçmiĢdir.161  

Ömrünün son illərini azər türklərinin qədim tarixini mixi yazılarda 

tədqiq edən elamĢünas alimimiz Y. B. Yusifov m.ö. III minilin ortaların-

dan I minilin ortalarına qədərki dövrü əhatə edən qaynaqlarda Ġkiçayarası 

ilə Urmu yaxalarında yaĢamıĢ «Su xalqı» haqqında gərəkli bəlgələr əldə 

etmiĢ və etnonimin cəmlik bildirən -bi Ģəkilçisi ilə iĢlənən su-bi / sum-bi / 

suv-bi variantlarını elmi dəqiqliklə Ģərh etmiĢdir.162 A. Ġ. YaĢĢenko Kursk 

vilayətində Sula, Suca çayadlarını qədim türk dövrünə aid edir, coğrafi 

terminologiya üzrə tanınmıĢ uzman sayılan E. M. Murzayev isə yazır ki, 

«geniĢ Avropa və Asiya məkanında ikinci tərəfi su sözü ilə iĢlənən Ka-

rasu, Sarısu, Ulusu, Kızılsu, Aksu, Tuzlusu, KaĢkasu, Koysu, Adılsu kimi 

hidronimlər tükənməz saydadır».163  

Mixi yazılarda ĠD determinativi ilə verilən hidronimlər sırasında su 

sözü ilə iĢlənənlər də vardır. Boğazköy het mətnlərində SuvamaĢi, SuvaĢ-

Ģuva, Suvanta, Suvatar, Zuvaxu coğrafi adlar da diqqəti çəkir.164 Ayrılıqda 
id

Su apelyativi m.ö. IX əsrdə asur yazısında çayadı kimi qeyd olunmuĢ-

dur: «Sua çayını keçib Dəclə çayına tərəf yol aldım».165  

Görünür, zaman keçdikcə sub sözündə son samit sub > suv // sum və 

sub >sup kimi fonetik inkiĢaf qanunlarına uyğun m~v~p  samitlərinə keç-

miĢ, sonralar sup variantı ilə iĢlənən sper (suber) etnonimi də ortaya çıx-

mıĢdır. Bu variantlı apelyativ Urartu yazılarına görə qədim *Quru-sup 

(quru-çay) toponimində görünür: 
URU

Gurrusupa toponimi Urmu gölündən 

doğuda müasir Quru-göl hidronimi olan bölgədə qeydə alınmıĢdır.166    

                                                 
161

 Sumerlərin Su tanrısı Enkidu, onun məbədi-evi isə Abzu (*Eb-Su) adlanırdı, akad di-

linə də Apsu Ģəklində keçmiĢdi. Yerli türk boylarından urartu dilinə sızıb «dəniz», «göl» 

anlamında iĢlənən sue~tsue sonralar hay dilinə tsov formasında keçmiĢdir. Koreyaca su, 

çincə Ģuy, yaponca suy Ģəklində iĢlənən «su» anlamlı sözləri təsadüfi oxĢarlıq saymaq 

çətindir, güman ki, bunlar qədim alınmadır. Monqolca usun (u-sun) «su»  ayrı kökdəndir. 
162

 Юсифов, 1987. 
163

 Ященко, 101;  Мурзаев, 1984, 529. 
164

 Ertem 1973; Burada suv sözünə qoĢulan maĢı (baĢı), aĢuv (aĢıb), atar (atar), axu (axan?) 

apelyativləri görünür. Güney Azərbaycan və Altayda SubaĢı, Suubajı çayları olduğu kimi, 

digər elementlər də türk hidronimlərində geniĢ iĢlənir: SuvaĢĢuva (Suv-aĢub), Suvatar 

(Suv-atar), Zuvaxu (Suv-axan). 
165

 АВИИУ,  № 23, III, 92. 
166

 ТУ, 68. 
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Beləliklə, bu deyilənləri gözaltına alıb, tərkibində su sözü olan qə-

dim yer-yurd və çay adlarını, bir də etnonimlərdən yaranan etnohidronim-

lərin yayılma arealını gözdən keçirək:  

Subar. Yazılı qaynaqlara ilk adı düĢən türk boyu subarlardır. Sumer-

akad yazılarında adı keçən subar boyları indiki Bağdad bölgəsindən 

yuxarıda Ġkiçayarası ərazilərdə yaĢadığı üçün bütün bu quzey bölgələr 

Subartu adlanırdı. Bu boyadı m.ö. III minilin ortalarında çəkilsə də, ölkə-

nin bütöv adı və subarlardan əvvəl burada baĢqa xalq adının qeyd olunma-

ması göstərir ki, subarlar burada III minildən də qabaq yaĢamıĢlar. Subar 

adının etimologiyası da göstərir ki, onların burada məskunlaĢması VII-VI 

minillərə gedib çıxır. 

Hələ VII-VI minillərdə Dəclənin sol yaxalarındakı dağlardan enib 

axarsu yaxalarında əkinçiliklə məĢğul olan boylar ayrılıb gəldikləri «meĢə-

orman adamları» olan ağacərilərdən, «dağ adamları» olan dağlılardan 

fərqli olaraq, burada «çay adamı» kimi yeni sub-ər adı ilə tanındılar, necə 

ki, sonralar Qaraçay yaxasından çıxan boylar qaraçaylı kimi tanınmıĢdır. 

Dəclə-Fərat kimi iki böyük çayın əhatə etdiyi bu münbit ərazidə -  iki su 

arasında subar etnoniminin ortaya çıxması dövrün etnonim yaratma mən-

tiqinə tam uyğun idi. 

Bizi burada subar adının yaranmsından çox, onun yayılması, bu 

boyadının hansı istiqamətlərə aparılması maraqlandırır. Ġkiçayarasından 

baĢlanan ilk böyük köçlər IV minilin ortalarında artıq subar boylarının üç 

yerə parçalanmasına səbəb oldu: Ərəbistan çöllərindən qalxıb gələn kö-

çəri sami tayfalarının dalğası subarları Ġkiçayarasının quzey bölgələrinə 

sıxıĢdırdığından onların bir hissəsi doğuya, bir hissəsi batıya çəkildi, bir 

hissəsi də burada qaldı. Bu səbəbdən, sonrakı subar boylarını üç qrupa, 

Ģərti olaraq, batı-orta-doğu subarlar kimi ayırmaq lazım gəlir. Batı subarların 

izi zaman-zaman batı yer-yurd adlarında ortaya çıxsa da, artıq onlardan 

türk boyu kimi danıĢmaq olmur, çünki  yerli xalqların içində qarıĢıb əri-

miĢdilər.167  

                                                 
167

 Balkan və Güney Ġtaliyada batı subar bəlgələrini əks etdrən axarsu və yer adları: 

Σύβαρις, Σούβαρας qalası, Σύβερος πόλις Ίλλσρίδος,  Subera-dona (Трубачев 1968, 263); 

Ukraynada Suvar-el çayı (Гарипова, 1991, 180). 

    Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı dil və dialektlərdə suvar, sabir, sibir, (sa)sper Ģəklində 

adı keçən subar boylarının tarixi, dili və etnoqrafiyası haqqında sonrakı bölmələrdə 

(III-IX Bitik) geniĢ bəhs edilir, burada yalnız Subar etnohidronimləri nəzərdən keçirilir.  
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Orta subar boyları m.ö. I minilin baĢlarında Van gölünün batısında 

Subar bəyliyi yaratmıĢdı.168 Batmansu çayının Dəclə çayına qovuĢduğu 

bölgədə Suv toponimi hələ qalmaqdadır. Ġkiçayarasında subar boylarının 

qalıqları uzun müddət sənədlərdə xatırlanmıĢdır. Babildəki pers caniĢini 

Qubar m.ö. 529-da sərəncam verir ki, Xandidi kəndinə yaxın əkin yerlərini 

suvarmaq üçün oradakı kanal qamər və subar boyundan olan əkinçilərin 

ixtiyarına verilsin.169 Qədim Subartu ölkəsinin quzeyində Suvar Ģəhəri 

Ġbn Xordadbehə (IX əsr) və ondan əvvəlki yazarlara məlum idi.170  

Doğuya çəkilən subarların izi Urmu hövzəsi, Quzey Azərbaycan, 

Quzey Qafqaz, Qıpçaq çölü və Orta Asiya üstündən Türküstan və Sibir 

bölgələrində etnonim, toponim və hidronim Ģəklində ortaya çıxır. Bəzi 

mütəxəssislər çuvaĢ etnonimini də suvarla bağlayır. Sibirə adını verən 

subar boylarının adı müxtəlif dil və dialektlərdə suvar//sabir//sibir Ģək-

lində iĢlənmiĢ, bu boyların gedib məskunlaĢdığı yerlərdə çay və kənd 

adları bu etnonimlə tanınmıĢdır.Ukraynada Suvar-el, Sabir çayları, Oka 

çayı hövzəsində Suvar-ley (ley mordovca çaydır), Güney Özbəkistanda 

Uzun-ġibar, Kora-ġuvbar, Katta-ġuvar çayları, keçmiĢ Perm quberniya-

sında SuvarıĢ, Sivar, Çubarovka çayları, Verxne-SuvarıĢskoe kəndi qeyd 

olunmuĢdur.171 Yeri gəlmiĢkən, qeyd edim ki, subar etnonimi əsasında son-

                                                 
168

 Azər xalqı, 129-134:  

    Orta subarlar qonĢu Urartu dövləti dağılandan sonra da bir müddət tarixi sənədlərdə 

Ġkiçayarasının quzeyində qeyd olunur. Subar bəyliyi asurlar tərəfindən zəbt olandan sonra 

buranın etnik demoqrafiyası xeyli dəyiĢmiĢdi. Ġkiçayarasının quzeyində olan müasir Süve-

rek (suvar-ek) toponimi diqqəti çəkir. Fərat çayının sağ yaxalarına keçən subarların izi 

isə rus hərbi topoqrafik xəritəsində (1903) Malatya sancağınında BeĢ-təpə dağından 

quzeydə adı keçən Suvarlı toponimində qalmıĢdır. 
169

 Sənədi Ģərh edən iranĢünas alimlər buradakı subarların qədim yerli boylar olduğunu, 

lakin adlarının subar adlanmasını anaxronizm kimi qeyd edir, qamərləri isə Orta Asiya-

dan gələn sak (saqa) sayırlar (Дандамаев, Луконин, 238). Doğrudur, Əhəməni çağında 

Babildəki subarların xeyli hissəsi bura gələn samilərin içində əriyib, türklüyünü itirə 

bilərdi, lakin Urartu, Asur dövlətlərinin dağılmasında böyük rolu olan qamər adlı türk 

boyları o çağda Orta Asiyada deyil, Güney Anadolu və Azərbaycanda yaĢayırdı. 
170

 Ибн Хордадбех, 84. 
171

 Гарипова, 1991, 180; АОП, 1986, 216; Azərbaycanda Sabir-kənd (Ordubad), Suvarin 

(Ərdəbil), ġuvarı (A.Oleari Gilanda olan bu çayın adını ġiberu kimi yazmıĢdır), ġabran 

(sabir-an), Zabrat (sabır-at), Biləsuvar toponimləri vardır, II əsr müəllifi Klavdi Ptole-

mey Avropada hun, bodin, ağacəri boyları ilə yanaĢı sala və savar etnonimlərini qeyd 

edir (Ptolemey, III. 5. 10);  Ġbn Xordadbeh yazırdı ki, Dərbənddən yuxarı suvar bəylə-

rinin əraziləridir (Ġbn Xordadbex, 109); Əzəmət Rüstəmli suvar etnonimi və Gorusda izi 

qalan Suvarı etnotoponimindən geniĢ bəhs etmiĢdir (Rüstəmli, 1998, 53-57).  
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ralar sumer xalqının adı yaranmıĢdır. Bu türk adını onlara subar türkləri 

deyil, bölgəyə gələn ilk sami boyu akadlar vermiĢdi.172 

*Sub-Ana. Qədim subar boylarının yaĢadığı Ġkiçayarasının quzey 

bölgəsində Dəclə çayına qovuĢan Zebene-su // Sebene-su keçmiĢdə *Sub-

Ana formasında iĢlənmiĢdir, çünki mixi yazılarda bu çayadı II Tukulti-

Ninurti (889-884) annalı və II AĢĢurnasirapal (884-859) yazısında 
ĠD

Subnat 

kimi qeyd olunur ki, buradakı -t  elementi akad dilində bəzi çay adlarına 

qoĢulan Ģəkilçidir.173  

Asur yazılarında «Subnat çayının baĢlarından Kirruri aĢırımına», 

«iç aĢırıma // Subar // Urartu ölkəsinə qədər» və ya «Ninevədən çıxıb batıya 

Subnat çayına qədər» ifadələrinə əsaslanan mütəxəssislər onu Urartudan 

kənarda, Ġkiçayarasının quzeyində, Subar bəyliyinin batı sınırında axtar-

mıĢ və Üçgöl-su çayının davamı olan Zebene-su, rusca hərbi kartoqrafik 

xəritədə (1903) Dibene-su çayı ilə eyniləĢdirmiĢlər.174 Doğrudan da, bu 

hidronimin qədim və yeni forması eyni sözün müxtəlif zəmində fonetik 

dəyiĢməsidir: 

   Sub-ana  > Subna-t (asur dili deyimi) 

   Sub-ana  > Zeb-ene (subar boylarının deyimi) 

Görünür, sonralar ermən adlanan yerli türk arme boyları qədim Su-

bar bəyliyinin batısında Arme bölgəsindən axıb Dəcləyə qovuĢan Su-Ana 

hidronimini qutsal saymıĢ, Ana-Ġdel, Ana-Kür kimi ona «Ana-Su» demiĢ-

lər. Antik müəlliflər buna oxĢar Soana çayadını Xəzərə tökülən alban çayı 

kimi qeyd etmiĢlər.175 Katun (qadın) çayının və Herodotun yazdığı saqa 

soykökü əfsanəsindəki Boristhen (Dnepr) çayının da Ulu-Ana ilə əlaqəsi 

vardır. Bingöldə Peri-su çayı axır. Sonrakı Göy-Türk yazılarında qutsal 

Yer-Sub deyimində də Su tapınaq anlamı daĢıyır. 

Sulu. Mosul bölgəsinin quzeyində Asur çarı Sinaxxerib (705-681) 

Ninevə Ģəhərini suyla təmin etmək üçün 18 kanal çəkib Xusura çayına 

                                                 
172

 Ġkiçayarasının orta bölgələrinə gəlib, burada ilk rastlaĢdığı subar boylarının adını hə-

min boyların arxasında - Ġkiçayarasının güneyində yaĢayan əhaliyə də Ģamil edən samilər 

bu adın tələffüzünü sumer /sumer Ģəklinə salmıĢlar (Azər xalqı, 130). 
173

 ТУ, 170; Bu element türkcə çayadlarında xarakterikdir: Kavartu (Qarabağ), Caqatu 

və Taqatu (Urmu hövzəsi), Arattu (asur yazısında), Kayaktu (Baburnamə, 500) və b. 
174

 АВИИУ, № 22-25. 
175

 АИОСК, 149. 
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qoĢur. Bu kanallardan biri Sulu toponimi ilə verilən ərazidən baĢlanan 

arxdır.176 Sulu adlanan yerdən su arxının çəkilməsi təbiidir. 

BaĢqa bir Sulu adını asur qaynaqları Kuman bölgəsi ilə Mexri böl-

gəsi arasında verir. 
KUR

Salua formasında yazılan bu yeradını uzmanlar Cudi 

dağından doğuda yerləĢən müasir Sulu ilə eyniləĢdirirlər.177 Nəzərə alaq ki, 

bəzi türk dillərində sala sözünün «çayın qollara ayrıldığı yer», «çay qolu» 

anlamı vardır.178 

S. Ataniyazov türkmən boyları sırasında suv / su sözləri ilə yara-

nan suvan, suvar, suvqöz, suvcar, suvlar, suvsatan, suvçı, susak, suyuk 

etnonimlərini göstərmiĢ, K. Q. Menges qədim slavyan qaynaqlarında qeyd 

olunan Dneprin doğu qolu Sula hidronimini türkcə sulaq və ya suluq söz-

lərindən yarandığını yazmıĢdır.179 Hazırda bir neçə Sulak hidronimi vardır. 

Kara-suv. Boğazköy mətnlərində KaraĢĢuva toponimi qeyd olun-

muĢdur. Anadoluda bir neçə Kara-su hidronimi vardır ki, bunlardan biri-

nin qədimdə toponimə çevrilməsi (Karaçay kimi) mümkün haldır və bu 

baxımdan, həmin bölgə adının qədim Karasuv formasında iĢlənməsi də 

təbiidir.180 Bu toponimin m.ö. II minildə Anadoluda yaĢayan qaĢqay bo-

yuna aid edilməsi göstərir ki, həmin toponimin qaynağında türkcə olan 

Karasuv hidronimi durur.181  

Deyiləni nəzərə alsaq, onu indi Fəratın yuxarı qollarından biri olub, 

vaxtilə qaĢqay bölgəsində axan Karasu ilə eyni saya bilərik. Bu hidronimə 

Özbək elində Korasuv, Türkmən elində Karasuv-bulaq Ģəklində rast gəl-

mək olur.182 Türk boylarının yayıldığı ərazilərdə  iĢlənən bu hidronimin 

etimologiyası suyun tərkibinə, tamına görə «ağır» anlamı və qara-bulaq 

deyimindən göründüyü kimi, yerdən çıxan qara-su «yer suyu» (bulaq) 

anlamı ilə bağlıdır.183 

                                                 
176

 АВИИУ, №60. 
177

 Манандян, 1956, 8; Арутюнян, 1970, 15. 
178

 Мурзаев, 1984, 493. 
179

 Атаниязов, 1988,107-108;  Менгес, 1979, 101, 131.  

    Avropada indi də Sala, Sulu, Sulits çayları vardır, lakin burada Kimmer (Qamər) yur-

dunda hələ m.ö.V əsrdə Esxil Siaxa (Su axa?) gölü olduğunu göstərmiĢ, I əsr müəllifi 

Pompey Troq isə Sava çayının adını çəkmiĢdir (АИОСК, 15, 98). 
180

 Ertem, 68.  
181

 Гиоргадзе 1961;  Ъялилов, 1990, 187-188. 
182

 Нафасов, 1988, 253;  Атаниязов, 1980, 94.  
183

 Altayın Karasu çayları «bulaq suyu» sayılır (Молчанова, 210). 
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Balıq. Adı m.ö. IX əsr qaynaqlarında əks olunan Balıx çayı Urfa və 

Sultantəpə (keçmiĢ Edes-Harran) bölgələrindən axıb Fərat çayına qovu-

Ģur. Bu tarixdən minil sonra Ġbn Xordadbeh (IX) də həmin çayın Fərata 

Harrandan axdığını yazır.184
 Balıq hidronimi Azərbaycanın müxtəlif yerlə-

rində vardır: Ġrəvan bölgəsinin batısında Balıxlı-çay, Ağrıdağ-Aladağ 

arasında Balık-gölü, bura axan Balıxçay, Güney Azərbaycanda Balıqlı-

çay, Balıqçay, Özbəkistanda Balik-kül, Balikli-kül adlarına rast gəlmək 

olur.  

Qədim türk dilində «Ģəhər» anlamında iĢlənən Balıq sözü də vardır. 

Bu səbəbdən, bəzi dilçilərimiz Moyun Çor abidəsində Balıqlığ hidroni-

mini Ģəhər kimi oxumuĢlar, çünki mətndə iki çayadından sonra gələn beltir 

coğrafi termininin qədim türkcə «çayların qovuĢuğu» anlamı daĢıdığını 

və bugün də orada Balıqlığ çayının olduğunu nəzərdən qaçırmıĢlar.185 Ona 

görə də Orxun-Balıklığ beltiri yanlıĢ olaraq «Orxon Ģəhəri» kimi Ģərh 

olunmuĢdur.186 Lakin müasir dilimizə «Karluklara sarı qaçıb girdi. Orada 

yenə düĢüb Orxun (və) Balıklığ qovuĢuğunda El sarayını orada qurub 

tikdirdim» Ģəklində çevrilə bilən mətnin yazılıĢı və oxunuĢu belədir: 

:GLKLB:NuqRu:psüt:aNY:aj:Ġtrikpzt:apTqLRK 

  :mdttinpgrü:aj:ninigrül:atnirtlb 

 «Karluk tapa təzip kirti. Anda yana tüsip Orkun Balıklığ 

 beltirintə el örginin anda örgipən ititdim» 

Balıq hidronimi geniĢ areala yayılmıĢdır: Qazax elində Balıktı-köl, 

Güney Sibirin Altay-Tuva bölgələrində Balıktu-köl gölü və Balıktu-Suu, 

Balık-Suu, Balıkçı, Altıqi-Balıktu, Ustiqi-Balıktu, Balıktu-Yul, Balıktı-kool, 

Balık, Balıktık-xem, Quzey Qafqazda Karaçay-Balkar torpaqlarında Balık 

(Malka), Kiçi Balık çayları vardır.  

M. A. Xabıçev karaçay və balkar adlarının dialekt fərqi olduğunu 

qeyd edib yazır ki, «kara-balkar» etnonimini oğuzlar karaçay kimi iĢlətmiĢ-

lər, çünki balkar adı qədim balık-ar (çay adamı) tərkibindən ibarətdir.187 

Əgər alimin irəli sürdüyü bu fikri doğru saysaq, onda bulqar etnonimini 

və Bulqar // Bolqar-çay hidronimlərini də bu sıraya daxil edib, subar, sabir, 

                                                 
184

 Ибн Хордадбех, 137. 
185

 Мурзаев, 1984, 79-80. 
186

 Karluklara tərəf qaçıb (onların ölkəsinə) girdi. Onda yenə düĢərgə salıb Orxon şəhəri 

civapında el sarayını orada hörüb tikdirdim  (Ряъябов, Мяммядов, 152).  
187

 Хабичев 1982, 10-11. 
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suvar, suvan, suvlar, çaylı, çuvaĢ, balqar, bulqar boy adlarının dialektlər 

üzrə fərqlənən «çay adamı» deyimi olduğunu düĢünməliyik. Bu yozum 

modelini, məncə, qəbul etmək olar, çünki eyni boyun müxtəlif dialektlərdə 

formalaĢan adındakı variantlar xəzər və kaspi adlarında da vardır. 

Görünür, «su» anlamı ilə bağlı balıq, palçıq, bulaq, bulanıq kimi 

kökündə *bal~bul sözləri olan hidronimlərin semantik diferensiyası çox 

qədimdə baĢlanıb. Türk dillərində «sulaq yer» anlamında balkan sözü də 

iĢlənir. L. Rasonyi bu apelyativi əks etdirən Balkan adının yayılmasını 

peçeneq boylarının miqrasiyası ilə bağlayır.188 

Balxaş. Qazax elindəki BalxaĢ gölünün adındakı «balıx» və «aĢ» 

elementləri balıq və hidronimlərdə iĢlək olan aĢ(maq) sözləridir: balık-aĢ 

>balxaĢ. Balıq sözündən yuxarıda bəhs etdik, aĢ- feili isə TüzaĢu çayı  

(Qırğızeli) adında olduğu kimi, hələ Boğazköy mətnlərində gördüyümüz 

SuvaĢĢuva (suv-aĢub) toponimində, TaĢapaĢara (taĢıb-aĢar) və BaluxaĢĢa 

hidronimlərində vardır.189 Anadoluda 3-4 min il əvvəl hidronim kimi iĢlə-

nən bu son adın sonra Qazax elində BalxaĢ hidronimi ilə təkrar ortaya çıxm-

ası doğuya olan miqrasiya ilə bağlıdır. Dağlıq Altayda BalkaĢtu-Ayan 

çayı, BalkaĢ-Tayqazı dağı da vardır.190 

Krım yarımadasının Azaq dənizi yaxasındakı SivaĢ toponimini bəzi 

dilçilər (N. AĢmarin, Ġ. Dobrodomov) çuvaĢ etnonimi ilə bağlayır.191 Lakin 

yarımadanı materikdən ayıran hissə vaxtaĢırı subasmalara məruz qaldığı 

üçün buranın coğrafi durumu SivaĢ (suv-aĢ) hidronimini ortaya çıxarmıĢ-

dır. Eyni model Ġrəvan bölgəsinin Ağ-Manqan dağında ArxaĢan zirvəsi 

toponimində, Tuvada BalqaĢtık hidronimində də vardır. 

Qızıl-üzən. Güney Azərbaycanda Xəzərin batı tərəfindən axıb bu 

dənizə qovuĢan, bəzi antik dövr yazarların Amard kimi verdiyi Qızıl-üzən 

hidronimi asur-urartu qaynaqlarında qeyd olunmasa da, «qızıl» sözü onun 

qədimliyindən xəbər verir. Belə ki, bu çayın orta axarları m.ö. I minilin 

əvvəllərindən qızıl boylarının məskəni kimi Qızıl-bud adlanırdı. Qızıl-

üzən hidronimində qızıl sözünün rəng anlamında deyil, etnonim bildirən 

(qızıl-bud) anlamında iĢləndiyini göstərən bir neçə səbəb vardır.192  

                                                 
188

 Rasonyi, 134. 
189

 Ertem, 1973, 128, 194, 200. 
190

 Молчанова, 1979, 148. 
191

 Мурзаев, 1984, 504. 
192

 Doğrudur, bura gələn monqollar Qızıl-üzən adındakı apelyativi rəng bildirən söz sayıb 

monqolca bu çaya Ulan-mören (qızıl-çay) demiĢlər, lakin belə adlanma ona görə müm-
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Əvvəla, Qızıl-eli adı ilə Səlcuq imperiyasının yaranmasında aktiv 

iĢtirak edən boybirliyi vaxtilə Xəzərin güneyindən Türkmənistana keçən 

qızıl boyları idi.193 Ġkincisi də, Ġstəxri bu hidronimi sebid-ruz, Ġbn Xordad-

beh Ġsbidrud Ģəklində yazsa da, həmin forma farsca ديغس دور  (Səfid-rud) 

deyimidir ki, bugün həmin formada iĢlənən «ağ çay» anlamındadır. Qızıl-

üzən üç minil öncə həmin bölgədə yaĢayan qızıl boylarının adı ilə bağlı 

etnohidronim kimi iĢlənmiĢdir. Həmin çağlarda bu regionda üzən apelya-

tivi Alazan (Qanıx) adında və Dağıstanda UtamıĢ kəndindən keçən Qamri-

özən (qamər-çayı) etnohidronimində saqa-qamər boylarından qalan niĢa-

nədir. Dağıstanda Al-ozen, Buqlen-ozen çayları da vardır.194   

Azərbaycanda o qədər böyük və kiçik çaylar, bulaq və göllər var ki, 

onları sayıb qurtarmaq olmur. Azərbaycanda XVII əsrdə olmuĢ Adam 

Oleari təkcə RəĢt-ġamaxı yolunda 80 böyük çayın üzərindən keçdiyini ya-

zır.195 Qədim Azərbaycan coğrafi sınırından kənarda qalan prototürk yurd-

larındakı axarsuları da nəzərə alsaq, bu hidronimlərin sadəcə sıralanması 

bir neçə ayrıca bitiyə sığar. Ona görə də, burada əsasən tarixi qaynaqlar-

da adı keçən hidronimlərdən söbət açılır. Uzunluğuna görə Fərat (2700 

km), Dəclə (1900 km), Kür (1500 km), Araz (1000 km) çayları fərqlənir.196  

Eyni istiqamətə axıb sonda birləĢən Dəclə-Fərat və Kür-Araz qoĢa 

çayları «ikiçayarası» coğrafi terminini iĢlətmək üçün zəmin yaradır. Türk 

yurdlarında belə ikiçayarası çoğrafi durumu olan Sayxun-Cayxun //Seyhun- 

Ceyhun (Sır-dərya və Amu-dərya), Güney Anadoluda Çukurovadan Ġskən-

dərun körfəzinə axan Seyhan-Ceyhan kimi qoĢa çaylar çoxdur, lakin Ġkiça-

yarası (Mesopotamiya) termini daha çox qədim subar boylarının yaĢadığı 

Dəclə-Fərat arası üçün iĢlənir, mixi yazılarda həmin ərazi «subar ölkəsi» 

anlamında Subartu, həmin çaylar da Ġdiqla/Ġdiqna və Bura(t) adlanır. 

Sumer yazısında deyilir: 

                                                                                                                        
kün olmuĢdur ki, Qızıl-bud bölgəsinin siyasi-inzibati durumu monqol yürüĢünə qədər 

iki minil boyunca bir neçə dəfə dəyiĢmiĢ, buradakı qızıl boylarının bir qismi Quzey 

Azərbaycana, bir qismi də Orta Asiya və Güney Sibirə miqrasiya etmiĢdi.  
193

 S. Ataniyazov yazır ki, bu qızıl boybirliyi baĢında Qızıl ibn Yəhya adlı türkmən bəyi 

dururdu  (Атаниязов, 1988, 58).  
194

 ОК, 193. 
195

 ПОА, 256. 
196

 Qızıl-üzən və Fəratın yuxarı qolu Murat-su 700 km, Qanıx və Qabırrı 400 km, Samur, 

Tərtər, Pir-saqat, Sumqayıt, Türyançay 200 km və Bazarçay, Həkəri, hər iki Arpaçay, 

Zəngi kimi uzunluğu ilə seçilən xeyli çay vardır.  
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     Luqal-e 
id
İdigna  

id
Buranun-bi-da  im-ma-da-an-tab. 197

 

         «Çar Dəclə (suyu) ilə Fərat (suyu) birləĢdirdi»  

Burat. Qaynağını Doğu Anadolu dağlarından alıb, Dəclə ilə birlikdə 

Fars körfəzinə tökülən Fərat çayı müxtəlif dillərdə, qədim yazılı mənbə-

lərdə belə adlanır: 

  Sumer  - Buranun 

  Akad   - Purattu(m) 

  Het     - Puratti, Puranti, Puran, Puruna 

  Hurri  - Puranti 

  Urartu  - Puranade (
id

pu-ra-na-de) 

  Yəhudi  - Perat 

  Elam     - UpratuĢ (u-ip-ra-tu-iĢ) 

  Qədim pers - Ufratu, Hufratu 

  Yeni fars - Fərat  

  Yunan  - Εσυρατης 

  Azər  - Fərat  

    Türk  - Fırat  (aĢağı axarı)  

Türk  - Murat (yuxarı axarı) 

Göründüyü kimi, yunanlar bu çayadını elam deyiminə uyğun iĢlətmiĢ-

lər. Təxminən m.ö.VII-VI əsrlərdə perslər Elama gələndə ilk dəfə bu adı 

yerli boylardan eĢitdiyi varianta uyğun tələffüz etmiĢ, az sonra bu hidro-

nim həmin formada yunan-pers təması ilə yunan dilinə, oradan da digər 

Avropa xalqlarının dilinə keçmiĢdir. Ərəb istilası çağlarında fars, türk və 

azər boyları bu ümumiĢlək hidronimi yenidən ərəb dilindən almıĢlar. Elam-

dan uzaq olub, birbaĢa sumer, akad, het boylarının ərazisindən keçən bu 

çaya zaman qədimliyi və məkan yaxınlığı ilə seçilən həmin xalqların dili-

ndəki variant ilkin formaya daha yaxındır və hər üç dildə adın əvvəli bura 

~pura, sonu uyğun (-nun, -tu, -t) hissələrinə ayrılır.198 Sözün ilk hissəsi türk 

onomastikasında yayğın olan börü (qurd) sözünü xatırladır, necə ki, BaĢ-

qord elində Bürele, Büre-ubası, Büre-bazı yılqası hidronimləri bu apelya-

tivi əks etdirir.199 Dneprin sol qolu Samaraya axan Volçey reçka çayının 

da rusca adı onun Börü-çay hidroniminin kalkası olduğunu göstərir. 

Bu baxımdan, Dəclənin iki böyük sol qolunun Böyük və Kiçik Zab 

adlanması diqqəti çəkir. Samsun bölgəsində Qara-dənizə tökülən YeĢil-

                                                 
197

 Cohen, 311-312. 
198

 Boğazköy het mətnləridə Purana, Puranzi, Puruna çayadları da var (Ertem, 198). 
199

 Гарипова, 1991, 64. 
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irmak çayının sağ qolu Kelkit çayı bura gələn hayların dilində Qayl-get 

«börü-çay» adlanırdı. Antik müəlliflər yazılarında onu Likos «börü» adına 

çevirdiyi kimi, Böyük Zab çayını da Lik adlandırmıĢlar, akad dilində isə 

börüyə zîbu deyilirdi.200 Fəratın deltasında ərəbcə «aslan» anlamı verən al-

Asad (Əsəd) çayı da vardır. Olsun ki, Zab akadlardan əvvəl Börü kimi 

iĢlənmiĢ, onlar bura gələndə həmin adı Strabonun yunanca lik sözü ilə 

verdiyi kimi kalka ilə samicə vermiĢlər. Urmu tərəfdə bu çayın yaxasında 

yaĢayan börü boyu haqqında xeyli bəlgə vardır ki, bu barədə sonrakı bitik-

lərdə məlumat verəcəyik.  

Hidronimin morfoloji söz + Ģəkilçi tərkibi *bura-tu/n/na/nun/nde 

formasnı ortaya qoysa da, etimoloji təhlil bu adın artıq müəyyən çağlardan 

sonra ilkin semantikasını itirib bütöv *burat, *purat forması ilə davam et-

diyini göstərir və Murat-Fırat variantları da bu dövrün məhsuludur. Ma-

raqlıdır ki, Ön Asiyadan Avropaya gedən saqa boylarına aid orada bir neçə 

Saqa etnohidronimi qaldığı kimi, Dunayın qolu Prut çayadı da məhz o 

dövrün yadigarıdır, çünki Herodot yazırdı ki, saqalar (skitlər) öz ərazisin-

dən axan bu çaya Porat (Πορατα), ellinlər də Piret deyir.201 Doğrudur, 

Urmu hövzəsində Caqatu, Taqatu, qədim Arattu, Quzey Qafqazda Cequtu 

çayları olduğu kimi, baĢqa türk bölgələrində də -tu Ģəkilçili hidronimlər 

vardır, lakin saqa boyları Purat adını daha qədim türk hidronimi kimi yox, 

artıq sami dilinin sözünə çevrilmiĢ formasını Avropaya aparmıĢlar.  

İtiqla. «Dəclə çayı suyunun çoxluğu, iti axması ilə Fəratdan fərq-

lənir».202
  Dəclənin ox kimi sürətlə axmasını Strabon da qeyd edir və bu 

çayın perscə adında «ox» (tiqris) anlamı olduğunu yazır.203 Bəzi hallarda 

sakit axan çayların adında dinc, lal, sürətlə axanların adında isə iti, dəli 

apelyativi görünür. A. A. Beletski yazır ki, Altay, BaĢqord, Qırğız ellərində, 

Ukrayna və Rostovda onlarla hidronim «bıstraya» (sürətli), «ostrıy» (iti) 

sözləri ilə iĢlənir.204 Türk hidronimləri sırasında Oxçu, Oxtar, Ox və Oks 

çayları olduğu kimi, qədim perscə «iti» və «ox» anlamında iĢlənən tigra 

                                                 
200

 Страбон, 685; Липин, 76. 
201 Геродот, IV, 48; Bu çayadı Βοσράη kimi də verilir (Багриянородный, 1989, 172). 
202

 ИДВ, 1979, 92;  
203

 Страбон , 498.  
204

 Белецкий, 98;  Dəclə adında «iti», «sürətli» anlamı olmasını E. A. Qrantovski də verir 

və bura gələn farsların həmin məzmunu saxladığını yazır (Грантовский, 1970, 184).  



 133 

sözünün iti axan çayadı kimi Dəcləyə verilməsi təbiidir.205 Lakin məsələ 

burasındadır ki, perslər bura gələnə qədər Dəclə adında iti sözü vardı. 

Bu çayın ilkin adının daĢıdığı mənanı müəyyən etmək üçün onun müxtəlif 

dillərdə iĢlənən formalarını gözdən keçirək: 

Sumer - Ġdigna 

Yəhudi - Hidegel (Ġdegel) 

Akad  - Ġdiglat, Diglat 

Aramey - Digla 

Qədim pers - Tigra 

Yunan - Tigr(is) 

Ərəb  - Dəclə 

Yeni fars - Dəcle  

Türk  - Dicle 

Azər  - Dəclə  

Son üç formanın ərəbcə Dəclə deyimi bu sözün fars, türk və azər 

dilinə ĠslamlaĢma çağında keçdiyini göstərir. Ərəblər də bu adın akad, 

yəni asur-babil dialektindəki -t Ģəkilçili variantını deyil, sözün son ele-

menti atılmıĢ aramey formasını alıb, ərəbcə digər sözlərdə olduğu kimi, 

g samitini c samitinə dəyiĢmiĢlər: 

Digla (aramey) > Diclə (ərəb) > Dəclə~Dicle (fars, azər, türk) 

Ġslamdan sonra farslar bu sözü ərəblərdən təkrar almıĢlar, çünki 

qədim perslər həmin çayadını arameylərlə ilk təmas vaxtından, həm də 

aramey deyiminə uyğun iĢlədirdi. Belə ki, Əhəməni çağında Babilə girən 

perslər arameylərdən eĢitdiyi hidronimin semantikasına (iti axan) və for-

masına (diqla) uyğun gələn öz dillərindəki tigra (ox) sözü ilə bu çayadını 

tərcümə etmiĢlər. Yunanlar da adın bu formasını perslərdən almıĢlar: 

Digla (aramey) > Tigra (pers) > Tigris (yunan) > Tiqr (Avropa dilləri) 

Göründüyü kimi, hidronimin hər iki pers və ərəb forması aramey 

deyimindən törəmiĢdir, lakin arameylər Ġkiçayarasına m.ö. XI-X əsrlərdə 

gəlmiĢdi. Onlar da bu çayadını buradakı samilərdən eĢidib iĢlətmiĢlər. O 

çağlarda asur-babil ləhcələrində hidronimin Ġtiglat~Ġdiglat~Diglat kimi 

                                                 
205

 Strabon, 482; Hay yazarı N.Emin Strabonun rusca tərcüməsində «tiqra» sözünün 

pers yox, mada dilinə aid olduğunu verir və qədim perscə mətnlərdə bu sözə rast gəlmə-

diyini deyib. (Хоренаци,1858, 346). 
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formaları iĢlənirdi.206 Arameylər bu son variantı alıb, Ģəkilçisiz iĢlətmiĢ 

və Digla deyimini sonralar bura gələn pers və ərəb boylarına ötürmüĢlər.  

Deməli, bu adın mənĢəyi aramey tarixinə qədər yox, ondan əvvəlki 

çağlarda iĢlənmiĢ formalar əsasında açılmalıdır. Həmin formalar isə sumer-

akad dilində fərqlənir, belə ki, sumerlər Ġdigna, akadlar Ġdiglat formasını 

iĢlədir. Hər iki deyimdə idi və gla(t)~gna elementləri vardır. Hər halda, 

sumerlər Ġkiçayarasına akadlardan daha əvvəl gəlmiĢ və burada Dəclənin 

qədim adını yerli xalqdan eĢitmiĢdilər. Sumer dilində «ox» loqoqramı ti 

sözü ilə oxunduğundan, burada ox sözü istisna olunur, «ayaq» loqoqramı 

isə gin sözü ilə oxunub «get», «gəl» anlamını verir. Hidronimin ikinci gna 

elementində həmin gin sözü görünür. Burada sumercə olmayan idi sözünə 

sumercə gin (gna) feili qoĢulubsa, akad variantında gla elementi ona 

uyğun anlam bildirməlidir ki, bu da yerli subar dilində gəl feilidir. Hidro-

nimin yəhudi dilindəki variantı həmin gəl sözünü tam saxlayıb. Deməli, 

bütöv adın ikinci elementi subarca gəl sözü, sumercə gna sözü olub «gəlmək» 

anlamını verir.207  

Adın əvvəli isə subarca «iti» anlamında iĢlənən iti / idi sözüdür və 

adın bütöv forması «iti-gələn» anlamında *Ġti-gəl Ģəklində bərpa olunur. 

Bu etimoloji yozum semantik, morfonoloji, həm də onomastik qanunlara 

uyğundur. Adam Oleari (XVII əsr) Xəzərə axan böyük çaylar sırasında 

Volqa, Kür, Araz, Qızıl-üzən, Bıstraya, Aksay, Koysu adlarını çəkir. 

Əsəri ruscaya çevirənlər «iti» sözünü rusca Bıstraya kimi vermiĢlər.208 

O. T. Molçanova isə Altaydakı Ġtı-qem (Ġti-çay) adında yanlıĢ olaraq, ıdık 

«qutsal» sözü olduğunu yazır.209  

Belə ki, onomastik söz dildən dilə çevriləndə əvvəlki semantika 

saxlanır, bunu sumer variantında adın ikinci hissəsinin tərcüməsi və qədim 

pers variantında bütöv adın uyğun sözlə tərcüməsi göstərir. Bu adı alan hər 

xalq onu öz dilinin morfonoloji süzgəcindən keçirmiĢ, fonetik qanuna 

uyğun dəyiĢmiĢdir, bunu da aramey, qədim pers və ərəb deyimlərində 

gördük.Yəhudi dilində (Tövratda) sözün əvvəlinə h səsinin artımı Mada-

                                                 
206

  Ġbn Xordadbeh Dəclənin aĢağı qollarından birinin hələ IX əsrə qədər Diclat və Dicle 

al-Aura «kor Dəclə» adlandığını yazır (Ибн Хордадбех, 76, 136). 
207

  Sukel//Sukil çayadlarında da  gəl feili görünür (Трубачев, 1968, 264); 
208

  ПОА, 256. 
209

  Buradakı Ġtukoltın-bajı (Ġti-gölün baĢı) toponiminin isə ıduk sözünü əks etdirməsi 

mümkündür (Молчанова, 1979, 351). 
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dakı çayadı kimi verilən «üzən» apelyativində də hözən Ģəklindədir.210 

Yəhudi dilində ilkin formaya daha yaxın ide-gel (hidegel) variantı çox 

ilgincdir. Görünür, onlar bu adı ya birbaĢa batı subar boylarından eĢitmiĢ, 

ya da tarixi qaynaqlarda əksini tapmayan daha qədim əlaqə vaxtı adın 

ilkin formasını mənimsəmiĢlər. Bu son ehtimal daha tutarlıdır, çünki 

yəhudilərin içinə Ġkiçayarasından gedən Ġbrahim peyğəmbərin dilindən 

hidronimin subar türkcəsini eĢidə bilərdilər. RəĢidəddinin (Oğuznamə) 

Qaraqumda adını çəkdiyi Tuqla hidronimi də (Ġ)tuqla formasına oxĢayır. 

Bu çayadının türkcə deyimi üçün onomastik zəmin vardır, çünki 

türkdilli hidronimlərdə gəl feili iĢlənir: Qazax eliınin Pavlodar mahalında 

Janqeldi-özen (Yangəldi çayı) vardır. Dnepr çayının qolu Seym keçmiĢdə 

Seim-qel kimi iĢlənmiĢdir.211 Türk hidronimikasında iti~idi sözü lap qədim 

çağlardan iĢlək olmuĢ, bu ada -l Ģəkilçisi qoĢub, Ġtil~Ġdil çayadını ayrı-ayrı 

bölgələrə daĢımıĢlar. Hətta bulqar-tatar dilində itil sözü «böyük çay» anla-

mında apelyativə çevrilmiĢ, Ana-Ġdel, Çulman idele, Kama idele, Aqıydel 

(Ağ idel), Vyatka idele kimi hidronimlər yaranmıĢdır.212  

Bəzi Bizans qaynaqlarında Dunay və Dnepr çayları da Ġtil adlanır, 

lakin əksər mənbələrdə Ġtil~Ġdil adı əsasən Volqa çayını bildirir. Klavdi 

Ptolemey (II əsr) bu çayı Ġtel, Menandr (VI əsr) Ġtil~Ġtel, Mahmud KaĢğari 

(XI əsr) Etil Ģəklində verir. Məsudi isə Xəzərə Ak-Ġdel və Kara-Ġdel adlı 

iki çayın töküldüyünü yazır, Yenisey çayının da Tuba çökəyindən keçən 

sağ qolu I minildə Ġtil adlanırdı. Ġkiçayarasında Midyat dağlarının güney-

doğu ətəyində Dəclə yaxasındakı indiki Ġdil köyünün adı da diqqəti çəkir. 

Əgər bu toponim sonradan bura Səlcuqlar dönəmində gələn türk boyları 

ilə qayıtmamıĢsa, onda qədim dövrün yadigarı sayıla bilər. Bu halda dü-

Ģünmək olar ki, subarlar Dəcləyə Ġdi, Ġdil və Ġdigəl demiĢlər, çünki bura 

gələn sumerlər Ġdi və Ġdi-gəl variantlarını eĢitdikləri üçün son adı öz dil-

lərindəki feillə Ġdiqna Ģəklində iĢlətmiĢlər. 

Beləliklə, Dəclə çayının adı prototürk çağından Ġslamaqədərki 

dövrəcən Ġkiçayarasına gələn xalqların tarixinə iĢıq tutur, hətta adın hər 

forması zaman ölçüsünə çevrilib, bura hansı etnosun nə vaxt gəldiyini 

açıq göstərir. Aydın olur ki, subarlar yaĢayan Ġkiçayarasına öncə sumer, 

sonra sami boylarından bir-birinin ardınca akad, asur, aramey, ərəb və 

                                                 
210

  АОП, 1986, 123. 
211

  ДГС, 153-154 
212

  Гарипова, 1991, 121, 268;  Asur qaynağında Zamuada bir Edir çayı və indiki Abe-

Diz Ġdide çayı kimi verilir. 
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qədim perslər gəlmiĢlər. Bütün bu gəlmələr fonunda subar türklərinin 

xeyli hissəsi buradan getmiĢdir.  

Araz. Azərbaycanın əsas çaylarından birinin adı olan bu hidronim 

hələ qədim çağlardan tarixçilərin diqqətini çəkmiĢ, onun etimologiyası 

və coğrafi koordinatları üzərində böyük mübahisələr aparılmıĢdır.213 Bu 

da səbəbsiz deyildir. Çünki Arazın coğrafi ölçüləri qədim Alban, Ərmən, 

Atropaten sınırlarının, saqa boylarının ilkin Atayurdu probleminin düzgün 

yozumu üçün böyük önəm daĢıyır. Azər xalqının tarixi coğrafiyası Arazla 

sıx bağlı olduğu kimi, onun gerçək tarixi-coğrafi koordinatları prototürk 

etnosunun ilkin yurd probleminə də iĢıq tutur. 

Öncə qeyd edək ki, türk hidronimikası «gəzəyəndir», eyni çayadı 

bir-birinə yaxın və çox uzaq bölgələrdə ortaya çıxır, çünki türk boyu get-

diyi yerlərdə etnik yaddaĢını ətrafındakı coğrafi obyektlərə verib yaĢadır. 

Araz hidronimi də bu sistemdən kənarda qalmayıb, ona görə də, müxtəlif 

bölgələrdə ona rast gəlmək olur. Araz adı teonim, etnonim və toponim, 

kimi də iĢlənmiĢdir:  

Urartu panteonunda Araza, asur-urartu yazılarında Urmu gölündən 

yuxarıda qədim zəngi boylarının Sanqibut bölgəsindəki araz apelyativi 

ilə yaranan xeyli yer-yurd adı və Arazu Ģəhəri, Həmədan tərəfdə verilən 

AraziaĢ Ģəhər-qalası, Boğazköy mətnlərində ArazaĢtiya, Arazın orta axa-

rında Araksena ovalığı, çayın sağ yaxasında Arasbaran, sol yaxası Ağrı 

vadisində müasir Arazdəyən toponimləri; Qazax boy-soy adları sırasında 

oraz etnonimi, kokan və jaybasar (çaybasar) boyunda oraz uruğu və bu 

uruğun tobıĢ-oraz, oraz-keldi soyu, Türkmən elində Araz-qöl, Dağıstan-

da Araks toponimi vardır.214 

Müxtəlif Araz çayları olduğu üçün bəzi qaynaqlar bunları dolaĢıq 

salır, bəzən də qaynaqda informasiyanın qısa olması sonrakı Ģərhçilərin 

səhv fikir söyləməsinə səbəb olur. Əsas Araz çayı haqqında m.ö.VI əsrdən 

üzübəri Hekatey, Herodot, Strabon, Ptolemey, Plutarx və baĢqa yazarların 

                                                 
213

 Qara MəĢədiyev Araz çayının etimologiyası haqqında deyilmiĢ fikirlərin əksərini 

xülasə Ģəklində vermiĢ və bunun etnohidronim ola bilməsi ehtimalını istisna etməmiĢdir 

(Мяшядийев, 1990, 112-115). 
214

 ИНСК, 224; Övliya Çələbinin ġəki yaxınlığında qeyd etdiyi AraĢ qalası, Türküstanın 

Altın dağlarının güneyində AraĢ dağı aras sözü ilə bağlıdırsa, Arazı etnohidronim say-

maq olar, lakin Arazyaxası toponimika Arazı tanrıadı kimi təqdim edir (Арутюнян, 359); 

Yardımlıda Arus (Əris) kəndinin adı da diqqəti çəkir. Lakin R. Əskər bu adın ərəbcə ərus 

(gəlin) ola biləcəyi ehtimalını söylədi. 



 137 

məlumatı diqqəti çəkir. Bu bəlgələrdə ortaq fikir budur ki, Ermən ölkəsin-

dən baĢlanan Araz çayı Azər ölkəsindən (Strabon, XI. 14. 3) keçir, doğuya 

axıb Araksena bölgəsini arxada qoyur və sonra Kürə qoĢulub, Kaspiyə 

tökülür və ya Kürə qoĢulmadan bu dənizə ayrıca tökülür. Lakin qaynaqlar 

Orta Asiyadan Yunan elinə qədər bir neçə Araz hidronimi qeyd edir ki, 

bunlar da Sır-Dəryanın qolu (Arıs), Uzboy, Qızıl-üzən, Persopoldan axan 

bir çay və Ġtil (Volqa) ilə eyniləĢdirilir.215 

Araz hidronimi haqqında məlumatı iki ayrı-ayrı mənbədən alan 

Herodot əsas Arazın coğrafi durumunu düzgün versə də, baĢqa bir yerdə 

Arazı Qızıl-üzənlə dolaĢıq salır.216 Strabon yazır ki, «Herodotun bu məlu-

matı tamam yanlıĢdır».217 S. Vəliyevə görə, tarix boyu Xəzərin səviyəsi 

bir neçə dəfə enəndə Araz Kürdən ayrılıb birbaĢa Xəzərə axmıĢdır, son 

dəfə 1896-da təkrarlanan bu olayın qarĢısı süni yolla alınmıĢdır.218  

Əsas Arazın coğrafi durumu üzərində Strabon-Plutarx dövründən 

baĢlanıb hələ də davam edən mübahisəyə vaxtilə qoĢulan Adam Oleari 

ġamaxı, Muğan, Gilan bölgələrində olarkən bu ərazilər, özəlliklə, Kur-

Araz hidronimləri üzrə gedən mübahisələrə aydınlıq gətirmək amacı ilə 

mövcud durumu təsvir edəndən sonra yazmıĢdır: «Burada göründüyü kimi, 

qədim yazarlar bu yerlər və çayların durumu haqqında böyük səhvlər bu-

raxmıĢlar».219  

Araz çayı haqqında qaynaqların düzgün qavranılması olduqca vacib 

məsələdir, çünki coğrafi durumdan asılı olaraq, bir çox protoazər uruq və 

boylarının, özəlliklə, saqa-qamər boylarının «ilkin yurd» məsələsi həmin 

coğrafi durumla aydınlaĢa bilir. Araz hidroniminin hansı dilə aid olması da 

                                                 
215

  Акопян, 1987,76; Велиев, 1983, 132-138; Сцмяр, 58;  

     Rusdilli azər tədqiqatçıları içində gərəkli yazıları ilə seçilən Teymur Məmmədov 

«Azərbaycan tarixindən qoparılmıĢ səhifələr» adlı dəyərli silsilə məqaləsində Arazla 

bağlı xeyli dəqiqləĢmə aparmıĢdır (Мяммядов, 1998). 
216

 Doğu Anadolu (sasper və kolx boylarının əraziləri) ilə Xəzər arası hissədə Asiya qi-

təsinin quzey sınırı Araz çayı olduğunu deyən Herodot burada əsas Arazın coğrafi duru-

munu verir (Herodot, IV. 40), lakin Xəzərin batısındakı massaget boyları və Tomirisdən 

danıĢarkən Qızıl-üzənlə əsl Arazı dolaĢıq salır və yazır ki, Araz da Qind (Diala) çayı 

kimi qaynağını Matien dağlarından alıb, maneəsiz (rusca tərcümədə açıqlıqdan) keçib 

Kaspiyə tökülür (Herodot, I. 202). 
217

 Страбон, 500; Lakin Qızıl-üzənə yaxın toponimlərin tərkidində «araz» sözü vardı.  
218

 Велиев, 1983, 132-138. 
219

 ПОА, 288. 
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aydınlaĢdırılmayıb, halbuki «araz» sözü azər və digər türk boyları içində 

antroponim, etnonim, oronim və hidronim kimi iĢlənmiĢdir. 

Araz adının etimologiyası haqqında müxtəlif fikirlər söylənsə də, 

hələlik bunların heç biri inandırıcı deyil, ona görə, burada həmin fikirləri 

təkrar etməyə lüzum görmədim. Bu hidronimin araz etnonimindən, yoxsa 

etnonimin Araz çayadından yaranması ayrıca tədqiq olunmalı mövzudur. 

