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«Qədim türk yazısı abıdələrinin diii» adlı əsə rd ə  göytürk 
və qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış kitabələrin dili araşdınlır. 
Kitabda bu abidələrin öyrənilməsi tarixi, onlarm dilinin fonetik 
quruluşu, leksikast məsələləri, morfoloji və sintaktik quruluşu 
araşdırılır. Kitabuı sonunda qədim türk yazısı kitabələrindən 
mətnlər və bu m ətalərə aid qədim türkcə - azərbaycanca lüğət 
təqdim edilir.

K itab universitetlərin fılologiya fakültələrinin təiəbələri, 
magistrlər, aspirantlar, dilçilər və qədim türk dilləri ilə 
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Respublikamızm ali m əktəblərinin füologiya, tarix və 
şərqşünaslıq fakültələrində «Qədim türk yazısı abidələrinin dili» 
(tarix fakültələrində «Q ədim  türk yazısı abidələri») fənni tədris 
edilir. 1993-cü ildə p ro f  Əlisa Şükürlünün eyni adh dərsliyi nəşr 
edilmişdir. M ən də belə bir dərslik yazmaq haqqmda çoxdan 
fikirləşirdim. Lakin iki səbəbə görə buna cürət etmirdim:!. Göy- 
türk yazısı abidələrinin dili sahəsində filologiya elmləri nami- 
zədi və sonra doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyalar 
müdafiə etməyimə baxmayaraq, qədim  türk yazısı abidələrinin 
dili fənni üzrə dərs deməmiş, m ühazirə oxumamışam; daha doğ- 
rusu, ixtisasım üzrə mühazirə dem əkdən təcrid edilmişəm. 
Amma həm işə bu fikirdə olmuşam və indi də bu fikirdəyəm ki, 
dərslik yazmaq üçün həm  həm in sahə üzrə dərin  və mükəmməl 
biliyə malik olmaq, həm  də həm in biliyi tə ləbələr qarşısmda 
smaqdan keçirmək lazımdır. İkinci şəraitdən m əhrum  edildiyim. 
üçün dərsliyimin uğursuz çtxacağmdan qorxurdum, elə indi də 
qorxuram. 2. Qədim türk qəbilələrinin dili haqqm da dərslik yaz- 
maq üçün özümü hazır saymırdım. H əm işə bu fıkirdə olmuşam 
ki, nəinki namizədlik, hətta doktorluq dissertasiyası müdafiə 
elm ək elmlə, elmi işlə m əşğul olmağa hazu hqdır. Qədim  türk 
yazısı abidələrinin dili haqqmda dərslik yazm aq üçün əvvəlcə 
bu abidələrin m ətnlərini və m ətnlərin dilini m üfəssəl tədqiq 
etm ək lazım idi. 1993-cü ildə iri həcm li «Orxon-Yenisey 
abidələri» adh kitabım nəşr edildi. K itabda göytürk əlifbası ilə 
yazılmış kitabələrin çox hissəsi toplanmışdır. Bunun ardmca 
göytürk və qədim  uyğur əlifbası ilə yazılmış kitabələr toplanmış 
dörd cildlik (110 m üəllif vərəqi həcm ində) «Qədim  türk yazısı 
abidələri» adh əsər hazırladım, qədim  türk qəbilələrinin tarixi 
haqqm da «Ulu türklər» (20 m üəllif vərəqi) adh əsəri yazdım və 
«Qədim  türkcə-azərbaycanca lüğət» (17 m üəllif vərəqi) adlı 
kitabı hazırladım. N əhayət, 1996-97-ci illərdə dörd cildlik 
«Göytürk dili» (123 m üəllif vərəqi) adlı əsəri bitirdim. Yalmz 
bundan sonra 1998-ci il yanvar aymm 3-də «Qədim türk yazısı 
abidələrinin dili» adlı dərsliyi yazmağa başladım.



Bir neçə söz fennin və dərsliyin adı haqqında. M ən bu 
fıkirdəyəm ki, fənnin adı düz deyil. Bu adı bu fənnin  xüsu- 
siyyətlərini düzgün başa düşm əyənlər tək lif  etm işlər. Mü- 
lahizələrimi bir neçə dəfə rəsmi şəkildə söyləm işəm , lakin qə- 
bui edilməmişdir. Qədim türk yazılı abidələrinin dili m ə f 
lıumuna göytürk (Orxon-Yenisey), qədim uyğur, hm d, Suriya, 
nestorian, ərəb əlit'baları, Çin heroqifləri və d igər əlifbalarla 
yazılmış türkdilli mətnlər daxildir. T ələbələrə  bu qədər 
əlifbanm xüsusiyyətlərini, üstəlik mətnlərin dilini də  öyrətm ək 
icrası mümkün olan vəzifə deyildir. Bu qədər əlifbanı bilən 
müəlUm də tapmaq qeyri-mümkündür. Fənni indiki adı ilə tədris 
etmək ya özünü, ya da elmi aldatmaqdan başqa b ir şey deyildir. 
Buna görə də mən fənni «Qədim türk yazısı ab idələrin in  dili» 
adlandırmağı təklif edirəm və bu dərsliyi də həm in  ad altmda 
yazmışam. Bu məflruma qədim türklərin özünəm əxsus, 
özlərinin kəşfı olan göytürk (Orxon-Yenisey) və qədim  uyğur 
əlifbası ilə yazılmış mətnlər daxildir. Bu adla türk d illərin in  ən 
qədim dövründən I069-cu ilədək -  qədim uyğur əlifbası ilə də 
əlyazma nüsxəsi olan «Kutadğu bilig» («Xoşbəxtlik gətirən  
bilik») əsərinədək olan mətnləri araşdırnıaq və tədris etm ək 
olar. Hətta Kaşğarh Mahmudun «Divani Iüğət-it-türk» adh əsəri 
də ərəb əlifbası ilə yazıldığı üçün qədim türk yazısı abidələri 
məflıumuna daxil olmur.

«Qədim türk ya/jsı abidələrinin dili» adh dər;,lik həm  
həcmcə, həm quruluşca, həm də elmi baxımdan indiyədək bu 
mövzuda yazılmış əsərlərdən, xüsusən dərsiiklərdən fərqlənir. 
Çahşmışam ki, oxucu qədim türk qəbilələrinin dilini ürəkdən 
sevsin. Buna görə də qədim türk yazısı abidələri diünin  leksik 
sistemini, fonctik və qrammatik quruluşunu m üfəssəl, lakin 
yığcam şəkildə təqdim ctmişəm. Oxucu diqqət etsə, hətta 
müasir türk dillərinin, o cümlədən müasir Azərbaycan dilinin 
quruluşuna həsr edilmiş dərsliklərdə də bu müfi^ssəlliyi görə 
bilməz. Lakin isıiəməzdim ki, oxucu əsərin quru yerdə 
yarandığmı düşünsün. Bu əsərdən əvvəl Tələt Təkinin «Orxon 
türkcəsinin qrammatikası» (ingilis dilində), A.N.Kononovun 
olduqca yaxşı təsir bağışlayan «Türk run abidələri diünin 
qrammatikası» (rus dilində) və Əlisa Şükürlünün «Qədim türk
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yazıh abidələrinin dili» əsərləri nəşr cdilmişdir. M ən dərsliyi 
yazarkən öz tədqiqatlanmla yanaşı, həmin əsərlərdən də 
öyrənmiş, istifadə etmişəm. Buna görə də həm in müəlliflərə, 
xüsusən dəfələrlə məni bu əsəri yazmağa təhrik etmiş filologiya 
elmləri doktoru, professor Əlisa Şükürlüyə minnətdarhğımı 
bildirirəm.

Dərslikdə nümunə kimi verilən dil materialları 1993-cü 
ildə nəşr etdirdiyim «Orxon-Yenisey abidələri» kitabmdan və 
hələ  də əlyazması şəklində olan «Qədim türk yazısı abidələri» 
adh əsərdən götürülmüşdür.

Belə bır flkirdən uzağam ki, tam mükəmməl və heç bir 
qüsuru olmayan əsər yazmışam. Ola bilər ki, diqqətsizliyim, ya 
da savadımm qüsuru üzündən dərslikdə bu və ya digər nöqsan 
olsun. Oxucu gördüyü nöqsanlar haqqında m ənə məlumat 
verərsə, ona minnətdar olaram.

Bakı, 22 aprel 1998-ci iL



I FƏSIL

QƏDİM TÜRK YAZISI ABİDƏLƏRİNİN 
ÖYRƏNİLMƏSİ

GÖYTÜRK YAZISI ABİDƏLƏRİNİN  
ARAŞDIRILMASI TARİXİNDƏN

Elmi ədəbiyyatda çox vaxt səhv olaraq run v ə  ya runik 
yazı adlandınhan göytürk, yaxud Orxon-Ycniscy yazısnıın  - 
qədira göytürk əhfbasının tarixi haqqında əh m izd ə  h ə lə  də 
dəqiq məhımat yoxdur. Göy1:ürk əhfbasmm (yazısınm ) n ə  vaxt 
və harada yaranması haqqmda indiyədək yahnz fə rz iy y ə lə r irəh 
sürülmüşdlür. Bu fərziyyələri qəbul da, rədd də etm ək olar. 
Həm də mütəxəssislər qədim türk (yaxud hun) yazısm dan 
danışarkən dəqiq nəyi nəzərdə tutduqlarmı söyləm irlər; bihnm ir 
ki, bu yazı hunlarm öz əhfbası (ümumiyyətlə, hunlarm  öz 
əhfbası olmuşdurmu?) ilə, yaxud soğd əhfbası ih^ (soğdlar Hun 
imperiyasmda yaşayır və Hun saraymda işləyirdilər, hunlar 
soğdlardan çox vaxt xarici ölkələrə göndərilən səfırlə r kimi 
istifadə edirdilər; sonralar türklər də eynik) bu cür hərəkət 
edirdilər) yazıhnışdır; yenə də sonralar türk sətlrlik lrəin in  xarici 
ölkələrə apardıqları məktublarm da hansı əhfba ilə  yazıldığı 
tarixi m ənbələrdən məlum olmur. Qədim Çin salnam ələrinin 
Modə, müasir türk tarixçilərinin Mete adlandırdığı, m ənim sə 
türk hesab etdiyim və Oğuz xaqan adlandırdığım görkəm h tarixi 
şəxsiyyətin miladdan əvvəl III yüzillikdə qüdrətli Hun 
imperiyası yaratdığı və Çin imperatoriçəsi ilə yazışdığı da 
tarixdən bizə məlumdur. Lakin yenə də bu yazışm anm  hunlarm 
öz yazısı iləmi, yaxud Çin yazısı (heroqhf yazı) ilə  apanldığı 
bizə məlum olnmr, Məlumdur ki, əlifbanm -  yazm m dilə dəxh 
yoxdur; Azərbaycan dihndə yazı əsriərlə ərəb əlibfası ilə 
aparılmışdır; latın əlifbası dünyanm yüzlərlə dilinə xidmət edir. 
Buna görə də hətta tarixdə bu və ya digər dildə yazı yaradılması 
və ya yazmm mövcud olması haqqmda məlumatm verilməsi 
həmin dilin özünəməxsus yazmm (əlifbanm) mövcud olduğunu 
sübut etmir. Bu baxımdan aşağıdakı fakt diqqəti cəlb edir.

Miladdan sonra VI yüzilliyin ortalarmda Suriya xroni- 
kasmm tərtibçisi Zaxariya Mitilenski, yaxud Zaxariya Ritor 
yazır; «Bundan iyirmi beş il və ya daha çox əvvəl hunlarm öz 
dilində yazılan meydana gəldi».' Əlisa Şükürlü bundan belə bir 
nəticə çıxanr; «Qədim türk əlifbasmm meydana çıxması tarixi 
və kökü hələ də tam aydmlaşmamışdır. Bu əlifba haqqmda ilk 
məlumata eramızm VI yüzilliyindən başlayaraq tərtib olunmuş 
tarixi sənədlərdə təsadüf edilir. Suriya xronikasmm müəlhfı 
Zaxariya Mutelinski (Zaxariya Rittor) (adı olduğu kimi 
saxlamışam - Ə.R.) VI yüzillikdə bu haqda belə deyir; «İyirmi 
beş il bundan öncə və ya bundan daha əvvəl hunlarm öz dilində 
öz əlifbaları meydana çıxmışdır».2 Əvvələn, «hun (türk, rus, 
Azərbaycan...) dihndə əlifba» ifadəsi yanhşdır. İkincisi, 
Zaxariya Ritor hun əlifbası haqqında yox, hun yazısı haqqmda 
danışır; hun yazısı isə hər hansı bir əlifba ilə yazıla bilərdi. 
Üçüncüsü, Suriya tarixçisi türk yazısı, yaxud Ə.Şükürlünün dili 
ilə desək, qədim türk əlifbası haqqmda üm um iyyətlə bir söz 
demir. A.N.Kononov bu m əsələyə haqh olaraq, bir qədər 
ehtiyatla yanaşıb yazır: «İstisna etmək olmaz ki, söhbət türk 
yazısı haqqmda, yaxud hun ittifaqma əhəm iyyətli komponent 
kim i daxil olan türklərin yazısı haqqm da gedir».^ Suriya tarixçisi 
yazır ki, həmin rnəlumatı o, hunlarm yanmda olmuş adamlardan 
eşitmişdir. Əlisa Şükürlü yuxarıda sitat gətirdiyim fıkrini davam 
etdirərək Suriya tarixçisinin m əhz göytürk yazısmı nəzərdə 
tutduğunu sübut etmək üçün S.Q.KIyaştommı şahid çəkib yazır; 
«Bir çox tədqiqatçılar, o cüm lədən S.Q.Klyaştornı belə güman 
edirlər ki, Zaxariya Mitilenski «hün dili» adı ahmda hansı isə 
türk qəbilə dilini nəzərdə tutmuşdur. N əzərə alsaq ki, V 
yüzillikdə Yeqişenin «Ermənilərin tarixi» kitabında Azərbaycan 
əhalisi də hun adlandınhr, onda S.Q.Klyaştommm bu fərziyyəsi 
özünü doğruldur. «Hün yazısı» isə, olsun ki, elm aləmində çox

' H.rimv-ieacKaH. CupuucKue ucmoHUUKU no ucmopuu Hapodoü CCCP, M.- 
77., I94I. C . I 6 6 .

" Əlisa Şükiuiü. Oədim lürl< vazılt abidəbrinin dili, Bakı, 1993, s.J3.
A .H . K ohouog. l'pcwM anniKa H3UKa mıopKCKiıx pym m ecK u x  na.MHmuuKoe 

V ll-lX ee., Jl., 1980, c.7



vaxt yanlış olaraq «runi» və ya «türk-runi, rııni-türk» yazısı kimi 
tanınan göytürk əlifbasıdır».' Təmkinli alim kim i tanıdığım  
S.Q.Klyaştornınm «Qədim türk run abidələri Orta A.siya tarixi 
üzrə qaynaq kimi»2 adh əsərində Zaxariya Ritorun xatırlan- 
masına bciə rast gəlmədim. Suriya tarixçisini S.Q .K lya.^tom ı 
yox, digər tarixçi N.V.Piqulevskaya xatırladır, lakin bu m ü ə llif  
də Suriya tarixçisinin hunları, daha doğrusu, hun yaz:sını göy- 
türk yazısı ilə eyniləşdirmək fikrindən uzaqdır.

M ənbələrdə VI yüzillikdə türk qəbilələrinin yazıya m alik  
olmaları haqqında fıkirlər mövcuddur. M əsələn, N .V .P iqulev- 
skaya yazır; «568-ci ildə türklər Konstantinopola xan m əktubu  
gətirdilər... Çox güman ki, Hun yazısı da, xronikada sk if yazısı 
adlandınlan türk yazısı da soğd-manixey, yaxud soğd yazı.sıdır. 
Aşağıdakı fıkir bunun üçün əsas ola bilər. Hunlar öz zə fə r 
yürüşiəri ilə soğdiann yaşadıqlan ərazilərə gəlib çıxdılar, 
burada isə oniar yazmın bu tipi ilə tanış ola bilərdilər».-’ B urada 
söhbət Bizans tarixçisi Menandr Protektorun 583-584-cü illə rd ə  
bitirdiyi «Tarix» kitabında göstərdiyi hadisədən gedir. 
Menandnn yazdığına görə, 568-ci ildə imperator II Y ustin in  
sarayma (Konstantinopol şəhərinə) türklərdən soğd M aniakm  
rəhbərliyi ilə clçilik gəHr. Səfırlik o zaman Qərbi türk xaqan- 
hğmın hakimi olan İstəmi xaqanm saraymdan Bizans im pe- 
ratoruna məktub gəlirmişdi. Bu faktm təsvirinə S .Q .K Iyaştor- 
nımn adı çəkilən əsərində, L.N.Qumilevin «Qədim türklər» və  
Ə.Ə.Rəcəbiinin «Ulu türklər» adh əsərlərində də rast g ə lm ək  
olar. Yuxarıda göstərdim ki, N.V.Piqulevskaya güman edir ki, 
məktub soğd-manixey, yaxud soğd yazısı ilə yazılmışdır. E lm də 
dəqiqliyinə şübhə etmədiyim S.Q.Klyaştormy da buna oxşar bir 
fıkir söyləyir; «Ancaq sözsüz şəkildə təsdiq etmək olmaz ki, bu 
«skif yazıları» run işarələridir; məktub soğd dilində də yazıla 
bilərdi^."* L.N.Qumilev də, Ə.Ə.Rəcəbli də bu fıkirdədirlər. 
Lakin Əlisa Şükürlü bu faktdan da özünəməxsus orijinal bir

 ̂ Əlisa Şükürlii. Adı çəkihm osəri, s. 13
‘  C .r.K jtm u m opnhiıı. ffpeäiıem ıopK C K uepynuH ecK ne noMHmnuKu, M., 1964. 
 ̂H. nmyjıeecKa^ Adı çokilən əsəri, s. 87.

’’ C.r. K.iHmmopıibiv. Adı çokilən əsori, s. 48.

nəticə çıxanr; «Başqa bir məlumata görə, 568-ci ildə 
Konstantinopola getmiş türk səfiri türk xamnm sağdan sola 
doğru üfiqi istiqamətdə yazmış olduğu məktubu Bizans 
imperatoruna təqdim etmişdir. Tədqiqatçılar həm in məktubun 
m əhz göytürk əlifbası ilə yazıldığım güman edirlər. Buna 
bənzər məlumata IX -X  yüzilliklərdə yazılmış m əhşur ərəb 
tarixçisi Təbərinin də kitabında rast gəlirik».' M ən bu haqda 
yalnız onu deyə bilərəm ki, Əlisa Şükürlüdən başqa heç bir 
tədqiqatçı İstəmi xaqanın Bizans imperatoru II Yustinə yazdığı 
məktubun göytürk əlifbası ilə yazıldığını iddia etmir.

Bu məsələ ətrafında üçüncü mübahısəli fikir Kaşğarlı 
Mahmudun sözlərinə münasibətdən irəli gəlir. Mahmud 
Kaşğarh yazır; «Uyğurların öztürkçe bir dilləri olduğu gibi, 
kendi aralarında konuştuklan zaman ayn bir ağız dahi kulla- 
nırlar. Bunlar... 24 harften ibaret olan türk yazısmı kullamrlar. 
Kitaplarmı, mektuplarım onunla yazırlar. Bundan başka 
uyğurlann və çinlilerin ayrı bir yazıları daha vardır. Defterlerini, 
senetlerini bununla yazarlar. Bu yazıyı müslüman olmayan 
uyğurlarla çinlilerden başkası okumaz. Söylediklerim şehir 
halkıdır».2 Mahmud Kaşğarlmm bu sözlərindən S.Q.Klyaştornı, 
onun ardınca A.N.Kononov və Əlisa Şükürlü belə bir nəticə 
çıxarırlar ki, müəllif uyğur və çinlilərin xüsusi əlifbası 
olmasmdan damşarkən göytürk əlifbasını nəzərdə tutmuşdur. 
S.Q. Klyaştornı yazır; «Uyğurları təsvir edərək, Mahmud 
K aşğarh hər şeydən əvvəl onlarm Şərqi Türküstan və Orta 
Asiyanın İran əhalisinə iqtisadi və sosial yaxmhğmı, habelə 
onlann yüksək yazı m ədəniyyətinə malik olduqlarmı qeyd edir.
O, xüsusən uyğurların istifadə etdikləri iki əlifbanı xatırladır. 
Onlardan birini, 24 hərfdən ibarət ümumməlum kursiv yazmı, 
M ahm ud Kaşğarh «türk yazısı» adlandırır. İkincisi haqqında 
deyir ki, o, işgüzar kağızlan yazmaq üçün işlədilir və təkcə 
«kafırlər», yəni təkcə müsəlman olmayan uyğurlar onu oxumağı 
bacanr. Burada, görünür, söhbət qədim türk run əlifbası 
haqqında gedir. Yada salaq ki, bu yazmm ən son abidələri məhz

' Əlisa Şükürlü. Adı çəkilən osori, s. 13.
' M .Kaşğari. Divanü lüğai -  it~  türk, I, Änkara, 1992, s. 29.



Turfanla əlaqədardir və Turfanda və Dunxuanda tapılm ış ən 
erkən uyğur hüquqi sənədləri, onların əsas kütləsindən  fərqli 
olaraq, run yazısı ilə yazılmışdır. M ahnıud K aşğarhnm  qeydleri 
beləHklə, Turfan uyğurlarmda run yazısm m  «qahq 
mövcudluğunu» təsdiq edir».' Elə oradaca səh ifən in  sonunda 
(sətiraltı yazıda) S.Q.Klyaştomı yazır; «M üınkündür ki, 
Mahmud Kaşğarhdan yüz il sonra yaşamış, Fəxrəddin  Müba- 
rəkşah Mərvarrudi də «doqquz-oğuz», yəni uyğur yazısı 
adlandırdığı yazıdan danışarkən run yazısmı nəzərdə tu tur».2 
A.N.Kononov S.Q.Klyaştommm bu fikri ilə tam razılaşır.-^ ƏHsa 
Şükürlü də bu fikirdədir ki, Mahmud K aşğarh «uyğur və 
tavğaclarm özünə məxsus yazılan vardır» dedikdə göytürk 
əiifbasmı nəzərdə tutur. O yazır; «Göytürk əJifbasmm m övcud 
olması haqda qeydə M ahmud Kaşğarinin «D ivan»m da rast 
gəlmək müml:ündür. Bəihdir ki, Mahmud K aşğari material 
toplayarkən yalnız islam dininə etiqad bəsləyən  türk 
qəbilələrini, onlann dihni, adət-ənənələrini öyrənm əklə m əşğul 
olmuşdur. Beləliklə, XI yüzillikdə budda, xristian, yəhudi, 
şaman dinlərinə və etiqatlarına, inanclarma tanman türk 
qəbilələrinin tədqiqi alimin diqqət mərkəzindən kənarda 
qalmışdır. Ona görə də M ahmud Kaşğari çox ötəri bir şəkildə 
göstərir ki, «uyğur və tavqaclann bir də özlərinə m əxsus ay n  bir 
yazılan vardır və işgüzarhq kağızlarım həm in əlifba ilə 
yazırlar». Mahmud Kaşğarinin yazdığına görə, bu əlifba ilə 
tərtib olunan mətnləri müsəlman olmayan uyğurlardan başqa 
heç kəs oxuya bilmir. Deyilənlərdən aydm olur ki, islam dinini 
qəbul edən türk qəbilələri hərnin vaxtdan öz ənənəvi türk 
əlifbalarmı tamamilə unutmuş və ərəb əlifbası ilə əvəz etmişlər.

S.Q.Klyaştornıya görə, M ahmud Kaşğarinin haqqmda 
bəhs etdiyi yazı göytürk əlifbasıdır və ondan Dunxuanda və 
Turfanda yaşayan uyğur qəbilələri istifadə etmişlər. Belə ki, 
indiyədək əldə edilən bəzi tapmtılar Şərqi Türküstanda uyğur

' C.r.KjiHiumopnbiiı. Ənoxa MaxMyda Kauir.apcm co. M ypn. «CoeemcKaH 
mıopKOJioeufi», 1972, l,c . 21 .
 ̂ Yenə orada.
 ̂A.N.Kononov. Adı çəkilən osnri, s.8.

qəbilələrinin göytürk əiifbasmdan hətta XII yüzillikdə istifadə 
etdiklərini göslərir.

Mahmud Kaşğaridən yüz il sonra İran ahmi Fəxrəddin 
Mübarəkşah Mərvərdi də türk qəbilələrinə məxsus yazıdan 
bəhs edərkən göytürk əlifbasmı görmüşdür. O həm in yazmı 
doqquz oğuz əiifbası adlandırmışdır».'

Mahmud Kaşğarhdan gətirdiyim sitatdan aydm olur ki, 
«Dtvani lüğət-it-türk» əsərm in sözlərində uyğurlarm XI əsrdə 
göytürk əlifbasmdan istifadə etməsinə işarə belə yoxdur. 
Əvvələn, Əlisa Şükürlünün dili ilə desək, «göytürk əlifbasmm 
mövcud olması haqda qeydə Mahmud Kaşğarinin də
«Divan»ında rast gəlməyin» türkologiya elmi üçün də, mənim 
üçün də heç bir əhəm iyyəti yoxdur. Türkologiya elminə 
məlumdur ki, VH-VIll yüzilliklərdə üzərində yazıldığı tarix 
qeyd edilmiş çoxlu göytürk yazısı abidəsi mövcud olmuşdur. 
Mahmud Kaşğarh göytürk əlifbası ilə yazılmış olan abidələrin 
mövcud olduğunu görmüş olduğunu və ya eşitdiyini yazmış olsa 
idi, bu, elm üçün iki səbəbdən maraqh olardı; 1) elm
müəyyənləşdirərdi ki, hələ XVIII yüzilliyə qədər də göytürk
əlifbası ilə yazılmış kitabələrin möveud olması, Avropa
alimlərinə olmasa da, hər halda elm aləminə m əlum  olmuşdur; 
2) göytürk əlifbasmm Türk və qədim Uyğur xaqanhqlarmm 
süqutundan sonra da uzun müddət -  ta X I-Xll yüzilliklərədək 
işlək olması, yəni bu əlifbanın işlədiiməsinin son tarixi hüdudu 
müəyyənləşdirilordi. Lakin Mahmud K aşğarh «bütün başqa 
uyğurlann və çinlilərin ayrı bir yazılan daha vardır, dəftərlərini, 
sənədlərini bununla yazarlar» dedikdə göytürk əlifbasmı yox, 
qədim uyğur əlifbasmı nəzərdə tuturdu. M ahmud Kaşğarhnın 
sözlərinə diqqət yetirək. O yazır ki, uyğurlar 24 hərfdən ibarət 
olan türk yazısından istifadə edirlər. Məlumdur ki, islam dinini 
qəbul edən bütün türklər, o cümlədən uyğurlar öz əvvəlki 
yazılarmdan imtina edib ərəb əlifbasına, islam dininin əlifbasma 
keçdilər. Bu vaxta qədər uyğurlar 22 hərfdən ibarət qədim 
uyğur əlifbasmdan istifadə edirdilər. Deməli. Mahmud Kaşğarh 
uyğurlarm 24 hərfdən ibarət türk yazısmdan istifadə etdiklərini

‘ OH.sa Şiikiirlii. Ad/ çəkilən əsəri, s. 13-14.
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deyəndə, əvvələn, bütün müsəlman türklərinin istifadə etdikləri 
24 hərfdən ibarət ərəb əlifbasmı nəzərdə tuturdu; ikincisi, 
Mahmud Kaşğarhya məlum idi ki, uyğurlardan başqa d igər türk 
qəbiləiəri qədim uyğur əlifbasından istifadə etm əm işdiiər və XI 
yüzillikdə də istifadə etmirdilər; üçüncüsü, artıq Mahmud 
Kaşğarhnm dövründə müsəlman türklər, o cüm lədən uyğurlar 
arasmda qədim uyğur əlifbası istifadədən çıxm ış. onu ərəb 
əhfbası əvəz etmişdi. M ahmud K aşğarh özü də əsərin i ərəb 
əlifbası ilə (və ərəb dilində) yazmışdır. M ahmud K aşğarhdan 4- 
5 il əvvəl (1069-cu ıl) Y usifX as Xacib (Y usif B alasaqunlu) türk 
dilində məşhur «Kutadğu bilik» («Xoşbəxtlik gətirən  elm ») adh 
didaktik poema yazmışdtr. Şairin həm in poemanı hansı əlifba ilə
-  qədim uyğur, yaxud ərəb əlifbası ilə yazdığı m ənə bəlli 
deyildir, lakin bizə qədər həmin poemanın 3 əlyazm ası gəlib 
çıxmışdır; bunlardan ikisi ərəb əlifbası, təkcə biri uyğur əlifbası 
ilədir. Mahmud Kaşğarlmın dövründə bütün m üsəhnan türklər, 
0 cümlədən uyğurlar da kütləvi şəkildə ərəb əHfbasmdan 
istifadə edirdilər. 'rəsadüf) deyil ki, Mahmud K aşğarh  «uy- 
ğurlar... 24 hərfdən ibarət olan türk yazısmdan istifadə edirlər, 
kitablarını və məktublarmı da onunla yazırlar» deyə qeyd edir. 
Özünə az-çox hörmət edən, ciddi bir alim, tədqiqatçı tapılm az 
ki, Mahmud Kaşğariınm yaşadığı XI yüzillikdə uyğurlarm  (və 
ya qeyri-uyğur türklərin) uyğur əlfıbası ilə kitab yazdıqlarmı 
nəinki iddia, hətta güman belə etsin. M ahm ud Kaşğarlı 
uyğurlarm ayn bir yazısınm da olduğunu söylədikdə uyğur 
yazısmı nəzərdə tuturdu. Əvvələn, uyğur yazısmda 24 h ə rf  yox,
22 hərf vardır. İkincisi, müsəlman uyğurlar kütləvi surətdə ərəb 
əlifbasma keçdikləri halda, müsəlman olmayan uyğurlar öz ata- 
baba yazısmı qoruyub saxlaya bilərdilər və özlərinə aid olan 
kağızlan -  dəftər və sənədləri təkcə onlara bəlli olan əlifba 
(qədim uyğur əlifbası) ilə yaza bilərdilər. Elə indinin özündə 
Bakıda yaşayan ər və arvad tahşdırsa, onlar qonaq yanmda və ya 
uşaqlarm başa düşməməsi üçün gizli sözlərini bir-birinə tahşca 
deyirlər. N əticə olaraq demək iazımdır ki, M ahmud Kaşğarh 
uyğurlarm iki tip yazıdan istifadə etdiklərini yazanda uyğur və 
göytürk yazısmı dcyil, onun dövründə müsəlman türklərin qəbul 
etdikləri və kütləvi şəkildə işlətdikləri ərəb qrafıkası əsasmda
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tərtib edilmiş ümumtürk (ərəb) yazısını və müsəlman olmayan 
uyğurlarm qoruyub saxladıqlan və öz aralarmda işlətdikləri 
qədim uyğur yazısını nəzərdə tuturdu. Mən bclə düşünürəm ki, 
Mahmud Kaşğarhmn qədim  göytürk yazısı haqqmda təsəvvürü 
belə olmamışdır. S.Q.KIyaştom ı «Mahmud Kaşğarhdan yüz il 
sonra yazmış Fəxrəddin M übarəkşah M ərvərrudi də «doqquz- 
oğuz», yəni uyğur yazısı adlandırdığı yazıdan danışarkən run 
yazısmı nəzərdə tutur» dedikdə və A.N.Kononov da onunla 
razılaşdıqda hər iki tanınmış tədqiqatçı yanıhr. Bütün tarix boyu 
doqquz oğuz deyildikdə uyğurlar nəzərdə tutulmuşdur. 
Fəxrəddin Mübarəkşah doqquz oğuzlarla göytürkləri qarışdıra 
bilmədiyi kimi, göytürk yazısı ilə qədim uyğur yazısım da 
qarışdıra bilməzdi. 744-cü ildə uyğurlar Türk xaqanhğını 
məğlub etdikdən və öz xaqanhqlarını yaratdıqdan sonra 
əllərindən gələni etmişdilər ki, göytürklər insanlann 
yaddaşmdan silinsin, tarixdə onlardan -  dillərindən, 
mədəniyyətlərindən, o cüm lədən göytürk yazısmdan iz 
qalmasm və demək olar ki, istəklərinə nail olmuşdular. Nəinki 
XII əsrdə yaşamış Fəxrəddin Mübarəkşah, hətta ondan yüz ilə 
əvvəl yaşamış Mahmud K aşğarh göytürklər, onlarm dövləti, 
göytürk yazısı haqqmda təsəvvürə belə malik deyildilər.

Göytrük yazısı abidələrinin müsəlman dünyasma məlum 
olmasım tarixçi və dövlət xadimi Alaəddin Ata M əlik ben 
Mühəmməd Cüveyninin adı ilə də bağlayırlar. V.V.Bartold bu 
şəxs haqqmda mükəmməl məlumat verir.' Cüveyni iki dəfə 
(1249-1251 və 1251-1253-cü illərdə) Monqolustana səyahət 
etmiş, uzun müddət monqol saraymda mühüm vəzifəiərdə 
işləmiş, hətta monqollar Bağdadı tutduqdan (1258-ci il) sonra 
1262-1263-cü illərdə (hicri 661-ci il) Bağdadm məliyi təyin 
edilmiş və uzun müddət bu vəzifədə işləmişdir. Cüveyni hicri 
658-ci ildə (miladi tarixi ilə 1260-cı ildə) «Tarixi cahanquşay» 
(«Dünya fatehinin tarixi») adh əsər yazmışdır. Bu əsərində o, 
monqollarm paytaxtı Qaraqorum şəhərini^ və qədim Uyğur

' Bax: B.B.Bapmo/ibd. CoHuneHm, m. VIII, M., 1973, c. 591-595.
’ Əlisa Şükürlii səlıv olaraq yazır: «I260-cı ildə Monqolustana etdiyi səfər 
zamanı İhn Cüvcvni VIII-IX vüzilliklərdə dağılmış qədim uvğur .şəhərində -
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xaqanlığının (VIII-IX yüzilliklər) paytaxtı olm uş Ordubalılc 
şəhərinin xarabalıqlarını təsvir edir. A laəddin Ata M əlik yazır 
ki, Ordubalık sarayınm xarabalarında saray qapısınm  qarşısmda 
üstündə yazılar olan yonulmuş daşlar tapdılar. «K aanm  (hadisə 
Cüveyninin Monqolustana ikinci səyaiıəti zamanı baş verdiyi 
üçün, güman ki, o zaman M ünhe-kaan (1251-1259) hakimlik 
etmişdir -  Ə.R.J hakimiyyəti zamanı bu daşlan  torpaqdan 
çıxartdılar; onlarm altında çala vardı, çalada üzərində yazılar 
olan böyük daş lövhələr var idi. Bu yazıları oxumaq üçün bir 
nəfər axtanb tapmaq əmr olundu; heç kim onları oxuya bilmədi. 
Xitaydan kamlar adlanan adam lan topladılar; onlara m əjum  olan 
yazı ilə həm in daşlarda yazılmışdı k i...» ' Bundan sonra daşdakı 
yazüarla heç bir əlaqəsi olmayan uyğur əfsanəsinin məzrnunu 
nəql edilir. Düzdür, Alaəddin Ata M əliyin əsərində həmin 
daşlar üzərindəki yazınm (qrafık) təsviri yoxdur və m üəllif heç 
yerdə bu yazınm göytürk (və ya buna işarə edən m üəyyən bir 
başqa adla) və ya qədim uyğur əlifbası ilə yazılmasma işarə belə 
yoxdur, lakin mən güman edirəm ki, bu daş kitabələr göytürk 
yazısı ilə yazıla bilərdi. Üç səbəb m ənə bu fikri söyləmyə 
imkan verir: 1) Dunxuan və Turfanda tapılmış kitabələrədək 
göytürk yazılarmm, demək olar ki, hamısı daş üzərində 
yazılmışdır (ona görə «demək olar ki» deyirəm  ki, Talas 
hövzəsində tapılmış abidələrdən biri çubuq üzərində 
yazümışdır), Ordubalık şəhərinin xərabələri isə Monqolustamn 
lap mərkəzində, türklərin qədim yaşayış məskənındə yeriəşir. 
Vaxtilə Türk xaqanlığmm mərkəzi ordası da bu əraziiərdə 
yerləşmişdi. 2) XIX əsrin sonunda göytürk əlifbası ilə yazılmış 
böyük Orxon kitabələri də m əhz bu ərazidə tapılmışdır. 3) 
Monqollar hakimiyyət başına gəldikdən sonra qədim  uyğur

Qaraqoj-umda lorpağın altından çıxanlan böyiik daş üzərindoki yazıdan bəhs 
edir. O göstərir ki, bu yazını heç kəs oxuya bilmədi» (göstorilən əsəri, s .l4 ). 
I. Cüveyni Monqolustana 1260-cı ildo yox, əvvəllər səfər efmişdi. 2. 
Qaraqorum VIII-IXyüzilliklərdə dağıdılmamışdı, o, Çingizxan imperiyastnın 
paytaxlı idi. 3. Cüvcyni qədim Uyğur xaqanlığınm paytaxtı olmuş Ordubahk 
şəhərinin xərabohklərini və burada tapılan daşı təsvir edir.
‘ B.B.Padjioe. K  aonpocy o6yüeypax. 3anucKU AH, 1897, m. 72, npwıooıcemıe 
Ns2, c. 56-57.

əlil'basını qəbul etdilər. Çingizxan dövründə də, ondan sonra da, 
lap indiyədək monqollar qədim uyğur əlifbası əsasmda tərtib 
edilmiş əlifbadan istifadə edirlər. Daş üzərindəki yazı qədim 
uyğur əlifbası ilə yazılsa idi, Çindən şamanlar dəvət etməyə 
ehtiyac yox idi; hər hansı savadlı monqol daş üzərindəki mətni 
oxuya büərdi.

Alaəddin Ata Məliyin bu məlumatını göytürk əlifbası ilə 
yazılmış kitabələrin möveudluğunu təsdiq edən bir fakt kimi 
götürsək, onda qədim göytürk (Orxon-Yenisey) yazılı 
abidələrinin XIII yüzillikdən elm aləminə məlum olduğunu 
söyləyə bilərik. Bu fıkir müsəlman, habelə Qərb elminə aiddir. 
Çin elminə gəlineə... Çinlilər ta qədim zamanlardan türklərlə 
təmasda olduqları üçün, təbii ki, Çin salnamələrində ta qədim 
zamanlardan türklər haqqmda, onlann dövlət quruluşu, məişəti, 
adət-ənənəsi, görkəmli şəxsiyyətləri, xaqanlan və hərbi 
sərkərdələri, mədəniyyətləri, o eümlədən yazıları haqqmda 
kifayət qədər məlumat vardır. Lakin məsələ burasmdadır ki, Çin 
qaynaqlan, xüsusən qədim Çin heroqlifləri ilə yazılmış qədim 
Çin salnamələri də uzun müddət elm, xüsusən Qərb elm aləmi 
üçün sirr olaraq qalmışdır, elə indinin özündə də qismən sirr 
olaraq qalmaqdadır.

Beləliklə, göytürk yazısı ilə yazılmış abidələr (kitabələr) 
haqqmda XII! yüzilliyin ortalanndan XVIII yüzilliyin 
əvvəllərinə qədər elm aləmində heç bir məlumat verilmir. 
Düzdür, XVII əsrin lap sonlannda göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələri haqqmda iki məlumata rast gəlirik. Lakin bu 
məlumatlar elm üçiin böyük əhəm iyyətə malik olsa da, Orxon- 
Yenisey yazısı abidələrinin möveudluğunu birbaşa göstərmirdi, 
kitabələr haqqmda dolayısı ilə verilən məlumatlar idi.

Avropalılara göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələri 
haqqmda ilk məlumatı Niderlandın paytaxtı Amsterdam 
şəhərinin burqomistri Nikolay Vitzen vermişdir. O, Sibirə 
səyahət etmiş və 1692-ei ildə «Noord en Oost tartarye» («ŞimaIi 
və şərqi Tatanstan») adlı bir kitab nəşr etmişdir. Həmin kitabm 
bir yerində oxuyuruq ki: «...Verxoturye çaymdan bir qədər arah 
qayada bir neçə şəkil və naməlum hərflərlə yazılmış bir neçə 
yazı tapılmışdır. O ycrlərin ən qoeaman sakinlərinin dediyiniə
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görə, həmin yazıiar moskvitlərin (N.Vitzcn ruslan  m oskvit 
adlandınr - Ə.R.) bu ölkəni fəth etdiyi zamandan əvvə! də 
(ölkənin fəth edilməsi isə 100 ildən daha çox əvvolə aiddir) 
orada olmuşdur. Beləliklə, bu şəkillərin nə vaxt və kim 
tərəfmdən çəkilməsi haqqmda hcç öir məlumat yoxdur».

N.Vitzenin məlumatmdan bir qədər sonra Tobol 
boyarlarmdan birinin oğlu Semyon Remezov da göytürk O rxon- 
Yenisey abidələri haqqmda məlumat verir. O, 1 Pyotrun 
göstərişi ilə 1696-eı ildə «Sibirin bütün şəhər və torpaqlarm m  
xəritəsi» və «Bütün susuz və çətin kcçilən daşlıq çöl 
torpaqlannm xəritəsi» adh iki xəritə tərlib edir və 1697-c'i ildə 
onlan nəşr etdirir. S.Remezov bu xəritələrdə Talas çayı 
sahilində, indiki Qırğızıstan Respublikasının Talas şəhərin in  
yanmda topoqrafık işarə kimi «Orxon-daş» işarəsi qcyd edir. 
Məlum olduğu kimi, iki əsr sonra, yəni 1896-1897-ci illərdə 
V.Kallaur və Q.Heykel həmin işarənin göstərildiyi ycrdə qəd im  
türk Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazılmiş və türkologiyaya Talas 
kitabələri adı ilə tanmmış qədim türk yazıh abidələrini 
tapmışdır. Şübhəsiz, S.Remezov Monqolustanda yerləşən O rxon 
çayı ilə ondan xeyli arah Qırğızıstanda yerləşən Talas çaym m  
qollarmdan birini qanşdıra bilməzdi. Həm də həmin xəritə lə rdə 
Selenqa çaymm qolu Orxon çayı da, Talas çayı sahilindəki 
«Orxon-daş» topoqrafik məntəqəsi də ayrı-aynhqda göstərilir. 
Görünür, Orxon çayı sahilindəki göytürk yazısı abidələri də, 
sonralar V .Kallaur və Q.Heykelin tapdıqlan yazıh daşlar da 
S.Remezova məlum imiş. Yəqin ki, o, Talas çayı sahilindəki 
yazıh daşlarnr Orxon çayı sahilindəki göytürk abidələrinə 
oxşamasmı nəzərə alaraq, həmin daşları «Orxon-daş» kim i 
xəritədə qeyd etmişdir.

İstər N.Vitzcn, istərsə də S.Remezov qədim türk Orxon- 
Yenisey yazısı abidələri haqqmda dolayısı ilə məlumat verir, 
onlarm olduğu yerləri göstərir, lakin göytürk abidələrinin özləri 
haqqmda clmi əhəm iyyət daşıyan bir söz demir, hətta abidəiərin 
yazıldığı işarələrin birinin belə şəklini təqdim etmirdilər. 
Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin elm üçün k əşf 
edilməsi Filipp-İohann Tabbet fon Stralenberq (1676-1747) və 
Daniil Qotlib Messcrşmidtin (1685-1735) adları ilə bağhdır.
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F.l.T.fon Stralcnbarq İsveç ordusunun kapitamdır. O, 
1709-cu ildə Poltava yaxmlığmdakı döyüşdə ruslara əsir düşmüş 
və 1709-cu ildə I Pyotr tərəfm dən Sibirə Tobol şəhərinə 
sürgün edilmişdi, O, 13 il voqullar, ostyaklar, samoyedlər, 
yaqutlar (saxalar), tatarlar və monqollar arasmda yaşamış, 
Sibirin keçmişi və indisi haqqmda tədqiqat aparmış və 1722-ci il 
Niştadt sülhünə görə azad edilərək İsvcçə qayıtmışdı. O, 1730- 
cu ildə Stokholm şəhərində «Das Nord und Ostliche Theil von 
Europa und Asia» («Avropa və Asiyanın şimal və şərq 
hissələri») adh bir kitab nəşr etdirir. Bu kitabda o, Sibir 
haqqmda coğrafı, etnoqrafik, tarixi və linqvistik tədqiqatlarmı 
təqdim edir. Həmin kitabda ilk dəfə göytürk Orxon-Yenisey 
əlifbası ilə yazılmış bir neçə kitabənin şəkli verilmişdir. 
F.İ.T.fon Stralenberqin yazdığma görə, Yenisey abidələrindən 
ilk tapılam III Uybat abidəsidir. Bu abidəni Dansiq (indi 
Polşadadır və Qdansk adlanır) şəhərindən olan gənc təbiətşünas, 
məşhur səyyah D.Q.Messerşmidt k əşf ctmişdı. 

r) Birinci Pyotrun tapşınğı ilə Messerşmidt 1720-1727-ci 
■Oillər arasmda Sibirə səyahət etmişdir. O, 1721-ci ildə Tomsk 

şəhərindən keçərək Abakan çayma tökülən Uybat çayı sahilində 
bir qəbiristanhq görmüşdü. Dağlar arasmda yerləşən bu 
qəbiristanı ycrlilər Suburqan adlandırırlarmış. Messcrşmidt 
Uybatm qolu Bey çayma tə rə f  hərəkət etdikdə bir təpə üzərində 
indi III Uybat abidəsi adlandınlan kitabəni tapmışdır. 
Messerşmidti müşayiət edən gənc İsvcç zabiti Kar! Şulman 
abidənin surətini cızmış, ancaq sonralar bu surət iimişdir. O 
zaman həmin abidənin hündürlüyü 305 sm, cni 39 sm, qalmlığı 
isə 5 sm imiş.

Messerşmidt Abakanda (Xakasiyanm paytaxtıdır) dostu 
fon Stralenberqə rast gəlir; Stralenberq onun dəstəsinə qoşulur. 
172I-Cİ ilin qışmda ycrlilərdən bir nəfər Tes çayı həndəvərində 
yazıh daş olduğunu söyləyir. Messerşmidt Stralenberqə bir 
xidm ətçi, bir bələdçi və 15 yaşh isveçli Karl Şulmanı qoşub 
abidəni axtarmağa göndərir. 1722-ci il yanvar ayının 24-də 
Stralenberqin dəstəsi Yenisey çaymm qolu Tcs çaymm 
sahilindən 1,5 km arahqdakı qəbiristanda üzü şərqə doğru baxan 
bir qoç heykəli tapır. Abidənin hündürlüyü 110 srn, aşağıdan cni
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39 sm, ortasında eni 30 sm idi. Heykəlin arxasında göytürk 
Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazı vardı, iakin yazm uı çox hissəsi 
aşınmışdı. K .Şulm an 3 saat yarım ərzində abidənin (heykəlin 
də, yazmnı da) surətini çıxarır. 1727-ci ildə Messerşmidt 
səyahətini bitirib Peterburqa qayıdır və topladığı rəsmləri 
Elmlər Akademiyasma təqdim  edir. Elmlər Akademiyası 1729- 
cu ildə həm in rəsm ləri nəşr edir. Təxm inən elə həmin vaxt -  
1730-cu ildə Stokholm şəhərində fon Stralenberqin kitabı nəşr 
edilir. Bu kitabda onun Sibirdə gördüyü bir ncçə göytürk Orxon- 
Yeniscy abidəsinin də şəkli verilmişdi. Həmin abidəiər 
bunlardır: 1) Uybat çaymm qolları Bey və Neney çaylan 
arasmda tapılmış abidə (III Uybat abidəsi); 2) Yenisey çayınm 
sol qollan Tcs və Yerba çaylan arasmda daş heykəlin arxasma 
yazılmış göytürk Orxon-Yenisey əlifbası ilə olan yazı və 3) mis 
güzgü parçasmdakı yazı.

1734-1744-cü illər arasmda Irkutsk general-qubernatoru 
general Yakobi bir zabitə Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazılmış 
bir daşm surətini çıxartdırmış və im peratoriçəyə bağışlamışdı. 
Məşhur zooloq və səyyah Pyotr-Simon Pallas (1741-1811) həm 
Messerşmidtin, həm  də Yakobinin topladığı Y enisey abidələri 
ilə yaxmdan maraqlamr və və im peratoriçəyə bağışlanmış 
surətləri 1793-cü ildə nəşr etdirir. Həmin abidələr bunlardır; 
birinci abidə Yenisey çaymm sol sahilində, çaydan təxm inən 8 
km aralı yerləşən Sayan torpaq istehkammm cənub-qərbindədir, 
cənub üzündə üç, kiçik üzündə iki uzun və ikiqısa sətir vardır. 
İkinci abidə Uybat çaymm sol sahilində tapılmış başdaşıdır. 
Üçüncü abidə də ikincinin yaxmhğmdadır. Dördüncü abidə 
Yenisey çaymm sol sahilində, Tuba çaymm Yeniseyə töküldüyü 
yerdə tapılmışdır. Beşinci abidə Kamışta dərəsinin sağ tərəfmdə 
tapılmışdır.

Qədim türk Orxon-Yenisey abidələri haqqmda T.Bayer də 
məlumat verir. O belə hcsab edir ki, bu işarələr keltlərə 
məxsusdur. Ancaq qədim türk abidələrinin öyrənilməsi XIX 
əsrdə geniş vüsət ahr.

1818-ci ildə peşəcə dağ mühəndisi olan Qriqori İvanoviç 
Spasski (1783-1864) «Sibirski vestnik» jum ahnda iki Yenisey 
abidəsinin surətini nəşr etdirir. Birinct abidədə bir dişi keyik
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(dağ keçisi) şəkli çəkilmiş və 56 işarədən (hərfdən) ibarət olan 
üç sətir yazı yazılmışdır. Q.İ.Spasskinin yazdığma görə, bu 
abidə Çanş və Popcreçni çaylannm  sol sahilindəki qaya 
üzərindədir. İkinci abidə uzunluğu 234 sm, cni 100 sm olan 
daşdır; daşm üzərində 13 hərfdən ibarət olan yazı vardır. Hər iki 
abidə, habelə həmin dövrə qədər m əlum olan abidələr 
Q.İ.Spasskinin jurnalda nəşr edilmiş «Sibirin qədimlikləri» adh 
məqaləsinə əlavələr kimi verilmişdi. Q.l.Spasskinin məqaləsi, 
göytürk (Yenisey) kitabələri əlavə edilməklə, akademik 
F.İ.Kruq tərəfındən 1822-ci ildə «İnscriptiones Sıbiriacaew 
(«Sibir yazıh abidələri») adı altmda latm dilinə tərcümə edilir. 
M əhz bu məqalədən sonra Avropa alimləri Sibirdə tapılan bu 
müəmmah yazılarla maraqlanmağa başlayırlar.

Mən burada Q.İ.Spasskinin məqaləsinin nəşr’indən sonra 
elm aləmində Sibir yazıh abidələrinin milli mənsubiyyəti 
haqqında başlanan m übahisələrdən damşmaq istəmirəm, çünki 
bu haqda göytürk əlifbasmm m ənşəyindən damşarkən geniş 
şəkildə söhbət açacağam. Burada təkcə onu qcyd etmək 
istəyirəm ki, Q.İ.Spasskinin məqaləsində Sibir yazıh abidələ- 
rinin milli mənsubiyyəti haqqında da m əsələ qaldınlmışdı. 
M əhz bu m əsələ Avropa elmində böyük mübahisə doğurdu və 
mənə elə gəlir ki, bu m übahisə -  Sibir yazılı abidələrinin hansı 
xalqa mənsub olması m əsələsi həm in yazıh abidələrə marağı 
daha da artırmışdı. Bu m übahisələr bəzən sağlam məcrada 
getməsə belə onlar göytürk Orxon-Yenisey yazıh abidələrinin 
araşdınlmasma böyük təkan vermişdi.

1824-cü ildə Y .K laprot nəşr etdirdiyi əsərdə o vaxtadək 
m.əlum olmayan Uybat çayı hövzəsindəki bir heykəldən danış- 
mışdı.

Yeniscy çayı hövzəsində tapılan sirli yazılara maraq 
sönm əyə başladığı bir vaxtda fın alimi M .A.Kastren Sibirə sə- 
yahətə çıxır. O, 1847-ci ildə Uybat çayı hövzəsində P.S.Pallas 
və Q.İ.Spasskinin nəşr etdikləri abidələri tapmağı qarşısına 
m əqsəd qoymuşdu. O, kənd-kənd, oba-oba gəzərək abidələri 
axtarır və bir dəfə Uybat çayınm sağ sahilində bir kənddən 
başqa kəndə gedərkən yol üstündə Oznaçennaya abidəsini kəşf



edir.Abidə Uybat çayının mənsəbindən 12 km m əsafədə, çayın 
sağ sahilindən 4 km aralı Qara kurqanın ə təy ində idi. 
M .A.Kastren bu abidəni Şuşa kəndinə göndərir. Avqust aymda 
yenidən Qara kurqana dönən M .A.Kastrcn burada Tuba 
abidəsini tapır. Bir qədər sonra Rus Arxeoloji C əm iyyəti Oya 
abidəsinin surətini ə!də edir. Oya abidəsi uzunJuğu 82 sm, eni
23 sm, qaiınliğı 18 sm olan dördküne daşdu', onun iki tərəfı 
dərin qazılmış hərflərlə örtiilüdür. Bundan sonra Abakan çaymın 
sol sahilində Çura kəndinin 20 kilometrliyində Koyba! çölündə 
daha bir abidə - Açura abidəsi kəşf edilir. Kastrenin göstərişinə 
əsasən bu abidə də Şuşa kəndinə göndərilir.

K əşf edilən abidələrin saymm çoxalması ilə əlaqədar 
olaraq !877-ci iidə Minusinsk şəhərində bir muzey yaradılır və 
tapılan abidələr hərnin muzeydə saxlamhr.

Minusinsk muzeyi açılandan bir qədər sonra Yudina 
kəndindən olan Korçakov familiyah bir kəndli oraya iki abidə 
gətirir (Altun-göl abidələri). Abidələr Altugöl adlı bir gölün 
sahilində tapılmışdı. İki daşdan daha yaxşı qorunmuşu yıxıh 
vəziyyətdə olmuş, yazıh üzü torpağın içində qalmışdı. Daşın 
birinin uzunluğu 238 sm, eni 43 sm, qahnhğı 18 sm, digərinin 
uzunluğu 195 sm, eni 40-60 sm, qahnlığı 18 sm idi.

1881-ci üdə gənc təbiətşünas Aleksandr Andrianov Sayan 
dağlarmm cənubunda bir abidə tapmışdır. A.V.Andrianov Rus 
Coğrafıya Cəmiyyətinin göstərişi ilə Altay yaylasmdan K cm çik 
çayınm mənbəyintıdək getmiş, ancaq soyotlarm düşm əncosinə 
hərəkətləri üzündən geri qayıtmağa məcbur qalmış və geri 
qayıdarkan Qaya başında olan abidənin surətini çıxartmışdı. Bu 
abidə Kemçik çayının sağ sahilində yerləşirdi. A.Andrianov 
abidənin surətini Pcterburqa göndərmiş, N.M .Yadrintsev isə omı 
nəşr etmişdir. Elə həmin 1881-ci üdə İ.P.Kuznetsov Uybat 
çaymm sağ sahüində 11 Uybat abidəsini aşkara çıxarır. Bir il 
sonra 1882-ci ildə İ.P.Kır/.netsov Uybat çaymm sol sahilindən 
bir kilometr arah, çöldə, bir təpəciyin üzərində 
D.Q.Meserşmidtin hələ 1721-ci ildə tapdığı III Uybat abidəsini 
(yenidən) kəşf edir. O həmin ili Uybat çaymm sağ sahilində 
əvvəlkinə bənzəyən və yıxümış vəziyyətdə olan daha bir yazılı

daşı -  I Uybat abidəsini tapır. İ.P.Kuznetsov hər üç daşı 
Minusinsk müzeyinə göndərir.

Fin alimləri Minusinsk müzeyindəki abidələrin surətini 
çıxarmaq üçün oraya ekspedisiya göndərirlər və ckspedisiya 
abidələrin yaxşı hazırlanmış surətini çıxanr. Finlər Sibirdə hələ 
öyrənilməmiş çoxlu abidənin mövcudluğu qənaətinə gələrək
1888-ci ildə Sibirə ikinci dəfə ekspedisiya təşkil edirlər. 
Ekspedisiya Q.İ.Spasskinin tapdığı abidələri axtarmaq üçün 
Altaya gedir və Kem çik çayı hövzəsində əvvəlcə A.An- 
drianovun üzünü çıxartdığı, N.M.Yadrintsevin nəşr etdiyi 
abidələrin surətini çıxanr. Sonra ekspedisiya Çakul çayınm 
sahüinə gəlir, əvvəlcə II və VI Çakul abidələrini, sonra VII 
Çakul abidəsini kəşf və tədqiq edir. Ekspedisiyanm verdiyi mə- 
lumata görə, soyotlar bu daşlan müqəddəs sayır və onlann 
qarşısmda ibadətlərini yerinə yetirirdilər. Ona görə də yadların 
bu daşlan öyrənməsinə mane olurdular. Tatarlar isə əksinə, 
abidələri tapmaqda ekspedisiya üzvlərinə yardım göstərirdilər. 
M əhz bir nəfər tatann köməyi ilə ekspedisiya soyotlann 
qarşısında dik vəziyyətdə olan iki yazüı daşı -  IX və X 
abidələrini öyrənir. Elə bu abidələrin yanmda V və XI Çaku! 
abidələri, onlardan 750 metr aralı şimal-qərbdə yerə yıxıhnış və 
smmış vəziyyətdə olan düz, nazik və uzun bir yazıh daş -  IV 
Çakul abidəsi tapüır. Ekspedisiya bütün abidələrin surətini 
çıxartdıqdan sonra Ulu-kem -  Kuli-kem abidəsini kəşf və tədqiq 
edir. Ekspedisiya Ulu-kcm vadisində Çakul yolu ilə hərəkət 
edərək Ottok-taş (güman ki, Otluq-daş, ya da Otlu-daş 
deməkdir) adlandırıhran bir dağm ətəyinə gəlir və burada üç dik 
daşa rast gəlir; onlardan biri -  Ottok-taş abidəsi qısa yazıh 
m ətnlə örtülmüşdü.

Bu düşərgədən və üçüncü abidədən 3 km m əsafədə, yolun 
kənannda, Elcgeş çayınm sol sahilində, sahüdən 2 km arah 
Elegeş abidəsi kəşf edilir. Bu, Ycnisey abidələrinin ən 
uzunudur: onun uzunluğu 3 m 20 sm, ortada eni 66 sm-dir. 
Ekspedisiya yoluna davam edərək Qarasu çayınm Ulu-kem 
çayma töküldüyü yerdən 10 km yuxanda Ulu-kem -  Qarasu 
abidəsini tapır. Ulu-kem çaymm şimahnda dağ yolunun 80 km- 
də Sisteriik, Vayınqo!, Berge və Tok çaylarmm hövzəsində də
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bir neçə yazılı daş aşkara çıxanhr. Turan çayı ilə Uyuğ çaymm 
qovuşduğu yerdən 4 km məsafədə, Uluğ çaymm sağ sahiiindən
5 km arah üzərində keyik şəkU və yazı olan daha bir daş tapıiır. 
Uluğ çaymm 2 km-də, sol sahildə yaxşı mühafızə edilmiş daha 
bir daş -  Uluğ-Arxan abidəsi tapıiır. Abidənin üzərində keyik və 
qaban şəkilləri, habelə göytürk yazısı vardı. Daşm cənubundakı 
təpəcikdə soyotlar çadır qurub öz dini mərasimlərini yerinə 
yetirirdilər.

Ekspedisiya zamanı Tarlıkda Tuba çaymm yaxmhğmdakı 
Tes kəndinin ətrafmda, eləcə də Tuba və Uybat çaylarmm 
sahillərində bir neçə abidə və üzərində yazı həkk edilmiş qaya 
tapılır. Sonra ekspedisiya Ak-yüz çaymm sağ sahiUndə indi bu 
adla adlanan abidəni k əşf edir. Finlər bütün bu abidələrin 
surətlərini çıxanr və bununla da elm aləminə, türkologiyaya 
mühüm xidm ət etmiş olurlar. Fin aUmiərindən İ.A.Aspelin 
1889-cu ildə bu tapmtılann surətlərindən ibarət atlası, Otto 
Donner isə 1892-ci iidə abidələrin lüğətçəsini nəşr edir.

V.V.Radlovun təhriki ilə rus alimləri də Yenisey 
abidələrinin tədqiqi ilə məşğul olurlar. I89I-ci ildə D.A.KIc- 
ments Yenisey hövzəsinə səfər edərək tapılmış abidələrin 
surətlərini çıxarmaqla yanaşı, hələ o zamana qədər elm aləminə 
məlum olmayan bir neçə abidə də üzə çıxanr. 1892-ci ildə 
Oşurkov Yenisey hövzəsindəki abidələrin tədqiqi ilə məşğul 
olmuş, sonra Yevstifeyev və Martmov bu abidələrin surətlərini 
çıxarmışlar.

Yenisey çayı hövzəsində göytürk əlifbası ilə yazılmış 
abidələrin tapılmasma hələ dövrümüzdə də təsadüf edilir. 
Yenisey çaymm hövzəsi tədqiqatçıları hələ də təəccübləndirir 
hələ  də bu regionda göytürk yazısı abidələri tapılmaqdadır. 
Hazırda Yenisey çayı hövzəsində tapılmış göytürk Orxon- 
Yenisey yazısı abidələrinin sayı 140-1 keçmişdir.

Yenisey abidələrinin tapılması, oxunması, tərcüməsi və 
nəşrində V.V.Radlov, N.Popov, İ.S.BoqoIyubovski, S.Y.Malov, 
L.R.Kızlasov, İ.A.Batmanov, H.N.Orxun və D.D.Vasilyevin 
adlan xüsusi qeyd edilməlidir.

1799-cu ildə Sibirdən xcyli uzaqda -  M acanstanda Nad- 
Sent-Mikloş (M üqəddəs Nikolay) adlı bir yerdə üzərində
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göytürk Orxon-Yenisey yazısma bənzər yazılar olan 23 qızıl və 
gümüş əşya tapılır. Nad-Sent-Mikloş dəfməsi adlanan bu əşyalar 
üzərindəki yazıları araşdıranlar belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, 
bu yazı qədim peçcneq qəbilələrinə aiddir.

Hələ XVIII-XIX yüzilliklərdə aydm olur ki, üzərində sirli 
işarələrlə yazılar yazılmış bu qəribə daşlar San dənizdən 
Macanstana, Şimal Buzlu okeanmdan Tibet yaylasmadək geniş 
bir ərazidə yayılmışdır. H ələ 1696-cı ildə S.Remezov tərtib 
etdiyi xəritələrdə Qırğızıstanda Talas çayı sahilində «Orxon taş» 
topoqrafık işarəsini qeyd etmişdi. İki əsr sonra I896-cı ildə Orta 
Asiyada Övliya-Ata (indiki Qırğızıstan Respublikasının Talas 
şəhəri) qəza rəisi V.A.KalIaur həm in şəhər haqqmda tədqiqat 
əsəri nəşr etdirir. Bu əsərdə o, Akçı kəndinin şərqində 8 
kilometr arah Ayırtman-oy deyilən yerdə (S.Remezovun 
göstərdiyi məntəqədə) göytürk Orxon-Yenisey əlifbası ilə 
yazılmış bir daşın olduğunu göstərir. Bundan sonra (1896-1897- 
ci illərdə) həmin yerdə daha bir neçə belə yazılı daş tapılır. 
Abidələrin tapılmasmda V.A.Kaliaurdan başqa, fin 
arxeoloqlarından A.Heykel, K .M unk və O.Dokkcrin də 
xidmətlərini qeyd etmək lazımdır. Abidələrin ilk nəşri 
A.Heykelə məxsusdur. A.Heykelin başçılıq etdiyi fm arxeoloji 
ekspedisiyası abidələrin surətini çıxarıb nəşr ctmişdir. Talas 
abidələrinin oxunması və nəşri sahəsində A.Heykeldən başqa 
V.V.Radlov, P.M.Melioranski, Y.Nemet, H.N.Orkun, 
S.Y.M alov və İ.A.Batmanovun da xidmətləri az deyildir. 1932- 
33-cü illərdə həmin ərazidə hələlik yeganə hadisə olan ağac 
üzərində yazı «Talas çubuğu»nun tapılması, oxunması, 
tərcüm əsi və nəşrində M.Y.Masson və S.Y.Malovun xidmətini 
də qeyd etmək lazımdır. İndi də Qırğızıstanm ayn-ayn 
regionlarında göytürk Orxon-Yenisey əlifbası ilə üzərində 
yazılar olan daşlar, habelə qayaüstü yazılar tapılmaqdadır.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin araşdırılma- 
smda, bu abidələrin yazıldığı əlifbanm açılmasında, abidələrin 
milli mənsııbityyətinin müəyyənləşdirilməsində türkoloji 
ədəbiyyatda Koşo Saydam abidələri adlanan Kül tigin və Bilgə 
xaqan abidələrinin nəşri həlledici rol oynamışdır. Bu 
abidolərin in  kəşfı və öyrənilməsi nəinki türk xalqlarınm tarixi
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və mədəniyyirnində, ümumiyyətlə dünya mədəniyyətində ən 
əhəmiyyətli hadisələrdəndir. Hər iki abidəni Nikolay
Mixayloviç Yadrintsev (842-1894) kəşf etmişdir.

Yenisey çayı hövzəsində tapılmış yazıh abidələrin tədqiq 
edihb öyrənilməsindo rus alimi N.M.Yadrintsevin daha böyük 
xidmətləri vardır. Hələ 1885-ci ildə onun Yenisey abidələri 
haqqmda məqaləsi nəşr edilmişdi. Həmin məqalədə alim 
Y.Klaprotun Yenisey yazılarmm şimal mənşəli olması 
haqqmdakı fərziyyəsinin əleyhinə çıxaraq söyləyir ki, bu 
kitabələrin dili türk mənşəli olmalıdır. N.M.Yadrintsevin 
fikrincə, Asiya xalqlarmm run yazısmı Avropa qotlarından və 
fmlərdən götürməsini iddia etmək düzgün deyildir, çünki bu 
xalqlarm Asiyadan çıxdığı bizə məlumdur. Daha sonra 
N.M.Yadrintsev yazırdı ki, Yenisey yazılarmm və Sibir balbal- 
larmm hansı xalqa mənsubluğu məsələsini həll etmədən biz 
deyə bilərik ki, bu abidələrin mənşəyi çox qədimdir, bəlkə də 
İsanm anadan olmasmdan əvvəlki vaxtlara aiddir. Bu abidələrin 
2000 i! salamat qalması çox təəecüblüdür. Güman etm əyə əldə 
əsas vardır ki, bu abidələr fm qəbilələrindən və buraya daha 
sonra gəlmiş qot və hindoskif qəbilələrindən daha çox onlarla 
qonşuluqda yaşamış türk qəbilələrinə mənsubdur. 1892-ci ildə, 
yəni Gül tigin və Bilgo xaqan abidələrinin kəşfmdən sonra, 
lakin Orxon-Yenisey əlifbasmm şifrinin açılmasmdan əvvəl 
N.M.Yadrintsev əm inliklə yazırdı; «Bclə qəbir daşlan və 
monumentlər yalnız Tukyu, yaxud uyğurlara aid edilə bilər. 
Monqolustanm m ərkəzində, run yazısmm açılması onlarm 
Asiyada yayılması m əsələsini yeni şəkildə işıqlandıru‘».'

1889-cu ildə Rus Coğrafıya Cəmiyyətinin Şərqi Sibir 
şöbəsi N.M.Yadrintsevin başçılığı ilə Monqolustana elmi ekspe- 
disiya təşkil edir, Bu ckspcdisiya ilə Orxon-Yeniscy abidələrinin 
öyrənilməsinin yeni dövrü başlamr. Ekspedisiyanm elə birinci 
səfərində Hola və Tola çaylarmm arasmda Orxon çaymm qolu 
Kökşin-Orxon çaymm sahilində Orxon çayı hövzəsində Saydam 
gölü yaxmhğmda Erdeni Tzsu budda monastrmdan 60 km 
şimalda, Ulan-Batordan 400 km qərbdə, Uqiy-nor gölündən 25

' CöopnuK mpydoa OpxoncKoü eKcneduııuu, ahtn. /, CJla.. !H92. c. 106.
ZA

km cənubda Qarabalqasun şəhərinin xarabalıqlanndan 4Ü km 
qərbdə N.M.Yadrintsev «xaqan qəbirk:>rini» -  Kül tigin və 
Bilgə xaqan abidələrini kəşf cdir. N.M.Yadrintsev Kül tigin 
abidəsi haqqmda yazır; «Qeyri-adi davamh və möhkəm qranit 
əsriərdən bəri aşmmışdır və minillik qədimliyi göstərir. Bəzi 
«səhifələr» mühafızə edilmişdir. Bunlar Sibirin başqa yerlərində 
də rast gəldiyimiz run yazısmdan ibarətdir. «Səhifələr»in 
yanlannda və obeliskin arxasmdakı «səhifədə» kiday (yaxud 
kıdan) heroqlitləri vardır. Əgər bu səhifələr Çin diHndədirsə, 
onda ola büsin ki, onlar runlarm açılması üçün açar versin».‘ 
N.M.Yadrintsevin ümidi düz çıxdı; məhz Kül tigin şərəfınə 
qoyulmuş abidə sonralar göytrük Orxon-Yenisey əlifbasının 
açılmasına səbəb oldu. Kül tigin abidəsinin qərb üzü və böyür 
üzlərindən biri (şimal-qərb) Çin heroqlifləri ilə yazılmışdı 
(Bilgə xaqan abidəsində də eynilə abidənin qərb üzü və böyür 
üzlərindən biri Çin heroqlifləri ilə yazılmışdır). M əhz həmin 
Çin hcroqlifləri göytürk əlifbasmm açılmasma və Kül tigin 
abidəsinin oxunmasuıa səbəb olmuşdu. Bilgə xaqan şərəfınə 
qoyulmuş abidə Küi tigin şərəfm ə qoyulmuş abidədən böyük 
idi, lakin təəssüf ki, üç hissəyə parçalanmışdı, qranitin müəyyən 
bir hissəsi parçalanıb dağılmış, bəzi sətirlərdəki sözlər, hərflər 
aşınmış, siiinib yoxa çıxmışdı. Kül tigin şorəfmə qoyulmuş 
abidə isə, demək olar ki, bütöv idi.

K ül tigin abidəsi kürəyi deşik tısbağa şəkilli mərmər 
bünövrənin ortasma geydirilmiş tilləri yonuhnuş dördbucaqh 
(başı) kosik piramida şəkiindədir. Piramida .saf olmayan boz 
mərm;)rdən yonulmuşdur. Abidə tapıiarkon piramida yerə 
yıxılmış vəziyyətdə imiş; sonralar ycnidən yerinə bərpa 
edilmişdir. Piramidamn ölçüləri haqqmda bir-birindt)n fərqlənən 
iki molumat vcrilir. P.M.Melioranskinin yazdığına görə, 
piramidanm hündürlüyü 3 m 15 sm, böyük (şərq və qərb) 
üzlərinin eni I m 24 sm, kiçik (şimal və cənub) üzlərinin eni 41 
sm-dir. Mühərrom Ərginin məlumatına görə, piramidanın 
hündürlüyü 3 m 75 sm-dir. Şərq və qərb üzlori aşağıda 132 sm,

H.M.}ldpuıımce(i. Omnem o noe^ÖKe e MomojıuKJ u eepufune Op'^ona, 1896, 
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şimal və cənub üzləri aşağıda 46 sm, yuxanda 44 sm enindudir. 
Abidənin üstü lcəmər şəklində bitir, yuxarı beşguşəli ulduz 
kimidir və əjdaha şəkilləri ilə bəzədilm işdir. Abidə 
kompleksinin (məbədin) divarlarmda K ül tiginin kcçirdiyi 
döyüşlərdən canlı səhnələr həkk edihnişdir. Şərq üzünün üs- 
tündə xaqan damğası vardır. Damğa dağ keçisi şəkilli rəsmdən 
ibarətdir. Qərb tərəfı Çin heroqhfləri ilə yazılmışdır, mətn Çin 
dihndədir. Qalan üç tə rəf və tillərin yonulmuş hissəsi göytürk 
Orxon-Yenisey əhfbası ilə türk dilində yazılrnışdır. Bundan 
başqa, Çin mətninin yanmda da göytürk Orxon-Yeniscy əlifbası 
ilə türk mətni yazılmışdır. Abidənin şərq üzündə 40 sətir, şimal 
və cənub üzlərinin hərəsində 13 sətir yazı vardır. Sətirlər 
yuxarıdan aşağıya doğru yazılmışdır və sağdan soia doğru 
oxunur. M ühərrəm Ərginin yazdığma görə, sətirlərin uzunluğu
2 m 35 sm-dir. Mətn çox müntəzəm, düzgün və gözəl hərflərlə 
yazılmışdır.

Bilgə xaqan abidəsi ölçülərinə görə Kül tigin abıdosindən 
böyükdür. P.M.Mchoranskinin verdiyi m əlum ata görə, Bilgə 
xaqan abidəsinin hündürlüyü 3 m 45 sm, şərq və qərb üzlərinin 
eni 1 m 74 sm, şimal və eənub üzlərinin eni isə 75 sm-dir. 
Quruluşu boz mərmərdən yonulmuş aşağıdan yuxarı daralan 
(başı) kəsik piramida şəklindədir. Abidənin üstü dövrəsinə 
uzanmış əjdaha şəkilləri çəkilmiş beşbucaqh qalxanla 
örtülmüşdür. Qalxanm bir tərəfində pis mühafızə olunmuş 
göytrük yazısı vardır. Kompleks saf olmayan m ərm ərdən 
hazırlanmışdır, Kül tigin abidəsindəki kimi, Bilgə xaqan 
abidəsinin də tilləri yonulmuş və yazılmışdır. Abidənin şimal, 
şərq və cənub üzləri, cənub-şərq və eətmb-qərb yonulmuş tilləri 
göytrük Orxon-Yenisey əlifbast ilə yazılmış m ətnlərdən 
ibarətdir. Qərb üzündə Çin heroqlifləri ilə Çin dilində yazılmış 
mətn, onun yuxarısmda isə çox hissəsi aşnmıış səkkiz sətir 
göytrük Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazılmış türk mətni vardır. 
Çin mətni də xeyli dərəcədə aşmmışdır. B ilgə xaqan abidəsinin 
şərq üzünün 3-23-cü sətirləri Kü! tigin abidəsinin ş;>rq üzünün 
uyğun sətirləri ilə, şimal üzünün 1-8-ci sətirləri isə Kül tigin 
abidəsinin cənub üzünün 1-8-ci sətirləri ilə təxm inən eynidir. 
Hər iki abidənin və məqbərənin quruluş sxemi oxşardır.
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N.M.Yadrintsevin ekspedisiyasmm ardmca Monqolustana
1890-cı ildə A.Heykelin (1851-1924) rəhbərliyi ilə fın 
ekspedisiyası yola düşür. F inlər İ.A.Aspelinin Orxon-Yenisey 
abidələrinin fin mənşəli olması haqqmdakı nəzəriyyəsini sübut 
edəcək faktik material tapmaq ümidində idilər. A.Heykelin 
ekspedisiyasmm materiallan Helsinki şəhərində 1890-eı ildə 
atlas şəklində nəşr edilir. 1891-ci ildə Rusiya Elmlər 
Akademiyası V.V.Radlovun rəhbərliyi ilə Monqolustana 
ekspedisiya təşkil edir. Ekspedisiya Orxon çayı hövzəsindəki 
bütün abidələrin estampajmı çıxanr. V .V.Radlcvun ekspedisi- 
yasmm materiallan Sankt-Peterburq şəhərində 1892-1899-cu 
illərdə «Monqolustanm qədim abidələrinin atlası» (I-IV 
buraxıhş) adı ilə nəşr edilir. Atlasa əlavə şəklində rus ekspedi- 
siyası əsərlərinin 6 toplusu nəşr edilir.

Kül tigin və Bilgə xaqan şərəfinə abidələrin kəşfı və nəş- 
rindən sonra Sibirdə və M onqolustanda tapılmış sirli yazılann 
yazıldığı əlifbanı açmaq üçün kifayət qədər material 
toplanmışdı.

Orxon-Yenisey əlifbasmm açılması üzərində Danimarka 
alimi professor Vilhelm Tomsen (1842-1927) və rus alimi 
akademik Vasili Vasilyeviç Radlov (1837-1918) işləyirdi. 1893- 
cü il noyabr aymm 25-də V.Tomsen Orxon-Ycnisey yazısı 
abidələrinin oxunmasma açar tapdı. Həmin ilin dekabr aymm 
15-də Danimarka Kral Elmlər Akademiyasmm ielasmda 
V.Tomsen run yazılarmm (Orxon-Yenisey yazılarmm) açılması 
haqqmda məlumat verdi. H ələ bu hadisədən əvvəl V.Tomsen 
1893-eü il noyabr aymm 29-da V.V.Radlova yazdığı məktubda 
Orxon-Yenisey yazılarma açar tapdığmı xəbər vermişdi.

V.Tomsen, əvvəlcə, K ul tigin abidəsindəki dörd sözü -  
teOri> türk, kül, tigin sözlərini Çin heroqlif mətnindəki uyğun 
sözlərlə qarşılaşdınb t, IJ, r, i, ü, k, l səslərini bildirən işarələri 
açır və  həm in sözləri oxuyur. Abidənin türkdilli olduğunu 
m üəyyənləşdirdikdən sonra digər mətnləri də aydmlaşdırır O 
vaxta qədərsə akad.V.V.Radlov 20-ə qədər işarəni açmışdı. 
V .Tom senin qədim türk əlifbasmı açması xəbərini alandan sonra 
V .V .Radlov Kül tigin şərəifiıə qoyulmuş abidəni oxuyur,



tərcümə edir və Rusiya Elmlər Akademiyasının 1894-cü il 
yanvarm 19-dakı iclasmda bu haqda məlumai: vcrir. O həmin 
ildə öz tərcüməsini 50 nüsxə tirajla nəşr etdirir. V.V.Radlov elə 
həmin ildə Kül tigin şərəfinə qoyulumş abidəni ikinci dəfə 
çapdan buraxdınr, Bilgə xaqan şərəflnə qoyulmuş abidoni də ilk 
dəfə tərcüm ə edir. 1894-1895-ei illərdə V.V.Radlov Orxon, 
habelə Yenisey abidələri üzərində işləyir, 1895-ci ildə Yenisey 
abidələrini, Monqolustanda tapılmış kiçik abidələri və Ongin 
abidəsini, həmçinin Kül tigin şərəfmə abidənin üçüncü 
tərcüməsini (1895-ci ilin sonu) nəşr etdirir. Sonra o, xüsusi 
olaraq, Orxon-Yenisey abidələri dilinin fonetikası və 
qrammatikası m əsələləri üzərində tədqiqat işi aparır. Orxon 
abidələrinin d(3rdüncü nəşrində isə V.V.Radlov V.'ı'omsenin 
tərcüməsini də nt^zərə alır (V.Tomscn Kül tigin abidəsinin 
təreüməsini 1896-cı ilin əvvəlində nəşr etdirmişdi), öz kitabmda 
bəzi düzəlişlər edir.

Göytürk yazısı abidələrinin dəqiqləşdirihniş torcümələrini 
və abidələr sahəsindəki tədqiqlərini V.Tomsen 1896-cı ildə nəşr 
etdirdiyi «İnscriptions de l ’Orkhon dechiffrees» əs;)rində təqdim 
edir. H əm in ə^^ərin bir hissəsi (10-44-cü səhifələr) 
P.M .Melioranski (1868-1906) tərəfindən onun « i la M H T H H K  b  

HecTb Kıojib-rerHHa» (1899) adlı magistrlik disscrtasiyasmda (s. 
15-59) rus dilinə tərcüm ə edilmişdir. V.Tomscn 1924-cü ildə 
nəşr etdirdiyi «Altrürkische İnschriften aus dcr Monqolei» adlı 
əsərində göytürk Orxon-Ycnisey abidələri sahəsindəki çoxilhk 
axtanşlarma yckun vurur...

V.V.Radlovun Koşo-Saydam abidələrinin öyrənilməsi 
sahəsindəki fəaliyyəti isə 1897-ci ildə nəşr etdirdiyi və bu 
sahədəki tədqiqatlarının çələngi hcsab edik»n «Die 
Alttürkischen İnschriften dcr Monqolei. Ncuc r'olge» adh 
əsərində yekunlaşdınhr.

Həmin dövrdə V.Tomsen və V.V.Radlovla yanaşı, 
göytürk Orxon-Ycnisey yazısı abidələrinin tədqiqi ilə V.Banq 
da məşğul olur; bu abidələrin oxunması haqqmda iki nıəqalə çap 
etdirir. 1899-cu ildə P.M.McIioranskinin «Kül legin şərəfinə 
abidə» adh kitabı nəşr edilir. Bu əsərdə Kül tigin abidəsinin

mətni, transkripsiyası, tərcüməsi, tərcüməyə 
P.M.Melioranskinin verdiyi şərhlərlə yanaşı, yuxanda 
göstrəildiyi kimi, V.Tomsenin Kül tigin abidəsi tərcüməsinin 
1896-cı il nəşrinə yazdığı izahat da var idi.

Göytrük Orxon-Yenisey əlifbası açıldıqdan sonra qədim 
türk abidələrinin tədqiqi ilə təkcə türkoloqlar deyil, habelə 
iranşünaslar, ərəbşünaslar və başqalan da məşğul olurlar. Ayrı- 
ayrı abidələrin oxunmasmda, mətnlərin tərcüməsində və 
izahında artıq adlan çəkilən tədqiqatçılarla birgə V.V.Bartold, 
Bloşe, Q.Vamberi, V.Vasilyev, Q.Qabelcnts, F.Hirt, Q.Deveria,
F.Korş, İ.Markvart, Nəsib-Asim, N.Popov, E.Şavann, Q.ŞIegel 
və başqalannm böyük əm əyi olmuşdur. V.V.Bartold qədim türk 
qəbilələri haqqında tarixi konsepsiya hazırlamışdır.

Artıq tapılmış abidələrin oxunması, tərcüməsi, izahı və 
nəşri ilə yanaşı, yeni abidələrin axtanşı da davam etdirilir. 1891- 
ci ildə Y.M.Yadrintsev Ongin abidəsini kəşf edir, V.V.Radlov 
isə onu oxuyub ilk dəfə 1895-ci ildə nəşr edir. 1897-ci ildə 
Y.N.KIements Orxon çaymm qolu Tola çaymın sahilində Urqa 
(Ulan-Bator) şəhərindən bir qədər cənüb-şərqdəTonyukuk 
şərəfinə qoyulmuş abidəni tapır. 1896-1897-ci illərdə Cctısuda 
(Semireçyedə) göytrük Orxon-Yenisey əlifbası iiə yazılmış 
abidəiər kəşf edilir.

XX əsrin əvvəllərində göytürk Orxon-Yeniscy yazısı 
abidələrinin araşdtrılmasında nə isə bir durğunluq baş verir. 
Həmin dövr haqqında A.N.Samoyloviç yazır; «Ölüm runşəkilli 
türk yazılı abidələrinin üç əsas tədqiqatçısından ən cavanını, öz 
tədqiqat üsullannın dəqiqliyinə görə yalnız V.Tomsenlə 
m üqayisə edilə bilən P.M.Melioranskini vaxtından qabaq elm 
aləmindən apardı. Çin Türküstanmm qumlarında çoxlu miqdarda 
uyğur yazısı abidələrinin tapıhnası ilə əlaqədar V.V.Radlov 
Monqolustan və Sibirdəki abidələrin tədqiqindən aynldı. Çünki 
o bunlann hamtsını (Ramstedtin və Kotviçin sonralar kəşf 
etdikləri abidək)rdən başqa) ilkin şəkildə tədqiq etmiş, qlossari 
və qrammatik oçerklərlə izahmı vermişdi. Orxon-Yeniscy yazılı 
abidələri haqqında bir neçə məqalə yazmış və bu kitabələrdə 
tək lik lərlə  onluqlann birləşməsindəki xüsusi sistemi kəşf etmiş 
V .Banq da bu abidələrin tədqiqi üzərində çox dayanmadı,
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Codex Cumanicus-un daha dəqiq öyrənilmesi ilə m əşğul oldu 
və türl< dillərinin larixi qrammatikasuıa dair m əsələlərə aludə 
oldü. Vamberi türk runlarmm dilinə aid bir neçə ötəri m əqalə ilə 
kifayətləndi. Türkoioqdan daiıa çox monqolist sayılan Ramstedt 
özünün kəşf ctdiyi kitabələri nəşr və tərcüm ə etmək üçün qısa 
müddətə Monqolustan abidələrinin tədqiqatçıları sırasma 
qoşuIdu».'

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin öyrə- 
nilməsində ikinei yüksəiiş dövrü 1909-cu ildə başlandı. Şərqi 
Türküstanda arxeoloji qazmtılar zamanı, habelə Lckok, 
Qrünvedel, Avrel Steyn və S.F.Oldenburqun ekspedisiyalan 
nəticəsində həm in ərazidə göytürk Orxon-Yenisey əiifbası ilə 
kağız üzərində yazılmış çoxlu abidə tapıldı. Bunların m ətnləri 
hüquqi və dini mahiyyət daşıyırdı. 1912-ei ildə V .Kotviç 
Monqolustandakı İhe-Huşotu adlanan yerdə tarduş bəyi (şadı) 
Küli Çorun şərəfm ə qoyulmuş abidəni kəşf etdi. I909-cu ildə 
Q.Ramstedt Monqolustana ekspedisiya təşkil edir. Bu 
ekspedisiya zamanı Süci və Selenqa (ədəbiyyatda bu abidə 
Selenqa çayı sahilində tapıldığı üçün bəzən «Selenqa daşı», 
bəzən də birinci uyğur xaqanı Moyun Çorun şərəfmə qoyulduğu 
üçün Moyun Çor abidəsi də adlandınhr) abidələri tapılır. Həmin 
abidələr 19I3-cü ildə Q.Ramstedt tərəfmdən kəşf edilir. Bu iki 
abidədən xüsusən Selenqa (Moyun Çor) abidəsi böyük maraq 
doğururdu, çünki o, göytürk Orxon-Yenisey əlifbası ilə daş 
üzərində yazılmış son abidələrdən və türk sülaləsinə deyil, 
uyğur sülaləsinə məxsus idi. Uyğur sülaləsinin əsasmı qoymuş 
Moyun (Bayan) Çor bu abidədə öz şücaətlərindən, sonuncu türk 
xaqanı Ozmış tiginə nccə qalib gəlməsindən və s. bəhs edirdi. 
Dilçilik nöqteyi-nəzərindən də bu abidə böyük əhəm iyyət 
daşıyırdı, çünki həm in abidə özlərini türk, göylürk, oğuz 
adlandıran qəbilələrin dili ilə uyğur qəbilələrinin dili arasmda 
nə kimi uyğun və fərqli cəhətlər olduğunu göstərməli idi.

Qədim türk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin öyrənilmə- 
sinin ikinci dövründə artıq adlarmı çəkdiyim tədqiqatçılarla

‘ A.CaMOÜnoeuH. Bnjihee/iM ToMceH u mıopKOJtop.m. B c6. «naMamu To.Mcena 
K zodoBmme co dua cMepmu», Jl., 1928, c.24-25.
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yanaşı, A.N.Samoyloviç, S.Y.Malov, Y.Nemet, Q.Ksenafontov, 
K.Donner və M.Rəsənen də fəal işdrak edirdilər.

Birinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə göytürk 
Orxon-Yenisey yazısı abidələrinə maraq yenə də zəifləyir.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin araşdınlma- 
smın yeni dövrü XX yüzilliyin 30-cu illərindən başlayır. Bü 
dövrün əsas şəxsiyyətləri rus alimi S.Y.Malov və türk 
tədqiqatçısı H.N.Orkundur.

Arxeoloq M.Y.Masson I93I-ci ildə geoloji qazıntı zamam 
təsadüfən Qırğızıstanda tapılmış «Talas çubuğu» adlanan 
abidəni ahr. Bu, dünyada göytürk Orxon-Yeniscy əlitlsası ilə 
ağac üzərində yazılmış yeganə nüsxədir. Abidə S.Y.Malov 
tərəfmdən tərcümə və nəşr edilir.

H.N.Orkun əsrin otuzuncu illərində dörd cildlik «Əski türk 
yazıtlaro) adh əsərini nəşr etdirir. Həmin əsərdə göytürk Orxon- 
Yenisey əlifbası ilə daş, ağac, kağız, mis, gümüş üzərində 
yazıimış kitabələrin təreümələri və müəliifm qeydləri vcrilir. 
Bir sıra səhvlərinə baxmayaraq, H.N.Orkunun tədqiqatı elm 
aləmində çox yüksək qiymətləndirilir.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin araşdırılma- 
smda S.Y.Malovun 1951,1952 və 1959-cu illərdə nəşr edilmiş
«naM «T H H K H  /ipeBHCTIOpKCKOH nHCI>MeH0CTH», «EHHCeHCKa5l 
nHCbMeHHOCTt. TIOpOK» VƏ «HaMaTHHKH ZipeBHeTIOpKCKOİ^ HHCib- 

MeHHOCTH M ohtojihh h KHpi'H3HH» adlı əsərlərinin də böyük 
əhəm iyyəti vardır. Bu nəşrlərdə göytürk Orxon-Ycnisey olitİDası 
ilə yazılmış abidələrin əksəriyyəti toplanmışdır.

İ.A.Batmanov ilə A.Ç.Kunaanın «Tuvanın qədim türk 
abidələri» adlı (3 buraxılış) əsəri də öz orijinallığı ilə seçilir.

1993-cü ildə Azərbaycanda «Orxon-Yenisey abidələri» 
adlı əsər nəşr edilmişdir. Kitabda göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin böyük əksəriyyəti toplanmışdır. Zəngin məlumatına 
baxmayaraq kitab m ətbəə tərtibi baxımmdan dözülməz 
dərəcədə səliqəsizdir.

Son zamanlar nəşr edilən əsərlərdə göytürk Orxon-Ye- 
niscy abidələrinin dilinə, fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik 
m əsələlərinə daha çox fikir verilir. Bu sahədə A.fon Qaben,



V.M .Nasilov, İ.A.Batmanov, A.İslyamov, V.Q.Kondratyev, 
Tuna, Q.Aydarov, A.N.Kononov, Ə.Kürışjanov, İ.V.Stebleva, 
Ə lisa Şükürlü və başqalarmın əsərlərini misal göstərmək olar. 
A.N. Bernştam, E.R.Rıqdılon, Y.Arançin, A.M.Şerbak, 
Ə.R.Tenişev, Fen Tszya-şen, C.Klouson, P.Aalto, B.Ogel, 
M ühərrəm  Ərgin, M. Şprenqlinq, K.Brokkelman, R.Jiro kimi 
m ütəxəssislər tərəfm dən də Orxon-Yenisey abidələrinin dili 
üzərində tədqiqat işləri apanhr, ayn-ayn abidələrin tərcüməsi 
dəqiqləşdirihr, yeni tapılan abidələr tərcümə və nəşr edihr.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin tapılma arealı, 
coğrafıyası da xeyli genişlənmişdir. Əvvəllər göytürk abidələri 
Nad-Sent-M ikloş dəfməsini çıxsaq, əsasən, Yenisey çayı 
hövzəsində, M ərkəzi M onqolustanda və Qırğızıstanda Talas 
çayı hövzəsində tapıhrdısa, indi bu abidələri Lena çayı 
hövzəsində (Lena abidələri), Çinin qərbində (Şərqi Türküstan 
abidələri), Altay dağlannda (Altay abidələri), Qazaxıstanm 
eənubunda, Özbəkistanm Fərqanə vadisində, Qırğızıstanın Talas 
çayı hövzəsindən əlavə digər regionlarmda, Şimali Qafqazda, 
Don çayı hövzəsində də tapırlar. Bəzi məlumatlara görə, 
Ermənistan Respublikasmm bəzi regionlarmda da göytürk 
Orxon-Yenisey abidələrinə rast gəlm ək mümkündür. Göytürk 
abidələrini tədqiq edənlərin coğrafıyası da xeyli genişlənmişdir. 
Əvvəllər bu abidələrin axtanlması, tapılması, transkripsiyası, 
təreüməsi və nəşri ilə yalnız rus, alman və digər xalqlarm 
nüm ayəndələri məşğul olurdularsa, indi onlarla yanaşı və 
onlardan daha fəal şəkildə bu abidələrin qanuni sahiblərinin- 
türk xalqlannm nümayəndələri bu abidələrin araşdınlması ilə 
məşğul olurlar. Son zamanlar göytürk Orxon-Ycnisey yazısmm 
qrafikası, dilinin fonetikası, leksikası və qrammatik quruluşu 
haqqmda onlarla nam izədlik və doktorluq dissertasiyası müdafıə 
edilmiş, yüzlərlə m əqalə, monoqrafıya və dərslik yazılmışdır.

GÖYTÜRK YAZISI ABİDƏLƏRİNİN 
İ.OKALLAŞDIRILMASI

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidoləri şərqdo Sarı də- 
nizdən qərbdə Macanstanadək, şimalda Şimal Buzlu okcanmdan 
cənubda Tibct yaylasınadək geniş bir ərazidə tapılmışdır. Ayrı- 
ayn orazilərdə tapılan abidələrdə həın qrafika, həm də dil 
baxımmdaıı müəyyən qədər fərqk>r nəzərə çarpu'. Bu fərqlər 
abidələrin müolliflərınin fərdi xüsusiyyotlərindən əlavə, 
abidənin özünün hansı türk qəbiləsinə mənsubluğundan da irəli 
gəlir. Abidələrin həm qrafık xüsusiyyətlərini, həm  də ayrı-ayrı 
abidələrin dilində leksik və qrammatik fərqləri başa düşmək 
üçün abidəiəri tapıldığı yerlər üzrə qruplaşdırmaq lazımdır.

ORXON ABİDƏLORİ

1. O n g i ı ı  a b i d ə s i .  Bu, göytürk Orxon-Yeniscy 
abidələrindon on zəif öyrənilmişi və ərt mübahisəlisidir. Abidə
I89I-Cİ ildə Ongin çayı (Orxon çayının qoludur) hövzosində 
Taramel çayı yaxınlığında Kokşin-Orxondan və Koşo-Saydam 
gölündən 160 km cənubda Manitu dağı yaxınlığında N.M.Yad- 
rintscv torofindən tapılmışdır. Abidə ilk dəfə 1895-ci ildo 
V.V.Radlov ti)rofindon (alman dilində) noşr cdilmişdir. Sonralar 
abidənin motnini vo onun tərcüməsini fl.N.Orkun (türk diündə), 
S.Y.Malov (rus dilindo), T.Tekin (ingilis dilindo), C.Klauson 
(ingilis dilindo), E.Triyarski (alman dilində), Ə.Ə.Rəcobov 
(Azərbaycan dilində) noşr etdirmişlər. Abidənin kimin tərə- 
findən və kimo qoyulduğu indi də mübahisəlidir. 'fədqiqat- 
çılann böyük bir qismi, o cümk)dən V.V.Radlov, S.Y.Malov, 
A.Bernştam bclə hesab edirlər ki, abidəni İltəris xaqanın kiçik 
qardaşı, İltoris xaqandan sonra taxta oturmuş Kapağan xaqan 
böyük qardaşı lltoris xaqanın şərəfinə qoymuşdur (bozi tədqiqat- 
çılar buraya İltəris xaqanm arvadı llbilgo xatunu da əlavə 
edirlər, y.»ni abido İltoris xaqan və İlbilgə xatunm şərəfinə 
qoyulmuşdur). Təbqiqatçılarm bəziləri abidənin hətta heç kimə 
m əluın olmayan Taçarn adh bir bəyin şərəfınə qoyulduğunu 
iddia cdirlor. Todqiqatçılardan təkcə iki nəfər - T.Təkin və



C.Klauson həqiqətə yaxın bir fıkir söyləyirlər. O nlann fikrincə, 
abidə Işbara Tamğan Tarkan tərəfm dən və ya onun özimə 
qoyulmuşdur. Abidənin qoyulması tarixi haqqm da da fıkir birliyi 
yoxdur. M əsələn, S.Y.M alov yazır ki, Orxon abidəsi təxm inən 
690-706-cı illər arasmda, A .N .Kononovun yazdığma görə isə 
700-716-cı illər arasmda qoyulmuşdur. M ən Ongin abidəsinin 
tədqiqinə iki məqalə həsr etmişəm: 1) «Ongin abidəsi və 
«kapağan» sözü haqqmda», ADU-nun elmi əsərləri, Dil və 
ədəbiyyat seriyası, 1966, JN26, s.79-85; 2) «Ongin abidəsi 
haqqmda», «CoBexcKaH xropKOJiorHaw jum ah, 1970, JV92, s.33- 
43. Bundan başqa «Orxon-Yenisey abidələri» (1993, s.43-50) 
kitabmda da bu m əsələyə geniş giriş m əqahəsi həsr etmişəm. 
Bu yazılarda m ən sübut etmişəm ki, Orxon abidəsi Işbara 
Tamğan Tarkan tərəfm dən atası Eletmiş Yabğu və böyük 
qardaş) Çor Yoğanm şərəfm ə qoyulmuşdur. Abidənin qoyul- 
duğu tarixi mən də dəqiq rnüəyyənləşdirə bilməmişəm. M əsələ 
burasmdadır ki, mən abidənin özünü görməmişəm. Abidənin 
S.Y.Malov tərəfm dən nəşr edilmiş foto-şəklində onun lüi yıl 
(əjdaha ili), C.Klauson tərəfındən nəşr edilmiş foto-şəklində isə 
koy yılda (qoyun ili) qoyulduğu göstərilir. Əgər S.Y.Malovun 
nəşr etdiyi foto-şəkil həqiqətə uyğundursa, onda Ongin abidəsi 
692-ci ildə, yox əgər C.Klausonun nəşr etdiyi foto-şəkil 
həqiqətə uyğundursa, onda Ongin abidəsi 689-cu ildə 
qoyulmuşdur.

Paleoqrafıyası və dihnə görə Ongin abidəsi Kül tigin və 
Bilgə xaqan abidələrinə yaxındır, lakin həm  paleoqrafıyasına, 
həm  də dil xüsusiyyətlərinə görə onlardan, nisbətən, köhnədir.

2. K ü l t i g i n  ş ə r ə f i n ə  q o y u l m u ş  a b i d ə .  
Abidə ikinci Türk xaqanhğınm banisi İhəris xaqanm kiçik oğlu, 
m əşhur türk sərkərdəsi, yenüməz bahadır Kül tiginin (685-ci 
ildə anadan olmuş, 27 fevrai 731-ci ildə vəfat ctmiş, 1 noyabr 
731-ci ildə dəfn edilmişdir) şərəfmə qoyuhtıuşdur. Abidənin 
nıətni yazılmış daş 1 avqust 732-ci ildə qoyulmuş, 733-cü ilin 
sonunda hazır olmuşdur. Kül tigin abidəsi i889-cu ildə rus alirai 
N.M.Yadrintsev tərəfm dən Monqolustanda Kokşin-Orxon 
rayonunda, Orxon çayı hövzəsində -  onun qolları Tola və Höla

çaylan arasmda Saydam gölü yaxmhğmdı Erdeni Tzsu budda 
monastrmdan 60 km şimalda, Ulan-Batordan 400 km qərbdə, 
Uqiy nor gölündən 25 km cənubda, Karabalqasun şəhərinin 
xarabahqlarmdan 40 km qərbdə tapılmışdır. Abidə üst hissəsi 
kəsik piramida şəklindədir. Boz m ərm ərdən olan piramidanm 
iki üzü enli, iki üzü dardır. Enli üzlərdən biri Çin heroqlifləri ilə 
Çin dilində, qalan üç üzü göytrük əlifbası ilə türk dilində Kül 
tiginin böyük qardaşı ulu türk hökm dan Bilgə xaqanm dilindən 
yazılmışdır. Türk mətninin müəllifı «Kül tiginin kiçik qohumu», 
Bilgə xaqandan sonra türk taxtmda oturmuş Y ohğ tigindir. 
Abidənin nəşri ilk dəfə 1894-cü ildə V.V.Radlov tərəfindən 
(alman dilində) həyata keçirilmişdir. Kül tigin abidəsinin indi- 
yədək ən yaxşı tarixi-fıloloji tədqiqi P.M.Melioranski tərəfmdən 
onun magistrlik dissertasiyasmda həyata keçiriimişdir; bu 
dissertasiya 1899-cu ildə «Kül tigin şərəfm ə abidə» adı ilə nəşr 
edilmişdir. Bu abidənin rusca yeni nəşri 1951-ci ildə S.Y.Malov 
tərəfmdən edilmişdir. Kül tigin abidəsi 1936-cı ildə ilk dəfə
H.N.Orkun tərəfindən türk dilində nəşr edilmişdir. Sonralar 
M ühərrəm  Ergin də onu türk dilində dəfələrlə nəşr etdirmişdir. 
D aha sonra Tələt Təkin Kül tigin abidəsini ingilis dilində nəşr 
edir. Kül tigin abidəsi Azərbaycan dilində göytürk əlifbası ilə 
m ətn, transkripsiya və tərcüm ədə ilk dəfə Ə.C.Şükürov və 
A .M .M əhərrəmov tərəfindən 1976-cı üdə həyata keçirilmişdir. 
M ən bu abidəni 1993-cü ildə göytürk əlifbası i!ə mətn, giriş, 
transkripsiya, tərcümə, izahlar və lüğət şəklində nəşr 
etdirmişəm. Bundan başqa Kül tiginin şəxsiyyətinə, Kül tigin 
abidəsinə həsr edilmiş bir neçə m əqaləm  də nəşr edilmişdir.

Göytürk dilinin araşdınlmasma həsr edilmiş dörd kitabm 
(fonctika, leksika, morfologiya, sintaksis) dördündə də Kül tigin 
abidəsinin dil faktlarmdan daha çox istifadə edilmişdir.

3. B i l g ə  x a q a n  a b i d ə s i .  Bu, ikinci Türk 
xaqanhğm m  banisi İltəris xaqanm böyük oğlu, m əşhur sərkərdə 
K ül tiginin böyük qardaşı, 716-734-cü illərdə ulu xaqan olmuş 
B ilgə xaqanm (683-cü ildə anadan olmuş, 24 noyabr 734-cü 
ildə, yəni it ili doqquzuncu aymm 26-da vəfat etmiş, 22 iyun 
735-ci ildə dəfn edilmişdir) şərəfm ə qoyulmuşdur. Bilgə xaqan 
abidəsi Kül tigin abidəsinin yaxmlığmda, ondan bir qədər
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cənub-şərqdədir. Abidə Kül tigin abidəsi ilə eyni vaxtda -
1889-cu ildə N.M .Yadrintsev tərəfm dən kəşf edilmişdir. B ilgə 
xaqan abidəsi Kü) tigin abidəsi ilə birlikdə K oşo-Saydam  
abidələri adlanır. Bu abidə ilk dəfə V .V .Radlov və 
P.M.Melioranski tərəfm dən 1897-ci ildə «Orxon ekspediyası 
əsərlərinin tophısu, IV» nəşr edilmişdir. Topluda hər iki K oşo- 
Saydam abidəsinin V.V.Radlov tərəllndən təsviri verilir, 
P.M.Melioranski isə mətn, rüs dilinə tərcüm ə, habelə abidələrin 
göytürk əlifbası ilə yeddi cədvəlinin müəllifıdir. B ilgə xaqan 
abidəsinin rus diliııdə nəşri - mətn, transkripsiya və rus dilinə 
tərcümə şəklində -- S.Y.Malov tərəfindən 1959-cu ildə nəşr 
edilmişdir. H.N.Orkun 1936-cı ildə Bilgə xaqan abidəsini mətn, 
transkripsiya və türk dilinə tərcümə şəklində nəşr etmişdir. 
Abidəni ingilis dilində transkripsiya və tərcüm ə şəklində 1968- 
ci ildə Tələt Təkin nəşr etmişdir. Abidənin mətn, transkripsiya 
və türk dilinə tərcümə şəklində nəşri dəfələrlə M ühərrəm  Ergin 
tərəfm dən həyata keçirilrnişdir. Abidəni Azərbaycan dilində ilk 
dələ  göytürk əlifhıası ilə mətn, transkripsiya və Azərbaycan 
dilinə tərcümə, habelə giriş və qcydlər şəklirıdə 1993-cü ildə 
Ə.Ə.Rəcəbov etmişdir. F3undan başqa onun Bilgə xaqan abidəsi 
haqqmda və Bilgə xaqanm şəxsiyyəti haqqmda məqalələri də 
çap edihnişdir.

M ütəxəssisləıin fıkrincə, Ongin, Kül tigin və Bilgə xaqan 
abidələri aşina qəbiləsinə moxsusdur. Qcyd etmək lazımdır ki, 
bu üç abidənin palcoqrafiyası və dili bir-birinə çox yaxmdır. 
M ənim göytürk dilinin quruluşuna hə.sr etdiyim əsərlərimdə, 
Kül tigin abidəsi əsas olmaqla, ən çox bu üç abidədən istifadə 
edilir. Lstifadə intcnsiviiyinə görə bu üç abidədən sonra 
Tonyukuk abidəsi gəlir.

4. T o n y u k II k a b ı d ə s i. Türk xaqanlan İltəris, 
Kapağan və Bilgə xaqan aşina qəbiiəsinə m,ənsub olmuşlar. 
Tonyukuk isə aşidə qəbiləsinə mənsubdur. O, yuxanda admı 
çəkdiyim üç xaqamn ayğuçusu, yəni baş məsləhətçisi, ərəblərin 
dili ilə desək, baş vəziri olmuşdur. O, türk xaqanhğının ən 
bacanqh dövlət xadimləriridən və qoşun sərkvırdələrindən biri 
olmuşdur. Abidənin özündə də göstərildiyi kimi, gəncliyində 
Çin saraymda təlim-tərbiyə almış, deməli, dövrünün savadlı
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adamlanndan biri olmuş, sonralar düşmənlərə qar;;ı uğurlu 
döyüşlərdə və bütövlükdə xaqanhğm xarici siyasətində əvəzsiz 
xidmətlər göstərmişdir.

Tonyukuk abidəsinin qoyulma tarixi mübahisəlidir. 
Tədqiqatçılarm böyük əksəriyyəti bu fıkirdədir ki, abidə 
təxminən 716-cı ildə qoyulmuşdur. V.Tomsen abidənin 725-ci 
ildə, A.N.Kononov isə 712-716-cı illər arasmda qoyulduğunu 
söyləyir. A.N.Kononovun göstərdiyi tarixi hcç cür qəbul etmək 
olmaz. Tonyukuk abidəsi 716-cı ilə qədər, yəni Tonyukuk Kül 
tigin tərəfmdən hakimiyyətdən uzaqlaşdınlana qədər heç cür 
qoyula bilməzdi, çünki bu dövr onun şöhrət və qüdrətinin zenit 
vaxtıdır və şikayətlənməyə heç bir chtiyac yoxdur. Tonyukuk 
abidəsi isə, bir növ, «şikayəlnamədir». İkincisi. 716-cı ildə 
Kapağan xaqan holə sağ idi, hətta Çin mənbələrinin yazdığma 
görə, qocahqda bir qədər çılğmlaşmış, qəddarlaşmışdı. İnanmaq 
olmur ki, Kapağan xaqanm hakimiyyətinin m əhz bu dövründə 
Tonyukuk ona rnüraciət cdərək bclə sözlərı yaza idi; «...İltəris 
xaqan qazanmasaydı, o olmasaydı, mən özüm müdrik Tonyukuk 
qazanmasa idim, mən olmasaydım, Kapağan xaqamn türk sir 
xalqı yerində bir nəfər də, xalq da, adam da sahib olmayacaqlı. 
İltəris xaqan, müdrik Tonyukuk qazandığı üçün Kapağan xaqan, 
türk sir xalqı yaşamaqdadır» (T 59-61).

Tonyukuk abidəsi məşhur səyyah Dmitri Alcksandroviç 
Klcmenlsin (I848-1914) arvadı Yehzavcta Nikolayevna 
Klcınents (1853/54 - 1914) tərəfmdən 1897-ci ildə Monqolus- 
tanm paylaxtı Ulan-Bator şəhərindən 66 km cənub-şərqdə 
Nalayxa adlanan yaşayış məntəqəsi ilə Tola çayının (Orxon 
çaynım qoludur) sağ sahili arasında, Bayın-Tsokto adlanan yerdə 
tapılmışdır. Abidə məqbərə kompleksinə daxil olan iki daşdan 
ibarətdir. Daşlar məbədin şərq divarına paralel şəkildə bir- 
birindən bir ncçə metr arah yerə basdırılmışdır. Cənubdakı daşın 
hündürlüyü 1 m 70 sm-dir, üzərində 35 sətirlik yazı vardır, 
ikinci daşnı hündürlüyü Im 60 sm-dir, üzərində 27 sətirlik (36- 
62-ci sətirlər) yazı vardır. V.V.Radlov I7-ci sətirlə 18-ci sətir 
arasm da daha bir sətrin işləndiyini söyləyir və onu nöqtələrlə 
işarə edir. Lakin digər tədqiqatçılar bu sətri göstərmirlər.
H .N.Orkun yazır ki, Tonyukuk abidəsinin 18-ci sətrinə qədər
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İltəris xaqandaıı, oradan 48-ci sətrinə qədər Kapağan xaqandan, 
sonrakı mətn Tonyukukun özündən bəhs edir.

1898-ci ıldə Tonyukuk abidəsinin estampajı və fotosurəti 
çıxarılmışdu'. Bunlann əsasında 1899-cu ildə V.V.Radlov onu 
alman dilınə tərcüm ədə (mətn, transkripsiya, qeydlər və lüğətlə 
birlikdə) nə^r etmişdir (Die Alttürkischen İnschriften der 
Monqolei Zweite Folqe). Sonra bu abidə Kül tigin, Bilgə xaqan 
və digər abidələrlə birlikdə V.Tomsen tərəfmdən nəşr 
edilmişdir. Sonralar Q.Ramstedt (1909), B.Y.Vladimirtsev 
(1925), P.Aalto (1957), Y.İ.Ubryatova və V.M.Nadelyayev 
Tonyukuk abidəsi üzərində tədqiqat işi aparmışlar. 1951-ci ildə 
S.Y.Malov Tonyukuk abidəsini təkmilləşdirilmiş şəkildə nəşr 
etmişdir. Tonyukuk abidəsini türk dilində ilk dəfə mətn, 
transkripsiya və türk dilinə tərcümə şəklində Türkiyədə bu 
abidələrin m əşhur tədqiqatçısı H.N.Orkun nəşr etmişdir. D igər 
türk tədqiqatçısı M ühərrəm  Ergin də Tonyukuk abidəsini bir 
neçə dəfə nəşr etmişdir. Azərbaycanda Tonyukuk abidəsinin ilk 
nəşri 1976-cı ildə A.M .M əhərrəmov və Ə.C.Şükürov tərəfm dən 
həyata keçirilmişdir. M ən Tonyukuk abidəsini 1993-cü ildə 
(«Orxon-Yenisey abidələri») nəşr etmişəm və mətbuatda 
Tonyukukun şəxsiyyəti haqqında aynca m əqalə çap etdirmişəm.

Tonyukuk abidəsi bir sıra səbəblərdən həm dilçi, həm  də 
tarixçi üçün maraqhdır. Abidə tarixçi üçün ona görə maraqhdır 
ki, abidənin mətnini Tonyukuk özü yazmışdır (yaxud onun 
dilindən yazılmışdır), öz gözləri ilə gördüyü, özüniin şahidi və 
iştirakçısı olduğu hadisələri təsvir etmişdir. Mcmuar 
ədəbiyyatuıda təsvirdə məlum subyektivizmi çıxsaq, Tonyukuk 
abidəsi tarixçi üçün əvəzsiz ilkin mənbədir. Dilçi üçün isə bu 
abidənin qiyməti o qədər böyükdür ki, onu qiymətləndirmək 
mümkün dcyildir. Əvvələn, Ongin, Kül tigin və Bilgə xaqan 
abidələri aşina qəbiləsinə, Tonyukuk abidəsi i.sə aşidə 
qəbiləsinə mənsub olduğu üçün həm in abidələrlə bu abidənin 
dili arasındakı fərqi (fərqləri) araşdırmaq üçün dilçinin əlinə 
nadir imkan düşür. İkincisi, Tonyııkuk dövrünün ən savadh 
türklərindən biri, bəlkə də birincisi olmuşdur. Onun özünün 
yazdtğma görə, o, Çin elində təhsil və təlim-tərbiyə almışdır (T 
1). Tonyukuk Çin salnamələrində Yuançjən (hər iki söz,
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tədqiqatçıların fıkrincə, inci deməkdir) adı ilə məşhurdur. 
Buradan da abidənin dilinin ikinci məziyyəti meydana çıxır: 
abidəni Tonyukukun özünün yazmasmdan, yaxud onun diktəsi 
ilə abidə mətninin başqası tərəfındən yazılmasından asıh 
oimayaraq, Tonyukuk abidəsi həm in dövr türk ziyahsmm, daha 
doğrusu, aşidə qəbiləsindən çıxmış türk ziyahsmm şifahi 
nitqinin nadir nümunəsidir. Deməli, Ongin, Kül tigin və Bilgə 
xaqan abaidələrinin dili aşina qəbiləsinin dialekti, Tonyukuk 
abidəsinin dili isə aşidə qəbiləsinin dialekti kimi dilçinin 
diqqətini cəlb edə bilər. Üçüncüsü, bildiyimiz kimi, Kül tigin və 
Bilgə xaqan abidələrinin müəllifı Y ohğ tigindir.. Abidələrin 
mətninin dil və üslubundan m əlum olur ki, Yohğ tigin də 
dövrünün mükəmməl təhsil almış ziyahlarmdan biri olmuşdur. 
Y ohğ tiginin dili o dövr türk ədəbi dilinin ən mükəmməl 
üslubunu -  türk yazıh ədəbi dili üslubunu əks etdirir. Tonyukuk 
abidəsinin dili isə türk şifahi dilinin (üslubunun) nümunəsidir. 
Bu baxımdan da Tonyukuk abidəsi dilçi-tədqiqatçıda maraq do- 
ğurmahdır.

Burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Göytürk 
Orxon-Yenisey yazısı abidələri dilinin tədqiqatçılarmm böyük 
əksəriyyəti bu fıkirdədir ki, abidələrin mətnlərində tez-tcz 
işlənən və Tonyukukun da öz adı üçün təyin, yaxud epitet kimi 
işlətdiyi «bilgə» sözü «idarə edən, hökmdar» (rus dilində iki söz 
işlədilir: «npaBHTeJiı>» və «npaBsıu;HH») mənasınt ifadə edir. Rus 
türkoloqlanndan A.N.Kononov bu fıkri ən qızğın miidafiə 
edənlərdən biridir. Mən göytürk dilindəki sözünün «idarə 
edən, hökmdar» kimi tərcümə edilməsi ilə razılaşmıram. I. Bu 
sözün kökü hil «bilmək» felidir, -gə morfemi müasir Azərbay- 
can dilindəki -ici sözdüzəldici şəkilçisinə uyğun gəlir. Göytürk 
dilinin bilgə sözü Azərbaycan dilinin bilici və ya ərəb dilindən 
ahnm ış müdrik sözünə uyğun gəlir; birinci sözə həm  məna, həm 
də şəkilcə, ikinci sözə mənaca uyğundur. 2. Bilgə sözü göytürk 
yazısı abidələrinin mətnlərində tez-tez kağcın «xaqan» sözündən 
əvvəl işlənir. A.N.Kononov bu söz birləşməsini «npaBjnnHH 
Karaa», yəni «idarə edən xaqan» kimi tərcümə etməyi təklif 
edir. M ənim  üçün bir m əsələ qaranhq qalır: görən, göytürk



dövkıtind;) idarə etm əyən xaqan da olmuşdıırmu? Əlbəttə, 
məntiqsiz tərcüm ə almır. Bu söz birləşm əsini Azərbaycan dilinə 
«bilici xaqan» və ya «müdrik xaqan» kimi tərcümə etmək 
lazımdır. 3. Bilgə sözü göytürk yazısı abidələrinin mətnlərində 
xaqan olmayan şəxslərin admm qabağmda da təyin kimi 
işlədilir; Ongin abidəsində bu sözə altı dəfə, Kül tigin 
abidəsində bcş dəfə, Bilgə xaqan abidəsində bir dəfə, Tonyukuk 
abidəsində on altı dəfə, Küli çor abidəsində yeddi dəfə və s. 
rast gəlm ək oiur; Y em sey abidələrində də (məsələn, 13, 24, 32 
və 43-cü abidələrdə) bu sözün işləndiyini görürük. Məsələn, 
Ongin abidəsində bilgə  sözü iki dəfə kağan (xaqan), iki dəfə 
Taçam, bir dəfə  İşbara Tamğan Tarkan sözləri ilə, bir dəfə isə 
bilgə külıg ər [külig ər, «məşhur igid») şəklində işlənir. Fərz 
edək ki, xaqan doğrudan da idarə edən, hökmdardır, onda bəs 
qalan dörd hal necə olsun? Axınncı birləşm ədə isə lap gülünc 
m əna ahmr; «idarə edən (hökmdar) m əşhur igid». Tonyukuk 
abidəsi bu cürnlə ilə başlanır; Bilgə Tonyukuk hen özilm Tabğaç 
ilirjə kıhntım  (T 1). Görəsən, Tonyukuk kimi və ya nəyi idarə 
edirdi? Təbii ki, türk dövlətini idarə etmirdi. Onun vəzir olduğu 
dövrdə türk xaqanlığmm hökmdarı, padşahı, xaqam (istədiyini 
seç) əvvəlcə İltəris, sonra ardıcıl surətdə Kapağan və Bilgə 
xaqan ohnuşdur. Onda belə çıxır ki, Tonyukuk bu xaqanlan 
idarə etmişdir. Abidənin bütün mətni boyu Tonyukuk istər 
İltəris xaqanm, istərsə Kapağan xaqanm admm qabağında, bir 
dəfə də olsun, bügə sözü işlətmir, öz admm qabağında iso bu 
təyini on altı dəfə işlədir. Ən zəif, iradəsiz xaqan belə razı 
olmazdı ki, vəzir onlarm dövləti idarə etməməsini, dövləti 
özünün idarə etməsmi dəfələrlə onlarm üzünə desin. Xatırladım 
ki, adlanm Çv)kdiyim xaqanlarm üçü də təkcə taxt-tac sahibi, 
sadəcə başmda tac gəzdirib taxtda oturan xaqanlar ohnamış, öz 
dövrlərinin ərənlərindən olmuşlar.

Bütün bunları nəzərə ahb mən bu nəticəyə gəlirəm ki, 
göytürk dilindəki bilgə sözünü (nəzərə almaq lazımdır ki, 
göytürk dilində ögə sözü də -gə sözdüzəldiei şəkilçisi ilə əmələ 
gəlir) Azərbaycan dilinə türk mənşəli biüci və ya onun sinonimi 
ərəb mənşəli müdrık sözü ilə təreümə etm ək lazımdır. Rus

dilinə tərcüməyə gəlincə, əvvələn, bu, rus türkoloqlarmm öz 
işidir, ikincisi, məncə, bu sözün rus dilinə gah npaeumejib, gah 
npaemjuü, gah da Mydpbiü kimi tərcümə edilməsinə ehtiyac 
yoxdur, ərəb mənşəli Mydpbiü sözü rus dili üçün göytürk dilinin 
bilgə sözünün mənasmı tam əhatə edir.

5. K u l i  Ç o r  a b i d ə s i .  Bu abidəni 1912-ci ildə 
polyak tədqiqatçısı V .L.Kotviç (1872-1944) Ulan-Batordan cə- 
nub-qərbdə İhe-Huşotu vadisində tapmışdır. Ona görə də bəzi 
tədqiqatçüar onu tapıldığı ycrin adı ilə İhe-Huşotu abidəsi də 
adlandınrlar, Abidəni ilk dəfə rus alimi A.N.Samoyloviç oxuyub 
fransız dilinə tərcümə etmişdir. 1936-cı ildə H.N.Orkun bu 
abidəni türk dilində, 1959-cu ildə S.Y.Malov rus dilində, 1971- 
ci ildə C.Klauson və E.Triyarski ingilis dilində, 1968-ci ildə 
T.Təkin ingilis dilində nəşr etmişlər. Küli çor abidəsini 
Azərbaycan dilində ilk dəfə 1993-cü ildə Ə.Ə.Rəcəbov nəşr 
etmişdir («Orxon-Yenisey abidələri», Bakı, 1993). V.L.Kotviç 
məqaləsində Küli çor abidəsinin tarixi əhəm iyyəti haqqmda 
m əlum at verir.

Küli çor abidəsi sadə üslubda yazılmışdır, lüğət tərkibi o 
qədər də zəngin deyildir. Təəssüf ki, göytürk əhfbası ilə dörd 
üzü də yazılmış daşm (hündürlüyü 190 sm, eni 61 sm, qahnhğı
16 sm-dir) bütün üzləri aşmmış, tərəflərdən birindəki yazı 
tamamilə pozulmuş, qalan üç tərəfdəki yazj isə çox zərər 
çəkmişdir. Abidənin müəllifı və kimin şərəfinə qoyulması 
haqqm da heç yerdə məlumat verilmir, ancaq mətnin bir ncçə 
yerində Küli çorun adı çəkilir. M əsələn; 11-ci sətirdə «Beş 
balıkda tört süQüş süQüşdükdə Küli çor oplayu təgip bulğayu -  
Beş bahkda dörd döyüş keçirdikdə Küli çor hücum edib pərən- 
pərən  edərək» və 14-cü sətirdə «Bilgə Küli çor tarduş bodumğ 
iti, ayu olurtı - müdrik Küli çor tarduş xalqini təşkil edərək 
oturdu». Bilgə xaqan abidəsində də (cənub üzü, 13-cü sətir) 
K üli çorun adı çəkilir; «Kisrə tarduş bəglər, Kül çor başlayu -  
Sonra tarduş bəyləri, Kül çor başda olmaqla». Ancaq burada 
K üli sözü kül şəklində yazıhr, Kül çor tarduş bəylərinin rəhbəri 
kim i təqdim edilir. Hoyto-Təmir abidələrində də Başbahk 
şəh ə rin ə  hərbi yürüşlə əlaqədar Kuli çorun admı oxuyuruq.



Bütün bunlar belə bir nəticə çıxarmağa imkan verir ki, abidə 
İkinci Türk xaqanlığmm ən görkəmli əyanlarmdan biri, İltəris 
xaqan, Kapağan xaqan, Bilgə xaqan və onlarm  vəziri 
Tonyukukun (onlarm hamısmm adı abidədə çəkilir, K üi tigin və 
Bilgə xaqan abidələrindən bizə məlum olan tabğaçlar, doqquz 
oğuzlar, kitaylar, tatabılar, karluklar və başqaları ilə döyüş 
səhnələri burada da qısa şəkildə təkrar ediHr) irəii çəkdikləri 
tarduş rəhbəri Küli çorun şərəfinə qoyulmuşdur. K üli çorun 
səksən il yaşadığmı (3-cü sətir «uluğ Küli çor səkiz on yasap -  
uiu Küli çor səksən il yaşayıb...») nəzərə alsaq, bu mülahizə ilə 
razılaşmaq mümkündür. Lakin həmin m əsəiə ilə əlaqədar məni 
aşağıdakı suallar şübhələndirir.

Birinci, qədim türk xaqanlığmm ənənəsinə, yazılmamış 
qanunlarma görə, tarduşlarm şadı (rəhbəri) eyni zamanda 
vəliəhd sayılırdı və xaqan vəfat etdikdə taxta o çıxırdı; deməli, 
tarduş şadı ya xaqanm kiçik qardaşı, ya da böyük oğlu olmah idi. 
İkincisi, Kapağan xaqanm hakimiyyəti illərində tarduşlarm şadı 
Bilgə xaqan idi -  bunu Bilgə xaqanm özü deyir: Eçim xaqan 
oturtukda özürn tarduş bodıın üzə şad ertim  (KTş 17). «Əmim 
xaqan oturduqda özüm tarduş xalqı üzərində şad idim». Bu da 
məlumdur ki, Bilgə xaqan 19 il tarduşlarm şadı olmuşdur (bunu 
da özü deyir). Əgər bclədicsə, onda həmin iliərdə Küli çor hansı 
vəzifəni tuturdu? Ümumiyyətlə, bu illərdə tarduşlann şadı 
məsələsi bir az dolaşıqdır. Tonyukuk abidəsindən məlum olur 
ki, Bilgə xaqanla eyni zamanda Kapağan xaqanm böyük oğlu 
İnəl xaqan da tarduşlarm şadı olmuşdur: Su başı İnəl kağan 
tarduş şad barzun (T 31). «Sərkərdə (qoşunbaşı) İnəl xaqan - 
tarduş şadı getsin». Lakin Küli çor abidəsinin bir neçə yerində 
Tonyukuk admm çəkilməsi Küli çorun onunla eyni vaxtda yaşa- 
dığmı və şad vəzifəsi daşıdığını bildirir.

Abidədə Küli çorun səksən il yaşadığı göstərilsə də, 
öldüyü və dəfn edildiyi il haqqmda məlumat verilmir. A.fon 
Qaben 10-cu Hoyto-Təmir abidəsinin birinci sətrindəki biçin yıl 
ifadəsinə əsasən Küli çorun 721-ei ildə (meymun ilində) 
Tabğaça (Çinə) qarşı hərbi yürüşdə həlak olduğunu söyləyir.

6. M o y u n  ç o r  a b i d ə s i .  Bu abidə bəzən 
Bayan çor, bəzən də tapıldığı yerin adı ilə «Selenqa daşı»
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Monqolustanın şimahnda Selenqa (Sələnə) çayı və Şine-usu çayı 
yaxmlığmda -  Moğontu çayı, Şine-usu çayı və Örgötü dağı 
arasmda I909-cu ildə Q.İ.Ramstedtin başçıhq etdiyi fin 
ekspeldisiyası tərəfindən tapılmışdır. Abidə ilk dəfə 1913-eü 
ildə Q.İ.Ramstedt tərəfmdən təreümə və nəşr edilmişdir. 
Sonralar onu H.N.Orkun türk dilində (1936) və S.Y.Malov rus 
dilində (1959) nəşr etmişlər. Abidə Azərbayean dilində ilk dəfə 
1993-cü ildə Ə.Ə.Rəeəbov tərəfindən («Orxon-Yenisey 
abidələri», Bakı, 1993) nəşr edilmişdir.

Abidədə nə mətnin müəllifinin, nə də şərəfinə qoyulduğu 
şəxsin adı vardır. Lakin ilk sətirləri oxuyarkən görürük ki, 
həmin məchul şəxs «TeQridə bolmış il etmiş Bilgə kağan (MÇ
1) -  Tannda (yaxud Tanndan) olmuş, cl yaratmış müdrik xaqan» 
adlandınhr. Qədim türk abidələrinin hamısmda xaqanm bu 
sistemlə müşayiət olunduğunu nəzərə alsaq, abidənin kimin 
şərəfinə qoyulduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. Ancaq 
abidənin beşinei sətrindəki «Kat]ım Kül bilgə kağan -  Atam 
Kül Bilgə xaqan» ifadəsinə əsaslanan tədqiqatçılar belə bir 
nəticəyə gəlirlər ki, şərəfinə abidə qoyulan şəxs uyğurlarm 
tarixində m əşhur olan Kül Bilgənin oğiudur. Çin qaynaqlarına 
görə, həmin şəxsin adı Moyun çordur. Abidənin 9-10-cu 
sətirlərində yazılan «Ozmış tigin kan balmıs. Koy yılka 
yondım ... Ozmış tiginig tutdım. Katunın anta altım -  Ozmış 
tigin xan olmuş. Qoyun ilində (743) qoşunla yürüdüm... Ozmış 
tigini tutdum. Xatunumu ond aldım» cümlələri də bu abidənin 
Moyun çorun şərəfinə qoyulduğunu göstərir. Amma burada bir 
m əsəl qaranhq qalır; Çin qaynaqlarında uyğurlarla göytürklərin 
arasmdakı müharibənin 744-cü ildə baş verdiyi, Ozmış tiginin 
744-cü ildə əsir tutulduğu göstərilir, abidə müəllifi isə bu 
hadisələrin 743-cü ildə baş verdiyini yazır.

Bəzi tədqiqatçılarm fikrincə, abidə 744-759-cu illər 
arasında qoyulmuşdur. Burada da bir məsələyə diqqət yetirməyi 
lazım bilirəm. Moyun çor abidəsinin hələ ilk sətirlərində 
uyğurlarla göytürklər arasında gedən müharibədən, göytürklərin 
m əğlubiyyətindən, onların xaqam Ozmış tiginin əsir 
tutulmasmdan danışıhr. Bu hadisələr 744-cı ildə baş vermişdir.



Deməli, Moyun çor abidəsi 744-cü ildən əvvəi qoyula bilməzdi. 
Abidənin dalıa sonralar qoyulduğunu 41, 43, 44-cü sətirlər də 
təsdiqləyir. Bc!ə ki, 41-ci sətirdə basmıllarm və karluklann 
məhv edilməsindən və qoyun ilində (755) xaqanm yaylaqda 
olmasından, 43-cü sətirdə toyuq ilindən (757) və nəhayət, 44-cü 
sətirdə Selenqa çayı sahilində soğdalılar və tabğaclar (çiniilər) 
tərəfmdən Baybahk şəhərinin sahnmasmdan (756-757-ci illər) 
danışılır, Dcməli, Moyun çor abidəsi 757-ci ildən də əvvəl 
qoyula bilməzdi. Buna görə də abidənin qoyulduğu tarixi xeyli 
daraldıb dcm ək olar ki, Moyun çor abidəsi 757-759-cu illər 
arasmda qoyulmuşdur.

Moyun çor abidəsinin dili Koşo-Saydam abidələrinin 
dilindən fərqlənir, lakin fərq o qədr də böyük deyildir.

S.Y.Malov Moyun çor abidəsi dilinin fe! sistemi ilə 
«oğuz» abidələri dilinin fel sistemi arasmda böyük fərq oldu- 
ğunu söyləyir. Bu mülahizə ilə də razılaşmaq olmaz. S.Y.Ma- 
lovu heyrətləndirən m əsələlərdən biri də uyğur xaqanma 
qoyulmuş abidənin uyğur əlifbası ilə deyil, göytürk əlifbası ilə 
yazılmasıdır. Əslində burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Əvvələn, 
Moyun çor bu abıdəni təkcə uyğurlar üçün qoymamışdj, o, 
qələbəsini, taxta oturmasını bütün Böyük çölə - bütün türk qəbi- 
lələrinə xəbər verrnək istəyirdi. Böyük çöl isə uyğur əlifbası ilə 
tamş deyüdi, göytürk əlifbasmı isə yaxşı mənimsəmişdi. 
İkincisi, mənim indı şərti olaraq göytürk əlifbası adlandırdığtm 
yazj təkcə göytrüklərin deyildi, lıəmin dövrdə bütün türk 
dünyası bu əlifbadan ıstifadə edirdi. Bunu həmin əlifba ilə 
yazılmış abidələrin təkcə indiki Monqolustan ərazisində deyil, 
San dənizdən Macarıstanadək, Şimal Buzlu okeanmdan Tibet 
yaylasmadək geniş bir ərazidə tapılması da sübut edir. 
Uçüncüsü, İkinci 1 ürk xaqanhğımn tnövcudluğu illərində türk 
qəbüə və taylalarm ;n çoxu, o cümlədən uyğurlar da kiçik fasilə- 
lərlə ya xaqanlığm vassalı olmuş, ya da tamamilə xaqanlığa 
birləşdirilmişdi. Dcməli, bu qəbüələr arasmda ümumi ədəbi dil 
də mövcLid imiş. Təbii ki, istər Orxon abidələri, istərsə Moyun 
çor abidəsi həm in dildə yazılmışdır (doğrudur, bu abidələrin 
dilində hər bir qəbiləyə məxsus dialckt xüsusiyyətləri, fərdi dil 
vahidləri toxunulmciz qalmışdır). Dördüncüsü, türk xaqanhgmın
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tərkibindəki qəbilələrin danışıq dili ilə uyğur qəbilələrinin dili 
də, görünür, o vaxt bir-birinə çox yaxm imiş.

Tədqiqatçılarm bir qisminin (E.Nəcib, Ə.R.Tenişev, 
A.N.Kononov və b.) haqlı olaraq yazdıqlan kimi, VIII-XVIII 
yüzilliklərdə əksər türk xaqanlannm yaşadıqları ərazilərdə türki 
adlanan ümumi ədəbi dil işlənmişdir ki, bu ədəbi dildə ümumi 
cəhətlərlə yanaşı, hər sahədə (Orta Asiya, Volqaboyu, Cənubi 
Qafqaz, Kiçik Asiya və s.) yaşayan ayn-ayn qəbilə və xalq dill- 
lərinin xüsusiyyətləri də özünü göstərmişdir. Əvvəllər Orxon 
abidələrində təsbit olunmuş bu ədəbi dil müəyyən dəyişikliklər- 
lə uyğur abidələrində, sonralar Qaraxanilər dövründə yaranmış 
qaynaqlarda əks olunmuş. daha sonralar isə hər sahənin özünə- 
məxsus adəbi dili kimi ərsəyə gəlməyə başlasa da, onlarm hər 
biri ümumtürk xüsusiyyətlərini də qoruyub saxlamışdır. Həm də 
Moyun çor abidəsi yazılanda, görünür, hələ göytürk əlifbası 
geniş işlənirmiş. Dəfn kompleksinin tərkib hissəsi olan daşlarm 
üzərində yazmaq üçün də bu əlifba çox münasib idi. Bu mənada 
bu abidənin göytürk əlifbası ilə yazılması da, dilcə Orxon abidə- 
lorinə yaxm olması da təbiidir.

7. T e r X i n a b i d ə s i, F3u abidəni 1957-ci ildə monqol 
arxeoloqu T.Dorjuren Terxin çayı vadisində (Xanqay dağlarmm 
şimal-qərbində) çaym Terxin-Saqan-nor gölünə töküldüyü 
yerdən 12 km qərbdə, çaydan bir km şimalda və Tarbaqatay 
(şimali-qərbi Xanqay) dağmm sıldınm yamaclanndan iki km 
cənubda tapmışdır. Abidə, dcmək olar ki, tamamiiə torpağın 
altmda olmuş, təkcə təpəsi bir qədər görünmüşlür. Bu abidə 
bəzən tapüdığı yerin adı ilə Taryat abidəsi də adlanır. Abidənin 
öyrənilməsi ilə monqol alimləri M .Şinəxu və B.Bazilxan, rus 
alimi S.Q.Klyaştornı, türk alimi Tələt Təkin və qazax alimi 
Qubaydulla Aydarov məşğul olmuşlar. M.Şinəxu 1975-ci ildə 
abidəni nəşr edir, lakin abidənin oxusunda o, monqol dilinin 
leksika və qrammatikasma isnad etdiyi üçün onun oxusu və 
tərcüm əsi çox qüsurludur. Abidəni S.Q.KIyaştomı 1980-ci ildə 
gcniş şərh, transkripsiya və rus dilinə tərcümə ilə nəşr ctmişdir.

Paleoqrafık baxımdan Terxin abidəsini göytürk əlifbası ilə 
yazılm ış erkən qədim uyğur dövrünə aid etmək olar. Tarixcə bu



abidə Moqon Şinə Usu (Moyun çor) və Sərvəy abidələri ilə  bir 
dövrə düşür.

Terxin abidəsinin xronologiyası üzdədir. M ətnin əsas 
hissəsi Çin qaynaqlarmda, adətən, Moyan-çjo (Bayan çor) ad- 
landırılan Eletmiş Bilgə xaqanm (747-759) admdan yazılm ışdır. 
Abidənin müəlüfı Eletmiş Bilgə xaqanm oğlu B ilgə K utluğ  
tarkan sənündür (14-cü sətir). Abidədə onun başqa ad lan  da 
vardır: Bilgə tarkan, Kutluq Bilgə yabğu (12-ci sətir). O, 
uyğurlarm gələcək xaqanıdır. Çin qaynaqlan onu İdigən M öyün 
(İgidən Bögü?), Tenri kağan, Tenri Eltutmuş Alp K ülüg İni 
Bilgə kağan (C.Hamilton bu xaqanm daha tam adlarmı da 
göstərir) adlandırır. Sərvəy abidəsində o, İni Yağlakar (759- 
779) da adlanır. M ətnin bir hissəsini Bilgə tarkan öz adıdan 
yazmışdır.

Terxin abidəsi qəbirüstü yazı deyildir. Burada Eletm iş 
Bilgə xaqanm (Moyun çorun) hakimiyyətinin ilk illərində baş 
vermiş hadisələrdən danışıhr. Bu hadisələr xronoloji baxımdan 
Moqon Şine Usu (Moyun çor) abidəsindən (757-759) əvvəl 
gəlir. Terxin abidəsinin 753-760-cı illərdə qoyulduğu təxm in 
cdilir. Terxin abidəsindəki sonuncu xronoloji məlumat «ilan ili»
-  753-cü ildir. Deməli, abidə bu ildən azacıq sonra
qoyulmuşdur. Abidənin dili göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilinə, üslubca xüsusən Moyun çor abidəsinin 
dilinə çox yaxmdır. Terxin abidosi irihəcmli abidələrdəndir -  
abidədə 30 sətirlik nisbətən yaxşı qorunmuş mətn vardır.

S . Ç o y r a a b i d ə s i .  Abidə 1928-ci ildə Monqolustan 
Elmlər Akademiyasmm ekspedisiyası tərəfmdən Qobu səhra- 
smm lap sərhədində -  Sansar Ula dağlarmm cənub yamacla- 
rmda, Ulan-Batordan 180 km cənub-şərqdə bir kurqanda 
tapılmışdır. 1933-cü ildə S.Y.Malov abidənin əllə çəkilmiş 
şəklini almış və 1936-cı ildə onu ilk dəfə transkripsiya və rus 
dilinə tərcümədə nəşr etmişdir. H.N.Orkun həmin nəşrdən 
istifadə edərək qədim türk mətnini rus dilindən türk dilinə 
çevirərək nəşr etmişdir («Bir balbal abidəsi»). Lakin sonralar 
m əlum olmuşdur ki, şəkil keyfıyyətsiz çəkilmişdir. 1971-ci ildə 
S.Q.Klyaştomı abidəni yenidən nəşr etmişdir. Adətən, göytürk 
Orxon-Yenisey yazısı abidələrində bir damğa olur, Çyora
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abidəsində isə beş damğa vardır; damğalardan biri (yuxarıdan 
üçüncüsü) xaqan damğasıdır, dördüncü və beşinci aşidə 
qəbiləsinə məxsusdur. S .Q .K lyaştom m m  fikrincə, abidənin 
müəllifı Tonyukukdur, abidə İltəris xaqana həsr edilmiş və onun 
sağhğmda, 688-691-ci illər arasm da qoyulmuşdur. Abidənin 
raətni Tonyukukun dilindən yazılmışdır. O, qohumlarma 
müraciət edib onlan İltəris xaqana sadiq olmağa çağınr.

9. T e s  a b i d ə s i . B u  abidəni 1915-ci ildə B.Y.Vla- 
dimirtsev Monqolustanm şimal-qərbində Tes çayı vadisində 
tapmış və nəşr etmişdir. İşarələrin qazılması Terxin və Moyun 
çor abidələrində olduğu kimidir. Abidədəki yazı xeyli aşmmış 
və bizə 22 yanmçıq salamat qalmış sətir gəlib çatmışdır.
S.Q.Klyaştomı belə hesab edir ki, Tes abidəsi uyğur sülaləsinə 
mənsubdur və VIII əsrin ikinci yarısı -  IX əsrin əvvəlində 
qoyulmuşdur.

10. Q u r v a l j i n  -  u l a  a b i d ə s i , Abidə 1975-ci 
ildə S.Q.KIyaştomı tərəfm dən Qurvaljin-ula dağ massivində 
Tarana-kol çaymm şərq sahilində (Bulqan aymakı) Qurvan- 
bulakdan cənubda tapıimış və nəşr edilmişdir.

11. X ə n t ə y  a b i d ə s i .  Bu abidəni 1895-ci ildə 
D.A.Klements tapmışdır. Abidə Burqasm-bulak çayı vadisində 
qayaya yazılmışdır. 1949-cu ildə K.V.Vyatkina abidəni ikinci 
dəfə kəşf etmiş və I958-ci ildə çəkdiyi şəkil əsasmda nəşr 
etmişdir. Abidə I978-ci ildə S.Q.Klyaştornı tərəfm dən ycnidən 
nəşr edilmişdir.

12. X a n q ı t a - x a t  a b i d ə s i .  Abidə ilk dəfə 1968- 
ci ildə B.Rinçinin atlasında nəşr cdilmişdir. Abidə Daşançilen 
somonundan 27 km cənub-qərbdə Xanqıta-xat adh qayanın 
cənub tərəfındə həkk edilmiş yazıdan ibarətdir. Abidənin VII 
əsrin sonu VIII əsrin əvvəllərində yazıldığı güman cdilir. Abidə 
I978-Cİ ildə S.Q.Klyaştomı tərəfm dən nəşr cdilmişdir.

13. S ə v r ə y  a b i d ə s i .  Abidə 1948-ci ilin yaymda 
İ.A.Ycfremov tərəfındən Monqokıstanda Qobu səhrasmm cə- 
nub qurtaracağmda Səvrəy-somonun 12 km cənub-şərqində 
tapılmış, Rançen tərəfmdən 1968-ci ildə fotosu nəşr edilmiş, 
1969-cu ildə S.Q.Klyaştomı və V.A.Livşis tərəfındən mətn, 
transkripsiya və rus dilinə tərcümə şəklində nəşr edilmişdir.
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14. İ h e - A s h e t e  a b i d ə s i .  Abidəni K oşo-Saydam  
gölü ətrafmda N.P.Levin tapmışdır. 1893-cü ildə N .M .Y adrint- 
sev və D.M .Klements onun üzünü çıxanb V.V.Radlova ver- 
mişlər. Abidənin ilk nəşrini V.V.Radlov həyata keçirm işdir. 
Ondan sonra H.N.Orkun və S.Y.Malov da İhe-Ashete abidəsini 
nəşr etmişdir. Azərbaycan dilində İhe-Ashete abidəsi ilk dəfə  
1993-cü ildə Ə.Ə.Rəcəbov tərəfm dən nəşr edilmişdir.

İhe-Ashete abidəsinin şrifti Koşo-Saydam abidələrinin 
şriftinə yaxmdır.

15. H o y t u - T ə m i r a b i d ə l ə r i ,  On kitabədir. Bu 
abidələr 1893-cü ildə D.A.Klements tərəfmdən tapılmış və üzü 
köçürühnüşdür. Abidəni D.A.Klementsin yazısı əsasmda ilk 
dəfə V.V.Radlov oxumuş və nəşr etmişdir. Sonra S.Y.Malov və
H.N.Orkun da bu abidələri nəşr etmişlər. S.Y.Malov öz 
nəşrində Hoytu-Təmir abidələrinin həm  çap şəklini, həm  də 
V.V.Radlovun nəşrində D.A.Klements tərəfindən üzü yazıya 
köçürülmüş variantm surətini verir. H.N.Orkun isə V.V.Radlo- 
vun əsərində verilmiş surətləri nəşr edir. Hortu-Təmir abidələri 
Azərbaycan dilində ilk dəfə 1993-cü ildə Ə.Ə.Rəcəbov tərə- 
fmdən nəşr edilmişdir.

H.N.Orkun Hoytu-Təmir abidələrinin tarduş türklərinə aid 
olduğunu və VIII yüzillikdə qoyulduğunu söyləyir.

Hoytu-Təmir abidələrinin məzmunu o qədər də maraqlı 
deyildir. Bu abidələrin elm üçün ən böyük əhəmiyyəti bundadır 
ki, onlar göytürk Orxon-Yenisey əlifbasmmm kursiv variantı ilə 
yazılmışdır.

16. S ü c i  a b i d ə s i .  Süci abidəsi Monqolustanm şima- 
hnda Süci məntəqəsinin yanmda Ar-Ashatu dağmda Dolon 
Huduk ətrafmda Sücin-Davan deyiiən bir təpədə Q.İ.Ramstedt 
tərəfmdən 1900-cu ildə tapılmışdır. Abidə 1909-cu ildə 
Q.İ.Ramstedt tərəfindən tərcümə və nəşr edilmişdir. Q.İ.Rams- 
tedtdən sonra Süci abidəsi 1936-cı ildə H.N.Orkun tərəfmdən 
türk dilində, 1951-ci ildə S.Y.Malov tərəfmdən rus dilində nəşr 
edilmişdir. S.Q.Klyaştomı bu abidəyə «Suci abidəsinin tarixi- 
mədəni əhəm iyyəti» (1959) adh məqalə həsr etmişdir. Suci 
abidəsi Azərbaycan dilində ilk dəfə 1993-cü ildə Ə.Ə.Rəcəbov 
tərəfmdən nəşr edilmişdir.

17. Ü ç ü n c ü  O r x o n  a b i d ə s i .  Bu abidə Kül tigin 
və Bilgə xaqan abidələrinin yaxmhğında, Koşo-Saydam gölün- 
dən cənubda Kokşin-Orxon çaymm sağ sahilində, Karabalqasun 
şəhərinin xarabahqlarmm şərqində tapılmışdır. Üçüncü Orxon 
abidəsi adlandırılan həmin abidəniıı yazısı, demək olar ki, 
tamamilə aşmmışdır. Abidə uyğurlara aid edilir. Orxon-Yenisey 
əlifbası ilə yazılmış hissənin (abidədə Çin heroqliflori ilə Çin 
dilində yazılmış böyük bir mətn də vardır və həm in məto 
nisbətən yaxşı mühafızə edilmişdir) yalnız üst tərəifhdə beş 
sətirlik ifadə oxunur, lakin sətirlərin ilk hərfləri oxunmur. 
V.V.Radlov həmin hərfləri bərpa edib yazını oxumuşdur. Əsas 
mətndə tək-tük sözlər oxuna bilir. Bu sözlər isə yazmm mətni 
haqqmda hcç bir təsəvvür yaratmır.

Üçüncü Orxon abidəsi Azərbaycan dilində ilk dəfə 1993- 
cü ildə Ə.Ə.Rəcəbov tərəfmdən nəşr cdilmişdir.

I S . U l a n - B a t o r k i r ə m i d  a b i d ə s i .  1934-cü 
ildə Monqolustan Rcspublikasmda işləyən D.D.Bukiniç adh bir 
nəfər Ulan-Batorun 50 kilomctrliyində bir rnaldardan kirəmid 
parçasmı ahb rus dilçisi A.N.Samoyloviçə göndərir. A.N.Sa- 
moyloviç həmin kirəmid parçası üzərində göytürk əflibası ilə 
yazılmış və çox hissəsi pozulmuş (daha doğrusu qırtlmış) mətni 
oxuyub nəşr edir. Bu, IJlan-Bator kirəmid abidəsi adlanır.

Ulan-Bator kirəmid abidəsi A/.ərbaycan dilində ilk dəfə 
1993-cü ildə Ə.Ə.Rəcəbov tərəfmdən nəşr cdilmişdir.

19. G ü r b e 1 ç i n a b i d ə  s i. Monqolustan Respub- 
likasmda işləyən Yamçarano 1929-cu ildə Munke-Oçir adh bir 
monqolun Hüqunu-xan dağlarmda Gürbelçin məntəqəsinin 
yanmda tapdığı abidənin surətini rus dilçisi A.N.Samoyloviçə 
göndərir. Abidə 1935-ci ildə A.N.Samoyloviç tərəfindən nəşr 
edilmişdir. Abidə üç sətir -  üç cümlədən ibarətdir. Qəribə də 
olsa, cümlələrin üçü də eynidir: Teljıi kulı hitidim. «Tann qulu 
yazdım». Cümlələrin birincisi kiçik hərflərlə, sonra gələn ikisi 
böyük hərflərlə yazılmışdır.

Gürbelçin abidəsi Azərbaycan dilində ilk dəfə 1993-cü 
ildə Ə.Ə.Rəcəbov tərəfindən nəşr edilmişdir.



YENISEY ABIDƏLƏRI

Bu abidələrin böyük əksəriyyəti Yeniscy çayı hövzəsində
- Ycniscy çayınm yuxarı axannda -  Tuva və Xakas respub- 
likalarmda, Krasnoyar diyarmm Minusinsk rayonunda tapıldığı 
üçün bunlara Yenisey abidələri deyilir. Bu abidələrin sayı artıq 
120-ə çatır.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidəlorinin araşdırılması 
tarixi Yenisey abidələrinin öyrənilməsindən başlanır. 
Tədqiqatçılann böyük əksəriyyəti bu fıkirdədir ki, Yenisey 
abidələri Orxon abidələrinə nisbətən daha qədimdir. Yenisey 
abidələrinin heç birində onlarm qoyulması (yazılması) tarixinə 
kiçikcik bir işarə belə yoxdur. Yenisey abidələri dil baxımmdan 
Orxon abidələrinə nisbətən daha bəsitdir. Mən bir az qaba 
yazıimış Yenisey abidəlri ilə müqayisədə Orxon abidələrindəki 
hərflərin daha mükəmməl, daha qaydah ohnasmı Yenisey 
abidələrinin daha qədim olmasma şahid çəkmək istəməzdim. 
Çünki Orxon abidələrinin yazıhşmda dövlət siyasətinin, 
dövlətin maddi və mənəvi qüdrətinin əks-sədası durur. Ycnisey 
abidələrinin sahibləri və müəUifləri isə nə qədər varh olsalar 
da, hər halda imkanlan xaqana, onun yüksək rütbəh əyanlarma 
nisbətən az idi. Yenisey çaymm yuxan axannda m üxtəhf vaxt- 
larda tapılmış və Minusinsk və Kızıl şəhərlərindəki muzeylərdə 
saxlanan Yenisey abidələri arasmda cilalanmış mərmər üzərində 
yazılmış kitabə yoxdur; Yenisey abidələrinin hamısı üzərində 
işlənilməmiş, çöldə təsadüfən tapıhb üzərində yazı yazılmış 
daşlar təsiri bağışlayır. Buna görə də Yenisey abidələrinin 
qədimliyini sübut etmək üçün, əsasən, bu abidələrm diunin 
bəsilliyini sübut kimi göstərmək lazımdır.

Göytürk yazısı abidələrinin ilk tədqiqatçılarmdan olan 
V.V.Radlov Yeniscy abidələrinin VII yüzilliyin sonu -  VIII 
yüzilliyin əvvəllərində yazıldığmı göstərirdi. P.M.Melioranski 
Orxon abidələrindəki yazıya nisbətən Yenisey abidələrindəki 
yazmm qrafik baxmadan daha köhnə, bəsit olmasmı nəzərə ahb 
Yenisey abidələrinin Orxon abidələrindən əvvəl - VI -  VIII 
yüzilliklərdə yazıldığını söyləyir. S.Y.Malov abidələrin 
qoyulma tarixini bir qədər də dərinə - V-VI yüzilliklərə apanr.

Mən də əsərlərimdən birində «oIa bilsin ki, Yenisey 
abidələrinin tarixi hətta IV-V yüzilliklərə gedib çıxır», - deyə 
yazmışam. Lakin son zamanlar bəzi tədqiqatçılar Yenisey 
abidələrinin Orxon abidələrindən əvvəl yazılması fıkrinə qarşı 
çıxırlar. Arxeoloq L.R.Kızlasov Yeniscy abidələrindəki dalğa 
işarələrini tipoloji baxımdan təhlil edərək Yenisey yazısı 
abidələrinin əsas hissəsinin IX əsrin ikinci yarısmda və X 
yüzillikdə qoyulduğunu söyləyır və qeyd edir ki, bu abidələri 
qədim xakas əyanlan yazdırmışlar. İ.V.Kormuşin də, təxminən, 
eyni nəticəyə gəlir. O, göytürk paleoqrafiyasım təhlil edərək 
yazır ki, «istinasız olaraq Yenisey abidələrinin hamısı IX 
yüzilliyin birinci qərinəsindən, yaxud hətta birinci yansmdan 
sonra yazılmışdır».' İ.A.Batmanov Yenisey abidələrinin Orxon 
abidələrindən sonra yazısmasınm əleyhinə çıxır. İ.A.Batmanov 
haqh olaraq yazır ki, Yenisey abidələrinin heç biri arxeoloji 
qazmtı aparılan kurqanlarm üstündə tapılmamışdır, bütün 
Yenisey abidələri kurqanlarm yanında tapılmışdır və yazıh daşın 
altmda heç bir qəbir olmamışdır. Yazıh daşm altmda qəbir 
tapılarsa, qəbirdəki əşyalann tarixi müəyyənləşdirilərsə, onda 
Yenisey abidələrinin dəqiq yazılma tarixindən danışmaq olar. 
İ.A.Batmanov L.R.KızIasovun Yenisey abidələrini qədim xakas 
əyanlarma aid ctməsinin də əleyhinə çıxır və göstərir ki, yazıh 
daşın altmda qəbir tapılmaymca və onun əşyalarının milli mən- 
subiyyəti aydmlaşdırılmayınca Ycnisey abidələrinin milli mən- 
subiyyətindən danışmaq tezdir. Göytürk yasızı palcoqrafiyasma 
xüsusi əsər (doktorluq dissertasiyası) həsr ctmiş qazax alimi 
A.S.AmanjoIov da Yenisey abidələrinin Orxon abidələrindən 
sonra yazılması fıkrinin əleyhinə çıxıb yazır ki, «Ycniscy və 
Talas türk run yazısınm Orxon yazısından sonra təzahür etməsi 
haqqmdakı fıkir kifayət qədər əsaslandırılmış d e y i l d i r » . 2  Məş- 
hur türkoioq A.N.Kononov Yenisey abidələrinin XI X yüzil- 
liklərə aid edilməsinin tərəfdarıdır. O yazır; «Biz bclə güman

l'I.B.KopMyuııııı. K  ocııoenbiM nonHmuH.M mıopKCKOİı pyıııi'iecKOÜ 
na.neoppa(f)uu. nCoaemcKcm mıopK0jıosuR» OKypn. 1975, Nq2, c. 45.
 ̂ A.C.A.\ıaıijıcojıo(i. K ^enemcy mıopKCKux pvH. «Bonpocbi fiJhiK03HaHun» 
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edirik ki, Ycnisey hövzəsində tapılmış kifayət qədər çoxlu epi- 
tafıyalara əsasən türk Yenisey abidələrinin IX-X yüzilliklərdə 
yazıldığmı qəbul etmək lazımdır; tarixi nöqteyi-nəzordən, ən 
böyük ehtimal, onlar (əsas kütləsində) IX yüzilliyə aiddir», ’

ŞƏRQİ TÜRKÜSTAN ABİDƏLƏRİ

Bu abidələrdən ən erkən tapıiam 1898-ci ildə Turfanda 
Y.N.Kİemcntsin qaya üzərində aşkar etdiyi Y a r - X o t o abi- 
dəsidir. Abidəni V.V.Radlov oxumuşdur.

Şərqi Türküstan abidələri içərisində 1907-ci ildə macar 
tədqiqatçısı Aurel Steynin Bin Buda (Tun-Huanq) m əbədində 
əldə ctdiyi kağız üzərində yazılmış əlyazmalardır, cəmi dörd 
əlyazmadır. Bu əlyazmalardan dilçilik elmi üçün ən əhəm iy- 
yətlisi «Irk bitig» («Bəxt yazısı», yaxud «Falnamə») adlanan 
ikinci əlyazmasıdır. Əlyazmalann dördünü də 1912-ci ildə 
V.Tomson ingilis dilində nəşr etmişdir. Sonralar bu əlyazmaları
H.N.Orkun türk dilində, S.Y.Malov rus dilində nəşr etmişlər. 
Əlyazmaları Azərbaycan dilində ilk dəfə 1993-cü ildə Ə.Ə.Rə- 
cəbov tərəfmdən nəşr edilrnişdir,

T u r f a n a b i d ə s i 1909-cu iklə İdikut şəhərinin 15 km 
şərqində Toyot vadisində A,Lekok tərəfindən tapılmış, 1910-cu 
ildə V.Tomsen tərəfındən nəşr edilmişdir. Azərbaycan dilində 
ilk dəfə 1993-cü iklə Ə.Ə.Rəcəbov tərəfindən nəşr edilmişdir.

Toyok abidələn I909-cu ildə İdikut şəhərinin 15 kilometr- 
liyində Toyot vadisində bir budda monastnnda A.Lckok tərəfın- 
dən tapılmış və həmin ildə də A.Lckok onlan nəşr etmişdir.

Bunlardan başqa, Turfanda qədim binanın divarmda tapıl- 
mış dörd yazı (abidə) də Şərqi '1 ürküstan abidələrinə daxildir, 

«Orxon-Yenisey abidə!əri» (1993) adh kitabda Şərqi Tür- 
küstan abidələri «Turfan abidələri» başhğı altında təqdim 
cdilmişdir, Göytlirk dilinin tədqiqinə həsr edilrniş əsərlərdə (fo- 
nctika, leksika, morfologiya, sinlaksis) Turfan abidələrindən ən 
çox «Irk bitig» adlı abidədən istifadə edilmişdir. Digər abidələr-

' A.H.KcnıoHOd. rp a w .iu m u K a  mıopKcu.x pyıru'iecKUX na.MHmııuKoa VIl-lXm ., 
Jleııuıı,.’pad, I9S0. c. 20.

dən epizodik şəkildə istifadə edilmişdir. l ’oyok və Yar Xoto 
abidələrinin dil faktlaruıdan istifadə edilməmişdir.

ORTA ASİYA ABİDƏLƏRİ

Orta Asiyada tapılmış göytürk yazısı abidələrini şərti ola- 
raq iki qrupa ayırmaq olar;

1. T a I a s a b i d ə 1 ə r i. Bu ad şərtidir, Çünki indi göyt- 
ürk əlifbas! ilə yazılmış əbidələrin coğrafi areah Talas çayı höv- 
zəsindən xcyli uzaqlara, Qırğızıstan Respublikasımn, dcmək olar 
ki. bütün ərazisinə yayılmışdır. Bu abidələr içərisində elm üçün 
ən əhəmiyyətlisi ağac üzərində yazılan və hələlik dünyada ye- 
ganə nüsxə olan Talas çubuğudur, İndiyədək Qırğızıstanda iyir- 
midən çox göytürk yazısı abidəsi tapılmışdır.

2. F ə r q a n ə a b i d ə 1 ə r i. Bu abidələr Fərqanə 
vadisinin müxtəlif yerlərində tapılmış keramika və mctal üzə- 
rindv) yazılmış bir ncçə qısa abidələrdən (yazıdan) ibarətdir.

BAŞQA AREALLARIN ABİDƏLƏRİ

Göytürk yazısı abidələri Sarı dəııizdən Macarıstana qədər 
geniş bir ərazidə tapılır, hıdiyədək qcyd etdiyim ərazilər göytrük 
yazısı abidələrinin daha çox aşkar cdildiyi ərazilərdir. Qcyd 
ctdiyim ycrlərdən başqa aşağıdakı ərazilərdə də göytürk yazısı 
abidələri aşkar cdilnüşdir,

1. D u n a y ç a y ı h ö v z ə s i. Buraya Macanstanın 
Nadscnlmikloş (Müqviddi is  Nikolay) kəndində tapılmış gümüş 
qablar üzərindəki yaznlar («Atillanın dəfinəsi») və mctal 
üzərindəki kiçik yuzılar daxildir.

2. D o n e t s ç a y ı h ö v z ə s i. Donets çayı hövzəsində 
apanlan arxcoloji qazıntılarda üzərində göytürk əlifbası ilə yazı 
olan bir sıra vtşyalar aşkar cdilmişdir, Bunlardan Novoçcrkassk 
şəhəri yaxınlığında iki kiçik su qabı üzərindəki yazını, Sarkcl 
kurqanında tapılmış kərpic üzərindəki yazını, Mayask 
qazıntısında tapılmış abidəni göst;>rmək olar.

3. Ş i m a l i  Q a f q a z  a r e a l ı .  Şimali Qafqazda 
göytürk yazısına bənzər xeyli abidə aşkar edilmiş və hətta



S.Y.Bayçorov bu abidələr haqqmda namizədlik və doktorluq 
dissertasiyaları müdafıə etmiş, böyük bir kitab da nəşr etmişdir. 
Lakin bütün bu şəkilləri böyük bir güzoşt və güclü fantaziya ilə 
göytürk yazısı adlandırmaq olar. Bu abidəkor üraumiyyətlə 
türkologiya üçün əhəm iyyətli olsa da, türk dilçihyi üçün onlann 
heç bir əhəm iyyəti yoxdur.

4. A ! t a y a b i d ə 1 ə r i. Son zamanlar Altay dağlarmda 
Çanş və Karn kol adlanan yerlərdə (iki) qrup hahnda yeddi 
abidə aşkar edilmişdir.

5. L e n a  a b i d ə l ə r i .  Lena çayı hövzəsində də göytürk 
əHibası ilə yazılmış bir neçə abidə aşkar ediimişdir.

6. Baykalyanı abidələr. Baykal gölü ətrafmda, göldən cə- 
nubda Buryat Respublikasmm ərazisində göytrük əlifbası ilə 
yazümış bir neçə abidə tapümışdır.

GÖYTÜRK YAZISI ABİDƏLƏRİNİN 
TARİXİ-SİYASİ TƏSNİFİ

Göytürk yazısı abidələrinin m əhəlli (lokal, regaional) 
qruplaşdırılması onlann tarixi-siyasi (və ya etnik) qruplaşdml- 
masına uyğun gəlir. S.Q.KIyaştommm fikrincə, bu abidələri 
tarixi-siyasi baxımdan belə qruplaşdırmaq (təsnif etmək) olar:

1 . Ş ə r q i  t ü r k  x a q a n l ı ğ ı  a b i d ə l ə r i .  Buraya 
Monqolustanm şimalmdakı abidələrin (Orxon kitabələri) böyük 
hissəsi (VII-VIII yüzilliklər) və mümkündür ki, Altay abidələri 
(VIII yüzillik; bəzi abidələrin VII yüzillikdə yazıldığmı istisna 
etmək olmaz) daxildir. Bütün bu abidələr məxsusi türk 
abidələri, daha dəqiq dcsək, türk qəbilə ittifaqmm abidələri 
kimi müəyyənk)şdirilə bilər. Üzərində bu və ya digər şəkildə 
yazılma tarixi göstərilən abidələr VII yüzilliyin sonu VIII 
yüzilliyə aiddir.

2. Q ı r ğ ı z  x a q a n l ı ğ ı n ı n  a b i d ə l ə r i .  Buraya 
Yenisey çayı hövzəsində tapılmış bütün abidələr (Yenisey abi- 
dələri) və ayrıca Süci abidəsi daxildir. L.R.KızIasova görə, bu 
abidələr VII-XII yüzillikləro aiddir (bu haqdakı mübahisələr 
haqqmda irəlidə danışılmışdır)

3. K u r ı k a n  q ə b i l ə  i t t i f a q ı n ı n  a b i d ə l ə r i  
(VIII-X yüzilliklər) Lena-Baykalyam abidələr qrupunu əhatə 
edir.

4. Q ə r b i  T ü r k  x a q a n l ı ğ ı  a b i d ə l ə r i .  Bütün 
Cetısu və Fərqanə abidələri buraya daxildir. Bu abidələrin son 
xronoloji tarixi kifayət qədər aydm şəkildə müəyyənləşdirilir:
VIII yüzillik. Bu abidələrin crkən tarixi hələ qaranhqdır. A. fon 
Qaben onlann erkən tarixini VI-VII yüzilliklərin hüdudunda 
götürməyi təklif cdir.

5. M o n q o l u s t a n d a k ı  U y ğ u r  x a q a n l ı ğ ı  
a b i d ə l ə r i .  Buraya Moyun çor (Selenqa daşı), Terxin və 
Karabalqasun abidələri daxildir. Bu abidələr VIII yüziiliyin 
ikinci yansı -IX  yüzilliyin əvvəllərində yazılmışdır.

6. Ş ə r q i  T ü r k ü s t a n d a k ı  U y ğ u r  x a q a n l ı ğ ı  
a b i d ə 1 ə r i. Buraya Şərqi Türküstanda tapılmış kağız üzə- 
rindəki abidələr və Turfanda divarda yazılmış dörd abidə 
daxüdir. Bu abidələr IX-X yüzilliklərə aiddir.

7. P e ç e n e q  q ə b i l ə  i t t i f a q ı n ı n  a b i d ə l ə r i  
geniş ərazidə yayılmışdır, Buraya Şərqi Avropa (Dunay və Do- 
netsk çayları hövzəsi) göytrük yazısı abidələri, Talas çubuğu, 
ola bilər ki, Şimali Qafqaz göytürk abidələri daxildir.

