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ÖZET
Yer isimleri, bir bölgede yaayan halkn kimliini ortaya koymas açsndan önem arz etmektedir. Bu
yönüyle igal altnda bulunan Karaba’a verilen toponimlerin, çeitli iddialara cevap vermesi açsndan,
ortaya konulmas gerekmektedir. Bu çalmada, tarih boyunca Karaba’a verilen isimlerin ele alnmas
yannda, farkl dönemlerde bu topraklarda yaayan Türk boylarndan kalma toponimler de deerlendirildi.
Sözü edilen toponimler, farkl dönemlerde Türk halklar tarafndan kullanlrken, bugün de, Türk ellerinde
yaygnbirekildeyerismiolarakyaamasdikkatçekmektedir.Karabavilayetiningeçmiinedairipuçlar
verentoponimler,aynzamandabölgeninetnikyapsnadaktutmaktadr.
Anahtarkelimeler:Azerbaycan,Karaba,yerisimleri,kültürelunsurlar,tarihidoku.
TOPOGRAPHYNAMESGIVENTOKARABAKHAND
TURKISHPRONOUNCEINTHELOCALPLACESNAMEINKARABAKH
ABSTRACT
Toponymes,havingplayedinportanceroleindefinitionofidentityofinhabitansinproposeddistrict.Asa
reason of that toponymes of Karabakh district should be carefully researched with the aims to response
towardsrangepretensions.Inthiswork,givenevaluation,firstlyfortoponymenameswhichKarabakhhave
hadduringhistoricalperiod,thenfortoponymeswhichhavebeenremainedfromturkishinhabitantsinthis
region. These toponymes have been used by turkish inhabitants in different period and even today, widely
used as toponymes in different Turkish states. Toponymes which are closely related with historical past of
Karabakh,atthesametimeconfirmtheetnicalidentityofinhabitantsoftheregion.
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Yer isimleri, son zamanlarda birçok aratr
macnn tercih ettii çalma alanlarndan bi
risidir. Yaanlan yerin sesi, topran kokusu
olaraknitelendirilenbuisimler;ahsadlarn
dan, meyve sebze isimlerine, hayvanadlarn
dan renk isimlerine, hükümdar isimlerinden
birülkeninkahramanlarnakadarbirçokismi
tamaktadr.Yerisimleri,birbölgenintarihi
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ni, kültürünü, siyasi yapsn yanstmas aç
sndanönemarzetmektedir.
Söz konusu Karaba olunca bu durum daha
da önem kazanmaktadr. Zira Ermeniler ta
rafndan igal edilen bölgede, tabiî kaynaklar
her geçen gün sömürülürken, tarihi doku da
hzla tahrip edilmekte, Azerbaycan’a ait kül
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türel unsurlar, dünyann gözü önünde, so
rumsuzcaortadankaldrlmaktadr.

lere gelerek çoul anlam veren ek eklinde
izahedilmektedir.4

Vilayet igal edilip atee verilirken, binlerce
insan zorla göçe zorlanr. Canlar ve mallar
tehlike altnda kalan halk, yllardr yaad
yerleri terk etmek zorunda kalr. Ermenilerin
elinden canlarn kurtaran Karaba Türkü,
mallarn geride brakp yurtlarndan ayrl
mak mecburiyetinde kalrlar. Alelacele üzer
lerine aldklar elbiseyle yollara dökülen bin
lerce insan, bugün Azerbaycan’n farkl yer
lerinde zor artlar altnda yaam mücadelesi
vermekteler. Bu süreçle birlikte Karaba’daki
toponimler, dier kültürel unsurlar gibi, Er
meniler tarafndan ortadan kaldrlma tehli
kesiylekarkaryadr.