Ancaq bir məsələni vurğulamaq gərəkir, o da Araz çayı ilə bağlı xalq 

deyimi (Xan Araz), «Arasbar tərlanı» adlı dastan, musiqidə «Arazbarı» 

kimi ifadələr qədim folklor motivlərinin reliktləridir.220  

Bu baxımdan, Q. Qeybullayevin etimologiyası mifik qaynağa daha 

yaxındır. O, oraz~ araz sözünün «qutlu», «xeyirxah» anlamını və vaxtilə 

Arıs adlanan Amu-dəryaya farsca kalka ilə «xeyirxah» anlamı verən Beh-

rot deyilməsini əsas götürüb, Araz hidroniminin «xeyirxah» anlamı daĢı-

dığını göstərir, AbĢeronda Aras-kut göladı araz sözünün qədimdə qutsal 

iyələrdən birinin adı ola bilməsi ehtimalını ortaya qoyur, çünki Xızır 

peyğəmbəri görmək üçün Musa peyğəmbərin Arazla Kürün qovuĢduğu 

yerə gəlməsi qədim miflərdə əksini tapmıĢ və Ġbn Xordadbeh (IX əsr) 

Ulu Tanrının «iki dənizin (çayın) qovuĢuğu» dediyi qutsal yerin Kür-Araz 

qovuĢuğu olduğunu yazmıĢdır.221  

Kür. Quzey Azərbaycanın ən böyük çayı olan Kür haqqında xeyli 

tədqiqat iĢi var, lakin bu hidronimin mənĢəyini heç bir elmi əsas olmadan 

udi, fars, yunan və sair dillərə calamaq istəmiĢlər.222
 Güney Qafqazın bir 

neçə paleotoponimini tədqiq etməklə m.ö. I minildən burada qədim türk 

boylarının olduğunu ortaya çıxarıb vurğulayan V. P. Kobıçev Kür çayı 

                                                 
220

 ЕАМТИЛ, 67; E. M. Murzayev də qırğızca Arasan hidroniminin müalicəvi «qutsal 

axarsu» anlamı bildirdiyini yazır (ОК, 15). 
221

 Ибн Хордадбех, 136;  

    Mağara surəsi. 60: [Ya Məhəmməd!] Yadına sal ki, bir zaman Musa öz gənc dostuna 

[xidmətində olan YuĢə ibn Nuna] belə demiĢdi: «Mən [Xızırla görüĢmək üçün] iki dəni-

zin qovuĢduğu yerə çatmayınca və uzun müddət gəzib dolanmayınca [bu səfərdən] geri 

dönməyəcəyəm» («QURAN». B. 1992, 270.  Z. Bünyadov və V. Məmmədəliyevin tərcü-

məsi). Ərəb dilində dəniz və böyük çay bəhr sözü ilə verildiyi üçün tərcümədə «iki 

dəniz» əvəzinə «iki çay» ifadəsi yazılmalı idi.     
222

 A. Axundov kür sözünün azər dialektlərində «təmiz», «dəcəl», «çay» mənaları olduğu-

nu yazsa da, Kürün ya yunan (?), ya da udi (?) sözü ola biləcəyini güman edir (Ахун-

дов, 1983, 79-87); Halbuki yunan və udi dilində kur/kür apelyativi yoxdur, müəllifin 

udi dilindən verdiyi misalda isə kur sözü su quyusu anlamında yox, çala, çuxur anlamın-

da iĢlənir (УАРЛ, 138); K. Əliyev də Kürə aid ayrıca məqalə yazmıĢdır (Алиев,1959).   
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üzrə də maraqlı araĢdırma aparmıĢdır. Lakin yazar bir neçə yanlıĢlığa yol 

vermiĢdir, belə ki, seçdiyi misalların sırasında kür/kur sözü ilə yox, quru 

sözü ilə Kura-uzen (Suxaya Kura), Kuru-özen kimi və mansıca kuray sözü 

ilə yaranan Kuray kimi adlar vermiĢdir. Kür çayına gürcülərin Mtkvari, 

hayların Cur «su» (orta əsrlərdə Curluk «suluq»), azərlərin isə Kür deməsini 

qeyd etsə də, bu adda Güney Qafqazda təkcə bir çay olduğunu, Doğu 

Avropa-Batı Sibir və Quzey Qafqaz bölgələrində onun geniĢ yayıldığını 

əsas götürüb, bu hidronimi finuqor mənĢəli hesab etmiĢdir.223 Halbuki 

Qafqazda bu çaya təkcə azərlərin Kür deməsi onu göstərir ki, hidronim 

azərcə olan bir sözdür, həm də, baĢlandığı yerdən Xəzərə tökülənə qədər 

Kür çayı tarix boyu türk bölgələrindən axmıĢdır, çünki «Kür çayının hər 

iki tərəfi türk yer-yurd adları ilə doludur».224
  

Azər dialektlərində «çay», «təmiz», «dəcəl» və «bol» mənalarında 

iĢlənən kür, kur, gur sözləri vardır. Ona görə də tədqiqatçının kür sözünü 

finuqor mənĢəli sayıb, m.ö.VII-VI əsrlərdə saqaların (skitlərin) tərkibində 

Azərbaycana gələn finuqor boyunun bu çaya ad verdiyini söyləməsi 

inandırıcı görünmür.225 Əgər fin-uqor dilində yaranmıĢ Kurya hidronimi 

bu boylarının yayıldığı ərazilər üçün xarakterikdirsə, türk hidronimi Kur/ 

Kür də türk boylarının yayılma dairəsindədir: 

Amur çayın qolu    - Kur 

Stavropolda            - Kur, Kursk (Kur çayı üzərində stansiya) 

Qırğız elində        - Kursay, ÇiĢindi Kur-köl 

Qazax elində      - Kurtı 

Azər elində            - Kür, Bala Kür (Salyanda), Kürək 

Elam elində          - Kur 

Qədim Elam ərazisindəki Kur çayı Fars körfəzinə axır. Vaxtilə 

həmin bölgədə baĢqa bir Araz və Kür çayı olduğunu qeyd edən Strabon 

yazırdı ki, pers Ģahı öz ilkin Aqradat adını dəyiĢib bu çayadına uyğun Kir 

                                                 
223

 Кобычев, 1989, 10-33. 
224

 Yavuz, 242 
225

 Əvvəla, kür sözünə oxĢar finuqor dillərindən yalnız mansı dilində «qıraq» anlamında 

xur sözü vardır və bu söz həmin dildə «çay» anlamlı ya sözü ilə birlikdə (xurya) iĢlənər-

kən «əsas çaydan ayrılan kiçik paralel qol» mənasında Xurya//Kurya hidronimlərnin ya-

ranmasına imkan açmıĢ, fin-uqor boylarının yayıldığı Tümen, Udmurt, Tatar, Orta Sibir 

bölgələrində Kurya adlı çaylar ortaya çıxmıĢdır (Мурзаев, 1984, 322); ikincisi də, gös-

tərilən tarixdə fin-uqor boyunun Azərbaycana gəlməsi mümkündür, lakin həmin tarix-

dən xeyli əvvəl Urartu qaynaqları Kürün baĢlandığı bölgədə Kuriani bölgəsi olduğunu 

qeyd etmiĢdiр (ТУ, 123); Boğazköy yazılarında Gurmaliya çayı vardır (Ertem, 194). 



 140 

(KuruĢ) adını götürmüĢdür.226 Urartu qaynaqları Göycə gölünün arxasında 

Guria(ini), Çaldır gölündən yuxarıda isə Kuriani (asur qaynağı Quriani) 

adlı bölgələr olduğunu ortaya qoyur ki, bunlardan biri Kürün baĢlandığı 

yerə, digəri də orta axarına yaxındır.227  

Bu adlarda və Vandan quzeydə verilən Kuriaka toponiminin də 

kökündə kur sözü seçilir.228 Bu söz Arazın solunda keçmiĢ Kürdüklü 

(Armavir), Qarabağda Küratan adlarında görünür. Ümumiyətlə, Kür adı-

nın öncə Kür çayının yuxarı axarlarında yaranması mümkündür. Həmin 

bölgədəki böyük Çorox çayının da adı türkcədir.229 

Bəzi tuva, özbək, türkmən, hun, evenk soyadları - kurenlıq, kuroma, 

quroma-quneĢ, uttura-kuru, kurı və kurıkan kimi etnonimlərdə özünü gös-

tərən kur sözünün Kür hidronimi ilə əlaqəsini aydınlaĢdırmaq üçün özəl 

araĢdırma lazım olduğunu söyləyən V. P. Kobıçyevin fikri maraqlı görünsə 

də, belə bir əlaqədən danıĢmaq mümkün deyildir, çünki verilən etnonim-

lərin morfoloji tərkibində həmin hidronimin yaranmasında iĢtirak edən 

apelyativ görünmür. Kürün etnohidronim ola bilməsi Urartu qaynaqlarında 

rast gəldiyimiz toponimlərlə aydınlaĢa bilər, lakin onların da informativliyi 

azdır. Doğrudur, bir sumer eposunda qəhrəmanın qarĢısında duran çətin 

maneələrdən biri «qorxulu Kur çayıdır», lakin bu da qaranlıq Kur dünya-

sında axan mifik çaydır.230 

Kür çayının dil mənĢəyindən danıĢarkən «Kir çayı əvvəl Kor Ģək-

lində olmuĢdur» deyən Strabonun qeydini və azər dilində Ana Kür, Dəli 

Kür xalq deyimlərini nəzərə almaq lazım gəlir. Strabonun qeydinə görə, 

bu hidronimi Kür deyil, Kur Ģəklində bərpa etmək olur.  

Kur sözünün azər və qırğız dillərində «çay», baĢqord dilində «bulaq» 

mənası çayadı > su modeli ilə yarandığı üçün «çay» > çayadı (Kur) etimo-

logiyası istisna olunur. Kür adında «bol sulu», «qüvvətli» və «dəliqanlı», 

«coĢqun» anlamı olmasını toponim uzmanları qeyd etmiĢlər.231 Oğuz xanın 
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 Страбон, XV. III. 6. 
227

 Меликишвили, 1954, 62;  Арутюнян, 1970, 281-282. 
228

 ТУ, 123. 
229

 Müqayisə et: Krımda Çuruksu, SivaĢa tökülən Çoroxsu çayları (Белецкий, 99, 101).  
230

 Белицкий, 1980, 89. 
231

 Гейбуллайев, 1994, 189; Ящмядов, 1985, 56; Ъялилов, 1988, 152; О. 

Molçanova qırğız dilində kurdum sözünün «gur və bulanıq su» mənasında iĢləndiyini 

qeyd etmiĢdir (Молчанова, 1979, 244). 
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oğlunun adı Kür//Gur xandır. Dilimizdə «təpər» semantikası ilə seçilən 

güləĢmək (< kureĢ) sözündə qədim kur kökü qalmıĢdır. Vaxtilə, Kür ça-

yadını həmin kur sözündən yarandığını biz də qeyd etmiĢdik. Protoazər 

boyları öz yurdlarından axan ən əsas, lakin vaxtaĢırı subasmaları, aĢıb-

daĢması, bir sözlə, «dəcəlliyi» ilə seçilən bu çaya gur axması və suyunun 

bolluğu ilə bağlı həmin anlamda iĢlənən Kur adını vermiĢlər. Güney 

Qafqazın ən böyük çayına azərlərin Ana Kür, Dəli Kür deməsi həmin 

özəlliyi əks etdirir.   

Ağsu. Ġlk baxıĢdan Ağçay, Ağsu, Göyçay, Göysu, Qaraçay, Qarasu 

kimi hidronimlərin rənginə görə belə adlandırıldığını düĢünmək olar, lakin 

nəzərə alanda ki, ağ, göy, qara, qırmızı, sarı rəngləri qədimdə həm də 

cəhət bildirən sözlər olmuĢdur, onda bu tip hidronimlərin ilkin anlamı 

coğrafi durumla izah oluna bilər. Ağ sözü ayrılıqda və çay/say/su sözləri 

ilə iĢlənmiĢ və türk etnosunun yayıldığı torpaqlarda ortaya çıxmıĢdır. 

Ġndi Quzey Qafqaz ovalığında Aksay, Quzey Azərbaycanda Ağsu, 

Urmu gölündən yuxarıda Qızılçayın qolu Ağçay adlı çaylar olduğu kimi, 

digər türk yurdlarında da belə hidronimlər geniĢ yayılmıĢdır. Qədim qay-

naqlarda da bu hidronimə rast gəlmək olur. ‟´Ακης Ģəklində yazılmıĢ Ak 

(çay) hidronimi Xorasan bölgəsində verilir.232 Troya savaĢından bəhs 

edən Apollodor Aksiy hidronimini qeyd etsə də, yerini dəqiq göstərmir. 

Demək olar ki, türklərin ayağı dəydiyi bölgələrin çoxunda Ağsu adlı çaya 

rast gəlmək olur. 

Axar//Axur. Güman ki, Qaradağdan qaynağını alıb, soldan Qarasu 

çayına qoĢulan Axar-çay adı «ax-» feilindən yaranmıĢdır. Doğu Anadolu-

nun SarıqamıĢ bölgəsində tapılan urartu yazısında Axur(iani) toponimi 

qeyd olunmuĢ və bunun indiki Axuryan (Arpa) çayadında qaldığı müəy-

yən edilmiĢdir.233
 Bu saqa bölgəsində Arpa çayını Ksenofont (m.ö.V əsr) 

Arpa(su) kimi qeyd etmiĢdir.234 Ümumiyətlə, türk ellərində çayadlarında-

kı həm Axur, həm də Arpa sözlərinin qədim çağlardan iĢlənməsi və çox 

yayğın olması bəllidir. 

Ġrəvan vilayətinin həm batı, həm də doğu sınırını cızan iki Arpa çayı 

vardır. Maraqlı burasıdır ki, batı Arpanın qədim ekiz adı Axur olduğu kimi, 

doğu Arpanın ġərurdakı qolu da Axura adlanır. Ax feili ilə yaranan axarsu-

                                                 
232

 Herodot, III. 117. 
233

 Меликишвили, 1954, 62. 
234

 ВДИ, 1947, 32, 309; Anabasis. IV.VII.18. 
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lar sırasında qədim Boğazköy het yazıları içində ĠD «çay» determinativi 

ilə verilən Zuvaxxu hidronimi də diqqəti çəkir.235 Bunun *Suv-axu olması 

mümkündür. Quzey Qafqazın qədim Sirak bölgəsində Axardey çayı, Qara-

çay-Balkar elində Kapar-Aqur suu qeyd olunmuĢdur.236 

Arıq//Arx. Hidronim yaradan apelyativlər sırasında intensivliyi və 

geniĢ areal yayımı ilə seçilən arıq / arx sözünün tarixi Azərbaycanda çox 

qədim olub, əksər qonĢu xalqların da dilinə keçmiĢdir. Ġrəvan mahalında 

Arıqlı, Arxlı kənd adları yayğındır. Urartu qaynaqları Azərbaycanda bir 

neçə yeradı verir ki, bunlar «arx» apelyativi ilə nəzəri çəkir:237 Urmu gö-

lündən güneydə Arxa; Sərab-Ərdəbil yolunda Arxu; keçmiĢ Urme (MuĢ) 

bölgəsində Arxi. Kəlbəcərdə Araqçay olduğu kimi, Kürə tökülən Araqvi 

də keçmiĢdə Araq imiĢ (Strabon, XI. III. 5). Arazın yuxarı hövzəsində rum 

yol xəritəsi Arachia (Arax) məntəqəsini vermiĢ, Y. A. Manandyan bunu 

Plininin qeyd etdiyi Archene (Arxe) ilə eyniləĢdirmiĢdir.238 

Göründüyü kimi, tərkibində arıq / arx olan toponimlər qədim qay-

naqlarda əks olunmuĢdur. Bu toponimlərin bəzisi qədim Azərbaycanda 

çəkilən kanallar (arxlar) ilə bağlı yaranmıĢdır. Borçalıda Xram çayının 

son axarında bəzi xəritələrdə Araxlu kimi yazılan Arıxlı kəndi vardır. Vax-

tilə paleolit dövrü abidələri haqqında bəlgə toplayırdım. Aruxlu ərazisində o 

dövrün arxeoloji kulturu olduğunu görəndə bir dilçi kimi burada qədim 

arx olacağını düĢündüm və Aruxlu kulturunu tədqiq edənlərin yazısı ilə 

tanıĢ olanda, doğrudan da, onların burada qədim arxlar aĢkar etməsi bəlli 

oldu. Bu faktı xatırlatmaqda məqsədim budur ki, coğrafi durumun areal 

dilçiliyi ilə əlaqəsinə, coğrafi obyektin adında onun tarixi əks olunduğuna 

bir daha diqqəti çəkim. Bunu da yada salaq ki, Borçalı Arıxlısı ilə eyni 

yaĢda olan Sumerdəki Araxtu kanalı da prototürk boylarının yadigarıdır. 

Kanallardan söz düĢmüĢkən, qeyd edək ki, Sumer ölkəsində çəkilən 

kanallar sırasında Araxtu ilə yanaĢı, Ġdiqina, Ġturunqal, Kuti və Zubi 

hidronimləri vardır.239 Urartu çarları Azərbaycanda zəbt etdiyi bölgələrdə 

çəkdiyi kanallar haqqında yazılar qoymuĢdur. Bunlardan biri də Rusanın 

Ġrəvan çuxurunda, indiki Qəmərli (Kuərli) bölgəsində 
id

Ġldar(unia) çayın-
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 Xabıçev 1982, 22; Türkmənistanda Akar/Aqar-çeĢme, Doğu Türküstanda Su-akın 

say, Azərbaycanda Axınca çayları vardır. 
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 ТУ, 43. 
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dan, indiki Zəngidən çəkdiyi kanaldır.240 Zəngi çayı yaxasında Ellər kəndi 

vardır və urartu yazısı bu toponimin Eldər Ģəklində yerli deyiminə yaxın 

formanı əks etdirir. Ġrəvan mahalında Arazın sağ və solunda Ellər kəndi 

olduğu kimi, Ellidərə, Elar, Elicə/Ela toponimləri də vardır.241 Böyük Zab 

çayının yuxarı axarı da qədim qaynaqlarda Elamuniya adlanırdı. 

Qədim çayadları sistemli tədqiqat tələb edən böyük mövzudur. Ona 

görə də burada onların hamısından danıĢmağa imkan yoxdur, yalnız bir 

neçə qədim hidronimi də sadəcə sadalayıb, bu mövzunu qapadaq. Ġbn 

Fədlan bulqar boylarının ölkəsinə gedərkən gördüyü Samara çayadını 

Samur kimi qeyd etmiĢdir.242 Bu təsadüfi bir yanlıĢlıq olsa da, eyni mənĢəli 

iki adın dolaĢıq salınmasıdır. Bağdaddan yuxarı Dəclə kənarındakı qədim 

Samara toponimini Xəzərdən quzeyə daĢıyan prototürk boyu onu burada 

toponim və hidronim kimi iĢlətmiĢdir. Belə yerdəyiĢən toponimlər Boğaz-

köy mətnlərində də vardır.243 Anadoluda verilən bu Samara/Samari çayı-

nın adını sonrakı türk bölgələrində gördüyümüz kimi, burada verilən 

Samura bulağı adını və Samuxa toponimini də sonralar Azərbaycanda 

ortaya çıxan Samur və Samux hidronimlərində, Pənbək-Gümrü arasındakı 

Samurlu toponimində görürük. Gümrü bölgəsindən baĢlanıb, Ələyəz va-

disindən axaraq Araza qovuĢan Kasax çayının adı da qədim qaynaq-

larda əks olunmuĢdur.244
  

Asur-urartu yazısında Dəclənin sol qolu Diala isə Turna(t) çayı kimi 

qeyd olunmuĢdur ki, buna da Doğu Anadolu və BaĢqord elində Durna// 

Turna gölü, Turna yılkası adlarında rast gəlirik. Kürə qovuĢan Alazan 

çayının adı qədim mənbələrdə əks olunub, Dağıstandakı Al-ozen, Al-

taydakı Alazan adaĢları bu hidronimin al-özən (yuxarı və öndəki çay) 

anlamında iĢlənməsinə Ģübhə yaratmır.245 Azərlər və gürcülər bu çaya 

Alazan, saxurlar Dur, avarlar RaxIxIad deyir. Quzey Qafqazda Borbalo 

dağından üç Alazan çayı baĢlanır, ikisi Sulak, biri də Kür çayına tökülür. 

Alazan çayı hövzəsində eyni anlamlı Al-çay hidronimi də vardır. Alazan 

çayının Qanıx (Ptolemeydə Xanes) adı isə, məncə, qafqazdilli boylardan 

birinə məxsusdur.  
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Alazana qoĢulub Kürə axan Qabırrı (Ġori) çayının adı da diqqəti 

çəkir. Belə ki, Xabur adlı iki çaydan biri Dəclənin, biri də Fəratın sol 

qoludur, Qabartı çayı Ağdərə rayonunda,  Xamur hidronimi Qazaxıs-

tanda vardır. T. Əhmədov XVII əsr qaynağında Batı Sibirdə Mrassu 

çayının qolu Kabırsu hidroniminin qeyd olunduğunu və qabırlı sözünün 

cığatay türkcəsində «gurultulu, səs-küylü» anlamı daĢıdığını yazır.246
 

Dəniz və göllər. Azərbaycanın bir dənizi, üç böyük və yüzlərlə 

kiçik  gölü vardır, əslində, Xəzər dənizi də böyük göldür. Xəzər dənizi 

tarix boyu yaxasında yaĢayan türk boylarının adı ilə tarixi qaynaqlara düĢ-

müĢdür. Bu dənizin Kaspi, Xəzər, Göy Xəzər (Göycə dəniz), Quz, Alban, 

Girkan/Qurqan, Qəzvin və onlarla baĢqa adı olmuĢdur ki, bunların hamı-

sından danıĢmağa imkanımız yoxdur, yalnız ərəb qaynaqlarındakı Quz 

adının quz/oğuz boyları ilə bağlı olduğunu, bu dənizə ləzgilərin Kas 

deməsini qeyd edib, Dəclə çayının baĢlandığı bölgədə Xazar baba dağının 

ətəyindəki Xazar (Xəzər) gölünün və Azaq (Azov) dənizinin adında 

«azər» etnoniminin ayrı-ayrı dialektlərdə formalaĢmıĢ variantları olduğu-

na diqqəti çəkək. Bunun üçün həmin adları Kaspi və Xəzər ilə müqayisə 

edək: 

Kas dənizi 

Kaspi dənizi 

Qəzvin dənizi 

Xəzər dənizi 

Xazar gölü 

(Azaq dənizi) 

Xazan çay (Krım) 

Qazan/Kazan göl 

- kas 

- kas - bi 

- kaz - bi - n 

- xaz - ər 

- xaz - ər 

( - az - aq) 

- xaz - an 

- kaz - an 

 - kas boyu 

 - kas boyu 

 - kaz boyu  

 - kaz boyu 

 - kaz boyu 

( - az boyu) 

 - kaz boyu 

 - kaz boyu 

Göründüyü kimi, Kaspi və Xəzər eyni boyun (az~kaz) müxtəlif di-

alektdə yaranmıĢ adını əks etdirən etnohidronimdir.247 Erkən orta əsrlərdə 

Güney Özbək elində T. Nafasovun qeyd etdiyi tacikcə As-rud, Xuzar-rud 

adlanan etnohidronimlər həmin qədim dialekt fərqini aydın əks etdirir.248 

Göl adları içində Ağgöl, Qaragöl, Qanlıgöl, Duzlugöl, Qazangöl, Göygöl 

                                                 
246

 Ящмядов, 1985, 55. 
247
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kimi adlar çox yayğındır. Protoazər boylarının əsas böyük gölləri Urmu, 

Göycə, Vandır və hər üç gölün qədim qaynaqlardakı adı türkcədir. 

Qədim Subar bəyliyinin doğu qonĢuluğunda 
KUR

Urumu Ģa bîtâni 

(Ġç-Urumu) adlanan indiki MuĢ bölgəsində m.ö. I minilin baĢlarında yaĢa-

mıĢ urume boyunun Urmu gölünün yaxasına köçməsilə Urmu adı ortaya 

çıxmıĢdır. Asur yazısında (m.ö. IX)  
mât

Zamûa Ģa bîtâni (Ġç-Zamua gölü) 

adlanan Urmunun zaman-zaman türk boylarında Göygöl, haylarda Urmi, 

Kapuyt «göy», Kaputan-tsov (Göy-dəniz) adlanması da tarixi qaynaqlarda 

əks olunmuĢdur.249 Öncə «duz çöküntüsü verən Kaptava» gölündən danıĢan 

Strabon sonrakı bölmədə onu Μαντιηνη (Μαηιηνη) adlandırır və bunun 

«göy» anlamı daĢıdığını yazır.250 Əlbəttə, türk  müyten (matien) boylarının 

gölü kimi verilən Göygöl (Urmu) hidroniminin sonralar bura gələn pers 

və hay boylarının dilində kalka ilə eyni anlamlı adla verilməsi təbiidir. 

Gögcə (Göycə) gölünün adında da geniĢ yayılmıĢ «göy» apelyativi 

var. Hay qaynaqları bu gölün adını Geğam (Kełam) və Sevan kimi verir.251  

Göycə adı 1930-da fərmanla Sevana dəyiĢdirildi. Bu adın ortaya çıxmasını 

buradakı adada Qara-vəng kilsəsinin hayca Sev-vank Ģəklində tərcümə 

olunması ilə bağlayırlar.252 Kełam sözü isə sonralar hay dili qanununa 

uyğun Geğam Ģəklini almıĢdır.  

Hər iki halda hidronimin kökü göl və göğ (göy) sözünü bildirir, 

gürcü qaynaqlarında qeyd olunan Kelakuni variantı da göl (kölək) kökünü 

əks etdirir. Minillər boyu az, azər, saqa və qamərlərin at oynatdığı Göycə 

yaxalarına urartu əsğərləri də gəlib çıxmıĢdı, lakin urartu yazıları gölün 

adını deyil, onu urartuca [tsui] kimi tələffüz olunan sui «göl» sözü ilə 

qeyd etmiĢdir.  

Protoazər boylarının batı sınırındakı Van gölünün adı bura m.ö. I 

minilin sonunda gəlib yerləĢən hayların sonrakı qaynaqlarında Beznunik, 

ReĢtunik, Tospa, Van kimi verilmiĢdir. Strabonun dövründə bu gölün Ar-

sena və Fopitit adlandığı qeyd olunur.253 Asur-urartu qaynaqları bu gölün 

əsl adını çəkmir, urartu yazıları gölü Biainili (Urartu) ölkəsinin gölü kimi 

verir. Gölün Van adı həmin urartu deyimi əsasında Biain >Vian >Van də-
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yiĢməsi ilə ortaya çıxmıĢdır ki, buradakı «bia» (su) apelyativinin, həmçinin 

gölün içindəki Ağ-tamar adası adının türk sözü olduğunu Q. Qeybullayev 

geniĢ Ģərh etmiĢdir.254 

Beləliklə, gözdən keçirdiyimiz qədim hidronimlərin siyahısı tam 

olmasa da, müəyyən nəticəyə gəlmək üçün kifayətdir. Qədim qaynaq-

larda qeyd olunmuĢ hidronimlərin zaman-zaman yer dəyiĢərək doğu və 

quzey yönlərdə görünməsi türk boylarının həmin istiqamətlərə miqrasi-

yası ilə bağlıdır. Bu baxımdan, yuxarıda gözdən keçirdiyimiz axarsu 

adlarını yayılma arealına görə (a) və etnohidronim özəlliyi üzrə (b) qrup-

laĢdırmaq lazım gəlir:  

a)  Qədim hidronimlər və onların sonrakı paralelləri: 

Anadolu, 

Ġkiçayarası 

Arax(tu) 

*(Suv)axu 

Aksiy 

     - 

Araks, Araz  

Arpa 

Bura(t) 

Balık , 

Baluxaş(şa) 

Biaini (Van) 

İtiqla 

Xabur 

Kızılsu 

Karasuv 

      - 

Samara 

Samur 

Samux 
     - 

Subar 
*Sub-ana 

Sulu, Salu 
Suv/Su  

SuvaĢĢuva 

SuvamaĢı 

Turna-gölü 

Azərbaycan 
 

 

Arıxlu, Araq 

Axar, Axur 

Akes, Ağsu 

Alazan 

Araz, Araskut 

Arpa 

      - 

Balıq, Balıqlı, 

Balıx, Balxar 

Buya 

      - 

Qabırrı, Qabartı 

Qızıl-üzən 

Qarasu 

Kur, Kür 

       - 

Samur 

Samux 

Selencə 

Suvar, ġuvarı 

Soana(Su-ana) 

Sulu 

Sub/Suv/Su 

SuaĢan 

Su-baĢı 

Turna(t) 

Quzey Qafqaz və 

Avropa 

Arık 

Siaxa, Kapar-Aqur, Axtı 

Aksiy, Aksay, Aksu 

Al-ozen, Alazan 
     - 
Arpa, Arba-kol 

Porat, Prut, Büre-yılqası 

Balık, Bolqar-yılkası, 

Balxar, Balqar, Balkan 

Bua 

İtil, Ak-Ġdel, Kara-Ġdel 

      - 

Kızılsu 

Karasu, Karaçay 

Kur, Kurmu 

Samara, Samarli 

Samur 

       - 

      - 

Suvar-el, Subar, Sabir 

Ana-(Ġdel) 

Sulu, Sula, Sulak 

Su, ġubĢuruk 

SivaĢ  

SubaĢi, SubaĢ 

Turna-yılkası 

Orta Asiya və Sibir-

Altay 

Arık, Ak-Arık 

Akar-çeĢme, Su-akın say 

Aksu, Akçay, Ak-karasu 

Alazan 
Arıs, Arazqöl, Arasan 
Arpa, ArbaluĢka 
Buratı, Pora-çul, Börülü 

Balık, Balıktu, Balıksu,  

BalxaĢ-göl, BalkaĢ-çay 

Bua, Bia  

Ġtil/Ġdel, Ġtıqem (iti-çay) 
Kabırsu, Xamur 

Kızıl-çay, Kızıl-xem 

Karasuv, Karasu 

Kur, Kursay, Kurdüm 

      - 

 Samuralu 

      - 

Selenqa 

Sibir, ġübarköl 
       - 

Sulu, Sulak-kobu 

Suv, Suvak  

      - 

Suu-bajı 

      - 
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Qədim  qaynaqlarda m.ö. əks olunmuĢ hidronimlər cədvəldə qara 

hərflərlə verilmiĢ, onların sonralar Quzey Qafqaz-Avropa və Orta Asiya-

Sibir-Altay bölgələrində təkrar olunması göstərilmiĢdir. Əlbəttə, müqayi-

səyə cəlb olunan hidronimlər həmin regionlar üzrə yayılan ekiz adların 

cüzi bir hissəsidir, lakin elə burada verilən paralel axarsu adları da aydın 

göstərir ki, qədimliyinə görə, hidronimlərin miqrasiyası Ġkiçayarası və 

Anadolu-Azərbaycandan, yəni Ön Asiyadan baĢlayıb, Quzey və Doğu 

regionlara yayılmıĢdır. 

b)  Boyadı > Etnohidronim modeli:    

alban//alpan   

 

az//as//kaz//kas 

 

 

arqu  

bulqar//balqar  

 

qarqar  

qızıl  

qıpçaq 

karaçay//karaçaylı 

kedar/gedar 

koman//kuman  

zəngi//sangi  

padar   

peçenek  

saqa//saqat 

subar//suvar//suvlar  

 

tanqıt   

tərtər   

urumu//urmu  
 

- Albana (Sumqayıt-çay),     

Alban dənizi  

- Azaq-dənizi, Az-suı, Kasax-çay, 

Kas-Kaspi-Qəzvin-Xəzər dənizi, 

Xazar-göl  

- Arqun, Arqın çayları  

- Bulqar, Balkar, Balxar, BalkaĢ, 

Balık çayları və BalxaĢ gölü  

- Qarqar-çay 

- Qızıl-üzən 

- Qıpçaq-yılqası, KıpĢak-özen 

- Karaçay  

- Gedar-çay  

- Koman-yılqası, Kuban-çay  

- Zəngi-çay, Zəngi-mar çayı 

- Padar-çay  

- Bəcənə-yılqası     

- Saqa çayı, Pir-Saqat, Saqala çayı  

- Suvarlı, Subar, ġuvarı, Sabir, 

Sibir, Suvarel çayları  

- Tanqut-çay  

- Tərtərçay  

- Urmu gölü, Urme çayı (Urme 

və Kur Amur çayının qollarıdır)  

Göründüyü kimi, türkcə çayadlarının yaranması yollarından biri də 

özəl sistem təĢkil edən etnonim > hidronim modelidir. Nəzərdən keçirilən 

hidronimlərin türk etnosuna məxsus olduğunu vurğulayıb, demək lazım-

dır ki, hansı etnik soyun hara köçməsi sualına cavab axtaranda etnohidro-

nimin verdiyi informasiyaya tam arxalanmaq olar. Hidronimlərin bir qismi 

qədim qaynaqlarda adı keçən türk boyları ilə bağlı olub, onların müxtəlif 
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regiona miqrasiyası ilə yayılmıĢdır.Yerini dəyiĢən etnohidronimin qədim 

qaynaqda əks olunması və verdiyi bəlgənin gücü ondadır ki, miqrasiyanın 

zamanını və hansı yöndə gerçəkləĢdiyini müəyyən etməyə əsas verir. Ön 

Asiyada adını çəkdiyimiz qədim türk çayadlarının bir qismini əks etdirən bu 

xəritəyə baxmaq kifayətdir ki, prototürk etnosunun burada yaĢadığına Ģübhə 

yeri qalmasın: 

Bəzi etnonimin yuxarıda verilən boyadları kimi qədim qaynaqda 

əks olunması həmin etnonimlə bağlı sonralar qeyd olunmuĢ hidronimin 

də tarixini geri çəkməyə imkan verir. Məsələn, qədim mənbələr Ġrəvan-
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dan axan Gedar-çayın adını qeyd etməmiĢdir, lakin gedar//kedar etnonimi 

qədim qaynaqda əks olunduğundan, əlavə bəlgələr cəlb etməklə həmin 

çayadını keçmiĢə bağlamaq olur və ya əksinə, qədim qaynaqda etnonim 

deyil, Alban, Kasax, Kaspi, Subar, Balıx, Qızıl-üzən kimi etnohidronim 

əks olunmuĢsa, uyğun boyun həmin axarsu kənarında yaĢadığını tam yəqin-

liklə demək olar.  

Beləliklə, qədim qaynaqlarda adı keçən hidronimlərin öyrənilməsi 

və onların leksik anlamındakı informasiyanın dəyərləndirilməsi bir neçə 

yöndə ümumiləĢdirmə aparmağa yardım edir: 

1. Türk etnonimlərinin bir qismi «çay adamı» modeli ilə yaranıb:           

sub-ar,   suv-bi,  

çuv-aĢ,   suv-lar,  

suv-an,   suv-car 

qara-çay,  qaraçay-lı,   

balık,  balık-lı, 

balık-ar//bolq-ar (bulqar) 

2. Türk və buryat-monqol dillərindəki bulaq, qol, nohur kimi qarĢı-

lıqlı alınmalar istisna ediləndə əsas hidronim apelyativlərinin müqayisəsi 

aydın göstərir ki, bu dillər eyni mənĢəli deyil:  

  çay/yılqa - müren/qorxon;  dəniz - dalay  

  göl - nohur/nuur;  sub/su - uha/usun və s.         

3. Uzun çayların axarı boyu ayrı-ayrı etnoslar yaĢayırsa, belə çayın 

müxtəlif adları ortaya çıxır.255 Qudyalçay xınalıq bölgəsində Damdamınqa, 

qırız bölgəsində Kur adlanır, rutullar Samur çayına Natsur, saxurlar Dama, 

ləzgilər Kulan-vats deyir və maraqlıdır ki, bu adların əksəri həmin dillərdə 

«çay» mənalı apelyativdir. Axarı boyunca hidronimin dillər üzrə dəyiĢ-

məsi faktı həmin çayın hövzəsində müxtəlif xalqların yaĢadığını ortaya 

qoyur. Bu baxımdan, prototürk və protoazər dövründə adını almıĢ Fərat-

Dəclə və Kür-Araz kimi böyük çaylar axarı boyunca adını dəyiĢməmiĢsə, 

deməli, o çağlarda həmin çayların yaxasında eyni etnos yaĢamıĢ və bura  

gələn yeni etnoslar həmin hidronimləri yerli əhalinin dilindəki adla, lakin 

öz tələffüzlərinə uyğunlaĢdırıb iĢlətmiĢlər. Bunun örnəyi son beĢ minildə 

Ġtigəl və Burat adlarının sumer dövründən üzübəri Dəclə-Fərat formasını 

alana qədər keçdiyi deyim dəyiĢmələrində aydın görünür.   

4. Hidronimlərin tədqiqi azər xalqının tarixi coğrafiyasına aydınlıq 

gətirən və regionda qədim çağlardan baĢlanan demoqrafik dəyiĢmələri 

izləməyə yardım edən tutarlı bəlgələr ortaya qoyur. Bəlli olur ki, türklər 

                                                 
255

 Afrikada Coliba, Mayo, Frin Rua, Kuvara, Bafinq və bu kimi 9-a qədər adı olan Niger 

çayının adı axarı boyunca ayrı-ayrı boyların bölgəsində dəyiĢir (Белецкий, 1972, 62). 
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Ön Asiyanın ən qədim etnosudur. Sumerlər, sami və hay-pers boyları isə 

Ġkiçayarası-Anadolu və Azərbaycana gəlmə xalqdır. Buradan isə prototürk 

boyları Doğu və Quzeyə getmiĢ, orada hidonimlərə yeni yaĢam vermiĢlər. 

Yenisey kimi böyük çayın adı da aydın göstərir ki, bu adı yeni yurd yerinə 

gələn boylar qoymuĢlar, çünki əski yurd yerində «yeni çay» ola bilməz. 

Azər boylarının məskunlaĢdığı yurdlar yalnız doğudan 

Xəzər dənizi ilə sınırlanır, quzey, batı və güneydən isə 

böyük silsilə dağlarla əhatə olunur. Böyük Qafqaz dağ 

silsiləsi Xəzər yaxalarına qədər uzanıb AbĢeron, ġirvan 

və Qobustanın dağlıq bölgələrini əhatə edir. O, quzey-

batıda Babadağ silsiləsindən yuxarıda Tufandağ və 

Bazardüzü-ġahdağ qollarına ayrılır, burada Dəvəçi, Quba-Qusar bölgələri 

yerləĢir. Böyük Qafqaz dağ silsiləsinin güney yamaclarında Oğuz, ġəki, 

Qax, Zaqatala və Balakən bölgələri yerləĢir. Bu dağ silsiləsi boyunca 

Salavat, Kodor, Daryol və sair aĢırımlar, quzeyə keçid yolları vardır. 

Azər boylarının batı bölgələrini Kiçik Qafqaz dağ silsiləsi, Kürün 

yuxarı axarlarında Borçalı bölgəsinin quzeyini Trialet, Axıska bölgəsinin 

quzey-batısını Ġmeret-Acar sıradağları tutur. Qədim Gögər bölgəsinin batı 

sınırı boyunca uzanan dağlar güneyə tərəf Ağbaba-Kars dağları ilə davam 

edir və Ağrıdağ, Aladağ üstündən, indiki Ġran-Türkiyə və Ġran-Ġraq sınırı 

boyunca uzanır, Kərkük bölgəsində Hamrin dağları ilə doğuya dönən Zaq-

ros sıradağlarına çatır. Lakin bu sınırın batısı da prototürk etnosunun böl-

gələri idi.  

Əgər Fars körfəzi ilə Qara-dəniz arasında Diyarbakırdan keçən düz 

xət çəksək, xətboyu üzüaĢağı sasper, mitan, qamər, qaĢqay, ərmən, subar, 

kuman, qut və sair qədim türk boylarının bölgələri batıda qalır. Ona görə 

də Doğu və Güney-Doğu Anadolu, Van gölü hövzəsi, Ġkiçayarası paleo-

toponimlərinin özəlliyi imkan verir ki, protoazər sınırından batıda qalan 

qədim oronimləri də araĢdırmaya cəlb edək. Azərbaycanın iç bölgələrində 

çoxlu sıradağlar vardır. Arazdan yuxarıda və aĢağıda yerləĢən dağ silsilə-

lərinin hamısını göstərə bilməsək də, bəzilərini qeyd etməliyik. Çünki ən 

qədim qaynaqlarda adı keçən dağları bu dağ silsilələri sırasında arayaıb, 

müasir adları ilə müqayisə edəcəyik. 

Kiçik Qafqaz dağ silsiləsi Göycə gölünün quzeyində ġahdağ sıra-

dağları və Qarabağ dağlıq bölgəsində Qarabağ sıradağları ilə davam edir. 

Quzey ətəklərində Gədəbəy, DaĢkəsən, Xanlar bölgələri yerləĢən və ġah-

dağ, Qaraarxac, Ginaldağ, GəmıĢdağ zirvələri və Murov sıradağları ilə do-

 

 

Oronimlər  
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ğuya uzanan silsilə dağların quzey yamaclarından Tovuzçay, Zeqəmçay, 

ġamxorçay, Gəncəçay, Kürəkçay, Ġncəçay baĢlanır. Xaçınçayın baĢından 

Araz yaxasınacan Qarabağ sıradağları uzanır və onun güney yamacların-

dan Xaçınçay, Qarqarçay, Köndələnçay baĢlanır, batı ətəyi boyunca isə 

Həkəri çayı Araza axır.  

Naxçıvan bölgəsinin quzeyindən baĢlanan Dərələyəz sıradağlarını 

güneyə doğru Zəngəzur sıradağları Araza qədər davam etdirir. Zəngəzur 

dağlarından doğuya ayrılan iki qol BərgüĢat və Meğri sıradağlarıdır. Si-

sian, Gorus, Qafan dağlıq bölgələri Zəngəzur vilayətində yerləĢir. Gorus-

Sisian arasından Göycə gölünə tərəf indiki Ermənistan-Azərbaycan sını-

rında yuxarı uzanan Qarabağ dağlarının quzey yamacından Tərtər, güney 

yamacından Bazarçay (BərgüĢat) baĢlanır.  

Göycə gölün güneyində Araza qədər Geğam sıradağlarıdır. Gölün 

quzey-batısından üzüyuxarı Gögər (Quqar) sıradağları, batı yaxasından isə 

Pəmbək sıradağları uzanır. Pəmbək dağlarından quzeydə ona paralel Ba-

zum sıradağları, Bazumdan sonra üzüyuxarı Cavax sıradağları gəlir. Bu 

dağlardan batıda yuxarıdan aĢağı Böyük Ağbaba dağına qədər Qaragüney, 

BaĢgüney, Ġkiqat, Keçəldağ, Qısırdağ, Göydağ, Tayaqaya kimi dağları 

əhatə edən Ağbaba dağ silsiləsi uzanır. Bundan sonra Arpaçay boyunca 

batıda Qars dağları, doğuda Ələyəz dağı yerləĢir. 

Arazdan aĢağıda da xeyli dağlıq bölgələr vardır. Ağrı və Aladağdan 

sonra baĢlanan Qotur-Musalan silsiləsini Urmu gölünün batısı boyu Zaq-

rosa qədər uzanan Qut, Hamrin dağları və Urmunun quzeyində doğu 

yöndə BozquĢ sıradağları davam etdirir.  

Arazboyu Qaradağ silsiləsi, Qarasu çayından doğu yönə isə TalıĢ 

(Tolıs) dağları uzanır. Bağrudağa qədər davam edən BozquĢ sıradağla-

rından quzeydə Savalan, güney-batıda isə Səhənd dağları yerləĢir. Gü-

neydə Həmədan bölgəsindəki Əlvənd dağları, batıda Qızıl-üzənin orta və 

aĢağı axarı boyunca, Xəzərin güneyində Elbars silsilə dağları vardır. Urmu 

gölünün digər hövzələri kimi, güney hövzəsi də dağlıq bölgələrlə əhatə 

olunmuĢdur.  

Göründüyü kimi, Azərbaycanın coğrafi durumunda silsilə dağlar 

zəngindir. Qədim dağadları təhlilinə keçməzdən əvvəl, türk dilində oronim 

yaradan sözlərə diqqəti çəkək. Belə apelyativ sözlərin hamısından bəhs 

etməyə imkan yoxdur, yalnız bir-birindən çox uzaqda olan azər və qırğız 

dilləri üzrə bir neçə oronim yaradan apelyativi sadalayaq: 
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Azər dili 
  adır  

  ard  

  aĢırım 

  bel 

  daban 

  dağ 

  təpə 

  dərə 

Qırğız dili 
  adır 

  art 

  aĢuu 

  bel 

  daban 

  too 

  döbö/töbö 

  törö 

Azər dili 
  yalın 

  yaman 

  yarğan 

  qır 

  qaya 

  kurqan 

  daĢ 

  takır 

Qırğız dili 
  calanqan 

  jaman   

  car 

  kır 

  kıya 

  korqon 

  taĢ 

  tektır 

 Bu apelyativlərin əksəri hər iki dildə eyni anlamda iĢlənir, yalnız 

ard sözünün «arxa» anlamı qırğız oronimlərində qalsa da, çağdaĢ qırğız 

dilində arxaik apelyativə çevrilmiĢdir; daban sözü isə azər dilindən fərqli 

olaraq, qırğız dilində dağ keçidlərinin adında «aĢırım» anlamında iĢlənir 

(Jaman-daban «Yaman-aĢırım»), bel sözündə də bu anlam vardır; qırğızca 

tektır sözü dağdakı ovalıq, düz yerləri bildirir. Digər apelyativlərdə isə 

fonetik fərqlər nəzərə alınmasa, elə bir fərq yoxdur. Deməli, müqayisə 

olunan sözlərin çoxdan bir-birindən ayrı düĢmüĢ iki qardaĢ xalqın dilində 

eyni anlam daĢıması onu göstərir ki, bu oronim yaradan sözlər prototürk 

dövründən qalmadır. Ona görə də qədim oronimlərdə rast gəldiyimiz 

apelyativlər inamla türk sözü sayıla bilər. Məsələn, m.ö.VIII əsrdə asur 

qaynağı Van gölünün güney yaxasında Ayadu bölgəsində II Sarqonun 

Saru-ardi (
URU

 Saruardi) qalasını tutması və qalanın «böyük dağın çıxın-

tısında» yerləĢməsi göstərilmiĢdir.256
  Burada ard apelyativi «arxa» yox, 

türk ellərində geniĢ yayılmıĢ Semis-art, Muz-ardı, TaĢtık-art, Toruğ-ard 

oronimlərində olduğu kimi «keçid, dolama, dağın beli» anlamını daĢıyır, 

birinci hissə də «sarı» apelyatividir və qədim Saru-ardi «sarı-ard» modelli 

oronimdir.257 Və ya türk dillərində «or», «beĢik» və «bel» apelyativləri ilə 

Qara-dənizin quzeyində yaranan müasir BeĢik-dağ oronimini Herodotun 

m.ö.V əsrdə Orbel dağı kimi qələmə alması aydın göstərir ki, həmin dağın 

qədim adı da türkcə olmuĢdur.258 Çünki buradakı «bel» apelyativi türk oro-

nimlərində geniĢ iĢlənir, «or» isə Oğuz xanın yurdundakı Ordağ oroni-

mində vardır.259 

                                                 
256

 АВИИУ, 49 (280); ТУ, 167. 
257

 Asur yazıları burada Ardi-unak, yaxın bölgədə Ard-uba (Arxa oba) kəndlərini və Ar-

ardi dağını qeyd edir (ТУ,31-34); Vedi-ġərur yolunda Ard-Araz təpəliyi vardır, Vedinin 

dağ yolu  Sarı-dolama adlı təpədən baĢlanır.  
258

  Геродот, В, 16;  və indeks, 580. 
259

 Ряшидяддин,14;  Özbək elində isə BeĢik-tepa oronimi vardır. 
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Türk boylarının böyük miqrasiyası təkcə dağ, təpə, daĢ, baba, Ģat, 

kap sözlərilə iĢlənən oronimləri bütöv Avrasiyaya yaymıĢdır. Altında qə-

dim türk arxeoloji kulturu yatan yerlərin təpə və kurqan sözlərilə bəlgə-

lənməsi də Avrasiya məkanında yayğın gələnəkdir. Bu gələnəyin kökü 

qədim Ön Asiya qaynaqlarında aydın əks olunmuĢdur. Deyilənləri nəzərə 

alıb, bir neçə qədim oronimi və onların sonrakı paralellərini apelyativlər 

üzrə gözdən keçirək: 

Tanrı, ata, baba. Oronim yaradan bu apelyativlərin bir yerdə veril-

məsi onların dağ, qaya, qala adlarında qutsal çalar ortaya qoymasıdır ki, 

bu da qədim türk dünyabaxıĢında Dağ kultu inamı ilə bağlıdır. Dağlar ozan 

və Ģairlərin daima müraciət etdiyi mövzu, dağlar rədifli qoĢma və bayatı-

lar isə folklorda ən çox yayılan və etnik yaddaĢa təsir edən söz təpəridir. 

Türk boyları epik qəhrəmanların yurdu-yuvası saydığı dağa Manas dağı 

(Qırğız eli),  AlpomiĢ-tepa (Özbək eli),  Koroğlu-dağı,  Koroğlu-qalası (hər 

bölgədə) adını vermiĢlər. Türküstanın KaĢğar dağ silsiləsində Mustaq-Ata 

(Buzdağ-Ata), Xakas elində Pir-taq qutsal dağlar sayılır. Tyan-ġan dağları-

nın Xan-Tenqri, ümumiyətlə, Doğuda böyük sıradağların Tanrı-dağları, 

Tarbaqatay adlanması dağ kultunun bariz formasıdır.  

At kultu ilə yanaĢı, dağ kultuna da türk etnosunda olan böyük sev-

gini baĢqa xalqlarda görmək olmur, sıradağlardan ayrı düĢən dağa da qərib 

kimi baxan türk ona Yalqızdağ  (Qazax və Azər eli), Yetimdağ  (Türkmən eli) 

adı verir.Yurdundan çıxarılan hər bir türkün qəriblikdə yanğısı doğma elin 

dağlarına sözlə ismarıĢ göndərməsində görünür. El dərdindən Ģəhid olan 

dostum Fərman Kərimzadənin bu misraları bütün vedililərə sarı simdə  

oxunan bayatıdır:  

Vedinin yanı dağlar,   Burda bir El varıydı,  

Ürəyi, canı dağlar.     Siz deyin, hanı, dağlar? 

Bəllidir ki, azər dilində tanrı sözü min ildən çoxdur ki, tenqir və ya 

dingir formasında iĢlənmir, lakin Qobustan dağları sırasında Cingir-Baba 

(Dingir-Baba) adlı dağ tanrı sözünün həmin qədim formasını bugünə qədər 

saxlamıĢdır ki, bu da 4-5 minil öncə sumer dilinə keçən Dingir formasını 

əks etdirir.260 Cəbrayıl bölgəsində bu teonim ġahvəlli kəndindəki Cingir-

bulaq adında da qalmıĢdır. Deməli, bugünkü Dingir-Baba oronimi tarixi 

qaynaqlarda qeyd olunmasa da, arxaik formada qalması onun tarixini neçə 

minil qədimə aparır. Buradakı baba apelyativi də qədim oronimlərdə iĢlənir. 

                                                 
260

 Ъялилов, 1988 а, 93. 
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Qazax elində Atasağun qalası, Türkmən elində Ata-depe, Xocadağ, 

Azərbaycanda Ata-dağı kimi dağadlarında ata, xoca apelyativi az görünsə 

də, baba apelyativi əksər türk ellərində iĢlənir; Babaqala (Türkmən eli), 

Boboyermula, Boboyuldi (Özbək eli), Babadağ, Babatepe (Bolqarıstan), 

Babadağ, Sarıbaba dağı, Ağbaba dağı, Baba-çiçək dağı, Cingir-Baba dağı, 

Bağır-Baba dağı (Azər eli) və baĢqa bu kimi dağadlarında gördüyümüz 

baba apelyativi türk oronimləri üçün çox xarakterik haldır. Bolqarıstan, 

Azərbaycan və Türkiyədə təkcə Ağbaba adlı bir neçə dağ vardır. Türki-

yədə Dəlibaba, Qarababa dağı və Dəclənin baĢlandığı yerdə rus hərbi 

xəritəsinin (1903) Qazar-Baba kimi verdiyi Xazər-Baba dağı vardır.  

Urartu yazılarında rast gəldiyimiz baba sözünü də yerli protoazər 

boylarından alınma sayırıq, çünki urartuĢünas Ġ. Fridrix və akad. Ġ. Ġ. MeĢ-

Ģaninovun qeyd etdiyi kimi, mətnlərdə dağ və dağlıq yeri bildirən baba 

sözü 
D
Baba tanrıadı kimi də iĢlənmiĢdir.261 Qurbanlıq verilən tanrılar si-

yahısına adı düĢməsi aydın göstərir ki, urartu boyları Babanın qutsal dağ-

larla olan ilgisini sərgiləyən türk oronim yaradıcılığı gələnəyinə yaxından 

tanıq olmuĢlar. Bu, həm urartu-türk əlaqələrini, həm də baba apelyativli 

protoazər oronimlərinin qədim tarixi olduğunu ortaya qoyur.262 Bəzi türk 

soyları dağı özlərinin soybabası, «Baba beĢiyi» saymıĢlar. 