Göytürk yazısı abidələri janr xüsusiyyətlərinə görə də 
rəngarəngdir. S.Q.KIyaştomıya' görə, janr xüsusiyyətlərinə 
görə göytürk yazısı abidələrini altı qrupa ayırmaq olar:

I . T a r i X i - b i o q r a f  i k m ə t n I ə r. Belə mətnk)rdə 
göytürk, uyğur və qırğız xaqanları, onların qohumlan və 
əyanlan təriflənir, onların həyat və fəaliyyəti təsvir cdilir. 
Adətən, belə abidələr mərhumun qohumlan tərəfmdən yazıhr 
(tərtib edilir). Kül tigin, Bilgə xaqan, Ongin, Tonyukuk, Kül i  
çor, Tcrxin, Moyun çor, Süci, Karabalqasun abidələri bclə 
abidələrdəndir. Bu abidələrdə şərəfinə abidə qoyulmuş şəxsin 
həyat və fəaliyyəti onun bu və ya digər dərəcədə iştirak ctdiyi 
tarixi hadisələr fonunda təsvir edilir, əcdadları, xidməti qeyd 
edilir, müəllifin (mətni yazan şəxsin) sosial və siyasi baxışlan

‘ C .r.K jım um opH biü. ffpeanem ıopKCKiıe p y n m ec K iıe  noMHmnmu, MocKea, 
19 6 4 , c. 53-54.



şərh olunur. Bu tip abidələr, bir növ, siyasi proqram səciyyəsi 
daşıyır, indiki dildə desək, təbüğat plakatıdır.

2. E p i t a f i  l i r i k a s ı  -  Yenisey və Cetısuda qəbir 
başdaşları. S.Y.Malov bu abidələri qədim türk dövrünün 
«qəbiristanlıq poeziyası» adlandınr. Belə abidələr qısa olur. 
Oniarda mərhumun adı və titulları, yaşı, həyatmda baş verən bir 
neçə əlamətdar hadisə və dünyadan aynlarkən nələrdən 
doymadığı göstərilir. Bunlar standart abidəiərdir.

3. Q a y a l a r d a ,  d a ş l a r d a  v ə  t i k i l i l ə r d ə  
y a z ı l m ı ş  y a d d a ş y a z ı l a r ı .  Belə abidələr müəllifin 
həyatmın hansısa bir hadisəsinə həsr ediiir. Belə abidələrə Hoy- 
to-Təmir, Çoyra, Çarış, Xentey abidələrini, Tonyukukun 
mavzoleyindəki yazmı, bəzi kiçik abidələri nümunə göstərmək 
olar. Bəzən belə abidələrdə bir neçə söz, yaxud ad, bəzən də 
müəlhfin bu və ya digər dərəcədə münasibəti olduğu əşyanm 
adı olur. Belə abidələrə Gürbelçin tiph abidələri misal 
göstərmək olar.

4. M a g i k  ( o v s u n )  v ə  d i n i  m ə t n l ə r .  Bunlara 
Şərqi Türküstanda tapılmış kağız üzərindəki mətnlər -  «Irk 
bitig» («Falnamə»), Turfan abidəsi, manixey məzmunlu trak- 
tatdan parçalar daxildir.

5. D u n x u a n  v ə  T u r f a n d a n  t a p ı l m ı ş  k a ğ ı z  
ü z ə r i n d ə k i  h ü q u q i  s ə n ə d l ə r .

6. M ə i ş ə t  ə ş y a l a r ı  ü z ə r i n d ə k i  n i ş a n l a r .  
Belə yazılar metal qablarda, güzgülərdo, keramikada pul üzə- 
rində yazıhr. Adətən, belə yazılar əşyanm sahibinin və ya us- 
tanm admdan ibarət olur, ya da əşyanm nəyə xidmət etdiyini 
göstərir.

GÖYTÜRK DİLİNİN FONETİK-QRAMMATİK 
QURULUŞUNUN ÖYRƏNİLMƏSİ TARİXİNDƏN

Göytürk dilinin leksikasmı və fonetik-qrammatik qurulu- 
şunu öyrənmək sahəsində, heç şubhəsiz, V.V.Radlov V.Tom- 
sen, Q.Vamberi, P.M.Melioranski və V.Banqı pioner hesab 
etm ək olar.

Həmin dövr üçün məlum olan Orxon-Yeniscy işaroləri və 
bununla əlaqədar olaraq göytürk dilinin fonetikası ılk dəfə 
V.Tomsenin «İnseriptions de I’O rkhon dechiffrees» (1896) 
əsərində öz əksini tapmışdır. Foneiika və qrammatikanın ayn- 
ayrı məsələləri V.Tomsenin digər iki əsərində -  «Turcica» 
(1916) və «Alttürkische İnschriften aus der M onqolei» (1924) 
əsərlərində nəzordən kcçirilir.

Göytürk abidələrinin nəşri və abidələrin dilinin foncti- 
kasını və qraınmalik quruluşunu öynMiməkdo V.V.Radlovun 
xidmətləri daha böyükdür. Hələ 1895-ci ildə Koşo-Saydam 
abidələri oxunandan bir qədər sonra V.V.Radlov o vaxt məlum 
olan abidələrin qısa qrammatik oçerkini yazır və «Die 
A lttürkischen İnschriften dcr M onqolei» (111) adı altında nəşr 
etdirir. 1897-ci ildə V.V.Radlovun «Die Alttürkischc 
İnschriften dcr M onqolei. Neue Foige» adlı əsəri çapdan çıxır. 
Əsərdə göytiirk Orxon-Yenisey abidəkıri dilinin ibnctikası və 
qrammatikası ilk dələ olaraq sistcmli Şv)kildə araşdırıhr. «Mon- 
qolustamn qədim türk yazıh abidələri. Ycni nəşr» (1897) 
müəllifin dililə dcsək, qədim türk abidələri fonetik-qrammatik 
quruluşunun ilk tədqiqatının nəticələrini ümumiləşdirir. Əsər bu 
hissəU)rdən ibar;)ldir:

1. Qədim türk dilinin qrammatik oçerki (s. 1-129).
2. Koşo-Saydamdan olan qədim türk abidələriıün mətn 

və ti)rciiməsi (s. 130-1 57).
3. Digər abidələrə təshih və əlavələr (s. 157-1 58).
4. Monqolustanın qədim türk abidələrinə qlosşari.
Qrammatik oçcrkə bu fəsillər daxil cdihııişdir;
1. Oi'dim türk diünin fonctikası (s. 1-44).
2. 0'>dim türk dilinin morfologiyası haqqında (s.45-97).
3. Qədim lürk dilinin sintaksisi haqqında (s.98-129).
«AIttürkischen İnschriften der M onqolei» («Monqo!us-

tanm qədim türk yazılı abidələri») tcrmininə münasibəti miiəllif 
əsərin giriş hissəsində bildirir. V.V.Radlov yazır: «A lttürkische 
tenninini bir sıra digər hallarda da tətbiq etrnək olar: A ltosttür- 
kisch -  qədim şərqi türk diü («Kutadğu bilig»), Allvvesttürkisch
-  qədim  qərbi türk dili («Kodeks komanikus»), A ltsüdtürkisch



-  qədim cənubi türk dili («Səlcuq şerləri») və ya sadəcə Alttür- 
kisch -  qədim türk dili («Y usif və Züleyxa»)». V.V.Radlovun 
fıkrincə, qədim türk Orxon-Yenisey abidələrinin dilini onlarm 
tapıldığı ycrirı adi ilə A lttürkisch der M onqolei, xalqı isə 
AlUürkischer der M onqolei adlandırmaq lazundır.

V .V.Radlov qəti şəkildə Kök-Turkisch term ininə qarşı 
etiraz edirdi. V.Tomsen və P.M .Melioranski bu m əsələdə 
V.V.Radlovu müdafiə edirdilər. Həmin termin V.Banq tərəfın- 
dən təkhf edilmişdir və alman «Orxon-yeniseyşünaslığında» indi 
də işlədilir. Bu termini irəli sürərkən V.Banq bunu əsas 
götürürdü ki, Kül tigin və Bilgə xaqan abidələrində xaqan öz 
xalqım kök tiirk bodım  «göytürk xalqı» adlandınr. V.V.Radlov 
və onun ardınca bu terminə qarşı etiraz edənlər göstərirlər ki, 
kök sözü türk coğrafıyasında həm  də şərq  mənasmı ifadə edir, 
deməli, kök tü rk  termini şərqi türklər deməkdir; Şərqi türk 
xaqanlığımn xalqı belə adianırdı.

Mən iki səbəbdon göytürk termininin işlədilməsinin 
tərəfdanyam: 1) Hər hansı termin üçün götürülən söz çoxmə- 
nanılıqdan təcrid edilir, bir mənada işlədilir və həmin mənada 
şərti olaraq termin kimi işlədilir, Sözü termin kimi işlədəndə 
«həm də, ...həm də» prinsipinə osaslansaq, onda az qa!a heç bir 
sözü tcrmin kimi işlədə bilmərik. 2) Termin kimi işlədilən bu iki 
söz ayrı-ayrıhqda, yəni söz birləşməsi şəklində yox, bitişik, 
birləşdirilmiş şəkildə, yəni mürəkkəb söz kimi işlədilsin 
(yazılsın). Onda arlıq ^öv sözü cəhət göstərməz, göytürk termini 
isə, Şv)rti də olsa, Orxon'Ycnisey yazısı abidələrini bizə miras 
qoyub getmiş xalqın adı kımi işlənər. Eyni zamanda onu da qeyd 
edirəm ki, burada xalq terminini də şərti işlədirəm, çünki 
Orxon-Ycnisey yazısı abidələri təkcə bir xalq, qəbilə tərəfındən 
yox, həm in dövrdə yaşamış çoxlu türk xalqları, qəbilələri 
tərəfındən yazılmışdır; təkcə böyük Orxon yazılı abidələrinin 
bir hissəsi Kül tigin və Bilgə xaqan abidələri, güman ki, 
Orxon abidəsi aşina qəbiləsinə, Tonyukuk abidcsi aşidə 
qəbiləsinə, Ki'ıli çor abidəsi isə onlara yaxm qəbilələrdən birinə 
mənsubdur. Mən bu fikirdəyəm ki, bu bcş abidənin mənsub ol- 
duğu xalqı göytürk xalqı, həmin abidələrin dilini isə göytürk dili

adlandırmaq lazımdır. Lakin təqdim ctdiyim əsərdə xırdaçıhğa 
varmamaq üçün bütün qədim türk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilini göytürk dili adlandınrıam.

Müasir fransız, türk (Türkiyə) və italyan tədqiqatçıları 
göytürk termininə üçtünlük verirlər, həm də fransız alimləri çox 
vaxt sözün leksik mənasında, rəng bildirən sifət kimi işlədirlər. 
Yeri gəlmişkən, L.N.QumiIevin «Qədim türklər» («/l,peBHHe 
TK)pKH», M,, 1967) kitabmda ( r o j ı y 6 b i e  rK ip K n )  və onun 
azərbaycancaya tərcüməsinda də («Qədim türklər», Bakı, 1993) 
(«göy türklər») bu söz öz Icksik mənasında işlənmişdir, 
V,Banqm təklif etdiyi termin türkoloqlann əksəriyyəti 
tərəfındən qəbul edilsə də türkologiya elmində hələ indi də 
qədim türk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dili üçün dəqiq 
termin (ad) axtanhr,

A,fon Qaben qədim türk Orxon-Yenisey yazısı abidələri- 
nin, islamaqədərki Orta Asiya türkləriıün əlyazma və 
ksiloqraflannın qrammatik quruluşunun təsvirinə həsr ctdiyi 
əsəri «A lttürkische G ram m atic» adlandırır, 0,Pritsak Mərkəzi 
və Orta Asiya yazılı abidələrinin dilinə həsr etdiyi məqaləsini 
«Das A lttürkische» adlandınr, M əqalədə islamaqədərki 
M ərkəzi və Orta Asiyada türk xalqlannın istifadə ctdikləri 
m üxtəlif sistcmli yazılarla olan abidələrin dili araşdınhr, 
M əqalədə qədim türk yazıh abidələrinin son zaman hüdudu XI 
yüzilliyin orlaları ilə müəyyənləşdirilir: bu zaman, bir tərəfdən, 
türk dilləri ailəsinə daxil olmayan tanqutlar Qansudakı uyğur 
dövlətini məğlub edib onun ərazisini işğal edirlər (Iü31-ci il), 
digər tərəfdən, türk xalqlarmm yaşadığı ərazinin qərbində 
Türküstanda Qaraxani dövlətinin islam ədəbiyyatımn dili 
(«Kutadğu bihg». i069-cu il) möhkəmlənir. M üəllif «qədim 
türk dili»ni bir növ çöl köynesi kimi (eine A rt «Steppen- 
K oine») qəbul edir. Bu koynenin müəyyən qədər dialekt 
formalan vardır. Bu formalar əsasında iki qədim türk dilini -  
türküt və uyğur dillərini müəyyənləşdirmək olar.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin, daha doğrusu, 
onlardan bir hissəsinin -  Orxon abidələrinin dilinin fonctik- 
qrammatik quruluşu haqqmda ən yaxşı əsərlərdən birinin



mQəllifi Təlat Təkin «Orxon türkcəsinin qramraatikası» 
(«Grammar o f Orkhon Turkic», The Hague, 1968) kitabmda 
Orkhon Turkic (Orxon türkcəsi) terminini işk^dir, ümumiyyətlə 
Orxon abidələrinin dilini the old Turkic dialekt «qədim türk 
dialekti» adlandırır, bəzən Orkhon Turkic Langauge (dialekt) 
«Orxon-türk dili» (dialekti) ifadəsindən istifadə edir. Bu, 
çinlilərin türküt adlandırdıqlan və VIII yüzilliyin birinci 
yansuıda Monqolustanda yaşamış türklərin dılidir. Bu, ikinci 
Şorqi Türk inıperiyasuım rəsmi dövlət dilidir, Bu, elə həmin 
xalqm əvvəllər danışdığı qədim türk dilinin təbii davamıdır.

Tələt Təkinin işlətdiyi «Orxon-türk dili» terminini məqbul 
saymaq olmaz, çünki bu termin bütün qədim türk Orxon- 
Yeniscy yazısı abidələrinin dilini deyil, onlardan bir hissənin, 
düzdür, əsas hissəsinin -  Orxon çayı hövzəsində tapılmış böyük 
həcmli abidələrin dilinin fonetik-qrammatik quruluşunu əhatə 
edir.

Oğuzlar və doqquz oğuzlar ikinci Şərqi Türk xaqanhğma 
daxil oian ycganə qəbilə birliyi deyildi, onlar xaqanlığa daxil 
olan qəbilə birliklərinin özəyi idi və digər qəbilələri öz 
ətraflannda toplamişdılar. Oğuzlar və doqquz oğuzlar ikinci Şər- 
qi türk xaqanhğına daxil olan qəbilo birliklərinin hakim ünsürü, 
təbəqəsi idı. İ.A.Batmanov yazır ki, qədim türk yazısı 
abidələrinin Ycniscy qrupu istər qrafıkasına, istərsə dilinə görə 
Orxon qrupu abidəl;)rinin Ivəm qrafikası, həm də dillərindən 
Ü M 'q lə n i r ,  özünün ən çox morfoloji əlamətlərinə görə müasir 
qırğız, tuva, xakis, Altay və şor dillərinə yaxındır. Əibəttə, 
İ.A.Batmanovua bu fikri i l ə  mübahisə də ctmək olar, lakin bu 
fikirdə mü>)yyən qədər həqiqət də vardır.

Qorbi Avropa və Amcrika türkoloqları qədim türk Orxon- 
Yenisey yazısı abi(k)lərinin dilini bu tcrminlərlə ışarə cdilir; 
Vieux Turk ~ rurc, Old Turkic, 'i'urc runique, Runic Turkic, 
Vieux Turc de l’Orkhon, Old Orkon -  Turkic. Son zamanlar bu 
terminlərə üstünlük vcrilir: Orkhon-'I'urkic, Old Turkic, Old 
Turkish, Alttürkisch, bəzən Türkütisch.

Rus türkologiyasında «Orxon-Ycniscy abidələri» və 
«Orxon-Ycniscy abidələrinin dili» tcrminlərinə üstünlük vcrilir.

Bunlardan başqa, «qədim türk run yazısı abidələrinin dili», 
«qədim oğuz dıli, yaxud Yenisey-Orxon yazıh abidələrinin türk 
dili». «Qədim oğuz dili» termini digər türk, o cümlədən qədim 
uyğur yazısı abidələrinin arasında Orxon-Yenisey yazısı abidə- 
lərinin dilinin yerini, vəziyyətini daha dəqiq müəyyənləşdirirsə 
də, bir sıra türkoloqlar ona ctiraz edir. M əsələn, Tələt Təkin ya- 
zır; «Ancient Oğuz tcrmini Orkhon-Turkic-ə tətbiq edilə bilməz, 
çünki oğuzlar və doqquz oğuzlar bizim yazıh abidələrdən 
tanıdığımız Şərqi Türk konfederasiyasına daxil olan ycganə 
etnik qrup dcyildi. Bcləliklə, ikinci Şərqi Türk imperiyasnım 
rəsmi dialcktini Orkhon-Turkic termini ilə adlandırmaq daha 
əfzəldir».'

Qədim türk Orxon-Yenisey yazrsı abidələrinin dilinin 
fonedk-qrammatik quruluşu haqqmda indiyədək nəşr edilmiş ən 
yaxşı əsərin müəllifı A.N.Kononov «türk yazısı abidələrinin 
dili» terminindən islifadə cdir. M üəllif belə hcsab edir ki, bu 
termin araşdırdığı obycktin qrafıkasının spesitik xüsusiyyətlərini 
daha tam əhatə edir, göstərir ki, run yazısı abidələri öz fonctik- 
qrammatik quruluşuna görə çox və ya az surətdə vahiddir.^

Ə.Rəcobov namizədlik və doktorhıq dissertasiyalarında 
habelə göytürk Orxon-Ycnisey yazısı abidələrinin dilinə həsr 
etdiyi crkən əsərlərində «Orxon-Yenisey abidələri» və «Orxon- 
Yenisey abidələrinin dili» tcrminlərindən islifadə edir. Bu 
tcrminlər qədim türk yazısı abidələrinin bu qismini və onların 
dilini tam və düzgün əks cldirsə də, yöndəmsizdir. Qismən hər 
hansı bir tcrminin şərti olduğunu, qismən Kül tigin və Bügə 
xaqan abidələrinin müəllifı Yolığ tiginin və Bilgə Tonyukukun 
öz xalqım kök tiirk hodun (göy türk xalqı) adlandırdığını nəzərə 
alıb «göytürk abidələri» və «göytürk abidələrinin dili» tcrmin- 
lərini işlətmək daha əlvcrişlidir.

Akadcmik A.A.Şifner və başqalarından sonra Orxon- 
Yeniscy ;)liibası işarələrinin damğalardan yaranması haqqmda 
fikir söyləmiş Q.Vaınberi (1831/32-1913) qədim türk Orxon-

' Tdlal Tckin. (jrannnar ofOrkhon-Tnrkic. The Hagic, I96H, c.9.
A.H.Koııoııod. rpa.MMumuKa H3HKa mıopı<cı<ux p yu u 'iecK u x  na.MHmuuKoa 
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Yenisey yazısı abidələri dilinin fonetik-qrammatik quruluşunun 
todqiqinə həsr edilmiş «Noten zu den alttürkischen İnschriften 
der Monqolei und Sibirien» (1898) adh xüsusi əsər yazmışdır. 
Əsərin əsas hissəsi abidələrin dilinin morfologiyasmm 
araşdırümasma həsr edilmişdir.

P.M.Melioranski I899-cu ildə «riaM H TH HK  b  Hecxt. KıoJib 
Tei'HHa» adh magistrlik dissertasiyasmı nəşr etdirir. M üəliif 
kitabında Kül tigin abidəsinin bir sıra çətin yerlərinin tarixi- 
fıloloji (o cümlədən mononimik) izahmı vcrir, mətn haqqmda 
qrammatik qeydlər edir. P.M.MeHoranskinin Kül tigin abidəsi 
diiinin fonetik-morfoloji quruluşu haqqmdakı qeydləri indi də öz 
əhəmiyyətini itirməmişdir.

V.Banq (1869-1934) da qədim türk Orxon-Ycnisey yazısı 
abidələrinin ayrı-ayrı yerlərinin tərcüməsi və izahma zəhm ət 
sərf etmişdir. P.M.Melioranskinin fikrincə, V.Banqm erkən 
əsərlərində diqqəti cəlb edən iki-üç qiymətli məqam vardır, 
lakin ümumihkdə götürdükdəV.Banq ondan əvvəl V.Tomsenin 
tərcümə etdiyi bir sıra məqamlan nahaq olaraq korlamışdır və 
onun qədim türk dili ilə monqol-mancur dilləri arasmda apardığı 
etimoloji paralellər abidələrin şərhi üçün heç bir yenilik 
gətirmir, bir sıra hallarda isə olduqca riskhdir.* V.Banqm 
zamanca son əsəri olan «Turcica» adh kitabı abidələrdə işlənmiş 
ayn-ayrı söz və cümlələrin izahma həsr edilmişdir.

V.V.Radlov, V.Tomsen, Q.Vamberi, P.M.Melioranski və 
V.Banqm əsərlərindən sonra göytürk Orxon-Yenisey yazısı abi- 
dələrinə maraq sönməyə başlayır. Bu zaman S.Y.Malov, 
A.Steyn və başqalan külli miqdarda qədim uyğur yazısı abidələ- 
rini açırlar. Tədqiqatçılarm diqqəti göytürk yazısı abidələrinin 
tədqiqindən qədim uyğur yazısı abidələrinin araşdınlmasına 
yönəlir.

XX əsrin əvvəllərində türk xalqlarmm əksəriyyətinin 
yaşadığı Sovct Sosialist Rcspublikalan İttifaqı adh dövlət yara- 
dılır və bu dövlətdə göytürk yazısı abidələrinin tarixşünashq, 
dilçilik və ədəbiyyatşünashq baxımmdan öyrənilməsi böyük

' n.M.Memopcı/ıcKinı. JlaMnmı/UK a Hecmb Kıojih Te^uıuı. 016., 1899, c. 13.

vüsət alır. Maraqh burasıdır ki, XX əsrdə tapılan göytürk yazısı 
abidələrinin, dcmək olar ki, hamısmı SSRİ adianan bu ölkənin 
türkoloq tədqiqatçılan kəşf etmiş, başqa ölkələrin bir-iki 
tədqiqatçısını çıxsaq, kəşf edilən abidələrin, yenə də demək olar 
ki, hamısmı bu ölkənin alimləri nəşr etmiş və araşdırmışlar.

Göytürk yazısı abidələri dilinin tədqiq edilməsində gör- 
kəmli tədqiqatçı S.Y.Malovun xidmətləri böyükdür. Ayn-ayn 
məqalələrindən başqa, oıum göytürk yazısı abidələrinin mətn- 
ləri toplanmış «Qədim rürk yazısı abidoləri» (1951), «Türklərin 
Yenisey yazısı» (1952) və «Monqolustanm və Qırğızıstanın qə- 
dim türk yazısı abidələri» (1959) adh kitablan başqa tədqiqat- 
çılarm göytürk yazısı abidələrini araşdırması üçün əvəzedilməz 
mənbə olmuşdur.

1960-cı ildə V.M.NasiIovun (1893-1970) göytürk Orxon- 
Yenisey yazısı abidələri dilinin tədqiqinə həsr edilmiş «Orxon- 
Yenisey abidələrinin dili» adlı kitabı nəşr ediiir, kitabda 
abidələrin dilinin fonetikası və qrammatikası qısa şəkildə təsvir 
edilir.

Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin öyrənilməsində yeni 
abidələrin tapılması, nəşr edilməsi və araşdınlmasmda görkəmli 
alim l.A.Batmanovun (1906-1969) xidmətləri xüsusi qcyd 
edilməlidir. O, xüsusən Yenisey hövzəsində və Talas çayı hən- 
dəvərində tapılan abidələrin öyrənilməsi sahəsində fəaliyyət 
göstərmişdir. Onun göytürk yazısı abidələrinin tədqiqinə həsr 
etdiyi ə.sərlərdən bunlan göstərmək olar: «5I'5biı< c h h c c ü c k h x  

naMJlTHHKOB /ipeHHCTlOpKCKOH HHCbMeHHOCTH^ (1959), «C'OBpC- 

M CHHaa H jTpeuHHa cH H ceH K a»  (1962), « /ip eB H en o p K C K H C  m a -  
jıeK Tbi H H x orpa>K eH H e b  c o b p c m c h h h x  >i'3WKax» (19 71), «Ta- 
JiaCCKHe naMHTHHKH /ipeBHeTIOpKCKOİI HHCbMCHHOCTH» (1971), 
«UaMHTHHKH /IpCBHCTlOpKCKOH HHCbMeHHOCTH T y B h I»  ( I - l l I

buraxıhş, 1963-1965), «/^peBHHC HHCbMCHa XaKacHH» (1970).
Ç.Cumaqulovun tərtib etdiyi « 3 n H rp a ( ]m K a  I\H prH 3H H » 

(1963) kitabında Qırğızıstanda tapılmış Orxon-Yenisey abidələri 
də nəşr edilmişdir.

Sovet türkoloqlarımn yeni nəsli göytürk Orxon-Yenisey 
abidələri dilinin fonctik-qrammatik quaıluşuna bir sıra maraqlı



əsəflər həsr etmişlər. Bunlardan bir neçəsini göstərm ək 
məqsədəuyğımdur; V.Q.Kondratyev «04epKH i’paMMaxHKH 
ÄpeBHCTiopKCKoro a3W K a» (1970) və «rpaMMaxHHecKHH c T p o f t  

«3b lK a naMJITHHKOB ÄpeBHeTIOpKCKOH nHCbMCHHOCTH VIII-IX 
B B .»  (1981), Q.Aydarov «>l3biK opxoHCKoro naMHTHHKa I>H.Jibre 
Karaaaw (1966), «Ü3hk opxoHCKHX naMHTHHKOB /ıpeaHeTiopK- 
CKOH nHCBMeHHOcTH VIII BCKa» (1971), «Orxon abidələrinin 
mətni» (1990, qazaxca) və bir sıra digər kitabları, M .A.Axmetov 
«rjıaroJi B a3biKe opxoHO-eHHceHCKHx naMHTHHKOB» (1978), 
N.Antonov «Qədim türk dili. VI-VIII əsrlər» (1970, saxa 
dilində), M.R.Fedotov «Qədim türk dili» (1973), A.Esenqulov 
«Qədim türk yazısmda sözyaratrna» (1976, qazaxca) və s. Göy- 
trük Orxon-Yenisey y a z ı s ı  abidələrinin ayrı-ayn problemlərinin 
araşdırılmasma türkoloqlardan L.R.Kızlasov, Ə.R.Tenişev, 
p.M .Nasılov, A.M.Şerbak, V.Q.Kondratyev, Ü.Asanəliyev, 
İ.N.Şervaşidze, D.D.Vasilyev, A.S.AmanjoIov, Ə.Ə.Rəcəbli, 
Y.Aqmanov, A.İsIyamov və başqalarmm çoxlu miqdarda 
məqalələri həsr edilmişdir.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin mətnləri 
onların dilinin tədqiqinə hərs edilmiş bir sıra dissertasiyalarm 
yazılması üçün qaynaq olmuşdur: göytürk yazısı abidələri dilinin 
tədqiqinə həsr edilmiş onlarla namizədlik və bir ncçə doktorluq 
dissertasiyası müdafiə edilmişdir.

Göytürk Orxon-Yeniscy yazısı abidələri dilinin foneti- 
qrammatik quruluşunun tədqiqinə həsr edilmiş və 2002-ci 
ilədək nəşr olunmuş əsərlər içərisində ən mükəmməli və ən 
sanbalhsı sovet türkoloqu A.N.Kononovun «rpaMMaiHKa ssbiKa 
TIOpKCKHX pyHHHeCKHX HaM HTHHKOB VIl-IX B B .»  (1980) 
kitabıdır. Əsər 11 hissədən ibarətdir.

1. Türk run yazısı abidələrinin açılması, oxunuşu və tədqiqi 
tarixindən (s.7-13).

2. Türk run yazısı abidələrinin lokallaşdınlması (s. 14-21).
3. Türk run yazısı abidələrinin tarixi-siyasi təsnifı (s.22).
4. Run əlifbasının mənşəyi haqqmda (s.23).
5. Türk run yazısı abidələrinin dilinin müəyyənləşdirilməsi və 

təsnifı (s.24-41).

6 . Türk run yazısı abidələrinin fonetik-qrammatik quruluşunun 
öyrənilmosi tarixinin qısa oçerki (s.42-56).

7. Fonologiya (s.57-75).
8. Türk kök morfcmiərinin strukturu (s.76-82).
9. Söz yaradıcıhğı (s.83-142).
10. Morfologiya (s. 143-210).
11. Sintaksis(s.211-234).

Kitabın digər hissələrinə nisbətən söz yaradıcıhğı və 
morfologiyaya həsr edilmiş bölm ələr daha yaxşı təsir bağışiayır.

Azərbaycan dilçihyində göytürk Orxon-Ycnisey yazısı 
abidələri dilinın lədqiqi ilə X X  yüzilliyin 60-cı illərindən məş- 
ğul olmağa başlamışlar. Bu müddətdə təxminən 40 il ərzində 
göytürk yazısı ahidələrinin dili mövzusunda bir doktorluq, bir 
ncçə namizədhk dissertasiyası müdafiə cdilmişdir. Bundan baş- 
qa, bu mövzuda bir dərslik. bir neçə ınonoqnjfiya və çoxlu mə- 
qalə yazılmışdır.

1976-cı ildə Ə.C.Şükürov və A.M .M əhərrəmovun «Qə- 
dim türk yazıh abidəkırinin dili» adh dərsliyi nəşr edilir. Dərs- 
liyin yenidən işlənmiş və xeyli ycniləndirilmiş variantı 1993-cü 
ildə təkcə Əhsa Şüküriünün müəllifliyi ilə yenidən nəşr edil- 
mişdir. Birinci nəşrə nisbətən bu nəşrdə əsər xcyli təkmilləş- 
dirilmiş, birinci nəşrdə buraxılmış çoxlu səhvin bir hissəsi islah 
cdihnişdir. Lakin buna baxmayaraq indiki nəşrdə də kifayət 
qədər faklik və clmi səhv mövcuddur.

1978-81-ci iilərdə Yunis Məmmədovun iki hissədən 
ibarət «Or.Kon-Ycniscy abidəirinek) ad!ar» adlı əsəri nəşr edilir. 
Əsərdə dörd nitq hissəsi - isim, sifət, say, əvəzlik araşdırıhr.

Qədim türk Orxon-Ycniscy yazısı abidələri mövzusunda 
Əbülfəz Quliycvin də bir ncçə kitabı nəşr edilmişdir. Ə.Quli- 
yevin qədim türk abidələrinə həsr cdilmiş kitablanmn sayı bu 
mövzuda kitab yazmış digər Azərbaycan türkoloqlarına nisbətən 
daha çox olsa da, onlar bəsit şəkildə yazıldığından clm üçün clə 
bir əhəm iyyəiə malik dcyildir.

Əbülfəz Itjcəbhnin Orxon-Ycnisey yazısı abidələrinə, 
göytürk xalqının və dövlətinin tarixinə, göytürk dilinin fonstik- 
qrammatik quruluşuna, qədim türk ədəbiyyatına aid yüzə qədər 
məqaləsi, habclə «Orxon-Yenisey abidələri dilirıdə felin məna
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növləri» (1982), «Orxon-Yenisey abidələri dilində felin 
tərzləri» (1988), «Orxon-Yenisey abidələri» (1993), «Göytürk 
dilinin fonetikası» (2004), «Göytürk dilinin leksikasi)> (2004), 
«Göytürk dilinin morfologiyası» (2002), «Göytürk dilinin 
sintaksisi» (2003) adh kitablan nəşr edilmişdir.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələri ədəbiyyatşünaslıq 
baxımmdan da araşdınlmışdır. Bu mövzuda İ.V.Steblevanın iki 
kitabı nəşr edilmişdir; «noə3Ha TiopKOB VI-VIIl bckob» (1965) 
və «no3THKa ApeBHexropKCKOH jiHTepaTypu h ee Tpanccjjop- 
MauHJi B paHHCKJiaccHHecKHH rıepH0A» (1976).

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələri qədim türk 
qəbilələrinin, ikinci Şərqi Türk xaqanlığının tarixini öyrənmək 
üçün əvəzsiz qaynaqdır. Göytürk yazısı abidələri tarixi mənbə 
kimi ilk dəfə akademik V.V.Bartoldun diqqətini cəlb etmişdir. 
Onun türk tarixinin qədim dövrünə aid yazdığı əsərlərdə 
göytürk yazısı abidələrindən tez-tez istifadə edilir.

A.N.Bernştarnm (1910-1956) «C0HHajibH0-3K0H0MHHec-
KHH CTpOH OpXOHO-eHHCeHCKHX TIOpKOB VI-VIII BeKOB. BO CTOH- 

HO-TiopKCKHH K a fa ııa T  H K bipK bi3H » (1946) a d l ı  kitabı göytürk- 
l ə r i n  v ə  o n l a r ın  q o n ş u l a n  q ı r ğ ı z l a n n  i c t im a i - iq t i s a d i  q u r u l u ş la -  
r ım n  a r a ş d ı n l n ı a s ı n a  həsr e d i l m i ş d i r .

S.Q.Kiyaştornı yeni tapılan ayn-ayn  abidələri nəşr 
etm əklə yanaşı, onlardan tarixi m ənbə kimi də istifadə edir. 
Onun « X lp e B H e T (o p K C K H e  pyımHecKHe naM ST H H K H  KaK h c t o h h h k  

no HCTopHH Cpe;jHeH A3hh» (1964) adlı kitabı, tarixçilərin 
etirafına görə, qədim  türklər haqqında yazılmış ən yaxşı tarix 
əsərlərindən  biridir.

Qədim türklərin tarixini öyrənmək sahəsində, şübhəsiz ki, 
L.N.Qumilcvin böyük xidmətləri olmuşdur. Onun «JIpeBHHe 
TK)pKH» (1967, azərbaycanca tərcüməsi; «Qədim türklər», 1993) 
adh kitabı göytürk yazısı abidələrindən istifadə etməklə qədim 
türk dövlətlərinin tarixi haqqmda yazılmış ən yaxşı əsərlərdən 
biridir.

Ə.Ə.Rəcəbli də göytürk yazısı abidələrindən istifadə edə- 
rək göytürk qəbilələrinin tarixinə, görkəmli şəxsiyyətlərinə aid

otuzdan artıq məqalə yazmış, «lJlu türklər» (2003) adh 
monoqrafıya nəşr etdirmişdir.

V.Tomsen, Q.Vamberi, V.Banq, O.Donner, Q.İ.Ramstedt, 
Y.Nemet, M.Rəsənen, K.Qrönbek və başqa görkəmli türkoloq- 
ların göytürk Orxon-Ycnisey yazısı abidələrinə həsr etdikləri 
əsərlərdən sonra və həmin əsərlərin təsiri altmda son əlli ildə 
Qərbi Avropa türkoloqlarmm da göytürk abidələrinə marağı 
artmışdır. Hər şeydən əvvəl Avropa türkoloqiarmın diqqətini 
1799-cu ıldə Nad-Sent-Mikloş (Müqəddəs Nikolay) kəndində 
tapılmış qədim türk Orxon-Yenisey əlifbası ilə üzərində yazı 
olan qızıl və gümüş qablar cəlb etmişdir. 1922-ci ildə həmin 
yazmı V.Tomsen oxuyur. Sonra 1932-ci ildə macar alimi Yulius 
Nemet (1890-1976) həmin yazılan yenidən oxuyur. O bu 
sahədəki tədqiqatlarmı davam etdirərək 1971-ci üdə 
«Nadsentmikloşdan olan runşəkilli yazılı abidələr və Şərqi 
Avropanın runşəkilli yazıları» (Acta Linguistica Hungaricue. 
Budapest - ingiliscə) əsərini nəşr ctdirir.

XX yüzillikdə Avropa ölkələrində Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilinin fonetik-qrammatik quruluşunun tədqiqinə 
həsr edilmiş əsərlər çox azdır. Bu əsərlərm içərisində A.fon 
Qabenin 1941, 1950 və 1974-cü illərdə üç dəfə almanca nəşr 
edümiş «Alttürkische Grammatik» kitabını ayırmaq oiar. Əsər 
müasir türk dilinə də tərcümə edilmişdir. Kitab dərs vəsaiti kimi 
nəzərdə tutulmuşdur, geniş bibiioqrafiya və lüğətlə təmin 
edilmişdir, lakin adımn «Qədim türk dilinin qrammatikası» 
olmasına baxmayaraq, əsərdə fonetika və qrammatikanın ciddi 
sistemli şəkiidə izah ediiməsinə rast gəlmirik, kitab, bir növ, 
qədim  türk (həm göytürk, həm  də qədim uyğur) abidələrinin 
dilində işlənmiş şəkilçilərin və köməkçi söziərin ensiklopedik 
lüğətini xatırladır. Əsərin müasir türk dilində nəşrində 
fonetikaya 10 səhifo (s. 33-42), söz yaradıcıhğına 19 səhifə 
(s.43-61), m üxtəlifnitq hissələri əm ələ gətirən şəkiiçilərin izahı 
da daxil olmaqla morfologiyaya 54 səhifə (s.62-115), sintaksisə 
isə 12 səhifə (s.l 15-126) yer verilmişdir. Əslində əsərdə qədim 
türk (göytürk və qədim uyğur) abidələri dilinin fonetik- 
qrammatik quruluşunun araşdırılmasma cəmi 76 səhifə yer



aynlmışdır ki. bunun da çox hissəsi, yuxanda deyildiyi kimi, 
şəkilçilər və köməkçi ııitq hissələrinə həsr edilmişdir. A.fon 
Qabenin ikinci əsəri də -  («Das Alttürkische») (Philologial 
turcicae fundamenta, 1, Wiesbaden, 1959. c. 21-45) həmin 
səpkidə yazılmişdır. O.Pritsakin eyni adh («Das Alttürkische») 
əsəri A.fon Qabemn əsərinə nisbətən fərqli planda yazılmışdır.

Ser Cerard Klauson (1891-1974) göytürk yazısı abidələri- 
nə b i r  neçə əsər, o cümlədən «Turkish and Mongolian Studies» 
(«Türkcə və monqolca dərslik») kitabun «A note o f Qapqan» 
(«Kapkan haqqında qeyd») və «The Ongin inscription» («Ongin 
abidəsi») məqaləIəTİni həsr etmişdir. Müəllifm hər iki məqaləsi 
haqqında Azərbaycan dilçisi Ə.Ə.Rəcəbov vaxtilə mətbuatda 
(bax: «CoBexcKa5i xıopKo.ııorHH» jurn. 1970, JV?2; «Y'^eHH.ıe 
3 a n u c K H » , A r y ,  c e p n a  513e.ik  h  J7 H T e p a ry p a , 1966, M>5) çıxış 
ctmişdir. Ser Cerard Klausonun kitabmda göytürk yazısı 
abidələri dilinin lüğət tərkib və qrammatikası haqqında maraqh 
qcydiərə rast gəlmək olar; məqalələrdən biri kapkan f^əslində 
kapağan olmahdır) sözünün etimologiyasma (Ə.Ə.Rəcəbov 
həmin etimologiyanm səhv olduğunu sübut edir) və dige^ri isə 
Ongin abidəsinin mənşəyinə (Ə.Ə.Rəcəbov miiəllifin bu barədə 
də fikrinin y a n l ı ş  olduğunu sübut etmişdir) həsr cdilmi.şdir.

Fin tədqiqatçısı altayşünası Pentti Aallo göytürk Orxon- 
Ycnisey yazısı abidələrinin ayn-ayn məsələləri haqqmda bir 
neçə məqalə yazmışdır. Onun Kül tigin abidəsindəki at adlarmm 
izahı maraqlıdır. O. O.İ.Ramstedtin «Monqolustamn qədim türk 
abidələri üzrə matcriallar» adh əsərini toplamıs və nəşr etmişdir 
(1958).

Fransada göytürk Orxon-Ycnisey yazısı abidələrinin 
araşdınlması \U məşğul olan iki tədqiqatçının admı çəkmək 
lazımdır. Rcn;> Jiro Tonyukuk abidəsini nəşr ctmiş və ona i/.ahat 
yazmışdır. O, habclə Şərqi Türk xaqanlığınm tarixi haqqmda 
kitabın müəlifuiir, Lüi Bazcn göytürk Orxon-Yeniscy yazısı 
abidələrinin məlnlərindən istifadə edərək buradakı tarixi 
faktlarm tarixi-fıloloji izahmı verən kitab və biı məqalə 
yazmışdır.

XX yüzühyin otuzuncu illərindən başlayaraq, Türkiyədə 
də göytürk Orxon-Ycnisey yazısı abidələrini araşdırmaqla 
məşğul olurlar. 1936-41-ci illərdə Hüseyn Namik Orkun (1901- 
1956) ona qədər məlum olan göytürk Orxon-Yeniscy yazısı 
abidələrini toplayıb «Eski türk yazıllan» adı ilə nəşr edir. 
Nəzt^rə almaq lazımdır ki, bu, S.Y.Malovun nəşrlərindən xcyli 
əvvəl baş vermişdi.

Türkiyədə türk dılçiliyinin banilərindən biri Əhmət Cavad 
Emrə (1877-1955) göytürk abidələrinin tədqiqi ilə də məşğul 
olmuş, lakin hurada o qədər də uğur qazanmamışdu'. O, «Eski 
Türk yazısmın mcnşeyi» (İstanbul, 1938) adlı əsərində göytürk 
əlifbasmm mənşəyinə toxunmuş, lakin ağlabatan fikirllər 
söyləməmişdir. Digər bir əsərində -  «Turk lchcclerinin 
mukayescii qrameri» (İstanbul, 1949) əsərində o, göytürk 
Orxon-Ycniscy yazısı abidələri dilinin fonetikasma böyük, yaxşı 
işlənmiş bir bölmə (s.27-55) həsr ctmişdir.

Milliyyətcə azərbaycanlı olan, lakin məlum səbəblər 
üzündən Türkiyəd;) yaşamış məşhur dilçi və filoloq Əhməd 
Cəfəroğlu (1899-1976) «Türk dili tarihi» (İstanbul, 1970) adlı 
əsərində göytürk Orxon-Ycnisey yazısımn açıhnası və araş- 
du'ilması tarixinv>, habclə göytürk abidələri dilinin qrammatik 
quruluşuna aid qtsa bir oçcrk (s. 103-148) yazmışdır.

Göytürk Orxon-Ycniscy yazısı abidələrinin məşhur təd- 
qiqatçısı Mühərrəın Ərginin «Orhun abidcleri» adlı kilabı 
Türkiyədə dəfələrk) nəşr cdilmişdir. Kitabda böyük Orxon 
abıdələrinin mətni vcrilir.

Müasir türk dilçilərindən Tələt Təkin göytürk Orxon- 
Ycniscy yazısı abidələri dilinin fonetik-qrammatik quruluşuna 
iki böyük əsər həsr ctmişdir: «A Grammar o f Orkhon Turkic» 
(1968, əsər türk dilin;) d;) tərcümə cdilmişdir) v;ı «Ana Türkçcdc 
ash uzun ünlülcr» (Ankara, 1975). T.T;)kinin «Qrammalika»sını 
d;-iyərinə v;> əlıatəsin;) görə V.V.Radlovun «Dic Alttiirkischcn 
İnschriften dcr Monqolei. Ncue Folge» və A.N.Kononovun 
« r p a M M a r n K a  MjwKa nopK CK H X  pyHUHCCKHX ııaMaTHHKOB VII-
IX BH.» əs;>rləri ih) yanaşı qoymaq olar.



Böyük hvicmli «Türk dünyası EI Kitabı» (Ankara, 1976) 
arayı^ nəşrində Şinasi Tekinin «Eski Türkçe» adlı yazısı (s .l42- 
192) dərc edilmişdir; bu yazı türk dilinin fonetikası və 
qrammatikasının əsas m əsələiərinə həsr edilmişdir. Əski türkcə 
dedikdə Şinasi Tckin Monqolustan çöllərində və Tarım çayı 
hövzəsində yaşayan isiamaqədərki türklorin dilini nəzərdə tutur.
O.Pritsak kimi, Şinasi Tekin də əski türkcəni iki yanm qrupa 
bölür; göytrükcə və uyğurca.

Türk alimi Osman Nədim Tuna da göytürk Orxon-Yenisey 
yazısı abidələri dilinin fonetik-qrammatik quruluşunun 
araşdırıldığı bir sıra məqalələr yazmışdır.

Türkiyə Respublikasmda indi də göytürk abidələri dilinin 
müxtəlif aspcküərdə araşdırılması davam edir, bu mövzuda 
elmi-tədqiqat əsərləri yazılır.

Yaponiyada, ənənəvi olaraq, əsas diqqət göytürk Orxon- 
Yeniscy yazısı abidələrində özünü göstərən qədim türklərin 
tarixi məsələk^rinə və tarixşünaslıq problemlərinə yetirilir. 
Fiİoloji tədqiqatlar sırasında Masao Morinin araşdırmaları qeyd 
edilməyə layiqdir.

1979-cu ildə İsveç türkoloqu Lars Yuxanson göytürk 
yazısı abidələrinin dili araşdınlan «Alttürkisch als 
<(dillimilierendc» Sprache» adlı kitab nəşr etmişdir.

Təbii ki, bu qısa xülasədə göytürk yazısı abidələrinin dili 
haqqında yazılmış bütün əsərləri nəzərdən keçirmək mümkün 
deyildir. Diqqət yetirilsə, hətta adları çəkilən əsərlər belə sxem 
şəklində verilmiş, təhlil edilməmişdir. Bu ondan irəli gəlir ki, 
göytürk yazısı abidələrinin öyrənilməsi, araşdınlması haqqmda 
ayrıca, böyük həcmli tədqiqat əsəri yazınaq olar və lazımdır.

UYĞUR YAZISI ABIDƏLƏRİ

Göytürk dilindən fərqli olaraq, qədim uyğur dilində 
yazılmış abidələr müxtəlif qrafıkalı əlifbalar ilə yazılmışdır. 
Uyğur qəbilələri uzun müddət göytürklərin siyasi və mədəni 
təsiri altmda olmuşdur. Buna görə də əvvəllər -  uyğur qəbilələri 
Göytürk xaqanhğının tərkibinə daxil olduğu illərdə və 745-ci 
ildə öz müstəqil dövlətlərini qurduqdan sonra iyirmi (bəlkə də
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daha çox) il onlar göytürk əlifbasından istifadə etmişlər. Hər 
halda 759-cu ildən sonra yazıldığı güman edilən Moyun çor 
abidəsi göytürk əlifbası ilə yazılmışdır. Göytürk əlifbası ilə 
yazılmış və uyğur qəbilələrinə mənsub hcsab cdilən (başdaşmm 
sahibi özünü qırğız oğlu adlandırır, lakin uyğur yerindən 
gəldiyini deyir: Uyğur yerindən Yağlakar xan ata gəldim. Qırğız 
oğluyam). Süci abidəsi, güman ki, hələ Göytürk xaqanhğı 
dövründə yazılmışdır. Çox sonralar hətta kağız üzərində 
yazılmış bir sıra abidələrdə də (məsələn, Irk bitig «Fahıamə») 
göytürk əlifbasından istifadə edilmişdir. Lakin sonralar uyğurlar 
soğd əlifbası əsasmda öz müstəqil, nccə deyərk)r, milli 
əlifbalarım -  qədim uyğur əlifbasını yaradırlar. Uyğur yazısı 
abidələri adlandırdığım bu kitabələr qədim uyğur dilində 
yazılmış abidələrin böyük əksəriyyətini təşkil edir və Pckinin 
qərbindəki Torbogcndən Şərqi Türküstanadək (indiki 
Uyğurustan) gcniş bir ərazidə yayılmışdır; bu əlifba ilo yazılmış 
kitabələrin çox hissəsi Tıırfan vadisində tapılmışdır.

Tarixdən bəllidir ki, uyğurlar bir ncçə dəfə dinlərini 
dəyişmişlər. Bu öz əksini onlann yazı mədəniyyəlində də 
tapmışdır; uyğuriar göytürk və qədim uyğı.ır əüfbasmdan əlavə 
Çin hcroqlinəri, hind brəhmi (sillabik) yazısı, toxar, soğda və 
ncstorian (Suriya əlifbasımn bir növüdür) əlifbaları ilə də yazı 
m ədəniyyəti abidələri qoyub getmişlər. İslam dinini qəbul 
etdikdən sonra uyğur abidələri artıq təkcə ərəb əlifbası ilə 
yazılmışdır.

Uyğur yazısı abidələri dedikdə yalnız uyğur əlifbası ilə 
yazılmış kitabələr nəzərdə tutulur. Buna görə də burada «qədim 
uyğur abidələri» termini işlədilmir, çünki bu tcrmin qədim 
uyğur əlifbası ilə yazılmış kitabələrdən əlavə digər əlilbalar ilə, 
lakin qədim uyğur dilində yazılmış kitabələri də əhatə cdir; 
onda X ll-X lll əsrlərdə (monqol işğalmadək) ərəb əlifbası ilə 
yazılmış bədii ədəbiyyatı, habelə Mahmud Kaşğarhnın «Divani- 
Iüğət-it-türk» əsərini də uyğur abidələrinə daxil ctmək lazım 
gələrdi.

Uyğur yazısı abidələrinin araşdırılması tarixindən.
Q ədim  uyğur əlifbası ilə yazılmış abidələrin tapılması və 
öyrənilm əsi, göytürk abidələrin kəşfı, şifrinin açılması və
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öyronilməsinə nisbətən xeyli asan olmuşdur. Belə ki, qədim 
uyğur əlifbasınm xələfı olan monqol əlifbası hələ  bizim 
günlərədək işk^k olmuş, tədqiqatçılar ondan bəhrələnib qədim 
uyğur dilinin yazı nümunələrini asan oxumuşlar.

Uyğur xalqmm tarixinin, qədim uyğur dilinin, habelə 
qədim uyğur yazısı abidələrinin araşdınlm asm a hələ XIX 
yüziüiyin əvvəUərində başlanmışdır.

Uyğurlar türk xalqları içərisində, qırğızlardan sonra, ilk 
oturaq həyata keçmiş qəbilələrdən biri, ilk şəhər m ədəniyyəti 
yaratmış iik türk xalqıdır. Buna görə də onlar özlərindən sonra 
zəngin arxeoloji abidələr qoymuşiar. XIX yüzilliyin 
əvvəllərində qədim uyğur şəhərlərinin xarabahqlarmda 
arxeoloji qazıntıiar apanhr, qədim və qüdrəth uyğur dövk^tini 
yaratmış xalqm maddi mədəniyyəti üzə çıxaniır, tarixi, adət- 
ənənəsi, dih tədqiq edihr. Həmin əsrin əvvəllərində apanlan 
arxeoloji qazıntılarda qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış 
kitabələrə az təsadüf edilirdi, çünki zaman və təbiət həm in 
abidələrlə amansız rəftar etmiş, onlarm dövrümüzə qədər 
çatmasma mane olmuşdu.

Uyğur xalqımn tarixinin və dilinin ilk tədqiqatçılarından 
biri məşhur Azərbaycan şərqşünası və dilçisi Mirzə Kazım bəy 
olmuşdur, O, 184I-ci ildə «UyğurIar haqqında tədqiqat» adh 
əsərini nəşr etdirir. Bu əsərlə Rusiyada uyğurşünashğm əsası 
qoyulmuşdur. Rusiyada XIX əsrin sonu və XX əsrin 
başlanğıcında qədim uyğur qəbilələrinə, qədim uyğur 
dövlətlərinin tarixinə və qədim uyğur m ədəniyyətinə maraq 
daha da artır. Mirzə Kazım bəyin ardmca rus alimlərindən 
N.P.Prejevalski, M.V.Pevtsov, V.İ.Roborovski, P.K. Kozlov, 
D.A.KIements, Q.Y.Qrumm-Qrjimaylo, S.F.Oldenburq, 
V.V.Radlov və başqaları qədim uyğur qəbilələrinin tarixini 
öyrənmək, yazıh abidələrini tapmaq və oxumaq, qədim uyğur 
dilini araşdırmaq sahəsində əvozsiz xidmət göstərmişlər. Qədim 
uyğur qəbilələrinin tarixinin öyrənilməsi, qədim uyğur yazısı 
abidələrinin tapılmas!, şifrinin açılması və oxunması, qədim 
uyğur dilinin araşdınlması sahəsində Avropa alimlərinin 
xidməti də xüsusi qeyd edilməlidir. XIX yüzilliyin sonu və XX 
yüzilliyin əvvəüərində Şərqi Türküstana iki elmi ekspedisiya
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edilir. Bunlardan birinə alman alimi A.Qrünvedel, 
digərinə macar alimi A.Lckok rəhbərlik edirdi. Ekspedisiyalar 
nəticəsində qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış çoxlu kitabə əldə 
edilir. A.Qrünvedel və A.Lekok tapılmış əlyazmalan qaydaya 
sahr, transkripsiya cdir, oxuyur, tərcümə və çap etdirir. 
Beləliklə, tədqiqatçılar göytürk yazısı abidələri ılə müqayisəyə 
gəlməz dərəcədə zəngin olan çoxlu uyğur yazısı abidələri əldə 
edir, onlann ınətnşünashq və dilçilik baxımından tədqiqi ilə 
məşğul olmaq imkanı əldə edirlər. Bu dÖvrün qədim uyğur 
yazısı abidələrinin tədqiqi sahəsində fəaliyyət göstərən əsas 
siması akadcmik V.V.Radlovdur. O həınin dövr üçün tapılmış 
göytürk abidələrinin, demək olar ki, hamısım araşdırmış, onlann 
tədqiqindən aralanmış, yeni tapılan, dilçi və tarixçi üçün daha 
geniş fəaliyyəl göslərməyə imkanı verən, daha çox dil 
materialına malik olan qədim uyğur yazısı abidələrini 
araşdırmağa başlamışdı. XIX yüzilliyin sonu və XX yüzilliyini 
əvvəli qədiın uyğur yazısı abidələrinin tədqiqi və nəşri, dcmək 
olar ki, V.V.Radlovun adı ilə bağhdır. 1899-cu ildə V.V.Radlov
D.A.KIcmentsin tapdığı iki qədim uyğur ya/.ısı abidəsini nəşr 
etdirir. Bir qədər sonra o, A.Qrünvedelin ekspedisiyasmm I9Ü2- 
1903-cü illərdə Turfanda tapdığı qədim uyğur yazısı 
abidələrinin araşdınlması ilə mə.şğul olur. Bu kitabələr I928-ci 
ildə V.V.Radlovun vəfalından 10 il sonra onun şagirdi və 
məsləkdaşı S.Y.Malov tərəfındən «Uyğur dilinin abidələri» 
kitabmda nəşr ctdirilmişdir. V.V.Radlov 1909-cu ildə qədim 
uyğur əlifbası ik) yazılnuş mani dini məzmunlu «XuasUıanift» 
adh abidəni iranskripsiya və tərcümə ilə nəşr edir. Bu abidə 
1951-ci ildə S.Y.Malov tərəfindən «ManixcyIərin peşmanhq 
duası» adı ilə yenidən nəşr ctdirilmişdir. V.V.Radlov 1910-cu 
ildə uyğur dilinə Çin dilindən tərcümə edümiş «Tşastvastik» 
adh kitabəni n.)şr ctdirir.

Qədim uyğur dilinin araşdtrılmasmm da təməlini 
V.V.Radlov qoymuşdur. 1909-1912-ci illərd;- onun qədim uyğur 
yazısı abidv)l<ıri dilinin qrammatik quruluşunun tədqiqinə həsr 
edilmiş bir neçə rnəqaləsi nəşr edilmişdir.

«Orta və Şərqi Asiyanı öyrənmək naminə» uyğurlarm, sarı 
uyğurlarm və saiarlarm dilini (əslində san uyğurların və
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Dünyanın bir çox kitabxana və muzeylərində xeyli 
miqdarda qədim uyğur yazısı abidəsi vardır. Bunlarm xeyli 
hissəsi üzərində hələ  heç bir tədqiqat işi aparümamış, bir qismi 
heç nəşr cdilməmişdir.

Qədim uyğur yazısı abidələrinin diH ilo ilkin tanışhq belə 
bir fikir söyləm əyə imkan verir ki, qədim uyğur qəbilələri 
mənşəeə göytürk qəbilələrinə yaxm olduqları və uzun müddət 
bir siyasi birhyə daxil olduqları üçün bu iki qəbilə ittifaqmın 
dilləri də yaxın o h T iu ş d u r .  Bu yaxmhq xüsusən daş üzərində 
yazılmış göytürk və qədim uyğur abidələrinin dilində özünü 
daha çox büruzə verir. Lakin hələ daş üzərindəki abidələrin 
dilində m üəyyən fərqlər də özünü göstərir. Bu fərqlər müasir 
dilçilik baxımmdan hətta bir dilin m üxtəlif dialektlərindəki 
fərqlərdən kiçik olsa da, yenə də göytürk və qədim uyğur 
dillərini bir diUn iki dialekti hesab etm əyə əsas vermir. Elə 
sonrakı qədim uyğur abidələrinin -  kağız üzərində yazılmış 
qədim uyğur yazısı abidələrinin dili də daş üzərində yazılmış 
göytürk və q^idim uyğur abidələrinin dilindən bir o qədər də 
fərqlənmir. Lakin böyük hissəsi toxar, hind və Çin dillərindən 
təreümə edilmiş əsərlərdə həm  göytürk, həm də daş üzərində 
göytürk əlifbası ilə yazılmış qədim uyğur abidələrinin dilindən 
fərqlənən ycni xüsusiyyətiərə rast gəlmək olar. Mərkəzi 
Monqolustandan Şərqi Türküstana miqrasiya etdikdən sonra 
qədim uyğur qəbilələri erkon orta əsrlərin iki böyük 
mədəniyyətinin Çin və fars mədəniyyətinin qovuşduğu yerdə 
yerləşdiyi üçün qədim uyğur ədəbi dili həm  Çin, həm də fars 
dilinin təsirlərini hiss etməyə bilməzdi. Bu təsir özünü daha çox 
qədim uyğur ədəbi dilinin lüğət tərkibində hiss etdirir; qədim 
uyğur dili, Çin və fars dillərindən xeyli miqdarda söz alır. 
Başhca fərqlər isə özünü fonetika sahəsində göstərir; 1) qədim 
uyğur yazısı abidələrinin dilində göytürk olifbası ilə yazılmış 
göytürk və qədim uyğur abidələrinin dilində olmayan bir neçə 
səs (fonem) təzahür edir; 2) həm göytürk, həm də göytürk 
əlifbası ilə (həm  daş, həm də kağız üzərində) yazılmış qədim 
uyğur abidələrinin dilində heç bir istisnaya yol vcrməyən 
(sözlərdə) saitlərin damaq ahəngi qədim uyğur əlifbası ilə 
yazılmış abidələrin dilində bir sıra hallarda pozulur.
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salarlarm «dili» uyğur dilinin dialektləridir), etnoqrafıyasmı 
öyrənmək üçün 1909-1911 və 1913-1915-ci illərdə S.Y.Malovu 
Şərqi Türküstana (Qərbi Çinə) və Mərkəzi Çinə ezam edirlər. 
Bu illərdə S.Y.Malov Çin dilindən qədim uyğur dilinə tərcümə 
edilmiş «AItun yaruk» («QızıI işıq») adh əsərin əlyazmasmın 
bütöv nüsxəsini tapır.V.V.Radlov S.Y.Malovla birlikdə 1913-cü 
ildən 19I7-Cİ ilədək həmin əsərin faksimile, transkripsiya və 
tərcüməsini nəşrə hazırlamaqla məşğul olur.

V.V.Radlovun qədim uyğur yazısı abidələrinin 
araşdınlması sahəsindəki xidm ətləri o qədər böyükdür ki, başqa 
tədqiqatçıların xidmətləri bunun qarşısında kölgədə qahr. Lakin 
başqa tədqiqatçılar da qədim türk yazısı abidələrini öyrənmək 
sahəsində az iş görməmişlər. 1908-ci iljə F.V.K.M üllcr xristian 
dini məzmunlu «SchrkarIann sitayişi» və burhan (budda) dini 
məzmunlu «Altun yaruk» yazıh abidələrindən götürdüyü 
parçalan «Uyğurika» adh kitabda nəşr etdirir. Kitabın ikinci 
hissəsi 1912-ei ildə nəşr edilmişdir. 1912-ci ildə macar alimi 
A.Lekok «Xuastuanift» adlı abidənin bir hissəsini transkripsiya 
və tərcümə ilə birlikdə nəşr etdirmişdir... 1991-ci ildə 
L.Y.Tuquşeva «Süan-Tszanm bioqrafiyasınm uyğur variantı» 
əsərini faksimilc, transkripsiya, tərcümə, qeydlər və iüğətlə 
birükdə nəşr etdirmişdir. V.M.Nasilov qədim uyğur yazısı 
abidələrinin dil materialaln əsasında «Qədim uyğur dili» adh 
əsər yazmışdır.

Qədim ııygur yazısı abidələrinin təsnifl. Qədim uyğur 
yazısı abidəiərinin böyük əksəriyyəti Çinin qərbində -  Şərqi 
Türküstanda tapıimışdır. Bu abidələr sayca göytürk 
abidələrindən xeyli çoxdur, lakin kağız üzərində oiduğu üçün 
bunlann əksəriyyəti ya m əhv olmuş, ya da m ətnlər xeyli 
dərəcədə zərər görmüşdür. Bütün bunlara baxmayaraq, qədim 
uyğur əlifbası ilə yazılmış kifayət qədər əlyazması dövrümüzə 
qədər gəiib çatmışdır. Bunların içərisində «Kutadğu bilig» 
(«Xoşbəxtlik gətirən bilib>), «Altun yaruk» («Qızıl işıq»), 
«Süan-Tszanm bioqrafıyası», «Maytnsimit» kimi iri həcmli 
əsərlər, m üxtolif məzmunlu yüzlərlə şer və nəsr əsərini 
göstərm ək olar; şerlərdən bir qisminin hətta müəllifləri də 
məlumdur.



Qrammatika baxımıudan göytürk və göytürk əlifbası ilə yazılmış 
qədim uyğur abidələrinin dilində ikivariantlı işlənən şəkilçilər 
qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış uyğur abidolərinin dilində 
dördvariantlı şəkilçilərə çevrilir. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, istər göytürk, istərsə göytürk əlitbası ikı yazılmış 
qədim uyğur abidək>rinin dili ilə qədim uyğur yazısı 
abidələrinin dili arasında lüğət tərkibi baxımından o qədər də 
böyük ferq yoxdur qrammatik quruluş isə (şəkilçilərin fonetik 
tərkibindəki qanunauyğun fərqləri çıxsaq), demək olar ki, 
eynidir.

Uyğurlar tarixləri boyu sitayiş etdikləri dinləri bir neçə 
dəfə dəyişmişlər. Təbii ki, onlarm tapmdıqlan dinlər uyğur 
ədəbiyyatmda qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış mətnlərdə, 
xüsusən dini məzmunkı abidələrdə öz izlərini qoymamış 
dcyildir Bəzi tədqiqatçılar səhv olaraq əlifl^a m əsələsini dil və 
din m əsələsi ilə qanşdırıb guya yad əüfba ik  ̂ yazılan uyğur 
mətnlərinin uyğur dilinə heç bir aidliyi olmadığmı iddia edirlər. 
Ə.Şükürlü yazır: «IJyğur qəbilələri, bəllidir ki, tapmdıqlan dini 
ctiqadlarm müxtəlifliyi, düşdükləri tarixi-ietimai şəraitlə bağh 
olaraq m üxtəlif əliföalardan istifadə etmişlər. Çin heroqlifləri ilə 
yazılmış qədirn uyğur yazısı abidələrini uyğur dili iUı oxumaq 
mümkün olmadığına görə onları uyğur dili abidəsi kimi 
öyrənməyə heç bir əsas yoxdur. Hindistana yaxm olub budda 
dininə sitayiş edən bir qrup uyğur qəbiiəsi brahma -  hind 
əiifbasmdan istifadə etmişlər. Bu əlifba fonctik (sillaboqrafik) 
yazı olduğuna görə uyğur mətnlərini qədim uyğur dilində 
oxumaq mümkündür».' Tamamilə səhv fikirlərdir, çünki Çin 
heroqlinəri ilə yazılmasına baxmayaraq, bunlar qədim türk 
yazıh abidələridirsə, onlan qədim uyğur dili abidələri kimi də 
qəbul ctmək lazımdu'.

Qədim uyğur qəbilələri ayn-ayn vaxtlarda, şaman dinini 
istisna etsək, dörd dinə -  atəşpərəstliyə (mani və ya manixey 
dininə), xristian dininə, burhan (budda) dininə və islam dininə 
tapmmışdır. N4ani dininə tapman qədim uyğurlar mani 
əlifbasından istifadə etmişlər. Mani dini ınəzmunlu qədim uyğur

' Əlisa ŞükiirHi. Oodim liirk vazıtı ahidoloriniıı dili. Bakı. JW3. c .̂ 4.
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əlifbalarından «Xuastuanift» kitabəsini nümunə göstərmək olar. 
Bu abidənin həm mani, həm də qədinı uyğur əlifbası ilə 
yazılmış nüsxələri bizə məlumdur. Bizi mani əlifbası ilə 
yazdmış nü.sxə yox, qədim uyğur əlifbası ilə yazılan nüsxə 
maraqlandırır. Xrislian dininə sitayiş edən uyğurlar qədim uyğur 
əlifbasmdan istifadə etmişlər. Mərkəzi Monqolustandakı qədim 
uyğur xaqanlığı tənəzzülə uğradıqdan sonra uyğur qəbilələrinin 
bir hissəsi Şərqi Türküstan və Cunqariyaya miqrasiya edir. Bu 
uyğurlar burhan (budda) dininə tapımrdılar. Burhan dininə 
tapınan qədim uyğurlarm miras qoyduqları yazılı abidələrin bir 
qismi brəhmi, əksəriyyəti isə qədim uyğur əlifbası ilə 
yazılmışdır. Brəhmi əlifbası ilə yazılmış qədim uyğur abidələri 
bizi maraqlandırmır. Nəhayət, uyğurlar islam dinini qəbul 
etdikdən sonra əvvəllər qədim uyğur, sonralar isə ərəb 
əlifbasından istifadə etmişlər. Ərəb əlifbası ilə yazıimış qədim 
uyğur abidələri əksəriyyət təşkil edir, lakin ərəb əlifbası ilə 
yazılmış qədim uyğur abidələri də bizi maraqlandırmır. 
Bcləliklə, qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış uyğur abidəl.)rini 
dini mənsubiyyət, habelə üslubi çalanna görə bclə 
qruplaşdınnaq o)ar;

1. Mani dini məzmunlu qədim uyğur yazılı abidələri;
2. Xristian dini məzmunlu qədim uyğur yazılı abidələri;
3. Burhan dini məzmunlu qədim uyğur yazılı abidələri;
4. İslam dini məzmunlu qədim uyğur yazılı abidələri;
5. Dünyəvi məzmunlu qədim uyğur yazıh abitlələri. Bu 

abidələr hcç bir dini məzmun daşımır, sadə xalq damşıq 
üshıbunda yazılmışdır. Əksərən şerlərdən ibarət olan bu 
abidələr Azərbaycan xalq şcrlərini xatırladır və müasir Azər- 
baycan oxucusu lüğətdən istifadə etmədən bclə oniarı başa düşə 
bilər.

M aııi d in i m ə z m u n lu  q o d im  u y ğ u r yaz ılı abidoK^ri.
Q ədim  uyğur qəbilələrinin mani (atəşpərəstlik) dininə tapm- 
malarmm tarixi hələ müəyyənləşdirilməmişdir. V.V.Radlov və
S.Y .M alov bclə hesab edirlt>r ki, uyğurlar hələ yeni eranın VII 
yüzilliyindən vwvəl mani dininə tapınmışlar. Turk xalqlan 
tarixinin göz>)l bilicisi olan L.N.Qumilevin fıkrincə, qədim 
uyğur qəbilələri mani dinini VII-VIII yüzilliklərdə qəbul
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etmişlər. Sonuncu fikir daha ağlabatandır. Belə ki, Sasani 
İranında atəşpərəstlik təqib edilmirdi. Ə rəblər İranı məğlub 
ctdikdən sonra atəşpərəstləri təqib etm əyə başladılar, Təqibdən 
qaçan atəşpərəstlər (zındıqlar) güclü Uyğur xaqanhgm da -  
uyğur qəbilələri arasmda özlərinə sığmacaq tapır. Həmin 
atəşpərəstlər mani dininin uyğurlar arasmda yayılmasma və bəzi 
uyğur qəbilələrinin mani dinini qəbul etməsinə, habelə mani 
əüfbasmdan istifadə etməsinə səbəb ola bilərdi. Mani dini 
məzmunlu qv)dim uyğur yazılı abidələrinin dili, bir tərəfdən, 
göytürk əlifbası ilə yazümış qədim uyğur yazıh abidələrinin 
dilindən, digər tərəfdən, qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış 
xristian, burhan və islam dini məzmunlu qədim uyğur yazıh 
abidələrinin dilindən fərqlənmir. Bu abidələrin əksəriyyəti 
qədim fars-pəhləvi dilindən tərcümə edildiyi üçün mətnlərin 
lüğət tərkibində qədim fars sözlərinə tez-tez təsadüf edilir. Mani 
dini məzmunlu qədim uyğur yazıh abidələri içərisində 
«Xuastuanift» abidəsi diqqəti daha çox cəlb cdir.

«Xuastuanift» abidəsi. S.Y.M alov bu abidəni «Manixey- 
lərin peşmanhq duası» adı ilə nəşr etmişdir. Əsərin yazılma, 
daha doğrusu qədim uyğur dilinə tərcüm ə edilmə tarixi müba- 
hisəlidir. Abidənin ilk tədqiqatçısı V.V.Radlovun fıkrincə, bu 
abidə V əsrdə tərtib edilmiş və ya qədim uyğur dilinə tərcümə 
edilmişdir. O belə bir faktdan çıxış edir ki, «Xuastuanift» abidə- 
sinin dili həm  lüğət tərkibinə, həm  də qrammatik quruluşuna 
görə göytürk abidələrini xatırladır. Lakin qeyd etmək lazımdır 
ki, yeni eranm V yüziiliyində göytürk yazısı abidələrindən, hər 
halda böyük Orxon abidələrindən damşmaq hələ tezdir. Ola 
bilər ki, Yenisey kitabələri nəinki V yüzilliyə, hətta ondan daha 
əvvəlki tarixi dövrə aid olsun. Ancaq bu halda göytürk yazısı 
abidələri dilinin qrammatik quruluşundan danışmaq hələ tezdir, 
çünki kiçik həcmli Yenisey abidələri qrammatik quruluş haq- 
qmda mühakimə yürütmək üçün, demək olar ki, heç bir material 
vermir. Həmin abidəni V.V.RadlovIa birlikdə tədqiq etmiş
S.Y.Malov da V.V.Radlovun fıkri ilə razılaşır. S.Y.Malovun 
fıkrincə, mani dini Orta Asiyaya islam dini ayaq açmazdan əv- 
vəlki dövrlərdə -  V və ya VI yüzilliklərdə Orta Asiyada ya- 
yılmış imiş və «Xuastuanift» əsəri də həm in dövrün məhsu-
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ludur. Nəzərə alsaq ki, islam dini bu dinin beşiyi olan Ərəbistan 
yanmadasmda VII yüzilliyin ortalannda əsash şəkildə yayılma- 
mışdı və ərəblər Orta Asiyaya yalmz VIII yüzilliyin əvvəllə- 
rində gəlib çıxmışdılar (Kül tiginin ərəb qoşunlan ilə Buzqala -  
Təmir kapığ civanndakı döyüşünü yada salmaq lazımdır), onda
S.Y.Malovun mülahizələri də şübhə doğurur. L.V.Dmitriyeva- 
nm fıkrincə, bu abidə VII və ya VIII yüzillikdə fars dilindən uy- 
ğur dilinə tərcümə edilmişdir. Ə.Şükürlü V.V.Radlov və
S.Y.Malovla razılaşaraq yazır ki, «Xuastuanift» abidəsinin doğ- 
rudan da tərcümə əsəri olduğunu təsdiq etmək olur, çünki abi- 
dənin dilində əski uyğur ədəbi dilinə yad olan cümlə növləri və 
eləcə də İran sözləri mövcuddur. Lakin bu əsərin islam dini 
yayıhncaya qədər meydana çıxması haqda yürüdülən fıkir və 
mülahizələr daha çox ağlabatandır. Belə ki, islam dini mcydana 
çıxdıqdan sonra Orta Asiyada atəşpərəstlik məzmunu daşıyan 
bir əsər ortaya çıxanla bilməz və nüsxələri də çoxaldıImazdı».’ 
Abidərin tərcümə əsəri olduğuna şübhə cdiimir. Lakin 
V.V.Radlov, S.Y.Malov və Ə.C.Şükürlünün abidənin V və ya 
VI əsrdə qədim uyğur dilinə tərcümə edilməsi fıkri ilə razılaş- 
maq olmaz. L.V.Dmitriyeva və L.N.Qumiiev abidənin VII-VIII 
əsrlərdə uyğur dilinə tərcümə cdildiyini söyləyərkən həqiqətə 
daha yaxındıriar. Əvvələn, yuxanda dcyildiyi kimi, atəşpərəst- 
lərin ərəblər tərəfindən İrandan sıxışdırüıb çıxarılmasınadək 
mani dininin uyğurlar arasında yayılması ağlabatan dcyildir. V- 
VI yüzilliklərdə uyğurlar Altay dağlannın ətəkiərində yaşayırdı- 
lar, köçəri həyat sürürdülər və mani dini rahiblərinin onlann 
arasmda öz diniərini təbliğ etmələri üçün hcç bir şərait yox idi. 
Mani dini rahibləri uyğurlar yalnız oturaq həyat tərzinə keçən- 
dən sonra onlarm arasında dini təbliğat apara bilərdilər. Uyğur- 
larm oturaq həyata kcçməsi isə VIII yüzilliyin ikinci yarısında 
baş vermişdir. Atəşpərəstlərin ərəb təqibindən şərqə -  uyğur 
qəbilələrinin yamna qaçması və qüdrətli Uyğur xaqanhğmda 
sığmacaq tapması da məhz bu dövrə təsadüf edir. Ikincisi, 
«Xuastuanift» əsəri V-VI yüzilliklərdə qədim uyğur dilinə bir 
də ona görə tərcümə edilə bilməzdi ki, V yüzilliyin ortalanndan

Əlisa Şiikürlii. Qədim türl< vazılı abidələrinin dili. Bala, 1093, s. 35.
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başlayaraq ta 745-ci ilədək Böyük çöldə hakim qəbilə göytürk 
qəbiləsi idi, deməii, hakim dil də, qəbiiələrarası ünsiyyət 
vasiləsi də göytürk dih idi. Qədim uyğur qəbilələri Birinci və 
İkinci Türk xaqanhğmm tərkibinə daxil olan qəbilələrdən vur- 
tut biri idi. «Xuastuanift» əsəri 745-ci ilədəlc türk qəbilələrindən 
birinin dihnə tərcümə edilməli olsa idi, onda qədim uyğur diünə 
yox, «millətlərarası ünsiyyət vasitəsi» olan göytürk dılinə 
tərcümə cdilərdi. H ər şeydən görünür ki, bu əsər qədim uyğur 
dilinə Uyğur xaqanhğı dövründə, yəni 745-ci illə 840-cı il 
arasında tərcümə edilmişdir. Daha bir m əsələ bu fikrin xeyrinə 
zəm anət verir. «Xuastuanift» əsərinin dili, üslubu, tərcümənin 
(o dövr üçün) mükəmməlliyi göstərir ki, tərcüməçinin 
ixtiyarmda nəinki göylürk yazısı abidələri, həm də hcç olmasa, 
göytürk əlilbası iiə yazılmış qədim uyğur abidələri kimi 
sambalh nümunələr oimuş, tərcüməçi onlardan yaradıcılıqla 
bəhrəiənmişdir.

«Xuastuanitt» əsərinin üç nüsxəsi bizə qədər gəlib çat- 
mışdır. Bunlardan ikisi mani əlifbası ilə yazılmışdır: biri Lon- 
donda, digəri Berlində saxlanılır. Qədim uyğur əhfbası ilə 
yazılmış nüsxə isə Sankt-Peterburqda Şərqşünashq İnstitutunun 
kitabxanasmda mühafızə edilir. Hər üç nüsxə kəsirlidir. Mani 
əlitbası ilə yazılmış Bcrlin nüsxəsində söz sonunda qapah saitlər 
(ı, i, u, ü) qoşa yazıhr. Məsələn; tetjriı, karahıu,kənçüü, simpii. 
Saitlərin belə qoşa yazıtması, görünür, onlarm uzun tələffüz 
olunduğunu göstərmək üçündür. Lakin digər iki nüsxədə, 
xüsusən qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış nüsxədə söz sonunda 
saitlərin qoşa yazılmasma rast gəlmirik. Yeri gəlmişkən, 
saitlərin qoşa yazılması hadisəsinə «Irk bitig» («FaInamə») 
əsərində də (əsər göytürk əlifbası ilə yazılmışdır) rast gəlinir. 
Bcrlin nüsxəsində bir sıra hallarda a, e, i saitlərindən sonra söz 
sonunda h hərfı əlavə cdilir; haçah, teqriih, yckliişh və s. 
Q ədim uyğur əlifbası ilə yazılmış nüsxədə (Sankt-Peterburq 
nüsxəsində) d və t səslərindən başqa kar və cingiltili samitlər 
yazıda qrafık cəhətdən tərqləndirilmir; təkcə bu iki sait qrafık 
cəhətdən fərqiəndirilir - onlar ayrı-ayn işarələrlə yazıhr. 
«Xuastuanift» abidəsinin dili bir sıra xüsusiyyətlərinə görə

qədim uyğur abidələrinə bənzəyirsə, bir sıra xüsusiyyətlərinə 
görə hələ də göytürk yazısı abidələri ilə eynilik təşkil edir. 
M əsələn, qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış nüsxədə d samiti 
qədim uyğur abidələrindəki kimi y və ya z samitinə çev- 
rilməmiş, göytürk yazısı abidələrindəki kimi, yəni d samiti kimi 
işlənmişdir; məsələn; aäak «ayaq», edgü «yaxşı», adırıl «ayn- 
lıq» və s. «Xuastuanift» əsərində uyğur ədəbi dili üçün yad olan, 
lakin göytürk yazısı abidələri üçün səeiyyəvi olan -ğma, -gmə 
feli sifət forması da işlənir; oluruğma «oturan», yükünügmə 
«tapınan», «sitayiş edən» və s. Bu fcli sifət forması uyğurlara 
aid edilən, lakin göytürk əlifbası ilə yazılmış «Irk bitig» («Falna- 
mə») əsərində də məhsuldar şəkildə işlənir. «Xuastuanift» 
əsərində say sistemi də göytürk abidələri dilinin say sisteminə 
bənzəyir; tərkibi miqdar sayları göytürk abidələrində, göytürk 
əlifbası ilə yazılmış uyğur abidələrində (Irk bitig, Moyun çor) 
düzəldilən sistemlə, yəni təklik üstə gəl onhıq ç ı x on sistemi 
ilə əmələ golir. «Xuastuanift» əsərini göytürk əlifbası ilə 
yazılmış (həm göytürk, həm də qədim uyğur) abidələrindən 
fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər bunlardır; a) göytürk əlifbası ilə 
yazılmış abidələrdə işlənməyən x, h, f kimi samitlər bu əsərdə 
işlənir; b) göytürk əlifbası ilə yazılmış abidələrdə saitlərin 
damaq ahəngi müntəzəmdir, onun pozulmasında istisnalara yol 
verilmir, bu əsərdə isə saitlərin daınaq ahəngi qanunu tcz-tez 
pozulur; c) «Xuastuanift» əsərində fars dilindən ahnma sözlər 
(məsələn; forzand, «oğuI», dintar «dindar», nıonastr «monastr» 
və s.) çox işlənir. Sadalanan xüsusiyyətlər aydın surətdə göstərir 
ki, I) «Xuastuanift» əsərinin tərcüməçisi nümunə kimi göytürk 
əlifbası ilə yazılmış abidələrdən istifadə edilmişdir; 2) abidə 
Göytürk xaqanhğı süquta uğradıqdan, yəni 745-ci ildən sonra 
meydana gəlmişdir.

Xristian dini məzmunlu qədim uyğur yazısı abldələri. 
Qədim  uyğur əlifbası ilo yazılmış xristian dini məzmunlu 
abidələr sayca azdır. Güman etmək olar ki, bu, xristian dininin 
uyğurlar arasmda yayıla bilməməsi, daha doğrusu, zəif 
yayılması və tezliklə aradan çıxması ilə əlaqədardır. Xristian 
dini məzmunlu abidələr Orta Asiyada, məsələn, Qırğızıstanda 
aram i əlifbasının bir qolu olan nestorian əlifbası ilə yaızılmışdır
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və mütəxəssislər bu abidələri suriyalılarm adı ilə əlaqələn- 
dirirlər. Ola bilər ki, qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış xristian 
dini məzmunlu qədim uyğur abidələri də islam dini Suriyada 
yayıldıqdan sonra Uyğur xaqanhğma köçmüş suriyahlar və ya 
onlarm müridləri (şagirdləri) tərəfm dən tərtib edilsin. Tarixdən 
məlum olduğu kimi, xristianhq uyğur abidələri arasmda yayıla 
bilməmişdi. Qərbi Çində -  Şərqi Türküstan və Cunqariyada 
yaranmış uyğur dövlətlərinin rəhbərləri isiam dinini qəbul 
etmiş, ərəblərdən daha çox müsəlmanlaşmış və islam dinini 
qəbul etməyənləri ərəblərdən daha şiddətli təqib etmişdilər. 
M əhz buna görədir ki, qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış xristian 
dini məzmunlu uyğur abidələri sayca bir qədər azdır. Həm  də 
qeyd etmək lazımdır ki, elmə bəlli olan bir neçə xristian dini 
məzmunlu qədim uyğur yazısı abidəsi orijinal əsər deyil, 
təreümədir. Umumiyyətlə, qədim uyğur dilində xristian dini 
məzmunlu orijinal əsər yoxdur.

İndiyədək Şərqi Türküstanda iki nisbətən iri həcmli və 
bir neçə kiçik həcmli xristian dini məzmunlu qədim uyğur yazısı 
abidəsi tapılmışdır. Tapılmış abidələrdən bəzisi parçalardan 
ibarətdir. Xristian dini məzmunlu uyğur abidələrinin hamısı 
monqollarm Uyğurustanı istila etməsindən əvvəlki dövrə aiddir, 
deməli, onlar hər halda XIII yüzillikdən əvvəlki dövrdə qələmə 
ahnmışdır.

Xristian dini məzmunlu qədim uyğur abidələrinin hamısı 
Şərqi Türküstanda, daha dəqiq deyilsə, təkcə bir kənddə -  
Bulayık kəndində tapılmışdır; hələ ki, başqa yerlərdə xristian 
dini məzmunlu qədim uyğun abidələrinə təsadüf edilməmişdir. 
Tapılmış abidələrdən ikisi dilçilik baxımmdan əhəm iyyətə 
malikdir. Buniardan biri 1908-ci ildə F.V.K.MiIler tərəfindən 
nəşr edilən 34 sətirlik «Sehrkarlarm sitayişi» adh abidədir. 
Qədim uyğur əlifbası İIə yazılmış bu kitabə cəmi 3 səhifə həc- 
mindədir. 34 sətrin hərəsində 5-6 söz vardır. Abidənin trans- 
^ ipsiyası bir səhifəyə sığır. «Sehrkalann sitayişi» abidəsi 
İncildən tərcümə edilmişdir. Əsərdə rahiblərin yenicə anadan 
olmuş İsaya sitayiş etmələrindən danışıhr. Əsərin hansı dildən 
tərcümə edildiyi hələ müəyyənləşdirilməmişdir; mütəxəssislər 
bu fıkirdədirlər ki, əsər ya Suriya, ya da soğd dilindən tərcümə
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edilmişdir. Xristian dini məzmunlu ikinci, nisbətən iri həcmli 
qədim uyğur yazısı abidəsini ilk dəfə A.Lekok nəşr etdirmişdir. 
Bu abidə həcmcə «SehrkarIarm sitayişi» adh abidədən də 
kiçikdir. Abidədə tamahkarhq, günah işlətmək, şimikləndirmək 
kimi mənfı sifətlər tənqid edilir, onlara qarşı mübarizə aparmaq, 
onlardan çəkinmək nəsihət edilir.

Burhan dini məzmunlu qədim uyğur yazısı abidələri. 
Qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış və dövrümüzə qədər gəlib 
çatmış dini məzmunlu qədim uyğur abidələrinin əksəriyyəti 
burhan dini məzmunlu kitabələrdir. Bunun da səbəbi aydmdır; 
uyğur qəbilələri islam dinini qəbul edənədək, yəni X yüzilliyə- 
dək burhan dininə tapmmışdır. Burhan dini məzmundu qədim 
uyğur abidələrinin, dem ək olar ki, hamısı Çin, hind, toxar və 
Tibet dillərindən qədim uyğur dilinə tərcümə edilmişdir. Bu 
abidələrdən bəziləri tərcümədir. M əsələn, «Maytrısimit» əsəri 
hind dilindən toxar dilinə, toxar dilindən isə qədim uyğur dilinə 
tərcümə edilmişdir. Burhan dini məzmunlu çoxlu qədim uyğur 
yazısı abidəsi ilə yanaşı bir neçə iri əsərin də mövcud olması 
qədim  uyğur ədəbi dilinin leksik xüsusiyyətləri və qrammatik 
quruluşu haqqında tam təsəvvür əldə etm əyə imkan verir. 
T əəssüf ki, V.M.Nasilovun kiçik həcm li əsərini çıxsaq, indiyə- 
dək qədim uyğur dilinin leksikası və qrammatik quruluşu haq- 
qmda az-çox gözə çarpan əsər yazılmamışdır. Əgər belə əsər 
yazılsa idi, məlum olardı ki, qədim uyğur dili göytürk dilindən o 
qədər də fərqlənmir, gözəçarpan fərqdər qanunauyğun fonetik 
dəyişiklər və ahnma sözlərdən ibarədir və qədim uyğur ədəbi 
dili istər fonologiya, istər lüğət tərkibi, istərsə qrammatik quru- 
luşuna (morfologiya və sintaksisinə) görə göytıırk ədəbi dilinin, 
bir növ, davamı, inkişafıdır.

Burhan dini məzmunlu qədim uyğur yazısı abidələri 
içərisində həm  həcminə, həm  bədii xüsusiyyətlərinə, həm  də 
dilçilik baxımmdan üçü -  «Maytnsimit», «Süan-Szanm bioq- 
raflyasu) və «Altun yaruk» əsərləri diqqəti xüsusilə cəlb edir.

«M aytnsim it» əsəri. Bu əsər ikinci Turfan arxeoloji 
ekspedisiyası zamam (1904-1905-ci illər) tapılmışdır. Birinci 
nüsxə Scvgim qəsəbəsi yanında çay qırağmda monastırda 
tapılmışdır. A.fon Lekoka görə, bu monastr VIII-XI əsrlərdə
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fəaliyyət gösiərmişdir. İkinci nüsxə Sevgim qəsəbəsindən 5 km 
şimalda Murtak çayı sahilində tapılmışdır. Üçüncü msxə isə 
Sevgim qəsəbasində tapümışdır.

«M aytnsimit» əsəri üzərində ilk elmi araşdırmaları 1907- 
ci ildə F.B .K .M üller aparmışdır. 1945-ci ildə A.fon Lekok əsəri 
bütövlükdə Hv)şr ctmişdir, Anna fon Qaben, R.Rəhm əti Arat, 
Brunhüd, Korner və Şarlotta Lcyz topiamış, təsnif edib 
düzəllmişlər. A.fon Lekok əsər üzərində elmi araşdırmalar 
aparmışdır. Əsərin faksirnile ilə, lakin tam olmayan ilk nəşri 
1957-ci ildə A.fon Qabcn (birinci hissə) tərəfmdən edilmişdir. 
Əsərin ikinci hissəsi 1961-ci ildə Berlində nəşr edilmişdir. Türk 
tədqiqatçısı Şinası Pekin 1976-cı ildə Ankarada bu əsəri 598 
səhifəlik bir kitab şəklində nəşr etmişdir. M üəllif dərin elmi 
araşdırmalar apaımış, əsərin transkripsiya və tərcüməsini 
hazırlamış onıı xüsusi qeydlərlə təchiz etmiş, əsərdə işlənən söz 
və şəkilçüərin qlossarisinı hazırlamışdır. Şinasi Tekin əsərə belə 
bir köməkçi başhcı əlavə etmişdir; «Burhanlarm Mehdisi May- 
trcya ilə görüş. IJyğurca ibtidai bir dram». «Maytnsimit» 
əsərinin birinci hissəsi filologiya elmləri namizədi Əbülfəz 
Quliycvin tərcum.jsində Azərbaycan dilində nəşr edilimşdir. 
Lakin qcyd ctmək lazırndır ki, Ə.Quhyev əsəri qədim uyğur 
dilindən dcyil, müasir türk dilindən tərcümə ctmişdir. Buna görə 
də tərcümə kilayəı; qədi>r dəqiqi deyildir (ola da bilməzdi).

Əsərin əlyazmasunn kağızı çox köhnədir, mürəkkəb 
ümumiyyətlə çox solğundur. XX-XXt bötmələrin mürəkkəbi 
tünd qara rəngdədir. Hər səhifədə 30-33 sətir vardır. Uyğur 
yazısı ənənəsindən lərqü olaraq, sətirlər yuxandan aşağı yox, 
sağdan sola yazılmışaır.

«Maytnsimit» əsəri bir səcdə (giriş) və 27 bölmədən 
(ümüş), yəni 28 hissədən ibarətdir. Əsər Maytnnın gələcəkdə 
tanrılar ölkəsi Tuyitdən insanlar aləminə, ycr üzünə 
enəcəyindən sonrakı (gürnan cdilən) həyatı və fəaliyyətindən 
bəhs cdir. Adətən, burhan dininə aid əsərlər qədim uyğur dilinə 
Çin ditindən tərcümə edümişdir. Lakin «Maytnsimit» əsəri 
qədim uyğur dilinə (əsərdə uyğur dili ifadəsinə bir dəfə də 
olsun təsafüd cdilmir, hər yerdə türki dilinco ifadəsindən 
istifadə edilir) Çin diündən deyil, toxar dilindən tərcümə
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edilmişdir. Əsərin toxar dilində olan əlyazması sanskrit (htnd) 
və Çin dillərində olan variantlarmdan xeyli fərqlənir. Toxar 
dilinə hind dilindon Kavya üslubunda dəyişdirilərək tərcümə 
edilmişdir. Toxar dilindəki 130 hissə əsərin uyğur dilində olan 
variantı ilə birlikdə Turfan arxeoloqloji ekspcdisiyası tərəfmdən 
tapjlmışdır. I3ctə güman etmək olar ki, «Maytnsimit» əsərinin 
toxarca tərcüməsində də türklər iştırak ctmişlər. Bunu iddia 
edərkən iki amilə əsaslanmaq olar: 1. Uyğur dilinə tərcümədə 
bütün fəsitlərin sonunda türk tərcüməsi toxar tərcüməçisinin 
admı qcyd cdir. 2. To.xar diünə tərcümədi) şəklini dəyişmiş bəzi 
türk sözlərinin İNİəndiyinə təsadüf edirik.

Əsəri toxar ditindən qədim uyğur dilinə, güman ki, burhan 
monastnnda rahib olan Pratyarakşit açari yaradıcüıqla tərcümə 
ctmişdir. Əsərin qədim uyğur variantmda clə ünsürlər vardır ki, 
onlan nə hind, nə Çin, nə də toxar dillərində olan «Maytnsi- 
mit»lərdə görmək mümkün deyildir. Pratyarakşit açari Tarım 
uyğurlarmdan dcyil, qərb uyğurlanndandır. O, jl-bahk .şəhərində 
doğulmuşdur. Bu şəhər İlı çay) sahilində Kuiça şəhəri 
yaxmlığında ycrləşmişdir. Pratyarakşit açari sözlərin məna 
incəliklərini dərindən bilir, onları ycrində işlədir. Görünür, o, 
dövrünün kamil savad almış adamlarmdan biri olmuşdur. O, 
qədim uyğur dilinin daxiü aləminə, zəngin iüğəi tərkibinə, 
sözlərin məna çalarlarına dərindən bələd olnuışdur. Buna görə 
də «Maytrısimit» əsəri tərcümədən daha çox orijinal əsər təsiri 
bağışlayır.

Əsərin qədim uyğur mətni Hinayana məzhəbinin 
Vaybiyiki təriqətinə aiddir.

Qədim llindistanda ədəbi əsərlər 29 hissədən ibarət 
olurdu. «Maytrısimit» əsərinin qədim uyğur diünə tərcüməsində 
bü quruluş ınüharızə cdilmişdir, Çin və toxar dillərinə 
tərcüm ədə isə pozulmuşdur.

Əsərin hər bölməsinin əvvəündə hadisələrin baş verdiyi 
yer, şərait təsvir edilir, iştirakçüar haqqmda məlumat verilir. Bu 
da m üasir dramlardakı səhnəin təsvirinə, remarkaya bənzəyir. 
Əsərdə vəli (arxant) və burhanlarm surətlərinin təsvirinə də rast 
gəlm ək olar. Bundan başqa, əsərdə körk (rəsm, heykəl) və 
görünc (müasir dramlarda pərdə, şəkil, səhnə) məfhumlanndan
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da istifadə edilməsi onun ibtidai dram olması fikrinə gətirir. 
Bütün bunlar göstərir ki, qədim uyğurlar hələ  IX, yaxud X 
yüzillikdə Koçu dövləti zamamında bəsit, ibtidai dram janrmı 
dinə uyğunlaşdırmışlar.

Bu əsər M aytn bayramlarmda ifa edilərmiş. M artrı bayra- 
mı ilin ilk günündə keçirilirdi. Bu, yeni gün, yeni il bayramı idi. 
Əsəri rahiblər uca səslə, ahənglə xalqa oxuyardılar. Bayramda 
güiəşərdilər, pyeslər tamaşaya qoyardılar. Tamaşaları panto- 
mima ilə göstərərdilər. Tamaşalarda rəngli və plastik qablardan 
istifadə cdilərdi.

Əsərin Sevgim nüsxəsini Boz bay Tirək arvadı Y idlək ilə 
Sintar Seliyə yazdırmışdır. Dinə aid əsəri yazmaq, yaxud 
yazdırmaq burhan dininə görə savab sayıhr.

Ə sər sanskrit dihndən toxar dihnə bizim eranm III 
yüziHiyində tərcümə edilmişdir. Əsərin qədim uyğur variantmm 
bir ycrində Koçu dövləti xatırladıhr (təbii ki, toxar variantmda 
belə xatıriama ola bilməzdi). Bu onu göstərir ki, əsər Koçu 
dövlətinin monastrlarmdan birində tərcümə edilmişdir. Deməi, 
əsər buraya kənardan gətirilməmiş, Sevgim və Murtak monas- 
trlarmda yazümışdır.

«M aytnsimit» əsərinin toxar dihndən uyğur dilinə tər- 
cümə edilməsi tarixi haqqmda da bəzi işarələr vardır. III bölmə- 
də darmavi (Dharmavi) adı vardır. X bölm ədə bir-iki qapah tarix 
vardır. XV bölmənin sonunda (bir üçüncü) Vartsun (Fa-tsun) 
adma rast gəlirik: «Mən Vartsun adh yeni öyrənən hörmət ilə 
təqvimi yazdım». Bütün bunlardan əsərin tərcümə ediidiyi tarixi 
aydınlaşdırmaq olar. Bütün hallarda «M aytnsimit» əsərinin qə- 
dim uyğur dilinə tərcüməsi tarixini Koçuda uyğur dövlətinin ya- 
radılmasmdan əvvəlki dövrə, yəni IX yüzilliyin ikinci yansmdan 
əvvələ aparmaq olmaz.

«Suan Szanın bioqrafiyası», 840-cı ildə M ərkəzi Asiyada 
uyğur xaqanhğı qırğızlarm təzyiqi nəticəsində süquta uğradı. 
Uyğurlarm bir hissəsi Çin imperiyasmm tərkibinə daxil oldu, bir 
hissəsi isə qərbə miqrasiya edib Turfanda yerləşdi. Turfana 
köçən uyğur qəbilələri yerli türk qəbilələri ilə birləşib özəyini 
qədim uyğur qəbilələrinin təşkil etdiyi qədim uyğur dövlətini -  
Koçu bəyliyini yaratdılar. Yeni dövlətdə ilk uyğur xaqanhğmm
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rəsm i dövlət dini olan manixey (mani) dilinin əsaslan sarsılrr, 
yeni şəraitlə, yeni siyasət və ideologiya ilə əlaqədar olaraq yeni 
din yayılmağa başlayır. XI əsrin ikinci yarısmda uyğurlar 
arasmda burhan (buddizm) dini geniş yayıhr. Təbii ki, yeni 
ideologiya öz təbliğat vasitələrini yaratmalı idi. Buna görə də 
K oçu dövlətində burhan dininin təbliği ilə bağh olan əsərlər 
qədim uyğur dilinə tərcümə edilirdi. Burhan dini ideyalarmı 
təbliğ edən bu qədim uyğur yazısı abidələrinin az bir qismi 
bizim zəmanəmizə qədər gəlib çıxmışdır. Qədim uyğur yazısı 
nümunələrindən biri də VII yüzilliyin Çin səyyahı Suan-Szanm 
bioqrafıyasıdır. Belə güman edirlər ki, bu əsər qədim uyğur 
dilinə XI əsrin əvvəllərində tərcümə edilmişdir. Əsəri qədim 
uyğur dilinə dövrünün görkəmli tərcüməçisi və şairi Senqu Seli 
Tudun tərcümə etmişdir. Senqu Seli Tudun Koçu dövlətinin 
inkişaf etmiş mədəni m ərkəzlərindən biri olan Bcşbahk 
şəhərində yaşayırdı. Onun, bizə çatmasa da, şerləri də 
olmuşdur. Bu əsər Senqu Seli Tudunun ilk tərcüməsi deyildir.

«Suan Tszanm bioqrafıyası (səyahətnaməsi)»Anna fon 
Qaben, Fen Tzyaşen, L.Y.Tuquşeva tərəfindən tədqiq edil- 
mişdir. L.Y.Tuquşeva bu əsərin tənqidi mətnini I991-ci ildə 
nəşr etdirmişdir.

Başqa tərcümələrində olduğu kimi, Senqu Seli Tudun bu 
əsəri də qədim uyğur dilinə yaradıcı şəkildə tərcümə etmiş, ona 
əlavələr, aydmlaşdırmalar, haşiyələr, m üəllif (tərcüməçi) 
ricətləri əlavə etmişdir. Orijinaldan fərqli olaraq Scnqu Seli 
Tudun əsəri epos (kavi nom bitig) adlandınr. Burada bir sıra yer 
adlarma, o cümlədən Koço (Koçu), Xatan (udun), Kuça (küsən) 
toponimlərinə tez-tez rast gəhrik. Üslub baxımmdan «Suan- 
Szanm bioqrafıyası» göytürk əlifbası ilə yazılmış Orxon- 
Yenisey abidələrinin dilini xatırladır.

«Altun Yaruk». Uyğur əhfbası ilə yazılmış və burhan 
dini qanunlarına həsr edilmiş qədim uyğur abidələri arasmda 
həcm inə görə ən böyüyü «Altun Yaruk» («Qızıl işıq») adlı 
əsərdir. Burhan dininə aid əsərlərin böyük əksəriyyəti kimi bu 
əsər h ind  (sanskrit) dilindən deyil, Çin dilindən qədim uyğur 
dilinə tərcüm ə edilmişdir. Əsəri qədim uyğur dilinə X yüzilliyin 
birinci yansm da Beşbahk şəhərinin sakini Senqu Seli Tudun
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tərcümə ctmişdir. Tərcüməçi əsərə yaradıcı surətdə yanaşmış, 
omm məzmununu saxlayaraq formasında xeyli dəyişiklik etmiş, 
hətta bəzi yerlorini nəzmə çəkmişdir. Buna görə də bu əsəri 
Senqu Seli Tudunun yaradıcıiıq məhsulu, iqtibas adlandırmaq 
səhv olmazdı. Bu əsər burhan dininin idcyalarım təbliğ edən 
əsərdir. Əsər fəisəfi və dini hekayət və rəvayətk)rdən ibarətdir, 
Onun əsas xüsusiyyətlərındən biri də budur ki, Burhan dininin 
terminləri burada türkləşdirilmiş, tnrk sözlərindən düzəldilmiş 
terrainlərlə əvəz edilmidşir.

«Altnn Yaruk» abidəsinin clm aləminə altı nüsxəsi 
məlumdur. Abidə 1908-1913-eü illər arasmda əvvəlcə alman, 
sonra rus elmi ekspedisiyaları tərəfm dən Çində hissə-hissə 
tapılmışdır, Sonuncu v» ən son nüsxə 1687-ci ildə üzü köçürül- 
müş nüsxədir, Bu nüsxə 1910-cu iidə S.Y.Malov tərəfındən 
Şərqi Türküstanda -  Çinin Tansu əyalətində tapılmışdır. Bu 
nüsxə Sankt-Peterburq şəhərində saxlanır. Həmin nüsxə təkcə 
mətn şəklində (tərcüməsiz) 1913-1918-ci illərdə Sankt-Pe- 
tcrburqda V.V.Radlov və S.Y.Malov tərəfındən nəşr cdilmişdir. 
Sonralar -  I930-cu ildə əsər alman dilinə tərcümədə nəşr 
edilmişdir. Təəssüf ki, əsərin nəşri bitməmişdir (675 səhifədən 
yalmz 466 səhifəsi nəşr cdilmişdir). «Altun Yaruk» əsərinin 
digər nüsxələri həemcə Sankt-Peterburq nüsxəsindən xeyli kiçik 
və naqisdir.

«AItun Yaruk» abidəsi iki hissədən ibarətdir. Birinci 
hissədə bir hökmdann xəstələnməsindən bəhs cdilir. Həınin 
hökmdar «Altun Yaruk» əsərini köçürərək burhan məbədinə 
vcrir. Bu xeyirxah işinə görə o, sağalma/. hcsab cdilən xəstəlik- 
dən qurtulur. İkinci hissə də buna bənzəyir: Anku kəndinin 
kəndxudasının arvadı «Altun Yaruk» abidəsini oxumaqla 
xəstəlikdən qurtulur,

«Altun Yaruk» abidəsi qədim uyğur ədəbi dilini araşdır- 
maq baxımmdan böyük əhəm iyyətə malikdir. Bu abidənin dili 
göytürk əlifbası ilə yazılmış göytürk və qədim uyğur abidə- 
lərinin dili ilə sonrakı dövr uyğur ədəbi dili arasmda sanki keçıd 
m ərhələsi təşkil edir, uyğur ədəbi dilinin göytürk yazısından 
qədim uyğur yazısına inkişafınm yolunu göstərir. Abidənin 
dilində həm  əvvəlki dövrün ədəbi dillərinin -  göytürk ədəbi
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dilinin və göytürk əlifbası ilə yazılrnış qəüim uyğur mətnləri 
dilinin xüsusiyyətləri qorunub saxlamlır, həm də yeni 
qazamlmış kcyfıyyətk)r öz əksini tapır. «AUun Yaruk» 
abidəsinin dilində göytürk və göytürk əlifbası ilə yazılmış 
qədim uyğur abidələrində işlənən -ğrna, -gmə və -taçı, -təçi 
şəkilçili feli bağlama formalan, təsirlik halın -ığ, -ig şəkilçisi 
forması işlənir, həm də ycni qazamlmış feli sifət və feli bağlama 
formalan, tərkibi sayların müasir türk dilləri üçün səciyyəvi olan 
düzəldilmə şəkli (onluq üstə gəl təklik), müasir türk dillərində 
işlək olan sıra saylan düzəldən şəkilçilər işlənir.

Burhan dini məzmunlu qədim uyğur yazısı abidələrinin 
arasmda çoxlu şerlərə də rast gəlmək olar.

Qədirn uyğur islanı abidələri. Qədim uyğur əlifbası ilə 
yazılmış islam abidələri dini məzmundan daha çox didaktik 
məzmuna malikdir. İslam mühitində yazılmış qədim uyğur 
yazısı abidələri Turfanda tapılmış və Berlində saxianır. Bu 
abidələr, əsasən, nəzrnlə yazılmışdır, kiçik şerlərdir. Bu şerlər 
şəkli və tərzinə görə sonrakı türk xalq ədəbiyyatını xatırladır. 
Buna görə də belə bir fıkir demək olar ki, islam abidələri qədim 
türk şeri ilə yeni türk şeri arasında, bir növ, körpüdür. Aşağıdakı 
«BiIig» başlıqlı iki b;)ndlik şerə diqqət yetirin;

Bilig hilin, ya bəgim,
Bilig sarja eş holıır.
Bilig hilgon ol ərkə,
Bir kün devlət tuş holur.

Biliglig ər hiHrjə 
Ta.ş kur^ansa, ka^' bolur.
Biligsizitj yanıya  
Altun koysa, taş holur.

Tərcüməsi:

Bilik bilin, ey bəyim,
Bilik sənə eş olur.
Bilik bilən insana,
Bir gün dövlət tuş olur.



Bilikli ər belinə 
Daş qurşansa, qaş olur.
Biliksizin yanma  
Qızıl qoysan, daş olur.

İslam mühitində yazılmış qədim uyğur yazısı abidələrinin 
dilində dilin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yeni yaranan keyfiyyət- 
lərlə yanaşı, göytürk əlifbası ilə yazılmış qədim türk abidələrinin 
dililndə işlənən bir sıra qrammatik formalarm da mühafizə 
edildiyinin şahidi oluruq.

Dini məzmun daşımayan qodim uyğur yazısı abidələri. 
Qədim uyğur əlifbası ilə yazılan və dini məzmun daşımayan 
qədim uyğur abidələri arasında, heç şübhəsiz, ən gərəklisi Yusif 
Xas Hacib Balasaqunlunun 1069-cu ildə yazdığı «Kutadgü bilig» 
(«Xoşbəxtliyə aparan bilik») adlı əsəridir. Əsər Kamil Vəliyev və 
Ramiz Əsgər tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və 
təkcə tərcümə şəklində (yəni faksimilesiz və qədim uyğur mətni 
olmadan) nəşr cdilmişdir. «Kutadğu bilig» əsərinin Azərbaycan 
dilində bu nəşrinin dilçilik baxımından əhəm iyyəti olmasa da, 
filologiya və ədəbiyyatşünashq baxımmdan tərcümə böyük 
əhəm iyyətə malikdir.

Dini məzmun daşmıayan qədim uyğur yazısı abidələri ara- 
sında hüquq sənədləri böyük əhəm iyyətə malikdir. Bclə sənəd- 
lərdən «Nökərin ağadan şikayəti», «Torpaq satılması haqqında 
sənəd», «Küncüt borcu», «Yağ borcu», «Torpaq icarəsi», «E3ezlə 
meynələrin dəyişdirilməsi», «BezIə qadmm dəyişdirilməsi» və s. 
haqqmda olan sənədləri nümunə göstərm ək olar.

Qədim uyğurlarm hüquq sənədləri, əsasən, X-XIIl yüzillik- 
lərə aiddir, Bu sənədlər qədim uyğur qəbilələrinin hüquq mədə- 
niyyəti, təsərrüfat həyalt, cəmiyyətdəki hüquqi münasibətlər haq- 
qmda bizə tam məlumat verir. Koçu dövlətində uyğurlar, əsas eti- 
barilə, üzümçülük və pambıqçıhqla məşğul olmuşlar. Mənbələrin 
verdiyi məlumata görə,Koçu dövlətində quldarhq mövcud ol- 
muşdur. Qədinı uyğurlar qu! ahb satmış, hətta valideyn öz övladını 
qul kimi satmış, yaxud müvəqqəti işləmək üçün, necə dcyərlər, 
kirayəyə vermiş, əslində müəyyən müddətə satmışdır. Turfandakı 
Koçu dövlətində taxılçıhq, qismən, maldarhq da mövcud olmuşdur.
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Qədim uyğur hüquq sənədləri arasmda çoxlu borc qəbzləri, 
alqı-satqı sənədləri mövcuddur. Borc qəbzləri çaxır, pul, pambıq 
parça, küncüt yağı borc ahnmasma aiddir, alqı-satqı sənədləri isə 
meynəlik və torpaq sahələrinin almıb-satılması haqqmda sənədlər- 
dir. Vergi və biyar haqqmda da xeyli sənəd mövcuddur. İtirilmiş 
sənədlərin əvəzinə verilmiş yeni sənədlərə də rast gəlmək olur. 
Dini və mülki vəsiyyətnamələr, təsərrüfat haqqmda qeydlər və s. 
sənədlər də vardır. Bir sözlə, qədim uyğur hüquq sənədləri qədim 
uyğurun ictimai həyatmı hərtərəfli əhatə edir, qədim uyğur 
cəmiyyətinin hüquqi əsasian haqqmda tam təsəvvür yaradır. Bu 
sənədlər, digər tərəfdən, qədim uyğur dilində hüquq tcrminlərinin 
artıq müəyyənləşdiyini, təşəkkül tapdığmı göstərir. N əhayət, bu 
sənədlər qədim uyğur cəm iyyətində artıq müəyyənləşdirilmiş 
qiym ətlər sistcminin, faizin, sələmin, borc vcrilmə müddəti ilə 
öhdəliyin, müqavilənin şərti arasmda müəyyən sabit əlaqənin 
olmasma şahidlik edir. Qısa desək, qədim uyğur hüquq sənədləri 
qədim uyğur ədəbi dilində artıq dəftərxana üslubunun təşəkkül 
tapdığmı göstərir.

Hüquq sənədələrini tərtib etmək üçün qəlib də müəyyənləş- 
dirilmişdir. Sənəddə əvvəlcə (on iki il siklli hcyvan təqvimi ilə) 
tarix (il, ay, gün) göstərilir. Sonra öhdəlik, yaxud müqavilə gəlir. 
Sənədin sonunda hüquq aktmı tərtib edərkən iştirak cdən şahidlə- 
rin siyahısı vcrilir. Şahidlər öz adları qarşısmda öz möhürlərini vu- 
rur, yaxud damğalarını basırlar. Bundan başqa, damğadan əlavə və 
damğanm əvəzinə hüquqi sənədlərə mürəkkəbə batırılmış barmaq 
da basılır. Bəzi hüquq sənədlərində onları tərtib edən şəxs də (kA- 
tib) göstərilir. Əməliyyat aparanların Çin tərzi hazırlanmış möhür- 
lərinə də təsadüf cdilir. M əsələn, borc qəbzində borc verən, borc 
alan, borcun miqdan, sələm faizi, faizlə birlikdə borcun verildiyi 
müddət (qaytarılması vaxtı) göstərilir, bəzən isə borc vcrənin, 
yaxud borc alanın vəfat edəcəyi təqdirdə, bəzi əlavə şərtlər də 
qeyd edilir. Sənəddə hər şeyin (qulun, torpağm, parçanm, yağın, 
çaxırm, pambığm) qiyməti dəqiq göstərilir.
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GÖYTÜRK ƏLİFBASININ MƏNŞƏYİ
Əlifba hərflərin müoyyən qayda ilə düzülüşünə deyilir. Bu 

mənada göytürk dilində əlifbanm oiub-olmadığını dcmək çətindir; 
çox güman ki, bu mənada göytürk dilində əlifba olmamışdır. 
Burada «göytürk əlifbası» termini göytürk dilində işlənən 
işarələrin-hərflərin toplusu mənasmda başa düşühnəlidir.

Göytürk Orxon-Yenisey əlifbasmm, daha doğrusu, yazısmm 
m ənşəyi haqqmda söylənmiş fıkirləri iki dövrə ayırmaq olar; 
Orxon-Yenisey əHfbası ih^ yazılmış m ətnlərin tapılmağa başlandığı 
dövrdən Kül tigin adibəsinin oxunmasma qədərki dövr (XVIII 
yüzilliyin əvvəlləri - XIX yüzilliyin sonu) və Kül tigin abidəsinin 
oxunmasmdan indiyədək olan dövr. Əslində indi də göytürk 
əlifbasmın mənşəyi məsoləsi mübahisolidir.

Göytürk yazısı abidələrinin öyrənilməsinin birinci, yəni 
abidələrin şifrəsinin açılmasına (dekabr 1893) qədərki dövriində o 
zamanlar elm aləmi üçün hələ naməlum olan bu yazılann hansı 
hərflərlə yazılmasından yox, yazılarm hansı xalqa mənsub 
olmasmdan söhbət gedirdi: rnübahisə Orxon-Ycnisey hərflərinin 
neeə, hansı yolla yaranmasından yox, bu yazılı daşlaruı hansı xalq 
tərəfindən qoyulması ətrafında gedirdi. Bu problem haqqında ilk 
fikri məşhur səyyah D.Y.M csserşmidt söyləmişdir. O, 1727-ci ildə 
Sibir səyahətindən qayıtdıqdan sonra Rusiya Elmlər Akademi- 
yasma məruzə təqdim edir. Həınin məruzədə səyyah 1720-1727-ci 
illərdə Sibirdə apardığı axtarışlara yekun vurur, o cümlədən Sibirin 
cənubunda Yenisey çayı hövzəsində k əşf etdiyi yazılı daşlar 
haqqmda məlumat verirdi. D.Y.Messerşmi’dt yazırdı ki, bu yazılı 
daşlar, güman ki, qədim zamaıılarda bu ərazilərdə yaşamış kelt-qot 
qəbilələrinə mənsubdur. M əşhur şərqşünas və səyyah T.Baycrin 
gündəliyində də göylürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin mən- 
şəyi m əsələsinə toxunulur; onun fikrincə, bu abidələr kelt işarələri 
ilə yazılmışdır.

İsveç zabiti Filipp İohan Tabbert Stralenberq I730-cu ildə 
nəşr etdirdiyi kitabmda Yenisey çayı hövzəsində rast gəldiyi sirli 
yazılan skandinav runları ilə müqayisə edir və onları run yazısı 
adlandınr. Həmin vaxtdan bu səhv termin qədim türk Orxon- 
Yenisey abidələrinə damğa kimi yapışmışdn'. İndinin özündə də 
hammm bu terminin, bu adın səhv okluğunu qəbul etdiyi bir za- 
manda elmı əd;)bıyyatda «run yazısı», «run əlilT>ası» və daha səhv 
olan, daha biabırçı olan «runik yazı», «runik əlifba» terminlərinin 
işlədilməsinə lcz-tcz rast gəlm ək olar.

1818-ci ildə «Sibirski vcstnik» jum ahnda Q.İ.Spasskinin «Si- 
birin qədim abidələri haqqmda qeydlər» adlı məqaləsi nəşr edilir. 
Həmin məqaləyə Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazılmış iki abidənin 
şəkli də əlavə edlmişdi. Q raf N.P.Rumyantse\ in xahişi ilə akadc- 
mik F.I.Kruq bu məqaləni latın dilinə tərcümə edir. Q.İ.Spasski- 
nin məqaləsi məşhur dilçi Vilhelm fon Humboldt və şərq dilləri- 
nin, 0 cümlədən türk dillərinin görkəli tədqiqatçısı J.B.Abel-Re- 
müzənin (1788-1832) diqqətini eəib edir. .I.B.Abel-Rcmüzə 1822- 
ci ildə O-İ Spasskinin məqaləsi haqqında rəy yazır. O, rəydə gös- 
tərir ki, Asiya xalqlannda qəbir üzərində «pey» adlanan ikidilli, 
hətta üçdilli yazısı olan daş obelisklər qoymaq adəti varmış. Belə 
obelisklərin tapılması Ycnisey kitabi>ləri məsələsinin həllində 
mühakimə Vv) fərziyyələrdən daha çox kömək göstərə bilər. Abi- 
dələrin yazıldığt işarələrin run işarələrinə bənzəməsini J.B.Abcl- 
Remüzə zahiri və aldadıcı adlandıraraq yazır ki, bu abidələr qədim 
türk qəbiləiərinin məskun olduğu ərazidə ycrləşir. Q.İ.Spasskinin 
məqaləsi haqqında Rommcl və Y.Kİaprol da rəy söyləyirlər. 
J.B.Abcl-Remiizədv)n fərqli olaraq, Q.İ.Spasski, Rommel və 
Y .Klaprot bu abidələrin türklərə mənsub olmasmın əlcyhinə çıxır- 
lar. Q.İ.Spasski yazudı ki, türklərin, ümumiyyətlə tatar qəbilələ- 
rinin qədim dövrlərdə Sibirin eənubunda yaşaması haqqmda elmdə 
heç bir iz yoxdur. əksinə, hər şey göstərir ki, lürklər bu ycrlərə 
sonralar köçüb gəlmişlər. Q.İ.Spasski Ycnisey çayı hövzəsində 
tapılmış daş üzərindəki yazıların kalmık qəbilələrinə mənsub 
olması fərziyyəsini irəli sürür. Rommel Yenisey kitabələrini alman 
runları ilə müqayisə cdib belə bir fərziyyə irəli sürür ki, bu 
kitabələr ya skif, ya da yunan-qot mənşəhdir. Y. Klaprot məsələ- 
yə bir qədər ehtiyatla yanaşır. O yazır ki, Yenisey kitabələrinin
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yazıldığı işarələr yunan runlarına bənzəyir. 1859-cu iidə akademik 
A.A.Şifner {1817-1879) Yenisey kitabələrinin milli mənsu- 
biyyətinə toxunmadan göstərir ki, run işarələri damğalardan 
törəmişdir. Q.İ.Spasski Yenisey kitabələrinin milli mənsubiyyəti 
haqqmdakı fıkrini gözlənilm*ədən dəyişir. 1857-ci ildə o yenidən 
Yenisey kitabələri probleminə qayıdır. O özünə qədər irəli sürülən 
fərziyyələri, xüsusən Rommelin abidələri skiflərə bağlaması 
fərziyyəsini qəti şəkildə rədd edir, əvvəlcə bu abidələrin hansı 
xalqa mənsubluğu məsələsini açıq saxlasa da, sonradan onlarm 
slavyanlara mənsub olması nəzəriyyəsini irəli sürür. Onun 
nəzəriyyəsi V.Florinski tərəfmdən müdafiə edilir. Q.İ.Spasskidən 
iki il sonra M .A.Kastren də Yenisey kitabələrinin slavyan mənşəli 
olması fərziyyəsini irəli sürür. 1874-eü ildə N.Popov Yenisey 
kitabələri üzərində tədqiqat apararaq Rommelin abidələrin qot 
m ənşəli olması haqqmdakı fıkxini daha da inkişaf etdirir. Elə 
həm in il fm alimi İ.A.Aspelin Sibirdə tapılmış balballarm (daşdan 
kobud şəkildə yonulmuş insan «heykəlləri») və naməlum yazmm 
tarixini qədim fın qəbilələrinə bağlayır.

XIX yüzilliyin ikinci yarısmdan başlayaraq Yenisey kita- 
bələrinin milli mənsübiyyətinə münasibət dəyişməyə başlayır. 
Q.İ.Spasski kitabələrin slavyan qəbilələrinə mənsub olması haq- 
qmdakı öz əvvəlki fikirlərindən əl çəkir, bu kitabələrin yazıldığı 
işarələrin Sibirin cənubunun qədim sakinləri olan tatar qəbilə- 
lərinin qohumluq münasibətiərini bildirən damğalara bənzəməsi 
haqqmda danışır, onlan damğalarla müqayisə edir. Yenisey 
kitabələrinin yazıldığı işarələrin Sibirdə yaşayan türk xalqlarmm 
damğalarma bənzəməsi H.Vamberinin də diqqətini cəlb edir. 
M .A.Kastren də öz əvvəlki mülahizələrindən əl çəkir. O, Sibirə 
təşkil edilmiş uzunmüddətli ekspedisiyadan qayıtdıqdan sonra 
Yenisey çayı hövzəsində tapılan yazıh abidələrin Sibirdə yaşayan 
tatarlarla bağh olduğunu söyləyir. Artıq yuxarıda göstərildiyi kimi, 
akademik A.A.Şifner Yenisey kitabələrinin işarələrinin türk 
xalqlan arasmda geniş yayılmış damğalardan törəyə bilməsi fər- 
ziyyəsini irəli sürür. N.A.Aristov və N.Q.MalIitski Yenisey kitabə- 
lərinin yazıldığı işarələrin türk qəbilələrinin işlətdikləri damğalar- 
la əlaqəsini geniş şəkildə araşdırır və bir-birindən asıh olmayaraq,

təxminən eyni zamanda nəşr edilmiş kitablarmda bu fıkri əsaslan- 
dınrlar.

Lakin Yenisey kitabələrinin türk qəbilələrinə mənsubluğu 
fıkrini inkar edənlər hələ də vardı. İ.A.Aspelin Yenisey kitabələ- 
rinin işarələrini Çud gölü sahilində tapılmış yazılarm işarələri ilə 
tutuşdurur və bu kitabələrin hun mənşəli olması fikrini irəli sürür. 
Fin alimləri isə fin qəbilələrinin qədim zamanlaıda Sibirdə 
yaşadığım əsas götürərək Yenisey kitabələrinin finlərə mənsub 
olması fərziyyəsini əsaslandırmağa çahşırlar. Bütün bunlara görə, 
əvvəlcə Yenisey kitabələrinin hansı xalqa mənsubluğu məsələsi 
həll edilməli idi. K itabələrin hansı xalqa mənsubluğu məsələsi 
həll edildikdən sonra bu kitabələrin yazıldığı işarələrin mənşəyi 
məsələsi müzakirə edilə bilərdi. 1893-cü il dekabr ayımn 13-də 
Vilhelm Tomsen Kül tigin abidəsini oxudu və məlum oldu ki, 
Orxon-Yenisey kitabələri göytürk qəbilələrinə mənsubdur. 
Bundan sonra Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin yazıldığı işarələ- 
rin mənşəyi haqqındakı m übahisələr yeni istiqamət aldı. Göytürk 
Orxon-Yeniscy əlithasmın m ənşəyini araşdırmağın ikinci dövrü də 
m əhz bu vaxtdan başlamb.

Orxon-Yenisey yazısı işarələrinin mənşəyini izah etmək 
üçün təşəbbüslər Orxon-Yenisey abidələrinin şifrəsi açılmazdan 
əvvə! göstərilmişdi. Bir az əvvəl göstərildiyi kimi, XIX yüzilliyin 
ikinci yansmda Q.İ.Spasski, M .A.Kastrcn, A.A.Şifncr və H.Vam- 
beri Yenisey çayı hövzəsindəki yazılarda rast gəlinən işarələrin 
Sibir tatarlannın tayfa damğalarma oxşadıqlarma diqqəti cəlb 
etmişdilər. N.A.Aristov bu mövzuda deyilənləri ümumiləşdirərək 
göstərdi ki, ən qədim zamanlarda möveud olan tayfa damğaları 
sonralar Orxon-Ycniscy əlifbasmda hərflər kimi işlədilmişdir. 
Q.A.M allitski N.A.Aristovun bu fərziyyəsini müdafiə etdi və 
əsaslandırdı.

V.Tomscn Orxon-Yenisey yazısımn şifrəsini açarkən bəzi 
işarolərin sami-pəhləvi əlifbasmm işarələrinə bənzədiyini qeyd et- 
mişdir. Sonralar o, 39 Orxon-Yenisey işarəsindən 23 işarənin ara- 
mi əlifbasmdan mənşəcə asılı olduğunu göstərdi. Türk dilinin səs 
quruluşuna uyğunlaşdınlmış aramı əhfbası arami mənşəli olmayan 
bir neçə işarə ilə zənginləşdirilmişdi. O. Donner də uyğun fərziy- 
yə  irəli sürmüşdür. O, hətta aramı əlifbası ilə Orxon-Yenisey əlif-
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bası arasında >)laqələndiricı həlqə kimi miladdan sonra II-lIl yüzil- 
liklərin ar^akid (parfıyan) sikkələrindəki şriftləri qeyd edir.

P.M.Mclioranski və D.N.Sokolov, N.A.Aristov və N.Q.Mal- 
litsikinin fərziyyələrini kəskin tənqid edir, V.Tomsen və O.Donne- 
rin irəli sürlükləri müddəanı müdafıə edirlər. P.M.Mclioranski ey- 
ni zamanda qcyd edir ki, arami əlifbasmda mövcud olmayan Or- 
xon-Yenisey i.'jarələri üçün türk damğaları əsas götürülə bilərdi. 
Hələ üstəlik ararni hərfləri qədim türk hərflərini yaradanlann 
adətlərinin təsiri altmda tayfa damğalarmın rnəlum həndəsi çizgi- 
ləri ^əklini almışdır.

Tomsen-Donner fərziyyəsi təkcə arami hərfləri ilə göytürk 
hərfləri arasmdakı oxşar çizgiləri göstərmir, həm də türklərin 
fonetik yazı ıdeyasmı mənimsədikləri müəyyən mənbəni də nişan 
verirdi. Eyni zamanda qeyd edilir ki, göytürk əlifbası fonetik yazı 
ideyasma əsaslansa da, ideoqrafık və sillabik yazı sisteminin təsiri- 
nə də məruz qalmışdır. Göytürk əlifbasmdakı konsonont dualizmi 
sillabik yazı sisteminə nümunə ola bilər. Göytürk əlifbasmda bir 
neçə ideoqrafık işarənin mənşəyi isə çox sonralar Y.D.Polivanov 
tərəfmdən sübut cdildi. Y.D.Polivanov göytürk əlifbasmm törəmə 
mənbəyini beiə əsaslandırır; 1) Əlilba bilavasitə türk qəbilələri 
arasmda meydana çıxmışdır, çünki bu yazı ixtira olunarkən əski 
türk dilində saitlərin ahəng qanunu nəzərə ahnmışdır; 2) Əlifba 
bizə məlum olan yazılı abidələrin tərtib olunduğu dövrdən çox 
əvvəl meydana çıxmışdır. Bunu dövrümüzədək qonjnub saxlanan 
göytürk m ətnlərində orfoqrafık qanunlarm qismən möhkəmhyi, 
bəzən də dəyişkənliyi sübut edir; 3) Əlifba bir sıra qərb əlifbala- 
rmın -  arami, soğd, pəhləvi yazılarmın güclü təsiri altında meyda- 
na çıxmışdır; 4) Yalnız Monqolustanm Orxon yazıh abidələrində 
Çin heroqliOərinin təsirinə rast gəlmək mümkündür. Y.D.Poii- 
vanov göytürk əlilbasmda bəzi əşyaya bənzər işarələrin piktoq- 
ramlardan törənməsi fıkrini də irəli sürür.' Türkiyəli alim Əhməd 
Cavad Emrə Orxon-Ycnisey əlifbasmm bütün işarəiərinin ideoqra- 
fık yazıdan törədiyini sübut etməyə təşəbbüs göstərmişdir. O,

' E.J^.no.ıusoHurı. Hdeo^pa(j)mecKUÜ Momua a (j)op.Matımı opxoııcKO.'o auj^amt- 
ma. «Ei0JiJiemcHh CpedııecnuamcKo^o eocy()apcm(ieııııo,'o yınwepcuınema». 
1929, No9, c. 177-181.

göytürk əlifbasmdakı bu və ya digər işarə (hərf) iiə bu və ya digər 
piktoqram arasm'da oxşarhğı sübut ctmək üçün onlan bu və ya 
digər əşyanm xarici görünüşü ilə müqayisə cdir, aralarmda oxşar- 
Iıq axtanr. Qazax alimi A.M ahmudov türk aliminin fıkrini müdafiə 
edir, göytürk əlifbasmm m əhz piktoqramlardan törədiyini iddia 
edir.

I906-C1 ildə A.Steyn Böyük Çin səddinin qərb qurtara- 
cağmda Dunxuan yaxınhğındakı gözətçi qülləsində böyük bir 
sənədlər toplusu tapır. Onlardan yeddi yüzdən çoxu Çin dilində, 
qalanları mənşəcə arami əlifbası ilə bağh oian naməlum əlifba ilə 
naməlum dildə yazılmışdı. Arxeoloji məlumatlar və A.Şavannın 
qüllədə tapılan Çin sənədləri üzərində apardığı tədqiqatlar 
göstərdi ki, arxiv miladi tarixin II yüzilliyinin ortalarma aiddir. 
1911-ci ildə R.Qotyo və A.Kouli sübut etdilər ki, Çin dilində 
yazılan sənədlərlə birlikdə tapılan sənədlər soğd əlifbası ilə soğd 
dilində yazılmışdır. Soğd əlifbası arami əlifbasmın növlərindən 
biridir. Tapılmış bu yazıya clmi ədəbiyyatda «qədim soğd yazısı» 
adı verdilər. Qədim soğd əlifbasının açılmasından dərhal sonra 
V.Tomscnlə m əsləhətləşən R.Qotyo belə bir nəticəyə gəldi ki, 
məhz bu qədim soğd yazısı qədim türk Orxon-Ycnisey əlifbası 
üçün modcl vəzifəsi görmüşdür. 1922-ci ildə V.Tomscn bu nəti- 
cəni təsdiq etdi və göstərdi ki, qədim türk və qədim soğd yazısı 
arasmda aydın və mübahisəsiz uyğunluq mövcuddur. Bununla 
yanaşı iki əlifba sistcmi arasmdakı xronoloji boşluq V.Tomsen 
üçün aydm deyikii. Palcoqraflk baxımdan daha erkən sayılan 
Yenisey və Cetusi (Semireçye) göytürk abidələrinin tarixi VI-VII 
yüzilliklərə getdiyi üçün (türkologiyada Yeniscy və Talas 
abidələrinin Vl-Vll yüzilliklərdə yazıldığı q;)bul cdilmişdir, lakin 
Ə.Ə.Rəcəbli bclə bir fərziyyə irəli sürmüşdür ki, Ycniscy abi- 
dələri Ill-VI yüzilliklərdə yazılmışdır) bu mülahizə köhnə suallara 
cavab verməsə də ycni fərziyyələrin yaranmasına səbəb oldu.

Cənubi Sibirin tarixi haqqında sanbalh ə.sər yazmış
S.V.Kisclyov da göytürk əlifbasmm soğd əlifbasmdan törəməsi 
fikrinin tərəfdarıdır, lakin o, soğd əlifbasının türklər tərəflndən qə- 
bul cdilib öz əlifbalarmı yaratmalannm fərqli yolunu göstərir: 
«Şərqi Orta Asiya vasitəsilə, soğd və Xarəzm yazısı vasitəsilə 
daxil olmaş Talas-Ycniscy literlərinin əksəriyyətinin arami əsası
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heç şübhə doğurmursa, onda çox hissəsi soğdahlar tərəfındən 
m üstəmləkələşdirilən və enyi zamanda VI-VII yüzilliklərdə qərbi 
tuqyular tərəfindən zəbt edilən Xarəzm lə əlaqədə olan Cetısu 
arami əlifbasını türk nitqinə uyğunlaşdıran run yazısımn ilk tətbiq 
edildiyi ən çox ehtimal edilən yerə çevrlir».‘ Kiselyovun fıkrincə, 
Cetısudan Orxon-Yerıisey əlifbası Şərqi Türküstana yağm a qəbi- 
ləsi arasına düşmüşdür; onlar kağız üzərində Orxon-Yenisey yazısı 
i!ə olan sənədləri b i/ə  miras qoymuşlar. Bu yazı yağmalardan kar- 
luklara, onlardun isə Yenisey kırğızlarma keçmişdir. Orxon türk- 
ləri run yazısım bilavasitə qərbi türklərdən qəbul etmişlər, lakin ən 
qədim VI-VIl yüzilliklərin mətnləri Orxonda hələ tapılmamışdır.

S.V.Kiselyovun göytürk Orxon-Yeniscy əlifbasmm yaranma 
m ərkəzinin Cetısu olması haqqmda fərziyyəsi maraqh olsa da, 
onun şərqə nüfuz etməsi yolları gətirilən faktlarla özünü 
doğrultmur. Göytürk Orxon-Yenisey əlifbası ilə yazılmış Şərqi 
Türküstan abidələri heç cür yağmalara aid edilə və VI-VIII 
yüziliiklərin abidələri ola bilməz. Bu abidələr öz duktusuna görə 
istər Cetısu, istərsə Yenisey abidələrindən əsash surətdə fərqlənir 
və möhkəm surətdə IX yüzilliyin ortalarma, yəni Mərkəzi Monqo- 
lustanda Uyğur xaqanhğı qırğızlar tərəfindən ləğv edüdikdən və 
uyğurlann kütləvi şəkildə şərqi Türküstana miqrasiya etdikləri 
dövrə aiddir, Şərqi Türküstana köçmüş həmin uyğurlar göytürk 
Orxon-Yenisey yazısı ənənələrini özləri ilə gətirmişdi.

Orxon-Ycniscy yazısının Cetısu nıənşəli ohnası haqqındakı 
fərziyyəni A.M.Şerbak da irəli sürmüşdür. Onun fıkrincə, bu yazı 
«görünür, haradasa Talas rayonımda hansısa başqa bir əlifbanm 
qəbut edilməsi və dəyişdirilməsi nəticəsində yaranmış və oradan 
iki istiqamətdə yayılmışdır: şərqə (Orxon-Yenisey və bu yazının 
digər şəkilləri) və qərbə (peçeneq runlan)».-

Bcləliklə, artıq sübut edilmişdir ki, hərlli-səsli yazı ideyasmı 
da, göytürk Orxon-Yenisey əlifbasının modelini də qədim türklər 
onlarm arami mənşəli ^ılifbadan istifadə edən qərb qonşuları - Orta 
Asiyanın irandilli xalqlarından almışdır, götürmüşdür. Göytürk

‘ C.B.Kııcejıea. JJpeanan ucmopuH [Ojk u o ü  Cuöupu. M.. 1951, c.604.
 ̂ A .M .lH epöuK . 'hiüKU a KcpuMUKe u KupmiHux m  CaphiKe.ıa  -  Bc.ıoiı BejKbt (k 

eon pocv o H.ibiKe u ıı/ıCb,Meııııocmu neneue^oa), MMA, A *75, 1959, c. S(S<S
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Orxon-Ycniscy əlifbasının ən çox güman cdilən mənbəyi Dun- 
xuanda tapılmış və «qədim soğd yazısı» ilə yazılmış sənədlərdə 
istifadə edilən qədim soğd əlifbasıdır.

Türk dilinə uyğunlaşdırma prosesində qədim soğd əlifbası 
bir sıra mühüm dəyişikliklərə uğramışdı; 1. Bəzi işarələrin kursiv 
yazıhşı aynca yazıhşla əvəz edilmişdi. Göytürk Orxon-Yenisey 
əlifbasında hərflər yazıda bir-birinə birləşmir. 2. Güman ki, 
rürklər, bir tərəfdən, mövcud olan tayfa damğalarının və ideoqraflk 
simvollann, digər tərəfdən, üzərində yazı yazılmah olan matcriahn 
(daş, mərmər, metal, qismən də ağac) təsiri ilə dəyirmi çizgili 
soğd işarələri həndəsi çizgili işarələrlə əvəz ctmişdilər. 3. Soğd və 
türk dillərinin fonetik quruluşu uyğun olmadığı üçün bir sıra soğd 
işarələri (həfrləri) türklər tərəfındən götürüiməmiş, soğd dilində 
mövcud oimayan, lakin türk dilində istifadə edilən səslər üçün isə 
türklər, qismən ideoqrafık (güman ki, tayfa damğalarının təsiri ilə), 
qismən də hərfi işarələr düzəltmişdilər.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısınm yaranma yeri və tarixi də 
mübahisəli məsələlərdəndir və hələ  də həll edilməmiş qahr. 
Mövcud təsəvvürlərə görə, göytürk əlifbası üç inkişaf dövrü keç- 
mişdir; 1) arxaik dövr -  Cetısu (VI-VII yüzilliklər) və Yenisey 
(VI-X yüziüiklər) abidələri ilə təmsil cdilir; bəzi tədqiqatçılann 
fıkrinə görə, bu dövr yazısmm təsiri Ongin abidəsində hiss olunur;
2) klassik dövr - İkinci türk xaqanhğmm (Vlll yüzilliyin birinci 
yarısı) mövcud olduğu dövrə aid abidələrlə ləmsil olunur; 3) son 
dövr ~ Uyğur xaqanhğı dövrünün (VIII yüzilliyin ikinci yansı -  IX 
yüzillik) daş abidələri və Şərqi Türküstanın (IX yüzillik) göytürk 
əlifbası ilə kağız üzərində yazılmış abidələri ilə təmsil olunur. 
Monqolustanda tapılan və IX yüziiliyin ortalarmda yazıldığı güman 
cdilən Süci abidəsi yazıhşmdakı bəzi arxaik xüsusiyyətlərinə görə 
Yenisey abidələri dairəsinə aid edilir.

M ütəxəssislər belə hesab edirlər ki, Yeniscy abidələri VII 
yüzillikdən ə \ə lə  aid edilə bilməz, L.R.Kizlasovun fıkrincə isə, 
onlann böyük əksəriyyəti IX-X yüzilliklərdə yazılmışdır. Belə- 
liklə, istər-istəməz bclə bir nətieəyə gəlmək olar ki, paleoqrafik 
arxaiklik abidələrin yazılması tarixini nisbətən qədimə çəkmək 
üçün əsas vcrmir, bu arxaiklik regional səciyyə daşıyır və abidəni 
yazdıramn maddi imkanlan ilə müəyyənləşdirilir. Göytürk əlifbası
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ilə yazılmış Cctısu abidylərinin aşağı tarixi m əsələsi də açıq qalır. 
Bir sıra tədqiqatçılann göytürlc yazısınm Cetısuda yaranm ası haq- 
qında fərziyyəsi də i:əsdiq cdilməmiş qaiır. Orta Asiyada göytürk 
yazısı abidələri içərisində Şımali Fərqanədə «muqxon» qəbirində 
tapılmış lunc üzük üzərindəki yazı xüsusi mövqe tutur. Bu qəbir 
miladdan əvvəl II yüzillikdən miladm VIII yüzilliyinədək gcniş bir 
tarixə aid cdilir. Üzüyün üzərindəki göytürk yazjsı qədün soğd 
yazısmı xatırladır, iakin lokal xüsusiyyətlərlə izah cdilə bilməz, 
çünki Fərqanə ərazisində göytürk yazısmm klassik (VII yüzilliyin 
sonu -  VIIT yüzilliyin birinci yarısı) variantmda yazümışdır. Buna 
görə də S.Q.Klyaştorm Fərqanə üzüyü üzərindəki yazmı VI 
yüzilliyin sonu -  VII yüzilliklə tarixləndirməyi təklif cdir.

Bəzi mənbələr birbaşa olmasa da, dolayısi yolla VI yüzillik- 
də (qərbi) türklərdə yazmın ola bilməsini chtimal etməyə əsas ve- 
rir. M əsələn, Bizans tarixçisi Menendr Protektor 583-584-cü illər- 
də bitirdiyi «Tarix» adh əsərində Bizans imperatoru II Yustinin 
568-ci ildə m ənşəcə soğd olan Maniakm başçıhq etdiyi türk 
səfiriiyini qəbul ctdiyini göstərir. Menandr yazır ki, səfır xaqanm 
«skif yazısu) ilə yazilmış məktubunu imperatora təqdim etdi. Lakin 
əminliklə söyləmək oliTiaz ki, bu «.skif yazısı» göytürk Orxon- 
Yenisey əlifbasıdır; həmin məktubun soğd əlifl^ası ilə yazılması da 
mümkündür, hətta soğd dilidə yazılmasmı la chtimai ctmək olar. 
Məktubun Çin hcroqlifləri ilə yazıla biləcəyi ıstisna edilir. Düzdür, 
bu dövrə aid olan yarıməfsanəvi bir məlumatda türk xaqanınm İran 
şahı Xosrof Ənuşirəvana (531-579) Çin heroqliflori ilə yazılmış bir 
məktub göndərdiyi xəbər vcrilir (Maniakın Konstantinopola 
səfırliyi zamanı da, Xosrov Ənuşiravanm padşahhğı zamanı da 
Qərbi türk xaqanhğında taxtda İstəmi xaqan oturmuşdu), lakin Çin 
qaynaqlan türklərin hcroqlif yazıdan istifadə ctmsəini inkar edir, 
Çjou-şu adh Çiıı salnaməsi ısə bu barədi) dalıa rnüəyyən məlumat 
verir; «Türklərin yazısı xu xalqinın (soğdların) yazısını ,xatırk^dır», 
M übahisəsiz aydın olur ki, 1) VI yüzilliyin orialarında türkl;»rin 
özlərinin müstəqil yuzısı olmuşdur və 2) bu yazı soğdlann yazısına 
bənzəmişdir, S.Q Klyaştorni bu yazınm mənşəyinə şübhə ilə 
yanaşıb sua! vcrir ki, bu, run yazısı idirni, yaxud «uyğur;> kursiv 
adlanan yazı idinü?'

' C.r.K.iHuıııxjpıihiü. JJpcısııcmıopKCKiıc pyuu 'iecK iıe  na\ı>ıııııtıiKiı k h k  i i c i i k i h i i u k  

no ııcm npıııı ('pcı>ııciı A i.'iıı. M, 1964. c.49.
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Bu yazının uyğur kursiv yazısı olması haqqında gümanı 
qəliyyəllə n)dd etmək olar. Əvvələn, uyğur kursiv yazısı VI yüzil- 
hkdə yo.K, daha sonra təşəkkül tapmışdır. İkincisi. VI yüzilliyin 
ikinci yansında İstəmi xaqan Orta Asiya, Qərbi Sibir, (indiki) Qa- 
/axıstan və cənubi-şərqi Avropanı özünə daxil edən cahanşümul 
bir dövlət -  Qərbi Türk xaqanhğı yaratmışdı. Bu dövlətdə xaqamn 
məsləhətçiləri. xüsusən xarici əlaqələr və yazı-pozu işləri ilə 
əlaqədar məsləhətçiləri bu işlərdən başı çıxan soğdahlar (göytürk 
yazisi abidələrində: soğd) idi. İstəıni xaqan türk yazısı yaradarkən 
hcç kiınin tanıınadığı uyğurların (bu dövrdə onlann yazısı olsaydı 
bclə) yazısını ınodel kimi götürməzdi və ya onların yazısından dip- 
lomatik münasibətlərdə istifadə ctməzdi, bəlkə də Bizans impcra- 
torununa göndərdiyi məktubda Bizans (yunan) yazısından istifadə 
cdirdi. Ən yaxşısı isə bu idi ki, Bizans və İran kimi qüdrətli dövlət- 
lərə öz qüdrvitini, Türk xaqanhğinm qüdrətini hiss ctdirmək üçün, 
nümayiş cldirnıək üçün məktubu öz milli yazısı ilə, milli əlifbası 
ilə yaza idi.

Ba.şqa yolla da olsa, S.Q.Klyaştornı da bu nəticəyə gəlir. O 
yazır ki, monqol dövrünə qədər uyğur yazısı son dövrlərin soğd 
kursiv yazısından heç bir şcylə fərqlənməmiş və VII-VIK yüzülik- 
lərin sərhədlərində t;)şəkkül tapmışdır. Buna görə də güınan et- 
mək diizgün olardı ki, Çjou-şu salnaməsində söhbət məhz run ya- 
zısından, məhz onun qədim soğd əlifbasma daha yaxm olan 
tipindən gedır.

S.Q.KIyaştornı bclə fərz cdir ki, qədim soğd əlifbusının türk 
dilinə uyğıınlaşdırılması hələ çox əvvəllər, güman ki, türkdilli 
aşina qəbiləsinin Qoaçanda və Şərqi Türküstanın tligər vadilərində 
yaşaılığı zaman. sogdların həmin ycrləri müsləmləkələ,şdirdiyi 
zaman (V yüzillik) başlanmışdır. Artıq müəyyv)nkt,şdirilmişdir ki, 
Dunxuanda tapıhnış qədim soğd yazısı miladm II-III yüzilliklərinə 
aiddir. Bununla da V.Tomscni narahat cdən qədim soğd yazısı ilə 
göytürk (')r\on-Ycniscy yazısı arasındakı xronoloji b(':,luq aradan 
qalxmış ohır. Ola bik)r ki, göytürk Orxon-Ycniscy ;)lifhasının tə- 
şəkkül tapması prosesi türk xaqanlığinm yaranmiası və türklərin 
Orta Asiyanı tutmasından .sonra bitmişdir.

Monqohıstanda və Şorqi Türküstanda tapılan ən son göytürk 
Orxon-Ycniscy yazısı abidələri IX yüzilliyin ortalanna aid edilir.
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Güman etmək olar ki, orada X yüzilliyin əvvəllərində də göytürk 
yazısı işlənmişdir. Lyao sülaləsinin (Lyaoşi) xronikasmda xəbər 
vcrilir ki, kıtay imperiyasmm banisi Abaotzi (Tay-tszıı) Orxon çayı 
hövzəsində yerləşən qədim uyğur paytaxtında oian vaxt uyğur 
xaqam Bilgə xaqan şərəfmə qoyulmuş abidəni qaşımağı və onu öz 
fütuhati haqqmda kıtay, türk və Çin yazısı ilə yazılmış mətnlə 
əvəz etməyi əmr edir. Tədqiqatçıların fikrincə, türk yazısı dedikdə 
salnaməçi yalnız göytrük Orxon-Yenisey yazısmı nəzərde tuta 
bik^rdi, çünki uyğur kursiv yazısı salnamədə «xoy-xu yazısı» («uy- 
ğur yazısı») termini iiə göstərilmişdir. Göytürk Orxon-Yenisey 
yazısınm X yüzilHkdən sonra M ərkəzi Asiyada işlənməsi haqqında 
m ənbələrdə məlumat verilmir. Həmin vaxtdan etibarən uyğur 
yazısı Mərkəzi Asiyada göytrük Orxon-Yeniscy yazısmı sıxışdınb 
işləkdən çıxarır. Lfyğur yazısınm nüfıız edə bilmədiyi Yenisey çayı 
hövzəsində isə göytürk Orxon-Yenisey yazısınm XII yüzilliyə 
qədər işləndiyini güman etmək olar.

Arami əlifbası qərbdən şərqə pəhləvi əhfbası vasitəsilə soğd 
əHfbasına, sonuncu isə göytrük Orxon-Yenisey əlifbasına keçə 
bilərdi. Təbiidir ki, qədim türklər öz diilərində işlənən, lakin soğd 
diUndə mövcud olmayan səslər üçün əlavə işarələr tərtib etməii 
idilər. Ola bilsin ki, yeni işarələrin (həfrlərin) bir qismi soğd 
işarələrinin şəkiinin və vəzifəsinin dəyişdirilməsi vasitəsilə 
yaradılmış, lakin çox güman ki, türk səsləri üçün çatışmayan 
işarələrin böyük əksəriyyəti qədim türk tayfa dHmğalarmm 
ideoqrafık işarə kimi işlədilməsi hesabına əhfbaya daxil 
edilmişdir.

bir hərf də işlədihr. Əlifbanı tərtib edəniər türk diUəri fonetik 
quruluşunda əsas qanunlardan biri olan damaq ahəngini, həm də 
təkeə (həm də bir o qədər yox) saitiərin ahəngini yox, həm də 
samitlərin, sait və samitlərin damaq ahəngini də nəzərə almışlar. 
Nəticədə qədim türklər dünyada, bəlkə də ən mükəmməl əhfba 
sistemini tərtib etmişlər. Bu əlifbanm kursiv (yazı) variantı da olsa 
idi, dünyanın heç bir əlifbasmı onunla müqayisə etmək olmazdı.

Göytürk əlifbasında mübahisə doğuran m əsələlərdən biri də 
bir samit səs üçün iki işarənin işlədilməsidir. Əhfbada təkcə 
kipləşən samitlər üçün yox, hətta sonor, novlu və titrəyən samit- 
ləri palatalhq və qeyri-palatalhq prinsipinə görə fərqləndirmək 
üçün bir samit səsdən üçün iki işarə işlədilir. İşarələrdən biri təkcə 
önsıra, digəri isə təkcə arxasıra saitləri ilə işlədilir. Məsəhm:

Önsıra (incə) saitlərlə A rxasıra  (q a lın ) sa itlər lə

- b b

X - d D -  d
) - k - k(«klub» sözündə)
(' - g " ğ
h - t - t
? y D - y
Y - 1 / -1

/ -  n ) -  n
r r -  r
1 - s -  s

GÖYTÜRK ƏLİFBASI

Göytürk (Orxon-Yenisey) əhfbası, P.M.IVIelioranskinin söz- 
ləri iiə desək, türk dillorinin fonetik quruluşunu ən yaxı əks etdirən 
əhfbadır. H eroqiif yazıya əsaslanan qonşu Çindən fərqli oiaraq 
göytürk əlifhası qrafık əlifbadır. Hind əlifbasından fərqli olaraq, 
türk yazısı hecavi (silləbik) yazı da deyildir. Göytürk işarələri 
(hərfləri) müəyyən səsləri ifadə etsə də, göytürk əlifbasını 
fonoloji əhfba (bir səs üçün bir hərf) adlandırmaq oimaz. Göytürk 
əhfbasmda bir səs üçün bir hərf, bir səs üçün iki lıə rf iki səs üçün
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Bunlardan tələffüz məxrəcinə, səslənm ə və fonoloji məna- 
sına görə fərqlənən ) k və ^  (klub sözündəki) k, (' g və Y ğ cütləri- 
ni çıxsaq, qadan səkkiz cüt işarənin ifadə etdyii samit səsiər tələf- 
füz m əxrəcinə və fonoloji mənasına, başlıcası isə səslənməsinə 
görə fərqlənir - hər cütlük bir samit səsi ifadə cdir. Palatal və qey- 
ri-palatal samit fonemiərinin fərqləndirilməsini bütün göytürk 
Orxon-Yenisey abidələrində müşahidə etmək olar.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin araşdırılması ilə 
məşğul olan bütün tədqiqatçılar göytürk əlifbasmdakı samit 
i ş a r ə l i r i n i n  bu xüsusiyyətini qeyd etmişlər. Samit səslərin
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variantlannın belə qrafık ifadəsinə diqqəti ilk dəfə V.Tomsen cəlb 
etmişdir. V.Tomsen özü bu fikirdə olmuşdur ki, samit səslərin bu 
cür qrafık fərqləndirilməsi onlarm səslənməsinə, səs təbiətinə 
təsir göstənnir, yalnız yazıda öz qrafik əksini tapmayan qonşu 
saitlərin damaq tipini müəyyənləşdirməyə xidmət edir. İ.Kramski 
bu fıkrin əleyhinə çıxıb göstərir ki, qrafık fərq cütlükdə konsonant 
fərqini əks etdirir. A.M.Şerbak bu problemlə əlaqədar olaraq 
V.Tomsenin fıkri ilə razılaşır, qeyd edir ki, samit işarələrinin 
qrafık fərqi funksional səciyyə daşıyır, qonşu sait səslərin tembrini 
göstərmək üçün üsullardan biri kimi xidmət edir. O, eyni zamanda 
yazır ki, bu problemi gəiəcəkdə işləmək lazımdır.

İki cütlük (  ̂veX ( və Y )  istisna edilərsə, qalan samit işarələ- 
ri cütlüklərinin variantlan arasmda fonematik, fonoloji məna fərqi 
yoxdur, lakin eyni bir samit səs qonşu önsıra və ya arxasıra sait 
səsin tələl'füzündəki məxrəcin təsiri ilə mütləq müəyyən məxrəc 
forqi əldə edir; qonşu səs önsıra saitdirsə, samit də önə doğru, 
arxasıra saitdirsə, samit də arxaya doğru çəkilmiş variantda tələf- 
füz edilməlidir. Əlbəttə, türk dillərində samitlərin incə~qalmlığı 
yoxdur, olmamışdır da. Məsələn, rus dilində samitlərin in- 
cə~qalınlığı mövcuddur və bu, özünü bəzən qrafık şəkildə saitlər 
vasitəsilə büruzə verir: j i io k  v ə  j ı y K ;  bəzən də xüsusi işarə ilə 
göstorilir: y^oj/ və y^ojib. Qədim türk yazısvnda saitlərin qrafık 
şəkildə öz əksini tapmaması məsələsi ilə əlaqədar olaraq 
samitlərin «incələşməsi» və «qahniaşmasmı» qrafık şəkildə gös- 
tərməyi lazım bilmişlər. Bu, məsələnin ən ağıllı həllidir. Belə- 
liklü, yazıda palatal və qcyri-palatal samitləri qrafık şəkildə təsbit 
ctməklə sait səsləri bildirən işarələri göstərəmyə ehtiyac qahnır. 
Bununla əlaqədar olaraq İ.N.Kobeşavidze yazır: «Palatallaşan və 
palatallaşmayan samitlər üçün ayrı-ayn qrafemlər Orxon-Yenisey 
yazısı abidələri dövrü üçün qədim türk diHnin müstəqil samit 
fonemlərini yox, sözlərdə saitlərin səciyyəvi palatal ahəngi ilə 
ifadə edilən... samit fonemlərin kombinator palatalhğın! əks 
etdirir. Run əlifbası onunla əlamətdardır ki, o, fonem vahidlərinin 
özlərindən daha çox fonemlərin diferensial əlamətləri sistemini

əks etdirir. Başqa sözlə, ;>lifba fonoloji ;>sasda deyil, morfoloji 
üsasda qurulmuşdup).'

Məhz buna görə də göytürk yazısı abidələrinin mətnlərində 
eyni samit səs tərkibinə malik olan, lakin biri önsıra, digəri 
arxasıra saitlərlə işlənən sözlərdə samitlər raüxtəlif hərflərlə 
yazıhr; məsələn: -I al «al» (KT ç 9) və y  el «el» (KT ş 
olırtnn «oturdum» (KT ç 1) və ölürtim «öldürdüm» (BK
ş 26). fy ı̂r«var» (KT c 9)» və /?t’r«ver» (KT c 7) və s.

Ayn-ayn şəkil variantlannı nəzərə almasaq, göytürk 
əlilbasında 35-38 işarə (hərQ mövcuddur. həm də bəzi işarələr ya 
Orxon abidələrinin mətnlərində işlənir, Yeııisey abidələrinin 
mətniərində işlənmir, ya da əksinə, Ycnisey abidələrinin mətnlə- 
rində işlənir, Orxon abidələrinin mətnlərində işkmınir.

SAİT SƏSLƏRİN İŞARƏLƏRİ

Ciöytürk yazısı abidələrində sait səsləri ifadə edən beş işarə, 
daha doğrusu, Orxon kitabələrində dörd, Yenisey kitabələrində 
beş işarə işlədilir.

-Orxon kitabələrində , nadir hallarda l^şəklində, Yeniscy 
kitabələrində hər iki şəkiidə, bəzən şəkiində işiənir; qaiın əsasiı 
s(')/lərdə arxasıra, açıq, dodaqlanmayan a, incə əsaslı söylərdə 
İMisıra, asıq, dodaqianmayan ə səsini iladə edir. Göytürk mətnlə- 
rinck) bu işarə nadir hallarda söz başında işlənir; məsələn: 

at (KT ş 7) «ad»
Ş f  at(BK ş4 i)«at»  

jilAJ' açsık (KT c 8) «achq»
P^ay (XT 5) «ay»

J '/l^ /arka (T 5) «arxa»
Bu işarə söz ortasmda, demək olar ki, işlənmir (düzdür, bir 

neçə təsadüfdə onun söz ortasmda da işiəndiyinə rast gəlmək oiur, 
lakin bu. qanundan istisnadır, görünür, xəttatın səhvıdir), soz 
sonunda həmişə işiənir; məsəiən;

'  J/.l/.l\o6cıu(ifiiı<)je. /< x ap u K m ep u cm u K e .'patpUKU <{)0ueMH0,'’0 cocm aoa HJhiKO  
o p x o u v -e u u c e ü c K iL x  uaönuceiı. «CoaemcKan mK>pK0.i0euM» .»<ypu. 1972, Ns2.
C . 4 I



birlə (T l) «ilə» 
bodunka (KT ş 7) «xalqa» 
bəriyə (T 7) «sağa» 
bilgə (KT c 1) «müdrik» 
tuta (KT c 8) «tutaraq»

V^'taşka (KT c 11) «daşa» və s.
-  yalnız Yenisey kitabələrində ışlənir, Orxon kitabələrində 

işqlənmir; önə çəkilmiş ortasıra (incə) dodaqlanmayan e saitini 
ifadə edir. e saiti kimi onun işarəsi də göytürk dilində yalnız sözün 
birinci hecasmda (o cümlədən, söz başında) işlənir, ikinci və 
sonrakı hecalarda, hətta təkhecalı sözlərdə belə, sözün sonunda 
işlənmir; məsələn:

elig (Y 49) «əlli» 
elçi (Y 1) «elçi» 
elimkə (Y 3) «elinıə» 
belimtə (Y 3) «belimə» 
beş (Y 45) «beş» 
yetmiş (Y 3) «yetmiş»

 ̂keşig (Y 3) «kəmər»
^75^ keyik (Y 49) «kcyik, ceyran»

Yjf  ̂kel (Y 57) «gəl»
-  qalm əsaslı sözlərdə arxasıra, qapalı, dodaqlanmayan ı, 

incə əsaslı sözlərdə önsıra, qapalı, dodaqlanmayan i saitini ifadə 
cdir. Bu işarə sö/ başında və sonunda həmişə yazıhr, söz ortasmda 
isə az hallarda, ehtiyac hiss ediləndə yazılır; məsələn: 

içik (KT ş 10) «tabe oInıaq» 
ilgərü (KT c 2) «irəli, şərqə» 

xf TAr içrə (KT ş 26) «içrə» 
fYl'Ä cçili (KT ş 6) «böyük qardaşh» 
tjl'Jft'in\s\ (KT ş 5) «kiçik qardaşı» 

kisig (KT c 6) «adamı» 
süçig (KT c 5) «şirin» 
tct]ri (KT şl) «tann»

NTAİ' içrəki (KT c 12) «içindəki» 
isigti (KT c 5) «taxı!»

!>--bu ışarə təkcə qalm əsaslı sö/lərdə işlənir, arxasıra, açıq, 
dodaqlanan o və^rxasıra, qapah, dodaqlanan ıı saitlərini ifadə edir. 
Onu yalnız sözün birinci hccasmcla o saiti kimi oxumaq olar. 
Göytürk dilində o saiti sözün ikinci və sonrakı hccalarında 
ışqlənmədiyi üçün bu işarə də sözün ikinci və sonrakı hecalannda 
yalnız u saiti kimi oxunmalıdır; məsələn; 

rP^> otuz (KT c I) «otuz» 
bodun(K T c l)«xalq»

J> ol (BK ş 25) «0»
«̂5 bu (O 5) «bu»

VJ> uluğ (T 5) «ulu, böyük»
J>$ ton (KT ş 26) «don» 

n^/f>^lokız (BK ş 1) «doqquz»
///{> uçuz (T 13) «ucuz»
J)r/^>uzun (T 52) «uzun» 

rfV > oğuz (KT c 10) «oğuz» 
altun (KT c 5) «qızıl»

^>^V>olurur (KT ş 3) «oturur»
>YJP yabğu (O 4) «yabğu»

)>-H0yokunı ('r 25) «yuxan»
>^yC) yağru (KT c 7) «yaxm»
)’^>^turu (KT c 9) «duraraq»

K — bu işarə təkcə incə osash sözlərdə işlənir, önsıra, açıq, 
dodaqlanan ö və önsıra, qapah, dodaqlanan ü saitlərini ifadə cdir. 
Bu işarəni yalnız sözün birinci hecasuıda ö saiti kimi oxumaq olar. 
üöytürk dilində ö saiti sözün ikinci və sonrakı hecalannda 
işlənmədiyi üçün bu işarə sözlərin ikinci və sonrakı hecalarında 
işləndikdə oıuı yalnız ü saiti kimi oxumaq laznrtdır. Bu işarənin 
söz başında və ya birinci hccada ö və ii saitlərindən biri kimi 
oxunması oxuyanm zövqündən, daha doğrusu, dil intuisiyasından 
asıİKİır; məsələn;

c)z (T 13) «öz»
(■/"'K üz (T 13) «üzmək» 

üç (BK ş 30) «üç» 
hM öt (IB 90) «öyüd»

KVKlt lört (KT ş 12) «dörd» 
türk (KT c 7) «türk»
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k M üçÜTi (KT ş 3) «üçün» 
f VKfr tömg (KT ş 30) «qanunu»
^   ̂ ötükən (KT c 8) «Ötügən» 

süQüg (KT ş 35) «süngü» 
flT^yr ilgəfü (KT c 8) «irəli»

körü (KT c 11) «görərək» 
f^ic^yinçü (KT c 3) «inci»
Î YH ölü ( KT c 9) «ölərək»

SAMİT SƏSLƏRİN İŞARƏLƏRİ

Göytürk abidolərinin mətnlərində bir sıra samit səslori işarə 
ctmək üçün cüt işarələrdən istiladə olunur. Başqa sözlə desok, ey- 
ni bir foncmin «qahn» əsaslı, yəni tərkibində tokcə arxasıra saitləri 
işlonən sözlərdə bir şəkil variantı, «incə» əsaslı, yəni tərkibində 
yalnız önsıra saitləri işlənən sözlərdə başqa qrafik variantı işlənir. 
Önsıra və arxasıra variantları ilə işlonmə baxımından, şərti oiaraq, 
k və k, ğ və g səslori də (cütlük kimi) bir fonem hcsab etsok, onda 
göytürk əlifbasında on fonem səsin iyirmi samit işarəsi ilə 
göytərildiyini demək olar. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, k vo k 
sosləri bir cütlük kuni, ğ və g səsləri başqa bir cütlük kimi eyni bir 
fonem vo ya onun variantı deyil, müstoqii soslor, fonemlərdir, 
hətta onlar fonolqji baxımdan müxaiilət təşkil edir. Bu s;)slərin 
işarəlori yalnız göytürk abidələrinin mətnlərində önsıra və ya ar- 
xasıra saitləri ilə işlənmə baxımından müxalifot təşkil edir. İyirmi 
samit işarəsindən bu dörd samitin işarosini çıxsaq, qalan on altı 
işaro sokkiz samit sosi göstormək üçün işlədilir: b, d, t, y, 1, n, r, s. 
Bu samit səslərin önsıra saitləri ilə işlənən bir qrafık variantı. 
arxasıra saitləri ilə işlənən başqa bir qrafık variantı vardır. Bu 
samitlərlən başqa, k və g səslərinin işarələri tokco önsıra saitləri, ğ 
və k səslərinin işaroləri isə təkcə arxasıra saitləri ilə işlonir.

Göytürk dilində mövcud olan digər saınit səslərin tokcə bir 
işarəsi vardır. Hərnin işarə həm ön sıra (inco). həm do arxasıra 
(qalın) saitlərlo işiənir. Monıin samillv)r bunlardır; z, m, p, ç, ş. 
Bundan başqa, göytürk dilindo burunda tələflüz cdilon daha iki 
samit səs vardır ki, onlarm da hərəsinin bir qrafik işarəsi

mövcuddur: burunda tələftüz edilən t] və burunda tələffüz edilon 
V .  Bcləliklə, göytürk yazısı abidəiərinin dilində on doqquz samit 
səsi ifadə etmək üçün iyirmi yeddi işarədən istifadə olunur (t 
samitini bildirən işarənin arxasıra saitləri ilə Orxon kitabələrində 
bir şəkildə, Yenisey kitabələrində başqa şokildə işlonmosi nəzərə 
aiınmır).