Karabaa,VI.yüzyldaKürveArasnehirleri
arasnda hüküm süren skitler döneminde
sArsahsdenilmektedir.Türkçeolankelimenin
etimolojisinin; er erkek, kii, yiit; sak sa,
akll, yetenekli  eklinde olduu kaydedil
mektedir.5 Çeitli kaynaklarda rastlanlan
sArsaksismininTürkmeneliolduunuAzer
baycanl aratrmac Seyidov da savunmak
tadr.6

Milattan önceki dönemlerden balayarak in
sanlarn mesken tuttuu bu vilayet, bin yl
akn bir süredir de Türk yurdu olarak ta
rihteki yerini alr. Bölge, gerek corafi konu
mu, gerek ikliminin ve tabiî bitki örtüsünün
güzelliiyle ülkenin en güzel yerlerinden bi
risi olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.
Aynzamandatarihteyetitirmiolduuilim
vesanatadamlaryladabucorafyadaseçilen
Karaba, her kar topranda Türk kültürü
nün izlerini tamaktadr. Karaba’a verilen
isimler, bu beldenin tarihi dokusunu yanst
mas ve Türk kültürünün izlerini tamas
yönüyledeönemlidilyadigârlarndandr.
Tarihtebugüzelyurdafarklisimlerverildii
görülmektedir. Karabaa, Eski Roma ve Yu
nanllar Albanya; Araplar ise, Helenistik de
virdeburadayaayanArranveyaAronaladl
birkavmeizafetensArransdemilerdir.1Arap
müelliflerdenElKufi,X.asrdakalemeald
KitabulFütuhadleserindeArranhakknda
bilgi verirken bu yörenin bakentinin Berde
olduunubelirtmektedir.2
Buvilâyete,bölgedehükümsürenArranadl
bir hükümdarn ismi verilmitir. Kelimenin
kaynaklardaTürkçeolduubelirtilmekte,eti
molojisi; eren er, erkek, kii , en genileme
eki3 ya da, Eski Türkçede olduu gibi, isim
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Yine, X. yüzylda Çinli yazar tarafndan ha
zrlanan sUygur Seyahatnamesis adl eserde
sArsaksisminingeçmesibukelimeninTürkçe
olduunugösterendelillerdendir.7
ArannbirbölgesiolanKaraba,VII.yüzylda
(628–680), Akvan ismiyle geçmektedir. Orta
çakaynaklarndabubölge ArranKaraba 
ismiyledeanlmaktadr.8
XII. ve XIII. asrlara kadar Karaba bölgesine
farklfarklisimlerinverildiigörülmektedir.
Reidüddinin, CamiütTevârih adl eserinde
(1247–1318), Hülâgunun olu Ahmet Tekü
darnhükümdarolduudönemelealnrken,
Karaba için Arran Karaba  tabiri kullanl
maktadr. Karaba verilen bu isim dier dil
lerdedeaynekilde, ArranKaraba eklin
de geçmektedir.9 Türk hâkimiyetiyle Karaba
adn alan bölge, günümüze kadar bu isimle
anlagelmitir.10
Bölgede, Türk hâkimiyeti salandktan sonra
Karaba ismi, yaygn bir ekilde kullanlr.
Safevîlerdöneminde,ülkebeyliklerebölünür.
Bu beyliklerden birisi de Karaba Beyliidir.
O dönemde Karaba ismi zikredilmekte, bu
vilâyete de Karaba Beylerbeylii  denmek
tedir.