 Baba adı ilə tanınan dağların əksərində pir-ocaq yerləri olur, Ağ-

baba dağlarında Qızılocaq, AĢdibaba, Kaloğlan, Ağbaba, Qoyunbulaq, 

ġiĢocağı kimi onlarla pir yeri vardır. Xəzər yaxasında BeĢbarmaq dağı 

xalq arasında Xızır-Baba və Xızırzində (XızıryaĢar) adlanır. HəmiĢəyaĢar 

Xızır peyğəmbərin adı ilə bağlı pir-ocaq və Diri-Baba kimi, qədim Diri-

dağ oronimi də diqqəti çəkir. Belə ki, Qamər Bosporunda «Pont qapısı» 

Pantikape və Tirik-taqa yeradı II əsrdə qeyd olunur (Ptolemey, III. 5. 16) 

və bir neçə əsr sonra Kerçin KamıĢ-burun bölgəsində olan bu yerin adını 

                                                 
261

 Мещанинов, 1978, 78-79; 

     Urartu yazısındakı  pa-re-e  
KUR

a-la-ţé-i-e   
KUR

ba-ba-a-nè (GNAUT, 5) deyimi azərcə 

«varıb Alatey dağlıq bölgəsinə girdim» Ģəklində tərcümə olunur. Burada Alatey bölgə-

sinin məhz dağlıq bölgə ölduğu baba sözü ilə gerçəkləĢir. Həmin dağlıq bögə Urmu 

gölünün güneyindədir. 
262

 Maraqlıdır ki, urartu panteonundakı 
D
Ardi adı ilə Van-Urmu arasında yaranan bir oro-

nimdə də türkcə kiĢi (adam) sözü var: «Ardi adamının dağı» anlamını verən  
ġÂDU

Ardi-

kiĢi oronimi asur yazısında qeyd olunub (ТУ, 33). Oronimlərdə kiĢi apelyativi Qazax elin-

dəki Bir-kisi töbe,  KiĢi-arkalı tau kimi dağadlarında vardır (ОКЖСА, 167, 231). Bunu 

da qeyd edək ki, oronimlərdə «kiĢi» sözü iĢləndiyi kimi, teonimlərdə də «qadın» anlamlı 

banu sözü olmuĢdur. Arubani (arı-banu) adlı Urartu tanrıcasının tunc heykəli  m.ö. VII-

VI əsrə aid Dərəbəy qalasından tapılmıĢdır (ИИН СССР, 107). 
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Stefan Bizantlı Tiri-taka kimi verir.263 Oronimlərdə qutsal çaları əks etdi-

rən ulu apelyativi də yayğınlığı və qədimliyi ilə seçilir. Azər elində Ulu-

dağ (Gorus), Qazax elində Ulu-tau oronimlərində kiçik dağlardan fərqlə-

nən «böyük» anlamı olsa da, ulu sözünün qutsal çaları da vardır. Bunu 

*Ulu-Qam dağadının Boğazköy het yazılarında Uliq-qama və Uli-kamma 

Ģəklində verilən oronimdə görmək olur.264  

Qutsal dağların adında ata, dədə, baba, xızır, diri, xoca, qam, pir apel-

yativləri qutsal anlam daĢıyır və bunların əksərinə aid yuxarıda nümunələr 

verildi, pir sözü də Gorusdakı Kəpəz dağlarından biri olan Pirdağı adında 

vardır. Bütün bu qutsal çalarlı apelyativlər sırasına «qız» sözünü də əlavə 

etmək lazım gəlir, çünki əksər türk yurdlarında özünü göstərən Qızqala, 

Qızdağ, Qırğız elindəki Kız-korqon, Kız-aĢuu oronimlərində qız apelyati-

vinin bugün əksər türk dillərində iĢlənən qız (çuvaĢca xır) sözü ilə əlaqəsi 

yoxdur, yəni dağadlarında «qız-gəlin» mənası söz oxĢarlığına görə sonra-

dan ortaya çıxmıĢdır, hətta bəzi Qızqalaları haqqında türk əxlaqından uzaq 

qondarma əfsanələr də söylənmiĢdir. 

Türk ellərinin əksərində qız apelyativilə yaranan Qızdağ, Qızqala, 

Qızlar təpəsi, Qızyurdu kimi onlarla oronimə rast gəlmək olur. Belə ad-

ların linqvistik təhlilinə bir neçə məqalə həsr edən dilçi alim Ə. Cavado-

vun gəldiyi nəticə budur ki, qədimdə qır/qor/qaz fonetik variantları ilə 

«dağ» anlamında iĢlənən qız apelyativi oronimlərə «yüksəklik və zirvə» 

çaları vermiĢdir.265
 Toponimika uzmanı A. Bayramov xeyli Qızqala adlı 

oronimi müqayisə edib, bunların yüksək yerlərdə tikilmiĢ gözətçi, qaravul 

məntəqəsi olduğunu və gözqala modeli ilə yarandığını yazır.266 Hər iki 

alimin fikrində müəyyən gerçəklik var. Doğrudan da, dağlara gözətçi an-

lamında adlar verilməsi modelinə rast gəlmək olur. Məsələn, Zəncanın 

quzeyində Qaravuldağ, Ġtil çayı yaxasında Karaulnıy-buqor, Qırğız elində 

Karool-döbö, Karool-çoku, Van gölü güneyində Karakol oronimləri vardır. 

Lakin bütün Qızqalaları, özəlliklə Bakı Qızqalası həmin yolla izah olun-

mur, çünki bunların bəzisi müəyyən kultla bağlı qurulmuĢ məbəddir.267 

                                                 
263

 АИОСК, 236, qeyd 16; Burada, həm də, diri sözünün daha qədim tirik (dirik) və son-

rakı tiri formaları əks olunmuĢdur.  
264

 Ertem, 189. 
265

 АОП, I, 1987, 125-127;  АОП, II,1988, 134-135;  АОП, III, 1990, 88-89. 
266

 Байрамов, 81. 
267

 Bakı Qızqalasının digər bir funksiyası da «göz qala» anlamında onun dənizdəki gəmi 

və qayıqlar üçün mayak rolunu oynamıĢ olması ola bilər (Redaktor  - R. Əskər). 
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Məncə, qız apelyativi dilimizdə çoxdan arxaik sözə çevrilmiĢ bir 

leksemdir, ona görə də, hər konkret Qızqalası ayrıca tədqiq olunmalıdır, 

Qırxqız kimi oronimlər isə bugünkü anlamı ilə yaranmıĢ dağadıdır. Sumer 

dilində dağa kur deyilməsi, türk dillərində qır sözünün çoxdan unudulmuĢ 

məna çalarlarından birinin «dağ» ola bilməsi ehtimalına yol açır, çünki 

«qız» çuvaĢ dilində xır olduğu kimi, qədimdə sumer-türk paraleli kur~ qır 

sözünün də prototürk dilində qız variantı ola bilərdi. Qırğız dilində korum 

«daĢ yığını» həmin sözün qədim məna çalarına yaxın anlamı saxlamıĢdır. 

Van gölü ilə Ağrı arasındakı Aladağ bəzi mənbədə kıra sözü ilə anılır.268
   

Alp, alpan, alban. Tez-tez rast gəldiyimiz «Alp çəmənliyi», «Alp 

dağları», «alpinist» ifadələrində alp sözünü latın dilindəki Alpes ilə, bunu 

da latın dilinə keçən keltcə «yüksəklik» mənalı alp sözü ilə bağlayırlar.269 

Latın dilində «ağ» anlamlı album, «ağbəniz» anlamlı albinos sözləri və 

bunlardan törəyən baĢqa sözlər də vardır.270 Avropadakı arnavutların Al-

bania ölkəadını, ġotlandiyanın qədimdə Albania adlanmasını, britaniyalı-

lara Albion deyilməsini və hətta Alp dağlarını latıncadakı sözlərlə müəyyən 

gümanla izah etmək olursa da, qədim Ġtaliyada olan etrusk Alpan tanrısı,  

alban etnonimi, bu boyların Alba-lonqa (Uzun Alb) yeradı, german nibe-

lunqları içində Alberix (alp əri) Ģəxsadı latın sözləri ilə açılmır. Bu son ad-

dakı forma qədim rus dilinə də olberi Ģəklində keçmiĢdi və bunu «alıb ər-

i» (alp ər) Ģəklində yozan M. Fasmer qədim rus dilindəki alpaut «Ģanlı 

adam», Alıberskoe tsarstvo «uzaq el» (Alpər eli) ifadələri kimi türkcədən 

alınma saymıĢdır.271 Asur yazısında allabri boyunun Ġtti adlı baĢçısı vardı. 

Alp sözünün yad dildə yeni çalar qazanması təbiidir. Belə ki, Ġtaliya və 

quzey Avropaya aparılan alp sözünün qədim türkcədə *alıb (bahadır) for-

masında iĢlənməsi, sonra alb//alp Ģəklinə düĢməsi asan bərpa olunur. 

F. Kluqe germanlarda mifik Alp (Alfen) obrazının Skandinaviyada 

yayğın olduğunu və bunun Ģəxs adlarının əvvəlində iĢləndiyini yazır.272 

Əlbəttə, germandilli boyların saqalarında olan alplar türk alpları deyil, 

artıq yerli mühitdə xeyli dəyiĢmiĢ pəri və qulyabanı obrazlarıdır, lakin 

bu türkmənĢəli söz qədimdə as və ya saqa türk boylarından alınmadır. 

                                                 
268

 Radlov kır sözünün «dağbeli», «sıradağ» mənalarını göstərir.  
269

 Шанский, 1963, 85;  LUG, 73. 
270

 Kluge, 12, 15-16. 
271

 Фасмер, I, 72-73;  Özbək elinin KaĢqadərya bölgəsində Alpar-kiĢlok vardır (ОУ, 201). 
272

 Kluqe, 12. 
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Qırğız məsəlində deyilir: Ġlqerkinin alpı köp, Alpının da kalpı köp (Keç-

miĢdə çoxlu alp, alpın da çoxlu söz-söhbəti vardı).  

Alp sözündən yaranan alban/alpan boyadı qazax və azər xalqının 

içində,  Alban,  Alpan, Alpı  adlı kəndlər isə Qafqazda yayğın olmuĢ, Gür-

cüstanda həmin formalarla yanaĢı Alvan-kala toponimi də iĢlənmiĢdir. 

Bu etnonimlə yaranan bir neçə dağadı vardır. Qədim yazılarda Alman kimi 

də oxunan Alban dağı Güney Azərbaycanda, Ku’Albani dağlıq bölgəsi və 

Albana çayı Quzey Azərbaycanın Alban elində qeyd olunmuĢdur. Altayda 

isə Alban-baĢ dağı vardır. Beləliklə, qədim alıp~alp sözündən alban boy-

adının, ondan da Alban oroniminin yaranmasını etnooronim modelinə aid 

etmək lazım gəlir. Alban dağadlarının m.ö. I minilliyin ilk yarısında asur-

urartu yazılarında xatırlanması və daha əvvəllər kassi onomastikasında 

Burra-Alban adının olması bir daha göstərir ki, alban etnoniminin yaranma 

tarixi daha qədimdir.273  

Bars, elbars, qaplan, börü. Bu heyvan adları ilə düzələn oronimlər 

geniĢ yayılmıĢdır və belə dağadlarının bir qismi birbaĢa zoonimdən deyil, 

bars və börü etnonimlərindən yaranmıĢdır. Erkən orta əsr qaynağı Qırğız 

elində Barskon dağını,Yaqut əl-Həməvi Qızıl-üzən çayının yuxarı axarında 

Barsiz dağını qeyd etmiĢdir. Qırğız elində indi də Colbars dağı, Börü-baĢ 

dağı, Türkmən elində isə Yolbars toponimi və Yolbarslı-depe, Urmu 

gölündən güneydə Saqqıza yaxın Qaplantu-təpə oronimləri vardır.274
  

Xəzərin güneyindəki böyük silsilə dağların müxtəlif fonetik vari-

antlarla yazılan adının Elbars Ģəklində verilməsi daha doğru sayılmalıdır, 

çünki burada Yolbars adı uyğun gəlmir. Elbars isə «bars yurdu», «bars eli» 

anlamındadır, qədim barsil türklərinin adı da «bars el» modelində olub, 

m.ö. II-I minillərdə adı çəkilən digər bars və börü boyları ilə Urmu 

hövzəsində irandilli boyların bura gəlməsindən çox-çox əvvəl yaĢayır-

dılar.  

Həmədan yolunda Barıs məbədi (Strabon, XI.19) olması, qədim 

qızıl boyunun yaĢadığı Qızıl-bud bölgəsi ilə Xəzərin arasında uzanan 

sıradağlara El-bars, bu dağlarının Qızıl-bud tərəfdəki ətəklərindən axan 

çaya Qızıl-üzən deyilməsi təbii idi. Ġkinci bir Elbars dağı da prototürk 

                                                 
273

 Bolqarıstanda Albanlar, Alvanköy, Alvanlar adlı kəndlər vardır. Alban boyları haq-

qında geniĢ məlumat VIII və IX Bitikdə veriləcək. 
274

 Bu tip oronimlərə irandilli sözün qoĢulmasına və ya kalka ilə yaranmasına Qızıl-

üzən yaxınlığında Kaflan-kuh (Qaplan-dağ), Tacikistanda Palanqi-safed (Ağ bars) 

dağadlarında rast gəlmək olur. 
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boylarının quzey sınırından yuxarıdadır. Doğrudur, Böyük Qafqaz sıra-

dağları arasında ucalan, indi Elbrus adlanan həmin dağ azər boylarının 

sınırı dıĢındadır, lakin Kür-Araz kulturu çağlarından və sonrakı saqa-qamər 

axınlarından üzübəri bu Elbars da ətəyində qonuĢanların türkcəsinə tanıq 

olmuĢdur.      

Asur qaynaqları Fəratın yuxarı axarında qaĢqay boyları ilə qonĢu 

olan Tabal və Bit-BuritaĢ bölgələrinin bəyi Ambarıs haqqında məlumat 

verir.275 Buradakı Tabal, qaĢqay və adında «barıs» (barıĢ?) sözü görünən 

Am-barıs ilə hələlik iĢimiz yoxdur, yalnız asur dilində ev, yurd və bölgə 

adlarının əvvəlində iĢlənən Bit sözünü kənara qoyub,  BurutaĢ toponiminə 

nəzər salaq. Bu adın qaynaqlarda iki cür yazılıĢı var: BurutaĢ və BuritiĢ. 

Doğrudur, Qırğız elində Börü-baĢ oronimi vardır, lakin qaynağın 

verdiyi toponim Börü-diĢ (qurd diĢi) modelindən daha çox, Qurd-qapısı, 

Börü-qayası oronimlərində olduğu kimi «börü daĢı» anlamında Börü-daĢ  

oronimi ilə ifadə olunan oykonimdir. Deməli, asur qaynağı  Bit-BurutaĢ adı 

ilə «Börü-daĢ yurdu» deyimini qeydə almıĢdır. Qədim yazılar Azərbay-

canda bars, elbars, barsel və börü boylarının xeyli yer-yurd adını göstərir, 

bunlardan uyğun bölmələrdə danıĢılacaq.  

Ağbaba, bozquş, xoruz. Bu quĢadları ilə düzələn oronimlər bir 

neçə dağadının qədim tarixinə iĢıq tutur. Bəzi türk dillərində «qartal» an-

lamı bildirən ağbaba quĢu qədim oğuz onqonlarından olub, oronimlərdə 

geniĢ iĢlənir; ağ-baba quruluĢuna görə baba apelyativi sırasında yuxarıda 

ondan bəhs etdik. Bəllidir ki, türklər qartal-Ģahin növləri kimi qaraquĢ, 

Ģunqar, doğan, bozdoğan, bozquĢ zoonimlərini də iĢlətmiĢlər. Bəzi mütə-

xəssislər asur qaynaqlarında adı keçən Arzabia dağadını müasir BozquĢ 

dağına aid edib, onun urartu, gürcü və hay dillərində «Ģahin» anlamındakı 

artsibi/artsivi/artsiv sözü olduğunu yazırlar.276
 

                                                 
275

 АВИИУ,46 (165); 53; 54 (28). Buradakı Ambaris və Borsunlu-kurqanı (Qarabağ) 

adında bars/borsun hissələri qədim apelyativ kimi maraq kəsb edir. 
276

 Грантовский, 1970, 294-296; ТУ, 43-44; Bu fikrin ikinci hissəsi ilə tam razılaĢmaq 

olmur, çünki Urartu çarının atını da «Ģahinə» (artsibi) bənzədən urartular protoazər 

zəngi boyunun yurdunu iĢğal edəndə buradakı «qartal» anlamlı apelyativlərdən biri ilə 

iĢlənən oronimi öz dillərindəki Artsabi qarĢılığı ilə verə bilərdilər və bu olay toponimiya-

nın əsas qanunlarına uyğundur. Lakin Arzabi oroniminin əsasında araz-bi etnoniminin 

metatezaya uğramıĢ arzabi forması dura bilər, sonralar azər etnonimində də azərbi~azrəbi 

dəyiĢməsi vardır. Artsiv sözünün urartu dilindən gürcü dilinə, sonralar gürcü dilindən 

hay dilinə keçməsi isə normal haldır. Arzabia ilə BozquĢ dağını eyni dağ saymaq fikrilə 

heç razılaĢmaq olmaz, çünki mətnin tekstoloji təhlili ayrı yozum ortaya çıxarır. 
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Mətndə Arzabia//Artsabia kimi verilən oronimin Urmu gölündən 

yuxarıda zəngi boylarının ölkəsində (Sanqibut) yerləĢdiyi və Ġrtia dağı 

ilə onun arasında 12 beru (≈ 90 km) yol olduğu göstərilmiĢdir.277 Asur qo-

Ģunu m.ö. 714-də bu yolu Zəngi ölkəsinin daxilində olan həmin iki dağın 

arası ilə keçir. Asurlar bura çatana qədər Urmu gölünün doğu yaxası ilə 

yuxarı qalxıb Acıçayı, Təbrizi keçir, sonra Ulxu bölgəsini keçəndən sonra 

Zəngi ölkəsinə daxil olur. Səhənd dağından doğuda yerləĢən BozquĢ 

sıradağları isə asurlar hələ Acıçayı keçəndə arxada qalmıĢdı. Urartu ordu-

sunu təqib edən II Sarqon Urmu gölünün quzeyində doğuya yox, batı yöndə 

Van gölünə tərəf yol tutmuĢdu.Əgər asurlar doğuya getsəydilər, o vaxt 

BozquĢu deyil, indiki Ağbaba kəndi tərəfdə Qaradağ sıradağlarını görərdi-

lər. Zəngi bölgəsində indiki Mərənddən doğu tərəfdə olan Ġridağ ilə Ġrtia 

dağı eyni ola bilər, buradan batıya Qotur-Susuz dağları tərəfə gedən yolla 

Xoyu keçəndən sonra Ağçay boyu gedib KarakuĢ adlanan yerə çıxmaq 

olur. Bu «qaraquĢu» urartular Artsabi adlandıra, asurlar da onu Arzabia 

Ģəklində yaza bilərdilər, çünki burada (Bayazit) son əsrlərəcən Artsab 

adlı kənd vardı. BozquĢ isə həmin marĢrutdan tamam əks yöndədir. 

Lakin Arzabia oroniminin «Ģahin» anlamlı sözlə yanaĢı, araz etnonimi 

ilə (arazbi~arzabi) yarana bilməsi ehtimalı da mümkündür. 

Göründüyü kimi, Ġridağ əski qaynaqda Ġrtia (*Ġri-tey) kimi qeyd 

olunmuĢdur. Asur yazısının Van gölünün quzeyində qeyd etdiyi baĢqa bir 

Ġridağ (
ġADU

Eridia) oronimini də mütəxəssislər indiki Süphandağ ilə eyni-

ləĢdirirlər, lakin Süphandağı qədim 
ġADU

Adduru dağı sayanlar da vardır.278  

TalıĢ sıradağlarında Xoruzlu oronimi qədim qorus «xoruz» boyadı 

ilə bağlıdır. Bu türk etnonimi «Alban tarixi» (III, 20) abidəsindəki Qoroz 

(Gorus) qalası adından tutmuĢ Xorasan, Xorəzm kimi böyük bölgə, Qars-

dağı (Türkiyə) adlarında əks olunmuĢdur.279
 Qars adlı dağ kəndi və Xurus-

qayası Xızı-Dəvəçi bölgəsində, iki Xorosdağ Kutaisi-Axalkalak bölgəsin-

də və Xoruzlu (MirbəĢir) kəndi vardır. Ġndiki Qarsı Strabon (XI. 19) Xors 

Ģəklində verir. Azərbaycan oronimlərində xoruz apelyativinin qədimdən 

iĢləndiyini və geniĢ yayıldığını asur yazılarında görmək olur.   

                                                 
277

 АВИИУ, №49, 6 (233). 
278

 ТУ, 12-13, 261; Арутюнян, 1970, 108-109. 
279

 Q. Qeybullayev və Ə. Rüstəmli bu etnonimin qorus~xoruz~xoras~qarıs Ģəklində iĢlə-

nən variantları ilə düzəlmiĢ Xorus, Xurs, Qars, Xerus, Xorasan kimi onlarla qədim və 

müasir toponim qeyd edib, onların əski çağlardan geniĢ areala yayıldığını göstərmiĢlər 

(Гейбуллайев, 1990, 101-104; Рцстямли, 1998, 88-91).   
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Bu yazılarda Xarusa  və  Xarsi dağlarının adı çəkilir. Xarus dağını 

Van gölündən güneydə Hakkari bölgəsindəki Borçala dağla Culamerik 

yaxınlığındakı Xarusla əlaqələndirirlər. Xarsi dağını da Urmu gölündən 

güneydə yerləĢdirirlər.280 Məncə, Xarus dağının yerini bir az batıya çəkə 

bilərik, çünki qaynaqda bu dağ Kuman ölkəsinin Asur tərəfində deyil, o 

biri quzey tərəfində verilmiĢdir ki, bu da Cudi dağına yaxın bölgədir. Cudi 

dağından sonra da baĢqa bir Xoros kəndi (1903 xəritəsi) Van gölünə tərəf 

Xizansu çayının yaxasındadır.   

Xarusa dağadını qeyd edən I Tiqlatpalasar (1115-1077) yazısında 

göstərilir ki, o, kuman boyu ilə savaĢıb onların Xunus adlı Ģəhərini tutur, 

qaçan kuman əhalisini isə Xarusa dağına qədər təqib edir.281 M.ö. II min 

ilin sonunda yazılan bu qaynaqda kuman boyu, Kuman ölkəsində Xunus 

kəndi və Xoruz dağının olması faktı kifayətdir ki, Hakkari bölgəsinin 

qədim türk yurdu olduğunu söyləyək. Ġndiki Xınıs və Xınıslı kəndləri ġa-

maxı və Gədəbəydə olduğu kimi, tarix boyu bu toponim Doğu Anadolu 

bölgələrində iĢlək olmuĢdur. Urmu gölündən güney tərəfdə olan Xarsi 

dağı haqqında asur çarı AĢĢurbanapal (668-633) yazısında deyilir: «Mən 

mannalılar ölkəsinin daxilində kumurday boyları yurdunun sınırı ilə Xarsi 

dağındakı Azakanani Ģəhəri arasında olan ArsiyaniĢ Ģəhər bölgəsini tutub 

yandırdım».282 

Xoruz etnoniminin qədimdə daha çox korus və kars variantı ilə ya-

yılması təbii idi, qızıl boylarının Qızıl-but bölgəsinə yaxın ərazidə olan 

Karsi-but bölgəsində karsi (xoruzlu) boyları yaĢayırdı.283 Ġ. M. Dyakonov 

                                                 
280

 ТУ, 225. 
281

 АВИИУ, №10 (V, 82; V, 99); Mətnin bütöv tərcüməsi üçün bax: «Azər xalqı», 38-42. 
282

 АВИИУ, №73 (III, 16 - IV, 14). 
283

 Xarsi dağının harada olması problemi asur qaynaqlarında Mana və Mada bölgəsi 

sınırında verilən karsi boyunun Karsibut (karsi-but) bölgəsinin coğrafi koordinatlarının 

düzgün müəyyənləĢməsindən asılıdır. Lakin bölgənin adını heç bir əsas olmadan Karsi-

but yox, Kar-Sibut Ģəklində transkripsiya edirlər. Halbuki «kars (korus) boyu» anla-

mında olan bu etnonim qədim türk boyadlarına qoĢulan but «boy» sözü ilə iĢlənmiĢdir. 

      QuĢ adı ilə adlanan dağlar Azərbaycanın güney bölgəsində də özünü göstərir. Diala 

(qədim Turna) çayı hövzəsində XaĢmar dağı vardı. Akad-kassi sözlüyündə XaĢmarın kas-

sicə «Ģahin» (xaĢmar) bildirməsi akad qarĢılığı kaûsu «Ģahin» ilə bəlli olur. Dağın bu böl-

gədə kassicə adı Ġkiçayarasında kassi sülaləsinin hakimiyəti dövründə ortaya çıxa bilərdi, 

çünki həmin çağlarda kassilər Kərkük bölgəsinəcən yayılmıĢdı. Bu da ilgincdir ki, yaxın-

dakı Namar bölgəsinin baĢçısı Karziyabku soyundan idi. (XaĢmar və Karziyabku sözləri 

üçün bax: Дьяконов, 1956, 136, qeyd 5; 137). Buradakı karzi-yabqu türk onomastika-

sında geniĢ yayılan bir modeli «Xoruzlu Yabqu» anlamında ortaya qoyur. 
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asur ordusunun 737-də Azərbaycana yürüĢü ilə bağlı yazır ki, onlar Qızıl-

üzənin yuxarı axarında indiki Zəncan yaxınlığında Sibar (Subar) qalasına 

çatırlar və bu yürüĢü təsvir edən asur yazısında bura yaxın olan bölgələr 

sırasında mât tarluqallê «Xoruzlu ölkəsi» adı çəkilir.284  

Azərbaycanın oronimləri sırasında ağbaba, laçın, bozquĢ, qaraquĢ, 

doğan, bozdoğan, xoruz kimi apelyativlərlə düzələn və özəlliklə, xoruz 

ilə yaranan dağadları geniĢ yayılmıĢdır. Ġndi TalıĢ sıradağlarında gördüyü-

müz Xoruzlu-dağ oronimi qədim çağlardan müxtəlif bölgələrdə fərqli 

dialekt deyimləri ilə yayılmıĢ Xoruz-dağlarla adaĢdır.  

Təpə, tap, dam. Bu oronim apelyativləri prototürk çağında eyni 

kökdən (*dap//*tap) yaranmıĢ sözlərə oxĢasa da, onların elə həmin dövrdə 

kökdən ayrılıb, müxtəlif fonetik və semantik çalarlar üzrə inkiĢaf etdiyini 

söyləmək olar, çünki yazının ortaya çıxdığı vaxtlarda artıq bunlarda bəzi 

fərqlər yaranmıĢdı. Boğazköy mətnlərində «damlı daĢ» deyimini əks etdi-

rən və «damlı», «damlı dağ» anlamlı Buxara oronimləri (Tamdı, Tamdıtau) 

ilə eyni olan Tamlu-taĢ toponiminin yeri məlum olmasa da, asur yazısın-

dakı TaĢtami (daĢ damı) Urmudan doğudakı Zikirtu bölgəsində verilir.285  

Azər dilində dam sözünün həmin məna çaları «evin damı» deyi-

mində qalmıĢ, lakin Ağdam kimi oronimlərdə iĢlənmə funksiyası arxaik-

ləĢmiĢdir. Bəzi bölgələrdə tap apelyativi dağdakı düzən yeri bildirir.286 Hər 

iki apelyativdən fərqli olaraq, təpə sözünün yayılma arealının geniĢliyi və 

iĢlənmə tezliyi olduqca böyükdür. Coğrafi-linqvistik baxımdan təpə sözü 

ayrıca dissertasiya mövzusu kimi tədqiq olunmağa layiqdir. Belə ki, atlı 

türk ordularının bacarmadığı bir iĢi bütöv dörd qitəni fəth etməklə ger-

çəkləĢdirən bu ikihecalı kiçik sözün bəlgə gücündən, hər yana yayılmıĢ 

böyük bir kulturun lokal nöqtələrini minillər boyu qoruyan bu prototürk 

damğasından burada geniĢ söz açmağa, təəssüf ki, imkan yoxdur, yalnız 

onun iĢtirak etdiyi bir-iki oronimə diqqət çəkmək zorundayıq.287  

                                                 
284

 Дьяконов, 1956, 199-201. 
285

 Ertem, 133; ТУ, 181. 
286

 Qubadlıda Koroğlu tapı, Köçəri tapı qeyd olunmuĢdur (Йцзбашов 1966, 66). 
287

 Ancaq bir olayı məhz burada yada salmaq yerinə düĢər, çünki baĢqa bir yerdə ondan 

danıĢmaq imkanım bəlkə olmadı. Çox dəyərli arxeoloq dostum Fərman bəy Mahmudovla 

universitetin çayçısında oturub Oljasın yenicə çıxan «Aziya» kitabından söhbət edirdik. 

O, əlindəki qədim tarixə aid kitabı açıb Misir fironunun yazısındakı «qaratəpə» sözünü 

göstərdi. Səmimi deyirəm, o ovqatla evə gəlib indi əlinizdə tutduğunuz bu bitiyi yazmaq 

üçün plan tutdum, toplanıb araĢdırılan bəlgələr sırasının baĢında həmin Təpə sözü durdu 

və o çağdan yazılarıma bələdçi oldu. Fərman bəyin ruhu Ģad olsun.   
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Misir heroqlif yazısı ilə olan bir mətndə (m.ö. IV əsr) adı çəkilən 

Karatepe Türkiyədə Ceyhan çayının yaxasında het və finikiya dillərində 

(m.ö. IX əsr) və baĢqa qədim yazılar tapılan Karatepe (Qaratəpə) oronimi 

ola bilər.288 Boğazköy het mətnlərində Kar[tapa], Kartava, Kartapaxa kimi 

verilən qaratəpə toponimləri və Kalza-tapiyari, KallieĢ-tapa oronimlərinin 

yeri bəlli deyil.289 Həmin mətnlərdə QalliĢ-tapa oronimi də vardır.290 Təpə 

sözü Ön Asiyadan Avropaya yayılmıĢ, hətt Afrikaya və Amerikaya gedib 

çıxmıĢdır.  

Deyildiyi kimi, təpə sözü ilə yaranan oronimlər qədim çağlardan 

üzübəri o qədər geniĢ yayılmıĢdır ki, onların adını burada sadalamaq xeyli 

vaxt aparar. T. Nafasov yalnız KaĢqadərya vilayəti üzrə 68 belə oronimi 

qeydə almıĢdır.291 Bunların sırasında boyadı ilə yaranan oronimlər diqqəti 

çəkir: Avğontepa, Almantepa, Azlartepa, Azartepa. Buradakı alban (alman), 

azlar, azər etnonimləri azər xalqının soykökünü yaradan boyların keçmiĢ 

miqrasiyasını əks etdirməklə yanaĢı, oronimin qədimliyini də göstərir, 

necə ki, ġubar-tobe və Ulu-tobe (Qazax eli) adlarının birinci tərəfində 

iĢlənən sözlər bunu sərgiləyir.   

Eyni durum kurqan apelyativi ilə yaranan bir sıra oronimlər üçün 

də keçərlidir. Belə ki, dünya Ģöhrətli Çertomluq, Xerson, Oğuz, Pazırıq, 

Arjan, Küloba, Temirtaq, Toprakkala, Uyqaraq kurqanları kimi abidələr 

keçmiĢ kulturu əks etdirdiyi üçün adın birinci hissəsi də çox vaxt qədim 

söz olur. Məsələn, Qarabağdakı Borsunlu-kurqanı artıq arxaik sözə çevril-

miĢ «borsun» leksemini saxlamıĢdır.  

Dağ, qaya, daş. Qədim Azərbaycanda Qut dövləti dağılandan  

sonra onun güney bölgələrini sumer-akad caniĢinləri idarə edirdi. LaqaĢ 

caniĢinlərindən birinin (m.ö. XXI əsr) titulları sırasında «su boyunun Qar-

dak ölkəsinin hakimi» sözləri də yazılmıĢdı.292 Bu oronim Süleymaniyə 

yaxınlığındakı Qaradağa aid edilir.293 Türk oronimlər sistemində Aladağ, 

Alataq, Alatau, Alatey adları Anadoludan Doğu Türküstana və Altayacan 

                                                 
288

 Mətndə ölkəyə hücum edən Kambesuden adlı baĢçı ilə vuruĢmaq üçün qoĢun Carda 

toplanıb əks-hücuma keçir, düĢməni dəf edib, onun «Karatepetdən Taruta qədər əhalini 

ərzaqla təmin edən» torpaqlarını ələ keçirir  (ХПИДВ, I, 1980, 139). 
289

 Ertem, 69-70, 181 
290

 Garstang-Gurney, 117. 
291

 ОУ, 200-201. 
292

 Дьяконов, 1956, 118. 
293

 AT, 1994, 167. 
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yayıldığı kimi, Qaradağ oronimi də qədim çağlardan üzübəri geniĢ areala 

malikdir və adətən, «böyük dağ», «quzey dağı» anlamını bildirir. Boğaz-

köy qaynaqlarıında Gartag (Qara-taq) yeradı kimi, Daxa, Taxa, Daxaruva, 

Daggurqa, Tagurka, Taggata, Tagurta dağadları kimi qeyd olunmuĢdur.294 

Dağlıq bölgədə yaĢayan turk boyları qədim çağlardan dağlı (azər), 

dağluq (uyğur) etnonimi ilə adlanmıĢdır. Bu baxımdan, qədim mənbələrin 

Azərbaycanda verdiyi daq, daxi, dai boylarını «dağlı» hesab etmək olar. 

Het yazısında «dağ» sözü ayrılıqda oronim bildirdiyi kimi, ayrılıqda Dağ 

adına Gorusda rast gəlmək olur.295 Dağ-Tumas, Dağ-QuĢçu kimi toponim-

lərdə, dağbeli, dağbaĢı kimi apelyativlərdə dağ sözü əvvəldə, oronimlərdə 

isə əsasən ikinci tərəfdə olur: KökĢetau, Koturtau (Qazax eli), Düzdağ, ġiĢ-

dağ, Haçadağ, Ağrıdağ, Aladağ. Qızılbut bölgəsindən batıda yerləĢən 

Sır-daq asur yazısında Sirdakka/Zirdiakka kimi oxunmuĢdur. 296 

Gavurqala (Vedi), Qaladağ (Gəncə), Kale-Dağ (Arazyaxası) və çox 

yayğın olan Koroğlu-qalası, Qız-qalası dağadları göstərir ki, qala sözü 

oronim apelyativi kimi iĢlənə bilir. Qədim apelyativlərdən olan qaya sözü 

də çox geniĢ yayılmıĢdır. Urartu yazısı UĢkia (UĢkiani) oronimini Göycə 

gölü yaxasında qeyd edir, asurca UĢkaya, urartuca AĢkaya kimi yazılan 

baĢqa bir dağadını isə mütəxəssislər Səhənd dağının quzey yamacındakı 

Üski ilə eyni saymıĢlar, Y.Yusifov isə bunu «üçqaya» kimi vermiĢdir.297  

Türk xalqlarında DaĢ kultu yağıĢ yağdıra bilən «Yada daĢı» inamı 

ilə bağlı olsa da, Dağ kultu ilə də əlaqəsi vardır. Ġrəvan çuxurunun qədim 

adını kuər (kuman) etnonimi ilə 
URU

Kuarlini-xubi (Kuərli ovası) kimi qeyd 

edən urartu qaynaqları Ġzoğlu kəndindəki qayada həkk olunmuĢ eyniadlı 

TaĢe oronimlərini qarıĢıq salmamaq üçün birini hun tanrısı 
D
Quər epiteti 

ilə 
URU D

Querai-TaĢe kimi fərqləndirmiĢdir.298 Göründüyü kimi, Urartu çağı 

Fəratın yuxarı axarında TaĢ və Quar-TaĢı adında iki oronim olmuĢdur. 
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 Garstang-Gurney, 116,118;  Ertem, 176, 188. 
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 Doğu ölkələrə köçən türk boyları ilə kontaktda olmuĢ xalqların dilinə keçən dağ  sözü 

yapon dilində taka Ģəklində «dağ» anlamında, Tibetdə isə taq Ģəklində «qaya» anlamında 
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 ТУ, 169-170;  

     Asur-urartu və hay yazıları bir çox oronimin türkcə deyimini yanlıĢ verir. Sumerlərin 

«Luqalbanda və Hurrum dağları» epik əsərindəki Hurum oronimi Urum ola bilər, lakin o 

çağda urum boyları Urmu hövzəsində deyil, Ġkiçayarasının yuxarı bölgələrində idi. 
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 ТУ,  48, 215;  AT, 1994, 100.  
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 ТУ, 114-115, 181. 
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Tyan-ġanda OğuztaĢ, SintaĢ;  Azərbaycanda AğdaĢ, TaĢtəpə, DaĢdı, Dik-

daĢ, DaĢaltı, DəliklidaĢ, QılıcdaĢ və təkcə Gorus bölgəsində DaĢatılan, 

DəlikdaĢ, DaĢbaĢı, DaĢdı-güney kimi oronimlər çox yayılmıĢdır.299  

Misallardan göründüyü kimi, daĢ apelyativi oronimlərin baĢında və 

sonunda iĢlənə bilir; Özbək elində ToĢkurğon və KurğontaĢ oronimləri 

bunu aydın göstərir və bu son variantın GurgantaĢ Ģəklində 3-4 minil öncə 

Anadoluda iĢləndiyini də görmək olur.300 Asur qaynaqları Dəclənin yuxarı 

axarında BirdaĢ (müasir ġırnaq-dağ), TaĢlıana, buradakı Ulluba bölgəsi-

nin Nal dağı ətəyində TaĢuxa yeradını vermiĢdir.301 Het yazıları dağadı 

kimi DaĢĢa, TaĢta, ġuriantaĢ, KidauvandaĢ, TarlipantaĢ oronimlərini qeyd 

edir, özəlliklə yuxarıda Urmu-gölü hövzəsindəki TaĢ-damı ilə müqayisə 

etdiyimiz Tamlu-taĢ yeradı diqqəti çəkir.302 

Qab, kap, kas, Qafkaz. Türk dillərində qab/qap/kap çoxmənalı 

söz olduğu üçün hansı mənası ilə oronim yaradıcılığında iĢtirak etməsini 

aydınlaĢdırmaq o qədər də asan deyil. Ona görə də antik dövrdən üzübəri 

Qafqaz adının etimologiyası müxtəlif yozumlara səbəb olmuĢdur. Həmin 

fikirləri burada təkrarlamağa ehtiyac yoxdur, yalnız onu deyim ki, hələ 

A. Bakıxanov bu oronimin Qaf dağı və kaspi boyadından yarandığını söy-

ləmiĢ, Ə. Dəmirçizadə isə geniĢ yayılmıĢ bu fikrə elmi don geyindirmək 

istəsə də, yanlıĢ yozuma yol vermiĢdir. 303  

Müəllif burada «qaf» sözünü farsca kuh «dağ» ilə eyni mənĢəli 

olmasını Kuh-qaf (هوک  فاق) deyimi ilə sübut etməyə çalıĢaraq, yazır ki, 

qaf forması güya qədim perscədəki qaufa formasından yaranmıĢdır. 

Əvvəla, o vaxt perslər Qafqazda nə gəzirdi? Qafqaz dağının adı antik 

mənbələrdə çəkiləndə ari boyları Əfqanıstandan Fars körfəzi yaxalarına 

təzəcə gəlmiĢdi. O çağlarda nəinki Araz çayından yuxarı, heç bu çaydan 

aĢağıda Urmu gölündən də xeyli güneydə bir dənə də pers yer-yurd adı 

yox idi. Qafqaz kimi böyük sıradağların adını yalnız bu dağın ətəyində 

yaĢayan və ya zaman-zaman bu dağları o yana, bu yana aĢan boylar 

verə bilərdi. Bu dağ silsiləsində güney-quzey keçidlərinin adı müəyyən 

çağlarda dəyiĢsə də, Daryol (Dəryal) kimi bəziləri hələ də türkcə iĢlənir. 
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Qafqaz yamacı Balakəndə Qas-dağ «qasların dağı» anlamında deyim 

vardır, lakin Qafqaz oronimində apelyativləri düzgün tapmaq üçün onun 

müxtəlif adlarını gözdən keçirmək lazım gəlir. Herodot və antik müəlliflə-

rin əksəri bu dağı Kaukas, Kavkaz, Eratosfen Kaspios adlandırır. Qay Plini 

Sekund isə skitlərin Kavkaz dağına öz dillərində «qardan ağarmıĢ» anla-

mında Kroukas dediyini yazır (VI. 50). Kaspi(os) dağı variantında kaspi 

boyadı Ģübhə doğurmayıb, A. Bakıxanovun fikrini təsdiq edir, baĢqa fone-

tik deyimləri olan bu oronimin ikinci tərəfində qaz//kaz//kas sözləri seçilir 

ki, bunlar da ilk baxıĢda kaspi//xəzər etnonimlərinin kökündə duran kas// 

xaz boyadı kimi görünür. Bu halda, oronimin birinci kap//kav//qap//qaf 

hissəsi dağla bağlı apelyativ olmalıdır ki, buna aid nümunələr vardır: 

Göründüyü kimi, qap//kap apelyativi həm ayrılıqda, həm də qabıq, 

qapıcıq və qədim türkcə «pambıq» (kebez), «baĢ kəpəyi» anlamında iĢlə-

nən kəpəz sözlərinin tərkibində iĢtirak edir. Kəpəz/Kapas/Kepez oronimi 

Anadoludan Qazax elinəcən yayılmıĢdır. Balakəndə Qafqaz dağının ətəyin-

dəki Qap dağı və Qubada Babadağın bir hissəsi olan Qabıq dağı oronim-

ləri bəzi Ön Asiya kosmoloji miflərində geniĢ yayılan Qaf dağı adındakı 

qap sözünü xatırladır, lakin bu mifik dağ təkcə Qafqaza deyil, bir çox 

dağlara aid edilir və o biri dünya sınırında keçilməz dağ hesab olunur. 304 

Lakin bütün bu adların heç birinin Qaf-dağı ilə əlaqəsi yoxdur. Qədim Ön 

Asiya xalqlarının kosmoloji görüĢünə görə, Dünya okeanındakı öküzün, 

balığın üzərində duran Yeri Göydən Qaf dağı ayırır, daha doğrusu, Qaf 

dağı Göy qübbəsi altında dirək (qazıq!) rolunu oynayır. Bu baxımdan 

KDQ-da keçən «Qap qayalar baĢında yuva tutan, Qadir ulu tanrıya yaxın 

uçan» deyimi diqqəti çəkir.305 Bəzi miflərdə Qaf dağı dünyanın quzey 

oykumeni sayılır, bu dağın arxası mələklər yaĢayan baĢqa bir dünyadır.306
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  Bu sıraya Bisütun yazısındakı KapiĢakaniĢ (Saqa qapısı?) və Boğazköy qaynaqlarında 
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  KDQ, 1962, 100; A. Bakıxanov keçmiĢdə Dağıstanda Qaptaq bölgəadını qeyd edir. 
306

  M. Streck. «Kaf-Dağı» (ĠA, 6-cı cild. 58-61). Troya tərəfdə də Kaz dağı vardır. 

Kopet dağ (Türkmən eli)  

Kəpəz dağ (Türk ellərində) 

Kap dağı (Balakən) 

Qap dağı (Vedi) 

Qapıcıq zirvəsi (Ordubad)  

Qabıq dağ (Quba) və s. 
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Kaspi, Qafqaz, Qaf adları eyni oronimə aid olsa da, ayrı-ayrı anlam 

daĢıyan və fərqli modellərlə düzələn oronimlərdir. Bu oronimlərdəki çox-

mənalı *qab sözünün qabırğa, qabaq, qaba-dağ (KDQ), qabarıq, qapı, 

qapaq və qab sözlərinin kökündəki mənası dağ apelyativi kimi iĢlənə 

bilər, lakin bu halda Qapkaz adındakı kaz etnonim ola bilməz. Burada 

qap sözu Qaf-dağı adındakı anlama uyğun olub, «Dünya dağı» mənasına 

köklənmiĢ və o biri dünyanın qapısı, Yerlə Göy arasında dirək anlamı 

daĢıyır ki, türk dillərində buna qazıq deyirlər. Dədə Qorqud boylarında 

Qafqaz dağı elə Qazlıq dağı adlanır. O biri dünya sınırında yolu qapatan 

keçilməz «Dəmir qapı» da Qafqaz dağındadır. Bu baxımdan, Qafqaz oro-

niminin prototürk çağında «qazlıq//qazıq qapısı» anlamı verən *qap-qaz 

tərkibi ilə yarandığını düĢünmək olar. 

Şat, çat, çətin, iti. Sami dillərdə daha çox 

cəbəl sözü ilə verilən dağ apelyativi akad dilində 

Ģad ilə verilir və oronimlərin determinativi kimi 

cəm halda ġADU Ģəklində yazılır. Bu söz dağla 

bərabər, «doğu» anlamında da iĢlənir.307
 Toponi-

miya üzrə görkəmli alim Eduard Murzayev türk 

dillərində Ģat~çat sözlərini fonetik variant sayıb 

onun dağ, iki dağın qovuĢuğu (çatak), dağın baĢı, 

dağ çıxıntısı və sair apelyativ anlamlarına aid ġat, 

BedikĢat, Çatax, KuylukĢat, Üççat, Çatbel, ġatlık 

kimi onlarla örnək göstərib, M. Lermontovun bu 

misralarını izah edir: 
308

 

Kak-to raz pered tolpoyu soplemennıx qor 

U Kazbeka s ġat-qoroyu bıl velikiy spor. 

(Bir çağda boydaĢ dağların yığınağı qarĢısında 

Böyük mübahisə oldu Kazbeklə ġat dağı arasında) 

Qafqazda yerli boylardan eĢitdiyi bir əfsanəni qələmə alan böyük 

Ģairin Kazbeklə mübahisə edən Elburusa «ġat dağı» deməsi, əlbəttə, yerli 

gələnəklə bağlı idi. Qazax elində KaraĢat, KızılĢat, Azər elində BərgüĢat 

kimi dağadları «Ģat» apelyativini aydın əks etdirir və Hakkari bölgəsində  

ġat dağı (1903 xəritəsi) onun ayrılıqda iĢləndiyini də göstərir. Altaydakı 
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 Липин, 192. 
308

 ОВ, 1980, 85-86;  Мурзаев, 1984, 608-609. 



 167 

ġadarak oronimi Sədərək adının etimologiyası üçün maraqlı ola bilər. Bu 

baxımdan, Ģat~Ģad (akad-türk) sözləri təsadüfi oxĢarlığa az bənzəyir.  

Türk oronimlər sistemində Çətin adlı dağlarda iĢlənən çətin sözü 

ola bilsin ki, çopur, çil və ya üvəz (quĢarmudu) ağacı anlamlarından birini 

ifadə edir. Qırğız elində Çetin dağı, Çetindi yüksəkliyi, Çetindi aĢırımı 

və qədim Gögər sıradağlarında Çətindağ adlı oronimlər vardır. Çətindağ, 

Çətinqaya kimi dağadı çətin keçidləri ilə də adlana bilər, ona görə də hər 

bir oronimin mənasına konkret yanaĢmaq lazım gəlir.  

Asur yazıları Azərbaycanda çox çətinliklə aĢılan və ucu iti dağlar 

haqqında bəlgələr verir və bəzən də dağı Ġti oronimi ilə verir. Məsələn, 

m.ö. IX əsr yazısında Urmu hövzəsində Urini və Arini dağları ilə birgə 

«dəmir xəncərin itilənmiĢ ağzına bənzəyən Etini dağı» və ondan batıda 

Ġdni/Etnu haqqında bəlgə vardır.309 Bu iti apelyativi ıduq (qutsal) sözü də 

ola bilər, çünki burada Ġdı bölgəsi vardı. Övliya Çələbi Axıskada Ude 

dağadını qeyd etmiĢdir. Homer Troyada Qarqar dağının bir zirvəsini Ġdı 

oronimi ilə adlandırır.310 Strabon isə Troya ilə yanaĢı, Kritdə də Ġda dağı 

olduğunu göstərir. 

Asur qaynaqlarında verilən dağlar sırasında Ġkiçayarasının quzey 

axarında Urusu dağı və Doğu Anadoluda ġerabeli, Elula, ġeĢe, Tirkaxuli, 

Tarxanabe, Tarxuna dağlarının hamısında türk oronimlərini yaradan apel-

yativlər iĢtirak edir.311 Məsələn, Çorox çayı hövzəsində verilən ġeĢe dağı 

indi oradakı ġeĢəbuynuz dağadında qalmıĢdır. Yaxud qaynaqdakı Tarxan-

Tarxun apelyativi ilə bağlı çox-çox sonralar Fəzlullah RəĢidəddin Tür-

küstanda olan Turkun (Tarxun) və Turkan dağadlarının mənasını açmağa 

cəhd etmiĢdir.312 Het yazılarındakı Taraxna ilə Tarxun dağını eyni sayan 

uzmanlar onu Toxmasu hövzəsində yerləĢdirirlər.313 Quba bölgəsində də 

Tarxan-yalı dağı vardır. 

Asur yazısında Urmu gölünün güney-batı tərəfində Kullar dağının 

adı çəkilir, həmin oronim indiyə qədər Kollara-dağ Ģəklində qalmıĢdır. 

Urartu qaynağı da KulaĢini adlı bir dağın Van gölündən aĢağıda baĢçısı 
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 АВИИУ, №23, (I, 43); TU, 85. 
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 «Илиада», XIV, 292-293. 
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 ТУ, 212, 245. 
312

 «Almalığın yaxınlığındakı Turkunlu-tağ və Turkanlu-tağ çox yüksək və baĢgicəllən-

dirici dağlar idi. Turkun və Turkan bu dağlarda bitən iki müxtəlif bitkidir. Həmin dağ-

lara da bu otların adı verilib» (RəĢidəddin, 14). 
313

 Carstang-Gurney, 31, 42;  TU, 180. 
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Dadi (Dədə) adlanan bölgədə verir.314 Ġrəvan bölgəsində Qol dağı, QoldaĢ 

kəndi, Kutaisidə QoldaĢ dağı vardır. Doğrudur, saxa dilində kula apelya-

tivi «dağın quzey yamacı» anlamında iĢlənir, lakin Kul-lar və Kul-aĢ adı 

burada kul boyadı olduğuna iĢarə edir.315 Bir çox türk ellərində kol/kul 

Ģəklində davam edən kul etnonimi qədim kulpe, kuloba, kolanlı boyadları-

nın da kökündə durur. Eyni durumu Orta Asiyada Talas/Tolos sıradağ-

larından tutmuĢ Ġrəvan (Vedi) bölgəsindəki Talasavan sıradağına qədər 

geniĢ yayılmıĢ talıs/tolıĢ etnonimi ilə düzələn oronimlər də əks etdirir.  

Qızılbud bölgəsinə m.ö. 820-də asur yürüĢündə qoĢun «BiĢbizida 

daĢlı dağı»nın aĢırımını keçir.316 Bu oronimdə biĢ və bizi (musi/mes) söz-

ləri diqqəti çəkir, çünki Qızıl-üzən çayının baĢlandığı bölgədə müasir BeĢ-

barmaq dağı və Əlvənd sıradağının Həmədandan quzey-batı tərəfdəki 

hissəsi indi farsca Pənce-dağ (BeĢdağ) adlanır. Deməli, BiĢbizida oroni-

mində beĢ sözünün iĢlənməsinə yerli coğrafi durum imkan verir. Asurlar 

həmin yürüĢdə Qəzvin-Həmədan yolundakı AraziaĢ bölgəsinə çatmamıĢ 

«daĢlı dağın musi» aĢırımını da keçirlər.317 Altay-tuva dilində «dağın güney 

yamacı» mes sözü ilə verilir: Tarbaqandu-mes, Qızıl-mes.  

Maraqlıdır ki, türk oronimlərində say bildirən tək, qoĢa, bir, iki, üç 

və beĢ sözləri daha xarakterikdir, digər saylar isə görünmür. Ġndi Təktəpə 

(Tovuz), Ġkitobe (Qazaxstan), Üçtəpə (Bakı) kimi oronimlərə, Quzey və 

Güney Azərbaycanda BeĢbarmaq dağadına rast gəliriksə, m.ö. minillikdə 

Urmu gölünün yaxasında Üçqaya (UĢkaya) adını və Anadoluda müasir 

ġırnak-dağın BirdaĢu (Bir-daĢ) adlanmasını görürük.318 

AĢağıdakı xəritədə göstərilən ġubar dağının lokal yeri Ģərtidir, onu 

bir az yuxarıda Həmədan yolu üzərində «tanrı yurdu» anlamı ilə iĢlə-

nən qədim Baqastan (Bisütun) dağı olduğunu guman etmək olar. Sumer 

inancına görə, dünyanın mərkəzi Sumer ölkəsinin doğusunda olan mifik 

ġubar dağıdır. Doğuya köçmüĢ türklərdə Ģaman (qam) inancına görə 

Sümer dağı tanrı məskəni, həm də böyük qamların yaĢadığı yerdir. Əgər 

ġubar//Sümer dağı dünyanın mərkəzi hesab olunurdusa, Qaf (Qafqaz) 

dağı prototürklər üçün o biri dünyanın qapısı, türk Atayurdunun quzey 
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sınırı sayılırdı. Bir «dəmir qapı» Qafqaz dağında, digəri isə Səmərqənddə 

idi.  

Bəzi türk boyları yurdiçi dağını isə «soy babası» saydığından böl-

gəyə gələn urartular da dağları Baba adı ilə tanımıĢ, türk gələnəyini 

mənimsəyib davam etdirmiĢlər. Bu gələnəyin yayılmasında türklərin 

dağ kultunun da önəmli rolu olmuĢdur. Deyilənləri xəritədə izləmək üçün 

yuxarıda adı keçən qədim oronimləri rəqəmlərlə qeyd edib, yerləĢdiyi 

lokal bölgələr üzrə göstərək: 



 170 

Yuxarıda gözdən keçirdiyimiz oronimlərin bir qismi boy adlarını əks 

etdirir. Belə etnooronimlərin öyrənilməsi böyük əhəmiyət daĢıyır, çünki 

m.ö. II-I minillərə aid tarixi qaynaqlarda əks olunan dağadındakı etnonim 

həmin dağın yerləĢdiyi bölgədə yaĢayan boyu göstərən qiymətli tarixi 

bəlgədir. Bu baxımdan, bəzi çağdaĢ etnooronimlər də tarixi informasiya 

daĢıyır. Məsələn, qədim qaynaqlarda adı keçən ağacəri boyları çoxdan 

bu adı itirsə də, müasir Ağacəri dağı (Tovuz) həmin etnonimi yaĢatmaqla 

yanaĢı, bu oronimin qədimliyinə də iĢarə edir.  

