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Oxuculara təqdim olunan kitabda Lənkəran regionuna Ģərti daxil edilən Astara,
Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabad inzibati rayonları ərazisində qeydə
alınmıĢ 1330-a qədər coğrafi addan bəhs olunur. Lüğətə təbii vilayətdə mövcud
olan yaĢayıĢ məntəqələri, dağ və çay adları ilə yanaĢı ərazidəki bəzi güney, quzey,
zirvə, yamac, təpə, dərə, göl, mərdo, bulaq, axmaz, kövĢən və digər coğrafi obyekt
adları da daxil edilmiĢdir. Ġzahlı lüğət geniĢ oxucu kütləsi, mütəxəssislər və
müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
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ÖN SÖZ ƏVƏZİ

Azərbaycanın hər bir bölgəsinin çox zəngin tarixi vardır. Belə bölgələrdən biri də Lənkəran təbii vilayətidir.
TalıĢ diyarı hələ antik dövrlərdə Midiya, Midiya Atropatena dövlətinn tərkibində, sonralar Qafqaz
Albaniyasının Kaspiana vilayətinin daxilində mövcud olmuĢdur (59, 3). Bu diyarın coğrafi adlarının
öyrənilməsi tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Coğrafi adların mənĢəyinin elmi izahı oxucu kütləsinin
marağını nə¬zərə alaraq Lənkəran regionun coğrafi adlarının izahlı lüğətini tərtib etmək qərarına gəldik.
Akademik B.Ə.Budaqova görə, toponimlər ən azı üç elmin qovuĢağında yaranır. Onun fikrincə, coğrafi adlar
tarix elmsiz köksüz, dilçilik elmsiz lal, coğrafiya elmsiz isə məkansızdır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının cənub-Ģərqində yerləĢən Lənkəran təbii vilayəti qərbdən və cənubqərbdən Ġran Ġslam Respublikası ilə, Ģərqdən isə Xəzər dənizi ilə hüdudlanır. Lüğəti tərtib edərkən Lənkəran,
Astara, Lerik, Yardımlı, Masallı və Cəlilabad inzibati rayonları ərazisində olan yaĢayıĢ məntəqəsləri, dağ və çay
coğrafi adlarının izahına üstünlük verilmiĢdir.
Tarixçi Herodot (e.ə. V əsr) və yunan coğrafiyaĢünası Strabon (e.ə. I əsr – e. I əsri) öz əsərlərində talıĢlar
haqqında bəzi məlumatlar vermiĢlər (66, 5-6).
Adətən insanlar məskən saldıqları ərazilərə və baĢqa qonĢu obyektlərə də adlar vermiĢlər. Yer kürəsində tez-tez
yeni-yeni coğrafi adlar yaranır.
Toponimlər məna etibarı ilə onu yaratmıĢ xalqın tarixi, dili, coğrafiyası, etnoqrafiyası, sosial-iqtisadi həyatı və
təbii Ģəraiti ilə bağlıdır. Onları uzun ömürlü edən həmin ərazidə yaĢayan əhalinin toponimləri yaĢatması ilə
əlaqədardır. Coğrafi adların hər biri tarixi keçmiĢimizin müxtəlif mərhələlərindən xəbər verir. Coğrafi adların
mənĢəyi o ərazilərdə tarixən yaĢamıĢ xalqlara mənsub dillə sıx bağlıdır. Toponimlər aid olduqları ərazidə
məskunlaĢmıĢ xalqların dilinin aynasıdır. Elə buna görə də A.A.Bakı¬xanov qeyd edir: «…nəinki əsrlər, hətta
min illər belə bu ərazinin (Azərbaycanın) adlarını məhv edə bilməmiĢdir» (14, 21).
Coğrafi adlarsız həyatı təsəvvür etmək mümkün deyildir. Onlarda o ərazidə yaĢamıĢ və ya yaĢamaqda olan
xalqların mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, ictimai və sosial vəziyyəti, adət və ənənəsi yaĢayır. Coğrafi adlar zəngin
tarixi, coğrafi və linqvistik mənbədir. Rusiya toponimisti N.Ġ.Nadejdin XIX əsrin otuzuncu illərində yazmıĢdı:
«Yer kürəsi elə bir kitabdır ki, bəĢər tarixi orada coğrafi adlarla yazılmıĢdır» (183, 28).
Azərbaycan toponimiyasının ayrılmaz hissəsi olan Lən-kəran regionu coğrafi adlarının bəzilərinin mənĢəyi
haqda akad. B.Ə.Budaqov, N.G.Məmmədov (54), M.Ə.Məm¬mə-dov (94), Q.Ə.Qey¬bulla¬yev (85),
Ə.Ə.Rəcəbov (66), M.O.Mirzəyev (59), N.Q.Nov¬ru¬zov (65), M.O.Mirzəyev, ġ.O.Ağayev (58),
H.B.Hüseynba¬laoğlu, M.M.TalıĢlı (38), mülahizələrini və elmə əsaslanan fikirlərini açıqlamıĢlar. Tədqiqatçı
toponimistlər adların mənĢəyini əfsanə və rəvayətlər əsasında yox, elmi dəlillər əsasında izah etmiĢlər.
TalıĢ regionunda təhrif olunmuĢ bəzi coğrafi adların düzgün yazılıĢı və mənası da lüğətdə öz əksini tapmıĢdır.
Məsələn: Bədəlan kəndi – Bədəl adlı Ģəxsin məskən saldığı yer mənasında olduğu halda, toponim səhv olaraq
talıĢ dilində «bəd qarğalar» mənasında; Qarqalıq yaĢayıĢ məntəqəsi adının Karqalı etnonimini əks etdirdiyi
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halda – coğrafi adı qar-ğa və qarğı adı ilə əlaqələndirilməsi; Qodman kənd adı Ģəxs adı ilə əlaqədar yarandığı
halda bu coğrafi adın ingiliscə, almanca və talıĢ dillərində izahının səhv verilməsi; Əzizabad oykonimi Ģəxs
adını əks etdirdiyi halda səhv olaraq LoĢqəlinqə kimi; Ərkivan kənd adının düzgün olmayaraq talıĢca Əkəon,
Akon formasında izahı; Lürən oykonimi bataqlıqda salınan kənd olduğu halda heç bir elmi əsası olmadan
«lür»ün ilan; «lor»un tayfa adı olması; HiĢqədərə yaĢayıĢ məntəqəsinn adı Qurudərədə salınan kənd mənasında
olduğu halda toponimin HiĢqədə kimi izah olunması (Masallı rayonu); Astara Ģəhəri talıĢ dilində «aĢağı yer»
mənasında olduğu halda, bu toponimin Asta Ģəxs adı kimi verilməsi (Astara rayonu); Kosalar kənd adının nəsil
adı daĢıdığı halda, talıĢca «küəcə»nin «su qalan yer» kimi izah edilməsi (Lənkəran rayonu); Kürdəsər
toponiminin Kürd Əsər mənasında olduğu halda «guruldayan dərənin baĢı», «girdə baĢ» mənasında verilməsi
(Lerik rayonu); Avun kəndi Ģəxs adını daĢıdığı halda, səhvən «sakitləĢ», «dincəl» və s. kimi izah edilməsinin
ciddi elmi əsası yoxdur (58). Belə misalların sayını dəfələrlə artırmaq olar. Coğrafi adların səhv və ya səthi izah
edilməsi tədqiqatçıların elmə əsaslanmamasından irəli gəlir. Elə bu vəziyyəti nəzərə alan akademik
B.Ə.Budaqov «Toponimlərimizə deputat qay¬ğısı» adlı məqaləsində Astara, Lənkəran və Masallı inzibati
rayonlarının ərazisində olan bəzi coğrafi adların (kənd, çay, dağ və s.) elmi izahını vermiĢdir (26, 4).
Hər bir toponimin etimoloji izahında coğrafi adın ilkin yazılıĢ varinatı müəyyənləĢdirilməli və həmin obyektə
hansı xalqın dilində ad verilməsi sübuta yetirilməlidir. Hər bir coğrafi ad onun yarandığı dilin qanunları
əsasında verilməlidir. Coğrafi adların izahlı tədqiqi dərin elmi analiz və yüksək təfəkkür tələb edir.
B.Budaqov yazır: «Mənim sədr olduğum Toponimiya Komissiyasının iĢ prinsipi belədir ki, dəyiĢilən coğrafi
adlara, əsasən üç istiqamətdə yanaĢılır. Biricisi, sovet dövründən qalan (məsələn Lenin, Kirov və baĢqaları ilə
bağlı adlar) dəyiĢdirilməsi vacib olan coğrafi adların tarixi adını bərpa etməkdir. Ġkincisi, dəyiĢdiriləcək coğrafi
adların tarixi kökünü araĢ-dırıb tapmaqdan və onları bərpa etməkdən ibarətdir. Üçün-cüsü isə coğrafi adların
qrammatik baxımdan düzgün yazılıĢını müəyyən etməkdir. Bu halda danıĢıq dilində iĢlədilən coğrafi adları dil
normasına salmağa çalıĢırıq (27, 4).
Toponimik tədqiqatların əsas meyarı ehtimal əsasında yaranan toponimlər deyil, elmi əsas olmalıdır.
Toponimlərin öyrənilməsinin mühüm siyasi və dövlət əhəmiyyəti də vardır. Bəzi tədqiqatçılar coğrafi adları
əsas götürərək təhrif olunmuĢ ərazi ideyasını irəli sürür. Məsələn, Azərbaycanın Balakən rayonu Nuxpati
kəndinn adını dəyiĢdirərək onu Yolayrıcı adlandırmıĢlar. Bunu əsas götürərək gürcü tarixçisi MusxiliĢvili
gürcülərin tarixi sərhəddini Nuxpatidən yox, Nuxadan keçdiyini iddia edir (102). Ehtiyatsızlıqla dəyiĢdirilən
Nuxpati Gürcüstan alimlərinə tarixi təhrif etməyə imkan vermiĢdir. Coğrafi adların dəyiĢdirilməsinə ciddi
yanaĢmaq lazımdır.
Respublika toponimiyasının bir hissəsini təĢkil edən talıĢ mənĢəli coğrafi adların özünəməxsus xüsusiyyətləri
vardır. Bu toponimlər dünyanın qədim xalqlarından sayılan talıĢların dili, tarixi, adət-ənənəsi ilə sıx bağlıdır.
Regionda talıĢ və türk mənĢəli toponimlər üstünlük təĢkil edir. Bununla yanaĢı, qismən fars, ərəb və slavyan
mənĢəli toponimlərə də rast gəlinir.
Bu kitabı yazmaqla biz TalıĢ regionunda rast gəlinən coğ¬rafi adların etimologiyası ilə geniĢ oxucu kütləsini
tanıĢ etmək məqsədini qarĢıya qoymuĢuq.
Lüğətdə izahı verilmiĢ toponimlərdən məlum olur ki, TalıĢ zonasında azərbaycanlılarla yanaĢı, talıĢlar da bu
regionun qədim əhalisidir. MənĢəyi izah olunan toponimlər sübut edir ki, qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə
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regionda azərbaycanlılar hakim mövqedə durmuĢ və türk toponimik fonunda talıĢ mənĢəli toponimlər
formalaĢmıĢdır.
Kitabın geniĢ oxucu kütləsinə çatdırılması tariximizlə, dilimiz və etnoqrafiyamızla bilavasitə bağlı olan, həlli
zəruri ehtiyacdan doğan vacib və aktual məsələlərdən biridir. Müasir dövrümüzdə düĢüncə və davranıĢımıza
getdikcə daha çox hakim kəsilən, bizim ziyalıların və əmək adamlarının xalqa münasibətdə məsuliyyət hissi
xeyli artmıĢdır. Zaman vətəndaĢlıq borcu kimi, keçmiĢə də ədalətli və obyektiv nəzər salmağı bizdən tələb edir.
Tarixin ötən illərini müasir döv¬rü-müzə olduğu kimi qaytarmaq mümkün deyildir. YaxĢı ki, keçmiĢimizi bu
günümüzə calayan coğrafi adlarımız vardır.
Azərbaycanın hər bir guĢəsinin, o cümlədən Lənkəran təbii vilayətinin çox zəngin tarixi vardır. Bu diyarın
toponimiyasının öyrənilməsi, həmiĢə olduğu kimi, indi də toponimistlərin diqqət mərkəzindədir. Ona görə də,
müəlliflərin yazdığı kitabın ərsəyə çatması dövrün tələbindən irəli gələn bir təĢəbbüsdür. Regionun
toponimiyasının öyrənilməsinə həsr olunmuĢ kitabda ərazinin coğrafi adlarının yaranması və formalaĢmasında
iĢtirak edən zəngin xalq coğrafiya terminlərinə də rast gəlinir.
TalıĢ dilində olan bir neçə yaĢayıĢ məntəqəsinin adını Azərbaycan dilinə çevirdikdə onların lüğəti mənası
anlaĢılır. Bu da, həmin coğrafi adların yadda saxlanılmasına kömək edir.
Əsərdə izah olunan toponimlərə (iti axan çay, sucaq, güney, bataqlıq, sulu yer, dəmirağacı, istibulaq,
yeddibulaq, yaĢıloba, çökəkoba və s.) insan əli ilə yaradılmıĢ bağ-baxça (gilaslı, güllü, heyvalı, çəltikli, yeni
arx, yanmıĢ bataqlıq) tarixin yaddaĢını özündə saxlayan (qalayeri, çökək çala, kənd¬üstü, qayıqlı, yeni
dəyirman), sənət bildirən (dəmirçi), relyefin xarici görkəmini göstərən (əyri tirə, qoĢa çökək və s.), vaxtilə boĢ
qalmıĢ geniĢ çöllərdə salınmıĢ kəndlərə (çaqqal ulaĢan) maraqlı adlar verilmiĢdir. Bəzi çətin anlaĢılan yaĢayıĢ
məntəqəsi adlarının mənası izah edildikdə talıĢ dilini bilmə-yən oxucuda aydınlıq yaranmır.
YaxĢı olar ki, talıĢ dilində olan kənd, qəsəbə, məhəllə və digər coğrafi adların kökü saxlanılmaqla Azərbaycan
dilində mənası göstərilsin. TalıĢ dilinə mənsub olan coğrafi adları Azərbaycan dilinə çevirəndə toponimlər
ĢəffaflaĢır və o kəndlərin adlarının yaranma səbəbi üzə çıxır.
Aparılan araĢdırmalar regionda əksər paleotoponimlərin qədim türk-Azərbaycan mənĢəli olduğunu göstərir.
TalıĢ mənĢəli oykonimlər içərisində etnik adlarla bağlı olan yaĢayıĢ məntəqələri azlıq təĢkil edir.
Yerli əhali coğrafiya terminlərini iki qrupa: qədim türk-Azərbaycan mənĢəli və irandilli terminlərə ayırır:
Azərbaycan – türk mənĢəli terminlərdən «alp» - qoçaq, igid, «aran» - isti yer, «ər» - cəsur, məğrur, «ban» hündür, «var» - kənd, «ükü» – mağara, «sarp» - uçqun, «ulum» - keçid mənasında olmaqla regionda çoxlu
toponimlərin yaranmasında iĢtirak etmiĢdir.
TalıĢ mənĢəli xalq coğrafiya terminləri də aĢağıdakı məna çalarlarına malikdir: «ru» - çay, «pestə» - təpə, «bil»bataqlıq, «band» - dağ, «se» - iĢtil, «di» - kənd, «dast» (dəĢt) – səhra, «haym» - güney, «hal» - qaya, «kələ» böyük, «ləj» - sucaqlıq, «pen» - yuxarı, «si» - qırmızı, «siya» - qara, «zərd» - sarı, «lərmə» - dayaz, «nüvə» təzə, yeni və s.
Lənkəran regionunda bəzi kənd adları qədim türk mənĢəli tayfaların adlarını əks etdirir: EdiĢə, Gəgiran,
Qızılağac, Ləzran, Pirembel, Seyidlər, Satırlı, ġatıroba, Təklə, Tülü, Türkoba, Yardımlı və s.
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Kitabı yazarkən çoxlu arxiv sənədləri, mənbələr və elmi əsərlərə istinad etməklə region toponimlərinin
mənĢəyinin elmi izahına, hər bir adın yaranması tarixinə, keçmiĢ adına və düz¬gün yazılıĢ variantının təyininə
xüsusi diqqət yetirilmiĢdir.
Lənkəran regionunun 1330-a qədər coğrafi adını əhatə edən ilk izahlı toponimik lüğətdə bəzi nöqsanlar da ola
bilər. Oxucularımıza əsərdə mövcud olan bəzi mübahisəli fikirlərə münasibət bildirmələrinə görə qabaqcadan
öz təĢəkkürümüzü bildiririk.
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A
ABAZALLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Əslində Abasalılıdır (Abasəlikənd). KeçmiĢdə bu ərazidə iki Abasəlikənd
olmuĢdur: biri AĢağı Qaramanlı, digəri isə indiki Abbasəlli kəndi.
ABBASABAD KƏNDĠ. Yardımlı r. Abbas – (Ģəxs adı) və «abad» - abadlaĢdırmaq deməkdir. Abbasabad k.
«Abbasın bina etdiyi kənd».
ABBASALILI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Abbasalı – Ģəxs adı və «lı» nəsil mənsubiyyəti bildirən Ģəkilçi ilə
düzəlmiĢdir.
ABBASBƏYLI KƏNDĠ. Masallı r. Abbasbəyli - nəsil adıdır.
ABBASLI MƏHƏLLƏSĠ Masallı r. Abbaslı nəsil adı ilə məhəllə sözünün birləĢməsidir.
ABDINLI KƏNDĠ. Yardımlı r. Abdınlı coğrafi adı Abdinli nəsil adının təhrifidir. Abdın Ģəxs adı, «lı» isə etnik
mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ABDULHƏSƏN BULAĞI. Cəlilabad r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
ABDULLU KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adını QızılbaĢ tayfası Ģamlının bir tirəsi «abdullu» etnonimindən
almıĢdır.
ABI BULAĞI. Masallı r. Bulaq vaxtilə suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
ABIġABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Toponim AbıĢ Ģəxs adı və «abad» sözlərindən ibarətdir.
ADINAKÜÇƏRU ÇAYI. Lerik r. Adın Ģəxs adı, «a» birləĢdirici sait, «küçə» Azərbaycan dilində kənd,
məhəllə, «ru» isə talıĢ dilində çay deməkdir.
ADNALI BULAĞI. Cəlilabad r. Hidronim «Adnalı» kənd adı və «bulaq» sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Adnalı kəndi.
ADNALI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Adna Ģəxs adı və «lı» nəsil mənsubiyyətini bildirən Ģəkilçidir.
ADNALI ÖRÜġÜ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Adnalı kənd adı və «örüĢ» sözlərinin birləĢməsindəndir.
AĞACBULAQDƏRƏ ÇAYI. Yardımlı r. Hidronim ağac, bulaq və dərə sözlərindəndir.
AĞABALABAND DAĞI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki Ağabala Ģəxs adı, «band» talıĢca dağ, yüksəklik
deməkdir.
AĞAKIġIBƏYLI KƏNDĠ. Masallı r. AğakiĢibəyli nəsil adıdır.
AĞAMƏMMƏDLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Ağaməmməd Ģəxs adı, «li» nəsil mənsubiyyətini bildirən Ģəklçidir.
AĞAġBƏYLI KƏNDĠ. Masallı r. AğaĢbəy Ģəxs adı, «li» isə etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
AĞÇAY. Lerik r. Hidronim «ağ» və «çay» topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
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AĞBULAQ BULAĞI. Cəlilabad r. Suyu keyfiyyətli bulaq deməkdir.
AĞBURUN DAĞI. Yardımlı r. Dağ adındakı «ağ» rəng, «burun» isə dağın çıxıntısı mənasındadır.
AĞBULAQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim «ağ» və «bulaq» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Ağbulaq bulağı.
AĞDAġ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim «ağ» və «daĢ» topokomponentlərindəndir. Kəndin ilkin sakinləri XVII
əsrdə indiki AğdaĢ rayonundan köçüb gəlmədir.
AĞDƏRƏ. Yardımlı r. «Ağ» rəng anlayıĢını bildirən söz və «dərə» termininin birləĢməsindəndir.
AĞKÖRPÜ MĠNERAL BULAĞI. Astara r. Toponim «Ağkörpü yaxınlığında mineral bulağı» mənasındadır.
AKUġAPEġTƏ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim AkuĢa pirinin adından və talıĢ dilindəki «peĢtə» təpə, yüksəklik
sözlərindən ibarətdir (AkuĢtəpə kəndi).
AĞQIġLAQ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim «ağ» və «qıĢlaq» topokomponentlərindən yaranmıĢdır.
AĞQOBU ÇAYI. Masallı r. Coğrafi ad «ağ» və «qobu» komponentlərindəndir.
AĞYURD DAĞI. Yardımlı r. Toponim «ağ» və «yurd» topokomponentlərindəndir.
AĞYURD DAĞI. Lənkəran r. Oronim ərazisində vaxtilə mövcud olmuĢ Ağyurd kənd adı və «dağ» sözlərinin
birləĢməsindəndir.
AXTAXANA KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd XVI əsrdə Azərbaycanın Ģimalında yaĢamıĢ türkdilli «padar»
tayfasının bir qolu olan «axtaçı» tayfa adındandır. Kəndin ilk adı Axtacıxana olmuĢdur. Sonradan «çı» Ģəkilçisi
düĢmüĢdür. «Xana» isə ev məkan bildirir.
AXUNAHIRAN KƏNDĠ. Lerik r. Toponim talıĢ dilindəki «ahunakər» dəmirçi və «an» cəm Ģəkilçisindən ibarət
olub, dəmirçilər deməkdir. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı - Ahunakəran olmalıdır (Dəmirçilər kəndi).
AXUNDUN YOLƏHISI. Lerik r. Coğrafi ad Axund Ģəxs adı, «yoləhi» talıĢ dilində böyük əkin yeri
sözlərindəndir (Axundun kəndi).
AKUġƏHONU BULAĞI. Lerik r. AkuĢə AkuĢəpeĢtə kənd adının təhrif (ixtisar) forması, «honi» komponenti
isə talıĢca bulaq deməkdir. Bax: AkuĢəpeĢtə kəndi.
AQUSƏM ÇAYI. Cəlilabad r. Hidronim «ağ» və «üzən» – çay sözlərinin birləĢməsindən yaranaraq «Ağ çay»
mənasındadır. Aqusəm Ağüzən adının təhrif formasıdır (Ağçay).
AQUSƏM KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Aqusəm çay adı və «kənd» sözlərindəndir. Bax: Aqusəm çayı.
AQUSƏM QIRAĞI (ƏRAZI). Cəlilabad r. Yerli sakinlər qıraq sözünü «kənar», «təpənin baĢı» və s. mənalarda
iĢlədir. Bax: Aqusəm kəndi.
ALAġA ÇAYI. Lerik r. Toponim AlaĢa kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: AlaĢa kəndi.

www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

10

ALAġA DÜZÜ. Astara r. Toponim AlaĢa kənd adı və «düz» sözlərinin birləĢməsindən yaranıb. Bax: AlaĢa
kəndi.
ALAġA KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi adın tərkibindəki «ala» komponenti qədim türk dillərində «böyük», «Ģa» isə
talıĢ dilində həyat sözünün qədim variantı olub «böyük həyat» böyükĢ yaĢayıĢ məntəqəsi mənasındadır.
ALAġA MINERAL BULAĞI. Astara r. Hidronim AlaĢa kənd adı və «mineral bulaq» sözlərindəndir. Bax:
AlaĢa kəndi.
ALAġAR-BUROVAR SIRA DAĞLARI. Lənkəran r. Oroni-min tərkibindəki AlaĢar sözü talıĢca «alçaq
dağlar», «burovar» komponenti isə «hündür», «yüksək» anlayıĢını bildirir.
ALAġAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. AlaĢar kənd adının mənası talıĢ dilində «alçaq dağlıq yer» deməkdir.
ALBALAN DAĞI. Cəlilabad r. Oronim Albalan kənd adı və «dağ» topokomponentlərindəndir. Bax: Albalan
kəndi.
ALBALAN KƏNDĠ. Cəlilabad r. Toponimin tərkibindəki albalı ağac adı, «an» isə «məkan», «yer»
mənasındadır.
ALCABULAQ KƏNDĠ. Yardımlı r. Yerli sakinlərin deməsinə görə kəndin əsil adı Sağolcan olmuĢdur.
Sağolcan isə XIX əsrdə Lənkəran qəzasında yaĢamıĢ Təklə tayfasının tirələrindən birinin adıdır. 1980-ci illərdə
guya kəndin adı pis səsləndiyinə görə dəyiĢdirilərək Ağbulaq adlandırılmıĢdır.
ALÇALIQ DAĞI. Lerik r. Oronim «alça ağaclarının sıx olduğu bağlıq» mənasındadır.
ALÇALI DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim Alçalı dərə mənasındadır.
ALÇALIQ MEġƏSĠ. Lənkəran r. MeĢənin adı «alça ağaclarından ibarət bağ» adındandır.
ALIKÜLƏT MEġƏSĠ. Lerik r. Alı Ģəxs adı, «külət» talıĢca «təmizləmək» komponentlərindəndir. Alı
təmizləyən meĢə deməkdir.
ALIġAR KƏNDĠ. Yardımlı r. AlıĢar AlaĢa toponiminin təhrif olunmuĢ formasıdır. AlaĢar talıĢca «alçaq dağlıq
yer» deməkdir. Bax: AlaĢar kəndi.
ALIġANQIRAN ƏRAZĠ. Cəlilabad r. Toponim AlıĢan Ģəxs adı və «qıran» sözünün birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
ALIġANLI KƏNDĠ. Masallı r. AlıĢanlı nəsil adıdır.
ALLAHVERDI TƏPƏSĠ. Lerik r. Coğrafi ad Allahverdi Ģəxs adı və «təpə» sözlərinin birləĢməsindəndir.
ALLAHVERƏNLĠ KEÇĠDĠ. Cəlilabad r. Toponim Allahverənli kənd adı və «keçid» topokomponentinin
birləĢməsidir. Bax: Allahverənli kəndi.
ALLAHVERƏNLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. «Allahverən» - Ģəxs adı, «li» isə etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ALLAHYARLI KƏNDĠ. Masallı r. Toponimin tərkibindəki Allahyar Ģəxs adı, «lı» isə etnik mənsubiyyət
bildirən Ģəklçidir.
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ALLAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim əslində Alar olmalıdır. Alar tayfası XIII əsrdə monqol yürüĢlərində
iĢtirak etmiĢ türk mənĢəli «oyrat» tayfasının bir qolu olmuĢ və həmin əsrdə bu əraziyə köçürülmüĢdür.
ALMALI DAĞI. Cəlilabad r. Oronim alma ağac adından və «dağ» sözünün birləĢməsindəndir.
ALMU KƏNDĠ. Lerik r. Bu yaĢayıĢ məntəqəsinin talıĢ dilində «qartal qalası» mənasında olması zənn edilir
(Qartal qalası kəndi).
ALMUBAND DAĞI. Lerik r. Toponim Almu kənd adı ilə «band» (talıĢca dağ) sözlərinin birləĢməsidir (Qartal
qalası dağı).
ALPAN DÜZÜ. Yardımlı r. Toponim Alban etnonimi ilə «düz» termininin birləĢməsindəndir. «Alp» qədim
türk dillərində igid, cəsur, yüksək, hündür və s. mənalarında, «an» - isə yer, məkan deməkdir.
ALVADI ÇAYI. Masallı r. Coğrafi ad Alvadı kənd adı və «çay» sözlərindən yaranmıĢdır.
ALVADI KƏNDĠ. Masallı r. Əsil adı Əlvənddir. Əli Ģəxs adı, «vənd» isə fars dilində nəsil deməkdir. Əlvənd
Əli nəsli deməkdir.
AMBABU KƏNDĠ. Astara r. Amba talıĢca «anbar», «bu» - nun isə yer mənasında olması ehtimal edilir (Anbar
yeri).
AMBU KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Ambuhoni adından təhrifdir. Ambu talıĢ dilində «armud», honi «bulaq»
deməkdir (Armudlu bulaq kəndi).
AMBUBAND DAĞI. Lerik r. Ambu talıĢca armud, «band» dağ mənasındadır (Armudlu dağ).
AMBURDƏRƏ KƏNDĠ. Lerik r. Toponimin düzgün adı Ambudərə olmalıdır. Ambu talıĢca «armud» və
azərbaycan¬ca «dərə» deməkdir (Armudludərə).
AMBUDƏRƏ MƏHƏLLƏSĠ. Lerik r. Armudludərə məhəlləsi.
AMBURDƏRƏ MƏHƏLLƏSĠ. Lerik r. Bax: Amburdərə kəndi.
AMBURDON NISO QUZEYĠ. Lerik r. Toponim talıĢca amburdon «dəmir» və «niso» ağac sözlərindəndir
(Dəmir-ağaclı Ģimal yamac).
AMBURNƏ TƏPƏSĠ. Lerik k. Amburnə talıĢ dilində dəmir ağacı deməkdir.
AMBUYƏDIMƏ YAMACI. Lerik r. TalıĢ dilində ambu «armud», «yə» birləĢdirici, «dimə» - yamac
mənasındadır (Armudlu yamac kəndi).
AMBUZƏMI DAĞI. Lerik r. TalıĢ dilində ambu «armud», «zəmi» yer sözlərindəndir (Armudlu zəmi dağı).
ANCƏQƏV KƏNDĠ. Lerik r. TalıĢ dilində ancə «meĢə» və «qəv» girəcək komponentlərindəndir (MeĢəbası
kəndi).
ANDREYEVKA KƏNDĠ. Cəlilabad r. Bax: Qarazəncir kəndi (Andreyevka Ģəxs adı).
ANDURMA KƏNDĠ. Lerik r. Andurma talıĢ dilində «dəmir ağacı» deməkdir (Dəmirağacı kəndi).
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ANQILHONI BULAĞI. Lerik r. TalıĢca anqıl (anqılı) «ağacın kökü», «honi» «bulaq» deməkdir (Ağacın
kökündən çıxan bulaq).
ANQOLOVĠBƏND DAĞI. Lənkəran r. Dağ adındakı komponentlər anqolov talıĢ dilində «cır xurma», «i»
birləĢdirici sait, «band» (bənd) isə dağ deməkdir (Cır xurmalı dağ).
AHOBAND DAĞI. Lənkəran r. Oronimin tərkibindəki aho sözünün mənası bilinməsə də, ikinci komponenti
olan «band» dağ mənasındadır.
ANZOV KƏNDI. Yardımlı r. Kəndin keçmiĢ adı Zivirs olmuĢdur. Oykonimin talıĢ dilində «oğlanlar», «igidlər»
mənasında olması zənn edilir.
ANZOVLU KƏNDI. Lerik r. Anzovlu Ənzəli adının təhrif formasıdır. Kənd adı Ġranın Ənzəli Ģəhərindən köçüb
gəlmiĢ əhalinin məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
ARAN KƏNDĠ. Lerik r. Aran qədim türk dillərində «isti yer» mənasını ifadə edir. Bizcə, toponim türkdilli Uran
etnotoponiminin təhrif olunmuĢ variantıdır. Uranlar mənĢəcə qıpçaq tayfalarından biridir.
ARPALIQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim arpa topokomponentindən və «lıq» sözdüzəldici Ģəkilçisindən
ibarətdir.
ARTA KƏNDĠ. Lerik r. Türk dillərində arta (artı) sözünün «dağ keçidi», «sıldırım yer» məna çalarları vardır
(AĢırım kəndi).
ARTUPA KƏNDĠ. Astara r. Oykonim türk mənĢəli art (arta) «dağ keçidi» və «upa» (oba) sözlərindəndir. Bax:
Arta kəndi (Dağ keçidində olan kənd).
ARUS KƏNDĠ. Yardımlı r. Arus qədim türkdilli tayfalardan birinin adıdır. Toponimin Orus, Ərus, Urus və s.
yazılıĢ variantları da vardır.
ARVANA KƏND YERI. Yardımlı r. Arvana dəvənin bir növü¬nün adındandır.
ARZINƏ ġOTONU. Lerik r. Arzinə talıĢ dilində «darı», «Ģotonu» isə zəmi deməkdir (Darılı zəmi).
ASXANAKƏRAN KƏNDĠ. Astara r. Asxana talıĢ dilin¬də «dəmirçi», «kəran» yaĢayıĢ yeri deməkdir
(Dəmirçilər kəndi).
ASTANABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibindəki Astan sözü Ģəxs adı, «abad» isə «abadlaĢdırmaq»
mənasındadır.
ASTANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Astan Ģəxs adı, «lı» - nəsil mənsubiyyəti bildirən Ģəkilçidir.
ASTANLI KƏNDĠ. Yardımlı r. Astan Ģəxs adı, «lı» isə etnik mənsubiyyət bildirir. Kənd XVIII əsrin
əvvəllərində salınmıĢdır.
ASTARA ÇAYI. Astara r. Çay Astara yaĢayıĢ məntəqəsinin adındandır. Bax: Astara Ģəhəri.
ASTARA MINERAL BULAĞI. Astara r. (Ġstisu çayının dərəsində). Hidronim Astara çay adı və «mineral
bulaq» sözlərindəndir. Bax: Astara Ģəhəri.
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ASTARA ġƏHƏRĠ. Astara r. Oykonim fars (talıĢ) dilində «aĢa¬ğı yer», «düzənlik», «çökək yer» mənasındadır
(AĢağıda yerləĢən Ģəhər).
ASTARXANKA KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsinin sakinləri 1845-ci ildə Rusiyanın HəĢtərxan
quberniyasından köçmüĢlər.
AġAĞI AMBURDƏRƏ KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ambur komponenti talıĢca «dəmirağac»
və Azərbaycan dilindəki «dərə» sözlərindən ibarətdir (AĢağıdəmirağac kəndi).
AġAĞI APU KƏNDĠ. Lənkəran r. Kənd adının əĢli Aspu sö¬zündən təhrifdir. Aspu talıĢca «atlı» deməkdir
(AĢağı Atlı kəndi).
AġAĞI ASTANLI KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonimin tərkibindəki Astan Ģəxs adı, «lı» isə etnik mənsubiyyət
bildirən Ģəkilçidir. AĢağı komponenti isə kəndin coğrafi mövqeyini əks etdirir.
AġAĞIBAġ MƏHƏLLƏSĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibindəki «aĢağı» sözü baĢda yerləĢən kənd, məhəllə isə
«kənd» mənasındadır.
AġAĞI BILNƏ KƏNDĠ. Lerik r. Toponim Azərbaycanca aĢağı və talıĢ dilində bilnə «bataqlıq»
topokomponentlərindəndir. Bax: Bilnə kəndi (Bataqlı kəndi).
AġAĞI BRADI KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı «br» (bir) talıĢca «tikanlıq», «kol-kos», «a»
birləĢdirici sait, «di» kənd deməkdir. AĢağı sözü kəndin coğrafi mövqeyini bildirir. Kəndin düzgün adı Bıradi
olmalıdır (Tikanlıqda salınan kənd).
AġAĞI DƏRƏ MƏHƏLLƏSĠ. Cəlilabad r. Məhəllə «aĢağı» və «dərə» komponentlərindəndir (AĢağıdərə
kəndi).
AġAĞI LƏNKƏRAN MĠNERAL BULAĞI. Lənkəran r. Mineral bulağı coğrafi mövqeyinə görə belə adlanır.
AġAĞI NÜVƏDI ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Lənkəran r. Toponim Azərbaycanca aĢağı talıĢ dilində nüv
«yeni» və «dı» isə kənd mənasındadır.
AġAĞIOBA KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibindəki aĢağı «günçıxan» anlayıĢını, «oba» müvəqqəti
yaĢayıĢ yerini bildirir.
AġAĞIOBA MƏHƏLLƏSĠ. Cəlilabad r. Məhəllə aĢağı və oba sözlərinin birləĢməsindəndir.
AġAĞI SÖTÜKLÜ MƏHƏLLƏSI. Cəlilabad r. Oykonim aĢağı və sötüklü tayfasının adındandır (AĢağı ġötüklü
kəndi).
AġURLU KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki AĢurlu nəsil adıdır.
AVAS KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonimin tərkibindəki Avas Ģəxs adıdır.
AVIYYƏHAYI MEġƏSĠ. Lerik r. Toponimin tərkibindəki komponentlərindən aviyyə talıĢca «yaĢıl», hayı
«yamac» deməkdir (YaĢılyamac kəndi).
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AVUN KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim talıĢ dilində av (ov) «su» və məkan, cəm bildirən on sözlərindən
yaranaraq «sulu yer» mənasındadır (Sulu kəndi).
AVUR KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı av (ov) sözünün qədim variantı və «ur» qədim türk
dillərində «bol», «çox» sözlərindəndir (Bol sulu kəndi).
AVYARUD ÇAYI. Astara r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki əvu «alça», «ya» izafət əlaməti və rud «çay»
komponentlərindən ibarət olub, ətrafında cır alça ağacları olan çay mənasındadır (Alçalıçay).
AVYARUD KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad Avyurd çay adı və kənd topokomponentindəndir. Bax: Avyarud çayı.
AYIDAĞ DAĞI. Yardımlı r. Oronim ayı və dağ topokomponenlərdən ibarətdir.
AYRAN BULAĞI. Masallı r. Bulağa suyunun ağ (ayran) rəngində olması ilə belə ad verilmiĢdir.
AZARU (AZARUD) ÇAYI. Astara r. TalıĢ dilində azu (asu) «sürətli» və rud «çay» sözlərindən olub «iti axan
çay» mənasındadır (Ġtiçay).
AZARU KƏNDĠ. Astara r. Oykonim Azaru çay və kənd topokomponentindəndir. Bax: Azaru çayı.
AZƏRBAYCAN KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı Azərbaycan ölkəsinin adını əks etdirir.