Yine, Zeyli CamiütTevârihi Reidi adl
eserde, 1348lerde gerçekleen siyasi olaylar
deerlendirilirken,bölgeiçin KarabaAzer
baycan terkibikullanlmaktadr.11
Osmanllarnidaresindebulunduudönemde
bölge,Genceninfethisonrasndakurulaneya
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letin snrlar içerisinde yer almtr. Osman
llarn Karabaa sahip olduklar dönemde
bölgeye VilâyetiGenceKaraba denmitir.12
EvliyaÇelebi,Seyahatname’sindeAzerbaycan
veKarabahakkndabilgiverirkenKaraba
Küçük Azerbaycan  eklinde kaydetmekte,13
XVII. yüzyl Azerbaycanndan söz ederken
bu ülkede ayn adla üç ayr yerin olduuna
dikkat çekmektedir. Birincisi, Nahcvan’daki
Karaba ehridir. Dieri yine Azerbaycann
küçük ehirlerinden birisi olan Tebriz eyale
tinebalolanKarabadr.Üçüncüsüise,yu
kardadakaydedildiigibi,E.Çelebinin,Kü
çük Azerbaycan diye nitelendirdii Yukar
Karabadr. Bu vilâyeti dierlerinden ayr
makiçinortaasrtarihçileriArranKaraba
ya da  imali Azerbaycan Karaba tabirine
eserlerindeskçayerverirler.14
Bununyannda,Karabanbüyükbirbölümü
için Düzen Karaba , dalk bölge için de
Dalk Karaba  isimleri yaygn ekilde kul
lanlmaktadr.15
Ruslarn Azerbaycan, dolaysyla, Karaba
igal etmesiyle, bölgede yeni bir dönem ba
lar. Ruslar, Kafkaslarda hâkimiyet kurduktan
sonra Karabada Ermeni Valilii  ya da
Ermeni Kazas  eklinde idari bir taksimata
gidemezler. Bu bölgedeki Türk unsurundan
dolay böyle bir yaplanmaya gidemeyen
Ruslar, Gencenin adn Yelizavetpol eklinde
deitirirken,KarabadaYelizavetpolvalili
inin bir kazas olarak ilan ederler. Böylece,
Sovyetler Birlii döneminde Karaba, Yeliza
vetpolun bir kazas olur, Yelizavetpol ismi
altndaanlr.16
Ruslar, daha sonraki dönemlerde Dalk Ka
rabaanlamndaNagorniKarabaisminide
yaygnbirekildekullanmtr.
YaklakbinyldanberiArap,Fars,Azerbay
can ve dier milletlerin kaynaklarnda yer
alan Karaba ismi, kara ve ba kelimelerinin
birlemesiyle ortaya çkm birleik bir keli
medir. Kara kelimesi büyük, muhteem, ge
ni  anlamlarnda da kullanlan Türkçe bir
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kelimedir. Ba ise Farsça’dr. Azerbaycan ve
TürkiyeTürkçesindebunabenzerbirleikke
limeler günümüzde de yaygn olarak kulla
nlmaktadr.Karabulak,Karadagibi.17
Bu yüzyln balarna kadar Karaban sk
ormanlarla kapl olmas, burada üzüm ba
larnndaçokolmasndandolaybölgeyeKa
raba ismi verildii belirtilmektedir.18 Bölge
nin Arran isminden sonra Karaba adn al
mas, Arap hakimiyeti gerçekletikten sonra
olmutur. Karaba ismi yaygn bir ekilde
kullanlmayabaladktansonrasaranskelime
si de yava yava unutulmaya balar. Gence
veGence’ningüneyinedoru,dalkkesimler
hariç, Moollar döneminde bazen aranla bir
likte sKaraba Arrans tabiri de kullanlm
tr.19
Karaba ismi, Ermeni kaynaklarnda ilk defa
bu kelimenin Ermenice’ye çevrilmi ekliyle
XII.yüzyldakullanlr.AniliSamuel,bukeli
meyesevaygiskarabaseklindeeserindeyer
verir.BunamüteakiptarihçiTovmaArdsruni
ise Karaba kelimesini tercüme etmeden,
Türkçe’deki ekliyle eserlerinde kullanr. Bu
radan hareketle Karaba toponiminin XII. Ve
XIII. yüzyllarda yaygn olarak kullanlmaya
balandsöylenilebilir.20
Baz aratrmaclara göre Karaba, tarihi ve
etnografik adn eski Karaba ehrinden al