Eyni durumu qədim saqat (saqa) boyu əks etdirir. Sisianda ġaqat 

kəndi, Xankəndi bölgəsindəki Pir-Camal kəndində ġaqat oronimi var-

dır. «Alban tarixi» ġaqat yeradı ilə yanaĢı ġaqat oronimini də qeyd et-

miĢdir. Bu adlarda əks olunan qədim saqat~Ģaqat (skit) boyadı Ġrəvan 

bölgəsinin dağlarında Sakatlı oronimində qalmıĢdır.319 Burada qayıqulu, 

gögər, cavax, kəngər, bayat, Ģirak, abar və sair türk boyadı ilə adlanan 

oronimlər də qeyd olunmuĢdur.320 

Beləliklə, yuxarıda sadalanan və adını çəkə bilmədiyimiz bir sıra 

etnooronimlərdə əks olunan boyadlarını oronimlərin fonetik çalarları ilə 

sıralayaq: az/qas - Azlartepa, Qasdağ; azər/xəzər - Azartepa, Xazar-Baba; 

kaspi - Kaspi, Xaspi; alban - Alban, Almantepe, Alvan, Alpan, Alpəri, 

Alıbəri, Alpı; ermən - Arman (Diala-Adem çayı hövzəsində iki dağadı), 

Erman (Özbək eli), Erman, Eremen (Qazax eli); ərsaq - Arsax, ArĢaq; 

türk - Tirkaxuli, Turkan; quti - Cudi; oğuz - OğuztaĢ; bars - Borsunlu, 

Elburs (Elbars); xoruz - Gorus, Korus, Qars/Kars, Xarsi, Xarus, Xoruz; 

kalmık - Kalmak-aĢuu; kol - Kollar/Kullar, KulaĢa; talas - Talısavan, Ta-

                                                 
319

 Ümumiyətlə, hər hansı bir xalqın etnik tarixini etnotoponimləri tədqiq etmədən öy-

rənmək mümkün deyil. Məncə, burada kiçik bir sözarası vermək yerinə düĢər: 1985-ci 

ildə «Ədəbiyat və incəsənət» qəzetində (№51, 20 dekabr) qədim saqat  boylarının soy-

kökü əfsanəsində keçən türk Ģəxs adları haqqında məqalə yazmıĢdım. Yazını oxuyanlar 

mənə irad tuturdu ki, nə üçün elmi ədəbiyatda skif (skit) formasında qəbul olunmuĢ adı 
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saqat praformasnı yalnız dilçilik məntiqinə və dil qanunlarına uyğun bərpa etmiĢdim, la-
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neçə etnotoponim əlavə etməklə nə üçün yunan tələffüzü ilə skith yox, etnonimin gerçək 

formasının ayrılıqda saqa, toplum-cəmlik formasının isə saqat olması haqqında böyük 

milli Ģairimiz Xəlil Rza Ulutürkün də iĢtirak etdiyi «Çənlibel» birliyində məruzə etdim. 

Qədim saqat boyadını ilk dəfə bədii ədəbiyata gətirən Ulutürkün məĢhur «Çənlibel» 

Ģeiri o toplantıda doğuldu.    
320

 Байрамов, 1996. 



 171 

lıstan, TalıĢ, Tolos; saqat - Saqat, ġaqat; qarqar - Qarqar; gögər - Quqar, 

Qoqar; kəngər - Kəngər; subar - Subar, Qala-Suvar, ġubar, Sümer, ġubar-

tobe. Bu siyahını uzatmaq da olar, lakin elə bu etnooronimlər qədim türk 

boylarının əski yurdlarını aydın göstərir.  

Beləliklə, m.ö. III-I minillərin qaynaqları üzrə Ön Asiyada olan 

hidronim və oronimlərdən böyük bir qisminin qədim türk dili əsasında 

yarandığını gördük. Belə qədim coğrafi adların kiçik bir bölümünü göz-

dən keçirsək də, alınan nəticə aydın göstərir ki, qədim türk boyları Doğu 

və Güney-Doğu Anadolu, Ġkiçayarası və qədim Azərbaycandan doğu və 

quzey ölkələrə miqrasiya edərkən doğma çay və dağ adlarını da özlərilə 

yeni yurdlara daĢımıĢlar. 

Toponimlərin taleyi müxtəlif olur; bəzisi qısa ömür 

yaĢayır, bəzisi uzun. Qədim coğrafi adların bir qismi 

Asiya, Avropa, Kaspi, Araz paleotoponimləri kimi 

minillərlə dəyiĢmədən günümüzə qədər gəlib çat-

mıĢdır. Onların yaranma tarixinini dəqiq bilməsək də, 

qədim qaynaqlarda qeyd olunmuĢ formaları ilə indiki 

deyimləri arasında elə bir fərq görünmür. Bəzi çoğrafi adlar isə kiçik də-

yiĢmələrə uğrasa da, onları da tanımaq olur, necə ki, Fərat çayının adında 

qədim *Bora formasını, Ġrəvan adında Erebuni formasını bərpa etmək 

çətinlik törətmir. Lakin elə coğrafi adlar da vardır ki, müəyyən səbəblər 

üzündən baĢqa adla əvəz olunmuĢdur. Yeradını bilərəkdən dəyiĢmək, 

yumĢaq desək, nadanlıqdır, çünki hər bir adın altında tarix yatır, hər bir 

toponim tarixi bəlgə olduğu üçün tarixi abidədir. 

Qədim coğrafi adların yalnız cüzi bir qismi zamanın sınaqlarından 

keçib ilkin formasını saxlaya bilir, əksər paleotoponimlər vaxt axarında 

müəyyən dəyiĢmələrə uğrayır. Belə dəyiĢmələrin fərqli səbəbləri, çeĢidli 

nəticələri olur.Səbəblərdən biri budur ki, dil daima inkiĢafdadır və əksər 

dil vahidləri bu prosesdən kənarda qalmır. Özəl ad olan toponimlər də 

zaman keçdikcə dilin dəyiĢən tələffüz normalarına uyğunlaĢır. Digər sə-

bəb demoqrafiyada etnik dəyiĢmə və ərazinin baĢqa dilli xalqın tabeliyinə 

keçməsi ilə bağlıdır, bu durumda ya bütöv, ya da qismən dəyiĢmə baĢ ve-

rir. Prototürk və protoazər paleotoponimləri, hətta yeni azər toponimləri 

də belə dəyiĢmələrə uğramıĢdır. Gəncə - Yelizavetpol - Kirovabad - 

Gəncə adlarının dəyiĢmə tarixi o qədər də uzaq keçmiĢ deyil, bu adın hay 

qaynağında Qanzak kimi qeyd olunması da bəllidir və əvvəlki dəyiĢmələr 

 

Adı   

dəyişən 

toponimlər 
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siyasi hakimiyət dəyiĢmələri ilə bağlıdırsa, Qanzak variantı da əski 

türkcədə Gəncək adının yad dildəki deyimini əks etdirir. 

Ġlkin Ģəklini minillərlə saxlayan qədim coğrafi adlar sırasında ən 

çox böyük dağ, dəniz, göl və çayadları olur. Görünür, belə adların yaĢam 

gücü onların tanınma arealının geniĢliyi ilə də bağlıdır. Belə ki, Qafqaz 

sıradağının adı ilkin *Qapqaz formasından çox uzaqlaĢmadığı kimi, Kaspi 

dənizi, Kür, Araz, Kasax, Alazan çayları da qədim adını saxlaya bilmiĢdir. 

Asur qaynaqlarında adı keçən çoğrafi obyeklərin çoxunu mütəxəssislər 

ona görə dəqiq yerini müəyyənləĢdirə bilir ki, onların qaynaqdakı adı ilə 

müasir adı arasında dil uyğunluğu qalmıĢdır. Belə ki, üç minil yaĢı olan 

Arbak toponimi bugün qaynaqda bəhs olunan bölgədə Arvax formasında, 

Kardak və Ġrtia dağları Qaradağ, Ġridağ və Balıq çayı Balix Ģəklində 

yaĢamını davam etdirirsə, onların müqayisəsi çətinlik törətmədiyi üçün 

coğrafi mövqeyini dəqiq müəyyənləĢdirmək olur.  

Qədim toponimin hansı dildə və hansı əlifba ilə qeyd olunması da 

əsas məsələdir. Dünənə qədər Zirə kəndinin adı rusca Zrya yazılırdısa, 

3-4 minil öncə yad dillərdə qeyd olunan paleotoponimlərə hansı «parça-

dan don tikildiyini» göz önünə gətirmək çətin deyil. Belə ki, latın qaynağı 

Kümrü yaxınlığındakı Qanlıca kəndinin adını Ganlita Ģəklində qeyd edir. 

BaĢqa variantda verə də bilməzdi, çünki bu adı olduğu kimi əks etdirməyə o 

dilin əlifbasındakı hərflər yetərli deyildi, necə ki, «c» hərfi olmayan 

asur qaynağı yancu titulunu yanzu Ģəklində qeyd etməyə məhkumdur. 

Paleotoponimlərdə fonetik və qramatik fərqlərin ortaya çıxması onun 

hansı dildə yazılması ilə bağlıdır. Məsələn, m.ö. I minilin sonlarında in-

diki Ermənistan və Gürcüstan arasındakı böyük bir bölgə Gögər mahalı 

adlanırdı. Bu bölgə latın qaynağında Qoqar(ena), hay-erməni qaynağında 

Quqar(k) kimi qeyd olunmuĢdur. Burada həmin dillərin fonetik özəlliyi 

ilə bərabər, mötərizədə verdiyimiz toponimlərə qoĢulan morfemlər də 

fərqlidir.321  

Bəzən də türk toponiminin çağdaĢ türkcədəki deyimindən fərqli 

olaraq, yad dil qədim formanı və ya bu formaya daha yaxın variantı əks 

etdirir. Çünki coğrafi obyektin adı dilin inkiĢafı ilə ayaqlaĢmaq üçün doğma 

dildə dəyiĢir, baĢqa dildə isə donuq Ģəkildə qalır, necə ki, tenqiz sözü 

                                                 
321

 Nəzərə almaq lazımdır ki, yunanlar Azərbaycan toponimlərini perslərdən eĢitdiyi 

formada yazırdı. Ona görə bu adların, adətən, ya perscə tərcüməsi, ya da pers tələffüzü 

yunan qaynaqlarında əks olunmuĢdur, Tiqres (Tiqrə) və Eufrates (Hufratu) çayadlarında 

olduğu kimi. Adların yazılıĢındakı bu xüsusiyəti vaxtilə Əbül Fərəc də qeyd edirdi. 
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gürcülərdə Tengiz adında qədim formasını saxlamıĢdır, azər dilində isə 

bu söz inkiĢaf edib dəniz formasını almıĢdır.  

Hay dili Gögər formasına yaxın Quqar variantını bugünəcən saxla-

dığı halda, azər dili bu etnotoponimin yaranmasına səbəb olan boyun 

adını göyər Ģəklinə salmıĢ, hətta Borçalıda Göörarx kəndinin adında bu 

etnonim göör Ģəklinə düĢmüĢdür. Bu baxımdan, bəzi türk paleotoponim-

ləri haydilli qaynaqlarda daha yaxĢı mühafizə olunmuĢdu: ġaki (ġəki), 

AĢtarak  (ƏĢdərək), Azox (*Azoq, Azıx), Qamarlu (Qəmərli, Kəmərli), 

Qapan (Qafan), ġirak (Sirak eli > ġörəyel) və b. 

Bu baxımdan, bəzi toponimlərin azər dilində deyimi Mehri (Meğri), 

Çuxur-Sə’d (Saqat),  Pir-Sahat (Saqat)  kimi türkcə olan onlarla adın təh-

rifinə səbəb olmuĢdur. Bunun günahı, bir tərəfdən, Bakını «Badi-kubə», 

Naxçıvanı «NəqĢi-cahan» kimi izah edib, Ġrəvanı Rəvənqulu xanın adı ilə 

bağlayan, biliyi yarımçıq molla savadından o qədər də fərqlənməyən 

«nüfuzlu» alimlərin yozumları ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, qədim adla-

rımızın təhrifinə göz yuman ziyalıların laqeydliyidir.  

Toponimlərin dildaxili dəyiĢmələrinə dialekt özəllikləri də öz dam-

ğasını vurur. Azər dialektlərində  a > u,  s >z,  d >c,  q > k > h və bu kimi 

digər fonetik əvəzlənmələr mövcud  fərqləri ortaya çıxarır:  

Axər-Xəzər, Asur-Qasur, Uz-Quz  

Aran-Haran, Astarxan-HəĢtərxan, Akarlu-Həkəri-Əkəri 

Dingirdağ-Cingirdağ, Sanqi-Zəngi, Balqarçay-Bulqarçay 

Saqa-Saka-Saxa-ġəki, ġamkur-ġəmkir//ġamxor  və s.  

Apelyativ topoformant arxaikləĢəndə çox vaxt xalq etimologiyası  

yozumuna imkan açılır, ad yaxın deyimli daha anlaqlı sözə köklənir. Mə-

sələn, dağlarla bağlı «gəz» apelyativi bəzi dialektlərdə arxaikləĢdiyi üçün 

Qaragəz (Zəngilan), Dar-Alagəz, Alagəz (Ġrəvan) adları və onlardan törə-

yən yeradları indi Qaragöz, Dərələyəz və Alagöz kimi iĢlənir.  

Bölgə baĢqa etnosun tabeçiliyinə keçəndə və ya bölgəyə baĢqa et-

nos gələndə demoqrafik dəyiĢmə toponimlərdə əks olunur. Yeni etnik 

qrup gəldiyi bölgədəki toponimləri öz dilinə uyğunlaĢdırır, onların bə-

zisini kalka yolu (hərfi tərcümə) ilə, bəzisini də fərqli sözlə dəyiĢdirir. 

Məsələn, indiki Ermənistana gəlib yerləĢən haylar keçən əsrin əvvəllərin-

dən baĢlayaraq rəsmi sənədlərdə verdiyi Xnzorut (Almalı), Sevaberd 

(Qaraqala), Karmravan (Qızılkilsə), Pokr Sepasar (Kiçik ġiĢtəpə) kimi 

yüzlərlə toponimini tərcümə etmiĢ, Ellər - Abovyan, Hamamlı - Spitak, 
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Yuxarı Qanlıca - MarmaĢen, Göycə - Sevan kimi dəyiĢmələrlə əski adları 

unutdurmaq məqsədini dövlət siyasətinə çevirmiĢlər. Özəlliklə, adı dəyi-

Ģən toponimlər sırasında TalıĢ - Aruc, Qamərli - ArtaĢat, Sabunçu -Araks-

avan, Çanaxçı - SovetaĢen kimi əvəzlənmələr, əslində, belə etnotoponim-

lərdə əks olunan türk boylarının izini itirmək məqsədi daĢıyır. Bəzən 

Dalar (Dəllər, Dəlilər) etnotoponimində olduğu kimi, adın hayca deyimi 

ilkin formanı saxlaya bilmir.322    

Türk yurdlarından türk izinin silinməsi prosesi təkcə haylarla yox, 

hələ 3-4 min il əvvəl bu siyasəti regiona gətirən asurlarla baĢlanmıĢdır. 

Elencə (ElenzaĢ) qalası Kar-Sinnaxxeriba, KiĢesu Kar-Ninurta, Atlila Dur-

AĢĢur adları ilə əvəzləndiyi kimi, vaxtaĢırı Azərbaycana hücum edən 

asurların hər yürüĢündən sonra burada onlarla addəyiĢmə olayı baĢ verirdi. 

Güney Azərbaycana yürüĢlərinin birində (m.ö. 715) II Sarqon buradakı 

KiĢeĢlu, Kindau, Anzaria, Bit-Baqaya qalalarını tutub asur əskərlərinin 

qarnizonuna çevirmiĢ, qala adlarını belə dəyiĢdirmiĢdir: Kar-Nabu, Kar-

Sin, Kar-Adad, Kar-ĠĢtar.323  

Dəclənin yuxarı axarında olan Subar bölgəsini m.ö. 673-də iĢğal 

edən Asur çarı Asarxaddon bu subar-hurri bəyliyini Asur dövlətinin əya-

lətinə çevirir və 21 Ģəhər-qala adını dəyiĢib, onların asurca yeni adlarının 

siyahısını verir. Bu siyahıda sadalanan asur toponimlərinin əksəriyəti 

cümlə quruluĢunda olduğu üçün asur çarının ovqatını çox aydın əks etdi-

rir:324 

URU 
Man-nu-šá-nin-Aššur  «AĢĢura tay hanı?» 

URU
 A-bat-Aššur-la-te-ni   «AĢĢurun sözünü dəyiĢmə» 

URU
 Pi-làx-ma-māt-ka-šal-lim  «Qorx və ölkəni salamat saxla»  

URU
 Dūr-

Ġ
Aššur-áxu-iddina  «Asarxaddon qalası» və s. 

Göründüyü kimi, prototürk və protoazər çağlarında yaranmıĢ yer-

yurd, dağ-çay adlarının dəyiĢməsi müxtəlif səbəblərlə bağlıdır. Azər 

boylarının etnik coğrafiyası daxilində türk mənĢəli toponimlərin dəyiĢ-

dirilməsi üç minil öncə asur müdaxiləsi ilə baĢlanmıĢ və bu gələnək 

sonralar fars və hay yetkililəri tərəfindən dövlət siyasətinə çevirilmiĢdir. 

                                                 
322

 Toponimlərdə aĢağı-yuxarı, böyük-kiçik cərgə təĢkil edən sözlər bəzən nerkin-verin, 

mets-pokr sözləri ilə tərcümə olunsa da, bəzən qoĢa toponimdən yalnız biri tərcümə 

olunanda addəyiĢmənin bu prinsipi qorunmur. 
323

 Дьяконов, 1956, 212. 
324

 Саркисян, 1989, 50-51. 
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Təəssüf ki, son on ildə gürcü məmurları da bu prosesə qoĢulmuĢlar. 

Qədim türk yurdu olan Ermənistanda artıq makrotoponimlərin çoxu 

hay sözü ilə əvəz edilmiĢdir. Güney Azərbaycan, Borçalı və Dərbənd 

bölgələrində isə hazırda addəyiĢmə prosesi günü-gündən vüsət almaq-

dadır. 

Azərbaycan türklərinin yaĢadığı bölgələrdə türk mənĢəli yeradları-

nın minillər boyu dəyiĢmələrə uğramasına baxmayaraq, müəyyən bölgə-

lərdə onların sayı azalsa da, bütövlükdə baĢqa dilli toponimlərlə müqayi-

sədə yenə üstünlük təĢkil edir. Sadəcə, bundarın toplanıb çap olunmasına 

diqqəti artırmaq lazımdır.  

Lakin az dəyiĢən və yaxud dəyiĢməyən paleotoponimlər də vardır 

və onların günümüzə qədər yaĢaması qədim etnik demoqrafiyanı, qədim 

tarixi-coğrafi durumu müəyyən etməyə böyük imkanlar açır. Bu baxım-

dan, kalka üsulu ilə yad dilə tərcümə olunaraq dəyiĢən toponimlər də 

müəyyən informasiya daĢıyır. Belə toponimləri tapıb üzə çıxarmaq çətin 

olsa da, hər halda onların dilçilik baxımından təhlili gərəkli bəlgə verə 

bilər. Beləliklə, özündə tarix yaĢadan toponimlərin dildaxili qanunlara 

uyğun dəyiĢməsi doğal olaydır, kənar müdaxilə ilə toponimlərin dəyiĢdiril-

məsi isə tarixi cinayət sayılır.    

Adı dəyiĢən toponimlərdən fərqli olaraq, yerini 

dəyiĢən toponimlər tarixi köçlərlə bağlıdır. Türk 

boyları köçüb yerləĢdiyi bölgələrdə əski yurdda 

olan toponimlərə yeni yaĢam vermək gələnəyini 

daima saxlamıĢdır. Toponimlərin yerdəyiĢməsini 

tədqiq etməklə etnik demoqrafiyanın dinamikası,      

tarixi-coğrafi sınırları və miqrasiyanın istiqaməti haqqında müəyyən bilgi 

əldə etmiĢ oluruq. Belə yerdəyiĢmələrin müxtəlif növləri vardır: yaxın və 

uzaq yerdəyiĢmələr; etnik coğrafiya daxilində lokal yerdəyiĢmələr və bu 

coğrafiyadan kənara çıxan yerdəyiĢmələr.Azərbaycana gətirilən toponim-

lər içində vaxtilə buradan aparılan türkmənĢəli toponimlər də vardır. Belə 

toponimlərə «qayıdan adlar» deyilməsi daha düzgün olardı. Gögər, Bərdə, 

Qəmərli, Sahatlı (Sakatlı), Alban, Arsaq, Duvanlı kimi qayıdan bumeranq 

toponimlər saqa, qamər boylarının Azərbaycana qayıtması ilə ortaya çıxıb 

yayılmıĢdır. 

Azərbaycan türklərinin etnik coğrafiyasından dıĢarıya və dıĢarıdan 

içəriyə olan yerdəyiĢmə olayı eyni etnosun (türk) və ayrı-ayrı etnosların 

köçü ilə bağlı olur. Azərbaycandan çoxlu toponimlər aparıldığı kimi, bura 

 

Yeri 

dəyişən 

toponimlər 
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gətirilən toponimlərin sayı da az deyil. Ġslama qədər Azərbaycana qayı-

dan saqa, qamər, hun, oğuz və sair türk boyları, təbii ki, özlərilə yeni to-

ponimlər də gətirmiĢlər. Azərbaycana gələn qafqazdilli boylar, hay, fars 

və ərəblər burada bəlli toponimlərin yaranmasına səbəb olmuĢlar.  

Qafqazdilli boylar içində Azərbaycana gələn hurri və urartu boyla-

rının xeyli hissəsi burada əridi, geri qayıdan boylar isə buradakı bəzi 

toponimləri də özlərilə apardı. Bu son durumu Arazın orta axarından 

quzeydə olan toponimlərlə urartu boylarından qalma çeçenlərin bugünkü 

yurdunda olan toponmlərin müqayisəsi çox aydın əks etdirir. 325 Belə ki, 

Naxçıvan və Vedi adlarında olduğu kimi, elə bu bölgələrin özündə xeyli 

türk-çeçen paralelləri vardır.326 Buradakı lokal yerdəyiĢmələri Naxçıvan-

Vedi bölgələri ilə Çeçenistan və ona yaxın bölgələr üzrə gözdən keçirək: 

Naxçıvan-Vedi ətrafı bölgə  

Arqun, Arqu(Ağrı dağı)  

Aynaxlı (Gorus)   

Vedi  

Naxçı-dəniz   

Naxçı-van 

Moz kəndi   

Məvaziyi Xatun nahiyəsi   

Qaşqa kəndi 

Qızıl boyu    

Kömür kənd  

Zəngi boyu, Zəngilər  

Xoy 

Çeçen eli və ona yaxın bölgələr  

Arqun, Arqun dərəsi,  Arqu-ani   

Vaynax (çeçen boyu)  

Vede(no)  

naxçı (nax boyu),  

Noxçi-moxk («Çeçen eli»)  

Maza, Mozdok, Waz(Ģa) 

Qatın-kale  

Kaşka-tau 

Gizil-yar (Gizlyar)    

Kemur-gey 

Zenqali kəndi  

Xoy  

                                                 
325

 «Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri» (B. 1977) adlı qaynaqda göstərilən qədim 

Naxçedeniz kənd adı çeçenlərin qədim naxçe boyundan qalan yadigardır. Həmin qay-

naqda adı keçən Qal kəndi də qalaĢ (çeçen), qalqa (inquĢ) uruqları ilə bağlı ola bilər. 

Çeçen-inquĢ adı ortaya çıxana qədər bu xalq naxçı, vaynax, durdzur/dzurduk, kistı və 

mıçi-kiĢi (miçikizi, mıçiqiĢ) uruq adları ilə qaynaqlarda yad olunmuĢdur. Mıçiqiç topo-

nimi də Çeçen-eli, Ġçkeria anlamında iĢlənmiĢdir (ИНСК, 1988).   
326

 Əgər Urartu yazılarında Vedi ilə Göycə gölü arasında verilən Widuā toponimi (Dia-

konoff-Kashkai, 100) Vedi adının qədim formasıdırsa, onda Bolqariyada «vedi türkləri» 

(Vidinskie torki) və Baba-Vida qalası (Acaroğlu, 1988, 365) qədim *Udi etnoniminin 

bulqar dialektindəki vedi deyimi ola bilər. Bu faktı mənə qədim türk udi boyunun vedi  

Ģəklində tələffüz oluna bilməsini ilk kəz müĢahidə edən Arif Rəhimov söyləmiĢdir. Udi-

Vedi paralelliyindəki «v» artımı Aynax-Vaynax adlarında da özünü göstərir. 
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Xarxar, Qarqar 

Şidli (ġadılı) 

Xarkar-oy 

Şat-oy 

Bu toponimlər sırasında əgər qafqazdilli adlar lokal yerdəyiĢmə ilə 

Azərbaycan və Quzey Qafqaz bölgələrində ortaya çıxırsa, türkmənĢəli 

adlar bu bölgələrlə yanaĢı, daha geniĢ arealda görünür. Buradakı qızıl və 

qaĢqa boylarının adı ilə qazax elində yaranan Kızıljar və Altaya qədər 

yayılan Kızıl, Kızılyar (Krasnoyarsk) toponimləri, «boyun» sözündən ya-

ranmıĢ Buynak (Buynaksk), Boyun-dağ (Azər eli), Moynak (Qazax eli), 

Ak-Moynok, Kara-Moynok toponimləri türk ellərində iĢlənir. Türk dillə-

rində «dərə ilə bölünmüĢ dağlar» (MK) anlamında olub, sonralar etnonimə 

çevrilən arqu (arqun) sözü Ağrı (Arğı) dağadında, Arazdan yuxarıda və 

Çeçen elində Arqun, Dağıstanda Arquani toponimlərində iz qoyduğu kimi, 

Çulum çayı yaxasına gedən arqu/arqun boyundan Monqolustanda Arqun 

çayadı yadigar qalmıĢdır.327 

Etnik coğrafiya daxilində toponimlərin yerdəyiĢməsi boy və uruq 

içindən bəzi soyların tam və ya yarımçıq Ģəkildə baĢqa bölgəyə köçməsi 

ilə bağlı olur. Müxtəlif səbəblər üzündən baĢ verən belə köçlər, adətən, 

yeni yurd yerlərinin salınması ilə nəticələnir və yeni yurdun adı buranı ya-

ĢayıĢ məskəni seçən soyun və ya onun ilkin yurdda mənsub olduğu uruq 

və boyun adı ilə tanınır.  

Minillər boyu davam edən bu yerdəyiĢmə prosesi eyni etnonimin 

müxtəlif bölgələrdə ortaya çıxmasına səbəb olmuĢdur. Belə ki, Kolanlı, 

Kotan, AvĢar, Oğuz, Xələc, Kəngər, Azər/Xəzər, Bayat, QuĢçu, Qıpçaq, 

Ġqdır, TalıĢ (Tolos), Yıva, Padar və sair bu kimi etnotoponimlərin Azərbay-

canda geniĢ yayılması, eyni toponimin müxtəlif bölgələrdə ortaya çıxması 

həmin lokal köçlərlə bağlıdır.  

Bəzi boyların məskunlaĢdığı kənd əvvəl yaĢadıqları yerin adı ilə də 

adlanır və onların konkret haradan gəldikləri yeni toponimdə açıq kodla 

                                                 
327

 Arquların X-XI əsrlərdə Taraz-Balasağun arasında yaĢaması bəllidir (MK). Qazax 

boylarından ayrılan arqu (arqun) boyları XVI əsrdə Tobol bölgəsindən Çulum hövzəsinə 

köçüb qızıl və teleut boylarına qarıĢmıĢdır («Turcologica», Л. 1986, 231).  
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verilir. Məsələn, ġiraz bölgəsindən Vediyə köçənlərin ġirazlı kəndində, 

Mosul bölgəsindən Zaqatalaya köçənlərin Mosul kəndində məskunlaĢması 

həmin toponimlərdən bəlli olur. Göründüyü kimi, bəzi toponimlər tarixi 

sənəd qədər gərəkli bəlgədir. Bu və ya digər uruğun, boyun və xalqın 

haradan hara köçdüyünü aydın göstərən bu bəlgələrin tarixi-müqayisəli 

tədqiqi isə etnik tarix üçün əvəzsiz informasiya əldə etməyə imkan verir. 

Belə lokal köçlərin izini yaĢadan qədim toponimlər Ġslamöncəsi demoqra-

fiya və köçün istiqaməti baxımından da gərəkli qaynaqdır. Bu baxımdan, 

m.ö. II-I minillərdə qeyd olunmuĢ bir-iki toponimin sonralar ayrı-ayrı 

bölgələrdə ortaya çıxmasını əks etdirən misallara baxaq: 

Upa - Güney Azərbaycan, qədim Suri-

kaĢ bölgəsində dağ  (m.ö. VIII) 

Upum - Subar Ģəhəri (m.ö. IX-VII əsr)   

Xunus  - Müasir Hakkari bölgəsində  

qədim Kuman  ölkəsinin Ģəhəri 

(m.ö. XI əsr) 

Taba   - Ġkiçayarasının quzeyində yaĢa-

yıĢ məskəni (m.ö.I minil) 

Tabal(u) - Anadoluda  bölgə adı (m.ö.) 

Aran, Harran - Orta Anadoluda və 

Ġkiçayarası quzeyində qədim 

bölgə adları (m.ö. II-I minillər) 

Bit-Aqusi - «aqus-evi» anlamında Kilis- 

Hələb arasında bölgə (m.ö.)  

Aqazi - Madada yeradı (m.ö.VIII) 

Quzan - Xabur  yaxasında  ölkə  (m.ö.) 

Tuman - Anadoluda Kayseri-Sivas ara-

sında  bölgə  (m.ö. II-I  minillər) 

Madani - Ġkiçayarası quzeyində Subar 

ölkəsinin bir bölgəsi  (m.ö.XIII)   

Saluru - Anadolu, Muradsu yaxasında 

bölgəadı (m.ö. I minil) 

Kua (Qua) - Cudi dağında Ģəhər (m.ö.)   

Upa - Xızıda bir dağ kəndi və türk 

ellərinin  Oba  adlı yurdları  

 

Xınıs ovası -  Bingöldə  (Anadolu) 

Xınıs, Xınıslı, Xıns - ġamaxı, Gə-

dəbəy, Kürdəmir, Naxçıvan    

Tapa - Girkaniada Ģəhər, m.ö. I əsr 

(Strabon, 481)   

Toba - Doğuda türk boyu (tobalar) 

Aran,  Arran - Azərbaycan ölkəsi-

nin Arazdan  yuxarıdakı adı  
 

Oğuz evi,  Oğuz yurdu -  Türkmən 

və Azər  eləri,  Ermənistan   

Oquz boyu ? 

Quz- «Xəzər dənizi» və türk boyu 

Tumanın qalası - KDQ, Gürcüstan 

Dmanis - Borçalıda bölgə  

Mada  -  Azərbaycanda  bölgə  adı 

və sonrakı  Mada  eli 

Salur - salur,  salqur,  salar boyları 

və Salur Qazanın soyu  

Kua - Azərbaycan Ģəhəri (m.ö.IX) 

Göründüyü kimi, sol tərəfdə verilən toponimlər batı bölgələrdə, 

sağdakı toponimlər isə doğu bölgələrdədir. Eyni toponimlərin hərəkət yönü 

doğuyadır, çünki sağdakı «cavan» toponimlərə nisbətən soldakı adlar daha 

qədim qaynaqlarda qeyd olunmuĢdur. 328  Toponimlərin doğuya olan 

                                                 
328

 Belə lokal yerdəyiĢmə böyük zaman fərqi olan qədim və müasir toponimlərin müqa-

yisəsində aydınlaĢır, lakin bir-iki əsr fərqi ilə qeydə alınmıĢ qədim toponimlərin yerdə-
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miqrasiyası çox vaxt Azərbaycan sınırından çıxıb daha doğu bölgələrdə 

peyda olur, necə ki, m.ö. II minilin het yazılarında qeyd olunan QaĢqay 

etnotoponimi və qaĢqayların ərazisində olan Samur, Samux toponimləri 

sonralar Anadolu - Ermənistan - Azərbaycan - Orta Asiya - Doğu Türküs-

tan istiqamətində hərəkət etmiĢdir.329 Qədim köçlərin doğu yöndə baĢ 

verməsi olayı yaxın bölgələr arasında da özünü göstərir. Belə ki, qədim 

çağlarda müxtəlif yönlərə olan miqrasiya sırasında doğu yön daha qabarıq 

nəzərə çarpır. Məsələn, m.ö. II minilin sonlarında Van gölü yaxınlığında 

iki kənd Saqa, bir az batı tərəfdə bir kənd Sakka adlanır.330
 Sonralar isə 

Anadolunun Qars bölgəsində, Azərbaycanın Sisian və quzey bölgəsində üç 

ġəki adı ortaya çıxır. 

Azərbaycandan aparılan toponimlər sırasında Babadağ, Qaradağ, 

Aladağ (Alatau) kimi oronimləri, Qarasu, Ağsu, Göygöl, Ağgöl, Acıçay, 

Quruçay kimi hidronimləri vermək düzgün olmaz, çünki bu adlardakı 

apelyativlər türk dillərində geniĢ yayılmıĢdır və bu tip dağ və çay adları 

bir-birindən asılı olmayaraq, hər yerdə hər zaman yarana bilir. Lakin Araz, 

Qafqaz kimi adların yerli coğrafi mühitdə yaranma tarixi və toponimin 

semantikası göstərir ki, onların dıĢarıda ortaya çıxan variantları Azərbay-

candan aparılmıĢdır.  

Qafqaz, Kazbek, Kəpəz (Kepez-too), Balıq, BalxaĢ, Purat, Ġdil, Kür, 

Araz, Arazqöl və sair bu tip dağ və çay adlarının dıĢarıya daĢınmasını 

yuxarıda oronim və hidronimlər bölməsində görmüĢdük. Təkcə Balıq 

hidronimi Balıxlı/Balıqlı, Balıktı-köl, BalxaĢ, Balıktık-xem, Balıktı çay, 

Balık (Malıka), Kiçi Balık Ģəklində Qaraçay-Balkardan tutmuĢ Qazax eli, 

Tuva və baĢqa doğu ellərə daĢınmıĢdır.331 

                                                                                                                        
yiĢmə yönünü müəyyən etmək çətindir. Məsələn, Sərab-Ərdəbil yolunda Arxu, Urmu 

gölündən xeyli doğuda, Əhərin güney-doğusunda Arxa və Van gölünün batısında  Arxi  

bölgələri qaynaqlarda m.ö. IX-VII əsrlər arasında qeyd olunduğu üçün yerdəyiĢmənin 

istiqaməti aydın deyil (ТУ, 43). 
329

 Ermənistanda QaĢqa, Samurlu, Azərbaycanda qaĢqay boyu, QaĢqa-çay, Samur-çay, 

Samux, Orta Asiya və Doğu Türküstanda Siqun-Samur, KaĢqa-boğra (MK) toponimləri 

bu miqrasiyanın batıdan doğuya getdiyini açıq göstərir. 
330

 ТУ, 164. 
331 Balkan toponimi Türkmənistan, Quzey Qafqaz və Avropada ortaya çıxdığı kimi, 

Kosoba (Qazax eli), Kosova (Avropa), Tiberda (Qaraçay-Balkar), Tiber (Ġtaliya), 

Dəmirli (Azərbaycan) toponimlərinə də türk ellərində və Avropada rast gəlmək olur. 

Tərtər çayı, Biləcəri/Biləncər, Bars-eli, Kuman-ovası toponimlərinin Quzey Ġtaliya və 

Avropada Tartar çayı, Palancariya, Barselona, Kuman-ova Ģəklində təkrar olunması da 

eyni durumu əks etdirir.  
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Toponimlərin yerdəyiĢmə olayı bu və ya digər boyun yaĢayıĢ yerini 

dəyiĢməsi ilə gerçəkləĢir.Yerini dəyiĢən uruq və boyların yeni yurda da-

Ģıdığı toponimlər sırasında etnotoponimlər önəmli yer tutur. Bu baxımdan, 

Ön Asiyadan batı, quzey, doğu istiqamətlər üzrə yerdəyiĢən qədim topo-

nimlər sırasında boyadı ilə bağlı etnotoponimlərin miqrasiyası hansı boyun 

hansı istiqamətdə köç etdiyini göstərən əsas bəlgələrdən biridir. Ġkiçay-

arası, Doğu Anadolu, Güney Qafqaz, Quzey və Güney-Azərbaycandan 

dıĢarıya çıxan belə etnotoponimlərin bir neçəsini gözdən keçirmək üçün 

miladdan öncəki qaynaqlarda qeyd olunmuĢ adları qara hərflə ayıraq: 

Ön Asiya 

Anadolu (A) 

Gürcüstan (G) 

Ermənistan (E) 

Ġkiçayarası  (ĠA) 

Azərbaycan  (AZ)  

 

Batı və Quzey ölkələr 
Ġtaliya (Ġ)  

Avropa (AV) 

Dağıstan  (D) 

Doğu Avropa (DA) 
Quzey Qafqaz  (QQ) 

Doğu ölkələr 
Türkmən Eli (T) 

Orta Asiya (OA)  

Sibir-Altay  (SA) 

Qazax-Qırğız Eli (Q) 

Doğu Türküstan  (DT)  

As/Az/Kas/Xaz, Azoq, 

Aza, Azar/Azər/Xazar, 

Xəzər, Xazarlu, Kaspi, 

Kazbi (Qəzvin), Azərbi, 

Qazax (ĠA, A, AZ, G), 

As-tarañur (Astarak), 

Kasaq, Aza, Azərku, 

Azaklar (E) 

Alpan, Qu’Alba(ni), 

Alban, Alman,  

Alvan-kala  (AZ, G)  

Armi, Ermi/Ərmi, 

Ermen, Ərmik, Arman, 

Armanqu, Armuna (A, 

E, AZ) 

Abarne, Aparunu (ĠA)  

Balasaqan (AZ) 

Barda, Bərdə (AZ) 

Bars, Parsua (AZ) 

Elbars (AZ) 

Qaban, Qafan (AZ) 

Qaşqa/Kaşka (A) 

QaĢqa, QaĢqay (AZ) 

Kuman (A, ĠA) 

Azer, Azov/Azaq (AV) 

Azar, Azar/Xazar qala (QQ)  

Xazar-Sirma (DA) 

Kazar/Xazar (DA, QQ) 

Kaspi (D), Kaspi (AV) 

Az-kiĢi (QQ) 

Astarxan (DA) 

 

Alba-Lonqa, Albana (Ġ), 

Albania,  Alvanlar (AV) 

Alpan (D),  

Arman (QQ) 

Arman, Ermen (D, DA) 

 
 

Abar, Avar (DA, QQ, D) 

 

Bardı (DA) 

Barsilya (QQ-D) 

 

Koban (AV, QQ) 

KaĢqa-tau (QQ) 

 

Kuman, Koman (QQ, AV) 

Az əri «az boyu» (SA, Q),  

Azar-təpə, Azlar-təpə (OA) 

Asar (Q), Qazax (Q) 

mifik Azarlar yurdu (SA) 

Kasbi (OA)  

Az-kisi (SA) 

 

 

Alban, Alpan obaları (T) 

Alban-baĢ dağı (SA) 

Alban boyu (Q, OA) 

Ermen, Ermen-tau (Q) 
Arman (SA), Ermiyan (OA) 

Ermen-qıĢlaq(T) 

Ermen-Çeçen (antroponim) 

 
Balasağun (Q) 

Part (T), Staraya-Barda (SA)  

Barsxan (Q),Yel-bars (T) 

Barsqan boyu (DT)  

 

KaĢka (DT) 

 
Kumandı (SA) 



 181 

Kedar, Gedar-çay (AZ) 

Qamir (A),Qamər (AZ) 

Qut, Kuta (A, ĠA, AZ) 

Kotanlı (AZ), Xotanlu (A) 

Kumuq (A) 

Puluadi, Polad (AZ) 

Samara (ĠA),  

Subar(tu), Şubar (ĠA), 

Bilə-suvar, Sipar (AZ) 

Tərtər (AZ) 

Toqar(ma), Dügər (A) 

Turuq (AZ) 

Tarxu, Turxu (A) 

Saqa, Sakka (A, ĠA)  

ġəki, Saqat (AZ)  

Xorus, Gorus, Qars 

(ĠA, A, AZ) 

 

Urme (ĠA, A), Urmu (A) 

 

Şadılı, Şatər (ĠA, A, AZ) 

 

Kador (QQ) 

Kamer, Kimmer (QQ,DA) 

Krımda əski Kut Ģəhəri (A) 

 

Kumuq (D) 

Polata (AV), Bulat (QQ,D) 

Samara (DA) 

Suvar (QQ, D, DA) 

 
Tartaro (Ġ), Tərtər (AV) 

Diqor (QQ) 

Turuq/Török/ Türk(QQ,AV) 

Tarki (D) 

Saqa, Skit, Sak (QQ, AV) 

 

Xoruz, Xoruzlu (AV) 

Qerusa (QQ-DA) 

 

Urme (QQ) 

 

ġatoy, ġatar (QQ) 

 

Kodar (Q) 

Kemer-ova (SA) 

Kuday teonimi (SA, Q) 

Xotan (DT) 

 

 
Samariana (T) 

Subar, Sibir, ġubar (Q, SA) 

Suvar (T) 

 

Tokar, Toxar (OA,DT) 

Turuq/Türük/Türk (OA, T, Q) 

 

Saqlı dərəsi (SA) 

Sak, Saqay (OA, T, AL) 

Saxa (Yakut) 

 

 
 

Urmi(AL),Urumçi (DT) 

Urme (Amur çayının qolu) 

ġato (DT) 

 Beləliklə, bu bölmədə bölgəsəl sözlərdən tutmuĢ yerini dəyiĢən to-

ponimlərə qədər gözdən keçirdiyimiz bəlgələr aydın göstərir ki, türk 

boyları qədim çağlarda Ön Asiyadan doğu və quzey yönlərə miqrasiya 

etmiĢdir və bu miqrasiya öz əksini onomastikada tapmıĢdır. 332 Hər hansı 

bir boyun yerdəyiĢməsi etnotoponimlərdə daha aydın görünür. Burada 

alınan elmi nəticələr beĢ-on oxĢar sözün deyil, sistem təĢkil edən yüzlərlə 

toponimin verdiyi bəlgələr əsasında ortaya çıxmıĢdır. Coğrafi dilçilik 

baxımından əldə olunmuĢ bu nəticələr sonrakı bölmələrdə söz açacağımız 

tarixi köçlər mövzusuna giriĢ sayıla bilər. Çünki türkologiya elminin ən 

zəif yeri məhz tarixi coğrafiya, özəlliklə, tarixi miqrasiyaların yönü ilə 

bağlıdır. Tarixi köçlərdə miqrasiya yönünün müəyyən olunmasında isə 

paleotoponimiya olduqca gərəkli informasiya verir.  

                                                 
332

 Nəzərə almaq lazımdır ki, Ön Asiyadan dıĢarıya daĢınan minlərlə toponim sonralar 

baĢqa dilə tərcümə olunmuĢdur, necə ki, Rusiyada  Sarkel - Belaya Veja, Kızılyar - Kras-

noyarsk, Bolqariyada Kazan - Kotel, Xoruz, Xoruzlu - Petelevo, Pevets adlarına dəyiĢdi-

rilmiĢdir.  
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3. TARĠXĠ KÖÇLƏR 
 

Azər xalqının Ġslamöncəsi tarixində və etnogenezinin formalaĢma-

sında qədim köçlərin mühüm rolu olmuĢdur. Tarixi köçlərin səbəbini, 

növünü və yönünü göstərən antropoloji, arxeoloji, onomastik bəlgələr, 

qayaüstü Ģəkillər, damğalar və yazılı qaynaqlar öyrənildikcə, qədim Azər-

baycanın etnik coğrafi demoqrafiyası öz gerçək üzünü göstərir. Yaxın və 

uzaq məsafəli köçlər, bu köçlərin məcburi və ya könüllü olması, yaylaq-

qıĢlaq yaĢamı ilə bağlı lokal köçlərdən fərqli olaraq, azər türklərinin etnik 

coğrafiyası daxilinə olan içəri köçlər və bu coğrafiyadan dıĢarıya olan 

köçlər türk etnosunun Atayurdu və türk xalqlarının soykökü probleminə 

aydınlıq gətirən bəlgələri ilə diqqəti çəkir. 

Tarixi köçlərin müxtəlif səbəbləri olmuĢdur. Bunların 

bir qismi iqlim, coğrafi durum, landĢaft dəyiĢmələri, 

epidemiya, aclıq törədən qıtlıq, müharibə, deportasiya 

nəticəsində olan köçlərdir ki, bunları məcburi köçlər, 

əhalinin artımı və məhsuldar torpaq axtarıĢı səbəbilə 

gerçəkləĢən yerdəyiĢmələri isə könüllü köçlər say-

maq olar. Bəzən köç səbəbləri bir-birilə zəncirvari səbəb-nəticə düzümü 

ilə gerçəkləĢir: iqlim dəyiĢməsində quraqlıq qıtlığa, bu isə aclığa səbəb 

olur, aclıq da bir tərəfdən xəstəlik və epidemiyanın yaranmasına, digər 

tərəfdən bolluq olan torpaq axtarıĢına səbəb olur.  

Belə səbəb-nəticə əlaqələr  toplusu ilə gerçəkləĢən köçlər insanlığın 

bütün tarixi boyu davam etmiĢdir. Ġqlim, landĢaft dəyiĢməsi, vulkan, 

yanğın, zəlzələ olayları, buzlaqlaĢma və buzlaqların əriməsi, suların 

çəkilməsi və qabarması dəfələrlə təkrar olunduğundan müxtəlif yönlərə 

olan köçlər də dəfələrlə təkrar edilmiĢdir. Bu baxımdan, bizi etnosöncəsi 

köçlər yox, yalnız 10-12 minil əvvəl mezolit dövründə iqlimin istiləĢmə-

silə buzların əriməsi nəticəsində flora-fauna dəyiĢməsindən sonrakı çağ-

ların Ġslamaqədərki köçləri maraqlandırır.1 
 Neolit, eneolit, tunc və dəmir 

                                                 
1
 DaĢ dövrü (paleolit) boyunca Yer kürəsində dəfələrlə kəskin iqlim dəyiĢmələri olmuĢ, 

iqlimin soyuması buzlaqların yaranmasına və suların azalmasına, iqlimin istiləĢməsi isə 

buzlaqların əriməsinə, dəniz, göl və çaylarda suyun qalxmasına səbəb olmuĢdur. Hava-

ların quru və ya rütubətli keçməsi landĢaft və biosferdə flora-fauna dəyiĢmələrilə, bu da 

insan əcdadının məcburi yerdəyiĢmələrilə nəticələnmiĢdir. Təbii Ģəraitlə bağlı insanların 

məskən dəyiĢməsi 15-10 minil əvvəl geniĢ miqyas almıĢdır. «Mezolit çağı insan kollek-

tivlərinin miqrasiya dövrüdür» (AT, 1998, 81). 

 

Köçün 

səbəbləri  
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çağlarında böyük kütləvi köçlərin çoxu iqlim dəyiĢməsi səbəbilə baĢ ver-

miĢdir. Mezolitdə iqlimin istiləĢməsi nəticəsində suların artması ilə münbit 

torpaqların yaranması sonralar neolit dövründə maldar-əkinçiliyin inki-

Ģafına, bunların ayrı-ayrı təsərrüfat növü kimi ayrılmasına, yeni əkin və 

otlaq yerlərinin mənimsənilməsinə gətirib çıxaran lokal və uzaq köçlərə 

səbəb olmuĢdur. Xəzərin dəfələrlə qalxıb Kür boyunca Mingəçevirə qədər 

uzanması və suyu azalanda geri çəkilməsi burada insanlarn lokal yerdə-

yiĢmələri ilə nəticələnmiĢdir. 2  
 

Arxeoloqların yazdığına görə, Güney-Qafqazda 150-dən artıq eneo-

lit düĢərgəsi qeydə alınmıĢ və eneolitin sonunda bu yaĢayıĢ məskənlərinin 

tərk edilməsi quraqlıq nəticəsində axar suların quruması ilə bağlı olmuĢ-

dur.3 Azərbaycanda m.ö. IV minilin ortalarında baĢlanan bu quraqlıq qu-

zey və doğu yöndə ilk böyük köçlərlə nəticələnmiĢdir. Orta Asiyaya köçüb 

yerləĢən prototürk boylarının bir qismi orada minil sonra yenidən baĢlanan 

quraqlıq nəticəsində geri yox, daha irəli - quzey və doğu yöndə gedərək 

indiki Ural və Qazaxıstan bölgələrində məskunlaĢmıĢlar. Çünki III-II mi-

nillərin qovuĢuğunda rütubətli iqlim quru iqlimlə əvəz olunmuĢdur və 

«ola bilsin ki, məhz II minilin ortasında quraqlıq öz maksimum həddinə 

çatmıĢdır».4 Orta Asiyada baĢlanan həmin quraqlıq çağı haqqında V. M. 

Masson yazır ki, Qızılqumda ibtidai düĢərgələrin tədqiqi m.ö. III minilin 

sonu - II minilin baĢlarında iqlimin dəyiĢdiyini ortaya çıxarmıĢdır, bu də-

yiĢmədə kserotermik maksimum su qaynaqlarının azalmasına, axarsula-

rın qurumasına səbəb olmuĢdur.5
 Məncə, Azərbaycan və Orta Asiyadan 

baĢlanan ikinci böyük köç bu quraqlıq dövründə olmuĢdur.6 «Araz ya-

                                                 
2
 Ġnsanlar kimi digər canlılar da iqlim dəyiĢməsi ilə yerlərini dəyiĢir. Yenicə girdiyimiz 

XXI əsr istilərin artması ilə baĢlandı. Artıq güney sularda yaĢayan balıq və xərçəng 

növlərinin orta zolaqda Rusiya çaylarında görünməsi, orta zolaq növlərinin də quzey 

dənizlərə miqrasiyası müĢahidə olunur.
 
Belə getsə, yaxın 10-15 ildə insanların da sərin 

quzey bölgələrə miqrasiyası baĢlana bilər.  
3
 AT, 1998, 94. 

4
 Шишкин, 1981, 190. 

5
 Массон, 1989, 138. 

6
 Doğu Aralıqdənizi antropoloji tipinin m.ö. IV-III minillərdə Güney Türkmənistanda 

görünməsi (ЭАСА, 10-14); III minilin baĢlarında Güney-Azərbaycandan Orta Asiyaya 

arxeoloji kultur sızmalarını əks etdirən boyalı-naxıĢlı keramik qabların ortaya çıxması 

(Авдусин, 1977, 72-76); II minilin ortalarında Türkmənistanda Altıntəpə məskəninin 

dağılması və əhalinin Quzey Əfqanıstan-Güney Özbəkistan (Sappalı, Qonur, DaĢlı) tə-

rəfə keçməsi (ИДВ, 1979, 319) və Urmu hövzəsindən doğuya köçlər  m.ö. IV-II minil-

lərdə miqrasiyanın batıdan doğuya olduğunu aydın göstərir. 



 183 

xasında yaĢayan» saqa (= oğuz) boylarının Ön Asiyadan quzey və doğu 

yönlərə köçməsinə səbəb olan bu quraqlıq etnik yaddaĢda dərin iz burax-

mıĢdır. Bəlkə də, oğuzların «Axar suyun qurumasın» alqıĢı, «Axar suyun 

axmaz olsun» qarğıĢı həmin çağlardan iĢlənən deyimlərdir. 

Ġqlim dəyiĢməsi nəticəsində baĢ verən sonrakı köçlər haqqında ya-

zılı qaynaqlar məlumat verir və bu məlumatların çoxunda köçlərin yönü də 

göstərilir. Məsələn, «m.ö. XIII-XII əsrlərdə Aralıqdənizinin doğusunda 

Yunan, Krit və Anadoluda özünü göstərən böyük quraqlıq məhsul qıtlığı 

və dəhĢətli aclığa səbəb olmuĢdu».7 Bununla bağlı, etruskların Kiçik Asi-

yadan Ġtaliyaya köçməsi haqqında olan məlumat antik dövr müəlliflərinin 

yazılarında geniĢ yer tutur. Belə ki, Anadolunun batısında 18 il davam 

edən aclığa tab gətirməyən Lidiya əhalisindən bir hissənin mifik çar Ati-

sin oğlu Tirsenin baĢçılığı ilə Ġtaliyaya köçüb yerləĢməsini yazan Herodot 

bu köçün səbəbini yaranmıĢ qıtlıqla izah edir.
8
 Aclıq nəticəsində yaranan 

xəstəlik bəzən böyük bir bölgə əhalisinin xeyli hissəsinin qırılması ilə və 

bölgənin boĢalması ilə nəticələnir. BoĢalan yaĢayıĢ məskənlərində sonra 

qonĢu bölgələrdən könüllü gələn və ya zorla gətirilən əhali yerləĢir. Bu 

olayı m.ö.VII əsrdə Ġkiçayarasında baĢlanan aclıq aydın göstərir. Belə ki, 

asur yazısı (m.ö. 636) Babil, Kutı və Sippar Ģəhərində baĢlanan dəhĢətli 

aclıqdan və yaranmıĢ epidemiya nəticəsində kütləvi Ģəkildə qırılan insanla-

rın cəsədləri ilə küçə və meydanların dolduğundan bəhs edir və sonra 

Ģəhərlərin bu cəsədlərdən necə təmizləndiyini qeyd edir.9 

Prof. ġ. Günaltay yeni eranın ilk əsrlərində Qobu, Monqol və Tarım 

yaylasının quraqlıq nəticəsində qumlar altında qaldığını yazan R. Pum-

pellinin bu qeydini verir:«Əski Çin xəritələrində Qobu və ya Kamo çölü 

Han-Hay (Quru Dəniz) adıyla göstərilirdi. Çinli müəlliflər burada vaxtilə 

bir Ġç dəniz olduğunu söyləyirdilər».10 Məhz ilk əsrlərdə Monqol-Altay 

bölgələrində baĢlanan bu quraqlıq batıya yönələn hun axını ilə nəticələn-

miĢdir. Quzey Çində isə III əsrdə yüzil davam edən quraqlıq, aclıq və 

müharibə dağıntıları nəticəsində əhalinin sayı 80% azalmıĢdı.11 

Göründüyü kimi, müxtəlif  tarixlərdə iqlim dəyiĢməsilə bağlı həm 

doğu, quzey, həm də batı yönlərdə köçlər olmuĢdur. Ancaq elmi ədəbi-

                                                 
7
 АВ, 1986, 9.  