J-qo.şadodaq, cingiltili b samitıni ifadə edir, təkcə «qalın» 
osash. yoni tərkibində yalnız arxasıra saitləri olan sözlərdə işlənir. 
Bu işan) sözün başında. ortasında və sonunda işlənə bilər; 
məsələn;

^ J bu (KT c I ) «bu»
J^^>J bodun (KT c 2) «xalq»

YJ baş (KT ş 33) «baş»
<f'ljbaiık(KTş 12)«şəhər» 

r^>j boz (BK ş 24) «pozmaq»
Ay«i$tabğaç (KT c 5) «Iabğaç»
>>/6D yabğu (KT ş 14) «yabğı»
W'/jD yablak (KT c 7) «pis»
'/J '/li balbal (KT ş 16) «kobud daş hcykəl» 
J> T su b (K T ş2 7 )« su »

JAçab (T 7) «şöhrət»
<l>Açub (BK ş 24) «hisso»

qoşa dodaq, cingiltili b samitini ifadə edir, təkcə «incə» 
əsash sözlərdə, yoni tərkibində yalnız önsıra (incə) saitlər olan 
sözlərdə işlonir. Bu işarə söz başında. ortasında və sonunda işlənir; 
məsəion:

bəg (KT ş 3) «bəy» 
b iz(K T ş I9)«biz» 
bın (KT ş 32) «minmək» 
bitig (KT şm 13) «yazı» 
scbin (BK ş 2) «scvinınək» 
köbürgə (BK q) «körpü»

V)?/fY'cItəbər (KT ş 3) «eltəbor» 
cb (K T  şm i ) «ev»

X! scb (IB 5) «scv»
^ ^ Y r 'f '’girtob (T 48) «hürküclü dəvo»



—dil-diş, cingiltili d samitini ifadə edir, yalrnz «qalm» əsaslı 
sözlərdə, yəni tərkibində təkcə arxasıra (qalm) saitlər olan 
söziərdə işlənir. Göytürk dilində d samiti söz başmda işlənmir. 
Buna görə də göytürk abidələrinin mətnlərində bu işarə ilə başla- 
nan sözlərdə d samitindən əvvəl a samitini oxumaq lazımdır; 
məsələn;

adak (KT şm 7) «ayaq» 
adğır (KT ş 36) «ayğır» 
adığ (IB 10) «ayı»

^ |\gadır (Y 32) «ayırmaq»
Bu işarə sözün ortasmda vo sonunda sərbəst işlənir; mə-

sələn:
ıduk (KT ş 10) «müqəddəs» 
udış (Y 32) «uduş» 

h^yud ı (KT ş 27) «yuxu» 
yadağ (KT ş 28) «piyada» 
bodun (KT ş 6) «xalq» 
bodrak (Y 14) «dağımq» 
buQad (T 26) «qəmlənmək»

^  tod (KT c 8) «doymaq» 
jbod (T 4) «boy,bədən» 

şad (KT ş 14) «şad» (vəzifədir)

Göytürk dilində sözün əvvolində d samitindən əvvəl ı, u, o 
saitləri işləndikdə onlan ifadə edən işarələr söz başmda yazılır.

X,- dii-diş, cingiltili d samitini ifadə edir, yalmz «incə» 
əsaslı sözlərdə, yəni tərkibində təkcə incə (arxasıra) saitlər olan 
sözlərdə işlənir. Artıq deyildiyi kimi, göytürk dilində d samiti söz 
başmda işlənmədiyi üçün bu işarə ilə başlanan sözlərdə bu 
işarədən əvvəl (sözün mənasına görə) ə və ya e saitlərindən biri 
oxunur; məsələn:

FfX edgü (KT ş 23) «yaxşı»
ediz (KT şm 5) «ediz (xalqı)» 
edük (Y 10) «ayaqqabı»

Xedgüti (KT c 2) «yaxşıca»

Göytürk dilində söz i, ö, ü saitlən ilə başlandıqda həmin 
səslərin işarəsi d samitinin işarəsindən əvvəl mütləq yazılır; 
mə.sələn:

fx / ' idi (KT ş 3) «sahib» 
y x  f' idiş (IB 62) «qədəh»

 ̂y ödük (KÇ 28) «öyüd»
XF öd (KT c 4) «vaxt»
Bütün digər hallarda d samitinin işarəsi sözün ortasında və 

sonunda sərbəst işlənir;
X? bədiz (KT c 12) «bəzək»

8 > :b ö d ü k  (O 6) «böyük»
^X Y ərdəm  (KÇ 4) «ərdəm»

Xflji böd (BK ş 26) «taxt-tac»
Xf I esid (KT c I) «eşitmək»

X^Tigid (KTc 10) «yalan»
D-novlu, cingiltili y samitini ifadə edir, yalnız «qalın» əsaslı 

sözlərdə, yəni tərkibində təkcə arxasıra saitləri işlənən sözlərdə 
istifadə cdilir; işlənmə yeri sərbəstdir, yəni sözün başında da, 
ortasında da, sonunda da yazılır və oxunur; məsələn; 

ffij) yaz (KT şm 8) «yaz»
D D yay (BK ş 39) «yay» 

rVD yağı (KÇ 5) «yağı» 
v'>Dyol (KT şm 9) «yoI»

/f/'^/Oyağız (KT ş 1) «qonur, qəhvəyi» 
uyğur (BK ş 37) «uyğur (xalqı)» 
buyuruk (KT ş 3) «buyurun»

'' ^>J boyla (T 6) «boyla (rütbədir)» 
t'A>>ı'l) ayğuçı (T 10) «məsləhətçi»

P ay (BK c 10) «ay» 
tuy (T 38) «duymaq» 
taluy (KT c 3) «dəniz» 
bay (KT c 10) «bay, varlı»

P $ ta y  (Y 10)«tay» .
novlu, cingiltili y samitini ifadə edir, yalnız «ıncə» əsaslı 

sözlərdə, yənı tərkibındə təkcə incə saitlər olan sözlərdə ışlənır. 
Sözün başmda, ortasında və sonunda yazılır və oxunur; məsələn;



'Y'9 yer (KT ş 1) «yer» 
yiti (KT ş 30) «yeddi» 
yüz (KT ş 13) «yüz)» 

f' ^  Y  ? yeginni (KT ş 15) «iyiraıi» 
? Y5? bəriyə (O 2) «cənuba»

 ̂ ? keyik (T 8) «keyik, ceyran»
- lyhteyİQ ( B K c  1 2 ) « d ə l fə»

/V rh tiy in  (K T ş 12)«deyə»
 ̂içüy (MÇ 29) «İçüy (yer adı)»

J-novlu , süzgün, sonor £ samitini ifadə edir, yalnız «qalın» 
əsaslı sözlərdə, yəni təkcə arxasıra saitlərinin işləndiyi sözlərdə 
işlənir. Göytürk dilində yalnız «qahn» əsaslı bir sözdə i  samiti 
söz başında işlənir;

lağzm (MÇ 11) «donuz»
Qalan bütün hallarda tərkibində arxasıra saitləri işlənən 

sözlərdə l  samiti söz başında işlənmir. Buna görə də göytürk 
abidələrində söz bu işarə ilə başlanırsa, ondan əvvəl (yəni söz 
başında) a saitini oxumaq lazımdır; məsələn: 

xi al (KT ş 2) «almaq»
İJ alp (KT c 6) «alp»

^\/ alt (MÇ 26) «alt» 
r$ Ja ltı(K T ş3 1 )« a h ı»  

altun (KT c 5) «qızıl»
1, o, u saitlərini ifadə edən işarələr £ samitindən əvvəl 

yazıhr. Göytürk dilində £ samiti sözün ortasında və sonunda 
işləndiyi üçün onun işarəsi də söz sonu və ortasında yazıhr; 
məsələn:

\J/( kal (KT c 9) «qalmaq» 
kıl (KT c 10) «qılmaq»

\İYP yaşıl (KT ş 17) «yaşıl» 
oğul (KT ş 12) «oğul»

^>/lkul (K T ş6)«qul»  
taluy (KT c 3) «dəniz» 
bulut] (KT ş 1) «tərəf» 
yılan (IB 12) «ilan» 

r//v /r?y ılk ı(B K ş24)«ilx ı»

y ,  novlu, süzgün, sonor  ̂ samitini ifadə edir, yalnız «incə» 
əsaslı sözlərdə, yəni tərkibində təkcə incə (önsıra) saitləri olan 
sözlərdə işlənir. Göytürk dilində incə saitli sözlərdə £ samiti söz 
başmda işlənmir, təkcə Çin dilindən ahnmış üç çözdə (bunlardan 
ikisi aniroponimdir) f sanıiti söz başında işlənir: 

lüi (O 2) «əjdaha»
Lükən (KT şm 12) «Lükən»

('Y Lisün (BK c 11) «Lisün»
Buna görə də göytürk abidələrinin mətnlorində £ samitini 

bildiron işarə söz başında yazıldıqda ondan əvvol (sözün mənasına 
görə) ya o. ya da e saitlərindən biri oxunur:

Y  el (KT ş 4) «el» 
elçi (Y 1) «clçi»

^ Y  (Y 45) «ələmək» 
f'Y olig (KT ş 8) «əlli»
^YəIik (IB 97) «əhliləşdirilmiş heyvan, əlik»

Göytürk dilində z’ samitindən əvvəl i, ö, ü saitləri söz başın- 
da işlənirsə, həmin saitlər f' samitinin işarəsindən əvvəl yazılır.

(iöytürk dilində l’ samitinin işarəsi söz oıtası və sonunda ya- 
zılır; məsələn:

j? bilgə (KT c I ) «müdrik» 
eY r^biH g(K T ş7)«bilik»  

jy r i silik (K1 ş 7) «bakirə» 
tilə (IB 70) «diləmək» 
tünli (BK cş) «gecəli»

Y'll'l siQil (KT ş 20) «kiçik bacı» 
kəl (KT ş 4) «gəlmək»

Y ^ yel (T 26) «yel»
Y1H ükül (T 32) «çoxaImaq»

Y Y/'>|tinl (T 33) «dirilmək, topIanmaq»
-  kipləşən, novlu, sonor n samitini ifadə edir, yalnız «qalın» 

əsash sözlərdə, yəni tərkibində təkcə arxasıra (qahn) saitlər olan 
sözlərdə işlənir. Göytürk dilində n samiti sözün başmda, ortasında 
və sonunda işlənir, lakin göytürk abidələrinin mətnlərində arxasıra 
(qalm) saitlərin işləndiyi sözlərdə n samitinini söz başında 
ışlundiyinə təsadüf edilməmişdir, başqa sözlə, abidələrin



i ' '

mətnlərində n samiti ilə başlanan «qalm» əsash sözlər işlənmir. 
Buna görə də bu işarənin yalnız sözün ortası və sonunda 
işləndiyini demək olar; məsələn:

kanı (KT ş 9) «hanı» 
r / i  Y aşnuki (MÇ 32) «əwəlki»

D yana (KT ş 10) «yenə» 
sansız (BK c 12) «saysız» 
kança (IB 63) «neçə»

■) v/ J tI kanlan (T 2) «xanlanmaq» 
kan (0  1) «xan»

1 kağan (KT ş 17) «xaqan»
’ > j  bodun (KT c 1) «xalq» 

oğlan (KT c 1) «oğlan» 
kadm (Y 17) «qadm» 

f}* — kipləşən, novlu, sonor n samitini ifadə edir, yalnız 
«incə» əsaslı sözlərdə, yəni tərkibində təkcə önsıra (incə) saitlər 
olan sözlərdə işlənir. Öz «qahn» variantmdan fərqli olaraq bu işarə 
göytürk yazısı abidislərinin mətnlərində sözün bütün mövqclərində 
işlənir; məsələn;

nə (KT ş 9) «no»
nəkeı (T 38) «nə üçün, niyə»

Yff nəlük (IB 88) «nədən, hansı səbəbdən»
M /  nəçük (IB 69) «necə, nə üçün» 

f b ü n t ü g  (T 57) «avara» 
f'^f' ini (KT ş 4) «kiçik qardaş»

 ̂f f  ingə k (T 15) «inok»
^ ) kəntü (KT ş 28) «öz» 

mən (KT ş 27) «mən» 
sin (T 20) «sən» 
üçün (KT c 9) «üçün» 
tigin (KT c 13) «şahzadə»

4 ~  novlu, titrək r samitini ifadə edir, yalnız arxasıra (qalın) 
samitli sözlərlə işlənir. Göytürk dilində r samiti ilə başlanan söz 
yoxdur, buna görə də abidələrin mətnlərində bu işarə ilə başlanan 
sözlərdə ondan əvvəl a saitini oxumaq lazımdır; məsələn:

^ ar (KT c 5) «aldatmaq» 
ara (KT ş 1) «arasmda»

arığ ('[ 37) «təmiz arı» 
arık (KT c H) «anq»

J'/f/farka (T 5) «arxa»
//>^^artuk (KT ş 15) «artıq»

Göytürk dilində ı, o, u saitlərinin işarələri söz başında r 
samitindən əvvəl yazılır. Bıı işarə abidəİərin mətnlərində söz 
ortası \ ə sonunda işlənir; mosələn:

/'//jf' ırak (KT c 5) «iraq, uzaq» 
y k  ^>ordu (KT şm 8) «orJa» 

yi/^Lirıı.ş (O 10) «vuruş» 
y>^>uruğ  (KT ş 10) «nəsil, soy» 

yarak (KT ş 33) «yaraq»
,);jj/^tarkan (KT şm 12) «tarkan» 

adırıl (O 10) «aynlmaq» 
bar (KT ş 16) «gctmək»

HP yar (BK ş 37) «yarmaq»
 ̂ ( I 26) «yoğurmaq»
^•ii'tabar (MÇ 29) «mal»

V  — i'"'viu, titrək r samitini ifadə edir, yalnız önsıra (incə) 
saitli sözlərdə işlənir. Yuxanda deyiidiyi kimi, göytürk dilində r 
samiti ilə başlanan söz olmadığı üçün bu işarə iiə başlanan 
sözlərdə həmin işarədən əvvəl sözün mənasına görə ya ə, ya da e 
saitləriııdən birini oxumaq lazımdır; məsələn:

Y  (KT c 4) «er naqis feli»
Y ''i ' (KT' ş 11) «ər, igid»

(KÇ 4) ^ərdəmw
Y  ərv)iı (BK c 11) «e)rən»

^V ərk (Y 10) «güc, qüdrət»
Göytürk dilində i, ö, ü saitlərinin işarələri söz başında r 

samitindən. dcməli, onu ifadə edən işarədən də əvvəl yazıiır. Bu 
işar,) abidələrin mətnlərindo söz ortası və sonunda işlənir; 
m əsələn:

Y r ir (MÇ 8) «girmək» 
u-kək(IB 36) «crkək»

(MÇ -^l) «hürkmək»
K rK  ört (T 40) «od»



örüp (BK şrn 11) «parlaq» 
bəri (T 11) «bəri, sağa»

Jt'VHh tört (KT ş 1) «dörd» 
yerçi (T 23) «bələdçi»

Vj? ber (KT c 5) «vermək»
YÇ  yer (KT c 4) «yer»

T h  tər (T 52) «tər»
Y -nov lu , dil-diş, kar s samitini ifadə edir, yalnız arxasıra 

(qahn) saitli sözlərdə işiənir. Sözdə bütün mövqelərdə işlənir; 
məsələn:

,5 X  sab (KT c 2) «nitq, söz»
J> V  sub (KT şm 13) «su»

sanğ (BK şm 11) «san» 
soruğ (Süci) «sorağ»

AYD yası (MÇ 21) «yastı»
sansız (BK c 12) «sansız» 

f P X Y  ş 26) «aşsız»
XH]  bars (KT ş 20) «bars»

X i bas (KT ş 22) «basmaq» 
as (T 26) «aşmaq»

/~novlu, dıl-diş, kar s samitini ifadə edir, yalnız önsıra 
(incə) saitli sözlərdə işlənir. Sözdə işlənmə mövqeyi sərbəstdir: 
başda da, ortada da, sonda da gələ bilər; məsələn: 

l*( sü (KT ş 2) «qoşun» 
siz (MÇ 22) «siz» 
səkız (BK ş 26) «səkkiz» 
söz (MÇ 44) «söz» 
süçig (KT c 5) «şirin» 
kisrə (KT ş 4) «sonra» 

ri rH is i (KT c 6) «adam»
J'TİY  (KT ş  1 3 )  «elsiz etmək» 

bisük (KT c 6) «nəsil» 
lİI^I sürjiis (KÇ 9) «döyüş»

1$ bes (KÇ 17) «beş»
1 W fl'tö lis  (KT ş 13) «tölis (xalqı)»
I yetmis (O 4) «yetmiş»

A , ^ — hor iki işarə kipləşən, partlayan, kar t samitini ifadə 
cdir; birinci işarə yalnız Yenisey, ikinci i.şarə isə yalnız Orxon 
kitabələrində işlənir. Hər iki işarə təkcə arxasıra (qahn) saitli 
sözlərdə işlənir. Hər iki işarə sözün başında, ortasında və sonunda 
ya/ı lı r və oxumır; m;>səlv>n:

taş (K T c lÜ) «daş» 
taş (Y 34) «daş»

V.^/^ toğ (Y 26) «doğmaq» 
tağ (KT ş 12) «dağ» 
tokuz (Y 10) «doqquz»

V-^^^tonğ^KTşSB^^boz^ 
tur (Y 48) «durmaq»

//^>5tıırıık  (KT ş 39) «zəif»
A ^Ja ltı(K T ş3 1 )« ah ı»  

altıuı (KT c 5) «qızıl» 
katiğ (KT c 2) «möhkəm» 
altı (Y 24) «altı» 
otuz (Y 27) «otuz» 
katun (Y 3) «xatun»

^  at (KT ş 7) «at»
;^at (Y 32) «at» 

bat (BK şm 11) «batmaq»
Ä t) bat (Y 10) «batmaq» 

tut (KT c 4) «tutmaq»
^  tut (Y 45) «tutmaq»

_kipiə.şən, partlayan, kar t samitini ifadə cdir, yalnı/ önsıra 
(incə) saitli sö/lərdə işlənir. Sözün başında, ortasında və sonunda 
yazılır və oxunur; məsələn:

l 'Y İ k  (KT ş 1) «tanrı»
B YKft lürk (K r c 1) «türk»

tigin (KT şm 1) «şahzadə»
(ü/ (KT ş J) «düz» 
biti (KT c q) «yazmaq» 
kəntü (KT ş 23) «öz»

Y ^ h ?  vetmiş (O 4) «yetmiş»
/ y h H  ötlə (0 1 1 )  «nəsihət vermək»



k'y'^h  tört (KT ş 1) «dörd» 
öt (IB 90) «nəsihət» 

h Y  türt (IB 85) «dürtmək»
K 1 küt (MÇ 17) «güdmək»

bütün üç işarə (Â /uö sözündəki A' səsi kimi) 
kipləşən, kar, dilarxası k samitini ifadə edir, üçü də yalmz arxasıra 
(qalın) saitlərlə işlənir: birinci işarə bütün arxasıra saitləri, ikinci 
işarə o və u saitləri, üçüncü işarə isə ı saiti iiə birləşə bilir. Bütün 
üç işarə sözün başmda da, ortasmda da, sonunda da işlənir; 
məsələn:

) ? ( ( kağan(KT ş II) «xaqan»
Y kamuğ (KT ş 8) «bütün, hamı»

J> /1  kul (KT ş 7) «qul»
'/^ j'k u l (KT ş 20) «kul»

^  /*lkobar (KT c 10) «toplamaq»
(KT ş 24) «qız» 

l<Jkıs (O I) «qısmaq, sıxışdırmaq»
Y İH  arkış (KT c 8) «karvan» 

rf  tokuz (KT c 2) «doqquz»
4S bahka (O 9) «şəhərə»

X ^4'D  yokkıs (T 11) «məhv etmək»
batsık (KT c 2) «günbatan, qərb»

/ İ J J P  yablak (KT c 7) «pis» 
l'Jİt' ıduk (KT şm I) «müqəddəs» (mürəkkəb) 

r  karluk (KT şm 1) «karluk (xalqı)»
^,j? ,B -bütün  üç işarə kipləşən, kar, dilortası k səsini ifado 

edir, üçü də yalmz önsıra (incə) saitlərlə işlənir: birinci işarə bütün 
incə saitlərlə, ikinci və üçüncü işarələr isə ö və ü saitləri ilə
birlikdə işlənə bilir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ikinci işarənin
işlənməsinə təkcə Kül tigin və Bilgə xaqan şərəfmə qoyulmuş 
abidələrdə rast gəlmək olur. Bütün üç işaro sözün başında, 
ortasmda və sonunda yazılır və oxunur; məsələn: 

tükəti (K Tc 1) «tükənincə» 
türk(K T c I)«türb> 

fffi K Ötükən (KT c 3) «Ötükən (yer adı)» 
ff M  kün (KT c 2) «gün» 

tYf^B küli (KÇ 11) «Küli (çör)»

r/{ yK h Kül tigin (KT ş 26) «Kül tigin»
Kül tigin (KT ş 31) «Kül tigin» 
özlüki (MÇ 15) «cins» 
ötükən (KT c 8) «Ötükən» 
ötükən (KT c 8) «Ötükən» 
türk (O 2) «türk» 
kök (KT ş 3) «göy» 
kök (KT ş 1) «göy»

6^^ kök (Y 10) «göy»
təgdük (KT ş 36) «döyüş» 
tugdük (Y 10) «hücum etdiyi (üçün)»

'’ıfC-novlu, cingiltiii, qırtlaq ğ samitini ifadə edir, yalnız 
arxasıra (qalm) saitləriə işlənir. Göytürk yazısı abidələrinin 
mətnlərdə, şübhəli ğu(K T  c 11) «mı» ədatını çıxsaq, ğ samiti, 
deməli, onun ifadə edildiyi işarə də söz başmda işlənmir, buna 
görə də bu işarə söz başmda işləndikdə ondan əvvəl a səsi 
oxunmalıdır. Digər ;ırx»sıra saitləri bu işarədən əvvəl yazıhr və 
oxunur; məsəkm:

ağı (KT c 5) «hədiyyə» 
ağız (IB 40) «ağrz»

//Vağır (BK ş 2) «ağır»
/'^ V ağrı (BK c 4) «ağn, xəstəlib)
AV h ığaç (BK c 11) «ağac»

'ğiir (I^T ş 29) «gərəkii» 
oğuz (KT ş 28) «oğuz (xalqı)» 

y  oğul (KT şm 12) «oğul»
• /^  > uğrunta (Y 10) «uğrunda»

Bu işarə söz ortasında və sonunda sərbəst işlənir; məsələn: 
kağan (KT ş 5) «xaqan» 
y^ğ' (KT ş 2) «yağı» 

j y  YJ"$ tabışğan (MÇ 20) «dovşan» 
yağız (KT ş 1) «qonur»

V / d' bozağu (IB 61) «buzov»
¥'d tağ (K.T ş 12) «dağ»
T D yiiğ (1B 81) «yağmaq» 

bağ (Y , «hissə» 
kamuğ (KT ş 8) «hamı, büıünx



sovuğ (Süci) «soraq»
P'—kipl.)şən, dilortası, cingiltiii g samitıni ifad;> edir, yalnız 

önsıra (incə) saitkırlə işlənir. Rusdilli ədəbiyyatda bu göytürk 
işarəsi q iıərfi vasitəsilə transkripsiya edildiyi üçün Azərbaycan 
dilində olan ədəbiyyatda da səhv olaraq q lıərvi ilə transkripsiya 
cdilir,' Göytürk dilində şübhəli olan gü (KT c 11) «axı» ədatını 
çıxaq, g samiti, deməli, onun işarəsi də söz başmda işlənmir. Buna 
görə də göytürk yazısı abidələrinin mətnlərində söz bu işarə ilə 
başlanırsa, ondan əvvəl, sözün mənasma görə ya ə, ya da e saiti 
artınhr. Digər önsıra (incə) saitlərin işarək-)ri bu işarədən əvvəl 
yazılır və oxunur; məsələn;

' f  t  əgər (KT şm 6) «çevirraək, əyirmək» 
hÇ" əgət (Y 41) «qulluqçu qadm»
Af əgeç (Y 41) «böyük bacı, xala»
Vf' əgritəb (T 48) « hürküclü dəvə» 

ig (T 16) «əymək» 
igid (KT c 10) «səhv, yalan»

CK ög (KT ş 11) «ana» 
ögə (Süci) «müdrik» 
ügüz (KT ş 17) «çay»

Bu işarə söz ortasmda və sonunda sərbəst işlənir; məsələn: 
/JXffr k)gdük (KT ş 36) «döyüş» 

ilgərü (KT c 2) «irəli, şərq» 
bəgh (KT ş 6) «boyli» 
ingək (T 15) «inək»

? yt’gin (BK c 10) «yaxşıhq, ucalıq» 
tigin (KT şm 1) «şahzadə» 

f  Ä bəg (KT ş 6) «bəy» 
billg (KT ş 6) «bilik» 
bitig (KT şm 13) «yazı» 
kiçig (KT c 3) «kiçik» 
əhg (KT ş 8) «əlli» 
sünüg (KT ş 35) «süngü»

' Ətrajlı məlumul iiçiin Ə.Racəblinin «Gövtiirk dilinin Jo?ıeiikası» osorino hax.
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^ — no\ lu. dil-diş, cingiltili z samitini ifadə edir, həm önsıra 
(ıncə), həm də arxasıra (qahn) saitlərlə işlənir. Göytürk dilində z 
samiıi ik) başlanan söz yoxdur. Buna görə də göytürk abidələrinin 
mətnlərində bu işarə ilə başlanan sözlərdə bu işarədən əvvəl, söz 
arxasıra sait tərkiblidirsə, a saitini, önsıra sait tərkibiidirsə, ə və e 
saitlərindən birini artırmaq (oxumaq) lazımdu'; məsələn; 

fY a / (K'i' ş 38) «az (xalqı)» 
az (KT ç 10) «az (say)»

^ a z  (KT ş 19) «azmaq»
/ | > ^  azuk (KT ş 39) «ərzaq» 

əzənç (Y 18) «adət, dəb»
Əzgənə (Y 37) «Əzgənə (adam adı)»

Digər altı saitin (ı, i, o, u, ö, ü) işarəsi bu işarədən əvvəl 
yazılır.

I^u işarə sözün ortası və sonunda sərbəst işiənir; məsələn; 
;j>/fD yazuk (MÇ 14) «günah, suç»
/ il 'H 'd  yazığ(IH 16) «azad, sərbəst»

Arf'P y^'^' r  ç 7) «yazı, çöl» 
k(')zət (KT q) «gözətləmək» 
gözünü (IB 33) «güzgü»

) f f r  lczik (T 45) «ərəb» 
b iz (K T ş  19) «biz» 
səmiz (T 5) «kök, yağh» 

r^^/^>oğuz (KT ş 8) «oğuz (xalq)» 
r f ) l  səkiz (BK ş 26) «səkkiz»

(K 'r şm 8) «yaz»
^  — gcriyə çəkilmiş dilortası, burunda tələiTüz edik-)n cingiltili 

y samitini iludə cdir; y kimi transkripsiya cdihr. Bu işarə həm 
arxasıra, hi)m də önsıra saitləri ilə işlənə bilir, lakin göytürk yazısı 
abidəiərinin mətnlərində onun önsıra saitləri ilə işk^ndiyi sözlərə 
təsadüf cdilməınişdir. Göytürk dilində burunda tələffüz cdilən y 
səsi ilə başlanan söz yoxdur. Buna görə də göytürk abidələrinin 
mətnlərdə bu işarə ilə başianan sözə təsadüf edilərsə, ondan əvvəl 
a səsini oxumaq tazımdır; məsələn;

V r^  ayığ (T 34) «pis»
ayıl (BK ş 41) «cəzalandırmaq»



Bu işarə söz ortasmda və sonunda işlənir; məsələn- 
yaya (KT ş 23) «yaymağa» 
yaydım (BK ş 33) «yaydım»
Ç i g ä y  (KT ş  29) «yoxsul»

5  koy ( KT şm ş) «qoyun»
3 $ M  kıtay (KT ş 4) «kitay (xalq)»

^  toy (Y 4) «düşərgə»
> $  Toyukuk (T 5) «Tonyukuk (adam adı)»

Burunda tələffıiz edilən y səsi göylürk dilində az işlənir.'
^  kipləşən qoşadodaq burun sonor m səsini ifadə edir. 

Göytürk dilində m səsi sözün bütün mövqelərində işləndiyi üçün 
onun işarəsi dv) sözün başında, ortasmda və sonunda yazılır və 
oxunur; məsəJən:

mən (KT c 1) «mən»
/|-$>mar (Süci) «ustad, müəllim»

/ f  ^  munçıık (TF) «muncuq»
^^)> am tı (KT c 3) «indi»
W ^^am rak  (IB 10) «istəkli»

^  əm gək (KT ş 39) «əziyyət» 
kaınuğ (KT ş 8) «bütün, hamı» 
urum (KT ş 4) «Roma» 
kim (KT ş 22) «kım»

Y t^rdəm  (KÇ 4) «ərdəm, igid» 
banm (KT şm 1) «var, dövlət» 
batım (KT ş 35) «batan qədər»

'f-d ıla rxası, sonor, burunda tələffüz edilən q səsini ifadə 
edir. Işarə hər arxasıra, həm də onsıra sait tərkibli sözlərdə işlənir. 
Göytürk dilində q  samiti söz başında işlənmir. Buna görə də 
göytürk yazısı abidələrinin mətnlərində bıı işarə ilə başlanan 
«qalın» əsaslı sözlərdə bu işarədən əvvəl a saitini, «incə» əsaslı 
sözlərdə isə ya ə, ya da e saitlərindən birini oxumaq lazımdır; 
məsələn:

Bu işarə və onun ifadə etdiyi səs haqqında geni;j məlumal almdq üçiin 
Ə.Rəcəblinın «Lı<h'tüı-k dılinin Jönelikası» kitahına bax.
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m  a t]a r  (KT c 11) « o n a  d o ğ ru »  
j  aQ İa (T 34) « a n la m a q »  

ar]a ru  (T 20) « o n a  d o ğ ru »
İ əQ (IB 47) «ov» 

stYi əQ İə  (IB 74) «ovIa»

Bu işarə sözün ortasmda və sonunda adi qaydada işlənir; 
məsələn:

YİN  süt]üş (KT şm 2) «döyüş»
İİJ  baGa(T3I) «mənə» 

tT i  h tenri (KT ş 1) «tann»
Y köt]ül (KT c 12) «könül, ü iB k »  

b e l]g ü  (KT c 12) « ə b ə d i»

'/y> J buluQ (KT ş 2) «tərəf» 
but] (KT c 3) «dərd» 
kaQ  (KT ş 5) « a ta »

V^tat] (T 35) «dan»
İf^ örj (KT ş 4) «ön, şərq»

/ -kipləşən, qoşadodaq, kar p samitini ifadə edir, həm 
arxasıra, həm də önsıra sait tərkibli sözlərdə işlənir. Göytürk 
dilində n samiti söz başında, demək olar ki, işlenmir. Göytürk 
yazısı mətnlərində bu səslə başlanan cəmi üç sözün işləndiyinə 
təsadüf edilmişdir:

fl'AM  2) « meymun»
purum (KT ş 4) «Apa Urum»

N ^’ı’i  Päğarh (TF) «səyyarə, planet»
Bu sözlərdən birincisi göytürk dilində hər yerdə biçin 

şəklində işlənir. Ikinci sözü tədqiqatçılar düz oxumur; əslində onu 
apa Urutn, yəni böyük Roma şəklində oxumaq lazımdır. Deməli, 
göytürk yazısı abidələrinin mətnlərində təkcə pağarh sözü p samiti 
ilə başlanır. Bu hadisə də sonrakı dövrlərin -  göytürk yazısınm 
«kağız» dövrünün məhsuludur. Buna görə də göytürk yazısı 
mətnlərində bu işarə ilə başlanan «qahn» əsash sözlərdə işarədən



əvvəl a saitini, «incə» əsash sözlərdə ə və ya e saitlərindən birini 
oxumaq lazımdır; məsələn:

apa (BK c 13) «apa (rütbədir)» 
apa (KT ş 1) «əcdad»^ 
apar (KT ş 4) «avar (xalq)»

$  İ apıt (KT c 1) «əcdadlar»
Bu işarə sözün ortası və sonunda sərbəst işlənir; məsələn:

/I kapığ (KT c 4) «qapı» 
köpük (IB 31) «köpük»
Tüpüt (KT c 3) «Tibet»

J ¥1/1 kapağan (O 4) «qapağan, fateh» 
tutupan (KT ş 7) «tutub»

I ja lp  (KT ş3) «alp, igid»
'/>/1 kop (BK ş 28) «çox»

•// səp (IB 73) «səpmək»
■/// kap (IB 66) «qapmaq»
10 yap (IB 4) «yapmaq»

X -qovuşuq (aflrikat), dil-yuvaq, kar ç samitini ifadə edir, 
həm arxasıra, həm də önsıra saitləri ilə işlənir. Göytürk dilində ç 
samiti sözün bütün mövqelərində sərbəst işləndiyi üçün onun 
işarəsi də sözlərin başmda, ortasında və sonunda işlənir; məsələn: 

çik (BK ş 26) «çik (xalq)»
^ YA çərig (KÇ 9) «qoşun»

J A çab (T 7) «şöhrət»
0 çıt (MÇ 20) «sərhəd»

YHA çöl(T23)«çöI» 
fX ri kiçig(BK ş41)«kiçik» 

üçün (KT ş 6) «üçün»
/IX > uçuk (T 8) «quş»

uçuz (T 13) «ucuz, asan»
Çy^l^^tamğaçı (KT şm 12) «möhürdar»

AK üç (KT ş 4) «üç»
A >uc (T 40) «uc»
Ar saç (IB 31) «saç»
/{ ^  kaç (O 9) «qaçmaq»

AVÜ'Tabğaç (KT c 4) «Tabğaç, Çin»

A , n , 0  — novlu, dil-yuvaq, kar ş samitini ifadə edir; 
birinci işarə təkcə Orxon kitabələrində, ikinci işarə həm Orxon, 
həm də Yenisey və digər kitabələrdə, üçüncü, dördüncü və 
beşinci işarələr Yenisey kitabələrində və digər abidələrdə işlənir. 
İkinci işarə bəzən Yenisey kitabələrində s samitini də ifadə edir. 
Bu işarə həm arxasıra, həm də önsıra sait tərkibh sözlərdə işlənir. 
Göytürk dilində ş samiti sözlərdə bütün raövqelərdə işləndiyi üçün 
onu ifadə edən işarələr də sözlərdə bütün mövqelərdə, yəni 
sözlərin başmda, ortasmda və sonunda sərbəst şəkildə yazıhr və 
oxunur; məsələn:

şad (KT c 1) «şad (vəzifədir)» 
f  Y  (T 8) «leş» 
y y  şaş (MÇ 33) «şaşmaq»

A>J >AŞubuş (Y 45) «Şubuş (adam adı)»
Şoğur (Y 42) «Şoğur (adam adı)»

^YPyaşıl (KT ş 17) «yaşıl»
başad (BK c 8) «başçıhq etmək»

M X Y  aşsız (KT ş 26) «aşsız»
täşık (KT ş 11) «tərk etmək» 
sözləşdimiz (KT ş 26) «məsləhətləşmək»

Y  aş (KT ş 26) «aş»
YS  baş (KT ş 33) «baş»
YO yaş (BK c 2) «yaş»
Y ^  taş (KT şm 13) «daş» 

f   ̂n üküş (KT c 7) «çox»
YtHl süQüş (KT şm 2) «döyüş»

LİQATURLAR

Göytürk əlifbasında bir neçə halda yanaşı duran iki səs üçün 
bir işarə də tərtib edilmişdir. Əslindo göytürk əlifbası o qədər 
mükəmməl sistemə malikdir ki, buna heç bir ehtiyac yox idi. 
Ehtimal etmək olar ki, qədim türk bu işarələri qənaət prinsipinə 
əsasən düzəltmişdir: iki, bəzən isə üç işarə əvəzinə bir işarə 
yazmaq vaxta və yerə qənaət etməyə səbəb olur. Göytürk 
əlifbasında iki qoşa səs ifadə edən işarələr vardır - abidələrin 
mətnlərində cəmi beş belə işarə vardır.



H - ı t  səs birləşməsini ifadə edir, həm arxasıra, həm də önsıra 
sait tərkibh sözlərdə işlənir. Bu işarənin göytürk yazısı 
abidələrində Id samit birləşməsini ifadə etdiyini iddia edən 
tədqiqatçılar da vardır. Lakin bu işarənin It samit birləşməsi kimi 
oxunması daha doğru və göytürk dilinin fonetik qanunlanna daha 
çox uyğundur:

kıltım (KT ş 30) «qıldım» 
boltı (KT ş 7) «oIdu»

^M’IDyaOiltı (KT ş 20) «yanıldı»
M O  yaQıltaçı (KT c 11) «yanılası»

səs birləşməsini ifadə edir, həm arxasıra, həm də 
önsıra sait tərkibli sözlərdə işlənir. Bu işarəni nd kimi 
transkripsiya edən tədqiqatçılar da vardır. Lakin onun nt kimi 
transkripsiya edilməsi göytürk dilinin fonetik qanunlarına daha 
uyğundur;

. anta (KT ş 40) «orada» 
bunta (KT c 10) «burada» 
bodunta (KT ş 26) «xalqda»

VW kağanta (KT şm 13) «xaqandan»
/İ kazğantım (KT ş 27) «qazandım»

3  /f  kantan (KT ş 23) «haradan»
'/A/if kıhntukda (KT ş 1) «yaradıldıqda» 

vAO \/)<'^oğlmta (KT ş 1) «oğlunda»
^  -n ç  səs birləşməsini ifadə edir, həm arxasıra, həm də 

önsıra sait tərkibli sözlərdə işlənir. Türk dillərində, o cümlədən 
göytürk dilində söz iki samit səslə başlana bilmədiyi üçün bu işarə 
ilə başlanan sözlərdə (sözün tərkibindəki saitlərin növündən asılı 
olaraq) bu işarədən əvvəl a, ə, e saitlərindən birini oxumaq 
lazımdır; məsələn:

ança (KT ş 11) «elə, o cür»
^ 'l» a n ç u l a  (KT ş 32) «təslim etməb>

Bu işarə sözün ortasında və sonunda sərbəst işlənir; 
məsələn:

sançdı (KT şm 9) «sancdı»
^  üçinç (BK ş 30) «üçüncü» 

bisinç (KT şm 7) «beşinci»

> 3 >  omnç (BK c 10) «onuncu» 
yinçü (KT ş 39) «inci»

/  bunça (KT c 4) «bunca, bu qədər»
iç sə.s birləşməsini bildirir. Əvvəlki üç işarə iki samit 

sHsin birləşməsini bildirirdisə, bu işare bir sait və bir samit səsin 
birləşməsini ifadə edir:

Y  içikdi (BK ş 37) «tabe oldu»
/XJ-tədqiqatçılarm əksəriyyəti bu işarəni səs birləşməsi 

kimi qəbul cdir və kimi oxunur. Əlisa Şükürlü onu ay kimi 
oxuyur.' Son zamanlar göytürk Orxon-Yeniscy yazısı abidələrinin 
araşdırıimasına həsr edilmiş əsərlərdən bir qismində bu işarəni rt 
səs birləşməsi kimi transkripsiya edirlər. Ba^ sözünə göytürk 
yazısı abidələrində tez-tez rast gəlmək olur, art sözünə abidələrdə 
cəmi bir dəfə «Irk bitig» abidəsinin onuncu sətrində təsadüf edilir. 
Ba^ sözü hərflərləVü^YJ,/\Jv ə  s. kimi, rast gəldiyimiz art sözü isə 
^ ^ /şək lin d ə  yazılmışdır. N  işarəsinə göytürk yazısı abidələrinin 

mətnlərində cəmi üç dəfə -  Tonyukuk abidəsinin 26-cı sətrində, 
2'Cİ və 49-cu Yenisey kitabələrində rast gəlinir: MHJP ı
barbaş asäımız (T 26) «KolIuq olan təpəni aşdıq».Jpj?A/;(/AP?^^Y 
Ər atım Yaş Ak M ben (Y 2) cümləsində M işarəsini hcç cür art 
kimi oxumaq olmaz: Ər atım Yaş Ak Art ben oxusu mənasızdır. 
Bu cümləni Ər atım Yaş Ak Baş ben «İgid adıın Gənc Ağ Başam» 
kimi oxumaq məqsədə uyğundur. İkinci halda cümlə bclə başlanır: 

burada da həmin işarəni art kimi oxumaq olmur; 
həmin ifadəni yalnız bclə oxumaq olar: Ər atım ak bus «igid adıın 
A ğBaş...».

: (qoşa nöqtə). Göytürk Orxon-Ycnisey əliftasına qoşa nöqtə 
(:) işarəsi də daxildir. V.Tomsen yazır ki, Orxon-Ycnisey 
abidələrinin nıətnlərində bu işarə durğu işarəsi vəzifəsini yerinə 
yedrir. Qoşa nöqtə işarəsi sözləri bir-birindən ayınr (Yeniscy 
kitabələrində qoşa nöqtə ilə yanaşı bəşi abidələrdə həmin 
vəzifədə işarəsindən istifadə olunur), başqa sözlə desək, bu 
işaire sözün sonunu göstərir. Bu işarə nəinki iki söz arasmda, həm 
də cüm lənin \.ı sətrin sonunda da qoyulur. Qeyd etmək lazımdır 
ki, bu işarə hcç də həmişə iki söz arasında qoyulmur; abidələrin

' Ə.Şükürlü. Oadim tiirk vazıh abidələrinin dili. Bakı, J993, .v. 56.
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mətnlərində elə hallar olur ki, üç-dörd söz bir söz kimi bitişik 
yazılır. Əksər hallarda bu, katibin bədii zövqü, bədii təxəyyülü ilə 
əlaqələndiriHr və əsasən söziərin uzunluğu ilə şərtlənir; təkcə bir 
işarədən (hərfdən) ibarət olan $  at «at», 0  ay «ay», 'Y' ər 
«döyüşçü» tipli sözlər heç vaxt ayrı yazılmır, həmişə özündən 
əvvəlki və ya özündən sonrakı sözlə bitişik yazıhr. İki işarədən 
(hərfdən) ibarət olan sözlər aŷ n yazılmaqdan daha çox bitişik 
yazıhr.Üç hərfdən ibarət olan sözlər isə daha çox ayn yazılmağa 
meyl edir. Ümumiyyətlə, söz nə qədər uzundursa, onun digər 
sözlərdən ayn yazıhnası qaydası bir o qədər ciddi gözlənilir. Bu 
zaman rast gəlinən istisnalar həmişə sözlərin müəyyən bir məntiqi
-  əlaqəli kombinasiyası ilə, məsələn, ismin onu təyin edən sifət və 
ya sayla əlaqəsi və s., sanki müəyyən bir mürəkkəb anlayış ifadə 
edən əlavə, yaxud əlaqələndirici sözlər, qoşmalarm onlan idarə 
edən sözlərlə əlaqədar olur,*

Beləliklə, 36 göytürk Orxon-Yenisey işarəsi izah edildi. 
Bunlardan beşi saitləri, beşi qoşa samitləri, 21 işarə isə samitləri 
ifadə edir.

Dilin əsasmı fonemlər təşkil edir. Göytürk işarələri hələ 
göytürk Orxon-Yenisey fonemləri deyildir. Yuxarıda gördüyümüz 
kimi, bəzən bir göytürk Orxon-Yenisey işarəsi iki fonemi, bəzən 
isə iki göytürk Orxon-Yenisey işarəsi bir fonemi ifadə edir, hətta 
bəzən bir işarə fonemlər kompleksini göstərir. Buna görə də 
göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələri dilinin fonem sistemini 
qavramaq üçün göytürk dilinin fonemlərini təhlil etmək lazımdır. 
Bu məsələ fonologiyada nəzərdən keçiriləcəkdir.

GÖYTÜRK ƏLİFBASI

Talas işarələri Yenisey
işarələri

Orxon
işarələri

İfadə etdiyi səs

1 2 3 3
__< V J' a, ə

. L . e

r ı_ r r U i

' Bax: M.MejıuopaHCKuü. IlaMHmHUKe necmh Kıojib-Te^uHa. CT16. 1899, c.46.

1 2 3 3
< >  . > 0, u

H ö, ü
7 )  4 J J b (qahn saitlerlə)

A b (incə saiüərlə)
r g (incə saitlərlə)

V< ¥ V  h' ¥ V ğ (qalın saitlərlə)
d (qalın saitlərlə)

X +  X X d (incə saitiərlə)
X ı f z

0 D 0  D D y (qalın saitlərlə)
9 y (incə saitlərlə)

3 i y (burun samiti)
H A A W k (qahn saitlərlə)
1 r ~  1 k (o, u saitləri ilə)
<1. .<1 < k (ı saiti ilə)

 ̂ f K (incə saitlərlə)
B  ̂ B 8 K (ö, ü saitləri ilə)

■■ J >1 >/ 1 (qahn saitlərlə)
Y Y Y 1 (incə saitlərlə)

Ö 6 ^ m
C 1 n (qahn saitlərle)

“  j - / / n (incə saitlerlə)
-/ i t i 1 0

, 1 1 1 ^ P
1 H H H ^ H r (qahn saitlerlə)
; - r Y r r (incə saitlərlə)

T X  . _ c (qahn saitlərlə)
/ / / c (incə saitlorle)

t (qalın saitlərlə)
h h k k . t (ince saitlərle)

■ A A A Ç

Y r İÇ
: r  - - <̂> n  A  Y Y  Y Ş

..M _____ it



1 2 3 3 j
nç 1
nt 1

bş (baş oxunurj I
ayırma işarəsi I

QƏDİM UYĞÜR ƏLİFBASI

Qədim uyğur qəbilələri 745-ci ildə öz müsteqil dövlətlərini
-  Uyğur xaqanhğmı yaratmazdan əvvəl, hətta bu hadisədən xeyli 
sonra da u ^  müddət göytürk O rxon-Yenisey əlifbasmdan istifadə 
etmişdir. İlk qədim uyğur abidələri göytürk hərfləri ilə daşlar 
üzərinə həkk olunmuşdur. Sonralar da bir müddət hətta kağız 
üzerində yazılan qədim uyğur abidələri göytürk yazısı ilə 
yazılmışdır. Qədim uyğur əlifbası uyğur xaqanlığmm yetkin 
çağlarmda yaradılmışdır. Artıq qeyd edildiyi kimi, qədim uyğur 
əlifbası qədim soğd əlifbası əsasmda, qədim  soğd əlifbası modeli 
üzre yaradılmışdır. Öz növbəsində qədim  soğd əlifbası da qədim 
pəhləvi əlifbası əsasmda, bu sonuncu isə  arami əlfıbası modeli 
əsasmda yaradılmışdır. Arami əlifbası isə  öz m ənşəyini qədim 
finikiya əlifbasmdan götürür.

Qədim uyğur ədəbi dili, bir növ, göytürk ədəbi dilinin da- 
vamı, inkişafı təsirini bağışlayır. İnkişafla əlaqədar bəzi qa- 
mmauyğun dəyişiklikləri nəzərə almasaq, göytrük və qədim uyğur 
ədəbi dillərinin qrammatik quruluşunda, dem ək olar ki, fərq 
yoxdur. Bu iki dilin lüğət tərkiblərində m üəyyən fərqlərin olması 
təbiidir, bu, qədim uyğur dilinin təmasda olduğu dillərdən çoxlu 
söz alması ilə əlaqədardır. Güman etm ək olar ki, göytürk ədəbi 
dilinin fonetik quruluşu ilə qədim uyğur ədəbi dilinin fonetik 
quruluşu arasmda gözəçarpacaq dəyişikliklər, fərqlər olmamışdır. 
Hər halda, ilk qədim uyğur abidələrinin fonetik quruluşu, səs 
tərkibi ilə göytürk yazısı abidələrinin fonetik quruluşu, səs tərkibi 
arasmda fərqlər, demək olar ki, yoxdur. İlk qədim uyğur 
abidələri ilə sonrakı qədirn uyğur abidələrinin qələm ə ahnması 
arasmda elə bir böyük tarixi fərq yoxdur. Güman etmək olar kı,

göytürk əlifbası ilə yazılmış qədim uyğur abidələrinin fonetik 
quruluşu, səs tərkibi ilə qədim uyğur əlifljası iiə yazıimış uyğur 
abidələri dövründəki u y ^  ədəbi dihnin fonetik quruluşu, səs 
tərkibi arasmda da elə bir fərq olmanuşdır. Lakin buna 
baxmayaraq, göytürk əlifbasmda öz əksini tapmış bir sıra səslər 
üçün artıq qədim uyğur əlifbasmda işarə yoxdur. Ola bilməz ki, 
həmin səslər qısa müddətdə qədim uyğur dilindən çıxsm. Ehtimal 
etmək olar ki, həmin səslər qədim uyğur ədəbi dilində mövcud 
olmuşdur, lakin qədim uyğur əlifbası üçün model olmuş əlifbada 
(soğd əlifbasmda) bu türk səslərini göstərmək üçün işarə 
olmamışdır. Həmin türk səsləri, necə deyərlər, əlifbadan kənarda 
qalmışdır. Qədim uyğur əlifbasmda göytürk ədəbi dilində mövcud 
olmayan, habelə göytürk əlifbası ilə yazılmış qədim uyğur 
abidələrində təsadüf edilməyən v, j ,  x  samitləri təzahür etmişdir. 
Bu məsələni necə qiymətləndirmək olar? Bu səslər qədim uyğur 
ədəbi dilində həqiqətən olmuşdur, yoxsa bu da soğd əlifbasmın tə- 
siridir? Bu samitlər qədim uyğur ədəbi diündə mövcud olmuşsa, 
onda necə təzahür etmişdir -  türk səslərinin inkişafı yolu ilə, yox- 
sa yenə də soğd əlifbası, daha doğrusu, ahnma soğd sözlərini 
eynilə saxlamaq ənənəsi xatirinə? x  səsinin k  (dilarxası) səsindən,
V səsinin səsindən törəməsini ehtimal etmək olar. Bəs İran 
dillərinə məxsus _/' səsi qədim uyğur əlifbasmda haradan təzahür 
etmişdir -  yenə də soğd əhfbasmm təsiri iləmi? v samiti b 
samitinin inkişafı nəticəsində yaranmışsa, onda bəs nə üçün qədim 
uyğur əlifbasmda b vq p  samitləri üçün bir, v samiti üçün ayrıca 
işarə (hərf) vardır?

Qədim uyğur yazısı yuxandan aşağıya doğru yazthr. Qədim 
uyğur əlifbasmda 22 işarə (hərf) vardır. Təbii ki, bu qədər az işarə 
uyğur dilinin səs tərkibini əhatə edə büməzdi. Buna görə de 
qədim uyğur ədəbi dilində tələffuz məxrəci yaxm olan müxtəlif 
səslər, məsələn, b, v  və p, k v ə  g, d  vo t  səsləri bir hərflə ifadə 
edilmişdir.

Qədim uyğur əlifbası arami - pəhləvi - soğd əlifbalanndan 
yarandığı üçün arami əlifbasmdakı bir xüsusi^əti də özündə 
qoruyub saxlamışdır: arami əlifbasmda olduğu kimi, qədim uyğur 
əlifbasmda da hərflərin əksəriyyətinin üç yazıhş qaydası vardır:



hərfm sözün əvvəlində, sözün ortasmda və sözün sonunda yazılış 
variantı.

UYĞUR ƏLİFBASI

Əvvəldə: 3
anta (Ay 607, 5) 
orada

Sait səslərin işarolari 

Aa

Ortada:
P  hanp (CC 1) 
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Əvvəldə Ortada Sonda Hərf
3 a

ə,e
4 1,İ 1

9 a A 0,u
3 Ğ 9 0,u 1

t \9 b ,p

u u UL Ç
toa d ,t

A A y
*> t> k ,g

V V 0 / 1

3[) 'X' m
n

X M r
♦ ♦  ^ g

k

♦ s
Ş

9 V

X

İ

Z  J

Əwəldə:^  
emti (Ay 607, 5) 
indi

Əwəldə: 7İ 
iki (Xuast 32) 
iki
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Əwəldə:'3
ol (CC 2)
10

Əwəldə: ^  
ölürdümüz (Xuast) 

 ̂ öldürdük

Ə ə, Ee 
Ortada.

 ̂ ersər (AJ 28) 
T olsa

I, İi 
Ortada:A

4 yarhkadı (CC 3) 
f  hökm etdi

O o ,U u  
Ortada:C 
urup 

^  vurub

Öö, Üü 
Ortada:Q

Sonda: S /  ts  
Jbirlə (CC 10)
;İİƏ

Sonda: J  
emçi (C 
'həkim

J emçi (CC 34)

r
Sonda: 9.

J  bolup (hc 3) 
olub

i

> unaaa:ç} m juuua. ^
« yükünəlim (CC 1) ^  nəgü (CC 43) 

baş əyək ^ n e c ə , nə cür
sitayiş edək <\

Əwəldə:'^) 
bisinç (Xuast 34) 
beşinci

Samit səsləri ifadə cdən yazı işarələri 

Bb, Pp
Ortada: S  Sonda:\s
tipən (Xuast 77) ^  tip (AJ 4 ,1 3 )
deyibən \ g  deyib

Ə wəldə:^
^  vusantı (Xuast 114) 
♦ h ə f tə l ik  dini 

ayin icrası

Əwəldə: 
ğırza (Xuast 113) 
günah

V v
Ortada:^

> tavğaç (AJ 17, 4) 
1 Çin, çinli r

Sonda: 9
sav(A J 18) 
söz, nitq

Ğğ
Ortada: ^  Sonda: ^  f

^  yonğm a (Xuast 66) tmhğ(Xuast 38) 
^  gedən ^ a n h



Əvvəldə: ♦
kuvladımız (Xuast 45) 
qovladıq, izlədik

Əwəldə:
’könül (CC 5) 
' könül

Əvvəldə:-
Xirodis (CC 2) 
İrodis (İsa)

Əvvəldə:^ 
tmhğ (Xuast 3) 
canlı

Ə w əldə: m>rn.
►Zxaria (CC 66) 
Zaxariya (şəxs adı)

Kk
Ortada: j#-

P  burxan (Xuast 66) 
j  budda

Gg, Kk 
Ortada:
nəçükin (CC 6) 
necə, nə cür

Sonda:
^  bahk (AJ 1 
^  şəhər

Sonda:
şük (CC 13) 
dik,hərəkəlsv

Xx
Ortada: -ıiî

burxanlar (Xuast 59) 
buddalar

Dd, Tt 
Ortada: ^  ^
yirdəki (Xuast 34) 
yerdəki

Jj

Sonda:^ ^  d
öd (Xuast 71)
zaman

Sonda:
küjı(CC 19) 
sulu qəlyan

Zz

I Sonda:
korğıtdımız (Xuast 36) 
qorxutduq

Əvvəldə: A
yarhkadı (AJ 607, 8) 
hökm etdi

Yy
f Ortada: A  Sonda: 'ö

tayantımız (Xuast 79) ay (CC 31) 
dayandıq Jm üraciət üçün

J  işlədilən ədat

Əwəldə: V
 ̂ yarğanlar (CC 74) 

cəlladlarI

Əvvəldə: 
‘̂ sakinç (CC 28) 
fıkir, düşüncə

vT
Əvvəldə: ^
şük (CC 13)

Əvvəldə: (J
Çang (AJ 4, 6) 
şəh ər  adı

(I
^  Əwəldə:^
S  munça (Xuast 38) 
y  bu qədər

Əwəldə:
I noçə (Xuast 47) 
neçə

Ll
Ortada: j /
yükünälim (CC 1) 
sitayiş edək, 
baş əyək

M m
Ortada:

Sonda: Jj
yol (CC 70) 
yol

uçuğma (Xuast 33) V yükünälım (CC 1) 
yırtıcı quş 3  sitayiş edək,

/ ,  baş endirək

Nn 
I Ortada:^
anın (CC 1) 
onun

Rr
Ortada: M
barıp (CC 1) 

^  gcdib

Ss
Ortada:'1$^

3İsinç (Xuast 32) 
^bcşinci

%
I

Sonda: J  I ,
kan (CC 2) 
xan, ata

Sonda:
ersər (Xuast 37) 
olsa

Sonda:
Xirodis (CC 2) 
Xirodis (İsa)

Şş
Ortada:*

.işit (CC 7)
'eşit

Çç
I Ortada: U
uçuğma (Xuast 33)
 ̂yırtıcı quh

\

Sonda:-^ ı
taş (CC 37) 

,'daş

tSonda:İj^
Jüçünç (Xuast 33 
Iüçüncü



III FƏSİL 

FONOLOGİYA 

DANIŞIQ SƏSİ VƏ PONEM

Müxtəlif dillərin fonemlər sisteminə həsr edilmiş əsərlərdə 
göstərilir ki, dildəki danışıq səsləri ilə fonemlər arasmda ciddi 
fərqlər mövcuddur. Məsələn, müasir Azərbaycan dilinin foneti- 
kasmdan danışarkən, A.A.Axundov yazır ki, Azərbaycan dilində 
iki yüzə yaxm danışıq səsi olduğu halda cəmi qırx (on beş sait və 
iyirmi beş samit) fonem mövcuddur. Danışıq səsləri nitqdə təzahür 
edir, buna görə də müxtəlif çalarhq kəsb edir. Fonem isə dihn 
fonoloji sisteminin üzvü, dil vahididir. DiIçiHk ədəbiyyatmda 
fonemin üç xüsusiyyəti göstəriHr:

1. Fonem sözün maddi cildini (şəklini) dəyişir.
2. Fonem sözdə yeni lekçik və ya qrammatik məna əm ələ 

gətirir.
3. O, fonem müxalifətinin üzvü olur.
Dildə işlədilən hər hansı bir səs bu tələbləri ödəmirsə, onu 

fonem hesab etmək olmaz. Danışıq səslərinin müxtəlif çalarları da 
buradan meydana gəlir. Fonemin işiənmə çalarları da iki cür olur; 
fonemin dildə müstəqil səs kimi işlənən çalarma variant, müxtəlif 
səs kimi işlənə bilməyən çalanna isə variasiya deyilir. Fonem, 
onun variant və variasiyalan dilin danışıq səslərini təşkil edir.

Qədim türk yazısı (həm göytürk, həm də qədim uyğur) 
abidələri bizə yazıda təsbit edilmiş şəkildə gəlib çatmışdır. Buna 
görə də biz bu gün göytürk, yaxud qədim uyğur dilində bu və ya 
digər fonemin nitqdə necə tələffüz edildiyi, hansı variant və ya 
variasiyalara malik olduğu haqda hətta nəzəri baxımdan belə 
mühakimə yürüdə bilmərik. Biz qədim türk yazısı abidələrinin 
fonemlərindən damşarkən yalnız yazılı surətdə dövrümüzə qədər 
gəlib çatmış səslərdən, həm də onlarm yazıda «qazandıqları 
sifətlerdən» danışa bilərik.

İçinci çətinlik bundadır ki, qədim uyğur əlifbasındakı hərflər 
qədim uyğur ədəbi dilində işlənen fonemləri (və ya səsləri) əhatə 
edə bilmir: qədim uyğur dilində işlənmiş bir sıra səslər əlifbada öz

oksini tapmamışdır; göytürk əlifbasmdan fərqli olaraq, qədim 
uyğur olifbasında i)əzi oxşar məxrəcli samitlər üçün bir işarə tətbiq 
cdildiyindən bu və ya digər mövqedə həmin samitlərdən hansınm 
işləndiyini müəyyənləşdirmək çətin, yaxud qeyri-mümkündür. 
Buna görə də qədim türk yazısı abidələri dilinin fonemlər 
sistemindən danışılarkən göytürk yazısı abidələrinin dilində 
(göytürk dilində) işlənən fonemlər əsas götürüləcək, qədim uyğur 
yazısı abidəiərində yeni təzahür edon üç səs (v, j, x) araşdırmaya 
cəlb ediləcəkdir.

Göytürk yazısı abidələrinin dilində iyirmi səkkiz səs -  fonem 
vardır; bunlardan doqquzu (a, e, e, i, ı, u, ü, o, ö) sait, on doqquzu 
(b, ğ, d, z, y, y, k, K, g, l, m, n, fj, p, r, s, t, ç, ş) samitdir. Qədim 
uyğur yazısı abidələrinin dilində daha üç samit (v, j, x) təzahür 
edir. İlk baxışda belə görünə bilər ki, qədim uyğur dilində səslərin 
sayı göytürk dilindən çox olmuşdur (bu, əslində, elə belədir), lakin 
mütəxəssislər qədim uyğur dilində də iyirmi səkkiz səsin səkkiz 
saitin (a, ə, ı, i, o, u, ö, ü) və iyirmi samitin (b, p, ç, d, t, y, k, k, g,
1, m, n, r, ğ, s, ş, v, x, j, z) mövcud olduğunu göstərirlər.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində olan səsləri iki qrupa 
bölmək olar: saitlər və samitlər.

SAİTLƏR SİSTEMİ

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abi- 
dolorinin dilində də boğazda və ağız boşluğunda heç bir maneəyə 
rast gəlmədən tələffüz edilən, musiqili tona malik olan və heca 
əmolə gətirən səslərə sait deyilir. Qədim uyğur dilində uzun 
saitiərin mövcud olması güman edilir; göytürk dilində isə saitlər 
yekcinsdir bu dildə uzun saitlər və diftonqlar yoxdur. Göytürk 
dilindu mövcud olan doqquz saitdən altısı (a, ə, ı, i, u, ü) sözlərde 
bütün mövqelərdə -  sözün başmda, ortasmda və sonunda işlənir. 
Müasir türk dillərinin əksəriyyətindən, o cümlədən Azərbaycan 
dilindən fərqli olaraq / saiti göytürk dilində söz başında da işlənir. 
Üç sait (e, o, ö) yalnız birinci hecada, o cümlədən sözün başrada 
işlənir; bu saitlərin sözün ikinci və ya sonrakı hecalarmda 
işlənməsinə təsadüf edilmir.



Adətən, dilçilik ədəbiyyatında saitləri yeddi prinsipə görə 
təsnif edirlər. Bu təsnif ciddi şəldldə elmi və fonoloji baxımdan 
doğru, dəqiqdir. Ancaq burada tədrisin asanlaşdınlmasmı nəzərə 
alaraq, saitlər üç prinsipə görə təsnif edilir:

1. əmələgəlmə yerinə, yaxud dilin üfüqi vəziyyətinə görə;
2. əmələgəlmə üsulu, yaxud dilin şaquli vəziyyətinə görə;
3. dodaqlarm vəziyyətinə (yaxud iştirakına) görə;

Əmələgəlmə yerinə, yaxud dilin üfuqi vəziyyətinə görə. Bu
prinsipə görə saitlər üç qrupa bölünür: önsıra saitləri, ortasu'a 
saitləri, arxasıra saitləri.

Önsıra saitləri tələffiiz edərkən dilin orta hissəsi sərt damağa 
doğm qalxır, ağız boşluğunu, ön hissəsi böyük, arxa hissəsi kiçik 
olmaqla iki hissəyə bölür; önsıra saitlər ağız boşluğunun ön 
hissəsində tələffüz edilir. Önsıra saitləri bunlardır; ə, i, ö, ü.

Arxasıra saitləri tələffüz edərkən dilin kütləsi ağız 
boşluğunun arxasma doğm geri çəkilir, dilin kürəyi yumşaq 
damağa doğm qalxır və ağız boşluğunu ön hissəsi böyük, arxa 
hissəsi kiçik olmaqla iki qeyri-bərabər hissəyə bölür. Arxasıra 
saitləri dilin arxa hissəsində tələffiiz edilir. Arxasıra saitləri 
bunlardır: a, ı, o, u.

Ortasıra saitlərini tələffüz edərkən dilin ön və orta hissələri 
sərt damağa doğru qalxır, ağız boşluğunu, təxminən, iki bərabər 
hissəyə bölür. Bu vəziyyətdə tələffiiz edilon saitləri ortasıra saitlər 
adlandınrlar. Göytürk dilində bir Ortasıra saiti vardır; e.

Akustik fonetika baxımmdan önsıra və ortasıra saitləri incə, 
arxastra saitləri qalm tembrlə tələffüz edilir:

İncə saitlər; ə, e, i, ö, ü.
Qahn saitlər; a, ı, o, u.
Dilin şaquli vəziyyətinə göıə saitlərin təsnifi. Əmələgəlmə 

üsulu, yaxud dilin şaquli vəziyyətinə görə saitlərin təsnifində, bir 
tərəfdən, dilin ağız boşluğunda aldığı vəziyyət, digər tərəfdən, alt 
çənənin vəziyyəti -  onun açılma dərəcəsi əhəmiyyətli rol oynayır. 
Buna göro də əmələgəlmə üsulu, yaxud dilin şaquli vəziyyətinə 
görə saitləri iki baxımdan təsnif edirlər;

1) ah çənənin açılma dərəcəsi nəzərdə tutulursa, saitlər açıq- 
qapahhq qarşılaşdınlmasma görə; 2) dilin şaquli vəziyyətdə yuxan 
qalxma dərəcəsi nəzərdə tutulursa, saitlər genişlik-darlıq

qarşılaşdınlmasma görə təsnif edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər 
iki baxışın son nəticəsi eynidir.

Dilin kütləsinin damağa doğru qalxmasma görə saitləri üç 
qrupa bölürlər; geniş, dar və yanmgeniş.

Geniş saitlərin tələffüzündə dilin kütləsi alt çənənin üstünə 
yatır, ağız boşluğu geniş olur. Bu vəziyyətdə tələffuz edilən 
saitlər geniş saitlər adlanır. Geniş saitlər bunlardır: a, ə, o, ö.

Dar saitlərin tələffüzündə dilin kütləsi damağa doğru qalxır, 
onunla damağ arasmda dar keçid əmələ gəlir, hava axmı bu 
keçiddən keçərkən səs tələffuz edilir. Bu vəziyyətdə tələffüz 
edilən saitlər dar saitlər adlanır. Dar saitlər bunlardır; ı, i, u, ü.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilindəki e saitini tələffuz 
edərkən dilin kütləsi ah çənənin üstündən bir qədər yuxarı qalxır, 
lakin damağa dar keçid əmələ gətirəcək qədər yaxmlaşmu-, ağız 
boşluğunu, yansı dilin altmda, yansı dilin üstündə olmaqla, 
təxminən iki bərabər hissəyə bölür. Buna görə də e saiti 
yarımgeniş sait adlanır.

Dilin şaquli vəziyyətinə görə saitlərin üç növü vardır;
1. Geniş saitlər; a, ə, o, ö.
2. Yanmgeniş sait; e.
3. Dar saitler; ı, i, u, ü.
Alt çənənin açılma dərəcəsinə görə də saitlər üç qrupa 

bölünür; açıq, yanmaçıq və qapalı.
Açıq saitleri təleffiiz edərkən alt çənə aşağı enir, dilin kütləsi 

onun üstünə yatır, ağız boşluğu açıq vəziyyətdə olur. Açıq saitlər 
bunlardır; a, ə, o, ö.

Qapah saitləri tələffüz edərkən aU çənə damağa doğru 
qalxır, ağız boşluğu qapanır, xeyli kiçilir. Qapalı saitlər bunlardır;
1, i, u, ü.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində e saitini tələffüz 
edərkən alt çənə azacıq yuxanya doğru qalxır, ağız boşluğu bir az 
kiçilir. Buna görə də e saiti yanmaçıq sait adlanır. Beləliklə, alt 
çenənin vəziyyətine görə saitlərin bu qruplan vardır;

1. Açıq saitlər; a, ə, o, ö.
2. Yanmçıq sait; e.
3. Qapalı saitlər; ı, i, u, ü.



Dodaqların vəziyyətinə görə saitlərin təsnifi. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində saitlərin əm ələ gəlib formalaşmasında 
dodaqlann da böyük rolu vardır; saitlərin bir qisminin forma- 
laşmasmda dodaqlar fəal iştirak edir, bir qisminin formalaşmasmda 
isə onlarm iştirakı zəifdir. Dodaqlarm iştirakma görə saitləri iki 
qrupa bölürlər: dodaqlanan saitlər və dodaqlanmayan saitlər.

Saitlərin bir qisminin tələffiizündə dodaqlar dairəvi şəkil alır 
və bir qisim saitlərin (u, ü) tələffüzündə çox, digər qisim saitlərin 
(o, ö) tələffüzündə nisbətən az, irəli uzamr. Belə saitlərə do- 
daqlanan saitlər deyilir. Dodaqlanan saitlər bunlardır; o, ö, u, ü. 
Dodaqlanan saitlərin bir hissəsi (o, u) qahn, bir hissəsi (ö, ü) 
incədir

Saitiərin bir qisminin tələffuzündə dodaqlar fəal iştirak 
etmir. Belə saitlərə dodaqlanmayan və ya damaq saitləri deyihr. 
Dodaqlanmayan sarnitlər bunlardır; a, ə, e, ı, i. Dodaqlanmayan 
saitlərin ikisi (a, ı) qahn, üçü (ə, c, i) incədir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə işk^nən saitləri belə 
səciyyələndirm ək olar;

a -  arxasıra, qahn, geniş, açıq, dodaqlanmayan saitdir; 
ə -  önsıra, incə, geniş, açıq, dodaqlanmayan saitdir; 
e -  ortasıra, incə, yanmgeniş, yanmaçıq, dodaqianmayan 

saitdir;
1 -  arxasıra, qahn, dar, qapah, dodaqlanmayan saitdir; 
i -  önsıra, incə, dar, qapalı, dodaqlanmayan saitdir;
0 -  arxasıra, qahn, geniş, açıq, dodaqlanan saitdir; 
ö -  ön sıra, incə, geniş, açıq, dodaqlanan saitdir;
u -  arxasıra, qahn, dar, qapah, dodaqlanan saitdir; 
ü -  önsıra, incə, dar, qapah, dodaqlanan saitdir;
Sözdə işlənmə mövqelərinə görə saitləri belə 

səciyyələndirm ək olar;
a -  sözdə bütün mövqelərdə (sözün başı, ortası, sonu) işlənir; 
ə -  sözdə bütün mövqelərdə işlənir; 
e -  təkcə birinci hecada işlənir;
1 -  sözdə bütün mövqelərdə işlənir; 
i -  sözdə bütün mövqelərdə işlənir;
o -  təkcə birinci hecada işlənir;
ö -  təkcə birinci hecada işlənir;
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u -  sözdə bütün mövqelərdə işlənir; 
ü -  sözdə bütün mövqelərdə işlənir.

SAMİLƏR SİSTEMİ

Samitlər boğazda və ağız boşluğunda maneəyə rast gələrək 
tələffuz edilən küylü səslərdir. Göytürk yazısı abidələrinin dilində 
19 samit mövcuddur; b, ğ, d, z, y , y , k, k ,  g, I, m, n, !], p, r, s, t, ç, ş. 
Qədim uyğur yazısı abidələrində göytürk yazısı abidələrinin 
dilində olmayan daha üç samit özünü göstərir: v, j ,  x.

Adətən, samitləri yeddi prinsipə görə təsnif edirlər. Burada 
samitlər dörd prinsipə görə təsnif ediləcəkdir;

1. fəal danışıq üzvlərinin iştirakına görə;
2. əmələgəlmə yerinə görə;
3. əmələgəlmə üsuluna görə;
4. səs tellərinin iştirakma görə.

Lakin samitləri bu prinsiplər əsasmda təsnif etməzdən əvvəl 
iki məsələni qeyd etmək lazımdır; 1. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində geminat (cütavazlı) samitlər yoxdur. 2. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində dörd burun samiti (y, m, n, Q) 
mövcud olmuşdur.

Fəal danışıq üzvlərinin iştirakma görə samitləri belə 
qmplaşdırmaq olar;

1. Qoşadodaq samitləri; p, b, m.
2. Dilönü-dişarxası samitlər; t, d, s, z, 1, n.
3. Düönü-yuvaq samitləri; r, ç, ş.
4. Dilortası-sərt daman samitləri; k, g,y.
5. Dilarxası-yumşaq damaq samitləri; k , ğ, Q, y.

Əmeləgelmə yerinə görə samitləri belə qruplaşdırmaq olar;
1. Dodaq samitləri; b, m, p.
2. Dilönü samitlər -

a) dilönü-diş samitləri; t, d, s, z, I, n
b) dilönü-yuvaq samitləri; r, ç, ş.

3. Dilortası-sort damaq samitləri; k, g, y.
4. Dilarxası-yumşaq damaq samitləri; k, ğ, Q, f.



Ə m ələgəlm o üsuluna görə samitləri bclə qruplaşdırmaq 
olar:

1. K ipləşən samitlər: p, b, m, t, d, n, Q, 1, ç, r, k , g, k, ğ.
a) kipləşən-partlayan samitlər: p, b, m, d, k , g, k.
b) kipləşən-novlu samit: ç.
c) kipləşən-süzülən samitlər: 1, m, n, Q.
ç) kipləşən-titrək samit; r.

2. Novlu samiğlər: s, z, ş, y, y.
Səs tc llərin in  iştirakm a görə samitləri iki qrupa ayırmaq

olar:
1. Cingiltili samitlər: b, ğ, d, z, y, y, g, 1, m, n, Q, r.
2. Kar samitlər: , k , k, p, s, t, ç, ş.
Qədim tiirk yazısı abidələri dilindəki samitləri beİ9 

səciyyələndirmək olar:
b -  dilönü, kipləşən, qoşadodaq, küylü, ağız, cingiltili 

samitdir; sözdə bütün mövqelərdə işlənir.
ğ -  dilarxası, yumşaq damaq, saf, küylü, təkkeçidli, cingiltili, 

ağız samitidir; söz başmda işlənmir.
d -  dilönü, dişarxası, kipləşən-partlayan, küylü, cingiltili, 

ağız samitidir; söz başmda işlənmir.
z -  dilönü, dişarxası, novlu, küylü, təkkcçidli, cingiltili, ağız 

samitidir; söz başında işləıimir.
y - dilortası-sətr damaq, novlu, yanmküylü-yarımsonor, saf, 

cingiltili, ağız samitidir; sözdə bütün mövqelərdə işlənir.
y - dilarxası-yumşaq damaq, kipləşən-novlu, burun,

yarımsonor, cingiltili samitdir; söz başmda işlənmir.
K -  kipləşən-partlayan, dilortası-sərt damaq, saf, küylü, kar, 

ağız samitidir; sözdə bütün mövqelərdə işlənir.
g -  kipləşən-partlayan dilortası-sərt damaq, saf, küylü, 

cingiltili, ağız samitidir; söz başmda işlənmir.
k -  kipləşən-partlayan, dilarxası-yumşaq damaq, kar, küylü, 

saf, ağız samitidir; sözdə bütün mövqelərdə işlənir.
1 -  dilönü, dişarxası, kipləşən-süzülən, noviu, sonor, ağız 

samitidir; türk mənşəli sözlərdə başda işlənmir.
m -  qoşadodaq, kipləşən-partlayan, sonor, burun samitidir; 

sözlərdə bütün mövqelərdə işlənir.

n -  dilönü, dişarxası, kipləşən-süzülən, sonor, burun 
samitidir; söz başmda az işlənir.

Q -  dilarxası- yumşaq damaq, kipləşən-süzülən, sonor, burun 
samitidir; söz başmda işlənmir.

p -  qoşadodaq, kipləşən-partlayan, küylü, kar, ağız samitidir; 
söz başmda, dcmək olar ki, işlənmir.

r -  dilönü-yuvaq, kipləşən-titrək, novlu, sonor, ağız
samitidir; söz başmda işlənmir.

s -  dilönü-dişarxası, növlu, küylü, təkkeçidli, kar, ağtz
samitidir; sözdə bütün mövqelərdə işlənir.

t -  dılönü-dişarxası, kipləşən-partlayan, küylü, kar, ağız 
samitidir; sözdə bütün mövqelərdə işlənir.

ç -  dilönü-yuvaq, kipləşən növlu, qovuşuq, kar, ağız
samiddir; sözdə bütün mövqelərdə işlənir.

ş -  dilönü-yuvaq, novlu, cütkeçidli, küylü, kar, ağız
samitidir; sözdə bütün mövqelədə işlənir.

Qədim uyğur yazısı abidələrində yeni təzahür edən samitləri 
bclə səciyyələndirmək olar:

V - diş-dodaq, novlu, cingiltili, ağız samilidir. 
j - dilönü, novlu, dil-yuvaq, cingiltili, ağız samitidir.
X - dilarxası, novlu, küylü, kar, ağız samiddir.

FONETİK HADİSƏ VƏ QANUNLAR

Dilçilik ədəbiyyatmda, adətən, fonetik hadisələri - onlann 
törəməsi səbəb və nəticələrini dil ilə yox, nitqlə bağlayırlar. 
M əsələn, A.A.Axundov yazır: «Nitq zamam səslər bir-birilə yaxın 
əlaqəyə girir, bir-birinə təsir edir, tələffuzü asanlaşdırmaq üçün 
müəyyən dəyişikliklərə məruz qahr. Nitq prosesində danışıq 
səslərinin fızioloji və akustik keyfiyyətlərində baş verən dəyi- 
şikliklər fonctik hadisə adlamr və bu hadisələrin əm ələ gətirdiyi 
nəticələrə isə fonetik əvəzləm ələr deyilir».’

Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, fonetik hadisələr yal- 
nız canh dillərə. ünsiyyət vasitəsi olan dillərə xas xüsusiyyətdir; 
artıq ünsiyyvdv) xidmət ctməyən, yalnız yazıh abidələr şəklində

' A Axundoa. Azürhavcan dilinin fonetikası. Bakı, 1984, s.206.
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dövrümüzə q^dər gəlib çatmış, adətən, dilçilik ədəbiyyatında «ölü 
diliər» adlandınlan dillərdə fonctik hadisələrdən danı:jmaq olmaz. 
Məlum olduğu kimi, latm, hett, elam, şumer və s. dillər kimi, 
qədim türk yazısı abidələrinin dili də (göytürk və qədim uyğur 
dilləri) indi ünsiyyətə xidmət etmir, dilçilik ədəbiyyatmda müx- 
tə ü f  adlarla adlandınlan göytürk Orxon-Yenisey abidələri və qə- 
dim uyğur yazısı abidələri şəklində dövrümüzə qədi>r golib çat- 
mışdır. Deməli, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də fonetik 
hadisələrdən danışmaq olmaz. Əlbəttə, fonetik hadisələr ən çox 
nitqdə özünü göstərir. Lakin bu hadisələrin tam nitq hadisəsi 
olduğunu, onları dilə aid etməyin mümkün olmadığı haqqmdakı 
fıkirlə də razılaşmaq olmaz. Fonetik hadisələr nitq hadisəsi olduğu 
kimi, eyni zamaqda, dil hadisəsidir, heç olmasa, ona görə ki, 
dildən xaricdə uitq yoxdur. Azərbaycan dilçisi Ə.M.Dəmirçizadə 
də fonetik hadisələri dil hadisəsi hesab edir: «Ümumi inkişaf 
prosesi ilə diklən istifadə edilərkən anlaşma tələbatı ik) əlaqədar 
olaraq hər dilin lüğət tərkibində, qrammatik quruluşunda, fonetik 
sistemində m üxtəlif hadisələr baş verir; yeni sözlər yaranır, 
müstəqil sözlərdən köməkçi sözlər formalaşır, köməkçi sözlərdən 
şəkilçilər yaramr, şəkilçilərin m üxtəlif variantlan törəyir. Belə 
proseslərdə isə xüsusən sözlərin və şəkilçilərin fonetik tərkibində 
m üxtəlif tipli dəyişmələr, müxtəlif istiqamətli fonetik hadisələr 
olur. Ümumiyyətlə, dil vahidlərində m üxtəlif şəkildə təzahür cdən 
belə hadisələrin bir qismi ümumi mahiyyət kəsb cdir və qanun 
hahnda sabitləşir, bir qismi isə təsadüfı, keçici, məhdud 
mahiyyətli olur, qanuniləşmir.

Dilin maddi qabığmı təşkil edən fonctik sistemdə belə 
hadisələr daha çox olur. Bu və ya digər məqamda sözün, 
şəkilçinin tərkibindən müəyyən səs ixtisara sahnır.., bəzən bir səs 
başqa səslə əvəzlənir.., bəzən müəyyən səs artırıhr.., bəzən sözə 
bitişik şəkilçidəki müəyyən səslər son hecasındakı müəyyən 
səslərə uyğunlaşır. Bcləliklə də, bir morfcmin müxtəlif fonetik 
variantları formalaşır...

Dil vahidlərinin fonetik qabığmda müxtəlif çalarhqda 
təzahür edən hadisələr ümumiləşmiş halda fonctik hadisələr 
adlamr.

Fonetik hadisələrdən bəzisi tara halda ümumi prosesə 
çevrlərək qanuniJəşir, bəzisi isə ümumiləşmiş halda deyil, 
məhdud dairədə qanuniləşir. Buna görə də belə qanuniləşən 
fonetik hadisələr orfoqrafik və ortbetik qanun mahiyyəti kəsb edir 
və fonetik qanun sayıhr».'

A.A.Axundov fonetik əvəzlənmələrin iki tipini göstərir; 
fonematik əvəzlənmə və fonetik əvəzlənmə; «Bəzən bir fonemin 
digər fonemlə əvəz olunması onlarm kombinator əlaqələrindən, 
tələbindən irəli gələn fonetik şərtlərdən asılı olmur. Eyni zamanda 
belə fonem əvəzlənmələri müəyyən semantik və qrammatik 
dəyişikliklərlə nəticələnir. Beləhklə, dildə fonemlərin və onlarm 
variantlarmın əvəzlənmələri bir-birindən fərqli iki xüsusiyyət kəsb 
edir. Fonemlər bir-birini əvəz etdikdə müəyyən məna dəyişikliyi 
əmələ gətirirsə, belə əvəzlənmələrə fonematik əvəzlənm ə, heç 
bir məna fərqinə səbəb olmursa, onlara fonetik əvəzlənmə 
deyilir».2

A.A.Axundovun fıkrincə, fonematik hadisələr ən çox flektiv 
dillərə aiddir, bu hadisələr aqqlütinativ dillərdə, o cümlədən türk 
dillərində baş vennir, buna görə də bu dillərdə fonematik 
hadisələr axtarmaq lazım deyildir.

Fonetik hadisə və qanunlar türk dillərinin hamısmda bu və 
ya digər dərəcədə özünü göstərir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dili də türk dillərinə aid olduğu üçün fonetik hadisə və qanunlann 
hökmü eyni dərəcədə qədim türk yazısı abidələrinin dilinə də 
şamildir. Lakin bu hadisə və qanunlann fəaliyyəti bütün türk 
dillərində eyni dərəcədə deyildir; müəyyən bir hadisə və ya qanun 
türk dillərindən birində geniş dairədə fəaliyyət göstərdiyi halda, 
digər türk dilində onun fəaliyyət dairəsi dar ola bilər. Eyni fıkirlər 
qədim türk yazısı abidələrinin dilinə də aiddir. M əsələn, saitlərin 
dodaq ahəngi qanunu qırğız dilində mütləqdir, müasir Azərbaycan 
dilində nisbidir (şəkilçilərdə geniş dodaq saitlərinin -  o, ö 
saitlərinin ahəngi gözlənilmir), qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində isə üçüncü hecadan başlayaraq, tez-tez pozulur.

' Ə.M.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan diH. I, Bakt, 1984, s. 121-122. 
 ̂A.Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984, s.206.



Qədim türk yazısı abidələrinin dilində özünü göstərən bir 
fonetik qanun müasir türk dillərindən heç birində yoxdur; bu, 
fonetik itələmə qanunudur.

FONETİK İTƏLƏMƏ QANUNU

Müasir Azərbaycan dilində ahəng qanununa görə söz saitlə 
və ya cingiltili samitlə bitdikdə və şəkilçi samitlə başlandıqda 
şəkilçinin ilk samiti ciogiltiH, söz kar samitlə bitdikdə və şəkilçi 
samitlə başlandıqda şəkilçinin ilk samiti kar olur. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində bu qanunun tam əksi olan bir fonetik 
qanun fəahyyət göstərir. Həmin qanuna görə, sözün kökü və ya 
törəmə söz saitlə və ya kar samitlə bitdikdə və şəkilçi samitlə 
başladıqda şəkilçinin ilk samiti cingihih , kök və ya törəmə söz 
cingiltih samitlə bitdikdə və şəkilçi də samitlə başladıqda 
şəlfllçinin ilk samiti kar oiur. Bu qanun mürəkkəb tərkibli 
şəkilçilərə (iki və daha artıq şəkilçinin birləşməsindən törəyən 
şəkilçilərə) də aiddir. Mürəkkəb şəkilçilərin birinci komponenti 
sait və ya kar samitlə bitdikdə ikinci komponent samitlə 
başlandıqda ikinci komponentin ilk samiti cingiltih, birinci 
komponent cingihih samitlə bitdikdə və ikinci komponent samitlə 
başladıqda ikinci komponentin ilk samiti kar olur; məsolən: 

uda (KT ş 35) «yuxuda» 
yazıda (T 33) «yazida» 
yirtə (KT c 4) «yerdə» 
köUə (KT şm 2) «göldə» 
süQüşdə (KT şm 2) «döyüşdə»

>T)5AVJ$Tabğaçda (O 5) «Tabğaçda (Çində)» 
>^$^'i>oturtukda (KT ş 17) «oturduqda». . .

vT0  > olurtukmta (BK c 13) «oturduqda»
|;x çK təgdükdə (KT ş 36) «döyüşdə» 
r/ K töpəsintə (KT ş 11) «təpəsində» 

/TX teqridən (IB 66) «tandıran» 
jCü; /j kantan (KT ş 23) «xandan» 
^/f>|>olurtdı (KT ş 26) «oturtdu» 

olurtım (KT ş 26) «oturdum»

(f Y'IFI süoüşdimiz (KT ş 35) «döyüşdük» 
ölürtimiz (KT ş 38) «öldürdüfo> və s.

-tuAc/a (KT ş 17), -dükdə (KT ş 36), -tukmta (BK c 13), - 
sıntəiY^T ş 11) mürəkkəb şəkilçilərinə diqqət yetirmək lazımdır. 
Birinci iki şəkilçinin (-tukda, -dükdə) birinci komponenti kar 
samitlə bitdiyi üçün (-tuk, -dük) ikinci komponenti cingiltili 
samitlə (-da, -də) başlanır. Üçüncü və dördüncü mürəkkəb tərkibh 
şəkilçidə (-tukınta, -sintə) vəziyyət başqa cürdür. Hər iki 
şəkilçinin birinci komponenti (-tukm, -sin) sonor səslə (cingiltili 
samitlə) bitdiyi üçün ikinci komponent (-ta, -tə) kar samitlə 
başlanır. Olurtdı (KT 26) və olurtım (KT ş 26) sözləri eyni bir 
sətirdə işlənmişdir, hər iki felin kökü (və mənası) eynidir, lakin 
birinci sözə t  kar samiti artınldığı üçün şühudi keçmiş zaman 
şəkilçisinin samiti cingitililənmiş {-di), ikinci söz sonor (cingiltili) 
samitlə bitdiyi üçün şühudi keçmiş zaman şəkilçisinin samiti (-/?) 
karlaşmışdır. Düzdür, qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
orfoqrafiya qaydalan tam sabitləşmədiyi üçün qanundan sapmalar 
da olur, lakin həmin sapmalar istisna təşkil edir.

AHƏNQ QANUNU

Ahəng qanunu ümumiyyetlə aqqlütinativ dillər, xüsusən türk 
dilləri, o cümlədən qedim türk yazısı abidələrinin dili üçün də 
ümumi fonetik qanundur. Ahəng qanunu ən çox saitlərde 
müşahidə edildiyi, həm də dilçihkdə saitlərin ahəngi daha çox 
öyrənildiyi üçün bu qanuna dilçilik ədəbiyyatında bəzən saitlərin 
ahəngi qanunu da deyilir. Əslində türk diUərində təkcə saitlərin 
yox, saitlərlə samitlərin, aynca olaıaq samitlərin də ahəngi 
mövcuddur. Buna görə də türk dillerində, o cümlədən qədim türk 
yazısı abidələrinin dilinde təkcə saitlərin ahəngindən damşmaq, 
ahəng qanununu təkcə saitlərə aid etmək düzgün olmazdı.

Ahəng qanunu türk dilləri üçün yeni hadisə deyildir, güman 
ki, bu dillərin bütün tarixi boyu onlarda aheng qanunu fəaliyyet 
göstərmişdir. Buna görə də türkoloji ədəbiyyatda bu qanun 
haqqında çoxlu yazıya rast gəlmək olar, hetta rus dilçiliyinde 
saitlərin ahəngi meseləsinə aynca elmi-tədqiqat esəri- 
monoqrafıya hesr edilmişdir. Ümumiyyətle, ahəng qanunu türk



dilləri fonetik quruluşunun ən çox araşdmlmış sahəsidir. Məşhur 
rus türkoloqu A.N.Kononov ahəng qanununa belə bir tərif verir; 
«İstər söz köklərində, istərsə də şəkilçilərin kök və ya əsasla 
birləşməsində səslərin assimilyasiya prosesi sinharmonizm admı 
daşıyır». Daha sonra A.N.Kononov yazır: «Sinharmonizm saitlərə 
və samitlərə təsirindən asıh olaraq, iki şəkildə özünü göstərir; 1) 
saitlərin harmoniyası şəkhndə (saitlərin müstəqil uyğunluğu); 2) 
samitlərin hantıoniyası şəkhndə (samitlərin müstəqil uyğunluğu)». 
A.N.Kononovun fıkrincə, sinharmonizm hadisəsi türk dillərində 
uyuşma (assimilyasiya) hadisəsindən başqa bir şey deyildir və 
məhz buna görə də türk diilərində şəkilçilər variantlaşır; «Türk 
şəkilçilərinin səs tərkibi sabit olmayıb kök və əsasın səs 
tərkibindən asıh olaraq, həm saitlər, lıəm də samitlər xətti ilə 
variantlaşıo). Daha sonra müəllif saitlərin ahəngindən danışaraq 
onu belə izah edir; «Saitiərin harmoniyası qanunu istər türk 
sözünün tərkibində, istərsə də kök və şəkilçinin birləşməsində sait 
səslərin keyfıyyət etibarilə ilk saitlə həmahəngləşməsindən 
ibarətdip).' Türk dillerində ahəng qanunu sözün səs tərkibinin 
fizioloji-akustik vəhdətini, yəni bir-birini izləyən səslərin həm  
fızioloji (tələflıiz məxrəci), həm də akustik (səslənmə) baxımdan 
vəhdət təşkil etməsini nəzərdə tutur. Beləliklə, türk dillərində 
ahəng qanunu sonra gələn səsin əvvəl gələn səsə fızioloji-akustik 
uyuşmasıdır. Məhz buna görə də, A.N.Kononov ahəng qanununu 
sait və samit səslərin uyuşması adlandırır. Bu o deməkdir ki, türk 
sözündə arxasıra saitlərindən sonra arxasıra saitləri, dilarxası 
samitlərdən sonra dilarxası samitlər, arxasıra saitlərdən sonra 
dilarxası samitlər; önsıra saitlərindən sonra önsıra saitləri, dilönü 
samitlərdən sonra dilönü samitlər, önsıra saitlərindon sonra dilönü 
samitlər işlənir, damaq saitlərindən sonra damaq saitləri, dodaq 
saitlərindən sonra dodaq saitləri işlənir. Bu o deməkdir ki, 
cingiltili samitdən sonra cingiltili samit, kar samitdən sonra kar 
samit işlənməlidir. İdeal şəkildə türk dillərində, ahəng qanununu 
belə başa düşmək olar. Lakin həyatda hər şey ideal olmadığı kimi, 
dildə hər hansı bir qanun ideal ola bilməz. Bu baxımdan ahəng

' A.H.KoHOHoe. rpoMMamuKKa coepeMeHHoeo mypetjKoeo jıumepamypuo?o 
f!3biKa, M.-Jl., 1956, c. 35.

qanunu da istisna təşkil etmir; türk dillərində də ahəng 
qanunundan sapmalar mövcuddur. Gənc qrammatiklərin dili ilə 
desək, bu sapmaların özündə də müəyyən qanunauyğunluqlar 
vardır, bu sapmalarda digər qanunlar fəaliyyət göstərir. Məsələn, 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində tərkibində e, o, ö saitləri 
işlənən təkhecah sözlərdə ahəng qanununa görə geniş (açıq) saitli 
şəkilçilərdə bu saitlər işlənməlidir, lakin əslində qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində sözlərdə tərkibində bu saitlərin işləndiyi 
şəkilçilər yoxdur. Lakin aydın olur ki, türk dillərində, o cümlədən 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu hah tənzim edən bir 
qanun mövcuddur; qədim türk yazısı abidələrinin dilində sözlərdə 
ikinci və sonrakı hecalarda e, o, ö saitlori işlənmir. Hətta təkhecah 
sözlərdə belə kökə artırılan hər hansı şəkilçi artıq qeyri-birinci 
heca olur. Buna görə də şəkilçilərdə həmin saitlər işlənmir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ahəng qanununun üç 
növü fəaliyyət göstərir;

1. Saitlərin ahəngi.
2. Saitlərlə samitlərin ahəngi.
3. Samitlərin ahəngi.

SAtTLƏRİN AHƏNOİ

Saitlərin ahəngi qanununda iki meyar əsas götürülür;
1) əmələgəlmə yerinə, yaxud dilin üfüqi vəziyyətinə görə saitlərin 
bir-birini iziəməsi və 2) səsin tələffüzündə dodaqların iştirak 
etməsinə və ya etməməsinə görə saitlərin bir-birini izləməsi. 
Bununla əlaqədar olaraq saitlərin ahənginin iki növünə rast 
gəlmək olar;

1. Saitlərin dil ahəngi - dilçilik ədəbiyyatmda əksər hallarda 
«saitlərin dil ahəngi» tcrmini əvəzinə «saitlərin damaq ahəngi» 
termini işlədilir. Burada da «saitlərin damaq ahəngi» termini 
işlədiləcəkdir.

2. Saitlərin dodaq ahəngi.
Saitlərin ahəngi haqqında A.A.Axundov yazır; «ƏməIəgəl- 

mə yerinə, yaxud dilin üfiiqi vəziyyətinə görə eyni növdən olan 
saitlərin bir-birini izləməsinə saitlərin ahəngi deyilir. Əmələgəlmə 
yerino görə eyni qrupa daxil olan saitlər dodaqlann vəziyyətinə



görə də ahəng qanununa tabe olur. Daha doğrusu, dodaqlanmayan 
saitlər bir-birini, dodaqlanan saitlər də bir-birini izləyir. Dilin 
şaquh vəziyyətinə görə dilimizdə (Azərbaycan dilində -  Ə.R.) 
ahəng qanunu yoxdur. Beləliklə, saitlərin ahəngi dilimizdə 
(Azərbaycan dilində -  Ə.R.) iki prinsipə əsaslanır; l)əm ələgəlm ə  
yerinə və ya dilin üfuqi veziyyətinə görə; 2) dodaqlarm iştirakma 
görə. Dodaqlann ahəngi dilimizdə (Azərbaycan dihndə -  Ə.R.) 
məhduddur və əslində saitlərin əmələgəlmə yerinə görə olan 
ahəngin növləri kimi izah edilə bilər. Əmələgəlmə yerinə və 
yaxud dilin üfuqi vəziyyətinə görə saitlərin bir-birini izləməsi 
incəlik-qahnlıq əlamətinə görə olur və iki şəkiidə təzahür edir; 
incə saitlərin ahəngi, qalm şaitlərin ahəngi».' Azərbaycan 
dilçiliyində bir su-a hallarda (məsələn, Ə.M.Dəmirçizadənin 
əsərlərində) incə saitlərin ahəngi və qahn saitlərin ahəngi 
ifadələri əvəzinə önsıra saitlərinin ahəngi və arxasıra saitlərinin 
ahəngi ifadələri də işlədilir. Türkoloji ədəbiyyatda bu da göstərilir 
ki, türk dillərində saitlərin damaq ahəngi (incə-qahnhq əlamətinə 
görə saitlərin ahəngi) daimi, dodaq ahəngi isə məhduddur.

Qədim türk yazns abidələrinin dilində saitlərin ahəng 
qanunu müasir türk dillərində fəahyyət göstərən eyni qanundan, 
demək olar ki, fərqləmnir. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır 
ki, qədim türk yazısı abidələrinin dilində saitlərin damaq 
(əmələgəlmə yerinə görə) ahəngi bütün müasir türk dillərinə 
nisbətən çox güclüdür, hətta demək olar ki, göytürk yazısı 
abidələrinin diii üçün mütləqdir, pozulmazdır, dodaq ahəngi isə 
müasir türk dillərində olduğundan zəifdir. Göytürk yazısı 
abidələrinin dilində saitlərin damaq ahənginin pozulduğu bir sözə 
belə təsadüf edilmir, qədim uyğur yazısı abidələrinin dilində isə 
bəzən bu qanunun pozulduğu hallara rast gəlmək olur. Onu da 
demək lazımdır ki, göytürk əlifbası saitlərin damaq ahəngi 
qanununa, bu qanunun prinsiplərinə əsaslanaraq tərtib edilmişdir 
və göytürk dilində bir sözdə belə saitlərin damaq ahəngi pozulsa 
idi, göytürk əlifbası öz həyatilik qabiliyyətini tamamilə itirər, 
tamamilə yarasızlaşardı.

‘ AAxundov. Azərbaycan dUinin fonetikası. Bakı, 1984, s.210.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində saitlərin damaq 
ahənginə görə sözün birinci hecasmda arxasma (qahn) a, ı, o, u 
saitlərindən biri işlənmişsə, onda sözün bütün sonrakı hecalannda
0 cümlədən şəkilçilərdə də bu saitlərdən biri (qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində ikinci və sonrakı hecalarda, habelə 
pkilçilərdə o saiti işlənmir) işlənməlidir; sözün birinci hecasmda 
önsıra (incə) ə, i, ö, ü saitlərindən biri və ya ortasıra (incə) e saiti 
işlənirsə, önda sözün bütün sonrakı hecalannda, o cümlədən 
şəkilçilərdə də bu saitlərin biri (qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində sözün ikinci və sonrakı hecalarmda, habelə şəkilçilərdə e 
və ö saitləri işlənmir) işlənməlidir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində saitlərin dodaq ahənginə görə sözün birinci hecasmda 
dodaqlanan saitlərdən {o, ö, u, ü) biri işlənirsə, onda sözün ikinci 
və sonrakı hecalannda və şəkilçilərdə də bu saitlərdən biri (qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində sözün ikinci və sonrakı hecalannda, 
habelə şəkilçilərdə o və ö saitləri işlənmir) işlənməlidir; sözün 
birinci hecasında dodaqlanmayan saitlərdən {a, e, ə, ı, /) biri 
işlənirsə, onda sözün ikinci və sonrakı hecalannda, o cümlədən 
şəkilçilərdə də bu saitlərdən biri (qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində sözün ikinci və sonrakı hecalannda, habelə şəkilçilərdə e 
saiti işlənmir) işlənməlidir. Artıq yuxanda deyildiyi kimi, qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində saitlərin damaq ahənginin 
pozulduğu hallara təsadüf edilmirsə və həmin dildə bu qanun 
mütləq (istisnalara yol verməyən) səciyyə daşıyırsa, saitlərin 
dodaq ahəngi nisbi səciyyə daşıyır, istisnalara, pozulmalara, lakin 
qanunauyğun istisnalara yol verilir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində saitlərin dodaq ahəngi 
(labiallaşma) müasir türk dillərinin, demək olar ki, hamısından 
fərqlənir. Buna görə də bu məsələ üzerinde bir qədər geniş 
dayanmaq lazımdır.

Qırğız dilində saitlərin dodaq ahəngi mütləqdir, yəni sözün 
son hecasında hansı dodaq saiti işlənirsə, şəkilçidə də həmin sait 
işlenir. Buna göre de bu dildə şəkilçidə o və ö saitlərinin işlən- 
məsi təəccüblü deyildir (offor «otIar>>, qöldör «göllər»). Azərbay- 
can dilində saitlərin dodaq ahəngi nisbidir, sÖ2:ün son hecasında o 
və ö saitləri işlənirse, şəkilçidə bu saitlər işlənmir; Azerbaycan 
dilində şəkilçilərdə dodaq saitlərindən yalnız wvə üsəsləri işlənir.



Lakin Azərbaycan dilində şəkilçilərdə dar dodaqlanan saitlerin 
dodaq ahəngi pozulmur: oturduğumvzu, öldürdüyümüzü. Bu ba- 
xımdan qədim türk yazısı abidələrinin dilində saitlərin dodaq 
ahəngi hətta müasir Azərbaycan dili ilə müqayisədə belə daha çox 
nisbidir.

Məlum olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələrindən göytürk 
Onton-Yenisey yazısı abidələrinin mətnlərində saitlər əksər 
hallarda qrafık şəkildə göstərilmir, yəni sait işarələri yazılmır. 
Sözdə sait işarəsinin yazılmaması səbəbindən bu və ya digər sözdə 
dodaq ahənginin pozulub-pozulmadığmı qəti şəkildə 
müəyyənləşdirmək çətindir. Göytürk Orxon-Yenisey abidələrinin 
diiini araşdıran mütəxəssislərin əksəriyyəti bu fıkirdədir ki, əgər 
dodaqlanan saiti göstərən işarə sözün birinci hecasmda yazılmışsa, 
ikinci hecasmda yazılmamışsa, onun ikinci hecasmdakı sait 
dodaqlanmayan saitdir. Belə tədqiqatçılann fıkrincə, 
yazıldıqda üçün, yazıldıqda üçin oxumaq lazımdır. Bundan 
başqa, göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin bütün 
nəşrlərində tez-tez tamamilə sərbəst transkripsiyaya da rast 
gəlmək olur; eyni bir müəllif eyni bir abidədə eyni şəkildə 
yazılmış eyni bir sözü müxtəlif şəkildə transkripsiya edir. 
Məsələn, fərz edək ki, söz^^^/< şəklində yazümışdır. Bü sözü gah 
özümün, gah özümin şəldində transkripsiya edirlər. Mübahisə 
etmək də lazım deyil, çünki hər kəs öz dediyini sübut edəcək. 
Məsələ burasmdadır ki, qədim türkün sözü canh şəkildə necə 
tələffuz etdiyini bilmirik.

Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin diiində saitlərin dodaq 
ahəngi haqqmda V.Tomsen belə yazır; «İndi məlum olan türk 
ləhcələrində... güclü, yaxud zəif dərəcədə «dodaq ahəngi» 
adianan qanun fəahyyət göstərir. M əsələ bundadır ki, bizim 
abidələr (Orxon-Yenisey abidələri -  Ə.R) bu münasibətdə hansı 
mövqeyi tutur, yaxud, heç olmasa, transkripsiya zamam hansı 
başlanğıcı əsas götürmək lazımdır? Ümumiyyətlə desək, mənim 
fikximcə, görünür, heç olmasa, iki böyük kitabənin (Kül tigin və 
Mogilyan xan şərəfmə qoyulmıiş abidələrin) dilində bu cinsdən 
olan «dodaq ahəngi» müasir türk dialektlerinin (türk dillərinin -  
Ə.R.) əksəriyyətində olduğundan, xüsusən ikidən artıq hecadan 
ibarət olan sözlərdə, daha az güclü olmuşdur; lakin hər halda

şübhəsizdir ki. bclə ahəngin başlanması müşahidə edilir. «Labial' 
laşma» (yaxud <«iodaq ahəngi») hadisəsi üçüncü (Karabalqasun) 
abidəsinin dilində daha güclüdür ki, bu da bu münasibətdə bizim 
Kutadğu bilig abidəsində rast gəldiyim iz uyğur dilinə yaxmlaşır»' 
Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dilində şəkilçilərin 
dodaq ahəngi haqqmda V.Tomsen yazır; «Sait səslə başlanan 
(yaxud birləşdirici sait səsin köməyi ilə bitişdirilən) şəkilçilərə 
gəüncə, demək lazımdır ki, xüsusən şəkilçi samit səslə bitdikdə, 
«dodaq ahəngi» onlara, şübhəsiz, xeyli güclü ləsir göstərir; lakin, 
çətin ki, bu ahəng özünün bütün gücü ilə (yəni müasir türk 
dialektlərində müşahidə edilən güc ilə -  P.Mclioranski) fəaliyyət 
göstərmişdir»,-

Məlum oldüğu kimi, Orxon kitabələrinə nisbətən Yeniscy 
kitabələrində sait işarələri, deməli, o cümlədən dodaq saitlərinin 
işarələri yazıda göstərilmişdir. Bəzi tədqiqatçılar bundan çox irəli 
gcdib çıxan nəticələr çıxanrlar: 1. Orxon kitabələrinə nisbətən 
Yenisey kitabələrinin daha qədim olduğunu nəzərə alsaq, dcyə 
bilərik ki, türk dillərinin Orxon-Yenisey yazısı abidələrindən 
əvvəlki inkişaf dövründə onlarda saitlərin dodaq ahəngi daha 
güclü olmuşdur. 2. Müasir türk dillərindən saitlərin dodaq ahəngi 
ən çox Sibirin türk dillərində (tuva, xakas, şor, altay və s.) və 
qırğız dilində mühafızə edilmişdir. Bu faktdan çıxış edərək, həmin 
tədqiqatçılar sübut etməyə çahşırlar ki, Sibirin Yenisey yazısı 
abidəiəri yuxanda adları çəkilən xalqlara mənsubdur. Digər 
tərəfdən, saitlərin dodaq ahənginin Yenisey kitabələrinə nisbətən 
Orxon kitabələrində zəif olmasmdan a) Yenisey kitabələrinin 
Orxon kitabələrinə nisbətən daha qədim olması; b) türk dillərində 
dodaq ahənginin Orxon-Yenisey dövründən daha əvvəl daha 
güclü olması \ə  getdikcə zəifləməsi haqqmda çıxarılan nəticənin 
də elmi v)sası yoxdur. Əvvələn, yuxanda gördüyümüz kimi, 
V.Toınsen türk dillərində Orxon-Yeniscy abidələri dövründə 
saith»rin dodaq ahənginin başlandığmın müşahidə edildiyini yazır. 
D cm əli, türk dillərinin Orxon-Yeniscy dovründən əvvəl onlarda 
saitlərin ahv^ngi olmaya da bilərdi və bu ahəngin əm ələ gəlməsi

' n.M.Me.'nıopıuıcKiıiı. na.MHimuK e necmb KKi:ib-Tepuh(i. 016. 1H99.S. 18. 
Yeni) ordu. .v. 19.



türk dillərində VII-VIII yüzilliklərdən xeyli əvvəl başlanıb həmin 
dövrdə də davam edə bilərdi; və bu ahəngin emələ gəlməsi türk 
dillərində VII-VIII yüzilliklərdən xeyli əw əl başlanıb həmin 
dövrdə də davam edə bilərdi; saitlərin dodaq ahəngi inkişaf edib 
qırğız dili timsahnda özünün ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çata 
bilərdi. Bu məntiqi davam etdirsək, saitlərin dodaq ahənginin 
inkişaf dərəcəsi -  ahəngin zəiflikdən güclülüyə doğru inkişafı 
dilin qədimlikdən yeniliyə dcğru inkişafmı göstərir. Deməli, 
saitlərin dodaq ahənginin ən güclü olduğu türk dili ən yeni dildir. 
İkincisi, dillərin inkişafı məsələsini saitlərin dodaq ahənginin 
güclü və ya zəif olması ilə bağlamaq özü elmi deyildir. Saitlərin 
dodaq ahəngi müasir Azərbaycan dilində müasir qırğız dilindən 
xeyli zəif, lakin göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin 
dilindəkindən xeyli güclü inkişaf etmişdir (müqayisə et: qırğız 
dilində -  ottor, qöldör, Azərbaycan diHndə -  oturduğuwuzu, 
öldürdüyümüziT, göytürk dilində - olurtukıma «oturduğuma», 
ölürtim iz «öldürdük»). Onda belə çıxır ki, Azərbaycan dili qırğız 
dilinə nisbətən xeyli yeni, Orxon-Yenisey abidələrinin dilinə 
nisbətən isə xeyli qədimdir. Əlbəttə, belə nəticə gülünc görünərdi.

Orxon kitabələrində dodaq saitlərinin (ümumiyyətlə, 
saitlərin) qrafik şəkildə göstərilmədiyinə baxmayaraq, tam 
əminliklə demək olar ki, ahəng qanunu Orxon kitabələrində də 
Yenisey kitabələrindəki kimi olmuşdur; yazıda dodaqlanan (habelə 
dodaqlanmayan) saitlərin işarələrinin göstərilməməsi isə göytürk 
əlifbasmm əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Lakin bu heç də o 
demək deyildir ki, göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin 
dihndə saitlərin dodaq ahəngi pozulmur.

I . Saitlərin dodaq ahəngi gözlənilir:'

‘ I.A.Batmanov «Qədim türk yazısı Yenisey abidəlorinin dili» (Frunze, 1959, 
S .4 6 ) adlı kitabwda Yenisey kitabələrindo işlonən və dar dodaglanan saitlərin 
işarələrinin qrafiJc cəhətdən göstərildiyi, dodaq ahənginin gözlənildiyi sözlərin 
siyahısmı təqdim edir:

K** 1 K Tüpüt (29) «Tibct»
V> oğul (47, 48) «oğuI» 

bodun (29) «xalq»
 ̂J i  uluğ (47) «u!u»
H ödür (32) «biryerdə»

a) Arxasıra dodaq saitlərinin ahəngi: 
YH> uruş (O 10) «vxmjş»

otuz (KT 9) «otuz» 
J’$(^?^>uduztuk (KÇ 13) «apardığı» 

^>J>olur (T 32) «otur» və s.
b) Önsıra dodaq saitlərinin ahəngi:

R  küntüz (T 52) «gündüz» 
körtüm (T 7) «gördüm» 

f  VK ölüg (KT şm 9) «ölü»
üçün (KÇ 27) «üçün» və s.

2. Saitlərin dodaq ahəngi pozulur: 
bökli (KT ş 4) «Bökli» 
beQgü (KT c 8) «əbədi» 

iflf^M közin  (KT şm 10) «gözü ilə»
3 V >\/>A çoluğın (KÇ 5) «ailəsini» 

lH^$H  artunp (KT ş 6) «artırıb» 
N V>oğh (T 44) «oğlu» 

r^ '^ j’̂ >udımatı (T 15) «uyumadı» və s.

P > ̂  kunçuy (22) «xamm»
V > ̂  > V ̂ oruğ (47) «soraq» 
y<> J >Y şubuş (4S) «Şubuş (antroponim)» 
/̂̂  > ̂  >Ä turuğ (47) «dayanacaq»
/(> tutuk (35) «tutuq (rütbə)»

külüg (6) «məşhur» 
üçän (13) «üçün»

^yotuz (49) «otuz»
II kümüş(45) «gümüş»
I kutluğ (19) «xoşbəxt»

, T f  ̂  kümül (45) «Kümül (antroponim)»
k r P W F *r röt Bogüt (lo) «Tök sögüt»

oğlum (20) «oğlum» 
subum (45) «suyum»

^  Kjtrfl* 1 közünçüm (28) «arzum»
^  >^^>7f kunçuyum (45) «xanmım» 

butjum (46) «kədərim» 
buijusuz(6) <dcədərsiz»

VK örütjüm (45) «parlağtm»
>̂  > ̂  >/ > J boltum (45) «oIdum»



Qahn saitlərin ahəngi. Bu qanuna əsasən sözün birinci 
hecası qahn saitlidirsə, sözün sonrakı hecalan, o cümlədən 
şəkilçilər də qahn saith olmahdır; «qazamr», o-lur-tu-
km-ta «oturanda», ya-rak-Iığ «yaraqh», ka-ğan-Ia-duk «xaqan 
qoyduğu», ka-ğan-sırat-mış «x&(\d«is,ız etmiş» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə qalm sait ahənginin 
iki tipi vardır; dodaqlanmayan qahn saitlərin ahəngi və dodaqlanan 
qahn saitlərin ahəngi.

Dodaqlanmayan qahn saitiərin ahəngində sözlər və 
sözformaiarda yalmz a və / saitləri iştirak edir. Bu iki saitin sözün 
tərkibində işlənmə yerinə görə dodaqlanmayan qalm saitli ahəngin 
bu tiplərini göstərmək olar;

1. a-f-a-. abla «ovla», ağla «ağla», ayak «qədəh», alka
«tərifləmək», ana «ana», ata «ata» və s.

2. a+r altı «altı», atı «kiçik qohum», arık «anq», alçı
«bəxt», arığ «təmxz» və s.

3. j-f-ı: kıyın  «cəza», k ızıl «qızıl, qırmızı», kılıç  «qılınc»,
kırkız«c{\xgız», y ılk ı <ä\xv» və s.

4. ı+a:. kısğa «qısa», çıntan «səndəl ağacı», çığay«yox%u\»,
yılan  «ilan», ığBç «ağac», kıtay «kıtay», bıqa
«alay» və s.

Dodaqlanan qahn saitlərin ahəngində sözlər və 
sözformalarda təkcə o v ə  u saitləri iştirak edir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində o saiti ikinci və sonrakı hecalarda işlənmədiyi 
üçün bu növ ahəngin yalnız iki tipinə rast gəlmək olur;

1. o+u: bodun «xalq», boluğ «varhq», olur «oturmaq»,
o^/«oğu l» , oğuz « o ^ z» , «qəbilə» və s.

2. u+u: rnunçuk «muncviO^», buluıj «tərəf», yultuz «n\Ğaz»,
kulun «qulun», kunçuy «xamm» və s.

Dodaqlanmayan qalm saitlərdə saitlərin bu uyuşması ola
bilər;

a) a saitlərdən sonra a, t, u saitləri işləne bilər; bahkdakı 
«şəhərdəki», kazğamnasar «qazanmasa», kazğanur «qazanır», 
kağansıra «xaqansı;? etmək», başlayu «başda olmaqla», kağanlığ 
«xaqanh», tabışğan «dovşan», ançuladı «təqdim etdi» və s.

b) 1 saitindən sonra a, ı, u saitləri işlənə bilər; sımadı 
«sındırmadı», kıyağan «doğrayan», kılm çlığ  «xasiyyətli, əxlaqh», 
kıhçla «qılınclamaq», kırğağlığ «qıraqh», kışladukda «qışladıqda», 
kılmmaduk«eAi\mə6.iy\», ınançu «mmı\xmş» və s.

Dodaqlanan qalm saitlərdə saitlərin bu uyuşması ola bilər;
a) o saitindən sonra u, ı, a saitləri işlənə bilər; olurmkınta 

«oturanda», olunpan «oturub», bolmkda «olduqda», olursıkım  
«oturmağım» boşğurur «öyrQä.ır» və s.

b) u saitindən sonra u, ı, a saitləri işləmə bilir; udısıkım  
«yuxum», udımadım  «uyumadım», bulutjdakı «tərəfdəki», 
buğralık«&c\!sk dəvəlik», bukarsı «b\x\an» və s.

Dodaqlanan qahn saitlərin ahənginə tabe olan sözlər 
dördvarianth (ı, i, u, ü saitləri iştirak edən) şəkilçilərdən yalmz u 
saiti işlənənini qəbul edir. Bu sözlər ikivarianth (a,ə saitlərinin 
iştirak etdiyi) şəkilçiləri qəbul etdikdə saitlərin dodaq ahəngi 
pozulur. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində söz köklərində də 
saitlərin dodaq ahənginin pozulduğu hallara rast gəlmək olur. Bu 
özünü dörd şəkildə göstərir;

1) o+ar. boğaz «boğaz», bodrak «hann», Yoğa «şoxs adı», 
otağ«o\aiq», oöa«oba» və s.

2) o+r. tokız «doqquz», okı «çağırmaq», kodı «ada», kobı 
«boş», yorı «yürümək» və s.

3) u+a: una «razı olmaq», umay «Humay», kutay «ipək», 
tuman «duman», in;draAr«quyruq» və s.

4) u+ı: udı «yuxu», urı «erkək», unıt «unıtmaq», tulı «dul», 
kun  «geri» və s.

ncə saitlərin ahəngi. Bu qanuna görə önsıra saitli heca ilə 
başlanan sözlərdə sonrakı hecalar da önsıra saitli olur; ötükən 
«ötükən», tükəti «tükənincə», tirigrü «diriliyə», iltəris «İltəris», 
ilbilgə«l\b\\g^», təgmədim «<i&Xrm6\xm, ilgərü«ş'dxq&» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində incə saitlərin ahən- 
ginin iki növü vardır; dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi və do- 
daqlanan incə saitlərin ahəngi.

Dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngində sözlər və sözfor- 
malarda təkcə e, ə, i  saitləri iştirak edə bilər. Qədim türk yazısı 
abidəlorinin dilində bu saitlərdən efonemi yalnız birinci hecada iş-



lərə bilir. Ümumiyyətlə, bu saitlərin sözlərdə müxtəlif mövqedə 
ışlənməsmə görə dodaqlanmayan incə saitldərin ahənginin bu 
tipləri işlənir:

1. e+ə: beçə «beçə», yegəd  «yüksəltmək», keyrə «Keyrə», 
yegən «qardaşoğlu» və s.

2. e+ı: eti «daha», eki «iki», ye ti «yeddi», esid  «eşitmək», 
teyin «dələ», keri «geri» və s.

3. ə+ə: təbə «dəvə», əsən «salamat», əkə  «böyük bacı», 
yəm ə  «yenə», ələ  «ələməb> və s.

4. ə+ı: əlig  «əlli», bədiz «naxış», əsri «alabəzək», kəlin  
«gəlin», fö/7 «dəri» və s.

«diri», tigin «şahzadə», biçin «meymun», bitig 
«yazı», İ7f/^«kiçik» və s.

6. t+ə: tilə «diləməto>, kisrə «sonra», yigən  «şəxs adı», içrə 
«içrə», ingən «dəvə» //7^əXr«inək» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində e, ə, /saitləri məxrəc 
etibarilə yaxın olduqlan üçün dördvariantlı şəkilçilərdən yalnız / 
saiti işlənən şəkilçiləri qəbul edir. Bu saitlərin işiəndiyi sözlər 
(qədim türk yazısı abidələrinin dilində e  saiti şəkİlçilərdə 
ışlənmədiyi üçün) ikivarianth şəkilçilərdən təkcə ə  saitinin 
işləndiyi şəkilçiləri qəbul edir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində dodaqlanan incə 
saitlərin ahəngində sözlər və sözformalarda təkcə ö və ü saitləri 
işlenir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ö  saiti sözün ikinci 
və sonrakı hecalannda, habelə şəkilçilərdə işlənmədiyi üçün bu 
dildə dodaqlanmayan incə saitlərin ahənginə nisbətən dodaqlanan 
incə saitlərin ahəngi xeyli məhdud işlək dairəsinə malikdir; qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində ö+ö və ü+ö tipli sait ahəngi 
yoxdur. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində dodaqlanan incə 
saitlərin ahənginin iki tipi vardır:

1. ö+ü. ödük «nəsihət», öküz «öküz», ötrü «ötrü», köpük 
«köpüb>, förü«qanun», i>öJjzAr«böyüb> və s.

2. ü+ü: ügüz «çay», üküş «çox», ülüg «pay», yükün  «baş 
əyməb>, bünütügü «a\ars», 7i/^ü7«Tibet» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində dodaqlanan incə saitli 
ahəngə malik sözlər dördvariänth şəkilçilərdən təkcə ü saiti 
işlənən şəkilçiləri, ikivariantlı şəkilçilərdən isə təkcə ə  saiti

işlənən şəkilçiləri qəbul edir, bu sonuncu halda dodaqlanan incə 
saitlərin ahəngi pozulur: ötlə «nəsihət verməb>, tüpütgə «Tibetə»
və s,

İncə saitli söz köklərində dodaq ahənginin pozulmasma həm 
incə damaq saitli sözlərdə, həm də incə dodaq saitli sözlərdə rast 
gəlmək olur. Başqa sözlə desək, birinci hecasmda damaq saiti 
işlənən söz kökündə ikinci hecada dodaq saiti və əksinə, birinci 
hecasında dodaq saiti olan söz kökünün ikinci hecasmda damaq 
saiti işlənə bilər. Bu baxımdan qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində incə saitlərin ahənginin yuxanda göstərilən növlərindən 
əlavə daha bu növlərinin də işləndiyini göstərmək olar;

1. e+ü: eçüiVdmrn, 6 e ^ ^  «əbədi», keçür yetür
«yetirməb>, edgü və s.

2. ə+ü: kəntü  «öz», kənü  «yer adıdm>, gəltür «gətirmək», 
təgÜT «yetirmək», sə!]ün «general» və s .

3. />ü.'Z)//7/iör«mindirmək», «tülkü», j /n fü  «inci», irtür 
«endirmək» və s.

4. ö+ə: töpə «təpə», ögə «müdrib', özgə «özgə», özlək  
«cins», kökmək«CQyxmy> və s.

5. ü+ə: üzə «üstdə», ülkən «yüksəb>, tükə «tükənməb>, 
röArəf«tükəndirməb>, münrə «böyükməb> və s.

6. ü+i: süçig «şirin», ürkit «hürkütməb>, kürlig «hiyləgəp>, 
Ä7/f//;^«güclü» və s.

7. ö+i: ögir «sevinməb>, ögin «öyünmək», ögsiz «anasız»,
Mr/«qurd, canavar» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində dodaqlanmayan incə 
saitlərin bu uyuşmalan ola bilər;

1. e samitindən sonra ə, i, ü saitləri işlənə bilər; esidü 
«eşidərəb>, belimtə «belimdə», ckinti «ikinci», eltəbər «eltəbər»,
edgüti«y&%ş\cü», enklig«güclü» s.

2. ə  saitindən sonra ə, i, ü saitləri işlənə bilər; Əzgəntı «yer 
adıdıo), bədizçi «naxışvuran», bəriyə «şərqə», kəljərəs «xalq 
adıdır», kəltəçi «gələsi», ərdəmlig «ləyaqətli», Ərsəgün «yer 
adıdır» və s.



3. i  saitindən sonra ə, i, ü saitləri işlənə bilər; İlbilgə 
«İlbilgə», bidgüçi «avanqard», bitgəçi «katib», tinəsi «tinəsi», 
tirigrü «diri» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində dodaqlanan incə 
saitlərin bu uyuşması ola bilər:

1. ö saitindən sonra ə, i, ü saitləri işlənə bilər: ögrünçlig 
«sevincəb>, ölgəli «ölməli», ölügli «ölümlü», Ötükən «ötükən», 
körm ədük«görməyən», körjültəki«könüldəki» və s.

2. ü saitindən sonra ü, ə, i  saitləri işlənə bilər: sütjüşgəli 
«döyüşəli», süijüglig «süngülü», üçəgü «üç-üç», tükəti 
<<tükənincə», ülügüm «payım», yüJcüntürmiş «səçdə etdirmiş», 
üləsikin «bir hissəni», süləmiş «qoşun çəkmiş», Bükəgük «yer 
adı» və s.

Müasir türk dillərində dar saitlərlə (ı, i, u, ü) işlənən 
dördvarianth şəkilçilərin böjrük əksəriyyəti qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində iki fonetik variantla -  u vq ü saitləri ilə 
işlənir.

Saitlərin bu tip uyuşmasma qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində aşağıdakı hallarda təsadüf edilir:

1. Ahnma sözlərin əsasmda (köklərində): altun «qızıl» 
(çincə), azun «dünya, kainat» (İran), Äa/ur«bahadır» (İran), kamuğ 
«hamı» (İran), taluy«Ğdmz» (monqolca), kunçuy «xa.n\ra» (çincə), 
katun «xatın» (İran), şantutj «Şandun» (çincə), tarduş «tarduş» 
(xalq) (?), eçü ~ ep/«böyük qardaş» (monqolca).

2. Aşağıdakı şəkilçi morfemlərdə:
1) -yu, -jwşəkilçili feli bağlama: oplayu «h.o^-ho^ edərək», 

yaratınu «yaradaraq», itinü «edərək», başlayu «başlayaraq». Lakin 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində bəzi hallarda bu qanun 
pozulur, dar dodaq saiti əvəzinə dar damaq saiti işlədilir; məsələn: 
artatı (KT ş 22) «zəiflədərək», yüzətiÇQK. ş 30) «üzərəb>.

2) -ur, -ür şəkilçili indiki zaman: alur «alır», kazğanur 
«qazanır», barur «gedir», ktlur «qılır», kəlür «gəUr», yonyur 
«)öirüyür». Bəzən indiki zaman -ır, -;rşəkilçisi ilə də əmələ gəlir.

3) felin icbar və təhrik növləri: -ur, -ür şəkilçisi ilə düzəlir: 
kəlür, alur, keçür.

4) felin icbar və təhrik növlərinin -tur, -tür şəkilçilərində:
, urtur, «vurdup>, yaratur«ydLxaidv[», yaztur «yazd\r».

5) -uk, -ük feldən sifət düzəldən şəkilçilərdə: yazuk 
«sərbəst», yagluk«sehv»

6) feli ad şəkilçisi: -ğu, gü.
7) -ğuçı, güçi feli ad şəkilçisində: ayğuçı «məsləhətçi», 

itgüçi «t&dm.
8) -tuk, -tük, -duk, -dük feli sifət düzəldən şəkilçidə: 

küıntuk, kümmaduk, təgdük, birtük.
9) -tukda, -tükdə, -dukda, -dükdə feli bağlama şəkilçisində: 

olurtukda «oturduqda», təgdükdə «hücum etdikdə», uçdukda 
«uçduqda»

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bir sıra şəkilçilər isə 
təkcə dodaqlanmayan dar saitlərlə işlənir; məsələn: I) -sıra, -sirə;
2) -mış, -miş; 3) -çı, -çi; 4) -sık, -sik; S) -ğlı, -gli; 6) feli bağlama 
şəkilçisi -yın, -yin.

SAİTLƏRLƏ SAMİTLƏRİN AHƏNO)

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ahəng qanununım 
ikinci növü saitlərlə samitlərin ahəngidir. Ahəng qanununun bu 
növü müasir türk dillərinə nisbətən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində daha inkişaf etmiş şəkildə təzahür edir. Bu qanuna görə, 
samitlər saitlərə uyuşur, onlann tələffuz məxrəcinin təsirinə 
düşür, onlann fizioloji-akustik keyfiyyətinə uyğun fonetik 
xüsusiyyətlər əldə edir.

Adətən, türkoloji ədəbiyyatda saitlərlə samitlərin ahen- 
gindən danışarkən önsıra (incə) saitlərinin dilortası-sərt damaq 
samitləri, arxasıra (qalın) saitlərinin dilarxası-yumşaq damaq sa- 
mitləri ilə işlənməsi ahəngini nəzərdə tutur, saitlərlə samitlərin 
ahəngini bununla da məhdudlaşdırırlar. Azərbaycan dilçiliyində, 
məsələn, Ə.M.Dəmirçizadənin fonetikaya aid əsərlərində məsələ 
m əhz belə qoyulur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində, saitlərdə olduğu 
kimi, qalın və incə samitlər yoxdur, cingiltili samitləri incə, kar 
samitləri isə qalın hesab etmək olmaz. Lakin əmələgəlmə yerinə 
göre saitlər də, samitlər də dilin önündə, dilin ortasında və dilin



arxasmda tələflüz edilən səslərə ayrılır. Dilin önündə vjmələ gələn 
samitlər saitlərlə işlənmə baxımından neytraldır, yəni həm  qalm, 
həm də incə saitlərlə işlənə bihr. Dilortası samitiərdən cingiltih g 
samiti və kar k  samiti yalmz incə saitlərlə işlənir. Dilin arxasında 
əmələ gələn sonor Q samiti həm  incə, həm  də qalın saitlərle 
işlənə bildiyi haida, digər dilarxası samitlər -  ğ, k, y  samitlər: 
yalnız qahn saitlərlə işlənir. Lakin qədim türk yazısı abidələrinin 
dihndə saitlərlə samiüərin ahəngi təkcə bununla bitmir. Dillçilik 
ədəbiyyatmda türk dillərində qalm və incə samitlərin olması 
haqqmda danışılmır. Bu, həqiqətən də beksdir. Qahn və incə 
(yumşaq və sərt) samitlərin mövcud olduğu rus dilindən fərqli 
olaraq, türk dillərində həqiqətən də qahn və incə samitlər yoxdur. 
Bu hökm qədim türk yazısı abidelərinin dilinə də şamiidir. Bütün 
türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abidəiərmin dihndə 
də samitlər təklikdə işləndikdə, doğrudan da, qahnlıq-incəHk 
əlaməti göstərmir. Lakin ünsiyyət vasitəsi olan dil nitqdə ayn-ayrı 
səslərin təcrid edilmiş tələffüzündən ibarət deyildir. Ün-siyyətə 
xidmət etmək üçün səslər bir-biri ilə əlaqəyə girməli, sözlər 
şəklində birləşməlidir. Səslər əlaqəyə girdikdə, şübhəsiz ki, 
tələffüz prosesində bir-birinə m üxtəhf cür təsirlər göstərir, 
səslərin məxrəcində yaxmlaşnıa və uzaqlaşma hallan baş verir. 
Sait səslər həm  musiqili, həm də maneəsiz tələffüz cdildiyi üçün 
onlar küylü olan samit səslərə daha çox təsir göstərə biiir. Sait 
səslərin samit səslərə təsirində ince saitlərlə yanaşı iştənən samit 
«incələşir», qahn saitlə yanaşı işlənən samit «qalmlaşır». Dilçilik 
ədəbiyyatmda bu hadisə akkomodasiya adlanır. Buna görə də 
Azərbaycan dilçisi A.A.Axundov «incə saitlərlə bir hccada işlənən 
bütün samitlər incə, qahn saitlərlə bir hecada işlənən samitlər isə 
qalm olur»’ dedikdə tamamilə haqhdır. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində saitlərin onlardan əvvəl gələn samitləro 
nisbətən onlardan sonra gələn samitlərə təsiri daha güclüdür; belə 
demək mümkünsə, saitlərin sonra gələn sam itlərə təsiri əvvəl 
gələn samitlərə təsirindən iki dəfə güclüdür. Sait səslərin samit 
səslərə bu təsirinin mahiyyətini qədim türklər heyrətli surətdə 
sezmiş və göytürk əlifbasım sait səslərin samit səslərə təsiri

' A.Axundov. Azorhaycan dilinin foneükası, Bakı, 1984, .'i.215.
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prinsipi əsasmda qurmuşlar. Qədim türklər öz əlifbalarmda eyni 
bir samit səsdən ötrü incə saitlərlə işlənmək üçün bir hərf, qahn 
saitlərlə işlənmək üçün başqa hərf düzəhmişiər. Beləliklə, göytürk 
əlifbasında bir samit səsin iki işarəsi (hərfı) vardır: onlardan biri 
«incələşmiş», digəri «qahnlaşmış» samiü bildirir. Təkcə incə 
saitlə işlənən samit işarələri: ıç' 8, t?, ̂ , /  ?, , f'jt (dilortası-sərt
damaq samiti), fY ^ ^ ^ ^ U "* ’/H'^'təkcə qalm saitlərlə işlənən samit 
işarələri: h'̂ o, D y , K  (dilarxası-yumşaq damaq samiti),
4̂ 1 ; həm qahn, həm də incə saitlərlə işlənən
samit işarələri:^^^^w, i/t,, ^^,Aj;¥^BeIəliklə, fərqli səsləri bildirən, 
yalnız incə saitlərlə işlənən dilortası-sərt damaq ^  və ^samitlərini, 
yalnız qalm saitlərlə işlənən dilarxası-yumşaq damaq k, ğ  y  
samitlərini çıxmaq şərtilə göytürk dilində incə-qahnlığa görə 
samitlərin bu cütlükləri mövcud olmuşdur: b' - b, d' - d, y' - y, 1' -
I, n' - n, r' - r, s' - s, t' - t (yumşaqhq, incəlik işarəsidir). Bu 
samitlerin incə və ya qahn variantı olduğunu göytürklər qrafik 
şəkildə göstərmişlər, çünki saitlərin incə və qahn olmasınm, bu 
səslərin tələffüz məxrəcinə təsiri daha çoxdur: bu samitlərlə 
yanaşı, xüsusən onlardan sonra işlənən sait incədirsə, bu samitlərin 
tələffüzü dilin ön hissəsinə doğru irəli çəkilir, samitlər incələşir, 
bu samitlərlə yanaşı, xüsusən onlardan sonra işlənən sait qahn- 
dırsa, samitlər qaUnlaşır. Saitlərin l], p, ç, ş samitlərinə təsiri nis- 
bətən zəifdir, buna görə də göytürklər həmin samit səslər üçün iki 
işarə - incə saitlərlo işlənmək üçün bir, qalın saitlərlə işlənmək 
üçün başqa işarə tərtib etməmişlər, Lakin bu heç də o dcmək de- 
yildir ki, bu samitlərin tələffüzünə onlarla yanaşı işlənən saitlərin 
heç bir təsiri yoxdur; sadəcə olaraq, tələffüzdo bu təsir o qədər də 
qabanq hiss cdilmir; müqayisə et: baş -beş, aç -- üç, kaş keş, bıt]
-  bir], opla öpkük, saç -  seç və s.

A.A.Axundov saitlərlə samitlərin ahəngindən danışarkən 
saitlərlə samitlərin arasında təkcə incə-qahnhq əlamətinə görə 
yox, həm də dodaqlann iştirakı əlamətinə görə də ahəng oldu- 
ğunu qeyd edir. O yazır: «Azərbaycan dilində saitlərin ahəngi 
dodaqlarm iştirakma görə də olur; başqa sözlə dodaqlanan saitlərlə 
bir hecada işlənən bütün samitlər dodaqlanır, daha doğrusu, həmin 
mövqedə müvafıq samitin dodaqlanan versiyası işlənir: boz.



vulkan, torpaq, düz, sümük və s.».' Eyni hadisəni, yəni 
dodaqlanan saitlərlə işlənən samitlərin tələffüzündə dodaqlann 
iştirakını qədim türk yazısı abidələrinin dilində də müşahidə 
etmək olar; müqayisə et: boş -  baş, kol -  kəl, kul -  kal, üç -  iç. 
Hətta qədim türldər qahn dodaqlanan saitlərlə (o, u) işlənmək 
üçün dilarxası yumşaq damaq k samiti üçün xüsusi i  işarəsi, incə 
dodaqlanan saitlərlə (ö, ü) işlənmək üçün dilortası-sərt damaq k 
samiti üçün xüsusi B işarəsi düzəltmişlər.

Dilçilik ədəbiyyatmda saitlərlə samitlərin ahəngindən 
damşarkən saitlərlə yanaşı işlənən kar samitlərin cingiltililəş- 
məsindən də söhbət gedir. Məsələn, görkəmli Azərbaycan dilçisi 
Ə.M.Dəmirçizadə yazu": «Səs tellərinin vəzijo^ətinə görə həmcins 
saitlərlə samitlərin ahəngi əsasən bu və ya digər şəraitdə saitlərlə 
yanaşı düşən kar samitlərin cingiltililəşməsi prosesi ilə əlaqədar 
fonetik hadisədir. Bu isə ümumiyyətlə, səslərin ünlü və ünsüz 
növləri ilə bağhdır. Məlum olduğu üzrə səs tellərinin gərginləşib 
kipləşməsi və hava axınmm təzyiqi ilə aralanrb titrəməsi 
nəticəsində ünlü səslər, səs tellərinin sakit vəziyyətində aradakı 
cığırdan keçərkən rəqslənən hava axmmdan isə ünsüz səslər 
əmələ gəlir. Saitlər və cingiltiU samitlər ünsüzlük baxımmdan 
həmcins səslərdir. Kar samitlər isə ünsüz olmaqla həm saitlərdən, 
həm də cingiltili samitlərdən fərqlənən səslərdir. Buna görə də 
kar samitlərdən bəzisi, xüsusən ünlü qarşılığı olan ünsüz səslər iki 
ünlü səsin arasma, xüsusilə sait halmda formalaşan ünlü səslər 
arasma düşdükdə mühitlə uyğunlaşır, yəni ünlüləşir, daha 
doğrusu, cingiltili qarşılığma çevrilir. Başqa cür desək, söz 
sonundakı şəraitdən asılı olaraq karlaşmış samitlər müvafıq şəraitə 
düşərək öz əslini bərpa edir, yəni cingiltililəşir. Məhz buna görə 
də, dilçilik ədəbiyyatmda bu hadisə cingiltililəşmə də adlanır. 
Əslində burada da səslərin həmcinsləşməsi hadisəsi olduğu üçün, 
bu hadisəni qanuniləşmiş uyuşma hadisəsinin, yəni ahəng 
qanununun bir növü kimi tanman saitlərlə samitlərin ahəng 
qanununun bir tipi hesab etimək daha doğru olar.

Lakin bu hadisə o qədər də ümumi deyildir, yəni dilimizdə 
(Azərbaycan dilində -  Ə.R.) işlənən kar və cingiltili samitlərin 
hamısma, həm də hər yerdə eyni dərəcədə şamil deyildir. Əgər 
biz yazılışı yox, ümumiyyətlə, tələffiizü nəzərə almış olsaq, bu 
hadisənin əsasən çoxhecah sözlərin, eləcə də bəzi təkhecah 
sözlərin ancaq sonundakı küylü samitlərə (kar və cingiltili 
samitlərə) aid olduğunu söyləyə bilərik».‘ Professor 
Ə.M.Dəmirçizadənin bu sözlərinin təhlilinə varmadan demək 
lazımdır ki, türk dillərində kar samitlərin iki sait arasma düşdükdə 
cingiltiləşməsi qanunu yoxdur. Türk dillərində k (dilortası-sərt 
damaq) və q samitləri ilə bütün çoxhecalı sözlərdə hallanma 
zamanı həmin samitlər iki sait arasına düşürsə, yəni şəkilçi saitlə 
başlanırsa, k samiti y samitinə, q samiti ğ samitinə keçir; t samiti 
ilə bitən iki təkhecah et və get sözlərinə saitlə başlanan şəkilçi 
artırdıqda t samiti iki sait arasına düşdükdə d samitinə keçir, yəni 
cingiltiləşir; bu qayda t samiti ilə bitən digər sözlərə -  istər 
təkhecah olsun, istər çox-hecah olsun, fərqi yoxdur -  şamil edilə 
bilməz. Təbii ki, bu darçərçivəli qayda ümumi fonetik qanun 
sayıla bilməz. Qodim türk yazısı abidələririn dilində bu qayda da 
fəaliyyət göstərmir.

SAMİTLƏRİN AHƏNGİ

Türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində, saitlərin ahəngi, saitlərlə samitlərin ahəngi qanunları ilə 
yanaşı, samitlərin ahəngi qanunu da fəaliyyət göstərir. Düzdür, 
bəzi dilçilər türk dillərində samitlərin ahəngi qanununun olmasını 
inkar edirlər. Məsələn, Azərbaycan dilçisi A.A.Axundov yazır: 
«Bəzi əsərlərdə samitlərlə samitlərin ahəngindən də danışıhr. 
Azərbaycan dilində belə bir fonetik qanun yoxdur, ondan yalnız 
orfoqrafıya qaydaları tərtib edərkən bəzi şəkilçilərin yazılması 
üçün istifadə edilir. Başqa sözlə, o, dilimizdə yalnız orfoqrafık 
norma kimi mövcuddur».2 Lakin bu və bunun kimi iddialara

' AAxundov. Azerbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984, s.216.
' Ə.M.Dəmirçizadə. Müasir Azorbaycan dili. 1, Bakı, 1984, s.135-136. 
 ̂A.Axundov. Azərbaycan diHnin fonetikast. Bakt, 1984, s.2l6.



baxmayaraq, türk dillərində, o cümlədən elə Azərbaycan dilində 
də samitlərin ahəngi qanunu fəaliyyət göstərir. Türlt dillərində 
samitlərin ahəngi qanımunun mahiyyəti belədir: türk dillərində 
istər söz (kök, əsas) daxilində, istərsə köklə şəkilçilərin 
münasibətində eyni cinsli samitlər bir-birini izləyir, yəni söz 
daxilində cingiltili samitdən sonra cingiltili samit, kar samitdən 
sonra kar samit işlənir; söz samitlə bitərsə, şəkilçi də samitlə 
başlanarsa və şəkilçinin iUc samitinin cingihili və kar variantlan 
varsa, cingiltili samitlə bitən sözlərə cingiltili samitlə başlanan 
şəkilçi, kar samitlə bitən sözlərə kar samitlə başlanan şəkilçi 
artmlır. Müasir türk dillərinin əksəriyyətində bu qanun istisnalara 
yol vermir, bəzilərində isə zəifləmişdir, lakin hər halda onun 
fəaliyyət göstərdiyini danmaq olmaz. Bu qanunun zəiflədiyi 
dillərdən biri də müasir Azərbaycan dilidir: müasir Azərbaycan 
dilinin dialektlərində samitlərin ahəngi bir fonetik qanun kimi 
fəaliyyət göstərir, Azərbaycan ədəbi dilində isə onun fəaliyyəti 
orfoqraflk qaydalarla məhdudlaşdinhr.

Qədim türk yazısı abidələrinin, xüsusən göytürk yazısı 
abidələrinin dilində samitlərin ahəngi qanunu müasir türk 
dillərindəkindən, o cümlədən müasir Azərbaycan dilindəkindən 
köklü şəkildə fərqlənir. Göytürk yazısı abidələrinin dilində 
samitlərin ahəngi qanununun mahiyyətini belə ifadə etmək olar: 
söz samitlə bitərsə, şəkilçi də samitlə başlanarsa və şəkilçinin ilk 
samitinin cingiltili və kar variantları varsa, cingiltih samitlə bitən 
sözlərə kar samitlə başlanan şəkilçi, kar saraitlə bitən sözlərə 
cingiltili samitlə başlanan şəkiİçi artmhr (adətən, söz saitlə 
bitdikdə ona belə varianth şəkilçilərin cingiltili samitlə başlanan 
variantı artmhr). Göytürk yazısı abidələrinin dilində samitlər 
ahənginin bu qanunu sözlərə sözdəyişdirici (qrammatik) şəkilçilər 
artınldıqda, demək olar ki, həmişə gözlənihr (görünür, göytürk 
yazısı abidələri tərtib edilərkən sərt, məcburi, orfoqrafık qaydalar 
hələ tərtib edilmədiyi üçün bəzən bu qanundan, xüsusən Yenisey 
kitabələrində, sapmalara da rast gəlmək olur; bunlar qanunun 
yoxluğunu deyil, qanundan istisnalan göstərir), sözdüzəldici 
(leksik) şəkilçilərə gəldikdə isə bu qanunun tez-tez pozulduğu 
müşahidə edilir. İki sözdüzəldici şəkilçinin işlənməsini nəzərdən 
keçirək:

1, -takı /-Jakı, -təki/, -dəki. Bu şəkilçinin -dakı, -dəki variantı 
saitlə və kar samitlə bitən sözlərə, -takı, -ləki variantı cingiltiii 
samitlə bitən sözlərə artınlır. .

a) saitlo bitən sözlərdə: göytürk yazısı abidələrinin dilində 
belə sözlərin işlənməsinə təsadüf edilməmişdir;

b) cingiltili samitlə bitən sözlərdə: köfjiiltəki (KT c 12) 
«könüldəkı».

c) kar sanütlə bitən sözlərdə: tabğaçdakı (MÇ 32) 
«tabğaçdakı», halıkdakı (KT ş 12) «şəhərdəki».

Lakin aşağıdakı sözlərdə bu qaıuın pozulür; cingiltili samitlə 
bitən sözlorə cingiUili samitlə başlanan şəkilçi artınlır: iağdakı 
(KT ş 12) «dağdakı», hululjdakı (KT ş 12) «tərəfdəki», kuydakı 
(Y 6) «evdəki».

2. -tuk /-duk, tiik/, -dük. Əvvəlki şəkilçidə olduğu kimi, bu 
şəkilçinin də -duk, -duk variantı saitlə və kar samitlə bitən 
sözlərə, -tuk, -///A-variantı cingiltili samitlə bitən sözlərə artınlır.

a) saitlə bitən sözlərdə: körmədük (BK ş 11) «görməyən», 
esidmədilk (BK şm 11) «eşitməyən», ellədiik (KT ş 6) «ellədiyi», 
kağanladuk (KT ş 7) «xaqan qoyduğu»; yarhkaduk  (KT ş 15) 
«fərman vcrdiyi», hilmoduk (KT ş 24) «bilmt>diyi» və s.

b) kar samitlə bitən sözlərdə: sançduk (MÇ 46) «sancdığı», 
uçduk (KT ş 30) «uçduğu» və s.

c) cingiltili samitlə bitən sözlərdə: kazğautuk  (Bk ş 33) 
«qazandığı», hcrtiik  (KT ş 12) «verdiyi», yoQşurtuk (KT ş 6) 
«qaldırdığı», ki(J.^iirtiik (KT ş 6) «salışdırdığı», təgiirtiik  (T 47) 
«apard)ğı», öliiutiik  (T 15) «xahiş etdiyi» və s.

Lakin Inırduk (KT 24) «gctdiyi», togdük (KT ş 34) «dəy- 
diyi, çatdığı» sözlərində cingiltili samitlə bitən sözləri) cingiltiii 
samitlə başlaııaıı ş;>kilçi artırılmışdır.

Ciörünüi', Vll-Vlll yüzilliklərd;) türk dillərində samitlər 
ahəngində iki hadisədən biri baş vennişdir: 1. Ya cyni cinsli 
samitlərin bir-birini izləməsi, yəni kar samitdən sonra kar samitin, 
cingiltili sarnitdən sonra cingiltili samitin işlənməsi qanunu 
pozıılmuş, öz ycrini «söz samitlə bitirsə, şəkilçi də samitlə 
başlanırsa və şəkilçinin ilk samitinin cingiltili və kar variantı varsa,

167



cingiltili samitle bitən sözlərə kar samitlə başlanan şəkilçi, kar 
samitlə bitən sözlərə cingiltili samitlə başlanan şəkilçi artırılır» 
qanununa verirmiş. 2. Ya da «söz samitlə bitirsə, şəkilçi də samitlə 
başlanırsa və şəkilçinin ilk samitinin cingiltili və kar variantlan 
varsa, cingiltili samitlə bitən sözlərə kar samitlə başianan şəkilçi, 
kar samitlə bitən sözlərə cingiltili samitlə başlanan şəkilçi artırılır» 
qanunu pozulurmuş və öz yerini samitlərin ahəngi qanununa, eyni 
cinsli samitlərin bir-birini izləməsi -  cingiltili samitdən sonra 
cingiltili samitin, kar samitdən sonra kar samitin işlənməsi 
qanununa verirmiş. Türk dillərində samitlərin cingiltililəşməsi 
prosesinin daha gec baş verdiyini nəzərə alsaq, onda yuxanda 
göstərililənlərdən ikinci hadisənin, yəni kar samitdən sonra 
cingiltili samitin, cingiltili samitdən sonra kar samitin işlənməsi 
qanununun pozulduğunu (bu əsərdə bir qədər irəlidə bu, «fonetik 
itələmə qanunu» adlandınlmışdır) və samitlərin ahəngi qanununun 
yarandığını iddia etmək olar. Əgər proses həqiqətən də belə baş 
vermişsə, onda A.A.Axundovun Azərbaycan dilində samitlərlə 
samitlərin ahənginin olmaması haqqındakı sözləri, habelə 
Ə.M.Dəmirçizadənin bu sözləri həqiqətə uyğun deyildir; «Bu 
qanun (samitlərin ahəngi qanunu -  Ə.R.) ümumən türk dillərində,
o cümlədən Azərbaycan dilində ilk dövrlərdə möhkəm, daimi 
mahiyyətli bir qanun kimi həm söz daxilində, həm sözlərə bitişik 
şəkilçilərdə geniş dairədə öz təsirini göstərmiş olsa da, sonralar 
zəifləmiş və məhdudlaşmışdıp».' Görünür, türk dillərində bu 
prosesin əksi baş vermişdir; türk dillərinin inkişafımn ilk 
dövrlərində bu dillərdə fonetik itələmə qanunu (kar samitdən 
sonra cingiltili samitin, cingiltih samitdən sonra kar samitin 
işlənməsi) fealiyyət göstərmiş, sonralar bu qanun öz yerini 
samitlər ahəngi qanununa (cingiltili samitdən sonra cingiUili 
samitin, kar samitdən sonra kar samitin işlənməsi) vermişdir.

Ə.M.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan diJi I, Bakı, 1984, s.l39.

UYUŞMA

Uyuşma (assimilyasiya) fonetik hadisələrdən biridir. Uyuş- 
ma termini ilə dilçilikdə iki yanaşı işlənən səsin bir-birinə təsir 
edərək birinin digərini məxrəc və akustik cəhətdən özünə yaxm- 
laşdırması hadisəsi nəzərdə tutulur. Dilçilik ədəbiyyatında uyuş- 
manın davamlıhğına görə iki növündən damşıhr; təsadüfı uyuşma 
və daimi uyuşma. Təsadüfı uyuşma termini ilə nitq prosesində söz- 
lərdə yanaşı işlənən səslərin bir-birinə təsir edib birinin digərini öz 
məxrəcinə yaxınlaşdırması nəzərdə tutulur. Təbii ki, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində səslərin təsadüfi uyuşması haqqmda 
danışmaq mümkün deyildir, çünki qədim türkün şifahi nitqində bu 
və ya digər sözü necə tələffüz etdiyi, onun tələffüzündə bir səsin 
digər səs necə təsir göstərdiyi bizə məlum deyildir. Bir sözlə, 
qədim türkün şifahi nitqi dövrümüzədək gəlib çatmamışdır. Bəzən 
səslərin təsadüfi uyuşması hadisəsinə bədii ədəbiyyatm dilində, 
xüsusən şifahi xalq ədəbiyyatının dilində təsadüf edilir. Təəssüf 
edilməli haldır ki, qədim türk yazısı abidələri dövründən bizə 
qədər nəinki şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri, hətta göytürk 
yazısmm -  göytürk dilinin bədii (yazılı) ədəbiyyatının nümunələri 
də gəlib çatmamışdır. Düzdür, göytürk Orxon-Yenisey yazısı abi- 
dələrinin bəzi tədqiqatçıları (məsələn, İ.V.Stebleva) Kül tigin və 
Bilgə xaqan şərəfmə qoyulmuş abidələri qədim türk poeziyasınan 
nümunələri hesab edirlər. Lakin əslində nə bu iki abidə, nə də 
digər böyük Orxon abidələri nəinki poeziya nümunələri, hətta heç 
bədii ədəbiyyat nümunələri deyildir; ədəbiyyatşünashq baxımında 
bu abidələri, olsa-olsa, memuar (xatirə) ədabiyyatma, daha dəqiqi 
salnaməyə aid etmək olar. Bu abidələr bədii dilə yaxm bir dildə 
yazılsa da, onlann dili bədii dil yox, dövrün ədəbi dili, bütün qə- 
bilələrin başa düşməsi üçün nozərdə tutulan, bir növ «millət- 
lərarası ünsiyyət vasitəsi» - koyne dilidir. Məhz buna görə də 
kitabələrin müəllifləri sözlərin, hətta cümlələrin yazılışında ədəbi 
dil normAlanna, ədəbi dilin orfoqrafik normalarına tam əməl 
etməyə çalışmış, bu normalara mümkün qədər riayət etmişlər. 
Bunun nəticəsidir ki, abidələrdə işlədilən sözlərdə, məsələn, 
müasir Azərbaycan dilindəki tapmaq, adamdan, qızlar, at/ar



yazıhşı əvəzinə tappaq, adawnaa, qızdar, aftarkimi yazıhşa rast 
gəlmək olmur.

Dilçilik ədəbiyyatmda daimi uyuşma dedikdə elə bir fonetik 
hadisə nəzərdə tutulur ki, səslərin bir-birinə təsiri nəticəsində 
ədəbi dil üçün qanun olan uyuşma baş versin. Məsələn, göytürk 
yazısı abidələrinin dilində sözdə incə saitlərin təsiri ilə təkcə 
dilortası-sərt damaq samitlərinin və ya qalın saitlərin təsiri ilə 
təkcə dilarxası-yumşaq damaq samitlərinin yanaşı işlənməsi daimi 
uyuşmaya nümunə ola bilər.

Uyuşmada səslərin bir-birinə təsirinin keyfiyyəti eyni olmur; 
bəzən təsir edən səs təsir edilən səsi tamamilə öz məxrəcinə 
çevirir, bəzən isə proses yanmçıq qahr, təsir edilən səs təsir edən 
səsin məxrəcinə yaxm bir səsə çevrilir. Buna görə də uyuşma 
prosesinin bitib-bitməməsi baxımından uyuşmanın iki növü 
göstərilir; tam uyuşma və natamam (yanmçıq) uyuşma. Tam 
uyuşmada təsir edən səs təsir edilən səsi tamamilə öz məxrəcinə 
çevirir. Natamam uyuşmada isə təsir edən səs təsir edilən səsi 
özünə yaxm məxrəcli səsə çevirir.

Uyuşma prosesində hansı səsin hansı səsə, yəni əvvəl 
işlənən səsin sonra gələn səsə,yaxud sonra gələn səsin əvvəl 
işlənən səsə təsiri -  səslərin təsirinin istiqaməti baxımmdan da 
uyuşmanm iki növü vardır: irəli uyuşma (buna proqressiv uyuşma 
da deyiiir) və geri uyuşma (buna reqressiv uyuşma da deyilir). İrəh 
uyuşmada əvvəl işlənən səs sonra gələn səsə təsir edib onu öz 
məxrəcinə və ya özünə yaxm məxrəcli səsə çevirir. Geri 
uyuşmada sonra gələn səs əvvəl işlənən səsə təsir edib onu öz 
məxrəcinə, yaxud özünə yaxm məxrəcli səs çevirir.

Beləliklə, türk dillərində, o cümlədən, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində uyuşraanm dörd növü məlumdur: irəli tam 
uyuşma, irəli natamam uyuşma, geri tam uyuşma, geri natamam 
uyuşma.

Türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində ahəng qanunu, xüsusən kök və şəkilçilərdə saitlərin damaq 
və dodaq ahəngi bütövlükdə səslərin uyuşnıasma əsaslanır.

İndi də qədim türk yazısı abidələrinin dilində saraitlərin 
uyuşmasmı nəzərdən keçirək.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində samitlərin karlıq- 
cingiltilik əlaməti ilə uyuşması irəli və geri uyuşma olmaqla iki 
tipə aynhr: 1) irəli uyuşmada a) əvvəl işlənən kar samit sonra gə- 
lən samitə təsir edərək onu karlaşdınr; b) əvvəl işiənən cingiltili 
samit sonra gələn kar samitə təsir edərək onu cingiltililəşdirir;
2)geri uyuşmada: a) sonra gələn kar samit əvvəl işlənən cingiltili 
samit səsə təsir edib onu karlaşdınr; b) sonra işlənən cingiltili 
samit ondan əvvəl gələn kar samit səsə təsir edib onu cingil- 
tililəşdirir.

Samitlərin cingiltililik-karlıq əlamətinə görə irəli uyuşmasmı 
aşağıdakı nümunələrdə görmək olar.

Kar samitdən sonra kar samit işlənir: Tüpütkə (KT c
3) «Tibetə», taşka (KT c 11) «daşa», kün batsıkıqa (KT c 2) «gün 
batana», tökti (T 12) «tökdü», Tabğaçka (O 2) «Çinə», yokkıs (T
11) «yox etmək, məhv etmək», yışka 0<^T ş 2) «ormana» və s.

Cingiitili samitdən soıu'a cingiltili samit işlənir: oğuzdantan 
(T 8) «oğuzdan», kırkızda (KT c 2) «qırğızdan», ebgərü (T 30) 
«evə», təgdimiz (T 35) «hücum etdik», esidgil (KT c 1) «eşit», 
közdə (KT şm 11) «gözdən», katığdı (KT şm 11) «möhkəm», 
təgdim (O 9) «hücum etdim», yığdım (O 9) «yığdmı», yaydım (O
9) «yaydım» və s.

Söz sonor I, m, n, r  samitləri ilə bitdikdə şəkilçi dilönü 
kipləşən t, dilortası-sərt damaq k və dilarxası-yumşaq damaq k 
samitləri ilə başlanır, yəni 1, m, n, r  sonor samitləri kar t ,  k , k 
samitləri ilə yanaşmada işlənir. A.N.Kononov bunu qədim tiirk 
yazısı abidələrinin yazıldığı dövrdə (VII-IX yüzillikdə) türk 
dillərində sonorlarm kariaşmış xarakterə malik olması ilə izah edir. 
Lakin bu fıkir ağlabatan deyildir, çünki sonor samitlər nə qədər 
karlaşsa idi də cingiltili samitlərdən «kar» ola bilməzdi. Görünür, 
sonor samitlərdən sonra kar samitlərin işlədilməsində məqsəd 
sonor samitlərin müsiqilik xarakterini daha qabanq şəkildə 
göstərm ək olmuşdıır (bunu bir növ rəngkarhqla müqayisə ctmək 
olar: ağ rəng san, qırmızı, göy və s. rənglərin yanında o qədər də 
a ğ  görünmür, qara rəngin yanmda isə özünün ağlığmı tam 
parlaqlığı ilə aşkar cdir): holu (KT ş 7) «oldıı», kıltım (K T ş 29) 
«qildım », yılka  (K T şm 13) «ildə», körti (KT ş 19) «gördü».



altımız  (KT ı? 36) «aldıq», kəlti  (KT ş 37) «gəldi», virkə  (T17) 
«yerə», kimlcə (KT ş 9) «kimə», kantan  (KT ş 23) «haradan», 
kağanka  (K T ş 32) «xaqana», kağanta  (K T şm 13) «xaqandan», 
təgisintə  (KT şm 5) «döyüşündə», ilimkə  (Y32) «elimə», kanımka 
(Y32) «xanıma», yaşımta (Y32) «yaşnnda», yarakmta (KT ş 33) 
«yarağmda» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində har  «getmək» 
feli yeganə sözdür ki, sonor r  samiti ilə bitir və təsrifləndikdə 
həmişə cingiltili samitlə başlanan şəkilçi qv)bul edir; İKirdım, 
hardığ, dardı, hardmız, barzun, barduk. Yir ~ yer  «yer» sözü 
ismin yerlik-çıxışhq halmda həm kar, həm  də cingiltili samitlə 
başlanan şəkilçi qəbul edir; yirtə  ~  yerdə.

O.Pritsakm fıkrincə, şəkilçinin əvvəlində kar və ya cingiltili 
samitin işlənməsi güclülük/zəiflik əlaməti üzrə müxalifət yaradır;

-tı -  zərf şəkilçisi — dı -  felin şühudi keçmiş zaman şəkilçisi
-kli -  feli bağlama şəkilçisi -  -gli -  feli sifət şəkilçisi
-kıı -  fcli bağlama şəkilçisi ~ ğu -  feli sifət şəkilçisi
-ka -  yöniük hai şəkilçisi -ğa(ru) -  istiqamət hal şəkilçisi.

Laİcin qədim türk yazısı abidələrinin dilindəki faktlar bu 
fərziyəyə uyğun gəlmir. Buna görə də bu fərziyyənin Kcyrinə bir 
söz demək çətindir. Ancaq onu qeyd etmək olar ki, məşhur 
türkoloqlar A.N.Kononov və A.M.Şcrbak bu fe rz iy y ə n i  qəbul 
etməyə meyl göstərirlər.

Orxon kitabələrindən fərqli olaraq, Ycniscy kitabələrində 
sonor samitlərdən sonra, adətən, qrafik cəhətdən cingiltili samitlər 
işlənir; Yenisey kitabələrində sonor samitdən sonra kar samitin 
işlənməsinə nadir hallarda rast gəlmək olar ki, bu da, görünür, ya 
ümumi qaydadan istisnadır, ya da daha qədim olan fonetik itələmə 
qanunundan irəli gəlir; adırddım  (Y 11, 14, 25 və s.) «aynldım», 
bir sıra hallarda adırıltım  (Y 15, 17, 25 və s.) şəklindv) işlənməsinə 
də təsadüf edilir; a cIın n d ım {Y  13, 14, 32) «ayınldım», adırdım 
(Y 16, 32) «ayırdım», kazğandm  (Y 11, 32) və kazğantım  (Y27) 
«qazandnıı». İsimlərin hallanmasmda da kar və cingiltili samitlərin 
bu cür qanşıq işlənməsinə rast gəlmək olur: kanğa  (Y 11) və kanka 
(Y29) «xana».

Yenisey kitabələrinin Orxon kitabələrindən daha erkən 
zaman aid okiuğıınu nəzərə alsaq, bir daha bclə bir nəticəyə
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gəlmək olar ki, artıq VII-VIII yüziliiklərdə türk dillərinin sa- 
mitlerin ahəngi - kar samitdən sonra kar samitin, cingiltili sa- 
mitlən sonra cingiltili samitin işlənməsi-qanununun yaranması 
prosesi başlanmışmış.

Qədim lürk yazısı abidələrinin dilində -da.^. -dəm  isim 
düzəldən şəkilçilərinin kar variantı yoxdur. Ögə  «müdrik» və bilgə 
«müdrik» sifət düzəldən -gə  şəkilçisinin işlənmə.sindən belə bir 
nəticə çıxarmaq oiar ki, -ğa, -gə  şəkilçisinin də kar (-ka, -kə) 
variantı olmamışdır. Lakin eyni fonetik tərkibə malik olan -ğa, -gə 
fel düzəldən şəkilçinin kar -ka, -kə  variantı qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində mövcud olmuşdur,- bulğa  (KÇ 11, MÇ 28) 
«bulamaq, qanşdırmaq», əmgə  (BK şm 13) «əziyyət vermək», 
karğa (Y 25) «ucalmaq (səs üçün işlədilir)», tolğa  (BK ş 13) 
«dolamaq», cyni zamanda kar variant: tarka  (T 22) «üsyan ctrnək».

Məlum olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində ç 
samitinin cingiltili variantı olmamışdır. Ona görə də bu samitlə 
başlanan şəkilçilərin, məsələn, zərf düzəldən -ça  və ad düzəldən - 
çı, -çi şəkilçilərinin, cingiltili variantlarına qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində rast gəlmək olmur. Bu iki şəkilçidə prepozision 
mövqedə işlənən ç  samiti həmişə kar qahr və şəkilçi söz kökünə 
qoşulduqda bu samit özündən əvvəlki cingillili samitə karlaşdıncı 
təsir göstərir (rcqrcssiv uyuşma); otça (K T ş 37) «odca, od kimi», 
borça (KT ş 37) «şərab kimi», subça  (K T ş 24) «su kimi», tağçu 
(KT ş 24) «dağ kimi», örtçə (T 40) «alov kimi». A.N.Kononov 
güman edir ki, qədim türklər subça  sö)zünü supça, tağça  sözünü 
takça kimi tələffüz edirmişlər.>

Bu güman haqqmda təkeə onu dcmək olar ki, səslərin 
uyuşması qanununa görə belə tələffüz mümkündür, -çı, -çi 
şəkilçisinin işlənməsinə nümunələr: sığstçı (KT ş 4) «ağı dcyən», 
yoğçı (KT ş 4) «dəfn edən», yerç7 (T 29) «bələdçi», bodizçi (K T c
11) «naxış vuran», .sahçı (IB 16) «qasid». A.N.Kononov yazır ki, 
yoğçı sözü yokçı, hədizçi  sözü bədisçikım x  tələt'fuz edilmişdir. -

' A.H.Kononud. ! pa \ı.\ıa m u K a  H'iuKa mıopKCKiıx pynmecKitx na.\ınmtıuKoa VII-IX 
ee., J le H U H c p a O , 1980, c. 69.
■ Yenə oradü



Söz sonunda dilarxası-yumşaq damaq burun sonor Q samiti 
qrafik cəhətdən həm kar, həm də cingiltili samitlərlə yanaşı 
işlənir: tört bululjdakı (KT ş 2) -  tört buluijtakı (IB 42) «dörd 
tərəfdəki». A.N.Kononov bunu !] səsinin ng/nğ ~  səslərini
özündə birləşdəirməsi ilə izah edir. '

Samitlərin geri uyuşmasmda əvvəl işlənən samitin sonra 
işlənən samitin məxrəcini qəbul etməsini nəzərdə tutulur; d+k > 
tk, ğ-h s>ks ğ+k > k(k) və s. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
gö)^rük yazısmm qrafikasmda samitlərin karlıq-cingiltililiyə görə 
geri uyuşması öz əksini tapmamışdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilindəki samitlərin uyuşması 
hadisəsi haqqmda A.N.Kononov yazır; «Samitlərin bu uyuşması 
hadisəsi qrafikada öz əksini tapmır: bititdim əvəzinə bitidim, bu 
orfoqrafik üsul iki eyni keyfiyyətli samitin birləşib adi samitə 
nisbətən bir qədər uzadılmış canh tələffüzünün dəqiq fonematik 
ifadəsini təmin edir».2

Bu bitidim sözü Bilgə xaqan abidəsinin şimal üzünün on 
beşinci sətrindən (BK şm 15) götürülmüşdür. Bu sözün yanmda 
eyni qrammatik şəkildə işlənmiş toktdım (BK şm 14) 
«hördürdüm» sözü də işlənir. Lakin bitidim sözü ilə lap yanaşı 
ondan əvvəl tokıtdım (BK şm 15) «hördürdüm» (mətndə; 
tokıtdım, bitidini) sözünə rast gəlirik. Belə bir sual meydana çıxır; 
nə üçün birinci tokıdım (BK şm 14) sözündə, habelə bitidim 
sözündə uyuşma hadisəsi baş vermiş, t samiti düşmüşdür, bitidim 
sözü ilə yanaşı işlənən ikinci tokıtdım (BK şm 15) sözündə bu 
hadisə baş verməmiş və t samiti düşməmişdir? Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, birinci tokıdım (BK şm 14) sözünün yanmda işlənən 
yaratdım (BK şm 14) sözündə də uyuşma hadisəsi baş verməmiş 
və t samiti düşməmişdir. Kül tigin abidəsində də tokıtdım, bitidim 
(KT c 13) sözləri yanaşı işlənir {tokıtdım&ÖTxmx) elə orada daha iki 
dəfə -  on ikinci və on üçüncü sətirlərdə, bitidim sözünə isə Kül 
tigin abidəsinde daha üç dəfə -  iki dəfə KT cş və bir dəfə KT cq 
üzlərində rast gəlinir). Burada da tokııdım sözündə t samiti

‘  A .H .K oH O H O e. rp o M M a m u K a  a a u K a  m ıopKCKUx p y h u u e c K u x  noM H m H UKoe VII- 
IX ee., J leH U H zpad, I980,c. 70.
 ̂ Yenə orada, c. 71.

uyuşmaya məruz qalmamış, qoşa d samitinə çevrilməmiş və 
göytürk dilində samitlər qoşa işlənə bilmədiyi üçün düşməmişdir, 
bitidim sözündə isə bu fonetik hadisə baş vermişdir. Elmi 
baxımdan bu, izahedilməzdir.

