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Xalqımızın an qədim salnaməsi və mədəniyyətimizin an qiymətli ensklopcdik tari- 
xi abidosi hesab olunan “Kitabi-Dədə Qorqud" dasianlannı nəzərdən kcçirdikdə Dədə 
Qorqud dünyasının coğrafı mövqeyi haqqmda dəqiq vd  ətraflı məlumat oldo cdirik. 
Aydm hiss olunur ki. Dasiandakı hadisəbr əsas etibarilə Azərbaycanda və ona həm- 
sərh.xi olan indiki GUrcüstan, Dağıstan və Türkiyə ərazisinin müəyyən rcgionlannda 
еэгэуап edir.

Oğuzlarm raəskəni mosobsini hnrtərəfli tədqiq edən X. Koroglu yazır ki. onların 
ya^adıqları ərazilərlə tam uyğun golir. Demoli, Gürcüstan ərazisində do Dədə Qorqud 
dQnyasının müoyyən izbrinə indi də rai gəlmək olur.

Anar “Dədə Qorqud dilnyası” adlı m əqabsində qeyd cdirdi ki. Gürcüstanda “yol 
boyu qarşımıza çıxan Azorbaycan kəndbrinin adı da Dodə Qorqud dünyasına mənsub 
idi: Kəpənəkçi (Kəpənək “Kitabi-Dədo Qorqud’'da yapmcıya deyilir). Qayağan (qaça- 
ğan at), Təkəli. Yırğançay, Yavuqlu, lm ir kəndbri. (3,140) Dədo Qorqud dünyasının 
Gürciistanla bağlı rcgionu çox gcnişdir. Gürcüstan orazisindo Dədə Qorqud dünyası 
ilo səsbşən v ü z b rb  toponim vardır. M əsəbn, Baydar, Bəytəkər, Azgəyliyon (azqan- 
lı), Sarvan, T ü lbr, Ulaşlı. Qaraiikan, Dəllər və s. kimi loponimlər “Kitabi-Dədə Qor- 
qud” dastanlanndakı bayatılı, boylu (layfa, qövm, qobilə), Qanlı Qocanı, Sarvanı, Qa- 
ratikan Məliyi, Dəli Əvrəni və s. yada salmırmı.

Borçalı toponim brindən bir qrupu lıolə Dədə qorqud zam anlannda coğrafi mövqc 
bildiron sö zb r əsasında formalaşmışdır.

Təbərinin dediyinə görə isə VI əsrin ortalarında şah-I Xosrov-10 min nəfəro qədər 
xəzəri əsir alaraq onlart Azərbaycanda və qonşu vilayətlərdə ycrloşdimıişdir.(5, 111) 
Azərbaycana qonşu vilayətlər dcdikdə iso, çox güman ki. indiki Gürcilstan. Ermənis- 
tan və Dağıstan nəzərdə tutulmuşdur. “Kitabi-Dədə qorqud” dastanlarmda da həm 
Gürcüstan. hom də Dumanin (Tumanisi) aynlıqda Oğuz elinə yaxın qonşu kimi xatır- 
lanır. Ham in yerbrin  coğrafi mövqeyi də bu mülahizəni təsdiq cdir. B eb  ki. ən qədim 
gürcii yazılı mənbələrindən biri olan “Mokscvai Kartlisa"da (VIII əsr) yazılır ki, e. o.
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IV osrin 30-cu illorindn M akcdoniyalı İsgondorin Irana vo Cənubi Zaqalqaziyada yü- 
rüşləri zamanı Gürcüstan orazisində, Kıir çayı sahilindo buntürklor yaşayırm ış.

Q azan-G ürcüsianın qodim Borçalı bölgosindo einooykonim-kond adı olub. Bu et- 
nooykonim Türk köklü “Qazan” tayfasının adı osasında toşokkül tapmışdır. Onu da 
qcyd clmok lazımdır ki, “Qazan*’ tayfasının adı vo Qazan kəndinin adı da yüksək so- 
viyyodo bədii vo elm i tofokkür osasında yaradılmış **Kitabi-I)əda Qorqud** dasianları 
ib  sosloşir. Bunlardan başqa. Azərbaycanın Goranboy rayonunda Qazanbulaq adlı şo- 
hor tipli qəsəbə, Cobrayıl rayonunda Q azan/əm i kondi, Xaqatala rayonunda Qazan- 
gül; Goranboy, Zongilan, Agdorə və C'ulfa rayonlannda Qazançı adlı etnooykonimlor- 
kondlor vardır. (5.86)

