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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Այս բո վան դա կու թյամբ գիրք գրե լու մտադ րու թյուն առա ջա ցել է ավե լի 

քան չորս տաս նա մյակ տե ղա նուն նե րով զբաղ վե լիս: Գր քում դա սա կարգ-

ված են հայ կա կան ծագ ման աշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե րի անուն ներ, 

որոնք թուր քե րի կող մից հիմ նա կա նում թարգ ման վել են, աղա վաղ վել, խե-

ղա թյուր վել ու հար մա րեց վել իրենց ար տա սա նու թյա նը, կամ էլ  փոխ վել են 

թուր քա կան որ ևէ նոր ան վամբ: 

Շ նոր հա կա լու թյուն եմ հայտ նում բո լոր նրանց, ով քեր օգ նե ցին գր քի 

բա րե լավ մա նը, հատ կա պես բա նա սեր-բա ռա րա նա գիր Քեյ թի Գուն դակ չյա-

նին, ով սի րա հո ժար օժան դա կեց թուր քե րե նի ան վա նա փոխ ված տե ղա նուն-

նե րի ստուգա բա նու թյուն նե րի ժա մա նակ: 
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 INTRODUCTION

The idea of writing a book with such content was born while dealing 
with toponyms for more than four decades.toponyms.  The book includes the 
classifi ed names of geographic objects of Armenian origin that have mainly 
been translated, distorted and misinterpreted by the Turks, as well as adjusted 
to their pronunciation, or  renamed with   a rather new Turkish name.

I am grateful to all those who have supported me in upgrading the book, 
particularly to Katy Goundakjyan, a philologist-writer of a dictionary, who 
willingly assisted in fi nding the etymologies of toponyms that have Turkish 
names.  

A U T H O R
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Ջ. Հ. Եսա յան

Ն վիր վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 

100 -ա մյա կին
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ՀԱՅՈՑ ՏԵ ՂԱ ՆՈՒՆ ՆԵ ՐԸ.
 ԹՈՒՐ ՔԱ ԿԱՆ ԱՅ ԼԱ ՓՈԽ ՈՒՄՆԵՐ 

 Հայոց տե ղա նուն նե րը հայ կա կան պատ մա կան հու շար ձան նե րի, հայե-

րեն ձե ռագ րե րի ու գր քե րի նման հայ ժո ղովր դի ժա ռան գած ամե նա սուրբ 

մա սունք նե րից են: Հայոց տե ղա նուն նե րը հայ ժո ղովր դի մշա կու թային ժա-

ռան գու թյան ար ժե քա վոր բաղ կա ցու ցիչ մասն են, որոնց զգա լի մա սը գտն-

վում է Արևմ տյան Հա յաս տա նի տարածքում, որը բռ նա զավթ վել է թուր քե րի 

կող մից: 

 Տե ղան վա նա բա նու թյու նը կամ տո պո նի մի կան ան վա նա բա նու թյան 

(օ նո մաս տի կա) մի բա ժինն է, որն ու սում նա սի րում է աշ խար հագ րա կան տե-

ղա նուն նե րը, քն նում նրանց իմաս տը, ծա գու մը, կա ռուց ված քը, ինչ պես նաև 

նրանց տա րած ման արեալ նե րը: Տե ղան վա նա բա նու թյունն ար ժե քա վոր տե-

ղե կու թյուն ներ է տա լիս պատ մու թյա նը, աշ խար հագ րու թյա նը, հատ կա պես 

բնակ չու թյան աշ խար հագ րու թյա նը, օգ նում է վե րա կանգ նե լու հնա գույն 

ցե ղե րի, տոհ մե րի և առ հա սա րակ որ ևէ ժո ղովր դի առա ջաց ման ու ձևա-

վոր ման, տա րաբ նա կեց ման սահ ման նե րը, ուր վագ ծե լու ան ցյա լում լե զու-

նե րի տա րած ման շր ջան նե րը, նախ կին, ինչ պես նաև ներ կա առևտ րա կան 

ու տա րան ցիկ ճա նա պարհ նե րի աշ խար հագ րու թյու նը, ժո ղո վուրդ նե րի վե-

րաբ նա կեց ման ու ղի նե րը, պատ կե րա ցում տա լիս երկր նե րի ու ժո ղո վուրդ նե-

րի շփ ման, նրանց ու նե ցած քա ղա քակր թու թյան մա կար դա կի, ինչ պես նաև 

տն տե սա կան ու մշա կու թային կենտ րոն նե րի մա սին:

Ար տա ցո լե լով ազ գային առանձ նա հատ կու թյուն ներ` տե ղա նուն ները 

պա րու նա կում են տե ղան վան մա սին աշ խար հագ րա կան, պատ մա կան, լեզ-

վա բա նա կան տե ղե կատ վա կան տվյալ ներ, ինչ պես նաև տե ղե կու թյուն ներ 

տվյալ տա րած քում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րի ժա մա նա կաշր ջա նի, զար գա ցա-

ծու թյան և նրանց զբաղ մուն քի մա սին: 

 Ժա մա նա կագ րա կան առու մով հայ կա կան տե ղա նուն նե րը հի շա տակ-

վում են սե պա գիր շր ջա նից սկ սած (օ ր.` Ամոջ, Առե ղ) և հաս նում մինչև մեր 

օրե րը: Դրանք հի շա տակ վում են ու րար տա կան ժա մա նա կաշր ջա նում (օր.` 

Լո ւե րու խի երկ րա մաս, Մե նո ւա խի նի լի քա ղաք), միջ նա դա րում (օ ր.` Ագ-

ռա վա քար` ամ րոց Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար հում, Հա ղար ծին՝ 

վանք Մեծ Հայ քի Գու գարք աշ խար հում), նոր շր ջա նում (օ ր.` Ան ձակ՝ գյուղ 

Արևմտյան Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գում, Կաղզ վան՝ քա ղաք Կար սի 

մար զում), նո րա գույն շր ջա նում (օ ր.` Չա րեն ցա վան՝ քա ղաք Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Կո տայ քի մար զում, Ան տա ռա շեն՝ գյուղ Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տու թյան Լո ռու մար զում):
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 Ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան անուն նե րը նույն պես հի շա տակ վում են 

վաղ ժա մա նա կաշր ջա նից, սա կայն քա նի որ դրանք վար չա տա րած քային 

բա ժան ման չեն են թարկ վում, ուս տի դրանց հա մար ժա մա նա կն էա կան նշա-

նա կու թյուն չու նի: Այս պես` Մա սիս (Ա րա րատ) լեռ, Երասխ (Ա րաքս) գետ, 

Վա նա լիճ, Ա րա րա տյան գո գա վո րու թյուն՝ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում:

Պատ մա կան տար բեր ժա մա նակ նե րում Հա յաս տա նը՝ որ պես պե տու-

թյուն, ու նե ցել է տար բեր սահ ման ներ: Այն իր առա վե լա գույն տա րածքն ու-

նե ցել է Տիգ րան Բ Մե ծի օրոք, երբ հա սել է իր հզո րու թյան բարձ րա կե տին. 

արև մուտ քից՝ Մի ջերկ րա կան ծո վից տա րած վում էր մինչև ար ևել քում` Կաս-

պից ծով, հյու սի սից՝ Կուր գե տից և Սև ծո վից հաս նում հա րա վում մինչև Վե-

րին կամ Հայոց Մի ջա գետք: Հա յաս տա նի աշ խար հագ րա կան դիր քի նկա-

րագ րու թյան, նրա գրա ված տա րած քի ու սահ ման նե րի մա սին պահ պան վել 

են գրա վոր հի շա տա կու թյուն ներ հու նահ ռո մեական աշ խար հագ րա գետ-

նե րի` Քսե նո ֆո նի, Էրա տոս թե նե սի, Ստ րա բո նի, Պլի նիուս Ավա գի, Պտ ղո-

մեոսի և այ լոց աշ խա տու թյուն նե րում:

Ըստ Ստ րա բո նի` « Հա յաս տա նի հա րա վը պաշտ պան ված է Տավ րո սից, 

որը բա ժա նում է այն Եփ րա տի և Տիգ րի սի միջև գտն վող ամ բողջ երկ րից, 

որ կոչ վում է Մի ջա գետք, ար ևել քից կց վում է Մեծ Մա րաս տա նին և Ատ րո-

պա տե նեին, հյու սի սից՝ գտն վում են Կաս պից ծո վի վեր ևի՝ Պա րա քոաթ րա սի 

լեռ նե րը և Աղ վանք ու Վրա ցիք և Կով կա սը, որ շր ջա պա տում է այդ ժո ղո-

վուրդ նե րը և հաս նե լով Հա յաս տան, միանում է Մոս քի կյան և Կող քի սի լեռ-

նե րին: Մինչև Տի բա րան նե րի կոչ ված եր կի րը, արև մուտ քից գտն վում է Տի-

բա րա նի ժո ղո վուր դը և Պա րիադ րես լե ռը և Սկյու դի սես լե ռը՝ մինչև Փոքր 

Հայք և Եփ րա տի հո վի տը, որ բա ժա նում է Հա յաս տա նը Կա պա դով կիայից 

և Կոմ մա գե նից»1: «Աշ խար հա ցոյց» -ու մ ու մի ջին դա րե րում, ընդ հուպ մինչև 

19-րդ դա րը, բո լոր հե ղի նակ նե րը կրկ նել են Ստ րա բո նին: Ըստ հե ղի նակ նե-

րի մեծ մա սի հի շա տա կու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ըստ Բրի տա նա կան հան-

րա գի տա րա նի2՝ «Հա յաս տա նը լեռ նային տա րա ծու թյուն է շուրջ 400000 կմ 

քա ռա կու սու վրա»: Այս տեղ, բնա կա նա բար, չի հաշվ ված 11-14-րդ դա րե-

րում գո յու թյուն ու նե ցած Կի լի կիայի հայ կա կան պե տու թյան զբա ղեց րած 

տա րած քը3: Այն հիմ նա կա նում գրա վում էր Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը և 

նրան հա րա կից տա րածք նե րը: Հա յաս տա նի գտն վե լու վայ րի և զբա ղեց րած 

տա րած քի հար ցե րով զբաղ վել են հիմ նա կա նում 19-20-րդ դա րե րի մի քա նի 

1 Ստրաբոն, Քաղեց և թարգմանեց Հ. Աճառյանը, Երևան, 1940, էջ 53:

2 The New Encyclopaedia Britannica, London, հ. 1, էջ 566:

3 Հ. Գաբրիելյան, Հայկական լեռնաշխարհ, Եր., 2000, էջ 8:



9|      |

տաս նյա կի հաս նող աշ խար հագ րա գետ ներ, պատ մա բան ներ և ու սում նա սի-

րող ներ: 

 Պատ մա կան Հա յաս տա նը` գտն վե լով Ար ևել քի ու Արև մուտ քի շփ ման 

շր ջան նե րում, բազ մա թիվ ան գամ  են թարկ վել է օտար նե րի նվա ճում նե րին: 

Եվ յու րա քան չյուր ներ խուժ ման ժա մա նակ կա տար վել են ան վա նա փո խու-

թյուն ներ` հա ճախ կա մա յա կան անուն ներ տա լով Հայոց աշ խար հի տե ղա-

նուն նե րին, որի հետ ևան քով Հա յաս տա նի տա րած քում առա ջա ցել է տե ղա-

նուն նե րի ավե լի քան տա սը շերտ` հայ կա կան-հա յա սա կան -ու րար տա կան 

(օ ր.` Բիաի նի լի, Նաի րի, Կում մա խա, Հա յա սա, Տուշ պա), ասու րա-բա բե լա-

կան (օ ր.` Էն զի տու, Արու նի), խե թա-խուր րիական (օ ր.` Նու բա նա շե, Խա-

թու շա), հին պարս կա կան (օ ր.` Մա սիխ), բյու զան դա կան (օ ր.` Բի բաս, Մար-

տի րու պո լիս), արա բա կան (օ ր.` Ջե զի րե), թուր քա կան (օ ր.` Գյոլ ջիկ, Չի վի-

լի), ռու սա կան (օ ր.` Ֆան տան, Օստ րա յա գո րա), վրա ցա կան (օ ր.` Սոմ խե-

թի, Էգ րիսծ ղա լի), քր դա կան (օ ր.` Նա վա լե Կա լո, Քավ):

 Տե ղա նուն նե րը հա զա րա մյակ նե րով հա րատ ևում են, ան գամ այն պա-

րա գա յում, երբ պատ մա կան աս պա րե զից վա ղուց վե րա ցել են տվյալ ժա-

մա նա կա հատ վա ծում տե ղա նուն ներն ան վա նա կո չած որո շա կի ցե ղեր 

և ցե ղախմ բեր: Այս պես. « Ռու սա Բ-ի (մ.թ .ա. 685-645 թթ.) Զվարթ նո ցում 

հայտ նա բեր ված ար ձա նագ րու թյու նում Սևա նա լճից դուրս եկող Հրազ դան 

գետն ան վան ված է Իլ դա րու նի, որի առա ջին Իլդ բա ղադ րի չը նշա նա կում է 

« գետ», իսկ երկ րոր դը` արուն -ը նշա նա կում է ծով (խե թե րեն), ու րեմն Իլ դա-

րու նի նշա նա կում է « ծո վա գետ»: Հրազ դան բա ռի դան բա ղադ րի չը նշա նա-

կում է գետ: Հն դեվ րո պա կան լեզ վում գո յու թյուն է ու նե ցել juro= ջուր բա ռը, 

որ տար բեր լե զու նե րում ու նե ցել է ջուր, ան ձրև, ճա հիճ, լիճ նշա նա կու թյու նը: 

Հրազ -ը որոշ լե զու նե րում հան դես է գա լիս յու րես, յու րիոս, յու րա ձևե րով: Եվ 

կաս կած չի հա րու ցում Հրազ դան գե տի առա ջին բա ղադ րի չի` հրազ -ի առա-

ջա ցու մը յու րաս-հու րաս ան ցու մով, որը միան գա մայն բա ցատ րե լի է հայե-

րե նի հն չյու նա կան օրի նա չա փու թյուն նե րով: Եվ իրա նա կան ազ դե ցու թյան 

հետ ևան քով դար ձել է Հրազ դան, որը նույն պես նշա նա կում է ծո վա գետ»4: 

Այ սինքն` ու րար տա կան Իլ դա րու նի և ներ կայիս Հրազ դան տե ղա նուն ներն 

ու նեն նույն նշա նա կու թյու նը, և հնա գույն Իլ դա րու նին Հրազ դան այ լա փոխ-

վե լով պահ պա նել է իր ստու գա բա նա կան ծո վա գետ իմաս տը: VII դա րի հայ 

պատ միչ Սե բեոսը Հրազ դան գե տը հի շա տա կում է Հու րազ դան ան վամբ: 

Միջ նա դա րյան հայ հե ղի նակ նե րից Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին (IX 

դա րի վերջ-X դա րի սկիզբ) և Վար դան Ար ևել ցին (XIII դար) Հրազ դան գե տը 

4 Յ. Կարագեոզեան, Սեպագիր տեղանուններ, հ. 1, Եր., 1998, էջ 221: 
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հի շա տա կում են Հու րաս տան ան վամբ: 

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի տա րած քի տար բեր մա սե րում պահ պան վել 

ու մեզ է հա սել Վա նի թա գա վո րու թյան ողջ տա րեգ րու թյունն ար տա հայ տող 

800 -ից ավե լի ու րար տա կան սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն, և այս գրա վոր 

ժա ռան գու թյու նը հայ ժո ղովր դի հոգ ևոր մշա կույ թի մասն է: 

 Հայոց տե ղա նուն նե րի անա ղար տու թյու նը պահ պան վեց մինչև օտար-

նե րի մուտք գոր ծե լը Հա յաս տան, որից հե տո գոր ծա ծու թյու նից դուրս են 

մղ վել տի պիկ հայ կա կան, պատ մա կան, բա րե հունչ հա զա րա վոր անուն-

ներ, որոնք տար բեր ժա մա նակ նե րում թարգ ման վե լով, այ լա փո խու թյուն նե-

րի են թարկ վե լով` աղա վաղ վել կամ փո խա րին վել են օտա րա հունչ, եր բեմն 

էլ վե րան վան վել են հո րին ված անուն նե րով: Այս դեպ քում շատ են տու ժել 

հատ կա պես ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե րի անուն նե րը, եթե հաշ-

վի առ նենք այն, որ հայ պատ միչ նե րը պատ մա կան բազ մա թիվ իրա դար-

ձու թյուն ներ նկա րագ րե լիս հիմ նա կա նում հի շա տա կել են երկր նե րի, նրանց 

վար չա կան բա ժա նում նե րի, բնա կա վայ րե րի անուն նե րը և ավե լի քիչ` Հայ-

կա կան լեռ նաշ խար հի ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան միավոր նե րի ան վա նում-

նե րը: Դրան ցից շա տե րը պատ մա կան որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում 

այդ պես էլ մնա ցել են անա նուն: Ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան տե ղա նուն նե րը 

հիմ նա կա նում ան վա նա կոչ վել են XIX դա րից սկ սած: 

 Հին հայ կա կան տե ղա նուն նե րի ան վա նա փո խում նե րի մեծ մա սը կա-

տար վել է թուր քա կան վաչ կա տուն, խաշ նա րած ցե ղե րի Հա յաս տան ներ-

թա փան ցե լու հետ ևան քով: Նրանք սկզ բից ևեթ տե ղաբ նիկ հայե րին են-

թար կել են  տա րա տե սակ ճն շում նե րի. հարթ ու բեր րի հո ղա տա րածք նե րից, 

բա րե կարգ ու շեն տնե րից ստի պել են հե ռա նալ սա կա վա հող և մշակության 

հա մար քիչ պի տա նի հո ղա տա րածք ներ ու նե ցող վայ րեր, ծանր հար կեր են 

դրել հայե րի վրա5, հափշ տա կել նրանց ու նեց ված քը: Ինչպես նկարագրում է 

Սիմէոն Լեհացին. «Ա մե նուր ավա զակ ներ էին, ամե նուր թա լան, կո տո րած և 

բռ նու թյուն էր»6: 1915 թ. Սե լիմ Ա սուլ թա նի հրա մա նագ րով ան կա նոն տղա-

հա վաքն ու աղջ կա հա վա քը, արյան հարկ կոչ վա ծը, դև շիր մեն մե ծ աղետ 

դար ձան հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի հա մար7: Եվ սա կա տար վել է դա րեր շա-

րու նակ: Այն քան ու ժեղ են եղել թուր քե րի ճն շում նե րը հայե րի նկատ մամբ, 

որ նրանց ահից պատ մա կան Հա յաս տա նի շատ բնա կա վայ րե րում` ինչ պես 

5 Լեոն Վարդան, Հարկերը Օսմանեան և Պարսկական կայսրութիւններուն մէջ ԺԵ-ի 

դար, Եր., 2004: 

6 Սիմէոն Լեհացի, Ուղեգրութիւն, Վիեննա, 1936, էջ 153-154:

7 Օսման Նուրի, Աբդուլ Համիդն ու իր կառավարման դարաշրջանը, հ. 2, 1876 

(օսմաներեն լեզվով): 
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օրի նակ պատ մա կան Փոքր Հայ քի Մա լա թիայի նա հան գում, հայե րի տնե րը 

դե պի փո ղոց բաց վող պա տու հան ներ չու նեին8: 

Սա կայն չբա վա րար վե լով դրա նով` նրանք հետ ևո ղա կա նո րեն ար գե լում 

էին հայե րեն խոս քը և ահա վոր պա տիժ ներ ու ճն շում ներ էին գոր ծադ րում 

Հա յաս տան բառն ար տա սա նող նե րի և հայե րեն խո սող նե րի նկատ մամբ: 

Սկ սած 1880 թ.՝ Հա յաս տան անունն ար գել վել է պաշ տո նա կան փաս-

տաթըղ թե րում9: Ահա թե ինչ է գրում հայ մե ծա նուն լեզ վա բան, ՀԽՍՀ ԳԱ 

ակա դե մի կոս Հր. Աճա ռյանն այդ մա սին. «Ա մէ նեն աւե լի ազ դո ւած են Փոքր -

Ասիոյ մի ջա վայ րը և Պալ քա նեան թե րակղ զիին ար ևե լեան ծայ րը, որոնց մէջ 

օս մա նեան տէ րու թեան գոր ծած բնա կան և պաշ տօ նա կան` ազ դե ցու թիւ նը` 

միանա լով բռ նա կա լա կան ճնշ ման հետ ան հետ է ըրած բո լո րո վին հայ բար-

բա ռը...»10: Եվ ապա ծա նո թագ րում է. « Կը հաս տա տեն թէ այս տե ղե րու կա-

ռա վա րիչ նե րը մա հո ւամբ պատ ժել սպառ նա ցած են հայե րէն խօ սող ան ձե-

րը»11: 

1877-1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մից հե տո ճն շում ներն ավե լի 

սաստ կա ցան և դար ձան հա մա տա րած, հատ կա պես 1890 -ա կան թվա կան-

նե րից հե տո, իսկ 1895-1896 թթ. պե տա կան մա կար դա կով կազ մա կերպ վե-

ցին հայե րի մաս սա յա կան կո տո րած ներ: Դրանք 1909 թ. իրա կա նաց վե ցին 

Կի լի կիայում, իսկ իրենց վայ րա գու թյան գա գաթ նա կե տին հա սան 1915 թ. 

(ապ րի լի 24 -ի ն)` Հայոց ցե ղաս պա նու թյան սահմռ կե ցու ցիչ տա րում և շա-

րու նակ վե ցին մինչև 1923 թ.: Մեր հաշ վարկ նե րով՝ 1890 թ-ից մինչև 1923 թ. 

ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում թուր քե րի կազ մա կեր պած հայ կա կան կո-

տո րած նե րից տու ժել են, զուտ հա յաբ նակ և խա ռը բնակ չու թյուն ու նե ցող, 

շուրջ 2700 բնա կա վայ րե րում ապ րող հայեր12: Եվ այդ բնա կա վայ րե րի թի վը 

լրա ցու ցիչ ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյուն քում ան պայ ման կա վե լա նա` 

դրան ցից շա տերն ար դեն ան վա նա փոխ ված են: 

Գեր մա նիայի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան բարձր պաշ տո նյա 

Վ. Ռեոս լե րին 1914-1918 թթ. հյու պա տոս էր Թուր քիայում և ակա նա տես է 

եղել հայ կա կան ջար դե րին: Ռեոս լե րին կազ մել է մի գաղտ նի տե ղե կա գիր, 

8 Ա. Ալպոյաճեան, Պատմութիւն Մալաթիոյ հայոց, Տեղագրական պատմական և 

ազգագրական, Բեյրութ, 1961, էջ 1097:

9 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 6, Եր., 1981, էջ 137:

10 Հր. Աճառեան, Թուրքերէնէ փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ, Էմինեան 

ազգագրական ժողովածու, հ. Գ, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902, էջ 5: 

11 Հր. Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 5, ծանոթագրություն:

12 Դրանց թվարկումը տես Ջ. Եսայան, Պատմաշխարհագրական տվյալներ հայոց 

ցեղասպանության մասին, Եր., 2005, էջ 7-162:
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որն Արամ Ան տո նյա նի կազ մած հու շագ րի փաս տաթղ թե րի հետ միասին 

մեծ դեր է խա ղա ցել հայ ազա տագ րա կան շարժ ման քա ջա րի ներ կա յա ցու-

ցիչ, Թա լեաթին սպա նող Սո ղո մոն Թեհ լե րյա նի դա տա վա րու թյան ժա մա-

նակ նրան ար դա րաց նե լու և ազատ ման գոր ծում13: 

 Հե տապն դե լով հե ռա հար նպա տակ ներ, նաև ու ժե ղաց նե լու հա մար 

թուր քա կան իշ խա նու թյու նը` Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից ավե լի քան կես 

դար առաջ Օս մա նյան կայս րու թյու նում կա տար վե ցին նոր վար չա կան բա-

ժա նում ներ, որոնց մա սին պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Թ. Հա կո բյա նը 

գրում է. «Արևմ տյան Հա յաս տա նի վար չա տա րած քային բա ժան ման մեջ 

19-րդ դա րի երկ րորդ կե սում տե ղի ու նե ցան փո փո խու թյուն ներ` ար դյուն-

քում լրիվ վե րաց վե ցին ... հայ կա կան իշ խա նու թյուն նե րի մնա ցորդ նե րը»14:

 Հայոց տե ղա նուն նե րի հա մա տա րած ան վա նա փո խում ներն ան ց էին 

կաց վում հա մա ձայն թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից վա ղօ րոք մշակ-

ված և գոր ծա ծու թյան մեջ դր ված պե տա կան հրա մա նագ րի15: Վեր ջի նիս 

հա մա ձայն` ան հրա ժեշտ էր շատ կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում ամեն կերպ 

ազատ վել իրենց հա մար օտար ան վա նում նե րից` հս տակ գի տակ ցե լով, որ 

դրանց ծան րակ շիռ մա սը հայ կա կան էր: 

Հ րա մա նագ րում նշ վում է, որ այդ անուն նե րը պետք է ան պայ ման հա ջող 

ընտր վեն, հա կա ռակ դեպ քում` վտանգ կա րող է լի նել, որ գոր ծա ծու թյան մեջ 

կմ նան դրանց նախ նա կան անուն նե րը: 1916 թ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում 

գոր ծող հրա մա նագ րով նա խա տես ված էր ան վա նա փո խու թյուն նե րի մի ջո-

ցով ոչ միայն հայ կա կան տե ղա նուն նե րից, այլև թուր քե րի հա մար օտար` 

քրիս տո նյա ու րիշ ժո ղո վուրդ նե րի` բուլ ղար նե րի, հույ նե րի ան վա նա կո չած 

տե ղա նուն նե րից  ազատ վե լը: Այդ մասին Ռ. Հովհաննիսյանը գրում է. « Ցե-

ղաս պա նու թյան ժխ տու մը ար դա րա ցիորեն հա մար վում է վերջ նա փուլ, երբ 

ազ գի ոչն չա ցու մից հե տո ար մա տա խիլ են ար վում վեր ջի նիս մշա կույթն ու 

պատ մա կան հի շո ղու թյու նը»16: 

Ու սկս վեց հայ ժո ղովր դի հիմ նո վին կո ղոպտ ված, հիմ նա կա նում 

ամա յա ցած, ավեր ված կամ կի սա վեր, եր բեմն էլ հր կիզ ված` հայ րե նի քի 

13 Հուշամատեան, Մեծ Եղեռնի (1915-1965), կազմող Գ. Ահարոնյան, Պեյրութ, 1965 թ., 

էջ 234-235:

14 Թ. Հակոբյան, Հայ ժողովրդի պատմության հիշարժան վայրերը, Եր., 1990, էջ 54:

15 Այդ հրամանագրի առաջին անգամ հայերեն թարգմանված օրինակը տես 

Լ. Սահակյան, Տեղանունների թուրքացումն Օսմանյան կայսրությունում և 

Հանրապետական Թուրքիայում, Մոնրեալ-Արոդ, 2010, էջ 33-35:

16 Р. Ованнисян, Отрицание: Геноцид армян как прототип такого подхода: Вестник: 
Армянский институт международного права и политологии в Москве, 2004, стр. 49.
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քաղաքների և գյուղերի, վան քե րի, եկե ղե ցի նե րի, տաճարների, մա տուռ նե-

րի, անա ռիկ բեր դե րի ու ամ րոց նե րի, կա մուրջ նե րի, վար չա տա րած քային 

և ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան հա զա րա վոր տե ղա նուն նե րի ան վա նա փոխ-

ման մի ծա վա լուն գոր ծըն թաց, որի հետ ևան քով Հայոց բնօր րա նը ողող վեց 

աղա վաղ ված, թուր քա կա նաց ված, օտա րա ծին, բնիկ հայե րին ան ծա նոթ 

ան վա նում նե րով: Ահա թե ինչ է գրում « Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի-

տա րան» -ը Արևմ տյան Հա յաս տան ան վա նու մը վե րաց նե լու և նրա փո խա-

րեն Անա տո լիա (հու նա րեն նշա նա կում է ար ևելք, ար ևա ծագ) անու նը շր ջա-

նա ռու թյան մեջ դնե լու մա սին. «1923 -ից թուր քա կան գրա կա նու թյան մեջ 

Ա. (Ա նա տո լի ա-Ջ .Ե .) են ան վա նում, ողջ Ասիական Թուր քիան` նե րա ռյալ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նը և Քրդս տա նը, որով և խե ղա թյուր վել է այդ տեր-

մի նի աշ խար հագ րա կան բո վան դա կու թյու նը»17: Իրենց ար տա սա նու թյամբ 

թուր քերն ան վա նում են Անա դո լու: 

Էր մե նիս տան տեր մի նը թուրք հե ղի նակ նե րը գոր ծա ծել են ընդ հուպ 

մինչև 19-րդ դա րի վեր ջե րը: Այս պես` 19-րդ դա րի երկ րորդ կե սի թուրք պատ-

միչ Օս ման Նու րին բազ միցս է հի շա տա կում Հա յաս տան անունն իր «Աբ-

դուլ Հա միդ 2-րդ և նրա իշ խա նու թյան շր ջա նը» եռա հա տոր աշ խա տու թյան 

մեջ18: 

Բ ծախնդ րո րեն կազ մա կերպ ված և մե թո դիկ կեր պով իրա կա նաց վող 

ան վա նա փո խություն նե րի գոր ծըն թա ցը թուր քե րի կող մից փոքր -ի նչ դան-

դա ղել է միայն Երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ըն թաց քում, որից 

հե տո այդ գործն թա ցը դար ձյալ նոր թափ է առել: Դա հան գեց րել է նրան, 

որ եթե Թուր քիայի Հան րա պե տու թյան 1920-1930 -ա կան թթ. քար տեզ նե-

րում նշա նակ ված տե ղա նուն նե րում դեռևս որոշ չա փով պահ պան վում էին 

հայ կա կան ար մատ նե րը, ապա 1970 -ա կան թվա կան նե րի քար տեզ նե րում 

դրանք հասց ված են նվա զա գույ նի: Նպա տա կադր ված ու հետ ևո ղա կա նո-

րեն իրա գոր ծե լով պե տա կան հրա մա նա գի րը` 2010 թ. թուր քերն ար դեն ան-

վա նա փո խել էին Թուր քիայի Հան րա պե տու թյան գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 

1/3 -ից ավե լին:

Հր. Աճա ռյա նն այն կար ծիքն է հայտ նում, որ հա յոց տե ղա նուն նե րի 

թուր քե րե նի փո խե լու գոր ծըն թա ցում նկատ վում է հե տաքր քիր մի երևույթ, 

այն է` այդ ան վա նա փո խու թյուն նե րը կա տա րե լիս թուր քե րը եր բեմն անդրա-

դար ձել են հա յե րե նին: Օրի նակ` Թե քիր ան վան մա սին ասում է, որ այն 

17 Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 1, Եր., 1974, էջ 373:

18 Թուրքական աղբյուրները Հայաստանի, հայերի և Անդրկովկասի մյուս 

ժողովուրդների մասին (թարգմանություն բնագրից Ա. Սաֆրաստյանի և Գ. Հ. 

Սանթուրջյանի), հատոր 4, Եր., 1972, էջ 126:



14|      |

նշա նա կում է «ար քա յա ձուկ» և գրում. «... այս բա ռը թուր քե րէ նը փոխ է 

առած հա յե րէն թա գա ւոր բա ռէն, իսկ հա յե րը փո փո խեալ ձևով ետ առած 

են երկ րորդ ան գամ՝ իբր թուր քե րէն բառ»19: Եվ իս կա պես` Կի լի կիայում, Հա-

լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Զեյ թու նի գա վա ռա կում` Պյու ռա մոս 

կամ Ջեյ հան գե տի ավա զա նում կա Թա գա վո րի ջուր ան վամբ գե տակ, որը 

դարձ վել է Թե քի րսու, որտեղ « սու»-ն նշա նա կում է ջուր: Ավե լին` նույն գա-

վա ռա կում` Կան չի գյու ղից ոչ հե ռու, տա րած վում է Թա գա վո րի լեռ նաշըղ-

թան, որը նույն պես դարձ վել է Թե քիր: Ահա թե ինչ է գրում Աղա սին այդ մա-

սին. « Զեյ թու նի Կան չի գյու ղը Ռու բի նյան օրե րին ար քա յա կան կոչ ված էր. 

այդ էր պատ ճա ռը, որ նրան շր ջա պա տող լեռ նե րը կոչ վում են Թե քիր կամ 

Թա գա վո րի լեռ, և նրա նից հո սող ջուրն էլ Թա գա վո րի Ջուր (Թե քիր Սու)»20: 

Նույն բա նը կա տար վել է նաև թուր քե րեն «յաղ», որ հա յե րե նի «յուղ» -ից է, 

ար մա տով կազմ ված տե ղա նուն նե րի դեպ քում: Հր. Աճա ռյանն այս մա սին 

գրում է. «Յաղ... թուր քե րէն բա ռը փո խա ռեալ է հա յե րէն եղ ձևէն և յե տոյ 

իր փո խու ած ձևով վե րա դար ձած է հա յե րէ նի»21: Ըստ Հր .Ա ճա ռյա նի՝ շեն լիք 

բա ռը, որ նշա նա կում է ու րա խու թյուն, հան դես, զվարթ մարդ կամ տեղ, ևս 

ու նի հայ կա կան ծա գում. « Շէն լիք, շէյն լի գյ... թուրք. բա ռը կը ծա գի հայ. շէն 

բա ռէն, իսկ lik տաճ կա կան մաս նիկ է»22: 

Այ նո ւա մե նա յ նիվ, թուր քերն իրա կա նաց րել են ան վա նա փո խու թյուն նե-

րի մի մեծ գործըն թաց:

 Ներ կա յաց նենք Խար բերդ քա ղա քի, Խար բեր դի նա հան գի և Խար բեր դի 

դաշ տի ան վա նա փոխ ման թուր քա կան սկզ բունք նե րը: Արա ծա նի (Ար ևե լյան 

Եփ րատ) գե տի ձա խափ նյա կում` Ծովք լճից հյու սիս -ա րև մուտք գտն վող 

Խար բերդ քա ղա քը հնում մտ նում էր Մեծ Հայ քի Ծոփք աշ խար հի Ան ձիտ 

(Հան ձիթ) գա վա ռի մեջ: Խար բերդ ան վան ծա գու մը կապ վում է Խար բեր դի 

տա րած քում հնա գույն ժա մա նակ նե րում գտն վող Խար գյու ղի ան վան հետ, 

որին քա ղա քի բեր դի կա ռուց ման հետ հե տա գա յում ավե լա ցել է նաև « բերդ» 

բա ռը` դառ նա լով Խար բերդ: Խա րը խուր րիերեն ստու գա բան վում է որ պես 

« ճա նա պարհ», ուս տի և Խար բերդ նշա նա կում է « ճա նա պար հի բերդ»23: Մ. 

Հով հան նի սյանն այս մա սին գրում է. «... Խար հին բառ է, որ նշա նա կել է 

19 Հ. Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 130: 

20 Աղասի (Կարապետ-Թուր-Սարգիսյան), Զեյթունը և իր շրջակաները, Պեյրութ, 1968, 

էջ 21: 

21 Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 243:

22 Հ.Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 260:

23 Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 5, Եր., 1979, էջ 38:
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ճա նա պարհ և բեր դը շին ված է եղել ճա նա պար հին իբրև ապաս տան»: Նա 

դար ձյալ ան դրա դառ նում է այս հար ցին և գրում. «Ըստ ոմանց Խար մի հին 

լեզ վով նշա նա կում է ճա նա պարհ և տե ղը կոչ վել է Ճա նա պարհ նե րի քա ղաք-

բերդ»24: Դա հաս կա նա լի է, քա նի որ Խար բեր դի գա վա ռով և Խար բեր դի 

դաշ տով էր ան ցնում Պար սից Դա րեհ I-ի Առա ջա վոր Ասիայում կա ռու ցած 

տա րան ցիկ մայ րու ղին՝ «Ար քա յա կան ճա նա պար հը»: Վաղ ժա մա նակ նե-

րից եկող Խար բերդ անու նը թուր քե րն այ լա փո խել են Հար փութ: Խար բերդ 

քա ղա քի ժայ ռոտ տե ղանքն ու ջրա զուրկ կլի մա յա կան պայ ման նե րը չեն գո-

հաց րել տե ղի հա յե րին, և նրանց մի մա սը 1617 թ. տե ղա փոխ վել է Խար բեր-

դից հա րավ -ա րև մուտք ըն կած քա ղա քա մերձ հար թա վայ րը ու հիմ նադ րե լով 

նոր քա ղաք` այն կո չել Նոր Խար բերդ: Վեր ջինս 1878 թ. դար ձել է Խար բեր-

դի նա հան գի վար չա կան կենտ րո նը, որը վե րան վա նվել է Մե զի րե (Մեզ րե), 

որի մազ րա ձևը՝ ըստ ՀՍՍՀ ԳԱ ակա դե մի կոս Հր. Աճա ռյա նի. «ար տօ րայք, 

շր ջա կայ մշա կե լի հո ղեր = արաբ. արտ, հանդ, որ ծա գում է ցա նել ար մա-

տից»25: Աբ դուլ -Ա զի զի սուլ թա նու թյան ժա մա նակ (1861-1876 թթ.) քա ղաքն 

ան վա նա փոխ վել է Մա մու րե թ-ուլ -Ա զիզ, նույն ան վամբ էլ կոչ վել է նաև Խար-

բեր դի նա հան գը26: Քա ղա քը և նա հան գը հե տա գա յում կո չել են Էլյա զըգ, որը 

թուր քա կան ան ձնա նուն է: 

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Հայ կա կան Տավ րոս լեռ նա հա մա կար գից 

հյու սիս, Արա ծա նի գե տի ստո րին հո սան քի շր ջա նում գտն վում է Խար բեր դի 

դաշ տը, իր գե ղեց կու թյան հա մար հենց այդ պես էլ ան վա նել են` Գե ղե ցիկ 

դաշտ, իսկ բեր րիու թյան հա մար դեռ վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից հայտ-

նի էր Ոս կե ղե ն դաշտ ան վամբ: Դաշ տը կոչ վել է նաև Ալե լու ա ան վամբ, որը 

թուր քե րը վե րաի մաս տա վո րե լով այ լա փո խել են` դարձ նե լով Ու լո ւօ վա (ու-

լու= մեծ, օվա= դաշտ), և այդ անու նը տվել դաշ տի մեծ մա սը կազմող հատ-

վա ծին, սա կայն այն կր կին վե րան վա նել են՝ կո չե լով այդ տեղ գտն վող Մոլ-

լա քենդ գյու ղի անու նով` Մոլ լա քեն դի դաշտ: Ըստ  Հր. Աճա ռյա նի՝ մոլ լան 

նշա նա կում է մահ մե դա կան սպի տակ փաթ թո ցով կրո նա վոր27  , իսկ քեն դը 

նշա նա կում է գյուղ: Խար բեր դի դաշ տի մյուս հատ վա ծը ներ կա յումս կոչ վում 

է Էլյա զը գ:

 Հայ կա կան տե ղա նուն նե րի թուր քա կա նաց ման սկզ բունք նե րի մա սին 

24 Մ. Հովհաննիսյան, Հայաստանի բերդերը, Վենետիկ, 1970, էջ 40, էջ 60: 

25 Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 3, Եր, 1997: 

26 Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից 

շրջանների տեղանունների բառարան, հ. 2, Եր., 1988, էջ 468: 

27 Հր. Աճառեան, Թուրքերէնէ փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ, Էմինեան 

ազգագրական ժողովածու, հ. Գ, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902, էջ 241:
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պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար հարկ ենք հա մա րում ներ կա յաց նել դրան-

ցից առա վել կար ևոր նե րը: 

Սկ սենք հա մե մա տա բար ավե լի հա ճախ հան դի պող ձևե րից. 

1) Հայ կա կան տե ղա նուն նե րը թուր քերն ան վա նա փո խում էին հիմ նա-

կա նում թարգ մա նա բար, աշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե րի անուն նե րում 

առա վել հա ճախ գոր ծած վող բա ռե րից ներ քի նը նրանք դարձ րել են աշա-

ղը, վե րի նը` յու քա րը, մի ջի նը՝ օր թա, մե ծը` բյու յուք, փոք րը` քյու չուկ, նո րը՝ 

ենի, հի նը՝ էս կի, սպի տա կը՝ աղ կամ աք, սևը՝ կա րա (ղա րա), կար մի րը՝ կզըլ 

(ղզըլ), գյու ղը` քենդ կամ քյոյ, ագա րակ նե րը` չիֆթ լիք, կա մուր ջը` քյոփ րյու: 

Ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե րից աղ բյու րը թարգ մա նել են բու լաղ, 

լի ճը` գյոլ, գե տը և ջու րը՝ չայ և սու, լեռն ու լեռ նա գա գա թը՝ դաղ ու թա փա, 

ձո րը՝ դե րե կամ դե րե սի, բա ցա տը՝ թա լա, ամա ռա նո ցա վայ րը՝ յայ լա և այլն: 

Վեր ջին ներս, ինչ պես նաև թուր քա կան հոգ նա կիակերտ` « լար», փոք րա ցու-

ցիչ` « ջիկ» կամ « ջուկ», և « լի» կամ « լու» տեղ ցույց տվող վեր ջա ծանց նե րը 

պար զա պես կպ ցրել են հայ կա կան տե ղա նուն նե րին ու Հայ կա կան լեռ նաշ-

խար հն ան հար կի լց րել շին ծու և օտա րա ծին տե ղա նուն նե րով, որոնք, ան-

վա նի լեզ վա բան, ՀՀ ԳԱԱ ակա դե մի կոս Գևորգ Ջա հու կյա նի գնա հատ մամբ, 

գի տա կան նյութ հա մար վել չեն կա րող: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Դիար բե քի րի նա հան գի Ար ղա նա մա դե նի 

գա վա ռի Բա լու ի գա վա ռա կում՝ ձո րա լան ջին եղած Կան գար  կամ Կան կակ 

գյու ղի անունն առա ջա ցել է հայե րեն կան կար` փշոտ բու սա տե սա կի անու-

նից, որը կոչ վում է նաև ար տի շոկ կամ ար տի ճուկ, և որն առա տո րեն տա-

րա ծում է գտել այդ տե ղի սա րե րում: Ըստ Հր. Աճա ռյա նի՝ «Կան կա րը փ շոտ 

բոյս է, որի ըն տա նին յար գի բան ջա րե ղէն է»28, իսկ ըստ լեզ վա բան, ՀՀ ԳԱԱ 

ակա դե մի կոս Էդ. Աղա յա նի` կան կա րը ու տե լի փշոտ բույս է, ու նի նաև ար-

տի ճուկ, գոր տա պա շար, մա րեմ խոտ անուն նե րը29: Նրանք թարգ մա նել են 

Կան կար տե ղա նու նը և այն դարձ րել Կեն գեր լու, որը թուր քե րե նի ար տի-

ճուկն է: 

 Կի լի կիայում՝ Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Զեյ թու նի գա վա-

ռա կում, Ֆռ նուս գյու ղա քա ղա քից հյու սիս, Ֆռ նու սի Սբ. Կա րա պետ վան քից 

ոչ հե ռու, Դրախ տիկ լե ռան լան ջին գտն վող Գո չող գյու ղի անու նը նրանք 

թարգ մա նել են Չաղ լա ղան, որը նշա նա կում է նաև ճչող, բղա վող, աղմ կող30: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռի 

28 Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 2, Եր. 1973, էջ 515:

29 Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. 1, Եր., 1976, էջ 688:

30 Турецко-русский словарь, М., 2005. 
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Քղիի գա վա ռա կում, Քղի քա ղա քից 33 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս -

ար ևելք, Արա ծա նի (Ար ևե լյան Եփ րատ) գե տի ձախ կող մում գտն վող Խն ձո-

րուտ գյու ղի անու նը թարգ մա նել են Էլ մա լի, Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար-

հի Բա սեն գա վա ռում գտն վող Տան ձուտ գյու ղի անու նը՝ Ար մըտ լու: 

Պատ մա կան Փոքր Հայ քում, Ան տի պոն տա կան լեռ նա հա մա կար գում, 

Ալիս (Հա լիս) գե տի աջ ափից ոչ մեծ հե ռա վո րու թյան վրա, Սե բաս տիա 

(Սվազ) քա ղա քից հյու սիս -ա րևմ տյան ուղ ղու թյամբ գտն վող Աստ ղիկ լեռ-

նա գա գա թի անու նը նրանք թարգ մա նել են Յըլ դըզ դաղ, որում Յըլ դըզ նշա-

նա կում է աստղ, դա ղը` լեռ: Աստ ղիկ լեռ նա գա գա թի մա սին հի շա տա կու-

թյուն կա Ղ. Ին ճի ճյա նի մոտ31: Յըլ դըզ են ան վա նա փո խել նաև Ալիս գե տի 

աջա կող մյան Աստ ղիկ կոչ վող վտա կը, որը հո սում է Սե բաս տիա քա ղա քից 

հյու սիս -ա րև մուտք ըն կած շր ջա նով և մայր գե տին միանում Սե բաս տիա 

քա ղա քից մո տա վո րա պես 20 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի արև մուտք: Ըստ Ղ. 

