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Aralıq dənizi hövzəsinin erkən sakinləri pelasq, trak və tro-

yalıların bir sıra Avropa qaynaqlarında iskit, türk, as və digər adlar 

altında təqdim olunmaları, onların qədim türk şəxs adlarını daşı-

maları, etrusk yazılarının qədim türkcə anlaşılması Avropada türk 

sivilizasiyasının çox qədim çağlardan mövcud olmasından xəbər 

verir. Bu isə Anadoluda türk tarixinin heç də səlcuq sultanlarının 

fəthi çağından deyil, pelasq-troyan sivilizasiyası dövründən başla-

dığını ortaya qoyur. 

Türklərin Anadoluda, bütövlükdə Aralıq dənizi hövzəsində gəl-

mə olduğunu iddia edən çağdaş avropalılar da, Anadolunun “min 

illik türk tarixi” ideyasına alışmış bəzi türklər də Herodotu, Homeri 

və sonrakı çağlara aid Qərb tarixçilərini diqqətlə oxumalı və Avro-

panın dörd min illik türk tarixi ilə tanış olmalıdırlar.  
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Türklərin yurdu Mərkəzi Asiyadırmı? 
 

Ənənəvi tarixşünaslıqda türklərin Altay mənşəli olub, Ön və 

Kiçik Asiyaya, Qafqaz və Mərkəzi Avropaya yeni era daxilində  

yayılması ideyası dərin kök salmışdır. Nəticədə türklər Ön Asiya və 

Avropanın qədim sivilizasiyalarından təcrid olunmuşdur.  

Son araşdırmalar Uraldan Azov dənizi regionuna, oradansa Şi-

mali və Qərbi Avropaya miqrasiya etmiş kurqan mədəniyyəti xalq-

larının, Ön Asiyada isə şumer, Akkad və digər mədəniyyətlərin da-

şıyıcılarının türk olmaları ilə bağlı faktları üzə çıxarır. Bir qayda 

olaraq, “Hind-Avropa” damğası vurulan pelasq, axey və etruskla-

rın, eləcə də “ari” damğası vurulan sak, iskit, kimmer, maday (Mi-

diya) və digər xalqların türk mənşəli olduqları ortaya çıxır. 

Etnik-tarixi gerçəklərin üzə çıxmasında avropalı tədqiqatçıların 

xüsusi rolu olmuşdur. İsveç və Norveçin kurqan tipli qəbirlərində 

aşkar olunan türk damğalarına, at qalıqlarına əsaslanaraq, 

Skandinaviyanın “oğurlanmış” türk tarixinə işıq salan Dr.David 

K.Fauks [230], “Avropa tarixinin türkdilli dövrünə” tarixi faktlarla 

aydınlıq gətirən Y.N.Drozdov [257], «hazırda tatar adlanan 

iskitlərin əvvəllər Rusiyanın hökmdarları olduğunu» sübut edən 

fransız Jak Marjeret [257, s.21], axey və Turan mədəniyyətləri 

arasında kəskin uyğunluqların olduğunu yazan S.Penner [270], 

türklərin Aralıq dənizi sahillərində latın və yunanlardan daha öncə 

məskunlaşdıqlarını yazan sovet akademiki N.Y.Marr [130, s.119], 

turanlıların təxminən on-on iki min il öncə Dəclə-Fərat çayları 

hövzəsində məskən saldıqlarını və onların dünya sivilizasiyalarının 

yaranmasında böyük rol oynadıqlarını yazan ingilis alimləri İ.Loyd 

və Q.Çayld [11, s.57] və digərlərinin elmi nəticələri türklərin Altay 

mənşəli olmasına və Qərbə yeni era hüdudlarında gəlməsinə dair 

mövcud baxışları alt-üst edir. 

Türklərin Altay mənşəli olması ideyasına qarşı olan tədqiqatçı-

lar ilkin vətən məsələsində iki qrupa bölünürlər: 1. türklərin Ön 

Asiya mənşəli olduğunu və 2. onların Volqa-Ural çayları arasında 
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formalaşdıqlarını qəbul edənlər. 

1. Birinci ideyanın tərəfdarlarına görə, ilkin miqrasiyalar Ön 

Asiyadan başlamışdır. Bu məsələni geniş işləyən Q.Kazımovun 

“Azərbaycan dilinin tarixi” adlı əsərindən ümumi məlumat verməyi 

lazım bilirik. Burada O.Süleymenov, T.Hacıyev, A.Məmmədov, 

Y.Yusifov, Ə.Dəmirçizadə və digər görkəmli alimlərin, eləcə də 

Ön Asiyada müxtəlif dil ailələrinin formalaşmasına dair V.Şott, 

M.A.Kastren, Q.Evald, R.Kolduell, A.Trombetti, M.Rəsənen, 

K.Menqes və başqa dilçilərin tədqiqatları əsasında prototürkcənin 

Ön Asiya mənşəli olduğu sübut olunur, türk, hind-Avropa, Dravid, 

Qafqaz-Kartvel və digər dil ailələrinin qohumluğunu sübut edən 

çox sayda dil faktlarına müraciət edilir.  

Q.Kazımov qeyd edir ki, e.ə. 12-ci minillikdə sami tayfaların-

dan, hindavropalılardan və başqalarından təcridolunma prosesini 

əsasən başa çatdırmış olan prototürk əhali böyük kütlələr halında 

miqrasiyaya başlarkən, bir qismi öz ulu vətənində qalmış, qalanı 

güclü axınla münbit şərait və torpaqlar axtarışı ilə qərbdə Balkanla-

ra, şərqdə Çin və yapon sərhədlərinə qədər irəliləmişdir. Altay türk-

lərin ilkin vətəni deyildir, türklərin beşiyi Ön Asiyadır. E.ə. VIII-VI 

əsrlərdə sakların, kimmerlərin, iskitlərin Azərbaycana gəlişi qohum 

tayfaların çox sonrakı əks miqrasiyalarındandır [11, s.54]. 

Q.Kazımov pratürklərin Ön Asiyada qalmış qisminin bu ərazidə 

yaratmış olduqları Aratta (Alatay, Altay, Alatey), Lullubi, Quti, 

Turukki və digər qədim dövlətlərin türk dövlətləri olduqlarına dair 

Y.B.Yusifov, İ.M.Dyakonov, N.A.Aristov, Z.Bünyadov, Q.Qeybul-

layev və digər görkəmli alimlərin fikirlərini bölüşür, Cənubi 

Azərbaycan ərazisinin əzəldən türk torpağı olduğunu göstərir [11]. 

O, Azərbaycanın, bütövlükdə Ön Asiyanın bir çox qədim xalq-

larının prototürklər olduğunu inandırıcı onomastik faktlar əsasında 

sübut edir: Kuti hökmdarı Tirikan (e.ə. XXIII əsr) (<türk. tiri/diri 

“canlı”, “diri”, şumer dirik “böyük”, “ulu”), kas hökmdarları Ka-

riantaş, Kara-Xartaş, Kadaşman-Turqu, Kuti hökmdarları Elulu-

meş, İnimbakeş, İngeşuş, Kurum, Lullubi padşahı İmmaşqun, Tuk-

riş hökmdarı Arisen və bir çox digər şəxs adlarının türk qarşılıqları 
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göstərilir və bu adların türk mənşəli olmalarına dair fikirlərə 

toxunulur [11, s.99-206]. 

Əsərdə Aratta, Kuti, Lullubi, Manna və Maday onomastikasının 

türk xarakteri zəngin dil faktları işığında leksik və fonetik aspekt-

lərdə tədqiq olunur. 

Ön Asiya və eləcə də Cənubi Azərbaycan ərazisinin türk keçmi-

şi S.Bayramın “Prototürk yazıtları” adlı əsərində də işıqlandırılmış-

dır. O yazır ki, e.ə. 2200-cü illərdə yazılmış Sargonun daş kitabə-

lərində bölgənin xalqları arasında adı çəkilən turkilər (tourki) [25, 

s.7] türklər idi. Akkad kralı Naram – Sinə qarşı savaş  aparan xalq-

ların ittifaqında yer almış turkilər [25, s.92] məhz Mesopotamiya-

nın qədim xalqı olmuş turanlılar idi. 

Bu mənbədə turkilərin Tiguna diyarında yaşadıqları, başçıları 

Lidaya ilə birlikdə döyüşlərdə iştirak etdikləri təsvir olunur [25, 

s.169]. 

S.Bayram Ön Asiyanın Mari mətnlərində adı çəkilən turkiləri 

türk mənşəli saymaqda haqlıdır. “Bibliya” və “Tövrata” əsasən, 

Mesopotamiya dağlarında yaşamış Yafəs mənşəli turukkular [25, 

s.41] məhz həmin türklər idi. 

Turki/turukki adlanan xalqın məhz türklər olduğunu yəqin 

etmək üçün qədim hind mənbələrinə müraciət etmək yetər. Türklər 

prakrit dilində turukka, sanskrit dilində isə turuşka adlanırdılar [36, 

s.258]. 

Turukkalar, heç şübhəsiz, Cənubi Azərbaycan ərazisindəki 

turukkiklərdir. Xotan mənbələrindəki turukki, Tibet mənbələrindəki 

druq/druqu etnonimləri də türkləri bildirirdi [3, s.82]. 

“Avesta”da turanlılara aid edilən Turyana ölkəsi, bu dövlətin 

əfsanəvi rəhbəri Tura [91, s.88], “Şahnamə”dəki Turan ölkəsi və 

onun əfsanəvi başçısı Tur [63, s.328] indiki İran ərazisindəki qədim 

türkləri bildirirdi. 

Türklərin Güney Azərbaycan ərazisinə orta əsrlərdən gələrək, 

“yerli” əhalini türkləşdirdiyinə dair fars şovinistlərinin iddiası tarix 

və dil faktları ilə uzlaşmır: 

— əgər türklər Güney Azərbaycan ərazisinə orta əsrlərdə gəl-
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mişlərsə, bu ərazidə e.ə. III-II minilliklərdə mövcud olmuş Aratta, 

Turukki və b. dövlətlərin türk onomastikası [11] haradandır?; 

— Aratta, Turukki və d. qədim türk dövlətləri ilə qonşuluqda 

mövcud olmuş şumerlərin dilindəki məlum türk leksik təbəqəsi 

haradandır?; 

— “Avesta”da Turyana adlanan dövlətin “Şahnamə”də Turan 

adlanması və bu dövlətin türklərlə bağlanması da indiki İran 

ərazisində türk etnosunun çox qədimliyini göstərir. 

Lakin İran şovinistlərinin saxta iddialarını rədd edən başqa 

tarixi məqamlar da vardır. 

Hazırda İran adlanan ölkənin qərb bölgələri əzəldən turanlıların 

vətəni idi. İndi Xuzistan adı altında tanınan vilayətin oğuzlar 

(ukuz/ukuzi/huz/ahvaz) ölkəsi olduğunu avropalı alimlər göstərirlər. 

Qədim yunan tarixçiləri həm də Susyan adlanmış bu ərazinin 

ukuzlar ölkəsi olduğunu yazırlar. Sus sözü sami dillərində gus 

(oğuz) etnoniminin xüsusi bir şəkli olmuşdur [258, s.363]. 

Yunan tarixçiləri Midiyadakı Zaqroş dağlarında yaşayan 

oğuzları kosse və uksie şəklində verirlər. Strabona görə, Susyanın 

şərqində yüksələn və onu Farsistandan ayıran dağlıq bölgəyə Uksie 

deyirlər. Bölgədəki çaylar Farsistana keçidi çətinləşdirən dərələr 

əmələ gətirir. Bu ərazidə uksilər yaşayırlar. Daha şimalda Kossa 

ölkəsi vardır. Bura da yüksək dağlarla əhatəlidir [258, s.363]. 

Bir çox Qərb tarixçiləri Susyanda danışılan anzanit adlı dilin bir 

Turan ləhcəsi olduğunu, kosoylarla anzanitlərin eyni ulus 

olduqlarını göstərirlər [258, s.365]. 

J.Demorgana görə, o çağlarda bütün Susyan ovasında və cənu-

bi-qərb dağlarında Turan dili danışılırdı [258, s.365]. 

Təsadüfi deyildir ki, Bisitun qayalığında həkk olunan mətnlərin 

üçüncü sütununun Turan dilində yazıldığı ortaya çıxmışdır. İlk dəfə 

Hanri Ravlinson bu sütunun turanca olduğunu üzə çıxarmışdır. 

Avropalı alimlərin bir qrupu bu dili madaylara (metlərə) 

(H.Ravlinson, Fr.Lenorman, Norri, J.Opert), digər bir qrupu isə 

onun Susyanda danışılan anzan dilinə aid etmişlər [258, s.365-366]. 

Keyxosrov (Kir) özünün Anzan şəhərində yaşayan bir xanədana 
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mənsub olduğunu bildirmişdir. Anzan və yaxud Anşan oğuzların 

məskunlaşdıqları Xuzistan (Oğuzistan) şəhərlərindən biri idi. Ana 

tərəfdən pars olan Kirin (Keyxosrovun) yazdırdığı kitabələrdə 

yalnız Anzan adı çəkilir, İran adı ümumiyyətlə çəkilmir. İran adı 

yalnız Keyxosrovdan sonra hakimiyyətə gəlmiş I Daradan sonra 

meydana çıxmışdır [258, s.364-365]. 

İkiçayarası ərazisindəki şumer, akkad və digər qədim dillərin 

məlum türk komponenti, Güney Azərbaycanın qədim dövlətlərinin 

aşkar türk onomastikası türk etnosunun Ön Asiyada doğulması 

ideyasına haqq qazandırır. 

2. İkinci qrupdan olan alimlər ilkin türk sivilizasiyasının Volqa-

Ural çayları arasında meydana çıxdığını, buradan Altay və Orta 

Asiyaya, Avropaya və Ön Asiyaya yayıldığını qəbul edir. Məsələn, 

pratürklərin ana yurdunun Altay deyil, kurqan mədəniyyətinin 

mövcud olduğu Volqa-Ural çayları ərazisi olduğunu düşünən İ.Mi-

zi-ulu qeyd edir ki, e.ə. IV minilliyin sonu və III minilliyin başlan-

ğıcında türklər bu ərazidən Orta Asiya və Altaya, Avropaya və 

Qafqazdan keçməklə Kiçik Asiya və İkiçayarasına yayılmışlar [31, 

s.VIII] 

Eləcə də nostratik dil faktları, türk dilləri ilə hind-Avropa, dra-

vid, sami və digər dil ailələri arasındakı uzaq qohumluğu göstərən 

dil layları [11, s.27] pratürk miqrasiyasının Ön Asiyadan şərqə 

doğru yönəlməsinin daha ağlabatan olduğunu göstərir.  

E.ə. IV-III minilliklər arasında türklərin Volqa-Ural çayları 

hövzəsindən Ön Asiyaya gələrək, eyni zaman kəsiyində Aratta, 

Turukki kimi qədim dövlətləri və şumer mədəniyyətini yaratması 

mümkün görünmür. Bu səbəbdən Q.Kazımovun pratürklərin Ön 

Asiyadan e.ə. VIII minillikdə Mərkəzi Asiyaya gəlməsinə dair 

əsaslandırılmış  fikri türk yurdu probleminin düzgün çözümünə 

imkan verir. Məhz buradan türklər Altaya, Çinə, o cümlədən də 

Volqa-Ural çayları ərazisinə yayılmışlar. Volqa-Ural (İdel-Yayık) 

çayları hövzəsində e.ə. IV-III minilliklər arasında yüksək inkişaf 

əldə etmiş türk (sak, kimmer, as və b.) mədəniyyəti həmin dövrdən 

başlayaraq, Avropaya türk miqrasiyalarının mərkəzi olmuşdur. 
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Məhz bu ərazidən türklərin sak-kimmer adları altında Ön Asiyaya 

geri miqrasiyaları da baş vermişdir [11]. 

Volqa-Ural çayları hövzəsindən qərbə doğru miqrasiyalar “Av-

ropa tarixinin türkdilli dövrünün” başlanğıcını qoymuşdur. 
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2. Mərkəzi Avropada türk mədəniyyəti 

 

Rusiyalı alim Y.N.Drozdovun “Avropa tarixinin türkdilli döv-

rü” adlı kitabında bu qitədə tarixə qovuşmuş, əfsanələşmiş bir türk 

mədəniyyətinin izlərinə aydınlıq gətirilir. O, bildirir ki, antik yazılı 

mənbələrdə Avropanın ən qədim xalqı sayılan kimmerlər elə həmin 

mənbələrdəcə iskitlərə aid olunur, sonuncuların isə sonrakı hunlar 

olduğu göstərilir. Onlar isə, öz növbəsində, özlərini aslar adlandı-

rırdılar [257, s.12-13]. 

Y.N.Drozdov mövcud təsəvvürlərə görə, iskitlərin Uraldan Vis-

la çayınadək uzanan ərazidə məskunlaşdıqlarını, onların bir qismi-

nin sarmat və yaxud savromatlar adlandığını, bu xalqların türkdilli 

olduqlarını göstərir. Bu gerçəyin orta əsr Qərbi Avropa yazılı mən-

bələrində öz təsdiqini tapması qeyd olunur [257, s.13]. 

İskitlərin, onların tərkib hissəsi olan hun, avar, bulqar və digər-

lərinin Avropada ilkin məskunlaşdıqları ərazilər Orta Volqa hövzə-

si və Kama ətrafı torpaqlar olmuş və e.ə.III minillikdə onlar bu 

ərazilərdə yaşamışlar. Sonralar onların bir hissəsi Volqa və Don 

çayları arasında geniş ərazilərdə yayılmış, onların daşıdıqları as/az 

adı ilə bu ərazi Asiya/Aziya adlanmağa başlamışdır. E.ə. III minil-

liyin sonlarından başlayaraq, bu tayfalar Mərkəzi Avropadan Şima-

li və Qərbi Avropaya miqrasiya etməyə başlamışlar [257, s.13]. 

Y.N.Drozdov iskitlərin türk olduğuna dair orta əsr Avropa 

müəlliflərindən maraqlı sitatlar gətirir. Onlar arasında italyalı müəl-

lif Alberta Kamnenzenin 1523 və yaxud 1524-cü ilə aid “indi tatar 

adlanan iskitlər…”, XVI əsrin ortalarında Venetsiya səfiri Marko 

Foskarinonun “Volqadan şərqə doğru geniş ərazilərdə yaşayan tatar 

və amaksobi adlı iskitlər…” kimi qeydləri, 1550-ci ildə Mixalon 

Litvinin tatarların iskit olmalarına dair yazdıqları və b. məlumatlar 

tatarların iskitlər olduğunu, yəni iskitlərin türkdilli olduqlarını orta-

ya qoyur. 

İngilis krallığının diplomatik nümayəndəsi Cils Fleçerin tatar-

larla bağlı 1591-ci ilə aid qeydi də eyni gerçəkliyi əks etdirir: “Bu, 
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yunan və romalıların bəzən iskit köçəriləri və yaxud iskit çobanları 

adlandırdıqları xalqdır” [257, s.21].  

Fransız kapitan Jak Marjeret isə 1607-ci ildə “hazırda tatar adla-

nan iskitlərin əvvəllər Rusiyanın hökmdarları olduğuna”, “Kiyev 

Sinosisinin 1674-cü il nəşrində savromat və yaxud sarmatların Ya-

fət nəsilli olub, hazırda həm iskit, həm də tatar adlandıqlarına” dair 

qeydlərini [257, s.21] də nəzərə  aldıqda iskit, sarmat və sakların 

İran mənşəli olduqlarına dair sovet dövründə dövriyyəyə buraxıl-

mış ideyaların nə qədər saxta, siyasi yönümlü olduğunu aydın görü-

rük. 

Tarixi mənbələrdə iskitlərin türklüyünə dair məlumatların doğ-

ruluğu onların yerləşdikləri ərazilərin onomastikasında aydın əks 

olunur. 

İskitlərin Azov dənizinə verdikləri Karbalık adı elə çox şey de-

yir. Bu sözün “nəhəng balıq” mənasında işləndiyi qeyd  edilsə də, 

onun türkcə kar (“güclü”, “böyük”, “bol”) və balık (“balıq”) sözlə-

rindən ibarət olmasına nədənsə diqqət verilməmişdir [31, s.29]. 

Və yaxud antik çağlarda Pantikapey (“Pontun qapısı”) adlanan 

boğaz Meotiy bataqlığından Ponta aparıb çıxaran Dnepr çayının 

aşağı sağ axarını bildirirdi və bu səbəbdən də “Pontun qapısı” 

(kapey) adlanırdı [31, s.32]. 

Qara dənizin şimal sahillərindən Qafqazadək geniş ərazidə ya-

şayan xalqların sak-iskit türkləri olduqlarını sübut edən dil faktları 

saysız-hesabsızdır.  

Plininin verdiyi məlumata görə, iskitlər Qafqazı öz dillərində 

Kraukasis (“qardan ağ”, “ağ qarlı”) adlandırırdılar. Oxşar məlumatı 

verən Yuli Solin IV yüzilliyin əvvəlində yazırdı ki, iskitlər Qafqazı 

Kraukaz adlandırırlar ki, bu da “qarlı” deməkdir. Antik müəlliflərin 

“qardan ağ”, “qarlı” kimi mənalandırdıqları bu ad yerli türk dillə-

rində izahını tapır: karau qaraçay – balkar dilində “qar örtüyü”, 

kas/kaş isə ümumtürk dilində “dağ” mənasındadır. Göründüyü 

kimi, iskit dilinə aid aid olunun Kraukas(is) və yaxud Kraukas türk 

dillərində “qarlı dağ” mənalı karaukas (karau-kas) sözündəndir [31, 

s.32]. 
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Antik müəllif Kurtsi Ruf Tanaid çayı ətrafında iskit çarının 

Kartathia adlı qardaşından danışır [97, s.131]. Həmin şəxs adının 

əsasını təşkil edən kartath əslində türk mənşəli kartaş («qardaş») 

deyildirmi? Sadəcə yunan əlifbasında ş səsini bildirən işarə olmadı-

ğından kartaş sözündəki ş samiti th ilə ifadə olunmuşdur və bu 

əvəzlənmə çox sözlərdə özünü göstərir. 

Herodot iskit tayfası olan arqippeylərin aşi adlı məşhur içkisin-

dən bəhs edir ki, bu da Kazan tatarlarına məxsus aşi, qaraçay-bal-

karlara məxsus açthi adlı içkidən başqa bir şey deyildir və türk dil-

lərindəki acı/acuq sözünün variantıdır [31, s.29]. 

Və yaxud Protogenin şərəfinə verilmiş fərmanda çar iskitlərinə 

aid say təyini işlədilmişdir. Bu sözün türk dillərindəki “hörmət”, 

“şərəf”, “sayğı” bildirən say/sıy sözü olması heç bir şübhə doğur-

mur. Göründüyü kimi, çar iskitlərinin “hörmətli iskitlər” olması ifa-

də olunur [31, s.30]. 

Strabon Qara dəniz bölgəsindən Qafqaza köçən trak-evbey və 

qarqarların Themiskir adlı düzənlikdən keçdiklərini qeyd edir [41, 

s.37]. Həmin ərazi Pontda, Anadolunun şərqində yerləşmişdir. 

Mənbədə “məhsuldar torpaq” kimi təsvir olunan bu düzənlik “terra-

mar” (hərfən, “yağlı torpaq”) şəklində təqdim olunur. Themiskir sö-

zünün məhz türkcə “yağlı torpaq”, yəni “məhsuldar torpaq” oldu-

ğunu görürük: semiz “yağlı” və kır “çöl”, “tarla”.  

Çağdaş qaqauz türklərinin dilində “məhsuldar torpaq” semiz yer 

adlanır [183]. Həmin dildə semiz “yağlı” mənasında işlənir, yer isə 

kır sözünün sinonimi kimi işlənmişdir. 

Skandinav mənbələrində həm türk, həm də as adlanan xalqın 

eyni kökdən olmaları, yəni asların türk olduqları çağdaş türklərin 

onomastikasında öz əksini tapır. Hazırda Qafqazda yaşamaqda olan 

bir sıra türkdilli xalqların qonşuları tərəfindən as/az adlandırılması 

bu baxımdan çox ilgincdir. 

Məsələn, osetinlər qonşu balkarları asi/assi, abxazlar isə az 

adlandırır, balkarlar isə özlərini esile (<esi-le “aslar”) deyə  çağırır-

lar [38, s.282-283]. 

Digorlar balkarlara yaxın qohum olan qaraçayların ölkəsini 
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Assi-iag (“aslar ölkəsi”) adlandırırlar [31, s.99]. 

İbn-said (XIII əsr) Az gişi (“az xalqı”) adlı Qafqaz xalqının 

türklər olduğunu yazır [38, s.288]. 

Anadolunun qərbində yaşayan asların adı Asiya adının əsasını 

təşkil etmişdir [259, s.18]. Öncə Anadolunu, sonralar isə şərqə doğ-

ru digər əraziləri bildirən Asiya adı Lidiyada trak mənşəli Atalar 

sülaləsinin baş şəhəri olmuş və het yazılarında Asova (Assouva) ad-

lanmışdır [258, s.254]. 

Özlərini as adlandıran türklərin Mərkəzi, Qərbi və Şimali Avro-

paya hansı ərazidən miqrasiya etdikləri sualı ortaya çıxır. “Skyol-

dinqlər haqqında saqa”nın məlumatına əsasən, bu keçid nöqtəsinin 

Meotiya gölündən şimalda yerləşən Asiya olduğu anlaşılır. Snorri 

Sturluson adlı XII əsr müəllifinin “İnqlinqlər haqqında saqa” adlı 

əsərinə əsasən, asların başçısı Odin baş şəhəri Asqard adlanan 

Asiya adlı ölkədə yaşamışdır [257, s.138]. S.Sturluson Asqard şəhə-

rini, yəni aslar ölkəsinin baş şəhərini həm də Troya və Turkland ilə 

bağlayırdı [257, s.139]. 

Qədim, isveç və norveçlərin başçılarının “türk kralları” adlan-

ması, Skandinaviyanın kral nəslinin Troya mənşəli olması [69, s. 

73, 180] haqda german saqalarının rəvayətləri dil faktları ilə üst-

üstə düşür. 

Qədim Skandinaviya mənbələrindən birində belə deyilir: “Bü-

tün mötəbər hekayətlərin əvvəlində söylənir ki, Şimalda Asiya 

türkləri məskunlaşmışlar (Tyrkir ok Asia menn). İnamla söyləmək 

olar ki, Şimala onlarla bərabər bizim şimal dili adlandırdığımız dil 

də gətirilmiş, Sakslandda, Danimarkada, İsveçdə, Norveçdə və İn-

giltərənin bir hissəsində yayılmışdır. Həmin xalqın başçısı Tor oğlu 

Odin idi [106, s.95]. 

Snorri Sturlusonun “Kiçik Edda” əsərində, “Skyoldinqlər haqda 

saqa” da və başqa mənbələrdə isə göstərilir ki, Troya çarı Priamın 

nəsilləri Odinin başçılığı altında Avropanın şimalına gəlmiş və 

Skandinaviya ölkələrində məskunlaşmışlar [106, s.97].  

Bu mənbələrdə troyalılarla türklərə eyni bir xalq kimi yanaşıldı-

ğı aydın görünür. Onların hər ikisinin başçısı Tor oğlu Odin ad-
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lanır, onların hər ikisinin Asiyadan gəldiyi söylənir. Burada “Asi-

ya” adı altında Meotiya gölündən şimalda yerləşən Asiya nəzərdə 

tutulur. Kiçik Asiya ərazisindəki Asiya isə as torpaqlarının sadəcə 

bir hissəsi idi. 

Troyalıların şimal ölkələrinə miqrasiyasını Avropanın qərb sa-

hili boyunca Cənubdan Şimala — Britaniyayadək uzanan kurqan 

tipli qəbirlərin qalıqları da sanki sübut edir. 

Mel Copelandın göstərdiyi kimi, kurqanların qalıqları Troada-

dan, yəni Troyanın da daxil olduğu ərazidən Toskanaya (İtaliyada 

etruskların yaşamış olduqları ərazi), sonra isə Avropanın qərb sahili 

boyunca İberiya yarımadasından Britaniyayadək, eləcə də Almani-

ya və Niderlandadək uzanır. Mənbələrdə troyalılarla bağlanan hər 

bir yerdə kurqan qəbirlərinin qalıqlarına rast gəlmək olur (İt seems 

that where the legends speak of Trojan origins, the tummuli are 

also found) [223]. 

S.Sturluson “Kiçik Edda” əsərində Asqardın Troya ilə bağlılı-

ğını əks etdirən ilginc bir məlumat verir. O, asların rəhbəri Odinin 

dünyanın mərkəzində özünə şəhər tikdiyini və onu Asqard adlan-

dırdığını yazır və qeyd edir ki, biz onu Troya adlandırırıq [257, 

s.139]. 

Bu onu göstərir ki, Kiçik Asiyada yerləşən Troya ilə Sturluso-

nun Troya adlandırdığı Asqard çox geniş ərazilərdə yaşayan asların 

ümumi torpaqları olmuşdur. Yəni asların yaşadığı bütün ərazilərdə 

Troya adlı şəhərin mövcudluğu təbii haldır.  

Çox ilgincdir ki, Sturluson “Edda” adlı əsərində Odinin gəldiyi 

Troyanı həm də türklər ölkəsi (Tyrkland) adlandırır. Onun yazdığı-

na görə, Odin öz xalqı ilə Troyadan Avropanın Şimalına gəlmiş və 

orada ölkəsini üç oğlu arasında bölmüşdü… Sonra o, şimala, İsveçə 

gəlib, orada Troyadakına uyğun qayda-qanun yaratdı [232]. 

Asların – türklərin yayıldığı bir çox ərazilərdə Troya/Truya adlı 

şəhər və ölkənin mövcud olduğu onomastikada əksini tapmışdır. 

Fin dilində Norveçin və digər şimal ölkələrinin Turya adlan-

ması Skandinaviyanın türk keçmişi və skandinavların “türk kral-

ları” haqda mənbələrin məlumatları ilə üst-üstə düşür. Yəni qədim 
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çağlarda Avrasiya ərazilərində mövcud olmuş Turan/Turyana, 

Troya, Turya adlı ölkələrdə türklər yaşamışlar. 

XII əsr skandinav tarixçisi S.Sturlusonun türk və troyalılarla 

eyni xalq saydığı aslar Avropanın türk keçmişində böyük izlər bu-

raxmışlar. 
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3. Aslar Avropanın şimalında 

 

Şimal ölkələrinin keçmişində türklərin varlığı ilə bağlı türkoloq-

ların sükutuna baxmayaraq, Avropada öz əcdadlarının türk-troyalı 

keçmişini işıqlandırmağa çalışan araşdırmaçılar onlarcadır. Bu ba-

xımdan Deyvid K.Fauksun fikri olduqca ilgincdir. O haqlı olaraq 

yazır ki, türk tarixinə münasibətdə türkoloqların yanaşması heç də 

sovet dövründəki həmkarlarından fərqlənmir.  

“Skandinaviyada kurqan mədəniyyəti” adlı əsərində o qeyd edir 

ki, türkoloq olmasa da, peşəkar türkoloqların istifadə etdikləri 

tonlarla kağızlarla müqayisədə onun əsərində türk tarixi üçün daha 

qiymətli faktlar vardır.  

D.K.Fauks və bir sıra digər avropalı araşdırmaçıların şimal 

ölkələrinin türk keçmişinə dair faktları, doğrudan da, türkologiyada 

indiyədək məlum olmayan bir mənzərə açır və Skandinaviyanın 

“oğurlanmış” [230] zəngin keçmişinə işıq salır. 

O, skandinavların əcdadları olmuş aslar (aseir) və onların şəhəri 

Asgarddan bəhs edir, İsveç ərazisində qəbirlərdən tapılmış arxeolo-

ji dəlillərə — oxlara, at qalıqlarına, türk tamqalarına diqqəti çəkir. 

İsveçdə Qamule Upsala ərazisindəki oseberg (“as təpələri”) adla-

nan və kral Egil, Aun və Adilsə məxsus olan kurqanlara toxunur 

[230]. 

“İsveçdə türk runik yazılı daşlar” adlı məqalədə həmin yazıların 

isveç dilində heç bir məna ifadə etmədiyi və onların yeni eranın 

300-cü illərinə aid olduğu qeyd olunur [229]. 

XII əsr müəllifi Snorri Sturluson asların Don çayının şərq hissə-

sində, Asqard şəhəri ərazisində yaşadıqlarını, həmin şəhərin Stra-

bon tərəfindən Askel (“asların evi”) adlandığını qeyd edir [230]. 

Qeyd olunmalıdır ki, Askel adındakı kel ünsürü məhz türkdilli 

çuvaşların dilindəki “ev” mənalı kil sözüdür. Digorların assi adlan-

dırdığı çağdaş qaraçaylıların dilindəki As qala (“as qalası”) [31, 

s.20] yer adı əslində Asqard, Askel toponimləninin qaraçay türkcə-

sindəki bir qarşılığıdır. 
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“A history of Swedish people. Where did the Swedish come 

from?” adlı əsərdə skandinavların  mənşəyi sak tayfalarını bildirən 

Askenas adı ilə əlaqələndirilir. Bu əsərdə “hərbçi qrup” anlamında 

işlənən heruli/eruli sözü haqqında məlumat diqqəti çəkir. Bu hərbi 

titulun orijinal adı olmuş erilar/iriler əslində qədim türk dilindəki 

erlər/irler (“döyüşçülər”) sözüdür. 

Həmin hərbi titul isveç dilində eorl/jarl şəklində indi də işlən-

məkdədir [231]. 

Skandinav dillərindəki türkizmlər hələ XVIII əsrdə isveç pro-

fessoru Sven Lagerbringin diqqətini çəkmişdir. Özünün “Türklər 

bizim atalarımızdır” adlı əsərində o, çox sayda qədim türk-skandi-

nav leksik paralellərini verir. O, 1764-cü ildə yazdığı “İsveç və türk 

dilindəki uyğun sözlər” adlı kitabında qədim hekayətlərdə «işveç-

cənin Odin tərəfindən gətirildiyi, Odinin türklərin (Tyrkiar) lideri 

və onun oğlunun türklərin kralı (Tyrkiar Kongr) olduğu, Odinin 

türk ölkəsindən (Tyrkland) gəldiyi haqda məlumat verir, isveç-türk 

leksik paralellərinə aid nümunələr təqdim edir: göl-göl, göm-göm, 

hayda-heyda (“xudahafiz”), koya-köy (“kənd”), kyndil-kandil 

(“çiraq”), kula-gülle (“güllə”) və b. [232] 

Araşdırma Avropanın şimalında yaşayan kelt və german 

xalqlarının dillərində çox sayda türkizmlərin olduğunu üzə çıxarır. 

Belt (“kəmər”, “toqqa”). Qədim german dillərində də işlənmiş 

belt, belti ingilis dilinin etimoloji sözlüyündə etrusk mənşəli sayılır. 

Bu sözün etrusk dilindən alındığı haqda romalı müəllif Varro məlu-

mat verir [217, s.88]. 

Belt qədim türk dilindəki bel (“kəmər”, “toqqa”) ilə eyni kök-

dəndir. Qırğız dilindəki beldik (<bel-lik) (“kəmər”) [199, s.1616] 

ingilis dilindəki belt sözünün əsasını təşkil edir (beldik>beldi). 

Çox sayda türkizmlər isveç, island və başqa german dillərində 

aşkar olunur. Misal üçün, ətt isveç, ət, ed qədim türk  dilində 

“mülk”, “zadəgan mülkü” mənalarındadır. Uyğun olaraq onların tö-

rəmələri adlig isveç, edlig isə qədim türkcə “zadəgan” anlamında-

dır. Müqayisə edilən hər iki nümunədə -lig şəkilçisi isimdən isim 

düzəldən vasitədir. 
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İsveç dilində anlag (“istedad”, “bacarıq” <ana “anlamaq”+ lag 

şəkilçisi) və qədim türk dilindəki anglag (“istedad”, “anlama”) eyni 

kökdəndir.  

İsveç dilində ösa, islandca asa (“çömçə ilə süzmək”) felləri, çu-

vaş türkcəsində isə as (“çömçə ilə süzmək”), eləcə də isveç və is-

land dillərində bu fellər əsasında düzələn öskar, askur (“çömçə”) 

isimləri və çuvaşca askaç “çömçə” (as+kaç) ismi eyni mənşəli fel 

və şəkilçilərdən ibarətdir. 

Tin (“qalay”, “ağ dəmir”). Qədim german dillərində işlənmiş bu 

söz də elmi ədəbiyyatda Qərbi Avropanın hindavropalılardan öncə-

ki sakinlərinin dilinə aid edilir: qədim ingilis tin [217, s.925].  

Tin sözünün ingilis dilindəki törəmə mənası (“metal pul”) türk 

dilləri üçün də səciyyəvidir: tatar tinnik (<tin-lik) “qəpik”, tənkə 

“pul”, “gümüş pul” [204]. 

Britaniyanın qədim xalqı keltlərin də dilində türkizmlər olduqca 

çoxdur. 

Turu “qala”. Qədim irland poeziyasının dilində [85, s.98] aşkar 

etdiyimiz bu söz qədim türk dilindəki tura (“qala”, “möhkəmləndi-

rilmiş yaşayış məntəqəsi”) [187, s.587] ilə eyni mənşəlidir.  

Qayel dilindəki eyni kökdən olan turach (“qala”, “qüllə”) [200, 

s.465] sözünün də qədim türk dilində uyğun fonetik variantı işlən-

mişdir: turağ (“sığınacaq”) [187, s.587]. Müqayisə edilən sözlər 

türk dillərindəki tur (“durmaq”, “dayanmaq”, “yaşamaq”) feli əsa-

sında yaranır. 

Err (“döyüşçü”). Qədim irland dilində işlənmiş err sözü [85, 

s.76] qədim türk, qırğız, qara qırğız və başqa türk dillərindəki er 

(“qəhrəman”, “döyüşçü”, “igid”) sözləri [196, s.752-753] ilə eyni 

mənşəlidir. 

Oglach (“gənc”, “döyüşçü”, “xidmətçi”). İrland və qayel dillə-

rində işlənən oglach sözü [217, s.381] bir sıra türk dillərindəki 

oğlak “gənc”, “oğlan” (şor, karaim, uyqur) [198, s.1083], oolaç 

(“gənc”, “oğlan”) [201, s.417; 48, s.236] sözləri ilə eyni mənşəlidir. 

Bunu irland və qayel dillərindəki oglach sözünün etimoloji təhlili 

aydın göstərir. İngilis dilinin etimoloji sözlüyündə həmin sözün og 
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(«gənc») kökünə mücərrəd isim əmələ gətirən -lach şəkilçisinin 

əlavəsi ilə düzəldiyi göstərilir [217, s.387]. 

Türkoloq O.Pritsakın fikrincə, türk dillərində oğlak daha qədim 

oğu, oğ isminə -lak şəkilçisinin əlavəsi ilə düzəlir: oğ -lak [201, 

s.412]. 

Yakut türkcəsində oğo (“gənc”, “uşaq”) müstəqil söz kimi indi 

də işlənməkdədir. 

Oğlak türk dillərində daha geniş yayılmış oğlan sözünün va-

riantıdır. Həmin sözün uhlan, ulan (“süvari əskər”) variantları ingi-

lis və başqa Avropa dillərinə daxil olmuşdur [217, s.954]. 

Gördüyümüz kimi, eyni kökdən olan sözün oğlach variantı qə-

dim kelt, uhlan (<oğlan) variantı isə başqa Avropa dillərinə alın-

mışdır və onların hər ikisinin semantikasında hərbi çalarlıq da yer 

tutur (“döyüşçü”, “süvari əskər”). 

İesin “işıq saçan”. Qədim kelt dilində işlənmiş iesin [85, s.443] 

qədim türk dilindəki yaşın “şəfəq”, “şimşək” sözü ilə [187, s.246] 

bir kökdən olub, yaşu (“şəfəq saçmaq”, “şimşək çaxmaq”) feli əsa-

sında əmələ gəlir. Bu sözün bir sıra türk dillərindəki variantları 

iesin ilə fonetik baxımdan daha yaxındar: noğay. yasın, koybal. 

yazın [212, s.149]. 

Etrusk mifologiyasına məxsus thesan (“səhər şəfəqi tanrısı”) və 

çuvaş dilindəki thithen (“şəfəq saçan”) müqayisə edilən sözlərin 

dişarası th samiti ilə deyilən variantlarıdır. 

Kil (“sığınacaq”). Qədim kelt dilindəki kil çuvaş dilində “ev”, 

“ailə” mənalı kil sözü ilə müqayisə edilə bilər. Troyalıların da dilin-

də işlənmiş kil orada mövcud olmuş Killa şəhərinin adında əks olu-

nur. Bu toponimin Troya şəhərindəki Apollon məbədinin adından 

götürüldüyü, yəni “ev”, “məbəd” mənalı kil sözündən yarandığı bil-

dirilir [119, s.59]. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qədim xəzərlərə məxsus olmuş 

Sarkel (“ağ ev”) şəhər adının tərkibində də eyni söz (kel “ev”) 

işlənmişdir. 

Türkizmlər toplu halda qədim irland dilində aşkar edilir: 
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         Qədim irland                         Qədim türk 

        and “orada”                            anta “orada” 

       and “onda”, “o zaman”          anta “onda”, “o zaman”    

       ard “hündür”                           art “yüksəklik”, “dağlıq” 

       amrae “füsünkar”, “gözəl”     amrağ “sevimli” (<amra  

                                                       “sevmək”) 

       slog “qoşun” və b.                  sülüg “hərbi” (<sü “qoşun”) 

      anni “o”                                   an “o”  

gabal “tutma, qapma”             qap/kap “qapmaq” 

clue “şöhrət” [236]                 külüq “şöhrətli, “şanlı (<kü  

                                               “şöhrət”, “şan” 

oll(o) “böyük”                       ulu     

 

Qədim irland dilindəki türkizmlərə aid çox sayda nümunələr 

A.Kosayevanın araşdırmasında təqdim olunur:  

 

          Qədim irland                             Türk 

muin                                    boyun/moyin/muyen 

tona, tonach                        ton, don  

torad                                   törət(mək) 

conach                                künek/köynək 

deirim                                 deyirəm 

eisdim                                 eşidirəm 

tall/talladh                         tala(maq)  

tallaim və b.                       talayıram [92, s.15-18] 

 

Göründüyü kimi, deirim, eisdim, tallaim felləri həm leksik 

(“de”, “eşit”, “tala”) baxımdan, həm də şəxs əlamətinə görə (-im) 

türkcədir. Qədim irland dilində belə uyğunluğu ikinci şəxsin təkinə 

aid indiki zaman formasında da görürük: 

sligid “təmizləyir”, coinid “ağlayır”, asaid “boyüyür”. Bu fel-

lərdə -id şəkilçisi çuvaş dilindəki -at şəkilçili indiki zaman forma-

sına uyğundur: pırat “gedir”, yuratat “sevir”. Həmin fellərin əsas-

larının da türkizm olduğu diqqəti çəkir: 
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sligid “təmizləyir” — qədim türk. siliq/silik “təmiz”;  

coinid “ağlayır” — türk dillərində (qırğız) küyün “qəm çəkmək” 

(ölənlər üçün) < küy “yanmaq” felindən [213, s.46], Azərb. göynə 

(“qəm çəkmək”, “sızlamaq”);  

asaid “böyüyür” — çuvaş türkcəsində asla (“böyük”) felinin 

əsasında duran as.  

Çuvaşca bu söz asanne “nənə” (hərfən “böyük ana”), asatte 

“baba” (“böyük ata”) sözlərində də özünü göstərir. 

Kelt dillərinə daxil olmuş qədim türkizmlərin bir qrupu sonralar 

qədim ingilis dilinə alınmış və fonetik dəyişməyə uğrayaraq, müa-

sir ingilis dilində də qorunub qalmışdır: 

Curd. Bu söz qurudulmuş süddən hazırlanmış yeyinti məhsulu 

kimi tərcümə edilir (coagulated substance formed from milk). 

Onun orta ingilis dilində crud, crod şəklində işləndiyi və müasir 

ingilis dilində metatezaya uğradığı göstərilir. Naməlum mənşəli sa-

yılan bu söz qayel və irland dillərindəki eyni mənalı gruth ilə bağ-

lanır [217, s.236]. 

İngilis dilinin etimoloji sözlüyündə naməlum mənşəli sayılan 

curd (<crud, crod) elə türk dillərindəki kurut (türk), korot (başqırd), 

kurt (qazax), qurt (türkmən) və başqa fonetik variantlarda işlənən 

“qurut” sözüdür [174, s.520-521].  

Türk xalqlarının qurudulmuş süddən qurut adlı yeyinti məhsulu 

hazırladıqları qədimdən məlumdur. 

Kelt və german dillərindəki bu türkizmlər Şimali Avropada çox 

qədim çağlarda türklərin/troyalıların/asların məskunlaşmasına dair 

qədim skandinav mənbələrinin yazdıqları ilə tam üst-üstə düşür və 

skandinav tədqiqatçısı D.K.Fauksun dili ilə desək, onun ölkəsinin 

“oğurlanmış türk keçmişi” [230] haqqında aydın təsəvvür yaradır. 

İngilis mənbələrinə görə, Britaniyanın ilk əfsanəvi kralı, Kame-

lot şəhər dövlətinin və kral sülaləsinin əsasını qoyan ser Artur sar-

mat idi. O öldükdən sonra əsil türk kimi dəfn olunmuş, məzarının 

üzərində böyük bir kurqan ucaldılmışdır [245, s.156]. 

C.Ristona görə Britaniyanın erkən sakinləri piktlər Skifiyadan 

uzun qayıqlarda gəlmişdilər [247, s.139]. 
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Bu miqrasiya Avropanın şimalını türk, as və troyalıların məs-

kunlaşdırması çərçviəsində baş verirdi və german saqalarında skan-

dinav ölkələrinin türk krallarına dair məlumatlar məhz həmin qa-

ranlıq çağların əksidir.  

Şimali Avropada as-türk mədəniyyətini yaradanlar, daha əvvəl-

ki çağlarda indiki Kiçik Asiya ərazisində başqa bir as dövlətinin – 

Asiya dövlətinin əsasını qoymuşdular. As xalqı, XII əsr skandinav 

tarixçisi Sturlusonun yazdığı kimi, troyalılar və yaxud türklər idi 

[257, s.139].  
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4. Tiras və onun nəsilləri: traklar və troyalılar 

 

Genealoji əfsanələrdə ulu əcdad adı altında qədim xalq və tayfa-

ların nəzərdə tutulduğunu nəzərə aldıqda, Trakiyada türklərin əcda-

dı kimi təqdim olunan Tirasın bu ölkədə daha qədimdə yaşamış 

xalqın etnik adı olduğu şübhə doğurmur.  

Qeyd edildiyi kimi, Xəzər mənbəsində bir variantda Tir-s, baş-

qa bir variantda isə Turis adlanan etnonim qədim yunanca etrusk-

ları bildirən tirsen, latın dilində etruskları bildirən tursk, troyalıların 

fərqli mənbələrdəki adları tros, turşa, trakları bildirən trauis/trakes 

[74, s.100-114] ilə eyni kökdəndir. Eləcə də sanskrit dilində türkləri 

bildirmiş turuşka [192] və qədim erməni mənbəsində turanlıları bil-

dirən tursi [4] eyni mənşəlidir.  

Əslində yalnız Tiras deyil, “Bibliya”da onun qardaşı kimi təq-

dim olunan Qomer də, onun oğlu Toqorma da qədim genealoji əf-

sanələrdə türklərlə bağlanır.  

Yuxarıda haqqında danışılan xəzər mənbəsində türk xalqlarının 

ulu əcdadı kimi təqdim olunan Toqorma Bibliyada Tirasın qardaşı 

Qomerin oğlu hesab olunur [54, s.9]. 

Həm Qomerin nəsilləri sayılan kimmerlər (kemari, kimar), həm 

də Toqorma ayrı-ayrı genealoji əfsanələrdə məhz türklərin əcdadla-

rı sayılır. 

Herodotun “kimmer” adlandırdığı xalqın orijinal adı kəmər/qə-

mər olmuşdur [12, s.130]. Bibliyadakı Qomer osetin və erməni 

mənbələrindəki qamar, qamer ilə daha yaxın səsləşir [63, s.318].  

Assuriya çarı II Sarqonun (e.ə. 722-705-ci illər) yazılarında Qa-

mir adlı ölkə indiki Gürcüstanın qərbində, Urartunun şimali-qərbin-

də göstərilir [63, s.317]. 

Gürcüstan, indiki Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ərazilə-

rində Qəmər, Kəmər, Cənubi Azərbaycan ərazisində Qemar, Ko-

mar və b. toponimlər [13, s.92] həmin ərazilərdə yaşamış kimmer-

lərə aiddir.  

Bibliyadakı Tiras kimi, onun qardaşı Qomer də genealoji əfsa-
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nələrdə türklərin, konkret olaraq bulqarların əcdadı sayılır. Misal 

üçün, İran-Xəzər rəvayətində bulqarlar Kimmari mənşəli sayılır 

(32, s.34).  

XVII əsr cığatay müəllifi Əbül Qazi Bahadır xanın 1660-cı ildə 

yazdığı “Şəcərə-i Tərakimə” adlı əsərində də Kemari bulqarların 

əcdadı sayılır [25, s.41]. 

Bulqar-tatar əfsanələrinin birində Kimar məlum iki türk xalqını 

təmsil edən Bulqar və Burtasın atası sayılır [259, s.21]. 

Digər bir bulqar-tatar rəvayətində isə bulqarların Kimar və Alp 

adlı bahadırlardan törədiyi söylənilir [61, s.155]. 

Bizans tarixçisi Kesariyalı Prokopinin kimmerlərə dair fikri də 

türk faktorunun xeyrinədir. Onun yazdığına görə, Qara dənizin şi-

mali-qərb sahili boyu yaşayan qot-tetraksidlərlə qonşuluqda, Yevli-

sey adlanan ölkədə yaşayan hun mənşəli utiqurlar qədimdə kim-

merlər adlanırdılar [44, s.150]. 

Prokopi öz əsərində kimmerləri bulqarların əcdadı kimi təqdim 

edir [32, s.34] ki, bu da kimmerlərin türk mənşəli bir xalq olduğunu 

bir daha sübut edir. 

Göründüyü kimi, Bibliyada Yafətin nəslinə aid edilən Tiras da, 

Qomer də və aşağıda görəcəyimiz kimi, Toqorma da türklərlə bağ-

lanılır. Özü də qədim Avropa qaynaqlarında.  

“Bibliya”dakı əfsanəvi Tiras və Qomer qardaşları kimi, Qome-

rin oğlu Toqormanın da türklərlə bağlılığı bir sıra genealoji mənbə-

lərdə açıqca bildirilir.  

Xəzər xaqanı İosifin məktubunda xəzərlərin Yafətin oğlu To-

qarmadan törədiyi və Toqarmanın on oğlu olduğu bildirilir: Aqiyor, 

Tir-s, Avar, Uquz, Bizal, Tarna, Xəzər, Znur, Bulqar, Savir [87, 

s.74]. 

Bu əfsanəvi “qardaşlar” qədim türk tayfalarını — xəzərləri, 

oğuzları, bulqarları, bizalları və başqalarını təmsil etdikləri kimi, 

onların əcdadı Toqarmanın da daha qədim bir türk etnosunu bildir-

məsi tamamilə şəksizdir. 

Bibliyadakı Qomer və Tiras kimi, Qomerin oğlu olaraq təqdim 

olunan Toqorma da əslində etnonim olub, məhz türk xalqlarının  
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arasında yer alır. Qədim mənbələrdə Toqorma birbaşa olaraq türk-

lərlə əlaqələndirilir. 

Qədim erməni mənbəsində tatarların (türklərin) Toqarmadan 

törədikləri [5, s.16], XII-XIII əsrlərə aid bir Avropa səyyahının əsə-

rində isə Türküstanda Toqarmim adlı ərazinin olduğu haqqında mə-

lumat vardır [128, s. 259, 367]. 

Türkiyə tədqiqatçıları S.Bayram Şərqi Asiyada məskunlaşmış 

toqarların Toqarma ilə bağlılığını [25, s.57], F.Bayat isə qədimdə 

Dəşti-Kıpçak adlanmış indiki Cənubi Rusiya çöllərində yaşayan 

türklərin Tokarmar və ya Tokaram adlandıqlarını [24, s.176] göstə-

rriirr..  Bu faktlar e.ə. VII əsrdə Kiçik Asiyanın şimalı-şərqində möv-

cud olmuş Toqarma (Toqarma evi) adlı dövlətin [59, s.206], hetlə-

rin ölkəsində mövcud olmuş Toqarma adlı qalanın [129, s.25] da 

türklərlə bağlılığını göstərir. 

Göründüyü kimi, Bibliyada və digər mənbələrdə adları çəkilən 

Tiras, Qomer və Toqormanın türklər ilə bağlılığı onomastik faktlar 

və genealoji əfsanələrin məlumatları ilə təsdiqlənir.  

 

Traklar 

 

Qədim Skandinaviya mənbələrində trakların da türk mənşəli 

sayılması əslində trak və troyalıların da qohumluğu anlamına gəlir: 

A Tracia bygti fyst Tiras sonr İafeths Noasonar. Fra honum er 

komen ðiod su, er Tyrkir heita (“Trakiyada ən əvvəl Nuhun oğlu 

Yafətin oğlu Tiras yaşamışdır. Ondan türk adlanan xalq törəmişdir” 

[106, s.65].  

Əfsanəvi Tiras trak adlı xalqın eponimidir. Genealoji əfsanələ-

rin müqayisəsi onu göstərir ki, Tiras adı müxtəlif fonetik variant-

larda (Tiras-Turis-Tros-Tirsen) həm də troyalıların, etruskların və 

türklərin eponimləri olmuşdur. 

Qohum xalq və tayfalar əfsanələrdə adətən qardaşlar və oğullar 

kimi təqdim olunur. X əsrə aid xəzər türklərinin genealogiyasını 

buna misal göstərmək olar. Xəzər xaqanı İosifə aid sənəddə xəzər-

lərə qohum olan xalqların təsnifi verilir. Onun yazdığına görə, xə-
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zərlər Yafətin oğlu Toqarmadan törəmiş, Toqarmanın on oğlu ol-

muşdur: Aqiyor, Tir-s (Turis), Avar, Uqur, Bizal, Tarna, Xəzər, 

Znur, Bulqar, Savir [87, s.74]. 

Onun “qardaşlar” kimi təqdim etdiyi bu xalqlar elmə məlum 

olan qədim türk xalqlarıdır.  

Xəzər mənbəsindəki bu genealoji əfsanə Bibliyadakı iki surətin 

– Tiras və Toqormanın etnik mənşələrinə işıq salır. Digər mənbə-

lərdə də Tiras və Toqorma, eləcə də Qomer açıq-aşkar Avropa 

türklərini bildirilir. Qədim Skandinaviya mənbəsində Tirasın türk-

lərlə bağlılığı açıq bildirilir. 

Qədim skandinav və xəzər mənbələrində trak və türkləri bildi-

rən Tiras/Tir-s/Turis etnonimləri ilə yanaşı bu xalqları birləşdirən 

çox sayda ortaq adlar aşkar olunur: 

Bisalt. Xəzər şəcərəsində Tirasın “qardaşları” arasında adı çəki-

lən Bizal həm türk, həm də traklar (fraklar) üçün ümumi etnonim-

dir: bizal xəzərlərin tərkibinə daxil olan tayfalardan biri idi [63, 

s.139; 64, s.44]. Traklarınsa tərkibində bisalt adlı iri tayfa birliyi 

vardı [149, s.73]. 

Bizal etnonimi türk dillərində həm də buzal, bozal variantların-

da işlənmişdir. Ona Azərbaycanın Tovuz rayonundakı Bozalqanlı 

yer adında və XIX əsrə aid bozallar etnonimində rast gəlinir [64, 

s.44-45] 

Traklara məxsus bisalt etnoniminin tərkibindəki -t qədim türk 

etnonimiyasında cəmlik bildirən -t şəkilçisi ilə müqayisə edilə bi-

lər: oyrot, yomut, onqut, tirkut, soyut və s. [63, s.310]. 

Saki. Trak tayfalarından biri saki adlanırdı [58, s.168]. Qədim 

mənbələrdə Troyada və Trakiyada mövcud olmuş skay tayfası haq-

qında da danışılır [58, s.182]. Bu etnonimləri türklərə məxsus saka 

etnonimi ilə müqayisə etmək olar.  

Saka fərqli variantlarda türk xalqlarının etnik adı kimi indiyə-

dək işlənir: şaka qazaxların, şakay özbəklərin, sake, saka qırğızla-

rın, şaklar türkmənlərin, sakay, saqay xakasların etnik tərkibinə da-

xil olan tayfalardır [63, s.90]. 

Trak mənşəli misi tayfasına aid Saka şəxs adının [58, s.167-
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168] da türk qarşılığı vardır: qırğızlarda Saka, tatar və  başqırdlarda 

Sak, çuvaşlarda Sakay şəxs adları [34, s.106; 134, s.218].  

M.İsmayılov sakaların mənşəyi ilə bağlı olan bir sıra qaynaqlara 

əsaslanaraq, onların türk mənşəli olduğunu göstərir: VI əsr Bizans 

tarixçisi Menandr türklərin qədimdə saka adlandığını, VII əsr Bi-

zans tarixçisi Filofilakt Simokatta isə Qafqazda və daha şimalda 

yaşayan iskitlərin türklər olduğunu yazmışlar [83, s.20]. 

Tsirak. Trak tayfalarından birinin rəhbərinin adı olan Tsirak 

[79, s.7] Orta Asiyadan Şimali Qafqazadək geniş ərazilərin ono-

mastikasında yayılmış sirak/şirak/çirak ilə eyni mənşəlidir. Yunan 

mənbəsində həmin şəxs adının ts ilə verilməsi bu dildə ş və ç samit-

lərini bildirən işarələrin olmaması ilə bağlıdır. 

Antik müəllif Poliyen Orta Asiya saklarının Sirak adlı döyüşçü-

sü haqqında məlumat verir [16, s.48].  

Sirak adlı tayfa birliyi ayrı-ayrı türk xalqlarının etnik tərkibinə 

daxil olmuşdur. Özbək və qaraqalpaqların tərkibində kara sirak və 

katta sirak adlı etnik qruplar olmuşdur [127, s.103; 145, s.10].  

Sirak/Şirak adlı tayfa birliyi kanqar//kəngər, bulqar, quqar, basil 

və başqa türk tayfaları ilə birlikdə Qafqazın etnik həyatında təmsil 

olunmuşdur [63, s.240].  

Sirak və Şirak şəxs adları türk dillərində anlaşılır: qırğız. sirak 

“uzun qıçlı”, “uca boylu” [213], çirak “ağıllı”.  

Q.Qeybullayevin Sirak şəxs adını türk mənşəli çirak (“ağıllı”) 

ilə bağlaması daha inandırıcı görünür [12, s.153]. 

Artay. Mənbələrin birində trakiyalı Artay və onun atası Aksay 

haqqında məlumat verilir [58, s.245].  

Q.Qeybullayev qədim bir mənbədə midiyalılara aid Artay şəxs 

adının qədim türk dilindəki ar/ər (“kişi”) və tay (“bənzər”) sözlə-

rindən yarandığını və ikinci komponentin bir çox şəxs adlarında iş-

ləndiyini yazır [63, s.272]. Qazaxlara məxsus Ertay kişi adı [178, 

s.180] eyni mənşəlidir, onun er və tay sözlərindən ibarət olduğu ay-

dın görünür: er “ər”, “kişi” -tay “bənzər” (“kişiyə bənzər”). 

Altay dilindəki Ertey kişi adı [134, s.60] da eyni ünsürlərdən 

ibarətdir. 
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Göründüyü kimi, traklara aid Artay şəxs adının mənşəyi (ar-tay) 

türk dillərində aydınlaşır. 

Aksay. Trakiyalı Artay kimi, onun atası Aksay da türk adı daşı-

mışdır. Qazax xanlığı dönəminə aid bəylərdən birinin adı Aksay idi. 

Bu şəxs adı türkcədəki ak (“ağ”, “təmiz”, “namuslu”) və say (“hör-

mət”, “sayqı”) sözlərindən ibarətdir [265]. 

Türklərdə “sayqı”, “sayma”, “sayqılı”, “hörmətli” mənalı Say, 

Sayak, Sayan, Saydan şəxs adları da işlənməkdədir [260] 

Aqis. Traklara məxsus Aqis şəxs adının [149] qarşılıqlarını qa-

zax (Eqizbay, Eqizek) [178, s.166], qaraqalpaq (İqiz) [77, s.230] və 

başqa türk xalqları işlədirlər. 

Adın etimologiyası türk dillərindəki əqis, eqiz (“ekiz”) və yaxud 

əqis, eqiz (“uca”. “hündür”) [196, s.702-703] sözündəndir. 

Teres. Qədim mənbədə Teres odrislərin çarı kimi təqdim edilir 

[58, s.324]. Teris şəxs  adı qazax eposunda [36, s.178], Tires (tatar 

və başqırdlarda) [155, s.66] kişi adı kimi işlənmişdir və hazırda da 

işlənir.  

Bu şəxs adlarının əsasında “tərs”, “inadcıl” mənalı ters/tires sö-

zü dayanır. 

Tamir. Trak mifologiyasında müğənni kimi tanınan Tamir [149, 

s.9] türk xalqlarına məxsus Damir (qazax), Dəmir (Azərb), Timer 

(tatar, başqırd) adları ilə müqayisə oluna bilər. Qədim türk dilində 

temür (“dəmir”) sözünə bir sıra mürəkkəb şəxs adlarında rast gəli-

nir: Temür buğa, Esən Temür, Qutluğ Temür [187, s.551]. 

Susak. Trak mənşəli misi tayfasına məxsus Susak şəxs adı [121, 

s.199] qaqauz dilində çox şəffaf qarşılığa malikdir. Ləqəb kimi iş-

lənən Susak [183, s.610] qaqauz dilində balqabaq növünü bildirən 

susak sözündəndir. Lakin qaqauz dilində Susak ləqəb kimi də iş-

lənərək, “başıboş”, “qanmaz” məfhumlarını ifadə edir. 

Dekeney. Bu şəxs adı [117, s.236] ilə çuvaş dilindəki Tekeney 

[134, s.218] arasında türk dilləri üçün səciyyəvi olan d~t samit 

fərqi vardır. Onun əsasını türk dillərindəki teken (çuvaş), teqin (qə-

dim türk) (“yetişmək”, “nail olmaq”, “əldə etmək”) feli təşkil edir. 

Həmin kökdən olan tegin/tekin qədim türk dilində “şahzadə” titulu-
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nu bildirmiş və Alp teqin, Kül Teqin, Esən Teqin kimi mürəkkəb 

şəxs adlarının tərkibində işlənmişdir [187, s.547]. 

Çuvaş dilindəki Tekeney kişi adının tərkibindəki -ey şəkilçisi 

həm çuvaş, həm də başqa türk şəxs adlarında geniş işlənir: Teveney, 

Timeney, Teney və b. [134, s.218-219]. 

Tiril. Trak mənşəli Tiril şəxs adı [149, s.119] qədim türk dilin-

dəki Tiri, Tiriy şəxs adları ilə müqayisə edilə bilər. Onun kökündə 

türk dillərindəki tiri (“diri”, “canlı”, “qıvraq”) sözü durur.  

Tiril şəxs adının morfoloji əlamətinə (-l) gəldikdə isə,onu qədim 

türk dilində əmr formasında olan tiril (“yaşa”, “cəsarətli ol”) feli ilə 

[187, s.562] bağlamaq olar. 

Türk dillərində felin əmr formasında olan şəxs adları qədimdən 

işlənməkdədir: İsbul (bulqar xanının adı) is/es/eş (“dost”) və bul 

(“tap”) sözlərindən ibarət olub, “dost tap” anlamındadır [52, s.45]. 

Qazax dilindəki Erbol (<er+bol “ər ol”, “kişi ol”) şəxs adı da 

eyni tiplidir [178, s.173]. 

Dak. Trakiyada əvvəllər qet, sonralar isə dak adı altında tanınan 

tayfa e.ə. II əsr müəllifi Florun yazdığına görə “dağ ilə bağlı ol-

muş” [117, s.231] və dağlıq ərazilərdə yaşamışlar.  

Tədqiqatçı A.Abdraxmanov saklara aid dax(dak) etnonimindən 

bəhs edərkən onu “dağ” sözü ilə bağlayır [38, s.263]. Bu uyğunluq 

sakların qərb qanadına aid olunan dax tayfası [36, s.196] ilə traki-

yalı dak tayfası arasında etnik bağın olduğunu düşünməyə əsas 

verir. 

Bizans mənbələrindəki türk etnonimlərini araşdıran G.Moravçik 

tərəfindən dakların peçeneqlərlə bağlanması [167, s.116] bu baxım-

dan maraq doğurur. 

Daxların türk mənşəli olduğunu təsdiqləyən başqa bir məqama 

XI əsr ərəb müəllifi Əl-İdrisinin “Nuzxat Al-Muştak” əsərində rast 

gəlirik. O, kimak xanlarına məxsus şəhərlər (Karantiya, Qaqan, Da-

muriya, Saraus, Bancar və b.) arasında Daxlan adını da çəkir [37, 

s.33-36]. 

Degis. Trakiyalı dakları türklərlə bağlayan başqa bir məqam on-

lara məxsus Deqis şəxs adıdır (58, s.46 ). Bu ad qazaxlara məxsus 
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Teqis kişi adı [178, s.385] ilə səsləşir və eyni zamanda türk dilləri-

nin materialı əsasında özünün məntiqli izahını da tapır: türk dillə-

rində teqis (qazax), teqiz (qırğız), tiqiz (başqırd) sözləri insana 

məxsus müsbət fiziki və mənəvi əlaməti (“düzlük”) bildirən termin-

dir. 

Peon. Traklara məxsus peon tayfa adının (yunanca yazılışı 

payon) [58, s.321] qədim türk onomastikasına bağlılığını göstərən 

xeyli faktlar vardır. Hər şeydən əvvəl, Bizans mənbələrində payon 

tayfa adının bulqarlarla bağlanması [167, s.42], “İqor polku haq-

qında söz” dastanında isə bulqarlara aid edilən Boyan çar adı [52, 

s.143] diqqəti çəkir. Oxşar adlara şəxs adı kimi xakas (Poyan), tuva 

(Buyan) [134, s.143] dillərində, tayfa adı kimi oğuz (boyan) [199, 

s.1468], qaraqalpaq, qırğız (bayan, bayyan) [64, s.60] və başqa türk 

dillərində rast gəlinir. 

Dober. Peonlara aid dober tayfa adı [58, s.66] qədim türklərə 

aid düber /tuber/diber tayfa adı ilə [52, s.126] səsləşir. 

N.A.Baskakov sonralar ruslaşmış tiver türk tayfası haqqında da-

nışarkən, bu xalqı oğuz mənşəli kovuy və berendeylərlə bağlayır, 

həmin etnonimin diber, tiber, diver, tiver, düber, tüber variantlarını 

göstərir. 

Trak mənşəli dober etnonimi ilə daha yaxından səsləşən döber 

onun tərəfindən döbe/debe “ox”+er “adam” (“ox damğası daşıyan 

adam”) və yaxud dibe er (dibe “dağ +er (“dağ adamı”) kimi izah 

edilir [52, s.126]. 

İkinci variant daha ağlabatandır, çünki türk və digər xalqların 

etnonimiyasında hər hansı tayfanın yüksəklik, dağlıq ərazidən oldu-

ğunu ifadə edən adlar çoxdur. Həm traklara aid dober, həm də türk 

mənşəli düber/tüber etnoniminin türk dillərindəki tübe/töbe (“dağ”, 

“təpə”) və er (“adam”) sözlərindən ibarət olması daha inandırıcıdır. 

Assa. Bu trak toponiminin [119, s.245] türk xalqlarının onomas-

tikasında çox sayda qarşılıqları vardır. Altaydan Qafqazadək türk 

xalqlarının məskunlaşdığı ərazilərdə Assa, Ass, As toponimləri, as, 

ass, az etnonimləri geniş yayılmışdır: assı, as başqırdların, baylak 

as altayların, tört as teleutların etnonimiyasında, Assa, As Yeddisu, 
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Fərqanə və Şimali Qırğızıstanın, As, Asar Sırdəryanın, Assı, Ası, 

Asa Uralın, Assa, Assı Qafqazın, Biyuk as, Temes As Krımın topo-

nimiyasında müşahidə olunur [61, s.138-139]. 

Macarıstanda tarixən as adlı xalqın məskunlaşdığı yerlər Asslar, 

Osslar, Eslar [31, s.98] adlanır. Hazırda macar dilində danışan bu 

xalqın indiyədək mühafizə edilən qədim sözlüyü [31, s.99] onların 

türkdilli olduqlarını göstərir. 

Kitabımızın “Aslar Avropanın şimalında” adlı bölməsində qeyd 

olunduğu kimi, Mərkəzi və Şimali Avropanın etnik keçmişində 

önəmli yer tutmuş aslar qədim Skandinaviya saqalarında türk və 

troyalılarla eyni mənşəli bir xalq kimi, Asiya adlı ölkənin, Asqard, 

Askel adlı şəhərlərin sahibləri kimi təqdim olunur. 

Kizik. Korneli Tasit Misiyada mövcud olmuş Kizik şəhərinin 

adını çəkir [90, s.327], başqa bir mənbədə isə Avropada mövcud 

olmuş dolionlar ölkəsi və onun Kizik adlı çarı haqqında danışılır 

[43, s.19].  

Kizik türk xalqlarının onomastikasında etnonim, antroponim və 

toponim kimi işlənən Kızık adına uyğun gəlir. Qədim yunan dilində 

ı səsini bildirən işarə olmadığından, yunandilli mənbələrdə kızık sö-

zünün kizik kimi verilməsi təbiidir. 

Oğuz boylarından birinin adı olmuş kızık Türkiyənin Qaziantep 

bölgəsində yer adlarında qalmaqdadır. Ona həm də qazax antroponi-

miyasında (Kızıkbay) və Tatarıstanın hidronimiyasında (Kızıkçul) rast 

gəlinir [61, s.185; 178, s.271].  

Türk dillərində kız (“kızmak”, “coşmaq”) feli və -ık sifət şəkil-

çisi vasitəsilə düzələn kızık türk (qırğız, qazax və b.) dillərində “is-

ti”, “qaynar”, “qızğın” mənalarını daşıyır ki, bu da onun şəxs və 

çay adlarında işlənməsinə imkan verir. 

Alizon.  Kiçik Asiyada məskunlaşmış trak mənşəli alizonlarla 

[58, s.12-13] Şimali Qara dəniz sahillərində yaşadıqları bildirilən 

iskit mənşəli alizonlar [65, s.191], göründüyü kimi, eyni etnik adı 

bölüşmüşlər. Həm trakların, həm də iskitlərin türk kökənli olduqla-

rına dair qədim müəlliflərin yazdıqlarına əlavə olaraq, qazaxların 

etnogenezinə aid alazın/alaçın etnoniminin də məsələyə aydınlıq 
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gətirdiyi qeyd olunmalıdır. 

Qazaxlara aid alşın etnonimini araşdıran S.K.Kenesbayev tarixi 

mənbələrdə onun alazın/alaçın variantlarının da olduğunu göstərir 

və -zın ünsürünün sın/sun/zon/çon (“xalq”) variantlarında türk 

etnonimlərində geniş işləndiyini qeyd edir [305, s.82]. 

Trakiyalı alizonların tayfa başçısının daşıdığı Odi [58, s.320] və 

qırğızlara məxsus Odo, Odoy şəxs adlarının [34, s.106] da oxşarlı-

ğı, görünür, təsadüfi deyildir. 

Dardan. Trak tayfalarından biri dardan [84, s.518] adlanırdı. 

Antik ədəbiyyatda şəxs, xalq və ölkə adı kimi tanınan dardan həm 

trak, həm də troyalılar üçün ümumidir. Əslində troyalılarla traklar 

eyni bir xalq olmuşlar. Tarixçi K.Blegen troyalıların e.ə. 3000-

2500-ci illərdə Kiçik Asiyaya gəlmiş trakların nəsilləri olduğunu 

yazır [160, s.174]. 

Qərb dilçiliyində Dardan adını Balkan albanlarının dilindəki 

dardhe (“armud”) sözü ilə bağlamaq cəhdi olmuşdur [67, s.19]. 

Lakin belə bir etimoloji izahın inandırıcı olmaması bir yana, nə al-

ban, nə də başqa bir Avropa dilində Dardan adına rast gəlinmir. 

Halbuki türk dillərində həm Dardan şəxs və dağ adları vardır, həm 

də adın türk dilləri əsasında etimoloji izahı əldə olunur. 

Qazax dilçisi A.Kaydarov Qazaxıstanın qədim onomastikasında 

işlənmiş Dardaŋ dağ adını qazax dilindəki dar (“dağ kimi böyük”) 

sözü ilə bağlayır. Onun fikrincə, dar əsasında dardi (<dar+diy 

“özünü üstün tutmaq”, “özünü nəhəng saymaq”) feli və dardaŋ 

(dar + daŋ “ərköyün”, “lovğa”) sözləri meydana çıxmışdır [38, 

s.261-262]. 

Göründüyü kimi, sözün semantikası onun həm şəxs adında 

(“lovğa”, “özünü böyük sanan”), həm də təbii obyektlərin (dağ və 

s.) adında (“nəhəng”, “böyük”) işlənməsinə imkan verir.  

Qırğız dilindəki Dardaŋ şəxs adı [34, s.102] məhz göstərilən se-

mantikanı daşıyır. Onun əsasını qırğız dilindəki dardaŋ (“hədsiz 

dərəcədə iri bədənli və sağlam adam”) sözü təşkil edir. Qırğız folk-

lorunda bahadır və pəhləvanların epiteti kimi bu söz geniş işlənmiş-

dir (Dardaŋ baatır) [213, s.186]. 
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Troyalılar 

 

Troyalılar bütün Avropanı, o cümlədənlə Yunanıstanın bir his-

səsini çox qədim çağlarda məskunlaşdırmış türklər idilər.  

Rus tədqiqatçısı A.Kravçuk Troyanın ən qədim sakinlərinin, 

eləcə də onlarla qonşu olan tayfaların hind-Avropa mənşəli olma-

dıqlarını göstərir [93, s.121]. 

“Türk tarihinin ana hatları” adlı kitabda e.ə.3.500-cü ildə Cənu-

bi Rusiya ilə Dunay çayı ərazisindən gələn türklər Trakiyaya, Ma-

kedoniyaya və Tesaliyaya yerləşmişdilər və e.ə. 3000-cü ilədək on-

lar qədim Yunanıstanın bütün bölgələrinə yayılmışdılar [258, 

s.277]. 

İngilis tarixçisi K.Blegenin yazdığına görə, troyalılar e.ə. 3000-

2500-ci illərdə Troyaya Şərqi Avropadan gəlmiş trakların nəsilləri 

idilər [160, s.174]. Antik ədəbiyyatda qohum və müttəfiq olduqları 

daim vurğulanan trak və troyalıların qaynaqlarda eyni səslənən et-

nik adları da (truse-trausi və s.) bunu sübut edir [74, s.114]. 

Troyalıların ulu əcdadı sayılan Dardan əslində trak tayfaların-

dan birinin adı olmuşdur. Troyalılar məhz həmin trak tayfasının nə-

silləri idilər. 

Dardan eyni soykökdən olan trak və troyalılar üçün ümumi bir 

addır. Trakiyada etnonim kimi işlənmiş Dardan troyalılarla bağlı 

şəxs (ulu əcdad), ölkə və xalq adı kimi məlumdur. 

Antik müəllif Apollodor Troyanın yaranmasını əfsanəvi Dar-

dan ilə bağlayaraq yazır ki, Atlantın qızı Elektra ilə Zevsdən Ya-

sion və Dardan doğulmuşlar. Dardan Tevkrin çarlıq etdiyi ölkəyə 

gəlir, onun qızı Batiya ilə evlənir və burada Dardan adlı şəhər salır. 

Tevkrin ölümündən sonra ölkə Dardaniya adlanır. Onun İl və Erix-

toni adlı oğulları dünyaya gəlir. Erixtonidən doğulan Troy hakimiy-

yəti ələ keçirdikdən sonra bütün ölkə Troya adlanır [43, s.57]. Bu 

rəvayət troyalıların e.ə. 3000-2500-cü illərdə Kiçik Asiyaya gəlmiş 

trakların nəsilləri olduğu haqqında K.Blegenin fikri ilə üst-üstə dü-

şür [160, s.57]. 
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Dardanlar konkret bir xalq olaraq troyalılara genetik cəhətdən 

qohum olan Troya müdafiəçilərindən idilər. Yunan-Troya savaşın-

da Axilles ilə döyüşən Eney özünün və Priam nəslinin ümumi əc-

dadlarının Dardan olduğunu söyləyir [93, s.164]. 

Dardanlar Troyanın Dardaniya adlı vilayətinin sakinləri idilər 

[93, s.114]. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Qazaxıstanın qədim onomastika-

sında Dardaŋ dağ adı [37, s.35], qırğızların antroponimiyasında isə 

Dardaŋ şəxs adı [34, s.102] mövcuddur. Qırğızlara məxsus Dardan 

şəxs adı həmin dildəki “hədsiz dərəcədə iri bədənli və sağlam 

adam” mənalı dardaŋ sözündəndir [213, s.186]. 

Bir daha qeyd edilməlidir ki, qırğız və qazax dilindəki dardaŋ 

(“özünü böyük sanan”, “lovğa”) [38, s.261-262] mənaca şəxs adı 

yaradan termindir. Troyalılara məxsus digər şəxs adlarının da əsa-

sında məhz insanlara xas olan mənəvi, fiziki xüsusiyyətləri, böyük 

rütbələri bildirən türkizmlərin durduğunu aşkar edirik. 

Müasir bolqarlara məxsus Dardan şəxs adı da eyni mənşəlidir. 

Dilçilik ədəbiyyatında “qüvvətli kişi” kimi yozulan bu ad [134, 

s.454] bolqarların etnogenezində aparıcı yer tutmuş bulqar türkləri-

nin dilindən qaynaqlanır. 

Troyanın türklərlə bağlılığı hələ VII əsrdə yazılmış Fredegar 

Xronikasında və XII əsrə aid Gesta Francorum adlı əsərdə göstəri-

lirdi. Fredegar Xronikasına görə, türklər və franklar Troyanın istila-

sından sonra bölgədən qaçmış, franklar Pannoya (Macarıstan) və 

Reyn bölgələrində, türklər isə iskit torpaqlarında yerləşmişdilər 

[20, s.95]. 