Burada bir məqaını da qcyd etmok yerino dQşərdi ki. “Qazan" tayfa adı osasında 
“Q a z a n ir , “Q azankənd” vo “Qazankümboz” adlı em ooykonimlər, həm çinin. “Qazan- 
təpə” və “Q azanqaya” adlı cinooronim br dQzolmişdir. “Qazantopo’* GürcQsıanın 
Axalkalaki (yeni şəhər) qəzasında dağ adı olub. Bu ctnooronim. şübhəsiz ki. “ Kiiabi- 
Dədə Q orqud” dastanının baş qohromanı olan Qazan xanın qələbələrlə dolu döyUşlor 
kcçirdiyi dağlan yada salır. Homçinin. qodim Borçaluıın Dağ bölgosindo-Başkeçid 
aşırımı nahiyəsindəki sabiq Başkeçid (indi Dmanisi) rayonunda Dumanaşan kənd xa- 
rabalığının yaxınlığındakı sıldınm lı Gözəldağın on yüksok zirvəsi Q azanqaya adlan- 
dınlm ışdır. “Q azanqaya” etnooronimi do moşhur “Kiıabi-Dodo Q orqud" cpoxası ilo 
sosbşir.

Q ıpçaq-ctnooykonim i qədim türkköklü “qıpçaq” tayfasının adı osasında toşokklil 
tapmış və eyni adlı yaşayış montoqosinin-kondin adını bildirmişdir. Ilomçinin. Şumer- 
Altay dilləri ailəsinin Qorbi Hun budağının Oğuz-karluq-qıpçaq qrupunun (cramızdan 
ow əl III əsro qədər Hun dövrü və inkişaf etmiş Orıa osrlər cpokası X-XV osrlər) adını 
bildirir. (1; 35). Azorbaycanın Qax rayonunda da Qıpçaq adlı kənd vardır. (3; 123)

Qədim Gürcüstanm  Şərq bölgəsində, о cümlodon, Borçalı bölgosindo do moskunla- 
şan sakinlər arasında Şumer-Türk köklil layfalardan biri do qıpçaqlar olmuşdur. 
Azərbaycan türklorinin ctnogcnezisinin loşokkül ctnıosində və inkişafında yaxından 
i$tirak cdən tayfalardan biri do “qıpçaq” tavfa birliyi olm uşdur. Bu etnooykonim 
Azorbaycan-Uirk dilinin daxili leksik qanunları osasında sado kök söz-“qıpvaq’’ etno- 
ııimindon yaşayış montəqosinin adını bildiron “Qıpçaq’* kond adı dü/olm işdir. Qorbi 
Azorbacanın (indiki Hrmonistanın) Artik rayonunun orazisindo də "qıpçaq" ctnonimi 
ilo düzobn Q ıpçaq adlı kond olub (5; 13). Onu da qeyd cdok ki, “Q ıpçaq” tayfasının 
adı da xalqımızın tarixən toşokkül tapmış zongin mədoniyyot xozinosinin on mölıto- 
şom incisi olan moşhur “Kitabi-Dodo Qorqud” dastanlarının yaranması dövrü ilo səs- 
loşir.

Türkmonislanın Aşqabad rayonunda da qodim türkköklü “qıpjak” (qıpçaq) adlı ya- 
şayış montoqosi vardır. Burada xozorlor vo tokolilor tayfalarının nüm ayondobri yaşa- 
yır. Qazaxıstanda da “Kipçok** adlı ctnonim lər olub, indi do cyni adlı yaşayış monto- 
qolori vardır.(3; 11).