Ին ճի ճյա նի՝ գետը սկիզբ է առնում Սե բաս տիայի գա վա ռի Յըլ դըզ էլի կա-

տա րից, որը նշա նա կում է աստղ: Սրա նից էլ առաջացել է Աստղիկ գե տի 

անու նը: Գե տի ջուրն աշ խա տեց նում է շատ ջրա ղաց ներ և ան ցնե լով Սև հո-

ղեր կոչվող գե րեզ մա նա տան մո տով, խառն վում է Կզըլ -իր մաք գե տին32: Իսկ 

ըստ կի սաա վան դա կան պատ մու թյան` Աստ ղիկ գե տի հով տում էր գտնվում 

Միհր դատ Պոն տա ցու (1 -ին դ. մ.թ .ա .) գան ձա տու նը33: Գե տի ան վան ծագ-

ման հետ բնակ չու թյու նը կա պել է ավան դու թյուն ներ և առաս պել ներ: Ռու-

սա կան 1: 500000 և 1: 200000 մասշ տաբ նե րի քար տեզ նե րում` Յըլ դըզ -Իր-

մակ, որում Իր մակը նշա նա կում է գետ: 

ա) Բա ղադ րյալ տե ղա նուն նե րի դեպ քում նրանք թարգ մանել են ան վան 

բա ղադ րիչ նե րը:

Այս պես` Պատ մա կան Փոքր Հայ քում, Սե բաս տիայի նա հան գի Սե բաս-

տիայի գա վա ռում, նրա ար ևե լյան մա սում, Տև րի կի գա վա ռա կում, Տև րիկ 

քա ղա քի մո տա կայ քում գտն վող զուտ հա յաբ նակ Ծակ քա ր գյու ղի անու նը 

նրանք թարգ մանել են Դե լիք լի դաշ (դե լիք= ծակ + դաշ= քար), Դե լիք լի դաշ 

են թարգ մա նել նաև նույն գա վա ռա կի Բեն կա գյու ղա քա ղա քի և Արևմ տյան 

Հա յաս տա նի Խար բեր դի նա հան գի Ակն քա ղա քի միջև գտն վող Ծակ քար 

քա րա ժայ ռը, որը ճեղք ված է, այդ ճեղ քով մար դիկ են ան ցնում: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում Բիթ լի սի նա հան գի Մու շի գա վա ռում, Մուշ 

քա ղա քից հա րավ -ա րև մուտք գտն վում է Ծակ քար քա րա ժայ ռը, որի մե ջը 

31 Ղ. Ինճիճյան, Նոր Հայաստան, Վենետիկ, 1806 թ., էջ 294:

32 Ղ. Ինճիճյան, նշվ. աշխ., էջ 285:

33 Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան., նշվ. աշխ., հ. 1, Եր. 1986, էջ 

345:
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փոր վել և բարձր ու լայն ան ցում է բաց վել: Այս տեղ դրա նից բա ցի ան ցա նե լի 

այլ ճա նա պարհ չկա: Ծակ քար քա րա ժայ ռը նրանք թարգ մա նել են Դե լիք-

լու կա յա, որում կա յան նշա նա կում է ժայռ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, 

Կա րին քա ղա քից ար ևելք, Վե րին Բա սեն գա վա ռա կում գտն վող Քյոփ րի-

քյոյ գյու ղի դի մաց` Երասխ (Ա րաքս) գե տի վրա, նրա ձա խա կող մյան Մուրց 

վտա կի գե տա խառ նուր դում, Հայոց Վա ղարշ Բ Ար շա կու նի թա գա վո րի 

կող մից 2-րդ դա րում կա ռուց վել է 7 կա մար ու նե ցող և մինչև օրս կան գուն 

ու գոր ծող հո յա կապ մի կա մուրջ` Հով վի կա մուրջ ան վամբ, որը թուր քե րը 

թարգ մա նա բար ան վա նա փո խել են Չո բան քյոփ րի (չո բան= հո վիվ, քյոփ-

րի= կա մուրջ): Կամր ջից ոչ հե ռու նշ մար վում են Վա ղար շա վան քա ղա քի 

ավե րակ նե րը: 

Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Զեյ թուն գյու ղա-

քա ղա քից փոքր -ի նչ հյու սիս -ա րև մուտք ըն կած Կո տո րա ծի ձո րը, որ տե ղով 

հո սում է Զեյ թու նի գե տի վտակ նե րից մե կը, նրանք թարգ մա նել են Ղը րըմ-

դե րե սի կամ Ղրան-դե րե սի (ղը րըմ կամ ղրան նշա նա կում է կտ րող, դե րե սի` 

ձոր): Կո տո րա ծի ձոր անու նը տր վել է ձո րին այն բա նից հե տո, երբ Օս ման-

յան կայս րու թյու նը, որո շե լով իս պառ վե րաց նել Զեյ թու նի ան կա խու թյու նը, 

1862 թ. այս տեղ է ու ղար կել Ազիզ փա շայի մե ծա թիվ բա նա կը: Սա կայն այս 

ճա կա տա մար տում ևս, ինչ պես և նա խորդ բո լոր մար տե րում, հաղ թա նակ են 

տա րել զեյ թուն ցի հե րոս հայե րը, որոնք այդ ձո րում ոչն չաց րել են 750 թուր-

քա կան զին վոր: Ճա կա տա մար տից հե տո այդ անա նուն ձորն ստա ցել է Կո-

տո րա ծի ձոր անու նը: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Ան տի պոն տա կան լեռ նա հա մա կար գում, 

Արևմ տյան Եփ րատ և Ճո րոխ գե տե րի միջև, Կա րին (Է րզ րում) և Բա բերդ 

քա ղաք ներն իրար միաց նող ճա նա պար հի վրա` Կա պույտ լեռ նե րում գտնը-

վող Կա պույտ լեռ նա գա գա թը նրանք թարգ մա նել են Գյոք դաղ, որում Գյո քը 

նշա նա կում է կա պույտ, իսկ դա ղը` լեռ: 

Տ րա պի զո նի նա հան գի հա րա վում սկս վող և հյու սի սային ուղ ղու թյամբ 

հո սող ու Տրա պի զոն քա ղա քից ար ևելք Սև ծո վը թափ վող Սև գե տի անու նը 

թարգ մա նել են Կա րա դե րե (կա րա նշա նա կում է սև + դե րե` գետ, ձոր): Այս 

գե տի հով տում մինչև 1915 թ. կար զուտ հա յաբ նակ 36 գյուղ:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Հայ կա կան պար լեռ նա հա մա կար գում, 

Մեծ Մա սիս (Մեծ Արա րատ) լե ռից արև մուտք գտն վող Վանք լե ռը թարգ մա-

նել են Դաշ քի լի սա (դաշ նշա նա կում է քար, լեռ + քի լի սա` եկե ղե ցի): 

Պատ մա կան Փոքր Հայ քում, Սե բաս տիայի նա հան գում, Սե բաս տիայի 

գա վա ռի, Զա ռայի գա վա ռա կում, Զա ռա գյու ղա քա ղա քից 10 կմ հե ռա վո րու-
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թյամբ դե պի ար ևելք գտն վող Քար հատ գյու ղա նու նը նրանք թարգ մա նել են 

Թաշ լըղ, որ նշա նա կում է քա րոտ տեղ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում՝ Վա նի նա հան գի Վա նի գա վա ռում, հնում` 

Մեծ Հայ քի Ռշ տու նիք գա վա ռում, Վա նա լճից հա րավ ըն կած, Ար տոս լե ռան 

հյու սիս -ար ևե լյան ստո րո տում գտն վում է սպի տա կա վուն սր բա տաշ քա րով 

կա ռուց ված Սպի տակ վան քը: Ըստ պահ պան ված ավան դու թյան` Սպի տակ 

վանք է կոչ վել այն պա հից, երբ Լենկ թե մու րի հրո սակ նե րից մի սևա մորթ 

զին վոր հար վա ծել է վան քի դռա նը. դուռն ան մի ջա պես սպի տա կել է, ու այդ 

հրաշ քից սար սա փած հրո սակ նե րը թո ղել, հե ռա ցել են: Վան քի անու նը թուր-

քե րը թարգ մա նել են Աղ քի լի սա, որի առա ջին բա ղադ րի չը` Աղը, նշա նա կում 

է սպի տակ + քի լի սա` եկե ղե ցի: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Հայ կա կան պար լեռ նա հա մա կար գի 

Այծպտ կունք լեռ նա գա գա թից հյու սիս -ար ևե լյան ուղ ղու թյամբ, Եփ րատ գե-

տի ու Արաք սի վե րին հո սան քի Մուրց վտա կի միջև ըն կած Ուղ տա պա րա նոց 

կոչ վող լեռ նաշղ թան թարգ մա նել են Դե վե բոյ նի (դե վե նշա նա կում է ուղտ + 

բոյ նի` պա րա նոց): Վ. Քո սյա նը հի շա տա կում է Տե վե Պո յուն գրե լաձ ևով և 

տե ղադ րում Կա րին քա ղա քի շր ջա նում,  Սուրբ Նշան բլ րին կից և ապա ավե-

լաց նում, որ այս լե ռան վրայով են ան ցնում Բա սեն և Պարս կաս տան տա նող 

ճա նա պարհ նե րը34: 

Պատ մա կան Փոքր Հայ քի հյու սիս -ար ևե լյան կող մում, Գայլ գե տի 

ափին, Նի կո պո լիս-Զի մա րա բնա կա վայ րերն իրար միաց նող ճա նա պար հի 

վրա, հռո մեական ճա նա պար հա ցույց Պև տին գե րյան քար տե զում նշա նակ-

ված Եղե գա ռիճ ավա նը և ամ րո ցը նրանք թարգ մա նել են Կա մըշ լի դե րե (կա-

մըշ նշա նա կում է եղեգ + դե րե` գետ, ձոր): 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Եփ րատ գե տի ավա զա նի աջա կող մյան 

Ոս կեգե տակ վտա կը Խար բեր դի նա հան գի արևմ տյան մա սում, Արաբ կիր 

քա ղա քից դե պի հա րավ -ար ևելք ոչ մեծ հե ռա վո րու թյան վրա, միանում է 

մայր գե տին: Հով տում տա րած ված բա րե բեր հո ղա տա րածք նե րի հա մար 

գետը ստա ցել է Ոս կե գե տակ անու նը, որի առա ջին բա ղադ րի չը` Ոս կին, 

թուր քե րը թարգ մա նել են սա րը, որը բա ռա ցի նշա նա կում է դե ղին, իսկ գե-

տա կը փո խա րի նել են չի չեք բա ռով, որ նշա նա կում է ծա ղիկ, և Ոս կե գե տա կը 

դարձ րել են Սա րը չի չեք: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Եփ րա տի ձա խա կող մյան Մա նա նա ղի 

գետ վտա կը, որն ըստ Ն. Ադոն ցի, հե տա գայի Թուզ լու դա րա սին35 է (թուզ լու 

34 Վ. Քոսյան, Բարձր Հայք, հ. Ա, Վիեննա, 1925, էջ 1: 

35 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, С.-П., 1908, էջ 50:
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նշանակում է ա ղուտ + դա րա սի= գետ, ձոր), ևս թուր քա կան ան վա նա փոխ-

ման ար դյունք է: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Բյու րակն-Մն ձու րյան լեռ նաշղ թա յում 

գտնվում է իր չա փե րով բա վա կա նին ըն դար ձակ հրաբ խային մի լեռ նա-

զանգ ված` Բյու րակ նյան լեռ ներ, Հա զար ակունք, Հա զա րալ ճյան լեռ ներ 

անուն նե րով: Հ. Կար նե ցու վկա յու թյան հա մա ձայն՝ Հա զար ակունք ան-

վամբ հի շա տա կում է Հով հան նես Թլ կու րան ցին36: Լեռ նե րում առ կա են բազ-

մա թիվ բարձ րա դիր սա րա վանդ ներ ու կո ներ: Վեր ջին նե րից ամե նա բարձ րը 

դեռևս հնում Սր մանց ան վամբ հայտ նի լեռ նա գա գաթն է, որը Ղ. Ալի շա նը37, 

Լեոն38, Հ. Կար նե ցին և այ լոք հի շա տա կում են նաև Սեր մանց ան վամբ: Լեռ-

նա գա գա թի տա րած քում հայտ նա բեր վել է ու րար տա կան սե պա գիր ար ձա-

նագ րու թյուն (8-րդ դար մ.թ .ա .): Լեռ նե րին տա լով նրա Հա զա րալ ճյան տար-

բե րա կի թարգ մա նու թյու նը` Բինգյոլ, որում Բի նը նշա նա կում է 1000, գյո լը` 

լիճ, նրանք Սր մանց լեռ նա գա գա թը ևս ան վա նել են Բինգյոլ:

բ) Ու շագ րավ է, որ հայ կա կան բա ղադ րյալ ար մատ նե րով տե ղա նուն նե-

րը թուր քե րը եր բեմն լրիվ չեն թարգ մանել, այլ բա վա րար վել են ար մատ նե-

րից մե կի թարգ մա նու թյամբ: 

Այս պես` Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Ան տի տավ րոս լեռ նա հա մա կար-

գում, պատ մա կան Փոքր Հայ քի Մա լա թիա քա ղա քից դե պի հա րավ գտն վող 

Վան քա սար լեռ նա ճյու ղի Սուրբ Գրի գոր Լու սա վո րիչ մե նաս տա նի մո տա-

կայ քում ըն կած հատ վա ծը նրանք ան վա նել են Վանք դաղ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի էրզ րու մի նա հան գում, Կա րին քա ղա քից 48 կմ 

հե ռա վո րու թյամբ դե պի արև մուտք գտն վող Նոր գեղ կամ Նոր շեն գյու ղան-

վան մեջ թարգ մա նել են ան վան մեկ բա ղադ րի չը` Նո րը, և գյու ղի անունն 

ան վա նա փո խել Ենի գեղ: Ապա թարգ մա նել են նաև գեղ բա ղադ րի չը և գյու ղի 

անու նը դարձ րել Ենի քենդ: Ենի գեղ ան վամբ են ան վա նա փո խել նաև պատ-

մա կան Փոքր Հայ քի Սե բաս տիայի նա հան գի Շա պին Գա րա հի սա րի գա-

վա ռի Նոր շեն հայ կա կան գյու ղա նու նը: Բո լո րո վին այլ ձևով են նրանք վար-

վել Արևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գի Վա նի գա վա ռի Արծ կեի գա-

վա ռա կում, Վա նա լճից 5 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս, Սի փան լե ռան 

հա րա վային ստո րոտ նե րում, Սբ. Աստ վա ծա ծին ուխ տա տե ղիի մոտ գտն վող 

Նոր շեն գյու ղի ան վան հետ: Նոր շեն հայ կա կան բա ռին նրանք նախ ավե-

36 Հ. Կարնեցի, Տեղագիր Վերին Հայոց, կազմեց Կ.Կոստանեան. Վաղարշապատ, 

1903, էջ 58, էջ 68, ծանոթագրություն:

37 Ղ. Ալիշան, Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1855, էջ 9:

38 Լեո, Հայոց պատմություն, հ. 1, Թիֆլիս, 1917, էջ 143:
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լաց րել են թուր քա կան « ջուկ» վեր ջա ծանցն ու այն դարձ րել Նոր շեն ջուկ39, 

Հ. Լին չը վկա յում է Նոր շեն ճիկ գրե լաձ ևով40: Ապա սղել են ան վան «ե» տա-

ռը, ինչ պես նաև այ լա փո խե լով տե ղա նու նը և հար մա րեց նե լով իրենց ար-

տա սա նու թյա նը, ի վեր ջո վե րա փո խել են Նորշն ջուղ կամ Նորսն ջըղ խե ղա-

թյուր ված անուն նե րով: 

գ) Թարգ մա նու թյուն նե րի ժա մա նակ հա ճախ ան տե սել և դուրս են թո ղել 

բա ղադ րյալ տե ղան վան մեկ բա ղադ րիչը: 

Այս պես` Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար հի Անձ ևա ցիք գա վա ռում, 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Վա նա լճից հա րավ, Ար տոս լեռ նա գա գա թից հա-

րավ -ար ևելք, Վան քա ղա քից 42 կմ հա րավ, Կանգ վար ամ րո ցից մո տա վո րա-

պես 10 կմ արև մուտք, Հն ձա նիս կոչ վող վայ րում գտն վում էր Հո գյաց վան քը: 

Այն տե ղադր ված էր Տիգ րիս գե տի ափին, Կաս րիկ վտա կի միախառն ման 

տե ղում, Վան, Նո րա դուզ, Շա տախ ճա նա պարհ նե րի հատ ման վայ րում: 

Վան քի կա ռուց ման մա սին պահ պան ված ավան դու թյան հա մա ձայն՝ Մա-

րիամ Աստ վա ծա ծի նը եր ևա ցել է Բար դու ղի մեոս Առա քյա լին և հրա մայել 

այդ տեղ վանք կա ռու ցել` հա նուն իր հո գու փր կու թյան: Կա ռուց ված վան քի 

եկե ղե ցին կոչ վում է Աստ վա ծա ծին, որի բե մի տակ փո րագր ված է Աստ վա-

ծած նի պատ կե րը: Պատ մա հայր Մով սես Խո րե նա ցուն է վե րագր վում վան-

քի կա ռուց ման մա սին պահ պան ված հի շյալ ավան դու թյու նը41: Հ. Ոս կյա նը 

ման րա մասն նկա րագ րում է վան քը և գրում. « Տա ճիկ նե րը վանքն ան վա նում 

են Քի լի սե կամ Տեր Մի րեէմ»42: Վան քը վեր ջին այս անուն նե րով վկա յում է 

նաև « Հան դես Ամ սօ րյա»-ն43: 

Հո գյաց վան քի անու նից նրանք դուրս են թո ղել տե ղան վան դժ վար 

թարգ ման վող Հո գյաց բա ղադ րիչն ու թարգ մա նել են միայն վանք բա ռը` այն 

դարձ նե լով Քի լի սե, որը բա ռա ցի նշա նա կում է եկե ղե ցի, և այդ ան վամբ էլ 

ան վա նա փո խել են Հո գյաց վան քը: Այս վանքն իր աշ խար հագ րա կան անա-

ռիկ դիր քի շնոր հիվ ծա ռայել է նաև որ պես ամ րոց: Հո գյաց վան քը դեռևս 

4-րդ դա րում եպիս կո պո սա նիստ էր ու հե տա գա յում էլ հան դի սա նում էր ձե-

ռագ րե րի նկա րա զարդ ման մեծ կենտ րոն և ու ներ ձե ռա գիր մա տյան նե րի 

հա րուստ գրա դա րան: Հո գյաց վան քի մոտ էր գտն վում Լու սա վոր չի ան վամբ 

39 В. Маевский, Ванский вилает, Военно-статистическое описание, Тифлис, 1901, էջ 

268: 

40 Հ. Ֆ. Բ. Լինչ, Հայաստան, հ. 2, Պոլիս, 1914, էջ 369:

41 Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ.6, Եր., 1980 թ., էջ 499 :

42 Հ. Ոսկյան, Վասպուրական-Վանի վանքերը, մաս 1-3, Վիեննա, 1940-47, էջ 759-778:

43 Հանդես Ամսօրյա, Վիեննա, 1889, էջ 236:
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մի աղ բյուր: 

դ) Թարգ մա նու թյա նը զու գա հեռ եր բեմն աշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե-

րին տվել են թուր քա կան նոր անուն ներ: 

Օ րի նակ` Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, գա վա-

ռի կենտ րոն հանդիսացած Մա րաշ քա ղա քից 25 կմ արև մուտք, Ջեյ հան կամ 

Պյու ռա մոս գե տի աջա կող մյան շր ջա նում գտն վող և 400 տուն բնա կիչ ու-

նե ցած հա յաբ նակ Մեծ գյու ղի անու նը նրանք թարգ մա նել են Բյո ւյուքքյոյ 

(բյու յուք= մեծ, քյոյ= գյուղ) և Ենի ջե կա լե, որը նշա նա կում է Նո րա բերդ, ինչ-

պես նաև գյու ղին տվել են Խրիս տիանքյոյ (խ րիս տիան=ք րիս տո նյա, քյոյ=-

գյուղ) ան վա նու մը: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում՝ Հայ կա կան Տավ րոս լեռ նա հա մա կար գի 

արևմ տյան հատ վա ծում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Խար բեր դի նա հան գում, 

Խար բերդ քա ղա քից մո տա վո րա պես 23 կմ հա րավ -ար ևելք ըն կած մի գո գա-

վո րու թյու նում էր գտն վում Ծո վուց լեռ նե րով շր ջա փակ ված Ծովք լի ճը, որի 

հա րավ -ա րևմ տյան ափին ժայ ռե ղեն կղ զու վրա էր Ծովք կամ Կա թո ղի կո սի 

քար կոչ վող բեր դը (ամ րոց, դղյակ): Նրանք Ծովք լի ճը թարգ մա նել են Գյոլ-

ջիկ, ինչ պես նաև` ան վա նել Կա զանգյոլ (կա զան նշա նա կում է կաթ սա + 

գյոլ` լիճ): Ծովք դղյա կում 12-րդ դա րում ծն վել են Ներ սես Շնոր հա լին և նրա 

եղ բայր Գ. Պահ լա վու նի կա թո ղի կո սը, որը Ծովք ամ րոց-դ ղյա կը դարձ րել էր 

կա թո ղի կո սա նիստ: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Վա նա լճից հյու սիս -ար ևելք ըն կած, Արա-

ծա նի գե տի վե րին հո սան քի շր ջա նում Ծաղ կանց կամ Ծաղ կի լեռ նե րում 

գտն վող Ծաղ կանց կամ Ծաղ կեո լեռ նա գա գա թի անու նը նրանք թարգ մա նել 

են Ալա դաղ (ալ նշա նա կում է վար դա գույն կար միր + դաղ= լեռ), որը նրան 

տր վել էր` հա վա նա բար նկա տի ու նե նա լով լեռ նա գա գա թի խայ տաբ ղետ 

ծաղ կա շա տու թյու նը: 

ե) Եր բեմն թարգ մա նու թյան հետ նրանք նաև թուր քա կան բառ են ավե-

լաց րել տե ղան վան կազ մու թյան ժա մա նակ: 

Այս պես` Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Բյու րակն-Մն ձու րյան լեռ նաշըղ-

թային պատ կա նում և Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գի Քղի 

գյու ղա քա ղա քից 10 կմ հե ռա վո րու թյամբ, ար ևել քից արև մուտք ձգ վում է 

Գայ լա խա զուտ կամ Խաչ կոչ վող լեռ նաշղ թան` իր նույ նա նուն` Գայ լա խա-

զուտ լեռ նա գա գա թով, որի բարձ րու թյու նը մոտ 3300 մ է: Գայ լա խա զուտ 

նշա նա կում է գայ լա խազ պա րու նա կող կամ կայծ քա րով հա րուստ վայր: 

Գայ լա խա զը ապա կու ար դյու նա բե րու թյան և խճան կար չու թյան մեջ օգ տա-

գործ վող կայծ քարն է: Գայ լա խա զուտ լեռ նա գա գա թի անու նը նրանք վե-

րան վա նել են Բա ղըր կամ Բա ղըր բա բա, որի բա ղը րը, ըստ Հր. Աճա ռյա նի, 
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նշա նա կում է ըն դերք, կուրծք44, իսկ բա բան` ըն տիր, պատ վա կան, ինչ պես 

նաև հայր: Հ. Ա. Պօհ ճա լեանը բա ղըր բա ռը բա ցատ րում է որ պես կուրծք, 

լանջ, գիրկ45: Արիս տա կես Լաս տի վեր ցին լեռ նա գա գա թի մա սին գրում է. «Ի 

հա տու ածս լե րինն Պախ րայ, որ այժմ կո չի Գայ լա խա զուտ, առա ջին հարցն 

աւան ինչ էր զոր Բազ մաղ բիւր կո չեն. ուր զԱս տո ւա ծային նշանն բազ մա-

պայ ծառ վայել չու թյամբ կանգ նեալ էին. որ և զա նուն գեղջն ի նոյն փո խեալ` 

Խաչ անու ա նեն մինչև ցայ սօր»46: Լե ռան լան ջին գտն վող Բազ մաղ բյուր կամ 

Խաչ ավա նը 11-րդ դա րում Թոնդ րա կյան շարժ ման հայտ նի կենտ րոն նե րից 

էր: Ն. Ադոն ցն ուշ շր ջա նում Խաչ (Խաչքյոյ) գյու ղը հի շա տա կում է Թուզ լու 

գե տի հով տում47: Գայ լա խա զու տ լեռնագագաթի մա սին Մ. Չամ չյա նը գրում 

է. «... ի հա տո ւածս լե րինն Պախ րայ, որ և Գայ լա խա զուտ ասի, աւան մի 

Բազ մաղ բիւր կո չե ցեալ. որ կանգ նեալ կայր խաչ պայ ծառ յօ րի նեալ, և էր 

վայրն այն իբր ուխ տա տե ղի. յոր մէ և գիւղն կո չիւր եր բեմն Խաչ»48: Խաչ ան-

վա նը նրանք ավե լաց րել են թուր քա կան քյոյ` գյուղ նշա նա կող բա ռը և տե-

ղա նու նը դարձ րել Խաչքյոյ, որից էլ իրենց Հաչքյոյ տե ղա նու նը: 

զ) Հայոց տե ղա նուն նե րի ծագ ման հայ կա կան ար մատ նե րը վե րաց նե-

լու գործընթացում բա ղադ րյալ բա ռե րի դեպ քում նրանք դի մել են նաև տե-

ղան վան բա ռար մատ նե րից մե կը թարգ մա նե լու, մյու սը` իրենց լեզ վա կան 

ար տա սա նու թյա նը հար մա րեց նե լու մե թո դին: 

Այս պես` Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու-

մի նա հան գի Երզն կայի գա վա ռում, Երզն կա քա ղա քից 50 կմ հե ռա վո րու-

թյամբ դե պի հա րավ -ա րև մուտք, Կա մա խի գա վա ռա կում գտն վող Կա մա խի 

կիր ճը, որ տե ղով ան ցնում էր Ակն քա ղաքն Արաբ կիր և Խար բերդ քա ղաք նե-

րի հետ միաց նող ճա նա պար հը, նրանք դարձ րել են Քե մախ բո ղա զի: Այս-

տեղ Կա մախ բա ռը նրանք հար մա րեց րել են իրենց ար տա սա նու թյա նը և 

դարձ րել Քե մախ, իսկ կիր ճը` թարգ մա նել բո ղազ: Սա այն վայրն է, որ տեղ 

1915 թ. միայն մայի սի 28 -ին թուր քե րը ան խնա կո տոր ել են Երզն կայի գա-

վա ռից տե ղա հան ված 25 000 հայի և կիր ճը դարձ րել հայե րի ան թաղ գե րեզ-

մա նա տե ղի:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Եփ րատ գե տի վրա, Արևմտյան 

44 Հր. Աճառեան, Թուրքերէնէ փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ, Էմինեան 

ազգագրական ժողովածու, հ. Գ, Մոսկուա-Վաղարշապատ, 1902, էջ 284, 286:

45 Հ. Ա. Պօհճալեան, «Թրքերէնէ-հայերեն Առձեռն բառարան», Ստամբուլ, 1996:

46 Ա. Լաստիվերցի, Պատմություն, Եր., 1971, էջ 155:

47 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, С. П., 1908, էջ 49-51: 

48 Մ. Չամչյան, Պատմութիւն հայոց, Վենետիկ, 1784, էջ 890:
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Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Դեր ջան կամ Մա մա խա թու նի գա վա-

ռա կում, հին Կո թեր ավա նի մո տա կայ քում, նրա նից շուրջ 2 կմ արևմ տյան 

ուղ ղու թյամբ, Ներ սես լե ռից գրե թե նույն քան ար ևելք, Դեր ջան գե տի Եփ-

րա տին միանա լու վայ րում գտն վող և 7 կա մար ու նե ցող հայ կա կան Կո թե րի 

կա մուրջն ան վա նա փո խել են Քե թուր քյոփ րյու: Այս տե ղան վան մեջ Կո թեր 

բա ռը, հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյա նը, դարձ րել են Քե թուր, իսկ 

կա մուրջ բա ղադ րի չը թարգ մա նել են քյոփ րի: Այս, այ լա փո խու թյուն նե րի 

ար դյուն քում հա սել են նրան, որ հնուց հի շա տակ վող հայկական Կո թե րի 

կա մուրջ տե ղա նու նը դար ձել է Քե թուր քյոփ րյու, որը հայ կա կան իմաս տից 

զուրկ անվանում է:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Այծպտ կունք լեռ նա գա գա թի լան ջե րից 

սկիզբ առ նող և Բա սե նի դաշ տով հո սող ու Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու-

մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռի Հա սան կա լա (Բա սեն) քա ղա քից ոչ մեծ հե-

ռա վո րու թյամբ դե պի ար ևելք մայր գե տի մեջ թափ վող, հնում Մուրց ան վամբ 

հայտ նի գե տի անու նը հար մա րեց րել են իրենց ար տա սա նու թյա նը Մյուս սու 

ձևով: Հյուբշ մա նը Մուր ցը նույ նաց նում է Բա սե նի ջուր գե տի հետ49: Իսկ Ն. 

Ադոնցը նշում է. « Մուր ցը հա մար վում էր Արաքս գե տի սկիզ բը (ա կուն քը), 

ուս տի և ոմանք այն կո չում էին նաև պար զա պես Արազ (Ա րաքս)»50: Ա. Խու-

դա բաշ ևը Արաքս (Ա րազ) ան վան մա սին գրում է, որ արաբ նե րը, թուր քերն 

ու պար սիկ ները ան վա նում են Արազ, իսկ հայե րը մինչև օրս էլ պահ պա նել 

են գե տի հին անու նը` Երասխ51: Հա կոբ Կար նե ցին գրում է. «... ընդ Արազս 

և ոլորտս տա լով, գնա ցեալ հա սա նէ եր կիրն Երէ վա նայ և Դվ նայ և ընդ ստո-

րո տովն մե ծին Մա սի սոյ. և գան ջուրք Այ րա րա տեան գա ւա ռացն և խառ նին 

ընդ Արազն ...»52: Ղ. Ին ճի ճյա նը գե տը հի շա տա կում է նաև Հա սան ղա լա ան-

վամբ53: Նույն ան վամբ հի շա տա կում է նաև Ա. Աբե ղյա նը54: Հ. Հյուբշ մա նը 

գե տի Մուրց անու նը հայե րեն մուրց` բռունցք նշա նա կող բա ռի հետ կա պե լը 

հա մա րում է ան հա վա նա կան55: Նրանք այ լա փո խել են նաև գե տի Բա սե նի 

ջուր տար բե րա կը և դարձ րել Բա սին սու, որին ավե լաց րած սու-ն նշա նա կում 

49 Hubschmann, Die altarmenischen Ortsnamen Strazburg, 1904, էջ 369: 

50 Н. Адонц, նշվ. աշխ., էջ 20:

51 А. Худабашев, Обозрение Армении в географическом, историческом и 
литературном отношениях, СПБ, 1859, էջ 18-19:

52 Հ. Կարնեցի, նշվ. աշխ., էջ 50:

53 Ղ. Ինճիճյան, նշվ. աշխ., էջ 25:

54 Ա. Աբեղյան, Դասագիրք աշխարհագրության, Դ գիրք, Պոլիս, 1921, էջ 27:

55 Հ. Հյուբշման, Հին հայոց տեղւոյ անունները, Վիեննա, 1908, էջ 440:
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է ջուր: Գե տի վրա կար եռա կա մար քա րա շեն կա մուրջ: 

2) Եր բեմն հայ կա կան տե ղան վա նը նրանք պար զա պես թուր քա կան 

բա ղադ րիչ են ավե լաց րել տե ղան վան սկզ բից կամ վեր ջից: 

Այս պես` Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Երզն կայի 

գա վա ռի Կա մա խի գա վա ռա կում գտն վող Վանք գյու ղան վան վեր ջում ավե-

լաց րել են դե րե սի` գետ կամ ձոր նշա նա կող բա ռը և այն դարձ րել Վանք դե-

րե սի` երկ լեզ վյան խա ռը կազ մու թյամբ տե ղա նուն: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար-

հում, Վա նա լճից ար ևելք, Վա րա գա լեռ նաշղ թայի արևմ տյան հատ վա ծում 

գտնվող վաս պու րա կան ցի նե րի ամե նա սի րե լի սր բա տե ղի Վա րագ լեռ նա-

գա գա թի ան վանն ավե լաց րել են թի քեն բառն ու այն դարձ րել` Վա րագ թի-

քեն (թի քա նշա նա կում է պա տառ): Վարագա Լեռ նա գա գա թի տա րած քում 

հայտ նա բեր վել է մի քա նի սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն, իսկ լեռ նա գա գա թի 

վրա Աստղ կան բերդն է: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Մեծ Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Եկեղ-

յաց գա վա ռում, Երզն կայի դաշ տում, Երզն կա քա ղա քից մո տա վո րա պես 20 

կմ ար ևելք, Վժան գյու ղից ոչ հե ռու գտն վող, Գ. Սյուր մե նյա նի կող մից Վժան 

հայ կա կան ան վամբ հի շա տակ ված լճա կի ան վանն ավե լաց րել են թուր քա-

կան գյոլ` լիճ նշա նա կող բա ղադ րի չը և այն դարձ րել Վժանգյոլ56: Նրանք 

Վժան տե ղա նունն առ հա սա րակ իրենց ար տա սա նա կան այ լա փոխ մանն են 

են թար կել Ու ջան ձևով: 

Կի լի կիայում, Կի լի կյան Տավ րոս լեռ նաշղ թա յում, Հա լե պի նա հան գի 

Մա րա շի գա վա ռի Զեյ թուն գյու ղա քա ղա քից ոչ մեծ հե ռա վո րու թյամբ տա-

րած վող Յոթ նեղ բայր լեռ նե րի ան վա նը նրանք ավե լաց րել են չավ տար բա-

ռը, որը հա ցա հա տի կի տե սակ է` հա ճար, և լեռ նե րի անու նը դարձ րել Յոթ-

նեղ բայր Չավ տա րի: 

3) Ան վա նա փո խու թյուն ներ իրա կա նաց րել են նաև հայ կա կան տե ղա-

նուն ներն աղա վա ղե լու և դրանց նոր իմաս տա վո րում տա լու մի ջո ցով: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գի Ար ճա կի գա վա ռա կում, Վա-

նա լճից ար ևելք ըն կած Ար ճակ լճի ար ևե լյան ափա մերձ շր ջա նում, Ար ճի-

շակ գե տի աջափ նյա հար թա վայ րում գտն վող Խա ռա կո նիս գյու ղը, որ տեղ 

պահ պան վել է ու րար տա կան Իշ պու ի նի և նրա որ դի Մե նո ւա թա գա վոր նե րի 

սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րից մե կը, նրանք ան վա նա փո խել են Կա րա-

գյուն դուզ, որում կա րան նշա նա կում է` սև, գյուն դու զը` ցե րեկ: Պահ պան ված 

ավան դու թյան հա մա ձայն՝ Խա ռա կո նի սում է ծն վել 16-րդ դա րի հայ հան-

ճա րեղ բա նաս տեղծ Նա հա պետ Քու չա կը: 

56 Գ. Սյուրմենեան, Երզնկա, Գահիրե, 1947, էջ 431:
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Արևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գում, Վան քա ղա քից հյու սիս, 

Ակռ բի լեռ նա ճյու ղում է գտն վում Մհե րի դուռ քա րա ժայ ռը, որ տեղ պահ պան-

վել է ու րար տա կան 80 տո ղից բաղ կա ցած սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն,  

որի վրա գտն վում է հայտ նի Ամ րա կան քա րան ձավ բեր դը: Այդ քա րա ժայ-

ռը Մհե րի դուռ է կոչ վում կապ ված հայոց « Սաս նա Ծռեր» դյու ցազ ներ գու-

թյան հե րոս Փոքր Մհե րի հետ, որն իբրև աշ խար հի չա րու թյու նից հոգ նած 

ապաս տա նել է այս տեղ: Նրանք, նախ` Մհե րի դուռ հա տուկ ան վան առա-

ջին բա ղադ րիչն իրենց ար տա սա նա կան այ լա փոխ մամբ դարձ րել են Մյուհ-

րի, իսկ հա տուկ ան վան երկ րորդ բա ղադ րի չը` դու ռը, թարգ մա նել են քա փը 

և տե ղա նունն այ լա փո խել Մյուհ րի քա փը` հայե րի համար օտարահունչ, 

իմաստազուրկ և ոչինչ չա սող ան վամբ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Խար բեր դի նա հան գի Խարբերդի գավառում 

Ակ նի գա վա ռա կում, Ակն քա ղա քից փոքր -ի նչ հա րավ -ար ևելք, Արևմ տյան 

Եփ րատ գե տի բարձ րա դիր ափին գտն վող (հնում մա տե նա դա րան), շուրջ 

10 եկե ղե ցի ու մա տուռ ու նե ցած Կա մա րա կապ գյու ղի անու նը նրանք դարձ-

րել են Քե մեր ղապ: Պահ պան ված ավան դու թյուն նե րից մե կի հա մա ձայն՝ 

գյու ղը Կա մա րա կապ է կոչ վել հնում գյու ղի տե ղում եղած ան տա ռի հր դե-

հու մից առա ջա ցած բո ցի` երկն քում հս կա յա կան կա մար առա ջաց նե լու 

պատ ճա ռով: Ըստ մի այլ ավան դու թյան` Կա մա րա կապ նշա նա կում է կար-

միր կապ, որն իբրև ծա գել է հար սին ու փե սային իրար հետ կար միր ժա-

պա վե նով կա պե լու սո վո րու թյու նից: Նրանց ան վա նա փո խած Քե մեր ղա պի 

առա ջին բա ղադ րի չը` քե մե րը, հայե րեն կա մար բա ռի աղա վա ղումն է` նրան 

ավելացրած կապ բա ռի ար տա սա նա կան այ լա փո խու թյամբ առա ջա ցած 

ղապ ան վա նաձ ևը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գում, Կա րին (Է րզ րում) 

քա ղա քից փոքր հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս -ար ևելք, Արևմ տյան Եփ-

րատ գե տի վե րին հո սան քի ձա խափ նյա կում էր գտն վում հայ կա կան Մա-

տուռ կա գյու ղը, որը թուր քե րը հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյա նն 

այ լա փո խել են Մու դուր գա, ինչ ձևով և նշա նակ ված է Ռու սա կան 5-վերս-

տա նոց քար տե զում: Նրանք գյու ղա նու նը դարձ րել են նաև Մյու դյուր գե 

ձևով, ինչ պես որ նշա նակ ված է 1:200000 մասշ տա բի Ռու սա կան տե ղագ-

րա կան քար տե զում: Մյու դյուր գե նշա նա կում է տնօ րեն: Գյու ղի ար ևե լյան 

կող մում էր գտն վում Մա տուռ կա կամ Լու սա վոր չի վան քը: Վան քի ներ սում 

կար ոչ խոր փոս, որ տեղ, ըստ պահ պան ված ավան դու թյան, մի գի շեր ան ց 

է կաց րել Գրի գոր Լու սա վո րի չը: Վանքն ու նե ցել է վար ժա րան: Մա տուռ կա 

վան քում էին նս տում Կա րի նի հոգ ևոր առաջ նորդ նե րը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռի 
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Խնու սի գա վա ռա կում գտն վող Խնու սի դաշ տի նշա նա վոր Խա չա լույս գյու ղի 

անու նը նրանք աղա վա ղել են` դարձ նե լով Հալ չա վուշ, որի երկ րորդ բա ղադ-

րի չը` չա վու շը, ըստ Հ. Աճա ռյա նի նշա նա կում է տաս նա պետ, իսկ ըստ Հ. Ա. 

Պօհ ճա լյա նի բառարանի՝ նշա նա կում է «յիս նա պետ, քա ղա քա պե տա կան 

գոր ծա ւոր նեու` հս կիչ, գոր ծա ւոր նեու` պետ»57:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Մեծ րաց լեռ նաշղ թայի հա րա վային հատ-

վա ծում, Սա րի ղա միշ քա ղա քից մո տա վո րա պես 15 կմ հա րավ -ա րև մուտք, 

Վանք լե ռան հյու սիս -ա րևմ տյան կող մում գտն վող Սուրբ խաչ լեռ նա գա գա-

թի ան վա նը նրանք ավե լաց րել են թուր քա կան « դաղ»` լեռ նշա նա կող բա-

ռը ու տե ղա նու նը դարձ րել Սուրբ Խաչդաղ, իսկ ըստ իրենց՝ Հաչ դաղ: Սուրբ 

Խաչ լեռ նա գա գա թի տա րած քում հայե րը կա ռու ցել են 7 քա րա շեն եկե ղե-

ցի: Լե ռը Ռու սա կան 10-վերս տա նոց քար տե զում նշա նակ ված է Սուրբ խաչ, 

Ռու սա կան 1:200000 մասշ տա բի քար տե զում` Սուպ խան, իսկ 1:500000 

մասշ տա բի քար տե զում` Սուպխանդաղ իմաս տազրկ ված ան վամբ:

 Մեծ Հայ քի Աղձ նիք նա հան գում, Տա տիկ գա վա ռից հյու սիս, նոր ժա մա-

նակ նե րում Արևմ տյան Հա յաս տա նի Բիթ լի սի գա վա ռում, Բա ղեշ քա ղա քից 

հա րավ -ար ևելք, Վա նա լճից հա րավ -ա րև մուտք տա րած վող Ազն վաց ձոր 

գա վա ռի անու նը կազմ ված է ազ նիվ և ձոր բա ռե րի հա մադ րու թյու նից, որը 

նրանք թարգ մա նել են Գյու զել դե րե (գյու զել= գե ղե ցիկ + դե րե= ձոր): Գյու-

զել դե րե և Չայի նա են ան վա նել նաև Տա տիկ գա վա ռա կով հո սող Ար ևե լյան 

Տիգ րիս գե տի աջա կող մյան Տա տիկ վտա կի ան տա ռա պատ ձո րա հո վի տը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գի Վա նի գա վա ռում, Վա նա լճի 

հա րա վային ափին, Աղ թա մար կղ զու դի մաց, Ոս տան ավա նից 7 կմ արև-

մուտք, քար քա րոտ ժայ ռի վրա եղած Մա նա կերտ բեր դա քա ղա քի ավե րակ-

նե րի և Պա տա կանց գյու ղի մո տա կայ քում` լեռ նա լան ջի վրա էր գտն վում 

հնում` Մա նա կերտ, հե տա գա յում` Քա րա դաշտ կոչ վող գյու ղը: Մա նա կեր-

տի անու նով Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար հի Վա նա լճի հա րա վային 

ափա մերձ շր ջա նում տա րած վող Ռշ տու նիք գա վա ռը, որի կենտ րոնն էր Ոս-

տան ավա նը, մի ջին դա րե րում կոչ վել է Մա նա կեր տի գա վառ: Են թադր վում 

է, որ Մա նա կեր տը կա ռու ցել է ու րար տա կան Մե նո ւա թա գա վո րը և այն կո-

չել իր անու նով: Գյու ղի անու նը հե տա գա յում այս տեղ ներ խու ժած թուր քերն 

այ լա փո խել են Կա րա դաշ: 

Կի լի կիայում, Ան տի տավ րոս լեռ նա հա մա կար գում, Հա լե պի նա հան-

գի Մա րա շի գա վա ռում, Մա րաշ քա ղա քից հյու սիս -ար ևելք, Բեր դուս բեր-

դի մեր ձա կայ քում գտն վող հնում` Նուկ րակ կամ Նուկ րա կան, ինչ պես նաև 

57 Հ. Ա. Պօհճալեան, նշվ. աշխ.:



28|      |

Նվի րա կան կոչ ված լե ռան անու նը նրանք աղա վա ղել են Նու րը Չաք (նուրը 

նշա նա կում է լույս, փայլ, ճա ռա գայթ, սր բու թյուն` արա բե րեն, իսկ չա ք-ը 

թուր քե րեն նշա նա կում է խփի): Լեռը Նուկ րա կան անուն նե րով հի շա տա-

կում է Ղ. Ալի շա նը, նա տե ղադ րում է Լեռ նային Կի լի կիայում, Բեր դուս բեր-

դի սահ ման նե րում և գրում. «... Հե տա գա յում հայտ նի է Նուր հակ անու նով»58: 

Լեռան մասին հի շա տա կություններ ունեն նաև Հ. Տեր-Ղա զա րյա նը59, Ս. 

Գունդս տաբ լը, վեր ջինս գրում է. «Եւ յայսմ ամի ժո ղո վե ցան զօրքն Պար-

սից.... եւ եկեալ ան ցին ... ի սահ մանս Նուկ րա կանն»60: 

Մեծ Հայ քի Տայք աշ խար հի Ար սյաց փոր գա վա ռի մեջ մտ նող Բեր դագ-

րակ գա վա ռակն ըն կած էր Խոտր ջուր և Պար խար գա վա ռակ նե րի միջև, Սև 

ծո վը թափ վող Ճո րոխ գե տի ու նրա վտակ նե րի հով տում, որոնց ափե րին էին 

գտն վում գա վա ռա կի բազ մա թիվ հա յաբ նակ գյու ղե րը: Դեռևս 4-8-րդ դա րե-

րում հի շա տակ վող Բեր դագ րակ գա վա ռա կը Մա մի կո նյան նե րի կալ ված քն 

էր, 16-17-րդ դա րե րում` թուր քա կան տի րա պե տու թյան ժա մա նակ, գա վա-

ռա կի հայ բնակ չու թյա նը բռ նի մահ մե դա կա նաց րել են, եկե ղե ցին վերածել 

մզ կի թի, իսկ գա վա ռա կի անունը հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյանն 

այ լա փո խել են Փեր թեք րեք: Փեր թեք րեք էր ան վան վում նաև գա վա ռա կի 

կենտ րոն Ճո րոխ գե տի ձախ ափին գտն վող հա յաբ նակ հին պատ մա կան 

Բեր դագ րակ գյու ղա քա ղա քը, որը հե տա գա յում մտ նում էր Արևմ տյան Հա-

յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գի, Էրզ րու մի գա վա ռի Կիս կի մի գյու ղախմ բի 

մեջ: Բեր դագ րա կի բնա կիչ նե րը մինչև 20-րդ դա րի սկզբ նե րը պահ պա նում 

էին հայ կա կան անուն ներն ու սո վո րու յթ նե րը:

Կար սի մար զի Օլ թիի օկ րու գում, Օլ թի քա ղա քից 40 կմ հյու սիս -ար ևել-

յան ուղ ղու թյամբ, Ճո րոխ գե տի բա րե բեր հով տում գտն վող և հնուց հա-

յաբնակ Բանջ րուտ կամ Բան ջա րոտ գյու ղա նու նը նրանք հար մա րեց նե լով 

իրենց ար տա սա նու թյա նը դարձ րել են Փան ջու րեթ (փան ջուր նշա նա կում է 

լու սան ցույց, ինչ պես նաև՝ շեր տա վա րա գույր)61:

4) Առա վել հա ճախ հայ կա կան տե ղա նուն նե րը նրանք հար մա րեց րել 

են իրենց լեզ վա կան ար տա սա նու թյա նը:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Ան տի պոն տա կան լեռ նա հա մա կար գին 

պատ կա նող և Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գի Երզն կա քա-

58 Ղ. Ալիշան, Սիսուան, Վենետիկ, 1885, էջ 195:

59 Հ. Տեր-Ղազարյան, Հայկական Կիլիկիա, Անթիլիաս, 1966, էջ 114:

60 «Սմբատ Գունդստաբլ հայոց և Անսիզք Անտիոքայ» (հայերեն բնագրով և նրա 

ֆրանսերեն թագմանությամբ), Վենետիկ, 1876, էջ 128-129: 

61 Կատարինե Կոնտակչյան (Քեյթի Գունդակչյան), Թուրքերեն-հայերեն բառարան, 

Եր., 2003:
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ղա քից մո տա վո րա պես 18 կմ հյու սիս -ար ևե լյան ուղ ղու թյամբ գտն վող Սուրբ 

Գրի գոր լեռ նե րի և լեռ նանց քի անուն ներն աղա վա ղել են, որոնք 1:200000 

մասշ տա բի Ռու սա կան քար տե զում նշա նակ ված են Սի պի կեր, իսկ Ռու սա-

կան 5-վերս տա նոց քար տե զում` Սի պի կոր ձևե րով: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի Բիթ լի սի նա հան գի, Խլա թի գա վա ռա կում, 

Վա նա լճի արևմ տյան բարձ րա դիր ափին, նրա հա րավ -ա րևմ տյան եզ րին 

տե ղադր ված Դատ վան գյու ղա քա ղա քից մո տա վո րա պես 6 կմ հե ռա վո րու-

թյամբ դե պի հյու սիս գտն վող Կծ վակ գյու ղա նու նը հար մա րեց նե լով և իրենց 

ար տա սա նա կան այ լա փոխ մա նը են թար կե լով դարձ րել են Քըզ վագ: Հայ-

կա կան Կծ վակ գյու ղա նու նը կապ վում է Կայ ծակ տա նու տե րի ան վան հետ, 

ինչ պես նաև ստու գա բան վում է որ պես կծու ակ` կծու ջուր ու նե նա լու պատ-

ճա ռով62: Կծ վակ անու նը հի շա տա կում է նաև Ա-Դո-ն63: Գյու ղի մեր ձա կայ-

քում գտն վող բլ րի գա գա թին դեռևս 20-րդ դա րի սկզբ նե րին պահ պան վում 

էին միջ նա դա րյան բեր դի ավե րակ ները: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Վա նի նա հան գի Վա նի գա վա ռում, Շա-

տա խի գա վա ռա կում, Շա տախ գյու ղա քա ղա քի հյու սիս -ար ևե լյան կող մում 

գտն վող հայ կա կան Ծառ նոց գյու ղա նու նը հար մա րեց րել են իրենց ար տա-

սա նու թյա նը՝ Սար նուս: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Երզն կայի գա վա ռում, 

Մա մա խա թու նի գա վա ռա կում, Մա մա խա թուն գյուղաքա ղա քից 15 կմ դեպի 

հյու սիս -ար ևե լք գտն վող և 20-րդ դա րի հայ ազա տագ րա կան շարժ ման խի-

զախ ներ կա յա ցու ցիչ Սո ղո մոն Թեհ լե րյա նի ծնն դա վայր Ներ քին Բա գա ռիճ 

գյու ղը, որը մեծ ավան էր` շուրջ 4000 բնակ չու թյամբ, հնում մտ նում էր Մեծ 

Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Դեր ջան գա վա ռի մեջ և գտն վում էր Կա րին-

Տ րա պի զոն կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող ճա նա պար հի վրա: Նրանք 

Բա գա ռիճ ավա նի անու նը, հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյա նը, 

դարձ րել են Փե քե րիջ: Այս մա սին Գ. Ջա հու կյա նը վկա յա կո չե լով Ն. Ադոն-

ցին64 գրել է, որ Մեծ Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Բա գա ռի ճ անունը հե-

տա գա յում դար ձել է Փե քե րիջ: 

Մեծ Հայ քի Տու րու բե րան աշ խար հի Ապա հու նիք գա վա ռում, ըստ ավան-

դու թյան, Հայկ նա հա պե տի որ դի Մա նա վա զի կող մից կա ռուց ված պատ-

մա կան Հա յաս տա նի ամե նաա մուր ու անա ռիկ բեր դա քա ղաք նե րից մե կը` 

հե տա գա յում Արևմ տյան Հա յաս տա նի Բիթ լի սի նա հան գի Մու շի գա վա ռի 

62 Ն. Վարժապետյան, Տեղագրական, «Մասիս», Կ, Պոլիս, 1886, էջ 992:

63 Ա-Դո, Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայեթներ, Եր., 1912, էջ 89:

64 Н. Адонц, նշվ. աշխ., էջ 46-49: 
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հյու սիս -ար ևե լյան մա սում գտն վող Մա նա վա զա կեր տը, որից և կր ճատ մամբ 

առա ջա ցել է Մա նազ կերտ անու նը, թուր քե րը հար մա րեց րել են իրենց ար-

տա սա նու թյա նը` այ լա փո խե լով Մա լազ գիրտ ձևով, ինչ պես և կոչ վում է ներ-

կա յումս: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Բա յա զե տի գա վա ռում, 

Դիադին քա ղա քից մո տա վո րա պես 30 կմ դեպի հյու սիս -ա րևմ ուտք, Արա ծա-

նի գե տի ձախ ափին գտն վող հայկական Գյու ղա ձոր գյու ղի հայե րին նրանք 

1880 -ա կան թվա կան նե րին ար տաք սել են, հայե րի տնե րում վե րաբնա կեց-

րել են թուր քերի, իսկ գյու ղա նու նը այ լա փո խելով դարձրել են Գյո լե սոր: Ռու-

սա կան 1:200000 մասշ տա բի քար տե զում` Գյու լյա սոր, իսկ իր հին՝ Գյու ղա-

ձոր ան վամբ նշա նակ ված է Հ.Ֆ. Բ. Լին չի և Ֆ. Օս վալ դի կազմած քար տե զի 

հայ կա կան օրի նա կում65: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի Դիար բե քի րի նա հան գում 17-18-րդ դա րե րում 

Բեր դակ կենտ րո նով գո յու թյուն ու նե ցած Բեր դակ գա վա ռա կի անու նը, որը 

հե տա գա յում մտ նում էր Խար բեր դի նա հան գի մեջ, թուր քե րը, հար մա րեց նե-

լով իրենց ար տա սա նու թյա նը, այլափոխել են Փեր թեք: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, 

Կիս կի մի գա վա ռա կում հնուց զուտ հա յաբ նակ Ձկ նա ջուր կոչ վող գյու ղի 

անու նը հե տա գա յում թուր քե րը հար մա րեց րել են իրենց ար տա սա նու թյա նը 

Սըկ նա սուր ձևով: Այս գյու ղի հայ բնա կիչ նե րը, որոնց հե տա գա յում նրանք  

բռ նու թյամբ թր քա խոս էին դարձ րել, պահ պա նում են իրենց նախ կին լեզ-

վա կան մնա ցորդ ներն ու հայե րին բնո րոշ կեն ցա ղային առանձ նա հատ կու-

թյուն նե րը: 

Կար սի մար զի Օլ թիի օկ րու գում, Օլ թի քա ղա քից մո տա վո րա պես 30 կմ 

հա րավ -ար ևե լյան ուղ ղու թյամբ, Հյու սի սային (Հայ կա կան) Տավ րոս լեռ-

նաշղ թայի արևմ տյան ստո րո տում, Պար տեզ գե տի ափին գտն վում էր Պար-

տեզ ավա նը: Հնում Մեծ Հայ քի Տայք աշ խար հի Պար տի զաց փոր գա վա ռում, 

իսկ 20-րդ դա րի սկզ բին ռուս-թուր քա կան սահ մա նագլ խին գտն ված և գա-

վա ռի կենտ րո նը հան դի սա ցած Պար տեզ ավա նի անու նը նրանք դարձ րել են 

Բար դիզ: Ավանը այս, ինչ պես նաև Գա զի լեռ ան վամբ, նշա նակ ված է Ռու-

սա կան 1:200000 քար տե զում, իսկ Ռու սա կան 10-վերս տա նոց քար տե զում 

նշանակված է Բար դուս ձևով: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Խար բեր դի նա հան գի Դեր սի մի գա վա ռում, 

Խար բերդ քա ղա քից մո տա վո րա պես 50 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս -

ա րև մուտք, Արա ծա նի գե տի աջա կող մյան Չմշ կա ծագ վտա կի ձախ կող մում 

65 Հ. Ֆ. Բ. Լինչ և Ֆ. Օսվալդ, «Հայաստան և հարևան երկրներ» քարտեզի հայկական 

օրինակ, Թիֆլիս, 1915: 
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գտն վող և ինք նա պաշտ պա նա կան հե րո սա կան կռիվ ներ մղած ու իրա վամբ 

« Քա ջե րի բույն» անուն վաս տա կած Չմշ կա ծագ գյու ղա քա ղա քի անու նը, 

որ տեղ ծն վել է հա յազ գի Հով հան նես Չմշ կիկ բյու զան դա կան կայս րը, թուր-

քերն աղա վա ղե լով դարձ րել են Չե միշ գե զեք: Իսկ Չմշ կա ծագ գա վա ռա կում 

գտն վող մեկ այլ՝ Բա զա բուն գյու ղա նու նը, նրանք դարձ րել են Փա զա փին: 

Տեղա նու նը Բա զա բուն և Փա զա փին ան վա նում նե րով հի շա տա կում է Հ. 