B
BABABIL GÖLÜ. Lerik r. Toponimin tərkibindəki Baba Ģəxs adı, bil talıĢca «bataqlıq», «sulu yer» deməkdir
(Baba bataqlığı, gölü).
BABADAĞ DAĞI. Cəlilabad r. Coğrafi adın tərkibindəki baba qədim türk dillərində «hündür» və dağ
topokomponentlərindəndir. Azərbaycanda baba müqəddəs Ģəxs mənasını da verir.
BABAGĠL KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi 1508-ci ildə tikilmiĢ Babagil türbəsinin adını əks etdirir.
Babagil «Babalar piri» mənasındadır. KeçmiĢ adı Asıaqaran (Dəmirçilər kəndi deməkdir) olmuĢdur.
BABAKÜÇƏ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Baba pir adı və küçə Azərbaycan dilində «kənd», «məhəllə»
sözünün birləĢməsindəndir (Baba məhəlləsi kəndi).
BABAKÜÇƏ KƏNDĠ. Masallı r. Baba pir məhəlləsi. Bax: Babaküçə kəndi.
BABAXANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Babaxan Ģəxs adı, «lı» isə nəsil mənsubiyyəti bildirir.
BABALABƏND DAĞI. Lənkəran r. Dağ Baba Ģəxs adından, «la» (lu) talıĢ dilində «sıldırım qaya», band
«dağ», sözlərindəndir (Sıldırımlı Baba dağı).
BABALA ÇAYI. Lənkəran r. Hidronimin tərkibindəki Baba Ģəxs adı, «la» talıĢ dilində «sıldırım qaya»
mənasındadır. (Baba qayası çayı).
BABALI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Babalı Pirembel tayfasının tirələrindən olan eyni adlı nəslin adındandır
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BABASER KƏNDĠ. Masallı r. Baba Ģəxs adından və ser (sər) talıĢ dilində «yüksəklik», «uca», «baĢ»
sözlərindəndir. (Yük-səklikdə olan kənd).
BABASER SU ANBARI. Masallı r. Coğrafi ad Babaser kənd adı və «su anbarı» sözlərindəndir. Bax: Babaser
kəndi.
BADAMAĞAC DAĞI. Cəlilabad r. Dağ adı badam bitki adı və «ağac» sözlərindən götürülmüĢdür. Bax:
Badamağac kəndi.
BADAMAĞAC KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim badam bitki adı və «ağac» sözlərinin birləĢməsindəndir.
BAĞI BULAĞI. Masallı r. Bulağ suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adındandır.
BAĞIRSAQ DƏRƏ. Yardımlı r. Oronim bağırsaq və dərə sözlərinin birləĢməsindəndir. Bağırsaq dərə Əyridərə
mənasını verir.
BAĞIRSAQ DƏRƏSĠ. Masallı r. Bax: Bağırsaq dərə.
BAĞIRSAQ ZĠRVƏSĠ. Yardımlı r. Oronim bağırsaq və zirvə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
BAĞLAKÜÇƏ MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Oykonim adındakı Bagla sözü Bağılar nəsil adından təhrifdir (Bağılar
kəndi)
BALAÇAY. Cəlilabad r. Bala çay Kiçik çay mənasındadır.
BALA KOLATAN KƏNDĠ. Masallı r. Bala «kiçik», kolatan «kolu təmizlənmiĢ yer» deməkdir.
BALAMIRZƏ BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
BALAġAHAĞACI KƏNDĠ. Astara r. Kəndin adı Azərbaycan dilndəki bala «kiçik», Ģah «böyük», «iri» və ağac
sözlərinin birləĢməsindəndir.
BALA ġÜRÜK KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın tərkbindəki bala «kiçik» və ġürük isə Ģəxs adındandır.
BALA TƏKLƏ KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi addakı bala «kiçik», təklə isə etnonimdir.
BALBAU KƏNDĠ. Astara r. Ehtimal ki, coğrafi ad talıĢ dilində «kiçik qardaĢ» mənasındadır.
BALBAY KƏNDĠ. Astara r. Oykonim Balabəy Ģəxs adınının təhrifidir.
BALIQÇILAR QƏSƏBƏSĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad 1971-ci ildə salınmıĢ balıq zavodu fəhlələrinin
məskunlaĢdığı qəsəbədir.
BALITON KƏNDĠ. Lənkəran r. bal talıĢ dilində «gilas», «i» birləĢdirici sait və ton «tərəf» sözlərindəndir
(Gilaslı kənd).
BALLABUR KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki balla «palıd», bir isə «tikanlıq» mənasındadır
(Palıdlı kənd).
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BANBAġI KƏNDĠ. Masallı r. Toponim qədim türk dilindəki bona (ban) «çay sahilində hündür yer» və «baĢı»
Azərbaycanca baĢlan¬ğıc mənasındadır. Yüksəkliyin baĢlanğıcında salınan kənd deməkdir.
BANDAKÜÇƏ KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı talıĢca band «dağ», «a» birləĢdirici sait və kuçə
Azərbaycan dilində «məhəllə», «kənd» deməkdir (Dağlıq kənd).
BANDAKÜÇƏ MƏHƏLLƏSĠ. Lerik r. Məhəllə banda (band) və küçə - sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Bandakücə kəndi.
BARATBULAĞI. Lənkəran r. Hidronim Barat Ģəxs adı və bulaq sözlərinin birləĢməsindəndir.
BARATDƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim Barat Ģəxs adından və dərə sözlərindən yaranmıĢdır.
BARZAVU DAĞI. Astara r. Barzavu dağı Hündür dağ deməkdir. Bax: Barzavu kəndi.
BARZAVU KƏNDĠ. Lerik r. Barz sözü qədim türk dillərində «yüksək», «uca», «hündür» deməkdir, «za»
birləĢdirici söz vu isə talıĢ dilində «yer» deməkdiir (Uca kənd, yüksəklikdə olan kənd).
BARZƏKU DAĞI. Astara r. Oronim türk dillərindəki bar (barı) «hündür» və talıĢ dilindəki ku «dağ»
komponentlərindəndir (Hündür dağ).
BARZƏLU ƏRAZĠSĠ. Lerik r. Toponimin tərkibindəki Barzə sözü talıĢ dilində «hündür yer», «lu» komponenti
isə sonluqdur (Hündür ərazi).
BARZƏMƏRZ TƏPƏSĠ. Lerik r. Barzə talıĢca «hündür», mərz isə «50-60 sm hündürlükdə olan bölgü, sədd,
sərhəd» mənasındadır.
BARZUBAND DAĞI. Astara r. Oronim Barzuband kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindəndir. Barzuband
«Hündür dağ» mənasındadır. Bax: Barzuband kəndi.
BARZUBAND KƏNDĠ. Astara r. Kənd adındakı «bar» (barı) türk dillərində hündür, «zu» birləĢdirici söz, band
isə talıĢ dilində «dağ» mənasındadır (Hündür dağlıqda yerləĢən kənd).
BAYATLAR ƏKĠN YERĠ. Masallı r. Bayatlar Bayat (Boyat) tayfa adındandır.
BAZƏRU ÇAYI. Lerik r. Bazə talıĢ dilində böyük, ru «çay» mənasındadır.
BAZI YERĠ. Masallı r. Bazı «düzən, 2-3 metr hündür¬lüyündə yer, təpəcik» mənasındadır.
BILABAND DAĞI. Lerik r. TalıĢca bila «hündür» və band «dağ» sözlərinin birləĢməsindəndir (Hündür dağ).
BƏCĠRƏVAN KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim bəcirəvan tayfa adındandır.
BƏCIRƏVAN QALASI YERĠ. Cəlilabad r. Bax: Bəcirəvan kəndi.
BƏCIRƏVAN ġƏHƏR YERĠ. Cəlilabad r. Bax: Bəcirəvan kəndi.
BƏCIRƏVAN TƏPƏSI. Cəlilabad r. Bax: Bəcirəvan kəndi.
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BƏDƏLAN ÇAYI. Masallı r. Hidronim Bədəlan kənd adından və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Bədəlan kəndi.
BƏDƏLAN KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim Bədəl Ģəxs adından, an isə «yer», «məkan» sözləridəndir.
BƏDĠRLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd Bədir Ģəxs adının və nəsil, mənsubiyyət bildirən «li» sonluğunun
birləĢməsindəndir.
BƏDIRLI KƏNDĠ. Bax: Bədirli kəndi.
BƏDĠRLĠ MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Bax: Bədirli kəndi.
BƏHMƏN TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Bəhmən Ģəxs adı və təpə termininin birləĢməsindəndir (Bəhməntəpə).
BƏLELƏVIġƏ MEġƏSĠ. Lerik r. Bəlelə talıĢca «palıd», viĢə isə «meĢə» (Palıd meĢəsi) deməkdir.
BƏRCAN KƏNDĠ. Yardımlı r. Toponim fars dilində bərc «hündür tikili» sözündən və məkan bildirən «an»
sonluğundan ibarətdir.
BƏġƏRU ÇAYI. Astara və Lənkəran r. Toponim talıĢ dilindəki bəĢə (biĢə) «meĢə» və ru «çay»
sözlərinindəndir (MeĢəliçay).
BICAR YERĠ. Masallı r. Bicar talıĢ dilində «çəltik əkilən yer» mənasındadır.
BIBIHONU KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim talıĢ dilində bib «heyva», «i» birləĢdirici sait və honi «bulaq»
komponentlərindən ibarətdir (Heyvalıbulaq kəndi).
BIO BULAĞI. Astara r. Hidronim Biəov sözünün təhrif formasıdır. Coğrafi ad talıĢ dilində biə «soyuq», ov isə
«su» mənasındadır (Soyuqsu bulağı).
BIU KƏNDĠ. Astara r. Oykonimin düzgün adı Biəov olmalıdır. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı talıĢ dilindəki biə
«soyuq» və ov «su» sözlərindən yaranmıĢdır (Soyuqsu kəndi).
BILABAND ÇAYI. Lerik r. Hidronim Bilaband dağ adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Bilaband
dağı.
BILABAND DAĞI. Lerik r. Toponim talıĢ dilindəki bil «bataqlıq yer», «a» birləĢdirici sait və band «dağ»
sözlərindəndir (Bataqlıdağ).
BILABAND KƏNDĠ. Lerik r. Bil talıĢ dilində «bataqlıq», band isə «dağ» deməkdir. Coğrafi adın mənası «dağ
ətəyindəki bataqlıqda salınmıĢ kənd» deməkdir (Bataqlı kənd). Bax: Bilaband dağı.
BILABAND TƏPƏSĠ. Lerik r. Oronim Bilaband dağı və təpə sözlərinin birləĢməsindədir. Bax: Bilaband dağı.
BILAVAR KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim talıĢ dilindəki bil «bataqlıq yer», «a» birləĢdirici sait və var qədim türk
dillərində kənd sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır (Bataqlı kəndi).
BILƏSƏR ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Biləsər kənd adı və çay termininin birləĢməsindəndir. Bax: Biləsər
kəndi.
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BILƏSƏR KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonim talıĢ dilindəki bil «bataqlıq yer» «ə» birləĢdirici sait, sər «baĢ»
sözlərindən yaranmıĢdır (BaĢbataqlı kənd).
BILƏSƏR MINERAL. BULAĞI. Lənkəran r. Hidronim Biləsər kənd adı və mineral bulağı sözlərinin
birləĢməsindəndir. Bax: Biləsər kəndi.
BILHONU BULAĞI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki bil talıĢca «bataqlıq yer», honu «bulaq» deməkdir
(Bataqlı bulaq).
BILIBAND TƏPƏSĠ. Lerik r. Oronimin tərkibindəki bil talıĢca «bataqlıq yer», «i» birləĢdirici sait, band isə
«dağ» deməkdir (Bataqlı dağ).
BILI KƏNDĠ. Astara r. Oykonim «bil» - talıĢ dilində bataqlıq və «i» topoformantının birləĢməsindəndir
(Bataqlı kənd).
BILNƏ ÇAYI. Yardımlı r. Hidronim Bilnə kənd adı və çay topokomponentinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir. Bax: Bilnə kəndi (Bataqlı çay).
BILNƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki bil «bataqlıq» sözü və «nə» topoformantının
birləĢməsindəndir (Bataqlı kəndi).
BĠLNƏ TƏPƏSĠ. Yardımlı r. Oronim Bilnə kəndinin adı və təpə sözlərinin birlĢəməsindən əmələ gəlmiĢdir.
Bax: Bilnə kəndi.
BINABƏY KƏNDĠ. Astara r. Oykonimin tərkibindəki bina (binə) topoformantı yaĢayıĢ yeri və bəy sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır (Bəybinə kəndi).
BINƏ XOCAVAR KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Binə «yaĢayıĢ yeri», Xocavar isə
etnonimdir.
BĠRĠNCĠ TĠYAQANI KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin talıĢ dilində teqoni sözündən olub «tikanlı bulaq»
mənasında olması ehtimal edilir (Tikanlı bulaq kəndi).
BIRINCI SƏMƏDXANLI KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad Səmədxan Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçi və birinci sözündən ibarətdir.
BIRINCI YEDDIOYMAQ KƏNDĠ. Masallı r. Toponim «birinci» sözü və «Yeddioymaq» etnoniminin
birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
BIRNƏSƏ AġIRIMI. Lerik r. Birnəsə talıĢ dilində «tikanlıq» mənasındadır (Tikanlı aĢırım).
BIRSUT KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad bir (bır) talıĢ dilində «tikanlıq yer», sutə «yanmıĢ» deməkdir (YanmıĢ
tikanlıq).
BIZEYIR KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı talıĢ dilində biz «keçi», zeyir isə «saxlamaq» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır (Keçi saxlanılan yer).
BLABAND DAĞI. Lerik r. Blaband Bilindəband adından təhrifdir. TalıĢ dilində bilind «hündür», «yüksək»,
«ə» birləĢdirici sait, band «dağ» deməkdir (Yüksək dağ).
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BOBLA KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Baba (pir) sözündən və «lə» Ģəkilçisindən ibarət olub «pir yeri»
mənasındadır.
BOBOLOBAND ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Boboloband dağ və «çay» sözlərindən ibarətdir. Bax:
Boboloband dağı (Dağ çayı).
BOBOLOBAND DAĞI. Lənkəran r. Toponim Baba Ģəxs adından, «lo» (lu) «sıldırım qaya» və band «dağ»
sözlərindən ibarətdir (Sıldırımlı Baba dağ).
BOLADI ÇAYI. Lənkəran və Masallı r. Coğrafi ad Boladi kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Boladi kəndi.
BOLADI KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı bol, (bolluq) sözündən, «a» birləĢdirici saitdən və talıĢ
dilindəki di «kənd» komponentlərindən yaranmıĢdır (Bolluq kəndi, Varlı kənd).
BONABAġI DƏRƏSĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki bona sözü qədim türk dillərində «hündürlük»,
«yüksəklik», baĢı isə baĢlanğıcı mənasındadır (Yüksəkliyn baĢlandığı dərə).
BONBƏND DAĞI. Masallı r. Əsli Bonabənd olmalıdır. Oronim adındakı bon (bona) qədim türk dillərində
«hündür» bənd (band) isə talıĢ dilində «dağ» deməkdir (Hündür dağ).
BORADIGAH ÇAYI. Coğrafi ad Boradigah yaĢayıĢ məntəqəsi adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Boradigah Ģəhər tipli qəsəbəsi.
BORADIGAH ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Masallı r. Toponim talıĢ dilindəki bir «tikanlıq», «a» birləĢdirici
sait, di «kənd», gah isə «yer» mənasındadır (Tikanlıqda salınan kənd).
BOYXANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad boy «nəsil» və xan komponentlərinin və mənsubiyyət bildirən
«lı» sonluğunun birləĢməsindəndir. Boyxanlı nəsil adıdır.
BOZAYRAN GÖLÜ. Cəlilabad r. Göl Bozayran kəndinin adındandır. Bax: Bozayran kəndi. (Bozaryan kəndi).
BOZAYRAN KƏNDĠ. Cəlilabad r. Bozayran nəsil adıdır.
BOZAYRAN KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim Cəlilabad ra-yonunun Böyük Bozayran kəndindən köçmüĢ ailələr
tərəfindən salınmıĢdır. Bax: Bozayran kəndi.
BOZAYRAN MĠNERAL BULAĞI. Yardımlı r. Mineral bulağı Bozayran kəndinin adındandır. Bax: Bozayran
kəndi.
BOZTƏPƏ. Yardımlı r. Oronim boz və təpə topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
BÖYÜK BOZAYRAN KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd böyük sözü və Bozayran nəsil adının birləĢməsindəndir.
Bax: Bozayran kəndi.
BÖYÜK DAĞ. Lerik r. Böyük dağ «Hündür dağ» deməkdir.
BÖYÜK XOCAVAR KƏNDĠ. Masallı r. Bax: Bala Xocavar kəndi.
BÖYÜK KOLATAN KƏNDĠ. Masallı r. Bax: Bala Kolatan kəndi.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

20

BÖYÜK QOBU. Cəlilabad r. Coğrafi ad böyük və qobu (monqol mənĢəli termin olub çökək yer deməkdir)
brləĢməsindən yaranmıĢdır.
BÖYÜKTƏPƏ. Masallı r. Oronim böyük və təpə sözlərinin birləĢməsindəndir.
BRADI BULAĞI. Lerik r. Coğrafi ad Bradi kənd adı və bulaq sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Hidronimin düzgün yazılıĢı Bıradı olmalıdır. Bax: Bradi kəndi.
BRADI KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Bıradı adından təhrifdir. Bir talıĢ dilində «tikanlıq yer», «a» birləĢdirici
sait, di isə «kənd» deməkdir (Tikanlı kənd).
BURDƏRƏ. Cəlilabad r. Oronim adındakı bur komponentini yerli sakinlər «əyri» mənasında iĢlədir. Burdərə
«Əyri dərə» mənasındadır.
BURKANDUL KƏNDĠ. Lerik r. Kənd adındakı bir talıĢ dilində «böyürtkən kolu», kandul isə «mağara»
deməkdir (Tikanlı mağara kəndi).
BUROVAR DAĞI. Cəlilabad r. Burovar coğrafi adının tərkibindəki bur sözü talıĢ dilində «hündür», «yüksək»,
«o» birləĢdirici sait, var komponenti isə qədim türk mənĢəli termin olub, «kənd», «məskən» bildirir (Yüksək
dağ kəndi).
BUROVAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi Burovar dağ adı və kənd topokomponentinin
birləĢməsindəndir. Bax: Burovar dağı.
BUROVAR MEġƏSĠ. Cəlilabad r. Toponim Burovar dağ adı və meĢə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Burovar kəndi.
BUROVAR SILSĠLƏSĠ. Lənkəran r. Burovar silsiləsi «Hündür silsilə» mənasındadır. Bax: Burovar dağı.
BURSUT KƏNDĠ. Astara r. Burs talıĢ dilində «alqı - satqı yeri», ut komponenti isə qədim türk dillərində
sözdüzəldici Ģəkilçidir.
BURUQ KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı buruq sözü qədim türkdilli koman tayfasının buruk
tirəsinin adındandır.
BURZUBAND DAĞI. Astara r. Burzuband dağı «hündür dağ» deməkdir. Bax: Burzuband kəndi.
BURZUBAND KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki bərz (barz) «hündür», «yüksək», «u» birləĢdirici
sait və band «dağ» mənasındadır (Hündür dağ kəndi).
BURZUNBUL KƏNDĠ. Yardımlı r. Yerli sakinlərin deməsinə görə, kəndin düzgün yazılıĢı Barzunbul
olmalıdır. Oykonimin mənası talıĢ dilində «hündür yerdə salınan kənd» mənasındadır.
BÜLDÜL KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim talıĢ dilindəki Bıli (Boli) Ģəxs adından və dül (dul) «çökəklik» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır (Bolı çökəkliyi kəndi).
BÜLÜDÜL KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Bilidül adından təhrifdir. TalıĢ dilində bil «göl», «bataqlıq», «(ü)» birləĢdirici sait, dül isə «çökəklik» deməkdir (Çökəe bataqlıq kəndi).
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BÜRCƏLĠ ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Lənkəran r. Əvvəlki adı Avrora qəsəbəsi. 1992-ci ildən sonra yaĢayıĢ
məntəqəsinin əvvəlki adı özünə qaytarılmıĢdır. Bürcəli Ģəxs adıdır.
BÜRSÜLÜM KƏNDĠ. Lerik r. Toponimin düzgün adı Birsülüm olmalıdır. YaĢayıĢ məntəqəsi adı talıĢ dilində
bür (bır) «tikanlıq» və sülum (sılım) «sıldırım qayalıq» sözlərindən ibarətdir (Sıldırım qayalıq kəndi).

C
CAHANGIR DƏRƏSĠ. Lerik r. Oronim Cahangir Ģəxs adı və dərə komponentinin birləĢməsindəndir.
CAMANġƏĠR KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin tərkibindəki CamanĢəir Ģəxs adıdır.
CANDAH ISTILI. Masallı r. Candah Ģəxs adıdır.
CEYRAN ÇUXURU. Cəlilabad r. Toponim ceyran heyvan adından və çuxur sözünün birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
CƏBILI MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adının tərkibindəki Cəbi Ģəxs adı, «li» isə nəsil
mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
CƏBILI TƏPƏSI. Masallı r. Oronim Cəbili məhəllə adı və təpə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Cəbili məhəlləsi.
CƏCONUN TÜKLÜYÜ. Lerik r. Toponimin tərkibində Cəco komponenti Ģəxs adı, tük isə talıĢ dilində «çəltik
əkilən ərazi» deməkdir (Cəconun biçarlığı).
CƏFƏÇÖL. Lerik r. Toponim talıĢca cəfə «arpa» və çöl sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır (Arpa çölü).
CƏFƏ ƏKĠN YERĠ. Lerik r. Cəfə əkin yeri «Arpa əkilən yer» deməkdir.
CƏFƏRLI ƏKĠN YERĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki Cəfər Ģəxs adı, «li» isə etnik mənsubiyyət bildirən
son¬luq¬dur.
CƏFƏRLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim adındakı Cəfərli nəsli Muğanlı tayfasının tirələrindən biridir.
CƏFƏRXANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adındakı Cəfərxan Ģəxs adı, «lı» isə nəsil, mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
CƏLAĠR KƏNDĠ. Cəlilabad r. Cəlair türkdilli tayfalardan birinin adıdır.
CƏLILABAD ġƏHƏRĠ. Cəlilabad r. KeçmiĢ adı Hasıllı (Asıllı) olan bu yaĢayıĢ məntəqəsinin adı orta əsrlərdə
Həməsərə, 1845-ci ildən sonra Astraxanbazar, 1967-ci ildən isə Azərbaycanın görkəmli yazıçı-publisisti Cəlil
Məmmədquluzadənin (1866-1932) xatirəsini əbədiləĢdirmək məqsədilə Cəlilabad adlandırılmıĢdır.
CƏNGAH KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim adındakı Cəngan tayfa adıdır.
CƏNGƏMIRAN KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki cəng «döyüĢ», «savaĢ», «ə» birləĢdirici sait və
miran «meydan» sözlərindən ibarətdir.
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CƏNGƏVUD KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı cən-gan tayfa adı, «ə» birləĢdirici sait və talıĢ dilindəki
vut «yer» sözündəndir (Cəngan tayfasının məskunlaĢdığı kənd).
CƏNGISƏR DAĞI. Lerik r. Oronim cəng «döyüĢ», «savaĢ», «i» birləĢdirici sait və talıĢ dilindəki sər «zirvə»
sözlərinin birləĢməsindəndir (DöyüĢ zirvəsi).
CIL ARXI. Lənkəran r. Toponim Cil kənd adı və arx sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Cil kəndi.
CIL ÇAYI. Lənkəran r. Coğrafi ad Cil kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Cil kəndi.
CIL DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Cil kənd adı və dərə termininin birləĢməsindəndir. Bax: Cil kəndi.
CIL GÖLÜ. Lənkəran r. Hidronim Cil kənd adı və göl sözlərindən ibarətdir Bax: Cil kəndi.
CIL KƏNDĠ. Lənkəran r. Kənd adındakı cil bitki adıdır.
CINLI ÇAY. Cəlilabad r. Hidronim cinli dərə adı və çay sözlərindəndir.
CINLI DƏRƏ. Cəlilabad r. Oronim mövhumatla bağlı cinli və dərə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
CĠRĠMBEL DAĞI. Yardımlı r. Oronim Cirimbel kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir. Bax:
Cirimbel kəndi.
CĠRĠMBEL KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adındakı Cirimbel (Pirimbel) tayfa adıdır.
CIRIMBEL KƏNDĠ. Yardımlı r. Bax: Cirimbel kəndi.
CONI QALASI. Lerik r. Toponim Coni kənd adı və qala sözlərindən yaranmıĢdır (Coni qala kəndi).
CONI KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Coni Ģəxs adıdır.

Ç
CAXIRLI ARXI. Masallı r. Coğrafi ad Çaxırlı kənd adı və arx sözünün birləĢməsidir. Bax: Çaxırlı kəndi.
ÇAXIRLI KƏNDĠ. Masallı r. Çaxırlı oykonimi Çakərli kənd adından təhrifdir. Çakərli türkdilli tayfalardan
birinin adıdır.
ÇAXMAQ DAĞ. Cəlilabad r. Dağ süxurlarının çaxmaq daĢından ibarət olduğundan belə adlanır. Bax: Çaxmaq
təpəsi.
ÇAXMAQ TƏPƏ. Lerik r. Toponimin tərkibindəki çaxmaq sözü «qığılcım, iĢıq verən daĢ» mənasındadır.
CAQQAL DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad çaqqal heyvan adı və dərə sözünün birləĢməsindən ibarətdir.
ÇAQQAL ULAġAN YER. Lənkəran r. Toponim çaqqal və ulaĢan sözlərinin birləĢməsindəndir.
ÇANAQBULAQ. Lerik r. Coğrafi ad çanaq və bulaq sözlərinin birləĢməsindəndir (çanaq içi oyulmaqla
ağacdan (taxtadan) hazırlanmıĢ 3-4 kiloqram un, buğda tutan qab).
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ÇAYQIRAQ DƏRƏSĠ. Masallı r. Oronim çay və qıraq, kənar, sahil sözlərindən ibarətdir.
ÇANAQBULAQ KƏNDĠ. Yardımlı r. Kənd adı çanaq və bulaq topokomponentlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
ÇAYQIRAQ KƏNDĠ. Masallı r. Toponim çay və qıraq komponentlərinin birləĢməsidir. Bax: Çayqıraq dərəsi.
ÇAYRUD ÇAYI. Lerik r. Hidronim Azərbaycan dilindəki çay və talıĢ dilindəki rud «çay» komponentlərinin
birləĢməsindən ibarətdir.
ÇAYRUD KƏNDĠ. Lerik r. Toponim Çayrud çay adı və kənd topokomponentlərin birləĢməsidir. Bax: Çayrud
çayı.
ÇAYÜZÜ KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim çay və üzü komponentlərindən yaranmıĢdır.
ÇEġMAN BULAĞI. Masallı r. ÇeĢman çeĢmə sözünün təhrifidir. ÇeĢman bulağı «ÇeĢməli bulaq» deməkdir.
Bax: ÇeĢman kəndi.
ÇEġMAN KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad fars dilində çeĢm «çeĢmə», «bulaq», an yer, məkan bildirən
komponentlərindən ibarətdir.
ÇƏNGIYƏSƏ TƏPƏSĠ. Lerik r. Toponimin tərkibindəki çəngi sözü fars dilində «vuruĢ», «döyüĢ», yəsə sözü
isə «yer» deməkdir (DöyüĢ yeri təpəsi).
ÇƏPƏRBULAQ. Cəlilabad r. Coğrafi ad çəpər və bulaq sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
ÇINAR DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad çinar ağac növü və dərə termininin birləĢməsindəndir. Bax: Çinar
kəndi.
ÇINAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibindəki çinar ağac adıdır.
ÇINARLI BULAĞI. Cəlilabad r. Hidronimin mənası «Çinarlıqda salınan bulaq» deməkdir.
ÇINARLI MEġƏSĠ. Cəlilabad r. Toponim çinar ağac növü və meĢə sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir. Bax:
Çinar kəndi.
ÇOĞARA KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin tərkibindəki Coğara Ģəxs adıdır.
ÇOĞIQLI DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim çoğıq bitki adından və dərə sözlərindən ibarətdir.
ÇORYURD DAĞI. Yardımlı r. Oronim çor peçeneq tayfalarından birinin adı və yurd sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
ÇORYURD ÇAYI. Yardımlı r. Coğrafi ad Çoryurd dağ adı və çay sözlərindən ibarətdir. Bax: Çoryurd dağı.
ÇOVĞUNQALA. Yardımlı r. Coğrafi ad çovğun və qala komponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ÇÖKƏK ƏKIN YERI. Lerik r. Toponim çökək və əkin yeri sözlərindən əmələ gəlmiĢdir.
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ÇÜNƏXANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Cünəxanlı Çumaxanlı adından təhrifdir. Coğrafi ad Cüməxan Ģəxs adı və
«lı» mənsubiyyət bildirən sonluqdan ibarətdir.
ÇÜNZƏLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibindəki Çünzə Ģəxs adı, «li» nəsil mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.