A qsaq-“Kiiabi-Dodo Qorqud”dastanındakı hadisolorin coroyan ctdiyi ycrlordon 
biri do A qsaq qolosi vo onun otraflandır. “Qazan boyin oğlu IJruz boyin dustaq oldu- 
ğu boyu boyan edor”  boyunda belo bir cpizod vardır. Qazan boy oğlu Uruzun at çap- 
maq, düşmonlo döyüşnıək, ov ovlamaq. qan tökmok, ad qazanm aq istodiyini hiss elo- 
momişdi. Hlo biirdi ki, oğlu “quş lirokli "imiş. Odur ki, b ir gen oglunu ov ovlamağa 
aparır. Bunu cşidoıı Aqsaq qolosinin tokuru onların üzərinə on aid  minlik qoşun gön-
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dərir, qı/.gın vuruşma olıır. Uruz dustaq edilir.Bu epizodda bizi maraqlandıran, hər 
şeydən ə w ə l, Aqsaq toponiminin yaranması və ctimolojiyasıdır. Aqsaq toponimi qə- 
dim Ulrk mənşəli aq və saq sözbrinin birbşm əsindən əmələ golib. *‘Aq” sözü qədim 
türk dilində “qərb. kiçik ” monalarınt ifadə etmişdir; saq. sak isə qədim türkdilli kc- 
şikçi köçəri tayfalardan biri olmuşdur. “Albaniya "  ərazisində abanla qohum olmayan 
sak, masket tayfalan yaşamışdı. (6, 52)

Miladdan qabaq VII yüzillikdə Azərbaycan torpaqlarına gəlib məskunlaşmış saq- 
masseqetlərin qədim Azərbaycan dilinin kökündə dayanan dil qrupuna malik olmaları 
barədə son zamanlar xeyliədəbiyat çap oluıımuş və müxtolif m ülahizəbr söylənmiş- 
dir. llələ VI əsrdə yaşamış Bizans tarixçisi Menandr yazırdı: “qədim tü rkbr saqlar 
deyirdibr” .(7; 13). Türk xalqlarımn, о cümlədən, azərbaycanlıların soy kökündə saq- 
Iann da rolu olmuşdur.

Heredotun “Tarix” əsərinə əsasən tərtib olunnıuş “diinya xəritasində’* Sakasen (sak 
şenliyi-P. Xəlilov) Kür çayımn üstündədir. Bu münasibətlə C.Nehru yazmışdır ki. 
“saklar böyük ktfçəri türk tayfalarından biri idi” (8: 129). Yuxarıda deyilənlərdən b eb  
nəticoyə gəlmok olar ki. saklann məskəni K ürçayı sahilbrində olmuşdur. B cb  olduq- 
da, Aqsaq etııotoponiminin ümumi mənası isn qarbi saqlar-saklar deməkdir. 
Azərbaycana nisbntən Aqsaq qorb coğrafi mövqcdə ycrləşir. Aqsaq qələsinin adı yerli 
azərbaycanlıların nitqində Axalsıx, gürcii dilində isə Axalsixe (yeni qala dcməkdir) 
kimi sabitləşmişdir.

Sadaqlı-Borçaltnın qədim kəndbrindən biridir. Sadaqlı oykonimi h ə b  qadim za- 
manlardan dilimizdə ox qabı mənasında işlədibn sadaq sözü ilə sənat və pcşoyə mən- 
subiyyət bildiran mənasını ifadə edən-lı leksik şəkilçisinin birbşm əsindən əm əb  gol- 
mişdir. “Sadaq" sözü qədim türk yazılı abidələrində və “ Kitabi-Dədə Qorqud” dasta- 
nıııda da ox qabı mənasında işbnm işdir. Düimizdə ox və ox qabı istehsal edon tayfa 
mənasım ifadə edir. Bu oykonimin ifadə etdiyi məna dilitnizin qədim xüsusiyyətbrini 
qoruyub saxlayan şifahi xalq ədəbiyyatı ntlmunəbrində, “ Kilabi-Dədə Qorqud" das- 
tanlarında, bayatılarda da saxlanmışdtr.

Dastanın “Bəkil oğlu tmranm boyunu bəyan edər” qolımda dcyilir: “Oğuz elinin 
gözətçisi, qaravulu Bokil atdan yıxılır və ayağı sınır. Bundan kafırlər xobar tutub 
Oğuz elinə lıücum ctməyə hazırlaşırlar. Bəkil cşidir kafırbr onun elinə hücum cdə- 
cəkdir. Odur ki. cavan oölunu yanıııa çağırıb dcyir ki, gütsin Bayındır xana. Qazan 
bəyə kafirbrin hiicumunu xəbər vcrsin. Oğlu bu bəd xəbəri namusuna sığışdırmır. 
K afırbrin üzərino getmək, oğuz clini mOdafıə ctmək üçün atasından icazə istəyir. 
Atası buna sevinir vo izin vcrir. Döyıiş meydanında oğlan kafirə dcyir: "Köksiin gəlib 
göyo pırlar.