Գաս պա րյա նը66: 

Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռի Անտ րու ն գա վա-

ռա կում, Կա պան բեր դից 4-5 կմ հե ռա վո րու թյան վրա, ար գա վանդ հար թա-

վայ րում գտն վող և Անտ րու ն գա վա ռա կի կենտ րոն հան դի սա ցած Կա պան 

գյու ղա քա ղա քի անունը նրանք իրենց ար տա սա նու թյա նն են հար մա րեց րել  

Քեբան ձևով: Նման այ լա փոխ ման ար դյունք է նաև Արևմ տյան Հա յաս-

տա նի Խար բեր դի նա հան գի Խար բեր դի գա վա ռում, Խար բերդ քա ղա քից 

հա րավ -ա րևմուտք, Եփ րատ և Արա ծա նի գե տե րի միախառն ման վայ րից 

հա րավ, հնում` Մեծ Հայ քի Չոր րորդ Հայք աշ խար հի պատ մա կան Լու սա-

թա ռիճ քա ղա քին հա մա պա տաս խա նող Կա պան (Կա պան-մա դեն) գյու ղա-

քա ղա քի անու նը Քե բա նի փո խե լը: 

Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Զեյ թու նի գա վա-

ռա կում, Զեյ թուն բեր դա քա ղա քից 8 կմ հա րավ -ա րև մուտք, Կան չի բեր դից 

արև մուտք, Լեռ նային Կի լի կիայի սահ մա նագլ խին, Կա պան կոչ վող ըն-

դար ձակ հար թա վայ րի մեր ձա կայ քում, Ֆռ նուս գյու ղա քա ղա քի և Աստ վա-

ծա շեն լեռ ան միջև մի սե պաձև ժայ ռի վրա գտն վող, հզոր պա րիսպ նե րով 

ամ րաց ված վա ղե մի Կա պա նու բեր դը նրանք ար տա սա նա կան այ լա փոխ-

մամբ դարձ րել են Քաբ նիս բերդ: Այս բեր դում էր 1375 թ. ամ րա ցել Կի լի կիայի 

վեր ջին թա գա վոր Լևոն Լու սի նյա նը, որն ի վեր ջո ստիպ ված էր հանձն վել: 

Կա պա նի բեր դա պաշտ պան պա րիսպ նե րի ավե րակ ներն ու նրա այլ շի նու-

թյուն նե րի մնա ցորդ նե րը պահ պան վել են մինչև մեր օրե րը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Բիթ լի սի նա հան գի Մու շի գա վա ռում, Մուշ 

քա ղա քից 14 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի արև մուտք գտն վող Աղան Տա րո-

նե ցու67 և Ս. Ծո ցի կյա նի68 մոտ Տատ րա գոմ ան վամբ հի շա տակ ված գյու-

ղանունը իրենց ար տա սա նու թյա նն են հարմարեցրել Դա զը կոմ ձևով, ինչ-

պես որ նշա նակ ված է Ռու սա կան 1:200000 մասշ տա բի քար տե զում: 

Կար սի մար զի Կաղզ վա նի օկ րու գի Նա խիջ ևա նի տե ղա մա սում, Կաղզ-

66 Հ. Յ. Գասպարյան, Չմշկածագ և իր գյուղերը, «Պայքար», 1969, էջ 245-249:

67 Աղան Տարոնեցի, Հարազատ Պատմությիւն Տարոնոյ, Կահիրե, 1968, էջ 85: 

68 Ս. Ծոցիկյան, Արևմտահայ աշխարհ, Նիւ Յորք, 1947, էջ 448: 
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վան գյու ղա քա ղա քից 33 կմ հյու սիս -ար ևե լյան ուղ ղու թյան վրա, Տե կոր 

բեր դի մոտ գտն վող Տե կոր գյու ղի անու նը թուր քերն այ լա փո խել են Դի գոր: 

Նրանք Դի գոր են ան վա նել նաև Տե կոր գյու ղում 5-րդ դա րում իշ խան Սա-

հակ Կամ սա րա կա նի նա խա ձեռ նու թյամբ կա ռուց ված Տե կո րի տա ճա րը, 

որը կոչ վում էր նաև Տե կո րի վանք, Սբ. Եր րոր դու թյուն, Վկա յա րան սր բոյն 

Սարգ սի ու այլ ան վա նում նե րով: Այն պատ մա կան Հա յաս տա նի բա զի լի կա-

տիպ ու կենտ րո նագմ բեթ շի նու թյուն նե րի հնա գույն նմու շ է: Տե կո րի տա ճա-

րի վրա պահ պան ված վի մա գիր ար ձա նագ րու թյու նը եղած նե րի մեջ հնա-

գույնն է: 

Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար հի Ռշ տու նիք գա վա ռում, նոր ժա-

մա նակ նե րի Վա նի նա հան գի Վա նի գա վա ռի Գա վա շի գա վա ռա կում, Նա-

րե կա վան քի մո տա կայ քում, նրա դի մաց գտն վում էր Ա-Դոյի կող մից Տշող 

գե տա կի հով տում հի շա տակ ված Տշող գյու ղը69: Ղ. Ալի շա նը հի շա տա կում 

է Տշող ան վամբ և գրում գյու ղի ան վան մա սին պահ պան ված տե ղա կան 

ավան դու թյու նը70: Ըստ Լ. Խա չի կյա նի՝ գյու ղը հի շա տակ ված է Տայ շող և 

Տշող անուն նե րով71: Ղ. Փիր ղա լե մյա նը գյու ղը վկա յում է Տշող ան վամբ72: 

Դեռևս հնուց նշա նա վոր ու գր չու թյան հայտ նի կենտ րոն Տշող կամ Տայ շող 

գյու ղա նու նը դարձ րել են Դը շախ: Պահ պան ված ավան դու թյու նը այս գյու-

ղի ան վան ծագ ման մա սին ասում է, որ երբ Հայ կի կող մից սպան ված Բե լին 

բե րում են այս տեղ թա ղե լու, նե տը հա նում են նրա կրծ քից, արյու նը շո ղա լով 

դուրս է ժայթ քում: Այդ տես նե լով մար դիկ բա ցա կան չել են « Տես շող», որը և 

աղա վաղ վե լով դար ձել է Տշող: 

Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Մա րաշ քա ղա-

քից հյու սիս -ար ևե լյան ուղ ղու թյամբ, Չի նար լճից ոչ շատ հե ռու գտն վում էր 

հայ կա կան Կա մուրջ կոչ վող գյու ղը, որն իր անունն ստա ցել է գե տի վրա 

հռո մեական շր ջա նից պահ պան ված կամր ջի առ կա յու թյու նից: Գյու ղի Կա-

մուրջ անու նը նրանք, հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյա նը, դարձ րել 

են Քեր մուչ:

 Կար սի մար զում, Կարս քա ղա քից 35 կմ ար ևելք, պատ մա կան Հա յաս-

տա նի Անի մայ րա քա ղա քից հյու սիս, նրա մեր ձա կայ քում, Ախու րյան գե տի 

աջա կող մյան վտակ նե րից մե կի ափին գտն վող հա յաբ նակ Գե տիկ Ներ քին, 

69 Ա-Դո, նշվ. աշխ., էջ 52-53:

70 Ղ. Ալիշան, Հայաստան, յառաջ քան զլինելն Հայաստան, Վենետիկ, 1904, էջ 145:

71 Լ. Խաչիկյան, ԺԵ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ, հ. Ա, Եր.,1955, 

էջ 42, 525:

72 Ղ. Փիրղալեմյան, Նոտարք հայոց, Պոլիս, 1888, էջ 31:
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Գե տիկ Մի ջին և Գե տիկ Վե րին գյու ղե րի անուն նե րը, որոնք կոչ վել են պար-

զա պես Գե տիկ ներ, նրանք հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյա նն այ-

լա փո խել են Գե դիք լեր: Այս տեղ` Անի մայ րա քա ղա քի մեր ձա կայ քում էին 

գտն վում Գե տիկ ներ կոչ վող աղ բյուր նե րը, որ տե ղից ան ց էր կաց վել Անի 

մայ րա քա ղա քի ջր մու ղը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գում Էրզ րու մի գա վա-

ռի Բա սե նի գա վա ռա կում, Օկո մի գյու ղից փոքր հե ռա վո րու թյամբ գտն վող 

և հնում Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Բա սեն գա վա ռի մեջ մտած Պա-

տիճ վան գյու ղա նունը թուրքերն իրենց ար տա սա նու թյա նն են հար մա րեց րել 

Բա դիջ վան ձևով: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Երզն կայի գա վա ռում 

գտն վում է նրա կենտ րոն Երզն կա քա ղա քը, որը հի շա տակ ված է դեռևս 

մ.թ.ա. 8-րդ դա րի սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն նե րում, իսկ պատ մա գիր նե րի 

մոտ մ.թ .ա. 1-ին դա րում վկայ ված է Երեզ կամ Երի զա անուն նե րով: Քա-

ղա քը հե թա նո սա կան շր ջա նում Հա յաս տա նի կրո նա կան կենտ րոն նե րից 

էր, որը մինչ թուր քա կան տի րա պե տու թյան հաս տատ վելն Արևմ տյան Հա-

յաս տա նում (16-րդ դա րի սկզբ ներ) ու ներ 5 եկե ղե ցի և Երեզ կոչ վող վանք, 

12 դպ րոց ու վար ժա րան: Երզն կա անու նը թուր քե րը հար մա րեց նե լով իրենց 

ար տա սա նու թյանն այ լա փո խել են Էր զին ջան: Երզն կան հայ մշա կույ թի 

նշա նա վոր կենտ րոն նե րից էր, որ տեղ գր վել են բազ մա թիվ ձե ռագ րեր, լույս 

տե սել ամ սա գիր և շա բա թա թերթ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Երզն կայի գա վա ռում, 

Երզն կա քա ղա քից 9 կմ հա րավ, Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Մն ձու րի լեռ-

նաշղ թայի հյու սի սային ստո րո տում, Եփ րատ գե տի ձա խա կող մյան վտակ-

նե րից մե կի հով տում, Գառ նիկ Ճգ նա վո րի և Տի րա շեն վան քե րի մո տա կայ-

քում գտն վող Տաճ րակ գյու ղի անու նը, որն առա ջա ցել է Տի րա շե նի վան քի 

ավան դա տան Տա ճա րի կի անու նից, թուր քերն իրենց ար տա սա նու թյա նը 

հար մա րեց նե լով դարձ րել են Դաջ րեք: Տաճ րակ գյու ղը հնում մտ նում էր Մեծ 

Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Եկե ղյաց գա վա ռի մեջ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գում, Կա րին քա ղա քից 

30 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս, Թոր թու մի գա վա ռա կի հա րա վային 

սահ մա նի մոտ, Ծաղ կա վետ լեռ նա գա գա թի հա րավ -ար ևե լյան ստո րո տում, 

Եփ րատ գե տի ակունք նե րից մե կի աջ ափին գտն վող Ծաղ կի գյու ղանու նը 

հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյա նը այ լա փո խել են Զաղ գի: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Հայ կա կան Տավ րոս լեռ նա հա մա կար-

գում, Վա նա լճի արևմ տյան ափից մո տա վո րա պես 20 կմ արևմ տյան ուղ ղու-

թյամբ, Նեմ րութ լե ռից ոչ մեծ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Գր գուռ լե ռան 
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անու նը դարձ րել են Քեր քյուր: Ռու սա կան 5-վերս տա նոց տե ղագ րա կան 

քար տե զում` Կեր կյուր: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, 

Կա րին քա ղա քից 12 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս -ա րև մուտք, Եփ րատ 

գե տի ակուն քի շր ջա նում, Կար նո Շամբ լճա կի հյու սի սային կող մում գտնը-

վող Գրիչք գյու ղա նու նը, դարձ րել են Քի րինչ: 

Հ նում Մեծ Հայ քի Տու րու բե րան աշ խար հի Աղիովիտ գա վա ռում, Վա նա 

լճի հյու սի սային ափին էր գտն վում դեռևս ու րար տա կան ժա մա նա կաշր ջա-

նից գո յու թյուն ու նե ցող Ար ճեշ քա ղա քը, որի մոտ գտն վել են ու րար տա կան 

թա գա վոր Ար գիշ տի 2-ր դի (7-րդ դար, մ.թ .ա .) թո ղած ար ձա նագ րու թյուն-

նե րից եր կու սը, որոն ցում հի շա տակ վում է քա ղա քի ար հես տա կան լճա-

կի ու ջրանց քի կա ռուց ման մա սին: Ար ճեշ անու նը կապ վում է Ար գիշ տի 

2-րդի հետ: Հայ կա կան աղ բյուր նե րում 7-րդ դա րից հի շա տակ վող Ար ճե շը, 

թուրքերը հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու թյա նը, այ լա փո խել են Էր ջիշ: 

Մեծ Հայ քի Տայք աշ խար հում, Ար սյաց փոր գա վա ռի կենտ րոն ու գըլ-

խա վոր բերդ հան դի սա ցած, հե տա գա յում Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու-

մի նա հան գ, Էրզ րու մի գա վա ռի Կիս կիմ գյու ղա քա ղա քից հյու սիս -ար ևե լք, 

Ճո րոխ գե տի աջա կող մյան շըր ջա նում, լեռ նային ան տա ռա պատ վայ րում 

գտն վող Ար սիս գյու ղի անու նը ար տա սա նա կան այ լա փոխ ման են են թար կել 

Էր սիս ձևով: 

Պատ մա կան Փոքր Հայ քի Կե սա րիայի նա հան գում, Կե սա րիա քա-

ղա քից 2 կմ ար ևելք գտն վող Կարմ րակ գյու ղաքա ղա քի անու նը նրանք են-

թար կե լով ար տա սա նա կան այ լա փո խու թյա ն դարձ րել են Գեր միր: 19-րդ 

դա րի 2-րդ կե սում Կարմ րա կը բա րե կարգ գյու ղա քա ղաք էր և ու ներ ավե լի 

քան 1000 տուն բնա կիչ: Գյու ղա քա ղա քը հնում տե ղադր ված էր հե տա գայի 

Կարմ րա կի տե ղադ րա վայ րից 3 կմ հյու սիս, Կար միր հող կոչ ված վայ րում, 

որից էլ առա ջա ցել է գյու ղա քա ղա քի Կարմ րակ անու նը: Կարմ րա կը Գեր միր 

ան վամբ նշա նակ ված է Ռու սա կան 1:200000 և 1:500000 մասշ տաբ նե րի տե-

ղագ րա կան քար տեզ նե րում: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Ներ քին Բա սեն (Խո-

րա սա նի) գա վա ռա կի Ձագ գյու ղը, որը վար չա տա րած քային այլ բա ժան-

մամբ հի շա տակ վում է նաև Կար սի մար զի Կաղզ վա նի օկ րու գում, նրանք 

դարձ րել են Զաք: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Խար բեր դի նա հան գի Ակն քա ղա քից փոքր 

հե ռա վո րու թյամբ դե պի ար ևելք, Սա րին Սուրբ Սար գիս բարձր լե ռան մո-

տա կայ քում, գե ղա տե սիլ վայ րում գտն վող Ձո րակ գյու ղա նու նը ար տա սա-

նա կան այ լա փոխ մամբ դարձ րել են Սո րաղ: 
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Կար սի մար զի Կաղզ վա նի օկ րու գում, Սա րի ղա միշ գյու ղա քա ղա քից 30 

կմ հա րավ -ա րևմ ուտք, նույն քան հե ռա վո րու թյամբ Խո րա սա նից ար ևելք, 

Խո րա սա նի գա վա ռա կի սահ մա նի վրա եղած Ձի թա հանք գյու ղը, որը մինչև 

1878 թ. Բեռ լի նի պայ մա նագ րի կն քու մը մտ նում էր Արևմ տյան Հա յաս տա նի 

Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռի Խո րա սա նի գա վա ռա կի մեջ, նրանք 

հար մա րեց րել են իրենց ար տա սա նու թյա նը և աղա վա ղել Սը թա հան ձևով: 

Ռու սա կան 1:200000 մասշ տա բի տե ղագ րա կան քար տե զում` Սա տա գան: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Կա րին քա ղա քից 12 

կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս, Կար նո Շամբ լճակ-շամ բու տի հյու սիս-

ար ևե լյան կող մում, հար թա վայ րում գտն վող Ձի թա հող գյու ղի անու նը, որը 

նախ կի նում եղել է ար քե պիս կո պո սա նիստ, նրանք դարձ րել են Սը տա վուկ, 

Զի թա վուգ: 1895 թ. թուր քե րի կազ մա կեր պած հայ կա կան կո տո րած նե րի 

ժա մա նակ ամ բողջ Էրզ րու մի գա վա ռա կում միայն Ձի թա հող գյուղն էր, որը 

կա րո ղա ցավ ինք նա պաշտ պա նա կան հե րո սա կան դի մադ րու թյուն ցույց 

տալ և առ ժա մա նակ փրկ վել կո տո րա ծից: Գյուղն ավեր վեց 1915 թ. Հայոց 

ցեղասպանության ժամանակ: Հա մա ձայն պահ պան ված ավան դու թյան Ձի-

թա հող գյու ղից փոքր -ի նչ հե ռու գտն վող Սբ. Լու սա վո րիչ վան քի մոտ եղած 

փո սում պահ վել է Գրի գոր Լու սա վո րի չը: Գյու ղը Ռու սա կան 10-վերս տա նոց 

և 1:200000 մասշ տաբ նե րի քար տեզ նե րում նշա նակ ված է Սը տա վուկ ան-

վամբ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռի 

Սպե րի գա վա ռա կում գտն վող Ճի պոտ գյու ղա նու նը նրանք հար մա րեց րել 

են իրենց ար տա սա նու թյա նը և հայ կա կան տե ղա նունն այ լա փո խել Չի փոթ: 

Ճի պոտ գյու ղում 1915 թ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նից շատ տա րի ներ առաջ` 

1897 թ. թուր քերը սպա նել են մի քա նի տաս նյակ հայե րի: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, 

Քղիի գա վա ռա կում, Քղի գյու ղա քա ղա քից հյու սիս -ար ևե լք, Արա ծա նի գե տի 

աջա կող մյան Քղի վտա կի մի ջին հո սան քի ձախ կող մում գտն վող Ճպըռ գեղ 

գյու ղի անունն աղա վա ղել են Ջը բըր ձևով: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Խար բեր դի նա հան գի Ակ նի գա վա ռա կում, 

Ակն քա ղա քից հա րավ -ար ևե լք, նրա նից ոչ շատ հե ռու, Եփ րատ գե տի աջա-

կող մյան շր ջա նում գտն վող Ծապլ վար գյու ղա նու նը հար մա րեց րել են իրենց 

ար տա սա նու թյա նը Զաբլ վար ձևով: Ա. Փո լա տյա նի « Պատ մու թյուն Հայոց 

Արաբ կի րի» գր քում զե տեղ ված քար տե զում գյուղը նշա նակ ված է Զաբլ վար 

ձևով73: Սա այն գյուղն է, որն ան մա հա ցել է Եր վանդ Օտյա նի «Ա ռա քե լու-

73 Ա. Փոլատյանի գրքում զետեղված քարտեզը, որը կոչվում է «Արաբկիր եւ իր 

շրջակայքի գիւղերը» գծագրել է Մ. Պալեյանը 1947 թ. Կահիրեում:
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թյուն մի ի Ծապլ վար» եր գի ծա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա-

հան գի Բա բեր դի գա վա ռա կում, Բա բերդ քա ղա քից 20 կմ հյու սիս -ար ևե լյան 

ուղ ղու թյամբ հո սող և Սև ծո վը թափ վող Ճո րոխ գե տի ձա խա կող մյան Ջինջ-

ջուր կամ Ճեն ջուր վտա կի անու նը հար մա րեց րել են իրենց ար տա սա նու-

թյա նը՝ այ լա փո խե լ Չեն ջուլ: 

Կար սի մար զի Կաղզ վա նի օկ րու գում, Երասխ (Ա րաքս) գե տի ձա խա-

կող մյան Ախու րյան վտա կի աջ են թավ տակ Տե կոր գե տի ստո րին հո սան քի 

եր կու ափե րին էր գտն վում Ծպ նի գյու ղը, որի հա մար էլ այն կոչ վում էր Ծըպ-

նի: Ծպ նի գյու ղա նու նը, թուր քե րը դարձ րել են Զըբ նի: Գյու ղի մո տա կայ քում 

գտն վող Ծպ նի բեր դը կար ևոր դեր է խա ղա ցել 19-րդ դա րի ռուս-թուր քա կան 

պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ: Ռու սա կան զոր քերն այս տեղ պար տու թյան են 

մատ նել թուր քե րին: Գյու ղում կար 7-րդ դա րի մի եկե ղե ցի, որին կից վար ժա-

րա նը գոր ծում էր մինչև 1915 թվա կա նի ցեղասպանությունը:

 Պատ մա կան Փոքր Հայ քի Սե բաս տիայի նա հան գի Շապին Գա րա հի-

սա րի գա վա ռում, Շապին Գա րա հի սար քա ղա քից 2 կմ հե ռա վո րու թյամբ 

հա րավ -ար ևե լյան ուղ ղու թյան վրա գտն վող Ծի պե ռի գյու ղի անու նը դարձ-

րել են Զի բե րի: Ծի պե ռի գյուղն ու ներ Սբ. Հա կոբ ան վամբ եկե ղե ցի, որն ուխ-

տա տե ղի էր: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Բյու րակն-Մն ձու րյան լեռ նաշղ թա յում 

գտն վող Սուրբ Լույս լե ռան անու նը, հայ կա կան մի ավան դու թյան հա մա-

ձայն, Սուրբ Լույս է ան վա նել Նոյ նա հա պե տը, երբ ջրի վրա լո ղա լիս վաղ 

առա վո տյան նրա տա պա նը դի պել է այս լե ռան գա գա թին: Սուրբ Լույս լե-

ռան ան վամբ հայե րից բա ցի երդ վում էին նաև քր դե րը, որոնք ամեն տա րի 

այս տեղ էին գա լիս Վար դա վա ռի տո նախմ բու թյուն նե րի արա րո ղու թյուն նե-

րի օրե րին: Սուրբ Լույս լե ռան անու նը թուր քերն աղա վա ղել են Սիպ լիս ան-

վամբ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Բիթ լի սի նա հան գում, Սա սու նի Խուլփ գա-

վա ռա կում, Խուլփ գյու ղից 10 կմ հա րավ գտն վող Ըն կու զեք գյու ղի անունը 

նրանք դարձ րել են Ին գու զակ: Երեք եկե ղե ցի ու նե ցած գյու ղը գր չու թյան 

կենտ րոն էր, որը 1915 թ. նույնպես են թարկ վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 

ար հա վիրք նե րին: Գյու ղի շր ջա կայ քում պահ պան վել էին հին տնե րի ավե-

րակ ներ և այլ հնու թյուն ներ: 

Պատ մա կան Փոքր Հայ քի Սե բաս տիայի նա հան գի ար ևե լյան հատ վա-

ծում, Տև րի կի գա վա ռա կում, Մեծ Հայ քի արևմ տյան սահ մա նի մոտ, Եփ րատ 

գե տի աջա կող մյան Տև րի կի գետ վտա կի ստո րին հո սան քի ափին, Տև րիկ 

գա վա ռա կի և Պավ լի կյան նե րի ռազ մա քա ղա քա կան հզոր կենտ րոն հան դի-
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սա ցած Տև րիկ քա ղա քը (բեր դա քա ղա քը), որը մեծ դի մադ րու թյուն էր ցույց 

տվել բյու զան դա կան զոր քե րին, ար տա սա նա կան այ լա փոխ մամբ դարձ րել 

են Դիվ րի գի: Ն. Ադոն ցը են թադ րում է, որ Տև րիկ անու նը կա րող է առա ջա-

ցած լի նել հայե րեն տա փա րակ և կամ էլ տավ րիկ, այ սինքն փոքր Տավ րոս 

բա ռե րից74: Տև րի կի գա վա ռա կը ինչ պես նաև Տև րիկ քա ղա քում գտն վող 

Տևրի կի վան քի անու նը ևս կրել է ար տա սա նա կան նույն փո փո խու թյու նը և 

ան վան վել Դիվ րի գի: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գում, Վան քա ղա քից հյու սիս -

ար ևելք, Ար ճակ լճի հա րավ -ար ևե լյան ափից ոչ մեծ հե ռա վո րու թյամբ գտնը-

վող և Վան քա ղա քի հե րո սա կան պաշտ պա նու թյա նը գոր ծուն մաս նակ ցու-

թյուն ու նե ցած Ար ճակ գյու ղա նու նը, հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու-

թյա նը, այ լա փո խել են Էր չեք: Եր բեմն վեր ջի նիս նրանք նաև ավե լաց րել են 

թուր քա կան քյոյ` գյուղ նշա նա կող բա ռը և տե ղա նու նը դարձ րել Էր չեքքյոյ:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Վա նա լճից ոչ մեծ հե ռա վո րու թյամբ դե պի 

ար ևելք գտն վող Ար ճակ լճի անու նը հար մա րեց նե լով իրենց ար տա սա նու-

թյանն այ լա փո խել են Էր չեք: Լիճն Ար չակ-գյոլ և Էր ջեկ-գյոլ ան վա նաձևե րով 

նշա նակ ված է Ռու սա կան 5-վերս տա նոց քար տե զում: Ռու սա կան 1:200000 

և 1:500000 մասշ տաբ նե րի տե ղագ րա կան քար տեզ նե րում նշա նակ ված է Էր-

չեկ-գյոլ ան վամբ: 

5) Ան վա նա փոխ ված տե ղա նուն նե րում հան դի պում են նաև այն պի սին-

նե րը, որոնց հայ կա կան բա ռար մա տին ավե լաց րել են թուր քա կան հոգ նա-

կիակերտ « լար», փոք րա ցու ցիչ « ջիկ», « ջուկ» կամ տեղ նշա նա կող « լի», 

« լու» վեր ջա ծան ցներ և հայ կա կան տե ղա նու նը դարձ րել խա ռը կազ մու-

թյամբ անուն: 

Այս պես` Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու-

մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, Դեր ջան կամ Մա մա խա թու նի գա վա ռա-

կում, Կա րին (Էրզրում) քա ղա քից արև մուտք գտն վող Շո ղա նի կիր ճը կամ 

Շո ղա նի լեռ նանց քը դարձ րել են Շո ղան լու: Այս տե ղով էր հո սում Արևմ տյան 

Եփ րատ գե տի Ան տի պոն տա կան լեռ նաշղ թայից սկիզբ առ նող Շո ղա նի գետ 

կոչ վող վտա կը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Խնու սի գա վա ռա կում 

Գաս պար ան վամբ մի հայի կող մից հիմ նադր վել է գյու ղակ, որը նրա ան-

վամբ էլ կոչ վել է Գաս պա րի գեղ: Հե տա գա յում գյու ղա կին տվել են նաև հայ-

կա կան Եղրդ կամ Եղվր դի անուն նե րը: Եղր դը կամ եղվր դին ու ռե նու նման 

ծառ է, որի ոս տե րից կո ղով ներ են պատ րաս տում: Այդ անուն նե րին նրանք 

74 Н. Адонц, նշվ. աշխ., էջ 80-81: 
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ավե լաց րել են « լի» և « լու» վեր ջա ծանց ներ ու տե ղա նուն նե րը դարձ րել 

Եղրդ լի և Եղրդ լու: 

Աղա վա ղել են անգամ հայկական Վար դան ան ձնանվամբ տե ղա նուն-

նե րը՝ նրանց հա վե լե լով թուրքական տեղ ցույց տվող « լի» կամ « լու» վեր ջա-

ծանց նե րն ու դրանք դարձրել Վար դան լի կամ Վար դան լու: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, 

Դեր ջան կամ Մա մա խա թուն գա վա ռա կում, Մա մա խա թուն քա ղա քից 20 

կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հա րավ -ա րև մուտք, Եփ րատ գե տի ձա խափ նյա 

շր ջա նում գտն վող Վան քիկ գյու ղան վանն ավե լաց նե լով թուր քա կան « լար» 

վեր ջա ծան ցը` նրանք տե ղա նու նը դարձ րել են Վան քիկ լար:

6) Երբեմն անվանափոխել են տեղանվան տարբերակը թարգմանելով:

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Հայ կա կան պար լեռ նա հա մա կար գի 

արևե լյան հատ վա ծում, Արա ծա նի գե տի վե րին հո սան քի շր ջա նում, Մեծ 

Մա սիս լեռ նա գա գա թից արև մուտք, Սի նակ լե ռան մոտ էր գտն վում Գայ լա-

տու լի ճը կամ նաև Ձկ նա բեր կոչ վող ծո վա կը, որն իս կա պես հա րուստ է եղել 

ձկ նե րով, հատ կա պես` կարմ րա խայ տով: Լճի անունն ան վա նա փո խե լիս 

նրանք թարգ մա նել են տե ղան վան Ձկ նա բեր տար բե րա կը և լի ճը կո չել Բա-

լըքգյոլ (բա լըք նշանակում է ձուկ, գյոլը՝  լիճ): Լճից սկիզբ առ նող Ձկ նա գետ 

(հ նում` Առուն) կոչ վող գե տը, նույնպես վերանվանել են Բա լըք չայ ան վամբ 

որի չայ բա ղադ րի չը նշա նա կում է գետ: « Հա յաս տա նի և հա րա կից շր ջան-

նե րի տե ղա նուն նե րի բա ռա րան» -ը Գայ լա տու ան վան մա սին գրում է. «Լճի 

հյու սիս -ար ևե լյան մա սում կա մի փոք րիկ կղ զյակ, որի վրա նշ մար վում են 

հին մե նաս տա նի մնա ցորդ ներ և խա չար ձան ներ: Անու նը հա վա նա բար 

կապ ված է մո տա կայ քում եղած դաս տա կեր տի (քա ղաք) ան վան հետ»75: 

Իրա կա նում, Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Բա սեն կամ Ծաղ կոտն գա-

վա ռում հի շա տակ վում է Գայ լա տու ան վամբ քա ղաք, որը տե ղադ րում են 

Գայ լա տու լճի մո տա կայ քում: Այդ մա սին 7-րդ դա րի պատ միչ Սե բեոսը հի-

շա տա կում է. «Եւ ... եհարզ Յոնն ... Եւ կա լավ ... քա ղաքս` զԱնգղ և զԳայ լա-

տուս, զԵր գի նայ ...»76:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արա ծա նի (Ար ևե լյան Եփ րատ) գե տի ձա-

խա կող մյան, Վա նա լճից արև մուտք ըն կած տա րած քից սկիզբ առ նող Մեղ-

րա գետ վտա կը, որ կոչ վել է նաև Սև ջուր` վեր ջինս տր վել է գե տին նրա ջրի 

մուգ գույ նի պատ ճա ռով, նրանք ան վա նա փոխել են Կա րա սու (կա րա=սև + 

սու= ջուր): 

75 Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, նշվ.աշխ., հ.1, Եր., 1986, էջ 

720:

76 Սեբեոս, Պատմություն, Եր., 1979, էջ 76:
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Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գում, Կա րին քա ղա քից հյու-

սիս, Արևմ տյան Եփ րատ գե տի վե րին հո սան քի շր ջա նում ջրի դան դաղ ըն-

թաց քի հետ ևան քով առա ջա ցած ծան ծաղ հատ վա ծը գո յաց րել է ծան ծաղ 

լճակ կամ շամ բուտ, որը կոչ վում է Կար նո շամբ և ու նի ան վան Շամբ տար-

բե րա կը: Այս հա տուկ ան վան մեջ թուր քե րը նա խընտ րել են թարգ մա նել տե-

ղան վան Շամբ տար բե րա կը Սազ լըք ձևով, այդ ան վամբ էլ ան վա նա փո խել 

են Կար նո շամբ տե ղա նու նը: Ըստ Հր. Աճա ռյա նի՝ սազ բա ռը նշա նա կում է 

«կ նյուն», « ճիլ», նաև` « տիղմ (պղ տոր ջրի տակ)», իսկ սազ լըք -ը՝ «կ նիւն ներ 

բու սած տեղ»77: Էդ. Աղա յա նը կնյու նը բա ցատ րում է կնյու նազ գի նե րի ըն-

տա նի քին պատ կա նող ճահ ճային բույս, ճիլ կամ բոշխ78:

Արևմ տյան Հա յաս տա նի, Էրզ րու մի նա հան գի, Կա րին քա ղա քից 6 

կմ հյու սիս -ա րև մուտք, Արևմ տյան Եփ րատ գե տի մեր ձափ նյա շր ջա նում, 

հնում` Մեծ Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Կա րին գա վա ռում գտն վող պատ-

մա կան Կա կա ռիճ գյու ղա քա ղա քի ան վան թարգ մա նու թյան ան հնա րի նու-

թյան պատ ճա ռով նրանք այն ան վա նա փո խել են Չիֆթ լիք` թարգ մա նե լով 

Կա կա ռիճ գյու ղան վան Ագա րակ տար բե րա կը: Կա կա ռիճ գյու ղա քա ղա քը 

Ռու սա կան 1:200000 քար տե զում նշա նակ ված է Չիֆտ լիկ կե յու ձևով: 

7) Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ աշ խար հագ րա կան օբյեկտ նե րի անուն նե-

րը թարգ մա նե լու կամ աղա վաղ մամբ այ լա փո խե լու և իրենց ար տա սա նու-

թյա նը հար մա րեց նե լու որ ևէ տար բե րակ չեն ու նե ցել, նրանց պար զա պես 

տվել են տե ղան վան հետ որևէ կապ չու նե ցող նոր, կա մա յա կան անուն ներ: 

Այս պես` Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Զեյ թուն 

գյու ղա քա ղա քից հա րավ -ար ևե լյան ուղ ղու թյան վրա էր գտն վում ար քե պիս-

կո պո սա նիստ հան դի սա ցած ու մեծ հայ րե նա սի րու թյամբ հայտ նի, քաջ կռ-

վող ներ ու նե ցող Արե գին բնա կա վայ րը նրանք ան վա նա փո խել են Ալա բա շը, 

որն ըստ թուր քա կան բա ռա րա նի՝ շաղ գա մի նման բան ջա րա բույս է79: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Բյու րակն-Մն ձու րյան լեռ նաշղ թա յում, Էրզ-

րու մի նա հան գի Խնու սի գա վա ռա կի հա րա վային սահ մա նում գտն վող Դեղ-

թափ լե ռան ան վան թարգ մա նու թյան դարձյալ ան հնա րի նու թյան պատ-

ճա ռով թուրքերը լե ռը կրա քա րային կա ռուց ված քի սպի տակ գույ նի հա մար 

ան վա նել են Աք դաղ (աք նշա նա կում է սպի տակ + դաղ` լեռ): Եվ բա ցի դրա-

նից նրանք լե ռա նը տվել են նաև Գյու զել դաղ ան վա նու մը, որ նշա նա կում է 

գե ղե ցիկ լեռ: 

77 Հր. Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 302: 

78 Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. 1, Եր., 1976, էջ 742: 

79 Türkç sözlük, Անկարա, 2005, 10-րդ հրատարակություն:



40|      |

Մեծ և Փոքր Հայ քե րի սահ մա նում, հնում Փոքր Հայ քի մեջ մտ նող և Արև-

մտյան Եփ րատ գե տի ափին գտն վող հե տա գա յում` Արևմ տյան Հա յաս տա-

նի Խար բեր դի նա հան գի Խար բեր դի գա վա ռի Ակն գա վա ռա կի կենտ րոն 

հան դի սա ցած ու հայ կա կան Մա րըն տու նիկ (« Մայր ըն տա նիք») ուխ տա տե-

ղից ոչ մեծ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Ակն գյու ղա քա ղա քը վե րան վա նել 

են Քե մա լիեի` այն ան վա նա փո խե լով թուր քա կան ան ձնան վամբ տե ղան-

վան: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Հայ կա կան պար լեռ նա հա մա կար գի 

արևելյան ծայ րա կե տում, Արա րա տյան դաշ տի հա րա վային եզ րին, Արաքս 

գե տի աջ կող մում գտն վող և հայոց ինք նու թյան խորհր դա նիշ հան դի սա ցող 

Մա սիս Մեծ (Արա րատ Մեծ) լե ռա նը նրանք տվել են Աղ րը դաղ, որի Աղ րը-ն, 

ըստ Հ. Ա. Պօհ ճա լյա նի բա ռա րա նի, նշա նա կում է «1. ցավ, 2. կս կիծ, խիթ, 

3. Արա րատ լեռ»80, ինչ պես նաև Բյո ւյուք դաղ=Մեծ լեռ ան վա նում նե րը81: 

Լե ռան վրա է գտն վում Սուրբ Հա կո բի աղ բյու րը և նրա մեր ձա կա շր ջա նից 

սկիզբ առ նող Գի նո գե տը: Լե ռը եղել է հայոց ար քու նի որ սա տե ղի: Հայ երի 

պաշ տա մունք հան դի սա ցող Մա սիս լեռն այժմ կոչ վում է թուր քա կան Աղ րը 

դա ղը ան վամբ: 

Եր ևա նի նա հան գի Սուր մա լու ի գա վա ռում, Արաքս գե տի աջա կողմյան 

հետագայում՝ Կողբ, հնում` Վար դա մարգ վտա կի ափին գտն վող և հնուց 

աղա հան քի հա րուստ պա շար նե րով հայտ նի Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար-

հի ճա կատք գա վա ռի կենտ րոն հան դի սա ցած Կողբ գյու ղա քա ղա քի անու-

նը նրանք վե րա փո խել են Թուզ լու ջա, որ նշա նա կում է աղուտ` ամենայն 

հավանակայնությամբ նկա տի են ու նե ցել գյու ղա քա ղա քի մեծ պա շար ներով 

հարուստ աղա հան քե ր ու նե նա լու հան գա ման քը: 

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Հայ կա կան պար լեռ նա հա մա կար գի 

արևմտյան հատ վա ծում գտն վող Այծպտ կունք լեռ նե րի` Կա րին քա ղա քից 

10 կմ հա րավ -ար ևելք ըն կած Այծպտ կունք լեռ նա գա գա թը թուր քերն ան վա-

նա փո խել են Էյեր լի, որ նշա նա կում է թամ բած: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, 

Դեր ջան կամ Մա մա խա թու նի գա վա ռա կում, Դվ նիկ գյու ղի մոտ, Արևմ տյան 

Եփ րատ, հե տա գա յում Կա րա սու վե րան վան ված գե տի վրա հա վա նա բար 

4-րդ դա րում կա ռուց ված Դվ նի կի կա մուր ջը նրանք ան վա նա փո խել են Կա-

րաքյոփ րի, որում առա ջին կա րա բա ղադ րի չը նշա նա կում է սև, իսկ երկ րորդ 

բա ղադ րի չը` քյոփ րի-ն՝ կա մուրջ: 

80 Հ. Ա. Պօհճալյանի, նշվ.աշխ.:

81 Մեծ Մասիս լեռանը տված այլ թուրքական անունների մասին տես «Երևանի 

համալսարան» հանդեսի 1991, №3, էջ 27-36, Ջ. Եսայանի հոդվածում: 
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Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Բիթ լի սի նա հան գի Մու շի գա վա ռում, Վա-

նա լճից հյու սիս, Կոփ գե տի ափին, Սբ. Դա նիել վան քից հյու սիս -ա րև մուտք 

էր գտն վում Կոփ գյու ղա քա ղա քը: Ըստ պահ պան ված ավան դու թյան՝ Տի-

րան թա գա վո րի հրա մա նով Դա նիել ասո րու դիակը սայ լով տե ղա փո խե լու 

ժա մա նակ այս գյու ղի մոտ սայ լի կո փը (սայ լի առջ ևի և հետ ևի հաստ փայ-

տե րից մե կը) ընկ նում է, դրա հա մար էլ գյու ղաքաղաքը կոչ վել է Կոփ: Գյու-

ղա քա ղա քի անու նը նրանք ան վա նա փո խել են Բու լա նըղ, որ նշա նա կում է 

պղ տոր ջուր, ինչ պես նաև գի նի82: Դեռևս հնա գույն ժա մա նակ նե րում Կո փի 

մոտ Ու րար տա կան Մե նու ա թա գա վո րը կա ռու ցել է տվել ոռո գիչ ջրանցք: 

Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Մա րաշ և Սիս 

քա ղաք նե րի միջև Շուղ րի կիր ճի մոտ, որ տե ղով հո սում է Ջեյ հան գե տը, բլ րի 

վրա գտն վող Հայոց կա թո ղի կո սի նս տա վայր հան դի սա ցած Շուղ րի վան քը 

նրանք ան վա նա փո խել են Իչ նա հիե վանք, որ նշա նա կում է ներ քին գա վա-

ռա կի վանք: Շուղ րի վան քը հայտ նի մշա կու թային և գր չու թյան կենտ րոն էր: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի կենտ րո նա կան հատ վա ծում, Մեծ ու Փոքր 

Մա սիս լեռ նա գա գաթ նե րից մինչև Արևմ տյան Եփ րատ գե տի ձախ ափը, 

Մա րիամ լեռ նա գա գա թը, զու գա հե ռա կա նի ուղ ղու թյամբ ձգ վող և Հայ կա կան 

լեռ նաշ խար հի ամե նա բարձր լեռ նա հա մա կար գը հան դի սա ցող Հայ կա կան 

պա րը հնում տար բեր մա սե րում ու նե ցել է տար բեր անուն ներ: Լեռ նա հա մա-

կար գի ար ևե լյան հատ վածն ան վան վում էր «Այ րա րա տյան լե րինք», որից 

դե պի արև մուտք ըն կած հատ վա ծը կոչ վում էր Բար դո ղի կամ Բար թու ղյան 

լեռ ներ, դրա նից արև մուտք ըն կա ծը Սու կա վե տի լեռ ներ, իսկ արևմ տյան 

հատ վա ծի մեծ մա սը հան դի սա նում էր Այծպտ կունք լեռ նաշղ թան: Հայ կա-

կան պար լեռ նա հա մա կար գը նրանք ան վա նա փո խել են Աղ րը  դա ղը, որի 

Աղրը-ն նշա նա կում է ցավ: 

Կի լի կիայի հայ կա կան պե տու թյան տա րած քով հո սող և Մի ջերկ րա-

կան ծո վը թափ վող, Ջեյ հան կամ Պյու ռա մոս գե տի վրա, Հա լե պի նա հան գի 

Մա րա շի գա վա ռի Զեյ թուն գյու ղա քա ղա քից 13 կմ հա րավ -ար ևե լյան ուղ-

ղու թյամբ, Ըն կու զեկ լե ռան մոտ գտն վող, հայոց եպիս կո պոս նե րից Հով հան-

նե սի կա ռու ցած կա մուր ջը, որն այդ պատ ճա ռով էլ կոչ վել է Վար դա պե տի 

կա մուրջ, թուր քերն ան վա նա փո խել են Հա մի դիե թուր քա կան ան ձնան վամբ 

տե ղան վան: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, պատ մա կան Հա յաս տա նի Անի մայ-

րա քա ղա քից արև մուտք, Շի րա կի սա րա հար թում, Արաքս գե տի ձա խա-

կողմյան Ախու րյան վտա կի ստո րին հո սան քի աջ կող մում, վեր ջի նիս աջա-

82 Հր. Աճառեան, նշվ.աշխ., էջ 297:
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կող մյան Կարս վտա կից հա րավ տա րած վող հնուց` Ար ջոա ռիճ կամ Առ ճոա-

ռի ճ կոչվող լեռ նաշղ թան թուր քերն ան վա նա փո խել են Ալա ջա (գույնզ գուն, 

խայ տաբ ղետ)83: Նրանք Ալա ջա են ան վա նա փո խել նաև Արաքս գե տի ձա-

խա կող մյան Ախու րյան վտա կի աջ օժան դակ Ծաղ կո ցա ձոր գե տա կը, որն 

սկիզբ է առնում հնում` Ար ջոա ռիճ կամ Առ ճոա ռի ճ հե տա գա յում, թուր քե րի 

կող մից Ալա ջա ան վա նա փոխ ված լեռ նաշղ թայից ու հո սե լով դե պի պատ-

մա կան Հա յաս տա նի Անի մայ րա քա ղաք, արևմ տյան և հյու սիս -ա րևմ տյան 

կող մե րից շր ջա փա կում է մայ րա քա ղա քը ու նրանից ոչ հեռու միանում մայր 

գե տին: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Ծաղ-

կոտն գա վա ռում, Վա նա լճից հյու սիս ըն կած Ծաղ կանց լեռ նե րի հյու սի-

սային հատ վա ծում, Արա ծա նի գե տի ակուն քի շր ջա նում, նրա ձախ ափին, 

պատ մա կան Ձի րա վի դաշ տի հա րա վային եզ րին գտն վում է Նպատ լե ռը, 

որի ստո րո տում պահ պան վում են Սբ. Լու սա վոր չի վան քի ավե րակ նե րը: Լե-

ռա նը նրանք տվել են Թա փա շեյդ կամ Թա փա շեիտ անուն նե րը, որոն ցում 

թա փա նշա նա կում է լեռ, սար, իսկ շեիտ, շեյդ -ը` նա հա տակ: Սա այն հան-

րա հայտ լեռն է, որ տե ղից հայոց Պապ թա գա վո րը և Ներ սես Մեծ կա թո ղի-

կո սը 371 թ. հետ ևում էին փոք րա քա նակ հայ կա կան զոր քի և պարս կա կան 

մե ծա թիվ բա նա կի միջև Ձի րա վի դաշ տում տե ղի ու նե ցող ճա կա տա մար տի 

ըն թաց քին, որում հայե րը տա րել են փայ լուն հաղ թա նակ: Այս մա սին պատ-

մա հայր Մ. Խո րե նա ցին գրում է. «... Երբ Մեծ Ներ սե սը այս բո լո րը տե սավ, 

բարձ րա ցավ Նպատ լե ռան գլու խը և ձեռ քե րը դե պի եր կինք բարձ րաց րեց 

և առանց իջեց նե լու աղոթք էր անում, նա խա մար գա րե Մով սե սի նման, իսկ 

երկ րորդ Ամա ղե կը պար տու թյուն կրեց»84:

 Պատ մա կան Փոքր Հայ քի Կե սա րիայի նա հան գում, Ան տի տավ րոս լեռ-

նաշղ թա յում, Կե սա րիա քա ղա քից 8-9 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հա րավ -

ար ևելք, Ար գեոս լե ռան հյու սիս -ար ևե լյան կող մում է գտն վում եր կգա գաթ 

Սուրբ Բար սե ղի լե ռը, որը թուր քերն ան վա նա փո խել են Ալի դաղ, որի Ալի-ն 

թուր քա կան ան ձնա նուն է + դաղ, որ նշա նա կում է լեռ: Լե ռան գա գաթ նե րից 

մե կի վրա գտն վում է Սբ. Բար սե ղի անա պա տը: Ըստ պահ պան ված քրիս-

տո նեական մի ավան դու թյան՝ Սուրբ Բար սեղ լե ռան վրա է Բար սեղ Հայ-

րա պե տը տե սել իր պատ մա կան երա զը Հու լիանոս Ու րա ցո ղի մա սին: Լե ռը 

Ռու սա կան 1:200000 մասշ տա բի տե ղագ րա կան քար տե զում նշ ված է Ալի 

ան վամբ:

83 Հր. Աճառեան, նշվ. աշխ., էջ 61:

84 Մ. Խորենացի, Պատմություն Հայոց, Եր., 1968, էջ 274:
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 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Վա նա լճից ար ևելք գտն վող Կո տու րի լեռ-

նաշղ թայի արևմ տյան լան ջե րից սկիզբ առ նող և գրե թե հո րի զո նա կա նի ուղ-

ղու թյամբ հո սող ու ար ևե լյան կող մից, Խա ռա կո նիս գյու ղից հա րավ Ար ճակ 

լի ճը թափ վող Ար ճի շակ գե տը նրանք ան վա նա փո խել են Մահ մե դիկ: Ար ճի-

շակ գե տը Ար ճակ լիճ թափ վող միակ խո շոր գետն է:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Ան տի պոն տա կան լեռ նա հա մա կար գում, 

Էրզ րու մի նա հան գի Երզն կա քա ղա քից մո տա վո րա պես 25 կմ ար ևե լյան 

ուղ ղու թյամբ, Բթա ռիճ գյու ղի մոտ գտն վող Անահ տա աթոռ լեռ նա գա գա թը, 

որ տեղ ավան դու թյան հա մա ձայն գո յու թյուն է ու նե ցել Անա հիտ աստ վա ծու-

հու տա ճար-մե հյա նը, թուր քերն ան վա նա փո խել են Աղ դաղ, որ նշա նա կում 

է սպի տակ լեռ:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Կար սի բարձ րա վան դա կի (սարահարթ) 

արևմ տյան մա սում, Սև ծո վը թափ վող Ճո րոխ գե տի աջ ափից սկս վող և Կար-

միր փո րակ լեռ նաշղ թայից հա րավ -ա րև մուտք տա րած վող ու նրա շա րու նա-

կու թյու նը կազ մող Մեծ րաց լեռ նե րը նրանք ան վա նա փո խել են թուր քա կան 

մի քա նի անուն նե րով` տա լով նրանց Չա խըր բա բա (չա խըր նշանակում է 

խա ժակն85, ինչ պես նաև շիլ + բա բա` ըն տիր, պատ վա կան, նաև` հայր) և 

Չա խըր դաղ, որի դա ղը նշա նա կում է լեռ: Անվանել են նաև Սո ղան լու դաղ, 

որը նշա նա կում է սո խուտ լեռ: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Բա-

սեն գա վա ռում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Կա րին քա ղա քից դե պի հյու սիս -

արևելք, Սբ. Աստ վա ծա ծին կամ Կար միր վան քից հա րավ -ա րև մուտք տա-

րած վող Ծի րա նյաց լեռ նե րը և լեռ նա գա գա թը, նրանք ան վա նա փո խել են 

Քի րեջ լու (քի րեջ= կիր, լու-ն տեղ ցույց տվող վեր ջա ծանց է): Ղ. Ին ճի ճյա նը 

Ծի րա նյաց լեռ նա գա գաթն ան վա նում է Ծի րա նի լեռ86: Ա. Լաս տի վերտ ցու 

վկա յու թյամբ Ծի րա նյաց լեռ նե րի ստո րո տին էին գտն վում Օկո մի ավա նը 

և Ակ սի գոմ գյու ղը87: Ծի րա նյաց լեռ նե րը հա րուստ են հոր դա բուխ աղ բյուր-

նե րով, և նրա ստո րոտ նե րից սկիզբ են առ նում մի քա նի խո շոր գե տեր` հա-

րավ -ա րևմ տյան ստո րո տից` Արևմ տյան Եփ րատ գե տը, հա րավ -ար ևե լյան 

ստո րո տից` Արաքս գե տի ձա խա կող մյան Մուրց կամ Հա սան կա լա վտա-

կը, իսկ հյու սի սային ստո րո տի աղ բյուր նե րը սկիզբ են տա լիս Ճո րոխ գե տի 

աջա կող մյան Թոր թում են թավ տա կին: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Երասխ գե տի աջա կող մյան Կար միր գետ 

85 Հ. Ա. Պօհճալեան, նշվ. աշխ.:

86 Ղ. Ինճիճյան, Նոր Հայաստան, Վենետիկ, 1806, էջ 87:

87 Ա. Լաստիվերցի, նշվ. աշխ., էջ 118:
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վտա կի Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար հի Ճվաշ գա վա ռով հո սող Ճվաշ 

կամ Ճվաշ-ռոտ օժան դա կը նրանք ան վա նա փո խել են` այն պար զա պես 

ան վա նե լով Աղ չայ, որը նշա նա կում է սպի տակ գետ: Պատ մա հայր Մ. Խո-

րե նա ցու հի շա տա կու թյան հա մա ձայն` Հայոց Վա ղարշ Ա թա գա վո րը Հայր 

Իշ խա նին կար գել է ներք նա պետ և նրան տվել. «յԱտր պա տա կա նէ մինչև 

ցՃու աշ և ցՆախ ճա ւան...»88: Թ. Արծ րու նին Ճվա շի հետ առա ջին ան գամ 

գոր ծա ծում է նաև Ճվաշ-ռոտ ձևը, որը ստու գա բան վում է Ճվաշ և ռոտ` 

պահ լա վե րեն գետ նշա նա կող բա ռով89: Հր. Աճա ռյա նը գրում է, որ, ռո տը 

գետ նշա նա կող ար մատ է, որն առան ձին չի գոր ծած վում` միայն որոշ տե-

ղա նուն նե րի մեջ, ինչ պի սին Ճո ւաշ-ռոտն է90:

 Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Ջեյ հան կամ 

Պյու ռա մոս գե տի հով տում, նրա զա ռի թափ լեռ նա լան ջին, ձի թե նի նե րով 

շրջա պատ ված վայ րում գտն վող Զեյ թուն գյու ղա քա ղա քի հայերն 1915 թ. 