SƏS ARTIMI

Sözə müxtəlif baxımdan səs artımı dihn fonetik quruluşunda 
əhəmiyyəth rol oynayan fonetik hadisələrdən biridir. Davamhhq 
dərəcəsinə görə səs artımmm iki növü vardır: təsadüyi səs artımı 
və daimi səs artımı, Təsadüfi səs artımı yalmz tələffilzlə 
məhdudlaşır, orfoqrafik qayda kimi fəaliyyət göstərmir, yəni 
yazıda öz əksini tapmır, Təsadüfi səs artımı dil yox, nitq 
hadisəsidir. Dilçilik ədəbiyyatmda qeyd edilən dörd növ səs artımı 
hadisəsindən ikisi -  epenteza və lyezon təsadüfi səs artımıdır. 
Qədim türkün canh nitqi -  tələffüzü bizə məlum olmadığı üçün 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində epenteza və lyezon 
hadisəsinin mövcud olub-olmaması haqqmda müəyyən bir fikir 
söyləmək çətindir. Düzdür, qəti şəkildə, inamla demək olar ki, 
qedim türk yazısı abidələrinin dilində epenteza hadisəsi 
olmamışdır, çünki qedim türk yazısı abidələrinin dilində iki saitin 
yanaşı işləndiyi hallara təsadüf edilimr. Epenteza isə tələffüzdə 
söz kökündeki yanaşı gələn iki sait arasına samit artınlması 
hadisəsinə deyilir.

Daimi səs artımı dildə norma şəklini almış fonetik hadisedir;
o, dil sistemində orfoqrafik norma kimi qebul edilmişdir. Dilçilik 
ədəbiyyatında göstərilen dörd növ səs artımından ikisi proteza və 
epiteza daimi səs artımıdır. Hər iki fonetik hadisəyə qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində de rast gəlinir.

Proteza. Müasir Azərbaycan dilində söz başında iki samit 
yanaşı işlenərkən onlardan əvvel bir sait ses artınhr, yaxud müasir 
Azərbaycan dilində r samiti ilə başlanan türk mənşəli söz 
işlənmədiyi üçün r samiti ilə başlanan sözlərin əvvəlinə bir sait səs 
artınhr. Bu tip ses artınlması müasir Azərbaycan dili üçün proteza 
hadisesi hesab edilir. Lakin müasir Azərbaycan dili üçün bu cür 
səs artınlması orfoqrafik qayda olmadığı üçün daimi ses artımı 
yox, müveqqəti səs artımına ^ x il  edilməhdir.



Qədim türk yazısı abidələrinin dilində də sözün əvvəlinə səs 
artınlması fonetik hadisəsi müşahidə edilir. Lakin müasir Azər- 
baycan dilindəkindən fərqli olaraq, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində söz başma səs artımı orfoqrafik norma təşkil edir, deməli, 
onu daimi səs artımı adlandırmaq olar. Qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dihndə söz başma u saiti və y samiti artınhr.

Müasir Azərbaycan dihndə olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə də r samiti söz başmda işlənmir, ümumiyyətlə 
türk dillərində r samiti ilə başlanan türk mənşəh söz mövcud de- 
yildir. Buna görə də türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə r samiti ilə başlanan ahıuna sözlərin əvvəhnə 
bir sait səs artınhr; məsələn; nun, unım  (KT ş 4) «Roma». Lakin 
müasir Azərbaycan dihndən fərqh olaraq, qədim türk yazısı abidə- 
lərinin dihndə belə səs artımı nitq yox, dil hadisəsidir, yəni mü- 
vəqqəti yox, daimi səs artımı hadisəsidir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə sözün əvvəhnə y 
samitinin artırılmasmm mənşəyi aydm deyildir. Onun ilkin, yaxud 
törəmə hadisə olması hələ də müəyyənləşdirilməmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə ı (T 26) sözü bhki, 
kol-kos mənasmda işlənir. Güman ki, bu sözə cəmhk, topluluq 
bildirən ş səsi artırmaqla sözü yaradılmışdır ki, bunun da güman 
edilən mənası kol-kosluq, bitkilər deməkdir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə bu sözün əvvehnə y samiti artırmaqla ytş (KT 
c 3 və s.) sözü yaradılmışdır ki, bu da «orman», «meşəh dağhq» 
deməkdir. Güman etmək olar ki, ığaç (BK c 11; T 25; IB 6, 19, 86) 
«ağac» sözü də ı sözünün üzərinə ğaç diminitivini artıqmaqla 
əmələ gəlmişdir. Qədim türk yazısı abidələrində ığaç sözü 
əvvəlinə y samiti artırmaqla yığaç şəklində işlənmişdir.

Qədim türk dillərində ığ, ağ sözü, görünür, nə isə ağlamaq 
prosesini ifadə etmişdir; ağı «ağı» sözü də mənşəcə bu sözdən 
törəmişdir. Sonralar türk dillərində sinkretik mənadan qaçmmaq 
üçün bü sözlərə -la şəkilçisi artırmaqla eyni mənah ağla (Y 28) və 
ığla (TI 5) sözləri yaradılmışdır. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu sözün əw əlinə y samiti artırmaqla yığla (İA 2) şəklindo 
işləndiyini də görürük.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yıra, yırağaw, 
yıradakı, yıradantayan (bütün sözlərin mənası «sol», «şimal»

deməkdir) sözləri işlənir, Bu sözlərin kökü y/ra «sol, şimal» 
sö^dür. Güman etmək olar ki, qədim türk yazısı abidələrinin dili 
üçün kök olan bu söz ıra ilkin kökündən yaranmışdır; qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində ırak (KT c 5, 7) «iraq, uzaq» sözünün 
işlənməsi bü fikn sübut edir. Görünür, yıra sözü də ıra sözünün 
əvvəlinə y samitini artırmaqla əmələ gəimişdir. Güman etmək olar 
ki, qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənt>n yıl, yılan, yılkı, 
yılsığ, yımşakwQ s. bu hpli sözlər də y samiti səs artımmm nəticə- 
sidir. Diqqət yetirilərsə, bu sözlərin hamısmda y samitindən sonra 
1 saiti işlənir. Məlum olduğu kimi, ı saiti mənafərqləndirici xüsu- 
siyyətə malik olmadığı üçün türkologiyada fonem hesab edilmir, i 
foneminin variantı sayıhr. İkinci bir məsələyə də diqqəti cəlb 
ctmək lazımdır. ı arxasıra (qahn) saitdir. Göytürk yazısı abidə- 
lərinin dilində arxasıra (qahn) saitlərlə y samitinin qahn saitlərlə 
işlənən işarəsi - D hərfı işlənir. Yuxanda nümunə kimi verilmiş 
sözlərdə isə bu samitin incə saitlərlə işlənən işarəsi 9 hərfı 
işlənir;

yıl (KT ş 8 )  «il» 
yılan (KT 7) «ilan» 
yılkı (BK ş 24) «ilxı» 
yılhk(M Ç21)«ilIik»

V’fJ^yyılsığ (KT ş 26) «varh, zəngin» 
yı/V'^/'^yımşak (KT c 5) «yımışaq» 

yış (KT c 3) «meşəli dağ»
(K-T c 1) «şimala» 

yıradakı (T 17) «şimaldakt» 
yıradantayan (T 11) «şimaldan»

Görünür, bu və ya bunun kimi sözlərdə ^samitinin səs artımı 
hadisəsi olmasım göstərmək üçün qədim türk belə sözləri D hərfı 
ilə yox, hərfi ilə yazmışdır.

Epiteza. Söz saitlə bitdikdə, şəkilçi də saitlə başlandıqda, 
türk dillərində iki sait səsin yanaşı işlənə bilməməsi qanununa gö- 
rə, köklə şəkilçi arasına samit artırılması hadisəsinə epiteza de- 
yilir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində köklə şəkilçi arasına 
müxtəlif məqamlarda üç samitdən (s, y, n) biri artınhr.



s samitinin artırm. Qədim türk yazısı abidələrmin dilində 
saitlə bitən isimlər üçüncü şəxs mənsubiyyət şəkilçisi qəbul 
etdikdə köklə şəkilçi arasına s samiti artınlır: atı+s+ı (KT cş) 
«kiçik qohumu», /öjDƏ+5-̂  /  (KT ş 11) «təpəsi», in i+s+iÇ }^  ş 5) 
«kiçik qardaşı», eçi+s+i (KT ş 5) «böyük qardaşı», ortu+s+ı (KT 
c 2) «ortası», ağt+s+ı (KT c5) «hədiyyəsi», sü+s+i (KT ş 12) 
«qoşunu», yağı+s+ı (KT ş 12) «yağısı», kü+s+i (KT c 2) 
«şöhrəti», törä+s+i (KT ş 31) «qanımu», sü təgi+s+i (KT şm  5) 
«qoşun döyüşü» və s.

y  samitinin artımı. a) Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
ismin yönlük hah bir neçə şəkilçi ilə ifadə edilmişdir. Onlardan 
biri də -a, -ə şəkilçisidir. Saitlə bitən söz yönlük halında bu 
şəkilçini qəbul etdikdə köklə şəkilçi arasına y samiti artınlır: 
kurı+y+a (T 14) «qərbə, geriyə», kwı+y+a+kı (T 17) «geridəki», 
bəTi+y+ə (T 17) «bəriyə, cənuba», yıra+y+a (T 7) «şimala, sola».
b) Saitlə bitən fellər -i, -u, -ü, feli bağlama şəkilçisi qəbul 
etdikdə köklə şəkilçi arasına y- samiti artmlır: yi+y+ü (T 8) 
«yeyərək», yon+y+u (MÇ 18) «yürüyərek», sülə+y+üQ^^ ş 8) 
«qoşun çəkərəb>, yara+y+u (Y 39) «yarayaraq» və s. c) Saitlə 
bitən fel kökü ilə indiki zaman şəkilçisi arasma y samiti artmlu-: 
yorı+y+ur (KT c 9) «yürüyün>, məfjHə+y+ir (IB 1) «zövq alır», 
yaşa+y+ur {KT şm 2) «yaşayır» və s.

n samitinin artımı. a) Saitlə bitən isim yiyəlik hal şəkilçisi 
qəbul etdikdə köklə şəkilçi arasına n samiti artınhr: Bayırku+n+un 
(KT ş 36) «Bayırkunun». b) Ol və bu əvəzlikləri hallandıqda 
əvezlikdən sonra, hal şəkilçilərindən ə w ə l n samiti artınlır: anta 
(KT c 2) «onda», anı (KT ş 3) «onu», bunı (KT c 12) «bunu», 
buntafjim ş 20) «bunda». c) ö /v ə  Z>üəvəzlikləri -faədatını qəbul 
etdikdə ədatdan ə w ə l n samiti artınhr: ança (KT ş 9) «o qədep>, 
bunça (KT c 4) «bunca, bu qədər». ç) OI və bu evəzlikləri təg 
«kimi» qoşmasını qebul etdikdə ve bu qoşma evəzlikle birleşdikde 
qoşmadan ə w ə l n samiti artınlır: antağ (KT ş 40) «elə», antəg (T
26) «ele», antak (KÇ 17) «ele». d) Biz evezliyinə tesirlik hal 
şəkilçisindən əw e l n samiti artmhr: bizni{J 20) «bizi». e) Bir sıra 
hallarda biz\Q 5/zəvezIikləri hallanarken hal şekilçisindən ə w e l  
-in formantı artınlır: biziljə «bize», sizifjə «size», bizintə «bizdə».

siziatə «sizdə». ə) Üçüncü şəxs mensubiyyet şəkilçisi qəbul etmiş 
sözlər hallanarkən mənsubiyyət şəkilçisi ilə hal şəkilçisinin aıa- 
sma n samiti artmlır: töpəsi+n+tə (KT ş 11) «təpəsində», kA- 
ğanı+n+m (KT c 9) «xaqanının», kağam+n+ta (KT ş 23) <oca- 
qamna», ağısı+n+ı (KT cq) «hədiyyesini», altunı+n+ı (KT cq) 
«qızıhnı», gümüşi+n+i(KT cq) «gümüşünü».

SƏS DÜŞÜMÜ

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə de səs düşümü fonetik hadisesinə təsadüf 
edilir. Türk dillerində səs düşümü hadisəsinin mahiyyəti haqqında 
Ə.M.Dəmirçizadə yazır: «Bir neçə sözün qovuşması, qoşulması və 
eləcə də söze şekilçilərin birleşdirilməsi nəticəsinde eməle gəlen 
çoxhecahlığı azaltmaq üçün, yəni çoxhecah sözü azhecah hahna 
sahb tələffiizü asanlaşdmnaq üçün sözün, yaxud şəkilçinin tər- 
kibindən müeyyən bir hecanın əsasını təşkil edən bu ve ya diger 
sait səs, bezən sait səslə qovuşmuş olan samit ses də, ixtisar 
olunur ki, buna səs düşümü hadisəsi deyihr».'

Daha sonra Ə.M.Dəmirçizade yazur ki, müasir Azerbaycan 
ədəbi dilində, əsasən, sait seslər düşür. A.A.Axundov da Azerbay- 
can dilində seslerin düşmesini saitlerle elaqəlendirir. Bunu onun 
müxtelif ses düşümü hadisesine getirdiyi nümunelerdən de gör- 
mek olar. Lakin her iki müəUifın ses düşümü haqqındakı fıkirləri 
türk dillərinde, o cümlədən Azerbaycan dilində baş veren bütün 
səs düşümü hadiselerini əhate etmir.

Qedim türk yazısı abidelerinin dilinde ses düşümü hadisesi 
müasir Azerbaycan dilindəkinden bir qeder ferqlenir. Qedim türk 
yazısı abidelerinin dilinde ses düşümü hadisesinin səbebleri de 
bezen müasir Azərebaycan dilindəkinden ferqlidir. Müasir Azər- 
baycan dilinde olduğu kimi, qedim türk yazısı abidelerinin dilinde 
də saitlərin düşməsi hadisesi müşahide edilir ve her iki dilde sait- 
lerin düşmesi hadisəsinin sebebləri, demek olar ki, eynidü-. Lakin 
qedim türk yazısı abidələrinin dilinde samitlerin də düşmesi ha-

' Ə.M.Dəmirçizadə. MüasirAzərbaycan dili. I. Bakı, 1984, s. 143.



disəsi mövcuddur ki, bunun səbəbləri müasir Azərbaycan dilində 
səslərin düşməsi səbəblərindən fərqlənir.

Səs artımı hadisəsi kimi, səs düşümü hadisəsi də iki cür olur: 
təsadüfı səs düşümü hadisəsi və daimi səs düşümü hadisəsi. Tə- 
sadüfi səs düşümü hadisəsi yalnız tələffüzə aid olduğu üçün şifahi 
nitqə xas xüsusiyyətdir və dilin orfoqrafıya qaydalarmda öz əksini 
tapmır. Buna görə də qədim türk yazısı abidələrinin dilində təsa- 
düfi səs düşümü hadisəsinin mövcud olub-olmaması haqqında fıkir 
söyləmək çətindir. Daimi səs düşümü hadisəsi isə dil faktıdır və 
dilin orfoqrafiya qaydalarında öz inikasını tapır. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində daimi səs düşümü hadisəsindən danışmaq 
olar.

Dilçilik ədəbiyyatında səs düşümü hadisəsinin bu növləri 
göstəriHr: absorbsiya, apokopa, aferezis, qaplologiya, diereza, 
eliziya, sinkopa, reduksiya. Qədim türk yazısı abidələrinin diHndə 
səs düşümü hadisəsinin bütün bu növlərinin, demək olar ki, hamısı 
müşahidə ediür.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində səs düşümü hadisə- 
sindən Ə.C.Şükürlü və A.N.Kqnonov da danışır. Ə.C.Şükürlü 
yazır: «Apokopa (sözün son samit səsinin düşmosi) hadisəsinə 
əsasən feldən əmf»lə gələn adlarda daha çox təsadüf edilir. Apo- 
kona hadisəsi başhca olaraq qədim oğuzların diHnə xas olmuşdur 
və buna oğuz qrupu türk dillərində indi də rast gəlmək 
mümkündür? issik > isti; kapığ > kapı; tarlağ (tanğla) > tarla»} 
«Sinkopa -  səsin və ya qmp hahnda səslərin düşməsi hadisəsi 
özünü bir, iki, üç və dörd hecah sözlərdə göstərir. Birhecah tam 
qapah sözlərdə ilk səs düşür, ikihecah söz birhecah sözə, üçhecalı 
söz ikihecah sözə çevrilir: böd > öd (KT c 1) «taxt», bu ödkə 
olurtıw  (KT c 1) «bu taxt üzərinə oturdum»; bödko görikrnə 
bəglər {VİT c 11) «taxta itaət edən bəylər»; taşık > çık «çıx»; 
yatjıluk>  yarjluk (KT ş 19) «yanlış»; köijülürjçə > kötJIüQçə (T 
15, 32) «könlüncə» və s.».“

Ə.C.Şükürlünün bu sözləri ilə əlaqədar olaraq bir məsələni 
aydınlaşdırmaq lazımdır. Müəllif böd «taxt» sözündən ilk b sami-

tinin düşməsi yolu ilə öd sözünün yarandığmı söyləyir. Bu, yanlış 
fikirdir, çünki böd «taxt» və öd «vaxt, tale, bəxt» sözləri ayn-ayrı 
sözlərdir. Müəllifın bu ödkə və bödkə sözlərini müqayisə etməsi 
də düz deyildir, buna görə də tərcümə də səhv ahnmışdır: bu ödkə 
olurtım «bu vaxt (taxta) oturdum» və bödkə köpigmə bəglər «taxta 
baxan (yəni itaət edən) bəylər» olmahdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində səs düşümü hadisəsi 
haqqında A.N.Kononov belə yazır: «Sinkopa -  sözün daxilində 
səsin, yaxud səslər qmpunun düşməsi - ikihecalı sözün birhecalı 
sözə, üçhecalı sözün ikihecalı sözə, dördhecalı sözün üçhecah 
sözə ixtisarı qanunu kimi təzahür edir: bar{T 10, 26, 3) «var» < 
banr, çık<  taşık «çıxmaq»; tanğlağ> tarlağ> tarla «tarla» {tanğ 
«kənd təsərrüfatı» < tan «əkmək» < tar «torpağı becərmık»?); 
oğulu > oğlu «oğlu», uduşır ~ udışır «bir birinin ardınca getməyə 
məcbur etmək» - udışru (KT ş 36) «bir-birinin ardınca (gedərək), 
köljIüljço{l 15, 32) «könlüncə» < köQülünçə».

Kök-əsasda samitlə biriəşmədə şəkilçinin arlautunda k ,  ğ /k , 
g samitiərinin düşməsinə kök-osasın və şəkilçinin saınitlərinin 
irəli uyuşması nəticəsində baş vermiş sinkopa hadisəsi kinıi 
baxmaq olar: kulğak>  Xr///a^«qulaq», mçgə> itıçə «incə», yazğan
> yazan «yazan».*

Qədim türk yazıst abidəlerinin dilində baş verən səs 
düşümü. 1. İk in c i  h e c a s ın d a  q a p a h  (d a r )  s a i t  o la n  s ö z lo r ə  s a i t lə  
b a ş la n a n  ş ə k i lç i  a r t ı rd ıq d a  q a p a lı  s a i t  d ü şü r : o ğ u l  (KT ş m  12) 
« o ğ u l»  - o ğ lu  (KT ş  I) « o ğ lu » ,  k ö Q ü l (KT c  12) « k ö n ü l ,  ü ro k »  - 

k ö Q İü Q çə  (T15) « k ö n lü n c ə » ,  u d ış ır  « b ir -b ir in in  a r d u n c a  g e tm ə y ə  

m ə c b u r  e tm ə k »  - u d ış ru  (KT ş 36) « tə q ib  e d ə r ə k » ,  y a Q ılu k  -  

y aQ İu k  (KT ş 19) « y a n h ş »  (y aQ ıl (KT c  10) « y a n ılm a q » ) .
2. 1 samiti ilə bitən sözlərö 1 samiti ilə başlanan -lığ, -lig 

şəkilçisini artırdıqda geminatlıqdan çəkinmok üçün 1 samitlorindən 
biri düşür: ç ö h lig -  çolig (KT ş 4; T 23) «çöllü, çöllüb), yo l+  Iığ 
(KT cş) «antroponimdir: yollığ  - yo lığ  c 13, cş; BK cq, cş) 
«yolığ (antroponim) və xoşbəxt».

‘ Ə.Şükürlü. Qədim türkyazth abidəlarinin dili. Bakı, İ993, s. 66. 
 ̂ Yenə orada, s. 67.

' A .H .K o h o h o b . rpoM M am uK a H3U Ka nmpKCKUx p y n m e c K u x  na M Sim H U K oe VII- 
IX. JleHumpad, 1980, s. 72.



3. -hğ, -lig şəkilçisi ilə əm əle gəlmiş sifətlərin sonunda ğ, g 
samitleri düşür; bəglig -  bəgli (KT ş 6) «bəyli». Müqayise et; 
inili-eçili (KT ş 6) «böyüklü-kiçikli», bəgli-bodunluğ (KT ş 6) 
«beyli-xalqlı». Lakin qədim türk yazısı abidelərinin dilində -hk, - 
lik şəkilçisində son samit heç vaxt düşmür: silik (KT ş 7 24) 
«ba^re», əkinlikÇBY  ̂şm 11) «əkinlik».

A. d t dilönü-kipləşən samitlerlə biten fellərə şühudi 
keçmiş zaman şəkilçisi artırdıqda iki dilönü-kipləşən samitin qoşa 
işlənməsinin qarşısmı ahnaq üçün d\Q t samitlərindən biri düşür; 
igit-hdiım ~ igitim (K.T ş 29) «yüksəltdim», ıt+dımız- ıtımız{K'Y ş 
10, T 42) «göndərdito>, ıt+dım- /öm (B K  ş 40) «göndərdim».

5. Bəzən t samiti ilə bitən fellərə nəqli keçmiş zaman 
şəkilçisi artırdıqda felin son samiti düşür; tut+mıs -  tumıs (T 23) 
«tutmuş».

6. Quttural samitlərlə (dilarxası-yumşaq damaq k, dilortası- 
sərt damaq k, dilarxası-yumşaq damaq ğ və dilortası-sərt damaq g 
samitləri) bitən sözlerə -ğaru, -gərü istiqamət hah şekilçisi 
artu-dıqda qoşalaşmış iki samitdən biri düşür; yög+gərü -  yögərii 
(KT ş 11), «yuxan», yuk+ğarui^ 25) «yuxan».

7. Üçüncü şəxs mənsubiyyet şekilçisi qəbul etmiş sözlər 
hallandıqda tesirhk halda birleşdirici n samiti qahr tesirhk hal 
şekilçisi (-1, -i) isə düşür; altunm (KT cq) < altunmı «qızıhnı», 
kümüşin (KT cq) < kümüşini «gümüşünü», ağısm (KT cq) < 
ağısmı «hədiyyəsini», süçig sabin (KT c 5) < süçig sabmı «şirin 
sözünü», yımşak ağın (KT c 5) < yımşak ağmt «yumşaq hediy- 
yəsini» və s. Türkoloji ədebiyyatda bezen gösierilir ki, guya 
qedim türk yazısı abidelerinin dihndə ismin tesirlik hah -m, -in 
şəkilçisi ile em əle gəhr. Lakin yuxanda verilen nümunelər, habele 
qədim türk yazısı abidelerinin metnlerinde rast gelmek mümkün 
olan bu tipli nümunəlerden görünür ki, n samitinden ə w ə l işlənən
1 və i saitləri mənsubiyyət şəkilçisidir, n ise bitişdirici samitdu, 
çünki türk dillerinde, o cümleden qedim türk yazısı abidelerinin 
dihndə n samiti tekhkdə heç vaxt təsirlik hal şekilçisi kimi çıxış 
etmir. GÖrünür, mənsubiyyet şekilçisi qebul etmiş sözlər hallan^- 
kən tesirlik halda ı, i hal şəkilçisinin düşmesi şifahi nitqin təsirin- 
den ireU gəlir. Müasir Azərbaycan diUndə şifahi nitqdə indi də bu

üsul işlənir; evin dağıtdım {evini dağıtdmi), uşaqlann ağlar qoy- 
dum {uşaqlannı ağlar qoyduni). Müqayisə et; yılkısm, banmın, kı- 
zm, kutuzun kəlirtim (MÇ 15) «... ilxısını, dövlətini, qızını, 
gelinini gətirdim». Kül tiginin altunın, kümüşin, ağısm, banmın... 
(KT c^ . «Kül tiginin qızıhnı, gümüşünü, hədiyyəsini, 
dövlətini...»

8. Sözün əw elində heca düşür; taşık (KT ş 11) «tərk etməb>
> çık «çıxmaq».

Qədim türk yazısı abidələrinin dili ile müqayisədə Azer- 
baycan dilinde seslerin düşmesi. Qədim tiirk yazısı abidelerinin 
dih ile müqayise etdikde müasir Azərbaycan dilində eyni mövqedə 
işlənen bir sıra seslerin, xüsusen samitlerin düşməsi hadisəsi 
müşahide edilir.

1. Söz sonunda k (dilarxası), k (dilortası), ğ və g samitleri 
düşür; kapığQfJY c 4) > qapı, uIujğ(Kl ş 28) > ulu, sanğ(J 48) > 
san, ö/% (KT şm 9) > ölü, tirigÇKJ şm 9) > diri, bitigiKT c 13)
>  piti, tarlağ> tarla.

2. Söz ortasında k, k, ğ ve g samitleri düşür; kulkak (BK ş
11) > qulaq, kısğa (MÇ 23) > qısa, kırğağÇ^Y  ̂ş 11) > Hgərii 
(KT ş 17) > irəU.

3. tsmin tesirlik hahnda -ığ, -ig şekilçisinin (son) samiti 
düşür; aö /(K Ç  1) > adı, kumığÇT 7) > qumu, kanğ İKT ş 35) > 
qan, barkıg (BK ş 32) > sərdabəni, kişig (KT c 6) > adamı, ebig 
(KT şm 8) > evi, illigig (KT ş 15)‘> ellini.

4. -Iığ, -lig sifet düzeiden şekilçinin son samiti düşür; illiğ 
(KT ş 18) > elli, tizUğ (KT ş 18) > dizli, kağanlığ (KT ş 18) > 
xaqanh, başhg(Kl ş 18) > başlı.

5. Felin şert şeklini em əle getiren -sar, -sər şəkilçisinin son 
samiti düşür: barsar (KT c 8) > varsa, olursar (KT c 3) > otursa, 
admlmasar (BK şm 13) > aynlmasa, təlinməsər (KT ş 22) > 
dəhnməsə, basmasari^ ş 22) > basmasa.

6. Sözün ew elinde y  samiti düşür; yinçgə (T 13) >  incə, yıl 
(KT ş 36) > il, yılan (HT 7) > ılan, yılkt (BK ş 24) > ibıı.

1. Feli sifet em ele getiren -ğan, -gən şekilçisinin ilk samiti 
düşür: kazğan (KT ş 16) > qazan, yazğan > yazan.

8. Söz ortasında ğ, g samitleri düşür; yinçgə (T 13) > incə.



SƏSLƏRİN YERDƏYİŞMƏS!

Səslərin söz tərkibində qarşılıqlı surətdə yerdəyişməsi fo- 
netik hadisəsi dilçilik ədəbiyyatında səslərin yerdəyişməsi və ya 
metateza adlamr. Səslərin yerdəyişməsi hadisəsi ədəbi dilə xas xü- 
susiyyət deyil, ədəbi dil üçün məqbul deyil, hətta orfoqrafiya qay- 
dalanna ziddir. Səslərin yerdəyişməsi hadisəsi daha çox ümum- 
xalq danışıq diU ilə məhdudlaşır, ona ədəbi dildə, demək olar ki, 
təsadüf ediimir (bədii ədəbiyyatda ondan personajlaşdırmaq üçün 
istifadə edilir).

Səslərin yerdəyişməsi hadisəsi ya uyuşma, ya da fərqlənmə 
əsasmda baş verir.

Dilçilik ədəbiyyatmdla səslərin yerləyişməsinin üç növü 
göstərihr:

1. Kvantitantiv, yaxud kəmiyyətə görə yerdəyişmə -  uzun 
və qısa saitlərin yerdəyişməsi hadisəsidir.

2. Məsafəli yerdəyişmə - '  bir-birindən arah olan səslərin 
yerdəyişmə hadisəsidir.

3. Sadə metateza -  yanaşı işlənən səslərin yerdəyişməsi 
hadisəsidir.

Müasir canh türk dillərindən fərqli olaraq, qədim türk yazısı 
abidələrinin diü yüksək səviyyədə normalaşdırılmış ədəbi dildir. 
Müasir türk dillərində səslərin yerdəyişməsi hadisəsindən danışan 
dilçilər yabıız bu dillərin şifahi, damşıq variantma müraciət edir- 
lər. M əsələn, Ə.M.Dəmirçizadə yazır; «Müasir Azərbaycan dilin- 
dəki sözlərin tərkibində olan belə yanaşı səslərin yerdəyişməsi ha- 
disəsinə loru danışıqda, xüsusən şivələrdə yol verilir».' 
A.A.Axundov da, təxminən, eyni sözləri deyir: «Səslərin yerdəyiş- 
məsi hadisəsi Azərbaycan dilində ən az müşahidə olunan fonetik 
hadisələrdəndir. Müasir ədəbi dilimizdə ona, demək olar ki, 
təsadüf edilmir. Nəzərə dəyənlər daha çox ümumxalq danışıq dili 
ilə məhdudlaşır».2

A.N.Kononov yazır ki, metateza türk run yazısı abidələri 
dilində sözün inkişafinm xüsusi .fonetik-morfoloji mənbəyi kimi

olduqca zəif inkişaf etmişdir, bunu türk run yazısı abidBİəri dilinin 
ciddi normalaşdırilması ilə izah etmək olar.'

Ancaq qcyd etmək lazımdır ki, metateza göytürk yazısı 
abidələrinin dilində zə if inkişaf etməmişdir; bu dil yüksək 
səviyyədə uormalaşdırıldığı üçün onda metateza hadisəsi 
ümumiyyətlə yoxdur. Təsadüfı deyildir ki, A;N.Kononov səslərin 
yerdəyişməsi hadisəsinə göytürk yazısı abidəlorinin diiindən bir 
nümunə belə gətirmir; onun samitlərin yerdvıyişməsinə gətirdiyi 
nümunələrin hamısı Kaşğarh Mahmudun «Divani-lüğət-il-türk» 
adiı əsərindən götürülmüşdür.

nş > şn: konşı > koşnı «qonşu»;
ğm > mğ; yağmur > yamğur  «yağmur, yağış»;
Müasir Azərbaycan dili i!ə müqayisədə qədim türk yazısı 

abidələrinin dilində səslərin bu yerdəyişməsi hadisəsi müşahidə 
edilir:

b(p)r > rp (b); köhiirgə  (BK q) > körpii,
Ir > rl; ilgərü  (BK ş 34) > irəli; 
rğ > ğr: Tarğul (İA 1) > Toğrul.

KONTRAKSİYA

A.N.Kononov qədim türk yazısı abidələrinin dilində səslərin
-  samitlərin birləşməsi, qovuşması hadisəsinin mövcud olduğunu 
göstərir; Q > ng/nğ: gəliQün (KT şm 9) «gəlin» < kəlin + -kiin 
topluluq şəkilçisi; aQar (KT c 11) «ona»< * an+-ğar yönlük hal 
şəkilçisi.2

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində kontraksiya hadisəsi 
haqqmda Ə.C.Şükürlü daha geniş danışır, lakin A.N.Kononovun 
dcdiklərinə, dcmək olar ki, bir şey əlavə ctmir: «Kontraksiya 
(samit səslərin tələffüz zamanı qısalması) bir çox türk dillərinə xas 
olan fonctik hadisələrdəndir. Lakin səslərin uzun və ya qısa 
tələffüzü yazıda öz qrafık əksini tapmadığına gör<) konlraksiya

' ƏM.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan diU. /. Bakı, 1984, s. 147. 
 ̂A.Axvndov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984, s. 233.
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hadisəsini qədim türk yazısı abidələrində müəyyənləşdinnək 
təxmini xarakter daşıyır. Buna baxmayaraq samit səslərin bir- 
birinə ııyuşması qanunauyğunluqlarma əsaslanaraq yazılı 
abidələrdə qısa tələffüz olunan səsləri müəyyən dərəcədə aşkara 
çıxarmaq mümkündür. Odur ki, qədim türk dilində qovuşuq Q səsi 
həmişə qısa tələfüüz olunmuşdur. Bu da çox vaxt həmin səsin 
ixtisara düşəcək qədər zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır: kəlin + 
kün -  im > kəlüQ -ün -  im (KT şm 9) «gəlinlə-rim»; aQaru > aQar 
(KT 0 II) «ona» və s.».'

İki müəllifm dedikləri arasmdakı fərq bundadır ki, A.N.Ko- 
nonov samit səslərin qovuşub birikməsindən, Ə.C.Şükürlü isə 
zəifləməsindən danışır. Əlbəttə, Ə.C.Şükürlü haqsızdır. Əwələn, 
kontraksiya səsin zəifləməsi yox, səslərin birikib bir səsə 
çevrilməsi deməkdir. İkincisi, Ə.C.Şükürlünün özünün gətirdiyi 
(əslində A.N.Kononovdan götürdüyü, lakin baş-ayaq izah etdiyi) 
nümunələrdə Q samiti qısalmağa, zəifləməyə, «ixtisara düşəcək 
qədər zəifləməyə», azacıq da olsa, meyl göstərmir, əksinə, 
A.N.Kononovun göstərdiyi kimi, n və g, n və ğ samitlərinin 
qovuşub birikdiyi və 1] samitini əmələ gətirdiyini sübut edir.

SƏS KEÇİDİ
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ağız boşluğunun 

dərəcəsinə görə söz köklərində (əsaslarda) saitlərin darlıq-genişlik 
əlaməti üzrə səs keçidi hadisəsi müşahidə edilir. A.N.Kononov bir 
sıra lüğətlər əsasmda qədim türk yazısı abidələrinin dilində səs 
keçidi hadisəsinə nümunəbr toplaınışdır.

Saitlərin keçidi.
e -  ə ~ i: el -  İI «el, qəbilə ittifaqı», te -  ti «demək», tez - təz

- tiz «qaçmaq» kenəş - kinəş «məsləhətləşmək», asra isrə 
«aşağı».
a -  I -  u: ağaz - ağız «ağız», ança - ınça «elə», balak - balık -  
baluk «şəhər», tapağ - tapığ - tapuğ «ibadət etmək», kapağ -  
kapığ - kapuğ «qapı» {kapa «qapamaq, örtmək»), tatık -  tutık - 
tutuk «paslanmaq», lırak  ̂ turuk «duracaq», tatığ -  tatağ «dad» {tat 
«dadmaq»).

‘ Ə.Şükürlü. Qədiw türk yazısı abidələrinin Jih', Bakı, 1993, s.66.
186

i ı; iş -  ış «iş», biQ - bıl] «min», biQə -  biQa «alay, min 
nəfərlik dəstə», til -  tıl «dil», tiş -  tış «diş», biç -  bıç «kəsm ək», 
biçək bıçak «bıçaq», çilə -  çıla «işləm ək».

i - ü: min -  m ün «qalxm aq, çıxmaq», köpik -  köpük 
«köpük» köpir köpür «köpürm ək», süçik -  süçüg «şirin»; sipir -  
süpür «süpürmək».

1 -  u: kurı ~ kuru «qurumaq», mına -  muna «budur», mınça
- munça «elə», mındm -  mundan- mundın - mundun «bundan», 
tokı - toku «vurmaq».

ö ü: sök - sük «söyləmək», köküs - küküs «arzu». 
o - u ^ ı: korkunç - korkmç «qorxunc», koşık - kuşık «qoz», 

kotrul -  kutrul «qovuImaq», sığun - soğun «sığın».
Saitlərin darhq-genişliyinə görə türk dillərini iki qrupa 

bölmok olar: I. Söz və şəkilçilərdə dar sait işlədən türk dilləri. 2. 
Söz və şəkilçilərdə geniş sait işlədən türk dilləri.

Samitlərin keçidi.
b m: ben m en/m ən «m ən», bin -  m in - mün «m in-m ək», 

biQ/bıQ - min «min», beQgü meQgü «əbədi», beQü meQü/meQi 
«abidə», kabşa kamşa «hərəkət etm ək».

b v - f  [-y]: eb - ev -  ef - üv [- öy-üy] «ev», ab -  av «ov», 
çab çav «şöhrət», sab -  sav «söz, nitq», seb sev sef [söy-süy]
«sevmək», tabar tavar «əmlak, mal», ebet -  emət ■ yemət 
«bəli», yabaş yavaş «yumşaq», «yavaş», yabız ya-vız yavuz - 
yufuz «pis», yabğu -  yavğu-yafğu «qərbi lürklərin baş hakiminin 
titulu: ərəblər: cabğu».

p b: apa - aba «böyük bacı», taparu - tabaru «tərəfə», 
kapak kabak «qapaq», pos - boz «boz», pış -  bış «bişmək».

b p f/v: kabşa -  kapşa - kavşa «mühasirə etmək», kopdak 
kövdak «xəsis», «qarunqulu», öbkə -  öpkə övkə öfkə 

«qəzəb», üb - öp -  öv «öpmək», yubka -  yupka - yuvka/yuvğa 
yufğa - yuyka «nazik, yuxa».

b V g/ğ: sub -  suv -  suğ -  su «su», çibin -  çikün 
«m ilçək».

ç t: çıçkan -  tışkan «siçan». 
ç y: çaç - yaç «saç».



d/m -  z/s - y/y: ada -  ata «ata», baldu -  baltu «balta», yad -  
yat -  yaz -  yas - yay - yay «yaymaq», edgü -  ezğü -  ey-gü > eyü -  
eyi -  iyi «yaxşı», adak -  azaq -  ayak «ayaq», öd -  öz «vaxt», kadın 
~ kazm -  kaym «qaymata (arvadm atası)», kod/kot -  koz -  koy 
«qoymaq», kodkı/kotkı - kozkı/koskı «sakit», aduruğ/adruk -  
azruk -  ayruk «ayn, müxtəlif», aduğ/adığ -  azığ -  ayığ > ayu -  ayı 
«ayı», kedim -  kezim - keyim «paltar, geyim», ked/ket -  kez - key 
«güclü, möhkəm», adğır -  azğır -  ayğır «ayğır», kuduğ -  kuzuğ -  
kuyuğ > kuyu «quyu», badrak/batrak «bayraq», bazram ~ bayram 
«bayram».

d - z -- v; adut -  azut -  avit/aviç «ovuc».
Q n/ğ/g/k: ançat]>ançan>ançağ «o qədər». 
k/g -  y -  s: eşkək/eşgək -  eşyək «eşşək».

QƏDİM TÜRK YAZISI ABİDƏLƏRİNİN DİLİNDƏ 
SÖZÜN FONETİK STRUKTURU

Türkologiyada belə bir fikir mövcuddur ki, ilkin türk sözü 
təkhecalı olmuşdur. Bu fıkir şübhə oyatmır və bütün türkoloqlar 
tərəfmdən qəbul edilmişdir. Lakin hansı fonetik tərkibli təkhecalı 
sözün ilkin olması məsələsi mübahisəlidir. Türkoloqlarm bir 
qisminin fıkrincə, ilkin türk sözü samit + sait + samit tərkibli söz 
olmuş,sonralar bu fonetik tərkibli sözün sonundan bir samit 
düşməklə samit + sait tərkibli söz, öndən bir samit düşməklə sait 
+ samit tərkibli söz, hər iki samit düşməklə sait tərkibli söz əmələ 
gəlmişdir. Təkcə saitdən ibarot olan söz türk dillərində yox 
dərəcəsindədir. Bu türkoloqların fikrincə, türk dillərində sait + 
samit + samit və samit + sait + samit + samit fonetik tərkibli 
sözlər törəmədir; bunlar ya sait + samit və ya samit + sait + samit 
tərkibli sözlərin üzərinə sondan daha bir samit artırmaq yolu ilə, 
ya da sait + samit və ya samit + sait + samit fonetik tərkibli 
sözlərə sait + samit fonetik tərkibli şəkilçi artırmaq yolu ilə əmələ 
gəlmişdir. İkinci halda dilin sonrakı inkişafi prosesində şəkilçinin 
saiti düşmüş və ikihecalı sözlər sait + samit + samit və samit + 
sait + samit + samit fonetik tərkibli təkhecah sözlərə çevrilmişdir. 
Türkoloqlarm bir hissəsinin fıkrincə, ilkin türk sözü samit + sait 
fonetik tərkibli olnıuş, samit + sait + samit fonetik tərkibli sözlər

isə ilkin türk kökünə daha bir samit əlavə etmək yolu ilə əmələ 
gəlmişdir. Türkoloqlarm cüzi bir hissəsi isə ilkin türk kökünün sait 
+ samit fonetik tərkibli olması fikrini söyləyir. tlkin türk kökünün 
təkcə bir saitdən ibarət olması haqqında fikir söyləyən yoxdur, 
çünki belə bir fikir ağlabatan olmazdı, belə ki, türk dillərində 
mövcud olan 8-9 sait səslə, türk dillərində sözlər nə qədər 
çoxmənalı olsa da, hətta türk dillərinin ilkin, törəniş dövründə 
kifayət qədər fikir ifadə etmək mümkün olmazdı. Görünür, buna 
görədir ki, bəzi türkoloqlar sola gedərək nəinki ilkin türk dilində, 
hətta göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dilində təkcə 
saitdən ibarət olan söz köklərinin olmasını inkar edirlər, halbuki 
göytürk yazısı abidələrinin dilində təkcə saitdən ibarət olan ö 
«öyrətmək», u «yuxu», «bacarmaq», ü «bölmək», «toplamaq», / 
«kol», «göndərmək» sözlərinin olması tədqiqatçılara məlumdur.

Güman ki, ilkin türk sözü bir fonetik tərkibli olmamışdır, 
çünki ilkin türk kökü yuxanda sadalanmış fonetik tərkiblərdən 
təkcə birindən ibarət olsa idi, ilkin türk dili mütəhərrikliyini itirər, 
ünsiyyətə xidmət edə bilməzdi. Güman etmək olar ki, ilkin türk 
kökü aşağıda göstərilən altı tip fonetik tərkibdə olmuşdur (V 
işarəsi sait səsləri, S işarəsi samit səsləri göstərir):

V: 1 (T 26) «kob>, ı (KT c 12) «göndərmək», ö (KT c 8) 
«öyrətmək»,u (KT ş 10) «bacarmaq», u (KT ş 35) «yuxu», ü (KT 
c 10) «bölmək», ü (KT c 6) «toplamaq».

CV: bu (KT c 1) «bu», yi (T 8) «yemək», ti (KT c 9) «de- 
mək», ba (T 41) «bağlamaq», sı (KT c 11) «sındırmaq», sa (KT ş
27) «saymaq», ko (MÇ 14) «qoymaq», to (KT e 8) «doymaq», kü 
(KT c 11) «küy» və s.

VC: at (KT ş 7) «ad», at (KT ş 32) «at», at (Y 27) «atmaq», 
üt (KT ş 27) «od», ot (IB 26) «ot», ay (KT şm I) «ay», aç (T 28) 
«açmaq», aç (KT c 8) «açmaq», it (BK c 8) «it», üç (KT ş 4) «üç» 
və s.

CVC: bas (KT ş 22) «basmaq», sub (KT şm 13) «su», tağ 
(KT ş 12) «dağ», bat (BK ş 26) «batmaq», ber (KT ş 20) 
«vermək», bil (KT c 7) «bilmək»-, yaz (KT şm 8) «yaz», yay (BK 
ş 39) «yay» və s.

VCC: ayt (MÇ 20) «deməb>, art (Y 48) «artmaq», art (IB 10) 
«keçid», anç (MÇ 19) «peşman olmaq», elt (KT ş 23) «sürümək»,
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ürk (MÇ 31) «hürkməb>, alp (KT c 6) «alp, igid», alt (MÇ 25) 
«alt, aşağı», ark (Y 24) «arx», ört (T 40) «od, alov» və s.

CVCC; korğ (BK ş 41) «qorxmaq», kork (T 39) «qorxmaq», 
sanç (KT ş 36) «sancmaq», türk (KT c 1) «türk», kört (Y 50) 
«gözəl», bars (KT ş 20) «bars», bark (KT şm 13) «sərdabə», yont 
(MÇ 18) «ilxı», tört (KT ş 1) <<dörd», tart (III Orxon abidəsi) 
«dartmaq», yurt (KT şm 9) «yurd», yurç (Y 17) «qaym», kırk (KT 
ş 15) «qırx», soğd (KT şm 12) «soğd» və s.

Nümunələrdən də göründüyü kimi, sait + samit + samit və 
samit + sait + samit + samit fonetik tərkibli təkhecalı sözlərdə 
saitdən sonra gələn samit (əsasən, sonor səsdir). Bu haqda 
A.N.Kononov belə yazır: «Auslautda iki samitin yanaşması 
sonorların küylü samitlərlə işlənməsi şərti ilə mümkündür: Ik, Ik, 
Ir, It, nç, rç, rk, rk, rs, rt, y t  SVSS tipli təkhecalı türk kök sözləri 
türk sonor samitlərinin fonematik təbəiti ilə şərtlənən törəmə 
hadisədir. Müasir türk dilləri, ələlxüsus kıpçak-karlub) dairəsi 
dilləri auslautda (hər hansı keyfıyyətdə olan) iki samitin bir 
hecada birləşməsinə yol vermir».' Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində soğd tipli təkhecah sözlərin işlənməsi göstərir ki, bir 
hecada yanaşı gələn iki samitdən birinin mütləq sonor samit 
olması qanunu türk dillərində hələ Orxon-Yenisey abidələri 
dövründə pozulmağa başlanmışmış.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki, üç, hətta 
dördhecah sözlər də işlənir. Bu sözlərin bir qismi türk dillərinin 
hələ Orxon-Yenisey abidələri dövründə sadə söz kimi dərk edilsə 
də etimoloji baxımdan onların hamısı (hətta ata, ana kimi sözlər 
də) törəmədir: bu sözlər ilkin təkhecalı türk sözlərinin üzərinə 
sözdüzəldici şəkilçilər artırmaqla yaranmış, dilin inkişafı 
prosesində şəkilçi köke birikmiş və daşlaşmışdır. Tədricən, bu 
sözlərin kök və şəkilçi morfemiərindən ibarət olduğu unudulmuş 
və həmin sözlər sadə söz kimi qavranılmağa başlamışdır. Lakin 
etimoloji axtanşla indi belə həmin sözlərin düzəltmə olduğunu 
müəyyənləşdirmək, kök və şəkilçi morfemləri ayırmaq olar.

' A.H.KoHOHoe. rpaM M am m a H3bma mıopKCKux pynm ecK ux noMfimHUKoe VII- 
IX ee., fleHiiHzpad, 1980, c. 75.

HECA

Türk dillərində heca problemi elmi baxımdan geniş şəkildə 
araşdınlmamışdır. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində isə heca 
haqqında elmi ədəbiyyatda ümumiyyətlə heç bir məlumat veri- 
Imir. Buna görə də türkologiyada hecaya ınünasibət subyektiv sə- 
ciyyə daşıyır; tədqiqatçılann hecaya münasibəti bir-birindən fərq- 
lənir. Fərqli münasibətlərə baxmayaraq, təkcə türkoloqlar deyil, 
ynıumiyyətlə, bütün dilçilər bu fıkirdədirlər ki, tələffuz zamanı 
sözün və ya sözformanm asanhqla ayrılan hissəsinə heca deyilir. 
Bəzi dilləri istisna etsək, dünya dillərində sözlər saitlərə görə 
hecalara bölünür; sözdə neçə sait varsa, o qədər də heca olur. Dil- 
çilikdo hecanm əsasını təşkil edən səsə hecadüzəldən səs deyilir. 
Deməli, türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində saitlər hecadüzəldən səslərdir.

Bütün türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində də hecamn əsasmı sait səs təşkil edir: sait səs təklikdə 
də, samitlərlə birləşmədə də heca təşkil edə bilər. Saitin təklikdə, 
yaxud samitlərlə birlikdə heca təşkil ctməsindən asılı olaraq 
hecanın iki növü vardır: saf heca və qovuşuq heca.

Təkcə saitdən ibarət olan hecaya saf heca deyilir. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində təkcə saitdən ibarət olan və ayrılıq- 
da heca əmələ gətirən / «kol», «göndərmək», ö «öyrətmək», u 
«yuxu», «bacarmaq», ü «bölmək», «toplamaq» sözlərindən əlavə 
saf hecc'. iki və daha artıq hccah sözün yalnız birinci hecası şəklin- 
də ola bilər: a ~ ta, «ata», ö -  gə  «müdrik», a - na «ana», ö-küz 
«öküz», ü-güz «çay», i  l/« ik i» , e p/«böyük qardaş», /  - ni 
«kiçik qardaş», ə -  rən «ərən, igid», c  - şiJ  «eşitmək», u - !uğ 
«ulu», i diş «qədəh», ə -  Iig«’d\\ı» və s.

Sait və samit birləşməsindən ibarət olan hecaya isə qovuşuq 
heca deyilir. Məsələn, «doqquz» sözü iki hecadan {to-kuz) 
ibarətdir: birinci heca bir samit və bir saitdən, ikinci heca bir 
samit, bir sait və bir samitdən ibarətdir. Hər iki heca qovuşuq he- 
cadır. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qovuşuq hecalar sö- 
zün hər yerində işlənə bilər. Sait və sanfidtin hecadakı mövqeyinə 
göro də hecalarm müxtəlif növlərini göstərirlər. Saitlə bitən he-
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caya açıq heca, samitlə bitən hecaya qapah heca, saitlə başlanan 
hecaya örtüsüz heca, samitlə başlanan hecaya örtülü heca deyilir. 
Bu baxımdan qədim türk yazısı abidələrinin dilində qovuşuq 
hecaları sait və samitin mövqeyinə görə belə qruplaşdırmaq olar:

1. Saitin mövqeiynə görə qovuşuq hecanm iki növü vardır;
1) saitlə başlamb samitlə bitən örtüsüz heca {al «al-maq»),
2) samitlə başianıb saitlə bitən örtülü heca {bu «bu»);

2. Samitlərin mövqeyinə görə qovuşuq hecanm üç növü 
vardır: 1) samitlə başlanıb samitlə bitən örtülü-qapah heca;
2) samitlə başlanıb saitlə bitən örtülü heca; 3) saitlə başlanıb 
samitlə bitən qapah heca.

BeləHklə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində hecanm 
dörd tipi vardır:

1. Saitlə başlamb saitlə bitən, yəni təkcə saitdən ibarət olan 
hecaya örtüsüz açıq heca deyiUr." /, ö, u, ü.

2. Saitk^ başlamb samitlə bitən hecalara örtüsüz qapah heca 
deyihr: a/ «almaq», ur «vurmaq», ö/ «ölmək», ay «dem-ək», aç 
«açmaq», a/«ad», of«od», o/«o», aş«xörək» və s.

3. Samitlə başlanıb saitlə bitən hecalara örtülü açıq heca 
deyilir: tı «demək», y i  «yeməb>, bu «bu», ba «bağlamaq», sa 
«saymaq», to «doymaq», sı «smdırmaq» və s.

4. Samitlə başlanıb samitlə bitən hecalara örtülü qapah heca 
deyilir: sub «su», tağ «dağ», /cüz «payız», kış «qış», /cuş «quş», ti/ 
«dil», öe/«bel», /cöz «göz», te«diz» və s.

Bundan başqa, heca təşkil etməyən səslərin küylü samitlərlə 
və ya sonorlarla ifadə edilməsindən asıh olaraq hecalan bir daha 
tam örtülü, yarımörtülü, tam qapalı, yanmqapalı deyə dörd qrupa 
bölürlər. Nəhayət, dilçilik ədəbiyyatında hecaduzəldən səsdən, 
yəni saitden əvvəl və sonra neçə samitin işlənməsinə görə də 
hecalan təsnif edirlər. Burada hecalann təsnifini belə xırdalamaq 
məqsədəuyğun deyildir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki və daha artıq 
hecası olan sözlərin aşağıda göstərilən heca quruluşu vardır: 
ikihecah sözlərdə:

V-CV: a-ta «ata»
V-CVC: ə-hg «əlli»
VC-CV: aş-nu «əwəl»

CV-CV: ki-şi «adam»
VC-CVC: uy-ğur «uyğur»
CV-CVC: to-kuz «doqquz»
CVC-CV: baş-la «başlamaq»
CVC-CVC: toğ-sık «doğuş» 
üçhecaiı sözlərdə:
V-CV-CVC: a-dı-rıl «ayrılmaq»
V-CVC-CV: i-gir-mi «iyirmi»
CV-CVC-CV: yi-gir-mi «iyirmi»
VC-CV-CV: iç-rə-ki «içindəki»
CV-CV-CV: kü-də-gü «kürəkən»
CVC-CV-CV: yar-lı-ka «fərman vermək»
CVC-CV-CVC: tiz-li-gig «dizlini»
VC-CVC-CVC: i)r-dəm-lig «igidlik»
VC-CVC^CV: əz-gən-ti «əzgənti»
VC-CV-CVC': ər-sə-gün «ərsogün»
CV-CVC-CVC: sö-kür-müş «çökdürmüş»
Üçdən artıq hecası olan sözlərin fonctik quruluşu, heca 

bölgüsü daha rəngarəngdir. Dörd və bcş hecalı sözlərin heca 
quruluşLi haqqmda təsəvvür yaratmaq üçün bir-iki nümunəni 
nəzordən kcçirək:

VC-CV-CV-C'VC": il-si-rə-miş «clsizləşmiş»
VC-C'V-CVC^ C'VCJ: el-si-rət-miş «elsizləşdirmiş/:> 
CVC'-VC-CVCJ-C'VC: kaz-ğa-nur-mən «qazaııırarn» 
C'VC'-CVC-C’V-C'VC: kaz-ğan-ma-sar «qazanmasa» 
CV-CVC>C"V-CVC-CVC:ka-ğan-sı-rat-mış «xaqansız ctmiş»

VURĞÜ

Sözlərdəki hccalardan, cümlədəki sözlərdən birinin daha 
güclü tələffüz edilməsinə vurğu deyilir. Vurğunun sözdəki yerini 
dəyişməklə sözün lcksik və qrammatik mv>nasında dəyişiklik 
etmək mümkün olduğu üçün, fonem kimi, vurğu da sözləri 
fərqləndirmə və tanınma vasitələrindəndir. Dildə vurğusuz söz 
olmur, ancaq cümlə daxilində əvəzliklər və köməkçi nitq hissələri 
çox vaxt vurğusuz və ya ikinci dərəcəli vurğu ilə ğələffiiz olunur 
«... dünya dillərində fonetik cəhətdən m üxtəlif vurğu növləri
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vardır. Məsələn, melodik ^oırğu, tonik vurğu, xromatik vurğu 
terminləri ilə də adlandırıian müsiqili vurğu; müsiqili nəfəsli 
(qanşıq) vurğu, monotonik (təktonlu), politonik (çoxtonlu) 
vurğular, kvantitativ, uzunluq vurğuları, cützirvəli vurğu və s. 
müxtəlif vurğu növləri mövcuddur».‘ Müasir türk diilərində 
olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də vurğu 
ekspirator (dinamik) vurğu olmuş və ikihecalı sözlərin ikinci 
hecasma düşmüşdür. Ümumiyyətlə, müasir türk dillərində olduğu 
kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də, vurğu qəbul 
etməyən şəkilçiləri istisna etsək, çoxhecah sözlərdə vurğu, 
adətən, sözün son hecası üzərinə düşür, həm də bu zaman 
çoxhecah sözdə köməkçi vurğu da əmələ gəhr. Köməkçi vurğu 
Bsas vurğudan əvvəl olur ve hər hansı bir hecanm üzərinə düşə 
bilər: b,odunımı'n «xalqımm».

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə istifadə edilən 
dinamik (ekspirator) vurğu vurğulu hecanın vurğusuz hecalardan 
gərgin və hava axmmın uzun tələffüz edilməsi ilə fərqlənir. 
Qədim türk yazısı abidelərinin dihndə vurğulu hecadakı sait 
vurğusuz hecadakı saitdən bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərlənir:

1. Vurğulu hecanın saiti vurğusuz hecanm saitindən 
kəmiyyətcə uzun olur.

2. Vurğulu hecadakı saitin tonu vurğusuz hecalardakı saitin 
tonundan uca olur.

3. Vurğulu hecadakı saitin intensivliyi vurğusuz hecalardakı 
saitin intensivliyindən qüwətli olur.

Dilçilik ədəbiyyatında fonfoloji baxımdan vurğunun bu 
növlərini göstərirlər: sabit vurğu, sərbəst vurğu, müxtəlif yerli 
vurğu, əsas (baş) vurğu, ikinci dərəcəli (köməkçi) vurğu, məşrut 
vurğu və s. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində sabit vurğu 
mövcud olmuşdur. Sabit vurğu elə bir vurğuya deiylir ki, onun 
sözdə müəyyən, «onun üçün ayrılmış» yeri olur. Dünyada elə 
dillər mövcuddur ki, onlarda vurğunun sabit yeri olmur: vurğu bir 
sözdə birinci, digər sözdə ikinci, o biri sözdə üçüncü və s. hecaya

' AAxundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984, s. 275.

düşür -  bu, sərbəst vurğu adlanır (məsələn, rus dilində olduğu 
kimi). Sözün tərkibində həmişə müəyyən hecaya təhkim edilmiş 
vurğvya sabit vurğu deyilir. Məsələn, vurğu fın və eston dillərində 
birinci, gürcü və polyak dillərində sonuncudan əvvəlki, fransız 
dilində sonuncu heca üzərində olur. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində, artıq deyildiyi kimi, vurğu qəbil etməyən bəzi şəkilçiləri 
çıxsaq, vurğu sözün son hecası üzərinə düşür. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində felin əmr şəklinin şəkilçisi və -ma, -mə inkar 
ədatı vurğusuz işləndiyi üçün felin əmr şəklində və felin inkar 
aspektində vurğu felin əmr şəklinin şəkilçisi və -ma, -mə inkarhq 
ədatmdan əvvəlki hecanm üzərinə düşür. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində ismin alət-birgəlik halınm şəkilçisi və -ça, -çə 
ədatı da vurğu qəbul etmir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dili şifahi nitq şoklində 
mövcud deyildir. Buna görə də müasir canh dillərdə işlənən 
müxtəlif məqsədli vurğu növlərinin qədim türk yazısı abidəİərinin 
dilində işlənib-işlənmədiyi, mövcud olub-olmadığı haqqmda qəti 
hökm vcrmək olmaz. Lakin qəti əminliklə demək olar ki, dilin 
müxtəlif vahidlərinə görə vurğu növlərindən heca vurğusu və 
məqsəd və münasibotə görə vurğu növlərindən məntiqi vurğu 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində mövcud olmuşdur. Heca 
vurğusu haqqında Ə.M.Dəmirçizadə yazır: «Heca vurğusu əsasən 
sözün də ölçüsüdür, çünki hər bir sözdə ancaq bir əsas heca 
vurğusu olur. Buna görə də nitq axımnda neçə əsas heca vurğusu 
varsa, o qədər də əsas nitq hissəsi hahnda işlənən söz vardır 
demək olar.

Vurğulu hecanı müxtəlif çalarhqda tələffiiz etmək olur. EIə 
buna görə də heca vurğusu müxtəlif təzahürlərə malikdir. Bəzən 
bir hecanı təşkil edən sait digər hecalan təşkil edən saitlərdən 
daha güclü və daha gərgin məxrəcdə tələffüz edildiyinə görə 
həmin sait ilə formalaşan heca da bütövlükdə güclü tələffüz olunur 
ki, belə vurğu güclü vurğu (dinamik vurğu) adlanır.

Bəzən də avazın -  tonun yuxan dərəcəyə qaldırılması 
nəticəsində bir heca digərinə nisbətən yüksək avazla tələffiiz 
olunur ki, belə vurğu avazh vurğu (tonik vurğu) adlanır».*

‘ O.M.Dəmirçizadə. Müasir Azərbaycan diH, /., Bakt, 1984, s. 15!
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Nitq prosesində bir sözvə və ya söz birləşməsinə diqqəti 
daha çox cəlb etmək üçün həmin söz və ya söz birləşməsi daha 
güclü dinamik vurğu ilə tələffüz edilir ki, buna da məntiqi vurğu 
deyihr. Şifahi nitqdə məntiqi vurğunun yeri sərbəstdir; cümlədə 
hər hansı bir mövqedə işlənən söz və ya söz birləşməsi məntiqi 
vurğu ilə deyilə bilər. Lakin yazıda üzərinə məntiqi vurğu düşən 
söz mütləq xəbərin yanında işlənməlidir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dili şifahi ünsiyyət vasitəsi olmadığı, yalnız yazıh 
mətnlər şəkhndə bizə qədər gəUb çatdığı üçün üzərinə vurğu 
düşən söz mütləq mətnlərdə xəbərin önündə işlənməhdir. Lakin 
məntiqi vurğunun işləndiyi obyektiv hallar da vardır. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dih üçün müqayisə və qarşılaşdırma 
məqamlannda məntiqi vurğunun obyektiv halda işlənməsindən 
danışmaq olar.

İNTONASİYA

İntonasiya termini əvəzinə Azərbaycan dilində bəzən 
avazlanma termini də işlənir. Lakin Azərbaycan dilində bəzən ton 
termini əvəzinə avaz termini də işləndiyi üçün intonasiya terminini 
işlətmək məqsədə daha müvafıqdir.

İntonasiya nitqdə avazın dalğavari qalxıb-enməsinə deyihr. 
Nitqdə cüınlənin təkcə məzmunu deyi', həm də məqsədlə 
deyilməsi onun necə səslənməsinə təsir göstərir. Nitqdə səs gah 
ucahr, gah enir, gah sözlər sürətlə deyilir, gah sözlər arasmda 
fasilə yaranır və s. Bütün bunlar nitqin intonasiyasını təşkil edir. 
A.A.Axundov intonasiyaya belə bir tərif veir: «FövqəIxətti fonetik 
vahidlərin, başqa sözlə, prosodik ünsürlərin (melodika, ritm, 
intensivlik, vurğu, temp, fasilə və s.) kompleksindən ibarət olub, 
müxtəlif sintaktik məna və kateqoriyalar, ekspressiv və emosional 
münasibətlər ifadə etməyə xidmət göstərən fonoqrammatik 
vasitəyə intonasiya deyiHr».’

İntonasiya haqqmda aydm təsəwürə malik olmaq üçün 
onun tərkiblərini nəzərdən keçirək.

' A.Axundov. Azərbaycan diUnin fonetikası, Bakı, 1984, s. 292.
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Melodika. Melodika intonasiyanm əsas tərkib hissəsidir. 
Melodika nitqdə səsin yüksəlməsi və alçalması yolu ilə ifadədə 
yaranan ahənglir. Melodika əsas səs tonunun qalxıb-enməsini 
nəzərdə tutur. Əsas səs tonunun qalxıb-enməsi səs tellərinin 
gərilmə dərəcəsindən asıhdır. Əsas səs tonunun dünyanm bütün 
diüərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki 
növü vardır: qalxan ton və enən ton. Lakin melodika birxətli proses 
olmadığı üçün nitqdə qalxan və enən tonların kombinasiyasından 
da geniş şəkildə istifadə olunur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ən yüksək ton vurğulu 
hecadır. Ton vurğusuz hecalardan vurğulu hecaya doğru yüksələn 
xətdə, vurğulu hecadan vurğusuz hecaya doğru isə enən xətlə 
gedir. Cümlədə sonuncu olan vurğulu hecadan sonra, cümlənin 
növündən asılı olaraq, ton ya qalxır, ya da tamamilə enir.

Ritm. «İzahh dilçilik terminləri» adlı əsərdə ritm beiə 
müəyyənləşdirilir: «Ritm nitq zamanı sürətlənmə və yavaşıma, 
gərginlik və zəiflik, uzunluq və qısahq, oxşarhq və fərqlərin bir- 
birini müntəzəm şəkildə izləməsi, əvəz etməsi». Rus dilində nəşr 
cdilmiş dilçilik terminləri lüğətində ritmin daha ətraflı izahı verlir: 
«Sürəılənmənin və ləngimənin, gərginləşmənin və zəifləşmənin, 
uzunluğun və qısahğm, bənzərliyin və çeşidliliyin, nitqdə bir 
bərabərdə avəzlənməsi. Bu fonetik kateqoriya nitqin prosodik 
üzvlənməsinə və modifikasiyasına, yəni müxtəlif qəbildən olan 
sintaktik əlaqələrin, mənalarm və konnotasiyalarm ton 
yüksəkliyinin, intensivliyinin, uzunluğunuh hər cür dəyişməsi və 
qarşı-qarşıya qoyulması, fonetik cəhətdən müxtəlif (yaxud cyni) 
hecalann, ritmin əvəzlənməsi vasitəsilə ifadəsinə aid olan bütün 
hadisələri əhaltə edir».

İntensivlik. Bu, səslərin (xüsusilə saitlərin) məxrəcinin güclü 
və ya zəif tələffüzünü, nəfəsalmanm güclənmə və ya zəifləmə 
dərəcosini nəzərdə tutur.

Vurğu. Vurğu haqqmda artıq məlumat verilmişdir. İnto- 
nasiya ilə əlaqədar olaraq vurğudan danışdıqda göstənnək lazımdır 
ki, «adi nitq şəraitində yalnız əsas nitq hissələri (şəxs əvəzliklərin- 
dən başqa) vurğulu olur. Bütün köməkçi nitq hissələri, xüsusi 
emosional şərait yoxdursa, vurğusuz işlənir. Intonasiyada ibarə 
vurğusunun böyük əhəmiyyəti vardır. İbarə vurğusu deyərkən,
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vurğusuz sözün vurğulu sözə qoşularaq, sintaktik-semantik cəhət- 
dən vəhdətdə olan bir fonetik bütöv kimi toləffuz edilməsi nəzər- 
də tutulur. Xüsusən qoşmalar özlərindən əw əl gələn sözlərlə bir- 
ləşərək bir ibarə vurğusu ilə deyilir. Bir ibarə vurğusu ilə deyilən 
sintaktik vahidlərə təyini söz birləşmələri misal ola bilər. Müəy- 
yən ekspressiv və emosional çalarhqla deyilən cümlələrdə isə biz 
vurğunun tonik xüsusiyyətləri ilə qarşılaşmq. Bu şəraitdə vurğu, 
bir qayda olaraq, əsas səs tonunun kəmiyyət və keyfiyyət dəyiş- 
mələri ilə ifadə olunur».'

Temp. Temp ritmlə əlaqədardır, nitqin davam müddətinə 
əsaslanır, nitqin sürətlə və ya ləng apanlmasraı nəzərdə tutur. 
Temp üçün danışıq üzvlərinin gərginliyinin və deyim aydmiığmm 
da əhəmiyyəti vardır.

Tembr. Nitqə müəyyən ekspressivlik-emosionalhq verən 
superseqment mahiyyətli əlavə çalarhq verən vasitədir. Hiss- 
həyəcan, sevinc, kədər, qəzəb, məhəbbət, nifrət kimi daxili 
hisslər nitqdə yalnız tembr vasitəsilə ifadə olunur.

D tır^ . Durğu (fasilə) də intonasiyanm tərkib hissələrindən 
biridir. Danışıq zamanı nitq axmmda müxtəlif fasilələr əmələ 
gəlir. Bu fasilələr akustik cəhətdən səsin, fızioloji cəhətdən tələf- 
füzün kəsilməsidir. Ə.M.Dəmirçizadə durğuya belə bir tərif verir; 
«MüxtəIif dərəcəli fasilələr nitq axmı parçalarram bitkinliyini 
təyin edən mənah səslənmənin bir növüdür ki, buna, yəni mənah 
səslənmənin fasilələr hahnda təzahür edən növünə durğu 
deyilir».2 A.A.Axundov durğunun vəzifələri haqqrada yazır ki, 
durğu «müxtəlif sintaktik vahidləri (həmcins üzvləri, xitablan, ara 
sözləri, tərkibləri, tabesiz mürəkkəb cümlə komponentlərini, baş 
və budaq cümlələri və s.) bir-birindən aymr, sərhədləndirir. Lakin 
bu onun yeganə vəzifəsi deyildir. Durğu, eyni zamanda, sözlərin 
bir-birinə münasibətini, bu münasibətin səciyyəsini müəyyən- 
ləşdirir. Durğunun ernfatik nitqdə ekspressiv çalarlıqlan da vardır. 
Onun vasitəsilə müxtəlif hissi münasibətlər (təəccüb, kədər.

sevinc və s.) ifadə oluna bilər. Semantik vəzifə də durğunun əsas 
funksiyalarmdandır». ‘

tntonasiyanm növləri. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
intonasiyanm bu növləri vardır:

1. Məqsəd intonasiyası. Eyni söz, ifadə və cümlənin arzu, 
xahiş, əmr, hökm, təsdiq, sual, şübhə, kinayə və s. məqsədi ilə 
deyildiyi xüsusi intonasiya ilə təmin edilir.

2. Sadalama, qarşılaşdırma intonasiyası. İntonasiya həm 
cümlənin tərkibindəki söz və ifadələrin, həm də mürəkkəb cümlə- 
nin komponentlərinin məna əlaqələrini fərqləndirməyə xidmət 
edir. Burada iki hah göstərmək olar:

a) həmcins üzv və cümlələrin sadalanmasında birinci 
komponentin intonasiyası sonrakmda da təkrar edilir.

b) cümlələrin qarşılaşdınlmasmda birinci cümlə uca 
intonasiya ilə, sonrakı cümlə nisbətən alçaq intonasiya ilə tələffüz 
olunur.

3. Cümlədə xitab, nida, əlavə, xüsusiləşmə, ara söz və ara 
cümlələr cümlə üzvlərindən fərqli intonasiya ilə söylənir.

İntonasiyanra vəzifələri. Dilçilik ədəbiyyatmda intonasiya- 
nm vəzifələrinin üç əsas növündən danışıhr:

1. Semantik vəzifə.
2. Məntiqi vəzifə.
3. Emosionalhq çalan ifadə etmək vəzifəsi.
Birinci vəzifədən gündəlik adi danışıqda, ikinci vəziiədən 

məntiqi vurğulu cümlələrdə, üçüncü vəzifədən isə emosional nitq 
(hiss, həyəcan, sevinc, kədər və s. ifadə edəndə) prosesində 
istifadə edilir.

A.A.Axundov intonasiyanın beş vəzifəsini göstərir:
1. Nitq axraınm üzvlənməsini təşkil etmək;
2. Üzvlənmə vahidlərini paradiqmatik qarşılaşdırmaq;
3. Üzvlənmə vahidləri arasmdakı münasibət və əlaqələri 

ifadə etmək;
4. İntonasiya vahidləri ünsürləri arasındakı münasibətləri 

ifadə etmək;
5. Emosional məna və çalarlar ifadə etmək.2
Ə.Ə.Rəcəbli «Göytürk dilinin fonetikası» adh əsərində

intonasiyanm bu vəzifələrini göstərir:

' A.Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984, s. 293.
 ̂Ə.M.Dəmirçizadə. M ü a s ir  Azərbaycan diii, /., Bakı, J984, s. 168.
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' Venə orada, s. 295.



1. İntonasiya modal mənalar ifadə edir -  cüralənin məqsəd 
və intonasiyaya görə növləri.

2. Gümlə daxilində fasilə cümiə üzvlərinin qmplaşmasma 
xidmət cdir.

3. Cümlə daxilində fasilə cümlənin sadə, yaxud mürəkkəb 
cümlə olmasmı müəyyənləşdirməyə xidmət edir.

4. İntonasiya tabeli mürəkkəb cümlə ilə tabesiz mürəkkəb 
cümlələri fərqləndirməyə xidmət edir.

5. İntonasiya cümlədə bu və ya digər sözə, yaxud söz 
birləşməsinə diqqəti cəlb etməyə xidmət edir -  məntiqi vurğu.

II HİSSƏ
L E K S I K A

IV FƏSİL 
LEKSİKOLOGİYA

QƏDİM TÜRK YAZISI ABIDƏLƏRİ DİLİNİN İŞLƏNMƏ 
DAİRƏSİNƏ GÖRƏ LÜĞƏT TƏRICİBİ

Qədim türk yazısı abidələri dilinin leksikası (lüğət tərkibi) 
müasir türk dillərinin lüğət tərkibindən dəfələrlə kiçikdir, lakin 
müasir türk dillərində işlənən ümumtürk sözlərinin böyük bir 
qismi abidələrin dilində işlənmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin, xüsusən göytürk yazısı 
abidələrinin dil xüsusiyyətləri elədir ki, bu abidələrdə istər 
göytürk dilinin, istərsə qədim uyğur dilinin lüğət tərkibinin cüzi 
bir hissəsi təsbit elilmişdir. Göytürk yazısı abidələri həcmcə kiçik 
olduğu üçün onun lüğət tərkibi daha məhduddur; göytürk yazısı 
abidolərinin mətnlərində, təxminən, dörd minə yaxm söz işlənir. 
Qodim uyğur yazısı abidələrinin həcmi isə xeyli böyükdür. Bu 
abidələrin içərisində hətta böyük həcmli bədii əsərlər də 
mövcuddur. Buna görə də qədim uyğur ədəbi dilinin lüğət tərkibi 
də dövrümüzə qədər yaxşı qorunub saxlanmışdır.

Qədim türk yazısı abidələri dilinin Jüğət tərkibi istər 
göytürk, istərsə qədim uyğur dilinə nisbətən xeyli məhdud 
xarakter daşısa da, müasir canh türk dillərıni tarixi aspektdə 
öyrənmək, tədqiqi etmək üçün, müasir türk dillərindəki həqiqi 
ümumtürk təbəqəsini təyin etmək üçün külli miqdarda material 
verir. Qədim türk yazısı abidələrinin leksikası o qədər zəngindir 
ki, ondan nəinki müasir türk dillərinin leksikasını öyrənmək üçün 
əlavə material kimi istifadə etmək olar, hətta onu müstəqil bir dilin 
leksikası kimi tədqiqi etmək olar. İndiyədək qədim türk yazısı 
abidoləri dilinin leksikası, lüğət tərkibi müstəqil tədqiqat obyekti 
kimi araşdırılmamışdır.



Qədim türk yazısı abidələri dilinin leksikasını işlənmə 
dairəsinə görə belə qruplaşdırmaq olar; 1. Antroponimlər (xüsusi 
insan adlan); 2. Toponimlər (yer adlan); 3. Etnonimlər (tayfa, 
qəbilə və xalq adları); 4. Rütbə və vəzifə adlan; 5. Ümumişlək 
sözlər.

Ümumişlək sözlər də məna baxımından müxtəlif qruplara 
bölünür.

Antroponimlər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində, 
sözün müasir mənasmda, xüsusi şəxs adlarmdan danışmağm nə 
qədər düzgün olduğunu söyləmək çətindir. Ehtinıal ki, qədim 
türklər anadan olmuş uşağa ad qoymazmışlar, sonralar uşaq yaşa 
dolduqda müəyyən bir igidlik göstərdikdə, bu və ya başqa bir 
hadisə ilə əlaqədar fərqləndikdə həmin hadisə və ya göstərdiyi 
qəhrəmanhqla əlaqədar olaraq ona ad qoyularmış.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu fıkri sübut edən 
faktlar yoxdur. Lakin XI əsrin ədəbi abidəsi olan «Kitabi-Dədə 
Qorqud» dastarlarmda bu fikri sübut edəcək faktlar kifayət 
qədərdir. Məsələn, Buğac haqqmdakı boyda Buğaca ad qoyulması 
mərasimini xatırlamaq yersiz olmazdı,

Qədim türk qəbilələrinin də, ehtimal ki, belə bir adəti 
olmuşdur. Bu fikri sübut etmək üçün İkinci Türk xaqanhğının 
birinci hökmdarı Iltəris xaqanın adına müraciət edək. İltəris 
xaqanm uşaqhqda hansı adı daşıdığı haqqmda nə Çin qaynaqlan, 
nə digər mənbələr, nə də qədim göytürk yazısı abidələri -  Orxon- 
Yenisey kitabələri heç bir məlumat vermir. Lakin onun türk 
taxtma çıxmazdan əvvəl Kutlığ (Qu-du-lu) xan adı daşıdığı 
haqqmda Çin və qədim türk mənbələri yekdil rəy söyləyir. Kuthğ  
sözü iki hissədən ibarətdir: ku t göytürk dilində bəxt, tale 
deməkdir; -Iığ şəçilçisi isə müasir Azərbaycan dilinin -h 
şəkilçsininin qədim türk variantıdır, daha doğrusu, qədim türk -lığ 
şəkilçisi sonuncu quttural samitini itirərək müasir Azərbaycan 
diiində -// şəklində işlənir. Deməli, İltəris xaqanın (bizə gəlib 
çatan) birinci adı Bəxtli (bəxti olan, xoşbəxt) imiş. Bhtimal ki, bu 
ad onun qəbilə başçısı olarkən bəxtinin gətirməsi ilə əlaqədardır. 
Kutluğ qəbilə başçısı olduqdan sonra qısa bir müddətdə öz 
qəbiləsini yüksəldə bilmişdi, Çin mənbələri xəbər verir ki, Kutluğ 
başqa qəbilələri talamaq hesabına öz qəbiləsinin var-dövlətini,
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habelə qəbiləsinə daxil olan adamların saymı xeyli artırmışdı, 
Kutluğ xan xaqan olduqdan sonra yeni ad qəbul edir: 
İltəns/İltənş/Eltəris. Bu ad onun yeni ictimai vəziyyəti ilə 
əlaqədar idi. lltəris sözü üç tərkib hiissədən ibarətdir: il/e l sözü 
müasir Azərbaycan dilində indi də öz semantik məzmununu 
saxlayır; tərı > töri > törü sözü göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilində müasir Azərbaycan dilindəki qanun, qayda, 
adət-ənənə sözlərinə uyğun gəlir; -s/-ş morfemində nə isə bir 
qayıdışhq (hərəkətin qayıdışlığı) məzmunu vardır. Beləliklə, 
İltəris/İltəriş xüsusi şəxs admı Azərbaycan dilinə tərcümə etsək, 
E1 üçün qanun qoyan, EI üçün qanun yaradan, Eldə qanun-qayda 
yaradan, Xalq üçün milli dövlət yaradan, Elin qanununu özündə 
təcəssüm etdiıən ifadəsi ahnır. Bu ad keçmiş qəbilə başçısı Kutluğ 
xanm yeni mövqeyini, ictimai vəziyyətini tam ifadə edirdi. İltəris 
sözünün belə bir məzmun daşıdığmı hələ keçən əsrdə V.V.Radlov 
göstərmişdi. Məhz buna görədir ki, bəzi türk xaqanları iki və daha 
çox ada malikdir. Məsələn, Birinci Türk xaqanhğmm birinci 
hökmdarı həm Bumın xaqan, həm Yamı xaqan, həm də İI (EI) 
xaqan (Çin dilində: Tumın xan) adlanırdı. Moçur (Çin
mənbələrində: Moçjo) xaqanm adı göytürk Orxon-Yenisey 
abidələrində Kapağan (xasiyyəti qapmaq olan) xaqan kimi təsbit 
edilir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş xüsusi şəxs 
adlarmm, demək olar ki, hamısı belə səcijo'ə daşıyır. Lakin burada 
qədim türk yazısı abidələrində işlənmiş xüsusi şəxs adlan öz 
mənbələrinə və daşıdıqlan leksik-semantik mənaya görə təhlil 
edilməyəcəkdir. Oxucuda qədim türk yazısı abidələrində xüsusi 
şəxs adları haqqında təsəvvür yaransm deyə bir neçə şəxs adı 
nəzərdən keçiriləcəkdir.

Bilgə kağan (KT c 1) -  Bilgə xaqan (683-734); ikinci adı 
Mogilyan (Çin dilində) xaqandır. Ikinci Türk xaqanhğmm banisi 
İltəris xaqanm böyük oğludur. İltəris və Kapağan xaqanlardan 
sonra üçüncü türk xaqanıdır.

Tarduş İnançı Çor (KT şm 13) -  Tarduş qəbiləsindən olan 
Etimadh Çor (çor çinlilərdə ən böyük hərbi rütbədir).



Tonyukuk (T 31) -  Tonyukuk (inci, min/ari); İkinci Türk 
xaqanlığında üç hökmdarın -  İltəris, Kapağan və Bilgə xaqanın 
baş vəziri olmuşdur, tam adı Bilgə Tonyuloık Boyla Tarkandır.

Kül tigin (KT ş 26) -  Şahzadə Kül (685-731); İltəris xaqanm 
kiçik oğlu, Bilgə xaqanm kiçik qardaşıdır. Bilgə xaqanm 
hakimiyyəti illərində türk qoşunlarmm baş komandanı olmuşdur. 
Dünya tarixində ən igid şəxsiyyətlərdən və bacanqlı 
sərkərdələrdən biri olmüşdür. Kül tigin abidəsi onun şərəfmə 
qoyuhnuşdur.

Küli çor (yaxud: çur) (KÇ 2) -  Tarduş qəbilə ittifaqmm 
başçısıdır.

Bumm kağan (KT ş 1) -  Bumm xaqan; Yamı xaqan da, İl/El 
xaqan da adlanır; Çin qaynaqlarmda Tumm xaqan adlandınlır. 
Birinci Türk xaqanhğmın ilk xaqanıdır.

İstəmi kağan (KT ş 1) -- İstəmi xaqan; Bumm xaqanm kiçik 
qardaşıdır. Qısa müddətdə Altay dağlannın qərbindən Don çayma, 
Azov dənizinə, Qərbi Sibir düzənliyindən Əfqanıstana, İrana çatan 
qüdrətli bir dövlət düzəltmişdi, daha doğrusu, bu əraziləri tutub 
özünə dövlət yaratraışdı.

İlbilgə katun (KT ş 11) -- İlbilgə xatun; Elin müdrik xatunu; 
İltəris xaqanm arvadı, Bilgə xaqan və Kül tiginin anasıdır.

İ.A.Batmanovun hesablamasına görə, Yenisey kitabələrində 
70 xüsusi şəxs adırıa rast gəlmək olar. Orxon kitabələrində isə 58 
kişi və 2 qadm adı işlənmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş xüsusi şəxs 
adlarmm müasir türk dillərində tamamilə mühafızə ediləcəyini 
düşünmək səhv olardı. Həmin abidələrin təmsil etdiyi dövrdən, 
təxminən, min üç yüz il keçınişdir. Bu müddət ərzində qədim 
türklərin nəsilləri dövrün ictimai-siyasi və təbii tələbləri ilə bəzən 
ünsiyyət, bəzən isə çarpazlaşma nəticəsində çoxlu yeni adlar qəbul 
etmiş, təbii ki, qədim adlan unutmuşlar. Bu məsələdə dinin 
təsirini də unutmac( olmaz. Bu böyük tarixi dövrdə türk qəbilələri 
bir neçə din dəyişmişlər. Din isə ad məsələsində insanların 
həyatmda çox mühüm rol oynamışdır; insan adlarmm əksəriyyəti 
dini mənbələrdlən alınmışdır.

Hazırda türkdilli xalqlann istifadə etdiyi xüsusi şəxs adlarını 
iki böyük qrupa ayırmaq olar; 1) əcdadlan islam dinini qəbul etmiş
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türk xalqlan, əsasən, müsəlmanlıqla əlaqədar olan xüsusi şəxs 
adlan işlədirlər; 2) əcdadları xristian dinini qəbul etmiş türk 
xalqları, əsasən, xristianhqla əlaqədar xüsusi şəxs adları işlədirlər. 
Birinci qrupa türk xalqlarınm əksəriyyəti, ikinci qmpa isə 
çuvaşları, qağauzları və Sibirdəki türk xalqlanm aid etmək olar. 
Bundan başqa, yəhudi (musəvi) dininə, şamanizmə tapman türk 
xalqlan da mövcuddur. Təbii ki, onların adlarmda da tapmdıqlan 
dinlərin təsiri özünü göstərir.

Son zamanlar, xüsusən son yüz ildə, əsasən, islam dinini 
qəbul etmiş türk xalqlanmn Rusiyaya ilhaq edilməsi (birləş- 
dirilməsi) ilə əlaqədar olaraq, birinci qrupa aid edilmiş türk 
xalqlarmm xüsusi şəxs adları işlətməsində ikibaşh yeni bir 
təmayül özünü göstərir; bir tərəfdən, türk dillərinin öz daxili 
vəsaitləri hesabma miniərlə yeni şəxs adlan (Sevil, Güiər, Sevər, 
Elçin, İlkin, Gündüz, Yaşar, Ulduz, Güllü və s. və i.a.) düzəldilir, 
digər tərəfdən, başlıca olaraq, rus dili və mədəniyyətinin təsiri ilə 
xristian adlan (Ofeliya, Elmira, İzabella, Amalya, Esmira, Valeri 
və s.) türk xalqları tərəfmdən tez-tez işlədilir. Bir faktı da qeyd 
etmək lazımdır; türk diUərində işlədilən xristian şəxs adlan özünü 
ən çox qadm adlannda göstərir. XX əsrin sonunda bir qmp türk 
xalqmm milli müstəqillik qazanması, öz müstəqil dövlətini 
yaratması, güman ki, həm bu dövlətlərdə yaşayan, həm də hələ də 
öz müstəqil milli dövləti olmayan türk xalqlannm milli şüurunun 
yüksv^hməsinə səbəb olacaq, bu da özünü şəxs adlannm 
verilməsində büruzə verəcəkdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş xəsusi şəxs 
adlarmm cüzi bir qismi müasir türk dillərində mühafızə edilmişdir. 
Bu özünü xüsusən Sibirin türk xalqlarmda göstərir.

Azərbaycan dilinin yazıh abidələrində bəzən qədim türk 
yazısı abidələrinin mətnlərində işlənmiş xüsusi şəxs adlarına rast 
gəlmək olar. Məsələn, M.S.Ordubadinin «Qıhnc və qələm»ində 
rast gəldiyimiz Qütlüq İnanç adınm hər iki tərəfı göytürk yazısı 
abidələrində işlənmiş K utluğ  və İnanc sözlərinin azacıq fonetik 
dəyişikliyə uğramış variantıdır.

Müasir Azərbaycan dilində, az da olsa, göytürk Orxon- 
Yenisey yazısı abidələrinin mətnlərində işlənmiş xüsusi şəxs 
adlanndan istifadə edildiyinə rast gəlirik. Məsələn, gözəllik rəmzi
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kimi işlədilən və çox geniş yayılmış qadm adı Humay göytürk 
yazısı abidələrində qadm ilahəsi Umayın əvvəlinə h nəfəsh boğaz 
samitinin əlavə edilmiş variantmdan başqa bir şey deyildir. 
C.Cabbarhnm «Yaşar» pyesindən sonra geniş şəkildə işlənməyə 
başlamTiış Toğrul adı göytürk yazısı abidələrində (İA 1) təsadüf 
edilən Torğul sözünün metatezaya uğramış (rğ > ğr) şəkhndən 
başqa bir şey deyildir.

Qədim türk yazısı abidələrində öz əksini tapmış xüsusi şəxs 
adları qədim türk xalqlannm işlətdiyi xüsusi şəxs adlannı tam 
əhatə etmir; abidələrdə yalmz hakim təbəqədən olan adamlann 
adı əbədiləşdirilmişdir, xalqın adət-ənənəsini özündə əks etdirən 
zəhmətkeş kütlələrinin xalqa məxsus sırf milli adlan qədim türk 
yazısı abidələrinin mətnlərində öz əksini tapmamışdır. Buna görə 
do qədim türk qəbilələrinin dilində işlənən şəxs adlarmm müasir 
türk xalqlarmm dillərində nə dərəcədə qorunub saxlandığı 
haqqmda mühakimə yürütmək çətin, bəlkə də qeyri-mümkündür.

Toponimlər. Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində 
işlənmiş toponimik adlar qədim türk qəbilələrinin yaşadıqlan, türk 
qoşunlarmra hərbi yürüşlərə getdikləri yerlərlə, habelə qədim türk 
qəbilələrinin qonşularmm, qədim türk qəbilələri ilə təmasda olan 
xalqlarm yaşadıqları ərazilərdə olan yer adları ilə əlaqədardır. 
Deməli, qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində işlənmiş yer 
adlan Monqolustan, Cənubi Sibir, Orta Asiya, Çin, Şərqi Türküs- 
tan, Qazaxıstan ərazisində yerləşən çay, göl, meşə, dağ, düzən, 
keçid, şəhər və s. adlarmı əks etdirir.

Burada qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində işlənmiş 
yer adlannı xüsusi olaraq araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Buna görə 
də oxucuda qədim türk qəbilələrinin yaşadığı yerlər haqqmda 
müəyyən təsəvvür yaratmaq üçün bir neçə toponim nəzərdən 
keçirihr;

İdil (Y 39) -  İdil/İtil/Edil; Volqa çaymm qədim adı.
Tüpüt (KT şm 12) -  Tibet; VIII yü/illikdə qüdrətli dövlət 

olmuşdur; Himalay dağlarmda ölkə adıdır, indi Çinin muxtar 
rayonlanndan biridir. Müasir türk.dillərində rus dilinin təsiri ilə bu 
söz təhrif edlmiş şəkildə işlənir. Monqol dilində Tuvd şəklində 
işlənir.

Altun yış (KT c 5) -  Altun (qızıl) meşəi dağlar; indiki Altay 
dağlarmm qədim türk adı.

Yer Bayırku (KT c 4) -  Yer Bayırku yeri; indiki Çita vilayəti 
və Buryat respublikasmm şimahm -  Baykal gölünə bitişən 
hissəsini əhatə edən ərazini qədim türklər Yer Bayırku adlandınr- 
dılar.

Bökli (KT ş 4) -  Bökli çöllük eli; indiki Koreya yanmadası.
Bahkhğ (MÇ 34) -  Bahqhq çayı, Orxon çaymm qolu 

Cirmantu çaymm (Monqolustandadır) qədim türk adı.
Baybalık (MÇ 44) - Baybahk (Varhşəhər) şəhəri, qədim 

Uyğur xaqanlığmm paytaxtıdır, 759-cu ildə birinci uyğur xaqanı 
Moyun çor tərəfmdən Sələnə çayı sahilində sahnmışdır.

Gögmən (KT ş 17) -  Gögmən dağları, indiki Qərbi Sayan 
dağları, qırğızlar qədimdə burada yaşayırdı.

Kem (BK ş 26) -  Kem çayı. Tuva respubhkasmda Xem 
adlanan çoxlu çay vardır. K a Xem və Bi Xem qovuşaraq Uluq 
(böyük) Xem çayını, yəni Yenisey çayını əmələ gətirir. Kökü 
X e w  sözü olan daha bir neçə çay (Xemçik) vardır.

İrtis (BK ş 27) -  İrtış çayı.
Yinçü ügüz (KT ş 39) - İnci çayı. Mənbələrdə bu ad Sır- 

Dərya çayının qədim adı kimi izah edihr. Lakin güman etməyə hər 
cür əsas vardır ki, Yinçü ügüz (İnci çayı) Özbəkistandakı Zərəfşan 
çaymm qədim adıdır; çünki Zərəfşan > zər əfşan «zər saçan» 
sözünün mənası //7cy sözünün mənasma, təxminən uyğundur.

Orkun (MÇ 3) -  Orxon çayı; Monqolustanda çay adıdır, 
Sələnə çayma tökülür, türk xaqanhğmm paytaxtı, daha doğrusu, 
türk ordası Tola çaymm bu çaya qovuşduğu yerdə olmuşdur, 
Qodim türk tələffüzü türk dillərinin fonetik qanununa daha 
uyğundur. Müasir türk dillərində rus dilinin təsiri ilə təhrif edilmiş 
şəkildə işlənir.

Örpən (BK ş 26) -  Örpən, indiki Yrbün.
Ötükən yış (KT ş 23) ~ Ötükən meşəli dağlan; Ötükən yışın 

harada yerləşməsi məsələsi hələ mübahisəlidir. Bir qisim 
tədqiqatçılar onun Şimali Monqolustanda, digər qisim tədqiqatçılar 
( L . P . P o t a p o v )  isə Tuvada olduğunu güman edirlər. Güman ki.



birincilər haqlıdır. Qüdrətli türk xaqanlığınm özəyi Ötükən yışda 
yerləşirdi,

SələQə (MÇ 16) ~ Sələnə çayı, indiki Selenqa çayı; Monqo- 
lustandan başlanır, Rusiya (Buryatiya) ərazisində Baykal gölünə 
tökülür. Qədim türk dilində yazılışı və tələffüzü türk dillərinin 
fonetik qanunlanna daha uyğundur. Rus dihnin təsiri ilə müasir 
türk dillərində təhrif edilmiş şəkildə işlənir.

Şantui] yazı (KT c 3) -  Şandun düzü, Çində düzənhk adı.
Tabğaç (KT c 5) ~ Tabğaç, Çin, lakin müasir mənada 

işlənmir.
Yaşıl ügüz (KT ş 17) -  Yaşıl çay, Çindəki Qoanq-qo çayının 

qədim türk adı.
Apa Urum (KT ş 4) -  Böyük Roma; tədqiqatçılarm böyük 

əksəriyyəti bu sözü Purum kimi oxuyur.
Toğla ügüz (BK ş 30) Toğla çayı, Orxon çaymm qoludur, 

indi Tola çayı adlamr.
Təmir kapığ (KT ş 4) -  Dəmir qapı. Şantun, Yinçü ügüz və 

Təmir kapığ toponimlərinin lokallaşdınlması haqqmda P.M.Meho- 
ranski yazır: Şandun yazı türklərdən şərqdə yerləşən Çin əyaləti 
Şan-Dundur; o, Qoanq-qo (abidədə Yaşıl ügüz) çayı ilə suvanhr... 
V.BartoIda görə, Yinçü ügüz, çox güman ki, Urunqu çayma, Təmir 
kapığ isə Monqolustandan İü vadisinə gedən Talka dağ keçidinə 
uyğun gəlir. V.V.Bartolddan asıh olmayaraq Aristov da «Təmir 
kapığ»m belə izahma gəlib çıxmışdır. Aristov Çü çaymı Yinçü 
ügüz kimi qəbul edir. Q.Qrumm-Qrjimaylo Yünçü ügüzün Sır- 
Dərya çayı olması haqqmda fıkir söyləyir. İ.Markvart da bu 
fıkirdədir. İ.Markvart deyir ki, Sır-Dəryanm ilk Çin adı İnci 
olmuşdur; onun digər adı Yaksart da Çin dilində həqiqi inci 
sözünə uyğun gəlir {yinçii Azərbaycan dilində inci deməkdir - 
Ə.R.). Daha sonra P.M.Meüoranski yazır ki, əgər Yinçü ügüz Sır- 
Dəryadırsa, onda Təmir kapığ da Bəlxdən Səmərqəndə gedən 
yolun üstündəki Buzqala dağ keçididir.'

Daha bir Dəmir qapı Yuqoslaviya ilə Rummiya arasmda 
Dünay çayı üstündədir. Dördüncü Dəmir qapı Qafqazdadır: 
Dəmirqapı Dərbənd. Lakin bu Dəmirqapmm göytrük Orxon-
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Yenisey yazısı abidələrinin mətnlərində işlənən Təmir kapığ ilə 
heç bir əlaqəsi yoxdur.

Ak Tərməl (T 25) -  Ağ Tərməl çayı, indiki Xua-Kem çayı.
Bukarak uhs (KT şm 12) -  Buxara ölkəsi.
Qədim tiirk yazısı abidələrinin mətnlərində işlənmiş 

toponimlərin əksəriyyəti hələ lokallaşdırılmamışdır. Son zamanlar 
milli türk respublikalarmda, habelə xaricdə qədim türk yazısı 
abidələrinin araşdınlmasma artan maraq ümid etməyə imkan verir 
ki, qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində işlənən lokallaşdı- 
rılmamış toponimlər yaxm zamanlarda lokallaşdınlacaqdır.

Etnonimlər. Qədim türk yazısı abidələrinin məmlərində o 
dövrdə yaşamış bir sıra qəbilə və xalqlann adları da təsbit edilmiş- 
dir. Həmin qəbilə və xalqlardan bir qismi sonralar tarix səhnəsin- 
dən çıxsa da, adlan bizə qədər gəlib çatmış, bir qismi öz adlarmı 
dəyişmiş, bir qismi isə o vaxtkı adlannı mühafizə edib saxlamışdır.

Az bodun (KT ş 19) ~ az xalqı; bu xalqm mənşəyi haqqmda 
elmə bir şey məlum deyildir. Azlar Kögmən dağlarmda çiklər və 
qırğızlarla qonşuluqda yaşamışlar.

Altı çub soğdak bodun (KT ş 31) - altı tayfah soğd xalqı; bu 
soğdlar Soğda dövlətinə daxil olanlar deyil, aynca yaşayan altı 
taytadan ibarət qəbilə ittifaqıdır.

Apar (KT ş 4) avar xalqı; türklərdən qərbdə yaşayan xalq, 
bəzi qaynaqlara görə avarlar Şimali Qafqazda yaşamışlar.

Apa Urum (JCT şm 4) -  romahlar.
Bayırku (KT ş 35) -  türklərdən şimalda yaşayan xalq, 

türkdilli qəbilədir, Çin dilində pa-ye-ku adlanır.
Basmıl (BK ş 25) ^ Beşbalık şəhəri yaxmhğmda yaşamış 

türkdilli qəbilənin adıdır, onlar uyğur qəbilə ittifaqma daxil 
olmuşlar; Çin dilində pa-si-mi adlanır.

Berçəkər (KT şm 12) -  berçəkər; güman ki, peçeneqlərin 
qədim adıdır.

Bukarak (KT şm 12) -  buxarah; güman ki, soğddiHi 
olmuşlar.

İzgil (KT şm 4) ~ bu etnosun mənşəyi elmə məlum deyildir; 
güman ki, türkdilli xalqdır.

Karluk (KT şm 1) -  Altay dağlan və İrtış çayı arasında 
yaşamış türkdilli qəbilənin adıdn; N.A.Baskakovun təsnifinə görə,
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müasir özbək və uyğur dillərinin karluk qrupuna daxildir. Qədim 
türk yazısı abidələrinin mətnlərində üç karluq xalqmdan söhbət 
gedir.

KəQərəs (KT ş 39) -  S.Q.Klyaştomı qeyd edir ki, göytrük 
Orxon-Yenisey kitabələrində işlənən kənərəs etnonimi elm 
aləmində kanq (kanqyu) kimi qəbul edilmiş dövlətdə yaşayan 
(Kanqyu dövləti Orta Asiyada mövcud olmuşdur) qəbilə və ya 
qəbilələrlə eyniyyət təşkil edir. Eyni fıkri S.V.Kiselyov da 
söyləyir. Əminliklə demək olar ki, göytürk yazısı abidələrinin 
mətnlərində işlənən bu söz kəngər qəbilələrini bildirir. Cənubi 
Azərbaycanda, Naxçıvanda və Şirvanda kəngər qəbilələrinin 
yaşadığmı qeyd etmək pis olmazdı.

Kıbçak (MÇ 44) -  qıpçaq; ərəb dilinin təsiri ilə müasir 
Azərbaycan dilində qıpçaq (b>p) kimi işlənir; rusdilli ədəbiyyatda 
geniş surətdə işlənən poloves tQrmım ilə sinonimdir. Qərbi Avropa 
alimləri kuman terminini işlədirlər. Kıpçaklar böyük türkdilli 
qəbilərlərdən biridir və müasir türk xalqlarmm çoxunun təşəkkü- 
lündə mühüm rol o\Tiamışdır.

Kırkız (KT ş 4) - qırğız; Kögmən dağlarmda yaşayan 
türkdilli qəbilənin adıdır. Güman edildiynə görə, kırkızlar indiki 
qırğız və xakas xalqlannm əcdadlan olmuşlar. Qədim türk yazısı 
abidələrinin mətnlərindəki kırkız sözü Çin mənbələrində xyakas 
termini ilə verilir. Kırkızlar göytürklərdən şimalda, çik və az 
qəbilələri ilə qonşuluqda yaşamış və 840-cı ildə qüdrətli dövlət 
yaratmışlar.

Kıltay (KT şın II) - kıtaylar; Mancuriyada yaşamış tunqus 
və ya monqol irqli qəbilələrin adıdır. Rus dilində kidan sözü ilə 
ifadə ediHr. Rus dilinin təsiri ilə Azərbaycan dilində də bu söz 
işlənir. Bu sözü kitayiÇm) lermini ilə qarışdırmaq olmaz: kıtaylar 
və çinlilər ayrı-ayn xalqlardn'.

Kurıkan (KT ş 14) kunkan qəbi’ələri türk dövlətindən 
§imalda yaşamışlar; onlar indiki yakutlarm (saxalarm) əcdadı hesab 
olunurlar. Qədim türk yazıst abidələrində üç kunkanlardan söhbət 
gedir.

Oğuz (KT c 2) -  oğuz qəbilələri; oğuzlar Şərqi Türk xa- 
qanlığmm əsasmı iəşkil edən böyük bir qəbilə ittifaqı təşkil

etmişdir. Ehtimal ki, oğuz termini ilə sabit bir qəbilə ittifaqı 
göstərilmir, çünki türk xaqanları oğuzlan bəzən öz xalqı, bəzən isə 
düşmən (yağı) adlandınrlar. Oğuzlan müasir türk, türkmən və 
azərbaycanlılarm ulu babalan hesab edirlər. Qədim türk yazısı 
abidələrinin mətnlərindən aydın olur ki, oğuz qəbilə ittifaqı bir 
sıra qəbilələrdən ibarət olmuşdur.

Üç oğuz (BK ş 32) üç qəbilədən təşkil olunan oğuzlar.
Tokuz oğuz (BK ş 35) -  doqquz qəbilədən ibarət olan 

oğuzlar.
On ok (BK şm 15) - VII-VIII əsrlərdə Qərbi Türk xaqanhğı 

on qəbilə ittifaqına bölünürdü; beş dulu qəbilə ittifaqı və beş nuşibi 
qəbilə ittifaqı; on ok qəbilələri Çü çayı vadisində yaşayırdı.

Tabğaç (BK ş 35) -  Tabğaç (Çin) dövləti, tabğaçlar 
(çinlilər). Bir sıra mənbələrdə tabğaçlar xalis çinhlər kimi qələmə 
verilir, lakin tabğaçlan çinlilərlə eyniləşdirmək olmaz. Etnik 
nöqteyi-nəzərdən tabğaçlar Böyük Çöldən olan digər çöl 
qəbilələrinə yaxın olmuş, köçəri həyat sürmüşlər. Onların adət- 
ənənələri türkk^rə yaxm olmuş, güman ki, özləri də türkdilii 
olmuşlar. Sonralar Çinin şimal və şərqini işğal etmiş, iki böyük 
imperiya qurmuş, çayca daha çox olan çinHlərlə qanşmış, Çin 
dilini qəbul etmiş, lakin çöl ənənələrini qoruyub çaxlamışlar. 436- 
557-ci illərdə Şimali Çin imperiyasmm bütün rəhbərliyi (Vcy 
sülaləsi) tabğaçlardan ibarət olmuşdur. Qədim türklər sonralar 
çinliləri də tabğaçlar kimi tanımışlar. Çin dihndə tabğaç%Ö7\x topo, 
toba tcrmini ilə vcrilir.

Tarduş (KT şm 13) -  tarduşlar türk qəbüələrindən biri 
oimuşlar, onlar Turfandan şimalda yaşamışlar

Tat (KT c 12) -  tatlar. S.Y.Malov «HHopoAeu -  özgə tayfa» 
kimi tərcümə edir. Azərbaycanda tat xalqı yaşayır. Ehtimal ki, bu 
söz qfjdim türk yazısı abidələri mətnlərində «başqa dildə danışan, 
yad» məfhumunu ifadə etmişdir (Azərbaycanda yaşayan tatlarm 
irandilli xalq olduğuna diqqət et).

Tatabı (KT ş 28) -  tatabı qəbiləsinin hansı dildə danışması 
hələ müəyyənləşdirilməmişdir.

Tatar (KT ş 4) tatarlar; tatarlar da oğuzlar kimi Şərqi Türk 
xaqanlığına daxil olan böyük qəbilələrdən biridir. Oğuz qəbilə



ittifaqı kimi tatar qəbilələr ittifaqı da çoxlu qəbilədən ibarət ol- 
muşdur. Çin qaynaqlarmın məlumatma görə, tatarlar əvvəl monqol 
dilli olmuş, sonralar türkləşmişlər

Tokuz tatar (BK ş 34) -  doqquz qəbilədən ibarət olan 
tatarlar.

Otuz tatar (KT ş 14) ~ otuz qəbilədən ibarət olan tatarlar.
Tokar (T 45) -  toxarlar; toxarlar hind-Avropa mənşəli 

xalqdır.
ToQra (KT ş 13) -  tonra qəbiləs; uyğur qəbilə ittifaqma daxil 

olan türkdilli xalqdır.
Tölis (KT ş 13) -  tölis qəbiləsi; tölislər türkdilli qəbilə- 

lerdəndir.
Tezik (T 45 və KÇ 16) -  ərəblər; S.Y.Malov bu sözü Küli 

çor şərəfinə qoyulmuş abidənin l6-cı sətrində tacik, Tonyukuk 
abidəsinin 45-ci sətrində ərəb kimi tərcümə edir.

Türgiş (KT ş 40) -  türgşilər türkdilli qəbilə olub, Qərbi türk 
xaqanlığmda yaşamışlar.

Türk (KT ş 18) -  türk, türklər. Türk xaqanlan öz qəbilələrini 
bəzən kö k  türk «göy türk», nadir hallarda türk sir bodun «türk sir 
xalqı» adlandırırlar. Görünür, qədim türklərdə türk sabit olmayan 
qəbilə ittifaqıdır, çünki göytürk Orxon-Yenisey abidələrinin mətn- 
lərində bir yerdə göy türklərdən olan bir qəbilə, başqa yerdə 
göytürklərin yağısı adlandırıhr. Mahmud Kaşğarlıda türk «güclü», 
qədim uyğur dilində «qüdrət, güc», çaqatay və türk dillərində 
«igid, ciddi» mənalannda işlədilir. S.P.Tolstov bu söz haqqmda 
yazır: «Bu adm (türk sözünün - Ə.R.) semantik inkişafmm tarixən 
təyini belədir». «GəncIərin yaş dərəcəsi» m.ənasmdan «qoşun», 
«qoşun başçısı» mənasına, sonra ~ «qəbilə aristokratiyası», «patri- 
siat», «süzeren», a!i hakim, daha sonra etnik və dil mənsubiyyətin- 
dən asıh olmayara^q, erkən orta əsrlər dövründə rəhbər aristokrati- 
yasmın bu ictimai quruluşunun ənənələrini davam etdirdiyi xalqlar 
üçün üınumi ad; düzdür, bu ad, əsasən, tarixən hərbi-ictimai təşki- 
latın təşəkkül tapmış və müəyyən sistemdə danışan xalqlara aid 
edilirdi; və nəhayət, kapitalizm ərəfəsində-öz əvvəlki mənasını

saxlamaqla millət adı. Lakin bu sonuncu halda o, dəqiq linqvistik 
tənzimləyici olur.‘

Tat]ut (BK c 13) - tanqut qəbiləsi; qaynaqlann məlumatma 
görə, monqoldilli qəbilədir.

Sir (T 11) -  sir xalqı (?). Bu sözün etnik ad bildirdiyi 
şübhəlidir, etimal ki, türklərin epiteti kimi işlənmişdir,çünki qədim 
türk yazısı abidələrinin mətnlərində hər yerdə türk sir bodun «türk 
sir xalqı» söz birləşməsində işlənir.

Soğd (KT şm 12) soğda xalqı. A ltı çub soğdak bodun «altı 
bölmədən ibarət olan soğda xalqı» Soğdiana dövləti Orta Asiyada, 
əsasən, indiki Özbəkistan ərazisində yerləşmişdi.

Uyğur (BK ş 37) -  uyğurlar. Qədim uyğur qəbilələrinin Çin 
və Orta Asiyada yaşayan müasir uyğur milləti ilə heç bir əlaqəsi 
yoxdur. Qədim uyğur qəbilələri, çox güman ki, indiki sarı 
uyğurlann əcdadlan olmuşlar.

Çik (BK ş 26) -  çiklər türklərdən şimalda Yenisey çayı 
hövzəsində qırğız və az qəbilələri ilə qonşuluqda Sayan dağlarında 
yaşamışlar. Çikləri müasir tuvalılann əcdadı hesab edirlər.

Ediz (KT şm 5)  ̂ edizlər; türkdilli qəbilədir; uyğur qəbilə 
ittifaqma daxil olmuşdur.

Usun (T 19) -  usunlar; türkdilli qəbilə olduğu güman edilir.
Qədiın türk yazısı abidələrində işlənmiş etnonimlərdən 

dördü indi də işləkdir: qırğızlar Orta Asiyada yaşayırlar, tatar xalqı 
Orta Volqaboyunda Kama çayınm Volqa çayına tökülən yerdə, 
türk xalqı Kiçik Asiya (Anadolu) və qismən Avropada, uyğurlar 
isə Mərkəzi Asiyada (Qərbi Çində -  Şərqi Türküstanda və qismən 
Qazaxıstan Respublikasmda) yaşayırlar. Lakin bu dörd sözün 
qədiın türk yazısı abidələrində və müasir dövrdə eyni etnik birliyi 
göstərdiyini düşünmək səhv olardı. Qədim tatar qəbilələri ilə 
müasir tatar xalqının qohuın olub-olmadığı hələ elm tərəfmdən 
müəyyən edilməmişdir. Lakin məlumdur ki, qədim türk yazısı 
abidələrində adı çəkilən tatarlar monqoidilli olmuşlar. Bir sıra elmi 
mənbələrə görə qədim kırkız qəbilələri müasir qırğız və xakas 
xalqlarmın yaranmasında iştirak etmişdir. Müasir uyğur xalqı,

‘ C. ri. Tojıcmoe. K  ucmopuu dpeeHemmpKCKia coifuOJibHOÜ mepMUHonozuu,
B/Uf. > 9 3 8 ,  No 1 - 2 ,  C .8 1 .



güman edildiyinə görə, karluk qəbilələrindən törəmişdir. Qədim 
uyğurlar isə, tədqiqatçılarm dediyinə görə, müasir sarı uyğurlann 
təşəkkül tapmasmda iştirak etmişlər. Qədim türk yazısı abidə- 
lərinin mətnlərində işlənən türk söz müxtəlif etnik tərkibə malik 
qəbilələrin ittifaqmı bildirirdisə, nıüasir türk sözü vahid etoik 
tərkibə malik türk sözü vahid etnik tərkibə mahk türk xalqmı 
bildirir.

Qədim türk yazısı abidələri dövründon on üç yüziUik kcçir. 
Bu dövrdə bir sıra qəbilə və qəbilə ittifaqları parçalanmış 
(məsələn, karluq qəbilələri müasir özbək və uyğur xalqlanmn 
təşəkkülündə iştirak etmişdir), bir sıra qəbilə ittifaqlan birləşib 
daha böyük etnik birləşmələr yaratmışdır (məsəki>n, türgiş və töhs 
qəbilə ittifaqlan birləşib altay xalqmm təşəkkül tapmasmda iştirak 
etmişdir), üçüncü qisim qəbilələr daha güclü qonşu qəbilələr 
tərəfindən assimilyasiya edihnişdir (məsələn, tabğaçiar, kıtaylar, 
bir sıra monqol və türk qəbilələri, habeiə çoxlu mancur qəbik^ləri 
Çin qəbilələrinə qanşmışdır), köhnə qəbilə ittifaqlarmm 
xərabəlikləri üzərində yeni qəbilə ittifaqlan yaranmış, yeni dövrdə 
yeni xalq və miilətlər məhz qədim qəbilə ittifaqlan əsasında 
yaranmışdır.

Rütbə və vəzifə adlan. Qədim türk yazısı abidələrinin 
yazıldığı dövrdə qədim türk cəmiyyəti homin dövr üçün kifayət 
qədər inkişaf etmişdi. Qədim türk qəbilələri o dövr üçün dünyanm 
ən qüdrəth dövlətlərini yaratmışdılar. Türk qəbilələrinin həmin 
dövrdə yaratdıqlan qədim Türk və Uyğur xaqanlıqlan qonşu Çin, 
Bizans (Vizantiya) və İran dövlətlərini daim qorxu altmda saxla- 
yırdı. Təbii olaraq belə bir cəmiyyətdə sinfı təbəqələşmə getməh 
idi; iki böyük sinif -  hakim feodal sinfı ilə məzlum köçəri maldar 
və zəif də olsa, oturaq əkinçi sinfi yaranmah idi. Hərbi bürokrat 
aparatm inkişafı ilə əlaqədar olaraq, vəzifə və rütbə adlarmı ifadə 
edən məfhumlar yaranırdı. Bəzən mülki hakimiyyətlə hərbi 
hakimiyyət birləşib yeni məfhurnun yaranmasma səbəb olurdu. 
Məsələn, ehtimal ki, bəylər əvvəllər yalnız hərbi hakimiyyətə 
malik imişlər: onlar xaqan qoşununda nisbətən kiçik əsgəri 
birləşməyə başçıhq edirmişlər. Görünür, hərbi fəthlərdən sonra 
tutulmuş torpaqlardan və əmlakdan (başhca olaraq, at və qaramal) 
onlara pay verilirmiş. Beləliklə, onlar yavaş-yavaş eyni zamanda
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feodal zadəganlara çevrilmişlər. Xalqlarm əksəriyyətində hərbi 
bürokratik aparatla mülki istismar aparatmm birləşməsi bu yol ilə 
baş verir. Əksinə də ola bilər. Feodal mülk sahibi öz təbəələrindən 
hərbi drujina düzəldib onun başmda dura və xaqanm hərbi 
yürüşlərində iştirak edə bilərdi. Lakin bu yol şərq ölkələri üçün, 
xüsusən köçəri maldar qəbilələri üçün ikinci dərəcəUdir, həm  də 
ehtimal ki, birincidən törəmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində işlənən rütbə və 
vəzifə adlarmm bir qismi mülki idarə aparatı ilə, bir qismi hərbi 
aparat və özgə torpaqlarmm fəthindən sonra yaranmış, necə 
deyərlər, «müstəmləkə aparatı» ilə, müəyyən bir qismi isə qədim 
türklərin öz aralarmdakı ictimai münasibətlərlə əlaqədardır.

Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində aşağıdakı rütbə 
və vəzifə adlannm işləndiyinə rast gəlmək olur:

A lp  (KT c 6) alp, igid. A lp  sözünün mənası igid  sözünün 
mənasmdan daha genişdir. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır 
ki, a!p sözü ictimai termindən daha çox ümumişlək sözlərə 
yaxmlaşır. Abidələrin dilində təyin kimi çıxış edir: alp ər, «igid 
döyüşçü».

Alpağu (KT şm 7) - tituldur. Ehtimal ki, bu termin alp 
sözündən və -ğu sözdüzəldici şəkilçidən ibarətdir və hərfi 
tərcüməsi «igidlər rəisi» edir. V.V.Radlov bu sözü «zadəgan, 
mü!kədar»' kimi tərcümə edir. Ola bilər ki, hərbi dəstə rəisi sonra 
torpaq (yaxud at və qaramal) mülkiyyəti ahb zadəgana, mülkədara 
çevrilmişdir. T.A.Batmanov və Z.B.Araqaçi älpağusözünü etnik ad 
kimi təqdim edir.^ Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bir çox 
rayonlarmda Alpaut (ehtimal ki, alpağu sözünün cəmidir: alpaut -  
alpağular deməkdir) kəndi vardır, Güman ki, bu kəndlər hakimiər 
tərəfindən alpağulara hədiyyə edilmişdir.

Bağa (T 6) tituldur. Bağa sözü monqol dihndə «kiçik» mə- 
nasını verir. Lakin türk xaqanlannm baş vəziri Tonyukukun titulu 
nöqteyi-nəzerindən baxsaq {hoyla bağa tarkan), bu söz qədim türk 
dilində müasir monqol dilində işləndiyinin antonimi mənasmda

‘ B.B.Padnoe. Onbim cnoeapH mmpKCKUx Hapenuv. T.l, H.l, c. 430.
 ̂ M .A .Eam M aH oe, 'İ.E.Apazam, r.0.Ea6ytuKUH. CoepeMemaH u öpeeHHH 

en n ceu K ü . <t>pyH3e, 1962, c. 96.



işlənmişdir. Hər halda bağa tarkan tarkandan kiçik yox (baş vəzir 
heç vaxt tarxandan kiçik ola bilməz), böyük ola bilər,

Baş (Y 38) -  (burada) başçı, qoşun rəisi; sü başı «qoşun baş- 
çısı, sərkərdə».

B əg  (KT ş 6) -  bəy, qoşun rəisi. Köhnə Azərbaycanda bəy 
bir və ya bir neçə kəndin sahibi olub müharibədə öz kəndli- 
lərindən dəstə düzəldər və onlara başçıhq edərdi. Azərbaycanın 
Rusiyaya birləşdirilməsindən əvvəl bəy həm mülki, hom də hərbi 
hakimiyyətə maUk idi. Etimal ki, qədtim türk cəmiyyətində də 
bəy təxminən belə bir mövqeyə malik imiş.

Bölön (KT şm 12) -  Tibet dövlətində rütbədir. Küi tiginin 
dəfhində Tibet dövlətindən gələn nümayəndəliyə bölön rütbeli 
şəxs başçıhq edirdi.

Bvyuruk  (KT c 1) -  kiçik rütbədir; söz buyurınaq felindən 
yaranmışdır. Azərbaycan dilində «buyuruq qulu» idiomu buradan 
yaranmışdır. Lakin qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində bu 
terminin dəqiq mənasmı müəyyənləşdirmək çətindir.

M (K T  ş 3) -  sahib, sahibkar.
İçrəki (Y . 4) ~ ölkə daxilində müəyyən bir ərazini idarə 

etməklə əlaqədar mülki-inzibati vəzifə (mtbo) adıdır. Ola bilər ki, 
saray daxilində vəzifə adı bildirsin.

idıkutO LT  ş 25) -  basmıllarda rütbə adıdır.
Işbara (KÇ 2) - rütbə adıdır; dəqiqi mənası və ierarxik 

dərəcəsi məlum deyildir.
işbaraş (MÇ 26) -  rütbə adıdır; etimal ki, ışbaraya yaxm 

(ondan bir az böyük, yaxud kiçik) bir rütbəni göstərir.
inai (Y 49) -  rütbə adı bildirir; bu rütbə adma Yenisey və 

Talas abidələrində rast gəlmək olur, Orxon abidələrində və son- 
rakı qədim türk yazısı abidələrində hələlik tosadüf edilməmişdir.

in a n ç u iy  25) ~ rütbə adıdır, tərcüməsi etibarlı, m üdir {iğmq 
edən) kimi çıxır; inanmaq felindən yaranmışdır. Yalnız Yenisey 
abidələrində işlənir.

Eltəbər (BK ş 37) - rütbə bildirir. Uyğurlarda, görünür, ən 
yüksək rütbədir.

EIçi (Y I) -  elçi, səfır. Bu iki mənadan başqa, müasir 
Azərbaycan dilində oğlan evindən qız evinə oğlana qız almaq

üçün gedən adamlara da deyilir. «EIçi, eyni zamanda, müdir, eli 
(qəbilə ittifaqmı) qoruyan -  feodal mənasmda da işlənmişdir».*

Ər(KT ş 36) -  ər, igid, döyüşçü; müasir Azərbaycan dilində 
igid, w ərdmənalarmı bildirir.

Ərən (BK c 11) -  ərən, ərlər əri, igid döyüşçü. «Azərbay- 
canca-msca Iüğət»ə görə, Azərbaycan dilində «My/];peu -  müdrik» 
mənasmda da işlənir.

es/eş (T 7) -  eş, dost. Azərbaycan dilində dost mənasında 
nadir hallarda sərbəst işlənir. Azərbaycan dilində eş sözü -daş 
şəkilçisinin {da+eş) tərkibində özünü saxlayır.

Yabğu (KT ş 14) - Türk xaqanlığmda ölkənin şərq ərazisini 
idarə edən şəxsə verilən rütbə. Şad \ ə  yabğu qədim türk 
titulaturasmda xaqandan sonra ikinci yerdə dumr.

Yaiabaç (Y 29) ~ səfır, nümayəndə. Bax; Tüpüt kağanka 
yalabaç bardım. «Tibet xaqanma səfır getdim».

Yarğan (Y 47) -  icra edən, məhkəmənin qərarmı həyata 
keçirən

Kağan (KT ş 35) ~ xaqan. Türk xaqanhğmda və digər qədim 
türk dövlətlərində ali hakim, hökmdar. Azərbaycanda Şirvanşahlar 
dövlətinin bişçısı xaqan adlanırdı.

Kan (T 28) -  xan. Xaqanhğa nisbətən kiçik ərazini idarə 
edən hakimə verilən ad. Məsələn, köhnə İranda başmda xan duran 
bir sıra kiçik yanmmüstəqil dövlətlər var idi, bunlar şahənşahdan 
yanmasıh vəziyyətdə idilər. Göytürk yazısı abidələrində bəzən 
(məsələn, Ongin abidəsində, Moyun çor abidəsində) kan «xan» 
sözü kağan «xaqan» sözü tutumunda işlədilir, türk xaqanlan xan 
adlandırılır.

Katun (KT şm 9) -  xatun. Müasir Azərbaycan dilində Xatm 
xüsusi şəxs adı kimi işlənir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
xaqanm, xanm {xanım  sözü ilə yanaşı) arvadrna verilən addır. 
Müasir Azərbaycan dilində işlənən qadm sözü öz mənşəyinə görə 
katun  sözündən törəmişdir.

K unçuy  (KT şm 9) -  şahzadə (qadm), məşhur adamm ar- 
vadı. Çin dilindən almmışdır.



M ar (Süci) -  müəllim, ustad. «Mar Suriya xristian və 
manixey dinini təbliğ edənlərin tituludur».’

Oğlan (Y 18) -  pəhləvan (?). S.Y.Malov oğuP-, İ.A.Batma- 
nov isə oğul, cavan, gənc, pəhləvaıf’ kimi tərcümə edir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin 
dilində oğul məfhumu o^u/sözü ilə ifadə edilir.

Ögə (Y 49) -- müdrik, bilici, hakim, xidmətçi.
TamğaçıO^T şm 13) -möhürdar, möhürsaxlayan.
Tarkan (T 6) -  tituldur.
Apa tarkan (BK c 13) -  böyük tarkan.
Tigin (KT şm 2) ~ şahzadə; K ül tigin - şahzadə Kül. Bu 

sözü bəzən tegin/teqin kimi də oxuyurlar; tigin kimi oxumaq 
düzdür.

Toyğun (KT şm 13) - tituldur.
Tutuk (KT ş 13) -  mtbədir. Çin dilində tu-tu şəklindədir. 

İ.A.Batmanov və Z.B..Araqaçi «qlava rodovoqo deleniya -  tayfa 
bölüyünün başçısı» kimi tərcümə edirlər."* Güman ki, tutuk işğal 
edilmiş ərazinin canişininə verilən rütbə ve ya titııldur.

OtJ (BK ş 25) -  rütbədir.
Tudun (BK ş 40) - rütbədir.
Safjun (Y 7) -  sərkərdə, general. Çin dilindən almmışdır. 

Çincə ^ewe/a/deməkdir.
S u k iJ  46) -  soğdalılarda rütbədir (rəis, sərkərdə).
CigşiÇY 24) -  rütbədir. V.V.Radlov bu sözü xüsusi şəxs adı 

kimi qəbul edirdi.
ÇigiI{yiÇ  35) -  rütbədir.
Çur(KÇ  10) - çur, bəzən fo r kimi də oxuyurlar; Çin dilində 

çjo. Ən yüksək hərbi rütbədir. Əgər sanun generaldırsa, onda 
çur/çormaxş&\ deməkdir.

Çıkan (KÇ 1) - tituldur.

' C.E.Majıoe. EnuceücKüH nucbM enııocmb mıopKoe. M.-Jl., 1952, c. 14.
 ̂ Yenə orada, s.40.

M.A.EamMaHoe. / I m K  enuceücKiıx namm HUKoe dpeeHemıopKCKOü 
nucMenHOcmu. (ppyHse, 1959, c. 184.

H.A.EamMaHoe, 3.E.Apaaamı, F.O.EaöyuiKUH. CoepeMeuHcm u dpeeuMH 
eHuceiiKü. 0pyH 3a , 1962, c. 99.

Şad (KT şm 11) - Türk xaqanhğında ölkənin qərb yansını 
idarə edən şəxsin titulu. Adətən, şad titulunu vəliəhd şahzadə 
daşıyardı və xaqan vəfat etdikdə taxt-taca o, sahib olardı.

Şad - apıt (BK c 14) - tituldur.
Təbiidir ki, müasir türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan 

dilində qədim türk yazısı abidələrində işlənıniş titul, rütbə və 
vəzifə adlan qorunub saxlanmamışdır. Qədtm türk yazısı 
abidələrinin yazılmasından keçən on üç əsr ərzində türklər bir 
neçə ictimai quruluş dəyişmişlər. Hər bir ictimai quruluş özünün 
titul və vəzifəlrini yaratmış, yaranmış yeni ictimai münasibətlər 
özünə yeni məfhum tələb etmişdir, Feodalizm ictimai quruluşu ilə 
bağlı olan sözlər kapitahzmlo əlaqədar olan sözlərlə əvəz edilmişdir.

Qədim türk yaztsı abidələrinin mətnlərində işlənmiş titul, 
rütbə və vəzifə adlanndan aşağıdakılar müasir türk dillərində indi 
də işlənir.

1. Bəg «bəy». Bu söz vaxtilə türk dillərində çox fəal ol- 
muşdur. Hazırda bu söz xüsusi şəxs adlarmda ssixlanır. Qırğız, tuva 
və qazax dillərində daha çox miqdarda ad bəy komponenti ilə 
işlənirsə, Azərbaycan, Altay, xakas dillərində bəy komponenti 
olan şəxs adlarına daha az rast gəlmək olar. Məsələn, 
N.A.Baskakov və A.İ.İnkijekova-Qrekulun «Xakasca-rusca lü- 
ğət»ində verilmiş təxminən 480 kişi admdan biri {Üqbek), 
N.A.Baskakov və T.M.Toşakovamn «Oyrotca-msca lüğət»ində 
350 kişi admdan bir {Kübek) komponenti ilə işlənir. «Azər- 
baycan dilinin orfbqrafıya Iüğəti»nə daxil edilmiş 692 kişi adından 
yalnız üç ad (Abdullabəy, Ağabəy, Balabəy) fe/kom ponenti ilə 
bitir, iki ad isə {Bəybala və Bəyləı) fejkomponenti ilə başlanır.

Müasir Azərbaycan dilində bəy  sözü yenidən fəal işlənməyə 
başlanmışdır.

Türk dillərində bəy məfhumu tarixlə əlaqədar olaraq öz 
əvvəlki məzmununu saxlayır.

2. K an  «xan». Türk dillərində xan sözü də bəysözü  ilə eyni 
mövqeyə malikdir. Bu söz də qırğız və tuva dillərində xüsusi şəxs 
adlannm bir komponenti kimi daha çox işlənir. Azərbaycan dihnin 
xüsusi şəxs adlarında bu sözün işlənməsinə nadir hallarda rast 
gəlm ək olar.



3. Katun «xatm». Bütün tüık dillərində öz əvvəiki mənasmı 
dəyişmişdir. İndi də bütün türk dillərində işlənir, lakin fonetik 
tərkibini azacıq dəyişmişdir: katun > kadw/qadm. Bəzi dillərdə 
paralel işlənən vulqar mənasmı nəzərə almasaq, bütün türk 
dillərində qadm mənasmda işlənir. Azərbaycan və bəzi başqa türk 
dillərində Xatun şəklində xüsusi qadm adı kimi işlənir.

4. Ər «ər, igid». Bütün türk dillərində öz əvvəlki igid 
mənasmı (ər adam, ər kişi) saxlamaqla yanaşı, yeni ər (arvadm əri) 
mənasmda da işlənir.

5. Ərən «ərən, igid». Müasir Azərbaycan dilində öz qədim 
türk mənasmı qoruyub çaxlamışdır.

6. Elçi «elçi». Azərbaycan dilində vaxtilə iki mənada -  bir 
dövlətə göndərilən daimi nümayəndə (səfir) və bir də qız evinə 
göndərilən elçi mənasmda işlənirdi. İndi birinci mənada ərəb 
dilindən almmış səfır  sözü ilə əyəz edilmişdir. İkinci mənada - 
oğlan evindən qız evinə gedən elçi mənasmda indidə bütün türk 
dillərində işlənir. Müasir türk dillərində e/f/sözünün mənası xeyli 
genişlənmişdir.

7. Kağan «xaqan». Azərbaycan dilində Şirvanşahlar 
dövlətinin tarixi ilə əlaqədar olaraq işlədilir.

8. Oğlan. Bütün türk dillərində kişi cinsiijdən olan gənc 
mənasmda işlənir.

9. Buyvruk «buyuruq». Müasir Azərbaycan dilində 
buyurmaq felinin törəmələri şəklində işlənir. Buyuruq vermək, 
buyuruq quluyə  s. ifadələrə fıkir ver.

10. eş/əş. Müasir Azorbaycan diiində sərbəst şəkildə nadir 
hallarda, həm də yalmz poeziya dilində işlənir, -daş (da+eş) şQ\d\- 
çisinin tərkibində özünü göstərir. Digər türk dillərində də təxmi- 
nən eyni vəziyyətdə işlənir.

Hərbi terminle>r. Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində 
çoxlu hərbi səfərlər və döyüş səhnoləri təsvir edildiyi üçün qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində çoxlu miqdarda hərbi termin bu 
abidələrdə öz əksini tapmışdır.

(KT ş 2) -  ordu, qoşun;
oj^r(KT ş 33) ox;
.^ü/Jüş (KT şm 2) -  döjöiş;

sü başı{T 31) -  sərkərdə, qoşunbaşı; 
sü^üg(K.T ş 35) -- süngü;

yağıçı (T 50) -  sərkərdə, ordunu düşmən üzərinə aparan; 
çəpigQLÇ 9) -  ordu; 
uruş{0  10) -  vuruş, döyüş; 
yağı (KT ş 9) -  yağı, düşmən; 
ayğuçı (T 10) -  vəzir, məsləhətçi; 
yəlm ə  (T 34) -  kəşfıyyat dəstəsi, qoşunun avanqardı; 
buyvruk(K.T ş 3) -  əmr verən rəis; 
bıtja (MÇ 21) -  minlik, alay; 
bıtja başı (MÇ 6) -  minbaşı, polkovnik; 
tümən{K.T ş 31) -  on minlik qoşun, diviziya, korpus; 
unır] (Y 32) -  bayraq; 
uruntj başı (Y 32) -  bayraqdar; 
təgdük{K.T ş 36) -  döyüş; 
tuğ  (MÇ 8,17) _ bayraq;
Ümumişlək sözlər. Ümumişlək sözlər qədim türk yazısı 

abidələrinin dilinin əsas lüğot tərkibini təşkil edir. Artıq qeyd 
edildiyi kimi, istər göytürk yazısı abidələrinin, istərsə də qədim 
uyğur yazisı abidələrinin mətnləri qədim türk dillərində (göytürk 
və qədim uyğur dillərində) işlənmiş bütün sözləri əhatə etmir; bu 
abidələrin mətnlərində həmin dillərin lüğət tərkibinin yalnız cüzi 
bir hissəsi təsbit edilmişdir. Həmin sözlərin əksəriyyəti müasir 
türk dillərində mühafızə edilmişdir. Bu sözlərin bir qismi həm 
fonetik tərkibcə, həm də semantik mənaca olduğu kimi qalmış, 
digər bir qismi isə fonetik tərkibcə bir qədər dəyişmiş, lakin 
semantik mənasmı qoruyub saxlamışdır. Qədim türk yazısı 
abidələrindəki sözlərin bir qismi isə müasir türk dillərində heç bir 
iz buraxmamışdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən ümumişlək 
sözləri leksik-semantik mənalanna görə belə qmplaşdırmaq olar;

/. Qohumluq münasibəti (dərəcəsi) bildirənlər. Qədim türk 
yazısı abidəiərinin dilində qohumluq münasibətləri bildirən sözlər 
nisbətən az işlənir. Lakin buna baxmayaraq, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində qədim türk qəbilələrinin qohumluq 
münasibətlərini ifadə edən kifayət qədər söz işlənmişdir;



eçü-apa (O 1, KT ş 1) -  əcdad;
ata (Süci) -  ata;
kaij (KT ş 5) -  ata;
ana (Y 41) - ana;
ö^(K T ş 11) -  ana
ef/(K T  ş 17) ~ əmi, (byöük qohum), böyük qardaş;
in i (KT ş 5) -  kiçik qardaş;
apa (KT ş 19) -  böyük kişi qohumu;
atı (KT cş) -  kiçik kişi qohumu; bəzən «nəvə»  kimi, 

«qardaşoğlu» kimi tərcümə edirlər. Hər iki tərcümə səhvdir. Kül 
tigin (KT cş) və Bilgə xaqan (BK cq) abidələrinin müəllifı Yohğ 
xaqan hər iki abidədə özünü mərhumun atası adlandırır. Məlum 
olduğu kimi, Yohğ tigin Bilgə xaqanm oğlu olmuş və ondan sonra 
türk taxtma oturmuşdur, Deməli, o, Bilgə xaqanm oğlu olduğu 
üçün Kül tiginin qardaşı oğludur. Buna görə də bu sözü «qardaş 
oğlu» kimi də, «nəvə» kimi də tərcümə etmək olar; 

siljil (KT ş 20) -  kiçik bacı; 
əgəç (Y 41) -  böyük bacı,xala; 
əkə  (KT şm 9) -  böyük bacı; 
o^£//(KT C İ 2 )  - oğul; 
k tz  oğul QLT c 12) -  qız; 
kəlin  (KT şm 9) -  gəlin; 
kunçuy(K.T  şm 9) -  xanım, arvad; 
katun (KT şm 9) -  xatun, xanım, arvad; 
küdəgü (Y 3) -  kürəkən; 
yotaziyotüz) (BK ş 24) -  arvad (həyat yoldaşı); 
iniyigün (KT c 1) -  kiçik qohum; 
k ızka d a ş(Y  47) -  qız dostu, rəfiqə,(çox güman ki, bacı); 
kutuz (MÇ 15) -  bu sözə Moyun Çor abidəsinin 15-ci sətrində 

belə bir cümlədə rast gəhrik; ... yılkısın, barımıo, ktzm , kutuzm  
kəlürtim «... ilxısını, var-dövlətini, qızmı, ... gətirdim», Görünür, 
kutuz qiymətcə (qohumluq dərəcəsinə görə) qızdan artıq olan 
qadm qohumun admı (qohumluq münasibətini) bildirir, çünki 
müəllif əşyalarm admı öz qiymətindən daha qiymətliyə doğru 
sadalyır. Bu söz gəlin və arvad (həyat yoldaşı) məfhumlarmı 
bildirmir, çünki qədim türk gəlin məfhumunu kəlin, arvad (həyat

yoldaşı) məfhumunu isə kunçuy %öz\dx\ ilə ifadə edirdi. Bəlkə bu 
söz birincidən sonra gələn arvadı (arvadları) adlandırmaq üçün 
işlədilir?

eş(Y  l l)^ d o s t;
kadaşiY  10) - dost, silahdaş;
kağadaşÇY 41) -  dost, qohum;
Bunlardan başqa, qədim türk yazısı abidələninin mətnlərində 

oğul, oğlım söz\f)n ilə yanaşı, oğlan, oğlanım ̂ öz\s,xmm işləndiyini 
də görürük. Kontekstdən məlum olur ki, bu söz qohumluq 
münasibəti bildirmir, buna görə də həmin sözü tərcümədə olduğu 
kimi saxlamaq lazımdır.

Adətən, müasir türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan 
dilinin etimoloji lüğətinə həsr edilmiş əsərlərdə belə bir yanlış 
fıkir söylənilir ki, ata, ana, bacı, qardaş, oğul tipli sözlər əsldir, 
sadədir. Əslində bu və bu tipli sözlərin hamısı törəmədir. Qardaş 
sözünün ^3/7/7 «qarm», -<* ismin yerlik hal şəkilçisi və «dost» 
morfemlərindən əmələ gəlməsi haqqmda artıq Azərbaycan dilçisi 
Ə.Dəmirçizadə fikir («50 söz») söylomişdir. Burada həmin tipli 
sözlərin etimologiyası haqqmda geniş müzakirə açmaq 
məqsədəuyğun deyildir, lakin onlarm törəmə olduğunu göstərmək 
üçün bir neçə faktı göstərmek lazımdır. A ta vd  ana sözlərinin kökü 
at «ad» və an «anlaq» (anlaq sözü özü də törəmədir: an və laq 
morfemlərindən ibarətdir) morfemləridir. -a morfemi isimlərə 
«vermək», «ctmək» fellərinin ifadə etdiyi məfhumu əlavə edir, 
adlardan fei, f'eli sifət yaradır. Bu tip fel və xüsusən feli sifətlər 
substantivləşməyə meyllidir:

at «ad» -> ata «adlandır, ad ver, ad verən, adlandıran» - ata
«ata»

an «öyüd, tərbiyə, anlaq» -> ana «tərbiyə, öyüd verən» - ana
«ana»

Moyun Çor abidəsində ata sözü «adlandırmaq» mənasmda 
fel kimi işlənir; Tay Bilgə tutuğığ... yabğu atadım (MÇ 11-12) 
«Tay Bilgə tutuğu... yabğu adlandırdım». Göytürk yazısı 
abidələrinin dilində ana&özmxm sinonimi kimi ögsözü  də işlənir. 
Həmin sözün kökü ö  feli göytürk dilində müasir Azərbaycan 
dilindəki öyrənmək, öyrətm əkvB öyrəşm ək İQWdxinixi ifadə etdiyi



məfhumu bildirir və sərbəst işlənir: ... bir todsar, açsık öməzsən 
(KT c 8) «..,bir doysan, aclıq bilməzsən». Ö^sözü göytürk dilində 
təlim, tərbiyə.. verən mənasında işlənir və ana sözü ilə eyni 
semantik məna daşıyır. Yenə həmin sözdən törəyən ögə sözü ilə 
müdrik, bilici məfhumlan ifadə edilir.

Həqiqətən də köçəri həyat sürən qədim türk qəbiləsində ata 
uşağa ad qoymuş, necə deyərlər, onu adlandırmış, az qala, bütün 
ömrünü çöldə at ilxılanm, qoyun davarlannı otarmaqla məşğul 
olduğu üçün uşağm tərbiyəsi ilə ana məşğul olmuşdur. Göründüyü 
kimi, törəmə sözün yeni aldığı məna onun ifadə etdiyi məfhuma 
tam uyğun gəlir.

Bacı sözü, güman ki, bac sözündən törəmişdir; bac «verilən» 
deməkdir. -/ morfemini qəbui etdikdən sonra bu söz (bacı) verilən 
bir şey  (məcburi şəkildə başqasma verilən bir şey) məfhumunu 
ifadə edir. Oğul sözü də iki morfemdən ibarətdir; oğ «nesil», 
«tayfa» (nəsil məfhumu daha uğurludur) və ol «olmaq» feli: oğol. 
Türk dillərində ikinci və somakı hecalarda o səsinin işlənə 
bilməməsi qanununa görə ikinci hecadakı o saiti u saitinə çevrilir: 
o^o/«tayfa ol», yəni tayfanı, nəsli davam etdir oğ o l-^  oğuL 

Qohumluq münasibətləri bildirən sözlər türk dillərində ən 
qədim zamanlarda yaranmış sözlərdəndir və zaman keçdikcə həm 
şəkil, həm də mənaca cilalanmış, öz ilkin şəkil və məna 
variantmdan uzaqlaşmışdır. Buna görə də bu tip sözlər müasir türk 
dillərində sadə sözlər kimi qavranıhr.

II. Bədən üzvlərinin adlannı bildirən sözlər Bütün dünya 
dillərində olduğu kimi, türk dillərində də bədən üzvlərinin admı 
bildirən sözlər dilin ən qədim sözlərindəndir. Bu tip sözləri dil 
başqa dillərdən almır. Dillər arasmdakı qohumluq müna- 
sibətlərinin dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün dilçilər çox vaxt 
bir sıra dil ünsürləri (əsh fellər, say, əvəzlik, sözdəyişdirici 
şəkilçilər) ilə yanaşı, bədən üzvlərinin admı bildirən sözləri də 
müqayisə edirlər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bədən 
üzvlərinin admı bildirən aşağıdaki sözlərin ışləndiyinə rast gəlinir: 

bod^J 4) -  boy, bədən; 
baş (KT ş 33) -  baş; 
jtö?(KT şm 10) -  göz;

boğaziT  8) -  boğaz; 
əlig{}^i: ş 32) -  əl; 
koI{i: 5) -- qol; 
ağız (JB AÇİ) -  
adak{}Ll şm 7) -  ayaq; 
kuIkak(Q ^  c 12) -  qulaq; 
yarjak (BK c 12) - yanaq; 
təri{lB  67) -  dəri; 
körjüKJLT c 12) -ü rək , könül; 
karw{YQ 10) - qann; 
bağtr ÇY 26) -  ürək;
///(T 32)~dil;
saç{BK  c 12) -  saç;
sü ljükiK T  ş 24) -  sümük;
kan (KT ş 24) -- qan;
yan (MÇ 1) -  yan, böyür;
beI{Y  10) - bel;
arka (T 5) -  aı-xa, kürək;
moyun (Moyun çor xaqamn adı) -  boyun;
a^/^(lB 10) -  köpək dişi, azı dişi;
y ü z{K J  2) üz;
yü rək{Y  44) -  ürək;
kaş (KT şm 11) -  qaş;
//z(KT ş 15) diz; 
bə/jiz{Y  26) -  üz, bəniz; 
t/m ak {IB 67) -  dıraaq; 
kuğursak{lB  13) -qursaq;

111. Quş və heyvan adları. Qədim türk heyvandarlıqla və 
ovçuluqla məşğul olduğu üçün qədim türk yazısı abidələrinin 
mətnlərində məişət və ovçuluq səhnələri təsvir edilməsə də, qə- 
dim türk qəbilələrinin dilində (göytürk və qədim uyğur 
qəbilələrinin dilində) xeyli miqdarda heyvan (həm ev, həm də ya- 
bam və vəhşi) və quş adlarmm işlənməsinə rast gəlmək olar. 
Dilçilikdə belə bir fıkir mövcuddur ki, heyvan, xüsusilə ev 
heyvanlarmm adlan dildə ilk yaranan sözlərdəndir. Bu fıkir türk



dilləri üçün də məqbuldur. Heç də təsadüfı deyildir ki, qədim türk 
on iki siklli təqvimdə illərin admı heyvan adı daşıyan bürclərin adı 
ilə adlandırmışdjr; sıçğan «siçan», öküz «öküz», bars «bars, xallı 
pələng», tabışğan «dovşan», lü i «əjdaha», yılan  «ilan», at «at», 
k (^  «qoyun», biçin «meymun», takığu «£oyuq», ıt  «it», lağzm 
«donuz». İndi elmdə beiə bir fıkir yaranmaqdadır kı, oniki illik 
heyvan təqvimini çinlilər yox, türklər yaratmışdır və çinlilər bu 
təqvimi türklərdən götümıüşlər. Bu fıkrin nə qədər dəqiq və doğru 
olduğunu söylərnək çətindir, ancaq burada iüi «əjdaha» Çin 
sözünün və monqol dilindən ahnmış /ağzın «donuz» sözünün 
işlənməsi bu fıkri şübhə altma ahr. Fərz edək ki, əjdaha 
məfhumunu ifadə etmək üçün türklərin öz sözü olmamış və onlar 
bu sözü Çin dilindən ahnışlar. Lağzın sözünün sinonimi olan tonuz 
sözü qədim türk dillərində, o cümlədən göytürk dilndə (Orxon- 
Yenisey abidələrinin mətnlərində) işlənmişdir,

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlonən quş və heyvan 
adiannı belə qruplaşdırmaq olar;

1. Ev heyvanlan və quşlan. Hər şeydən əvvəl onu göstər- 
mək lazundır ki, qədim türklər könkret hcyvan admı, növünü bil- 
diiTnəyən, lakin toplu haida müəyyən cins hcyvan növünü ifadə 
edən sözlərdən do istifadə etmişlər; məsələn: 

y ıIk ıÇ & K şU )-  ikı; 
yontiM Ç  48) ~ ilxı; 
kara (Y 11) ~ qaramal; 
tabar{MÇ 29) - davar;
Bunlardan başqa, qədim türk yazısı abidələrinin dilində 

aşağıdakı ev heyvanlan və quşlarmın admm işləndiyinə rast 
gəlmək olar;

a/(K T  ş 32) -  at; 
tayiM Ç  11) -  day, dayça; 
buğa (Y 50) -  buğa; 
buğra (IB 30) - erkək dəvə;. 
buka (T 50) - buğa, öküz; 
adğır (K T  ş 35) -  ayğır; 
bis (IB 7) -  madyan; 
kulun (IB 7) -  qulun;

in g ə k{l 15) -  inək; 
bozağu (IB 61) -  buzov; 
ingən (IB 8) -  dişi dəvə; 
lağzm  (BK c 10) -  donuz; 
tor]uz{\^ 10) - donuz;
7/^(BK c 10) -  it; 
koy (IT ş 12) -  qoyun; 
öküz{\B  37) - öküz; 
takığu (MÇ 10) -  toyuq; 
soija (Y 28) -  sona, ördək; 
kaz[M Ç  26) -  qaz;

2, Yabanı və vəhşi heyvan adları: 
böri{¥S? ş 12) - qurd, canavar;
bars (KT ş 20) - bars, qar pələngi, xalh pələng;
tabışğan (T 8) -  dovşan;
sığun (BK q 5) sığm, iri buynuzlu maral;
key ik{T  8) - keyik, ceyran;
tiyin  (BK şm 12) ~ dələ;
biçin (KT şm 1) -  meymun;
adığ{\B  10) -  ayı;
yılan  (HT 7) -  ilan;
/y /(0  12)-əjdaha;
sıçğan (___) -  siçan;
əIig{\B  97) - əlig, cüyür; 
kamursğa (IB 56) qanşqa; 
konuz(Joy?) -  cücü, böcək;
Bunlardan başqa, göytürk yazısı abidəlorinin dilində iki 

yerdə (Irk bitig 74, 75) ov heyvam mənasmda mağa sözü də 
işlənmişdir.

3. Yabanı və yırtıcı quş adlan. Qədim türk yazısı abidələri- 
nin dilində ümumiyyətlə bütün quş fəsiləsini göstərmək üçün kuş 
(IB 6) «quş» sözü işlənir. Bundan əlavə, ayn-ayrı quş cinslərinin 
də bir neçəsinin adma rast gəlmək olur.

sotja  (Y 28) - ördək, sona; 
ka z  (MÇ 26) -  qaz;



kuzğun (IB 19) -  quzğun;
tahm  (IB 4) - yırtıcı quş;
toğan (IB 6) -  şahin;
uçukÇY 8) - qartal, yırtıcı quş;
öpgük{l^ 32) -  şanapipik;
karakuşilB  4) -  qaraquş;
koğu kuş (IB 53) ~ qu quşu;
toğan ügüzkaşu  (IB 64) -  çay şahini;
m ağilB  75) -  ilanın bir növü;
turuyaya kuş (IB 94) -  duma;
IV. TikiH və geyim  adlan. Göytürklər şəhər və kəndlər 

salmamışlar. Qədim uyğurlar isə şəhər mədəniyyətinə malik ol- 
muşlar. Lakin bunlara baxmayaraq, qədim türk yazısı abidəkfirinin 
dilində tikili və geyim adlarma, az da olsa, təsadül'edilir.

6aM (K T ş 12)^şəhər;
otağ(Y  46) - otaq;
oba (T1 2) -  oba;
tam (KT cş) -  dam;
b a rk{K l şra 13)” Səpdabə;
k a p ığ iK l c 4) -  qapı;
kurğan (KT şm 8) -  kurqan, qala;
balbalÇSLT ş 16) ~ kobud daş heykəl;
bitig{¥JT c 13) -  yazı;
betjgü ta ş{K l ç 13) - abidə, baş daşı;
k e ş (Y  10) -kəm ər;
kedim  (KT ş 33) -  geyim;
e?ö(KT şm 1) -  ev;
bədiz (K T  c 11) -  naxış, bəzək;
V. Zaman m əfhum u bildirən sözlər. Qədim türk yazısı 

abidələrinin dilində işlənən zaman mənası ifadə edən sözlər, 
demək olar ki, eynilə müasir türk dillorində də işlənir,

7 //(K T ş8 )-- il; 
ya z (K T  ş 8) yaz; 
yay(Q K  ş 39) - yay; 
k ü z (^ Ç  20) -  payız;
Ä/^(BKc 12)^qış;

ay (KT şm 1) - ay;
kiin (KT c 2) -  gün;
küntilz (KT ş 27) -  kündüz;
tün (KT c 2) -  gecə;
kiçə (MÇ 13) gecə;
ödü§ (BK cş) - gecə-gündüz, sutka;
t a g i j  35) -  dan;
Göründüyü kimi. qədim türk yazısı abidələrinin dilində 

ışlənən zaman məflıumu bildirən sözlərdən müasir Azərbaycan 
dilində cəmi ikisi işlənmir: küz sözü əvəzinə İran dillərindən 
almmış payız sözü, ödiış sözü əvəzinə rus dilindən almmış sutka 
sözü işlənir.

VI. Ə tru f nıilhitdəki əşya və hadisə adları bildirən sözlər. 
Qədim türk ətraf mühitlə daim əlaqədə olduğu üçün, təbii ki, ətraf 
mühitdəki əşya və hadisələrin adlarmı bildirən sözlər də onun 
dilində işlənməli idi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilinin 
spesifikliyi ilə əlaqədar olaraq bu tip sözlər göytürk və qədım 
uyğur yazısı mətnlərində o qədər də geniş işlənmir, lakin hər 
halda göytürk və qədim uyğur dillərinin ünsiyyətə yararh olması 
üçün kifayət qədər söz mövcuddur. Belə sözlərə bir neçə nümunə 
verilir;

y ir  (K T ş 10) -- yer;
.mb (K T şm 13) -  su; 
to ^ (K T ş  1 2 )-d ağ ; 
ügüz (K T ş 7) - çay;
(y:İ /(T 2 3 )-  çöl;
/c//;n’ (K T c 3 )  dəniz; 
o t (K T ş 27) -  od; 
o t (IB 26) - ot; 
ört (T 40) od;
;g a ç '(B K c  11) -  ağac;
/ (T 26) - kol;
yazı (K T c 7) - mcşəli düzən; 
kum  (T 7) - qum; 
ko l (K T  ş 34) - kol; 
y o l (T 24) ~ yol;



VII. R əng adı bildirən sözlər. Müasir türk dillərində işlənən 
bütün rəng adı bildirən sözlər qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində də işlənmişdir,

a ^ (K T ş 3 5 ) -a g ;
kara (BK şm 11) -  qara;
kök{K T  ş 1) -  göy;
sanğ(B¥^ şm 11) - sarı;
ya şıl(IB 78) -  yaşıl;
k ızıI(T  52) -  qırmızı, qızü;
boz (K T  ş 32) -  boz;
y a ğ ız{K l ş 1) -  qonur, qəhvəyi;
torığiYJJ ş 33) -  kəhər;
yəgrən  (MÇ 15) -  kürən;
örüt] (T 48) -  parlaq, gümüşü rəng;
VIII. Dad, ölçü, əlam ət və key fıyyət biklirən sözlər. Qədim 

türk yazısı abidələrinin dihndə dad, ölçü, əlamət və keyfıyyət 
bildirən sözlər müasir türk dillərinə nisbətən az işlənir. Güman ki, 
bu, qədim türk yazı abidələrinin spesifik xüsusiyyətləri ilə 
əlaqədardır.

y ig (K T  c 4) -  yaxşı; 
yabıziB K . ş 32) -  pis; 
süçig  (KT c 5) -  şirin; 
bodük (O 6) -  böyük; 
uzun (T 52) -  uzun; 
kiçig (B K  ş 41) -  kiçik; 
kısğa (KÇ 23) -  qısa 
yinçgə  (T 13) -  incə 
silik{¥JT  ş 7) - gözəl 
kalın{T  13) -  qalm 
yoğun (T 14) -  yoğun 
yuyka  (T 13) -  nazik (yuxa) 
tok(T  8) -  tox 
ağıriB K  ş 2) ^ ağır 
a p (B K ş 3 8 ) -a c  
tü z(K T  ş 3) -  düz 
yıw şak (K.T c 5) -  yumşaq

u/uğ(KT  ş 34) -  ulu, böyük 
aip (KT ş 6) -  alp, igid, nəhəng 
^ ığ { T  34) -  hiyləgər 
arık (KT c 8) - arıq 
arığ(T  37) -  arı, təmiz 
yablak (KT  c 7) -  pis 
yası(M Ç  21) -  yastı 
yatjı (MÇ 25) -  yeni 
kan  (T 56) -  qoca, qarı 
katığ (KT  c 2) -  möhkəm 
səm iz(T  5) ~ kök 
turuk{T 6) -  anq 
uçuz(T  13) -  asan, ucuz
IX. Say bildirən sözlər Türk diHərinin sonralar Avropa 

dillərindən aldxğı milyon, m ilyard və s. saylan istisna etsək, 
müasir türk dillərində indi işlənən say bildirən bütün sözlərtn 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də işləndiyi müşahidə edilir. 

bir (KT  ş 36) -  bir 
eJb (KT ş 27), /fc’(BK ş 33) -  iki 
üç{T  33) - üç 
tört (KT  ş 2) - dörd
be{i (Y 45), bii! (KT şm 4), bes (BK ş 25), bis (MÇ 18) -  beş 
alü  (KT şm 5) - altı 
y e ti{0  5), yiti (KT ş 30) -  yeddi 
səkiz(y[Ç  13)-səldciz 
tokuz(M Ç  13) - doqquz 
on (MÇ 11) -  on 
ycgirm i (KT  şm ş) -  iyirmi 
otuz (KT  şm 2) ~ otuz 
kırk (KT şm 2) -  qırx 
əlig  (KT  ş 8) -  əlli 
a/r/n/^(Y 1) -  altmış 
yctm iş (KT ş 12), yetm is (O 4) -  yetmiş 
səkizon  (KÇ 3) -  səksən; indi müasir Azərbaycan dilində 

İran dillərindən almrmş bəştadsayı daha çox işlədilir. 
tokuzon (IB 22) -  doxsan



yü z  (KT ş 33) -  yüz 
birj (BK c 1) -  min 
tümən (KT ş 31) -  on min
X. H al və hərəkət bildirən sözlər. Belə sözlər dilçilikdə fel 

adlanır. Qədim türk yazısı abidələrinin dili fellərlə zəngindir. 
Abıdələrin dilində fellərin böyük əksəriyyəti təkhecah sözlərdən 
ıbarətdır, hətta bir saitdən ibarət olan fellərin göytürk və qədim 
uyğur dihndə işləndiyi müşahidə oiunur. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə çoxlu miqdarda iki və daha çox hecah fellər, 
habelə xeyh miqdarda törəmə (düzəltmə) və tərkibi fellər də 
mövcuddur. Əminhklə demək olar ki, göytürk və qədim uyğur 
dillərində elə bir hal və hərəkət məfhumu yoxdur ki, onu fellər 
ifadə etmək mümkün olmasm. Onu da qeyd etaıək lazımdır ki, fel 
nıtq hıssələri arasmda ən milh və dəyişikliyə ən az məruz qalan 
nitq hissəsıdır. Türk dilləri, o cümlədən, müasir Azərbaycan dili 
başqa dillərdən, bir dənə də olsun, saf ̂  əsli fel almamışdır. Eyni 
sözlən qədım rärk yazısı abidələrinin dili haqqmda da demək olar.

Qədım türk yazısı abidələrinin dilində işlənən fellər ən çox 
tədqıqat mövzusu olmuş, onlarm haqqmda namizədlik və 
doktorluq dissertasiyalan yazılmışdır. Buna görə də burada qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində işlənən fellərə nümunələr vermək 
artıq hesab edilir.

QƏDİM TÜRK YAZISI ABİDƏLƏRİNİN DİLİNİN 
MƏNŞƏCƏ LÜĞƏT TƏRKİBİ

Dünyada elə xalq yoxdur ki, bütün dünyadan, başqa 
xalqlardan təcrid edilmiş şəkildə yaşasm. Qəbilolər, xalqlar, 
millətlər həmişə onları əhatə edən, onlarla qonşu olan qohum və 
qohum olmayan qəbilə, xalq və millətlərlə iqtisadi, siyasi və 
raədəni əlaqələrdə, münasibətlərdə olmuşdur. İqtisadi, siyasi və 
mədəni əlaqələr zəminində qəbilə və xalqlann dilləri də bir-birinə 
təsir göstərmişdir. Bu da həqiqətdir ki, güclü ~ iqtisadi, siyasi və 
mədəni cəhətdən o biri xalqlardan üstün olan -  xalqm dih qonşu 
xalqlann dilindən nüfuzlu olmuş, onun dili digər dillərə daha çox 
təsir göstərmişdir.

Bu baxımdan göytürk və qədim uyğur qəbilələri də başqa 
xalqlara münasibətdə istisna təşkil etmir. Bu qəbilələr onlan əhatə 
edən qohumdilli xalqlardan türgiş, tölis, kurıkan, az, ediz, basmıl, 
izgil, qrrğız, karluk və s. xalqlarla, dilcə onlara yaxm olan tatar, 
tatabı, kıtay və s. xalqlarla, dilcə yad olan tabğaç Oabğaçlar səkkiz
-  doqquzuncu yüzilliklərdə tamamilə çinliləşmişdi), tüpüt (tibet), 
toxar (toxar dih hind-Avropa dİIIəri ailəsinə daxil olan ölü dildir), 
soğd (soğd dili hind-Avropa dilləri ailəsinin Iran qrupuna daxil 
olan ölü dildir) və s. xalqlan ilə daim iqtisadi, siyasi və mədəni 
təmasda olmuşlar. Sonralar türk dövlətlərinin sərhədləri Iran 
hüduduna çatdıqda, daha sonra uyğurlar burhan dinini qəbul 
etdikdə türk dili fars və hind dilləri ilə daha sıx təmasda olmuşdur. 
Heç şübhəsiz, göytürk və qədim uyğur dilləri bu xalqlann dillərinə 
təsir etdiyi kimi, bu xalqların dilləri də göytürk və uyğur dillərinə 
təsir göstərmişdir. Bunu nəzərə ahb qədim türk yazısı abidələri 
dihnin lüğət tərkibində olan sözləri iki qrupa ayırmaq olar: 1) 
ümumtürk sözləri və 2) ahnma sözlər.

1) Ümumtürk sözlər. Qədim türk yazısı abidələri dilinin 
lüğət tərkibindəki sözlərin böyük əksəriyyəti ümumtürk mənşə- 
lidir. Bunun iki səbəbi vardır. Birincisi, miladdan sonrakı birinci 
minillikdə türk dilləri bir-birindən o qədər də uzaqlaşmamışdı. 
Əvvəlcə hunların, sonra İstəmi xaqanm qərb yürüşlərini çıxsaq, 
türk qəbilələrinin böyük əksəriyyəti Mərkəzi və Orta Asiyada 
yaşayırdı. Bu da türk dillərində müştərək sözlərin yaranması və 
işlənməsinə səbəb olmuşdu. İkincisi, qədim uyğur yazısı 
abidələrini tarix üçün miras qoymuş qədim uyğur qəbilələri uzun 
müddət göytürk qəbilələri ilə siyasi, iqtisadi və mədəni təmasda 
olmuşdu, daha doğrusu, qədim uyğur qəbilələri Birinci və İkinci 
Türk xaqanlıqları dövründə göytürk qəbilələrinin başçıhq etdiyi 
hərbi-siyasi ittifaqm tərkibində olmuş, türk qəbilələrinə tabe 
olmuşdu. Heç də təsadüfı deyildir ki, qədim uyğur qəbilələrinin ilk 
yazıh abidələri göytürk abidələri kimi daşlar üzərində, həm də 
göytürk əlifbası ilə yazümışdır və bir sıra kiçik, əhəmiyyətsiz 
məqamlan çıxsaq, onların dili göytürk dilindən, demək olar ki, 
fərqlənmir. Lakin bu iki dilin sözləri arasmda müəyyən fərqlər də 
mövcuddur. Göytürk dilinə məxsus sözlərin dörd xüsusiyyətini 
gösterm ək lazımdır; 1. Göytürk sözlərində saitlərin damaq ahəngi
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mütləqdir, yəni sözlərdə ya önsıra (incə), ya da arxasıra (qalm) 
saitlər işlənir, bir sözdə belə saitlərin damaq ahəngi qanunu 
pozulmur. 2. Göytürk sözlərində ikinci və sonrakı hecalarda e, o 
və ö səsləri işlənmir. Bəzi mürəkkəb sözlər (məsələn, Eletmiş 
kimi mürəkkəb isimlər) istisna təşkil edir. 3. Göytürk sözlərində 
uzun saitlər və gerninat (qoşa) samitlər işlənmir. 4 Göytürk dilində 
mövcud olmayan səsləri çıxsaq belə, göytürk dihndə ğ, g, d, z ,y , 1, 
!], r  səsləri ilə başlanan sözlər işlənmir, n  səsi ilə başlanan söz 
azdır; /səs i ilə başlanan sözlərə göytürk Orxon-Yenisey abidələri 
mətnlərində rast gəhnirsə, deməh, onlar ahnma sözlərdir.

Göytürk Oı-xon-Yenisey abidələri mətnlərində işlənən 
sözlərin böyük əksəriyyəti türk mənşəh sözlərdir.

2. Ahnmalar. İstər qohum, istərsə qohum ohııayan dihərdən 
ahnmış səs, morfem və sözlərə ahnmalar deyihr. Qədim türk 
yazısı (istər göyğüi’k, istərsə qədim uyğur yazısı) abidələri dihnin 
lüğət tərkibi mənşəyinə görə araşdırılmadığı üçün burada hansı 
dildən və hansı sözlərin ahndığını söyləmək çotindir. Digər 
tərəfdən, toxar və soğd dihəri ümumiyyətlə bizə məlum olmadığı 
üçün göytürk və qədim uyğur dillərinin bu diUərdən hansj sözləri 
ala biləcəyini güman etmək belə olmur.

Göytürk yazısı abidələrinin dilinə nisbətən, qədim uyğur 
yazısı abidələrinin dihndə ahnmalar daha çoxdur. Qədim uyğur 
yazısı abaidələri içərisində dini ədəbiyyatda, xüsusən hind və Çin 
dillərindən tərcümə edilraiş əsərlərdə, təbii ki, hind və Çin 
dillərindən ahnmalar, dünyəvi .ədəbiyyatda isə fars dihndən 
almmalar üstünlük təşkil edir. Qədim uyğur yazısı abidələri dilində 
almmalarm çoxluğu haqqmda elmi ədəbiyyatda məlumata rast 
gəlmək olur, göytürk yazısı abidələrinin diündəki ahnmalar 
haqqmda isə elmi ədəbiy>'atda, demək olar ki, danışılmamışdır. 
Ola bilər ki, göytürk dih digər qohum türk diUərindən, habelə 
monqoIdiIU tatar (o vaxt tatarlar türkdilli deyildi), kıtay və tatabı 
dillərindən də söz alsm. İndi bunu müəyyənləşdirmək mümkün 
deyildir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzi tədqiqatçılarm 
araşdırmalarma göıə türk və monqol dillərinin lüğət tərkibinin 25 
faizi şərikhdir. Göytürk dilində monqol diUndən ahnmış bir sözün 
etimologiyası da üzdədir:

Lağzm (BK c 10, MÇ 11) «donuz»
Lağzm  sözünün sinonimi göytürk dilində mövcuddur: toijuz 

(IB 10) «donuz». Göytürk sözü toljuz real həyatdakı heyvanı 
adlandırmaq üçün işlədilir, monqol dilindən ahnmış lağzm  sözü isə 
bürc (ulduz topası mənasmda) adı kimi, daha doğrusu, oniki illik 
sikUi təqvimdə bir ili adlandırmaq üçün işlədilir.