8
 Геродот, I. 94. 

9
 ХПИДВ, 1963, 236-237. 

10
 Günaltay, 1987, 67. 

11
 Гумилев, 1990, 74. 
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yatda heç bir əsas olmadan prototürk və türk köçlərinin yalnız doğudan 

batıya olan köç kimi verilməsi dərin kök salmıĢdır. Doğrudur, Altay və 

Orta Asiyadan batıya köçlər olmuĢdur, lakin m.ö.VII - m.s. XIII əsrə qə-

dər iki minil daxilində tarixi bəlli olan bu köçlər, əslində, geriqayıtmalar 

idi. Çünki həmin tarixdən öncəki köçlər batıdan doğuya yönəlmiĢdi və bu 

doğu köçlərin arxeoloji və antropoloji bəlgələri vardır.  

Bir çox müharibələr yaxın və uzaq köçlərə səbəb olur. Deportasiya 

ilə nəticələnən müharibələr tarixdə çox olmuĢdur. Adətən, imperiya siyasi 

məqsədlə əyalət əhalisini baĢqa yerlərə köçürür və belə deportasiyaları 

yaxın tarixdə də görmüĢük: XX əsrdə rus imperiyası Krım tatarlarını, çe-

çenləri, Axıska türklərini Orta Asiya və Qazaxıstana, Ermənistanda yaĢa-

yan azər türklərini Mil-Muğan çöllərinə deportasiya etdi. Ön Asiyada  belə 

etnik yerdəyiĢmə siyasətini ilk dəfə Asur dövləti baĢlamıĢdı. Asurlar əhali-

ni iĢğal etdikləri torpaqların bir ucundan o biri ucuna köçürməklə yerli 

boyların etnik birliyini pozmağa, onların iĢğalçı orduya qarĢı birləĢib qüv-

vəyə çevrilməsinə mane olmağa çalıĢırdılar. Asur çarları əvvəllər daha 

çox tutduqları ərazilərdən apardıqları əsirləri qul kimi iĢlədirdisə, artıq 

m.ö. VIII əsrin ortalarından sonra regionda hegemonluğu saxlamaq məq-

sədilə bir bölgənin bütöv əhalisini imperiyanın baĢqa tərəfinə köçürürdü-

lər. Asur çarlarının annallarına baxmaq kifayətdir ki, belə kütləvi depor-

tasiyaların geniĢ tətbiq olunduğunu görmək olsun. 730-da III Tiqlatpala-

sar 154 min xaldeyi Babilin güneyindən Asur dövlətinin güney və quzey-

doğu sınırlarına yerləĢdirir, 720-də II Sarqon 90 min əhalini Suriyadan, 

701-də Sinaxxerib 200 min yəhudini vətənindən köçürmüĢdür.12
  

Asurlar VII əsrin ortasında Elamda 40-a yaxın Ģəhəri dağıdıb əhalini 

qırır.13
 Bura gələn ari (pers) boyları boĢalan yerlərdə məskunlaĢır. Urartu 

çarı I ArgiĢti (m.ö.786-764) azların yurdunu, indiki Ġrəvan çuxurunu iĢğal 

edib burada hərbi qarnizon üçün Qanlıtəpə adlı yerdə Erebuni (Ġrəvan) 

qalasını tikir, bura Xat və Tsupani ölkəsindən gətirdiyi 6.600 əsir əsgəri 

yerləĢdirir.14
 Əhəməni çağındakı XIV satrapiyadan danıĢan Herodot bura-

dakı Qırmızıdəniz (Eritheria) adaları əhalisinin «sürgün olunmuĢlar» ad-

landığını qeyd edir.15
 Kənardan Azərbaycana gətirilən əsirlərin sayı az 

olduğu kimi, bura köçürülənlərin də sayı çox deyildi və əsasən deporta-

                                                 
12

 Заблоцка, 328. 
13

 ХПИДВ, 1963, 238-239. 
14

 Меликишвили, 1954, 217. 
15

 Геродот, III. 93. 



 185 

siya olunanlar Azərbaycanın batı bölgələrinə yerləĢdirilirdi. Doğu bölgə-

lərdə isə yalnız Sasanilər çağında Xəzərboyu Dərbəndə gedən yol üzə-

rində bəzi mühafizə qarnizonlarını təĢkil etmək üçün kiçik sayda irandilli 

boylar, ərəb istilası çağında isə ərəbdilli tayfalar  yerləĢdirilmiĢdir.  

Mada ölkəsinin asur iĢğalına məruz qalan batı bölgələrində yerli 

əhalinin uzaq ölkələrə köçürülməsi, onların yerini isə baĢqadilli əhali ilə 

doldurulması bu ərazilərin etnik tərkibi və dilinin dəyiĢməsi ilə nəticələ-

nirdi. Artıq m.ö.700-cü ilə qədər Madanın batı bölgələri «xeyli dərəcədə 

öz yerli əhalisindən məhrum olmuĢ, Suriya, Fələstin, Babil və digər böl-

gələrdən gətirilən əsirlərlə doldurulmuĢdu».16
 Bu köçlərdən Bibliyada da 

bəhs olunur: «HoĢeanın doqquzuncu ilində Asur kralı Samiriyəni aldı və 

Ġsraili Asura sürdü və onları Xalaxda və Quzan irmağı olan Xaburda və 

Medlərin (Madaların) Ģəhərlərində oturtdu» (II. Çarlar, 17). Ona görə, bu 

bölgələrdə aramey dili bir müddət əsas ünsiyət vasitəsinə çevrilmiĢdi. 

Azərbaycan daxilinə deportasiyalar olduğu kimi, Azərbaycandan kənara 

da belə deportasiyalar olmuĢdur. Asurlar Mada bölgələrindən Fələstinə 

qədər batı ölkələrə qarqar, budi, sanqi və baĢqa türk boylarından xeyli 

əhali köçürmüĢdü. Atayurddan belə uzaq ölkələrə köçürmələr həmin böl-

gələrdə türkcə yer-yurd adlarının yaranmasına səbəb olsa da, köçənlərin 

yerlilər arasında əriyib dilini itirməsi ilə nəticələnirdi. 

Müharibələrlə bağlı ortaya çıxan köçlər təkcə deportasiya və iĢğal 

olunan məskənlərdə əhalinin dəyiĢməsi Ģəklində deyil, həm də müharibə 

qorxusundan qaçanların köçü Ģəklində özünü göstərir. Məsələn, VI əsrdə 

Göytürklərin hücumundan qorxub batıya qaçan 120-150 minlik avar boyu 

Xəzərin quzey-batısından Karpatın batısına qədər uzun yol keçmiĢdir.17
 

Bu tip köçlər türk boyları üçün daha xarakterikdir. Belə ki, ardıcıl düzülən 

türk bölgələrinin birində hərəkətə gələn boy qonĢu bölgələrdəki türkləri 

də hərəkətə gətirir, sanki türk boyları baĢqa etnoslardan yox, yalnız türk 

soydaĢlarından qorxub yurdunu dəyiĢir. Herodot Azaq dənizi yaxasındakı 

qamər (kimmer) boylarının m.ö.VIII əsrdə Güney Qafqaz üzərindən 

Anadoluya köçməsi səbəbini belə izah edir ki, Asiyada massagetlərin 

təzyiqi ilə yerindən çıxan saqa (skit) boyları Azaq yaxasına gələndə müha-

ribədən çəkinən qamərlər yurdlarını tərk etməli oldular.18
 Belə olaylar 

saqa-qamər köçlərindən üzübəri Ġslama qədər dəfələrlə təkrar olunmuĢdur. 

                                                 
16

 Дьяконов, 1956, 226. 
17

 Гумилев, 1990, 83. 
18

 Геродот, IV. 11. 
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Özəlliklə Ġtil və Don arasındakı Qıpçaq çöllərində zaman-zaman bir-

birini əvəz edən saqa, hun, bulqar, suvar, xəzər, peçeneq, kuman, qıpçaq 

boylarının lokal yerdəyiĢmələri bu durumu aydın əks etdirir. 

Demoqrafiyanın doğal qanunları tarix boyu təkrar olunur və yeni 

çalarlar kəsb edir. Ġqtisadi durumu və yaĢam Ģəraiti yaxĢı olan bölgələrə 

insan axını daima olmuĢdur və bu axınlar çox vaxt qaçqınlar tərəfindən 

gerçəkləĢmiĢdir. Məsələn, Küveytdə həyat Ģəraitinin yaxĢı olması ətraf 

bölgələrdən 1980-ci ilə qədər bura köçənlərin sayını xeyli artırmıĢ, burada 

əhalinin sayı otuz il ərzində 70 mindən 1 milyona çatmıĢdır.19
 Vaxtilə Asur 

və Urartu dövlətləri arasında yerləĢən firavan yaĢamlı Subar bəyliyi qonĢu 

ölkələrdəki despotizmdən qaçanların sığınacağına çevrilmiĢdi.20
  

Köç səbəblərindən biri də əhalinin artımı ilə bağlıdır. Ön Asiyada 

insanların artması əkinçilik kulturunun yaranmasından sonra sürətləndi. 

Taxıl əkini Fələstin, Anadolu və Batı Azərbaycanda m.ö. X-VIII minillər 

arasında, Güney Türkmənistanda isə m.ö.VI minildə baĢlanmıĢdı.21
 Əkin 

üçün yararlı olan axarsu yaxalarına lokal köçlər yeni məskənlərin salın-

ması ilə nəticələnirdi. Məhsul artımı yaxĢı güzərana, bu isə demoqrafik 

sıxlığa, bu da yeni lokal köçlərə səbəb olurdu. Neolit çağında mal-heyvan 

sürülərinin çoxalması və heyvandarlıq təsərrüfatının yeni otlaqlara tələ-

batı da köçlərin artması ilə nəticələnirdi. Əhalisi ovçuluq və yığıcılıqla 

dolanan bölgələrə də 

heyvandarlıq və əkin-

çiliyin Ön Asiyadan, o 

cümlədən, Azərbay-

candan və Azərbaycan 

üzərindən aparılması 

B.A. Andrianovun tər-

tib etdiyi sxemdə ay-

dın əks olunmuĢdur:22
 

                                                 
19

 Брук, 1981, 473;  Məncə, yenicə daxil olduğumuz III minilliyin ən böyük demoqrafik 

problemi səfalət içində yaĢayan ölkələrdən, özəlliklə, Asiyanın müxtəlif bölgələrindən 

həyat tərzi yüksək olan Avropa ölkələrinə miqrasiyalar artacaqdır. Artıq bu olayın ilk 

görüntüləri qabarmaqdadır və Avropa Birliyi kütləvi miqrasiyaların qarĢısını almaq üçün 

indidən yollar axtarmaq üçün emiqrantlara qoyulacaq kvota qanunları üzərində iĢləyir. 
20

 Azər xalqı, 132. 
21

 ИДМ, I, 1982, 28. 
22

 Андрианов, 1985, 11. 
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Müəyyən tarixi dövrlərdə biosferdə yaranan münasib Ģərait bu və 

ya digər etnosa təpər verib onun passionarlığını artırır. Çin qaynaqlarının 

verdiyi məlumata görə, əgər Göytürklər çağında qırğızların 80 min əsgəri 

vardısa, artıq IX əsrin əvvəlində onlar döyüĢə 400 min əsgər çıxardırdı.23
 

Orta Asiyada XI əsrdə xeyli artan oğuz-türkmən boylarından böyük bir 

kütlənin Səlcuq sülaləsinin baĢçılığı ilə Azərbaycan, Ġraq və Anadoluya 

gəlib yerləĢməsi bəllidir. Bu səlcuq köçlərinin səbəbini o dövrün ərəb 

yazarları «ailələrin çoxalması» ilə izah edirdi.24
  

Avrasiyada bugünkü demoqrafik durumun yaranmasına qədər in-

sanların bir yerdən baĢqa bir yerə köçməsinə doğal Ģərait və insanoğlu 

müdaxiləsi səbəb olmuĢ, ayrı-ayrı köç olayları müxtəlif sonuclarla nəticə-

lənmiĢdir. Tarix boyu davam edib, Ġslamaqədər türk etnosunun Avrasiyaya 

yayılmasına, onların doğuda tunqus-mancur, monqol, kore, yapon, çin, 

tibet və irandilli xalqlarla, quzeydə isə qafqazdilli, fin-uqor, slavyan və 

german xalqları ilə kontaktına səbəb olan tarixi köçlərin öyrənilməsi bü-

tövlükdə türk etnosunun Atayurdu və azər türklərinin etnogenezi məsələ-

lərini aydınlaĢdırmağa yardım edir. Köçün səbəbi ilə yanaĢı, onun növü-

nü, yönünü və nəticəsini öyrənməyin də böyük əhəmiyəti vardır. Çünki 

ayrı-ayrı türk boylarının tarixi köçləri yeni türk yurdlarının, bugünkü türk 

xalqlarının və türk dialektlərinin (dillərinin) yaranmasına səbəb olmuĢdur. 

Köçün səbəbini öyrənməyə yardım edən tarixi bəlgələr 

köçün yönünü və növünü müəyyən etməyə imkan ve-

rir. Uzaq və yaxın məsafəyə olan köç ilə bölgədaxili 

lokal köçün növləri fərqli sonuca gətirib çıxarır. Bun-

dan baĢqa, yaĢam tərzi ilə formalaĢan etnoqrafik tərəkə-

mə köçü minillər boyu Avrasiyanı dolaĢan qaraçı köçündən köklü Ģəkildə 

fərqlənir. Ona görə də, müxtəlif nəticələrə səbəb olan tarixi köç növlərin-

dən etnoqrafik tutumlu köç növlərini, miqrasiya ilə köçəri yaĢamını fərq-

ləndirmək lazım gəlir. 

Prototürk etnosunun yarandığı Ön Asiyadan, daha doğrusu, tarixi 

etnik Azərbaycan coğrafiyasından kənara çıxan və kənardan Ön Asiyaya 

gələn köçləri dışarı köç və içəri köç adlandırmaq olar. Məsafə baxımın-

dan yaxın və uzaq növlərə ayrılan və son 5-6 minil içində gerçəkləĢən 

belə tarixi köçlər m.ö. IV minilin ortalarında prototürk toplumunun da-
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ğılmasına səbəb olan ilk böyük köçlərlə baĢlanır. Həmin çağda sumerlər, 

m.ö. III minilin baĢlarında isə Ərəbistan çöllərindən qalxıb Ġkiçayarasına 

gələn samilər prototürk torpaqlarına yerləĢmiĢ, buradakı prototürk boyları 

da böyük kütlələrlə Güney Azərbaycan və Orta Asiya üzərindən doğuya, 

Quzey Azərbaycan üzərindən isə Quzey Qafqaz yönündə quzeyə köç-

müĢlər. Bu baxımdan, sumer-sami yerdəyiĢməsi içəri köç, prototürklərin 

yerdəyiĢməsi isə dıĢarı köç sayılır. Prototürk boylarının Azərbaycandan 

Türkmənistana, Dağıstana və Quzey Qafqaza keçməsi yaxın köç, oralar-

dan Doğu Türküstan və Altaya, Güney Avropa bozqırlarına keçməsi isə 

uzaq köç kimi dəyərləndirilə bilər. Belə ki, istər içəri, istər dıĢarı köçlər 

sınır bölgələr üzrə yaxın, bir-birindən aralı bölgələr üzrə isə uzaq köçlər 

Ģəklində gerçəkləĢir. 

Uzaq köçlər birbaĢa və davamlı yerdəyiĢmələrlə olur. Sumerlərin 

içəri köçünü Ģərti olaraq, birbaĢa olan köç saymaq olar, çünki onların nə 

vaxt gəldiyini bilsək də, haradan və necə gəldiyini dəqiq bilmirik. Bu 

suallara hələlik sumerĢünaslıqda inandırıcı cavab tapılmamıĢdır. Əksər 

uzaq köçlər birbaĢa deyil, davamlı yerdəyiĢmə nəticəsində olur. Belə ki, 

Azərbaycandan çıxan prototürk boylarının Altaya qədər gedib çıxmasına 

bir neçə il deyil, bir neçə yüzil lazım gəlmiĢdir; bu uzaq yolboyu bir neçə 

nəsil dəyiĢmiĢ, ulu babaların yolunu nəticə-kötücələr davam etdirmiĢdir. 

Eyni olayı minillər sonra Altaydan Orta Avropaya qədər gələn hunlar da 

yaĢamıĢlar.
 
 

M.ö. II minilin baĢlarında Qaradənizin quzeyindən qalxıb, Xəzərin 

quzey yaxası ilə Orta Asiyaya gələn hindiran (ari) boyları yalnız həmin 

minilin son əsrlərində gəlib qədim Areya (Herat) bölgəsinə çatmıĢdı. 

Onların sonrakı miqrasiyası da mərhələlərlə davam etmiĢdir. Heratdan 

Doğu Ġrana hindiran boylarının Səbzəvar-Qəndahar və MəĢhəd-NiĢapur 

yolu ilə gəliĢini arxeoloji, antropoloji, etnoqrafik və dil bəlgələri ilə 

araĢdıran Ġ. M. Dyakonov belə yazır:  

«Hindiranlılar güneyə qəfil axınla deyil, vaxtaĢırı nəsil-nəsil irəlilə-

miĢlər. Dediyimiz kimi, onlar yüngül atlı cəng arabalarında irəli cuman 

fatehlər deyildi (olsun ki, belə Ģeylərlə ilk dəfə məhz Ġranda tanıĢ olmuĢ-

lar), hətta, əməlli-baĢlı atlı köçərilər də deyildilər; onlar yardımçı-həyətya-

nı əkinçilikdən geniĢ istifadə edən və iribuynuzlu qaramal saxlayan tayfa-

lar idi».25 

                                                 
25

 Дьяконов, 1971, 126.  
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Vaxtilə Azərbaycandan getmiĢ bəzi qızıldərili (hindu) boyları və 

Skandinaviyaya gedib çıxmıĢ aslar, gedib Ġtaliyada oturan etrusklar, Uzaq 

Doğuya çatan saxalar da belə uzaq köç olayını yaĢamıĢlar. Arxeoloji bəl-

gələrə görə, Amerikada ilk insanların məskunlaĢması 20-40 minil öncə 

Berinq boğazı üzərindən keçənlər tərəfindən gerçəkləĢmiĢdir. Lakin 

həmin çağdakı köçlərdə türk etnosunun iĢtirakı mümkün deyil, çünki 

keçua, siu kimi hindu boylarının dilində qalmıĢ türk sözlərinin yaĢı 3-4 

minildən o yana keçmir. Ona görə də, bir-iki türkmənĢəli hindu boyunun 

Avropaya gedib germanlara qarıĢan aslarla və ya sonradan asların getdiyi 

yolla Avropaya qədər gedib, Kolumbdan minil öncə oradan vikinqlər 

kimi dəniz yolu ilə Amerikaya keçməsi ehtimalı daha böyükdür.26
 Hindu 

dilində türkizmlər, etnoqrafik paralellər və çirok boyundan olan hindu-

nun kavkasion antropoloji tipi bu ehtimalı gücləndirir. Həm də, analoji 

miqrasiya ġotlandiya-Ġslandiya-Qrenlandiya marĢrutu ilə də baĢ vermiĢ-

dir.27
 Belə mərhələli köç etruskların tarixində daha aydın görünür. Belə 

ki, onlar Qafqazdan Anadolunun batısına köçmüĢ və bir müddət sonra 

onların böyük bir hissəsi Ġtaliyaya keçmiĢdir. Təbii ki, indiki ərazilərinə 

keçməmiĢdən öncə saxa (yakut) boylarının da monqoloid etnoslarla qay-

nayıb-qarıĢma prosesi Baykal hövzəsində uzun müddət davam etmiĢdir, 

çünki onlar türk dilini saxlasa da, ilkin antropoloji avropoid tipini tam 

itirib monqoloidə çevrilmiĢlər. Belə fizioloji assimilyasiya isə bir əsrdə 

deyil, əsrlər boyu gerçəkləĢə bilərdi.28 

KeçmiĢdə uzaq köçlərlə yanaĢı, yaxın ölçülü köçlər də olmuĢdur. 

Davamlı uzaq köçün müəyyən mərhələsi kimi bir bölgədən baĢqa bölgəyə 

keçid xarakterli yaxın köçdən fərqli olaraq daĢqın-uçqun, yanğın-zəlzələ 

                                                 
26

 Norveç arxeoloqları as (azər) boyuna məxsus bir bölümün Norveçə Azərbaycandan get-

məsini təsdiq edirlər. Bu günlərdə məĢhur səyyah alim Thur Heyerdalın Odin soyundan 

olan Norveç kralları, Odinin Aser (Azər) ölkəsindən çıxması və onun Aser-Odin adlan-

ması haqqında maraqlı mülahizələri vardır («Azərbaycan» qəz., 6 aprel, 1995). 
27

 Сергеева, 1983, 145-146. 
28

 Saxaların Baykaldan quzey bölgələrə köç tarixi o qədər də qədim deyil, lakin onların 

bura daĢıdığı dil bəlgələri, dəmirçilik sənəti daha qabaqlar yaĢadığı bölgələrlə bağlıdır. 

Belə ki, kontaktda olduqları evenklər dəvə görmədiyi halda, marala tobo deyir, onların 

arman və urmi dialektlərinin adı Arman, Urmi toponimlərini əks etdirir. Saxa soykökü 

mətnlərində Arsax, Soqot-ok (Ərsaq, Saqat) adları da diqqəti çəkir: «Er-Soqotox-Elley 

güneydən gəlmiĢdi. Deyirlər onun atası Arsaax tatarlarından törəmədir, oğlu ilə birgə 

müharibədən (rus-tatar savaĢı) qaçıb bura gəlmiĢdi»; «Qədimdə Omoqoy-Baay adlı biri 

vardı. Ona qədər Yakut torpağında hansısa tunqus boyları yaĢayırmıĢ» (Ксенофонтов, 

1977,  20,  №7;  34,  № 21). 
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kimi təbii fəlakət və aclıq, despotizm, qaçqınlıq kimi iqtisadi-siyasi du-

rumla bağlı bir bölgədən qonĢu bölgəyə keçərək daimi məskunlaĢma ilə 

nəticələnən yaxın köçlər çox zaman eyni kultur dairəsi içində baĢ verir və 

belə köçlər əhalisi eyni etnik kökdən olan bölgələr arasında gerçəkləĢir. 

Günümüzə qədər davam edən belə yaxın köçlərin örnəyi Azərbaycan 

tarixində hər zaman görünmüĢdür. Yaxın köçlər dialektlərin qovuĢmasına 

və ümumi danıĢıq dilinin zənginləĢməsinə təkan verir.  

Köçdə iĢtirak edənlərin sayından asılı olaraq, əhalinin kütləvi və ya 

böyük bir hissəsinin köçü, yolboyu baĢqa boyların onlara qoĢulması böyük 

köçlər, elatdan qopub baĢqa bölgəyə yol alan bir-iki boyun yaĢam məskə-

nini dəyiĢməsi isə kiçik köçlər Ģəklində olur. Adətən, böyük köçlər iqlim 

dəyiĢməsi ilə baĢlanıb, uzaq məsafələrə hesablanır, kiçik köçlər isə daha 

çox qonĢu bölgələrə yaxın köçlərlə reallaĢır. Hər hansı regiona böyük köçlə 

gəlib yerləĢən əhali həmin regionun bölgələrində böyük iqtisadi-siyasi 

və etnik-kultur dəyiĢmələrə səbəb olur, necə ki, böyük hun axınları Avro-

panın siyasi-inzibati simasını dəyiĢdi. «Bugün Avropada gördüyümüz 

tarixi bölgə və ölkələrin çoxu V əsrdə yarananlardır».29
 Vaxtilə Ön Asi-

yadan doğuya olan prototürk boylarının kütləvi köçləri Azərbaycanda 

prototürk etnosunun etnik sıxlığının azalmasına səbəb oldusa da, doğuda 

yeni mənimsənən Orta Asiya-Türküstan-Altay bölgələrində türk etnosu-

nun dil və kultur təpəri hegemon mövqeyə çıxaraq bu bölgələrin geosi-

yasi və etnolinqvistik durumunu köklü Ģəkildə dəyiĢdi.  

Uzmanlar haqlı olaraq, m.ö. IV minili «böyük miqrasiyalar dövrü» 

kimi qeyd edirlər.30
  Həmin çağda təkər-araba ilk dəfə Urmu və Van göl-

ləri arası bölgədə yaranmıĢdı, bu haqda I Bitikdə məlumat vermiĢdim. 

Əgər Azərbaycandan ilk dıĢarı böyük köçlər m.ö. IV minilin ortalarında 

yalnız yük və qoĢqu heyvanlarının yardımı ilə gerçəkləĢirdisə, artıq m.ö. 

II minilin ortalarından sonrakı böyük köçlər atçılığın və ata minmə ola-

yının gerçəkləĢdiyi çağlar idi və atlı-arabalı köçlər əvvəlki yerdəyiĢmə-

lərə sərf olunan zaman ölçülərini xeyli azaltmıĢdı. 

Doğudan bəzi türk boylarının geri - batıya qayıtması olayında da 

böyük köç örnəkləri vardır. Belə ki, m.ö. I minilin son əsrlərində doğu-

dakı türk boylarında passionarlığın güclənməsi əhalinin artmasına və Hun 

imperiyasının yaranmasına səbəb olmuĢdu. Lakin m.s. I minilin ilk əsrlə-
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 ИОИИЕ, 93. 
30

 Заблоцка, 43. 
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rində iqlim dəyiĢməsi ilə baĢlanan quraqlıq II-IV əsrdə Qazaxstan və 

Monqolustan bölgələrini bürümüĢdü.31 Bu duruma düĢən türk boyları 

hun bahadırlarının baĢçılığı ilə Avropaya üz tutdular və yolboyu onlara 

türk boyları ilə yanaĢı fin-uqor (macar) boyları da qoĢuldu. Bu köçlər də 

tarix kitablarında «xalqların böyük köçü» kimi qeyd olunur. Həmin axının 

güney dalğaları Azərbaycan bölgələrinə də çatdı. 

Yazıöncəsi tarixdə Anadolu-Azərbaycan bölgələrinə olan içəri və 

ya bu bölgələrdən dıĢarı köçlərin yönünü yalnız antropoloji və arxeoloji 

bəlgə və sonrakı çağlarda izi qalmıĢ onomastik, mifoloji və dil bəlgələri 

ilə müəyyən etmək olur. Məsələn, Anadolunun Mersin bölgəsində Xalaf 

kulturuna aid bəlgələrin ortaya çıxması orta eneolit çağında Ġkiçayarası-

nın quzeyindən bura yeni köç olduğunu göstərir.32
 Yaxud, m.ö. III minilin 

ortalarından sonra Ġkiçayarasına yeni axınla gələn sami uruqlarına akad-

lar amurrú, sumerlər isə mar-tu deyirdi və hər iki dildə bu «batı adamı» 

anlamında olan ifadə həmin samilərin batıdan doğuya köçdüyünü göstə-

rir.33
 Və yaxud, Altay eposlarında yerli faunaya yad olan batı bölgələrə 

məxsus heyvanlar iĢtirak edir.34
 Bu fakt onu göstərir ki, Altay boyları batı-

dan Altaya köçmüĢlər. S. Ġ. Rudenko təkzibedilməz dəlillərlə sübut etdi ki, 

Pazırıq incəsənəti içində fantastik «yarıinsan-yarıaslan» Ģəkli Əhəməni 

dövründən çox əvvəl Ön Asiyada formalaĢıb və buradan Altaya keçərək 

yerli zəmində yeni çalarlar qazanıb.35 

Köçün yönü sadalanan bəlgələrlə müəyyən olunmalıdır. Lakin dər-

sini türksevməz müəllimlərindən alan bəzi Azərbaycan tarixçiləri kimi, 

çağdaĢ Türkiyə yazarlarının çoxu da bəlgələrə yox, «romantik» duyğu-

lara güvənib, qədim miqrasiyaların yönünü tərsinə verirlər. Ona görə də 
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 Гумилев, 1991, 85. 
32

 Kınal, 20. 
33

 ИДВ, 1988, 22. 
34

 Сагалаев, 1984, 69. 
35

 Руденко, 1961, 58-59;  Qut çağında (m.ö. XXIII əsr) Sumerdə görünən aĢağı tərəfi 

əyilərək heyvan baĢı ilə bəzənmiĢ konusvari riton (ayaq) m.ö.XI-IX əsrlərdə Ġranda, 

m.ö. IV əsrdə isə Fərqanədə ortaya çıxır (Койкырылган кала, 1967, 110-111); Ġ.Əliyev 

Aralıqdənizi üçün xarakterik olan üçayaqlı qabların Güney-Azərbaycanda m.ö. II mini-

lin əvvəlində artmasını və bunların Çində görünməsini ticarət əlaqəsi ilə yozur (Алиев, 

1960, 157-158), lakin o çağlarda «Babil astranomiyası»nın da Çinə aparılması ticarətlə 

yox, köçlə bağlıdır;  N. L. Çlenova Güney Sibirdə m.ö.VIII-III əsr at nəsnələri üzərindəki 

ornamentlərin m.ö.II -I minilin qovuĢuğunda Güney Azərbaycanda göründüyünü və Ġran-

Orta Asiya-Güney Sibir yönündə miqrasiya etdiyini yazır (Членова, 1981, 82).  
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minbir əziyətlə yazılmıĢ əsərlər yanlıĢ konsepsiya üzərində qurulduğu 

üçün ciddi qəbul olunmur. Məsələn, türklərin qədim tarixi haqqında çox 

dəyərli bir kitabı ortaya qoyan Edip Yavuz yazır ki, m.ö.V-IV minillərdə 

türklər Amur çayı dolaylarından qalxıb, Altay dağları güneyindən Pamir-

HindikuĢ və Xorasan-Elburs-Zaqros dağlarını aĢaraq, Qafqaza və Anado-

luya gəlmiĢlər.36
 Lakin yazarın bu fikrini təsdiq edən arxeoloji bəlgələr 

yoxdur, həmin çağda nəinki türk etnosunun batıya köçü, ümumiyətlə do-

ğudan batıya köç olmamıĢdır. Türk etnosunun Ön Asiyada deyil, Altayda 

və ya Orta Asiyada formalaĢıb, batıya köçməsi fikrini söyləyən digər tarix-

çilər kimi, ġ. Günaltay da heç bir elmi dayağı olmayan bu fikri irəli sürür 

ki, Türküstanda (Orta Asiyada) yaranmıĢ neolit kulturunu buradan Avro-

paya və Ağdənizə qədər aparan braxikefal insanlar batıya köçən türküstan-

lılardır. Müəllif irəli sürdüyü fikri belə əsaslandırır: «Təqribi bir hesaba 

görə, Ön Asiyada və özəlliklə Mesopotamiya və Misirdə neolitik dövrün 

baĢlanğıcı miladdan öncə 20 min il əvvələ qədər çıxmaqdadır. Orta Asi-

yada isə bundan daha qədim olacağı Ģübhəsizdir».37 Əlbəttə, məsələyə 

bu cür yanaĢmaq doğru deyil, çünki neolit dövrü Orta Asiyada 8 minil 

əvvəl Ceytun kulturu (m.ö.VI minil) ilə baĢlanmıĢdır.38 Həm də buranın 

əhalisi braxikefal deyil, aralıqdənizi (Ağdəniz) tipi olan dolixokefallar idi 

və bura oxralı, bükülü ölübastırma gələnəyini gətirənlər Azərbaycandan 

(Ġrandan) gəlmiĢdi.39
 Böyük Ģəxsiyətinə və gərəkli yazılarına hörmət et-

diyim ġ. Günaltay eyni yanlıĢlığa eneolit dövründən bəhs edərkən də yol 

vermiĢdir. Halbuki Güney Qafqaz eneoliti m.ö.VI-IV minillərə aiddirsə, 

Orta Asiyada eneolit abidələrinin (m.ö.V-III minillər) radiokarbon üsulu 

ilə tədqiqi onların daha sonrakı dövrlərə aid olduğunu müəyyən etmiĢdir: 40
 

V minil  - Tilkitəpə m.ö. 4560   110 il 

IV minil - Altıntəpə m.ö. 3160   50 il 

III minil - Karatəpə m.ö. 2750    250 il  

Türklərin qədim miqrasiyasını doğudan batıya olduğunu yazanlar 

arxeoloji kulturların xronologiyasını və miqrasiyasını nəzərə almadıqları 

üçün qədim köçlərin yönünü tərsinə verirlər. Halbuki Azərbaycanın daĢ 

                                                 
36

 Yavuz, 42. 
37

 Günaltay, 1987, 81. 
38

 Masson, 1971, 70;  Anadoluda isə gec neolit (Hacılar) VI minilliyə, m.ö. 5500-cü illərə 

aiddir (Kınal, 15). 
39

 Массон, 1989, 25. 
40

 Энеолит СССР, 14, 102-103. 
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dövrü ilə Orta Asiya və Güney Sibir (Altay) daĢ dövrləri arasında böyük 

fərqlər vardır. Belə ki, Azərbaycanda mezolit dövrü 10 minil, Orta Asiya 

və Qazaxıstanda isə 9 minil əvvəl baĢa çatmıĢdır, Güney Sibirdə neolit 

Azərbaycandan 4 minil sonra, eneolit isə 3,5 minil sonra baĢlanmıĢdır. Bu 

halda necə demək olar ki, m.ö.VIII minildə Azərbaycanda yeni daş döv-

rünü yaĢayanlara Orta Asiyada m.ö.VII minildə (Altayda m.ö.V minildə) 

hələ orta daş dövrünü yaĢayanlar neolitik kultur gətirmiĢlər? Məsələyə bu 

cür yanaĢma bilgisayar texnologiyasının Yaponiyadan Azərbaycana yox, 

Azərbaycandan Yaponiyaya aparılması fikri kimi gerçəkliyin inkarıdır.41 

Bu baxımdan, Altay teoriyasının əksinə olaraq, türkologiyada gündəmə 

gətirdiyimiz Urmu teoriyası doğu bölgələrə qədim türk miqrasıyasının Ön 

Asiyadan olduğunu ortaya çıxarmıĢdır. 

Ġkiçayarasında Xalaf kulturu üzərində yaranmıĢ quzey Ubeyd kul-

turu sonralar Türkmənistanın güneyində (Göksur 1) ortaya çıxırsa, burada 

Anau kulturunun batı qolu Tehran ətrafı kulturun davamı, doğu qolu isə 

(Moncuqlı-depe) Ġrandakı Sialk, hətta Ġkiçayarasındakı Xasun kulturunun 

davamıdırsa, onda miqrasiyanın yönü doğudan batıya necə ola bilər? Axı, 

bu arxeoloji abidələri tədqiq edən mütəxəssislər köçün batıdan doğuya 

olduğunu dəfələrlə vurğulamıĢlar.42
 Ġkiçayarasının quzeyində m.ö.V minil 

Xalaf kulturunu (Yarımtəpə) tədqiq edən uzmanlar onun lokal variantları-

nın Urmu gölündən güneydə (Dəlmətəpə) və Güney Qafqazda Kültəpə, 

Küllütəpə I, Əliköməktəpəsi və İlanlıtəpə abidələrində ortaya çıxarmıĢlar. 

«Müəyyən edilmiĢdir ki, Xalaf kulturunun doğu sınırları Ġranın quzey-batı 

bölgələrinə uzanır. Bu ərazilərdən quzey-doğu bölgələrə və Güney Qaf-

qaza Xalaf kulturunun təsiri görünür».43
 Sulduz ovalığında Dəlmətəpə 

abidəsi Ġkiçayarasının quzeyindəki Yarımtəpə II abidəsi ilə eyni kulturun 

sinxron lokal variantları olub, m.ö.V minilin əvvəlinə aiddir. Bu əlaqələr 

qırılmadan quzey Ubeyd kulturu timsalında davam etmiĢ, quzey və doğu 

yöndə m.ö. IV minildə daha geniĢ bölgələri əhatə etmiĢdir. Belə ki, bu 

kulturun lokal variantları Van gölü yaxasından (Tilkitəpə) tutmuĢ Ağrıdağ 

vadisi (Texut), Güney və Quzey-Azərbaycan üzərindən Türkmənistana 
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 Bəzi yazarların ilk metal (mis) nümunələrinin də Orta Asiyada üzə çıxması haqqında 

dedikləri həqiqətə uyğun deyil, çünki ilk metal tapıntıları bölgələr üzrə m.ö. belə sıralanır: 

Anadolu - VII-VI minillərin qovuĢuğu; Quzey Ġkiçayarası - VI minil; Güney Qafqaz 

(Kültəpə I, Texut) - VI minil; Misir - V minil; Orta Asiya - V-IV minil. 
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 Энеолит СССР, 34;  Сарианиди, 1970,  24. 
43
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qədər uzanmıĢdır.44
 Azərbaycanda Kür-Araz kulturu m.ö. IV-III minillər-

də  bugünkü Doğu və Güney-Doğu Anadolu, Azərbaycan, Ermənistan, 

Borçalı və Dağıstan bölgələrinə, yəni bugünkü azər türklərinin etnik 

coğrafiyasına yayılmıĢdı. Min ildən artıq davam edən Kür-Araz kulturu 

çağında da Orta Asiya tərəfdən Azərbaycana köç olmamıĢdır. 

Tarixi köçlərin müxtəlif səbəbləri olduğundan insanlar könüllü və 

ya məcburi yerdəyiĢmə olayını hər zaman yaĢamıĢlar. Son 15 minildə 

baĢ verən köçlərin istiqamətini öyrənəndə bəlli olur ki, 2700 il əvvələ 

qədər Ön Asiyadan olan köçlərin bir qismi batıya, əksər qismi isə quzey 

və doğu yönlərə olmuĢdur.45 Həmin çağa qədər Orta Asiyadan, ümumi-

yətlə doğudan Ön Asiyaya köç olayını göstərən arxeoloji, antropoloji və 

digər bəlgələr yoxdur. Azərbaycandan 5500 və 3500 il öncə Altaya qədər 

miqrasiya edən türk boyları isə Sibirin güneyindən Orta Avropanın güney 

bölgələrinə qədər böyük bir zolağın altında Doğu Türküstan, Orta Asiya, 

Əfqanıstan, Ġran, Ġraq, Anadolu, Güney və Quzey Qafqazda məskunlaĢmıĢ 

və zaman-zaman Avrasiyanın bu sınırları daxilində müəyyən yerdəyiĢmə 

olayını yaĢamıĢlar. XIX əsrdə Çin qaynaqlarında türk boylarına aid məlu-

matları ruscaya çevirən N.Y. Biçurin yazırdı: «Bu məlumatların qısalı-

ğına baxmayaraq, bəlli olur ki, Doğu okeandan Xəzərə qədər, bütöv Orta 

Asiya qurĢağında 2000 il əvvəl yaĢayan xalqların törəmələri ulu babaları-

nın yayıldığı həmin ərazilərdə kiçik məkan dəyiĢmələri ilə indi də həmin 

durumda eyni həyat tərzini yaĢayırlar».46
  

Göründüyü kimi, Azərbaycana saqa-qamər boylarının m.ö.VII əsrdə 

qayıdıĢına qədər doğudan bu bölgəyə türk köçləri olmamıĢ, əks yöndə 

isə köçlərin izi arxeoloji abidələrdə geniĢ əks olunmuĢdur. Kurqan, atlı 

və bükülü dəfn, keramika, araba kimi arxeoloji bəlgələr, avropoid irqin 

doğuya miqrasiyası kimi antropoloji bəlgələr m.ö. IV-II minillərdə köçün 

Ön Asiyadan Orta Asiya və Güney-Doğu Avropa istiqamətində getdiyini 

göstərir. Bu barədə I bitikdə antropologiya və arxeologiya bölmələrində 

məlumat verdiyimiz üçün burada həmin tarixi bəlgələri təkrar etməyə 

lüzum yoxdur.Yalnız bunu vurğulayaq ki, Batı türk ölkələrindən Doğu 

türk ölkələrinə getdikcə türklərdə avropoid cizgi azalır, monqoloid cizgi 

artır, doğudan batıya getdikdə isə monqoloid cizgi azalır, avropoid cizgi 

artır. Orta Asiyadan batıda qalan bölgələrdə avropoid türklər yaĢayır, 
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 Dyson-Young, 1960, 19-28. 
45

 Авдусин, 1977, 76. 
46

 Бичурин, I. 12. 
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monqoloid cizgilərin artdığı doğu bölgələrin sonuncu Saxa ölkəsində isə 

tam monqoloidləĢmiĢ türklərdir. Afanasyevo və Andronovo kulturu ilə av-

ropoid boyların doğuya gediĢi bəllidir, m.ö. I minilə qədər isə monqoloid 

boyların batı köçünün arxeoloji bəlgəsi yoxdur. Antropoloji baxımdan, 

türklər həmin minilliyə qədər doğudan batıya deyil, batıdan doğuya miq-

rasiya etmiĢlər. Altay-Tuva türklərində avropoid cizgilərin batıdan gələn 

boylarla bağlı olmasını ayrı-ayrı arxeoloqlar dəfələrlə söyləmiĢlər.47
 

Piktoqram, damğa və etnoqrafik sənət əsərləri üzrə tanınmıĢ tədqiqatçı 

L. N. Qraç yazır: «Qədim türk basırıqlarını tədqiq edən uzmanların, o cüm-

lədən, bu məqalə müəllifinin antropoloji bəlgələr üzrə gəldiyi önəmli 

nəticə budur ki, Tuva ərazisində qabarıq avropoid tipi olmuĢdur».48
   

Eyni sözləri I Bitikdə verdiyim qədim Anadolu və Azərbaycandan 

Altaya qədər yayılmıĢ daĢ heykəllər, qaya rəsmləri, piktoqramlar, dam-

ğalar və yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz yerdəyiĢən toponimlər haqqında 

da söyləmək olar. Bütün bu bəlgələrin tarixi diaxroniyası köçün yönünü 

batıdan doğuya dəqiq göstərir. Paralel toponimlər də köçün vaxtını və 

yönünü müəyyən etmək üçün tutarlı bəlgədir. Ancaq bu bəlgələr indiyə 

kimi sistem halında öyrənilməmiĢdir.49 

Sumer-akad yazılarında Sumerdən yuxarı Ġkiçayarası (Mesopota-

miya) ərazinin Subar adlanması, Boğazköy het mətnlərində qeyd olunan 

Şuvara dağı, mifik Şubar dağının Zaqrosun doğusunda verilməsi, Altayda 

mifik Sumeru dağı, XIII əsrdən qabaq Ġtil çayının deltasında Sumer-kent 

toponimlərinin xronologiyası aydın göstərir ki, subar//suvar boyu Ön 

                                                 
47

 Богданова, 1979, 18;  Алексеев, Гохман, 1984, 56-70.  
48

 Грач, 1987, 141. 
49

 Əgər bir özbək yazarı Əmir Teymurun yurdu olan Keş bölgəsinin adı ilə ilgili Orta 

Asiyada geniĢ yayılmıĢ Keş, Kiş toponimlərinin izinə düĢüb, Azərbaycandakı Kiş (ġəki), 

Keşlə (Bakı), Keş (Siyəzən) kəndlərinə gəlib çıxırsa və Ġslamöncəsi Sünik bölgəsində 

Kiş kəndi olduğunu öyrənib, buradan Anadoluya keçərək Kiş, Kişgah, Kişik adlı kənd-

ləri gəzirsə, nə üçün tarixin daha qədim qatlarına enib Sumerdəki Kiş Ģəhəri ilə tanıĢ 

olmamalıdır? Axı, bu Kişlər türk ellərində qədim çağlardan yayılmıĢ «iki dağ arasında su 

axan yer» və «qıĢlaq yeri» anlamında iĢlənən toponimlərdir (АОП, III, 1990, 158-159). 

Onların xronoloji düzümü də köçün yönünü ortaya qoyur:  

    Kiş (Sumer)  Kiş (Sünik)   Kiş (ġəki) // Keş (Siyəzən) // Keşlə (Bakı) 

    Kiş (Sumer)  Keş (Əfqanıstan)  Keş (Özbək eli) 

    Kiş (Sumer)  Keş  (Anadolu); və ya geridönmə (Orta Asiya  Anadolu)  

49
 AT, 1998, 170-171. 
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Asiyadan doğuya köçmüĢ və Ön Asiyadakı bu qədim etnotoponim ora-

larda yenidən ortaya çıxmıĢdır. 

Ön Asiyaya m.ö.IV-I minillərdə olan içəri köçlər, özəlliklə, Güney-

Doğu Anadolu, Ġkiçayarası və Azərbaycana sumer, samidilli akad, asur, 

aramey, hindavropadilli het, friq, hay, fars və qafqazdilli hurri, urartu boy-

larının köçü bəllidir. Arxeoloji bəlgələrə görə belə içəri köçlərin tarixi və 

yazılı qaynaqlara görə məskunlaĢma yerləri də bilinir:  

IV minildə sumerlər - Ġkiçayarasının güneyi 

III-I minillərdə samilər - Ġkiçayarası 

II minilin baĢında hurrilər - Ġkiçayarasının quzeyi 

II minilin sonunda urartular - Van gölü hövzəsi 

II minilin baĢında hetlər - Kiçik Asiya 

I minilin baĢında friq və haylar - Kiçik Asiya;  farslar - Ġran 

Ġçəri köçlərdən çoxunun marĢrutu bəllidir. Lakin bəzi yazarlar bu 

köç yollarını arxeoloji bəlgələrlə deyil, çağdaĢ geosiyasi amacla və anti-

türk ovqatla izah etməyə çalıĢırlar. Məsələn, irandilli boyların Güney 

Qafqaz yolu ilə Ġrana keçməsini sübut edən bəlgə güya
 
Azərbaycanda 

atlı basırığın tapılmasıdır.50 Halbuki həmin atlı basırıqlar türksoylu saqa 

boylarına məxsusdur və arxeoloji bəlgələrə görə, m.ö.VIII-VII əsrəcən 

Güney Qafqaza quzeydən kütləvi axın və ya nəzərə çarpacaq miqrasiya 

olmamıĢdır. Ona görə də, iran (ari) boylarının m.ö. II-I minillərdə Güney 

Qafqazdan Ġrana keçməsi fikri havadan asılı qalır. Lakin həmin boyların 

Orta Asiya və Herat üzərindən Ġrana keçməsi isə arxeoloji bəlgələrlə 

sübut olunur.51
  

Azərbaycan və Anadolu bölgələrinə içəri köçlərin sırasında geri 

qayıtmaların özəl çəkisi vardır. Belə ki, içəri köçənlərin əksəriyəti baĢqa 

dillərdə danıĢan etnoslardırsa, geri qayıdan köçlərin də əksəriyəti türklər 

və türk boylarına qoĢulub gələn bir neçə fin-uqor, monqol və sair baĢqa-

dilli etnik qruplardır. Türklərin Azərbaycan və Anadoluya qayıdıĢını bir 

çox tarixçilər yanlıĢ anlamıĢ və bu köçləri türklərin Ön Asiyaya ilk gəliĢi 

kimi vermiĢlər. Bu səbəbdən Atayurda qayıdıĢ olayları tarix kitablarında 

təhrif olunmuĢdur. Urmu teoriyası belə bilimdıĢı baxıĢların təkcə türkolo-

giya elminə deyil, ümumi tarix elminə də vurduğu ziyanı ortaya çıxarır. 

                                                 
50

 AT, 1998, 170-171. 
51

 Дьяконов, 1971, 126;  Грантовский, 1971 (burada müxtəlif fikirlərin Ģərhi 

verilir).  
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Neolit və tunc çağında batıdan doğuya olan miqrasiyaların inten-

sivliyini qeyd edən uzmanlar sonrakı dəmir dövrünün erkən çağlarında 

doğudan batıya olan monqoloid cizgilər qazanmıĢ avropoid saqa və hun 

axınlarını, haqlı olaraq, batıya geri qayıdış adlandırırlar.52 Türk boylarının 

böyük-kiçik, uzaq-yaxın köçlərlə geri qayıdıĢı sonralar monqol çağına 

qədər vaxtaĢırı davam etmiĢdir. Bu qayıdıĢlar sırasında Azərbaycana ən 

böyük köç Ġslamdan sonrakı çağlarda, özəlliklə 1076-da gerçəkləĢmiĢdir.53 

Tarixi köçlərdən fərqli olaraq, etnoqrafik tutumlu köç 

növləri yaĢam tərzi ilə bağlıdır. Əkinçilik və bağçılıqla, 

ticarət və sənətkarlıqla məĢğul olub, heyvandarlığı hə-

yətyanı təsərrüfatla uyğunlaĢdıran, tat, arançı, yatuq 

kimi etnoqrafik terminlərlə adlanan oturaq boylardan 

yaylaq-qıĢlaq köçəriliyi ilə seçilən türk elatının tərəkəmə 

(türkmən), köçəbə (köçəri), yörük, kürd və ayrım adları ilə tanınan hissəsi 

köçəri termini ilə bildirilir. Lakin bu terminin etnolinqvistik təhlili göstə-

rir ki, uzun illərboyu tarix elmində bu söz spekulyasiya vasitəsinə çevril-

miĢdir. Türk tarixi və kulturu üzrə böyük uzman prof. Ġbrahim Kafesoğlu 

haqlı olaraq qeyd edir ki, Ġbn Xəldun və V. Radlovdan üzübəri türkləri kö-

çəri millət  sayan yazarların fikri elmi əsası olmayan gerçəkdıĢı subyektiv 

baxıĢların nəticəsidir.54
 Belə ki, bir tərəfdən, «türklər köçəri millətdir» for-

mulunu yaĢatmaq amacı ilə türk boylarının tarixi yerdəyiĢmələri köçərilik 

kimi verilərək köçəri termininin etnoqrafik anlamına etnik tutum yüklən-

miĢ, digər tərəfdən, yaylaq-qıĢlaq yaĢamlı bozqır türklərinin qurduğu 

imperiyaları gözardı edərək, onları minillər boyu Avrasiya bölgələrini do-

laĢan hindavropa soylu «vətənsiz» qaraçılar kimi və qapalı lokal köçdən 

fərqli olaraq, fasiləsiz açıq köçlə yaĢayan digər köçərilər kimi təqdim et-

miĢlər.  

Bundan baĢqa, qədim çağlardan yatuq (oturaq) türklərin bir qisminin 

tat, dağlıq bölgələrdə yaĢayan türklərin isə kürd, ayrım, dağlı adlanması 

bəlli olsa da, bu etnoqrafik terminlərə də etnik anlam verib, həmin ad al-

tında yaĢayanlara ucdantutma baĢqa millət kimi baxmıĢlar. Halbuki bu ad-

ları daĢıyanların çoxu yalnız türk dilini bilir, baĢqa dil onlar üçün yaddır. 

Doğrudur, son illər talıĢ (tolos), tat, tatar (tat-ər), kürd adlı tükmənĢəli boy-

lar haqqında bəzi tədqiqatlar yazılmıĢdır. Özəlliklə, dağlıların yanlıĢ olaraq 
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 Алексеев, Гохман 1984, 70. 
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 Togan, 1981, 198, 254-255. 
54

 Kafesoğlu 1989, 32-35. 
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tat adlandırılmasına qarĢı çıxan dağlı alim və ziyalıların sayı artmaqdadır. 

Tarixçi Tərlan Ağayevin «Xızı-Bərmək mahalının tarixi» (1999), yazıçı-

jurnalist Hacı Firuz Əhmədlinin «Xızı rayonunun toponimiyası» (2000) 

kitablarında və bu kitablara yazdığım rəylərdə həmin məsələyə münasibət 

bildirilmiĢdir.55  

Min il öncə türk toplumu içində çoxdan formalaĢmıĢ «Tatsız türk 

bolmaz, başsız börk bolmaz» (tatsız türk, baĢsız papaq olmur) atalar sözü-

nü misal çəkən türkoloq M. KaĢğari tat və tat tavqaç deyiminin daha çox 

müsəlman olmayan uyğur türklərinə aid olduğunu və bəzi yerlərdə türk 

dilindən baĢqa dildə danıĢan fars və Çin əhlinə də Ģamil edildiyini yazır.56 

Deyilənlərlə yanaĢı, bunu da nəzərə almalıyıq ki, fars dilinin təsiri altına 

düĢən bəzi tat və kürd toplumu içində yaranmıĢ bir-iki dialektdə danıĢan 

soylar da vardır. Hətta fars köklü bəzi boylar da vardır ki, yaĢam tərzinə 

görə onlara verilən tat və kürd adı artıq etnik anlamda iĢlənir.  

Ġranda köçəriliklə məĢğul olan azər türkləri ölkə əhalisinin yalnız 

2-3 faizini təĢkil edir, çünki qaĢqay, əfĢar, baharlu, Ģahsevən, bayat və 

sair türk boyları ilə yanaĢı burada çoxsaylı farssoylu və farslaĢmıĢ bəluc, 

kürd, basseri, bəxtiyar və lur köçəriləri vardır. Bu baxımdan, ərəb dilində 

oturaq əhalinin xazeri, köçərilərin isə bədəvi adlanması da maraqlı fakt-

dır.57
 Hər halda, bu xazeri deyiminin mənĢəyini araĢdırmaq gərəkli olardı, 

çünki qədim oturaq türklərin çoxu azər//xəzər boyları idi. 