D
DADAġ BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
DADVA KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin tərkibindəki dad (tat) xalq adı, «va» (oba) isə «müvəqqəti yaĢayıĢ yeri»
mənasındadır. Kənd adının düzgün yazılıĢı Tatoba olmalıdır.
DAĞ MƏHƏLLƏSĠ. Cəlilabad r. Məhəllənin adı yerləĢdiyi ərazinin relyef xüsusiyyətini əks etdirir.
DAĞƏKƏġ DƏRƏSĠ. Lerik r. DağəkəĢ sözü yerli xalq coğrafi termini olub «böyük» anlayıĢını bildirir.
DağəkəĢ dərəsi Böyük dərə mənasındadır.
DAĞÜZÜ ÇAYI. Yardımlı r. Çay ərazisindən axdığı Dağüzü kəndinin adını əks etdirir. Bax: Daqüzü kəndi.
DAĞÜZÜ KƏNDĠ. Yardımlı r. Dağüzü kəndi «dağla üzbəüz yerləĢən kənd» deməkdir.
DALDƏRƏ DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim dal «cənub» və «dərə» sözlərindən yaranmıĢdır.
DAL QUZEY. Cəlilabad r. Oronim quzey (günəĢ Ģüaları az düĢən) və dal (kəndin cənubu) sözlərinin
birləĢməsindəndir. Dal quzey «Gün düĢməyən quzey» deməkdir.
DAMCIBULAQ. Cəlilabad r. Hidronim damcı və bulaq topokomponentlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
DAMCI BULAQ. Masallı r. Toponim damcı və bulaq sözlərindən yaranmıĢdır. Bax: Damcı bulaq.
DAMBULƏHONI BULAĞI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki dambul sözü talıĢca «gavalı ağacı», «ə»
birləĢdirici sait, honi «bulaq» deməkdir (Gavalı bulaq).
DARILIQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Toponim darı bitki adı və kənd sözlərinin birləĢməsindəndir.
DARQUBA KƏNDĠ. Lənkəran r. KeçmiĢ mənbələrdə oykonimin düzgün adı Dargavar olmuĢdur. Toponim
darğa «Ģəhər, qəza, mahal hakimi» və qədim türk dillərində «kənd, məskən yeri mənasını verən var sözlərinin
birləĢməsindəndir.
DAġBULAQ BULAĞI. Lerik r. DaĢbulaq «suyu daĢdan çıxan bulaq» mənasındadır.
DAġKƏND KƏNDĠ. Yardımlı r. Toponim daĢ (qaya) topokomponenti və kənd sözlərinin birləĢməsindən
ibarətdir.
DAġTALICAR KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad DaĢtəliğcar adından təhrifdir. TalıĢ dilində dast (dəst) «çöl»,
«ə» bitiĢdirici sait, «lıq» həsir toxumaq üçün bitki (pizə) və car «yer» sözlərindən ibarətdir.
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DAġTALIQJAR ÇÖLÜ. Lənkəran r. Coğrafi adın tərkibində daĢt (dəĢt) talıĢ dilində «çöl», «ə» birləĢdirici sait,
lıqjar «qamıĢlıq yer», «sucaq yer» deməkdir (QamıĢlıq çölü).
DAġTATÜK KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonim talıĢ dilindəki daĢt (dəĢt) «çöl», «səhra», «ə» (a) birləĢdirici sait və
tük «çəltik əkilən yer» sözlərindəndir.
DAVALI TƏPƏ. Lerik r. Əkin sahəsi kimi istifadə olunmasında Dəstər və Hamarat kənd əhalisinin dava-dalaĢ
etməsindən belə adlanır.
DAVARDIBI ÇAYI. Lerik r. Toponim Davar kənd adı, dibi və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Davardibi kəndi.
DAVARDIBI KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin düzgün yazılıĢı Dəvrəbin olmalıdır. Dəvrəbin adındakı dəvrə
(Davar) dağ adı, bin talıĢca «ətək», «dib» deməkdir (Dağdibi kəndi).
DAVIDONU KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi Davıd (Davud) Ģəxs adı və talıĢ dilindəki onu (honu) bulaq
sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir (Davıd bulağı kəndi).
DEQADI KƏNDĠ. Astara r. TalıĢ dilində de (dü) «iki» qa (kə) «ev» və dı «kənd» deməkdir. Degadi
(QoĢakənd).
DƏLƏLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Dərəli adından təhrifdir. Toponimin tərkibindəki «r» səsi «l» səsi ilə
əvəz edildiyindən Dərəli-Dələli formasında təhrifə məruz qalmıĢdır. Dərəli kənd Dərədə salınan kənd
mənasındadır.
DƏLLƏKLI KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı dəllək sözü peĢə sahəsini, «li» isə nəsil, etnik
mənsubiyyət bildirir.
DƏLLƏKLI KƏNDĠ. Yardımlı r. Bax: Dəlləkli kəndi.
DƏLLƏKLI MƏHƏLLƏSĠ. Yardımlı r. Bax: Dəlləkli kəndi.
DƏLLƏKOBA KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin tərkibindəki dəllək peĢə, sənət növünü, oba isə müvəqqəti
yaĢayıĢ məntəqəsi tipini bildirən termindir.
DƏLOV KƏNDĠ. Astara r. Oykonim dəl «dəli», «coĢğun», «daĢqın» və ov talıĢca «su» sözlərindən
yaranmıĢdır. Kənd adının düzgün yazılıĢı DəliĢov olmalıdır.
DƏMBƏLOV DAĞI. Masallı r. Coğrafi ad Dəmbəlov kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Dəmbəlov
kəndi.
DƏMBƏLOV KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad Azərbaycanca dəm «xoĢ», talıĢ dilindəki bo (bə) «iy», lev «kənar»
və ov «su» sözlərindən ibarətdir.
DƏMIRAĞAC BULAĞI. Lənkəran r. Hidronim dəmirağac və bulaq sözlərinin birləĢməsindəndir.
DƏMĠRAĞAC MEġƏSĠ. Masallı r. Coğrafi ad dəmirağac və meĢə sözlərindən yaranmıĢdır.
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DƏMIRÇI DƏRƏSĠ. Yardımlı r. Oronim keçmiĢdə mövcud olan Dəmirçi kənd adı və dərə termininin
birləĢməsindəndir. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Dəmrçi kənd dərəsi olmalıdır.
DƏMIRÇI KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı dəmirçilər tayfa adıdır.
DƏMĠRÇĠ KƏND XARABALIĞI. Yardımlı r. Kənd xarabalığı XIV əsrdə orada məskunlaĢmıĢ dəmirçilər
tayfasının adını əks etdirir.
DƏMIRÇI DƏRƏSI ÇAYI. Yardımlı r. Coğrafi ad dəmirçi tayfa adı və dərə termininin birləĢməsindəndir.
DƏMIRLI DAĞI. Cəlilabad r. Oronim dəmirli bitkisi və dağ termininin birləĢməsindəndir.
DƏRƏBAND DAĞI. Lerik r. Oronim Azərbaycan dilindəki dərə və talıĢ dilindəki band «dağ» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
DƏRKƏVAR YERĠ. Yardımlı r. Dərkəvar keçmiĢ Deriqavar sözünün təhrif formasıdır. Deriq «mahal», «ərazi
adı», «ə» (a) birləĢdirici sait, var qədim türk dillərində «kənd» deməkdir.
DƏRYAVAR DAĞI. Yardımlı r. Coğrafi ad Dəryavar kənd adı və dağ sözlərindəndir. Bax: Dəryavar kəndi.
DƏRYAVAR KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi ad Drik (Dırığ) mahal adından, «yə» (ya) birləĢdirici söz və var
kənd komponentlərindən ibarətdir.
DƏSTƏR KƏNDĠ. Lerik r. Toponim talıĢ dilində dast (dəst) «əl daĢı» və hore üyütmək sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Dasthore olmalıdır (Əl daĢı dəyirmanı).
DƏSTOR KƏNDĠ. Astara r. Oykonimin talıĢ dilində Dasthore sözündən olub «əl daĢı dəyirmanı»
mənasındadır.
DƏYIRMAN ARXI. Masallı r. Arxın suyu dəyirmanı iĢlətməsinə görə belə adlandırılmıĢdır.
DƏVƏBOYNU DAĞI. Yardımlı r. Oronim iki komponentin – dəvə və boynu sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
DƏVRƏBIN ÇAYI. Lerik r. Çayın keçmiĢ adı Davardibi çayı olmuĢdur. Hidronim Dəvrəbin (Davardibi) kənd
adı ilə çay sözünün birləĢməsindən ibarətdir. Bax: Dəvrəbin (Davardibi) kəndi.
DIRYAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonimin düzgün yazılıĢı «Düruon» olmalıdır. Toponim talıĢ dilindəki dü
«iki», ru «çay» sözlərindən və cəmlik bildirən «on» Ģəkilçisindən ibarətdir (Ġkiçayarası kəndi).
DIRYAN MEġƏSĠ. Lənkəran r. Coğraf ad Dıryan kənd adı və meĢə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Dıryan kəndi.
DIZDILIQ DAĞI. Lerik r. Diz talıĢ dilindəki «qala», di «kənd», «lıq» Azərbaycan dilində mənsubiyyət
Ģəkilçisidir. Oronimin düzgün adı Dizdilıq olmalıdır (Qalakənd kəndi).
DIZDIPOK KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin tərkibindəki dızd komponenti talıĢ dilində «oğru», «i» birləĢdirici sait,
pok isə «düzənlik», «çöl», «açıqlıq» mənasındadır.
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DIZDONI DAĞI. Lerik r. Toponim dizd «gizli» və honı «bulaq» komponentlərindən ibarətdir (Gizlibulaq
kəndi).
DĠBANBĠL AġIRIMI. Lənkəran r. Coğrafi ad Dibanbil Ģəxs adı və aĢırım sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
DIGAH ARXI. Lənkəran r. Toponim Digah kənd adı ilə arx sözünün birləĢməsidir. Bax: Digah kəndi.
DIGAH KƏNDĠ. Lerik r. Di talıĢ dilində «kənd», gah komponenti isə «yer» anlayıĢını bildirir.
DIGAH KƏNDĠ. Masallı r. Bax: Digah kəndi.
DIGAH KƏNDĠ. Lənkəran r. Bax: Digah kəndi.
DĠGAH TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Digah kənd adı və təpə sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Digah kəndi.
DĠGAH TƏPƏSĠ. Masallı r. Coğrafi ad Digah kənd adı və təpə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Digah kəndi.
DIGƏHAL QAYASI. Lerik r. Toponim Azərbaycan dilindəki dik «hündür», «ə» birləĢdirici sait və talıĢ
dilindəki hal «qaya» sözlərinin birləĢməsindəndir (Dikqaya kəndi).
DIKÇIXAN TƏPƏ. Cəlilabad r. Oronim dik, çıxan və təpə topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
DIKOVDƏRƏ ÇAYI. Lerik r. Hidronim Dikov (Diqoov) yaĢayıĢ məntəqəsi adı və «dərə» komponentinin
birləĢməsidir.
DIKOV KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim di talıĢ dilində «kənd», qo «yer» və ov «su» sözlərindən düzəlmiĢdir.
Kəndin düzgün adı Diqoov olmalıdır (Sulu kənd).
DIQO KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad talıĢ dilində di «kənd» və qo «yer» mənasındadır. Diqo Diqoov adından
təhrifdir.
DIQO KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı topokomponentlərdən di talıĢca «kənd», qo isə «yer»
deməkdir Bax: Diqo kəndi.
DIQOV KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim talıĢ dilindəki di «kənd», qo «yer», ov «su» sözlərindən ibarətdir. Coğrafi
adın düzgün yazılıĢı Diqoov olmalıdır. Bax: Diqo kəndi.
DIVAĞAC KƏNDĠ. Lerik r. XVIII əsr mənbələrində bu coğrafi ada Dibağac yazılıĢında rast gəlirik. Oykonim
Azərbaycan dilindəki dib «ətək», «dağ dibi» və ağac komponentlərindən ibarətdir.
DOLU KƏNDĠ. Astara r. Dolu Dəlov adından təhrifdir. TalıĢ dilində dəlöv zəminin hündür yerindən su axıtmaq
üçün qazılan çökək yer mənasındadır.
DONUZÖLƏN DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim donuz, ölən və dərə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
DONUZÜTƏN MINERAL BULAĞI. Masallı r. Bulaq adı donuz və ütən (ütülən) sözlərinin birləĢməsindən
ibarətdir.
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DOSTALI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Dostalı Ģəxs adıdır.
DÖRDORTAQ ƏKĠN SAHƏSĠ. Masallı r. Əkin sahəsi adındakı dörd say mənasını, ortaq isə dörd kənd
əhalisinin birlikdə əkib-becərməsini bildirir.
DÖVLƏTBƏYLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Dövlət Ģəxs adı, bəyli («Əlibəyli») nəsil adından ibarətdir.
Oykonimin düzgün adı Dövlət Əlibəyli kəndi olmalıdır.
DUAHAL QƏSƏBƏSĠ. Lerik r. Toponim «dua» - imdad etmək sözündən və talıĢ dilindəki hal «qaya»
komponentlərinin birləĢməsidir.
DURĞAN KƏND YERĠ Lerik r. Durğan Duğon adından təhrifdir. Duğ (değ) talıĢ dilində yaĢayıĢ məntəqəsi, on
cəmlik bildirən Ģəkilçidir.
DÜBIR ÇAYI. Lerik r. Hidronim talıĢ dilindəki du «iki» və Azərbaycan dilində bir sözlərindən ibarətdir.
DÜBIR ZIRVƏSĠ. Lerik r. Oronim Dubir çay adı və zirvə sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir. Bax:
Dübir çayı.
DÜLYAM ÇAYI. Lerik r. Hidronim talıĢ dilindəki du «iki» «qoĢa» və lyam «yaylaq» komponentlərindən
ibarətdir (QoĢa yaylaq kəndi).
DÜLYAM DAĞI. Lerik r. Dülyam dağı qoĢa yaylaq arasında dağdır. Bax: Dülyam çayı.
DÜLYAM DƏRƏSĠ. Lerik r. Dülyam dərəsi qoĢa yaylaq arasında yerləĢən dərədir. Bax: Dulyam çayı.
DÜRRIYƏ KƏNDĠ. Astara r. Toponim talıĢ dilindəki dü (dür) «iki» və riyə «yol», «cığır» sözlərindən
yaranmıĢdır (Ġki yol arası kənd).

E
EDIġƏ BULAĞI. Cəlilabad r. Coğrafi ad EdiĢə kənd adı və bulaq topokomponentlərindən ibarətdir. Bax: EdiĢə
kəndi.
EDIġƏ DAĞI. Gəlilabad r. Oronim EdiĢə kənd adı və dağ sözlərindən ibarətdir. Bax: EdiĢə kəndi.
EDIġƏ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ediĢə sözü tayfa adıdır.
EKĠZLƏR DAĞI. Cəlilabad r. Ekizlər dağı qoĢa dağ mənasındadır.
EMINLI BATAQLIĞI. Masallı r. Coğrafi ad Eminli kənd adı və bataqlıq sözlərinin birləĢməsindəndir.
EMINLI DÜZƏNLĠYĠ. Masallı r. Oronim Eminli kənd adı və düzənlik sözlərinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir.
EMINLI ISTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Eminli kənd adı və istil (yerli coğrafi termin olub «kiçik su anbarı»
deməkdir) sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Eminli kəndi.
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EMINLI KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin tərkibindəki Emin Ģəxs adı, «li» nəsil mənsubiyyət bildirən sonluqdur.
EYVAZÇUXUR DÜZÜ. Lerik r. Oronim Eyvaz Ģəxs adı, çuxur və düzənlik topokomponentlərinin
birləĢməsidir.
EYVAZKƏSDI DAĞI. Masallı r. Coğrafi ad Eyvaz Ģəxs adı və kəsdi sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
EYVAZKƏSDI ZIRVƏSĠ. Masallı r. Oronim Eyvaz Ģəxs adı və zirvə topokomponentlərinin birləĢməsidir.

Ə
ƏBĠġ TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim ƏbiĢ Ģəxs adı və təpə xalq coğrafiya termininin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
ƏBLIKƏQOY BĠÇƏNƏYĠ. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki Əbli (Əbil) Ģəxs adı, kə topokomponenti talıĢ
dilində ev, məskən, qoy isə «yeri» deməkdir. Toponimin düzgün adı Əbilkəqoy biçənəyi olmalıdır.
ƏBLIKƏQOYHONI BULAĞI. Lerik r. Toponimin tərkibindəki Əbli Ģəxs adı, talıĢ dilində kə «ev», honi
«bulaq» deməkdir. Bulağın düzgün adı Əbilkəqoyhoni olmalıdır.
ƏBÜLƏZIM KÜLƏTANI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki Əbdüləzim Ģəxs adı külətani isə «kolu təmizlənən,
atılan» deməkdir. Toonimin düzgün adı Əbdüləzim külətanı olmalıdır.
ƏBÜLFƏT DĠKĠ. Cəlilabad r. Oronim Əbülfət Ģəxs adı və dik «hündür» sözlərinin birləĢməsidir.
ƏHMƏDLĠ KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim adındakı Əhmədli tayfa adıdır.
ƏJDƏR BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
ƏKBƏRMƏHƏLLƏ KƏNDĠ. Astara r. Oykonimin tərkibindəki Əkbər Ģəxs adı, məhəllə isə «yaĢayıĢ yeri»
deməkdir.
ƏKBƏRMƏHƏLLƏ YAMACI. Astara r. Oronim Əkbərməhəllə kənd adı və yamac sözlərindən yaranmıĢdır.
Bax: Əkbərməhəllə kəndi.
ƏLƏDDĠN DƏRƏSĠ. Lerik r. Coğrafi ad Ələddin Ģəxs adı və dərə sözlərinin birləĢməsidir.
ƏLƏHĠ MĠNERAL BULAĞI. Yardımlı r. Mineral bulağın adındakı Ələhi sözü qədim türk dillərində
«çökəklik» mənasındadır. Çökəklikdə yerləĢən bulaq mənasındadır.
ƏLƏKBƏRLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Ələkbər Ģəxs adı, «li» nəsil mənsubiyyəti
bildirən Ģəkilçidir.
ƏLƏZƏPIN KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki ələzə «yaĢıllıq» və pin (bın) «dib», «ətək»
sözlərindən ibarət olub, «yaĢıllı ətək» mənasındadır.
ƏLIABAD ÇAYI. Lerik r. Hidronim Əliabad kənd adı və çay terminindən ibarətdir. Bax: Əliabad kəndi.
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ƏLĠABAD GƏDĠYĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Əliabad kənd adı və gədik sözlərinin birləĢməsidir.
ƏLIABAD KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı Əli Ģəxs adı və abad «abadlaĢdırmaq» sözlərindən
yaranmıĢdır.
ƏLIBƏND KƏNDĠ. Astara r. Toponim Əli Ģəxs adı və talıĢ dilində band (bənd) «dağ» sözlərindən ibarətdir.
ƏLĠ BULAĞI. Cəlilabad r. Hidronim Əli Ģəxs adı və bulaq sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ƏLĠ DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim Əli Ģəxs adı və dərə sözünün birləĢməsidir.
ƏLĠF LƏPƏYĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Əlif Ģəxs adı, ləpəy yerli xalq coğrafi termin olub «hamar səth»
sözlərindən yaranmıĢdır.
ƏLĠKÖMƏK TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Xalq etimologiyasına görə, toponim guya «Əli kömək olsun»
mənasındadır.
ƏLIQASIMLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Əliqasım Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət
bildirən Ģəkilçidir.
ƏLIOBA ÖRÜġÜ. Lerik r. Toponimin tərkibindəki Əli Ģəxs adı, oba «müvəqqəti yaĢayıĢ məskəni», örüĢ isə
«düzənlik», «otlaq yeri» mənasındadır.
ƏMINLI ISTĠLĠ. Masallı r. Hidronim adındakı Əminli kənd adı, istil isə yerli xalq coğrafi termini olub, «kiçik
su anbarı» mənasındadır.
ƏMINLI KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin tərkibindəki Əmin Ģəxs adı, «li» isə nəsil, mənsubiyyət bildirən
sonluqdur.
ƏMĠR ÇÖKƏKLĠYĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Əmir Ģəxs adı və çökəklik sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ƏMIRTÜRBƏ DƏRƏSĠ. Masallı r. Toponim Əmir Ģəxs adı, türbə ərəb dlndə «məzar», «qəbir» və dərə
sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Əmirtürbə kəndi.
ƏMIRTÜRBƏ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi Əmir Ģəxs adı və türbə ərəb dilində «məzar», «qəbir»
sözlərindəndir.
ƏNGƏVUL KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı əng (angı, əngi) Ġran dillərində «arı», «bal arısı»,
«ə» bir¬ləĢdirici sait, vil isə «gül», «çiçək» mənasındadır. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı – Əngəvil olmalıdır.
ƏRÇIVAN ÇAYI. Astara r. Coğrafi ad Ərçivan kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Ərçivan kəndi.
ƏRÇIVAN KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi adın tərkibindəki topokomponentlərdən ərç «dəyirman», «i» birləĢdirici
sait, van isə «məskən», «yaĢayıĢ yeri» sözlərindən ibarətdir (Dəyirman yerində salınan kənd).
ƏRDAĞ DAĞI. Yardımlı r. Toponimin tərkibindəki ər qədim türk dillərində «yüksək», «hündür», «uca»
mənasındadır. Ərdağ «Hündür dağ» deməkdir.
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ƏRDƏBILƏ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Ərdəbil komponentindən və talıĢ dilindəki «ə» cəm Ģəkilçisindən
ibarət olub, «ərdəbillilər» mənasındadır (Ərdəbillilər kəndi).
ƏRƏB KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ərəb xalq adıdır.
ƏRKĠVAN ĠSTĠLĠ. Masallı r. Coğrafi ad Ərkivan kənd adın¬dan və istil sözlərinin birləĢməsidir. Ġstil Bax:
Əminli istili.
ƏRKĠVAN ĠSTĠSU BULAĞI. Masallı r. Coğrafi ad Ərkivan kənd adı və istisu bulağı sözlərinin birləĢməsidir.
Bax: Ərkivan kəndi.
ƏRKĠVAN KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin tərkibindəki ər qədim türk dillərində «cəsur», «məğrur», «qoçaq»,
kivan isə «mühafizə edən», «qoruyan» mənasındadır.
ƏRKĠVAN SU ANBARI. Masallı r. Hidronim Ərkivan yaĢayıĢ məntəqəsi adı və su anbarı sözlərinin
birləĢməsidir. Bax: Ərkivan kəndi.
ƏRKĠVAN TƏPƏSĠ. Masallı r. Oronim Ərkivan kənd adı və təpə sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Ərkivan kəndi.
ƏRSILƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi adın Ərsə sözündən təhrif olması ehtimal olunur. Ərsə ərəb dilində
meydan deməkdir (Meydan kəndi).
ƏRUS KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ərus qıpcaqlara mənsub tayfa adıdır.
ƏSƏDABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi Əsəd Ģəxs adı və abad topokomponentindən ibarətdir.
ƏSƏDABAD KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonimin tərkibindəki Əsəd Ģəxs adı, abad isə «abadlaĢdırmaq»
mənasındadır.
ƏSƏDLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Əsəd Ģəxs adı, «li» isə etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
ƏSXƏNƏKƏRAN KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi adında Əsxən Ģəxs adı, «ə» birləĢdirici sait, kəran
formantı isə talıĢ dilində «evlər» mənasındadır (Əsxən kəndi).
ƏSMƏYLĠ DĠKĠ. Cəlilabad r. Oronimdə Əsməy Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ƏġLƏ DAĞI. Lənkəran r. Coğrafi adın düzgün yazılığı ƏĢrəf dağı olmalıdır. Oronim Əslə (ƏĢrəf) Ģəxs adı və
«dağ» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Əslə kəndi.
ƏġLƏ DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Əslə (ƏĢrəf) Ģəxs adı və dərə coğrafi termindir. Bax: Əslə kəndi.
ƏġLƏ KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın tərkibindəki ƏĢlə ƏĢrəf adının təhrif formasıdır. ƏĢlə kəndinin düzgün
yazılıĢı ƏĢrəf kəndi olmalıdır.
ƏTCƏLƏR KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adı Atçılar adından təhrifdir. Ətcələr (Atçılar) tayfa adıdır. Oykonimin
düzgün yazılıĢı Atçılar olmalıdır.
ƏTCƏLƏR KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Atçılar adından təhrifdir. Bax: Ətcələr kəndi.
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ƏVCƏDULAN ÇAYI. Yardımlı r. Hidronim Əvcədulan kənd adı və çay sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Əvcədulan kəndi.
ƏVCƏDULAN KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı mənası aydın olmayan əvcə sözündən və
monqol mənĢəli dolan etnonimindən ibarətdir. Oykonimin düzgün adı Əvcədolan olmalıdır.
ƏYƏRUD ÇAYI. Astara r. Çay adının düzgün yazılıĢı Əy¬yar-rud olmalıdır. Hidronim Əyə (Əyyar) Ģəxs adı
və rud talıĢ dilində «çay» sözlərinin birləĢməsidir (Əyyar çayı).
ƏVILƏ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Əvilə Vel (ayıdöĢəyi) adının təhrif formasıdır. TalıĢ dilində əvilə sözü
çoxluq, cəmlik mənasında da iĢlənir.
ƏYRĠGÜNEY DAĞI. Yardımlı r. Dağın adı əyri və güney topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ƏYYUB TƏPƏSĠ. Lerik r. Oronim Əyyub Ģəxs adı və təpə xalq coğrafiya terminindən ibarətdir.
ƏZƏRUD ÇAYI. Astara r. Əzər (Azər) Ģəxs adı və talıĢ dilində rud (ru) «çay» deməkdir. Coğrafi adın düzgün
yazılıĢı Azərrud olmalıdır (Azər çayı).
ƏZƏRUD KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsinin düzgün yazılıĢı Əzərrud (Azərrud) olmalıdır. Bax: Əzərud
çayı.
ƏZIZABAD KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad Əziz Ģəxs adı, abad isə «abadlaĢdırmaq» sözlərinin birləĢməsidir.
ƏZGĠLLĠDAĞ. Yardımlı r. Oronim əzgil ağac adı və dağ terminindən yaranmıĢdır.

F
FATMANIN ÇƏLTIK YERI. Lerik r. Toponim Fatma Ģəxs adı və çəltik sözlərinin birləĢməsidir.
FATONĠ KƏNDĠ. Lerik r. Fat talıĢ dilində «isti» və honı (onı) «bulaq» deməkdir (Ġstibulaq kəndi).
FEYZI DƏRƏSĠ. Lerik r. Oronim Feyzi Ģəxs adı və dərə termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
FƏRƏCULLALI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibin-dəki Fərəculla Ģəxs adı və «lı» etnik mənsubiyyət
bildirən Ģəkilçidir.
FƏRZƏLI ÇAYI. Cəlilabad r. Hidronim Fərzəli Ģəxs adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir.
FƏRZƏLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Fərzəli Ģəxs adıdır.
FƏRZƏLĠ QIġLAĞI. Yardımlı r. Müvəqqəti yaĢayıĢ məntəqəsi Fərzəli Ģəxs adı və qıĢlaq sözlərinin
birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
FƏTƏLĠ BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
FƏTƏLĠ DAĞI. Lənkəran r. Oronim Fətəli Ģəxs adı və dağ sözlərindən yaranmıĢdır.
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FƏTULLAQIġLAQ DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Fətulla Ģəxs adı və müvəqqəti məskən yeri olan qıĢlaq və
dərə sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
FƏTULLAQIġLAQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim Fətulla Ģəxs adı və qıĢlaq komponentlərinin birləĢməsidir.
FINDIQLIQIġLAQ DAĞI. Yardımlı r. Dağ orada bitən fındıq bitki adı və qıĢlaq sözlərindən yaranmıĢdır.
FINDIQLIQIġLAQ GÜNEYĠ. Yardımlı r. Oronim fındıqlı, qıĢlıq və güney (güney dağın günəĢ Ģüası çox düĢən
cənub cəhətini bildirir) sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
FINDIQLIQIġLAQ KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı fındıq bitki adı, qıĢlaq isə «müvəqqəti
məskən yeri» deməkdir.
FĠRUZOBA YAYLAĞI. Lerik r. Yaylaq Firuz Ģəxs adı, oba (müvəqqəti yaĢayıĢ yeri) və yaylaq
komponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.