mtr. Toponomist Yüzbaov, bu ehrin Al
man seyyah Olearinin çizmi olduu harita
da,FuzulininHoradizdemiryoluistasyonun
dandouda,GüneyAzerbaycanda,Aslanduz
köyü yaknlarnda Karasu çaynn Arasa
döküldüü yerde bulunduunu belirtmekte
dir. Çelebird bölgesinde bulunan küçük ve
UluKaraba,buvilâyeteisimvermedeönem
li ipuçlar vermektedir. Zira, Ulu Karaban
bulunduu bölge sk ve gür ormanlarla kap
ldr.Karabanbuvasf,aratrmaclarn,or
manlarla kapl olmasndan dolay bölgeye
böyle bir isim verildii eklindeki görülerini
desteklerniteliktedir.21
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Karaba ismi, XII. ve XIII. yüzyllarda birçok
eserde yer almaktadr. Sözü edilen devirde
eserlerdegeçenkelimenin,tabiîki,dahaönce
de kullanlarak dile yerletii sonucuna var
labilir.Yaklakdokuzasrdanberiyazlkay
naklarda yer alan kelimenin Türkçe olduu
görülmektedir.22
M.Ö.veM.S.kiilkyllardaTürkler,Azerbay
cana ve Kafkaslara gelerek bu bölgeyi Türk
yurdu yaparlar. Bu gerçekler, her ne kadar
Sovyetler Birlii döneminde gözard edilse
de, 1958 ylnda hazrlanan Azerbaycan Ta
rihi  adl kitapta Türk unsurunun çok eski
zamanlardan beri bu corafyada boy göster
diiitirafedilmitir.Sözüedileneserde,Türk
lerinyavayavayerleikhayatageçtiklerive
bu bölgede bulunan toplumlarn dillerini
etkilediklerikaydedilmektedir.23
VIII.yüzylnsonundaKimmerlerinbirksm
Karadeniz’in dousuna yerleirken dier bir
ksmdaKafkaslaraveÖnAsya’yagöçeder
ler.KimmerlerleilgiliAzerbaycannbatsnda
birçok yer ad günümüze kadar gelmitir.
ZakatalayaknlarndakiKmr,Kmrl;Kazak
bölgesindeki Kemerli, Kemerkaya, Kemerit
gibi Azerbaycann eski yerleim yerlerinde
uzun süre yaamlardr. Yine Güney Azer
baycandaki Komar, Kemer, Kemerdaran gibi
yer isimleri Kimmerlerden kalan toponimler
dir.24KimmerlerKürveArasnehirleriarasn
da yerletikten sonra burada fazla tutunama
yp bugünkü Ermenistan topraklarna yerle
milerdir.25
Ouz Destannda, Ouzun Aran ve Mugan
tarafna harekât bal altnda Türklerin bu
bölgeyi fethetmeleri anlatlr. Hava scak ol
duuiçinouzlaryaylalaraçkar.Kgelince
tekrar vilayetleri alrlar. K, Kür ve Aras
nehirleri arasna yani, Karaba’da geçiren
Ouz,burasnyurtvekarargâhyapar.26
Karaba bölgesinde yaayan topluluklardan
birisi de Dondarlardr. Bu toplulukla ilgiliilk
bilgiler, M.Ö. V. ve VI. yüzylda yaayan
Yunan tarihçi Hekatayn eserinde yer al
maktadr.Dondarlarnetnikkökenihakknda
32

farklgörülerbulunmaktadr.Bazaratrma
clar, bu topluluun ran asll olduunu ileri
sürerken, bazlar da Dondarlarn Türk oldu
unu belirtmektedir. Orta Asyada, Harzem
ah hükümdarlarndan Sultan Muhammetin
emirlerinden, Süleymen ah’n olunun,
sDündarbeks ismi tamas, Dede Korkut
hikâyelerinde sDündarsn ahs ad olarak
kullanlmas, XII. yüzylda Ural dalarnn
güneyindesDundarabsismiylebirnehrinve
köyün bulunmas, Sibirya Türkleri içinde
sDundars adnda bir boyun yer almas gibi
deliller bu topluluun da Türk tayfalarndan
birisiolabileceinigöstermektedir.Bukelime
nin Oset dilinde don su, ve Farsça dar sak
lamak, gözlemek, korumak eklinde olup
çay saklayan anlamna geldii belirtilmek
tedir. Bu isim günümüzde Gubatl ve Tovuz
reyonlarnnbazköylerinde,Kazakreyonun
da bir da ad olarak hala kullanlmaktadr.