Nicole Gilles adlı müəllif öz əsərində türklərin Troya mənşəli 

Turkoslardan törədiyini, XII əsr tarixçisi Tyreli William da türklə-

rin Troya mənşəli olduğunu, onların ataları olmuş turkosların iskit 

torpaqlarına köçməsini qeyd edir [20, s.96]. 

XIV əsrə aid tarixçi Andrea Dandalo türklərin Troya kralı Pria-

mın nəslinə aid Turkosdan törədiyini yazmaqla yanaşı, türklərin 

Qafqaz dağlarından gəldiyini də qeyd edir [20, s.96]. 

Türklərin troyalı turkoslarla eyni millət olduğunu avropalı 
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müəlliflər — Bracciolini, Poggio, İsidor, Ficcino və başqaları da 

söyləmişlər [20]. 

Alman Feliks Fabri isə troyalı türklərin tarixini Priamın dövrün-

dən Troyanın daha qədim çağlarına-troyalı şahzadə Hesionenin oğ-

lu Tevkrin zamanına aid edir. Feliksə görə, Troyanın süqutundan 

sonra Hektorun oğlu Frankonun nəzarətində olan troyalı qaçqınlar 

əvvəlcə Almaniyaya, Frankoniya ətrafına gəlmiş, bir çoxu Reyn ça-

yını keçmiş və bu gün Fransa adlanan ərazidə yerləşmişdilər. 

Turkosun başçılıq etdiyi geridə qalmış dəstə isə Asiya İskitiyasına 

yerləşmişdi [20, s.97]. 

İspaniyalı müəllif Pero Tafur 1437-ci ildə İstanbula gəldiyi za-

man xalq arasında “türklər Troyanın intiqamını alacaqlar” fikrinin 

dolaşdığını qeyd edir. 

Türklərin troyalı turkoslarla eyni millət olduğunu avropalı 

müəlliflər — Bracciolini, Poggio, İsidor, Ficcino və başqaları da 

söyləmişlər [20]. 

Giovanni Mario Filelfo özünün “Amyris” adlı əsərində II Sultan 

Mehmedin həyatını və zəfərlərini təsvir edərkən, onun soyunun 

Troyaya bağlılığını ön plana çəkir və sultanın rumlar üzərindəki 

qələbəsini ədalətin zəfəri kimi təqdim edir. Onun qənaətinə görə, 

türklər Troyanı vaxtilə işğal etmiş yunanlardan İstanbulun fəthi ilə 

intiqam almış oldular [20, s.99]. 

Lakin avropalı tədqiqatçılar arasında şimal ölkələrinin Troya-

türk keçmişinə dair məlumatlara şübhə ilə, bəlkə də qısqanclıqla 

yanaşanlar da vardır. Məsələn, Tomas C.Mak Master bu məsələyə 

dair özünəməxsus arqumentlərlə cıxış edir. O, troyalıların türklər 

olduğuna dair Fredeqar “Xronikasında” (660-cı il) verilən məluma-

tın Bizans və Göytürk xaqanatı arasındakı diplomatik münasibətlər-

dən (VI-VII əsrlər arasında) qaynaqlandığını, Fredeqarın bu haqda 

guya düzgün məlumata malik olmadığını iddia edir.  

Bizansda imperator Heraklinin hakimiyyəti dövründə yaranmış 

Göytürk-Bizans ittifaqı Suriya, Fələstin və Misiri işğal edən İran 

ordusunun Bospora hücumuna qarşı olmuş və bu ittifaq, onun fik-

rincə, yanlış Troya-türk-frank qohumluğu ideyasının yaranmasına 
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səbəb olmuşdur [218]. 

Bu fikirdə olan Tomas C.Mak Master unudur ki, Göytürk xa-

qanlığı yeni eradan əvvəlki minilliklərə aid Troya ilə deyil, yeni 

eranın VI-VII əsrlərində bu ərazini işğal etmiş bizanslılarla diplo-

matik ittifaqda olmuşlar. Ən önəmlisi isə odur ki, T.C.Mak Maste-

rin elmi oriyentasiyası xaricində olan dil faktları da onun ideyasına 

ziddir. Bu, troyalıların qədim türk adlarını daşımasıdır. Əgər o, 

Troyanın sonuncu çarı Priam ilə qədim türk eposundakı turanlı sər-

kərdə Priyamın eyni şəxs adlarını daşıdığını, “İliada”da təsvir olu-

nan troyalı Alber, Askan, Eney, Atas, Aytilla kimi onlarca adların 

qədim türk, hun, çuvaş, qırğız və digər türklərə məxsus olduğunu 

bilsəydi, qədim Avropa müəlliflərinin Troya-türk qohumluğuna 

dair məlumatlarına, bəlkə də, şübhə ilə yanaşmazdı. 

İstanbulu fəth edən Sultan Mehmed Troyanın tarixini bilirdi. O, 

1462-ci ildə Midillinin fəthi zamanı Çanakkaledə Troya xarabalıq-

larının olduğu yerə gələrək, qəhrəmanların məzarlarını araşdırmış-

dı. Troya haqqında bütün yazılanlardan xəbərdar olan Fateh Sultan 

Mehmed Troya xarabalığındaykən başını aşağı əyərək demişdi: 

“Allah məni bu şəhərin və xalqının müttəfiqi olaraq bu zamanadək 

qoruyub saxladı. Biz bu şəhərin düşmənlərinə qalib gəldik və onla-

rın vətənlərini aldıq. Yunanlıların biz asiyalılara qarşı etdikləri pis 

davranışların intiqamını aradan uzun zaman keçməsinə baxmaya-

raq, onların nəsillərindən aldıq” [20, s.103]. 

Sultan Mehmedin dediyindən göründüyü kimi, İstanbulun fəthi-

ni o, işğal deyil, qisas hesab etmiş, vaxtilə yunanların işğal etdikləri 

bu torpağı gec də olsa qurtardığını söyləmişdir. 

Priam troyalıları qədim türklərlə bağlayan ilginc şəxs adların-

dan biridir. Priam Troyanın sonuncu çarı olmuş və Troya onun çar-

lığı dövründə süquta uğramışdır. Qədim skandinav mənbələrində 

də gəlmə troyalılar “Priamın xalqı” adlandırılır [106, s.97].  

A.Kravçuk Priam şəxs adının yunanca olmadığını qeyd edir 

[93, s.120]. 

Priam şəxs adına qədim türk (qazax) eposunda (“Priyamın he-

kayəti”) rast gəlirik. Burada Priyam Turan ölkəsinin qəhrəmanı, 
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Əfrasiyab bahadırı kimi təsvir olunur [36, s.123]. 

Troya onomastikasında türk şəxs adlarının çoxsaylı olması bu 

uyğunluqların təsadüfi olmasını istisna edir. 

Troya — türk onomastik paralelləri arasında çox sayda şəxs, 

tayfa, yer və mifoloji surətlərin adlarını aşkar edirik. Həmin adların 

türk variantları qədim türk dilində, eləcə də qədim adları qoruyub 

saxlayan qazax, qırğız, tatar, başqırd, çuvaş və Sibir türklərinin dil-

lərində aşkar olunur: 

Eney. Eney antik ədəbiyyatda yunan-Troya savaşının qəhrəma-

nı, Troyanın süqutundan sonra İtaliyaya gəlmiş Troya qaçqınlarının 

başçısı kimi təsvir olunur. Bu şəxs adı çuvaş dilindəki Eney kişi adı 

[134, s.220], XVII əsrə aid tatar dilində Enay kişi adı [35, s.166] və 

VIII-IX əsr bulqarlara aid eney tayfa adı [35, s.43] ilə səsləşir.  

Alber. Troyalı döyüşçüyə məxsus Alber şəxs adı [9, s.90] qədim 

türk Alper, Alp er, Alp ər şəxs adının fonetik variantıdır. N.A.Bas-

kakov Alper şəxs adının alp (“igid”, “qəhrəman”) və er (“ər”, “ba-

hadır”) sözləri əsasında yarandığını yazır [52, s.136-137]. 

Əfsanəvi Turan ölkəsinin hökmdarı Alp er Tonqa eyni adı daşı-

mış, alp sözü qədim türk dilində bir neçə mürəkkəb şəxs adının tər-

kibində işlənmişdir: Alp Tarxan, Alp Teqin, Alp Turmuş [187, 

s.37]. 

Alper qədim çağlarda german ölkələrində məskunlaşmış troyalı-

lardan german xalqlarının mifologiyasına daxil olmuşdur. “Nibe-

lunqlar haqqında saqa”da alblar (“alplar”) və onların kralı Alberix 

troyalılara aid edilir [151, s.131-133]. 

Dastandan göründüyü kimi, troyalıların dilində “igid”, “qəhrə-

man” mənalı alb sözü olmuşdur və Alber şəxs adının əsasında 

məhz alb sözü durur. 

Askan. Homerin “İliada” poemasında troyalılardan biri bu adı 

daşımışdır [9, s.205]. Bu şəxs adının qarşılığına hunlarda [167, 

s.75] və müasir altay türklərinin dilində [134, s.50] rast gəlirik. 

Y.N.Drozdovun fikrincə, Askan şəxs adı “as” və “kan” sözlərin-

dən ibarət olub, “asların xanı” anlamındadır [257, s.261]. 

Troyalılarla asların skandinav mənbələrində eyni bir xalq sayıl-
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masını, Asiya adının aslarla bağlı olduğunu yada saldıqda, Askan 

adının qeyd olunan etimologiyası ağlabatandır. Hunların da  

istifadə etdiyi Askan şəxs adı Mərkəzi Avropada yayılmış as xalqı-

nın adı ilə bağlı ola bilərdi. 

Lakin alternativ bir variant kimi, troyalıların, hunların, eləcə də 

çağdaş altay türklərinin [134, s.50] işlətdiyi Askan şəxs adını tatar 

və çuvaş dillərindəki askan (“şux”, “dəcəl”, “coşğun”, “azğın”, 

“tərs”) sözü [211, s.44] ilə bağlamaq olar. Bu söz digər türk dillə-

rindəki eyni mənalı azqın/azğın sözünün və türk dillərində eyni 

kökdən olan Azqın şəxs adının [260] fonetik variantıdır.  

Torkuot. Troyanın Torkuot adlı çarı olmuşdur [66, s.61]. Bu 

şəxs adı qədim türklərin şəxs və tayfa adlarına uyğun gəlir: 

Türklərə aid Turqut şəxs adı [260], XVII-XVIII əsr Orta Asiya 

türklərinə aid torqout tayfa adı [105, s.279], Türkiyə ərazisində ya-

şamış turqutların adı eyni mənşəlidir. XIV əsr səyyahı İbn-Faddul-

lan al-Umareye turqutların yaşadığı ərazini Turqutlar-eli kimi təq-

dim edir [32, s.318]. 

Turqutlar bir türk (tatar) uruğu, durqutlar isə bir qıpçaq uruğu 

kimi məlumdur [32, s.318].  

Turqut/Turkut adının kökündə turq/turk etnoniminin durması 

mümkündür. 

Qeyd olunan Troya çar adı (Torkuot) Kiçik Asiyanın qədim 

çağlarına aid mifoloji Tork etnoantroponimi ilə bağlıdır, -uot/ut isə 

bir çox qədim türk etnonimlərinin tərkibində işlənmiş cəm şəkilçi-

sidir. 

Paris. Troya çarı Priamın oğluna aid Paris şəxs adı xakas türk-

lərinə məxsus Paris kişi adı ilə [134, s.64] müqayisə edilə bilər. Bu 

şəxs adı türk dillərindəki Baris, Barıs, Barış, Bars variantlarında 

işlənmiş kişi adının xakas variantıdır.  

Həmin ad türk dillərində igidlik, qüvvətlilik rəmzi olmuş bars 

(“pələng”) sözündən olub, Bars beg, Barskan, Bars buğa, Barsğan 

[187, s.84-85], Barisbi [134, s.116] və b. şəxs adlarında işlənmək-

dədir. 

Araşdırılan şəxs adının xakas variantı (Paris) bars sözünün kar 
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samitlə (p) deyilən aşağıdakı variantlarına uyğun gəlir: pars (qara-

qalpaq), parıs (altay) və b. [202, s.68]. 

Göründüyü kimi, troyalı Parisin daşıdığı ad türk dillərindəki 

Paris/Baris/Bars şəxs adları ilə eyni mənşəli olub, “bars” mənasın-

dadır. 

Atas. Troya çarı Priamın digər oğlunun daşıdığı bu şəxs adı [43, 

s.190] qazaxlara məxsus Atas kişi adı [178, s.63] ilə səsləşir. Bu ad 

türk dillərindəki “ata” sözündən və bənzərlik bildirən qeyri-məh-

suldar s şəkilçisindən ibarətdir. Müasir başqırd dilində ata sözü 

əsasında düzələn atas “ataya oxşar” mənasındadır [180, s.58].  

Qazax dilində eyni tipli Anas (ana “ana”+s “anaya oxşar”) 

şəxs adı da vardır [178, s.56]. 

İl. Antik ədəbiyyata əsasən, Dardanın oğlu, həm də Troyanın 

banisi sayılan əfsanəvi Trosun oğlu bu adı daşımışdır. İl kişi şəxs 

adı tatar, başqırd [155, s.59] və qaraqalpaqlarda [77, s.230] çox za-

man mürəkkəb şəxs adlarının tərkibində müşahidə olunur: İlməkəy, 

İlmət, İlmorsa [155, s.59]. 

İl şəxs adının əsasını türk dillərindəki çoxmənalı il/el/əl/yel 

(“el”, “xalq”, “dövlət”, “hakimiyyət” və b.) sözü [201, s.339-341] 

təşkil edir ki, bu da qədim xalqların antroponimiyasında igidlik, ha-

kimiyyət və s. bildirən kişi adları ilə səsləşir. 

Qədim türk dilində bu adın El variantı bir sıra mürəkkəb şəxs 

adlarının tərkibində işlənmişdir: İlbilgə, Elbilgə katun, El buğa, El 

koca, El toğan tutuk, El Temür və b. (187, s.169,207]. 

Dolon. Troyalılara məxsus bu şəxs adı [9, s.149] qırğızların iş-

lətdiyi Dolon [34, s.102], qazax dilindəki Dolan [178, s.160] ilə ey-

ni səslənir. Qırğız şəcərələrində Dolon bu xalqın əcdadı kimi təsvir 

olunur. XVI əsrə aid mənbədə qırğızların Dolon-biy adlı ulu əcda-

dından danışılır [145]. 

Aytilla. Apollodora görə, Troya çarı Priamın bacısının adı Aytil-

la imiş [43, s.181]. Qırğızlarda isə Aytilla kişi adı işlənir [34, s.99].  

Qırğız dilindəki aytıluu (“şöhrətli”, “şanlı”, “məşhur”) sözü 

[213, s.35] Aytilla şəxs adının mənşəyinə açar rolunu oynayır: ayt 

“söyləmək” – aytıluu “(haqqında) deyilən, danışılan, yəni “şöhrət-
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li”, “şanlı”, “məşhur”.  

Aytilla adının tərkibindəki -lla sifət şəkilçisi türk dillərindəki 

li/-li/-lıq sifət şəkilçisinin qədim bir fonetik variantı olub, qədim 

morfoloji əlamətləri daha çox qoruyan çuvaş dilindəki -lla şəkilçi-

sinə uyğun gəlir (ıytulla “sualı olan”, tavlaşulla “mübahisəli”). 

Troyalılarla eyni mənşəli etrusklara aid -illa şəkilçili Urgulanil-

la qadın adı [228] diqqəti çəkir. Qədim türkcədəki urı oğlanlığ (uri-

oğlan-lığ “uşağı oğlan olan”) ifadəsi [187, s.614] işığında bu etrusk 

qadın adı urg-ulan-illa tərkib hissələrinə bölünür: urg (türk. uruğ 

“uşaq”, “toxum”, “nəsil”) + ulan (türkcə ulan/oğlan) + (i)lla (-lıq 

sifət şəkilçisinin çuvaşcadakı -illa variantı). 

Etrusk qadın adı Urqulanilla türkcədəki urı oğlan-lıq-dır və 

eyni tərkib hissələrindən ibarətdir: 

 

                   etrusk                               qədim türk 

              urq - ulan – (i)lla               urı/urağ – ulan/oğlan 

                                                         -lığ (“uşağı oğlan olan”) 

 

Etrusk variantında türk dillərindəki uruğ/urğu/iru/ru/iruv 

(“uşaq”, “nəsil”, “toxum”) sözünün urq (uruq) variantı, qədim türk 

ifadəsində isə uri variantı müşahidə olunur. 

Etrusk dilində mənşəyi dilçilərə məlum olmayan ruva (“qar-

daş”) sözü də türk dillərindəki uruğ/uru/iruw/ru ilə bağlıdır. Etrusk 

dilindəki ruva (“qardaş”) başqırdca irıw, qaraçay-balkarca ru 

“qardaş” [201, s.604] sözləri ilə eyni mənşəli və eyni mənalıdır. 

Yekenek. Bu kişi adı qədim türklərə aid Yegnək şəxs adına, xü-

susilə də onun Yeğinek [260] variantına uyğun olub, yeg (“yaxşı”) 

sözü ilə sifətin müqayisə dərəcəsini bildirən -nək şəkilçisindən iba-

rətdir [17, s.196].  

Batiya. Antik qaynaqlarda Batiya Troyanın ilk çarı Tevkrin 

qızı, Dardanın arvadı hesab edilir [43, s.65]. Eyni şəxs adını (Bəti-

ya) [178, s.441] hazırda müasir qazaxlar işlədirlər. 

Yamen. Troyalılara aid bu şəxs adının ən yaxın türk qarşılığına 

salar türkcəsində rast gəlirik. Bu dildəki yamen/yaman/yəmən/ ye-
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men sözü “bir şey etməyə qadir olan”, “yaman” mənalarında işlənir 

[140, s.344]. 

Qazaxlara aid “Küla Mergen” eposunda Yemen batır surətinin 

də adı, sözsüz ki, eyni mənşəlidir [36, s.122]. 

İdey. Bu şəxs adı qədim türklərə məxsus İde/İdi [260] şəxs adı-

nın qarşılığı olub, türk dillərindəki “sahib”, “nüfuz”, “qüdrət” mə-

nalı idi/ide sözü ilə bağlıdır. 

Ukaleqon. Troyalının daşıdığı bu şəxs adı quruluşca türk mifo-

logiyasındakı Ukulağan su tanrısı adına uyğundur. Ukulağan adı 

ukula (“yaxala”/”yıkala”/”yıka”) feli ilə ğan feli sifət şəkilçisindən 

ibarətdir [262, s.215], yəni mifoloji su tanrısının funksiyasını əks 

etdirir, lakin bu adın troyalının daşıdığı Ukaleqon şəxs adının 

leksik qarşılığı olduğunu qəti olaraq demək olmaz. Şübhə doğur-

mayan odur ki, Ukaleqon – Ukulağan şəxs adları türk morfoloji qu-

ruluşuna malikdir. 

Aşağıda görəcəyimiz kimi, troyalılarla eyni soydan olan pelasq-

ların (axeylərin) də dilində -qon şəkilçili şəxs adı (Teleqon) 

olmuşdur ki, bu da qırğızlara aid Tolegen (töle-gen “yetişgin”) şəxs 

adı ilə müqayisə edilə bilər. Pelasq və troyan şəxs adlarındakı -qon 

feli sifət şəkilçisi qırğızcadakı eyni mənalı -gen/gön şəkilçisinin -

qon variantına [295, s.177, 285] uyğundur. 

Taleman. Troyalının daşıdığı bu şəxs adı [9, s.43], eləcə də 

axeylərə aid Talemen [43, s.207] türklərə məxsus Talıman (“seçil-

miş”) şəxs adı [260] ilə eyni mənşəli olub, qədim və çağdaş türk 

dillərindəki talı/talu (“seçim”, “seçilmiş”) sözü ilə bağlıdır. 

Areilik. Troyalılara aid bu şəxs adı are- və -ilik tərkib hissə-

lərinə ayrılır: are- türk dillərindəki arı/arığ/ariq/ari (“təmiz”, “işıq-

lı”, “kübar”, “gözəl”) [201, s.184-185] və qədim türk dilindəki 

iliq/eliq (“hökmdar”) sözlərinin qarşılığı olub, “kübar hökmdar” 

mənasını ifadə edir. 

Arıq/arı sözü qədim türk şəxs adı və titullarında geniş işlən-

mişdir: arığ tegin (“kübar”, “şahzadə”), arığ-silik (“təmiz”, “pak”, 

“kübar”) [187, s.51].  

Çağdaş türklərdə ayrıca olaraq Arı, Arığ, Arık (“saf”, “təmiz”) 
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və b. şəxs adları işlənməkdədir [260]. 

Aretaon. Troyalının daşıdığı bu şəxs adının ilk ünsürü arı/ari 

(“təmiz”, “kübar” və s.) sözündəndir. Adın ikinci ünsürü olan taon 

qədim türkcədəki iki mənalı toğan/doğan (“doğulmuş”, “şahin 

quşu”) sözüdür. Bu adın tərkibindəki taon “doğulmuş” anlamına 

gəlir: “təmiz/kübar doğulmuş”. 

Türk dillərindəki toğan/doğan sözü ayrı-ayrı kontekstlərdə ya 

“doğulmuş”, ya da “şahin quşu” mənasındadır. Məsələn, Akdoğan 

“ağ şahin”, Apadoğan (apa “ulu”) şəxs adı isə “ulu doğulmuş”, 

mənasındadır [265]. 

toğan sözünün qədim yunan dilində taon şəklində tələffüzünə 

gəldikdə isə, bu sözün türk dillərində də ğ samit düşümü ilə deyilən 

doan/duan variantları [203, s.248] vardır. 

Oritaon. Troyalının daşıdığı bu şəxs adı [264] türk dillərindəki 

or (“güclü”, “yenilməz”) və “şahin” mənalı taon (<toğan) sözlə-

rindən ibarətdir: Oritaon (<türk. or toğan) “güclü/yenilməz şahin”. 

Or sözü bu mənada Or han [262, s.116], Or teqin [26, s.48] türk 

şəxs adlarında da işlənmişdir. 

Hiketaon. Troya çarı Priamın qardaşının daşıdığı bu şəxs adının 

[263] ilk ünsürü türk dillərindəki egə/ege/igə/iyə (“yiyə”, “sahib”, 

“knyaz”, “hökmdar”) sözünün [201,s.238] iqə variantına uyğundur: 

Hiketaon < türk iqə toğan: “hökmdar/sahib kimi doğulan”, 

“hökmdar nəsilli”. 

Qədim yunan dilində saitlə başlayan sözlərin önündə h samiti-

nin meydana çıxması başqa dillərə alınmış yunan mənşəli sözlərdə 

aydın görünür: istoria-history, istologia-histology və s. Bu nümu-

nələr Hiketaon şəxs adının orijinal formasının türk dillərindəki 

iqətoğan (“hökmdar kimi doğulmuş”) olduğunu deməyə əsas verir. 

h artımı yunan dilindəki e saiti ilə başlanan sözlərdə də (ege-

mon-hegemon və b.) özünü göstərir: 

Hekuba. Çar Priamın xanımı Hekubanın daşıdığı bu ad türk 

dillərindəki eke-uba sözləri əsasında yaranır: eke (“ana”, “böyük 

bacı”) və aba/uba/upa/abu (“ana”, “böyük bacı”, “xala”) fonetik 

cərgəsindəki -uba [201, s.54-55]. Yunan dilində h samit artımı ilə 
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deyilən Hekuba (<eke-uba) “böyük ana” mənasındadır. 

Türk dillərindəki eke (“böyük bacı”) sözünün h-laşması sarıq-

yuqur türkcəsində də müşahidə olunur: digər türk dillərindəki eke 

sözü sarıq-yuqur dilində heke («böyük bacı») şəklindədir [141, 

s.180]. 

Bunu təsdiq edən ilginc bir dəlil vardır: troyalılarla eyni soy-

kökdən olan erkən Yunanıstan sakinlərinə aid mifoloji Hekaba, 

Hekamede, Hekata qadın adlarının da tərkibində hek(e) ünsürü var-

dır [65]. 

Hekaba (hek(e) –aba) əslində Hekuba qadın adının fonetik bir 

şəkli olub «böyük bacı/ana» mənasındadır. 

Hekameda qadın adının tərkibindəki mede/med ünsürünü Tro-

yaya aid Aqamed kişi adında da görürük. Onun kişi adı olması tər-

kibindəki aqa (türk. “ağa”, “kübar”) sözü ilə bağlıdır. Məntiq ay-

dındır: heke (türkcə “böyük bacı/ana”) qadın adı, aqa (türk. “ağa”, 

“kübar”) isə kişi adı əmələ gətirir. 

Y.N.Drozdov met ünsürünü türkcədəki bet (“sifət”, “üz”) sözü-

nün fonetik variantı sayır və met tərkibli şəxs adlarında onun ikinci 

mənada (“insaf”, “vicdan”) işləndiyini göstərir [257, s.114]. 

Q.Ramstedt isə kalmıkcadakı böt/möt (“bənzər”, “kimi”) ilə türcə-

dəki met arasında əlaqə görür [202, s.122]. Bu halda türkcədəki met 

ünsürünün bu qədim mənasının (“bənzəyiş”, “oxşarlıq”) met/med 

tərkibli şəxs adları üçün çözüm olduğu aydın görünür: Aqamed 

“ağaya bənzər”, “kübar”, Hekamede “böyük anaya bənzər”. 

Troyalının daşıdığı Aqamed şəxs adının hər iki ünsürü (ağa, 

med) türk şəxs adlarında geniş işlənir: Aqadak, Aqasak [105, 

s.279], Akatay, Akabay, Ağabəy, Ağaman; Elmet, Yurmet və b.  

Qədim ingilis müəllifi Geoffrey of Monmouth tərəfindən 1136-

cı ildə latın dilində yazılmış “Britaniya krallarının tarixi” adlı əsər-

də troyalıların İtaliyaya və Britaniyaya gəlişi Troya müharibəsin-

dən sonra baş vermiş tarixi miqrasiyalarla əlaqələndirilir. Əsərdə 

söyləndiyinə görə, troyalı sərkərdə Eneyin nəslinə mənsub olan 

Brut e.ə. XII əsrdə öz tayfası ilə Britaniyaya gəlmiş, onun xalqı 

olan britonlar və ölkə (Britaniya) onun adı ilə adlanmışdır [163, 
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s.9]. Brutun Kamber adlı oğlunun Uelsdə məskunlaşmış britonlara 

rəhbərlik etdiyi və onun ölümündən sonra uelslilərin onun adı ilə 

kambri adlandıqları qeyd olunur [163, s.75].  

Kamber qədim türk şəxs adlarından olan Kamber/Kambar ilə 

eyni mənşəli olub, qazax eposundakı Kamböri şəxs adından (kam 

“qam”-böri “qurd”) qaynaqlanır [36, s.176].  

Britonların çar sülaləsinə aid Gurguit [163, s.331] şəxs adı isə 

qədim türklərə məxsus Qorqut / Qurqut / Korkıt şəxs adından başqa 

bir şey deyildir. 

Əsərdə Britaniyanın paytaxtı Londonun qədim adının Troi Novo 

olduğu qeyd edilir [163, s.23] ki, bu da troyalıların qədim çağlarda 

Britaniyada olduqlarına bir sübutdur. 

Brut. Britaniyanı işğal etməyə hazırlaşan Roma çarı Qay Yuli 

Sezarın britaniyalılarla bağlı dedikləri də diqqəti çəkir. O, briton-

ların romalılarla eyni əcdaddan — troyalı Brutdan törədiyini, hər 

iki xalqın troyalı Eneyin nəsilləri olduğunu, britonların ulu əcdadı 

kimi təqdim olunan Brutun İtaliyanı daha əvvəllər tərk edərək, öz 

adamları ilə Britaniyada məskunlaşdıqlarını söyləyir [163, s.107]. 

Eney şəxs adı kimi Brut da qədim türklərin şəxs adları sırasın-

dadır. XVII əsrdə türkdilli altayların dilində Brut/Burut şəxs adı 

vardı [105, s.24, 56].  

Troyalılara aid bir qrup göl, çay, dağ və tayfa adlarının türk 

dillərində izahı və qarşılıqları vardır: 

Gigey gölü. “İliada” poemasında Troyaya köməyə gələn döyüş-

çülərin bir qrupu Gigey gölü övladları kimi təqdim edilir [9, s.44].  

Azərbaycan türkcəsindəki Göycə, Göygöl adlarının tərkibindəki 

göy rəng adının bir sıra türk dillərindəki gök/giek şəkilləri [203, 

s.60] Gigey göl adında əks olunur. 

Aksi çayı. “İliada”da Troyaya köməyə gələn peonların “enli, də-

rin və saf sulu Aksi çayının axdığı yerdən” gəldiyi qeyd edilir [9, 

s.44]. Peonlar troyalılarla eyni kökdən olan trak tayfalarından idi-

lər. Trak və troyalıların eyni soykökdən və müttəfiq olduqları poe-

mada qeyd edilir. 

Aksi çay adının türk dillərdindəki Aksu (“ağ su”) hidronimi ol-
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duğunu sübut etməyə ehtiyac yoxdur. 

Tarna. Troya vilayətlərindən biri Tarna adlanırdı [9, s.70]. Belə 

bir ad türk xalqlarının qədim onomastikasında geniş təmsil olunur. 

X əsrin əvvəlinə aid Bizans, ərəb və yəhudi tarixçilərinin əsərlə-

rində tarna adlı xəzər tayfasından bəhs olunur. Xəzər xaqanı İosifin 

məktubunda (X əsr) Tarna etnonimi xəzərlərə qohum olan Tir-s, 

Bulqar, Oğuz, Bizal və s. tayfalar arasında yer alır [87, s.74]. 

Qarqar. İda dağının bir zirvəsi Qarqar adlanırdı [119, s.144]; 

Homerin “İliada” poemasında Troyada Zevsin vətəni sayılan Qar-

qara adlı vilayətdən bəhs olunur: 

Gəldi İda təpəsinə, heyvanı bol Qarqaraya  

Bura onun meşəsiydi-ətir saçan qurbangahı [9, s.114]. 

Troya yaxınlığında Qarqar adlı şəhərin də olduğu haqqında mə-

lumat vardır [119, s.144]. 

Məlum olduğu kimi, qarqar (karkar) məhz türk xalqlarının 

onomastikasında çox geniş yayılmışdır. Ona dağ və çay adı kimi 

Azərbaycan və Qazaxıstanda, vilayət adı kimi Orta Asiyada (qədim 

kimaklara məxsus Qarqarxan vilayəti), etnonim kimi Qafqaz Alba-

niyasında (qarqarlar) və Türkmənistanda (ersarı tayfasına məxsus 

qarqar nəsli), şəxs adı kimi “Manas” dastanında (Karkar) rast gəli-

nir [63, s.79-81]. 

Üzərində Troya şəhərinin yerləşdiyi İda dağının adı ithi (“me-

şə”, “meşə ilə örtülmüş dağ”) sözündəndir [90, s.23; 147, s.91]. 

Qədim türkcədə yış, qədim uyqurcada ış eyni mənanı (“meşə”, 

“meşə ilə örtülmüş dağ”) daşıyır. İthi (İda) ilə qədim uyqurcadakı 

ış arasındakı th-ş samit fərqi yunan dilində ş səsini bildirən işarənin 

olmaması ilə bağlıdır. Bu səbəbdən də ithi dağ adının orijinal Troya 

şəklinin iş(i) olması istisna deyildir.  

Killa. Troyadakı Killa şəhər adının əsasında “ev”, “məbəd” mə-

nalı kil sözünün dayanması həmin şəhərdəki Apollon məbədi ilə 

bağlıdır. Qərb dilçiləri buna əsaslanırlar ki, het mixi yazılarında 

hila (“ev”), likiyalılarda isə kla (“məbəd”) sözləri vardır [90, s.23-

25]. Lakin yalnız həmin dillərdə mi? 

İstər het, istərsə də Kiçik Asiyanın digər dillərində çoxsayla 
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türkizmlər vardır ki, hila/kla sözləri də onlardan biridir. Bu dillərin 

hind-Avropa mənşəli olmasına dair Qərb dilçilərinin fikirləri müba-

hisəlidir. Bu dillərin leksik tərkibinin qarışıq olması Qərb dilçili-

yində təsdiq edilir [119, s.18]. 

Troyalılara aid kil(la) (“ev”) çuvaş türkcəsindəki kil (“ev”) 

sözündən başqa bir şey deyildir. Troyadakı Killa şəhər adı (“məbə-

di/evi olan”, “məbədli”) kil sözü ilə -la şəkilçisindən ibarətdir. Çu-

vaş dilində killə (kil-lə) [211, s.177] sözü də “evə malik olan” mə-

nasındadır. 

Kil sözü “ev” mənasında xəzərlərə məxsus Sarkel (“ağ ev”) 

şəhər adında işlənmişdir [154, s.237]. Xəzər xaqanı İosif öz məktu-

bunda bu şəhəri ş-r – kil adlandırır [71, s.52] ki, bu da çuvaşça “ağ 

ev” deməkdir.  

Troyalılarda ev (“ev”) sözü də işlənmişdir. “İliada”da troyalı-

ların, eləcə də axeylərin “ölülərin qaranlıq məskənini” erev/ereb 

adlandırdıqları söylənir [9, s.144]. Mənşə etibarilə Kiçik Asiyalı 

ion (ioniyalı) olan Homerin öz əsərində danışdığı doğma dilin söz-

lərini işlətməsi təbii idi. İoniyalılar ellinlərdən əvvəl Yunanıstanda 

yaşamış pelasqların bir qolu olub, troyalılarla eyni mənşəli idilər. 

Erev/ereb türk dillərində yer ev (yəni yeraltı dünya) deməkdir. 

Troya savaşında döyüşənlərin bir-birini öldürdükləri məqamlar-

da “İliada”da ölənin “erev-ə göndərilməsi” ifadəsinə rast gəlinir ki, 

bu da “yer evin”dən başqa bir şey deyildir. 

Türk mifologiyasında Yeraltı adlanan aşağı dünya inancı ol-

muşdur [262, s.237].  

Bayana. Tanrıça Afrodita Troyada Bayana adlanırdı. 

A.V.Superanskaya bu tanrıçanı yunan dilindəki baiane (<baia 

“dayə”, “yedizdirən”) ilə bağlayır [136, s.175-177]. Troyalıların ta-

pındığı tanrıça Bayana əslində türk mifologiyasındakı himayəçi 

tanrıça Bayana olub, türkcə bay (“himayəçi”, “böyük”, “müqəd-

dəs”) və ana («ana») sözlərindəndir. Qədim türklər bu tanrıya “tay-

fanın qadın himayəçisi”, “ulu anası” kimi tapınmışlar [95, s.82-85]. 

Yunan dilindəki baiane sözünə gəldikdə isə, o, yunancaya yerli 

pelasq-axey xalqından alınan yüzlərcə mifoloji adlardan sadəcə 
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biridir. E.ə. XII əsrdə regionu işğal edən ellinlər yerli pelasq-axey-

lərin bütün mədəniyyətini, o cümlədən də mifologiyasını mənimsə-

yib, öz mədəniyyətləri kimi təqdim etsələr də, yerli adları istər-istə-

məz yaşatmışlar. Bu adların yunan mifoloji personajları sayılması 

yanlışdır. Bu baxımdan türk tədqiqatçı İ.Karagözün fikri gerçəkliyi 

düzgün ifadə edir. O yazır ki, “mifologiya” dedikdə dərhal yunan-

Roma mifologiyası ağla gəlir. Gerçəkdə bir Aralıq dənizi çevrəsi 

əfsanələr topluluğu vardır. Onun yunan və romalılara mal etməyi-

miz bu əfsanələrin yunan və Roma müəlliflərinin qələmiylə yunan 

və latınca yazılmasından irəli gəlmişdir… Əslində bu əfsanələrin 

mənbəyi nə Yunanıstan, nə də İtaliyadır. Bu mənbə Anadoludur, 

Kritdir, Mesopotamiyadır… Yunan və romalılar siyasi məqsədlə 

qələmə aldıqları əfsanələrin mənşəyini araşdırmırlar [29, s.23].  

Yunanlar mifoloji surətlərin etnik mənşəyi məsələsini açıb-

ağartmağa maraq göstərməyərək, sadəcə surətlərin və onların aid 

olduqları vilayət və şəhərlərin adlarını çəkməklə kifayətlənmişlər. 

Belə mifoloji adlardan biri də teukr etnonimi idi. Teukr ilk növbədə 

Troya ilə bağlı bir əfsanəvi surətdir. Qədim müəllif Apollodor Tro-

ya şəhərini əfsanəvi Dardanın qurduğunu, onun Teukr adlı kralın 

qızı Batiya ilə evləndiyini, Teukrin ölümündən sonra ölkənin Dar-

daniya adlandığını yazır [43, s.57]. 

Eyni zamanda Yunanıstanın qədim xalqı axeylərin peon  adlı 

tayfası da özlərini tevkrlərə aid edirdilər [267]. 

Çox ilgincdir ki, Bizans qaynaqlarının tədqiqatçısı G.Moravçik 

tevkrlərin türklər (tourkoi) olduğunu yazır [167, s.304]. Qədim yu-

nan mənbələrində teucrian adlanan bu xalq e.ə. IV minillikdə Dəşti 

Kipçak adlanmış Cənubi Rusiyadan Dunay çayı hövzəsinə, oradan-

sa indiki Yunanıstana gəlmiş oğuz mənşəli tökerlər hesab edilir 

[258, s.224]. Qədim türk yazılarında bu xalq tügerlər adı altında 

verilir [187, s.307]. 

Qədim mənbələrdə troyalıların ataları kimi təsvir olunan tevkr-

lər hazırda da Türkiyənin müxtəlif ərazilərində yaşamaqda davam 

edən dögerlərdir. Qaziantepdə [269, s.45], Urfada [268, s.155] və 

başqa bölgələrdə yaşayan dögerlər həmçinin Hələb, Dəməşq, Kər-
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kük və başqa ərazilərin sakinlərin olmuşlar. M.Kaşğarlı və Rəşi-

dəddinin əsərlərində dögerler oğuz boyları arasında verilir [268, 

s.155]. 

Axey və troyalıları etnik baxımdan bir-birinə bağlayan ono-

mastik dəlillər arasında teukr etnonimi ilə yanaşı yüzlərcə digər ad-

lar da vardır. Bu isə indiki ənənələrə əsasən, yunan mənşəli sayılan 

axeylərin yunan olmaları ideyasına şübhə yaradır.  

Rus tədqiqatçı A.Kravçuk “Troya savaşı” adlı əsərində troyalı-

larla Yunanıstanın qədim sakinləri axeylərin qohum xalqlar oldu-

ğunu ehtimal edir [93, s.120]. Belə aydın olur ki, troyalılarla vuru-

şan axeylər heç də yunan deyildilər. Əslində Homer də “İliada” 

əsərində troyalılarla savaş aparanların arasında yunan (qrek, ellin) 

adını bir dəfə də olsun çəkməmişdir. 
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5. Yunanıstanın erkən sakinləri: 

Pelasqlar və axeylər  

 

Yunan tarixçiləri Fukidid və Herodot ellinlərdən əvvəl Elladada 

pelasqların məskunlaşdığını, ölkənin isə onların adı ilə Pelasqiya 

adlandığını yazırlar [65, s.98; 108, s.31]. Onlar pelasqların yaşamış 

olduqları vilayətlərin adlarını çəkir və yunan işğalından sonra ölkə-

nin etnik həyatında əsaslı dəyişikliklərin olduğunu, pelasqların bir 

hissəsinin başqa ölkələrə köçməyə məcbur olarkən, digər hissəsi-

ninsə ellinləşdiklərini bildirirlər [119, s.101]. 

Aydın olur ki, hind-Avropa mənşəli ellinlər bu ölkəyə gələrkən, 

burada tamamilə başqa bir dildə danışırlarmış.  

Qədim yunan müəllifi Ksenofon ellinlərin bu əraziyə gəlməsin-

dən bəhs edən bir hekayətində o zaman burada yad dildə danışıldı-

ğını əks etdirən belə bir səhnə təsvir edir: “…ellin dilində danışan 

on min nəfərdən ibarət bir dəstə Balkan dağlarından Struma və ya-

xud Vardar vadisi ilə cənuba doğru hərəkət edərək, özləri üçün 

daha rahat bir yurd axtarırdılar. Birdən onlar qarşılarında özlərinin 

və yaxud əcdadlarının nə vaxtsa görmədikləri nəhəng bir su gördü-

lər. Onlar təəccüb içində yerlilərdən bunun nə olduğunu soruşdular. 

Yerlilər isə təəccüblə dedilər: bu ki thalassa-dır (“dənizdir”). Yerli 

xalqa məxsus thalassa sözü eyni mənada yunanların dilinə daxil 

olur” [166, s.14]. 

thalassa dilçilik ədəbiyyatında qədim yunan dilinə ölkənin 

əvvəlki sakinlərinin dilindən alınmış geniş leksik substrata daxil 

edilir [119]. Sözün kökü olan thala başqa hind-Avropa dillərində 

dəniz mənasında rast gəlinmir. Lakin eyni kökdən olan talay (“də-

niz”), dalay (“dəniz”, “okean”) qədim türk və monqol dillərində 

[187, s.528] vardır. 

Eyni mənşəli talaz (“dalğa”) sözü müasir türk dilində qorunub 

qalmışdır [173, s.392]. 

Ellin işğalından öncə Yunanıstan ərazisində danışılmış yerli 

dildəki çoxsaylı türkizmlərlə bir qədər aşağıda tanış olacağıq. 
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Yunanıstanın ən qədim xalqı olmuş pelasqların axeylər ilə eyni 

soykökdən olması qədim yunan müəlliflərinin əsərlərində asanlıqla 

anlaşılmaqdadır. Herodot “Tarix” əsərində yazır ki, Axeydə yaşay-

an ioniyalılar qədimdə  pelasq və eqialey adlanırmışlar və sonralar 

Ksunfun oğlu İonun adı ilə burada yaşayan xalq ionlar adlandılar 

[65, s.337]. 

Qədim bir Misir mənbəsində pelasq və axeylər haqqında eyni 

bir xalq kimi bəhs olunması da [258, s.306] onların eyni etnos 

olduğunu göstərir.  

Pelasqların yunan olmadıqları Herodot və digər qədim tarixçilər 

tərəfindən açıq qeyd edildiyi halda, onların bir qolu olmuş axeylə-

rin yunan mənşəli sayılması, təbii olaraq, şübhə doğurur. 

Homerin “İliada” əsərində troyalılarla savaşanların axeylər 

adlanması, yunanların adının belə çəkilməməsi Qərb alimlərində 

belə bir sual doğurmuşdur: axeylər doğrudanmı yunan idilər? 

Avropalı tədqiqatçılardan biri öz şübhəsini belə ifadə edir: “…o 

çağa aid yunanlar (əgər onlar doğrudan da yunan idilərsə) ölülərini 

kurqan tipli qəbirlərdə dəfn edən, at arabalarına malik olan, qılınc 

və oxla silahlanan bir xalq idi. Lakin bu mədəniyyəti axeylərmi 

gətirmişdilər?.. Belə bir mədəniyyət Şimali Qara dəniz sahillərində 

kurqan tipli qəbirlərə malik olan xalqa məxsus olmuşdur” [270]. 

Yalnız axeylər deyil, qədim skandinavlar da eyni mədəniyyəti 

Şimali Qara dəniz regionundan aparmışdılar. Dr.David K.Fauksun 

“Kurqan mədəniyyəti” adlı əsərində yeni eranın V əsrinə aid İsveç 

və Norveç kurqanlarında aşkar olunmuş at qalıqları, türk tamqaları, 

ox və digər əşyalardan bəhs edir və bu dəfn adətinin Avrasiya düz-

lərində yaşamış türklərə aid olduğunu göstərir [230]. 

Eyni mədəniyyəti axeylər daha qədim çağlarda Yunanıstan əra-

zisinə gətirmişdilər. 

Avropalı tədqiqatçılar irland C.P.Mellori, ingilis T.Çayld və di-

gərləri bu ənənənin e.ə.IV minillikdən başlayaraq, Avropaya yayıl-

dığını yazır [257, s.VIII]. Alman E.Valle, amerikalı M.Gimbutas və 

D.Entoni, qazax O.İsmaqulov, A.Narınbayeva və J.Bayjumin at, 

araba, kurqan tipli qəbir, döyüş baltaları, ox və əyri qılıncı Balkan-
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larda, Aralıq dənizi hövzəsində, Kiçik Asiyada, Çində və b. ərazi-

lərdə yaşamış iskit-türk xalqının “vizit kartı” sayırlar [230]. 

Volqa-Ural (İtil-Yayık) çayları arasında mövcud olmuş kurqan 

mədəniyyətinin türk xalqlarına aid olması [31] və görkəmli Avropa 

alimlərinin axeylərin türk olduqlarına dair gəldikləri qənaət arxeo-

loji dəlillərlə üst-üst düşür. Yunan antropoloqu L.Angel Miken 

(axey) kəllə sümüklərini araşdıraraq, bu qərara gəlir ki, onlar konti-

nental düzənliklərin (yəni iskit torpaqlarının) sakinlərinə aiddir. O, 

alman alimi S.Pennerə, slovak arxeoloqları Y.Lixardus və İ.Vla-

dara əsaslanaraq, Miken və Turan mədəniyyətləri arasında kəskin 

eyniliklərin olduğunu yazır [270; 293].  

Yunanıstanın qədim tarixini yaratmış iskitlərinsə türk (hun, xə-

zər və b.) olduqlarına dair qədim Avropa müəlliflərinin yazdıqları 

ilə aşağıda tanış olacağıq. 

Rus alimi Y.N.Drozdov “Avropa tarixinin türkdilli dövrü” adlı 

əsərində kontinental Avropada türk mədəniyyətinin mövcud oldu-

ğunu, türklərin buradan Şimala (Skandinaviya) və Aralıq dənizi 

hövzəsinə getdiklərini göstərir [257, s.135-138]. O, orta əsr skandi-

nav müəllif S.Sturlusonun as, türk və troyalıların eyni xalq olduq-

larına dair məlumatına əsaslanaraq, kontinental Avropada türk 

mədəniyyətinin mövcud olduğunu bildirir [257, s.139]. 

Müxtəlif tədqiqatçıların kontinental Avropada kurqan mədəniy-

yətini daşımış türk sivilizasiyasının mövcud olduğuna dair 

fikirlərini ayrı-ayrı görkəmli avropalı tədqiqatçılar davam etdirir:  

Alman alimi Şlimanın qənaətinə görə, kurqan mədəniyyətini 

Yunanıstana və Kiçik Asiyaya gətirmiş axeylər nə hindavropalı, nə 

də sami idilər. Onlar Cənubi Rusiya çöllərindən, Dunay çayı höv-

zəsindən çox qədim çağlarda gəlmiş türklər idilər. Onların gəlib 

burada yerləşməsi e.ə. 3.500-cü illərə təsadüf edir [258, s.273]. 

G.Glots “La Civilization Egeenne” adlı əsərində axeylərin yu-

nan olmadıqlarını [257, s.275], S.Penner isə axey (Miken) və Turan 

mədəniyyətləri arasında kəskin uyğunluqların olduğunu [270] ya-

zır. 

Qədim müəlliflərin mifik Yunanıstan sakinləri haqqında verdik-
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ləri bəzi məlumatlar da tədqiqatçıların axeylərlə bağlı fikirlərini 

sanki təsdiq edir. Məsələn, Flavi Arrian “yunan” qəhrəmanı Axil 

(Axilles) haqqında yazır: “İskit Axil Azov dənizi sahilindəki vətə-

nindən qovulmuşdur” [270]. 

“İskit Axilin” Azov dənizi sahilindəki vətəni, yuxarıda adları 

çəkilən müəlliflərin yazdıqları kimi, kurqan mədəniyyətini daşıyan, 

Uraldan Azov dənizinə kimi uzanan iskit-as-türk ölkəsinin bir his-

səsi idi. Əslində yalnız Axil(les) deyil, bütün axeylər yeni eradan 

əvvəlki minilliklərdə Azov (Karbalık) dənizi hövzəsindən keçərək 

Egey dənizi sahillərinə gəlmişdilər. 

İona Tsetsaya görə, iskitlər Azov dənizini Karbalık adlandırır-

dılar. Elmdə bu sözün “nəhəng balıq” mənasında olduğu qəbul edil-

miş, lakin onun türk mənşəyi üzərindən sükutla keçilmişdir. Bu is-

kit adı türk mənşəli kar (“bol”, “güclü”, “çox”) və balık (“balıq”) 

sözlərindən ibarətdir [31, s.29]. 

Axil(les)in aid olduğu iskit xalqına gəldikdə isə, Avropa, assur 

və digər mənbələrə əsaslanan tədqiqatçılar qədim yunanca skuthai 

adlanan iskitlərin assur mənbəsindəki asquzlar (asquzay), Babil 

mənbəsindəki işquzlar (işquzay) olduğunu və onların iç oğuzlar 

olduğunu bildirir [11, s.305].  

İskitlərin türklər (hunlar, xəzərlər və b.) olduğuna dair VIII əsr 

Bizans tarixçisi Feofanın, Zemarxın, Menandrın, Simokkattanın və 

digərlərinin verdikləri məlumatlar, iskit, sak, kimmer və digər adlar 

altında tanınan xalqların türk olmalarını sübut edən dil faktları son 

onilliklərdə geniş araşdırılmışdır [245, s.159-160]. 

Yunancada işlənməyən və anlamı da olmayan Axil şəxs adının 

qarşılığını türk dillərində aşkar edirik. Qaraçay-balkarların dilində 

Axil şəxs adının işlənməsi [134, s.118] bir təsadüfdürmü? Başqa 

türk dillərində oxşar adların olması təsadüfiliyi istisna edir. Türk-

lərə aid Akil şəxs adı [265], Azərbaycan nağılının qəhrəmanı Əkil 

qaraçay-balkarcadakı Axil şəxs adının variantlarıdır. Yuxarıda qeyd 

olunduğu kimi, qaraçay-balkarlar qonşu xalqların as/az/ass/asi 

adlandırdığı [31, s.29; 46 s.282-283] qədim asların, Mərkəzi Avro-

pa iskitlərinin birbaşa nəsilləridir. 
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Qədim Yunanıstanın iskit-pelasq-türk gerçəkliyi qədim yunan 

müəlliflərinin məlumatlarında da təsdiqini tapır: 

Diogen Laertli iskit Anaxarsisin kəşflərindən, digər qədim 

müəlliflər Herakl və Axillin müəllimi olmuş “iskit Xironun” ilk sə-

ma qlobusunu kəşf etməsindən, səmanı planetlərin hərəkət dairəsi-

nə görə bölməsindən, Pifaqorun dostu “iskit Abarın” taun epidemi-

yasına qarşı əlac əldə etməsindən yazırdılar [270]. 

Homerin “İliada” əsərində Makedoniyalı İskəndərin ana xətti ilə 

Axilli öz qohumu hesab etməsi bildirilir. Axill isə, Flavi Arrianın 

yazdığı kimi, Don çayı hövzəsində yaşayan iskitlərin danay tayfa-

sından idi  [270]. 

E.ə. 336-cı ildə hakimiyyəti atası II Filippdən alan İskəndər ata 

tərəfdən də iskit idi. İskit çarı Atey istrianlarla savaşda çətin du-

ruma düşdükdə, Filippə müraciət edərək onu oğulluğa götürməsini 

və bununla da onu iskit çarlığının sələfinə çevirməsini xahiş etmiş-

di [270]. Bu isə İskəndərin atası Filippin iskit olduğunu aydın gös-

tərir. 

Qədim Azərbaycan şairi Nizaminin İskəndəri “Rum ölkəsinin 

türkü” adlandırması, Herodotun Heraklı iskitlərin ulu əcdadı kimi 

təqdim etməsi, eləcə də İskəndərin Heraklı özünün ulu əcdadı say-

ması [270] zəncirvari şəkildə İskəndərin iskit-türk mənşəli olduğu-

na işıq salır. 

Yunanıstanın yerli əhalisi pelasqlar üçün də doğma olan Herakl 

pelasqca İrakle adlanırdı [291]. İskit-pelasq mənşəli İrakle e.ə. XII 

əsrdə ellin (dori) işğalından sonra digər pelasq surətləri kimi “yu-

nan” mifologiyasının qəhrəmanına çevrildi. 

Gürcülərin işlətdiyi İrakli (və yaxud Erekle) şəxs (çar) adı, id-

dia olunduğu kimi, heç də yunan mənşəli [307] deyildir, pelasq-is-

kit mənşəli İrakle ilə bağlıdır. Bu ad isə hazırda türk xalqlarının 

işlətdiyi Ereklı/İrkli (erek “güc” +li “güclü”, “müqtədir”) şəxs adın-

dan [260] başqa bir şey deyildir. 

Pelasq-iskit adlarının yunanlar tərəfindən mənimsənməsi pe-

lasqlara aid olmuş Borey (“şimal küləyi tanrısı”) adında [291] da 

özünü göstərir. Yunanca anlamı olmayan bu adı türkoloq V.V.Rad-



 

 54 

lov türk və monqolcadakı bora (“güclü külək əsmək”) feli, bo-

ran/buran (“fırtına”, “çovğun”) sözü ilə bağlamışdır [202, s.191-

192]. 

Pelasqlara aid hər şeyi mənimsəmiş yunanların öz tarixləri haq-

da çox səthi bilgiyə malik olduqlarını yazan makedoniyalı tədqiqat-

çı Basil Çulev pelasq mənşəli ioniyalıların Atina (Afina) şəhər 

adının pelasq tanrıçası Atina ilə bağlı olduğunu yazır. O, qeyd edir 

ki, Atina adı arxaik ata (“ata”) sözü ilə qadın cinsinə aid məxsusluq 

bildirən -ina şəkilçisindən ibarət olub, “ataya məxsus”, anlamında-

dır. Müəllif, ata sözünün ataman sözünün də tərkibində işləndiyini 

qeyd edir [291]. 

Qədim Yunanıstanın Tesaliya vilayətinə aid ataman etnonimi  

[125, s.495] türk mənşəli ataman sözü ilə bağlıdır. Türklərə aid 

ataman vəzifə titulu ata (“ata”) sözü və türk dillərindəki məhsuldar 

-man şəkilçisindən [26, s.37] ibarət olub, Ataman (“ulu”, “sayğılı”) 

şəxs adında da [260] əks olunur. 

Lakin B.Çulevin ata sözünü “arxaik” saymaqla nəyə işarə etdiyi 

anlaşılmır. Əgər o, Yunanıstanın arxaik dilinin türk dili olması qə-

naətindədirsə, tamamilə haqlıdır, çünki belə “arxaik” türk sözləri 

Aralıq dənizi hövzəsinin qədim dillərində yüzlərcədir. Məsələn, 

“arxaik” ata sözü ilə yanaşı, pelasq mənşəli kritlilərin dilindəki 

anassa (“kraliça”) sözünün tərkibində türk mənşəli ana sözünü də 

görürük [287]. 

Daha bir “arxaik” sözü pelasqlarla eyni soykökdən olan troyalı-

ların dilindəki bayana (tanrıça) sözündə görmək olur. Yuxarıda 

qeyd olunduğu kimi, qədim türklər bayana (bay-ana) adlı himayəçi 

tanrıçaya tapınmışlar [95]. Belə “arxaik” sözlərin türk dillərində 

olmasının yalnız bir anlamı vardır ki, o da pelasqların iskit-türk 

olmalarıdır. 

Herodotun pelasq mənşəli saydığı ioniyalıların [65, s.15] məş-

hur ozan surəti Homer ilə qazax eposundakı ozan Gümar (Baba 

Gümar) arasındakı bağa diqqət çəkən qazax tədqiqatçı Ə.Konırat-

bayev bu əlaqəni belə izah edir: e.ə.VII əsrdə Asiyaya gəlib, sak 

ədəbiyyatı ilə tanış olan yunanlar Gümar surətini öz vətənlərinə, 
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Yunanıstana aparmış və yunan ədəbiyyatında Homer surəti mey-

dana çıxmışdır [36, s.199]. 

Əslində isə bizim yunan adı altında tanıdığımız ellinlər Homer 

surətini sak-iskit-pelasq mənşəli xalqdan, yəni, Yunanıstanın erkən 

sakinlərindən almışdılar. Qədim yunanlar (ionlar) pelasq idilər və 

onlar Bibliyada təsvir olunan Yafət mənşəli Yavan [271, s.30] ilə 

bağlıdırlar. 

İoniyadan Orta Asiyayadək geniş ərazilərdə məskunlaşmış pe-

lasq-sak-iskit adlı türklər eyni mədəniyyətin, eyni eposun daşıyıcı-

ları olduğundan qazax eposunda təsvir olunan Baba Gümar ozan 

surəti ilə ioniyalı ozan Homer surəti eyni ozanın bütün Avrasiyada 

yayıkmış əks sədası idi. Qazax eposundakı Əfrasiyab bahadırı Pri-

yam və Troyanın əfsanəvi çarı Priam kimi. 

Turanlılar yayıldıqları bütün ərazilərə öz əfsanəvi qəhrəman-

larını, ozanlarını da aparır, hətta onlara aid yer və çay adlarını da 

yeni torpaqlarında canlandırırdılar. Təsadüfi deyildir ki, Selenqa 

adlı çay yalnız Sibirdə deyil, uzaq Yunanıstan (Pelasgia) ərazisində 

axırdı. 

Pelasqların mifoloji qəhrəmanı Tantal [43, s.207] ilə qazax epo-

sundakı Tantal [36, s.58] eyni mifoloji surətlərdir. Yunancada (el-

lincə) anlamı və qarşılığı olmayan bu ad türk dillərindəki tan/dan 

(“şöhrət”) ismi [257, s.66] və bənzərlik bildirən -tal şəkilçisindən 

ibarətdir. Qədim türkcədəki Sandal şəxs adı da sinonim san (“san”, 

“şöhrət”) ismi ilə -dal/tal bənzərlik şəkilçisindən ibarətdir (“şanlı”, 

“şöhrətli”) [280, s.13].  

Və yaxud, Homerin “İliada” əsərində qarasaçlı, qarayanız, orta-

boylu bir surət kimi təsvir olunan ioniyalı Odisseyin adı [293] Odi 

şəxs adından və pelasqcada isimlərə əlavə olunan -sse şəkilçisindən 

ibarətdir. Pelasqlarla eyni mənşəli troyalılarda da Odi şəxs adı vardı 

[9, s.70]. Altay türklərinin daşıdığı Odiy şəxs adı [294, s.249] da 

eyni mənşəlidir. 

“Yunan mifoloji surətləri” kimi tanımağa alışdığımız Ataman, 

Homer (ğumer), Tantal və yüzlərlə digər adların qədim türk mifo-

logiyasında və onomastikasında qarşılıqlarının aşkar olunması 
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“Yunanıstan” adlandırdığımız ölkənin etnik keçmişi haqqında ay-

dın təsəvvür yaradır. Bu adların bəziləri olduğu kimi gəlib çatmış, 

önəmli bir hissəsi isə yunan tələffüzündə təhrif olunmuşdur. Məsə-

lən, əfsanəvi Pelasqın oğlu Likaonun, onun oğlu Orxomenin [43, 

s.199] adları tam və qismən təhrif olunmuş, Orxomen şəhərinin çarı 

Ergin [290] isə orijinal türk şəklini olduğu kimi saxlamışdır. 

Bu ad [43, s.212] türklərə aid Ergin şəxs adından başqa bir şey 

olmayıb, türkcə er (“yetişmək”, “büluğa çatmaq”, “nail olmaq”) fe-

li əsasında düzələn ergin (“yaşa dolmuş”, “büluğa çatmış”, “azad”, 

“müstəqil”) sözüdür. 

Ergin/Erkin həm də qədim türklərdə xaqandan sonra və bəydən 

əvvəl gələn vəzifə titulunu bildirmişdir [26, s.15]. 

Orxomen şəhərinin əsasını qoymuş çar Orxomenin adı isə qır-

ğızlara aid Orkoman şəxs adından [34, s.106] azacıq fərqə malikdir.  

Beotiyalı Orxomenin atası Likaonun adına gəldikdə isə, daha 

çox təhrif olunmuş bu ad yunan mifologiyasında likos (“canavar”) 

sözü ilə əlaqələndirilir və tanrı Zevsin Likaonu canavara çevirməsi 

ilə bağlanılır [272]. 

Əslində isə eyni adı Troya çarı Priamın oğlu Likaon da daşı-

yırdı, eləcə də mifologiyada Lik adlı bir neçə surət vardır. Bütün bu 

adlar qədim yunancadakı likos (“canavar”) ilə bağlıdırmı? Belə 

düşünmək, əlbəttə, məntiqsiz olardı. Bu adların hamısı hələ e.ə. 

1200-cü ildə baş vermiş dori (ellin) işğalından öncə də vardı, lakin 

Likaon və Lik şəklində deyil, pelasq və troyalıların dilindəki oriji-

nal formada: İl kağan (“elin/xalqın kağanı”), İliq kağan [265] 

(“hökmdar kağan”), İliq (“hökmdar”). Bu adları daşıyan mifik su-

rətlər məhz hökmdarlar idilər. 

Hazırda “yunan” adlandırdığımız ellinlər bu yad mənşəli yerli 

şəxs adlarını öz dillərində Likaon, Lik kimi tələffüz etmiş və təhrif 

etdikləri bu adların yunancadakı likos (“canavar”) ilə bağlı olma-

sına dair əfsanə belə uydurmuşlar [272]. 

İl hərf birləşməsinin yunancada metatezaya uğrayaraq, li şək-

linə düşməsi qədim yunan mənbəsində Liq iskit çar adında da özü-

nü göstərir. Dilçilər bu adı qədim türkcədəki iliq/eliq (“hökmdar”) 
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şəklində bərpa edirlər [11, s.320].  

İlkaqan [265] kimi şəxs adının önündəki i saitini atıb, onu 

Liakaon-a, İlıq/Eliq şəxs adını eyni üsulla Liq-ə çevirmiş ellinlər, 

oxşar əməliyyatı bir çox türk sözlərinin də üzərində aparmışlar. Bu 

üsulla uğur, uğurlu, uğursuz kimi türk sözlərini öndə gələn u saiti-

nin ixtisarı ilə guri (“əlamət”, “uğur”), gurle (“uğurlu”), gursuz 

(“uğursuz”) şəklinə [210] salmışlar. 

Əfsanəvi Likaonun (İl kağanın) oğlunun daşıdığı Helik adında 

isə [43, s.191] qədim türkcədəki eliq (“hökmdar”) sözü orijinala 

yaxın şəklini qorumuşdur. 

Atina şəhərinin çarı Erexteyin adının əsasında türk mənşəli 

erg/erkə (“güc”, “hakimiyyət”) sözü durur, -tey sonluğu isə pelasq 

və türk şəxs adlarında bənzərlik, tən olmaq mənasını bildirən -tey (-

tay) şəkilçisidir. Qədim türklərdə eyni kökdən olan Erketen, Erkliq 

(“hakimiyyətə malik olan”, “ixtiyar sahibi”) şəxs adları mövcud ol-

muşdur [110, s.184]. 

Pelasq çarı Erexteyin daşıdığı adın daha yaxın variantı monqol 

dilində qorunub qalmışdır: Erxtey, Erketey (“tam hüquqa malik 

olan”, “tam ixtiyar sahibi” [110, s.182]. 

Türk və monqol dillərinin faktları şəffaf olaraq göstərir ki, pe-

lasq çarı Erexteyin adı “mütləq hakim” anlamındadır. O, gerçəkdə 

də ölkənin mütləq hakimi idi. 

Troyanın ilk çarı Erixtoninin də adında eyni ünsürü (erix) görü-

rük.  

Adın-toni hissəsini qədim türkcədəki Beqtun şəxs adının -tun 

ünsürü ilə bağlamaq mümkündür. N.Baskakov bu şəxs adını “bəy 

nəsilli” kimi izah edir və göründüyü kimi, -tun ünsürünü “nəsil” 

mənasında qəbul edir. 

Bəzi türk dillərində doğ/toğ (“doğmaq”) felinin tu/tuŋ/toŋ va-

riantlarının işlənməsi [203, s.246-247] Beqtun adının “bəy nəsilli”, 

troyalılara aid Erixtoni adının isə “hakim/hökmdar nəsilli” anla-

mında olduğunu deməyə əsas verir. 

Bu müqayisə işığında troyalının daşıdığı Erixtoni “hakim 

(erq/erik) nəslindən” anlamına gəlir. 
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Mifoloji adların tədqiqatçıları Erixtoni şəxs adını erix-toni şək-

lində deyil, eri (“yun”) – xton (“torpaq”) şəklində üzvlərə ayırmaq-

la, onu yunanlaşdırmağa (“yun-torpaq”) cəhd etmişər [43, s.176].  

Yunan dilinin etimologiyası sözlüyündə Erextey şəxs adı yu-

nanlardan əvvəlki dövrə aid qədim bir şəxs adı sayılır və Troya ça-

rına aid Erixtoni ilə eyni kökdən hesab olunur [309]. 

Yunanıstanın erkən sakinləri pelasqlara və qohum troyalılara 

aid Erextey və Erixtoni çar adlarını birləşdirən ortaq ünsür məhz 

qədim türkcədəki erex/erik (“güc”, “hakimiyyət”) sözüdür və yu-

nan mifologiyasında ayrıca şəxs adı kimi təsvir olunan Erik də [43, 

s.212] eyni kökdəndir. 

Arqos vilayətinin çarı İnaxın [65, s.565] adı qədim türklərə aid 

inak vəzifə titulu ilə bağlıdır. Bu titul qədim türklərdə hökmdarın 

yaxın adamı, XV əsr cığatay dilində yüksək dərəcəli nazir və ya 

imperator təmsilçisi mənalarını daşımışdır. Həmin vəzifə titulu cı-

ğatay, kuman, qıpçaq, türkmən və başqa türk dillərində inağ/inak 

variantlarında işlənmişdir [26, s.16]. 

İnak titulu  türk dillərində “inanmaq” feli əsasında əmələ gəlib, 

bu vəzifəni daşıyan məmura hökmdarın xüsusi inam bəslədiyini 

ifadə etmişdir [26, s.15]. 

Türkcədə şəffaf qarşılığı olan erkən Yunanıstan şəxs adlarının 

bir qisminin pelasq mənşəli olması açıqca qeyd edilir. Məsələn, qə-

dim bir yunan müəllifi Pelasqın nəvəsi kimi təqdim etdiyi Yapiq 

adlı şəxsdən bəhs edir [123, s.199].  

Bu şəxs adının qədim türk dilindəki Yapık şəxs adından [187, 

s.236] elə də fərqi yoxdur və onun əsasında qədim türk dilindəki 

yapığ (“qapalı”), tatarcadakı yabık (“qapalı”, “arıq”, “üzgün”) sözü 

[198, s.279] dayanır. 

Qerey. Qədim yunan tarixçisi Apollodor Qerey adlı surəti Pe-

lasqın oğlu Likaonun oğlu kimi təqdim edir [43, s.191]. Türk dillə-

rində Qerey (kumik), Qərəy (tatar) və başqa variantlarda işlənən bu 

şəxs adı (“layiq”, “möhtərəm”, “hörmətli”) Krım xanlarının titulu 

kimi də işlənmişdir [197, s.1555]. 

Yuxarıda təqdim olunan elə bir neçə nümunə pelasqlarda siyasi 
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hakimiyyətə başçılıq edənlərin iliq/eliq adını daşıyan hökmdarlar,  

onlardan aşağı pillələrdə duranların inaqlar, qereylər və b. oldu-

ğunu ortaya çıxarır. Bu siyasi sistemin zirvəsində isə iliq kağan/il 

kağanlar (yunanca Likaon), eriqlər (Erik) və qədim türklərdə də 

siyasi hakimiyyəti təmsil edən digər vəzifə sahibləri dururdular. 

Türkizmlərə pelasq-axey toplumunun ictimai həyatının bütün 

sahələrində rast gəlirik. Herodotun “Tarix” əsərində qədim Yuna-

nıstanın həyat tərzinə dair təsvirlərdə bu baxımdan ilginc məqamlar 

vardır. Məsələn, Sparta cəmiyyətində 20-30 yaşların arasında olan 

gənclərin irenlər adlanması, 30 yaşından sonra isə onların “kişi-

lər/ərlər” kateqoriyasına daxil olub, tam vətəndaşlıq əldə etməsi 

bildirilir [65, s.545]. 

Qədim yunan müəllifi Plutarx iren sözünün “igid” mənasında 

olduğunu qeyd edir [124, s.66-67]. 

Sparta cəmiyyətinə aid bu söz türk dillərindəki iren (xakas), 

irən (tatar) (“igid”, “işgüzar”) sözü [201, s.291] deyildirmi? 

Herodot Sparta cəmiyyətinin aşağı təbəqəsinə aid olunan ilotlar 

haqqında da danışır, irenlərdən fərqli olaraq ilotların aşağı kateqo-

riyalı məzarlarda dəfn olunduqlarını yazır [65, s.442]. Pelasq mən-

şəli Sparta cəmiyyətində aşağı təbəqəni təmsil edən ilotlar türk cə-

miyyətlərində “sadə əhalini”, “əhalinin aşağı təbəqəsini” bildirən 

ilat/elat [201, s.343] deyildirmi? 

Məlum olduğu kimi, ilat/elat sözü türkcədə il/el (“xalq”, 

“adamlar”) sözü ilə -at cəm şəkilçisindən ibarətdir [201, s.339-

343]. 

Eyni söz şəxs adı kimi fərqli fonetik variantlarda həm erkən 

Yunanıstanda (Elat) [99, s.599], həm də türklərdə (tatar. İlat) [134, 

s.149] işlənmişdir. 

İren/eren/ərən (“kişi”, “igid”) isə türkcədə ir/er/ər (“kişi”, “ər”, 

“igid”) sözü ilə kiçiltmə və yaxud cəmlik bildirmiş -n/-en şəkilçisi 

vasitəsilə düzəlmişdir [201, s.291]. 

Göründüyü kimi, qədim Sparta cəmiyyətinə aid ayrı-ayrı  icti-

mai təbəqələri ifadə etmiş iren və ilot sözləri türk mənşəlidir.  

Qədim Yunanıstanda ir (“igid”) sözü əsasında yaranmış daha 
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bir söz — iras (“igid”, “cəsarətli”) [101, s.100] qədim türklərdə 

eriz şəklində (“igid”, “cəsarətli”) [187, s.170] işlənmişdir. 

Qədim yunan və türkcədəki iren/eren (“kişi”, “igid”), iras/eriz 

(“igid”) sözü eyni zamanda yunan dilinin etimoloji araşdırma-

larında qeyri-yunan mənşəli sayılan ero(s) (“qəhrəman”) sözünə də 

[309] aydınlıq gətirir. Bu söz türk dillərindəki er/ər (“qəhrəman”, 

“bahadır”) [201, s.321] sözündəndir. Yəni bütün Avropa dillərinə 

də daxil olmuş hero/ero (“qəhrəman”) sözü əslində ellincə deyil, 

pelasqcadır. 

Pelasq-axey toplumundan qədim yunan dilinə alınmış leksik 

təbəqəyə dəfn mahnıları, tibb, ziyafət, yarış, silah məfhumları ilə 

bağlı sözlər də daxildir. 

Qədim yunanıstanlılar dəfn mahnısına ireneo deyirdilər ki, bu 

da qədim türklərin eyni mənada işlətdikləri yirünü (“acımaq”, 

“qəmlənmək”) feli ilə eyni mənşəlidir. Bu fel qədim türk dilindəki 

yirinü – yığla (“hıçqırmaq”, “qəmlənmək”) söz birləşməsi tərkibin-

də də rast gəlinir: açığları kelip yiriŋüdiler yığladılar “…kədərlənib 

ağladılar” [187, s.263]. 

İreneo – yirinü fellərinin əsasında türk dillərindəki ir/er/yir/yır 

(“mahnı”, “epik poema”) ismi [212, s.285] durur. Bu ismin əsasın-

da yaranan irla, yırla, yurla türk dillərində “ölünü ağlamaq”, “ağı 

demək” mənalarında işlənir [212, s.286]. 

Qədim yunan dilindəki ialem/ielem (“ağı”, “qəmli mahnı”) sö-

zünün [184, s.805] kökü isə türk dillərindəki ila/ıla/yıla (<yiqi+la) 

(“ağlamaq”, “ağı demək”) feli ilə bağlıdır. 

Yunanıstanın pelasq-axey mənşəli sakinləri “qonaqlıq”, “ziya-

fət” mənalı thoina/thoine sözünü [184, s.791-792] işlətmişlər. Bu 

qədim türklərin “qonaqlıq” mənalı toy sözüdür: andan son Oğuz 

kağan bedük toy berdi…, aşadılar içtilər… “ondan sonra Oğuz 

kağan böyük qonaqlıq verdi…, yeyib-içdilər…” [187, s.572]. 

Yunan dilinin etimoloji sözlüyündə thoine qeyri-yunan mənşəli 

sayılır və ölkənin erkən dilinə aid edilir [309] ki, o da məhz pelasq 

dili idi. 

thoyna – toy arasındakı th-t samit keçidi qədim yunan dilindəki 
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thes (“təşkil etmək”) feli ilə türk dillərindəki eyni mənşəli 

tüz/tez/töz/tiz (“təşkil etmək”, “düzənləmək”) felləri [203, s.311-

312] arasında da müşahidə olunur: qədim uyqur: məclis tüz “məclis 

təşkil et” [195, s.167]. 

Eyni mənalı thes felinin etrusk mətnlərində də işlənməsi bu 

sözün qədim yunan dilinə ölkənin pelasq mənşəli dillərindən alındı-

ğını göstərir. 

Pelasq-axey mənşəli mədəniyyətin izinə qədim yunan dilindəki 

thorak (“zireh”, “silah”) sözündə də rast gəlirik. Mənşəyi qaranlıq 

sayılan bu söz [119, s.3] th-y samit keçidi ilə qədim türk dilindəki 

yarık (“zireh və qalxan”) sözünə [277, s.651] uyğun gəlir. 

Sözün önündə müşahidə olunan th-y samit keçidi çuvaş türkcəsi 

üçün xarakterikdir. Digər türk dillərindəki y samitinin çuvaş dilində 

th-ya uyğunluğu geniş müşahidə olunur (yu – thu, yavru – thura və 

b.) 

Aşağıda görəcəyimiz kimi, Lemnos adasında qorunub qalmış 

pelasq mətnində də çuvaş türkcəsinə xas olan əlamətlər vardır. 

Qədim yunancadakı türkizmlərin bir qrupunda sözün önündəki 

y samitinin düşməsi müşahidə olunur: yaratiu “sevgi” -erot “sev-

gi”, yarış-eris “yarış” və b. 

Qədim yunan dilində eromay (“sevmək”) feli və onun derivat-

larının türk dillərində y samiti ilə başlanan qarşılıqlarını görürük. 

Bu felin erot (“sevgi”), erote (“aşiq olmaq”), erotilos (“sevimli”) 

derivatları qədim türk və uyqurcadakı yarat (“xoşlamaq”, “sev-

mək”), başqırdcadakı yaratıu (“sevgi”), tatarcadakı yaratılu (“se-

vimli”) və b. sözlərə uyğundur. 

Eromay (“sevmək”, “xoşlamaq”) felinin əsası (ero) türk dillə-

rindəki yara/yura (“xoşlamaq”, “xoş olmaq”) [212, s.138] felindən 

başqa bir şey deyildir. Çox ilgincdir ki, eromay felinin yunan dili 

əsasında etimologiyasının mümkün olmadığı göstərilir və bu söz də 

Yunanıstanın erkən dillərinə aid olunur [309]. Həmin dillər isə 

pelasq və axey dilləri idi. 

Qədim yunan (pelasq – axey) cəmiyyətinin türk xarakteri eris 

(“yarış”, “döyüş”, “mübarizə”, “rəqabət”) sözündə də [184, s.663] 
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əks olunur. Qədim yunan dilindəki bu alınma söz türk dillərindəki 

yarış/yarıs/yaris/çarıs (“yarış”, “rəqabət”) sözünün qıpçaq varian-

tıdır (eris/eriş) [212, s.148-149].  

Yeni eradan əvvəl I minilliyə aid qədim yunan dilinə bu söz 

necə alınmışdır?  

“Türk dillərinin etimologiyası sözlüyündə” qədim yunan dilin-

dəki eris sözünün qıpçaq mənşəli olduğu qeyd olunur [212, s.149], 

lakin e.ə. I minillikdə danışılmış yunancaya bu sözün necə gedib 

düşməsinə toxunulmur. Çünki türklərin Qərbə yeni eranın əvvəl-

lərində gəlməsi haqqında nəzəriyyəyə sadiq olan sovet dilçi alim-

lərinin pelasq-axey cəmiyyətinin türk mənşəli olması, bu cəmiyyə-

tin iren (“ərən”), ilot (“elat”) təbəqələrinə bölünməsi, qədim 

Yunanıstanı iliq/eliqlərin (helik), kağanların (kaon, xaon) idarə 

etmələri və irenlərin keçirdikləri yarışların eris adlanmasına dair 

təsəvvürləri belə olmamışdır. 

Yunancadakı entha (“orada”, “o zaman”) əvəzliyi yunan dilinin 

etimologiya sözlüyündə qədim irland dilindəki and (“orada”) və 

erməni dilindəki eyni mənalı and sözləri ilə müqayisə olunur, lakin 

eyni zamanda, bu, mübahisəli sayılır. Əslində isə burada şübhəli bir 

şey yoxdur. Öncə qədim irlandcadakı and sözünə nəzər salaq. “An 

Old Irish – English word list” başlıqlı bir siyahıda (internet 

materialı) təqdim olunan qədim irland sözlərinin toplu şəkildə 

türkizmlər olduğunu yuxarıda gördük [236]. Bu siyahıdakı and 

(“orada”, “o zaman”) qədim türkcədəki anta (“orada”, “o zaman”) 

sözündən başqa bir şey deyildir. Buradakı sözlərdən bir neçəsinə 

bir daha nəzər salaq: 

        

        Qədim irland                               Qədim türk 

   and “orada”, “o zaman”            anta “orada”, “o zaman” 

   anni “o”                                     an “o” 

   ard “hündür”                             art “yüsəklik” 

   slog “qoşun”                              sülüg “qoşun” 

   cesin/canisin “özü”                   kensi (karaim türkcəsi) “özü” 
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Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, qədim irland və skandinav dillə-

rindəki çoxsaylı türkizmlər Avropanın tarixdən silinmiş türk  keç-

mişinin izləridir və bu gerçək XVIII əsr isveç alimi professor sven 

Lagerbringin “Türklər bizim atalarımızdır” adlı əsərində [232], 

Deyvid K.Fauksun “Skandinaviyada kurgan mədəniyyəti” adlı əsə-

rində [230] və digər avropalı alimlərin əsərlərində aydın əks olunur. 