G
GAMIġOVAN MƏRDOSU. Lənkəran r. Coğrafi ad qamıĢ-ovan yer adı və talıĢ dilində «bataqlıq» mənasını
verən mərdo sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
GAVRAN KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Ġran dillərindəki gav «öküz» və ran «saxlanılan ərazi»
sözlərindən ibarətdir.
GENDƏRƏ DƏRƏSĠ. Yardımlı r. Gen dərə Enli dərə mənasındadır.
GENDƏRƏ DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Bax: Gen dərə.
GENDƏRƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim gen – enli və dərə topokomponentlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
GERSAVAN KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı Gərsoba adından təhrifdir. Bizcə, toponim talıĢ
dilindəki gərs «əkin yeri» və ava (oba) topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
GƏGĠRAN ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Gəgiran kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
Bax: Gəgiran kəndi.
GƏGĠRAN BULAĞI. Lənkəran r. Coğrafi ad Gəgiran kənd adı və bulaq sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
Bax: Gəgiran kəndi.
GƏGĠRAN DAĞI. Lənkəran r. Oronim Gəgiran kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Gəgiran kəndi.
GƏGĠRAN DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Gəgiran kənd adı və dərə komponentlərinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir. Bax: Gəgiran kəndi.
GƏGĠRAN GÜNEYĠ. Lənkəran r. Güney sözü xalq coğrafi termini olub «cənub», «günəĢ Ģüası çox düĢən
ərazi» deməkdir. Bax: Gəgiran kəndi.
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GƏGĠRAN QUZEYĠ. Lənkəran r. Quzey sözü xalq coğrafi termini olub «Ģimal», «günəĢ Ģüası az düĢən ərazi»
mənasındadır. Bax: Gəgiran kəndi.
GƏGĠRAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad türk mənĢəli kugir tayfa adı və talıĢ dilindəki məkan və cəmlik
bildirən «an» topokomponentindən ibarət olub «Gugirlərin məskəni» mənasındadır.
GƏNCƏVÜ ÇAYI. Hidronimin düzgün adı Gəncəbəru olmalıdır. Çay adı ərəb dilindəki kənizə «məbəd»
sözündən təhrif olan gəncə, fars dilindəki bər «sahil», «kənar» və talıĢ dilindəki ru «çay» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
GƏNDOV KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Kəndov adından təhrifdir. Coğrafi ad Gəndov kənd və talıĢ dilindəki ov
«su» sözlərinin birləĢməsidir.
GƏLĠNQAYA QAYASI. Lerik r. Toponim gəlin və qaya topokomponentlərinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir.
GƏLĠNQAYA. Yardımlı r. Bax: Gəlinqaya qayası.
GƏRMƏTÜK ARXI. Lənkəran r. Hidronim Gərmətük kənd adı və arx sözünün birləĢməsidir. Bax: Gərmətük
kəndi.
GƏRMƏTÜK KƏNDĠ. Lənkəran r. Gərm talıĢ dilində «ilıq», «isti», «ə» birləĢdirici sait, tük «bicar», «cəltik
əkilən yer» deməkdir. (Cəltikli kənd).
GƏRMƏTÜK ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Lənkəran r. Bax: Gərmətük kəndi.
GƏYƏÇÖL KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi Gəy (köy) türk dillərində «kənd» mənasını verən «ə»
birləĢdirici sait, və Azərbaycan dilindəki çöl sözlərindən ibarətdir.
GĠLAR KƏNDĠ. Yardımlı r. Bizcə oykonim farsca gilə (gila) sözü ilə əlaqədar yaranmıĢ, mənası «iki dağ
arasında yol» deməkdir.
GĠLƏDƏRƏ KÖÇƏBƏSĠ. Lerik r. Gilədərə Gillidərə adından təhrifdir. Toponim Azərbaycan dilindəki gil, «ə»
birləĢdirici sait və dərə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
GĠLƏKƏRAN KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi adın-dakı gilək irandilli xalqlardan birinin adıdır. Kəran
talıĢ dilində «evlər» deməkdir (Giləklərin kəndi).
GĠLƏPƏRQO KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki qələpirqo sözünün təhrif forması olub, «qoyun
sürüsü otla¬yan yer», «örüĢ» mənasındadır (Giləklərin örüĢü).
GĠLƏġƏ KƏNDĠ. Astara r. GiləĢə KüləĢ sözünün təhrif formasıdır. Coğrafi ad Azərbaycan dilindəki küləĢ sözü
və kənd termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
GĠRDADO DAĞI. Lənkəran r. Dağın adı talıĢ dilində təhrif Ģəklində iĢlədilən girda (Azərbaycanca girdə)
«yumru», «də-yirmi» və do «ağac» sözlərindən ibarətdir (Yumru dağ).
GĠRDADO ZĠRVƏSĠ. Lənkəran r. (Alasar – Burovar silsiləsində). Coğrafi ad girdado və «zirvə» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Girdado dağı.
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GĠRDƏNĠ ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Girdəni kənd və çay sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Girdəni kəndi.
GĠRDƏNĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonim Azərbaycan dilində «girdə», «yumru», «dairəvi» və ni talıĢca «yox»
sözlərindən ibarətdir (Dairəvi kənd).
GĠRDƏTƏPƏ. Lerik r. Girdətəpə-Dairəvi təpə mənasındadır.
GĠRDƏTƏPƏ. Lənkəran r. Bax: Girdətəpə.
GOMUġONDƏRƏ ÇAYI. Lerik r. Coğrafi ad gomuĢ «camıĢ», on lar, lər cəm Ģəkilçisi və dərə
komponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır (CamıĢlar dərəsi).
GÖLLÜDƏRƏ. Masallı r. Oronim «göllü» və «dərə» topokomponentlərin birləĢməsidir.
GÖLLÜ MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi «göl¬lü» və «məhəllə» sözlərinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir.
GÖLYERĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi «Gölyeri» və «kənd» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
GÖYTƏPƏ ÇAYI. Cəlilabad r. Hidronim Azərbaycan dilindəki «göy», «təpə» və «çay» topokomponentlərinin
birləĢməsidir.
GÖYTƏPƏ BULAĞI. Cəlilabad r. Hidronim «göy», «təpə» və «bulaq» topokomponentlərin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
GÖYTƏPƏ DAĞI. Cəlilabad r. Oronim «göy», «təpə» və «dağ» komponentlərin birləĢməsidir. Göytəpə – YaĢıl
təpə mənasındadır.
GÖYTƏPƏ ġƏHƏRĠ. Cəlilabad r. Əvvəlki adı Göytəpə kəndi olmuĢdur. 1840-cı ildə (PriĢib kəndinin əhalisi
Rusiyanın Orenburq quberniyasından zorla köçürülərək Lənkəran qəzasının – Astraxanbazar ərazisinə
gətirilmiĢdir). XX əsrdə oykonim PriĢib adlandırılmıĢdır. 1992-ci ildən sonra yaĢayıĢ məntəqəsinin əvvəlki adı
(«Göytəpə») özünə qaytarılmıĢdır.
GÖVDƏRƏ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Göydərə adından təhrifdir. Kənd adı «göy», «dərə» və «kənd»
sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
GURBULAQ BULAĞI. Yardımlı r. Çurbulaq «suyu çox olan bulaq» mənasındadır.
GÜGAVAR KƏNDĠ. Yardımlı r. Toponimin tərkibindəki güga (gugə) topokomponenti «yaĢıllıq», var isə
«kənd», «yaĢayıĢ yeri» mənasındadır (YaĢıllı kəndi).
GÜLƏBƏND DAĞI. Lənkəran r. Oronimin mənası Azərbaycan dilində «gül», «ə» birləĢdirici sait, bənd (band)
isə talıĢca «dağ» deməkdir (Güllü dağ kəndi).
GÜLƏBƏND KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi Güləbənd dağ adı və kənd sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Güləbənd dağı.
GÜLƏBƏND MĠNERAL BULAĞI. Lənkəran r. Hidronim Güləband dağ və «mineral bulaq» sözlərinin
birləĢməsindəndir. Bax: Güləbənd dağı.
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GÜLƏHMƏD ĠSTĠLĠ. Masallı r. Ġstil onu saldıran Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
GÜLƏSƏR MĠNERAL BULAĞI. Lerik r. Coğrafi ad Azərbaycan dilindəki – gül, «ə» birləĢdirici sait və talıĢ
dilində «hündürlük», «yüksəklik» mənası verən sər sözündəndir.
GÜLQASIMLI KƏND YERĠ. Cəlilabad r. Gülqasım Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
GÜLMƏMMƏDLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim Gül-məmməd Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
GÜLLÜTƏPƏ KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad güllü (çiçəkli) və təpə sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
GÜLLÜTƏPƏ MEġƏSĠ. Masallı r. MeĢə Güllütəpə kənd adı ilə adlandırılmıĢdır.
GÜLLÜTƏPƏ TƏPƏSĠ. Masallı r. Bax: Güllütəpə məhəlləsi.
GÜNEY ƏKĠN YERĠ. Masallı r. Güney coğrafi termin olub, «cənub», «günəĢ Ģüası çox düĢən ərazi» deməkdir.
Coğrafi ad güney və əkin yeri sözlərinin birləĢməsidir.
GÜNEYMEġƏ. Masallı r. Toponim güney və meĢə sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Güney əkin yeri.
GÜNƏHĠR DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Günəhir kənd və dərə termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır
(Dumanlı dərə). Bax: Günəhir kəndi.
GÜNƏHĠR KƏNDĠ. Lənkəran r. Günəhir oykoniminin tərkibindəki gün sözü talıĢca «ağır», «çətin» mənasında,
«ə» birləĢdirici sait və hır «çən», «duman» deməkdir (Dumanlı kənd).
GÜMÜRGÖY ZĠRVƏSĠ. Lerik r. Coğrafi ad türk dillərindəki kümür «dağ baĢında yarğanlı, uçurumlu yer»,
Azərbaycan dlində göy və talıĢ dilindəki kuy (kı) «dağ» sözlərindən yaranmıĢdır (Uçurumlu dağ zirvəsi).
GÜMÜġ ÇAY. Masallı r. Hidronim gümüĢ və çay sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.

H
HACIBALA BULAĞI. Lənkəran r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
HACICAVADLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. «Hacı» - dini titul, Cavad Ģəxs adı və «lı» - etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
HACI DAĞI. Cəlilabad r. Toponim Hacı Ģəxs adı və dağ coğrafi termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
HACIĠSMAYILLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim Hacı Ġsmayıl Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən sonluq
və «kənd» komponentlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
HACI QULUBƏY UÇURUMU. Lerik r. Coğrafi ad Hacı Qulubəy Ģəxs adı və «uçurum» sözlərinin
birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
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HACI MƏMMƏDLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı Hacı Məmməd Ģəxs adı, «li» etnik
mənsubiyyət bildirən Ģəkilçi və kənd komponentlərinin birləĢməsindəndir.
HACITƏPƏ KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim Hacı Ģəxs adından və təpə sözünün birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
HACADAĞ QAYASI. Lerik r. Haçadağ «QoĢa (iki) dağ» deməkdir.
HADI DƏRƏSĠ. Lerik r. Oronim Hadı Ģəxs adı və dərə sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
HAFTKAN KƏNDĠ. Astara r. Haft komponenti talıĢ dilində «yeddi», kan (kə) «evlər» deməkdir (Yeddi evlər
kəndi).
HAFTONĠ KƏNDĠ. Lerik r. Haft talıĢ dilində «yeddi», honi (oni) isə «bulaq» mənasındadır (Yeddibulaq
kəndi).
HAFTONU KƏNDĠ. Lənkəran r. Bax: Haftoni kəndi.
HAFTONĠ MĠNERAL BULAĞI. Lerik r. Haft talıĢ dilində «yeddi» və honi «bulaq» sözlərinin
birləĢməsindəndir.
HAFTONĠ MĠNERAL BULAĞI. Lənkəran r. Bax: Haftoni mineral bulağı.
HAFTONĠ ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Lənkəran r. Bax: Haftoni mineral bulağı.
HAFTONĠ TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Haftoni mineral bulağı adı və təpə terminindən yaranmıĢdır.
HAMARAT KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi hamarat «hamar yer», «düzənlik» və kənd sözlərinin
birləĢməsidir.
HAMARKƏND ÇAYI. Yardımlı r. Hidronim Hamarkənd kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
HAMARKƏND DÜZÜ. Yardımlı r. Coğrafi ad Hamarkənd kənd adı və düz topokomponentlərinin
birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
HAMARKƏND KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim hamar «düzən», «düzənlik» və kənd sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
HAMARMEġƏ KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi hamar meĢə və kənd terminin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir.
HAMARQIġLAQ ÇAYI. Cəlilabad r. Coğrafi ad hamar qıĢlaq və çay coğrafi termininin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: HamarqıĢlaq kəndi.
HAMARQIġLAQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim hamar «düzənlik sahə» və qıĢlaq «maldarların müvəqqəti
yaĢayıĢ yeri» sözlərinin birləĢməsindəndir.
HAMOġAM KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı hamar sözünün talıĢ dilində tələffüz forması olan
hamo və Ģam «çay döngəsində dairəvi ərazi» sözlərindən ibarətdir (Hamarkənd).
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HAROVAR KƏNDĠ. Lerik kəndi. Oykonim Noravar adından təhrifdir. Nora talıĢca «qala», var isə qədim türk
dillərində «kənd» deməkdir (Qala yeri kəndi).
HARAN KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin tərkibindəki Haran Ģəxs adıdır.
HASILLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adındakı Hasıl Ģəxs adı, «lı» isə etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
HAVZOVA ÇAYI. Lənkəran r. Coğrafi ad Havzova kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
HAVZOVA KƏNDĠ. Lənkəran r. Havzo talıĢ dilində «yaĢıl», va (oba) isə Azərbaycan dilində «kənd»
deməkdir. Kəndin düzgün adı Havzooba olmalıdır Havzooba - YaĢıloba.
HAVZOVA MĠNERAL BULAĞI. Lənkəran r. Bax: Havzova kəndi.
HAYM ÖRÜġÜ. Lerik r. Haym talıĢ dilində «güney» deməkdir. Haym örüĢü – Güney örüĢü.
HAYMHI ƏKĠN YERĠ. Lerik r. Haym talıĢ dilində «güney» və hi «əkin yeri» deməkdir (Güneyli əkin yeri).
HEYVALI DAĞI. Yardımlı r. Oronim heyva ağac adı və dağ sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
HƏMġĠRƏÇAY ÇAYI. Cəlilabad r. HəmĢirə HəməĢərə adının təhrifidir. Çay adındakı həməĢərə tayfa adıdır.
HƏMƏġƏRƏ TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim həməĢərə tayfa adı və coğrafi termin olan təpə sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
HƏMĠD TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Həmid Ģəxs adı və təpə coğrafi termininin birləĢməsindəndir.
HƏMZƏ ġƏLALƏSĠ. Lerik r. Hidronim Həmzə Ģəxs adından və Ģəlalə sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
HƏNĠFƏ BULAĞI. Masallı r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
HƏSƏNLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Həsən Ģəxs adı, «li» isə etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
HƏSƏNLĠ KƏNDĠ. Masallı r. Bax: Həsənli kəndi.
HƏSƏNƏKÜÇƏ MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Toponimin tərkibindəki Həsən Ģəxs adı, «ə» birləĢdirici sait, küçə
isə Azərbaycan dilində «kənd», «məhəllə» deməkdir (Həsən məhəlləsi).
HƏSRƏTƏLĠ BULAĞI. Lənkəran r. Bulaq onu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
HƏZĠABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi adın tərkibindəki Həzi Ģəxs adı abad «abadlaĢdırmaq»
topokomponentlərinin birləĢməsidir.
HĠRAMO KƏNDĠ. Lerik r. Hır talıĢ dilində «əkin yeri» və amo (hamo) «hamar» yer deməkdir.
HĠRKAN MĠLLĠ PARKI. – Lənkəran r. Hirk sözü tayfa adı, «an» isə «yer», «məskən» mənasındadır. 1936-cı
ildə Hirkan qoruğu kimi yaradılmıĢdır. Sahəsi 2910 ha olan bu qoruqda Hirkan Milli Parkı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2004-cü ilin 9 fevral tarixində yaradılmıĢdır. Bu Milli Parkda relikt və
endemik bitkilərdən: dəmirağacı, Lənkəran xurması, sümĢad, ipək akasiyası, Ģabalıdyarpaq palıd və s. qorunub
saxlanılır. Milli Parkın ərazisi 21435 hektardır.
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HIRSƏHAL QAYASI. Lerik r. Hirsə talıĢ dilində «ayı», hal isə «qaya» deməkdir (Ayı qayası kəndi).
HĠRSƏKEġ MƏHƏLLƏSĠ. Lerik r. Hirsə talıĢ dilində «ayı», keĢ isə «yer» deməkdir (Ayı olan məhəllə).
HĠRYƏSƏ TƏPƏSĠ. Lerik r. Hiryəsə sözü talıĢ dilində «duman», «çən» deməkdir (Dumanlı təpə).
HĠġGƏDƏRƏ. Lerik r. Bax: HiĢgədərə kəndi.
HĠġQƏDƏRƏ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı hiĢqə talıĢ dilindəki «quru», «susuz» və
Azərbaycan dilində dərə komponentlərindən ibarətdir (Qurudərə kəndi).
HĠVƏRĠ KƏNDĠ. Lerik r. Yerli sakinlərin deməsinə görə, hivəri talıĢ dilində «duman, çən olan yer»
mənasındadır (Çənli kənd).
HONUBA KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Honu oba olmalıdır. Oykonimin tərkibindəki honu
sözü talıĢ dilində «bulaq», «ba» isə «oba» deməkdir (Bulaqlı oba kəndi).
HONUBA ġIXLAR KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi Honuba kəndindən ġıxlar adlı nəslin köçüb
gələrək bu ərazidə məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. Bax: Honuba kəndi.
HONYƏBĠN ƏKĠN YERĠ. Lerik r. Toponim talıĢ dilində honu (honı) «bulaq», «ə» birləĢdirici sait, bin «ətək»,
«dib» mənasındadır (Bulaq dibi əkin yeri).
HORAVAR KƏNDĠ. Yardımlı r. Houra fars dilində «qala», var isə qədim türk dillərində «kənd», «məskən»
deməkdir (Qalakənd kəndi).
HORONU KƏNDĠ. Yardımlı r. Hor talıĢ dilində «mal yemləmək üçün təknə» və honu (honi) «bulaq»
sözlərindən əmələ gəlib.
HOVERĠ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Hüvar adından təhrifdir. Toponimin tərkibindəki Hü talıĢ dilində
«dağıdılmıĢ», «uçurulmuĢ» və var isə «kənd» mənasındadır (UçulmuĢ kənd).
HOVĠL KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Hiyəvil adından təhrifdir. Coğrafi ad talıĢ dilindəki hi «əkin yeri», «yə»
birləĢdirici Ģəkilçi və vil «gül» komponentlərindən yaranmıĢdır.
HOVUZBULAQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim hovuz «su saxlanan yer» və «bulaq» komponentlərinin
birləĢməsindəndir.
HÜBĠ KƏNDĠ. Lerik r. XVIII əsr mənbələrində Hübi kənd adına Hübeyid yazılıĢında rast gəlirik. Hübeyid Ģəxs
adıdır.
HÜCÜ KƏNDĠ. Lerik r. Hücü Hacı Ġbad sözünün təhrif formasıdır. Hacı Ġbad Ģəxs adıdır.
HÜLƏ DAĞI. Lerik r. Hülə meĢədə bitən «cır armud» mənasındadır. Oronim hülə və dağ sözlərinin
birləĢməsindəndir.
HÜSEYNABAD KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Hüseyn Ģəxs adı və abad «abadlaĢdırmaq» sözlərindən
yaranmıĢdır.
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HÜSEYNABAD OBASI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki Hüseyn Ģəxs adı, abad «abadlaĢdırmaq» və oba
«müvəqqəti yaĢayıĢ yeri» mənasındadır.
HÜSEYNHACILI KƏNDĠ. Masallı r. Hüseynhacı Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
HÜġƏHAL QALASI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki HüĢə talıĢ dilində çınqıl, hal isə «qaya» mənasındadır
(Çınqıllı qaya qalası).
HÜġƏHONĠ BULAĞI. Lerik r. Toponimin tərkibindəki komponentlərdən hüĢə talıĢ dilində «çınqıl», honi
«bulaq» deməkdir (Çınqıllı bulaq).

X
XAMRAVA KƏNDĠ. Cəlilabad r. Xamrava Ģəxs adıdır.
XANALYAN ÇAYI. Masallı r. Hidronim Xanalyan kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Xanalyan kəndi.
XANALYAN KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin tərkibindəki Xanəli Ģəxs adı, yan isə qədim türk dillərində -lar, lər cəm Ģəkilçisidir. Kəndin düzgün adı Xanəliyan olmalıdır (Xanəlilər kəndi).
XANALYAN DƏRƏSĠ. Masallı r. Oronim Xanalyan kənd adı və dərə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Xanalyan kəndi.
XANBABA BULAĞI. Lerik r. Bulaq onu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
XANBULAQ BULAĞI. Yardımlı r. Hidronim Xanbulaq kənd adı və bulaq sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Xanbulaq kəndi.
XANBULAQ DAĞI. Yardımlı r. Oronim Xanbulaq kənd adı və dağ komponentlərinin birləĢməsidir. Bax:
Xanbulaq kəndi.
XANBULAQ KƏNDĠ. Yardımlı r. Kənd adı xan və bulaq sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
XANBULANI DAĞI. Lənkəran r. Oronim Xanbulanı (Xanbulaq) kənd adı ilə dağ termininin birləĢməsindən
ibarətdir. Bax: Xanbulanı kəndi.
XANBULANĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. Xanbulanı kəndi Xanbulaq kənd adının təhrifidir. Bax: Xanbulaq kəndi.
XANBULANI DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Xanbulaq çay adı və dərə sözlərinin birləĢməsidir. Bax:
Xanbulanı kəndi.
XANBULANÇAY SU ANBARI. Lənkəran r. Hidronimik obyekt 1976-cı ildə salınan Xanbulaqçay və su
anbarı sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
XANƏGAH ÇAYI. Cəlilabad r. Hidronim Xanəgah kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
Bax: Xanəgah kəndi.
www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana

41

XANƏGAH KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim fars mənĢəli, xanə və gah komponentlərinin birləĢməsidir.
Xanə¬gah «ziyarətgah», «pir yeri» mənasındadır.
XANƏGAH KƏNDĠ. Lerik r. Bax: Xanəgah kəndi.
XANLIQLI KƏNDĠ. Lənkəran r. Xanlıqlı TalıĢ xanına məxsus ərazidə salınan kənddir.
XANILI KƏNDĠ. Cəlilabad r. 1920-ci illərə qədər kənd Xanılar kəndi adlanırdı. YaĢayıĢ məntəqəsi Xanı Ģəxs
adı və «lı» nəsil, mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidən ibarətdir.
XALLICALLI KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim Xallıcal Ģəxs adı və «lı» nəsil, mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidən
yaranmıĢdır.
XARXATAN KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Xarxatan monqolların Xartaqan tayfasının
adıdır. Xarxatan Xartaqan adının təhrifidir.
XƏLFƏKÜCƏ KƏNDĠ. Lerik r. Xəlfə Ģəxs adı və Azərbaycan dilindəki küçə «kənd» sözlərindən ibarətdir.
XƏLFƏHONU KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Xəlfə Ģəxs adı və talıĢ dilində «bulaq» mənalı honi (oni) sözlərinin
birləĢməsindən ibarətdir (Xəlfəbulaq kəndi).
XƏLFƏHONĠ MEġƏSĠ. Lerik r. Toponim Xəlfə Ģəxs adı, honi talıĢ dilində «bulaq» və meĢə sözlərinin
birləĢməsindəndir.
XƏLFƏLƏR BULAĞI. Masallı r. Hidronim Xəlfələr kənd adı və bulaq sözlərindən yaranmıĢdır.
XƏLFƏLƏR KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin keçmiĢ adı Milli Xəlfələr kəndi olmuĢdur. Kənd Ģahsevənlərə
mənsub xəlfələr nəslinin burada məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
XƏLFƏLƏR TƏPƏSĠ. Masallı r. Oronim Xəlfələr kənd adı və təpə sözlərinin birləĢməsindən meydana
gəlmiĢdir.
XƏLFƏLĠKƏND KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi ġahsevənlərin bir qolu olan xəlfəli tayfasının
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
XƏLĠLABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Xəlil Ģəxs adı, abad «abadlaĢdırmaq» sözlərindən ibarətdir.
XƏLĠLABAD MEġƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Xəlilabad kənd adı və meĢə sözünün birləĢməsidir. Bax:
Xəlilabad kəndi.
XƏLĠL BULAĞI DƏRƏSĠ. Lerik r. Toponim Xəlil Ģəxs adı, bulaq və dərə sözlərinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir.
XƏLĠLLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim türk dilli Xəlilli tayfasının orada məskən salması nəticəsində
yaranmıĢdır.
XƏZƏR LĠMANI ġƏHƏRĠ. Lənkəran r. 1922-ci ildə salınan kənd Port Ġliç qəsəbəsi adlanırdı. 1992-ci ildən
sonra yaĢayıĢ məntəqəsinin adı dəyiĢdirilərək «Xəzər limanı» Ģəhəri adlandırılmıĢdır.
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XIÇASO KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsinin düzgün adı Xıçəsə olmalıdır. Oykonimin tərkibindəki xıç
talıĢ dilində «cır armud», «ə» bitiĢdirici sait və «sə» «həyat», «yaĢayıĢ yeri» topoformantından ibarətdir (Cır
armudlu kəndi).
XIL KƏNDĠ. Masallı r. Xıl ərəb mənĢəli tayfa adıdır.
XIRMANDALI KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad türkdilli Xırmandalı tayfasının adını əks etdirir.
XOCADOY QƏSƏBƏSĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsinin keçmiĢ adı (1886-cı il mənbələrində) QoĢatürbə
olmuĢdur. Toponim Xoca «dini mədrəsə təhsili alan Ģəxs» və mənası müəyyənləĢdirilməmiĢ doy
komponentlərindən ibarətdir.
XOLMĠLĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı xol «çay qolu», mili isə tayfa adıdır.
XOL TƏKLƏ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Xol «çay qolu», təklə isə qədim türk dilli tayfa adıdır.
XUDAQULU UÇAN QAYA. Lerik r. Qaya Xudaqulu Ģəxs adı və uçan (yıxılan) sözlərinin birləĢməsindən
əmələ gəlmiĢdir.
XUQƏBĠL BATAQLIĞI. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki xuqə «donuz» və bil «bataqlıq» sözlərinin
birləĢməsidir (Donuz bataqlığı).
XURAMANIN ƏRAZĠSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi adın tərkibindəki Xuraman Ģəxs adıdır.

Ġ
ĠBAD MĠNERAL BULAĞI. Lənkəran r. Toponim Ġbad Ģəxs adından və mineral bulağı birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
ĠBĠġ DAĞI. Cəlilabad r. Oronim ĠbiĢ Ģəxs adı və dağ coğrafi terminindən əmələ gəlmiĢdir.
ĠCARƏ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Ġcarə Ģəxs adıdır.
ĠKĠ XĠLƏ ARASI ƏKĠN YERĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki iki say, xilə isə qədim türk dillərində
«hündür yer» deməkdir (Hündür əkin yeri).
ĠKĠ QOBUARASI DÜZÜ. Masallı r. Toponim iki, qobu arası və düz sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
ĠKĠNCĠ SƏMƏDXANLI KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi XIX əsrdə Birinci Səmədxanlı kəndindən
köçmüĢ bir qrup ailənin məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. Bax: Birinci Səmədxanlı kəndi.
ĠKĠNCĠ TĠYAQANI KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim Birinci Tiyaqanı kəndindən bir qrup ailənin köçərək bu
ərazidə məskunlaĢması nəticəsində əmələ gəlmiĢdir. Bax: Birinci Tiyaqanı kəndi.
ĠKĠNCĠ YEDDĠOYMAQ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi XIX əsrin sonlarında Birinci Yeddioymaq
kəndindən köçüb gəlmiĢ əhalinin məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. Bax: Birinci Yeddioymaq kəndi.
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ĠLƏCƏ ÇAYI. Lerik r. Çay adı qədim türk dillərindəki iləcə «Ģəffaf» sözündən yaranmıĢdır. Ġləcə çayı ġəffaf
sulu çay deməkdir.
ĠMADAN DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim Ġmadan Ģəxs adı və dərə terminindən əmələ gəlmiĢdir.
ĠMANƏLĠ TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim Ġmanəli Ģəxs adı və təpə topokomponentinin birləĢməsindəndir.
ĠMAN ĠSTĠLĠ. Masallı r. Coğrafi ad Ġman Ģəxs adı və istil «kiçik su anbarı» sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
ĠMANLI ARXI. Masallı r. Arx adındakı Ġman Ģəxs adı, «lı» isə etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ĠMANLI KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi pirembel (perimbel) tayfasından olan Kərbəlayı Ġmanlı xan
nəslinin bu ərazidə oturaqlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
ĠNCƏÇAY ÇAYI. Cəlilabad r. Coğrafi ad incə (əncə) tayfa adı və çay sözlərinin birləĢməsidir.
ĠNCƏÇAY SU ANBARI. Cəlilabad r. Su anbarı yatağında salındığı Ġncəçayın adını əks etdirir. Bax: Ġncəçay
çayı.
ĠNCƏ DÜZÜ. Cəlilabad r. Düz adındakı incə sözü tayfa adıdır.
ĠNCĠLLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. KeçmiĢ adı Hüseyn Əncəlu olmuĢdur. Kənd XIX əsrdə Cənubi Azərbaycandan
köçüb gəlmiĢ əncə tayfasının məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
ĠRƏC ÇÖKƏKLĠYĠ Cəlilabad r. Oronim Ġrəc Ģəxs adı ilə çökəklik sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
ĠSĠ KƏNDĠ. Masallı r. XVII əsr mənbələrində kənd adına Ġsa yazılıĢında rast gəlinir. Adındakı Ġsi (Ġsa) Ģəxs
adıdır. Oykonimin düzgün yazılıĢı Ġsa kəndi olmalıdır.
ĠSKƏNDƏRLĠ ARXI. Masallı r. Toponim Ġskəndər Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçi və arx
termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ĠSKƏNDƏRLĠ KƏNDĠ. Masallı r. Kənd adındakı Ġskəndər- Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ĠSLAM BULAĞI. Masallı r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Seyid Ġslam Mirkazım oğlunun adı ilə
adlandırılmıĢdır.
ĠSLAM DƏRƏSĠ. Masallı r. Coğrafi ad Seyid Ġslam Mirkazım oğlu adının və dərə tookomenentlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ĠSMAYIL BULAĞI. Lerik r. Hidronim bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adını əks etdirir.
ĠSMAYIL QIġLAĞI. Yardımlı r. Oykonim tərkibindəki Ġsmayıl Ģəxs adı, qıĢlaq «müvəqqəti yaĢayıĢ məskəni»
sözlərindən yaranmıĢdır.
ĠSOBA MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Oykonim Ġsaoba yazılıĢ variantının təhrifidir. YaĢayıĢ məntəqəsi Ġsa Ģəxs adı,
oba «müvəqqəti yaĢayıĢ yeri» və məhəllə sözlərinin birləĢməsidir.
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ĠSTĠL ARXI. Masallı r. Arx suyunu götürdüyü Həsənli istilinin adını əksi etdirir. Hidronimin düzgün yazılıĢı
Həsənli istili arxı olmalıdır.
ĠSRAFĠL QAYASI. Lerik r. Oronim tərkibindəki Ġsrafil Ģəxs adı və qaya sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ĠSTĠSU ÇAYI. Astara r. Coğrafi ad Astara Ġstisu mineral bulağı və çay topokomponentlərindən ibarətdir.
ĠSTĠSU MĠNERAL BULAĞI. Astara r. Coğrafi ad istisu və mineral bulaq sözlərinin birləĢməsidir.

J
JĠNDĠ KƏNDĠ. Lerik r. Jin talıĢ dilində «aĢağı», di «kənd» deməkdir (AĢağı kənd).
JĠY ÇAYI. Yardımlı r. Toponim Jiy kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Jiy kəndi.
JĠY KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim tərkibindəki Jiy sözü talıĢ dilində «mənzərəli yer», «yaĢıllıq», «gözəl
məskən» mənasındadır. Jiy kəndi YaĢıllıqda salınan kənd.