BununyanndaDeveçiyaknlarndakibirkale
harabesinin de sDündars ismiyle günümüze
kadargeldiigörülmektedir.27
Bugün, Karaba’daki yer adlarndan da an
lalaca gibi, bu vilayette yaayan topluluk
lardan birisi de Aranlardr. Özellikle Kara
ban düzlük bölgesi için sAran Karabas
tabiri kullanlr. Rus Türkolog A. Baskakov,
Aran tayfasn Kpçaklarn bir kolu olarak
kabul eder. Yine bu vilâyette yaayan Ter
terler de Kpçaklarn bir kolu olarak Kara
bada boy göstermilerdir. Terter ve Aran
larn, bu bölgede kullanlan isimlerden de
anlalaca gibi, M.Ö. de Karaba toprakla
rndayaamlardr.sAranskelimesininKara
kalpaklarda ve Türkmenlerde sArancs ek
linde yer ismi olarak bugün de kullanlyor
olmas kelimenin Türk meneli olduunu
göstermektedir.
Bununyannda Dastanda Türklerinçoun
luktaolduklaryerlerdebuisminkullanlmas
dikkat çekicidir. Derbent in kuzeyinde sAran
çays, sAran köyüs; Karabulak reyonunda
sArantays, Balkent savetinde sArankutans,
Süleymen Stal reyonunda sAranbulaks ek
lindeyeradlarvardr.AzerbaycannEskeran
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reyonunda bu isim günümüzde de kullanl
maktadr. Eskeran ismi eski eski, köhne ve
aranisimlerindenmüteekkilbirleikkelimedir.
Yine Derbent ismiyle birleik kelime olutu
ran sarans kelimesi sDerbentarans eklinde
bir köyün ad olarak günümüzde de yaa
maktadr. Sibirya’da yaayan topluluklardan
birisiolanDerbent’indieradRadloftarafn
dan starbts olarak tespit edilmitir. Derbent
aranköyününmanas,saranyaknlarndabu
lunanyersanlamnagelmektedir.Eskeranise
imdiki Eskeran rayonunun ad olabilir. Baz
kaynaklarda bir köyün ad Arap alfabesiyle
sTezharans eklinde geçmektedir. Bu kelime
nin banda bulunan shs sesi azlarda kulla
nlanbirsesolabilir.KelimeninanlamsTeza
rans olmaldr. sTezs sfat, baz bölgelerde,
aynadtayanikiayryeribirbirindenayr
makiçin,skça,kelimelerinönünegetirilmek
tedir. Bu kelimenin Azerbaycan’n farkl yer
lerinde geçen yüzyllarda çok yaygn olarak
baz yerleim yerlerine verilmitir. sTez
harabas Ermenistan’da bir yer ad, sTez
harabsZengezurkazasndabirköyaddr.28
Karaba’daki yer adlar bu bölgede Peçenek
lerindeyaadklarngöstermektedir.Eskeran
reyonundaki Bçenehut da bu görüü des
teklemektedir. Türkmen tarihçi Ebu’lGazi
Hann da belirttii gibi, sPeçeneks kelimesi
nin Türk dillerinde sPeçenes, sPaçanas,
sBeçenes eklinde geçmektedir. Ayn zaman
da Ermeni corafyasnda ve Alban Tarihinde
Albanya’nnArtsah vilâyetinde sPazkanks ya
da sPanskanks eklinde bir nahiye ismi geç
mektedir. B. Yusufov, bu kelimenin Türkçe
olduunu, Ermeni dilinde sPeçeneks karl
için kullanldn belirtmektedir. Bunun ya
nnda XII. asra ait bir Ermeni kitabesinde
sBçansstoponiminerastlanmaktadr.Azerbay
canl aratrmac Geybullayev de bu ismin
sPeçenes kelimesinin Ermeni dilindeki kar
lolabileceigörüündedir.29
Aratrmaclar, Peçeneklerin Karaba bölge
sine Hunlarla birlikte geldiini, bölgedeki
bazisimlerinHunlardankaldnbelirtmek
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tedir. 1727 yllarna ait bir belgede Berkuad
mahalnda bir köyün ismi sHonabads olarak
geçer.HankendiyaknlarndabulunansHind
ristans köyü, XIX. yüzyln balarnda Erme
nilerin yaadklar yerlerden birisidir. Bu is
min, Ermenilerin buraya yerletirilmesiyle
tannmaz bir hale geldii görülür. Zira 1727
ylna ait bir belgede bu beldenin ismi
sHunziraks olarak kaydedilmitir. Marda
kertinkaynaklardaeskiadsHunaensolarak
geçmektedir. Geçen yüzylda Karaban bü
yük bir ksmnn sHunaens ismiyle anld
görülmektedir. Bu isim, hun ve en keli
melerinin birlemesiyle olumutur. Baz Er
meni aratrmaclar en kelimesinin Erme
nice olduunu ileri sürerek bu yerlerin ken
dilerine ait olduunu iddia etmektedirler.