Qədim yunan dilindəki “qaranlıq mənşəli” digər sözlər kimi, 

entha (“orada”, “o zaman”) sözü kurqan mədəniyyətini qədim Yu-

nanıstana gətirmiş turanlıların [309] dilindəki anta (“orada”, “o 

zaman”) sözündən başqa bir şey deyildir. 

Ermənicədəki eyni mənalı and sözünə gəldikdə isə, bu sözün 

ermənicədə indiki Ermənistanın erkən xalqı olmuş sakların, digər 

türklərin dilindən qalması heç bir şübhə doğurmur. Erməni dilində-

ki keper (“körpu”) sözü kimi. 

Qədim yunan dilindəki qefira (“körpü”) sözü ilə [119, s.3] türk 

dillərindəki kĕpir/keper (çuvaş), köpörö (qırğız) arasındakı uyğun-

luq göz qabağındadır, bu səbəbdən də körpü/keper sözünün türk 

dillərinə yunancadan alındığını iddia edənlər də olmuşdur [173, 

s.258]. Lakin bu söz yunan mənşəli olsaydı, Türkiyədən Çinədək 

yayılmış bütün türk dillərinə daxil ola bilməzdi. Əslində isə qədim 

yunanlar qefira sözünü ölkənin erkən sakinləri pelasqlardan almış-

lar. Yunan dilinə aid bir etimoloji sözlükdə qeyd olunduğu kimi, bu 

söz yunan mənşəli deyildir [309]. 

Qefira və kepir arasındakı f-p samit keçidinə gəldikdə isə, bu 

fonetik fərq pelasq dili üçün xarakterik səs keçidi olub, qədim 

yunan dilindəki alınma morfoloji əlamətlərdə də aydın görünür. 

Yunan dilinin Attika dialektində ismin vasitə halını bildirən -fi, -fin 

şəkilçiləri ilə türk dillərindəki eyni qrammatik funksiyanı daşıyan   

-pe/-be,-pen/ben (“ilə”, “vasitəsilə”) şəkilçiləri arasında p-f samit  

keçidini görürük ki, bu haqda aşağıda ətraflı məlumat veriləcək. 

Yunancadakı tuligo (“dolamaq”, “sarımaq”) və qədim türkcə-

dəki tolğa (“dolamaq”, “sarımaq”) fellərinin eyni mənşəli olduğu 

göz qabağındadır. 

Kavallos. Yunancada “iş atı” mənasında işlənən bu sözün 
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əsasında duran kaval sözü yunan dilinin etimoloji sözlüyündə qə-

dim türkcədəki kəvəl (“qarışıq qanlı at növü”) sözü ilə əlaqələndiri-

lir [209]. 

M.Kaşğarinin “Divanü Lüğat-it-Türk” adlı əsərində kəvəl at 

(“yaxşı cinsdən olan”, “yüyrək at”, “köhlən”) ifadəsində at sözünün 

təyini kimi işlənən kəvəl [176, s.283] qədim yunancadakı kaval 

sözünün mənbəyidir. 

Boleu. Qədim yunancada bu fel (“razı salmaq”, “təmin etmək”, 

“uyğun gəlmək”) türkcədəki bol (“olmaq”) felinin digər mənalarını 

(“uyğun gəlmək”, “yaraşmaq”, “münasib/layiq olmaq”) özündə bir-

ləşdirir. 

Həm yunan, həm də türk dillərində bu fel təklif və yaxud şərtə 

razı olmaq məqamında nida sözü kimi işlənir: yunan. boley! (“ol-

du”, “münasibdir” — qırğız bolo! (“oldu”, “çox əla”). 

Bu türkizmlərin məhz qədim yunancada işlənmiş olması onların 

pelasq substrat leksikasına aid olduğunu göstərir.  

Qədim yunan dilinin Attika və Miken dialektlərində, eləcə də 

Homerin əsərlərinin yazıldığı dialektdə türk dilləri üçün səciyyəvi 

hal şəkilçiləri də qorunub qalmışdır. 

Həmin dialektlərdə ismin yerlik və çıxışlıq hallarını bildirən      

-thi, -then şəkilçiləri də işlənmişdir. -thi şəkilçisi türk dillərindəki    

-da, -də, -de, -ta, -te şəkilçiləri vasitəsi ilə ifadə olunan yerlik halı,   

-then şəkilsici isə türk dillərində -dan, -den, -tan, -ten şəkilçiləri ilə 

düzələn çıxışlıq halı ifadə etmişdir: 

-thi: kerothi “ürəkdə”, telothi — “uzaqda”, İlothi — “Troyada” 

(“İlionda”), Korinthothi — “Korinfdə”, pothi — “harada?” [185, 

s.1888]. 

-then: oykothen — “evdən”, uranothen “göydən”, xamathen 

“yerdən” [185, s.1888], İðeðen — “İdadan” [184, s.809]. 

Başqırd dilində yerlik və çıxışlıq halın -da, -də, -ta, -tə, -dan,    

-dən, -tan, -tən ilə yanaşı dişarası th ilə deyilən variantları da var-

dır: -tha, -thə, -than, -thən [180, s.759]: kalalartha “şəhərlərdə”, 

kalalarthan “şəhərlərdən” [180, s.758]. 

Eyni şəkilçilər etrusk dilində də yerlik və çıxışlıq halı bildirmiş-
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dir: -thi: spurethi “şəhərdə”, -then: Cumethen “Kumedən” [114, 

s.103; 219]. Bu morfoloji uyğunluq da, öz növbəsində, pelasqların 

hind-Avropa mənşəli olmadığını, antik müəlliflərin qeyd etdikləri 

kimi, tirsenlərlə (etrusklarla) eyni kökdən olduqlarını göstərir. 

Qədim yunan dialektləri, etrusk dili və türk dillərini yaxınlaşdı-

ran digər hal forması isə ismin alət və yaxud vasitə halıdır. İsmin 

bu halı qədim yunan dilinin Attika dialektində -fi, fin, etrusk dilin-

də -ve, -vi, türk dillərində isə -ba, -bye, -be (karaim), -pa, -pe (çu-

vaş) şəkilçiləri ilə düzəlir. -ba/-bye/-be /-pa/-pe («ilə») qədim türk 

dilindəki birlə, başqa türk dillərindəki bilən, -bilə, -blə, -vlə (“ilə”) 

qoşmalarının qısa variantlarıdır: çuvaş. laşapa “atla”, thulpa “yol 

ilə” [211, s.210], erexepe “şərabla” [71, s.39]; qədim yunan. 

thakriofin “göz yaşı ilə” (thakrio “göz yaşı” -fin “ilə”), oresfi “dağ 

ilə” (ores “dağ”, -fi, “ilə”) [185, s.1888], etrusk. ilakve “ilahə vasi-

təsilə” (ilak “ilahə” - ve “ilə”, “vasitəsilə”) və s. 

Qeyri-yunan mənşəli sayılan bu morfoloji təbəqəyə yunan dilin-

dəki bir qrup “gizli” türk ünsürlərini də daxil etmək mümkündür. 

Misal üçün, yunancada türk dillərinə aid -may(-mak), -ma, -uu (uw) 

məsdər şəkilçilərinin azacıq fərqli variantları işlənməkdədir. Hind-

Avropa dilləri üçün səciyyəvi olmayan bu məsdər şəkilçiləri pelasq 

və ellin (dori) dillərinin hibridləşməsi nəticəsində felin məsdər 

formasının yeganə ifadə vasitəsi kimi sabitləşmişdir: 

xreiazomai “gərəyi olmaq”, “gereksemek”. 

Burada -mai məsdər şəkilçisi qırğız türkcəsindəki -may/moy 

məsdər şəkilçisinin [308] qarşılığıdır: 

Yuxarıda haqqında danışılan eromay (“sevmək”) feli ero (türk 

yara “xoşlamaq”) felinə yunancadakı -may məsdər şəkilçisinin əla-

vəsi ilə düzəlir. Türkcədəki -mak məsdər şəkilçisinin qırğızcadakı -

may variantı əsasında eromay felinin aşağıdakı yaxın variantı bərpa 

oluna bilir: 

 

                 Yunan                                     Türk 

             ero-may “sevmək”                   yura-may  

                                                              yara-may “sevmək” 
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Erotemai (“aşiq olmaq”) feli (erote-mai) türk dillərində yarat-

may şəklində, yəni tatar və çuvaş dillərindəki yarat/yurat (“sev-

mək”) və qırğızcadakı -may (mak) məsdər şəkilçisi vasitəsilə bərpa 

oluna bilir: 

                 erote-mai           —           yaratı-may 

 

Həm yunan, həm də türk dillərində feli isim əmələ gətirən -ma 

şəkilçisi vardır. Məlum olduğu kimi, türk dillərində mak/mek şəkil-

çili məsdər ilə yanaşı eyni kökdən olan -ma/-me şəkilçili feli isim 

də işlənir: oynamaq-oynama, getmək-getmə. 

Yunancada tuligo (“dolamaq”, “sarımaq”) feli əsasında yaranan 

tuligma (“dolama”, “sarıma”), tarazo (“narahat etmək”) feli əsasın-

da yaranan taragma (“narahat etmə”, “həyəcanlandırma”) feli ismi 

formaları vardır və bu şəkilçi yunancada geniş əhatəlidir. 

Yunancadakı o (w) şəkilçisi ilə əmələ gələn digər bir məsdər 

forması (tulig-o “dolamaq”, ero “aşiq olmaq”, threfo “yedizdir-

mək”, thig-o “toxunmaq”) bir sıra türk dillərindəki oo/uu/uw şəkil-

çili məsdər formasına (boluu “olmaq”, keluü “gəlmək”, boluw “ol-

maq”) uyğun gəlir [308]. 

Aydın olur ki, türkcədəki felin məsdər formasının üç tipi (-may, 

-ma, -oo) azacıq fonetik fərqlə yunancada (-mai, -ma, -o) işlənmək-

dədir. 

Uyğunluqlardan biri isə yunancadakı -san (“sanki”, “kimi”) 

bağlayıcısı olub, türkcədəki sanki (<sanmaq “hesab etmək”, “gü-

man etmək”) bağlayıcısından başqa bir şey deyildir: 

eklege san pethi “uşaq kimi ağladı” (ekle “ağla”); sanna klairi 

“sanki ağlayır” (klai “ağlamaq”).  

Burada nəinki san (“sanki”), hətta ekle, klaio türk dillərindəki 

ağla/yığla/iğla (“ağlamaq”) felinin fərqli fonetik şəkilləridir. 

Yunancada aşkar olunan bu gizli, ilk baxışda diqqəti çəkməyən 

türkcə leksik-morfoloji substrat yeni eradan əvvəl II minillikdə 

gəlmə ellinlərə qarışmış yerli pelasqların dilindəndir. Bu qarışma 

nəticəsində antik ədəbiyyatda sarışın, mavi gözlü bir xalq kimi təs-

vir olunan ellinlər [258, s.305] indiki əsmər, qarayanız yunanlara 



 

 67 

çevrildilər.  

Pelasq-axey şəxs adları ilə qədim və çağdaş türk şəxs adları ara-

sında sistemli leksik və morfoloji (-ay/-ey, -man/-men, -tay/-tey/-

lay/-ley) paralellik müşahidə olunur. 

 

-ay/-ey sonluqlu adlar 

Pelasq/axey                 Türk 

Azey-Asey                     Asey/Azay 

Egey                              Egey 

İney                               İney 

Qerey                            Qerey 

Danay                            Danay 

Keney                           Keney 

Talay                             Talay 

Petey                             Betey 

 

Egey. Atina çarı Egey ilə qazax dilindəki Egey şəxs adı türk 

dillərindəki ege/egə/igə (“yiyə”, “sahib”, “knyaz”, “hökmdar”, “hi-

mayəçi”) [201, s.238] sözü ilə şəxs adı yaradan -y/-ay/-ey şəkil-

çisindən ibarətdir. 

Azey/Asey. Yunanıstanın erkən sakinlərinə aid edilən bu şəxs 

adları türklərdə Azay və Asay şəxs adlarına uyğun gəlir. Lakin bu 

şəxs adları ayrı-ayrı köklərdən olub, fərqli mənalara malikdir. 

Türk dillərindəki Azay şəxs adının “igid”, “qəhrəman” mənala-

rında olduğu göstərilir [273]. Azay və qədim türk dilindəki Azman 

(“nəhəng”) [252] adlarının yaxın mənalı olması onların eyni kök-

dən olduğunu göstərir. 

Orta Asiya və Volqaboyunda daha geniş yayılan Asey/Esey şəxs 

adları [11, s.382] isə çuvaş türkcəsindəki ăs (“ağıl”, “zəka”, “intel-

lekt”) və onun qazax, qırğız və digər türk dillərindəki es fonetik va-

riantı [274] əsasında yaranmış olmalıdır. Asay şəxs adının Esay (es 

“ağıl” + ay şəkilçisi) variantı da buna dəlalət edir. 

Beləliklə, türk dillərinin faktları əsasında pelasq-axey dillərinə 

aid Azey şəxs adının “igid”, “qəhrəman”, Asey şəxs adınınsa “ağıl-
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lı”, “zəkalı” mənasında olmasını demək mümkündür.  

Danay. Qədim Yunanıstanın mifoloji şəxs adlarından olan Da-

nay [43, s.25] qazax dilindəki Danay [178, s.151], qaraçay-balkar 

dilindəki Tanay [134, s.115] şəxs adlarına uyğun gəlir. Ön Asiyada 

bir sak çarı da bu adı daşımışdır [12, s.153; 97, s.52]. 

Q.Qeybullayevə görə, Tanay türk dillərindəki taŋ (“dan yeri”, 

“sübh çağı”) sözü ilə bağlı olub, uşağın sübh çağı dünyaya gəlmə-

sini göstərir [12, s.153].  

Lakin Danay şəxs adının türk dillərində dan/tan (“şöhrət”, 

“şan”, “ad-san”, “tərif”) sözü [257, s.145] əsasında yaranması daha 

inandırıcıdır. Bunu “şöhrət”, “ad-san” və digər oxşar məfhumlarla 

bağlı şəxs adlarının qədim cəmiyyətlərdə daha geniş yayılması ilə 

bağlamaq olar. 

Talay. Axeylərə aid bu şəxs adının [9, s.37] türk qarşılığı olan 

Talay “dəniz”, “okean” mənalı talay sözü ilə əlaqələndirilir və bu 

sözün “böyüklük”, “sonsuzluq” kimi məcazi mənasına əsaslanılır 

[260]. 

Türk şamanist dünyagörüşünə əsasən, türklərdə dəniz və göllərə 

baxan Talay adlı tanrı da olmuşdur [262, s.193]. 

İney. Bu axey şəxs adı [9, s.39] türklərə aid İnay (“kiçik qar-

daş”) şəxs adı [261] və iney tayfa adı [262, s.164] ilə səsləşir.  

Bu adların əsasında -y/-ey sonluqlu ini (“kiçik qardaş”) sözünün 

dayandığı qəbul edilir [261]. 

Kapaney. Bu axey şəxs adı türklərə aid Kapan/Qapan şəxs adı 

və -ey şəxs adı sonluğundan ibarətdir. Kapan qədim türklərdə 

“qəhrəman”, “cəngavər”, “qapıcı” mənalarını özündə birləşdirir 

[17, s.356; 52, s.54]. 

Keney. Romalı müəllif Lukian qədim Yunanıstanda Keney adlı 

şəxsdən bəhs edir [99]. Qazax türkləri də Keney şəxs adını daşıyır-

lar.  

Bu şəxs adının əsasında türk dillərindəki ken (“geniş”, “geniş 

ürəkli”, “səxavətli”) qazax və qırğız dillərindəki keney “çox səxa-

vətli/əliaçıq olmaq feli durur. 

Keneyin oğlu kimi təsvir olunan Elat [99, s.599] da türk adını 
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(İlat, Elat “əhalinin aşağı təbəqəsi”) daşımışdır [201, s.161]. Hazır-

da İlat şəxs adına tatar dilində rast gəlinir [134, s.149]. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, elat/ilat sözünün ilat variantı qə-

dim Yunanistanda cəmyyətin aşağı təbəqəsinə aid insanları bildir-

mişdir [65, s.442]. 

 

-man/-men/-mon şəkilçili şəxs adları 

 

Türk şəxs adlarının yaranmasında məhsuldar işlənən -man/        

-mən şəkilçisi pelasq-axey şəxs adları üçün də xarakterik olmuşdur. 

 

Pelasq/axey               Türk 

Alkimen                   Alpman 

Altemen                  Segmen 

Talemen                 Talıman 

Ormen                    Erman/Arman 

Yalmen                  Yalman 

Yevmon                 Egemen 

 

Armen/Ormen. Axeylərə aid bu şəxs adı mifologiyada Ormenia 

adlı şəhərin banisi kimi təqdim olunur [267]. Pelasqlarla eyni 

mənşəli trakiyalılara məxsus armeni tayfa adı da [65, s.552] eyni 

kökdəndir. 

Bu adları bizim erməni adı altında tanıdığımız indiki haylarla 

bağlamaq cəhdləri olmuşdur. Bir erməni tədqiqatçı mifologiyada 

Yunanıstandan Kolxidaya qızıl yun əldə etməyə gedən arqonavtlar 

arasında adı çəkilən Armeni ermənilərin babası sayır və qeyd edir 

ki, səyahətdən sonra Armen geri qayıtmayıb, Armenia adlı ölkəyə 

gəlir və oraya öz adını verir [303]. 

Müəllif VI-VII əsr anqlo-sakson xronikalarında Bretonların Bri-

taniyaya Armenia adlı ölkədən gəlmələrinə dair məlumata əsaslana-

raq, həmin ölkəni öz vətənləri (Ermənistan) kimi qəbul edir [303]. 

Əslində Kolxidaya qızıl yun üçün gələn arqonavtlar, o cümlə-

dən də Armen yunanlar (qreklər) deyil, Yunanıstanın qədim sakin-
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ləri pelasqlar idilər. 

“Arqonavtların səfəri zaman baxımından qrek adlanan bir millə-

tin hələ tanınmadığı çağlara aiddir… Onlar vaxtilə Kolxidadan 

Yunanıstana köç edən pelaqslar olub” [29, s.42], pelasq şəxs adla-

rını daşıyırdılar. 

Təbii ki, anqlo-sakson mənbələrindəki britonların gəldiyi Ar-

meniya adlı ölkə də pelasqlara və qohum troyalılara aid idi. İngilis 

müəllifi G.Monmouth 1136-cı ildə yazdığı “Britaniya krallarının 

tarixi” adlı əsərində britonları troyalı Eneyin oğlu Brutun adı ilə 

bağlayır [163, s.23]. 

Roma imperatoru Yuli Sezar da britonların öz adını Eneyin oğlu 

Brutdan aldıqlarını söyləyir [163, s.107].  

Göründüyü kimi, anqlo-sakson saqalarında britonların Armenia 

adlı ölkədən gəlməsinə dair məlumatın indiki ermənilərlə heç bir 

əlaqəsi yoxdur. Həmin Armenia troyalılara bağlı bir vilayət ola 

bilərdi. Troyalılarınsa türk olduqlarını VII-XIII əsr Avropa müəllif-

ləri qeyd edirlər [20]. 

Bu halda avropalı armenlər kim idi?  

Görkəmli tədqiqatçıların bu suala cavabı tamamilə şəffafdır. 

Kamran İmanovun “Erməniçilik uydurmaları digər xalqların hü-

quqlarına xələl gətirir” adlı kitabında bir qrup Avropa və erməni 

tədqiqatçılarının armenlərin kimliyi haqqında ilginc fikirləri təqdim 

olunur: 

— İ.Dyakonov: “Haylar özlərini heç zaman “armenlər” adlan-

dırmamışlar”; 

— İ.Şopen (fransız mənşəli rus alimi): “Ermənilərin və hayların 

mənşəyi fərqlidir. Armenlər (ermənilər) pelasqlardan (qədim ionlar, 

sonrakı etrusklar), haylar isə samilərdəndir (əslində isə sami təsi-

rinə məruz qalmış hindavropalıdırlar)… Ermənilər parfiyalılarla 

(yəni iskit mənşəli partlarla) etnik yaxındırlar (ərsaklar, saklar). 

Alimlərə aydın olmayan səbəblərə görə, hayları və onların vətəni 

Hayastanı ermənilərlə və Ərməniyyə ilə qarışdırıblar. Erməni şi-

maldan gələn, Yafət soyundan olan (madilər, aşkenazlar, qəmərli-

lər, torklar və s.), Hayk cənubdan gələn sim soyludur; 
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— N.Adonts (məşhur erməni tarixçi, “Ermənistan Yustin döv-

ründə”): “Erməni milləti müxtəlif qəbilə və hətta irqi elementlərdən 

formalaşıb”; 

— N.Emin (erməni müəllifi): “Haykanlar ermənilər deyil və 

tamam ayrı mənşəli xalqdır” və b. [310, s.17]. 

Elə isə haylar “erməni” etnik adını necə mənimsəmişlər və on-

ları nə üçün erməni/ermen/armen adlandırırlar? Hayastan ilə Ermə-

nistanın qarışdırılmasının səbəbi nədir? 

Əslində bu sualın çox sadə bir cavabı vardır: Vaxtilə Şərqi Ana-

doluda yerləşən, bir sıra avtoxton etnosların (xatti, xetlər, hurrilər, 

alaordi-urartulular, qəmərlilər, saklar və digər turan mənşəli xalq-

lar) yaşadıqları Ərməniyyə ölkəsinə gəlib yerləşən haylar burada 

heç zaman çoxluq təşkil etməmişlər [311, s.16]. 

Hələ Nizami Gəncəvinin dövründə belə ərmən sözünün haylara 

deyil, türklərə aid olduğu duyulmaqdadır. Nizaminin təsvir etdiyi 

Məhinbanunun Ərmən dağlarındakı yaylaqdan olub, Əfrasiyab (Tu-

ran) soylu olduğu bildirilir [301]. 

Oxşar dağ, yer və xalq adları da məhz türk dünyasında mövcud 

olmuşdur. Baykal gölünün arxasında Erman adlı dağ, Özbəkistanda 

Erman adlı qışlaq vardır [301]. 

Azov dənizi sahillərindən indiki Bolqarıstana gedib dövlət qu-

ran Tuna bolqarlarının Ermenli adlı kəndi olmuşdur; sak boyları 

arasında armini və saklarla bağlı Olviya şəhəri ətrafında armeni 

boyları olmuşdur; 

Subarlarda ermən, başqırdlarda ermin adlı boy olmuşdur [301]. 

Anadoluda Konya ərazisindəki Karaman-ermenek adlı yerdə 

yaşayan ermeneklerin mənşəcə avşar türkmənləri olduğu məlumdur 

[298]. 

Şərqi Anadoluda mövcud olmuş Turan mənşəli Ərməniyyənin 

Qafqazdakı uzantısı sayıla biləcək Armeniya (indiki Ermənistan) 

ölkəsinin də erkən əhalisinin qarışıq etnik qruplar, əsasən sak, kim-

mer (qəmərli), qıpçak və digər türklər olduğu görkəmli tədqiqat-

çılar tərəfindən geniş araşdırıldığından sadəcə bir neçə faktı qeyd 

etmək yetərlidir. Hay şəcərəsində onların ulu əcdadı kimi təsvir 
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olunan Skaurdi adlı surətin qədim hayca «sak oğlu» anlamında 

olması, onların Tork (Türk) adlı hökmdarının olması [245, s.247] 

Armeniyanın erkən əhalisinin etnik kimliyinin parlaq nişanəsidir. 

İ.Dyakonovun “haylar” özlərini heç zaman “armenlər” adlan-

dırmamışlar, İ.Şopenin “ermənilərin və hayların mənşəyi fərqlidir”, 

erməni müəllifi N.Eminin “haykanlar ermənilər deyil və tamam 

ayrı mənşəli xalqdır” kimi sitatları [310, s.17] hayların qədim Ara-

lıq dənizi hövzəsinə aid armenləri özününküləşdirmə iddilarının nə 

qədər əsassız olduğunu göstərir.  

Tanınmış rus alimi Pavel Florenski mənşəcə Qafqaz albanı 

olmuş anası (1859-cu il təvəllüdlü) haqqında xatirələrində (1916-

1925) albanların etnik mənşəyini Aralıq dənizi irqindən olan, Ho-

merdən öncəki Yunanıstan əhalisinin formalaşmasında iştirak edən 

və qədim midiyalıların və friqlərin etnik əsasında duran ermən 

boyları ilə bağlayır, onların keçmişdə Göyçə gölü ətrafında məs-

kunlaşdığını və sonralar Gəncə quberniyasına köçdüklərini yazır 

[310, s.35]. 

Beləliklə ötən əsrlərə aid görkəmli tədqiqatçılar, o cümlədən də 

milliyətcə erməni (hay) olan N.Adonts və N.Emin, hay və erməni-

lərin tarixən ayrı-ayrı xalqlar olduğunu açıqca göstərirlər. Sonralar 

erməni (armen) etnoniminin hay etnoniminə sinonim kimi işlən-

məyə başlaması isə pelasq (qədim türk/iskit) mənşəli armenlərin 

hay mühitində tam assimilyasiya olunması ilə bağlı olmuşdur. Xris-

tian qıpçaqların və digər türklərin Ermənistan ərazisində aqressiv, 

nasionalist haylar tərəfindən assimilyasiyaya uğramaları kimi. 

Bu tipli etnik prosesə nümunələr çoxdur. Elə bizim yunan adı 

altında tanıdığımız xalq özlərini əslində ellin adlandırır. Yunan 

etnonimi isə pelasq mənşəli ionları bildirirdi. Ellin işğalından sonra 

ionlar/yunanlar ellinlərin tərkibində əriyib yoxa çıxdılar. Necə ki, 

pelasq (qədim türk) mənşəli armenlər sonralar hayların tərkibində 

əriyib yoxa çıxmışlar. 

Çağdaş ellinlər özlərini yunan adlandırmadıqları kimi, çağdaş 

haylar da özlərini erməni/armen adlandırmırlar, sadəcə armen et-

noniminə iddia edərək, öz tarixlərini Kiçik Asiyanın, Aralıq dənizi 
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hövzəsinin qədim çağlarına sürüşdürmək məqsədini güdürlər [310]. 

Armen/ermən etnonimi quruluşca da türk mənşəli olub, türk 

dillərindəki er/ər/ar (“kişi”) və mən/men/man sonluğundan ibarət-

dir [301]. 

Talemen. Axeylərə aid Talemen kişi adı, eləcə də onun Troya 

variantı Taleman türklərin daşıdığı Talıman şəxs adının variantla-

rıdır. “Seçilmiş” anlamında olan Talıman kişi adı [260] qədim türk 

dilindəki talu (“seçim”, “seçilmiş”) sözü idə bağlıdır. 

Yalmen. Axeylərə aid bu kişi adı türk xalqlarına məxsus Yal-

man/Yelmen/Yeliman/Yalıman kişi adları ilə müqayisə edilə bilər. 

“Öz Türkçe Erkek isimleri” adlı sözlükdə Yalman adı “qılıncın iti 

ucu” şəklində, Yelmen “savaşçı”, “döyüşkən” [40; 260; 277, s.641], 

Yelimen/Yalımen/Yalıman isə “dağınıq şəkildə talançılıq edən şəxs” 

kimi mənalandırılır.  

Konkret olaraq bunların hansının axeycədəki Yalmen ilə bağlı 

olduğunu demək mümkün olmasa da, bir şey tam aydındır: axey-

lərə aid Yalmen şəxs adı türkcədir və digər dillərdə belə bir şəxs adı 

yoxdur. 

Egemon. Yunanca “öndər”, “lider” mənalı bu söz türkcədəki 

egemen ilə eyni mənşəli və eyni mənalıdır. Türkcədəki Egemen 

şəxs adının mənşəyinə dair iki əks fikir vardır: 1. Bu adın mənbəyi 

yunancadakı egemon sözüdür [275]; 2. Egemen türk dillərindəki 

“sahib” mənalı ege sözü əsasında yaranmışdır [276]. 

Birinci fikir ona görə məntiqli deyildir ki, çoxmənalı ege  (“sa-

hib”, “knyaz”, “hökmdar”) sözü Kiçik Asiyadan Çinədək bütün 

türk dillərində rəngarəng variantlarda işlənməkdədir: ege/ege/igə/ 

iyə/idi və b. [201, s.238]. Əgər bu söz yunancadan Türkiyə türkcə-

sinə alınsaydı, bütün türk dünyasına yayıla bilməzdi. Yunan dilin-

dəki egemon sözü bu dildəki yüzlərlə türk mənşəli alınma sözlər-

dən sadəcə biridir. 

Egemen adındakı -men sonluğuna gəldikdə isə, türk dillərində 

çox məhsuldar şəxs adı sonluğudur: Arman, Erman, Gökmen, 

Eymen, Erkmen və b. 

Egemon kimi, onun əsasında duran ege sözü də yunancaya 
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pelasq dilindən alınmış və hətta derivativ formalar əldə etmişdir: 

egumay “rəhbərlik etmək”, egetes “rəhbər”, egetia “rəhbərlik” və s. 

Lakin bu derivatlar ege sözünün yunan mənşəli olduğunu göstər-

mir, çünki yunancadakı digər qədim türkizmlər də zaman keçdikcə 

derivat formalar əldə etmişdir. Məsələn, yunancadakı ergen (“su-

bay”) sözü kimi.  

Türkcədəki ergen/ərgən (“evlilik yaşına çatmış”) sözü yunan 

dilində -issa şəkilçisi  qəbul edərək, “subay qız” (ergenissa) məna-

sını əldə etmişdir.  

Yunan dilində mənşəyi bəlli olmayan, “kral”, “monarx” məna-

sını daşıyan basil sözü [278] sözü də issa şəkilçisi qəbul edərək 

“kraliça” mənasını, (basilissa) -iki şəkilçisi qəbul etməklə “krallıq” 

(basiliki) mənasını əldə etmişdir.  

Qərb dilçiləri üçün mənşəyi qaranlıq olan basil Yunanıstanın ən 

qədim sakinlərindən alınmış türk mənşəli başil/başel (“ölkənin 

başı”, “xalqın başı”) sözüdür. Hazırda türkcədə Başel (“elin başçı-

sı”, “yolgöstərən”) şəxs adı işlənməkdədir [260]. 

Ege, egemon sözlərinin yunancada alınma olduğunu göstərən 

başqa bir məqam da vardır. Bu, mənşəcə yunan olmayan troyalıla-

rın dilində ege sözünün exe, Egemen şəxs adının Exemon variantı-

dır [9, s.72].  

Troyalılarda exe (“ege”, “sahib”) sözü əsasında yaranmış Exe-

pol şəxs adı [9, s.66] da mövcud olmuşdur: Exe-pol (“ege/sahib 

ol”). Əmr formalı bu şəxs adı quruluşca türk dillərindəki Erbol/Erol 

(“ər ol”) şəxs adlarına uyğundur. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, türk mənşəli ege sözü pelasq-axey 

mənşəli ionların baş səhəri Atinanın kralı Egeyin də adında işlənir 

(Ege+y). Qazax türkcəsindəki Egey [178], digər türk dillərindəki 

Ege şəxs adı [260] “sahib”, “hökmdar” mənalı ege sözü və -y(-ay,  

-ey) şəxs adı sonluğundan ibarətdir. Göründüyü kimi, Atina kralı 

Egey daşıdığı vəzifəyə – krala aid (“sahib”, “hökmdar”) türk adını 

daşımışdır. 

Göründüyü kimi, türklərə aid ege/egə (“sahib”, “hökmdar”) sözü 

və Egemen, Ege, Egey şəxs adları yunancadakı ege/egemon sözləri-
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nin türk mənşəli olduğuna işıq salır. Yunanlar bu sözləri özlərinin 

türk mənşəli pelasq-axey babalarından mənimsəmişlər. Pelasq 

mənşəli troyalıların dilində Exemon və eyni köklü Exepol şəxs ad-

larının mövcud olması da bu sözün Yunanıstanın erkən sakinlərinə 

aid olduğuna sübutdur. 

 

-tay/-tey/-day/-tey/-lay/-ley sonluqlu şəxs adları 

 

Bənzətmə, oxşarlıq, bir kəsin xarakterik xüsusiyyətini ifadə 

edən bu şəkilçilər [280, s.50] çox sayda axey və türk  şəxs adlarının 

tərkibində müşahidə olunur. 

 

                     Pelasq/Axey                  Türk 

Erextey                      Ektey 

Meqistey                    Elentey 

Mesistey                     Melentey 

Agelay və b.               Erkelay 

 

Erextey. Atina çarına aid bu şəxs adının əsasında türkcədəki 

erq/erke/ereke (“güc”, “hakimiyyət”) sözü durur. Türk dillərində 

eyni söz əsasında Erketen, Erklıq, Erikti (“gücə/hakimiyyətə ma-

lik”) adları əmələ gəlir. Lakin monqolcada qorunub qalan erketey, 

erxtey (“hakimiyyətə malik olan”) [110, s.82] Erextey pelasq adı ilə 

daha yaxından səsləşir. Bu dil faktı onu göstərir ki, pelasq adı 

Erextey “hakimiyyətə malik olan” mənasında olub, erex (“hakimiy-

yət”) sözündən və bənzərlik bildirən -tey şəkilçisindən ibarətdir. 

Qazax türkcəsində -dey/-tey/-day sonluqlu çox sayda şəxs adı 

işlənir: Peridey “pəriyə öənzər”, Nurday “nura bənzər”, Kumistey 

“gümüşə bənzər” [281, s.53-64]. 

-tey/-dey/-tay/-day şəkilçisi və onun -lay/-ley variantı ayrı-ayrı 

türk dillərində məhsuldardır: qazax. birdey (“eyni”), menday (“mə-

nim kimi”), asılay (“belə”) [280, s.50], qaraçay-balkar. ariulay 

(“gözəl” <ariu “gözəl”) [68, s.155]. 

Bənzərlik ifadə edən bu şəkilçilərin -lay/-ley variantları həm 
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türkcədə, həm də pelasq-axeylərə aid şəxs adlarında rast gəlinir. 

Altay türkcəsində Erkelay şəxs adı (“nazik”) [294, s.235] türk dil-

lərindəki “işvə”, “naz”, “sevimli” mənalı erke/ereke/ərkə [201, 

s.296] sözündəndir. 

-lay/-ley şəkilçisini Yunanıstanın qədim sakinlərinə aid Har-

paley, Menelay, Penelay, Aqelay və b. şəxs adlarında görürük. 

Aqelay. Bu şəxs adı türkcədəki çoxvariantlı ağa/aqa/age/aqu 

(“ağa”, “cənab”, “kübar”, “başçı”) sözü [201, s.70] və bənzərlik 

bildirən -lay şəkilçisindən ibarətdir: Aqa-lay: “ağa kimi”, “kübar 

sayağı”. 

Mifoloji adların mənşəyinə dair bir araşdırmada Aqelay yunan-

ca age (“bələdçilik etmək”, “aparmaq”) və laos (“silahlı adamlar”) 

şəklində izah olunur: “silahlı adamlara bələdçilik edən” [282]. 

Nəzərə alsaq ki, yunan mifologiyasında -lay sonluqlu çox sayda 

şəxs adı vardır, o zaman bu adların hamısını “silahlı adamlar” ilə 

bağlamaq məntiqsiz olardı. Bu halda Menelay, Penelay tipli digər 

şəxs adlarında da “silahlı adam” (laos) axtarmaq isə gülünc olardı.  

Türklərdəki Erkelay (“işvəli” < erke + lay), ariulay (“sevimli” < 

ariu “gözəl”+lay), pelasqlara aid Aqelay (“ağa kimi”, “kübara bən-

zər”), Harpaley (“ovsun kimi”, “ovsuna bənzər”) və digər şəxs 

adları “bənzərlik bildirən -lay/-ley şəkilçisi vasitəsi ilə əmələ gəlir. 

Harpaley şəxs adının [43, s.191] ilk ünsürünü qədim türkcə 

arba/arva/harva (“sehir”, “ovsun”) sözü hesab etsək, həmin şəxs 

adı “ovsun/sehir kimi”, “ovsunlayıcı” anlamına gəlir.  

Pelasqlara aid Harpaley şəxs adının eyni kökdən olan Harpalik 

(<harpa-lik) variantı da olmuşdur [43, s.191].  

Bu variant türk dillərindəki harpa (“ovsun”, “tilsim”) sözü ilə 

keyfiyyət bildirən -lığ/-lığ şəkilçisindən ibarət olub, “sehirli”, “ov-

sunlayıcı” mənasındadır. Türkcədə “ovsun”, “tilsim” mənalı Arpa 

şəxs adı işlənməkdədir [260]. 

Pelasq və türkcədəki harpa-arba arasındakı əsas fonetik fərq 

(h) sarıq-yuqur türkcəsində də özünü göstərir: harva (“sehir”, “ov-

sun”) [141, s.180].  

Ümimiyyətlə, söz əvvəlində saitdən əvvəl h samitinin meydana 
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çıxması türk dillərində geniş müşahidə olunur. 

Görünüdüyü kimi, türk dillərinin leksik və morfoloji faktları 

sayəsində qədim Yunanıstana aid Harpaley şəxs adı “ovsun kimi”, 

“ovsuna bənzər”, Harpalik isə “ovsunlu”, “sehirli” anlamına gəlir. 

 

“Yev” tərkibli şəxs adları 
 

Yevmed. Yunanıstanın erkən dillərinə aid şəxs adlarının bir 

qrupunun tərkibində yev/ey ünsürlərinə rast gəlinir: Yevmon, Yev-

ney, Yevmed və b.  

Yevmed şəxs adının Eumed şəklinin də mövcud olması [279] 

yev ünsürünün “yaxşı” mənasında olduğuna aydınlıq gətirir, çünki 

eu sözü yunan kitab dilində “yaxşı” mənasında işlənir. Qərb dilçi-

ləri eu sözünü het dilindəki aşşu, luvi dilindəki uaşu (“yaxşı”) sözü 

ilə bağlamışlar [60, s.861], halbuki, qədim türk dilindəki edgü sö-

zünün eygü/eyi variantları [201, s.246] eu sözünə daha yaxın səslə-

nir. Yunan dilindəki eyni köklü euge (“əla”, “yaxşı”, “əhsən”) nida 

sözü [210, s.356] isə qədim türk dilindəki eygü (“yaxşı”) sözü ilə 

olduqca yaxın səslənir. 

Buradan aydın olur ki, Eumed kimi, onun Yevmed variantının 

əsasında eu, yəni onun yev variantı durmaqdadır, -yev ünsürü isə, 

öz növbəsində, qədim türkcə yeg (“yaxşı”) sözünün g-v keçidli va-

riantıdır. Türkcə tağ-tav, uruğ-ıruv və b. paralellərdə olduğu kimi. 

Yevmed şəxs adının  tərkibindəki -med ünsürünə gəldikdə isə, 

onun bir troyalının daşıdığı Aqamed (ağaya bənzər”) şəxs adındakı 

med olduğu şübhəsizdir. Qədim türkcədəki bet/met sözünün “bən-

zər”, “qılıq”, “obraz” kimi mənalarına [202, s.122] əsasən Yevmed 

şəxs adı “yaxşı/gözəl qılıqlı”, “yaxşı xasiyyətli” şəklində yorum-

lana bilir. 

Yevney şəxs adı qədim türk dilindəki Yegnək («daha yaxşı», 

«üstün») şəxs adının leksik-morfoloji qarşılığı sayıla bilər: qədim 

türkcə -nək şəkilçisi müqayisə bildirmişdir [252, s.196]: 

 

Yegnək: yeg-nək “daha           Yevney: yev-ney “daha yaxşı” 

               yaxşı”, “üstün”                        “üstün” 
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Troyalılar bu sözün qədim türkcədəki Yegnək sözünə daha ya-

xın Yeknek (şəxs adı) variantını işlətmişlər: yek-nek “daha yaxşı” 

[252, s.196]. 

Bəzi axey şəxs adlarında yev sözünün ey/eyo (türk. eyi “yaxşı”) 

variantına rast gəlirik: Eyney/Eyoney “daha yaxşı”, “üstün”. Bu 

variant türk dillərindəki Yeyni (“yaxşı”) şəxs adı [260] ilə səsləşir. 

Qədim türkcə yeq sözünün -rək şəkilçisi ilə düzələn variantı 

(yeg-rək “daha yaxşı”) [252, s.196] isə axey dilindəki yevri (< yev-

ri) sözünə uyğun gəlir. Bu variant mürəkkəb şəxs adlarında işlənir: 

Yevribat. Adın bat ünsürünü qırğız dilindəki bat (“avtoritet”, 

“nəcib adlı”) sözü ilə müqayisə etsək, onun “üstün avtoritetli”, 

“daha yaxşı nüfuzlu” anlamına gəldiyi aydın görünür. 

 

-qon şəkilçili şəxs adları 

 

Axey və troyan şəxs adlarının tərkibindəki qon şəkilçisi türk 

şəxs adlarında -gen/qan feli sifət şəkilçisinə uyğun gəlir. Bu şəkil-

çidəki o-laşma həm pelasq-axey və troyan, həm də türk dilləri üçün 

xarakterikdir: pelasq. Teleqon, troyan Ukaleqon, qırğız türkcəsində 

oynoqon (“oynayan”), körüngön (“görünən”) [295, s.277, 285]. 

Teleqon şəxs adının türk qarşılığı olan Tölegen “Öz Türkçe 

Erkek İsimleri” sözlüyündə “yetişgin”, “kamil” şəklində izah olu-

nur [260]. 
 

“silay” tərkibli şəxs adları 

 

Pelasq-axey mənşəli şəxs adlarının bir qrupunun tərkibində 

silay sözünün işləndiyi müşahidə olunur: Aqesilay, Akusilay, Arke-

silay, Protosilay, Heqesilay.  

Altay türkcəsindəki Silay qadın adı qeyd olunan pelasq-axey 

şəxs adlarının tərkibindəkt silay ünsürü ilə eyni kökdəndir. Qır-

ğızcadakı sıla (“oxşamaq”, “əzizləmək”) feli ilə bağlı olan sılay 

(“dürüst”, “diqqətli”, “səliqəli”) [213] sifətindəndir. Qırğızcadakı 

sılık (“mehriban”, “hörmətli”, “şəfqətli”, “nəzakətli”) [213], türk-

məncədəki sılaq (“şərəf”, “hörmət”, “ehtiram”) [207] sözləri də sıla 
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feli əsasında yaranır. 

Türk dillərindəki sılay/sılık/sılaq sözlərinin semantik yükü həm 

altaycadakı Silay, həm də pelasq-axeycədəki Aqesilay, Akusilay, 

Hegesilay adlarınının mənşəyinə aydınlıq gətirir: 

Aqesilay. Sparta çarının daşıdığı bu şəxs adı [186, s.40] aqe 

(türkcədəki ağa/aqa/aqe/ağe/aqu “ağa”, “cənab”, “rəhbər”, “kü-

bar”) [201, s.70] və silay (“dürüst”, “səliqəli”, “ədəbli”) sözlərin-

dən ibarətdir: aqe-silay: “dürüst/ədəbli ağa”. 

Akusilay. Mifoloji ədəbiyyatda Pelasqın qardaşı kimi təsvir 

olunan bu şəxsin adı [43, s.24] aku və silay sözlərindən ibarətdir. 

Aku ünsürü iki cür izah edilə bilər: ya türkcədəki ağa sözünün aqu 

variantı [201, s.70], ya da qədim türkcədəki akı (“əliaçıq”, “ürəyi 

geniş”) sözü ilə bağlıdır. Birinci halda Akusilay şəxs adı Aqesilay-

ın dialekt variantı kimi (“dürüst, hörmətli ağa”), ikinci halda isə 

“əliacıq ağa” kimi qəbul edilə bilər. 

Hegesilay. Bu şəxs adının hege ünsürü türkcədki ege (“ege-

men”, “sahib”, “cənab”, “dahi”) [201, s.238] sözünün qədim yu-

nancada h samiti ilə deyilən şəkildir. Yunancada öndə gələn ʹɛ sai-

tinin nəfəslə deyilməsi egemon sözünün tələffüzündə [hegemon] və 

bir çox digər sözlərdə özünü göstərir. 

Hegesilay şəxs adı (<hege-silay) türk dillərinin qeyd olunan 

faktları sayəsində “dürüst/hörmətli sahib/rəhbər” kimi tərcümə olu-

nur. 

Axey mənşəli beotiyalılara aid Siley şəxs adı  [43, s.206] Aqe-

silay, Akusilay tipli adların tərkibindəki silay (“səliqəli”, “hörmət-

li”, “diqqətli”) ünsürünün, eləcə də altay türkcəsindəki Silay şəxs 

adının bir fonetik şəklidir.  

Hekate. Yunan mifologiyasında əlində iki məşəl tutan tanrıça 

Hekatenin [283] daşıdığı adın mənşəyi bilinmir. Bu tanrıçaya 

tapınan pelasq mənşəli trakların da mənşəyi əslində Qərb alimlərinə 

bəlli deyildir.  

Qədim Skandinaviya mənbələrində türk mənşəli sayılan traklara 

[106, s.56-65] aid bu tanrıçanın adı türk dillərindəki eke/heke 

(“ana”, “böyük bacı”) sözü [201, s.519; 141, s.180] və nəvazişli 
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müraciət bildirən -tay/-tey sonluğundan [213, s.689] ibarətdir: 

Eketay (“anacıq”, “əziz ana”).  

Qırğız türkcəsində bu tipli aketay (“dayıcığım”), eneketay 

(“əziz anam”) və b. sözlər də vardır [213, s.38]. 

Eke/heke sözünü Troya çarı Priamın xanımı Hekubanın da 

adında görürük. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, həmin ad türk dillə-

rindəki eke/heke (“ana”, “böyük bacı”) və oxşar mənalı aba/uba/ 

upa (“ana”, “böyük bacı”) sözünün uba variantından ibarətdir: 

Hek/e – uba (“böyük ana”) > Hekuba. 

Diqqəti çəkən odur ki, türkcədəki ege (“sahib”) sözünün qədim 

Yunanıstana aid kişi adlarında, eke/heke (“ana”, “böyük bacı”) 

sözününsə qadın, tanrıça adlarında müşahidə olunması bu adları 

daşıyanların türkdilli olduqlarına dəlildir. 

Aralıq dənizi hövzəsinin erkən dillərində eke (“ana”, “böyük 

bacı”) sözü ilə yanaşı ana sözünün də tanrıçı adlarında işlənməsi-

nin şahidi oluruq. Yunanlardan öncə pelasqların məskunlaşdığı Krit 

adasında anassa (“kraliça”) sözü işlənmişdir [287]. Həmin söz ana 

ismindən və pelasq dilində bir çox isimlərə əlavə olunan -ssa şə-

kilçisindən ibarətdir. Yunan dilinə pelasqlardan alınan thalassa 

(“dəniz”) sözündə olduğu kimi: thala (türk talay “dəniz” və -ssa 

şəkilçisi). 

“Ana” sözünə troyalıların tapındıqları tanrıça Bayananın da 

adında rast gəlirik (türk tanrıçası Bayana). Bütün bu faktlar bir 

daha onu göstərir ki regionun qadın və tanrıça adlarındakı eke/heke 

ünsürü də məhz türk dillərindəki eke (“böyük bacı”, “ana”) sözü-

dür.  

 

Amitaon, Akteon, Hiketaon 

 

Pelasq-axey şəxs adlarının tərkibindəki taon/teon, kaon/xaon, 

saon ünsürləri türk mənşəli toğan (“şahin”, “doğulan”), sağan (“şa-

hinin bir növü”) və kağan/xaqan sözlərinin ğ ixtisarlı variantlarıdır: 
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Amitaon 

 

Türk dillərində abi/aba/apa/ami (“ata”, “əmi”, “baba”, “cənab”) 

variantlarında özünü göstərən bu sözün  [201, s.51-55] apa variantı 

türklərdə Apadoğan [265], ami variantı isə pelasqlarda Amitaon 

şəxs adlarında müşahidə olunur [43, s.188].  

Amitaon türk dil faktları əsasında “ata şahin” anlamına gəlir: 

ami (“ata”) – taon < toğan “şahin”. Qədim türkcədəki Apadoğan 

şəxs adı (“ata şahin”) kimi. 

Çağdaş türk dilində də doğan (“şahin”) sözünün şəxs adlarında 

işləndiyi geniş müşahidə olunur: Doğan (“şahin”), Akdoğan (“ağ 

şahin”) və b. Akdoğan şəxs adının Akteon variantına axeylərdə rast 

gəlirik: 

Akteon 

 

Beotiyalı axeylərə aid bu şəxs adının teon ünsürü taon (<“to-

ğan”) sözünün fonetik variantı, ak ünsürü isə türkcədəki ak (“ağ”) 

sözündən ibarət olub, “ağ şahin” mənasındadır və Türkiyə türkcə-

sindəki Akdoğan (“ağ şahin”) şəxs adının tam qarşılığıdır. 

O da qeyd olunmalıdır ki, pelasq və troyalıların şəxs adlarında 

taon ünsürü geniş yayıldığı kimi, onların birbaşa sələfləri olan Tür-

kiyə türklərinin də onomastikasında doğan tərkibli adlar o dərəcədə 

yayılmışdır. 

 

Hiketaon, Hikesipil, Hipsipil 
 

Hiketaon. Bu şəxs adının birinci hissəsi olan hike türk dillə-

rindəki iqe/iqə/ege (“sahib”, “hökmdar”) sözünün protetik h ilə de-

yilən şəklidir.  

H əlavəsi (hike<iqə) qədim yunancada öndə gələn i saitinin 

nəfəsli tələffüzü ilə bağlıdır. Bu fonetik hadisəni əks etdirən nümu-

nə çoxdur. Məsələn, yunancadakı istoria, istololgia sözləri bu dildə 

h əlavəsi ilə tələffüz olunduğu üçün, başqa dillərə eyni şəkildə 

alınmışdır: history, histology. 
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Hiketaon adının ikinci tərəfi olan taon qədim yunancada ğ sa-

mitinin ixtisarı ilə tələffüz olunmuş türk mənşəli toğan (1. “şahin”, 

2. “doğulan”) sözüdür. Hiketaon adının orijinal forması qədim türk-

cə İqetoğan şəklində bərpa olunur: “sahib/hökmdar kimi doğul-

muş”, yəni “doğuşdan hökmdar olan şəxs”. 

Hikesipil. Pelasq mənşəli olan trakiyalılara məxsus Hikesipil 

şəxs adı hike (türk iqə/iqe “sahib”, “hökmdar”) və sipil sözlərindən 

ibarətdir. Öncə qeyd edək ki, Sipil kişi adı həm qədim Yunanıs-

tanda [43, s.206], həm də türklərdə (çuvaş. Sipeley, türk. Sibel) rast 

gəlinir. 

“Öz Türkçe Erkek isimleri” sözlüyündə çağdaş türklərə aid 

Sibel şəxs adının “buluddan ayrılıb hələ yerə düşməmiş yağmur 

damlası” mənasında olması [260], “Öz Türkçe kişi isimleri” adlı 

sözlükdə isə Sibel adlı tanrıçanın türk mifologiyasında bərəkət və 

bolluğun rəmzi olduğu [261, s.47] bildirilir. 

Türk dillərinin faktları (iqə “sahib” və “sipil” “yağış dənəsi”) 

sayəsində Hikesipil şəxs adı “yağış sahibi”, “yağış yağdıran” anla-

mına gəlir ki, bu da türk mifologiyasındakı bərəkət və bolluq tanrı-

çası Sibelin funksiyası ilə uzlaşır. 

Anadoluda trak və friqiyalıların tapındıqları Cybele (Sibel) adlı 

tanrıçanın səma ilə bağlılığı onu türk tanrıçası Sibel ilə birləşdirir. 

Romalılar Cybele adlı tanrıçanı Troyaya aid etmişlər və onu Magna 

Mater (“böyük ana”) adlandırmışlar [266]. 

Hipsipil. Traklara aid bu şəxs adının hip ünsürünü h əlavəsilə 

deyilən ip (türk. “xeyir”, “fayda”) sözü hesab etsək, ip-sipil “fayda 

gətirən yağmur damlası” şəklində anlaşılır ki, bu da tanrıça Sibelin 

bərəkət və bolluq tanrıçası olması ilə bağlıdır. Bir daha xatırlayaq 

ki, sibel sözü “göydən gələn yağış damlası” mənasındadır və türk 

mənşəli troyalıların tapındığı Cybele (Sibel) də səma ilə bağlı 

tanrıçadır. 
 

kaon/xaon тяркибли шяхс адлары  

 

kaon/xaon qədim yunancada ğ/q samit ixtisarı ilə tələffüz olu-

nan türk mənşəli kağan/xaqan (“xanlar xanı”, “imperator”) sözüdür 
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[26, s.22], monqolca kaan şəklindədir. 

Pelasqlara aid Likaon şəxs adı [43, s.119] heç də iddia olunduğu 

kimi, yunancadakı lik(os) (“canavar”) sözündən deyil, qədim türk-

cədəki il kağan (“elin kağanı”) titulundandır və qədim türklər bu 

titulu şəxs adı kimi də (İl kağan) istifadə etmişlər [265]. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Li-kaon pelasq adının ikinci 

ünsürü (kaon) qədim türkcədəki kağan/xaqan hökmdar titulunun 

qədim yunancada q/ğ ixtisarı ilə tələffüz olunan variantıdır. Pelasq 

və troyalılar bu vəzifə titulunu müstəqil şəxs adı kimi də (Kaon, 

Xaon) [272; 284] istifadə etmişlər. 

Likaon şəxs adındakı li ünsürü isə qədim yunancada metatezaya 

uğramış il (qədim türk el/il “ölkə”) sözüdür. İskit çarının daşıdığı 

İliq (“hökmdar”) şəxs adının yunan tələffüzündə Lig şəklinə 

düşməsi kimi [11, s.320]. 
 

Apisaon 
 

Qədim yunancadakı pelasq-axey mənşəli adlarda iki sait ara-

sında ğ/q samitinin ixtisarı (taon < toğan, kaon < kağan) Apisaon 

şəxs adında da əks olunur. Bu şəxs adının saon ünsürü karluk türk-

cəsindəki sağun (“təbib”, “şaman”) vəzifə titulunun [26, s.32] qə-

dim yunancada ğ samitinin ixtisarı ilə tələffüz olunan formasıdır. 

Apisaon şəxs adının tərkibindəki api komponenti isə türk dillə-

rindəki api/abi (“ata”, “qardaş”) [201, s.54] sözüdür 

Apisaon qədim türkcədəki Atasağun («ata təbib», “ata şaman») 

[260] şəxs adının sinonimidir, yəni ata sözünün ayrı-ayrı türk dillə-

rindəki api/abi variantı əsasında əmələ gəlmişdir. 

Apisaon şəxs adının ikinci komponentinin sağun sözünün qə-

dim yunancada ğ samitinin ixtisarı ilə deyilən variantı olması, yu-

xarıda qeyd edildiyi kimi, pelasq və troyalılara aid Kaon (< “ka-

ğan”), Taon (“toğan”) şəxs adlarında da özünü göstərir. 

Türk dünyasına aid adlar əslində qədim Yunanıstanın bütün 

onomastikasında əks olunur. 

Homerin “İliada” əsərində axeylərə aid edilən Mideya yer adı 

Güney Azərbaycanın keçmişinə aid Midiya ölkə adı ilə eyni mənşə-
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lidir, yəni mixi yazılarda Maday/Matay, Bisitun yazılarında Mada 

adlanan [11, s.258] ölkənin qədim yunan tələffüzündə təhrif olun-

muş şəkilləridir. 

Qazaxıstan, Tuva və Altayda mövcud olan Matay, Madi və di-

gər variantlarda rast gəlinən [11, s.265] bu adların qədim yunanca-

da belə kəskin dəyişməyə uğraması Yunanıstanın pelasq-axey mən-

şəli onomastikasının ciddi araşdırılmasını tələb edir. 

Yunanıstanın erkən sakinlərinə aid adların bir qrupu öz orijinal 

şəklini qismən və yaxud tam qorumuşdur: 

Pelasqların sıx yaşadıqları Tesaliya ərazisindən axan Tartar ça-

yının adı [119, s.121] Azərbaycan ərazisindəki Tərtər çayının adı 

ilə, qədim Yunanıstana aid Selenqa çay adı [119, s.29] isə Sibirdəki 

Selenqa, Qərbi Azərbaycana aid selenc çay (Meğri rayonu) adları 

ilə [11, s.189] ilə eyni mənşəlidir. 

Qərb tədqiqatçılarından biri iki mifoloji tanrı adını (Selene və 

Qa) birləşdirərək, Selenqa çay adının mənşəyini “açır” [119, s.29]. 

Lakin türklərin qədimdən yaşadıqları ərazilərdə Selenqa və Selenc 

adlı çayların olması qeyd olunan yorumu rədd edir. Bu çay adları, 

eləcə də qədim Yunanıstan ərazisindəki Selenqa türkcədəki 

sələng/selen (“səs”, “uğultu”) [199,s.479] sözü və yaxud da selen 

(“qıvrılan”, “təmiz”) sözü [260] əsasında yaranmışdır. 

Yunanıstanın erkən sakinləri pelasqlara aid ayrı-ayrı mifoloji 

surətlərin şəffaf türk qarşılıqları, eləcə də onların türkcə mümkün 

olan yozumları bu xalqın etnik mənşəyi haqqında çox şey deyir. 

Vergilinin “Eneida” əsərində insan — quş quşu şəklində təsvir 

olunan Kupavon surəti bu baxımdan diqqəti çəkir [111, s.26]. 

Qu quşuna insanın ulu əcdadı kimi sitayiş olunması sayan-altay 

və yakut türklərinin mifologiyası üçün xarakterikdir. Sayan-altayla-

rın bəzi tayfaları öz etnik adlarını da qu quşunun adından (ku, xu) 

götürmüşlər [100, s.28]: kumandı tayfası (tatarların bir qrupu), ku 

kiji (“qu kişi”) (rusca lebedi) [48] və s. 

Pelasqlara aid edilən Kupavon surətinin antik ədəbiyyatda “qu 

quşu-insan” kimi təsəvvür olunması ilə həmin adın tərkibindəki ku 

elementi (türk dillərində “qu quşu”) arasında məntiqi əlaqə göz qa-
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bağındadır. Kupavon adında ku sözünün kub (kuw) variantının dur-

ması mümkündür. Göstərilən variantlar əsasında qıpçaqlara məxsus 

kuban – kuwan – kuman etnonimi əmələ gəlmişdir [52, s.66]. 

“İnsan-qu quşu” əfsanəsi pelasqların qədim çağlardan məskun-

laşdığı İtaliyada geniş yayılmışdı. Vergili etruskların Eneyə kömək 

üçün göndərdikləri “gəmilərin kataloqunda” ayrı-ayrı hərbi rəhbər-

lər arasında liqurların başçısı Kinir və onu müşayiət edən dəstə baş-

çısı Kupavonun adını çəkir. Burada Kupavon başında qu quşu lə-

ləkləri bitmiş halda təsvir edilir [111, s.25]. 

Etruskoloq A.İ.Nemirovski bu adın nə latın, nə də osk-umbr di-

linə doğma olmadığını göstərir [111, s.26]. O, slavyanların da mi-

fologiyasına daxil olmuş “insan-qu quşu” surətinin qonşu trak-illiri 

tayfalarının mifologiyasından və yaxud “İqor polku haqqında söz” 

dastanında tez-tez xatırlanan bu surətin troyalılardan alındığını 

qeyd edir [111, s.28]. 

Bir sıra Qərb alimlərinin pelasqları hind-Avropa mənşəli say-

ması [113] gerçəkliyi əks etdirmir və qədim yunan müəlliflərinin 

pelasqlarla bağlı yazdıqları ilə ziddiyyət təşkil edir. Bu ziddiyyət 

xüsusilə, pelasq-tirren (tirsen) qohumluğuna dair qədim müəlliflə-

rin yazdıqları fonunda meydana çıxır. 

Qədim yunan tarixçisi Dionisi Halikarnaski tirren və pelasq-

ların eyni xalq olduğunu bildirir. Eyni fikri V əsr yunan tarixçisi 

Lesboslu Helanik irəli sürərək, tirsenlərin əvvəllər pelasq adlandı-

ğını və ellinlər tərəfindən sıxışdırılan bu xalqın bir hissəsinin İtali-

yaya köçdüyünü yazır [74, s.95]. 

Tirsenlər isə, məlum olduğu kimi, qeyri-hind-Avropa mənşəli 

etruskların əcdadları idilər. Qədim yunan dilində etrusklar tirsen və 

yaxud tirren adlanırdılar [74, s.109]. 

Fukidid isə tirenlərin daha böyük etnik birlik olduğunu, onların 

bir hissəsinin pelasqlar adlandığını göstərir və tirsenlərin məskun-

laşdığı yerlər arasında Lemnos və Atinanın (Afina) da adını çəkir 

[74, s.98; 113, s.21]. 

Lesboslu Helanikin “Foronida” əsərində isə pelasqların mənşəyi 

haqqında deyilir: “Tirsenlər əvvəllər pelasq adlanmışlar” [113, 
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s.22] 

Pelasqların qeyri-hindavropalı tirsenlərlə (etrusklarla) qohum 

olduqlarına dair qeyd olunan məlumatlar açıq-aydın pelasq xalqının 

hind-Avropa mənşəli olduqlarını istisna edir. Hind-Avropa mənşəli 

olmadıqları bəlli olan etrusklarla (tirsenlərlə) “hind-Avropa” mən-

şəli pelasqlar necə qohum ola bilərdilər? 

Digər tərəfdən isə, pelasqların etrusklarla qohum dildə danış-

dıqlarını sübut edən önəmli bir dil faktı vardır. Bu, Lemnos adasın-

da aşkar olunan pelasq yazılarının dilidir. Avropalı dilçilər pelasq 

və etrusk yazılarının dili arasında sadəcə dialekt fərqi olduğunu 

aşkar edirlər [74, s.104; 113, s.39].  

Bu halda pelasq dilinin hind-Avropa mənşəli sayılmasının mən-

tiqsizliyi bir daha aydın görünür. Çünki etrusk dilinin hind-Avropa 

mənşəli olmadığı dilçilikdə yekdilliklə qəbul edilir. 

Pelasq məzar daşı mətnində avis və etrusk dilindəki avil (“il”), 

pelasq mətnindəki fokesiale (“Fokeyli”) və etrusk dilində adlara 

əlavə olunan siale (si-ale) şəkilçisi, mətndə mərhumun yaşını bildi-

rən sialxveis say adının etruskca onluqları bildirən say adlarına 

(sialx “60”) tam uyğunluğu və digər leksik paralellər pelasq və et-

rusk dillərinin qohumluğu ideyasını ortaya çıxarmışdır. Qərb dilçi-

ləri məhz etrusk dil faktları əsasında mətnin təxmini tərcüməsinə 

nail olmuşlar.  
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Mətndə “Tavarsi və Vanalın oğlu Akerin burada, Fokeydən kə-

narda, uzaqda dəfn olunduğu” bildirilir: İlginc burasıdır ki, Qərb 

dilçilərinə mənşəyi bəlli olmayan bir sıra pelasq sözləri çuvaş türk-

cəsində anlaşılır. 

aker: tavarasio: vanalasial seronai sətrində seronai regionun 

digər kitabələrində işlənmiş saronah feli əsasında «dəfn olunmuş-

dur» kimi tərcümə olunur [94, s.336]. 

Evistho seronaith “burada məzarda” kimi tərcümə olunmuşdur. 

Evistho çuvaş türkcəsindəki ves/avis/evis (“bu”) işarə əvəzliyinin 

yerlik hal forması (evista) ilə tam üst-üstə düşür. 

-tho yerlik hal şəkilçisi sonra gələn seronaith sözündə də (-th) 

işlənir. Həm evistho, həm də seronaith sözlərində işlənən -th, -tho 

yerlik hal şəkilçisi pelasq dilindən qədim yunan dilinə də daxil ol-

muşdur (oyko-the “evdə”).  

Həmin dildən qədim yunan dilinə çıxışlıq halı bildirən -then 

[185, s.1888] (türk -dan/-den/-tan/-ten) şəkilçisi də daxil olmuşdur. 

Digər sətirdəki evistho toveronai axrom ifadəsi Qərb dilçiləri 

tərəfindən “burada ölüm hədiyyə etmişdir” kimi tərcümə olunur.  

Axrom etrusk dilindəki “axirət”, “ölüm” mənalı axrum sözüdür, 

toveronai (“hədiyyə etmişdir”) isə etrusk dilindəki tur (“hədiyyə et-

mək”) felinin arxaik formasıdır. Tover türk dillərindəki tuvur/ 

tovur/toğur (“doğur”, “yarat”) felləri ilə bir kökdən ola bilər. Çün-

ki, bu fellərin çuvaş dilindəki ixtisar olunmuş tu variantı da “et-

mək”, “vermək”, “hədiyyə etmək” mənalarında işlənir (ethke tu 

“içki/ziyafət vermək/etmək”). 

Axrom tover ifadəsinin “ölüm hədiyyə etmək” mənasında oldu-

ğunu eyni dini ifadənin başqa dillərdə işlənməsi də sübut edir. Rus 

dilindəki “prepodnosit smert” (“ölüm hədiyyə etmək”) ifadəsi buna 

misal ola bilər. 

Pelasq mətnində türk dilləri əsasında anlaşılan evistho (çuv. 

evith-ta “burada”), tover (tuvur, tovur, tu) sözləri ilə yanaşı, “Fo-

keydən kənarda, uzaqda” kimi şərh edilən arai tis Foke ifadəsi də 

diqqəti çəkir. 

Pelasq mətnindəki arai sözünün “uzaq” mənasında olduğunu 
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göstərən dil faktları vardır. Kiçik Asiyanın erkən dillərindən olan 

luvi dilində arai “uzaq” mənasında işlənmişdir [60, s.861].  

Bizim fikrimizcə, pelasq mətnindəki ara sözü türk dillərində 

ara (“məsafə”) sözündən [201, s.162] başqa bir şey deyildir. Azər-

baycan dilində bu sözün aralı (“uzaq məsafədə”) derivatı da bunu 

sübut edir.  

Bu pelasq mətnini araşdırmış Qərb dilçilərinin gəldiyi nəticəyə 

görə, burada Aker adlı şəxsin məhz Fokeydən uzaqda (uzaq məsa-

fədə) dəfn olunduğu bildirilir. Dilçilərin, “kənarda” kimi şərh etdik-

ləri tis sözünün də türkcə olduğu aydın görünür. 

tis Foke (“Fokedən kənarda”) tərkibindəki tis (“kənar”) türk dil-

lərindəki eyni mənalı dış/diş/tış sözüdür: tis Foke — “Foke dışın-

da”. 

Aşkar olaraq mərhumun vətəni Fokedən kənarda öldüyü bildi-

rilir. 

Bütövlükdə pelasq mətninin çuvaş və qədim türkcə anlaşılan 

hissəsi aşağıdakı məzmundadır: 

 

   Pelasq mətni                                 Qədim türk və çuvaşca  

                                                                     bərpası  

1. evistho seronaith                           1. evista… 

 

2. evistho toveronai axrum                2. evista tuvurqan… 

                                              

3. Arai tis Foke                                  3. ara dış Foke 

 

Tərcüməsi: 

1. “Burada məzarda” 

2. “Burada ölüm bəxş etmişdir” 

3. “Fokedən uzaqda, kənarda” 

 

Bir daha qeyd edək ki, mətni Qərb dilçiləri bu şəkildə tərcümə 

etmiş, lakin naməlum mənşəli bu mətnin qədim türk və çuvaşcaya 

yaxın bir dildə olduğuna diqqət yetirməmişlər.  
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Çuvaş dilinin türk dillərinin çox qədim bir variantı olduğuna və 

Avropanın ölü dillərinə körpü rolunu oynaya biləcəyinə dair 

N.Y.Marrın gəldiyi nəticənin [130, s.115] doğru olduğunu aşağıda 

oxuyacağımız etrusk yazılarının dili aydın olaraq göstərir. 

Pelasq mətninin hind-Avropa dillərindən heç birinə aid olmadı-

ğını bildirən, eləcə də bu dil ilə etrusk dili arasında sadəcə dialekt 

fərqi olduğunu qəbul edən Qərb dilçiləri bununla da pelasqların 

hind-Avropa mənşəli olduğuna dair ideyanın üstündən özləri xət 

çəkmiş olurlar.  
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6. Krit və Kiprin erkən sakinləri 

 

E.ə. XII əsrdə baş vermiş dori (ellin) işğalından xeyli əvvəl 

pelasqların bir qismi Egey adalarında, o cümlədən də Krit və 

Kiprdə məskunlaşmışdılar. 

Krit adası qədim mənbələrdə Kaftor və Kftyw adları altında 

verilir [285].  Kftyw qədim türk, Yaxın və Orta Şərqin nağıl və epik  

rəvayətlərində fantastik, mifik surətlərin məkanı kimi təsvir olunan 

Kaftau ölkəsini [286] təsəvvürə gətirir. Adətən Qafqaz ilə əlaqə-

ləndirilən Kaftau ilə Kritin qədim adı Kftyw arasında əlaqə vardır-

mı? 

Kaftau adının tau hissəsi türk dillərində dağ (tau) anlamında ol-

uğu kimi, Kftyw adının da tyw hissəsi dağ sözünə (tav) uyğundur. 

Bibliyada Kritə aid edilən və dağ anlamına gəldiyi bildirilən 

Kaslux adı [285] ilə Dədə Qorqud dastanlarında Qafqaz dağlarını 

bildirən Qazlıq adı eyni mənşəli deyildirmi? 

Avropanın uzaq keçmişini Qafqaz ilə, bütün türk dünyası ilə 

bağlayan adlar olduqca çoxdur. Elə Şərqi Avropada Balkanların 

türkcədə “meşə ilə örtülü dağ silsiləsini”ni bildirən balkan sözü ilə 

bağlı olması [109, s.29] inkarolunmaz dəlildir. Çağdaş qırğız dilin-

dəki balkan (balkan too “balkan dağ”) bu [213, s.105] gerçəyi ay-

dın göstərir. 

Kritin yunanlardan əvvəlki əhalisinin əsas qismi adanın yerli 

sakinləri minoylar idilər. Bu adanı işğal edən yunanlar minoyları 

eteokritlilər (“əsil kritlilər”) adlandırırdılar. Hələ e.ə. V əsrədək 

yerli xalq özlərini yunanlardan ayırır və minoyca danışırdılar. On-

ların danışdığı dildən çox sayda doğma ad və titullar mənbələrdə 

qorunub qalmışdır. 

Yunan dilinə yad hesab edilən terminlərdən biri wanak (“çar”) 

tituludur [108, s.38]. Qaranlıq mənşəli sayılan bu söz ilə qədim 

qazaxlarda hökmdarı bildirmiş van/uan arasında uyğunluq vardır. 

Qazax xanı Toğrulun van xan titulunu daşıdığı məlumdur [270]. 

Kritin ellin işğalından öncəki naməlum mənşəli sakinləri sayı-
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lan minoy və pelasqlardan qorunub qalmış bir sıra digər titul və 

tanrı adlarının da izləri qədim türklərə gedib çıxır. Qədim kritlilərin 

dilindən alınmış basil kral titulunun ellin dilində anlamı yoxdur. 

Naməlum mənşəli bu kral titulu qədim türkcədəki başil/başel (“öl-

kənin başı”, “xalqın başı”) sözü deyildirmi. Yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, hazırda da türklərdə eyni kökdən olan Başel (“elin başçısı”) 

şəxs adı işlənməkdədir [260]. 

Kritin ən qədim sakinləri arasında pelasqların önəmli yer tut-

ması bu adanın onomastikasında öz izlərini saxlamışdır: 

Anassa. Erkən Krit dilindəki “kraliça” mənalı bu söz regionun 

qədim dillərindəki ana (“ana”) sözü və -ssa şəkilçisindən ibarətdir. 

Aralıq dənizi hövzəsinin erkən xalqlarının inanclarında geniş 

yayılmış ana kultu ilə bağlı adlarda ana/ene sözü geniş müşahidə 

olunur. Məsələn, qədim türklərdə olduğu kimi, troyalılarda da Ba-

yana adlanan (“himayəçi ana”) tanrıçasına sitayiş olunmuşdur [95, 

s.82-85; 136, s.178]. 

Qorğu. Regionun erkən xalqlarının mifologiyasını mənimsəmiş 

ellinlərin dilindəki Gorgon surəti kritlilərə aid Qorğu (“dəhşət”, 

“qorxu”) sözündəndir. Əfsanəyə görə, Qorqon bacıları qorxunc 

görünüşlü, insanlara ölüm gətirən su pəriləri idilər. Hind-Avropa 

dillərində izahı olmayan Qorğu [287] türk dillərindəki qorxu/korku 

sözündən başqa bir şey deyildir. 

Felxan. Erkən kritliləri etrusk və türklərlə birləşdirən bu tanrı 

Kritdə daha qədim çağlarda məskunlaşmış pelasqlara məxsusdur. 

Zevs-Felxan göy və işıq tanrısı sayılırdı [107, s.203-204]. Etrusk 

mifologiyasına aid olan Velxan, Sibir türklərinə aid olan Ülgen [91, 

s.18] xeyirxah göy və işıq tanrılarıdır. Ülgen ilə Velxan arasındakı 

fonetik fərq o/ö/u/ü saitlərinin sözün önündə v-laşması hadisəsini 

əks erdirir. Bu fonetik hadisə bulqar-çuvaş türkcəsində geniş yayıl-

mışdır: qədim türk uruş — bulqar. varsa, çuvaş.varth “vuruşmaq” 

və s.  

Bulqar türkcəsinin bu fonetik əlaməti, aşağıda görəcəyimiz 

kimi, etrusk dili üçün də səciyyəvidir.  

Tarkomn. Erkən Krit yazılarında rast gəlinən tarkomn [89, s.72] 
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etnonimi etrusk-trak-türk etnonimiyasına aid tark/tarx adları ilə 

eyni mənşəlidir. Latınca etruskları bildirən tursk etnik adının 

tark/tarx şəkli etrusk yazılarında ritual və yaxud məzarın etrusklara 

aidiyyətinin bildirildiyi məqamlarda rast gəlinir. 

Trakiyalıları bildirmiş thrake/trake, iskit türklərini bildirmiş 

apaxtark (<apax-tark) [142, s.75], eləcə də Krımda yaşamış tark-

vinlərin (etruskların) etnik adı [233] eyni mənşəlidir. 

Pelasqlar eyni zamanda Kiprin ən qədim sakinlərindən idi. 

Fərqli qaynaqlara görə, Kiprdə pelasqlar və yaxud etrusklar məs-

kunlaşmışdılar [288]. 

Kiprin Amatus adlı şəhərində tapılmış bir etrusk yazısının yu-

nan bilinqvası etruskca variantdakı türkizmləri görməyə imkan 

verir: 

                  etruskca                               yunanca 

…A-ri-si-to-no-se A-ra-to-wa-na       …Aristona 

    ka-so-ko-o-se  ke-re-tu-lo-se          Aristonaktos 

    [288].                                              Euttatriden 

 

Yazının yunan variantında deyilir: “Aristonaktın oğlu Aristona, 

yaxşı soydan”. 

Yunanca “yaxşı soydan” mənasında olan euttatriden sözünün 

etrusk qarşılığı olan, lakin etimologiyası bilinməyən ke-re-tu-lo-se 

(kere tul+ose) ifadəsi yakut türkcəsindəki kere (“ağ”, “təmiz”, “gö-

zəl”) və türk dillərindəki tül/töl/döl (“nəsil”) sözləri sayəsində 

etrusk mətnindəki kere tul ifadəsi öz mənasını açır: kere tül (“tə-

miz/gözəl nəsil”)  

Qeyd olunan dil faktı Kiprin erkən sakinləri etruskların türk ol-

duqlarınımı göstərir. 

Etrusklar pelasqların İtaliyaya köçmüş bir qolu – tirsenlər idi-

lər. Etrusk yazılarının isə qədim türk dilləri sayəsində oxunduğunu 

aşağıda aşkar olaraq görəcəyik. 

Qədim alban müəllifi M.Kalankatuklunun “Alban tarixi” əsərin-

də Kiprin etnik keçmişi ilə bağlı ilginc bir məlumat vardır. O, Qaf-

qaz albanlarına qohum olan xalqın həm də Kiprdə yaşadığını qeyd 
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edir [10, s.15].  

Qafqaz Albaniyasına (Şimali Azərbaycana) öz adını verən al-

banların Kiprdəki qohumları pelasq və etrusklarmı idilər? Bu sualın 

cavabını qədim yunan müəlliflərinin əsərlərində aşkar edirik. 
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7. Pelasqlar, Qafqaz və Balkan albanları  

 

Balkan albanlarının pelasq-illiri mənşəli olduğu elmə məlum ol-

sa da, pelasqların Qafqaz albanları ilə etnik bağları diqqəti cəlb et-

məmişdir. Halbuki bu etnik bağ həm antik müəlliflərin məlumatla-

rı, həm də onomastika işığında çox aydın görünməkdədir. 

Qədim müəllif Yuli Solin albanları pelasq mənşəli Yasonun nə-

silləri hesab edir [4, s.146]. 

Başqa bir qədim müəllif — Pompey Troq albanların Tesaliya-

dan (Yunanıstanın Tesaliya vilayətindən) gəldiklərini bildirir [41, 

s.85; 154, s.42].  

Qafqaz albanlarının pelasqlarla bağlılığı qədim alban müəllifi 

M.Kalankatuklunun “Alban tarixi” əsərindəki belə bir məlumatla 

səsləşir. Albanların Ketaridən törədiklərini, Ketari nəsillərinin həm 

şimalda, həm də Kiprdə yaşadıqlarını qeyd edən müəllif, görünür,  

Kiprin ellinlərdən əvvəlki sakinləri pelasqları nəzərdə tutur. 

E.ə. XIII-XII əsrlərdə Kiprə “dəniz xalqları” adlanan pelasq və 

etruskların gəlib məskunlaşdıqları, ellinlərinsə buraya yalnız e.ə. X 

əsrdən gəlmələri haqqında məlumatlar vardır [288]. 

Pelasqların bir qolu ioniyalılar idilər. İoniyalılar Bibliyada Ya-

fət nəslinə aid edilən Yuvan [271, s.307] ilə bağlanır. Bibliyada 

Yafət ilə bağlanan Qomer, Tiras və Toqormanın qədim Avropa 

qaynaqlarında türklər ilə bağlanması isə əfsanəvi Yuvan ilə onun 

təmsil etdiyi ioniyalıların etnik mənşəyinə işıq salır. İoniyalılar, 

Herodotun da, yazdığı kimi, ellin deyildilər [166, s.15]. 

Qafqaz Albaniyasında Yunan adlı şəhər vardı. Burada yaşayan 

enianlar ilə Tesaliyada yaşamış enianların da eyni xalq olması heç 

bir şübhə doğurmur. Bizim hazırda çağdaş qreklərə (ellinlərə) aid 

etdiyimiz yunan etnonimi pelasq mənşəli ionlara aid idi və Qafqaz 

Albaniyasındakı yunanlar da, əslində, ellinlər deyil, pelasq mənşəli 

ioniyalılar idilər. 