ինք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի ժա մա նակ ամ րա նա լով Կի լի կիայի Զեյ-

թու ն գյուղաքաղաքի մո տա կայ քում գտն վող Սբ. Աստ վա ծա ծին վան քում, 

որ տեղ և գտն վում էր իրենց պաշտ պա նա կան շտա բը, հա մառ ու հե րո սա-

կան դի մադ րու թյուն են ցույց տվել թուր քե րին: Այդ կռիվ նե րի ըն թաց քում 

սպան վել է թուրք հա րյու րա պետ Սու լեյ մա նը, որի ան վամբ էլ հե տա գա յում 

թուր քե րը Սու լեյ մա նիե են վե րա փո խել հայ կա կան Զեյ թուն գյու ղա քա ղա քի 

անու նը: Այն գյու ղա քա ղա քի, որի հայերն օգտ վե լով իրենց բնա կա վայ րի 

երեք կող մից լեռ նե րով շր ջա պատ ված անա ռիկ դիր քից, տե ղում ու նե ցած եր-

կա թի պա շար նե րից զենք են պատ րաս տել ու եր կար ժա մա նակ` մինչև 19-րդ 

դա րի 60 -ա կան թթ., և հե տա գա յում էլ` 1895-1896 թթ., ինչ պես նաև Առա ջին 

հա մաշ խար հային պա տե րազ մի տա րի նե րին քա ջա բար կռ վել թուր քա կան 

մե ծա թիվ բա նա կի դեմ` պաշտ պա նե լով իրենց և այդ տեղ եղած հայ կա կան 

պատ մամ շա կու թային ար ժեք նե րը` Զեյ թու նի Սբ. Աստ վա ծա ծին ու Սբ. Փր-

կիչ վան քե րը` նրան ցում գր ված բազ մա թիվ ձե ռագ րե րով հան դերձ և ավելի 

քան մեկ տաս նյա կ եկե ղե ցի նե րը:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Բիթ լի սի նա հան-

գի Մու շի գա վա ռում, Սա սու նում, Հայ կա կան Տավ րոս լեռ նա հա մա կար գի 

Ծո վա սար և Մա րա թուկ լեռ նա գա գաթ նե րի լան ջե րից սկիզբ առ նող Տիգ րիս 

գե տի ձա խա կող մյան Սաս նո ջուր վտա կը նրանք ան վա նել են Բաթ ման, 

որն, ըստ Հր. Աճա ռյա նի՝ թուր քե րեն բառ է և նշա նա կում է « ծան րու թյան 

88 Մ. Խորենացի, նշվ. աշխ., էջ 112:

89 Թ. Արծրունի և Անանուն, Պատմություն Արծրունյաց տան, Եր., 1985, էջ 392, 523, 

527:

90 Հր. Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. 3, Եր. 1977:
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չափ»91: Բա ռը նույն իմաստն ու նի նաև Հ. Ա. Պօհ ճա լեանի վե րոն շյալ բա-

ռա րա նում92: Հնում Սաս նո ջու րը կազ մում էր Տիգ րա նա կերտ (Նփր կերտ) 

քա ղա քի և Հա յաս տա նի պարս կա բյու զան դա կան սահ մա նի մոտ` պարս կա-

կան մա սում գտն վող Քղի մար բեր դա քա ղա քի սահ մա նը: 

Կի լի կիայի հայ կա կան պե տու թյու նը և Կա պա դով կիան իրար հետ կա-

պող Կի լի կյան Տավ րոս լեռ նաշղ թայի ամե նա հար մար ան ցու ղին` Կի լի կիայի 

կամ Տավ րո սի դուռ կոչ վող լեռ նանց քը, որը հայտ նի էր նաև Կի լի կիայի լեռ-

նանցք, Գուգ լա կի լեռ նանցք, Գուգ լա կա կա պան և այլ անուն նե րով, թուր-

քերն ան վա նա փո խել են Գյու լեք բո ղազ (գյու լեք նշա նա կում է ծի ծաղ կոտ, 

իսկ բո ղազ -ը` լեռ նանցք, կո կորդ, կա պան): Այս լեռ նանց քով էր մ.թ .ա. 6-րդ 

դա րում ան ցնում պար սից Աքե մե նյան նե րի կա ռու ցած Ար քա յա կան ճա նա-

պար հը, որն իր նշա նա կու թյու նը պահ պա նում էր նաև հե տա գա ժա մա նակ-

նե րում:

 Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում Զեյ թուն գյու ղա-

քա ղա քից դե պի հա րավ, 15 կմ հե ռա վո րու թյան վրա, Կյու րե տի նի բեր դի և 

կիր ճի մո տա կայ քում գտն վող Մեծ քար ժայ ռը, որի կո ղե րին կային քա րայր-

ներ, թուրքերն ան վա նա փո խել են Ալի ղա յա, որի Ալին ան ձնա նուն է + ղա-

յա, որ նշա նա կում է ժայռ, ապա ռաժ: Այս տեղ` Արե գին և Բեր դուս գյու ղե րի 

մո տա կայ քում, Զեյ թու նի գե տի ձախ ափին, մի ըն դար ձակ քա րայ րի մոտ 

գտն վում էր հռ չա կա վոր Մեծ քա րի վան քը, որը եպիս կո պո սա նիստ էր և ու-

ներ դպ րոց: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա-

հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, Քղի գյու ղա քա ղա քի մո տա կայ քում, Սե տե-

խառ նում և Քա րագ լուխ լեռ նա գա գաթ նե րի միջև ձգ վում է Քա րա կան ձոր ձո-

րա կը: Այս տեղ էր գտն վում ար ծա թի և եր կա թի Քա րակ ան վան վող քա րայր-

հան քա վայ րը, որի անու նից էլ ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ առա ջա ցել է 

Քա րա կան ձոր ան վա նու մը: Այս տեղ եղած սառ նո րակ աղ բյուր նե րի ջրե րից 

գո յա ցող առ վակ նե րը միանա լով սկիզբ են տա լիս Արա ծա նիի աջա կող մյան 

վտակ նե րից Քղի գե տին: Քա րա կան ձո րը նրանք ան վա նա փո խել են Քե լեկ-

դե րե սի, որում Քե լեկն, ըստ Հր. Աճա ռյա նի, նշա նա կում է տկա լաստ, տհաս 

սեխ + դե րե սի, որ նշա նա կում է ձոր, գետ93: 

Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար հի Ռշ տու նիք գա վա ռում, Վա նա լճի 

հա րա վային ափի մոտ ըն կած Աղ թա մար կղ զու դեմ-դի մաց, Վան քա ղա քից 

91 Հր. Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ. Ա, Եր., 1942, էջ 362:

92 Հ. Ա. Պօհճալեան, նշվ. աշխ.:

93 Հր. Աճառեան, Թուրքերէնէ փոխառեալ բառեր հայերենի մեջ, Մոսկուա-

Վաղարշապատ, 1902, էջ 146:
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մո տա վո րա պես 35 կմ հա րավ -ա րև մուտք, այ գի նե րով ու պար տեզ նե րով հա-

րուստ վայ րում էր ըն կած Ահա վանք կամ Ախա վանք կոչվող գյու ղը, որ տեղ 

գտն վում է Ահա վա նից Սբ. Զո րա վոր վան քը: Հ. Լին չը գյու ղը հի շա տա կում է 

Աղա վանք ան վամբ94: Ահա վան քը, որը Աղ թա մա րի վան քի նա վա հան գիստն 

էր, և որ տեղ գտն վում էր Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սա կան վե հա րա նը, նրանք 

ան վա նա փո խել են Իս քե լե, որ նշա նա կում է նա վա մա տույց95: Գյու ղը Իս կե-

լէ գրությամբ նշա նակ ված է Ռուսական 1:200.000 մասշտաբի, ինչպես նաև 

Հ. Լին չի և Ֆ. Օս վալ դի կազ մած քար տե զի հայկական օրինակում96: 

Իս կա լաքյոյ և Իս քե լեքյո յու անուն նե րով է ան վա նա փոխ վել նաև դեռևս 

4-րդ դա րում որ պես գյու ղա քա ղաք հի շա տակ ված հա յաբ նակ Ավանց գյու-

ղը, որը գտն վում էր Արևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի նա հան գում, Վան 

քա ղա քից մո տա վո րա պես 3 կմ հյու սիս -ա րև մուտք, Վա նա լճի ար ևե լյան 

ափին: Ավան ցը Վա նա լճի ամե նա հայտ նի նա վա հան գիստն էր, որի բնա-

կիչ ներն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել Վա նի 1915 թ. հե րո սա կան 

ինք նա պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ: Այն նաև Հա յաս տա նի միջ նա դա րյան 

գր չու թյան հայտ նի կենտ րոն նե րից էր: Այս գյու ղը նույնպես Իսկելէ ան վա մ բ 

նշա նակ ված է Հ. Լին չի և Ֆ. Օս վալ դի կազմած քար տե զի հայ կա կան օրի-

նա կում97:

 Կի լի կիայում, Ադա նայի նա հան գի Սիս քա ղա քից հա րավ -ա րև մուտք 

էր գտն վում առա ջին ան գամ գեր մա նա ցի ճա նա պար հորդ Վիլ լեբ րան դի 

1211-1212 թթ. կա տա րած ուղ ևո րու թյան նկա րագ րու թյան մեջ, ապա նաև` 

Կի լի կիայի թա գա վոր Լևոն 2-ր դի 1212 թ. լա տի նե րեն պարգ ևագ րում հի շա-

տակ ված Գում բեթ վոր գյու ղա քա ղա քը: Հե տա գա յում թուր քերն այն ան վա-

նա փո խել են Ըլի ջա, որ նշա նա կում է տաք ջուր: Այդ պես ան վա նա փո խե լիս 

նրանք հա վա նա բար ի նկա տի են ու նե ցել այդ տեղ եղած տաք աղ բյուր նե րի 

առ կա յու թյու նը:

 Պատ մա կան Փոքր Հայ քում, Սե բաս տիայի նա հան գի Սե բաս տիայի 

գա վա ռի Տև րիկ գյու ղա քա ղա քից 15 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի արև մուտք, 

բարձր լե ռան վրա գտն վող Սբ. Հա կոբ վան քի անու նը թուր քերն ան վա նա-

փո խել են Յա լը նըզ Քե շիշ վանք98: Յալ նըզ նշա նա կում է ճգ նա վոր, քե շի շը` 

94 Հ.Ֆ.Բ. Լինչ, նշվ. աշխ., էջ 145:

95 Հր.Աճառեան, նշվ. աշխ, էջ 356:

96 «Հայաստան եւ հարեւան երկրներ ըստ Լինչի և Օսւալդի», քարտեզ, Բ 

հրատարակություն, Թիֆլիս, 1915:

97 Հ. Ֆ. Բ. Լինչ և Ֆ. Օսվալդ, նշված քարտեզ:

98 Թ. Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ., հ. 3, Եր., էջ 314: 
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քա հա նա: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Խար բեր դի նա հան գի Խար բեր դի գա վա-

ռում, Արաբ կիրի գա վա ռա կի կենտ րոն հան դի սա ցած Արաբ կիր գյու ղա քա-

ղա քի Քե շիշ լեր թա ղա մա սում էր գտն վում Սբ. Հա կո բի վան քը: Նրա վան քա-

պատ կան հո ղա տա րա ծու թյուն նե րը տա րած վում էին Արաբ կիր և Խար բերդ 

քա ղաք ներն իրար միաց նող ճա նա պար հի եր կու կող մե րում: Գյու ղա քա ղա-

քի Քե շիշ լեր թա ղա մա սում գտն վե լու պատ ճա ռով վանքն ան վա նել են նաև 

Քե շիշ լե րի վանք99: 

Մեծ Հայ քի Վաս պու րա կան աշ խար հի Ար տազ գա վա ռում, Երասխ գե-

տի աջա կող մյան Դե ղին վտա կի աջ կող մում, Մա կու քա ղա քից 25 կմ հա-

րավ -ար ևելք, Սբ. Թադ ևոս Առա քյալ կամ Սբ. Թա դեի վան քի և Ծոր ծոր գյու-

ղի մո տա կայ քում գտն վող Թա դե ան վամբ գյու ղը թուրքերն ան վա նա փո խել 

են Կա րա քի լի սա (կա րա նշա նա կում է սև + քի լի սա` եկե ղե ցի): Կա րա քի լի սա 

ան վամբ են նրանք վե րան վա նել նաև Թա դե և Ծոր ծոր գյու ղե րին մեր ձա-

կա, Ավա րայ րի դաշ տի հյու սիս -ա րևմ տյան կող մում գտն վող Սբ. Թադ ևոս 

Առա քյալ (Սբ. Թա դե) կամ Ծոր ծո րի Սբ. Աստ վա ծա ծին կոչ վող վան քը, որն 

իր ճար տա րա պե տա կան հո րին ված քով շատ նման է Էջ միած նի Մայր տա-

ճա րին: Սբ. Թա դե վան քը եղել է Ատր պա տա կա նի հայ կա կան եկե ղե ցա կան 

թե մա կան կենտ րո նը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գի Երզն կայի գա վա ռում 

Կա մա խի սա րա հար թում, Սե պուհ լե ռան մո տա կայ քում ըն կած Աղցք լե-

ռան ստո րո տում գտն վող Հին տներ կոչ վող ավե րակ բնա կա վայ րի անու-

նը նրանք ան վա նա փո խել են Կըրխ քի լի սա (կըրխ նշա նա կում է քա ռա սուն 

+ քի լի սա` եկե ղե ցի): Այդ պես են ան վա նել որով հետև, ըստ ավան դու թյան, 

այդ տեղ եղել է քա ռա սուն եկե ղե ցի: Հին տներ ան վամբ հի շա տա կում է Ղ. 

Ալի շա նը100: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Եփ րատ գե տի ակունք նե րից 

մե կը, որ հո սում է Կա րին քա ղա քից հյու սիս ըն կած տա րած քով և կոչ վում 

Խա չա փայ տի ջուր, նրանք ան վա նա փո խել են Դում լու սու: Ըստ պահ պան-

ված ավան դու թյան՝ գե տակն իր Խա չա փայ տի ջուր անունը ստա ցել է բյու-

զան դա կան Հե րակլ կայ սեր կող մից բեր ված ու այս տեղ թաքց ված Քրիս տո-

սի խա չա փայ տից, որի խփ ված տե ղից հրաշ քով բխել է այս ջու րը: Ավան-

դու թյունն ասում է. «Յու նաց Հե րակլ կայսրն երբ Քրիս տո սի խա չա փայ տին 

մա սե րը պար սից ձեռ քէն առ նե լով այս կող մե րը բե րաւ եւ երբ ստի պո ւե ցան 

99 Ա. Փոլատեան, Պատմություն հայոց Արաբկիրի, Նիւ Յորք, 1969, էջ 500:

100 Ղ. Ալիշան, Տեղագիր Հայոց Մեծաց, Վենետիկ, 1855, էջ 41:
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թշ նա մեաց ար շա ւան քին դէմ դնել նո րէն խա չա փայ տի մա սե րը եւ այս լե րան 

վրա պա հեց եւ յաղ թու թեամբ դառ նա լուն` պա հած մա սե րը տե ղէն հա նե լուն 

պէս, հրա շիւք այս ջու րը բղ խեր է, որ մէ առած է լեռս իւր անու նը»101: Խոս քը 

վե րա բե րում է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Ան տի պոն տա կան լեռ նա հա մա-

կար գի ար ևե լյան հատ վա ծում, Ճո րոխ և Արևմ տյան Եփ րատ գե տե րի միջև 

հյու սիս -ար ևել քից դե պի հա րավ -ա րև մուտք ձգ վող Ծաղ կա վետ լեռ նե րին և 

Ծաղ կա վետ լեռ նա գա գա թին, որ տե ղից և սկս վում է Խա չա փայ տի գե տը կամ 

Խա չա փայ տի ջու րը, որի ան վամբ էլ Խա չա փայ տի լեռ ներ և Խա չա փայտ 

լեռ նա գա գաթ էին կոչ վում Ծաղ կա վետ լեռ նե րը և լեռ նա գա գա թը: 

Խա չա փայ տի մա սին գրում են բազ մա թիվ պատ մա գիր ներ և ու սում նա-

սի րող ներ: Ղ. Ալի շա նը գրում է, որ Խա չա փայ տի ավա զա նում են թաքց րել 

խա չա փայ տը և ապա տե ղա փո խել Կոս տանդ նու պո լիս102: Խա չա փայ տի 

ջուր և Տում լի սու անուն նե րով հի շա տա կում է Ղ. Ին ճի ճյա նը103: Վե նե տի կի 

Մխի թա րյան միաբա նու թյան « Բազ մա վեպ» ամ սա գի րը գրում է. « Խա չա-

փայտ [Տում լի տաղ] լեռ ներ Շա ղա գոմք գա վա ռի ար ևե լյան սահ մա նին»104: 

Հ. Ոս կյա նը հի շա տա կում է Խա չա փայտ լեռ Կա րի նի մոտ105: Հա կոբ Կար-

նե ցին գրում է, որ Խա չա փայտ գե տը սկիզբ է առ նում Կա րին քա ղա քի հյու-

սի սում գտն վող Տում լի լե ռից և ինքն էլ կոչ վում է նույն ան վամբ106: Այս գե-

տակն առա ջաց րել է Խա չա փայ տի լի ճը, որը կոչ վում էր նաև Սուրբ Խա չի 

աղ բյուր, որը նույն պես նրանք վե րան վա նել են Դում լու կամ Դում լի բու նար 

ան վա նում նե րով: Դում լու նշա նա կում է պաղ, սա ռը, բու նար` աղ բյուր: Եվ 

այս պես` թուր քե րը մեկ` Դում լու բա ռով ան վա նա փո խե լով միան գա մից վե-

րաց րել են հայ կա կան բա րե հունչ ու իմաս տա լից մի քա նի աշ խար հագ րա-

կան օբյեկտ նե րի ան վա նում նե րը: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Վա նի նա հան գի Վա նի գա վա ռի հա րավ -

ա րևմ տյան կող մում, Վան քա ղա քից 60 կմ հա րավ -ա րև մուտք, Մոկս գե տի 

աջ ափին էր գտն վում Մոկս գա վա ռա կի կենտ րո նը` Մոկս գյու ղա քա ղա քը: 

Ըստ պահ պան ված ավան դու թյան՝ ար ևել քի 3 մո գեր (մոգք), այ ցե լու թյան 

են գնում նո րա ծին Քրիս տո սին և երեք ամիս մնում են այդ տեղ: Նրան ցից 

101 Հ. Քոսյան, Բարձր Հայք, Վիեննա, 1925, էջ 5:

102 Ղ. Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 37: 

103 Ղ. Ինճիճյան, նշվ. աշխ., էջ 76: 

104 «Բազմավեպ», Վենետիկ, 1908, էջ 404: 

105 Հ. Ոսկյան, Բարձր Հայքի վանքերը, Վիեննա, 1851, էջ 125:

106 Վ. Հակոբյան, Մանր ժամանակագրություններ, հ. 2, Եր., 1956, էջ 578: 
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Գաս պար անու նով մե կը մա հա նում և թաղ վում է այդ տեղ107: Մոկ սի մոտ էր 

գտն վում Գաս պար մո գի գե րեզ մա նը, որից և գու ցե առա ջա ցած լի նի գյու-

ղա քա ղա քի ան վան Մոգս տար բե րա կը: Մոգ սը հի շա տակ ված է նաև ձե ռա-

գիր հի շա տա կա րան նե րում: Մեջբերենք դրանցից մեկը. «Արդ` գրե ցաւ Սբ. 

Ավե տա րանս ի քա ղաքս Մոգս...»108: Մոկս գյու ղա քա ղա քի մոտ էին գտն վում 

նաև Մո կաց Սբ. Գևորգ և Սբ. Ամե նափր կիչ վան քե րը: Մոկս անու նը թուր-

քերն ան վա նա փո խել են Բահ չե սա րայ ան վամբ (բահ չե նշա նա կում է պըտ-

ղա տու այ գի + սա րայ` պա լատ): 

Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Վա նանդ գա վա ռում, Սա րի ղա մի շի 

շրջա նում, նոր ժա մա նակ նե րում Կար սի մար զում գտն վող Կաճ կա քար գյու-

ղը, որ տեղ 852-853 թթ. կռիվ ներ են տե ղի ու նե ցել հայե րի և արա բա կան զոր-

քե րի միջև, թուրքերն ան վա նա փո խել են Քե քեչ, որը նշա նա կում է կա կազ: 

Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Զեյ թուն քա ղա-

քից 25 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի արև մուտք, Կան չի կա պան կիր ճի ել քի 

մոտ, Կան չի բերդ և Սբ. Ստե փա նոս վան քի ավե րակ նե րից հյու սիս գտն վող 

Կան չի գյու ղա նու նը նրանք ան վա նա փո խել են Չու խուր հի սար, չու խուր 

նշա նա կում է գո գա վո րու թյուն, փոս, հի սար` ամ րոց: Այդ անու նը նրանք 

տվել են նաև Կան չի գյու ղի մո տա կայ քում, նրա նից հյու սիս գտն վող Զեյ թու-

նի ամե նան շա նա վոր Կան չի բերդ բեր դա վան-դ ղյա կին, որը կար ևոր դեր էր 

կա տա րում հատ կա պես Կի լի կիայի հայ կա կան պե տու թյան ժա մա նա կա-

շր ջա նում: 

Կի լի կիայում, Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վա ռում, Զեյ թու նի գա-

վա ռա կում, նրա ամե նան շա նա վոր Կան չի բեր դից և Կան չի գյու ղից հա-

րավ-արևելք, Ջեյ հան կամ Պյու ռա մոս գե տի ավա զա նի Ֆռ նուս գե տա կի 

հով տում գտն վող Կի լի կիայի ամե նաա մուր և գե ղա տե սիլ ձո րա հո վիտ նե րից 

մե կը` Կան չի կա պան լեռ նանց քը, որը հի շա տակ վում է նաև որ պես կիրճ, 

նրանք ան վա նա փո խել են Ղը սըխ, որը պար զա պես նշա նա կում է կիրճ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Վա նի նա հան գում, Վան քա ղա քից մո-

տավո րա պես 15 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի ար ևելք, Վա րա գա լե ռան 

հյու սիս-արևե լյան ստո րոտ նե րում, Ոս կե բակ հա յաբ նակ գյու ղից հյու սիս -

արևելք գտն վում է ու րար տա կան թա գա վոր Ռու սա 1-ին (մ.թ .ա. 8-րդ դար) 

նա խա ձեռ նու թյամբ Տուշ պա (Վան) քա ղա քին ջուր մա տա կա րա րե լու հա-

մար կա ռուց ված « Ռու սայի լիճ» կոչ վող ար հես տա կան ջրամ բա րը (լ ճա-

կը), որի մա սին նա թո ղել է սե պա գիր ար ձա նագ րու թյուն: Լճա կը նրանք 

107 Ա. Ղանալանյան, Ավանդապատում, Եր., 1969, էջ 152:

108 Վ. Հակոբյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններ 1612-1620, Եր., էջ 766:
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ան վա նա փո խել են Քե շիշգյոլ, որում քե շի շը նշա նա կում է քա հա նա, գյո լը` 

լիճ: Լճա կը գո յաց րած վիթ խա րի թմ բի մա սին պահ պան վել է ավան դու թյուն՝ 

ըստ որի Ոս կե բակ գյու ղի մի քա հա նա է կա ռու ցել տվել այդ թում բը, որն ար-

գե լում է «... մեր ձա կայ խոր ձո րա կը վա զող ջու րե րու զուր վատ նու մը, որով 

և ձե ւա ցած է լիճ մը, որ ի յի շա տակ այդ քա հա նայի շի նա րա րու թեան կը 

կո չու ի Քա հա նայի լիճ... Քե շիշ կէօլ` ըստ թր քաց»109: Այն գո յու թյուն ու ներ 

մինչև 1915 թ.: 

Մեծ Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Կա րին գա վա ռում, հե տա գա յում` 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում, Կա րին 

քա ղա քից 13 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս, Արևմ տյան Եփ րատ գե-

տի աջ կող մում, մի ըն դար ձակ բլ րի լան ջին գտն վող Բաղ նիք ան վամբ գյու-

ղը նրանք ան վա նա փո խել են` կո չե լով Ու մու դում, որը նշա նա կում է հույսս: 

Գյու ղում կար դպ րոց, որը 19-րդ դա րի վեր ջե րին դեռևս գոր ծում էր: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Էրզ րու մի նա հան գում, Կա րին քա ղա քից 

փոքր հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս -ա րև մուտք, Արևմ տյան Եփ րատ գե տի 

աջ ափին, հնում` Մեծ Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Կա րին գա վա ռում, 

պատ մա կան Հա յաս տա նի միջ նա դա րյան կա թո ղի կո սա նիստ հան դի սա-

ցած Արծն նշա նա վոր քա ղա քի ավե րակ նե րի մո տա կայ քում գտն վող Արծն 

գյու ղը, որը Մ. Օր մա նյա նը հի շա տա կում է Քա րարզ ան վամբ110, նրանք ան-

վա նել են Կա րա արզ (կա րա նշա նա կում է սև, իսկ արզ -ը` Արծ նի թուր քա-

կան աղա վա ղումն է), ի նկա տի ու նե նա լով միջ նա դա րյան հռ չա կա վոր Արծն 

քա ղա քի կոր ծան ված ու ավեր ված լի նե լը: Այս ան վամբ հի շա տակ ված է 

Ռու սա կան 5-վերս տա նոց քար տե զում, Ռու սա կան 1:200000 մասշ տա-

բի տե ղագ րա կան քար տե զում` Կա րազ: Արծ նը ապա կեն ման թա փան ցիկ 

զանգ ված է, որը գոր ծա ծում են մե տա ղյա իրեր և գե ղար վես տա կան առար-

կա ներ պա տե լու` զօ ծե լու հա մար: 

Կի լի կիայում, Ադա նայի նա հան գում, Սիս գե տի և նրա Անցմն ցուկ վտա-

կի ափե րին, Սիս լե ռան լան ջին գտն վող և եր կու տաս նյա կից ավե լի վանք ու 

եկե ղե ցի ու նե ցած կրո նա կան խո շոր կենտ րոն ու հա մա հայ կա կան կա թո ղի-

կո սու թյան նս տա վայր հան դի սա ցած Սիս քա ղա քը նրանք ան վա նա փո խել 

են Կո զան` թուր քե րի Կո զան օղ լու անու նով, որը 1825 թ. Սսի գա վա ռը վե-

րան վա նել էր իր անու նով: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Բյու րակն-Մն ձու րյան լեռ նաշղ թա յում, 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի Խար բեր դի նա հան գի Դեր սի մի գա վա ռում գտնը-

109 Հ. Երամեան, Յուշարձան Վան Վասպուրականի, հ. Ա, Բ, Ալեքսանդրիա, 1929, էջ 

66-67: 

110 Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, պրակ. 1-10, Կոստանդնուպոլիս, 1912-1927, էջ 1242: 
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վող Սո սի կի լեռ կամ Սո սեր կոչ վող լե ռան անունը նրանք ան վա նա փո խել 

են Շեյ թան մա ղա րա, որի շեյ թա նը նշա նա կում է սա տա նա, մա ղա րան` քա-

րայր: Լե ռան ստո րո տից բխում է Սո սե րի աղ բյու րը, որի ջու րը շա ռա չե լով 

թափ վում է ցած: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Վա նա լճից հա րավ -ա րև մուտք, Բիթ լի սի 

նա հան գի Բա ղեշ (Բիթ լիս) քա ղա քից մինչև Սղերդ քա ղաք ձգ վող ձո րա հո-

վի տը, որը հնում կոչ վում էր Սալ նա ձոր, նրանք ան վա նա փո խել են Դե լիք-

լի գա յա, որ տեղ դե լի քը նշա նա կում է ան ցք, ծակ + գա յա` ժայռ, ապա ռաժ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Վա նի նա հան գի Մոկ սի գա վա ռա կում, Մոկս 

գյու ղա քա ղա քից 10 կմ հե ռա վո րու թյամբ դե պի հյու սիս, Եղե րով լե ռան լան-

ջին գտն վող Բու թա կու Սբ. Գևորգ վան քի անու նը, որը հն չյու նա կան փո փո-

խու թյուն նե րով և ժո ղովր դա կան, օտար կամ բար բա ռային ստու գա բա նու-

թյուն նե րով դար ձել է Փութ կու Սբ. Գևորգ վանք և ավե լի շատ այս ան վամբ 

է գոր ծած վում, կա ռուց վել է շուրջ 3000 մ բարձ րու թյան վրա` ցրտա շունչ ու 

ձմ ռա նը ձյու նա ռատ վայ րում: Վան քը նախ կի նում մտ նում էր Մեծ Հայ քի 

Մո կք աշ խար հի Մոկք Առանձ նակ գա վա ռի մեջ և լեռ նային ճա նա պարհ-

նե րի վրա գտն վե լու պատ ճա ռով կոչ վել է Սա րի վանք: Հ. Ոս կյա նի վկա յու-

թյամբ ոմանք վան քի անու նը կա պում են փու թան, փու թին ձևե րին և ստու-

գա բա նում որ պես «դժ վա րանց տեղ»: Են թադր վում է նաև, որ վան քի անու նը 

ծա գել է փո թո րիկ բա ռից, որի հա մար էլ այն ան վան վել է նաև Փո թոր կի Սբ. 

Գևորգ: Իրա կա նում վան քի ան վան բու թակ բա ռը խորհր դան շում է նվա գա-

րա նի լա րերն իրար միաց նող բու թա կի` ական ջի նման, լեռ նային ճա նա-

պարհ նե րը միաց նող վանք: Ինչ պես գրում է «Ա րաքս» հան դե սը. «Փութ կի 

Սբ. Գևորգ վան քը ... ամ բողջ Վաս պու րա կա նի Պալ լասն էր... ու ամե նա մեծ 

ուխ տա տե ղին»111, որը գր չու թյան կենտ րոն էր և որ տեղ սո վո րե լու էին գա լիս 

Աղ թա մա րից, Ռշ տու նի քից ու այլ վայ րե րից: Վանքն ու ներ կա ցա րան ներ` 

բքից հա լած ված ճա նա պար հորդ նե րի հա մար: Ըստ ավան դու թյան՝ վան-

քում պահ վել է սուրբ հա մար վող մի աքա ղաղ, որը գու շա կում ու ազ դա րա-

րում էր եղա նա կը և որը քան դակ ված է վան քի մա տու ռի գավ թի պա տին: 

Վան քի անու նը թուր քերն ան վա նա փո խել են Խո րոզ քի լի սե, որում Խո րո զը 

նշա նա կում է աքա ղաղ + քի լի սե` եկե ղե ցի: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Բյու րակն-Մն ձու րյան լեռ նա հա մա կար-

գում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռում 

Քղի գյու ղա քա ղա քի մոտ գտն վող Քարգ լուխ լեռն ան վա նա փո խել են Կա-

վակ թա փա (կա վակ նշա նա կում է բար դի + թա փա` սար, լեռ): Լե ռան ստո-

111 «Արաքս», 1898, գիրք Ա, էջ 81:
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րո տում էին գտն վում Քղիի քա րա հան քերն ու կա վա հան քե րը: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Խար բեր դի 

նա հան գի Դեր սի մի ֆի զի կաաշ խար հագ րա կան շր ջա նում, Արա ծա նի գե տի 

աջա կող մյան Մն ձուր վտա կի վեր նա գա վա ռում, Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու-

մի գա վա ռի Կա մախ քա ղա քից 45 կմ հա րավ -ար ևե լյան ուղ ղու թյան վրա է 

գտն վում Մն ձու րի դաշ տը: Այն շր ջա պատ ված է 50 կմ եր կա րու թյամբ ձգ վող 

Մն ձուր և Մեր ջան լեռ նաշղ թա նե րով ու Բազ կա նի լեռ նա զանգ վա ծով, որ տե-

ղով հո սում է Մն ձուր գե տը` իր Մեր ջան ու Խա ղա ջուր վտակ նե րով: Դաշտը 

թուր քերն ան վա նա փո խել են Օվա ջիկ, որ նշա նա կում է փոքր դաշտ: Ի դեպ, 

Մն ձու րի դաշ տի դե պի Դեր սիմ եր կա րող աջ լեռ նա բազ կի ստո րո տում կար 

հինգ հայ կա կան եկե ղե ցի (ո րոնց մեջ էին Սբ. Պո ղոս-Պետ րոս, Շո ղա կաթ և 

Սբ. Լու սա վո րիչ եկե ղե ցի նե րը), ինչ պես նաև պահ պան վել էին բեր դի ավե-

րակ ներ: 

Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Ար շա րու նիք գա վա ռում, նոր ժա մա-

նակ նե րում Կար սի մար զի Կաղզ վա նի օկ րու գում, Կաղզ վան քա ղա քից մո-

տա վո րա պես 20 կմ հե ռա վո րու թյան վրա, դե պի հա րավ -ա րև մուտք, նույ-

նա նուն լճա կից մի քա նի կմ հյու սիս, Երասխ գե տի ձախ կող մում, Բա սե նի 

դաշ տում գտն վող Եղև նա մայր գյու ղի անու նը նրանք ան վա նա փո խել են 

Չանգ լի, որ նշա նա կում է զան գա կա վոր: Չանգ լի ան վամբ նշա նակ ված է 

Ռու սա կան 10-վերս տա նոց քար տե զում, Ռու սա կան 1:200000 մասշ տա բի 

քար տե զում` Չեն գիլ լի: Եղև նա մայ րի խա չաձև հա տա կագ ծով գմ բե թա վոր 

եկե ղե ցին կան գուն է նաև ներ կա յումս: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Ան տի պոն տա կան լեռ նաշղ թայից է սկիզբ 

առ նում և հա րավ -ա րևմ տյան ուղ ղու թյամբ հո սում Արևմ տյան Եփ րատ գե տի 

աջա կող մյան Շա ղա գոմք վտա կը, որը մայր գե տի մեջ է թափ վում Արևմ տյան 

Հա յաս տա նի Էրզ րու մի նա հան գի Կա րին քա ղա քից արև մուտք: Վտակն 

այդ պես է ան վան վել Մեծ Հայ քի Բարձր Հայք աշ խար հի Շա ղա գոմք գա-

վա ռի անու նով, որը տա րած վում էր Շա ղա գոմք գե տի վե րին հո սան քի հով-

տում: Շա ղա գոմք գե տի անու նը թուր քերն ան վա նա փո խել են Սեր չեմ, որը 

նշա նա կում է ճնճ ղուկ: Շա ղա գոմք անունն առա ջին ան գամ հի շա տա կում է 

5-րդ դա րի հայ պատ մա գիր Ղ. Փար պե ցին112: Այս մա սին Ն. Ադոն ցը գրում 

է, որ Հա յաս տա նի պարս կա-բյու զան դա կան բա ժա նու մից հե տո Շա ղա գոմք 

գա վառն ընկ նում էր բյու զան դա կան մա սում և մտ նում Ներ քին Հայ քի կազ-

մի մեջ որ պես նրա 11 գա վառ նե րից մե կը, սա կայն ար տա քին աղ բյուր նե րը 

թվում են 10 գա վառ` առանց Շա ղա գոմ քի` այն հա մա րե լով Կար նո գա վա ռի 

112 Ղ. Փարպեցի, Հայոց Պատմություն թուղթ Վահան Մամիկոնյանին, Եր., 1982, էջ 

352, 353:
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մի մա սը113: Ըստ հայ պատ մա գիր նե րի հի շա տա կու թյուն նե րի՝ Մես րոպ Մաշ-

տոցն իր աշա կերտ նե րի առա ջին խմբին ու սու ցա նել է Շա ղա գոմք գե տի 

հով տում գտն վող նույ նա նուն գա վա ռի Շա ղա գոմ քի վան քում, որ տեղ էլ նա 

բա ցել էր հա յա լե զու առա ջին դպ րո ցը114: Այս մա սին Մ. Խո րե նա ցին գրում 

է. « Մես րո պայ կա ցեալ յա նա պատ և ի հով ա նա ւոր, որ Շա ղա գոմքն անուա-

նին` բո վան դա կեաց զվար դա պե տու թիւնս առա ջին առե լոց 11 խմ բիցն»115:

 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Մեծ Մա սիս (Մեծ Արա րատ) լե ռան հյու-

սիս -ար ևե լյան լան ջին` շուրջ 2300 մ բարձ րու թյան վրա գտն վում է Սուրբ 

Հա կո բի աղ բյու րը: Սուրբ Հա կոբ անու նը թուր քերն ան վա նա փո խել են 

Աղ սու, որ նշա նա կում է սպի տակ ջուր: Սբ. Հա կո բի աղ բյու րի ջրին, ըստ 

պահ պան ված ավան դու թյան, վե րագր վում էր դաշ տե րում ու այ գի նե րում 

հայտնված վնա սա տու մո րեխ նե րից և թր թուր նե րից ազատ վե լու զո րու թյուն: 

Նման դեպ քե րում այս աղ բյու րից ջուր էին տա նում և դրա նով ցո ղում այդ 

հո ղա տա րածք նե րը: 

Փոքր Հայ քի Եր րորդ Հայք պրո վին ցիայում, Կո կի սո նի գա վա ռում, Կո-

կի սո նից մի քա նի կմ հա րա վային ուղ ղու թյամբ դե պի Մա րաշ տա նող ճա նա-

պար հի ձախ կող մում, Կո կի սո նի դաշ տի հա րավ -ար ևե լյան կող մում գտն վող 

Վե րի Ավագ Կալ գյու ղը այդ պես է կոչ վել բնա կիչ նե րի Կի լի կիայի Մարաշի 

գավառի Զեյ թու նի գա վա ռա կի Ավագ Կալ գյու ղից գաղ թած լի նե լու պատ-

ճա ռով: Վե րի Ավագ Կալ գյու ղը նրանք վե րան վա նել են Քի րեջ կամ Քի րեջ 

օլուգ, որում Քի րեջ նշա նա կում է կիր, օլուգ` խո ղո վակ: Մոտակա Կերասի 

կամ Քի րեջ լե ռը պա րու նա կում է առատ քա նա կու թյամբ կա պա րի պա շար-

ներ116: 

Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, Արևմ տյան Հա յաս տա նի Խար բեր դի նա-

հան գի Դեր սի մի գա վա ռում, Չմշ կա ծա գի գա վա ռա կում, Չմշ կա ծագ գյու-

ղա քա ղա քից հյու սիս -ա րևմ տյան ուղ ղու թյամբ, Կարմ րի կամ Կար միր վանք 

գյու ղից ոչ մեծ հե ռա վո րու թյամբ գտն վող Վան քի լե ռը նրանք ան վա նա փո-

խել են Խա րա պաշ տա շի, որ նշա նա կում է սևագ լուխ կամ սևա գա գաթ լեռ: 

Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Դիար բե քի րի նա հան գի Ար ղա նա մա-

դե նի գա վա ռում, Բա լո ւի գա վա ռա կում, Բա լու գյու ղա քա ղա քից հյու սիս 

-արևմտյան ուղ ղու թյամբ, Արա ծա նի գե տի աջափ նյա կում գտն վում էր 

113 Н. Адонц, նշվ.աշխ., էջ 23, 24.

114 Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 8, Եր., 1982, էջ 437: Տես նաև Թ. 

Հակոբյան, Ստ. Մելիք-Բախշյան, Հ. Բարսեղյան, նշվ. աշխ., հ. 4, Եր., 1998:

115 Մ. Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց, Տփխիս, 1913, էջ 339-340:

116 Աղասի, Զեյթունը և իր շրջակաները, Պեյրութ, 1970, էջ 22:
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հնում ավե լի մար դա շատ եղած և գր չու թյան կենտ րոն հան դի սա ցած Ձեթ 

գյու ղը, որի շր ջա կայ քում հե տա գա յում պահ պան վել էին ուխ տա տե ղի ներ, 

որոնք հնում եկե ղե ցի ներ են եղել: Իսկ գյու ղի կա մա րա կապ եկե ղե ցու տա-

կից բխում էր բա րե համ ջրով աղ բյուր: Ձեթ գյու ղա նունը, որը Ղ. Ին ճի ճյա-

նը117 հնա րա վոր է հա մա րում կա պել Մեծ Հայ քի Չոր րորդ Հայք աշ խար հի 

Հան ձիթ (Ան ձիտ) գա վա ռի ան վան հետ, հե տա գա յում Արևմ տյան Հա յաս-

տան ներ թա փան ցած թուր քե րը վե րան վա նել են` ան վա նա փո խե լով Քա-

փու աչ մազ, որում քա փու նշա նա կում է դուռ, աչ մազ` չբաց վող հայերին 

անհասկանալի անվամբ: 

Ու րար տա կան ժա մա նակ նե րից հայտ նի Հնա գույն Հա յաս տա նի` 

Ուրար տու ի թա գա վոր Ար գիշ տի 1-ինի (մ.թ .ա. 8-րդ դար) սե պա գիր ար-

ձա նագ րու թյու նում Տո ւա րա ծի նի ու այլ ան վա նում նե րով հի շա տակ վող և 

Երասխ գե տի վեր նա գա վա ռում տա րած վող ու Հայ կա կան պար լեռ նա հա-

մա կար գից և Խո րա սան գյու ղա քա ղա քից հա րավ ըն կած Մեծ Հայ քի Տու-

րու բե րան աշ խար հի Մու շի գա վա ռին սահ մա նա կից Տվա րա ծա տափ (ն շա-

նա կում է տա վա րած նե րի և հո վիվ նե րի դաշտ) դաշ տի ու գա վա ռի անու նը 

նրանք ան վա նա փո խել են Կա րա յա զը դաշտ և Կա րա յա զը գա վառ անուն-

նե րով (կա րա=սև + յա զը= տա փա րակ):

8) Ան վա նա փո խու թյունների ըն թաց քում այն բազ մա թիվ դեպ քե րում, 

երբ թուր քերն ի վի ճա կի չեն եղել թարգ մա նել կամ որ ևէ այլ ձևով աղա վա ղել 

հայ կա կան պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան նե րի անուն նե րը, նրանք նույն 

կա մա յա կա նու թյամբ էլ դրանք պար զա պես ան վա նա փո խել են որ ևէ թուր-

քա կան ան վամբ և այդ ձևով թուր քա կա նաց րել հայ կա կան տե ղա նուն նե րը: 

Դ րա ցայ տուն օրի նակն է Մեծ Հայ քի Տու րու բե րան աշ խար հի Տա րոն 

գա վա ռում, հե տա գա յում Արևմ տյան Հա յաս տա նի Բիթ լի սի նա հան գի Մու-

շի գա վա ռում, Մուշ քա ղա քից հյու սիս -ա րև մուտք գտն վող և պահ պան ված 

ավան դու թյան հա մա ձայն Գրի գոր Լու սա վոր չի կող մից 303 թ. հիմ նադր ված 

Սբ. Կա րա պետ կամ Մշո Սբ. Կա րա պետ վան քը, որը դա րե րի ըն թաց քում 

ու նե ցել է հայ կա կան բազ մա թիվ այլ անուն ներ` Ավե տի քի վանք, Գլա կա 

սբ. Կա րա պետ, Գլա կա վանք, Ին նակ նյա վանք, Հա ցյաց դրախտ, Հով հան-

նես Մկր տչի վանք, Հով հան նու Կա րա պե տի վանք, Մատ թեոսի և Մկր տչի 

վանք, Մա քա րե վանք, Մշո վանք, Ողա կան վանք, Տա րո նի վանք, Տա րո նո 

սբ. Կա րա պետ վանք և այլն: Վա նա կան այս հայտ նի հա մա լի րը թուր քա-

կան տի րա պե տու թյան շր ջա նում ան վա նա փոխ վել է Զիարեթ, որը նշա նա-

կում է ուխ տա տե ղի կամ ուխ տա վայր և Չանկ լը մա նաս թըր, որ նշա նա կում 

117 Ղ. Ինճիճյան, նշվ., աշխ., էջ 225:
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է զան գա կա վոր վանք: 

9) Վա նա կան հա մա լիր նե րի, վան քե րի ու եկե ղե ցի նե րի ան վա նա փո-

խում նե րի ժա մա նակ թուր քե րը եր բեմն պար զա պես դի մել են հաշ վե լու մե-

թո դին: Նրանք հաշ վել են վա նա կան հա մա լի րի մեջ մտ նող եկե ղե ցի նե րի, 

և կամ էլ` եկե ղե ցու ու նե ցած խո րան նե րի թիվն ու այդ թվա կան ան վամբ էլ 

վե րան վա նել հայ կա կան պատ մամ շա կու թային հու շար ձա նը: 

Այս պես` Արևմ տյան Հա յաս տա նում, Վա նա լճի հա րավ -ար ևե լյան 

ափա մերձ շր ջա նում, Վան քա ղա քից ար ևելք, Վա րա գա լե ռան լան ջին էր 

գտն վում միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի գր չու թյան ու մշա կու թա յին նշա նա-

վոր կենտ րոն հան դի սա ցած Վա րա գա վան քը, որն ու ներ մա տե նա դա րան, և 

որ տեղ Խրի մյան Հայ րի կը 19-րդ դա րի երկ րորդ կե սին հիմ նադ րել էր տպա-

րան: Վա րա գա վան քի վա նա կան հա մա լի րի մեջ մտ նող նրա յոթ` Սբ. Աստ-

վա ծա ծին, Սբ. Գևորգ, Սբ. Խաչ, Սբ. Հով հան նես, Սբ. Նշան, Սբ. Սիոն, Սբ. 

Սո ֆի եկե ղե ցի նե րի համար վան քը թուր քե րի կող մից հենց այդ պես էլ կոչ վել 

է Եդիքի լի սե (ե դի=յոթ, քի լի սե =ե կե ղե ցի): 

Պատ մա կան Հա յաս տա նի պատ մամ շա կու թային մեծ ու փա ռա վոր կա-

ռույց նե րից մե կը` Սբ. Հով հան նես կամ Բագր ևան դի վան քը, գտն վում էր Մեծ 

Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Բագր ևանդ գա վա ռում, նոր ժա մա նակ նե րում` 

Էրզ րու մի նա հան գի Բա յա զե տի գա վա ռում, Դիադին գյու ղա քա ղա քից 16 

կմ հյու սիս -ա րև մուտք, նշա նա վոր Նպատ լե ռան հյու սիս -ար ևե լյան կող-

մում, Վանք գյու ղում: Վան քը հիմ նադ րել է Գրի գոր Լու սա վո րի չը, նրա մոտ` 

Արա ծա նի գե տի ջրե րում մկր տել հայոց Տր դատ Գ թա գա վո րին և այ լոց, ու 

վան քում տե ղադ րել Սբ. Հով հան նե սի մա սունք նե րը: Վան քը երեք խո րան ու-

նե նա լու համար թուր քերն ան վա նա փո խել են Ուչ քի լի սե (ու չ =ե րեք, քի լի սե-

=ե կե ղե ցի) և այլն:

 Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հի Շի րակ գա վա ռում, Կարս քա ղա քից 

38 կմ հա րավ -ար ևելք, պատ մա կան Հա յաս տա նի Անի մայ րա քա ղա քից 23 

կմ հա րավ -ա րև մուտք, Տե կո րի տա ճա րից 3 կմ արև մուտք, Ախու րյան գե-

տի աջա կող մյան Տե կոր վտա կի վե րին հո սան քի ձախ կող մում է գտն վում 5 

փա ռա հեղ եկե ղե ցի ու նե ցող Խծ կոն քի վան քը, որը եկե ղե ցի նե րի թվի համար 

թուր քե րի կող մից ան վա նա փոխ վել է Բեշ քի լի սա, որում բե շը նշա նա կում է 

հինգ, իսկ քի լի սան` եկե ղե ցի: 20-րդ դա րի սկզբ նե րին վան քը լք ված էր ու 

ամայի: 

Այս պի սով` հատ կա պես 1915 թ. թուր քե րի կազ մա կեր պած Հայոց ցե-

ղաս պա նու թյու նից հե տո հայե րի հետ քերն իրենց հայ րե նի քի` պատ մա կան 

Հա յաս տա նի, տա րած քից իս պառ վե րաց նե լու նպա տա կով թուր քերն սկ սե-

ցին հայ կա կան աշ խար հագ րա կան անուն նե րը հիմ նա կա նում վե րոգ րյալ 
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ձևե րով ու մե թոդ նե րով արագ ան վա նա փո խել, որի հետ ևան քով այժ մյան 

Թուր քիայի Հան րա պե տու թյան տա րած քում, որի զգա լի մա սը հնուց ի վեր 

զբա ղեց նում էր հայոց բնօր րա նը, հայ կա կան տե ղա նուն ներ շատ քիչ են 

պահ պան վել:
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J. H. Yesayan

Dedicated to the 100th anniversary 
of the Great Armenian Genocide
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ARMENIAN TOPONYMS 
AND THE CHANGES OF ARMENIAN 

TOPONYMS IN TURKEY 

Like Armenian historical monuments, manuscripts and books, Armenian 
toponyms are also one of the most sacred relics that the Armenian people have 
inherited. Armenian toponyms are considered to be valuable components of the 
Armenian people’s cultural heritage, a signifi cant part of which is situated in the 
territory of Western Armenia seized by the Turks.  

Toponymy is the study of geographic place names.  It examines their meaning, 
origin, structure, as well as the areals for their distribution. Toponymy provides 
valuable information about the history and  geography, especially the geography 
of the nation. It also helps restore the boundaries for the emergence, formation and 
settlement of ancient tribes, races and any nation in general; delineate distribution 
regions for languages of the past, the geography of the past and present trade and 
transit roads, ways of resettlement of nations and gives an idea of communication 
between  countries and nations, the level of their civilization, as well as their 
centres for economy and culture. 

Toponyms are a refl ection of national characteristics. They contain 
geographic, historic and linguistic information about the certain place, as well as 
some information about the period, level of development and occupations of the 
people living in that area.

In terms of chronology, Armenian toponyms have been mentioned since the 
cuneiform period (ex. Amodj, Aregh), and they are mentioned in our days.. They 
have been mentioned in the Urartian period (ex. Luerukhi region, Menuakhinili 
town), in the Middle Ages (ex. Agravakar - a castle in the Vaspurakan land of 
Great Hayq, Haghartsin Monastery in Gugarq land of Great Hayq), in the new era 
(ex. Andzak village in Van province of Western Armenia, Kaghzvan city in the 
region of Kars), in the modern period (ex. Charentsavan city in Kotayq region of 
Republic of Armenia, Antarashen village in Lori region of RA).

Physical and geographic place names have also been mentioned since early 
times, but as those place names are not subject to administrative separation, time 
is not of important signifi cance. Those place names are  Mount Masis (Ararat), 
Yeraskh (Arax) River, Lake Van, the concave features of Ararat  in the Armenian 
Highland.

As a state, Armenia has had various borders in  different periods of history. 
It has had its largest territory during the reign of Tigran the Great when it reached 
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the apogee of its power,  stretching from the Mediterranean Sea in the West to 
the Caspian Sea in the East, from Kura River and the Black Sea in the North to 
the Upper and Armenian Mesopotamia in the South. Written evidence has been 
preserved in the works of Greco-Roman geographers Xenophon, Eratosthenes, 
Strabo, Pliny, Ptolemäus and others about the description of the geographical 
location of Armenia, its borders and the territory that it has occupied.

According to Strabo, “the south of Armenia is protected from Tavros, which 
separates it from the whole country located between the Euphrates and Tigrisi and 
named Mesopotamia; from the east it joins the Greater Marastan and Atropatene, 
from the north there are the Paraqoatras Mountains that are above the Caspian 
Sea, and Aghvanq, Georgia and the Caucasus, which surrounds all those nations 
and reaching Armenia, joins the  Mosqikyan Mountains and Koghqis Mountains. 
From the west of the land called Tibarans there is the people called the Tibarans. 
From the west there is also thePariadres Mountain and the Skyudises Mountain 
that stretch to  the Minor Hayk and the Euphrates valley, separating Armenia 
from Cappadocia and Commagene”118.

All authors have reiterated the words of Strabo in the “Ashkharhatsuyts” 
and the Middle Ages, even up to the 19th century. According to the records of 
most of the authors, as well as  to the British Encyclopedia119, Armenia is a 
mountainous territory occupying approximately 400 000 sq/km land. Of course, 
here the authors don’t consider  the territory occupied by the Cilician Armenian 
state, which existed in the 11-14th centuries120. It generally occupied the entire 
Armenian Highland and its surrounding areas. Questions about the location of 
Armenia and its occupied territory have attracted several dozens of geographers, 
historians and researchers, primarily in the 19th-20th centuries.    

 Being situated between the East and West, historical Armenia has been 
invaded by foreign conquerors numerous times, and during each of the invasions,  
certain toponyms have frequently been changed with arbitrary names.  This has 
led to the creation of more than ten layers of toponyms in the Armenian territory, 
including the Armenian-Hayasan-Urartian (ex. Biainili, Nairi, Kummakha, 
Hayasa, Tushpa), Assyrian and Babylonian (ex. Enzitu, Aruni), the Hittites-
khurrian (ex. Nubanashe, Khatusha), old Persian (ex. Masikh), Byzantine (ex. 
Bibas, Martirupolis), Arabic (ex. Jezireh), Turkish (ex. Gyoljik, Chivili), Russian 

118 Strabo, compiled and translated by H. Atcharyan, Y., 1940, p. 53.
119 The New Encyclopaedia Britannica, London, v. 1, p. 566.
120 H. Gabrielyan, Armenian Highland, Y., 2000, p. 8.
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(ex. Fantan, Ostraya Gora), Georgian (ex. Somkheti, Egristsghali), Kurdish (ex. 
Navale Kalo, Qav).