Ağca tozlu qatı yayım zan-zan inlər.
Sadaqda oxum kişin dəbr.
Yammda yigitbrim  savaş dibr.
Alp ərə qorxu vcrmək cyib olıır.
Bori gəlkil. mərə kafır. duruşəlim!”-dcde.
Bayatıların birinda deyilir:
Sadağı tər. oxu tor.
Sadaq saxlar oxu tər.
Kirpiklərin torpatma
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Qəm tünlüklü ox itor.

"Kitabi-Dodə Qorqud*’ dastanından vo folklordan göiürdüytlmUz bu lirik parçalar- 
dan göründüyü kimi. qodim dövrlərdo, xüsusilo “Kitabi-Dodo Qorqud” dastanında da 
“sadaq* ox qabı mənasında işlodilmişdir. "Salur Q a/anın cvi yağmalandığı boyu bo- 
yan edir” boyuııda Qaraca çobaıı Salur Qazana evinin, mülkünün dagıdılmasını. ana- 
sının. arvadının, qızının, oğtunun kafirlor lərəfindən osir aparıldıgını xəbər berir Qa- 
zan xan bıı xobordon moyus olur. Qaraca çoban xanına sadiq qalır. onun on nıin qoyu- 
nunu düşmonə vermir və Qazan xandan düşmon üzorino getmək üçün at vo silah isto- 
yir. Bu cpizod dastanda belo tosvir olunmuşdur:

“Qonur atın vcrgil rnana!
Ap-alaca qalxamnı vcrgil mana!
Qara polad üz qılıncın vcrgil mana!
Sadagında soksok oxun vcrgil maııa!
Ağtozluca qatı yayın vergil ınana!
Kafiro man varayın” (3,34)

Bu parçanın da döyüşlordo nizə, ox işləndiyi zaman yarandığına şübhə yoxdur. 
Çünki insan cəmiyyətin hoyatında baş verən bütün doyişikliklor ilk növbodo dildo öz 
oksini tapır. Qədün ulu babalarımızın hoyat tərzi, moşğuHyyəti. pcşosi vo döyUşkoııli- 
yi qısa şokildo bu lirik parçalarda da ifadə olunmuşdur. Ulu babalaromoz qılıncı qın- 
da. oxu isə sadaqda saxlamışlar. Göründüyü kimi. bu lirik parçalarda "sadaq” sözü do 
ox qabı monasında işlədilmişdir.

Dastandan vo digor folk I or nümunolorindon do göründüyü kimi. holo Dədo Qorqud 
zamanında xalqımız nizədon, oxdan istifado etmişlor. Bu da onların sonotkarlıgmda 
vo hotta məskənlorinin adında öz oksini tapmışdır. Lakin dövr doyişdikco yay oxu 
meydandan çıxdıgı kimi. onun qoyulduğu qab da heç nəyo lazım olmamış \o  bu 
qabın adını daşıyan “Sadaq" stfxü do arxaikloşib dilimizin klassik lügoı fonduna d(i- 
şüb. Aııcaq indiyə kimi do Sadaxlı oykonimi qalmaqdadır.

Kopənokçi-qədim borçalınınon böyük uluslanndan biri holo crkoıı orta osrlordon 
(VI osrdon) tarixi sonədlordo qcydə alınan Kəponokçi (Bolus koponokçi-indi Bolııis 
Kəponəkçi) kondidir. İndi homin koııd Kvemo Bolııisi (Aşağı Bolnisi) adlamr. Hazır- 
da M ameuli rayonunda Kürllstü Koponokçi. Qardabani (Qarayazı) rayonunda Kopo- 
nokyi vo Azərbaycanın /aq a ta la  rayonunda Koponokçi adlı kondlor vardır. XVI osrin 
sonunda Goncənin Yevlax nahiyosindo yaşayan O lu/ikilor tayfasından biri do Kopo- 
nokçi camaatı adlanırdı. XIX osrin əvvollərindo Kaxctiyada Telavi şəhərinin yaxmlı- 
gında da Kopənəkçi adlı kond olmuşdur. Keçmiş Irovan qubcrniyasımn orazisindo do 
Böyük Koponokçi, Kiçik Koponokçi adli kondlor olm uş, sonradan iso onlann adı do- 
yişdirilınişdir.