Lakin pelasqların, ioniyalıların etnik mənşəyi haqqında məlu-

mata malik olmayan tədqiqatçılar Albaniyada yaşamış yunan adlı 
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xalqı e.ə. XII əsrdə Yunanıstanı işğal etmiş ellinlərlə qarışdırmışlar 

[63, s.73]. 

Yunanıstanda e.ə. XII əsrdə dori işğalından sonra pelasqların 

ölkədə qalan hissəsi ellinləşmiş, digər hissəsi isə İtaliyaya və başqa 

ərazilərə köçmüşlər. Qafqaz Albaniyasındakı Yunan (Hurum) şəhə-

ri məhz həmin miqrasiyalar ilə bağlı ola bilərdi. Yəni, Albaniya-

dakı yunanlar əslində pelasq mənşəli ioniyalılar, buradakı enianlar 

isə Tesaliyada yaşamış enianlar idilər. 

Albaniya ərazisinə pelasq-trak mənşəli xalqın miqrasiyası haq-

qında məlumatlar, eləcə də bunu təsdiqləyən onomastik dəlillər 

vardır: 

Albaniyada mövcud olmuş Abant vilayət adı [63, s.78] pelasq-

ların bir qolu olan trakiyalılarla bağlıdır. Abantlar Trakiyanın iri 

tayfalarından biri olmuşdur. Həmin tayfa birliyi həm də evbey adla-

nırdı və antik mənbələrdə evbeylər ilə qarqarların Qafqaza şimal-

dan birgə gəlmələri haqqında danışılır [63, s.72]. 

Abant tayfasının əfsanəvi ulu əcdadı sayılan Abas [113, s.26] al-

banlara məxsus Abas şəxs adı ilə üst-üstə düşür [63, s.461]. Eyni 

şəxs adını türk xalqlarının da onomastikasında görürük. Abas peçe-

neqlərdə, Apas, Apaç, Abaz qədim bulqar-tatarlarda şəxs adı kimi, 

Apas/Abaz/Apaç Tatarıstan ərazisində toponim kimi, abas/avas isə 

xakas və peçeneqlərin etnik tərkibində tayfa adı kimi işlənmişdir 

[131, s.40]. 

Alban və traklara aid digər ortaq şəxs adlarına nəzər salaq. Həm 

alban, həm də trakların Zober adlı çarı olmuşdur və hunlara aid 

Zaber (qan)şəxs adı da [12, s.177] eyni mənşəlidir. Və yaxud Mide 

albanlarda, Medok isə tarklarda çar adı olmuşdur. 

Traklara məxsus misi etnonimi Albaniyada mövcud olmuş 

Misia vilayətinin adı ilə [4, s.24] səsləşir. Antik dövr müəllifi Niko-

lay Damaskinin yazdığına görə, misilər “əlbəyaxa döyüşçülər, ma-

hir madyan sağanlar və məməli heyvan əti yeyənlərdir [242, s.175]. 

Bizans müəllifi G.Moravçik misiləri bulqar və peçeneq türkləri 

ilə bağlayır [167, s.207].  

Albanların pelasq mənşəli xalqlarla etnik bağlarına aydınlıq 
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gətirən bir məqam isə illiri-alban onomastik paralelləridir. Bu, hər 

şeydən əvvəl, illirilərin etnik tərkibinə albani/albanoy adlı tayfanın 

[238] daxil olmasıdır. Kimsə hər iki alban xalqının eyni etnik adı 

daşımasını təsadüfi saya bilər. Lakin uyğunluq yalnız bu deyildir. 

Balkan albanlarını Qafqaz albanlarına, bütövlükdə türk dünyasına 

bağlayan çox sayda dil faktları vardır. Bu da təbiidir, çünki illirilə-

rin, o cümlədən də illiri mənşəli Balkan albanlarının pelasq mənşəli 

olması elmə məlumdur. Xatırlayaq ki, antik müəlliflər Qafqaz al-

banlarını da pelasqlarla bağlamışlar. 

İllirilərə aid karn tayfa adı [84, s.509] Qafqaz Albaniyasındakı 

Karnakat kənd adında [63, s.224] əks olunur. Bu adın tərkibindəki 

kat sözü “kənd” mənasında olub, Albaniyadakı Kalankat və Tarna-

kat yer adlarında da işlənir. Sonuncu adın tərkibindəki tarna troya-

lılara məsus Tarna vilayət adı və xəzərlərə aid tarna tayfa adı ilə 

eyni mənşəlidir. 

Bu nümunələr göstərir ki, Karnakat toponimi “karn kəndi” 

anlamındadır. 

Digər alban-pelasq paralelləri kimi, karn da türklərin onomasti-

kasında rast gəlinir: oğuzlara məxsus Karnak şəhər adında [187, 

s.429], qırğız “Manas” dastanındakı Karnas şəxs adında [251, 

s.154] karn sözü aydın görünür. 

Diqqəti çəkən həm də mənşəyi Qərb dilçilərinə bəlli olmayan 

illiri etnonimi və İllirik vilayət adının türk qarşılığının olmasıdır. 

Sabir türklərinə aid İllirik/İlirik şəxs adı [52, s.45] təsadüfi uyğun-

luqdurmu? Bu şəxs adı türk dillərindəki ileri (“irəli”, “qabaq”, 

“şərq”, “ən  yaxşısı”) sözü ilə bağlana bilər. Həmin sözün semanti-

kası, göründüyü kimi, şəxs, tayfa və yer adları üçün uyğundur. 

Onomastika sahəsində araşdırmalar həm Qafqaz, həm də Bal-

kan albanlarının sak-kimmer dünyası ilə etnik bağlarını aşkara çı-

xarır. Son on illiklərdə Qafqaz albanlarının türk kökənli olmaları 

həm antik müəlliflərin məlumatları, həm də dil faktları əsasında sü-

buta yetirilmişdir. 

VI əsr müəllifi İordan Skitiyanın hun, sir və albanları da  əhatə 

edən geniş əraziyə malik olduğunu yazır ki, bu da albanların yaşa-
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dıqları arealın qədimdə xeyli geniş olduğunu ortaya qoyur. Alban 

adlı qazax tayfa birlikləri Uyqurustan Muxtar Vilayəti ərazisində, 

Şərqi Türküstanda, Qazaxıstanın Çinlə sərhəd bölgəsində hələ də 

yaşamaqdadırlar [244, s.12-13]. Albanların etnik mənşəyi iskitlərin 

mənşəyi ilə birbaşa bağlıdır.  

Qədim yunanca iskit adlanan saklar bir çox mənbələrdə türk 

xalqları ilə eyniləşdirilir. I əsr müəllifləri Pomponi Mela və Pliniy 

iskitləri türkdilli hesab edir. V əsr müəllifi Zozimanın məlumatına 

görə, bəziləri iskitləri hunlar adlandırır. XI əsr gürcü müəllifi 

L.Mroveli isə Gürcü çarlarının tarixi” əsərində iskitləri xəzər türk-

ləri kimi təqdim edir [245, s.159]. 

Bir vaxt Attilanın qərargahında olmuş Prisk hun türklərini “çar 

iskitləri” adlandırır. Əksər Bizans  müəllifləri, o cümlədən də Ze-

mark, Menandr və Simokatta iskit və türklərdən eyni xalq kimi 

bəhs etmişlər [245, s160]. 

R.Q.Latamın yazdığına görə, “koman iskitləri, massaqetlər, sak-

lar, peçeneqlər, xəzərlər, hunlar mənşə etibarilə türklərdir və bunu 

sübut etməyə ehtiyac yoxdur [245, s.159]. 

Antik müəlliflər Pliniy sakların bir qolu olan sarmatları türk 

mənşəli sayır, Dionisiy Pereqet isə sarmatları hunlarla eyniləşdirir 

[245, s.159]. 

Strabona görə, sarmatların bir qolu “sarmat-kaziqlər” adlanır-

lar. Qazax xalqının formalaşmasında  iştirak etmiş soylardan biri də 

sarmatlardır [245, s.158]. Maraqlıdır ki, bəzi antik müəlliflrin sar-

matların əcdadları saydıqları madaylar da qazaxların etnogenezində 

vardır [245, s.155]. 

Qazaxıstan ərazisində saklara aid İssık kurqanından tapılan gü-

müş qab üzərindəki türk yazıları [245, s.160] sakların mənşəyinə 

dil baxımından xeyli aydınlıq gətirir. Qazax alimi A.S.Amonjolov 

həmin  yazını oxuyaraq, qəbrin sahibinin türkdilli sak olduğunu üzə 

çıxarmışdır [245, s.191]. 

Mixi yazıların və antik müəlliflərin məlumatlarına əsasən, iskit 

(işquz), sak və kimmerlərin müxtəlif dialektlərdə danışan eyni xalq 

olduqları məlum olur. Təsadüfi deyildir ki, bəzi mənbələrdə kim-
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merlərin xaqanı kimi təqdim olunan Tuqdamme (Toxtamış) Assuri-

ya mixi yazısında sak hökmdarı kimi təsvir olunur [245, s.121-

127]. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, qədim alban müəllifi M.Kalan-

katuklu albanların ulu əcdadı Ketari nəsillərinin həm şimal ölkə-

lərində, həm də Kiprdə məskunlaşdıqlarını yazır. Ketarinin şimalda 

yaşayan nəsilləri, heç şübhəsiz, sak-kimmer xalqları, hun və bul-

qarlar olmuşlar. Bulqarların etnik tərkibindəki kedarlar, hun tayfa 

birliklərindən olan kidarlar [256, s.82] albanların əcdadı Ketari ilə 

birbaşa bağlı ola bilərdilər. 

Alban müəllifi öz xalqını konkret olaraq kimmerlərlə bağlayır. 

Onun yazdığına görə, kimmerlərin əfsanəvi əcdadı Qamər Albani-

yanın Yafəsdən sonrakı ikinci xaqanı olmuşdur. Bu isə kimmerlərin 

çox qədimdən bu ərazilərin sahibləri olduğunu göstərir [245, s.121-

122]. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Bizans müəllifi Kesariyalı Prokopi 

hun utiqurlarını kimmerlərlə bağlamışdır [245, s.120]. 

Kimmerlər ilə albanlar arasında etnik bağ qədim bir tatar şəcə-

rəsində öz əksini tapır. Kimar və Alp adlı əfsanəvi qardaşlar haq-

qında bu genealoji əfsanədə Kimar məlum bir xalqı-bulqarların əc-

dadı kimmerləri bildirir [61, s.140]. 

Bu halda Alp adlı “qardaşın”da konkret bir xalqı bildirdiyi qa-

çılmaz olur. Alp surətinin albanları bildirməsi həqiqətə uyğun gö-

rünür. Buna İtaliyadan tutmuş Qafqazadək bütün regionların etno-

genezində  kimmer, alban və qarqarların yanaşı mövcud olması da 

əsas verir. 

Daha bir ilginc fakt isə qədim bulqarlara məxsus “Şan kızı das-

tanında” Şan – Alban adlı qəhrəman surətidir [23, s.419]. Bulqarlar 

isə, artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi, kimmerlərin nəsilləri ol-

muşdur [25, s.43]. 

Bir sözlə, sak, kimmer, bulqar, qarqar və digər qədim türk tay-

falarının əski çağlardan Qara dəniz, Azov dənizi, Don çayı regio-

nunda məskunlaşmalarına dair məlumat ilə “Alban tarixində” al-

banlara qohum xalqların şimalda yaşamalarına dair məlumat tam 
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uzlaşır. 

İndi isə etnik tərkibində albani/albanoy adlı tayfanın da olduğu 

[238] illirilərə aid taulanti, seqestani, parthini, sikulotay tayfa adla-

rının sak və kimmerlərin etnonimiyasındakı qarşılıqlarına nəzər sa-

laq: 

taulanti. Türk dillərinin faktları əsasında bu illiri tayfasının 

“dağlılar” mənasında olduğu anlaşılır. Onun əsasında türk dillərin-

dəki dağ/tav/tau sözünün tau variantı dayanır və -lı şəkilçisinin əla-

vəsilə dağlı/tavlı (“dağlı”) sözü yaranır. Misal üçün, tau sözünə 

balkarlara aid taulu-as (“dağlı as”) etnonimində rast gəlinir [31, 

s.66]. 

Taulanti etnonimi tau ismi, -lan şəkilçisi və cəm bildirən -t şə-

kilçisindən ibarətdir. Türk dillərindəki dağ/tau/tav fonetik variativ-

liyi taulan ilə qədim türk onomastikasındakı daxlan arasında əlaqə 

olmasını düşünməyə əsas verir.  

XI əsr müəllifi əl-İdrisinin “Nuzxat Al-Muştak” əsərində kimak 

türklərinə məxsus şəhərlər arasında Daxlan yer adı qeyd olunur. 

Qazax tədqiqatçısı A.A.Abdraxmanov bu sözün dax (“dağ”) ismi 

ilə -lan şəkilçisindən ibarət olduğunu göstərir [38, s.261-263]. 

Seqestani. İllirilərə aid bu tayfa adı qədimdə sakların məskun-

laşdığı ərazilərdən olan sakstan vilayət adına uyğun gəlir. Sonralar 

əhalisi farslaşmış olan bu ərazi Seyistan və Sistan adlanmışdır. Ta-

rixən Midiya (Maday) ərazisində mövcud olmuş bu vilayət Firdov-

sinin əsərində seqiz şəklindədir [36, s.134], yəni seqestani illiri tay-

fa adına daha yaxındır. 

Parthini. Sakların (iskitlərin) bir qolunu partlar (parfiyalılar) 

təşkil edirdi. Pompey Troqun yazdığına görə “parfiyalıların dili 

iskit və Midiya dillərinin ortasında olan bir dildir və onların ikisi-

nin qarışığından yaranmışdır… O, parfiyalıların mənşəyi barədə 

yazır: Belə ki, bütün dünyanı romalılarla öz aralarında ikiyə bölmüş 

və indi Doğu üzərində hökmranlıq edən parfiyalılar iskit qaçqınla-

rının törəmələridir [245, s.249]. 

Əksər antik müəlliflər kimi sakları skit adlandıran bu müəllif 

parfiyalılarn sakların bir qolu olduğunu bilirmiş [245, s.239]. 
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Rus qrafikasına uyğun olaraq bizim də parf adlandırdığımız bu 

sak tayfasının orijinal adı parth/part şəklindədir. 

Çox maraqlıdır ki, illirilərdə albani, taulanti, seqestani etno-

nimləri ilə yanaşı parthini tayfa adı da olmuşdur. Bu etnonim sak-

ların bir qolunu bildirən parth etnonimi ilə səsləşir. 

Sikulotay. İllirilərə aid digər bir entnonim – sikulotay sak tayfa-

larının Qara dənizin quzeyində yaşayan qolunun qədim mənbələr-

dəki adı olmuş skolot ilə səsləşir. Q.Qeybullayev skolot etnonimi-

nin bulqarlara aid eskel/eskil etnonimi ilə qədim türk dilindəki ut/ot 

cəm şəkilçisindən yarandığını bildirir [245, s.123]. Balkarların 

etnogenezində bu etnonimin sekelt (“sekellər”) forması da mövcud 

olmuşdur [46, s.279]. 

İllirilərə aid sikul etnonimi Herodotun “Tarix” əsərində sikel, 

onların ölkəsi isə Sikeliya (Siciliya) adlanır, bu ölkədə mövcud 

olmuş Zankla şəhərinin İskit adlı çarından bəhs edilir. Bizcə əlavə 

şərhə ehtiyac yoxdur. Sadəcə illirilərə aid sikel etnonimi ilə bulqar-

ların eskil, balkar türklərinin sekel(t) etnonimlərinin eyni xalqı 

təmsil etdiklərini qeyd etməklə kifayətlənirik. 

Çağdaş Balkan albanlarının dilinin öz qrammatik quruluşuna 

görə hind-Avropa mənşəli olması heç də onların əcdadları pelasq 

və illirilərin hind-Avropa mənşəli olmaları demək deyildir. Hazırda 

slavyan dilində danışan bolqarların da əcdadlarının türk bulqarlar 

olduğu elmə məlumdur. E.Ə. II minillikdən başlayaraq Avropanın 

yerli dillərinin hindavropalaşması elmə yaxşı məlum olan tarixi-

etnik  proseslərdir və bu proses həm də pelasq, illiri və digərlərini 

əhatə etmişdir. 

Avropalı tədqiqatçı J.Adelunqun Balkan albanlarını bulqar türk-

ləri ilə bağlaması bu baxımdan böyük maraq doğurur və Avropa 

xalqlarının formalaşmasında bulqar türklərinin geniş iştirakına işıq 

salır. Onun fikrincə, albanlar bulqar türkləri olub, sonradan başqa 

xalqlarla qarışmışlar [73, s.43]. 

Tədqiqatçının gəldiyi bu qənaətin inandırıcı dil faktlarına söy-

kəndiyini aşkar edirik. Aydın olur ki, balkan albanlarının, eləcə də 

etruskların dilindəki bir çox sözlər əslində bulqar-çuvaş mənşəlidir. 
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Avropalı etruskoloq Z.Mayani etrusk və Balkan albanlarının 

qohumluğunu sübut etmək üçün əsaslandığı sözlərin əsasən bulqar-

çuvaş mənşəli olduğunu görə bilmir. Misal üçün, qurğuşun mərmi 

fiquru üzərində etruskca yazılmış vrath sözünü alban dilindəki vras 

(“vurmaq”, “öldürmək”) feli ilə bağlarkən, o haqlıdır. Etrusklar 

əşyalar üzərində onların funksiyası ilə bağlı mətnlər yazırdılar. 

Mərmi atıcı silah olduğundan, onun üzərindəki vrath sözü məhz 

“vurmaq”, “öldürmək” və buna bənzər digər məfhumlardan birini 

ifadə edə bilər. Odur ki, Z.Mayaninin vrath sözünü alban dilindəki 

eyni mənşəli vras (“vur”) feli ilə müqayisə etməsi [101, s.57] ağla-

batandır. Lakin tədqiqatçı vras (alban) və vrath (etrusk) fellərini 

eyni mənşəli saymaqda haqlı olsa da, nə vras felini, nə də onun 

etrusk dilindəki qarşılığını (vrath) hind-Avropa mənşəli hesab et-

məkdə haqlı deyildir. Vras alban dilindəki qeyri-hind-Avropa 

mənşəli substrata aid edilməlidir. Bunu türk dillərindəki vuruş/uruş 

(“vuruşmaq”) felinin çuvaş dilindəki fonetik variantı (varth) aydın 

olaraq göstərir. Mərmi fiquru üzərindəki etrusk sözü vrath və çuvaş 

dilindəki eyni mənalı varth türkcədir, yəni türk dillərindəki vuruş 

felinin fonetik variantlarıdır. 

Vuruş felinin çuvaş dilindəkinə uyğun fonetik variantı bulqar 

türkcəsində də işlənmişdir. Rus dilinin Vladimir, Tver, Moskva, 

Ryazan və b. dialektlərindəki bulqar mənşəli alınma sözlər arasında 

варсанутъ [varsanut] (“iti bir şey ilə zərbə endirmək”), варизг-

нутъ [varizqnut] (“vurmaq”) felləri də vardır [76, s.41]. 

Göründüyü kimi, alban dilindəki vras (“vur”, “öldür”) feli bul-

qar mənşəlidir. Bulqar və çuvaş dillərindəki varz/varth felləri al-

banların mənşəyini bulqarlarla bağlayan İ.Adelunqun haqlı olduğu-

nu göstərir. Çağdaş, alban dili öz quruluşu etibarilə hind-Avropa 

mənşəli olsa da, onun leksik tərkibində bulqar mənşəli türk dil 

substratı acıqca qorunub qalmışdır.  

Z.Mayaninin etrusk sözləri ilə tutuşdurduğu digər alban sözləri-

nin də kökü çuvaş dilinə gedib çıxır. O, etrusk dilindəki thur 

(“övlad”, “törəmə”) sözünü alban dilindəki dore (“cins”, “növ”, 

“ictimai sinif”) leksemi ilə bağlayır [101, s.115]. 
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dore türk dillərindəki tür (türk, qazax, özbək), tör (başqırd, 

tatar) (“növ”, “cins”) sözləri [174, s.908] ilə eyni kökdəndir. Lakin 

tədqiqatçı etrusk dilindəki thur (“övlad”) sözünü alban dilindəki 

dore ilə deyil, çuvaş dilindəki thur (“övlad”, “bala”) ilə müqayisə 

etməsi daha doğru olardı. Çuvaş dilindəki bu söz yavru sözünün 

fonetik variantıdır. 

Çuvaşlar bulqar mənşəlidirlər. Balkan albanları da, İ.Adelunqun 

göstərdiyi kimi, mənşə etibarilə bulqar türkləri olub, sonradan hind-

avropalaşmışlar.  

Aydın görünür ki, etrusk və Balkan albanlarının leksik paralel-

ləri albanların qədim türk etnogenezi ilə bağlıdır, yəni albanlar bir 

çox Avropa xalqları kimi, sonradan hindavropalaşmış xalqdır.  

Alman alimi N.G.Hahnın albanların bir qolu olan toskları 

hindavropalaşmış tusklar (etrusklar) hesab etməsi də [101, s.46] bu 

baxımdan ilginc arqumentdir. Bir sözlə, Z.Mayaninin etrusk dilində 

aşkar etdiyi alban sözləri hindavropalaşmış albanların türk (bulqar) 

əcdadlarına aiddir. Albanların əcdadları eyni zamanda etruskların 

(turski) əcdadları idi. Etrusklar isə antik müəlliflərin yazdığı kimi 

[74, s.95], pelasqlarla eyni bir xalq idilər. 

Digər antik müəlliflərin Qafqaz albanlarını da pelasqlarla 

bağlaması [4, s.146; 41, s.85], eyni zamanda, Balkan albanlarının 

əcdadlarının pelasq-illiri mənşəli olduqlarına dair Qərb dilçiliyində 

formalaşmış ideya dolayı yolla Balkan və Qafqaz albanlarının eyni 

kökdən çıxdıqlarına dəlalət edir. 

Yuxarıda gördüyümüz kimi, balkan albanlarının türk etnogene-

zinə işıq salan iskit-sak etnonimləri və XII əsr alban (Qafqaz) tarix-

çisi M.Kalankatuklunun öz xalqını birbaşa kimmerlərlə (Qamər), 

şimal xalqları ilə (sak/iskit/kimmer) bağlaması [245, s.121-122] hər 

iki alban xalqının mənşəcə sak/iskit/kimmer dünyası ilə bağlılığını 

göstərir. 

Orta Asiya türklərinin də etnogenezinə daxil olan albanların 

Qafqaz Adbaniyasındakı qisminin oğuz türkləri və digər türklərlə 

qovuşması nəticəsində Azərbaycan türkcəsi formalaşdı. Balkan 

albanları isə Avropanı qədim çağlardan məskunlaşdıran bulqarlar, 
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iyonlar (yunanlar), pelasqlara aid olan digər xalqlar kimi əriyərək, 

hindavropalaşdılar. 

Assimilyasiya prosesinə qədim çağlarda Kiçik Asiyadan, Tro-

yadan İtaliyaya köçmüş troyan-etrusk, pelasq, kimmer, alban, qar-

qar və digər türklər də məruz qaldılar. 
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8. Türklər qədim İtaliyada  

 

Qədim İtaliyada etruskların məskunlaşdıqları Kampaniya vila-

yətində Kimmer (Cimmerium) şəhəri vardı [186, s.140]. Kimmerlər 

e.ə. I minillikdə Kiçik Asiyada baş vermiş müharibələrin iştirakçısı 

olmuş, lidiyalılar və friqiyalılarla hərbi münaqişələrdə olmuşlar 

[156, s.10; 228].  

Kimmerlərin İtaliyada məskunlaşması e.ə. I minillikdə Kiçik 

Asiyadan böyük miqrasiya — troyalıların, qarqarların, albanların 

və digər adlar altında tanınan qohum tayfaların miqrasiyası çərçivə-

sində baş verə bilərdi. Qədim İtaliyanın onomastikasındakı bulqar 

elementləri məhz kimmerlərlə bağlı ola bilərdi. Həm qədim şəcərə-

lərin, həm də antik müəlliflərin bulqarları kimmerlərin nəsilləri 

sayması bunu deməyə əsas verir [25, s.41; 32, s.34]. 

Bizans mənbələrindəki türkizmlərin tədqiqatçısı G.Moravçik 

kimmerləri hunların [167, s.160], yunan müəllifi Prokopius isə 

kimmerləri bulqarların [32, s.34] əcdadı kimi təqdim edir. 

Etruskların kimmerlərlə bağlarını etrusk mətnlərindəki bulqar-

çuvaş dillərinə xas fonetik-morfoloji əlamətlər aydın göstərir. 

Etrusk mətnlərini oxuyarkən etrusk-çuvaş bağlarının şahidi olaca-

ğıq. 

Kimmerlərlə yanaşı qarqar və alban adlı etnoslar da İtaliyanın 

etnik xəritəsində əks olunur. İtaliyanın cənubunda mövcud olmuş 

Qarqariya vilayətinin [184, s.31] Troyadan böyük miqrasiya nəti-

cəsində yaranması şübhə doğurmur. Troyanın yaxınlığında Qarqar 

adlı şəhər vardı [119, s.144]. 

Kiçik Asiyada qarqar adlı xalqın yaşamasına dair Strabonun 

verdiyi məlumat da [41, s.22] qarqarların Türkiyə ərazisində qədim 

çağlardan yaşadıqlarını göstərir.  

Qarqarların Qafqaza trakiyalı evbeylərlə birgə şimaldan gəlmə-

lərinə dair antik mənbənin məlumatı da [63, s.72] Qafqaz Albani-

yasının iri tayfa birliklərindən olan qarqarların şimal ilə əlaqələrinə, 

albanların əcdadlarının şimalda yaşamalarına dair “Alban tarixin-
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də” verilən məlumatla uzlaşır. 

Qarqarların türk xalqları ilə bağlılığı Orta Asiyanın onomastika-

sında aydın əks olunur. Orta Asiyada qədim türkdilli kimaklara 

məxsus Qarqarxan vilayəti, türkmənlərə aid qarqar tayfa birliyi 

[63, s.79-81] və b. faktlar qarqarların türk dünyası ilə bağlılığına 

sübutdur. 

Qarqarlar kimi, alban adlı xalq da İtaliya, Kiçik Asiya, Qafqaz 

Albaniyası və Orta Asiyanın etnogenezində iştirak etmişlər. Müasir 

qazaxların, özbəklərin, qırğızların, qaraqalpaqların və türkmənlərin 

içərisində türkdilli alban tayfası, Türkmənistan ərazisində Alban 

adlı iki toponim mövcud olmuşdur” [14, s.52]. 

Romalı müəllif Dante Aligierin yazdığına görə, İtaliyada Troya 

mənşəli iki xalq-romalılar və albanlar mövcud idilər [70, s.337].  

Antik ədəbiyyatda albanların Qafqaz Albaniyasına İtaliyadan 

və yaxud Yunanıstanda pelasqların yaşadıqları Tesaliya vilayətin-

dən gəldiklərinə [41, s.85] və onların pelasq mənşəli Yasonun 

nəsilləri olduğuna dair məlumatlar vardır.  

Məlum olduğu üzrə, “alban” adını daşıyan iki xalq vardır: 

Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş Qafqaz Albaniyasının və 

çağdaş Balkan Albaniyasının sakinləri. Hazırda Balkan albanları 

hind-Avropa mənşəli bir dildə danışsalar da, tədqiqatçı J.Adelung 

onların əslən bulqar türkləri olduğunu, sonradan başqa xalqlarla 

qarışdığını göstərir (bax: 7. Pelasqlar, Qafqaz və Balkan albanları). 

Çağdaş slavyan bolqarların qədim türk bulqarların nəsilləri 

olduğu kimi.  

Avropada uzun sürmüş hindavropalaşma prosesinə məruz qal-

mış pelasq mənşəli illirilərin tərkibində albani/albanoy tayfası ilə 

yanaşı, qədim türk tayfa adlarını xatırladan taulanti (taulu, daxlan), 

segestani (sakstan, seyistan vilayət adları), parthini (saklara aid 

partlar) sikulotay (qədim türk sekel/sekelt) mövcud olmuşdur. 

XII əsr Qafqaz alban tarixçisi M.Kalankatuklunun öz xalqını 

kimmerlərlə bağlaması, albanların qohumlarının Kiprdə və Şimalda 

yaşadıqlarını göstərməsi [245, s.121-122], VI əsr müəllifi İordanın 

İskitiyada hun, sir və albanların yaşadığını qeyd etməsi, Qazaxıs-
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tandan Çinədək geniş ərazilərdə alban adlı xalqın yayılması [244, 

s.12-13] Qafqaz albanlarının kimmer-iskit dünyasına aid olduğunu 

sübut edir. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hər iki alban xalqının eyni kökdən 

olduğunu əks etdirən daha bir faktor həm illirilərin, həm də Qafqaz 

albanlarının pelasqlarla bağlanmasıdır. Qədim müəlliflər Yuli Solin 

[4, s.146] və Pompey Troqun albanları pelasqlarla bağlaması [41, 

s.85; 154, s.42] İtaliya ərazisində adları çəkilən albanların pelasq-

illiri-iskit-kimmer mənşəli alban xalqı olduğunu göstərir. 

İtaliyanın Siciliya (qədim Sikeliya) adasında yaşamış və Qərb 

alimləri tərəfindən illirilərə aid edilən sikel xalqı əslində bulqar 

mənşəli sekellərdir. Qafqazda yaşayan balkarları qonşu xalqlar 

sekellər adlandırırdılar [46, s.282-289]. 

Herodotun Sikeliyada (Siciliya) mövcud olmuş Zankla adlı 

şəhərin İskit adlı çarından bəhs etməsi [65, s.280] sikellərin iskit, 

yəni türk olduqlarını sübut etmirmi? 

Hazırda Macarıstanda macar dilində danışan sekel adlı xalqın 

özlərini türk mənşəli sayması, türk əcdadlarına aid runik əlifbada 

yazılmış mətnləri qoruyub saxlamaları da [109, s.111] Siciliyanın 

(Sikeliyanın) qədim türk mənşəyinə bir daha aydınlıq gətirir. 

Siciliyada etnik mənşəyi haqqında antik müəlliflərin dəqiq 

məlumat vermədikləri elim və sikan adlı xalqlar da yaşamışlar. 

Qazax və qırğız türklərinin etnik tərkibində elim-ulu adlı tayfa 

vardı [127, s.112]. Bu adın tərkibindəki -im tipli şəkilçi başqa türk 

etnonimlərində də rast gəlinir: işim [127, s.724], tərim [127, s.89], 

çulum [127, s.745] və b. 

Siciliyada elimlərə məxsus olmuş Erik qala şəhərinin adı 

Orxon-Yenisey yazılarındakı Erik yer adının eynidir. Qədim türkcə 

erik “düşərgə”, “dayanacaq” sözü Erik adının əsasında durur. 

Cənubi Azərbaycan ərazisindəki Ərk qalasının da adı eyni mən-

şəlidir. 

Siciliyanın digər qədim xalqı sikanlar idi. Sikan etnoniminin  

qarşılığını vilayət adı kimi mancur mənşəli Tsin imperiyasında aş-

kar edirik [311]. Türk və monqollarla birlikdə altay dilləri ailəsinə 
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aid olunan mancurlara aid bu adın Siciliyadakı sikanlarla əlaqəsini 

ilk baxışda təsadüfi saymaq da olar. Lakin məsələ burasındadır ki, 

Tsin (mancur) sərkərdələrinin daşıdığı adlar ilə Troya mənşəli 

Roma çar adları da tam üst-üstə düşür. Tsin sərkərdəsi Dardana 

Troya mənşəli Roma çarlarının əcdadı sayılan Dardan ilə, Tsin 

elçisi Asxani isə Roma çarı Askani ilə eyni adları daşımışlar. Eyni 

adlara həm də türklərdə (qırğız Dardan və hun çarı Askan) rast 

gəlirik (bax: “Troyalılar”). 

Qeyd olunmalıdır ki, mancurların türklərlə genetik qohumluğu-

nun olub-olmamasından asılı olmayaraq, bu xalqların Şərqi Asiya-

da çox qədimdən əlaqədə olmaları bəllidir. Hunların da qədim 

çağlarda məskunlaşdığı həmin regionda qonşu tunqus-mancur və 

monqollara türk təsiri böyük idi. Monqol mənşəli oyrotlara məxsus 

Eney Roma çarı Askaninin atası troyalı Eney eyni adı daşımışlar və 

bu şəxs adını həm də tatarlar işlətmişlər. 

Roma çarı Yuli Sezarın da adının mənşəyi qədim türk dillərinə 

gedib çıxır. Yuli troyalı Eneyin oğlu Yul [143, s.12] və qədim tatar-

başqırd şəxs adları siyahısındakı Yul [155, s.68] ilə eyni kökdəndir. 

 Latıncada [kesər] kimi tələffüz olunma caesar (Tsezar, Sezar) 

isə qədim türklərə aid kəzər (“bahadır”, “rəhbər”) titulu [217, 

s.134] ilə bağlıdır. 

Tibet mifologiyasında türklərə aid edilən Qesər surətinin adı da 

[153, s.38] eyni mənşəlidir. 

Çox güman ki, qırğız dilindəki kaysar (“igid”, “güclü”) sözü 

eyni kökdəndir (kaysar yigit “igid oğlan”) [213, s.322]. 

Qeyd olunan mancur – türk – Roma onomastik uyğunluqları 

işığında Siciliyaya aid sikan etnonimi və mancurlara məxsus Sikan 

toponimi arasında bağın olması mümkün görünür. 

Qədim İtaliyanın sikan, sikel və elim etnonimləri ilə yanaşı, 

İtaliyanın cənubundakı Pitsen vilayətinin də naməlum sakinləri bir 

qayda olaraq illirilərə aid olunur [101, s.67]. Onların illiri mənşəli, 

illirilərin isə pelasq mənşəli olmaları nəticə etibarilə türk faktoru-

nun xeyrinədir. Pitsen etnonimi qədim Avropa mənbələrində peçe-

neq türklərini bildirən bissen/besi [167, s.249], beseny, beseneu 
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[52, s.37] etnonimləri ilə üst-üstə düşür. 

Pitsendə Pelasq çarı Esisin adı ilə bağlı olan azil xalqı türkdilli 

balkarların tərkibindəki esile (<asile “as xalqı”) [46, s.272] tayfa 

adı ilə eyni kökdən deyildirmi? 

Qədim Avropa müəlliflərinə əsasən, həm türklərə, həm də tro-

yalılara aid edilən aslar [257, s.139] Kiçik Asiyada mövcud olmuş 

Asiya dövlətinin [258, s.254] qurucuları idilər. 

Kiçik Asiyadan tirsenlərin (etruskların) İtaliyaya miqrasiyası 

çərçivəsində kimmer, alban, qarqar, sikel, elim, pitsen (bissen “pe-

çeneq”) və digər türk tayfaları da İtaliyada məskunlaşmışdılar. 

Qədim Misir mənbələrində turşa adı altında tanınan troyalıların 

[82, s.109] Kiçik Asiyadan İtaliyaya köçüb [65, s.42], burada 

etrusk (latınca turski) sivilizasiyasının əsasını qoyması Herodotun 

“Tarix” əsərində əksini tapır.  

VII-XV əsr Avropa müəlliflərinin türk saydıqları troyalılar [20] 

və onların etnik tərkibinə daxil olan as, kimmer, qarqar, alban və 

digər tayfa birlikləri İtaliyanın türk mənşəli onomastikasını forma-

laşdırmışdılar.  

Turski sanskritcə türkləri bildirən turuska ilə üst-üstə düşdüyü 

kimi, etrusk mətnlərində bu xalqı bildirən tark («etrusk») etnonimi 

də iskit türklərini bildirən tark (apaxtark) etnoniminin eynidir. 

XVIII əsr tarixçisi X.Cuqaetsi Asiya İskitiyasının Apaxtark adlan-

dığını və bu xalqın türklər olduğunu yazır [142, s.75]. 

Tark/tarx sözünün etruskların özlərini adlandırdıqları etnonim 

olduğunu Z.Mayani [101] və F.Latıpov [96] da qəbul edir. 

F.Latıpovun etrusk dini mətnindəki tark thesi vakil ifadəsini 

“tark (“etrusk”) tipli törən» kimi şərh etməsi [96, s.109] inandırı-

cıdır: thes sözü çuvaş dilindəki tes (“tip”, “növ”) sözüdür.  

Mətnlərdəki tark sözünün “etrusk” mənasında olduğunu göstə-

rən başqa dil faktları da vardır. Misal üçün, məzar yazısında tarxis 

clan “tarx oğlu” (“etrusk oğlu”) anlamına gəlir, yəni məzarın et-

rusklara aid olduğunu ifadə edir. Məlum olduğu üzrə, clan etruskca 

“oğlan” (uklan) mənasındadır. 

Və yaxud, heyvan ili təqvimindən bəhs edən etrusk mətnlərin-
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dəki tarxi salvi ifadəsi “tarx ili ilə” anlamındadır və qədim türk 

mətnlərində heyvan ilini göstərən “türk ili ilə” ifadəsinə uyğun gə-

lir: tarxi salvi tanak erini (“tarx ili toyuq idi”), qədim türk: türk ili 

tavuk erdi “türk ili toyuq idi”. 

Etrusk dilindəki xeyli sayda türk sözlərini aşkar etmiş etrusko-

loqlar nədənsə tarx sözünün etruskları bildirən etnonim olduğunu 

duymamışlar. 

Etruskların baş şəhərinin Tarxna (hərfən, Tarxa məxsus) adlan-

ması, etrusk mənşəli Roma çarlarının adındakı tark ünsürünün 

olması (Lucius Tarquinius Priskus, e.ə.616-579, Lucius Tarquinius 

Superbus, e.ə.535-510), eləcə də antik müəllif  Likafronun Tarxon 

və Tirseni etruskların ulu əcdadı kimi təqdim etməsi [113, s.23] hər 

iki adın etnonim olduğunu təsdiq edir. Tirsen, məlum olduğu kimi, 

etruskları qədim yunanca adı idi. Bu halda Tarxonun da etnonim 

olduğu aydın görünür.  

Tarkvin etnoniminin mənşəyi ilə bağlı A.Fomenkonun verdiyi 

məlumat bu baxımdan diqqəti çəkir. O, qədim çağlarda Krımda 

tarkvin adlı xalqın məskunlaşdığını, bu yarımadanın qədim adı olan 

Tmutarakan adının tarkvin ilə bağlılığını bildirir: Tmutarakan, 

onun qeyd etdiyinə görə, “əksəriyyəti tarklar” (tümü tarakan) anla-

mındadır [233]. 

Tark etnoniminin trak/thrak variantı qədim Avropanın ən çox-

saylı xalqı olmuş trakları (trakiyalıları) bildirmişdir. Troyalılarla və 

etrusklarla eyni kökdən olan traklar haqqında qədim Skandinaviya 

mənbəsində gəlib çatan məlumatı xatırlayaq. Burada Trakiyada ən 

əvvəl Tirasın yaşaması və ondan türklərin yaranması göstərilir 

[106, s.65].  

Aralıq dənizi regionunda və bütövlükdə qədim Avropada geniş 

yayılmış tark/tarx (“etrusklar”), trak (trakiyalılar), Kritin qədim 

sakinlərinə aid tarkomn [89, s.72] Kiçik Asiyanın tanrılaşmış 

Tarku/Tarxu və digər əfsanəvi surətləti ilə eyni mənşəlidir. Q.Qa-

pansyana görə, Tork Anadolunun qədim tanrılarından biridir. O, 

öncə Tarkuma şəhərinin tanrısı olmuş, sonra Tarku, Tarxu və Troka 

şəkillərində işlənmişdir. Ermənilər bu tanrını Tork və Toqarma va-
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riantlarında qəbul etmişlər [86, s.58]. Hətta qədim erməni şairi Frik 

Toqarmanı tatarların ulu əcdadı sayır [5, s.16].  

İskitiyadan İtaliyaya və Kiprədək Avrasiyanın geniş ərazilərin-

də yayılmış tark/tarx/trak/tork/tarku köklü tayfa və əfsanəvi ulu əc-

dad adlarının tarixən pelasq və trakların, etrusk və qədim türklərin 

məskunlaşdıqları ərazilərdə yayılması onun mənşə etibarilə etno-

nim olub, eləcə də etruskları bildirdiyinə aydınlıq gətirir.  

İtaliyanın erkən sakinləri etrusklar (troyalılar), eləcə də onların 

etnik tərkibində qədim İtaliyanı məskunlaşdıran kimmer, qarqar, 

alban, sikel və avropalılar üçün müəmmalı olan digər tayfa 

birlikləri ölkənin antroponimiyasında qədim türk şəxs adlarını da 

tərk etmişlər. Yuxarıda qeyd olunan troyalı Roma çarlarına məxsus 

Eney, Askani, Yul kimi adlarla yanaşı, ayrı-ayrı qədim müəlliflərin 

romalılara aid etdikləri şəxs adlarının qədim türkcə olduğunu 

görürük. 

İmperator Neronun dövründə senator olmuş romalı Sariolen Vo-

kula [124, s.350] əsil türk adı daşımışdır. Bu adın tərkibindəki 

Vokula bulqar knyazına məxsus Vokil şəxs adı [154, s.131] ilə səs-

ləşir.  

Sariolen də aşkar olaraq türkcədir. Onun “sarı” və “oğlan” 

(olan, ulan) sözlərindən ibarət olduğu aydın görünür. Bu tipli şəxs 

adları türk dillərində geniş yayılmışdır. Xakas dilindəki Sariolax 

kişi adı (sarı və olax “oğlan”) eyni sözlərdən ibarətdir [134, s.65]. 

“Oğlan” sözü türk dillərində olan (qaqauz), ulan (karaim), oğ-

lax, olax (Sibir türk dilləri) və başqa variantlarda işlənir [201, 

s.411-412]. 

Olan komponentinə başqa bir Roma şəxs adında da rastlanır: 

Coriolan [125, s.511]. 

Plutarxın yazdığının görə, bu şəxs adı Roma vətəndaşı Martsiyə 

igidliyinə görə verilmişdir. Lakin o, adın etimoloji izahını vermir.  

Q.Qeybullayev xəzərlərdə Kuridak şəxs adından bəhs edərkən, 

onun birinci hissəsini (kuri) qədim türk dillərindəki kür (“cəsarət-

li”, “qoçaq”) sözü ilə bağlayır [14, s.50] 

Bizim fikrimizcə, romalılara aid Koriolan şəxs adının tərkibin-
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dəki kori əslində “cəsarətli”, “qoçaq” mənalı  kür sözüdür: kori-

olan “kür oğlan”, yəni “igid” oğlan. 

Plutarxın da göstərdiyi kimi, bu ad Martsiyə məhz igidliyinə 

görə verilmişdir. 

Olan sözü özünü ulen variantında Roma sakini Arulen Rustikin 

adında [121, s.392] ulen şəklində göstərir. 

Arulen qədim türk dilindəki ar (“sarı”, “qonur”, “qırmızımtıl”) 

[187, s.50] və ulen sözlərindən ibarətdir: “sarıoğlan”, “qonur oğ-

lan”. 

Romalı senator Sariolen Vokula həm də Diliy Vokula adlanırdı. 

Diliy türk dillərindəki Deli [77, s.319], Teli [155, s.66] ilə müqayi-

sə edilə bilər. Türk mənşəli olan deli/dəli (“dəli”, “igid”, “qızğın”, 

“coşğun”) [203, s.215] müsbət mənada Şərqi Avropa xalqlarının da 

dillərinə daxil olmuşdur: bolqar. delija, serb. deli “igid”, “vüqarlı”, 

delija “döyüşçü”, rumın. deliu “qvardiyaçı”, macar. deli, delia, da-

lija “igid” [203, s.216]. 

Göründüyü kimi, sonuncu şəxs adının hər üç elementi (Diliy, 

Vokula, Sariolen) müxtəlif türk dillərində şəxs adları kimi işlənmiş-

dir.  

Titiy. Romalı süvariyə məxsus bu şəxs adı [90, s.357] türk xalq-

larına aid Tetey (çuvaş), Tetiu (qaraçay-balkar) və b. [134, s.119] 

şəxs adlarına uyğun gəlir. 

“İqor polku haqqında söz” dastanında çoxsaylı türk şəxs adları 

arasında Tetiy də vardır. Türkoloq N.A.Baskakov bu adı türk dillə-

rindəki tetiy (“ağıllı”) sözü ilə bağlayır [52, s.89].  

Roma çar sülaləsinə məxsus şəxs adlarının bir qrupu qədim türk 

tayfa və nəsil adlarına uyğun gəlir.  

Qədim türk tayfa və nəsil adları şəxs adlarının yaranmasında 

ənənəvi mənbələrdən biridir:  

Tiberi. Roma çarının daşıdığı bu şəxs adı [90, s.357] qədim 

türklərə aid tiber etnonimi ilə səsləşir. Tiber/diber/tiver adlı nəsillər 

Sibir türklərinə aid tubaların [127, s.594-595] və oğuzların [52, s. 

126] tərkibində olmuşlar. 

Qədim İtaliyanın həyatını əks etdirən antik ədəbiyyatda qədim 
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türk şəxs adlarına çox rast gəlinir. 

III əsr yunan müəllifi Feokrit Mosx Bionun “İdilliya” adlı əsə-

rində rast gəlinən Konar və Bukay şəxs adları bu qəbildəndir [147, 

s.34-52]. Bu şəxs adları tatar və başqırdlara aid qədim  Kunar [155, 

s.62] və Bukay [155, s.57] şəxs adlarının tam eynidir. 

“Buğa” sözündən olan Bukay qədim türklərdə mürəkkəb Erbu-

ğa, Er bukay və s. şəxs adlarının da tərkibində işlənmişdir [52, 

s.136]. 

Bukay şəxs adına qaraqalpaqların tarixindən bəhs edən arxiv sə-

nədlərində də rast gəlinir [77, s.318]. 

Kunar şəxs adının mənşəyini qırğız dilindəki kunar (“görkəm-

siz”, “yaraşıqsız”) sözü ilə [213, s.445] bağlmaq olar. 

Romalı müəllif M.V.Martsialın “Epigram” adlı əsərində təsvir 

olunan yerli sakinlərə məxsus Teqen, Turqid, Toraniy şəxs adları 

türkcədir [103]. 

Teqen qədim türklərə aid Teqin (“şahzadə”), Turgid isə türklərə 

məxsus Turqut şəxs adıdır (XIV əsr). Tatar qıpçaq və digər türk 

xalqlarının onomastikasında həm də turgut tayfa adı işlənmişdir 

[32, s.318]. Troyalılara aid Torquot şəxs adı [66, s.61], qədim türk-

lərə aid torqout etnonimi [105, s.279] də eyni mənşədəndir. 

Qədim İtaliyanın etnik xəritəsindəki qədim türk tayfa, şəxs və 

yer adları “troyalıların italyanların gerçək əcdadları olması” [70, 

s.619] ilə bağlı idi. Onlar latın dilində çox sayda türkizmlər də tərk 

etmişdilər. 

Etruskologiya sahəsində uzun təcrübəyə malik olan bir sıra 

Qərb dilçiləri bir qrup etrusk sözünün mənasını düzgün müəyyən 

etməyə nail olmuş, sadəcə onların türk mənşəli olduqlarını duy-

mamışlar. Bu qəbildən olan macte felini “tanrıları tərifləmək kimi” 

mənalandıran dilçilər onun türk dillərindəki makta (“tərif etmək”) 

feli olduğunu nədənsə gözdən qaçırırlar. 

Latın dilindəki eyni mənalı macto sözü də etrusk mənşəlidir. 

Latın dilində ayrıca mac (“tərif”) sözünün olmaması onun derivat 

şəklində alındığını göstərir. Türk dillərində isə makta (“tərif et-

mək”) mak (“tərif”) ismi ilə isimdən fel əmələ gətirən -ta şəkilçi-
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sindən ibarətdir [199, s.1993-1997]. 

Qədim türk dilində də müstəqil mağ (“tərif”, “şərəf”) ismi işlən-

mişdir: ertənqü eti mağ “böyük tərif” [187, s.335]. 

Eyni felin həm latın (macto), həm də etrusk (macte) dilində 

mövcud olması latın dilindəki türkizmlərin mənbəyinin məhz et-

rusk dili olmasını göstərir. 

İtaliyalı etruskoloq M.Pallottino dini mətnlərdə tez-tez rast gəli-

nən thap felini “tanrılara bağlılıq ifadə edən bir fel” sayır. O, tama-

milə haqlıdır, çünki tapınma məhz tanrılara etiqad deməkdir.  

A.Aydanın haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, bu fel türk dillərindəki 

tap/tapın felidir [21, s.290].  

A.Ayda professional dilçilərin “naməlum mənşəli” saydıqları 

daha bir neçə etrusk sözünün aşkar türkizm olduğunu üzə çıxarır. 

Romalılarda “gənc rahib” anlamında olan camillus sözünü türklər-

dəki kam (“şaman”) və latın dilində kiçiltmə bildirən -illus şəkilçi-

sindən yarandığını göstərir [21, s.252-253]. 

Latın dilindəki sagita, sagitta (“ox”) sözü kuman türkcəsindəki 

sağıt (“silah”) [199, s.269], cığatay dilindəki sağdak (“ox-yay qa-

bı”) [196, s.279] deyildirmi? Bu silah adlarının məhz türk variant-
ları düzəltmə söz kimi kök və şəkilçiyə ayrılır.Sözün ilk kompo-
nenti sağ bir sıra türk dillərində sa (saqay), saa (yakut) variantla-

rında ayrıca söz kimi (“silah”, “tüfəng”) işlənməkdədir [199, 

s.215; 214, s.304]. 

Çox qəribədir ki, latın dilindəki sagitta sözünün latın mənşəli 

olmadığını və onun Aralıq dənizi hövzəsinin erkən dillərindən alın-

dığını qeyd edən Qərb dilçiləri, bu sözün aşkar türkizm olduğunu 

nədənsə görmürlər!  

Eyni mənbədən latın dilinə aio, ait (“danışmaq”, “cavab ver-
mək”), copia (“bolluq”, “çoxluq”) sözləri daxil olmuşdur: aio, ait 

qədim türk dilindəki ay, ayt (“danışmaq”, “bildirmək”) feli ilə, 

copia türk dillərindəki köp, kop, küp (“bol”, “çox”) ilə eyni mənşə-

lidir.  

Latın dilindəki origo (“mənşə”, “nəsil”) və qədim türk dilindəki 

uruğ (“nəsil”, “toxum”) eyni mənşəli olub, eyni feldən törəmə-
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dirlər: latın or/ior (“törəmək”, “doğulmaq”, “başlamaq”) — qədim 

türk ur (“başlamaq”, “toxum”, “nəsil”). 

Etrusk dilindəki zik/zix feli latın dilindəki siqno (“işarə”, 

“qeyd”) sözünün mənbəyini təşkil edir. Eyni mənşəli siq/tsiq türk 

dillərində də “yazmaq”, “xətt çəkmək” mənasını ifadə edir və türk 

dillərində bu fellərdən düzələn sigen (“xətt”), siqnak (“yazı xətt”) 

isimləri də mövcuddur. 

Latın dilinə alınmış türkizmlər (etruskizmlər) arasında capio 

(“tutmaq”, “əsir götürmək”, “almaq”) qədim türk dilindəki kap 

(“qapmaq”, “tutmaq”) ilə, captura (“tutma”, “əsir götürmə”) isə 

kaptır (“qapdır”, “oğurlatdır”) feli ilə səsləşir. Eyni kökdən olan 

capsa latın dilində (“tutum”, “qab”, “həcm”), kapsa (“tutmaq”, 

“əhatə etmək”, kapsam (“həcm”, “tutum”) isə türk dillərində işlənir. 

Və yaxud Azərbaycan dilindəki qarp (“qapıb almaq”) latın 

dilindəki carpo (“dartıb almaq”, “qapıb almaq”) feli deyildirmi? 

Latın dilindəki amo (“sevmək”) latın poeziyası dilindəki amor 

(“sevgi”) [186, s.54] və qədim türkcə amra (“sevmək”) amrak 

(“sevən”) sözlərini birləşdirən nədir? 

Qədim türk dilindəki amra (sevmək») feli türk dillərində 

abıra/abra/avıra variantlarında çağdaş türk dillərində də işlənir, bu 

çoxvariantlılıq amra felinin türk mənşəli olduğunu göstərir. 

Maraq doğuran daha bir leksik paralel qədim və çağdaş türk dil-

lərindəki asığ/asık/ası (“fayda”, “xeyir”) sözünün çuvaş dilindəki 

usa variantıdır: usa “fayda”, “xeyir”, usă kur “faydalanmaq”, “isti-

fadə etmək” [211, s.517]. Məhz bu variant latın dilindəki usura 

(“istifadə etmək”), usus (“istifadə”) sözünə uyğun gəlir [186, 

s.800].  

Latın dilindəki sane/sanus (“sağlam”) sözünün qədim türk di-

lindəki asan/esən (“sağlam”) sözünün [187, s.183] fonetik variantı 

olması şübhə doğurmur. 

A.Aydanın da göstərdiyi kimi, latın dilindəki balte (“kəmər”) 

türk dillərindəki bel (bel-de), sözündəndir. O, fransız tədqiqatçısı 

Baron Carra de Vauksun da balta sözünü türk dillərindəki bel ilə 

bağladığını qeyd edir [21, s.274-275].  
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Latın müəllif Varro balte sözünün etrusk dilindən olduğunu və 

onun belt şəklində etrusklardan qədim ingilicəyə alındığını yazır 

[217, s.88]. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu sözün əsasında türk 

dillərindəki beldik (<bellik) (“kəmər”) sözü durur (beldik>beldi-

belti). 

A.Ayda “Etrüskler (tursakalar) Türk idiler” adlı kitabında daha 

bir neçə latın-türk paralellərinin türk mənşəli olduğunu göstərir: 

aeger/aegr “ağrı” - türk.ağrı; toga “geyim”, “don” - qədim türk 

tong “don”, “geyim”, curulis (“kurul-is”) “dövlət adamlarının top-

lantısı” - türk. kurul “rəsmi heyət”, kurultay (kurul-tay) və b. (21).  

A.Ayda bu sözlərin latın variantlarının başqa bir dildən alınma 

olduğuna dair avropalı tədqiqatçıların ilginc fikirlərini də təqdim 

edir. 

Bir çox latın — qədim türk leksik paralelləri sabit fonetik dəyiş-

mələr işığında aşkar olunur. Qədim türk dilində o/ö/u/ü saitləri ilə 

başlanan bir çox sözlərin latın variantları sadəcə öndə v samitinin 

əlavəsi ilə fərqlənir: 

       

          latın                                             qədim türk 

volo “ovuc”, “daban”                     ul “daban”, “əsas” 

voco “çağır”, “adlandır”                okı “çağır” “adlandır” 

voc “səs”, “söz”                             ok “səs”, “söz” 

vulgo “çox”                                    uluğ “böyük”   

 

Sibir türklərinə məxsus səma, işıq, od tanrısı Ülgen etrusklarda 

Velxan (göy və işıq tanrısı), latın dilində isə Vulkan (od, alov tan-

rısı) şəklindədir. Türk dilləri arasında sözün önündə v samitinin 

meydana çıxması əsasən çuvaş türkcəsi üçün səciyyəvidir və bu dili 

etrusk dili ilə birləşdirən xeyli fonetik və morfoloji əlamətlər 

mövcuddur. 

Latın dilindəki aşkar türkizmlər yeni eranın başlanğıcınadək 

tam assimilyasiyaya uğrayaraq, latınlara qarışmış etruskların dilin-

dən qaynaqlanır.  

Kiçik Asiyadan İtaliyaya köçünü Lidiyadan tirsenlərin İtaliyaya 



 

 116 

köçü kimi işıqlandıran Herodot bu miqrasiyanı belə şərh edir. 

“Manesin oğlu Atisin çarlığı zamanı bütün Lidiyada güclü aclıq 

başladı… aclığı səngitmək üçün onlar belə etdilər: yemək haqqında 

düşünməmək üçün onlar bir gün səhərdən axşamadək oyunlar keçi-

rir, ertəsi gün oyunu dayandıraraq, yemək yeyirdilər. Lidiyalılar 18 

il beləcə yaşadılar. Bu müddətdə təbii fəlakət nəinki azalmadı, 

əksinə daha da gücləndi. Odur ki, çar bütün xalqı iki hissəyə böldü 

və püşk atdırdı: kim qalmalı idi, kim tərk etməli idi. Çar özü və-

təndə qalanlarla oldu, oğlu Tirseni isə köçənlərə başçı təyin etdi. 

Bəxtlərinə ölkəni tərk etmək düşənlər Smirnaya, dənizə gəldilər, 

orada gəmilər düzəltdilər… Bir çox ölkələri keçərək, onlar ombr-

ların yaşadığı əraziyə gəlib, orada şəhər saldılar və indi də orada 

yaşamaqdadırlar. Onlar özlərini çarlarının adı ilə tirsen adlandır-

dılar [65, s.42]. 

Tirsen etnonimi əslində daha əvvəldən mövcud olub, qədim 

yunancada etruskları bildirirdi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qədim 

yunan müəllifləri pelasq və tirsenlərin eyni bir xalq olduğunu yaz-

mışlar  

Tirsen etnonimi latın dilindəki turski (“etrusk”), qədim Misir 

mənbəsində troyalıları bildirən turşa [82, s.109] və Sanskrit dilində 

qədim türkləri bildirən turuşka və turanlılara aid edilən tursi  [4, 

s.15] etnonimlərinin bir variantıdır. 

Latın dilində turski adlanmış etrusklar İtaliya ərazisində qədim 

türkcə anlaşılan yazılarını tərk edərək, tarixdən silindilər. 
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9. Etrusk dilinin tədqiqindən 

 

Avropada etrusk dilinin ilk tədqiqatçıları bu dil ilə başqa dillər 

arasındakı təsadüfi fonetik paralelləri əsas götürərək, onun kelt, 

german, bask, dravid, kopt və b. dillərə qohumluğunu sübut etməyə 

çalışmışlar. L.Lantsi, V.Korssen, S.Bugge, V.Georgiyev və digər 

dilçilərin əsaslandıqları fonetik metod etrusk mətnlərini danışdıra 

bilməmişdir. 

V.Deeke ilk dəfə olaraq bu metoddan imtina edib, sözləri daxi-

lən, mətn daxilində öyrənən kombinator metoddan istifadə etməyə 

başlayır. O aşkar edir ki, etrusk məzar yazılarında tez-tez rast gəli-

nən avil sözü “il” mənasındadır, çünki bir qayda olaraq mərhumun 

yaşını bildirən rəqəmin qarşısında işlənir [113, s.76-77]. Sonralar 

F.Fibesto, F.Slotti, M.Palottino, A.Pfiffiq etrusk mətnlərini daxil-

dən öyrənmə metodu ilə oxumağa çalışmışlar [112, s.31-32]. 

Lakin kombinator metodun üstünlükləri bütün mətnlərdə deyil, 

əsasən epitafiyalarda özünü göstərir. Çünki məzar daşı kitabələrin-

də şablon ifadələrə çox rast gəlinir. Misal üçün, bir çox məzar kita-

bələrində mərhumun adından sonra thui kesu ifadəsi gəlir: 

 

 

 

Larth Velxas thui cesu; 

Ramtha Zertnay thui cesu [30, s. 93] 

 

Bu ifadə “burada uyuyur”, “burada yatır” şəklində tərcümə edil-

mişdir. Etruskoloqlar latındilli məzar yazılarında mərhumun adını 

izləyən hic cubat (“burada yatır”) ifadəsinə əsasən bu nəticəyə 

gəlirlər [112, s.47]. 

Dilçilərin cubat (“yatır”) sözünə əsasən, “uyuyur”, “yatır” kimi 

mənalandırdıqları kesu öz etimoloji yozumunu Avropa dillərində 

tapmır. Lakin türk dillərindəki gez/kez/kes/kəs felinin “gəzmək” ilə 

yanaşı “uzanmaq”, “yaşamaq” mənaları da vardır [203, s.10-11]. 
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thui sözünü isə tatar dilinin kumandı dialektindəki tu («bax 

burada», «budur») işarə əvəzliyi [48, s.54] ilə müqayisə etsək, thui 

cesu ifadəsinin “burada yatır/uyuyur” anlamında olduğunu demək 

mümkündür. 

Həsr olunma ilə bağlı kiçik etrusk yazılarında mənşəyi etrusko-

loqlara bəlli olmayan sözlərdən biri tur felidir. «Vermək», «həsr 

etmək» mənasında qəbul edilən bu fel mətnlərdə nəyinsə kiməsə 

həsr olunduğunu, bağışlandığını bildirir. Bu fel əslində qohum 

pelasq dilindəki tover («həsr olunmaq», «bağışlanmaq») felinin 

qısa şəkli olub, türk dillərindəki toğur/tuvur/tu («doğur», «yarat», 

«et», «ver») felinin variantıdır. Çuvaş türkcəsindəki tu feli «et-

mək», «hədiyyə etmək» mənalarını hazırda da qorumaqdadır: ethke 

tu «ziyafət vermək/həsr etmək». 

Etrusk yazılarında çuvaşcadakı bu ifadənin eski tur («içki/məc-

lis vermək») variantının işləndiyini aşağıda görəcəyik. 

Həsr etmə ilə bağlı etrusk mətnlərində tur feli ilə yanaşı işlənən 

bir sıra digər sözlərin də ayrı-ayrı türk dillərində leksik qarşılıqları 

aşkar olunur: “kn turke murila herknas thuflthas kver” “bunu həsr 

etmişdir Murila Herkna (tanrı) Tufulta hədiyyə” [112, s.50]. 

Cümlədəki kn etrusk dilindəki ka (“bu”) işarə əvəzliyinin təsir-

lik hal forması olub, çuvaş türkcəsindəki ku (“bu”) işarə əvəzliyi və 

onun təsirlik hal forması (kuna “bunu”) ilə müqayisə edilə bilər. 

Əvvəlki cümlədəki itun turuke (“bunu həsr etmişdir”) ifadəsi 

etrusk dilindəki ita (“bu”) işarə əvəzliyinin təsirlik hal formasından 

“bunu”) və turuke (“həsr etmişdir” felindən ibarətdir. 

Məntdəki itun yakut türkcəsindəki iti (“bu”) işarə əvəzliyi və 

onun təsirlik hal forması (itini “bunu”) ilə müqayisə edilə bilər. 

Etruskoloq K.Pauli etrusk dilinin quruluşca hind-Avropa dillə-

rindən tam fərqli olduğunu qəbul edərək, bu dilin leksikasını həmin 

dillərin materialları əsasında araşdırmaqdan imtina etmişdir [113, 

s.77]. 

Kombinator metodun əvvəllər tətbiq olunmuş etimoloji metod-

dan üstün cəhətləri ilə bərabər, çatışmayan cəhətləri də vardır. Bu 

metodun vasitəsilə yalnız sözlərin mümkün mənaları təyin olunur, 



 

 119 

onların dəqiq mənası və etimologiyası isə qaranlıq qalır. Buna görə 

də kombinator metod və onun nəticəsini dəqiqləşdirən etimoloji 

metodun birgə tətbiqinə zərurət yaranır ki, bu da, etrusk dilinə qo-

hum olan dilin dəqiqləşdirilməsini və onun fonetik və leksik-se-

mantik sistemi ilə bağlı dərin tanışlıq tələb edir.  

Kombinator üsulun xüsusi bir növü kimi bilinqvist metoddan da 

istifadə olunmuşdur. Bu metod eyni məzmunlu etrusk-latın, etrusk-

Finikiya və b. ikidilli mətnlərin müqayisə yolu ilə araşdırılmasın-

dan ibarətdir. 

Etrusk və latın dillərində aşkar olunmuş bilinqvalar əsasən bir 

neçə sözdən ibarət olan məzar daşı mətnləridir. Onların çoxu işarə 

və şəxs əvəzliklərindən, mərhumun adından və abidəni hədiyyə 

edən, tikdirən şəxsin adından ibarətdir. Latın bilinqvalarının kömə-

yi ilə etrusk mətnlərindəki bir çox qohumluq terminlərinin mənası-

nı aydınlaşdırmaq mümkün olmuşdur: clan “oğlan”, sex “qız”, 

puia “qadın” və b. 

Etrusk dilinin sirrini açacaq qohum dilin düzgün seçilməməsi, 

onun türk dillərindən təcrid olunması bu dildəki aşkar türkizmlərin 

diqqətdən yayınmasına, saxta etimoloji yozumlara yol açmışdır. 

Məsələn, mərmi fiquru üzərindəki asth / tusn (u) t (nie) mətnini 

etruskoloq A.İ.Nemirovski belə tərcümə edir: 

“Буд для Туснутия” (Tusnuti üçün [gərək] ol) [113, s.54]. 

Hər şeydən əvvəl, mətndəki asth sözünün nə üçün “ol” kimi 

tərcüməsi əsaslandırılmır, mətnin digər hissəsi isə şəxs adı kimi 

(Tusnuti) qəbul olunur. 

Əslində mərmi fiquru üzərindəki yazı həmin silahın funksiyası 

ilə bağlıdır: mətnin mərkəzində duran asth-tus qədim türk dilindəki 

asığ-tusu (“xeyir – fayda”) qoşa sözüdür. Qədim türk dilində bu 

qoşa sözün hər iki hissəsi – asığ və tusu ayrılıqda da eyni mənada 

işlənmişdir: asığ tusu kıl “fayda gətirmək”, asığ al “xeyir götür-

mək”, asığ ber “xeyir vermək”, tusu kıl “xeyir vermək” [187. s.60, 

589]. Mərmi üzərindəki etrusk mətni “xeyir gətir”, “xeyir qazan-

dır” anlamındadır. Mətndə düşməni vurmaqla “xeyir gətirmək” ça-

ğırışı ifadə olunur. 
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Mətndəki asth ünsürü qəditm türkcədəki asığ/assığ sözünün 

praforması sayılan astığ (<as-ıt-ığ) [201, s.1996] ilə uyğundur: asth 

– as-it (ığ). 

Mətndəki asth tusn ifadəsində qədim türkcədə birləşdirici -n ilə 

düzələn -nu təsirlik hal şəkilçisi diqqəti çəkir: tusn < tusu-nu (“fay-

danı”, “xeyri”). 

Asth-tusn ifadəsini izləyən utn(ie) sözü is türkcədəki ut (“qa-

zan”, “hədəfə düş”, “mənimsə”, “yiyələn”) felinin [201, s.609], 

utun (“özün üçün qazan/yiyələn/mənimsəmə) felinin bir şəklidir. 

Bu şəkilçi (-ın, -in, -un, -ün) qədim türkcədə hərəkətin “öz xeyrinə 

icrasını” bildirmişdir: terin “özü üçün dərmək”, tothğurun “özünü 

doyurmaq” və s. [187, s.659]. 

Mərmi fiquru üzərindəki cümlə, aşkar olaraq, “özünə fayda qa-

zan”, “xeyirə yiyələn”, “öz hədəfinə düş” anlamındadır, yəni bu 

silahın funksiyası ilə birbaşa bağlıdır: 

 

            Etrusk                                     Qədim türk 

       asth tusn utn (ie)                 asıt tusu (nu) utun və yaxud 

                                                  asığ tusu(nu) utun «xeyir/fayda  

                                                  qazan»                                                            

 

Bir etrusk epitafiyasında ər-arvada aid tušurthi (CİE, 3858) 

sözünün “ər-arvad”, “cütlük” mənasında olduğu təxmin edilir, lakin 

onun etimoloji izahı yoxdur. 

Bu sözdə türk dillərindəki tus (“tən”, “tay”) sözünün və etrusk-

ca -ur cəm hal şəkilçisinin olduğu aydın görünür: “tən/tuş olanlar”. 

Türk dillərində eş-tuş,iş-tuş (“həyat yoldaşı”) sözlərinin də tər-

kibində [201, s.314] eyni mənşəli tuš sözünü görürük. 

Etrusk dilini Qafqaz mənşəli dillərlə bağlayanlar Etrusk mətnlə-

rində mövcud olan Qafqaz mənşəli bir sıra morfoloji əlamətlərə 

əsaslanmışlar. İsmin cəm halını bildirən -r (-ar, -er,-ur), ismin yi-

yəlik halını bildirən -l, -al şəkilçiləri [113, s.78] həm etrusk, həm 

də Qafqaz dilləri üçün xarakterikdir. 

Türk say sistemindən tamamilə fərqlənən etrusk say adlarının 
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bir neçəsinin Qafqaz dillərindəkinə uyğun gəlməsi etruskoloqların 

diqqətini çəkir. Məsələn, V.V.İvanov etrusk dilindəki thu (thu) “1” 

say adını abxaz dilindəki zo (“1”), Urartu dilindəki su-sin (“1”) ilə 

müqayisə edir [81, s.224]. 

thu say adının qarşılıqlarını başqa Qafqaz dillərində də görmək 

olur: abazin, ubix. za (“1”), avar tso, ləzgi sa (“1”) və s. [159, 

s.142-171]. 

V.V.İvanov etrusk dilindəki ki (“3”) ilə hurri dilindəki kiq 

(“3”), nax və çeçen dillərindəki ko (“3”) say adlarını eyni kökdən 

sayır [81, s.214]. 

Göstərilən etrusk — Qafqaz paralellərinin kökünü, təbii olaraq, 

Kiçik Asiya və qonşu Avropa ərazilərində baş vermiş mürəkkəb et-

nik proseslərdə, müxtəlif dil ailələrinə məxsus xalqların qarışıq 

etnogenezində axtarmaq mümkündür. 

Etruskoloq V.V.İvanovun bir sıra etrusk sözlərinə Qafqaz dillə-

rində etimoloji qarşılıq axtarması uğurlu nəticə vermir. Əksinə, hə-

min sözlərin türk mənşəli olduğu daha inandırıcı görünür: 

— Etrusk dilindəki puya “qadın”, — batsbi dilində pstuya “hə-

yat yoldaşı”, “qadın”, hurri dilində asti “qadın” [81, s.212] ilə mü-

qayisə edilir. Bu sözlərin eyni kökdən olması inandırıcı deyildir.  

Puya (“qadın”) sözünün əsasında türkcədəki bey/biy/puy 

(“bəy”, “cənab”, “varlı”) sözünün [202, s.28] çuvaş variantı (puy) 

durur. Bey/biy əsasında türk dillərində bayan, biyke (“xanım”, “bi-

kə”) sözü yaranmışdır. 

Bay/biy sözünün çuvaş dilindəki puy variantı etrusk dilində də 

olmuş və həmin dildə qadın cinsini bildirən -a/-ya şəkilçisi [120, 

s.365] ilə birləşərək, puya (“qadın”) sözünü əmələ gətirmişdir. 

Biyke/bike/pike (“xanım”) türkcədə kiçiltmə bildirən -ke, -çe 

şəkilçilərinin əlavəsi ilə yaranmışdır. 

— Etrusk dilindəki hus (“oğul”) sözü dargin. ursi, “uşaq”, Urar-

tu arse “oğlan” [81, s.212] sözləri ilə müqayisə olunmuşdur. Hal-

buki hus sözü türk dillərindəki uşa /uşak/ usak (“kiçik oğlan”, 

“uşaq”) və şumer dilindəki uş (“uşaq”) sözünə uyğun gəlir.  

— Etrusk dilindəki klan (“oğlan”) — Şimali Qafqaz dillərində 
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korc (ləzgi), k’uc’an (udin) “uşaq” [81, s.210] ilə müqayisə edilir. 

Bu sözlərin də eyni kökdən olması inandırıcı görünmür. Etrusk 

dilindəki klan türk dillərindəki uklan/oğlan sözünün fonetik va-

riantı sayıla bilər. Türk tədqiqatçısı Adile Ayda klan (“oğlan”) sö-
zünü türk dillərindəki uklan-ın ön saiti ixtisar olunmuş variantı he-

sab edir və Orxon-Yenisey yazılarında olduğu kimi, etrusk mətnlə-

rində də sait səsləri bildirən işarələrin çox zaman buraxıldığını gös-

tərir [21, s.281]. 

Etrusk dilində “nəvə” mənalı papak türk dillərindəki bebek/bə-
bək (“körpə”, “çağa”) sözünün çuvaş dilindəki fonetik variantına 

(papak “körpə”) uyğundur. 

Etrusk dilindəki türkizmlər bəzi Qərb dilçilərinin diqqətini cəlb 

edə bilmişdir. F.Brandenşteyn etrusk dilində türkizmlər aşkar 

edərək, bu xalqın əcdadlarının e.ə. II minillikdə Mərkəzi Asiyadan 

Kiçik Asiyanın Şimali-Şərqinə, oradan da e.ə. 900-800-cü illərdə 

İtaliyaya gəldiklərini güman edir. Lakin etrusk dilində bir neçə 

türkizm aşkar etməklə həmin dilin mənşəyi haqqında qəti bir qərara 

gələ bilməyən F.Brandenşteyn sonralar türk versiyasından əl çək-

miş və etruskların Kiçik Asiya mənşəli olması qərarına gəlmişdir 

[113, s.13]. 

A.Ayda aşkar etdiyi çoxsaylı türkizmlərə və maddi mədəniyyət 

uyğunluqlarına əsaslanaraq, həm etruskların, həm də Yunanıstanın 

erkən sakinləri pelasqların türk mənşəli olduqlarını göstərir. O ya-

zır ki, türk soyundan olan pelasqlar e.ə. III minillikdə hazırda Yu-

nanıstan adlanan torpaqlarda güclü bir dövlət qurmuşdular. E.ə. II 

minillikdə yunan işğalından sonra siyasi hakimiyyət yunanların əli-

nə keçmiş, pelasqların bir qismi Yunanıstanda qalmış, bir qismi İta-

liyaya, Egey adalarına və Qərbi Anadoluya köçmüşlər [21, s.3]. 

Başqırd tədqiqatçısı Fazıl Latıpov etrusk yazılarını oxumağa ça-

lışır və çox sayda etrusk ~ türk leksik paralellərini təqdim edir (arth 

– “ard”, ara – “ara”, scuna – “üçün”, hese – “kişi”, ps – “baş” 

və s.). Lakin bu sözlər mətn daxilində təhlil olunmadığından, onla-
rın göstərilən mənalarda olmaları əsaslandırılmır [96, s.113-114].  

Avropalı etruskoloqların böyük xidməti etrusk əlifbasının səs 
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yükünün dəqiqləşdirilməsi olmuşdur. 

Sonralar latınların da qəbul etdikləri bu əlifbadan bir neçə işarə 

( “x”, O “th”,  Ю “h”, M “ş”) çıxarılmışdır. Əslində məlum olan 

bu əlifbada yazılmış etrusk mətnlərinin Avropada indiyədək oxun-

mamasının səbəbi əlifba deyil, qohum dilin düzgün təyin olunma-

ması ilə bağlı olmuşdur.  

 
Yunan 

evbey 
Etrusk 

e.ə.VII-V 
Etrusk 

e.ə.IV-I 
Latınca 

transkripsiyası 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Etrusk əlifbaları cədvəli [113, s.70]. 

 

Etrusk yazılarını türk dilləri əsasında oxumağa çalışan bir sıra 

tədqiqatçılar isə bu dilin əlifbasını təhrif etmiş, onu Orxon-Yenisey 

əlifbası ilə qarışdırmış və nəticədə qarmaqarışıq bir “dil” almışlar. 
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Onlar etrusk və Orxon-Yenisey əlifbalarındakı forma və mənaca 

eyni olan bir neçə işarəyə (C “p”, l “l”, ↓ “x”, “k”) əsaslanaraq, 

yalnız formaca uyğun olan, lakin fərqli səsi ifadə edən digər işa-

rələri də eyniləşdirmişlər. Misal üçün, etrusk əlifbasındakı i (“İ”), V 

(“v”) işarələrini F.Ağasıoğlu Orxon-Yenisey əlifbasındakı j (“s”), V 

(“k”) ilə qarışdırır [2]. 

Belə bir yanaşmanın yanlışlığını latın-etrusk, Finikiya-etrusk 

bilinqvalarındakı şəxs adları aydın göstərir. Misal üçün, bir məzar 

yazısında latınca Varia natus (“varnalı”) sözünün etruskca variantı 

məhz V işarəsi ilə başlayır: DALAndAV  (“varnal ar”) [101, с.188]. 

Göründüyü kimi V işarəsi “v” mənasındadır, yəni Orxon-Yenisey 

əlifbasındakı V  (“k”) ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

V işarəsinin “v” mənasında olduğunu Finikiya-etrusk bilinqvası 

da sübut edir: bilinqvanın Finikiya variantında Veliana kimi səslə-

nən şəxs adının etrusk variantı məhz V işarəsi ilə («v») başlanır:      

A N A I L E V (veliana). Həmin adın tərkibindəki I işarəsi latın əlif-

basındakı “i” hərfidir, türkdilli tədqiqatçıların iddia etdikləri kimi, 

heç də Orxon-Yenisey əlifbasındakı I (“s”) deyildir.  

Və yaxud, İtaliyanın Pitsen vilayətində bir heykəl üzərində ya-

zılmış Minerva di Apire titulu ilə müqayisə sayəsində [114, s.18] 

həmin adın etrusk variantındakı (AVdENEm) V işarəsinin məhz «v» 

səsini bildirdiyi aydın görünür. 

Beləliklə, V (“v”) işarəsinin Orxon-Yenisey əlifbasındakı V 

(“k”) kimi oxunması iddiası və buna oxşar digər hallar yanlışdır.  

Göründüyü kimi, Aralıq dənizi hövzəsinə aid qədim şəxs adları 

F.Ağasıoğlunun etrusk işarələrinin səs yükünü təhrif etməsini aydın 

göstərir. Hətta məlum tanrı adları da F.Ağasıoğlunun  və digərləri-

nin etrusk işarələrini necə təhrif etdiklərini sübut edir. 

Misal üçün, qədim müəlliflərin əsərlərində etrusk tanrısını 

bildirən ais/eis etrusk dini mətnlərində A j s kim yazılır. Bu tanrı 

adındakı İ işarəsinin məhz “i” səsini bildirdiyini, onun heç də, iddia 

olunduğu kimi, Orxon-Yenisey əlifbasındakı I (“s”) işarəsi ilə bağlı 

olmadığını göstərir. 

Lemnos mətninin oxunmasında da hərflərin səs yükünün təhrif 



 

 125 

olunmasını görmək olur. Misal üçün, formaca oxşar etrusk və 

qədim türk hərflərini eyniləşdirən F.Ağasıoğlu və türk tədqiqatçı 

P.Kaya bu “metodu” pelasq yazılarının oxunuşuna da tətbiq edirlər. 