s enskelimesiXIII.asrdahazrlananTürkçe
Arapçabirsözlüktemeskûn,ahali,halkçok
olan gibi anlamlara gelmektedir. L. Buga
dovun hazrlad sözlükte de bu kelimenin
Azerbaycan Türkçesi’nde ayn anlamlara gel
diigörülmektedir.30
VIII. asrn ortalarnda Albanya’nn tamam
Müslümanlarn eline geçer. Bu dönemde
Albanyann,dolaysylada,Karabantama
mMüslümanlarnhâkimiyetialtnagirer.31
Dalk Karabada bulunan kavimlerden bi
risi de Hazarlardr. Bölgede hüküm süren
Kebirler, Hazarlarn bir koludur. Onlarn bu
bölgeye yerlemeleri VIII. yüzylda olmutur.
Hadrut ve Fuzuli snrlar içerisinde yer alan
sHazardas ismini günümüze kadar koru
mutur. Yine Hadrut reyonundaki sEdillis
köyü de Hazarlardan kalma isimlerdendir.
Hazarlarnbirehrininads dils,sAdilsyada
sEdilseklindeolupbuisimKarakalpaklarda
ve Nogaylarda günümüzde de kullanlmak
tadr. Karabada, Kürün güneyinde, Türk
meneli kavimler, tarihin farkl devirlerinde,
hüküm sürer. Bunlar Hazarlarla birlikte
Alban, Aran, eki, argar, Kenker, Terter,
Peçenek,HungibiTürkboylardr.Buboylar
zamanlakaynapAzerbaycannTürkleriad
altnda ortaya çksa da bölgedeki yer adla
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SafevîlerekarOsmanldanyardmisteyince,
Lala Mustafa Paa komutasndaki Osmanl
ordusu,1578’de irvanveDerbentekadarbü
tünKafkasya’yfetheder.1585ylnda,Kuzey
Azerbaycan da Güney Azerbaycan da, Os
manllarn eline geçer. Safevî ah Abbas, Os
manllarla bar yaparak Güney Kafkasya ve
Azerbaycanda Osmanl hâkimiyetini tanr.
ah Abbas, 1603te Osmanl’nn içilerindeki
m35ar98i6(a)5(çl)5i6(a)4(içilerindek-34-479karg)5(dan.7(35ar98istiOs)]TJ
karkl frs3473 frrine1-479Rusnllada,1-479ya..4mlrb2(a6(a)1(cs34rd85politiKafa,4)5.6(a))7nfr8(dç-r)6an.7(2
-.0001 -1.3473 TD .0004 Tcfa.5(d)6e(da
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demberlerde, Karaba vilâyetinin mahallar da
verilmitir. Bu belgelere göre Karaba, be
ayr mahala ayrlmtr. Sözü edilen mahal
larda da görülecei gibi bölgedeki isimler,
Türk unsurunu ortaya koymaktadr. Bu ba
kmdantarihibelgedezikredilenisimlerönem
arz etmektedir. Osmanl kaytlarndaki ma
hallarunlardr:
I.TalveGulüstanMahal
Yarnubad, Kiçik Yenikend, Nevrus (Nursus),
Yenikend, Tuzbulak (Tutbulak), Bazir (Boz
yer),Erkeç,Karabulak,Yozlk,Hankah,Kara
çnar, Çarkç, Yahaçk, Kulistan, Tal, Aa
Kenti,Bolluca,Snak.