Toponyms remain for thousands of years, even in cases when certain tribes 
having named the places in that certain period have  disappeared from history 
a long time ago. Thus, “in the record of Rusa II (685-645 B. C.) discovered in 
Zvartnots, the Hrazdan River coming out of Lake Sevan, is named Ildaruni, the 
“Ild” component of which means “river”, and the second one – “arun”, means 
“sea” (in Hittites). So, Ildaruni means “marine”. The “dan” component of the 
word Hrazdan means “river”. In Indo-European language there used to be the 
word “juro”, meaning water, and it had various meanings in various languages 
– water, rain, marsh, lake. In certain languages “Hraz” apears in the forms of 
“yures”, “yurios” and “yura”, and there is no doubt that the origin of the fi rst 
component of Hrazdan River – “Hraz”, has originated from “yuras-huras”, 
which is quite explicable in Armenian phonetic patterns. Under the Iranian 
infl uence it has become Hrazdan, which also means marine”121. That is, the 
Urartian toponym Ildaruni and the current Hrazdan have  the same meaning, 
and the ancient Ildaruni, having been changed into Hrazdan, has preserved its 
linguistic meaning of “marine”. The 7th century Armenian historian Sebeos 
mentions Hrazdan River with the name Hurazdan. Hovhannes Draskhanakerttsi 
(John of Draskhanakert), an Armenian medieval author (end of the 9th century – 
beginning of the 10th century) and Vardan Areveltsi (Vardan from the East) (8th 
century) mention Hrazdan River as Hurastan.

In various parts of the whole Armenian Highland more than 800 Urartian 
cuneiform records have been preserved and are available to us. They show the 
entire chronology of the Kingdom of Van, and this written heritage is a part of the 
spiritual culture of the Armenian people.

The purity of Armenian toponyms was preserved until the entry of 
foreigners to Armenia, after which thousands of typical Armenian, historical and 
harmonious names were no longer used and were translated in different periods 
of time. After having undergone various changes, they were distorted or replaced, 
and sometimes renamed with foreign names. In this case the names of physical 
and geographic objects were especially affected, if we consider the fact that 
Armenian historians mentioned names of countries, their administrative divisions 
and settlements more than the names of physical and geographic units in the 
Armenian Highland when describing many historical events. Most of them have  
remained anonymous in a certain historical period. Physical-geographic place 

121 Y. Karageozyan, Cuneiform place names, v. 1, Y., 1998, p. 221.
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names were basically named starting from the 19th century.
Most of the changes of Armenian toponyms were made as a  result of 

penetration of the Turkish tribes of nomads and shepherdsinto Armenia. Right 
from the beginning the Armenians were pressured by them in different ways. They 
were forced to move from their fl at and fertile land, clean and thriving homes to 
places with small areas  and less suitable conditions for cultivation. High taxes 
were imposed on the Armenians122, and their possessions were stolen. “There 
were bandits, pillage, massacre and violence everywhere”123. In 1915, by Selim 
I Sultan’s Decree, the irregular muster of guys and girls, the so-called blood-tax, 
gathering baby boys, became the greatest catastrophe for the people who were 
subjects124. And this had been going on for centuries. The Turks’  pressure on the 
Armenians was so powerful that Armenians didn’t have any windows looking to 
the street in fear inmany settlements of Historical Armenia such as in the Malatia 
state of Historical Minor Hayq125.

However, as if that was not enough for them,, the Turksconsistently 
prohibited the Armenians from speaking Armenian and exerted terrible pressures 
and punishments on those who would pronounce the word “Armenia” and on 
those who spoke Armenian in general. Starting from the year 1880, the word  
“Armenia” was prohibited from being used in offi cial documents126. Here is 
what Hr. Atcharyan, , a famous Armenian linguist, academician of the USSR 
Academy of Sciences, writes about that: “The most affected was Minor-Asia and 
the Eastern part of the Balkan Peninsula where the natural and formal infl uences 
of the Ottoman government had caused the Armenian dialect to disappear...”127. 
And then he annotates: “They confi rm that the governors of these places had 
threatened to punish those speaking Armenian by killing them”128.

After the Russo-Turkish War of 1877-78, pressures mounted and became 
widespread, especially after the 1890s. In 1895-96, the mass killings of Armenians 

122 Leon Vardan, Taxes in Ottoman and Persian Empires, 15th cent., Y., 2004.  
123 Simeon Lehatsi, Travelling Notes, Vienna, 1936, p. 153-154.
124 Osman Nuri, Abdul Hamid and the Era of His Management, v. 2, 1876 (in Ottoman 
language).
125 A. Alpoyachyan, History of Armenians of Malatia, Topographical, Historical and 
Ethnographic, Beirut, 1961, p. 1097.
126 History of the Armenian People, v. 6, Y., 1981, p. 137.
127 Hr. Atcharyan, Loan words from Turkish into the Armenian Language, Eminyan 
Ethnographic Collection, v. C, Moscow-Vagharshapat, 1902, p. 5.
128 Hr. Atcharyan, mentioned work, p. 5, footnote.
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were organised at the state level. In 1909, the massacres were perpetrated in 
Cilicia, and they reached their climax with the barbarous acts in the horrible year 
of 1915 (April 24th), that is, the year of the Armenian Genocide, which continued 
till the year 1923. According to our calculations,  between the years of 1890 
and 1923, Armenians from over 2700 settlements with only Armenian and mixed 
population, suffered there129. And the number of those settlements will defi nitely 
increase as a result of additional research, as many of them have  already been 
renamed.

V. Reossler, a high-ranking offi cial of the German Foreign Ministry, was a 
consul in Turkey in 1914-18 and witnessed the Armenian massacres. Reossler 
prepared  a secret bulletin which, together with Aram Antonyan’s memoranda, 
played an important role in the acquittal and release during the trial of  Soghomon 
Tehleryan, a courageous representative of the Armenian liberation movement 
who had killed Taleat130.

In pursuit of long-term goals, as well as with the purpose of reinforcing 
Turkish regime, new administrative divisions were made in the Ottoman Empire 
more than half a century before the Armenian Genocide, and T. Hakobyan writes 
the following about that: “In the second half of the 19th century, changes were 
made in the administrative divisions of Western Armenia, as a result of which…
the remains of the Armenian authorities were completely abolished”131.

Ubiquitous changes of Armenian toponyms were made in accordance with 
the Turkish government’s  decree, which had been developed in advance and 
was  and put into use132. According to the decree, the Turks needed to get rid of 
the foreign names in every possible way, realizing clearly that most of them were 
Armenian.     

In the decree it is stated that the selection of those names needs to be 
successful;otherwise, the previous names might still be used. According to the 
decree that went into effect in 1916 in the Ottoman Empire, it was foreseen to 
get rid of not only Armenian toponyms by means of renaming, but also other 
toponyms of other Christian nations  that were considered to be foreign for the 
Turks, such as the Bulgarians and Greeks. R. Hovhannisyan wrote the following 

129 See their list at J. Yesayan, Historical-geographical data about the Armenian Genocide, Y., 
2005, p. 7-162.
130 Memorial, of Great Genocide (1915-1965), made by G. Aharonyan, Peyrut, 1965.
131 T. Hakobyan, Memorable Places of the Armenian History, Y., 1990, p. 54.
132 See the fi rst version of that decree translated into Armenian at L. Sahakyan, Turkifi cation of 
Place names in Turkish Empire and Republican Turkey, Montreal-Arod, 2010, p. 33-35.
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about that: “Genocide denial is fairly considered to be the fi nal stage when the 
culture and historical memory of a nation is being eradicated after the annihilation 
of the nation”133.

This led to the beginning of a long process of renaming thousands of 
fundamentally robbed, mainly deserted, ruined or destroyed and sometimes 
burnt Armenian cities and villages, settlements, monasteries, temples, churches, 
chapels, impregnable fortresses and castles, bridges, administrative and physical-
geographic place names, as a  result of which the native land of the Armenians 
was “fl ooded” with distorted, Turkifi ed names, which were foreign and unknown 
for native Armenians. Here is what “Armenian Soviet Encyclopedia” writes 
about eliminating the name Western Armenia and putting the name Anatolia 
(meaning “east, sunrise” in Greek) into use instead: “Since 1923, the entire Asian 
Turkey, including Western Armenia and Kurdistan, was named as A. (Anatolia – 
J. Y.) in Turkish literature, through which the geographic content of that term was 
distorted”134. The Turks pronounced it as Anadolu – with their accent.

Turkish authors used the term “Ermenistan” till the end of the 19th century. 
Thus, mid-19th century Turkish historian Osman Nuri has repeatedly mentioned 
the word “Armenia” in his three-volume work entitled “Abdul Hamid II and his 
reign”135. 

The process of changing toponyms carefully organized and methodically 
implemented by the Turks slightly slowed down only during the Second World 
War, after which that process gained momentumagain. As a result,, whereas in 
1920-1930 there were toponyms of Armenian origin to a certain extent in maps 
of the Turkish Republic,, in maps of 1970 there was a minimum amount of such 
toponmys. Implementing the decree in a purposeful and consistent manner, the 
Turks had already renamed more than 1/3 of rural settlements of the Republic of 
Turkey in 2010.

Hr. Atcharyan expresses the opinion that an interesting phenomenon can be 
seen in the renaming  of Armenian toponyms and replacing them with Turkish 
names, that is, while renaming those toponyms, the Turks sometimes turned to 
Armenian. For example, in regard tothe name “Tehir”, Atcharyan says, that it 
means “mullet” and writes: “… this Turkish word was taken from the Armenian 

133 Р. Оганнисян, Отрицание: Геноцид армян как прототип такого подхода: Вестник: 
Армянский институт международного права и политологии в Москве, 2004, стр. 49.
134 Armenian Soviet Encyclopedia, v. 1, Y., 1974, p. 373.
135 Turkish Sources about Armenia, the Armenians and other nations of Caucasus (translated of 
the original by A. Safrastyan and G. H. Santurjyan), v. 4, Y., 1972, p. 126.
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word “king”, and the Armenians have borrowed it for the second time as a Turkish 
word”136. And indeed, in the Zeytun province of Marash county of the Aleppo 
state of Cilicia, in the basin of the Pyuramos River or Jeyhan River, there is a 
rivulet called Tagavori Jur (Water of the King), which became  Teqirsu, in which 
“su” means “water”. Moreover, in the same province, not far from the Kanchi 
village, there is a mountain range named Tagavori, which was also made Teqir. 
The following  is what Aghasi writes about that: “The Kanchi village of Zeytun 
was called royal during the years of the Rubinyans. That was why the mountains 
surrounding it are called Teqir or Tagavori Ler (“Mountain of the King”), and the 
water fl owing from it – Tagavori Jur – that is, “Water of the King” (Teqir Su)”137. 
The same happened to toponyms formed with the Turkish root “yagh”, which 
comes from the Armenian “yugh”. Hr. Atcharyan says the following about this: 
“The Turkish word “yagh” was borrowed from the Armenian form “yegh” and 
then it has returned to Armenian again in its changed form”138. According to Hr. 
Atcharyan, the word Shenliq, which means “joy”, “festivity”, “a cheerful man or 
place”, is also of Armenian origin: “The Turkish word “shenliq, sheynlig… is of 
Armenian origin, and “lik” is a Turkish particle””139.

However, the Turks have implemented a large process of renaming toponyms.
Let’s present the Turks’ principles of renaming the city of Kharberd, the 

county of Kharberd and the fi eld of Kharberd. Situated on the left bank of the 
Aratsani River (Eastern Euphrates) in the North-West of Lake Tsovq, the city 
of Kharberd, , was included in the county of Andzit (Handzit) of Tsopq land of 
Greater Hayq in the past. The origin of the name Kharberd is connected with 
the name of Khar village, which was situated in the territory of Kharberd in 
ancient times. The word word “berd” (fortress) was added to Khar later too, with 
the construction of the city fortress, making it Kharberd. The word “khar” is 
etymologized as “way”, “road” in Khurrian, so Kharberd means “fortress of the 
road”140. M. Hovhannisyan writes the following about that: “…“Khar” is an old 
word, which has meant “way”, and the fortress has been built on the way as a 
shelter”. He once again touches upon this question and writes: “According to 
some people, “Khar” means “way, road” in an ancient language, and the place 

136 H. Atcharyan, mentioned work, p. 130.
137 Aghasi (Karapet-Tur-Sargisyan), Zeytun and its Surroundings, Peirut, 1968, p. 21.
138 H. Atcharyan, mentioned work, p. 243.
139 H. Atcharyan, mentioned work, p.  260.
140 Armenian Soviet Encyclopedia, v. 5, Y., 1979, p. 38.
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was called “City-fortress of Roads””141. And it’s quite understandable, as even 
through the Kharberd province and the fi eld of Kharberd  passed the transit 
highway, built in  Asia by Persian King Dareh I, called “Arqayakan Chanaparh” 
(“King’s Road”). The Turks changed the ancient name Kharberd with Harput. 
Rocky locale and anhydrous climatic conditions of the city of Kharberd didn’t 
satisfy local Armenians, and some of them moved to suburban lowland in 
1617, situated to the south-west of Kharberd, and establishing a new city that 
they named New Kharberd. The latter became the administrative centre of the 
county of Kharberd in 1878, which was renamed as Mezire (Mezre), the “mazra” 
version of which, according to Soviet AS academician Hr. Atcharyan: “fi elds, 
surrounding cultivating lands, = in Arabic fi eld, pasture, which comes from the 
root “to sew””142. During the reign of sultan Abdul-Aziz (1861-1876) the city was 
renamed into Mamuret-ul-Aziz, and the county of Kharberd was also called with 
the same name143. The city and the county were later called Elyazəg, which is a 
Turkish personal name.

The fi eld of Kharberd, which is indeed called Beautiful Field for its beauty 
and has been known as the Voskeghenik Field for its fertility since ancient times, 
is situatedto the north of the  Armenian Tavros mountain range in the Armenian 
Highland and in the lower stream of the Aratsani River (Eastern Euphrates).. The 
fi eld was also called Hallelujah, which was reinterpreted by the Turks as Uluova 
(“ulu”=“big”, “ova”=“fi eld”), and that name was given to a large segment of 
the fi eld, but it was again renamed asMollaqend village situated there. The fi eld 
of Mollaqend (“molla”, according to Hr. Atcharyan, means “muslim ecclesiastic 
with a white wrap”144, and “qend” means “village”). The other part of the fi eld of 
Kharberd is named Elyazeg at present.

In order to get an idea about the principles of Turkifi cation of Armenian 
toponmys, we deem it necessary to present the most important ones. 

Let’s start from the ones that are seen relatively more frequently.   
1) Armenian toponyms were mainly renamed by the Turks by means of 

translation, and the word “inner”, most frequently used in case of physical-
geographic objects, was made ashaghə by them, upper – yuqarə, medium – 
orta, big – byuyuq, small – qyuchuk, new – eni, old – eski, white – agh or aq, 

141 M. Hovhannisyan, Fortresses of Armenia, Venice, 1970, p. 40, p. 60.
142 Hr. Atcharyan, Armenian Etymological Dictionary, v. 3, Y., 1997. 
143 T. Hakobyan, St. Meliq-Bakhshyan, H. Barseghyan, Dictionary of Place Names of Armenia 
and Surrounding rsgions, v. 2, Y., 1988, p. 468.
144 Hr. Acharean, mentioned work, p. 241.
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black – kara (ghara), red – kzel (ghzel), village – qend or qyoy, the “farms” 
– as chiftliq, bridge - qyopryu. In case of physical-geographic objects, the word 
“source” was translated as bulagh, lake – gyol, river and water – chay and su, 
mountain and the peak – dagh and tapa, canyon – dere or deresi, glade – tala, 
country-side place – yayla, etc. The latter ones, as well as the Turkish plural-
making suffi xes “lar”, minimizing “jik” or “juk”, and the suffi xes “li” or “lu”, 
showing place, were simply attached to Armenian toponyms, and there were 
fake, irrelevant toponmys of foreign origin in the Armenian Highland. According 
toGevorg Jahukyan, an academician of the  National Academy of Sciences of the 
RA, this can’t be considered as scientifi c material.

The name of the village of Kangar or Kankar, situated on the slope of a 
canyon, in Balu province of the county of Arghanamaden of the state of Diarbeqir 
in Western Armenia, has come from the Armenian word “kankar” – the name of 
a thorny plant, which is called artichoke or artichook too,and which was widely 
spread in the local mountains. According to Hr. Atcharyan Kankar “is a thorny 
plant, the family of which is considered to be a quite respected vegetable”145, 
and according to Ed. Aghayan, an academician of the National Academy of 
Sciences of the RA, “kankar” is an edible thorny plant, is also named artichook, 
Teucrium poliuml (rosemary)146. They translated the toponmy Kankar and made 
it Kengerlu, which is the Turkish artichооk… 

They translated the name of the village of Gochogh, which is situated on the 
slope of the mountain Drakhtik, not far from the monastery St. Karapet of Frnus, 
to the north of the Frnus borough in Zeytun province of Marash province of the 
state of Aleppo in Cilicia, as Chaghlaghan, which means “screeching, crying, 
making noise”147.

They changed the name of the village of Khndzorut, situated on the left bank 
of the Aratsani River (Eastern Euphrates), 33 km north-east of the town of Qghi, 
in Qghi province of the county of Erzerum of the state of Erzerum in Western 
Armenia, into Elmali. The name of the village of Tandzut, situated in the Basen 
province of Ayrarat land of Greater Hayq – into Arm@tlu.

They translated the name of the peak Astghik, situated  north-west of the 
city of Sebastia Svaz, not far from the right bank of the Alis River (Halis), in 
Antipontakan system of Minor Hayq, as Yəldəzdagh, in which “Yəldəz” means 

145 Hr. Atcharyan, Armenian Radical Dictionary, v. 2, Y., 1973, p. 515.  
146 Ed. Aghayan, Explanatory Dictionary of Modern Armenian, v. 1, Y., 1976, p. 688.
147 Турецко-русскийсловарь, М., 2005.
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“star”, and “dagh” - “mountain”. There is a record about the peak Astghik in the 
work of  Gh. Inchichyan148. The right-hand Astghik rivulet of Alis River, which 
fl ows in the north-western territory of the city of Sebastia and joins the main river 
at a distance of about 20 km west of the city of Sebastia, has also been changed 
to Yəldəz. According to Gh. Inchichyan, the river starts from the Yəldəz Eli 
(“star”) peak of the county of Sebastia and from here comes the name of the river. 
The water of the river makes many mills work, and as it passes by the cemetery 
called Black Lands, gets mixed with the Kəzələrmak River149. Legend has it that, 
according to a story that is not completely traditional, the treasure house150 of 
Mihrdat Pontius (1st century B.C.) was situated  in the valley of  Atsghik River., 
The people have told many myths and legendsabout the origin of the name of 
the river. In Russian 1:500000 and 1:200000 scale maps Yəldəz-Irmak, in which 
“Irmaq” means “river”, was also renamed as Yəldəz.

a) In the case of compound toponyms, they translated the components of the 
name.

For instance, they translated the name of the Tsakqar village – populated 
exclusively by Armenians, situated near the city of Tevrik, in Tevrik province, 
to the east of the county of Sebastia of the state of Sebastia in Historical Minor 
Hayq, as Deliqlidash (“deliq”=“aperture” + “dash”=“stone”), Tsakqar stone cliff 
– situated between the city of Akn of the county of Kharberd of Western Armenia 
and the Benka borough of the same county, was also translated as Deliqlidash; the 
cliff is cleaved, and the people there pass through that crack. 

The stony Tsakqar cliff is situated south-west of the city of Mush, in Mush 
province of the state of Bitlis in Western Armenia, through which a long, wide 
passageway was dug and opened. There is no other passable road here. The stony 
Tsakqar cliff was translated as Deliqlukaya, in which “kaya” means “cliff”. 

On the Yeraskh River (Arax), in the mixture  of its left-hand rivulet called 
Murts, opposite the village of Qyopriqyoy, situated in the Upper Basen small 
province, to the east of the city of Karin, in Erzerum county of the state of Erzerum 
in Western Armenia, Armenian King Vagharsh II Arshakuni built marvellous 
bridge in the 2nd century. The bridge remains standing and still functions with 
7 arches. It is named Shepherd’s Bridge, which was translated by the Turks as 
Choban qyopri (“choban”=“shepherd”, “qyopri”=“bridge”). Not far from the 

148 Gh. Inchichyan, New Armenia, Venice, 1806, p. 294.
149 Gh. Inchichyan, mentioned work, p. 285.
150 T. Hakobyan, St. Meliq-Bakhshyan, H. Barseghyan, mentioned work, v. 1, Y., 1986, p. 345.
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bridge one can catch a glimpse of the ruins of the city of Vagharshavan.         
They translated the name of Kotoratsi canyon, situated a little north-west 

from the Zeytun borough in Marash province of the state of Aleppo in Cilicia, 
where one of the rivulets of Zeytun River fl ows, as Ghərəm-deresi or Ghəran-
deresi (“ghərəm” or “ghəran” means “incisive”, “cutting”, and “deresi” – 
“canyon”). The name Kotoratsi Dzor was given to the canyon after the Ottoman 
regime, having decided to completely eliminate the independence of Zeytun in 
1862,  sent the large army of Aziz pasha in this direction. However, as in the 
case of all previous battles, in this battle the heroic Armenians of Zeytun won by 
annihilating 750 Turkish soldiers  in the canyon. After the battle, the canyon was 
named Kotoratsi Dzor.

The Kapuyt peak, situated in the Kapuyt Mountains,  joining together the 
cities of Karin (Erzerum) and Baberd, between the rivers of Western Euphrates 
and Chorokh, in the Anti Pontus mountain range of the Armenian Highland, 
was translated as Gyoqdagh, in which “Gyoq” means “blue”, and “dagh” – 
“mountain”. 

The name Sev River, which starts fl owing from the south of the state of 
Trabzon  towards the north, and falling into the Black Sea in the city of Trabzon, 
was translated as Karadere (“kara” means “black” + “dere” – “river”, “canyon”). 
Before the year 1915, there were 36 villages populated merely by Armenians.    

The name of Vanq Mountain, situated to the west of the Great Masis (Great 
Ararat) Mountain in the Haykakan Par mountain range of the Armenian Highland, 
was translated as Dashqilisa (“dash” means “stone”, “mountain” + “qilisa” – 
“church”).   

They translated the name of Qarhat village, situated 10 km away to the east 
from Zara borough, in the small Zara province of the Sebastia province, in the 
state of Sebastia in Historical Minor Hayq, as Tashləgh, which means “stony 
place”.     

Built with sacred, albescent stone, the Spitak Monastery is situated in 
Western Armenia, particularly in Van county of the state of Van in Rshtuniq 
county of Great Hayq of the past, to the south of Lake Van on the north-eastern 
foot of Artos Mountain. According to a preserved tradition, it was named Spitak 
Monastery since the time when a black soldier of Lenktemur’s attackers hit the 
door of the monastery. After that, the door immediately whitened and the bandits, 
terrifi ed of that miracle, left. The Turks have translated the name of the monastery 
as Aghqilisa, the fi rst component of which – “Agh”, means “white” + “qilisa” – 
“church”. 
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The mountain range named Ughtaparanots, situated between the Euphrates 
River and Murts rivulet of the upper stream of Arax River, to the north-east of the 
Aytsptkunq peak of the Haykakan Par mountain range in the Armenian Highland, 
was translated as Deveboyni (“deve” means “camel” + “boyni” – “neck”). V. 
Qosyan mentions this with the writing  “Teve Poyun” and places it in the region 
of the city of Karin, close to the “Surp Nshan” (Holy Sign), and then addsthat the 
roads leading to Basen and Persia pass over this mountain151.       

The names of the Yeghegarich township and castle which is mentioned in the 
Roman Peutinger guidebook map as the road joining the settlements Nikopolis 
– Zimara, on the bank of the river Gayl, to the north-east of Historical Minor 
Hayq, have been translated as Kaməshlidere (“kaməsh” means “reed” + “dere” 
– “river”, “canyon”).

The right-hand Voskegetak rivulet of the Euphrates River of the Armenian 
Highland joins the main river at a small distance from the southeast sector of the 
city of Arabkir, in the western sector of the state of Kharberd. Due to the fertile 
lands in the valley, the river was  named Voskegetak, the fi rst component of which 
– “Voski”, was translated by the Turks as “sarə”, which literally means “yellow”, 
and “getak” was replaced with the word “chicheq”, which means “fl ower”, and 
Voskegetak was made Sarəchicheq.

According to N. Adonts, the left-wing Mananagh rivulet of the Euphrates 
River in the Armenian Highland, which was going to be named Tuzludarasi152 
(“tuzlu” = “salt marsh” + “darasi” = “river”, “canyon”) was also renamed by the 
Turks.

In Byurkan-Mndzuryan mountain range of the Armenian Highland there 
is a quite large mass of volcanic mountains called Mountains of Byurakn, 
Hazar Akunq (“Thousands of Sources”), Hazaralchyan (“A Thousand Lakes”) 
Mountains. According to the testimony of H. Karnetsi, it was mentioned with the 
name Hazar Akunq (“Thousands of Sources”) by Hovhannes Tlkurantsi153. In the 
mountains there are a number of high plateaux and cones. The highest one among 
the latter ones is the peak, which was known as Srmants since ancient times, 
about which Gh. Alishan154, Leo155, H. Karnetsi and others have mentioned. An 

151 V. Qosyan, Higher Hayq, v. A, Vienne, 1925, p. 1.
152 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, С.-П., 1908, p. 50.
153 H. Karnetsi, Surveyor of Upper Armenia, created by K. Kostanyan, Vagharshapat, 1903, p. 
58, p. 68, annotation. 
154 Gh. Alishan, Surveyor of Armenian Famous People, Venice, 1855, p. 9. 
155 Leo, History of Armenia, v. 1, Tifl is, 1917, p. 143.



71|      |

Urartian cuneiform record dating back to 8th century B.C. has been discovered 
in the territory near the peak. By providing the Hazaralchyan-Bingyol as a 
translation of the mountains, in which “Bin” means “1000”, “gyol” - “lake”, they 
translated the Srmants peak as Bingyol as well.            

The right-wing Byurakn rivulet of Aratsani or Eastern Euprates River of the 
Armenian Highland, which starts from numerous lakes and ponds in Byurakn 
plateau, as well as from snow melting and rains, was translated by the Turks 
as Bingyol (“bin” = “a thousand”, “innumerable”, “gyol” = “lake”). Byurakn 
plateau was also translated as Bingyol just in the same way, from where the 
Yeraskh (Arax ) River starts. The mountains of Byurakn are also situated there  
and are famous for their names Hazaralchyan (“A thousand Lakes”) and Hazar 
Akunq (“A thousand Sources”).

b) It should be mentioned that toponyms with complex Armenian roots were 
sometimes not translated completely by the Turks, but the Turks were content with 
translating only one of the roots.    

Thus, the part situated near the St. Gregory the Illuminator Monasteryof the 
Vanqasar convent, to the south of the city of Malatia of historical Minor Hayq, 
in the Anti Tavros mountain range of the Armenian Highland, was named Vanq 
Dagh.            

In case of the toponym Norgegh or Norshen, situated  48 km away from 
the west of the city of Karin, in the state of Erzerum of Western Armenia, they 
translated one component of the name – “Nor” and changed the name of the 
villageto Yenigegh. Then, they also translated the “gegh” component, and the 
village was named Yeniqend. The Armenian Norshen village  of the Shabin 
Karahisar province of the state of Sebastia in historical Minor Hayq was also 
named Yenigegh by the Turks. They treated the name of the Norshen village 
in a completely different way. The village is situated near the Surp Astvatsatsin 
(St. Mary) holy place, on the southern foothills of Mount Sipan, 5 km  to the 
north of  Lake Van, in the small Artske province of Van province of the state 
of Van in Western Armenia. First, they added the Turkish suffi x “juk” to the 
Armenian word, making it Norshenjuk156, H. Lynch mentions with the writing 
way Norshenchik157. Then, they cut the letter “e” in the name, as well as change 
the toponym and adjust it to their pronunciation. Finally, they changed it again  
with the deformed names Norshənjugh or Norsənjəgh. 

156 В. Маевский, Ванский вилает, Военно-статистическое описание, Тифлис, 1901, p. 268.
157 H. F. B. Lynch, Armenia, v. 2, Polis, 1914, p. 369. 
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c) While translating, they often ignored and left out one of the components 
of the toponym. 

Thus, in a place called Hndzanis, at a distance of 42 km to the south of 
the city of Van, at about 10 km to the west of the Kangvar castle, to the south-
east of the Artos peak, to the south of Lake Van of the Armenian Highland, in 
Andzevatsiq province of Vaspurakan land of GreatHayq, there was the Hogyats 
Monastery. It was located on the bank of the Tigris River, in the place of mixture 
with the Kasrik rivulet, at the crossing point of the roads Van, Noraduz and 
Shatakh. According to a tradition about the construction of the monastery, Mary, 
the Mother of God, appeared to the Apostle Bartholomew and ordered to build 
a monastery therefor the salvation of his soul. The church of the built monastery 
is called Astvatsatsin (Mother of God), under the stage of which  the portrait 
of Mother of God is engraved. The mentoned legend about the construction of 
the monastery is attributed to the historian Movses Khorenatsi158. H. Voskyan 
describes the monastery in detail and writes: “… The Tajiks call the monastery 
Qilise or Ter Mireem”159. The latest names of the monastery are also stated in 
of“Handes Amsorya” as well160.

From the name of Hogyats Monastery the have left out the component 
“Hogyats”, which is rather diffi cult to translate, and have translated only the 
word “vanq”, changing it into “Qilise”, which literally means “church”, and that 
became the name of Hogyats Monastery. Due to its impregnable, geographical 
position, this monastery has also served as a fortress. The Hogyats Monastery 
was a residence for bishops even back in the 4th century, and later it was 
considered to be a big centre for illustrating manuscripts and had a rich library 
of manuscripts. A source after the name of Lusavorich was also situated near the 
Hogyats Monastery.

d) Sometimes, parallel to translation, the Turks also named geographic 
objects.

Thus, the name of the Armenian-populated Mets village situated on the right 
wing of the Jeyhan or Pyuramos River, and having 400 houses , at a distance of 
25 km to the west of the city of Marash – the centre of the Marash province of 
the state of Aleppo in Cilicia, was translated as Byuyuqqyoy (“byuyuq”=“big”, 
“qyoy”=“village”) and Yenijekale, which means Noraberd. They also named the 

158 Armenian Soviet Encyclopedia, v. 6, Y., 1980, p. 499. 
159 H. Voskyan, Monasteries of Vaspurakan-Van, part 1-3, Vienne, 1940-1947, p. 759-778. 
160 Handes Amsorya, Venice, 1889, p. 236.
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village  Khristianqyoy (“khristian” = “Christian”, “qyoy” = “village”).
In the state of Kharberd of Western Armenia, in the western sector of the 

Armenian Tavros mountain range in the Armenian Highland, at a distance of 
23 km to the south-west of the city of Kharberd, there was  Kake Tsovq - in a 
concavity surrounded by  Tsovuts Mountain, on the south-west coast of which 
there was  the fortress (castle, chateau) called Tsovq or Katoghikosi Qar. They 
translated  Lake Tsovq as Gyoljik, as well as named it Kazangyol (in which 
“kazan” means “boiler” + “gyol” = “lake”). Nerses Shnorhali and his brother, 
Bishop G. Pahlavuni were born in the Tsovq chateau  in the 12th century, and they 
turned the fortress-chateau into a residence for bishops.

The name of the Tsaghkants or Tsaghkeo peak situated in Tsaghki or 
Tsaghkants mountains, in the upper stream of the Aratsani River, to the north-east 
of Lake Van in the Armenian Highland, was translated into Aladagh (“al” means 
“pink-red”, “motley” + “dagh” = “mountain”). Perhaps it was named Aladagh 
due to the fact that it is full of motley fl owers. 

e) Sometimes, while composing the word, together with the translation they 
added a Turkish word to the toponym as well.. 

Thus, in the Armenian Highland, at a distance of 10 km away from the 
Qghi borough of the state of Erzerum of Western Armenia, and belonging to the 
Byurakn-Mndzuryan mountain range,  the mountain range called Gailakhazut or 
Khach, with its namesake peak – Gaylakhazut, the height of which is about 3300 
meters, stretches from the east to the west. Gailakhazut means a place rich in 
fl int. “Gailakhaz” is the fl int, used in manufacturing glass and in mosaics. They 
renamed the Gailakhazut peak as Baghər or Baghər baba, in which “baghər”, 
according to Hr. Atcharyan, means “uterus, breast”161, and “baba” – “fi ne, 
precious”, as well as “father”. H. A. Pohchalean explains the word “baghər” 
as “breast, slope, bosom”162.  Aristakes Lastivertsi writes the following about 
the peak: “A part of  Pakhray Mountain, which is now called Gailakhazut, was 
called Bazmaghbyur (“Many sources”), where there stood a divine sign with its 
brilliance, from the name of which the village was renamed as Khach (“Cross”), 
and that name has remained unchanged to this day”163. The Bazmaghbyur or 
Khach township, situated on the slope of the peak, was one of the famous centers 
of te Tondrakyan movement in the 11th century. Later, N. Adonts mentions the 

161 Hr. Acharean, Loan words from Turkish into the Armenian Language, Eminyan 
Ethnographic Collection, v. C, Moscow-Vagharshapat, 1902, p. 284, 286.
162 H. A. Pohchalean, “Hand Dictionary from Turkish into Armenian”, Istanbul, 1996. 
163 A. Lastivertsi, History, Y., 1971, p. 155.



74|      |

Khach (Khachqyoy) village in the valley of the Tuzlu River 164: M. Chamchyan 
writes the following about Gailakhazut: “… on a part of the Pakhray Mountain, 
which was named Gailakhazut, there was a settlement called Bazmaghbyurwhere 
there stood a bright cross, and that place was a place of pilgrimage: hence, for a 
while, the village was sometimes called Khach”165 They added the Turkish word 
“qyoy” to the name Khach, meaning village, and the toponym was renamed as 
Khachqyoy, from which the Hachqyoy toponym derives. 

f) In the process of eliminating the Armenian roots from the origin of 
Armenian toponyms, in case of complex words they translated one of the roots of 
the toponym, and the other one – by  adjusting it to their lingusitic pronunciation.   

Thus, the Kamakh Gorge, situated in Kamakh province, at a distance of 50 
km to the south-west from the city of Yerznka, in Yerznka province of the state of 
Erzerum of Western Armenia in the Armenian Highland, where the road joining 
the cities of Akn, Arabkir and Kharberd passes, was turned into Qemakh Boghazi. 
Here the word Kamakh was adjusted to their pronunciation and made Qemakh, 
and “gorge” was translated into “boghaz”. This is the place where  on 28th May 
of 1915, the Turkish ruthlessly massacred 25 000 Armenians deported from the 
Yerznka province, and the gorge was turned into a cemetery of Armenians who 
had not been buried.

The Armenian Koteri Bridge, which has  7 arches and is situated where the 
Derjan and Euphrates Rivers meet, near the ancient Koter township, at a distance 
of 2 km to the west of it, almost at the distance of  Nerses Mountain, in the small 
Derjan or Mamakhatun province of the state of Erzerum in Western Armenia, 
on the Western Euphrates River in the Armenian Highland, was renamed as 
Qetur Qyopryu. In this toponym the word “Koter” was turned into “Qetur”, by 
adjusting it to their pronunciation, and the component “kamurj” was translated 
into “qyopri”. As a result of these changes, they reached the point where the 
ancient Armenian toponym Koteri Kamurj, mentioned from ancient times, was 
turned into Qetur Qyopryu - a place name without a meaning in  Armenian. 

The name of the river, which was known asMurts River in the past, starting 
from the slopes of the Aytsptkunq peak of Arax River in the Armenian Highland, 
fl owing through the fi eld of Basen and falling into the main river that is not far  
from the city of Hasankala (Basen) of the Erzerum province of the state of Erzerum 
of Western Armenia, was adjusted to their pronunication  as Myussu. Murts was 

164 Н. Адонц, Армения в эпоху Юстиниана, С. П., 1908, p. 49-51: 
165 M. Chamchyan, History of Armenia, Venice, 1784, p. 890. 
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identifi ed with the Baseni jur (water of Basenr) River by Hübschmann166. Murts 
was considered to be “the start (source) of the river Arax, so it was also simply 
called Araz (Arax) by some people”167. A. Khudabashev writes about the name 
Arax (Araz), that the Arabs, Turkish and Persian call it Araz, and the Armenians 
have still preserved the old name of the river – Yeraskh168. Hakob Karnetsi writes: 
“… and Araz fl owed, meandering and reached the lands of Yerevan and Dvin, and 
along the foot of the great Masis: and there came the waters of Ayrarat province 
and got mixed with Araz …”169. Gh. Inchichyan also mentions the river  with the 
name Hasanghala170. It’s also mentioned with the same name by A. Abeghyan171. 
H. Hubschmann considers the fact of connecting the river’s Armenian name 
Murts to the meaning of the word “murts” - “fi st” improbable172. The Turks have 
also changed  the Baseni Jur version of the river  into Basinsu, in which the added 
“su” means “water”. There was a three-arched stony bridge on the river.

2) Sometimes they would simply add a Turkish component to the Armenian 
toponym at the beginning or at the end.

Thus, in case of the toponymof the Vanq village, situated in the small 
Kamakh province of the Yerznka province of the state of Erzerum in Western 
Armenia, they added the word “deresi”, meaning “river” or “canyon”, at the end 
of the toponym, turning it into Vanqderesi – a bilingual toponym with a mixed 
composition.    

As for the Varag peak, the most favorite peak of the people of Vaspurakan,  
considered to be a sacred place, situated in the western part of the Varag mountain 
range, to the east of Lake Van, in the Vaspurakan land of Great Hayq of the 
Armenian Highland, they added the word “tiqen” and made it Varagtiqen (“tiqa” 
means “bite”). Several cuneiform records have been found in the territory near 
the Varaga peak, and the Astghkan castle is located on the peak.   

As for the Armenian name for the Vzhan pond , mentioned by G. Syurmenyan, 
situated not too far from the Vzhan village, at a distance of 20 km to the east of 

166 Hübschmann, Die Altarmenischen Ortsnamen Strazburg, 1904, p. 369:
167 Н. Адонц, mentioned work, p. 20. 
168 А. Худабашев, Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном 
отношениях, СПБ, 1859, p. 18-19:
169 H. Karnetsi, mentioned work, p. 50.  
170 Gh. Inchichyan, mentioned work, p. 25.
171 А. Abeghyan, Textbook of Geography, Book D, Polis, 1921, p. 27.
172 H. Hübschmann, Old Armenian Place Names, Vienna, 1908, p. 440.
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the city of Yerznka, in the fi eld of Yerznka, in Yekeghyats province of Higher 
Hayq land of Great Hayq, in the Armenian Highland, the Turks added the Turkish 
component “gyol”, meaning “lake” and the toponym became Vzhangyol173. In 
general, they have adjusted the pronunciation of the toponym Vzhan to their way 
of pronunciation in the form of  Udjan.

As for the name of the Yotneghbayr Mountains, spreading  not far from 
the city of Zeytun of Marash province of the state of Aleppo in Cilician Tavros 
mountain range in Cilicia, they added the word “chavtar”, which is a type of 
grain, spelt (german wheat), and the name of the mountains became Yotneghbayr 
Chavtari.         

3) Besides, there were  changes made in Armenian toponyms through 
distortion and by giving new meanings. 

The village Kharakonis, situated in the right-hand plain of the Archishak 
River, in the eastern coastal area of  Lake Archak – to the east of Lake Van, in 
the small Archak province of the state of Van of Western Armenia, where  one 
of the cuneiform records of the Urartian kings Ishpuini and his son Menua has 
been preserved, was changed into Karagyunduz, in which “kara” means “black”, 
“gyunduz” – “noon”. According to a preserved tradition, it was in Kharakonis 
where  great Armenian poet of the 16th century Nahapet Qouchak was born. 

In Van province of Western Armenia, to the north of the city of Van, in the 
Akrbi offset, there is a stony cliff called Mheri Dur where an 80-line Urartian 
cuneiform record has been preservedand on which there is the famous Amrakan 
cave-castle. The stony cliff is called Mheri Dur since it is linked to a hero in the 
Armenian epic “Sasna Tsrer” – Poqr (Small) Mher, who had taken shelter here as 
if he was tired of evil in the world. First, the Turks changed the fi rst component 
of the special name Mheri Dur by their pronunciation, making it Myuhri, and the 
second component of the special name – “Dur”, was translated as “qapə”, and 
the place name was renamed as Myuhri qapə, which was quite meaningless and 
sounded foreign to the ears of Armenians.

The name of the Kamarakap village, having had a depository (Matenadaran_, 
over 10 churches and chapels in the past, and situated on the high coast of the 
Western Euphrates River, a little to the south-east of the city of Akn, in Akn 
province of Kharberd province of the state of Kharberd in Western Armenia, 
was turned into Qemerghap. According to a preserved tradition, the village was 
named Kamarakap because of the fl ame of a forest fi re that had broken out in 
the Kamarakap village in the past, generating a huge arch in the sky. According 

173 G. Syurmenyan, Yerznka, Gahire, 1947, p. 431.
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to another tradition, Kamarakap means “red link”, “tie”, which seemed to have 
arisen from the tradition of tying the bride and the bridegroom together with a 
red tie. The fi rst component of their renamed version Qemerghap – “qemer”, is 
the distortion of the Armenian word “kamar”, plus the declamatorily distorted 
“ghap” variant of the word “kap”.    

The Armenian Maturka village was situated on the left bank of the upper 
stream of the Western Euphrates River, at a small distance from the city of 
Karin (Erzerum), in Erzerum state of Western Armenia, which was changed into 
Mudurga by the Turks, adjusting it to their pronunciation, as it is mentioned in the 
5-mile Russian map. They also renamed the village  as Myudurge, as it is signifi ed 
in 1:200000 scale Russian topographic map. “Myudyurge” means “director”. The 
Maturka or Lusavorich Monastery was situated on the east of the village. Inside 
the monastery there was a deep hole where, according to a preserved tradition, 
Grigor Lusavorich had spent one night. The monastery had a college.  The seat of 
spiritual leaders of Karin was located within the Maturka Monastery.           

The name of the prominent Khachaluys village of the Khnus fi eld, situated in 
the small Khnus province of Erzerum province of the state of Erzerum in Western 
Armenia, was distorted and turned into Halchavush, the second component of 
which – “chavush”, means “corporal”, according to H. Atcharyan, and according 
to the dictionary of H. A. Pohlachean, it means “capitain (chief of 50 soldiers), 
controller of political fi gures, chief of political fi gures”174. 

To the name of the Surb Khach peak, situated in the north-western part of  
Vanq Mountain, at a distance of 15 km to south-west of the city of Sarighamish, 
in the southern part of the mountain range Metsrats of the Armenian Highland, 
the Turks added the Turkish word “dagh”, meaning “mountain”, and the toponym 
became Surb (Saint) Khachdagh and, according to them - Hachdagh. Armenians 
have built 7 churches from stone in the territory near the Surb Khach peak. The 
mountain was mentioned in the Russian 10-mile map as Surbkhach, in Russian 
1:200000 scale map – Supkhan, and in 1:500000 scale map – with the meaningless 
name Supkhandagh.  

The name of the Aznvats Dzor province, spreading toward south-west of 
Lake Van, to south-east of the city of Baghesh, in Bitlis province of Western 
Armenia – in the new era, to the north of the Tatik province, in Aghdzniq state 
of Great Hayq, consists of the combination of the words “azniv” (“honest”) and 
“dzor” (“canyon”), which was translated by the Turks as Gyuzeldere (“gyuzel” 
= “beautiful” + “dere” = “canyon”). The forested valley on the right-wing Tatik 

174 H. A. Pohchalean, mentioned work.
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rivulet of the Eastern Tigris River, fl owing through the small  Tatik province, was 
also named Gyuzaldere and Chayina.

On a slope near the Patakants village and the ruins of the castle-town 
Manakert, situated on a rocky cliff, 7 km to the west of the Vostan settlement, 
opposite the Akhtamar Island, on the southern bank of Lake Van, in Van province 
of the state of Van of Western Armenia, there was the Qaradasht village, which 
was called Manakert in ancient times. The Rshtuniq province, spreading in the 
southern coastal region of Lake Van of Vaspurakan land of Great Hayq, the 
centre of which was the Vostan settlement, was called the province of Manakert 
– after the nameManakert. It is assumed that Manakert was built by the Urartian 
king Menua and was named after him. Afterwards, the name of the village was 
changed to Karadash by the Turks having intruded here.      

The name of the mountain Nukrak or Nukrakan in the past, as well as the 
name Nvirakan, situated near the Berdus Fortress, to the north-east of the city of 
Marash, in Marash province of the state of Aleppo in the Anti Tavros mountain 
range in Cilicia, was distorted and changed toto Nurə Chaq (“nur” means 
“light, spot, beam, shrine” in Arabic, and “chaq” means “beat” in Turkish). The 
mountain is mentioned with the name Nukrakan  by Gh. Alishan, who places 
it in the Mountainous Cilicia, on the borders of the Berdus Fortress, and writes 
the following: “… Later it’s known as Nurhakk”175. H. Ter-Ghazaryan176, S. 
Gundtsable also have some records about the mountain. Gundtsable writes the 
following: “This year  the Persian army gathered there …….. and they came and 
crossed ….. the border of Nukrakan ….”177. 

The name of the Banjrut or Banjarot village, which had been populated by 
Armenians since ancient times, situated in the fertile valley of  Chorokh River, 
40 km to the north-east of the city of Olti, in Olti province of Kars region, was 
adjusted to their pronunciation and made Panjuret (“panjur” means “port-hole”, 
as well as “jalousie”)178.

4) Most often Armenian toponyms were adjusted to their linguistic 
pronunciation. 

The Berdagrak province was situated between the small provincies Khotjur 
and Parkhar, in Arsyatspor province of Tayq land of Great Hayq, in the valley 

175 Gh. Alishan, Sisuan, Venice, 1885, p. 195.
176 H. Ter-Ghazaryan, Armenian Cilicia, Antilias, 1966, p. 114.
177 “Smbat Gundstable of Armenian and Ansizq of Antioq” (in the original Armenian and its 
French translation), Venice, 1876, p. 128-129.
178 Katarine Kontakchyan (Katie Gundakchyan), Turkish-Armenian Dictionary, Y., 2003. 
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of tributaries of  Chorokh River and its rivulets, falling into the Black Sea, on 
the banks of which there were  many Armenian-populated villages. The small 
Berdagrak province, having been mentioned  in the 4-8th centuries, was considered 
to be the estate of the Mamikonyans in the 16-17th centuries.  During the rule of 
the Turks, the Armenian population of the small province was forced to become 
Muslims, the church was turned into a mosque, and the name of the small province 
was adjusted to the Turks’ pronunciation and changed to Perteqreq. The ancient 
historical Berdagrak borough, populated by Armenians, situated on the left bank 
of  Chorokh River, in the centre of the small province, was also called Perteqreq, 
which was later included in Kiskim rural group of the Erzerum province of the 
state of Erzerum of Western Armenia. The inhabitants of Berdagrak preserved the 
Armenian names and traditions till the 20th century.

Names of the mountains and the Saint Grigor mountain pass situated at a 
distance of over 18 km to the north-east of the city of Yerznka of the state of 
Erzerum of Western Armenia, and belonging to Antipontakan mountain rangeof 
the Armenian Highland, were distorted, and they are mentioned in Russian 
1:200000 scale map as Sipiker, and in Russian 5-mile map – as Sipikor.   

The name of Ktsvak village situated at a distance of about 6 km to the north of  
Datvan borough, situated on the south-western edge of Lake Van, on its western 
high coast, in Khlat province in the state of Bitlis of Western Armenia, adjusting 
to their pronunciation and changing, was turned intoQəzvag. The Armenian 
village name Ktsvak is connected with the name of the houselord Ktsvak, as well 
as is etymologized as “hot source” – because of having hot water179. The name 
Ktsvak was also mentioned  by A-Do180. On the top of the hill near the village, in 
the 20th century, there were still preserved ruins of a medieval castle.

The name of the Armenian village Tsarnots, situated in the north-eastern side 
of the borough, in the small  Shatakh province of Van province of the state of Van 
in Western Armenia was adjusted to their pronunciation as Sarnus. 

The Nerqin Bagarich village, which was the birthplace of Soghomon 
Tehleryan, the brave representative of the Armenian Liberation Movement of 
the 20th century, and situated at a distance of 15 km to north-east of the city of 
Mamakhatun, in the small  Mamakhatun province, in the Yerznka province of 
the state of Erzerum of Western Armenia, was a big township  with a population 
of over 4000, was a part of the Derjan province of Higher Hayq world of Great 

179 N. Varjapetyan, Topographic, “Masis”, Constantinople, 1886, p. 992.
180 A-Do, Provinces of Van, Bitlis and Erzrum, Y., 1912, p. 89.
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Hayq in the past, and was situated on the Karin-Trabzon road, which was of 
great signifi cance. The name of the township Bagarich, was made Peqerij – by 
adjusting it to their pronunciation. G. Jahukyan, adverting Adonts181 about it, has 
written, that Bagarich of Higher Hayq in Great Hayq was later made Peqerij.  

In Apahuniq province of Turuberan land  of Great Hayq, one of the strongest 
and the most impregnable fortresses of Historical Armenia, which was built by 
Manavaz – the son of Hayk Nahapet, according to the tradition, and afterwards 
- Manavazakert, situated on the north-eastern part of Mush province of the state 
of Bitlis of Western Armenia, of which the reduction Manazkert came, the Turks 
have adjusted to their pronunciation, by renaming the place name as Malazgirt, 
as it is called at present.

The Armenians of Gyughadzor village, situated on the left bank of Aratsani 
River, at a distance of about 30 km to the north-west of the city of Diadin in 
Bayazet province of the state of Erzerum in Western Armenia, were deported 
in the 1980s, Armenian houses were resettled by the Turks, and the village was 
renamed Gyolesor. In Russian 1:200000 scale map – Gyulyasor, and with its old 
name Gyughadzor, is mentioned in the Armenian sample of the map made by H. 
Ph. B. Lynch and Ph. Osvald182.   

The name of the small  Berdak province, having existed in the 17-18th 
centuries with its centre Berdak, in the state of Diyarbeqir of Western Armenia, 
which was later included in the state of Kharberd, was adjusted to pronunciation 
of the Turks and renamed  Perteq.      

The name of  Dzknajur village, situated in the small Kiskim province, 
populated merely by Armenians since ancient times, in the Erzerum province of 
the state of Erzerum in Western Armenia, was later adjusted to pronunciation of 
the Turks as Səknasur. Armenian inhabitants of this village who were later made 
Turkic, preserve their former linguistic remnants and household characteristics, 
which were peculiar to the Armenians.         

On the bank of  Partez River, on the western foot of the Northern (Armenian) 
Tavros mountain range, at a distance of 30 km to the south-east of the city of Olti, 
in Olti district of Kars region, there was  a township called Partez. In the past, 
the name of  Partez township, which was the centre of  Partizatspor province and 
was situated on the Russo-Turkish border in the beginning of the 20th century, in 
Partizatspor province in Tayq land of Great Hayq, was changed to Bardiz by the 

181 Н. Адонц, mentioned work, p. 46-49.
182 H. Ph. B. Lynch and Ph. Osvald, Armenian sample of the map “Armenia and Neighbouring 
Countries”, Tbilisi, 1915.  
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Turks. It is’s mentioned this way, as well as with the name Gaziler in Russian 
1:200000 map, and in Russian 10-mile map – as Bardus.  