Onlar I (i) işarəsini “s” kimi, F (“v”) işarəsini “k” (P.Kaya) və ya 

“q” (F.Ağasıoğlu), ↓ (“x”) işarəsini “ç” kimi oxuyurlar. Məsələn, 

pelasq mətnindkəi AFİS (“il”) sözünü P.Kaya iki hissəyə parçalayır 

və aldığı AFİ-ni akas kimi oxuyaraq, “aka”, “ağa” sözünü “əldə 

edir”. 

F.Ağasıoğlu isə AFİS sözündəki S hərfini durğu işarəsi hesab 

edib, yerdə qalan AFİ-ni isə aqs (“ağız”) kimi oxuyur. SIFAI (sivai 

“yaşamaq”) sözündən isə S samitini ataraq, yerdə qalan IFAI 

elementini sqas (“çuvaş”) kimi oxuyur. O, bu üsulla əldə etdiyi 

sqas aqs (“çuvaş ağzı”, yəni “çuvaş dili”!!!) ifadəsinə əsasən, dəfn 

olunan şəxsin çuvaş olduğunu “üzə çıxarır!”. 

S işarəsini “i” kimi qəbul edən P.Kaya isə SIFAI sözünü iskas 

kimi oxuyaraq, saka etnonimi “əldə edir”. 

Göründüyü kimi, “i”-ni “s”laşdıran, “v”-nı isə q/k-laşdıran bu 

iki tədqiqatçıdan biri eyni sözü sqas (“çuvaş”), digəri isə iskas 

(“saka”) kimi qəbul edir. Halbuki bu söz nə sqas, nə də iskas-dır. 

Bu, Aralıq dənizi hövzəsinin bir çox qədim dillərində, eləcə də latın 

dilində işlənmiş məlum hərflər əsasında yazılmış SIFAI (“yaşa-

maq”) sözüdür, yəni etrusk dilindəki sval (“yaşamaq”) sözünün pe-

lasq variantıdır.  

Etrusk əlifbası əsasında yaranmış latın əlifbasında da I işarəsi 

“i” səsini, S  isə “s” səsini bildirmişdir. 

P.Kaya və F.Ağasıoğlunun hərflərin mənalarını təhrif etməklə 

aldıqları “sözlər” çox zaman onların özlərində də şübhə doğurur və 

onlar həmin “sözlərin” qarşısına sual işarəsi qoyurlar. Misal üçün, 

P.Kaya evistho (“burada”) kimi səslənən pelasq sözünü iki sen tata 

kimi oxuyur, lakin onun mənasını özü də başa düşmür. 

Halbuki, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, pelasq mətnindəki evistho 

sözünü Qərb dilçiləri haqlı olaraq “burada” kimi mənalandırmışlar 

ki, bu da çuvaş türkcəsindəki avis/evis (“bu”, “bax bu”), işarə əvəz-

liyi və -ta yerlik hal şəkilçisindən ibarətdir: evis-ta “bax burada”, 
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“buradaca”. 

Türk tədqiqatçı K.Mirşan isə “Proto-Türkçe Yazıtlar” adlı 

kitabında eyni mətni elə şəkildə “oxuyur” ki, aldığı “dil”in nə türk 

dillərinə, nə də dünyanın heç bir başqa dilinə bənzəri yoxdur: as-

ata us (eki) emitirte (üç) emitib al (eki) uzu et (eki) elin usuçucup…  

Onun bu cür səsləndirdiyi mətnin “tərcüməsi” guya belədir: 

“Cümhur heykelini açışım onu tanrılaştırmak içindir” [30, s.87]. 

Lemnos mətninin bu şəkildə oxunuşu və tərcüməsinin pelasq 

əlifbası ilə heç bir bağlılığı yoxdur.  

Beş yüz illik təcrübəyə malik avropalı etruskoloqlar etrusk 

mətnlərini kombinator və bilinqual metodlar əsasında öyrənərək, 

bir sıra mətnlərin məzmununu, demək olar ki, düzgün müəyyən et-

miş, hətta ayrı-ayrı sözlərin türkcə şərhinin bir addımlığında olmuş-

lar. Lakin onlar bu sözlərin türkizm olduğunu sadəcə görməmişlər. 

Bu hal A.Aydanın diqqətini çəkmiş, o, Qərb dilçiləri tərəfindən mə-

naları düzgün təyin olunan bəzi sözlərin əslində türkizm olduğunu 

ilk dəfə olaraq göstərmişdir. Misal üçün, etrusk mətnlərindəki 

macte felini etruskoloqlar “tanrıları tərifləmək” və yaxud “qurban-

lıq vermək” şəklində yozmuşlar. Ernout və Meillet macte felinin 

açıq bir etimologiyası olmadığını qeyd etdikləri halda, A.Ayda bu 

felin türk dillərindəki makta (“tərifləmək”) feli olduğunu ortaya qo-

yur [21, s.256]. 

Latın dilindəki eyni mənalı macto (“tərifləmək”) sözü də diq-

qətdən yayınmışdır. Macto latın dilindəki çoxsaylı etrusk sözlərin-

dən biridir. Bu dildə ayrıca mac (“tərif”) sözünün olmaması onun 

derivat şəklində alındığını göstərir. Türk dillərində isə makta (“tərif 

etmək”) sözünün mak (“tərif”) ismi ilə isimdən fel əmələ gətirən -ta 

şəkilçisindən ibarətdir olduğu məlumdur [199, s.1993-1997]. 

Qədim türk dilində də müstəqil mağ (“tərif”, “şərəf”) ismi işlən-

mişdir: ertənqü eti mağ “böyük tərif” [187, s.335]. 

Eyni felin həm latın (macto), həm də etrusk (macte) dilində 

mövcud olması latın dilindəki türkizmlərin mənbəyinin məhz et-

rusk dili olmasını göstərir. 

İtaliyalı etruskoloq M.Pallottino dini mətnlərdə tez-tez rast gəli-
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nən thap felini “tanrılara bağlılıq ifadə edən bir fel” sayır.   

A.Aydanın haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, bu fel türk dillərindəki 

tap/tapın (“etiqad etmək”, “tapınmaq”) felidir [21, s.290].  

İxtisasca dilçi olmayan A.Ayda professional dilçilərin “namə-

lum mənşəli” saydıqları daha bir neçə etrusk sözünün aşkar türkizm 

olduğunu üzə çıxarır. Romalılarda “gənc rahib” anlamında olan 

camillus sözünü türklərdəki kam (“şaman”) və latın dilində kiçiltmə 

bildirən -illus şəkilçisindən yarandığını göstərir [21, s.252-253]. 

Göründüyü kimi, ixtisasca dilçi olmayan A.Ayda etruskologiya 

sahəsində böyük uğura imza atmış və onun araşdırmasına inamsız 

yanaşan, Avropada ən azı 4 min illik türk tarixini görməyən türk 

alimlərindən çox-çox irəli getmişdir.  

Etrusk dilində Qərb dilçilərinin naməlum mənşəli saydıqları tür-

kizmlərin sayı əslində olduqca çox olub, türk dillərində qarşılıqları 

və yozumu vardır: 

thesan. “Dan yeri”, “şəfəq” mənasında qəbul edilən bu “namə-

lum mənşəli” söz qədim türk dilindəki yaşın (“şimşək”) sözünün 

çuvaşcadakı thithen (“şəfəq saçan”) fonetik variantına uyğundur. 

Türk dillərində bu sözün yəşin/tsəşin/çazın/ çazın fonetik variant-

ları da vardır [212, s.150]. 

Bir sıra hallarda etrusk sözlərinin dəqiq mənası deyil, ümumi 

məzmunu göstərilir. Misal üçün, qurbanvermə və yaxud tanrılara 

etiqadla bağlı mətnlərdə “dua etmək”, “yalvarmaq”, “ağı söylə-

mək” kimi konkret mənalar ifadə edən dini terminlər ümumi olaraq 

“həsr etmək”, “qurban vermək” və s. şəkillərdə yorumlanır: 

thes. “Qurban vermək” mənasında olduğu qəbul edilən thes feli 

əslində “təşkil etmək” mənasını daşıyır və türk dillərindəki 

tüz/tez/töz/tiz (“təşkil etmək”) felləri [203, s.311] ilə bir mənşədən-

dir. Mətnlərdə hansısa ayinin təşkil edilməsini ifadə edir. Etrusklara 

qohum pelasqların dilində də thes feli mövcud olmuş və eyni məna-

da qədim yunan dilinə daxil olmuşdur. 

cleva. “Həsr etmək” kimi yorumlanmış cleva tatar dilində “qur-

banlıq” mənalı keləw sözüdür: tawık keləwe “toyuq qurbanlığı”, 

ildüklər keləwe “ölənlər üçün qurbanlıq” [248, s.175]. 
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Sözün kökünü həm etrusk, həm də qıpçak qrupu türk dillərində, 

eləcə də çuvaş dilindəki kle/kile/kile (“dua etmək”, “yalvarmaq”, 

“xahiş etmək”) feli təşkil edir. Aşağıda görəcəyimiz kimi, bir çox 

etrusk mətnlərində cle tanrı adlarının qarşısında gələrək, onlara 

“dua etmək”, “yalvarmaq” mənasını daşıyır: cle vanth “[tanrı] 

Vanta yalvar/xahiş et”. 

Avropalı etruskoloqların naməlum mənşəli saydıqları hec (“əla-

və etmək”) feli elə çağdaş türk dilindəki ek (“əlavə”) ismi, ekləmək 

(“əlavə etmək”) feli deyildirmi? Bu paralellik A.Aydanın diqqətini 

çəkmişdir. O, Türkiyə türkcəsində və türkmən ləhcəsində ek sözü-

nün əvvəlində h samitinin ixtisara uğradığını qeyd edir [21, s.296]. 

ilu sözünü etruskoloqlar bir dini termin kimi (“həsr etmək”) 

qəbul etmişlər. Etrusk dini törənlərinə aid mətnlərdə işlənən ilu feli 

“ağlamaq”, “ağı söyləmək” mənasındadır. Aşağıda gözdən keçirilə-

cək qurbanverməyə aid bir mətndə iluu thapicun “ağı vasitəsilə ta-

pınaraq” anlamındadır. Burada thapicun qədim türk dilindəki tapığ 

(«tapınma») ismi və -ın/-in/-un/-ün alət-vasitə hal şəkilçisindən 

ibarətdir.  

ilu şumer dilindəki ilu (“ağlamaq”), türk dillərindəki, iğ-

la/ila/uyla/yıla (“ağlamaq”) feli ilə [201, s.80] eyni kökdəndir. 

Qədim müəllif Hezixinin “Leksikon” adlı əsərində etrusk dilinə 

aid olunan arse uerse ifadəsinin tərcüməsi bu şəkildə təqdim olu-

nur: “odu çevir/söndür” (“отвратить огонь”) [94, s.353].  

Dilçilərə anlaşılmaz olan bu ifadə türk və şumer dillərindəki 

arşa/irşa (“od”, “istilik”) [249, s.120] və qədim türk dilindəki evir 

(“çevir”, “döndər”) sözlərindən ibarətdir: arşa evir – “odu keçir” 

(“çevir, döndər”).  

Hezixinin “Leksikonunda” etrusk dilində “hakimiyyət”, “hökm-

ranlıq” mənalı trouna sözünün olduğu qeyd olunur.  

“Hakimiyyət” mənalı bu vəzifə titulunu qədim bulqarlara aid 

turun (“hakim”, “qubernator”, “rəis”) ilə müqayisə etmək olar. 

N.Baskakov turun vəzifə titulunun bulqar və xəzərlərə aid olduğu-

nu qeyd edir [52, s.42]. 

Etrusk mətnlərinin və ayrı-ayrı sözlərin təhlili onu göstərir ki, 
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bu dildəki aşkar türkizmlərin naməlum mənşəli sayılması çox za-

man fonetik dəyişmələrin diqqətdən yayınması ilə bağlıdır. Misal 

üçün, etruskoloqlar tərəfindən “bəlli etmək”, “bəlirtmək” kimi tər-

cümə edilən, lakin naməlum mənşəli sayılan flerth feli ilə türk di-

lindəki eyni mənalı belirt feli arasında sadəcə iki samit fərqi vardır: 

öndə f-b və sonda th-t samit əvəzlənmələri dünya dilləri üçün 

səciyyəvi fonetik hadisələrdir və aşağıda görəcəyimiz kimi, etrusk 

və türk dilləri arasında olduqca geniş yayılmışdır. Belə “naməlum 

mənşəli” sözlər isə Qərb etrsukoloqlarının əsərlərində yüzlərcədir.  
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10. Etrusk qrammatikasının türk təbəqəsi. 

Fonetika 
 

Etrusk əlifbasının səs yükü dilçilərə əsasən məlum olduğundan, 

etrusk dili məlum əlifbada yazılmış naməlum bir dil sayılmaqdadır. 

Lakin bu məlum əlifbada yazılmış sirli etrusk yazılarının oxun-

mamış qalmasının əsas səbəbi Avropada bu yazıları əsasən hind-

Avropa və Qafqaz dilləri əsasında oxumaq cəhdi olmuşdur.  
Айры-айры етруск сюзляринин мянасыны дцзэцн мцяййян едян 

Гярб етрускологлары гядим тцрк дилляри иля таныш олмадыгларындан щя-
мин сюзлярин тцркизм олдуьуну дуймамыш, хцсусиля дя етруск 
мятнляринин дилиня фонетик бахымдан даща йахын олан чуваш тцркъя-
си щаггында тясяввцря малик олмамышлар. 

Диэяр тцрк дилляриндян ясаслы шякилдя фярглянян чуваш дили иля 
етруск дилинин фонетик системляри арасында ашкар етдийимиз уйьунлуг 
етруск мятнляринин дилиня ачар ролуну ойнайыр. Щяля ХЫХ ясрин 30-
ъу илляриндя мяшщур совет дилчиси aкадемик Н.Й.Марр чуваш дилинин 
Авропанын юлц дилlərиня ачар ролуну ойнайа биляъяйини эюстярирди 
[130, s.115]. 

y – th samit əvəzlənməsi 

 

Məlum olduğu üzrə, fonetik quruluşuna, eləcə də morfoloji xa-

rakterinə görə çuvaş dili digər türk dillərindən xeyli fərqlidir. Xüsu-

silə fonetikada özünü göstərən bu fərq çuvaş dilini digər türkdilli 

xalqlar üçün anlaşılmaz edir. Lakin çuvaş dilinin fonetik əlamətləri 

ilə tanışlıq, aşağıda görəcəyimiz kimi, yalnız çuvaş dilinin deyil, 

çox sayda etrusk sözlərinin də mənasını, mənşəyini göz önünə 

qoyur. Bu fonetik fərqlərdən biri türk dillərində sözün önündə, 

qismən də söz ortasında y samitinin çuvaş türkcəsində və etrusk 

mətnlərində dişarası th (ð, ) samitinə uyğun gəlməsidir.  

Çağdaş türk dilindəki yavru sözü çuvaş dilində thur (<thavar), 

etrusk dilində də thur şəklindədir. Etruskoloqlar thur sözünün 

«övlad» mənasında olduğunu aşkar etsələr də, o, naməlum mənşəli 

sayılır. Lakin çuvaş türkcəsinin faktı, etrusk dilindəki thur sözünün 
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və eyni samitlə başlayan digər sözlərin naməlum mənşəli olması 

fikrini rədd edir: etrusk mətnlərindəki thur (“övlad”) sözü yavru 

sözünün çuvaş dilindəki thur variantıdır, yəni türk mənşəlidir. 

Öncə çuvaş və digər türk dillərinin faktlarını tutuşduraq: 
 

Y variantlı türk dilləri                  th variantlı çuvaş türkcəsi 
 

yavru                                   thur (<thavar) “övlad”, “bala” 

yan                                      thun “yanmaq” 

yağmur                                thumar “yağmur” 

yarık                                    thurak “yarıq” 

yağtı                                    thuta “işıq” 

yağ                                       thu “yağ” 

yaşın “şəfəq”, “şimşək”      thithen “şəfəq saçan” 

 

Müqayisə olunan sözlərdən biri — çuvaş dilindəki thur, artıq 

qeyd olunduğu kimi, etrusk dilindəki eyni mənalı thur (“övlad”) sö-

züdür. 

Thur etrusk dilində həm də teonimlərə qoşularaq “tanrı nəslin-

dən olan” mifoloji surətləri bildirir: tinthuri “Tin övladı”, “tanrı Ti-

nin nəslindən olan”, kexasiethur “kexa nəslinə mənsub olan” [101, 

s.98], paxathur “paxa ailəsinin üzvü” [120, s.366]. 

Yuxarıdakı siyahıda daha bir neçə türkizmin çuvaş variantını 

etrusk dilində aşkar edirik: etrusk. thuta – çuvaş. thuta «işıq», 

etrusk th (…) – çuvaş thu “yağ”. Bu sözlərin işləndiyi etrusk 

mətnlərinin təhlili də müqayisə olunan paralellərin eyni mənşəli 

olduğunu göstərir. 

Bir etrusk epitafiyasında mətnin sonuncu cümləsi — pul Hermu 

thutaithi çuvaş dilinin materialı əsasında “ol Hermunun işıqlı dün-

yasında” şəklində anlaşılır: çuvaş pul (“ol”, “çat”, “qovuş”, “möv-

cud ol”), thuta (“işıq”, “işıqlı dünya”).  

Etrusklar ölümdən sonra mərhumların ruhunun Hermu və digər 

tanrıların məkanına qovuşduğuna inanmışlar və bunu aşağıda bir 

neçə mətni təhlil edərkən görəcəyik. 

Etrusk dilində “səhər şəfəqi”, “şəfəq” mənasını daşımış, eyni 
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zamanda “şəfəq tanrısı” sayılmış thesan sözünün də mənşəyi etrus-

koloqlara bəlli deyildir. 

Bu söz çuvaş türkcəsində thithen (“şəfəq saçan”) sözü olub, 

həmin dildəki thith (“şəfəq saçmaq”) felindəndir və qədim türk 

dilindəki yaşın (“şimşək”) sözünün fonetik variantıdır, yaşu (“şim-

şək çaxmaq”, “şəfəq saçmaq”) felindəndir. Eyni zamanda qədim 

türklərin tapındıqları Yaşın tanrı (“şimşək tanrısı”) ilə etruskların 

tapındıqların Thesan adlı şəfəq tanrısı əslində eyni mənşəlidir. 

Göründüyü kimi, çuvaş dilindəki thithen etrusk və qədim türk-

lərə aid eyni mənşəli thesan ilə yaşın arasında körpü rolunu oyna-

yır. Çuvaş dilinin bu rolu çox geniş ölçüdə müşahidə olunur. 

Sözün önündə th-y samit əvəzlənməsi daha bir neçə etrusk sö-

zünün mənşəyinə işıq salır. Misal üçün, aydın olur ki, dəfn olun-

muş etrusk qadının tərifinə həsr olunmuş mətndəki thumsa qədim 

türk mətnlərində “incə”, “zərif”, “yumşaq” mənalarında işlənmiş 

yumşak sözüdür. Bu sözün də çuvaş variantı etrusk dilindəkinə ya-

xındır: etrusk thumsa – çuvaş. themthe “yumşaq”. 

Türk dillərindəki yumşak, cumsak (balkar), jumsak (qazax), 

çimsak (xakas), tsumsa (qırğız), themthe (çuvaş) [212, s.252-253] 

arasında çuvaş variantı etrusk dilindəki thumsa ilə daha yaxındır.  

th-y samit əvəzlənməsi etrusk dilində “aktyor” mənasında işlən-

miş thanasa sözünün mənşəyinə açar rolunu oynayır. Etrusk və la-

tınca olan bilinqvalarda thanasa latın dilindəki histro (“aktyor”) 

sözünün qarşılığı kimi verilmişdir: 

 

ath trepi thanasa (etrusk) 

ar trebi histro (latın) [101, s.166] 

 

Mətndə Ath Trepi adlı şəxsin aktyor olması iki dildə bildirilir. 

Göründüyü kimi, latın bilinqvasındakı histro (“aktyor”, “məs-

xərəçi”) etrusk dilindəki thanasa sözünün mənasını açır. Elə isə bu 

sözün mənşəyi necə aydınlaşdırılmalıdır? Bu halda etrusk və türk 

dilləri arasında aşkar etdiyimz th-y samit əvəzlənməsi köməyə gə-

lir.  
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Qədim türk toplumunda yaηşak məsxərəçi, təlxək funksiyası 

daşıyan şəxsi bildirmişdir: üküş sözləsə atı yaηşak başı “çox danı-

şana yanşaq başı deyirlər” [187, s.235]. 

Türk dillərində yaşak/yanşax/janşak/yansak “çox danışan”, “za-

rafatçıl adam”, “yamsılayan” mənalarında [212, s.120] olub, yan-

şa/zanşa/danqsay (“çərənləmək”, “uzun zaman qışqırmaq”, “ağla-

maq”, “bəlağətlə danışmaq”, “gözəl natiqlik qabiliyyətinə malik ol-

maq”) feli əsasında düzəlir. Bu isə qədim türk toplumundakı yanşa-

ğın və etrusklardakı thanasa-nın aktyorluq funksiyası ilə tam həm-

ahəngdir. 

Yaηşa sözünün kökü türk dillərindəki yaη (“çərənləmək”) felin-

dən və şa şəkilçisindən ibarətdir [187, s.119]. 

Göründüyü kimi, thanasa (“məsxərəçi”) ilə qədim türk yanşa(k) 

(“məsxərəçi”) arasındakı əsas fonetik fərq th-y samit əvəzlənməsi-

dir. 

Öndə y samitinin çuvaş və etrusk dillərində th samitinə uyğun-

luğu aşağıdakı etrusk mətnində də aydın görünür: 

 

thuthku vakil šıpır šuri Lethamsul 

“incə/məlahətli törən tuluğunu çalın Letam üçün” 

 

Burada etrusk dini ayinlərinin əsas bir ünsürü olmuş çalğıdan, 

çuvaşlarda da mövcud olmuş zurna tuluğunda ifadan söhbət gedir: 

thuthku – qədim türk yuyka, çuvaş thüke “zərif”, “məlahətli” 

šıpir – çuvaş şıpır “zurna tuluğu” 

šuri —  qədim türk sür “icra etmək”. 

Etrusk mətnindəki “törən” mənalı vakil sözü istisna olunmaqla, 

digər sözlər türk dillərindədir və burada Letamsul adlı tanrının şə-

rəfinə məlahətli (thutku – türk-çuvaş yuyka-thüke) zurna tuluğu 

(šipir – çuvaş şıpır) ifa etmək (šuri – qədim türk sür) xahiş olunur. 

Həm etrusk, həm də çuvaş dilində sözün önündə y əvəzinə th 

samitinin işlənməsi daha bir etrusk mətnində müşahidə olunur: 

rəsmdə balta ilə ət doğradığı təsvir olunan bir kişinin rəsmi etrusk-

ca thar və kas sözləri ilə müşayiət olunur.  
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Etruskoloq Z.Mayani alban dilindəki dare (“bölmək”) felinə 

əsaslanaraq, mətndəki thar sözünü yar (“yarmaq”) kimi mənalandı-

rır. Türk dillərindəki yar feli şumer dilində dar, çuvaşça thur şək-

lindədir. Yəni qəssab rəsminə aid thar türk dillərindəki yar (“böl”) 

felinin erkən fonetik şəklidir. 

Etrusk mətnindəki digər söz — kas (“kəsmək”) çuvaş dilində də 

kas şəklindədir.  

th-y samit əvəzlənməsi thuk – yoğ sözləri arasında da müşahidə 

olunur. Qədim türk yazılı abidələrinin dilindəki yoğ (“yas”) sözü 

VI əsrə aid yunan mənbəsində thogia, osetin dilində isə duğ/doğ şə-

killərində gəlib çatmışdır [212, s.207]. Etrusk mətnində th ilə deyi-

lən thuk sözü məhz “yoğ”, “yas” mənasında anlaşılır: 
 

thuku aruš ame 

“yası pak olsun” 
 

Burada thuku və aruš qədim türk dillərindəki thoğ (yoğ, yas) və 

arış (pak, təmiz) sözləridir. “Olsun” mənalı ame isə etrusk dilində-

ki am feli ilə əmr/xahiş bildirən -e şəkilçisindən ibarətdir. Bu fel 

şumer dilindəki me (“olmaq”) feli ilə müqayisə edilə bilər. 

Türk və şumer dillərinin materialı əsasında “yası/yoğu pak ol-

sun” şəklində anlaşılan thucu aruş ame, göründüyü kimi, gerçək di-

ni ayinləri əks etdirən ifadədir. 

thresu. Bir neçə etrusk mətnində şərab və ya yeməyin təriflən-

məsi məqamında işlənən thresu çuvaş türkcəsindəki thurath (“ya-

rarlı”, “ləzzət”, “kef”, “gözəl”, “gözəllik”) sözü əsasında öz mən-

tiqli izahını tapır. thurath qədim türkcə y samiti ilə başlanan yaraşu 

(“yararlı”, “ləzzətli”, “xoş”, “xoşagələn”) sözünün th ilə deyilən 

variantıdır: qədim türk. yaraş(u)- çuvaş thurath – etrusk thresu. 

Bu sözün işləndiyi etrusk mətnlərini araşdırmış Z.Mayani və 

digər avropalı etruskoloqlar türk dilinin, eləcə də çuvaş türkcəsinin 

faktlarından xəbərdar deyildilər. 

Z.Mayani aşpaz rəsminə aid bir mətni belə izah edir. Onun fik-

rincə, aşpazın dediyi thresu f. sithrals [101, s.138] cümləsindəki 

thresu «tələb edirəm» anlamındadır. Qəribədir, aşpaz nəyi tələb edə 
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bilər və yaxud thresu hansı bir dildə tələb edirəm anlamındadır? 

Əslində isə rəsmdə təsvir olunan aşpaz öz bişirdiyi yeməyin “ləz-

zətli”, “yararlı”, “xoşagəlimli” olduğunu tərif edə bilər ki, bu da çu-

vaş dilində məhz həmin mənaları daşıyan thurath və qədim türk ya-

zılarındakı yaraşu sözündə aydın əks olunur. 

Və yaxud şərab süzən saqinin təsvir olunduğu etrusk rəsminə 

aid thresu penznas cümləsində penznas sözünün əsasını bir çox 

etrusk mətnlərində içki bildirən pen sözü təşkil edir və öndə gələn 

thresu həmin içkinin tərifini ifadə edir: thresu pensnas “ləzzətli iç-

ki”, “xoşagəlimli/yararlı şərab”. 

Məntiq tamamilə aydındır: aşpazın öz yeməyini, saqininsə öz 

şərabını tərif etməsi (“yararlı”, “ləzzətli”, “xoşagələn”) tamamilə 

təbiidir. Və bu tərifi bildirən, lakin etruskoloqlara naməlum olan 

thresu qədim türklərə aid eyni mənalı yaraşu, çuvaş dilindəki thu-

rath(u) (“ləzzətli”, “xoşagələn”) sözüdür. Yəni etrusk mətninin 

açar sözü türk dillərinin çuvaş variantına uyğundur.  

A.M.Şerbak haqlı olaraq bir sıra sözlərin önündə y samitinin il-

kinliyi fikrinə qarşı çıxaraq, çuvaş dilindəki dişarası th variantının 

ilkin olduğunu göstərir. Misal üçün, o, türk dillərindəki yoğ (“yas”) 

sözünün çuvaş variantını (thava “yas”) ilkin sayır və bu məqamda 

VI əsrə aid yunan mənbəsində gəlib çatan thoqia (“yog”, “yas”) sö-

zünə əsaslanır [212, s.192]. 

Eləcə də yol sözünün zol (balkar), suol (yakut), thul (çuvaş) va-

riantlarına əsaslanan A.M.Şerbak çuvaş dilindəki variantı (thul), 

türkoloq Dyorfer isə dol variantını ilkin hesab etmişlər. 

Orta əsrə aid türk yazılarından bir neçə min il qədim olan şumer 

dilinin də faktları söz əvvəlində y samitinin ilkinliyi fikrini alt-üst 

edir. Eyni sözlərin şumer dilində z samiti ilə başlanan variantlarına 

əsaslanan Aydın Məmmədov sibilant variantların y-ya nisbətən il-

kinliyini göstərən dilçiləri müdafiə edir. O, şumer dilindəki zaq 

(“kənar”), zal (“parlamaq”), zar (“toxumaq”), sar (“yazmaq”) söz-

lərini türk dillərindəki eyni mənşəli yaka (“kənar”, “yaxa”), yal 

(“parlamaq”), yor (“toxumaq”) və yaz (<yar) (“yazmaq”) ilə müqa-

yisə edib, birincilərin ilkinliyini təsdiqləyir [102, s.19]. 
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Başqa mənbələrdə də türk dillərində y ilə başlanan bir sıra söz-

lərin şumer dilində s ilə deyilən variantlarına rast gəlirik: 
 

şumer                                      türk 

  siq                                    yiq/iyi “yaxşı” 

 sulu                                   yol 

şeq                                     yağ (yağmur) 

 

Sonuncu sözün tunqus (siq) və monqol (siğ) variantları da şu-

mer dilindəkinin eynidir.  

Şumer dilindəki sulu (“yol”) yakut dilində suol, balkarca zol 

variantına yaxındır. Beləliklə, çox qədim olan şumer dilinin, eləcə 

də tunqus və monqol dillərinin faktları göstərilən sözlərdə y samiti-

nin törəmə olduğunu aydın göstərir. 

Yalnız bir qrup türk dilində işlənən yüz (“üz”) çuvaş dilində 

ther, monqol və tunqus dillərində düri, dürü (“üz”) şəklindədir. So-

nuncu faktlar çuvaş dilindəki variantın yüz üçün praforma olduğunu 

göstərmirmi? Beləliklə, praformanı orta əsrlərə aid türk yazılarında 

deyil, eyni sözlərin nostratik dillərdəki (dravid, monqol, tunqus, 

mancur və b.) variantlarında, eləcə də şumer dilində axtarmağımız 

daha doğrudur. 

Beləliklə, qədim dillərin müqayisəsi çuvaş və etrusk dillərində 

sözün önündə th samitinin y-ya nisbətən daha qədimliyini və bu iki 

dilin fonetik səviyyəcə yaxınlığını göstərir. Məhz bu səbəbdən et-

rusk dilindəki thresu çuvaş dilindəki thurath(u) işığında düzgün 

kontekstual mənasını (“ləzzətli”, “xoşagəlimli”) tapır, halbuki qə-

dim türk dilində y samiti ilə başlanan yaraşu (“ləzzətli”) etrusk 

mətnindəki thresu-dan fonetik baxımdan xeyli uzaqdır. 

 

th-t samit əvəzlənməsi 

 

Sözün önündə və sonunda rast gəlinən bu samit əvəzlənməsi et-

rusk mətnlərinin dilinə açar rolu oynayan daha bir fonetik hadisə-

dir. 

a) sözün önündə bu əvəzlənmə thapin-tapın (“tapınmaq”), tha-
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nah —  taak (“toyuq”), thes – tüz/tez (“təşkil etmək”) və b. sözlər-

də rast gəlinir. 

Qurbanvermədən bəhs edən bir etrusk mətnində thapin və 

thapic sözlərinin mənası qədim türk dilindəki tapın (“tapınmaq”), 

tapığ (“etiqad”, “tapınma”) sözləri sayəsində açılır.  

İtaliyalı etruskoloq M.Pallottino thap felini “tanrılara sadiqlik 

bildirən bir fel” hesab edir və onun məhz tapınmaq feli ilə eyni 

mənşəli olduğundan xəbərsizdir [21, s.290]. Çünki nə M.Pallottino, 

nə də digər avropalı etruskoloqlar etrusk və türk dillərini müqayisə-

yə cəlb etməmişlər. 

Müvafiq etrusk mətninin təhlilində thap felinin thapin və thapic 

derivatlarının məhz qədim türk dilindəki tapin/tapığ sözləri olduğu-

nu ortaya qoyur.  

b) th-t samit əvəzlənməsi etrusk və türk dillərində söz sonunda 

daha sox rast gəlinir. Məhz bu mövqedə hətta çuvaş dilində də t sa-

miti əvəzinə bəzən th samitinin işləndiyi üzə çıxır. 
 

                Etrusk                          Türk  

                  lth          —       ümumtürk elt, çuvaş leth 

                                           “aparmaq”, “çatdırmaq” 

                  ath          —      ət/et “ət” 

                  sth          —       süt “süd” 

                  flerth      —       belirt “bəlli etmək” 

                  inath       —       yinət/yinəth “sağalmaq” 

                  seth         —       yet/sit 

 

Qeyd olunmalıdır ki, söz sonunda d-t-th əvəzlənməsi qədim 

türk dili üçün də səciyyəvi olmuşdur: 

ıd-ıt-ıth “göndərmək” [187, s.237]. 

Prototürk dilinin ayrı-ayrı fonetik xüsusiyyətlərini daha çox qo-

ruyub saxlayan çuvaş dilində th samiti ilə bitən leth sözünün etrusk 

mətnindəki lth felinə açar rolu oynadığını görürük. Misal üçün, 

qurbanvermədən bəhs edən etrusk mətnində qurbanlıqları bildirən 

ath, sth və th sözlərinin qarşısında lth feli təkrar olaraq işlənir. Türk 

dillərindəki elt/ilet (“göndərmək”, “aparmaq”) felinin çuvaş varian-
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tı olan leth həmin mətndəki lth felinin məhz “aparmaq”, “göndər-

mək” anlamında olduğunu və burada hansısa qurbanlıqların aparıl-

masının xahiş olunduğunu göstərir. Həmin qurbanlıqları bildirən 

sth, ath isə türk dillərində t samiti ilə bitən süt, ət, digər qurbanlığı 

ifadə edən th isə çuvaş dilindəki thu, yəni ümumtürk “yağ” sözü-

nün çuvaş variantıdır. Qədim türk yazılarında olduğu kimi, etrusk 

yazısında da saitləri bildirən işarələrin çox zaman ixtisar olunduğu-

nu görürük: lth – leth/elt, sth – süt/süd, th – thu (çuvaşca “yağ”). 

Haqqında bəhs olunan etrusk mətnində thap/thapin (“tapın-

maq”) felinin və qurbanvermə törənini əks etdirən başqa sözlərin, 

eləcə də lth (“göndərmək”) felinin işlənməsi mətnin qurbanvermə 

törəni ilə bağlılığını ortaya qoyur. 

Diqqəti çəkən həm də odur ki, daha bir neçə etrusk mətnində lth 

felinin “göndərmək” mənasında işləndiyi üzə çıxır. Misal üçün, bir 

mətndəki lth velxanu vinu talina sətri “Velxanuya üzüm budağı 

göndərin” anlamındadır. Velxanu işıq tanrısıdır. vinu talina (“üzüm 

budağını”) ifadəsindəki vinu tali, yəni “üzüm budağı” bolluq sim-

volu olmuşdur.  

Məlum olduğu kimi, tal/dal türk dillərinədə “budaq” mənasın-

dadır. Vinu regionun digər qədim dillərində, o cümlədən də latın 

dilində “üzüm” mənasında işlənmişdir. Cümlənin əvvəlindəki lth 

(“göndərin”, “aparın”) feli sübut edir ki, burada işıq tanrısı Velxa-

nuya bolluq rəmzi olan üzüm budağı aparmaqdan söhbət gedir. 

lth başqa bir etrusk mətnində də “aparmaq”, “göndərmək”, “gə-

tirmək” anlamına gəlir, yəni türk və çuvaş dillərindəki elt/ilet/leth 

felləri eyni mənşəlidir:  

veltune ucerseia ve tarxunus rath lth pava tarxies [101, s.93] 

Mətnin aid olduğu rəsmdə tanrı Veltuna, Ucerseia adlı qadın, Tar-

xunus adlı kişi və falçının yanında duran Pava Tarxies adlı kişi təs-

vir olunur. M.Pallattino rəsmdə falabaxma dərsinin təsvir edildiyi-

ni, P.Dukati isə falçının öncəgörmə funksiyasını yerinə yetirdiyini 

güman edir [101]. Lakin falabaxmanın nəyə həsr olunduğundan 

asılı olmayaraq, falçıya yönəlik rath lth ifadəsi “qayda/nizam gətir” 

kimi anlaşılır. Burada rath hind-Avropa dillərindəki rad/radhe 
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(“nizam”, “qayda”) sözü idə bağlanılır [101, s.194]. Eyni mənşəli 

ret (“nizam”, “sıra”), rət (“nizam”, “qayda”) çuvaş və tatar dillərin-

də də vardır. Göründüyü kimi, falçı tanrıdan “nizam/qayda göndər-

məyi” xahiş edir ki, bu da çuvaş dilindəki leth (“göndər”, “çatdır”) 

feli sayəysində aydınlaşır.  

Etrusk mətnindəki rath lth ifadəsini çuvaş dilindəki ret leth 

(“qayda/nizam göndər”) ifadəsinin tam leksik qarşılığıdır. 

lth felinin gözdən keçirilən üç etrusk mətnində “göndərmək” 

anlamında işlənməsi onun türk dillərindəki ilet/elt/leth (“göndə-

rən”) feli olduğunu sübut edən mühüm dəlildir. lth feli ilə yanaşı 

onu əhatə edən digər sözlərin də çuvaş türkcəsində olması xüsusilə 

ilgincdir. lth th… —  çuvaş leth thu “yağ göndərin”, rath lth – 

çuvaş ret leth “nizam göndər”, lth vinu talina – çuvaş-türk leth … 

talını “göndər [üzüm] dalını/budağını”. 

th-t samit əvəzlənməsi beynəlmiləl səciyyəli olub, german dillə-

rinə [18, s.107] də aiddir. Bütövlükdə hind-Avropa ulu dilində diş-

arası th səsinin t, d, ş səslərinə çevrilməsi prosesi baş vermişdir [60, 

s.46-49]. Etrusk dilindəki dişarası th samiti də türk dillərində sözün 

ortasında və sonunda yalnız t/d samitləri ilə deyil, bir sıra hallarda ş 

samiti ilə də əvəzlənmişdir: 

 

th-ş samit əvəzlənməsi 

 

Ortada və sonda özünü göstərən bu samit əvəzlənməsi etrusk və 

türk dillərindəki ulath-ulaş (“çatmaq”, “qovuşmaq”), athay —  aşa 

(“yemək”) və b. sözlər arasında müşahidə olunur. Hər iki sözün 

türk dillərində s ilə deyilən variantları da vardır: ulas (qazax dial., 

qaraqalpaq) [201, s.588]; asa (qazax, qaraqalpaq) [201, s.212]. 

Söz sonunda ş-th samit əvəzlənməsi etrusk dilində olduğu kimi, 

çuvaş türkcəsində də özünü göstərir: baş – çuv.puth, iş/eş-çuv.eth. 

Etrusklarla eyni soykökdən olmuş troyalıların dilindəki ithi (İda 

dağının adı) ilə qədim uyğur dilindəki ış (qədim türk yış) eyni mən-

şəlidir. Onların hər ikisi “meşə ilə örtülü dağ” anlamında [149, 

s.90; 212, с.44] olub, th-ş samit keçidi əsasında fərqlənir. 
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th-ç samit əvəzlənməsi 

 

Bu fonetik hadisə etrusk dilindəki hinthu və qədim türk dilində-

ki inçü (“miras”, “irs”) sözləri arasında özünü göstərir. Mərhum qa-

dının tərifinə həsr olunmuş bir mətndə eisna hinthu ifadəsi “[tanrı] 

Eisna mirası” anlamındadır və digər mətnlərdə də hinthu sözü 

həmin mənada çıxış edir. 

Həmin sözün türk dillərində s, ts, j, ş ilə deyilən variantları da 

vardır: başqırd. insi, tobol. intsi, qaraqalpaq, altay inji [201, s.361]. 

Qədim türk dilində inçü (“miras”, “irs”) sözünə yalnız səsləniş-

cə uyğun gələn inç (“dinclik”, “rahatlıq”) sözü də işlənmişdir: bot-

hun inçkə teqdi… “xalq dincliyə yetişdi”; koηül inç-mü “könül 

dincdirmi?” [187, s.210]. 

Etrusk mətnlərində rast gəlinən, “dinclik”, “hüzur” mənalarında 

çıxış edən hinth məhz inç sözünün fonetik variantıdır. Lakin etrusk 

məzar kitabələrində işlənən hinth etruskoloqlar tərəfindən “ruh” 

şəklində şərh olunur: hinthial teriasals “Tiresinin ruhu” [112, s.54]. 

Əslində isə burada hinth “dinclik”, “hüzur” mənasındadır: 

“Tiresinin hüzuru”, yəni, “Tiresinin  ədəbi dinclik tapdığı yer”. 

hinth sözünün “dinclik”, “sükut”, “hüzün” mənalarını daşıması 

başqa bir məzar daşında aydın görünür: suthi hinthiu [101, s.73] 

ifadəsi “məzar sükutu”, “məzar rahatlığı” mənasındadır və onun 

“məzar ruhu” kimi tərcüməsi məntiqsiz olardı. 

hinthu —  sözündə özünü göstərən protetik h türk dilləri üçün 

də səciyyəvidir. Xalac. haçuq “acı”, histak “istək”, hutun “odun” 

və b. [27, s.185-186]. 

 

v-o, ö, u, ü samit-sait əvəzlənməsi 

 

Türk dillərində dodaqlanan o, ö, u, ü saitləri ilə başlanan bir çox 

sözlərin etrusk dilində aşkar olunan qarşılıqları v samiti ilə başlayır. 

Eyni mövqedə v əlavəsi bulqar və çuvaş dilləri üçün daha çox sə-

ciyyəvidir: etrusk vrath – qədim türk uruş – bulqar. varız, çuvaş 

varth (“vurmaq”). 
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Dini ayinlərlə bağlı etrusk mətnlərində vilu sözünün çuvaş di-

lindəki vile (“ölü”) isminə, vetn felinin isə çuvaş dilindəki viten 

(qədim türk ötün “dua etmək”) felinə uyğunluğu aşkar olunur. 

Etruskların göy və işıq tanrısı Velxan ilə Sibir türklərinə məxsus 

göy və işıq tanrısı Ülgen arasında da eyni fonetik fərq vardır.  

Velxan Krit adasında məskunlaşmış qohum pelasqlara aid Zevs-

Felxan adlı tanrı ilə eyni mənşəlidir. Zevs göy və işıq tanrısı kimi 

tanınmışdır [107, s.203-204]. Bu, etrusklara məxsus Velxan-ın da 

göy və işıqla bağlı olduğunu deməyə əsas verir.  

Sibir türklərinə aid Ülgen də (xeyirxah göy və işıq tanrısı) eyni 

mənşəlidir [49, s.218; 91, s.18]. 

Velxan teoniminin göy və işıqla bağlı olduğuna aydınlıq gətirən 

başqa bir dəlil latın dilinə etrusklardan alınmış Vulkan tanrı adıdır. 

Bu tanrı [186, s.204] də “od”, “alov” ilə bağlı [107, s.253] olub, 

etrusk dilindəki Velxan-ın fonetik variantıdır. 

Göründüyü kimi, pelasq, etrusk və romalılara məxsus Felxan/ 

Velxan/Vulkan və Sibir türklərinə məxsus Ülgen eyni mənşəli teo-

nimlərdir. 

Bu fonetik qanunauyğunluq etrusklara məxsus vacil törən adı-

nın mənşəyinə də işıq salır. Qərb etruskoloqları vacil sözünü “dini 

müraciət” kimi qəbul edirlər, lakin onun mənşəyi qaranlıq olaraq 

qalır. Əslində isə vacil qədim türk dilindəki ögül (“tərif olunma”, 

“öymə”, “mədh etmə”) sözündən v-laşma ilə fərqlənir.  

Qədim türklərdə ögül mərhumları, tanrıları öymə, tərifetmə 

törənlərini bildirmişdir: er ögüldü “kişi öyüldü/tərif olundu” [187, 

s.381]. Öğül sözü qədim türkcədəki öğ (“öy”, “tərif et”) feli və 

məchulluq şəkilçisindən (-ül) ibarətdir.     
Ögül qədim türk dilindəki ög (“tərif etmə”, “öymə”) felindən və 

məchulluq bildirən -ül şəkilçisindən ibarətdir.  

 

l-t samit əvəzlənməsi 

 

Bu fonetik hadisə türk dillərində sifət əmələ gətirən lı/li, lık/lik 

şəkilçilərinin t/d ilə deyilən variantlarında öz əksini tapır: atlı-atdı, 
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daşlı-daşdı, sanlı - sanduu (qırğız) “şərəfli”, muηluk - muηduk “kə-

dərli” (qırğız) və b.  

Qərb etruskoloqlarının naməlum mənşəli saydıqları və ümumi 

şəkildə qurbanvermə ilə bağladıqları (a kind of offering) [221] 

šanti qədim türk dillərindəki sandı/sanda/sanlı (“sanlı”, “mötəbər”, 

“uyğun”, “münasib”, “müqəddəs”) sözünün t ilə deyilən variantıdır. 

Qırğız dilində san (“şərəf”, “şan”) sözü əsasında yaranan san-

duu (“hörmətli”, “alicənab”) sözünün tərkibindəki -duu digər türk 

dillərindəki –lı/-li/-dı/-di şəkilçisinin fonetik variantıdır. 

Sanlı sözünün sanda variantı kimmerlərin Sandakur (sanda-

kur «sanlı-igid» şəxs adının tərkibində işlənmişdir [63, s.319]. 

l-t samit əvəzlənməsi türk dillərində esenlik-esendik “sağlam”, 

bellik-beldik (“kəmər”) və b. sözlərdə də özünü göstərir. 

Beldik etrusk dilində belti şəklində mövcud olmuş və bu dildən 

latın (balte) və hətta german dillərinə daxil olmuşdur: qədim ingilis 

belt, qədim norse belti, isveç balte, müasir ingilis belt «kəmər». Bu 

sözün etrusk mənşəli olduğu qədim latın müəllifi Varro tərəfindən 

qeyd olunur [217, s.88]. 

Beləliklə, etrusk dini mətnlərində “müqəddəs”, “mötəbər” mə-

nalarında işlənən šanti sözünün də šan ismi və -ti şəkilçisi ilə əmələ 

gəldiyi və türk dillərindəki sanlı-sanda-sanduu sözünün bir fonetik 

variantı olduğu aydın görünür. 

Mətndəki digər sözlərlə kontekstual əlaqəsi də onun “münasib”, 

“müqəddəs”, “mötəbər” anlamında olduğunu göstərir. Onunla se-

mantik əlaqədə olan digər sözlər də məhz türkizmlərdir. Misal 

üçün, mətndəki arvuš (qədim türk arvış “əfsun”) ta (da/də qüvvət-

ləndirici ədatı) və aius (qədim türk ay “söyləmək”, ayığız “söylə-

yin”) eyni bir cümlə daxilində (šanti arvuş ta aius) işlənərək, qə-

dim türkcə bitkin bir fikir ifadə edir: “müqəddəs/mötəbər əfsun da 

söyləyin”. 

             Etrusk                                 Qədim türk 

     šanti arvuş ta aius                  sanlı/sandu arvış da ayığız 
 

Qədim türk dili əsasında bərpa etdiyimiz sandu arvış da ayığız 

variantı etrusk dilindəki şanti arvuş ta aius ifadəsinin “müqəddəs 
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əfsun da söyləyin” anlamında olduğunu şəffaf olaraq göstərir. İl-

ginc həm də budur ki, əfsun etmək qədim türk dini ənənəsinin ay-

rılmaz bir ünsürü olmuşdur: kam arvış arvadı “şaman əfsun etdi”, 

kamlar kamuğ arvaştı “şamanların hamısı əfsun etdilər” [187, 

s.58]. 

Qədim türklərə məxsus kam (“şaman”), yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, rahib mənasında etrusklardan latın dilinə də alınmışdı: camil-

lus (“cam-illus”, “gənc rahib”). 

šanti sözünün “müqəddəs” anlamında olduğunu şərab qurbanlı-

ğından bəhs edən bir etrusk mətnindəki santic vinum ifadəsi də sü-

but edir. Etruskoloq A.Pfiffiq buradakı santic sözünü “qarışdırılma-

mış” [113, s.98] mənasında qəbul edir, santic vinum, onun fikrincə, 

“qarışdırılmamış şərab” deməkdir. Lakin bu yozum heç bir dil fak-

tına əsaslanmır. Santic yuxarıda qeyd olunan santi arvuš (“mötə-

bər/müqəddəs əfsun”) ifadəsindəki šanti sözünün fonetik variantı-

dır (santi), sondakı -c elementi isə Aralıq dənizi regionunun qədim 

dillərində (het, Lidiya) də işlənmiş “və”, “həm də” mənalı hissəcik-

dir: “santi-c vinum” “həm də müqəddəs/layiqli şərab” (qurbanlığı). 

k elementi qırğız və digər türk dillərində “və”, “həm də” məna-

sını daşıyan ok şəkilçisi ilə eyni mənşəlidir. 

 

b-m samit əvəzlənməsi 

 

 Türk dillərində geniş müşahidə olunan b-m samit əvəzlənməsi 

(ben-mən, boncuq-muncuq, bengü-mengü “əbədi”) etrusk dilində 

də diqqəti çəkir. Etrusk titulaturasında naməlum mənşəli sayılan 

mex sözünün mənası haqqında ən düzgün fikir A.İ.Nemirovskiyə 

məxsusdur. O, mex titulunu “çar”, mexlum sözünü isə “çarlıq” mə-

nasında qəbul edir [114, s.18]. A.Nemirovski ona əsaslanır ki, Pirqi 

bilinqvasının etrusk variantındakı mex titulu Finikiya variantındakı 

mlk (“çar”, “məlik”) sözünün qarşılığı kimi çıxış edir  (114, s.17). 

Mex əslində türk dillərindəki beg/peğ/peg/bek titulunun m ilə 

deyilən variantıdır. Həmin titul “knyaz”, “hökmdar”, “şahzadə”, 

“tayfa başçısı” mənalarında işlənir [202, 97-98].  
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b-m samit əvəzlənməsi etrusk dilində mənşəyi bəlli olmayan, 

mətnlərdə “bol”, “zəngin” mənalı mul sözündə də əksini tapır. Türk 

dillərində bol sözünün m ilə deyilən mul (tatar, başqırd), mol 

(cığatay, qırğız və b.) variantları [202, s.184-185] etrusk dilindəki 

mul sözünün “zəngin”, “bol” mənasında olduğunu təsdiqləyir. 

Aşağıda görəcəyimiz kimi, ehsanvermə mərasimindən bəhs 

edən Tabula Cortonensis mətnindəki ml eši-ethik ifadəsi “bol içki-

yemək” anlamına gəlir. 

Latın dilində “çoxluq”, “bolluq” mənalarını daşıyan multi sözü 

etrusk dilindəki ml/mul sözünün derivatıdır, yəni latın dilinə deri-

vat şəklində daxil olmuşdur. Bu dildə müstəqil mul sözünə rast gə-

linmir. 

q-v samit əvəzlənməsi 

 

v samiti ilə bitən bir sıra etrusk sözlərinin türk dillərindəki qar-

şılıqları q samiti ilə deyilir. Məlum olduğu kimi, bu fonetik hadisə, 

yəni ümumtürk q samitinin v ilə  əvəzlənməsi çuvaş türkcəsi üçün 

də xarakterikdir: 

 

       ümumtürk                                   çuvaş 

            tiv                             teq “toxunmaq”, “bəhs etmək” 

thăv (thu)                yağ 

tăv (tu)                    dağ 

păv                            boğ 

sıv/sıvă                     sağ                                          

 

Məhz bu xüsusiyyəti ilə bir çox türkizmlərin çuvaş variantları 

etrusk mətnlərinə açar rolunu oynayır. Misal üçün, ayrı-ayrı etrusk 

mətnlərində işlənən tva və tev fellərinin mənaca qədim türk dilində-

ki teq (“çat”, “toxun”, “bəhs et”) və çuvaş dilindəki eyni mənalı tiv 

fellərinə uyğun gəldiyi bəlli olur. Qədim türk: ol evqə teqdi “o, evə 

çatdı”, teqməçi men teyin sakıntım “mən buna (bu məsələyə) toxu-

nacağam — deyə, düşündüm” [187, s.547], cuvaş. puthe maççana 

tivet “başı tavana çatır” [211, s.479]. 
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Etruriya ərazisində Avqurlar məzarının (e.ə.530-cu il) qübbəsi 

üzərindəki rəsmdə təsvir olunan iki kahin bir qolunu irəli uzatmış, 

digərini isə dirsəkdən qatlamış halda təsvir olunur. Hər ikisinin başı 

üzərində eyni söz yazılmışdır: tevarath. 

Etrusk dilində avqur adlanan kahinlər səmanın əlamətləri üzrə 

müşahidələr aparır, bunun üçün xüsusi bir yerdə üzü cənuba doğru 

durur, əllərindəki kahin əsası ilə səmada əlverişli məkanı təyin edir 

və gələcəyi göstərə bilirdilər [152, s.324]. 

Z.Mayani Luici Dastiyə istinad edərək yazır ki, kahinlər göydə 

ideal istiqamət bəlirlədikləri üçün, tevarath sözü “sərhədi böldüm” 

anlamında ola bilər. Onun fikrincə, teva alban dilindəki day (“böl-

mək”) felindəndir, rath isə alban dilindəki radhe (“nizam”, “sər-

həd”) sözüdür [101, s.194]. 

Rath sözü, doğrudan da, “nizam” mənasında olub, alban dilin-

dəki radhu, isveç dilindəki rad/radh, osetin dilindəki rad [101, 

s.66] sözləri ilə eyni mənşəlidir. Lakin bu sözə ayrı-ayrı türk dillə-

rində də rast gəlirik: çuvaş ret, tatar rət (“qayda”, “nizam”). 

tevarath sözünün tərkibindəki teva isə qədim türk dilindəki teq 

(“çatmaq”, “yetişmək”) felinin eyni mənalı çuvaş variantı (tiv) sa-

yəsində düzgün izahını tapır: teva rath “nizama çat”, “nizama yet”. 

Əslində etrusk kahininin funksiyası da məhz səmada “nizam” əldə 

etmək olmuşdur. 

Yuxarıda etrusk mətnindəki rath lth (“göndərmək”) felindən 

ibarət birləşmənin “nizam göndər” anlamında olduğuna toxunduq. 

Bir daha xatırlayaq ki, lth türk dillərindəki elt/ilet və çuvaş 

dilindəki leth “göndərmək” felləri ilə eyni mənşəlidir. “Nizam 

göndər” anlamına gələn rath lth ifadəsi də məhz falabaxma 

səhnəsini əks etdirən mətndə işlənmişdir.  

Türk dillərinin faktları göstərir ki, rath lth “nizam göndər” mə-

nasında, teva rath isə “çat/yetiş nizama” anlamındadır, yəni bura-

dakı teva çuvaş türkcəsindəki tiv (“çat”, “yetiş”) feli ilə eyni mən-

şəlidir. 

q-v samit əvəzlənməsi daha bir neçə etrusk sözünün mənşəyinə 

işıq salır. Misal üçün, bilinqvalar əsasında “qardaş” mənasında 
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olduğu bəlli olan ruva [221] sözünün mənşəyi məhz q-v samit 

əvəzlənməsi əsasında açılır. 

Qədim türk dilindəki uruğ (“nəsl”, “toxum”, “uşaq”) sözünün 

ayrı-ayrı türk dillərindəki fonetik variantları “kiçik qardaş” mənası-

nı daşıyır: başqırd ırıw, tatar iru, çuvaş ăru, qaraçay – balkar ru 

[201, s.604]. Elə isə etruskoloqların naməlum mənşəli saydıqları 

ruva (“qardaş”) türk dillərindəki ırıw/ıru/ru (“kiçik qardaş”) deyil-

dirmi? 

Etrusk dilində iki sait arasında q samitinin düşməsi halı thii (qə-

dim türk yiqi) (“ağı”) sözündə də müşahidə olunur (thii sözündə ey-

ni zamanda etrusk dilində öndə gələn th samitinin türk dillərində y 

ilə əvəzlənməsi hadisəsi əks olunur.  

Dini ayinlərdən bəhs edən Perugia mətnində thii sözü iki mə-

qamda “ağı” mənasında rast gəlinir: thii thil “ağı ili” (türk. yiqi/yığı 

yılı) və thii falşti “ağı təskinliyi” (türk. yiqi boluşu). 

 

f-b samit əvəzlənməsi 
 

Avropalı etruskoloqlar tərəfindən mənası düzgün təyin olunan 

sözlərdən biri olan flerth (“zühur etmək”, “bəlli olmaq”) naməlum 

mənşəli sayılan sözlər sırasındadır. Lakin bir məsələ böyük təəccüb 

doğurur. Dünya dillərində geniş yayılmış f-b (sözün önündə) və th-t 

(söz sonunda) samit dəyişmələri işığında flerth felinin türk dillərin-

dəki belirt (“bəlli etmək”) feli olduğunu görmək çətin deyildir. 

Rəsmlə müşayiət olunan bir etrusk mətninə nəzər salaq. Cəhən-

nəm iblislərinin əhatəsində görüşüb ayrıldıqları, yəni ömürlük ola-

raq ayrıldıqları təsvir olunan qadın və kişi rəsminə aid mətn belə 

səslənir: eca ersce nac arxum flerthrce. 

Etruskoloqlar mətni ümumilikdə düzgün tərcümə edirlər: “Bu 

Axeronun özünü necə bəlli etdiyini göstərir” [101, s.172]. 

Axeron etrusk mifologiyasında o dünyadan axan çayın adıdır və 

etrusk dilində arxum adlanır. “Necə” kimi tərcümə olunan nak türk 

dillərindəki nak/nəkü/negü (“necə”) sözüdür. Etruskoloqlar bu sö-

zün də türkizm olduğunu nədənsə görmürlər. 

İlk dəfə olaraq A.Ayda nac [nak] sözünün “necə” mənasında ol-
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duğunu, Finlandiyada yaşayan bir türk icmasının dilində də eyni 

mənalı nak sözünün işləndiyini göstərir [21, s.304-306]. 

nac arxum sözlərini izləyən flerthrce (“bəlli edir”) sözü öndə b-

f və sonda t-th samit fərqi əsasında türk dillərindəki belirt (“bəlli 

etmək”, “bəlirtmək”) felinə uyğun gəlir. 

 flerthrce sözünün tərkibindəki -rce keçmiş davamedici zama-

nın rəvayət formasına  uyğun gəlir: belirtiyormuş.  

Türk dillərində başqa bir şəxsə və yaxud mənbəyə əsasən nəyin-

sə baş verdiyi bildiriləndə keçmiş davamedici zamanın rəvayət for-

ması işlənir: çağdaş türk: geliyormuş “deyilənə görə gəlir”. Bu hal-

da eca ersce nac arxum flerthrce hərfən belə tərcümə edilir: “bu 

göstərir necə Axeron özünü bəlli edirmiş” və yaxud “bu, Axeronun 

özünü necə bəlli etdiyini göstərir”. 

Mətndəki eca ersce ifadəsi etruskoloji araşdırmalarda «bu gös-

tərir» kimi şərh olunmuşdur. eca sözünün “bu” işarə əvəzliyi oldu-

ğu aydın olsa da, ersce sözü təxmini olaraq “göstərir” kimi şərh 

olunur.  

Etrusk dilindəki flerth və türk dillərindəki belirt eyni mənada 

(“bəlirtmək”, “bəlli etmək”) çıxış etsə də, həmin dillərdə bu fellərin 

fler və belir derivatları mənaca fərqlənir. Belə ki, belir feli türk dil-

lərində “bəlli olmaq”, “üzə çıxmaq” mənasındadır, mənşə etibarilə 

türk dillərindəki bel (“işarə”, “nişanə”, “əlamət”, “qeyd”) ismin-

dəndir: belirmek (“bəlli olmaq”) nişanə və yaxud əlamətin üzə çıx-

ması anlamındadır. Bu kök əsasında qədim bulqarca belüqi (be-

lüwi) (“məzar abidəsi”), belqi (“simvol”), belli (“aydın”), belge 

(“əlamət”) [202, s.108-110] sözləri meydana çıxmışdır. Qırğız di-

lindəki belek (“hədiyyə”) [213, s.127], qazax dilindəki belqileu, qa-

raçay-balkarca belle (“qeyd etmək”) [202, s.113] qədim bel kökü-

nün (“işarə”, “nişanə”, “əlamət”, “qeyd”) leksik-semantik törəmə-

ləridir. 

Bütün bu mənalar etrusk dilində fler (“hədiyyə”, “abidə”), felic 

(“hədiyyə”) sözlərinin semantikasında cəmlənmişdir.  

E.ə. IV-II əsrlərə aid bürünc heykəl üzərində yazılmış mi flereš 

atis ilithial mətni “mən İlitinin anasının (atis) abidəsiyəm” (flereš) 
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kimi tərcümə edilmişdir [112, s.50]. 

Başqa bir etrusk mətnində ais cemnac adlı tanrının şərəfinə hə-

diyyə törəninin (fler vacl) təşkili (thesin) xahiş olunur:  

thesin fler vacl (“düzün/tüzün hədiyyə törəni”) ifadəsi tanrı 

ais/cemnacın şərəfinə həsr olunan törənə aiddir: 

…aclxn.ais.cemnac.thesin.fler vacl.etnam tesim.etnam.celucn 

[161, s.1325]. 

 Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, thesin türk dillərindəki tüz/töz/ 

tez (“təşkil etmək”, “düzənləmək”) feli ilə [203, s.310-311] eyni 

mənşəlidir. Etruskoloqlar thes felini “icra etmək” şəklində şərh et-

sələr də, onun türk dillərində də məclis və yaxud törənin təşkilini 

bildirən tüz/tez feli olduğunu görə bilmirlər. Misal üçün, qədim 

uyqur dilində tüz…məclis ifadəsi “məclis təşkil et” mənasındadır 

[203, s.309]. 

thes feli etrusklarla eyni mənşəli pelasqların dilindən qədim yu-

nancaya daxil olmuş thes (“təşkil etmək”) felinin eynidir, lakin et-

ruskoloqlar bu feli də müqayisəyə cəlb etməmişlər. 

Təşkil olunması xahiş olunan fler vacl “hədiyyə törəni” məna-

sındadır. 

Bu məqamlarda fler (“hədiyyə”, “məzar abidəsi”) türk dillərin-

dəki belek/belik/belüqi sözlərində ifadə olunur, lakin fler sözünün 

morfoloji baxımdan əsil türk qarşılığı olan belir sözündə həmin 

mənalar deyil, “bəlli etmək” öz ifadəsini qoruyub saxlamışdır. 

“Hədiyyə” məfhumu etrusk mətnlərində həm fler, həm də eyni 

kökdən (fel) olan felik ismində və sonuncunun türk dillərindəki qar-

şılığında (belik/belek) ifadə olunur. Ehsan törənini bildirən azuk 

yen esci eplc felic türk dillərinin materialı əsasında “qida və içki 

[ehsan] hədiyyəsi” şəklində tərcümə olunur: 

 

            Etrusk                                 Türk 

            azuk                                    azuk “qida” 

            yen                                      yene “və” 

            esci                                     içki/iski/eçke 

            felic                                    belik/belek “hədiyyə” 
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Etrusk mətnindəki epl (“ehsan”) sözünə türk dillərində rast gəl-

məsək də, bu söz latın dilindəki etrusk mənşəli epulum (“ehsan”) 

sözü sayəsində öz mənasını aydınlaşdırır. 

Etrusk və türk dillərində eyni mənanı paylaşan derivatlar flerth-

belirt (“bəlli etmək”, “bəlirtmək”) felinin çuvaş türkcəsindəki  

palărt fonetik variantı “qeyd etmək”, “bayram etmək” mənalarını 

da özündə birləşdirir: uyave palărt “bayramı qeyd etmək”, alla thul 

tultarine palărt “əlli illiyini bayram etmək” [211, s.268]. 

Burada xüsusi maraq doğuran və birbaşa törənin məzmunu ilə 

bağlı olan aclxn, tesim və celucn sözləri aşkar türkizmlər olub, törə-

nin “səxavətlə”, “dözümlə” və “gülərüzlə” icrasının vacibliyini ifa-

də edir: aclxn – qədim türk. akılık/akılıx “səxavət”, “əliaçıqlıq” 

(<akı “əliaçıq”, “səxavətli”). 

Mətndəki aclxn sözünün tərkibindəki -n ünsürü qədim türkcə is-

min alət/vasitə halını bildirən -n/-ın şəkilçisidir: akılık-ın “səxavət-

lə”, “əliaçıqlıqla”. 

Mətndəki celucn sözü də həmin hal şəkilçisi(-n) ilə işlənir: “gü-

lərüzlə” (türk. külük/gülək “gülərüz”, “şən”, “mehriban” [197, 

s.1470]. 

Alət/vasitə halını bildirən -n ünsürünün əlavəsilə vasitə halında 

olan külük-ün aşkar olaraq “gülərüzlə”, “şən halda” mənasındadır. 

Hədiyyə törəninin xarakterinə aid olan digər söz — tesim isə 

türk dillərindəki tüsem (çuvaş), tözüm (özbək), tözim (kumandı ta-

tar) sözüdür (“səbir”, “dözüm”, “mərhəmət”, “könüllülük” [203, 

s.273]. 

Beləliklə, mətndə tanrı ais cemnac şərəfinə səxavətlə, gülərüzlə 

və dözümlə hədiyyə törəni keçirilməsi xahiş olunur.  

Mətnin əksər sözləri həm leksik, həm də morfoloji baxımdan 

türkcədir və aralarında semantik tamlıq vardır: hədiyyə təşkil edin – 

səxavətlə, gülərüzlə və səbirlə/dözümlə.  

Bu semantik tamlıq türk dilləri əsasında əldə edilir.  

Qeyri bir dilin materialı əsasında etrusk mətnlərini tərcümə 

edənlər belə semantik tamlıq əldə ediblərmi? Sözsüz ki, yox. Elə 

həmin mətndə türk mənşəli aclxn (akılıx-ın “səxavətlə”) celucn 
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(külük-ün) “gülər üzlə”), tesim (“səbir”, “dözüm”), fler (“belir”) 

sözləri ilə yanaşı, felin ikinci şəxsin cəminə aid xahiş bildirən the-

sin (tüzün/düzənləyin) felini və -n/-ın/-ın şəkilçili alət/vasitə halını 

aşkar edirik. 

thesin felinin  tərkibindəki -in qədim türk dilində xahiş bildirən 

-, -ı, - şəkilçilərinə uyğun gəlir: eşidi “eşidin”, barı “gedin”, 

oluru “outrun” [40, s.275]. 

Mətndəki aclxn və digər sözlərin tərkibindəki -n isə qədim türk 

dilindəki alət/vasitə şəkilçisinə uyğundur: sünqüqün açdımiz “sün-

gü ilə açdıq”, közin körmədik, kulakın eşidmədik “gözlə görmədik, 

qulaqla eşitmədik”, süçiq sabın yumşak ağın “şirin sözlə, zərif hə-

diyyə ilə” [187, s.659]. 

Qədim türk dilinin bu faktları işığında etrusk mətnindəki aclxn 

sözünün elə qədim türk dilindəki akılıkın/ akılıxın olduğunu necə 

inkar etmək olar, eləcə də digər sözlərin leksik və morfoloji baxım-

dan türkcə olduğunu kim və nə üçün inkar edə bilər? Bütün bu söz-

lərin semantik tamlıq yaratması, konkret bir fikir ifadə etməsi mət-

nin düzgün tərcüməsinə dəlalət etmirmi? 

Qurbanverməyə aid daha bir neçə etrusk mətnində thes (“təşkil 

etmək”) feli eyni mənada işlənir: 
 

…flerxve. neðunsl. šucri theseric 
 

Mətnin bu hissəsini avropalı etruskoloqlar belə tərcümə edirlər. 

Neptun üçün qurbanvermə (flerxve) elan edilir (šucri) və icra olu-

nur (theseric) [112, s.55]. Göründüyü kimi, flerxve “qurbanvermə”, 

šucri “elan olunur”, theseric isə “icra olunur” kimi şərh olunmuş-

dur.  

Əslində isə sami mənşəli šucri (“şükür”) sözü istisna olunmaq-

la, digər sözlər artıq bizə məlum olan türkizmlərdir: flerxve “hədiy-

yə olaraq” (fler “hədiyyə”), theseric “düzənlənir” “təşkil olunur” və 

yaxud “düzənlənəcək”, “təşkil olunacaq”.  

Mətn bütövlükdə belə anlaşılır: “hədiyyə olaraq Neptuna şükür 

(törəni) təşkil olunur”. 

Qurbanvermədən bəhs edən və thes (“təşkil etmək”), fler (“hə-
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diyyə”) sözlərinin də daxil olduğu mətndə tanrı Veyve üçün hədiy-

yə törəninin təşkilindən bəhs olunur: 

cntnam.thesan.fler.veives.theseri. 

Çox qəribədir ki, etruskoloji ədəbiyyatda mətnin bu sətrinin mə-

nası düzgün təqdim olunur, lakin buradakı sözlərin məhz türk mən-

şəli olduğu qeyd olunmur: “elə həmin səhər” (cntnam thesan) qur-

banvermə hədiyyəsi (fler) Veyve üçün (veives) theseri (“təşkil 

edilir”) [112, s.55]. 

Öncə cntnam thesan (“elə həmin səhər”) ifadəsinə nəzər salaq. 

cntnam sözünün əsasında etrusk dilindəki ca (“bu”) işarə əvəzliyi 

dayanır.  

cntnam («elə həmin səhər») işarə əvəzliyinin dəqiq mənası və 

morfoloji quruluşu çuvaş türkcəsindəki kunta (<ku-n-ta “bunda”, 

“burada”) işarə əvəzliyi ilə müqayisədə açılır. Qüvvətləndirici -am 

hissəciyinə gəldikdə isə, o, qədim türk dilində söz sonuna qoşulan 

qüvvətləndirici -am (“və”), qədim uyqur dilindəki qüvvətləndirici 

ima (“həmçinin”, “ca/cə” ədatı) ilə müqayisə edilə bilər:  uyqur: 

ançulayu ima “məhz bu cür”, “məhz beləcə” [146, s.390]. 

Bu halda etrusk mətnindəki cntnam (<canta-n-am) işarə əvəzli-

yinin mənası tam aydınlaşır: “məhz bu”, “elə həmin”. 

Onu izləyən thesan (“səhər”), artıq bizə məlum olduğu kimi, 

qədim türk dilindəki yaşın, çuvaş dilindəki thithen (“şəfəq”) sözü-

dür: cntnam thesan “məhz bu səhər”, “elə həmin səhər”. 

Türk dillərinin faktları əsasında cntnam thesan fler Veives the-

seri belə tərcümə olunur: “Elə həmin səhər Veyveyə hədiyyə təşkil 

edilir”: 

         Etrusk                                    Türk (çuvaş-uyqur) 
 

1. cntnam “elə həmin səhər”   1. kunta-n-am “elə həmin” 

2. thesan “səhər”                     2. çuvaş: thithen “şəfəq”, 

                                                     (“səhər anlamında”) 

3. fler “hədiyyə”                      3. türk. bel, “nişanə”, “əlamət”> 

                                                    belir, belek “nişanə”, “hədiyyə” 

4. theseri “təşkil edilir”            4. türk dillərində tüz/tiz/tez  

                                                      “düzənləmək”, “təşkil etmək”      
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Veive tanrı adı istisna olunmaqla türkcə səslənən bütün mətn 

türkcə anlaşılır, lakin Qərb dilçiləri mənaları onlara təxminən bəlli 

olan bu sözləri naməlum mənşəli syırlar. 

Bu qənaətə gəlmək olur ki, samit əvəzlənmələri və digər fonetik 

hadisələrin işığında etrusk mətnlərinin türk mənşəli leksikası üzə 

çıxır və əksər məqamlarda çuvaş dilinin fonetik quruluşu etrusk 

dilinə açar rolunu oynayır. 

 

Etrusk dilinin morfoloji quruluşu 

 

Etrusk mətnlərinin morfoloji quruluşunun əsasını türk dillərinin 

materialı təşkil etsə də, Qərb etruskoloqları bu aparıcı komponenti 

deyil, mətnlərdə az yer tutan Qafqaz mənşəli ünsürləri görə 

bilmişlər. Etrusk dilində çağdaş türk dillərinə xas olmayan cəm hal 

şəkilçiləri (-r/-ar/-er/-u), yiyəlik halı bildirən -l/-al, -us şəkilçiləri 

[113, s.78] mətnlərdə abidənin kimə aid olduğunu göstərir: Larthal 

“Lartın”, Velus “Velin”, clenar “oğlanlar” (clan, clen) və s. [120, 

s.366]. 

İsmin yiyəlik halını bildirən -al və cəmini bildirən -ar şəkilçisi 

hazırda Qafqaz (avar, ləzgi) dillərində işlənməkdədir, yiyəlik halı 

bildirən -as, -us şəkilçiləri isə Kiçik Asiyanın bir sıra qədim 

dillərində işlənmişdir [74, s.52]. 

Çağdaş gürcü dilində də ismin yiyəlik halının -s şəkilçisi ilə 

düzəldiyi məlumdur. Eləcə də etrusk dilindəki bəzi say adlarının 

həmin dillərdə qarşılıqları vardır. 

Lakin etrusk dilindəki Qafqaz dil ünsürləri sayca məhduddur. 

Bu dildə həlledici yeri türk dillərinin faktları — etruskoloqların 

görə bilmədikləri, bəlkə də görmək istəmədikləri türk morfoloji 

sistemi dayanır. 

 

İsmin yerlik halı 
 

Etrusk dilində ismin yerlik halı -thi/the şəkilçiləri vasitəsi ilə 

ifadə olunmuşdur: thunxulthe “məbəddə (thunxul+the), špelanethi 

«spel törəni keçirilən yerdə”. 
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Bəzi etruskoloqların bu şəkilçini Qafqaz dillərinə aid etməsi 

düzgün deyildir. Çünki həmin şəkilçi -da/-de/-ta/-te/-ti variantların-

da Kiçik və Ön Asiyanın bir çox qədim dillərində, o cümlədən də 

türk dillərində özünü göstərir. 

V.M.İlliç — Svitıç həmin şəkilçiləri nostratik mənşəli saymaq-

da haqlıdır [188, s.11]. 

Etrusk dilindəkinə ən yaxın variant qədim yunan dilinin Attika 

dialektində thi şəklində işlənmişdir və pelasq mənşəlidir: oiko “ev” 

— oikothi “evdə” [185, s.1156], İliothi — “İlionda” (yəni “Troya-

da”), Korinthothi — “Korinfdə” [185, s.1888]. 

Dişarası th samiti ilə deyilən yerlik hal şəkilçisi başqırd türkcə-

sində də işlənir: kalalartha “şəhərlərdə”. 

 

İsmin çıxışlıq halı 
 

Etrusk dilində ismin çıxışlıq halı then şəkilçisi vasitəsilə əmələ 

gəlir: Kumethen — Kumedən», yən Kum şəhərindən [220]. Eyni 

şəkilçi pelasq dilindən qədim yunan dilinin Attika dialektinə də da-

xil olmuşdur: oykothen “evdən”, uranothen “göydən”, Ithethen — 

“İdadan”, yəni “İda dağından” [184, s.809]. 

Türk dillərində çıxışlıq hal -dan/-den, -tan/ten, başqırd türkcə-

sində isə həm də -than/-than şəkilçiləri ilə düzəlir [180, s.758]. 

  

İsmin yönlük halı 

 

Etrusk mətnlərində -a, -e şəkilçiləri ismin yönlük halını bildirir. 

Şərab qurbanlığının verilməsindən bəhs edən bir mətndə etrusk tan-

rıları thven və velthit yönlük haldadır: thvene, velthite. Bu teonim-

lərin yönlük halda olmasını öndə gələn šuci fir “qurbanlıq ver” (çu-

vaş. çük “qurbanlıq”) sözləri tələb edir: šuci fir thvene “şərab ver 

thven-ə”; šucix firin velthite “şərab verin Velthit-ə”. 

Başqa bir etrusk mətnində isə alcı feli qədim türk dilindəki alkı 

“alqış et”) felinə uyğun gəlir və özündən sonra gələn ismin yönlük 

halda olmasını tələb edir: thafa alcı “thaf-a alqış et” (thaf etrusk 

tanrısının adıdır). 
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Qab üzərində yazılmış etrusk mətnində onun Lart Şarşina adlı 

şəxsə məxsus olduğu bildirilir: mi lartha şarşinaya, hərfən, “mən 

Lart Şarşinaya” (məxsusam) [112, s.53]. 

Cümlədə həm şəxs adı, həm də onun soy adı yönlük hal şəkilçi-

si qəbul etmişdir: larth-a (“Larta”), şarşina-ya “Şarşinaya”. 

 

İsmin mənsubiyyət – yönlük halı 
 

Etrusk dilində ikinci şəxsin təkinin mənsubiyyət hal əlaməti     

(-in) türk dillərində olduğu kimidir (-ın, -in, -un, -ün). Mətnlərdən 

birində ilina sözü mənsubiyyət (-in) və yönlük hal (-a) əlaməti 

qəbul etmişdir: ilina (<il-in-a) “el-in-ə” (“elinə”, “vətəninə”). 

Həmin sözün işləndiyi mətndə gənc qadın yola saldığı 

döyüşçüyə ii ulath ilina (“yaxşı çat elinə”, türk. iyi ulaş iline) deyə 

müraciət edir. 

Saitlə bitən ismin üçüncü şəxsin təkinə aid mənsubiyyət əlaməti 

isə türk dillərində -sı, -si (qapısı, anası), etrusk dilində eyni mənşəli 

-z elementi ilə düzəlir. Bu mənsubiyyət şəkilçisi (z) də yönlük hal 

əlaməti (-na) ilə birləşmədə rast gəlinir: kapzna (<kap-z-na), türk. 

kapısına (<kapı-sı-na). 

Məzar daşında yazılmış həmin mətndə tanrı Hermesin qapısı 

sayılan məzar daşına zərər toxundurmamaq  xahiş olunur: Hermial 

kapzna slman (“Hermesin qapısına zərər vermə”). 

Burada slman qədim türk dilindəki sal (“ziyan vermək”, “zərər 

vermək”, “hücum etmək”) felinin qədim türk dilinə xas inkar for-

masıdır: salman (sal-man). 

Hermial kapzna (“Hermesin qapısına”) ifadəsi türk dillərində 

birinci tərəfi yiyəlik, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət halında olan       

təyini söz birləşməsidir: Hermi-al “Hermesin” - kap(z)-na “qapı-sı-

na”. Burada yalnız -al etrusk dilində qeyri-türk mənşəli yiyəlik hal 

şəkilçisidir və Qafqaz mənşəli avar dilində işlənir.  