K
KALĠNOVKA KƏNDĠ. Masallı r. Kənd 1843 ildə Volqaboyundan zorla köçürülmüĢ rus əhalinin
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. KeçmiĢ adı Nikolayevka olmuĢdur.
KAMLAKAN KƏNDĠ. Astara r. Oykonim Kamal Ģəxs adı, «a» birləĢdirici sait və talıĢ dilindəki kəon «evlər»
sözlərindən ibarətdir.
KANDULƏRÜ ÇAYI. Lerik r. Kan talıĢ dilində «kötük», dulə «oyuq», ru «çay» mənalı sözlərin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
KANƏDĠ DƏRƏSĠ. Lerik r. Coğrafi adın komponentlərindən olan kanə talıĢ dilində «köhnə», di isə «kənd»
mənasındadır (Köhnəkənd dərəsi).
KANKARU ÇAYI. Lənkəran r. Toponimin tərkibindəki kanka sözü yerli sakinlərin deməsinə görə «əyri», ru
«çay» deməkdir (Əyri çay).
KAZIM DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Kazım Ģəxs adı və dərə termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
KAZIMABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim Kazım Ģəxs adı və abad «abadlaĢdırmaq» topokomponentlərinin
birləĢməsidir.
KEÇƏLAT YERĠ. Cəlilabad r. Keçəlat «gediĢ-gəliĢ olan yer» deməkdir.
KEÇƏLƏKƏRAN KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonimin tərkibindəki keçəl «çılpaq», «bitkisiz», «ə» birləĢdirici sait
və kəran «yaĢayıĢ yeri» mənasındadır.
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KEÇIQIRAN DAĞI. Yardımlı r. Keçiqıran dağ adı Keçiqırılan dağ adından təhrifdir. Oronim keçi və qıran
(qırılan) sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
KEKONU BULAĞI. Lerik r. Coğrafi ad tərkibindəki topokomponentlərin kek «göy» və onu (honu) talıĢ dilində
«bulaq» sözlərinin birləĢməsidir (Göybulaq).
KEKONU KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı kek (kök) «göy» və talıĢ dilində «bulaq» mənasında olan
honu (onu) sözlərindən ibarətdir (Göybulaq kəndi).
KELLƏġƏDĠQO ƏKĠN SAHƏSĠ. Lerik r. KelləĢ talıĢ dilində «fıstıq» ağacı, «ə» bitiĢdirici sait, di «kənd», qo
isə «əkin yeri» mənasındadır. (Fıstıqlı kənd).
KƏDƏKÜġK DAĞI. Lerik r. Dağ adındakı kədə (qədə) talıĢ dilində «kiçik», küĢk isə «dağ zirvəsi»
mənasındadır. (Kiçik dağ zirvəsi).
KƏKĠLLĠDAĞ. Yardımlı r. Dağ zahiri görünüĢünə zirvəsində kəkilə oxĢar qaya süxurları olduğundan belə
adlanır.
KƏLBƏHÜSEYNLĠ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Kəlbə (Kərbəlayi) dini titul və Hüseyn
Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
KƏLBƏND DAĞI. Astara r. Oronim ərəb dilindəki kelya (kələ) «sərdabə», «məbəd» və talıĢ dilindəki bənd
(band) «dağ» sözlərindən ibarətdir.
KƏLƏDƏHNƏ ÇAYI. Astara r. Kələ talıĢca «böyük», dəhnə farsca «ağız» deməkdir.
KƏLƏDƏHNƏ GÖLÜ. Astara r. Coğrafi ad kələ talıĢca «böyük», dəhnə farsca «ağız», «baĢlanğıc» və
Azərbaycan dilindəki göl sözlərindən ibarətdir.
KƏLƏDƏHNƏ KƏNDĠ. Astara r. Kələdəhnə Böyük dəhnə kəndi deməkdir. Bax: Kələdəhnə çayı.
KƏLƏXAN KƏNDĠ. Lerik r. Kəndin düzgün adı Kələxana olmalıdır. Oykonimin tərkibindəki kələ talıĢ dilində
«böyük», xanə (xana) isə fars dilində «kənd» deməkdir.
KƏLVƏZ ÇAYI. Lerik r. Hidronimin düzgün adı Kələvəz çayı olmalıdır. Bax: Kəlvəz kəndi.
KƏLVƏZ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim kəl «qüvvətli», «güclü», Vəz (Əvəz) Ģəxs adından düzəlmiĢdir (Qüvvətli
Əvəz kəndi).
KƏLVƏġTƏ DAĞI. Lerik r. Oronim adındakı kəl komponenti «heyvan» mənasında, vəĢtə isə talıĢ dilində
«uçan», «yıxılan» deməkdir (Kəl uçan dağ).
KƏMLƏKAN KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi adının tərkibindəki kəm «azlıqda qalan», «lə» birləĢdirici
sait, kan isə «kənd», «məskən yeri» mənasındadır.
KƏNARMEġƏ DÜZÜ. Lənkəran r. Düz kənar və meĢə sözlərindən yaranmıĢdır (MeĢə kənarı düz).
KƏNARMEġƏ KƏNDĠ. Lənkəran r. Toponim kənar və meĢə sözlərinin birləĢməsidir (MeĢə kənarı kənd).
KƏNDOV KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı kənd və talıĢ dilində ov «su» komponentlərindən ibarətdir.
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KƏRƏM BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
KƏRĠM QAYASI. Lerik r. Oronim Kərim Ģəxs adı və qaya sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
KĠÇĠK QIZILAĞAC KÖRFƏZĠ. Lənkəran r. Körfəz kiçik və Qızılağac sözlərinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir.
KĠÇĠK QOBU. Cəlilabad r. Oronim kiçik və qobu sözlərindən yaranmıĢdır.
KĠÇĠK TƏPƏ. Masallı r. Coğrafi ad kiçik və təpə sözlərinin birləĢməsindəndir.
KĠJƏHONĠ BULAĞI. Lerik r. Bulaq adındakı komponentlərdən kijə talıĢca «quĢ», «toyuq», honı isə «bulaq»
deməkdir (Toyuq bulağı).
KĠJOBA ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı talıĢ dilindəki kijə «toyuq», «quĢ» və oba
«kənd» komponentlərindən ibarətdir.
KĠNƏ PĠRTĠYƏ HAL QAYASI Lerik r. Qaya adındakı komponentlərdən «kinə» talıĢca – qız, «pirtiyə» yıxılan, uçan, «hal» isə qaya deməkdir (Qız yıxılan qaya).
KĠRƏVUD KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı talıĢ dilində kir «əyri», «ə» birləĢdirici sait və vud «yer»
sözlərindən ibarətdir. Meyilli (Əyri) ərazidə salınmıĢ kənd).
KLINBĠ KƏNDĠ. Astara r. TalıĢ dilində qılın «sıx» və bi «heyva» sözlərindəndir. Kəndin düzgün adı Qilınbi
olmalıdır. (Heyvalı kənd).
KLOBƏSƏHAL QAYASI. Lerik r. Coğrafi ad talıĢca klobə «papaq», sə (sə) «baĢ», hal «qaya» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır (Papaqlı qaya).
KOMAN KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim koman (kuman) türkdilli tayfanın adındandır.
KOMANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi koman tayfasının adından və etnik mənsubiyyət bildirən
«lı» Ģəkilçisindən ibarətdir.
KORYƏDĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kəndin düzgün adı Kor Yadulla olmalıdır. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı
Yadulla Ģəxs adıdır.
KORYƏDI KƏNDĠ. Yardımlı r. Bax: Koryədi kəndi.
KOSALAR KƏNDĠ. Lənkəran r. Kosalar Xəlfəli tayfasının tirələrindən birinin adıdır.
KOSALAR KƏNDĠ. Lerik r. Bax: Kosalar kəndi.
KOSAGÜL KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim koĢa və gül komponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
KOTANQAYA KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi ad türk dillərində qoyun saxlamaq üçün ağıl mənasında iĢlədilən
kutan və qaya sözlərinin birləĢməsidir. Oykonimin düzgün yazılıĢı Kutan qaya kəndi olmalıdır.
KOTAN ƏKĠN YERĠ. Masallı r. Ərazi ilk dəfə kotanla Ģumlanmasına görə belə adlandırılmıĢdır.
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KÖÇƏKLĠ BATAQLIĞI Masallı r. Hidronim Köçəkli kənd adı və bataqlıq sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Köçəkli kəndi.
KÖÇƏKLĠ KƏNDĠ. Masallı r. Köçəkli nəsil adıdır.
KÖHNƏ ALVADI GÖLÜ. Masallı r. Coğrafi ad Köhnə Alvadı kənd adı və göl sözlərinin birləĢməsidir.
KÖHNƏ ALVADI KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim köhnə topokomponenti və Alvadı kənd adlarının
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
KÖHNƏ GƏGĠR KƏNDĠ. Lənkəran r. Gəgir kənd adı XIII əsr monqol iĢğallarında iĢtirak etmiĢ türkdilli kugir
tayfasının adındandır.
KÖHNƏ GƏGĠR QAYASI. Lənkəran r. Coğrafi ad köhnə, Gəgir və qaya sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
Bax: Köhnə Gəgir kəndi.
KÖHNƏ GƏGĠR YARGANI. Lənkəran r. Oronimik obyekt adı köhnə, gəgir və yarğan topokomponentlərinin
birləĢməsidir.
KÖHNƏ ORAND KƏNDĠ. Lerik r. Kənd adındakı Orand (Oyrat) tayfa adıdır.
KÖVÜZBULAQ BULAĞI. Cəlilabad r. Bax: Kövüzbulaq kəndi.
KÖVÜZBULAQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad kövüz «ağacın gövdəsində oyuq», «koğuĢ» və bulaq
komponentlərindən ibarətdir. Kövüz çəki vahidi kimi də iĢlədilir.
KUBĠN KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı talıĢ dilindəki ku «dağ» və bin «alt», «dib»
komponentlərindən yaranmıĢdır (Dağdibi kəndi).
KÜGÜLƏBƏND DAĞI. Lənkəran r. Ku (kü) talıĢ dilində «dağ», Azərbaycan dilindəki gül, «ə» birləĢdirici sait
və bənd (band) talıĢca «dağ» deməkdir (Güllü qoĢa dağ).
KÜLƏMƏSƏR DAĞI. Lerik r. Dağ adı Qulaməsər adından təhrifdir. Qulam Ģəxs adı, «ə» birləĢdirici sait və sər
talıĢ dilindəki «təpə», «yüksəklik» mənasındadır.
KÜLƏBAND DAĞI. Lerik r. Oronim talıĢ dilində külə «alçaq», band «dağ» deməkdir. Küləband Alçaq dağ
mənasındadır.
KÜLÜTAN KƏNDĠ. Astara r. Toponim talıĢ dilindəki külət «meĢədə təmizlənmiĢ yer» və məkan bildirən «on»
komponentlərindən ibarətdir.
KÜRDƏBAZLI KƏNDĠ. Masallı r. Kəndin adı Kurd Abbaslı adından təhrifdir. Oykonim kurd komponenti,
Abbas Ģəxs adı və «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidən yaranmıĢdır (Kürd Abbaslı kəndi).
KÜRDƏSƏR KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim talıĢ dilindəki gird «yumru», «dairəvi», «ə» birləĢdirici sait və sər
«hündür», «yüksək» sözlərindən ibarətdir (Dairəvi yüksəklikdəki kənd).
KÜRDLƏR KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi XVII əsrdə panavand tayfasından olan kürdlər tirəsinin
oturaq-laĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
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KÜRD NƏCƏFIN BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
KÜRƏKÇĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi Pirembel tayfasının kürəkçi tirəsinin məskunlaĢması
nəticəsində yaranmıĢdır.
KÜSƏKƏRAN KƏNDĠ. Lerik r. Toponim talıĢ dilindəki ku (ki) «dağ», sə «üst» sözlərindən və kəran «evlər»
topoformantından ibarətdir (Dağüstü kənd).
KÜVƏNĠL KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad küv (kıv) «çökə» ağacı, «ə» birləĢdirici sait, nil «ağac növü»nün
birləĢməsidir.
KYALVAġTA DAĞI. Lerik r. Dağ adı QalapeĢtə adından təhrifdir. Toponim «qala» və talıĢ dilindəki peĢtə
«kiçik təpə» sözlərindən ibarət olub «qalalı təpə» mənasındadır (Qalalı dağ).

Q
QABAQDĠBĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Qovaqdibi adından təhrifdir. Oykonim «qovaq» və
«dibi» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QABANLI ÇAYI. Masallı r. Çay orada çox tez-tez rast gəlinən çöl donuzunun (qabanın) adını əks etdirir.
QAFUR YOXUġU. Lənkəran r. Toponim, Qafur Ģəxs adı və yoxuĢ sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QAJO ÇAYI. Astara r. Qajo çay adının mənası talıĢ dilində «sürətli, iti axan çay», «dağ çayı» mənasındadır.
QALABAġ DAĞI. Yardımlı r. «Zirvəsində qala olan dağ» deməkdir. (Qalalı dağ).
QALABAġ QUZEYĠ. Yardımlı r. Coğrafi adın tərkibindəki quzey termini günəĢ Ģüası qismən az düĢən Ģimal
tərəf anlayıĢını bildirir (Qalalı düzü). Bax: QalabaĢ dağı.
QALA XARABALIQ DAĞI Cəlilabad r. XII-XIII əsrlərdə tatar-monqol əsarəti dövrün¬də xalqı düĢmənlərdən
qorumaq üçün qalanın dağda xarabalığı.
QALAOBA DAĞI. Lerik r. Dağ adı qala və oba sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. (Qalakənd).
QALAOBA DƏRƏSĠ. Lerik r. Bax: Qalaoba dağı.
QALAPURQO KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı qala və talıĢca purqo «yer» sözündəndir (Qala kəndi).
QALAPUTA ZĠRVƏSĠ. Astara r. (TalıĢ dağ silsilələrindən biri). Coğrafi ad Azərbaycan dilindəki qala, Ġran
dilindəki «yer» və «zirvə» (puta) mənalı komponentlərin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QAMIġLI ÇAY. Lənkəran r. Hidronim qamıĢ bitki adı və çay sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
QAMIġLI GÖL. Cəlilabad r. Toponim qamıĢ bitkisi və göl sözlərinin birləĢməsidir.
QAMIġLI KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı qamıĢlı və kənd sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QAMIġLIGÖL KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı qamıĢlı və göl sözlərindən ibarətdir.
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QANABƏND DAĞI. Lerik r. Dağ adı Honubənd adından təhrifdir. Toponim talıĢ dilindəki honu «bulaq» və
bənd (band) «dağ» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır (Bulaqlı dağ).
QANQALAġ KƏNDĠ. Astara r. Toponim QəndalaĢ adından təhrifdir. YaĢayıĢ məntəqəsi adı qəndalaĢ və kənd
sözlərinin birləĢməsidir.
QANLIGƏDĠK. Yardımlı r. Oronim qanlı və gədik sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QAPIÇIMƏHLƏ KƏNDĠ. Astara r. Kənd adının düzgün yazılıĢı Qıpcaqməhəllə olmalıdır. Oykonim qıpçaq
tayfa adı və məhəllə sözlərinin birləĢməsidir.
QARAAĞAC KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adı qara və ağac sözündən yaranmıĢdır.
QARAAĞAC OCAĞI. Cəlilabad r. Coğrafi ad qaraağac ağac növü və ocaq «müqəddəs yer», «sitayiĢ yeri»
komponentlərinin birləĢməsidir.
QARAÇAY ÇAYI. Yardımlı r. Qaraçay «suyu keyfiyyətsiz, içməyə yararsız çay» deməkdir.
QARADAġ DAĞI. Lerik r. Oronim təĢkil olunduğu vulkanik mənĢəli maqmatik süxurun qara rəngli olmasına
görə ad almıĢdır.
QARADIRNAQ DÜZÜ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki qaradırnaq qədim türk dilli tayfalardan birinin
adıdır.
QARADIRNAQ QAMIġLIĞI. Masallı r. Toponim qaradırnaq tayfa adı və qamıĢlıq sözlərinin birləĢməsidir.
QARAGÜNEY DAĞI. Yardımlı r. Coğrafi ad qara (hün¬dür, yüksək) və güney (günəĢ Ģüası çox düĢən tərəf,
cənub) komponentlərindən yaranmıĢdır.
QARAXAN TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Qaraxan Ģəxs adı və təpə sözlərinin birləĢməsidir.
QARAKAZIMLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Qara Kazım Ģəxs adı, «lı» nəsil, mənsubiyyət
bildirən Ģəkilçinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QARAQAYA KƏNDĠ. Yardımlı r. Qaraqaya «Hündür qaya» mənasındadır.
QARAQAYA DAĞI. Yardımlı r. Oronimin tərkibindəki qara komponenti süxurların qara rəngdə olmasını
bildirir.
QARALAR ĠSTĠLĠ. Masallı r. Ġstil coğrafi adındakı Qaralar tayfa adıdır.
QARASU ÇAYI. Masallı r. Qarasu «keyfiyyətsiz», «içməyə yararsız su» deməkdir.
QARASU GÖLÜ. Lerik r. Hidronim qara «keyfiyyətsiz su» və göl sözlərindən yaranmıĢdır.
QARASU QOBUSU. Masallı r. Oronim qara, su və qobu sözlərinin birləĢməsidir.
QARASUTƏPƏ DAĞI. Lerik r. Dağ adındakı qara süxurların qara rəngini, su oradakı gölü, təpə isə hündür
ərazinin olmasını bildirir.
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QARAULTƏPƏ. Lerik r. Coğraf ad qaraul türk dillərində «gözətçi» və təpə sözlərinin birləĢməsidir.
QARAVULTƏPƏ. Cəlilabad r. Bax: Qaraultəpə.
QARADƏRƏ. Cəlilabad r. Toponimin tərkibindəki qara sözü «böyük» anlayıĢını bildirir. Qaradərə Böyük dərə
deməkdir.
QARAULDAġ ZĠRVƏSĠ. Yardımlı r. Qaraul (qaravul) sözü «gözətçi», «keĢikçi» və daĢ isə «qaya»
mənasındadır.
QARAYAR ÇAYI. Cəlilabad r. Hidronimik obyekt adındakı qara torpağın rəngini, yar isə «yarğan» deməkdir.
QARAYAR DƏRƏSĠ. Gəlilabad r. Oronim qara, yar (yar-gan) və dərə sözlərinin birləĢməsidir.
QARAYAR GÖLÜ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Qarayar kənd adı və «gölü» sözlərindən ibarətdir. Bax: Qarayar
kəndi.
QARAYAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. Qarayar kəndi «Böyük Yarğanda salınan kənd» mənasındadır.
QARA YOXUġ. Cəlilabad r. Oronim qara və yoxuĢ topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QARAZƏNCĠR KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kəndin əvvəlki adı Andreyevka olmuĢdur. Oykonim 1847-ci ildə
Orenburq quberniyasından rus əhalisinin buraya zorla köçürülərək məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
YaĢayıĢ məntəqəsinin adı 1992-ci ildən sonra dəyiĢdirilərək əvvəlki kimi Qarazəncir adlandırılmıĢdır.
QARBALACA ÇAYI. Cəlilabad r. Yerli sakinlər qarbalaca sözünü «kiçik», «balaca» mənasında iĢlədirlər.
Qarbalaca çayı Kiçik çay deməkdir.
QARDAġXAN DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim QardaĢxan Ģəxs adı və dərə termininin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
QARĞALIQ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adın-dakı qarqa (karqa) türkdilli tayfalardan birinin
adıdır.
QARQULU KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı qarqulu (qargı) bitki adıdır.
QASIM ARXI. Lənkəran r. Hidronim Qasım Ģəxs adı və arx sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QASIMBƏYLĠ DĠKĠ. Cəlilabad r. Dik yerli Ģivədə «sərt qalx¬ma», «təpə» anlayıĢını bildirir.
QASIMBƏYLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim Qasım Ģəxs adı və «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QASIMLI ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Qasımlı kənd adı və istil sözlərindən əmələ gəlmiĢdir. Bax: Qasımlı
kəndi.
QASIMLI KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi ġahsevənlərin bir qolu olan Qaraqasımlı tayfasının
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
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QARAKÖġKÜ QALA XARABALIĞI. Cəlilabad r. KöĢk onu tikdirən Elxanı hökmdarı Qazan Xan Mahmudun
adını daĢıyır.
QAZANDAĞ. Yardımlı r. Dağ xarici görünüĢünə (qazana oxĢamasına) görə belə adlanır.
QAZANQOġA ZĠRVƏSĠ. Cəlilabad r. Zirvə sayının qoĢa (iki) olması və qazana oxĢadığından belə
adlandırılmıĢdır.
QAZIMA ÇAYI. Cəlilabad r. Qazıma çayı «Yatağı dərin çay» mənasındadır.
QESKON KƏNDĠ. Lerik r. Toponim talıĢ dilində ges (kes) «sıx», «bir-birinə bitiĢik», «yaxın», kon isə «evlər»
sözlərindən düzəlmiĢdir.
QƏĞOY KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim talıĢ dilində kə (qə) – «ev», göy (qoy) «yer», «məkan» mənasındadır.
QƏDĠMKÜÇƏ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Qədim Ģəxs adı, küçə Azərbaycan dilində «məhəllə», «kənd»
deməkdir. Qədim küçə Qədim kənd mənasındadır.
QƏZVĠNOBA KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin ilk sakinləri Ġranın Qəzvin vilayətindən köçüb gəlmə olmasından
belə adlanır.
QƏDĠRLĠ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Qədir Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
QƏLƏBĠN KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Azərbaycanca qala komponentindən və talıĢca bin «alt», «dib», «ətək»
sözlərindən ibarətdir.
QƏLƏSƏR DAĞI. Lerik r. Qələ «qala» sözünün tələffüz forması, sər talıĢ dilində «baĢ», «yuxarı hissə»
mənasındadır.
QƏRĠBLƏR KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin keçmiĢ adı Siyobırov olmuĢdur. («Siyo» komponenti talıĢca
«qara», bir «tikanlıq», ov isə «su» deməkdir). Qərib Ģəxs adı və lər etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
QIZYURDU ZĠRVƏSĠ. Lerik r. Oronimin tərkibindəki kom¬ponentlərdən qız «əlçatmaz», «alınmaz», «hündür
dağ», yurd komponenti isə «müvəqqəti, yaĢayıĢ yeri» mənasındadır.
QILƏDƏRƏ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Qillidərə adından təhrifdir. YaĢayıĢ məntəqəsi gil və dərə sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QILQILOV BULAĞI. Lerik r. Toponim Qılqılov kənd adı və bulaq sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Qılqılov
kəndi.
QILQILOV KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki qılqıl talıĢ dilində «qaynayan», «pıqqıldayan» və ov isə
«su» deməkdir.
QIRX QIZ QUYUSU. Masallı r. Bu coğrafi ad haqqında yerli sakinlərdən olan 97 yaĢlı Əsədulla baba belə bir
rəvayət söyləyir ki, guya vaxtilə Ərkivan kəndində yaĢayan qəddar bir xan öz hərəmxanasında olan qırx qızı
ondan imtina etdiklərinə görə quyuya tökdürüb məhv etmiĢdir.
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QIRXINCI KĠLOMETR KƏNDĠ. Lerik r. Lənkəran Ģəhəri ilə Lerik qəsəbəsi arasındakı avtomobil yolunun 40cı kilometrliyində salınan kənd.
QIġLAQ DÜZƏNLĠYĠ. Masallı r. Oronim qıĢlaq (müvəq¬qəti yaĢayıĢ yeri) və düzənlik sözlərinin
birləĢməsindən ibarətdir.
QIġLAQ KƏNDĠ. Lerik r. QıĢlaq və kənd sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢ kənd
QĠYASLI DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Qiyas Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçi və dərə
sözlərinin birləĢməsidir.
QĠYASLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Qiyas Ģəxs adı və «lı» etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
QIZILAĞAC KƏNDĠ. Masallı r. Qızılağac yaĢayıĢ məntəqəsi türk mənĢəli qızılağac tayfasının bu ərazidə
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
QIZILAĞAC KÖRFƏZĠ. Masallı və Lənkəran rayonları Qızılağac körfəzi. Bax: Qızılağac kəndi.
QIZILAĞAC QORUĞU. Lənkəran və Masallı rayonları. Qoruq 1926-cı ildən yasaqlıq, 1929-cu ildən sonra isə
dövlət qoruğu adlanır və Qızılağac körfəzinin adını əks etdirir. Bax: Qızılağac kəndi.
QIZ QALASI. Lerik r. Qız qalası «alınmaz», «bakirə» qala anlayıĢını bildirir.
QIZLAKÜCƏ MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi Qızılavar kəndindən köçüb gəlmiĢ bir qrup əhalinin
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
QIZ TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Rəvayətə görə, təpədə bir qızın öldürülməsinə görə təpə belə adlandırılmıĢdır.
QIZYURDU DAĞI. Lerik r. Oronim qız və yurd sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QOCABƏYLĠ HAMARI. Cəlilabad r. Toponim Qocabəyli nəsil adı, hamar «düzənlik» sözlərindən əmələ
gəlmiĢdir.
QOġMALYAN KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin düzgün yazılıĢı Qasımalıyan olmalıdır. Kəndin adı Qasımalı Ģəxs
adı və qədim türk dillərində cəmlik bildirən «yan» - lər Ģəkilçisindən ibarətdir. QoĢmalyan Qasımalılar kəndi
deməkdir.
QOTURLU MĠNERAL BULAĞI. Masallı r. Hidronim qoturlu və mineral bulaq sözlərinin birləĢməsidir.
QOVAQ DĠBĠ BULAQ. Yardımlı r. Toponim qovaq ağac növü və dibi sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
QOZLU BULAQ. Cəlilabad r. Ətrafında çoxlu qoz ağacları olan bulaq mənasındadır.
QU GÖLÜ. Cəlilabad r. Hidronim qu quĢ adı və göl sözlərinin birləĢməsidir.
QULUBƏYĠN ATI UÇAN QAYA. Lənkəran r. Qaya orada baĢ vermiĢ hadisənin (Qulubəyin atının uçması
hadisəsini) adını əks etdirir.
QULUDAġ DAĞI. Yardımlı r. Coğrafi ad Qulu Ģəxs adı və daĢ «qaya» sözlərindən yaranmıĢdır.
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QUMBASI KƏNDĠ. Lənkəran r. Toponim «qumluq ərazinin baĢlandığı sahədə salınan kənd» mənasındadır.
QURUÇAY. Cəlilabad r. Quruçay suyu yay fəslində quru¬yan çay deməkdir.
QURUDƏRƏ. Cəlilabad r. Qurudərə suyu yay fəslində olmayan dərə mənasındadır.
QUZEY DAĞ. Cəlilabad r. Dağ adındakı quzey termini «günəĢ Ģüası qismən az düĢən», «Ģimal» anlayıĢını
bildirir. Quzey dağ «GünəĢ Ģüası az düĢən dağ» deməkdir.

L
LALLAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. Lallar tayfa adıdır.
LAMAN KƏNDĠ. Lerik r. Laman nəsil adıdır. Laman nəsli Ģahsevənlər tayfasının qollarından biridir.
LAZI DƏRƏSĠ. Lerik r. Oronim lazı (laz) tayfa adı və dərə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
LERĠK DƏRƏSĠ. Lerik r. Coğrafi ad Lerik qəsəbə adı və dərə sözlərinin birləĢməsindəndir.
LERĠK ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Lerik r. Adın talıĢ dilində «bataqlıq», lək «sucaq» sözü ilə bağlı əmələ
gəlməsi ehtimal olunur.
LERĠKSƏRU ÇAYI. Lerik r. Coğrafi ad Lerik qəsəbə adı, talıĢ dilindəki sər «baĢ» və ru «çay» sözlərindən
ibarətdir.
LƏJ KƏNDĠ. Lənkəran r. Ləj sözü yerli xalq coğrafiya termini olub, talıĢ dilində «sulu yer» deməkdir.
LƏKƏR ÇAYI. Lerik və Lənkəran rayonları. Hidronim Ləkər kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsidir. Bax:
Ləkər kəndi.
LƏKƏR KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi rayondakı ġilavar kəndindən köçüb gəlmiĢ bir qrup ailənin
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
LƏKĠN KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsinin düzgün yazılıĢı Ləkan formasında olmalıdır. Coğrafi ad
Lək etnonimi və fars dilində cəmlik bildirən «an» Ģəkilçisindən ibarətdir. Lək tayfasının məskən saldığı kənd.
LƏLƏDULAN KƏNDĠ. Lerik r. Kənd adındakı Lələ Ģəxs adı və dulan (dolan) monqol mənĢəli tayfa adıdır.
LƏLƏKƏPEġTƏ KƏNDĠ. Astara r. Toponim Lələ Ģəxs adı, talıĢ dilində kə «ev», «kənd» və peĢtə «təpə»,
«yüksəklik» sözlərindən yaranmıĢdır.
LƏLƏKƏRAN KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi Lələ Ģəxs adı, talıĢ dilində kə «ev» komponentlərindən və
cəm anlayıĢını bildirən on Ģəkilçisindən ibarətdir.
LƏNKƏRAN ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Lənkəran Ģəhər adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Lənkəran Ģəhəri.
LƏNKƏRAN OVALIĞI. Lənkəran r. Coğrafi ad Lənkəran Ģəhər adı və ovalıq sözünün birləĢməsidir.
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LƏNKƏRAN ġƏHƏRĠ. Lənkəran r. Oykonim talıĢ dilindəki lenə (lənə) «qamıĢ», «qamıĢlıq», «qamıĢ bitən
yer» və kəran «evlər» komponentlərindən ibarət olub «qamıĢlı evlər» mənasındadır.
LƏNGAN KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı ləng fars dilində «yavaĢ» və «an» cəm Ģəkilçisi
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
LƏNGAN QAMIġLIĞI. Masallı r. Coğrafi ad Ləngan kənd adı və qamıĢlıq sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Ləngan kəndi.
LƏMƏR ÇAYI. Lerik r. Hidronim Ləmər Ģəxs adı və çay termininin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
LƏPƏK TƏPƏSĠ. Lerik r. Ləpək talıĢ dilində «çılpaq, bitkisiz yastı ərazi» deməkdir. Ləpək təpə, Çılpaq təpə
mənasını verir.
LƏPƏY DÜZƏNLĠYĠ. Cəlilabad r. Ləpəy sözü «hamar səth» «düzənlik» mənasındadır. Ləpəy düzənliyi hamar
düzənlik mənasındadır.
LƏRMƏRUD ÇAYI. Lerik r. Lərmə talıĢ dilində «dayaz» və rud isə «çay» deməkdir. Lərmərud Dayaz çay
mənası verir.
LƏRMƏRUD KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Lərmə və rud sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Lərmərud
çayı.
LƏT DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim lət bitki adı ilə dərə sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
LƏZĠR KƏNDĠ. Yardımlı r. Ləzir Ģəxs adıdır.
LƏZRAN ÇAYI. Cəlilabad r. Hidronim Ləzran kənd adı ilə çay sözünün birləĢməsidir. Bax: Ləzran kəndi.
LƏZRAN KƏNDĠ. Cəlilabad r. Ləzran Orand tayfasının tirələrindən biridir.
LĠƏZĠ KƏNDĠ. Astara r. Liəzi talıĢ dilində «sucaq yer», «bataqlıq» deməkdir (Bataqlıqda salınan kənd).
LĠMƏRD ZĠRVƏSĠ. Yardımlı r. Toponim Limərd dağ adı və zirvə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Limərd dağı.
LĠMƏRD DAĞI. Yardımlı r. Coğrafi adın tərkibindəki lü talıĢ dilində «kiçik çay» və mard (mərd)-tayfa adıdır.
LĠRDƏ DƏRƏSĠ. Lerik r. Lirdə sözü talıĢ dilində «bataqlıq», «sucaq yer» mənasındadır.
LĠSƏYN ƏKĠN. YERĠ. Lerik r. Lisəyn sözü talıĢ dilində «yamacda düzənlik yer» deməkdir (Yamacda əkin
yeri).
LĠVƏDĠRGƏ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim talıĢ dilində lu «kiçik çay», «və» birləĢdirici Ģəkilçi və dirgə (qədim
Driq mahalının) adından ibarətdir.
LOBĠR KƏNDĠ. Astara r. Kənd adı Lubər sözünün təhrif olunmuĢ variantıdır. Coğrafi ad talıĢ dilində lu «kiçik
çay» və bər «sahil», «kənar» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
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LODA KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki lo talıĢ dilində «qarğa», da (də) isə Azərbaycan dilindəki
dərə sözünün təhrif formasıdır. YaĢayıĢ məntəqəsi adının düzgün yazılıĢı Lodərə olmalıdır. (Qarğa dərəsi).
LÜLƏKƏRAN KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı talıĢ dilində lülə «burulmuĢ», «bürmələnmiĢ», kə «ev»,
və on isə -lar, -lər cəm Ģəkilçisindən ibarətdir.
LÜMƏDƏRƏ. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki lümə qısa mənasındadır. Lümədərə «qısadərə» deməkdir.
LÜRƏN BATAQLIĞI. Masallı r. Toponim Lürən kənd adı və bataqlıq sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Lürən
kəndi.
LÜRƏN QAMIġLIĞI. Masallı r. Coğrafi ad Lürən kənd adı və qamıĢlıq sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Lürən kəndi.
LÜRƏN ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Lürən kənd adı və istil sözlərinin birləĢməsindir. Bax: Lürən kəndi.
LÜRƏN KƏNDĠ. Masallı r. Lır (lür) talıĢca «bataqlıq», «sucaq yer» və ən (on) isə «yer» deməkdir. Bataqlıqda
salınan kənd.
LÜTĠHAL QAYASI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki lüti talıĢ dilində «çılpaq», «bitkisiz» və hal «qaya»
deməkdir.
LÜVƏSƏR QALASI. Lənkəran r. Oykonim Lüvəzər kənd adı və qala sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Luvəsər
kənd.
LÜVƏSƏR KƏNDĠ. Lənkəran r. Kənd adındakı lu talıĢ dilində «kiçik çay», «və» birləĢdirici sait, sər isə «baĢ»
deməkdir. Çayın mənbəyində salınan kənd mənası verir.