Gürcüstan alimlori Bolnisinin larixilo maraqlanmış vo onu şorh etmişlər. L. Mus- 
xelaşvili yazır: ‘*...bu şəhorin osas çayı VI osrin ortalanndan odəbiyyatda ‘*Bolnis-Ko- 
ponokçi” adı ilo moşğuldur'' (4,l37).Bolnis-Koponokçi ifadosindən aydın olur ki. Bol
nisinin osas çayı vaxtı ilo Koponokçi tayfasınm adım daşımışdır. Hoınin çayı xalq- 
azərbaycanlılar indi do Koponokçi çayı adlandırırlar. Bu о demokdir ki, homin orazido 
Koponokçi tayfası moskon saldıqdan sonra çayı da öz tayfasınm adı ilo adlandırmış-
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lar. Bu da təbiidir. Kəpanəkçi qədim oğuz uluslanndan biri olub. təxmiııan “Kitabi- 
Dədə Qorqud” dastanındakı hadisələrin cərəyan ctdiyi dövrdə tayfa kimi formalaş- 
mışdır.Bəs Kəpənəkçi clnooykonimi nccə yaranmışdır?

Bu tayfa və onun sakin oldugu kənd öz adını tayfanın ümumi pcşasi, məşğuliyyəti 
və sənəli ilə yaxından bağlı olan kəponok sözündən almışdır. Qədinı lürk yazılı abidə- 
lərində, “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” dastanlarında, klassik şairlərimizin ədəbi 
irsində кэрэпок sözünün “yap ıncf mənasında işləndiyi məlumdur. “Kitabi-Dədə 
Qorqud” da oxuyunıq: “Çaxmaq yaxıb od yaxdı, kəpənəyindən qurumcu cdib yarsına 
basdı” (3,31). “Oğlana qara kəpənək geydirmişlərdi, qapı eşiyi üzərində orquru burax- 
mışlardf* (3.78). Qıl kəpənək boyuncuğun süror, degiP (3..79). “Çoban kəpənəyini 
üzərlorino atdı, pnri qızının birini tutdu" (3. 113).

“"KoroğUrda deyilir: “ Yaxınlaşanda Koroğlu baxdı ki. bu çiynində kəpoııəyi, 
əlinda dəyənəyi cavan bir oğlandı" vo s.

Yuxandakı ntlmunələrdə işlənmiş kəponak sözö ilə peşə və məşğuliyyat bildirən-çi 
şakilçisinin birləşməsindən də kəpənəkçi sözü yarannıışdır. Onun ünıumi mənası 
yapıncısalnıa peşəsi ilo məşğul olan tayfa deməkdir. BeMiklo də həmin söz əsasında 
Kəpənakçi ctnooykonimi yaramb.

Bolus Kəpənəkçi taylası haqqında ətraflı məlumata 1721-ci ildo tərtib olunmuş 
“Dəsturul-əmər’do və 1728-ci ildə tərtib olunmıış “Daftori-müfəssali-əyaləti-Tiflis''də 
rasi gəlmək olur. “Dəftər”da qevd olundugu kimi. Damitçihəsanli nahiyəsinin nn bö- 
yük uluslanndan biri kapənakçi ulusudur. Kapanakçi ulusunda bir çox tayfa, qışlaq va 
kand birləşmişdir.

Dəibr-Bolnisi va Başkeçid rayonlannda kənddir. Bu kandlardan Bolnisi rayon un- 
dak ı Aran Dəllər kəndinin gürcülar tarixi adını dayişib “MuşcvaniM qoyublar. Başkc- 
çid rayonundakı I)ağ Dəllari kəndi öz adını daşıyır. Dəllər toponimik adlannın taşak- 
kül lapdıgı sözlər əsasında düzolən kəııd adlanna Azərbaycanda da rast galirik. Ağsu 
va Saatlı rayonlannda Dəlilər adlı kəndlər, Şəmkir rayonunda Dalilar adlı şahar tipli 
qasabn. Dəlilər Cəyir, Dalilər Cırdaxan adlı kandlar vardır.