Tarsalus sakniu (<Tarsal-us sakni-u) (“Tarsalın sərdabəsi”) tə-

yini söz birləşməsində isə birinci tərəf -us yiyəlik hal şəkilçisi, 

sakniu  isə -u mənsubiyyət şəkilçisidir. Bu şəkilçi türk dillərindəki   

-i/-ı/-u/-ü mənsubiyyət şəkilçisinə uyğundur.  
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sacni (“sərdabə”) qırğız, türkmən və başqa türk dillərində ar-

xaik söz kimi qalmış saqana (“sərdabə”) ilə eyni mənşəli olub, 

etrusk dilində q samitinin k-ya çevrilməsi, saitlərin isə ixtisara və 

dəyişməyə uğraması ilə fərqlənir (sakni < saqana). 

-i/-u mənsubiyyət şəkilçisi etrusk dilində birinci tərəfi həm də 

adlıq halda olan isimlərlə təyini söz birləşməsi yaradır: 

suthi hinthiu “məzar sükutu”. Mənsubiyyət halında olan hinthiu 

etrusk dilindəki hinth (“süküt”, “rahatlıq”) ismi ilə -iu mənsubiyyət 

şəkilçisindən ibarətdir. hinth qədim türk dilindəki inç (“sükut”, “ra-

hatlıq”) sözünün fonetik variantıdır. 

Və yaxud epl tularu (“ehsan sahəsi”) ifadəsində epl etrusk dilin-

dən latın dilinə də alınmış epulum (“ehsan”, “ziyafət”), tular isə 

“sahə”, “sərhəd” sözləridir.  

Digər etrusk mətnlərində də eyni mənada işlənən tular qədim 

türk dilindəki tu (“hasara almaq”), tul (“hasara alınmaq”) fellərinin 

derivatıdır. 

epl tularu (“ehsan sahəsi”) türk dillərindəki birinci tərəfi adlıq, 

ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi (-ı, -i, -u, -ü) ilə düzələn tə-

yini söz birləşməsinə uyğundur: inək südü (süd-ü), uşaq oyunu 

(oyun-u).  

Etruskologiyada bu şəkilçinin mənsubiyyət ifadə etdiyi qeyd 

olunsa da, onun məhz türk dillərində olduğu diqqətdən yayınmışdır. 

Lakin etrusk dilində mənsubiyyət bildirən təyini söz birləşməsi-

nin hind Avropa dillərinə xas olan tipi də vardır. Bu zaman öndə 

məxsus olan, sonra isə malik olan gəlir: tular alfil “Alfinin sahəsi”, 

tular spural (“şəhərin sərhədi”). Burada məxsus olan adlıq halda 

(tular), malik olan isə yiyəlik halda (spur-al “şəhərin”, Alfi-l “Alfi-

nin”) gəlir və ingilis dilindəki eyni tipli boundaries of the town, rus 

dilindəki предели города söz birləşmələrinə uyğundur. 

Göründüyü kimi, etrusk dilində türk strukturları ilə yanaşı qon-

şu dillərin təsiri altında hind-Avropa morfoloji strukturları da ya-

ranmağa meyilli olmuşdur. Bu hal qədim qıpçaq və çağdaş qaqauz 

dilində də müşahidə olunur. 
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İsmin təsirlik halı 

 

Çuvaş dilində olduğu kimi, etrusk dilində də ismin yönlük və 

təsirlik hal şəkilçilərinin omonimliyi müşahidə olunur; bir sıra et-

rusk mətnlərində ismin yönlük halını bildirən -e şəkilçisi (šucix fir 

thvene «qurbanlıq ver (tanrı) thven-ə») başqa bir mətndə təsirlik ha-

lı (athe cufarce “atı qovurmuş”) bildirir. 

Çuvaş türkcəsində ismin yönlük və təsirlik hallarının eyni şə-

kilçi (-a/-e) vasitəsilə ifadə olunduğu məlumdur: əneya “inəyə”, 

“inəyi”, açaya “uşağa”, “uşağı” [98, s.18]. 

Qıpçaq qrupu türk dillərində olduğu kimi, etrusk dilində də is-

min -ni şəkilçisi ilə düzələn təsirlik hal forması işlənmişdir: uyqur. 

koçini “küçəni”, məktəpni “məktəbi”, xakas. çirni “yeri”, tagni “da-

ğı” [19, s.402]. 

Etrusk dilində spureni (“şəhəri”) sözü spure (“şəhər”) və -ni tə-

sirlik hal şəkilçisindən ibarətdir: tarxnalth spureni lucairce “Tarx-

nada şəhəri idarə edirmiş”. 

Etrusk dilində “çar”, “hökmdar” mənalı lucumon sözü ilə eyni 

kökdən olan lucairce (“idarə edirmiş”) felinin tərkibindəki luc 

(“rəhbərlik etmək”) [101, s.146] qırğız türkcəsindəki uluk (“rəis”) 

[213, s.803] və qədim bulqarlara məxsus ulqar (<uluq ər “böyük 

qəhrəman”, “böyük döyüşçü”) [46, s.289] titulları ilə eyni kökdən 

ola bilər. 
 

İsmin alət/vasitə halı 

 

Etrusk dilini türk dillərinə yaxınlaşdıran başqa bir morfoloji əla-

mət ismin alət və yaxud vasitə halını bildirən -ve/-vi (“ilə”, “tərə-

findən”, “vasitəsilə”) şəkilçisidir. Bu şəkilçi qədim və çağdaş türk 

dillərindəki birlə/bilən/bilə/bla (“ilə”, “vasitəsilə”) qoşmasının ixti-

sar olunmuş -ba/-bye,/-be (karaim) və -pa/-pe/-pen (çuvaş) variant-

larına [19, s.331-332] uyğundur: laşapa “atla”, thulpa “yolla”, 

ěrěxepe “şərabla” [71, s.39]. 

Etrusk dilində by şəkilçinin v-laşmış -ve/-vi variantı işlənmişdir: 

ilacve “ilahə vasitəsilə”, “ilahə tərəfindən”). 
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Bu sözün işləndiyi etrusk mətninin yozumunu asanlaşdıran odur 

ki, onun Finikiya bilinqvası da mövcuddur. Burada deyilir ki, 

Thefari Veliana adlı şəxsin məbəddəki abidəsinin burada qalması 

müddəti ilahə Astarta tərəfindən üç il müəyyən olunmuşdur və o, 

ilahə tərəfindən öz çarlığının qulu seçilmişdir [94, s.346]. Mətn 

haqqında aşağıda geniş bəhs olunacağından, biz yalnız ismin vasitə 

halında olan ilacve sözü üzərində dayanacağıq.  

Mətndəki ilacve tulerase nac ci avil sətrini avropalı etruskoloq-

lar Finikiya dilindəki bilinqvaya əsasən “ilahə tərəfindən üç il 

müəyyən olunmuşdur” kimi tərcümə etsələr də, buradakı söz və şə-

kilçilərin qədim türk xarakterinə nüfuz edə bilməmişlər. Əslində isə 

ilacve tulerase ifadəsinin “ilahə vasitəsilə müəyyən olunmuşdur” 

mənasında olduğu türk dil faktları işığında öz təsdiqini tapır. Belə 

ki, tulerase (<tul-er-ase) qədim türk dilindəki tulula (“müəyyən et-

mək”, “seçmək”) felindən, başqırd dilində qorunub qalmış proto-

türk mənşəli məchul növ şəkilçisindən (-er) və çuvaş dilində qoru-

nub qalmış -se keçmiş zaman şəkilçisindən ibarətdir: tul-er-ase “se-

çilmişdir” (bax: Keçmiş zaman). 

 

Felin əmr forması 

 

Etrusk mətnlərinin təhlili bu dildə -i, -e, -y şəkilçiləri ilə əmələ 

gələn əmr formasının olduğunu deməyə əsas verir. Aşağıda haqqın-

da daha geniş bəhs edəcəyimiz bu mətndə tanrı Nunten şərəfinə təş-

kil olunacaq ehsanda aşağıdakı ayinin icrası xahiş olunur: 
 

eş athay, hetum ale, vinum usi, trinum flere 

 

eš athay [161, s.539] qədim türk dilindəki aşa iç (“ye-iç”), kara-

çay-balkar dilindəki iç – aşa (“iç – ye”) birləşməsidir. atha saitlə 

bitdiyi üçün əmr formasında -y şəkilçisi qəbul etmişdir. eš athay 

ifadəsində əmr şəkilçisi qoşa sözün ikincisinə əlavə olunduğundan, 

birinci fel (eš) əmr şəkilçisi (i) qəbul etməmişdir. eš (“iç”) felinin 

tək işləndiyi etrusk mətnlərində isə onun i əmr şəkilçisini qəbul et-

diyi müşahidə edilir: vinum eši “şərab iç”. 
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Digər ayinləri bildirən ale, usi, flere felləri də əmr formasında 

olub, burada xahiş bildirir və saitlə bitdikləri üçün bu fellərin əmr 

şəkli e/i saitləri ilə düzəlir: vinum usi “şəraba meyl göstərin” (qə-

dim türk us/usa “içmək istəmək”), trinum flere “trinum” [törənini] 

qeyd edin.  

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, etrusk dilindəki fler türk dillərin-

dəki belir/pălar (“qeyd et”, “bayram et”) fellərinin f samiti ilə 

deyilən isim variantıdır.  

Bir etrusk mətnində ame (“olmaq”) felinin [120, s.375] əmr 

formasında (-e) olduğunu görürük [94, s.375]: ðuku aruš ame 

“yoğun (yasın) pak olsun”.  

Qədim türkcədə yoğ (“yaş”) sözünün dişarası th (ð) samiti ilə 

tələffüz olunan thog/ðog variantının və “pak” mənalı arış sözünün 

olması etrusk dini mətnindəki ðuku aruš ame cümləsinin “yasın 

pak olsun” anlamında olduğunu göstərir.  

Etrusk dilində xahiş bildirən thesin (“təşkil edin”), firin (“ve-
rin”), tutin (“tutun”), turun (“həsr edin”, “təşkil edin”) fellərinin 

tərkibindəki -in, -un şəkilçiləri qədim türk yazılarında xahiş bil-

dirən eşidi (“eşidin”), barı (“gedin”), oluru (“oturun”) tipli 

fellərin tərkibindəki / ı/-i şəkilçisinə uyğun gəlir [40, s.275].  

Ayrı-ayrı etrusk mətnlərini tərcümə edərkən, bu tipli fel forma-

sında müxtəlif dini ayinlərin icrasının xahiş olunduğunu görəcəyik: 

šuci firin “qurbanlıq verin” (çuvaş çük “qurbanlıq”), fler thesin “hə-

diyyə təşkil edin” (“düzün”), kepen tutin “kepen tutun” (kepen “şa-

man”), esci turun “ziyafət təşkil edin” (çuvaş. ĕthkĕ tu “ziyafət ver-

mək”, hərfən, “içki təşkil etmək”). 

 

Felin zamanları və məchul növ forması 

İndiki zaman 
 

Bir sıra türk dillərində olduğu kimi, etrusk dilində də indiki za-

man forması -a, -e şəkilçiləri ilə düzəlir: eca sren tva ixnac hercle 

unial clan thra sce (“bu təsvir Uni-nin oğlu Heraklın necə süd 

əmdiyini göstərir”) cümləsində tva (“bəhs edir”) və ske (“əmir”) 

felləri indiki zaman formasındadır (tv qədim türk dilindəki teq (“to-



 

 159 

xunmaq”, “bəhs etmək”) felinin çuvaş dilindəki tiv variantına, sce 

feli isə çuvaş dilindəki sax “əmmək”, “sormaq” felinə uyğun gəlir. 

Qeyd edilməlidir ki, tva və sce fellərinin indiki zamanda ol-
duğunu mətni müşayiət edən rəsm də təsdiqləyir. Burada ilahə 

Uninin öz oğlu Heraklı əmizdirməsi təsvir edilmişdir. 

 

 

Keçmiş zaman 
 

Etrusk mətnlərindəki ce şəkilçisinin keçmiş zamanı bildirməsi 

etruskoloqlar tərəfindən yekdilliklə qəbul edilir, çünki onun işlən-

diyi mətnlərdə hərəkətin icrası keçmişə aiddir. Həmin şəkilçini qə-

bul etmiş fellər adətən abidənin və hansısa əşyanın kimə həsr olun-

duğunu və ya kim tərəfindən düzəldildiyini bildirir: itun turuce 

venel atelinas… “bunu düzəltmişdir/həsr etmişdir Venel Atelina”; 

mine muluvanice  carcuna tulumneš “məni hədiyyə (həsr) etmişdir 

Karkune Tulumne” [101, s.115]. 

A.Ayda ce şəkilçisini çe kimi qəbul edir və onu çuvaş türkcə-

sində qəti keçmiş zamanı bildirən çe şəkilçisi ilə eyni mənşəli sayır 

[21, s.335]. Onun fikrincə, bir sıra Avropa dillərində s və k kimi 

oxunan c işarəsi italyan dilində ç kimi səslənir və bunun etrusk dili-

nin təsiri ilə bağlı olması mümkündür [21, s.334]. 

Çuvaş türkcəsindəki çe keçmiş zaman şəkilçisi üçüncü şəxsin 

təkində və cəmində işlənir, lakin qalan şəxslər ilə -ta şəkilçisi isti-

fadə olunur: tavrançe “döndü”, tavrançeth “döndülər”, tavrantam 

“döndüm”, tavrantan “döndün” [19, s.336]. 

Müxtəlif şəxslər ilə çe və ya te variantının işlənməsi etrusk 

mətnlərində də müşahidə edilir. Belə ki, etrusk dilində, üçüncü şəx-

sin təkində ce, ikinci şəxs ilə -te şəkilçisinin işlənməsi müşahidə 

edilir: döyüş səhnəsi ilə müşayiət olunan bir etrusk mətnində qalib 

döyüşçü məğlub etdiyi rəqibinə enkten deyə müraciət edir ki, bu da 

qədim türk dilindəki e (“şaşırmaq”) feli əsasında öz mənasını açır: 

edin “şaşırdın!”. 

Etrusk mətnlərində keçmişdə hərəkətin davamını bildirən -irce/ 
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-arce/-rce şəkilçili zaman forması da işlənmişdir. Etrusk epitafiya-

sındakı Tarxnalth spureni lucairce “Tarxna şəhərini (spureni) idarə 

edirdi (lucairce)” şəklində tərcümə edilir [101, s.205].  

lucairce felinin tərkibindəki -irce həm formaca, həm də məntiq-

cə keçmişdə davam etmiş hərəkətə aid ola bilər. Bunu başqa bir 

etrusk mətnindəki flerthrce (“belirtirmiş”, “bəlli edirmiş”) feli ay-

dın göstərir. Mətnə aid rəsmdə təsvir olunan ər-arvadın əbədi ayrı-

lıq səhnəsi əks olunur. Rəsmə aid nac axrum flerthrce sətrini etrus-

koloqlar “Axeron (o dünyada axan çay) özünü necə bəlli edir” 

şəklinə tərcümə edirlər. 

Mətndəki nac ünsürünün qədim türk dillərindəki nak/nekü (“ne-

cə”) sözü olduğunu nəzərə alsaq, nac axrum flerthree ifadəsi “Axe-

ron özünü necə bəlirtirmiş” (“bəlli edirmiş”) kimi tərcümə edilə 

bilir. Yəni burada təsvirə əsasən baş vermiş hadisənin nəqli əks 

olunur. 

Və yaxud gənc oğlanın atlar qoşulmuş arabanı sürətlə sürdüyü 

rəsmə aid athe kufarce ifadəsini biz “atı govurmuş” kimi tərcümə 

edirik. 

Digər etrusk mətnlərində də məhz davam edən hadisənin nəqli 

irce şəkilçili zaman formasında ifadə olunur: lucairce “idarə 

edirmiş”, kufarce “(atı) qovurmuş”. 

Etrusk dilində -sa, -se şəkilçili keçmiş zaman forması etrusko-

loqlar tərəfindən qəbul olunur [120, s.349]. Etrusk və çuvaş türkcə-

sini yaxınlaşdıran qrammatik əlamətlərdən biri də məhz bu zaman 

formasıdır. Çuvaş dilinin ayrı-ayrı dialektlərində -sa, -se şəkilçili 

qəti keçmiş zaman forması işlənir: kaysa “getdi”, kaysaten “get-

din”, ethlese “işlədi” [98, s.170]. 

Etrusk yazılarında -sa, -se şəkilçili keçmiş zaman formasına bir 

neçə mətndə rast gəlinir. Həmin zaman forması, eləcə də -er şəkil-

çisi ilə düzələn məchul növ şəkli və -ve şəkilçisi ilə düzələn ismin 

vasitə halı Finikiya — etrusk bilinqvasında öz əksini tapır. 
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  Etrusk dilindəki                         mətnin transliterasiyası 

   orijinal mətn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mətnin Finikiya dilindəki variantında deyilir: …hökmdar qadın 

Astartaya müqəddəs yer. Bunu Kayşri çarı Tiberi Veliana qurban-

vermə ayında Şamaşa məbəddə hədiyyə və (müqəddəs) sahə kimi 

tikdirmiş və ona həsr etmişdir. Çunki Astarta onu öz çarlığına bdy 

(?) seçmişdir. İlahənin dəfn olunduğu krr (?) ayında üç il tamam ol-

muşdur. Və qoy ilahənin (məbəddəki heykəlinin) illəri ulduzlar 

(qədər çoxsaylı) olsun [112, s.51]. 

Mətnin etrusk variantında yuxarıdakı mətnin məzmunu sadəcə 

bir qədər fərqli şəkildə ifadə olunur, yəni ikinci birincinin sözbəsöz 

tərcüməsi deyildir. Lakin Finikiya mətnindəki seçilmək/təyin olun-

maq və bir neçə başqa sözün etrusk bilinqvasındakı variantı asan-

lıqla müəyyən edilir və onların mənşəyi qədim türk dillərinin mate-

ita.tmia.icac.he 

ramasva.vatieke 

unial.astres.ðemia 

sa.mek.ðuta.ðefa 

riei.velianas.sal 

cluvenias.turu 

ce.munistas.ðuvas 

tameresca.ilacve. 

tulerase.nac.ci.avi 

I.Kurvar.tesiameit 

ale.ilacve.alšase 

nac.atranes.zilac 

al.seleitala.acnasv 

ers.itanim.heram 

ve.avil.eniaca.pul 

umkva. 
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rialı sayəsində aydınlaşır. Bu baxımdan etrusk mətnindəki ilacve 

alšase və ilacve tulerase ifadələri diqqəti cəlb edir. Etruskoloqlar 

Finikiya bilinqvası əsasında bu ifadələri düzgün olaraq “ilahə tərə-

findən seçilmiş”, “ilahə tərəfindən təyin olunmuş” şəklində məna-

landırmışlar. Çünki Finikiya variantında da ilahə Astartanın Tiberi 

Veliananı öz çarlığının qulu (atran) seçməsi və s. haqqında danışılır 

[94, s.346]. 

Sami mənşəli ilacve (ilak «ilahə») sözünün tərkibindəki -ve ele-
menti türk dillərindəki birlə/bilə/ble/vlə («ilə») qoşmasının be (ka-

raim), -pa/-pe (çuvaş) variantlarının qarşılığıdır: çuvaş thulpa “yol 

ilə”, laşapa “at ilə”, qıpçaq atba “at ilə”: atba kirdilər Prut suvuna 

“at ilə girdilər Prut çayına” [169, s.109]. 

Etrusk mətnindəki -ve ünsürü məhz türk dillərindəki ba/pa/pe 

(“vasitəsilə”, “tərəfindən”) şəkilçisinin semantik və etimoloji qar-

şılığıdır: ilacve “ilahə tərəfindən”, “ilahə vasitəsilə”. 

Etruskoloqların ilacve tulerase ifadəsini “ilahə tərəfindən təyin 

olunmuşdur” kimi tərcümə etməkdə haqlı olduqlarını [112, s.51], 

məhz türk dillərinin faktları sübut edir. Mətndəki tulerase feli qə-

dim türk dilindəki tulula/talula (“seçmək”) feli ilə eyni kökdəndir: 

edgü öd talulap timin kavuşurlar “yaxşı vaxt seçib, dərhal görüşür-

lər”; kişidə talula bu iki kişiq “adamlar arasında bu ikisini seç” 

[187, s.529].  

Etrusk mətnindəki tulerase “buradakı məbədin” (munistas thu-

vas) yerinin ilahə tərəfindən təyin edilməsini (seçilməsini) ifadə 

edir. Keçmiş zamanda olduğu aydın görünən tulerase felinin tərki-

bindəki -er və -se elementləri (tul-er-ase) prototürk dilindən ayrı-

ayrı türk dillərində qorunub qalmış məchulluq və keçmiş zamanı 

bildirən aşağıdakı şəkilçilərlə tam üst-üstə düşür: -er başqırd dilin-

dəki məchulluq bildirən arxaik -er şəkilçisi ilə müqayisə edilə bilər: 

tüzer (tüz-er) “təşkil edil” [203, s.313].  

Keçmiş zamanı bildirən se isə, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 

çuvaş dialektlərində qorunub qalmış -sa/-se keçmiş zaman 

şəkilçisinə uyğun gəlir: kaysa “getdi”, ĕthlese “işlədi” və s. [98, 

s.70].  
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ilacve alšase (“ilahə vasitəsilə seçilmişdir”) ifadəsindəki alšase 

(“seçilmişdir”) felinin tərkibindəki -ša etrusk dilində felin məchul 

növünün başqa bir morfoloji əlamətidir. Buna əsas verən odur ki, 

türk dillərində də məchulluq -il şəkilçisi və onun variantları vasitə-

silə ifadə olunsa da, bir sıra fellərin özünəməxsus məchulluq əla-

mətləri vardır. Başqırd dilindəki tüzer (“təşkil olunmaq”) felində 

məchulluq -еr şəkilçisi ilə əmələ gəlirsə, tuva türkcəsində məchul-

luq ifadə edən -zır ünsürü vardır: al “almaq” alzıra “alınmaq”.  

Qədim türk dilində isə felin məchul növünün -sık şəkilçili va-

riantı işlənmişdir: al “almaq”, “tutmaq” — alsık “talan olunmaq”, 

“alınmaq”: ol tavarın alsıktı “onun mal-qarası əlindən alındı” [187, 

s.39]. 

Türk dillərində məchulluq bildirən şəkilçilərin müxtəlif tiplərdə 

(-ın; -er; -zır) təzahür etməsi, etrusk mətnindəki alša felinin tərki-

bindəki -ša şəkilçisinin də eyni funksiyanı daşımasını nəzəri ba-

xımdan mümkün edir. Bunu göstərən ən önəmli fakt isə ilacve 

alšase ifadəsində öndə gələn ilacve isminin vasitə halında olması-

dır: ilacve alšase «ilahə tərfindən seçilmişdir». 

Qədim türkcədə də al felinin semantik yükündə «seçmək» mə-

nası mövcud olmuşdur: sozüg barça teŋla kerəkini al “bütün sözləri 

dinlə, gərəklisini seç” [187, s.32]. 

Beləliklə, etrusk mətnindəki ilacve alšase ifadəsinin “ilahə tərə-

findən seçilmişdir” anlamında olması həm morfoloji, həm də se-

mantik baxımdan sübut olunur. 

Dilçilərin “buradakı” mənasında qəbul etdikləri munistas sözü 

türk dillərində, o cümlədən də Azərbaycan dialektlərində “bu” işarə 

əvəzliyinin m samiti ilə deyilən formalarına uyğundur: munu “bu-

nu”, muna “buna”, munda “bunda” və s. Bu cür səs əvəzlənməsi 

qədim türk dilində də müşahidə olunur: munu “bunu” munuku “bax 

bu” muntuda “bu tərəfdə” [187, s.349] və s. Bu əvəzliyin qırğız di-

lindəki munusu (“bu”) forması [213, s.538] etrusk dilindəki munis-

tas sözünə daha çox uyğun gəlir. Dilçilərin “buradakı” kimi məna-

landırdıqları munistas sözü munusu işarə əvəzliyindən və -ta yerlik 

hal şəkilçisindən ibarətdir.  
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thuva (“məbəd”, “müqəddəs yer”) öz izahını çuvaş dilindəki 

thǎva (“məzar”, “məzar daşı”) sözündə [211, s.400] tapır. thǎva sö-

zün qədim türk dilindəki yoğ (“yas mərasimi”, “kurqan”, “məzar”) 

sözünün çuvaş variantı hesab olunur [212, s.207]. 

Göründüyü kimi, etrusk mətnindəki munistas thuvas ifadəsinin 

etruskoloqlar tərəfindən “buradakı məbəddə” şəklində tərcüməsinin 

həqiqətə uyğunluğu türk dillərinin materialı sayəsində təsdiqini ta-

pır: qırğız-çuvaş: munusu-ta thava “buradakı məzar/kurqan”. 

Etrusk mətnlərində məchulluq bildirən -er ünsürü başqa mətn-

lərdə də rast gəlinir. Misal üçün, məzar daşı üzərində hüzn içində 

olan bir qrup şəxs təsvir edilir və təsvirə aid yazıda Arnt Sentinate 

adlı mərhumun dəfni (gömülməsi) bildirilir [234]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnth Sentinate cumeresa 

 

Cumeresa sözünün tərkibindəki cum türk dillərindəki göm/kom/ 

kum/küm (“gömmək”, “dəfn etmək”) feli, -er məchulluq bildirən 

şəkilçi, -sa isə keçmiş zaman şəkilçisdir: cum-er-e-sa – türk. gö-

mülmüş (dəfn olunmuşdur).  

Göründüyü kimi, cumeresa (“gömülmüşdür”) feli həm leksik 

(kum/göm/kum), həm də morfoloji baxımdan türkcədir, daha doğ-
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rusu, bulqar tipli çuvaş və başqırd dillərinin morfoloji quruluşu əsa-

sında aydınlaşır: məchulluq bildirən er (başqırd dilində məchulluq 

bildirən -er), sa keçmiş zaman şəkilçisi (çuvaş dilində keçmiş za-

manı bildirən -sa/-se). 

Təsvirdə də məhz Arnt Sentinate adlı şəxsin dəfni (gömülməsi) 

əks olunur. 

 

Köməkçi fellər 

 

Etrusk dilindəki erini, t<r>a və eth sözləri türk dillərindəki idi 

(<erdi), tur/dur və etmək köməkçi fellərinin qarşılıqları kimi çıxış 

edir. 

Etrusk epitafiyasındakı tarxi salvi thana<h> erini qədim türk 

epitafiyalarının sözlüyü əsasında “tarx (“etrusk”) ili ilə toyuq idi” 

şəklində tərcümə olunur. Mərhumun ölüm tarixinin heyvan ili təq-

vimi ilə ifadəsi qədim türk epitafiyalarında geniş yayılmışdı: türkçə 

yıl takağu ərdi “türkcə il toyuq idi”, türkçə yıl it ərdi “türkcə il it 

idi” [75]. 

Etrusk mətnindəki thana<h> şor və saqay türkcəsindəki taak 

(“toyuq”), sal(vi) türk dillərindəki cal, sıl, zil (“il”), erini isə qədim 

türk dilindəki erdi ilə səsləşir. Həm erini, həm də erdi (“idi”) kö-

məkçi fellərinin əsasında qədim türk dilinə məxsus er (“olmaq”) 

feli durur.  

erdi “idi”nin arxetipi olduğu kimi, etrusk dilindəki erini də baş-

qırd dilindəki ine-nin arxetipidir.  

Başqa bir etrusk epitafiyasında isə <i>ulus t<r>a ifadəsi “ili-

dir” kimi tərcümə olunur. Müasir -dır/-dir xəbər şəkilçisinin qədim 

türk dilində tur felindən əmələ gəlməsi məlumdur: yılı türkçə it tur 

“ili türkcə itdir” [75, s.20]. 

Müqayisə etrusk mətnindəki <i>ulus sözünün əsasında iul, yəni 

“il” sözünün bir variantının durduğunu, t<r>a sözününsə qədim 

türk dilindəki tur köməkçi feli olduğunu göstərir. 

eth (“etmək”) köməkçi feli bir neçə etrusk mətnində müşahidə 

olunur. Onların hər birində müxtəlif tanrıların şərəfinə ayinlərin 
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icra edilməsi xahiş olunur: eth suci, eth tuthiu, tins lurs eth, kesal 

tuxlak ethri. 

Araşdırılan bütün etrusk mətnlərində eth feli “etmək” mənasını 

daşıyır: eth suci (çuvaşça çük “qurbanlıq”): “qurbanlıq edin”, “qur-

banlıq (törənini) icra edin”; 

eth tuthiu “mükafat edin”, “haqq edin”, “haqqını verin”. Burada 

tuthiu qədim türk dilindəki tüş (“mükafat”, “haqq”, “əvəz”) sözü-

nün th samiti ilə deyilən fonetik variantıdır [187, s.600]. Mətndə 

Thanra və Kalu adlı etrusk tanrılarının haqqını ödəməkdən söhbət 

gedir [220].  

tins lurs eth ifadəsi isə “Tin üçün əsa qaldır” (hərfən, “əsa et”) 

mənasındadır. Etrusk tanrısı Tin burada yönlük haldadır (-s). İkinci 

söz — lurs qədim türklərdəki lurzi (“əsa”) sözüdür. Etrusklar “se-

hirli” əsa ilə şeytanları qorxudar [96, s.114], qədim türklər də lurzi 

(“əsa”) vasitəsilə eyni ayini icra edərdilər: anta ötr [ü] inisi bimba-

sini tona vaçirliğ lurzisini kötürüp tılığsız köülin kilinbi yek utru 

tardı “onda kiçik qardaş Bimbisini Bahadır almazla bəzənmiş əsanı 

qaldıraraq, qorxmadan şeytan Kilimbiyə qarşı çıxdı” [187, s.334, 

631]. 
 

Əvəzlik 

 

Etruskoloqlar tərəfindən mi “mən” şəxs əvəzliyi kimi, mini isə 

onun təsirlik halı (“məni”) kimi yekdilliklə qəbul edilir. Mətnlərdə 

mi çox zaman “bu” işarə əvəzliyinin (ca, eca) əvəzinə işlənir. Abi-

də və əşyaların kimə həsr olunduğunu bildirən mətnlərdə “bunu 

həsr etmişdir” əvəzinə “mən həsr olunmuşam” və yaxud “məni həsr 

etmişdir” ifadələrinə rast gəlinir: mi ma larisa hekinaš “mən Laris 

Hekina üçün hədiyəyəm” [112, s.46], mini mulvanice carcuna 

tulumneš “məni Karkuna Tulumne həsr etmişdir” [112, s.49]. 

Etrusk mətnlərində geniş işlənən ca (“bu”) işarə əvəzliyi çuvaş 

dilindəki ku (“bu”) əvəzliyinə həm adlıq, həm də digər hal formala-
rında uyğun gəlir. kn etrusk, kuna çuvaş dilində müvafiq işarə əvəz-

liklərinin təsirlik halıdır: etrusk. kn turke murila herknes “bunu 

Murila Herknes bəxş etmişdir” [112, s.50], çuvaş. kuna nikama ta 
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an kala “bunu heç kimə demə” [211, s.190]. 

Etrusk dilində yerlik halda işlənən cntnam (<cnt-nam) isə [112, 

s.55] çuvaş dilindəki ku işarə əvəzliyinin yerlik halına uyğun gəlir: 

kunta “burada”, “bunda”.  

Çuvaş dilindəki ku (“bu”), kuna (“bunu”), kunta (“bunda”, “bu-

rada”) işarə əvəzliklərinin etrusk variantlarında sait səsləri bildirən 

işarələr ixtisar olunmuşdur. Qədim türk yazılarında olduğu kimi, 

etrusk yazılarında da saitləri bildirən hərflərin çox hallarda ixtisar 

olunduqları məlumdur. 

Etrusk dilindəki cntnam (cnt-nam) cnt (çuvaş dilindəki kunta) 

işarə əvəzliyindən və türk dillərindəki qüvvətləndirici -am şəkilçi-

sindən ibarətdir (cunta-n-am “elə burada”, “elə həmin”). 

 

Say adları 

 

Etrusk say sistemi həmin dilin qeyri-türk mənşəli leksik təbəqə-

sinə aiddir. Etruskoloqlar 1-dən 10-dək etrusk say adlarını belə 

müəyyən etmişlər: ðu “1”, zal “2”, ci “3”, sa “4”, max “5”, huð 

“6”, semph “7”, kezp “8”, nurph “9”, sar “10”. 

Onluqların alx hissəciyinin əlavəsi ilə düzəldiyi məlumdur: 

kialx “30”, sealx “40” və s. [113, s.93]. 

Ayrı-ayrı say adlarının müxtəlif Qafqaz dillərində, eləcə də, Ki-

çik Аsiyanın ayrı-ayrı qədim dillərində qarşılıqları vardır: “ci” – 

hurri dilindəki kiq “3”, Şimali Qafqaz dillərindəki ko “üç” və b. 

[81, s.214]. 
 

 

Köməkçi sözlər 

 

Etrusk dilindəki yen sözü “və” mənasını daşıyır. Mərhumların 

xatirəsinin yad olunmasına həsr edilmiş bir mətndə “ehsan”, “ziya-

fət” (hərfən, “qida və içki”) mənasında işlənmiş azuk yen eski ifa-

dəsi türk dillərinin materialı əsasında izahını tapır: azuk – qədim 

türk. azuk, (“qida”), yen – türk dillərində yene (qaraqalpaq, uyqur), 

yəne (başqırd) “və” bağlayıcısı [212, s.115], eski – başqırd. iski, 

çuvaş. ĕthkĕ “içki” [174, s.366; 211, s.104]. 
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azuk yen eski (“qida və içki”) ifadəsini izləyən epl (latın. epu-

lum “ehsan”) sözü “qida və içki” ifadəsi ilə semantik tamlıq yara-

dır: “qida və içki ehsanı”. 

Türk dilləri əsasında öz izahını tapan digər köməkçi söz etrusk 

mətnlərində geniş işlənən nak (“necə”, “kimi”) sözüdür. 

A.Ayda nak sözünü uyğur dilindəki neke (“necə”), Finlandiyada 

danışılan bir türk ləhcəsində məxsus nak “neçə” ilə müqayisə edir 

[21, s.304-306]. Bütün etrusk mətnlərində nac “necə” mənasında 

işlənir. 

Türk dillərində morfoloji qarşılığı olan başqa bir element isə et-
rusk mətnlərində həmcins üzvlərin sonuncusuna əlavə olunan, 

“həm də”, “həmçinin”, “və” mənalı c şəkilçisidir: 

larthal atnalc clan “Lart və Atnalın oğlu” [112, s.52]. 

Burada Atnalc “və Atnanın” anlamındadır. 

Eyni mənalı c şəkilçisi (“və”) het dilində də işlənmişdir və latın 

dilindəki que (“və”) şəkilçisi də eyni mənşəli sayılır [156, s.46]. 

Nostratik mənşəli olan bu ünsür ok şəklində türk dillərində 

“həmçinin”, “da, də” mənalarını ifadə edir: qırğız. əkəm turd’ok 

“atam da durdu”, altay. alar-ok ədə “o da götürəcəkdi” [196, s.991-

992]. 

Etrusk dilində “həm”, “həm də” mənasında m şəkilçisi də işlən-

mişdir. Misal üçün, dini törənlə bağlı bir mətndə ci (“üç”) say adı    

-m şəkilçisi ilə birlikdə “həm də üç dəfə” anlamına gəlir: ci tartira 

cim cleva [161, s.504] “üç dəfə”, “hədiyyə etmək” və “üç dəfə dua 

etmək” (qədim türk. tart (“hədiyyə etmək”), cle “dua etmək”.  

“Həm də”, “və” mənasını daşıyan -m şəkilçisi etrusklarla eyni 

regionda yaşamış hetlərin dilində ma şəklində işlənmişdir [156, 

s.35] və türk dilləri üçün də səciyyəvidir: pir ullulux ma kiçilix vara 

“böyük və kiçik arvadım vardı” [140, s.194]. 

naxca …. lixca “nə qədər… o qədər”, “necə … elə”. Bu mürək-

kəb bağlayıcı qədim qıpçak dilindəki neçik … alay (“necə … elə”) 

mürəkkəb bağlayıcısının morfoloji qarşılığıdır. Aşağıda haqqında 

geniş bəhs edəcəyimiz Peruqia mətninin sonunda Afunanın övla-

dının məzarının bu ziyarətgahda qalacağı müddət belə ifadə olunur: 
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nakxa thil lixka kexa zixuxe (“o qədər il nə qədər ki, Kexa yazıb”).  

Kexa etrusk tanrılarından biri idi və ziyarətgahda mərhumların 

abidəsinin qalması müddəti bu tanrının qərarı ilə əlaqələndirilir. 
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11. Etrusk yazıları türkcə danışmağa başlayır 

 

Etrusk mətnlərinin əsasən qədim türkcə olması məntiqli linq-

vistik dəlillər ilə sübut olunur: 

a) oxuduğumuz mətnlərin dilində konkret bir sahəyə aid termin-

lər toplu haldadır, yəni qurbanverməyə aid mətnlərdə bu ayini əks 

etdirən terminlər, ehsanla bağlı mətnlərdə kulinariya terminləri, 

məzar kitabələrində ölənlərin keçmişinə və ruhlarının hansı tanrının 

məkanına qovuşacağına dair dini terminlər toplu halda qədim türk-

cədir. Bu sistemliliyin təsadüfi bir hal olması istisnadır. 

Qurbanvermədən bəhs edən etrusk mətnində qurbanlıq ərzaq 

adlarının, əlaqədar fellərin (aparmaq/çatdırmaq), ibadət etməklə 

bağlı sözlərin toplu halda qədim və çağdaş türk dillərinə aid olması 

o anlama gəlir ki, mətn düzgün oxunmuşdur və o, türk mənşəlidir. 

Bu tipli mətnləri indiyədək qeyri-türk dilləri əsasında oxumağa ça-

lışmış Qərb etruskoloqları belə leksik sistemlilik əldə etməmişlər. 

Çünki onların müqayisəyə cəlb etdikləri dillər etrusk dilinə qohum 

deyildi və təbii ki, etrusk mətnlərinin dilinə nüfuz edə bilməzdi; 

b) Etrusk mətnlərinin morfoloji quruluşunun əsasını qədim və 

çağdaş türk dillərinin morfoloji əlamətləri təşkil edir. Qafqaz dillə-

rində, eləcə də Kiçik Asiyanın ayrı-ayrı qədim dillərində rast gəli-

nən şəkilçilər isə etrusk mətnlərinin dilinə açar olmayacaq dərəcədə 

azdır; 

c) Bir çox etrusk-türk paralelləri sinonimlik, çoxmənalılıq sə-

viyyəsində də üst-üstə düşür; 

d) Mifoloji mətnlərin türk dilləri əsasında şərhi regionun qədim 

mifoloji gerçəklikləri, inancları, etruskların dünya baxışları ilə səs-

ləşir. Bu o deməkdir ki, məhz türk dilləri sayəsində əldə olunan bu 

nəticə etrusk dilinin türk mənşəli olmasından irəli gəlir; 

e) Mətnlərin türk dilləri əsasında tərcüməsi ilə onları izləyən 

rəsmlərin məzmunu tam üst-üstə düşür. 

Etruskoloji araşdırmalar tarixində başqa dillər əsasında belə ar-

dıcıl, sistemli, məntiqli leksik-semantik tamlıq əldə olunmamış, et-
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rusk yazıları cümlə, mətn səviyyəsində heç bir dil əsasında səslən-

məmişdir. Lakin qədim türk dillərinin materialı sayəsində etrusk 

yazıları semantik-morfoloji tamlığa malik mətn səviyyəsində oxu-

nur. 

Regionun erkən xalqlarının mifoloji dünyagörüşünü əks etdirən 

kiçik bir etrusk mətninə nəzər salaq: 

 

 

 

 

 

  

                                                               (29*/ I) 

Məzar daşı üzərində sağdan sola yazılmış bu mətn transkripsi-

yada belə səslənir: 

 

hermial kapzna slman, sexis kapzna 

 

Etrusk yazılarında nöqtələr sözlər arasındakı ayrıcı göstərir. Yu-

xarıdakı etrusk mətninin ilk sətrində nöqtələr görünməsə də, məlum 

morfoloji əlamətlərə əsasən, bu hissə üç sözə ayrılır: hermial – yi-

yəlik hal şəkilçisi (al) qəbul etmiş hermi etrusk mifologiyasında 

ölənlərin ruhunu o dünyaya yola salmaq funksiyasını daşımış Her-

mesdir.  

Məzar üzərində qoyulan sütun o dünyaya gedən yolun simvolu, 

qapısı hesab edilərdi. Müqəddəs sayılan bu qurğuya zərər gətirmək 

kafirlik sayılardı [107, s.292]. Məzar sütunu üzərində onun Herme-

sə aid olduğunu yazmaqla ona yad şəxslərin zərər gətirməsini önlə-

məyə çalışarmışlar. 

Etrusklara məxsus bir məzar daşı üzərində yazılmış hermial 

kapzna slman cümləsi də məhz “Hermesin qapısına zərər gətirmə” 

mənasındadır. Burada türk dilləri üçün yad olan yeganə ünsür her-

mial (“Hermesin”) ismindəki yiyəlik hal (al) şəkilçisidir.  

Yiyəlik halın bu əlaməti ayrı-ayrı Qafqaz dillərində işlənir. Di-
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gər sözlər və onların morfoloji əlamətləri qədim və çağdaş türkcə-

dir: kapzna “qapısına” (z — türk dillərindəki üçüncü şəxsin təkinə 

aid mənsubiyyət şəkilçisi; -na — yönlük hal şəkilçisi).  

Hermial kapzna “Hermenin, yəni Hermesin qapısına” anlamın-

dadır. Burada kapzna ismini izləyən slman feli türk dillərindəki sal 

(“vurmaq”, “zərər gətirmək”, “xətər yetirmək”) felinin qədim türk 

dilinə xas inkarlıq formasıdır: salman (sal-man “xətər yetirmə”, 

“vurma” və s.). 

Orxon-Yenisey yazılarında felin əmr formasının inkarı -man/ 

men şəkilçiləri vasitəsilə düzəlmişdir: unanman “razılaşma”, em-

qetmen “sıxışdırma” [40, s.227].  

Mətn açıq-aşkar “Hermesin qapısına xətər yetirmə” mənasında-

dır ki, bu da qədim mifologiyada məzar sütununun Hermesin qapısı 

sayılmasına dair inancla səsləşir. 

Mətnin ikinci sətrində kapzna (“qapısına”) ismi təkrarlanır: se-

xis kapzna “axirət qapısına”. 

Burada sexis qədim türk dilindəki sağış/sağıs (“qiyamət”, “axi-

rət”, “hesab”, “xatirə”) sözü [175, s.148; 199, s.270] sayəsində mə-

nasını açır və semantik baxımdan ondan öncə gələn cümlə ilə tam 

uzlaşır: Hermesin qapısına xətər yetirmə, axirət qapısına. 

Bir neçə yüz illik etruskoloji araşdırmalar tarıxində hər hansı et-

rusk mətninin başqa bir dildə belə sistemli şəkildə — həm leksik, 

həm də morfoloji baxımdan oxunması mümkün olmamışdır. 

Araşdırdığımız etrusk mətni türk dillərinin faktları əsasında (-al 

yiyəlik hal şəkilçisi istisna olmaqla) tam bərpa oluna bilir: 

 

[hermial] capzna slman   —   [Hermesin] kapısına salman  

sexis capzna                            sağıs kapısına  
 

Mətnin türk mənşəli leksik-morfoloji sistemi və onun məzmun-

ca regionun mifoloji gerçəkliyini əks etdirməsi təsadüfi uyğunluq 

ola bilərmi?  

Yuxarıda təhlil olunan hermial capzna slman sexis capzna mət-

ninin aparıcı leksik və morfoloji sistemi türkcədir, bu isə qətiyyən 

təsadüfi uyğunluq ola bilməz. 
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Üstəlik, yalnız bu mətnin deyil, çox sayda etrusk mətnlərinin də 

sistemli şəkildə – leksik, morfoloji və sintaktik baxımdan türkcə ol-

duğunu aşkar edirik. Misal üçün, gənc etrusk qızının döyüşçünü 

yola salması səhnəsinə aid mətn leksik, morfoloji və sintaktik ba-

xımdan tamamilə türkcədir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrılıq səhnəsi. Daş urna üzərində təsvir [101, s.121] 

 

 

 

 

Qadının başı üzərində bu cümlə yazılmışdır: 

Sağdan sola yazılmış mətn belə səslənir: 
 

iiulathilinainath 
 

Türk dilləri əsasında mətnin söz ayrıcları aşağıdakı kimi müəy-

yən edilə bilir: 

ii ulath ilina inath 
 

Döyüşçünü öz elinə yola salan qadının dediyi cümlənin ilk üç 
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sözü çağdaş türkcə səslənir: 
 

iyi ulaş iline (“yaxşı çat elinə”) 
 

Göründüyü kimi, e.ə. I minillikdə indiki İtaliya ərazisində danı-

şılmış etrusk dilində ii sözü “yaxşı” (türk. iyi/ii), ulath “çatmaq” 

(türk. ulaş) və ilina “elinə” mənasında işlənmişdir.  

Mətnin dördüncü sözü — inath qədim türk dillərində “yaxşı-

laş”, “sağal” mənalarını daşımışdır: yinəth/yinət [176, s.687; 187, 

s.36]. Məntiq aydındır: “yaxşı çat elinə, sağal/yaxşılaş”. 

Mətndəki sözlərin dördü də türk mənşəlidir, aralarında semantik 

tamlıq vardır, vahid bir fikir ifadə olunur və mətnin məzmunu rəs-

min məzmunu ilə tam üst-üstə düşür. Yəni rəsmdəki gənc qız ya-

nındakı döyüşçünü yola salmaq üzrədir və görüşüb ayrılmaqdadır-

lar.  

Göründüyü kimi, şəklin məzmunu ilə mətnin türkcə tərcüməsi 

tam üst-üstə düşür. 

ilina ikinci şəxsin təkinə aid mənsubiyyət (-ın) və yönlük (-a) 

hal formasındadır: ilina (<il-in-a), yəni elinə (<el-in-ə). 

ulath ilə türk dillərindəki ulaş (“çatmaq”) arasında th-ş samit 

fərqi vardır ki, bu da ümumtürk və çuvaş türkcəsi arasında da mü-

şahidə olunur. Türk dillərində sonda ş samiti ilə deyilən bir çox 

sözlər çuvaş dilində th samiti ilə deyilir: baş – çuvaş.puth, biş – 

çuvaş pith və b. 

Etrusk dilinin fonetik xüsusiyyətlərinə dair bölümdə qeyd olun-

duğu kimi, söz sonunda və ortasında th samiti türk dillərində bəzən 

ş, bəzənsə t samitinə uyğun gəlir: 
         

              etrusk dilində                    türk dillərində 

ulath                                ulaş “çatmaq” 

atha                                 aşa “yemək” 

inath                                yinət 

flerth                               belirt 

ath                                  at 
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Etrusk dilinə aid bu əlamət çuvaş türkcəsində qorunub qalmış-

dır: 

          çuvaş dili                            digər türk dilləri 

           puth                                          baş 

          pith                                           biş 

         leth                                            elt/ilet “göndərmək” 

 

th samitinin t/d və yaxud ş samitlərinə çevrilməsi hind-Avropa 

dilləri üçün də xarakterikdir [60, s.46-49]. Yuxarıda müqayisə 

olunan etrusk-türk, çuvaş-türk nümunələri onu göstərir ki, etrusk 

dilində th samiti bir sıra sözlərdə t və ş samitlərinin praforması 

kimi çıxış edir və bu əlamət, gördüyümüz kimi, çuvaş türkcəsində 

də qismən qorunub qalmışdır. 

Mətndəki inath sözünün türk dillərindəki qarşılıqlarının y samiti 

ilə başlanması (yinət/yinəth) müəyyən fonetik qanuna tabedir. Et-

rusk variantında öndə y samitinin düşməsi türk dillərində də özünü 

göstərir (il-yıl, ilan-yılan və b.). 

ii (“yaxşı”) sözünün türk qarşılıqlarına (ii/iyi/eygü/eyi) gəldikdə 

isə, onlar heç də iddia olunduğu kimi, Orxon-Yenisey və digər qə-

dim türk yazılarında işlənmiş edgü (“yaxşı”) sözünün son dövrlərə 

aid inkişaf forması deyildir. Çünki e.ə. I minillikdə yazılmış etrusk 

mətnlərində ii sözünün, daha əvvəlki minilliklərdə yazılmış şumer 

yazılarında isə ig (“yaxşı”) sözünün mövcudluğu onu göstərir ki, bu 

variantlar çox qədimdir və edgü-nün eygü/eyi/eqi/iyi/ii variantlarına 

çevrilməsi orta əsrlərə deyil, yeni eradan əvvəlki minilliklərə, çox 

güman ki, prototürk dili dövrünə aiddir. Yeni eranın I minilliyinə 

aid qədim türk yazılarında işlənmiş edgü isə sadəcə arxaik forma 

kimi qorunub qalmışdır. Necə ki türk dillərindəki ayı sözünün pra-

forması sayılan aduq oxşar fonetik şəkillərdə tuva (adıq), salar 

(atık) və b. türk dillərində hazırda da işlənir. 

Bu dil faktları e.ə. I minillikdə etrusk mətnlərində ii sözünün 

“yaxşı” mənasında işlənməsinin nəzəri baxımdan mümkün olduğu-

nu göstərir. 

ii ulath ilina, inath cümləsində ii sözünün “yaxşı” mənasında iş-
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ləndiyini göstərən başqa bir dəlil odur ki, həmin söz eyni mənada 

daha bir neçə etrusk mətnində rast gəlinir. Lakin bu məsələyə bir 

qədər aşağıda yenidən qayıdacağıq. 

Gənc qızın yola saldığı döyüşçüyə ii ulath ilina, inath (“yaxşı 

çat elinə, sağal”) müraciətinə döyüşçünün cavab olaraq dediyi cüm-

lə türk dillərində anlaşılır və qadının dediyi cümlə ilə məntiqli şə-

kildə bağlanır: 

 

 

 

  

 

 

Şəkildə soldan sağa yazılmış mətn belə səslənir: 

 

thafa alkı lathlnikay, 
 

Bizim fikrimizcə, burada thaf və lathl etrusk inanclarına əsasən, 

kainatın müxtəlif sahələrini təmsil edən thaf və lasl adlı tanrılardır. 

Yola salınan döyüşçü ona yaxşı yol diləyən gənc qadına thafa alkı 

(“thafa alqış et”) və lathlni kay (“lathla üz tut”) deyə cavab ver-

məklə, qadından bu tanrılar xeyir-dua etməsini xahiş edir. 

Qədim türk dilində alkı feli “alqış et”, “xeyir-dua ver”, kay feli 

isə “üz tut”, “şəfqət göstər” [187, s.406] mənasında işlənmişdir. 

Göründüyü kimi, döyüşçünü yola salan qadının dediyi “yaxşı 

çat elinə, sağal” cümləsi ilə döyüşçünün cavabı (thafa alqış et, 

lathl-a üz tut» arasında məntiqi əlaqə, semantik uzlaşma vardır və 

bu məhz türk dillərinin faktları sayəsində əldə olunur.  

Ayrılıq səhnəsini əks etdirən bu mətnin aydın olmadığını bildi-

rən Q.Körte həmin rəsmi sadəcə nəşr etməklə kifayətlənmişdir. Et-

ruskoloq Z.Mayani isə mətni alban dilində oxumağa çalışmışdır. 

Lakin o, sağdan sola yazılmış mətnin son beş hərfini nədənsə sol-

dan sağa oxuyaraq, thania qadın adını əldə edir və gənc qadının bu 

adı daşıdığını güman edir. Mətnin əvvəlindən başlayaraq, sağdan 

sola oxuduğu iiulathilin hissəsində isə liu (“allah”), la (“saxla-
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maq”), thilin (“uşaq”) sözləri “əldə edərək”, onu “mən uşaqları 

allaha tapşırıram, Tania” kimi tərcümə edir [101, s.121-122]. 

Əvvələn, qadının qarşısında yazılmış sətir məhz qadının özü tə-

rəfindən deyildiyindən, onun özünə öz adı ilə müraciət etməsi mən-

tiqsizdir. İkincisi, mətnin əvvəlində l işarəsi olmadığından  burada 

liu (“allah”) sözü də ola bilməz və bu səbəbdən də “saxlasın” və 

“uşaqları” kimi mənalandırılan la və thilin “sözlərinin” də süniliyi 

üzə çıxır. Əslində heç bir dildə “saxlamaq” mənasında la və 

“uşaq” mənasında thilin sözləri də mövcud deyildir. Daha ciddi 

səhv isə, artıq qeyd edildiyi kimi, sətrin son beş hərfinin (ainath) 

heç bir məntiqə əsaslanılmadan cümlədən təcrid olunub, tərsinə 

oxunması və süni olaraq thania qadın adının əldə olunmasıdır. 

Sətri bir istiqamətdə oxuduqda isə tamamilə türkcə səslənən ii 

ulath iline, inath (“yaxşı çat elinə, sağal”) cümləsi alınır. Bitkin bir 

fikri ifadə edən bu cümlə həm də rəsmin məzmununa uyğundur, 

yəni ayrılıq səhnəsini əks etdirir. Sətrin üç sözü çağdaş türkcə anla-

şılır (“iyi ulaş iline”), son söz isə qədim türk dillərində işlənmişdir: 

yinəth/yinət “sağal”, “yaxşılaş”. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ii sözü daha bir neçə etrusk mət-

nində “yaxşı” anlamına gəlir. Əlində piyalə tutaraq, qaçdığı təsvir 

olunan kişi şəkli üzərində avilerek iienieš ifadəsi vardır. Z.Mayani 

avil sözünü şəxs adı sayır, -rek ünsürünü “bardaq”, iienieš hissəsini 

isə “şərab” mənasında qəbul edir: “Avile üçün şərab bardağı” [101, 

c.280]. Məntiqsizlik dərhal duyulur. Nə üçün əlində şərab piyaləsi 

tutmuş Avile şərab bardağının ona məxsus olduğunu söyləsin? 

Əslində o, piyalədəki şərabı tərifləyə bilərdi və tərifləyir də! Mət-

nin iienieš hissəsi üç sözə ayrılır: ii “yaxşı”, eni Finikiya dilindəki 

yain (“şərab”), qədim yunan dilindəki oino(s) (“şərab”) sözünün 

etrusk variantı, eš isə türk dillərindəki iç/ěth/eç (“içmək”) sözüdür: 
 

ii eni eş “yaxşı şərab iç” 

 

Göründüyü kimi, Z.Mayani bütün iienies ifadəsini “şərab” he-

sab etmişdir, əslində isə “şərab” bu ifadənin tərkibindəki eni ünsü-

ründə ifadə olunur və eyni ünsür, aşağıda görəcəyimiz kimi, başqa 
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mətnlərdə də “şərab” mənasındadır. Öncə mətnin əvvəlindəki avile-

rek sözünə keçək. Avil sözünün etrusk dilində “il” mənasında işlən-

məsi faktı onu deməyə əsas verir ki, aviler cəm halda olan avil 

sözüdür: avil-er. Məlum olduğu kimi, etrusk dilində ismin cəmi —

er/-ar şəkilçisi ilə düzəlir. Buradakı ek ünsürü isə sifət şəkilçisidir: 

avil-er-ek “çox illik” (hərfən “illərlik”). Məntiq tam aydındır: “bir 

neçə illik yaxşı şərab iç”. 

Bu ifadəni eyni mənada başqa dir mətndə də görürük [101, 

s.280]. Əvvəlki ifadənin yazıldığı sərdabə üzərində:  
 

arauðlek ii eneieš  
 

Z.Mayani mətnin arauð hissəsini, heç bir əsas olmadan etrusk-

lara məxsus Arnð şəxs adı ilə bağlayır. Əslində isə arauðlek əmr 

formasında olan ara felindən (“aramaq”, “axtarmaq”) və uðlek is-

mindən (qədim türk öðlek “bəxt”, “taleh”) ibarətdir: i enei eš 

əvvəlki mətndəki ii eni eš ifadəsinin azacıq fonetik fərqlə deyilən 

şəklidir:  

i enei eš “yaxşı şərab iç”. 

 

Məntiq tamamilə aydındır: “taleh ara, yaxşı şərab ic”. Yaxşı 

şərabın insana yaxşı taleh bəxş etməsi təqdim olunan şərabın tərifi 

üçün münasib ifadə vasitəsi kimi istifadə olunmuşdur. Göründüyü 

kimi, qədim türkcə. 

Tərcümənin düzgünlüyünü göstərən başqa bir məqam mətndəki 

eš felinin əsasən ehsan mərasimlərindən, ziyafətdən bəhs edən 

etrusk mətnlərində “içmək” anlamında işlənməsidir. Ehsanla bağlı 

bir etrusk mətnində “yemək” və “içmək” məfhumlarını ifadə edən 

eš, athay, usi fellərinin [161, s.537] türk kulinariya terminləri oldu-

ğunu aşkar edirik. 

Burada eš “içmək”, athay türk dillərindəki aşa (“yemək”) və usi 

qədim türk dilindəki us/usa “içmək istəmək”, “içməyə meyl göstər-

mək” felidir. 

eš athay qədim türk dilində də qoşa söz kimi işlənən aşa iç/iç 

aşa (“ye – iç”) felidir (“ziyafət keçirmək”, “qonaq edilmək”). 
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Azərbaycan dilində yeyib-içmək (ye-iç) məhz ziyafət keçirmək, 

məclis keçirmək mənasını ifadə edir. 

kırk kün kırk keçə aşadılar içtilər sevinç taptılar [187, s.62]. 

athay ilə aša arasında məlum th-ş samit əvəzlənməsi fərqi vardır. 

eš feli isə türk dillərindəki iç/eç/ěth («içmək») [201, c.391] fe-

lidir. 

Mətndəki vinum usi ifadəsində vinum (“şərab”) ismini izləyən 

usi feli qədim türk dilindəki us, usa (“içmək istəmək”, “susamaq”, 

“içməyə meyl göstərmək”) feli ilə eyni mənşəlidir. “Kitabi-Dədə 

Qorqud”dastanlarında da us (“arzu etmək”, “istəmək”) feli işlək 

olmuşdur [175, s.269]. 

usi (us-i) əmr formasındadır: vinum usi “şəraba meyl göstərin”. 

Mətndəki eş – athay (“iç ye”, karaçay – balkarca iç aşa) birləş-

məsindəki ikinci fel əmr formasında olduğundan (athay), birinci fel 

(eş) əmr formasının əlamətini (i) qəbul etmir. Lakin başqa bir et-

rusk mətnində eš (“iç”) feli müstəqil fel kimi işləndiyindən, əmr 

formasında rast gəlinir: eši (<eši): vinum eši (“şərab iç”) [101, s.243].  

Digər bir etrusk rəsmində Aðets və Kaon adlı iki döyüşçünün 

vuruşduğu səhnə əks olunur: qalib döyüşçünün buraxdığı ox ilə ya-

ralanmış rəqibin yenilməkdə olduğu aydın görünür. Yenən döyüş-

çünün qarşısında enkten sözü yazılmışdır. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Döyüş səhnəsi [101, s.53] 
 

İlk baxışda enkten feli yenmək (“qalib gəlmək”) kimi qəbul edi-

lə bilər. Etruskoloq Z.Mayani də rəsmin məzmununa əsaslanaraq, 
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enkten sözünün “qalib gəlmək” mənasında olduğunu, onun alban 

dilindəki ngadhnoy (“qalib gəlmək”) feli ilə bağlı olduğunu bildirir 

[101, s.53]. 

Lakin qədim türk dilindəki yenq (“qalib gəlmək”, “yenmək”) 

enkten sözünə alban dilindəki ngadhnoy-dan daha yaxın səslənsə 

də, biz onun “yenmək” feli olduğunu düşünmürük. Bizim fikrimiz-

cə, enkten “yenmək” feli ilə deyil, qədim türk dilindəki enq (“şaşır-

maq”, “özünü itirmək”) feli ilə bağlıdır. Qalib döyüşçü tərəfindən 

qoluna ox sancılmış və şaşırmış rəqibinə “şaşırdın” deyə müraciət 

edilməsi daha məntiqli səslənir. Bundan başqa, -ten türk dillərində 

keçmiş zaman (-te) və ikinci şəxsin təkini bildirən şəxs şəkilçisidən 

(-n) ibarət olub, müraciətin özünü itirmiş ikinci şəxsə yönəldiyini 

göstərir: enqdin – “şaşırdın!”. 

Qədim türk dilində məhz belə məqamlarda yenilən şəxsə yönə-

lik enq (“şaşırmaq”) feli işlənmişdir: er enqdi “kişi şaşırdı”; 

erdəmsizin ögünsə enqməgüðə enqər “ağılsız öyünsə, sınaq anında 

şaşırar” [187, s.74]. 

Digər bir rəsmdə dörd at qoşulmuş arabada ayaq üstündə dayan-

mış Axilles (Axla) təsvir edilir. O, atları iti sürətlə qovmaqdadır. 

Mətnin mərkəzində də məhz “atı qovmaq” ifadəsini görürük: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axillesin  atları qovması səhnəsi. 
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Sağdan sola yazılmış mətn belə səslənir: 
 

axla iðuk athe kufarce 
 

Mətnin son iki sözü — athe kufarce “atı qovurmuş” mənasında-

dır. 

“At qovmaq” sabit söz birləşməsi kimi qədim türk dilində də 

işlənmişdir: er atın kovdu “kişi atını qovdu” [187, s.461].  

Athe (“atı”) sözündəki -e ismin təsirlik hal şəkilçisidir. Əksər 

türk dillərində samitlə bitən sözlərdə -ı, -i şəkiçisi ilə düzələn təsir-

lik hal çuvaş türkcəsində -a, -e şəkilçisi ilə düzəlir: uta “atı” < 

ut+a, xere “qızı” < xer+e, ethe “işi” < eth+ e [98, s.18].  

Athe və atı sözləri arasındakı əsas fonetik fərq məlum th ~ t sa-

mit əvəzlənməsidir.  

Kufarke sözü kuf (“qov”) feli və davamlı keçmiş zamanı bildi-

rən -arce şəkilçisindən ibarətdir. 

Bu şəkilçi türk dillərindəki -ardı/-irdi şəkilçisi ilə eyni mənşəli-

dir: indiki zamanı bildirən ar/er/ir və -idi köməkçi feli. -idi felinin 

çuvaş türkcəsində çe şəklində olduğunu nəzərə alsaq, etrusk mət-

nindəki -arce türk dilləri əsasında -arçe şəklində bərpa oluna bilir.  

“Qovmaq” felinin etrusk dilindəkinə yaxın fonetik variantı ka-

raim dilində işlənir: kuw “qov” [197, s.1040]. 

Altay, teleut, qırğız, tatar dillərində həmin felin ku variantı işlə-

nir. Tatar. at kuma “atı qovmaq” [197, s.884]. 

Etrusk mətnindəki athe kufarce ifadəsindən əvvəl gələn ithuk 

qədim türk dilindəki ithuk/izuk (“həsr olunmuş”, “qurbanlıq üçün 

nəzərdə tutulmuş”, “sadiq”, “boş buraxılmış”) sözüdür. Bu söz qə-

dim türkcədə at və digər heyvanlarla bağlı olaraq işlənmişdir [187, 

s.218; 201, s.649].  

Minusinsk tatarlarının inanclarına görə, izuklar xeyirxah ruhla-

rın sürdükləri, onlara sadiq olan atlardır [71, s.34]. 

Göründüyü kimi, etrusk təsvirlərində Axillesin idarə etdiyi atlar 

(ithuk ath) ona “sadiq, qurbanlıq kimi ona həsr olunmuş” atlardır. 

İthuk athe kufarce — “boş buraxılmış atları qovurdu/qovur-

muş”. 
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Eyni şəkilçi ilə (-irce, -rce) bitən digər fellərin (flerthrce, lucair-

ce) də davamlı keçmiş zamanın rəvayətini bildirməsi müxtəlif 

mətnlərdə öz əksini tapır. 

Digər etrusk mətnlərinin də fonetik quruluşunda çuvaş türkcəsi-

nin fonetik əlamətləri aydın müşahidə olunur. Çuvaş və etrusk dil-

lərini xüsusilə yaxınlaşdıran dişarası th samiti isə, sözün əsil məna-

sında, etrusk mətnlərinin dilinə açar rolunu oynayır. Artıq fonetika 

bölümündə qeyd olunduğu kimi, digər türk dillərində y samiti ilə 

başlanan bəzi sözlər çuvaş dilində th samiti ilə başlanır. Eləcə də, 

digər türk dillərində t samiti ilə bitən bir çox sözlər çuvaş dilində 

bəzən th samiti ilə bitir: yavru-thur, yağ – thu, yağmur – thumar, 

ilet/elt-leth və s. 

Məhz çuvaş dilinin bu iki fonetik xüsusiyyətini etrusk dilində 

də aşkar edirik. 

Yavru sözünün çuvaş dilindəki variantı olan thur (“bala”) etrusk 

dilində naməlum mənşəli sayılan thur (“övlad”) sözü deyildirmi? 

Bilinqvaların köməyi ilə bu sözün “övlad” mənasında olduğunu 

müəyyən edən Avropa etruskoloqları onun mənşəyini təyin edə bil-

məmişlər. 

Siyahıdakı yağ və ilet/elt (“aparmaq”, “çatdırmaq”) sözlərinin 

çuvaş dilindəki variantları olan thu və leth isə başqa bir etrusk mət-

ninə açar rolunu oynayır.  

Mifoloji surətlərə (Velshu, Şuplu, Kleuste və b.) qurbanlıq apar-

maqdan bəhs edən bu etrusk mətnindəki th sözünün “yağ” məna-

sında olduğu çuvaş dilindəki thu (“yağ”) sözü, lth felinin isə “apar-

maq” mənasında olduğu çuvaş dilindəki leth (“apar”, “çatdır”) feli 

sayəsində müəyyən olunur. Hər iki etrusk sözündə u və e saitlərini 

bildirən işarələr buraxılmışdır (th<thu, lth<leth).  

Sait səsləri bildirən işarələrin çox zaman ixtisar olunması Or-

xon-Yenisey və digər qədim türk yazıları üçün də səciyyəvi olmuş-

dur. 

Yalnız th (“yağ”) deyil, mətndəki ath və sth sözlərinin də qur-

banlıq ərzaqları bildirməsi türk dilləri sayəsində açılır: ət və 

süd/süt.  
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[cle-5211] 
 

lth (“aparmaq”), ath (“ət”) və sth (“süd”) sözlərində sonda gə-

lən th samiti türk dilində t ilə əvəzlənmişdir (elt, ət, süt/süd). Yalnız 

çuvaş türkcəsində leth (“aparmaq”) sözü th samitini qoruyub sax-

lamışdır.  

lth feli başqa bir etrusk mətnində də “aparmaq” mənasında iş-

lənmişdir. Orada Velxanu adlı etrusk işıq tanrısına  bolluq simvolu 

olan üzüm budağı və başqa qurbanlıqlar aparmaqdan  bəhs olunur: 

lth Velxanu vinu talina [101]. Cümlədə lth “aparmaq”, vinu “üzüm” 

(latın vinum), tal türk dillərindəki tal (“budaq”) sözünün mənsubiy-

yət – təsirlik hal formasıdır (tal-i-na) “budağ-ı-nı”), “talını”. 

Mətndəki sth sözünün başqa bir etrusk mətnindəki tam forma-

sını (suth) etruskoloq A.Pfiffig “süd” mənasında qəbul edir. O, qur-

banverməyə həsr olunmuş etrusk mətnindəki keli suth ifadəsini “isti 

süd” kimi tərcümə edir və göstərir ki, isti süd süzmək romalılarda 

qurbanvermə ayinlərindən biri olmuşdur [101, s.98]. Romalılar isə 

bir çox dini ayinləri etrusklardan mənimsəmişdilər. 

Aşağıda təhlil olunacaq mətndə də sth qurbanlıq ərzaqlardan 

biri olub, türk dillərindəki süd/süt sözünə uyğundur. Digər qurban-

lıq ərzaqların adları — th və ath məhz türk dillərindəki thu (çu-
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vaşca “yağ”) və ath (“ət”) sözləridir. Bu halda mətndəki lth (çuvaş 

dilindəki leth, türk ilet/let) felinin aparmaq mənasında olduğu aydın 

görünür: 
 

 Etrusk                     Çuvaş                       Ümumtürk 

 lth th                       leth thu              ilet yağ (“yağ aparın”) 

lth sth                      leth set               ilet süt (“süd aparın”) 

lth ath                     leth aş                ilet ət (“ət aparın”) 

 

Qurbanverməyə həsr olunmuş etrusk mətnindəki lth th, lth ath 

və lth sth ifadələrinin mənalarının açılmasında fonetik baxımdan 

etrusk dilinə yaxın olan çuvaş dili xüsusi rol oynayır: 

 

  Etrusk                              Çuvaş               

 lth th                       leth thu («yağ aparın») 

lth sth                     leth set  («süd aparın») 

 

Bu uyğunluq məşhur dilçi N.Y.Marrın çuvaş dilinin Avropanın 

ölü dillərinə körpü rolunu oynadığına dair fikrini təsdiq edir [130 

s.119]. 

Etrusk mətnində lth (“aparmaq”) felinə əlavə olunan c şəkilçisi-

nin “və”, “həm də” mənasında olduğu etruskoloqlarа məlumdur. 

Bu halda lth c “həm də aparın” kimi tərcümə olunur: 

sth velshu lth c th velshu “Süd Velşuya, aparın həm də yağ Vel-

şuya”. 

Tarixən etrusklar ilə bağlı lidiyalıların da mətnlərində k şəkilçisi 

«və» mənasında işlənmişdir [156, s.46]. Həmin şəkilçi eyni za-

manda qırğız dilindəki ok, çuvaş dilindəki ax (“və”, “həm də”) şə-

kilçisi ilə eyni mənşəlidir. 

Mətndəki türkizmlər ərzaq adları və “aparmaq” mənalı lth feli 

ilə məhdudlaşmır. Burada thapik sözü ilə qədim türk dilindəki tapığ 

(“tapınma”, “etiqad”) arasında th-t samit fərqi vardır. Söz əvvəlində 

rast gəlinən bu fonetik əvəzlənmə beynəlmiləl fonetik hadisə olub, 

hind-Avropa dilləri üçün də səciyyəvidir [18, s.30]. 

sth velshu lth c th velshu inpa thapicun 
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Bu sətirdə inpa thapicun ifadəsi hərfən “bununla etiqad olaraq” 

anlamına gəlir: “süd, həm də yağ göndərin, bununla etiqad olaraq”. 

inpa çuvaşcadakı unpa (“bununla”) sözü ilə müqayisədə öz mə-

nasını açır. unpa sözü qədim türkcədəki an (“o”) işarə əvəzliyinin 

çuvaşcadakı un variantından və ümumtürk ilə/birlə qoşmasının -pa 

variantından ibarətdir. Onu izləyən thapicun isə qədim türkcədəki 

tapığ (“etiqal”, “tapınma”) sözü ilə qədim türkcədəki vasitə bildi-

rən -ın/-ın/-un/-ün şəkilçisindən ibarətdir. Bütün sətir (sth velshu lth 

c th velshu inpa thapicun) “süd velşuya, apar həm əd yağ velşuya 

bununla etiqad olaraq” anlamındadır. 

inpa thapicun bu mənada mutin aprenshaish inpa thapicun 

sətrində də eyni mənada rast gəlinir: “xalq bağışlansın/sevinsin, 

bununla etiqad olaraq”: 

      

  etrusk dilində                              türk dillərində 

     mutin                                  bodun (“xalq”) sözünün 

                                                m ilə deyilən variantı (boyun- 

                                                moyun paralelində olduğu kimi) 

  aprenšaiš (<apren-şaiş)        abran (“qorunmaq”,  

                                                “bağışlanmaq”, “sevinmək”). 

                                                abra/abıra/upra (“qorumaq”,  

                                                “bağışlamaq”, “sevmək”) felinin  

                                                məchul forması. 

 

Mətnin bu sətri “bu etiqadla xalq bağışlansın/qorunsun”) anla-

mına gəlir ki, bu da qurbanvermə törəninin məqsədi ilə birbaşa 

bağlıdır. 

aprenšaiš (“bağışlansın”/“qorunsun”) fel forması tərkibindəki -

šaiš ünsürü, sözsüz ki, felin arzu/istək şəklinin bir əlamətidir. Misal 

üçün, qıpçak (karaim) türkcəsində sorheys (“soruşasan deyə”) fel 

şəklinin tərkibindəki -heys şəkilçisi, çox güman ki, aprenšaiš feli-

nin tərkibindəki šaiš ünsürünə mənaca yaxındır: “bağışlansınlar/qo-

runsunlar deyə”. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi,  
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thapin feli “tapınmaq” mənasında aşağıdakı sətirdə də işlənir: 

lth thapintas ath velshu th velshu 

 

     Etrusk                           qədim türk-çuvaş   

     lth                               leth/elt “aparın” 

    thapintas ath               tapıntaç et (“tapınmaq üçün ət”) 

   th velşu                        thu (yağ) velşuya 
 

Qədim türk və çuvaş türkcəsinin faktları sayəsində mətnin bu 

hissəsi “Velşuya tapınmaq üçün ət, yağ aparın” kimi tərcümə olu-

nur. 

Mətndəki thapintas qədim türk dilindəki tapın(maq) feli və gə-

ləcəyə aid taç feli sifət şəkilçisindən ibarət olub, tapıntaç (“tapını-

lası”, “tapınmaq üçün”) sözünə uyğun gəlir:  

thapıntas ath lth “tapınmaq üçün ət göndərin” (qədim türk dili-

nin materialı əsasında tapıntaç et elt (çağdaş türk: tapınmak için et 

ilet. 

Çuvaş türkcəsindəki -tath (“asi”, “əsi”) eyni mənşəlidir: pultath 

“olası”, “olacaq”, qədim türk buldaçı “olası”. 

Qədim türk dilindəki taç/taçı ilə etrusk mətnindəki tas (thapin-

tas) arasında türk dillərində geniş müşahidə olunan ç-s samit əvəz-

lənməsi vardır.  

Göründüyü kimi, lth thapintas ath velšu th velšu “aparın tapı-

nılası (tapınmaq üçün) ət Velşuya, yağ Velşuya” anlamındadır. 

Mətnin lth c ls velšu ath šuplu sətri isə “aparın həm də şam bu-

dağı (ls) Velšuya, ət Şupluya” anlamına gəlir. ls çuvaş dilindəki las 

(“şam budağı”) sözü ilə müqayisə edilməlidir, çünki antik dövrdə 

də bir sıra ağacların budağı rəmzi məna daşımışdır. Məsələn, dəfnə 

budağı antik dövrdə şərəf simvolu sayılmış, Yunanıstanın şair, ya-

zıçı və rəqqasları dəfnədən düzəldilən çələnglə mükafatlandırılmış-

lar [250, s.219]. Üzüm budağı isə Aralıq dənizi hövzəsinin erkən 

mifologiyasında məhsuldarlıq, bolluq və həyatı qüvvə rəmzi olmuş-

dur [250, s.25].  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, qurbanvermə ilə bağlı bir etrusk 

mətnində tanrı Velxanu üçün üzüm budağı (vinu talina) hədiyyə 
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aparılması xahiş olunur (vinu “üzüm”, talina isə türk dillərindəki 

dal/tal (“budaq”) sözünün təsirlik hal formasıdır: vinu talina “üzüm 

budağını”. Çox maraqlıdır ki, həmin mətndə də “aparmaq” mənalı 

lth feli işlənir: lth velxanu vinu talina “aparın Velxanuya üzüm bu-

dağını”. 

Türk-çuvaş dilləri əsasında bu sətir “leth/ilet [Velxanuya] üzüm 

talını/dalını” şəklində səslənir. 

Bu müqayisələr onu deməyə əsas verir ki, lth c ls velšu ifadəsi 

“aparın həm də şam budağını velşuya” anlamındadır. 

Digər sətirdə şam budağının Hasmun adlı surətə də aparılması 

rica olunur: 

ath šuplu ls hasmun “ət Şupluya, şam budağı Hasmuna”. 

Sonrakı sətirdə isə süd və ət qurbanlıqlarının cleuste adlı surətə 

aparılması xahiş olunur: 

sth cleusthe ath cleuste (“süd kleuste-yə, ət kleuste-yə”). 

Cleuste çuvaş dilindəki kĕlevthe (“kahin”, “qurbanlıq törəninə 

başçılıq edən şəxs”) ilə bağlı olub, kĕlev (“dua etmə”, “kilsə xidmə-

ti”) və peşə bildirən -the (türk dillərindəki -çı/-çi şəkilçisindən iba-

rətdir. Mətndə müqəddəs şəxslərdən sonra kahinə də qurbanlıq ve-

rilməsi xahiş olunur: sth cleuste, ath cleuste “süd kahinə, ət kahi-

nə”. 

Qədim çuvaşların qurbanvermə törənlərinə başçılıq edən kahin 

həm də kĕlexuthi (“kĕle xocası”) və kĕleputhe (kĕlebaşı) adlanırdı 

[71, s.92] və bu sözlərin tərkibindəki kĕle (dua etmək”) ünsürü 

etrusk mətnindəki cleuste (“kahin”) sözünün də tərkibində aydın 

görünür. 

Göründüyü kimi, oxuduğumuz etrusk mətnində aşkar etdiyimiz 

türkizmlərin semantik vəhdətdə olması, yəni onların hamısının qur-

banvermə və etiqadla bağlılığı etrusk dilinin türk mənşəli olduğunu 

göstərən mühüm bir linqvistik amildir. Mətnin sözləri semantik ba-

xımdan bir-birini məntiqli şəkildə izləyir: qurbanlıq ərzaq adları 

(ath, sth, th – “ət, süd, yağ”), onların  çatdırılması (lth – apar, çat-

dır, türk ilet, çuvaş. leth), bu qurbanlıqların etiqad əlaməti olması 

(thapin – tapınmaq, thapik – tapınma, etiqad, qədim türk. tapın, 
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tapığ) və s.  

Sözlər arasındakı məntiqli semantik əlaqənin, onların qramma-

tik cümlə səviyyəsində bitkin bir fikri ifadə etməsinin məhz türk 

dilləri əsasında əldə olunması etrusk dilinin türk mənşəli olduğunu 

göstərmirmi?  

Eyni halı yuxarıda ehsan mərasimlərindən bəhs edən etrusk 

mətnlərində kulinariya terminlərinin sistemli şəkildə aşkar olunma-

sında da müşahidə etdik. Bu tipli mətnlərdə “içmək” (eš), “içki” 

(eski), “yemək” (athay - qədim türk. aşa “yemək”), azuk “qida” 

(qədim türk azuk “qida”) və b. türkizmlər məhz qrup halında rastla-

nır ki, bu da onların təsadüfi bir uyğunluq olduğunu tam istisna 

edir.  