Bugün də Yer kürəsinin əksər regionlarında oturaq olmayan ailələr, 

qəbilə və tayfalar vardır. Onlara Asiya, Afrika, Amerika və Avropada rast 

gəlmək olur. Əgər müxtəlif xalqların köçəri bölümü haqqında 1982-ci il 

üzrə aparılmıĢ statistik arayıĢa baxsaq, köçəriliyin bir-iki faiz təĢkil etdiyi 

türk toplumu içində yox, sami və irandilli boylarda geniĢ yayıldığını gö-

rərik. Hətta, neftlə zəngin Səudiyə Ərəbistanında əhalinin 20,7 faizi köçə-
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  Ağayev, 1999, 7; Əhmədli, 2000, 10-11, 108-111; Azər xalqı, 346). 
56

  MK, I, 36, 453-454; II, 281;  Deyilənlərlə yanaĢı, bunu da nəzərə almalıyıq ki, fars dili-

nin təsiri altına düĢən bəzi tat və kürd toplumu içində yaranmıĢ bir-iki dialektdə danıĢan 

soylar da vardır. Hətta fars köklü bəzi boylar da vardır ki, yaĢam tərzinə görə onlara 

verilən tat və kürd adı artıq etnik anlamda iĢlənir. Bu kimi məsələlər IX Bitikdə («Azər 

xalqının soykökü») geniĢ verildiyi üçün burada yalnız bunu demək gərəkir ki, ciddi araĢ-

tırma aparılsa, dağlılardan çoxunun türksöylu olması ortaya çıxacaq. (Əlavə yeni qeyd: 12 

il öncə yazdığım bu sözlər artıq gerçəkləĢməyə baĢlayıb. Rafail Oğuztürk Dağlı “Xızı-

Siyəzən bölgəsinin tarixi” (2011) adlı yenicə çap olunan kitabında bir çox dağlı boylarının 

türksoylu olduğunu açıqlamıĢdır. 
57

  Kafesoğlu, 1989, 33. 
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ridir. Türkiyə ilə müqayisədə sami və irandilli ölkələrdə əhalinin neçə fa-

izinin köçəri olması aĢağıdakı rəqəmlərdə aydın görünür: 58
 

 

2,1%    - Türkiyə 

- 

6,2%    - Ġran  

14,9%  - Əfqanıstan  

4,6%    - Pakistan 

- 

 

6%       - Ġordaniya  

0,7%    - Ġsrail  

2,1%    - Ġrak  

1,3 %   - Küveyt 

14,7 % - Oman  

20,7%  - Səudi Ərəbistanı  

Köçəri köçləri tarixi köçlərdən fərqli anlam daĢıdığı kimi, qaraçı 

köçlərindən də fərqlənir. Belə ki, I minilin ortalarından sonra Hindistanın 

quzey-batı bölgələrindən çıxıb, Ġran, Kiçik Asiya, Misir, Balkan və Avro-

panın müxtəlif bölgələrinə keçən hinddilli qaraçılar min ildən artıqdır ki, 

«vətənsiz» həyat tərzi yaĢayıb, kənd-kənd gəzirlər. Oturaq yaĢamın tam 

əksini yaĢayan və müxtəlif ölkələrdə qaraçı, cığan (tsiqan), çingənə, lüli, 

manuş, kale və sair adlarla tanınan bu etnoqrafik toplum özünü rom adlan-

dırır. Qafqazda xristian qaraçılara poşa (boĢa) deyilir.59
 Qaraçı kimi yaĢa-

yan baĢqa etnik qruplar da vardır: «Güney-Batı Asiyada kauli, boĢa, qa-

raçı, navar (nuri); Hindistanda nati, luti, badiya, laxar; Yaponiyada tobuĢ, 

sebr, tamba».60
  

Köçəri termininə aydınlıq gətirmək üçün əks qütbləri təĢkil edən 

oturaq və qaraçı yaĢamı arasında daha üç təsərrüfat növü ilə formalaĢmıĢ 

yarımoturaq, yarımköçəri və köçəri yaĢam tərzinin olduğunu nəzərə al-

maq lazım gəlir:  

 

 

 

 

Sxemdə göstərilən oturaq, yarımoturaq, yarımköçəri, köçəri və 

qaraçı köçləri çox vaxt dolaĢıq salınır. Oturaq əhali yaĢadığı torpağı tərk 

edib baĢqa yerə köçürsə, köçün vaxtından asılı olmayaraq, bu, yuxarıda 

səbəb və növlərini izah etdiyimiz tarixi köçdür. VaxtaĢırı yerini dəyiĢərək, 

                                                 
58

  Андрианов, 1985, 135 (5-ci cədvəl). 
59

  Patkanova görə, hayların içində boĢaların sayı önəmli qədərdir (Redaktor -R.Əskər). 
60

  Санаров, 1971, 65. 
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müxtəlif  ölkələri dolaĢan qaraçı köçü isə hind-iran dill tayfalar ilə bağlı 

olub, türk etnosuna xas olmayan etnoqrafik yaĢamdır. Türk toplumunun, 

o cümlədən, azər türklərinin təsərrüfat növü ilə bağlı kiçik bir qismini əha-

tə edən və digər üç qrupun yaĢam tərzini, Ģərti olaraq, köçərilik adlandır-

maq olar. Lakin bu ümumi köçəri adı altında oturaq yaĢama yaxınlıq də-

rəcəsinə görə, yarımoturaq, yarımköçəri və köçəri növlərin olduğunu da 

diqqətə almalıyıq.  

Köçəri sözünün sinonimi kimi köçmən, köçəbə sözlərini də iĢlətmək 

olar, lakin azər türkcəsində oturuĢmuĢ köçəri termini daha münasibdir. 

Türk dillərində köçəri sözü köçəbə (türk), köçmən (uyğur), köşkün (tuva) 

küçmə (tatar), köşpeli (qazax), çarva (türkmən) adlanır. Türkmən dilində 

çarva «qöçüp-qonup yörən xalk» kimi izah olunur, onlar oturaq heyvan-

darlara çarvası, yarımköçərilərə isə yarımçarva deyirlər. Saxa boyları əski 

türk yurdlarından xeyli uzaqlaĢsalar da, dillərində köç (kös), köç yeri (kös 

sire) sözləri saxlanmıĢdır. Rus dilində köçəriyə koçevnik deyildiyi kimi, 

köçəriliklə bağlı sözlər türklərlə kontaktda olan bir çox xalqın dilinə keç-

miĢdir. Hətta, haylar içində çoban çomağı ilə oynanan populyar koçari 

rəqsini də onlar türk köçərilərindən öyrənmiĢlər. 

Xarici yazarlar köçəri (nomad) terminini çox geniĢ mənada iĢlədir-

lər. Oturaq olmayan yığıcı (collectors) və ovçuları da köçəri sayan bəzi 

yazarlardan fərqli olaraq, ingilis etnoqrafı D. Ford nomadizm anlamına 

yalnız çobanlıqla bağlı yaĢamı aid edir.61 Elmi ədəbiyatda köçəri, yarım-

köçəri və yarımoturaq heyvandarlıq terminlərinə də yanlıĢ yanaĢmalar 

olmuĢdur. Bəzi yazarlar köçəri anlamına yalnız davamlı hərəkətdə olan 

heyvandarları, bəziləri də yarımoturaq və yarımköçəriləri daxil edirlər.
 

Altayda tele boylarının məiĢət və təsərrüfatına aid arxeoloji bəlgələrə da-

yanan G.Y. Markov, haqlı olaraq, onların bir qisminin yarımoturaq, bir 

qisminin də yarımköçəri olması fikrini irəli sürür. Tədqiqatçı VI-VII əsr-

lərdə buradakı durum haqqında yazır: «Nə inkiĢaf etmiĢ atçılıq, nə də hey-

vandarlıq hələ Altay türklərinin köçəri olduğunu söyləməyə əsas vermir. 

Çünki suvarma əkinçiliyi və geniĢ metallurgiya məhsulu ilə köçəriliyi bir 

araya gətirmək çətindir. Ən yaxĢı halda, onların təsərrüfatını yarımoturaq 

adlandırmaq olar. Ola bilsin ki, yalnız ayrı-ayrı qruplar yarımköçəri hey-

vandarlıqla məĢğul olurdu».62
  S.P.Tolstov XVIII-XX əsrlərdə Aral yaxa-
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 Forde, 1963; Lakin bu ölçüdən kənarda qalan istisnalar vardır. Məsələn, yığım və ov-

çuluqla məĢğul olan bəzi Avstraliya aborigenləri bugün köçəri-gəzəyən yaĢamındadır. 
62

 Марков, 1976, 9, 42-43.  
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sında yaĢayan qaraqalpaq boylarının güya sonralar oturaq yaĢama keçməsi 

fikrini təkzib edib, yazır ki, buradakı əhali delta yaxasında qədim çağlar-

dan oturaq olub, heyvandar-balıqçı-əkinçi kompleks təsərrüfatı ilə məĢğul 

olmuĢdur. Burada arxeoloji tədqiqat aparan yazar qeyd edir ki, qaraqal-

paqların köçəriliyi həmin kompleks təsərrüfatın bir qoludur.63
 

Nəzərə almaq lazımdır ki, gerçək həyatda «təmiz» köçəri və ya 

yalnız oturaq heyvandar yaĢamı olmamıĢdır. Təsərrüfat daima müxtəlif 

ünsürləri əhatə edən kompleks sistem halında olmuĢdur. Köçəri üçün əsas 

yaĢam mənbəyi mal-heyvandır, əkinçilik məhsuluna olan ehtiyacını isə 

dəyiĢ-düyüĢlə və ya satdığı heyvan və heyvandarlıq məhsulları hesabına 

təmin edir. Məsələn, arxiv sənədlərinə görə, 1785-də qazax köçəriləri 

Orenburqda 2500-ə qədər at, 200 mindən çox qoyunu buğda və lazım 

olan baĢqa nəsnəyə dəyiĢmiĢlər.64
 Yarımköçəri təsərrüfatda heyvandar-

lıq üstün mövqedə olur, lakin bu tip köçərilər qıĢlaq, yazlaq, yaylaq və 

ya küzlək yerlərində əkin-biçinlə də məĢğul olurlar. Yarımoturaq boylar 

isə üstünlük verdiyi əkin-biçin və sənətkarlıq iĢlərini yaylaq-qıĢlaq yaĢa-

mı tələb edən heyvandarlıqla və mövsümi köçlə uyğunlaĢdırırlar. 

Heyvandarlıq təsərrüfatının tipologiyasını araĢdıran S. Ġ.VaynĢteyn 

Tuva, Altay və Xakas elində köçəri təsərrüfatı ilə yanaĢı, bütöv ailə ilə 

mövsümi köç edən və qıĢlaqda daimi yaĢayıĢ yeri olan yarımköçərilər 

olduğunu qeyd edir. Yazar yarımoturaq təsərrüfata heyvandarların qıĢlaq-

dan daimi yaĢayıĢ tikilisi olan yaylağa köçünü aid edir və örnək kimi 

XVIII-XIX əsrdə saxa və bəzi altay, xakas boylarının köçünü göstərir.65
 

VaxtaĢırı əkinçiliklə məĢğul olan yarımköçərilər isə yaylaq-qıĢlaq yaĢa-

mında mövsümi köç ilə əkinçiliyi uyğunlaĢdırma imkanı olanlardır.66
 Ək-

sər türkmən köçəriləri heyvandırlıqla yanaĢı, əkinçilik və baĢqa istehsal 

sahələri ilə məĢğul olduğundan onlar yarımoturaq və yarımköçəri kimi ta-

nınmıĢlar.67
 Eyni sözləri minillər boyu yaylaq-qıĢlaq yaĢamı ilə tanınan 

protoazər (xəzər//azər) boyları haqqında da demək olar.68 
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  Толстов, 1947, 99 
64

  ИК, 247. 
65

  Вайнштейн, 1972, 73. 
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 Bunu Gürcüstan, Ermənistan və Dağıstanda heyvandarlıqla bağlı köçəriliyin çeĢidli 

növlərə ayrılmasını köçəri etnoqrafiyasını tədqiq edənlər də (V. M. ġanidze, Y. Ġ. Mkr-

tumyan, M. O. Osmanov) söyləmiĢlər.  
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  Марков 1976, 209. 
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  Azər xalqı, 2000, 23. 
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Güney Sibirdən yuxarı qalxan saxa boyları burada heyvandarlıq və 

ovçuluqla bərabər, əkinçiliklə də məĢğul olurdular. Onların bir hissəsi 

tundraya köçəndən sonra gələnəksəl kompleks təsərrüfatdan əl çəkərək, 

buradakı evenk (tunqus) və samodi xalqları kimi yalnız köçəri heyvandar 

yaĢamına keçdilər.69
 Məncə, prototürk boylarının doğu və quzey bölgələrə 

tarixi köç yollarında Atayurddan uzaqlaĢdıqca əkinçilik, çobanlıq, dəmirçi-

lik, ovçuluq və sənətkarlıq kimi onların kompleks təsərrüfatında müəyyən 

sahələr deformasiyaya uğrayıb iĢləkliyini itirmiĢdir.  

Ön Asiyadan uzaqlaĢdıqca prototürk boyları yeni məskənlərdə 

mal-heyvanın artımına, qoyunçuluq və atçılığın inkiĢafına daha çox meyl 

etmiĢlər, çünki ilboyu davam edən köçərilik üçün Uralın güney-doğusu, 

Tyan-ġan və Altay, həmçinin Monqolustan yarımsəhraları əlveriĢli mühit 

idi. Bölgənin landĢaft və iqlimindən asılı olaraq, yaylaq-qışlaq deyimi bir 

yerdə dağ-aran, baĢqa yerdə aran-dağ anlamına uyğun gəlir. Belə ki, kö-

çərilər Anadolu, Qafqaz və Ġranda yayı dağda, qıĢı aranda keçirirsə, qazax 

köçəriləri qıĢı dağda, yayı aranda keçirir, altay, qırğız, monqol köçəriləri 

dağ-dağətəyi-dağ, tofalar köçmənləri və doğu Tuva maral saxlayanları isə 

dağətəyi-dağ yerdəyiĢməsi ilə yaylaq-qıĢlaq yaĢamını gerçəkləĢdirirlər. 

XX əsrin əvvəlinə qədər əhalisinin 90% heyvandar-köçəri olan Monqol 

elində gələnəksəl olaraq, otlaqlar yaz, yay, küz və qıĢ üzrə ayrılır.  

Bir qayda olaraq, yaylaq aĢağılarda, çay qırağında, qıĢlaq isə dağ-

ların güney yamaclarında olur.70 Morfonoloji quruluĢunda azacıq dəyiĢmə 

ilə qışlaq, yazlaq, yaylaq, küzlək terminləri doğuya gedən türklərdə saxlan-

mıĢdır. Belə ki, tuva dilində bu sözlər qıştaq, çazaq, çaylaq, küzeq Ģəklin-

də iĢlənir.  

Türklərin etnoqrafik yaylaq-qıĢlaq yaĢamı qapalı köçdür. Köçəri 

ailə, soy, uruq ilin mövsümi yaĢamını eyni marĢrut üzrə bəlli düĢərgədə 

keçirir; bölgənin coğrafi durumundan asılı olaraq, bəziləri ilboyu bir-iki, 

bəziləri də üç-dörd düĢərgə dəyiĢir. Otlaq-örüĢ üzrə düĢərgə dəyiĢmədə 

özünü göstərən fərqlər qapalı köçün stasionar (duraqlı), fasiləli, davamlı 

və sürəkli növlərini formalaĢdırır. Qapalı köçün növü ilin köçəri təqvimi 

ilə iki, üç və ya dörd fəsilə bölünməsini Ģərtləndirir. Türkmən və qaĢqay 

yarımköçəriləri ilin müxtəlif fəsillərini belə keçirirlər: 71 
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 Андрианов, 1985, 229. 
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 Eyni qaynaq, 177. 
71

 Ибращимов, 1988, 56;  Марков, 1976, 213. 
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Qaşqaylar  

4 ay qıĢlaqda 

4 ay yolda 

4 ay yaylaqda 

Türkmənlər 

mart-may ayları yazlaqda  

iyun-dekabr ayları yaylaqda  

dekabr-mart ayları qıĢlaqda  

Qapalı köçdən fərqli olaraq, açıq köç davamlı yerdəyiĢmələrlə bir 

otlaqdan baĢqasına fasiləsiz köç Ģəklində olur. Belə ki, donuzdan baĢqa, 

müxtəlif heyvanlar saxlayan və «yurt» adlı ağ alaçıqlarda yaĢayan mon-

qol heyvandarlarının arabalarla daima yer dəyiĢməsi, bir örüĢdən baĢqa 

örüĢə keçməsi haqqında ayrı-ayrı səyyahların qeydi vardır.72 Türk boyları 

yalnız olağanüstü durumda - böyük müharibələr Ģəraitində və ya iqlim 

dəyiĢmələri ilə bağlı, məskunlaĢacağı yeni yurd yerinə çatana qədər açıq 

köçlə hərəkət etmiĢlər. Bu baxımdan, saqa, massaget, hun, kuman, alan, 

oğuz, qıpçaq boylarının güya fasiləsiz köçəri yaĢamı, əslində, adı çəkilən 

boyların savaĢa cəlb olunduğu zamana aid olub, hərbi konfliktlərlə bağlı 

yazılı qaynaqların verdiyi məlumatlara dayanır. Onların fasiləsiz açıq köç 

hərəkətinin spesifik forması heyvandar köçərilərin təsərrüfat fəaliyəti ilə 

yox, hərbi konfliktlərlə bağlıdır. 

Köçərilik anlamı təkcə təsərrüfat növünü deyil, cəmiyətin sosial- 

etnik xüsusiyətini də əhatə edir. Ovçu və yığıcı insanların ibtidai çağında 

adambaĢına düĢən bəslənmə sahəsi geniĢ idi. Ġnsanların sürü saxlayıb, 

əkinçiliklə məĢğul olduğu sonrakı çağlarda isə bəslənmə sahəsi daraldığı 

üçün vaxtaĢırı qonĢu boylar arasında torpaq davası olurdu. Oturaq əkinçi 

mühitdə qan qohumluğu get-gedə qonĢu ərazi birliyinə keçirdisə, köçəri 

heyvandar yaĢamında uruq-boy (bəzən psevdoboy) iyerarxik qurumları 

yaranırdı, necə ki, türkmən obası köçdə iĢtirak edənlərin qohum və ya 

qeyri-qohum birliyidir. Təkə boyu ilə vaxtaĢırı vuruĢan sarık boyu digər 

türkmənlərə nisbətən daha çox mal-heyvana sahibdir və tərkibində az 

çarva olan iqdır, arbaçı, göklen boylarından fərqlənir. Orta və Güney 

Anadoluda yörüklər ailə-soy qrupları ilə ümumi örüĢlərdən istifadə edir.73 

Çin qaynaqlarında dun-xu (uxuan) boylarının yüzdən minə qədər alaçığına 

çincə bu (monqolca oymaq) deyildiyi, hər oymağın kiçik baĢçısı olduğu, 

baĢçıdan tutmuĢ, ən axırıncı adama qədər hər kəsin öz mal-heyvanını özü 

otarıb saxlaması, baĢqasından kömək ummaması qeyd olunur.74  
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Etnik atribut kimi, köçəri alaçıqları da rənginə, quruluĢuna və yun, 

keçə, həsir, çubuq kimi materialına görə xalqdan-xalqa fərqlənir. Belə 

ki, tibet alaçığı monqol alaçığından, o da qazax-qırğız alaçığından, bu isə 

ərəb alaçığından seçilir. Ġqlim, çevrə, sosial durum və varlanma, heyvan 

artımı, mal dəyiĢmə kimi iqtisadi tələbat köçəri yaĢamına müxtəlif yön 

verdiyi kimi, köçün növünə də təsir edir. 

Azərbaycanın çeĢidli iqlimi, mülayim aran (qıĢlaq) və füsunkar dağ 

(yaylaq) bölgələri vardır. Oğuz xan, Əmir Teymur kimi böyük türk fateh-

ləri Azərbaycanın qıĢlaq və yaylaqlarında dincəldiyi kimi, köçəri quĢlar 

da Azərbaycanda qıĢlayır. QıĢda və yayda insanların yerdəyiĢməsi sağlam-

lıq üçün böyük önəm daĢıyır. Təbiətlə uyğunlaĢmaq, təbiətə köklənmək 

bir çox xəstəliyin də qarĢısını alır. KeçmiĢdə vaxtaĢırı baĢ verən epidemi-

yalar Ģəhər və kəndlərdə sıx yaĢayan əhalinin daha çox, kiçik topalarla 

dağlara və bozqırlara yayılan köçərilərin isə az qırılması ilə nəticələnirdi. 

Köçəri süfrəsində yüksək kalorili ət-süd məhsulları olduğundan sağlam 

qidalanma ilə artım köçərilər arasında daha çox olurdu.  

Oturaq türklərə nisbətən, köçəri türk boyları təbiəti yaxĢı duyur, 

onun «sirrini» daha yaxĢı bilirlər. Oynaq və diri hərəkətli köçəri boyu 

daha çevik və təpərli olur. «Oğuznamə» (Yazıcıoğlu) abidəsində belə 

deyilir: «Daima köç edələr, oturaq olmayalar, Kara Osman oğlanlarına 

deyərmiĢ: olmasın ki, oturaq olasız, bəylik türkmənlik və yörüklük edən-

lərdə qalır - demiĢ».75  L. N. Qumilov haqlı olaraq yazır ki, «bəĢər tari-

xində və mədəniyətində Böyük Çöl köçərilərinin rolu avropalı, misirli, 

çinli, pers, astek və inklərdən az olmamıĢdır».76 

Son 10 min ilə qədər 2 milyon il davam edən yığıcılıq və ovçuluq 

insanların yeganə yaĢam tərzi olmuĢdur. Neolit çağında yığımdan isteh-

sala keçən uruqlarda məhsuldarlığın artımına maraq yaranmıĢdı, gündəlik 

ehtiyacı təmin etməklə yanaĢı, ehtiyat ərzaq tədarükü görülürdü. Əkinçi-

liyin inkiĢafı və mal-heyvanın artımı tədricən əkinçi-maldar təsərrüfatı 

ağırlaĢdırdı, tam olmasa da, əiknçi və heyvandar təsərrüfatın bir-birindən 

ayrılması ilə nəticələndi. Əkinçilik təsərrüfatına nisbətən, heyvandarlığın 

                                                 
75

  Türk toplumu içində etnoqrafik baxımdan bir-birndən azacıq da olsa, fərqlənən 

kəndlər, hətta soylar arasında duzlu zarafatlar olduğu kimi, oturaq boylar zarafatla 

köçərilərə yonulmamıĢ adam anlamında «dağ adamı», «tərəkəmə», «ayrım», «kürd», 

köçərilər də köç etməyən oturaq boylara yerindən tərpənməyən, tənbəl anlamlarında 

«yatuq»//«yatıq», «tat» deyirlər. 
76

  Гумилев, 1971, 70. 
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ilk mərhələsində əlavə məhsul daha asan əldə olunurdu. Ġlk heyvandarlar 

oturaq olub, mal-heyvanı yaĢayıĢ məskəni ətrafında otarırdı. Bu tip təsər-

rüfat ov, əkin, balıqçılıq kimi sahələri istisna etmir, kompleks təsərrüfatın 

formalaĢmasına imkan verirdi. Heyvandarlığın artıb inkiĢaf etməsi köçə-

riliyi, əkinçiliyin inkiĢafı isə oturaqlığı artırır. Karpatdan Sakit okeana, 

Orta Asiya səhralarından Sibir tayqalarına qədər böyük ərazidə köçərili-

yin intensivliyi saqa çağına aid edilir.77 

Ailə-soy və boylara məxsus mal-heyvanın artması və ya azalması 

müxtəlif zaman ölçülü dövrlərə ayrılır. Metenin 300 min atlı döyüĢçüsü 

vardı. Çinlilər hunlara hücum edib, təkcə Lulu bəyin örüĢündən 700 min 

baĢ mal-heyvan aparmıĢdılar.78 XIX əsrdə rus tədqiqatçısı A. Ġ. LevĢin 8 

min atı olan bir qazaxdan soruĢur ki, nə üçün bunların bir qismini satmır, 

qazax deyir ki, sandıqda saxlanan pulu heç kim görmür, mənə pul lazım 

deyil, tabunu isə örüĢdə hər kəs görüb bilir ki, mənimdir və mən dövlətli-

yəm.79 Ev heyvanının artımı daima yüksələn xətlə deyil, iqlim və otlaq 

Ģəraitindən, vaxtaĢırı özünü göstərən xəstəlikdən asılı olaraq, azalan və 

yüksələn xətlə davam etmiĢdir.80
 Bu səbəbdən, mal-heyvanın əsrlərboyu 

yüksələn xətlə artması ilə köçəriliyin yarandığını söyləyənlərin fikri 

yanlıĢdır. 

Köçərilikdə heyvan növlərinin seçimi də rol oynamıĢdır. Belə ki, 

köçəri təsərrüfatı üçün donuz yaramır, uzaq məsafəli köçə çətin uyuĢan 

inək-öküz kimi qaramaldan da az istifadə olunur. Markova görə, Qazaxıs-

tanda heyvandar təsərrüfata iribuynuzlu mal sonralar daxil edilmiĢdir və 

vaxtilə bunun bir qismini qazaxlar Ġtil yaxasından Çinə köçən kalmık 

boylarından yağmalamıĢ, bir qismini də Sırdərya yaxasındakı qazaxlar 

qaraqalpaq boylarından mənimsəmiĢlər.81 Davamlı hərəkətdə olan hey-

vandar saxa boyları isə maral sürüsü saxlayırlar.82
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  Грязнов, 1978, 9. 
78

  Бичурин, I, 42, 82. 
79

  Марков, 1976, 168. 
80

  Örnəyin, 1803-də hər qazax alaçığına 400 baĢ mal-heyvan düĢdüyü halda, get-gedə 

bu say azalmıĢdır: 1814-də 230, 1825-də 190, 1839-da 155  (Марков, 1976, 157). 
81

  Марков, 1976, 138. 
82

  Tibetdə evsəlləĢən yak buradan Pamir, Altay və Monqol elinə yayılıb. Əvvəllər bəzi 

tədqiqatçılar maralın evsəlləĢməsini az qala, paleolit çağına aid edirdilər, lakin son 

tədqiqatlar göstərir ki, Sayan bölgəsində maralın evsəlləĢməsi çox sonrakı olaydır və 

bura gələn heyvandar boyların gətirdiyi təsərrüfatın təsiri ilə gerçəkləĢib. Tabun maral-

çılığı isə yalnız XVIII-XIX əsrlərdə ortaya çıxıb (Андрианов, 1985, 56-59). 
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Türklər köçəri təsərrüfatı üçün sərfəli olan qoyun, keçi, dəvə və at-

dan geniĢ yararlanmıĢlar, lakin əksər türk boyları gələnəksəl olaraq, qoyun-

çuluğa üstünlük vermiĢlər. Tarixi bəlgələr göstərir ki, doğuya  miqrasiya 

etmiĢ türk boyları Azərbaycan və Türkmənistandan apardığı atçılıq gələ-

nəyini orada daha da inkiĢaf etdirib, böyük ilxılar saxlamıĢlar. Bozqırlarda 

ilboyu at üçün yem vardır, qıĢda dırnağı ilə qar altından eĢib üstünü açdığı 

otu atla yanaĢı qoyun sürüləri də otlayır.  

Xəzərin güneyindəki dağ silsiləsi və Kopetdağdan Pamir, Tyan-

ġan və Altaya qədər 2 min km uzanan ərazi köçəri heyvandarlıq üçün 

gözəl imkan yaradır. Çinin Sintszyan bölgəsində köçəriliklə məĢğul olan 

monqol-tibet boyları ilə yanaĢı, uyğur (tağlığ), qırğız və qazax boyları da 

vardır. Hər bölgə köçün növünə təsir edən heyvan növünün özəlliyi ilə 

fərqləndiyi kimi, cins heyvanların yayılma dərəcəsi ilə də seçilir. Belə ki, 

Türkmənistan və Xorasanda karakul (qaragül), Kirmanda qəzilli keçi və 

yunlu qoyun, Mazandaranda südlü inək cinsi üstünlük təĢkil edir.  

Köçəriliyin yaranması səbəbləri sosial-iqtisadi faktor, təbii Ģərait, 

və coğrafi mühit idisə, köçəriliyin növü kompleks təsərrüfatın bölünmə 

dərəcəsindən, mal-heyvanın sayından asılı olaraq formalaĢırdı. Əkinçi-

maldar təsərrüfat kompleksi bölündükcə əkinçilər oturaq, maldarlar isə 

köçəri və yarımköçəri yaĢam tərzinə keçirdilər. Son iki minillik tarixdə 

oturaq əkinçilərin köçəriyə çevrilməsi faktı görünmür.83
 Köçərilərin əkin-

çiliyə və oturaq yaĢama keçməsi olayı isə müxtəlif zamanlarda olmuĢdur.  

B. V. Andrianov «Dünyanın oturaq olmayan əhalisi» adlı əsərində 

köçəri heyvandarlığın m.ö. III minil - II minilin əvvəlində yarandığını, 

G.Y. Markov isə «Asiya köçəriləri» kitabında Ön Asiya, özəlliklə, Azər-

baycan üzrə tarixi qaynaqlara deyil, Ərəbistan yaylası, Orta Asiya, Altay 

və Monqolustan qaynaqlarına güvənib yazır ki, köçərilik m.ö. II minilin 

sonundan baĢlanır.84
 Məncə, hər iki yazar prototürk arxeoloji bəlgələrinə 

diqqət vermədiyindən köçəriliyin yaranma tarixində yanılmıĢlar. 

Azərbaycanda köçəriliyin ən qədim izləri m.ö. VII-VI minillərdə 

750 m yüksəklikdə palıd meĢəliyi zolağında yaranmıĢ Carmo kulturunun 

yayıldığı lokal variantları arasındakı arxeoloji fərqlərlə ortaya çıxır. Belə 

                                                 
83

  Bəzi yazarlara görə X-XII əsrlərdə bəzi meĢə monqolları imperiya çağında heyvandar 

olublar. Əslində, bu monqollar Çingizxandan minil öncə Hun çağında köçəri idilər, çünki 

«monqol heyvandarlıq terminlərinin əsasını türkizmlər təĢkil edir» (Щербак, 1966). 
84

  Андрианов, 1985, 25;  Марков, 1976, 18. 
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ki, Carmo yaĢayıĢ məskəninin özündə, dağətəyi Sincar ovasında, Zaqros 

dağlarının Ġraq tərəfdəki batı (Tel-ġimĢara) və Ġran tərəfdəki doğu yaxala-

rında (Tepe-Sorab, Tepe-Quran, Ali-KoĢ), GirmanĢah bölgəsində Gənci-

dərə abidələrində yaylaq-qıĢlaq yaĢamını əks etdirən fərqli düĢərgələr 

vardır. V. M. Masson qeyd edir ki, Carmo, Sincar və Luristandakı Tepe-

Quranda daĢ özül üzərində gil-palçıq evli yaĢayıĢ məskənlərinin qıĢlaq, 

1260 m yüksəklikdəki alp çəmənliyində daimi yaĢayıĢ üçün palçıq evləri 

olmayan Tepe-Sorab düĢərgəsinin isə çobanların yaylaq yeri olduğunu 

göstərir.85 Tarixboyu adı çəkilən ərazilərdə yaĢayan prototürk-protoazər 

boyları içində yaranan və sonradan gələn baĢqa xalqların da mənimsədiyi 

qoyunçuluq və köçərilik burada bugünə qədər davam edir.  

Güney-Doğu Anadoluda türkmən və kürd, Quzey Ġraqda türkman, 

Orta Zaqrosda, ġuĢter-Ġsfahan arasında yaĢayan irandilli bəxtiyar boyları, 

Ġranın güney-doğu bölgələrində çoxsaylı bəluclar, Kerman əyalətində 

xorasani, bayat, pıçaqçı, qaragözlü türk boyları və inanlu, baharlu boy-

larından batıda qaĢqaylar, dağlıq bölgələrdə yaĢayan teymurtaĢ, qoudari, 

Xamse bölgəsi və Urmu gölünün quzey-batı yaxalarında avĢar boylarının 

bir qismi köçəriliklə məĢğuldur. Köçdə 300-350 km yol keçən irandilli 

basseri boyları kimi, Fars körfəzi yaxalarında Kara-Ağaç çayı ilə Firuza-

bad, FeraĢbənd, Atab və XineĢur arasındakı yaĢayıĢ məskənlərində qıĢla-

yan qaĢqay boyları daha uzaq məsafəli ġiraz-Ġsfahan yolundan batı yöndə 

Zaqros dağındakı yaylaqlara köçürlər.86
  

Yaylaq köçündə gündə 10-15 km yol keçən qaĢqay boyunun yolbo-

yu etnoqrafik durumunu T. Ə. Ġbrahimov geniĢ təsvir etmiĢdir.87 Lazım 

gələndə 60 min atlı döyüĢçü çıxarmağa qadir olub, gözəl atlar, dəvələr 

saxlayan, qoyunçuluqla məĢğul olub, keçən əsrin ortalarına qədər Zaqrosu 

aĢıb Ġraqa, oradan da Ġrana qayıdan yarımgöçəri qaĢqaylar üçün dövlət 

sərhədi anlayıĢı yox idi.  

Het yazılarında adı keçən qədim heyvandar qaĢqay boyları isə m.ö.II 

minilboyu Anadoluda yaĢamıĢlar. Görünür, Het dövlətinin yıxılmasında 

da iĢtirak edən qaĢqay adlı bu qədim türk boyları urmu, mitan, subar boy-

ları kimi zaman-zaman Aərbaycana qayıtmıĢdılar. Bu qaĢqaylar haqqında 

sonrakı bitiklərdə geniĢ məlumat verilmiĢdir. 

                                                 
85

 Массон, 1989, 41. 
86

 Андрианов, 1985, 150-151. 
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 Ибращимов, 1988, 55-56. 
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AĢağıdakı sxemlərdə ayrı-ayrı etnoqrafların Antalya (№1), Güney-

Doğu Anadolu (№2), Ġran (№3-4), Qazaxıstan (№5) bölgələrində köçəri-

lərin qapalı köç yollarını belə vermiĢlər: 88 

 

                                                 
88

 Planhol, 1965; Hütteroht, 1959; Barth, 1964; Андрианов, 1985; Johnson, 1969.   
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Eneolit və tunc çağını nəzərdə tutan G. Y. Markov yazır: «Maraqlı-

dır ki, əhatəsində olduqları ətraf sivilizasiyanın hərtərəfli güclü təsirinə 

baxmayaraq, dağətəyi və bozqır əhalisi qədim Ģərq sivilizasiyası yaratmaq 

yolu ilə deyil, özlərinə məxsus özəl yolla getdilər».89 Köçərilik də əsasən, 

bu özəl yaĢam yolunu tutanlar arasında yaranıb yayıldı. 

Etnoqrafiyada bu da məlumdur ki, köhnə təsərrüfat növü o çağacan 

saxlanır ki, onu saxlamaq mümkün olur. Bu baxımdan, oturaq yaĢamdan 

köçəriliyə keçid, sıçrayıĢla deyil, ağrı-acılı keçidlə, yeni yaĢam tərzinə 

tədricən alıĢıb uyğunlaĢma ilə gerçəkləĢir. Sosial qurum və təsərrüfatın 

konservativliyi köçəri boylarda daha güclü və davamlıdır. M.ö. III-II əsrdə 

hunların siyasi-iqtisadi və ictimai durumu ilə XI-XII əsr monqol cəmiyəti-

nin durumunu eyni sayan S. Y. Tolıbekov yazır ki, Orta Asiya köçərilərinin 

X əsrdəki durumu ilə XIX əsrdə Sırdərya vilayəti köçərilərinin durumu, 

həyat tərzi və istehsal fəaliyəti bir-birindən fərqlənmir.90 Baykalyanı 

bölgədən Lena çayı boyunca quzeyə qalxan saxa boyları yeni yurdlarında 

ildə iki dəfə köç gələnəyini saxlayaraq, yaylaq-qıĢlaq yaĢamını davam 

etdirmiĢlər.91 Osmanlı dövləti XIX əsrin ortalarında əkinçiliklə məĢğul 

olmayan bədəvi (beduin) ərəblərin oturaq həyata keçməsi üçün onlara 

kəndlər salıb, əkin-biçin üçün Ģərait yaratdı. Lakin bədəvilər heç cür əsl 

yaĢamlarından əl çəkmək istəmirdilər.  

Qədim çağlardan baĢlanan köçərilik günümüzə qədər davam edir. 

Lakin köçəri yaĢamı kütləvi Ģəkildə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində 

deformasiyaya uğradı. Bəzi Avropa ölkələrində mal-heyvan sürüləri artıq 

qıĢlaq-yaylaq yolunu yük maĢını və dəmiryol vaqonlarında keçir, ikiĢaf 

etmiĢ bölgələrdə mal-heyvanı otlağa yox, otu mal-heyvana tərəf gətirir-

lər. Oturaq sosial-iqtisadi qurumlara qoĢulub mahiyətini itirən köçərilik 

bəzi periferiyalarda lokal Ģəkildə günümüzə qədər qala bilmiĢdir.92
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 Толыбеков, 1971, 53, 220. 
91
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 Андрианов, 1985, 216. 
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4. TÜRKLƏRĠN ATAYURDU 

 

Atayurdu deyimi dar mənada bir soyun, nəslin «ata ocağı», geniĢ 

mənada boy, budun (xalq) və millətin «yarandığı bölgə» anlamında iĢlə-

nir. Tarixi-coğrafi kateqoriya olan Atayurdu anlamında tarixi xronologiya 

və çoğrafi məkan ölçüləri birlikdə iĢtirak edir, bu ölçülər xalqın etnoqra-

fiyası, mifologiyası və dilində əks olunur. Xalqın etnogenezi atayurdunun 

etnik tarixi ilə üzvi Ģəkildə bağlı olub, bu yurdun tarixi demoqrafiyasından 

və burada baĢqa etnoslarla təmasın dərəcəsindən asılıdır. Belə mürəkkəb 

münasibətlər sistemində yer alan Atayurd probleminə iĢıq tuta bilən bəlgə-

lərin düzgün seçimi vacib Ģərtdir, çünki Urmu teoriyasından fərqli olaraq, 

iki əsr öncə “Altay dil ailəsi” ehtimalı üzərində gündəmə gəlib türklərin 

ilkin yurdunu doğuda “axtaran” Altay teoriyası hələ də axtarıĢdadı. 

Türklərin Atayurdu problemindən danıĢan yazarların əksəri onun 

tarixi-coğrafi anlam tutumunu bir kənara qoyub, «ilkin yurd» anlamının 

tarix ölçüsünə istədikləri kimi yanaĢmıĢlar. K. Gürün qeyd edir ki, türk 

tarixindən danıĢan yazarlar «ən qədim türk çağı» dedikdə m.ö. III, IV-V, 

uzaqbaĢı, XII-XV əsrləri nəzərdə tuturlar.93
 Halbuki ilkin yurd anlamının 

xronoloji ölçüsü protodilin yarandığı və dağılmağa baĢladığı zaman daxi-

lindəki dövrü əhatə edir. Hindavropa və bir sıra baĢqa xalqlarda olduğu 

kimi, türklərin də ilkin Atayurdunun tarixi m.ö. IV minildə bitir. Göründü-

yü kimi, qədim türk tarixi və ya ilkin Atayurd məsələsindən danıĢanlar 

zaman ölçülərini dolaĢıq salmıĢ, əsrlə minilliyi qarıĢdırmıĢlar.  

Atayurdunun coğrafi ölçülərinə də yanlıĢ baxıĢlar vardır. Belə ki, 

m.ö. IV minilə qədər bu yurdun coğrafi hüdudları bir-birindən çox uzaq 

məsafədə ola bilməzdi, ən azı ona görə ki, hər hansı bir protodilin yaran-

ması üçün müəyyən təmaslarda bulunan boyların eyni kultur yaĢamında, 

həm də minillər boyu bəlli çoğrafi hüdud daxilində yaĢaması gərəkir. Böl-

gədə coğrafi durum və etnik kulturun yayılma imkanları Atayurd üçün 

önəm daĢıyan faktorlardır. Bundan baĢqa, fərqli özəllikləri olan ilkin və 

sonrakı yurd anlamlarını da fərqləndirmək lazım gəlir. 

Hər hansı bir xalqın yaranma tarixinin düzgün yazılması Atayurd 

probleminə fantastik meyarlarla deyil, gerçək durumu əks etdirə bilən 

ölçülərlə yanaĢmağı tələb edir. Eyni kökdən olan xalqların bir qismi ilkin 

Atayurddan uzaq yerlərdə də formalaĢa bilər. Bunun örnəyi çoxdur. Belə 
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ki, macar, eston və fin boyları bir xalq kimi, ilkin Atayurdu olan Ural 

yaxalarından uzaq Macarıstan, Estoniya və Finlandiyada formalaĢmıĢlar. 

Yaxud, Qaradənizin quzeyindən çıxan ari boyları Ġranda fars, Hindistanda 

hind xalqı kimi yaranıb ortaya çıxmıĢdır. Bu baxımdan, çağdaĢ türklərin 

bir-birindən uzaq ayrı-ayrı bölgələrdə formalaĢması da istisna təĢkil etmir. 

Eyni ocaqda bir atadan törəyən oğulların böyüyərək ayrı-ayrı ocaq qurub, 

eyni soyadı ilə yanaĢı ayrı-ayrı ad daĢıdığı kimi, türk xalqları da ümumi 

«türk» soyadı ilə bərabər, saxa, çuvaĢ, qazax, azər, tatar və baĢqa adlarla 

tanınır.94
 Bütün bu xalqların ümumi etnik adı «Türk» olduğu kimi, danıĢ-

dıqları dillər də «türk dilinin qolları» olub, ümumi-ortaq dilin dialektləri 

əsasında inkiĢaf etmiĢ, çoxu da artıq ədəbi dil səviyəsinə ucalmıĢdır. 

Atayurddan danıĢarkən, ilkin və ikinci yurd anlamlarına aydınlıq 

gətirmək  lazım gəlir. Türklərin ilkin Atayurdu m.ö. IV minilin ortalarına 

qədər davam edən prototürk çağına düĢür. Prototürk dilinin dağıldığı hə-

min çağ türk etnosunun ilk tarixi miqrasiyaları dövrüdür. Prototürk döv-

ründə türk etnosunun formalaĢdığı ərazi prototürklərin İlkin Atayurdu, son-

ralar buradan köçən prototürk boylarının ayrı-ayrı bölgələrdə türk xalqı 

kimi formalaĢdığı ərazilər isə türklərin İkinci Atayurdu sayılır. Ulu baba 

ocağı kimi, ilkin Atayurd bir bölgədə (regionda), ikinci Atayurd isə ayrı-

ayrı bölgələrdə yaranır və bunların sayı birdən artıq ola bilir. Etnologiya 

elminin ortaya qoyduğu bu qanunauyğunluq bugünkü hindavropa, tunqus-

monqol, finuqor, sami və baĢqa xalqlarda gerçək üzünü göstərdiyi kimi, 

minillər boyu bütöv Avrasiya bölgələrinə yayılmıĢ türklərə də aiddir.  

Azərbaycan, Qıpçaq Bozqırı, Orta Asiya və Türküstanı içinə ala-

raq, Anadoludan Çinə və Karpatdan Altaya qədər uzanan böyük zolaqda 

saqa, hun, bulqar, oğuz və sair boyların miqrasiyası nəticəsində türklərin 

bir neçə Atayurdu yaranmıĢdır. Bunların yaranmasındakı xronoloji ardı-

cıllıq yazılı qaynaqlarla təsbit olunur, lakin yazıöncəsi çağdakı tarixi miq-

rasiyalar, onların səbəb və nəticələri, növü və yönü indiyə qədər elmi 

əsasda araĢdırılmamıĢdır. Halbuki sonrakı Atayurdlardan köklü Ģəkildə 

fərqlənən ilkin Atayurd problemi müxtəlif elm sahələrinin kompleks 

                                                 
94

 Tarixin sınağından çıxmıĢ onomastika qanununa görə, Ulu babanın (atanın) özəl adını 

ucdantutma bütün evlad və nəvə-nəticələrə qoymurlar, baba adını daĢımaq Ģərəfi yalnız 

bəzilərinə qismət olur. Etnonim kimi özəl «Türk» adını da türksoylu uruq, boy və xalq-

lardan bəzisi daĢımıĢdır. Yazılı qaynaqlara görə, ilk Turuq (türk) adını daĢıyan boylar 

m.ö. III-II minillərdə Urmu hövzəsində yaĢamıĢlar, sonralar bu adı Göytürk xaqanlığı 

geniĢ yaymıĢdır, indisə Türk adını böyük Atatürkün qurduğu Türk Cümhuriyəti daĢıyır. 
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yanaĢma metodu ilə çözülə bilər. Bunun üçün antropoloji, arxeoloji, tarixi, 

coğrafi bəlgələrlə yanaĢı, dilçilik, folklor, etnoqrafiya, mifologiya elmlə-

rinin ortaya çıxardığı bəlgələr diqqətə alınmalıdır. Yalnız belə kompleks 

yanaĢma metodu ilə ilk Atayurdun coğrafi hüdudlarını təyin etmək olar. 

Hər hansı bir etnosun birinci Atayurdu həmin etnosun protodil çağına 

aiddir, çünki ilk etnik atribut dildir. Prototürk dili ilk dəfə harada ortaya 

çıxıbsa, ora türklərin ilkin Atayurdu sayılmalıdır. Əgər həmin bölgə digər 

elm sahələrinin verdiyi bəlgələrlə təsdiq olunursa, onda mübahisə üçün 

bəhanə də qalmır.  

Türklərin ilkin Atayurdu problemi üzrə ayrıca elmi 

sistemlə araĢdırma aparan olmasa da, ayrı-ayrılıqda 

arxeoloji, kultur, etnoqrafik və dilçilik baxımından 

bu problemi çözmək istəyənlər olmuĢdur. Lakin bu 

görüĢlər kompleks və sistem halında deyil, ayrı-ayrı 

sahələr üzrə uzman olan alimlərin məsələyə yalnız 

bir sahənin baxıĢ bucağından yanaĢması, türk etnosunun qədim tarixinə 

xronoloji ardıcıllıqla yox, diaxroniyadan kənarda, tarixin müəyyən sinxron 

kəsiyində baxılması ilə ortaya çıxmıĢdır. Ona görə də Ön Asiyadan baĢ-

qa, hansı tarixə aid olmasından asılı olmayaraq, harada türk izi varsa, ilk 

türk yurdu sayılmıĢ, nəticədə Uzaq Doğudan tutmuĢ Ural dağlarına qədər 

müxtəlif bölgələr ikinci deyil, ilkin Atayurd kimi verilmiĢdir:
 
 

- Doğu Asiya (Menges) 

- Uzaq Doğu, Mancuriya, Khinqan dağları (Ramstedt)   

- Mancuriya ilə Monqolustanın güneyi (Parker) 

- Amur çayı dolayları (Yavuz) 

- Baykal gölünün doğusu (Tomaschek) 

- Baykal gölünün güney-batısı (Koppers) 

- Baykaldan Qobu çölünə qədər (Gahz) 

- Altay dağları (Klaprothe, Hammer, Schott, Castren, Vamberi) 

- Altayın doğusu (Radlov, Ligeti) 

- Altay-Qırğız bozqırları (Menghin) 

- Qazaxıstan (Eickstedt) 

- Tanrı dağları - Asiyanın quzey-batı əraziləri (Strzygowsky) 

- Tyan-ġan bölgəsi (Almasy) 

- Tyan-ġanın quzey-batı yaxaları ilə Aral gölü arası (De Guignes, Üçok)   

- Altay və Ural dağları arası ilə Aral gölü bölgəsi (Nemeth) 

- Ural-Altay arası (Rasonyi) 

- ĠrtıĢ-Ural arası (Zichy) 

- Orta Asiya (Poppe)  

 

Prototürk 

Atayurdu 
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Göründüyü kimi, türklərin ilkin yurdu Mancuriyadan Ural dağına 

qədər müxtəlif bölgələrdə göstərilir. Əlbəttə, bu qədər tanınmıĢ yabançı 

alimlərin təpkisi altında hər hansı bir türk aliminin, hətta azman alimin 

Atayurd prbleminə baĢqa cür yanaĢmasını gözləmək çətindir. Ona görə 

də ilkin türk yurdu kimi Orta Asiyanı görən ġ. Günaltayı və bu yurdun 

Tyan-ġanla Aral gölü arası olduğunu güman edən Z.V.Toğanı və yaxud 

Altay-Sayan dağlarının güney-batısı, yəni Minusinsk-Tuva-Abakan boz-

qırlarını sayan Ġ. Kafesoğlunu çox qınamaq da olmur, baxmayaraq ki, ta-

rixçi olmasa da, Atatürk türklərin Anadoluda çox qədimdən var olduğunu 

söyləyirdi. K. Gürün yazır ki, türklərin ilk yurdu məsələsinə gəlincə, ək-

sər tarixçilər bu bölgənin Orta Asiya olması fikrində həmrəydirlər, lakin 

bölgənin hüdudlarını dar və geniĢ, daha batı və daha doğuda olduğunu 

sayanlar vardır. Müəllif özü isə ilk Atayurdun hüdudlarını belə təsəvvür 

edir: «Khinqan Dağlarının batısından baĢlayaraq, Baykal hövzəsi, Sayan-

Altay dağları boyunca BalxaĢ hövzəsinə gəlib, Tanrı dağları boyunca yeni-

dən doğuya yönələrək Qobu çölündən Khinqan dağlarına qovuĢan bir cizgi 

içində qalan bölgə ilə Seyhun-Ceyhun çayları arasındakı Maverayünnəhr 

dediyimiz bölgə».95  Ancaq ilkin yurdun müxtəlif bölgələrdə göstərilmə-

sinin özü də göstərir ki, problemə yanaĢma metodu elmi deyil, çünki ilkin 

yurd bir bölgədə olur. Necə ki, monqollar üçün belə bölgə Mərkəzi Asiya, 

dravidlər üçün Ġranın güneyi, finuqorlar üçün Ural, hindavropalılar üçün 

Qaradənizin quzeyi, samilər üçün Ərəbistan yarımadası olmuĢdur.  

Ġlkin Atayurdu probleminin çözülməsi tarixi miqrasiyaların vaxtı və 

yönünü müəyyən etməkdən çox asılıdır. Belə miqrasiyalardan danıĢarkən, 

m.ö. IV-I minillər arasında Ön Asiyaya gələn etnosları sadalamıĢdıq. AĢa-

ğıdakı sxemdən də göründüyü kimi, Ġkiçayarasında yaĢayan subar-kəngər 

boylarının ərazisinə IV minildə gələn sumerlərdən sonra, III-I minillər boyu 

                                                 
95

 Gürün, 20, 40; Bu dolaĢıq sitatı gətirməmək də olardı, lakin türklərin ilkin Atayurdu 

probleminə türk tarixçiləri üçün tipik olan bu yanaĢma tərzini son on ildə Türkiyədə ke-

çirilən qurultay və simpoziumlarda çox görmüĢəm. Həmin beynəlxalq elmi toplantılarda 

belə yanaĢma metodunun yanlıĢ olduğunu dəfələrlə söyləmiĢəm. Osmanlı imperiyası kimi 

qüdrətli bir dövlətin varisləri olan bu arkadaĢlar hələ də romantik «Altaydan gəlmə» ov-

qatından ayrıla bilmir. Yalnız qondarma «erməni soyqırımı» Avropa parlamentləri gündə-

minə gələndən sonra bir az ayıldılar. Türklərin Anadoluya Malazgird (1071) savaĢından 

sonra yox, 4 minil öncə girdiyini vurğulayan prof. Ekrem MemiĢ yazır ki, gerçək tarixi 

buraxıb da, elmdə köhnəlmiĢ sonradan gəlmə fikrindən yapıĢsaq, rumlar və ermənilər 

baĢda olmaqla, bir çox türk düĢməni «madam ki, siz Anadoluya Türküstan//Orta Asiya-

dan gəldiniz, o halda gəldiyiniz yerə dəfolub gedin» deyə bilərlər (MemiĢ, 2002, 73). 
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bura güney və güney-batıdan bir-birinin ardınca sami boyları (akad, asur, 

aramey, ərəb) gəlmiĢlər. Hatlar yaĢayan Orta Anadoluya quzey-batı yön-

dən het (II minilin baĢı), friq və haylar (VIII-VII əsrlər), Güney-Doğu 

Anadoluya quzeydən qafqazdilli hurri (III minilin sonu), urartu (II minilin 

sonu) boyları gəlib yerləĢmiĢdir. Elam ərazisinə isə Qaradəniz quzeyin-

dən qalxaraq, II minilin ortalarında Orta Asiyanı keçib Areya bölgəsində 

oturan və VIII-VII əsrdən Bars (Fars) bölgəsinə keçib yerləĢəndən sonra 

pers adlanan arilər gəl-

miĢdir. Təbii ki, hər tə-

rəfdən, özəlliklə güney-

batı bölgələrdə samidilli 

boylar tərəfindən sıxıĢ-

dırılan prototürk boyları 

zaman-zaman Atayurdu 

tərk edib müxtəlif yön-

lərə miqrasiya etmiĢlər. 

Belə köçlərin bir səbəbi 

baĢqadilli etnosların re-

giona gəliĢilə bağlı idi-

sə, digər səbəbi iki bö-

yük köçlə nəticələnən 

m.ö. IV və II minillərin 

ortalarında iqlim dəyiĢ-

məsilə baĢlanan quraq-

lıq idi. Həmin çağlarda 

təkcə türklər deyil, dra-

viddilli boyların da ço-

xu Ön Asiyadan köçüb 

Hindistana keçmiĢdi.  