Yuxanda adlan qcyd olunan kand adlanna nazər saldıqda aydın olur ki. harnin 
kənd adlan “tele" adlı etnonim asasında fonnalaşmışdır. Tarixdən məlutndur ki. tlirk 
manşali qədim layfalardan biri tclc tayfaları olmuşdur. Bu tayfa xalqımızın etnoginc- 
zində yaxındaıı iştirak etmişdir. Bunıı hamin tayfa adı asasında düzalan toponimik va- 
hidlar va onlann müxtəlif btflgalarda yayılması da təsdiq cdir. Bela ki. dali ctnonimi 
tclc şaklinda hunlann bir tirəsinin adı kinıi malumdur. Tarixi manbalərin vcrdiyi ma- 
lumata göra, telelar qədim zamanlarda Balxaş gölü ətrafında yaşamış və hun tayfa 
birlaşmalərina daxil olmuşdur. 'Iclc tayfası VI asrin ortalarmda Dağıstana qadar uza- 
nan Qərbi türk xalqlannın tarkibina daxil olmuş va asas etiban ila Xazər danizi sahi- 
lində məskən salmışlar. Mənbalara əasasan söylanıak olar ki, cramızın VI-VI1 asirla- 
rinda tele tayfası Azarbaycanda və onun hüdudlannda oturaq həyat keçirmaya başla- 
mışlar.

Dilimizin sonrakı inkişaf prosesində “tele” stfzü “dclc*' va ya "dəli" kimi fonnalaş- 
mış va sonralar ona-lər şakilçisi artırılmışdır. Dcmali, dali etnonimi “tcle' sözü əsa- 
sında ta$əkkül tapmışdır. Bclə ki. “dnli" sözü əvvəllər dilimizdə həm tayfa adı, həm 
də “ igid, cəngavər. qoçaq. cəsur. çılğın. qəhmman. döyüşçü” monalannda işlənmişdir. 
Omumilikdə isə “dəli tayfası", “ igid və cəngavər tayfa” nıazmununu bildirir. Heç tə- 
sadüfı deyil ki, mədaniyyətimizin ensklopediyası hesab olunan “Kitabi-Dədə Qor-
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qud dastanlannda Dəli Domrul, Doli Dondar. Dəli Qoçar, “Koroğlu’* dastanında Doli 
Koroğlu, Dəli Həsən, Koroğlunun doliləri, “dəli nərə çokmək” kimi antroponimik və 
Icksik vahidlər formalaşmışdır. Bu da tclc tayfasının döytlşən və cəngavər türk tayfası 
olduğuna dəlalət edir. Toponimlərin yaranması bu və ya digər ərazidə hor hansı bir 
qəbilə, tayfa və xalqın ıııəskən salmasımn tarixi ilə bağlıdır.

GtfründUyU kimi. Dədə Qorqud dünyasıntn bütün rcgionlannda, о cümlndən, Gür- 
cüsianın Azərbaycan türkləri yaşayan bölgəbrində dilim i/in daxili imkanlan (sos tər- 
kibi, lüğot tərkibi, morfoloji və sintakıik qanunları) əsasında formalaşan yUzbrlə to- 
ponimlər vo hidronim br vardır. O nlann toplanması və tədqiqi xalqımızm, mədəniy- 
yətimizin və dilimiziıı tarixi inkişaf yollannı işıqlandırmaq üyün böyük ohəmiyyət 
kəsb cdir. Xalqımızın qədim zamanlardaıı yaşadığı bütün regionlarda, о cümlədən da 
Gürcüstanda, xüsusilo onun cənub-şorq rayonlarında. yoni qədimBorçalı mahalında 
ilkiıı orta əsrtardən yayılnıış zəngin vo rəngarəng xdsusiyyotlərə malik olan türk 
(Azarbaycan ) köklü toponim brin toplanması və öyrənilməsi böyük elmi ohamiyyəto 
malikdir.
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Резюме

В статье рассматриваются древние этнотопоиимы, сушсствовавшис на 
территории Грузии, их тюркское происхождение, а также связь с эпосом «Деле 
Горгуд»

Sum m ary

The article deals with the ancient ethnotoponymies that were existed in Georgia, 
their Turkish originality and similarities with “Dcde Korkut” epos as well.
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