M
MAHMUDAVAR KƏNDĠ. Masallı r.Oykonimin tərkibindəki Mahmud Ģəxs adı, «a» birləĢdirici sait, var isə
qədim türk dillərində «kənd» deməkdir.
MAHMUDAVAR SU ANBARI. Masallı r. Hidronim Mah-mudavar kənd adı və su anbarı sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Mahmudavar kəndi.
MAMIR ÇAYI. Lerik r. Çay adındakı mamır bitki növünün adıdır (Mamırlı çay).
MAMULĞAN KƏNDĠ. Yardımlı r. Mamulğam Ģəxs adıdır.
MAMUSTA KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonimin düzgün adı Mamu sütə olmalıdır. Mamu talıĢca «əmi», sütə isə
«yanmıĢ yer» deməkdir.
MASALLI ġƏHƏRĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki Masal Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
MASALLI ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ Masallı r. Bax: Masallı Ģəhəri.
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MARALYURD DAĞI. Yardımlı r. Oronim Məzayurd adından təhrifdir. Məza ərəbcə «otlaq», «örüĢ» və yurd
«məskən, yeri» sözlərinin birləĢməsidir (ÖrüĢ yurdlu dağ).
MARSO KƏNDĠ. Lənkəran r. Yerli sakinlər bu yaĢayıĢ məntəqəsi adını moro yazılıĢında tələffüz edir. Moro
rus dilində «göl» deməkdir. (Göl kəndi).
MARZASƏ KƏNDĠ. Astara r. Marz talıĢ dilində «çəltik əkilən ərazidə sərhəd» (mərz), «a» birləĢdirici sait, sə
(sər) isə «baĢ» deməkdir.
MASTAĠL KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Məstəli adından təhrifdir. Məstəli Ģəxs adıdır.
MAġXAN KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad MaxĢeyxan adının təhrif formasıdır. TalıĢ dilindəki max «dayanacaq»,
«düĢər-gə», ġeyx dini rütbə və «an» məkan bildirən Ģəkilçidir.
MAġLIQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim adındakı maĢ lobya növü, «lıq» sonluqdur (MaĢlıqda salınan kənd).
MEHDĠ BULAĞI. Masallı r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Mehdinin adı ilə adlandırılmıĢdır.
MEġƏKƏNARI QƏSƏBƏSĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı meĢə, kənarı və qəsəbə sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
MEġƏSU MĠNERAL BULAĞI. Lənkəran r. Mineral bulaqlar meĢədə yerləĢdiyindən belə adlandırılmıĢdır.
MƏCĠD MƏHLƏ KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi Məcid Ģəxs adı, məhəllə və kənd komponentlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
MƏDƏTLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məhəlləsi adındakı Mədət Ģəxs adı «li» etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
MƏHLƏABAD KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim məhəllə və abad komponentlərinin birləĢməsindən ibarət olub,
«abad kənd» mənasındadır.
MƏKƏDUL SAHƏSĠ. Lerik r. Məkədul talıĢ dilində «qarğıdalı» deməkdir Qarğıdalı ərazisi.
MƏKTƏBHONU BULAĞI. Lerik r. Coğrafi ad məktəb və talıĢ dilində honu «bulaq» sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
MƏLĠK BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
MƏLĠKQASIMLI DAĞI. Cəlilabad r. Toponim Məlikqasımlı kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsidir. Bax:
Məlikqasımlı kəndi.
MƏLĠKQASIMLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Məlikqasımlı nəsli Pirembel tayfasının tirələrindən biridir.
MƏLĠKLĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. Məlik Ģəxs adı ilə etnik mənsubiyyət bildirən «li» Ģəkilçisindən yaranmıĢdır.
MƏLĠKLĠ MƏHƏLLƏSĠ. Yardımlı r. Oykonim Məlik Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçi və
məhəllə sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
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MƏLĠKOBA KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi ad Məlik Ģəxs adı və oba «müvəqqəti yaĢayıĢ məntəqəsi»
topokomponentlərinin birləĢməsidir.
MƏMMƏDCANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Məmmədcan Ģəxs adından və «lı» etnik
mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidən barətdir.
MƏMMƏDHƏSƏN ÖRÜġÜ. Lənkəran r. Coğrafi ad Məm-mədhəsən Ģəxs adı və örüĢ sözlərinin
birləĢməsindən ibarətdir.
MƏMMƏDHÜSEYN YATAĞI. Lerik r. Coğrafi ad Məmmədhüseyn Ģəxs adı və yataq «müvəqqəti məskən
yeri» sözlərinin birləĢməsidir.
MƏMMƏDXANLI KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi XIX əsrdə maldarlıqla məĢğul olan Məmmədxanlı
nəslinə mənsub ailələrin məskunlaĢması nəticəsində əmələ gəlmiĢdir.
MƏMMƏDQULU MEġƏSĠ. Lerik r. Toponim Məmmədqulu Ģəxs adı və meĢə sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
MƏMMƏDOBA KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim Məmməd Ģəxs adı və oba «müvəqqəti məskən yeri»
sözlərindəndir.
MƏMMƏDRZALI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Məmmədrza Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
MƏMMƏDRZAKÜÇƏ KƏNDĠ. Masallı r.Oykonim adındakı Məm¬mədrza Ģəxs adı və Azərbaycan dilində
küçə «məhəllə», «kənd» deməkdir.
MƏZRƏ ƏKĠN YERĠ. Masallı r. Məzrə ərəb dilində «çəltik əkilən ərazi» deməkdir.
MƏRZƏSAX DAĞI. Lənkəran r. Mərz «sərhəd», «sədd», «ə» birləĢdirici sait, sağ «qaya» deməkdir (Sərhəd
qaya dağı).
MƏSTƏLĠ ġƏLALƏSĠ. Lerik r. Coğrafi ad Məstəli Ģəxs adı və Ģəlalə coğrafi termininin birləĢməsindən
ibarətdir.
MƏġƏDĠHÜSEYNLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim MəĢədi dini titul və nəsil bildirən Hüseynli
komponentlərinin birləĢməsidir.
MƏġƏDĠLƏR KƏNDĠ. Cəlilabad r. MəĢədi Ģəxs adı və «lər» isə cəm Ģəkilçisidir.
MƏġƏDĠVƏLĠLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. MəĢədivəli Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
MƏTƏLĠ ÇAYI. Masallı və Yardımlı rayonları. Hidronim Mətəli nəsil adı və çay topokomponentlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
MƏTƏLĠ BULAĞI. Masallı r. Hidronim Mətəli nəsil adı və bulaq sözlərinin birləĢməsidir. Bax: Mətəli çayı.
MĠKAYILLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim adındakı Mikayıllı nəsil adıdır.
MĠKĠ KƏNDĠ. Astara r. Kənd adı talıĢ dilindəki Miyanku sözünün təhrif formasıdır. Miyan talıĢca «dairəvi»,
«aralıq», ku «dağ» deməkdir (Dairəvi dağ kəndi).
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MĠKOLAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Kənd adı Mikayıl adından təhrifdir.
MĠSTAN ÇAYI. Lerik r. Coğrafi ad Mistan kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Mistan
kəndi.
MĠSTAN KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı «Mistan» - Ģəxs adıdır.
MĠġARÇAY ÇAYI. Cəlilabad r. MiĢar qədim türkdilli tayfanın adıdır.
MĠġARÇAY MĠNERAL BULAĞI. Cəlilabad r. Coğrafi ad MiĢar, çay və mineral bulaq sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: MiĢarçay çayı.
MĠġKĠREYĠN DƏRƏSĠ. Yardımlı r. Toponim MiĢkireyin kənd adı və dərə sözlərinin birləĢməsidir. Bax:
MiĢkireyin kəndi.
MĠġKĠREYĠN KƏNDĠ. Yardımlı r. Mülki-Keyin; yəni Re-yin mülkü mənasındadır.
MĠRĠMLĠ DAĞI. Yardımlı r. Oronim Mirimli kənd adı və dağ termininin birləĢməsidir. Bax: Mirimli kəndi.
MĠRĠMLĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. Mirim Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
MĠRTƏHMƏZLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adındakı Mirtəhməz Ģəxs adı, «li» isə etnik mənsubiyyət bildirən
Ģəkilçidir.
MĠRVERDĠ QAYA. Lerik r. Qaya orada baĢ vermiĢ hadisəni (Mirverdinin qayadan uçaraq ölməsini) əks
etdirir.
MĠRZƏBALA BATAQLIĞI. Masallı r. Hidronim Mirzəbala Ģəxs adı və bataqlıq sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
MĠRZƏLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibindəki Mirzəli Ģəxs adıdır.
MĠYANKU MĠNERAL BULAĞI. Masallı r. Toponim Miyanku dağ adı və mineral bulaq sözlərinin
birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir. Bax: Miyanku kəndi.
MĠYANKU KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad talıĢca miyan «orta», «dairəvi» və kü «dağ» sözlərindən ibarətdir
(Dağarası kənd).
MĠYONDĠ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı komponentlərdən mion (miyon) talıĢ dilində «orta»,
«dairəvi», «mərkəz», di isə «kənd» deməkdir (Dairəvi kənd).
MĠYONDĠ MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Bax: Miyondi kəndi.
MĠYONDĠ TƏPƏSĠ. Masallı r. Toponim Miyondi kənd adı və təpə sözlərindən yaranmıĢdır. Bax: Miyondi
kəndi.
MOLALAN KƏNDĠ. Masallı r. Kənd sakinləri Lerik ra-yonunun eyniadlı Molalan kəndindən köçmədir. Bax:
Molalan kəndi.
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MOLALAN KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin əvvəlki adı ViĢə-oba (talıĢca MeĢəoba) olmuĢdur. YaĢayıĢ məntəqəsi
adındakı molal çay kənarında bitən ağac növüdür, on (an) isə cəmlik bildirən Ģəkilçidir.
MOLLA HƏSƏNLĠ DÜZƏNLĠYĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki molla dini titul, Həsən Ģəxs adı, «li»
etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçi və düz (düzənlik) isə coğrafi terminidir. Bax: Molla Həsənli kəndi.
MOLLA HƏSƏNLĠ KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad molla -dini titul və Həsənli nəsil adı komponentlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
MOLLAKƏND BULAĞI. Lənkəran r. Hidronim Mollakənd kənd adı və bulaq sözlərindən əmələ gəlmiĢdir.
Bax: Mollakənd kəndi.
MOLLAKƏND KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi molla dini rütbə və kənd «yaĢayıĢ yeri»
komponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
MOLLALI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin tərkibindəki Mollalı nəsil adıdır.
MOLOJA KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın tərkibindəki molo komponenti talıĢ dilində Azərbaycan dilindəki
molla sözünün təhrifidir, ja (jə) isə yer mənasındadır (Molla kəndi).
MONĠDĠGAH KƏNDĠ. Lerik r. Moni (mion) talıĢ dilində «orta», «dairəvi», «mərkəz», di «kənd», gah isə
«yer» mənasındadır.
MORANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Moranlı tayfa adıdır.
MOTALYATAQ KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad motal ağac növü və yataq «müvəqqəti məskən yeri» sözlərinin
birləĢməsindəndir.
MUĞAN DÜZÜ. Cəlilabad r. Düz VII-VIII əsrlərdə mövcud olmuĢ Muğan adlı Ģəhərin adını tarixi bir abidə
kimi qoru¬yub saxlamıĢdır.
MÜNSĠF TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Munsif Ģəxs adı və təpə terminindən ibarətdir.
MUSALI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Toponim Musa Ģəxs adı ilə «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçinin
birləĢməsindən ibarətdir.
MUSAVAR KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimn tərkibindəki Musa Ģəxs adı, var isə qədim türk dillərində «kənd»
deməkdir.
MURAD ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Murad Ģəxs adı və istil sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir.
MURDAB GÖLÜ. Lənkəran r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki Murd «ölü», «iyli» və ab «su» sözlərindən ibarətdir.
MURDAB KƏNDĠ. Lənkəran r. Toponim Murdab göl adı və kənd sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
MURYA KƏNDĠ. Lerik r. Murya toponimi Morariya adından təhrifdir. Morariya talıĢca «ilan yolu»
mənasındadır (mor talıĢca ilan), «ə» (u) birləĢdirici sait, ro yol deməkdir (Ġlan yolunda salınan kənd).
MUSAKÜÇƏ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı Musa Ģəxs adı və küçə Azərbaycan dilində «kənd»,
«məhəllə» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
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MÜZƏLQO DƏRƏSĠ. Lerik r. TalıĢ dilində Müzəlqo «arı pətəyi» deməkdir (Arı pətəyi saxlanılan dərə).

N
NADĠRBƏY ƏKĠN SAHƏSĠ. Masallı r. Əkin sahəsi adındakı Nadirbəy Ģəxs adıdır.
NADĠRġAH TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim NadirĢah Ģəxs adının və təpə coğrafi terminin birləĢməsi nəticəsində
yaranmıĢdır.
NAĞI DƏRƏ ġƏLALƏSĠ. Lerik r. ġəlalə Nağı Ģəxs adından və dərə topokomponentlərinin birləĢməsindən
ibarətdir.
NARBAĞI KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Azərbaycan dilindəki nar bitki adı və bağı sözlərinin
birləĢməsindəndir.
NARLIQ DAĞI. Cəlilabad r. Oronim nar bitki adı və dağ termininin birləĢməsindəndir.
NARLIQ YAMACI. Yardımlı r. Oronim narlıq və yamac topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
NEÇĠYƏHAL QAYASI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki neçiyə talıĢ dilində «canavar», hal isə «qaya»
deməkdir (Canavarlı qaya).
NƏCƏF DƏRƏSĠ. Lerik r. Oronim Nəcəf Ģəxs adı ilə dərə topokomponentlərinin birləĢməsindəndir.
NƏFTƏLUQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi XIX əsrdə müxtəlif ərazilərdən bir qrup rus əhalinin
köçüb gələrək bu ərazidə məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. Nəftəluq sözünün ifadə etdiyi anlayıĢ məlum
deyildir.
NƏHMƏT TƏPƏSĠ. Masallı r. Oronim Nəhmət Ģəxs adı və təpə topokomponentinin birləĢməsindəndir.
NƏRGĠZ TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Nərgiz bitki adından və təpə xalq coğrafi terminindən ibarətdir.
NƏRĠMANABAD ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Lənkəran r. KeçmiĢ adı Sara (sarı) yaĢayıĢ məntəqəsi
olmuĢdur. YaĢayıĢ məntəqəsi 1957-ci ildən sonra görkəmli dövlət və partiya xadimi Nəriman Nərimanovun
(1875-1925) xatirəsini əbədiləĢdirmək məqsədilə belə adlandırılmıĢdır.
NƏRĠMAN ƏKĠN YERĠ. Cəlilabad r. Əkin yeri adındakı Nəriman Ģəxs adıdır.
NƏZƏROBA ÇAYI. Masallı r. Nəzər Ģəxs adı, oba «müvəqqəti yaĢayıĢ yeri» və çay coğrafi terminidir. Bax:
Nəzəroba k. (Masallı r.).
NƏZƏROBA KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim Nəzər Ģəxs adı və oba sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır.
NĠNƏLOV ÇAYI. Masallı r. Hidronim Ninəlov kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Ninəlov
kəndi.
NĠNƏLOV DƏRƏSĠ. Masallı r. Oronim Ninəlov kənd adı və dərə terminin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Ninəlov kəndi.
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NĠNƏLOV KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin düzgün yazılıĢı Ninələvu olmalıdır. Kəndin adı talıĢ dilindəki nil
azat ağacının adı, «ə» birləĢdirici sait və ləvu ağac sözlərindən ibarətdir (Nilağaclı kənd).
NĠSƏQƏLƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. Nisə talıĢ dilində «quzey» (Ģimal) və qala sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır (Quzeyqala kəndi).
NĠSAƏDĠ KƏNDĠ. Lerik r. Kəndin keçmiĢ adı Milə olmuĢdur. Nisa (Niso) talıĢ dilində «quzey», «ə»
birləĢdirici sait, di isə «kənd» deməkdir (Quzey kənd).
NĠSA TƏPƏSĠ. Lerik r. Oronim Nisa kənd adı ilə təpə sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Nisa kəndi
(Quzeytəpə).
NĠSLĠ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Nisolu (Nisəli) adından təhrifdir. Niso (nisa) talıĢ dilində «quzey», lu (li)
«yamac» deməkdir.
NĠSOƏDĠ KƏNDĠ. Lerik r. Niso talıĢ dilində «quzey», «ə» birləĢdirici sait və di «kənd» deməkdir.
NĠSOHONĠ BULAĞI. Lerik r. Niso «quzey» və honi «bulaq» sözlərinin birləĢməsindəndir (Quzeybulaq).
NĠSOVĠġƏ MEġƏSĠ. Lerik r. Niso talıĢca «quzey» və viĢə «meĢə» sözlərindən yaranıb «quzey meĢəsi»
mənasındadır.
NĠYATĠK ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Niyatik Ģəxs adı və istil sözlərinin birləĢməsindəndir.
NODA KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Norudi adından təhrifdir. YaĢayıĢ məntəqəsi adı talıĢ dilindəki no (noru)
«yeni», «təzə» və di «kənd» sözlərindən ibarət olub Yeni kənd, Təzə kənd mənasındadır.
NOYABUD KƏNDĠ. Astara r. No «yeni», «təzə», «ya» birləĢdirici komponent və abud (vud) «yer» sözlərinin
qovuĢmasındandır.
NOVƏġTƏRU ÇAYI. Astara r. Nov «qayıq» və ya «gəmi», asta (əstə) «sındıran» və ru «çay» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. «Qayıq sındıran çay» mənasındadır.
NOVRUZALLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Əslində Novruzəlilidir Novruzalı Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət
bildirən sonluq-dur. KeçmiĢ adı ġərbətalı olmuĢdur.
NUKUS QALASI. Lerik və Astara rayonları. Nukus qalası eramızın IV-V əsrlərində inĢa olmuĢ və yadellilərə
qarĢı mübarizədə xüsusi rol oynamıĢdır. Nukus Ģəxs adıdır.
NUKUS QALASI DAĞI. Lerik və Astara rayonları. Oronim Nukus qala adı və dağ sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
NURAVUD KƏNDĠ. Lerik r. Nu talıĢ dilində «yeni», «təzə», «ra» birləĢdirici Ģəkilçi, vud (bud) «yer»,
«məskən» sözlərindən ibarət olub, «yeni yurd» deməkdir.
NURU QOBUSU. Masallı r. Coğrafi ad Nuru Ģəxs adı və qobu xalq coğrafi termininin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
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NUSOMURYA KƏNDĠ. Yardımlı r. Kənd adı Nəsamara adından təhrifdir. Oykonim talıĢ dilində nəsa «güney»
və mara «örüĢ», «otlaq» sözlərindən ibarətdir (Güney örüĢdə salınan kənd).
NÜVƏDĠ KƏNDĠ. Lerik r. Nuvə talıĢ dilində «yeni», «təzə» və di «kənd» mənasındadır (Yenikənd).
NÜVƏDUZ QALASI XARABALIĞI. Lerik r. Qala xarabalığı adındakı Nüvə talıĢca «yeni», «təzə» və
Azərbaycan dilindəki «düz», «düzənlik» mənasındadır.
NÜCÜ KƏNDĠ. Lerik r. Bu ad talıĢ dilindəki nu «yeni», «təzə» və cü «arx» sözlərindəndir. Yeni arx sahilində
salınmıĢ kənd deməkdir (Yeni arxlı kənd).

O
OCAQ MARDOVIRƏSĠ QAYASI. Lerik r. Ocaq Ģəxs adı, mardo talıĢca «ölən», virəsi isə «yer» mənasındadır
(Ocağın öldüyü qaya).
OCAQLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adı Ocaqqulu adından təhrifdir. Oykonim adındakı «Ocaqqulu» Ģəxs
adıdır.
ODUN DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad odun və dərə sözlərinin birləĢməsindəndir.
ODURAKƏRAN DAĞI. Yardımlı r. Oronim Odurakəran kənd adı və dağ coğrafi termininin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Odurakəran kəndi.
ODURAKƏRAN KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim Ürdükəran adının təhrif olunmuĢ variantıdır. YaĢayıĢ
məntəqəsi adı talıĢ dilindəki ürdü «qamıĢ» və kəran «evlər», «kənd» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır
(QamıĢ evli kənd),
ODURAKƏRAN MĠNERAL BULAĞI. Yardımlı r. Hidronim Odurakəran kənd adı və mineral bulaq sözlərinin
birləĢməsindəndir. Bax: Odurakəran kəndi.
OĞRUBULAQ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Kənd adı Uyğurbulaq adından təhrifdir. YaĢayıĢ məntəqəsi uyğur tayfa
adı və bulaq sözünün birləĢməsindəndir.
OJAKƏRU ÇAYI. Astara r. Coğrafi adın tərkibindəki oj talıĢca «açıq», «ə» (a) birləĢdirici sait, kə «ev», ru
«çay» deməkdir.
OJAKƏRAN KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı talıĢ dilindəki oj «açıq», «ə» (a) bitiĢdirici sait, kəran
«evlər» sözlərindən yaranmıĢdır.
OLXOVKA KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın əvvəlki adı Gomusovan olmuĢdur. YaĢayıĢ məntəqəsi adı XIX
əsrin sonlarında rusların bu yerdə məskunlaĢması ilə əlaqədar olaraq yaranmıĢdır. Olxovka sözü rus dilində
«qızılağac çəngəlliyi» (ərazi) deməkdir.
ONCƏKƏLƏ DÜZÜ. Masallı r. Coğrafi ad Oncəkələ (Ən-cəqala) topokomponenti və düzü toponimik terminin
birləĢməsindən ibarətdir. Bax: Oncəkələ kəndi.
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ONCƏKƏLƏ ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Öncəkələ (Ən-cəqala) komponenti və istil sözünün
birləĢməsindəndir. Bax: Oncəkələ kəndi.
ONCƏKƏLƏ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi Əncəqala adından təhrifdir. Kənd adı qıpçaqların əncə
(incə) tayfa adından və qala komponentindən ibarətdir.
ONCƏKƏLƏ QALA XARABALIĞI YERĠ. Masallı r. Bax: Oncəkələ kəndi.
ONĠKĠHEKTARLIQ ƏRAZĠ. Cəlilabad r. Ərazi sahəsinin ölçüsünə (12 hektar olduğuna) görə belə
adlandırılmıĢdır.
ORAND KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim XIX əsrdə Lənkəran qəzasında maldarlıqla məĢğul olmuĢ orand tayfasının
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
ORATLI BULAĞI. Cəlilabad r. Oratlı Oriyatlı adından təhrifdir. Bulaq monqol mənĢəli oriyat tayfasının adı ilə
adlandırılmıĢdır.
ORATLI OTURAN YER. Masallı r. Yer orada müvəqqəti məskən salmıĢ oratlı (oriyatlı) tayfasının adındandır.
ORDAHAL KƏNDĠ. Lerik r. Oykonimin əvvəlki adı Ərəkit olmuĢdur. Orda (urdu) talıĢ dilində «qamıĢ»,
«qarğı» və hal isə «qaya» deməkdir (QamıĢlı qaya kəndi).
ORUC QAYALIĞI Lerik r. Coğrafi ad orus və qayalıq sözlərinin birləĢməsindəndir.
OVRA KƏND YERĠ. Yardımlı r. Kənd yeri adı talıĢ dilindəki ov «su» sözündən və məkan bildirən «ra» (fars
dilində ram) sonluğundan ibarətdir.
OVRA MĠNERAL BULAĞI. Yardımlı r. Hidronim Ovra kənd adı və mineral bulağı sözlərindəndir. Bax: Ovra
kənd yeri.
OSAKÜÇƏ KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Osyaküçə olmalıdır. YaĢayıĢ məntəqəsi adı talıĢ
dilində osya «dəyirman» və Azərbaycan dilində küçə «kənd», «məhəllə» sözlərindən yaranıbdır (Dəyirmanlı
kənd).
OSAKÜÇƏ ÖRÜġÜ. Lənəkəran r. Coğrafi ad Osaküçə (Osyaküçə) kənd adı və «örüĢ» sözlərinin
birləĢməsindəndir. Bax: Osaküçə kəndi.
OSNAKƏRAN KƏNDĠ. Yardımlı r. Osin talıĢ dilində «dəmir» və kəran isə «evlər» deməkdir.
OSNAQAKÜÇƏ OBA KƏNDĠ. Lerik r. Osnaqa talıĢ dilində «dəmirçi» və küçə Azərbaycan dilində «kənd»,
«məhəllə» deməkdir. Dəmirçilər kəndi.
OSNAQAHONU BULAĞI. Lerik r. Osnaqa talıĢ dilində «dəmirçi», honu (oni) «bulaq» mənasındadır (Dəmirçi
bulağı).
OSYADƏRƏ KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim osyo talıĢca «də¬yir-man» və dərə komponentlərindən ibarətdir.
Osyadərə Dəyirman dərəsi deməkdir.
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OSYAKUNANT MEġƏSĠ. Lerik r. MeĢə adındakı osya talıĢ dilində «dəyirman», kunant isə «ətrafı», «kənarı»
deməkdir.
OSYARU ÇAYI. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilində osya «də-yirman» və ru (rud) «çay» sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır (Dəyirman çayı).
OVALA KƏNDĠ. Astara r. TalıĢ dilində ov «su», «a» birləĢdirici sait və «la» (lə) «sahə», «hissə» mənasındadır
(Sulukənd).

Ö
ÖKÜ DAĞI. Yardımlı r. Oronim Ökü kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Ökü kəndi.
ÖKÜ KƏNDĠ. Yardımlı r. Ökü qədim türk dillərində «ma¬ğa-ra», «zağa» deməkdir.
ÖKÜ MAĞARASI. Yardımlı r. Mağarada aparılan arxeoloji qazıntılar bu mağaranın eramızdan əvvəl V-IV
minilliklərə aid olmasını aĢkarlamıĢdır. Bax: Ökü kəndi.

P
PALANQMORDA ÇAYI. Astara r. Hidronim Pələngmorda dağ adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Palanq-morda dağı.
PALANQMORDA DAĞI. Astara r. Oronimin düzgün adı Pələngmordə olmalıdır. Coğrafi ad Azərbaycan
dilindəki palanq (pələng) və talıĢ dilində morda (mördə) «ölmüĢ» sözlərindən ibarətdir (Pələng ölən dağ).
PALANQMORDA DƏRƏSĠ. Astara r. Oronim Palanq-morda (Pələngmordə) dağ adı və dərə sözlərinin
birləĢməsindəndir. Bax: Palanqmorda dağı.
PALIDLI QUZEYĠ. Masallı r. Coğrafi ad palıd ağac növü-nün adı və quzey termininin birləĢməsindən
ibarətdir.
PAMBAN DAĞI. Lənkəran r. Pamban dağ adı Pambəband adından təhrifdir. Pambə talıĢ dilində «yumĢaq
süxur» və band «dağ» deməkdir.
PAMBƏYĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Pambəyi Ģəxs adı və kənd komponentlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
PAMBƏYĠ SU ANBARI. Lənkəran r. Hidronim Pambəyi kənd adı və su anbarı sözlərindən ibarətdir. Bax:
Pambəyi kəndi.
PAMBƏYĠ TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Pambəyi kənd adı ilə təpə termininin birləĢməsindəndir. Bax:
Pambəyi kəndi.
PANAVANT (PANABAND) DAĞI. Lerik r. Panavant dağ adı Panaband adından təhrifdir. Dağ adı talıĢ
dilindəki pan «enli», «a» birləĢdirici sait, band «dağ» sözlərindəndir (Enlidağ).
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PANƏHAL QAYASI. Lerik r. Qaya talıĢ dilində olan pan «enli», «ə» birləĢdirici sait və hal «qaya» sözlərindən
ibarətdir (Enliqaya).
PARAKƏND KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Azərbaycan dilindəki para və kənd sözlərinin
birləĢməsindəndir.
PAġAQOL DAĞI. Lerik r. Dağ adı PaĢaağıl adından təhrifdir. PaĢa Ģəxs adı, ağıl «mal-qara, davar saxlanılan
yer» deməkdir.
PENDĠ KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı pen talıĢ dilində «yuxarı» və di «kənd» mənasındadır
(Yuxarı kənd).
PENSƏR ÇAYI. Astara r. Coğrafi ad Pensər kənd adı ilə çay sözünün birləĢməsindəndir. Bax: Pensər kəndi.
PENSƏR KƏNDĠ. Astara r. Pensər kənd adının tərkibindəki pen talıĢ dilindəki «yuxarı» və sər «baĢ», «hündür»
sözlərindəndir (YuxarıbaĢ kəndi).
PEġTƏSƏR DAĞI SĠLSĠLƏSĠ. Yardımlı r. TalıĢ dilində peĢtə «təpə», «yüksəklik» və sər «baĢ», «zirvə»
deməkdir.
PEġTƏSƏR DƏRƏSĠ. Yardımlı r. Oronim PeĢtəsər kənd adı və dərə sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
PeĢtəsər dağ silsiləsi.
PEġTƏTÜK KƏNDĠ. Lerik r. TalıĢ dilində peĢtə «təpə», «yüksəklik» və tük «bicar», «çəltik əkilən yer»
deməkdir.
PETROVKA KƏNDĠ. Cəlilabad r. Rusiyanın Tambov vilayətindən zorla köçürülmüĢ əhalisi tərəfindən 1848-ci
ildə Azərbaycana gətirilmiĢ əhalinin məskunlaĢdığı kənd.
PƏLƏNG BULAĞI. Cəlilabad r. Coğrafi ad pələng heyvan adı ilə «bulaq» sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
PƏLƏNGƏHAL QAYASI. Astara r. Toponimin tərkibindəki pələng heyvan adı, «ə» birləĢdirici sait, hal talıĢca
«qaya» deməkdir (Pələng qayası).
PƏLƏNKÜġTƏ MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Toponimin tərkibindəki pələng heyvan adı, küĢtə isə talıĢca
«öldürülən» deməkdir (Pələng öldürülən məhəllə).
PƏLĠKƏġ ÇAYI. Astara r. Coğrafi ad pəli Azərbaycan dilindəki pələng sözünün talıĢca tələffüz forması və keĢ
(kəs) «iki yamac arasındakı dərədən axan kiçik çay» sözlərindən ibarətdir (Pələng çayı).
PƏLĠKƏġ KƏNDĠ. Astara r. Oykonim PəlikəĢ çay adı və kənd sözlərindən əmələ gəlmiĢdir. Bax: PəlikəĢ çayı.
PƏRDĠLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi XVIII əsrin ortalarında Göyçay qəzasında yaĢamıĢ Pərdili
nəslinin köçüb burada məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
PĠABOLĠLÇAY. Lerik r. Hidronimin düzgün yazılıĢ variantı Piəboliçay olmalıdır. Coğrafi adın tərkibindəki Piə
talıĢ dilində «böyük», boli «qardaĢ» və Azərbaycan dilindəki çay komponentlərindən ibarətdir. (Böyük qardaĢ
çayı).
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PĠADĠÇAY. Lənkəran r. Toponim talıĢ dilində pia «yuxarı», di «kənd» və Azərbaycan dilindəki çay
sözlərindən yaranmıĢdır (Yuxarı kənd çayı).
PĠYAKƏNARUD ÇAYI. Astara r. Hidronimin tərkibindəki komponentlərdən piyə (piə) talıĢca «böyük», kənar
«sahil» və rud «çay» deməkdir. (Böyükçay).
PĠRCANA ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Pircana yaĢayıĢ məntəqəsi adı ilə istil sözlərinin birləĢməsindəndir.
Bax: Pir-cana kəndi.
PĠRCANA KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adındakı Pircana Ģəxs adıdır.
PĠREMBEL DAĞI. Yardımlı r. Oronim Pirembel kənd adı ilə dağ sözünün birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Pirembel kəndi.
PĠREMBEL KƏNDĠ. Yardımlı r. Pirembel tayfa adıdır.
PĠRƏ XƏNCƏR TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Pirə Xəncər tarixi-mədəniyyət abidəsidir.
PĠRƏSORA KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı pir «ocaq», «ibadət yeri», «ə» birləĢdirici sait və
Sura isə Ģəxs adıdır.
PĠR HƏSƏN OCAĞI. Cəlilabad r. Toponimin tərkibindəki pir «ibadət yeri», Həsən Ģəxs adıdır.
PĠR HÜSEYN OCAQ YERĠ. Masallı r. Ocaq yeri orada dəfn olunmuĢ din xadimi Ģeyx Hüseynə görə belə
adlanır.
PĠRSƏ ÇAYI. Cəlilabad r. Coğrafi ad pir «ocaq» və talıĢ dilindəki sə «üst», «baĢ tərəf» sözlərinin
birləĢməsindəndir (BaĢ ocaq çayı).
PĠġĠK DAġI DAĞI. Lerik r. Oronim piĢik heyvan adı ilə daĢ termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
PĠYƏKÜCƏ KƏNDĠ. Pe (piyə) talıĢ dilində «yuxarı» «ə» birləĢdirici sait və küçə Azərbaycan dilində «kənd»,
«məhəllə» deməkdir (Yuxarı məhəllə kəndi).
PĠRZƏKÜÇƏ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Pirza Ģəxs adı və küçə «məhəllə», «kənd» sözlərindəndir.
PORNAYIM KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Pornayım tayfa adıdır.
PORSOVA KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi adın tərkibindəki pors komponentinin ifadə etdiyi anlayıĢ məlum
deyil, ova isə «oba», «müvəqqəti yaĢayıĢ yeri», «məskən» mənasındadır.
PORSOVA OCAĞI. Cəlilabad r. Toponim Porsova kənd adı və ocaq sözlərindən ibarətdir. Bax: Porsova kəndi.
PRĠVOLNOYE KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi çarizmin milli siyasəti ilə əlaqədar olaraq Rusiyanın
Mərkəzi quberniyasından köçüb gələn əhalinin 1839-cu ildə Lənkəran bölgəsində məskunlaĢması nəticəsində
yaranmıĢdır. Privolnoye sözünün lüğəti mənası «azad», «sərbəst» deməkdir.
PUNA ÇÖKƏKLĠYĠ. Lerik r. Coğrafi ad puna talıĢ dilində «yarpız» və Azərbaycan mənĢəli çökəklik sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır (Yarpızlı çökəklik).
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RAMAZANLI DƏRƏSĠ. Masallı r. Oronim Ramazanlı məhəllə adı və dərə sözlərinin birləĢməsindəndir.
RAMAZANLI ĠSTĠLĠ. Masallı r. Coğrafi ad Ramazanlı məhəllə adı ilə istil (yerli coğrafi termin olub kiçik su
anbarı mənasındadır) sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
RAMAZANLI MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki Ramazan Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət
bildirən Ģəkilçi və məhəllə yaĢayıĢ yeri, kənd deməkdir.
RAMAZANLI TƏPƏSĠ. Masallı r. Oronim Ramazanlı mə-həllə adı və təpə termininin birləĢməsidir.
RAZDAR ÇÖKƏKLĠYĠ. Lerik r. Coğrafi ad razdar (qızıl-ağac) bitki adı və çökəklik termininin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
RAZQOV KƏNDĠ. Lerik r. Rəz (raz) talıĢ dilində «qora», «cır üzüm tənəyi», qo isə «yer» deməkdir. Coğrafi
adın düzgün yazılıĢı Rəzqo olmalıdır (Üzümlü kənd).
REQONU BULAĞI. Lerik r. Reqoni sözünün mənası Çınqıllı bulaq deməkdir (req talıĢca «çınqıl», onu
«bulaq»).
RƏZƏVÜL ÇAYI. Lerik r. Hidronim Rəzəvül kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Rəzəvül
kəndi.
RƏZƏVÜL KƏNDĠ. Lerik r. Rəzəvül talıĢca «tənək», «üzüm əkilən sahə», «üzümlük» mənasındadır.
RƏZĠ ƏKĠN YERĠ. Lerik r. Coğrafi ad Rəzi Ģəxs adı və əkin topokomponentlərinin birləĢməsindəndir.
RƏZVAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Rəz (raz) talıĢ dilində «cır üzüm tənəyi», «qora» və van «yer» deməkdir.
RIVOS QAYASI. Lerik r. Oronim adındakı rıvos sözü talıĢ dilində «tülkü» deməkdir (Tülkü qayası).
RIVƏDILƏ KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad talıĢ dilində və «ön tərəf», rı (ro) «yol», dılə «qabaq», «ön tərəf»
sözlərindən ibarətdir (Yolqabağı kəndi).
RĠNƏ KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı Rünə adından təhrifdir. Oykonimin tərkibindəki Rünə talıĢ
dilində «çay kənarı», «çay sahili» deməkdir (Çay kənarı kənd).
RUDƏKƏNAR KƏNDĠ. Astara r. Rud talıĢ dilində «çay», «ə» birləĢdirici sait və kənar, sahil
komponentlərindən ibarətdir (Çay sahili kənd).
RUDƏKƏNAR KƏNDĠ. Masallı r. Bax: Rudəkənar kəndi.
RVARUD ÇAYI. Lerik r. Hidronim Rovərud adından təhrifdir. Ro talıĢ dilində «yol», və «kənar», rud «çay»
mənasındadır (Yol kənarı çay).
RVARUD KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Rvarud çay adı və kənd sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Rvarud (Rovərud) çayı.
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RVO KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Rüə (Rüvə) kənd adından təhrifdir. Rüvə (Ruvo) talıĢ dilində ru «çay» və
və (vo) «yer», «ərazi» sözlərindən ibarətdir (Çay yerində salınan kənd).
RVO ZAVODU KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonimin düzgün adı Riv zavodu kəndi olmalıdır. YaĢayıĢ məntəqəsi
Riv kənd adı, zavod və kənd sözlərinin birləĢməsindəndir.
RZAQULU ġƏLALƏSĠ. Lerik r. ġəlalə adındakı Rzaqulu Ģəxs adıdır.
RZAHONĠ BULAĞI. Lerik r. Bulaq Rza Ģəxs adından və talıĢca honi «bulaq» sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır (Rza bulağı).
RZAHONĠ DƏRƏSĠ. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki Rza Ģəxs adı, honi talıĢ dilində «bulaq» və dərə xalq
coğrafi termindir. Bax: Rzahoni bulağı.