Ön Asiyaya gələn 

və Ön Asiyadan gedən etnosları hər iki xəritədə müqayisə etdikdə, saqa 

boylarının Azərbaycana qayıdıĢına qədər (m.ö.VIII-VII) Ön Asiyaya dı-

Ģarıdan, özəlliklə doğudan hər hansı bir türk boyunun gəlməsini göstərən 

arxeoloji bəlgə yoxdur. Ön Asiyadan gedən boyların da dravid və türklər-

dən baĢqa etnosa aid olduğunu sərgiləyən bəlgə yoxdur. Buradan batı və 

quzey-batı yöndə gedən az boyları Skandinaviya qaynaqlarında, etrusk 

boyları arxeoloji və antik çağ yazılı qaynaqlarında əks olunmuĢdur. Onlar 

yerli xalqların içində əriyib dilini itirsə də, yerli xalqların dilində həmin 
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türk boylarından alınma sözlər qalmıĢdır.96
 Quzey və doğuya böyük axın-

larla gedən türklər isə nəinki dilini itirməmiĢ, özləri ilə yeni yurdlara daĢı-

dığı dil-kultur gələnəklərini üstün mövqeyə çıxara bilmiĢlər. Bu olayları 

sərgiləyən bəlgələrin bir qismini I Bitikdə (Tarixi qaynaqlar) və yuxarı-

dakı hər üç bölmədə vermiĢdik. Burada prinsipcə bir-birini tamamlayan 

bəzi bəlgələri yalnız ümumi Ģəkildə qısaca sadalamaq kifayətdir: 

1. Antropoloji bəlgələr. Avropoid irqin Aralıqdənizi (Ağdəniz) ti-

pinə aid dolixokefal türk etnosunun doğu ölkələrə miqrasiya edən boyları 

braxikefal və monqoloid tiplərlə qarıĢmıĢ, Atayurda qayıdan boylar xəfif 

dərəcədə bu antropoloji cizgilərlə geri dönmüĢlər. Anadolu və Balkanlar-

dan Uzaq Doğuya qədər yayılan türklərin içində doğuya getdikcə monqo-

loid, batıya getdikcə avropoid cizgilər artır. Atayurddan uzaq düĢməyən 

türkmən və azər türklərində isə ulutürk çağından qalma klassik antropo-

loji görkəm daha qabarıq saxlanmıĢdır.97 Son illərdə DNH üzrə aparılan 

araĢdırmalar da azər türklərinin burada yerli etnos olduğunu göstərdi.  

2. Arxeoloji kultur bəlgələri. Prototürk çağında Ön Asiyada bir-

birinin ardıca yaranan Carmo, Xalaf, Xasun, Kür-Araz və sair arxeoloji 

kulturun dıĢarıdan gəlməsi faktı yoxdur, lakin bu kulturlara aid bəlgələrin 

Ön Asiyadan dıĢarı daĢınması faktları çoxdur. Belə ki, Türküstan və Qıp-

çaq bozqırı boyunca yayılan kurqan kulturu, təkər, araba və boyalı kera-

mika növlərində olduğu kimi, silah-yaraq, atçılıq nəsnələri, «añ üslubu» 

motivlərinin yaranma yeri Ön Asiyadır. Güney Sibirdə sonralar ortaya 

çıxan Afanasyevo-Andronovo kulturlarının da batıdan doğuya aparıl-

dığı artıq elmdə bəlli məsələdir. Ayaqformalı riton (ayaq), üçayaq qab, 

təkər-araba, daĢbaba və heyvan fiqurları, qayaüstü rəsmlər, damğa, pikto-

qram və runik əlifba üzərində aparılan tipoloji araĢdırmalar sübut etmiĢdir 

ki, onları Ön Asiyadan gedən boylar aparmıĢlar. Sadalanan arxeoloji bəl-

gələr I Bitikdə geniĢ Ģərh olunmuĢdur. 

3. Etnoqrafik bəlgələr. Dəmyə və suvarma əkinçiliyin, qoyunçu-

luq və atçılıq təsərüfat növlərinin, dəmirçilik və xalçaçılıq sənətinin Ön 

Asiyada yaranıb, buradan ətraf bölgələrə yayılması bəllidir. Doğu türkərin 

                                                 
96

 Azər xalqı,  10-14; 149-153. 
97

 I Bitik (I bölmə); Antropoloji bəlgələrlə yanaĢı, qanın tərkibi və bəzi xəstəlik növləri 

də türk etnosunun Atayurdunu doğuda deyil, Ön Asiyada olduğunu göstərir. Prof. R. 

Rüstəmov azər türkləri içində yayılmıĢ və yalnız genlə nəsildən-nəsilə ötürülən talasse-

miya və talassemiyayabənzər xəstəliyin Aralıqdənizi bölgələrində 4-5 minil əvvəldən 

mövcud olduğunu yazır («Azərbaycan» qəzeti, №19, 9 may, 1991).  
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kurqan, atlı və bükülü basırıq kulturu, mifoloji və folklor motivləri, inanc 

və kultlar, kosmonim və teonimlər, hətta «tanrı» (tenqer) sözünün özü də 

Ön Asiya mənĢəlidir. Belə bəlgələrdən IV Bitikdə geniĢ bilgi verilmiĢdir.98 

4. Dövlətçilik tarixi. Adətən ən 

qədim türk tarixindən danıĢanlar bunu 

Metenin qurduğu hun dövləti ilə baĢ-

layırlar. Əlbəttə, Mete ilə doğuda baĢ-

layıb, Atilla ilə V əsrdə Avropada bi-

tən Hun dövlətləri türk tarixində yeddi 

əsr davam edən Ģanlı tarixdir. Altayçı 

tarixçilərin bu tarixdən qürur duyması 

doğaldır, urmuçular da bundan yüksək 

ovqatla danıĢmalıdır. Lakin türklərin 

dövlətçilik tarixini hunlarla baĢlamaq 

ən azından nadanlıqdır, belə ki, ilkin 

Hun dövlətindən 2 minil önçə yaran-

mıĢ Qut eli, az sonra bu elin (dövlətin) 

o dönəmdə böyük dövlətlər olan Akad, Sumer, Elam kimi ölkələri də içinə 

alan ilk türk imperiyasına çevrilməsi tarixini görməzdən gələnlər bu xəritə-

sxemdəki qırmızı qırıq xətli dairəyə baxsınlar. Hunlara qədər Ön Asiyada 

Turuk, Kuman, Subar, Mana, Saqa, Mada və baĢqa dövlətlər də vardı. Bu 

dövlətlər haqqında III Bitikdə geniĢ bilgi verilir. 

5. Tarixi demoqrafiya. Yuxarıda tarixi köçlərdən danıĢarkən Ön 

Asiyadan m.ö. IV-II minillərdə iki böyük miqrasiya olduğunu söyləmiĢ, 

bu köçlərin səbəbini və yönünü göstərmiĢdik. Prototürk çağının sonunda 

prototürk boylarının Ön Asiyadan getməsi burada türk etnosunun etnik 

sıxlığını azaltmıĢ, bura gələn baĢqadilli etnoslar regionun etnik demoqra-

fiyasını xeyli dəyiĢdirmiĢdir. Türklərin tarixboyu ayrı-ayrı coğrafi məkan 

daxilində müxtəlif  xalqlarla olan kontaktı (sumer, hat, elam, akad, hurri 

urartu, dravid, german, hindiran, finuqor, tunqusmancur, monqol) və bu 

əlaqənin gerçəkləĢdiyi tarix və çoğrafi məkan aydın göstərir ki, qədim 

                                                 
98

 Etnoqrafik bəlgələrdən çoxunun konservativ olması bəllidir. Özəlliklə, ölü bastırma 

adəti minillərlə dəyiĢmədən davam edə bilir. Belə ki, m.ö.IV-III minildə Ġkiçayarasında 

yaĢayan subar boylarından bəhs edən rus tarixçiləri yazır: «Subarlar təbiət hadisələrini 

ilahiləĢdirir və o biri dünyanın varlığına inanırdı. Qab-qacaq, daĢ və sümük alətlərlə bir-

likdə bükülü bastırma adəti tapılan məzarlarla aydınlaĢır» (Авдиев, 1948, 358). Texniki 

inkiĢafla bağlı yalnız sümük və daĢ sözlərini metal adlarına dəyiĢməklə, həmin deyimi 

eynilə sonrakı subar və digər türk boylarının ölü bastırma adəti haqqında da demək olar.   
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türk miqrasiyası Ön Asiyadan Ural və Altay bölgələrinə olmuĢdur. Yazılı 

qaynaqlar m.ö. III-I minillər boyu Ön Asiyada Subar, Aratta, Qut, Padar, 

Turuq (Türk), Saqa, Qamər, Kuman, Zəngi, Bars, QaĢqay, Ərmən, Urmu, 

Qarqar, Aran, Alban, Azər, Kaspi, Polad və sair onlarla bölgə adını və 

eyni adlı imperiya, dövlət, bəylik və dərəbəylik olduğunu qeyd etmiĢdir. 

6. Onomastik bəlgələr. Qədim türk onomastikasının Ön Asiyada 

yazılı qaynaqlarda yer alması və sonralar Güney Avropadan Güney Sibir 

və Türküstan bölgələrinə qədər böyük ərazilərdə üzə çıxması xronoloji 

ardıcıllıq baxımından miqrasiyanın vaxtı və yönü haqqında bilgi verir. 

Ön Asiyada iĢlənən türkcə çay, dağ və yer-yurd adları, Ģəxs və boy adları 

buradan gedən boyların etnik yaddaĢında yaĢamıĢ və yeni Atayurdlarda 

yenidən iĢlək olmuĢdur. Bu bəlgələrin böyük bir qismi yuxarıda sadalan-

mıĢdır, digər qismi (etnonimlər) isə VIII Bitikdə verilmiĢdir. 

7. Dilçilik bəlgələri. Bugünə qədər prototürk dili və dialektləri, türk 

dilinin tarixi qramatikası tədqiq olunmamıĢdır.99
 Ona görə də türk dilinin 

nə vaxt və hansı coğrafi məkanda yaranması haqqında indiyəcən deyilən 

fikirlər subyektiv baxıĢın məhsuludur. Türk dillərində substrat və adstrat 

elementlər, areal izoqlosları və Ön Asiyanın ölü dillərində (hat, sumer, 

akad-asur, elam, kassi, hurri-urartu) özünü göstərən türkizmlər, özəlliklə 

alınma etnoqrafik və onomastik terminlər türk boylarının ilkin Atayurdu 

haqqında aydın təsəvvür yaradır və bütün parametrləri ilə bu Atayurd Ön 

Asiyada görünür. 

Rəng bildirən sözlərdə cəhət anlamının təhlili göstərir ki, proto-

türklərin quzeydəki dənizi qara, güneydəki iki dənizi qırmızı, batıdakı 

dənizi ağ, doğudakı dəniz və gölləri isə göy adlandırması rənglərin türk 

dillərində sistem təĢkil edən cəhət anlamı ilə bağlıdır. Adı çəkilən dəniz 

və göllərin coğrafi koordinatlarının Ön Asiyada kəsiĢdiyi nöqtə isə bu 

adları onlara verənlərin Atayurdu olan Ġkiçayarasının quzeyinə düĢür. 

Yön-istiqamət bildirən ön, arxa (geri), sağ və sol sözlərindəki cəhət an-

lamı da doğuya gedən türklərin dilində miqrasiyanın yönünü bildirir və 

bu miqrasiyanın Ön Asiyadan baĢladığını göstərir. 

                                                 
99

 Bəzi dilçilərin türk dilinin təsnifi qədim dövr yazıları, mənim prototürk dialektlərinə 

aid məqaləm (1986) problem haqqında yalnız ötəri məlumat verir. Ona görə də, türk di-

linin tarixi probleminin ana xətlərinə toxunmayan bu yazılır ciddi əhəmiyət daĢımır. Bu 

baxımdan, VII Bitikdə nəzərdən keçirdiyimiz qlottogenez, areal izoqlosları, prototürk 

dialektləri, fonetik və qramatik quruluĢun təkamülü, protoazər və azər dialektlərinin ya-

ranması kimi məsələlər bütövlükdə bu problemin çözülməsinə yardım edir. 
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Yazılı qaynaqlar Atayurd hüdudlarından batıda qalan bölgələrdə 

türk izlərini versə də, Ġç Anadoluda arxeoloji bəlgələrin bir neçə etnosa 

aid olması göstərir ki, bunlardan yalnız biri türklərə aid ola bilər və bu da 

daha çox hatlara uyğun gəlir. Alacahöyük basırıqları hatlara aid edilir.100
 

Bu baxımdan, hat dilində xeyli türk sözünün iĢlənməsi və Alacahöyük ba-

sırıqlarında görünən nəsnələrin sonrakı türk basırıqlarındakı tipoloji ya-

xınlığı bu ehtimalı gücləndirir. Orta Anadoluda yazılı qaynaqlar hatlardan 

sonra qaşqay, urmu  boylarını qeyd edir ki, bunların da türklüyü quĢqu do-

ğurmur.101
 TanınmıĢ türkoloq A. N. Samoyloviç 40 il sovet dilçilik məktə-

binin lideri olmuĢ akademik N.Y. Marrın yazdığı bu sözləri yüksək dəyər-

ləndirmiĢdir: «Aralıqdənizi sahillərində türklərin tarixi varlığı yunan və 

latın dillərinin yaranmasından, yunan-rum dünyasının ortaya çıxmasından 

əvvəldir».102 Vaxtilə, türk tarixinə sağlam baxıĢı ilə ətrafındakı alimlərdən 

fərqlənən Atatürk də Anadoluda türk izinin miladdan öncəki minillərə 

gedib çıxdığını söyləmiĢdir. 

Göründüyü kimi, müxtəlif elm sahələrinin ortaya çıxardığı tarixi 

bəlgələr türk etnosunun ilkin Atayurdunun Ön Asiyada yerləĢməsi fikrini 

obyektiv məcraya salır. Bu fikri təkzib etmək istəyən subyektiv baxıĢlı 

yazarlar yuxarıda sa-

dalanan bəlgələri bir-

bir təkzib etmək üçün 

əks dəlil gətirmək zo-

rundadırlar, fəqət əla-

həzrət Tarix onlara bu 

bəlgələri vermir. Urmu 

teorisi isə tarixi bəlgə 

sarıdan sıxıntı çəkmir.  

Beləliklə, bəzi Dünya 

xalqlarının ortaya çıx-

dığı bəlli bölgələrin or-

tasında, ilk mədəniyət 

beĢiyi Ön Asiyada türk 

etnosunun doğulduğu 

Atayurd belə görünür: 

                                                 
100

  ИДВ, 1988, 40-41. 
101

  Azər xalqı, 47-53. 
102

  Самойлович, 1935, 119. 
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Ön Asiyada türk etnosunun qədim etnik-kultur arealı 

zaman-zaman daralsa da, vaxtilə buradan getmiĢ saqa-

qamər boylarının qayıdıĢı türk etnik sıxlığını xeyli 

artırıb, protoazər boylarını dirçəltdi. Saqa və qamər 

boylarının Azərbaycana qayıdıĢı Azər xalqının və 

azər türkcəsinin yaranma prosesini baĢa çatdırdı. Azər 

xalqı formalaĢana qədər Atayurdda keçirdiyi protoazər dövrü m.ö. II mini-

lin ortalarından baĢlayıb m.ö.VII əsrə qədər davam etmiĢdir. Türk boyları-

nın Atayurddan ikinci böyük köçü (m.ö. II minil) burada qalan türk etno-

sunun demoqrafiyasında böyük itki və etnik seyrəlmə ilə nəticələnsə də, 

artıq m.ö. XV əsrdən sonra lokal bölgələrdə qalan türk boyları içində dörd 

dialekt üzrə protoazər dilinin və xalqının formalaĢma prosesi də baĢlan-

mıĢdı. Bu baxımdan, ikinci Atayurdda formalaĢan digər türk xalqlarından 

fərqli olaraq, Ata ocağında qalan azər-xəzər boylarının Atayurdu kənarda 

deyil, prototürk yurdunun içində idi. Bu yurdun güney və güney-batı coğ-

rafi hüdudları xeyli içəri çəkilmiĢ, oralar baĢqadilli etnoslarla dolmuĢdu. 

Zaman-zaman Azərbaycana saqa-qamər, hun, bulqar, subar, qıpçaq, oğuz 

boylarının qayıtması azər etnik coğrafiyanın bərpa oluması ilə nəticələndi.  

Ərəbdilli qaynaqlarda «Azərbay-

can xəzərlərin ölkəsidir» və «Azərbay-

can qədimdən türklərin yaşadığı ölkə-

dir» kimi deyimlər gerçək durumu bil-

dirirdi.103
 Bugünkü azər türklərinin ya-

Ģadığı etnik coğrafiya vaxtilə protoazər 

boylarının yayıldığı tarixi coğrafiyanın 

hüdudları ilə üst-üstə düĢür: 

Saqa kulturunun Ön Asiyada ya-

randığını vurğulayan tanınmıĢ rus ta-

rixçisi M. Ġ. Artamanovun fikrini «mə-

sələyə düzgün yanaĢma» kimi dəyərləndirən B.V.Texov arxeoloji bəlgə-

lərə söykənərək yazır ki, saqa boyları Qafqazın və Qaradənizin quzeyinə 

getməmiĢdən öncə uzun müddət Ön Asiyada yaĢamıĢlar. Saqa kulturunu 

                                                 
103

  Бцнйадов, 1989, 174;  Azər xalqı, 10-33;  Ġbn Xordadbeh ərəblərə qədər Aran, 

Curzan və əs-Sisacan bölgələrinin xəzərlərə tabe olduğunu yazırdı (Ибн Хордадбех, 

1986, 108). 
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buradan quzeyə və Orta Asiya ilə Sibirə miqrasiya edən boylar aparmıĢ-

dır.104  

Ġlkin Atayurddan Quzey 

Qafqaz və Türküstan yönündə 

miqrasiya edən türk boylarının 

köçü m.ö. XV əsrdən sonra inten-

sivləĢmiĢdir. Qaradənizin quzey 

və doğu yaxalarına yayılan 

saqaların Asiyadan (Araz qırağın-

dan) köçdüyünü və bu köçün 

Ġran-Yunan savaĢından minil öncə 

(m.ö. XVI) gerçəkləĢdiyni He-

rodot da qeyd etmiĢdir.105 Rus ta-

rixçisi B.V.Texova görə də, Ön 

Asiyadan saqaların (skitlərin) qu-

zey və doğu yöndə köçü belədir:  

 Saqaların Azərbaycana qayıdıĢı tarixçilərin diqqətindən ya-

yınmamıĢdır. BaĢqa rus tarixçiləri kimi, Y. Krupnov da saqa-qamər 

boylarının Ön Asiyaya gəliĢini (qayıdıĢını!) belə verir:  

Azaq dənizi yaxasından qal-

xan qamər və saqa boyları m.ö.VII 

əsrdə artıq Ön Asiyada böyük qüv-

vəyə çevrilib, «regional jandarma» 

rolunda çxıĢ edirdi. Həmin əsrdə 

bütöv regionun geosiyasi durumu-

nu dəyiĢən olaylarda aktiv iĢtirak 

edən bu boylar Azərbaycanda azər 

xalqına qarıĢıb, Saqa Eli (dövləti) 

qurmuĢdular. DıĢ oğuz və Ġç oğuz 

boylarının qovuĢması prosesi ge-

dən bu çağlarda yerlilərin oturaq 

kulturu ilə bura qayıdan coydaĢla-

rın köçəri kulturu qaynayıb qarıĢır, 

                                                 
104

  Техов, 1980, 17-18. 
105

 Геродот, IV. 7,11. 
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fomalaĢan azər xalqının dili də zənginləĢirdi. Lakin 

belə toparlanma uzun sürmədi,  iç savaĢlar nədəniylə 

Azərbaycana gələn saqaların elit təbəqəsi öz 

tayfaları ilə quzeyə qayıtdılar və orada yenidən 

böyük bir Saqa (Skit) dövləti qurdular.  

Ġlkin Atayurddan dıĢarı köçən türk boylarının saldığı 

yeni yurdlardan bəzisi müəyyən dövrdən sonra yeni Atayurda 

çevrilmiĢdir. Ġlkin yurddan fərqli olan yeni yurd miqrasiyanın səbəb-

nəticəsindən, köçün böyük-kiçik, içəri-dıĢarı, məcburi-könüllü, uzaq-

yaxın növlərindən, bölgənin tarixi-coğrafi, sosial-iqtisadi və  etno-

linqvistik durumundan, bölgə əhalisi ilə əlaqənin loyallıq dərəcəsindən 

asılı olaraq formalaĢa bilir. Etnosun və protodilin yaranıb formalaĢdığı 

Ġlkin Atayurd dövlətsiz olduğu halda, ikinci vətəni Atayurd yapan 

dövlət qurumudur. Ġstər ilkin yurd yerində, istərsə də, bu yurddan dıĢa-

rıda siyasi hakimiyət qurumlarının verdiyi impulsla yaranan Atayurdların 

ortaya çıxması prototürk dövründən sonrakı minillərə aiddir.106 Prototürk 

dili Ġlkin yurdda monosillabik mərhələni keçirib baĢa vurduğu halda, 

sonrakı yurdlara erkən köçən bəzi türk boyları bu mərhələni yeni vətəndə 

fərqli mühitdə tamamlamıĢlar.  

Ġlkin yurd prtotürk dialektlərində danıĢan boyların birgə ailə ocağı 

idisə, sonrakı yurdlar qonĢu dillərin əlaqəsi ilə yaranan dil ittifaqının tə-

mas məkanı idi. Ġkinci yurdda baĢqa dil ailəsinə mənsub etnosla iç-içə ya-

Ģayan türk boyları istər-istəməz bilinqvizm durumuna düĢür və bu mühit 

yeni dil ittifaqını formalaĢdırır, necə ki, türk-finuqor, türk-monqol-tunqus-

mancur və etrusk (araz)-latın dil ittifaqları olmuĢdur.107
 Areal dilçiliyinin 

                                                 
106

 Prototürk dövrü baĢa çatandan minil sonra ilkin yurdda qalan türk boyları islamaqə-

dər Qut, Turuk, Manna, Subar, Mada, Saqa, Alban, Atropaten kimi bir neçə dövlət və 

bəyliklər qurmuĢlar ki, bu da protoazər və azər boylarına aid Atayurdun etnik-coğrafi 

konturlarını reallaĢdırmıĢdır. Ġlkin yurddan dıĢarıda ikinci Atayurdların  yaranmasında 

Saqa, Hun, Göytürk, Uyğur, Bulqar, Avar, Xəzər, Səlcuq, Osmanlı imperiyalarının və  

baĢqa türk dövlətlərinin böyük rolu olmuĢdur.   
107

 Vaxtilə prototürk dilindən törömiĢ türk dillərini baĢqa dil ailəsi ilə qohumluğu olma-

yan ayrıca «Türk dili ailəsi» sayılmasını təklif edərək, dillərin genetik qohumluğu ilə son-

rakı əlaqə nəticəsində yaranan dil ittifaqı anlamını qarıĢıq salan Nostratik, Boreal, Ural-

Altay və Altay nəzəriyələrini tənqid etmiĢ, bu teoriyalarda «qohumluq» əvəzinə ittifaq-

birlik sözünü iĢlətməyi irəli sürmüĢdüm (Ъялилов, 1988, 29, 34; 1989; Azər xalqı,166-

168). Baxmayaraq ki, Altay teoriyasını əvvəllər də tanınmıĢ dilçilərdən bəzisi qəbul 

etməyib, onu müdafiə edən türkoloqların sayı da artmayıb, hələ də monqol dili ilə türk 

dilini qohum sayanlar vardır. Prototürk dilini ən azı 10 minil cavanlaĢdıran və onun 
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verdiyi substrat, adstrat və areal izoqlosları, bir dildən o biri dilə keçən 

sözlər, yerdəyiĢən toponimlər məsələnin çözülməsində nəzərə alınır. Ġlkin 

və sonrakı yurdların antropoloji, arxeoloji və etnokultur bəlgələri arasında 

da müəyyən fərqlər vardır. Bu sadalanan məsələlər kontekstindən problemə 

baxanda bütün türk xalqlarının ilkin Atayurdunun Ön Asiyada, ayrı-ayrı 

türk xalqlarının ikinci Atayurdunun isə Avrasiyanın müxtəlif bölgələrində 

olduğu aydınlaĢır. 

Azərbaycan sınırlarından dıĢarıda yaranmıĢ Atayurdlar və ayrı-ayrı 

türk xalqlarının tarixi Azərbaycan türklərinin islamaqədərki tarixi üçün 

nəzərdə tutulmuĢ «Doqquz bitik» mövzusundan kənarda qalsa da, bu yurd-

ların bir-iki detalı üzərində durmağa ehtiyac vardır. Çünki bir çox yazar 

yanlıĢ olaraq, bir-birindən aralı bölgələrdə yaranan türk xalqlarının ikinci 

Atayurdlarına ilkin Atayurdu «statusu» vermiĢlər. Sonrakı Atayurdların 

tarixi-coğrafi hüdudları, tarixi xronologiyası ayrıca tədqiqat mövzusu olsa 

da, hər iki yurd anlamının müqayisəsi üçün onların özəlliklərinə ümumi 

Ģəkildə baxmaq gərəkir.  

Bugün 200 milyondan artıq olan türk xalqlarının ümumi sayı tarixi 

demoqrafiyaya uyğun olaraq, qədimə getdikcə azalır. Lakin Hun çağından 

Altun Ordu çağına qədər türk boylarının yayıldığı ərazilərin tutumu çağ-

daĢ tutumdan xeyli artıq idi. Bir ucu Uzaq Doğuda Saxa ölkəsini əhatə 

edən, digər ucu isə Avropanın göbəyinə çatan belə yayılmaların zaman-

zaman artıb-azaldığını görmək olur. Qara dənizin batı yaxaları ilə Baykalın 

batı hövzəsi arasındakı geniĢ məkanda tarixi miqrasiyalarla boĢalıb-dolan 

bölgələr gəlib bugünkü durumda dayanmıĢdır:  

                                                                                                                        
yaĢını «türk dilinin monqol dilindən ayrıldığı Hun çağı» ilə baĢlandığını güman edənlərin 

bir qismi bunu bilərəkdən edir, bir qismi isə məsələnin mahiyətini anlamadan bunu 

təkrarlayır.  
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Son 4-5 minildə türk boylarının Avrasiyada çox geniĢ ərazilərə 

yayılmasına baxmayaraq, ikinci Atayurd o qədər də çox deyil, minillər 

boyu yalnız bir neçə etnik-kultur bölgədə yaranmıĢ dialekt yaxınlığı və 

etnoqrafiya eyniliyi ilə bütöv görünən türk xalqlarının sayı qədərdir. 

Tarixi köçlər nəticəsində ikinci Atayurddan çıxıb, baĢqa bir etnokultur 

bölgədə üçüncü Atayurd yaradan boylar da vardır. Bu yurdları batıdan 

doğuya sıralasaq, səkkiz əsas yurdun Anadolu-Azərbaycan, Quzey Qafqaz 

ilə Azaq dənizi yaxası, Ġtil-Ural bölgəsi, Orta Asiya ilə Qazaxıstan, Doğu 

Türküstan, Altay-Tuva və Baykal bölgələrində yerləĢdiyini görmək 

olar.108  

Bu yurdlardan bir neçəsini gözdən keçirək: 

(1) Türk xalqlarının ikinci Atayurdu baxımından klassik örnək olan 

Anadolu həm də özəl etnik tarixi ilə seçilir. Belə ki, prototürklərin Ġlkin 

Atayurdunda batı bölgələri təĢkil edən Doğu və Güney-Doğu Anadoluda 

m.ö. III minildən sonra türklərin etnik seyrəlmə olayı yaĢansa da, burada 

qalan azsaylı qaĢqay, urmu, subar//sabir, kuman (iki ayrı bölgədə), matien-

ermən, kumuq və baĢqa türk boyları saqa-qamər boylarının qayıdıĢından 

sonra xeyli dirçəlsə də, Mada çağından islama qədər ayrı-ayrı dövlətlərin 

təsir dairəsində olduğu üçün ayrıca dövlət qura bilmədilər. Asur-Urartu 

dövlətlərinin arasında 250 il müstəqil qalan Subar bəyliyi də m.ö. 672-də 

Asur çarı Asarxaddon tərəfindən yağmalanıb dağıdılmıĢdı. 

                                                 
108

 Bu ikinci Atayurdlar yanlıĢ olaraq, türklərin ilk Atayurdu sayılmıĢ, hər bir yazar sub-

yektiv baxıĢla uyğun bildiyi bölgəni ilkin Atayurd kimi seçmiĢdir. Ona görə gə «Türk 

tarixi» kitablarında elmdən uzaq (bir neçə ilkin yurdu olan) bir durum ortaya çıxmıĢdır. 
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 Azaq yaxalarından m.ö.VIII əsrin sonunda Anadoluya qayıdan qa-

mər boyları burada bəylik qurmuĢdu. Azırbaycandakı Saqa elinin batıda 

uzantısı olan Qamər bəyliyi Anadolunun quzey-batısında idi, buradan batı 

və doğu bölgələrə vaxtaĢırı yağma akınları edən qamər atlı alayları Asur, 

Urartu və Friqiya dövlətlərinin yıxılmasında mühüm rol oynamıĢlar. An-

caq Lidiya kralı Aliatt onları yenəndən sonra Qamər bəyliyi zəifləyib da-

ğıldı. Lemni adasında təxminən m.ö. 690-larda göytürk və etrusk əlifba-

larının ortaq variantı olan bir abc ilə Aker Taqar Ģadın bəngüdaĢına türcə 

yazılan yazının da qamərlərə aid olduğunu güman etmək olar. Hələlik bu 

yazı bəlli olan qədim türk yazılarının ən qədimidir. Ümumiyətlə, qədim 

türk bəlgələri ilə dolu olan Anadoludan tarixçiləri Ģoka salacaq bəlgələrin 

zaman-zaman otraya çıxacağına əminəm, necə ki, haqqında öncə yazdı-

ğım güney-doğu bölgədəki Kuman bəyliyi ərazisindən (Hakkari) bu ya-

xınlarda ən qədim türk daĢbabaları üzə çıxdı.   

  Əvvəllər Qamər bəyliyi olan bölgəyə soralar vaxtaĢırı sızan bun-

türk, vənənd, qıpçaq və sair boylarla baĢlanan konsolidasiya oğuz-səlcuq 

axınları ilə gücləndi. Türkmənistandan gələn köçlər burada mövcud olan 

dərəbəyliklərin toparlanıb dövlət qurmasına Ģərait yaratdı. Osmanlı impe-

riyası Anadolunu burada toparlanan yerli və sonradan gələn türk boyları-

nın ikinci Atayurdu kimi qurulmasına Ģərait yaratdı. Ulu Atatürksə bütün 

türk xalqlarının güvənc yeri olan bu Atayurdun Türkiyə, millətin türk adı 

daĢımasını rəsmiləĢdirdi. Beləliklə, Ulu Türk Babanın qədim ocağında 

Ġlkin Atayurdun bir parçası və yeni Atayurd olan Anadoluda doğulan 

sonbeĢik yavrular baĢqa bölgələrdə yaĢayan qardaĢların sırasında «türk» 

adı daĢımaq Ģərəfinə nail oldular. 

(2) Qut ilə Saqa çağı arasında Azərbaycan bölgələrinin protoazər 

(m.ö.XXIII-VII əsr), sonralar da azər//xəzər boylarının ikinci Atayurduna 

çevrilməsi haqqında yuxarıda danıĢmıĢdıq. Bu yurdun özəlliyi ondadır ki, 

bütövlükdə ilkin yurdun sıxılmıĢ sınırları daxilindədir və burada yaranan 

dialektlər prototürk dialektlərinə məxsus əlamətlərin bəzisini donuq for-

mada saxlamıĢdır.109
 Məsələn, prototürk çağından qalma d~y, r~z, l~Ģ, 

k~s, k~Ø dialekt fərqləri ayaq~adaq, ir~iz, dəl~deş, qarı~sarı «qarĢı», 

gen~en və sair bu kimi sözlərdə qalmıĢdır. Bu son dialekt fərqi hətta 

xəzər~azər etnonimində də əks olunmuĢdur.  

                                                 
109

 Ъялилов, 1986.  
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ÇağdaĢ türk dillərində olan daxili dialekt fərqləri dörd azər dialekti 

arasındakı qabarıq fərqlər dərəcəsində deyil. Bir sıra türk boylarının və 

türk dialektlərinin çarpazlaĢdığı regionda formalaĢan azər dili sanki əksər 

türk dillərinin mikroproyeksiyasını əks etdirir ki, bu da doğal durumdur, 

çünki həmin türk dillərində görünən dialekt özəlliyi buradan - Atayurddan 

aparılmıĢdır. Ona görə də, eyni xalqa məxsus dialektlər üzrə yaranmıĢ 

boyadları (xəzər-azər, alban-aran) altında  ayrı-ayrı xalqın olması guman 

edilmiĢ və yabançı qaynaqlarda kəskin fərqlənən dialektlər müxtəlif dil 

sayılmıĢdır.110
  

(3; 8) Türk boylarının ikinci Atayurdu kimi yaranan Azaq yaxası 

ilə Quzey Qafqaz arasındakı bölgənin demoqrafik xronologiyası digər 

analoji yurdlardan mürəkkəb etnokultur durumu ilə fərqlənir. Belə ki, bu 

bölgənin Böyük Qafqaz dağlarına uzanan hissəsi protoqafqaz xalqlarının 

ilkin Atayurdu sayılsa da, artıq m.ö. III minillikdə burada Güney Qafqaz və 

Ön Asiya ilə əlaqə görünür. Həmin çağın Maykop kulturuna adını vermiĢ 

Maykop kurqanında basırıq nəsnələri Anadolu (Alacahöyük), Ġkiçayarası 

və Güney Azərbaycan basırıqlrı ilə tipoloji baxımdan yaxındır.111
 Quzey 

Qafqazdan Kuban çayına qədər uzanan Maykop kulturuna aid bölgədən 

doğuda isə Quzey Osetiya, Çeçen-ĠnquĢ eli və Dağıstan Kür-Araz kulturu-

nun quzey-doğu sınırları içində idi. Qayakənd-Xoroçoy kulturu ilə Dağıs-

tan və Çeçen elinin dağlıq bölgəsi m.ö. II minilin ortalarından sonra da 

analoji Azərbaycan arxeoloji kulturuna bağlı idi. Bundan sonrakı dövrlə-

rin əlaqələri isə artıq yazılı qaynaqların verdiyi bəlgələrə əsaslanır. Ön 

Asiyadan Quzey-Qafqaza keçən qədim saqa-qamər boyları, Ural-Ġtil arası 

bozqırı keçib, Avropa və Qafqaz bölgələrinə girən hun, avar, bulqar, subar, 

kuman-qıpçaq boyları və zaman-zaman burada üzə çıxan təpərli barsil-

xəzər və peçeneqlər haqqında xeyli yazılı bəlgə vardır. Bir-birinin ardınca 

gələrək Azaq və Qara dəniz yaxaları ilə Xəzər arasındakı bozqırlarda 

oturan bu türk boylarının burada qırılmadan davamlı tarixi iki minildən 

artıq bir dövrü əhatə edir. Həmin zaman kəsiyində buradan gedən və ge-

dib qayıdan türk boyları da olmuĢdur.  

                                                 
110

 ÇağdaĢ azər dili oğuz dialektlərinə söykənir, lakin quzey-doğu bölgələrdə saitlərin 

daralması (yurğan, uğlan) kimi qıpçaq ünsrü də özünü göstərir. Yalnız türkmən, türk 

(Kıprıs) və azər dilində iĢlənib, I Ģəxsin cəmini bildirən -q/-k (alaq, gələk) Ģəkilçisi baĢqa 

türk dillərində yoxdur, feilin əmr forması I Ģəxsdə -ım (alım) Ģəklçisi ilə yalnız azər 

dilində iĢlənir. BaĢqa dillərdəki ur- feili azər dlində (vur-) «çuvaĢizm» kimi görünür. 
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Bir-birinin ardınca bu bölgədə qurulan Saqa, Hun, Bulqar, Xəzər 

imperiya və dövləti, peçeneq, kuman-qıpçaq bəylikləri buranı müxtəlif 

türk boylarının ikinci Atayurduna çevirmiĢdir. BaĢqa türk imperiyalarında 

olduğu kimi, bu imperiyaların da tərkibində finuqordilli, qafqazdilli və 

baĢqa etnosların olması təbii olay idi. Lakin məsələ burasındadır ki, hə-

min türk Atayurdu buradan türk boylarının Güney Qafqaza, Ġtil-Ural ya-

xalarına və Avropanın ortalarına çəkilməsi ilə boĢalıb, artıq XIII əsrdə 

dağılmıĢdı. Burada yalnız qaqauz, karaim, qaraçay-balkar və kumuq boy-

ları qalmıĢdı. Batıya keçən boyların çoxu isə sonralar slavyan, german və 

macarlar içində əriyib dilini itirdi. 

(4) Böyük Qıpçaq çölünün doğu 

qapısı İtil-Ural bölgəsi bu çayların 

orta axarlarında oturan çuvaĢ, bulqar, 

baĢqord xalqlarının Atayurdudur. Bu 

yurdun yaranmasına VII əsrdə təkan 

verən bulqar boylarının Kuban ilə 

Don çayı arasındkı Böyük Bulqariya 

bölgəsindən gəlib buradakı türk boy-

ları ilə birlikdə qurduğu Bulqar- Ġtil 

dövləti oldu.112 Son illər bulqar-tatar 

xalqının etnogenezi haqqında bir sıra 

dəyərli əsər ortaya qoyan professor 

M. Z. Zəkiyev Ġtil-Ural bölgəsində m.ö. IV-III minillərin qovuĢuğunda 

yaranmıĢ arxeoloji kulturun türk və finuqor boylarına aid olduğunu qeyd 

edir. TanınmıĢ türkoloqun bu fikri Urmu teoriyasının Ön Asiyadan olan 

ilk miqrasiya tarixinə uyğun gəlir. O, belə yazır:  

«Tərkibinə türkləĢmiĢ aborigen finuqor boylarının da qatıldığı yerli türk 

boylarının konsolidasiyası nəticəsində Ġtil və Ural yaxasında bulqar-tatar-

ların ulu əcdadları türk dili daĢıyıcıları kimi formalaĢmıĢdır. Burada hər 

iki xalqın etnik kökünün miladdan öncəki tarixin qədim çağlarına gedib 

çıxdığı son illərin elmi tapıntıları ilə sübut olunmuĢdur».113
  

                                                 
112

 Burada əsrlərlə iç-içə yaĢayan finuqor və türk boylarının etnokultur yaxınlığı dil itti-

faqını ortaya çıxarmıĢdır. B. A. Serebrennikov bunu «Volqa-Kama dil ittifaqı», A. Q. ġay-

xulov «Sirkumural dil ittifaqı» adlandırmıĢ, R. Q. Axmetyanov da «Tatar dili Volqa-Kama 

dil ittifaqında» mövzusunu gündəmə gətirmiĢdir (Шайхулов, 2000, 384) 
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(5) Coğrafi mövqeyinə görə, qədim türk boylarının güneydən qu-

zeyə, batıdan doğuya və əks istiqamətlərdəki köç yolunda körpü rolunu 

oynayan Orta Asiya bölgəsi hələ m.ö. IV minilin ortalarında Ön Asiyadan 

gələn türk boylarının yurduna çevrilmiĢdir.  

Bura saqa, pardı (parth), as, matien (müyten), oğuz, kanqlı, qıpçaq 

və sair prototürkmən, protoözbək, protoqazax-qırğız boyları üçün Part, 

Hun və Göytürk imperiyaları ilə ikinci Atayurda çevrilmiĢ, qonĢu türk 

yurdları ilə birlikdə «Turan ölkəsi» və «Türküstan» adlanmıĢdır. Çox gü-

man ki, hələ m.ö. Güney Türküstana keçən türk boyları və sonrakı uyğur-

lar da burada formalaĢmıĢlar. 

Üç minil öncə buradan güneyə keçən irandilli boyların bir qismi  

iliĢib Orta Asiya, Seistan (Sakastan) bölgələrində qalsa da, strateji bölgə-

lər saqa, pardı, massaget, hun və sair türk boyları ilə dolmuĢdu. Lakin bu 

bölgələrdə Ġran-Turan qarĢıdurması olmasına baxmayaraq, bəzi yerlərdə 

türk və irandilli əhali arasında iliĢki və yaxınlıq bilinqvizm durumuna 

çatmıĢdı. Ola bilsin ki, pardı boylarından olan arsaqların qurduğu dövlətdə 

həmin irandilli arilər də aktiv iĢtirak etmiĢdir. Orta Asiyada finuqor, iran 

və vaxtilə Elam tərəfdən bura köçən dravid boylarının izi vardır.114 

Lakin regionda baĢqadilli etnosların lokal bölgələr üzrə varlığı və 

müəyyən etnik qarıĢmalar Orta Asiyada türk etnosunun dominant mövqe-

yini pozmamıĢdır. Türklərin ən böyük ikinci Atayurduna çevrilmiĢ Orta 

Asiya buradan sağa-sola və yuxarı-aĢağı yönlərdə köç edən türk boylarını 

«ixrac» edən etnik baza rolunu oynamıĢdır.   

(6) Həm Ġtil-Ural, həm də Orta Asiyadan doğuya miqrasiya edən 

türklər Qazaxıstan bozqırını keçərək, bugün xakas, altay və tuva xalqları-

nın Atayurdu olan Altay bölgəsinə girmiĢlər. Altayda m.ö. XXV-VIII əsr-

lər arasında bir-birinin ardınca ortaya çıxan Afanasyevo, Andronovo, Qa-

rasuk, Taqar kulturu və bunların əksəriyətinin batıdan gəlməsi bəllidir. 

Bura gələnlərin içində türk boylarının olması ehtimalı var, lakin m.ö.VIII 

əsrdən görünən Aldıbel kulturu ilə m.ö.V-III əsrlərə aid Saqlı kulturunu 

daĢıyanlar türk idi. Arjan kurqanı (VIII-VII) bunun klassik nümunəsidir.  

Türk-monqol qarıĢması olayı bu ikinci Atayurdda baĢ vermiĢ, Hun 

çağında intensivləĢmiĢdir. Minusin çuxurunda hələ m.ö. VII-IV əsrlərdə 

                                                 
114

 Güney Türkmənistan və Xarəzm (Kelteminar kulturu) əhalisi m.ö.V-III əsrlərdə ara-

lıqdənizi avropoid irqin dolixokefal tipinə aid olsa da, artıq bu tiplə yanaĢı mezokefal 

çalar da görünür (ЭИАСА, 10-14). 
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əhalinin çoxu avropoid idi. Yalnız TaĢtık kulturu (m.ö. III-m.s.V) çağında 

burada monqoloid və qarıĢıq tiplər görünür. Tuva-Xakas bölgəsi avropoid 

irqin braxikefal növünün formalaĢdığı ərazidir. TaĢtıklı protoxakaslarda 

monqoloid cizgi hələ zəif idi, hətta m.s.VII-X əsrlərə qədər Çin və Tibet 

qaynaqları onları monqol-tibet etnosundan fərqli «sarısaç, göygöz» insan-

lar kimi verirdi.115
 ÇağdaĢ xakaslarda isə monqoloid cizgi qabarıqdır. Bu 

Atayurdun Batı və Doğu Sayan dağları arasındakı bölgədə Orta Yenisey 

yaxaları boyunca neolit və Afanasyevo kulturundan tutmuĢ, TaĢtık kultu-

runa qədər müxtəlif arxeoloji abidələrin yeri E. B. Vadetskayanın verdiyi bu 

xəritədə əks olunmuĢdur:  
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(7) Görünür, vaxtilə xakas-saqay boylarından ayrılıb, doğuya gedən 

saxalar Baykal yaxasında monqoloidlərlə daha sıx qaynayıb-qarıĢmıĢ və 

bura saxalar (yakutlar) üçün ikinci Atayurda çevrilmiĢdir. Ona görə də 

daha sonralar quzey-doğuya keçən saxaların fiziki görkəmi monqol-tun-

qus görkəminə yaxındır. Saxalar türk yurdundan xeyli uzağa getdiyi kimi, 

saxa dili də baĢqa türk dillərindən xeyli fərqlənir. 
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Beləliklə, ötəri nəzərdən keçirdiyimiz hər yeddi bölgənin ayrı-ayrı 

özəlliyi olduğunu gördük, batıdan doğuya getdikcə türk boylarında mon-

qoloid cizgilərin artması səbəbi də aydınlaĢdı. Bu cizgilərin hun və saxa 

boylarına nisbətən qədim saqa boylarında az olması səbəbi Hun imperi-

yasında doğu sınırların Baykala çatması ilə bağlıdır.  

Göytürk yazısında Qapağanın m.ö. XIX-XVII əsrlərdə Urmu yaxa-

sındakı Turuk bəyliyinin tarixinəcən uzanan 65 babasından söz açması, 

rənglərin semantikasına görə, Azərbaycandan doğuya gedən turuk boy-

larının adına «doğu» anlamlı göy sözünün qoĢulması və göytürklərin 

yeni (ikinci) Atayurdunun «Türküstan» adlanması ora miqrasiya edən 

turuklarla bağlı olduğu kimi, orada Su bəyliyinin yaranması da Azərbay-

canda özünü göstərən daha qədim sub (suv, su) boylarının Subar (Suv-bi, 

Su-bi) adlı bölgə-ölkə və bəyliklərinin təkrarı idi. Beləliklə, boya-cəhət 

və yön-cəhət sözləri aydın göstərir ki, Altay nəzəriyəsi yanlıĢdır, çünki 

türklər Azərbaycana doğudan gəlməmiĢlər, əksinə, onlar Güney-Doğu 

Anadolu və Azərbaycandan doğuya getmiĢ, çox sonralar isə bəzi türk 

boyları ilkin Atayurda qayıtmıĢlar. 

Göründüyü kimi, bəzi bölgədə türk boyları minillər boyu yaĢasa da, 

həmin bölgənin Atayurda çevrilməsi üçün müəyyən tarixi Ģərait olmalıdır. 

Atayurdun yaranması yuxarıda sadalanan tarixi köç, münasib etnokultur 

və demoqrafik durum, dil imkanı və siyasi qurum kimi Ģərtlərdən asılıdır. 

Bəzən ikinci Atayurdda formalaĢan xalq müəyyən səbəbdən oranı tərk 

etməli olur, necə ki, xakas-saqay boylarından ayrılıb Baykal yaxasında 

formalaĢan saxa xalqı sonralar quzey-doğuya köçmüĢ, Azaq dənizi ilə 

Quzey Qafqaz arasında ardıcıl olaraq, m.ö.VI - m.s. XII əsrlər boyu döv-

lətlər quran saqa, bulqar, xəzər boylarının bir qismi buradan müxtəlif 

yönlərə çəkilmiĢ, bir qismi Avropa xalqları içində, bir qismi də rus-ukrayna 

(kazak) xalqlarının içində ərimiĢ, kiçik bir qismi isə (qaraçay-balkar, 

kumuq) uzun müddət «milli dövləti» olamyan xalq durumuna düĢmüĢdür.  

Tarixi miqrasiyaları əks etdirən arxeoloji və onomastik material da 

ilkin yurddan gedən və sonra bura qayıdan boylar haqqında aydın təsəvvür 

yaradır. Ġlkin prototürk Atayurdu ilə sonrakı Atayurdların müqayisəsi isə 

bir daha aydın göstərir ki, türk etnosu doğudan Ön Asiyaya deyil, buradan 

doğuya miqrasiya etmiĢdir, bu baxıĢ isə Urmu teoriyasının özülü sayılır.  
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5. ETNĠK COĞRAFĠYA 

 

Dövlət sınırlarını içinə alan siyasi coğrafiyadan fərqli olaraq, etnik 

coğrafiya daha davamlı olur. Belə ki, müəyyən regionda ayrı-ayrı dövlət-

lərin qurulub dağılması ilə zaman-zaman siyasi sınır dəyiĢmələri baĢ verir, 

lakin etnik sınırlar yalnız əhalinin yerdəyiĢməsi və ya gəlmə xalqın içində 

əriməsi nəticəsində dəyiĢir. Yuxarıda əhalinin yerdəyiĢməsindən, miqrasi-

yaların səbəb və növündən bəhs etmiĢ, məcburi və könüllü, yaxın və uzaq 

köçlərdən, həmçinin demoqrafiyanın özəlliklərindən söhbət açmıĢdıq.  

O ki qaldı hər hansı bir xalqın baĢqa dilli xalqın tərkibində dilini 

itirib assimilyasiyaya uğraması məsələsinə, bu da prinsipcə etnoqraf və 

dilçilərin tədqiqatlarında aydın Ģərh oluna bilən olaydır. Belə ki, Azər-

baycanın etnik demoqrafiyasında bir-iki epizodik olay istisna olmaqla, 

türk uruq və boylarının assimilyasiyası olmamıĢdır. Azərbaycana gələn 

azsaylı ərəb tayfaları istisna olmaqla, baĢqa xalqların assimilyasiyası da 

görünmür, çünki gəlib Azərbaycanda məskunlaĢan baĢqa dilli xalqlar mi-

nillər boyu ikidilli (bilinqvizm) durumda yaĢamaq imkanından məhrum 

olmamıĢlar. Ümumiyətlə, hər hansı bir xalqın baĢqa dilli xalqın içində əri-

məsi tarixboyu davam edən bir prosesdir. Vaxtilə sumer, elam, het, hurri, 

urartu, kassi, etrusk xalqları bu və ya digər xalqın içində ərimiĢ və dilini 

itirərək «ölü dillər» siyahısına düĢmüĢlər. Türk xalqlarından bu duruma 

düĢən Dunay bulqarlarının taleyi əriyib itmə olayının klassik örnəyidir. 

Quzey Qafqazdan gedib bugünkü Bolqarıstanda dövlət quran bulqar 

türkləri xristianlığı qəbul etmiĢ və bir neçə əsrdən sonra dillərini itirərək 

yerli slav boylarının içində əriyib getmiĢlər. Bulqarların qurduğu dövlətin 

adı isə baĢqa etnik xalqa məxsus ölkənin və dövlətin adında bugünəcən 

qalmaqdadır.  

Baxmayaraq ki, bulqar xanı Kurum özündən üç minil əvvəl Qut çarı 

olmuĢ (m.ö. 2141-2140) Kurumun adını daĢıyır, onun xələfləri isə tədri-

cən türk adlarını da dəyiĢmiĢlər. Belə ki, Kurum xanın (803-814) soyundan 

olanlar Omurtaq (819-831) və Malamirdən (831-836) sonra I Boris (BarıĢ) 

Mixail (852-889), I Simon Veliki (893-927), Anna, Piotr və Roman kimi 

adlar daĢıyırlar.116
 Tarixboyu yad mühitə düĢən türk boylarının bu cür əri-

yib itməsinə dair onlarla ibrətamiz örnək vermək olar, lakin baĢqa dilli xal-

qın türk etnik coğrafiyasında əriməsi nadir hallarda görünür. 
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Arxeoloji, antropoloji, onomastik və qlottogenez bəlgələrinə görə 

m. ö. IV minilin ortalarında prototürk boylarının Ön Asiyadan doğu və 

quzey yöndə ilk böyük köçü prototürk dilinin parçalanmasına səbəb ol-

muĢ, m. ö. II minilin ortalarında baĢ verən ikinci böyük köç isə burada 

prototürk dövrünün sona çatması ilə nəticələnmiĢdir. Ġlkin Atayurddan 

dıĢarıya olan bu böyük miqrasiyalar Azərbaycanda qalan protoazər boyla-

rının sayca azalmasına səbəb olsa da, bəzi türk boylarının sonrakı qayıtma-

ları bu boĢluğu doldurmuĢdur. Vaxtilə prototürk Atayurdunun bir parçası 

olmuĢ Azərbaycanda qalan prototürk boyları artıq m. ö. II minilin ortala-

rından sonra protoazər boyları kimi formalaĢma mərhələsini yaĢamıĢlar.  

Son tunc çağında protoazər boylarının bir neçə lokal arxeoloji kul-

turu görünür ki, bu da ayrı-ayrı dialektlərin mövcud olmasından xəbər 

verir. Belə ki, Kür çayının sağ yaxaları ilə Gəncə-Qarabağ bölgələrini 

əhatə edən Xocalı-Gədəbəy kulturu, ġəki-Zaqatala zonasında Qayakənd 

kulturu, Dərbəndlə Astara arasında ġamaxı-Muğan və Xəzərboyu bölgə-

lərdə görünən Talış-Muğan kulturu, həmçinin Ordubad, Təbriz və Ġrəvan 

bölgələrini əhatə edən və boyalı qabları ilə seçilən Naxçıvan kulturu ilə 

ayrılan bu dörd zona sonrakı azər dialektlərinin sınırları ilə uyğunluq təĢ-

kil edir. Beləliklə, ayrı-ayrı bölgələrdə Kür-Araz kulturunun daĢıyıcıları 

olan prototürklərdən qalma dörd dialekt üzrə formalaĢan protoazər xal-

qının dili artıq m. ö. I minilin ortalarında (saqa boylarının qayıdıĢından 

sonra) azər dili kimi bütöv etnik coğrafiyanı əhatə edirdi. Saqa-qamər 

boylarının Ön Asiyaya qayıdıĢı bu etnik coğrafiyanın batı sınırlarını 

Ərzurum bölgəsinəcən geniĢləndirdi. Azər türkləri üçün Atayurd olan 

Azərbaycanın Ġslamaqədərki etnik coğrafiyası son 2500 ildə azacıq 

dəyiĢmələrə məruz qalsa da, bütövlükdə XX əsrin ortalarına qədər əsas 

özəlliyini saxlamıĢdır.117
  

Azərbaycanın siyasi və etnik sınırları müəyyən çağlarda bir-birinə 

yaxınlaĢsa da, Ġslamaqədər heç vaxt üst-üstə düĢməmiĢdir. Bu regionda 

qurulan istər türk və ya qeyri-türk dövlətlərin sınırları azər türklərinin 

etnik coğrafiyasını tam əhatə etməmiĢ, yalnız bu coğrafiyanın müəyyən 

                                                 
117

 Son minildə xanlıqlar çağına və Türkmənçay müqaviləsinə qədər (Güney Azərbay-

canda hakimiyəti 1925-də ələ alan pəhləvilərə qədər) Azərbaycan ya bütövlükdə, ya da 

bəzi bölgələr üzrə müxtəlif türk-azər boylarının hakimiyəti altında olmuĢdur: 995-1231 

(xarəzm türkləri, qaraxanlı, səlcuq, atabəylər, eldənizlər); 916-1090 (salar//kəngər «müsa-

firid»); 951-1174 (Ģəddad «Ģadlar»); 1256-1353 (ilxanlar); 1314-1393 (muzaffarid); 

1336-1432 (cəlairlər); 1379-1506 (teymurilər); 1380-1468 (qaraqoyunlu); 1378-1508 

(ağqoyunlu); 1501-1732 (səfəvi); 1736-1795 (əfĢar); 1779-1225 (qacar). 
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bölgələri bu və digər dövlətin sınırları içində olmuĢdur. Mada, Əhəməni 

və Part imperiyaları çağında, həmçinin sonrakı Səlcuqlular və baĢqa türk 

dövlətləri çağında isə daha böyük dövlət sınırları azər türklərinin etnik 

coğrafiyasını da içinə almıĢdır, yəni bu halda da etnik və siyası sınırların 

üst-üstə düĢmə olayı yoxdur. 118
  Azər türkləri yalnız islamı qəbul edəndən 

sonra, özəlliklə Azərbaycan Atabəyləri çağında etnik sınırlar siyasi sınır-

lara çox yaxın olmuĢdur. Ona görə də Azərbaycan türklərinin minillər 

boyu dəyiĢməz qalan etnik coğrafiyası ilə onların zaman-zaman dəyiĢən 

siyasi coğrafiyasını bir-birindən fərqləndirmək lazımdır.  