Göytürklər tibetlilərlə də təmasda olmuşlar. Göytürk dilində 
Tıbet «Tüpüt» (KT şm 12) şəklində işlənir. Kül tigin şərəfinə 
qoyulmuş abidədə belə bir cümləyə rast gəlmək olar; «Tüpüt 
kağanta bölön kəlti (KT şm 12). Tibet xaqanından bölön gəldi». 
Bu cümlədən aydm olur ki, bölon sözü Tibet dilindən ahnmışdır. 
Buna mətndə açıq işarə vardır: bölön Tibet dilində ya rütbə 
bildirir, ya da xüsusi şəxs adıdır. Bundan başqa, sözün ikinci 
hecasında ö səsinin işlənməsi onun türkmənşəli olmadığını 
göstərir.

Göytürklər ən çox tabğaçlarla, yəni çinlilərlə təmasda 
olmuşlar. Buna görə də Çin dilindən göytürk dilinə xeyh sözün 
keçdiyini güman etmək olar. Həmin sözlərə nümunə olaraq şəxs 
adlannı, məsələn, Lisün (BK c 11), İsy i Likən  (KT şm 12) və 
aşağıdakı ümumişlək sözləri göstərmək olar:

lü i{0  12) «əjdaha» - oniki il siklli təqvimdə il adı 
io jnçuyiK J  ş 20) «xanım, arvad» (Çin dilində yançji) 
səljün (KT ş 32) saQun (Y 24) «general» 
çor (K.T ş 32) «ən yüksək hərbi rütbə» (Çin dilində: çjö) 
tutuk  (KT ş 31, 32) «mülki inzibati vəzifə, vali» (Çİn 

dilində: tu-tü)
Kül tigin şərəfmə qoyulmuş abidədə Kül tiginin dəfhi 

mərasimində iştirak edən kıtay, tatabı xalqlarınm nümayəndə 
heyətinin başçısı Udar səQün, Soğd, Bərçəkər, Bukarak (Burxara) 
nümayəndə heyətinin başçısı NəQ, sət]ünün adı çəkilir: Yoğçı, 
siğ itç i kıtay, tatabı bodun başlayu Udar səQün kə lti {K J  şm 11-12) 
«Dəftı edon, ağı deyən kıtay, tatabı xalqma başçıhq edən Udar 
sənün gəldi». K unya kün batsıkdakı Soğd, Bərçəkər, Bukarak ulıs 
bodunta N ətj sətjün, Oğul tarkan kə lti (KT şm 12) «Qərbə 
günbatandakı Soğd, Bərçəkər, Buxara ulusu xaqanmdan Nən 
sənün, Oğul tarkan gəldi».



Hind-Avropa dilli soğda və toxar xalqlan da göytürklərə 
böyük mədəni təsir göstərrmşdir. Bu təsir özünü dil sahəsində bu 
dillərdən sözlərin almmasında da göstərir. Məsələn, göytürk 
yazısı abidələrimn mətnlərində tez-tez rast gəldiyimiz teljri {YJI c 
1...) sözü toxar dilindən ahnmışdır. Göytürk dilinə ən çox soğda, 
Çin və Tibet dilləri təsir göstərmişdir. Bu təsir nəticəsində həmin 
dillərdən göytürk dilinə çoxlu miqdarda inzibati-idarəetmə vəzifə 
adlan keçmişdir; məsələn: 

c 1) «bəy» 
kan (O 1) «xan» 
kağanÇKJ ş 1) «xaqan» 
tigin (KT şm 1) «şahzadə» 
j^aö^ü(KT ş 14) «yabğu»
>vaJ(KT ş 14) «şad» 
ışbara (KÇ 2) «ışbara» 
şad-apıt(K'T c 1) «şad-apıt» 
tarkan (KT şm 12) «tarkan» 
bağa (T 6) «bağa» 
katun (KT ş26) «xaüın» və s.
Türk xalqlarmm bizim eranm III-V yüzilliklərdə Şərqi 

Türküstan lə Qərbi Çində yaşayan və hind-Avropa dilləri ailəsinə 
daxil olan irandilli və toxardilli xalqlarla daim təmasda və 
ünsiyyətdə olması bu dillərdən türk dillərinə xcyli miqdarda 
sözün keçməsinə səbəb olmuşdur. Sonralar göytürk dövlətinin 
yaranmasmda görkəmli roi oynamış Aşina qəbiləsi məhz bu 
rayonda təşəklcül lapmışdır. Çin tarixşünashq monbələrinin və türk 
genealoji əfsanələrinin verdiyi məlumatlara görə də Aşina türk 
qəbiləsi Aşina qurd övladlarmm regionun avtoxton əhalisi olan 
Toqon qızlan ilə evlənməsi nəticəsində yaranmışdır. Türk dihnə 
avtoxton əhalinin dilinin təsiri kimi Aşina qəbiləsi dilinin Çin 
qaynaqlannda mühafızə edilmiş bir neçə sözü -  qəbilənin adı aşina 
sözünün, qəbilənin totemi olan qurdu büdirən böri sözünün və 
Bumm xaqanm iki titulunu ifadə edən sözləri nəzərdən keçirmək 
maraqh olardı.

Çin mənbələri Aşina qəbiləsinin əcdadlan olan hun 
qəbilələrindən xəlyan qəbiləsinin dilində işlənən fu li «qurd» sözü

mühafızə edilmişdir; göytürk diHndə bu söz böri fonetik tərkibində 
işlənir. Hələ vaxtilə V.Banq yazırdı ki, «böri sözünü türkoloji 
vasitələrin köməyi ilə izah etmək oImaz». Indi məlumdur ki, böri 
sözü hind-Avropa mənşəUdir: soğdaca wyek, avestaca vəhrka, 
qədim farsca vikaııa, xotan-sak dilində liruga, osetin dilində biray, 
bersr̂ , tahş dilində (köhnə) vak.

Aşina qəbiləsinin ilk başçısı Asyan şad, onun oğlu Tuu isə 
yabğıı titulu daşıyırdı. İndi həmin sözlərin də İran mənşəli olduğu 
aşkar edilmişdir: şad?,öm soğda dilində ^r^jı/şəklində, yabğu^,'öz\x 
kuşandWmĞB jaracfeşəklində işlənmişdir.

Aşina sözünün etimologiyası daha maraqlıdır. Tədqiqatçılran 
bir qisminin fıkrinə görə, bu söz monqol dihndən ahnmışdır: 
monqol dilində şina «qurd» deməkdir, a isə monqol dilində hörmət 
əlaməti bildirmək üçün sözün əvvəlinə artmlır. Digər tədqiqatçılar 
isə onu hind-Avropa dilləri ilə əlaqələndirirlər. Onlann fıkrincə, 
aşina sözü sak dilindəki aşana «ləyaqətli, alicənab» sözündəndir.

Tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, göytürk Orxon-Yenisey 
yazısı abidələrinin mətnlərində Çini adlandırmaq üçün işlədilən 
tabğaç?,özü soğda dili vasitəsilə göytürk dilinə keçmişdir.

Mütəxəssislərin fikrincə, göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilində Bizans (Vizantiya) imperiyasmm adı kimi 
işlədilən Purum sözü də almmadır. Bu söz artıq 550-ci ildə Çin 
dihndə Fulin şəklində işlənmişdir. Həmin söz mənşəcə parfıyan 
və soğda dilindəki Fröm sözündən törəmişdir. Lakin çinlilər onu 
birbaşa parfıyan və soğda dillərindən deyil, göytürk dilindən 
(Purum sözündən) almışlar. Deməli,/7ü/u//7sözü mənşəcə parfiyan 
və soğda dillərində işlənən fröm  sözündəndir.

B itig  «yazı» sözü də Çin dilindən ahnmışdır.
Bütün bunlar göstərir ki, türk qəbilələri tarixlərinin erkən 

dövrlərində İran, toxar, hind və Çin xalqlan ilə sıx mədəni-siyasi, 
iqtisadi, habelə dil təmaslannda olmuşdur.

Həm göytürk yazısı abidələrinin, həm də qədim uyğur yazısı 
abidələrinin dili ciddi araşdırıldıqdan sonra göytürk və qədim 
uyğur diUərindəki ahnma sözlər haqqmda daha ətraflı mühakimə 
yürütmək olar.



V FƏSIL 

SEMASİOLOGİYA

Semasiologiya dilçilik elminin bir şöbəsidir. Terminin hərfı 
tərcüməsi işarə, məna haqqında elm deməkdir. Dilçilikdə 
semasiologiya termini ilə yanaşı, həmin mənada semantika termini 
də işlənir. Semantika termini həm də məna sözünün sinonimi kimi 
də işlənir. Sözün scmantikası «sözün mənası» deməkdir. 
Dilimizdə bəzən «semantik məna» ifadəsi də işlənir. M.İ.Adilov, 
Z.N.Verdiyeva və F.M.Ağayevanm tərtib etdikləri «İzahh dilçihk 
terminləri» lüğətində (Bakı, 1989) bu iki termin belə 
aydmlaşdırıhr: semantika - 1. Sözün, ifadənin və ya qrammatik 
fonnanm mənası. 2. Bax; semantologiya. 3. Dil işarələrinin ifadə 
etdikləri əşya və hadisələrə münasibətlərini öyrənməkdən ibarət 
dilçilik tədqiqatT (səh. 231). Semantologiya -  1. Dil vahidlərinin 
mənasmı (məzmununu, daxih cəhətini) tədqiq edən dilçilik 
bölməsi. 2. Sözlərin və ifadələrin leksik mənalarmı və bu 
mənalann dəyişmə üsullarmı tədqiq edən dilçilik bölməsi 
(səh.233).

Semasiologiya sözün mənası və mənanm dəyişməsini 
araşdıran dilçilik sahəsidir. Semasiologiya terminini bu mənada ilk 
dəfə XIX yüzilliyin birinci yansmda alman alimi E.Reyziq 
işlətmişdir. Semasiologiya sözün ekstralinsvistik xüsusiyyətlərini, 
sözün ətraf mühitlə, obyektiv gerçəkliklə əlaqəsini tədqiq edir. 
Dilçiliyin semasiologiya bəhsində sözün mahiyyəti, sözlə onun 
adlandırdığı əşya, habelə məfhüm arasmdakı münasibət, sözün 
məna strukturu, məna strukturuna daxil olan ünsürlərin qarşılıqlı 
əlaqə və münasibətləri, mənanm dəyişməsi, inkişafı, genişlənməsi 
və daralması qanunauyğunluqlan, sözlərin məna qrupları, söz 
variantlan, qısa desək, dilin leksik-semantik sistemi və sistemin 
əsas vahidi olan sözün həyatmda baş verən qanunauyğun 
dəyişikliklər öyrənilir. Semasiologiya sözün mənası haqqmda 
elmdir. O, dilçiliyin digər sahələrindən onunla fərqlənir ki, 
dilçiliyin digər sahələri, məsələn, qrammatika daha çox dildaxili 
intralinqvistik hadisələri, dilin daxili inkişaf qanunauyğunluqlarmı

öyrənir, semasiologiya isə xarici aləmlə əlaqədar olduğu üçün 
ekstralinqvistik qanunları araşdınr. Məsələn, o öyrənir ki, sözün 
mənası ilə adlandırdığı əşya və hadisələr arasmda hansı əlaqələr 
mövcuddur.

Tədqiqatçılann fıkrincə, semasiologiyada iki cür əlaqəni 
fərqləndimıək zəruridir; 1) sözlər arasmdakı əsl semantik 
əlaqələri; 2) obyektiv gerçəkliyin əşya və hadisələri arasmdakı 
əlaqələri.

Semasiologiyanm əsas məqsədi sözün dünyanı necə əks 
etdirdiyini öyrənməkdir. «Semasiologiyanm başlıca məqsədi 
dilxarici (obyektiv) aləmin dil vahidlərində (sözlərdə) nə cür əks 
olunduğunu öyrənməkdir. Obyektiv aləmin əşya və hadisələri 
arasmdakı qarşıhqh əlaqə və münasibətlər dilin leksik-semantik 
sistemini müəyyənləşdirir. Həm də həmin əlaqə və münasibətlər 
dilin özündə deyil, dildən kənardadır, xaricdədir. EIə hər bir işarə 
sistemində əsas məsələ odur ki, həmin sistemdən xaricdə olana 
işarə edilir və işarənin mənası da müvafıq sistemdən xaricdə 
müəyyənləşdilir. Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, dihn leksik- 
semantik sistemində əsl, xalis dil (və ya dildaxili) xüsusiyyətlərin 
rolu guya azdır. Bu dildaxili xüsusiyyətlərin təsirini və rolunu 
müxtəlif dillərdə sözlərin mənalarmın çox az halda tam uyğun ola 
bilməsindən görmək olar. Habelə, obyektiv aləmin hadisələri 
müxtəlif dillərin lüğət tərkibində müxtəlif tərzdə üzvlənir. 
Bununla belə, semantik dəyişmələrə səbəb olan dildaxili faktorlar 
son nəticədə dilxarici faktorlarla əlaqədar olub onlardan asılıdır».‘ 
Dilçilik ədəbiyyatmda dildə baş verən dəyişikliklərin xalqm 
ictimai həyatında baş verən dəyişikliklərlə bağh olduğu haqda 
kifayət qədər yazılmışdır. Təbii ki, xalqm həyatmda baş verən 
dəyişikliklər dilin qrammatik quruluşuna ya təsir göstərrnir, ya da
o qədər cüzi təsir göstərir ki, bunu nəzərə almamaq da olar. Xalqm 
həyatmda baş verən dəyişikliklərin dildə öz əksini tapmasmdan 
damşarkən ilk növbədə və başhca olaraq həmin dilin leksik- 
semantik sistemi nəzərdə tutulur, çünki dilin bütün sistemində



xarici aləmdəki dəyişikliklərə ən həssas olan bölmə dilin leksik- 
semantik sistemidir.

Semasiologiyada paradiqmatik və sintaqmatik əlaqələrin 
müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məlum ol- 
duğu kimi, nitq sözlər vasitəsilə ifadə edilir. Lakin nitqin əmələ 
gəlməsi üçün, ümumiyyətlə, dilin ünsiyyot vasitəsi olması üçün dil 
vahidlərini ~ sözləri seçmək və birləşdirmək lazımdır. Sözlərin 
seçihnəsi və birləşdirilməsi prosesində sözlərin mənasmda 
müəyyən dəyişikliklər əmələ gəhr. Sözlərin seçihnəsi prosesində 
yaranan əlaqəyə paradiqmatik, sözlərin birləşməsi prosesində 
yaranan əlaqəyə isə sintaqmatik əlaqə deyihr, «Assosiativ qruplar 
tərkibində elə dil vahidləri, toplulan olur ki, burada bir vahid 
müəyyən əlamətlərə görə başqa vahido qarşı qoyulur. Belə 
toplular paradiqma adlana bilər. Paradiqmatik və sintaqmatik 
əlaqələr dihn müxtəiif ünsürlərini bir yerə cəmləməklə hər bir 
vahidin əsl, dildəki mənasmı müəyyənləşdirməyə xidmət göstərir. 
Həmin əlaqələr hər hansı sıradan müəyyən vahidi seçmək və onu 
digər vahidlərlə birləşdirmək imkanı yaradır. Hər iki (seçmə və 
birləşdirmə) imkam sözə tətbiq etməkk^ onun «leksik mənasmı» 
müəyyənləşdirmək olur. Sözün müxtəlif anlam bildirən söz 
birləşmələri tərkibində işlənməsi onun nə semantik vəhdətini, nə 
də fonetik eyniyyətini pozur. Eyni sözün müxtəhf nitq şəraitində 
işlənməsi ilə bu sözün mənasında az-çox dəyişiklik baş verir, lakin 
söz müstəqil leksik vahidə çevrilir. Əslində, sözün hər dəfə bir 
mətndə işlənməsi ilə onun mənalanndan biri aktuallaşmış olur».' 
Leksik-semantik vahidlər arasmdakı paradiqmatik əlaqə konkret 
bir mətndə aşkara çıxmır, onu niüəyyənləşdirmək üçün bir neçə 
mətni qarşılaşdırmaq, tutuşdurmaq lazımdır. Sintaqmatik əlaqə isə 
hər hansı söz birləşməsinin iştirak etdiyi mətndə aşkar olur.

Paradiqmatik əlaqə nəticəsində sözün təkcə mənasmda yox, 
formasmda da dəyişiklik baş verir. Buraya, məsələn, xalq 
etimologiyasmm təsiri ilə sözün daxili formasmda baş verən 
dəyişikliyi aid etmək olar. Sintaqmatik əlaqə mətndə - sözlərin

birləşməsində təzahür edir. Sözün mətn daxilində (söz birləşmə- 
sində) tez-tez işlənməsi onun mənasına təsir göstərir.

Semasiologiyanm tədqiqat obyekti sözün mənasıdır. Bu 
obyekt özünü çoxmənah sözlər, omonimlər, sinonimlər, antonim- 
lər, etimologiya, tabu, evfelizm, jarqonlarda büruzə verir. Bun- 
lardan qədim türk yazısı abidələrinin dilində özünü göstərənləri 
nəzərdən keçirək.

SÖZÜN ÇOXMƏNALILIĞI

Dilçilik ədəbiyyatmda çoxmənahhq polisemiya da adlanır. 
Sözün ilkin, həqiqi mənasmdan mənanm genişlənməsi və ya 
daralması zəminində törəyən yeni mənalara sözün çoxmənalıhğı 
deyilir. «DiI mənalarmın spesifıkası bundadır ki, dil vahidləri, 
kateqoriyalan və modelləri və məcazi, struktur motivləşmiş və 
motivləşməmiş, sistemli və asistemU oIur».*

Hər hansı bir dildə, o cümlədən türk dillərində də tək bircə 
mənası olan sözlər mövcuddur, həm də belə sözlər təkcə 
terminlərə aid olmur; təkmənah sözlərə ümumişlək sözlər 
sırasmda da rasmt gəlmək olur. Lakin dildə təkmənah sözlər 
həddindən artıq azdır. Buna görə də türk dillərində sözə məcazi 
məna, çox vaxt yanhş məna verməmək üçün danışan nitqində 
işlətdiyi sözdən əvvəl, «türkün məsəh», «türk demişkən» 
ifadələrini işlədir.

Dildə olan hər bir söz semantik əlamətlərin (semlərin) məc- 
musudur, semlərin toplusu sözün məna strukturunu əmələ gətirir. 
Məsələn, sub  «su» sözünün bu əlamətləri vardır; 1) mayedir, 2) 
şəffafdır, 3) içməyə (insan, heyvan), suvarmağa (bitki) yarayır, 4) 
istidə buxarlanır və soyuqda donur. Sözün məna strukturunun 
tutumu sözü bu və ya digər şəraitdə işlətdikdə onun əlamətlə- 
rindən (semlərindən) birinin daha aktual işlədilməsinə səbəb olur. 
Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, sözün mənasınm səciyyəsi üçün 
onun əlamətlərinin hamısmm zahirdə olması zəruridir. Sözün 
əlamətlərinin məcmusu adlandınlan məfhumu qavramağa imkan 
verir. Sözün əşyavi -  məfhumi təhkim edihnesi onu təkmənah

‘ B M.Kodyxoe. Oöufee »3biK03HaHue. MocKea, 1974, c.I60.
241



edir. Elə buradaca qeyd etmək lazımdır ki, hər hansı təkmənah 
sözdə potensial şəkildə yeni mənalar kəsb edib çoxmənah sözə 
çevrilmək imkanı vardır.

Dil vahidi kimi sözün əsas xüsusiyyətlərindən biri də budur 
ki, o, nitq axmmda çoxlu əşya və hadisəyə işarə edə bihr. Dihn 
inkişafı prosesində, sözün ilkin mənasmm darahnası və ya geniş- 
lənməsi nəticəsində sözün əlamətlərində (semkwindən) biri daha 
aktuallaşır, müxtəUf əşyavi -  məfhumi istiqamətlənmə bir sözdə 
cəmlənir, beləhklə də sözün çoxmənahhğı yaranır. Sözün əla- 
mətləri (semləri) nə qədər çoxdursa, onun əldə etdiyi yeni mənalar 
da bir o qədər çox olur. Məsələn, baş sözünün bu əlamətləri (sem- 
ləri) vardır: 1) şəkhnə görə -  dəyirmidir, 2) məkanma görə - 
insanm ən hündür yeridir, 3) vəzifəsinə görə -  insanm bütün hərə- 
kətlərini idarə edir, 4) əhəmij^ətinə görə bədən əsas üzvüdür... 
buna görə də onun aşağıdakı çoxmənahhğı törəyir; 1) şəkhnə görə
-  baş soğan, 2) məkanma görə -  dağm başı, 3) vəzifəsinə görə - 
baş həkim (mühəndis...), 4) əhəmi^ryətinə görə - ailənin başı 
(başçısı). Sözün semlərinin sayı ilə sözün (çoxmənahhğınm) 
mənalarmm sayı düz mütənasibdir. Dildə çoxmanah sözlərin sayı 
təkmənah sözlərin saymdan qat-qat çoxdur. Bu hökmü türk 
diUərinə daha çox şamil etmək olar. Dildə təkcə sözlər yox, 
qrammatik formaleır da çoxmənah olur. Çoxmənah sözün mənası 
ümumi semantik əsasa mahkdir: çoxmənah sözün mənalarmm 
hamıst bir leksemə aiddir, bunlar dilin iki və ya daha çox vahidini 
əmələ gətirmir; sözün mənalarmdan hətta biri həmin leksemə aid 
olmadıqda sözün çoxmənahhğı itir, məna iki və ya daha çox 
leksemə aid olur və söz iki və ya daha çox müstəqil vahidə ayrıhr
-  omonimiər əmələ gəhr.

Sözün çoxmənahhğı eyni bir sözün həqiqi və məcazi məna- 
smm mövcud olması ilə əlaqədardır. Sözün həqiqi mənası onun 
ilkin mənasıdır, bilavasitə əşyavi -  məfhumi istiqaməthdir, yəni 
bilavasitə əşyanı adlandırmağa doğru yönəlmişdir; məsələn, Mş 
insan bədəni üzvünün adıdır, at «at» heyvan adıdır, aş «xörək» 
yemək adıdır və s.

Sözün həqiqi mənası motiyləşmiş və motivləşməmiş olur. 
Motivləşməmiş məna sözün elə mənasıdır ki, onun mənşəyi aydm 
deyildir. Məsələn, biz insanm bədən üzvlərindən birini baş «baş»
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adlandınnq, lakin onun nə üçün başqa cür deyil, məhz bu cür 
adlandırıldığı bizə məlum deyildir. Eyni sözəlri nə üçün bir 
heyvanı a/wat)), başqa heyvam //«it» adlandırdığımız haqqmda da 
demək olar. Motivləşməmiş mənada sözün mənası ilə səs tərkibi 
arasında əlaqə ənənəyə uyğun olaraq assosiativ əlaqə vasitəsilə 
qorunub saxlanır. Motivləşmiş həqiqi məna o zaman yaramr ki, 
mənanın sözyaratma modeli (sözün hissələrinə üzvlənməsi) və 
sözyaratma mənası aşkarda olsun, adm əsasmı təşkil edən 
nominasiya (adlandırma) istiqaməti və əlamətini mühafizə etsin. 
Məsələn, qədim türk yazısı abidələrinin dilində ata «ata» və am  
«ana» sözlərinin mənasını motivləşmiş həqiqi mənaya nümunə 
göstərmək olar; birinci söz at «ad», ikinci söz al] «anlaq», 
«tərbiyə» sözlərinə a səsinin artırılması ilə əmələ gətirilmişdir; ata 
ad verən, am  tərbiyə verən deməkdir (bax; etimologiya). Sözün 
məcazi mənası həmişə sözün həqiqi mənasından semantik törəmə 
nəticəsində yaranır: sözün məcazi mənası həmişə motivləşmiş 
olur. Sözün məcazi mənası əsasmda əmələ gəldiyi həqiqi mənaya 
bağhdır və törəmə əşyavi-məfhumi istiqamətə malikdir; söz 
məcazi mənada həqiqi mənadan fərqlənən əşya, hadisə, keyfiyyət 
və s. bildirir. Məcazi mənanm yaranması dil semantikasmı insanm 
əqli (təfəkkür) fəaliyyəti ilə əlaqələndirən xüsusi semantik 
qanunlar əsasında baş verir. Sözün çoxmənahhğı sözün məcazi 
mənası ilə sıx bağhdır.

Sözün iki və daha artıq məna ifadə etməsinə çoxmənanıhq 
deyilir. Artıq göstərildiyi kimi, sözün çoxmərıahhğınm əmələ 
gəlməsi prosesində yeni söz yaranmır, mövcud olan sözün ilkin 
mənası ya genişlənir, ya darahr, sözün semlərindən biri sözün bir 
mənasında, digəri isə başqa mənasmda aktuallaşır. Beləliklə, eyni 
bir söz bir neçə əşya və hadisəyə işarə edir, bir neçə əşya və 
hadisəni adlandınr, sözün mənası isə oxşar semlərə görə bir neçə 
əşya və hadisənin adma köçürülür. Bəzən sözün çoxmənahhğmı 
dildə qənaət prinsipi (qanunu), dilin lüğət tərkibinin lüzumsuz 
genişlənməsinin qarşısını almaq təşəbbüsü kimi qələmə verirlər. 
M əsələn, H.Ə.Həsənov yazır; «Sözün çoxmənahlıq imkanı dilin 
aynlm az imkanı kimi özünü göstərir və dilin inkişafmda əsas məna 
qanunu kimi qəbul edilir. Sözün bu spesifık xüsusiyyəti dil



v a s i t ə l ə r i n i n  q ə n a ə t l ə  i ş l ə d i l m ə  e f f e k t i n i  z ə n ı r i  e d i r .  İ n s a n  

t ə f ə k k ü r ü n ü n  y a r a t d ı ğ ı  h ə r  m ə f h u m  x ü s u s i ,  a y r ı c a  s ə s  k o m p l e k s i  
t ə l ə b  e t s ə ,  d i l i n  l ü ğ ə t  t ə r k i b i  o  q ə d ə r  g c n i^ k ) i ı ;3 rd i  k i ,  o n u  d ə r k  
e t m ə y ə  h ə m i n  d i l d ə  d a n ı ş a n  k o l l e k t i v i n  g ü e ü  ç a t m a z d ı .  Bu d a  
ü n s i y y ə t  z a m a n ı  d ö z ü l m ə z  p o z ğ u n l u q ,  a n l a ş ü m a z h q  ə m ə l ə  
g ə t i r ə r d i » . '

Bu fikirk^ razilaşmaq olmaz. Əgər d i ld ə  hər mətlıumun 
özünəməxsus səs kompleksi, yəni söz tələb eıdikdv) diHn lüğət 
tərkibi iüzumsuz genişlənər və həmin dildə danışan kollektivin 
onü dərk etməyə gücü çatmazdısa, bəs onda eh) h;.)min kollektiv 
nə üçün bir məflıum üçün bir neçə səs kompleksi, yəni söz 
yaradırdı? Bəs onda dildə sinonimiya hadisəsi, yəni bir neçə sözün 
bir əşya və hadisəni adlandırmasmı nə edək? Yaxşı oimazdı ki, dil 
sinonimiya hadisəsini yaratmaya idi, bir əşyanı (yaxud məfhumu) 
bir neçə sözlə adlandırmaya idi, qənaət etdiyi sözlər hesabma 
omonim sözlərin adlandırdığı əşya və hadisəkorin, eləeə də 
çoxmənah sözlərin adlandırdığı məfhumların hər birini ayrıca 
adlandıra idi'.’ Onda sinonimhk də ,  omoniınhk də, sözün 
çoxmənahhğı da ohxıazdı, həmin dildə danışan kollekliv də lüğət 
tərkibini dərk etmək üçün güc sərf etməzdı. Sözün çoxnıənahh- 
ğmm yaranmasmda dildəki qənaət prinsipinin əsas rol oynaması 
haqqmda söylənilən fıkir uydurmadır. Dildə sözün çoxmənah- 
hğmın yaranması dilin daxili inkişaf qanunlarından irəli gəlir və 
irəhdə deyildiyi kimi, sözün semlərindən müəyyən birinin sözün 
bu və ya digər işlənmə məqammda aktivləşməsinin (aktuallaşma- 
smm) nəticəsidir. Çoxmənalıhq sözün inkişafıdır, dilin zənginləş- 
məsidir. D üdə ən çox işlənən nitq hissələrinə - isim, sifət, fellərə 
aid olan sözlər çoxmənah oiur. «Sözün çoxmənah olması sözün 
ümumiləşmə və lazım oima dərəcəsindən, m üxtəlif sözlərlə əla- 
qəyə girmək imkanından, bu və ya digər qramnıatik kateqoriyaya 
aid olmasından, sözün quruluşundan, dildə olan elıtiyatın məh- 
dudluğu və təcrübənm sonsıız konkretliyi arasında olan ziddiyyət- 
dən, məcazlaşmadan asıhdır. Çüxmənah sözlər d i id ə  mövcud olan 
sözlərin öz mənasmı dəyişrnəsi, genişləndirməsi, bir sıra əlavə 
mənalar kəsb etməsi ilə, bir sözün öz əvvəlki məaasını saxlamaqla

yeni mənalar qazanaraq həm köhnə, həm də yeni məfhumlan 
ifadə etməsi, xalqm əmək fəahyyəti, adət-ənənələri, bədii zövqü, 
əşya və hadisələrin oxşar cəhətlərinin ümumiləşdirilməsi, məntiqi 
amillərə əsasən oxşar əlamətlər əsasmda məfhumlarm yaxmlaş- 
dmlması, sözün əsas mənasmm məcazlaşması və s. yollarla əmələ 
gəlir».’

Bütün dilçilik ədəbiyyatmda çoxmənahhğa diHn inkişafı 
kimi baxıhr və bu hadisəyə müsbət qiymət verihr: «Məna də- 
yişmələri əslində sözün mənaca inkişafma səbəb olur... Yalnız 
sözün çoxmənahhğı sayəsində dil konkret mənaları müstəqil söz- 
lərlə ifadə edə bihr. Konkret əşya və hadisələr sonsuz miqdar- 
dadır. Lakin bunlan ifadə etmək üçün heç bir dil həqiqi mənah 
söziərlə ötüşə bilməz. Çünki ən zəngin dilin də ifadə ehtiyatlan 
məhdud olub, obyektiv aləmin bütün müxtəlifliyi, hər hansı təbii 
dil imkanlannm isə məhdudluğudur».-

Sözün çoxmənahhğmm yaranmasmda məna dəyişmələ- 
rinin rolu böyükdür.

Məna dəyişmələri. Sözün mənasmm dəyişməsindən danı- 
şarkən yeni mənanm yaranma səbəbi və yeni mənanın yaranma 
üsulunu nəzərdən keçirmək lazımdır.

I. Yeni mənanm yaranmasmm səbəbi ekstralinqvistik, 
dilxarici amillərdir. Yeni məna dilin daxili inkişaf qanunlan 
əsasmda yox, cəmiyyətin bu və ya digər əşya və hadisəni adlan- 
dırmaq, məfhumu sözlə ifadə etmək ehtiyacmdan irəli gəlir. Yeni 
mənanm yaranma üsulu isə dildaxili hadisədir. Yeni məna dilin 
daxih inkişaf qanunlan əsasmda meydana gəlir.

Cəmiyyət inkişaf etdikcə onun həyatında yeni-yeni əşya və 
hadisələr yaramr, meydana gəlir. Bu zaman həmin əşya və 
hadisələri adlandırmaq ehtiyacı hiss olunur. Yeni məfhumlan 
adlandırmaq üçün yeni sözlər yaratmaq zəmrəti meydana çıxır. 
Yeni yaranan əşyaları adlandırmaq üçün ya tamamilə yeni sözlər 
yaratmaq, ya da köhnə sözlərə yeni məna vermək lazımdır.

' H .Ə.Həsonov. Azərbavcan dilinin lek.sika.sı. Bah, 198H, s. 36.
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' H.Ə.Həsənov. Azərbaycan dilİDİn leksikası. Bakt, 1988, s. 37.
 ̂Z. Verdiyeva, F.Ağayeva,M.Adilov. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı, 

1979, s. 112-113.



Beləliklə, dil yeni əşya və hadisələri adlandırmaq üçün yeni sözlər 
yaratmaq, almaqla yanaşı, dildə artıq mövcud olan köhnə sözlərə 
yeni məna vermək üsulundan da istifadə edir.

Dildə mövcud olan sözlərin müəyyən məna əlaqəsi əsasmda 
yeni məfhumlan adlandırması hadisəsi semantik derivasiya 
aldanır. Dildə əvvəlcədən mövcud olan və müəyyən əşyanı 
adlandıran sözlə (daha doğrusu, həmin sözün adlandırdığı əşya ilə) 
yeni yaranan əşyamn adı (daha doğrusu, yeni əşya) arasmda 
oxşarUq olduqda assosiativ əlaqə əsasmda sözün mənası 
genişlənir.

Bəzən ola bilər ki, obyektiv gerçəkliklər yeni əşya və hadi- 
sə yaranmadan da, deməli, əşya və hadisəni adlandırmağa ehtiyac 
olmadan da sözün çoxmənalılığı meydana çıxır. Bu hadisə o 
zaman baş verir ki, artıq mövcud olan və dildə özünəməxsus adı 
olan əşya ekspressiv-emosional əsasda dildə mövcud olan sözlə 
yenidən adlandınlır. Yeni ad həmin dildə danışan kollektiv 
tərəfmdən qəbul edildikdə əşyanm ikinci adı kimi çoxmənalı söz 
olur. Bu zaman sözün mənasmm dəyişməsi artıq ektralinqvistik, 
dilxarici faktor kimi yox, dildaxil hadisə kimi baş verir. Deməli, 
dildə semantik dəyişmələr təkcə dilxarici faktorlarm deyil, həm də 
dildaxili faktorlarm nəticəsi ola bilər.

2. Dilçilik ədəbiyyatmda yeni mənanm yaranması üsulunun 
psixoloji və məntiqi konsepsiyaları haqqmda məlumat verilir. 
Psixoloji konsepsiyaya görə, sözdə yeni mənanm yaranması 
psixoloji assosiasiya əsasmda meydana gəlir. Yeni mənanm 
yaranması üsulunun məntiqi konsepsiyası dilçilikdə daha geniş 
yayılmışdır. Məntiqi konsepsiyaya görə, mənanm dəyişməsinin üç 
üsulu mövcuddur: mənanm genişlənməsi, mənanm daralması və 
mənanm köçürülməsi.

I. M ə n a n ı n  g e n i ş l ə n m ə s i .  Dildə sözün nominativ 
(adlandırma) funksiyasmm genişlənməsinə mənanm genişlənməsi 
deyilir. Söz və söz birləşməsi əvvəllər müəyyən ixtisasla əlaqədar 
olaraq dar mənada və ya termin kimi işlənir. Zaman kcçdikcə 
müəyyən ixtisasa, peşəyə aid olan belə söz ümumişlək sözlər 
sırasma keçir, onun mənası genişlənir, ümumxalq dilinə xas olan 
məna kəsb edir. Məsələn, göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilində işlənmiş bir sıra sözlər müasir türk dillərində
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öz mənalarmı xeyli genişləndirmişdir. Bu cümləyə nəzər salaq; 
Üzə kök tepri, asra yağız y ir  kılm tukda eki ara k isi oğh kıhnm ıs 
(KT şl) «Üstdə mavi göy, aşağıda qonur yer yarandıqda ikisinin 
arasmda insan oğlu yaranmış». Bu cümlədə, tərcümədən də 
göründüyü kimi, teQri «tanrı» sözü «allah» mənasmda yox, «göy» 
mənasmda işlənmişdir. Zaman keçdikcə sözün mənası inkişaf 
etmiş, genişlənmiş və o, həm də «allah» mənasmda işlənmişdir. 
Tetjri təg teljridə bolmış türk bilgə kağan bu ödkə olurtım  (KT c
I). «Tanrı tək göylərdə olmuş türk müdrik xaqanı bu vaxt (taxta) 
oturdum». Tetjri təg teljri yaratmış türk bilgə kağan sabım  (BK ş
1) «Tanrı tək tanrı yaranmış türk müdrik xaqanı sözüm (budur)». 
Deməli, tetjri «tann» sözünün mənası genişlənmiş, onun ifadə 
etdiyi ilkin «göy, səma» mənasma yeni «tanrı, allah» mənası da 
əlavə olunmuşdur. Müasir türk dillərində tanrı sözü istər danışıq 
dilində, istərsə də ədəbi dildə hər iki mənada işlənir. Yenə də 
göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin mətnlərində kök  sözü 
təkcə mavi, göy (rəng) mənasmda işlənmişdir. Türk dillərinin 
inkişafı nəticəsində bu söz sonralar göy (rəng) mənasından əlavə 
göylər, səma, Azərbaycan dilində isə habelə göyərti mənasmı da 
kəsb etmişdir.

I I . M ə n a n ı n  d a r a l m a s ı .  Söz öz mənalarmdan birini, 
yaxud bir neçəsini itirir, əvvəlkinə nisbətən az mənada işlənirsə, 
buna mənanm daralması deyilir. Dildə mənanın daralması mənamn 
genişlənməsinə nisbotən az baş verir. Müasir dillərdə bəzən sözün 
ümumxalq dilindən almaraq bütün mənalardan təcrid edilib təkcə 
termin kimi işlədilməsi də mənanın daralmasma aiddir. Sözün öz 
mənalarmdan birini və ya bir neçəsini itirib mənaca daralmasma 
tarixi, sözün termin kimi işlədilmək üçün digər mənalarmdan 
təcrid edilib bir mənada işlədilməsinə texniki daralma deyilir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yont və y ılk ı sözləri 
ümumiyyətlə dördayaqlı ev heyvanlarmm sürüsünü adlandırmaq 
üçün işlədilirdisə, indi təkcə at «sürüsü» ılxı < y ılk ı adlandınhr: 
tört adakhğ yıikim  (Y 10) «dördayaqlı ilxım»; Yerdəki tamkahğ 
y ılk ı burjsız erti (Y 26) «Yerdəki damğalı ilxı saysız idi»; ... tört 
birj atlarım, ytlkım  (Y 46) «... dörd min at(lar)ım, ilxım»; O Iyılkığ  
alıp iglətim  (BK ş 38) « 0  ilxım ahb yüksəltdim». Bu



nümunələrdən, xüsusən ... tört bi!] atlarım, yılkm ı ifadəsindən 
belə nəticə çıxarmaq olar ki, burada yılkı «ilxı» sözü hətta at 
«sürüsünə» aid deyildir, at «sürüsündən» başqa yerdə qalan 
dördayaqlı ev heyvanlan «sürüsünə» işarə edir.

Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində ton «don» sözü 
ümumiyyətlə paltar, geyim mənasmı ifadə edir; Içrə aşsız, taşra 
tonsiz yabız, yablak boduaka üzə olurtım  (KT ş 26) «İçi aşsız, 
bayırı donsuz, pis və zavalh xalqm üstündə oturdum». Müasir türk 
dillərində ton «don» sözünün mənası daralmışdır, indi bu söz təkcə 
xüsusi qadm paltan mənasmda işlənir.

Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində keyik  sözü 
əvvəllər ümumiyyətlə vəhşi heyvan mənasmda işlənir; Təzik 
keyikdə alp ben (Y 44) «Qaçan keyiklərdən ən igidiyəm». Sonrakı 
göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrində, məsələn, Tonyukuk 
abidəsində bu söz ümumiyyətlə əti yeyilən ov heyvanı mənasmda 
işlənir; K eyik  yiyü, tabısğan yiyü  olurır ertimiz (T 8) «Keyik 
yeyərək, dovşan yeyərək otururduq». Artıq «Irt bitig» abidəsində 
bu sözün dağ keçisi mənasmda işləndiyini görürük; Bars keyik  
əljgə-m əljgə barmış (IB 46-47) «Bars dağ keçisi ovlamağa 
getmiş». K eyik  sözü müasir türk dillərində ceyran mənasmda 
işlənir.

Sözün mənasmm daralmasmm bir növü də ümumi sözlərin 
(adlann) xüsusi sözlərə (adlara) keçməsidir. Dünyanm bütün 
dillərində ümumişlək sözlərin xüsusi adlara keçməsi hadisəsinə 
təsadüf edilir (dillərdə bunun əksi prosesi də -  xüsusi adlarm 
ümumişlək sözlərə keçməsi prosesi də gedir). Bu zaman sözün 
ümumi, geniş mənası darahr, o, fərqləndirməyə xidmət edir. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində Kapağan (kağan) sözü kap 
«qapmaq» feli və -ağan şəkilçisinin birləşməsindən törəmişdir. 
Feldən əmələ gələn bu sifət xüsusi ad kimi işlənir. Ümumiyyətlə, 
qədim tiirk yazısı abidələrinin dilində işlənən türk mənşəli insan 
adlarmm, demək olar ki, hamısı ümumişlək sözlərin mənasmm 
daralmasmm nəticəsində yaranmışdır.

III. M ə n a  k ö ç ü r ü l t n e s i .  Sözlərdə çoxmənahhğm 
yaranma üsullanndan biri də mənanm bir eşyamn admdan başqa 
əşyaya köçürülməsidir. Məna köçürülməsi əşyalar arasmdakı oxşar

əlamətlər əsasmda baş verir və semlərdən birinin aktuallaşmasmm 
nəticəsidir. Məna köçürülməsinin üç növü vardır; metafora 
(məcaz), metonimiya və sinekdoxa.

Metafcra. Bu termin yunan dilindəki metaphora sözündən 
götürülmüşdür, köçürmə deməkdir. Metafora bir əşya və hadisədə 
olan əlamət və ya keyfiyyətin başqa əşya və ya hadisədə olan 
əlamət və ya keyfiyyətə görə birinci əşya və ya hadisənin admm 
ikinci əşya və hadisəyə köçürülməsinə deyilir. Adətən, 
metaforada adm köçürülməsi əşyalar arasmda rəng, şəkil, 
hərəkətin xarakteri və s. oxşarhğma əsaslanır. Dildə metafora 
sözün çoxmənahhğmm ən çox yayılması növüdür. Metaforada 
əşyalar müxtəhf, adlar isə eyni olur. Aşağıdakı nümunələrə diqqət 
yetirək; ... yizkə  başwa bir təgm ədi (K.T ş 33) «...üzünə, başma 
biri dəymədi». Öljrəki ər yoğuru təgirip ı  bar baş aşdım ız (T 25- 
26). «Öndəki döyüşçülər (qan) tapdalayıb yol açdı, kolluq olan 
təpəni aşdıq». Sü başı İnəl kağan Tarduş şad barzun (T 31) 
«Sərkərdə (qoşun başı) İnəl xaqan -  Tarduş şadı getsin». Birinci 
cümlədə baş sözü öz həqiqi mənasmda -  insanın başı mənasında 
işlənmişdir. İkinci və üçüncü cümlələrdə isə baş sözü metaforik 
mənada işlənmişdir. Məlum olduğu kimi, inseımn başı bədənin 
«zirvəsini» təşkil edir, buradan da dağm başı metaforası 
yaranmışdır və ikinci cümlədə baş sözü bu mənada -  dağm başı 
mənasmda işlənir. Üçüncü cümlədə baş sözündə vəziyyət 
başqadır. Bildiyimiz kimi, insan bədənini, daha doğrusu, insanm 
bütün davranışmı baş idarə edir. Üçüncü cümlədə qoşun başı 
(sərkərdə) qoşunu idarə edən, qoşuna rəhbərlik edən mənasını 
verir. Deməli, bu cümlədə baş sözü vəzifəsinə görə metaforik 
mənada işlənmişdir. Kül tigin abidəsində belə bir cümlə işlənir; 
Türk bodun yox bolmazun tiyin, bodun bolçun tiyin katjım  lltəris 
kağanığ, ögim tlbilgə katunığ tetjri töpəsintə tutıp yögərü götürmis 
erinç (KT ş 11) «Türk xalqı yox (məhv) olmasm deyə, xalq olsun 
deyə atam İltəris xaqanı, anam llbilgə xatunu tanrı təpəsində tutub 
yuxan götürmüş». Dağın ən hündür yerinə zirvə, təpə də deyilir, 
insanın ən hündür yeri baş adlamr. Bu cümlədə töpə «təpə» sözü 
tannnın  başı menasmda işlənir.



M etanom iya- Termin yunan dilindəki ınctonymia sözündən 
götürülmü!?diir. yenidən adlandırma dcməkdİ!'. M üəyyən səbə- 
biyyət əlaqəsi nəticəsində bir əşyanm adının bai^qa əşyaya 
köçürülməsinə metonimiya deyilir. Melaforada əşyalar arasında 
müəyyən əiamət oxşarlığma görə ad bir əşyadan başqasma 
köçürülürdüsə, metanomiyada əşyalar arasında hcç bir oxşar 
əiamət oimur, ad müəyyən əlamətə, m əsələn, zaman, məkan və s. 
əlaqəsinə görə bir əşyadan digərinə köçürülür. Metonimik 
köçürmədə təkcə əşyalar yox, məhfum da dəyişir. Metonimik 
köçürmə ən çox zaman və məkanla bağh olur. Bu cümlələrə 
diqqət yetirəlc; Ol yerkə ben Bilgə Tonyukuk üçiin sarığ
altun, örülj kümüs, kız, kuduz, əgritəbi, aqı bufjsız kəlürti  (T 47- 
48) « 0  yer mən M üdrik Tonyukuk hücum ctdiyim üçün san qızıl, 
parlaq gümüş, qız-gəlin, hürküclü dəvə, saysız pul (hədiyyə) 
gətirdi». Kokılık... altun, kümüs kərgəksiz kəlürti  (BK ç 11) 
«Yaxşı qoxulu ... qızıl, gümüş saysız-hesabsız qədər gətirdi». 
Birinci cüm lədə altun  «qızıl» və kümüs  «gümüş» sözləri öz həqiqi 
mənalarmda -  metal mənasında işlənmişdir. İkinci cümlədə isə 
həm in sözlər arlıq metal mənasında yox, həmiıı nıetallardan 
hazırlanmış silckə - pul mənasım bildirir. Bu, materiahn adının 
həmin materıaldan hazırlanmış əşyaya köçürülməsindən başqa bir 
şey deyildir, yəni mctonimik əsasda adın köçürühnəsidir.

Bəzi dilçilik ədəbiyyatmda ay  -  yerin pcyki vo ay  - 30 gün, 
giln  «gün» - günəş və 24 saat sözləri də mctonımiya hcsab cdilir: 
Elim, kanım, sizə böJ<mədim, gün, ay azıdını (Y 44) «Elim, xamm, 
sizdən doymadım, günü, ayı gönnəz oldum». On ay iltdi, ögütn 
oğlan ioğdt (Y 29) «Otı ay kcçdi, anam oğlan doğdu», Lağzm yıl 
bisinç a yy iti otıızka yoğ  ertürtim  (BK c 10) «I3onuz ili beşincı ayın 
iyirmi ycddisində dəlh etdirdim». Birinci cümlədə ay  sözü yerin 
peyki, ikinci və üçüncü cümlv)lərdə 30 gün mənasında işlənmişdir, 
Kök tefjriyə gün, ay aztdım  (Y 10) «Mavi göylər günü, ayı 
itirdim». Yigirmi gün ohınp hu taşğa bu tamğa kop Yolığ tigin 
bitidim  (KT cş) «İyirmi gün oturub bu daşa bu damğanı 
bütünlüklə (mən) Y ohğ tigin yazdım». Kün  «gün» birinci cümlədə 
günəş, ikinci cümlədə gün - 24 saat (ödüş «sutka») məruısında 
işlənmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində metonimik üsulla 
çoxmənahhğın yaranması az yayılmışdır.

Sinekdoxa. Sözün çoxmənahlığmın ləzahür etməsi üsullann- 
dan biri də sinekdoxadır. Termin yunan dilindəki synekdoche 
sözündən götürülmüşdür, eyni zamanda nəzərə almaq, eyni 
zamanda nəzərdə tutmaq deməkdir. Sinekdoxa üsulu ilə mənanm 
köçürülməsində hissənin adı deyilir, bütövün adı nəzərdə tutulur, 
yaxud bütövün adı deyilir, hissənin adı nəzərdə tutulur. Sinekdoxa 
ilk baxışda metonimiyaya bənzəyir. Metonimiyada olduğu kimi, 
sinekdoxada da adlan köçürülən əşyalar arasmda qarşıhq 
mövcuddur. Lakin sinekdoxanı metonimiyadan fərqləndirən əsas 
əlamət budur ki, sinekdoxada həm işə müqayisə ediiən (adı 
köçürülən) üzvlərdən biri böyük, geniş, ümumi, digəri isə kiçik, 
dar və xüsusi olur.

Dilçilik ədəbiyyatmda sinekdoxanm yaranrna şəkilləri, daha 
doğrusu, sinekdoxa vasitəsilə sözün çoxmənahlığmm yaranma 
üsullan m üxtəlif cür təsnif edilir. Dilçilərin bir qismi sinekdoxanın 
üç tipini göstərir: 1) bütöv əvəzinə hissə, yəni hissənin adı deyilir, 
bütövün adı nəzərdə tutulur; 2) xüsusi əvəzinə ümumi, yəni 
ümumi olanın adı deyilir, xüsusi olanm adı nəzərdə tutulur; 3) növ 
əvəzinə cins, yəni cinsin adı deyilir, növün adı nəzərdə tutulur. 
Dilçilərin digər qismi sinekdoxanm yaranmasmı belə təsn if edir:
1) bədən üzvlərinin adı ilə əlaqədar sözlər bütövlükdə şəxs 
anlayışını bildirir; 2) geyim, paltar adı şəxs admı əvəz edir;
3) daha ümumi anlayış bildirən söz konkret əşya adı yerində 
işlənir. Düzdür, sonuncu təsnifın tərəfdarları əvvəlki bölgüyə 
görə, cəm  əvəzinə təkin və növ əvəzin^ cinsin işlənməsini də 
əlavə edirlər.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində sinekdoxa vasitəsilə 
sözün çoxmənahlığmın əm ələ gəlməsi geniş yayılmışdır.

Ə sir  əvəzinə dil. Məlumdur ki, dil insanm bədən üzvlərin- 
dən biridir; dil eyni zamanda nitq orqamdır. Qədim türk yazısı 
ab idələrin in  dilində əsir tutulmuş adam məfhumu əvəzinə ///«dib> 
sözü işlədilir: K əlm əz ersər, tıhğ, sabığ alı olur (T 32) «GəI- 
m əsə lə r, dil (əsir), söz (məlumat) alaraq otur». Tıhğ kə lü rti{T  36) 
«DiI (əsir) gətirdi».



Bütöv adam əvəzinə onun bədən üzvlərindən baş, diz deyi- 
lir, amma adamm özü nəzərdə tutulur: ... başlığığ yüküntürm is, 
tizlig ig  sökürm is... (K T ş 2) «...başlmı səcdə etdirmiş, dizlini 
çökdürmüş...» ...tizlig ig  sökürtim iz, başlığ ığyüküntürtim iz... (KT 
ş 18) «dizlini çökdürdük, başlmı səcdə etdirdik».

Adam m əfhum u əvəzinə bod  «boy» sözü işlənir: Türk sir 
bodm  yerin tə bod kalm adı (T 3-4) «Türk sir xalqı yerində boy 
qalmadı».

Funksiyaya görə köçürmə. Sözün çoxmənahlığmm yaran- 
ması üsullarmdan biri də eşya və hadisələ-in oxşar funksiya yerinə 
yetirməsinə görə adm bir əşyadan başqa əşyaya köçürülməsidir. 
Funksional ad köçürmə metafora, metonimiya və sinekdoxadan 
fərqlənir. Ə gər metafora, metonomiya və sinekdoxada bir əşya və 
ya hadisənin adı digər əşya və ya hadisəyə onlar arasmda olan bir 
oxşar əlam ətə görə köçürülürdüsə, funksional köçürmədə əşyalar 
arasmda heç bir oxşar əlamət olmur, lakin əşyalarm yerinə 
yetirdiyi vəzifələr oxşar, çox vaxt eyni olur. Funksional köçürmə 
sözün çoxm ənahhğım n yaranmasmda xüsusi yer tutur.

Funksional köçürmədə yeni əşya köhnə əşyanm icra etdiyi 
funksiyanı yerinə yetirir, əşyalarm əlam ətləri arasmda heç bir 
oxşarhq olmur. M ənanm fiınksiyaya görə köçürülməsi eyni 
vəzifəli iki əşyanın adı arasında baş verir. Buna görə də funksional 
köçürmə metaforadan fərqlənir. Metaforada həm  səciyyələndirmə, 
həm  də adlandırma mövcuddur, funksional köçürmədə səciyyələn- 
dirmə yoxdur, təkcə adlandırma vardır, Funksional dəyişmədə sö- 
zün yeni mənası meydana gəldikdə onun nominativ mənası unudu- 
lur. Dildə mənanm funksional köçürülməsi metaforik köçürməyə 
nisbətən az baş verir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində mənanm funksiyaya 
görə köçürülməsi üsulu ilə sözün çoxmənahhğmm yaranması 
hadisəsinə az təsadf edilir. Burada funksional köçürməyə aid iki 
nümunə verilir: Sü  başı İn ə l kağan Tardus sad barzun (T 31) 
«Sərkərdə (qoşun başı) İnəl xaqan-Tarduş şadı getsin». E bi on kün 
örjrə ürküp barmış (MÇ 31) on gün əvvəl hürküb getmiş». 
Birinci nüm unədə sü  başt «qoşun başı» ifadəsində baş sözü 
vəzifəsinə görə insan başına oxşadılmışdır. tkinci nümunədə- isə

ürk «hürkmək» sözündə fiınksional məna köçürməsi vardır. 
Məlumdur ki, hürkmək hərəkəti heyvanlara məxsusdur: heyvanlar 
qorxudan hürküb qaçır. M əsələn: B ay ər koyı ürküpən barm ış([B
40) «Varh kişinin qoyunu hürküb getmiş». E bi on qün örjrə ürküp 
barmış, «Evi on gün əvvəl hürküb getmiş» cümləsində isə qor- 
xudan hürkmək ftmksiyaya görə insan hərəkətinə köçürülmüşdür.

«Məcazi mənalarm ... inkişaf istiqaməti bir sıra dillərdə 
ümumi qanunauyğunluq təşkil edir. Belə ki, adətən a) məkani 
mənalardan vaxt (zaman) mənaları törəyir (əksinə yox); b) qorxu, 
dad və toxunma duyğusu ilə qavranılan əşya adlan görmə və 
eşitmə duyğusu ilə qavranılan əşya adlarma keçir (əksinə yox); c) 
insan əzalarmm adları cansız əşyalarm adlarma keçir (əksinə 
yox)», ‘

OMONİMLƏR

Omonim termini iki yunan sözünün birləşm əsindən əmələ 
gəlmişdir: hom os «eyni» və onuma «ad», hərfı tərcüməsi 
«eyniadh» deməkdir. Omonim sözlər çoxmənah sözlərə bənzəyir, 
iakin onlardan fərqlidir: polisemiyada bir sözün m üxtəlif məna 
çalarmda işlənməsi özünü göstərir, omonimiyada isə sözlər də 
müxtəlifdir, mənalar da fərqlidir, eyni olan təkcə sözlərin fonetik 
tərkibidir. M üxtəlif dilçilik ədəbiyyatmda omonimlərə, təxminən, 
eyni cür tə rif verirlər: eyni səs tərkibinə malik m üxtəlif mənalı 
sözlərə omonim deyilir. Omonimlər bir-biri ilə məna əlaqəsi 
olmayan və ya m əna əlaqələrini çoxdan idrmiş m əfhum lan ifadə 
edir. Deməli, polisemiya hadisəsində söz bir, m əna çalan müxtə- 
lifdirsə, omonimiya hadisəsində hərəsinin öz semantik mənası 
olan bir neçə söz mövcuddur. İlk baxışda çoxmənah sözlərdə də, 
om onim lərdə də eyni bir fonetik tərkibə malik bir söz bir neçə 
m əna ifadə edir. Əslində belə deyildir. Sözün çoxmənalıhğı özünü 
yaln ız m əm  daxilində (söz birləşmələri və cüm lələrdə) təzahür 
etdirir, çoxm ənah sözlərin hamısımn ifadə etdiyi mənalar bir 
m ənanm , bir məfhumun m üxtəlif çalarlarıdır. Omonimlər isə bir-



biri ilə bəzən mənşəcə əlaqəsi olan, bəzən heç bir əlaqəsi 
olmayan, eyni fonetik tərkibə malik olan, lakin mənaca tamamilə 
ferqli olan, m üxtəlif məfhumları ifadə edən iki və ya daha çox 
sözdür.

Omonimlərə münasibət dilçilik ədəbiyyatm da eyni cür 
deyildir. Azərbaycan dilçiliyində fonetik tərkibcə eyni, mənaca 
m üxtəlif olan bütün sözlər omonim hesab edihr. Omonimlərə bu 
baxışa görə, eyni səs tərkibh sifət {ac) və fel {ac+maq) və ya isim 
{köç) və fel {köç+ m ək) omonim sözlərdir; ümumiyyətlə, fonetik 
tərkibə görə eyni olan, lakin m üxtəhf nitq hissək^rinə aid olan 
sözlər omonim sayıhr. Rus dilçihyində isə yalnız eyni nitq hissə- 
sinə aid olan fonetik tərkibcə eyni, məzmunca m üxtəhf olan sözlər 
omonim hesab edilir. Rus dilçihyində sözlərin omonimlik təşkil 
etməsi üçün onlarm şəkilcə eyni, mənaca m üxtəlif olması azdur, 
onlar eyni cür də dəyişməlidir, yəni eyni paradiqmaya malik 
olmahdır. Bu fıkri Azərbaycan dili materialları əsasmda izah etsək, 
m əsələn, isim nitq hissəsinə aid olan köç  sözü köçün, köçə, köçü, 
köçdə, köçdən  şəklində dəyişirsə (hallanırsa), fel nitq hissəsinə 
aid olan kö ç  sözü köçürən, köçürsən, köçdü, köçm üşərn, köçərsən, 
köçəcəkdir  və s. şəklində dəyişirsə (təsriflənirsə), bu sözlər 
omonim ola bilməz. Rus dilçiliyinə görə, hətta iki-üç paradiqmada 
eyni olan, sonrakı paradiqmada fərqlənən sözlər belə omonim 
sözlər hesab edilmir. Deməli, Azərbaycan dilçiliyindo omonimlik 
hadisəsi geniş planda, rus dilçiliyində isə dar, spesifık dilçilik 
planmda qəbul edilir. Eyni səs tərkibinə malik olan m üxtəlif mə- 
nah sözlər m üxtəlif nitq hissələrinə aid olursa, belə sözlər omo- 
form hesab edilir. Bu kitabda omonimlik hadisəsi Azərbaycan dil- 
çiliyi baxımmdan izah edilir. Beləliklə, qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində də şəkilcə (fonetik tərkibcə) eyni, mənaca müxtəlif 
olan sözlər omonim adlanır.

Omonim sözlər xüsusiyyətlərinə görə dörd qrupa bölünür: 
əsl omonimlər, omoqraflar, omofonlar və omoformlar. Hər qrupa 
daxil olan sözlərin öz spesifık xüsusiyyətləri vardır.

Əsl omhıimlər. Yuxanda deyildiyi kimi, əsl omonimlər elə 
sözlərdir ki, onlar şəkilcə eyni, mənaca m üxtəlif olur. Məsələn: ay 
- a y  {30 gün) (KT şm 1) və dem ək{T  31); a z - a z ( x a lq  adı) (KT ş 
i9), az(qeyri-m üəyyən say) (KT ş 16) və azm aq{{el) (O 11); a r t-
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keçid, aşırım  (IB 10) və artmaq (Y 18); aş -  aş (KT ş 26) və aşmaq 
(KT ş 17); at -  a t {K 1  ş 32), ad  (KT ş 7) və atmaq (fel) (Y 38); 
ağız -  ağız{\B  40) və dərə (Talas çubuğu); ağıJ -  ağıl {IB 72) və 
yaxmlaşmaq, yığ ışm aq{la \as çubuğu); a tIığ -a d Iı{M Ç  14) və atJı, 
süvari{BK  c I); b a r-g e t{K .T  c 7) və v a r{ l 10); is  - i ş  {MÇ 17) 
və Jas'/^(MÇ 23); y a y  - y a y  {i&sı\) (BK  ş 39) və ya ym a q {0  1); yan 
~yan, förə/(M Ç 25) və qayıtm aq {T 23); yaş ~-yaş{göz yaşı; (KT 
şm 11), yaş  (adamm yaşı) (BK  ş 24) və gənc (Y 2); y ü z  -  üzm ək 
(BK ş 30) və y ü z  {say) (KT ş 30); kan ~ nan (K T ş 24) və xan (T 
2); taş ~ daş (T 4) və b a y ır i^ l  c 12); ar ~ aJdatmaq (KT c 5) və 
yoruJmaq (KT c 9); aç -  açtnaq (T 28), ac (BK ş 37) və acmaq 
(KT c 8); bat -  iti, tez, sürətJə (O 10), batmaq (K T ş 35) və pis, 
çirkin (O 7); y a z  -  (fəsil) (KT şm 8) və günah  (MÇ 44); ot -  
0(/(KT ş 27) və ot{m 26), k o l -  əl, qoI{T  5) və çay{M Ç  25); əlig
-  ö /(K T  ş 32), heyvan  (IB 36) və a///(say) (KT ş 8); kop  - bütün 
(KT ş 30) və qopm aq{lB  65); uç - uc, qanad{T  40) və uçm aq{K J  
ş 16); təg i -  dəyərək, çataraq (feli bağlama) (K T c 3) və tək i 
(qoşma) (KT c 3), təg  -  d əym ək  (KT c 3) və tək, -dək  (qoşma) 
(KT şm 10) vəs .

Nitq hissələrinə mənsubluğuna görə omonimləri belə 
qruplaşdırmaq olar:

1. Tərəfləri yalnız isimlərdən ibarət olan omonimlər: əlig  - 
6»/(KT ş 32) və heyvan  (IB 36); ay -  ay {30 gün) (BK c 10) və ay 
(yerin peyki) (Y 44); kün -  gün  (24 saat) (KT cş) və günəş {Y  10); 
apa rü tbə  (BK c 13) və böyük qohum  (KT ş \)', a t a t{K T  ş 7) 
və a</(KT ş 32); y a z ~ y a z { K T  şm 8) və günah (MÇ 44); ot -  od 
(KT ş 37) və o^(IB 82); k o I~ q o I{ l  5) və çay{M Ç  25) və s.

2. Tərəfləri yalnız fellərdən ibarət olan omonimlər: ar ~
aldatmaq (KT c 5) və yorulmaq (KT c 9); aç - açmaq (T 25) və 
acm aq{K T  c 8); al aJmaq{0 9) və quJaqasmaq, cşitm ək{¥J: c 7).

3. Tərəfləri isim və feldən ibarət olan omonimlər: ağıl -  ağıl 
(IB 72) və yaxınlaşm aq, yığ ışm aq  (Talas çubuğu); a z  -  xaJq adı 
(K T  ş 19) və azm aq (O 11); aş ~ aş, y e m ə k {K i:  ş 26) və aşmaq 
(K T  ş l \ ) \  a rt~  keçid, aşınm  (IB 10) və artmaq (Y  18); a t-  a t(KT 
ş 32) və  a tm a q {Y  38); uç -  uc, qanad(J  40) və uçm aq{K J  ş 16); 
a y ~ a y (B K . c 13) və deməkÇT  31) və s.



4. Tərəfləri isim və saydan ibarət olan omonimlər: əUg -  ə l 
(KT ş 32), heyvan{\B  36) və ə lli(K T  ş 8).

5. Tərəfləri sifət və zərfdən ibarət olan omonimlər; bat-p is, 
çirkin{0  7) və iti, tez, sürətləiy^  10).

6. Tərəfləri sifət və feldən ibarət olan omonimlər; aç ~ ac 
(BK c 37) və acmaq (KT c 8); bat -  pis, çirkin  (O 7) və batmaq 
(KT ş 35).

7. Tərəfləri fel və əvəzlikdən ibarət olan omonimlər; kop  -  
qopmaq{\S> 65) və bütün (KT ş 30).

8. Tərəfləri fel və qoşmadan ibarət olan omonimlər; təg  ~ 
dəym ək, çatmaq{¥JT  c 3) və -tək, -üfe)Ä'(qoşma) (KT ş 10).

9. Tərəfləri feli bağiama və qoşmadan ibarət olan omonimlər; 
təgi ~ dəyərək, çataraqiK J c 3) və tə k i qədər{K J  c 3).

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən omonim 
sözlərin dem ək olar ki, hamısı türk mənşəlidir, lakin ahnma 
sözlərə də təsadüf edilir; məsələn; k o l -  qol (T 5) və çayiM Ç  25) 
omonimlərindən kol «çay» sözü monqol dilindən ahnmışdır.

Omoqraflar. Termin iki yunan sözünün birləşməsindən 
əm ələ gəlmişdir; hom os «eyni» və qrapho «yazıram», hərfi 
tərcüməsi «eyni cür yazıram» deməkdir. Omoqraflar yazısı eyni, 
tələffüzü və mənaları fərqli olan sözlərdir.

Azərbaycan və rus dillərində yazılmış müasir dilçilik ədə- 
biyyatında omoqrafların təzahürü vurğu ilə əlaqələndirilir; sözdə 
vurğunun dəyişməsi ilə söz iki cür tələfföz edliir; məsələn; zämok 
«qəsr, qala» və zamök «kilid», gəlin və gəlin, süzmə və süzm ə', 
qövurma və qovurmä və s. Qədim türk yazısmın, xüsusən göytürk 
Orxon-Yenisey əlifbasmm özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə 
əlaqədar olaraq qədim türk yazısı abidələrinin dilində omoqraflar 
həqiqətən də eyni cür yazılan, lakin m üxtəlif cür tələffüz edilən 
(müxtəlif fonetik tərkibdə oxunan) və m üxtəlif leksik-semantik 
mənaya malik sözlərdir; məsələn;

1) ö (KT c 8) «öyrənmək», «bilmək»
' 2 ) ü ( K T c 6 ,  10)«bölmək»

1) öz (KT ş 3, 16, 17, 20, 25) «öz»
2) üz (T 13, 14) «üzmək» 

y  1) əl (KT ş 32) «əl»

2) el (KT ş 14) «el»
1) bol (KT ş 5, 7, 9, 10, 11) «olmaq»
2) bul (KT ş 31) «tapmaq» 

y/>W 1) kul (KT ş 7, 20, 21, 24) «qul»
2) kol (MÇ 15) «çay» 

rf H  1) köz (KT şm 10, B K  şm 11) «göz»
2) küz (MÇ 20) «payız»

Y M  1) köl (KTş 34, şm 2) «göl»
2) kül (KT ş 26, 27, 30) «K ül» (şəxs adı)

Y M  I) kör (KT ş 8, 19, 30) «görmək»
2) kür (KT ş 6) «kür» (cığal, şuluqçu)
1) otuz (KT ş 4, 14, 32) «otuz»
2) utuz (IB 44) «uduzmaq»
1) toğ (KT c 2) «doğmaq»
2) tuğ (MÇ 17) «bayraq»

J / l  1) kon (BK ş 40) «qonmaq»
2) kan (T 2) «xan»
1) ər (K T ş 11) «ər», «igid», «döyüşçü»
2) er (K T ş 31) «i -  naqis felinin kökü»
1)oğur
2) uğur (III Orxon abidəsi) «uğur» 

f  > 1) os (T1 3) «daxil», «içəri»
. 2) us ( l ' 3) «quyruq», «at quyruğu»

I 1) kök (K T ş I, 3; I3K ş 2) «göy», «mavi»
2) kük (T 16, 2 1, 30; K Ç 4) «kük» (ədat)

^  > I ) ot (IB 26, 82) «ot»; (KT ş 27, 37; BK  ş 27) «od»
2) ut (TB 44, Y 28; Turfan) «udmaq»
1) oz (K T ş 7, BK ş 28, 30) «xilas olmaq»
2) uz (BK c 2) «bəzək», «heykəl»

/ / >  l ) o k ( K T ş 3 ,  33, c3 )« o x »
2) uk (BK  ş 28) «tabe olmaq»
1 )ö k (T  11, 16, 50, 52) «ök» (ədat)
2) ük (BK  c 8) «varlanmaq»

/->/) 1) yol (KT şm 9) «yoI»
2) yul (IB 25) «bulaq»



Omofonlar. Termin iki yunan sözünün birləşməsindon əm ələ 
gəlmişdir: hom os «eyni» və phone  «səs»; «eynisəsli», «eyni cür 
səslənən» deməkdir.

Dilçilik ədəbiyyatmda omofonlara münasibət müxtəlifdir. 
İngilis dilçiliyində qrafık (ysizı) cəhətdən m üxtəlif cür olan, yəni 
m üxtəlif hərflərlə yazılan, lakin eyni cür tələffüz edilən söz 
omofon adlandınhr; məsələn: see [si:] «görmək» və sea /si;] «də- 
niz», w e e t [mi:t] «görüş» və w e a t [mi:t] «ət», night [nait] 
«gecə», knight[n2L\i\ «cəngavər» və s.

Rus dilçiliyində omofonlar ən çox fonetik hadisələrlə (mə- 
sələn, sözün sonunda cingiltili samitlərin karlaşması və s.) 
əlaqələndirilir və yenə də m üxtəlif cür yazılan, lakin eyni cür 
tələffüz edilən sözlər omofon hesab edilir; məsələn: pru d  [npyT\ 
«gölməçə» və pru t [n p y T ]  «çubuq» və s. Azərbaycan dilçiliyində 
omofonlarm yaranması fonetik hadisə hesab edilir və əsasən, 
assimilyasiya, dissimilyasiya, m üxtəlif mövqelərdo səsin zəiflə- 
məsi, kar samitlərin cingilğtili, cingiltili samidərin kar tələffiiz 
edilməsi ilə əlaqələndirilir; məsələn: yatsın  və yazsın  hər iki söz 
yassın kimi tələfffiz edilir. Lakin son zamanlar Azərbaycan dilində 
nəşr edilən dilçilik ədəbiyyatmda omofonlara münasibət dəyişmiş- 
dir. M əsələn, H .Ə.Həsənov yazır: «Omofonlar m üxtəlif morfoloji 
tərkibli olub, səslənm ə cəhətdən bir-birinə uyğun gələn, lakin 
m üxtəlif şəkildə yazılan, m üxtəlif mənah sözlərdir. Omofonlarda 
yalnız söz kökləri deyil, formalar da nəzərdo tutulur. Bunlarm 
adətən bir komponenti bir, ikinci komponenti iki söz və ya bir söz 
və bir qrammatik formadan ibarət olur».'

Sonra m üəllif şerlərdə işlənən cinaslan nümunə gətirir:
EI köç eykjr bu dağa,
Quşlar qonm az budağa.
EIə ki, m ən dözürəm,
H eç kəs dözm əz bu dağa. («Bayatılar»)

Eşqin şərbətin i dadmışdı o da,
Tutulm uş varhğıyanar bir oda. (S.Vurğun)

' H.Ə.Həsənov. Mäasir Azərbaycan dilinin kksikası. Bakı, 1988, s. 57.
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İncəsən incidən sən,
Sədətdən, incidən sən.
K əsərəm , dilim , səni,
B ilsəm ya r incidənsən. («Bayatılar»)

B ir dəryadır dünya görm üş atalarm kam ah,
İnsan oğluyaratdığı vətənindən kam  ah. (S.Vurğun)

Aynabənd bir saray olur bir ayda,
Ona həsrət çəkir ulduz da. ay da. (S.Vurğun)

D üşdün uğursuz dillərə,
N əs aylara, n əs illəro,
Nəsillərdən-nəsilJərə,
K eçən bir şöhrətin vardır (S. 'Zurğun)

Əvvələn, sözün m üxtəlif morfoloji tərkibli olmasınm omo- 
fonlara heç bir aidliyi yoxdur; sözün və ya sözlərin morfoloji 
tərkibi eynidirsə, yəni bu tərkiblər eynilik yaratmışsa, yəni bütöv 
eyni şəkilli sözlər yaratmışsa, bu tərkiblər sözlər, yəni iki və daha 
artıq söz yaratmışsa, omoformlara aiddir. İkincisi, müəllifm öz 
sözlərindən çıxış edib desək, söhbət artıq qrammatik formadan 
gedirsə, bu, fonetika deyil, qrammatikadır. Üçüncüsü, müxtəlif 
(qrammatik) forrna zahirdədirsə, onda omofbrmdan söhbət gedə 
bilor. Ümumiyyətlə, omonimlərlə ifadə edilməyen bütün cinaslar, 
dilçilik baxımmdan, omoformlardır; omofonlar isə m üxtəlif cür 
yazılan, lakin eyni cür səslənən, mənası m üxtəlif olan söz 
qruplarıdır.

Beləilklə, omofonlara belə tə rif vermək olar: yazılışı müx- 
tə lif  tələffüzü eyni olan m üxtəlif mənah sözlərə omofon deyilir. 
Bu mənada qədim türk yazısı abidələrinin dilində omofonlara 
təsadüf edilmir. Lakin qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
yazılışı müxtolif, tələffuzü eyni olan sözlər çoxdur. Belə sözlər 
qraflkcə bir-birindən fərqlənü', eyni fonetik tərkibdə tələffuz 
edilir, mənaları da eynidir, eyni məfl-ıumu bildirir. Bunlar omofon 
olm asa da, onları şərti olaraq omofon adlandırmaq olar. Onda 
qədim  türk yazısı abidələri üçün omofonlara belə tə rif  vermək
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olar; yazılışı müxtəlif, oxunuşu (tələffüzü) cyni oian sözlərə 
omofon deyilir; m əsələn:

(K T ş 26) və 
HYHH (K T ş  l ) v ə  

(K T c 6 )  və 
(K T ş 36) və 

8) və 
/^ f ( ? (K T ş  12)və 

|X (K Ç 1 7 )v ə  
Y ( 0  l ) v ə  
$  (K T  ş 25) və 

; /$ (K T  ş 33) və 
/ ( ^ ( T  12) və 
V 0 ( K  9 )v ə  

D(HT 7 )və  
/^VD(KTş2)və 

^ (K T  ş 20) və 
(K T c 10) və 

AD(Y 48) və 
Y ^ (K T  ş 26) və 

8) və

Y I İ B  (KÇ 14) kül «kül»
] VM H (T 58) türk «türk»

/ ̂  fi (0  7) üküs «çox»
(MÇ 16) sanç «sancmaq»

 ̂  ̂ (Y 44) keyik «ccyran»
^ ( ^  ^) yetmiş «yetmiş»

(Y 45) beş «beş»
YH (Y 3) el «el»

(BK ş 41) at «at»
(KÇ 1) atığ «adı»

i  ̂  >T (Y  11) anta «onda»
Vfe* sT (T 36) antağ «o cür»

D }  (HT 5) ay «ay»
(Y 25) yağı «yağı, düşmən» 
(Y 32) at «ad»
(Y 39) bay «varh»

A J 'D (Y  45) yaş «yaş»
45) taş «daş»
5) arka «arxa» və s.

Görünür, qədim türk yazısı abidələrinin dilində eyni sözün 
m üxtəlif şəkildə yazılması həmin dildə orfoqrafıya qaydalarmm 
hələ  təkmilləşdirilməməsi ilə əiaqədardır. Orxon abidəiərinin 
mətnlərini Yenisey abidələrinin mətnləri ilə müqayisə etdikdə bu 
fərq özünü xüsusüə qabarıq şəkildə göstərir.

Omoformlar. İki və ya daha artıq sözün tələffüz və fonetik 
tərkibcə bir və ya iki formada uyğun gəlməsinə omoform deyilir. 
Omoformlar sözlərin dəyişməsi, xüsusən isimlərin hallanması və 
feilərin təsriflənm əsi nəticəsində uyğun gəlir, sonrakı 
paradiqmalarda belə sözlə şəkilçi fərqlənir. Buna görə də belə 
oxşarlığı təsadüfı hesab etmək olar. Müasir türk dillərində 
omoformlar özünü ən çox poeziyada -  şer dilində, həm də daha 
çox einas qafiyələrində göstorir. Qədim türk yazısı abidələrindən 
göytürk yazısı abidəiəri şeirlə yazılmadığı, qədim uyğur yazısı
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abidələrində isə şeirlə yazılmış m ətnlərdə qafiyə müasir qafıyədən 
kəskin şəkildə fərqləndiyi üçün qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində omoformların işlənməsinə az təsdadüf edilir:

ara (BK şm 4) «aramaq» feli, əmr şəkli, ikinci şəxs, tək və 
ara (KT ş 1) «arasmda» zərfı.

anı (KT ş 34) «ol» əvəzliyinin təsirlik halı və Anı (T 24) 
«Anı» (çay).

ata (MÇ 12) «ad vermək» və ata (Süei) «ata», «tərbiyəçi».

SINONİMLƏR

Termin yunan dilrndəki synonim on  «eyni cür adlandırma» 
sözündən əm ələ gəlmişdir.

Sinonimlərə müxtəlif cür təriflər verirlər: «M əzmunca bir- 
birinə yaxın məna ifadə edən m üxtəlif fonetik tərkibə malik 
sözlərə sinonimlər deyilir».‘ «Bir ümumi məna ilə əlaqədar olub, 
bir məfhumu müxtəlif şəkildə adlandıran, leksik-semantik 
variantlanna görə eyniləşən mənaca yaxın sözlərə sinonim 
deyilir».2 A.A.Reformatski yazır ki, sinonimlərə m üxtəlif cür 
səslənən, mənaca eyni və ya yaxm olan jözlər kimi verilən tərif 
qeyri-dəqiq və qeyri-müəyyəndir.^

Əgər dubletləri də sinonim hesab etsək (geniş mənada, digər 
sinonimlik hadisələr kirni, dubletləri də sinonim hesab etmək 
olar), sinonimlərə belə tə rif vermək olar: «Fonetik tərkibcə 
müxtəlif, mənaca eyni və ya yaxm olan sözlərə sinonim deyilir».

Dilçilik ədəbiyyatmda sinonimlərlə dublet sözlər fərqləndiri- 
lir. Dildə işlənən eyni m ənah sözlərə dublet deyilir. Adətən, 
dubletlər m üxtəlif mənşəyə malik olur; əksərən, başqa dillərdən 
ahnan sözlər dilin öz sözləri ilə dublet əm ələ gətirir. Onlar mənaca 
neytral olur, məna çalan yaratmır, mətndə sərbəst şəkildə bir- 
birini əvəz edə bilir. Dublet sözlər, adətən, termin səciyyəsi 
daşıyır (Azərbaycan dilindəki dilçilikwQ Lnqvistika, universiietY^ 
darüHlinun sözləri kimi). Qədim türk yazısı abidələrinin dilində,

‘ S.Cəfbrov. Müa.sir Azorbaycan dili. Balcı, 1982, s. 64.
 ̂H Ə.H əsətıov. Müasir Azərhaycan dilinin ielcsikası. Bakj, 1988, s. 64. 
 ̂A..A.Pc4)op.MarncKniı. Beedenue a muKoeedeHue. MocKea, 1967, c. 91.



məsələn, kafj və ata «ata», ög və ana «ana» və s. sözləri dublet 
kimi qəbııl etməlc olar.

Sinonimlər ən çox bədii ədəbiyyatda işlənir. Qədim türk 
yazısı abidələrinin çox hissəsi bədii ədəbiyyat nümunələri 
olmadığı üçün abidələrin dilində sinonimlər o qədər də geniş 
şəkildə işlənmir, lakin qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
qədim türk qəbilələrinin dili haqqmda ümumi təsəvvür yarada 
biiəcək qədər sinonimlərin işləndiyinə rast gəlmək olar; 

kaQ (K T ş  5, 11, 12, 15, 16, 21...) ~ ata (Süci) «ata» 
ög (K T ş 11, 31) -  ana (Y 41, 51) «ana» 
bödük (O 6) -  uluğ (KT ş 28, 40, B K  ş 34) «böyük, ulu» 
ügüz (K T ş 17, 37, 39) -  kol (MÇ 25) «çay» 
bar (O 3, 11, 12) -  ket (Y 15) «getmək» 
alp (K T c 6, ş 3, 40) -  batur (Y 29) -  ərən (O 15) «igid» 
edgü (K T c 7) -  yig (KT ş 29, T 37) «yaxşı» 
yablak (KT c 7) -  yabız (O 7) -  bat (O 7) «pis» 
yağuk (K T c 7, ş 5) -- yağru (KT c 5, 7) «yaxm» 
süQüş (KT ş 2) -  uruş (O 10) - təgdük (KT ş 36) təgmə (Y

10) «döyüş»
üküş (KT c 6) -  kop (KT e 2) «çox»
ot (K T ş 27, 37) -  ört (T 40) -  «od»
kəntü (K T şm 4) -  öz (BK ş 36) «öz>:
kün (K T cş) -  ödüş (BK cş) «24 saat, sutka»
kün (K T c 2) -  künəş (IB 88) «günəş»
kün (K T  şm 12) -  küntüz (T 12) «gündüz»
tün (K T  ş 27) -  kiçə (MÇ 13) «gecə»
sü (KT ş 2, 12...) -  çərig (KÇ 9, MÇ 15, 16) «qoşun, ordu»
lağzm (BK c 10, MÇ 11) -  toQuz (IB 10) «donuz»
bilgə (K T c l ,  6, ş 3, 23...) -  ögə (Y 26, 45) «müdrik,bilici»

və s.
Sinonimlər eyni bir əşyanm adı olsa da, cyni mənalı sözlər 

deyildir. Sözlər arasmda sinonimlik assosiativ əlaqə əsasmda 
yaramr. Assosiativ əlaqə əsasmda eyni bir əşyanm müxtəlif 
əlamətləri (semləri) təfəkkürdə daha qubanq şəkildə canlanır. 
Semin hər yeni təzahürü yeni sözün yaranmasma səbəb olur. Be- 
ləliklə, adlandırma yeniləşir, daha doğrusu, yenidən adlandırma

baş verir, Böyük alman alimi V.fon Humboldt yazır ki, sanskrit 
dilində fıli gah iki dəfə su içən, gah ikidişli, gah əUə təm in olunan 
adlandırırlar. Hər dəfə m üxtəlif mətlıum  ifadə edilir, amma hər 
dəfə eyni əşya nəzərdə tutulur. Bu ona görə belə olur ki, dil 
əşyanm özünə deyil, m əfhum a işarə edir.

Deməli, sinonimik hadisədə iki söz eyni bir əşyam 
adlandınr, amma onun m üxtəlif xüsusiyyətlərini açır. Qrafik 
şəkildə bunu belə göstərmək olar;

Ə  -  əşya, S j və S2 -  m ü x tə lif sözlər, M ı və M 2 -  m ü x tə lif
məfhumlar

Dildə sinonim sözlər m üəyyən qanunauyğunluqlara tabe 
olaraq cərgəyə düzülür. Buna sinonim cərgə deyilir. Sinonim 
cərgədə sözlər pərakəndə şəkildo, ixtiyari sıralanmır. Sözlərin 
aralanmasmda həmin dil üçün sözlərin leksik-semantik mənası 
baxımmdan müəyyən diidaxili qanunauyğunluq hökm sürür. 
Sinonim sözlər mənaca bir-birinə nə qədər yaxm olsa da, hər 
halda onların arasmda müəyyən incə bir məna fərqi vardır. 
M ənaca neytral olan, yəni hər cür mətndə işlənən söz əsas söz, 
apancı söz, dominant adlanır. Dominant söz, adətən, neytral 
m ənaya malik olduğu üçün termin kimi də işlədilir. Dominant söz 
sinonim cərgənin başmda durur və dominant sözdən cərgənin 
sonuna getdikcə sinonim cərgəyə daxil olan sözlərin işlənmə 
m əqam ı azalır. Fərz edək ki, sinonim cərgədə 5 söz vardır. 
Sinonim cərgənin başmda duran söz (dominant söz) on üslubi 
m əqam da işlənirsə (əslində, dominant sözün işlənmə məqamı 
m əhdud deyildir), onda sinonim cərgədə beşinei mövqedə duran 
söz bir və ya iki üslubi məqamda işlənəcəkdir, həm  də dominant



sözdən sonra gələn sinonim sözlərin heç biri termin lcimi işlənmək 
hüququna malik deyildir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sinonim 
cərgə əm ələ gətirmək üçün dildə ən azı ikı sinonim söz olmahdır.

M ənşəyinə görə sinonimlər həm  diUn öz sözlərmdən, həm  
də dihn öz sözləri və ahnma sözlərdən ibarət ola bilər. Qədim türk 
yazısı abidələri dihnin lüğət tərkibi mənşəyinə görə araşdırılmasa 
da, bu dildə türk mənşəh sözlərlə yanaşı, ahnma sözlərin də 
sinonimhk yaradılmasmda iştirak etdiyinə rast gəlmək olur; 
məsəiən; ügüz (KT ş 39) və kol (MÇ 25) «çay» sinonimlərindən 
ügüz sözü türk mənşəhdir, k o l sözü isə monqol dihndən 
almmışdır; tolJuz(JB  10) və lağzm  (B ¥^c  10) «donuz» sinonimlə- 
rindən to ljuz'söm  türk mənşəlidir, lağzın  sözü isə monqol dilindən 
ahnmadır.

Sonda onu da qeyd etmək lazımdır ki, sözlərin sinonimliyi 
özünü ən çox isim, sifət və fel nitq hissələrində göstərir-. Əgər 
qədim türk yazısı abidələrinin dili üçün səciyyəvi olan k ırk  artukı 
bir və ya bir ə lig  (hər ikisi «qırx bir» deməkdir) tipli sayian da 
sinonim hesab etsək, onda saylarm sinonimliyindən də damşmaq 
olar. Hələiik isə üküş və kop  «çox» saylarınm sinonimliyini 
göstərmək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində sözlərin sinonimliyi, 
xüsusən fellərin sinonimliyi, demək olar ki, araşdınimamışdır.

ANTONİMLƏR

Termin iki yunan sözünün birləşm əsindən əm ələ gəlmişdir; 
anti «əks, zidd» və onym a «ad»; «əks adh», «zidd adh» mənasmı 
verir. Dilçilikdə bu termin mənaca bir-birinə əks olan sözlər üçün 
işlədilir. Antonimlərə belə tərif verirlər: bir-birinə zidd məna ifadə 
edən sözlərə antonim deyilir. Bu tərifə azacıq dəyişikliklə demək 
olar ki, bütün dilçilik ədəbiyyatmda rast gəlm ək olar. Antonim 
sözlər arasmdakı münasibət xalis semantik səciyyə daşıyır; 
antonimlər arasmda nominativ münasibətlər yoxdur. Buna görə də 
türk dilləri üçün ən sadə, bəsit, «primitiv» antonim inkarlıq 
ədatları, inkarlıq şəkilçiləri və eyni bir kökdən bir əlamətin olması 
və olmamasmı bildirən şəkilçilər vasitəsilə əm ələ gələn sözləri

hesab etmək olar. M əsələn, birinci tip üçün adi və qeyri-adi, 
m üəyyən  və qeyri-m üəyyən, ikinci tip üçün gəJ -  gəlm ə, al -  
alma-, üçüncü tip üçün yağh  və yağsız, duzlu  və duzsuz sözləri 
antonimdir. Lakin dilçilik, semasiologiya üçün leksik antonimlər, 
yəni m üxtəiif söz köklərindən ibarət olan antonimlər maraqhdır.

Dildə antonim sözlərin yaranması bizi əhatə edən obyektiv 
aləmin, gerçəkliyin özünün ziddiyyətli, təzadh olmasıdır. 
Fəlsəfədə belə bir kəlam vardır; «İnkişaf ziddi>"yətlərin mübari- 
zəsidir». Elə antonimlər də bu ziddiyyətlərin, mübarizənin 
təzahürü nəticəsində yaranan sözlərdir. Qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində kifayət qədər antonim şözlərin işləndiyinə rast 
gəlmək olar.

bar (O 3, KT c 7, 10, ş 16, 23, 24) «getmək» -  kəl (KT ş 20,
23, 28...) «gəlmək»

kit (Y 15) «getmək» -  kəl (K t ş 4) «gəlmək» 
gün batsık (O 2, BK  şm 11) «qərb (günbatan)» -  kün toğsık 

(O 2, KT c 2, ş 48) «şərq (gündoğan)»
kün (KT c 2, şm 12) «gün» -  tün (KT c 2, ş 27) «gecə» 
küntüz (K T ş 27, T 12, 52) «gündüz» -  kiçə (MÇ 13) «gecə» 
edgü (K T c 2, 6, 7) «yaxşı» -  bat (O 7) «pis» 
al (KT ş 2, 8, 36, 38) «almaq» -  ber (O 5, 6, 10, B K  c 7) 

«vermək»
ölüg (KT şm 9, O 11, KÇ 23) «ölü» -  tirig (KT ş 29, şm 9)

«diri»
öl (KT c 6, 7, 8, ş 19, 20, 24) «ölmək» - tiril (K T c 10, ş 12)

-  «dirilmək»
ini (KT ş 4, 5, 6, 21) «kiçik qardaş» - eçi (KT 1, 5, 6, 13) 

«bÖyük qardaş»
ırak (KT c 5, 7) «iraq, uzaq» - yağuk (KT c 7) «yaxm» 
bar (O 10, K T ş 10, 29, c 9) «var» - yok (K T c 3, 4, 8, 9, ş

11, 25, 26) «yox»
yağı (K T ş 2, 9, 10, 12) «yağı, düşmən» - eş (T 7, 8, KÇ 7,

17, 2 1) «dost»
edgü (K T c 7) «yaxşı» - yablak (K T c 7) «pis» 
bodük (O 6) «böyük» - kiçig (K T c 3) «kiçik» 
edgü (K T ş 28, 29) «yaxşı» -  yabız (O 7) «pis» 
üz (K T ş 1) «üst» - as (IÇT ş 1) «alt» və s.
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Qədim türk yazısı abidələri dilinin lüğət tərkibi m ənşəyinə 
görə hələ kifayət qədər araşdırılmadığı üçün antonimlərin 
m ənşəcə tərkibi haqqmda qəti fıkir söylem ək hək) tezdir. Lakin 
az-çox əm inliklə dem ək olar ki, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilmdə antonimlərin, dem əkolar ki, hamısı türk mənşəlidir.

Qədim türk yazısı abidələri dihndə anlonimlər sadə, 
düzəltmə və tərkibi olur. Ən çox sadə antonimlər işlənir. Bu da 
onlarm daha qədim olduğunu göstərir. Düzəltmə, mürəkkəb və 
tərkibi antonimlərə çox az təsadüf edihr.

Sadə antonimlər;
aç (BK ş 37) «ac» - tok (KT c 8) «tox» 
al (KT ş 2) «almaq» - ber (BK  c 7) «vermək» 
az (K T c 10) «az» - üküş (KT c 6) «çox» 
yay (B K  ş 39) «yay» - kış (BK c 2) «qış» 
ak (KT ş 35) «ağ» - kara (KT ş 8) «qara» 
kün (K T c 2) «gün» - tün (KT c 2) «gecə» 
kit (Y 15) «getmək» - kəl (KT ş 4) «gəlmək» 
bar (KT c 7) «getmək» - kəl (KT ş 4) «gəlmək» və s. 
Düzəltmə antonimlər; 
uzun (T 52) «U2Xin» - kısğa (KÇ 23) «qısa» 
yayla (MÇ 20) «yayı keçirmək» - kışla (K T şm 8) 

«qışlamaq»
açsık (K T c 8) «aclıq» - tosık (KT c 8) «toxluq» 
ölüg (KT şm 9) «ölü» - tirig (KT ş 29) «diri» və s.
Biri sadə, digəri düzəltmə sözdvın ibarət olan antonimlər; 
öl (KT c 6) «ölrnək» - tiril (KT c 10) «dirilmək» 
yoğun (T 14) «yoğun» - yinçgə (T 13) «incə» 
ör) (KT ş 4) «ön» - arka (T 5) «arxa» və s.
Tərkibi antonimlər;
kün batsık (0  2) «qərb, günbatan» - kün togsık (O 2) «şərq, 

gündoğan»
kün ortusıQaru (KT c 2) «cənub» - tün orlusınaru (KT c 2) 

«şimal»
Nitq hissələrinə görə, antonimlər ən çox isim, siföt və fellər- 

dən, qismən zərtlərdən, nadir hallarda isə saylardan ibarət olur;

saylardan ibarət olan antonimlər yalnız qeyri-müəyyən miqdar 
sayları ilə ifadə olunur.

İsimlə ifadə olunan antonimlər;
yay (BK ş 39) «yay» - kış (BK  c 2) «qış»
tağ (KT ş 12) «dağ» - ağız (IB 40) «dərə»
ölüg (O 11) «ölü» - tirig (KT cş) «diri»
yağı (KT ş 15) «yağı, düşmən» - eş (T 48) «dost»
ini (K1 ş 31) «kiçik qardaş» - eçi (KT ş 31) «böyük qardaş»
açsık (K T c 8) «aclıq» - tosık (KT c 8) «toxluq» və s.
Sifətlərlə ifadə edilən antonimlər;
ak (KT şm 3) «ağ» - kara (K T ş 40) «qara»
edgü (KT c 7) «yaxşı» - yablak (KT c 7) «pis»
bödük (O 6) «böyük» - kiçig (KÇ 23) «kiçik»
uluğ (K T ş 34) «ulu» - kiçig (BK  ş 41) «kiçik»
arık (KT c 8) «arıq» - səmiz (T 5) «kök»
uzun (T 52) «uzun» - kısğa (KÇ 23) «qısa»
yoğun (T 14) «yoğun» - yinçgə (T 13) «incə»
aç (BK  ş 37) «ac» - tok (KT c 8) «tox»
kalın (T 13) «qalm» - yuyka (T 13) «nazik» və s.
Fellərlə ifadə olunan antonimlər;
al (K r  ş 2) «almaq» - bir (BK c 7) «vermək»
bar (KT ş 34) «getmək» - kəl (K T ş 37) «gəlmok»
kit (Y 15) «getmək» - kəl (BK  ş 31) «gəlmək»
yayla (MÇ 42) «yayı keçirmək» - kışla (MÇ 19) «qışlamaq»
öl (KT ş 29) «ölmək» - tiril (BK  ş 36) «dirilmək»
tağık (K T ş 12) «dağı qalxmaq» - in (KT ş 12) «enmək»
aç (KT c 8) «acmaq» - tod (K T c 8) «doymaq» və s.
Zərflərlə ifadə olunan antonimlər; 
ilgərü (K T ş 8) «irəli» - kirü (K T  ş 2) «geri» 
arka (T 5) «arxa» - öQ (BK  ş 5) «ön, qabaq» 
küntiiz (K T ş 27) «gündüz» - kiçə (MÇ 13) «gecə» 
kün (KT ş 12) «gün» - tün (K T ş 27) «gecə» 
kün batsık (BK şm 11) «qərb, günbatan» - kün toğsık (KT ş 

8) «şərq, gündoğan»
ırak (KT c 7) «iraq, uzaq» - yağuk (KT c 7) «yaxm» və s. 
Qeyri-müəyyən miqdar saylan ilə ifadə olunan antonimlər;



az (KT c 10) «az» - üküş (KT c 7) «çox»

Antonim lərin m ənaca növləri. Antonim sözlərin ifadə etdiyi 
məfhıımlar insanm həyatı və fəaliyyəti, obyektiv münasibəti ilə 
əlaqədar olduğundan onlar obyektiv gerçəklikdəki ziddiyyətləri 
adlandırmahdır. Obyektiv gerçəkhkdəki əşya və hadisələr 
arasındakı zidhyyətlər isə m üxtəhf və rəngarəngdir, deməh, 
onlarm adlan da m üxtəhf və rəngarəngdir. Bu baxımdan 
antonimləri mənaca belə qruplaşdırmaq olar;

1. İnsanm fəahyyəti ilə əlaqədar olan m əfhum lan ifadə edən 
antonimlər;

edgü (K T ş 24) «yaxşı» - ayığ (KT c 5) «pis» 
boz (B K  ş 24) «pozmaq, dağıtmaq» - tik (KT ş 16) «tikmək» 
yayla (MÇ 20) «yayı keçirmək» - kışla (K T şm 8) 

«qışlamaq»
aç (K T c 8) «acmaq» - tod (KT c 8) «doymaq»
al (K T ş 38) «almaq» - ber (T 6) «vermək»
bar (K T ş 23) «getmək» - kəl (KT ş 23) «gəlmək»
kit (Y 15) «getmək» - kəl (BK ş 28) «gəlmək»
aç (BK  ş 27) «ac» - tok (KT c 8) «tox»
karı (T 56) «qoca» - yaş (IB 26, 82) «gənc»
atlığ (BK ş 41) «atlı, süvari» - yadağ (KT ş 28) «piyada» və s.
2. Təbiət hadisələri və varlıqla əlaqədar olan m əfhum lan 

ifadə edən antonimlər;
tağ (K T ş 12) «dağ» - ağız (IB 40) «dərə»
3. Zamanla əlaqədar məfhum adlan ifadə edən antonimlər; 
kün (K T c 2) «gün» - tün (T 12) «gecə»
küntüz (K T ş 27) «gündüz» - kiçə (MÇ 13) «gecə» 
yay (B K  ş 39) «yay» - kış (BK  c 2) «qış» və s.
4. M əkanla əlaqədar məflıum adlan ifadə edən antonimlər; 
kün batsık (O 2) «günbatan» - kün toğsık (O 2) «gündoğan» 
iç (T 13) «iç, daxil» - taş (T 13) «bayır, dışan»
içrə (K T ş 36) «daxili» - taşra (KT ş 26) «xarici» 
ırak (K T c 5) «ıraq, uzaq» - yağuk (KT c 7) «yaxın» 
ilgərü (K T c 2) «irəli» - kirü (KT ş 2) «geri» 
yırağaru (KT ş 28) «soIa, şimala» - birigərü (KT c 2) «sağa, 

cənuba»

ilgərü(KT c 2) «şərqə» - kurığaru (KT c 2) «qərbə» və s.
5. Əlamət və keyfiyyət bildirən antonimlər;
uluğ(KT ş 34) «ulu, böyük» - kiçig (BK  ş 41) «kiçik»
bödük(0 6) «böyük» - kiçig (K T c 3) «kiçik»
arık (KT c 8) «anq» - səmiz (T 5) «kök»
ak (KT şm 3) «ağ» - kara (K T ş 40) «qara»
edgü (KT c 7) «yaxşı» - yablak (K T c 7) «pis»
yig (KT c 4) «yaxşı» - yabız (O 7) «pis»
U2xın (T 52) «uzun» - kısğa (KÇ 23) «qısa» 
yoğun(T 14) «yoğun» - yinçgə (T 13) «incə» 
kalın (T 13) «qalm» - yuyka (T 13) «nazik» 
aç (BK ş 37) «ac» - tok (KT c 8) «tox» 
karı (T 56) «qoca» - yaş «IB 82» «gənc» 
açsık(KT c 8) «achq» - tosık (K T  c 8) «toxluq» və s. 
Antonimləri müxtəlif baxımdan təsnif edirlər. Ü m um iyyətlə, 

antonimlərin bu tiplərini göstərirlər;
1. Ziddiyyətin dərəcəsinə görə antonimləri iki qrupa ayırmaq 

olar; mütləq antonimiər və nisbi antonimlər
a) mütləq antonimlər mənaca bir-biri ilə tam ziddiyyət təşkil 

edən sözlərdir; məsələn;
ak (KT şm 3) «ağ» - kara (K T ş 40) «qara» 
tağ (KT ş 12) «dağ» - ağız (IB 40) «dərə» 
küntüz(KT ş 27) «gündüz» - kiçə (MÇ 13) «gecə» 
yağı (KT ş 15) «yağı, düşmən» - eş (T 48) «dost» 
ölüg (011) «ölü» - tirig (KT cş) «diri» və s.
b) nisbi antonimlərdə ziddiyyət əkslik səciyyəsi daşımır; 

məsələn;
tağ (KT ş 12) «dağ» - yazı (K T ş 17) «düzən» 
ağız (IB 40) «dərə» - yazı (KT ş 17) «düzən» 
ak (KT şm 3) «ağ» - boz (KT ş 32) «boz» 
kara (KT ş 40) «qara» - boz (K T ş 37) «boz»
2. Etimoloji cəhətdən antonimlər iki qrupa bölünür; a) leksik 

antonimlər və b) qrammatik antonimlər.
a) Leksik vahidlərdən ibarət olan, leksik cəhətdən  təcrid 

edilmiş antonimlərə leksik antonimlər deyilir; m əsələn; 
ak (KT ş 35) «ağ» - kara (KT ş 39) «qara» 
bar (KT c 10) «gctmək» - kəl (K t ş 23) «gəlm ək»
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yağı (KT ş 5) «yağı» - eş (T 48) «dost» 
kün (KT c 2) «gün» - tün (T 42) «gecə» 
aç (BK ş 37) «aç» - tok (T 8) «tox» və s.
b) Qrammatik cəhətdən təcrid olunan, yəni əks mənalı 

ijəkilçilərin eyni sözlərə artınlması ilə əm ələ gələn antonimlərə 
qrammalik antonimlər deyilir; məsələn;

tüz (K T ş 3) «düz» - tüzsiz (KT ş 6) «düz olmayan, əyri» 
tonlığ (KT ş 29) «donlu» - tonsız (K T ş 26) «donsuz» 
bas (KT ş 35) «basmaq» - basma (KT ş 22) «basmamaq» 
bol (KT ş 5) «olmaq» - bolma (KT ş 27) «olmamaq» 
olur (K T ş 1) «oturmaq» - olunna (KT ş 27) «oturmamaq»

və s.
1. İşlənraə sahəsinə görə antonimlər iki qrupa ayınrlar:

a)xalis antonimlər və b) üslubi antonimlər. Qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində işlənən bütün antonimlər xalis antonimlərdir; bu 
dildə üslubi antonimlərin işlənməsinə təsadüf edilməmişdir.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də söz yaradıcıhğmda antonim sözlər fəal 
iştirak edir; antonim sözlər birləşib mürəkkəb sözlər əm ələ 
gətirir; məsələn;

inili-eçili (KT ş 6) «böyüklü-kiçikli» (hərfı mənadä; kiçik 
qardaşlı-böyük qardaşlı)

tünlü-künlü (B K  cş) «gecəli-gündüzlü» 
bəgli-bodunlığ (KT ş 6) «bəyli-xalqh» və s.

TABU VƏ EVFEMİZM

Tabu termini polineziya dillərindən birindən götürülmüşdür; 
ta «qeyd etmək, ayırmaq», p u  «bütünlüklə» deməkdir; lapu > tabu 
«bütünlüklə ayınlmış», «bütünlüklə təcrid edilmiş», «xüsusi qeyd 
edilmiş» mənasmda işlədilir.

Tabu termini dilçiliyə etnoqrafıya elmindən kcçmişdir. 
Cəmiyyətin inkişafının ilkin pillələrində müəyyən m əqsədlərlə 
qoyulan qadağalara tabu deyilir. Qəbilə beşçısı vəfat etdikdə onun 
meyidinə, ona mənsub olan əşyalara toxunmaq, onun admı 
çəkmək, evinə daxil olmaq, arvadı ilə damşmaq olmaz, çünki 
bunlar ölüm ruhlannın fəaliyyəti dairəsinə daxildir, ruhlarla
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münaqişəyə girmək onlann qəzəbinə səbəb ola bilər. Buna bənzər 
adətlər Asiya, Amcrika, Afrika və Avstraliyanm bəzi qəbilələ- 
rində hələ də müşahidə edilir. Dilçilikdə ilk zamanlar sözlərin 
tabu cdilməsi əsatiri, mifoloji əsasda olmuşdur. Sonralar sözlərin 
tabu edilməsi dillərdə, o cüm lədən türk dillərində geniş yayılmış- 
dır; ölümün, bəzi xəstəliklərin, insana xəsarət toxundura biləcək 
bəzı əsatiri varhqların, allahlann və ruhların adını dilə gətirmək 
qadağan edilmişdir, tabulaşdırılmışdır. Çox vaxt qəbilənin əsas ov 
heyvanlarmın adı tabu edilir. Bu, insanların qədim zamanlardan 
əşyalan onların admı bildirən sözlərlə eyniləşdirilməsindən irəli 
gəlırdi. Zaman keçdikcə dövlət və hərbi sirlər tabu edilmiş, yəni 
dövlət və hərbi sirlər haqqında danışmaq və ya yazmaq qadağan 
edilmiş, cəmiyyət inkişaf ctdikcə ədəbdən kənar sözlərin, 
söyüşlərin, vulqar sözlərin ədəbi dildə (istər yazılı, istərsə şifahi 
nitqdə) işlodilməsinə tabu qoyulmuşdur. Beləliklə, etnoqrafık 
termin dilçılik tcrmininə çevrilmişdir.

Evfem izm  termini yunan dilinin euphemeö sözündən ya- 
ranmışdır, mənası «ədəblə danışıram» deməkdir. Dilçilikdə bu 
tcrmin tabu edilmiş, qadağan edilmiş sözlərin əvəzinə İşUküI- 
məsinə icazə verilən, qadağan edilmiş sözləri əvəz edən sözlərə 
deyilir.

Tabu və evfcrizm hadisəsinə qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində də rast gəlmək olar. Qədim türk yazısı abidələri mətn- 
lərində söhbət düşməndən gedəndə həmişə ö lti «öldü», ölürtim  
«öldürdüm», ölürm iş «öldürmüş», ölürtim iz «öldürdük», y o k  boltı 
«yox oIdu», «məhv oldu» və bunlara bənzər sözlər (xəbərlər) 
işlədilir, söhbət müsbət surətdən gcdəndə isə kərgək  /bo///«həlak 
oldu». ki>rg;)k bolm ış «həlak olmıış», uçdı «uçdu», uçm ış «uç- 
muş», uça barmış «uçaraq gctmiş», uça bardı «uçaraq getdi», uça 
bardıfjız getdiniz», kün, a y  aztdım  <.<günix, ayı azdım (yəni,
görmədim)», adırralu bardıtjız «ayrılaraq gctdiniz», bökm ədim  
«doymadım», adınldım  «ayrıldım» kimi sözlərdən istifadə edilir. 
Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində, bir dəfə də olsun, 
əksinə, yəni müsbət surət üçün birinci tip, mənfı surət üçün ikinci 
tip xəbərlərin işlədilməsinə təsadüf cdilmir. Deməli, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində müsbət surətlər üçün öl«ölm ək»  felinin



işlədilməsi tabu edilir və həm in felin əvəzinə yuxanda göstərilən 
evfemizmlərdən istifadə edilir; məsələn: ö zi yafjıltı, kağanı ö ltı 
(KT ş 20) «Özü yanıldı, xaqanı öldü». Kağanın anta ölirtim iz, ilin  
a ltm ız  (KT ş 38) «Xaqanmı onda öldürdük, elini aldıq». E d iz  
bodun anta ö lti (KT ş 6) «Ediz xalqı onda öldü». K uşu tu tuk b irlə  
süljüşm iş, ərin kop  ölürm iş (KT şm 1) «Kuşu tutuk ilə döyüşmüş, 
döyüşçülərinin hamısını öldürmüş». A lp  Şalçı akm  binip onlayu  
təgdi, az eJtəbərig tutdi, az bodun an tayok boltu (KT şm 2 3) «AIp 
Şalçının ağ atmı minib hücum etdi, az xalqmm eltəb»rini tutdu, az 
xalqı onda yox oldu». Mənfi planda işlədilmiş bciə nüm unələrdən 
abidələrin m ətnlərindən yüzlərlə gətürıo^f olar, lakin yuxarıda 
göstərilmiş evfemistik ifadələrin düşmən üçün, düşmən haqqmda 
işlədilməsinə rast gəlmp^< oimaz. Əksinə, müsbət surətlər üsün 
tabu edilmiş n /" i ’inıək» feli əvəzinə həm işə evfemistik ifadələr 
işlədilir; məsələn: fsig , küçüg birür bunça törüg kazğanıp inim  K ü l 
tigin öv/ ança kərg ək boltı (KT ş 30) «İşini, gücünü verərək bu 
qədər qanun qazamb kiçik qardaşım Kül tigin özü elə vəfat etdi». 
Ü zə tetjrikən İü i y ılka  yetinç ay küçlig  alp kağanımda adıranu 
bard ıtjız{0  12). «Üstdə tann xan əjdaha ili yeddinci ayda güclü 
igid xaqanımdan ayrılaraq getdiniz». K atjım  kağan... törüg  
kazğam p uça barmış {YJ: ş 15-16) «Atam xaqan... qanun qazanıb 
uçaraq getmiş». B ilm ədük üçün, yablakm  üçün eçüm kağan uça 
te /(* (K T  ş 24). «Qanmadığm üçün, pis olduğun üçün əmim xaqan 
uçaraq getdi». Inim  K ü l tigin kərg ək baltı (K T şm 10) «Kiçik qar- 
daşım Kül tigin vəfat etdi». Yağıka ya ltjus oplayu təgip, opulu 
kirip özü kısğa kərg ək  boltı (KÇ 23) «Yağıya yalnız sürətlə 
hücum edib, arasma girib özü qısa (qəfıl) həlak oldu». ...ilirjiz  
üçün kazğanu öz k u y  yıta  s iz  adırıldıtjız (Y 26) «...eliniz üçün 
qazanaraq öz saraymızda, əfsus, siz aynldmız». Uyar bəgım kə 
adırütım, uyar kadaşım ka adırıltım  (Y 17) «M əşhur bəyimdən 
aynldım, m əşhur dostumdan aynldım». K uyda kişim ə, yıta, 
adıralu b a rd ım ız(Y  18) «Sarayda adamlanmdan, əfsus, aynlaraq 
getdik». S izim ə kün, ay azıdim  (Y 11). «Sizi, günü, ayı 
görmədim». Üç oğlıma adırıldım, y ıta  bökm ədim  (Y 11). «Uç 
oğlumdan aynldım, əfsus, doymadım». Kanım ka, elim kə bok-

madım, kuyda kunçuyum ka adırıldım  (Y 8). «Xanımdan, elimdən 
doymadım, sarayda xanımımdan ayrıldım» və s.

Burada qədim türk yazısı abidələri dilindən tabu və evfe- 
tnizmlərə aid təkcə bir nümunə gətirildi. Qədim türk yazısı 
abidələri dilindən tabu və evfemizm hadisələri hələ lazımmca 
araşdırılmamışdır.

ETİMOLOGİYA

Etimologiya sözlərin mənşəyini öyrənən dilçilik sahəsidir.
Etim ologiya termini yunan dilindən ahnmışdır. Yunanca 

ctymologio sözü etym on  «həqiqət» və logos «söz, təlim » sözləri- 
nin birləşməsindən törəmişdir və «sözün m ənşəyi haqqında təlim» 
mənasmı verir. Etim ologiya  termininin iki mənası vardır: 1) sözün 
mənşəyi və 2) sözün mənşəyini öyrənən, araşdıran elm.

Türkologiyada belə bir fıkir mövcuddur ki, ilkin türk sözləri 
bir hecadan ibarət olmuşdur, iki və daha aıiıq hecadan təşkil 
olunan sözlər sonradan yaranmışdır. Çoxhecalı sözləp ya ilkin 
təkhecalı sözlərin birləşməsi, ya da təkhecalı sözlərə sözdüzəldici 
şəkilçilərin əlavə edilməsi vasitəsilə əm ələ gəlmişdir. Türk 
dillərində şəkilçilərin, habelə köməkçi sözlərin (köməkçi nitq 
hissələrinin) do müstəqil sözlərdən, leksik-semantik mənası olan 
sözlərdən əm ələ gəlməsi haqqmda olan nəzəriyyəni əsas 
götürsək, onda bu dillərdə iki və ya daha artıq heca təşkil edən 
sözlərin müstəqil leksik-semantik mənası olan ilkin təkhecah 
sözlərin birləşməsindən əm ələ gəldiyini söylomək olar. Lakin 
nəinki müasir türk dillərində, hətta bizə qədər gəlib çatan ən 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də təkhecah sözlərin 
birləşib yeni söz əm ələ gətirməsi prosesini izləmok nəinki 
çətindir, hətta mümkün dcyildir. Bununla belə istər müasir türk 
dillərində, istərsə türk xalqlarmın ən qədim yazıh abidələrinin 
dilində sözlərin etimoiogiyası haqqmda müəyyən fıkir söyləmək 
olar; türk dillərində bəzi sözlərin mənşəy’ üzdədir və tədqiqat işi 
aparmadan da onlarm etimologiyasmı izah etmək olar, bəzi 
sözlərin mənşəyini aydmlaşdırmaq üçün onlarm üzərində ciddi 
tədqiqat işi aparmaq və onlann etimologiyasmı elmi əsaslar 
üzərində müəyyənləşdirmək olar, üçüncü qism sözlər haqqmda



yalnız fərziyyələr irəli sürmək olar, dördüncü qism sözlərin 
mənşəyi haqqmda bir söz demək olmaz.

Məlum olduğu kimi, türk xalqlarmm əlimizə gəlib çatan ən 
qədim yazılı abidələri göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələridir. 
Lakin lüğət tərkibinin azlığmı çıxsaq, göytürk abidələrinin dili 
leksikası və qrammatikasmm inkişaf səviyyəsinə görə müasir türk 
dillərindən heç də geri qalmır. Sözlərin fbrmalaşması baxımmdan 
da göytürk abidələrinin dili müasir türk dillərindən fərqiənmir. 
Dilin hər hansı qatı baxımmdan yanaşsaq, göytürk yazısı 
abidələrinin dili artıq yüksək səviyyədə fbrmalaşmış, təşəkkül 
tapmış bir dildir -  onun inkişafı, dem ək olar ki, müasir türk 
dillərinin inkişafı səviyyəsindədir. Buradan belə bir nəticəyə 
gəlmək olar ki, mövcudluğunun Orxon-Yenisey dövrünədək türk 
dilləri hətta tarix üçün uzun və səm ərəli bir inkişaf prosesi 
keçmişdir və artıq göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin 
mətnlərində fonetikası, leksikası, morfologiyası, sintaksisi, hətta 
böyük Orxon kitabələrində üshıbiyyatı da yüksək dərəcədə inkişaf 
etmiş bir dil kimi təzahür etmişdir. Bu, bir tərəfdən, yaxşıdır -  türk 
dillərinin yaşmı tarixin əlçatmaz ənginliklərinə aparır,. digər 
tərəfdən, (sözlərin etimologiyasmı araşdıran tədqiqatçı üçün) 
pisdir, çünki bu dərəcədə yüksək səviyyədə inkişaf etmiş diUn 
sözləri üzdə olan etimoloji araşdırmalar üçün, demək olar ki, heç 
bir material vermir.

Türk dillərində sözlərin etimologiyası haqqmda ümumiyyət- 
lə türkologiyada («Türk dillərinin etimoloji lüğəti» - 3 cilddə, 
«Qazax diHnin etimoloji lüğəti» - 4 cilddə) olduğu kimi, Azər- 
baycan dilçiliyində də (Ə.M .Dəmirçizadənin «50 söz» kitabçası,
A.A.Axundovun məqalələri) m üəyyən qədər tədqiqat apa- 
rılmışdır. Burada məqsəd nəinki müasir türk dillərinin, hətta 
qədim türk yazısı abidələri dilinin lüğət tərkibini etimoloji 
baxımdan araşdırmaq deyildir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində işlənən sözlərin etimologiyasmı araşdırmaq ayrıca tədqiqat 
işidir və böyük zəhm ət tələb edir. Burada qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənmiş və türk dillərində sözlərin 
etimologiyasma həsr edilmiş əsərlərin diqqətindən yaymmış yal- 
mz bir neçə sözün etimologiyası nəzərdə keçirilir.

Bütün dünya dillərində olduğu kimi, türk dillərində də 
qohumluq münasibəti bildirən sözlər ilkin sözlərdəndir; ata, ana, 
bacı, qardaş, əm i, bibi, xala, dayı, nənə, baba. Qohumluq münasi- 
bəti bildirən sözlərdən təkcə ikisi qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində işlənir: ata, ana. Bu sözlərlə yanaşı, eyni mənada daha iki 
söz də işlənir: kaQ «ata», ög  «ana». KaiJ «ata» sözünün etimologi- 
yası qaranhqdır, lakin ög  «ana», ata və ana sözlərinin etimologiya- 
sını aydmlaşdırmaq olar.

Kül tigin abidəsində belə bir cümlə işlənir: A r ık  ok sən, 
açsık, tosık öm əzsən, bir todsar, açsık öm əzsən  (K T c 8) «Arıq 
oxsan, aclıq, toxluq bilməzsən, bir doysan, achq bilməzsən». Bu 
cümlədə iki dəfə öm əzsən  feli işlənmişdir. Fel qeyri-qəti gələcək 
zamanm inkarmm ikinci şəxsin təkindədir. ö+mə+(ə)z+sərr, 
inkarhq və zaman şəkilçilərində yanaşı işlənən ə  saitlərindən biri 
düşür. Göründüyü kimi, sözün kökü ö felidir. Həmin fel özünü 
Azərbaycan dilindəki öyüd, öyrən, öyrəş, öyrət sözlərində də 
göstərir. Ö  felinə ^şəkilçisin i (samitini) artırmaqla ö g ism i yaranu". 
Hər iki söz arasmda sıx məna əlaqəsi mövcuddur: ö  feli «öyrət- 
mək» mənası ifadə edir, ög  ismi isə öyrədən, öyüd verən, n əsih ət 
verən mənasmdadır; məlumdur ki, uşağa münasibətdə ananm əsas 
vəzifəsi onu öyrətməkdir, ona təlim -tərbiyə verməkdir. Yeri 
gəlmişkən, qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən ögə sözü 
də ö felindən əm ələ gəlmişdir: ö+ ga  şəkilçisi nəyə isə 
maliklik məfhumu mənasmı əm ələ gətirir. Ö gə - ö-yə (biHyə, 
savada) malik olan, yəni b i 1 ə n, b i I i y i o 1 a n, b i 1 i c i 
deməkdir. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində sıx-sıx işlənən 
bilgə sözü də bil felinə -gə şəkilçisinin artırılması ilə əm ələ 
gəlmişdir: "bilici", "müdrik" mənalannı ifadə edir.

Müasir türk dillərində ata və ana sözləri sadə söz kimi 
təqdim edilir, lakin ög  «ana» sözü kimi bu sözlər də törəmə, dü- 
zəltmədir.

Moyun çör abidəsində belə bir cümlə işlənir: Tay b'ilgə tu- 
tukığ... yabğu atadım  (MÇ 11-12) «Tay bilgə tutuku... yabğu 
adlandırdım» (yəni yabğu adı verdim). Buna bənzər bir cümlə də 
Kül tigin abidəsində işlənir: Bars bəg erti, kağan a t bunta b iz  
b ir tim iz iK J  ş 20). «Bars bəy idi, xaqan adını burada biz verdik». 
Bu iki cüm lədə «atadım» və «at birtimiz» sözlərinin (fellərinin)



semantik mənası birdir; ad vermək. A tadım  sözü bu tərkib 
hissələrinə ayrılır; a/«ad» (isim )+a (adlardan fel düzəldən şəkilçi; 
bu şəkilçi müasir türk dillərində də adlardan fel əm ələ gətirir; 
məsələn, san «say»- sana «saymaq»)+dif (şühudi keçmiş zaman 
şəkilçisi)+/77 (birinci şəxsin təki). Deməli, felin kökü ata sözüdür 
və 0 at «ad» ismindən törəmişdir, "ad vermək" mənasmı ifadə 
edir. Bütün dünya dillərinin, o cüm lədən türk dillərinin qədim 
dövründə onlarda işlənən sözlərin sinkretik, diffuz məna daşıdığmı 
nəzərə alsaq, onda deyə bilərik ki, ata sözü "ad ver (mək)" mənası 
ilə yanaşı "ad verən" mənasmı da ifadə etmişdir. Beləlilə, ata sözü 
əvvəllər fellik məflıumu ilə yanaşı, "ad verən" mənasmı daşımış, 
sonralar tam substantivləşərək indiki "valideynlərdən biri" məna- 
smda işlənmişdir. Türk xalqlarmm həyat tərzini nəzərə alsaq, vaH- 
deynlərdən birinə verilən bu ad sözün leksik mənasmda özünü tam 
doğruldur: köçəri maldarhq həyat tərzi şəraitində ata uşağı ha- 
zırlamış, ona ad vermiş (türk xalqlarmda uşağa adı, adətən, ata 
qoyur), lakin uşağm böyüməsindən, tərbiyəsindən xəbəri 
olmamışdır, çünki onun həyatı at belində keçmişdir, ya çöldə 
ilxısmı, naxırmı, süi'üsünü, davarmı otarmaqla məşğul olmuş, ya da 
başı hərbi yürüşlərə qanşmışdır. Yuxarıda ög  "ana" sözünü 
araşdırarkən gördüyümüz kimi və aşağıda ana sözünü təhhl 
edərkən görəcəyimiz kimi, uşağm teUm-tərbiyəsi ilə ana məşğul 
olmuşdur.

Ana  sözü də ata sözü kimi törəmə, düzəlm ə sözdür. Sözün 
kökü an  ismidir. Bu söz müasir Azərbaycan dilində anmaq  (yada 
salmaq) felində, anlaq {an-t-Iaq) ismində və anlamaq  (an+Ia) "başa 
düşmək" felində özünü qoruyub saxlamışdır. -a şəkilçisi haqqmda 
bir az əvvəl artıq damşılmışdır. A na  "an verən", yəni təlim-tərbiyə 
verən, anlaq verən deməkdir. Bu, istər qədim  türk üçün, istərsə 
müasir türk üçün (fərqi yoxdur) həqiqətən də belədir: müasir 
türkün ailəsində ananm öhdəsinə düşən vəzifə qat-qat artsa da, 
yenə də uşağm tərbiyəsində əsas amil anadır. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində böyük qardaş və k iç ik  qardaş, böyük bacı və 
k iç ik  bacı məfhumlarımn hərəsini ifadə etm ək üçün aynca sözlər 
mövcuddur, lakin ümumiyj'ətlə, bacjvQ  ^arüfe^məfhumlannı ifadə 
etmək üçün aynca sözlər yoxdur.

Qardaş sözü haqqmda Ə.M.Dəmirçizadənin tamamilə 
doğru olan araşdırması vardır; qarm+da+eş-, yerhk halda olan 
qann sözünün göytürk dilində tez-tez, müasir Azərbaycan 
dilində isə nadir hallarda işlənən və "dost" mənasını ifadə edən 
eş sözü ilə birləşməsindən əm ələ gəlmişdir, «qannda dost» 
mənasını verir.

Bacı sözü bac kökündən {bac - xərac, bac "verilən bir 
şey") və - / şəkilçisindən əm ələ gəlmişdir; -a şəkilçisi "vermək" 
məfhumu ifadə edirdisə, -/ şəkilçisi "verilmək" məfhumu ifadə 
edir, Bacı «bac olaraq, bac kimi verilən» deməkdir.

Türkoloji ədəbiyyatda birinci və ikinci şəxs tək və cəm 
əvəzliklərinin mənşəyi də düzgün izah edilmir. Guya bu əvəz- 
liklərin cəmi suppletivizm yolu ilə onlann təkindən törəmişdir.

Türk dillərinin ən qədim dövrlərində ümumiyyətlə birinci 
şəxs üçün bi, ümumiyyətlə ikinci şəxs üçün s i sözü işlənmiş, 
tək və cəm hələ bir-birindən ayrılmamışdır. Sonralar tək və 
cəmi ayırmaq üçün təkə - n, cəm ə - z  şəkilçisi artırmışlar. Tək 
kəmiyyətini əm ələ gətirmək üçün artınlan n  şəkilçisinin səbəbi- 
ni (etimologiyasını) izah etmək olmur, cəmi əm ələ gətirmək 
üçün - zşəkilçisinin artınlması aydmdır; zünsürü  türk dillərinin 
ən qədim dövründə cütlük kəmiyyətini yaratmış, tədricən cəm- 
lik mənasım kəsb etmişdir. Beləliklə, birinci şəxsin təki bin, cə- 
mi biz, ikinci şəxsin təki sin, cəmi .9/>əvəzIiyi ilə ifadə cdilmiş- 
dir. Cəm əvəzliklərdə, qırğız dilindən başqa, sonrakı inkişaf 
dövründə heç bir fonetik, habelə qrammatik dəyişiklik baş 
verməmişdir; qırğız dilində isə ikinci şəxsin cəmində ümumtürk 
s iz  əvəzliyi əvəzinz siler əvəzliyi işlənir (ümumiyyətlo, ikinci 
şəxsin ifadə cdən Ä'/əvəzliyi üzəm ə cütlük kəmiyyəti bildirən z  
ünsürü əvəzinə, qeyri-müəyyən cəmlik bildirən və güman ki, 
sonralar yaranan -/erşəkilçisi artınlır). İkinci şəxsin təkində bəzi 
türk dillərində sin  şəkli qorunub saxlanmış, digərlərində isə 
qapalı /saitin in  açıqlaşmağa doğru inkişah nəticəsində sen, sən 
şəkiiləri yaranmışdır. Birinci şəxsin təkində isə, müasir türk dili 
istisna cdilməklə, daha böyük şəkil dəyişiklikləri baş vermişdir. 
M üasir türk dilində qapah /  saitinin açıqlaşmağa doğru inkişafı



ilə əlaqədar bin şəkli ben şəklinə düşmüşdür. D igər türk 
dillərində dəyişiklik təkcə saitlə bitmir. Əvvəl, türk dilləri üçün 
səciyyəvi hal olan b səsinin m  səsinə keçməsi baş vermiş, sonra 
isə qapalı y'saitinin açıqlaşmağa doğru ink'şafı nəticəsində onun 
e və ə  variantları törəmiş, indi müasir türk dillərinin böyük 
əksəriyyətində işlənən mm, men, m ən  şəkilləri yaranmışdır. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində birinci və ikinci şəxs 
əvəzliklərinin göstərilən bütün variantları işlənir; ben, m in, 
men, m ən, biz; sin, sen, sən, siz.

Türk dillərinin qədim dövrlərində sözlər sinkretik, diffuz 
mənaya malik olmuşdur, yəni eyni bir söz eyni zamanda həm  
ad, həm  də fel mənaları daşımışdır. Sonralar həm in sözlərə 
addüzəldən şəkilçilər artırmaqla adlar, feldüzəldən şəkilçilər 
artırmaqla fellər əm ələ gəlmişdir. M əsələn, türk dillərinin 
qədim dövrlərində k ö  sözü eyni zamanda həm  görmək prosesini, 
həm  də bu prosesi icra edən alətin admı bildirmişdir, sonralar 
proses və aləti bir-birindən ayırmaq üçün həmin sözə şəkilçilər 
əlavə etmişlər; fel yaratmaq üçün -rşəkilçisindən, isim yaratmaq 
üçün -z  şəkilçisindən istifadə edilmişdir; irör "görmək", kö z  
"göz". Görünür, türk dillərində ilkin sinkretik, diffuz köklərdən 
ümumiyyətlə fel yaratmaq üçün -r, isim yaratmaq üçün -z  
ünsüründən istifadə edilmişdir. Türk dillərinin, o cümlədən 
qədim türk yazısı abidələri dilinin faktları bu fıkri sübut etmək 
üçün əsas verir. M əsələn, k u tsö m  ilkin sinkretik kök kimi həm 
«bəxt», həm  də «bəxti olmaq» mənalarmı bildirmişdir, bu sözə r  
ünsürü artırmaqla fel, 2- ünsürü artırmaqla ad əm ələ gəlir: kutur 
"qudurmaq", kutuz"quXnz".

Türk dillərinin ən  qədim dövrlərində ilkin türk sözlərinin 
fəaliyyəti təkcə smkretik ad-fel vəzifəsi daşıması ilə bitmir. 
Türk dillərində təkhecah sözlər daha geniş məna daşımış, dilin 
inkişafı iiə əlaqədar olaraq belə sözlər m üxtəlif ünsürlər (bunlan 
hətta şəkilçi adlandırmaq olmaz) artırmaqla onlarm mənası 
könkretləşdirilmişdir. M əsələn, on birinci Yenisey abidəsində 
"getmək" feli mənasmda k i  sözünə təsadüf edilir. Görünür, türk 
dillərinin qədim dövrlərində k i  sözü ümumiyyətlə hərəkət

məfhumu ifadə etmişdir. Sonralar türk dillərinin inkişafı ilə 
əlaqədar olaraq bu sözə m üxtəlif ünsürlər artmnaqla hərəkətin 
növü konkretləşdirilmişdir: t  ünsürü danışandan uzaqlaşan 
hərəkət məfhumunu {k it "get"), /  ünsürü damşana yaxmlaşan 
hərəkət məfhumu (k il "gəl"), r  ünsürü nə isə daxilə yönələn 
hərəkət məfhumunu {kir "gir"), ç ünsürü maneəni d ə f  etmiəklə 
icra edilən hərəkət məfhumu {kiç  "keç"), z  ünsürü pərakəndə 
şəkildə icra edilən hərəkət məfhum u {k iz  "gəz") ifadə edən söz 
əmələ gətirmişdir.

Qədim türk dilində tabış "tullanmaq, hoppanmaq" məna- 
smı bildirmişlər. Bu sözə daimi xasiyyət mənası yaradan -ğan 
şəkilçisi artırmaqla xasiyyəti tullana-tullana, hoppana-hoppana 
qaçmaq olan tabışğan "dovşan" adı (isim) yaradılmışdır. Sözlərin 
bu cür etimonlaşdınlmasma qədim türk yazıh abidələrinin 
dilindən yüzlərlə nümunə gətirmək olar.

Qədim türk yazıh abidələrinin dilində bəzi xüsusi insan 
adlarmm da etimonu maraqhdır. Nümunə üçün iki adm 
etimonunu açaq; İJtərişvə Kapağan.

İlteriş xaqan Aşina qəbiləsinin başçısı olanda, holə 682-ci 
ildə Çin istibdadma qarşı üsyan qaldırmazdan əvvəl Çin 
qaynaqlannda Qu-du-Iu xan adlandınhr. Bu, göytürk dilində 
Kutlığ xan antroponiminin çincə transkripsiyasıdır. K u th ğ ^ö m  
iki morfemdən ibarətdir: k u t Azərbaycan dilində "bəxt" demək- 
dir, h ğ  şəkilçisi isə Azərbaycan dilindəki bir şeyin varhğmı 
bildirən -h şəkilçisi ilə ekvivalentdir. Deməli, göytürk sözü 
K uthğ  müasir Azərbaycan dilində bəxtH, xoşbəxt sözlərinə 
bərabərdir. K uthğ xan türk dövlətinin başmda durandan sonra 
İitəriş/Eltəriş xaqan admı qəbul edir. Bu da onun yeni ictimai 
vəziyyətini əks etdirirdi. İitəriş/EItəriş sözü üç morfemdən 
ibarəidir: İI/EI sözü Azərbaycan dilində el, ölkə, xalq, dövlət 
mənasmm verir, təri sözünün göytürk yazışı abidələrindəki törü 
sözü ilə əlaqələnlirmək olar, müasir Azərbaycan dilindəki 
qanun, qayda, adət-ənənə  sözlərinin mənasmı özündə birləşdi- 
rir, - ş  morfemi isə qayıdışhq, özündə toplama, özündə əks etdir-



mə məfhumu bildirir. Beləliklə, İltəriş/EItəriş xaqan elin qanu- 
nunu özündə cəm ləyən xaqan mənasını verir.

İltəriş xaqandan sonra türk dövlətinin başçısı Kapağan xa- 
qan olur. Kapağan xaqanm türk taxtma oturmazdan əvvəlki türk 
adı türk menbələrində təsbit edilməmişdir. Çin m ənbələrində 
onu Mo çjo adlandırırlar. Çjo sözü Çin dilində ən yüksək 
(generaldan da böyük) hərbi rütbəni ifadə edir, göytürk dilində 
bu rütbə çur və ya çor sözü ilə göstərilir ygöytürk əlifbasm da o 
və u sait səsləri bir işarə ilə göstərilir). Buna görə də qaynaqlar 
onun türk admı çox vaxt M oçur kimi qeyd edirlər. Lakin 
məlumdur ki, Çin dilindəki M o  sözü göytürk dilində işlənən b əg  
"bəy" sözünün Çin transkripsiyasmda verilməsindən başqa bir 
şey deyildir. Onda Çin transkripsiyasmdakı M o çjo heroqlifləri 
göytürk dilində 5o^(A zərbaycan dihndə bəy) çu rv^  ya B əg  çor 
kimi verilməhdir. Deməh, Kapağan xaqanm taxta oturmazdan 
əvvəlki türk adı Bəg çor olmuşdur. O, İltəriş xaqanm ortancıl 
qardaşıdır, İUəris xaqan vəfat etdikdən sonra türk taxtma otum r 
və Karağan xaqan adı qəbul edir. Kapağan sözü iki morfemdən 
ibarətdir; kap  feh Azərbaycan dihndəki "qapmaq" feh ilə eyni 
kökdəndir və eyni mənam ifadə edir; - ağm  şəkilçisi də müasir 
Azərbaycan dilində işlənir. Bu şəkilçi həm  göytürk, həm  də 
müasir Azərbaycan dihndə fellərə artırıldıqda daimi xasiyyət, 
əlam ət bildirən sifət əm ələ gətirir. Kapağan "qapağan" xasiy- 
yəti qapmaq olan deməkdir. Göytürk dihndə kapağan sifəti sub- 
stantivləşərək isim kimi işlənir və xaqanm admm Azərbaycan 
dihndəki (ahnma) fateh  sözünün mənasmı verir; Kapağan kağan 
"Qapağan xaqan" və ya "Fateh xaqan" deməkdir. Yeri gəlmiş- 
kən, dördüncü Yenisey abidəsindəki Kıyağan adı da k ıy  "qıy- 
maq, doğramaq" fehnə - ağan şəkilçisini bitişdirməklə əm ələ 
gəlmişdir və xasiyyəti qıymaq, yəni doğramaq oian deməkdir.

Sözün etimologiyasmı müəyyənləşdirmək xüsusi bihk və 
vərdişlər təiəb edir. Xarici oxşarhğa görə sözün etimologiyasmı 
açmaq əksər haharda səhvə səbəb olur. Xaricə oxşarhğa görə 
sözün etimoiogiyasmı müəyyənləşdirmək dilçihk elmində "xalq 
etimologiyası" adlandırıhr. Etimologiya isə ciddi elmi əsaslar

üzərində qurulmalıdır. Sözün etimologiyasmı elmi əsaslar 
üzərində, düzgün müəyyənləşdirmək üçün həmin sözün mənsub 
olduğu dilin leksikasmı (lüğət tərkibini), qrammatikasmı - 
qrammatik qanun və qaydalarmı, tarixi inkişaf qanunauyğunluqla- 
rını, habelə həmin sözün işləndiyi diHn mənsub olduğu xalqm 
tarixini mükəmməl bilmək lazımdır. Sözün etimologiyasmı 
müəyyən etmək istərkən, həmin sözü hər hansı bir dilm sözləri ilə 
deyii, lazım gələrsə, qohum dillərin sözləri ilə müqayisə etmək 
olar. Bütün bu tələblərə riayət edilməzsə, tədqiqatçı fantastik, lakin 
elmi baxımdan tamamilə səhv olan nəticələrə nail ola bilər.

ONOMASTİKA

Dilçiiikdə onornastikatQixmm üç mənada işlənir:
1. Dildə işlənən xüsusi adlarm toplusu.
2. Antroponimiya - dildə olan şəxs adları.
3. Dilçilikdə xüsusi adları (antroponim və toponimləri) 

araşdıran şöbə. Xüsusi adlan araşdıran dilçilik şöbəsi bəzən 
onomasiologiya da adlanır.

Onomastika - xüsusi adlar haqqmda dilçilik şöbəsi cə- 
miyyətin ictimai həyatı və fəaliyyətini öyrənən digər elm sa- 
hələri - emoqrafıya, tarix, məntiq, coğrafıya. cəmiyyətşünasiıq 
(sosiologiya), ədəbiyyatşünashq, dilçiliyin başqa sahələri ilə sıx 
əlaqədardır; öz tədqiqatlarmda onomastika həmin elmiərə 
müraciət etdiyi kimi, həm in elmlər də onomastikaya müraciət 
edir. Buna görə də həmin elmlər çox vaxt onamastikanı dilçilik 
sahəsi yox, öz sahələri hesab edir; məsələn, coğrafıyaşünasların 
fıkrincə, ohomastikanm bir şöbəsi olan toponimika coğrafıyamn, 
tarixçiiərin fikrincə isə onomastikanın bir şöbəsi olan antroponi- 
miya tarix elminin bir sahəsidir. Tarixçilər antroponim və topo- 
nimlər vasitəsilə artıq tarix səhnəsindən çıxmış xalqlann tarixini 
və yayılma ərazisini müəyyənləşdirməyə səy edirlər. M əsələn, 
Şərqi Avropanm cənub çöllərində Qara və Azov dənizlərinə 
axan çayların, demək olar ki, hamısmm admda t/v ə  /? səslərinin 
işlənməsi (Don, Dnepr, Dnestr, Dunay) tarixçiləri bu qənaətə



gətirmişdir ki, bu çayların admda qədim skif dilində su  mənasmı 
verən don sözü işlənir və onlarm fikrincə, deməli, qədim 
zamanlarda bu çöllərdə skif qəbilələri yaşamışdır. Başqa bir 
misal. Mixi əlifba iiə yazılmış akkad abidələrində tez-tez 
təsadüf edilən şumer antroponimləri alimləri iki bir-birilə 
əlaqədar nəticəyə gətirmişdir: 1) qədim zamanlarda bizim era- 
dan əvvəl III rninilliyin sonunda akkad qəbilələri D əclə və  Fə- 
rat çaylan sahilindəki ovahğa (Mesopotamiyaya) gəlm əzdən əv- 
vəl burada güclü Şumer dövləti mövcud olmuşdur; 2) şumerlər 
türkdilh xalq olmuşdur, hər halda şumer dih flektiv yox (akkad 
diii flektiv dillərə daxildir), aqqlütinativ dil olmuşdur. Göründü- 
yü kimi, birinci halda toponimlər, ikinci halda antroponimlər ta- 
rixçilərə mühüm kəşflər etməkdə kömək etmişdir. Təbii ki, bu 
kəşflərin edilməsində toponim və antroponimlər yeganə m ənbə 
olmamışdır.

Əslinə qalanda, dildə işlənən sözlər ad ifadə edir: isimlər 
əşyalarm, sifətlər əlam ət və keyfiyyətin, saylar miqdar və sıra 
bildirən məfhumlarm, əvəzliklər əşyalan əvəz edən məfhumla- 
nn, fellər hərəkət və hahn və s. adıdır. Adlar iki qismə bölünür: 
ümumi adlar və xüsusi adlar. Ümumi adlar ayn-ayn əşya və 
hadisələrin daxil olduğu eynicinsli əşya və hadisələri adlandınr; 
məsələn, heyvanlar: ingək "inək", biçin "meymun”, at "at", koy 
"qoyun", tiyin "dələ", keyik "keyik", tabışğan "dovşan", adığ 
"ayı", toOuz "donuz", öküz "öküz", ingən "dəvə", kis "samur", ıt 
"it", bars "bars", böri "qurd", arslan "aslan" və s. H cyvan sözü 
sadalanan heyvanlar üçün ümumi addır. Əslində sadalanan hey- 
van adları da ümumi adlardır, məsələn, yer üzündə milyonlarla 
heyvana at deyilir. EIəcə də adam və ya insan adı ilə qoca və 
cavan, kişi və qadm, qız və oğlan, uşaq kimi adlar ümu- 
miləşdirilmişdir. Öz növbəsində kişi adı da ümumi addır, çünki 
Yer kürəsində hər birinin öz xüsusi adı olan milyonlarla kişi 
cinsli adam üçün ümumi addır.

Xüsusi adlar ümumi adlardan fərqlənir. Xüsusi adlar mil- 
yonlarla eyni cinsli şəxs, əşya və hadisəni bir-birindən fərq- 
ləndirmək üçün onların hər birinə verilən şəxsi (personal) addır.

Düzdür, burada da şərtilik vardır, belə ki, indiki dillə desək, 
hətta bir neçə şəxsin adı, atasınm adı və soyadı eyni ola bilər. 
Lakin buna baxmayaraq, xüsusi ad eyni cinsli əşyalar arasmda 
bir əşyanı fərdiləşdirir, onu həmcinslərindən aym r, fərqləndirir. 
Onomastika məhz bu cür adlan araşdırır, öyrənir.

Ayn-ayn əşyaları öz həmcinslərindən fərqləndirmə, yəni 
adqoyma xalqın milli şüurundan, adət-ənənəsindən, dinindən və 
dilindən asıhdır. İstər antroponimlər, istərsə toponimlər ilk 
növbədə milli səciyyə daşıyır. M əhz buna görə də xüsusi adlar, 
ilk növbədə antroponimlər bir dildən başqa dilə tərcümə edjlmir 
və həmin dilin fonetik imkanlan dairəsində toxunulmaz 
saxlanıhr. Əslinə qalanda toponimlər də tərcüm ə edilməməli, 
toxunulmaz saxlanılmahdır, lakin təəssüf ki, bəzən bu şərtə 
əməl edilmir, toponimlər "milliləşdirilir".

Qədim zamanlarda, hətta Orxon-Yenisey abidələri və 
"Kitabi-Dədəm Qorqud" dastanları dövründə türk xalqlarmm 
anadan yenicə olmuş uşağa ad qoymaq adəti olmamış, uzun 
müddət uşağa baJa, k ız  "qız", oğlan deyə müraeiət edilərmiş. 
Qızlara ad qoyulması haqqmda türk dastan və yazıh qaynaq- 
lannda izlərə rast gəlmirik. Lakin türk dastanlarında, habelə əli- 
mizə çatmış qədim türk yazıh qaynaqlannda oğlana ad qoyul- 
ması, ad verilməsi adət-ənənəsi bizə qədər gəlib çatmışdır. Oğ- 
lan uşağma ad qoymazmışlar, oğlan uşağı admı özü qazanarmış. 
Türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində "ad qazanmaq" 
ifadəsi buradan meydana gəlmişdir. Uşağa ad qoyulması, daha 
doğrusu, uşağın ad qazanması mərasiminə, m əsələn, oğuz xalq- 
larımn ölm əz yazıh abidəsi olan "Kitabi-Dədəm Qorqud" 
dastanlarmm "Buğac" boyunda rast gəlirik: Buğac buğanı 
öldürüb qəhrəmaqlıq göstərdiyi üçün ona Buğac adı qoyulur. 
Türk xalqlannda bu, adət olmuşdur: oğlan uşağı müəyyən şücaət 
göstərənə qədər adsız yaşarmış, göstərdiyi şücaətə uyğun olaraq 
ona ad verilərmiş, uşaq öz şücaəti ilə özünə ad qazanarmış. 
Yazıh m ənbələrin məlumatlanndan belə görünür ki, şəxsin ilkin 
adı, ilk şüeaətini göstərdiyi zaman qazandığı ad daimi olmamış, 
şəxsin ictimai vəziyyəti dəyişdikcə, sonra göstərdiyi şücaət əv-



vəlkindən üstün olduqda onun adı da dəyişmiş, köhnə ad yeni 
adla əvəz olunmuşdur. Türk dastanlarmda, qədim türk yazılı 
qaynaqlarmda eyni bir şəxsin m üxtəlif zamanlarda m üxtəlif 
adlarla adlanmasmm, eyni bir şəxsin bir neçə admm olmasmm 
səbəbi budur. Birinci türk dövlətinə başçılıq etmiş şəxsin gah 
Yamı xaqan, gah Tumm xaqan (Çin m ənbələrində), gah Bumm 
xaqan (göytürk yazısı kitabələrində), gah İI (El) xaqan adlanma- 
sı bu səbəbdən irəli gəlir. Türk xalqlarmm qədim tarixini nəzər- 
dən keçirsək, bu faktı, bu fıkri təsdiq edən yüzlərlə, minlərlə 
nümunəyə rast gəlmək olar. Etimologiyası artıq nəzərdən keçi- 
rilmiş iki şəxs admı - İltəriş xaqan və Kapağan xaqan şəxs ad- 
larmı bir daha nəzərdən keçirək. İkinci Türk xaqanhğmm (689- 
745-ci illər) banisi olmuş şəxsin cavanhqda hansı adı daşıdığı nə 
türk, nə də Çin qaynaqlarmda göstərilmir (güman ki, uşaqhqda 
heç adı belə olmamışdır). Çin köləliyinə qarşı üsyan qaldırmaz- 
dan əvvəl Aşina qəbiləsinin başçısı olarkən onun adı K utlığ xan 
idi; artıq yuxartda deyildiyi kimi, bu, Bəxtli xan, Xoşbəxt xan 
deməkdir. H əqiqətən də bir qəbilə başçıst kimi onun bəxti üzdə 
olmuş, 0 , həmişə öz qəbiləsinə uğur gətirmiş, hətta 682-ci ildə 
adamlarmm sayma, dövlətinin zənginliyinə və hərbi qüdrətinə 
görə onun Aşina qəbiləsindən xeyli üstün olan uyğur qəbiləsini 
məğlub edib özünə tabe etmişdi. 689-cu ildə çinlilərlə yeddi il 
sürən uzun və ağır mübarizədən sonra Kuthğ xan İkinci Türk 
xaqanhğmı yaradır və dövlətin başçısı olur. Yeni ictimai vəziy- 
yəti ilə əlaqədar olaraq onun adı da dəyişir. İndi o, İltəriş xaqan 
adlanır; bu ad Elin qanununu özündə təcəssüm etdirən xaqan 
mənasmı verir. Yeri gəlmişkən, qaynaqlarda onun arvadmm 
əvvəllər necə adlandırüdığı göstərilmir, İltəriş xaqan olduqdan 
sonra onun arvadı İlbilgə xatun admı qəbul edir; bu da Elin bilici 
(müdrik) xatunu (anası) deməkdir.

İkinci fakt. İlteriş xaqanm ortancıl qardaşmm əvvəlki 
adlan bizə bəlH deyildir. İltəriş xaqan olduqdan sonra onu 
çor/çur təyin edir. Çin qaynaqlarmdan biz onun adma Moçur 
(Mo çjo+ Mo çor/çur) şəklində rast gəlirik. İrəlidə deyildiyi 
kimi, bu ad Bəg "bəy" çur/çor mənasuıı verir. 693-cü ildə İltəriş

xaqan vəfat edir və türk törüsünə görə, taxta onun ortancıl qar- 
daşı Moçur (Bək çor) çıxır. O, 7I6-cı ilə qədər türk taxtmda otu- 
rur və türk dövlətinin qüdrətini xeyli yüksəldir, sərhədlərini 
xeyli genişləndirir. Qədim türk qaynaqlarmda və Çin xronikala- 
nnda (salnamələrində) bundan sonra onu Kapağan xaqan adlan- 
dınriar; kapağan "qapağan" mənasmdadır. Əlbəttə, bu ad onun 
atrafdakı qonşularm torpaqlarını qapıb (istila edib) türk xaqanh- 
ğının sərhədlərini genişləndirməsi ilə əlaqədar idi.

Onomastik tədqiqatlarm özünəməxsus üsul və priyomları 
vardır.

FRAZEOLOGİYA

Frazeologiya termini iki yunan sözünün birləşməsindən 
əmələ gəlmişdir; rhrasis "ifadə" və logos "söz, təlim". Hərfi 
tərcüməsi ifadə haqqında təlim deməkdir. Dilçilik eimində bu 
termin dilçiliyin sabit söz birləşmələrini öyrənən sahəsi məna- 
sında işlənir. Bəzən frazeologiyanı leksikologiyanın bir bölməsi 
hesab edirlər, lakin son zamanlar dilçilikdə belə bir fıkir 
getdikcə daha çox möhkəmlənməkdədir ki, dildə dörd əsas 
səviyyə və üç arahq səviyyə vardır. Əsas səviyyələr bunlardır: 
fonologiya, leksikologiya, morfologiya və sintaksis. Arahq 
səviyyələrə morfonologiya, frazeologiya və söz yaradıcıiığı da- 
xildir. Frazcologiya dihn lcksikologiya və sintaksis səviyyələri- 
nin qovuşduğu yerdo mövqe tutan "arahq" səviyyədir. Məlum 
olduğu kimi, frazeologiya dildə işlənən sabit söz birləşməsi və 
cümlələr şəklində olur, lakin mənaca bir sözə - bir leksik vahidə 
bərabər olur. Bir sözə - bir leksik vahidə bərabər olması 
frazeologizmlərin leksikologiyada öyrənilməsini, söz birləşməsi 
və cümiə kimi təşəkkül tapması, təzahür ctməsi isə onlann 
sintaksisdə araşdınlmasmı tələb edir. Dilçilikdə son zamanlar 
meydana çıxan, getdikcə daha çox tərəfdar tapan və möhkəm- 
lənən fikir də frazeologizmlərin bu ikili təbiəti iiə əlaqədardır. 
İndi dünyanm qabaqcıl dilçihk məktəbləri frazeologiyaya 
leksikoiogiya və sintaksis arasında aralıq mövqe tutan "arahq" 
səviyyə kimi baxır (cləcə də morfonologiya fonologiya və



morfologiya arasında, söz yaradıcılığı isə morfologiya və leksi- 
kologiya arasmda "aralıq" səviyyədir). Azərbaycan dilçiliyində 
isə frazeologiya leksikologiyanm bir bölməsi hesab edilir.

Dildə işlənən söz birləşmələri iki qrupa aynlır: sərbəst söz 
birləşmələri və sabit söz birləşmələri. Sərbəst söz birləşmələri 
elə söz birləşm ələrinə deyilir ki, onları təşkil edən sözlər öz 
leksik mənasmda işlənir, qrammatik cəhətdən sərbəst olur 
(hallanır, təsriflənir, sözlər sıraca yerini dəyişə bilir), söz 
birləşməsinin komponentləri (tərəfləri) arasmda istənilən qədər 
söz daxil ola bilir (oxuyan oğlan - dünən radioda. "Sona bülbül- 
lə r ”m ahnısm ı oxuyan ağdamlı cavan oğlan), ən başhcası, birləş- 
m ədəki sözlər məcazi mənada işlənmir və hamısı bir yerdə bir 
leksik məna ifadə etmir. Belə söz birləşmələri sintaksisdə tədqiq 
edilir. İsmi və feli söz birləşmələri belə birləşmələrdəndir.

Sabit söz birləşm ələri leksikallaşmış söz birləşmələfidir. 
Birləşm ə daxilində sözlərin öz leksik-semantik mənasını qismən 
itirib məcazi m əna kəsb etməsi və bu əsasda birikib bir leksik 
məna qazanması, bir sözün ifadə etdiyi mənaya bərabər məna 
ifadə etməsi, bir leksik vahidə çevrilməsi leksikallaşma adlanır. 
Sabit söz birləşmələri idiomlaşma əsasmda əm ələ gəlir.

Sabit söz birləşmələrinin bir sıra özünəməxsus xüsusiy- 
yətiəri vardır:

1. Sabit söz birləşmələri mənaca bir sözə, bir leksik 
vahidə bərabərdir, ekvivalentdir.

2. Sabit söz birləşmələrində sözlərdən biri və ya hər ikisi 
ya tam, ya da qismən məcazlaşır.

3. Sabit söz birləşmələri, sözlər kimi, bir məfhum ifadə
edir.

4. Sabit söz birləşm ələri srrf milli səciyyə daşıyır və başqa 
dilə tərcüm ə edilmir; tərcüm ədə həmin dildə ekvivalent (uyğun, 
bərabər) sabit söz birləşməsi ilə əvəz edilir.

5. Sözdən fərqli olaraq, sabit söz birləşmələri nominativ 
(adlandırma) vəzifə daşımır, təsviri vəzfiə daşıyır.

6. Sabit söz birləşmələri hər halda söz birləşmələri və 
cüm lələr olsa da sintaktik baxımdan təhlil edilmir, bir sintaktik

bütöv, vahid kimi götürülür, yəni sabit söz birləşm əsüıə daxil 
olan sözlərin hamısı cümlənin bir üzvü kimi götürülür.

7. Sabit söz birləşmələrini təşkil edən sözlərdən büi və ya 
hamısı çoxmənalı olur.

8. Sabit söz birləşməsinə daxil olan sözlər öz leksik məna- 
larmı ya tam, ya da qismən itirir.

9. Sabit söz birləşmələri dəyişməz, donuq, daşlaşmış dil 
vahidləridir, onlar dilə hazır şəkildə daxil olur, onlarda sözləri 
qrammatik cəhətdən dəyişdikdə, yaxud bir sözü digəri ilə əvəz 
etdikdə əw əlk i sabit söz birləşməsi itir, yenisi yaranır.

10. Sabit söz birləşmələrində sözlərin (düzülüş) sırasmı 
pozmaq olmaz.

11. Əsasən nominativ səciyyə daşıyan söz və sərbəst söz 
birləşmələrindən fərqli olaraq, sabit söz birləşm ələri emosional, 
obrazlı ifadə səciyyəsinə malikdir.

Dilin başqa səviyyələrinə nisbətən frazeologiya dünyanm 
bütün dillərində az tədqiq edilmişdir. Buna görə də frazeo- 
logiyanm əsas tədqiqat obyekti olan sabit söz birləşmələri üçün 
hələ də vahid termin yaradılmamışdır. H ələ indinin özündə bclə 
sabit söz birləşmələrini frazeoloji vabidlər, frazeoloji birləş- 
mələr, tərkib hissələrinə bölünməyən söz birləşmələri, dəyiş- 
məz söz birləşmələri, idiomatik ifadələr, leksik söz birləşmə- 
ləri, idiomlar, frazemlər və s. terminləri ilə adlandınrlar.

Frazeoloji vahidlərin - sabit söz birləşmələrinin bu növlə- 
rini göstərmək olar: idiomlar, ibarələr, hikmətli sözlər, atalar 
sözləri, zərbi-m əsəllər və tapmacalar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilinin frazeologiyası 
haqqmda indiyədək dilçilik ədəbiyyatmda bir söz belə deyilmə- 
mişdir. Çoxmənalı sözlər, omonimlər, sinonimlər və s. dil 
vahidləri kimi qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən 
sabit söz birləşmələri nəinki xüsusi tədqiqat obyekti olmamış, 
hətta qədim türk yazısı abidələrinin dilinə həsr edilmiş əsər- 
lərdə onlar xatırlanmamış, adlan belə çəkilməmişdir. Halbuki, 
müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dili də frazeoloji vahidlərlə -- sabit söz birləşmələri ilə



zəngindir və onlar öz tədqiqini gözləyir. Burada qədim  türk 
yazısı abidələri dilində frazeoloji vahidlərin — söz birləşmələri- 
nin (eləcə də çoxmənalı sözlərin, oraonimlərin, sinonimlərin, 
antonimlərin) hərtərəfli və müfəssəl tədqiqi üçün imkan olma- 
dığmdan frazeoloji vahidlərin bəziləri haqqmda məlumat verilir.

İDİOMLAR

Məcazi mənah sözlərin birləşməsindən əmələ gələn, 
cümlə təşkil etməyən və mənaca bir sözə bərabər, ekvivalent 
oian sabit söz birləşmələrinə idiom deyiiir (bəzi dilçilik 
ədəbiyyatmda, məsələn, Ə.H.Həsənovun "Müasir Azərbaycan 
dilinin leksikası adlı kitabında ıdıorn termini əvəzinə 
frazeologizm  termini işlənir; idiom  termini daha düzdür). 
İdiomlar həm şəkil, həm  də mənaca mürəkkəb sözlərə daha 
yaxındır; mürəkkəb sözü əm ələ gətirən sözlər öz leksik (həqiqi) 
mənalarmı itirib məcazi məna kəsb edərək birləşdiyi və birlikdə 
vahid bir məna ifadə etdiyi kimi, idiomlarm komponentləri də 
öz leksik (həqiqi) mənalarmı itirir, məeazi məna qazanır və 
hamısı birlikdə ümumi bir məna ifadə edir. Müasir dilçilik 
mövqeyindən belə mürəkkəb sözlərlə idiomlar arasında iki 
böyük fərq göstərmək olar; I) leksik baxımdan - mürəkkəb 
sözlər adlandırır, nominativ vəzifə daşıyır, idiomlar təsvir edir, 
məfhumu izah etmə yolu ilə adlandırır; 2) orfoqrafiya və qram- 
matika baxımmdan - mürəkkəb sözlər bir sözdür və birlikdə, bi- 
tişik yazıhr, idiomlar bir söz deyil, sabit söz birləşmələri olsa da, 
hər halda söz birləşmələridir və buna görə də onun kompo- 
nentləri ayn yazıhr. I3una görə də idiomları, xüsusən feli tərkibli 
idiomlan mürəkkəb sözlərlə (ən çox mürəkkəb və tərkibi 
fellərlə) qarışdırırlar.

İdiomlar digər sabit söz birləşmələrmə oxşasa da bir sıra 
xüsusiyyətlərinə görə onlardan fərqlənir. İdiomlar başqa sabit 
söz birləşm ələrinə nisbətən daha konkret məfhum ifadə edir. 
İdiomlann sinonim idiomlan olur və idiomlar özləri sözlərə

sinonim olur. H.Ə.Həsənov idimlarm sözlərdən semantik və 
funksional-qrammatik cəhətdən fərqlənməsi haqqmda yazır.

"1. Frazeologizmlər (idiomlar - Ə.R.) və sözlər m üxtəlif 
şəkildə formalaşır. Belə ki, sözlər morfemlər, frazeologizmlər 
Ödiomlar - Ə.R.) sözlər əsasmda olur. Frazeologizmlər (idiomlar
- Ə.R.) sözlərin birləşməsidir, sərbəst birləşmələrin modelləri 
əsasmda yaramr, sözlər isə morfemlərdən yaranır.

2. Frazeologizmlər (idiomlar - Ə.R.) və sözlər arasında 
bütöv şəkildə qaydaya salmma cəhətdən fərq var. Belə ki, söz 
cümlədən ibarət ola bilməz. Sözlərin struktur bütövlüyü onlarm 
tərkibinə morfem, söz daxil olmasına yol vermir, 
frazeologizmlərdə (idiomlarda - Ə.R.) isə bunun əksinə.

3. Frazeologizmlər (idiomlar - Ə.R.) və sözlər morfoloji 
bütövlüyə malikdir. Lakin sözün komponentləri (morfemlər) hər 
hansı paradiqmatik cərgəyə aid ola bilmir, söz bütövlükdə belə 
cərgənin üzvü olur. Frazeologizmlərin (idiomların - Ə.R.) tərkib 
hissələrinin hər biri m üxtəlif paradiqmatik cərgənin üzvü kimi 
çıxış edir.

4. Sözlər əsasmda yeni leksik vahid düzəltmək olur... 
Frazeologizmlər (idiomlar - Ə.R.) isə ancaq məcazi mənada 
işlənir.

5. Sözlər semantik və morfoloji müstəqilliyə malikdir. 
Frazeologizmlərin (idiomların - Ə.R.) komponentlərini ayn-ayn 
söz hcsab etmək olmaz, çünki onlarda məna müstəqilliyi 
yoxdur.

6. Sözlər həm  həqiqi, həm  də məcazi, frazeologizmlər 
(idiomlar - Ə.R.) isə ancaq məcazi mənada işlənir.

7. Sözlər dilin sözyaratma modelləri, frazeologizmlər 
(idiomlar - Ə.R.) isə qrammatik modelləri əsasmda yaranır.

8. Sözlər ifadə edir, adlandınr, frazeologizmlər (idiomlar - 
Ə.R.) isə obrazh adlandırır, təsvir edir".'

Bəzi dilçilər idiomlan quruluşuna görə 1) sadə və
2) mürəkkəb deyə iki qrupa ayınr; iki sözdən təşkil edilmiş 
idiomları sadə, üç və daha artıq sözdən ibarət olan idiomları isə



mürəkkəb idiomlar adlandınrlar. İdiomlan belə  qruplaşdırmağa 
haqq qazandırmaq olmaz. Bəzən idiomlarm 1) qrammatik 
cəhətdən dəyişm əyən idiomlar və 2) strukturca dəy işən  idiom- 
lar deyə iki qrupa ayrırlar. Belə təsn if elmi cəh ə td ən  tam  sehv- 
dir, çünki təsnif bir-biri ilə heç bir əlaqəsi olm ayan iki prinsip 
(qrammatika və quruluş) əsasmda aparıhr. İdiom larm  tərkibin- 
dəki sözlərin sayma görə də təsnif edir, 1) iki komponentli,
2) üç komponentli və 3) üçdən artıq komponentli idiom lar deyə 
üç qrupa bölürlər. Bəzi dilçilik ədəbiyyatmda idiom lan onlarda- 
kı apancı sözün hansı nitq hissəsinə mənsub olm asm a görə də 
təsnif edir, onkın ismi idiomlar və feli idiomlar deyə iki qrupa 
bölürlər. İdiomlarm tərkibindəki sözlərin m ənşəyinə gör^ də 
idiomlarm təsnifmə rast gəlmək olar; bu baxım dan idiomları
i)x a lis  (?) və 2) almma idiomlar deyə iki qrupda birləşdirir, 
komponentləri yalmz milli sözlərdən ibarət olan idiomlar xalis, 
komponentlərindən biri və ya hər ikisi ahnm a sözlərdən ibarət 
olan idiomlar ahnma idiomlar hesab ediiir. İdiomlarm təsnifı 
içərisində ən əhəm iyyətlisi onlarm mənaca təsnifıdir. Burada 
dilçilər arasmda yekdil rəy yoxdur. Dilçilərin bir qrupu idiomlan
1) semantik idiomlar və 2) qrammatik idiomlar deyə iki qrupda 
birləşdirir. Onlarm fıkrincə, semantik idiomlarm "tərkib üzvləri 
bir-biri ilə əlaqələnmiş və elə qaynayıb-qarışmış, qovuşmuşdur 
ki, onları ayn-aynhqda təsəvvür etmək və ya təsəvvürə gətir- 
mək olmur. Scmantik frazeologizmlərdə (idiomlarda - Ə.R.) 
sözlər öz müstəqilliyini itirir, tam məcazi məna ifadə edir, mə- 
naca bölünməzdir, sabit səciyyəlidir, bütövdür. Onlarm mənaca 
motivləşməsi ilkin sözləri xatırladır. Bunlann ümumi mənasmm 
tərkib üzvlərinin mənası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki bu 
frazcologizmlər (idiomlar - Ə.R.) nə motivləşir, nə də ixtiyari 
olaraq yaramr. M ənaca bölünməzlik semantik frazeologizmlər 
(idiomlar - Ə.R.) üçün əsas şərtdir. Daxili formadan məhrum- 
dur. Onlar sintaktik ciemcntlərin.toplusu olsa da, törəmə deyil- 
dir. Bunlardan tərkib üzvlərinin birləşməsi kimyəvi maddələrin 
birləşməsi kimidir. Tərkib üzvləri morfem tipli leksik vahidlər- 
dən ibarətdir. Sintaktik cəhətdən aynlmazdır. Komponentləri

arasmda sərbəst birləşm ələrdə olduğu kimi, canh sintaktik əlaqə 
olmur. M əhz buna görə də onlar sintaktik vahid kimi özünü
göstərir.

Semantik frazeologizmlər (idiornlar - Ə.R.) üçün aşağıdakı 
cəhətlər səciyyəvidir;

1. Məcazilik, obrazh məna onlarm birliyinə, parçalanma- 
masma təminat verir. Çox vaxt bunlarm obrazlı məcazi mənası 
hamıya aydm olmur.

2. Ekspresivlik daha güclüdür. Anlayışları daha təsirli və 
obrazh ifadə edir.

3. Tərkib hissələrindən birini başqa sözlərlə - sinonimi ilə 
əvəz etmək və ya yenidən qurmaq olmur.

4. Bütövlükdə sinonimi ilə əvəz oluna bilər, mənaca 
dəyişdirmək müm kündür".'

Qrammatik idiomlar da "mənaca bütöv və bölünməzdir, 
bir məfhum ifadə edir. Lakin tərkib üzvləri arasmdakı qramma- 
tik əlaqə nəzərə çarpır, hiss olunur, canlı sintaktik əlaqəni yada 
sahr. Sözlərin potensial ünsürləridir, onlarm ilkin mona izləri 
hələ də qalmaqdadır. Məcazi mənada işlədilsələr də terəflərin- 
dən birinin müstəqil mənası hiss olunur". Belə idiomlar "əmələ 
gəldiyi sərbəst birləşmələrin strukturunu saxlayır; sözlərdən biri 
öz mənasmda qahr, o biri ondan asılı olur, Frazcologizmlərdə 
(idiomlarda - Ə.R.) öz həqiqi mənasmda işlədilən söz əsas, 
məcazi mənada işlodilən söz isə asıhdır. Çünki birləşmənin 
ümıımi mənası birinci sözün mənası iiə bağhdır".^

İdiomlarm ən geniş yayılmış təsnifində onlarm mənaca üç 
növü göstərilir; qovuşma idiomlar, birləşmə idiomlar və uyuşma 
idiomlar.