The name of the Chmshkatsag borough, which has waged  heroic battles for 
self-defense and has truly earned the name “Qajeri Buyn” (“Nest of Heroes”), 
situated on the left bank of the right-hand Chmshkatsag rivulet of  Aratsani River, 
at a distance of 50 km to the north-west of the city of Kharberd in the small 
Dersim province of the state of Kharberd in Western Armenia where the Byzantine 
Emperor Hovhannes Chmshkik of Armenian origin was born, was distorted by the 
Turks and renamed Chemishgezeq. And the village name Bazabun, situated in the 
small Chmshkatsag province, became Pazapin. The place name was mentioned 
by H. Gasparyan183 with the names Bazabun and Pazapin. 

The name of the Kapan borough, which was the centre of the small Antrun 
province, situated in a fertile plain, at a distance of 4-5 km of the Kapan Fortress, 
in the small Antruni province, in Marash province of the state of Aleppo in 
Cilicia, was adjusted to the Turks’ pronunciation as Qeban. Changing the name 
of the Kapan borough (Kapan-maden) into Qeban, corresponding to the historical 
city Lusatarich, in Chorrord (Fourth) Hayq land of Great Hayq in the past, to the 
south of the intermixture  of the Euphrates and Aratsani Rivers, to the south-west 
of the city of Kharberd, in Kharberd province of the state of Kharberd of Western 
Armenia, is also considered to be a result of such a change.                 

The name of the ancient solid fortress of Kapan – reinforced with its powerful 
walls, situated on a cliff between the Frnus borough and the AstvatsashenMountain, 
near the large valley called Kapan, on the border of mountainous Cilicia, to the 
west of Kanchiberd, at a distance of 8 km to south-west of Zeytun Fortress, in the 
small Zeytun province of Marash province of the state of Aleppo in Cilicia, was 
adjusted to the pronunciation of the Turks and turned into Qabnisberd. It was in 
this castle that Levon Lusinyan settled in 1375 – the last king of Cilician Armenia, 
who fi nally had to surrender in the end. The remains of the walls defending the 
fortress of Kapan, as well as of its other structures, have been preserved to this 
day. 

The name of  Tatragom village, situated at a distance of 14 km to the west of 
the city of Mush in Mush province of the state of Bitlis in Western Armenia, and 
mentioned by Aghan Taronetsi184 and S. Tsotsikyan185, was adjusted to the Turks’ 

183 H. Y. Gasparyan, Chmashkatsag and its villages, “Payqar”, 1969, p. 245-249.
184 Aghan Taronetsi, Native State of Taron, Native History of Taron, Kahire, 1968, p. 85.
185 S. Tsotsikyan, Western-Armenian World, New York, 1947, p. 448.
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pronunciation as Dazəkom, as it’s mentioned in Russian 1:200000 scale maps.
The name of  Tekor village, situated near the Tekor Fortress, at a distance of 

33 km to the north-east of Kaghzvan borough, in Nakhijevan section of Kaghzvan 
province of Kars region, was changed to Digor by the Turks. The Tekor temple 
was built on the initiative of  Prince Sahak Kamsarakan in the 5th century in  
Tekor , which was also referred to as Tekor Monastery, Holy Trinity, Martyrium 
of St. Sargis, etc., and which was considered to be the oldest sample of basilica 
and basilica-type and domed central-plan church constructions of Historical 
Armenia. The lithograph record preserved for the Tekor temple was the oldest of 
the existing ones.

In the small Gavash province of Van province of the modern-day state of 
Van, in Rshtuniq province of Vaspurakan land of Great Hayq, situated near 
Narekavanq and just opposite it – there was the Tshogh village, which was 
mentioned in the valley of the Tshgogh rivulet by A-Do186. Gh. Alishan mentions 
it with the name Tshgogh and writes down the local tradition preserved forthe 
name of the village187. According to L. Khachikyan, the village is also mentioned  
by the names Tyshogh and Tshogh188. Gh. Pirghalemyan mentions  the village 
with the name Tshogh189. The name of the village Tshogh or Tayshogh, which had 
been a prominent and famous literature centre since ancient times, was changed 
to Dəshakh. The preserved tradition says a lot about about the origin of the name 
of this village, according to which, when Bel, who was killed by Hayk, was 
brought here to be buried, and the arrow was removed from his chest, the blood 
sprouted off, glaring. Seeing that, people had exclaimed: “Tes shogh” (“See the 
glare”), but the name has been changed to Tshogh.

In Cilicia, in Marash province of the state of Aleppo, to the north-east of the 
city of Marash, not far from Chinar Lake, there was  an Armenian village named 
Kamurj, which had got its name because of the bridge over the river that had been 
preserved since Roman times. The name of the village was adjusted to the Turks’ 
pronunciation as Qermuch.

The names of the Internal Getik, Middle Getik and Upper Getik villages, 
which were simply called Getikner (the Getiks), situated on the bank of one of the 
right-hand rivulets of Akhuryan River, to the north of the Armenian capital Ani 

186 A-Do, mentioned work, p. 52-53.
187 Gh. Alishan, Armenia – beforebeeing Armenia, Venice, 1904, p. 145.
188 L. Khachikyan, Records of Armenian Manuscripts of 15th century, v. A, Y., 1955, p. 42, 525. 
189 Gh. Pirghalemyan, Armenian Notaries,Polis,1888, p. 31.
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and near it, at a distance of 35 km to the east of the city of Kars in Kars region, 
were adjusted to the Turks’ pronunciation and changed to Gediqler. Here – near 
the capital Ani, there were  sources called Getikner from where water supply of 
the capital Ani was provided.

The village name Patichvan, included in the structure of the Basen province 
of Ayrarat land of Great Hayq in the past, situated at a short distance from  Okomi 
village, in the small Basen provinceof Erzerum province in the state of Erzerum 
in Western Armenia, was adjusted to the Turks’ pronunciation as Badijvan.

In Western Armenia, in Yerznka province of the state of Erzerum, there 
is a city called Yerznka, which was the centre of the county,  is stillhas been 
mentioned in cuneiform records dating back to the 8th century B. C., and has 
been referred to by historians in the 1st century B. C. with the names Yerez or 
Yeriza. The city was one of the Armenian religious centres in pagan times. Before 
the Turkish domination  in Western Armenia (beginning of the 16th century), the 
city had 5 churches and a monastery called Yerez, as well as 12 schools and 
a college. The name Yerznka was adjusted to pronunciation of the Turks and 
changed to Erzinjan. Yerznka was one of the well-known centres for Armenian 
culture where  a number of manuscripts have been written, and a magazine and 
weekly newspaper have been published.

The name of  Tachrak village, situated near the Garnik Chgnavor and 
Tirashen Monasteries, in one of the left-bank valleys of the Euphrates River, on 
northern foot of the Mndzuri mountain range of the Armenian Highland, 9 km to 
the south of the city of Yerznka, in Yerznka province of the state of Erzerum of 
Western Armenia, which had come from the name of the depositor Tacharik of 
Garnik Chgnavor and Tirashen Monasteries, was adjusted to the pronunciation of 
the Turks as Dajreq. The Tachrak village was included in the past in Yekeghyats 
province of the  Higher Hayq land of Great Hayq.

The name of  Tsaghki village, situated on the right bank of one of the sources 
of the Euphrates River, on the south-eastern foot of the Tsaghkavet peak, near the 
southern border of the small Tortum province, at a distance of 30 km to the north 
of the city of Karin in the state of Erzerum of Western Armenia, was adjusted to 
the Turks’ pronunciation and changed to Zaghgi.

The name of  Grgur Montain, situated not far from the  Mount Nemrut, 20 
km to the west of the western bank of Lake Van, in the Armenian Tavros mountain 
range  of Western Armenia, became Qerqyur, and in Russian 5-mile topographic 
maps – Kerkyur.

The name of  Grichq village, situated on the northern side of Lake Karno 
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Shamb, in the region of the source of the Euphrates River, at a distance of 12 km 
to the north-west of the city of Karin, in Erzerum province of the state of Erzerum 
in Western Armenia, was changed to Qirinch.

The name of the city of Archesh, having existed since Urartian times and 
situated on the northern bank of Lake Van, in Aghiovit province of Turuberan 
land of Great Hayq in the past, near which  two of the records left by the Urartian 
king Argishti the 2nd (7th century B. C.) were found, in which there was mention 
of the artifi cial lake and channel of the city. The name Archesh is connected 
with Argishti II.. Archesh, having been mentioned in Armenian sources since 7th 
century, was changed to Erjish through adjustment to the Turks’ pronunciation.

The name of  Arsis village, situated in a mountainous, forested area, on the 
right side of  Chorokh River, to the north-east of  Kiskim borough of the small 
Erzerum province in the state of Erzerum of Western Armenia in the future, 
which had been the centre and the main fortress of the  Arsyats Por province in 
Tayq land of Great Hayq, was adjusted to their pronunciation in the form of Ersis.

The name of  Karmrak borough, situated at a distance of 2 km to the east of 
the city of Kesaria, in Kesaria state of Historical Minor Hayq, was adjusted to 
their pronunciation as Germir. In the second half of the 2nd century, Karmrak was 
a prosperous borough and had more than 1000 houses of inhabitants. In ancient 
times the borough was located at a distance of about 3 km to the north of the 
future  Karmrak in a place called Karmir Hogh (Red land), from which the name 
of the Karmrak borough came. Karmrak is mentioned in Russian 1:200000 and 
1:500000 scale topographic maps with the name Germir.

The Dzag village, situated in Nerqin Basen (Khorasan) province of Erzerum 
in Western Armenia, which is mentioned with its administrative and territorial 
divisions in Kars province of Kars region as well, was changed to Zaq.

The name of  Dzorak village, situated in a picturesque place near the high 
Sarin Surb Sargis Mountain, at a small distance to the east of the city of Akn of 
the state of Kharberd in Western Armenia, was declamatorily changed to Soragh.

The  Dzitahanq village, situated on the border of the small Khorasan 
province, at a distance of 30 km to the south-west of the Sarighamish borough, at 
the same distance to the east of Khorasan in Kaghzvan province of Kars region, 
which was included in the small Khorasan province of Erzerum province of the 
state of Erzerum in Western Armenia – before Berlin agreement in 1878, was 
adjusted to the Turks’ pronunciation and distorted in the form of Satahan; in 
Russian 1:200000 scale topographic maps – Satagan.

The name of Dzitahogh village, situated in the plain, on the north-eastern 
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part of  LakeYeghegnoud Karno Shamb, at a distance of 12 km to the north of 
the city of Karin of the state of Erzerum in Western Armenia, which was an 
arcbishop residence in the past, was made Sətavuk, Zitavug by the Turks. During 
the 1895 massacres of Armenians organised by the Turks, it was only  Dzitahogh 
village in the entire Erzerum province that was able to resist heroically and was 
temporarily saved from the massacres. The village was destroyed during the 
Armenian Genocide in 1915. According to a preserved tradition, in a hole near 
the St. Lusavorich Monastery located at a little distance from   Dzitahogh village,  
Grigor Lusavorich was kept. The village is mentioned in Russian 10-mile and 
1:200000 scale maps as Sətavuk.

The name of  Chpərgegh village, situated on the left side of the average fl ow 
of the right-hand Qghi rivulet of Aratsani River, in the north-eastern direction of  
Qghi borough, in the small Qghi province of Erzerum province of the state of 
Erzerum in Western Armenia, was distorted and changed to Jəbər.

The name of  Tsaplvar borough, situated on the right-hand bank of the 
Euphrates River, not far from the city of Akn in the south-eastern sector of the 
city, in the small Akn province of the state of Kharberd in Western Armenia, was 
adjusted to the Turks’ pronunciation as Zablvar. In the map inserted in the book 
“History of the Armenian Arabkir” by A. Polatyan, the village is mentioned as 
Zablvar190. This is the village that became immortal with the work “A mission to 
Tsaplvar” by Yervand Otyan. 

The name of the left-hand rivulet Jinjjur or Chenjur of  Chorokh River, falling 
into the Black Sea and fl owing in the direction of 20 km to the north-east of the 
city Baberd, in the small Baberd province of the state of Erzerum in Western 
Armenia of the Armenian Highland, was adjusted to the Turks’ pronunciation and 
changed to Chenjul.

In Kars province of Kars region, on both banks of  Tekor River’s lower 
stream, which was the right-hand sub-rivulet of the left-hand rivulet Akhuryan 
of Yeraskh (Araxes) River, there was  the  Tspni village, for which it was called 
Tspni. The village name Tspni was changed to Zəbni by the Turks. The  Tspni 
Fortress, situated near the village, played a huge role during the Russo-Turkish 
wars of the 19th century. Russian troops h defeated the Turks here. In the village 
there was a 7th-century church, the college adjunct to which was functioning till 
the Genocide of 1915.

The name of  Tsiperi village, situated at a distance of 2 km to the south-

190 The map included in the book by A. Polatyan, which is called “Arabkir and its Surrounding 
Villages”, was designed by M. Palyan, in 1947 in Cairo.
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east of the city of Shapin Garahisar in Shabin Karahisar province of the state 
of Sebastia in Historical Minor Hayq, was changed to Ziberi. The village had a 
church called St. Hakob, which was a sacred place.

The name of  Surb Luys Mountain, situated in the  Byurakn-Mndzuryan 
mountain range in the Armenian Highland, according to a preserved tradition, 
was named Surb Luys by the forefather Noah when, while sailing on the water, his 
ark had touched the top of this mountain in the morning. Besides the Armenians, 
the Kurds also swore in the name of this mountain. Theycame here on the days 
of Vardavar festivities and ceremonies. The name of   Surb Luys Mountain was 
distorted by the Turks as Siplis.

The  Ənkuzeq village, situated at a distance of 10 km to the south of  Khulp 
village in the small Khulp province of Sasun in the state of Bitlis of Western 
Armenia, was changed to Inguzak by the Trks. The village, having had three 
churches, was considered to be a literary centre, which also saw the catastrophe 
of the Armenian Genocide in 1915. Near the village  the ruins of old houses and 
other antiquities have been preserved.    

The city or the fortress of Tevrik, which was a powerful military and political 
centre of the Pavlikyans, and the Tevrik province, situated on the shore of the lower 
stream of the right-hand rivulet Tevrik of the Euphrates River, near the western 
border of Great Hayq, in the small Tevrik province in the eastern sector of the 
state of Sebastia of Historical Minor Hayq, and which showed great resistance to 
Byzantine troops, as well as the small Tevrik province, were changed to Divrigi, 
according to their pronunciation. N. Adonts assumes that the name Tevrik may 
have come from the Armenian words “taparak” (“fl at”) or “tavrik”, that is,small 
Tavros191. The small Tevrik province, as well as the name of Tevrik Monastery 
situated in the city of Tevrik, has also undergone the same pronunciation change 
and has been named Divirgi.  

The name of  Archak village, which  actively participated in the heroic 
defense of the city of Van, situated   not far from the south-eastern bank of  Lake 
Archak, to the north-east of the city of Van in Van province of Western Armenia, 
was adjusted to the Turks’ pronunciation and changed to Ercheq. Sometimes there 
was  also the Turkish word “qyoy” added to the latter one, meaning “village”, and 
the toponym became Ercheqqyoy.

The name of  Lake Archak, situated  not far from the east of Lake Van of 
the Armenian Highland, was adjusted to the Turks’ pronunciation as Ercheq. The 
lake has been mentioned in Russian 5-mile map with the names Archak-gyol 

191 Н. Адонц, mentioned work, p. 80-81.
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and Erjek-gyol. In Russian 1:200000 and 1:500000 scale topographic maps it’s 
mentioned as Ercheq-gyol.

5) In changed toponyms one may also see toponyms to the root of Armenian 
wordsof which Turkish suffi xes have been added – the plural-making suffi x “lar”, 
minimizing suffi xes “jik”, “juk” or “li”, “lu”, expressing meaning of place, and 
the Armenian toponymwas changed to one  consisting of mixed components.

Thus, the name of the Shoghan anyon or Gate, situated to the west of the city 
of Karin (Erzerum), in the small Derjan or Mamakhatun province, in Erzerum 
province of the state of Erzerum of Western Armenia was changed to Shoghanlu. 
The Shoghan River or the rivulet called Serchem of the Western Euphrates River 
fl owed toward here, starting from the Anti Pontus mountain range.

In the small Khnus province of the state of Erzerum in Western Armenia,  a 
hamlet was found by an Armenian man by the name of Gaspar, and the hamletwas 
named after him as Gaspari Gegh (Gaspar’s village). Later the hamlet was given 
Armenian names as well: Yeghrd or Yeghrdi. Yeghrd or Yeghrdi is like a willow 
tree, from the branches of which baskets are made. The Turks have added suffi xes 
“li” and “lu” to the name Yeghrd, and the toponyms have become Yeghrdli and 
Yeghrdlu.

They have also distorted  Armenian toponyms having the personal name 
Vardan in them by adding Turkish suffi xes “li” or “lu” to them, changing them to 
Vardanli or Vardanlu.      

By adding the Turkish suffi x “lar” to the village name Vanqik, situated in the 
left region of the  Euphrates River at a distance of 20 km to the south-west of the 
city of Mamakhatun, in the small Derjan or Mamakhatun province in Erzerum 
province of the state of Erzerum of Western Armenia, it was changed to Vanqiklar.

6) The Turks have made changes by translating the variant of the toponym. 
 Lake Gailatu or the Dzknaber called otherwise, which was really rich in 

fi sh, and especially  trout, was situated near the Sinak Mountain, to the west of 
the peak of Great Masis, in the upper stream of Aratsani River, in the eastern 
sector of the Haykakan Par mountain range of the Armenian Highland. While 
translating the name of the river, they translated the Dzknaber variant of the 
toponym, and the lake was called Baləqgyol (“baləq” = “fi sh”, “gyol” = “lake”).  
The  Dzknaget River (in past - Arun), starting from that lake, was also renamed 
asBaləqchay, the component “chay” of which means “river”. The following is 
stated about the name Gailatu in the “Dictionary of Place Names of Armenia 
and Surrounding Regions” : “In the north-eastern part of the lake there is a small 
island on which you can notice ruins of an old cloister and cross-statues. The 
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name is probably connected with the name of the nearby grange (city)”192. In fact, 
in Basen or Tsaghkotn province of Ayrarat land of Great Hayq there is mention 
about a city named Gailatu, which is  near  Lake Gailatu. 7th century historian 
Sebeos mentions the following about it: “... And there came the Greeks ... and 
took ... the city Anggh and Gailatus...”193.

The left-hand rivulet Meghraget of the Aratsani River (Eastern Euphrates), 
starting from the western sector of  Lake Van in the Armenian Highland and also 
called Sev Jur (Black Water), the latter one was given to the river because of 
the dark color of its water, was named Karasu by the Turks (“kara”=“black” + 
“su”=“water”).

The shallow part, generated from the upper stream of water of the  Western 
Euphrates River, as a result of slow progress, to the north of the city of Karin 
in the state of Erzerum of Western Armenia, has caused a shallow pond or cane 
fi eld, which is called Karno Shamb and has the variant Shamb for its name. In 
this special name the Turks have preferred to translate the Shamb variant of the 
name, changing it  to Sazləq, and they have renamed the  Karno Shamb toponym 
with that name. According to Hr. Atcharyan, the word “saz” means “timothy”, 
as well as “silt (under muddy water)”, and sazləq – “a place, where timothy has 
grown”194. Ed. Aghayan explains timothy as a marshy plant, timothy or carex 
belonging to the timothy nation195. Due to the impossibility of translating the 
name of the historical Kakarich borough situated in Karin county of Upper Hayq 
land of Great Hayq in the past, in the coastal region of the  Western Euphrates 
River, at a distance of 6 km to the north-west of the city of Karin in the state of 
Erzerum of Western Armenia, they renamed it as Chiftilq, translating the Agarak 
variant of the village name Kakarich. The  Kakarich borough is mentioned in 
Russian 1:200000 map as Chiftlikkeyu. Due tothe impossibility of translating 
the name of the mountain Deghtap, situated in the southern border of the small 
Khnus province of the state of Erzerum in Byurakn-Mndzuryan mountain range 
of the Armenian Highland, they translated the mountain as Aqdagh, for the white 
color of its limestone structure (“Aq” means “white” + “dagh” = “mountain”). 
And besides that, they gave the name Gyuzeldagh to the mountain too,  meaning 
beautiful mountain.

192 T. Hakobyan, St. Meliq-Bakhshyan, H. Barseghyan, mentioned work, v. 1, Y., 1986, p. 720.
193 Sebeos, History, Y., 1979, p. 76. 
194 Hr. Atcharyan, mentioned work, p. 302.
195 Ed. Aghayan, Explanatory Dictionary of Modern Armenian Language, v. 1, Y., 1976, p. 742.



89|      |

7) In all the cases, when they didn’t have any variant to translate or distort 
names of geographic objects, or to adjust them to their pronunciation, they 
simply gave new, arbitrary names to the toponyms that have nothing to do with 
the toponym.

Thus, with its brave fi ghters and famous for its patriotism, the Aregin 
settlement, , which had been an archbishop residence since the period of the 
Armenian Kingdom, and was situated south-east from the Zeytun borough in 
Marash province of the state of Aleppo in Cilicia, was renamed as Alabashə 
which, according to a Turkish dictionary, is a vegetable like turnip196.    

The Akn borough, situated on the bank of the Western Euphrates River, 
which was in the structure of Small Hayq in the past, on the border of the Great 
and Minor Hayq, later – not far from the Armenian sacred place Marəntunik 
(“Mayr əntaniq”, meaning “Main Family”) and which was the centre of the small 
Akn province of Kharberd province of the state of Kharberd in Western Armenia, 
was renamed Qemalie – with a Turkish personal name.

The name of the Great Masis (Great Ararat) Mountain, which is a symbol 
of Armenian identity and is situated on the right side of the Araxes River, on 
the southern edge of Ararat valley, in the eastern apogee of the  Haykakan Par 
mountain range of the Armenian Highland, was given the names Aghrə Dagh, in 
which “Aghrə” means “1. pain, 2. grief, knur, 3. Mount Ararat” according to H. 
A. Pohchalean’s dictionary197, as well as Byuyuq dagh - “Big Mountain”198. On 
the mountain there is the source of Saint Hakob and the  Gino River, starting from 
the area surrounding it. The Armenian mountain Masis, which was considered to 
be an Armenian worship, is now referred to with the Turkish name Aghrə daghə.

The name of the  Koghb borough, which was the centre of  Chakatq province 
of Ayrarat land of Great Hayq, on the right-hand rivulet Koghb of Arax River, 
Vardamarg – in the past, in Surmalu province of the state of Yerevan, and which 
was since ancient times, known for its rich salt mine resources, was changed to 
Tuzludja by the Turks. The name means “salt marsh”, taking into account the 
circumstance of rich salt mine resources in the borough.

The Aytsptkunq peak of the Aytsptkunq Mountains situated in western part 
of the  Haykakan Par mountain range of the Armenian Highland,  at a distance 
of 10 km to south-east of the city of Karin, was renamed by the Turks as Eyerli, 

196 Türkз sözlük, Ankara, 2005, 10th edition.
197 H. A. Pohchalean, mentioned work. 
198 About Other Turkish Names, given to the mountain The Great Masis see in the article by J. 
Yesayan in the magazine “Yerevan University”, 1991, №3, p. 27-36.     
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which means “saddled”.
The  Dvnik Bridge, which was probably built  in the 4th century on the  

Western Euphrates River and was later renamed Karasu, in the small Derjan or 
Mamakhatun province in Erzerum province of the state of Erzerum of Western 
Armenia, was renamed  Karaqyopri by the Turks, in which the fi rst “kara” 
component means “black”, and the second component, “qyopri” - “bridge”.

The Kop borough was situated to the north-west of   St. Daniel Monastery, on 
the bank of  Kop River, to the north of Lake Van, in Mush province of the state of 
Bitlis in Western Armenia. According to a preserved tradition, while transporting 
the corpse of deceased Daniel Assyrian in a cart, by  King Tiran’s order, a part 
of the cart (one of the thick sticks at the front and back of the cart) falls down 
near this village, and that was why the village was called Kop. They renamed 
the borough as Bulanegh, which means “trubid water”, as well as “wine”199. In 
ancient times, an irrigation canal was built by Urartian King Menua near Kop.

The  Shughri Monastery, which was considered to be the residence of the 
Armenian Catholicos and was situated on a hill near Shughri Canyon where the  
Jeyhan River fl ows between the cities of Marash and Sis in Marash province of 
the state of Aleppo in Cilicia, was renamed Ich nahie, which means monastery 
of the small Inner province. The Shughri Monastery  is a famous cultural and 
literary centre.

Haykakan Par, being considered the highest mountain range in the Armenian 
Highland and stretching along the parallel, the  Mariam peak from Great and 
Small Masis peaks to the left bank of the  Western Euphrates River in the central 
part of the Armenian Highland, had different names in its different parts in the 
past. The eastern part of the mountain range was called “Ayraratyan lerinq”, the 
one to the west of which was called Bardoghi or Bartughyan Mountains, the one 
to its west –  Sukavet Mountains, and the most of the western part was considered 
to be the  Aytsptkunq mountain range. The Turks renamed the  Haykakan Par 
mountain range as Aghrə daghə, which means “pain”.

The bridge was built by one of the Armenian bishops, Hovhannes, and that 
was why it was called Vardapeti kamurj (Master’s bridge), situated near the  
Ənkuzek Mountain at a distance of 13 km to south-east of  Zeytun borough of 
Marash province of the state of Aleppo, on the  Jeyhan or Pyuramos River fl owing 
through the territory of Cilician Armenian state and falling into the Mediterranean 
Sea, was renamed by the Turks as Hamidie – a Turkish personal name.

The mountain range called Arjoarich or mountain range of Archoarich 

199 Hr. Acharean, mentioned work, p. 297.
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since ancient times, spreading to the right part of the lower stream of left-hand 
Akhuryan rivulet of Arax River, in the  Shirak plateau, to the west of the capital 
Ani of Historical Armenia, in the Armenian Highland, was renamed by the Turks 
as Alaja (“colorful”, “spotted”)200. The Turks renamed as Alaja  the right-hand 
rivulet Tsaghkotsadzor of the left-hand  Akhuryan stream of AraxRiver as well, 
which starts from the mountain called Arjoarich or Archoarich in the past, and 
later on – renamed by the Turks as Alaja, and fl owing towards the capital Ani 
of Historical Armenia, surrounds the capital from its western and north-western 
sides and joins the main river not far from it.   

The  Npat Mountain is situated on the southern edge of the historical Dzirav 
fi eld in Tsaghkotn province of Ayrarat land of Great Hayq, in the headwater 
of the  Aratsani River, on its left bank, in the northern part of the mountains 
Tsaghkanc – to the north of  Lake Van, in Tsaghkotn province of Ayrarat land 
of Great Hayq in the Armenian Highland, on the foot of which  ruins of the  St. 
Lusavorich Monastery have been preserved. The Turks have named the mountain 
Tapasheyd or Tapasheit, in which “tapa” means “mountain, hill” and “sheit, 
sheyd” – “martyr”. This is the famous mountain from where the Armenian King 
Pap and  Catholicos Nerses the Great were following the course of the battle 
between the small Armenian army and the large Persian army that took place in 
371 in the fi eld of Dzirav where the Armenians scored a brilliant victory. Father 
of Armenian history M. Khorenatsi writes the following about this: “… When 
Nerses the Great saw all this, he went up to the top of  Npat Mountain and raised 
his hands up to heaven, and he was praying without bringing them down, like the 
pre-prophet Moses, and the second Amaghek was defeated”201.

To the north-east of  Argeos Mountain, at a distance of 8-9 km to south-east 
of the city Kesaria, in the  Antitaurus mountain range, in the state of Kesaria of 
Historical Minor Hayq, there is  a  two-top Saint Barsegh Mountain, which was 
renamed by the Turks as Alidagh, in which “Ali” is a Turkish personal name + 
“dagh” means “mountain”. On one of the summits of the mountain there is the 
Saint Barsegh Desert. According to a preserved Christian tradition, it was on  
Saint Barsegh Mountain that Barsegh Patriarch saw his historical dream about 
Hulianos Apostate. The mountain has been mentioned in Russian 1:200000 scale 
topographic map with the name Ali.  

The name of  Archishak River, falling into  Lake Archak, to the south of  

200 Hr. Acharean, mentioned work, p. 61. 
201 M. Khorenatsi, History of Armenia, Y., 1968, p. 274.



92|      |

Kharakoris village from the east, starting from the western slopes of the  Koturi 
mountain range and fl owing almost towards the horizontal, situated to the east of 
Lake Van in the Armenian Highland, was renamed Mahmedik. The  Archishak 
River is the only major river running into  Lake Archak.

The  Anahta Ator peak, situated near  Btarich village at a distance of 25 km 
to the east from the city of Yerznka of the state of Erzerum, in the  Antipontakan 
mountain range of the Armenian Highland where according to a tradition, the  
pagan cathedral-temple of the goddess Anahit was situated, was renamed as 
Aghdagh, which means White Mountain (Spitak ler).                          

The Turks renamed the  Metsrats Mountains, which start from the right bank 
of  Chorokh River, falling into the Black Sea, and spreading to the south-west of 
the  Karmir Porak mountain range, to which it’s also its continuation, in western 
sector of the  Kars plateau in the Armenian Highland, with several Turkish names 
– by giving them the following names: Chakhərbaba (“chakhər” means “with 
slanting eyes”202, as well as “skew-eyed” + “baba” = “fi ne”, “honourable”, as 
well as father), Chakhərdagh, in which “dagh” means “mountain”. They named it 
Soghanludagh too, which means “sokhut mountain”.         

The mountains and the peak Tsiranyats, spreading to the south-west of  St. 
Astvatsatsin or Karmir Monastery, to the north-east of the city of Karin of Western 
Armenia, in the  Basen conty of Ayrarat land of Greater Hayq in the Armenian 
Highland, was renamed by the Turks as Qirejlu (“qirej”=“calx”, “lu” is a suffi x 
of place). Gh. Inchichyan calls the peak Tsiranyats as  Tsirani Mountain)203. As 
A. Lastiverttsi claims, on the foot of the  Tsiranyats Mountains there were  the  
Okomi township and the Aksigom village204. The  Tsiranyats Mountains are 
rich in violently outpouring sources, and from its foots  several huge rivers start 
fl owing, including the  Western Euphrates River in the south-western foot, the 
left-hand rivulet Murts or Hasankala of   Arax River – in the south-eastern foot, 
and sources of northern foot give start to the right-hand sub-rivulet Tortum of  
Chorokh River.              

The Chvash tributary or Chvash-rot, fl owing through the  Chvash province of 
Vaspurakan land of Great Hayq, of the right-hand rivulet Karmir Get of Yeraskh 
River in the Armenian Highland, was changed by simply calling it Aghchay, 
which means “spitak get” (“white river”). According to the citation of the father 

202 H. A. Pohchalean, mentioned work. 
203 Gh. Inchichyan, New Armenia, Venice, 1806, p. 87.
204 A. Lastivertsi, mentioned work, p. 118.
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of Armenian history M. Khorenatsi, the Armenian king Vagharsh I had appointed 
Hayr Ishkhan (Father Prince) as the head of eunuchs and had given him “from 
Atrpatene till Chvash and Nakhichevan…”205. Together with Chvash T. Artsruni 
also uses the variant Chvash-rot for the fi rst time, which comes from the words 
“chvash” and “rot” – meaning “river” in Pahlavi206. Hr. Atcharyan writes that 
“rot” is a root, meaning “river”, which isn’t used separately, but only with certain 
toponyms, such as Chuash-rot is207.   

Armenians of the  Zeytun borough, situated in a place surrounded with olives, 
on a downhill slope of a mountain, in the valley of the  Jeyhan or Pyuramos 
River in Marash province of the state of Aleppo in Cilicia, gathering in the  St. 
Astvatsatsin Monastery situated near Zeytun of Cilicia, during the self-defense 
battles of 1915, where their headquarters of defense were situated, have shown 
stubborn and heroic resistance to the Turks. During those battles,  the Turkish 
centurion Suleiman was killed, and the Turks later renamed the Armenian Zeytun 
borough as Suleymanie in memory of the Turkish centurion. The  Armenian 
inhabitants of the borough took advantage of the location of the borough, which 
was impregnable and was surrounded by mountains from three sides, made 
weapons from local iron resources and fought bravely for a long time against the 
Turkish army till the 1860s and later as well. They also fought in 1895-96 and 
during WWI against the large Turkish army, defending themselves and protecting 
all the Armenian historical and cultural values there, including the St. Astvatsatsin 
and St. Prkich Monasteries of Zeytun, together with all the manuscripts that had 
been written there, as well as more than ten churches. 

The left-hand Sasno Jur rivulet of  Tigris River, starting from the slopes 
of the  Tsovasar and Maratuk peaks of the  Armenian Tavros mountain range, 
in Sasun, in Mush province of the state of Bitlis of Western Armenia, in the 
Armenian Highland, was called Batman, which is a Turkish name according to 
Hr. Atcharyan and means “weight dimension”208. The word has the same meaning 
also in H. A. Pohchalean’s above-mentioned dictionary209. In the past Sasno Jur 
was considered to be the border of  Qghimar town-fortress, situated on the Persian 
side, near the city of Tigranakert (Nprkert) and the Armenian Persian-Byzantine 

205 M. Khorenatsi, mentioned work, p. 112.
206 T. Artsruni, and Anonymous, History of the House of Artsruni, Y., 1985, p. 392, 523, 527.
207 Hr. Atcharyan, Armenian Radical Dictionary, v. 3, Y., 1977.  
208 Hr. Atcharyan, Dictionary of Armenian Personal Names, v. A, Y., 1942, p. 362. 
209 H. A. Pohchalean, mentioned work.
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border. 
The gate, called Door of Cilicia or Tavros, which was the most suitable 

passage in the  Cilician Tavros mountain range, joining together Cilician 
Armenian state and Cappadocia, which was also famous for its Gap of Cilicia, 
Gap of Guglak, Kapan of Guglak and other names, were renamed by the Turks 
as Gyuleq Boghaz (“gyuleq” means “risible”, and “boghaz” – “gate, throat, 
ligament”). In the 6th century B. C. Arqayakan chanaparh (“Royal Road”), built by 
the Persian Aqemenyans passed through this gate, which retained its signifi cance 
in the future as well.              

The rock Metsqar, situated near the canyon and the fortress Kyuretin, at a 
distance of 15 km to the south of the  Zeytun borough of Marash province of the 
state of Aleppo in Cilicia, was renamed as Alighaya, in which “Ali” is a personal 
name, + “ghaya”, which means “rock, scar”. Here, near the Aregin and Berdus 
villages, on the left bank of  Zeytun River, near a large cave, there was  the 
popular  Metsqar Monastery, which was an Episcopal residence and had a school.      

In the Armenian Highland, in Erzerum province of the state of Erzerum 
of Western Armenia, near the  Qghi borough, between the  Setekharnum and 
Qaraglukh peaks, there was the Qaraknadzor coomb. Here there was the cave-
mine of silver and iron called Qarak, from which the name Qaraknadzor has 
probably derived. Rills, starting from the cool waters here and joining together 
give rise to the  Qghi River,one of the right-hand rivulets of Aratsani. The Turks 
have renamed Qaraknadzor as Qelekderesi, in which “Qelek” means “immature 
melon”, according to Hr. Atcharyan, + “deresi”, which means “canyon, river”210.         

The village Ahavanq or Akhavanq was situated in a place rich in parks 
and gardens, at a distance of about 35 km to the south-west of the city of Van, 
opposite the  Akhtamar Island, near the southern coast of  Lake Van, in Rshtuniq 
province of Vaspurakan land of Great Hayq where  the  Ahavanits St. Zoravor 
Monastery is located. H. Lynch mentions the village with the name Aghavanq211. 
Ahavanq, which was the port of the monastery of Akhtamar, and where there was 
the Patriarchal patriarchate of Akhtamar, was renamed Isqele by them, which 
means “port”212. The village is also mentioned with the name Isqele  in the map 
prepared by H. Lynch and F. Osvald213.

210 Hr. Acharean, Loan words from Turkish into the Armenian Language, Eminyan 
Ethnographic Collection, v. C, Moscow-Vagharshapat, 1902, p. 146.
211 H. F. B. Lynch, mentioned work, p. 145.
212 Hr. Acharean, mentioned work, p. 356.
213 “Armenia and Neighbouring Countries According to Lynch and Osvald”, map, edition B, 
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The Armenian-populated Avants village, which was mentioned as a borough  
in the 4th century, was also renamed as Iskalaqyoy and Iskeleqyoyu, which was 
situated in the Van province of Western Armenia about 3 km  north-west from 
the city of Van, on the right bank of  Van River. Avants was the most famous 
port of  Lake Van, the residents of which took an active part in the 1915 heroic 
self-defense of Van. It was also one of the popular medieval writing centres of 
Armenia. This village also was mentioned with the above-mentioned names in 
the Armenian version of H. Lynch’s and F. Osvald’s map214. 

In Cilicia, to the south-west of the city o Sis of the state of Adana, mentioned 
for the fi rst time by a German traveller Willebrandt, in the description of his tour 
made in 1211-1212, and then by Levon the 2nd, in a Latin reward paper in 1212, 
there was  the Gumbetvor borough. The Turks have renamed it as Əlija, which 
means “hot water”. By renaming it as such, perhaps they  meant the eixisting hot 
sources there.     

The name of the  St. Hakob Monastery, situated on a high mountain, 15 
km  west from the Tevrik borough of Sebastia province of the state of Sebastia 
in Historcial Minor Hayq, was renamed by the Turks as  Yalənəz Qeshish 
Monastery215. “Yalnəz” means “hermit”, “qeshish” – “priest”.          

The  St. Hakob Monastery was situated in Qeshishler district of the Arabkir 
borough – the centre of  Arabkir province, in Kharberd province of the state of 
Kharberd in Western Armenia. Its surrounding lands spread along both sides of 
the road, joining the cities of Arabkir and Kharberd. Because of the location of 
the borough in Qeshishler district, the monastery was called Qeshishler216.    

The village named Tade, situated near the  Tsortsor village and the  St. 
Tadevos Apostle Monasteryy or the  St. Tade Monastery, 25 km south-east from 
the city of Maku, on the right bank of the right-hand  Deghin rivulet of  Arax 
River (Yeraskh), in Artaz province of Vaspurakan land of Great Hayq, was 
renamed as Karaqilisa (“kara” means “black” + “qilisa” - “church”). The Turks 
renamed the  St. Tadevos Apostle (St. Tade) Monastery or St. Astvatsatsin (Holy 
Mother of God) Monastery of Tsortsor, situated on the north-wetsern side of the 
Avarayr Field, near the  Tade and Tsortsor villages, which is very similar to the 
Cathedral of Ejmiadzin with its architectural composition, as well as Karaqilisa. 

Tbilisi, 1915.  
214 H. F. B. Lynch and F. Osvald, mentioned map.
215 T. Hakobyan, St. Meliq-Bakhshyan, H. Barseghyan, mentioned work, v. 3, Y., p. 314.
216 A. Polatean, History of Armenian People of Arabkir, New-York, 1969, p. 500.  



96|      |

The  St. Tade Monastery had been the Armenian Clerical Diocesan centre of 
Atrpatakan since 1833.                    

The name of the ruined residence called Hin Tner (Old Houses), situated 
on the foot of  Aghtsq Mountain, near the  Spouh Mountain in Kamakh plateau, 
in the small Kamakh province of Yerznka province of the state of Erzerum in 
Western Armenia, was changed to Kərkhqilisa (“kərkh” means “forty” + “qilisa” 
- “church”). It was named so because, according to the tradition, there had been 
forty churches there. Gh. Alishan mentions it with the name Hin Tner (Old 
Houses)217.

One of the outfalls of the  Western Euphrates River in the Armenian 
Highland,  fl owing through the territory to the north of the city of Karin and 
is called Khachapayti Jur (Water of Khachapayt), was renamed as Dumlusu. 
According to a preserved tradition, the river has got its “Khachapayti Jur” name 
from the wooden cross of  Christ, which was brought here and hidden by the 
Byzantine Emperor Herakle, from the place of which this water miraculously 
effused. This tradition says: “When the Greek Emperor brought the parts of  
Christ’s wooden cross, snatching it from the Persian army, and when he had to 
put the parts of the wooden cross together again against the enemies’ raid and 
kept it on this mountain, and when they came back after winning – after taking 
the parts out of this place, this water miraculously effused there, from where this 
mountain has got its name”218. It refers to the mountains and the peak Tsaghkavet, 
stretching to the south-west of the  Chorokh and Western Euphrates Rivers, in the 
eastern part of the Anti Pontus mountain range of the Armenian Highland, from 
where   the river of Khachapayt or Khachapayti Jur starts fl owing, after which   
the Tsaghkavet peak and mountains were called mountains of Khachapayt and 
the peak of Khachapayt.                 

A number of historians and researchers have written about Khachapayt. 
Gh. Alishan writes, that the wooden cross had been hidden in Khachapayt basin 
and was then  taken to Constantinople219. Gh. Inchichyan also mentions them 
with the names Khachapayti Jur and Tumlisu220. The  “Bazmavep” journal of the 
Mekhitarist Congregation in Venice writes: “Khachapayt [Tumli tagh] mountains 

217 Gh. Alishan, Surveyor of Armenian Famous People, Venice, 1855, p. 41.
218 H. Qosyan, Great Hayq, Vienne, 1925, p. 5.
219 Gh. Alishan, mentioned work, p. 37.
220 Gh. Inchichyan, New Armenia, Venice, 1806, p. 76.
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– on the eastern border of the  Shaghagomq county”221. H. Voskyan mentions 
“as the mountain Khachapayt near Karin222”. Hakob Karnetsi writes that the  
Khachapayt River starts from the  Tumli Mountain, in the north of the city of 
Karin, and has the same name223. This runnel has evoked Lake Khachapayt, 
which is called the source of Surb Khach (Saint Cross) as well, and which was 
also renamed as Dumlu or Dumlibunar by the Turks. “Dumlu” means “cool, 
cold”, “bunar” – “source”. Thus, with the single word Dumlu, the Turks have  
eliminated several harmonious and meaningful names of Armenian geographic 
objects once and for all.       

On the right bank of   Moks River, 60 km  south-west from the city of Van, on 
the south-western side of  Van province in the state of Van of Western Armenia, 
there was  the Moks borough, which was the centre of the small Moks province. 
According to a preserved tradition, 3 magicians from the East were going to visit 
the newborn Christ and had stayed there for three months. One of them, named 
Gaspar, died and was buried there224. Near Moks there was  the grave of the 
magician Gaspar, from which may have  come the variant Mogs of the borough’s 
name. Moks was also mentioned  in manuscript records : “So, the Holy Bible was 
written in the town of Moks...”225. 

Near the Moks borough there were  also the St. Gevorg and St. Amenaprkich 
Monasteries of Moks. The name Moks was changed to the name Bahchesaray 
(“bahche” means “orchard” + “saray” - “palace”).               

The  Kachkaqar village, situated in Kars region in modern times, in 
Sarighamish region, in Vanand province of Ayrarat land of Great Hayq, where 
there have been fi ghts between the Armenian and Arabic armies in 852-853, was 
renamed as Qeqech, which means “shutterer, stammerer”).   

The name of the Kanchi village, situated   north from the ruins of Kanchiberd 
Fortress and St. Stephanos Monastery, near the exit of the Kanchi Kapan Gorge, 
at a distance of 25 km   west from the city of Zeytun in Marash province of 
the state of Aleppo in Cilicia, was changed to Chukhur Hisar, “chukhur” means 
“concavity, hole”, “hisar” - “castle”. That name was also given to the most famous 
Kanchiberd township-castle fortress of Zeytun, situated to its north, which played 

221 “Bazmavep”, Venice, 1908, p. 404.
222 H. Voskyan, Monasteries of Great Hayq, Vienne, 1851, p. 125.
223 V. Hakobyan, Small Chronicles, v. 2, Y., 1956, p. 578.
224 A. Ghanalanyan, Legend, Y., 1969, p. 152. 
225 V. Hakobyan, Records Of Armenian Manuscripts, 1612-1620, Y., p. 766.
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an important role, especially in the period of Cilician Armenia.           
Kanchi kapan - one of the strongest and picturesque canyon-valleys of 

Cilicia, situated in the valley of the Frnus River of the  Jeyhan or Pyuramos basin,  
south-east from the  Kanchi village and its most famous Kanchiberd Fortress, in 
the small Zeytun province of Marash province of the state of Aleppo in Cilicia, 
which is also mentioned  as a canyon, was renamed as Ghəsəkh, which simply 
means “canyon”.     

In Western Armenia,  north-east from the Armenian-populated  Voskebnak 
village, in the south-eastern foots of Mount Varaga, at a distance of 15 km  east 
from the city of Van in the state of Van, there is  the artfi cial reservoir called 
“Rusayi Lich” (Rusa’s Lake), built on the initiative of  Urartian King Rusa I with 
the purpose of providing the city of Tushpa (Van) with water, about which he had 
left a cuneiform record. The pond was renamed as Qeshishgyol by the Turks in 
which “qeshish” means “priest”, “gyol” - “lake”. There is a preserved tradition in 
relation to the huge dam that led to the emergence of the pond, according to which 
it was made to be built by a priest of the  Voskebnak village, which prohibits “…
the wasting of waters fl owing towards the nearby deep coomb, because of which  
a lake has been generated,  called Qahanayi lich (Priest’s lake) – in the memory 
of that priest… according to the Turks – as Qeshish keol”226. It had existed since 
1915.                  

The Turks have renamed the village with the name Baghniq, situated on the 
slope of a large hill, at a distance of 13 km  north from the city of Karin, in the 
future Erzerum province of the state of Erzerum of Western Armenia, in Karin 
province of Higher Hayq land of Great Hayq, as Umudum, which means “my 
hope”. In the village there was a school, which was still functioning in the late 
19th century.      

The Turks renamed the village Artsn, which was mentioned by M. Ormanyan 
with the name Qararz,227 situated near the ruins of the famous city of Artsn, 
which was the Episcopal seat of Historical Armenia in the Middle Ages, in Karin 
province of Higher Hayq land of Great Hayq in the past, on the right bank of the 
Western Euphrates River, at a small distance north-west from the city of Karin, in 
the state of Erzerum of Western Armenia, as Kara arz (“kara” means “black” and 
“arz” is the Turkish distortion of Artsn), meaning the destroyed and ruined state 
of the famous medieval city of Artsn. It’s mentioned with this name in Russian 

226 H. Yeremean, “Monument of Van Vaspurakan”, v. A, B, Alexandria, 1929, p. 66-67.
227 M. Ormanyan, History of the nation, prac. 1-10, Constantinople, 1912-1927, p. 1242.
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5-mile map, and in Russian 1:200000 scale topographic map – as Karaz. Artsn 
is a glass-like transparent mass, which is used for overlaying, anointing metal 
things and artistic objects.        

The city of Sis, which was the seat of the All-Armenian bishops and a large  
religious centre, having more than 20 monasteries and churches, situated on the 
slope of Mount Sis , on the banks of the Sis River and its rivulet Antsmntsuk, in 
the state of Adana of Cilicia, was renamed Kozan – with the Turkish name Kozan 
oghli, who had renamed the Sis count after himself in 1825.   

The name of the mountain called mountain of Sosik or Soser, situated in the  
Dersim province of the state of Kharberd of Western Armenia, in the  Byurakn-
Mndzuryan mountain range in the Armenian Highland, was changed to Sheytan 
Maragha, in which “sheytan” means “Satan, demon”, “maghara” - “cave”. From 
the foot of the mountain there is the source of Soser, the water of which falls 
down, clacking.     

The canyon-valley stretching from the city of Baghesh (Bitlis) of the state 
of Bitlis to the city of Sgherd, to the south-west of Lake Van in the Armenian 
Highland, which was called Salnidzor in the past, was renamed as Deliqligaya, 
where “deliq” means “hole, aperture” + “gaya” - “rock, scar”.    

The name of the  Butaku St. Gevorg Monastery, situated on the slope of  
Yegherov Mountain, at a distance of 10 km  north from the  Moks borough in 
the small Moks province of the state of Van in Western Armenia, having become 
the  Putku St. Gevorg Monastery – underoging phonetic changes and changes in 
national, foreign and dialectal etymologies, and is mostly used with this name, 
was built at an altitude of over 3000 m in a frosty and snowy place in winter. In 
the past, the monastery was included in the Mokq Arandznak province of Mokq 
land of Great Hayq, and since it was situated on mountainous roads, it was called 
Sari Vanq (Monastery on a Mountain). As H. Voskyan says, some people connect 
the name of the monastery with the variants “putan, putin” and etymologize it as 
“a place diffi cultto pass”. It’s also assumed that the name of the monastery has 
derived from the word “potorik” (“storm”), for which it was called Potorki St. 
Gevorg too. In fact, the word “butak” of the name of the monastery  symbolizes 
a monastery, joining the mountainous roads together – like it does tenon – an 
ear, which joins the strings of a musical instrument together. As the  “Araxes” 
magazine writes, the monastery Putku St. Gevorg: “… was the Pallas of all 
Vaspurakan … and the greatest sacred place”228, which was a literary centre, and 
where  many people from Aghtamar, Rshtuniq and other places came to study. The 

228 “Araxes”, 1898, book A, p. 81.
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monastery had habitations for travellers – persecuted by storms, and according 
to a tradition, there was  a rooster in the monastery that predicted and informed 
about the weather, and which was engraved on the wall of the monastery porch. 
The name of the monastery was changed by the Turks to Khorozqilise, in which 
“khoroz” means “rooster” + “qilise” - “church”.                          

The  Qarglukh Mountain, situated near the  Qghi borough in Erzerum 
province of the state of Erzerum of Western Armenia, in the  Byurakn-Mndzuryan 
mountain range of the Armenian Highland, was renamed as Kavaktapa (“kavak” 
means “poplar” + “tapa” - “hill, mountain”). In the foot of the mountain there 
were stone and clay mines of Qghi.   

The  Mndzur Field is situated at a distance of 45 km  south-east from the 
city of Kamakh of Erzerum province of Erzerum state, in the upper province of 
the right-hand  Mndzur rivulet of  Aratsani River, in the physical-geographical 
region of Dersim of the state of Kharberd in Western Armenia, in the Armenian 
Highland. It is surrounded by the massif Bazkani and the  Mndzur and Merjan 
mountain ranges, with 50 km length, and the Mndzur River fl ows there – with its  
Merjan and Khaghajur rivulets. The fi eld was renamed by the Turks as Ovajik, 
which means “small fi eld”. By the way, on the foot of the right offset stretching 
towards Dersim of the Mndzur Field, there were fi ve Armenian churches (among 
which  were the  St. Poghos-Petros (St. Peter and Paul), Shoghakat and St. 
Lusavorich Churches), as well as  the preserved ruins of a castle.       

The name of the  Yeghevamayr village, situated in the fi eld of Basen, on 
the left bank of  Yeraskh River, several kilometers away from the north of the 
homonymous lake, at a distance of 20 km  south-west from the city of Kaghzvan, 
in the  Kaghzvan province of Kars region in modern times, in Arsharuniq 
province of Ayrarat land of Great Hayq, was changed by the Turks to Changli, 
which means “with a bell”. It’s mentioned with the name Changli in the Russian 
10-mile map, and in Russian 1:200000 scale map – as Chengilli. The domed 
church of Yeghevnamayr with cross layout remains standingas well. 

The right-hand  Shaghagomq rivulet of the  Western Euphrates River starts 
from the Anti Pontus mountain range in the Armenian Highland and fl ows towards  
south-west, which runs into the main river in the west of the city of Karin of the 
state of Erzerum in Western Armenia. The rivulet was renamed after the name 
of the  Shaghagomq province of Higher Hayq land of Great Hayq, spreading 
to the valley of the upper stream of Shaghagomq River. The Turks renamed 
Shaghagomq River as Serchem, which means “sparraw”. The name Shaghagomq 
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was fi rst mentioned by  5th century historian Gh. Parpetsi229. In regard to this, 
N. Adonts writes that after the Persian-Byzantine division of Armenia, the  
Shaghagomq province was included in the Byzantine sector and was within the 
structure of Nerqin Hayq as one of its 11 provinces. However foreign sources 
count 10 provinces – without Shaghagomq, considering it as a part of the  Karin 
province230. According to the records of Armenian historians, Mesrop Mashtots  
taughthis fi rst group of  pupils in the  Shaghagomq Monastery, which was situated 
in the  Shaghagomq province in the valley near  Shaghagomq River where he had 
opened his fi rst Armenian language school231. M. Khorenatsi writes the following 
about it: “Mesrop was staying in a desert called Shaghagomq, as a protector, and 
there he spread a doctrine to a group of 11 people to teach them”232.                 