II.HaçnMahal
Huramun, (Huramon), Daba, Derdbent
Aran, Vagat (Vagan), Yenice, Çelhor, Tezh
Aran, Abaçur, Kabarta Kazdagl, Manik,
Tukukelü, Kazanc, Oragal, Kelek, Çarvatun,
Gargar, Ballkaya, Agmacu, Tumurekkendi,
Haçinki,Hemze,Damgal,Çorpan.
III.ÇilaberdMahal
Çilaberd, Yenikey, Kasabad, Musliman Tan,
Mihmanan, Çanyatak, Nahçivanik, Derabdul,
Öirikendi, skene(Eskene), Karabey Uliya,
Karabey Sufla, Çarmutak, Ohnakerk, Yenice,
Destekird, Hur, Kultene, Medakiz, Emirvan,
Kzanlk,HanReis,Akhana,YukarKelyatak,
Zir.
IV.VerendeMahal
Çanakç, Keikendi, Çemiyyen, Kazakça,
Dehraz,Kepenek,Sain( ain),Hain,Erefli,
helili, Haçözü, Güney Çartaz, Arpadöü,
Kalakendi, Yemiçi, Sznik, Meka, Haçmaç,
Akbulak, Kutahis, Sarbeyli, Tefaren, Keki,
eyh Dursun, Karahan, Kendhurd, Muka
bad,Kein, sfahançk,KuzeyÇartaz,Beberi
kendi, Pirikendi, ui, Mukenek, Beycan,
Yenice, Didyan, Muaçyar, Daddan, Aça
berd, Serkelen, Kiratak, Hoendam, Abdal,
Çakaduz, Kalack, Tahtadal Kedik, Karaçuk,
Sökütlü, RudhaneyePirehmed, Keçikran,
Dövletyar,Muslim,Korlay,Hernekörek.
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V.DizakMahal
Tuk, KönüllüIrak (Kutullurak), Togan, Çeb
rayilli, Takesen, Çuderud, Sor, Hamdazor,
YenaTor,Köndelen,Edil ah,Atayud,Heke
ni, Kotek, Azuk, Seleknun, Noga, Siyavan,
Dudkiçi, Süleymanl Susalk ( ualk), Tumi,
Hekas, Haknud, Kamall, Sataktor, Raç,
Ekdillu, Dereahunlu, KemreKoç, Açakend,
HarkHarakend, PirAhmetli, Eri, Kalaç
Ahmetli, Çrakuz, Seyidli, Takazir, Tomakl,
Maralyan,Erki,Konan,Kurzanl,DeyrHanik,
Arçazor, Murkuzlu, Devletyar, Hanzadahl,
Merze, Bulatak, Okçu, HordaHaç, Mekilap
Terehu, ebihler, Karahatunabad, Bayram,
Rabad, Refdenulu, HanAhmetli, Yasuyan,
ah Pirbey, Kargabazar, Horadis, Bilegen,
Ergüne,
Çivarlu,
Hamho,
Hekere,
Harmanck, Hakladere, Turke, Çogay, Benk,
Manik,Nyraen,Mummelçan,Çimenektr.46
Karaba’daki Türk boylarndan kalma yer
isimleri, bu vilayetin, Türk yurdu olduunu
göstermektedir. Karaba’n tarihi, sosyal ya
ps ve kültürüyle ilgili önemli ipuçlar veren
bu isimler,  kuaktan kuaa aktarlarak gü
nümüze kadar gelmitir.  Bu isimler, bugün
igalle birlikte yok olma tehlikesiyle kar
karyadr. Bu vilayetteki yer isimlerinin e
hirlerden köylere, köylerden mahalle isim
lerine, da isimlerinden nehir isimlerine ka
dar ayrntl bir ekilde çkarlmas ve bu
isimlerin verili hikâyelerinin ortaya konul
mas,bölgenintarihinektutmasaçsndan,
önem arz etmektedir. Aksi takdirde birçok
Türkçe ismin yerini Ermeni toponimlerin al
mas, yllardr bu corafyann en üçra köe
sine sinen Türk izlerinin ortadankaldrlmas
kaçnlmazolur.
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