Azərbaycan türklərinin 25 əsr boyu davam edən etnik coğrafiyası 

yalnız keçən əsrin ortalarından Ermənistan, Dağıstan, Mosul-Ərbil və 

sair bölgələrdə gözlərimiz qarĢısında baĢ verən demoqrafik dəyiĢmələrə 

uğramıĢdır. Beləliklə, «9 Bitik» boyu iĢlətdiyimiz Azərbaycan sözü azər 

türkcəsilə danıĢan əhalinin minillərlə davam edən etnik coğrafiyasına 

aid olub, bu sınırları əhatə edir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BaĢqa türk xalqlarının siyasi və etnik coğrafiyası problemləri möv-

zumuzdan kənarda qalsa da, qeyd edək ki, əksər türk xalqlarının II Ata-

yurdda azər türkləri kimi analoji tarixi yaĢaması Ģübhəsizdir. Qədim türk 

dilləri üzrə tanınmıĢ tədqiqatçı S.Y. Malov yazırdı ki, bizə məlum olan 

                                                 
118

 M.ö. VII əsrin sonuna doğru Saqa və Mana dövlətləri çağında güney bölgələr Mana 

elinə, Urmu gölündən Borçalıya qədər Saqa elinə, Anadolunun doğu bölgələri Qamər 

bəyliyinə tabe idi. Bu çağda yalnız Mosul-Kərkük bölgələri asurların, Van gölünün ya-

xasında kiçik bir ərazi isə urartuların əlində idi. Beləliklə, azər türklərinin etnik coğra-

fiyası bu çağda türklərin siyasi coğrafiyası ilə nisbətən əhatə olunsa da, bunlar ayrı-ayrı 

siyasi qurumlar olduğundan yenə də siyasi və etnik sınırlar üst-üstə düĢmürdü. 
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çağdaĢ türk dilləri, onların bugünkü dil quruluĢu m.s. V yüzildəki durumu 

əks etdirir, həmin çağlarda türk xalqlarının yayıldığı coğrafiyada azacıq 

fərqlərlə bugün də türklər yaĢayır.
119 

Azərbaycan türklərinin etnik 

coğrafiyasının xronologiyasını iz-

ləmək üçün prototürk çağına qa-

yıtmaq lazım gəlir. Belə ki, proto-

türk Atayurdunun böyük bir his-

səsində ortaya çıxan belə etnik 

coğrafiya regionun qədim etnik 

demoqrafiyası ilə də sıx bağlıdır. 

Rus tarixçisi R. A. Raqozina ya-

zırdı: «Əgər qədim klassik yazar-

ların qeyd etdiyi əski rəvayətlərə 

inansaq, bütöv batı Asiya, o cüm-

lədən Kiçik Asiya ən qədim çağ-

lardan baĢlayaraq, əsrlər boyunca 

turanlılar yerləĢən ərazilər idi və 

müasir elm bu rəvayətləri təkzib 

etməyə bəhanə tapa bilmir».120
 Akademik N.Y. Marr da bu fikirdədir, lakin 

o, «turanlı» əvəzinə «türklər» deyimini iĢlədir və tanınmıĢ rus türkoloqu 

A.N. Samoyloviç də bu fikrə haqq qazandırır.121
 

Ön Asiyada etnik durumun balansı m.ö. IV əsrin ortalarından sonra 

xeyli dəyiĢdi. Belə ki, Ġkiçayarasının güneyinə daha öncə sumerlərin gəlib 

yerləĢməsi, IV minilin ortalarında prototürk və protodravidlərin buradan 

böyük kütlələrlə miqrasiya etməsi və sonrakı minilliklər boyu Ərəbistan 

yaylasından Ġkiçayarasına sami boylarının vaxtaĢırı axını, hetlərin, qafqaz-

dilli və irandilli boyların bura köç etməsi artıq m.ö. I minilin baĢlarında 

Ön Asiyanın etnik durumunda yeni mənzərə yaratsa da, həmin minilliyin 

ortalarına qədər azər türklərinin etnik coğrafiyasının iç bölgələrinə hələ 

yad ünsürlərin sızması çox az idi. Yalnız quzey-batı, batı və güney-batı 

bölgələrdə qafqazdilli və sami boyları yerləĢmiĢdi. Bu barədə I Bitikdə 

qonĢu xalqlar və dövlətlərlə əlaqələrdən danıĢarkən və yuxarıda Atayurd 
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 Малов, 1952, 135-136. 
120

 Рагозина, 228. 
121

 Самойлович, 1935, 119. 
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problemini, prototürk və protoazərlərin Atayurdu məsələlərini Ģərh edər-

kən bilgi və xəritələr vermiĢdik. 

Bir daha dövlət və etnik coğrafiya məsələsinə qayıdıb, qeyd etmək 

lazım gəlir ki, kənar dövlətin sınırları daxilinə düĢən etnik coğrafiyanın 

müəyyən bölgələrinə baĢqa etnosların köçürülməsi olayı və yaxud yerli 

etnosun bu bölgələrdən deportasiya edilməsi siyasəti olmayanda etnik 

demoqrafiya pozulmur. Belə ki, m.ö. 2200-2109-cu illər arasında bir əsrə 

yaxın Güney Azərbaycanda Qut dövlətini quran prototürklər artıq bir neçə 

ildən sonra Akad, Elam və Sumer kimi qüdrətli dövlətləri də özünə tabe 

etmiĢ və bu ölkələri Qut dövlətinin sınırları içinə almıĢdır. Lakin qutlar 

həmin ölkələrdən yalnız vergi almaqla kifayətlənmiĢ və yerli əhalinin 

demoqrafiyasını poza bilən olaylara rəvac verməmiĢlər. 

Sonralar Azərbaycanın qonĢu-

luğunda qurulan bir sıra dövlətlər isə 

azər etnik coğrafiyasının sınırlarını 

daraldan siyasət aparsalar da, yalnız 

periferik bölgələrdə bu sınırların içəri 

çəkilməsinə nail ola bilmiĢlər. Bütöv-

lükdə isə etnik coğrafiyanın mərkəzi 

bölgələri demoqrafik dəyiĢikliyə heç 

uğramamıĢdır. Hətta sasani Ģahlarının 

Güney Qafqaza köçürdüyü irandilli 

tayfalar və türk hökmdarlarının saray 

dili kimi fars dilinə verdiyi üstünlük 

də xalqın danıĢıq dilini və etnik özəl-

liyini poza bilməmiĢdir. Örnəyin, 5-6 

minil əvvəlki Təbriz türklərinin antro-

poloji tipi bugüngü təbrizlilərdən fərqlənmir. Qut və lulu boylarının Qa-

rabağ türklərilə eyni antropoloji tipə aid olduğunu hələ yüz il öncə yazan 

fransız uzmanın fikrilə razılaĢan Ġ. M. Dyakonovun özü də Azərbaycanda 

əhalinin dəyiĢmədən davamlı yaĢadığını göstərən bəlgələrin müqayisəsini 

vermıĢdır.122
 

Xilafət çağında Azərbaycana köçürülən ərəblər isə sayca az oldu-

ğundan yerli azərlərin içində əriyib dillərini itirmiĢlər. Azərbaycana köçən 

və ya köçürülən digər azsaylı xalqlar da burada türklərin əsas toplum kimi 

tanınmasına, əsas ünsiyət vasitəsi kimi azər türkcəsinin statusuna mane 
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 Дьяконов, 1956, 104, 116. 
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olmamıĢ, azər dilini könüllü olaraq, ikinci dil kimi mənimsəmiĢlər. Yerli 

azərlərin etnik özəlliyi olan tolerantlıq müxtəlif dilli etnosların azər etnik 

coğrafiyasında bərabərhüquqlu yurddaĢ kimi yaĢamasına Ģərait yaratmıĢ-

dır.123
 Ərəblərin assimilyasiya olunma səbəbini isə onların azsaylı olma-

sı ilə izah edən P. K. Jüzenin fikrinə haqq qazandıran akad. Z. Bünyadov 

yazır: «Azərbaycandakı ərəblər 

ərəb mədəniyəti mərkəzləri ilə 

əlaqəni itirdikdən sonra tədricən 

ana dili və adətlərini unutmağa 

baĢlayıb, yerli türk əhalinin di-

lində danıĢmağa keçdilər».124 

Azərbaycanın etnik coğ-

rafiyasını m.ö. III minildən is-

lamaqədər yazılı qaynaqlar üzrə 

izləmək mümkündür. Prototürk 

boylarının Quzey Ġkiçayarasında 

Subar ölkəsi adlanan ərazilərdə 

kiçik bəylikləri, Azərbaycanın 

mərkəzi və güney-batı bölgələ-

rində Aratta, Lulu, Qut və Turuk dövlətləri, protoazər boylarının Subar, 

Kuman bəylikləri haqqında mixi yazılarda verilən bəlgələrdən III bitikdə 

söhbət açılacaqdır. Burada adı çəkilən siyasi qurumların yalnız bəzi etnik 

                                                 
123

 Əlbəttə, qədim türk yurdu olan Ermənistandan XX əsrdə azərlərin bir neçə dəfə 

deportasiya olunması, Güney Azərbaycanda azər türkcəsinin iĢlənməsinə rəsmi dairələr-

də qadağa qoyulması azər etnik coğrafiyası daxilində baĢ verən tarixi ədalətsizlikdir və 

vaxtilə azərlərin öz yurduna buraxdığı gəlmə hay və farsların nankorluğudur. Bugün 

Quzey Azərbaycan dövlətinin sınırlarından kənarda yalnız qardaĢ Türkiyə ərazisində 

yaĢayan azər türkləri türk soydaĢları içində sıxıntı keçirmir. Dərbənddə azər türkləri öz 

dillərində təhsil ala bilmir, Güney Azərbaycanda isə azər türkləri nəinki öz dillərində 

təhsil almır, Həmədan, Qəzvin, Zəncan, Sulduz kimi bölgələrdə demoqrafik dəyiĢmə 

siyasəti aparılır, hətta Arazboyu kəndlərdə baĢqa dilli xalqlar yerləĢdirilir və yeradları 

dəyiĢdirilir. Vaxtilə Gürcüstanın Kaspi Ģəhərində yaĢayan azərlər artıq dillərini unutmaq 

üzrədir, azərlər Bolnisidən, Axıska türkləri (qədim  ağ saqa boyu) Axıska bölgəsindən 

zorla köçürülmüĢlər.  

      Vaxtilə azər türkcəsi böyük bir regionun ümumi ünsiyət dili idi, lakin Azərbaycanı 

Güney və Quzey hissələrə parçalayandan sonra azər dilinin bu funksiyasını quzeydə rus 

dili, güneydə fars dili əvəz etməyə baĢladı. Ancaq bütün bu təzyiq və təpkilərə bax-

mayaraq, azər türkcəsində danıĢanların sayı bugün 50 milyondan artıqdır. 
124

 Бцнйадов, 1989, 171. 
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özəlliyinə diqqəti çəkmək lazım gəlir. Belə ki, prototürk boylarından olan 

subarlar sonrakı çağlarda təkcə azər və türkmənlərin deyil, bulqar (tatar), 

karaçay-balkar, baĢqord, qırğız-qazax xalqlarının da tərkibində görünür. 

Eyni durumu müəyyən fərqlərlə lulu, qut, turuq, kuman boylarına da aid 

etmək olar. 

Hələ 1937-də mixi yazılar üzrə görkəmli alim Benno Landsberger 

böyük ehtimalla qutlari qədim türk boyu kimi gündəmə gətirmiĢdir. Bu 

münasibətlə o yazırdı: «Gutium yaxud Kutium xalqının adındakı akadca 

nisbət Ģəkilçisi olan qismini ayırsaq, kut qalır. Əgər çox mühüm olan əla-

mətlər bizi aldatmırsa, tarixdə türklərlə ən yaxın bir surətdə münasibətdə 

olan, hətta bəlkə də, eyniyət göstərən tayfa budur».125 

Adın kut-(ium) Ģəklində ayrılmasını düzgün sayan K. Balkan sami 

dilinə aid -ium Ģəkilçisinin akad-asur yazılarında geniĢ iĢləndiyini qeyd 

edir. O, mixi yazılı qaynaqlarda kut (qut) dilindən qalmıĢ sözlərin böyük 

bir siyahısını vermiĢdir.126
 K. Balkanın məqaləsində verilən siyahıdakı 

adların bir qismi qut sözü olmasa da, Akan, Arıç (ArıĢ), Arıçkan, Daban, 

Gaqani, Xuxan, SaruĢ, Saratiqubisin, Sarualsin, Mekan (Mokan?), Ġgiman, 

Binqanu, Ġkkizan, Tukkizan adları diqqəti çəkir. Son adlarda ( 
Ġ
Ġk-ki-za-

an, Tu-uk-ki-iz-za-an) isə ekiz, doqquz sözləri görünür. Əski Babil çağında 

yazıya alınmıĢ Bi-ga-an (Bican) Ģəxsadının qutca olması isə Ģübhə doğur-

mur, çünki qaynaqda ŠÀ.ERĠN qu-ti-ú
KĠ

 «qut ərəni Biqan» deyimi ilə 

verilmiĢdir.127
 Əski Akad çağına aid bir yazıda isə qut Ģəxsadındakı ilk 

heca (və ya səs) pozulsa da, sonrakı [x]-ušš-du-ga-an (…uşduqan) hissəsi 

türkcə səslənir.128
 Qut dövlətinin qurulmasında böyük xidməti olan qut 

elbəylərindən Erridupizirin (Enridapizir) Ģərəfinə Sumerdə qoyulan yazıda 

deyilir: da-núm šàr gu-ti-im ù ki-ib-ra-tim ar-ba-im «qüdrətli kişi, Qutiu-

mun və cahanın dörd bucağının çarı».129 
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 Landsberger, 1992, 8;  B. Landsberger və K. Balkanın qut boyu haqqında yazıları ilə 

(bu yazıların surətini mənə verən III Bitiyin elmi redaktoru Mirheydər Mirzəyevə təĢək-

kür edirəm) tanıĢ olmamıĢdan əvvəl mən də quti boyadının qut sözündən yarandığını 

yazmıĢdım (Ъялилов, 1988 a; Azər xalqı, 2000, 245-246); Yeri gəlmiĢkən qeyd 

edək ki, bu adın qut (kut) Ģəklində yazılması daha doğrudur, lakin saq, man, mad 

boyadlarının saqa, mana, mada kimi yazılması elmi ədəbiyatda gələnəyə çevrildiyi 

üçün bu adın da bəzi məqamlarda quti Ģəklində yazılıĢı da mümkündür.  
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 Balkan, 1992;  
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 Eyni qaynaq, 27. 
128

 Gelb, I. 383. 
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 Balkan, 1992, 27. 
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Qutlardan sonra Urmu gölünün güneyində prototürklərin Turuk 

bəyliyi m.ö. XIX-XVIII əsrlərdə Azərbaycana soxulmaq istəyən Asur 

ordularının qarĢısını aldı. Sonralar turuk (türk) boyları artıq doğu ölkə-

lərdə görünməyə baĢlayır. Turuk adı türk sözünün qədim variantı olsa 

da, bəzi bölgələrdə günümüzə qədər saxlanmıĢdır.130 Azərbaycanın türk 

yurdu olması, türklərin buradan doğuya köçməsi türk dastanlarından Çin 

qaynaqlarına sızan bilgilərdə də öz əksini tapmıĢdır. Türk (turuk) adını 

tukyu kimi verən Çin qaynaqları onların Azərbaycandan çıxdığını qeyd 

edir. Qaynağa görə, öncə Xəzərin (Batı dənizin) batı tərəfində (yəni Azər-

baycanda) yaĢayan tukyular Su çarlığından çıxmıĢ və Aşina soyu Xəzə-

rin doğusunda Kao-Çanq ölkəsinə, sonra buradan cücenlər ölkəsinə keç-

miĢlər.131 Azərbaycanda su və subar adlı boyların isə m. ö. III minildən 

üzübəri bir neçə siyasi qurumu olmuĢdur.132
  

 Göytürk yazısında Qapağan vurğulayır ki, idarə etdiyi dövlət 65 

ulu babası tərəfindən qurulub. Əgər bu 65-i soy (nəsil) tarixi (35-40) ilə 

hesablasaq, təxminən m.ö. XIX-XVII əsrlərdə Urmu yaxasında qurulmuĢ 

Turuk bəyliyinin tarixinə uyğun gələr. Turuk boylarının buradan doğuya 

getməsilə onların adına «doğu» anlamlı göy sözünün qoĢulma səbəbi də 

aydınlaĢır. Batıda qalan turuk boylarından fərqli olaraq, göytürklər (doğu 

turuklar) doğuda möhtəĢəm Göytürk Elini (dövlətini) qurdular. 

Təbəri qədim qaynaqlarda Azərbaycanın türk ölkəsi (məmləkəti) 

kimi verildiyini yazır. O yazır ki, Musa peyğəmbərin vaxtında Ġranın mi-

fik hökmdarı Mənuçehrə tabe olan və müharibələrdə göstərdiyi igidliklə-

rə görə Er-Ra‟iĢ ləqəbini alan Yəmən hakimi Haris bin Ebu-Südad yürüĢ-

lərindən birini Mosula yönəldir. Atlı bölüklərə ġemir bin Attaf adlı birini 

baĢçı təyin edib türk məmləkətinə göndərir. Bu bəlgən Təbəri  velə verir: 

    «ġemir Azərbaycana sahib olan türklər üzərinə yürüdü, savaĢ ərlərini 

öldürərək çoluq-çocuqlarını əsir aldı. Sonra bu səfərdə olub-bitənləri iki 

daĢın üzərinə yazdırdı ki, bunlar Azərbaycanda marufdur». 133
  

                                                 
130

 Так, в конце ХВЫЫЫ в. «жительствующие под разными именами как в России, 

так и вне оной татарские поколения называются иногда татарами, а иногда, да и 

наибольше, туруками, турками и туркоманами», а язык, которым они говорят, 

именовался «турукским или турецким языком, который называют они иногда и 

туркостанским» (Благова, 1972, 115). 
131

 Göyalp, 1977, 100-101. 
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Fars və ərəbdilli qaynaqlarda Azərbaycan haqqında olan bəlgələri 

ilkin mənbədən oxuyan iki böyük alim Z. V. Toğan və Z. Bünyadov ya-

zırlar ki, ərəblərin ən əski tarixçisi Ġbn HiĢam «Kitab ət-tîcân» əsərində 

verdiyi məlumata görə, xəlifə Müaviyə bin Süfyan yanındakı Ubayddan 

(Abid ibn ġariyədən) Azərbaycan haqqında soruĢanda o, «Azərbaycan 

əskidən türklərin məskun olduğu bir ölkədir» - deyə izahat verir. 

«Mücməl ət-tavarix və‟l-qisəs» əsərinin iranlı müəllifinə görə, ərəb Him-

yari hökmdarlarına aid rəvayətlərdə Azərbaycanın türklərə (Əfrasiyaba) 

aid olduğu qeyd edilmiĢdir.134
 Bu bəlgə hər iki tədqiqatçının diqqətindən 

yayınan Təbərinin yuxarıda verdiyimiz məlumatı ilə də üst-üstə düĢür. 

Təbəri hətta Əfrasiyabın (Alpər Tunqa) Musa peyğəmbərlə eyni çağda 

yaĢadığını yazmıĢdır.135 

Qədim qaynaqlar daha 

çox Azərbaycanın güney-batı 

və batı bölgələri haqqında mə-

lumat verir. Azər etnik coğra-

fiyasının güney-batı sınırı qə-

dim dünyanın mədəniyət beĢi-

yi sayılan Ġkiçayarasına soykə-

nən Mosul, Ərbil və Qut döv-

lətinin paytaxtı olmuĢ Kərkük 

(Arapha) bölgələrini əhatə edir. Ərbil günümüzəcən qalmıĢ dünyanın ən 

qədim Ģəhəri sayılır. (Son dönəmlərdə kürdləĢən bu Ģəhərin də demoqra-

fiyası son illərdə sürətlə dəyiĢməkdə, daha doğrusu, dəyiĢdirilməkdədir. 

Bozqırlı türk boylarından fərqli olaraq, Atayurdda qalan prototürk 

boyları oturaq yaĢama üstünlük vermiĢlər. Bu baxımdan, azər etnik coğra-

fiyasında protoazər boyları içində köçərilər olmamıĢdır. Əhalinin cüzi his-

səsi isə yarımköçəri yaĢamlı olub, əsasən Zaqros, Kiçik və Böyük Qafqaz 

dağlarındakı yaylaqlarda heyvandarlıqla məĢğul idi. Həmin gələnəyi bu-

gün də padar, qaĢqay, Ģahsevən, ayrım, tərəkəmə boyları davam etdirir.  

Vaxtilə prototürk Atayurdunun bir parçası olan Kərkük, Ərbil və 

Mosul bölgələrinin sonradan protoazər boylarının Atayurdunda önəmli 

yeri olmuĢdur. Bugün də özlərini türkman adlandıran soydaĢlarımızın da-

nıĢıq dili təmiz azər türkcəsidir. Türk dünyasına baĢucalıq gətirən Füzuli 
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 Togan, 1981, 174, 457;  Бцнйадов, 1989, 174. 
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kimi söz ustadı yetiĢdirmiĢ türkmanlar bugün öz dillərində təhsil almaq 

hüququndan məhrumdurlar. Nə yazıq ki, Ġraq dövlətinin sınırları içində 

qalmıĢ bu bölgələr üçün qarĢıda daha bəlalı günlər gözlənir, çünki bu bə-

rəkətli bölgəyə vaxtilə sami tayfaları gəlib yerləĢmiĢdisə, indi azər etnik 

coğrafiyasının bu qədim mədəniyət beĢiyində gözü olan çağdaĢ imperiya-

lar vardır. Bu bölgələrdə ərəb və kürdlərin əhatəsində qalmıĢ türkmanla-

rın sayı ilbəil artmaqdansa, get-gedə azalır. 

Azərbaycanın etnik coğrafiyasında güney və güney-doğu bölgələrin 

demoqrafik durumu da ürək açan deyil. Vaxtilə güney qonĢuluqda yaĢa-

yan elam və kassi boyları dilini itirib assimilyasiya olunmuĢlar. Ərəbdilli 

qaynaqlara görə, hələ X əsrə qədər Xuzistanda «yəhudi, ərəb və pers 

dilinə bənzəməyən bir dildə danıĢan» tayfalar vardı.136
 Əgər bunlar azər 

türkcəsində danıĢan qaĢqaylar deyilmiĢsə, onda elam və ya kassilərdən 

qalma və sonralar farslaĢan, daha doğrusu fars dilinə yaxın bir dialektdə 

danıĢan lur (lor) boyları ola bilərdi. Luristandan quzeydə, qədim Turuk 

bəyliyinin ortaya çıxdığı bölgədə, Suldus ovalığında indi türk dilini dəyiĢ-

miĢ kürdlər üstünlük təĢkil edir. Onlar da fars dilinin təsiri altına düĢüb, 

bu dilə bənzər bir dialektdə danıĢırlar. 

Azərbaycanda qurulan bir neçə dövlətin paytaxtı olmuĢ Həmədan 

doğudan gələn Ġpək yolunun Azərbaycana açılan qapısı idi. Daha qədim 

çağda Həmədan lazurit ticarətində tranzit məntəqə olub, Aratta ilə Sumer 

arasındakı ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayırdı. Bu bölgəyə ilk dəfə 

irandilli boylardan bəziləri Mada eli çağında gəlmiĢdir. Bu boylardan bi-

rinin adı öz dillərində elə «ari boyu» (arya-zantu) adlanırdı. Ġsfəhan, Teh-

ran ətrafında irandilli tayfaların m.ö.VIII əsrin ortalarından sonra məskun-

laĢdığını qeyd edən Mada tarixi üzrə tanınmıĢ tədqiqatçı Ġ. M. Dyakonov 

yazır ki, onlar Güney Azərbaycana m. ö.VII əsrə qədər girməmiĢdilər.137 

Həmədandan doğuda olan Xorasan vilayəti Azərbaycan etnik coğra-

fiyasından kənarda qalsa da, burada azər dilinə yaxın ləhcədə danıĢırlar. 

Xorasan əhalisinin türklərlə qardaĢ (eyni soylu) olduğunu vurğulayan ərəb 

yazarı Cahiz onların yalnız oturaq və yarımköçəri yaĢam tərzinə görə 

fərqləndiyini yazır: «Xorasanlılar ilə türklər arasındakı fərq ovalarda otu-

ranlarla dağlarda oturanlar və ya yüksək yaylalarda oturanlarla çuxur yerdə 

oturanlar arasındakı fərq kimidir».138
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Azərbaycanın doğu bölgələrində azər türkcəsilə yanaĢı iran dilləri 

də iĢlənir və əsasən Astaradan Quba-Xaçmaza qədər Xəzər boyunca bir 

neçə bölgədə əhəməni çağından baĢlayıb, sasanilərin vaxtında güclənən 

farslaĢdırma siyasətinin aparılması bölgələrin bəzisinə irandilli boyların 

köçürülməsi ilə reallaĢmıĢdır. Həmin bölgələrin yerli və gəlmə əhalisi 

üçün ikidilli mühit yaranmıĢ, ayrı-ayrı çağlarda  mövcud siyasi durumdan 

asılı olaraq, gah iran dili , gah da azər türkcəsi üstün mövqedə olmuĢdur. 

Bəzi yazarlarda yanlıĢ təsəvvür yaradan bu durum yanlıĢ olaraq (bilərək 

və ya bilməyərək) «türkləĢmə» və «farslaĢma» olaylarının ĢiĢirdilməsi ilə 

yozulmuĢ, bilinqvizm ilə assimilyasiya olayları fərqləndirilməmiĢdir. 

Belə ki, m.ö. I minilin baĢlarında Andiya bölgəsində bir nəfər də 

irandilli yox idi, lakin sasanilərin vaxtında buradakı gilan boyları artıq 

irandilli oldular, yaxud azər etnik coğrafiyasında önəmli yer tutan və qay-

naqlarda adı kadusi kimi xatırlanan qədim yerli xalq sonralar türkcə talış 

adını daĢısa da, onların bir hissəsi irandilli oldu. Yerli xalqın gəlmə xalqın 

dilinə kesməsini əks etdirən və farslaĢma kimi dəyərləndirilə bilən bu növ 

olaylara xeyli nümunə göstərmək olar. Lakin azər etnik coğrafiyasında 

azsaylı ərəb tayfaları və sayı 4-5 mini aĢmayan bir neçə qafqazdilli boy 

istisna olmaqla, dağ yəhudilərinin, irandilli və qafqazdilli xalqların ən azı 

son minil ərzində türkləĢməsi görünməmiĢdir. Hətta bu xalqlardan bəzi-

lərinin yaĢadığı kəndin dörd tərəfdən türk kəndləri ilə əhatə olunmasına 

baxmayaraq, onlar assimilyasiya olunmamıĢlar.139
  

TürkləĢmə prosesinə özünəməxsus baxıĢı olan akad. Z. Bünyadov 

VIII-IX əsrlərdə Azərbaycanda etnogenez problemindən danıĢarkən türk 

aborigenlərin cənubdan gələn oğuz və Ģimaldan gələn qıpçaqlarla qarıĢ-

masından bəhs edir və haqlı olaraq, Azərbaycanda türkləĢmə olayını 

«elmi sübut» kimi bayraq edənlərə iradını bildirərək yazır: «Bəzi tədqi-

qatçıların etdiyi kimi, türkləĢmənin XI-XII əsrlərdə baĢ verdiyini qəbul 

etmək səhv olardı. Türkləri Azərbaycan ərazisinə kənardan gəlmiş 

bir ünsür hesab etmək də səhvdir, çünki onda, yerli böyük və çox yığ-

cam türk tayfa təĢəkküllərinin varlığına göz yumulur».140
  

Azərbaycanın etnik coğrafiyasında quzey bölgələrin özünəməxsus 

çalarları vardır. Hələ Kür-Araz kulturu çağından Dağıstanla olan əlaqə 

sonrakı minilliklərdə də davam etmiĢdir. Azərbaycan üzərindən quzeyə 
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 Vaxtilə Ġrandan ġamaxı, Xaçmaz bölgələrinnə köçən xristian irandillilər burada türk-

ləĢmə əvəzinə, haylaĢdılar. Bu olay Meysəri, Gilvar kəndlərində son illər gerçəkləĢdi.  
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qalxan prototürk boyları müəyyən çağlarda Quzey Qafqazla Azaq (Azov) 

dənizi arasında məskən salaraq, burada qafqazdilli boylarla təmasda ol-

muĢlar. Vaxtilə Orta Asiya, Güney Sibir və Altay tərəflərə getmiĢ türk 

boylarından da bəziləri zaman-zaman doğudan gələrək Xəzərin quzeyin-

də Ġtil çayını keçib Quzey Qafqaz və Azaq yaxalarında oturmuĢlar. Tarixi 

qaynaqlarda bura gələn saqa, qamər, as, hun, avar, sabir, bulqar, barsil, 

xəzər, kuman və sair onlarla türk boyunun adı çəkilir. Beləliklə, islama-

qədər Quzey Qafqaz və daha yuxarı bölgələrdə türklərin varlığı aĢağı-

yuxarı iki minil davam etmiĢdir. Bu bölgələr Azərbaycan etnik coğrafi-

yasından kənarda qalsa da, oradan vaxtaĢırı Azərbaycana qayıdan türk 

boyları azər xalqının etnogenezində, azər dilinin zənginləĢməsində və 

təkmilləĢməsində böyük rol oynamıĢlar. Quzeydən gələn türk boyları, 

əsasən oturaq olan yerli azər boylarının yaĢamına bir yarımköçəri dina-

mikliyi də gətirmiĢlər.141
  

A. V. Qadlonun tərtib 

etdiyi bu xəritədə qafqazdilli 

xalqlardan yuxarıda yerləĢən 

türk boylarının oturduğu böl-

gələr göstərilmiĢdir. Bu türk 

boylarından azər türklərinə 

daha yaxın olanı xəzərlər idi. 

Azər-xəzər yaxınlığı təkcə 

ərazi baxımından deyil, həm 

də soykökü ilə bağlır, çünki 

eyni adı yalnız dialekt fərqi 

                                                 
141 Азярбайъана гайыдан тцрк бойлары яэяр йад мцщитя дцшмцш олсайдылар, 

Авропадакы тцркляр кими ярийиб эедярдиляр. Лакин бура тцрк йурду олдуьу 

цчцн гайыдан тцрк бойлары юз сойдашлары иля гайнайыб-гарышмыш, тцрк 

дилини дя сахламышлар. Йад мцщитдя яримянин гаршысыны дини инанъ вя 

гощум етносла ялагя ала билир. Балканда дювлят гуран, христианлашараг чохсай-

лы йерли слав топлуму ичиндя ярийиб дилини итирян Туна булгарлары кими, 

Авропада сага, ас, етруск, щун, авар бойлары да йад мцщитдя дилини итириб 

яримишляр. Эцней Русийа чюлляриня бир-биринин ардынъа кючян сага, щун, 

хязяр, печенег, куман бойлары орада заман-заман яриди, аз бир гисми йящуди 

(караим) вя ислам (карачай-балкар) дининин эцъцня, чохсайлы Итил булгарлары 

(татар-башгорд) ися диэяр тцрклярля ялагяни кясмядийи цчцн ассимил-

йасийадан гуртара билди.  
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ilə (azər-xəzər) daĢıyan bu boylar protoazər çağında bir yerdə yaĢayırdı-

lar. Xəzər boyları barsillərlə birlikdə azər türklərindən ayrılıb quzeyə get-

sələr də, onların Azərbaycanla əlaqəsi heç vaxt kəsilməmiĢdir. 

Doğu Avropada böyük bir regionu əhatə edən Xəzər imperiyası for-

mal olaraq, Azərbaycandakı Alban (Aran) dövlətilə müttəfiq idi, əslində 

isə azər etnik coğrafiyasının Araza qədər olan bölgələrinə də nəzarət 

edirdi, həm də çoxlu xəzər boyları Azərbaycanın quzey bölgələrində ya-

Ģayırdı. Ona görə də bəzi ərəb qaynaqlarının Azərbaycanı «Xəzər ölkəsi» 

adlandırması gerçək durumu əks etdirirdi.142 

Azərbaycanın quzeyində yaĢayan ayrı-ayrı qafqazdilli xalqlardan 

sayca daha çox olanı ləzgilərdir. Bir çox ləzgi kəndlərində ikidilli mühit 

bugünəcən davam edir. Quzey bölgələrdə ikidilli xalqlar sırasında oturaq 

anlamında tat adlanan xalq da vardır ki, bunların bir qismi bura köçürü-

lən irandilli tayfaralrla qarıĢmıĢdır. Lakin Xızı dağlılarının da tat adlandı-

rılması yanlıĢdır, çünki xızılı alimin yazdığı kimi, dağlı adını daĢıyanlar 

türkdür.143
 Ġbn Fədlana istinad edən Z. V. Toğan xəzərlərə tabe olan xız 

boyundan olan birinin xəzərlərin paytaxtında müsəlmanlara baĢçılıq etdi-

yini yazır.144 Xızı toponimlərini tədqiq edən H. F. Əhmədli də doğru olaraq 

xızılıları türksoylu sayır və onların gəlmə deyil, yerli xalq olduğunu yazır: 

«Xızı regionuna heç də nə vaxtsa Ġrandan gəlməmiĢlər, onlar aborigen 

xalqdır, yəni bu torpağın ən qədim sakinləridir və türk dil qrupuna mən-

sub olan azər dili onların doğma dilidir».145 

Etnik coğrafiyanın quzey-batı bölgələri haqqında ətraflı yazılı bəl-

gələr yalnız saqa-qamər boylarının Güney Qafqaza qayıdıĢından sonrakı 

çağlara aiddir. Ġslamaqədərki bəlgələr bu bölgələrdə saqa, qamər, gögər, 

sirak, buntürk, borçalı, kəngər, kasax, qıpçaq və sair türk boylarının ya-

Ģadığını göstərir. Gürcüdilli qaynaqların «böyük türk yurdu» anlamında 

verdiyi Didi Turkoba deyimi bu gerçək durumu əks etdirir.146 
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 XIV əsrin sonunda Quzey Qafqazda olan xalqları (yunan, erməni, zik, qot, tat, rus, 
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 244 

Azər türklərinin etnik coğrafiyasında batı bölgələrin əhatə dairəsi 

zaman-zaman daralsa da, keçən əsrin sonlarına qədər Ermənistanda yaĢa-

yan azərlər Qars-Ġqdır bölgələri ilə Azərbaycan arasında körpü kimi 

qalmıĢdı, lakin son deportasiya (1988) bu körpünü də aradan götürdü. Fə-

rat çayının yuxarı axarında tarixi Ərmən bölgəsinə hay tayfalarının gəliĢi 

və zaman-zaman, özəlliklə m.ö. I əsrdə onların indiki Ermənistan sınırına 

yaxın bölgələrə sızması azər etnik coğrafiyasının batı bölgələrində artıq 

baĢqa dilli bir etnosun ortaya çıxmasına səbəb olurdu. Bu gəlmə hayların 

bir qismi indiki Ermənistana, bir qismi də Gürcüstan sınırlarına yaxın böl-

gələrdə yerləĢərək yerli feodallara nökərçilik edib, əkin-biçin iĢləri ilə 

məĢğul olurdular. Əsrlərlə davam edən belə yaĢam tərzinə görə kürdlər 

bugünəcən onlara hay və ya erməni yox, filə (fəhlə) deyir. Xilafət çağında 

isə artıq hay-ermən boyları Güney Qafqaz və Arazboyu bölgələrdə ayrı-

ayrı kiçik koloniyalar Ģəklində yerləĢmiĢdi. 

Güney Azərbaycanın etnik demoqrafiyası m. ö. III-I minillərə aid 

yazılı qaynaqlarda adı keçən türk boyları ilə daha rahat bərpa olunur. Belə 

ki, bu qaynaqlarda su, subar, sabir, qut (quti), uti, az, azər, kəngər, gedar, 

qarqar, turuk (türk), urum, alban, aran, arman (ermən), saqa, soğan, şat, 

zəngi, şatır, şadılı, kuman, bartı (parth), kars (qorus), bars, börü, qapan, 

qızıl, polad və sair türk boylarının adı qeyd olunmuĢdur (qaynaqlar III 

Bitikdə verilir). Adı çəkilən boylarının böyük bir qismi sonralar Quzey 

Azərbaycanda da görünür. Sonrakı Mana dövlətinin ərazisində m. ö. III-

II minillərdə etnik dəyiĢmə olmadığını söyləyən Ġ. M. Dyakonovun fikri  

Güney Azərbaycanda tədqiq olunmuĢ arxeoloji, antropoloji bəlgələrlə 

təsdiq olunur.147
   

Tarixboyu türklərin yaĢadığı azər etnik coğrafiyasının Təbriz, Ġrəvan 

və Qarabağ kimi mərkəzi bölgələrinə kənar etnoslardan sasani çağında 

yalnız fars və hay tayfaları sıza bilmiĢlər. Bura köçən asurların sayı isə 

görünməz dərəcədə azdır. Azər dilinin aparıcı dialekti də mərkəzi bölgə-

lərdə formalaĢmıĢdır. Yeri gəlmiĢkən qeyd edək ki, elmi ədəbiyatda rast 

gəldiyimiz alban dili, aran dili, kaspi dili kimi deyimlər yanlıĢ təsəvvür 

yaradan və gerçək durumu əks etdirməyən ifadələrdir. Belə ki, ayrı-ayrı 

                                                                                                                        
(Калмыков, 1974, 17-18); Qafqaz caniĢini 1855-də yazırdı ki, «gürcü dili 

yalnız Tiflis və Kutais quberniyasının müəyyən yerlərində çinovniklər üçün əlveriĢli ola 

bilər, tatar (azər) dili isə bütöv Qafqaz ölkəsində yararlıdır» (Акты, т. XI, 1988, 720). 
147

 Дьяконов, 1956, 138; Rathbun, 1964; Muscarella, 1971; Гашгай, 1993, 45; 

Алиев, 1960, 169 (3-cü qeyd). 
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boy adları ilə qeyd olunan ayrıca bayat dili, avşar dili, qaraqoyunlu dili, 

kəngər dili olmadığı kimi, sadaladığımız dillər də olmamıĢdır, sadəcə, 

Azərbaycandakı bu türk boyları ümumi türk dilinin azər dialektində (daha 

doğrusu, azər dialektlərində) danıĢmıĢlar və daxili dialekt və Ģivə (ləhcə) 

fərqləri o qədər də böyük olmayan baĢqa çağdaĢ türk xalqlarından fərqli 

olaraq, bugün də azər dilinin dörd əsas dialekti, hər dialektə yaxın Ģivə-

ləri və dialektlərarası keçid Ģivələri vardır. Ġslamöncəsi dönəmlərdə, özəl-

liklə protoazər çağında bu dialektlərin arasındakı fərqlər daha çox idi.   

Azər-türk dili Qafqaz və Ġranda yaĢayan baĢqa dilli xalqların ortaq 

ünsiyət vasitəsi kimi ikinci dili olmuĢdur. Bu dilin regionda uluslararası 

ünsiyət dili olduğunu bura gələn səyyahların əksəriyəti yazmıĢdır. Belə 

ikidilli durum (bilinqvizm) çox da uzaq olmayan tarixdə rusların Qafqaza 

gəliĢinə qədər daha geniĢ coğrafiyada davam etmiĢdir. XV əsrdə Hindis-

tana qədər gedib çıxan Afanasi Nikitin öz yazısında kaçma, yaxşı, yük, 

yatır, yatmadım, ulu kurban baqram kimi ifadələrlə yanaĢı, azər dilində 

bütöv cümlələr də iĢlətmiĢdiр 148  

Ġslamaqədərki çağlarda Azərbaycan bölgələrinə nə vaxt gəlməsin-

dən asılı olmayaraq, azər xalqının mədəniyət və kultur tarixi dairəsindən 

kənarda qalmayan baĢqa dilli xalqların, azər türklərilə qaynayıb-qarıĢan, 

qohumlaĢan və azər xalqının yaranmasında iĢtirak edən boylar bütövlük-

də Azər etnik coğrafiyasına daxil olduğundan Ġslamdan sonrakı çağlarda 

«Azər xalqı» və «azər dili» deyimlərinin daha geniĢ tutumu vardır. Lakin 

Stalinin göstəriĢi ilə 1936-dan ortaya çıxan «Azərbaycan dili» deyimi 

Azərbaycanın yerli xalqlarından talıĢ, udi, kürd və min illərlə Azərbaycan-

da yaĢayan ləzgi, saxur, avar, xınalıq, haput, tat, qırız, budux kimi onlarla 

baĢqa xalqların dilini düzgün ifadə etmədiyi kimi, 50 milyonluq Azərbay-

can türklərinin də dilini (türk, azər) ehtiva etmir. 

«Azərbaycan xalqı», «Azərbaycan dili» deyimləri özündə azərbay-

canlı vətəndaĢları ehtiva edən və dövlətçilik baxımından bugün iĢlənməsi 

                                                 
148  Хожение за три моря, 1986; Muradxan Cahangirov arxiv sənədlərində Dağıs-

tan-Quzey Qafqaz xalqlarının rəsmi yazıĢmalarının çox vaxt azər dilində olduğunu orta-

ya çıxarmıĢdır (Ъащанэиров, 1978, 30-35); Qafqazda olmuĢ A. A. Bestujyev-

Marlinski, M. Y. Lermontov və baĢqaları qeyd etmiĢlər ki, Avropada fransız dilini bil-

mək nə qədər vacibdirsə, Asiyanı baĢdan-baĢa gəzmək üçün də tatar (azər) dilini bilmək 

o qədər zəruridir (Марлинский, 1847, 114; Лермонтов, 523-524); 

Fransız səyyah Baltasar de Lauziere 1683-də Azərbaycanı gəzəndən sonra ġamaxıda 

latın qrafikası ilə çox dəyərli bir kitab olan azər dilinin «Söz türki» adlı qramatikasını 

yazmıĢdır. 
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məqbul sayılan terminlər olsa da, tarix, dilçilik, etnoqrafiya, etnogenez və 

türkologiya elmində yalnız dolaĢıqlıq yaradır. Ermənistan azərbaycanlıları, 

Gürcüstan azərbaycanlıları, Dağıstan azərbaycanlıları və ya «ermənistanlı 

azərbaycanlı» kimi elmdən uzaq ifadələrin ortaya çıxmasına səbəb olan 

və əslində vətəndaĢlıq bildirən bu termin milli tariximiz baxımından qü-

surludur. Belə ki, bugün Azərbaycandan kənarda qalan Dağıstan, Borçalı, 

Ġrəvan, Mosul, Kərkük, Xorasan və sair bölgələrdə yaĢayan azər türklə-

rinə vətəndaĢlıq bildirən bir terminlə «azərbaycanlı» deyilirsə, bu onların 

həmin bölgələrdə yerli xalq olmadığını zehinlərə hopdurur.149  

Etnik coğrafiyanın əsas atributu dildir, lakin bu coğrafiyanın etnik 

demoqrafiyasını müəyyən etmək üçün dil, antropologiya, arxeologiya və 

onomastika ilə yanaĢı etnoqrafik bəlgələr də diqqətə alınmalıdır. Belə ki,  

müxtəlif elm sahələrinin verdiyi informasiya üst-üstə düĢəndə çıxarılan 

nəticənin elmi tutumu böyük, arqumentləri güclü olur. Məsələn, əgər biz 

azər etnik coğrafiyasında saqa (skit) boyunun kimliyini müəyyən etmək 

istəyiriksə, onlara aid etnik atributların hansı etnosa aid olduğunu ortaya 

çıxarmalıyıq. Bunun üçün isə müqayisəli metoddan istifadə etmək lazım 

gəlir. Azərbaycanda m.ö. VII əsrdə dövlət quran saqa boylarının onomas-

tikası, antropoloji və arxeoloji bəlgələri ilə yanaĢı, etnoqrafiyasında görü-

nən ölü basdırma adəti, at südü (qımız) içməsi və hətta baĢına qoyduğu 

papağın forması baĢqa türk boylarında təkrar olunur. Antik çağ yazarları-

nın bəzi saqa boyuna «ĢiĢpapaqlı» deməsi və əhəməni yazısında bunun 

təkrar olunması, Azərbaycanda ĢiĢpapaq qoyulması gələnəyinin XX əsrin 

əvvəlinə qədər davam etməsi, barelyef və rəsmlərdə ĢiĢpapaq saqa-qamər, 

hun, kuman türklərinin təsviri aydın göstərir ki, bu etnoqrafik özəllik bəzi 

türk boylarına aiddir. TadeuĢ Wasilewski yazır ki, bulqarların da baĢında 

qoyun dərisindən bir «ĢiĢ papaq olurdu» 

(czapki nosili wysokie). 150
   

Saqaların türk boylarından olmasını 

göstərən önəmli etnoqrafik bəlgələrədən 

biri də bəzi türk boylarının basırıqlar ya-

nına qoyulan daşbaba gələniyidir. Belə ki, 

bir-birindən çox uzaq məsafədə yerləĢən 

və aralarında böyük zaman fərqi olan bu 

                                                 
149 

 Ona görə də, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkcəsi deyimlərilə paralel qədim tarixlə 

bağlı müəyyən məqamda azər xalqı, azər dili terminlərinin iĢlənməsi də məqbuldur. 
150

 ЩБ, 1988, 37. 
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daĢbabaların hər ikisinin də eyni kanonok atributlarla hazırlandığı, eyni 

gələnəksəl özəllik daĢıdığını çox aydın görmək olur, çünki bu eynilik 

Azərbaycandan aparılıb.  

Beləliklə, azər türklərinin etnik coğrafiyasını bəlirləyən bəlgələrin  

sərgilədiyi mənzərədə protoazər boylarının Atayurd sınırları daha aydın 

görünür və bu sınırlar içində formalaĢan azər türklərilə yanaĢı az da olsa, 

bir neçə yerli və sonradan gəlmə ya da gətirilmə baĢqa dilli boylar da var-

dı. Azər etnik coğrafiyasında son əsrlərəcən ümumünsiyət vasitəsi olan 

azər türkcəsilə yanaĢı, ayrı-ayrı lokal bölgələrdə baĢqa dillər də iĢlənmiĢ-

dir. QonĢu xalqların və ayrı-ayrı yazarların müxtəlif çağlarda azər etnik 

coğrafiyasında saqa (skit), alban//aran, azər//xəzər, türk//türki, tatar, oğuz, 

muqal dili kimi müxtəlif adlarla qeyd etdiyi ümumi danıĢıq dili protoazər 

çağında azər türkü kimi formalaĢan boyların ortaq azər türkcəsi idi.  

Tarixi coğrafiyanın kompleks Ģəkildə öyrənilməsi Ġslamaqədər 

azər türklərinin Atayurdunu və tarixi-etnik coğrafi sınırını ortaya çıxardı. 

Aydın oldu ki, azər, xəzər, kaspi etnonimləri eyni xalqın dialekt fərqi ilə 

yaranmıĢ adlarıdır. Analoji durum alban və aran adlarında da təkrar olu-

nur. Son vaxtlara qədər farsmənĢəli Atropaten adından törədiyi iddia edi-

lən Azərbaycan sözünün də azər xalqının adından yaranması bəlli oldu. 

Hayların sonradan qəbul etdiyi «ermən» etnonimi altında çox qədim çağ-

dan bəlli olan türk boyunun durması kimi əvvəllər mübahisəli sayılan bir 

sıra baĢqa problemlərin də gerçək üzü göründü. 

* 

*           * 

Beləliklə, II Bitikdə tarixi coğrafiya ilə bağlı gözdən keçirdiyimiz 

oykumen, demoqrafiya və etnik coğrafiya, biosfer, kosmonimiya, coğrafi 

durum, yollar, areal izoqlosları, paleotoponimlər, adı və yeri dəyiĢən to-

ponimlər, köçəri köçlərindən köklü Ģəkildə fərqlənən tarixi miqrasiyanın 

səbəbi, növləri və ilkin atayurd bəlgələri prototürk etnosunun Ön Asiyada 

yarandığını, doğu və quzey yöndə türk köçlərinin buradan baĢlandığını 

göstərir. Urmu teoriyasının əsas müddəalarını əks etdirən bu baxıĢın tarixi 

bəlgələrə söykənən elmi konsepsiya olduğunu ilk dəfə sistem Ģəklində bu 

bitikdə («Doqquz Bitik») gündəmə gətirilmiĢdir. Bu konsepsiya I Bitikdə 

verilən antropoloji, arxeoloji, daĢ fiqurlar, damğa və yazı tipologiyası, 

qonĢu xalqlar və dövlətlərlə əlaqə, sonrakı bitiklərdə isə Ġslamaqədər Ön 

Asiyada qurulan türk dövlətləri, etnoqrafiya, mifologiya və folklor, türk 

dilinin tarixi, tarixi onomastika və etnogenez bəlgələri ilə alınan sonuclar 

ilə də təsdiq olunur. 
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(II Bitiyin sonu) 
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УКН - Урартские клинообразные надписи. (Меликишвили Г. А). М. 1960 
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тысячелетие до н.э.). М. 1981 
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ЭПС - Этнокультурные процессы в юго-восточной Сибири в средние века. 

Новосибирск, 1989 

ЭСТЯ - Этимологический словарь тюркских языков. М. 1974-1980 

Этимология - Этимология (АН СССР). М. 1965-1987 

Этнонимы - Этнонимы. М. 1970 

Этнос - Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М. 1982 

ЯАИА - Языки Азии и Африки. М. (II т.)1978; (III т.) 1979 

ЯН СССР - Языки народов СССР в пяти томах. (II т. Тюркские языки); (III т. 

Финно-угорские и самодийские языки); (IV т. Иберийско-кавказские 

языки). М. 1966-1967 

ЯСКД -  Языки Северного Кавказа и Дагестана. М.-Л. 1935 

 

 

Алб.Т - Моисей Каланкатуклу. Албанийа тарихи.  Мхитар 

Гош. Албан салнамяси. (Тяръцмя вя шярщляр акад. 

З. Бцнйадовундур). Б. 1993 

АММ - Азярбайъанын мадди мядянийяти. Б. 

АОП - Азярбайъан ономастикасы проблемляриня даир 

конфрансын мате 

риаллары. АПУ няшри, Б. I (1987), II (1988), III (1990), IV 

(1992)  

АСЕ - Азярбайъан Совет енсиклопедийасы (ред. Р.Рза). 

I, 1970 

АТ 1994 - Àзярбайъан тарихи. Ян гядим заманлардан ХХ 

ясрядяк, I ъ. (ред. З.Бцнйадов, Й.Йусифов). Á. 

1994.  

АТ 1998      - Азярбайъан тарихи. I ъ. «Елм», Б. 1998  

АТГ           - Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар. 

(ред.С.Ялийарлы, Ф.Мащмудов),  

Б. 1989 

АФМ - Азярбайъан филолоэийасы мясяляляри. Азярб.ЕА-нын 
няшри 

АЪА - Азярбайъан ъоьрафи адлары (Р.Йцзбашов, К.Ялийев, 

Ш.Сядийев). Б.1972  

ГБ - Баласагунлу Й. Гутадгу-Билик («Хошбяхтлийя апаран 
елм», чевирян  Р. Яскяр). Б. 1994 

ГЭС - Географиялык энциклопедиялык сюздцк. Фрунзе, 1987 (qırğız 

dilində) 
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ЕАМТИЛ - Ермянистанда Азярбайъан мяншяли топонимлярин 

изащлы лцьяти (Будагов Б. Е., Гейбуллайев Г.). 
Б. 1998 

ЕА хяб. - Азярб. ЕА-ын хябярляри. (Ядябийат, дил вя 

инъясянят серийасы) 

УАРЛ - Удинъя-азярбайъанъа-русъа лцьят (Ворошил 

Гукасйан). Б. 1974 

ТП - Тарих вя онун проблемляри (Елми-нязяри, методик журнал), Бакы 

УАРЛ - Удинъя-азярбайъанъа-русъа лцьят (Ворошил 

Гукасйан). Б. 1974 

 

 