S
SABĠRABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Təklə tayfasına məxsus balabəyli, haqverdili və digər ailələrin
məskunlaĢması nəticəsində Balabəyli kəndi yaranmıĢdır. 1950-ci illərdən sonra yaĢayıĢ məntəqəsinin adı
dəyiĢdirilərək Azərbaycanın görkəmli satirik Ģairi M.Ə.Sabirin (1862-1911) xatirəsini əbədiləĢdirmək
məqsədilə Sabirabad adlandırılmıĢdır.
SADAT BULAĞI. Masallı r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
SADATLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Sadat Ģəxs adı və -lı etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
SAXALABARAN DAĞI. Yardımlı r. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Səhalabaran olmalıdır. TalıĢ dilindəki sə
«üç», hal «qaya», «a» birləĢdirici sait və baran isə «yüksəklik» deməkdir (Üç qaya dağı).
SAXALABARAN ZĠRVƏSĠ. Yardımlı r. Bax: Saxalabaran dağı.
SAMALYOT DÜġƏN DAĞ. Lerik r. Vov k. Dağda təyyarə qəzaya uğradığına görə belə adlandırılmıĢdır.
Dağın düzgün adı Təyyarə düĢən dağ olmalıdır.
SANQADƏRƏ BULAĞI. Lerik r. Sanq talıĢ dilində «daĢ», «a» birləĢdirici sait və dərə coğrafi termindir.
SARA YARIMADASI. Lənkəran r. Yarımada 1929-cu ildən baĢlayaraq Xəzər dənizinin səviyyəsinin aĢağı
enməsi nəticəsində yaranmıĢdır. Bəzi xəritə və ədəbiyyatda Sarı (sara) yarımadası yazılıĢlarında rast gəlinir.
Sara sözü qədim türk dillərində «bataqlıq» anlayıĢını bildirir.
SARDĠNƏHONI BULAĞI. Lerik r. Sardinə talıĢ dilindəki– soyuq – və «honı» (honu) - bulaq deməkdir.
Sardinəhonı bulaq – Soyuq bulaq.
SARXANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Sarxan Ģəxs adı və «lı» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
SARIBULAQ QAYASI. Cəlilabad r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır. Sarı Ģəxs
adıdır.
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SARIBULAQ BULAĞI. Yardımlı r. Coğrafi ad sarı və bulaq sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir. Bax:
Sarıbulaq (Cəlilabad r.).
SARIBULAQÇAY. Yardımlı r. Hidronimin tərkibindəki sarı topokomponenti rəng, bulaq «çeĢmə», «içməli su»
və çay sözlərinin birləĢməsindəndir.
SARICƏFƏRLĠ KƏNDĠ. Masallı r. Sarı Cəfər Ģəxs adı və «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
SARIDAĞ DAĞI. Yardımlı r. Sarı sözü dağ süxurlarının rəngini bildirir.
SARĠQAYA. Yardımlı r. Oronim sarı süxurların rəngi və qaya sözlərinin birləĢməsindəndir.
SARIZĠRVƏ. Yardımlı r. «Sarı rəngdə olan zirvə» anlayıĢını bildirir.
SARP DAĞI. Yardımlı r. Sarp sözü qədim türk dillərində «uçqun» deməkdir (Uçqun dağ).
SEBANIBAND DAĞI. Lerik r. Se komponenti «üç», ban qədim türk dillərində «yüksəklik», «i» birləĢdirici
səs, band isə «dağ» mənasındadır (Üç yüksək dağ).
SEFƏ ÇALASI. Lerik r. Oronimin tərkibindəki sef talıĢ dilində «alma» və çala sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır (Almalı çala).
SEFƏHĠ DƏRƏSĠ. Lerik r. Sef talıĢca «alma», «ə» birləĢdirici sait, hi «əkin yeri» deməkdir (Almalı əkin yeri).
SELƏKƏRAN KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsinin tərkibindəki sel «sel olan yer», «ə» birləĢdirici sait,
kəran talıĢca «evlər» mənasındadır.
SEPARADI KƏNDĠ. Lənkəran r. Bax: Separadı kəndi.
SEPARADĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. Se talıĢ dilində «üç», para «hissə» və di «kənd» deməkdir (Üç para kənd).
SEPARADI SU ANBARI. Lənkəran r. Hidronim Separadı kənd adı və su anbarı sözlərinin birləĢməsindəndir.
Bax: Separadı kəndi.
SERƏPOJƏ DAĞI. Yardımlı r. Serə talıĢ dilində «əzgil ağa-cı», pojə komponenti isə «yamac» deməkdir
(Əzgilli yamac dağı).
SERƏQƏVOL MEġƏSĠ. Lerik r. Serə talıĢ dilində «əz¬gil», qəvol isə «dərə» deməkdir (Əzgilli dərə meĢəsi).
SEYBƏTĠN ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim «Seybətin» kənd adı və istil sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Seybətin kəndi.
SEYBƏTĠN KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Seyfəddin adından təhrifdir. Oykonim adındakı
Seyfəddin Ģəxs adıdır.
SEYDAN ÇAYI. Lənkəran r. Çay Seyid dini titul və ya Ģəxs adı komponentinin və «an» cəm Ģəkilçisinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
SEYDƏKƏRAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Seyid komponenti dini titul və ya Ģəxs adı, «ə» birləĢdirici səs, kəran
talıĢ dilində «evlər» deməkdir.
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SEYĠDBAZAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi Seyid (Seyidlər) tayfa adı və bazar sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Kəndin düzgün adı Seyidlər bazar kəndi olmalıdır.
SEYĠD BULAĞI. Lənkəran r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
SEYĠDLƏR DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim Seyidlər kənd adı və dərə coğrafi termininin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
SEYĠDLƏR KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı Seyidlər tayfa adıdır.
SƏFƏRƏLĠ BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
SƏFƏRXAN DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Oronim Səfərxan Ģəxs adı və dərə termininin birləĢməsindəndir.
SƏFƏRXAN QUZEYĠ. Lerik r. Səfərxan Ģəxs adı, quzey isə xalq coğrafi termini olub «GünəĢ Ģuası az düĢən
ərazi» deməkdir.
SƏFƏRKÜCƏ MƏHƏLLƏSĠ. Lerik r. Oykonim Səfər Ģəxs adından və Azərbaycan dilində küçə və məhəllə
sözlərinin birləĢməsindəndir.
SƏHƏLQAYA. Lerik r. Səhəl komponenti talıĢ dilində «qırmızı» deməkdir. Səhəlqaya Qırmızı qaya.
SƏKƏġAM KƏNDĠ. Astara r. Səkə komponenti fars dilindəki səkən sözündən olub «ev», «məskən», «yaĢayıĢ
yeri», Ģam topokomponenti isə qədim türk dillərində «yüksəklik», «hündürlük» mənasındadır (Yüksəkdə
yerləĢən kənd).
SƏLĠVƏ KƏNDĠ. Astara r. Oykonim talıĢ dilində sə (sı) «qırmızı» və livə «yarpaq» sözlərinin birləĢməsindən
ibarətdir (Dəmir ağacının yarpaqları payızda qırmızı rəngdə olur).
SƏLĠVƏBƏND DAĞI. Masallı r. Coğrafi ad sə, livə və bənd (band) topokomponentlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: Səlivə kəndi.
SƏLĠM BULAĞI. Lənkəran r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
SƏLĠM KÖMBƏSĠ. Lənkəran r. Səlim Ģəxs adı, kömbə isə yerli xalq coğrafi termini olub «2-3 metr
hündürlüyün¬də olan ərazi» mənasındadır.
SƏNCƏRU ÇAYI. Astara r. Toponim Səncər kənd adı və ru talıĢ dilində «çay» sözlərinin birləĢməsindəndir.
Çayın düzgün adı Cəncərru olmalıdır.
SƏNCƏRƏDĠ KƏNDĠ. Astara r. Səncər Ģəxs adı, «ə» birləĢdirici fonem, di isə «kənd» deməkdir (Səncər
kəndi).
SƏPNƏKARAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Səpə talıĢ dilindəki «yuxarı», nə birləĢdirici, -lar, -lər cəm Ģəkilçisindən
və kəran «evlər» mənasındadır (Yuxarı kənd).
SƏRA ÇAYI. Lerik r. Sə talıĢ dilində «baĢ» və ra (rü) «çay» komponentlərindən yaranaraq «böyük sulu çay»
deməkdir.
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SƏRCUVAR KƏNDĠ. Masallı r. Sərcu Ģəxs adı, var isə qədim türk dillərində «kənd» mənasındadır (Sərcu
kəndi).
SƏRDAR BABA BULAĞI. Lənkəran r. Hidronim Sərdar baba adı və bulaq komponentlərindən ibarətdir.
SƏRDARHONĠ BULAĞI. Lerik r. Hidronim Sərdar Ģəxs adından və talıĢ dilində olan honı «bulaq» sözlərinin
birləĢməsindən ibarətdir (Sərdar bulağı).
SƏRÇĠVAR KƏNDĠ. Masallı r. Oykonimin tərkibindəki sər komponenti fars (talıĢ) dilində «təpə», «zirvə»,
«yüksəklik» mənasında, «çi» birləĢdirici Ģəkilçi, var komponenti isə qədim türk dillərində «yurd», «məskən»,
«kənd» mənasındadır (Təpədə yerləĢən kənd).
SƏRƏK KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad fars dilindəki bərk ağac növü olan zərəng bitki (dəmir ağacı növü) adı və
kənd topokomponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
SƏRHƏDABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim Sərhəd Ģəxs adı və abad «abadlaĢdırmaq» sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
SƏRĠNBULAQ BULAĞI. Lənkəran r. Sərin bulaq suyu soyuq olan bulaq mənasındadır.
SƏRĠNBULAQ KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonim sərin və bulaq komponentlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
SƏRZOKULƏT ÇAYI. Lerik r. Hidronim Sərzo Ģəxs adı və talıĢ dilindəki kulət «kol-kosdan təmizlənən yer»
sözündən ibarətdir.
SIĞDAġ ÇAYI. Masallı r. Hidronim SığdaĢ kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
SığdaĢ kəndi.
SIĞDAġ DƏRƏSĠ. Masallı r. Oronim SığdaĢ kənd adı və dərə termininin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir. Bax:
SığdaĢ kəndi.
SIĞDAġ KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki sığ «daĢ» komponentindən və Azərbaycan dilində eyni
mənanı kəsb edən «daĢ» topoformantlarının birləĢməsindən yaranmıĢdır.
SIĞDAġ SU ANBARI. Masallı r. Hidronim SığdaĢ çay adı və su anbarı sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: SığdaĢ kəndi.
SIM KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi adın tərkibindəki sım sözü talıĢ dilində «sıldırım», «hündür» mənasındadır. Sım
kəndi Qayalıqda yerləĢən kənd mənasındadır.
SIĞINCAK KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Sö¬hüb-can adından təhrifdir. Kənd adındakı Söhubcan
Ģəxs adıdır.
SIRIQ DAĞI. Yardımlı r. Oronim Sırıq kənd adı və dağ termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Sırıq
kəndi.
SIRIQ KƏNDĠ. Yardımlı r. Sırıq panavand tayfasının tirələrindən birinin adıdır.
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SĠBĠRDU DAĞI. Lerik r. Siber (siver) monqol dillərində «cəngəllik», «bataqlıq», du (dı) iran dillərində «kənd»
deməkdir. Toponim düzgün adı Siverdi dağı olmalıdır.
SĠBĠRDU KƏND YERĠ. Lerik r. Bax: Sibirdu dağı.
SĠFƏKƏRAN KƏNDĠ. Lerik r. Sif (sef) talıĢ dilində «alma», «ə» birləĢdirici sait, və kəran «evlər», «kənd»
deməkdir (Almalı kənd).
SIHƏKƏRAN KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Siğəkəran olmalıdır. Oykonim talıĢ dilində sığ
«daĢ», «ə» birləĢdirici sait, kəran isə «evlər», «kənd» deməkdir (DaĢlı kənd).
SIĞALONU KƏNDĠ. Astara r. Sığ talıĢ dilindəki «daĢ», «a» birləĢdirici sait, lonu (lonə) «bulaq» mənasındadır
(DaĢlı bulaq kəndi).
SIĞALONU MĠNERAL BULAĞI. Lerik r. Bax: Sığalonu kəndi.
SIXARU ÇAYI. Astara r. Sığ talıĢ dilində «daĢ», «ə» (a) birləĢdirici sait, ru «çay» mənasındadır. Hidronimin
düzgün adı Sıgəruçay olmalıdır (DaĢlı çay).
SĠNOVLĠÇAY. Lənkəran r. Coğrafi ad Sinovli kənd adı və çay coğrafi termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Sinovli kəndi.
SĠNOVLĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. Si talıĢ dilində «su dolmuĢ», «o» birləĢdirici sait və bil (vil) «su daĢqını»
sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir. Oykonimin düzgün yazılıĢı Siobil olmalıdır (Su basmıĢ kənd).
SĠOKER DAĞI. Astara r. Dağ adı Siyo (sıya) talıĢ dilində «qara» və ker «yarğan», «uçurum» sözlərindən
ibarətdir. Sioker «qara yarğan» mənasındadır.
SĠPĠYƏDƏRƏ. Astara r. Toponim talıĢ dilində sipi «ağ» «yə» birləĢdirici Ģəkilçi və dərə sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır (Ağdərə).
SĠPĠYƏDƏRƏ ÇAYI. Astara r. Hidronim Sipiyədərə və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Sipiyədərə (Ağdərə çayı).
SĠPĠYƏƏLFƏTĠK KƏNDĠ. Astara r. TalıĢ dilində sipi «ağ», «yə» birləĢdirici Ģəkilçi, əlfə (ələf) bitki adı və tik
«çəltik əkin sahəsi», «bücarlıq» sözlərindən ibarətdir.
SĠPĠYƏPART KƏNDĠ. Astara r. Toponim talıĢ dilində sipi «ağ», «yə» birləĢdirici Ģəkilçi, part (pard) isə
«körpü» sözlərindən ibarətdir (Ağ körpü kəndi).
SĠPĠYƏT KƏNDĠ. Astara r. Oykonim adındakı sipi talıĢ dilində «ağ», «yə» (yət) birləĢdirici sonluqdur. Bax:
Sıpıyədərə dərəsi (Ağkənd).
SĠRƏBĠL DÜZÜ. Masallı r. Coğrafi ad Sirəbil yaĢayıĢ məntəqəsi adı və düzənlik sözlərinin birləĢməsindəndir.
SĠRƏBĠL KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Sirəbır olmalıdır. Sı talıĢ dilində «qırmızı», «rə»
bizcə, birləĢdirici Ģəkilçi, bir isə «tikanlıq» deməkdir (Qırmızı tikanlıq¬da salınan kənd).
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SĠYABLI KƏNDĠ. Lənkəran r. TalıĢ dilində siyo (sıya) «qara» və bili «sulu yer», «sucaqlıq» mənasındadır.
Toponimin düzgün adı Sıyabili olmalıdır (Qara sulu yer).
SĠYAKEġ KƏNDĠ. Astara r. Siyo (sıya) talıĢ dilində «qara», keĢ «çayın qolu» deməkdir.
SĠYAKU DAĞI. Astara r. Coğrafi adın tərkibində Sıya talıĢ dilində «qara», ku «dağ» deməkdir (Siyaku
Qaradağ mənasında).
SĠYAKU ÇAYI. Astara r. Hidronim Siyaku dağ adı ilə çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Siyaku
kəndi.
SĠYAKU KƏNDĠ. Astara r. Bax: Siyaku kəndi.
SĠYAVAR ARXI. Lənkəran r. Coğrafi ad Siyavar kənd adı ilə arx sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Sıyavar
kəndi.
SĠYAVAR DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Oronim «Siyavar» kənd adı və «dərə» sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Siyavar kəndi.
SĠYAVAR KƏNDĠ. Lənkəran r. Siyo (siya) talıĢ dilində qara, var qədim türk dillərində «kənd» deməkdir
(Qarakənd).
SĠYAVAR KÖMBƏ. Lənkəran r. Kömbə yerli xalq coğrafiya termini olub, 2-3 metr hündürlüyə malik olan
ərazidir.
SĠYƏTÜK KƏNDĠ. Astara r. TalıĢ dilində siyə (siya) «qara», tük «çəltik əkilən sahə», «biçarlıq» deməkdir
(Qara biçarlıq kəndi).
SĠYOOVHONI BULAĞI. Sıyo talıĢca «qara», ov «su», honi «bulaq» deməkdir (Qarasulu bulaq).
SĠYOOVĠRO YOLU. Lerik r. TalıĢ dilində siyo «qara», ov «su», «i» birləĢdirici səs, ro isə «yol» deməkdir.
SĠYOV BULAĞI. Yardımlı r. Hidronim talıĢ dilində Siyo (siya) «qara», ov «su» komponentlərinin
birləĢməsindəndir. Bax: Siyov kəndi (Qarasu kəndi).
SĠYOV KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsinin düzgün adı Siyoov kəndi olmalıdır. TalıĢ dilində siyo «qara»,
ov «su» deməkdir (Qarasu kəndi).
SOLQARD KƏNDĠ. Yardımlı r. XVIII-XIX əsr mənbələrində Solqarda kəndi adlanırdı. Kənd Anzov
kəndindən köçüb gəlmiĢ bir qrup ailənin Solqard adlı yerdə məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
SOLTANKƏND KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi Soltan Ģəxs adı və kənd sözlərindən ibarətdir.
SOLTAN TƏPƏSĠ. Lerik r. Coğrafi ad Soltan Ģəxs adı və təpə komponentinin birləĢməsindəndir.
SORU KƏNDĠ. Lerik r. So talıĢ dilində «təsərrüfat» və ru «çay» deməkdir.
SORUÇAY ÇAYI. Lerik r. Coğrafi ad Soru kənd adı və çay coğrafiya termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Soru kəndi.
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SPYEREQON KƏNDĠ. Lerik r. Sipi talıĢ dilində «ağ», req «daĢ», «cınqıl» və cəm Ģəkilçisi mənasında olan
«on» sonluğundan ibarətdir (AğdaĢ kəndi). Kəndin düzgün adı Sipireqon olmalıdır.
SUDAġARU ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Azərbaycan dilində sudaĢar və talıĢ dilində ru «çay» sözlərinin
birləĢməsindəndir. Toponimin düzgün yazılıĢı SudaĢarru olmalıdır.
SUKYAġ ÇAYI. Lənkəran r. Ad talıĢ dilində siyo «qara» sözünün təhrif olunmuĢ su formantından və kəĢ «çay
qolu» sözlərindən ibarətdir.
SULUÇEġMƏ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi sulu və çeĢmə sözlərindən ibarətdir.
SULUFLU TƏPƏ. Lerik r. Toponim suluf «çəltik əkilən sahədə bitən bitki adı» və təpə sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
SUMAQLI TƏPƏ. Masallı r. Coğrafi ad sumaq bitki adı və təpə topokomponentlərin birləĢməsindəndir.
SÜPARĠBAĞ KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adındakı si komponenti talıĢ dilində «qırmızı», pori
«yer» və Azərbaycan dilindəki bağ sözlərindəndir. Oykonimin düzgün adı Siporıbağ olmalıdır.
SÜTƏMURDOV KƏNDĠ. Lənkəran r. Sütə «yanmıĢ» və murdov (mördov) «bataqlıq» sözlərindən ibarətdir.
YanmıĢ bataqlıq deməkdir.
SÜTƏDĠMƏ ÖRÜġÜ. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilində «yanmıĢ», dimə isə «yamac» sözlərindəndir (YanmıĢ
yamac örüĢü).
SVETLAYA ZARYA KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi 1852-ci ildə Rusiyanın Tambov vilayətindən
Azərbaycana köçürülmüĢ rus ailələri tərəfindən salınmıĢdır.

ġ
ġABANLI DAĞI. Cəlilabad r. Oronim ġabanlı kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: ġabanlı
kəndi.
ġABANLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. ġaban Ģəxs adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ġAHAQAC KƏNDĠ. Astara r. YaĢayıĢ məntəqəsi Astara rayonunun Bursult kəndindən bir qrup əhalinin köçüb
indiki ġahaqac adlı ərazidə məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
ġAHSUBA MĠNERAL BULAĞI. Lənkəran r. Mineral bulağın adındakı ġahsuba kənd adıdır. Hazırda həmin
kəndin xarabalıqları mövcuddur.
ġAĞLAKÜÇƏ KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın düzgün yazılısı ġəğolaküçə olmalıdır. ġəğol talıĢ dilində
«çaqqal», «a» birləĢdirici sait, küçə isə Azərbaycan dilində «kənd», «məhəllə» deməkdir.
ġAĞLAKÜÇƏ MEġƏSĠ. Lənkəran r. Toponim ġağlaküçə kənd adı və meĢə sözlərindəndir. Bax: ġağlaküçə
kəndi.
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ġAĞLAKÜÇƏ ÖRÜġÜ. Lənkəran r. Coğrafi ad ġağlaküçə kənd adı və örüĢ sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Sağlaküçə kəndi.
ġAQLAZUZƏ KƏNDĠ. Astara r. TalıĢ dilində Ģaqla (səğol) «çaq¬qal», zuzə «ulaĢan» deməkdir (Çaqqal ulaĢan
kənd).
ġAĞLƏSƏR KƏNDĠ. Lənkəran r. ġəğol talıĢ dilində «çaqqal» və ser «əzgil» bitkisinin adıdır. Kəndin düzgün
adı Sağlaser olmalıdır.
ġALƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. ġala sözünün monqol dilində «takır», «quru», «Ģoran» mənasında olması ehtimal
olunur.
ġAH SƏFĠ BULAĞI. Masallı r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin – Səfəvi hökmdarı ġah Səfinin (16291642) adı ilə bağlıdır.
ġAMÜSTÜ YER. Masallı r. ġam qədim türk dillərində «hündür yer», «yüksəklik» deməkdir.
SATIRLIÇAY ÇAYI. Cəlilabad r. Hidronim ġatırlı kənd adı ilə çay sözlərindəndir. Bax: ġatırlı kəndi.
ġATIRLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim qədim türkdilli Ģatır tayfasının indiki ərazidə məskunlaĢması
nəticəsində əmələ gəlmiĢdir.
ġATIROBA KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim Ģatır tayfa adı və oba «müvəqqəti məskən yeri» komponentlərinin
birləĢməsindəndir. Bax: ġatırlı kəndi.
ġAVQO KƏNDĠ. Astara r. ġav (Ģəv) TalıĢ dilində «gecə», qo «yer» deməkdir.
ġEYTAN QUYUSU. Masallı r. Coğrafi ad Ģeytan və quyu sözlərinin birləĢməsindəndir.
ġƏFƏQLĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı rəmzi olaraq Ģəfəqli «iĢıq saçan» mənasındadır.
ġƏHĠDLƏR BULAĞI. Masallı r. Bulağın suyu Vətən torpağı uğrunda öz canlarını qurban vermiĢ Ərkivanlı
Ģəhidlərinin xatirəsini əbədiləĢdirmək məqsədilə çəkilmiĢdir.
ġƏHRĠYAR KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı «ġəhriyar» Ģəxs adıdır.
ġƏHRĠYAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. KeçmiĢ adı Pokrovka kəndi olmuĢdur. Kənd 1873-cü ildə çarizmın milli
siyasəti ilə əlaqədar olaraq Rusiyanın Mərkəzi Quberniyasının Pokrovka kəndindən köçüb gəlmiĢ ailələr
tərəfindən salınmıĢdır. 1992-ci ildə görkəmli Azərbaycan Ģairi Məhəmməd ġəhriyarın (1906-1988) Ģərəfinə
adlandırılmıĢdır.
ġƏKƏRBAĞI ARXI. Lənkəran r. Coğrafi ad ġəkərbağı kənd adı və arx sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: ġəkərbağı kəndi.
ġƏKƏRBAĞI KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonim Ģəkər qamıĢı plantasiyası olan ərazidə salındığından belə
adlandırılmıĢdır. ġəkərbağı «Ģəkər qamıĢı əkilən ərazi» mənasındadır.
ġƏKƏR BULAĞI. Masallı r. Toponim ġəkər Ģəxs adı və bulaq termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
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ġƏMƏTÜK KƏNDĠ. Astara r. ġam qədim türk dillərində «çayın burulduğu yerdə əmələ gətirdiyi qövsvari
düzən yer», «ə» birləĢdirici sait və tük talıĢca «çəltik əkilən yer», «çəltik tarlası» deməkdir. Oykonimin düzgün
adı ġamətuk olmalıdır.
ġƏRƏFƏ BATAQLIĞI. Masallı r. Hidronim ġərəfə kənd adı və bataqlıq sözlərindən yaranmıĢdır.
ġƏRƏFƏ ĠSTĠLĠ. Masallı r. Coğrafi ad ġərəfə kənd adı və istil sözlərindəndir.
ġƏRƏFƏ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı ġərəfəbad adından təhrifdir. Oykonim ġərəf Ģəxs adı və
abad «abadlaĢdırmaq» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ġIXAKƏRAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Oykonimin keçmiĢ adı Xeyləkəran olmuĢdur. Mənası «ġeyx evləri»
deməkdir.
ġIXAMƏHƏLLƏ KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad Əmir ġeyx Ģəxs adı və məhəllə termininin birləĢməsindəndir.
ġIXHÜSEYNLĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. ġeyx Hüseyn Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir. Kəndin
düzgün adı ġeyx Hüseynli olmalıdır.
ġIXIMPEġTƏ KƏNDĠ. Astara r. Oykonim Ģıx (ġeyx) və talıĢ dilində peĢtə «təpə», «yüksək yer» sözlərindən
ibarətdir.
ġIXLAR ÇAYI. (QODMAN DAĠRƏSĠ). Masallı r. Hidronim ġıxlar kənd adı və çay coğrafi termininin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: ġıxlar kəndi.
ġIXLAR DAĞI (QODMAN DAĠRƏSĠ). Masallı r. Oronim ġıxlar kənd adı və dağ sözlərindəndir. Bax: ġıxlar
kəndi.
ġIXLAR DƏRƏSĠ (QODMAN DAĠRƏSĠ). Masallı r. Coğrafi ad ġıxlar kənd adı və dərə sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: ġıxlar kəndi.
ġIXLAR DÜZÜ (YEDDĠOYMAQ DAĠRƏSĠ) Masallı r. Toponim ġıxlar kənd adı və düz termininin
birləĢməsidir.
ġIXLAR KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi Ģıx (Ģeyx) titul (dini savadlı Ģəxslərə deyilir) komponenti və
«lar» cəm Ģəkilçisinin birləĢməsindəndir.
ġIXLAR KƏNDĠ (YEDDĠOYMAQ DAĠRƏSĠ). Masallı r. Bax: ġıxlar kəndi.
ġIXLAR ĠSTĠLĠ (YEDDĠOYMAQ DAĠRƏSĠ). Masallı r. Hidronim ġıxlar kənd adı və Ġstil (kiçik su anbarı)
sözlərinin birləĢməsindəndir.
ġIXLAR KƏNDĠ. Yardımlı r. Bax: ġıxlar kəndi.
ġIXLAR KƏNDĠ (QODMAN DAĠRƏSĠ). Masallı r. Bax: ġıxlar kəndi.
ġIR-ġIR BULAĞI. Masallı r. Bulaq suyunun səs təqlidinə görə belə adlandırılmıĢdır. ġır-Ģır bulaq «suyu səs
küylü», «səs salan bulaq» mənasındadır.
ġIR-ġIR BULAĞI. Cəlilabad r. Bax: ġır-Ģır bulaq.
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ġĠLƏVAR KƏNDĠ. Lənkəran r. ġilə komponenti talıĢ dilində «çökək», «çuxur», var isə qədim türk dillərində
«kənd» deməkdir.
ġĠLƏVƏNGƏ DAĞI. Cəlilabad r. Oronim ġiləvəngə kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Siləvəngə kəndi.
ġĠLƏVƏNGƏ DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim Siləvəngə kənd adı və dərə sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır. Bax: ġiləvəngə kəndi.
ġĠLƏVƏNGƏ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Toponim talıĢ dilindəki Ģilə «çubuqla hörülmüĢ bənd», məkan bildirən vən
sözlərindən və gə Ģəkilçisindən ibarətdir.
ġĠLƏVƏNGƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. Bax: ġiləvəngə kəndi.
ġĠLĠM DÜZÜ. Lənkəran r. Coğrafi ad Silim kənd adı və düzənlik sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: ġilim
kəndi.
ġĠLĠM KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad ġillim adından təhrifdir. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ġıllım sözü talıĢ
dilində «dənizin ləpədöyəni» mənasındadır (Ləpədöyən kənd).
ġĠNƏBƏND KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayĢ məntəqəsinin adındakı Ģin talıĢ dilində «qum», «ə» birləĢdirici sait və
bənd (band) isə «dağ» deməkdir.
ġĠNƏPƏDƏRƏ ÇAYI. Masallı r. Toponimin tərkibindəki Ģinəp Azərbaycan dilində bitki adı, «ə» birləĢdirici
sait və dərə coğraf termindir.
ġĠNGƏDULAN KƏNDĠ. Lerik r. Türk dillərində Ģengi «dağın yalı» və monqol mənĢəli dolan isə tayfa adıdır.
ġĠRMƏMMƏD ÖRÜġÜ. Masallı r. Adonim ġirməmməd Ģəxs adı və örüĢ «ərazi» sözlərindən ibarətdir.
ġĠRĠNSU KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Ģirin, su və kənd topokomponentlərinin birləĢməsindəndir.
ġĠYƏKƏRAN KƏNDĠ. Astara r. ġiyə komponenti dini təriqəti bildirir, kəran isə talıĢca «kənd», «evlər»
deməkdir. ġiəkəran kəndi «ġiələr məskunlaĢan kənd» mənasındadır.
ġĠYƏKƏRAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Bax: ġiyəkəran kəndi.
ġĠRÖLƏN DÜZ. Toponim Ģir heyvan adı, ölən və düzənlik sözlərinin birləĢməsindəndir.
ġĠġNAVAR DAĞI. Yardımlı r. ġiĢnavar sözünü yerli sakinlər «yoğun», «gombul» mənasında iĢlədirlər.
ġiĢnavar dağı Dairəvi dağ, Gombul dağ deməkdir.
ġONACOLA KƏNDĠ. Lerik r. Toponim Sonaçala adından təhrifdir. TalıĢ dilində ġona «çoban» və Azərbaycan
mənĢəli çala «çökək yer» deməkdir.
ġONƏKON KƏNDĠ. Lənkəran r. Toponim Sonakon adından təhrifdir. Oykonim talıĢ dilində Ģona «çoban»,
kon isə «evlər», «kənd» deməkdir.
ġORBAÇI BULAĞI. Cəlilabad r. Coğrafi ad ġorbaçı kənd adı və bulaq terminindən ibarətdir. Bax: ġorbaçı
kəndi.
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ġORBAÇI KƏNDĠ. Cəlilabad r. ġorbaçı QaraqaĢlı tayfasının tirələrindən biridir.
ġORDƏRƏ ÇAYI. Lerik r. Coğrafi ad Ģor, dərə və çay sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdir. Bax: ġordərə
dərəsi.
ġORDƏRƏ DƏRƏSĠ. Lerik r. Oronim Ģor, dərə və çay sözlərinin birləĢməsi nəticəsində əmələ gəlmiĢdir.
ġORBULAQ BULAĞI. Cəlilabad r. Hidronim Ģor və bulaq topokomponentlərinin birləĢməsidir.
ġOVUT KƏNDĠ. Yardımlı r. Kəndin düzgün adı ġunit olmalıdır. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ġovut (ġunit)
monqol iĢğallarında iĢtirak etmiĢ tayfa adıdır.
ġÖTÜKLÜ KƏNDĠ. Cəlilabad r. ġötüklü pirembel tayfasının tirələrindən birinin adıdır.
ġÜKURBƏYLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. ġükurbəy Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ġÜKÜR DÜZÜ. Masallı r. Toponim ġükür Ģəxs adı və düzənlik termininin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
SÜRÜK KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ġükür Ģəxs adıdır.
ġÜKÜR TƏPƏSĠ. Cəlilabad r. Coğrafi adın tərkibindəki ġükür Ģəxs adı, təpə isə coğrafi termindir.
ġÜKÜR TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Oronimin tərkibindəki ġükür Ģəxs adı və təpə coğrafi termindir.
ġÜVĠ KƏNDĠ. Astara r. KeçmiĢ adı Kəndıvan olmuĢdur. Toponim ġüvi Ģəxs adı və kənd sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ġÜVĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. Bax: ġüvi kəndi.