Q o v u ş m a i d i o m l a r ı n  tərkibinə daxil olan sözlər 
öz həqiqi (leksik) mənasmı itirir, tamamilə məcazi mənada işlə- 
nir, onlardan birinciləri qrammatik dəyişikliyə uğramır, qovuş- 
ma idiomlarm komponcntləri arasma heç bir söz girə bilmir. Qo- 
vuşma idiomlar istər şəkilcə, istər mənaca mürəkkəb sözlərə



çox yaxındır; mürəkkəb sözlər nə vaxtsa qovuşma idiom olmuş 
sabit söz birləşm ələrindən əm ələ gəlmişdir. Qovuşma idiomlar 
isim, sifət, fei, zərf və nidalara ekvivalent ola bilər.

B i r l ə ş m ə i d i o m l a r  qovuşma idiomlara oxşasa da, 
onlardan fərqli xüsusiyyətlərə malikdir; qovuşma idiomlarda bi- 
rinci söz qrarnmatik cəhətdən dəyişmədiyi halda, birləşmə 
idiomlarda birinci söz mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir; birləş- 
mə idiomlarm əksəriyyətində birinci komponent isim və ya ikin- 
ci növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə edilir və m üxtəlif qramma- 
tik şəkilçi qəbul edib fellə münasibətə girir; qovuşma idiomlar 
m üxtəlif nitq hissələrinə ekvivalent ola bildiyi halda, birləşmə 
idiomlarm əksəriyyəti felə ekvivalent olur, nadir hallarda sifət 
və zərflərlə ekvivalentlik əm ələ gətirir.

U y u ş m a i d i o m l a r  sabit söz birləşmələrinin 
təşəkkül dövrünü keçirən idiomlardır. Görünür, sərbəst söz 
birləşmələri əvvəlcə uyuşma idiomlara, sonra bü-Iəşmə idiom- 
lara, nəhayət, qovuşma idiomlara çevrilir. Sərbəst söz birləşmə- 
lərinin sabit söz birləşmələrinə -idiomlara çevrilməsi prosesini 
belə təsəvvür etmək olar. Uyuşma idiomlar qovuşma idiomlara 
və birləşmə idiomlara nisbətən daha mütəhərrikdir. Qovuşma 
idiomlarm birinci tərəfı qrammatik cəhətdən dəyişmədiyi, bir- 
ləşmə idiomlarm birinci tərəfı mənsubiyyət şəkilçisi qəbul ctdi- 
yi halda, uyuşma idimlarm birinci tərəfı nəmki təkcə mənsubiy- 
yət şəkilçisi qəbul edir, həm də uyuşma idiomlarm komponent- 
ləri arasma əlavə sözlər də daxil ola bilir. Uyuşma idiomlarm 
tərkibindəki sözlər sərbəst olur və müxtəlif qrammatik vasitə- 
lərlə əlaqələnir. Uyuşma idiomlan birləşmə idiomlardan fərq- 
ləndirən xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, uyuşma idiomlarm 
komponentlərindən birini başqa sözlə əvəz etməklə müxtəlif 
mənah çoxlu yeni uyuşrna idiom yaratmaq olur. Qovuşma 
idiomlarm nitq hissələri ilə ekvivalentliliyi genişdir, birləşmə 
idiomlar, əsasən, fcllərlə, nadir hallarda, sifət və zərflərlə ekvi- 
valentlilik təşkil edirsə, uyuşma idiomlar, əsasən, fellərlə ekvi- 
valent ola bilir. Birləşmə idiomlar kimi, uyuşma idiomlar da lek-

sik ünsür şəklinə düşmüş bir sıra qrammatik formalar vasitəsilə 
əmələ gəlir.

Qovuşma idiomlar da, birləşmə idiomlar da, uyuşma 
idiomlar da bir leksik vahiddir və cümlə təhlili zamanı onları 
sintaktik vahidlər kimi tərkib hissələrinə ayırıb təhlil etmək ol- 
maz; idiomlar bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində idiomlar indiyədək 
tədqiq edilməmişdir. Aşağıda abidələrin dilindən bir neçə idiom 
təqdim edilir;

iş - küç ber (KTş 8, 9) "iş-güc vermək, zəhm ət çəkmək"
süçig sab (KTc 5, 6) "şirin söz, şirin dil"
yımşak ağı (KTc 5, 6) "yumşaq hədiyyə"
ayığ bilig (KTc 5) "pis əməl"
yablak ağı (KTc 7) "pis hədiyyə"
edgü ağı (KTc 7) "yaxşı hədiyyə"
ank ok (KTc 8) "anq ox"
beQgü taş (KTc I I )  "əbədi daş"
köQüItəki sab (KTc 12) "ürəkdəki söz"
esidü berti (T 15) "qulaq asmaq"
içrə sab (T 34) "gizli söz" və s.
Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində yüzlərlə belə 

idiom vardır.

ATALAR SÖZLƏRİ

Atalar sözlərini sabit söz birləşmələrinə şərti olaraq daxil 
edirlər, lakin atalar sözlərinin frazeoloji söz birləşmələri olmast 
şübhəsizdir. Atalar sözləri şifahi xalq ədəbiyyatma m ənsub olur 
və onlarm mənşəyi (müəllifı) məlum olmur.

Atalar sözü ibrətamiz fıkirləri bir məfhum kimi qısa, 
obrazh şəkildə və mənaca bitkin ifadə edən cümlə tipli frazeo- 
loji vahiddir. Atalar sözü mənşəcə müəyyən bir hadisə ilə əla- 
qədar olur, lakin zaman keçdikcə, çox vaxt, atalar sözünün mən- 
şəyi unudulur və o, məmdən çıxıb müstəqilləşir, abstraktlaşır, 
məcaziləşir, ümumiləşir, öz həqiqi, ilkin mənasmı itirir.



Atalar sözü şifahi xaiq ədəbiyyatma mənsub frazeoloji 
vahid olduğu üçün, əsasən, bədii ədəbiyyatda çox işlənir. Qə- 
dim türk yazısı abidələri bədii ədəbiyyat nümunələrini xatırlatsa 
da, bədii ədəbiyyat nümunələri deyil. Buna görə də təəccübiü 
deyildir ki, qədim  türk yazısı abidələrmin m ətnlərində atalar 
sözlərinə, demək olar ki, rast gəlm ək olmur. Göytürk yazısı 
abidələrindən təkcə Tonyukuk kitabəsinin dili, mütəxəssislərin 
fıkrincə, o dövrün xaiq dilinə yaxmdır. M əhz Tonyukuk abidə- 
sinin dilində iki elə frazeoloji birləşm əyə təsadüf edilir ki, 
güman ki, onlar göytürk dilində atalar sözü kimi işlənmişdir.'

Turuk bukah, səm iz  bukah arxada bilsər, səm iz buka, 
turuk buka tiyin b ilm əz erm is (T 5-6) "Arıq buğah, kök buğah 
arxadan bilsə (tanısa) da, kök buğaya arıq buğa deyə bilməz 
imiş".

Yuyka erikUg toplağalu uçuz ermis, y in çg ə eriklik üzgəH  
uçuz. Yuyka kahn basar, toplağaluk alp ermis, yinçgə yoğun  
bolsar, üzgəlük alp erm is{T  13-14) "(Bir şey) nazik (yuxa) ikən 
(bir yerə) toplamaq asan imiş, (bir şey) incə olanda üzmək 
(smdırmaq) asandır. Nazik qahn olsa, (onu) toplamaq igidlik 
imiş, incə yoğun olsa, (onu) smdırmaq igidlik imiş". (Bu atalar 
sözü Azərbaycan dilindəki "bu günün işini sabaha qoyma") 
atalar sözünü xatırladır).

D igər qədim türk yazısı abidələrində atalar sözünə bənzər 
frazeoloji söz birləşm ələrinə təsadüf edilməmişdir.

HİKMƏTLİ İFADƏLƏR

Hikmətli ifadələr atalar sözlərinə bənzəyir. Atalar sözləri 
kimi, onlar da cüm lə şəklində olur. Hikmətli ifadələr dərin və 
dolğun m ənah predikativ sabit söz birləşmələridir. Hikmətli ifa- 
dələr həm  mənasma, həm  də quruluşuna görə istər idiomlardan, 
istərsə atalar sözlərindən fərqlənir. İdiomlar məfhum bildirü', 
istər ismi, istərsə feli olmasmdan asıh olmayaraq (sabit) söz 
birləşməsi şəklində olur; hikmətli ifadələr isə cümlə şəklində 
olur. Fikir bitkinliyi baxımmdan hikmətli ifadələr atalar sözlə-

rinə oxşasa da onlann arasmda mühüm fərqlər vardır. S.Cəfərov 
həmin fərqləri belə xülasə edir:

1. «HikmətIi sözlər atalar sözlərinə nisbətən daha məhdud 
xarakter daşıyır, onlar kimi kütləvi deyil.

2. Hikmətli sözlər inkişaf edib atalar sözlərinə keçə bilər.
3. Atalar sözü, əsas etibarilə, folklorda (şifahi xalq ədə- 

biyyatmda) özünü göstərdiyi halda, hikmətli sözlər birinci 
növbədə yazıh ədəbiyyat üçün səciyyəvidir.

4. Atalar sözlərinin mənşəyi konkret olaraq m əlum olma- 
dığı halda, hikmətli sözlərin mənşəyi, domək olar ki, məlum 
olur.

5. Atalar sözlərində istər müsbət və istərsə də mənfı hadi- 
sələrə qarşı münasibət ifadə edildiyi halda, hikmətH sözlərdə, 
əsasən, müsbət münasibət öz əksini tapır".’

Hikmətli ifadələr (bunlar bəzən qanadh ifadələr də 
adlanır) yazıçı və şairlərin, görkəmli elm və siyasi xadimlərin 
osərlərində, çıxış və məruzələrində istifadə edilən ibrətamiz 
mənah cümlələrdir. Məlumdur ki, qədim türk yazısı abi- 
dələrinin mətnlərində belə xadimlərin əsərlərinə müraciət edil- 
mir. Buna görə də qədim türk yazısı abidələrinin dilində hik- 
mətii ifadələrə, demək olar ki, təsadüf edilmir. Hikmətli ifadə 
adma Kül tigin şərəfm ə qoyulmuş abidənin müəllifi Yolhğ tigi- 
nin bu sözlərini nümunə gətirmək olar: K örür közin ı körm əz  
təg, bilir biUgim bilm əz təg  boltı (K T şm 10) "Görən gözüm 
görməz kimi, bilən biliyim bilməz kimi oldu". Əlbəttə, bu, 
hikmətli ifadə deyil, lakin onu şərti olaraq, hikm ətli ifadə kimi 
qəbul etmək olar.



VI FƏSİL 

SÖZ YARADICILIĞI

Dilin zənginliyi onun lüğət tərkibi və qrammatik qurulu- 
şunun zənginliyi, inkişafı ilə öiçülür. Dildə sözlərin sayı nə 
qədər çox olarsa, dil ətraf mühit, obyektiv gerçəklikdəki əşya və 
hıadisələrin admı bir o qədər dəqiq ifadə edə bilər.

Dilin inkişafı ilk növbədə onun lüğət tərkibinin zənginləş- 
məsi, diidəki sözlərin saymm artması yolu ilə gedir. Dilin lüğət 
tərkibini inkişaf etdirmək, dildəki sözlərin saymı artırmaq üçün 
iki yoldan istifadə edilir: 1) başqa dillərdən söz almaq yolu və
2) dilin öz daxili vəsaiti hesabma yeni sözlər yaratmaq yolu. Bi- 
rinci yol məqbul sayılmır və ondan son məqamda, dilin öz vəsai- 
ti hesabma söz yaratma imkanı tükəndikdə və ya bu məqam 
üçün söz yaratmaqda dilin öz vəsaitindən istifadə etmək müm- 
kün olmadıqda istifadə edilmelidir. Birinci yol ona görə məqbul 
sayılmır ki, bir sıra hallarda almma sözlər dilin daxili inkişaf 
qanunlarma uyğun gəlmir, onları pozur, beləliklə, dilin ümumi 
nizamma, dilin sisteminə zərər gətirir. M əsələn, türk dilləri 
üçün saitlərin damaq ahəngi pozulmaz fonetik qanundur. Bu 
qanunun pozulduğu ahnma sözlər dilin lüğət tərkibində həmişə 
yad ünsür təsiri bağışlayır.

İkinci yol - dilin öz daxili vəsaiti hesabma yeni sözlərin 
yaranması dilçilikdə söz yaradıcıhğı adlandınlu*. Bu, dilin lüğət 
tərkibinin zənginləşdirilməsinin əsas yoludur.

Türkologiyadakı mövcud nəzəriyyəyə görə, türk dillərində 
ilkin sözlər təkhecah olmuşdur. Təkhecah sözlərin fonetik 
tərkibinə gəlincə, bu haqda türkoloqlar müxtəlif mühakimələr 
irəli sürürlər: kimi samit+sait+samit, kimi samit+sait, kimi 
sait+samit tərkibli sözləri ilkin hesab edir. Məlum olduğu kimi, 
türk dillərinin özünə mexsus altı heca tipi vardır; sait, 
samit+sait, sait+samit, samit+sait+samit, s a i t+ s a m i t+ s a m i t ,  

sam it+sait+sam it+samit. Elə bu heca tiplərini də türk dillərinin 
ilkin kökləri üçün əsas götürmək olar. Lakin qeyd etmək

lazımdır ki, nəinki sait+samit+samit və sam it+sait+sam it+samit 
tərkibli sözlərin, hətta samit+sait+sam it tərkibli sözlərin də bir 
qismi törəmə sözlərdir. Türk dillərinin qədim türk yazısı 
dövründə (VI-IX yüzilliklər) bu dillərdə artıq iki, üç və daha 
çox hecah sözlər işlənirdi: hər halda həm  göytürk ədəbi dilində, 
həm də qədim uyğur ədəbi dilində iki və daha artıq hecah 
sözlərin işləndiyi qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində 
təsbit edilmişdir. Belə iki və daha artıq hecalı sözlərin etimolo- 
giyasmı ya aydınlaşdırmaq olmur, ya da aydınlaşdırmaq çox çə- 
tindir. Bu onu sübut edir ki, artıq V I-IX  yüzilliklərdə türk dillə- 
rində söz yaratma prosesi yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi. Tə- 
bii ki, söz yaradıcılığmın belə yüksək səviyyəsinə qalxmaq üçün 
dil uzun inkişaf yolu keçməlidir: təkhecalı kök+şəkilçilər və ya 
təkhecah söz+təkhecah söz (söz yaradıcıhğmm ilkin m ərhələsi 
üçün) tərkibli törəm ə sözlərin birikməsi, daha m ürəkkəb fonetik 
tərkibli, daha çox çoxhecah sözlərin yaradılması üçün onlara 
yeni dil ünsürlərinin artınlması, bu prosesdə baş verən m üxtəlif 
fonctik hadisələrin qanun şəklinə düşməsi və nəhayət yeni 
yaranan sözlərin öz etimologiyasmı itirib sadə söz kimi qavranıl- 
ması üçün dil nəhayətsiz dərəcədə uzun inkişaf yolu kcçməlidir. 
Nəzərə alsaq ki, türkologiyada şəkilçilərin və köməkçi sözlərin 
də lcksik mənah sözlərdən törəməsi haqqmda fıkir mövcuddur, 
onda türk dillərinin hətta göytürk yazısı abidələrinin yazıldığı 
VI-VIII yüzilliklərə qədər keçdiyi uzun inkişaf yolunu təsəvvü- 
rə gətirmək çətindir.

Bütün dünya dillərində olduğu kimi, türk dillərində də ye- 
ni sözlərin əm ələ gəlməsi, söz yaradıcılığı prosesi bu dillərin öz 
daxili inkişaf qanunları, qrammatik qaydaları əsasında baş yerir. 
Bu müddəa müasir türk dillərində söz yaradıcıhğında əsas götü- 
rüidüyü kimi, türk dillərinin ən qədim inkişaf dövrünə də, o 
cümlədən onların qədim türk yazısı abidələri dövrünə də eyni 
dərəcədə şamil edilə bilər.

Adətən, türk dillərində söz yaradıcıhğı prosesinin üç tipini 
göstərir:

1. Sözlərin Icksik yolla əm ələ gəlməsi prosesi.



2. Sözlərin morfoloji yolla əm ələ gəlməsi prosesi.
3. Sözlərin sintaktik yolla əm ələ gəlməsi prosesi.
Bu müddəa müasir türk dillərində söz yaradıcılığı prosesi 

üçün tam doğru olsa da türk dillərinin ən qədim, tarixdən əvvəl- 
ki dövründə söz yaradıcıhğı prosesini səciyyələndirmək üçün ki- 
çik bir düzəlişə ehtiyac vardır: türk dillərinin ən qədim dövrün- 
də söz yaradıcıhğmm bu üç prosesindən əlavə və onlardan ə w ə l 
sözlərin fonetik yolla əm ələ gəlməsi prosesi də mövcud olfnuş- 
dur. Sözlərin fonetik yolla əm ələ gəlməsi prosesi dedikdə bir 
sözdə bu və ya digər səsin dəyişməsi və ya sözə m üəyyən bir 
səsin (şəkilçinin yox!) artırüması yolu ilə yeni söz yaradılması 
prosesi nəzərdə tutulur. Bu, türk dillərində söz yaradıcıhğm ilk 
və, güman ki, türk dillərində söz yaradıcıhğmm qanunauyğun 
inkişafı ilə əlaqədar olaraq artıq unudulmuş söz yaratma prosesi- 
dir. Sözlərin fonetik yolla əm ələ gəlməsi prosesi türk dillərinin 
ən qədim inkişaf dövrü üçün səciyyəvi xüsusiyyət olsa da, 
qədim türk yazısı abidələri dövründən sonra - milli dillərin 
əm ələ gəlm əsinə qədər fəaliyyət göstərmişdir.

FONETİK YOLLA SÖZ YARADICILIĞI

Fonetik yolla söz yaratma prosesinin göytürk Orxon-Ye- 
nisey yazısı abidələrinin dilindən əvvəl necə baş verdiyini yalmz 
fərziyyələr yolu ilə izah və müəyyənləşdirmək olar, göytürk di- 
lindən müasir türk dillərinə keçid dövründə isə göytürk dilində 
işlənmiş sözləri müasir türk dillərində işlənən sözlərlə müqayisə 
edib beş xüsuksiyyət müəyyənləşdirmək olar. Həmin xüsusiy- 
yətləri qanun şəklində belə ifadə etmək olar:

1. Sözün tərkibindəki qapah saitlərin açıq saitlərə keçməsi 
yolu ilə yeni sözlər əm ələ gəlir.

2. Sözün tərkibindəki kar samitlərm cingiltililəşməsi yolu 
ilə yeni sözlər əm ələ gəlir.

3. M əxrəci yaxm olan səslərin bir-birinə keçməsi yolu ilə 
yeni sözlər əm ələ gəlir.

5. Tələffiizü mürəkkəb olan səslərin parçalanması, sa- 
dələşm əsi yolu ilə  yeni sözlər əm ələ gəhr.

Fonetik yolla söz yaradıcılığı prosesi qədim türk yazısı 
abidələrinin dilindən milli dillərə keçid dövründə özünü daha 
əyani şəkildə göstərdiyi, dil faktları daha üzdə olduğu üçün türk 
dillərinin tarixdən əvvəlk i inkişafı dövründə sözlərin fonetik 
yolla əm ələ gəlm əsi prosesini izah etməzdən əvvəl tarixi dövr- 
də türk dillərində sözlərin fonetik yolla əm ələ gəlm əsi prosesini 
nəzərdən keçirək.

I. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində söz tərkibində 
işlənən qapah sait müasir Azərbaycan dilində açıq saitə çevrilir, 
m əsələn:

ığac (BKc 11, T 25) - ağac (Azərb.) 
ığla (Y 28) - ağla (Azərb.)
bin (T IO)/ben (T l)/m en (MÇ 22)/m ən (K Tş 27) - mən 

(Azərb.)
sin (T IO)/sen (T1 8) - sən (Azərb.) 
bir (KTş 1) ber (Y  28) - ver (Azərb.) 
biş (KTş 31)/ beş (KÇ 17) - beş (Azərb.) 
il (KTc 31)/el (Y  3) - el (Azərb.) 
ürt/ört (T 40) - alov (Azərb.) 
kit (Y  15) - get (Azərb.) 
kiçə (MÇ 13) - gecə (Azərb.)
2. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində sözün tərkibində 

işlənən kar samit müasir Azərbaycan dilində cingiltililəşir;
m əsələn:

at' (KTş 7) - ad (Azərb.); at  ̂(KTş 32) - at (Azərb.)
aç' (BKş 37) - ac (Azərb.); aç  ̂(T 28) - aç (Azərb.)
ot' (KTş 27) - od (Azərb.); o f  (IB 26) - ot (Azərb.)
tağ' (KTş 12) - 1. dağ (Azərb.); 2.tağ (Azərb.) və  s.
kol (KTş 4) -  gəl (Azərb.)
kit (Y  15) -  get (Azərb.)
köl (KTş 34) -  göl (Azərb.)
küntüz(KTş 27) -  gündüz (Azərb.)
kiçə (MÇ 13) -  gecə (Azərb.)
3. M əxrəci yaxm olan səslərin bir-birinə keçm əsi yolu ilə 

yeni sözlər əm ələ gəlir; məsələn:.
bir) (BK c 1) - min (Azərb.)



bod (T4) -  boy (Azərb.)
4. Sözün sonunda qapah hecanın açıqlaşması yolu ilə  yeni 

sözlər əm ələ gəlir: məsələn,
ölüg (K Tşm  9) - ölü (Azərb.) 
tirig (KTş 29) - diri (Azərb.) 
kapığ (K Tş 2) - qapı (Azərb.) 
sanğ (BKşm  11) - san (Azərb.) 
arık (T 37) - anq (Azərb.) 
uluğ (K T ş 28) - ulu (Azərb.) və s.
5. Tələffüz məxrəci mürəkkəb olan səslərin asanlaşması 

yolu ilə yeni sözlər əm ələ gəlir; məsələn:
koy (KTş 12) - qoyun (Azərb.) 
biq (BKc I) - min (Azərb.) 
aqla (T 34) - anla (Azərb.) və s.
Türk dilləri inkişafmm daha qədim dövrlərinə getdikcə 

leksik, morfoloji və sintaktik yollarla yeni sözlər yaratmağa nis- 
bətən fonetik yolla söz yaratmanm daha fəal olduğunu görürük. 
Görünür, türk dilləri inkişafmın ilkin dövrlərində bu yol söz 
yaradıcılığmm ya yegano yolu imiş, ya da böyük üstünlüyə 
malik olmuşdur. Həmin dövrdə türk dillərində fonetik yolla söz 
yaradıcılığmm mahiyyətini belə müəyyənləşdirmək olar: sözdə 
olan bu və ya digər səsin dəyişdirilməsi, yaxud sözə bu və ya 
digər səsin artırılması ilə dildə yeni sözlər yaradılmışdır. Müasir 
dövrdə türk dillərində fonetik yolla söz yaradıcıhğı, dem ək olar 
ki, istifadədən çıxdığı üçün bu üsulla söz yaradıcıhğmı izləmək- 
dən ötrü türk dillərinin qədim dövrünə müraciət etmək lazımdır. 
Hərn də türk dillərinin daxili inkişaf qanunlarmdan kənara 
çıxmaq olmaz.

Türk dillərinin qədirn dövrlərində sözlərin sinkretik mə- 
naya malik olması məlumdur. Qədim dövrlərdə söz həm  ad, 
həm də fel olmuş, həm hərəkəti, həm  də həmin hərəkətin icra 
edildiyi alətin admı bildirmişdir. Dil inkişaf etdikcə, qədim tür- 
kün şüuru, təfəkkürü təkmilləşdikcə, obyektiv aləmin əşya və 
hadisələrini qavramaq asanlaşdıqca qədim türk hərəkət və 
vasitəsilə həm in hərəkət icra edilən alətin admı bir-birindən

ayırmaq zərurətini hiss etmişdir. Daha sonra qədim türk əşyanm 
admı onun əlamət və keyfıyyətini bildirən sözdən fərqləndir- 
mişdir; adlan, indiki dildə desək, isim, sifət və saylara ayırmış- 
dır. Beləliklə, tədricən sözlərin mənası diferensiallaşmış, uzun 
zaman keçdikdən sonra, güman ki, türk dillərinin hələ tarixdən 
əvvəlki dövründə türk dillərində sözlərin nitq hissələrinə parça- 
lanması, nitq hissələrinin təşəkkül etmə.^i başa çatmışdır. Bu 
prosesin qədiınliyini müasir türk dillərində olduğu kimi, onlarıfn 
ən qodim yazı nümunələri olan göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilində də on iki nitq hissəsinin mövcud olması 
faktı bir daha sübut edir. Əminliklə iddia etmək olar ki, türk 
dillərində nitq hissələrinin təşəkkülü VI-VIII yüzilliklərdən 
xeyli əvvəl başa çatmışdır.

Türk dilləri inkişafmın qədim dövrlərində fonetik yolla 
söz yaratma prosesini fərziyyə üsulu ilə bir neçə sözdə izləyək.

Fonctik yolla yeni sözlərin yaradılması dedikdə ilkin sözə 
səs artırılması və ya ilkin sözdəki səslərdən birinin də-yiş- 
dirilməsi vasitəsilə yeni söz yaradüması prosesi nəzərdə tutulur. 
M əsələn, türk dillərinin qədim dövrlərindt, M sözü  həm görmək 
hərəkətinin admı {görm ək felini), həm də həmin hərəkəti, pro- 
sesi icra edən alətin admı {göz ismi) ifadə etmişdir. Zaman kcç- 
dikcə qədim türk hərəkətlə aləti eyni sözlə adlandırmağm na- 
rahatlığmı başa düşmüş və hərəkətin admı alətin admdan fərq- 
ləndirmək üçün ilkin sözə səslər artırmaq nəticəsinə gBİmişdir: 
hərəkət bildirmək üçün kö  söznə r  səsi, alət admı bildirmək 
üçün /rJ.sözünə ;^səsi artırmış və kör''gör'', köz"gÖ /!' sözlərini 
yaratmışdır. Müasir türk dillərində müşahidə etdiyimiz fel-isim, 
fcl-sifət, isim-sifət omonimliyi əslində həmin dövrün qalığıdır. 
Tarixin daha dərinliyinə getsək, güman etməyə əsas vardır ki, 
türk dillərindəki kö  sözü özü də fonetik dəyişmə, fonetik yolla 
söz yaratma prosesi nəticəsində yaranrrışdır. Güman ki, bu 
sözün daha qədim, daha ilkin forması kü  şəklində olmuşdur. 
Türk dillərində fəaliyyət göstərən qapalı saitlərin açıq saitlərə 
çevrilməsi qanunua əsasən ü  saiti ö  saitinə çevrilmişdir. Bunu 
göytürk dilində kör "gör" feli ilə təxminən eyni mənada olan



k ü t''g M "  felinin işiənməsi də sübut edir; küt"̂ Ğ" feli ilkin kü 
kökünə t  samiti artırmaqla əm ələ gəlmişdir. Ümumiyyətlə, türk 
dillərində r  səsi fel düzəldən, ^  səsi isə ad düzəldən ünsür kimi 
çıxış edir. Fikrimizi sübut etmək üçün yuxarıdakı nümunədən 
əlavə daha bir misal gətirək. K u t sözü göytürk Orxon-Yenisey 
yazısı abidələrinin dilində də işlənir və bəxt mənasmı ifadə edir: 
Anta kisrə ta jri yarhkazu ku tım  bar üçün,üJügim bar üçün ö ltəçi 
bodunığ tirigrü igitim  (KTş 29). "Ondan sonra tammm buyruğu 
ilə bəxtim olduğu üçün, qismətim olduğu üçün öləsi xalqı 
diriliyə doğru yüksəltdim". Görünür, göytürk yazısı abidələri 
dövründən çox-çox əvvəl, tarixin əlçatmaz dərinliklərində k u t 
sözü həm b ə  x t, həm  d ə b ə x t i  o l m a q  mənasmda işlənmiş- 
dir. Sonralar, Arösözündə olduğu kimi, burada da itursözünə fel 
düzəltmək üçün r  səsi, ad düzəltmək üçün 2- səsi əlavə edilmiş 
və nəticədə kutur "qudur" feli və ku tu z  "quduz" adı əm ələ 
gəlmişdir (türk dillərində iki samit yanaşı işlənə bilmədiyi üçün 
hər iki sözdə samitlərin arasma u saiti əlavə edilMişdir).

Türk dillərində ilkin təkhecalı söz daxilində təkhecalılığı 
pozmamaq şərti ilə səs artırmaq (yəni, samit səs artırmaqla) yolu 
ilə yeni sözlər yaratmaq prosesi geniş yayılmışdu-. Türk dillərin 
qədim dövründə təkhecalı sözlər təkcə fel-ad sinkretizmi daşı- 
mamış, həm  də istər feldaxili, ist^rse də addaxili sinkretik məna 
daşımışdır. Bu baxımdan Xr/ilkin söz kökünü araşdırmaq maraq- 
Iıdır. Bu söz türk dillərinin nəinki tarixdən əw əlk i dövründə, 
hətta VI yüzillikdə fel mənası ifadə etmişdir. M əsələn, göytürk 
yazısı abidələrindən on birinci Yenisey kitabəsində bu sözün ki 
şəklində fel kimi şühudi keçmiş zaman birinci şəxsin təkində 
işləndiyinə rast gəlmək olar. Görünür, ki sözü türk dillərinin ən 
qədim dövründə göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin 
dilində olduğu kimi təkcə g e t m  ə k mənasmda yox, daha geniş 
mənada, ümumiyyətlə, hərəkət mənasmda işləımıişdir. İctimai 
həyat inkişaf etdikcə obyektiv gerçəkliyin ayn-ayrı hadisələrini 
daha konkretləşdirmək ehtiyacı ortaya çıxdıqda qədim türkün 
şüuru, təfəkkürü hərəkətin ayrı-ayrı növlərini daha konkretləş- 
dirmək lüzumu hiss etmişdir; qədim türk, ümumiyyətlə, hərəkət

bildirən ki sözünə m üxtəlif samitlər artırmaqla hərəkətin növü- 
nü konkretləşdirmişdir. O, Xr/sözünə t samiti artırmaqla kit'‘gQt" 
sözünü yaratmışdır, bu söz danışandan uzaqlaşan, buradan-oraya 
hərəkəti bildirir; I  samitini artırmaqla kil "gəl" sözünü yaratmış- 
dır, bu söz danışana yaxmlaşan, oradan-buraya hərəkətini bildi- 
rir; r samitini artırmaqla kir "gir"sözünü düzəltmişdir, bu söz 
müəyyən bir əşyaya, əşyanm daxilinə doğru hərəkəti bildirir; z  
samitini artırmaqla kiz «gəz» felini əm ələ gətirmişdir, bu söz 
xaotik, pərakəndə hərəkəti bildirir; ç samitini artırmaqla kiç 
"keç" sözünü düzəltmişdir, bu söz bir əşyanm, alətin vasitəsilə 
edilən hərəkəti bildirk. Beləliklə, hərəkətin növünü müəyyən- 
ləşdirmək üçün ümumiyyətlə hərəkət bildirən ki sözünə ayrı- 
ayrılıqda 5 samit (t, I, r, z, ç) artırmış, ayrı-ayn hərəkət məf- 
humlan bildirən 5 söz - it//"get", kir'%Q\", kir"%vc", kiz"g'dz", 
kiç "keç" sözləri yaradılmışdır.

Ümumiyyətlə, bu yolla - fonetik yolıa yeni sözlər yaradıl- 
ması prosesi türk dillərinin qədim dövrü üçün çox məhsuldar 
olmuş, şəkilçilər vasitəsilə yeni sözlər yaratmaq (morfoloji yol) 
proscsinə hazırhq dövrü təşkil etmişdir. Hətta türk dillərində 
sonralar morfoloji yolla yeni sözlər yaratmaq üsulu meydana 
gəldikdə belə çox vaxt bu üsul, məsələn, fellərin ilkin mənasmı 
bərpa etmək məqsədilə xidmət etmişdir. Bu fikri sübut etmək 
üçün iki nümunə gətirək. Ba sözü hətta göytürk Orxon-Yenisey 
yazısı abidələrinin dilində müstəqil söz kimi bağlamaq feli mə- 
nasmda işlənir; Tarduş şad ara badı (T 41), «Tarduş şadı aranı 
bağladı». K uzğunuğ ığaçka bamış, katığdı ba, cdüti ba (IV 19) 
«Quzğunu ağaca bağlamış, möhkəmcə bağla, yaxşıca bağla». Ba  
sözünə ğ  samiti artırmaqla bağ ismi yaradılmış, lakin zaman 
keçdikcə ba sözü öz müstəqilliyini itirmiş, onun fellik mənası 
unudulmuş, bağ sözü morfemlərinə bölünməyən sadə sözə çev- 
rilmişdir. Onda bağ ismindən türk dillərinə artıq məlum olan 
sözdüzəltmə modeli ilə, yəni isimlərə - la, ~Iə şəkilçisi artırmaq- 
la bağla "bağla" feli əm ələ gəlmişdir; bağla "bağla" feli öz mə- 
nasına görə ba "bağla" felinin bərpasmdan başqa bir şey deyjldir. 
Sı feli də göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dilində



müstəqil söz kimi "sındırmaq" felinin mənasmda işlənir: M ənhj 
sabımm sımadt (KTc 11) "Mənim sözümü sm-dırmadı". Üç otuz 
bahk sıdı (T 19) "İyirmi üç şəhər smdı". Müasir türk dillərində 
sı sözü müstəqil söz kimi işlənmir. S ı sözünə n  samiti artırmaqla 
sm  sözü '  feli yaradılmış, lakin bu söz sı felinin mənasmı əhatə 
edə bilməmişdir. Sonralar sı sözü unudulmuş, türk dillərindən 
çıxmışdır, onun ilkin mənasmı ifadə edən sözə isə ehtiyac hiss 
edilmişdir. Çünki sm  feli ilkin sı felinin mənasmı özündə təmsil 
edə bilməmişdir; st feli neytral məna daşıdığı halda sm  felində 
nə isə qayıdışlıq məfhumu vardır. Bu məna çatışmamazlığmı 
qismən aradan qaldırmaq üçün sw  felinin üzərinə təsirsiz fellər- 
dən təsirli fellər yaradan - <*rşəkilçisi artırmaqla sındırİQ\i yara- 
dılmışdır. Düzdür, sındır feli mənaca neytral olan sı felinin 
mənasmı tam əhatə edə bilmir, amma hər halda ona yaxmİaşır. 
Sa sözü ilə vəziyyət bir qədər fəqlidir. Sa sözü ilkin kök kimi 
müasir türk dillərində işlənən saymaq felinə ekvivalent olmuş- 
dur. Sonralar bu sözün üzərinə y  samiti artırmaqla say, n  samiti 
artırmaqla san sözü yaradılmışdır. Burada forma diferensiallaş- 
ması baş verməmiş, əksinə, forma inteqrallaşması meydana çıx- 
mışdır. Sa sözünə y  samiti artınlması nəticəsində əmələ gələn 
5aysözündə fel-isim omonimliyi yaranmışdır.

Qədim türk dillərində söz başmda və ya sonunda samitlə- 
rin cingiltililəşməsi, habelə söz sonunda quttural samitlərin düş- 
məsi yolu ilə yeni sözlərin yaranması prosesinə rast gəlinmir. 
Amma söz daxilində səslərin, xüsusən saitlərin dəyişməsi (ke- 
çidi) vasitəsilə yeni sözlərin əmələ gəlməsi adi haldır. Yuxanda 
kü  sözündəki ü samitinin ö samitinə keçməsi yolu ilə kö  
sözünün əm ələ gəlməsi nümunə gətirilmişdir. İndi də kör "gör" 
və kor  "kor" sözlərinə nəzər salaq. Güman ki, hər iki söz eyni 
m ənşəlidir və kör  "gör" və kor  "kor" sözündən əvvəl 
yaranmışdır, başqa sözlə desək, kör "gör" sözü ilkin, kor "kor" 
sözü törəmədir. Hər iki söz görmək hərəkəti ilə əlaqədar proses 
məfhumunu müsbət aspektdə, kor "kor" sözü isə görmək 
hərəkəti ilə əlaqədar olan obyekti (əşyanı) mənfı aspektdə 
adlandınr. Buna görə də haqh olaraq belə düşünməyə əsas

vardır ki, kör"göx" sözündəki ö  saitinin o saitinə çevrilməsi yolu 
ilə kor"\iox" sözü əm ələ gəlmişdir.

Deyiləniərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, müasir türk 
dillərində mövcud olmayan fonetik yolla söz yaradıcıhğı qədim 
türk dillərində nəinki mövcud olmuş, hətta söz yaradıcılığınm 
məhsuldar növlərindən biri olmuş və söz yaradıcılığmm leksik, 
morfoloji və sintaktik üsullarma nisbətən daha qədim, bəlkə də 
ilkin tipi olmuşdur.

LEKSİK YOLLA SÖZ YARADICILIĞI

Leksik yolla söz yaradıcılığı prosesi, bir tərəfdən, fonetik 
yolla, digər tərəfdən, morfoloji və sintaktik yollarla söz yaradı- 
cıhğı prosesindən sadədir. Leksik yolla söz yaradıcılığı o de- 
məkdir ki, sözlər dilə artıq hazır vəziyyətdə daxil olur. "Leksik 
yolla sözlərin əm ələ gəlmə prosesinin mahiyyəti ondan ibarətdir 
ki, burada yeni əm ələ gələn leksik vahidlər (sözlər), əsasən, 
hazır bir şəkildə dilə daxil olur və ya əm ələ gələn hər hansı 
yeni leksik vahid onun törədiyi ilk m ənşəyindən öz məzmunu 
və hətta forması etibarı ilə uzaqlaşır, yeni məzmunlu, yeni for- 
mah müstəqil bir söz kimi təşəkkül tapır».* Söz yaradıcıhğmm 
zahirən sadə görünən bu yolu əslində özünəməxsus mürəkkəb 
bir prosesdir, çünki bu prosesdə sözlər bəzən şəkilco, bəzon 
məzmunca, bəzən isə həm şəkil, həm də məzmımca elə dəyişir 
ki, onlarm mənşəyini, törədiyi sözlə əlaaəsini müəyyənləşdir- 
mək olduqca çətin olur.

Dilçilik ədəbiyyatmda leksik yolla söz yaradıcıhğmm bir 
neçə tipi haqqmda danışıhr.

1. Leksik yolla söz yaradıcıhğmm mübüm m ənbələrindən 
biri dilin dialektlərindən söz almaqdır.

2. Qohum və qohum olmayan dillərdən söz almaq da 
leksik yolla söz yaradıcıhğmda mühüm əhəm iyyətə malikdir.

3. Dilin öz lüğət tərkibindəki çoxmənalı sözlərin omo- 
nimliyə doğru inkişafı da dilin lüğət tərkibinin zənginləşmə-



sində əhəm iyyətli rol oynayır və leksik yolla sözlərin əm ələ 
gəlm əsində əsas m ənbələrdən biridir.

4. Söz daxilində səsin dəyişməsi və ya düşməsi nəticə- 
sində yeni sözlərin əm ələ gəlməsi də leksik yolla söz yaradı- 
cıhğı prosesinin m ənbələrindən biri kimi qeyd edilir.

5. Söz kökünün öz müstəqiUiyini itirib şəkilçi iiə qovuş- 
ması, kök və sözdüzəldici şəkilçiyə aynla bilməməsi hallarmı 
da leksik yolia söz yaradıcıhğmm mənbələrindən biri hesab 
edirlər.

6. Leksik yolla söz yaradıcıhğmm mənbələrindən biri də 
mürəkkəb sözlərin sadələşməsidir.

Söz daxihndə səs dəyişməsi və ya səsin düşməsi yolu ilə 
yeni sözlərin yaranması prosesi lekisk yolla söz yaradıcıhğı 
deyildir. Ümumiyyətlə, səs dəyişməsi və səs düşümü fonetik 
hadisədir. Buna görə də bu yolla söz yaradıcıhğı da fonetik yol 
sayılmalıdır. Dilçihk ədəbiyyatmda göstərilən qalan beş üsul 
həqiqətən də leksik yolla söz yaradıcıhğıdır. Qədim türk yazısı 
abidələri dilinin lüğət tərkibi bu üsullarla zənginləşə bilərdimi? 
Qədim türk yazısı abidələri dilinin lüğət tərkibinin bu üsullarla 
zənginləşə bilib-bilməməsi imkanmı araşdırmaq üçün bu 
üsullan nəzərdən keçirək.

1. Göytürk və qədim uyğur dilləri, bir sözlə, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilləri öz dövrləri üçün ədəbi dil olmuşdur. 
Lakin istər göytürk, istərsə qədim uyğur dilində hansı dialekt- 
lərin mövcud olması, bu dillərin öz dialektlərindən hansı leksik 
vahidləri alması və ədəbi dil faktma çevirməsi bizə bəlh 
deyildir. Ola bilər ki, qədim türk yazısı abidələrinin mənsub 
olduğu göytürk dili də, uyğur dili də dialektlərdən sözlər 
ahnması hesabma zənginləşmişdir. İndi bunu sübut etmək də, 
təkzib etm ək də mümkün deyildir.

2. Qohum və qohum olmayan dillərdən söz almaq məsələ- 
si. Təbii m əsələdir ki, istər göytürklər, istərsə qədim uyğurlar 
boşluqda yaşamırdılar. Onlar qonşu və qonşu olmayan digər türk 
xalqlan, Çin, Tibet, monqol, tımqus-mancur, soğda, fars, yunan 
və s. xalqlarla intensiv siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqə və müna-

sibətlərdə olmuşlar. Bu münasibətlərdə hem in xalqlarm dillərin- 
dən söz almaq təbii haldır. Lakin istər göytürk dilinin, istərsə 
qədim uyğur dilinin lüğət tərkibi m ənşəyinə görə tədqiq edilmə- 
diyi üçün bu m əsələ haqqmda geniş danışmaq tezdir. Buna bax- 
mayaraq, bu kitabm "Leksikologiya" fəslində qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində ahnma sözler haqqmda qısa məlumat 
verilir.

3. Güman ki, qədim türk yazıh abidələrinin dilində çox- 
mənah sözlərin omonimliyə doğru inkişafı ilə lüğət tərkibi zən- 
ginləşmişdir. İki m əsələni qeyd etmək lazımdır; a) Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində sözlərin çoxm ənahhğı m əsələsi hələ 
lazımmca araşıdınlmamışdır və buna görə də bu dildə hansı 
sözün çoxmənahhqdan omonimliyə doğru inkişaf etdiyini dəqiq 
söyləmək mümkün deyildir. b) "Semasiologiya" fəslində omo- 
nimlər haqqmda məlumat verilmişdir. Düzdür, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənmiş bütün omonimləri (siyahı şəklində) 
göstərmək əsərin məqsədinə daxil deyildir (bu, omonimlər lü- 
ğətinin vəzifəsidir), lakin təqdim edilən omonim cütlüklərindən 
aydm olur ki, qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş 
omonimlərin böyük əksəriyyəti təsadüf nəticəsində fonetik 
tərkibə uyğun gəiən sözlərdir, yəni bu tip omonim sözlər 
arasmda mənşə əlaqəsi yoxdur. M ənşəcə yaxm olan omonim 
sözlər çox azdır. H ətta m ənşəcə yaxm olan ay  (30 gün) - ay  
(Yerin peyki), apa (rütbə) - apa (böyük qohum), uç (qanad, 
cinah) - uç (uçmaq) tipli omonim sözlərin də çoxm ənah sözlərin 
omonimliyə doğru inkişafı nəticəsində yarandığmı söyləm ək 
çətindir.

4. Fonetik yolla yeni sözlərin əm ələ gəlməsi bəhsinde ta- 
rixin dərinliklərinde ilkin köklərə səslər artırmaqla yeni sözlərin 
yaradümasmdan danışılmışdır. Bu səsləri şəkilçi kimi qəbul 
etmək olmaz. Lakin şərti olaraq bu səsləri şəkilçi kimi götürsək, 
onda nə vaxtsa, düzəltmə söz hesab edilən həmin tipli sözləri 
söz kökünün öz müstəqilliyini itirib şəkilçi ilə qovuşması, kök 
və sözdüzəldici şəkilçiyə bölünə bilməməsi nəticəsində leksik 
yolla əm ələ gəlmiş sözlər qrupıma daxil etmək olar.



5. Qədim türk yazısı abidələrinin diiində mürəi<kəb söz- 
lərin sadələşm əsi yolu ilə yeni sözlərin yarannıası prosesi hələ 
başlanmamışdı.

Substantivləşmə. Leksik yolla öz yaradıcılığmm real 
üsullarmdan biri substantivləşmədir. Başqa nitq hissələrinə daxil 
olan sözlərin öz formalarmı dəyişmədən müəyyən mətn daxi- 
lində isim xüsusiyyətləri kəsb etməsi (isimləşməsi) substantiv- 
ləşmə adlanır. Substantivləşən sözlər əşya adı bildirmək xüsu- 
siyyəti qazanır. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində sub- 
stantivləşmənin iki tipinin işləndiyi müşahidə edilir.

l . S a b i t  s u b s t a n t i v l ə ş m ə .  Belə substan- 
tiviəşmədə söz iikm mənasmı qoruyub saxiamaqla bərabər əşya 
adı bildirmək mənası da əldə edir. Bu halda söz həm isim 
kateqoriyasma keçir, həm  də əvvəl aid olduğu nitq hissəsində 
qalır; məsələn; atIığ{^A ) "1) adlı; 2) ath, süvari; yaraklığ (iL lş  
23) 1) «yaraqlı, silahh (adam); 2) yarağı olan adam", smjüglig  
(KTş 21) "l)süngülü (adam); 2) süngüsü olan adam», kulhğ  
(KTş 21) «1) qullu (adam); 2) qulu olan adam», kü ıjlıg iK T ş  21) 
«l)kənizli; 2) kənizi olan adam", küçlig  (IB 5, 32) «1) güclü;
2) güclü olan adam», kutluğ  (Y 19) «1) bəxtli; 2) bəxti olan 
adam», içigmə{fiYy^ş 2 7 ), "1) tabe olan; 2) tabe olan adam" və s.

2. O k k a z i o n a l  v ə  y a  m ə t n  s u b s t a n t i v l ə  
ş m ə s i. Söz müəyyən mətn daxilində morfoloji üsulla əş- 
yavilik xüsusiyyəti qazanır, yəni əşyavilik mənası daşımayan 
söz ismə aid qrammatik kateqoriyaları (kəmiyyət, hal, 
mənsubiyyət) əldə edir, qoşma ilə işlənir; məsələn; Eçim  kağan 
olurjpan ...çığayığ bay kıltı, azığ  üküş k ıltı (KTş 16) "Əmim 
xaqan oturub... kasıbı varh etdi, azı çox etdi". K am uğı biş otuz 
sülədim iz, üç yeg irli süıjüşdim iz {KTş 18) "Hamısı iyirmi beş 
(dəfə) qoşun çəkdik, on üç (dəfə) döyüşdük." İUigig ilsirətdim iz, 
kağanlığığ kağansıratdımız, tizlig ig  sökürtim iz, başlığığ yükün- 
türtürtim iziK T ş  18) "Ellini elsizləşdirdik, xaqanlmı xaqansızlaş- 
dırdıq, dizini çökdürdük, başhnı səcdə etdirdik". Yağmısı ben 
ertim  B ilgə Tonyukuk (T 5) "Qoşulanı mən idim, Müdrik 
Tonyukuk" və s.

Adyektivləşmə. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
leksik yoila sözyaratma üsullarmdan biri də adyektivləşmədir. 
Adyektivləşmə - feli sifətlərin sifətləşməsinə deyilir. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilindo feli sifətlərin adyektivləşməsi - 
ğuçı, -güçi və -ğuluk, -gülük  şəkilçilori vasitəsilə baş verir və 
olduqca geniş yayılmışdır.

Adverbiallaşma. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
leksik yolla söz yaratma üsullarmdan biri də adverbiallaşmadır. 
Digər nitq hissələrinə aid olan sozlərin zərf kateqoriyasma 
keçməsinə adverbiallaşma (zəfrləşmə) deyilir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin diHndə adverbiallaşma iki üsulla baş verir.

1 . L e k s i k - s e m a n t i k  ü s u l .  Bu üsulla adverbial- 
laşmada zaman məfhum u bildirən və adhq halda işlənən isimlər 
müəyyən bir mətndə öz substantiv (isim) mənasmı saxlamaqla, 
başqa bir mətndə zə rf  mənası əldə edir. Buna kontekst adver- 
biallaşması da deyilir: məsələn: K arjm ız, eçim iz kazğanm ış bo- 
dun atı, k ü s iy o x  bolmazun, tiyin türk bodun üçün tün udımadım , 
küntüz olurmadım  (K Tş 26-27) «Atamızm, əmimizin qazandığı 
türk xalqının şöhrəti məhv olmasm deyə, türk xalqı üçün gecə 
uyumadım, gündüz oturmadım». OI sabın esidip tün yəm o  
udısıkım  kə lm əz erti, olursıkım  kəlrnəz erti (T 22) « 0  xəbori 
cşidib gccə də uyumağım gəlməzdi, oturmağım gəlməzdi». OI 
sabığ esidip tün udısıkım  kəlm ədi, kün tüz olursıktm  kəlm əd ı (T 
12) « 0  xəbəri eşidib gccə uyumağım gəlmədi, gündüz oturma- 
ğım gəlmədi».

2. M o r f o l o j i ü s u l .  Bu üsulla adverbialiaşmada, adə- 
tən, zaman məfhumu bildirən isim üçüncü şəxsin mənsubiyyət 
şəkilçisi, əlavə olaraq hal şəkilçisi qəbul etdikdən sonra zorfə 
çevrilir; məsolon: yazıQa (KTşm 8) «yazmda».

MORFOLOJİ YOLLA SÖZ YARADICILIĞI

Morfoloji yolla söz yaradıcıhğı türk dillərinin bütün tarixi 
boyu lüğot torkibinin zənginləşməsində mühüm rol oynamışdır. 
Morfoloji yolla söz yaradıcıhğı dcdikdə kök sözlərin üzərinə



sözdüzəldici şəkilçilər artırmaqla yeni sözlərin yaranması nə- 
zərdə tutulur. Deməli, m ahiyyətjə morfoloji yolla söz yaradıcıh- 
ğmı belə göstərm ək olar: söz (1)+ (sözdüzəldici) şəkilçi=söz (2)

Müasir türkologiyada ən geniş yayılmış müddəaya görə, 
türk dillərində şəkilçilər, o cüm lədən sözdüzəldici şəkilçilər 
müstəqil sözlərdən - leksik-semantik m ənası olan sözlərdən dü- 
zəlmişdir: müstəqil leksik m ənası olan sözlər tədricən köməkçi 
vəzifədə işlənmiş, sonra köməkçi söz sırasma keçmiş, ümumiy- 
yətlə, söz olmaq qabiUyyətini itirib şəkilçiləşmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində morfoloji yolla söz 
yaradıcıhğı müasir türk dillərində olduğundan heç də . zəif 
inkişaf etməmişdir. Qədim  türk yazısı abidələrinin dihndə 
morfoloji yolla söz yaradıcüığı prosesi zəngin xüsusiyyətlərə 
mahkdir. Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə sözdüzəldici 
şəkilçilər istər formal əlam ətlərinə, istərsə yeni semantik məna 
yaratma xüsusiyyətlərinə görə çox zəngindir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə sözdüzəltmə pro- 
sesində iştirak edən şəkilçilərin təbiətini düzgün qavramaq üçün 
onları m üəyyən baxımdan qruplaşdınb onlarm ümumi 
xüsusiyyətlərini araşdırmaq lazımdır. Sözdüzəldici şəkilçiləri 
ümumi cəhətlərinə görə belə qruplaşdırmaq olar:

1. Leksik və qrammatik əlam ətlərinə görə.
2. M əhsuldarhq və qeyri-m əhsuldarhğm a görə.
3. Fonetik xüsusiyyətlərinə görə.
4. M əna ardıcühğma görə.
Q ədim türk yazısı abidələrinin dihndə sözdüzəldici şəkil- 

çiləri m üxtəhf nitq hissələri əm ələ gətirmə əlamətlərinə görə 
isə belə qruplaşdırmaq olar:

1. Ad düzəldən şəkiiçilər:
a) adlardan ad düzəldən şəkilçilər;
b) fellərdən ad düzəldən şəkilçiiər.
2. Fel düzəldən şəkilçüər:
a) adlardan fel düzəldən şəkilçilər;
b) feUərdən fel düzəldən şəkilçüər.

3. Z ərf düzəldən şəküçüər: a) adlardan zərf düzəldən 
şəkilçilər;

b) fellərdən zə rf  düzəldən şəkilçilər.
Dərshyin spesifık xüsusiyyətiərini nəzərə alaraq burada 

şəkilçilərin təkcə m üxtəlif nitq hissələri düzəltmə baxımmdan 
təsnifı təqdim ediləcəkdir.

AD DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR 

ADLARDAN AD DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR

Bütün türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dili də adlardan ad düzəldən şəkilçüərlə zəngindir. Bu 
şəkilçilər həm  sayca çoxdur, həm  də bunlardan bir qismi 
rəngarəng mənalar -  leksik-semantik mənalar yaratmaq qabiliy- 
yətinə malikdir. Hətta mübaliğəsiz desək, ahnma şəkilçiləri çıx- 
maq şərti ilə, qədim türk yazısı abidələrinin dili adlardan ad dü- 
zəldən şəkilçilərin tnkişafma, sayma və onlann yaratdığı Icksik- 
semantik mənalarm zənginliyinə görə müasir türk dillərindən 
nəinki geri qalmır, hətta onlarm bəzilərindən xeyli üstündür, 
həm də ədəbi dil ənənəsi olmayan, son əsrdə (XX yüzillikdə) 
yazı, ədəbi dil ənənəsi yaradan türk dillərindən deyil, çoxəsrlik 
yazı mədəniyyəti və ədəbi dil ənənəsi olan bəzi türk dillərindən 
üstündür.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində şəkilçilərlə yeni 
sözlərin əm ələ gəlməsi söz yaradıcüığı prosesində çox mühüm 
rol oynayır. Şəkilçilərlə söz yaradıcüığı prosesi türk dillərində 
fonetik və leksik yolla söz yaradıcüığı prosesindən sonra təşək- 
kül tapsa da artıq türk xalqlarmm Orxon-Yenisey inkişafı döv- 
ründə göytürk dilində, sonra qədim uyğur yazısı abidələrinin 
düində mükəmməl söz yaradıcüığı sisteminə rast gəlm ək olar. 
Bu, hər şeydən əvvəl onu göstərir ki, türk dillərində söz yara- 
dıcüığı prosesi tarixin əlçatmaz qədim dövrlərində başlanmış, 
bəlkə də bizim eranm əvvəllərində, bəlkə də bizim eradan əv- 
vəlki minillikdə, hətta onun əvvəllərində, artıq təşəkkül tapmış.



formalaşmış sistem şəklinə düşmüşdür. Qədim  türk yazısı abidə- 
lərinin (V I-IX  yüzilliklər) dilində işlənən sözdüzəldici şəkilçi- 
lərin saymm və yeni mənalar düzəltmək xüsusiyyətlərinin ən  in- 
kişaf etmiş müasir türk dillərindən geri qalmaması bu fikri 
deməyə zəmin yaradır, Bu şəkilçilərdən bəziləri o qədər zəngin 
mənalar yaradır ki, sadəcə olaraq heyrətə gəlirsən; V III 
yüzillikdə fəaliyyət göstərmiş bir dildə bu qədər həyat enerjisi 
haradandır?

Adətən, dilçilik ədəbiyyatmda sözdüzəldici şəkilçiləri 
məhsuldar və qeyri-məhsuldar deyə iki qrupa bölürlər. Burada 
sözdüzəldici şəkilçilər m əhsuldar və qeyri-məhsuldar şəkilçi- 
lərə bölünmədən, həm  də yığcam və qısa şəkildə təsvir edilə- 
cəkdir.'

1. -çı, -ç i şəküçisi. Müasir türk dillərində bu şəkilçi dörd 
variantda işləndiyi halda göytürk dilində bir, iki təsadifi istisna 
etsək, iki variantda, qədim uyğur dilində isə müasir türk 
dillərində olduğu kimi, dörd variantda işlənir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində ən məhsuldar işlənən şəkilçilerdəndir. Bu 
şəkilçi söz köklərinə artınlaraq bir sıra məna qruplan əm ələ gə- 
tirir.

a) Sənət və peşə adı bildirən sözlərə artınlaraq həm in sə- 
nət və peşə ilə məşğul olan şəxs məfhumu bildirən isimlər əmə- 
lə gətirir: məs: fejy>"naxış" - bədizçiİJLTc 11) "nəqqaş".

b) Maddi əşya adı bildirən sözlərə artırılaraq vəzifə və 
rütbə adı ifadə edən isimlər əm ələ gətirir; məsələn: tamğa 
"damğa, möhür" - tamğaçı (KTşm 13) "möhürdar", ayğu  "məs- 
ləhət" - a y ğ u ç ı^  10) "məsləhətçi, vəzir".

c) Fəaliyyət, proses bildirən sözlərə artırılaraq həmin 
fəaliyyəti, prosesi icra edən şəxs məfhumu bildirən isimlər 
əm ələ gətirir; məs: taş itgü  "daş hörmə" - taş itg ü çi(K T şm 13) 
"daş hörən, usta, bənna", bark itgü  "saray tikmə" - bark itgüçi 
(KTşm 13), "sərdabə tikən", y o ğ  "dəftı”“ - yoğçı (KTşm II),

'  Geniş məlumat üçün bax: Əbültəz Rəcəbli. Göytürk dilinin leksikası, Bakı, 
2004.

"dəfn edən" s ığ ıt "ağı" - sığıtçı (KTşm II) , "ağıçı", eşidşi 
"eşitmə" - eşitş iç i{ l^  13) "dinləyən, eşidən".

ç) Yer, məkan mənası bildirən sözlərə artırılıb həmin 
yerlə əlaqədar olan şəxs məfhumu bildirən isim lər yaradır; məs: 
y o l "yol" - yo lç ı (Y  44) "yolçu", y ir  "yer" - y irç i (T 26) 
"bələdçi".

d) M ücərrəd məfhum ifadə edən sözlərə artm laraq həmin 
məfhumla əlaqədar şəxs bildirən isimlər əm ələ gətirir: məs: 
armak "yalan" - armakçı (KTş 6) "yalançı".

g) İctimai məzmun bildirən sözlərə əlavə edilib ictimai 
məzmunu özündə əks etdirən isimlər əm ələ gətirir: məs: e l "el, 
dövlət" - e Iç i(Y  I) "elçi, səfu'".

ğ) Bəzi feli adlara qoşularaq proseslə əlaqədar şəxs məf- 
humu bildirən isimlər əm ələ gətirir; məs: ya ğ ı "yağı düşmən" - 
y a ğ tç ı{ \ 50) "sərkərdə"

e) Bu şəkilçi -ğı, -gü şəkilçiləri ilə birləşm ədə mürəkkəb 
şəkilçi əm ələ gətirib peşə məfhumu bildirən isimlər əm ələ 
gətirir.

2. -Iık, -lik  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələri dilində 
adlardan ad düzəldən məhsuldar şəkilçilərdən biridir; onu -hğ, - 

şəkilçisi ilə qanşdırmaq olmaz; 1) -Iık, -//Iä: şəkilçisi müasir 
türk (məsələn, Azərbaycan) dillərində də sam it+sait+sam it 
tərkibində işlənir və adlardan həm isim, həm  də sifət əm ələ 
gətirir; 2) -hğ, -//^şəkilçisi hələ V I-VIII əsrlərdə həm  -hğ,-Iig, 
həm  də -Iı, -li şəklində işlənirdi və indi müasir türk (m əsələn, 
Azərbaycan) dilində sonuncu samitsiz işlənib adlardan, əsasən, 
sifətlər əm ələ gətirir.

-Itk, -lik  şəkilçisi söz köklərinə əlavə edilərək bu məna 
qruplarını bildirən, əsasən, isimlər, bəzən isə sifətlər əm ələ 
gətirir.

a) m üxtəlif m ənah adlara artınlaraq mücərrəd anlayış 
ifadə edən isim və sifətlər əm ələ gətirir; məs.: bəg  "bəy"- 
bəgiik  CKTş 7) "bəylik", s i "təmiz"- silik  (K Tş 7), "bakirə", 

"toplama" - to p la ğ u h k{l 13) "toplama", üzgü "\xzmB'' - 
ü z g ü lik { l 14) "üzmə", adğtr"ay^\x" - adğtrhk{lB  7) "ayğırlıq",



buğra "erkək dəvə" - buğralık (IB 8) "erkək dəvəliyə yarayan", 
kan''xa.n" - ka n h k(\B  97) "xanlıq".

b) Zaman mənası bildirən adlara əlavə edilib yeni zaman 
mənası ifadə edən isim lər əm ələ gətirir; məs: y j l  "il" -  yıJJık 
(MÇ 21) "illik", kün  "gün" - künIik{M Ç  21) "günlük".

c) Əşya məfhumu ifadə sözlərə artırılıb yeni isim lər 
əm ələ gətirir; məs: ko k ı "qoxu" - iröAr/M (BKc 11) "qoxuluq", 
u d "T  - udhk{¥JX% 36) "bud".

3. ~hğ, -lig  şəkilçisi. Bu şəkilçi türk dillərinin qədim 
dövrlərində, görünür, samit+sait+samit fonetik tərkibində işlən- 
miş, türk dillərinin Orxon-Yenisey inkişafı dövründə artıq so- 
nuncu samitini itirməyə başlamışdır. Göytürk yazısı abidələrinin 
dilində bu şəkilçinin həm  -hğ, -Jik, həm  də -Jı, -U şəklində iş- 
lənməsi bu fikri sübut edir. Müasir oğuz qrupu türk dillərində bu 
şəkilçi sonuncu samitsiz işlənir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində -iığ, -lig  şəkilçisi adlara artırıhb aşağıdakı m ənalan 
ifadə edən sifətlər əm ələ gətirir.

a) Əşya bildirən isimlərə əlavə edilərək əlam ət və ya 
keyfıyyət bildirən sifətlər əm ələ gətirir: məs: ton "don" - tonhğ  
(KTş 29) "donlu", yarak "yaraq" - yarakhğ { K lş  23) "yarağh", 
sürjüg "süngü" - sütjüglik (KTş 23) "süngülü", at "at" - athğ  (T
4) "ath, süvari", kedim  "geyim" - ked im hg{K T ş  33) "geyimli", 
/wİ"bayraq", tuğhg{U Ç  8) "bayraqh".

b) Adlara artınhb sahiblik, mənsubluq mənası ifadə edən 
sifətlər əm ələ gətirir; məs: el "el" - ellig  (KTş 9) "elli", kağan 
"xaqan" - kağanhğ()LTş 21) «xaqanh», Aru/«qul» - ku IIu ğ {K J  ş 
21) «qulu olan adam», kür\ -  «qul qadın, qaravaş» - kürjlig{K T  
ş 21) "qadm qulu olan".

c) Adlara əlavə edilib mücərrəd məfhum ifadə edən 
sifətlər əm ələ gətirir; məs: a^"ad" - athğ{}AÇ  17) "adh, məş- 
hur", M "səs"  - k ü lig {K lş  4) "məşhur’’.

ç) Əşya, varhq adı bildirən isimlərə əlavə edilib həmin 
əşyanın adi normadan çox olduğunu bildirən sifət əm ələ gətirir; 
məs: küç  "güc" - küçlüg  (T 20) "güclü", erk "güc" - erklig  
(BKşm 12) "güclü"

d) Ümumi isim lərə artırıhb məkan məfhumu ifadə cdən 
sifətlər əm ələ gətirir; məs: çöl "çöl" - çölig  (KTş 4) "çöllü", eb 
"cv" - eblig{T \ 2) "evli"

g) Bədən üzvlərinin admı bildirən isimlərə artınlaraq 
həmin bədən üzvü ilə bağh olan məcazi m ənah sifətlər əm ələ 
gətirir; məs: "baş" - başhğ{K.Tş  8) "başh", tiz"A \z" - tizlig
(KT ş 8) "dizli".

ğ) er  naqis felindən düzəlmiş erik  "görməli yer" isminə 
əlavə edilərək eriklig  (T 13) "axar-baxarh" sifətini əm ələ 
gətirir.

4, -//, -/;■ şəkilçisi. Bu şəkilçi göytürk yazısı abidələrinin 
dilində təşəkkül dövrü keçirir; hətta eyni bir mürəkkəb sifətin 
bir komponenti -hğ, -lig, digər komponenti isə - //,- //şəkilçisi ilə 
əm ələ gələ bilir: bəgli-bodunhğ {]L tş  6) "bəyli-xalqh". Qədim 
uyğur yazısı abidələrinin dilində isə - //, l i  (özü də dörd vari- 
antda) şəkilçisi artıq təşəkkül tapmışdır. -//, -//şək ilçisi -lığ, -lig  
şəkilçisinin sonuncu samitinin düşməsi nəticəsində yaranmışdır. 
Lakin bu prosesi türk dillərinin Orxon-Yenisey dövrü ilə məh- 
dudlaşdırmaq düzgün deyildir; şəkilçidən sonuncu samitin düş- 
məsi, görünür, türk dillərinin Orxon-Yeniscy dövründən xcyli 
əvvəl başlanmışdır. Göytürk yazısı abidələrinin m ətnlərində -//, 
- //  şəkilçisi ilə düzələn sözlər -lığ, -lig  şəkilçisi ilə düzələn 
sözlərdən xcyli azdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, göytürk 
yazısı abidələrinin dilində -//, -// şəkilçisi adlardan sifət əm ələ 
gətirsi) də bu sifətlərin heç biri öz əsl vəzifəsində - təyin 
funksiyasında işlənmir. Qədim uyğur yazısı abidələrində isə, 
əsasən, -//, - / / şəkilçisi işlənir və əm ələ gələn sözlər öz sifətlik 
vəzifəsini ycrinə yetirir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -//, - // şəkilçisi 
adlara artırıhb onlardan sifetlər əm ələ gətirir. Bu sifətlər iki 
m əna xüsusiyyətinə malikdir.

a) Bu şəkilçi isimlərə artırıhb həmin isimdə ifadə edilən 
m ənaya uyğun sifət əm ələ gətirir: //?/"kiçik qardaş" -  //7/7/(KTş
6) "kiçik qardaşh", eçi  "böyük qardaş" - eçih  (K T ş 6) "böyük



qardaşh", buka "buğa" - bukah (T 5) "buğalı" bəg, "bəy" - b əg Ji 
(KT ş 6) "bəyli".

b) Zaman məfhum u bildirən isimlərə artınhb zam an 
məfhumu çalarh sifət əm ələ gətirir: tün "gecə" - tü n li (B K cş) 
"gecəh", kün  "gün" - A'«Zn//(BKcş 6) "günlü".

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə də - I ı- li  şəkilçisi ilə əm ələ gələn  sifətlər 
asanca substantivləşir.

5. -la k  -Idk  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
mətnlərində qeyri-məhsuldar işlənən bu səkilçinin iki variantı 
vardır; a) kar samitlə bitən - lak, - lə k  və b) cingihih samitlə 
bitən - lağ, -/ö^variantları.

a) - la k  -lə k  şəkilçisi adlara artırıhb isimdən daha çox 
sifəthk çalarma mahk yeni sözlər əm ələ gətirir: ö zlək  (BK şm
11) "cins", öYü/ə^(BKş 34) "ötücü", özlük{K Ç  4) "minik".

h)-Iağ, - /a^  şəkilçisi zaman çalarh adlara artm hb yer adlan 
bildirən isimlər əm ələ gətirir: y a y  "yay" yayiağ  (IB 78) 
"yaylaq", k jş \\ş " -k ış la ğ { m  78) "qışlağ".

6. - Ja^şəkilçisi. Adlara artırıhb isimlər düzəldir: ka d a şiY
3) "dost", a d a şiY  41) "adaş, dost", kağadaşiY  41) "qohum".

7. - dəm  şəkilçisi. İsimlərdən isiıtv düzəldən bu şəkilçi 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində qeyri-məhsuldar şəkilçi- 
dir: r^r"ər, igid" - ərdəm {K Ç  4) "ərdəm".

8. -an, -ən, -m, in, -un, -ün şəkilçisi. Bu şəkilçi konkret 
əşya adı bildirən və ya əşya adı kimi qavranılan sözlərə artırıhb 
həmin əşyanın topluluğunu ifadə edən isimlər əm ələ gətirir: 
oğuI"olw \" - oğlan (KTşm 11), "oğlan", bod "hoy" - bodun 
(KTş 1) "xalq", ər"ər, igid" - ə rə n (0  5) "ərən", örl"oö" - örtən 
(IB 14) "alov",

9. -kən  şəkilçisi, Qədim türk yazısı abidələrinin dilində
qeyri-məhsuldar işlənən bu şəkilçi adlara artınhb mücərrəd 
isimlər əm ələ gətirir - ta jrikən {0  6) "tannsifət".

10. -k, ~ık, -ik, -uk, -ük  şəkilçisi. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bu şəkilçi, əsasən, sifət, qismən də isimlər 
əm ələ gətirir.

a) Bu şəkilçi adlara artırıhb konkret əşya adı bildirən 
ısimlər əm ələ gətirir: a zu k {K lş  39) "ərzaq".

b) Sifət əm ələ gətirərkən bu şəkilçi əşyanm xarici gör- 
kəmini, həcm ini, ölçüsünü, məkanmı səciyyələndirən yeni 
sözlər düzəldir: arık (KTc8) "arıq", yım şak  (K Tc 5) "yumşaq", 
ıra k {K lc  5) "iraq, uzaq", turuk{}LT  ş39) "anq", yab lak{K T c  7) 
"pis", y a ğ u k{K T c l)  "yaxın", b ö dük{0  6) "böyük", artuk{T  40) 
"artıq" və s.

Bəzən qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçinin 
cingiltili samitli variantı da işlənir: yartağ  (MÇ 42) "işıqh, 
parlaq".

11. -ak, -ə k  şəkilçisi. Müasir türk dillərində məhsuldar 
işlənən bu şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin dilində qeyri- 
məhsuldar işlənir, əsasən, etnik adlara əlavə edilir və toponimik 
adlar (isimlər) əm ələ gətirir: soğd "%o%<X'-soğdak (K Tş 31) 
"soğdak", Bukara "B\xxdsd!'-Bukarak (KTş 13) "Buxara xalqı, 
Buxara dövləti".

12. -sız, -sız, -suz, -W2-şəkilçisi. Bu, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində ən məhsuldar sözdüzəldici şəkilçilərdən 
biridir, sözdüzəltmə mənasma görə -h, -//şəkilçisinin anto-nimi- 
dir: -h, -li şəkilçisi mövcudluq mənası əm ələ gətirirsə, -sız, -siz 
şəkilçisi yoxluq, olmamaq mənasj əm ələ gətirir. Göytürk yazısı 
abidələrinin dilində bu şəkilçinin dodaqlanan variantı (-suz, - 
süz), dcmək olar ki, işlənmir, qədim uyğur yazısı abidələrində 
həm dodaqlanan, həm  də dodaqlanmayan variantlar işlənir. Qə- 
dim türk yazısı abidələrinin dilində -sız, -siz  şəkilçisi adlara 
əlavə edilərək onlardan sifət, bəzən də atributiv isimlər əm ələ 
gətirir. Bu şəkilçinin əm ələ gətirdiyi məna çalarlannı belə qrup- 
laşdırmaq olar:

a) -sız, -S7Z şəkilçisi isimlərə artırılaraq sözün ifadə etdiyi 
mənanm yoxluğunu bildirən sifətlər əm ələ gətirir: ton "don" - 
to/3.v/z(KTş 26) "donsuz", 5i/^>"su" - su b s ız {K lş  26) "susuz", 
o k"o x"  - o ksız{K T ş  3) "oxsuz", /c//"sahib" -  id isiz  {K Jş  19) 
"sahibsiz", a^f^xörək" - a^5/z(KTş 26) "xörəksiz", yağı"yo.^\" - 
yağ ısız  (KTş 30) "yağısız", kah  "qahq" - ka lısız  (T 30)



"qalıqsız", keçig  "keçid, bərə" -  keçigsiz  (T 35) "keçidsiz, 
bərəsiz", Ara?7"ata" - kw jsız  (Y 6) "atasız" ög  "ana" - ö g sü z  (Y 
45) "anasız", y o l "yol" - y o ls ız  (T 35) "yolsuz", bw ju  "dərd" - 
bw jusuz{Y  6) "dərdsiz", ö;^"ana" - ö^5iz(K Tşm 9) "anasız".

b) -sjz, -siz  şəkilçisi isim lərə artırılaraq həm in  isimdə 
ifadə edilən mənanın azhğını bildirən sifət əm ələ gətirir: bilig  
"bihk, savad" - b iIig s iz i^ ^ şS )  "bihksiz, savadsız".

c) Bəzen qədim türk yazısı abidələrinin dihndə -sız, -siz 
şəkilçisi yoxluğun tam əksi - çoxluq mənasmı ifadə edən  sifətlər 
əm ələ gətirir: san "say" - sansıziB İLc  12) "saysız", bwj "hüdud"
- b u ijs ızO ^ c  5, T 48), "hədsiz, hüdudsuz".

ç) Müasir türk dihərində - sız, -siz  şəkilçisi sifətlərə, 
demək olar ki, əlavə edilmir, qədim türk yazısı abidələrinin 
dihndə, nadir hallarda da olsa, sifətlərə əiavə edilərək həmin 
sifətdə ifadə olunan mənanm əksmi bildiran sifət əm ələ  gətirir: 
/üz"düz" - tü zsiz  (KTş 6) "əyri".

13. -kı, -ki, -ğı, şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində bu şəkilçi adlardan sifət düzəldir və beş məqamda 
işlənir:

a) Sözün kökü şəklində olan zaman anlayışı bildirən isim- 
lərdən sifət əm ələ gətirir: aşnu "əvvəl" - aşnukı (MÇ 32) "əv- 
vəlki".

b) Bu şəkilçi yer mənası ifadə edən isimlərə artırılaraq 
əşyanm olduğu, yerləşdiyi məkanı bildirən sifətlər əm ələ gə- 
tirir: tabğaç''Çix^' - tabğaçğı {K Tş 7) "Çindəki", pö/"çöl" - çölgi 
(T 23) "çöldəki, çöldə yaşayan".

c) -kı, '^ /şək ilç isi ismin yerlik hal ş^kilçisi ilə kombinasi- 
yada yer bildirən isimlərə əlavə edilib əşyanm olduğu məkanı 
bildirən sifət əm ələ gətirir: tabğaç "Çin" - tabğaçdakı (MÇ 32) 
"Çindəki", bahk"şQhQx" - baIıkdakı{K Y  c 12) "şəhərdəki", tağ 
"dağ" - tağdakı (KT ş 12) "dağdakı", köıjü l "ürək, könül" -  
köyü ltək i {K Tc  12) "könüldəki", bulu^ " tərəf' - buluıjdakı {KTş
2) "tərəfdəki", ku y  "ev" - kuydakı (Y 6) "evdəki", ta jrı "göy" - 
tefjridəki{Y  7) "göydəki", yer"yQx" - yerdəkiÇY  7) "yerdəki" və s.

ç) -kı, -kı  şəkilçisi -ra, -rə  istiqamət hah şəkilçisi ilə 
kombinasiyada məkan mənası ifadə edən isim lərə əlavə edilib 
məkan mənası ifadə edən sifətlər əm ələ gətirir: iç  "iç, daxil" - 
içrəkı (BK ş 28) "daxildəki", öıj "ön, qabaq" - önrəki (T17) 
"qabaqdakı" ^

d) -kı, -kı şəkilçisi -ya, -yə  yönlük hal şəkilçisi ilə kombi- 
nasıyada yer mənası büdirən isimlərə artınhb məkan məfhumu 
ıfadə edən sifətlər əm ələ gətirir: fe 77 "cənub" - bəriyəki {T  17) 
"cənubdakı", kurı "qərb" - kurıyakı {T 17) "qərbdəki" yıra  "si- 
mal" - yıra ya k ı(T 17) şimaldakı.

14. nç  şəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin 
dılındə miqdar saylarma əlavə edilərək sıra saylan omələ 
gətınr: />p "üç" - üçünç{K T ş 33) "üçüncü", /öy-^"dörd" - törtinç 
(BK  ş 31) "dördüncü", "beş" - bisinç{U Ç  15) "beşinci" y iti  
"yeddı" - y itin ç  (KTşm 5) "yeddinci", sə k iz  "səkkiz" - səkizinç  
(MÇ 17) "səkkizinci", to ku z "Ğoqqüz" - tokuzınç {K Tşm  13) 
"doqquzuncu", on "on" - onınç {BK c 10) "onuncu", bir y ig irm i 
"on bır" - biryig irm inç{U Ç  25) "on birinci".

15. -ça, -çə  şəkilçisi miqdar saylarma və əvəzliklərə əlavə 
edilib qeyri-müəyyən miqdar sayı əm ələ gətirir.

a) şəkilçisi müəyyən miqdar saylarma əlavə edilib 
qeyri-müəyyən miqdar sayı əm ələ gətirir: y ü z  "yüz"-yüzçə  
(BK ş 37) "yüzcə", ə//;^"əlli" -əIigçə{T  A l) "əllicə".

b) -ça, -çə  şəkilçisi qeyri-müəyyən miqdar saylarına artı- 
nlıb  qeyri-müəyyən miqdar sayları əm ələ gətirir: az"az" - azça 
(T) "azca"

c) -ça, -çə  şəkilçisi o l "o", bu "bu" işarə əvəzlikiərinə 
əlavə edib qeyri-müəyyən miqdar saylan əm ələ gətirir: bu  "bu"
- bunçü (KTş 10) "bunca, bu qədər", oI"o" - ança (KTc 5) "o 
qədər".

16. -kıya  şəkilçisi. Qədim türk abidələrinin dilində bu 
şəkilçi qcyri-müəyyən miqdar saylarma əlavə edilib qeyri- 
müəyyən miqdar saylan əm ələ gətirir: az  "az" - azkwa  (KTş 
34, T 9) "azacıq".



17. -ağu, -əgü  şəkilçisi. Bu şəkilçi miqdar saylarına 
artırıldıqda bölgü sayları əm ələ gətirir; üç "üç" - üçəgü {J  12, 
21) "üçlük",

18. -sığ, -57^ şəkilçisi. -h, - / / şəkilçisinin ifadə etdiyi m ə- 
naya yaxm bir məna əm ələ gətirir: y ıl  "?" -  y ıls tğ  (K Tş 26) 
"varh".

19. -çığ, -çig  şəkilçisi. Qeyri-məhsuldar olan bu şəkilçi 
adlara əlavə edilib sifət əm ələ gətirir; ad  "ad" - adınçığ  (K Tc
12) "adma layiq".

20. -/'Äşəkilçisi. İsimdən sifət əm ələ gətirən şəkilçidir: is  
"ağıl" - i s n k { \  29) "ağılsız".

21. -/■ şəkilçisi. Bu şəkilçi isimlərə artırıhb sifət düzəldir: 
uya"yu\di" -  uyar{Y  17) "məşhur"

22. -ə  şəkilçisi. Zərfdən isim düzəldən şəkilçilər; k iç  
"gec" -k içə{M Ç  13) "gecə".

23. şəkilçisi. İsimlərə artınhb isim əm ələ gətirir; kün  
"gün" - kün tüz{¥J:^  27) "gündüz".

24. -kin  şəkiiçisi. Bu şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində qeyri-məhsuldar işlənir, -li, -Iı, şekilçisinə yaxm məna 
ifadə edir və isimlərə artırıhb sifət əm ələ gətirir: e l "el" - elkin  
(Y 41) "elh".

25. -əç  şəkilçisi. İsimdən isim düzəldən şəkilçidir: əgəç 
(Y 4 l)"b ib i" .

26. /wəf şəkilçisi. İsimdən isim düzəldən şəkilçidir; əgm əç 
(Y 41) "arvad".

27. -ə^şəkilçisi. İsimdən isim düzəldən şəkilçidir: ə g ə t(Y
41) "kəniz".

28. - / / şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələri dilində qeyri- 
məhsuldar şəkilçilərdəndir; isimlərə artınhb isim əm ələ gətirir: 
isig," isti" (?) - is ig ti{Y ilc  5) "taxıl".

29. -ən  şəkilçisi. Sifətdən sifət düzeldən şəkilçidir; yəg ir  
"qırmızımtıl" - yəgrən (KÇ 15, 21).

30. -gü  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
birinci komponent kimi -ğuçı, -güçi şəkilçisini əm ələ gətirir.

Lakin abidələrin dilində müstəqil şəkildə də işlənir və isim- 
lərdən sifət əm ələ gətirir: ct/"əşya" - cdgü{K i: c 6) "yaxşı".

31. -// şəkilçisi. Hələ qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində daşlaşmağa başlamış sifət əm ələ gətirən şəkilçidir: k tz  
"qırmızı" sözünün kökü - k m l {T 52) "qızıl, qırmızı", yaş"Vöx, 
təzə, cavan" - ya şjI{K i: ş 17) "yaşıl".

FELLƏRDƏN AD DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində adlardan ad dü- 
zəldən şəkilçilərə nisbətən fellərdən ad düzəldən şəkilçilər 
daha maraqh leksik-qrammatik xüsusiyyətlərə malikdir. Türk 
dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
fellərdən ad düzəldən almma şəkilçilər yoxdur. Məlum faktdır 
ki, türk dillərində ahnm a sadə fellər işlənmir. Bu dillərdə torkibi 
fcllərin də yalmz birinci komponenti ahnma sözlərdən ibarət ola 
bilər; ikinci komponent heç vaxt ahnma söz olmur. N əzərə alsaq 
ki, türk dillərində şəkilçilər müstəqil leksik monası olan 
söziərdən əm ələ gəlmişdir, hətta tərkibi fcllərin ikinci 
komponenti də türk m ənşəli fellərlə ifadə olunur, onda aydm 
olar ki, fellərdən ad düzəldən şəkilçilər yalnız türkmənşəli 
olmalıdır.

Fcllərdən ad əm ələ gətirən şəkilçilərin bir xüsusiyyəti də 
budur ki, onlann əm ələ gətirdiyi sözlərin substantivləşmə 
dərəcəsindən asıh olmayaraq, həmin sözlərdə fellik - hal və 
hərəkət çalan hiss edilir. Fellərdən ad əm ələ gətirən şəkil- 
çilərin üçüncü xüsusiyyəti də budur ki, onlann əm ələ gətirdiyi 
ycni sözlərdə həm  isim, həm  də sifət xüsusiyyəti olur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində feliərdən ad 
düzəldən a.şağıdakı şəkilçilər işlənir.

1. -ğııçı, -güçi şəkilçisi. Bu şəkilçi -ğu, -gü  və -çı, -ç i şə- 
kilçilərinin birləşməsindən əm ələ gəlmişdir. -ğuçı, -güçi şə- 
kiiçisinin sözdüzəltmə mənası müasir Azərbaycan dilindəki -ıcı, 
-ici, -ucu, -ücü şəkilçisinin mənasına uyğundur. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində -ğuçı, -güçi şəkilçisi fel köklərinə 
artınlıb həmin fellərdə ifadə edilən iş, hal, hərəkətin icraçısı



mənasını bildirən isimlər əm ələ gətirir: ajK"de" - ayğuçı (T 10) 
"deyən, vəzir, m əsləhətçi", / r 'e t "  -  itgüçi (K Tşm  13) "edən, 
icraçı". Bu şəkilçinin əm ələ gətirdiyi adlar cüm lədə özündən 
sonra gələn sözün təyini vəzifəsində də işlənə bilir.

2. -ık, -ik, - uk, -ük şəkilçisi. Bu, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində fəal sözdüzəldici şəkilçilərdən biridir. O, 
fellərə artırıldıqda həm  isim, həm  də sifət əm ələ gətirir.

A. -ık, -/İ'şəkilçisi isim düzəldir. Feldən isim düzəldən bu 
şəkilçi m üxtəlif məna çalarlı isimlər əm ələ gətirir.

a) Fellərə artırılaraq məkan çalarh isimlər əm ələ  gətirir: 
y a n tık \j  26) "yamac", to-"dur" - turuk{J  24) "dayanacaq".

b) Fellərə qoşularaq rütbə, vəzifə bildirən isimlər 
düzəldir; öuy«r"buyur" - buyuruk{K Jş  38), "buyuruk", tut"\\xi"
- tu tuk{% '\ş 38), "tutuk".

c) Fellərə bitişərək proses adı bildirən m ücərrəd isimlər 
əm ələ gətirir: ^ lık  (K Tc 3) "əmr, fərman", ya zu k  (BKş 36) 
"səhv, günah".

ç) Fellərə artılaraq heyvan adı əm ələ gətirir: k e y ik  (T 8) 
"keyik, ceyran (tullana-tullana qaçan)".

d) Fellərə bitişərək vasitəsilə iş və hərəkət icra olunan 
alət admı ifadə edən isimlər əm ələ gətirir: yarak (KTş 33) 
"yaraq", adakiY^Yşm  7) "ayaq".

g) Bəzən tədqiqatçılar bu şəkilçi vasitəsilə fellərdən iş və 
hərəkətin nəticəsini bildirən isimlər də düzəldiyini göstərirlər: 
b a rk{K lc  12) "sərdabə".

ğ) Bu şəkilçi vasitəsilə bəziən fellərdən hərəkətin tərzini 
bildirən zərflər əm ələ gəlir: yadağ iK -lş  28), "piyada, ayaq ilə".

B. -ık, -ik  şəkilçisi sifət düzəldir. Bu şəkilçi vasitəsilə 
m üxtəlif çalarh sifətlər də əm ələ gəlir: yım şak  (KTc 5) 
"yumşaq", ırak (KTc 5) "uzaq", arık (KTc 8) "arıq", yablak 
(KTc 7) "pis", yağuk  (KTc 7) "yaxm", basık (Y 41) "yastı, 
basılmış", turuk{¥JJş 37) "arıq", bödük (O 6) "böyük", a rtu k ij 
40) "artıq".

3. - ak, - ə^şəkilçisi. Eyni fonetik tərkibli şəkilçi adlardan 
da ad düzəldir. Fellərdən ad düzəldən -ak, -ək  şəkilçisi qədim

türk yazısı abidələrinin dilində qeyri-məhsuldar işlənən 
şəkilçilərdəndir və iki məqamda işlənir:

a) Fellərə birləşdirilərək proses adı bildirən isimlər əm ələ 
gətirir: əm g ək(K T ş  19) "əziyyət" bulğak(K Tş 4) "iğtişaş".

b) Fellərə artınlaraq m üxtəlif mənalı sifətlər düzəldir: 
yablak{U Ç  17) "pis".

4. -ığ, -ig, -ğ, -g  şəkilçisi. Türkoloqlarm böyük əksəriy- 
yəti, o cüm lədən m əşhur türkoloq V.V.Radlov -ık, -ikvB  -ığ, -ig 
şəkilçilərini bir şəkilçinin variantı hesab edir: birinci kar samitli, 
ikinci cingiltili samitli variantdır. Lakin fərq təkcə samitlərin 
kar, yaxud cingiltili olmasmda deyildir. Bu şəkilçilər təkcə 
fonetik tərkiblərinə görə deyil, leksik-qrammatik mənalarma 
görə də fərqlənir. Müasir türk dillərində - ık , -ak şəkilçisi öz 
şəklini qoruyub saxlamışdır, -ığ, -ig  şəkilçisi isə müasir türk 
dillərində, xüsuson oğuz qrupu dillərində son samitini itirmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilinde -ığ, -ig  şəkilçisi 
məhsuldar sözdüzəldici morfemlərdəndir. O, fel köklərinə artırı- 
lıb həm  isim, həm  də sifət əm ələ gətirir.

A. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ığ, -ig  şəkilçisi 
fel köklərinə əlavə edilib m üxtəlif m ənah isimlər düzəldir.

a) Fellərdən işin nəticəsini bildirən isimlər əm ələ gəti- 
rirlər: b iti "yaz" - b itig {K T c  13) "yazı", ba "bağla" - b a ğ {Y  I), 
"bağ, ip", />■/;/"bölmək" - ü lüg (K T ş  29) "hissə", yo /"yo l (maq)"
- yo Iuğ{\iK cq ) "yoluq, yolımmuş".

b) Fellərdən proses adı bildirən isimlər düzəldir: öt "xahiş 
etmək" - ötüg (B K  ş 39) "xahiş", 5or "sormaq, soruşmaq" - soruğ  
(Süci) "sorğu, soraq".

c) Fcllərdən hərəkətin obyektini, vasitəsini, alətini ifadə 
edən isimlər əm ələ gətirir: kap  "qapamaq, örtmək" -  kapığ  
(KTc 4) "qapı", w  "döyüşmək" - sügüg (T 28) "süngü"

ç) Fellərdən yer adı bildirən isimlər düzəldir: keç  
"keçmək" keç ig{T  35) "keçid, bərə", /‘i/r"durmaq" - turuğ{Siıci) 
"keşikçi".



d) Fellərdən mücərrəd anlayış ifadə edən isim lər əm ələ  
gətirir: b il "bilmək" - bilig  (KTş 5) "bilik", az "azmaq" - a zığ  
(KÇ 18) "acıq, hirs".

g) Fellərə artınlaraq ya əlavə edildiyi felin sem antik 
mənası ilə əlaqədar olan peşə, sənət bildirən, ya da felin 
mənasmdakı prosesi keçirmiş şəxs bildirən isim lər əm ələ 
gətirir; kör "görmək" - körüg  (T 8) "casus", tir  "yaşamaq" - tirig  
(MÇ 40) "diri", ö/"ölm ək" - ä/ü;^ (KTşm 9) "ölü".

ğ) Fellərə artınlaraq icraedici şəxsi bildirən isim lər əm ələ 
gətirir. ö"öyrənm ək" - qg^(KTş 31) "ana, öyrədən".

B. Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində -iğ, -i^şəkilçisi 
sifət əm ələ gətirir.

a) Fellərə artırıldıqda ölçü (zaman və məkanca), kəmiyyət 
və kcyfıyyət bildirən sifətlər əm ələ gətirir: katığQ B  100) "qatı", 
is ig iY  43) "isti", ü /«^(K Tş 34) "ulu", kiç ig {B K ş  41) "kiçik".

b) Fellərə artınldıqda hal və ya vəziyyət ifadə edən
sifətlər yaradır; bu sifətlər artibutiv isimlər kimi də işlənir: tir 
"yaşamaq" - tirig{K T şm  9) "diri", ö7"ölmək" - ö Iü g iJL l şm 9) 
"ölü", "qanşmaq" - kam aşığiJLlşva  31) "qarışıq".

c) Fellərə əlavə edilib dad bildirən sifətlər əm ələ gətirir: 
açı "acı olmaq" - açığ  (MÇ 18) "acı", süçi "şirin olmaq" - süçig 
(KTc 5) "şirin".

ç) Bu şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin dilində ir/er 
naqis felinə artınldıqda da sifət əm ələ gətirir: er"idi, /m/>naqis 
felin kökü) i" - erig (KTc 13) "olmalı, yaşamah".

5. -ka, -kə, -ğa, -gə şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində bu şəkilçi işləkliyini itirmək, daşlaşmaq üzrə ol- 
muşdur; tamğa (KT şm 12) "damğa", yuyka  (T 13) "yuxa, 
nazik", y in çg ə  (T 13) "incə" sözləri artıq kök və şəkilçiyə 
bölünmür. Gürnan ki, bu şəkilçi vasitəsilə əm ələ gələn 
(KÇ 11) "bulamaq, qanşdırmaq", (BKşm 13), "incitmək, 
əziyyət vermək", tarka (T 22) "qiyam q a ld ı r m a q "  felləri də 
tərkib morfemlərinə aynlmır. Bu şəkilçinin iştirak etdiyi üç sözü 
kök və şəkilçi moı femlərinə ayırmaq olur: bil "bilmək" - bilgə 
(KT şm 13), "müdrik, bilici", ö  "öyrənmək" - ögə (Y 45), 
"müdrik, bilikli" və k ıs  "qısmaq, kəsmək, qısaltmaq" - ktsğa

(KÇ 23) "qısa". Bu sözlərdən bilgə və ögə həm  isim, həm də 
sifət kimi, kısğa  isə yainız sifət kimi işlənir.

6. -/, -y şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində az 
məhsuldar olan bu şəkilçi vasitəsilə cəmi dörd söz düzəldilir ki, 
bu sözlərdən birinin kökünün fcl olması şübhəlidir: ya zı (T 36) 
"yazı, düzən", ka h  (T  30) "qalıq", kokı {B K c  11) "qoxu", biriki 
(KTş 27) "birləşmiş". Bu sözlərdən yazı, ka lı və ko kı isim 
birikı isə sifətdir.

7. -nç şəkilçisi. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilindo bu 
şəkilçi fellərdən mücərrəd məna ifadə edən isimlər əm ələ  
gətirir: bıılğa «bulamaq, qanşdırmaq» - bulğanç (T 22) «qarışıq- 
hq, qiyam.», tarka «qiyam qaldırmaq» - tarkanç (T 22) «üsyan- 
kar, qiyamçı», u «bacarmaq» - unç (T 24) «inam, əminlik», öt 
«xahiş etmək» - ö tü n ç iT  15) «xahiş, müraciət», ö;Ar «öyünmək»
- ökünç (Y 28) «inam, fəxr, iftixar», kork  «qorxmaq» - korkm ç  
(IB 55) «qorxunc», ögrə (ögrü) «sevinmək» - ögrünç (IB 54) 
«sevinc», közü  «fəxr etmək» - közünç  (Y  28) «şan, şöhrət, 
şərəf, fəxr, iftixar», ə zə  «adət etmək» - əzən ç  (Y  28) «adət, 
dəb», ına «inanmaq» - m a n ç(Y  32) «inanılan adam».

8. -n, -ın, -in, -un, -ün şəkilçisi. Qədim tiirk yazısı 
abidələrinin diiində bu şəkilçi fellərdən həm  isim, həm də sifət 
əm ələ gətirir.

A. Bu şəkilçi feilərə əlavə edildikdə m üxtəlif mənalar 
ifadə edən isim lər düzəldir.

a) Fellər artırılaraq proses adı bildirən isimlər əm ələ  
gətirir: t?/'«əkm ək» - əkin  {BK. şm 11) «əkin», «axmaq» - 
akun (Y 2) «axın», k ıy  «doğramaq» - kıym  (T 32) «cəza», sa 
«saymaq» - san (B K  c 12) «say».

b) Fellərə artırılaraq prosesdə iştirak edən şəxs bildirən 
isimlər əm ələ gətirir: k ə l «gəlm ək» - kəUn (Y 3) «gəlin», bol 
«olmaq»/^ü/«tapmaq» - bolm /bulın {KÇ  5) «əsir».

c) Feldən əşya adı bildirən isim düzəldir: ka l «qalmaq» - 
/:5////(Süci) «başhq».

ç) Fcliərə artınlıb işin, hərəkətin nəticəsini bildirən 
isimiər əm ələ gətirir: tög  «damğalamaq» - tökün  (T 54) 
«damğa».



B. Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində -ın, -in  şək ilç isi 
fellərdən sifət də əm ələ gətirir; uz  «uzanmaq» - uzım  (T 52) 
«uzun», ka l «qalmaq» - kalm  (Y  28) «qalm», y o ğ  «böyüm ək» - 
yoğun{T  14) «yoğun».

9. -ım , -im  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu şəkilçi fellərə artınldıqda m üxtəlif m ənah isim lər 
əm ələ gətirir.

a) Fellərdən vasitə, alət, əşya adı bildirən isimlər düzəldir: 
Xreü'«geymək» - kedim {¥JX  ş 33) «geyim».

b) Fellərdən ölçü bildirən isimlər əm ələ gətirir: bat 
«batmaq» - batım  (KT ş 35) «batım».

c) Fcllərdən hadisə və prosesin son nəticəsini bildirən 
isimlər düzəldir: öy«ölmək» öIüm iJR  18) «ölüm».

ç) Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçi ilə 
adlardan da isimlər düzəlir; bar «var, dövlət» - barım  (BK  ş 24) 
«dövlət».

10. -mak, -m ək, -mağ, şəkilçisi. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bu şəkilçi vasitəsilə fellərdən cəm i üç ismin 
düzəlm əsinə təsadüf edilir; ye lm əg  (T 52) «basqm, kəşfiyyat», 
eşitm əkÇ Y  39) «eşitməto> (isim kimi), arm akÇ S^  ş 6) «yalan».

11. -ma, -m ə  şəkilçisi. Q ədim  türk yazısı abidələrinin di- 
lində qeyri-məhsuldar işlənən bu şəkilçi fellərə artınldıqda 
proses adı bildirən isim lər əm ələ gətirir: y e l «sürətlə getməb) -  
ye lm ə  (T 34) «kəşfıyyat dəstəsi», təg  «hücum etmək» - təgtnə 
(Y 10) «hücum, döyüş».

12. -ğaa, -gən şəkilçisi. Az məhsuldar olan bu şəkilçi 
fellərə artırıldıqda, əsasen, isim, bəzən isə sifət əm ələ gətirir: 
tab «tullana-tullana qaçmaq» - tabışğan (MÇ 20) «dovşan».

13. -an, -ə/3  şəkilçisi. Güman ki, -ğan, şəkilçisindən 
birinci samitin düşməsi nəticəsində yaranmışdır. Fellərə ar- 
tınldıqda proseslə əlaqədar olan isim əm ələ gətirir; y ıl «sü- 
rünmək» - yıla n  (HT 7) «ilan (sürünən)» ç ık  «yonmaq» - çıkan 
(KT şm 7) «usta, nəqqaş (yonan)».

14. -ağən, -əyən  şəkilçisi. Fel köklərinə artınlaraq daimi 
əlam ət bildirən sifətlər (feli sifətlər yox!) əm ələ gətirir: kap

«qapmaq» - kapağan (T 61) «qapağan», k ıy  «doğramaq, qıy- 
maq» - kıyağan  (Y  4) «doğrayan, qıyan».

15. -t şəkilçisi. Fellərdən proses adı bildirən isimlər 
düzəldir; s ığ ıt (KT şm II) «sıtqı», e lə t (Y  28) «əziyyət», yo n t 
(Y  3) «İIxı».

16. -id  şəkilçisi. Fellərdən mücərrəd mənalı isimlər 
düzəldir; /^«əym ək» - /^7c/(KTc 10) «yalan».

17. -sar, -sər şəkilçisi. Qeyri-məhsuldar olan bu şəkilçi 
fellərdən iş, hərəkət icra edən şəxs bildirən isimlər əm ələ  
gətirir; ät «atmaq» -  atsar (Y  28) «atıcı», u t «udmaq» - utsar (Y  
2 8 ) «uducu».

18. -ləg  şəkilçisi. Feldən sifət əm ələ  gətirən şəkilçidir; öd  
«vaxt keçirmək» - ödsəg  (BK ş 34) «m üvəqqəti», öt «ötmək» - 
ötüIəg{B K  ş 34) «ötücü, keçici».

19. -sık, -sik  şəkilçisi. Fellərdən bərəkət adı düzəldən 
şəkiçidir; Aa/‘«batmaq» - b a t s ı k i ^  c 2) «batan», /*ö^«doğmaq»
- toğsık(]L i: c 2) «doğan», «acmaq» - a ç s ık i } ^  c 8) «acan», 
to d  > to «doymaq» - to sık  (KT c 8) «doyuş», udı «uyumaq» - 
u d ıs ık i j  12, 22) «yuxu», o////-«oturmaq» - olursık {T 12,22) 
«rahatlıq», to/«tutmaq» - tutsık{K .i: c 4) «tutuş».

Qədim türk yazısı abilərinin dilində -sık, -sik  şəkilçisi 
fellərə artınldıqda işin icrasımn nəticəsini ifadə edən isim lər də 
əm ələ gətirir; ü/y «bölmək» - ülƏsik{K.T c 6) «hissə, pay».

20. -ğu, -gü  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu şəkilçi fellərə artırıldıqda hərəkət adlan əm ələ gə- 
tirir: ^tT«vermək» - bergü(M Ç  21) «vermə», top/^ «toplamaq»
- toplağu{T  13) «toplama», ü zm zx m k »  - üzgü {T  14) «üzmə», 
ay  «demək» - ayğu  (T 10) «demə, m əsləhət vermə», kara 
«baxmaq» - karağu{T  34) «keşik çəkm ə», /y^etm əb) - itg ü {K T  
şm 13) «etmə, hazırlama», kör «görmək» - körgü  (KT ş 23) 
"görmə, baxma".

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ğu, -^//şəkilçisi ilə 
əm ələ gələn hərəkət adları -Iık, -lik, -luk, -lük və -çı, -çi 
isimdüzəldən şəkilçilərini də qəbul edib ikiqat substantivləşə 
bilir: itgü "cimd" -  itgüçü{K.T şm 13) «hazırlayan», ayğu«rrtös-



ləhət vcrmə» - ayğuçı (T 10) «m əsləhət verən, vəzir», top lağu  
«toplama» - toplağuluk (T 13) «toplamaqhq», üzgü  «üzm ə» - 
üzgülükÇT  14) «üzməklik».

21. -uş, -üş şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin  
dilində hərəkət adlan düzəldən bu şəkilçi müasir türk dillərində  
(m üxtəlif variantda) daha fəal işlənir. Abidələrin dilində bu 
şəkilçi ilə cəm i iki sözün yarandığı müşahidə edilir ki, onlardan 
biri feldən, digəri isə, qəribə də olsa, isimdən əm ələ gəlmişdir: 
ur«vurmaq» - uruş {O 10) «vuruş», «qoşun» - sü/Jüş (K T  ş 
40) «döyüş».

22. -sağ, -səg  şəkilçisi. Bu şəkilçi vasitəsilə fellərdən hə- 
rəkət adian əm ələ gətirilir: ber «vermək» - bersəg (O 10) «ver- 
m ə», öüi'«vaxt keçirmək» - ö d səg iB K  ş 34) «vaxt keçirmə».

23. -m ış, -m iş şəkilçisi, Bu şəkilçi fellərə artırıldıqda 
keçmiş zaman çalarlı feli sifətlər düzəldir; elsirə «elsizləş» - 
elsirəm iş (KT ş 13) «elsizləşm iş», kağansıra «xaqansızlaş» - ka- 
ğansıram ış (K T ş 13) «xaqansızlaşmış», kü/Jəd  «kəniz olmaq» - 
kütjədm iş (K D  ş 13) «kəniz olmuş», kulad  «qul olmaq» - 
kuJadmış (K T ş 13) «qul olmuş», tokta «toxtamaq» - toxtam ış 
(BK  ş 2) «toxtamış», ig id  «yüksəltmək» - igidm iş (KT c 9) 
«yüksəltmiş» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu feli sifətlər 
cümlədə həm işə təyin vəzifəsində işlənir.

24. -duk, -dük, -tuk, -tük  şəkilçisi. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bu şəkilçi də fel köklərinə artırıldıqda feli 
sifət əm ələ gətirir: körm ə «görməmək» - körm ədük (BK  şm 11) 
«görmədiyi», esidm ə «eşitməmək» - esidm ədük {B K  şm 11) 
«eşitm ədiyi» , sanç «sancmaq» - sançduk (MÇ 46) «sançdığr», 
illə  «el et» - illədük  (KT ş 6) «el etdiyi», kağanla «xaqan qoy- 
maq» - kağanladuk (KT ş 7) «xaqan qoyduğu», ötün «müraciət 
etmək» - ötüntük{T  15) «xahiş etdiyi» və s.

25. -maçı, -m əçi şəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində fellərdən gələcək  zaman çalarh feli sifətlər 
əm ələ gətirir: ö7«ölməto> - ölm əçi(iL l: ş 29) «öləsi».

26. -ğwa, -gm ə, -ığma, -igm ə şokilçisi. Bu şəkilçi fellərə 
artınldıqda indiki zaman çalarlı feli sifətlər düzəldir: kör 
«görmok» - körigm ə {K T  c 11) «görən», 6/r«verm ək» - birigm ə 
(KT ş 25) «verən», sakın  «düşünmək» - sakınıqm a  (BK ş 2) 
«düşünən», ^ə/«gəlm ək» - kəligm ə{m ,^  ş 31) «gələn» və s..

PEL DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR

Tarixin əlçatm az dərinliklərində türk dillərində sinkretik 
söz kökləri adlara və fellərə parçalandıqdan sonra ad ka- 
tcqoriyası öz inkişaf yoluna, fel kateqoriyası öz inkişaf yoluna 
düşür. Adlarda yeni söz yaradıcılığı hom türk dillərinin öz daxili 
vəsaiti hesabma, həm  də ahnmalar hesabına baş verir. Fellərdə 
isə sözyaratma prosesi tamamilə başqa istiqamətdə gedir. İstər 
qədim, istərsə müasir türk dillərində alınma sadə fellərə təsadüf 
cdilmir. fürk dillərində, xüsusən müasir türk dillərində xeyii 
alınma addüzəldən şəkilçi mövcuddur, hətta türk dillərinin 
ruhuna yad olan prefıkslər işlənir, lakin türk dillərində, bir dənə 
də olsun, alınma feldüzəldən şəkilçi yoxdur. Türk dillərində 
(istər qədim, istər müasir olsun) xeyli miqdarda mürəkkəb ad 
mövcııddur, halbuki bu dillərdə (istər qədim, istər müasir olsun) 
bir dənə belə mürəkkəb fel yoxdur.

Türk dillərində alınma adlandınla bilən fellərin iki tipinə 
rast gi:)lmok olur: I . Felin kökü -  ad morfemi başqa dillərdən ah- 
nır, kükə artuılan və ona fcllik mənasj verən şəkilçi isə mütləq 
türk dillorinin özünün olur; 2. Tərkibi fellərin (bir qisminin) bi- 
rinci - ad komponenti ahnma olur, ikinci komponenti - tərkibə 
bütövlükdo fe! mənası verən söz isə yenə də türk dillərinin 
üzünə məxsus fellə ifadə edilir. Əslinə qalanda belə (düzəltmə 
vo torkibi) felləri ahnma adlandırmaq olmaz. Lakin türk 
dillorindo fcllərdə ahnmalardan danışdıqda yalnız bu mənada 
danışmaq olar.

Türk dillorində fel düzəldən ahnma şəkilçilərin olmaması, 
fel omolo gotirən bütün şəkilçilərin türk diİlərinin özünə məxsus 
olması belo bir faktı sübut edir ki, bu dillərdə şəkilçilər vasitə- 
silə felyaratma prosesi tarixin əlçatmaz dərinliklərində getmiş-



dİT. H ər halda bizə qədər gəlib çatan ən qədim türk yazısı abidə- 
ləri ~ göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dilində şəkil- 
çilər vasitəsilə fel yaratma sistemi müasir türk dillərindəki şəkil- 
çilər vasitəsilə fel yaratma sistemindən nəinki zə if inkişaf etmə- 
mişdir, hətta, paradoksal səslənsə də, bəzi məqamlarda daha 
yüksək inkişaf etmişdir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, göy- 
türk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin m ətnləri qədim türk 
qəbilə dillərinin bütün mənzərəsini özündə əks etdirmir və 
deməli, qədim türk qəbilələrinin dillərində, hətta göytürk qəbi- 
lələrinin dilində işlənən bütün fellər, təbii ki, o cümlədən fel 
əm ələ gətirən şəkilçilər bu abidələrin dilində (mətnlərində) öz 
əksini tapmamışdır. Təkcə bu fakt -  göytrük Orxon-Yenisey ya- 
zısı abidələrinin dilində şəkilçilər vasitəsilə fel yaratma sistemi- 
nin bu qədər inkişaf etməsi göstərir ki, daha geniş bazaya malik 
ola bilən qədim türk qəbilə dilləri nə qədər zəngin və inkişaf 
etmiş şəkilçilərlə fel yaratma sisteminə malik ola bilərdi.

Əlimizdə türk dillərinin Orxon-Yenisey yazısı abidələ- 
rindən əvvəlki döw dəki mənzərəsi haqqmda yazıh məlumat, 
faktlar yoxdur. Lakin elə göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidə- 
lərinin dil faktları sübut edir ki, bu qədər inkişaf etmiş şəkilçi- 
lərlə fel yaratma sistemi 2-3 əsrə, hətta min ilə təşəkkül tapa 
bilməzdi; görünür, türk dillərində şəkilçilər vasitəsilə fel yarat- 
ma sistemi bizim eradan çox əw ə l, ola bilsin ki, bir neçə min il 
ə w ə l təşəkkül tapmışdır.

Türk dillərinin ən qədim yazıh abidələri olan göytürk Or- 
xon-Yenisey yazısı abidələrinin dilində işlənən fel düzəldən 
şəkilçilərin böyük əksəriyyəti müasir türk dillərində, xüsusən 
cənub-qərb (oğuz) qrupu türk dillərində qorunub saxlanmışdır. 
Orxon-Yenisey kitabələrinin yazılmasmdan, təxminən, 13 yüzil- 
lik keçməsinə baxmayaraq, göytürk və müasir türk dillərində fel 
əm ələ gətirən şəkilçiləri müqayisə etsək, elə bir ciddi dəyişik- 
liyin baş verdiyinə rast gəlmərik. Göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin mətnlərində təsbit edilən fel düzəldən şəkilçilərin 
13 əsr ərzində dəyişmədən türk dillərinə xidmət etməsi, yeni 
fellər yaratması bir daha sübut edir ki, bu şəkilçilər türk dillə-

rinin Orxon-Yenisey dövründən çox-çox qədim lərdə təşəkkül 
tapmışdır.

Türk dillərində işlənən fel düzəldən şəkilçilərin qədimli- 
yini belə bir fakt da sübut edir ki, bu şəkiçilərin heç birinin mən- 
şəyi türkoloqlar tərəfmdən tutarlı dəlillərlə aydmlaşdınlmamış- 
dır. Məlumdur ki, dil faktı nə qədər qədim olursa, onun mənşə- 
yini müəyyənləşdirmək bir o qədər çətin olur. Türk dillərində 
ayn-ayn fel düzəldən şəkilçilərin, xüsusən -la, -lə  şəkilçisinin 
mənşəyi haqqmda türkoloji ədəbiyyatda bəzi məlumatlar vardır, 
lakin bu məlumatlar o qədər ziddiyyətli və başhcası, elmi 
cəhətdən zəifdir ki, etimonlaşdu’maq üçün onlardan heç birini 
əsas kimi götürmək olmaz. Türk dillərində fel əm ələ gətirən 
şəkilçilərin əksəriyyətinin mənşəyi haqqmda türkoloji ədəbiy- 
yatda ümumiyyətlə heç bir məlumat yoxdu-.

Qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində işlənən fellər qədim türk qəbilələrinin dilində işlənən 
bütün felləri əhatə etmir. Ola bilər ki, abidələrin m ətnlərində öz 
əksini tapmamış fellərin bir qismi düzəltmə fellər olsun. O da 
ola bilər ki, həm in düzəltmə felləri əm ələ gətirən şəkilçilərin 
də bir qismi abidələrin mətnlərində təsbit edilməsin. Lakin bü- 
tün bunlara baxmayaraq., qədim türk yazısı abidələrinin məmlə- 
rində adlardan fel düzəldən iyirmi, fellərdən fel düzəldən yeddi, 
habelə fellərdə tərz mənası yaradan iki şəkilçi, cəm i iyirmi doq- 
quz fel düzəldən şəkilçinin işləndiyi qeydə ahnmışdır. G üm m  
ki, müasir türk dillərindən hər hansı birində fel düzəldən şəkil- 
çilərin sayı bundan çox olmaz.

Fel düzəldən şəkilçilərin bir qismi hələ qədim  türk yazısı 
abidələri dövründə türk dillərində məhsuldar işlənmişdir. Ma- 
raqh buräsldır ki, məhz həmin şəkilçilər müasir türk dillərində 
qorunub saxlanmışdır. Fel əm ələ gətirən şəkilçilərin bir qismi 
qədim türk yazısı abidələrinm dilində qeyri-məhsuldar işlənmişdir. 
M əhz abidələrin dilində qeyri-məhsuldar işlənən fel düzəldən 
şəkilçilərin bir qismi müasir türk dillərində işləkdən çıxmışdır.



Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş fel düzəl- 
dən şəkilçiləri iki qrupa ayırmaq olar; 1) adlardan fel düzəldən 
şəkilçilər; 2) fellərdən fel düzəldən şəkilçilər.

ADLARLARDAN FEL DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇILƏR

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində adlardan fel əmələ 
gətirən iyirmi şəkilçi işlənmişdir. Bu şəkilçilər m üxtəlif mənalar 
yaratmışdır.

1. -la, -lə  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
ən məhsuldar və ən zəngin semantik məna yaradan adlardan fel 
düzəldən şəkilçidir. Müasir türk dillərində praktik olaraq, bütün 
adlara qoşula bilən bu şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində alət, vasitə, yer və zaman bildirən isim lərə qoşulub 
həmin ismin semantikası ilə əlaqədar olan fellər əm ələ gətirir. 
Qədim türk yazısı abidələri dilində -la, -lə  şəkilçisi bu məna 
qruplarmda birləşən adlara artırılıb fellər əm ələ gətirir.

a) Üzərində iş icra edilən şəxs adı bildirən isimlərə artı- 
rılır: kağan «xaqan» - kağanla (KT ş 7) «xaqan qoymaq», yağt 
«yağı» - yağıla  (Y 45) «yağı oImaq».

b) Vasitəsilə iş icra edilən əşya adı bildirən isimlərə əlavə 
kedilir; sü «qoşun» - sü lə  (BK  ş 24) «qoşun çəkmək», eh «ev» - 
eblə (Süci) «evləndirmək», baş «baş» - başla (KT ş 16) 
«başlamaq», k ıhç  «qılınc» - küıcla  (KT şm 5) «qılınclamaq», 
itört«böyük bıçaq» - körtlə  (Y  52) «böyük bıçaqla kəsmək».

c) Zaman məfhumu ifadə edən isimlərə birləşdirilir; yay  
«yay» - yayla  (MÇƏ 20) «yaylamaq», k ış  «qış» - kışla  (BK ş
31) «qışlamaq».

ç) Ycr adı və istiqamət bilid rən  sözlərə qoşulur; il «el, 
vətən» - illə  (KT ş 6) «elli olmaq, vətənli olmaq», y o ğ  «dəfiı, 
q əb ir»  - yoğla  (KÇ 27) «basdırm aq, dəfh etm ək» , yu ğ  «dəfrı» - 
y u ğ la  (K T ş 4) «dəfn etm ək , basdırm aq», yu k  «yüksəklik»  - 
yukla  (Y 25) «yüksəltm ək» , y o k  «yox» - yokla  (Y 32) « m əhv  
e tm ək» , >'fcT«yer» -  y c r lə (Y  24) «yerləşdirm ək».

d) Proses, yaxud akt bildirən isimlərə artırılır; akun «axın»
- akunla (O 9) «axın ctmək, hücum etm əb), ab «ov» - abla (KÇ
9) «ovlamaq», ançu «təqdim» - ançula (K T ş 32) «təqdim 
ctmək, təslim etmək», yaka  «ibadət» - yakala (MÇ 20) «ibadət 
etmək», kun «qarət» - kunla  (O 9) «qarət etmək», top «topa» - 
topla (T 13) «toplamaq», tap (yaxud; tapık) «hörmət» - tapla 
(yaxud; tapıklä) (BK ş 35) «hörmət etmək», ü  «bölgü» - ülə 
(KT c 6) «bölmək», ü«bacanq - u Ia {K l c) «birləşdirmək».

e) İnsanın əqli keyfiyyətlərini bildirən isim lərə artırılır; aQ 
«anlaq, şüur» - arjla (T 34) «anlamaq, başa düşmək», ö t «öyüd, 
nəsihət» - ötlə  (O 11) «öyüd vcrmək, nəsihət vcrmək, vəsiyyət 
etmək».

ə) Səs təqlidi sözlərə əlavə cdilir; op «hop» - opla (K T ş
32) «hop-hop demək», ay  «hay vermək» - ayla (MÇ 42) 
«haylamaq».

Türkoloji ədəbiyyatda -la, -lə  şəkilçisinin mənası haq- 
qında bir-birinə zidd iİci fıkir mövcuddur; türkoloqlann bir qismi 
iddia cdir ki, bu şəkilçi müstəqil qrammatik mənaya malikdir; 
türkoloqların digər qisminə görə, -/a, -lə  şəkilçisi vasitəsilə 
əm ələ gələn düzəltmə fclin mənası onun əm ələ gəldiyi adın 
mənasından asılıdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -la, -lə  şəkilçisi ilə 
əm ələ gələn felləri ifadə etdiklrəi mənaya görə belə qrupla- 
şdırmaq olar;

1. Horəkətin aləti; A'///c/a(KT şm 5) «qılınclamaq», körtlə  
(Y 52) «böyük bıçaqla kəsmək».

2. Hərəkətin məqsədi; eblə (Süci) «cvləndirmək», abla 
(KÇ 9) «ov etmək», kuşla  (KT şm 5) «quş ovlamaq».

3. Akt, proses icra etmək; sülə {K.T c 3) «qoşun çəkmək», 
yağıla  (Y 45) «yağı oImaq», ançula (KT ş 32) «təqdim etmək», 
ağla (T1 5) «ağlamaq», ığla (Y 48) «ağlamaq», yığla  (İA 2) 
«ağlamaq», akunla (O 9) «hücum etmək», başla (KT ş 16) 
«başlamaq», yakaIa(M C  20) «ibadət etmək», ku n la {0  9) «qarət 
ctmək», tıtjla (K T c 2) «dinləmək», tapla, yaxud tapıkla (BK  ş



35) «hörmət etmək», ula (KT c l)  «ardmca getmək», ü lə  (K T  c 
60) «bölmək», boşanaIa(MÇ  19) «azadolmaq».

4. Hərəkətin obyekti: salla (MÇ 25) «salla keçmək».
5. Hərəkətin tərzi: opla (KT ş 32) «hop-hop q ışq ınb  

çapmaq», ayla(WlÇ  12) «haylamaq».
6. Hərəkətin istiqaməti, yeri: yuğla  (KT ş 4 ) «dəfiı 

etmək», yoğla  (KT 27) «basdırmaq», yokla  (Y 32) «basdm naq», 
yukla  (Y 25) «yüksəltmək», illə  (KT ş 6) «el yaratmaq», yerJə  
(Y 24) «yerləşdirmək».

7. Vaxt keçirmə: yayla  (MÇ 21) «yaylamaq», kışla  (B K  ş 
31) «qışlamaq».

8. Hərəkətin icraçısı: kağanla (KT ş 7) «xaqanlı olmaq».
9. Psixoloji proses: aijla (T 34) «arlamaq», ö tlə  (O 11) 

«nəsihət vermək».
2. -laş, -ləş şəkilçisi. Bu, -la, -lə şəkilçisindən törəmiş 

morfemdir, lakin -laş, -ləş şəkilçisi -la+ş, -lə+ş tərkib h issə- 
lərinə bölündükdə onu -laş, -ləş  şəkilçisi kimi götürmək olmaz. 
-laş, -ləş morfemi o zaman vahid şəkilçi kimi götürülür ki, onun 
əm ələ gətirdiyi fel ^morfemi olmadan işlənə bilməsin.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -laş, -ləş  şəkilçisi 
qeyri-məhsuldar işlənir; abidələrin mətnlərində bu şəkilçi ilə 
düzəlmiş cəm i iki felin işləndiyinə təsadüf ediiir: ög  «öyüd, 
bilik» - ö g lə ş i j  20) «m əsləhətləşm ək», sö z «sozy> - sö zləş i ^  
ş 26) «m əsləhətləşm ək».

3. -lan, -lən  şəkilçisi. Ə w ə lk i şəkilçi kimi, bu şəkilçi də 
-la, -lə  şəkilçisinin törəməsidir, lakin yenə də ə w ə lk i kimi, bu 
şəkilçi -la+n, -lə+n tərkib hissələrinə bölündükdə müstəqil şə- 
kilçi hesab edilmir; onun əm ələ gətirdiyi fel n  morfemi olmadan 
işlənə bilmədikdə bu şəkilçini müstəqil şəkilçi kimi qəbul et- 
mək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -lan, -lən  şəkilçisi, 
abətən, adlara əlavə edilib m üxtəlif mənalı fellər əm ələ gətirir; 
m əsələn: at «at» - atlan (KÇ 20) «atlanmaq», boğuz «boğaz» - 
boğuzlan (T 26) «boğuzlanmaq», kan «xan» - kanlan (T 2) «xan- 
lanmaq», k a t «qat» - katlan (Y 42) «qatlanmaq, dözmək», katığ

«möhkəm» - katığlanÇY  10) «möhkəmlənmək». Lakin abidələ- 
rin dilində bu şəkilçi bəzən fellərə də artırılır; məsələn: seç 
«seçmək» - seçlən  (Y 43) «seçilmək».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -lan, -lən  şəkilçisi 
isim, sifət və (qəribə də olsa) fel köklərinə əlavə edilə bilər:

a) bu şəkilçi isimlərə birləşir: a t «at» - atlan (KÇ 20) 
«atlanmaq», boğuz «boğaz» - boğuzlan (T 26) «boğazlanmaq», 
kan «xan» - kanlan (T 2) «xanlı olmaq», ka t «qat» - katlan (Y
42) «qatlanmaq, dözmək;

b) bu şəkilçi sifətlərə birləşir: katığ  nmöhkjdxm - katığlan 
(Y 10) «möhkəmlənm ək»;

c) bu şəkilçi fellərə əlavə edilir: seç «seçmək» - seçlən  (Y
43) «seçilmək, fərqlənmək».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -lan, -lən  şəkilçisi 
ilə əm ələ gələn felləri m ənalanna görə belə qruplaşdırmaq olar:

1) Fel prosesin admı və ya əlamətini bildirir: katığlan (Y
10) «möhkəmlənmək», katlan  (Y 42) «dözmək, qatlanmaq», 
seçlən  (Y 43) «fərqlənm ək», b o ^ z la n  (T 20) «boğazlanmaq».

2) H ərəkətin yerini və istiqamətini bildirir: atlan (MÇ 20) 
«atlanmaq».

3) Fel hərəkətin  şəklini və ya tərzini bildirir: kanlan (T 2) 
«xanh olmaq».

4. -lat, -/y^şəkilçisi. Bu şəkilçi də -la, -/ə şəkilçisinin törə- 
məsidir və əvvəlki iki şəkilçi kimi, -lat, -/ö^şəkilçisi də yalnız o 
zaman vahid, müstəqil şəkilçi kimi götürülür ki, tərkib hissələ- 
rinə bölünməsin, yəni onun əm ələ gətirdiyi fel -t ünsürü olma- 
dan müstəqil söz kimi işlənməsin.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində adlardan fcl düzəl- 
dən -lat, -/c^/'şəkilçisi qeyri-məhsuldar şəkilçidir. Bu, hər şeydən 
əvvəl ondan irəli gəlir ki, abidələrin dilində işlənən -Iat,-Iət 
tərkibli bütün şəkilçiləri müstəqil şəkilçi kimi qəbul etmək 
olmür; bu şəkilçilərin bir qismində /‘ünsürü felin icbar, yaxud 
təhrik növünün mənasmı əm ələ gətirir, deməli, -lat, -lə t şəkil- 
çisi -la+t,- Ii^+t\^r\a\h hissələrinə parçalanır.



Qədim türk yazısı abidələri mətnlərində -lat, -lə t şəkilçisi 
isimlərə və sifətlərə artırılıb yeni mənalı sözlər -  fellər əm ələ 
gətirir.

a) Bu şəkilçi isimlərə artırılıb fel əm ələ gətirir; at «at» - 
atlat (KÇ 20) «atlatmaq», oğrak «düşərgə» - oğlaklat (T 25) 
«düşərgə saldırmaq».

b) Bu şəkilçi sifətlərə artınlıb fel əm ələ gətirir; yazuk  
«suçlu, günahkar» - yazuklatiB Y ,. ş 36) «günahlandırmaq» .

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçi ilə əm ələ 
gəlmiş felləri mənalarma görə belə qruplaşdırmaq olar;

1) Hərəkətin yerini və ya istiqamətini ifadə edən fellər; 
atlan (T 25) «atlandırmaq», o^raklat (T 25) «düşərgə saldır- 
maq».

2) Hal, vəziyyətin əlamətini ifadə edən fellər; yazuklat 
(BK ş 36) «günahlandırmaq».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu fellərdən başqa 
da -lat, -/öfşəkilçisi ilə əm ələ gələn fellər işlənir; məsələn; ağı 
«ağı» - ağlat (Y 28) «ağlatmaq», y o ğ  «dəfn» - yoğlat (T 31) 
«dəfn etdirmək» «^«şivən» - uğlatÇY  28) «ağlatmaq». Lakin bu 
fellərdə -lat, -lə t şəkilçisi tərkib hissələrinə bölünür və həmin 
fellər t ünsürü olmadan da, yəni ağla, yoğla, uğla şəklində 
sərbəst işlənə bilir.

5. -a, -ijşəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türkyazısı abidələrinin 
dilində az məhsuldar işlənən şəkilçilərdəndir. O, isimlər və 
sifətlərə artınhb fel əm ələ gətirir.

a) -a, -ə şəkilçisi isimlərə artırıhb fel düzəldir; at «ad» - 
ata (MÇ 12) «adlandırmaq, ad vermək», yarlık, «yarhq, fərman»
- yarlıka  (KT c  9) «buyurmaq, fərman vermək», yaş «yaş» - 
yaşa (KT şm 2) «yaşamaq», san «say» - sana (T 27) «saymaq», 
sığ it «sitqi, ağı» - sığıta (K T ş 4) «sıtqımaq, ağı demək», til 
«dil» - tilə{i: 23) «diləmək, istəmək».

b) şəkilçi sifətlərə artınlıb fel əm ələ gətirir; boş «boş» - 
öo^a(MÇ 19) «boşamaq».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -a, -ə  şəkilçisi ilə 
əm ələ gələn felləri mənalarına görə belə qruplaşdırmaq olar;

1) Bu şəkilçi qoşulduğu sözün mənası ilə əlaqədar olan 
hərəkət və ya vəziyyət prosesi adının mənasını ifadə edən tə- 
sirsiz fellər əm ələ gətirir; yaş  «yaş» - yaşa (K T şm 2) «yaşa- 
maq», >7^//‘«sıtqı» - sığ ıta{K T  ş 4) «sıtqımaq».

2) Bu şəkilçi qoşulduğu sözün mənası ilə əlaqədar olan 
prosesin əlaməti -  nəticəsi mənasını ifadə edən fellər əm ələ 
gətirir; boş «hoş» - boşa(}ÄÇ  19) «boşamaq».

3) Bu şəkilçi artırıldığı sözün mənası ilə əlaqədar olan 
hərəkət predmeti mənasını ifadə edən təsirsiz fellər əm ələ 
gətirir; a t «ad» - ata (MÇ 12) «adlandırmaq», yarhk  «yarlıq, 
fərman» - yarlıka  (KT c 9) «buyurmaq, fərman vermək».

4) Bu şəkilçi əlavə olunduğu sözün mənası ilə əlaqədar 
olan hərəkətin aləti, materiah mənasmı ifadə edən təsirsiz fellər 
əm ələ gətirir; til «dil» - tilə  (T 23) «diləmək, istəmək», san 
«san, say» - sana (T 27) «saymaq, sanamaq».

6. -ad, -ə d şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
-ad, -əd  şokilçisi isim və sifətlərə, habelə bar «var» və y o k  
«yox» predikativ sözlərinə qoşularaq proses mənası ifadə edən 
fellər düzəldir. Düzdür, abidələrin dilində bu şəkilçinin bar 
«var» predikativ sözündən əm ələ gətirdiyi felin işlənməsinə tə- 
sadüf edilməmişdir, lakin güman etmək olar ki, bu şəkilçi y o k  
«yox» predikativ sözündən fel düzəltmişsə, deməli, bar «var» 
predikativ sözündən də fel düzəltmişdir.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilirdə -ad, -əd  şəkilçisi 
vasitosilə adlarda ifadə edilən əlamət və keyfıyyətə malik 
olmaq mənası bildirən fellər əm ələ gətirilir; baş «baş» - başad 
(BK c X) «başçılıq etmək», 6üi7«kədər» - bui]ad(J  26) «kədər- 
lənmək», y ə g  «yaxşı» - y əg ə d  (BK ş 36) «yaxşılaşmaq», kü/J 
«kəniz» - kürjəd  (KT ş 13) «kəniz olmaq», k u l «qul» - ku lad  
(KT ş 13) «qul olmaq», y o k  «yox» - yokad  (K T ş 10) «yox 
olmaq, m əhv olmaq».

7. -d  şəkilçisi. Bu, heç şübhəsiz, saiti düşmüş -ad, -əd  
şəkilçisinin törəməsidir; -ad, -əü'şəkilçisi samitlə bitən sözlərə 
artınlırdısa, -c/şəkilçisi saitlə bitən (görünür, söz saitlə bitdiyi 
üçün şəkilçinin ilk saiti düşmüşdür) sözlərə artınhb fel düzəldir;



yağı «yağı, düşmən» - ya ğ ıd  (MÇ 11), «yağı olmaq, düşmən 
etmək».

8. -ta, -tə  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
adlardan fel düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçilərdəndir. O, sifət- 
lərə artınlıb fel əm ələ gətirir: tok  «tox» - tokta (BK ş 2) «tox- 
tamaq». Güman etm ək olar ki, bu şəkilçinin cingiltili -da, -də 
variantı abidələrin dilində işlənməmişdir. Məlum olduğu kimi, 
abidələrin dilində söz kökü kar samitlə bitdikdə şəkilçi cingiltili 
samitlə başlanır. Göründüyü kimi, nümunədəki söz kar samitlə 
bitdiyi halda şəkilçi də kar samitlə başlanır. Bundan belə nəticə 
çıxarmaq olar ki, abidələrin dilində -ta, -tə şəkilçisinin cingiltili 
samitli variantı olmamışdır.

9. -sıra, -sirə şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin di- 
lində qeyri-m əhsuldar işlənən fel düzəldən şəkilçilərdən biri də 
-sıra, - sirə  morfemidir. Bu şəkilçi tam şəkildə, ya da qismən 
qanunauyğun fonetik dəyişikliklə Orta Asiya, şimal-şərq və şərq 
türk dillərində qorunub saxlanmış, cənub-qərb qrupu türk 
diilərində isə işləkdən çıxmışdır.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində -sıra, -sirə şəkilçisi 
adlara (yalmz isim lərə) birləşdirilib «hansısa bir əşyanm 
oImaması», daha doğrusu, isimdə ifadə edilən əşyamn yoxluğu 
mənası ifadə edən fellər əm ələ gətirir; el «el, vətən» - elsirə 
(KT ş 15) «elsizləşmək, vətənsizləşmək», kağan «xaqan» 
kağansıra (K T ş 15) «xaqansızlaşmaq», uruğ «nəsil» - urüğsıra 
(K T ş 10) «nəsilsiz olmaq, nəsli itirmək».

Türk dillərində sözdüzəldici şəkilçilər sistemində bu şə- 
kilçini təkcə isim dən sifət düzəldən -sız, -siz  şəkilçisi ilə mü- 
qayisə etm ək olar; -sız, -s iz  şəkilçisi isimlərdən bir əlamətin və 
ya keyfıyyətin olmadığmı bildirən sifətlər düzəldirsə, -sıra, -sirə 
şəkilçisi m ənasm a görə sifətlərə analoji olan fellər əmələ gə- 
tirir; m üqayisə et;

e ls iz -  eli olmayan; e75ijrə -  eldən məhrum edilmək;
k a ğ a n sız -  xaqanı olmayan; kağansıra-xz.o^mĞm  məhrum 

edilmək;

u ru ğ sız- nəsli olmayan; uruğsıra -  m əhrum edil-
mək.

10. -ık, -ik, -uk, -iTXrşəkilçisi. Bu, türk dillərində adlardan 
fel düzəldən ən qədim şəkilçilərdən biridir. Türk dillərində tək- 
cə adlardan fel düzəldən bir sıra şəkilçilərdən fərqli olaraq, -ık, 
-ik  şəkilçisi həm adlardan, həm  də fellərdən fel düzəldir. «Buna 
görə də -ıq  forması arxaikdir. O, prosesin adı, yaxud proses- 
nəticə əlaməti mənalı əsaslardan hərəkətin nəticəsi, əşyası və 
məkani mənalı fellər əm ələ gətirir». ■

-ık, -ik  şəkilçisi ümumtürk şəkilçisidir. Lakin qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçi qeyri-məhsuldar işlənir. O, 
adlara (isim və saylara) artınlıb təsirsiz fellər əm ələ gətirir.

a) Bu şəkilçi isimlərə əlavə edilib fel düzəldir; y o l «yol» - 
yoIuk{M Ç  21) «yoluxmaq, baş çəkmək», /a^«dağ» - tağık (K 1  
ş 12) «dağa qalxmaq», iç «iç, daxil» - ipık (K T ş 38) «tabe 
olmaq, içinə girmək», taf «bayu» - taşık  (KT ş II)  «bayıra 
çıxmaq, daşmaq, sərhədi keçmək», kor  «qorxu» - ko rk  (O 7) 
«qorxmaq», £Zr«hürkü» - iMr(MÇ 21) «hürkmək», kor«qorx\ı»
- ko rğ iB K  ş 41) «qorxmaq».

b) Bu şəkilçi saylara əlavə edilib fel əm ələ gətirir; bir 
«bir» - b irik {¥ ^l ç I) «birikmək, birləşmək».

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində -ık, -ik  şəkiçisi 
vasitəsilə adlardan düzələn felləri m ənalanna görə bclə 
qruplaşdırmaq olar;

1) Bu şəkilçi vasitəsilə proses-nəticə əlaməti bildirən 
fellər düzəlir; bir«h\T» - birikQL'Y ç 1) «birikmək, birləşmək».

2) Bu şəkilçi hərəkətin yerini və ya istiqamətini bildirən 
fellər əm ələ  gətirir; tağ «dağ» - tağık (K T ş 12) «dağa qalx- 
maq», iç«ı<i, daxil» - /f/]t(K T  ş 38) «tabe olmaq, içinə girmək», 
ra^«bayır» - ta ş ık {K .l ş 11) «bayıra çıxmaq, daşmaq, sərhədi 
aşmaq».

' Ə.B.CeeopHH. Acpfpmcbi ejtazonoo6po3oeaHUH e aaepöaüd^KaHCKOM HSbiKe. 
MocKaa, 1962, c.147.



4) Bu şəkilçi medial mənalı fellər əm ələ gətirir: ko r  
«qorxu» - ko rk  {O 7) «qorxmaq», ür «hürkü» - ürk (MÇ 21) 
«hürkmək», ^or«qorxu» - korğİB K . ş 41) «qorxmaq».

11. -ğır, -gir, -ğur, -gür şəkilçisi. Qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində qeyri-məhsuldar feldüzəldən şəkilçilərdəndir. 
Bu şəkilçi abidələrin dilində isim və sifətlərə artınlaraq 
m üxtəlif mənalı fellər əm ələ gətirir; boş «boş» - boşğur (K T ş
13) «öyrətmək», iç  «iç, daxil» - içgir (BK ş 25) «tabe etmək, 
birləşdirmək», taş «bayır» - taşğır (MÇ 22) «çıxartmaq, 
daşdırmaq». Abidələrin dilində -ğır, -gir şəkilçisi vasitəsilə 
təsirli fellər əm ələ gəlir.

12. -şm , şəkilçisi. Bu, qədim turk yazısı abidələrinin 
dilində az işlənən fel düzəldən şəkilçilərdəndəir. Bu şəkilçi 
vasitəsilə abidələrin dilində adlardan proses-nəticə mənası ifadə 
edən fellər əm ələ gəlir: yorj «mübahisə» - yoljm ur (KT ş 6) 
«mübahisə etmək, ixtilaf etmək», kiij (<kig<keg) «düşmənlik» - 
kiiJşür{¥iJ  ş 6) «düşmənlik etmək».

13. -ka, -kə, -ğa, -gə şəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində qeyri-məhsuldar işlənir və hələ VII- 
VIII yüzilliklərdə daşlaşmaq, söz kökünə birikmək prosesi 
keçirirdi: qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində bu 
şəkilçinin əm ələ gətirdiyi felləri kök və şəkilçi morfemlərinə 
ayırmaq mümkün deyildir. Bu şəkilçi vasitəsilə abidələrin dilin- 
də adlardan fel əm ələ gəlir: bulğa (KÇ 11, MÇ 28) «həyəcan- 
lanmaq, qiyam qaldırmaq», əm gə  (BK şm 1 3) «əziyyət vermək, 
sıxışdırmaq», karğa (Y  25) «(səsi) qaldırmaq, (səsi) yüksəlt- 
mək», tarka (T 22) «yaymaq, dağıtmaq», tolğa (BK şm 13) 
«əziyyət vermək».

14. -kış, -kiş şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin di- 
lində bu şəkilçinin -kıs  variantı da vardır. Abidələrin dilində ən 
az m əhsuldar fel düzəldən şəkilçidir; tokcə yo k  «yox» 
predikativ sözünə birləşib olmamaq, sona yetirm ək, m əhv  
ctm ək  və s. bu tipli məna ifadə edən fel əmələ gətirir: y o k  
«yox» - yo kk ış{Y J I ş 34, T 21), «yox etmək, məhv etmək».

15. -/, -al, -ə/şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin di- 
lində qeyri-məhsuldar işlənən fel düzəldən şəkilçidir. Qeyri- 
məhsuldar işləndiyinə görə tədqiqatçıların diqqətini çəkmə- 
mişdir. Abidələrin dilində bu şəkilçi vasitəsilə adlardan söz 
kökündə ifadə edilmiş müəyyən keyfıyyəti və ya əlaməti 
qazanmaq, müəyyən vəziyyətə keçmək mənası ifadə edən fellər 
əm ələ gəlir: tuz  «düz» - tüzəl (KT c 5) «düzəlmək, düzəliş- 
mək», ükü < üküş «çox» - ükül (T 32) «çoxalmaq», tiri < tirig  
«diri» - tiril (K T ş 12) «dirilmək, toplanmaq», an<  ar/yir«anq» - 
arıl (KT c 9) «arıqlamaq».

16. -ar, -yrşəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilin- 
də bu şəkilçi iki variantda ~ açıq və qapalı saitli variantlarda 
{-ar, -ər, -ır, - ir) işlənir. (^eyri-məhsuldar fel düzəldən şə- 
kilçidir. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində -ar, -ər şəkilçisi 
vasitəsilə isim, sifət və saylardan həm təsirli , həm də təsirsiz 
fellər əm ələ gəlir: ö g «tərif» - ögir{YiK. ş 2) «fəxr etmək», uluğ 
«ulu, böyük» - ulğar (T 53) «yüksəltmək», kop  «çox» - kobar 
(KT c 10) «artırmaq, çoxaltmaq», «əyri» - əgər {BK  ş 31) 
«mühasirə etmək, təqib etmək», eb  «ev» - ebir (T 26, 28) 
«dövrələmək, dövrə vurub keçmək», ağn  «ağrı» -ağıra (T1 1) 
«xəstələnmək, kədərlənmək».

17. -ran, -rən şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində qcyri-məhsuldar işlənən bu şəkilçi ilə bir dəfə qeyri- 
müəyyən saydan fcl əm ələ gəlir: kop «çox»  - kobran (T 4) 
«birləşmək».

18. -an, -ən  şəkilçisi. Bu, qeyri-məhsuldar fel düzəldən 
şəkilçidir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində sifətlərə 
artırılıb tt)sirsiz fcl əm ələ gətirir: boş «boş» - boşan (MÇ 19) 
«boşaqmaq, azad olmaq».

19. -ğm, -gin şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində qeyri-məhsuldar işlənən bu şəkilçi öz leksik-qrammatik 
mənasına görə -ğır, şəkilçisinə antonimdir, əksdir: -ğır, -gir 
şəkilçisi daxilə doğru, mərkəzəqaçma hərəkati mənası ifadə 
cdən fcllər əm ələ gətirirsə, -ğm, -gin şəkilçisi xaricə doğm, 
mərkəzdənqaçma hərəkəti mənası ifadə edən fellər əm ələ



gətirir; ıç  «iç, daxil» - ıçğm  (O 10) «qovmaq, sürgün etm ək, 
dağıhşmaq».

20. -m, -in şəkilçisi. Qeyri-məhsuldar olan bu şəkilçi vasi- 
təsilə qədim türk yazısı abidələrinin dilində həm  adlardan, h əm  
də fellərdən fel əm ələ gətirilir. Bıma görə də bu şəkilçi haq- 
qmda «Fellərdən fel düzəldən şəkilçilər» bəhsində də m əlum at 
veriləcəkdir. Abidələrin dilində bu şəkilçi adlardan bir 
təsadüfdə fel əm ələ gətirir: öY«nəsihət, xahiş» - ötün (T 2) «nə- 
sihət etmək, xahiş etmək».

FELLƏRDƏN FEL DÜZƏLDƏN ŞƏIÜLÇİLƏR

Türk dillərində əsas nitq hissələrini iki qütbə bölürlər; 
adlar və fellər. Bununla da felləri digər əsas nitq hissələrinə qar- 
şı qoyurlar. Türk dillərində fellər nitq hissələri arasmda xüsusi 
mövqe tutur. Fellər öz lekçik məna və qrammatik əlam ətlərinə 
görə digər nitq hissələrindən fərqləndiyi, nitq hissələri siste- 
mində xüsusi mövqe tutduğu üçün fellərdə söz yaradıcıhğı, xü- 
susən feldən fel əm ələ gəlməsi prosesi də digər nitq hissələrin- 
dəkindən fərqlənir. Feldən fel düzəldilməsi prosesinin əsas xü- 
susiyyətlərindən biri budur ki, yeni əm ələ gələn fel təkcə yeni 
leksik məna ifadə etməklə kifayətlənmir, həm də yeni qramma- 
tik məna, qrammatik əlam ət kəsb edir. Türk dillərində feldən fel 
düzəldən şəkilçilərin m əhz bu xüsusiyyətini nəzərə alaraq
S.Cəfərov yazır; «... feldən fel düzəldən şəkilçilərin iki mühüm 
və bir-birindən fərqli funksiyası rtıeydana çıxır; 1) yeni məlumat 
əm ələ gətirir; 2) hərəkətin obyekt və subyektə olan əlaqəsini 
müəyyənləşdirir. ...feldən fel düzəldən şəkilçiləri leksika ilə 
qrammatika arasmdak sıx əlaqəni daha əyani göstərən dil 
ünsürləri hesab etmək olar. ... fellər nitqimizdə, ümumiyyətlə, 
bir tərəfdən, subyekt və obyektlə olan əlaqəni, digər tərəfdən, 
zaman və məkan münasibətlərini müəyyənləşdirən bir nitq his- 
səsidir. Feldən fel düzəldən şəkilçilər də eyni zamanda bu əlaqə 
və münasibətlərin yaranmasma xidmət etdiyindən bunlardan, 
əsasən, qrammatikada (morfologiyada) bəhs edilir. Bununla belə

feldən fel düzəldən şəkilçilərin leksik xüsusiyyəti də böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Bu şəkilçilər felləri öz nitq hissəsi daxi- 
lindən kənara çıxarmasa da, onlarm bir-birindən m üxtəlif hərə- 
kət məftıumu ifadə edən əsaslarmı əm ələ gətirir»“. M üasir türk 
dillərində feldən fel düzəldən şəkilçilərin iki növünü göstərirlər;
1) fellərdə tərz mənası əm ələ gətirən şəkilçilər və 2) felin məna 
növlərini əm ələ gətirən şəkilçilər.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində isə feldən fel 
düzəldən şəkilçilərin üç növü işlənir;

1. Fellərdə yeni leksik məna əm ələ gətirən şəkilçilər;
2. Fellərdə tərz mənası əm ələ gətirən şəkilçilər;
3. Felin məna növlərini əm ələ gətirən şəkilçilər;
Feldən fel əm elə gətirən leksik şəkilçilər. Feldən fel omə-

lə gətirən leksik şəkilçilər dedikdə fel köklərinə artınldıqda 
onlardan yeni leksik mənalı fellər əm ələ gətirən sözdüzəldici 
şəkilçilər nəzərdə tutulur. Dilçilik ədəbiyyatmda türk dillərində 
feldən fel düzəldən leksik şəkilçilərin mövcud olmasmdan 
damşılmır. Qədim türk yazısı ^bidələrinin dilində feldən fel 
düzəldən şəkilçilərin işlənməsinə rast gəlmək olur. Bu faktdan 
çıxış edərək güman etmək olar ki, feldən fel düzəldən şəkilçilər 
müasir türk dillərində də işlənə bilər və güman ki, müasir türk 
dilləri diqqətlə araşdınlsa, belə şəkilçiləri aşkara çıxarmaq olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində feldən fel əm ələ 
gətirən leksik şəkilçilər, admdan da göründüyü kimi, fel kök- 
lərinə artınhr, onlarda fellik xüsusiyyətlərini saxlayır (yəni onlar 
yenə də fel olaraq qahr), lakin onlarm leksik-semantik mənasn 
dəyişir, yeni leksik-semantik mənalı yeni söz əm ələ gəlir. Yeri 
gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, müasir Azərbaycan dilində 
də belə şəkilçilər işlənir. M əsələn, müasir Azərbaycan dilində 
sevm ək  sözündən -in şəkilçisi ilə əm ələ gələn sevinm ək  feli 
tamamilə yeni leksik-semantik mənalı sözdür. Burada sözlərin 
kökünün eyni olmasma baxmayaraq, -in şəkilçisi felin məna 
növünü əm ələ gətirən şəkilçi deyil, xalis sözdüzəldici (leksik) 
şəkilçidir. Deməli, yaxşı araşdınlsa, müasir türk dillərində, o



cümlədən müasir Azərbaycan dilində bu tip fellərdən və bu tip 
sözdüzəldici (leksik) şəkilçilərdən aşkarlamaq olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində feldən fcl düzəldən 
şəkilçilər çox azdır; araşdırmalar göstərir ki, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində cəmi dörd belə leksik şəkilçi işlənir;

/. -w, -in şəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türk abidələri dilində 
qeyri-məhsuldar işlənən şəkilçilərdəndir. Adlardan fel düzəldən 
şəkilçilərdən danışarkən artıq -w, -in fonetik tərkibli şəkilçi 
haqqmda məlumat verilmişdir. Lakin bu şəkilçi təkcə adlardan 
fel əm ələ gətirmir, həm  də fellərdən fel əm ələ gətirir. Burada 
bir məsələni aydmlaşdırmaq lazımdır. Türkoloji ədəbiyyatda 
fellərdən fel düzəldən şəkilçi dedikdə, əsasən, felin məna növ- 
lərini, qismən də fellərdə tərz çaları əm ələ gətirən şəkilçiləri 
nəzərdə tuturlar. Müasir türk dillərinin qrammatik quruluşuna 
həsr edilmiş əsərlərdə də -m, -in feldüzəldən şəkilçidən bəhs 
edərkən onu felin məna növlərini əm ələ gətirən şəkilçi kimi 
səciyyələndirirlər. Düzdür, istər müasir türk dillərində, istərsə 
də qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ın, -in şəkilçisi felin 
məchul və qayıdış növlərinin düzəlməsində iştirak edir və bu 
şəkilçini fehn məchul və qayıdış növlərinin şəkilçisi kimi qəbul 
etmək və səciyyələndirmək lazımdır. Lakin bu məqamda həmin 
şəkilçi felin leksik-semantik mənasma toxunmur, təkcə subyekt, 
obyekt və hərəkət arasmdakı münasibətlərə dəyişiklik gətirir. 
Unutmaq olmaz ki, türk dillərində sözlərdə olduğu kimi, şəkilçi- 
lərdə də çoxmənalılıq və omonimlik xüsusiyyəti vardır. Elə -m, 
-in şəkilçisini götürək. Bu şəkilçi: a) ismin yiyəlik hahnı əm ələ 
gətirir; b) ismin alət -  birgəlik halı şəkilçisi kimi işlənir; c)adlar- 
dan fel yaradır; ç) təsirli felləri təsirsiz fellərə çevirir; e)felin 
məna növlərinin (məchul və qayıdış növlərinin) əm ələ gəlmə- 
sində iştirak edir; ə) isimlərdən zərf düzəldir; g) fel köklərinə 
artırılaraq onlarda ilkin mənadan fərqli leksik-semantik məna 
yaradır. M əhz bu sonuncu fUnksiyasmda -m, -in şəkilçisi leksik, 
sözdüzəldici şəkilçidir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qeyri-məhsuldar 
işlənən -m, -in şəkilçisi fel köklərindən cəmi iki fel düzəldir;

seb «sevmək» - sebin  (BK ş 2) «sevinmək», tə l «dəlmək, deş- 
mək» - /ə/o7 (K T  ş 22) «yanlmaq, dəlinmək».

2. -ğur, -gür şəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində adlardan da fel əm ələ gətirir və bu münasibətlə 
həmin şəkilçi haqqmda artıq danışılmışdu-. Lakin bu şəkilçi 
adlardan fel düzəltməklə yanaşı, fel köklərinə artırılmaqla fel- 
lərdən də yeni leksik-semantik m ənah fellər əm ələ gətirir: k i  
(^<i(r//)«gəlmək» - kigür (KT ş 23, MÇ 20) «gətirmək.

3. -zm, -zin  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu şəkilçinin yalmz incə variantı {-ziıi) işlənir, həm  də 
bu şəkilçinin fel köklərinə artınlması vasitəsilə abidələrin 
dilində cəmi bir yeni mənalı fel əm ələ gəlir; təg  «dəymək, 
çatmaq» - tə g zin (Y  29) «gəzmək, səyahət etmək».

4. -tur, -tür şəkilçisi. Adətən, türkoloji ədəbiyyatda bu 
şəkilçinin iki vəzifəsindən -  təsirsiz fellərdən təsirli fellər ya- 
ranması və felin icbar növünü əm ələ gətirməsi vəzifəsindən 
bəhs edilir. Feldən fel düzəldən şəkilçi kimi -tur, -ftZr morfemin- 
dən damşan dilçilər məhz bunu nəzərdə tuturlar. Lakin elə 
feldən fel düzəldən şəkilçi kimi -tur, -tür şəkilçisinin funksiyası 
daha genişdir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində və bir sıra 
türk dillərində adlar üçüncü şəxsin təkində heç bir şəkilçi qəbul 
etməyən cümlənin xəbəri kimi işlənə bilir, lakin türk dillərinin 
böyük əksəriyyətində adlarm üçüncü şəxsin təkində xəbər kimi 
işlənməsi üçün onlar mütləq -dır, -ü'/r şəkilçisi qəbul etməlidir. 
Bundan başqa, istər müasir türk dillərində, istərsə qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində -tur, -tür şəkilçisi feldən fel yaradıl- 
masmm bir neçə tipində iştirak edir ki, türkoloji ədəbiyyatda 
bunlardan ikisi qeyd edilmişdir: bu şəkilçi. a) təsirsiz fellərdən 
təsirli fellər əm ələ gətirir; b) təsirli fellərdən felin icbar növünü 
düzəldir. Felin məna növünü əm ələ gətirən feldən fel düzəldən 
şəkilçilərdən danışarkən göstərəcəyik ki, istər müasir türk 
dillərində, istərsə qədim türk yazısı abidələrinin dilində -tur, - 
tür şəkilçisi daha bir məna növünün -  təsirsiz fellərdən felin 
təhrik növünün əm ələ gəlməsində iştirak edir. Nəhayət, qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində -tur, -tür şəkilçisi fel köklərinə



birləşdirilərək onlardan yeni leksik-semantik m ənah fellər əm ə- 
lə gətirir. Bu yeni əm ələ gələn leksik mənanm nə felin təsirlilik
-  təsirsizlik kateqoriyasma, nə də felin məna növü kateqo- 
riyasma dəxli var. Yeni əm ələ gələn fel tamamilə yeni sözdür. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -tur, -tür şəkilçisi yalnız 
bir dəfə fel kökünə artınlıb yeni mənalı fel əm ələ gətirir; k il 
«gəlmək» - k i l t i r i j  54) «gətirməb>.

Feldə tərz mənası əm ələ gətirən şəkilçilər. Türkologiyada 
ən mübahisəli problemlərdən biri də türk dillərində felin tərz 
kateqoriyasınm, o cümlədən fellərdə tərz mənası əm ələ gətirən 
xüsusi şəkilçilərin mövcud olub-olmaması məsələsidir. Son 
zamanlar bəzi türk dillərinin qrammatik quruluşuna həsr edilmiş 
əsərlərdə türk dillərində fellərə qoşulduqda onlarda tərz mənası 
əm ələ gətirən şəkilçilərin mövcud olması haqqmda fıkirlərə rast 
gəlmək olur. Tədqiqatçılar türk xalqlaımm ən qədim yazı 
nümunəsi olan göytürk yazısı abidələrinin dilində də fellərdə 
tərz mənası əm ələ gətirən şəkilçilərin işlənməsindən danışırlar.

Fellərdə zaman və məkana görə modifıkasiya (şəkildəyiş- 
mə) felin tərzi adlanır. Tərz yaratmaq üçün fel kökünə artırılan 
şəkilçilər felə yeni leksik-semantik məna vermir, onun se- 
mantikasmda təkrarhq, intensivlik, sürəklilik və buna bənzər 
mənalar əm ələ gətirir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin tərzlərini 
əm ələ gətirən şəkilçilər zə if inkişaf etmişdir, yox dərəcəsində- 
dir. Görünür, türk dillərində fellərdə tərz əm ələ gətirən 
şəkilçilər VI-VIII yüzilliklərdə yenicə təşəkkül tapırmış və türk 
dillərinin sonrakı dövründə inkişaf etmişdir. Buna görə də 
müasir türk dillərində tərz əm ələ gətirən şəkilçilər eyni sə- 
viyyədə inkişaf etməmişdir. Müasir türk dillərinin qramma- 
tikalarmda bəzi türk diilərində bir-iki, bəzilərində bir neçə tərz 
düzəldən şəkilçinin işləndiyi, bəzilərində isə tərz düzəldən 
şəkilçilərin heç işlənmədiyi göstərilir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində fellərdə sürəklilik, 
intensivlik tərzi yaradan iki şəkilçi işlənir.

1. -ala, -ə lə  şəkilçisi. Fel köklərinə artınldıqda onlara 
hərəkətin intensivliyi, sürəkliliyi çalan verir: boşan «boşanmaq, 
azad oImaq» - boşanaJa (}AÇ 19) «azad olmaq».

2. -lat şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində fel 
köklərinə əlavə edildikdə hərəkətin sürəkliliyi çalarmı əm ələ 
gətirir: k ıs  «qısmaq, sıxmaq» - kısla t (B K  ş 37) «qısnamaq, 
sıxışdırmaq».

Felin məna növünü əm ələ gətirən şəkilçilər. Felin məna 
növünü əm ələ gətirən şəkilçilər ikili xasiyyətə malikdir. Bu 
şəkilçilər bir tərəfdən, iş və hərəkətin müstəqil obyekt, üzə- 
rində iş görülən əşya tələb edib-etməməsinə xidm ət edir, yəni 
felin təsirlilik -  təsirsizlik kateqoriyasınm düzəlm əsində iştirak 
edir, digər tərəfdən, subyektlə iş, hal və hərəkət arasmda, sub- 
yektlə obyekt arasmda, obyektlə iş, hal və hərəkət arasmda 
qrammatik (habelə məntiqi) münasibətləri aydmlaşdırmağa, 
daha doğrusu, bu münasibətləri əm ələ gətirm əyə xidm ət edir. 
Fellərdə bu iki kateqoriya -  təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası ilə 
felin növ kateqoriyası sıx əlaqədardır: eyni bir şəkilçi eyni bir 
zamanda feli həm təsirlilik-təsirsizlik baxzmından, həm  də felin 
növü baxımından dəyişə bilər. M əsələn, türk dillərində -//v ə  ya 
-m  şəkilçisi eyni bir zamanda təsirli felləri təsirsiz edə bilir, 
həm də fellərdə m əchul və ya qayıdış növ mənası əm ələ gətirə 
bilər. Lakin bu heç də o demək deyildir ki, türk dillərində 
fellərdə təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası və felin m əna növləri 
kateqoriyası eynilik təşkil edir. İstisnasız olaraq bütün türkoloji 
ədəbiyyatda felin təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası ilə felin məna 
növləri kateqoriyasmm sərhədi qanşdınlır, bir qrammatik hadisə 
ilə digər qrammatik hadisə arasında fərq qoyulmur. M əsələn, 
türkoloji əhəbiyyatda, xüsusən Azərbaycan dilçiliyində -dır, -dir 
fel əm ələ gətirən şəkilçilərindən söhbət getdikdə göstərilir ki, 
bu şəkilçi türk dillərində təsirli fellərdən felin icbar növünü, 
təsirsiz fellərdən isə təsirli fellər əm ələ gətirir. Bu şəkilçinin 
təsirli fellərdən felin icbar növünü əm ələ gətirməsi m əsələsi 
aydındır. Onun təsirsiz fellərdən felin hansı növünü əm ələ



gətirməsi sualına qrammatika kitabları, hf'tta xüsusi olaraq bu 
mövzuya həsr edilmiş elmi-tədqiqat əsərləri də cavab verm ir.

Felin təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası ilə felin m əna növ- 
ləri kateqoriyası fərqli kateqoriyalardır. Türk dillərində, 
m əsələn, -dır, -dir şəkilçisi təsirsiz fellərdən təsirli fellər yara- 
dursa, bu baxımdan -ıl, -il şəkilçisi də təsirii fellərdən təsirsiz 
fellər əm ələ gətirir. Onda nə üçün -ıl, -il şəkilçisinin təsirh  
fellərdən felin məchul növünü əm ələ gətirməsmdən danışm aq 
olar, amma -dır, -dir şəkilçisinin təsirsiz feliərdən felin hansı 
növünü əm ələ gətirməsindən danışmaq olmaz? Bu baxımdan 
elə həm in -dır, -dir şəkilçisi haqqmda bu iki kateqoriyaya 
münasibətdə belə dem ək olardı: 1. -dır, -dir şəkilçisi təsirh  
fellərə qoşulduqda təsililik mənasmı (ikiqat) artınr, təsirsiz 
fellerə qoşulduqda onları təsirh fellərə çevirir. 2. -dır, -<//>• şəkil- 
çisi təsirli fellərlə qoşulduqda onlardan felin icbar növünü, təsir- 
siz fellərə qoşulduqda felin ... növünü əm ələ gətirir. Bu tezisi, 
məsələn, -7/, -il şəkilçisinə tətbiq etdikdə belə dem ək olar: 1. -ıl, 
-il şəkilçisi təsirli fellərə əlavə edildikdə onlan təsirsiz fellərə 
çevirir, təsirsiz fellərə artınldıqda təsirsizlik mənasmı (ikiqat) 
artınr; 2. -ıl, -/7 şəkilçisini təsirli fellərə artırdıqda, felin m əchul 
növünü, təsirsiz fellərə əlavə etdikdə isə felin şəxssiz növünü 
əm ələ gətirir. Bu, problemin yeganə həllidir. Əgər fellərdə 
təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası ilə felin m ənanövləri arasmdakı 
hüdud bu şəkildə qəti müəyyənləşdirilməzsə, türkologiyada bu 
problem həm işə qanşdınlacaqdır.

Q ədim türk yazısı abidələrinin dilində fellərdə tərz mənası 
yaradan şəkilçilər sisteminə nisbətən felin məna növlərini ya- 
radan şəkilçilər sistemi artıq təşəkkül tapmışdır. Müasir türk dil- 
lərində felin məna növlərini yaradan şəkilçilərin hamısı qədim 
türk yazısı abidələrinin mətnlərində işlənir. Felin bütün məna 
növləri də qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində təsbit 
edilmişdir.

Yuxarıda deyilənlərdən artıq belə bir nəticə çıxarmaq olar 
ki, fellərdə təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası da, felin məna növ- 
ləri kateqoriyası da eyni şəkilçilərlə əm ələ gəlir. Həqiqətən də

felin məna növü şəkilçisi qəbul etdikdən və müəyyən bir məna 
növü mənasmı kəsb etdikdən sonra bu və ya digər məna növünə 
daxil olan fellər ya təsirli, ya da təsirsiz olur. M əsələn, felin ke- 
çər, icbar və təhrik növlərinə daxil olan fellər təsirli, keçməz, 
məchul, qayıdış, qarşıhq, birgəlik və şəxssiz növlərinə daxil 
olan fellər isə təsirsiz olur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində fellərdə istər tə- 
sirlilik-təsirsizlik mənası, istərsə məna növlərini əm ələ gətirən 
feldüzəldən şəkilçilər bunlardır.- -tt, -it, -ır, -ir, -ur, -ür; -tır, 
-tir, -tur, -tür; -tız, -tiz, -ız, -iz; -I, -ıl, -il; -n, -m, -in; -ş, - ış, -iş. 
Bu səkkiz şəkilçi eyni zamanda həm də fellərdə təsirliiik- 
təsirsizlik kateqoriyası əmələ gətirir: -t, -ıt, -it, -ır, -ir, -ur, -ür; - 
tır, - tir, -tur, -tür; -tız, -tiz, -ız, -/Iz’şəkilçiləri təsirli, -I, -ıl, -il; -n, 
-m, -in; -ş, - ış, -iş şəkilçiləri isə təsirsiz fellər düzəldir; həm  də 
felin şəkilçisiz məna növlərindən şəkilçili məna növlərini 
düzəldir: keçor növdən -I, -ıl, -il və -n, -ın, -in şəkilçiləri vasitə- 
silə məchul və qayıdış növləri, -ş, - ış, -iş şəkilçisi vasitəsilə 
qarşıhq növü -t, -ıt, -it; -ır, -ir, -ur, -ür; -tır, - tir, -tur, -tür; -tız, - 
tiz  və -ız, -/> şəkilçiləri vasitəsilə icbar növü düzəldilir, keçməz 
növdən -/, -//, -// və -n, -ın, -in şəkilçiləri vasitəsilə şəxssiz növ, 
-ş, -ış, -iş şəkilçisi vasitəsilə birgəlik növü, -tır, -tir, -tur, -tür; 
-tız, -liz və -ız, -/^-şəkilçiləri vasitəsilə təhriknövü əm ələ gəlir. 
Göründüyü kimi, bəzən bir neçə şəkilçi felin bir məna növünü 
əm ələ gətirdiyi halda, bəzən bir şəkilçi də felin bir neçə məna 
növünü əm ələ gətirə bilir.

1. -tır, -tir, -tvr, -tür şəkilçisi. Türk dillərinin bütün inki- 
şafı dövründə, 0 cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin dilin- 
də fellərdən fel düzəldən məhsuldar şəkilçi olmuşdur. Türko- 
loqların bir qisminin fıkrincə, bu şəkilçi həm  təsirli, həm də 
təsirsiz fellərdən felin növünü, digər qisminin fıkrincə isə, təsirli 
fellərdən felin icbar növünü, təsirsiz fellərdən isə təsirli fellər 
əm ələ gətirir. Amma əslində tütk dillərində təsirsiz fellərdən 
felin icbar növü yarana bilməz; felin icbar növü yalnız təsirli 
fellərdən əm ələ gələ bilər.



Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -tır, - t t ,  -tur, - tür 
şəkilçisi, bir baxımdan, təsirli fellər, başqa baxımdan isə təsirli 
fellərdən felin icbar növünü, təsirsiz fellərdən isə felin tə h rik  
növünü əm ələ gətirir: ur«vur» - u r tır Q ^  c 12) «vurdur», yara  
«yaratmaq» - yaratur (KT c 12) «yaratdırmaq», y o ğ  er «dəfh  
etmək» - y o ğ  ertür (K T şm ş) «dəfh etdirmək», ağ  «qalxm aq» - 
ağtur (T 25) «qaldırmaq», bin «minmək» - bintür (T 25) 
«mindirmək», yan  «qayıtmaq» - yantur (T 45) «qaytarmaq», k ə l  
«gəlmək» - k ə ltü r (J  54) «gətirmək», kon  «yerləşmək» - ko n tu r  
(KT ş 2) «yerləşdirmək» və s.

2. -tız, -tiz  şəkilçisi. Bu şəkilçi, güman ki, r  səsinin 
səsinə keçməsi nəticəsində -tır, -tir şəkilçisindən törəmişdir. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -tız, -//> şəkilçisi də -tır, 
-tir fel düzəldən şəkilçisinin vəzifələrini yerinə yetirir, lakin 
ondan xeyli az məhsuidardır; abidələrin dilində bu şəkilçi ilə 
əm ələ gələn bir felin işləndiyinə təsadüf edilmişdir: a l «almaq»
- a//;z(K T  ş 38) «aldırmaq».