In the Armenian Highland, on the south-eastern slope of the  Great Masis 
(Great Ararat) Mountain – at an altitudeof over 2300 m, there is  the  Saint Hakob 
source. The name Saint Hakob was changed to Aghsu, which means “white 
water”. According to a preserved tradition, the water from the  Saint Hakob 
source was considered to be able to get rid of harmful grubs and larvae having 
appeared in the fi elds. In such cases, people took water from that source and 
sprayed the lands with it.         

The  Upper Avag Kal village, situated in the south-eastern side of the fi eld of 
Kokison, on the left side of the road leading to Marash, a few km away from the 
south of Kokison, in Kokison province, in Hayq province of Yerrord (Third) Hayq 
of Minor Hayq, was called thus due to the  residents’ migration from the  Avag 
Kal village of the small Zeytun province of Cilicia. The  Upper Avag Kal village 
was renamed as Qirej or Qirej olug by the Turks, in which “Qirej” means “clay”, 
“olug” – “pipe”. The nearby  Kerasi or Qirej Mountain contains an abundant 
amount of lead resources233.     

The  Vanqi Mountain, situated not far from the  Karmri village or  Karmir 
Monastery,  north-west from the  Chmshkatsag borough in the small Chmshkatsag 
province in Dersim province of the state of Kharberd in Western Armenia, in 
the Armenian Highland, was renamed as Kharapash Tashi, which means “black-

229 Gh. Parpetsi, Armenian History paper to Vahan Mamikonyan, Y., 1982, p. 352, 353. 
230 НАдонц, mentioned work, p. 23, 24. 
231 Armenian Soviet Encycolpedia, v. 8, Y., 1982, p. 437. See also T. Hakobyan, St. Meliq-
Bakhshyan, H. Barseghyan, mentioned work, v. 4, Y., 1998.
232 M. Khorenatsi, History of Armenia, Tpghis, 1913, p. 339-340. 
233 Aghasi, Zeytun and its Surroundings, Peirut, 1970, p. 22.
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headed” or “a mountain with a black peak”.    
In Western Armenia, in Armaghaden province of the state of Diyarbeqir, in 

the small Balu province, north-west from the  Balu borough, on the right bank 
of  Aratsani River, there was  the  Dzet village, that was more crowded and was 
a literary centre in the past, near which  there were sacred places that had been 
churches before and were preserved. And from under the arched church of the 
village, a source of tasty water effused. The name of  Dzet village, which was 
supposed to be linked to the name of the  Handzit (Andzit) province of Chorrord 
(Fourth) Hayq land of Great Hayq – according to Gh. Inchichyan234, was changed 
by the Turks having penetrated into Western Armenia, as Qapuachmaz, in which 
“qapu” means “door”, “achmaz” - “not opening”.           

The name of the fi eld and the province Tvaratsatap (meaning a fi eld of 
herdsmen and shepherds), contiguous to the  Mush province of Turuberan land of 
Great Hayq, situated  south from the  Khorasan borough and the  Haykakan Par 
mountain range and stretching to the upper province of  Yeraskh (Arax) River, 
and having been mentioned in the cuneiform records as Tuaratsin and with other 
names – by the Urartian King Argishti I (8th century B. C.), famous since Urartian 
times in Ancient Armenia, was changed to the fi eld Karayazə and the province 
Karayazə (“kara”= “black” + “yaz” – “fl at”).       

8) In a number of cases, while renaming, when the Turks have not been able 
to translate or distort the names of the Armenian historical-cultural monuments 
somehow, in the same way they have simply arbitrarily replaced them with any 
Turkish name, thus turkifying the Armenian toponyms 

A striking example of that is the  St. Karapet Monastery or  St. Karapet 
Monastery of Mush, founded in 303 by Grigor Lusavorich (Gregory the 
Illuminator). According to a preserved tradition, it is situated  north-west from the 
city of Mush, later – in Mush province of the state of Bitlis of Western Armenia, 
in Taron province of Turuberan land of Great Hayq,  had many Armenian names 
throughout the centuries, such as Monastery of Avetiq, Glaka St. Karapet,  Glaka 
Monastery, Innaknya Monastery (“containing 9 sources”), Hatsyats Drakht, 
Monastery of Hovhannes Mkrtich, Monastery of Hovannu Karapet, Monastery 
of Matteos and Mkrtich, Maqare Monastery, Monastery of Mush, Monasteries 
of Voghakan, Taron,  St. Karapet Monastery of Taron, etc. This famous monastic 
complex was renamed as Ziaret during  Turkish dominance, meaning “a sacred 
place” and Chanklə Monastery, which means “monastery with bells”.           

9) While changing names of monastic complexes, monasteries and churches, 

234 Gh. Inchichyan, mentioned work, p. 225.
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the Turks have sometimes turned to the method of counting. They have counted 
the number of churches in the structure of the monastic complex, or the number 
of the church altars, and have thus renamed the Armenian historical-cultural 
monument.  

Thus, in Western Armenia, in the south-eastern coastal region of  Lake Van, 
to the east of the city of Van, on the slope of   Varaga Mountain there was  the 
Varagavanq Monastery, which was considered to be a famous medieval centre 
for Armenian culture and literature with a depository (Matenadaran) and where 
Khrimyan Hayrik had founded a publishing house in the second half of the 19th 
century. For its seven churches included within the structure of Varagavanq 
monastic complex – St. Asvatsatsin, St. Gevorg, St. Khach, St. Hovhannes, St. 
Nshan, St. Sion, St. Sofi , the monastery was named  by the Turks as Yeddiqilise 
(“yedi” = “seven”, “qilise” = “church”).          

One of the largest and glorious historical and cultural structures of Historical 
Armenia –St. Hovhannes or Bagrevand Monastery, was situated in Bagrevand 
province of Ayrarat land of Great Hayq, and in the  Vanq village, on the north-
eastern side of the famous  Npat Mountain, at a distance of 16 km  north-west 
from the  Diadin borough, in Bayazet province of the state of Erzerum – in 
modern times,  founded by Grigor Lusavorich (Gregory the Illuminator), and 
near it – in the waters of  Aratsani River, has baptized Armenian King Trdat III 
and others, and had placed the relics of St. Hovhannes in the monastery. Because 
it had  three altars, the monastery was renamed by the Turks as Uchqilise (“uch”= 
“three”, “qilise”= “church”), etc. 

On the left side of the upper stream of the right-hand  Tekor rivulet of  
Akhuryan River,  3 km  west from Tekor Chapel, 23 km  south-west from the 
capital Ani of Historical Armenia, 38 km  south-east from the city of Kars, 
in Shirak province of the Ayrarat land of Great Hayq, there is  the  Khtskonq 
Monastery with 5 marvellous churches. Due to the number of churches, it was 
renamed as Beshqilisa by the Turks, in which “besh” means “fi ve”, and “qilisa” 
- “church”. In the early 20th century, the monastery was abandoned and deserted.

Thus, especially in 1915, after the Armenian Genocide organised by the 
Turks, with the purpose of completely eliminating the traces of Armenians from 
the territory of their native land – historical Armenia, the Turks quickly started  
renaming  Armenian geographical names mostly in the above-mentioned ways 
and methods, as a result of which  very few Armenian toponyms have been 
preserved in the territory of the modern-day Republic of Turkey, a signifi cant 
part of which has been occupied by the Armenians since ancient times.     
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ДЖ. Г. ЕСАЯН

АРМЯНСКИЕ ТОПОНИМЫ: ТУРЕЦКИЕ ПЕРЕОБРАЖЕНИЯ

Топонимы являются частью историко-культурного наследия той или 
иной страны. Они содержат исторические, географические, языковые 
справочные сведения. Армения, находясь в транзитной зоне Запад-Восток, 
неоднократно подвергалась вторжениям иностранных захватчиков, 
и ее топонимы также многократно претерпевали изменения. Весьма 
значительными были изменения в период турецкого господства: после 
попеременно организуемых турками Армянских погромов и особенно 
после Геноцида армян 1915г., когда историческая Армения самим 
жестоким образом была лишена своих коренных жителей-армян. Исконные 
топонимы либо переводились, либо приспосабливались к собственному 
произношению, либо менялись на новые. В следствие всего этого на 
территории современной Турции, значительную часть которой и занимала 
историческая Армения, сохранилось очень мало армянских топонимов. 
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î»Õ³Ýí³Ý³ó³ÝÏáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ïñ×³ïáõÙÝ»ñ

(μÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ Ý»ñ³éí³Í ã»Ý)

·íéÏ – ·³í³é³Ï

·-ËáõÙμ – ·ÛáõÕ³ËáõÙμ

É-³Ýóù – É»éÝ³Ýóù

É-·³·³Ã – É»éÝ³·³·³Ã

É-½³Ý·í³Í – É»éÝ³½³Ý·í³Í

É-ËáõÙμ – É»éÝ³ËáõÙμ

ÉÑÙÏ – É»éÝ³Ñ³Ù³Ï³ñ·

É-×ÛáõÕ – É»éÝ³×ÛáõÕ

É-ßÕÃ³ – É»éÝ³ßÕÃ³

ýÇ½³ßË. ßñç³Ý – ýÇ½ÇÏ³³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ßñç³Ý
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î º Ô ² Ü ì ² Ü ² ò ² Ü Î

Ð³Û»ñ»Ý ØÇç³½·³ÛÇÝ 
ï³é³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ

²Ý·É»ñ»Ý

²·³ñ³Ï 38 Agarak Agarak
²·é³í³ù³ñ (³Ùñáó) 5 Agr’avak’ar (amroc’) Agravaqar (castle)
²¹³Ý³ÛÇ Ý³Ñ³Ý· 
44,48

Adanayi nahang State of Adana

²½Ýí³ó Óáñ (·³í³é) 
25

Aznvac’ jor (gavar’) Aznvats Dzor (Aznvats 
Canyon) (province)

²É³μ³ßÁ 36 Alabašə Alabashə
²É³¹³Õ (É»é) 20 Aladaɤ (ler’) Aladagh (mountain)
²É³ç³ (·»ï³Ï, 
É-ßÕÃ³) 39

Alaǰa (getak, l-šɤta’) Alaja (rivulet, mountain 
range)

²É»Éáõ³ (¹³ßï) 13 Alelua (dašt) Alelua (fi eld)
²ÉÇ (É»é) 40 Ali (ler’) Ali (mountain)
²ÉÇ¹³Õ (É»é) 40 Alidaɤ (ler’) Alidagh (mountain)
²ÉÇÕ³Û³ (Å³Ûé) 43 Aliɤaya (žayr’) Alighaya (cliff)
²ÉÇë, Ð³ÉÇë (·»ï) 15 Alis, Halis (get) Alis, Halis (river)
²Ë³í³Ýù 44 Axavank’ Akhavank
²ËáõñÛ³Ý (·»ï) 
30,34,39,53

Axuryan (get) Akhuryan (river)

²ÏÝ 15,21,24,32,33,36 Akn Akn
²ÏÝÇ ·³í³é³Ï 
24,33,36

Akni (gavar’ak) Akn provincial

²ÏéμÇ (É-×ÛáõÕ) 23 Akr’bi (l-čyuɤ) Akrbi (offset)
²ÏëÇ·áÙ 41 Aksigom Aksigom
²Ñ³í³ÝÇó êμ. 
¼áñ³íáñ (í³Ýù) 44

Ahavanic’ St. Zoravor 
(vank’)

St. Zoravor Ahavanits 
(monastery)

²Ñ³í³Ýù 44 Ahavank’ Ahavanq
²Õ³í³Ýù 44 Aɤavank’ Aghavanq
²ÕÃ³Ù³ñ (ÏÕ½Ç) 25,49 Aɤt’amar (kɤzi) Aghtamar (island)
²ÕÃ³Ù³ñÇ êμ. Ê³ã 
(í³Ýù) 43

Aɤt’amari St. Xač’ 
(vank’)

St. Khach (Cross) of 
Aghtamar (monastery)

²ÕÇáíÇï (·³í³é) 32 Aɤiovit (gavar’) Aghiovit (province)
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²ÕÓÝÇù (³ßË³ñÑ) 25 Aɤjnik’ (ašxarh) Aghdzniq (world)
²Õã³Û (·»ï) 42 Aɤč’ay  (get) Aghchay (river)
²Õëáõ 50 Aɤsu Aghsu
²Õí³Ýù (»ñÏÇñ) 6 Aɤvank’ (erkir) Aghvanq (country)
²ÕñÁ [¹³Õ] (É»é) 36,39 Aɤrə [daɤ] (ler’) Aghrə [dagh] (mountain)
²Õóù (É»é) 45 Aɤc’k’ (ler’) Aghtsq (mountain)
²ÕùÇÉÇë³ (í³Ýù) 17 Aɤk’ilisa (vank’) Aghqilisa (monastery)
êμ. ²Ù»Ý³÷ñÏÇã 
(í³Ýù) 46

St. Amenap’rkič’ (vank’) St. Amenaprkich 
(monastery)

²Ùáç 5 Amoǰ Amodj
²Ùñ³Ï³Ý ù³ñ³ÝÓ³í 
24

Amrakan k’aranjav Amrakan cave

²ÛÍåïÏáõÝù (É-·³·³Ã, 
É-ßÕÃ³) 17,22,38,39

Aycptkunk’ (l-gagat’,
l-šɤt’a)

Aytsptkunq (peak, 
mountain range)

²Ûñ³ñ³ï (³ßË³ñÑ) 
15,17,31,37,
40,41,47,50,53

Ayrarat (ašxarh) Ayrarat (world)

§²Ûñ³ñ³ïÛ³Ý É»ñÇÝù¦ 
6,39

“Ayraratyan lerink’” “Ayrarat mountains”

²Ý³¹áÉáõ 11 Anadolu Anadolu
²Ý³Ñï³ ³Ãáé 
(É-·³·³Ã) 41

Anahta at’or’ (l-gagat’) Anahta ator (Chair of 
Anahit) (peak)

²Ý³ïáÉÇ³ 11 Anatolia Anatolia
²Ý·Õ 37 Angɤ Anggh
²ÝÇ (Ù³Ûñ³ù³Õ³ù) 
30,39,40,53

Ani (mayrak’aɤak’) Ani (capital)

²ÝÓ³Ï 5 Anjak Andzak
²ÝÓÇï, Ð³ÝÓÇÃ 
(·³í³é) 12,15,51

Anjit Hanjit’ (gavar’) Andzit Handzit 
(province)

²ÝÓ¨³óÇù (·³í³é) 19 Anjevac’ik’ (gavar’) Andzevatsiq (province)
²Ýï³é³ß»Ý 5 Antar’ašen Antarashen
²ÝïÇåáÝï³Ï³Ý 
(ÉÑÙÏ) 15,16,35,45,50

Antipontakan (lhmk) Antipontus (mountain 
system)

²ÝïÇï³íñáë (ÉÑÙÏ) 
18,25,26,40

Antitavros (lhmk) Antitaurus (mountain 
system)

²ÝïñáõÝ (·íéÏ) 29 Antruni (gvr’k) Antrun (provincial)
²ÝóÙÝóáõÏ (·»ï) 48 Anc’mnc’uk (get) Antsmntsuk (river)
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²å³ÑáõÝÇù ·³í³é 27 Apahunik’ gavar’ Apahuniq province
²é»Õ 5 Ar’eɤ Aregh
²é×á³éÇ×, ²ñçá³éÇ× 
¥É-ßÕÃ³¤ 39

Ar’čoar’ič, Ar’ǰoar’ič 
(l-šɤt’a)

Archoarich, Arjoarich 
(mountain range)

²éáõÝ (·»ï) 37 Ar’un (get) Arun (river)
²ëïÕÇÏ (·»ï) 15 Astɤik (get) Astghik (river)
²ëïÕÇÏ (É-·³·³Ã) 15 Astɤik (l-gagat’) Astɤik (peak)
²ëïÕÏ³Ý (μ»ñ¹) 23 Astɤkan (berd) Astghkan (fortress)
²ëïí³Í³ÍÇÝ 
(»Ï»Õ»óÇ) 18,19,53

Astvacacin (ekeɤec’i) Astvatsatsin (church)

²ëïí³Í³ÍÇÝ (í³Ýù) 
41,42,45

Astvacacin (vank’) Astvatsatsin (monastery)

²ëïí³Í³ß»Ý (É»é) 29 Astvacašen (ler’) Astvatsashen (mountain)
²í³· Î³É 51 Avag Kal Avag Kal
²í³Ýó 44 Avanc’ Avants
²í³ñ³ÛñÇ ¹³ßï 45 Avarayri dašt Avarayr fi eld
²í»ïÇùÇ í³Ýù 52 Avetik’i vank’ Avetiq monastery
²ïñáå³ï»Ý» 
(ÑÝ³·áõÛÝ »ñÏÇñ) 6

Atropatene (hnaguyn 
erkir)

Atropatene (ancient 
country)

²ïñå³ï³Ï³Ý 
(ÑÝ³·áõÛÝ »ñÏÇñ) 41,45

Atrpatakan (hnaguyn 
erkir)

Atrpatene (ancient 
country)

²ñ³μÏÇñ 17,21,44 Arabkir Arabkir
²ñ³μÏÇñÇ ·³í³é³Ï 
44

Arabkiri gavar’ak Arabkir provincial

²ñ³½ (²ñ³ùë, ºñ³ëË) 
(·»ï) 22

Araz (Arak’s, Erasx) (get)  Araz (Araxes, Yeraskh)

²ñ³Í³ÝÇ, ²ñ¨»ÉÛ³Ý 
º÷ñ³ï (·»ï) 12-14,20, 
29,33,37,40,43,49,51,53

Aracani, Arevelyan 
Ep’rat  (get)

Aratsani, Eastern 
Euphrates (river)

²ñ³ñ³ï [Ø»Í], Ø³ëÇë 
[Ø»Í] (É»é) 6,16,36

Ararat [Mec], Masis 
[Mec] (ler’)

Ararat [the Great], Masis 
[the Great] (mountain)

²ñ³ñ³ï»³Ý ·³í³é 
22

Araratean gavar’ Ararat province

²ñ³ñ³ïÛ³Ý 
·á·³íáñáõÃÛáõÝ 6

Araratyan gogavorut’yun Ararat gogavorutyun 
(Ararat concavity)

²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßï 36 Araratyan dašt Ararat fi eld
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²ñ³ùë, ºñ³ëË (·»ï) 
16,17,22,36,39,41

Arak’s, Erasx (get) Araxes, Yeraskh (river)

²ñ·»áë (É»é) 40 Argeos (ler’) Argeos (mountain)
²ñ»·ÇÝ 36,43 Aregin Aregin
²ñÍÏ»Ç ·³í³é³Ï 18 Arckei gavar’ak Artske provincial
²ñÍÝ 48 Arcn Artsn
²ñÕ³Ý³Ù³¹»Ý ·³í³é 
14,51

Arɤanamaden gavar’ Arghanamaden province

²ñ×³Ï 35 Arčak Archak
²ñ×³Ï (ÉÇ×) 25,35,40 Arčak (lič) Archak (lake)
²ñ×³ÏÇ ·³í³é 23 Arčaki gavar’ Archak province
²ñ×»ß 32 Arčeš Archesh
²ñ×»ßÇ ·³í³é 32 Arčeš gavar’ Archesh province
²ñ×Çß³Ï (·»ï) 23,40 Arčišak (get) Archishak (river)
²ñÙÁïÉáõ 15 Armətlu Arm(ə)tlu
²ñß³ñáõÝÇù (·³í³é) 
50

Aršarunik’ (gavar’) Arsharuniq (province)

²ñã³Ï-·ÛáÉ (ÉÇ×) 35 Arč’ak-gyol (lič) Archak-gyol (lake)
²ñçá³éÇ× ¥²é×á³éÇ×¤ 
39

Arǰoar’ič (Ar’čoar’ič) Arjoarich (Archoarich)

²ñëÇë 32 Arsis Arsys
²ñëÛ³ó÷áñ (·³í³é) 
26,32

Arsyac’p’or (gavar’) Arsyatspor (province)

²ñï³½ (·³í³é) 45 Artaz (gavar’) Artaz (province)
²ñïáë (É»é) 17,19 Artos (ler’) Artos (mountain)
²ñáõÝÇ (ÑÝ³·áõÛÝ 
»ñÏñ³Ù³ë) 7

Aruni (hnaguyn 
erkramas)

Aruni (ancient country)

²ñù³Û³Ï³Ý 
×³Ý³å³ñÑ 43

Ark’ayakan čanaparh Arqayakan chanaparh 
(Royal Road)

²ñ¨»ÉÛ³Ý º÷ñ³ï, 
²ñ³Í³ÝÇ (·»ï) 12-14

Arevelyan Ep’rat, 
Aracani (get)

Eastern Euphrates, 
Aratsani (river)

²ñ¨»ÉÛ³Ý îÇ·ñÇë (·»ï) 
25,38

Arevelyan Tigris (get) Eastern Tigris (river)

²ñ¨ÙïÛ³Ý º÷ñ³ï 
(·»ï) 16,21,36-39,41, 
45,48

Arevmtyan Ep’rat (get) Western Euphrates (river)
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²ñ¨ÙïÛ³Ý 
Ð³Û³ëï³Ý (»ñÏÇñ) 
5,10,11,14-18,20-
22,28,29,38,41,44,52

Arevmtyan Hayastan 
(erkir)

Western Armenia 
(country)

²ù¹³Õ (É»é) 38 Ak’daɤ (ler’) Aqdagh (mountain)
´³μ»ñ¹ 16,33 Baberd Baberd
´³μ»ñ¹Ç ·³í³é³Ï 33 Baberd gavar’ak Baberd provincial
´³·³éÇ×, ï»ë Ü»ñùÇÝ 
´³·³éÇ× 27

Bagar’ič tes Nerqin 
Bagar’ič

Bagarich see: Inner 
Bagarich

´³·ñ¨³Ý¹ (·³í³é) 53 Bagrevand (gavar’) Bagrevand (province)  
´³·ñ¨³Ý¹Ç (êμ. 
ÐáíÑ³ÝÝ»ë) í³Ýù 53

Bagrevandi (St. 
Hovhannes) vank’

Bagrevand (St. 
Hovhannes) monastery

´³¹Ççí³Ý 31 Badiǰvan Badijvan
´³½³μáõÝ 29 Bazabun Bazabun
´³½Ï³Ý (É-½³Ý·í³Í) 
49

Bazkan (l-zangvac) Bazkan (massif)

´³½Ù³ÕμÛáõñ 21 Bazmaɤbyur Bazmaghbyur
´³ÃÙ³Ý (·»ï) 42 Bat’man (get) Batman (river)
´³ÉÁù ·ÛáÉ (ÉÇ×) 37 Balək gël (lič) Balək (lake)
´³ÉÁùã³Û (·»ï) 37 Balək’č’ay (get) Baləkchay (river)
´³ÉÁùã³Û (ÉÇ×) 37 Balək’č’ay (lič) Baləkchay (lake)
´³Éáõ 51 Balu Balu
´³ÉáõÇ ·³í³é³Ï 14,51 Balui gavar’ak Balu provincial
´³Ñã»ë³ñ³Û 47 Bahč’esaray Bahchesaray
´³Õ»ß 25,48 Baɤeš Baghesh
´³ÕÁñ [μ³μ³] 
(É-·³·³Ã) 20

Baɤər [baba] (l-gagat’) Baghər [baba] (peak)

´³ÕÝÇù 48 Baɤnik’ Baghniq
´³Û³½»ïÇ ·³í³é 
28,53

Bayazeti gavar’ Bayazet province

´³Ýç³ñáï 26 Banǰarot Banjarot
´³Ýçñáõï 26 Banǰrut Banjrut
´³ë»Ý (·³í³é, ·íéÏ) 
15,17,31,37,41

Basen (gavar’, gvr’k) Basen (province, 
provincial)

´³ë»ÝÇ ¹³ßï 22,50 Baseni dašt Field of Basen
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´³ë»ÝÇ çáõñ 22 Baseni ǰur Baseni Jur (Water of 
Basen)

´³ëÇÝëáõ (·»ï) 22 Basinsu (get) Basinsu (river)
´³ñ¹Ç½ 28 Bardiz Bardiz
´³ñ¹áÕ (É»éÝ»ñ) 39 Bardoɤ (ler’ner) Bardogh (mountains)
´³ñ¹áõë 28,43 Bardus Bardus
´³ñÃáõÕÛ³Ý É»éÝ»ñ 39 Bart’uɤyan ler’ner Bartughyan mountains
´³ñÓñ Ð³Ûù (³ßË³ñÑ) 
23,27,31,38,48

Barjr Hayk’ (ašxarh) Bartsr (Higher) Hayq 
(world)

êμ. ´³ñë»ÕÇ 
³Ý³å³ï 40 

St. Barseɤi anapat Desert of St. Barsegh

´»ÝÏ³ 15 Benka Benka
´»ßùÇÉÇë³ (í³Ýù) 53 Bešk’ilisa (vank’) Beshqilisa (monastery)
´»ñ¹³·ñ³Ï (·íéÏ) 26 Berdagrak (gvr’k) Berdagrak (provincial)
´»ñ¹³Ï 28 Berdak Berdak
´»ñ¹³Ï (·íéÏ) 28 Berdak (gvr’k) Berdak (provincial)
´»ñ¹áõë 43 Berdus Berdus
´»ñ¹áõë (μ»ñ¹) 25,26 Berdus (berd) Berdus (fortress)
´Ã³éÇ× 41 Bt’ar’ič Btarich
´Ç³ÇÝÇÉÇ (»ñÏÇñ) 7 Biainili (erkir) Biainili (country)
´Çμ³ë 7 Bibas Bibas
´ÇÃÉÇë 48 Bit’lis Bitlis
´ÇÃÉÇëÇ ·³í³é 25 Bit’lisi gavar’ Bitlis province
´ÇÃÉÇëÇ Ý³Ñ³Ý· 
15,27,29,34,38,48,52

Bit’lisi nahang Bitlis state

´ÇÝ·ÛáÉ (É-·³·³Ã) 18 Bingyol (l-gagat’) Bingyol (peak)
´ÛáõÛáõù ¹³Õ (É»é) 36 Byuyuk’ daɤ (ler’) Byuyuq dagh (mountain)
´ÛáõÛáõù ùÛáÛ 20 Byuyuk’ k’yoy Byuyuq qyoy
´Ûáõñ³ÏÝ-ØÝÓáõñÛ³Ý 
(É-ßÕÃ³) 18,20,34,38,49

Byurakn-Mnjuryan 
(l-šɤt’a)

Byurakn-Mndzuryan 
(mountain range)

´Ûáõñ³ÏÝÛ³Ý É»éÝ»ñ 18 Byuraknyan ler’ner Byurakn mountains
´áõÃ³Ïáõ êμ. ¶¨áñ· 
(í³Ýù) 49

But’aku St. Gevorg 
(vank’)

St. Gevorg of Butaku 
(monastery)

´áõÉ³ÝÁÕ 39 Bulanəɤ Bulanəgh
¶³½ÇÉ»é 28 Gaziler’ Gaziler
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¶³ÛÉ ·»ï 17 Gayl get Gayl (Wolf) river
¶³ÛÉ³Ë³½áõï 
(É-·³·³Ã, É-ßÕÃ³) 20,21

Gaylaxazut (l-gagat’, 
l-šɤt’a)

Gaylakhazut (peak, 
mountain range)

¶³ÛÉ³ïáõ 37 Gaylatu Gaylatu
¶³ÛÉ³ïáõ (ÉÇ×) 37 Gaylatu (lič) Gaylatu (lake)
¶³éÝÇÏ ×·Ý³íáñÇ 
í³Ýù 31

Gar’nik čgnavori vank’ Monastery of Garnik 
Chgnavor (Ascetic)

¶³ëå³ñÇ ·»Õ 35 Gaspari geɤ Gaspari gegh (Village of 
Gaspar)

¶³í³ßÇ ·³í³é³Ï 30 Gavaš gavar’ak Gavash provincial
¶»¹ÇùÉ»ñ 30 Gedik’ler Gediqler
¶»Õ»óÇÏ ¹³ßï 13 Geɤec’ik dašt Geghetsik dasht 

(Beautiful Field)
¶»ïÇÏ (ØÇçÇÝ, 
Ü»ñùÇÝ, ì»ñÇÝ) 30

Getik (Miǰin, Nerk’in, 
Verin)

Getik (Medium, Inner, 
Upper)

¶»ïÇÏÝ»ñ (·ÛáõÕ»ñ, 
³ÕμÛáõñÝ»ñ) 30

Getikner (gyuɤer, 
aɤbyurner)

Getikner (The Getiks) 
(villages, sources)

¶»ñÙÇñ 32 Germir Germir
¶ÇÝá ·»ï 36 Gino get Gino get (river)
¶É³Ï³ êμ. Î³ñ³å»ï 
(í³Ýù) 52

Glaka St. Karapet (vank’) St. Karapet of Glaka 
(monastery)

¶É³Ï³ í³Ýù 52 Glaka vank’ Glaka monastery
¶ÛáÉ»ëáñ 28 Gyolesor Gyolesor
¶ÛáÉçÇÏ (ÉÇ×) 7,20 Gyolǰik (lič) Gyoljik (lake)
¶Ûáù¹³Õ (É-·³·³Ã) 16 Gyok’daɤ (l-gagat’) Gyoqdagh (peak)
¶Ûáõ½³É¹»ñ» 
(¶Ûáõ½»É¹»ñ») (·³í³é) 
25

Gyuzaldere (Gyuzeldere) 
(gavar’)

Gyuzaldere (Gyuzeldere) 
(province)

¶Ûáõ½»É¹³Õ (É»é) 38 Gyuzeldaɤ (ler’) Gyuzeldagh (mountain)
¶ÛáõÉ»ù μáÕ³½ (É-³Ýóù) 
43

Gyulek’ boɤaz (l-anc’k’) Gyuleq boghaz (mountain 
pass)

¶ÛáõÉÛ³ëáñ 28 Gyulyasor Gyulyasor
¶ÛáõÕ³Óáñ 28 Gyuɤajor Gyughadzor
¶áãáÕ 14 Goč’oɤ Gochogh
¶ñ·áõé (É»é) 31 Grgur’ (ler’) Grgur (mountain)
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êμ. ¶ñÇ·áñ 
Èáõë³íáñÇã 
(Ù»Ý³ëï³Ý, í³Ýù) 18

St. Grigor Lusavorič’ 
(menastan, vank’)

St. Gregory the 
Illuminator (monastery)

¶ñÇãù 32 Grič’k’ Grichq
¶áõ·³ñù ³ßË³ñÑ 5 Gugark’ ašxarh Gugarq World
¶áõ·É³Ï (É-³Ýóù) 43 Guglak (l-anc’k’) Guglak (mountain pass)
¶áõ·É³Ï³ Ï³å³Ý 
(É-³Ýóù) 43

Guglaka kapan (l-anc’k’) Guglaka kapan (mountain 
pass)

¶áõÙμ»Ãíáñ 44 Gumbet’vor Gumbetvor
êμ. ¶¨áñ· (»Ï»Õ»óÇ, 
í³Ýù) 46,53

St. Gevorg (ekeɤec’i, 
vank’)

St. Gevorg (church, 
monastery)

¸³½ÁÏáÙ 29 Dazəkom Dazəkom
êμ. ¸³ÝÇ»É (í³Ýù) 38 St. Daniel (vank’) St. Daniel (monastery)
¸³ßùÇÉÇë» (É»é) 16 Dašk’ilise (ler’) Dashqilise (mountain)
¸³çñ»ù 31 Daǰrek’ Dajreq
¸³ïí³Ý 27 Datvan Datvan
¸»ÉÇùÉÇ·³Û³ 
(Óáñ³ÑáíÇï) 48

Delik’ligaya (dzorahovit) Deliqligaya (canyon-
valley)

¸»ÉÇùÉÇ¹³ß 15 Delik’lidaš Deliqlidash
¸»ÉÇùÉÇ¹³ß 
(ù³ñ³Å³Ûé) 15

Delik’lidaš (k’aražayr’) Deliqlidash (cliff)

¸»ÉÇùÉáõÏ³Û³ 
(ù³ñ³Å³Ûé) 15

Delik’lukaya (k’aražayr’) Deliqlukaya (cliff)

¸»ÕÃ³÷ (É»é) 38 Deɤt’ap’ (ler’) Deghtap (mountain)
¸»ÕÇÝ (·»ï) 45 Deɤin (get) Deghin (river)
¸»í»μáÛÝÇ (É-ßÕÃ³) 17 Deveboyni (l- šɤt’a) Deveboyni (mountain 

range)
¸»ñç³Ý (·íéÏ) 
21,27,35,36,38

Derǰan (gvr’k) Derjan (provincial)

¸»ñç³Ý (·»ï) 21 Derǰan (get) Derjan (river)
¸»ñëÇÙ (ýÇ½³ßË. 
ßñç³Ý) 49,50

Derim (fi zašx. šrǰan) Dersim (physical-
geographical region)

¸»ñëÇÙÇ ·³í³é 
28,48,50,51

Dersimi gavar’ Dersim (province)

¸Áß³Ë 30 Dəšax Dəshakh
¸Ç³¹ÇÝ 28,53 Diadin Diadin
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¸Ç³ñμ»ùÇñÇ Ý³Ñ³Ý· 
14,28,51

Diarbek’iri nahang Diarbeqir state

¸Ç·áñ  29 Digor Digor
¸ÇíñÇ·Ç 35 Divrigi Divrigi
¸íÝ³ 22 Dvna Dvna
¸íÝÇÏ  38 Dvnik Dvnik
¸íÝÇÏÇ Ï³Ùáõñç 38 Dvniki kamurǰ Dvnik bridge
¸ñ³ËïÇÏ (É»é) 14 Draxtik (ler’) Drakhtik (mountain)
¸áõÙÉÇ ¹³Õ ¥É»é¤ 46 Dumli daɤ (ler’) Dumli dagh (mountain)
¸áõÙÉÇμáõÝ³ñ ¥ÉÇ×¤ 46 Dumlibunar (lič) Dumlibunar (lake)
¸áõÙÉáõëáõ ¥·»ï³Ï¤ 45 Dumlusu (getak) Dumlusu (rivulet)
º¹ÇùÇÉÇë» (í³Ýù) 53 Edik’ilise (vank’) Yediqilise (monastery)
ºÏ»ÕÛ³ó ·³í³é 23,31 Ekeɤyac’ gavar’ Yekeghyats province
ºÕ»·³éÇ× 17 Eɤegar’ič Yeghegarich
ºÕ»ñáí (É»é) 49 Eɤerov (ler’) Yegherov (mountain)
ºÕñ¹[ÉÇ] 35 Eɤrd[li] Yeghrd[li]
ºÕñ¹[Éáõ] 35 Eɤrd[lu] Yeghrd[lu]
ºÕ¨Ý³Ù³Ûñ 50 Eɤevnamayr Yeghevnamayr
ºÝÇ·»Õ 18 Enigeɤ Yenigegh
ºÝÇç»Ï³É» 20 Eniǰekale Yenijekale
ºÝÇù»Ý¹ 18 Enik’end Yeniqend
ºñ³ëË, ²ñ³ùë ¥·»ï¤ 
6,16,17,22,34,
41,45,50,52

Erasx, Araks  (get) Yeraskh, Araxes (river)

ºñ·ÇÝ³ ¥ï»ë’ 
²ñ·ÇÝ³¤ 37

Ergina (tes Argina) Yergina (see: Argina)

ºñ»½ 31 Erez Yerez
ºñ½ÝÏ³ 21,23,26,31 Erznka Yerznka
ºñ½ÝÏ³ÛÇ ·³í³é 
21,23,24,27,31,45

Erznkayi gavar’ Yerznka province

ºñ½ÝÏ³ÛÇ ¹³ßï 23 Erznkayi dašt Yerznka field
ºñ¿í³Ý³ 22 Erēvana Yerevana
ºñÇ½³ 31 Eriza Yeriza
ºññáñ¹ Ð³Ûù 
(åñáíÇÝóÇ³) 51

Errord Hayk’ (provinc’ia) Yerrord (Third) Hayq
(provincial)
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êμ. ºññáñ¹áõÃÛáõÝ 
¥í³Ýù¤ 30

St. Errordut’yun (vank’) St. Yerrordutyun 
(monastery)

ºñ¨³ÝÇ Ý³Ñ³Ý· 36 Erevani nahang Yerevan state
º÷ñ³ï ¥·»ï¤ 
6,17,29,31-34

Ep’rat (get) Euphrates (river)

¼³μÉí³ñ 33 Zablvar Zablvar
¼³Õ·Ç 31 Zaɤgi Zaghgi
¼³é³ 16 Zar’a Zara
¼³é³ÛÇ ·³í³é³Ï 16 Zar’ayi gavar’ak Zara provincial
¼³ù 32 Zak’ Zaq
¼»ÛÃáõÝ 
16,23,29,42,43,47

Zeyt’un Zeytun

¼»ÛÃáõÝÇ ·³í³é³Ï 
12,14,29,51

Zeyt’uni gavar’ak Zeytun provincial

¼»ÛÃáõÝÇ ·»ï 43 Zeyt’uni get Zeytun river
¼»ÛÃáõÝÇ êμ. 
²ëïí³Í³ÍÇÝ ¥í³Ýù¤ 
41,42

Zeyt’uni St. Astvacacin 
(vank’)

St. Astvatsatsin of Zeytun 
(monastery)

¼ÁμÝÇ 34 Zəbni Zəbni
¼Ç³ñ»Ã (í³Ýù) 52 Ziaret’ (vank’) Ziaret (monastery)
¼Çμ»ñÇ 34 Ziberi Ziberi
¼ÇÃ³íáõ· 33 Zit’avug Zitavug
¼ÇÙ³ñ³ 17 Zimara Zimara
¼í³ñÃÝáó ¥ï³×³ñ¤ 7 Zvart’noc’ (tačar) Zvartnots (temple)
¾·ñÇëÍÕ³ÉÇ ¥·»ï¤ 7 Ēgriscɤali (get) Egristsghali (river)
¾ÉÙ³ÉÇ 15 Ēlmali Elmali
¾ÉÛ³½Á· 13 Ēlyazəg Elyazəg
¾Û»ñÉÇ ¥É-·³·³Ã¤ 38 Ēyerli (l-gagat’) Eyerli (peak)
¾Ý½Çïáõ ¥»ñÏñ³Ù³ë¤ 7 Ēnzitu (erkramas) Enzitu (country)
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ 
ï³×³ñ 45

Ēǰmiacni Mayr tačar Cathedral of Ejmiadzin

¾ñ½ÇÝç³Ý 31 Ērzinǰan Erzinjan
¾ñ½ñáõÙ (Î³ñÇÝ) 24 Ērzrum (Karin) Erzerum (Karin)
¾ñ½ñáõÙÇ ·³í³é 
14,16,22,24,26,31,33,35, 
36,38,49

Ērzrumi gavar’ Erzerum province
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¾ñ½ñáõÙÇ Ý³Ñ³Ý· 
14,16,20-24,26-
28,31,33,35-
38,42,45,48,53

Ērzrumi nahang Erzerum state

¾ñÙ»ÝÇëï³Ý 11 Ērmenistan Ermenistan
¾ñã»ù ¥ÉÇ×¤ 35 Ērč’ek’ (lič) Ercheq (lake)
¾ñç»Ï-·ÛáÉ ¥ÉÇ×¤ 35 Ērǰek-gyol (lič) Erjek-gyol (lake)
¾ñçÇß 32 Ērǰiš Erjish
¾ñëÇë 32 Ērsis Ersys
ÀÉÁç³ 44 ələǰa ələja
ÀÝÏáõ½»ù (·ÛáõÕ, É»é) 
34,39

ənkuzek’ (gyuɤ, ler’) ənkuzeq (village, 
mountain)

Â³·³íáñÇ É-ßÕÃ³ 
12 

T’agavori l-šɤt’a Tagavori mountain 
(King’s mountain)

Â³·³íáñÇ çáõñ 
¥·»ï³Ï¤ 12

T’agavori ǰur (getak) Tagavori jur (King’s 
Water) (rivulet)

Â³¹» 45 T’ade Tade
Â³¹»Ç í³Ýù 45 T’adei vank’ Tade monastery
êμ. Â³¹¨áë ²é³ùÛ³É 
45

St. T’adevos Ar’ak’yal Apostle St. Thaddeus

Â³ßÉÁË 16 T’ašləx Tashləkh
Â³÷³ß»Çï [Â³÷³ 
ß»Û¹] ¥É»é¤ 40

T’ap’ašeit [T’ap’a šeyd] 
(ler’)

Tapasheit [Tapasheyd] 
(mountain)

Â»ùÇñ ¥É»éÝ»ñ¤ 11,12 T’ek’ir (ler’ner) Teqir (mountains)
Â»ùÇñ[ëáõ] ¥·»ï³Ï¤ 12 T’ek’ir[su] (getak) Teqir[su] (rivulet)
ÂáñÃáõÙÇ ·³í³é³Ï 31 T’ort’umi gavar’ak Tortum provincial
ÂáñÃáõÙÇ ·»ï 41 T’ort’umi get Tortum river
Âáõ½Éáõ[¹³ñ³ëÇ] ¥·»ï¤ 
17,21

T’uzlu[darasi] (get) Tuzlu[darasi] (river)

Âáõ½Éáõç³ ¥·»ï¤ 37 T’uzluǰa (get) Tuzluja (river)
ÂáõñùÇ³ 9 T’urk’ia Turkey
ÂáõñùÇ³ÛÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 11

T’urk’iai Hanrapetutyun Republic of Turkey

ÆÉ¹³ñáõÝÇ ¥·»ï¤ 7 Ildaruni (get) Ildaruni (river)
ÆÝ·áõ½³Ï 34 Inguzak Inguzak
ÆÝÝ³ÏÝÛ³ í³Ýù 52 Innaknya vank’ Innaknya monastery
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Æã Ý³ÑÇ» (í³Ýù) 39 Ič’ nahie (vank’) Ich Nahie (monastery)
ÆëÏ³É³ùÛáÛ 44 Iskalak’yoy Iskalaqyoy
ÆëÏ»É¿ 44 Isk’ele Iskele
Æëù»É»[ùÛáÛ] 44 Isk’ele[k’yoy] Isqele[qyoy]
È»éÝ³ÛÇÝ ÎÇÉÇÏÇ³ 
¥ýÇ½³ßË. ßñç³Ý¤ 26,29

Ler’nayin Kilikiya 
(fi zašx. šrǰan)

Mountainous Cilicia 
(physical-geographical 
region)

Èáéáõ Ù³ñ½ 5 Lor’u marz Lori region
Èáõ»ñáõËÇ ¥»ñÏñ³Ù³ë¤ 
5

Lueruxi (erkramas) Luerukhi (country)

Èáõë³Ã³éÇ× 29 Lusat’ar’ič Lusatarich
êμ. Èáõë³íáñÇã 
¥»Ï»Õ»óÇ¤ 50

Sb. Lusavorič’ (ekeɤec’i) St. Illuminator (church)

êμ. Èáõë³íáñÇã ¥í³Ýù¤ 
24, 40

Sb. Lusavorič’ (vank’) St. Illuminator 
(monastery)

êμ. Èáõë³íáñãÇ 
³ÕμÛáõñ 19

Sb. Lusavorč’i  aɤbyur Source of St. Illuminator

Ê³Ãáõß³ 7 Xat’uša Khatusha
Ê³Õ³çáõñ (·»ï) 49 Xaɤaǰur (get) Khaghajur (river)
Ê³ã ¥·ÛáõÕ, É»é, É-ßÕÃ³¤ 
20,21

  Xač’ (gyuɤ, ler’, l-šɤt’a) Khach (Gross) (village, 
mountain, mountain 
range)

êμ. Ê³ã »Ï»Õ»óÇ 53 St. Xač (ekeɤec’i) St. Khach (Cross) 
(church)

Ê³ã³ÉáõÛë 24 Xač’aluys Khachaluys
Ê³ã³÷³Ûï (ÉÇ×) 46 Xač’ap’ayt (lič) Khachapayt (lake)
Ê³ã³÷³ÛïÇ É»éÝ»ñ, 
É-·³·³Ã 46

Xač’ap’ayti ler’ner, 
l-gagat’

Khachapayti Lerner 
(Mountains of 
Khachapayt, peak)

Ê³ã³÷³ÛïÇ çáõñ 
(·»ï) 45,46

Xač’ap’ayti ǰur (get’) Khachapayti jur

Ê³ãùÛáÛ 21 Xač’k’yoy Khachqyoy
Ê³é³ÏáÝÇë 23,40 Xar’akonis Kharakonis
Ê³ñ 12 Xar Khar
Ê³ñ³å³ß ï³ßÇ 51 Xarapaš taši Kharapash tashi
Ê³ñμ»ñ¹ 
12,13,21,29,44

Xarberd Kharberd
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Ê³ñμ»ñ¹Ç ·³í³é 
24,29,36,44

Xarberdi gavar’ Kharberd province

Ê³ñμ»ñ¹Ç ¹³ßï13 Xarberdi dašt Kharberd fi eld
Ê³ñμ»ñ¹Ç Ý³Ñ³Ý· 
15,17,20,24,28,29,32, 
33,36,44,51

Xarberdi nahang Kharberd state

ÊÉ³ÃÇ ·³í³é³Ï 27 Xlat’i gavar’ak Khlat provincial
ÊÍÏáÝùÇ í³Ýù 53 Xckonk’i vank’ Khtskonq Monastery
ÊÝÓáñáõï 14 Xnjorut Khndzorut
ÊÝáõëÇ ·³í³é³Ï 
24,35, 38 

Xnusi gavar’ak Khnus provincial

ÊÝáõëÇ ¹³ßï 24 Xnusi dašt Khnus fi eld
Êáïñçáõñ ¥·íéÏ¤ 26 Xotrǰur (gvr’k) Khotrjur (provincial)
Êáñ³ë³Ý  32,52 Xorasan Khorasan
Êáñ³ë³Ý ¥·íéÏ¤ 32,33 Xorasan (gvr’k) Khorasan (provincial)
Êáñá½ùÇÉÇë» (í³Ýù) 49 Xorozk’ilise (vank’) Khorozqilise (monastery)
ÊñÇëïÇ³ÝùÛáÛ 20 Xristiank’yoy Christianqyoy
ÊáõÉ÷ 34 Xulp’ Khulp
ÊáõÉ÷Ç ·³í³é³Ï 34 Xulp’i gavar’ak Khulp provincial
Ì³Ïù³ñ 15 Cakk’ar Tsakqar (holey stone)
Ì³Ïù³ñ (ù³ñ³Å³Ûé) 
15

Cakk’ar (k’aražayr’) Tsakqar (cliff)

Ì³ÕÏ³Ýó ¥É-·³·³Ã, 
É»éÝ»ñ¤ 20,40 

Caɤkanc’ (l-gagat’, 
ler’ner)

Tsaghkants (peak, 
mountains)

Ì³ÕÏ³í»ï ¥É-·³·³Ã, 
É»éÝ»ñ¤ 31,45

Caɤkavet (l-gagat’, 
ler’ner)

Tsaghkavet (peak, 
mountains)

Ì³ÕÏ»á ¥É-·³·³Ã¤ 20 Caɤkeo (l-gagat’) Tsaghkeo (peak)
Ì³ÕÏÇ 31 Caɤki Tsaghki
Ì³ÕÏÇ ¥É»éÝ»ñ¤ 20,31 Caɤki (ler’ner) Tsaghki (mountains)
Ì³ÕÏáïÝ ¥·³í³é¤ 
37,40

Caɤkotn (gavar’) Tsagkkotn (province)

Ì³ÕÏáó³Óáñ ¥·»ï³Ï¤ 
39

Caɤkoc’ajor (getak) Tsaghkotsadzor (rivulet)

Ì³åÉí³ñ 33 Caplvar Tsaplvar
Ì³éÝáó 27 Car’noc’ Tsarnots
ÌÇå»éÇ 34 Ciper’i Tsiperi
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ÌÇñ³ÝÇ É»é 41 Cirani ler’ Tsirani Ler (Mountain of 
Apricot)

ÌÇñ³ÝÛ³ó É»éÝ»ñ 41 Ciranyac’ (ler’ner) Tsiranyats (mountains)
Ìáí³ë³ñ ¥É»é¤ 42 Covasar (ler’) Tsovasar (mountain)
Ìáíáõó É»éÝ»ñ 20 Covuc’ ler’ner Tsovuts mountains
Ìáíù ¥μ»ñ¹¤ 20 Covk’ (berd) Tsovq (fortress)
Ìáíù ¥ÉÇ×¤ 12,20 Covk’ (lič) Tsovq (lake)
ÌáñÍáñ 45 Corcor Tsortsor
ÌáñÍáñÇ êμ. 
²ëïí³Í³ÍÇÝ (í³Ýù) 
45

Corcori St. Astvacacin 
(vank’)

St. Astvatsatsin of 
Tsortsor (monastery)

Ìá÷ù ¥³ßË³ñÑ¤ 12 Cop’k’ (ašxarh) Tsopq (world)
ÌåÝÇ 34 Cpni Tspni
Î³½³Ý·ÛáÉ ¥ÉÇ×¤ 20 Kazangyol (lič) Kazangyol (lake)
Î³ÃáÕÇÏáëÇ ù³ñ 20 Kat’oɤikosi k’ar Katoghikosi qar (Stone of 

Catholicos)
Î³Ï³éÇ× 38 Kakar’ič Kakarich 
Î³Õ½í³Ý 5,29,33,50 Kaɤzvan Kaghzvan
Î³Õ½í³ÝÇ ûÏñáõ· 
29,32,33,50

Kaɤzvani okrug Kaghzvan district

Î³×Ï³ù³ñ 47 Kačkak’ar Kachkaqar
Î³Ù³Ë 21,49 Kamax Kamakh
Î³Ù³ËÇ ·³í³é³Ï 
21,23

Kamaxi gavar’ak Kamakh provincial

Î³Ù³ËÇ ÏÇñ× 21 Kamaxi kirč Kamakh canyon
Î³Ù³ËÇ ë³ñ³Ñ³ñÃ 
45

Kamaxi sarahart’ Kamax plateu

Î³Ù³ñ³Ï³å 24 Kamarakap Kamarakap
Î³ÙÁßÉÇ¹»ñ» 17 Kaməšlidere Kaməshlidere
Î³Ùáõñç 30 Kamurǰ Kamurj
Î³Ý·³ñ 14 Kangar Kangar
Î³Ý·í³ñ ¥³Ùñáó¤ 19 Kangvar (amroc’) Kangvar (castle)
Î³ÝÏ³ñ 14 Kankar Kankar
Î³ÝãÇ  12,47 Kanč’i Kanchi
Î³ÝãÇμ»ñ¹ (í³Ýù) 
29,47

Kanč’iberd (vank’) Kanchiberd (monastery)
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Î³ÝãÇ Ï³å³Ý (É-³Ýóù, 
ÏÇñ×) 47

Kanč’i kapan (l-anc’k’, 
kirč)

Kanchi kapan (mountain 
pass, canyon)

Î³å³¹áíÏÇ³ ¥»ñÏÇñ¤ 
6,43

Kapadovkia (erkir) Cappadocia (country)

Î³å³Ý ¥μ»ñ¹¤ 29 Kapan (berd) Kapan (fortress)
Î³å³ÝÇ Ñ³ñÃ³í³Ûñ 
29

Kapani hart’avayr Kapan valley

Î³å³Ý-Ù³¹»Ý 29 Kapan-maden Kapan-maden
Î³åáõÛï ¥É»é, É»é-
·³·³Ã¤ 16

Kapuyt (ler’, ler’-gagat’) Kapuyt (Blue) (mountain, 
peak)