Xırda etrusk mətnlərini bilinqvaların köməyi ilə və yaxud kom-

binator üsulla təxmini surətdə mənalandırmağa nail olmuş etrusko-

loqlar iri mətnlərin məzmununu təyin edə bilməmişlər: Peruqiya 

şəhəri ərazisində daş sütun üzərində yazılmış mətnin konkret olaraq 

nədən bəhs etməsi mübahisəli olaraq qalır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Peruqiya mətni (29*/I]. 
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Əksər etruskoloqların fikrincə, bu yazıda iki ailə arasında tor-

paq icarəsi ilə bağlı müqavilənin şərtlərindən danışılır.  

F.Latıpov Qərb etruskoloqları kimi yanlış olaraq mətnin iki qar-

daş arasında icarə müqaviləsindən bəhs etdiyini söyləyir. Onun fik-

rincə, mətndə Larez və Volqina adlı iki qardaş arasında torpaq ica-

rəsi şərtlərindən, torpaq sahəsinin becərilməsi və suvarılmasından, 

su kanalının istifadəsi və məhsul yığımından bəhs edilir. Lakin 

bütün bu deyilənlər inandırıcı dil faktlarına deyil, ayrı-ayrı sözlərin 

zahiri əlamətlərinə əsaslanır: mətndəki knl sözünü səslənişcə kanal 

ilə eyniləşdirən F.Latıpov məhz bu səbəbdən burada suvarma siste-

mindən, su kanalından danışıldığını güman edir. Eləcə də etrusko-

loqlar tərəfindən “ibadətgah” mənasında olduğu müəyyən olunmuş 

thunxul sözünü F.Latıpov fonetik əsas olmadan qədim türk dilində-

ki buynkul (“su anbarı”, “su hovuzu”) ilə bağlayır və bu müqayi-

səni qeyri-real th-b samit əvəzlənməsi ilə əsaslandırmağa çalışır 

[96]. 

Nəzərə almaq vacibdir ki, thunxul sözü adətən ibadət və dəfn 

mərasimi ilə bağlı etrusk mətnlərində rast gəlinir və belə mətnlərdə 

su anbarından söhbət gedə bilməz. 

Mətnin təhlili göstərir ki, cnl sözü “kanal” deyil, “dinclik”, 

“rahatlıq” (qədim bulqar kanıl “rahatlıq”) mənasındadır [138, 

s.131] və burada xatirələri yad edilən mərhumlara “əbədi rahatlıq” 

arzulanır ki, bu da mərhumlarla əlaqədar bütün dillərdə rastlanan 

bir ifadədir. 

Bundan başqa, F.Latıpov mətndə mleskulzikieneski tərkibindəki 

mleskul ifadəsini fonetik əsas olmadan başqırd dilindəki beluçe 

(“bilici”, “ekspert”) sözü ilə müqayisə edir və onun çokyükinqəşlə-

rendə (“qazıntı məsləhəti üzrə”) kimi mənalandırdığı zikyeneski əs-

lində zukyeneski kimi oxunmalıdır və mətnin bir neçə yerində azuk-

yeneski kimi səslənən həmin ifadənin ön saiti (a-) burada sadəcə 

ixtisara düşmüşdür. Mətnin təhlili bu ifadənin türk dillərindəki azuk 

(“qida”, “yemək”), yene (“və”) və iski/içki sözlərindən ibarət olub, 

“ziyafət” anlamında işləndiyini və mətnin həmin hissəsinin ehsan 

mərasiminə həsr olunduğunu göstərir.  
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Etruskoloq Z.Mayaninin də haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, mətn 

mərhumların xatirəsinin yad edilməsinə həsr olunmuşdur, çünki 

burada mənası dilçilərə məlum olan thaura (“məzar”) və thunxul 

(“ibadətgah”, “dəfn evi”) sözləridə işlənir [101, s.191]. 

Mətnin aparıcı sözlüyünün türk mənşəli olduğu və məzmunca 

ibadətlə, ayrı-ayrı dini ayinlərin icrası ilə bağlılığı şəffaf surətdə 

üzə çıxır. Bunu göstərən dil faktlarından biri qədim german dillə-

rində rast gəlinən, lakin mənşəyi məlum olmayan špel sözüdür.  

Spel qədim ingilis dilində “rəvayət”, “hekayət” mənasında 

işlənmişdir [217, s.852]. Aydın olur ki, etrusk mətnindəki ibadətlə 

bağlı bu dini termin müqəddəs şəxslərin həyatından bəhs edən rə-

vayəti bildirir və həmin rəvayətlərin kollektiv şəkildə dinlənilməsi 

etruskların da dini ayinlərinin tərkib hissəsi olmuşdur. Bunu mətnin 

müxtəlif hissələrində spel ismini izləyən eštak (“eşitmək”) və uta 

(türk. öte “ödəmək”, “yerinə yetirmək”) və digər sözlər də sübut 

edir. 

Mətnin 28-32-ci sətirlərində špelanethi fulumxva špelth eštak 

türk dil faktları əsasında “špel («rəvayət») evində olsunlar rəvayəti 

eşitməyə»: 

špelanethi < špelane + thi yerlik hal şəkilçisi; 

fulumxva – çuvaş pulumakayə “qoy olsunlar”; 

špelthi < špel + thi təsirlik hal şəkilçisi (“rəvayəti”); 

eštak – “eşitməyə”, “eşitmək üçün” 

ful feli məlum b-v-f samit keçidi işığında türk dillərindəki 

bol/vol/bul/pul (“olmaq”) felinə [202, s.185] uyğun gəlir.  

fulumxva çuvaş dilindəki arxaik pul-makayə (“olsun”, “qoy ol-

sun”) felinin qarşılığı kimi çıxış edir. Çuvaş və tatar dillərində qo-

runub qalmış arxaik -makaye/-mağaye arzu-güzəşt mənalı şəkilçisi 

N.Y.Aşmarinin fikrincə, -ma məsdər şəkilçisi və arzu, güzəşt bildi-

rən kay felindən ibarətdir [98, s.79]. Bu mürəkkəb şəkilçinin işığın-

da etruskcadakı -mxva ünsürü (fulumxva) m-xva kimi bərpa edilə 

bilər. 3 min il əvvəl danışılmış etruskcada m-xva ilə çuvaş və tatar-

cadakı ma-kayə arasındakı fonetik fərq anlaşılandır. O da nəzərə 

alınmalıdır ki, etrusk yazısında saitləri bildirən işarələrin çox za-
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man buraxılması m-xva ünsürünü ma-xava/ma-kava kimi bərpa et-

məyə əsas verir. 

Ən önəmlisi budur ki, -fulumxva felinin kontekstual mənası (ar-

zu-güzəşt) çuvaş və tatarcadakı -makayə/mağayə işığında aydınla-

şır: spelanethi fulumxva – “špel evində qoy olsunlar”. 

Mətnin son iki sözünün (špelthi eštak) də mənası türkcədəki ešit 

feli işığında əvvəlki iki sözün məntiqli davamı kimi çıxış edir: “rə-

vayəti eşidək”. 

Türk dilləri əsasında öz izahını tapan başqa bir morfoloji ele-

ment špelthi (“rəvayəti”) ismindəki -thi təsirlik hal şəkilçisidir. Bu 

şəkilçi formaca yerlik hal şəkilçisinə (-thi, -the, -th) uyğun gəlsə də, 

bir sıra türk dillərindəki -tı, -ti, -zı, zi təsirlik hal şəkilçiləri ilə mü-

qayisə edilə bilər: başqırd dilində e, m, n, nq samitləri ilə bitən 

isimlərin təsirlik halı -ti, -tı, -zı, -zi, -ði, -ðe, -ðo, -ðö şəkilçiləri ilə 

əmələ gəlir [174, s.1038; 180, s.761]: yalan-yalandı “çöl-çölü”, 

yer-yerðe “yer-yeri” [180, s.761]. 

Mətndəki eştak qədim türk dilindəki eştuqan, estuqan, eştu 

(“eşitmək” fellərinə uyğun gəlir [135, s.235]. 

Təsirlik halın thi variantının ixtisar olunmuş şəkli (th) mətnin 

23-cü sətrində müşahidə edilir (špelth uta “rəvayəti yerinə yetir, 

icra et”).  

Sait səsləri bildirən işarələrin düşməsi, qədim türk yazılarında 

olduğu kimi, etrusk mətnlərində də geniş müşahidə edilir. 

špelth ismini izləyən uta feli də türk dillərinin faktları əsasında 

öz gerçək mənasını tapır. Bu dillərdəki öte (qazax), ütə (tatar), üti 

(başqırd) [201, s.505], ute (salar) [140, s.183] “ödəmək”, “icra 

etmək”, “yerinə yetirmək”, “etmək (ibadət)” mənalarında işlənir. 

Misal üçün, salar türkcəsində nemes ute “namaz qılmaq”, “ibadət 

etmək” anlamındadır [140, s.183]. Bu aşkar olaraq göstərir ki, et-

rusk dilindəki uta ilə salar dilindəki ute (eləcə də başqa türk dillə-

rindəki öte, ütə, üti) eyni mənşəli və eyni mənalıdır:  

Etrusk: špel ute “spel (ayinini) ödəyin” — türk (salar): namas 

ute “namaz qılın” (hərfən “namazı ödəyin”). 

Qədim türk yazılarında da ötə feli həm də mənəvi borcu ödə-
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mək mənasında işlənmişdir: kök tənqriqə men ötədim “müqəddəs 

(mavi) səma qarşısında öz borcumu ödədim”, tənrigərü tapğın ötər 

“tanrı qarşısında borcunu yerinə yetir” [187, s.392]. 

Türk dillərinin faktları etrusk mətnindəki uta felinin mənəvi 

borcu ödəmək, dini ayini yerinə yetirmək mənasında olduğunu, yə-

ni türk dillərindəki ötə/ütə/ute feli ilə eyni mənşəli olduğunu sübut 

edir. 

Mətnin 22-23-cü sətirlərində špelth uta (“şpel ayinini icra 

et/ödə”) ifadəsi təkrar olunur və burada həmin ayinin xarakterini tə-

yin edən ximth sözü də türk dilləri əsasında anlaşılır. 

Etrusk mətnindəki ximth špelth uta škuna sətrində ximth 

(xim+th) sözü çuvaş dilindəki xem (“qığılcım”, “alov”, “alovlu”) 

sözünün məcazi mənasını (“qızğın”) əks etdirir və keçiriləcək 

rəvayət söyləmə ayininin qızğınlığına işarədir: “qızğın rəvayət 

söyləmək üçün”. 

Çuvaş dilində xemlen felinin “ruhlanmaq” mənasında işlənməsi 

də mətndə “coşğun/qızğın rəvayətdən” söhbət getdiyini bildirir. 

ximth sözü xim (“alov”, “qığılcım”) ismindən və sifət düzəldən 

th şəkilçisindən ibarətdir: “qığılcımlı”, “qızğın”. Bu şəkilçi türk dil-

lərindəki sifət əmələ gətirən -lı/-li şəkilçisinin -dı/-di/-tı/-ti variantı-

na uyğun gəlir (sanlı – sandı “sanlı”; esenlik – esendik “sağlam”). 

xim sözünün “coşğun”, “alovlu” mənasında işləndiyini dini 

ayinlə bağlı başqa bir etrusk mətnindəki xim ikut (ie) (“çoşğun 

ağı”) ifadəsi də sübut edir. Burada ikut qədim türk dilindəki yığıt 

(“ağı”) sözünün variantıdır. Sözün önündə -y samitinin ixtisarı həm 

etrusk dilində (inath – qədim türk yınath/yinat “sağalmaq”), həm də 

türk dillərində (ilan-yılan, il-yıl) müşahidə olunur. 

Peruqiya mətninin başqa hissələri də müxtəlif dini ayinlərin 

icrasına həsr olunmuşdur və buradakı dini terminlər də əsasən türk-

cədir. 

Mətnin 9-12-ci sətirlərində Veltina Arznanın oğluna həsr olu-

nan mərasimdən söhbət gedir: 

aulesi velthinaš arznal klenši thii thilškuna kenu eplk felik 

larthalš afuneš klen thunxulthe. 
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Bu hissədə mərhum (velthina) Arznanın (arznal) oğlu üçün 

(klenši <klen - ši) ağı söylənməsi (thii thilškuna), sonra isə (kenu) 

ibadətgahda (thunxulthe) Lart Afunanın oğluna (larthal afunaš 

klen) ehsan hədiyyəsi (eplk felik) həsr edilməsi ifadə olunur. 

Türk dillərinin materialı əsasında sözləri ayrılıqda gözdən keçi-

rək: 

Artıq qeyd edildiyi kimi, thii (“ağı” sözündə iki sait arasında q 

samitinin düşməsi və sözün önündə th samitinin qədim türk dilin-

dəki y samitinə uyğunluğu (yıqi/yığı) həm etrusk-türk, həm də türk 

– çuvaş dilləri arasında geniş müşahidə olunur.  

ağı isminin türk dillərində y samiti ilə deyilən variantları yığı 

(qədim türk), yiği (özbək, uyğur), yiqi (cığatay) [201, 79-80] thii 

sözü ilə müqayisə edilə bilər.  

İki sait arasında samitin düşməsi həm türk, həm də etrusk dili 

üçün səciyyəvi fonetik hadisədir. İki sait arasında ğ/q/y samitinin 

ixtisarı türk və qaqauz dillərində geniş müşahidə edilir: a:ç (< 

ağaç), a:z (< ağız), a:r (<ağır), ii (<iyi) və b. [183]. 

th - y samit əvəzlənməsinin gerçək fonetik hadisə olduğunu təs-

diqləyən başqa dil faktları da vardır. 

Qədim türk dilindəki yoğ (“yas”) sözü VI əsrə aid yunan mən-

bəsində thogia şəklindədir, yəni th samiti ilə başlanır [212, s.207]. 

Göründüyü kimi, yoğ isminin qədim forması dişarası th samiti ilə 

(thog) deyilmişdir. Bu samit fərqi etrusk və türk dillərindəki thii və 

yigi arasında, eləcə də bu dillərdəki thil – yıl (“il”) sözləri arasında 

aşkar görünür. 

Mətndə thii (“ağı”, “yığı”) sözünü izləyən thil türk dillərində y 

samiti ilə başlayan yıl (“il”) sözünün fonetik variantıdır. Etrusk 

dilində olduğu kimi, çuvaş türkcəsində də həmin söz th ilə başlayır: 

thul (“il”): thii thil “ağı ili”, türk dillərində yiqi yılı, yəni “ağı ili”. 

Aydın görünür ki, mətndə mərhumlara həsr olunan illik ağı mərasi-

minin keçirilməsi təsvir olunur.  

Məlum olduğu kimi, il başında dini mərasimlərin keçirilməsi 

əksər xalqların, o cümlədən də etruskların dini həyatını əks etdirən 

bir gerçəklik olmuşdur və bu gerçəklik məhz türk dillərinin mate-
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rialı sayəsində ortaya çıxır. 

thii thil škuna ifadəsindəki sonuncu sözün türk dillərindəki 

“üçün” qoşmasının fonetik variantı olduğuna dair F.Latıpovun fikri 

həqiqətə uyğundur. Belə ki, qeyd olunan ifadənin “ağı ili üçün” 

şəklində tərcüməsi məntiqli səslənir, yəni mərasimin ağı  ilinə həsr 

olunduğunu göstərir. 

thil sözünün “il” mənasında olduğunu mətnin sonunda 40-46-cı 

sətirlərı əhatə edən cümlə aydın göstərir. Cümlənin transkripsiya və 

tərcüməsinə nəzər salaq: 

Velthina Afunaš thuruni ein zeriu nacxa thil thunxulth lixca 

kexa zixuxe «Veltina Afunanın övladları [tanrı] Kexanın yazdığı 

sayda il bu yerdə ibadətgahda [qalacaq]. 

thuruni türk dilindəki yavru (“bala”, “övlad”) sözünün çuvaş 

variantına (thur) uyğun gəlir: Velthina Afunaš thuruni — “Veltina 

Afunanın övladı”.  

Birləşmə türk dillərindəki birinci tərəfi yiyəlik, ikinci tərəfi isə 

mənsubiyyət halında olan təyini söz birləşməsinə uyğundur. Yega-

nə fərq etrusk dilində ismin yiyəlik halının qeyri-türk mənşəli -š 

şəkilçisi ilə ifadəsidir: Afunaš – “Afunanın”. 

Afunanın bu yerdə (ein zeriu), yəni ibadətgahda (thunxulthe) 

[tanrı] Kexa neçə il (nakxa thil) yazıbsa (zixuxe), o qədər (lixca) 

qalacağı bildirilir. Nacxa – lixca nə qədər … o qədər/elə) mürəkkəb 

bağlayıcısı qədim qıpçaq türkcəsindəki neçik … alay (“necə – elə”) 

bağlayıcısına uyğundur [169, s.107]. 

Nacxa thil ….lixca cexa zixuxe (“nə qədər il, o qədər Kexa 

yazıb”) frazasındakı nak türk dillərindəki nəkü/negü/nak sözüdür. 

Bağlayıcının ikinci hissəsi (lixka) isə qıpçaq dilindəki alay (“elə”) 

bağlayıcısının qarşılığıdır. Bağlayıcının hər iki komponentinə əlavə 

olunan -xa, -ca hissəcikləri qədim türk dilində müqayisə, 

eyniləşdirmə bildirən -ça/-çə şəkilçilərinə uyğun gəlir: kum sanınça 

“qum sayda”, eligçə “əlliyə yaxın” [187, s.650]. 

ein/in sözünün “bu” işarə əvəzliyi olması etruskoloqlar tərəfin-

dən bilinqvalar sayəsində müəyyən edilmişdir. Zeriu isə “yer” sö-

zünün qaraçay-balkar dilindəki z ilə deyilən variantıdır (zer). 
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Göründüyü kimi, ölən şəxsin məzarının ibadətgahda (thunxul-

the) nə qədər qalacağı etruskların inancına görə, tanrı Kexa tərəfin-

dən müəyyən olunmuş, yəni onun tərəfindən yazılmışdır. Mətnin 

məzmununun məhz türkizmlər (thil “yıl”, “il”, nak “necə/neçə”, 

thur “övlad” (çuvaş thur), zixu “yazmaq” (türk siq “yaz”) və b. əsa-

sında açılması aydın görünür. 

10-cu sətirdə thii thil šcuna (“ağı ili üçün”) ifadəsini izləyən 

cenu eplc felic (“sonra ehsan hədiyyəsi”) ifadəsində cenu qədim 

türk dilindəki ken/kin (“sonra”) sözüdür: ken sözlətinq “sonra da-

nışdın” [187, s.297], kin yana edgü bolur “sonra yenidən yaxşı ola-

caq” [187, s.307]. 

eplk 7-8-ci sətirlərdəki azuc yen esci epl tularu (“yemək və içki 

ziyafəti sahəsi”) ifadəsindəki epl (“ehsan”, “ziyafət”) sözüdür. Hə-

min söz etrusk dilindən latın dilinə də eyni mənada alınmışdır 

(epulum “ehsan”, “ziyafət”) [101, s.286]. Onu izləyən felic, artıq 

bizə məlum olduğu kimi, türk dillərində b samiti ilə deyilən be-

lik/belek/pelik (“hədiyyə”) sözünün fonetik qarşılığıdır: eplk felik 

“ziyafət hədiyyəsi”. 

epl sözünün “ehsan” mənasında olduğunu onun önündə gələn 

azuk-yen-eski ifadəsi də təsdiq edir. Türk dillərinin materialı əsa-

sında həmin ifadə azuc yen esci “qida və içki” kimi tərcümə olunur: 

qədim türk. azuk [187, s.73], tatar, başqırd, azık [174, s.40-41] 

“qida”, “yemək”, qaraqalpaq, uyqur. yene, başqırd. yəne, qədim 

türk. yemə “və” [212, s.115], başqırd iski, çuvaş. ěthкě “içki” [174, 

s.366]. 

Göründüyü kimi, azuc yen esci ifadəsinin türk dilləri əsasında 

tam qarşılığı əldə olunur: azuk yene iski “qida və içki”. 

Bu ifadənin mənası ilə onun təyin etdiyi epl (“ehsan”) sözünün 

mənası arasında semantik bağ aydın görünür: qida və içki ziyafəti 

/ehsanı. 

İfadəni tamamlayan və etruskoloji ədəbiyyatda “hüdud”, “sər-

həd” kimi tərcümə olunan tularu mətnin məzmununa tam bitkinlik 

gətirir: azuc yen esci epl tularu “qida və içki ehsanı ərazi-

si/hüdudu”. 
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Mətnlərdə tular sözü sahibkarlara məxsus torpaq sahələrinin kə-

sişdiyi yerlərdə qoyulan daş üzərində yazılıb, hər bir sahənin sərhə-

dini bildirirdi. Tular sözünün mənşəyi qədim türkcədəki tu (“sədd 

çəkmək”, “bağlamaq”), tuğ (“hasar”) [187, s.584-585], eyni kökdən 

olan tul (“hasarlanmaq”) [51, s.158] sözləri ilə bağlıdır: tular 

spural “şəhərin sərhədi” [113, s.92], “tezan teta tular”, “Tetanın 

torpaq sahəsinin sərhədi” [112, s.54]. 

Etruskların ehsan törəni keçirdikləri ərazi də hasara alınmış və 

yaxud hüdudu bəlli olan bir sahə olduğundan, onun tular adlanması 

anlaşılandır: “hasarlanmış”, hüduda alınmış ərazi». Bu baxımdan 

etrusk mətnindəki epl tular açıq-aydın “ziyafət/ehsan keçirilən bəlli 

bir sahəni” bildirib, hərfən “hasarlanmış, dairəyə alınmış” anlamın-

dadır: tul “hasarlanmış” - ar, etruskca cəm şəkilçisi”. 

tularu isminin sonundakı -u üçüncü şəxsin təkinə aid mənsu-
biyyət bildirən şəkilçidir: epl tular-u “ehsan (ziyafət) sahəsi”. 

Epl tularu türk dillərindəki birinci tərəfi adlıq halda olan, ikinci 

tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edən təyini söz birləşməsinə 

uyğundur. 

Dini ayin məzmunlu türkizmlər mətnin digər sətirlərində də 

ardıcıl olaraq aşkarlanır. Mətnin ayrı-ayrı sətirləri arasında məntiqli 

əlaqə — bir ayinin bitib, digər ayinin başlanması, hər bir hissədə 

bitkin bir fikrin ifadəsi və bunun məhz türk dilləri əsasında əldə 

olunması etrusk dilinin qədim bir türk dili olduğunu göstərən 

önəmli bir linqvistik amildir. Mətnin 7 və 8-ci sətirlərindəki ehsan 

ayini 13, 14 və 15-ci sətirlərdə mərhumların ruhunun yad olunduğu 

dini ayinlə müşayiət olunur və məhz qədim türk dilləri sayəsində öz 

mənasını açır. 

Burada da ayrı-ayrı etrusk sözlərinin mənşəyinə açar rolunu 

oynayan th-y, f-b və digər samit əvəzlənmələrini görürük: 

falaš xiem fušle velthina hintha kape muniklet 

masu naper šran kzl thii falšti 

Ağı ayini ilə bağlı olan šran kzl thii falšti sətrində də thii (“ağı”) 

sözü təkrar işlənir, ondan əvvəl gələn šran (“oxuyun”) və kzl (“qız-

ğın”) sözləri və sonda gələn falšti (“yardım”, “təskinlik”) thii lekse-
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minin “ağı” mənasında (qədim türk. yiqi) olduğuna tam aydınlıq 

gətirir. 

kzl söylənəcək ağının qızğınlığını, canlılığını, coşğunluğunu bil-

dirən təyindir. Bu söz Türkiyə türkcəsindəki “qızğın” mənalı kızıl 

sözü [206, s.548] ilə, šran isə altay, teleut, şor, qırğız və b. türk dil-

lərində işlənən sarna, sarina (“mahnı oxumaq”) feli ilə [49, s.194; 

199, s.334] bağlı olub, šran kzl thii ifadəsini “oxuyun qızğın ağı” 

kimi tərcümə etməyə imkan verir. 

thii sözünü izləyən falšti sözü falš (<falaš) ismindən və -ti şə-

kilçisindən ibarətdir. Mətndə falaš variantı da işlənir. Bir çox et-

rusk sözlərində (flerth, fir və b.) öndə gələn f səsinin türk dillərində 

b/p səslərinə uyğun gəlməsi (belirt, bir/ ber/ ver) falaš ismini 

türkcədəki boluş, pulaş (“sözlə yardım”, “təskinlik”) ismi ilə 

bağlamağa əsas verir və bu halda thii fal[a]šti ifadəsinin tərəfləri 

arasındakı məntiq aydın olur: “ağı təskinliyi”, “ağı deməklə mərhu-

mun ruhuna təskinlik gətirmək”. 

Qədim türk yazılarında boluş məhz sözlə yardım etmək, təskin-

lik vermək anlamında işlənmişdir: ol maŋa boluş kıldı “o mənə 

[sözlə] yardım etdi” (yəni, təskinlik verdi) və b. [187, s.112]. 

Beləliklə, türk dillərinin materialı etrusk mətnini etimoloji və 

semantik baxımdan tam bərpa etməyə imkan verir: 

etrusk. šran kzl thii fal (a)šti - türk. sarna kızıl yiqi boluştu 

(“oxuyun qızğın təskinlik ağısı”). 

šran felinin “oxumaq” (mahnı, ağı) mənasında olması mərhum-

ların xatirəsinin yad edilməsindən bəhs edən başqa bir etrusk mət-

nində də aydın görünür. Aşağıda geniş təhlil olunacaq bu mətndə 

(Tabula Cortonensis) šran šark ifadəsi “oxuyun şarkı” (türk. sarna 

şarkı) mənasındadır.  

falšti isminin tərkibindəki -ti elementi morfoloji baxımdan cə-

nub-şərq qrupu türk dillərindəki -ti, -ti təsirlik hal şəkilçisinə uy-

ğundur. Misal üçün, qırğız dilində də ş samiti ilə bitən ismin təsir-

lik halı -tı, - ti şəkilçisi ilə düzəlir: ağaştı “ağacı” [19, s.272]. 

falšti (falš-ti) isminin təsirlik halda olmasını šran kzl thii falšti 

cümləsinin önündəki šran (“oxuyun”, türk dillərindəki sarna “mah-
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nı oxumaq”) feli tələb edir.  

Təsirlik halın t və yaxud th ilə deyilən iki forması mətndə müşa-

hidə olunur. Türk dillərində olduğu kimi, etrusk dilində də ş sami-

tindən sonra təsirlik halın ti forması işlənir: šran falšti “oxuyan 

təskinlik mahnısını”. 

l samiti ilə bitən špel sözünün təsirlik halı thi/th şəkilçisi ilə dü-

zəlir: špelth(i) uta “špel [ayini]  borcunu ödəyin”. 

Mətndə ifadə olunan törənlərin velthina ilə bağlanması burada 

mərhumların xatirəsinin yad olunması ilə bağlı mərasimlərdən bəhs 

olunduğunu təsdiqləyir. Bir çox etrusk mətnlərində şərəfinə qur-

banlıq verilən, dua oxunan ais və velthit/velthr cütlüyü burada da 

xatırlanır [101, s.265, 292]. Ais məlum etrusk tanrısını, ikinci isə, 

heç şübhəsiz, ulu əcdadları və yaxud mərhumları bildirir. Bunu Pe-

ruqiya mətninin bir yerində velthina sözündən sonra gələn hintha 

sözü bir daha sübut edir.  

Etrusk mətnlərində, bir qayda olaraq, mərhumlarla əlaqədar 

işlənən hinth etruskoloq Z.Mayani tərəfindən “ruh” mənasında 

qəbul edilir. O, bir məzar daşı üzərində yazılmış hinthial teriasals 

ifadəsini “Teresinin ruhu” kimi tərcümə edir [101, s.54]. Lakin nə 

Z.Mayani, nə də başqa etruskoloqlar hinth sözünün etimoloji 

izahını vermirlər. 

hinth qədim türk dilində mərhumlarla əlaqədar olaraq işlənmiş 

inç (“sükut”, “hüzün”, “dinclik”, “əbədi rahatlıq” sözü ilə eyni 

mənşəlidir. Bu halda velthina hintha “mərhumun əbədi rahatlığı” 

anlamına gəlir ki, bu da mərhumlarla əlaqədar bir çox dillərdə rast-

lanan ümumi ifadədir (rus. вечный покой, ingilis rest “əbədi rahat-

lıq”). 

hinth – inç arasındakı fonetik fərq türk dillərinin materialı əsa-

sında öz izahını tapır. Bir sıra türk dillərində sözün önündə əmələ 

gələn protetik h (xalac dili hut «od», hel, hil “öl”, hirkin “erkən”) 

[27, s.185-189] və söz sonunda geniş müşahidə olunan -s -ş -th -ç 

səs əvəzlənməsi (üç – çuvaş. veth, iç – çuvaş. eth və s.) hinth - inç 

arasında da müşahidə olunur. 

hintha sözünü izləyən kape mətndəki velthina hintha ifadəsinin 
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mənasını daha da konkretləşdirir: “mərhumun əbədi rahatlıq heykə-

li və yaxud mərhumun əbədi rahatlıq bütü”. 

kape rus dilindəki türk mənşəli каnuще (“bütpərəst məbədi”) 

sözü ilə eyni kökdəndir. M.Fasmer bu sözü qədim slavyan dilindəki 

kap (“surət”, “xəyal”, “heykəl”, “görünmə”) dini termini ilə, ikinci-

ni isə, öz növbəsində, türk dillərindəki kep (“forma”, “şəkil”) ilə 

bağlayır [208, s.135]. 

Qədim bulqar dilindəki eyni mənşəli kep sözü etrusk dilindəki-

nə daha yaxın mənalarda (“büt”, “heykəl”) işlənmiş [72, s.92] və 

eyni mənada müasir altay və başqa türk dillərində işlənməkdədir. 

Ölülərin bütünü, heykəlini düzəltmək adəti qədim türklərdə də 

vardı. A.Ayda Əbül-qazi Bahadır xanın “şəcərəyi-tərakimə” adlı 

əsərindən həmin adəti əks etdirən aşağıdakı parçanı nümunə olaraq 

göstərir: “Onlarda bir adət vardı ki, birinin oğlu, qızı, böyük qarda-

şı, kiçik qardaşı və ya başqa bir əzizi öldükdə, onun heykəlini (kur-

çak) düzəldər, evində saxlardılar” [21, s.191]. 

A.Ayda bu adətin uyğurlara da məxsus olduğunu, onların öz 

ölülərinin surətini (bütünü) düzəltdiklərini və onu xatirə olaraq sax-

ladıqlarını əks etdirən məlumatı təqdim edir [21, s.192]. 

Qazıntılar nəticəsində etruskların məzarlarından aşkar edilən 

heykəllər bu adətin etrusklar üçün də səciyyəvi olduğunu göstərir 

[21, s.193]. 

Beləliklə, maddi mədəniyyət nümunələri, etrusk və qədim türk-

lərin adətləri haqqında mənbələrin məlumatları araşdırdığımız et-

rusk mətnindəki velthina hintha kape ifadəsinin “mərhumun əbədi 

dinclik heykəli” mənasında olduğunu təsdiqləyir. 

Bu ifadəni izləyən muniklet qədim türk dilindəki münqilət/ 

menqilət [187, s.342, 353] (“sevindir”, “şənləndir”) sözü ilə mü-
qayisə edildikdə, mətnin mənası məntiqli şəkildə tamamlanır: 

“mərhumun əbədi rahatlıq heykəlini / bütünü sevindir”. 

Ölünün ruhunun onun bütündə yaşadığına inanan etrusklar, şüb-

həsiz, onun sevinməsinə də inanmış və bunu dini ayinlərə aid mətn-

lərdə ifadə etmişlər. 

Qədim türk yazılarında da inç (“sükut”, “əbədi rahatlıq”) və 
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menqi, menqilə (“sevindir”) sözlərinin eyni mətn daxilində rast 

gəldiyinin şahidi oluruq: inç menqi “dinclik və sevinc”, inç menqi-

liq “dinc və şən”, inç menqiliq bolğalı “dinc və sevinc içində olsun-

lar”, inçkülüq menqiliq bolurlar “rahat və sevinc içində olacaqlar” 

[187, s.210]. 

Araşdırılan etrusk mətnində də hintha və municlet sözlərinin 

eyni mətndə işlənməsi onu göstərir ki, etrusk dilindəki dini termi-

nologiya qədim türk yazılarının dilində yaşamaqda davam etmişdir. 

Qədim türk dilindəki inç (“əbədi rahatlıq”, “sükut”, “hüzün”) və 

münqilet/menqilet (“sevindir”) sözlərinin semantikası əsasında 

etrusk mətnindəki hinth və muniklet sözlərinin semantikası və 

mənşəyi aydın olur və mətndəki bütün sözlər məzmunca bir-birini 

tamamlayır. Mətnin bütün sözlüyü eyni məzmunlu olub, mərhum-

ların xatirəsinin yad edilməsi ilə bağlıdır. 

velthina hintha muniklet (“mərhumun dinclik bütünü sevindir”) 

ifadəsinin önündə gələn falaš xiem fušle mərhumun ruhunu necə 

şad etməyi bildirir: falaš (türk. boluş, çuv. pulaş “söz yardımı”, 

“təskinləşdirici söz”, fušle (< fuš – türk dillərində buş, puş, baş, biş 

“qüssə çəkmək”, “kədərlənmək”, buşuş, buşılık “qəm”, “kədər” 

[187, s.84]. 

velthina (mərhum), hintha (qədim türk. inç “rahatlıq”, “dinc-
lik”), kape (kap/kep “heykəl”, “büt”) və muniklet (q. türk menqilet 

/münqilet “sevindir”) sözlərinin türk dilləri əsasında təyin edilən 

mənalarını nəzərə aldıqda, falaš xiem fušle velthina hintha kape 

muniklet belə tərcümə olunur: “təsəlli / söz yardımı və qüssələn-

məklə mərhumun dinclik bütünü/heykəlini sevindir”. 

muniklet (“sevindir”) feli kap (“heykəl”, “büt”) isminin təsirlik 

halda (-e) olmasını tələb etmişdir. İsmin təsirlik halının bu variantı 

çuvaş türkcəsindəkinə  (-a, -e) uyğun gəlir [98, s.18]. 

Həmin hal şəkilçisini yuxarıda athe “atı” (athe kufarke “atı qo-

vurmuş”) ismində də müşahidə etdik. Burada kuf (“qovmaq”) feli 

ath isminin təsirlik halda işlənməsinə səbəb olur: ath-e kuf... “atı 

qov”. 

Mətnin 18-19-cu sətirlərində oxuduğumuz intemamer knl velt-
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hina ifadəsi “mərhuma əbədi dinclik” anlamına gəlir. Məzarda 

uyuyan əcdadların, mərhumların (velthina) ruhlarına “əbədi dinc-

lik” arzusu tamamilə təbii, beynəlmiləl bir adətdir. Lakin bizim 

üçün ən ilginc burasıdır ki, bu arzunun ifadə olunduğu sözlər (inte-

mamer və knl) də türk mənşəlidir. 

intem qədim türk dilindəki yintəm (“əbədi”, “daimi”) sözünün 

öndə y samitinin ixtisara düşmüş variantıdır.  

intem (“qədim türk. yintəm “əbədi”) sözünü [187, s.262] izlə-

yən amer qədim türk dilindəki amru (“daima”, “əbədi”) sözü [187, 

s.42] ilə müqayisə edilə bilər. Bu halda intemamer sözünün iki 

sinonim sözün birləşməsi olduğu aydın olur (yintəm-amru “əbədi”, 

“daimi”).  

Intemamer sözünü izləyən knl bulqar dilindəki kanıl (“rahat”, 

«asan») [138, s.131] və çuvaş dilindəki kanle (“rahat”, “sakit”) 

sözlərinin mənaları sayəsində öz məntiqli mənasını tapmış olur: 

“əbədi rahatlıq”. 

kanıl və kanle sözlərinin əsasını müasir çuvaş dilində işlənən 

kan (“istirahət etmək”, “sakitləşmək”) feli təşkil edir [211, s.140]. 

Intemamer knl ifadəsinin etrusk mətnlərində “mərhum”, “əc-
dad” mənalarında işlənən velthina sözünü izləməsi bir daha sübut 

edir ki, mətndə mərhumların ruhuna “əbədi rahatlıq” arzulanır. 

Peruqia mətnində çox sayda qədim türk kulinariya terminlərini, 

o cümlədən də athay (qədim türk aşa “yemək”) feli ilə eyni kökdən 

olan athumiks/athumika/athumitn sözlərinin qədim türkcə etimoloji 

qarşılığını aşkar edirik. Mətninin 34-36-cı sətirlərində azuk yen eski 

(“qida və içki”, “ziyafət”) ifadəsini athumikš leksemi izləyir: 

 

turun eškuneze azuk yen eski athumikš. 

 

Athumikš isminin əsasını təşkil edən athum türk dillərindəki 

aşam/asım (“pay”) sözü ilə eyni kökdəndir. Azuk yen eski (qədim 

türk azuk yəne içki “qida və içki”) ifadəsi athum ilə birləşmədə 

“qida və içki payı” anlamına gəlir ki, bu da aşkar olaraq ehsan 

törəni zamanı insanlara qida və içki payının verilməsi ilə bağlıdır. 
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athumikš sözünün tərkibindəki -ik qədim türk dilində kiçiltmə 

bildirmiş qeyri-məhsuldar -k, -ak şəkilçisinə uyğun gəlir: ög “ana” 

– öğük “anacığaz”, yol “yol” – yolak “cığır”, yul “çay” – yulak 

“kiçicik çay” [187, s.650, 660]. 

Athumikš sözü bu halda kiçicik “qida və içki payı” və yaxud 

“ehsan payı” şəklində tərcümə olunur. 

Artıq bizə məlum olduğu kimi, azuk qədim türk dilindəki azuk 

(“qida”) [187, s.74], yen türk dillərindəki yene/yəne (“və”, “həmçi-

nin”) [212, s.115], eski sözü isə türk dillərindəki içki/ iski/ ethkĕ 

“içki” [174, s.366; 211, s.104] sözlərinin əsasında hərfən “qida və 

içki” kimi tərcümə edilə bilir. Bu zaman həmin ifadəni izləyən 

athumikš türk dillərindəki aşam, asım (“pay”, “porsiya”) sözləri 

əsasında məhz “pay” kimi qəbul edilə bilir ki, bu da öndə gələn 

“qida və içki” mənalı ifadə ilə semantik tamlıq əmələ gətirir: azuk 

yen eski athumikš “qida və içki payı”. 

athumika sözünə isə ehsanla bağlı başqa bir mətndə rast gəlinir: 

etnam athumika thluthkva [101, s.294]. 

thluthkva sözünün əsasında duran thluth etrusk və türkcəni 

fərqləndirən th-ş (öndə) və th-t (sonda) samit əvəzlənmələrinə uy-

ğun olaraq, qədim türkcədəki yuluş (“qurbanlıq”, “fidiyə”) [187, 

s.279] ilə müqayisə edilə bilir. Bu halda athumica thluthkva ifadəsi 

“kiçicik pay qurbanlığı” anlamına gəlir. 

yuluş qədim türk dilindəki yul (“fidiyə vermək”,“pul verib azad 

etmək”) felindəndir [187, s.279]. Onun əsasında düzələn yuluğ 

(“fidiyə”, “pulla azad etmə”) ismi də qədim türk yazılarında işlək 

olmuşdur: yuluğ kıl “qurban vermək”, yuluğ bol “özünü qurban 

vermək” [187, s.278] 

yuluş (“qurbanlıq”) forması da qədim türk dilində geniş müşa-

hidə olunur: ölümkə yuluş kıldı ersə kişi “əgər insan ölümdən qur-

tulmaq üçün fidiyə versə idi”; akı yanı xalkka kılur ol yuluş “özünü 

xalqa qurban verən şəxs səxavətli olur” [187, s.279].  

Tərkibindəki -kva elementinin morfoloji funksiyası aydın olma-

yan thluthcva (“qurban vermək”) athumika ilə birlikdə “kiçicik pay 

qurbanlığı....” anlamına gəlir ki, bu da qurbanvermə ilə bağlı mət-
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nin məzmunu üçün tam təbiidir.  

Beləliklə, etnam athumika thluthkva “həm də kiçicik pay qur-

banlığı (verin)” kimi tərcümə olunur (athum-türk. aşam, asım 

“pay”; thluth~qədim türk. yuluş “qurbanlıq”). 

Bir qədər aşağıda görəcəyimiz kimi, Zilki Keysinin epitafiya-

sındakı thuls rutz (qədim türk. yuluş urtuz “qurbanlıq (abidə) tik-

dir”) ifadəsində də yuluş sözünü eyni mənada (“qurbanlıq”) aşkar 

edirik. 

Yenidən turun eškuneze azuk yen eski athumikš cümləsinə qayı-

daq. Bizə məlum olan azuk yen eski (“qida və içki”, “ziyafət”) ifa-

dəsini izləyən turun feli etrusk mətnlərində “həsr etmək”, “düzəlt-

mək”, “bəxş etmək” mənalarında işlənir. Mənası aydın olmayan 

eškuneze nəzərə alınmazsa, cümlə “kiçicik ziyafət payı təşkil edin/ 

verin” anlamına gəlir. 

Morfoloji quruluşuna görə turun aşağıda gözdən keçiriləcək et-

rusk mətnlərindəki thesin (“təşkil edin”, “düzün”), firin (“verin”), 

tutin (“tutun”) fellərinə uyğun gəlir. Həmin fellərin tərkibindəki -in 

elementi qədim türk dilində xahiş bildirmiş -ŋ/-ıŋ/-iŋ şəkilçisinə 

[40, s.275] uyğun gəlir. 

tur feli etimoloji baxımdan çuvaş dilindəki tu (“etmək”, “təşkil 

etmək”) feli ilə müqayisə edilə bilər; tu feli ĕthkĕ (“içki”, “ziya-

fət”) ismi ilə birləşmədə “ziyafət vermək” mənasında işlənir. ĕthkĕ 

tu etrusk mətnindəki turun azuk yen eski...... ifadəsinin tam seman-

tik və etimoloji qarşılığı kimi çıxış edir: tur~çuvaş. tu “et-
mək”,“təşkil etmək”; eski~çuvaş. ĕthkĕ (“içki”, “ziyafət”). 

Çuvaş dilindəki tu feli ümumtürk doğ/toğ/tuğ (“doğmaq”) feli-

nin variantı olub [203, s.246], bu dildə törəmə mənalar əldə etmiş-

dir: “et”, “qur”, “yarat”, “təşkil et”, “təyin et”, “bayram et”, “ke-

çir”: tuy tu “toy etmək”, ĕthkĕ tu “ziyafət keçirmək” və s. [211, 

s.490]. 

Şumer dilindəki du (“qurmaq”, “yaratmaq”) feli də eyni mənşə-

lidir. T.İ.Hacıyev bu fel ilə tuu, doğ (“doğmaq”) felləri arasında se-

mantik başlanğıcın olduğunu göstərir [8, s.26]. 

Etrusk dilində eyni mənaları ifadə edən tur feli isə doğ/ toğ/tuğ 
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felinin türk dillərindəki doğur/tovur/tuvur/tuir [212, s.247] variant-

ları əsasında inkişaf etmişdir. (tuvur>tuir>tur). Təsadüfi deyildir 

ki, tur feli etrusk mətnlərində, heç də iddia olunduğu kimi, “ver-

mək” mənasında deyil, məhz yuxarıda sadalanan mənalarda işlənir. 

Bürünc büst üzərində yazılmış ekn turke larthi [112, s.50] “bunu 

Lart düzəltmişdir” kimi tərcümə edilə bilər. turun azuk yen eski ifa-

dəsində isə tur “təşkil edin” anlamındadır: “ziyafət təşkil edin”. 

tur feli özünün ilkin mənasında (“doğurmaq”, “yaratmaq” türk. 

doğur/tuvur/tur) etrusk ilahəsi Turanın adında əks olunur. Turan 

“doğuran”, “yaradan” anlamındadır və tipoloji baxımdan türk dil-

lərindəki Yaradan, çuvaş. thuratan (rus. создателъ “tanrı”) ilə 

müqayisə edilə bilər. 

Ehsan, ziyafət mərasimlərindən bəhs edən mətnlərdə türk mən-

şəli kulinariya terminlərinin kütləvi şəkildə üzə çıxması etrusk dili-

nin prototürk mənşəli olduğunu göstərir və bu uyğunluqların təsa-

düfi olduğunu tam istisna edir. 

25, 26 və 27-ci sətirlərdə təsvir olunan ayin də əcdad və yaxud 

mərhumun (velthina) ruhunun yad edilməsinə həsr olunmuşdur: 

 

velthinaš aten azuk yen eski ipa 

  

Yiyəlik halda olan (š) velthina ismini izləyən aten “adına”, “şə-

rəfinə” mənasındadır. Burada ulu əcdad Velthinanın adına həsr olu-

nan ziyafət törənindən söhbət gedir. 

Azuk yen eski (qədim türk azuk “qida”, yene “və”, içki/iski, 

“içki”) ifadəsindən sonra gələn ipa sözü türk dillərindəki ip (“hə-

diyyə”, “nemət”) sözünün mənsubiyyət şəklidir: ipi-i “hədiyyəsi”, 

“neməti”). 

Ipa ismindəki -a üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət halını 

bildirən əlamətdir: ip-a “hədiyyəsi”, yəni “ziyafət hədiyyəsi”. 

Türk dillərində samitlə bitən ismin mənsubiyyət halını əmələ 

gətirən -ı, -i, -u,-ü şəkilçiləri çuvaş dilində ĕ variantındadır: xuran 

“qazan” — tamăk xuranĕ “cəhənnəm qazanı” [211, s.441]. 

Yuxarıdakı etrusk mətnində “hədiyyə” mənasında işlənmiş ip 
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başqa etrusk mətnlərində türk dillərindəki ip sözünün semantik yü-

künə daxil olan başqa mənalarda işlənir. Türk dillərində ip (tatar, 

çuvaş), eb (qırğız, qazax), ep (altay) aşağıdakı semantik yükə ma-

likdir: 1.“bacarıq”; 2.“dinclik”, “sülh”, 3.“rahatlıq”, “istirahət”,   

4. “xeyir”, “fayda”, 5. “xoşbəxtlik”, “səadət”, “nemət”, 6. “hədiy-

yə” [201, s.286]. 

Peruqiya mətnindəki azuk yen eski ifadəsini izləyən ip “hədiy-

yə” mənasında işləndiyi halda, kiçik bir şüşə qab üzərində yazılmış 

ip siune [101, s.168] ifadəsində “xeyir” (“xeyir suyu”,yəni “şəfa 

suyu”, “müalicəvi su”), məzar daşı yazılarında isə “dinclik”, “əbə-

di rahatlıq” (ipa seth “əbədi rahatlığa yet/qovuş”) anlamına gəlir 

ki, bu da onun türk dillərindəki ip isminə məxsus semantik yükü 

tam halda əks etdirdiyini göstərir. 

Göründüyü kimi, Peruqiya mətninin türk dillərinin materialı 

əsasında oxunması, bəzi dilçilər tərəfindən iddia olunduğu kimi, 

heç də bir neçə şəxs arasında torpaq icarəsi şərtlərindən bəhs etdi-

yini deyil, mərhumların, əcdadların xatirəsinin anılmasına həsr 

edilmiş müxtəlif mərasim və ayinlərdən ibarət olduğunu üzə çıxa-

rır. Türk dillərinin materialı əsasında oxunan söz və ifadələrin ha-

mısı mərasim və ayin terminləridir. Burada ağı söyləmə, ehsan ver-

mə, mərhumların ruhuna dinclik, əbədi rahatlıq dilənməsi ilə bağlı 

yas terminologiyası o qədər əhatəlidir ki, uyğunluqların təsadüfi ol-

masını tam istisna edir. 

Yuxarıda gözdən keçirdiyimiz etrusk mətnlərində, türk dillərin-

də olduğu kimi,”nemət”, “hədiyyə”, “xeyir”, “fayda” mənalarında 

çıxış edən ip sözü digər  mətnlərdə “dinclik”, “əbədi rahatlıq” mə-

nalarında işlənir ki, bu mənalar da türk dillərindəki ip lekseminin 

semantik yükünə daxildir. Misal üçün, mərhumların xatirəsinin 

anılması ayini ilə bağlı bir neçə etrusk mətnində ip sözü göstərilən 

mənalarda çıxış edir. Sərdabə üzərində yazılmış etrusk mətninə [30, 

s.95] nəzər salaq: 

Işi minthiipitinie 

 

Mətnin söz ayrıclarını aşağıdakı kimi təyin etdikdə, onun tərki-
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bində “dinclik”, “rahatlıq” anlamına gələn ip sözü və türk dillərin-

də anlaşılan başqa sözlər diqqəti cəlb edir: 

 

Işi minthi ip itinie 

 

Burada ip türk dillərindəki ip (“rahatlıq”, “dinclik”), itin isə qə-

dim türk dilindəki itin/etin (“özü üçün etmək”, “özü üçün yarat-

maq”) sözləridir. ip itinie “özü üçün rahatlıq yaratmışdır” anlamın-

dadır və bu bütün xalqların mərhumlarla əlaqədar işlətdiyi ifadədir. 

Qədim türk dilində felin -in şəkilçisi ilə düzələn qayıdış növü 

çox felləri əhatə etmişdir: öziŋə kerekin etindi “özü üçün gərəkli 

olanı etdi” [195, s.188]; ol özüŋə yemiş terindi “o özünə meyvə 

dərdi” [187, s.659]. 

ip itinie ifadəsinin “özü üçün rahatlıq yaratdı” anlamında oldu-

ğunu mətndəki digər sözlərin təhlili də sübut edir. Belə ki, öndə gə-

lən işi minthi sərdabədə dəfn olunmuş mərhumu (işi — türk dillə-

rindəki ise/ısı/iðe/iççi (<iyə-si “yiyəsi”) [201, s.238], minthi isə 

mərhumun uyuduğu məkanı bildirir. minthi etrusk mətnlərindən 

yaxşı məlum olan mi (“mən”) şəxs əvəzliyinin türk dilləri üçün sə-

ciyyəvi olan yerlik halıdır: (tatar mində “məndə”): 

işi minthi ip itinie “yiyəsi, yəni bu məzarın sahibi məndə özü 

üçün dinclik yaratmışdır”. 

Etrusk mətninin türk dillərinin materialı əsasında bərpa etdiyi-

miz variantı, demək olar ki, eyni səslənir: isi mində ip itin (...). 

Mətndə qrammatik funksiyası qaranlıq olan yeganə element 

itinie sözündəki -ie şəkilçisidir. Bu element başqa etrusk mətnlərin-

də də fellərin sonunda müşahidə olunur. 

Şəxs əvəzliyinin (“mən”) ismi (sərdabə) əvəzləməsi etrusk ya-

zılarında adi bir haldır. Bu əvəzlənmə mərhumlara həsr olunmuş 

abidələrin, qab-qacağın və başqa obyektlərin üzərindəki xırda 

mətnlərdə geniş işlənir: mini urthanike aranthur “məni Arantur dü-

zəltmişdir”, mi larða šaršinaia “mən Lart Şarşinaya [məxsusam]” 

[112, s.53]. 

Ip sözünün “əbədi rahatlıq”, “dinclik” anlamında işləndiyi daha 
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bir etrusk mətninə nəzər salaq. Burada ipa seth... ifadəsində mərhu-

mun əbədi rahatlığa yetməsi arzulanır. Seth feli “yetmək” felinin 

bir sıra türk dillərindəki variantlarına uyğun gəlir: yakut.sit, balkar. 

zet. Öndə y səsinin s/z ilə əvəzlənməsi yakut və başqa türk dillərin-

də geniş yayılmışdır. 

“Rahatlığa qovuşmaq” ifadəsi bir çox dillərdə istifadə olunur: 

ingilis. he has gone to his rest “o dincliyə qovuşmuşdur”, to lay to 

rest “dəfn etmək” (hərfən, “dincliyə buraxmaq”), he rests “o uyu-

yur”(hərfən, “o dincəlir”); let him rest in peace “allah rəhmət elə-

sin” (hərfən, “qoy sülh şəraitində dincəlsin”); rus. он покоится “o 

uyuyur”, мир прахи еë “allah rəhmət eləsin”(hərfən,”cənazəsinə 

dinclik olsun”) və s. [216, s.318].  

Ipa seth ifadəsinin işləndiyi mətndəki digər sözlərin də təhlili 

onun mərhumun xatirəsinin yad edilməsi ilə bağlı olduğunu təsdiq-

ləyir: 

vakl  ar aratum xuru pethereni 

thuku aruš ame aknsem ipa sethumati [161, s.250]; 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, türk dillərində o/ö/u/ü saitləri ilə 

başlanan bir çox sözlərə etrusk dilində (eləcə də bulqar və çuvaş 

dillərində) v samiti əlavə olunur. Etrusk mətnlərində tərif törənini 

bildirən vacil/vacl və qədim türklərdə eyni törəni bildirən ögül 

[187, s.381] sözü eyni kökdəndir. Yuxarıdakı mətndə vacl sözünü 

izləyən ar aratum qədim türkcədəki er erdəm (“ər şərəfli”, “ər 

ləyaqətli”) sözüdür: 

beş yeqirmi yaşımda tabğaç kanğa bardım er erdəmim üçün... 

“on beş yaşımda Tabğaç imperatorunun yanına getdim və ər 

şərəfim sayəsində....”; er erdəm atım “mənim ər şərəfli adım” [195, 

s.176]. 

Tanrı Aisnanın tərifindən bəhs edən ar aratum aisna [101, 

s.284] ifadəsi məhz er erdəm ifadəsi işığında öz mənasını açır: “ər 

şərəfli Aisna”. 

xuru pethereni ifadəsi tanrı (Aisna) şərəfinə təşkil edilən ayinin 

xuru ayında bitməsini (peth) bildirir. 

Etrusk dilində xuru oktyabr ayını bildirmişdir [113, s.186]. 
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Mənşəyi etruskoloqlara məlum olmayan bu söz Qafqaz albanlarının 

dilində “oktyabr” ayını bildirmiş hori [10, s.212] sözünə uyğun gə-

lir. Bu bir təsadüfdürmü? İtaliyanın etnik keşmişində və təbii ki, 

etruskların etnogenezində iştirak etmiş qıpçak mənşəli albanlar, 

qarqarlar, kimmerlər və digər türklər etrusk dilinin də 

formalaşmasına qatılmamış deyildilər. 

Mətndəki peth feli türk dillərindəki pit, pet, büt (“bitmək”, 

“icra edilmək”, “həyata keçirilmək”) felidir [202, s.153]. Buradakı 

-er şəkilçisi başqırd dilində məchulluq bildirən qədim -er, -ər 

şəkilçisinə uyğundur: tüzer (“təşkil edilmək”) [203, s.313].  

pethereni felinin məchul növdə olduğunu sübut edən həm də 

odur ki, öndə icra olunan törəni bildirən isim (vacl), sonra törənin 

həsr olunduğu şəxs (ar aratum “ər şəfərli”), törənin icra vaxtını bil-

dirənə xuru (“oktyabr”), ən sonda isə məchul formada olan fel (pet-

hereni “icra edilmişdir”) gəlir: “vacl (törəni) ər ərdəmi (“ər şərəf-

li”) üçün oktyabrda icra edilmişdir”. 

pethereni (“icra edilmişdir”) felindəki -ni çuvaş dilində keçmişi 

bildirən -ni şəkilçisi ilə müqayisə edilə bilər: ilnə “götürülüb”(il 

“götürmək”). 

Sonra gələn thuku aruš ame “yası (yoğu) pak olsun” kimi tərcü-

mə olunur. 

thuku(ðuk-u) qədim türk dilindəki yoğ (yas) [212, s.207] ismi-
nin üçüncü şəxsin təkinə aid mənsubiyyət halındadır: yoğ-u (“onun 

yoğu”).  

thuk~yoğ etrusk və türk dilləri arasında geniş rast gəlinən th~y 

samit əvəzlənməsi əsasında fərqlənir. Qədim türkcədə yoğ sözünün 

thogia variantı [212, s.207] thuk ilə səsləşir. 

Mətndə thuku sözünü izləyən aruš qədim türk dilindəki arış 

(“təmiz”, “pak”, “müqəddəs”) sözünün yaxın fonetik variantıdır. 

arış və eyni mənalı arığ qədim türk yazılarında birlikdə də iş-

lənmişdir: arış arığ “təmiz”, “müqəddəs” [187, s.53]. 

Etrusk dilindəki ame (“olmaq”) feli əmr formasındadır [94, 

s.375] Bu halda thuku aruš ame “yoğu/yası pak olsun” kimi tərcü-

mə olunur ki, bu də mətnin məzmunu ilə və mətndəki digər sözlərin 
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məzmunu ilə tam üst-üstə düşür: “tərif törəni ər ərdəmi (ər şərəfli) 

üçün oktyabrda icra olunmuşdur. Yası pak olsun”. 

Tematik sistemlilik, yəni mətnin sözlüyünün toplu şəkildə 

müəyyən bir sahəyə aid olması oxuduğumuz etrusk  epitafiyalarının 

hamısında müşahidə olunur. Bir sıra epitafiyalarda mərhumun tan-

rıya qovuşması, onların məkanında əbədi rahatlıq əldə etməsi qə-

dim türk və çuvaş dilləri sayəsində anlaşılır: 

 

ipa ruthcva Kathas hermeri 

 

“Günəş tanrısının dünyasında rahatlığа yetiş”: 

ipa — türk dillərindəki ip (“rahatlıq”, “dinclik”) sözünün bu 

dillərə xas olan yönlük halı: ipə/ipe “rahatlığa”. 

Sonra gələn ruthca feli çox güman ki, türkcədəki üğraş 

(“çatmaq”, “qovuşmaq”) aelinin ixtisara uğramış uraş variantıdır. 

Bu halda ipa ruth(cva) ifadəsi “rahatlığa qovuş” anlamındadır. 

Zilki Keysini adlı mərhumun epitafiyasında eyni mənalı ipa 

ilthcv (“rahatlığa qovuş”) ifadəsinə rast gəlinir (türk. iliş-ileş-iles 

“qovuşmaq”, “qatılmaq”) [201, s.344-345]. Bu, ipa ruthcva və ipa 

ilthcv ifadələrinin sinonim mənalı olduqlarını deməyə əsas verir. 

Laris Pulenanın epitafiyasında ipa ruthkva ifadəsini izləyən 

Cathas hermeri (“Günəş tanrısının dünyasında”) mərhumun öz 

rahatlığına məhz bu mifoloji dünyada qovuşmasının arzu olundu-

ğunu göstərir. Cath etrusk təsvirlərində günəş tanrısı kimi təqdim 

olunur, hermeri isə etrusk mətnlərində “dünya” anlamında işlənən 

herme sözünün yerlik hal formasıdır. Çuvaş türkcəsi üçün də bu 

yerlik hal şəkilçisi səciyyəvidir: etrusk herme-ri “dünyada”  — çu-

vaş Anglire “İngiltərədə”, xəvelre “günəş üzərində” (“xəvel” “gü-

nəş”), lere “orada” (le “ora”). 

Çuvaş türkcəsində, l, r, n samitləri ilə bitən isimlərin yerlik halı 

-ta şəkilçisi ilə (tul. “həyət” – tulta “həyətdə”), qalan isimlərin yer-

lik halı isə -ra/-re şəkilçii ilə düzəlir [98, s.20]. Eyni halı etrusk di-

lində də görürük: thunxulthe “ibadətgahda” – hermeri “dünyada”. 

Laris Pulenanın epitafiyasındakı ipa ruthkva Cathas Hermeri-
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nin “rahatlığa qovuş Günəş tanrısının dünyasında” anlamında oldu-

ğuna mətnin ümumi məzmuna da işıq salır. Əsasən çuvaş türkcəsi-

nin materialı əsasında digər sətirlərdə də mərhumun müxtəlif tanrı-

ların — Alumnath və Hermunun hüzuruna, işıqlı dünyasına yetiş-

məsi ifadə olunur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. pul Alumnath pul Hermu huzrna tre 

2. pul Hermu thutuithi 

3. parnix amce leşe hermier 

Birinci sətir “Alumnath və Hermu hüzuruna xidmətə/haqqa 

yetiş” anlamındadır. 

Mətndəki pul türk dillərindəki bul/pul (“tapmaq”, “qovuşmaq”, 

“yetişmək”) felidir. Alumnath tanrı adını izləyən huzrna etrusk 

dilindəki sami mənşəli alınma sözlərdən biridir. Finikiyalılarla əla-

qə nəticəsində etrusk dilinə nesl (“nəsil”), meit (“meyid”) və başqa 

sözlər daxil olmuşdur. Sami mənşəli təbəqəyə aid olan huzr (“hü-

zur”) mətndə mənsubiyyət-yönlük haldadır ki, bu da türk dilləri 

üçün səciyyəvidir: huzrna – hüzur-(u)-na: Pul Alumnath pul hermu 

huzrna “qovuş Alumnat və Hermu hüzuruna”.  
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Sonda gələn tre qədim türk dilindəki ter (“haqq”, “xidmət”) sö-

zünün yönlük hal formasıdır (tere > tre “xidmətinə”). Yönlük halı 

bildirən -e şəkilçisi (tere “xidmətə”, “haqqa”) yalnız türk dilləri 

üçün deyil, Kiçik Asiyanın bir çox erkən dilləri üçün də səciyyəvi 

olmuşdur. 

Göründüyü kimi, sətir “qovuş Alumnat və Hermu hüzuruna xid-

mətə” şəklində səslənir ki, bu da epitafiyanın məzmunu üçün tama-

milə təbiidir. Yəni mərhumun ruhunun Alumnath və Hermuya 

qovuşması bir mükafat, haqq, xidmət sayılmışdır. Bizim düzgün 

qərara gəldiyimizə əsas verən həm də odur ki, Zilki Keysininin epi-

tafiyasında da onun ölüm haqqına qovuşduğunu bildirən ifadənin 

(fatel tre) tərkibində tre sözü vardır. İfadə latın dilindəki fatal 

(“ölüm”) sözündən və yönlük halda olan -tre sözündən (ter-e) iba-

rətdir: “ölüm haqqına”.  

Laris Pulenanın epitafiyasında həm də mərhumun işıqlı dünya-

ya getməsi arzu olunur: 

 

Pul hermu thutuithi 

“Hermunun işıqlı dünyasına qovuş” 

 

Əvvəlki cümlədə işlənən pul burada da “tapmaq”, “qovuşmaq” 

mənasındadır. thutuithi isə çuvaş dilindəki thuta (“işıq”, “işıqlı 

dünya”, “ağ”) sözü əsasında öz mənasını tapır. İsmin yerlik halında 

(-thi) olan bu sözün sayəsində cümlənin “Hermunun işıqlı dünya-

sında ol”, “Hermunun işıqlı dünyasına qovuş” anlamında olduğu 

aydın görünür. 

Etrusk və çuvaş dillərindəki thuta qədim türk dilindəki yağtı 

(“işıq”) sözünün fonetik variantıdır. Digər leksik paralellərdə oldu-

ğu kimi, burada sözün önündə th-y samit əvəzlənməsi, sözün orta-

sında və sonunda ğ/q samitinin düşməsi, a saitinin u-ya çevrilməsi 

hadisəsi müşahidə olunur (misal üçün, türk yağmur – çuvaş thu-

mar, yağ – thu və s.). 

Çuvaş – etrusk fonetik bağları bu mətndə də ayrı-ayrı sözlərin 

mənşəyinə açar rolunu oynayır. 
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Maraqlıdır ki, çuvaş dilində də thuta (“işıqlı”) sözü tençe (“dün-

ya”) ilə birləşmədə “işıqlı dünya” mənasında işlənir: thuta tençe 

“işıqlı dünya”. 

thuta ayrı-ayrı etrusk mətnlərində çuvaş dilindəki thuta sözünün 

digər mənalarında çıxış edir. Elney Ramtha adlı qadının epitafiya-

sında işlənən ati thuta ifadəsini Avropa etruskoloqları “gözəl ana” 

kimi şərh etmişlər. Ati sözünün “ana” mənasını daşıması etrusk-la-

tın bilinqvalarından məlumdur, lakin thuta sözünə aid olunan məna 

təxminidir.  

Çuvaş dilindəki thuta sözünün digər mənası (“sevimli”, “xoş-

bəxt”) sayəsində ati thuta ifadəsi özünün dəqiq mənasını əldə edir: 

“sevimli ana”. Epitafiyada mərhum qadının sevimli və xoşbəxt sa-

yılması daha məntiqidir. 

Və yaxud etrusk titulaturasına aid olan mex thuta hərfən “işıqlı 

knyaz” anlamına gəlir. mex türk dillərindəki bəg/bəy sözünün sarıq 

yuqur türkcəsindəki beğ variantı ilə daha çox səsləşir. Bu sözlərin 

önündəki m-b samit fərqi əslində türk dillərində geniş yayılmiış m-

b samit əvəzlənməsi qanununa tabedir (mən-ben; moyun-boyun). 

“Knyaz”, “bəy” mənalı mex titulunun thuta (“işıq”) atributuna 

malik olması qədim türk dilindəki yaruk teqin (“işıqlı şahzadə”) 

titulu işığında daha aydın görünür. 

Beləliklə, qədim türk və çuvaş dillərinin materialı əsasında pul 

Alumnath pul Hermu huzrna tre “Alumnat və Hermu hüzurunda 

xidmətə/haqqa/mükafata yetiş”, pul Hermu thutuithi isə “Hermu-

nun işıqlı dünyasında ol” anlamındadır. 

Üçüncü sətir bir və ikinci sətirlərin tam məntiqli davamıdır. Bu-

rada da mərhumun o dunya ilə əlaqəsi çuvaş dilində səslənir: 
 

parnix amce leşe hrmier 

“O dünyaya qurbanlıq oldun” 
 

Parnix çuvaş dilindəki parne (“hədiyyə”, “qurbanlıq”, qaraçay-

balkar berne “cehiz” [98, s.137] sözləri ilə, leše isə çuvaş dilindəki 

leşe (“o” işarə əvəzliyi) ilə eyni mənşəlidir.  

Hermier yuxarıdakı herme(ri) (“dünya”) sözüdür. Amce etrusk 
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dilindəki məlum am (“ol”) felinin keçmiş zaman formasıdır: amce 

“oldu”. Bu fel şumer dilindəki me (“olmaq”) feli ilə eyni kökdən-

dir. 

Mətnin tərcüməsində əldə olunan tematik sistem — bütün mət-

nin mərhumun o dünya ilə, tanrıların məkanına yetişmək şərəfi ilə 

bağlı olması və bu məzmunun aşkar olaraq qədim türk və çuvaş dil-

lərində səslənməsi heç cür təsadüfi hal ola bilməz. Çünki burada 

yalnız bir neçə sözün uyğunluğundan deyil, bütün mətnin tam se-

mantik və morfoloji sisteminin türkcə olmasından söhbət gedir. 

Yuxarıda gözdən keçirilən etrusk-türk paralelləri sayəsində et-

rusk mətninin türk qarşılığı tam bərpa olunur. Yalnız tanrı adları is-

tisna olunmaqla: 
 

         Etrusk mətni                          Qədim-türkcə və çuvaşca  

                                                             mətnin bərpası 

 

   — pul Alumnath pul Hermu — pul [Alumnath] pul [hermu]  

      huzrna tre                             hüzuruna tere (“qovuş alumnat, 

                                                    qovuş Hermu hüzuruna xid- 

                                                    mətə” (ter-e).  
 

— pul Hermu thutuithi         —  pul [Hermu] thuta-ti (“yetiş 

                                                   Hermunun işıqlı dünyasına”) 
 

— parnix amce leşe hermier   — parne oldu leşe [dünyasına] 

                                                    (“qurbanlıq oldu o dünyaya”). 

 

Yuxarıda gördüyümüz kimi, tutuşdurulan etrusk mətni ilə onun 

türk-çuvaş dilləri əsasında bərpa olunan qarşılığı üst-üstə düşür və 

bərpa olunan türk-çuvaş variantı əsasında etrusk mətninin tərcümə-

sindəki semantik tamlıq göz qabağındadır. Mətn mərhumlara aid 

məlum dini terminlərdən ibarətdir və onların ruhunun məlum 

tanrıların hüzuruna xidmətə qovuşması ideyası qədim türk və çuvaş 

dilləri sayəsində öz ifadəsini tapır. 

Zilki Keysinin epitafiasynda da tematik vahidlik aşkar görünür:  
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bütün mətnin məzmunca mərhumun o dunyada rahatlığa qovuşma-

sı, sağlığında bu dünyada, ölümündən sonra isə o dünyada mükafa-

ta, ölüm haqqına yetişdiyi bildirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu məzmunu ifadə edən bütün ifadələr qədim türk və çuvaşca-

dır. Həm Laris Pulenanın, həm də aşağıda gözdən keçirəcəyimiz 

Zilki Keysininin epitafiyasında eyni terminlərin işləndiyinin şahidi 

oluruq. Hər iki epitafiyada ip (“rahatlıq”), tar/tre (“mükafat”, 

“haqq”) sözləri vardır və hər ikisi “qovuşmaq”, “yetişmək” mənalı 

fel (ruth-uğraş; ilth – iliş/ileş) ilə müşayiət olunur. 

Yuxarılda qeyd edildiyi kimi, ipa ilthkv ifadəsi “rahatlığa qo-

vuş” anlamındadır: türk ip “rahatlıq” -ileş/iliş “birləşmək”, “qovuş-

maq”, “qatılmaq” [201, s.344-345]. 

svaleni tar ilthkvav (“sağlığında mükafata qovuşaraq”) ifadəsin-

dəki svaleni sözü sval (“yaşamaq”) felindən ibarətdir. Etrusk məzar 

yazılarında mərhumun neçə il yaşadığını bildirən rəqəm adətən sval 

feli ilə müşayiət olunur. Svaleni “sağikən”, “sağlığında” anlamın-

dadır: svaleni tar ilthkvav sətri “sağlığında mükafata / şərəfə 

qovuşaraq”: 
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— Qədim türk: tar, çuvaş ter “mükafat”, “haqq”, “xidmət”. 

— türk dillərində ileş/iliş (“birləş”, “qoşul”, “qatıl”). 

Bu frazanı izləyən tenathase fatel tre ifadəsi əvvəlkinin tam 

məntiqli davamıdır: “ölüm haqqına layiq/tən oldu”: 

Fatel (latın fatal “ölüm”, “ölümlük”) sözü istisna olunmaqla di-

gər sözlər qədim türkcədir: 

— tenathase “tən oldu”, “layiq oldu”. Tenath – qədim türk. 

teηgeş “bərabər olmaq”, “tən olmaq” (teη “tən”, “bərabər”). 

tenathase felindəki -se çuvaş dilinin dialektlərində qəti keçmiş 

zamanı bildirən -sa/-se şəkilçisi ilə eyni mənşəlidir (ethlese 

“işlədi”, kaysaten “getdin” [98, s.170]. Morfologiya bəhsində bu 

şəkilçi haqqında daha geniş məlumat verilmişdir. 

— tre – yuxarıda qeyd olunan ter/tar (“mükafata”, “haqq”) sö-

zünün yönlük (-e) halı: tre (ter-e). 

tenathase (tenath-a-se) “tən oldu”, qədim türk. teəşdi (“bəra-

bər/tən oldu”, “layiq oldu”) mənasında, tenathase fatel tre “ölüm 

haqqına tən (layiq) oldu” anlamındadır. Bu fraza əvvəlki ilə birlik-

də semantik tamlıq əldə edir: “sağlığında mükafata (ənama) qovu-

şaraq, ölüm haqqına layiq (tən) oldu”. 

tenath ilə qədim türk dilindəki teηgeş (“tən/bərabər/layiq ol-

maq”) arasındakı th-ş samit əvəzlənməsi artıq bir çox etrusk – türk 

leksik paralellərində müşahidə etdiyimiz sabit fonetik hadisədir. 

Tenath mətnin başqa bir hissəsində isim funksiyasında, ismin 

mənsubiyyət – yönlük halında çıxış edir: tenathine (tenath-i-ne) 

“bərabərinə”, “təninə”. 

Bu frazada mərhumun “sükut/ruhi tarazlıq bərabərinə (təninə)” 

yetişməsi bildirilir: thunis rens tenathine emiş. 

Bütün epitafiyanın ümumi məzmununa uyğun olaraq burada da 

mərhumun rahatlığa qovuşmasının məhz qədim türkcə anlaşılması, 

əvvəlki sətirlərin məzmunu ilə tam semantik əlaqə göz qabağında-

dır. Burada thunis rens qədim türk dilindəki tun (“sükut”, “dinc-

lik”) və erinj (“sükut”, “ruhi tarazlıq”) sözləridir və onlar qoşa söz 

kimi çıxış edərək, mərhumun yetişdiyi dinclik məkanını bildirir.  

Thunis sözünün əsasında duran thun ilə qədim türk dilindəki tun 
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arasında məlum th-t samit fərqi vardır.  

rens sözünün önündə e saiti düşmüşdür: rens<erinj. Tun və erinj 

sözləri qədim türk yazılarında insanın ruhunun rahatlığa qovuşma-

sını bildirir: erinjlənsü elkə yetirsü elig “qoy hökmdarın ruhu rahat 

olsun [187, s.179]; köηül tun boldı “ruhu rahat oldu” (187, s.586) 

Qədim türk dilində teηəş fel kimi (“tən olmaq”, “uyğun ol-

maq”), teηəşi isə sifət kimi (“bərabər”, “uyğun”, “tən”) işlənmişdir: 

bilgi meηə tenəşdi “biliyi mənimkinə tən (bərabər) oldu  [187, 

s.552]. 

tenathine sözünün mənsubiyyət şəkilçisi (-i) qəbul etməsi 

(tenath-i-ne) öndə gələn və onu təyin edən “rahatlıq” mənalı thunis 

rens ismi ilə bağlıdır, yəni bu birləşmə sintaktik baxımdan türk 

dillərindəki birinci tərəfi adlıq, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət halında 

olan təyini söz birləşməsinə uyğundur və eyni zamanda mənsubiy-

yət – yönlük hal formasındadır: thunis rens tenath-i-ne – “sükut- 

ruhi tarazlıq barəbərinə/təninə”. 

Mərhumun ruhunun rahatlıq məkanına yetişməsi, onun bərabə-

rinə çatması dini baxışlara tam uyğundur və etrusk mətninin bu 

məzmunu məhz qədim türkcə əldə olunur. 

Sonda gələn emis isə qədim türk dilindəki ermiş (“yetişmiş”, 

“qovuşmuş”) felinin “r” samitinin ixtisarı ilə deyilən variantıdır.  

Tenathine emis “təninə/bərabərinə yetişmiş/çatmış/ərmiş” anla-

mındadır (qədim türk: teeşine ermiş). 

Mətnin son sətrindəki amsan thuni am ifadəsi də mərhumun 

əbədi rahatlığa qovuşması ideyası ilə bağlıdır: “indi rahatlığın dadı-

na bax”. 

Amsan çuvaş dilindəki amsan (“arzu etmək”, “sınamaq”, “dad-

maq”), thuni artıq bizə məlum olan qədim türk tun (“rahatlıq”) is-

minin təsirlik hal forması (thuni – tun-i), am isə “indi” sözünün 

türk dillərindəki amdı (altay), emi (qırğız) amti (qədim türk) am 

(xakas) variantlarına uyğundur. Türkoloqlar amtı sözünü, am (“in-

di”) və zərflik əmələ gətirən -dı/-tı şəkilçidən əmələ gəldiyini qəbul 

edirlər [201, s.357-358]. 

Zilki Keysininin epitafiyasındakı thuls rutz qədim türk dili əsa-
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sında “qurbanlıq/hədiyyə tikdirilmişdir” kimi anlaşılır. Qəbr abidə-

sinin kim tərəfindən hədiyyə olunması haqda məlumat bütün xalq-

lar üçün ənənəvidir. thuls yuxarıdakı etrusk mətnində rast 

gəldiyimiz thuluth (qədim türk yuluş “qurbanlıq”), rutz isə qədim 

türk dilindəki urtur (“tikdir”) felinin urtuz fonetik variantıdır. 

thuluth/thuls ilə yuluş arasında etrusk-türk leksik paralelləri üçün 

səciyyəvi th-y (öndə) və th-ş (sonda) samit əvəzlənməsi fərqi var-

dır. 

Rutz feli ilə qədim türk urtur/urtuz (“tikdir”, “vurdur”) arasın-

dakı əsas fərq etrusk variantında r samitindən əvvəl u saitinin düş-

məsidir. 

Qədim türk urtur feli ur (“vur”, “tik”) feli ilə -tur icbarlıq şəkil-

çisindən ibarətdir. Bu şəkilçinin qədim türk dilində z ilə deyilən va-

riantları da vardır: altır – altız (“aldır”) [187, s.40]. 

Etrusk mətnindəki rutz feli urtur felinin z ilə deyilən variantıdır. 

Urtur qədim türk yazılarında da “tikmək”, “taxmaq” mənaların-

da işlənmişdir: aηar adınçığ bark yaraturtum, için taşın adınçığ be-

diz urturtum “Mən ona ayrıca bina tikdirdim, içinə və çölünə ayrıca 

bəzək vurdurdum” [187, s.615]. 

Qədim türk-çuvaş leksikasının sayəsində etrusk mətninin leksik 

qarşılığı bərpa olunur: 
 

    Etrusk mətni:                        Qədim türk və çuvaşca mətnin   

                                                  bərpa olunmuş variantı 
 

1. svaleni tar ilthkvav          1. sağlığında tere ilişib (“sağ- 

                                                lığında mükafata qovuşub”). 

 

2. tenathase fatel tre           2. teəşdi [ölüm] terine (“tən  

                                             oldu ölüm haqqına/mükafatına”) 

 

3. amsam thuni am            4. amsan tuni am (“dad rahatlığı  

                                              indi”/“indi rahatlığın dadını al” 

 

5. thuls rutz                        5. yuluş urtuz/urtur (“hədiyyə olaraq  

                                             tikdirdi” məzarı. 
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Qədim türk və çuvaş dillərinin materialı sayəsində bərpa olunan 

mətn semantik baxımdan bir-birini məntiqli şəkildə izləyən 

sözlərdən ibarət olub, mərhumlarla bağlı bütün xalqlar üçün tanış 

olan dini ideyanı ifadə edir.  

Hər iki epitafiyanın sözlüyünü mərhumların o dünyada, etrusk 

tanrılarının məkanlarında rahatlığa, mükafata qovuşması ifadə 

olunur. 

Pul felinə “olmaq” mənasında daha bir etrusk mətnində rast gə-

lirik. Etrusk ilahəsi Eisnanın şəfaverici qüvvəsindən bəhs edən et-

rusk mətni başdan-ayağa qədim türk və çuvaş sözlərindən ibarətdir:  

 

 

kuvei pul eisna imi iive minve kezilas mi salal ati amake 

 

Mətndə Qərb tədqiqatçılarına bəlli olan sözlər yalnız ilahənin 

adı (Eisna) və ati (“ana”) sözüdür. Etruskların Eisna adlı tanrısı 

antik mənbələrdəki qlosslardan, ati isə bilinqvalardan məlumdur. 