3. -ız, -iz, -uz, -Äz-şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələri- 
nin dilində feldən fel düzəldən bu şəkilçi qeyri-məhsuldar 
işlənir; bu şəkilçi ilə əm ələ gələn iki fel məlumdur: tu t «tut- 
maq» - tu tız  (KT ş 38) «tutdurmaq», ud  «təqib etmək, ardınca 
aparmaq» - udız{T  5) «təqib etdirmək, ardınca apartdırmaq». İki 
əvvəlki şəkilçi kimi bu şəkilçi də təsirli fellərdən felin icbar 
növünü, təsirsiz fellərdən felin təhrik növünü əm ələ gətirir.

4. -t, -ıt, -it şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilin- 
də məhsuldar fel düzəldən morfem olan bu şəkilçi təsirli fel- 
lərdən icbar növ felləri, təsirsiz fellərdən təhrik növ felləri əmə- 
lə gətirir. Bu şəkilçi vasitəsilə qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində təsirli fellərdən icbar növdə olan 19, təsirsiz fellərdən 
təhrik növdə olan 7 fel düzəldilir. Bu şəkilçi müasir türk dillə- 
rində də felin məna növlərini əm ələ gətirən məhsuldar şəkilçi- 
lərdən biri hesab olunur. Düzdür, müasir türk dillərindən bəzilə- 
rinin qrammatikalarmda felin təhrik növü haqqmda məlumat 
yoxdur, amma həmin əsərlərdə də -ıt, -it şəkilçisinin təsirsiz 
fellərdən təsirli fellər əm ələ gətirdiyi göstərilir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -t, -ıt, - //h əm  təsir-
li, həm də təsirsiz fellərə artınla bilir. Bu şəkilçi təsirli fellərə 
artınlır: ara «aramaq, axtarmaq» - arat (Y  28) «axtarmaq» atla 
«ata mindirmək» - atlat (T 25) «ata mindirtmək», bas «basmaq»
- basıtÇX 34) «basdırmaq», M /«yazm aq» - b i t i t i j  58) «yazdır- 
maq», it «etmək» - itit (MÇ 20) «etdirmək», yarat «yaratmaq» - 
yaratıt{}AÇ  21) «yaratdırmaq», «toxumaq, tikmək» - tokıt 
(KT c 12) «toxutdurmaq, tikdirmək», sü lə  «qoşun çəkmək» - 
sü lət (T 18) «qoşun çəkdirmək» və s. Bu şəkilçi təsirsiz fellərə 
artınlır; ağ «qalxmaq» - ağıt (BK  ş 31) «qaldırmaq», y o n  
«yürümək» - yo rıt (K T c 6) «yürütmək», yügür «yüyürmək» - 
yügürt (T 54) «yüyürtmək», ığla «ağlamaq» - ığlat (Y 28) 
«ağlatmaq» və s.

5. -ır, -ir, -ur, -tZrşəkiIçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində feldən fel əm ələ gətirən -ır, -y/şəkilçisi həm təsirli, həm  
də təsirsiz fcllərə əlavə edilə bilər: abidələrin mətnlərində onun 
təsirli fellərə əlavə edilməsi halları təsirsiz fellərə əlavə edilməsi 
hallanndan xeyli azdır; təxminən birin ona nisbətindədir.

-ır, -ir, -ur, -ür şəkilçisi ümumtürk şəkilçisidir. O, türk 
dillərinin inkişafınm bütün dövrlərində işlənmişdir. Bu 
şəkilçinin qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənməsi bütün 
tədqiqatçılar tərəfındən qeyd edilmişdir. Lakin onu da qeyd 
ctmək lazımdır ki, istisnasız olaraq bu tədqiqatçılarm hamısı 
yazır ki, -ır, -ir şəkilçisi qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
istisnasız olaraq həm təsirli, həm də təsirsiz fellərdən fclin icbar 
növünü əm ələ gətirir. Təbii ki, bu fikirlə razılaşmaq olmaz, 
çünki müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də felin icbar növü yalnız təsirli fellərdən 
əm ələ gələ bilər; təsirsiz fellərdən felin icbar növü əm ələ 
gəlmir. İndiyədək nəzərdən keçirdiyimiz şəkilçilərdən bəhs 
edərkən bəzi dilçilər vəziyyətdən çıxmaq üçün yazırlar ki, -ır, 
-yrşəkilçisi təsirli fcllərdən felin icbar növünü, təsirsiz fellərdən 
isə təsirli fcllər əm ələ gətirir. Artıq deyildiyi kimi, bu fıkir felin 
iki müstəqil kateqoriyasmı qanşdırmaqdan irəli gəlir.



Öz məhsuldarhğma görə -ır, -iəküçisi -ıt, -/r şəkilçisin- 
dən xeyh geri qahr. Göstərildiyi kimi, bu şəkilçi həm  təsirli, 
həm  də təsirsiz feliərə əlavə edilir.

a) təsirh fellərə artınhr; keç  «keçmək» - keç ir  (MÇ 36) 
«keçirmək»;

b) təsirsiz fellər artınhr: iç ik  «tabe olmaq» - iç ig ir  (B K  ş 
25) «tabe etmək», ^ə/«gəlm ək» - kəIü r(JL l şm 1) «gətirm ək», 
ö/«ölm ək» - ö lü rQ ü l ş 10) «öldürmək», .çöAr «çökmək» - sökür  
(KT ş 2) «çökdürmək», «dəymək, çatmaq» - təgür {1  19) 
«çatdırmaq» və s.

6. -1, -//, -/7 şəkilçisi. Bu şəkilçi fellərdə təsirlilik-təsirsiz- 
lik baxımmdan həm təsirli, həm  də təsirsiz fellərdən təsirsiz 
fellər, fellərdə məna növləri kateqoriyası baxımmdan təsirli 
fellərdən felin məchul və qayıdış növlərini, təsirsiz fellərdən 
felin şəxssiz növünü əm ələ gətirir. Lakin felin icbar növündə 
olduğu kimi, felin məchul növünün yaranmasmda da türkoloji 
ədəbiyyatda hələ də yekdil rəy yoxdur. Təkcə bunu qeyd etm ək 
kifayət edər ki, türkoloqlarm böyük əksəriyyəti belə bir yanlış 
flkrin tərəfdandır ki, felin məchul növü həm  təsirli, həm  də 
təsirsiz fellərdən düzəlir; tək-tək dilçiyə rast gəlm ək olar ki, 
onlar felin məchul növünün yalnız təsirli fellərdən əm ələ 
gəldiyini söyləyirlər. Bu axırmcılarm fıkrincə, -I, -ıl, -il şəkilçisi 
ilə təsirli fellərdən felin məchul növü, təsirsiz fellərdən felin 
şəxssiz növü əm ələ gəlir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -1, -ıl, -il şəkilçisi 
təsirli fellərə artınldıqda felin məchul və qayıdış növlərini, 
təsirsiz fellərə artınldıqda felin şəxssiz növünü əm ələ gətirir.

a) -1, -ü, -il şəkilçisi təsirli fellərə artınlaraq cümlənin 
məntiqi subyektini qrammatik obyektinə, məntiqi obyektini isə 
qrammatik subyektinə (mübtədaya) çevirən fellər düzəldir. 
Başqa sözlə desək, cümlədə hərəkəti icra edən şəxs (subyekt) 
özünü açıq şəkildə təzahür etdirə bilmir, üzərində iş görülən 
əşya (obyekt) cümlənin mübtədası yerində çıxış edir; e t «etmək» 
e t i l iy  41) «edilmək», ai//r«ayırmaq» - adırüÇ { 3) «ayırılmaq».

b) -/, -//, -//şəkilçisi təsirli fellərə əlavə edilərək subyektin 
bütövlükdə və ya bir hissəsinin eyni zamanda obyekt olduğunu, 
başqa sözlə desək, iş və ya hərəkəti icra edənin (subyektin) iş 
və ya hərəkəti öz üzərində (obyekt kimi) icra etdiyini ifadə edən 
fellər əm ələ gətirir; arı «zəifləmək» - arr/(K Tc 9) «zəifləməb>, 
tas «daşmaq» - tasü  (O 8) «aşıb-daşmaq», yağı «düşmən olmaq» 
-yağıJ{T  5) «yağılaşmaq».

c) -1, -ü, -ü  şəkilçisi təsirsiz yellərə artınlaraq iş, hərəkətin 
icrasmm nə qrammatik mübtəda, nə də məntiqi subyekt kimi 
zahirə çıxa bilmədiyi, başqa sözlə desək, işin icrasmm nə 
qrammatik mübtəda, nə  də məntiqi subyektə bağlanmadığını 
göstərən subyektsiz fellər əm ələ gətirir; y e r i «yerimək» - yeril 
(Y  41) Azərbaycan dilinə «aparılmaq» kimi tərcüm ə edilə bilər.

7. -n, -m, -in şəkilçisi. Bu, türk dillərinin bütün inkişafı 
dövrlorində mövcud olan ümumtürk feldən fel düzəldən şəkil- 
çiiərdən biridir. Türk dillərində felin təsirlilik -  təsirsizlik ka- 
teqoriyası baxımmdan təsirli fellərdən təsirsiz fellər, felin məna 
növləri kateqoriyası baxımmdan felin m echul və qayıdış 
növlərini əm əiə gətirir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
-1, -ın, -in şəkilçisi iki mənanı ifadə edən fellər əm ələ gotirir;

a) -n, -m, -in şəkilçisi, əsasən, /  samiti ilə bitən təsirli fel- 
lərə artınlaraq üzərində iş icra edilən eşyanı, yəni məntiqi ob- 
yekti (tamamhğı) qrammatik subyekt (mübtəda) yerinə keçirən, 
eyni zamanda məntiqi subyekti (işin icraçısını) qrammatik 
obyektə (tamamlığa) çevirən fellər əm ələ gətirir. Belə fellərin 
xəbər kimi işləndiyi cüm lələrdə iş görən, işin icraçısı (məntiqi 
subyekt) cümlənin mübtədası kimi zahirə çjxa bilmədiyi üçün 
üzərində iş görülən (məntiqi obyekt) cümlənin mübtədası 
vəzifəsində çıxış edir, cümlənin həqiqi iş görəni (məntiqi 
subyekti) isə ya cüm lədə iştirak etmir, ya da cümlənin tamamhğı 
kimi təzahür edir; k ü  «qılmaq» - küın  (T 1) «göndərilmək», al 
«almaq» - alw  (Y II) , «alınmaq», a/jla «anlamaq» - aijlan (Y 
38), «başa düşülmək», b ü  «bilmək» - bilir] (Y 32), «tanınmaq»
və s.



b) ~m, -in  şəkilçisi /sam itindən başqa hər hansı b ir sam itlə 
və saitiə bitən fellərə artırılaraq subyektin bütövlükdə v ə  ya 
onun bir hissəsinin eyni zamanda obyekt olduğunu b ild irən  
fellər düzəldir. Başqa sözlə desək, işin, hərəkətin  icraçısı (qram - 
matik mübtəda, məntiqi subyekt) işi, hərəkəti öz üzərində  
(obyekt, tamamlıq kimi) görür. Belə fellərin xəbər kimi işləndiy i 
cüm lələrdə qrammatik mübtəda həm  subyekt, həm  də obyekt 
olur: k ıl «qılmaq» - küm  (KTş 1) «yaradılmaq», adır «ayır» 
-adıanÇ Y  32) «ayırılmaq» və s.

8. -ş, -ış, -iş şəkilçisi. Bu, ümumtürk fellərdən fel düzəl- 
dən şəkilçidir. Həm bu, həm də -ıs, -ıs fonetik tərkibdə bütün 
türk dillərində bütün dövrlərdə işlək olmuşdur. Türk d illərində 
-ş, -ış, -iş şəkilçisi iki vəzifə yerinə yetirir: a) felin təsirlilik- 
təsirsizlik kateqoriyası baxımmdan təsirli fellərdən təsirsiz fellər 
əm ələ gətirir; b) felin məna növləri kateqoriyası baxımından 
təsirli fellərdən felin qarşılıq növü, təsirsiz fellərdən felin 
birgəlik növü mənası ifadə edən fellər əm ələ gətirir.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində də hərəkətin subyekt və obyektə m ünasibəti 
mənasım əm ələ gətirən -ış, -iş şəkilçisi felin məna növlərini 
əm ələ gətirən digər şəkilçilərdən fərqli olaraq, qrammatik- 
leksik şəkilçidən daha çox leksik şəkilçi olmağa meyl edir. 
M əhz buna görədir ki, bu şəkilçini qəbul edən sözlər tez-tez 
substantivləşir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ış, -iş şəkilçisi iki 
məna xüsusiyyətinə malik fellər əm ələ gətirir.

a) -ış, -iş şəkilçisi təsirsiz fellərə artırılaraq hərəkətin iki 
və ya daha artıq subyekt tərəfındən eyni zamanda icrasını 
bildirən təsirsiz fellər əm ələ gətirir. Belə fellər felin növ ka- 
teqoriyası baxımından birgəlik növünə daxildir: kaç «qaçmaq» - 
kaçış (O 1) «qaçışmaq», sözlə  «söz demək» - sözləş (KTş 26) 
«m əsləhətləşm ək», ö^/ə  «məsləhət vermək» - ö^/əş (T 20) 
«m əsləhətləşm ək», «toplamaq» - kabışÇY 12) «topIaşmaq».

b) -ış, -/^şəkilçisi təsirli fellərə artınlaraq hərəkətin iki və 
ya daha artıq subyekt tərəfindən qarşılıqlı şəkildə icra edildiyini

bildirən təsirsiz fellər düzəldir. Belə fellər felin qarşıhq növünə 
daxildir: sü  «qoşun (güman ki, fel mənası da oImuşdur)» - sü/;üş 
(BKş 27) «döyüşmək», ur«vur»- uruş(0  10) «vuruşmaq».

Beləliklə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində feldən fel 
düzəldən üç tip şəkilçi -  cəmi 14 şəkilçi işlənir.

ZƏRF DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR

Türk dillərində əsas nitq hissələri arasında ən gec təşəkkül 
tapanı zərfdir. Bu nitq hissəsi türk dillərində indinin özündə 
belə toşəkkül tapmamış, tam formalaşmamışdır. Bəzi isimlərin 
(xüsusən zaman məfhumu bildirən isimlərin) və bir sıra 
sifətlərin indi də müasir türk dillərində adverbiallaşıb zərf 
(zərflik yox!) kimi işlənməsi bu fıkri bir daha təsdiq edir. 
Zərflərin, xüsusən başqa nitq hissələrindən sözdüzəldici 
şəkilçilər vasitəsilə düzələn yeni zərflərin indi də əm ələ gəl- 
məsi prossesi, sözdüzəldən şəkilçilərin formalaşma m ərhələsi 
keçirməsi, qeyri-məhsuldar olması və başqa nitq hissələrini 
düzəldən şəkilçilərə nisbətən xeyli az olması (böyük güzəştlə, 
qədim  tükr yazısı abidələrinin dilində 17 zərfdüzəldən şəkilçi- 
dən danışmaq olar) zərfyaratma prossesinin türk dillərində nis- 
bətən sonrakı hadisə olmasmı, həm də təşəkkül prossesini keçir- 
məsini göstərir. Zərfyaratma prosesi müasir türk dillərində hələ 
təşəkkül prosesi keçirirsə, onda onun qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində formalaşmasından danışmaq belə olmaz. Türk 
dillərinin qədim türk yazısı abidələri dövründə zə rf  kateqoriyası 
müasir türk dillərinə nisbətən zəif formalaşmışdır. Lakin hər 
halda qədim türk yazısı abidələrinin dilində zərf kateqoriyasının 
bir nitq hissəsi kimi artıq mövcud olduğundan və formalaşdığm- 
dan danışmaq olar. Bu da onun türk dillərinin qədim türk yazısı 
abidələri inkişafı dövründə yox, ondan xeyli əvvəl təşəkkül 
prosesi keçirdiyini göstərir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində kifayət qədər sadə, düzəltmə və mürəkkəb zərflərin 
mövcud olması zərfm uzun inkişaf prosesi keçirdiyini göstərir.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində sadə zərflərin, 
başqa nitq hissələrinin adverbiallaşması nəticəsində yeni 
zərflərin əm ələ gəlməsi ilə yanaşı zərflər morfoloji yolla da, 
yəni sözlərin üzərinə zərfdüzəldən şəkilçilərin artırılması yolu



ilə də düzəlmişdir. Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində də zərflər adlara və fellərə 
zərfdüzəldən şəkilçilərin artınlması vasitəsilə əm ələ gəlmişdir. 
Buna görə də qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
zərfdüzəldən şəkilçiləri iki qrupa ayırmaq olar; 1) adlardan z ə rf  
düzəldən şəkilçilər; 2) fellərdən zərf düzəldən şəkilçilər.

ADLAROAN ZƏRF DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində fellərdən zərf dü- 
zəldən şəkilçilərə nisbətən adlardan zərf düzəldən şəkilçilər da- 
ha çox inkişaf etmişdir. Türk dillərində fellərdən zərf düzəldən 
şəkilçilərə nisbətən fellərdən ad düzəldən şəkilçilərin daha çox 
inkişaf etməsinin səbəbini S.Cəfərov belə izah edir: «Dilimizdə 
(müasir Azrəbaycaıı dilində -  Ə.R.) adlardan zərf düzəldən 
şəkilçilər fellərdən zə rf düzəldən şəkilçilərə nisbətən üstünlük 
təşkil edir. Bu isə hərəkətin hərəkətə deyil, adlara xas bir əla- 
mət olması ilə izah edilir. Odur ki, hərəkətin subyekti və ya ob- 
yekti olan adlar m üəyyən inkişaf nəticəsində eyni zamanda hə- 
min hərəkətin əlamətini bildirmək mənasmı kəsb edir ki, nəticədə 
zərflər əm ələ gəlir. Adlardan zərf düzəldən şəkilçilər bu prosesin 
əmələ gəlməsində əsas rol oynayan vasitələrdən biridir».'

Müasir türk dillərinə nisbətən qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində ümumiyyətlə zərf düzəldən şəkilçilər, o cümlədən 
adlardan zərf düzəldən şəkilçilər zəif inkişaf etmişdir. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində bir sıra şəkilçilər hələ zərf 
düzəldən şəkilçi kimi formalaşmamış, sözdüzəldici şəkilçi ilə 
sözdəyişdirici şəkılçi arasmda, bir növ, keçid vəziyyətində 
durur. Bu fıkri sübut etmək üçün bir nümunə göstərək. M əlum 
olduğu kimi, -tn, -in şəkilçisi qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində alət-birgəlik halmı əm ələ gətirir. Lakin bu şəkilçini 
zaman məfhum u bildirən sözlərə artırdıqda o, ismin alət- 
birgəlik halmdan daha çox zərf mənası ifadə edən sözlər əm ələ 
gətirir; məsələn.' O tuz artukı sə k iz  yaşım a  k ı ş ı n kıtsy tapa

süiədim  (BK  c 2) «Otuz səkkiz yaşımda qışda kıtaylara qarşı 
qoşun çəkdim». Ö tuz artukı tokuz yaşım a  y  a z ı n tatabı tapa 
sülədim  (BK c 2) «Otuz doqquz yaşımda yazda tatabılara qarşı 
qoşun çəkdim». Yalabaçı, edgü sabı g ə lm əz tiyin  y a y ı n 
sülədim  (BK ş 39) «Elçisi, yaxşı sözü, xəbəri gəlm əz deyə 
yayda qoşun çəkdim». A nçıp  o l y ı l  küzün ilgərü yorıdım  (MÇ 
20) «Ondan sonra həmin ilin payızmda şərqə yürüş etdim» və s. 
Bu dörd cümlədə ilin fəsillərinin adlarmı bildirən dörd söz -  
yaz, yay, kış, Äı/?«payız» sözləri ismin alət-birgəlik halmm -tn, 
-in şəkiiçisini qəbul etmişdir, lakin onlar artıq substantiv məna 
daşımır, adverbiallaşır, isim kateqoriyasmdan zə rf  kateqoriyası- 
na keçir. Buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, türk dillərinin 
qədim türk yazısı abidələri dövründə (VI -  IX yüzilliklər) 
bütövlükdə zərf, xüsusən düzəltmə zərflər hələ  sabitləşməmiş 
imiş, zərflər, o cümlədən düzəltmə zəfrlər (deməli, zərfdüzəl- 
dici şəkilçilər də) hələ təkamül prosesi keçirirmiş. Lakin türk 
dilləri inkişafmm həmin dövrü üçün artıq düzəltmə zərflərdən, o 
cümlədən, adlardan düzələn zərflərdən, dcməli, adlardan zərf 
düzəldən şəkilçüərdən də danışmaq olar.

Adlardan zərf düzəldən şəkilçiləri iki qrupa ayırmaq olar;
1) ismin hal şəkilçilərindən təcrid edilmiş zərfdüzəldən 
şəkilçilər və 2) adlardan xüsusi zərfdüzəldən şəkilçilər.

L İsmin hal şəkilçilerindən təcrid edilmiş zərfdüzəldən 
şəkilçilər.

1. -a, -ə  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
adlardan zərf düzəldən bu morfem, güman ki, ismin yönlük 
haimm şəkilçisindən törəmişdir. O, bir sıra hallarda artıq zərf 
əm ələ gətiron şəkilçi kimi təşəkkül tapmış, bəzən hətta ilkin 
köko elə birləşmişdir ki, düzələn zərfi yalmz etimoloji 
baxımdan kök və şəkilçiyə ayırmaq mümkün olur; bir sıra 
hallarda isə ilkin vəzifəsi ilə, yəni hal şəkilçisi olması ilə menşə 
əlaqəsini hələ tam keçməmişdir, tez-tez ismin yönlük hahmn 
şəkilçisi olduğunu təzahür etdirir. -a, -ə  şəkilçisi müasir türk 
dillərində ilkin söz kökü ilə, demək olar ki, birikmişdir və türk 
dillərinin əksəriyyətində belə zərflər sadə zərf kimi qəbul edilir.



Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -a, -ə  şəkilçisi 
vasitəsilə əm ələ gələn zərflər iki məna ifadə edir;

a) -a, -ə şəkilçisi zaman mənası ifadə edən zərflər əm ələ  
gətirir: Jcjç «gec» - Icjçə (MÇ 13) «gecə»;

b) -a, -ə  şəkilçisi məkan mənası ifadə edən zərflər əm ələ  
gətirir; ar «arxa» - ara (T 41) «ara»; üz «üz» - ü zə  (KT ş 10) 
«üst, üstdə, yuxarı, yuxarıda».

2. -ya, şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
adlardan zə rf düzəldən bu şəkilçi də mənşəcə ismin yönlük hal 
şəkilçisi ilə bağhdır. -a, -ə  şəkilçisi samitlə bitən adlara 
artırıhrsa, -ya, -yə  şəkilçisi saitlə bitən adlara artırıhr. B əzi 
dilçilik ədəbiyyatmda bu şəkilçini yönlük-sonluq (son) şəkilçisi 
də adlandınrlar. Qədim türk yazısı mənbələrinin dilində bu şə- 
kilçi ilə məkan (istiqamət) bildirən zərflər əm ələ gəlir; bəri 
«bəri, cənub, sağ» - bəriyə  (KT ş 14) «bəriyə, cənuba, sağa», 
kurı «geri, qərb, arxa» - kuriya  (MÇ I I )  «geriyə, qərbə, arxa- 
ya», yıra  «sol, şimal» - yıraya  (T 14) «sola, şimala».

3. -ka, -kə, -ğa, şəkilçisi. Qədim türkyazısı abidələri- 
nin dilində ismin yönlük hal şəkilçinin fonetik variantıdır. 
Bəzən qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçinin ilk 
samiti özündən əvvəl gələn n  samitinə qovuşub qədim türk 
yazısı abidələri dili üçün səciyyəvi olan və indi də müasir türk 
ədəbi dillərinin bəzilərində (və habelə müasir Azərbaycan 
dilinin bəzi dialektlərində) işlənən rj səsinə çevrilir və -rja, -ijə  
şəkilçisini əm ələ gətirir. Bu, zərfdüzəldən morfem kimi qeyri- 
məhsuldar şəkilçidir; n ə  «nə» - nəkə  (T 38) «nə üçün», yazm  
^(Tazisminin alət-birgəlik hah)» - yazıfJaiV^H  şm 8) «yazmda».

4. -ra, -rə şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində, 
əsasən, məkan, istiqamət məfhumu bildirən zərflər düzəldən bu 
şəkilçi ismin istiqamət halı şəkilçisindən törəmişdir və türk 
dillərinin qədim türk yazısı abidələri inkişaf dövrü üçün hələ də 
hal şəkilçisi ilə m ənşə əlaqəsini kəsməmişdir. Türkoloji 
ədəbiyyatda bu morfemi bəzən yönlük-istiqamət halmın 
şəkilçisi də adlandırırlar. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
bu şəkilçi yalnız yer, məkan məfhumu bildirən sözlərə artırıl-

dıqda zərf əm ələ gətirir, digər bütün hallarda onun əlavə edil- 
diyi söz isimük xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır və deməli, şə- 
kilçi də sözdüzəldici şəkilçi kimi yox, sözdəyişdirici, ismin isti- 
qamət halmm şəkilçisi kimi çıxış edir; a (güman ki, arxa sözü- 
nün köküdür) -- ara (K T ş 1) «ara», iç  «iç, daxil» - içrə (K T ş 26) 
«içrə, içərisində», as (aş) «aşağı» - asra(K T  ş l)  «aşağıda», taş 
«dış, bayır» - ta fra (K T  ş 11) «bayırda», Ö/7, «ön, irəli, qabaq» - 
ötjrə (BK c 13) «öndə, irəlidə», k is  «geri» - kisrə  (O 2) «sonra, 
geridə».

5. -n, -ri, -ru, -rz; şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində zərf düzəldən bu şəkilçi ismin istiqamət halının şə- 
kilçisindən törəmişdir, bir sıra hallarda qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində belə hələ də öz mənşəyi ilə əlaqosini 
kəsməmişdir, isimlərə birləşdiyi bütün hallarda, başqa nitq 
hissələrinə artırıldığı hallarm bir qismində öz əsas vəzifəsindo 
ismin istiqamət halı şəkilçisi kimi işlənir. Çox az-az hailarda 
zərf düzəldən şəkilçi vəzifəsini ycrinə yetirir. Bu sonuncu 
vəzifədə bəzən artırıldığı sözlə elə birləşib birikmişdir ki, onun 
əm ələ gətirdiyi sözü yakıız etimoloji baxımdan kök və şəkilçiyə 
ayırmaq olur, bəzən isə aydın surətdə kök və şəkilçiyə bölünə 
bilən zərflər əm ələ gətirir. -ru, -rü, -r/, -ri şəkilçisi istiqamət 
qrammatik mənası bildirdiyi üçün onun əm ələ gətirdiyi zərflər 
də məkan (istiqamət) məfhum u ifadə edir; taş «dış, bayır» - 
taşru (Y 41) «bayıra», Â/ «arxa» - kirü  (KT ş 2) «geri, arxa», kc  
«geri, arxa» - ke r i{0  I I )  «geri, arxa, qərb».

6 . -ğaru, -^ə/-üşəkilçisi. Bu, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində ismin istiqamət halını əm ələ gv?tirən şəkilçidir, 
mürəkkəb tərkibə malikdir; -ğa, -gə yönlük hal və -ru, -rü 
istiqamət hah şəkilçilərinin birləşməsindən əm ələ gəlmişdir. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində zərf düzəldən şəkilçi 
kimi ismin istiqamət halının şəkilçisindən törəmişdir, daha 
doğrusu, qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin istiqamət 
hah şəkilçisi ilə yanaşı, daha bir vəzifə -  adlardan zərf əm ələ 
gətirən şəkilçi vəzifəsini də yerinə yetirir. -ğaru, -gərü şəkilçisi 
yönlük və istiqamət halları şəkilçilərinin birləşməsindən əm ələ



gəldiyi üçün türkoloji ədəbiyyatda onu bəzən yönlük-istiqam ət 
halınm şəkilçisi də adlandırırlar. Qədim türk yazısı abidələrin in  
dilində bu şəkilçi istiqamət qrammatik mənasmı bildirdiyi üçün 
onun əm ələ gətirdiyi zərflər də məkan (istiqamət m ənasm da) 
zərfləri olur: bəri «bəri, sağ, cənub» - bərigərii (K T  c 3) 
«bəriyə, sağa, irəii, şərqə», Icurı «arxa, geri, qərb» - kunğaru  
(KT c 3) «qərbə, geriyə», //7a«ora» - wağaru {MÇ 10) «sonra».

7. -rjaru, -rjərü şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələri 
dilində adlardan zərf düzəldən bu şəkilçi adlardan zə rf  düzəldən 
digər şəkilçinin -ğaru, -gərü şəkilçisinin mənsubiyyət şəkilçisi 
qəbul etmiş sözlərə artınlan fonetik variantıdır, daha doğrusu, 
sözün son n  saimti ilə şəkilçinin ilk ğ, g  samitləri birləşib Q 
samitini əm ələ gətirir, şəkilçi də -Qaru, -rjərü şəkhnə düşür. Bu 
şəkilçi də əvvəlki şəkilçi kimi, istiqamət mənah yer zərfləri 
əm ələ gətirir. -tjaru, -/^ rü  şəkilçisi qədim türk yazısı abidələri- 
nin dilində zərf düzəldən ən qeyri-məhsuldar şəkilçidir; ortusı 
«ortası» - ortusıijaruOLT  c 2) «ortasma».

8. -ta, -tə  şəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində, əsasən, ismin yerlik (və yerlik-çıxışhq) 
halmı əm ələ gətirmək üçün işlədilir. O, ismin hahm  əm ələ 
gətirməkdən əlavə adlara artınldıqda, əsasən, yer, bəzən isə 
zaman zərfləri düzəldir. o l < an «o» - anta (BK  ş 25) «onda, 
orada», b u « h m  - Z>i//?/ä(KT ş 20) «burada, bu zaman».

9. -dan, -dən, -dın, -din şəkilçisi. Bu, ismin çıxışhq halmı 
əm ələ gətirən şəkilçidir. Birinçi şəkilçi oğuz qrupu, ikinci 
şəkilçi karluk və qıpçak qrupu türk dilləri üçün səciyyəvidir. 
Hər iki şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənir. Bu 
onu göstərir ki, qədim türk yazısı abidələrinin dilində oğuz 
ünsürləri ilə yanaşı, qıpçaq və karluk ünsürləri də mövcuddur. 
-dan, -dən  və -dın, -din şəkilçiləri yer məfhumu ifadə edən 
adlara birləşib yer mənası ifadə edən zərflər əraələ gətürir: öıj 
«ön, qabaq» - öijdən  (T 29) «öndən», kan  «hara» - kantan (K T ş
23) «haradan». Bəzən qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
-dan, -dən  şəkilçisi ilə düzəlmiş zərf -yən (-yan) «yan» qoşması 
ilə də mürəkkəbləşdirilir: bəri «bəri, cənub» - bəridənyən  (T

11) «cənubdan». Qədim türk yazısı abidələrinin dilində elə 
hallara da rast gəlmək olur ki, -dan, -dən şəkilçisi ilə əm ələ 
gələn zərf daha bir hal şəkilçisi -  yerlik hahn -ta, -tə  şəkilçisini, 
sonra isə şəkilçiləşmiş -yən, «-yan» qoşmasmı qəbul edir: yıra  
«sol, şimal» - yıradan «soldan, şimaldan» yıradanta «şimaldan» - 
yıradantayan (T 11) «şimal tərəfdən».

10. -7/7, -in şəkilçisi. Bu, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində ismin alət-birgəlik hahnı əm ələ gətirən şəkilçidir. Bir 
sıra haüarda zə rf  də düzəldir. Bu şəkilçi vasitəsilə adlardan 
əm ələ gələn zərflər iki m əna ifadə edir:

a) -ın, -in şəkilçisi zaman məfhumu ifadə edən sözlərə 
artınldıqda zaman zərfləri düzəldir: k ış  «qış» - kışın  (BK  c 2) 
«qışda», yaz«y'dz»  - yazın  (BK c 2) «yazda», y a y  «y&y» - yaym  
(BK ş 39) «yayda», M ^«payız» - küzün  (MÇ 20) «payızda».

b) -m, -in şəkilçisi isimlərə və əvəzliklərə əlavə edildikdə 
tərzi-hərəkət zərfləri əm ələ gətirir: yadağ  «piyada» - yadağın 
(KT ş 28) «piyada, ayaq ilə», ya lılj (K T ş 28) «yalan», kop  
«bütün» - ko p ın (T  16) «bütünlüklə».

11. Xüsusi zərfdüzəlden şəkilçilər. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində zərflərin böyük əksəriyyəti öz ilkin 
qrammatik mənasmdan təcrid cdilmiş ismin hallannı əm ələ 
gətirən şəkilçilər vasitəsilə düzəlir. Bu şəkilçilərdən bəziləri 
müasir türk dillərində ismin halı mənasını ifadə etmə qabiliy- 
yətini itirmişdir. M əsələn, qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
ismin istiqamət hahm əm ələ gətirən -ra, -rə, -ru, -rü və -ğaru,

şəkilçiləri müasir Azərbaycan dilində öz qrammatik məna- 
lannı itirmiş, artırıldıqlan sözlərə birikmişdir və indı həmin 
şəkilçilərin əm ələ gətirdiyi sözlər sadə söz kimi qəbul edilir; 
məsələn: ara, içrə, içəri, geri, irəli < ilən , dişarı, yuxarı və s. 
Alət-birgəlik halmın -m, -in şəkilçisi də müasir Azərbaycan 
dilində söz kökünə birləşib daşlaşmış və hətta bu şəkilçi 
vasitəsilə əm ələ gələn sözlər təklikdə işlənmək qabiliyyətini 
itirmişdir; -m, -in şəkilçisi ilə düzələn sözlər müasir Azərbaycan 
dilində təkrar vasitəsilə əm ələ gəlmiş mürəkkəb söz kimi -  
mürəkkəb zərf kimi işlənir; məsələn: için  '/p//7 (ağlamaq), dizin-



dizin  (sürimmək), qarın-qarm  (sürünmək), kötün-kötün  (geri 
getmək).

Qədim türk yazısı abidələriiıin dilində ismin halı m ənasm - 
dan təcrid edilib, öz hal şəkilçisi vəzifəsini yerinə yetirm əklə 
bərabər, zərf də əm ələ gətirən şəkilçilərlə yanaşı, adlardan 
xüsusi zərf düzəldən şəkilçilər də mövcuddur. Bu şəkilçilərin  
əsas və yeganə vəzifəsi adlardan zərf düzəltməkdir.

1. -tı, -ti, -dı, -d i şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dihndə sait və kar samitlə bitən sözlərə bu şəkilçinin -dı, -d i 
fonetik variantı, sonor və cingihiH samitlə bitən sözlərə isə -tı, 
-ti fonetik variantı artınlır. Bu şəkilçi türk dillərindən bə- 
zilərində (m əsələn, xakas diUndə) fonetik tərkibini dəyişm iş 
şəkildə {-da, -də) işlənir. Şəkilçinin mənşəyi haqqmda təkcə 
Q.İ.Ramstedtin mülahizəsi vardır. O bu şekilçini tunqus dilinin 
alət (instrumentalis) halmm şəkilçisi ilə müqayisə etm əyi 
mümkün sayır.

Qədim türk yazısı abidələrinin diUndə -tı, -ti şəkiiçisi, 
əsasən, sifətlərə artırıUb onlardan hərəkətin tərzini bildirən 
zərflər əm ələ gətirir. Lakin bir ^əsadüfdə o, qədim türk yazısı 
abidələrinin mətolərində sifətə yox, felə artınlıb, ondan tərzi- 
hərəkət zərfi düzəldir. Həmin təsadüf haqqmda məşhur rus 
türkoloqu A.N.Kononov yazır: «Bu şəkilçinin köməyi ilə 
sifətlərdən tərzi-hərəkət zərfı düzəlir. ...Çox vaxt tükətiiiiaxnsi- 
milə, bütün, bütöv» sözünü zərflərə {tükə+ti) aid edirlər, bu 
zaman yaddan çıxanrlar ki, bu şəkilçinin köməyi ilə yalnız 
sifətlərdən zərf düzelir: tü kəti -  tükət «hitirmək, qurtarmaq» 
felmin təcrid edilmiş feli bağlama formasıdın>.' Nədənsə m üəllif 
yaddan çıxarır ki, feli bağlama forması, təcrid edilmiş olsa da, 
hər halda, sifət deyil, feldir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
mətnlərində tükəti «tükənincəyə qədər, bitincəyə qədər» iki 
yerdə -  Kül tigin abidəsinin cənub üzünün birinci sətrində və on 
birinci Yenisey abidəsində (Beqre abidəsində) işlənir. Hər iki 
təsadüfdə «tükənənəcən (tükənincəyə qədər), bitənəcən (bitin-

'  A .H .K o H O H o e . r p o M M a m m a  f ia u K a  m ıo p K C K U x p y H m e c K u x  n a m m H U K o e  VII 
-  IXee., J le H U H z p a d , 1 9 8 0 , c. 1 3 6 .

cəyə qədər)» m ənası ifadə edir və hər iki halda, 
A.N.Kononovun doğru olaraq göstərdiyi kimi, -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçisi vasitəsilə əm ələ gələn feli bağlamadır. Düzdür, feli 
bağlamarlarda, xüsusən -a, -ə, və -ı, -/’ -u, -ü  şəkilçiləri ilə 
əmələ gələn feli bağlamalarda hərəkətin tərzini bildirmək 
xüsusiyyəti vardır. Buna görə də qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində tü kə ti sözü bəzən zərf kimi götürülür.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -tı, -ti şəkilçisi 
adlara (sifətlərə) artu'ildıqda onlardan iki m əna ifadə edən 
zərflər əm ələ gətirir:

a) -tı, - ti şəkilçisi vasitəsilə hərəkətin tərzini bildirən 
zərflər düzəlir: edgü  «yaxşı» - etgüti (KT c 2) «yaxşıca», katığ  
«qatı, m öhkəm » - ka tığ d ı{K .l c 2) «möhkəmcə».

b) -tı, -ti şəkilçisi adlara artınldıqda zaman məfhumu 
bildirən zərflər düzəldir: a/n«indi» - am tı{¥J: c 3) «indi».

2. -ça, -çə  şəkilçisi. Bu şəkilçi qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində adlardan (əsasən, isimlərdən, nadir hallarda say və 
əvəzliklərdən) z ə rf  düzəldir. A.N.Kononov bu şəkilçini çağ 
«zaman», «ölçü» sözü ilə əlaqələndirir. Lakin -ça, -çə şəkilçisi 
«çağ» sözündən törəsə idi, özündə zamanlıq məfhumunu, azacıq 
da olsa, qoruyub saxlayardı və əm ələ gətirdiyi sözə zaman çaları 
verərdi, zaman zərfi əm ələ gətirərdi. Lakin qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində -ça, -çə şəkilçisi ilə düzələn zərflərin heç 
birində zaman m əfhum u bildirmə əlaməti belə yoxdur. Buna 
görə də qədim  türk yazısı abidələrinin dilində adlardan zərf 
düzəldən -ça, -çə  şəkilçisinin müasir türk dillərində indi də 
işlənən və zaman məflıumu ifade edən çağ sözü ilə heç bir 
mənşə əlaqəsi yoxdur. Güman etmək olar ki, fellərə artınlıb 
onlardan feii bağlama düzəldən -ça, -çə  şəkilçisinin (müasir 
Azərbaycan dilində -ca, -cə şəkilçisi) türk dillərində zaman 
məflıumu ifadə edən çağsöm  ilə əlaqəsi vardır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ça, -çə şəkilçisi va- 
sitəsilə adlardan bənzərlik, müqayisə, tərz, ölçü, kəmiyyət, 
hərəkətin hüdudu və s. bildirən zərflər əm ələ gəlir.



a) -ça, -çə şəkilçisi isimlərə artınlaraq müqayisə m əfhum u 
bildirən zərflər əm ələ gətirir; o tm d »  - otça (B K  ş 27), «odca, 
od kimi», 7̂0/-«şərab» - borça (BK ş 27) «şərab kimi», lu b  «su»
- subça (KT ş 24) «su kimi», tağ «dağ» - tağça (K T ş 24) 
«dağca, dağ kimi», ört«od, alov» - örtçə (T 40) «od kimi, alov 
kimi».

b) -ça, şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş 
isimlərə əlavə edildikdə tərz mənası ifadə edən zərflər əm ələ  
gətirir: kö tjü l «könül, ürək» - kötjlün  «könlün, ürəyin» - köQ - 
lünçəO : 15) «ürəyincə», OTa/-«müəllim» - /7?ar//w «müəllimim»

rnarımınça (Süci) «müəllimim kimi», törü «qanun» - törüsü  
«qanunu» - törüsünçə (KT ş 13) «qaununu üzrə».

c) “pə şəkilçisi saylara (əsasən, müəyyən miqdar 
saylarına) artınldıqda qeyri-müəyyən kəmiyyət biidirən zərflər 
əm ələ gətirir: əlig  «əlli» - əligçə  (T 42) «əllicə», y ü z  «yüz» - 
yü zçə  (B K  ş 37) «yüzcə», sıljar «yarı» - sıtjarça (T 40) 
«yanbayarı», azm 7 »  - azçaÇT 43) «azca».

ç) -ça, -çə şəkilçisi işarə əvəzliklərinə artırıldıqda hərə- 
kətin tərzi, ölçü, qeyri-müəyyən kəmiyyət məfhumu bildirən 
zərflər düzəldir; bu «bu» - bunça (KT ş 4) «bunca, bu qədər», o l 
«0» - ança (T 6) «o qədər».

3. -tağ, -təg, -tak  şəkilçisi: Bu şəkilçi türk dillərində, o 
cümlədən, qədim türk yazısı abidələrinin dilində müstəqil söz 
kimi işlənən /a^«dəym ək, çatmaq» fcli və təg«.\!dk, -dək», təg i 
«təki, kimi» qoşmasından əm ələ gəlmişdir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bu şəkilçi hər üç fonetik tərkibdə o l «o» 
işarə əvəzliyinə arlınlır və bənzəmək məfhumu ifadə edən zərf 
əm ələ gətirir; o /«o» - antak{Y^Ç  17) «clə», o/«o» - an tağ{K l 
ş 4) «elə», o/«o» - a n tə g { l 29) «elə, o cür».

FELLƏRDƏN ZƏRF DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində feldən xüsusi 
zərfdüzəldən şəkilçilər mövcud olmamışdır. Əslinə qalanda belə 
şəkilçilər müasir türk dillərində də işlənmir. İstər qədim türk 
dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində, is- 
tərsə müasir türk dillərində feli bağlama şəkilçilərinin düzəltdiyi 
sözlər (feli bağlamalar) öz ilkin mənalarından təcrid edilərək 
zərf kimi işlənir. Təsadüfı dcyildir ki, S.Cəfərovun müasir 
Azərbaycan dilində fellərdən zərf düzəldən şəkilçi kimi təqdim 
etdiyi üç şəkilçidən ikisi {-araq, -ərək -a, -ə) fcli bağlama, 
biri isə {-mah, -m əli) feli sifət şəkilçisidir.’ Bu şəkilçilər feli 
bağlama və qismən də feli sifət düzəltmək vəzifəsini yerinə 
yetirməklə yanaşı, bəzi hallarda öz ilkin vəzifələrindən təcrid 
cdilərək zərf də əm ələ gətiriı. Başqa sözlə desək, bu 
şəkilçilərin əm ələ gətirdiyi feli bağlama və feli sifətlər bəzən 
zərf vəzifəsində də çıxış edir.

Bu baxımdan qədim türk yazısı abidələrinin dili türk dillə- 
rinin ümumi tarixi inkişafı qanunauyğunluqlanndan kənara çıx- 
mır və müasir türk dillərindən fərqlənmir: bu dildə də təcrid 
cdilmiş fcli bağlama şəkilçilərinin fcllərdən düzəltdiyi (və əslin- 
də feli baglama olan) sözİər zərf kimi çıxış cdir. Belə zərflərin 
kökü fcllə ifadə edildiyi üçün onlar hərəkətin baş verməsinin 
tərzini bildirir tərzi-hərəkət zərfl olur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində aşağıdakı şəkilçilər 
vasitəsilə fellərdən zərf əm ələ gəlir.

I. -a, -ə  şəkilçisi. Bu şəkilçi türk dillərində, o cümlədən 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində m ənşəcə feli bağlama 
şəkilçisi ilə cynilik təşkil edir. Onun düzəltdiyi sözlər yalnız 
təcrid cdilmiş feli bağlamalardan törəmiş zərflərdir. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində -a, -ə şəkilçisi fel köklərinə artırılaraq 
tərzi-hərəkət zərfləri əm ələ gətirir: yan  «qayıtmaq, geri dön- 
mək» - yana{i: 2) «yenə», «iz-«artmaq, yüksəlmək» - üzə{T  25) 
«üstünə, üzərinə», o z  «qabaqlamaq» - oza (K T şm 7) «əw əl» ,



təgir «fırlanmaq, hərlənm ək, dövrələnmək» - təg irə  (T  8) 
«ətraf».

2. -1, -i, -u, -ü  şəkilçisi. Bu şəkilçi də qədim  türk yazısı 
abidələrinin dilində feli bağlama əm ələ gətirir, bəzən  ə lav ə  
vəzifə kimi tərzi-hərəkət zərfləri də düzəldir; tü kə t «tükəndir- 
mək, başa çatdırmaq» - tü kə ti (KT c 11) «tükənincə, b itən ə  
qədər», yantur «qayıimaq, geri dönmək» - yanturu  (K T şm 11) 
«dönə-dönə», başla «başlamaq, başçıhq etməb> - başlayu (K T  ş 
25) «başda olmaqla», «başçıhq etmək» - başadu{B K  c 8) 
«başçıhğı ilə», üJ«ardm ca getmək» - udu{}AÇ  16) «ardmca», 
ü<*^/r«bir-birinin ardmca getmək» - udışru (KT ş 36) «bir-biri- 
nin ardınca, ardıcıl surətdə», ula «birləşdirmək, əlaqələndir- 
mək» - ulayu (KT c 1) «ardınca», utur «qarşı durmaq» - utru  
(MÇ 27) «qarşısına», /äit«bərkitmək» - takı{lB  4, 50) «daha».

3. -ın, -in şəkilçisi. Bu morfem də feli bağlama şəkilçisi- 
dir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində, m əsələn, ti  «de» fe- 
lindən tiyin  «deyə» feli bağlamasını əm ələ gətirir. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində bir sıra hallarda feli bağlama 
düzəltmək vəzifəsindən əlavə, təcrid olunaraq zə rf  də əm ələ 
gətirir: A7Mre/‘«getmək» - kid in  (MÇ 15, 21) «arxa».

4. Bu üç şəkilçidən əlavə A.N.Kononov daha bir feldən 
zərf düzəldən şəkilçinin qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
işləndiyini qeyd edir. Onım fıkrincə, qədim türk yazısı 
abidələrinin mətnlərində qeyri-müəyyən miqdar sayı kimi 
işlənən üküş «çox» sözü də əsliridə iik  «toplamaq» felindən -üş 
zərfdüzəldən şəkilçisi vasitəsilə düzəlmiş zərfdir.'

SİNTAKTtK YOLLA SÖZ YARADICILIĞI

Sintaktik yolla söz yaradıcıhğı, müasir türk dillərində ol- 
duğu kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də, məsələn, 
morfoloji yolla söz yaradıcıhğmdan zə if inkişaf etmişdir. Görü- 
nür, bunun əsas səbəbi budur ki, türk dillərinin, o cümlədən

‘ A .H .K o h o h o ə .  rp o M M a m u K a  H3biKa m ıopKC KuxpyH U uecKH X naM HmhUKoe 
Vll-IXee. fleh U H zp a d , 1980, c.I41.

qədim türk yazısı abidələrinin dilinin təbiəti uzun, çoxhecah 
sözləri inkar edir. Dünyanın bir sxra dillərində permanent 
mürəkkəbləşmə prosesi getdiyi halda türk dillərində hətta üç 
sözdən ibarət mürəkkəb sözlərə nadir hallarda rast gəlmək olur; 
məsələn, müasir Azəbaycan dilində üç sözdən ibarət təkcə bir 
mürəkkəb söz {əlüzyuyan) vardır ki, o da yalnız dörd hecadan 
ibarətdir. Müasir türk dillərində dörd sözdən təşkil olunmuş 
mürəkkəb sözlər yoxdur. Türk dillərində hətta üç ikihecah 
sözün birləşib mürəkkəb söz əm ələ gətirməsinə (deməli, üç 
sözdən təşkil olunmuş altıhecah mürəkkəb sözə) rast gəlmək 
o lm ur.

Türk dillərində sintaktik yolla söz yaradıcılığının zə if in- 
kişaf etməsinin səbəblərindən biri də budur ki, bu dillər aq- 
qlütinativ dillərdəndir və bunlarda yeni leksik vahid yaratmaq, 
yeni söz əm ələ gətirm ək üçün kifayət qədər leksik, yəni 
sözdüzəldici şəkilçi mövcuddur. Əvvəlki bəhsdə qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində işlənmiş 108 sözdüzəldici şəkilçi 
nəzərdən keçirildi. Güman etmək olar ki, qədim türk 
qəbilələrinin dilində işlənmiş sözdüzəldici şəkilçilər abidələrin 
dilində işlənmiş bu 108 sözdüzəldici şəkilçi ilə bitmir. Müasir 
türk dillərində də sözdüzəldici şəkilçilərin geniş şəbəkəsi 
mövcuddur. Bütün bunlar isə sintaktik yolla söz yaradıcılığınm, 
bir tərəfdən, imkanlannı məhdudlaşdırır, digər tərəfdən, türk 
dillərində bu yolla söz yaratma prosesmə chtiyacı azaldır, 
sintaktik yolla söz yaradıcıhğımn əhəm iyyətini aşağı salır.

Türkologiyada belə bir fıkir mövcuddur ki, türk dillərindo 
köməkçi sözlər və şəkilçilər m ənşəcə leksik mənası olan 
sözlərdən törəmişdir: müstəqil leksik mənası olan sözlər 
tədricən öz leksik mənalarmı itirmiş, qrammatik məna ifadə 
edən köməkçi sözlərə (nitq hissələrinə) çevrilmiş, daha sonra 
isə bunlar da öz müstəqil söz olmaq qabiliyyətini itirmiş, tam 
qrammatik vasitəyə -  şəkilçiyə çevrilmişdir. Türk dillərində 
şəkilçilərin yaranması doğrudan da belə getmişsə, onda onu söz 
+ söz > söz + köməkçi söz > söz + şəkilçi düsturu ilə göstərmək 
olar. Belə olduqda söz + söz düsturu, yəni iki müstəqil sözün



birləşməsi ilə yeni bir sözün əm ələ gəlməsi m ənşəcə sö z  + 
şəkilçi düsturundan, yəni bir sözlə bir şəkilçinin birləşm əsi yolu 
ilə yeni bir (düzəltmə) sözün əm ələ gəlməsindən daha qədim - 
dir. Başqa sözlə desək, belə çıxır ki, sintaktik yolla söz yaradıcı- 
lığı prosesi morfoloji yolla söz yaradıcıhğı prosesindən daha əv- 
vəlki dövrün məhsuludur, daha qədimdir. Hətta türkologiyada 
sintaktik yolla söz yaradıcıhğı prosesinin morfoloji yolla söz 
yaradıcıhğı prosesindən ə w ə l baş verdiyini iddia edən fıkirlərə 
də rast gəlm ək olur.

Türkologiyada belə bir fıkir də mövcuddur ki, türk dillə- 
rində mürəkkəb sözlər başqa dillərdən ahnan mürəkkəb sözlərin 
tərcüməsi yolu ilə, kalka yolu ilə əm elə gəlmişdir. Türk 
dillərinin ən qədim yazı nümunələri olan göytürk yazısı 
abidələrinin, ondan bir qədər sonrakı dövrün yazı nümunələri 
olan qədim uyğnr yazısı abidələrinin mətnlərində kifayət qədər 
türk m ənşəh mürəkkəb, habelə tərkibi sözlərin işlənməsi bu 
fıkirin əsassız olduğunu göstərir.

Bəzi tədqiqatçılar türk dillərində mürəkkəb sözün yara- 
dılmasmda təkcə mənanı əsas götürüb qeyd edirlər ki, əgər iki 
və daha artıq söz mənaca birləşirsə, yəni bir məna (yaxud 
məfhum) ifadə edirsə, onlan mürəkkəb söz kimi qəbul etmək 
olar. D igər qism tədqiqatçılar mürəkkəb sözün yaranmasmda 
yalnız formam əsas götürüb yazırlar ki, birikən, bitişik yazılan 
sözləri mürəkkəb söz adlandırmaq olar. Bbzi mütəxəssislər türk 
dillərində mürəkkəb söz yaradıcıhğmda müəyyən qaydalarm 
olmadığını, digərləri isə bu dillərdə özünəməxsus m ürəl^əb söz 
yaratma qaydalarmm mövcud olduğunu göstərirlər. Bəzi dilçilər 
mürəkkəb söz yaradıcıhğmda məzmun və formanı vəhdətdə 
götürməyi təklif edirlər. Təbii ki, hər hansı dil vahidi, o cümlə- 
dən mürəkkəb sözlər də müəyyənləşdirilərkən ona birtərəfli 
yanaşmaq olmaz, o, məzmun (məna) və formanm vəhdətində 
götürülməHdir. Türkoloji ədəbiyyatda mürəkkəb sözlərin əm ələ 
gəlməsi və təşəkkül tapmasmda üç mərhələnin mövcud olduğu 
göstərilir: 1) yeni əm ələgəlm ə prosesi keçirən mürəkkəb sözlər;
2) formalaşmaqda olan mürəkkəb sözlər və 3) artıq formalaşmış

mürəkkəb sözlər. Lakin türkologiyada hələ də hansı mürəkkəb 
sözün bu mərhəhslərdən hansmda olduğunu, hansı prosesi keçir- 
diyini qəti m üəyyənləşdirən meyar yoxdur. Bir sözlə, türkoloq- 
larm iddialarma baxmayaraq, türkologiyada mürəkkəb söz prob- 
lemi hələ də həll edilməmişdir. Mürəkkəb sözləri müəyyənləş- 
dirməyin indiki üsuiu ilə bu problem həll edilməyəcəkdir. Mə- 
sələn, Azorbaycanda dilçisi S.Cəfərovun mürəkkəb sözü müəy- 
yənləşdirmək üçün tək lif etdiyi meyarı nəzərdə keçirək; 
«Təfəkjdirümüzün ayrı-ayrı hissələri olan məfhumlarm leksik 
vahidlər kimi təzahürünə xidmət edən söz kompleksləri (iki və 
daha artıq söz) m ürəkkəb söz sayıla bilər. Başqa sözlə desək, 
mürəkkəb sözlər şüurumuzda bir məfhum kimi birləşmiş olan 
müəyyon proses və əlamətləri qeyri-mütəhərrik bir şəkildə 
ifadə edir». ‘ Əvvələn, burada təfəkkür və dil (nitq) problemləri 
qarışdırılır, təfəkkürün öz qanunları, dilin (nitqin) öz qanunauy- 
ğunluqlan olduğu unudulur. Dil (nitq) və təfəkJcür bir-biri ilə nə 
qədər sıx əlaqədə olsa da, dilin (nitqin) öz aləmi, öz inkişaf qa- 
nunauyğunluqlan, şüurun (və təfəkldirün) obyektiv gcrçəklik- 
dəki əşya və hadisələri inikas etdirməkdə özünəməxsus spesifık 
xüsusiyyətləri vardır. Dil vahidi olan sözlə təfəkkür vahidi olan 
məfhum arasmda da bir sıra oxşarhqlar olmasma baxmayaraq, 
bunlar eynilik təşkil etmir, hətta aralarmda ciddi fərqlər möv- 
cuddur. M əfhum obyektiv gerçəklikdəki əşya və hadisələr haq- 
qmda biliyimizin məcmusudur. Söz isə dil vahididir. M əfhum 
(yəni əşya və hadisələr haqqmda ümumiləşmiş biliyimiz) dildə 
söz vasitəsilə də, sözlər kompleksi vasitəsilə də (yəni, təsviri 
şəkildə) təzahür edə bilər. Bu halda sözlə (istər sadə, istər mü- 
rəkkəb olsun) təsviri şəkildə təzahür edən sözlər kompleksini 
eyniləşdirmək bütün baxımlardan səhvdir. Obyektiv gerçəkliyin 
inikası olan m əfhum  dildə sadə və mürəkkəb sözlər şəklində 
də, söz birləşmələri şəklində də ifadə edilə bilər. Məlum olduğu 
kimi, dilçilikdə söz birləşməsi hələ mürəkkəb söz hesab edil- 
mir, hətta bunlar dilçiliyin ayn-ayrı sahələrinin tədqiqat obyek- 
tidir; mürəkkəb söz leksika (və morfologiya), söz birləşməsi isə

' S. Cəfərov. Azərbaycan dilində sözyaradwılığı. Bakt, 1960, s. 136.



sintaksisdə öyrənilir. Bnradan da S.Cəfərovun təklifınin ik inci 
qüsuru, onun miirəkkəb sözlə söz birləşməsini fərq ləndirm əkdə 
gücsüzlüyü meydana çıxır. Azərbaycan dilçiləri belə bir suala 
cavab verə bilmirlər: nə üçün İçəri şəh ər  (birinci növ təy in i söz 
birləşməsi tipi) və Q ız qalası (ikinci növ təyini söz birləşm əsi 
tipi) mürəkkəb sözdür, B akı 5'ove^/'(ikincı növ təyini söz b irləş- 
məsi tipi) söz birləşməsidir? Əgər «təfəkkürümüzün h issələri 
olan ayrı-ayrı məfhumlarm leksik vahidlər kimi təzahürünə xid- 
mət edən söz kompleksləri (iki və daha artıq söz) m ürəkkəb söz 
sayıla bilərsə», onda Q ız qalası söz kompleksi ilə B akı S o v e ti 
söz kompleksi arasmda hansı fərq (və ya fərqlər) vardır? Bun- 
larm hər ikisi bir məfhum - tikih adı bildirir. Onda bunlarm hər 
ikisini mürəkkəb söz kimi qəbul etmək lazımdır, halbuki 
Azərbaycan dilçiUyində Q ız qalası mürəkkəb söz, B akı S o v e ti 
ikinci növ təyini söz birləşməsi hesab edihr. Digər tərəfdən, 
«yeni əm ələgəlm ə prosesini keçirən mürəkkəb sözlər» ifadəsi 
nə deməkdir? FJu «mürəkkəb sözlər» mürəkkəb sözlərdir, ya 
hələ mürəkkəb söz olmağa namizəddir? Axı, mürəkkəb söz 
olmaqla mürəkkəb söz arzusunda olmaq eyni bir şey deyildir. 
Musa peyğəm bər də bir dəfə allah olmaq arzusuna düşmüşdü, 
hətta camışı xəlq etmişdi. Amma Musa peyğəmbər allah ola 
bilmədi. Kim təminat verə bilər ki, «yeni əm ələgəlm ə prosesini 
keçirən mürəkkəb sözlər» doğrudan da mürəkkəb sözlərə 
çevriləcək? Bəlkə heç çevrilmədi? Yaxud hələ proses keçirən 
sözü mürəkkəb söz adlandırmaq elm baxımmdan nə qədər 
məqsədəuyğundur? Həqiqətən də mürəkkəb sözlər birdən-birə 
əm ələ gəlmir. O, uzun inkişaf dövrünün məhsuludur. Bu inkişaf 
prosesində birləşmək «arzusunda olan» sözlər birləşə də bilər, 
elə söz birləşməsi kimi qala da bilər. Onlar birləşib birikərsə, 
mürəkkəb sözə çevrilər, söz birləşməsi kimi qalarsa, ayn-ayn 
müstəqil sözlər kimi qavranılar. «Təfəkkürün hissələri olan ay- 
rı-ayrı məfhumlarm leksik vahidlər kimi təzahürünə xidmət 
edən söz komplekslərinin» mürəkkəb söz probleminə heç bir 
dəxli yoxdur. Ümumiyyətlə, dil probleminin, dilçilik problemi- 
nin həllini təfəkkür qanunlannda axtarmaq, nəinki düz dcyil,

hətta səhvdir; dilçilik öz problemini özü həll etməlidir, həm  də 
öz daxili inkişaf qanunları daxilində həll edilməlidir. Türk 
dillərində belə problem lərdən biri də mürəkkəb söz məsələsidir. 
Türkologiya elmi «mürəkkəb söz nəyə deyilir?» sualma aydm, 
konkret və birmənalı cavab verməlidir, yoxsa bu problemlə 
əlaqədar olan bir sıra m əsələlər cavabsız qalacaqdır. Bu suala 
cavab verilərsə, on illər boyu mübahisəli qalan, hər türkoloq 
tərəfindən bir cür mənalandırılan mürəkkəb fel məsələsi də həll 
edilmiş olardı. Beləliklə, mürəkkəb söz problemini həll etmək 
üçün mürəkkəb söz nəyə deyilir, sözlərin hansı birləşməsini 
mürəkkəb söz adlandırmaq olar, sözlərin birləşib mürəkkəb söz 
əm ələ gətirməsi üçün onlar hansı tələblərə cavab verməlidir 
suallarma qəti və aydm cavab verilməli, söz birk)şmələri ilə mü- 
rəkkəb sözlərin hüdudları qəti şəkildə müəyyənləşdirilməlidir.

Sözlərin birləşib mürəkkəb söz əm ələ gətirməsi üçün on- 
lar a) fonetik baxımdan; b) qrafık cəhətdən; c) leksik mənaca; 
ç) morfoloji əlam ətinə görə; d) sintaktik vəzifəsinə görə tam 
birləşməli, birikməlidir.

1. M ürəkkəb söz əm ələ gətirmək üçün sintaktik əlaqəyə 
girən iki və ya daha artıq söz fonetik baxımdan birləşməli, yəni 
mürəkkəb söz əm ələ gətirm ək üçün birləşən sözlər öz müstəqil 
vurğularmı itirməli, türk dilləri üçün səciyyəvi mövqcyi olan bir 
vurğu ilə tələffuz edilməlidir. Müstəsna hallarda söz fonctik 
tərkibcə çox uzun olduqda və ya yazıda göstərildiyi şəkildə 
sözlər dcfislə yazıldıqda mürəkkəb sözün bir əsas və bir 
köməkçi vurğu ilə tələffuzü də mümkündür. İngilis dilinin iki 
əsas vurğu ilə tələffiiz edilən mürəkkəb sözlərindən fərqli 
olaraq türk dillərində mürəkkəb sözlər iki əsas vurğu ilə tələffüz 
edilmir.

2. M ürəkkəb söz əm ələ gətirmək üçün sintaktik əlaqəyə 
girən sözlər qrafik cəhətdən, y-əni yazıda birləşməli, ya bir 
yerdə (bitişik), ya da defislə yazılmalıdır. Türk dillərində ayn- 
ayrı yazılan və öz vurğulan ilə tələffüz edilən iki və ya daha 
artıq söz mürəkkəb söz əm ələ gətirmir.



3. M ürəkkəb söz əm ələ gətirm ək üçün sintaktik əlaqəyə 
girən sözlər mənaca birləşməlidir: sözlər öz əvvəlki leksik 
mənalarmı ya tam, ya da qismən itirir, bir yerdə yeni bir m əna 
ifadə edir.

4. M ürəkkəb söz əm ələ gətirm ək üçün sintaktik əlaqəyə 
girən sözlər morfoloji əlam ətlərinə görə birləşməli, yəni 
birləşən sözlər mürəkkəb söz əm ələ gətirm ək üçün ayn- 
aynlıqda (hərəsi özü üçün) morfoloji baxımdan dəyişm ək qa- 
biliyyətini (hallanma, təsriflənm ə, mənsubiyyətə, kəm iyyətə və 
s. görə dəyişmə) itirməli, yalnız mürəkkəb sözün tərkibindəki 
sıraci sonuncu söz morfoloji baxımdan dəyişməlidir. Başqa 
sözlə desək, mürəkkəb söz də morfoloji baxımdan sadə söz kimi 
hallanmah, təsriflənm əh, mənsubiyyət, kəm iyyət və s. görə 
sözün sonundan dəyişməH, bu baxımdan sadə sözdən fərqlən- 
məməhdir.

5. M ürəkkəb söz əm ələ gətirmək üçün sintaktik əlaqəyə 
girən sözlər hər hansı bir sadə söz kimi cümlənüı bir üzvü, həm 
də sadə üzvü olmalıdır. M ürəkkəb söz cümlənin mürəkkəb üzvü 
ola bilməz.

Bir məfhum ifadə edib-etməməsindən asıh olmayaraq, bu 
tələblərin bir maddəsinə belə cavab verməyən «söz birləş- 
mələrini» mürəkkəb söz hesab etmək oımaz. Buna görə də 
«Bakmm müəyyən bir hissəsini bildirən tçəri şəhər, Q ız qalası 
mürəkkəb sözləri təşəkkül döyrünü, A ğ  dəniz, Qara dəniz 
mürəkkəb sözlərin formalaşma dövrünü keçirdiyi halda, qara- 
quş, qaratoyuq sözləri artıq formalaşmışdır»' iddiasının mürək- 
kəb söz təlimi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qoy təşəkkül dövrünü 
keçirən İçəri şəhər, Q ız qalasj, formalaşma dövrünü keçirən A ğ  
dəniz, Qara dən iz tipli söz birləşmələri öz təşəkkül dövrünü də, 
formalaşma dövrünü də bitirsin, yuxandakı tələblərə cavab 
versin, mürəkkəb sözə çevrilsin, onda onları mürəkkəb söz 
adlandırmaq olar. Yuxarıdakı tələblərdən hətta birinə belə 
cavab verməyən təşəkkül dövrü, formalaşma dövrü keçirən
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«mürəkkəb sözlər» mürəkkəb söz deyildir. Bu sözlər, ümumi 
dilçilik termini ilə desək, söz birləşmələri ilə mürəkkəb sözlər 
arasında duran və gələcəkdə, inkişaf edərsə, mürəkkəb sözlərə 
çevrilə bilən dil vahidləridir. Mürəkkəb sözlərə bu tələblərlə 
yanaşdıqda türkoloqlann hərəsinin öz zövqü ilə izah etdiyi 
mürəkkəb sözlər problemi aradan qalxar və məlum olar ki, türk 
dillərində mürəkkəb fellər yox, tərkibi fellər, əksər hallarda ad- 
larla köməkçi fellərin birləşməsindən əm ələ gəiən və çox vaxt 
məcazi (köçürmə) mənada işlənən tərkibi fellər mövcuddur.

Azacıq bir istisna ilə qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
mürəkkəb söz yaradıcıhğma da bu meyarla yanaşmaq lazımdır. 
İstisna qədim türk yazısı abidələrinin dilində mürəkkəb sözlərin 
qrafıkasma aiddir. M əsələ burasındadır ki, qədim türk yazısı 
abidolərinin, xüsusən göytürk yazısı abidələrinin mətnlərinin 
özünəməxsus orfoqrafik qaydalan vardır. Göytürk abidələrinüı 
mətnlərində dürğü işarələrindən təkcə qoşa nöqtə (;) işlənir. 
Göytürklər bu işarə vasitəsilə bəzən sözleri bir-birindən ayır- 
dıqlan kimi, bəzən də sözə daxil olan morfemləri də (məsələn, 
kök və şəkilçini) bir-birindən ayırmışlar, bəzən isə bu işarədən 
bütöv ifadələrin, cüm lələrin, hətta söyləmlərin hüdudunu müəy- 
yənləşdirmək üçün istifadə etmişlər. Buna görə də bu gün biz 
göytürklərin hansı mürəkkəb sözü bir yerdə (bitişik), hansını 
defıslə işlətdiklərini, hansı sözü, hansı sözlə bitişik, yaxud ayn 
yazdıqlannı (daha doğrusu, tələffüz etdiklərini) deyə bilmərik. 
Bu gün biz göytürk mətnlərini Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası 
ilə transkripsiya etdikdə məlum -sərbəstliyə yol vermək, bəlkə 
də türklərin bitişik tələffüz etdikləri sözləri ayn-aynhqda və ya 
ayn-aynlıqda tələffiiz etdikləri sözləri bitişik yazırıq. Beloliklə, 
göytürk dilinin bu və ya digər sözünü müasir Azərbaycan dilinin 
orfoqrafıyası qaydalanna tabe etmiş oluruq. Bu isə tamamilə 
şərti vo süni orfoqrafiyadır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində mürəkkəb sözlərin 
əm ələ gəlməsi və onların bəzi xüsusiyyətləri dilçilərdən
A.N.Kononov, M .Ə.Əhmətov, Y.Q.Məmmədov, Ə.C.Şükürlü, 
Ə.Ə.Rəcəbli və başqalarmm əsərlərində bu və ya digər də-



rəcədə araşdınlmışdır. Bunlardan başqa, Ə .Ə .Rəcəblinin ə sə rlə -  
rində bəzən mürəkkəb, bəzən də tərkibi termini ilə göytürk di- 
lində işlənən və sintaktik yolla əm ələ gələn fellər m üfəssəl şə- 
kildə tədqiq edilmişdir. Ə.Ə.Rəcəblinin doktorluq dissertasiya- 
smda analitik üsulla əm ələ gələn, bəzən lüğəti mənada işlənən, 
bəzən isə mətn daxilində müvəqqəti fəaliyyət göstərən fel 
tərzləri də araşdırılmışdır. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazım dır 
ki, A.N.Kononov, M .Ə.Əhmətov və Ə.C.Şükürlü m ürəkkəb söz 
terminini işlətmir, Y.Q.M əmmədov yalnız m ürəkkəb (isim, 
sifət, say) terminini işlədir.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, türk yazısı abidələ- 
rinin dilində də sintaktik yolla söz yaradıcılığmm iki tipi mə- 
lumdur; a) sözlər tam birləşib mürəkkəb söz əm ələ gətirir; b) 
sözlər qismən birləşib tərkibi söz əm ələ gətirir. M ürəkkəbləş- 
mənin bu iki tipi arasmda müəyyən fərq vardır. M ürəkkəb söz- 
ləri təşkil edən sözlər (indiki orfoqrafıya ilə) bitişik və ya defıs- 
lə yazılır, onlar öz ilkin mənalarmı ya tam, ya da qismən itirir, 
birlikdə ümumi bir leksik məna ifadə edir, ümumiyyətlə götür- 
dükdə, sadə sözlərə xas morfoloji əlam ətlər təzahür etdirir. Tər- 
kibi sözləri təşkil edən komponentlər (indiki orfoqrafiya iiə) ay- 
rı-ayrıhqda yazıhr, öz ilkin leksik mənalarmı qismən qoruyub 
saxlayır, morfoloji baxımdan bir sıra müstəqilhyə malik olur, 
tərkibi sözləri təşkil edən sözlərin aynhqda yazılması onlarm öz 
müstəqil vurğusunu qorumasma və qranmıatik baxımdan 
m ütəhərrikhyə, qismən sərbəst dəyişməsinə səbəb olur. Nəticə- 
də tərkibi sözlərə daxil olan sözlər mürəkkəb sözlərin kompo- 
nentlərinə nisbətən xeyh sərbəst olur. Ayrı-ayrı fərqlərin toplu- 
su son nəticədə m ürəl^əb  və tərkibi sözlərin bir-birindən xeyh 
dərəcədə fərqlənməsinə gətirib çıxarır. Buna görə də mürək- 
kəbləşm ənin bu iki tipinin türkoloji ədəbiyyatda mürəidcəb söz 
kimi təqdim və tədqiq ediiməsi düz deyidü'. Mürəkkəbləşmənin 
bu iki leksik tipindən başqa, türk dillərində sözlərin müvəqqəti, 
yaxud situativ birləşməsi də müşahidə edihr. Müvəqqəti, yaxud 
situativ birləşmə dedikdə iki fel tipinin mətn (cümlə) daxihndə 
m üvəqqəti birləşib bir leksik-qrammatik məna ifadə etməsi

nəzərdə tutulur. M üvəqqəti (situativ) birləşmədə iştirak edən 
sözlər (fel) mətndən kənarda öz müstəqilhklərini bərpa edir, 
müstəqil leksik vahidlər kimi fəaliyyət göstərir. Situativ 
birləşmə mürəkkəb söz də, tərkibi söz də deyildir. Buna görə də 
situativ söz birləşməsini analitik söz, daha doğrusu, analitik fel 
adlandırmaq olar. Türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində analitik fellərə, məsələn, türkologiyada 
fellərdə tərz birləşməsi adlanan analitik fellər daxildir. Qədim 
türk yazısı abidələrindən göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələ- 
rinin dilində işlənən tərz mənah analitik fellər M .Ə.Əhmətov və 
Ə.Ə.Rəcəblinin əsərlərində tədqiq edilmişdir.

Türk dillərində, o cümlədən, qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində sintaktik yolla söz yaradıcıhğı problemini araş- 
dırarkən m ürəkkəbləşm ə proscsində iştirak edən söz tipləri, 
sözlər arasındakı əlaqə və münasibətlər, birləşm ədə iştirak edən 
sözlərin nitq hissələrinə görə qruplaşdınlması, sözlərin sırasının 
müəyyənləşdirilməsi, nüfuzlu söz problemi və s. m əsələlər 
mühüm əhəm iyyətə malikdir. İlk baxışda sadə görünən 
mürəkkob söz problemi, doğrudan da, mürəkkəbdir.

MÜRƏKKƏB VƏ TƏRKİBİ SÖZLƏRİN TƏSNİFİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində mürəkkəb və tər- 
kibi sözləri nitq hissələri üzrə təsnif edərkən sözlərin 
komponentləri arasmdakı əlaqələrin xüsusiyyətlərini nəze>rə 
almaq lazımdır. Mürəkkəb və tərkibi sözlərin komponentlə- 
rindo ifado edilən bütün xüsusiyyətləri nəzərə aldıqda onlan iki 
qrupa ayırmaq olar: I) düzəltmə qaydaları m üxtəlif olan 
mürəkkəb və tərkibi sözlər; belə sözlərdə mürəkkəb və tərkibi 
sözlərə aid bütün xüsusiyyətlər maksimum şəkildə təzahür edir;
2) düzəltmə qaydaları müxtəlif olmayan mürəkkəb və tərkibi 
sözlər; bunlarda mürəkkəb və tərkibi sözlərə aid bütün 
xüsusiyyətlər minimum şəkildə təzahür edir. Birinci qrupa 
mürkkəb və tərkibi isim, sifət və zərflər, ikinci qrupa tərkibi 
saylar, bir mürəkkəb fel və tərkibi fellər daxildir.



DÜZƏLTMƏ QAYDALARI MÜXTƏLİ OLAN 
MÜRƏKKƏB VƏ TƏRKİBİ SÖZLƏR

M ürəkkəb və tərkibi isimlər. Qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində işlənən mürəkkəb və tərkibi isimləri iki baxımdan 
təsnif etmək olar: 1) mürəkkəb və tərkibi isim lərin ieksik- 
semantik mənasma görə; 2) mürəkkəb və tərkibi isimlərin 
komponentiəri arasmdakı əlaqəyə görə.

I. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən mü- 
rəkkəb və tərkibi isimləri leksik-semantik m ənalarm a görə 
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar;

1. Xüsusi şəxs adı bildirənlər (antroponimlər). Q ədim  türk 
yazisı abidələrinin dilində işlənən, demək olar ki, bütün şəxs 
adlan ya mürəkkəb, ya da tərkibi isimlərlə ifadə edilmişdir. Bu 
mürəkkəb və tərkibi şəxs adlarmı da, öz növbəsində, iki cür 
qruplaşdırmaq olar;

a) komponentləri birikib bir leksik vahid kimi çıxış edən 
mürəkkəb və tərkibi isimlər: İltəris (K T ş 11), llbilgə (K T ş l 1), 
Kümül Ögə (Y 45), Tonyukuk (T l), Yaç Ak Baş (Y 2), E1 
Tuğan (Y 1), Üçin Külig Tirig (Y 3), Öz Yigin Alp Turan (Y 
45), Eletmiş (O 4) və s.

b) birinci komponenti xüsusi isim (şəxs adı), ikinci 
komponenti vəzifə, rütbə və s. bildirən sözlərlə ifadə edilmiş 
mürəkkəb və tərkibi isimlər: Kül tigin (KT şm 13), Bumın 
kağan (K T ş 1), İstəmi kağan (KT ş 1), Bilgə kağan (K T c I), 
Taman tarkan (BK  c 14), Küli çor (KÇ 15), Kapağan kağan (T 
60), Bars bəg (KT ş 20), Çaça səQün (KT ş 32), Tarduş şad (T
31) və s.

2. Xusüsi yer adlan (toponimler) büdirenler. Toponimlik 
ad bildirən mürəkkəb və tərkibi sözləri də iki qrupa ayırmaq 
olar;

a) komponentləri birikib bir anlayış, məfhum ifadə edən 
mürəkkəb və tərkibi isimlər (toponimlər); Karakuş (T 7), Təmir 
kapığ (K T c 4), Karaköl (KT şm 2), Açık Altır (MÇ 18),

Orkunbahk (MÇ 14), Beşbahk (BK ş 28), Baybahk (MÇ 44), 
Kara Yotahk (MÇ 27) və s.

b) birinci komponenti yer adı (toponim) bildirən xüsusi 
isim, ikinci komponenti toponimin növünü {bahk «şəhər», yazı 
«düz», ügüz «çay», kö l «göb>, tağ «dağ», y ış  «meşəli dağ», ko l 
«çay», baş «zirvə», ĵ />‘«yer» sözləri ilə) bildirən sözlərlə ifadə 
edilon mürəkkəb və tərkibi isimlər; Ötükən yir (T 17), Ötükən 
yış (KT c 4), Yir Bayırku yer (KT c 4), Yinçü ügüz (KT c 3), 
ŞantuQ yazı (KT ş 17), Toğu bahk (KT şm 4), Tünkər tağ (BK  c 
7), Yılun kol (MÇ 15), Şıp başı (MÇ ] 5) və s.

3. Xalq adı (etnik ad) bildirənlər. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənən etnik ad bildirən mürəkkəb və 
tərkibi isimləri də iki qrupa ayırmaq olar;

a) birinci komponenti say, ikinci komponenti etnik adla 
ifadə cdilənlər. Göytürk dilində belə tərkibi sözləri 
komponentlərinə ayırmaq mümkün deyildir, onlar birlikdə bir 
xalqm admı bildirir. Belə ctnik adları tərkib hissələrinə 
böldükdə onlar mənasız söz yığımma çevrilir, xalqm admı 
bildirmir; üç oğuz (BK ş 32), səkiz oğuz (MÇ 15), tokuz oğuz 
(KT ş 14), tokuz tatar (BK  ş 34), otuz tatar (KT ş 14), üç karluk 
(MÇ 11), üç kurıkan (KT ş 4), on uyğur (MÇ 3).

b) birinci komponenti etnik adla, ikinci komponenti bodun 
«xalq» sözü ilə ifadə edilən mürəkkəb və tərkibi isimlər; türk 
bodun (KT ş 6), tokuz oğuz bodun (KT şm 4), kara türgiş bodun 
(KT ş 40), karluk bodun (K T şm I), kırkız bodun (KT ş 20), 
oğuz bodun (K T ş 28), çik bodun (MÇ 26), izgil bodun (K T şm 
4), tölis bodun (MÇ 19), tarduş bodun (K T ş 17), tabğaç bodun 
(KT ş 6), türgiş bodun (KT ş 37), tatabı bodun (K T ş 28) və s.

4 . Ümumişlək sözlərdən düzəlmiş və m üxtəlif məna ifadə 
edən mürəkkəb isimlər; arkış -  tirkiş (KT c 8) «karvan», yaxud 
«səfırlik», atı-küsi (KT ş 25) «şöhrəti», eçi-apa (KT ş 1) 
«əcdad», küm-soruğum (Süci) «şöhrotim», is-küç (KT ş 9) «iş- 
güc, zohmət», köz-qaş (K T şm 1), «göz-qaş», yabğu-şad (K T ş
4) «yabğu -şad (əyanlar)», yok-çığay (KT c 10) «yoxsuI», oğuş- 
bodun (KT c 8) «qəbilə-xalq», el-törü (KT ş 22) «el-qanun».



yurt-yol (K T şm 9), «yurd-yol», yarak-yalma (K T  ş 32) «yaraq- 
zireh» (Azərbaycan dilində yaraq-yasaq sÖTÜnB bənzəyir) və s.

n . M ürəkkəb və tərkibi isimlərin komponentləri arasm- 
dakı əlaqəyə görə onlan iki qrupa ayırmaq olar; 1) tabesizlik 
əlaqəsi əsasmda düzələnlər və 2) tabelilik əlaqəsi əsasmda 
düzələnlər.

1. Tabesizlik əlaqəsi əsasmda düzələn m ürəkkəb və tər- 
kibi isimlər. Tabesizlik əsasmda formalaşan mürəkkəb isimlərin 
komponentləri ilk baxışda müstəqil çıxış edən və cümlədə 
həmcins üzv vəzifəsini yerinə yetirən sözlərə oxşayır. Lakin 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində bunlar vahid bir məna 
ifadə edir və cümlənin bir üzvü vəzifəsində çıxış edir. Bu, iki 
səbəbdən irəli gəlir. Əvvələn, türk dillərinin qədim dövründə, o 
cümlədən qədim türk yazısı abidələri meydana çıxdığı dövrdə, 
bu dillərdə, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində, 
m ürəkkəb isimlər, görünür, hələ inkişaf dövrü keçirirmiş. 
M əlum olduğu kimi, dünyanm bir sıra dillərindən fərqli olaraq, 
türk dilləri uzun sözlərin -  çoxhecah sözlərin yaradılmasma 
meylli deiyldir. Buna görə də bu dillərdə nəinki mürəkkəb və 
tərkibi sözlərin, hətta çoxhecah düzəUmə sözlərin təşəkkülünün 
«gecikməsi» tamamilə təbii haldır. İkincisi, belə mürəkkəb və 
tərkibi sözlərin müstəqil sözlərə oxşaması tabesizlik əlaqəsinin 
öz təbiətindən doğur: tabesizlik əlaqəsində sözlər tam müstəqil 
olur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tabesizlik əlaqəsi 
əsasmda düzələn mürəkkəb və tərkibi isimlərin aşağıdakı 
növlərinin işləndiyinə rast gəlmək olar:

a) Məzmun və forma etibarilə fərqli sözlərin birləşmə- 
sindən əm ələ gələnlər: İltəris (KT ş II) , Tonyukuk (TI), İsyi 
Likən (KT şm 12), Inal Ölgə (Y 47), İlbilgə (KT ş l l ) ,  Kümül 
Ögə (Y 45), Yaş Ak Baş (Y 2), E1 Tuğan (Y 1), Üçin Külig 
Tirig (Y 3), Öz Yigin Alp Turan (Y 45) və s.

b) Eyni sözün təlaarı ilə düzələnlər. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində eyni sözün tam təkran ilə düzələn mürək- 
kəb və tərkibi isimlərin işlənməsinə təsadüf edilmir (müasir türk

dillərində də sözlərin tam təkran ilə mürəkkəb isimlər əmələ 
gəlmir). Bu dildə sözlərin yarımçıq təkran ilə, həm də nadir 
hallarda, mürəkkəb isimlər əmələ gətirilir: əQ -  məQ (IB 47) 
«od-aIov».

c) Tam sinonim sözlərin birləşməsi ilə düzələn isimlər: ka
-  kadaş > kağadaş (Y 41) «qohumIar», söz-sab (IB 16) «söz- 
sov» (nitq), sab-ötüg (BK ş 39) «söz-xahiş», kız-kuduz (T 48) 
«qız-gəlin», yok-çığay (K T  c 10) «yox-yoxsuI», kü-soruğ (Süci) 
«səs-soraq», eb-bark (BK  ş 32) «ev-saray», yabğu-şad (K T ş 14) 
«yabğu-şad (yəni: əyanlar)», oğuş-bodun (K T c 8) «qəbilə- 
xalq», is-küç (K T ş 9) «iş-güc», at-kü (KT ş 15) «ad-səs (yəni: 
şöhrot)», yarak-yalma (K T ş 33) «yaraq-zü"eh (yəni: yaraq- 
yasaq)», arkış-tirkiş (K T c 8) «karvan (yaxud: səfırlik)», yuğçı- 
sığıtçı (KT şm I I )  «dəfh edən -  ağı deyən», küQ -  kul (KT ş
20) «kölə (hərfən: kəniz-qul; Azərbaycan dilində: qul- 
qaravaş)».

ç) Nisbi sinonimlərin birləşməsi ilə düzələn isimlər: eçi -  
apa (O 1 ,4 ; K T ş I) «əcdad», bəg-bodun (K T ş 6) «bəy-xalq», 
köz-kaş (K T ş m ll )  «göz-qaş», il-törü (KT ş 22) «el-qanun», 
yurt-yol (K T şm 9) «yurd-yol», yer-sub (K T ş 10-11) «yer-su 
(yəni: Vətən)».

d) Antonim sözlərin birləşməsi ilə düzələn isimlər: teQri- 
yer (KT şm 4), «göy-yer (yəni: fələklər)», tün-kün (B K  cş) 
«gecə-gündüz (yəni: sutka)», ini-eçi (KT ş 6) «kiçik-böyük 
(hərfən: kiçik qardaş -  böyük qardaş)».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tabesizlik əlaqəsi 
ilə əm ələ gələn m ürəkkəb və tərkibi isimlər hələ təşəkkül 
dövrü keçirdiyi üçün onlarm komponentləri arasındakı əlaqələr 
zəifdir, hətta bir su-a hallarda bu sözlərin komponentləri 
müstəqil surətdə (düzdür, eyni qrammatik şəkildə) hal, 
kəm iyyət və m ənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edir.

2. Tabelilik əlaqəsi əsasında əm ələ gələn mürəkkəb və 
tərkibi isimlər. Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində də mürəkkəb və tərkibi isimlər 
uzlaşma əlaqəsi əsasmda əm ələ gəlmir. Qədim türk yazısı



abidəlorinin dilində tabclilik əlaqəsi əsasında düzələn mürəkkəb 
və tərkibi isimləri iki qrupa ayırmaq olar: a) yanaşma əlaqəsi ilə 
düzələn mürəkkəb və tərkibi isimlər; b) idarə əlaqəsi ilə 
düzələn mürəkkəb və tərkibi isimlər.

a. Yanaşma əlaqəsi ilə düzələn mürəkkəb və tərkibi 
isimlər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yanaşma əlaqəsi 
ilə əm ələ gələn mürəkkəb və tərkibi isimlərin aşağıdakı növləri 
mövcuddur:

1) Hər iki komponenti isimlərlə ifadə olunanlar: un  oğul 
(KT ş 7) «nəsli davam etdirən övlad», Kazluk köl (MÇ 26) 
«Qazhq gölü», Allun yış (K T ş 36) «Altun meşəli dağlan (indiki 
Altay dağlan)», Yarış yazı (T 36) «Yanş düzü», Ertis ügüz (KT 
ş 37) «İrtış çayı», Yar ügüz (MÇ 8) «Yar çayı», Yinçü ügüz (KT 
ş 39) «Tnci çayı», Yula köl (MÇ 30) «YuIa gölü», Kömür tağ 
(MÇ 8) «Kömür dağı», Ötükən yış (KT c 6) «Ötükən meşəli 
dağları», Tayğan köl (MÇ 27) «Tayğan gölü», Toğu balık (KT 
şm 4) «Toğu şəhəri», Tün yazı (KT c 6) «Tün düzü», türk bodun 
(KT c 7) «türk xalqı», karluk bodun (K T şm 1) «karluk xalqı», 
kırkız bodun (KT ş 20) «qırğız xalqı», tarduş bodun (KT ş 17) 
«tarduş xalqı», oğuz bodun (KTş 28) «oğuz xalqı», çik bodun 
(MÇ 26) «çik xalqı», tabğaç bodun (KT ş 6) «tabğaç xalqı», 
türgiş bodun (K T ş 37) «türgiş xalqı», tatabı bodun (KT ş 28) 
«tatabı xalqı», izgil bodun (KT şm 4) «izgil xalqı», tölis bodun 
(MÇ 19) «töliş xalqı», kodı tabışğan (IB 66) «ada dovşanı» və s.

Müasir türk dillərində hər iki komponcnti isimlərlə ifadə 
olunan mürəkkəb və tərkibi isimlər yanaşma əlaqosi ilo yox, 
idarə əlaqəsi ilo düzəlir. Yuxanda gətirilən nümunələrin 
Azərbaycan dilinə tərcüməsi də bunu göstərir.

2) Birinci komponcnti sifot və ya atributiv isim, ikinci 
komponenti isimlərlə ifadə olunanlar; Yaşıl ügüz (KT ş 17) 
«YaşıI çay», Ak Tərməl (T 25) «Ağ Tərməl», Təmir kapığ (KT 
c 4) «Dəmirqapı», Kara köl (KT şm 2) «Qaragöl», Kara kum (T 
7) «Qara qum», kök lürk (KT ş 3) «göy türk», kara türgiş (KT ş 
40) «qara türgiş», karakuş (IB 4) «qaraquş», Baybalık (MÇ 44) 
«BaybaIık» (Varlı ş<)hor) vo s.

3) Birinci komponcnti say. ıkmci komponenti isimlərlə 
ifado olunanlar: Üç Birkü (MÇ 7) «Üç Birkü», Beşbalık (BK ş 
28) «Bcşbalık (Beşşəhər)», altı çub (KT ş 31) «altı bağ», on ok 
(KT şm 13) «on ox (xalq adıdır)», səkiz oğuz (MÇ 15) «səkkiz 
oğuz», üç oğuz (KT ş 32) «üç oğuz», tokuz oğuz (KT ş 14) 
«doqquz oğuz», tokuz tatar (BK ş 34) «doqquz tatar», otuz tatar 
(KT ş 14) «oğuz tatar», üç karluk (MÇ II )  «üç karluk», üç 
kurıkan (KT ş 4) «üç kurıkan», on uyğur (MÇ 3) «on uyğur».

4) Birinci komponcnti sifət, ikinci komponenti xüsusi 
isimlərlə ifadə olunanlar: Bilgə Tonyukuk (T 31), Kara Bars (T1 
1), Bilgo Çigşi (Y 31), Kök Amaş (Y 50), Külig Tirig (Y 3), 
Bilgv) Çik.şən (Y 13), Külig Tuğan (Y 44) və s.

5) Birinci komponenti isim, ikinci komponenti sifətlərlə 
ifadə oiunanlar: İlbilgo (K T ş 11), EI Tuğan (Y 1), Inal Ögə (Y 
47), Kümül Ögə (Y 45) və s.

B. İdaro əlaqəsi ilə düzələn mürəkkəb və torkibi isimlor. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilindo belə mürokkəb və tərkibi 
isimlor ikinci növ tərkibi söz birloşmələri, hərəkət adları vo fcli 
sifot birləşmoləri əsasında əm ələ gəlmişdir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində idarə əlaqəsi ilə düzələn ınürəkkob və 
torkibi isimlorin aşağıdakı növləri vardır:

1) Hor iki komponcnti isimlə ifadə olunan vo ikinci növ 
təyin söz birlo.şməsi əsasında düzələn mürəkkob vo torkibi 
isiınlər: sü başı (T 31) «sərkt^rdə (hərfən: qoşunbaşı)», uruQ başı 
(Y 32) «bayraqdar (hərfən: bayraqbaşı)», Çuş başı (KT şın 6) 
«Çuş başı», Şıp başı (MÇ 15) «Şıp başı», tinəsi oğlı (T 44, 46) 
«Çin iınpcratoru», kuş oğh (IB 20) «quş oğlu», kiyik oğlı (IFi 20) 
«kcyik oğlu», kişi oğlı (KT ş I) «insan oğlu».

2) Birinci komponcnti say, ikinci komponcnti xüsusi 
isimlə ifado olunan və ikinci növ təyini söz birləşməsi ə.sasında 
düzələn mürokkəb vo tərkibi isimlər: biQa başı (MÇ 6) «min- 
başı».

3) Feli sifət tərkibi ilə ifadə olunan mürəkkəb və tərkibi 
isiınlor: Kara yazmaz (T1 2) xüsusi şəxs adıdır, Sabık Basar (Y
32) xüsusi şoxs adıdır, Elitmiş (O 4) xüsusi şəxs adıdır.



4) Birinci komponenti isim, ikinci komponenti hərəkət 
adları ilə ifadə olunanlar: kün batsık (KT c 2) «qərb», kün toğsık 
(KT c 2) «şərq».

III. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bir sıra mü- 
rəkkəb sözlərin komponentləri artıq tam birikmiş, daşlaşmışdır. 
Başqa sözlə desək, türk dillərinin artıq qədim türk yazısı 
abidələri dövründə bu dillərdə, o cümlədən qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində mürəkkəb sözlərin bir qismi həm  fonetik, 
həm  qrafık, həm  semantik, həm də qrammatik birikmişdir; 
məsələn: İltəris (KT ş 10) «elin qanununu özündə əks etdirən», 
Tonyukuk (T 1) «qatırm sərt dımağı» (V.M.Nadelyayeva görə) 
və ya «ilkin-xəzinə» (V.V.BartoIda görə), iniyügin (K T c 1) 
«kiçik qohumIar», İlbilgə (KT ş I I )  «elin müdrik (anası)», Beş- 
bahk (BK ş 28) «Beşşəhər», Baybalık (MÇ 44), «Varlışəhər» 
və s.

M ürəkkəb və tərkibi sifətlər. Türk dillərində, o cümlədən 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində mürəkkəb və tərkibi 
sifətlərin əm ələ gəlməsi üçün xüsusi qrammatik əlamət yoxdur. 
Mürəkkəb və tərkibi sifətlər də isimlər kimi əmələ gəlir. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində mürəkkəb və tərkibi isimlərin 
əm ələ gəlməsində olduğu kimi, mürəkkəb və tərkibi sifətlər də 
tabesizlik və tabelilik əlaqəsi ilə düzəlir.

1. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tabesizlik əlaqəsi 
ilə düzələn mürəkkəb sifətlərin yalnız bir növünə təsadüf edilir: 
sinonim səciyyəli iki düzəltmə sifətin birləşməsi ilə m ürəkkəb 
sifət düzəlir: bəyli-bodunlığ (KT ş 6) «bəyli-xalqh».

2. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tabelilik əlaqəsi 
ilə düzələn mürəkkəb və tərkibi sifətlərin bu növləri işlənir:

a) Bir sadə və bir düzəltmə sifətin birləşməsi ilə düzələn 
mürəkkəb sifətlər: uzuntonluğ (IB 33, 62) «uzundonIu», 
sanğathğ (IB 16) «sarıath», yağızathğ (IB 16) «qonuratlı», 
alaathğ (IB 2) «alaath», altunkanathğ (IB 4) «qızılqanadlı», 
altuntuyuğluğ (IB 7) «qızılnalh», altınbaşlığ (IB 12) «qızılbaşh» 
və s.

b) Birinci komponenı; isim, ikinci komponenti feli 
sifətlərlə ifadə olunan tərkibi sifətlər: gözün görmədük (BK şm
I I )  «gözü ilə görməyən», kulkakin esidmədük (BK  şm II)  
«qulağı ilə eşitməyən», tel]ri yaratmış (BK ş 1) «tanrı yaratmış», 
tcQridə bolmış (KT c I) «tanrıda (yaxud tanrıdan) oImuş».

c) Birinci tərəfı təktərəfli ismi söz birləşməsindən, ikinci 
tərəfi sifətdən ibarət olan tərkibi sifətlər: sabı süçig (KT c 5) 
«sözü şirin», ağısı yımşak (KT c 5) «hədiyyəsi yumşaq».

ç) Birinci komponcnti say, ikinci komponenti düzəltmə 
isimlə ifadə olunan mürəkkəb sifətlər: bıQ yıllık (MÇ 21) 
«minillik», tümən künlik (MÇ 21) «on min günlük», cki ayhğ 
(IB 2) «ikiayhq».

d) Birinci komponenti o l işarə əvəzliyi, ikinci komponenti 
təg  qoşması ilə ifadə olunan mürəkkəb sifətlər. Belə sifətlərin 
düzəlməsi zamanı o l işarə əvəzliyi an şəklini alır, təg  qoşması 
isə təg, tak, tağ şəklinə düşür: antağ (T 9, 36, K T ş 4), antak 
(KÇ 17), antog{T  29). Hər üç sözü «o cür» kimi tərcüm ə etmək 
olar.

Mürəkkəb və tərkibi zərflər. Qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində mürəkkəb və tərkibi isim və sifətlər kimi, 
mürəkkəb və tərkibi zərflər də tabesizlik və tabclilik əlaqəsi ilə 
düzəlir.

1. Tabcsizlik əlaqəsi ilə düzələn mürəkkəb və tərkibi 
zərflərin bu növləri vardır:

a) Antonim sözlərin birləşməsi ilə düzələn mürəkkəb 
zərflər: yann-kiçə{\B  1) «səhər-gecə» (səhər-axşam).

b) Antonim formalı düzəltmə sifətlərin birləşməsi va- 
sitəsilə düzəiən mürəkkəb zərflər: tünli-künli {BY. cş) «gecəli- 
gündüzlü», in ili-cç iIi{K l ş 6) «kiçikli-böyüklü».

c) M üxtəlif mənalı düzəltmə sifətlərin birləşməsi ilə 
düzələn mürəkkəb zərflər: adığh-toQuzIı (IB 10) «ayılı- 
donuzluw.

2. 1 abclilik əlaqəsi ilə düzələn tərkibi zərflər. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində bclə tərkibi zərflərin iki növü işlənir:

a) Birinci növ təyini söz birləşməsi əsasında düzələnlər: 
kün ortusıtjaru (KT c 2) «günortaya doğru», tün ortusıfjaru (KT 
c 2) «gecə ortasına doğru».



b) Feli bağlama tərkibi əsasmda düzələnlər: sabın aimatan 
(KT c 9) «sözünə baxmadan».

Belə zərflərin apancı üzvü olan feli bağlama həm işə 
inkarda işlənir. Feli bağlama təsdiqdə işlənərsə, feli bağlama 
tərkibi zərfə çevrilə bilməz.

DÜZƏLTMƏ QAYDALARI MÜXTƏLİF OLMAYAN 
MÜRƏKKƏB VƏ TƏRKİBİ SÖZLƏR

M ürəkkəb ve tərkibi saylar. Türk dillərində, o cümlədən 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində başqa nitq hissələrinə 
nisbətən say bildirən sözlərin -  leksik vahidlərin sayı, miqdarı 
azdır. Saylar təklik, onluq, yüzlük, onminlik adları ilə 
məhdudlaşır. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində say bildirən 
sözlər bunlardır: bir «bir», ik i/ek i «iki», üç «üç», tört «dörd», 

«beş», a///«altı», >7'//^e/7'«yeddi», 5əX:/z«səkkiz», tokuz  
«doqquz», on «on», yigirm i/yegirm i «iyirmi», otuz «otuz», k ırk  
«qırx», əlig  «əlli», altm ış «altmış», yetm iş  «yetmiş», sə k iz  on 
«səksən», tokuz on «doxsan», y ü z  «yüz», biQ/bır) «min», tüm ən  
«on min».

Konkret kəm iyyət bildirən bütün miqdar saylan bu say 
sözlərinin m üxtəlif kombinasiyası vasitəsilə düzədilir. Birinci 
və ikinci sıra saylarını çıxsaq (qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində birinci sıra sayı flk, ilki, ikinci sıra sayı ckinti sözləri ilə 
ifadə edilir), qalan bütün sıra sayları miqdar saylanna -nç 
şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Qeyri-müəyyən miqdar saylannın 
dörd tipi məlumdur; birinci tip leksik vahidlərlə -  az«az», üküş 
«çox», kop  «çox» sözləri ilə ifadə edilir: ikinci və üçüncü tiplər 
morfoloji üsulla düzəldilir: ikinci. tipdə bu «bu» və oi «0» işarə 
əvəzliklərinə -ça şəkilçisi artırmaqla {bunça və ança), üçüncü tip 
az «az» qeyri-müəyyən sayına -kıya şəkilçisi əlavə etməklə 
{azkıya «azacıq») əm ələ gətirilir; dördüncü tip sintaktik yolla 
düzəldilir ki, həm in üsul haqqında burada aynca danışılacaqdır. 
Qədim türk yazısı abidlərinin dilində kəsr saylan əslində yox- 
dur. Bölgü sayları müstəqil miqdar saylarmın iizərinə -ağu, -əgü 
şəkilçisini artırmaqla əm ələ gəlir {birəgü «birər-birər», ikəgü

«ikişor», üçəgü «üçər» və s). Qədim türk yazısı abidələrinin say 
sistemi haqqında təkcə bunu bilmək kifayətdir.

Müasir türk dillərinin quruluşuna həsr edilmiş əsərlərdə, 
ümumiyyətlə türkoloji ədəbiyyatda iki və daha artıq say 
büdirən sözdən əm ələ gəlmiş sayları ucdantutma mürəkkəb say 
adlandırırlar. Lakin türkoloji ədəbiyyatda mürəkkəb say adlandı- 
nlan sayların heç biri mürəkkəb söz haqqmda təlimin mələb- 
lərinə cavab vermir. Bir halda ki, bunlar mürəkkəb sözə qarşı 
irəlı sürülən tələblərə cavab vermir, onda onian mürəkkəb say 
adlandırmaq olmaz. Bunlar mürəkkəb söz deyilsə, deməli, 
mürəkkəb nitq hissəsi -  mürəkkəb say da ola bilməz. Son 
zamanlar bəzi dilçilər bu vəziyyətdən çıxmaq üçün say  
birləşm ələri terminindən istifadə cdirlər. Lakin sö z  b irləşm əsi 
termini sintaksisə aiddir. Bəs onda leksikada iki və ya daha artıq 
saydan əmələ gəlmiş konkret bir sayı bildirmək üçün, 
morfologiyada isə həmin sayın quruluşca növünü adlandırmaq 
üçün hansı tcrmindən istiiadə etmək lazımdır? Sintaksisin 
termini olan say birləşmələri ifadəsini leksikologiyada da, 
morfologiyada da işlətmək məqbul deyildir. Buna görə də yaxşı 
olardı ki, türk dillərində mürəkkəb tərkibə malik olan saylar 
üçün iki termin işlədilsin: 1) mürəkkəb leksik tərkibə malik 
olan, mürəkkəb sözün tələbləri əsasmda birləşən saylar mü- 
rəkkəb say adlandınlsın; 2) mürəkkəb lcksik tərkibə malik olan, 
lakin mürəkkəb söz tələblərinə cavab verməyən saylar tərkibi 
say adlandırılsın.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidərinin dilində də mürəkkəb və tərkibi saylar tabesizlik əla- 
qəsi ilə düzəlir. Tabelilik əlaqəsi ilə düzələn mürəkkəb və 
tərkibi saylara qədim türk yazısı abidələrinin dilində təsadüf 
cdilmir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində saylarda mürək- 
kəbləşm ə prosesinin bitib-bitməməsi ilə, yəni say bildirən 
sözlərin tam birləşib mürəkkəb söz əm ələ gətirib-gətirməməsilə 
əlaqədar olaraq mürəkkəb leksik tərkibli (iki və daha artıq 
sözdən ibarət olan) saylan iki qnjpa ayırmaq olar: 1) mürəkkəb 
saylar; 2) tərkibi saylar.



1. M ürəkkəb saylar, Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində mürəkkəb saylarm aşağıdakı növləri mövcuddur;

a) Etimoloji baxımdan mürəkkəb saylar. Buraya yegirmi 
«iyirmi», altmış «altmış» və yetmiş «yetmiş» saylan daxil edilir. 
Belə güman edilir ki, bu mürəkkəb saylar ik i «iki», altı «altı», 
y e ti «yQdd.\y> təklik bildirən və nə vaxtsa türk dillərində on «on» 
sayını bildirmiş m iş  (qalm saitli saylara birləşərkən m ış fonetik 
variantma çevrilir) sözünün birləşməsindən törəmişdir. Həm də 
güman edilir ki, y e g i r m i sayının sonunda ^ünsürü hansı 
naməlum səbəbdənsə düşmüşdür.

b) Yegirm i «iyirmi», altm ış «altmış» və yetm iş «yetmiş» 
sayları kimi təklik və onluq saylarmı bildirən sözlərin birləş- 
məsindən düzələn, lakin etimologiyası üzdə olan sətcizon «sək- 
sən» və tokuzon  «doxsan» saylan. Bu saylarm etimologiyasmı 
araşdırmadan da aydın görünür ki, onlar 5y^/z«səkkiz» və tokuz 
«doqquz» sözləri ilə on «on» sözünün birləşməsindən əm ələ 
gəlmişdir: sə k iz  on (K T 3) «səksən», tokuz on (IB 44) 
«doxsan».

c) Qonşu miqdar saylarmm birləşməsi vasitəsilə düzələn 
mürəkkəb saylar. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində saylarm 
sadalanma sırasma görə qonşu olan iki miqdar saymm yanaşıb 
birləşməsi ilə qeyri-müəyyən miqdar sayları düzəlir. Müasir 
türk dillərinin orfoqrafıya qaydalarma görə yazıda bclə miqdar 
saylarmın arasmda defıs işarəsi qoyulur: bir-iki {M.Ç 17, 33) 
«bir-iki», eAr;-üf (BK ş 41) «iki-üç», ik i-ü ç { l 14) «iki-üç».

2. Tərkibi saylar. Müasir türk dillərində olduğu kimi,
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də saylarm bir qismi iki 
və daha artıq sö/öin birluşməsindən əm ələ gəlir, lakin bu 
saylann birləşməsi mürəkkəb sözə verilən tələblərə cavab 
vermir. Belə saylar lcksik baxımdan birləşib bir məzmun ifadə 
edir, lakin qalan cəhətlərdən (fonctik, qrafik, morfoloji və 
sintaktik baxımlardan) birinci növ təyini söz birləşmələrinə xas 
xüsusiyyətlər təzahür etdirir. Buna görə də bclə saylan
mürəkkəb say adlandırmaq olmaz. Tərkibi say dedikdə elə
saylar nəzərdə tutulur ki, onlar İki və daha artıq say bildirən
sözdən ibarət olsun, bir məfhum bildirsin, lakin onun
komponcntləri öz müstəqilliyini (vurğusunu, aynca tələffiizünü
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-  yazılmasını, morfoloji baxımdan özünəməxsus dəyişməsini, 
sintaktik baxımdan birinci söz təyini söz birləşməsinə 
bənzəməsini) saxlasın. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
belə tərkibi saylar iki üsulla əm ələ gəlir;

a) əvvəl təklik, sonra onluq işlədilir, lakin onluq tərkibi 
saym məzmununa, qiymətinə daxil olan onluğu deyil, sonra 
gələn onluğu bildirir. Başqa sözlə desək, tərkibi sayın qiyməti 
adlan çəkilən saylardan kəm iyyətcə on az olur. M əsələn, qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində to ku z yeg irm i işlədilirsə, bu 
iyirm i doqquz deyil, on doqquz deməkdir. Bunun məntiqi 
mənası budur ki, adı çəkilən onluqdan adı çəkilən təklik qədər 
götürülmüşdür. Yuxanda verilmiş nümunəni belə izah etmək 
olar; birinci onluq tam götürülmüş, iyirmilik (ikinci) onluqdan 
doqquz təklik götürülmüşdür. Riyazi düstur kimi bunu belə ifadə 
etmək olar: təklik + (onluq - on).

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi sayların 
böyük qismi bu üsulla düzəlir: biryegirm i(M Ç  32) «on bir», ekı 
yeg irm i (KT ş 28) «on iki», üç yeg irm i (KT ş 18) «on üç», tört 
yeg irm i \y[Ç  19) «on dörd», bis yeg irm i (MÇ  18) «on bcş», altı 
yeg irm i (MÇ 46) «on altı», y e ti ycg irm i (KT ş 11) «on yeddi» 
sə k iz  ycg irm i {E K  ş 24) «on səkkiz», tokuz ycg irm i {BY^ c 9) 
«on doqquz», bir otuz {K.T ş32) «iyirmi bir», ek ı o tuz {K T  4) 
«iyirmi iki», üç otuz (T 9) «iyirmi üç», bış o tu z  (K T ş 18) 
«iyirmi bcş», altı o /üz(K T  ş 34) «iyirmi altı», y e tı otuz{K.'T  şm
1) «iyirmi yeddi», tokuz otuz{M Ç  16) «iyirmi doqquz», bir kırk  
(KT şm 2) «otuz bir», b isye tm is{0  4) «altmış beş» və s.

b) Əvvəlcə onluq sayı bildirən söz, sonra wrtukı sözü, daha 
sonra təklik saymı bildirən söz işlənir. Bu məqamda tərkibi 
sayda adı çəkilən sayların hamısmm qyiməti saym məzmununa 
daxil olur; məsələn: otuz artukı bir (BK ş 28) «otuz bir», otuz 
artukı üç (BK ş 34) «otuz üç», o tuz artukı tört (B K  ş 38) «otuz 
dörd», otuz artukı sək iz  (BK  c 2) «otuz səkkiz», o tuz artukı 
to ku z{B K  c 2) «otuz doqquz», kırk a rtukıyeti{K .T  ş 15) «qırx 
yeddi», k ırk  artukıyiti{Yİ.1  şm ş) «qırx yeddi» və s.

Yüzdən artıq olan tərkibi şaylar da bu üsulla düzəlir: bir 
tüm ən a rtu k ıyc ti biQ{BK. c 1) «on yeddi min».



c) Tərkibi sıra saylan da qədim türk yazısı abidələrinin 
diiində birinci üsulla əm ələ gələn tərkibi miqdar saylarma -nç 
şəkilçisini artırmaqla düzəlir: bir yigirm inç (MÇ 25) «on 
birinci».

M ürəkkəb və tərkibi fellər. Türkoloji ədəbiyyatda müasir 
türk dillərində sintaktik yolla əmələ gələn, yəni iki və daha 
artıq sözün birləşməsi və ya sadəcə olaraq yanaşması ilə ifadə 
edilən feilər mürəkkəb fel adlandırılır. İş hətta o ycrə çatmışdır 
ki, felin idi, irııişxm^vş, felləri ilə ifadə edilən kcçmiş zamanmın 
analitik formaları və b ilm ək  köməkçi feli ilə düzələn bacarıq 
aspekti də mürəkkəb fel hesab edilir. Bəzən qəribə məntiqsizlik 
də baş verir: istər qrammatik, istərsə məna baxımmdan cyni 
olan, bir tərəfdən, gəlirdi, gəlirm iş, gələrdi, gələrm iş, 
gələcəkdi, gələcəkm iş  felləri sadə, digər tərəfdən, g əlir idi, 
gəlir im iş, g ə lər idu g ə lər imiş, gələcək idi, gələcək  im iş felləri 
mürəkkəb fel kimi qəbul edilir. Halbuki, istər idi, im iş naqis 
fcllərinin, istərsə felinin əlavəsi ilə əm ələ gələn analitik
fellərdə hcç bir leksik-sernantik məna dəyişikliyi baş vermir. 
Buna görə də bu tij) analitik fcllərin mürəkkəb söz mürəkkəb 
fcl probleminə hcç bir aidiyyəti yoxdur.

M ürəkkəb fel prcblcminin mühiyyətinə gəlincə, türk 
dillərində ümumiyyətlə mürəkkəb fel yoxdur. Mürəkkəb fel 
problemini mürəkkəb söz problcmindən aynlıqda götürmək, 
araşdırmaq, həll etrnək otmaz. Mürəkkəb fcl cyni zamanda 
mürəkkəb sözdür. Lakin türk dillərində mürəkkəb söz kimi 
formalaşan fcllərin işlənməsinə təsadüf cdilmir. Müasir türk 
dillərində, habelə qədim türk dillərində iki və daha artıq sözün 
birləşməsi vasitəsüə düzələn fcllərin hamısı mürəkkəb sözə 
verilən tələbləri ödəmir. Buna görə də istər müasir türk 
dillərində, istərsə də qədur! türk dillərində, o cümlədən qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində iki və daha artıq sözün 
birləşməsi vasitəsilə düzəlon, lakin mürəkkəb sözün tələblərinə 
cavab vcrməyən büıün fclləri tərkibi fel hesab etmək lazundır.

Mürəkİcəb fellor. Müasir türk dillərində olduğu kimi, 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də iki sözün birləşnıə- 
sindən əm ələ gələn mürəkkəb fel yoxdur. Lakin göytrük Orxon- 
Yenisey yazısı abidələrinin mətnlərində bir təsadüfdə bir fclin
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yarımçıq təkrarı nəticəsində bırləşib bir mürəkkəb söz -  
mürəkkəb fcl əm ələ gətirdiyinə rast gəlmək olur: ər]Iə-mət]lə 
(IB 74) «ovlamaq - mövlamaq». FcIIərin, yarımçıq da olsa, bu 
cür təkrarı vasitəsilə mürəkkəb fcl yaradvlması türk dilləri üçün 
qeyri-adi haldır. Bu tip feliər tabesizlik əlaqəsi ilə düzəlir.

Tərkibi fellər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
tərkibi fellər ən azı iki sözün birləşməsinjən əm ələ gəlir. 
Tərkibi fellərin komponcntləri leksik və sintaktik baxımdan 
birləşir, morfoloji baxımdan kcçid vəziyyətindədir, fonetik və 
qrafık baxımdan isə müstəqil sözlərdir. Başqa sözlə desək, 
tərkibi fellərin komponentləri bir Icksik-semantik məna ifadə 
edir (bir lcksik vahidə bərabərdir) və cümlənin vahid bir üzvü 
vəzifəsini yerinə yetirir; tərkibi felləri əm ələ gətirən sözlərdən 
çox vaxt sonuncu komponent morfoloji baxımdan dəyişsə də, 
hər ikisi də dəyişə bilir; tərkibi fellərin komponcntləri öz 
vurğularmı qoruyub saxlayır və qrafık cəhətdən ayn yazıhr. Onu 
da qcyd clmək lazımdır ki, mürəkkəb sözlərdə onlan təşkil cdən 
komponcntlər öz əvvəlki mənalarmı tam itirib tarnamilə ycni 
semantik məna kəsb etdiyi halda, tərkibi fellərin komponentləri 
öz ilkin Icksik-scmantik mənalarmı qismən itirir (öz lcksik- 
scmantik mənalarmı əsasən qoruyub saxlayır), lakin buna 
baxmayaraq, birləşib bir məfhum, bir leksik-semantik rnəna 
ifadə cdir. Qədim türk yazısı abidv)Iərinin dilində fcllərin bitişik, 
yaxud ayrı yazılması, artıq göstərildiyi kimi, tamarnilə şərti 
səciyyə daşıyır, çünki qədim türk yazısı abidələrinin 
mətnlərində bəzən nəinki ayn-ayrı ifadələr, hətta bütöv cümlə 
və söyləmələr bitişik yazıla bildiyi kimi, bəzən də hətta bir 
sözün ayrı-ayn morfemləri (məsələn, kök və şəkilçiləri)
aynlıqda yazıhr.

Türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində tərkibi fcllərin düzəlməsinin üç üsulunu göstərmək olar:

I. Tərkibi fellərin komponentləri adlardan və köməkçi 
fcllərdən ibarət olur; adlar tərkibi feliərin birinci komponcnti 
kimi işlənir.



2. Tərkibi fellərin komponentləri adlardan və leksik- 
semantik mənası olan fellərdən ibarət olur; adlar tərkibi fellərin 
birinci komponenti olur.

3. Tərkibi feilərin komponentləri yaxm və antonim m ənah 
sözlərlə (feilərlə) ifadə edilir.

Birinei komponenti adlarla ifadə olunan tərkibi fellərdə 
adlar tərkibi felin əsas ünsürü, mənayaradıcı ünsürü rolunu 
oynayır, köməkçi fellər də, leksik mənalı fellər də tərkibi 
fellərin mənasmdan asılı olaraq öz leksik mənalarmı ya tam, ya 
da qismən itirib ya qrammatik formanta çevrilib sözdüzəldici 
şəkilçi vəzifəsini yerinə yetirir, ya da natamam semantik m əna 
ilə köməkçi sözə çevrilir.

Adlardan və mücərrəd mənalı köməkçi fellərdən düzələn 
tərkibi fellər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi 
fellərin bir qismi adlardan və köməkçi fellərdən düzəlir, belə 
tərkibi fellərin fel komponenti sözyaradıcüığı və sözdəyişmə 
prosesini tam şəkildə əks etdirir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində adlar və köməkçi 
fellərdən ibarət olan tərkibi fellərin dörd tipi işlənir:

1. Komponentləri adlardan və bol «oImaq» köməkçi 
felindən ibarət olan tərkibi fellər. Belə tərkibi fellər təsirsiz 
hərəkət bildirir. Tərkibi felə təsirsizlik mənasmı təsirsiz olan 
öo/«olmaq» feli verir.

2. Komponentləri adlardan və k ıl «qümaq» köməkçi 
felindən ibarət olan tərkibi fellər. K ıl «qılmaq» köməkçi feli 
təsirli olduğu üçün tərkibi fel də təsirli olur.

3. Komponentləri adlardan və it/e t «etmək» köməkçi 
felindən ibarət olan tərkibi fellər. İt/e t «etmək» köməkçi feli 
təsirlidir, buna görə də onun yaratdığı tərkibi fellər də təsirli 
olur.

4. Komponentləri adlardan və ir/er naqis felmdən ibarət 
olan tərkibi fellər. İr/er naqis felini Azərbaycan dilinə dəqiq 
tərcümə etmək mümkün deyildir. Düzdür, Azərbaycan dilçiləri 
bu feli im ək  feli kimi təqdim cdirlər, lakin nə Azərbaycan 
dilində, nə də digər türk dillərində im ək  tərkibli m əsdər 
olmamışdır. Belə deyək; ir/er naqis feli Azərbaycan dilində 
(habelə digər türk dillərində) işlənən idi, im iş, ikən, isə
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sözlərindəki i  morfeminə bərabordir. Bu naqis fel təsirlilik- 
təsirsizlik baxımından neytraldır -  onu təsırli fellərə də, təsirsiz 
fellərə də daxil etmək olmaz. /r/er naqis feli öz əsas 
fiınksiyasmda, yəni naqis fel olmaq vəzifəsində söz yaradıcıhğı 
prosesində, yəni tərkibi fellər yaratmaq prosesində iştirak edə 
bilmir. Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində aşkar edilmiş 
və komponenti ir/er naqis feli ilə ifadə olunan tərkibi fellərdə 
naqis fel it/e t köməkçi felinin, bir nümunədə isə bol «oImaq» 
köməkçi felinin vəzifəsini yerinə yetirir. Buna görə də bu naqis 
fclin əm ələ gətirdyii tərkibi fel birinci halda təsirli, ikinci halda 
təsirsiz olur.

Bu dörd feldən bol «oImaq» və it/e t «etmək» felləri ir/er 
felinə nisbətən daha sərbəstdir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
mətnlərində bu üç fel müstəqil, leksik mənah fellər -  vervum  
fınitim  kimi də çıxış edir, ir/er naqis feli isə qədim türk yazısı 
abidələrinin mətnlərində aşkar edilmiş üç nümunədən başqa hər 
yerdə qrammatik, yəni sözdəyişdirici ünsür, vasitə kimi çıxış 
edir. B ol «olmaq», k ıl «qılmaq» və it/e t «etmək» felləri 
müstəqil, leksik mənada işlənərək söz birləşməsinə tərkibi 
fellərə daxil olmur, onlardan asıh olan sözləri sərbəst şəkildə 
ifadə edir və eümlənin müstəqil üzvü vəzifəsini yerinə yetirir. 
Məsələn: Teljri təg  tetjridə bolm uş türk bilgə kağan bu ödkə 
olurtım  (KT c 1) «Tann tək tanndan olmuş türk müdrik xaqam 
bu vaxt (taxta) oturdum». Bu eüm lədə bolm ış «oImuş» feli 
(cümlədə feli sifət kimi çıxış edir) özündən əvvəl gələn sözləri 
idarə edərək kağan «xaqan» sözünün (cümlənin mübtədasının) 
təyini rolunda çıxış edir. B ilgə Tonyukuk ben özüm Tabğaç ilitjə  
kılıntım  (T 1) «Müdrik Tonyukuk mən özüm Tabğaç elinə 
(torbiyə üçün) göndərildim». Bu eümlədə k ıl  «qılmaq» feli 
cümlənin müstəqil xəbəridir, felin şühudi keçmiş zamanımn 
birinci şəxsində işlənir, felin qayıdış növündədir. Tetjri 
yarhkaduk üçün özüm  olurtukıma tört bulufjdakı bodunığ etdim, 
yaratdım  (BK  şm 9) «Tann buyurduğu üçün özüm (xaqan) 
oturduqda dörd tərəfdəki xalqı təşkil etdim, yaratdım». Bu 
cümlənin xəbəri felin şühudi keçmiş zamanı birinci şəxsin 
təkində işlənmiş itdim«Q\dÄmy> feli ilə ifadə edilimşdir.



Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi fel yaratmaq 
üçün bol «olmaq», kıl «qılmaq», it/e t «etmək» köməkçi felləri, 
habelə ir/er naqis feli adlara -  isim, sifət, say, feli sifətlərə, 
habelə bar «var» və y o k  «yox» predikativ sözlərino qoşulur. 
Tərkibi felin ad komponenti həmişə qeyri-müəyyən təsirlik 
halda işlənir. Tərkibi felin əsas leksik mənası ad komponentinin 
leksik mənası ilə müəyyənləşir, köməkçi fel isə qrammatik 
mənanı formalaşdırır.

1. B o l «olmaq» köməkçi felinin iştirakı ilə yaranan tərkibi 
fellər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bol «olmaq» feli 
m üxtəlif nitq hissələrinə birləşərək tərkibi fellər düzəldir. 
Tərkibi felin ad komponentinin, hansı nitq hissəsi ilə 
ifadəsindən asılı olaraq, ikinci komponenti bol «olmaq» 
köməkçi feli ilə ifadə edilmiş tərkibi felləri belə qruplaşdırmaq 
olar:

a) Tərkibi komponentin birinci tərəfı isimlərlə ifadə edilir; 
k u l bol (KT ş 11) «qul olmaq», kərg ək bol (KT şm 10) 
«ölmək», yağı bol (K T  şm 1) «yağı olmaq», bodun bol {K J  ş
11) «xalq olmaq», karı boI{T  56) «qocaimaq», ər 6o /(K T  ş 12) 
«ıgid olmaq» , sütjüs öo/(K T 9) «döyüş olmaq» və s.

b) Tərkibi felin birinci komponenti sifətlə ifadə edilir: 
ya b ız  boI{B K  ş 32) «pis olmaq», yablak bo l (KT şm 11) «xarab 
olmaq», uluğ bol (T 56), «ulu olmaq», kahn bol (T 13) «qalm 
olmaq» və s.

c) Tərkibi felin birinci komponenti düzəltmə sifətlə ifadə 
edilir: bu/Jısjz boJ{BK c 14) «dərdsiz olmaq».

ç) Tərkibi fclin birinci komponenti feli sifətlə ifadə edilir: 
körməz təg bol (KT şm 10’') «görməz təki olmaq», b ilm əz təg  
/jo /(K T  şm 10) «bilməz kimi oImaq».

d) Tərkibi felin birinci komponenti y o k  «yox» prcdukativ 
sözü ilə ifadə edilir: y o k  Z>o/(KT ş 11) «məhv olmaq».

2. K ıl «qılmaq» köməkçi feli ilə düzələn tərkibi fcllər. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində k ıl «qılmaq» köməkçi 
felinin iştirakı ilə düzələn tərkibi fellər nisbətən az işlənir. K ıl 
«qılmaq» köməkçi feli də müxtəlif nitq hissələrinə qoşulub 
tərkibi fel əm ələ gətirə bilir, lakin onun əm ələ gətirdiyi tərkibi

feliərin leksik-semantik mənası bol «oIm.aq» köməkçi felinin 
əm ələ gətirdiyi tərkibi fellərin leksik-semantik mənasından çox 
zəifdir. Görünür, türk dillərinin qədim türk yazısı abidələri 
dövründə k ıl «qlmaq» köməkçi felinin sözyaratma vəzifəsi 
zəifləməyə başlamışmış. Müasir türk dillərində, o cümlədən 
Azərbaycan dilində, bir-iki təsadüfü çıxsaq, k ıl «qlmaq» feli söz 
yaradıcılığı prosesində iştirak etmir.

a) Tərkibi felin birinci komponenti isimlə ifadə edilir: baz 
1 //(K T  ş 30) «tabe etmək», ya zı Xr//(MÇ 16) «cəzalandırmaq», 
k iş i k ıl (Y 6 ) «adam ctmək», ot-sub k ıl (KT ş 27) 
«cəzalandırmaq», u ru şk ıl(0  10) «vuruşmaq».

b) Tərkibi felin birinci komponenti sifotlə ifadə edilir: bay 
/://(K T  ş 29) «varlı etmək», y ə g k ıI{ ¥ J \ ş 29) «yaxşılıq ctmək».

c) Tərkibi fclin birinci komponenti düzəltmə sifətlə ifadə 
cdilir: y a ğ ıs ız k ıl{ K l ş 30) «yağısız ctmək», b u ljıs ız k ıl(BK şm
12) «dərdsiz ctmək».

ç) Tərkibi felin birinci komponcnti qcyri-müəyyən miqdar 
sayı ilə ifadə olunur: üküş k ıI { K l  ş 29) «çoxaltmaq».

d) Tərkibi felin birinci komponenti y o k  «yox» predikativ 
sözü ilə ifadə edilir: yo kk ıI{M Ç  14) «məhv etmək».

3. İt/et «etmək» köməkçi fcli vasitəsilə düzələn tərkibi 
fellər. Əvvəlki iki köməkçi felə nisbətən bu köməkçi fcl 
sözdüzəldici (feldüzəldici) ünsür kimi az məhsuldardır. Əvvəlki 
iki köməkçi fcldən fərqli olaraq, it/e t «etmək» köməkçi feli 
təkcə isimlərə birləşə bilər. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu köməkçi fclin iştirakı ilə cəmi bir noçə tərkibi fclin 
düzəldiyi müşahidə cdilmişdir: mağ it (B K  c 15) «tərifləınək», 
çərig it (KÇ 9) «qoşun göndərmək», il  e t (MÇ 1) «el 
düzəltmək», törüg e t (KT ş 3) «qanun yaratmaq». Sonuncu 
nünıunədən göründüyü kimi, bol «olmaq» və k ıl  «qılmaq» 
köməkçi felləri təkcə qeyri-müəyyən təsirlik halda işlənən 
adlara qoşulurdusa, it/c t «etmək» köməkçi feli müəyyən təsirlik 
halda işlənən adiara da qoşula bilir.

4 . İr/er naqis fclinin iştirakı ilə düzələn tərkibi fellər. 
Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də ir/er naqis feli və onun müasir türk



dillərindəki variantalan naqis fel vəzifəsində işlnərkən söz 
yaradıcılığında (tərkibi fellər düzəltməkdə) iştirak etmir, tək cə  
qrammatik vasitə rolunu oynayır, m üxtəlif zaman və m odalhq 
mənalarmm yaranmasmda iştirak edir. Lakin qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində ir/er naqis felinin semantikası və vəzifələri, 
müasir türk dillərindəkinə nisbətən olduqca geniş və 
rəngarəngdir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ir/er naqis 
feli təsdiq və inkar aspekti, felin məna növləri, şəkilləri, 
zamanlarmda işlənir, adlarm yaradılmasmda iştirak edir, çoxlu 
digər vəzifələri yerinə yetirir ki, bunlarm heç biri müasir türk 
dillərində yoxdur. Bu felin sözyaratma vəzifəsi isə, praktik 
olaraq, sıfıra bərabərdir. Qədinı türk yazısı abidələrinin dilində 
bu naqis fel vasitəsilə cəmi üç tərkibi fel düzəlir ki, onlardan 
ikisi eyni bir sözdür: y o lu k  er (O 9) «məhv olmaq», yo ğ  ertür 
(KT şm ş, B K  c 10) «dəfn etdirmək».

Adlardan və konkret leksik m ənah fellərdən düzələn 
tərkibi fellər. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində adlardan və 
konkret leksik mənası olan fellərdən düzələn tərkibi fellər də 
işlənir. Belə tərkibi fellərin birinci komponenti adlarla, ikinci 
komponenti leksik mənası olan fcllərlə ifadə olunur. Türk 
dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
adlarm fellərlə birləşm əsi nəticəsində frazeoloji vahidlər əmələ 
gəlir. Frazeoloji vahidlər bir leksika məna ifadə edir və tərkib 
hissələrinə parçalanmır. M əsələn, atbir«diĞ. vermək», tiItutnĞA  
tutmaq», bodun başla, «rəhbər!ik etmək», əm gək kör «^ziyy'dt. 
görmək» tərkibi fellərini komponentlərinə ayırdıqda mənasız 
söz toplusu əm ələ gələcəkdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində adlardan və konkret 
mənah fellərdən düzələn tərkibi felləri ad komponentinin ifadə 
etdiyi leksik-semantik mənaya və morfoloji əlamətinə görə belə 
qruplaşdırmaq olar;

1. Tərkibi feUn birinci komponenti isimlərlə (müəyyən və 
qeyri-müəyyən təsirlik hal, yönlük, yerlik və istiqamət hallan), 
ikinci komponenti konkret mənah fellərlə ifadə edilir. Tərkibi 
felin ad komponenti m üxtəlif mənalar ifadə edə bilər. Türkolojı 
ədəbiyyatda belə bir fıkir mövcuddur ki, tərkibi fellərin birinci 
komponenti adlıq halda işlənən isimlərlə də ifadə edilir. Lakin
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ismin hal şəkilçsinin olmaması hələ onun adhq halda işlənməsi 
demok deyildir. Məlumdur ki, ismin qeyri-müəyyən yiyəlik və 
təsirük hallarmda da söz şəkilçisiz işlənir. Tərkibi fellərdə 
birincti komponcnt kimi işlənən şəkilçisiz söz ismin təsirlik 
halında duran sözdən başqa bir şey deiyldir.

Birinci komponent kimi işlənən sözün ismin hansı hahnda 
olması ilə əlaqədar olaraq bu tərkibi felləri belə qruplaşdırmaq 
olar;

a) Tərkibi felin birinci komponenti ismin qeyri-müəyyən 
təsirlik hahnda işlənir. Belə tərkibi fellər m üxtəlif semantik 
məna ifadə etdiyindən onlann hamısı üçün ümumi məna 
müəyyənləşdirmok mümkün deyildir: adak kam aş (K T şm 7) 
«yorlumaq», at b ir{K J  ş 20) «ad vcrmək», bodun başJa (Y 45) 
«rəhbərlik etmək», il tut{YJX c 8) «cl mtmaq», əm gək kör{Y JJ  
ş 19) «əziyyət görmək», til tut (Mç 24) «dil tutmaq», balbal tik  
(KT ş 16) «balbaq qoymaq» və s.

b) Tərkibi felin birinci komponenti müəyyən təsirlik halda 
işlənir; k ıy ın ığ  ay {1 32) «cəzalandırmaq», ilig  tut {K /l ş 3) «el 
tutmaq», isig-küçig bcr {K J  ş 7) «zəhm ət çəkmək», atıg b er{0
6) «ad vermək», ilin-törüsin tu t {¥/T ş 1) «dövlət düzəltmək» 
və s.

c) Tərkibi fclin birinci komponenti yönlük halda işlənən 
isimlərlə ifadə olunur. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
belə tərkibli fellər az işlənir. Onlar hərəkətin istiqamətini 
bildirir; bödkə kör {K J  c 11) «tabe olmaq», cbitjə kir{B,¥^ şm
14) «qayıtmaq».

ç) Tərkibi fellərin birinci komponenti istiqamət hahnda 
işlənən isimlərlə ifadə olunur. Bclə tərkibli fellərin işlənməsinə 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində nadir hallarda təsədüf 
edilir; tırigrü ig it (K T ş 29) «diriltmək (hərfən: yaşamağa 
yüksəltmək)».

d) Tərkibi felin birinci komponenti yerlik halda işlənən 
isimlərlə ifadə olunur. Bu tip tərkibli fellər də qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində nadir hallarda təsədüf edilir; töpəsintə tu t 
(KT ş 11) «yüksəltmək, qaldu-maq».



2. Tərkibi felin birinci komponenti sifətlərlo, ikinci 
komponenti konkret leksik mənalı fellərlə ifadə olunur. Belə 
tərkibli fellər əlarnət və keylıyyət məfhumu ilə bağh olan 
m üxtəlif semantik mənalar ifadə edir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bu tip tərkibi fellər az işlənir: edgü kör{K .J  
ş 23) «xoşbəxt olmaq», yablak kigür (KT ş 23) «xəyanət 
etmək», yablak sakın  (MÇ l i) «pis niyyətə düşmək».

3. Tərkibi felin birinci komponenti zərflərlə, ikinci 
komponenti konkret mənalı fellərlə ifadə edilir. Belə tərkibi 
fellər hərəkətin tərzini, istiqamətini və s. bildirir. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində bu tip tərkibi fellər də nadir hallarda 
işlənir; yögərii kör (BK  ş 2) «yuxarı baxmaq», yögərii kötür 
(KT ş 11) «yüksəltmək», otça-borça k ə l (KT ş 37) «qızıb 
gəlmək», örtçə k ız (T  40) «alov kimi qızmaq».

Yaxm və ya antonim mənalı fellərdən düzələn tərkibi 
fellər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi fellərin 
düzəldilməsi üsullarmdan biri də iki felin birləşməsi vasitəsilə 
söz yaradıcıhğıdır. M əlum olduğu kimi, türk dillərində 
mürəkkəb və tərkibi sözlər təkcə yaxın mənalı sözlərin deyil, 
həm də antonim mənah sözlərin birləşməsi yolu ilə də yaramr. 
Bu qayda fellərə de aiddir. Müasir türk dillərində olduğu kimi, 
qədim tiirk yazısı abidələrinin dilində də iki eyni, yaxın və ya 
antonim mənalı felin birləşməsi yolu ilə tərkibi fellər yaranır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində birləşib tərkibi fel 
əm ələ gətirən fellər öz leksik-semantik mənalarım qismən itirir 
və hər iki felin semantikasına əsaslanan yeni leksik-semantik 
məna əm ələ gətirir. Belə cüt fellər, adətən, başqa dilə bir söz 
kimi tərcüm ə edilir. Lakin bir sıra hallarda tərkibi felin 
komponentləri öz əvvəlki leksik-semantik mənalannı qoruyub 
saxlayır. Buna görə də onlar həmcins fellərə bənzəyir və 
tədqiqatçılar da bəzən onları həmcins fellər kimi qəbul edir. 
Lakin bu xariei bənzəyiş aldadıcıdır. Əvvələn, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində tərkibi fellərə daxil olan fel cütlüyü hər iki 
fel üçün ümumi olan bir məna ifadə edir, halbuki həracins 
fellərin hərəsinin özünəməxsus leksik mənası olur. İkincisi. 
tərkibi fellərin komponentləri antonim mənalı fellərlə də ifadə 
edilir, halbuki həmcins fellər antonim mənah ola bilməz.
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Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki feldən düzələn 
tərkibi felləri komponcntlərinin ifadə etdikləri mənaya görə iki 
qrupa ayırmaq olar: 1) komponentləri yaxın mənah fellərlo ifadə 
edilən tərkibi fellər; 2) komponentləri antonim mənah fellərlə 
ifadə edilən tərkibi fellər.

1. Komponcntləri yaxın mənalı fellərlə ifadə ediiən tərki- 
bi fellər. Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində iki felin bir- 
ləşməsi vasitəsilə əm ələ gələn fellərin əksəriyyəti komponent- 
ləri yaxın m ənah fellərlə ifadə cdilən tərkibi fcllərin payına 
düşür: alkın-arıl (KT c 9) «məhv olmaq (hərfən: alınmaq- 
azılmaq)», bil-ö  (KÇ 28) «bilmək-fıkirləşmək (hərfən: bilmək- 
öyrənmək)» ögür-sabin (BK ş 2) «scvinmək (hərfən: f;« r ctmək
- scvinmək)», er-bar{K T  ş 23, BK ş 29) «mövcud olmaq», it-ay 
(KÇ 19) «idarə etmək (hərfən: etmək-çağırmaq)», ö l-yit {K T  ş 
28) «məhv olmaq (hərfən: ölmək -  sona yetmək)», tir-kobart 
(KT ş 12, MÇ 5) «toplamaq, birləşdirmək (hərfən: qaldırmaq- 
toplamaq)».

2. Komponentləri antonim mənah fellərlə ifadə cdilən 
tərkibi fcllər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində kompo- 
nentləri antonim mənah fellərlə ifadə edilən cəmi bir t;)rkibi 
fclin işləndiyi müşahidə edılmişdir: tu r-ö l{K T  c 9) «əldən düş- 
ınək, zəifləm ək (hərfən: durmaq-ölmək, yaşamaq-ölmək)».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində müşahidə cdilən 
cüt fcllərlə tərkibi fellərin düzəldilməsi üsulu müasir türk 
dillərində qorunub saxlanmamışdır. Müasir türk dillərində bu 
üsulla təkcə isim, sifət və zərflər düzəldilir.

SİTUATİV FELİ BİRLƏŞMƏLƏR

Komponcntlərinin ad və fcldən, yaxud iki fcldən ibarət 
olmasmdan asılı olmayaraq, tərkibi fellər komponcntlərinin 
mənalarından fərqlənən yeni bir məna ifadə edir. Ola bılər ki, 
tərkibi felin ifadə etdiyi (yeni) mənada onun komponentlərinin 
ilkin mənasınm izləri müəyyən qədər özünü göstərsin. Lakin 
bununla belə, tərkibi felin mənası onun komponentlərindən bu 
və ya digərinin ayrıhqda götürülmüş mənasını təkrar etmir, 
ifadə etmir.



Türkoloji ədəbiyyatda ilci felin tərkibi fellərdən fərqli 
daha bir birləşməsi -  analitik forması da qeyd edilir. Felin bu 
analitik forması tərz biriəşməsidir. Fel tərzlərinin analitik 
formalan felin elə birləşmələri hesab ediUr ki, onlar əsas fel 
sayılan feli bağlama ilə funksional-köməkçi fel kimi çıxış edən 
təsriflənmiş felin birləşməsi vasitəsilə düzəlir. İki felin belə 
birləşməsində əsas leksik məna feli bağlama ilə ifadə edilir. 
Buna görə də onu belə birləşmələrin əsas feli adlandınrlar. 
Təsriflənən fel ilə ftınksionai-köməkçi rolda çıxış edir. 
Funksional-köməkçi fe! tərzin qrammatik mənasmı 
müəyyənləşdirir, bir növ, qrammatik vasitə rolunu oynayır. 
Funksional-köməkçi fel feli bağlama (əsas fel) ilə birləşdikdə 
onun leksik mənasma təsir etmir. Bütövlükdə feli bağlama + 
funksional-köməkçi fel mənasma görə bir leksik vahidə 
bərabərdir. Lakin bu bir leksik vahidə bərabər olma tərkibi 
fellərdəki bir leksik vahidə bərabər olmadan fərqlənir. Əgər 
tərkibi felin mənası onun komponentlərinin mənasmdan 
fərqlənən yeni leksik mənadırsa, tərz birləşməsinin analitik 
formasmı əm ələ gətirən iki fclin birləşməsində yeni leksik 
məna törəmir, birləşm ədə iştirak edən feilərdən birinin, əsas fel 
hesab edilən feli bağlamanm leksik mənası qorunub saxlanır, 
onun leksik mənasmda kəmiyyət dəyişikliyi baş verir. Türk 
dillərinin morfoloji quruluşuna həsr edilmiş əsərlərdə fellərin 
bir cür birləşm əsi tərz birləşməsi adlamr. Qeyd etmək lazımdır 
ki, feli bağlama ilə təsriflənən felin h ə ' cür birləşməsi tərz 
birləşməsi ola bilməz. Felin tərz birləşməsini 
müəyyənləşdirm ək üçün xüsusi qayda yoxdur. Buna görə də 
felin tərz birləşməsini müəyyənləşdirmək üçün hər dəfə 
mətndən çıxış etmək lazımdır. Məlum olduğu kimi, türk 
dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində fel 
tərzlərinin analitik formalarmı yaratmaq üçün nə xüsusi köməkçi 
fellər, nə də xüsusi tərz şəkilçisi olan feli bağlamalar 
mövcuddur. A dətən, fel tərzlərinin analitik formalarmı yaratmaq 
üçün köməkçi fel mövqeyində tam leksik-semantik mənası olan 
fellər, yəni leksik mənaya malik, felə məxsus bütün 
kateqoriyalar (təsdiq-inkar, məna növü, şəkil, zaman, kəmiyyət 
və şəxs) üzrə təsriflənən və başqa şəraUdə müstəqil şəkildə
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işlənən, cümlənin müstəqil üzvü (xəbəri) olan fellər çıxış edir. 
Belə fellər köməkçi sözlər deyil, müstəqil sözlərdir, köməkçi 
funksiya isə onlarm ikinci peşəsidir (funksional-köməkçi termini 
də buradan irəli gəlir). Belə tam mənalı fellər felin tərz 
birləşməsini yaratmağa xidmət ctdikdə öz leksik mənasmı itirir, 
istisnasız olaraq qrammatik məna ifadə etmək üçün işlədilir. 
Buna görə də fel tərzlərinin analitik formalarmı ayırd etmək, 
təsriflənən fclin leksik və qrammatik funksiyalarmı qəti şəkildə 
fərqləndirmək istər müasir türk dillərində, istərsə qədim türk 
ya-zısı abidələrinin dilmdə praktik olaraq qeyri-mümkündür. 
Təsriflənən fcllərin leksik və qrammatik vəzifələrini müəyyən- 
ləşdirmək üçün hər bir aynca halda təsriflənmiş felin semantik 
əlamətlərindən və qrammatik funksiyalarm-dan çıxış etmək 
lazımdır. Başqa sözlə desək, təsriflənmiş felin leksik 
əlamətlərini və qrammatik funksiyalarmı yalnız mətn vasitəsilə 
müoyyənləşdirmək olar. Deməli, feli bağlama və funksional- 
köməkçi (təsriflənən) felin birləşib Icksik-semantik vahid əm ələ 
gətirməsi hər dəfə şəraitdən, situasiyadan asıhdır. Dilçilərin 
morfologiyada bclə birləşmələri fclin tərz birləşmələri 
adlandırdıqlarmı nəzərə alaraq Icksikada (söz yaradıcılığmda) 
onları situativ fcli birləşmələr adlandırmaq olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində situativ feli birləş- 
mələri ifadə ctdikləri mənalarma görə bclə qruplaşdırmaq olar:

I. Hərəkətin inkişafmt ifadə edən situativ feli birləşmələr. 
Hərəkəlin inkişafmı ifadə edən situativ feli birləşm ələr hərə- 
kətin başlanmasmı və inkişafmı, davam edən hərəkəti bildirir. 
Hərəkətin inkişafmı göstərən situativ feli birləşm ələr -a, -ə 
şəkilçili fcli bağlamalar və bar «gctmək», ber «vermək», y o n  
«yürümək», d t  «aparmaq», kə ! «gəlmək» təsriflənən funk- 
sional-köməkçi fcllərinin, -ğah, -^y//şəkilçili feli bağlamalar və 
bar «gctmək» təsriflənən funksional-köməkçi felinin, -ı, -ı, -u, - 
ü və -ğah, -gəh  şəkilçili feli bağlamalar və kəl funksional- 
könıəkçi fclinin birləşməsi ilə düzəlir; məsələn: uça bar (KT ş
24), «ölmək (hərfən: uçaraq getmək)», tə zə  bir (MÇ 11) 
«qaçmaq», yolğah  Z>a/'(BK ş 32) «dağıtmaq», tuta b er(K .l ş 1) 
«tutmaq», iti ber (KT ş 1) «düzəltmək», basa ber (T 38) 
«basmaq», tikə ber (BK c 1) «tikməb>, sürə e lt (KT ş 23)
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«sürmək», yaya e lt (KT ş 23) «yaymaq, dağıtmaq», toğa yorı 
(BK ş 27) «yuxan qalxmaq», keçə yorı (KT ş 37) «keçmək», 
keçə k ə l ÇT 38) «keçmək», basa Äc?/(BK ş 32) «basmaq», yürə 
k ə l (MÇ 16) «yürümək», sürə k ə l {MÇ 26) «sürümək», oza kəl 
(BK ş 31) «tabe etmək», yaya  /ra /(B K  ş 31) «yaymaq», alğah 
k ə l (BK ş 32) «almaq», ukğalı k ə l  (BK ş 28) «tabe olmaq», 
süfjüşgəlı k ə l ş 32) «döyüşmək» və s.

2. Hfjrəkətin sürəkliliyini ifadə edən situativ feli 
birləşmələr. Belə situativ feli birləşmələr elə hərəkəti bildirir 
ki, bu hərəkət uzun müddət davam edir, yaxud daimi baş verir. 
Adətən, belə hərəkətin nə başlanğıcı, nə də sonu olur. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində hərəkətin sürəkliliyi, davamlıhğı 
mənasmı ifadə edən situativ feli birləşmələr -ı, -i, -u, -ü və -ıp, - 
ip  şəkilçili feli bağlamalar və te/-«getmək», y o n  «yürümək» və 
k ə l «getmək» funksional-köməkçi fellərinin birləşməsi ilə 
düzəlir; bar flınksional-köməkçi feli təkcə -ı, -i, -u, -ü şəkilçili 
feli bağlama ilə, yorı və k ə l funksional-köməkçi felləri isə hər 
iki feli bağlama forması ilə birləşir; məsələn: y o k  bolu bar{0  3) 
«məhv olmaq», alı bar (KT 7) «almaq», ye lü  b a r ij 27) «sürotlə 
gctmək», yokadu bar {YİT ş 10) «məhv olmaq», turu-ölü yorı 
(KT c 9) «yorulmaq», süləp yorı (KT 10) «qoşun çəkmək», 
yorıyu k ə l  (MÇ 18) «yürüş etmək», ebirü k ə l (T 28) 
«dolanmaq», ayu k ə l (MÇ 27) «çağırmaq», tirilip /rə/(B K  ş 34) 
«toplanmaq», şaşıpkəI{M Ç  33) «şaşmaq» və s.

3. H ərəkətin bitməsini ifadə cdən sitaativ feli birləşmələr. 
Hərəkətin bitməsi, işin tam icra edilib qurtarması mənası təkcə 
feli bağlama forması, yaxud təkcə funksional-köməkçi fellə 
ifadə edilmir, feli bağlama formasmm leksik-semantik mənası 
və fonksional-köməkçi felin qrammatik mənasının məcmusun- 
dan yaranır. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində hərəkətin 
bitməsini, işin icrasının tam qurtarmasım ifadə edən situativ fcli 
birləşmələr -ı, -/' -u, -ü və  -ıp, -/pşəkilçili feli bağlamalar və bar 
«getmək», ber «vermək», ıd  «götürmək», kir  «girmək» və kör 
«görmək» funksional-köməkçi fellərinin birləşməsi ilə düzəlir; 
məsələn: təzip  bar {¥^1 ş 33) «qaçmaq», tirilip bar {BY^ c 1) 
«toplanmaq», yo lıp  bar{MÇ  29) «dağıtmaq», sü ləy i b ir {K l ş 8)

«qoşun çəkm əb), alı bir (JLT ş 8) «almaq», esidü ber (J  15) 
«eşitmək», kazğanu ö/>(BK c 10) «qazanmaq», ayu  Z>//-(MÇ 33) 
«çağırmaq», ıçğınu ıd  (KT ş 6) «qovmaq», yitirü  ıd  (KT ş 7) 
«sona yetirmək», təzip  kir{M Ç  34) «tabe olmaq», opulu kir{¥^Ç  
23) «hücum etmək», y e li kör{T  26) «sürətlə getmək» və s.

4. Hərəkətin qısa zamanhhğını, yaxud qəfılliyini ifadə
edən situativ fcli birləşmələr. Belə situativ feli birləşmələr qısa 
müddətli, sürotli, tələsik, qəfıl hərəkəti ifadə edir. Qədim türk 
abidələri dilində hərəkətin qısa zamanhlığmı, yaxud qəfilliyini 
ifadə edən situativ feli birləşm ələr -ı, -i, -u, -ü  və -ıp, -ip 
şəkilçili feli bağlamalar və a l «almaq», tüs «düşmək», ur 
«vurmaq» və şı «sındırmaq» təsriflənən fcllərin birləşməsi ilə 
düzoHr; al «almaq» və ur «vurmaq» təsriflənən felləri -ı, -/, -u,
-z>'şəkilçili feli bağlamalarla, tüs «düşmək» təsriflənən feli isə - 
ıp, -//7şəkilçili feli bağlama ilə birləşmə əm ələ gətirir; məsələn: 
tirü al (MÇ 15) «toplamaq», kobartı al (MÇ 5) «birləşdirmək», 
yorup tüs (MÇ 31) «yürüş etmək», sıyu  wr (K T ş 36) 
«sındırmaq, qırmaq, üzmək» və s.

5. Hərəkətin vəziyyətə keçdiyini ifadə edən situativ fcli 
birləşmələr. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu situativ 
birləşmələrin ikinci komponenti kimi, adətən, statik - vəziyyət 
və ya hal bildirən fel çıxış edir. Situativ feli birləşmənin lcksik- 
semantik mənası feli bağlama ilə ifadə edilsə də, funksional- 
köməkçi fel öz leksik-semantik mənasının təbiətinə uyğun 
olaraq müstəsna dərəcədə statik vəziyyət ifadə edir. Hərəkətin 
hala, vəziyyətə keçidiyini ifadə cdən situativ feli birləşmələri 
yaradan funksional-köməkçi fellər öz lcksik qrammatik 
mənasını tamamilə itirir, tamamilə qrammatikallaşır. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində hərəkətin hala, vəziyyətə 
keçdiyini ifadə edən situativ fellər qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində -/, -/, -u, -ü  şəkilçili feli bağlamalar və kal 
«qalmaq», olur «oturmaq» funksional-köməkçi fcllərinin 
birləşməsi ilə düzəlir; məsələn: yatu  ka l {K 1  şm 9) «yatmaq», 
oluru kal {Y  48) «oturmaq», alı oIur{J  32) «almaq», igidü olur 
(T 62) «yüksəltmək», iti  oIur{K.Ç  14) «təşkil etmək», ayu olur 
(KÇ 14) «çağırmaq».



6 . Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində situativ feli 
birləşm ələr təkcə feli bağiama və təsriflənən felin birləşm əsi ilə 
deyil, həm  də iki təsrilənən felin birləşməsi ilə də düzəlir. İki 
təsriflənən felin birləşməsi o zaman situativ feli birləşmə əm əiə 
gətirir ki, birləşm əyə daxil olan fellərdən biri (adətən, sıraca 
ikinci) öz semantik mənasmı itirir, yalnız qrammatik funksiya 
daşıyır və funksional-köməkçi fel vəzifəsində çıxış edir. İlk 
baxışda belə situativ feli birləşmə cümlənin həmcins 
xəbərlərindən fərqlənmir. Onları yalnız kontekst vasitəsilə 
fərqləndirmək olar; cümlənin həmcins xəbərləri öz müstəqil 
leksik-semantik m ənalannı qoruyub saxlayır və iki hərəkəti 
ifadə edir, situativ feli birləşmələrin isə ikinci komponenti öz 
leksik-semantik mənasmı itirir, qrammatik məna kəsb edir, 
qrammatik vasitəyə çevrilir, iki fel bir yerdə bir məna ifadə edir; 
ikinci komponent hərəkətin gedişinin xarakterini bildirir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki təsriflənən felin 
birləşm əsindən düzələn situativ feli birləşmələr nadir hallarda 
işlənir; m əsələn: ... tört tigin gəlib  Işbara B ilgə K ü li çorığ 
yoğlatı, bədizin bəd izti olurtı (KÇ 24) «... dörd şahzadə gəlib 
Işbara Bilgə K üli çoru dəfn etdi, sərbadəsini naxışlarla bəzədi».

M O R F O L O G İ Y A

GIRİŞ

Morfologiya, sintaksislə yanaşı, diHn qrammatik qurulu- 
şunu öyrənən, araşdıran qrammatikanm iki əsas şöbəsindən 
biridir. Morfologiya terminini dilçilik biologiyadan götürmüşdür. 
Tcrmin iki yunan sözünün birləşməsindən əm ələ gəlmişdir: 
m orphc «lorma» və loqos «elm, təlim»; hərfl təcrübəsi forma 
haqqmda elm, forma haqqmda təlim deməkdir. Sözün geniş 
mənasında morfologiya söz və onun formalan haqqmda dilçilik 
clmidir. Morfologiya dildə işlənən sözləri, onlarm dəyişməsini 
və qruplaşmasmı, yəni nitq hissələrini öyrənir. Dildə olan 
sözləri dilçilik clminin başqa bir şöbəsi - lcİcsikologiya (habclə 
scmasiologiya) da Öyrənir. Tədqiqat obycktinin eyni olması o 
demək deyildir ki, morfologiya və leksikologiya bir-birini təkrar 
edən dilçilik sahələridir. «... leksikologiya sözü dilin lüğət 
tərkibinin vahidi kimi əsasən leksik-semantik planda tədqiq 
edirsə, morfologiyada söz, hər şcydən əvvəl, dilin qrammatik 
quruluşunun, onun morfoloji sisteminin ümumi 
qamınaLiyğunluqlannı aşkar etmək istiqamətində öyrənilir. 
Leksikoiogiya üçün sözün şəkil və məzmunca m üxtəlif leksik- 
semantik qruplan, yaranma mənşəyi, üslubi qayəsi, işlənmə 
xüsusiyyətləri həlledicidirsə, morfologiyada sözün yalnız 
morfoloji-qrammatik səciyyəsi əsasdın>.‘ Leksikologiya ilə 
morfologiya arasmda sözə baxım metodunda əsaslı fərq vardır: 
leksikologiya konkret sözü -  onun mənasmı, adlandırdığı 
obyektə münasibətini, adlandırdığı cbyektlə əlaqəsini, habelə 
m ənşəyini öyrənirsə, morfologiya mücərrəd sözü -  onun 
formasmı öyrənir. M əsələn, leksikologiya üçün ög  «ana» və tağ 
«dağ» sözləri arasmda böyük fərq vardır, morfologiya üçün isə 
onlarm arasmda heç bir fərq yoxdur. Leksikologiyada ög  canlı



adamı, valideynlərdən birini, tağ cansız əşyanı bildirirsə, mor- 
fologiyada hər iki söz əşya adını bildirir. Leksikologiyanm söz 
haqqmdakı hökmləri konkretdirsə, morfologiyanm söz haqqm- 
dakı hökmləri ümumidir. Morfologiya sözün mənasmı yox, qu- 
ruluşunu öyrənir.

Bütün türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində də sözü quruluşuna, daha doğrusu, tərkibinə 
görə iki hissəyə ayırmaq olar: kök və şəkilçi. Morfologiyada 
kök də, şəkilçi də morfem adlandırıhr və müəyyən məna (leksik 
məna yox, ümumiyyətlə, məna) ifadə edən ən kiçik dil vahidinə 
morfem deyilir. Deməli, dil vahidinin leksik məna ifadə edib- 
etməməsinin onım morfem adlanması üçün əhəm iyyəti yoxdur. 
Belə ki, başla «başlamaq» fehndə iki morfem vardır; baş və la. 
Baş sözünün m üə^yən leksik məna ifadə etməsinə, əşya adı 
bildirməsinə, -la şekilçisinin leksik məna ifadə etməsinə, hətta 
ayrıhqda işlənə bilməsinə baxmayaraq, morfologiyada onlar 
bərabərhüquqlu morfemlərdir.

Türk dillərində sözün kökü ilə əsası eyniyyət təşkil edir. 
Düzdür, son zamanlar bəzi dilçihk əbəbiyyatmda, hind-Avropa 
dilçiliyinə təqhd olaraq, sözün kökü və əsası arasmda fərq 
qoyulur; ilkin, əsh  sözlər kök hesab edihr, onlann üzərinə bir 
sözdüzoldiei şəkilçi artırdıqda ilkin söz sözün kökü, şəkilçi, adi 
qaydada, elə şəkilçi də adlandırıhr, lakin ilkin söz və 
sözdüzəldiei şəkilçidən əm ələ gəlmiş (törəmə) sözə yeni 
(sözdüzəldici) şəkilçi artırdıqda törəmə söz sözün əsası 
adlandınlır, üçüncü şəkilçini əlavə etdikdə ilkin kök və iki 
şəkilçidən omələ gəlmiş törəmə söz sözün əsası adlandınlır. 
Bəzən düçilik ədəbiyyatmda bclə hökmlərə də rast gəlmək olur; 
«Sözün sözdəyişdirici şəkilçiyə qədər olan hissəsi əsas adlanır». 
«Kökə neçə sözdüzəldici şəkilçi əlavə olunursa, o qədər də əsas 
əməlo gəlir».'

Adətən, türkologiyada kökə belə tərif verirlər; Sözün 
leksik- semantik və qrammatik mənası olan, müəyyən suala 
cavab verən və sintaktik vəzifə daşıyan hissəsinə kök deyilir. 
Çox vaxt bu tə rif daha da sadələşdirilib belə ifadə edilir; Sözün

leksik ınənası olan və dəyişm əyən hissəsinə kök deyilir. Hər iki 
tərif tədris üçün, elmi araşdırma üçün yararh olsa da elmi 
deyildir. M əlum olduğu kimi, köməkçi nitq hissələri və nidalar 
da söz hesab edilir və hələ heç kim onlan söz olmaq 
«mükəlləfıyyətindən» azad etməmişdir. Digər tərəfdən, bu da 
məlumdur ki, köməkçi nitq hissələrinə daxil olan sözlərin və 
nidaların leksik semantik mənası yoxdur, lakin onlar şəkilçi də 
deyil, sözdür. Deməli, onlar kök də deyildir, şəkilçi də deyildir. 
Bəs onda nədir? Sözdür!!! Axı, türk dillərində sözün özü ya 
kökdən, ya da kök və (m üxtəlif sözdüzəldici və sözdəyişdirici) 
şəkilçidən ibarət olur. Müasir türkologiya elmində (ümumiy- 
yətlə, dilçilikdə) sözün kökü (hind-Avropa dilçiliyində, habelə, 
sözün əsası) və şəkilçi haqqındakı fıkirlərə görə köməkçi nitq 
hissələrinə daxil olan sözlər və nidalar söz olmaqdan, bir növ, 
çıxanhr. Bunu nəzərə alaraq bir daha qeyd etmək lazımdır ki, 
miiasir dilçilikdə sözün kökü məfhumunu müəyyənləşdirən 
tərif, tədrisi asanlaşdırsa da, elmi deyildir.

Dilçilik ədəbiyyatm da şəkilçilərə belə tə rif verilir; Sözün 
lcksik mənaya malik olmayan və dəyişən hissəsinə şəkilçi 
deyilir. Şəkilçilərin leksik (lüğəvi) mənası olmur, qrammatik 
mənanı isə yalnız kökə birləşdikdən sonra sözün tərkibində 
qazanır; m əsələn, «-iÄr şəkilçisi hansı qrammatik mənanı ifadə 
edir» suahna yalnız həm in şəkilçi sözə əlavə edildikdən sonra 
cavab vermək olar; kağandır «xac\andiT» sözündə -c///" xəbərlik, 
urtur «vurdur» sözündə isə felin icbar növünün şəkilçisidir. 
Şəkilçisi təkcə qrammatik məna baxımından deyil, fonetik 
cəhətdən də kökdən asıhdır; o, kökə uyuşmalıdır, məsələn; adh, 
elli, Juzlu, sözlü. Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk 
yazıs! abidələrinin dilində də vəzifəsinə görə şəkilçiləri iki 
qrupa ayırmaq olar; 1) sözdüzəldici şəkilçilər və 2) 
sözdəyişdirici şəkilçilər. Sözdüzəldici şəkilçilər söz kökünə 
artırıldıqda onun semantik mənasını dəyişir, sözə yeni leksik- 
scmantik məna verir, yeni leksik vahid yaradır. Lakin dilçilikdə 
hökm sürən belə bir fıkirlə razılaşmaq olmaz ki, guya 
sözdüzəldici şəkilçi artınldığı sözün leksik-semantik mənasını 
tamamilə dəyişir, əw əikindən tamailə fərqli söz yaradır. Heç 
bir şəkilçi əlavə edildiyini sözdən leksik-semantik mənaca
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tamamilə fərqlənən yeni söz yarada bilməz, hətta bir-birindən 
fərqli qütblərdə duran isim və fellərdə belə varislik çaları gözə 
çarpır. H ər hansı bir sözdüzəldici şəlcilçi artırıldığı sözün ilkin 
mənası ilə bu və ya digər dərəcədə semantik əlaqəsi olan yeni 
leksik-semantik mənah söz yaradır; yeni yaranan söz əvvəlki 
sözlə olan bütün leksik-semantik əlaqələrini kəsmir; məsələn, 
başhğ «bSiş\\» başı o\an (adam), öa^ai/«başda durmaq», kağanlığ 
«xaqanh» xaqanı olmaq, kağanla «xaqan qoymaq» deməkdir. 
Sözdüzəldici şəkilçilərə elmi ədəbiyyatda leksik şəkilçilər də 
deyihr.

Sözdəyişdirici şəkilçilər əlavə cdildikləri sözlərdə yeni 
leksik-semantik məna yaratmır, sözlərin təkcə qrammatik 
formasmı (fonetik tərkibini yox) dəyişir, sözdə yeni qrammatik 
məna əm ələ gətirir. Buna görə də bunlara elmi ədəbiyyatda 
qrammatik şəkilçilərdə deyilir.

Bəzi dilçiUk ədəbiyyatmda şəkilçilərin üçüncü bir növü -  
formadüzəldən şəkilçilər növü də göstərihr; bu şəilçiləri leksik- 
qrammatik şəkilçilər də adlandırırlar. Formadüzəldən şəkilçilər 
sözün leksik mənasmı həm dəyişir, həm  də dəyişimir, başqa 
sözlə desək, leksik-qrammatik şəkilçilər sözün baş İeksik 
mənasmı saxlamaqla onda müəyyən bir yeni məna çaları əmələ 
gətirir. Belə şəkilçilər, əsasən, fellərlə əlaqədardır. Formadü- 
zəldən şəkilçilərə feUn məna növlərini, feUn tərzlərini düzəldən 
şəkilçilər, habelə feU sifət və feU bağlama şəkilçilərini (bəzən 
məsdər şəkilçilərini də buraya əlavə edirlər) daxil edirlər.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim turk yazısı 
abidələrinin diiində də şəkilçilər sözün scnuna artınhr. Müasir 
türk diUərində ahnma ön şəkilçilər (prefıkslər) işləndiyi halda 
qədim türk yazısı abidələrinin diUndə ön şəkilçilər işlənmir. 
Müasir türk diUərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələ- 
rinin diUndə də şəkilçilərin möhkəm təsbit edilmiş sırası möv- 
cuddur, məsələn, sözdəyişdirici şəkilçilər sözdüzəldici şəkil- 
çilərdən sonra gəUr, yəni bütün sözdüzəldici şəkilçilər sözə 
birləşdirildikdən sonra sözə sözdəyişdirici şəkilçi artırmaq olar. 
Kateqoriai (kateqoriya əm ələ gətirən) şəkilçilərdən, məsələn, 
isimlərdə, birinci kəmiyyət, ondan sonra mənsubiyyət, daha 
sonra hal şəkilçisi gəUr, təbii ki, xəbərUk şəkilçisi sözün lap
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sonunda işlənir; fellərdə fel kökündən (və ya son sözdüzüldici 
şəkilçidən) sonra inkarlıq, felin məna növləri, şəkil, zaman və 
şəxs şəkilçiləri işlənir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində şəkilçilər əsas 
qrammatik vasitələrdir (qrammatik məna əm ələ gətirmək üçün 
istifadə edilən dil ünsürlərinə qrammatik vasitələr deyilir).

Müasir türk dilləri üçün kök və şəkilçi arasmda göstərilən 
münasibətlər eyni ilə qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
işlənən kök və şəkilçilərə də aiddir. Kök və şəkilçi arasmda bu 
münasibətləri göstərirlər.

«1. Kök morfemə qoşulan şəkilçi ahəng qanuna tabe 
olaraq əsas hecanm fonetik quruluşu ilə uzlaşır...

2. K ökə yaxud əsasa qoşulan morfoloji əlamətlərin 
saymdan asılı olmayaraq, hər biri ayrıhqda malik olduğu 
qrammatik, yaxud Icksik mənanı mühafızə edir.

3. K ökə artınlan şəkilçilər (istər leksik, istərsə də 
qrammatik) onun fonetik quruluşunda, ilkin formasmda heç bır 
dəyişiklik yaratmır.