Î³ëåÇó Íáí 6 Kaspic’ cov Caspian sea
Î³ëñÇÏ ¥·»ï¤ 19 Kasrik (get) Kasrik (river)
Î³í³ÏÃ»÷»  (É»é) 49 Kavakt’ep’e (ler’) Kavaktepe (mountain)
Î³ñ³ ³ñ½ 48 Kara arz Kara arz
Î³ñ³·ÛáõÝ¹áõ½ 23 Karagyunduz Karagyunduz
Î³ñ³¹³ß 25 Karadaš Karadash
Î³ñ³¹»ñ» 16 Karadere Karadere
Î³ñ³½ 48 Karaz Karaz
Î³ñ³Û³½Á (·³í³é, 
¹³ßï) 52

Karayazə (gavar’, dašt) Karayazə (province, fi eld)

êμ. Î³ñ³å»ï (í³Ýù) 
52

St. Karapet (vank’) St. Karapet (monastery)

Î³ñ³ëáõ ¥·»ï¤ 37,38 Karasu (get) Karasu (river)
Î³ñ³ùÇÉÇë³ 45 Karak’ilisa Karaqilisa
Î³ñ³ùÛá÷ñÇ 
¥Ï³Ùáõñç¤ 38

Karak’yop’ri (kamurǰ) Karaqyopri (bridge)

Î³ñÇÝ 16-
18,24,27,31,33,35,37,
38,45,46,48,50

Karin Karin

Î³ñÇÝ ·³í³é 38,41,48 Karin gavar’ Karin (province)
Î³ñÙÇñ ·»ï 41  Karmir get Karmir get (Red River)
Î³ñÙÇñ ÑáÕ ¥í³Ûñ¤ 32 Karmir hoɤ (vayr) Karmir hogh (Red Land) 

(place)
Î³ñÙÇñ í³Ýù 41,51 Karmir vank’ Karmir Vanq (Red 

Monastery)
Î³ñÙÇñ ÷áñ³Ï 
¥É-ßÕÃ³¤ 41

Karmir p’orak (l-ašɤt’a) Karmir (Red) Porak 
(mountain range)
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Î³ñÙñ³Ï 32 Karmrak Karmrak
Î³ñÙñÇ í³Ýù 41,51 Karmri vank’ Karmri Monastery
Î³ñÝá ·³í³é 50 Karno gavar’ Karno province
Î³ñÝá ß³Ùμ ¥É×³Ï¤ 
32,33,37

Karno šamb (lčak) Karno Shamb (pond)

Î³ñë 30,53 Kars Kars
Î³ñëÇ ·»ï 39 Karsi get  Kars river
Î³ñëÇ Ù³ñ½ 5,26,28-
30, 32,33,47,50

Karsi marz Kars region

Î³ñëÇ ë³ñ³Ñ³ñÃ 41 Karsi sarahart’ Karsi plateau
Î»Ý·»ñÉáõ 14 Kengerlu Kengerlu
Î»ë³ñÇ³ 32,40 Kesaria Kesaria
Î»ë³ñÇ³ÛÇ Ý³Ñ³Ý· 
32,40

Kesariayi nahang Kesaria state

Î»ñ³ëÇ É»é 51 Kerasi ler’ Kerasi mountain
Î»ñÏÛáõñ ¥É»é¤ 31 Kerkyur (ler’) Kerkyur (mountain)
Î½ÁÉ-ÁñÙ³Ï ¥²ÉÇë, 
Ð³ÉÇë¤ (·»ï) 15

Kzəl-ərmak (Alis, Halis) 
(get)

Kzəl-ərmak (Alis, Halis) 
(river)

ÎÁñËùÇÉÇë³ (í³Ûñ) 45 Kərxk’ilisa (vayr) Kərkhqilisa (place)
ÎÇÉÇÏÇ³ ¥»ñÏÇñ¤ 6,9,12,
14, 16,20,23,25,29,36,39,
42,43,47,48,51

Kilikiya (erkir) Cilicia (country)

ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ ¹áõé 
¥É-³Ýóù¤ 43

Kilikiayi dur’ (l-anc’k’) Door of Cilicia (mountain 
pass)

ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ É»éÝ³Ýóù 43 Kilikiayi ler’nanc’k’ Mountain pass of Cilicia
ÎÇÉÇÏÛ³Ý î³íñáë 
¥É-ßÕÃ³¤ 23,43

Kilikyan Tavros (l-šɤt’a) Cilician Taurus (mountain 
range)

ÎÇëÏÇÙ 32 Kiskim Kiskim
ÎÇëÏÇÙ ¥·-³ËáõÙμ¤ 
26,28

Kiskim (g-axumb) Kiskim (group of 
mountains)

ÎÍí³Ï 27 Kcvak Ktsvak
ÎÛáõñ»ïÇÝ ¥μ»ñ¹, ÏÇñ×¤ 
43

Kyuretin (berd, kirč) Kyuretin (fortress, 
canyon)

Îá½³Ý 48 Kozan Kozan
ÎáÃ»ñ 21 Kot’er Koter
ÎáÃ»ñÇ Ï³Ùáõñç 22 Kot’eri kamurǰ Koter bridge



122|      |

ÎáÏÇëáÝ 51 Kokison Kokison
ÎáÏÇëáÝÇ ·³í³é 51 Kokisoni gavar’ Kokison province
ÎáÏÇëáÝÇ ¹³ßï 51 Kokisoni dašt’ Kokison fi eld
ÎáÕμ 37 Koɤb Koghb
ÎáÕμ ¥·»ï¤ 36 Koɤb (get) Koghb (river)
ÎáÕùÇëÇ É»éÝ»ñ 6 Koɤk’isi ler’ner Koghqis mountains
ÎáÙÙ³·»Ý ¥ÑÝ³·áõÛÝ 
»ñÏÇñ¤ 6

Kommagen (hnaguyn 
erkir)

Kommagene (ancient 
country)

ÎáíÏ³ë ¥É-ßÕÃ³¤ 6 Kovkas (l-šɤt’a) Caucasus (mountain 
range)

Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½ 5 Kotayk’i marz Kotayk region
Îáïáñ³ÍÇ Óáñ 16 Kotoraci jor Kotoratsi Dzor (Canyon 

of Massasre)
Îáïáõñ É»éÝ³ßÕÃ³ 40 Kotur ler’našɤt’a Kotur mountain range
Îá÷ 38 Kop’ Kop
Îá÷ ¥·»ï¤ 38 Kop’ (get) Kop (river)
ÎáõÙÙ³Ë³ ¥ÑÝ³·áõÛÝ 
»ñÏÇñ¤ 7

Kummaxa (hnaguyn 
erkir)

Kummakha (ancient 
country)

Îáõñ ·»ï 6 Kur get Kura river
Ð³½³ñ ³ÏáõÝù ¥É»éÝ»ñ¤ 
18

Hazar akunk’ (ler’ner) Hazar Akunq (Thousands 
of sources) (mountains)

Ð³½³ñ³É×Û³Ý ¥É»éÝ»ñ¤ 
18

Hazaralčyan (ler’ner) Hazaralchyan (Thousand 
of lakes) (mountains)

Ð³É»åÇ Ý³Ñ³Ý· 12,14,
16,20,23,25,29,30,36,
39,42,43,47

Halepi nahang Aleppo state

Ð³ÉÇë, ²ÉÇë ¥·»ï¤ 15 Halis, Alis (get) Halis, Alis (river)
Ð³Éã³íáõß 24 Halč’avuš Halchavus
êμ. Ð³Ïáμ ¥»Ï»Õ»óÇ, 
í³Ýù¤ 44

St. Hakob (ekeɤec’i, 
vank’)

St. Hacob (church, 
monastery)

Ð³Õ³ñÍÇÝ ¥í³Ýù¤ 5 Haɤarcin (vank’) Haghartsin (monastery)
Ð³ÙÇ¹Ç» ¥Ï³Ùáõñç¤ 39 Hamidie (kamurǰ) Hamidie (bridge)
Ð³Û³ë³ ¥»ñÏÇñ¤ 7 Hayasa (erkir) Hayasa (country)
Ð³Û³ëï³Ý ¥»ñÏÇñ¤ 
6,7,9,11

Hayastan (erkir) Armenia (country)

Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ 5

Hayastani 
Hanrapetut’yun

Armenian Republic
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
É»éÝ³ßË³ñÑ 6,8,16,21-
23,26,31,33-42, 45,49-51,

Haykakan ler’našxarh Armenian Highland

Ð³ÛÏ³Ï³Ý å³ñ ¥ÉÑÙÏ¤ 
16,17,36-39,52

Haykakan par (lhmk) Haykakan Par (mountain 
system)

Ð³ÛÏ³Ï³Ý î³íñáë 
¥ÉÑÙÏ¤ 20,31,42   

Haykakan Tavros (lhmk) Armenian Taurus 
(mountain system)

Ð³Ûáó ³ßË³ñÑ 7 Hayoc’ ašxarh Armenian World
Ð³ÝÓÇÃ, ²ÝÓÇï 
¥·³í³é¤ 12,51

Hanjit, Anjit (gavar’) Handzit, Andzit 
(province)

Ð³ãùÛáÛ 21 Hač’k’yoy Hachqyoy
Ð³ë³ÝÏ³É³ 22 Hasankala Hasankala
Ð³ë³ÝÕ³É³ ¥·»ï¤ 
22,41

Hasanɤala (get) Hasanghala (river)

Ð³ñ÷áõÃ ¥ï»ë’ 
Ê³ñμ»ñ¹¤ 13  

Harp’ut’ (tes Xarberd) Harput (see: Kharberd)

Ð³óÛ³ó ¹ñ³Ëï 
(í³Ýù) 52

Hac’yac’ draxt (vank’) Hatsyats Drakht 
(monastery)

ÐÇÝ ïÝ»ñ (í³Ûñ) 45 Hin tner (vayr) Hin Tner (Old Houses) 
(place)

ÐÝÓ³ÝÇë ¥í³Ûñ¤ 19 Hnjanis (vayr) Hndzanis (place)
Ðá·Û³ó í³Ýù 19 Hogyac’ vank’ Hogyats monastery
êμ. ÐáíÑ³ÝÝ»ë 
(»Ï»Õ»óÇ) 53

St. Hovhannes (ekeɤec’i) St. Hovhannes (church)

êμ. ÐáíÑ³ÝÝ»ë (í³Ýù) 
53

St. Hovhannes (vank’) St. Hovhannes 
(monastery)

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ØÏñïãÇ 
í³Ýù 52

Hovhannes Mkrtč’i vank’ Monastery of Hovhannes 
Mkrtich (John the 
Baptist)

ÐáíÑ³ÝÝáõ Î³ñ³å»ïÇ 
í³Ýù 53

Hovhannu Karapeti vank’ Monastery of Hovhannu 
Karapet

ÐáííÇ Ï³Ùáõñç 16 Hovvi kamurǰ Hovvi Kamurj 
(Shepherd’s bridge)

Ðñ³½¹³Ý ¥·»ï¤ 7 Hrazdan (get) Hrazdan (river)
Ðáõñ³½¹³Ý ¥·»ï¤ 7 Hurazdan (get) Hurazdan (river)
Ò³· 32 Jag Dzag
Ò»Ã 51 Jet’ Dzet
ÒÇÃ³Ñ³Ýù 32 Jit’ahank’ Dzitahanq
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ÒÇÃ³ÑáÕ 33 Jit’ahoɤ Dzitahogh
ÒÇñ³íÇ ¹³ßï 40 Jiravi dašt Dziravi fi eld
ÒÏÝ³μ»ñ ¥ÉÇ×¤ 37 Jknaber (lič) Dzknaber (lake)
ÒÏÝ³·»ï 37 Jknaget Dzknaget (Fish river)
ÒÏÝ³çáõñ 28 Jknaǰur Dzknajur (Fish water)
Òáñ³Ï 32 Jorak Dzorak
ÔÁëÁË (ÏÇñ×) 47 ɤəsəx (kirč) Ghəsəkh (Canyon)
ÔÁñÁÙ-¹»ñ»ëÇ ¥·»ï¤ 16  ɤərəm-deresi (get) Ghərəm-deresi (river)
Ôñ³Ý-¹»ñ»ëÇ ¥·»ï¤ 16   ɤran-deresi (get) Ghran-deresi (river)
Ö³Ï³ïù ¥·³í³é¤ 37 Čakatk’ (gavar’) Chakatq (province)
Ö»Ýçáõñ ¥·»ï³Ï¤ 34 Čenǰur (getak) Chenjur (rivulet)
ÖÇåáï 33 Čipot Chipot
ÖáñáË ¥·»ï¤ 
16,26,32,41,45

Čorox (get) Chorokh (river)

ÖåÁé·»Õ 33 Čpər’geɤ Chpərgegh
Öí³ß ¥·»ï¤ 41 Čvaš (get) Chvash (river)
Öí³ß ·³í³é 41 Čvaš gavar’ Chvash province
Öí³ß-éáï ¥·»ï¤ 41 Čvaš-r’ot (get) Chvash-rot (river)
Öáõ³ß ¥·»ï¤ 42 Čuaš (get) Chuash (river)
Ø³½ñ³ 13 Mazra Mazra
Ø³É³½·Çñï 27 Malazgirt Malazgirt
Ø³É³ÃÇ³ 18 Malat’ia Malatia
Ø³É³ÃÇ³ÛÇ Ý³Ñ³Ý· 8 Malat’iayi nahang  Malatia state
Ø³Ïáõ 45 Maku Maku
Ø³ÑÙ»¹ÇÏ ¥·»ï¤ 40 Mahmedik (get) Mahmedik (river)
Ø³Ù³Ë³ÃáõÝ 27,36 Mamaxat’un Mamakhatun
Ø³Ù³Ë³ÃáõÝÇ 
·³í³é³Ï 
21,27,35,36,38  

Mamaxat’uni gavar’ak Mamakhatun provincial

Ø³Ùáõñ»Ã-áõÉ-²½Ç½ 
(Ý³Ñ³Ý·) 13

Mamuret’-ul-Aziz 
(nahang)

Mamuret-ul-Aziz (state)

Ø³Ý³½Ï»ñï 27 Manazkert Manazkert
Ø³Ý³Ï»ñï 25 Manakert Manakert
Ø³Ý³Ï»ñïÇ ·³í³é 25 Manakerti gavar’ Manakert province
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Ø³Ý³Ý³ÕÇ ·»ï 17 Mananaɤi get Mananagh river
Ø³Ý³í³½³Ï»ñï 27 Manavazakert Manavazakert
Ø³ëÇË ¥É»é¤ 7 Masix (ler’) Masikh (mountain)
Ø³ëÇë [Ø»Í], ²ñ³ñ³ï 
[Ø»Í] É»é 6,36,39,51

Masis [Mec], Ararat 
[Mec] ler’

Mountain Masis [the 
Great], Ararat [the Great]

Ø³ëÇë öáùñ, ²ñ³ñ³ï 
öáùñ (É»é) 39

Masis P’ok’r, Ararat 
P’ok’r (ler’)

Small Masis, Small 
Ararat (mountain)

Ø³ïÃ»áëÇ ¨ ØÏñïãÇ 
í³Ýù 52

Matt’eosi ev Mkrtč’i 
vank’

Monastery of Matteos 
and Mkrtich

Ø³ïáõéÏ³ 24 Matur’ka Maturka
Ø³ïáõéÏ³ 
[ØáõïáõéÏ³] í³Ýù 24

Matur’ka [Mutur’ka] 
vank’

Monastery Maturka 
[Muturka]

Ø³ñ³ÃáõÏ É»é 42 Marat’uk ler’ Maratuk mountain
Ø³ñ³ß 20,25,39,51 Maraš Marash
Ø³ñ³ßÇ ·³í³é 12,14,
16,20,23,25,29,30,36,
39,42,43,47,51

Maraši gavar’ Marash province

Ø³ñÁÝïáõÝÇù 36 Marəntunik’ Marəntuniq
Ø³ñÇ³Ù ¥É-·³·³Ã¤ 39 Mariam (l-gagat’) Mariam (peak)
Ø³ñïÇñáõåáÉÇë 7 Martirupolis Martirupolis
Ø³ù³ñ» ¥í³Ýù¤ 52 Mak’are (vank’) Maqare (monastery)
Ø»½Çñ» 13 Mezire Mezire
Ø»½ñ» 13 Mezre Mezre
Ø»Í ·ÛáõÕ 20 Mec gyuɤ Mets Gyugh (Big Village)
Ø»Í É»é 36 Mec ler’ Mets Ler (Big Mountain)
Ø»Í Ð³Ûù ¥»ñÏÇñ¤ 
5,12,17, 19,23, 25-32,
36-41,43,45,47,49-53

Mec Hayk’ (erkir) Mets Hayq (Greater 
Hayq) (country)

Ø»Í Ø³ëÇë [²ñ³ñ³ï, 
Ø³ëÇë Ø»Í] ¥É»é¤ 
22,36,37,51

Mec Masis [Ararat, Masis 
Mec] (ler’)

Mets Masis (Ararat, The 
Great Masis) (mountain)

Ø»Í Ø³ñ³ëï³Ý 
¥ÑÝ³·áõÛÝ »ñÏÇñ¤ 6

Mec Marastan (hnaguyn 
erkir)

Great Media (ancient 
country)

Ø»Íñ³ó ¥É-ßÕÃ³¤ 25,41 Mecrac’ (l-šɤt’a) Metsrats (mountain 
range)

Ø»Íù³ñ ¥Å³Ûé¤ 43 Meck’ar (žayr’) Metsqar (Big Stone) 
(cliff)
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Ø»Íù³ñÇ í³Ýù 43 Meck’ari vank’ Metsqar monastery
Ø»Õñ³·»ï 37 Meɤraget Meghraget
Ø»Ýáõ³ËÇÝÇÉÇ 5 Menuaxinili Menuakhinili
Ø»ñç³Ý (·»ï, 
É»éÝ³ßÕÃ³) 49

Merǰan (get, l- šɤt’a) Merjan (river, mountain 
range)

ØÇç³·»ïù 6 Miǰagetk’ Mesopotamia
ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Íáí 6 Miǰerkrakan cov  Mediterranean Sea
ØÑ»ñÇ ¹áõé 
¥ù³ñ³Å³Ûé¤ 23,24

Mheri dur’ (k’aražayr’)  Mheri dur (Mher’s Door) 
(cliff)

ØÛáõ¹áõñ·» 24 Mjudurge Myudurge
ØÛáõÑñÇ ù³÷Á 
¥ù³ñ³Å³Ûé¤ 24

Mjuhri k’ap’ə 
(k’aražayr’)

Myuhri qapə (cliff)

ØÛáõëëáõ ¥·»ï¤ 22 Myussu (get) Myussu (river)
ØÝÓáõñ (·»ï) 49 Mnjur (get) Mndzur (river)
ØÝÓáõñÇ ¹³ßï 49 Mnjuri dašt Mndzuri fi eld
ØÝÓáõñÇ É»éÝ³ßÕÃ³ 
31,49

Mnjuri ler’našɤt’a Mndzuri mountain range

Øßá êμ. Î³ñ³å»ï 
(í³Ýù) 52

Mšo St. Karapet (vank’) St. Karapet of Mush 
(monastery)

Øßá í³Ýù 52 Mšo vank’ Monastery of Mush
Øá·ë 46 Mogs Mogs
ØáÉÉ³ù»Ý¹ (¹³ßï) 13 Mollak’end (dašt) Mollaqend (fi eld)
ØáÏ³ó êμ. 
²Ù»Ý³÷ñÏÇã (í³Ýù) 46

Mokac’ St. Amenap’rkič’ 
(vank’)

St. Amenaprkich of Mokq 
(monastery)

ØáÏù ³ßË³ñÑ 49 Mokk’ ašxarh Mokq World
ØáÏ³ó êμ. ¶¨áñ· 
(í³Ýù) 46

Mokac’ St. Gevorg 
(vank’)

St. Gevorg of Mokq 
(monastery)

ØáÏë 46,49 Moks Moks
ØáÏëÇ ·³í³é³Ï 46,49 Moks gavar’ak Moks provincial
ØáÏù ²é³ÝÓÝ³Ï 49 Mokk’ Ar’anjnak Mokq Arandznak
ØáëùÇÏÛ³Ý É»éÝ»ñ 6 Mosk’ikyan ler’ner Mosqikyan mountains
Øáõ¹áõñ·³ 24 Mudurga Mudurga
Øáõß 15,29,52 Muš Mush
ØáõßÇ ·³í³é 
15,27,29,38,42,52

Muši gavar’ Mush province

Øáõñó ¥·»ï¤ 16,17,22,41 Murc’ (get) Murts (river)
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Ú³ÉÁÝÁ½ ø»ßÇß í³Ýù 
44

Yalənəz K’ešiš vank’  Monastery Yalənəz 
Qeshish

ÚÁÉ¹Á½[¹³Õ] ¥·»ï, É»é¤ 
15

Yəldəz[daɤ] (get, ler’) Yəldəz[dagh] (river, 
mountain)

ÚÁÉ¹Á½-ÀñÙ³ù (·»ï) 15 Yəldəz-ərmak’ (get) Yəldəz-ərmaq (river)
ÚáÃÝ»Õμ³Ûñ (É»éÝ»ñ) 
23

Yot’neɤbayr  (ler’ner) Yotneghbayr (Seven 
Brothers) (mountains)

ÚáÃÝ»Õμ³Ûñ â³íï³ñÇ 
(É»éÝ»ñ) 23

Yot’neɤbayr Č’avtari 
(ler’ner)

Yotneghbayr (Sevan 
Brothers) Chavtari 
(mountains) 

Ü³ÇñÇ ¥å»ïáõÃÛáõÝ¤ 7 Nairi (petut’yun) Nairi (state)
Ü³Ë×³õ³Ý  42 Naxčavan Nakhchavan
Ü³í³É» Î³Éá ¥Óáñ¤ 7 Navale Kalo (jor) Navale Kalo (canyon)
Ü³ñ»Ï³í³Ýù 30 Narekavank’ Narekavanq
Ü»ÙñáõÃ ¥É»é¤ 31 Nemrut’ (ler’) Nemrut (mountain)
Ü»ñë»ë ¥É»é¤ 21 Nerses (ler’) Nerses (mountain)
Ü»ñùÇÝ ´³·³éÇ× 27 Nerk’in Bagar’ič Nerqin [Inner] Bagarich
Ü»ñùÇÝ ´³ë»Ý ¥·íéÏ¤ 
32

Nerk’in Basen (gvr’k) Nerqin [Inner] Basen 
(provincial)

Ü»ñùÇÝ Ð³Ûù 50 Nerk’in Hayk’ Nerqin Hayq
ÜÇÏáÉáåÇë 17 Nikopolis Nikopolis
êμ. Üß³Ý í³Ýù 50 St. Nšan vank’ Monastery St. Nshan
Üáñ³μ»ñ¹ 20 Noraberd Noraberd
Üáñ³¹áõë 19 Noradus Noradus
Üáñ·»Õ 18 Norgeɤ Norgegh
Üáñ Ê³ñμ»ñ¹ 13 Nor Xarberd Nor Kharberd
Üáñß»Ý 18 Noršen Norshen
Üáñß»Ý×ÇÏ 19 Noršenčik Norshenchik
Üáñß»ÝçáõÏ 18 Noršenǰuk Norshenjuk
ÜáñßÝçáõÕ 19 Noršnǰuɤ  Norshnjugh
ÜáñëÝçÁÕ 19 Norsnǰəɤ Norsnjəgh
Üå³ï ¥É»é¤ 40,53 Npat (ler’) Npat (mountain)
ÜíÇñ³Ï³Ý ¥É»é¤ 25 Nvirakan (ler’)  Nvirakan (mountain)
Üáõμ³Ý³ß» ¥É»éÝ»ñ¤ 7 Nubaneše (ler’ner) Nubanashe (mountains)
ÜáõÏñ³Ï ¥É»é¤ 25 Nukrak (ler’) Nukrak (mountain)
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ÜáõÏñ³Ï³Ý ¥É»é¤ 25,26 Nukrakan (ler’) Nukrakan (mountain)
ÜáõñÁ â³ù ¥É»é¤ 25 Nurə Č’ak’ (ler’) Nurə Chaq (mountain)
ÜáõñÑ³Ï[Ï] ¥É»é¤ 25 Nurhak[k] (ler’) Nurhak[k] (mountain)
Ü÷ñÏ»ñï 
(îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï) 42

Np’rkert (Tigranakert) Nprkert (Tigranakert)

Þ³Õ³·áÙù (·³í³é, 
·»ï) 46,50

Šaɤagomk’ (gavar’, get) Shaghagomq (province, 
river)

Þ³Õ³·áÙùÇ í³Ýù 50 Šaɤagomk’i vank’  Monastery of 
Shaghagomq

Þ³Ùμ ¥É×³Ï¤ 37 Šamb (lčak) Shamb (pond)
Þ³åÇÝ ¶³ñ³ÑÇë³ñ 
34   

Šapin Garahisar  Shapin Garahisar

Þ³åÇÝ ¶³ñ³ÑÇë³ñÇ 
·³í³é 18,34

Šapin Garahisari gavar’ Shapin Garahisar 
province

Þ³ï³Ë 19,27 Šatax Shatakh
Þ³ï³ËÇ ·³í³é³Ï 27 Šataxi gavar’ak Shatakh province
Þ»ÛÃ³Ý Ù³Õ³ñ³ (É»é) 
48

Šeyt’an maɤara (ler’) Sheytan Maghara 
(mountain)

ÞÇñ³Ï (·³í³é) 53 Širak (gavar’) Shirak (province)
ÞÇñ³ÏÇ ë³ñ³Ñ³ñÃ 39 Širaki šarahart’ Shirak plateau
ÞáÕ³Ï³Ã (»Ï»Õ»óÇ) 50 Šoɤakat’ (ekeɤec’i) Shoghakat (church)
ÞáÕ³ÝÇ ·»ï 35 Šoɤani get Shoghan river
ÞáÕ³ÝÇ ÏÇñ× 
(É»éÝ³Ýóù) 35

Šoɤani kirč (ler’nanc’k’) Shoghan canyon 
(mountain pass)

ÞáÕ³ÝÉáõ (ÏÇñ×) 35 Šoɤanlu (kirč)  Shoghanlu (canyon)
ÞáõÕñÇ ÏÇñ× 39 Šuɤri kirč  Shughri canyon
ÞáõÕñÇ í³Ýù 39 Šuɤri vank’ Shughri monastery
àÕ³Ï³Ý 52 Voɤakan Voghakan
àëÏ»μ³Ï 47 Voskebak Voskebak
àëÏ»·»ï³Ï 17 Voskegetak Voskegetak
àëÏ»Õ»Ý ¹³ßï 13 Voskeɤen dašt Voskeghen fi eld
àëï³Ý 25 Vostan Vostan
â³ËÁñμ³μ³ ¥É»éÝ»ñ¤ 
41

Č’axərbaba (ler’ner) Chakhərbaba (mountains)

â³ËÁñ¹³Õ ¥É»éÝ»ñ¤ 41 Č’axərdaɤ (ler’ner)  Chakhrdagh (mountains)
â³ÕÉ³Õ³Ý 14 Č’aɤlaɤan Chaghlaghan
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â³ÛÇÝ³ (·íéÏ, ·»ï) 25 Č’ayina (gvr’k, 
get) 

Chayina (provincial, 
river)

â³Ý·ÉÇ 50 Č’angli Changli
â³ÝÏÉÁ Ù³Ý³ëÃÁñ 52 Č’anklə manast’ər Chanklə monastery
â³ñ»Ýó³í³Ý 5 Č’arenc’avan Charentsavan
â»ÙÇß·»½»ù 28 Č’emišgezek’ Chemishgezeq
â»Ý·ÇÉÉÇ 50 Č’engilli Chengilli
â»ÝçáõÉ ¥·»ï³Ï¤ 34 Č’enǰul (getak) Chenjul (rivulet)
âÇÝ³ñ ¥ÉÇ×¤ 30 Č’inar (lič) Chinar (lake)
âÇíÇÉÇ ¥É»é¤ 7 Č’ivili (ler’) Chivili (mountain)
âÇ÷áÃ 33 Č’ip’ot’ Chipot
âÇýÃÉÇÏ 38 Č’ift’lik Chiftlik
âÇýïÉÇÏÏ»Ûáõ 38 Č’ftlikkeyu Chiftlikkeyu
âÙßÏ³Í³· 28 Č’mškacag Chmshkatsag
âÙßÏ³Í³· ¥·»ï¤ 28 Č’mškacag (get) Chmshkatsag (river)
âÙßÏ³Í³·Ç ·³í³é³Ï 
28,51

Č’mškacagi gavar’ak Chmshkatsag provincial

âáμ³Ý ùÛá÷ñÇ 
(Ï³Ùáõñç) 16

Č’oban k’yop’ri (kamurǰ) Choban qyopri (bridge) 

âáññáñ¹ Ð³Ûù 
(³ßË³ñÑ) 29,51

Č’orrord Hayk’ (ašxarh) Chorrord Hayq (Fourth 
Hayq) (world)

âáõËáõñ ÑÇë³ñ 47 Č’uxur hisar Chukhur Hisar
ä³Éù³Ý»³Ý Ã»ñ³ÏÕ½Ç 
9

Palk’anean t’erakɤzi Balkan peninsula

ä³Ëñ³ (É»é) 21 Paxra (ler’) Pakhra (mountain)
ä³ï³Ï³Ýó 25 Patakanc’ Patakanats
ä³ïÇ×í³Ý 31 Patičvan Patichvan
ä³ïÙ³Ï³Ý 
Ð³Û³ëï³Ý 39,40,48,53

Patmakan Hayastan Historical Armenia

ä³ïÙ³Ï³Ý öáùñ 
Ð³Ûù ¥»ñÏÇñ¤ 8,15-
18,32,34, 40,44

Patmakan P’ok’r Hayk’ 
(erkir)

Historical Small  Hayq 
(country)

ä³ñ³ùá³Ãñ³ë 
¥É»éÝ»ñ¤ 6  

Parak’oat’ras (ler’ner) Paraqoatras (mountains)

ä³ñÇ³¹ñ»ë ¥É»éÝ»ñ¤ 6 Pariad’res (ler’ner) Pariadres (mountains)
ä³ñË³ñ ¥·íéÏ¤ 26 Parxar (gvr’k) Parkhar (provincial)
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ä³ñëÏ³ëï³Ý 
(å»ïáõÃÛáõÝ) 17

Parskastan (petut’yun) Persia (state)

ä³ñï»½ 28 Partez Partez
ä³ñï»½ ¥·»ï¤ 28                Partez (get)   Partez (river)
ä³ñïÇ½³ó ÷áñ 28              Partizac’ p’or Partizats Por
äÛáõé³Ùáë, æ»ÛÑ³Ý 
¥·»ï¤ 12,39,42,47

Pyur’amos,  eyhan (get) Pyuramos, Jeyhan (river)

äÛáõñ³Ùáë, æ»ÛÑ³Ý 
¥·»ï¤ 20

Pyuramos,  eyhan (get) Pyuramos, Jeyhan (river)

êμ. äáÕáë-ä»ïñáë 
(»Ï»Õ»óÇ) 50

St. Poɤos-Petros 
(ekeɤec’i)

St. Peter and Paul  
(church)

æ»½Çñ» 7   ezire Jezire
æ»ÛÑ³Ý ¥·»ï¤ 
12,20,39,42,47

 eyhan (get) Jeyhan (river)

æÁμÁñ  33  əbər Jəbər
æÇÝççáõñ ¥·»ï³Ï¤ 33  inǰǰur (getak) Jinjjur (rivulet)
èßïáõÝÇù ¥·³í³é¤ 
17,25,30,43,49

R’štunik’ (gavar’) Rshtuniq (province)

§èáõë³ÛÇ ÉÇ×¦ 47 «R’usayi lič» «Lake of Rusa»
ê³½ÉÁù ¥É×³Ï¤ 37 Sazlək’ (lčak) Sazləq (pond)
ê³ÉÝ³Óáñ 
(Óáñ³ÑáíÇï) 48

Salnajor (jorahovit) Salnadzor (canyon-
valley)

ê³ëÝá çáõñ ¥·»ï¤ 42 Sasno jur (get) Sasno Jur (river)
ê³ëáõÝ 34,42 Sasun Sasun
ê³ï³·³Ý 33 Satagan Satagan
ê³ñÁãÇã»ù ¥·»ï³Ï¤ 17 Sarəč’ič’ek’ (getak) Sarechicheq (rivulet)
ê³ñÇÕ³ÙÇß 25,32 Sariɤamiš Sarighamish
ê³ñÇÕ³ÙÇßÇ ßñç³Ý 47 Sariɤamiši šrǰan Sarighamish region
ê³ñÇÝ êáõñμ ê³ñ·Çë 
¥É»é¤ 32

Sarin Surb Sargis (ler’) Sarin St. Sargis 
(mountain)

ê³ñÇ í³Ýù 49 Sari vank’ Monastery Sari
ê³ñÝáõë 27  Sarnus Sarnus
ê»μ³ëïÇ³ 15 Sebastia Sebastia
ê»μ³ëïÇ³ÛÇ ·³í³é 
15,16,44 

Sebastiayi gavar’ Sebastia province
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ê»μ³ëïÇ³ÛÇ Ý³Ñ³Ý· 
15,16,18,34,44  

Sebastiayi nahang Sebastia state

ê»åáõÑ É»é 45 Sepuh ler’ Sepuh mountain
ê»ï»Ë³éÝáõÙ 
(É-·³·³Ã) 43

Setexar’num (l-gagat’) Setekharnum (peak)

ê»ñÙ³Ýó (É-·³·³Ã) 18 Sermanc’ (l-gagat’) Sermants (peak)
ê»ñã»Ù (·»ï) 50 Serč’em (get’) Serchem (river)
êÁÃ³Ñ³Ý 33 Sət’ahan Sətahan
êÁÏÝ³ëáõñ 28 Səknasur  Səknasur
êÁï³íáõÏ 33 Sətavuk Sətavuk
êÇÝ³Ï ¥É»é¤ 37 Sinak (ler’) Sinak (mountain)
êμ. êÇáÝ (»Ï»Õ»óÇ) 53 St. Sion (ekeɤec’i) St. Sion (church)
êÇåÇÏ»ñ ¥É»éÝ»ñ, 
É-³Ýóù¤ 26

Sipiker (ler’ner, l-anc’k’) Sipiker (mountains, 
mountain pass)

êÇåÇÏáñ ¥É»éÝ»ñ, 
É-³Ýóù¤ 26

Sipikor (ler’ner, l-anc’k’) Sipikor (mountains, 
mountain pass)

êÇåÉÇë ¥É»é¤ 34 Siplis (ler’) Siplis (mountain)
êÇë 39,44,48 Sis Sis
êÇë (·»ï) 48 Sis (get’) Sis (river)
êÇë (É»é) 48 Sis (ler’) Sis (mountain)
êÇ÷³Ý ¥É»é¤ 18 Sip’an (ler’) Sipan (mountain)
êÏÛáõ¹Çë»ë ¥É»é¤ 6 Skyudises (ler’) Skyudises (mountain)
êÕ»ñ¹ 48 Sɤerd Sgherd
êáÕ³ÝÉáõ¹³Õ ¥É»éÝ»ñ¤ 
41

Soɤanludaɤ (ler’ner) Soghanludagh 
(mountains)

êáÙË»ÃÇ ¥É»éÝ»ñ¤ 7 Somxet’i (ler’ner) Somkheti (mountains)
êáë»ñ (É»é) 48 Soser (ler’) Soser (mountain)
êáë»ñÇ ³ÕμÛáõñ 48 Soseri aɤbyur Soseri Aghbyur (Source 

of Soser)
êáëÇÏÇ É»é 48 Sosiki ler’ Sosiki Ler (mountain)
êáñ³Õ 32 Soraɤ Soragh
êμ. êáýÇ (»Ï»Õ»óÇ) 53 St. Sofi  (ekeɤec’i) St. Sofi  (church)
êå»ñÇ ·³í³é³Ï 33 Speri gavar’ak Sper provincial
êåÇï³Ï ¥í³Ýù¤ 17 Spitak (vank’) Spitak (White) 

(monastery)
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êëÇ ·³í³é 48 Ssi gavar’ Ssi province
êí³½ 15 Svaz Svaz
êμ. êï»÷³Ýáë (í³Ýù) 
17

St. Step’anos (vank’) St. Stepanos (monastery)

êñÙ³Ýó, ê»ñÙ³Ýó  
¥É-·³·³Ã¤ 18

Srmanc’, Sermanc’ 
(l-gagat’)

Srmants, Sermants (peak)

êáõÉ»ÛÙ³ÝÇ» 42 Suleymanie Suleymanie
êáõÏ³í»ï (É»éÝ»ñ) 39 Sukavet (ler’ner) Sukavet (mountains)
êáõåË³Ý[¹³Õ] 
¥É-·³·³Ã¤ 25

Supxan[daɤ] (l-gagat’) Supkhan[dagh] (peak)

êáõñμ ´³ñë»ÕÇ É»é 40 Surb Barseɤi ler’ Saint Barsegh Mountain
êáõñμ ¶ñÇ·áñ ¥É»éÝ»ñ,
É-³Ýóù¤ 26

Surb Grigor (ler’ner,
l-anc’k’)  

Saint Grigor (mountains, 
mountain pass)

êáõñμ ÈáõÛë ¥É»é¤ 34 Surb Luys (ler’) Surb Luys [Saint Light] 
(mountain)

êáõñμ Ê³ã ¥É-·³·³Ã¤ 
25

Surb Xač’ (l-gagat’) Saint Cross (peak)

êáõñμ Ê³ãÇ ³ÕμÛáõñ 46 Surb Xač’i aɤbyur Saint Khachi Aghbyur 
(Source of Saint Cross)

êáõñμ Ð³ÏáμÇ ³ÕμÛáõñ 
36,51

Surb Hakobi aɤbyur Saint Hakob Aghbyur 
(Source of Saint Jacob)

êáõñμ Ð³ã¹³Õ 
¥É-·³·³Ã¤ 25

Surb Hač’daɤ (l-gagat’) Saint Hachdagh (peak)

êáõñÙ³ÉáõÇ ·³í³é 36 Surmalui gavar’ Surmalu province
ê¨³Ý³ ÉÇ× 7 Sevana lič Lake Sevan
ê¨ ·»ï 16 Sev get Sev Get (Black River)
ê¨ Íáí 6,16,26,41 Sev cov Black Sea
ê¨ çáõñ ¥·»ï¤ 37 Sev ĵur (get) Sev Jur (Black Water) 

(river)
ì³Õ³ñß³í³Ý 16 Vaɤaršavan Vagharshavan
ì³Ý 19,23,35,43,44,46, 
47,52

Van Van

ì³Ý³ ÉÇ× 6,17-20,23, 
25,27,31,37,38,40,43,44, 
48,52

Vana lič  Lake Van

ì³Ý³Ý¹ (·³í³é) 47 Vanand (gavar’) Vanand (province)
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ì³ÝÇ ·³í³é 
17,18,25,27,30,46

Vani gavar’ Van province

ì³ÝÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝ 
8

Vani t’agavorut’yun Van kingdom

ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý· 
5,17,18,23, 
25,27,29,46,47,49

Vani nahang Van state

ì³Ýù 23,53 Vank’  Vanq (Monastery)
ì³Ýù ¥É»é¤ 16 Vank’ (ler’) Vanq ler (Monastery)  

(mountain)
ì³Ýù³ë³ñ ¥É-×ÛáõÕ¤ 18 Vank’asar (l-čyuɤ) Vanqasar (offset)
ì³Ýù ¹³Õ ¥É-×ÛáõÕ¤ 18 Vank’ daɤ (l-čyuɤ) Vanq dagh (offset)
ì³Ýù[¹»ñ»ëÇ] 23 Vank’ [deresi] Vanq[deresi]
ì³ÝùÇ É»é 51 Vank’i ler’ Vanqi ler 

(Mountain of Manastery)
ì³ÝùÇÏ 36 Vank’ik  Vanqik
ì³ÝùÇÏÉ³ñ 36 Vank’iklar Vanqiklar
ì³ëåáõñ³Ï³Ý 
¥³ßË³ñÑ¤ 5,19,23,25,
30, 41,43,45,49

Vaspurakan (ašxarh) Vaspurakan (world)

ì³ñ³·[³] (É»é, 
É-ßÕÃ³) 47,52

Varag[a] (ler’, l-šɤt’a) Varag[a] (mountain, 
mountain-range)

ì³ñ³·³í³Ýù 53 Varagavank’  Varagavanq
ì³ñ³·[ÃÇù»Ý] 
¥É-·³·³Ã 23,53

Varag[t’ik’en] (l-gagat’) Varag[tiqen] (peak)

ì³ñ¹³Ù³ñ· ¥·»ï¤ 36 Vardamarg (get) Vardamarg (river)
ì³ñ¹³Ý[ÉÇ] 35,36 Vardan[li] Vardan[li]
ì³ñ¹³å»ïÇ Ï³Ùáõñç 
39

Vardapeti kamurǰ Vardapeti Kamurj 
(Master’s Bridge)

ì»ñÇ ²í³· Î³É 51 Veri Avag Kal Veri Avag Kal
ì»ñÇÝ ´³ë»Ý ¥·íéÏ¤ 16 Verin Basen (gvr’k) Verin Basen (provincial)
ì»ñÇÝ [Ð³Ûáó] 
ØÇç³·»ïù 
(»ñÏñ³Ù³ë) 6

Verin [Hayoc’] Miǰagetk’ 
(erkramas)

Verin [Armenian] 
Mosopotamia (country)

ìÅ³Ý 23 Vžan Vzhan
ìÅ³Ý·ÛáÉ 23 Vžangyol Vzhangyol
ìÅ³Ý ÉÇ× 23 Vžan lič Lake Vzhan
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ìÏ³Û³ñ³Ý ëñμáÛÝ 
ê³ñ·ëÇ ¥í³Ýù¤ 30

Vkayaran srboyn Sargsi 
(vank’)

Vkayaran of St. Sargis 
(monastery)

ìñ³óÇù 6 Vrac’ik’ Vratsiq
î³×ñ³Ï 31 Tačrak Tachrak
î³ÛßáÕ 30 Tayšoɤ Tayshogh 
î³Ûù ¥³ßË³ñÑ¤ 
26,28,32

Tayk’ (ašxarh) Tayq (world)

î³ÝÓáõï 15 Tanjut Tandzut
î³íñáë ¥ÉÑÙÏ¤ 6,28 Tavros (lhmk) Taurus (mountain system)
î³íñáëÇ ¹áõé ¥É-³Ýóù¤ 
43

Tavrosi dur’ (l-anc’k’) Taurus Dur (Door of 
Tavrus) (mountain pass)

î³ïÇÏ ·³í³é 25 Tatik gavar’ Tatik province
î³ïÇÏ ·»ï, 
Óáñ³ÑáíÇï 25

Tatik get, jorahovit Tatik river, canyon

î³ïñ³·áÙ 29 Tatragom Tatragom
î³ñáÝ ·³í³é 52 Taron gavar’ Taron province
î³ñáÝÇ í³Ýù 52 Taroni vank’ Monastery of Taron
î³ñáÝá êμ. Î³ñ³å»ï 
(í³Ýù) 52

Tarono St. Karapet 
(vank’)

St. Karapet of Taron 
(monastery)

î»Ïáñ μ»ñ¹, ·ÛáõÕ 29 Tekor berd, gyuɤ Tekor fortress, village
î»ÏáñÇ ·»ï 34,53 Tekori get Tekor river
î»ÏáñÇ í³Ýù (ï³×³ñ) 
30,53

Tekori vank’ (tačar) Tekor Monastery (temple) 

î»ñ ØÇñ»¿Ù (í³Ýù)19 Ter Mireēm (vank’) Ter Mireem (monastery)
îÇμ³ñ³ÝÝ»ñÇ »ñÏÇñ 6 Tibaranneri erkir Tibarans Country
îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï 42 Tigranakert Tigranakert
îÇ·ñÇë (·»ï) 6,19,42 Tigris (get) Tigris (river)
îÇñ³ß»Ý (í³Ýù) 31 Tirašen (vank’) Tirashen (monastery)
îßáÕ (·»ï, ·ÛáõÕ) 30 Tšoɤ (get, gyuɤ) Tshogh (river, village)
îí³ñ³Í³ï³÷ 
(·³í³é, ¹³ßï) 52  

Tvaracatap’ (gavar’, dašt) Tvaratsatap (province, 
fi eld)

îñ³åÇ½áÝ 16,27 Trapizon Trapizon
îñ³åÇ½áÝÇ Ý³Ñ³Ý· 
16

Trapizoni nahang Trapizon state

îáõ³ñ³ÍÇÝÇ ¹³ßï 52 Tuaracini dašt Tuaratsin fi eld
îáõÙÉÇ[ëáõ] (·»ï) 46 Tumli[su] (get) Tumli[su] (river)
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îáõßå³ 7,47 Tušpa Tushpa
îáõñáõμ»ñ³Ý (³ßË³ñÑ) 
27,32,52

Turuberan (ašxarh) Turuberan (world)

î¨ñÇÏ 15,34,44 Tevrik Tevrik
î¨ñÇÏÇ ·³í³é³Ï 15,34 Tevriki gavar’ak Tevrik provincial
î¨ñÇÏÇ ·»ï 15 Tevriki get Tevrik river
î¨ñÇÏÇ í³Ýù 35 Tevriki vank’ Tevrik monastery
àõÉáõûí³ (¹³ßï) 13 Uluova (dašt) Uluova (fi eld)
àõÕï³å³ñ³Ýáó 
(É»éÝ»ñ) 17

Uɤtaparanoc’ (ler’ner) Ughtaparanots (Camels’ 
Neck) (mountains)

àõÙáõ¹áõÙ 48 Umudum Umudum
àõãùÇÉÇë» (í³Ýù) 53 Uč’k’ilise (vank’) Uchqilise (monastery)
àõç³Ý 23 Uǰan Ujan
àõñ³ñïáõ 
(å»ïáõÃÛáõÝ) 52

Urartu (petut’yun) Urartu (State)

ö³½³÷ÇÝ 28 P’azap’in Pazapin
ö³Ýçáõñ»Ã 26 P’anǰuret’ Panjuret
ö»ñÃ»ù 28 P’ert’ek’ Perteq
ö»ñÃ»ùñ»ù (·³í³é³Ï) 
26

P’ert’ek’rek’ (gavar’ak) Perteqreq (provincial)

ö»ù»ñÇç 27 P’ek’eriǰ  Peqerij
öáÃáñÏÇ êμ. ¶¨áñ· 
í³Ýù 49

P’ot’orki St. Gevorg 
vank’

Monastery St. Gevorg of 
Potorki 

öáùñ ²ëÇ³ 9 P’ok’r Asia Small Asia
öáùñ Ð³Ûù (»ñÏÇñ) 
ï»ë` å³ïÙ³Ï³Ý 
öáùñ Ð³Ûù 6,36,51

P’ok’r Hayk’ (erkir) tes 
patmakan P’ok’r Hayk’

Small Hayq (Small Hayq) 
(country) See: Historical 
Small Hayq

öáùñ Ø³ëÇë, öáùñ 
²ñ³ñ³ï (É»é) 39

P’ok’r Masis, P’ok’r 
Ararat (ler’)  

Small Masis, Small 
Ararat (mountain)

êμ. öñÏÇã (í³Ýù) 42 St. P’rkič’ (vank’) St. Prkich (monastery)
öáõÃÏáõ êμ. ¶¨áñ· 
í³Ýù 49

P’ut’ku St. Gevorg vank’ Monastery St. Gevorg of 
Putku 

ø³μÝÇëμ»ñ¹  29 K’abnisberd Qabnisberd
ø³Ñ³Ý³ÛÇ ÉÇ× 47 K’ahanayi lič  Qahanayi lich (Lake)
ø³í (É»é) 7 K’av (ler’) Qav (mountain)
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ø³ñ[³]·ÉáõË 
(É-·³·³Ã) 43,49

K’ar[a]glux (l-gagat’) Qar[a]glukh (peak)

ø³ñ³¹³ßï 25 K’aradašt Qaradasht
ø³ñ³Ï (ù³ñ³Ûñ, 
Ñ³Ýù³í³Ûñ) 43

K’arak (k’arayr, 
hank’avayr)

Qarak (cave, mine)

ø³ñ³Ï³ÝÓáñ (Óáñ³Ï) 
43

K’arakanjor (jorak) Qaraknadzor (coomb)

ø³ñ³ñ½ 48 K’ararz Qararz
ø³ñÑ³ï16 K’arhat  Qarhat
ø³÷áõ³ãÙ³½ 
(Ï³Ùáõñç) 52

K’ap’uač’maz (kamurj) Qapuachmaz (bridge)

ø»μ³Ý 29 K’eban Qeban
ø»Ãáõñ ùÛá÷ñÇ 
(Ï³Ùáõñç) 22

K’et’ur k’yop’ri (kamurj) Qetur Qyopri (bridge)

ø»É»Ï¹»ñ»ëÇ (Óáñ³Ï) 
43

K’elekderesi (jorak) Qelekderesi (coomb)

ø»Ù³ÉÇ» 36 K’emalie Qemalie
ø»Ù³Ë 21 K’emax Qemakh
ø»Ù³Ë μáÕ³½Ç (ÏÇñ×) 
21

K’emax boɤazi (kirč) Qemakh boghazi 
(canyon)

ø»Ù»ñÕ³å 24 K’emerɤap Qemerghap
ø»ßÇß·ÛáÉ (ÉÇ×) 47 K’ešišgyol (lič) Qeshishgyol (lake)
ø»ßÇßÉ»ñÇ í³Ýù 44 K’ešišleri vank’ Monastery Qeshishler
ø»ßÇßÉ»ñ (Ã³Õ³Ù³ë) 
44

K’ešišler (t’aɤamas) Qeshishler (district)

ø»ñÙáõã 30 K’ermuč’ Qermuch
ø»ñùÛáõñ (É»é) 31 K’erk’yur (ler’) Qerqyur (mountain)
ø»ù»ã 47 K’ek’eč’ Qeqech
øÁ½í³· 27 K’əzvag Qəzvag
øÇÉÇë» (í³Ýù) 19 K’ilise (vank’) Qilise (monastery)
øÇñ»ç 51 K’ireǰ Qirej
øÇñ»ç[Éáõ] (É-·³·³Ã, 
É»éÝ»ñ) 41,51

K’ireǰ[lu] (l-gagat’, 
ler’ner)

Qirej[lu] (peak, 
mountains)

øÇñ»ç ûÉáõ· 51 K’ireǰ olug Qirej olug
øÇñÇÝã 32 K’irinč’ Qirinch
øÕÇ 14,20,33,43,49 K’ɤi Qghi
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øÕÇÇ ·³í³é³Ï 33 K’ɤii gavar’ak Qghi province
øÕÇÇ ·»ï 33,43 K’ɤii get Qghi river
øÕÇÙ³ñ 42 K’ɤimar  Qghimar
øÛá÷ñÇùÛáÛ 16 K’yop’rik’yoy Qyopriqyoy
øñ¹ëï³Ý 11 K’rdstan Kurdistan
úÉÃÇ 26,28 Olt’i Olti
úÉÃÇÇ ûÏñáõ· 26,28 Olt’ii okrug Olti district
úÏáÙÇ 31,41 Okomi Okomi
úëÙ³ÝÛ³Ý 
Ï³ÛëñáõÃÛáõÝ 10

Osmanyan kaysrut’yun Ottoman Empire

úëïñ³Û³ ·áñ³ (É»é) 7 Ostraya gora (ler’)  Ostraya Gora (Sharp 
Mountain) (mountain)

úí³çÇÏ (¹³ßï) 50 Ovaǰik  (dašt) Ovajik (fi eld)
ü³Ýï³Ý 7 Fantan Fantan
üéÝáõë 14,29 Fr’nus Frnus
üéÝáõëÇ ·»ï 47 Fr’nusi get Frnus river
üéÝáõëÇ êμ. 
Î³ñ³å»ï (í³Ýù) 14

Fr’nusi St. Karapet 
(vank’)

St. Karapet of Frnus 
(monastery)
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