Tədqiqatçılara məlum olmayan digər sözlər isə məhz türkizmlərdir. 

Mətnin kuvei pul Eisna imi kimi səslənən ilk hissəsi qədim türk 

dili sayəsində “uğurlu ol Eisna əlacı” mənasındadır: 

 

   Etrusk                       Qədim türk 

kuvei                          kuv/kuw “uğur”, “qut” 

pul                             pul “ol” 

imi                             imi (<im-i) “əlacı”, “şəfası” 

 

imi sözünün morfoloji quruluşu da türkcədir: im “əlac”, “şəfa” 

və üçüncü şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi -i: im-i 
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(“əlacı”). 

Qədim türk kuv/kuw (“uğur”, “qut”) sözünün avar türkcəsindəki 

-lığ şəkilçisi ilə deyilən kıblığ variantının bol (“ol”) feli ilə birləş-

mədə işlənməsi diqqəti cəlb edir: kibliğ bol içem “mutlu ol bacım” 

[28]. 

Etrusk mətnindəki kuvey pul ilə avar dilindəki kıb (lığ) bol 

(“uğurlu ol”, “mutlu ol”, “bəxtli ol”) eyni mənşəli ifadələrdir. 

iive istisna olmaqla mətnin digər hissəsinin də dili qədim türk v 

çuvaşca anlaşılır və məzmunca əvvəlki hissənin məntiqli davamı-

dır: 

minv kezilas mi salal ati amake 

“Ananın xəstəliyi mənimlə kəsiləsidir, mən salmalıyam” 

 

Ati amake çuvaş türkcəsindəki amak (qədim türk emgek “xəstə-

lik”) sözü sayəsində “ananın xəstəliyi” şəklində tərcümə edilə bilir. 

Birləşmə morfoloji baxımdan da türkcədir, yəni birinci tərəfi adlıq, 

ikinci tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş təyini söz birləş-

məsidir: ati amake (<ati amak-e “ana xəstəliy-i”). 

Üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət halı türk dillərində -ı, -i, -u, 

-ü (samitdən sonra) çuvaş türkcəsində isə, etrusk dilində olduğu 

kimi, -e  şəkilçisi ilə düzəlir.  

Beləliklə, ati amake “ana xəstəliyi”, “ana ağrısı” anlamındadır. 

kezil və sal türk dillərindəki kəsil (<kəs-il) və sal (“salmaq”) 

felləri olub, “ana xəstəliyinin kəsilməsi və salınması (düşməsi)” 

mənasını ifadə edir. kezil feli məchul formada olub, türk dillərində 

olduğu kimi, məchulluq bildirən -il şəkilçisi qəbul etmişdir. Bu fe-

lin məchul formada olmasını onun önündəki minv (<minve “mə-

nimlə”, “mənim tərəfimdən”) şəxs əvəzliyi də bəlli edir. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, v/ve şəkilçisi etrusk dilində 

ismin vasitə-birgəlik halını bildirib (ilucve “ağı ilə”, ilacve “ilahə 

vasitəsilə”, “ilahə tərəfindən”), türk dillərindəki eyni funksiyanı da-

şıyan pa/pe/be (çuvaş, karaim) şəkilçisinin variantıdır. 

Adlıq halda olan mi (“mən”) şəxs əvəzliyi onu izləyən felin 

məlum növdə olduğunu (salal “salmalıyam”), vasitə halında olan 
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minv (mənim tərəfimdən”) əvəzliyi isə onu izləyən felin məchul 

növdə (kezilas “kəsiləsi”) olduğunu görürük. 

Beləliklə, etrusk mətnindəki minve kezilas “mənim tərəfindən 

kəsiləsidir” və yaxud “kəsilə bilər” anlamındadır. kezilasi sözündə-

ki -asi türk dillərində felin -asi/-əsi şəkilçisi ilə düzələn lazım şəkli-

nə uyğundur ki, bu da çuvaş dilində -as/-es şəklindədir: 

Tərcümə etdiyimiz digər etrusk mətnləri kimi, bu mətnin də 

ibarət olduğu türkizmlər əlaqəsiz sözlər yığını olmayıb, semantik 

baxımdan bir-birini tamamlayır və bitkin bir fikri ifadə edən cümlə 

əmələ gətirir. Məntiqi tamlıq mətnin hissələri arasında da tam şəf-

fafdır: 1. “uğurlu ol Eisna əlacı”; 2. “mənimlə kəsiləsidir, mən sala 

bilərəm ana xəstəliyini”.  

Birinci hissədəki Eisna imi (“ilahə Eisna əlacı”) və ikincidəki 

ati amake (“ana xəstəliyi”) arasındakı məntiqli əlaqə (“ana xəstəli-

yi” və onu sağaltmağa qadir olan “Eisna əlacı”) göz qabağındadır.  

Mətndəki sözlər və ifadələr arasında cümləyə xas olan bir əla-

mətin, semantik və məntiqli tamlığın, bitkin bir fikrin ifadəsinin 

məhz qədim türk dilində açılması etrusk dilinin türk mənşəli oldu-

ğunu göstərmirmi?  

Qədim türk və çuvaş türkcəsinin materialı sayəsində etrusk mət-

ninin leksik-semantik baxımdan tam uyğun gələn variantı bərpa 

oluna bilir: 

 

     Etrusk mətni                      Mətnin qədim türk və çuvaş dili 

                                                   sayəsində bərpa olunan şəkli 

1. kuvei pul eisna imi           1. kuv pul [aisna] imi (“qutlu olsun  

    iive                                        Aisna əlacı”  

2. Minve kezilas mi salal      2. minpe kesilas(i) min salalı  

     ati amake                             [ana] amake (“ananın xəstəliyi 

                                                  mənim vasitəmlə kəsiləsidir,  

                                                  [onu] mən salacağam”) 
 

Qədim türk epitafiyalarında mərhumun öldüyü tarixin çox za-

man heyvan ili təqvimi ilə verildiyi məlumdur. XVI əsrə aid sir-

türk məzar yazılarından biri belə səslənir: 
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Sakış minq altı yüz otuz ərdi 

Türkcə yıl tonquz ərdi 

Kutteqinpeq oqlı Şadıpeq 

Yetmiş sakiz yaşınta kurıltı 

Yat polsun [75, s.111] 

Birinci sətirdə mərhumun dəqiq ölüm tarixi, ikincidə isə ölü-
mün türk təqvimi ilə donuz ilində baş verdiyi göstərilir. 

Türk-sir məzar yazılarının hamısında “türk ili” (turkca yıl) ifa-

dəsinin təkrarlandığını və bu ifadənin heyvan adı ilə (toyuq, dov-

şan, bars və s.) müşayiət olunduğunu görürük. 

Gözdən keçirdiyimiz bir neçə mətndə tarxi salvi ifadəsinin tək-

rarlandığını, bir neçə sözün türk dillərindəki heyvan adlarını xatır-

latdığını, cümlə sonunda isə türk dillərinə məxsus köməkçi fel for-

malarını aydın görmək olur: 

1. Tarxi salvi thana<h> erini. 

2. Tarxi salvi kukuti seian<z>i 

3. Tula sn<e>nazi <i>lus t<r>a 

4. Ka mutana thanxu ilus [161]. 

Birinci və ikinci mətnlərdə təkrarlanan tarxi salvi ifadəsi müx-

təlif məzar daşları üçün hansısa ümumi cəhəti, bu ifadəni izləyən 

thana<h> və kukuti isə həmin ümumini konkretləşdirən məfhumla-

rı bildirir. Elə isə həmin sözlər mərhum ilə bağlı hansı informasiya-

nı daşıyır. 

Əvvəlcə mərhumun ölüm tarixini dəqiqləşdirən thana<h> və 

kukuti sözlərindən başlayaq. Heyvan ili təqvimini əks etdirən qə-

dim türk məzar yazılarında “türk ili” ifadəsi müxtəlif heyvan adları 

ilə dəqiqləşdirilir: türkcə yıl it ərdi “türkcə il it idi”, türkcə yıl siç-

kan ərdi “türkcə il siçan idi”, türkcə yıl bars ərdı “türkcə il bars 

idi” [75]. 

Qədim türk təqvimində toyuq ilinin (takağu yıl) olması [187, 

s.536] faktı diqqətimizi tarxi salvi thana<h> erini cümləsindəki 

thana<h> sözünə cəlb edir. Onun “toyuq” mənasında olduğuna 

öndə gələn tarxi salvi (“tarx ili ilə”) ifadəsi işıq salır. tarxi salvi qə-

dim türk epitafiyalarındakı türk yılı bilen (“türk ili ilə”) ifadəsi de-
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yildirmi? Dil faktları bunun gerçək olduğunu göstərir: 

 

      Etrusk                                   Türk dilləri 

1. thanah                            1. taak – şor və saqay dillərində  

                                                “toyuq” [181, s.806]. 

2. tarxi                                2. türk etnoniminin tark variantı 

                                                Mənbəyə əsasən iskit türkləri  

                                                apaxtark adlanırdı [142, s.75] 

                                                Burada məhz ikinci komponent  

                                                “türk” mənasındadır. 

3. sal(vi)                             3. türk dillərindəki cal (bulqar), sıl 

                                                (yakut), zil (qaraçay-balkar) “il” 

                                                [212, s.275]. Urartu dilindəki şale 

                                                (“il”) [198, s.266], hurricə šawala 

                                                [81, s.38] etruskcadakı sal özünün 

                                                “il” mənasında olduğunu göstərir.  

4. salvi sözündəki -vi          4. çuvaş və karaim dillərindəki eyni 

    elementi “ilə”                      mənalı “pa/pe/be” (“ilə”) şəkilçisi 

    anlamına gəlir: salvi 

   “ili ilə” (“ilində”) 

 

Etrusklarla eyni mənşəli pelasqların dilindəki -fi/-fin vasitə hal 

şəkilçisi (“vasitəsilə”) etrusk mətnindəki -vi ilə eyni mənşəli olub, 

qədim yunancanın bir sıra dialektlərində qorunub qalmışdır [185, 

s.1888].  

Başqa etrusk mətnlərində vasitə anlayışını (ilacve “ilahə 

tərəfindən”, ilucve “ağı ilə”) ifadə edən -vi şəkilçisi salvi sözündə 

zaman anlamındadır: salvi “ilində” (“ili ilə”). 

Bu şəkilçinin çuvaş variantı (-pa, -pe)da vasitə anlayışı (laşapa 

“atla”) ilə yanaşı zaman anlamında da işlənir (xelepe “qışda”, 

hərfən “qış ilə”, kunepe “gün ərzində”) [211]. 

Mətndəki thana <h> sözünü izləyən erini türk dillərindəki idi, 

qədim türk dilindəki erdi köməkçi felinin variantıdır. Qədim türk 

dilindəki -er, -ər (“olmaq”) köməkçi feli [187, s.175] indiki 
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zamanda erür, ərur, keçmiş zamanda isə erdi şəklində işlənmişdir: 

yılı tonquz ərur (“ili donuzdur”) [75, s.71], turkşə yılı luu ərür 

“türkcə ili əjdahadır” [75, s.88], türkçə yıl sıçkan ərdi “türk ili ilə 

siçan idi” [75, s.98], türkca yıl bars ərdi “türkcə il bars idi” [75, 

s.100]. 

Çağdaş türk dillərindəki idi/edi ilə qədim türk dilində erdi ara-

sındakı təkamül eyni ilə -ine (başqırd) və erini (etrusk) arasında 

özünü göstərir. Başqırd dilindəki ine etrusk tipli erini köməkçi 

felindən törəmişdir və etrusk mətnindəki thanah erini aşkar olaraq 

“toyuq (ili) idi” anlamına gəlir. Ümumilikdə tarxi salvi thanah 

erini cümləsi “tarx ili ilə toyuq idi” anlamındadır.  

tarxi salvi kukuti… 

Bu cümlədə tarxi salvi (“tarx ili ilə”) ifadəsini izləyən kukuti 

çox güman ki, karaim türkcəsindəki koğut (“xoruz”) sözü [197, 

s.517] ilə bağlıdır: tarxi salvi kukuti “tarx (“etrusk”) ili ilə xoruz 

idi”. 

Sal sözünün “il” anlamında olduğunu qurbanvermə ilə bağlı bir 

etrusk mətnində də görürük: 

šuci firın tesim                                  

ic cle vanth šucix fir thvene 

Birinci sətir “qurbanlıq verin səbirlə” anlamındadır: 
 

    Etrusk                                    Qədim türk/çuvaş 

     šuci                                      çük “qurbanlıq” 

     firin                                      verin 

     tesim                                     tüsem “səbir”, “dözüm” 
 

šuci çuvaş türkcəsindəki çük (“qurbanlıq”) sözünün, tesim isə 

türk dillərindəki tüsem (çuvaş), tözüm (qazax) (“səbir”, “dözüm”) 

sözlərinin fonetik variantıdır. Burada qurbanvermənin səbirli, 

dözümlü şəkildə icrası təbii səslənir və etrusk mətninin tam 

qarşılığı bərpa olunur: 

 

           Etrusk                                    Türk 

     šuci firin tesim                      çük verim tüsem  
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İkinci sətir də türk dillərində anlaşılır: 

šukix fir thvene         —     çük ver [tanrı] Tvenə  

ix cle vanth              —      ic kele [vanta]             

                                          (“qurbanlıq ver Tvenə”  

                                          “heç olmasa dua et Vanta”) 

 

Etrusk dilindəki ix çuvaş və tatar dilindəki ith/iç (“barı”, “heç 

olmasa”), cle feli isə çuvaş və qıpçak dillərindəki kele, kle (“dua 

etmək”, “yalvarmaq”) sözləridir. Mətndəki fir isə türk dillərindəki 

ver/ber/bir felinin f ilə deyilən fonetik variantıdır. 

 

sal šuciva firin 

 

Bu sətirdəki sal šuciva ifadəsi türk dillərindəki birinci tərəfi 

adlıq, ikinci tərəfi isə mənsubiyyət halında olan (-u, -ü) təyini söz 

birləşməsinə uyğundur. Etrusk dini mətnlərində bu tipli birləşmə-

lərin -u mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etdiyini görürük: epl tularu 

“ehsan sahəsi/hüdudu”, suthi hinthiu “məzar sükutu”. 

sal šuciva birləşməsinin fərqli cəhəti odur ki, -u mənsubiyyət 

şəkilçisi ilə sal šuciu (il çükü (“il qurbanlığı”) şəklində deyilən 

birləşməyə sonda gələn fir (“verin”) felinin təsiri altında -a təsirlik 

hal şəkilçisi də əlavə olunur (šuciu-a) və nəticədə suciva 

(“qurbanlığ-ı-nı”) tələffüz şəkli ortaya çıxır: 

šal šuciva firin  -  “il çük-ü-nü/-qurbanlığını verin”. 

Beləliklə, šal šuciva firin (“il qurbanlığını verin”) sətrində 

šuciva (<šuci-u-a) ismin mənsubiyyət – təsirlik halındadır. 

Mətnin digər sətirlərində də šuci (“qurbanlıq”) və fir (“ver”) 

sözləri təkrarlanır və burada Velthit, Aisval adlı tanrılara, həm də 

ceren enas adlanan ziyarətgah heyətinə qurban verilməsi xahiş edi-

lir: 

etnam šuci firin Velthite etnam Aisvale 

(“Və qurbanlıq verin Velthit-ə və Aisval-a”) 

etnam ix matam šucix firin keren enas 

(“Və heç olmasa qurbanlıq verin məbəd heyətinə”). 
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Sonuncu sətirdə qurbanlıq verilməsi xahiş olunan ceren enas 

məbədin və yaxud ziyarətgahın rəhbərliyini/kahinini bildirir. ceren 

isminin kökü olan cer feli etrusk mətnlərində “qurmaq”, “tikmək” 

sözüdür. Digər etrusk mətnlərində “qurmaq”, “tikmək” mənasını 

daşiyan cer felinin əsasında əmələ gələn ceren “tikili”, “bina”, 

“ziyarətgahın binası” anlamına gəlir. Görünür, latın dilindəki etrusk 

mənşəli sözlərdən biri olan curio (“ictimai yığıncağın keçirildiyi 

bina”), eləcə də “dini ayinlərə başçılıq edən şəxsi” bildirən curio, 

curion etrusk mətnindəki ceren ilə eyni mənşəlidir. 

Ceren enas ifadəsindəki enas sözü şumercədəki en («kahin-

hökmdar») sözü və etrusk dilindəki -as yönlük hal şəkilçisi sayə-

sində «məbədin kahininə» kimi tərcümə edilə bilər. Türk dillərində 

as şəkilçili yönlük hal forması olmasa da, ayrı-ayrı türk dillərində 

yönlük halın za/sa (<sa-rı «tərəf») şəkilçisi ilə düzələn spesifik 

şəkli mövcuddur və genetik baxımdan -as yönlük hal şəkli ilə eyni 

mənşəli ola bilər. 

Qurbanvermə törənində əcdadların şərəfinə qurbanlıqlar veril-

dikdən sonra məbədin kahini üçün də qurbanlıq payının verilməsi 

tamamilə təbii sayıla bilər. 

Mətnin digər hissələri də türk dillərində anlaşılır:  

an kilth cexane sal šuciva firin, arth vaxr ceuš cilth cval svem 

cepen tutin 

“o evdə/məbəddə [tanrı] Kexaya ilin qurbanlığını verin, ardınca 

vaxr(?) çalğı evində cval (?) sevimli/xoşagələn kahin tutun”. 

 

          Etrusk                                  Qədim türk/çuvaş 

                                                           an “o” 

 1. an cilth (cil+the) “o evdə”,       1. kil “ev” (çuvaş) 

     “o məbəddə”.  

 2. cexane (cexa –ne) [tanrı]          2. -na/-ne çuvaş dilində də 

     kexaya                                         yönlük hal çəkilçisidir  

                                                          [98, s.19]  

 3. arth                                           3. ard/ardınca 

 4. ceuš cilth ifadəsi törənin          4. qədim türk dilindəki köq, 



 

 226 

     ikinci hissəsinin çalğı evində      çuvaş dilindəki kěvě  

     musiqi ilə davamını bildirir.        “musiqi”, kěvěthe  

     ceuš cilth “çalğı/musiqi               “musiqiçi” ilə müqayisə  

     evində”. Musiqi etrusk ayin         edilə bilər: etrusk.keuš  

     törənlərində önəmli yer                cilthe-keq/kĕvĕ kilinde 

     tuturdu.                                         (“musiqi evində”). 
 

ceuš kilth ifadəsinin “musiqi evində” mənasında olduğunu dü-

şünməyə onu izləyən cval svem sözləri də əsas verir. Türk dillərin-

dəki kawal (çalğı aləti, dütək, boru) və sevim/sevimli sözü onu de-

məyə imkan verir ki, musiqi icra edəcək cepen (şaman və yaxud 

kahin) sevimli boru (kval – kawal) çalan olmalıdır. Bu, etruskların 

qurbanvermə və onu izləyən çalğı ayini üçün təbii səslənir. cepen 

tutin məhz “kahin tutun” deməkdir, yəni mahir musiqiçi olan kahin. 

tutin (<tut-in) feli etrusk mətnlərində xahiş bildirən thesin (“təş-

kil edin”, “tüzün”/“düzün”, “düzənləyin”), firin (“verin”) felləri ilə 

eyni morfoloji quruluşa malik olub, qədim türk dilindəki eşidi, 

barı tipli fellərə uyğun gəlir: -, -ı, -i qədim türkcə nəzakətli 

xahiş bildirən şəkilçi mənasını daşımışdır [40, s.275]. 

Etrusk mətni qədim türk dillərinin materialı sayəsində aşağıdakı 

kimi bərpa olunur:  
 

        Etrusk                                        Qədim türk 

    an cilth                                  an kilte (“o evdə”) 

   sal šuciva firin                       il/sıl çükünü verin (“ilin 

   arth                                        qurbanlığını verin”) keve kilte 

  ceuš cilth                                (“çalğı evində”) kahin tutun 

  cepen tutin                               
 

Etrusk mətninin türk dilləri əsasında bərpa etdiyimiz variantı 

orijinaldan azacıq fonetik fərqə malikdir: 
 

     Etrusk                                       Türk dilləri əsasında 

an cilth sal šuciva firin                  an kilte sıl/zil/il çükünü verin 

arth ceuš cilth… kepen                 ard (ınca) keve kilte (“çalğı  

tutin                                              evində) kahin tutun 
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Bir daha qeyd olunmalıdır ki, etrusk mətninin bərpa olunan türk 

qarşılığı ayrı-ayrı türk dillərində mövcud olmuş və indi də işlək 

olan sözlərdir. 

Etrusk törənlərində musiqinin önəmli yer tutması digər mətnlər-

də də aydın görünür. Əslində, Kiçik Asiyanın digər qədim xalqları 

(hetlər və b.) da qurbanvermə törənlərində çalğıçılardan istifadə 

edirdilər [253, s.59]. 

 

…thuthce vacil šipir šuri lethamsul ci tartira cim cleva acasri 

halx tei vacil iceu šuni [161, s.507]. 

 

Mətnin ilk sözü pozulduğu üçün thuthce sözündən başlayaq. 

Etrusk mətnlərində sözün önündə th samitinin türkcədə y samitinə 

uyğun gəlməsi, çuvaş dilində də çox zaman eyni mövqedə th 

samitinin işlənməsi etrusk mətnlərinin dilinə açar rolunu oynayır:  

Yağ sözünün çuvaş variantının (thu) etrusk dilindəki th… 

sözünə, yavru sözünün çuvaşcadakı thur variantının etruskcadakı 

thur (“övlad”, “bala”) sözünün mənşəyinə körpü rolunu oynaması 

thuthca sözü üçün də keçərlidir. Məsələn, thuthcu šipir šuri 

ifadəsindəki thuthcu qədim türkcədəki yuyka (“həzin”, “incə”) 

sözünün çuvaş varaintı (thüke) sayəsində öz mənasını açır: 

thuthcu šipir šuri “həzin zurna tuluğunu çalın”. 

Bu ifadənin digər sözlərinin də türk/çuvaş dillərində olması 

onun bu şəkildə tərcüməsinə imkan verir: 

 

          Etrusk                                       Türk/çuvaş 

1. thuthcu                                 1. thüke/yuyka 

                                                     “incə”, “həzin”, “zərif” 

2. šipir                                       2. şibir/şəpər “tulum”,  

                                                      “zurna tuluğu” 

3. šuri                                        3. sür «ifa etmək»  

 

šuri (“ifa edin”) feli etrusk dilində -i şəkilçisi ilə düzələn 

əmr/xahiş formasındadır. Başqa mətnlərdəki eši (<eš-i “iç, için”), 
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usi (<us-i “faydalanın”) fellərində olduğu kimi. 

ci tartira cim cleva acasri sətri öncəki sətrin məntiqli dava-

mıdır: “üç dəfə ehsan verin, üç dəfə də dua edin”. 

tartira qədim türkcədəki tart (“hədiyyə etmək»”, “qurbanlıq 

vermək”) [187, s.538], qırğızcadakı tartu (“ehsan/hədiyyə vermək” 

[213, s.710] felləri ilə bağlıdır. 

cleva isə türk dillərindəki kele, kle (“dua etmək”) felinin qarşı-

lığıdır. 

Sətirdə qeyri-türk mənşəli ci (“üç”) sözünə əlavə olunan -m ün-

sürü digər etrusk mətnlərindəki ma (“həm də”, “və”) bağlayıcısının 

qısa şəklidir. 

Eyni bağlayıcı Anadolunun qədim sakinləri lidiyalıların (-m), 

het və luvilərin (ma) də dillərində “və”, “həm də” mənalarında 

işlənmişdir [156, s.35]. Çox ilgincdir ki, eyni bağlayıcı (ma) bəzi 

türk dilləri üçün də səciyyəvidir. Salar. apım ma inim (“atam və 

anam”), ullulax ma kiçilax (“böyük və kiçik”) [140, s.194]. 

Hədiyyə verilməsi və dua edilməsi sətrin sonundakı acasri 

(“mərhuma”) sözünə aiddir. Etruskoloq B.Dinkovun haqlı olaraq 

het dilindəki akkanz (“mərhum”) sözü ilə bağladığı acas [74, s.54] 

türk dillərində öz izahını tapır: ak (“ağ”, “işıqlı”, “təmiz”) və as 

(“xatirə”): “işıqlı xatirə”, “xatirəsi işıqlı olsun”. 

Mərhumlara aid olan bu ifadə rus dilindəki “светлой памяти” 

ifadəsinin tam semantik qarşılığıdır. 

İslamdan öncəki qədim türklər hazırda işlətdiyimiz “rəhmətlik”, 

“rəhmət eləsin” kimi ifadə əvəzinə “işıqlı xatirə” dini terminini iş-

lətmişlər. 

Xristian siro-türklərin də epitafiyalarında mətnin sonunda “rəh-

mətlik” əvəzinə yat (“xatirə”) sözündən istifadə olunmuşdur: yat 

polzun [75, s.145], yəni “xatirəsi yaşasın”. 

Etrusk mətnlərindəki akas (<ak-as “işıqlı xatirə”) ifadəsi akas 

eth tərkibində də rast gəlinir ki, bu da “işıqlı xatirəsini [yad]et” 

mənasındadır. 

Yuxarıda qeyd olunan ci tartira cim cleva acasri (“üç dəfə 

ehsan verin, üç dəfə də dua edin işıqlı xatirəsinə”) cümləsindəki 
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son sözün (acasri) tərkibindəki -ri ünsürü yönlük halı bildirir: 

“işıqlı xatirəsinə”. 

Etruskologiyada -ri/-eri şəkilçisi yönlük halın xüsusi bir növü-

nün əlaməti sayılır [112, s.42]. Türk dillərində də -ri/-əri, -arı), -ra, 

-rə yönlük halın xüsusi bir əlamətidir (başra “başa”, tüprə “kökə”, 

taşra “bayıra”, içrə “içəri” [187, s.661]. 

Mətnin digər bir hissəsində də ehsan törənindən bəhs olunması 

məhz türk dillərinin faktları işığında anlaşılır: 

 

vacil ikeu suni 

(“tərif törəni ehsanını verin”) 

 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, vacil qədim türk dilindəki ögül 

(“tərif etmə”, “öymə”) sözünün v-laşmış fonetik variantıdır. 

ikeu türk dillərindəki yegy/yigü (“xörək”, “yemək”) sözünə, 

šuni isə türk dillərindəki sun (“sunmaq”, “vermək”) felinə uyğun 

gəlir. 

Başqa bir epitafiyada šuthithi (“məzarlıqda”) ismindən sonra 

acas sözünə acasr şəklində rast gəlirik. Mətndə Velthur və Athna 

adlı şəxslərin oğlunun sərdabəsinin məzarlıqda olduğu qeyd olunur: 
 

…velthurs. athnalc. clan. sacnisa. 

thui. šuthithi. acasr 

 

Velturun (velthurs) və həm də (c) Atnanın (Athnal) oğlunun sər-

dabəsi (clan sacnisa) hissəsində clan sacnisa ifadəsi clan (“oğlan”) 

sözündən və mənsubiyyət halında olan sacnisa (<sacni-sa) (<«sər-

dabə-si») sözlərindən ibarətdir.  

Sacni azacıq fərqlə bəzi türk dillərində də vardır: qırğız, türk-

mən sakana/saqana “sərdabə”. 

clan sacni-sa məhz “oğlunun sakanası”, yəni “sərdabəsi” anla-

mındadır. Qərb etruskoloqlarının naməlum mənşəli saydıqları sacni 

(“sərdabə”) türk dillərindəki sakana/saqana (“sərdabə”) deyildir-

mi? Bu və bunun kimi yüzlərcə suallara etruskoloqlar cavab vermə-
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li və susmamalıdırlar. 

sacni türk dillərindəki sakana-nın ixtisar olunmuş formasıdır. 

Daha qədim etrusk mətnlərində ramatha, kepene kimi sözlər sonra-

kı əsrlərdə ramtha, kepen/kipen şəklində ixtisar olunmuş və bu dil-

də mövcud olmus ahəng qanunu çox hallarda pozulmuşdur [113, 

s.40]. 

Mənşəyi qaranlıq olan šuthi (“məzar”) sözünü də (šuthithi “mə-

zarda”) nəzərə aldıqda mətn aşkar olaraq “Velthur və Athnalın oğ-

lunun sərdabəsi bu məzardadır” şəklində səslənir. Sonda gələn 

acasr isə “xatirəsi işıqlı olsun” deməkdir. Rus dilində olduğu kimi: 

светлой памяти. 

Capua şəhəri ərazisində tapılmış mətnin də əksər sözlüyü dini 

türkizmlərdən ibarətdir. 

     J d E O N U N   s U I A   A T   X U v d A  I T N A X   

E L U t  U L J w   A M   I T N A X  

 

 

        Etrusk                                     Qədim türk 

   šanti arvuš ta aius                    sandı arvış ta aı-ız 

   nuntheri                                   [Nunt]a 

  šanti ma vilu tule                     sandı ma vile tüle 

 

Qədim türkcə bərpa olunan variant “mötəbər əfsun da söyləyin 

[tanrı] Nunta, həm də mötəbər ölü borcunu ödəyin” mənasındadır:  

1. sandı türk dillərindəki sanlı (“mötəbər”, “sanlı”, “müqəddəs” 

sözünün dı şəkilçisi ilə deyilən qədim bir variantıdır. li/lığ şəkilçi-

sinin di/dik fonetik variantı esenlik – esendik (“sağlam”) və başqa 

qədim türk sözlərində özünü göstərir. Sandı/sanlı sözünün əsasında 

duran san qədim qıpçaq dilində “mötəbər”, “müqəddəs” mənasında 

geniş işlənmişdir. 

2. arvış (“cadu”, “əfsun”) qədim türk dillərində xeyli işlək olub, 

arva (“əfsunlamaq”) felindən və isim düzəldən -ış şəkilçisindən 

ibarətdir. 

3. ta qədim və çağdaş türk dillərindəki da/də/ta/te (“həmçinin”, 
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“da”, “də”) ədatıdır. 

4. ay qədim türk dilində “söyləmək” mənasında işlənmiş fel 

olub, qədim türk dilində xahiş bildirən -iğız, (müasir -ız/iz) şəkilçi 

ilə birləşərək “söyləyin”, “söyləyiniz” anlamında işlənir. 

5. ma – qədim türk dillərində “həm də” mənasındadır. 

Göründüyü kimi, qədim türkcə səslənən sandı arvış ta ayız 

(“mötəbər əfsun da söyləyin”) etrusk dini mətnindəki šanti arvuš ta 

ayus cümləsinin tam leksik, morfoloji və sintaktik qarşılığıdır. 

Xeyli etrusk sözünün daxil olduğu latın dilindəki haruspex 

(“falabaxan”) sözünün tərkibindəki harus etrusk mənşəlidir. Harus 

mətndəki arvuš (“əfsun”) ilə, eləcə də türk dillərindəki harva/arva 

(“əfsunlamaq”) feli ilə eyni kökdəndir. Qədim türk dilindəki arvış 

(“əfsun”) ismi arva (“əfsunlamaq”) feli əsasında yaranmışdır. 

Mətndəki aius (“söyləyin”), qədim türk dilindəki ay (“söylə-

mək”), həm də latın dilindəki etrusk mənşəli aio (“söyləmək”) eyni 

sözlərdir. 

Göründüyü kimi, latın dilindəki etrusk mənşəli sözlər də etrusk 

mətnlərinin düzgün oxunduğunu təsdiqləyir. 
 

šanti ma vilu tule 

 

Leksik və morfoloji baxımdan tamamilə qədim türkcə olan və 

mətnin əvvəlki hissəsinin məntiqli davamı olan bu sətir “həm də 

layiqli ölü borcunu ödəmək” kimi tərcümə olunur: 

 

         Etrusk                                     Qədim türk 

šanti                                  sandı (“şanlı”, “layiqli”, 

                                                   “mötəbər”) 

ma                                    ma  “həm də” 

vilu                                   vile “ölü” (“çuvaşca”) 

tule                                   tüle (çuvaşca), töle (qədim  

                                                    türkcə) “borcunu ödəmək” 

                                                    “haqqını ödəmək” 

 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ma elementi “və”, “həm də” mə-



 

 232 

nasında qədim türk, uyqur, sarıq yuqur, eləcə də etrusklarla eyni re-

gionda yaşamış het və lidiyalıların dillərində işlənmişdir: sarıq yu-

qur: men ma sağa kulen “mən də sənə gülürəm” [141, s.99]. 

šanti ma vilu tule frazasını əhatə edən digər sözlərin də dini 

ayinlə  bağlı türkizmlər olduğu diqqəti cəlb edir. 

 

acalve apertule saluzie lethamsul ilucu perpri šanti ma vilu tule 

 

Qədim türk dilinin materialı bu cümlənin də dini törənlə bağlı 

olduğunu göstərir: “iyun ayında (acalve) apertule (?) qurbanvermə 

törənində [tanrı] Letam üçün ağıdan sonra həm də müqəddəs ölü 

haqqını (borcunu) ödəyin”. 

Latın-etrusk bilinqvaları əsasında “iyun” ayını bildirdiyi təsbit 

olunan acal sözünü izləyən apertula saluzie ifadəsi hansısa (aper?) 

“qurbanlığın ödənməsi” mənasındadır: tule – türk dillərindəki 

tüle/töle (“ödəmək”), saluzie isə qazax, çuvaş və türk dillərindəki 

şalu (“qurbanlıq”) sözüdür. Saluzie sözü mənsubiyyət halındadır: 

apertule salu-zie “[aper] ödəmə şalu-su” (yəni, “qurbanlığı”). 

Çuvaş türkcəsində də şalu və tüle sözlərinə eynu mənalı birləş-

mə daxilində rast gəlinir: şalu tüle “qurbanlıq ödəmək” [211, 

s.160].  

Daha sonra gələn lethamsul ilucu “tanrı Letam üçün ağı” məna-

sındadır. İluc sözü türk dillərindəki ilak/elak “ağı”, “ölünü ağlama” 

mənasında olub, ila/iğla (“ağlamaq”) feli əsasında əmələ gəlir. Şu-

mer dilindəki ilu (“ağlamaq”) feli də eyni kökdəndir. 

Mətnin başqa bir sətrində isə tanrı Letamı ağı vasitəsilə sevin-

dirməkdən bəhs olunur: 

ilucve apirase Lethamsul 

“Letama ağı ilə sevgi bildirin” 

 

Apire felinin mənası qədim qıpçaq yazılarında tanrı və mifoloji 

surətlərə istinadən işlənən abra (“sevmək”, “sevgi ifadə etmək”) 

feli sayəsində aydın olur: Biyqə… abrayalım “allaha sevgimizi bil-

dirək”; abradı İsraelni “İsraeli sevdi” [62, s.135]. 
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Türk dillərindəki abra/abıra/amra feli çoxmənalı olub (“sev-

mək”, “sevgisini bildirmək”, “xilas etmək”, “qorumaq”, “sakitləş-

mək”, “dincəlsin”, “uyusun” və b.), ayrı-ayrı etrusk mətnlərində də 

göstərilən mənalarda işlənir. 

ilucve yuxarıda qeyd olunan iluc (qədim türk ilak “ağı”, “ağla-

ma”) ismindən və vasitə bildirən -ve (çuvaş be/pe “vasitəsilə”) şə-

kilçisindən ibarətdir.  

iluc (“ağı”) sözünə yaxın mənalı cuiesxu (qüssə) sözü ilə qoşa 

söz şəklində də rast gəlinir: ilucu kuiesxu “ağı-qüssə”. Mətndə 

cuiesxu sözünün bu mənada olması türk dillərindəki keyiş (“qüssə”, 

“kədər” < keyi “kədərlənmək”), küy/koy (“kədərlənmək”, “göynə-

mək”) sözləri sayəsində açılır. 

 

                    Etrusk                                   Türk 

               ilucu cuiesxu                   ilak keyiş (“ağı-kədər”) 

 

Apirase felindəki -se şəkilçisinin etrusk dilində keçmiş zamanı 

bildirdiyini nəzərə aldıqda ilucve apirase lethamsul “ağı ilə [tanrı] 

Letamsulu sevindirdiniz” şəklində tərcümə olunur. Qıpçaq  türkcə-

sindəki abradı İsraelni (“İsraeli sevdi”) cümləsində olduğu kimi. 

Dini ayinlərlə bağlı türkizmlər bütün mətn boyunca rast gəlinir: 

 

inthamaithi tal sacr utus ecunzai 

 

Qədim türk və çuvaş dilləri əsasında bu cümlə “incə tərzdə 

müqəddəs budaq ayinini tərif edin (öyün)” kimi anlaşılır. Məlum 

olduğu kimi, qədim dünyada bir sıra ağacların budağı simvolik 

məna daşımışdır. Üzüm budağı bolluğun, zeytun budağı sülhün 

rəmzi sayılmışdır. Türk dillərində tal/dal sözü budaq mənasındadır. 

-ithamaithi sözü intha (“incə”, “zərif”), -may (“üsul”) sözləri və 

thi sifət şəkilçisindən ibarət olub, “incə şəkildə” mənasındadır. Bu 

şəkilçi qədim türkcədə sifətdən tərzi-hərəkət zərfi əmələ gətirən      

-ti/-tı/-di/-dı şəkilçisinə uyğundur: edgü “yaxşı” - edguti “yaxşı 

tərzdə”, katiğ “möhkəm” katığdı “möhkəmcəsinə” [187, s.664]. 
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intha – incə/inçe arasında məlum th-ç samit əvəzlənməsi qanu-

nu vardır (çuvaş. uth “aç”, thüth “saç”, ethke (“içki”). 

Tal/dal sözünün türk dillərində “budaq”, sacr sözünün «müqəd-

dəs (lat. sacrum), utus sözünün qədim türkcə ödüş/ütis (“ödəmə”) 

və ecunzay (ecun-zay) sözünün türk dillərindəki ökün/ögün/ 

ükün/üken/ekin (“tərif etmə”, “öymə”) sözü [201, s.523] ilə 

müqayisə etsək, yuxarıdakı cümlənin “incə, müqəddəs budaq 

ayininin ödənməsini tərif edin” (öyün)” mənasında olduğu görünür. 

Dini ayinlərin tərifi qədim türk yazılarında da geniş əks olunur:  

tənqri burxanığ ögə yıva turdular “ilahi buddanı tərifləyib 

durdular”; ol elig beg … burkanlarığ şlok tağşutın ögər küləyər 

“hökmdar buddaları şeir ilə tərif edir” [187, s.379]. 

Göründüyü kimi, qədim türkcədəki ög (“tərif etmək”) feli əsa-

sında düzələn ögün/ökün (“tərif etmək”, “öymə”) feli dini etrusk 

mətnindəki ecun-zay felinin tərif törəni ilə bağlılığına işıq salır. 

Mətndəki utus digər etrusk mətnlərindəki ute (“ödə”) felinin 

isim şəklidir və ödə/öte feli qədim türk yazılarında da “ödəmə”, 

“borcunu qaytarmaq” mənalarında işlənmişdir: 

tənqrilərgə tapğın ötər “tanrılara tapınma haqqını ödəyər”; kök 

tənriqə men ötədim “müqəddəs (göy) səma qarşısınqda borcumu 

ödədim” [187, s.392]. 

öy/ög/öv (“öymək”, “tərif etmək”) qədim türk dillərində də dini 

ayinlərin, böyük şəxslərin tərifi məqamlarında geniş işlənmişdir: 

Tal sözü “budaq” mənasında başqa bir etrusk mətnində, rast 

gəlinir. Burada tanrı Velxanu üçün üzüm budağı (vinu talina) gön-

dərilməsi xahiş olunur: 

 

lth velxanu vinu talina “göndərin Velxanuya üzüm budağını” [101, 

s.228] 

 

lth — çuvaş leth “göndərmək” (türk iletmek); 

velxanu — velxanuya/velxanu üçün; 

vinu — latınca vinum 

talina — türk dillərində talını/dalını (“budağını”) 
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Göründüyü kimi, mətnin iki əsas sözü (lth, talina) türk dillərin-

dədir. Digər iki sözdən biri regionun qədim xalqlarına aid tanrı adı 

(Velxanu) və latın dilindəki vinum (“üzüm”) sözüdür. 

Bu müqayisə aydın göstərir ki, yuxarıdakı mətndə tal sacr (“bu-

daq ayini”) ifadəsi də məhz antik dövr üçün xarakterik olmuş ayini 

əks etdirir. 

Mətndə təsvir olunan digər bir ayin ziyafətlə bağlıdır: 

 

ia lethasul nuntheri vacil 

ia ritnaita eth athene 

 

Mətndə Lethasul Nunt adlı tanrını tərif etmək və Ritnayta ye-

mək və şərab vermək xahiş olunur. 

Eth ath ifadəsi sarıq yuqur türkcəsindəki aş et (“qonaqlıq ver”, 

“ehsan ver”, hərfən “xörək et”) ifadəsidir. Bir sıra türk dillərində aş 

sözü xörək mənasında işlənir və onun əsasında aşa (“xörək 

yemək”) feli əmələ gəlir. 

Etrusk dilində söz sonunlakı th samitinin türk dillərində çox za-

man t, bir sıra hallarda isə ş samitinə çevrilməsi müşahidə olunur. 

(1. eth -  et “etmək”, inath – yinət/yinəth “sağalmaq”, flerth – belirt 

“bəlli etmək”, lth – elt, ilet, çuvaş leth; 2. ath – aş; atha-aşa “ye-

mək”, ulath-ulaş “çatmaq” və s.).  

Hər iki samit əvəzlənməsi türk dilləri üçün səciyyəvidir: çuvaş 

leth – türk elt, ilet «çatdırmaq», çuvaş puth – türk baş, çuvaş. eth – 

türk iş və s.  

Etrusk mətnindəki eth ath ene ifadəsindəki ene Aralıq dənizi 

hövzəsinin qədim dillərində “şərab” mənasında işlənmişdir və Fini-

kiya dilindəki yain (“şərab”) sözündəndir [101, s.145]. Ehsanver-

mədən bəhs edən etrusk mətnlərində vinum eš ifadəsi ilə yanaşı ene 

eš/eney eš (“şərab iç”) ifadələrinə də rast gəlinir [101, s.145]. 

Dil faktları, gözdən keçirilən etrusk mətnindəki eth ath ene ifa-

dəsinin “xörək-şərab verin” (hərfən “xörək-şərab edin”) anlamında 

olduğunu göstərir:  
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Mətndəki ia ünsürü türk dillərindəki ya bağlayıcısına uyğun 

olub, burada da həmin mənada işlənir: ia lethasul nuntheri vacil 

“ya Leth Nunt üçün tərif törəni”, ia ritnaita eth athene “ya Ritnayta 

verin yemək-şərab” (hərfən “edin aş-şərab”). 

Mətnin digər bir sətrində ayin iştirakçılarının hamısının (part-

humi, türk barça “bütün”, “hamı”) ağı vasitəsilə (ilucve – türk ilak 

“ağı”), həm də həzin, yumşaq ağı ilə (thumsalc ilucu) tanrıların 

(İşve, Tin) borcunun ödənməsi (tule – türk töle/tüle “borcunu ödə-

mək”) xahiş olunur və sonda kahinə qurbanlıqların verilməsi (cipen 

tartira – qədim türuk tart “qurban vermək”) xahiş olunur:  

Parthumi ilucve išveitule tinunusse thumsalc ilucu perpri cipen 

tartira. 

Gözdən keçirilən etrusk dini mətnlərində də türkizmlərin geniş 

sayda olması və onların böyük əksəriyyətinin qədim türk dini ter-

minləri ilə sistemli şəkildə üst-üstə düşməsi açıqca görünür: 
 

         Etrusk                                                 Türk 

parthumi (parthu-mi                      barça “bütün”, “hamı”  

                                                         Etrusk dilindəki parthu türk  

                                                         və etrusk dilləri arasında  

                                                         geniş müşahidə olunan th-ç  

                                                         samit əvəzlənməsini əks  

                                                         etdirir (hinth-inç “sükut”,  

                                                         “dinclik” və s.) 

İlucve (iluk-ve)                                ilak/elak “ağı” ismi iğla/ila 

                                                         (“ağlamaq”) felinə  

                                                         isim düzəldən -k şəkilçisi- 

                                                         nin əlavəsi ilə düzəlir.  

thumsa                                             yumsak “yumşaq”, “zərif”, 

                                                       “incə”, çuvaş dilində themthe 

                                                       “yumşaq” 

Mətndə aparıcı yer tutan türk mənşəli sözlər semantik baxımdan 

aşağıdakı qruplara bölünə bilir: 

 

Dini terminlər və digər sözlər  
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          Etrusk                                    Qədim türk/çuvaş 

tule                                 tüle/töle “borcunu ödəmək” 

                                       “borcundan çıxmaq” 

apire                              abıra/abra “sevgisini   

                                       bildirmək”, “sevmək” 

                                       “qorumaq” 

iluc                                ilak (“ağı”), ila “ağlamaq” 

                                      felindən 

cuies                             kuy/keyiş/kuyku “qüssələnmək”,  

                                     “qüssə” 

utus                              ütis/ödis “ödəmə”  

                                     (üte/ödemək” felindən) 

ecun                             ökün/ögün “tərif etmək” 

šanti                             sandı (sanlı) “sanlı”,  

                                     “mötəbər”, “müqəddəs” 

arvuš                            arvış “əfsun”, “cadu” 

salu                              şalu “qurbanlıq”, “ianə” 

vilu                              vile (ölü sözünün çuvaş  

                                    variantı) 

intha                           inçe (“incə”, “zərif”,  

                                   “məharətli” 

tal                               dal/tal “budaq” 

ath                              aş (“xörək”, “yemək” 

 

Dini ayinlərin icrası ilə bağlı fellər 
 

eth                               et (“etmək”) 

sun                              sun (“təqdim etmək”) 

ay                               ay (“söyləmək”) 

 

Morfoloji vasitələr 
 

m                               ma “və” “da, də” ədatı 

ia                              ya (bağlayıcı) 

ve                             be/pe “ilə” (vasitə halı) 
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ta                             ta/da (“da, -də”) ədatı 

-eri                          -ri, yönlük halın modal  

                                forması    

-ri                           -ra, rga, məsdər forması 

 

Tabula Cortonensis mətninin elə ilk sətirlərindən salu/şalu 

(“qurbanvermə”) sözünün etrusk variantının (salini) işləndiyini mü-

şahidə edirik: 

1. aule salini cusual 

Türk dillərinin materialı cümləni “kəndin/aulun qurbanlığını 

dilək tutaq” şəklində tərcümə etməyə əsas verir: 

Aule. Etrusk və troyalılarla eyni kökdən olan trakların da dilin-

də işlənmiş aule (“yaşayış məskəni”) sözü [79, s.39] türk dillərin-

dəki aul/avul (“kənd”, “aul”, “diyar”) sözü idə [201, s.83] eyni 

mənşəlidir. 

Bu sözü izləyən salini (<sali-ni) türk dillərindəki salu/salıq 

(“qurbanlıq”, “ianə”) ismi ilə, onun təsirlik halda olmasını (sali-ni) 

tələb edən cusual feli isə qədim türk dilindəki küsə (“arzu etmək”, 

“istəmək”, “dilək tutmaq”) feli ilə eyni mənşəlidir. cusual felinin 

tərkibindəki -al şəkilçisi qədim türk dilində ikinci şəxsin cəminə 

aid əmr bildirən -alı, -əli, -alim, -əlim şəkilçisinin fonetik variantı-

dır: 

aule salini cusual — aul (kənd) salusunu küsəyəli/küsəyəlim,  

                                 yəni “aulun qurbanlığını dilək tutağın”. 

 

-al şəkilçisinə eyni mənada mətnin 9-cu sətrində rast gəlirik: 

 

Laris salini vetnal 

(“Larisin qurbanlığına dua edəyin”) 

 

vetnal sözünün əsasını təşkil edən vetn qədim türk dilindəki 

ötün/ötən/üten (“dua etmək”, “xahiş etmək”) felinin çuvaş dilindəki 

viten variantına uyğun gəlir. Qədim türk dilində də ötün felinin —

əlim şəkilçisi ilə eyni mənada işlənməsi müşahidə olunur: ötünəlim 
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“dua etmək”, “xahiş edək” [187, s.656]. 

Ötün felinin çuvaş variantı (viten) etrusk-çuvaş etnik bağını, 

yəni etruskların etnogenezində kimmer-bulqar komponentinin 

önəmli yer tutmasını göstərən daha bir nümunədir. 

Həm cusual (“dilək tutalım/tutaq”), həm də vetnal (vetn-al) 

(“dua edəlim/edək”) fellərinin tərkibindəki -al qədim türk dilindəki 

-alı/-əli şəkilçisi ilə funksional baxımdan eynidir: gəl olalı 

həmnəfəs mənü sən; varmı görəli cəza qəbulə [252, s.294]. 

-alı/əli türk dillərində əmrin I şəxs cəmini bildirən daha qədim 

vasitə olmuşdur [252, s.294]. 

Mətnin 3-cü sətrində -al şəkilçisinə -la variantında rast gəlirik: 

šaulesla (šaul-es-la): çavlaşalı(m) (“şöhrətləndirəlim”/ “şöhrətləndi-

rək”): 

titinal larisalc salini šaulesla 

(“Titinin və Larisin qurbanlığını şöhrətləndirək”) 

 

šaulesla felinin əsasında duran šau qədim türk dilindəki 

çaw/çav (“şan”, “şöhrət”) ismidir: šaule “çavla” (“şöhrətləndir”). 

šaule (“çavla”) sözünə daha iki şəkilçi əlavə  olunur: s – türk 

dillərində hərəkətin qarşılıqlı icrasını bildirən ş şəkilçisi ilə, -al isə 

qədim türk dilindəki -alı/-əli əmr şəkilçisi ilə eyni mənşəlidir:   

şav-le-s-la – qədim türkcə: çaw-la-ş-alı (“birlikdə şöhrətləndir-

ək”). 

lart.velara.larthalisa, lart velara aulesa ifadələri türk dillərinin, 

xüsusilə çuvaş türkcəsinin sayəsində “Lartalın ölənlərinə ehsan ve-

rin”, “aulun (kəndin) ölənlərinə ehsan verin” şəklində anlaşılır: 
 

            Etrusk                                       çuvaş 

              lart                                   lart “otuzdurun” 

                                                       (“qədim türk” olurt) 
 

Çuvaş türkcəsində thime lart (hərfən “yeməyə otuzdurun”) “zi-

yafət verin”, sara lart “pivəyə qonaq edin” mənasındadır. 

“Ölülərə” mənasında olan velara (vel-ar-a) vel (“ölü”, çuvaş 

vile) sözündən, etrusk dilində isim cəmini bildirən ar və yönlük 
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halı bildirən -a şəkilçisindən ibarətdir. 

Çuvaş dilinin faktı (lart) göstərir ki, etrusk dilində də lart 

(“otuzdur”) feli “qonaq etmək” anlamında da işlənmişdir. 

  Etrusk dini törənlərinin əsas bir hissəsi olmuş çalğı ayini mət-

nin 4-cü sətrində öz ifadəsini türk dillərində tapır: 
 

šran šarc cilthn tersna 

(“oxuyun şarkı ibadətgah əhlinə”) 
 

İbadətgah və yaxud qəbiristan əhlinə dua  oxunması məlum dini  

gerçəklikdir. Etrusklarda dualar eyni zamanda çalğı ilə müşayiət 

olunurdu. šarc (“şarkı”) sözünün sonunda ı saitinin buraxılması 

etrusk orfoqrafiyası üçün səciyyəvi haldır. Bu, qədim türk və sami 

yazıları üçün də səciyyəvi olmuşdur. 

šran türk dillərindəki sarna/sarina (“mahnı oxumaq”) sözü ilə 

eyni mənşəlidir. Diqqəti cəlb edən həm də odur ki, šran (sarna) və 

šarc (“şarkı”, “mahnı”) sözləri yanaşı gələrək, söz birləşməsi kimi 

çıxış edir. Eyni halı Perugia mətnində də müşahidə etdik. Orada 

šran (“oxuyun”) və thii (türk dillərində yigi “ağı”) arasında seman-

tik əlaqə göz qabağındadır: “oxuyun ağı”. 

clthn (kil-th-n) sözü “məbədin” anlamındadır. Sözün əsasını 

təşkil edən cil çuvaş dilindəki “ev”, “həyət” mənalı kil sözüdür. 

Etrusklarla eyni mənşəli troyalıların da dilində “ev”, “məbəd” mə-

nalı kil sözü mövcud olmuşdur. 

tersna (teris-na) qədim türk dilindəki teriş («toplaşmaq»), çu-

vaş dilindəki topluluq bildirən tereş sözləri ilə bağlı olub, etrusk 

mətnində “kütlə”, “camaat” mənasında işlənmişdir. Çuvaş dilində 

bu sözün iştirakı ilə kaççatereš (“gənclər”, “oğlanlar”) və topluluq 

bildirən başqa isimlər əmələ gəlir. Qeyd olunduğu kimi, sətirdə mə-

bəd və yaxud ibadətgahın əhli şərəfinə şarkı oxuma ayini ifadə olu-

nur. Bu sətrin türk dillərinin faktları əsasında bərpası əldə olunur: 
          

         Etrusk                                           Türk  

šran šarc cilthn terisna                sarna šarkı kil(in) terişinə 

                                                  (“oxuyun şarkı məbədin əhlinə”) 

Mətnin 18-19-cu sətirlərindəki in thuxti kusu thuraš aşkar ola-
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raq qədim türkcə səslənir: “bu yoğda (yasda) qüssələnməklə məm-

nun olun (toxtayın)”: 

Bilinqvalar əsasında -in sözünün “bu” işarə əvəzliyi olması 

müəyyən edilmişdir. Yuxarıda haqqında bəhs olunmuş thux qədim 

türk dilindəki yoğ (“yas”) sözünün th ilə deyilən daha qədim fo-

netik variantıdır və həmin forma qədim yunan mənbəsində thogia 

(thog-ia) şəklində gəlib çatmışdır [212, s.207]. thuxti sözünün tər-

kibindəki -ti şəkilçisini etrusk dilində -thi yerlik hal şəkilçisinin va-

riantı hesab etsək, in thuxti ifadəsi “bu yasda” mənasında gəlir. Onu 

izləyən cusu qədim türk dilindəki küsə (“qüssələnmək”, “arzu et-

mək”, “dilək tutmaq”) veli ilə, thuraš isə çuvaş türkcəsindəki thu-

raş (feli ilə, thuraş isə çuvaş türkcəsindəki thuraş (“məmnun ol-

maq”, “toxtamaq” [211, s.426] feli ilə müqayiəsə edildikdə mətnin 

qədim türk və çuvaşca dilləri sayəsində məntiqli dini tərcüməsi üzə 

çıxır: 

             Etrusk                          qədim türk-çuvaşca bərpası: 

in thuxti cusu thuraš                 bu thogda küsü thuras: 

                                                  (“bu yasda qüssələnərək) 

                                                   toxtayın/məmnun olun” 

 

kusu və thuraš (thuršum) sözləri eyni mənada mətnin 7-ci sət-

rində də işlənir. Ziyafət ayini ilə bağlı olan bu sətir qədim türk və 

çuvaş dillərinin faktları işığında “qazan qaynadın, dilək tutaraq tox-

tayın/məmnun olun”: 

esiš vere cusu thuršum 
        

        Etrusk                                      Türk 

         esiš                                 qədim türk əşiç/aşiç 

                                                 “qazan”, “tava” 

         vere                                çuvaş. vere “qaynamaq” 

         cusu                                qədim türk. küsə “dilək tutmaq”, 

                                               “arzu etmək”, “qüssələnmək”  

        thuršum (thuraš-um)      çuvaş thuraş “məmnun olmaq”,  

                                                “razı qalmaq”, “toxtamaq” 

Mətnin aşağıdakı hissəsi ehsan törənindən bəhs edir və onun 
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kulinariya sözlüyündə bulqar (çuvaş, tatar) mənşəli sözlərin xüsu-

silə geniş yer tutduğu üzə çıxır: 

 

thui spanthi ml ešiethic 

 

Türk dillərinin faktları cümləni “burada əkin bayramında bol 

içki və yemək” kimi tərcümə  etməyə əsas verir. 

Etrusk – latın bilinqvalarına əsasən thui sözünün “burada”, “bu-

dur” mənasında olduğu etruskoloqlara bəllidir. Onu tatar dilindəki 

tuy (“bax bu”) işarə əvəzliyi ilə müqayisə etmək olar. 

spanthi het dilindəki išpant (“qurbanvermə”), erməni dilindəki 

spand (“qurbanlıq”) ilə müqayisə edilmişdir [60, s.913]. Lakin sö-

zün etimologiyası verilmir və onların hansı dillərdən qaynaqlandığı 

bildirilmir. Bu mərasimi qədim tatarlara məxsus sapantuy (“xış 

bayramı”) adlanan əkin bayramı ilə müqayisə etmək olar. Bu ad 

sapan (“xış”) və tuy (“toy”, “ziyafət”) sözlərindəndir.  

Sapantuy həm ayrı-ayrı ailələr, həm də bütün kənd əhli tərəfin-

dən hər il qeyd olunardı. Çuvaşlarda akatuy (“əkin bayramı”) adla-

nan eyni mərasim yer şumlandıqdan və sonuncu toxumlar səpildik-

dən sonra qeyd olunardı. Adamlar xüsusi bayram çörəyi və xörək-

lər hazırlayar, dualar oxuyardı [130, s.531]. 

Etrusk mətninin təhlili də həmin bayramda bol içki və yeməyin 

(ml eši ethic) olduğunu, mahnıların oxunduğunu (šran šarc) və 

digər ayinlərin icra olunduğunu üzə çıxarır: thui spanthi ml eši 

ethik “burada əkin bayramında (sapantuy) bol için – yeyin” anla-

mındadır: 

ml türk dillərindəki bol sözünün mol/mul variantlarına uyğun-

dur. Məlum olduğu kimi, b-m əvəzlənməsi türk dillərində çox geniş 

yayılan fonetik hadisədir. 

Bol sözünün mol/mul variantları türk dialektlərində, qazax, no-

ğay, qaraqalpaq, cığatay və b. türk dillərində işlənir [202, s.184]. 

eši ziyafət mərasimləri ilə bağlı başqa etrusk mətnlərində də rast 

gəlinən eš (“içmək”), onu izləyən ethic isə həm türk dillərində, həm 

də dünya dillərində müşahidə olunan th-y samit əvəzlənməsi hadi-
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səsinə uyğun ethi (türk. ey-ü/iy-ü) (“yemək”) felindən və c (“və”) 

şəkilçisindən ibarətdir: eši-ethi-c “için və yeyin”. Bütün cümlə, türk 

dillərinin materialı əsasında “burada əkin bayramında (tatar.sa-

pantuy) bol için və yeyin” mənasını ifadə edir. 

Etrusk mətnlərinin xüsusi bir tematik qrupunu qadın gözəlliyi-

nin tərifi təşkil edir. Bu tipli mətnlərdə, qədim türk yazılarında ol-

duğu kimi, incəlik, zəriflik, şirin dillilik, al yanaqlılıq və digər sifət 

və metaforlardan istifadə edilmişdir. Misirdə aşkar olunmuş etrusk 

qadın mumiyasının sarğıları arasında aşkar olunmuş yazılarda hə-

min qadının tərifi ilə bağlı xeyli ifadələr qədim türkcədir: 

 

cathre xim enac 

 

Dördüncü sətirdə cathre xim enac türk dillərinin materialı əsa-
sında “günəş qığılcımlı yanaq” kimi tərcümə edilir. Cath etrusk 

mifologiyasında Günəş tanrısı kimi tanınmışdır. Bu adı izləyən xim 

çuvaş türkcəsindəki xĕm (“qığılcım”, “alov”), enac isə qədim türk 

dilindəki eŋək (“yanaq”) sözü olub, mərhum qadının “günəş tək qı-

ğılcım yanaqlı” olduğunu bildirir. 

Çuvaş dilində də xĕm sözü məcazi mənada “yanaq” və “göz” 

sözlərinin təyini kimi geniş işlənir: xĕmle pitthamarti “al yanaqlı”, 

xĕm kuth “alovlu göz” [211, s.552]. 

Etrusk dilindəki xim enac ifadəsinin “qığılcım yanaq”, “al ya-

naq” mənasında olduğunu təsdiqləyən başqa bir dəlil eyni ifadənin 

“İliada”da geniş işlənməsidir. Burada əsərin qəhrəmanları tez-tez 

“allahsifət” və “al yanaqlı” atributlarına malik olur: “allahsifət 

Ayaks”, “allahsifət Paris”, “al yanaqlı Feano” və b. [9]. 

Etrusklar, troyalılar və regionun digər qədim xalqları yaxın mə-

dəniyyətə, ənənələrə malik olduğundan etrusk yazılarında insanla-

rın tanrılarla müqayisəsi təbii hal sayıla bilər.  

Xim enac (“qığılcım yanaq”, “al yanaq”) ifadəsinin başqa mətn-

lərdə də tanrılara aid olduğunu görürük. Mətnlərin birində xim enac 

ifadəsi etruskların digər Günəş tanrısı Usil ilə əlaqələndirilir: 

hecia aisna cle vanth 
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xim enac 

usil repine tenthas 

Burada xim enak məhz Usil adlı tanrının epiteti kimi verilir: xim 

enac usil …. “al yanaqlı Usil” (hərfən, “qığılcım yanaqlı Usil”). 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, çuvaş türkcəsində də xĕm həm 

“qığılcım”, həm də “al qırmızı” mənalarını daşıyır. 

xim enac usil (“qığılcım yanaq Usil”) ifadəsini izləyən repine 

sözünün mənası aydın olmasa da, sonda gələn tenthas-ı qədim türk 

dilindəki teŋ (“tən”, “bərabər”) sözü ilə müqayisə etdikdə, sətir 

“qığılcım yanaqlı Usilə tən” anlamına gəlir. 

Qırğız dilindəki teŋ, teŋdeş (“bərabər”, “tən”) sözü də keyfiy-
yətcə, səviyyəcə və b. meyarlara görə yüksək vəzifəli şəxsə tən 

olmağı ifadə edir: kan sözüne teŋ bolduk «biz xana tən olduq» [213, 

s.724]. 

Digər etrusk yazılarında da ten sözünün vəzifə titulu bildirən 

terminlərlə işləndiyi müşahidə olunur. Məsələn, epitafiyaların bi-

rində Velthur Partunus adlı mərhumun daşıdığı zilx cexaneri titu-

lunu izləyən tenthas həmin şəxsin vəzifəsinin zilx cexa-ya bərabər 

(tən) olduğunu göstərir [101, s.97]. Silcetenas, tarxvetenas kimi 

vəzifə titulları [113, s.96] zilx və tarx kimi etrusk titullarına bərabər 

olmaq məhfumunu ifadə edir. Son iki titulun tərkibindəki tenas 

qədim türk dilindəki teŋəši (“bərabər”, “uyğun”) sözü [187, s.551-

552] ilə daha çox səsləşir. 

Türk dillərinin faktları xim enac Usil repine tenthas ifadəsini 

“qığılcım yanaq Usilə… tən” şəklində tərcümə etməyə imkan verir. 

Yuxarıda gözdən keçirilən etrusk mətninə qayıdaq. Burada enac 

sözünün “yanaq”, “üz” mənasında işləndiyi daha bir məqam diqqəti 

çəkir: cexam enac eisna hinthu 

Etrusk tanrılarından birini bildirən cexa teonimi enac ilə birgə 

“kexa yanaq”, “kexasifət” anlamına gəlir. Etrusklarla eyni mənşəli 

olan troyalılara məxsus “allahsifət Ayaks”, “allahsifət Paris” ifadə-

lərinin işığında mətndə gözəlliyi tərif edilən qadının “allahsifət”, 

konkret olaraq, (tanrı) kexa sifətli” adlandırılması kifayət qədər 

inandırıcıdır. 
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Cexa teoniminin mənşəyini türk dillərindəki “göy”, “səma”, 

“allah” mənalarında işlənən qök/kök/kek (monqol köke) [202, s.66-

67] leksemi ilə bağlamaq mümkündür. Qırğız eposunda kök sözü-

nün bahadırların epiteti mənasında [213, s.67], köke teŋir ifadəsinin 

isə “tanrı” mənasında [213, s.418] işlənməsi və başqa məqamlar 

kexa ilə kök/kek/köke arasında genetik əlaqənin olduğunu güman 

etməyə əsas verir. 

Mətndə cexam enac (“kexa yanaq”) ifadəsini izləyən eisna 

hinthu “Eisna mirası” anlamına gəlir. Eisna etrusk ilahələrindən bi-

rinin adıdır. İfadənin tərkibindəki hinthu qədim və çağdaş türk dil-

lərində “irs”, “miras”, “cehiz”, “vəsiyyət” mənalı inçu (cığatay), 

incu (özbək), inçi (tatar), ençi (qaraçay – balkar) [203, s.361], inçü 

(qədim türk) [201, s.362] leksemi ilə eyni mənşəlidir. hinthu – inçü 

arasındakı th-ç samit əvəzlənməsi türk dillərindəki daha geniş s-ş-

th-ç-ts əvəzlənmə sırasının tərkib hissəsidir: iç (türk., Azərb.), is 

(başqırd), its (qaraqalpaq), iş (türk dialekti), ĕth (çuvaş) “içmək” 

[201, s.391]. 

hinthu-inçü arasındakı digər fonetik fərq öndə protetik h samiti-

nin olmasıdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, türk dillərində bu fo-

netik hadisə geniş yayılmışdır: xalac. hağru “ağrı”, hacuq “acı”, 

histak “istək”, hucaq “ocaq”, hutun “odun”  [27, s.185-186]. 

Beləliklə, cexam enac eisna hinthu türk dillərinin materialı əsa-
sında “[tanrı] kexa yanaqlı Eisna mirası” kimi tərcümə olunur ki, 

bu da mətnin ümumi  məzmunu ilə tam səsləşir. 

Göründüyü kimi, etrusk mətnindəki hinthu lekseminin qədim 

türk dilindəki inçü (“miras”, “irs”) ilə müqayisə edilməsi həm fo-
netik, həm də semantik baxımdan özünü döğruldur: “[tanrı] Eisna-
nın mirası” ifadəsi mərhum qadının ilahə Eisnanın mirası olduğu-
nu, yəni onun ilahə əsilli olduğunu ifadə edir. 

İnçü lekseminə eyni mənada Şərqi Avropada qədim bir qab üzə-

rində aşkarlanmış avar yazısında rast gəlirik: ana ed inçü “ananın 

sərvət mirası” [28, s.34]. 

Qədim türk dilində inçü (“miras”, “irs”) sözünə yalnız səsləniş-

cə uyğun gələn inç (“dinclik”, “rahatlıq” sözü də işlənmişdir: 
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boðun inçkə teqdi … “xalq dincliyə yetişdi”; köŋül inç-mü “könül 

dincdirmi?” [187, s.210]. 

Bu sözün də uyğun fonetik variantı eyni mənada etrusk yazıla-
rında işlənir. Etrusk məzar kitabələrində rast gəlinən hinth Qərb 

etruskoloqları tərəfindən “ruh” mənalı sayılır: hinthial teriasals 

“Tiresinin ruhu” [112, s.54]. 

Fikrimizcə, burada hinth lekseminin “dinclik” kimi mənalandı-
rılması daha düzgündür: “Tiresinin dincliyi”, yəni, “Tiresinin əbədi 

dinclik tapdığı yer”. 

Bu sözün “dinclik”, “sükut”, “hüzün” mənalarını daşıması baş-

qa bir məzar daşında aydın görünür: suði hinthiu [101, s.73] ifadəsi 

“məzar sükutu”, “məzar rahatlığı” mənasında olub, onun “məzar 

ruhu” kimi tərcüməsi məntiqsizdir. 

Beləliklə, mətnin səkkizinci sətri — cexam enac eisna hinthu 

“kexa yanaqlı Eisna mirası” kimi, yəni mətnin ümumi məzmununa 

tam uyğun bir şəkildə tərcümə oluna bilir.  

Məzmun ardıcıllığı mətnin on birinci sətrində də aydın əks olu-

nur: svem thumsa matan “sevimli yumşaq (zərif) pəri”. 

svem türk dillərindəki sevim (sevimli) sözü ilə müqayisə oluna 

bilər. Digər etrusk sözlərində olduğu kimi, svem sözündə də birinci 

sait buraxılmışdır: svem  sevem («sevim»). 

Bir sıra türk dillərində səvim “sevgi”, “meyl”, “zəriflik” məna-

larında işlənir [196, s.506]. 

svem sözündə s və v samitləri arasında sait səsi bildirən işarənin 

düşməsi etrusk yazıları üçün səciyyəvi haldır.  

thumsa türk dillərində “yumşaq”, “incə”, “zərif” mənalarında 

işlənən yumşak sözü ilə eyni kökdəndir. Yuxarıda qeyd edildiyi 

kimi, öndə th-y samit əvəzlənməsi bir çox etrusk-türk sözlərini 

fərqləndirən fonetik əlamətdir. Lakin həmin sözlərin çuvaş variant-

ları da etrusk dilində olduğu kimi th samiti ilə deyilir: 
 

    etrusk                           qədim türk                   çuvaş türkcəsi 

thesan “şəfəq”              yaşın “şəfəq”, “şimşək    thithen “şəfəq  

 saçan” 

thesan “şəfəq tanrısı”  Yaşın “şimşək tanrısı”      — 
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thur “bala”                   yavru “bala”                     thur “bala” 

thumsa “yumşaq”        yumşa(k) “yumşaq”,         themthe  

                                     “zərif”, “xoş”                    “yumşaq” 

 

Türk  dillərinin faktları 11-ci  sətirdəki svem və thumsa sözləri-

ni “sevimli” və “yumşaq” (“zərif”) şəkildə, yəni tərif ilə bağlı mət-

nin məzmununa uyğun şəkildə tərcümə etməyə imkan verir. 

Qədim türk dilində də yumşak sözü “zərifliyi”, “incəliyi”, “şi-

rinliyi” bildirən məqamlarda geniş müşahidə edilir: sözü yumşak 

erdi “sözü zərif idi”, eriq sözkə yumşak yanut kılsa öz “kobud sözə 

özü incə cavab verməlidir”; yılığ yumşak bol “mehriban və incə ol” 

[187, s.279-280]. 

svem thumsa matan cümləsində matan leksemi ilə Azərbaycan 

dilinin dialektlərində rastlanan matan (“şişman, bəyaz bədənli və 

gözəl qadın”) [172, s.237] sözünün əlaqəsi nəzəri baxımdan istisna 

deyildir. Çünki dialektlərdə qorunub qalmış bir çox sözlər kimi, 

matan lekseminin də prototürk dilindən qaynaqlanması və türk dil-

lərindəki matur (“üzdən gözəl”, “gözəl”), matı (“füsunkar”) [204, 

s.364; 199, s.2045] və b. ilə eyni kökdən olması mümkündür. 

Beləliklə, türk dillərinin faktları svem thumsa matan ifadəsini 

“sevimli yumşaq (zərif) gözəl” kimi tərcümə etməyə əsas verir. 

Bir daha qeyd edək ki, etrusk qadını mumiyasında aşkar olun-

muş bu mətn məhz onun tərifi ilə bağlıdır. 

thumsa sözü türk dillərindəki yumşak/yumsak/themthe (“yum-

şaq”) [212, s.253] ilə eyni mənşəli olub, “incə”, “zərif” mənala-

rında başqa bir etrusk mətnində rast gəlinir.  

thumsa cilva neri (“zərif/şirin dilli pəri” [101, s.288]. 

Etrusk mətnindəki cilva sözünün “dil” mənasında olduğunu onu 

təyin edən thumsa (“yumşaq”, “zərif”) leksemi aydın göstərir: 

“yumşaq dil”, “zərif dil” mənasında anlaşılan thumsa cilva türk dil-

ləri üçün doğma olan bir ifadədir: çuvaş. themthe çĕlxĕ “yumşaq 

dil” [211, s.406]; qədim türk. köŋüllər katığ boldu til yumşadı “kö-

nüllər qatılaşdı, dil yumşaldı” [187, s.279]. 

Etrusk mətnində thumsa cilva ifadəsini izləyən neri latın və yu-



 

 248 

nan dillərindəki nereid/nereis (“su pərisi”) sözü ilə eyni mənşəli 

olub, mətndə qadın gözəlliyinin tərif olunduğunu bir daha sübut 

edir: “zərif dilli pəri”, “yumşaq/incə dilli pəri”. 

Mətnin ikinci sətrinin təhlili buradakı šeuš sözünün digər sətir-

dəki svem (“sevimli”) ilə eyni kökdən olub, isim funksiyasında iş-

ləndiyini deməyə əsas verir: ix nac reušce aiseraš šeuš “tanrıların 

sevgisinə yetiş/qovuş”. 

šeuš morfoloji baxımdan daha çox türk dilindəki seviş (“sevgi”) 

isminə uyğundur. Burada aiseraš ismin cəm (-er) və yiyəlik halında 

(-aš) olan ais (“tanrı”) sözü reuške isə türk dilindəki eriş (“çat-

maq”) felinin metatezaya uğramış şəklidir (reuš – eriş). 

ix nak bağlayıcısının qrammatik funksiyası aydın olmasa da, 

cümlənin “tanrıların sevgisinə qovuş” anlamında olması aydın du-
yulur. 

šeuš sözünün “sevgi” mənasında işlənməsi F.Latıpovun da diq-
qətini cəlb etmişdir. Qadın mumiyası mətnindəki farthan aiseraš 

šeuš onun tərəfindən “bütün allahların ən sevimlisi” kimi tərcümə 

edilir [96, s.109]. farthan sözü ilə türk dillərindəki bar/var sözü 

əsasında yaranan barça, barçan, parçan (“bütün”) [211, 63] sözü 

olub b-f, th-ç samit əvəzlənmələrini əks etdirir. 

šeuš sözünün “sevgi” mənasında olduğunu göstərən başqa bir 

məqam budur ki, “allahların sevimlisi” regionun qədim dilləri üçün 

səciyyəi bir ifadə kimi Homerin “İliada” əsərində də rastlanır. 

Əsərdə troyalı sərkərdə Hektor “allahların sevimlisi” adlandırılır [9, 

143]. 

Göründüyü kimi, həm türk dillərinin faktları, həm də “İliada” 

ənənələri farthan aiseraš šeuš ifadəsini “bütün allahların sevimlisi” 

kimi tərcümə etməyə əsas verir. 

Mətnin on ikinci sətrindəki cluctras hilar ifadəsi də ümumi 

məzmunla — qadının mədh olunması ilə bağlıdır. cluctraš sözünün 

tərkibindəki cluc ilə yuxarıda gözdən keçirilən mətnlərin birində 

rast gəlinən celucn (celuc) (“şən”, “gülərüz”) arasında yeganə fərq 

birinci sözdə e saitinin ixtisarıdır (cluc<celuc). Sait səsləri bildirən 

işarələrin ixtisarı həm etrusk, həm də qədim türk yazıları üçün sə-
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ciyyəvidir. Celuc/cluc türk dillərindəki külük/gülək (“şənlik”, “gü-

lərüzlülük”) sözü ilə eyni mənşəlidir. 

Göründüyü kimi, gözəlliyin təsvir olunduğu mətnlərdə türkizm-

lərin sayı olduqca çoxdur: cluc “şən”, “gülərüz” (türk. külük, gü-

lək), xim “qığılcım”, “al qırmızı” (çuvaş. xĕm), enac “yanaq” (qə-

dim türk. eŋək), unxva “layiq”, “sadiq” (qədim türk. uŋay), hinth 

“rahatlıq” (türk.inç), hinthu “miras” (qədim türk.inçü), thumsa 

“yumşaq”, “incə” (türk. yumşak, çuvaş themthe) və b. 
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12. Son söz  

 

— Avropa ərazisində mövcud olmuş və tarixə qovuşmuş türk 

sivilizasiyaları, təbii olaraq, öz izlərini qədim Avropa qaynaqların-

da saxlamışdır. Troyalıların, trakların, kimmerlərin, iskitlərin və 

digər qədim xalqların türk mənşəli olmaları VII-XV əsr Avropa 

xronikalarında öz əksini tapır. VII əsrə aid Fredeqar xronikasında, 

sonrakı əsrlərdə Nikole Gilles, Andrea Jandalo, Florensiyalı Anto-

pius, Feliks Fabri, Pero Tafur, Mario Filelfo və b. müəlliflərin 

əsərlərində troyalıların türk olduqları açıqca bildirilir. Onların haqlı 

olduqlarını hər şeydən əvvəl troyalıların daşıdıqları qədim türk ad-

ları sübut edir;  

Troyalılarla eyni mənşəli olan trak, pelasq, etrusk və qədim 

skandinavların türk keçmişinə işıq salan qədim mənbələr də, həmin 

xalqların etnogenezinə dair ilkin araşdırmalar da məhz Avropa 

müəlliflərinə aiddir. Bizim etdiyimiz isə Avropa qaynaqlarının 

yazdıqlarını və ayrı-ayrı Qərb tədqiqatçılarının Avropanın türk 

keçmişinə dair söylədiklərini çoxsaylı dil faktları işığında təsdiqlə-

məkdən ibarət olmuşdur; 

— İtaliyanın erkən sakinləri olmuş etrusklar keçmişdə Yunanıs-

tanı tərk etmiş pelasqların (tirsenlərin) və Kiçik Asiyadan İtaliyaya 

köçmüş troyalıların nəsilləri idilər. Etrusk dilində türkizmlər aşkar 

etmiş, bu xalqın Asiya ilə bağlarını qeyd etmiş ilk tədqiqatçılar da 

Avropa alimləri idilər. Lakin onlar qədim türk dillərini və prototürk 

dil səviyyəsini yaxşı qorumuş çuvaş dilini müqayisəyə cəlb etmə-

diklərindən, etrusk yazılarının türkcə deşifrəsinə nail olmadılar. 

Lakin etrusk mətnlərini kombinator metodla deşifrə etməyə çalışan 

görkəmli Avropa etruskoloqları bu dilin sirrini açmağın bir addım-

lığında oldular: mətnlərdəki bir çox sözlərin düzgün mənalarını aş-

kar etdilər, lakin sadəcə bu sözlərin türkizmlər olduğunu nədənsə 

dilə gətirmədilər və yaxud duymadılar; 

— Aralıq və Egey dənizləri hövzəsinin qədim onomastikasında 

və etrusk yazılarında aşkar olunan türk izləri türklərin bu regiona 

ilk gəlişinin Anadolu sultanlarının fəthi dövrünə deyil, Troya çağ-
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larından başlandığını göstərir. Bu isə erkən türklərin (troyalıların, 

pelasqların və b.) bu regionda ən azı e.ə. IV minillikdən mövcud 

olduqlarından xəbər verir.  
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