T
TAHĠRLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Tahir Ģəxs adı və «li» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
TAHĠRLĠ KƏNDĠ. Yardımlı r. Bax: Tahirli kəndi.
TAXTAÇAY ÇAYI. Masallı r. Coğrafi ad taxta «dağda düzənlik», «hamar yer» və çay sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır.
TAXTAKƏRAN KƏNDĠ. Astara r. Toponim taxta komponenti və kəran isə talıĢca «kənd», «evlər» sözlərindən
ibarətdir (Taxtalı evlər kəndi).
TAXTAKƏRAN MĠNERAL BULAĞI. Astara r. Coğrafi ad Taxtakəran kənd adı və mineral bulağı sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Taxtakəran kəndi.
TAXTATƏPƏ DAĞI. Yardımlı r. Dağ taxta və təpə topokomponentlərinin birləĢməsidir.
TALIġ DAĞLARI. Lənkəran təbii vilayəti. Coğrafi adın tərkibində talıĢ etnik qrup adı və dağ sözləri iĢtirak
edir.
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TALIġLAR ƏKĠN YERĠ. Masallı r. Toponim talıĢ etnik qrup və «əkin yeri» sözlərindəndir.
TALIB ĠSTĠLĠ. Masallı r. Hidronim Talıb Ģəxs adı və istil sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
TAMBĠNAU DAĞI. Masallı r. Dağ adı Tambinə adından təhrifdir. Tam Azərbaycan dilində «qala divarı»,
«hasar», binə «mövsümü yaĢayıĢ yeri» mənasındadır.
TAMBĠNAU QALASI. Masallı r. Coğrafi ad Tambinau dağ adı və qala sözlərinin birləĢməsidir. Bax:
Tambinau dağı.
TANGĠBAND DAĞI. Lerik r. Tangi (təng) talıĢ dilində «dar dərə», band isə «dağ» deməkdir (Dardərə dağı).
TARAKƏN ZĠRVƏSĠ. Yardımlı r. Zirvə adının bir neçə yazılıĢlarına rast gəlinir: Talaband, Talakeç və s.
Coğrafi ad talamaq və zirvə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
TATONĠ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilindəki tat «isti» və honi «bulaq» sözlərindən ibarətdir (Ġsti bulaq
kəndi).
TATONĠ MĠNERAL BULAĞI. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilində tat «isti», oni «bulaq» və «mineral bulaq»
sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Tatoni kəndi (Ġsti mineral bulaq).
TATOVA KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adı talıĢ dilindəki tat «isti», ov «su» komponentlərindən, yer, məkan
bildirən hissədən və «ə» Ģəkilçisindən ibarətdir. Kəndin düz¬gün adı Tatovə olmalıdır.
TATYANOBA ÇAYI. Masallı r. Coğrafi ad Tatyanoba kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Tatyanoba kəndi.
TATYANOBA ÖRÜġÜ. Masallı r. Toponim Tatyanoba kənd adı və örüĢ sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Tatyanoba kəndi.
TATYANOBA KƏNDĠ. Masallı r. KeçmiĢ mənbələrdə yaĢayıĢ məntəqəsinin adı Tationoba Ģəklində
verilmiĢdir. Coğ¬rafi ad vaxtilə Cənubi Azərbaycandan köçüb gəlmiĢ və muzdla iĢləyən ailələrə verilmiĢ tati
adından və talıĢ dilindəki «on» cəm Ģəkilçisindən, oba isə «müvəqqəti yaĢayıĢ yeri», «məskən»
topokomponentindən ibarətdir.
TELAVAR ÇAYI. Yardımlı r. Hidronim Telavar kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Teləvar
kəndi.
TELAVAR KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi ad ərəb dilində tel «təpə», «kurqan» və var qədim türk dillərində
«kənd» komponentlərindən və «ə» (a) birləĢdirici saitdən ibarətdir (Təpəkənd).
TELƏSEFĠ DAĞI. Lerik r. Tel ərəb dilindəki «təpə», «kurqan», «ə» birləĢdirici sait, sefi «cır alma» deməkdir
(Cır alma dağı).
TELƏSEFĠ HONĠ BULAĞI. Lerik r. Hidronim Teləsefi dağ adı, honi talıĢ dilində «bulaq» mənasındadır. Bax:
Teləsefi dağı.
TEġKAN KƏNDĠ. Yardımlı r. TeĢ sözünün ifadə etdiyi anlayıĢ məlum olmasa da kan komponenti «yer»,
«məskən» deməkdir.
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TƏBRĠZLĠ KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı XVI əsr-də Təbriz mahalından köçüb gəlmiĢ bir qrup
ailənin məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
TƏKDAM DAĞI. Masallı r. Oronim Təkdam kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Təkdam
kəndi.
TƏKDAM KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi Masallı rayonunun Həsənli kəndindən bir nəfərn naməlum
səbəblərdən köçərək Taxtaçayın sahilində dam (ev) tikərək məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır.
TƏKDAM ġƏLALƏSĠ. Masallı r. Toponim Təkdam kənd adı və Ģəlalə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
TƏKLƏ DĠKĠ. Cəlilabad r. Oronim Təklə kənd adı və dik sözlərinin birləĢməsindəndir.
TƏKLƏ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi adın tərkibindəki təklə tayfası səlcuqların qollarından birinin adıdır.
TƏKLƏ KƏNDĠ. Masallı r. Bax: Təklə kəndi.
TƏKLƏ ULUMU. Cəlilabad r. Coğrafi ad Təklə kənd adı və ulum yerli xalq coğrafi termini olub qədim türk
dillərində «keçid», «çətin keçilən yer» mənasındadır (Təklə keçidi).
TƏLƏSEFĠBƏND DAĞI. Astara və Lənkəran rayonları. Təl «acı», «cır», «ə» bitiĢdirici sait, sef «alma», «i»
mənsubiyyət Ģəkilçisi və bənd (band) «dağ» deməkdir (Cır almalı dağ).
TƏNDÜL KƏNDĠ. Lerik r. Azərbaycan dilində tən «təndir», tül isə talıĢ dilində «palçıq» mənasındadır.
TƏNGƏBĠN KƏNDĠ. Lerik r. TalıĢ dilində təngə «dar dərə» və bin «alt», «dib» deməkdir (Dar dərədibi kəndi).
TƏNGƏRUD ÇAYI. Astara r. TalıĢ dilindəki təng (təngə) «dar dərə», «ə» birləĢdirici sait və ru (rud) «çay»
mənasındadır (Dar dərə çayı).
TƏNGƏRU ÇAYI. Lerik r. Bax: Təngərud çayı.
TƏNGƏRUD KƏNDĠ. Astara r. Oykonim Təngərud çay adı ilə kənd sözlərinin birləĢməsindən əmələ
gəlmiĢdir. Bax: Təngərud çayı.
TƏNGĠVAN DƏRƏSĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Təngivan kənd adı və dərə coğrafi terminin birləĢməsindəndir.
Bax: Təngivan kəndi.
TƏNGĠVAN KƏNDĠ. Lənkəran r. TalıĢ dilində təng «dar», «dar dərə», «i» birləĢdirici sait və van «yer»,
«ərazi» deməkdir (Dar dərəli kənd).
TƏVĠLƏVƏND DAĞI. Lerik r. Ərəb dilindəki təvil «uzun», «ə» bitiĢdirici sait və talıĢ dilində vənd (band)
«dağ» deməkdir (Uzun dağ).
TƏZƏ ALVADI KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı təzə və Alvadı sözlərindən ibarət olub, «Yeni
Alvadı» kəndi mənasındadır.
TƏZƏBULAQ. Cəlilabad r. Hidronim təzə və bulaq sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
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TƏZƏKƏND KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonimin keçmiĢ adı Oğrukənd (Uygurkənd) olmuĢdur. Təzəkənd
Yenikənd deməkdir.
TƏZƏKƏND KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim rayonun Zuvand adlanan mahalından köçüb gəlmiĢ ailələrin
məskunlaĢması nəticəsində yaranmıĢdır. Təzəkənd Yeni kənd mənasındadır.
TƏZƏKƏND. Yardımlı r. Təzəkənd Yeni kənd mənasındadır.
TIRKĠLOJA DAĞI. Masallı r. Dağ adının düzgün yazılıĢı Türkələj olmalıdır. Coğrafi adın tərkibindəki türk
topokomponenti Azərbaycan anlayıĢı, «ə» birləĢdirici sait, ləj talıĢ dilində «bataqlıq» mənası verir.
TĠKƏBƏND DAĞI. Lerik r. Tik (dik) «hündür», «ə» bitiĢdirici sait, band isə talıĢ dilində «dağ» deməkdir
(Hündür dağ).
TĠKƏBƏND KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad Tikəbənd dağ adı və kənd sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Tikəbənd dağı.
TĠLƏKƏND. Yardımlı r. Oykonimin tərkibindəki til komponenti türk dillərində «kənar», «qıraq», «ə»
birləĢdirici sait, kənd «yaĢayıĢ yeri» deməkdir. Tiləkənd Kənar kənd.
TĠLƏKƏND DAĞI. Yardımlı r. Oronim Tiləkənd kənd adı və dağ sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Tiləkənd kəndi.
TORADI KƏNDĠ. Astara r. Tore (tora) talıĢ dilində «su mənbəyi», «kanal» və di «kənd» deməkdir.
TUADO KƏNDĠ. Lənkəran r. Tu talıĢ dilində «tut», «a» (ə) birləĢdirici sait, do «ağac» mənasındadır (Tutağacı
kəndi).
TÜKƏVĠLƏ KƏNDĠ. Lənkəran r. Tük talıĢ dilində «çəltik əkilən sahə», «bıcar», «ə» birləĢdirici sait, və bil
(bilə) «sucaq yer», «bataqlıq» deməkdir (Bataqlıq kəndi).
TÜKLƏ KƏNDĠ. Masallı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Tük talıĢ dilində «çəltik əkilən sahə», «biçar» sözündən və
kiçik mənasında «lə» Ģəkilçisindən ibarətdir.
TÜLƏKÜVAN KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad Tül (til) talıĢ dilində «gil», «ə» birləĢdirici sait, ku «dağ», van isə
«yaĢayıĢ məskəni» deməkdir.
TÜLKÜ DƏRƏSĠ. Cəlilabad r. Oronim tülkü heyvan adı və dərə coğrafi termininin birləĢməsindəndir.
TÜLKÜLÜ KƏNDĠ. Cəlilabad r. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Türkülü kənd adından təhrifdir. Coğrafi adın
tərkibindəki «r» «l» əvəzlənməsi nəticəsində toponim təhrifə məruz qalmıĢdır. Türkülü kəndi türklər
məskunlaĢan kənd mənasını verir.
TULNƏHONĠ BULAĞI. Lerik r. Tulnə talıĢ dilində «palçıqlı», «bulanlıq», honi «bulaq» deməkdir (Palçıqlı
bulaq).
TÜLÜ KƏNDĠ. Lerik r. Tülü (dulu) tayfa adıdır.
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TÜLÜKƏND YAMACI. Lerik r. Toponim Tülü kənd adı və yamac sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Tülü
kəndi.
TÜRBƏÇAY ÇAYI. Masallı və Cəlilabad rayonları. Çayın ikinci adı Pirəçaydır. Coğrafi ad türbə «müqəddəs
qəbir» və çay komponentlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
TÜRKƏKƏRAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Toponim türk etnonimi, «ə» birləĢdirici sait və talıĢ dilindəki kəran
«məhəllə», «kənd» mənasındadır (Türklər kəndi).
TÜRKƏNCĠL KƏNDĠ. Lənkəran r. YaĢayıĢ məntəqəsi tərkibindəki türk etnonim, əncir isə bitki adıdır.
TÜRKOBA KƏNDĠ. Masallı r. Oykonim türk etnonimi və oba «müvəqqəti yaĢayıĢ yeri» komponentlərinin
birləĢməsindəndir.
TÜTƏPEġTƏ KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın tərkibindəki tü talıĢ dilində «tut ağacı», «ə» birləĢdirici sait və
peĢtə isə «təpə» deməkdir (Tut ağacı təpəsi).

U
ULASLI DAĞI. Lənkəran r. Coğrafi ad ulas (vələs) ağac adı və dağ sözlərindəndir (Vələsli dağ).
ULUMÇAY ÇAYI. Lənkəran r. Çay adındakı ulum yerli xalq coğrafi termini olub «çayın dərin yeri»
mənasındadır. Ulumçay Dərin yataqlı çay deməkdir.
ULUMÇAY KƏND YERĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad ulum coğrafi termin və çay sözlərinin birləĢməsindəndir.
Bax: Ulumçay çayı.
URAKƏRAN KƏNDĠ. Yardımlı r. Coğrafi adın tərkibindəki ura (oura) fars dilində «qala» və talıĢ dilində kəran
«tərəf», «məhəllə», «kənd» deməkdir (Qala kənd).
UZUNBAġI ZĠRVƏSĠ. Yardımlı r. Oronim uzun, baĢı və zirvə sözlərindən əmələ gəlmiĢdir.
UZUNTƏPƏ DÜZÜ. Cəlilabad r. Coğrafi ad uzun, təpə və düzənlik sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.

Ü
ÜÇTƏPƏ. Cəlilabad r. Toponim üç və təpə sözlərinin birləĢməsindəndir.
ÜÇTƏPƏ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Coğrafi ad Üçtəpə təpə adı və kənd sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ÜÇTƏPƏ GÖLÜ. Cəlilabad r. Toponim Üçtəpə təpə adı və göl sözlərindən ibarətdir.
ÜNƏġ KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsi adındakı ÜnəĢ Ģəxs adıdır.
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VAHAB ġƏLALƏSĠ. Lənkəran r. Hidronim Vahab Ģəxs adı və Ģəlalə sözlərinin birləĢməsindəndir.
VAQADĠ KƏNDĠ. Astara r. Vaqa (vaqo) komponenti talıĢ dilində «ağac kömürü hazırlamaq üçün çala», di
«kənd» mənasındadır. Bax: Vaqo kəndi.
VAQO KƏNDĠ. Astara r. Toponim talıĢ dilindəki vaqo sözündən olub «ağac kömürü hazırlamaq üçün çala»
deməkdir.
VAMARYU ÇAYI. Astara və Lənkəran rayonları. Coğrafi adın düzgün yazılıĢı Vameru olmalıdır. Vam talıĢ
dilində «isti», «a» (ə) birləĢdirici fonem, ru «çay» deməkdir (Ġstisu çayı).
VAMAZQON KƏNDĠ. Lerik r. Kəndin düzgün adı Vamaziqon olmalıdır. Oykonim talıĢ dilindəki vama və
yaxud vamə «nəmiĢlik» və ziğon «bataqlıqlaĢmıĢ yer» sözlərindən ibarətdir.
VATUTIN QƏSƏBƏSĠ. Lənkəran r. Qəsəbə görkəmli hərbi xadim, Sovet Ġttifaqı qəhrəmanı N.Ġ.Vatutinin
(1901-1944) xatirəsini əbədiləĢdirmək məqsədilə yaranmıĢdır.
VAZARU ÇAYI. Lənkəran r. TalıĢ dilində vaz «daĢqın», «güclü», «dağıdıcı», «a» birləĢdirici sait, ru «çay»
mənasındadır (DaĢançay).
VEL KƏNDĠ. Lənkəran r. TalıĢ dilində vel «ayıdöĢəyi», «qıjı» deməkdir.
VEL MEġƏ. Lənkəran r. Coğrafi ad Vel kənd adı və meĢə sözlərinin birləĢməsindəndir.
VELƏÇOLA KƏNDĠ. Lerik r. Vel talıĢca «qıjı», «ayıdöĢəyi», «ə» birləĢdirici sait, çola isə «çökək»
mənasındadır.
VELƏDĠ DÜZÜ. Lənkəran r. Toponim Velədi kənd adı və düz sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Velədi kəndi.
VELƏDĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. Coğrafi adın tərkibindəki vel talıĢ dilində «qıjı», «ayıdöĢəyi», «ə» birləĢdirici
sait, di «kənd» deməkdir.
VERAVUL ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Veravul kənd adı və çay sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Veravul
kəndi.
VERAVUL KƏNDĠ. Lənkəran r. Toponimin düzgün yazılıĢı Viyəvul olmalıdır. TalıĢ dilində viyə «söyüd», vul
isə cəm Ģəkilçisdir (Söyüdlü kənd).
VERĠ ÇAYI. Lerik r. Hidronim Veri kənd adı ilə çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Veri kəndi.
VERĠ KƏNDĠ. Lerik r. Veri sözü talıĢ dilində «yuxarıda yerləĢən kənd» deməkdir (Yuxarı kənd).
VƏCƏLƏ ÇÖKƏKLĠYĠ. Lerik r. Oroqrafik obyekt adındakı vəcələ bitki adıdır.
VƏLƏPARQO BULAĞI. Astara r. Toponim Vələparqo kənd adı və bulaq sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Vələparqo kəndi.
VƏLƏPARQO KƏNDĠ. Astara r. Oykonim Vileperqo yazılıĢ formasından təhrifdir. Coğrafi ad talıĢ dilində Vəl
(vil) «gül», «ə» bitiĢdirici fonem, pər (par) «çiçək» və qo isə «yer» deməkdir (Güllükənd).
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VƏLƏSLĠ DAĞI. Yardımlı r. VələĢ bitki adıdır.
VƏLĠDAĞ. Yardımlı r. Coğrafi ad Vəli Ģəxs adı və dağ coğrafi termininin birləĢməsindəndir.
VƏLĠ BULAĞI. Lerik r. Bulaq suyunu kəndə çəkdirən Ģəxsin adı ilə adlandırılmıĢdır.
VƏLĠXANLI KƏNDĠ. Yardımlı r. Vəlixan Ģəxs adı, «lı» - etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
VƏLĠOBA KƏNDĠ. Masallı r. Vəli Ģəxs adı və oba «müvəqqəti yaĢayıĢ yeri», «məskən» mənasındadır.
VƏLĠ ÖLƏN TƏPƏ. Lənkəran r. Toponim adındakı Vəli Ģəxs adı, ölən və təpə sözlərinin birləĢməsindəndir.
VƏNƏDĠ KƏNDĠ. Lerik r. Vən göyrüĢ ağacı, «ə» birləĢdirici sait, di talıĢ dilində «kənd» deməkdir (GöyrüĢlü
kənd).
VƏNƏPOJƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonimin tərkibindəki vən ağac adı, pojə talıĢ dilində «yamac», «ə»
birləĢdirici saitdir (GöyrüĢlü yamacda salınan kəndi).
VƏNƏġĠKƏġ KƏNDĠ. Astara r. VənəĢ bənövĢəlik, «i» bitiĢdirici fonem, kəĢ talıĢca «kiçik çay», «dərə»
sözlərindəndir (BənövĢəli dərə kəndi).
VƏNLĠK KƏNDĠ. Cəlilabad r. Vən (göyrüĢ) ağac adı, -lik isə sonluqdur.
VƏNLĠ TƏPƏ. Masallı r. Coğrafi ad vən ağac adı və təpə sözlərinin birləĢməsindəndir (GöyrüĢlü təpə).
VƏRGƏDÜZ KƏNDĠ. Yardımlı r. Toponim vərgə «suvarılmayan hündür, dəmyə yer» və düz sözlərindən
ibarətdir (Hündür düzdəki kənd).
VƏROV MĠNERAL BULAĞI. Yardımlı r. Hidronim Vərov kənd adı və mineral bulaq sözlərinin
birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax: Vərov kəndi.
VƏROV KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı talıĢca vər «yel xəstəliyi» və ov «su» sözlərindən
ibarətdir. Vərov Yel xəstəliyi suyu mənası verir.
VƏZNƏġ KƏNDĠ. Astara r. Coğrafi ad VəzirnəĢ adından təhrifdir. Oykonim Vəzir Ģəxs adı, nəĢ talıĢ dilində
«məskunlaĢmaq» sözlərindən yaranmıĢdır.
VĠJƏKER KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilində vije (vijə) «geniĢ», «enli» və ker «uçurum», «dərə»,
«yarğan» sözlərindən ibarətdir (Enli dərə kəndi).
VĠLABUTA DAĞI. Masallı r. Vil talıĢca «gül», «a» birləĢdirici sait, buta isə «yamac» deməkdir (Güllü yamac
dağı).
VĠLƏġÇAY. Masallı r. Toponim vil (vıl) talıĢca «gül» və çay sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır (Güllü
çay).
VĠLƏġÇAY SU DƏRYAÇASI. Masallı r. Hidronim ViləĢçay və dəryaça sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
VĠLƏġƏ KƏNDĠ. Astara r. Vil talıĢ dilində «gül», «çiçək» və hüĢə (biĢə) «meĢə» deməkdir. Kəndin düzgün adı
ViləbiĢə olmalıdır (Güllü meĢə kəndi).
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VĠLVAN KƏNDĠ. Lənkəran r. Vil talıĢ dilində «gül» və van «olan yer» mənasındadır (Güllü kənd).
VĠLVAN ÖRÜġÜ. Lənkəran r. Coğrafi ad Vilvan kənd adı və örüĢ sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir. Bax:
Vilvan kəndi.
VĠYƏN ARXI. Lənkəran r. Toponim Viyən kənd adı və arx sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Viyən kəndi.
VĠYƏN ĠSTĠLĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Viyən kənd adı və istil sözlərindən ibarətdir. Bax: Viyən kəndi.
VĠYƏN KƏNDĠ. Lənkəran r. Vi talıĢ dilində «söyüd», yən isə «olan yer» deməkdir (Söyüdlü kənd).
VĠYƏN TƏPƏSĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Viyən kənd adı və təpə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır. Bax:
Viyən kəndi.
VĠRAVUL ÇAYI. Lənkəran r. Hidronim Viravul kənd adı ilə çay sözünün birləĢməsidir. Bax: Viravul kəndi.
VĠRAVUL KƏNDĠ. Lənkəran r. Kənd adı Viyavul adından təhrifdir. TalıĢ dilində viyə söyüd və vül isə
topluluq, cəmlik mənasındadır. Viyəvul kəndi söyüdlükdə salınan kəndlər mənasındadır.
VĠRAVUL DÜZÜ. Lənkəran r. Toponim Viravul kənd adı və düz sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Viravul
kəndi.
VĠSTAN KƏNDĠ. Lerik r. Vistan sözü talıĢ dilində «iyirmilər» mənasındadır (vist talıĢ dilində iyirmi
deməkdir).
VĠZƏBAND DAĞI. Lerik r. Viz «qoz ağacı», «ə» birləĢdirici sait və band «dağ» deməkdir (Qozludağ).
VĠZƏHONĠ BULAĞI. Lənkəran r. Vizəhoni toponimi talıĢ dilində «Qozlu bulaq» mənasındadır. («Viz» talıĢca
qoz ağacı, «ə» birləĢdirici sait, «honi» – bulaq).
VĠZƏHONĠ BULAĞI. Lerik r. Toponimin talıĢ dilindəki viz «qoz ağacı», «ə» birləĢdirici sait və honi «bulaq»
deməkdir.
VĠZƏZƏMĠN KƏNDĠ. Lerik r. Viz talıĢ dilindəki «qoz ağacı», «ə» birləĢdirici sait və zəmi «ərazi», «sahə»
mənasındadır.
VOV KƏNDĠ. Lerik r. Kənd adı Voov adından təhrifdir. Vo talıĢ dilindəki «yel xəstəliyi» və ov «su» deməkdir.
VOOVA DAĞI. Lerik r. Dağın adı talıĢ dilindəki vo «yel» xəstəliyi ov «su» sözlərinin birləĢməsi və «a»
Ģəkilçisindən ibarətdir.
VOOVA ZĠRVƏSĠ. Lerik r. Coğrafi ad Voova dağ adı və zirvə sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax: Voova dağı.
VOVƏDƏ KƏNDĠ. Astara r. Kənd adının düzgün yazılıĢı Vovədi Ģəklində olmalıdır. Vovə talıĢca «isti su olan
yer», di «kənd» deməkdir (Ġstisu kəndi).
VOVLADA KƏNDĠ. Astara r. Kəndin düzgün adı Vovədərə olmalıdır. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı talıĢ dilindəki
vov (voov) «yel xəstəliyi suyu», «ə» birləĢdirici sait, də «dərə» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
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YAQUB MEġƏSĠ. Masallı r. Coğrafi ad Yaqub Ģəxs adı və meĢə sözlərinin birləĢməsindəndir.
YAQUBLU KƏNDĠ. Cəlilabad r. Toonimin tərkibindəki Yaqub Ģəxs adı, «lu» etnik mənsubiyyət bildirən
sonluqdur.
YARDIMLI ġƏHƏR TĠPLĠ QƏSƏBƏSĠ. Yardımlı r. Oykonim 1938-ci ilədək Vərgədüz adlanırdı. VIII əsrin
sonlarından Ural-Volqa çayları arasında yaĢamıĢ necenqlərin qədim mənbələrdə erdim (erdem) kimi qeyd
olunmuĢ tayfa adı və etnik mənsubiyyət bildirən «li» Ģəkilçisindən ibarətdir.
YARLI KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim Yarılı kənd adından təhrifdir. YaĢayıĢ məntəqəsi adı Yarı Ģəxs adı və
«lı» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidən ibarətdir.
YEDDĠ HEKTARLIQ SAHƏ. Cəlilabad r. Əkin sahəsi tutduğu əraznn ölçüsünə (yeddi hektar olmasına) görə
belə adlandırılmıĢdır.
YELƏSƏN DAĞ. Cəlilabad r. Yeləsən dağ «Külək əsən dağ» deməkdir.
YELLĠ YURD XARABALIĞI. Cəlilabad r. Yurd xarabalığı hündürdə olduğundan bütün il ərzində küləkli
(yelli) olmasından belə adlanır.
YEYƏNKƏND KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi adın tərkibindəki Yegən QızılbaĢ tayfa ittifaqına daxil olan tirədir
(nəsildir).
YUXARI AMBURDƏRƏ KƏNDĠ. Lerik r. Bax: AĢağı Amburzdərə kəndi.
YUXARI APU KƏNDĠ. Lənkəran r. Bax: AĢağı Apu kəndi.
YUXARI ASTANLI KƏNDĠ. Yardımlı r. Bax: AĢağı Astanlı kəndi.
YUXARI BAġ MƏHƏLLƏ. Cəlilabad r. Yuxarı BaĢ məhəllə «kəndin gün batanında (qərbində) yerləĢən
məhəllə» mənasındadır.
YUXARI BĠLNƏ KƏNDĠ. Lerik r. Bax: Bilnə kəndi.
YUXARI BRADĠ KƏNDĠ. Lerik r. Bax: AĢağı Bradi kəndi.
YUXARI NÜVƏDĠ ÇÖKƏKLĠYĠ. Lənkəran r. Coğrafi ad Yuxarı Nüvədi kənd adı və çökəklik sözlərinin
birləĢməsindəndir.
YUXARI NÜVƏDĠ KƏNDĠ. Lənkəran r. Bax: AĢağı Nüvədi kəndi.
YUXARI OBA MƏHƏLLƏSĠ. Cəlilabad r. Oykonim yuxarı, oba və məhəllə sözlərinin birləĢməsindən
yaranmıĢdır.
YUXARI SÖTÜKLÜ MƏHƏLLƏSĠ. Cəlilabad r. Toponim Ģötüklü tayfa adı və məhəllə sözlərinin
birləĢməsindəndir.
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YOLABAND DAĞI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki yola talıĢca «böyük», «hündür», band isə «dağ»
sözlərinin birləĢməsindən əmələ gəlmiĢdr. Yolaband Hündür dağ deməkdir.
YOLAGAC KƏNDĠ. Masallı r. Coğrafi ad yol və ağac sözlərinin birləĢməsidir.
YOLƏKÜġK DAĞI. Lerik r. Toponimin tərkibindəki yolə komponenti talıĢ dilində «böyük», küĢk isə «dağ
zirvəsi» deməkdir (Zirvəsi böyük dağ).
YOLƏTƏPƏ. Lerik r. Yolətəpə talıĢ dilində «böyük təpə» deməkdir.
YOLOCAQ KƏNDĠ. Yardımlı r. Oykonim yol və ocaq sözlərinin birləĢməsindən ibarətdir.
YUSĠFLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. Yusif Ģəxs adı, «li» etnik mənsubiyyət bildirən sonluqdur.
YUSĠFLĠ KƏNDĠ. Masallı r. Bax: Yusifli kəndi.

Z
ZAJANA DAĞI. Lerik r. Coğrafi adın tərkibindəki zaj talıĢca «kəklik», an «nəyinsə olduğu yer» deməkdir
(Kəklikli dağ).
ZALI UÇAN QAYA. Lənkəran r. Oronim adındakı Zalı Ģəxs adı, uçan və qaya sözlərinin birləĢməsindən
ibarətdir.
ZENONU KƏNDĠ. Lerik r. Oykonim Zənhoni adından təhrifdir. Toponim fars dilindəki zənən «qadın», onu
(honi) «bulaq» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
ZEYNƏKO KƏNDĠ. Lerik r. Zeynə Ģəxs adı, ko (kə) talıĢ dilində «ev» deməkdir (Zeynə kəndi).
ZEYNƏLƏZĠZ KƏNDĠ. Yardımlı r. Zeynələziz Ģəxs adıdır.
ZEYNOBA MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Məhəllə adı Zeyni obası adından təhrifdir. Oykonim Zeyni Ģəxs adı və
oba «müvəqqəti məskən yeri» sözlərndən əmələ gəlmiĢdir.
ZƏJONĠ ÖRÜġÜ. Lerik r. TalıĢ dilində zəj (zaj) «kəklik», oni «bulaq» deməkdir (Kəklik bulağı örüĢü).
ZƏHMƏTABAD KƏNDĠ. Cəlilabad r. Oykonim zəhmət və abad topokomponentlərinin birləĢməsindəndir.
ZƏNGƏLƏ KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsinin adı Zəngiqala adından təhrifdir. Toponim Zəngi tayfa
adı və qala sözlərinin birləĢməsindəndir.
ZƏNGƏRAN KƏNDĠ. Yardımlı r. YaĢayıĢ məntəqəsini XVI əsrdə Baltaburk kəndindən köçüb gəlmiĢ ailələr
salmıĢdır. Zəngəran türk dillərində «uçurumlu», «sıldırımlı» dağ keçidi mənasındadır). Oykonimin düzgün adı
Zəngikəran olmalıdır. Zəngi tayfa adı, kəran talıĢ dilində «yaĢayıĢ yeri», «evlər» deməkdir (Zəngi tayfası
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ZƏRBƏLĠ KƏNDĠ. Cəlilabad r. KeçmiĢ adı Zərbəlibəyli kəndi olmuĢdur. Kənd adındakı Zərbəli Ģəxs adı, bəy
isə tituldur.
ZƏRBĠBABA ÇÖKƏKLĠYĠ. Lənkəran r. Oronim Zərbi baba Ģəxs adı və «çökəklik» sözlərinin
birləĢməsindəndir.
ZƏRDƏBƏRƏ KƏNDĠ. Lerik r. Coğrafi ad talıĢ dilində zərd «sarı», «ə» birləĢdirici sait və bərə «keçid»,
«aĢırım» sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır (Sarı keçid kəndi).
ZƏRDƏHAL QALASI. Lerik r. TalıĢ dilində zərd «sarı», «ə» birləĢdirici səs, hal «qaya» deməkdir (Sarı qaya
kəndi).
ZƏRDƏHONĠ BULAĞI. Lerik r. Hidronim Zərdəhoni kənd adı və bulaq sözlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Zərdəhoni kəndi.
ZƏRDƏHONĠ KƏNDĠ. Lerik r. TalıĢ dilində zərd «sarı», «ə» birləĢdirici sait və honi «bulaq» deməkdir (Sarı
bulaq kəndi).
ZƏRĠKÜMƏCO KƏNDĠ. Lerik r. Kənd adı Zəri Ģəxs adı, kümə «alaçıq», «koma», co talıĢ dilində «yer»,
«sahə», «ərazi» mənasındadır (Zərinin alacığı).
ZÖVLƏ ÇAYI. Lənkəran r. Coğrafi ad Zövlə kənd adı və çay topokomponentlərinin birləĢməsindəndir. Bax:
Zövlə kəndi.
ZÖVLƏ ĠSTĠLĠ. Lənkəran r. Coğraf adın tərkibndəki Zövlə yaĢayıĢ məntəqəsi adı, istil «kiçik su anbarı»
deməkdir. Bax: Zövlə kəndi.
ZÖVLƏ KƏNDĠ. Lənkəran r. Zöv talıĢ dilində «dar dərə», «yargan» və «lə» kiçiltmə bildirən Ģəkilçisidir.
ZÖVHƏ KƏNDĠ. Lerik r. YaĢayıĢ məntəqəsi adının Zövinə, Zöviyənə və Zovnə yazılıĢ formalarına rast gəlinir.
Bizcə, kənd adı ərəb dilindəki zaviyə sözündən ibarətdir və «guĢə», «künc» mənasındadır.
ZUPUN KƏNDĠ. Cəlilabad r. KeçmiĢ mənbələrdə kənd adına Zopun yazılıĢında rast gəlinir. YaĢayıĢ məntəqəsi
XIX əsrdə Əsədkənddən (hazırda bu kənd mövcud deyildir) çıxmıĢ ailələrin Zupun adlı sahədə məskunlaĢması
nəticəsində yaranmıĢdır.
ZUPUN DAĞI. Cəlilabad r. Oronim Zupun kənd adı və dağ topokomponentlərindən ibarətdir. Bax: Zupun
kəndi.
ZUVANDLI KƏNDĠ. Masallı r. Zuvand tayfa adı, «lı» etnik mənsubiyyət bildirən Ģəkilçidir.
ZUVANDLI BULAĞI. Masallı r. Coğrafi ad Zuvandlı kənd adı və bulaq topokomponentlərin
birləĢməsindəndir. Bax: Zuvandlı kəndi.
ZUVANDLI MƏHƏLLƏSĠ. Masallı r. Toponim Zuvandlı kənd adı və məhəllə sözlərinin birləĢməsindəndir.
Bax: Zuvandlı kəndi.
ZUVANDLI TƏPƏSĠ. Masallı r. Oronim Zuvandlı kənd adı və təpə sözlərinin birləĢməsindən yaranmıĢdır.
Bax: Zuvandlı kəndi.
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ZÜNGÜLƏġ KƏNDĠ. Astara r. Zəngil talıĢ dilində bitki adı, kəĢ və ya (ləĢ) «kiçik çay» deməkdir. Kənd adının
düzgün yazılıĢı ZəngilkəĢ olmalıdır.
ZÜVÜC KƏNDĠ. Lerik r. Toponim Ġran dillərində züf (zon) «əkin yeri», «torpaq sahəsi» sözündən və
Azərbaycan dilindəki «üç» sonluğundan ibarətdir.
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