4. Bir qayda olaraq, kökə əvvəlcə sözdüzəldici, sonra 
sözdəyişdirici şəkilçi artınlır. Bu sıranm əksi mümkün deyil.

5. Sözün tərkibində eyni zamanda bir katcqoriyanm iki 
morfoloji əlam ətinin işlənməsi qeyri-mümükündür».'

Bıı sonuncu prinsip təkcə felin icbar növündə pozulur: 
felin icbar növünü əm ələ gətirən bir neçə şəkilçinin bir-birınm 
ardmca işlənməsi istər müasir türk dilləri, istərsə qədim türk 
yazıs) abi’dələrinin dili üçün məqbul sayılır: yazdırtdır, oxutdurt.

Morfologiyanm tədqiqat obyektlərindən biri də qrammatik 
katcqoriyalardır. Bəzən dilçilikdə qrammatik katcqoriya anlayışı 
daha gcniş mənada götürülür, buraya hətta nitq h issələn də 
daxil edilir və morfologiya bütövlükdə qrammatik katcqoriyalar 
haqqmda təlim kimi qəbul edilir. Lakin əksər hallarda dilçilər 
qrammatik kateqoriya dcdikdə eyni və ya oxşar qrammatik 
hadisələrin məcmusunu, toplusunu nəzərdə tuturlar. Qrammatik 
kateqoriyaya belə bir tə rif də verirlər; «Qrammatik kateqoriyaya



müəyyən qrammatik mənamn paradiqmatik planda xüsusi 
sözdəyişdirici şəkilçilərlə sistem şəklində ifadəsinə deyilir»J

Bu təriflə razılaşmaq olmaz, çünki bu tərifdən belə nəticə 
çıxır ki, qrammatik kateqoriya təkcə şəkilçilər vasitəsilə əm ələ 
gəlir. Lakin dünyanm elə dilləri vardır ki, onlarda qrammatik 
kateqoriyalar digər qrammatik vasitələrlə (məsələn, alman və 
fransız dillərində qrammatik cins kateqoriyası artikllə, ingilis 
dilində qrammatik kəm iyyət kateqoriyası şəkilçi ilə yanaşı 
arkikllə də yaradılır) də ifadə edilir. Buna görə də qrammatik 
kateqoriyaya verilən tərifı belə ifadə etmək daha düzgün olardı; 
Qrammatik mənanm paradiqmatik planda xüsusi qrammatik 
vasitələrlə sistem şəklində ifadəsinə qrammatik kateqoriya deyi- 
lir. Deməli, qrammatik kateqoriya yaratmaq üçün 1) qrammatik 
vasitələrin mövcud olması və 2) həmin vasitələrm sistem təşkil 
etməsi zəruridir. M üəj^ən  bir dil hadisəsini ifadə etmək üçün 
dilin qrammatik vasitələri yoxdursa, onda həmin dildə həmin dil 
hadisəsindən qrammatik hadisə (qrammatik kateqoriya) kimi 
danışmaq olmaz; əgər dildə müəyyən bir dil hadisəsini ifadə 
etmək üçün dilin bircə qrammatik vasitəsi, təkcə bir qrammatik 
ünsürü varsa, yenə də qrammatik kateqoriyadan danışmaq ol- 
maz. M əsələn, müasir türk dillərində, o cümlədən müasir Azər- 
baycan dihndə cins anlayışı mövcuddur. Lakin bu anlayış 
qrammatik vasitələrlə deyil, leksik üsulla ifadə edildiyi üçün 
müasir türk dillərində, o cümlədən müasir Azərbaycan dihndə 
qrammatik cins kateqoriyasmdan damşmaq olmaz. Digər tərəf- 
dən, qrammatik anlayış dildə bir qrammatik vasitə ilə, bir 
qrammatik ünsürlə ifadə edihrsə, yenə də diidə qrammatik 
kateqoriyanm m övcudluğundan. söhbət belə gedə bilməz. 
Qrammatik kateqoriya təşkil etmək üçün, dildə qrammatik 
kateqoriyanm mövcud olması üçün dildə ən azı iki qrammatik 
ünsür, iki eyni və ya oxşar cinsh qrammatik mənanm ifadə 
vasitəsi olmah və onlar sistem təşkil etməUdir. Dilçihkdə 
sistemə belə tərif verihr; Sistem qarşıhqh şərtlənmiş eynicinsli 
ünsürlərin vəhdətidir. Qrammatik kateqoriya haqqmda bura-

y a d ə k  d e y i l ə n l ə r  b ü t ü n  t ü r k  d i l l ə r i  i l ə  y a n a ş ı ,  q ə d i m  t ü r k  y a z ı s ı

a b i d ə l ə r i n i n  d i H n ə  d ə  a i d d i r .
D ü n y a  d i l l ə r i n d ə  q r a m m a t i k  i f a d ə  v a s i t ə l ə r i  m ü x t ə l i f  

ş ə k i l d ə  t ə z a h ü r  e t d i y i  ü ç ü n  o n l a r d a  q r a m m a t i k  k a t e q o r i y a l a r  d a  
m ü x t ə l i f  ş o k i l l ə r d ə  t ə ş ə k k ü l  t a p ı r .  M ə s ə l ə n ,  q r a m m a t i k  c i n s  
k a t e q o r i y a s ı  r u s  d i l i n d ə  ş ə k i l ç i ,  a l m a n  v ə  f r a n s ı z  d i l l ə r i n d ə  a r t ı k l  
v a s i t ə s i  i l ə  i f a d ə  e d i l i r ;  q r a m m a t i k  m ə n s u b i y y ə t  k a t e q o r i y a s ı  
t ü r k  d i l l ə r i n d ə  m o r f o l o j i  ü s u l l a ,  y ə n i  k ö k ə  ş ə k i l ç i l ə r  a r t ı r m a q l a ,  
r u s  v ə  i n g i l i s  d i l l ə r i n d ə  s i n t a k t i k  ü s u l l a ,  y ə n i  s ö z l ə r i n  y a n a ş m a s ı

y o l u  i l ə  i f a d ə  e d i l i r .
Türk dillərində əhatə dairəsinə görə, qrammatık 

kateqoriyaları I) ümumi qrammatik kateqoriyalar və 2) xüsusi 
qrammatik kateqoriyalar dcyə iki qrupa ayınrlar. Dildə olan 
sözlori, dilin lüğət tərkibini ikı qütbə bölürlər; adlar qutbu 
(isim sifət, say və əvəzlik) və fel qütbü. H ər iki qütbü əhatə 
edən,’ hər iki qütbə aid olan qrammatik kateqoriyalar ümumı, 
qütblərdən yaln ı/ birinə aid olan qrammatık katcqoriyalar isə 
xüsusi qrammatik kateqoriyalar hesab ediHr. Inkarhq, sual və 
mtonasıya həm  adlara, həm də fcllərə aid olduğu uçun umumı 
qrammatik katcqoriya, hal, mənsubiyyət, xəbərhk təkcə adiara, 
zaman, şəkil, şəxs, fclin məna növlən və tərzlən, habclə 
təsirlilik kateqoriyalan təkcə fclə aid olduğu üçün xususı
q r a m m a t i k  k a t c q o r i y a l a r a a i d e d i l i r .

Türk dillərində qrammatik kateqonyalar ıfadə vasıtə- 
lərinin sislemmə görə binar (ikiüzvlü) və çoxüzvlü qarşılaşma 
(müxaliA)t) təşkil edənlər dcyə iki qrupa aynhr.

A / . ə r b a y c a n  d i l i  ü ç ü n  b i n a r  v ə  ç o x ü z v l ü  q r a m m a t ı k  

k a t c q o r i y a l a r  b c l ə  g ö s t ə r i l i r ;  « Q r a m m a t i k  k a t c q o r i y a l a n  m o r f o -  

lo j i  ə l a m ə t l ə r  s i s t c m i n ə  v ə  ə s a s  m ə n a s ı n a  g o r ə  b ı n a r  ( ı k ı u z v  u )  
q a r ş ı l a ş m a  ( o p p o z i s i y a )  v ə  ç o x ü z v l ü  q a r ş ü a ş m a  t ə ş k ı l  c d ə n l ə r  

o l m a q l a  d a  i k i  y c r ə  b ö l m ə k  o l a r .  A z ə r b a y c a n  d .  ı n d ə  b ı n a r  

q a r ş ı l a ş m a  t ə s k i l  c d ə n ,  y ə n i  m o r f o l o j i  g ö s t ə r i c i l ə r ı n d ə  m u ə y y ə n  
q r a m m a t i k  m ə n a n m  o l m a s m a ,  y a x u d  o l m a m a s m a  g o r ə  b ı r -  
b i r i n d ə n  f ə r q l ə n ə n  k a t c q o r i y a l a r a  ı s ı m l ə r d ə  k ə m ı y y ə t ,  f c l l ə r d ə  

i n k a r l ı q  v ə  t ə s i r h l i k  k a t e q o r i y a l a r ı  n ü m u n ə  o l a  b ı l ə r .
Digər qrammatik kateqoriyalar (hal, şəxs, zaman, şəkı 

və s ) çoxüzvlü qarşılaşma təşkil edir. Məsələn, hal kateqorıyasmda
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sıfır morfoloji əlaınətə malik olan adlıq hal məna və formaca 
qalan bütün hallara, eləcə də ayrıhqda götürülmüş hər hansı bir 
hala qarşı durur. Eyni sözləri çoxüzvlü qarşılaşma təşkil edən 
digər qrammatik kateqoriyalar haqqmda da demək olar».'

Azərbaycan dili haqqmda deyilmiş bu sözləri eynilə 
qədim türk yazısı abidələrinin diUnə də şamil etmək olar.

N itq hissələri. Dilçilərin bir qismi nitq hissələrini də 
qrammatik kateqoriya hesab edir. Nitq hissələri morfologiyanm 
əsas tədqiqat obyektidir.

Müasir türk dillərində sözləri zahiri əlamətlərinə görə 
mətn xaricində bu və ya digər nitq hissəsinə aid etmək çətindir. 
Hind-Avropa dillərindən (məsələn, rus dilindən) fərqU olaraq 
türk diUərində bu və ya digər sözün bu və ya digər nitq hissə- 
sinə mənsubluğunu göstərmək üçün əlamətdar morfoloji xüsu- 
siyyət, göstərici yoxdur. Sözləri 'mətndən kənarda nitq hissələ- 
rinə ayırmaq qədim  türk yazısı abidələrinin diUndə müasir türk 
diUərinə nisbətən daha çətindir. Əgər nitq hissələri müasir türk 
diUərində qism ən diferensiallaşmışsa, qədim türk ya/ısı abidələ- 
rinin diUndə sözlərin nitq hissələrinə diferensiallaşması proses 
hələ bitməmişdi, hələ davam edirdi, sözün işlənməsi yerindən 
asıU olaraq onu bu və ya digər nitq hissəsinə aid etmək olardı. 
M əsələn: Ü zə k ö k  terjri, asra ya ğ ız y ir  kılıntukda ekin ara k işi 
oğlı kılınm ış. K iş i oğhnta üzə eçüm  -  apam Bum ın kağan, 
İs təm i kağan olurm ış (K T ş 1) «Üstdə mavi göylər, aşağıda 
qonur yer yaradıldıqda ikisinin arasmda insan oğlu yaradılmış. 
İnsan oğlunun üzərində əcdadlanm Bumm xaqan, İstəmi xaqan 
oturmuş». Bu iki cümlənin birincisində üzə sözü yer zərfı, 
ikincisində qoşma mövqeyində çıxış edir, deməU, üzə sözünü bi- 
rinci halda zərf nitq hissəsinə, ikinci halda qoşma nitq hissəsinə 
aidə etmək lazımdır. Bu xüsusiyyəti təkcə türk diHərinin Orxon- 
Yenisey inkişafı dövründə köməkçi nitq hissələrinin formalaş- 
mağa başiaması ilə izah etmək olmaz. Əsas nitq hissələrində də 
belə xüsusiyyət müşahidə ediUr. Kar və cingiltiU samitlərin tam 
diferensiaUaşmaması isimlə sifətin, isimlə felin, sifətlə feUn 
eyni şəkildə, ejmi fonetik tərkibdə çıxış etməsinə səbəb olur.

Məsəlon, qədim türk yazısı abidələrinin dilində at sözü isim 
kimi adw^ mənalarmda, fel kimi «atmaq» mənasmda, apsözü 
sifət kimi ac, fel kimi «açmaq» və «acmaq» mənalarmda işlənir.

Türk diiləlrində o, cümlədən qədim türk yazısı abidələ- 
rinin diUndə sözləri nitq hissələrinə ayırmaq üçün onlarm leksik 
mənasma, morfoloji əlamətinə və sintaktik funksiyasma diqqət 
vermək lazımdır. «Müstəqil mənasına, morfoloji əlam ətinə və 
sintaktik roluna görə qruplaşan sözlərə nitq hissələri deiylir. 
Müstəqil məna dedikdə, sözün aynlıqda götümlmüş leksik və ya 
lüğəti mənada deyil, onun leksik-qrammatik mənası nəzərdə 
tutulur. Dilin lüğət tərkibinə daxil olan hər hansı bir söz öz- 
özlüj^ndə götürüldükdə nitq hissəsi hesab oluna bilməz; çünki 
öz-özlüyündə söz yalnız leksik-lüğəvi mənaya malik olur, 
qrammatik mənaya malik olmur. Hər hansı bir sözün hər hansı 
bir nitq hissəsinə aid olması üçün həmin söz leksik m əna ilə 
yanaşı olaraq, qrammatik məna da kəsb etməlidir. Qrammatik 
məna isə sözün öz daxilində olmur, qrammatik formalarla mey- 
dana çıxır. Deməli, sözlər nitq hissələrinə bölünmək üçün dilin 
qrammatik quruluşuna xas olan qrammatik kateqoriyalara malik 
olmalıdır. Qrammatik kateqoriyalarm da əsasmı qrammatik 
formalar (morfoloji əlamətlər, sintaktik vasitələr) təşkil edir.

Beləlilkə, leksik mənaya malik olan sözlər qrammatik 
məna kəsb etdikdə qrammatik formaya də yiyələnir. Qrammatik 
məna və qrammatik forma daşıyan hər hansı bir söz isə mütləq 
sintaktik rola da malik olmalıdır.

Qrammatik mənanm həm  morfoloji ifadə vasitələri, həm 
də sintaktik ifadə vasitələri vardır. Qrammatik mənamn morfo- 
loji ifadə vasitəsinə sözlərin və vurğulann dəyişməsi (şəkilçilər 
və dəyişən vurğular); qrammatik mənanm sintaktik ifadə vasitə- 
lərinə isə sözlərin bir-birinə yanaşması, intonasiya və söz sırası 
daxildir».'

Deməli, türk dillərində sözləri nitq hissələrində qruplaş- 
dırmaq üçün üç xüsusiyyət nəzərə almır:

I . Sözün leksik mənası;



2. Sözün morfbloji əlaməti;
3. Sözün cümlədəki sintaictik vəzifəsi.

Bu nöqteyi-nəzərdən türk dillərində nitq hissələrini müx- 
tə lif cür qruplaşdırırlar. Ən çox yayılmış bölgüdə nitq hissələrini 
üç qrupda birləşdirirlər: əsas nitq hissələri, köməkçi nitq hissə- 
ləri və nida. Leksik mənası, morfoloji əlaməti olan və cümlədə 
müəyyən bir sintaktik vəzifə daşıyan (cümlə üzvü ola bilən) 
sözlər əsas nitq hissələrinə daxil edihr. Emosiya bildirən söz- 
lərdən başqa qalan bütün sözlər köməkçi nitq hissələrində bir- 
ləşdirilir. Emosiya bildirən sözlər isə nidalar adlanddınhr. Bu 
baxımdan məqlidi sözləri heç bir qrupa aid etmək olmur, çünki 
əsas nitq hissələrinə aid edilmək üçün belə sözlərin müstəqil 
leksik m ənalan yoxdur. Digər tərəfdən, onlan köməkçi nitq his- 
sələrinə də aid etmək olmaz, çünki onlarm morfoloji əlaməti 
olur (sözdəyişdiricı və sözdüzəldici şəkilçik^r qəbul edir) və 
cümlədə m üəyyən sintaktık vəzifə daşıyır (cümlə üzvlərindən 
biri ola bihr).

M əlum olduğu kirni, türk diHərinin Orxon-Ycnisey 
inkişafı dövründə (VI-VIII yüzilHklər) onlarda sözlər hələ tam 
diferensiallaşmamışdı. Ancaq bu heç də o demək dcyildir ki, 
həmin dövrdə işlədilmiş sözk^ri nitq hissələrinə ayırmaq olmaz. 
tnkişafmm hələ Orxon-Yenisey yazısı abidələri dövründə qədim 
türk qəbilələrinin dilləri mükəmməl qrammatik quruluşa, o 
cümiədən morfoloji quruluşa malik idi, nitq hissələrinin difercn- 
siallaşması prosesinin bitrnəməsinə baxmayaraq, nitq hissələ- 
rinin artıq toşəkkül tapmasmı söyİəmək olar. Buna görə də müa- 
sir türk dillərində indi rast gəlinən nitq hissələrinin demək olar 
ki, hamısma qədim türk yazısı abidələrinin dilində də rast gəl- 
mək olur. Əlbəttə, qədim türk yazısı abidələri dövründə türk qə- 
bilələrinin dilı müasir türk dillərinin inkişafı səviyyəsində 
deyildi və ola da bilməzdi. Buna görə də bəzi nitq hissələrindən 
abidələrin dilində bir-iki nümunəyə rast gəlirik. Sözlərin nitq 
hissələrinə hələ zə if diferensiallaşmasma baxmayaraq, qədim 
tükr yazısı abidələrinin dilində aşağıdakı nitq hissələrinin 
təşəkkül tapdığı müşahidə edihr;

1. İsim
2. Sifət

3. Say
4. Əvəzhk
5. Fel
6 . Zərf
7. Qoşma
8. Bağlayıcı
9. Ədat
10. (Modal sözlər)
11. Nida
12. Təqlidi sözlər
13. Prcdikativ sözlər
Bunlardan isim, sifət, say, əvəzlik, fel və zərf əsas nitq 

hissələrinə, qoşma, bağlayıcı, modal sözlər və ədat köməkçi 
nitq hissələrinə daxildir. Nida, təqlidi sözlər və predikativ sözlər 
hərəsi aynca qrup təşkii edir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilini araşdırmaqla məşğul 
olmuş bir sıra görkəmli tədqiqatçılar abidələrin dilində modal 
sözlərin işləndiyini söyləyir, erinç sözünü nümunə gətirirlər. 
Əgər bu söz modal sözdürsə, onda abidələrin dilində aynca nitq 
hissəsi kimi modal sözlərin də mövcud olmasmdan danışmaq 
olar.

Müasir türk dillərində «bağlama» kimi aynca bir nitq 
hissəsinin də olduğu göstərilir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində belə bir nitq hissəsi yoxdur. Müasir türk dillərində idi, 
imi:<, iknn, isi) «bağlama» hesab olunur. Bu sözlərin kökü qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində -/rşəklində müstəqil, lakin naqis 
fcl kimi işlənir və əsas fel kimi. şəklə, zamana və şəxsə görə 
dəyişir. Buna görə də həmin söz müstəqil nitq hissəsi hesab 
edilmir, fclin tərkib hissəsi sayıhr.

Q ədim türk yazısı abidələnnin dilində müstəqil şəkildə 
işlənən təqlidi sözlərə təsadüf edilmir. Abidələrin dilində təqlidi 
sözlərdən törəmiş sözlərin işləndiyinə rast gəlmək olur. Buna 
görə də burada təqlidi sözlər aynca bir nitq hissəsi kimi 
götürülür.

Bunlardan başqa, qədim türk yazısı abidələrinin dihndə, 
m əhdud şəkildə olsa da, predikativ sözlərin işlənməsinə də 
təsadüf cdilir.



A dətən, dilçilik ədəbiyyatında nitq hissələrindən isim , 
sifət, say və əvəziik adlar adı altmda birləşdirilir və nitq h issə- 
ləri iki qütbə ayrıhr: adlar və fel. Əsas nitq hissələrindən zərf bu  
qütblərin heç birinə daxiJ olmur, lakin öz vəzifəsinə görə felə 
xidmət edir. Zərfdən başqa, bütün köməkçi nitq hissələri, ha- 
belə təqlidi sözlər və nidalar da bu qütblərə daxil edilmir. Bütün 
bunları nəzərə ahb qədim türk yazısı abidələrinin dihndə işlə- 
nən nitq hissələrini üç qrup hahnda birləşdirib nəzərdən keçir- 
mək olar:

1. Adlar -  isim, sifət, say və əvəzhk.
2. Fel.
3. Z ərf və köməkçi nitq hissələri.
Üçüncü qrupa köməkçi nitq hissələri -  qoşma, bağlayıcı, 

ədat və modal sözlərdən əlavə, sadələşdirmə xatirinə, təqhdi 
sözlər və nidalar da daxil edilir.

VII FƏSİL 

ADLAR

Dilçihk ədəbiyyatında adlara dörd nitq hissəsi daxil edihr; 
isim, sifət, say və əvəzhk. Bunlann içində qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə ən çox inkişaf etmiş nitq hissəsi isimdir. 
Lakin bu o demək deyildir ki, qədim türk yazısı abidələrinin 
dihndə sifət, say və əvəzlik inkişaf etməmişdir. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dihndə zəif inikşaf etmiş sifətin dərəcələrini 
istisna etsək, sifət də, say da, əvəzhk də qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə öz inkişaf səviyyəsinə görə müasir türk 
diUərindəki eyni adiı nitq hissəiərindən heç də az inkişaf 
etməmişdir.

tSİM

İsim nitq hissəsinə real və mücərrəd ad bildirən sözlər 
daxildir. Bəzən isimlərə belə bir tərif də verihr: «Əşya adı 
bildirən sözlərə isim deyihr». Burada əşya adı altmda təkcə 
cansız əşyalar nəzərdə tutulmur. Əşya sözü ümumiləşdirilmiş

mənada, substansiya mənasmda işlədihr, həm  canh varhqları, 
həm cansız əşyalan, həm  də xəyah, mücərrəd məfhumları 
nəzərdə tutur. İsimlər, lcksik-semantik məna qruplarma bölünür, 
lakin isimlərin leksik-semantik məna qruplarmm yaranmasmda, 
formalaşmasmda heç bir qrammatik əlam ət iştirak etmir, 
qruplaşma sözlərin leksik-semantik mənalan əsasmda apanhr. 
İsimləri başqa nitq hisələrindən, o cümlədən digər adlardan 
fərqləndirən əsas əlamətlərdən biri də onlarm ieksik-semantik 
baxımdan təsriflənə bilməsidir. İsimlərin lcksik-semantik 
mənaya görə təsnif edilməsi daha çox leksikoloji hadisə olduğu 
üçün leksikologiya bəhsində nəzərdən keçirihr.

ISMİN MƏNACA NÖVLƏRİ

Mənasma görə qədim tüfk yazısı abidələrinin dilində 
işlənmiş isimləri üç qrupa ayırmaq olar:

1. Konkret əşya və mücərrəd anlayış bildirən isimlər.
2. Xüsusi və ümumi isimlər.
3. TəkMk və topluluq bildirən isimlər.

1. K onkret əşya və m ücərrəd anlayış bildirən isimlər. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində mücərrəd anlayış bildirən 
isimlər konkret əşya adı bildirən isimlərdən sayca çox azdır. 
Müasir türk dillərində isə bunun əksi müşahidə edilir. Belə ki, 
müasir türk dillərində mücərrəd aniayış, məfhum bildirən 
isimlər konkret əşya adı bildirən isimlərdən, bəlkə də çoxdur. 
Bu onu göstərir ki, insan təfəkkürü inki^af etdikcə daha çox 
abstraktlaşdırmaya meyl edir. Bunun nəticəsində də dildə 
mücərrəd anlayış bildirən sözlər konkret əşya adı bildirən 
sözlərə nisbətən dəfələrlə artıq sürətlə artır. Türk dillərinin 
qədim türk yazısı abidələri dövründən müasir dövrədək keçdiyi 
min illik inkişaf yolu buna nümunə ola bilər.

Konkret isimlər konkret əşya adı bildirir; məsələn: ığ ä ç { l 
25) «ağac», o /(K T  ş 27) «od», köy (K T ş 12) «qoyun», sub {BK  
ş 40) «su», ta ğ {T  44) «dağ», k iş i {Y^T c 7) «adam», ta ş ^ K l  c
13) «daş», buka (T 5) «buğa», k ö l (K T ş 34) «göl», eb (K T şm
I) «ev», ü/-(KT ş 11) «döyüşçü», kap ığ (K T  ş 17) «qapı» və s.
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M ücərrəd isimlər maddi olmayan və varlıq kimi tosəvvür 
edilən əşyalarm adlannı bildirir. Belə isimlərə qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində az rast gəlinir; məsələn: açsık (KT c 8) 
«achq», m o sık{K J  c 8) «toxluq», kut{W Y  c 9) «bəxt», >eü/-(BK 
ş 36) «ləyaqət», bulj{T  57) «qüssə», kürlig{K j; ş 6) «hiyləgər», 
kö zü n ç{Y  28) «arzu», obut{T  37) «həya», əzən ç{Y  28) «adət»’ 
ay (K T c 3) «şüur», m ağ{B K  c 15) «tərif» və s.

2. Xüsusi və ümımıi isimlər. Konkret isimlər öz növbə- 
sində iki qrupa ayrılır: xüsusi isimlər və ümumi isimlər.

X üsusi isim lər. Bütün dillərdə olduğu kimi, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində də xüsusi isimlər tək varhqlann ad- 
lannı bildirir və eynicinsli əşyaları bir-birindən fərqləndirməyə 
xidmət edir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən xü- 
susi isimləri iki böyük qrupa ayırmaq olar: a) antroponimik adlar 
(antroponimiya) -  xüsusi insan adları və b) toponimik adlar (to- 
ponimiya) -  şəhər, dağ, çay, göl, ölkə, yer və s. adlan.

a) Antroponimik adlar: Tonyukuk (T  59), Torğul {İk  1), 
A zm an  (KT şm 5), Işbara (O 1), Bum m  (KT ş 1), İstəm i{¥J: ş
1), K ü l tigin  (K T  ş 26), K üJ İrkin  (BK c 14), K uşu  (KT şm I), 
Kara Inançu (B K  ş 37), Bukun  (Y 43), Yohğ tigin (KT ş 26), 
O zm ışiM Ç  9), K ü li çur{K Ç  2), İlbilgə xatun {K 1  ş II), İltəris 
(KT ş 11), YağIakar{Süci), K apağan{T  52), E trük{Y  50), Kara 
Bars (Y 1), E sin  (Y 29), Umay (KT ş 31), Ərən Uluğ (Y 29) 
və s.

b) Toponimik adlar: T üpüt{K T  c 3) «Tibet», Ö tükən (KT 
c 8) Monqolustanda meşəli dağdır, Tabğaç (KT c 5) «Çin», 
K em  (K T c 26) «Yenisey», S ələ fjə  (MÇ 26) «SeIenqa», Yaşıl 
ügüz (K T ş 17) «Yaşıl çay» (Çindəki Qoanq-qo çaymm türk 
adı), Təm ir kapığ  (KT c 4) «Buzqala keçidi», Kara kö l (KT ş
2) «Qaragöl», Toğu başık (KT şm 4) «Toğu şəhəri», Besbalık 
(KÇ 11) «Beşşəhər» və s.

Ü m um i isim lər. Ümumi isimlər eynicinsli əşyalarm adla- 
rmı bildirir. Xüsusi isimlərdən başqa qalan bütün konkret əşya 
adlan bildirən isimlər və bütün mücərrəd anlayış bildirən isim- 
lər ümumi isim lərə daxildir.

3. Təklik və topluluq bildiren isimler. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində ümumi isimlərin bir hissəsi heç bir 
qrammatik göstərici (əlamət) qəbul etmədən çoxluq, topluluq 
bildirir. Məzmununda cəmlik olmayan isimlərə təklik bildirən 
isimlər deyilir; məsələn: balık (BK ş 28) «şəhər», əlig  (KT ş 
38) «əl», ok  (KT ş 33) «ox», kapığ  (KT c 4) «qapı», at (KT ş
33) «at», urğan (Y 41) «yorğan», ta ş{K T  c 12) «daş» və s.

Kəmiyyət kateqoriyası (cəmlik) şəkilçisi qəbul etmədən 
məzmununda cəmlik olan isimlərə toplu isimlər deyilir; 
məsələn: ci/(K T ş 32) «qoşun», çəp ig{K A 9) «qoşun», e /(K T  ş
4) «el», bodun (KT ş 14) «xalq», y ılk ı (BK ş 38) «ilxı», yo n t 
(MÇ 48) «ilxı» və s.

QRAMMATİK KATEQORİYA1.AR

Dilçilikdə həmcins qrammatik hadisələrin məcmusuna 
qrammatik kateqoriya deyilir. Bəzi qrammatika kateqoriyalar 
yalnız bir nitq hissəsinə aid olur (məsələn, zaman və felin məna 
növləri kateqoriyası yalnız felə aiddir), bəzi katcqoriyalar iki 
nitq hissəsinə aid olur (məsələn, dərəcə kateqoriyası sifət və 
zərfə aiddir). Bəzi qrammatik kateqoriyalar isə eyni zamanda bir 
ncçə nitq hissəsinə aid olur. Belə qrammatik katcqoriyalar 
ümumi qrammatik kateqoriyalar adlanır. Ümumi qrammatik 
kateqoriyaiar öz formal xüsusiyyətlərinə görə (kök və şəkilçi- 
lərə aynlmaqlanna, şəkilçi qəbul etm ələrinə görə -  ümumiy- 
yətlə, dəyişmə xüsusiyyətlərinə görə) morfoloji kateqorii- 
yalardır, lakin vəzifələrinə, funksiyalarına görə -  sözlər arasında 
əlaqəlarına, sözlərin birləşmələrinə xidmət ctdiklərinə görə sin- 
taktik katcqoriyalardır. Bu nöqteyi-nəzərdən də ~ həm  mor- 
foloji, həm də sintaktik kateqoriya olmaq baxımmdan da onlara 
ümumi qrammatik katcqoriya demək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində dörd ümumi qram- 
matik kateqoriya vardır:

1. Kəm iyyət kateqoriyası;.
2. Mənsubiyyət kateqoriyası;
3. Hal kateqoriyası;
4. Xəbərlik kateqoriyası.
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Bu qrammatik kateqoriyalar bir neçə nitq hissəsinə aid 
olsa da, onlarm xüsusiyyətləri özünü ən çox isimlərdə göstərir. 
Buna görə də bütün türkoloji ədəbiyyatda bu qrammatik 
kateqoriyalar isimlərlə əlaqədar olaraq tədqiq cdilir.

KƏMİYYƏT KATEQORİYASI

Bütün müasir türk dillərində olduğu kimi, qodim türk ya- 
Z.1S1 abidələrinin dilində də cəmlik bildirən katcqoriya olmuşdur. 
M əlum olduğu kimi, qeyri-müəyyən cəmlik bildirən kəmiyyət 
kateqoriyası bütün dünya dillərində, o cümlədən türk dillərində 
dilin inkişafmın yüksək mərhələsi ilə, dilin abstraktlaşdırma, 
ümumiləşdirmə bacarığına yiyəiənməsi ilə mcydana gəlir. 
Qədim türk yazısı abidələri dövründə türk qəbilələrinin dilləri 
artıq belə bir m ərhələ keçmişdi. Yeri gəlmişkən qcyd ctmək 
lazımdır ki, qeyri-m üəyyən cəmlik bildirən -lar, -/ər şəkilçisinin 
müasir türk dillərinin bir qismində işlənən fonetik variantlan 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində müşahidə cdilmir. Bunun 
da iki səbəbi ola bilər; ya qədim türk yazısı abidələrinin dili 
qədim türk qəbilələri üçün rəsmi surətdə normativ bir dil kimi 
qəbul edilibmiş, ya da qədim türk qəbilələrinin dilində indiki 
kimi fonetik variantlar olmamışdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində kəmiyyət katcqori- 
yasmm ifadə vasitələri İ.A.Batmanov və A.N.Kononov tərəfın- 
dən tədqiqi edilmişdir. İ.A.Batmanov tədqiq ctdiyi abidələrdə 
kəmiyyət kateqoriyasmm bütün ifadə vasitələrini göstərməsə də 
və bu vasitələrin gcniş tədqiqatmı aparmasa da, hər halda abidə- 
lərin dilində kəm iyyət kateqoriyasmm ifadəsi üçün işlədilən 
əsas vasitələri ilk dəfə göstərdiyi üçün onun qcydləri çox qiy- 
mətlidir. A.N.Kononov isə qədim türk yazısı abidələrinin dilin- 
də işlənən kəm iyyət kateqoriyası və onun ifadə vasitələrini da- 
ha geniş şəkildə araşdırmışdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin kəmiyyət 
kateqoryiası (cəmlik məfhurnu) aşağıdakı üsullarla ifadə edilir:

1. Cəmlik anlayışmın (kəmiyyət kateqoryiasınm) leksik 
yolla ifadəsi. H ər şeydən əvvəl demək lazımdır ki, hər hansı bir 
isim adlıq halmda m üəyən bir əşyanm adını bildirməklə yanaşı,

eyni cinsli əşyalann növünü, cinsini də bildirir. Bu baxımdan 
adhq halda olan hər hansı bir ismə həm  təklik, həm  də cəmlık 
bildirən bir söz kimi baxmaq olar. M əsələn, qədim türkün 
dilində at «at», ingək  «inək», tabışğan «dovşan», ıt «it» və s. 
sözləri aynca bır atı, inəyi, dövşanı, iti göstərdiyi kimı, cynı 
zamanda at, inək, dovşan, it adlana bilən bütün hcyvanlan da
göstərir. . • , 1

Bundan başqa, qədim türk yazısı abidələrinın dılındə elə
sözlər də vardır ki, bunlar heç bir şəkilçi qəbul etmədən cyni 
cinsdən olan çoxlu əşyanm məcmusunu bildirir. Belə isimlərə 
dilçilik ədəbiyyatmda topluluq bildirən isimlər dcyilır. Butun 
müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abıdələrinin dilmdə də topluluq bildirən isimlər eyni zamanda 
qcyri-müəyyən cəmlik bildirir; məsələn: sü  (K T ş 32) «qoşun», 
çərig  (KÇ 9) «qoşun», el (KT ş 4) «el», bodun (K T ş 14) 
«xalq», yağı (T 19) «yağı», y ılk ı (BK  ş 38) «ilxı», yo n t(U Ç  48) 
«ilxı» və s.

2. L e k s ik - q r a m m a t i k  (sintaktik) üsul. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində leksik-sintaktik üsulla cəmlık (daha 
doğrusu, çoxluq) anlayışı ismin sayla işlədilməsi vasitəsilə ıfadə 
edilir. İsimdən əvvəl işlədilən saylar əşyanın ya müəyyən 
miqdarmı, ya da qeyri-müəyyən miqdarmı bildirir. Bu baxımdan 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində cəm lik anlayışmm 
(kəmiyyət katcqoriyasımn) leksik-sintaktk üsulla ifadəsini üç
qrupda birləşdirmək olar:

a) Miqdar saylarmm isimlərin əvvəlinə artınlm ası ı ə 
əşyanın mü;)yyən miqdarı bildirilir. Türk dillərinin əlamətdar 
xüsusiyyətlərindən biri budur ki, saydan sonra ışlənən ısım 
həm işə təkdə olur. Bu ondan 'irəli gəlir kı, türk dıllənndə 
müəyyən cəmlik kateqoriyası ilə (bu, türk dillərində müəyyən- 
lik bildirən miqdar saylan ilə ifadə edılır) -lar, -/ər şəkılçısı 
vasitəsılə ifadə edilən qeyri-müəyyən cəmlik kateqonyası e ^ ı  
zamanda eyni bir yerdə işlənə bilməz. Bu baxımdan qədım turk 
yazısı abidələrinin dili ilə müasir türk dıllərı arasında hcç bır 
fərq yoxdur: qədim türk yazısı abidələrinin dılındə də mıqdar 
saymdan sonra işlənən isimlər təkdə olur; məsələn: to ku z oğuz 
(KT şm 4) «doqquz oğuz», on ok  (KT şm 13) «on ox», altı ər
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(KT şm 5) «altı döyüşçü», bir otuz yaş (KT ş 32) «iyirmi bir 
yaş», y ü z  £>r(Süci) «yüz döyüşçü», on a y {Y  28) «on ay», sək iz  
k ırk y a şÇ i 29) «otuz səkkiz yaş» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bəzən bu qanun 
pozulur, miqdar saymdan sonra gələn isim cəmdə işlənir; 
məsələn; tört b ilj atlarım  (Y 46) «dörd min atım». Abidələrin 
dilində bu, yeganə haldır, daha heç yerdə yuxarıda izah edilmiş 
qanunun pozulmasına təsadüf edilmir. Yeri gəlmişkən, qeyd 
etmək lazımdır ki, bu qanunun pozulması hallarına müasir türk 
dillərində də tez-tez təsadüf edilir. M əsələn, müasir qırğız ədəbi 
dili üçün miqdar saylarmdan sonra ismin təkdə işlənməsi qanun 
deyildir, əksinə, əksər hallarda miqdar sayından sonra gələn 
isimlər qırğız ədəbi dilində cəmdə işlənir.

b) İsimlərdən əvvəl qeyri-müəyyən miqdar saylarınm 
işlənməsi ilə cəmlik anlayışı yaradıhr. Bu halda da saydan sonra 
işlənən isim -lar, -/örkəmi^^yət şəkilçisini qəbul etmir; məsələn.- 
az bodun (K T c 10) «az xalq», kop yağı (KT ş 2) «çoxlu 
düşmən», ik i-üç k is ii^ Y ^  ş 41) «iki-üç adam», bir-iki athğ (MÇ
17) «bir-iki m əşhur (adam)» və s.

c) Miqdar sayları ilə onlarm təyin etdiyi isimlərin arasma 
ü7ü^«hissə», te^« b ağ » , p/vö «hissə» kimi numerativ sözlərinin 
artınlması ilə cəmlik anlayışı yaradıhr; məsələn: altı çub soğdak 
bodun{¥^T  ş 31) «altı hissəli soğdak xalqı», ik i ülügi athğ{T  4) 
«iki hissəsi süvari», bir ülügi yadağ {T 4) «bir hissəsi piyada», 
ahı bağ bodun (Y 1) «altı bağ xalq>/ və s.

3. Sintaktik üsul. Sintaktik üsulla cəmlik anlayışı iki sözün 
yanaşması vasitəsilə yaradıhr (yanaşan sözlərin şəkilçi qəbul 
cdib-etməməsinin əhəm iyyəti yoxdur); məsələn; at-kü  (KT ş
25) «ad-küy (şöhrət)», eçütn-apam  (KT ş 1) «əcdadlanm», 
örüfjüm-karam  (Y  45) «malqaram (işığım-qaram)», yuğçı-sığıtçı 
(KT şm 11) «ağlaşanlar», tünlü-künlü {^"^  cş) «uzun zaman», 
küm -soruğum  (Süci) «şöhrətim», arkış-tirkiş (KT c 8) 
«karvanlar», eb-bark{^K . ş 32) «ev-saray» və s.

4. Morfoloji üsul. Qədim türk yazısı abidələri dilində 
kəmiyyət kateqoriyasmın ən çox işlənən və əsas üsulu morfoloji 
üsuldur. Morfoloji üsul kökə şəkilçi artırmaqla sözdə cəm lik

anlayışmm yaradılmasına deyilir. Qə(hm türk yazısı abidələrinin 
dilində morfoloji üsulla cəmlik anlayışı yaratmaq üçün təkdə 
olan isimlərin üzərinə comlik şəkilçiləri artırıhr. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində işlənmiş cəmlik şəkilçilərinin 
əksəriyyəti müasir türk dillərində işlənsə də, cüzi bir qismi 
müasir türk dillərində işləkdən çıxmışdır. Abidələrin dilində 
aşağıdakı şəkilçiiər tək isimlərdən cəm isimlər yaratmışdır.

a) -lar, -lər şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
diündə ən çox işlənən qeyri-müəyyən cəmlik şəkilçisidir. 
Azacıq fonetik dəyişikhklə bütün müasir türk dillərində işlənir. 
-lar, -lər şəkilçisi təkdə adhq halda işlənən isimlərə artınlıb 
qeyri-müəyyən cəmlik anlayışı əm ələ gətirir. Bu şəkilçi bütün 
sözdəyişdirici şəkilçilərdən əvvəl sözə əlavə edilir. Artıq 
deyildiyı kimı, -lar, -lər şəkilçisi qəbul etmiş isimlərdən əvvəl 
say (miqdar, sıra, qeyri-müəyyən, kəsr) işlənmir. -lar, -lər 
şəkilçisi əsasən, isimlərə artınhr. Lakin prinsipcə, o hər hansı 
bir nitq hissəsinə bitişdirilib qeyri-müəyyən cəmlik anlayışı 
yarada bilər. Buna baxmayaraq, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu şəküçinin isimlərdən başqa digər nitq hissələrinə 
artınldığma təsadüf edilməmişdir; məsəkm; boglər (K1 c 2) 
«bəglər», öglər (KT şm 9) «analar», əkə lər  (K I şm 9) 
«bibilər», kunçuylar (KT şm 9) «arvaular», kəlin lər  (Süci) 
«gəlinlər», küdəgülər{Y  3) «kürəkənU>r».

Qədim türk, daha doğrusu, göytürk ya/ısı abidələrindən 
ən böyüyü olan Kül tigin şərəfinə qoyulmuş abidədə -lar, - 
/,7/- şəkilçisi cəmi 13 sözdə işlənir, bundan da 9 təsadüfdə -lər 
şəkiiçisi bəg sözünə əlavə edilir (iki dəfə ög, bir dəA) əkə, bir 
dəfə kunçuy  sözlərinə). Digər abidələrdə, xüsusən Orxon 
abidələrində -!ar, -lər şəkilçisinin işlənməsinə daha az təsaduf 
cdilir. Ciörünür, göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələri tərtib 
edilən dövrdə qədim türk qəbilələrinin dilində qeyri-müəyyən 
cəmlik kimi mücərrəd anlayış o qədər də yüksək inkişaf 
ctməyibmiş. Bəlkə də abidələrin dilinin üslubu onlarda qeyrı- 
müəyvən cəmlik katcqoriyasmın işlədilməsinə imkan vermə-



mişdir, Hər halda, göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin 
dilində 50-55 sözdə -lar, -/ə/-şəkilçisi ilə qeyri-müəyyən cəm lik 
anlayışı yaradıldığma təsadüf edilir. Başqa ünsürlərlə (miqdar 
saylan istisna olmaqla) cəmlik anlayışı yaradılmasma daha az 
təsadüf edilir.

Artıq qeyd ediidiyi kimi, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bir dəfə -lar, -lər cəmHk şəkilçisi ilə işlənən sözdən 
əvvəl miqdar saymm işlənməsinə təsadüf edilmişdir; tört biQ 
a tla rım iy  46) «dörd min atlanm».

b) -t şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
cəm lik anlayışı yaratmaq üçün t  şəkilçisindən də istifadə 
edilmişdir. Ehtimal ki, bu şəkilçi qədim türk qəbilələrinin dilinə 
qonşu monqol qəbilələrinin dilindən keçmişdir, çünki -t, -d  
şəkilçisi ilə nnüasir monqol dilində də sonor samitlə bitən 
isimlərdən cəm  düzəldilir. Bu şəkilçinin qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənməsi haqqmda S.Y.Malov yazır: «Cəm 
şəklinin n  və r i l ə  bitən əsaslarda canh monqol dilində indi də -t 
{-d  şəklində) şəkilçisi ilə əm ələ gəldiyini görürük. M əsələn; 
noyon  (məkdə «knyaz») -  noyod  «knyazlar», kaad «xanlar» 
(təkdə kaan), /7ä/tö(i«yoIdaşlar» (təkdə nökör).

Qədim türk dillərində nümunə gətirdiyimiz abidələrdə 
cəm kateqoriyasmm -t şəkilçisi ilə düzəlməsi artıq tamamilə 
rudimentardır. Monqol dilində də bu şəkilçi sadəcə olaraq sözə 
bitişdirilmir, sözün sonuncu səsi düşür və onun yerində biz -t 
səsini görürük.

Bu şəkilçi türk abidələrində yüksək rütbə bildirən 4-5 
sözdə özünü göstərir».'

Kül tiginin şərəfinə qoyulmuş abidədə iki sözdə -t şəkil- 
çisi vasitəsi cəm  anlayışı yaradıhr; şad-apa sözündən şad-apıt 
(K T c 1) və tarkan sözünĞBn ta rk a tiK l c I) sözləri əm ələ gəlir; 
məsələn; Ulayu iniyigünim , oğlanım, b iriki oğuşım, bodumm,

bıriyə şad-apıt bəglər, yıraya tarkat buyuruk bəglər, o tuz ... 
tokuz bəgləri, bodunı bu sabımm edgüti esid, katığdı tifjla  (KT c 
1-2) «Digər kiçik qohumlanm, oğlanlarım, bü-Iəşmiş tayfam, 
xalqım, sağdakı şad-apıt bəylər, soldakı tarkat buyuruq bəyləri, 
otuz (tatar bəyləri, xalqı), doqquz oğuz bəyləri, xalqı, bu nitqimi 
yaxşıca eşidin, möhkəmcə dinləyin». Tarkat sözünK^ Moyun çor 
şərəfınə qoyulmuş abidədə də rast gəlinir; [şbaraş, tarkat anta 
ançuladım{M.Ç  26) «lşbaraları, tarkatlan orada təqdim etdim».

P.M.Melioranski güman edir ki, -t şəkilçisi vasitəsilə 
cəmlik anlayışınm yaradılması Orxon-Yenisey yazısı abidələri- 
nin qoyulduğu dövrdən əvvəl türk dillərində daha fəal olmuş- 
dur. M əsələn, onun fikrincə, türk dillərindəki savğat (Azərbay- 
can dilində sovqat) sözü savğa sözünün Orxon dövründən çox 
əvvəl -/şəkilçisi vasitəsilə yaradılmış cəm şəkli ola bilər.

Müasir türk dillərindən talar dilində işlənən alpaut «xaĞ^- 
gan, mülkədar», tobol tatarların dilində işlənən aldpağıt^ sözləri, 
Azərbaycanda kənd adı kimi tez-tez rast gəlinən atpaut sözü 
qədim türk sözü olan alp «igid» sözündən törəmiş və Kül tigin 
abidəsinin şimal üzünün 7-ci sətrində işlənmiş alpağu (rütbə 
bildirir) sözünün cəmidir.

c) -z şəkilçisi. Bu ünsür, müasir türk dillərində olduğu 
kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də cəmlik anlayışı 
yaradan şəküçinin tərkibinə daxildir. Tədqiqatçılar göstərirlər 
ki, /?ünsürü türk dillərində cütlük anlayışı ifadə edir. M əsələn, 
biz 'xkx «bi» (/779/7 əvəzliyinin ən qədim şəkli), s iz  \k\ «si» {.sən 
əvəzliyinin ən qədim şəkli), g ö z  iki «kö» {göz sözünün ən 
qədim şəkli), diz iki «di», b ən iz\k \ yanaq, a ğ ızık i dodaq, om uz 
iki kürək, köküz{köks) iki döş və s. deməkdir. Türkoloqlardan 
L.Ligeti və V.Banq bclə hesab edirlər ki, türk dillərinin ən 
qədim dövründə zünsürü cəmlik bildirmişdir.

' C.E.Manoe. riaM HmHUKu dpeeH em m pK C K oü  nuchM SH H O cm u. M.-JI., 1951,
C.50.

' n.M.MejıuopancKuü. S a u M e m m e a H H b ie  e o c m o u H b ie  c jıooa  e  pyccK O Ü  
nuchM eınıocm u doMOH^OJibCKO^o GpeMBHU. Cflö., 1906, c .I7 .



Q ədim türk yazısı abidələrinin dilində I və II şəxsin 
cəm ində m ənsubiyyət kateqoriyası şəkilçisinin, I və II şəxsin 
cəm ində xəbərlik kateqoriyası şəkilçsinin, habelə fellərdə I və
II şəxsin cəm ində şəxs şəkilçisinin tərkibinə daxil olan zünsürü 
cəm lik anlayışı yaradır.

M ənsubiyyət kateqoriyasmda: £?pw/n/>(KT ş 19) «əliraiz», 
apaTnız{¥^T  ş 19) «böyük qohumumuz», eçümiz-apamız {0 1) 
«əcdadlanm ız», ilim iz  (KT ş 22) «elimiz», törümüz (KT ş 22) 
«qonunumuz», a tır jız{Y  26) «admız», ünülJüz{Y  25) «səsiniz» 
və s.

X əbərlik kateqoriyası; bəg b iz{Y  28), b əg siz{Y  26) və s. 
Fellərdə şəxs şəkilçisi: yokkışd ım ız { K l ş 34) «yox etdik, 

m əhv etdik», konturtım ız{K .1  ş 21) «yerləşdirdik», bardıt]ız(0
12) «getdiniz», ertigiz{¥ÜY şm 9) «idiniz» və s.

ç) -ş şəkilçisi. Moyun çor abidəsində belə bir cümlə 
işlənir: Işbaraş, tarkat ança ançuladım  (MÇ 26) «Işbaralan, tar- 
katları onda təqdim etdim». Buradakı ışbaraş sözü, güman ki, 
ışbara sözünün cəmidir. Deməli, qədim türk yazısı abidələri 
dilində cəm lik kateqoriyası -ş şəkilçisi vasitəsilə də əmələ gəl- 
mişdir. O ğuş{¥JT  c 1) «tayfa» sözü də o^«nəsil» sözününüzə- 
rinə şəkilçisinin artırılması {u saiti iki samit arasına girmişdir) 
ilə yaradılmışdır və çoxlu oğ  deməkdir. Güman ki, türgiş (KT ş
18) «türgiş», tarduş (K T ş 13) «tarduş», töIiş{)LT ş 13) «töliş» 
sözləri də uyğur köklərə {türg, tard, töl) -ş şəkilçisi artırmaq 
vasitəsilə yaradılmışdır və türküt sözü türklər demək olduğu 
kimi, bu sözlər də uyğun olaraq türgiər, tardlar, ^ö//ərdeməkdir. 
Sonralar onların etimologiyası unudulmuş və həmin sözlər 
etnonim kimi formalaşmışdır.

d) -n şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu 
ünsür həm  açıq, həm  də qapalı saitlərlə işlənir. K.Qronbeh. 
D.Sinor və A.fon Qaben onun açıq saitlə işlənən variantını {-an, 
-ən) cəm şəkilçisi hesab edirlər. A.N.Kononov isə bu şəkilçinin 
açıq və qapalı saitli variantlarmı ayrı-ayrı, müstəqil cəm

şəkilçiləri hesab edir. -n, -an, -ən, -ın, -in, -un, -ün şəkilçisinin 
mənasında cəmlik məzmununa nisbətən çoxluq məzmunu 
(bunlar eyni kcyfıyyət dcyil) üstünlük təşkil cdir. M əsələn, ərən  
«çoxlu igid, çoxlu döyüşçü» demək deyil, igidliyi çox olan (bir) 
adam, örtən bir neçə od demək deyil, odu çox olan (yanğm) 
deməkdir və s. Bodun  «xalq» sözündə isə artıq cəmlik, daha 
doğrusu, topluluq məzmunu vardır. B o d  sözü «boy», «adam» 
deməkdir. Bodun «xalq» isə artıq «çoxlu bod» deməkdir. Buna 
görə də qədim türk yazısı abidələrinin dilindəki bu ünsürü həm  
sözdüzəldici, həm də sözdəyişdirici şəkilçi (cəmlik şəkilçi) 
kimi qəbul etmək olar. Cəmlik şəkilçismin ünsürü kimi, -n 
aşağıdakı sözlərdə qeyri-müəyyən cəmlik anlayışı yaradır: 
bodun (T 8) «xalq», ərən (BK c 11) «ərən», oğlan (KT c 1) 
«oğlan», örtən (IB 14) «alov».

c) -Iığ, -lig  şəkilçisi. Qədim türk yazısı abaidələrinin di- 
lində işlənən bu şəkilçi müasir türk dillərində -//, -//' -iu, -lü  
şəklində işlənir və qədim türk qəbilələrinin dilində olduğu kimi, 
adlardan sifət düzəldir. Sözdüzəldicilik qabiliyyət ilə yanaşı bu 
şəkilçidə artınldığı sözdə müəyyən bir əlamətin, kcyfıyyətin 
çoxluğunu bildirmək qabiliyyəti də vardır. M əsələn, qədim türk 
qəbilələrinin dilində küçlig  (T 20) «güclü» sözü sifət olmaqla 
yanaşı, gücün çox olduğunu, ku tlığ  (KT 2) «bəxtli» sözü sifət 
(xoşbəxt) olmaqla bərabər bəxtin çox olduğunu göstərir və s. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçi məhsuldar 
işlənir: ku llığ  {K T  ş 21) «qullu, qulu çox olan», kü /jlig  {K.1 ş
21) «kənizli, kənizi çox olan», küçIig {T 20) «güclü, gücü çox 
olan», ku th ğ {\\T  2) «bəxtli, bəxti çox olan» və s.

ə) -ğın, -gün şəkilçisi. Tədqiqatçılarm fıkrincə, bu şəkilçi 
də qədim türk yazısı abidələrinin dilində cəmlik anlayışı əm ələ 
gətirir: kəlin-kəlingün-kəlirjün  (KT şm 9) «gəlinlər».

i) -ğıl, -g il şəkilçisi. Mütəxəssislərin fıkrincə, türgiş, 
tarduş, töliş etnonimlərinin tərkibində -ş ünsürü cəmlik anlayışı 
əmələ gətirdiyi kimi, izg il (KT ş 3) «izgil», çig il (MÇ 35) 
«çigil» etnonimlərinin tərkibində də -g il ünsürü, topluluq, 
cəmlik göstəricisidir.



MƏNSUBİYYƏT KATEQORIYASI

M üasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də mənsubiyyət kateqoriyası iki əşya 
arasmdakı atributiv münasibəti, yaxud birinci tərəfı sahib şəxs, 
ikinci tərəfi m ənsub əşya adlandırılan iki söz arasındakı atributiv 
münasibəti ifadə edir. Abidələrin dilindəki mənsubiyyət kateqo- 
riyası öz formal göstəriciləri ilə müasir türk dillərindəkindən, 
dem ək olar ki, fərqlənmir.

Üçüncü şəxs istisna edilməklə mənsubiyyət şəkilçilərinin 
işlənmə xüsusiyyətiəri haqqmda türkoloqlar yekdil rəydədirlər. 
Üçüncü şəxs mənsubiyyət şəkilçisi haqqmda türkoloqlarm fıkri 
müxtəlifdir. Bəzi türkoloqlar belə iddia irəli sürürlər ki, guya 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində bir sözdə eyni zamanda 
iki mənsubiyyət şəkilçisi işlənmişdir. Məlum olduğu kimi, türk 
dillərində sözdüzəldici şəkilçiləri və felin icbar növünün 
şəkilçilərini istisna etsək, bir sözdə eyni zamanda bir 
kateqoriyanm iki şəkilçisi işlənə bilməz. Məşhur türkoloq 
N.K.Dm itriyev bu haqda yazır: «Türk dillərinin müqayisəli 
öyrənilm əsindən məlumdur ki, eyni bir kökdə (istər ad, istər fel 
olsun) eyni bir zamanda bir kateqoriyaya aid olan iki və daha 
artıq şəkilçi ola bilməz. Belə ki, eyni bir sözdə II və III şəxs 
şəkilsiləri ola bilm əz, eyni bir feİ eyni bir zamanda həm təsdiq, 
həm  də inkar formada dura bilm əz».’

M üasir türk dilləri haqqmda deyilən bu sözlər qədim türk 
yazısı abidələrinin dilinə də bütövlükdə şamil edilə bilər. Buna 
görə də qədim  türk yazısı abidələrinin dilində eyni bir sözdə 
eyni zamanda iki mənsubiyyət şəkilçisinin işlənməsi haqqmda 
iddialarm heç bir elmi əsası yoxdur. Üçüncü şəxsin mənsubiyyət 
şəkilçisinin m ənşəyi haqqmda da türkologiyada müxtəlif fıkirlər 
söylənmişdir. B əhsin sonunda mönsubiyyət kateqoriyası şəkilçi- 
lərinin m ənşəyi haqqmda damşılacaqdır.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində mənsubiyyət kate- 
qoriyası dörd üsulla ifadə olur: morfoloji, morfoloji-sintaktik, 
sintaktik və analitik üsullax. Bunlardan birinci üç üsul müasir

' H.K.JjMumpuea. rpoMMamuKa KyMbiKCKOZoH3biKa. M.-JJ., 1940, c. 136.

türk dillərində indi də işlənir, analitik üsul isə istifadədən 
çıxmış, ikinci növ təyini söz birləşməsi şəklinə düşmüşdür, 
Analitik üsulun işlənməsi hələ qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində m əhdud idi; o, yalnız üçüncü şəxçin təkində işlənirdi.

1. Morfoloji üsul. Bu, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində mənsubiyyət kateqoriyasmm əsas ifadə üsuludur. 
Mənsubiy>'ətin morfoloji üsulla ifadəsüıin mahiyyəti budur ki, 
isimlərə və ya isimləşmiş (substantivləşmiş) hər hansı bir sözə 
şəxs və kəm iyyət bildirən xüsusi şəkilçilər -  mənsubiyyət 
şəkiçiləri artınlır. Bunun nəticəsində həm sahib şəxs məfhumu, 
həm də mənsub əşya məfhumu bü- sözdə ifadə edilir. Həmüı 
söz sahib şəxsin də, mənsub əşyanm da qrammatik kəm iyyət və 
şəxsiyyətini təklikdə özündə toplayır. Müasir türk dillərində 
olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də 
mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş söz özündə iki anlayışı -  həm 
sahib şəxs, həm  də mənsub əşya anlayışmı birləşdirir. 
M ənsubiyyət kateqoriyasmm morfoloji üsulla ifadəsində sahib 
şəxsi bildirən sözün işlənməsi zəruri deyil, daha doğrusu, sahib 
şəxsi bildirən söz zahirdə olmur, mənsub əşyanı bildirən sözə 
bitişən mənsubiyyət şəkilçisi əşyanm mənsub olduğu şəxsi də 
bildirir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində m ənsubiyyət kate- 
qoriyasmm morfoloji üsulla ifadəsində aşağıdakı mənsubiyyət 
şəkilçilərindən istifadə edilir:

I şexs tək: -m, -ım, -im, -um, -üm;
II şəxs tek: -Q, -ıQ, -ilj, -ulj, -ürj; -ğ, -g, -tğ, -ig;
III şəxs tek: -ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü;
I şəxs cem: -mız, -m iz, -muz, -müz, -ım ız, -im iz, -umuz, 

-ümüz;
II şexs cem: -rjız, -tjiz, -Quz, -Ijüz; ıljız, -itjiz, -uQuz, 

-üQüz.
Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində ikinci şəxsin təkin- 

də m ənsubiyyət şəkilçisinin Q ünsürünün qahn saitli sözlərdə ğ, 
incə saitli sözlərdə g  samitmə keçməsi müşahidə edilir; 
samitlərin belə keçidi şəxsin cəminin mənsubiyyət şəkilçisüıdə 
müşahidə edilmir; məsələn: B u kağanıQda, bu bəglərigdə, bu
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yeritjdə, subırjda adırılmasar, türk bodun, özü tj edgü körtəçisən, 
ebinə kirm əçisən, bü tjısız boltaçı sən  (BK  şm 13-14) «Bu 
xaqanından, bu bəylərindən, bu yerindən, suyundan aynlm asan, 
türk xalqı, özün yaxşılıq görəsisən, evinə girəsisən, dərdsiz 
olasısan».

Göytürk yazısı abidələrindən Orxon kitabələrində 
mənsubiyyət kateqoriyasınm morfoloji üsulla ifadəsinə II şəxsin 
cəmindən başqa bütün şəxslərdə rast gəlmək olar (III şəxsin 
cəmində mənsubiyyət kateqoriyasmm morfoloji üsulla ifadəsinə 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində ümumiyyətlə təsadüf 
edilmir); məsələn: sabım  (K T c 2) «nitqim», sabı (K T  c 5) 
«nitqi», bodum {}LT  ş 6) «xalqı», eçüm (K .T  ş 1) «əmim», yağısı 
(KT ş 12) «yağısı», eliQ (K T ş 23) «elin», ilim iz  {¥^1 ş 22) 
«elimiz», tö rü m ü zilL l ş 22) «qanunumuz», türkim iz {K.T ş 18) 
«türkümüz», eçüm iz (K T ş 19) «əmimiz», apam ız (K T ş 19) 
«əcdadımız» və s. Göytürk yazısı abidələrindən Yenisey 
kitabələrində mənsubiyyət kateqoriyasmın ikinci şəxsinin cəmi 
də morfoloji üsulla əm ələ gəlir; məsələn: ünütjiz (Y  25) 
«səsiniz», kam ljjz  (Y 25) «xanmız», atıijız (Y  26) «admız», 
adaşıQızÇY 26) «adaşınız», esirjizÇ i 26) «dostunuz», eçiO izÇ i
26) «böyük qardaşınız», alp ıiJızÇ i 25) «igidiniz» və s.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də istər təkdə, istərsə də cəm də mənsubiy- 
yət şəkilçisi mənsub əşyanm təkdə olduğunu göstərir. 
Mənsubiyyət şəkilçisi təkdə olduqda həm  sahib şəxs, həm  də 
mənsub əşya təkdə olur; məsələn: sabım  (KT c 2) «nitqim», 
e lir jiY il ş 23) «elin», y a ğ ıs ı{ K l ş 12) «yağısı».

M ənsubiyyət şəkilçisi cəm də olduqda sahib şəxs cəm də, 
mənsub əşya isə yenə də təkdə olur, yəni bir əşya bir neçə 
şəxsə mənsub olur; məsələn: ilim iz  (K T ş 22) «elimiz», eçüm iz 
(KT ş 19) «əmimız», a tıijız  26) «adımz», ünüfjüz (Y  25) 
«səsiniz» və s.

M ənsub əşyanın cəmdə olduğunu göstərmək üçün qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində söz kökü ilə mənsubiyyət 
şəkilçisi arasına -lar, ~lər şəkilçisi artırıhr. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində mənsubiyyət kateqoriyasmm morfoloji
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üsuMa ifadəsində həm sahib şəxsin, həm də mənsub əşyanm 
cəmdə işlənməsinə (Azərbaycan dilindəki evlərim iz, evləriniz 
şəklində) təsadüf edilməmişdir. Bütün hallarda sahib şəxsin 
təkdə, mənsub əşyanın isə cəmdə işlənməsi müşahidə edilir; 
məsələn: öglərim  (KT şm 9) «analanm», əkələrim  (KT şm 9) 
«bibiiorim», kunçuylarım  (KT şm 9) «arvadlanm», gəlinlərim  
(Y 3) «gəlink)rim», küdəgülərim  (Y  3) «kürəkənlərim» və s.

3. Morfoloji-sintakik üsul. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində mənsubiyyət kateqoriyasının morfoloji-sintaktik üsulla 
ifadəsində həm sahib şəxsi ifadə edən söz, həm  də mənsub 
əşyam bildirən söz zahirdə olur. Sahib şəxsi bildirən söz şəxs 
əvəzlikləri ilə ifadə edildikdə onun yiyəlik halda işlənməsi 
zəruridir, sahib şəxsi bildirən söz ö z  və kəntü «öz» əvəzlikləri 
ilə ifadə edildikdə onlar yiyəlik halda işlənmir, sahib şəxsi 
bilidrən söz isimlərlə ifadə edildikdə isim yiyəlik hal şəkilçisi 
qəbul edə də, etməyə də bilər; mənsub əşyanı biidirən söz isə, 
sahib sözdən asılı olaraq, birinci, ikinci və üçüncü şəxslərdən 
birinin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edir. Onu da qcyd etmək 
lazımdır ki, qədim türk yazısı abidələrinin dilində sahib şəxsi 
bildirən söz isimlə ifadə edilirsə, əksər hallarda yiyəlik hal 
şəkilçisi qəbul etmir, yəni qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənir 
(II növ təyini söz birləşməsi olur). Müasir türk dillərində sahib 
şəxsi bildirən söz isimlə ifadə edilirsə, əksər hallarda yiyəlik 
hal şəkilçisi qəbul edir (III növ təyini söz birləşməsi olur).

Müasir türk dillərində mənsubiyyət kateqoriyasım əm ələ 
gətirmək üçün I və II şəxs əvəzliklərinin həm təkdə, həm  də 
cəm də ifadədə işlədilməsi lazım gəlmir, çünki mənsubiyyət 
şəkilçisi sahib şəxsin kimliyini də özündə təcəssüm etdirir. 
Lakin bu o demək deyildir ki, müasir türk dillərində sahib şəxsi 
bildirən söz ifadədə işlənə bilməz; evim  də, m ənim  evim  də  
işlədilə bilər. Türk dillərinin xarakter xüsusiyyətlərindən biri 
budur ki, bu dillərdə optimal sadələşmə qanunu -  qənaet 
prinsipi fəaliyyət göstərir. Bir halda ki, həm evim , həm də 
m əninı cvim  ifadəsi eyni bir məftıumu ifadə edir, onda m ənim  
sözünü işlətməyə ehtiyac qalmır.- Bu qanun təkcə mənsubiyyət 
kateqoriyasmda deyil, türk dillərinin bütün strukturunda 
fəaliyyət göstərir.



Türk dillərində bəzən elə məqamlar olur ki, nəinki üçimcü 
şəxsi bildirən, hətta birinci və ikinci şəxsləri bildirən sözlərin 
(əvəzliklərin) də mənsubiyyət kateqoriyasmm yaranmasmda 
iştirakı zəruri sayılır. Belə vəziyyət əksər hallarda m əntiqi 
vurğu sahib şəxsi bildirən sözün üzərinə düşdükdə baş verir. 
M əsələn, «Sənin sevgin mənə lazımdır» cümləsində sənin 
əvəzliyinin cüm lədə iştirakı və məntiqi vurğunun onun üzərinə 
diişməsi nəticəsində cümlə belə bir məzmun ifadə edir: 
«Özgəsinin sevgisi m ənə lazım dcyil, təkcə sənin sevgin m ənə 
lazımdır». Müasir Azərbaycan dilində müqayisə məqammda da 
şəxs əvəzliyinin mənsubiyyət kateqoriyasmm yaranmasmda 
iştirakı fərdi sayılır. M əsələn, «M əhz mənim əsərim kimi əsər 
müsabiqənin qalibi ola bilərdi» cümləsindəki m ənim  şəxs 
əvəzliyini atmaq olmaz, çünki onda əsərim  sözü mənsubiyyət 
kateqoriyasını ifadə etsə də, cümlə əvəlki ifadəliliyini itirir.

Qədim türk yazısı abidələrinin diiində də bu qamm 
fəaliyyət göstərir. T okuz oğuz mənitj bodunım erti Terjri, y e r  
bulğakm  üçün yağ ı boltı (BKş 29-30). «Doqquz oğuz m ənim  
xalqım idi. Göy, yer qarışdığı üçün yağı oldu». Birinci 
cümlədəki m ənitj «mənim» s ö ^ ü  atmaq da olardı. Lakin 
m üəllif öz xalqmm xəyanətinin təsirini gücləndirmək üçün 
mənh) əvəzliyini işlətməyi lazım bilir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində mənsubiyyət 
kateqoriyasmm morfoloji-sintaktik üsulla ifadəsi morfoloji 
üsulla ifadəsmə nisbətən zə if yayılmışdır, lakin abidələrinin 
dilində mənsubiyyət kateqoriyasmm morfoloji-sintaktik üsulla 
ifadəsinə kifayət qədər rast cəlmək olar: m ənitj sabım  (KTc 11) 
«mənim nitqim», kən tü  bodunım  iK lş m  4) «öz xalqım», m əniıj 
bodunım  (BKş 29) «mənim xalqım», bodun sabı (KTs 5) 
«xalqın sözü», k is i oğh  (K Tş 1) «insan oğlu», kırk ız oğlı (Süci) 
«qırğız oğlu» və s.

3. Sintaktik üsul. Müasir türk dillərində olduğu kimi, 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də mənsubiyyət 
kateqoriyasmm sintaktik üsulla ifadəsindən də istifadə edilir, 
lakin digər iki üsula nisbətən bu üsul qədim türk dillərində 
(eləcə də müasir türk dillərində) çox zə if inkişaf etmişdir.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində bəzən mənsubiyyət 
kateqoriyasmı əm ələ gətirən tərəflərdən birincisi -  sahib şəxsi 
bildirən söz formalaşır, yəni yiyəlik hal şəkilçisi qəbul edir, 
ikincisi - mənsub əşyanı bildirən söz isə heç bir şəkilçi, daha 
doğrusu, m ənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmir. M ənsubiyyət 
kateqoriyasmm belə düzəlməsinə sintaktik üsul deyilir. Türk 
dillərində mənsubiyyət kateqoriyasmın sintaktik üsulla ifadəsi 
haqqında E.B.Sevortyan yazır: «Mənsubiyyətin sintaktik üsulla 
ifadəsi m əhdud çərçivədə (yalnız birinci iki şəxsdə) tətbiq edilir 
və yazılı ədəbi dildən daha çox şifahi -  danışıq dilinə xas 
xüsusiyyətlərdir. Sintaktik üsulla ifadədə mənsub əşya və sahib 
şəxs bildirən sözlər xüsusiləşmiş əlamət kəsb edir və danışıqda 
bunlar arasmdakı münasibət təyin qrupu şəklində qurulur. Belə 
qrupda təyinlənən söz münsub əşyanı bildirən söz olur, həm  də
0, sahib şəxsi göstərmir (başqa sözlə desək, mənsubiyyət şəkil- 
çisiz işlənir - Ə.R.). Təyinləyici kimi isə yiyəlik halda olan I 
yaxud II şəxs cəmdə, nadir hallarda isə təkdə olan şəxs əvəzliyi 
çıxış cdir. M əsələn, bizim  a t ifadəsində a t sözü mənsub əşyanı 
bildirir, bizim  {biz şəxs əvəzliyinin yiyəlik halı) sözü isə atm 
cəmdə olan danışan şəxsə mənsub olduğuna işarə edir. 
Bcləliklə, nəzərdən keçirdiyimiz üsulda mənsub əşya və sahib 
şəxsin sərbəst qeyd edildiyi rus, Qərbi Avropa və digər dillərdə 
gördüyümüz qrammatik mənsubiyyətin ifadə prinsipinin tətbiq 
edildiyini müşahidə edirik».'

Müasir Azərbaycan dilində mənsubiyyətin sintaktik üsulla
ifadəsinin iki şəkli vardır;

a) sahib şəxs cəmdə, mənsub əşya təkdə olur; məsələn:
bizim  cv, sizin  ev.

b) sahib şəxs də, mənsub əşya da cəm də olur; məslən:
bizim  evlər, sizin  evlər.

M üasir Azərbaycan dilində sahib şəxsin təkdə ifadə 
edilməsi hadisəsi müşahidə edilir. Bu baxımdan qədim türk 
yazısı abidələrinin dili nəinki müasir Azərbaycan dilindən, hətta 
bütün türk dillərindən fərqlənir. M əlum oiduğu kimi, bəzi türk

' A .B .C e e o p m H H . Kameeopwı npuHadJieoKHOcmu, HCIT^, II, Mop(ponoewı, 
MocKea, 1956, c. 38-39. m



dillərində (m əsələn, özbək dilində) mənsubiyyətin sintaktik 
ifadəsi üsulu zamanı sahib şəxs bildirən söz nadir hallarda təkdə 
olan birinci və ikinci şəxs əvəzliklərinin yiyəlik hah ilə  ifadə 
edilir, lakin bu üsulda sahib şəxsin üçüncü şəxsdə (isim və  ya 
şəxs əvəzHyinin olmasının fərqi yoxdur) işlənm əsinə təsədüf 
edilməmişdir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində mənsu- 
biyyətin sintaktik üsulla ifadəsində sahib şəxs hər üç şəxsin təki 
və cəm ində işlənə bilər (düzdür, hələHk sahib şəxsin ikinci 
şəxsin təkində işlənm əsi abidələrinin dilində müşahidə edil- 
məmişdir); m əsələn; mənii] ər (MÇ 24) «mənim döyüşçüm», 
hiziıj sü (KTş 39) «bizim qoşun», siziıj ər at (Y 26) «sizin igid 
admız», Çurır) hoz at (KTş 32) «Çurm boz atı». Qədim türk 
yazısı abidələrinin dihndə mənsubiyyət kateqoriyasmın sintaktik 
üsulla ifadəsi geniş yayılmışdır.

4. Analitik üsul. Mənsubiyyət kateqoriyasmm analitik 
üsulla ifadəsində kateqoriyanm düzəlməsində iştirak edən hər 
iki tərəf şəkilçi qəbul ctmir, yəni sahib şəxsi bildirən söz yiyəhk  
hal şəkiiçisi, mənsub əşyanı bildirən söz isə mənsubiyyət 
şəkmilçisi qəbul etmir, başqa sözlə desək, vəziyyət birinci növ 
təyini söz birləşmələrində olduğu kimidir. Lakin birinci növ 
təyini söz birləşmələrini təşkil edən sözlər arasmdakı əlaqədən 
fərqli olaraq, mənsubiyyətin analitik ifadəsi üsulunda birinci 
tərəf ikinci tərəfı təyin etmir və bunlarm arasmdakı əlaqə 
müasir türk dillərindəki ikinci növ təyini söz birləşmələrini 
təşki! edən sözlərin arasmdakı əlaqə ilə eynilik təşkil edir.

Müasir türk dillərində mənsubiyyət kateqoriyasmm 
analitik üsulla ifadəsi hadisəsinə rast gəlmirik, bu üsul öz yerini 
morfoloji-sintaktik üsula vcrmişdir.

Qədim türk yazısı abidəiərinin dilində mənsubiyyət kA- 
teqoriyası birinci və ikinci şəxs tək və cəmdə analitik üsulla dü- 
zələ  bilmir (ümumiyyətlə, mənsubiyyət kateqoriyasmm analitik 
üsulla ifadəsində əvəzliklərin heç biri iştirak etmir; bir tə- 
sadüfdə sahib şəxsi bildirən söz birinci şəxs əvəzliyi, mənsub 
əşyanı bildirən söz isə feli sifətlə ifadə olunmuşdur). Abidə- 
lərini dilində m ənsubiyyət katcqoriyası analitik üsulla yalnız

üçüncü şəxsin təkində ifadə edilir, həm də sahib şəxsi bildirən 
söz təkcə isim lə ifadə olunur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilmdə mənsubiyyət kate- 
qoriyasmm analitik üsulla ifadəsi aşağıdakı məqamlarda işlənir;

a) Sahib şəxslə mənsub əşyam bildirən sözlər arasmda 
milli mənsubiyyət əlaqəsi olur; türk bodun (KTc 8) «türk xalqı», 
oğuz bodun (KTşm 4) «oğuz xalqı», çik bodım (BK ş 26) «çik 
xalqı», tabğaç bodun (KTc 5) «tabğaç xalqı», kırkız bodun (KTş 
20) «qırğız xalqı» və s.

b) Sahib şəxslə mənsub əşyanı bildirən sözlər arasında 
məkan əlaqəsi olur: Toğu balık (BK ş 30) «Toğu şəhəri», 
Kögmən ytş (BK ş 27) «Kögmən m eşəli dağları», Şantınj yazı 
(KTc 3) «Şandun düzü», Yincü ügüz (KTş 39) «İnci çayı», 
Ötükən yir(KTc 8) «Ötükən yeri», Tüngər tağ(BKc 7) «Tüngər 
dağı», Vı/un koJ (MÇ 25) «Yılun çayı», Açığ A/tır köJ (MÇ 18) 
«Açıq Altır gölü» və s.

Mənsubiyyətin analitik üsulla belə ifadəsi müasir türk 
dillərində, o cümlədən müasir Azərbaycan dilində yer adı bildi- 
rən bir sıra isimlərdə özünü göstərir; m əsələn; çay, 
Türkmənçay, Şahdağ, Murovdağ\Q s.

c) Sahib şəxslə mənsub əşyanı biluirən sözlər arasında 
zaman əlaqəsi olur; kc^ yı! (Klşm  ş) «qoyım ili», /ü iyü (0  12) 
«əjdaha ili», //> 7 /(B K c 10) «it ili», /ağzmyıl(BKc 10) «donuz 
ili», takığuyıl(MÇ 43) «toyuq ili» və s.

ç) Sahib şəxslə mənsub əşyanı bildirən sözlər arasmda 
vəzifə, rütbə bildirən əlaqə olur; kağan at(K T ş 20) «xaqan adı».

d) Sahib şəxslə mənsub əşyanı bildirən sözlər arasında 
proses, prosesin nəticəsini ifadə edən əlaqə olur; tegri yar//- 
kaduk(BKş 33) «tanrı istədiyi», mən kazğantuk{BKş 33) «mən 
qazandığım».

Qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində m ənsubiyyət kateqoriyası təkcə sahib şəxs və  mənsub 
əşya münasibətlərini, anlayışmı ifadə etnıir. A ilə, qohumluq, 
ictimai münasibətlər və s. də mənsubiyyət kateqoriyası vasitə- 
silə ifadə edilir; eçim (KTş 17) «əmim», kağanım (T 15) «xa- 
qamm», kaıjım (KTş 11) «atam», ögim(J^T  ̂ 11) «anam», inim



(KTş 26) «kiçik qardaşım», eçim (O 4) «böyük qardaşım», 
snjilim (KTş 20) «kiçik bacım» və s.

MənsubiyyBt şəkilçiləri haqqmda. Türkoloqlar arasında 
m ənsubiyyət kateqoriyası şəkilçilərinin m ənşəyi haqqında 
yekdil rəy yoxdur. Türkoloqlarm böyük əksəriyyəti bu fıkirdədir 
ki, birinci və  ikinci şəxs mənsubiyyət şəkilçiləri şəxs 
əvəzliklərindən törəmişdir. V.V. Radlov yazırdı; «Birinci şəxs 
mənsubiyyət şəkilçisi -m {P),  görünür, (män) şəxs 
əvəzliyinin ixtisar edilm iş şəklidir».ı Son zamanlar birinci və  
ikinci şəxs m ənsubiyyət şəkilçilərinin şəxs əvəzliklərindən 
törəməsi fıkrinin əleyhinə çıxanlar da vardır. Əgər birinci və  
ikinci şəxs m ənsubiyyət şəkilçilərinin mənşəyi haqqmda 
türkoloqlar arasıqda az-çox, fıkir uyğunluğu varsa, üçüncü şəxs 
mənsubiyyət şəkilçisinin m ənşəyi haqqında türkoloqlarm hərəsi 
bir fıkirdədir. Bu m əsələ  haqqmda O.Böthnqk, V.V.Radlov, 
Q.Ramstedt, V.Banq, V.A.Boqoroditski, M .Rəsənen, V.Kotviç, 
V.M .Nasilov, N.A.Baskakov və başqalan fıkir söyləmişlər. 
Türkoloqlann, demək olar ki, hamısı üçüncü şəxs mənsubiyyət 
şəkilçisinin -sı, -si variantlanndan çıxış edib onun mənşəyini 
araşdırır, m üxtəlif fıkirlər irəli sürürlər: onu gah -e cəmlik 
şəkilçisi, gah -sa, -sə şərt şəkilçisi, gah -//, -li sahibhk (?) 
şəkilçisi ilə əlaqələndirirlər. Nədənsə heç kim bu şəkilçinin -ı,-i 
variantına toxunmur.

M ənsubiyyət kateqoriyasmm birinci və ikinci şəxslərinin 
təki -m və -n ünsürləri ilə əm ələ gəlir. Həmin şəxslərin cəmini 
əm ələ gətirmək üçün tək göstəricilərinin üzərinə cəmlik 
bildirən -^ünsürü əlavə edilir:
I şəxs tək -m, cəm  -  m + z
II şəxs tək -n, cəm  ~ n + z

Türk dillərində mənsubiyyət kateqoriyası çox qədim 
dövrlərdə, türk dillərinin Orxon-Yenisey abidələri dövründən 
çox-çox ə w ə llə r  təşəkkül tapmışdır, həm də bu kateqoriya 
birdən-birə bütün üç şəxsin təki və cəmi üçün eyni zamanda 
formalaşmamışdır. Etimal ki, ə w ə lc ə  birinci şəxsin təki, sonra

' W.Radloff. Die Alttürkische Imchriften der Mongolei, NeueFolge, 016., 
1897, C.74.

ikinci şəxsin təki, daha sonra birinci şəxsin cəmi, bir qədər 
sonra ikinci şəxsin cəmi, ən axırda üçüncü şəxsin təki 
formalaşmışdır. Üçüncü şəxsin cəmi üçün xüsusi morfoloji 
əlamətin olmaması bir daha göstərir ki, üçüncü şəxsin cəmində 
mənsuğiyyət kateqoriyası tarixin lap son dörlərində meydana 
gəlmişdir.

Güman etmək olar ki, türk dillərində istər m ənsubiyyət 
şəkilçiləri, istərsə xəbərlik şəkilçiləri şəxs əvəzliklərindən  
törəmişdir. Bu proses çox qədim dövrlərdə, hətta şəxs  
əvəzHklərinin hələ tam formalaşmadığı dövrdə getmişdir. Bu 
mənada demək olar ki, türk dillərində şəxs əvəzlikləri, mən- 
subiyyət və xəbərlik şəkilçiləri təxminən eyni vaxtda yaran- 
mışdır.

Türk dillərinin tarixdən əvvəlki dövründə ümumiyyətlə 
birinci şəxsi göstərmək üçün bi, ümumijo'ətlə ikinci şəxsi 
göslərmək üçün si, ümumiyyətlə üçüncü şəxsi göstərmək üçün / 
ünsürlərindən istifadə edilmişdir. Türk dillərində b səsinin m 
səsi ilə əvəzlənm əsi qanununa görə sonralar bi əvəzliy i birinci 
şəxsdə mi şəkHni almışdır. Şəxs əvəzlikləri, m ənsubiyyət və  
xəbərHk şəkilçiləri də bu ünsürlərdən törəmişdir. Sonralar hər 
üç şəxsin təkini cəm dən ayırmaq üçün təkdə n, birinci və  ikinci 
şəxslərin cəmində z  ünsürü əlavə edilmişdir. Bu proses də 
yuxarıda göstərilən ardıcıllıqla (əvvəlcə birinci şəxs, sonra 
ikinci şəxs, axırda üçüncü şəxs) getmişdir. Birinci şəxsin  
təkində ovəzUk min şəklinə düşməzdən ə w ə l  mi ünsüründən 
artıq mənsubiyyət kateqoriyası şəkilçisi formalaşmışdır. Sonra 
eyni proses ikinci şəxslə  baş verir. Bundan sonra birinci və  
ikinci şəxs m ənsubiyyət şəkilçiləri yaramr, ən axırda isə üçüncü 
şəxs m ənsubiyyət şəkilçisi /ünsüründən törəyir. Bunu ayn-a>Ti 
şəxslər üzrə aşağıdakı kimi təsəvvür etmək olar;

1. Birinci şəxs təkdə mənsubiyyət kateqoriyasmı əm elə  
gətirmək üçün mi (qahn saitli köklərdə mı variantma çevrilir) 
söz kökünə artırılır. Türk dillərində sadələşdirmə qanununun 
fəaHyyəti nəticəsində sonuncu sait düşür və təkcə m ünsürü 
qahr. Saitlə bitən isimlər üçün bu tamamilə kifayət edirdi: apa + 
m > apam. Lakin samitlə bitən isimlərdə iki samit (bir hecada)



yanaşı gəlirdi. Türk dillərinin fonetik qanunlarına əsasən iki 
samit yanaşı işlənə bilmir. Buna görə də iki samit arasma 
(xəbərlik kateqoriyalarmdan fərqlənmək üçün) qapalı sait 
artınhr; e l + i  + m >  elim .

2. tkinci şəxs təkdə mənsubiyyət şəkilçisi birinci şəxsin  
təkinə nisbətən bir qədər gec əm ələ gəlmişdir. Bu zaman s i  
ünsüründən artıq sin  şəxs əvəzliyi yaranmışdı. M ənsubiyyət 
kateqoriyası birinci şəxsin  analogiyası üzrə düzəiir. Yəni sözün  
kökünə ikinci şəxsi bildirən ünsür (şəxs əvəzliy i) artırıhr: kağan  
+ sin. Lakm bu şəkildə analogiya pozulur. İkinci şəxsdəki 
şəkilçi birinci şəxsə nisbətən ağır səslənir (uzun çıxu-). Buna 
görə də onu ixtisar etm ək lazım gəhrdi; ya 5, ya da n  samiti 
atılmah idi. Ancaq n  samiti atılsa idi, analogiya yenə  
pozulacaqdı, çünki m  (birinci şəxsdə) burun samiti, 5  isə dil-diş 
samitidir. Buna görə də s samiti atılır və dil-dodaq samiti n 
burun samiti t j səsinə çevrihr; kağan + 1 + Q> kağanıQ.

3. Türk dillərinin ən qədim dövrlərində z  ünsürü əvvəl 
cütlük, sonra cəm lik bildirmişdir'. Şəxs əvəzliklərinin cəminin 
yaradılması üsuluna analogiya olaraq, birinci və ikinci şəxsin  
cəm ində m ənsubiyyət kateqoriyalarmda da təklərin üzərinə 
ünsürü artınhr və  iki samit yanaşı işlənməsin deyə, bir tərəfdən, 
m  və //sam itləri, digər tərəfdən ^-samiti arasma sait (/) artınhr; 
kağan + m  + ız>  kağanım ız, kağan + ıtj + ız>  kağamijız.

4. Üçüncü şəxsdə mənsubiyyət kateqoriyası daha sonra 
meydana gəldiyi üçün daha asan yaranmışdır. Birinci və ikinci 
şəxs təkdə m ənsubiyyət kateqoriyasmm yaradılması üsulu 
analogiya üzrə mexaniki olaraq üçüncü şəxsə köçürülür, yəni 
söz kökünə üçüncü şəxs əvəzliyi /  artu-ılmaqla üçüncü şəxs 
mənsubiyyət ifadə edilir; cl + i>  eli. Türk dillərinin fonetik 
qanunlarma əsasən iki sait yanaşı işlənə bilmədiyi üçün saitlə 
bitən isimlərin kökü ilə artıq mənsubiyyət şəkilçisinə çevrilmiş 
üçüncü şəxsi bildirən i  əvəzliyi arasma bitişdirici 5 samiti 
artınhr; apa + s  + 1> apası.

Butun bu deyilənlərdən aydm olur ki, türk dillərində, o 
cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində bütün üç şəxsin 
mənsubiyyət şəkilçiləri şəxs əvəzliklərindən törənmişdir.

M ənsubiyyət kateqoriyasınm qədim  türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənm ə xüsusiyyətləri ilə müasir türk 
dillərində işlənm ə xüsusiyyətləri arasında çoxkı uyğun cəhətlər  
olması ilə  yanaşı, bəzi fərqlənən cəhətlər də vardır. Bu fərqli 
cəhətləri aşağıdakı kim i qruplaşdırmaq oiar.

1. M ənsubiyyət kateqoriyasınm qədim  türk yazısı abi-
dələrinin dilində işlən ən  anahtik üsulla ifadəsi müasir türk dillə- 
rində işlənm ir. Q eyd etm ək lazımdır ki, h ə lə  qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə bu üsul tez-tez pozulur, m ənsubiyyətin ana- 
litik ifadəsi üsulu morfoloji-sintaktik üsula keçirdi, yən i mənsub  
əşyam bildirən söz m ənsubiyyət şək ilçisi qəbul cdirdi. Müqa- 
yisə et; 1. T ü r k b ə  g  I ə r, h o d u n, bunı esidiQ (K T c 10)
«Türk bəyləri, xalqı, bunu eşidin». 2. T o k u z o ğ u z b ə g  l ə
ri, b 0 d  u n ı, hu sahımın cdgiti csid, katığdı tintjlə (K T c 2) 
«Doqquz oğuz bəyləri, xalqı,bu nitqimi yaxşıca cşit, m öhkəm cə  
dinlə {tiirk həglər, hodun - tokuz oğuz həgləri, hodunı)».

2. Müasir türk dillərindən fərqli olaraq, qədim türk yazısı
abidələrinin dilində birinci və  üçüncü şəxsin  təkində
m ənsubiyyət anlayışı sintaktik üsulla ifaüə cdilə bilir; m əni/Jor
(MÇ 24) «m ənim  döyüşçüm », çunfjl)oz at (K T ş 32) «Çunn boz 
atı». M ənsubiyyət katcqoriyasının sintaklik üsulla ifadəsi birinci 
və ikinci şəxslərin  cəm ində qədim  türk yazısı abidələrinin  
dilində və müasir türk dillərində eynidir; hizig  sü (K.Tş 39) 
«bizim qoşun», s iz ifjə r  (Y  26) «sizin döyüşçü».

3. Müasir türk dillərindən fərqli olaraq qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində şəx s əvəzlikləri də m ənsubiyyət şəkilçisi 
qəbul cdir; hiziljii (K T ş 40), hizintə (T 40). Göytürk Y enisey  
kitabələrinin dilində bu xüsusiyyələ daha sıx-sıx təsadüf edilir.

4. M ənsubiyyət katcqoriyalarında müasir türk dilləri üçün 
adi olan söz sırası qədim  türk yazısı abidələrinin dilində pozulur; 
m əsələn; {mənilj) karjım kağan (K Tş 14). Müasir türk dillərinin  
qanunlanna görə (mənifj) kağan kaljım olmalı idi. Eyni sözləri 
cçim kağan (K T ş 17) «əm im  xaqan», ögim katun (K T şm  9) 
«anam xatun», kaljım kağan (K Tş 31) «atam xaqan» və s. 
haqqmda dem ək olar.



Hal kateqoriyası. Tərixən formalaşmış qrammatik kateqori- 
yalardan biri də ismin hal kateqoriyasıdır. Türk dillərinin ən 
qədim yazılı abidələri -  göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dili göstərir ki, hal kateqoriyası tarixin çox qədim  
dövrlərində təşəkkül tapmışdır, çünki 13-14 əsr bundan əvvəl 
qədim türk qəbilələrinin dilində hərtərəfli inkişaf etmiş hal 
şəkilçisi mövcud olmuşdur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin səkkiz halı 
olmuşdur. B əzi tədqiqatçılarm fıkrincə, türk dillərinin ən qədim  
inkişaf dövründə onlardakı hallarm sayı indikindən çox az 
olmuşdur, E.V. Sevortyan türk dillərində hətta iki halm mövcud 
olduğunu deyir: «... türk dillərinin vəziyyətinin ən qədim  
m ərhələsində qrammatik hallarm sayınm daha az olduğunu 
düşünmək olar, m əsələn, iki hal -  qeyri-müəyyən və obyektiv -  
posessiv hallar olmuşdur, bunlardan sonuncu müassir y iyəlik  və 
təsirlik hallarm funksiyasmı ifadə etmişdir».> Bu fikrin həqiqətə 
nə qədər yaxm olduğunu söyləm ək çətindir. Lakin qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində təsirlik hahn morforloji əlam əti olan 
sözün yiyəlik  hal mövqeyində, yiyəlik  hahn morfoloji əlaməti 
olan sözün isə təsirlik hal mövqeyində işləndiyi məqamlara 
təsadüf edilir. Ola bilər ki, nə vaxt isə türk dillərinin ibtidai 
inkişaf m ərhələsində yiyəlik və obyekt məfhumları bir halda 
təcəssüm  etmiş imiş.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində ismin bu səkkiz hah 
mövcuddur: adlıq (əsas) hal, yiyəlik hal, yönlük hal, istiqamət 
halı, təsirlik hal, yerlik hal, çıxışhq hal, alət-birgəlik halı.

Türk dillərində, adətən, ismin hallarmı qrammatik və 
məkanı-qrammatik hallar deyə iki qrupa ayırırlar: qədim türk 
yazısı abidələrinin dili üçün adlıq, yiyəlik, təsirlik və  alət- 
birgəlik halları qrammatik, yönlük, istiqamət, yerlik və çıxışlıq 
halları isə qrammatik-məkani hallara daxildir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən hallarm 
sayı müasir türk dillərinin əkseriyyətində işlənən hallarm

‘ Ə.B.CeeoprmH. K u c m o p u u  mdeoKHOü cu cm e M b i e m topK C KuxH 3biK ox. 
VHeHbie 3anucK U  BoeHHoao u n c m u m y m a  uH ocm paH H btx RSbiK oe. MocKsa, 
1948, Ns 6. c. 95.

saymdan çoxdur. Türk dillərinin əksəriyyətində alət-birgəlik v ə  
istiqamət halları işlənmir. Q ədim  tiirk yazısı abidələrinin dilində  
təşəkkül prosesi keçirən çjxışhq hal müassir türk dillərində 
m öhkəm ləşm iş, qədim  türk yazısı abidəkm nin dilində yerlik  
hahn icra etdiyi funksiyaların bir ismini öz üzərinə götürmüşdür. 
Q ədim  türk yazısı abidəiərinin dilindo işlənən istiqam ət hahnm  
vəzifələri müasir türk dillərində yönlük hala keçmişdir; alət- 
birgəlik hahn flınksiyası isə müasir türk dillərində ilə qoşm ası 
vasitəsilə icra ediHr. Q ədim  türk yazısı abidələrinin diHndə 
işlənən hal şəkilçilərinin sayı v ə  fonetik tərkibi də müasir türk 
dillərindən bir qədər fərqlənir. Uzun tarixi ink işaf prosesində 
türk dillərində hal şəkilçilərinin  sayı azalm ış, şəkilçilərin  
m ənalan təkm illəşm iş fonctik tərkibləri isə  xeyli sadələşm işdir. 
Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində bir ncçə şək ilçi eyni bir 
hahn m ənasını ifadə etm əyə xidm ət cdirdisə, müasir türk 
dillərinin əksəriyyətində fonetik uyğunlaşmanı n əzərə almasaq, 
hər hahn özünə m əxsus təkcə bir şəkiiçisi vardır. Q ədim  türk 
yazısı abidələrinin diHndo nəinki məkani-qrammatik hallar, 
hətta qrammatik hallar da bir-birini əv ə z  edə, bir-birinin ycrində 
iş lən ə  bilirdi. Müasir türk dillərində hallann işlənm o ycri 
sabitləşm işdir; qrammatik hallardan biri digərinin ycrində, 
v əz ifəsin d ə  işlənə bilmir, qrammatik-məkani hallannın bir- 
birini ə v ə z  ctməsi isə nadir hailarda və yalnız dialcktlərdə 
m üşahidə edilir. Daha bir fərqi göstərm ək lazımdır; qədim  türk 
yazısı abidələrinin dilində m ənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş 
sözlər lə  v ə  bu şəkilçinin qəbul ctm əm iş sözlərlə işlənən hal 
şək ilçilərin də m üəyyən fərq vardısa, müasir türk dillərində  
sözün m ənsubiyyət şək ilçisi qəbul edib-etm əm əsindən asılı 
olmayaraq hər halın bir şəkilçisi vardır.

Adlıq hal. 1'ürkoloji ədəbiyyatda bu halı əsas hal, qcyri- 
m üəyyən  hal da adlandırırlar. H əm  də çox vaxt qeyri-m üəyyən  
hal tcrmini ilo təkcə adlıq halın səlah iyyətinə daxil olan 
m əqam iarı deyil, eyni zamanda şək ilçisiz qeyri-m üəyyən təsirlik  
halda v ə  qeyri-m üəyyən y iyəlik  halda işlənən sözləri də qeyri- 
m ü əyyən  hala daxil cdirlər.

Türk dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin  
dilində adhq halm morfoloji əlam əti, yəni hal şək ilçisi yoxdur:
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bütün söz kökündən, düzəltmə və mürəkkəb sözlərdən ibarət 
olan isimlər ilkin vəziyyətində, yəni sıfır şəkilçi ilə (dem əli, hal 
şəkilçisiz) adlıq hala daxildir. Adhq hal ismin digər hallannm  
yaranması üçün əsas, bünövrə təşkil edir. Adhq hahn m əzm unu  
başqa hallarm məzmunu ilə müqayisədə aydmlaşır. Q ədim  türk 
yazısı abidələrinin dilində ismin adhq hah, demək olar ki, ism in  
bütün digər hallarmm yermdə, mövqeyində işləne bilir, həm in  
hallan əv əz  edə bilir.

Azərbaycan dilçiliyində bu hai adhq hal adlamdırıhr. 
Lakin Azərbaycan dilçiliyində də şəkilçisiz çıxış edən bütün 
isimlərin adlıq halda olması qəbul edilir. M .H.Hüseynzadənin  
fıkrincə, adhq hal cümlədə mübtəda və  xəbərdən baqşa ikinci 
dərəcəli üzvlər kimi də çıxış edir «Adhq halda işlənən isim lər  
təyini sözbirlənməsinin birinci tərəfı kimi işləndiyi zaman, 
təyinlik məzmunu bildirdiyi üçün mübtəda vəzifəsi daşımır. 
Onlar özlərindən sonra gələn sözlə birlikdə cümlənin m üxtəlif  
üzvü ola bilir; m əsələn: daş ev, q ızıl saat, m əktəb  binası, k ita b  
satışıwQ s.»'

Z.l.Budaqova adlıq haldakı sözün cümlədəki funksiyası 
haqqmda yazır; «Adhq halda işlənən isimlər birinci növ təyini 
söz birləşməsinin birinci tərifı kimi çıxış edir. Bu zaman artıq o, 
mübtəda vəzifəsində deyil, təyin vəzifəsində olur; m əsələn: 
güm üş qaşıq, taxta sandıq, q ızıl saatf> ?■

M əlum  olduğu kimi, türk dillərində isimlər yalnız maddi- 
lik, daha doğrusu, əşyanm hazırlandığı maddənin, materiyanm 
admı bildirdikdə adhq halda birinci növ təyini söz birləş- 
mələrinin birinci tərəfı kimi çıxış edir. Digər isimlər adlıq halda 
birinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfı funksiyasmda 
çıxış edə bilmir. Yuxarıda adları çəkilən müəlliflərin gətü-dik- 
ləri misallardakı birinci tərəflərin əksəriyyəti (daş, qızıl, güm üş, 
taxtä) əşyanm hazırlandığı maddənin, materiyanm admı bildirir. 
B elə isimlər, adətən, sifətlə omonimlik xasiyyəti daşıyır, dilçilik  
ədəbiyyatmda onları çox vaxt atributiv isimlər adlandırırlar, türk 
dillərindən bəzilərinin qrammatika kitablarmda bu tip isimlər

' M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1963, s. 75.
 ̂Azərbaycan dilinin qraxnmatikast. I, morfoloqiya. Bakı, 1960, s. 19.
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hətta sifət bəhsində tədqiq edilir. Onu da qeyd etm ək lazımdır 
ki, əşyanm hazırlandığı maddənin admı bildirən isimləri hind- 
Avropa dillərinə tərcümə etdikdə onlar isimlikdə çıxır və sifət 
kimi tərcümə edilir. M əsələn, yuxandakı misallan rus dilinə 
tərcümə etsək, bu m ənzərəni aydın görə bilərik; daş ev  - 
KaMeHHbiü doM, q ızıl saat - sojıom ue nacbi, güm üş qaşıq - 
cepeöpHHHosı nooıCKa, taxta sandıq  - depeefiHHbiü cyndyK. Bütün 
digər isimlər adlıq halda birinci növ təyini söz birləşməsinin 
birinci tərəfı kimi çıxış edə bilmir. Belə isımlər heç bir şəkilçi 
qəbul etmədən yalnız ikinci növ təyini söz birləşmələrinin 
birinci tərəfı kimi işlənə bilər. M.H.Hüseynzadənin gətirdiyi 
m əktəb binası və kitab satışı misallarmdakı m əktəb  və kitab  
sözləri də bu tip isimlərdəndir. Lakin şəkilçisiz olmaq hələ  adlıq 
halda işlənmək demək deyildir. Y iyəlik  və təsirlik halların da 
şəkilçisiz variantları vardır, bunlara qeyri-müəyyən yiyəlik və  
qeyri-müəyyən təsirlik hal deyilir. M əktəb  binası və  kitab satışı 
ikinci növ təyini söz birləşmələrindəki m əktəb  və kitab  sözləri 
ismin qcyri-müəyyən yiyəlik halmdadır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin aldhq hah öz  
şəkil xüsusiyyətlərinə və qrammatik funksiyalarma görə müasir 
türk dillərindəki adhq hala uyğun gəlir, lakin abidələrin dilində 
adlıq hahn qrammatik fiınksiyalan , üslubi çalarhqlarda işlənmə 
xüsusiyyətləri müasir türk dillərindəkindən çox genişdir. Bu 
ondan irəii gəlir ki, qədim türk dillərində hallann funksiyaları 
hələ kifayət qədər diferensiallaşmamışdı, hailar tez-tez bir-birini 
əvəz  edə bilirdi.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də adhq halda duran isim sözdüzəldici 
şəkilçidən başqa heç bir şəkilçi (sözdəyişdirici şəkilçi) qəbul 
ctmir. Abidələrinin dilində adhq halda duran isim, əsasən, 
cümlənin mübtədası və xəbəri, əşyanm hazırlandığı maddənin 
admı bildirdikdə isə cümlədə təyfcn vəzifəsrndə işlenir.

Adlıq halda işlənən isim mübtəda vəzifəsində: K ü l tigin 
yadağm  onlayu təgdi (KTş 32) «Kül tigin piyada hücuma 
keçdi». Bars bəg erti {K Tş 20) «Bars bəy idi». 01 a t anta tüsdi 
(KTşm  4) « 0  at orada öldü». Üç o tuz bahk sıdı (T 19) «İyirmi



üç şəhər tabe oldu». O ğuz bodm  to ku z tatar birlə tirilip  kəJ ti 
(BK ş 34) «Oğuz xalqı doqquz tatarlarla birləşib gəld i» . 
Oğuzdantan körüg k ə lti ( I  8) «Oğuzlardan casus gəldi». İltəris  
kağan b iligesin  üçün, alpın üçün Tabğaçka y e ti yeg irm i süljüsdi, 
K ıte^ka y e ti sürjüsdi, oğuzka bis sürjüsdi (T 48-49) «İltəris 
xaqan bilik dostu olduğu üçün, igid olduğu üçün çinlilərlə on 
yeddi dəfə, kıtaylarla yeddi dəfə oğuzlarla beş dəfə döyüşdü» 
və  s.

Adlıq halda işlənən isim xəbər vəzifəsində: Bars b əg  erti 
(KTş 20) «Bars bəy idi». K ırk ız  oğh m ən  (Süci) «Qırğız 
oğIuyam». A tım  E1 Toğan tu tuk ben (Y  1) «Adım E1 Doğan  
tutuqam». Tokuz oğuz bodun kən tü  bodunım erti (KTşm  4) 
«Doqquz oğuz xalqı öz xalqım idi» və s.

Adlıq halda işlənən isim təyin vəzifəsində; Yinçü ügüzik  
... keçə Təm ir kapığka təg i sülədim  (KTc 3-4) «İnci çaymı ... 
keçərək Dəm ir qapıya təki qoşün çəkdim». Yarm -kiçə altun 
örgin üzə olurupan m əljiləy ir m ən  (IB 1) «Gündüz-gecə qızıl 
taxtın üstündə oturub zövq alıram». ... küm üş bodunım ... (Y  45) 
«... gümüş xalqım ...» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində adhq hal aşağıdakı 
halları əvəz  edir, onlarm mövqeyində çıxış edir.

1. Adlıq hal yiyəlik hal mövqeyində çıxış edir. Bu 
xüsusiyyəti qeyri-müəyyən yiyəlik  halla qarşıdırmaq olmaz. 
Əgər müasir türk dillərində ikinci növ təyini söz birləşmə- 
lərində birinci tərəf kimi çıxış edən isimlərin şəkilçi qəbul 
etm əm əsi təbii haldırsa, qədim türk yazısı abidələri dilində 
yiyəlik  hal m övqeyində çıxış edən belə isimlər türk dillərinin 
qrammatik qanunlarma əsasən yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etməli 
idi. M əsələn: E kin ti Işbara Yamtar boz atığ binip təgdi, o l at 
anta ö lti (Ktş 33) «İkinci dəfə Işbara Yamtarın boz atını minib 
hücuma keçdi, o at onda öldü». Üçinç Yəgin S ilig  bəgin 
kedim lig  to n ğ  a t binip təgdi, o l a t anta ö lti (KTş 33) «Üçüncü 
dəfə Y əgin  Silig bəyin yəhərli kəhər atmı minib hücum etdi, o 
at onda öldü». Birinci cümlədə Işbara Yamtar adhq haldadır, 
lakin yiyəlik  hal funksiyasmda işlənir. İkinci cümlədə eyni 
mövqedə yiyəlik  halda duran Yəgin S ilig  bəgin ifadəsi işlənir.

Işbara Yamtar qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənməmişdir. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində adlıq halda duran sözün 
yiyəlik hal mövqeyində işlənm əsinə tez-tez rast gəlm ək olur.

2. Adlıq hal yönlük hal mövqeyində çıxış edir və  
cümlənin yer zərfliyi olur; məsələn: B odım ığ ig idəyin  tiyin, 
yırağaru oğuz bodun tapa, ilgərü kıtay, tatabı bodun tapa, 
birigərü tabğaç tapa uluğ sü e k i yeg irm i süfjüşdim  (KTş 28) 
«XaIqı yüksəldim deyə, şimala oğuz xalqma qarşı, şərqə kıtay, 
tatabı xalqına qarşı, cənuba tabğaçlara qarşı böyük qoşunla on 
iki dəfə döyüşdüm». A ltı çub soğdak tapa sü ləd im iz  (KTş 31) 
«Altı hissəli soğdaklara qarşı qoşun çəkdik». A ltun  y ış  üzə  
kabışalım Ç l 20) «Altun meşəli dağlarınm üzərinə basqm edək». 
Tün yazı konayın  (KTc 6-7) «Tün düzünə qonaq». O tuzyaşım a  
Besbalık tapa sülədim  (BK ş 28) «Otuz yaşımda Beşbahka qarşı 
qoşun çəkdim».

3. Adlıq hal təsirlik hal mövqeyində çıxış edir. Qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində ləsirliic hal m övqeyində çıxış 
edən adhq halla qeyri-müəyyən (şəkilçisiz) təsirlik hah 
qarışdırmaq olmaz. Lakin qədim türk yazısı abidələrinin dilini 
araşdırmaqla məşğul olan bəzi dilçilər şəkilçisiz təsirlik haldakı 
isim lə adhq haldakı isim arasında heç bir fərq görmür və  
şəkilçisiz təsirlik halda işlənən sözləri adlıq halda işlənən söz 
kimi təqdim edirlər; məsələn: akademik A .N .K ononov hər 
yerdə qeyri-müəyyən təsirlik halda işlənən sözləri adlıq halda 
işlənən söz hesab edir.' Abidələrin dilində hal şəkilçisi qəbul 
etm əyən belə isimlər türk dillərinin qrammatik qanunlarına görə 
mütləq təsirlik hal şəkilçisi qəbul etməlidir. B elə ki, xüsusi 
isimlər, şəxs əvəzlikləri, ikinci və üçüncü növ təyini söz 
birləşmələri fellər tərəfindən idarə edildikdə müasir türk 
dillərində m üəyyən təsirlik halda işlənü, qədim  türk yazısı 
abidələrinin dilində isə isimlər bu mövqedə çıxış etdikdə təsirlik 
hal şəkilçisi qəbul etmir; məsələn: K em  keçə ç ik  tapa sülədim  
(BK ş 26) «K em  çaymı keçərək çiklərə qarşı qoşun çəkdim». 
Yinçü ügüz keçə  Təmir kapığka təg i sülədim  (K Tc 3-4) «İnci

' Eax: A.H.KoHOHoe. rp o M M a m u K a  H stiK a  mmpKCKUx p y H u n e c K u x  noM Sim - 
HUKoe VlI-IXee. MocKea, 1980, c. 150-151.
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çaymı keçərək Dəmir qapıya təki qoşun çəkdim». Türk bodım  
ölürəyin, uruğsm taym  (KTş 10) «Türk xaiqmı öldürək, nəslini 
m əhv edək». A k  TərməJ keçə oğraklatdım  (T 25) «A ğ Tərməli 
keçərək düşərgə saldırdım». K ögm ən aşa k ırk ız  yjrirjə təg i 
süiədim  (KTş 17) «K ögm əni aşaraq qırğız yerinə təki qoşım  
çəkdim» və  s.

Qədim  türk yazısı abidələrinin diiində eyni tipli ifadələrdə 
işlənən söz bəzən təsirlik hal şəkilçisi ilə, bəzən bu şəkilçi 
olmadan işlənir. Müqayisə et; E kin ti Işbara Yamtar b o z  a 11 ğ  
b i  n  i p  t  ə  g  d  i  (KTş 33) «Ekinci dəfə Işbara Yamtarın boz 
atmı minib hücum etdi» və Üçinç Yəgin S ilig  bəgin ked im lig  t  o 
r 1 ğ  a t b i n i p t ə g d i (KTş 33) «Üçüncü dəfə Y əgin  Silig 
bəyin yəhərli kəhər atmı minib hücum etdi».

4. Adlıq hal yerlik hal mövqeyində çıxış edir. Qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində adhq hal başqa hallara nisbətən  
yerlik hal mövqeyində daha çox çıxış edir; məsələn: Üzə kö k  
tetjri, asra y a ğ ızy ir  kılm tukda ekin ara k is i oğh kılıtjm ıs  (KTş 1) 
«Üstdə mavi göylər, aşağıda qonur yer yarandıqda ikisinin 
arasmda insan oğlu yaranmış». Ö tükənyir olurıp arkış-tirkiş ısar, 
kə tj buQığ yo k, Ö tükən y ış  olursan, betjgü il  tuta olurtaçı sən, 
türk bodun, to k  (KTc 8) «Ötükən yerində oturub karvanlar 
göndərsən, hcç bir dərd yox, Ötükən m eşəli dağlarmda otursan, 
əbədi el tutaraq oturasısan, türk xalqı, tox». M ağı Kurğan kışlap  
yaznja oğuzğaru sü taşıkdıım z (KTşm 8) «Mağı Kurqanda 
qışlayıb yazda oğuzlara qarşı qoşunla sərhədi aşdıq». S ə k izy e t-  
m işya şım  öltim  (Y 41) «Altmış səkkiz yaşımda öldüm» və s.

5. Adhq hal çıxışhq hal mövqeyində işlənir. Qədim  
türk yaztsı abidələrinin dilində, xüsusən türk yazısı abidələrinin 
ən qədimi olan Yenisey kitabələrində adhq hal tez-tez çıxışlıq 
hal m övqeyində işlənir; məsələn: K ünim , kadaşım, yıta, 
adırıltım  (Y 3) «Arxadaşımdan, dostumdan, əfsus, aynldım». 
...küdəgülərim, kız-kəlinlərim bögmədim (Y  3) « ...
kürəkənlərimdən, qız-gəlinlərimdən doymadım». Siz, elim, 
kanım bögmədim (Y  10) «Sizdən, elimdən, xanımdan doy- 
madım».

6. Adhq hal alət-birgəlik halı mövqeyində çıxvş edir. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində söz adət-birgəlik halmın 
şəkilçisini qəbul etmədən, adlıq halda cümlənin tərkibində 
alətlik qrammatik mənasmda işlənir; məsələn: Bodunığ igidəyin  
tiyin, yırağaru oğuz bodun tapa, ilgərü kıtay, tatabı bodun tapa, 
birigərü tabğaç tapa uluğ sü ek i yeg irm i sürjüşdüm  (KT ş 28) 
«Xalqı yüksəldim deyə, şimala oğuz xalqma qarşı böyük 
qoşunla on iki dəfə döyüşdüm». M ağı Kurğan kışlap yazıQa 
oğuzğaru sü taşıkdım ız (KT şm 8) «Mağı Kurqanda qışlayıb 
yazda oğuzlara qarşı qoşunla sərhədi aşdıq». Hər iki cümlədə sü  
«qoşun» sözü adlıq halda işlənir, lakin «qoşunIa» alot-birgəlik 
halı mənasını ifadə edir.

Y iyəlik halı. Qədim türk yazısı abidələrinin diiində 
yiyəlik hal, bütün türk dillərində olduğu kimi, ikinci və üçüncü 
növ təyini söz birləşmələrinin düzəldilməsində iştirak edir, söz 
birləşməsinin birinci tərəfı olur. Y iyəlik  hal iki əşya arasmda 
mənsubiyyət və ya sahiblik anlayışı ifadə edir.

Türk dillərinin qrammatik quruluşuna aid yazılmış 
əsərlərdə yiyəlik hal yekcins hal, kimi təsvir edilir. Azərbaycan 
dilində, istər tarixən, istərsə müasir qrammatik normalara görə, 
yiyəlik hahn iki şəkli təşəkkül tapmışdır: m üəyyən (hal şəkilçisi 
qəbul edən) və qeyri-müəyyən (hal şəkilçisi qobul ctməyən) 
yiyəlik hal. Digər türk dillərində də yiyəlik  hahn bu tipləri 
işlənir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilindo də yiyəlik hahn 
müəyyən və qcyri-müəyyən şəkilləri mövcuddur, lakin 
abidələrin dilinin tədqiqatçılan yiyəlik  halmm belə iki şəkildə  
işlənməsinin fərqinə varmamış və yiyəlik  hal şəkilçisi olmayan, 
amma ikinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfı kimi 
çıxış cdən isimkm adhq halda duran söz kimi qəbul etmişlər. 
Azərbaycan dilinin qrammatikasma aid yazılmış əsərlərdə 
yalnız son zamanlar ismin yiyəlik hahnm m üəyyən və qcyri- 
müoyyən şəkillərinin olduğu göstərilir.

H ələ vaxtilə V.V.Radlov göstərmişdi ki, göytürk Orxon- 
Ycniscy yazısı abidələrinin dilində işlənən yiyəlik  hal türk 
dillərinin cənub qrupunda işlənən yiyəlik hala tamamilə 
uyğundur.



l . M ü ə y y ə n  y i y ə l i k  h a l .  İsim m üəyyən yiyəlik  
halda qrammatik cəhətdən formalaşır, yəni hal şəkilçisi qəbul 
edir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin y iyəlik  hah 
samitlə bitən sözlərdə -ıtj, -itj, saitlə bitən sözlərdə -nıij, -nir) 
şəkilçiləri ilə  əm ələ gəhr. Abidələrin dilində saitlərin dodaq 
ahəngi z ə if  olduğu üçün bu şəkilçiiərin dodaq ahənginə rast 
gəlm ək olmur. Qədim türk yazısı abidələrinin diHndə yiyəlik  
halda olan isim  müstəqil işlənmir, təyini söz birləşməsi təşkil 
etdiyi özündən sonra gələn sözlə həmin sözün hansı halda 
durmasmdan asılı olaraq, cümlənin m üxtəlif üzvü olur; m əsələn: 
Ə(J ilk i Tadıkın Ç unij boz ahğ binip təgdiÇiLT  ş 32) «Ən ə w ə l  
Tadıkm Çurun boz atmı minib hücum etdi» (vasitəsiz tamamlıq). 
Üçinç Yəgin S ilig  bəgin ked im lik  torıq a t binip  /ə^t/y(KT ş 33) 
«Üçüncü dəfə Y əgin Silig bəyin yəhərli kəhər atmı minib 
hücum etdi» (vasitəsiz tamamhq). Bayırkım ıtj ak adğırığ udlıkın  
sıyu  urtı (KT ş 36) «Bayırkupun ağ ayğırmm ayağmı smdırdı» 
(vasitəsiz tamamhq). Olurıp türk bodunnj ilin, törüsin tuta 
bırmis, ıtı b irw is ş 1) «Oturub türk xalqmın elini, qanımunu 
yaratmış, düzəltmiş» (vasitəsiz tamamlıq). Yəlm əsin m ən itj ər 
anta basmış (MÇ 24) «Avanqarlını mənim döyüşçülərim onda 
basmış» (mübtəda). Tokuz oğuz m ən itj bodunım erti(B K . ş 29) 
«Doqquz oğuzlar mənim xalqım idi» (xəbər). BizitJ sü  atı turuk, 
azukı y o k  ertı (KT ş 39) «Bizim  qoşunun atı arıq, ərzaqı yox idi» 
(mübtəda) və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bəzən yiyəlik  hal 
şəkilçisində burun Q samiti əvəzinə adi n  samiti işlənir; 
məsələn: Ü zə k ö k  teljri, asra yağ ır y ir  kılm tukda ekin ara k isi 
oğlı kılınm ıs  (K T ş 1) «Üstdə mavi göylər, aşağıda qonur yer 
yarandıqda ikisinin arasında insan oğlu yaranmış». Yağm  başı 
yorıyu  kəIti{}AÇ  18) «Yağının avanqardı yürüyərək gəldi».

Bu cüm lələrdə yiyəlik  halda işlənən ek i və yağı sözləri 
saitlə bitdiyi üçün onlara -nitj və -nıtj şəkilçiləri bitişməli idi. 
Görünür, türk dillərinin inkişafınm Orxon-Yenisey dövründən 
əvvəl yiyəlik  halı n  samiti ilə əm ələ  gəlirmiş və abidələrin 
dilində bımun qahğı qalmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 
abidələrin dilində bir sıra hallarda ikinci şəxs mənsubiyyət
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şəkilçisi qəbul etmiş isimlər hallanarkən yiyəlik  halda -ıtj, -iij 
şəkilçisi -m, -in şəkilçisinə çevrilir, yəni burun samiti ağız 
samitinə çevrilir; m əsələn: Antağıtjm  üçün igidm iş kağanıljm  
sabın almatın y ir  sayu bardığ (KT c 8-9) «BeIə olduğun üçün 
(səni) yüksəltmiş xaqanmm sözünü almadan yer boyu getdin». 
Görünür, burada dissimilyasiya hadisəsi fəaliyyət göstərir: iki 
burun samitinin tələffüzü çətinlik törətdiyi üçün birincinin təsiri 
ilə ikinci sadələşmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin yiyəlik  
halmm -ğ, -g, -ığ, -ig  şəkilçisi ilə də yarandığı müşahidə edilir; 
məsələn: Türk bodunığ atı, k ü sü y o k  bolm azun (K T  ş 25) «Türk 
xalqmın şöhrəti m əhv olmasm...» A nta ötrii titg is , karlukığ  
tabarm alıp, ebin yo lıp  barmts, ebim ə tüsm is (MÇ 29) «Ona görə 
türgişlərin, karlukların malmı ahb, evini dağıdıb getmiş, evim ə 
qayıtmışam». ... ak adğınğ udlıkın sıyu  urtı (K T ş 36) «Ağ  
ayğırın budunu sındırdı». Türk bodum ğ tirilip il tutstkttjm  bunta 
urttm  (KT c 10) «Türk xalqının toplamb el yaratmasmı buna 
vurdum» və  s.

B elə bir fakt maraqhdır ki, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində müəyyən yiyəlik hal qeyri-müəyyən yiyəlik hala 
nisbətən çox az işlənir.

2. Q e y r i - m ü ə y y ə n y i y ə l i k  h a l .  Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində qeyri-müəyyən yiyəlik hal, adlıq hal 
kimi, heç bir şəkilçi qəbul etmir. Buna görə də qcyri-müəyyən 
yiyəlik halda işlənən ismi ayrılıqda götürdükdə o, adlıq halda 
işlənən isimdən heç bir əlaməti ile fərqlənmir. Adlıq və qeyri- 
m üəyyən yiyəlik halda işlənən isimləri fərqləndirmək üçün 
sonuncunu söz birləşməsində götürmək lazımdır. Qeyri- 
m üəyyən yiyəlik halda işlənən isim ikinci növ təiyni söz  
birləşməsinin birinci tərəfi olur və qoşulduğu sözlə, həmin 
sözün ismin hansı halını qəbul etməsindən asılı olaraq, cümlənin 
m üxtəlif üzvü kimi çıxış edir; məsələn: Tabğaç atlığ süsı bir 
tüm ən a rtu k ıye ti b ilj süg ilk i kün  ölürtim  (BK  c 1) «Tabğaç atlı 
qoşununu -  on yeddi minlik qoşunu birinci gün öldürdüm». 
Terjri kü ç  bertük üçün kaijım  kağan süsi böri təg  erm is (KT ş
12) «Tanrı güc verdiyi üçün atam xaqanm qoşunu qurd təki



imiş». Ü zə k ö k  tei]ri, asra y a ğ ı z y t  kılıntukda ekin ara k is i oğlı 
kılm m ıs  (K T  ş 1) «Ü stdə mavi göylər, aşağıda qonur yer 
yarandıqda ikisinin arasmda insan oğlu yaranmış». Sü  başı tn ə l 
kağan -  Tarduş şad  barzun (T 31) «Qoşun başı İnəl xaqan -  
Tarduş şadı getsin». Türk bodun atı, kü si y o k  bolmazun (KTş
25) «Türk xalqmm şöhrəti m əhv olmasm» və s.

Yönlük hal. Tədqiqatçılar qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində iki qohum halm  -  yönlük və istiqamət hallarmm 
olduğunu göstərirlər. A bidələrin dilində yönlük hal -a, -ə, -ya, 
-yə, -ğa, -gə, -ka, -kə, -rja, -ıjə  şəkilçilərindən biri ilə düzəlir. 
Bunlardan -a, -ə  həm  sam itlə bitən isim köklərinə, həm də 
m ənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isimlərə, -ya, -yə yalmz 
istiqamət, yer, cəhət adı bildirən isimlərə, -ğa, -gə, -ka, -kə 
yalnız isim köklərinə, -(]a, -Qə isə təkcə mənsubij^ət şəkilçisi 
qəbul etmiş isim lərə birləşir. Yenisey kitabələrində -ka, -kə 
şəkilçisi m ənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş sözlərə də bitişir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin yönlük hah 
hərəkətin başlandığı v ə  bitdiyi yeri, hərəkətin yönəldiyi şəxsi, 
zamanı, habelə səbəb v ə  m əqsədini bildirmək üçün işlədilir;

1. Yönlük hal hərəkətin başlandığı və ya bitdiyi yeri 
bildirir; m əsələn: S ə lə ljə k ə  tə g i çərig itd i {UÇ  16) «Selenqaya 
təki qoşun göndərdi». İn  Ö z Inançu Besbalıka barırman (HT 7) 
«İn Öz Inançu - Beşbalıka gedirəm». B əriyə Tabğaç bodunyağı 
ermis, yaraya B a z kağan to ku z oğuz bodunyağı e rm is iy ^  ş 14) 
«Cənubda tabğaç xalqı yağı im iş, şimalda Baz xaqanm doqquz 
oğuz xalqı yağı imiş». E dgü iliijə  kən tü  yaQıItığ (KT ş 23) 
«G özəl elinə özün xəyanət etdin». K əlürtim  ök türk bodumğ 
ö tü kən  y irk ə  (T 17) «Türk xalqmı Ötükən yerinə gətirdim». 
Kurığaru Təm ir kapığka təg i sü ləyü  birm is (KT ş 9) «Dəmir 
qapıya təki qoşunla getm iş». İlgərü  Kadırkan yışka təgi, kiru 
Tətnir kapığka təg i konturm ış (K T ş 2) «Şərqə Kadırkan meşəli 
dağlarmadək, qərbə Dəm ir qapıyadək yerlədirmiş» və s.

2. Yönlük hal hərekətin yönəldiyi şəxsi bildirir; məsələn; 
Tabğaç kağanka körm is  (K T ş 7-8) «Tabğaç xaqanma tabe 
olmuş». Tabğaç kağanka ya ğ ı bolm ıs (KT ş 9) «Tabğaç 
xaqanma yağı olmuş». K a/Jım  kağanka başlayu B az kağanığ

balba! t i k m is i^ l  ş 16) «Atam xaqana başda Baz xaqanı balbal 
qoymuş». NəlJ y ıls ığ  bodunka olurmadım  (KT ş 26) «Hey şeyi 
olmayan xalqa (xaqan) oturdum». B ilgə Tonyukuk -  balja aydı 
(T 31) «Bilgə Tonyukuk -  mənə dedi». K im kə  ilig  kazğanur 
m ən (KT ş 9) «K im ə eli qazanıram?» və s.

3. Yönlük hal hərəkətin yönəldiyi obyekti bildirir; 
məsələn: N ətj n ə lj sabım  ersər, beljgü taşka urtım  (KT c II) 
«Hər no sözüm vardısa, əbədi daşa vurdum». B ödkə körigm ə 
bəglər, g ü  yatjıltm açı s iz  {K J  c 11) «Taxta baxan bəylər, axı 
yanılasısımz». B ödkə özüm  olunp ağır törüg tört bulwjdakı 
bodunğa itdim  (BK  T ş 2) «Taxta özüm oturub dörd tərəfdəki 
xalq üçün bunca ağır qanun yaratdım» və s.

4. Yönlük halda işlənən isim zaman bildirir; məsələn: OI 
ödkə k u l kullığ  bolm ıs <?/■//(KT ş 21) « 0  vaxt qul qulu olmuş 
idi». B ir yılka tört yo lı süljüşdim  (BK  ş 30). «Bir ildə dörd yol 
döyüşdüm». K cy y ılka  yorıdım  (MÇ 9). «Qoyun ilində qoşun 
yürütdüm». K ü l tigin kcy y ılka  y iti yig irm ikə uçdı (KT şm ş) 
«KüI tigin qoyun ili aym on yeddisində uçdu (öldü)». B iry ılka  
biş y o h  sütjüşdim iz (KT şm 4) «Bir ildə beşə dəfə döyüşdük». 
K ıl tigin y iti otuz yaşıtja karluk bodun erür barur erikli yağ ı boltı 
(KT şm I). «Kül tiginin iyirmi ycddi yaşında kariuk xalqı 
fıravan yaşadığı halda yağı oIdu». Üç yetmiş yaşımka adırıldım 
(Y 3). «Altmış üç yaşımda ayrıldım (öldüm)» və s.

5. Yönlük halda işlənən işim səbəb və m əqsəd bildirir; 
məsələn; Sücig sabıija, y ım şa k ağısnja arturıp üküs, türk bodun, 
öltig  (KT ş 6) «Şirin dilinə, yumşaq hədiyyəsinə aldanıb, türk 
xalqı, çoxluca öldün». N əkə təzər b iz üküs tiyin, nəkə korkur 
biz, a z tiyin  (T 38-39) «ÇoxdurIar deyə nə üçün qaçırıq, azıq 
deyə nə üçün qorxuruq» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yönlük halda düran 
söz mənasma görə ismin başqa hallarmm mövqeyində də işlənir. 
Abidələrin dilində yönlük halda duran ismin aşağıdakı hallann 
yerində işlənm əsi müşahidə edilir:

I. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yönlük hal ən 
çox yerlik halm mövqeyində çıxış edir; m əsələn: K ü l tigin y itı 
otuz yaşılja  kariuk bodun erür birur erikli yağı boltı (KT şm 1)
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«KüI tiginin iyirmi yeddi yaşmda karluk xalqı firəvan yaşadığı 
halda yağı oIdu». A ltı o tu z yaşım a ç ik  bodun k ırk ız  birlə yağı 
boltı (BK  ş 26) «İyirmi yeddi yaşımda çik xalqı qırğızlarla yağı 
oldu». O tuz yaşıw a B eşhahk tapa sülədim  (B K  ş 28) «Otuz 
yaşımda Beşbahka qarşı qoşun çəkdim». S ə k iz  y eg irm i yaşım a  
altı çub soğdak tapa sülədim  (B K  ş 24-25) « 0 n  səkkiz yaşımda 
altı tayfah soğdaka qarşı qoşun çəkdim». B isinç a y  a ltı otuzka  
sütjüsdim  (MÇ 29) «Beşinci aym iyirmi altısmda döyüşdüm» 
və s.

2. Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə yönlük hal 
çıxışhq hal məqammda işlənir; məsələn: K urıya kü n  batsıkdakı 
Soğd, Bərçəkər, Bukarak ulus bodunta N ə lj səijün oğu l tarkan 
k ə Iti(K T  ş 12) «Qərbden günbatandakı Soğd, Bərçəkər, Buxara 
dövləti xalqmdan Nən sənün oğul tarkan kəldi». Te/Jri elim kə  
bökm ədim  (Y  3) «Müqəddəs elimdən doymadım». Kanımka, 
elimkə bökmədim (Y 8) «Xanımdan, elimdən doymadım». 
K uyda kunçuyum ka adm ldım  (Y 8) «Evdə arvadımdan 
ayrıldım» və s.

3. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yönlük yal alət- 
birgəlik hah məqamında işlənir; məsələn: Yazıtja oğuz tapa 
sülədim  (B K  ş 31-32). «Yaza doğru oğuzlara qarşı qoşun 
çəkdim» (müqayisə et: Otuz artukı səkiz yaşıma kışın kıta^ tapa 
sülədim (BK  c 2) «Otuz səkkiz yaşımda qışda kıtaylara qarşı 
qoşun çəkdim»). ...tabğaçka bunça süljüsip alpın, ərdəm in üçün 
İdi bunça tutdı (KT 12) «... çinlilərlə bu qədər döyüşüb igid 
olduğu üçün, cəsur olduğu üçün şöhrəti çox yüksəldi». Mağı 
Kurğan kışlap yazır^a oğuzğaru sü  taşıkdım ız (KT şm 8) «Mağı 
Kurqanda qışlayıb yaza doğru oğuzlara qarşı qoşunla sərhədi 
keçdik». B ir o tu z yaşıtja Çaça səljünkə süijüşdim iz (K T ş 32) 
«İyirmi bir yaşında Çaça sənünlə döyüşdüb) və s.

4. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yönlük hal xalis 
qrammatik hallann mövqeyində də işlənir. Abidələrin dilində 
yönlük hahn təsirlik hal mövqeyində işlənməsinə tez-tez təsadüf 
edilir; məsələn: Oğlanım, ərdə marımınça bol, kanka tap, 
katığlan (Süci) «Oğlanım, igidlikdə müəllimimcə ol, xan tap, 
möhkəmlən». Örünə tü tük ər ərdəm i üçün elim ə tapdım  (Y 46)

«Önünə tutuk çox igid olduğu üçün elimi tapdım». T okız yaşda 
Toğlığkanka tapdım  (Y 54) «Doqquz yaşda Toğhq xanı tapdım»
və s.

5. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində nadir hallarda 
yönlük hahn yiyəlik hal mövqeyində də işlənməsinə təsadüf 
edilir; məsələn: Tetjri elim kə elçisi ertim  (Y l)  «Müqəddəs 
elimin elçisi idim».

İstiqamət hah. Bu hal yönlük halm, bir növ, şəkilçisinə 
görə inkişaf etmiş formasıdrr. İstiqamət hah qədim  türk yazısı 
abidələrinin dilində yalnız hərəkətin istiqamətini bildkir və 
hərəkət mənası ifadə edən fellər tərəfindən idarə edilir. Hal və 
vəziyyət bildirən fellərin istiqamət hahnda işlənən isimləri idarə 
etməsi abidələrin dilində müşahidə edilməmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin istiqamət hah 
-ğaru, -^öni (isim kökündən sonra işlədilir), -ijaru, -ijərü {m^dvı- 
subiyyət şəkilçisindəni sonra artırıhr), -Qar (yalnız əvəzliklərə 
artırıhr), -ru, -rü və -ra, -rə şəkilçiləri vasitəsilə düzəlir. 
Türkoloqlarm böyük əksəriyyəti bu fıkirdədirlər ki, -ğaru, -gərü 
şəkilçisi ismin yönlük hahnm -ğa, -gə şəkilçisi ilə istiqamət 
hahnın -ru, -rü şəkilçisinin birləşməsindən törəmişdir. Onda 
belə bir məsələ qaranhq qahr: -ru, -rü şəkilçisi təklikdə 
istiqamət hahnm mənasını ifadə edə bilirdisə, onda elə həmin 
mənanı ifadə etmək üçün onun yönlük hahn -ğa, şəkilçisi ilə 
birləşməsinə nə ehtiyac vardı? Ümumiyyətlə, bu ehtimal dilin 
daxili inkişaf qanunlannın məntiqinə ziddir: dil həm işə 
sadələşm əyə doğru inkişaf edir. Dildə müəyyən bir mənanı 
(qrammatik mənanı) ifadə etmək üçün qrammatik vasitə varsa, 
dil heç vaxt həmin qrammatik mənam ifadə etmək üçün əw ə lk i 
qrammatik vasitəni onun üzərinə başqa bir qrammatik məna 
ifadə edən qrammatik vasitə artırmaqla mürəkkəbləşdirməz. Dil 
belə mənasız mürəkkəbləşməyə heç vaxt yol vermir. Dil 
m ürəkkəbləşməyə o vaxt yol verə bilər ki, mürəkkəbləşmə 
qrammatik mənanı dəqiqləşdirməyə xidmət etsin. Nəzərdən 
keçirilən təsadüfdə heç bir dəqiqləşdirmə yoxdur; -ru, -rü 
şəkilçisi də, -ğaru, -gərü şekilçisi də istiqamət mənası ifadə 
edir.



Qeyd etmək lazımdır ki, -ru, -rü və -ra, -rə şəkilçiləri 
daşlaşmış şəkildə müasir Azərbaycan dilində mühafızə edil- 
mişdir. Bunlardan birinci şəkilçi sözə istiqamət, ikinci şəkilçi 
məkan anlayışı verir, M əsələn, bəri = bə + ri sözünü götürək. 
Ehtimal ki, ikinci şəkilçi qədim türk yazısı abidələri dövründən 
əvvəl (çünki Orxon-Yenisey kitabələrində bu söz artıq bəri 
şəklində təşəkkül tapmışdır) bu söz ben (m ən) + rü (istiqamət 
hal şəkilçi) kimi olmuş və «mənə tərəf» anlayışı ifadə etmişdir. 
«M ənə tərəf» anlayışı isə «bəri» anlayışma ekvivalentdir. Geri 
sözü haqqmda da bunlan demək olar. İçrə sözü iç + rə  (güman 
edilən yerlik hal şəkilçisi) hissələrindən ibarətdir. -ra şəkilçisi 
daşlaşmış şəkildə zaman və məkan bildirən sözlərdə qalmışdır; 
məsələn: sonra sözü son + ra (güman edilən yerlik haİ
şəkilçisi), ara sözü a + ra (güman edilən yerlik hal şəkilçisi) 
hissələrindən əm ələ gəlmişdir.

Hələ türk dillərinin Orxon-Yenisey abidələri dövründə 
-ra, -rə sözdüzəldici şəkilçiyə çevrilmişdi. Bu şəkilçi vasitəsilə 
yer anlayışı bildirən isimlərdən zərf düzəlirdi; məsələn: tış/taş- 
tışra/taşra «bayır», iç  -  içrə, ö lj ~ ötjrə, as -  asra «aşağıda». 
Buna görə də türk dillərinin hələ Orxon-Yenisey inkişafı dövrü 
üçün bu şəkilçıni yerlik hal şəkilçisi (lokaliv hal şəkilçi) hesab 
etm ək olmaz.

Müasir Azərbaycan dilində -ğaru, -gərü şəkilçisinin 
daşlaşmış şəkildə m üxtəlif variantlarma rast gəlmək olar; 
məsələn: irə li < ilərü, yuxarı < yukğaru, dışarı < dışğaru < 
tışğaru. Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialektlərində: af]arı. Bu 
tipli sözlər artıq müasir Azərbaycan dilində zərf hesab edilir.

İstiqamət hah şəkilçisinin təkcə əvəziiklərə bitişən 
variantı olan -tjar şəkilçisi, şübhəsiz ki, -ijaru şəkilçisinin 
sonuncu saiti düşmüş variantıdır; məsələn; A ijar adınçtğ bark 
yara turtm  (K T c 12) «Ona adına layıq sərdabə yaratdırdım». 
A ija rya tıp  b ira thğ  barrnıs(Y  24) «Orada yatıb bir atlı getmiş».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ğaru, -gərü 
şəkilçisi, bir növ, ikili xasiyyət daşıyır. Bu şəkilçi istiqamət 
anlayışı yaratmaqla yanaşı, yeni söz yaratmağa da xidmət edir. 
Abidələrin dilində bütün coğrafı eəhə tlə rh  adları bu şəkilçinin

yaratdığı sözlərlə ifadə edilir: i/gərü (KT c 2) «şərq», birigərü 
(KT c 2) «cənub», kurığaru (KT c 2) «qərb», yırağaru (KT c 2) 
«şimal», kün ortusıljaru {K.T c 2) «cənub», tün ortusıQaru {YH  c
2) «şimal».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində istiqamət halı 
hərəkətin yönəldiyi istiqaməti bildirir; məsələn: O! yergərü  
barsar, türk bodun, öltəçisən  (KT c 8) « 0  yerlərə getsən, türk 
xalqı, öləsisən». M ağı Kurğan kışlap yazılja  oğuzğaru sü  
taşıkdım ız{YJ[ şm 8) «Mağı Kurqanda qışlayıb yazada oğuzlara 
qarşı qoşunla sərhədi keçdik». Tabğaçğaru K unı sətjünig  ıdm ıs, 
kıtayğaru Totjra Səm ig  tdm ıs (T 9) «Tabğaça Kum sənüni 
göndərmiş, kıtayların yanma Tonra Səmi göndərmiş». Öfjrə türk 
kağanğaru süləlim , - tim iş (T 20) «Əvvəlcə türk xaqanına qarşı 
qoşun çəkək, - demiş». Apa tarkanğaru içrə sab ıdm ış (T 34) 
«Apa tarkana gizli xəbər göndərmiş». ... yeriljərü, subıQaru 
kontı{B K  ş 40) «... yerinə, suyuna qondu». Ben ebgərü tüsəyin  
(T 30) «Mən cvə qayıdım» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ğaru, -gərü və -  
rjaru, -tjərü  şəkilçiləri ilə yanaşı -ru, -rü şəkilçisi də istiqamət 
halını əm ələ gətirir; məsələn: Yağru kontukda kısrə c^ığ  b ilig  
anta öyür crm is (KTc 5) «Yaxında yerləşdikdən sonra pis 
əməlləri orada öyrənirmiş». K utım  bar üçün, ülügim  bar üçün 
öltəçi bodunığ tirigrü igitim  (KTş 29) «Bəxtim olduğu üçün, 
qismətim olduğu üçün öləsi xalqı həyata yüksəltdim». ... ebrü 
kəlirtim (BKş 25) «... evə gəlfrdim». B asm ıl yağıdıp cbım ru 
bardıi}AÇ  29) «BasmılIar yağı olub evimə doğru getdilər».

Təsirlik hal. Yiyəlik halı kimi, təsirlik ha! da türk 
dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki 
şəkildə işlənır: a) hal şəkilçisi qəbul etmiş şəkli (müəyyən 
təsirlik hal) və b) hal şəkilçisi qəbul etməmiş şəklı (qeyrı- 
müəyyən təsirlik hal). Lakin qeyd etmək lazımdır ki, təsırlık 
halm bu xüsusiyyəti qədim türk yazısı abidələrinin dilini 
araşdıran mütəxəssislərin diqqətini, demək olar ki, cəzb
ctməmişdir. . • ı-ı

I . Q e y r i - m ü ə y y ə n t ə s i r l i k  h a l .  Təsırlık
halın qeyri-müəyyən şəkli hal şəkilçisini qəbul etmir, şəkılcə



(fonetik tərkibcə) adlıq halda işlənən isimlərlə eyniyyət təşkil 
edir. Buna görə də qədim türk yazısı abidələri dilinin 
tədqiqatçılarmm böyük əksəriyyəti qeyri-müəyyən təsirlik halda 
işlənən isimləri adhq (və ya əsas) halda olan isimlər kimi qəbul 
edir. Qədim türk yazısı abidələri diHnin tədqiqinə həsr edilmiş 
əsərlərdə təsirlik halm şəkilçisiz formasmm abidələrdə işləndiyi 
göstərilmir. Hətta V.M.Nasilov, İ.A.Batmanov və Q.Aydarovun 
son əsərlərində bu formanm abidələrin dilində varhğı haqqmda 
heç bir söz deyilmir, müəlhflərin üçü də abidələrin məmlərində 
təsirhk hahn təkcə şəkilçih şəkhnin işləndiyini göstərir. 
Abidələrin dihnin tədqiqinə həsr edilən son əsərlərdən birində
-  özlüyündə çox yaxşı bir əsər olan A.N.Kononovun «VII-IX 
yüzilhklərdə türk run abidələri dihnin qrammatikası» adh 
əsərində də təsirhk halm yalmz şəkilçih şəkillərindən danışılır, 
şəkilçi qəbul etməyən təsirhk halda olan isimlər əsas halda olan 
sözlər kimi təqdim  edilir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində, müasir türk 
dillərində olduğu kimi, qeyri-müəyyən təsirlik halda olan 
isimlər ya təsirli fellə idarə olunmuş xəbərin, ya da fel mənşəli 
hər hansı bir cümlə üzvünün yanmda işlənir və həmin üzv 
tərəfindən idarə edilir. Şəkilçisiz (qejri-müəyyən) təsirlik halda 
işlənən isim cümlənin vaitəsiz tamamhğı olur; məsələn; Irak 
ersər, yablak ağı b tü r, yağuk ersər, edgü ağı birür (KT c 7) 
«İraq isə pis hədiyyə verir, yaxm isə yaxşı hədiyyə verir». 
Yinçü ügüz kec ə  Təm ir kapığka təg i sülədim  (KT c 3-4) «İnci 
çaymı keçərək Dəmir qapıya təki qoşun çəkdim». K ögm ən aşa 
k ırk ız  yirirjə təg i sü ləd im iz (KT ş 17) «Kögməni aşaraq 
qırğızlarm yerinə təki qoşun çəkdik» ... ança erig yertə beQgü 
taş tokıtdım , bitidim  (K T c 13) «... belə səfah yerdə ədəbi daş 
qoydurdum, yazdım» və s.

Türk dillərinin qan\muna əsasən şəkilçisiz təsirlik halda 
işlənən isim mütləq bilavasitə fel mənşəli sözün yanmda 
işlənməlidir. Şəkilçisiz təsirlik halda işlənən isim fel mənşəli 
sözdən uzaqlaşdıqda mütləq təsirlik halmm şəkilçisini qəbul 
etməlidir. M üqayisə et: M ən mağazadan kitab aİdtm -  M ən  
kitabı mağazadan aldım. Lakin qədim türk yazısı abidələrinin

dihndə bu qanun pozulur; məsələn: Bars həg erti, kağan at 
bunta biz birtim iz (K T ş 20) «Bars bəy idi, xaqan adı burada biz 
verdik». Qeyd etmək lazımdır ki, bclə pozulma hallarma qədim 
türk qəbilələrinin, daha doğrusu, qədim türk yazısı abidələrinin 
dihndə az təsadüf edilir.

2. M ü ə y y ə n t ə s i rl i k h a 1. Müəyyən təsirlik hal 
dedikdə təsirhk hahn hal şəkilçisi qəbul etmiş şəkli nəzərdə 
tutulur. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin təsirlik hah 
aşağıdakı şəkilçilərlə əm ələ gəlir:

a) -ğ, -g, -zğ, -ig  şəkilçisi. Bu şəkilçi bilavasitə isimlərin 
kökünə bitişir; məsələn: Edgii bilgə kisig, edgü alp kisig  
yorıtmaz ermis (KT c 6) «Yaxşı müdrik adamlan, yaxşı igid 
adamlan yürütməz imiş». İlgərü Kadırkan yıştğ  aşa bodum ğ  
ança konturtım ız (K T ş 21) «Şərqə Kadırkan meşəli dağlarım 
aşaraq xalqı eləcə yerləşdirdik». İlligig ilsirətdim iz, kağanlığıığ  
kağansıratdımız. tizligig  sökürtimiz, ba^lığığ yüküntürtim iz (KT 
ş 18) «Elhni elsiz qoyduq, xaqanlmı xaqansız qoyduq, dizhni 
çökdürdük, başhnı socdə etdirdik». Sütjüg batımı kapığ söküpən, 
Kögmən yışığ toğa yorıp kırkız hodunığ uda basdım  (BK ş 26-
27) «Süngü batımı qan dağıdıb, Kögmən mcşəli dağlarmı 
başıyuxarı yürüyüb qırğız xalqını yuxuda basdım» və s.

b) -nı, -ni şəkilçisi. Bu şəkilçi təkcə əvəzliklərə artınhr; 
məsələn: Kaç nətj ersər. ol bizni ölürtəçi kük (T 20-21) «Hər 
necə olsa, o bizi... öldürəcək». Türk həglər, hodun, hımu eşidin 
(KT c 10) «Türk bəyləri, xaiqı, bunu eşidin». Am üçün iligança  
tutmıs erinç (KT ş 3) «Onun üçün eli eiəcə yaralmış» və s.

c) -i şəkilçisi. Bu şəküçi də əvəzliklərə artırıhr; 
məsələn: Ol iki kisi bar ərsər. sini -  tabğaçığ ölürtəçi , - 
türmən, örji'ə kıtayığ ölürtəçi. - tirmən, hini - oğuzıq ölürtəçı ök,
- tirmən (T 10-11) «Nə qədər ki. o iki kişi var, səni tabğaçı 
öldürəsidir, - dcyirəm, şərqdə kıtayı öldürəsidir, - dcyirəm,
məni oğuzu da öldürəsidir, - dcyirəm».

ç; -n. -ın. -in şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində b u ’ şəkilçi yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş 
isimlərə birləşdirilir; məsələn: Yılkısın, barımın, kızın. kuduzın 
kəlürtim  (MÇ 15) «İlxısını, vannı, qızını, arvadını gətirdim».



K əlig m ə bəglərin, bodunm ıtip, y ığ ıp  azça bodun təzm is erti (T 
43) «Gələn bəylərini, xalqmı təşkil edib, bir yerə yığıb azacıq 
xalq qaçmışdı». M ənirj sabımm sım adı (KT c 11) «M ənim  
sözümü sındırmadı». Kağanm  ança ölürtim iz (K T ş 38) 
«Xaqanını orada öldürdük». K ü l tigin azyağ ızm  binip tə g d i{ ^ T  
şm 7-8) «Kül tigin az qonur atmı minib hücum etdi». Ebin, 
barkm anta bozdıw  (B K  ş 37) «Evini, sarayım onda dağıtdım».

Təsirlik hah şəkilçilərindən -ğ, -g, -ığ, -ig və -n, -m, -in  
haqqında, bunların mənşəyi haqqında türkoloji ədəbiyyatda 
çoxlu və m üxtəlif fıkirlər vardır. -n, -m, -in şəkilçilərinin 
zahirən mənsubiyyət şəkilçisinə oxşamasından çıxış edərək bəzi 
türkoloqlar həm in şəkilçinin mənsubiyyət şəkilçismdən 
törədiyini güman edirlər. İ.A.Batmanov -ig, -ığ  şəkilçisinin 
ahnma, A .N.Kononov isə türk və monqol dilləri üçün müştərək, 
ümumi olduğunu söyləyir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində təsirlik hah əm ələ 
gətirən -m, -in  şəkilçisi müasif Azərbaycan danışıq dilində 
üçüncü şəxs mənsubiyyət şəkilçisindən sonra təsirlik hal 
şəkilçisi kimi işlənir, lakin ədəbi dil üçün normal sayılmu-. 
Azərbaycan damşıq dilində üçüncü şəxs mənsubiyyət 
şəkilçisindən sonra təsirlik hal şəkilçisi qəbul etmiş sözləri 
tələffüz edərkən, ağırlıq aradan qaldınlsm deyə, sonuncu sait 
səs (faktik olaraq, təsirlik hal şəkilçisi) düşür və söz n  samiti ilə 
bitir {n samiti üçüncü şəxs mənsubiyyət şəkilçisi -ı, -i, -sı, -s iv ə  
təsirlik hal şəkilçisi -ı, -i saitləri arasına artırılmış samitdir); 
məsələn; A k ifin  kitabm ı aldım', Qoşununu basdıq, elini aldıq 
cümlələri A k ifm  kitabm  aldım; Qoşunun basdıq, elin aldıq kimi 
tələffuz edilir. Bu cüm lələrdən ikincilərdəki kitabm, qoşunun, 
elin  sözləri əvvəlki cüm lələrdəki cyni sözlər kimi ismin təsirlik 
halmda işlənmişdir. Bu vəziyyət müasir Azərbaycan dilinin 
fonetikasma əsasən qanunauyğun fonetik hadisə sayıhr.

Eyni vəziyyətə qədim türk yazısı abidələrinin dilində də 
rast gəlinir. M əlum olduğu kinai, V-VIII yüzilliklərdə qədim 
türk dillərinin qrammatika kitablan yazılmamışdı. Güman ki, 
katiblər sözləri, ifadələri eşitdikləri və ya təiəffuz etdikləri kimi 
yazıya ahrmışlar. Buna görə də bu gün yalnız şifahi dil üçün

qanun ola bilən bir fonetik hadisə 12-13 əsr bundan əvvəl yazıh 
(ədəbi) dil üçünıdə normal sayıla bilərdi. Moyun çor abidəsinin 
on beşinci sətrindən götürülmüş aşağıdakı cümləni eynilə 
tərcümə edək:

Yılkısın, barımın, kızın , kuduzm  kəlürtim .
İlxısm , varm, qızm , arvadm gətirdim .

Göründüyü kimi, qədim türk və Azərbaycan dillərindəki 
uyğun sözlərin morfoloji əlamətləri eynidir. Deməli, müasir 
Azərbaycan dilində şifahi nitqdə sonuncu sait düşə bildiyi kimi, 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də düşmüşdür: y ılk ısm  -  
yılkısını, barımın -  barımmı, k ızm  -  kızm ı, kuduzın -  kuduzını 
deməkdir. Buradan da belə bir nəticəyə gəlm ək olar ki, müasir 
türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələrmin 
dilində də -ın, -in təsirlik hal şəkilçisi -mı, -in i şəkilçilərinin 
ixtisar edilmiş variantıdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində təsirlik hal yiyəlik 
hal mövqeyində çıxış edir. Bu da özünü iki şəkildə göstərir:

a) Təsirlik halda duran' işarə əvəzliyi yiyəlik hal 
mövqeyində işlənir; məsələn: B esbalık anı üçün ozdı (BK  ş 28) 
«Bcşbalık onun üçün xilas oldu». A n ı üçün ilig  ança tu tm ıs (KT 
ş 3) «Onun üçün eli eləcə yaratmış». ö rü lj bəgig. Kara B ulukığ  
anı olurm ış k ırk ız  tapa ər ıdm ış (MÇ 22) «örün bəyi, Qara 
Buluku onun oturduğu qırğızlara tə rə f döyüşçü göndərmiş».

b) -7̂ ,-/;g^təsirlik hal şəkilçisi qəbul etmiş söz yiyəlik hal 
mövqeyində çıxış edərək sonra gələn sözlə üçüncü növ
söz birləşməsi əm ələ gətirir; m əsələn: Türk bodunığ atı, küsı 
y o k  bolm azun ... (K T ş 25) «Türk xalqmm adı, küyü (şöhrətı)
məhv olmasın...»

Yerlik hal. Qədim türk yazısı abidələrinin dılındə yerlık 
və çıxışhq hallarm mənaları hələ difcrensiallaşmamışdır. Buna 
görə də həm in hallar bir morfoloji göstərici ilə ifadə edilir. 
Görünür, türk dilləri inkişafımn Orxon-Y^nisey abıdələrındən 
əvvəlki dövründə həm  yerlik, həm  də çıxışhq hallar cnyi şəkilçi 
ilə düzəlmişdir. Lakin türk dilləri inkişaf etdikcə ə w ə lk i şəkılçı 
(yerlik və çıxışhq hallann şərikli şəkilçisi) təkcə yerlik hal 
anlayışı ifadə etm əyə xidmət etmiş, çıxışlıq hal üçün isə yem



şəkilçi yaranmışdır. Artıq O rxon-\ cnisey yazısı ab idələrin in  
yazıldığı dövrde türk dillərində çıxışhq halm m orfoloji 
göstəricisi olmuşdur. Buna baxmayaraq, qədim türk yazısı 
abidələrinin bəzi tədqiqatçılan göstərirlər ki, qədim türk O rxon- 
Yenisey abidələrinin dilində «bütün tə?adüflərdə lokativ və  
ablativ anlayışm şəkilçi fərqləndirinisi yoxdur».'

Hətta qədim türk yazısı abidələrinin görkəmli tədqiqatçısı 
V.V.Radlov da belə hesab edirdi ki, çıxışhq hal xüsusi bir form a 
kimi, əsasən, Orxon-Yenisey yazısı abidələrindən sonrakı 
dövrdə yaranmışdır. H ələ qədim türk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin m ətnlərində çıxışhq hal şəkilçisi ilə işlənən  
sözlərin mövcudluğu belə bir fıkir söyləmyə imkan verir ki, bu 
hahn daha sonralar yarandığı haqdakı mülahizələr həqiqətə 
uyğun deyildir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yerlik hal -da, -də, 
-ta, -tə  şəkilçiləri ilə əm ələ gəlir; -ta, -tə  şəkilçisi təkcə sonor 
samitlərdən sonra işlənir; məsələn; Süijüg batımı kap ığ  
söküpən, K ögm ən y ış ığ  toğa yonp , k ırk jz  bodumğ uda basdım ız 
(KT ş 35) «Süngü batımı qan dağıdıb, Kögmən meşəli dağlarmı 
başıyuxan yürüyüb qırğız xalqmı yuxuda basdıq». Tamağ Id u k  
başda süfjüşd im iz (K T şm 1) «Müqəddəs Tamağ zirvəsində 
döyüşdük». Törtinç Çuş başmta sürjüşdim iz (KT şm 6) 
«Dördüncü dəfə Çuş başında dÖ5oişdük». İrlüntə, Talakımınta 
yetd im  (MÇ 32) «İrlündə, Talakımm yanmda yetdim». Ebimin 
Ərsəgündə, Yula kö ltə  kotım , anta irtim  (MÇ 30) «Evimi 
Ərsəgündə, Yula gölü sahilində qoydum, orada idim». Örpəndə 
süQüşdim, süsin sançdım  (BK ş 26) «Örpəndə döyüşdüm, 
qoşununu qıhncdan keçirdim». Bolçuda süQüşdim  (BK ş 28) 
«BoIçuda döyüşdüm». Toğu balıkda süQü^dim  (BK ş 30) «Toğu 
bahkda döyüşdüm» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində çıxışhq halın 
mənası da yerlik hahn morfoloji göstəricisi ilə ifadə edilir. Buna 
görə də abidələrin mətnlərində -da, -də, -ta, -tə  şəkilçiləri yerlik 
halla paralel olaraq, çıxışhq hal da düzəldir; məsələn; Teljri təg

‘ BM.Hacunoe. f la u K  opxono-eH XtceiıCK itx ncm nm H U Koe. M ocK ea. 1960, c.29.
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tetjridə bolmış türk bilgo kağan Im öakə olurtım  (KT c I) «Tann 
tək tanndan olmuş türk müdrik xaqanı bu vaxt (taxta) oturdum». 
Anta kisrə Yir Bayırku Uluğ İrkin yağı boltı (KT ş 34) «Ondan 
sonra Yer Bayırkulu Ulu İrkin yağı oldu». Közdə yaş kəlsət, eti 
də köfjültə sığ ıt kəlsər, yanluru sakırüım, katığdı sakıntım  (KT 
şm 11) «Gözdən yaş gəlsə, ürəkdən fəryad gəlsə, yanaraq 
düşündüm, m öhkəmcə düşündüm». K ırkız kağanında tarduş 
İnançu Çor kolti (K T şm 13) «Qırğız xaqanından tarduş Inançu 
Çor gəldi». Kuyda kunçuyum, sizdə. oğlım, yıta, sizım ə. yıta, 
bökmədim, adırütım  (Y 3) «Evdə arvadım, sizdən, oğlum, əfsus, 
sizdən, əfsus, doymadım, aynldım». Kunya kiin batsıkdakı 
Soğd, Berçəkər, Bukarak ulus bodunta NətJ sətjıin, oğul tarkan 
fo/// '(KT şm 12) «Qərbdə günbatandakı Soğd, Berçəkər, Buxara 
dövləti xalqından Nən sənün, oğul tarkan gəldi» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ycrlik hal təkcə 
çıxışlıq halın mövqcyində dcyil, habclə digər hallann
mövqcyində də işlənir.

1. Ycrlik hal yiyəlik halm ycrində işlənir; Içrə aşsız, taşra 
tonsız, yahız, yahlak hodunta iizə olurtım  (K T ş 26) «Içi aşsız, 
üstü donsuz, pis, yazıq xalqın üslündə oturdum».

2. Yerlik hal yönlük hahn ycrində işlənir; Yarakınta, 
yalmasınta yüz artukı okun urtı (KT ş 33) «Yarağma, zirchinə 
yüzdən artıq ox dəymişdi». Kadırkan yışda kon... (BK ş 39) 
«Kadırkan mcşəli dağlanna ycrləşdirdim». Altun ə lıg  keşıg 
helimtə hantım  (Y 3) «Əlli qızıHı kəməri bclimə bağladım». 
ÖlJi'O Kıtayda, həriyo Tuhğaçda, kurıya Kurdanta, yıraya  
Oğuzta iki-üç biO sümiz, koltəçim iz (T 14) «Şərqə Kıtaya, 
cənuba Tabğaça, qərbə Kurdana, şimala Oğuza ıkı-uç mın 
qoşunuq, gələsiyik». Türk hodunığ tirilip il tut.sıkıtjın bunta 
urtım (KT c 10) «Türk xalqının toplanıb cl yaratmasmı buna
vurdum» və s. u ı i

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ı s m ı n  ycrhk hahnda
işlənən söz cümlədə tamamhq və zərllik vəzifələrinı ıcra edır.

1. Ycrlik halda işlənən söz tamamhq vəziləsində;
a) Hərəkətin tətbiq cdildiyi obyekti bildirir; Yarakınta, 

yalma.sınta yüz artukı okun urtı (KT ş 33) «Yarağına, zirchınə



yüzdən artıq ox dəymişdi». Oğh ögintə, kafjm ta öbkələpən, 
təzipən barmış (IB 89-90) «Oğlu anasmdan, atasmdan küsüb 
qaçıb getmiş».

b) H ərəkətin başlandığı, uzaqlaşdığı obyekti bildirir; Üzə 
teljri kan lü i y ılka  ye tin ç  a y  küçlig  alp kağanımda adırladu 
bard ifjız{0  12) «Üstdə tanrı xan əjdaha ili yeddinci ayda güclü 
igid xaqanımdan ayrılaraq getdiniz» M ən ... tabğaç kağanta 
bədizçi kəlürtim  (K T  c 11) «Mən ... tabğaç xaqanmdan naxışçı 
gətirdim». Türk bodun ... tabğaçda adınltı (T 2) «Türk xalqı ... 
tabğaçdan ayrıldı», ... ölüm tə ozm ış (IB 75) «... ölüm dən 
qurtulmuş».

c) M üqayisə obyektini bildirir: B izin tə e k i uçı sıljarça 
artuk erö'(T 40) «Bizdən iki cinahı yarıbayan artıq idi».

2. Yerlik hal cümlədə yer, zaman, səbəb, tərzi-hərəkət 
zərfliyi vəzifəsini yerinə yetirir.

a) Y er zərfliyi olub hərəkətin  baş verdiyi məkanı bildirir: 
Kara kö ltə  süQ üşdim iz (K T  şm 2) «Qara göldə döyüşdük». 
A ltu n yışd a  o lu r tım ız ij 32) «Altun meşəli dağlarmda oturduq». 
Yarıs yazıda tiriləlim , - tim is (T 33) «Yanş yazıda (düzündə) 
toplaşaq, - demiş».

b) Yer zərfliyi olub hərəkətin başlandığı məkanı bildirir: 
K ırkızda ya n tım ız  (T 29) «Qırğızdan qayıtdıq». Türgis kağanta 
körüg k ə lti (T 29) «Türgiş xaqanından casus gəldi». Tüpüt 
kağanta B ölön k ə lti (K T şm 12) «Tibet xaqanmdan Bölön 
gəldi». Tabğaç kağanta İsy i L ikən  k ə lti (KT şm 12) «Tabğaç 
xaqanmdan İsyi likən gəldi». K ırk ız  kağanta tarduş Inançu çor 
k ə l t i i ^ T  şm 13) «Qırğız xaqanmdan tarduş Inançu çor gəldi».

c) Zaman zərfliyi olur: OI kün tə təgdi türk bodun Təm ir 
kapığka (T 46) «Həmin gün türk xalqı üəm ir qapıya çatdı». 
K atjım  kağan uçdukda in im  K ü l tigin y itiya şd a  kaldı (K T ş 30) 
«Atam xaqan vəfat edəndə kiçik qardaşım K ül tigin yeddi 
yaşmda qaldı». On yaşda U m ay təg  ögim  katun kututja in im  K ü l 
tigin ə r  a t bultı (K T ş 30-31) «0n  yaşmda Umay kimi anam  
xatunun bəxtinə kiçik qardaşım Kül tigin igid adı tapdı» və s.

ç) Səbəb zərfliyi olur: Yana tetjri kutınta üçinç yılta  kop  
ə sə n  tü k ə l körüşm iş {IB 21-22) «Yenə tanrı nəzərində üçüncü 
ildə  hər şey salamat bütöv görüşmüş».

e) Tərzi hərəkət zərfı olub hərəkətın tərzini, vasitəsini, 
a lə tin i bildirir: İngək kölügin Toğlada o ğ u zkə Iti(T  15) «İnək və 
y ük  heyvanlan ilə Toğla çayı ilə (vasitəsilə) oğuzlar gəldi».

Çıxışlıq hal. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində yerlik 
halm  çıxışlıq hal anlayışmı da ifadə etməsindən çıxış edərək 
türkoloqların bir qismi iddia edir ki, türk dillərində çıxışlıq hal 
O rxon-Yenisey yazısı abidəlrindən sonrakı dövrlərdə 
form alaşm ağa başlamışdır, həmin vaxta qədər isə türk 
dillərində, hətta Orxon-Yenisey yazısı abidələrində çıxışlıq 
hahn  morfoloji göstəricisi (şəkilçisi) olmamışdır. V.V.Radlovun 
çıxışlıq halm  «Orxon-Yenisey abidələrindən sonrakı dövrdə» 
m eydana gəlməsi haqqındakı fıkri bütün türkoloqlar üçün çıxış 
nöqtəsi olmuşdur. Qədim türk Orxon-Yenisey yazısı abidələri 
ilə  səthi tanışlıq nəticəsində nəinki müasir türk dillərinin, 
habelə  qədim  türk dillərinin, hətta göytürk Orxon-Yenisey 
yazısı abidələrinin dilinin tədqiqatçıları belə bir ideyanı müdafiə 
etm işlər ki, Orxon-Yenisey abidələrinin dilində çıxışlıq halı 
olm am ış və onun flınksiyasını həm işə yerlik hal ifadə etmişdir. 
B u halm  yaranma tarixi haqqmda N .K.Dm itriyev yazır: 
«Tarixən ən cavan, ehtimal ki, çıxışlıq haldır. O, VIII əsr Orxon 
abidələrində hələ yox idi və onun funksiyasmı yerlik hal yerinə 
yetirirdi. Bu hal sonralar -  klassik uyğur ədəbiyyatı dövrimdə 
m eydana çıxmışdrr».’ «... çıxışhq hal bir sıra türk dillərində 
olm am ışdır; məsələn: Orxon dilində o olmamışdır və onun 
funksiyasm ı yerlik hal yerinə yetirmişdir».'’- Elə tədqiqatçılar da 
vardır ki, onlar Orxon-Yenisey yazısı abidələrində bircə sözdə 
çıxışlıq hal şəkilçisinin işləndiyini söyləyirlər. M əsələn, 
V .M .N asilov yazır: «AbidəIərdə (Orxon-Yenisey -  Ə.R.) 
çıxışlıq hal şəkilçisi -dan ilə işlənmiş bircə söz vardır: kandan - 
h a r a d a n » - 3  Lakin elə oradaca Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin

‘ H.K.ffMumpuee. rpoMMamma öatumpcKoeoH 3b iK a . 1948, c.61.
 ̂ Y en ə orada, s. 63.
 ̂B M.Hacmoe. Hsuk opxoHO-eHuceücKUx noMSimHUKoe. M o c K e a , 1 9 6 0 , c .2 9 .
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dilində lokativ və ablativ anlayışları fəi |iəndirən şəkilçilərin 
olmadığı haqda V.M.Nasilovun fıkrino rast gəlirik .’ Lakin elə 
həm in dövrdə bu fıkrin əleyhinə çıxan, hələ Orxon-Yenisey 
yazısı abidələri dövpöndə də türk dillərində çıxışhq hahn  və 
onun morfoloji göstəricisinin {-tan şəkilçisinin) m övcud 
olduğunu deyəniər var idi. «Çıxışhq hahn yaranması haqqında 
elmdə hamı tərəfindən qəbul edilmiş belə bir fikir vardır ki, bu 
hal başqalanndan sonra meydana gəlmişdir, belə ki, türk 
dillərinin ən qədim  abidelərində -  Yenisey-Orxon kitabələrində 
çıxışhq hala guya rast gəhnmir. Əgər təkcə yazıh m ənbələrə 
əsaslansaq, yenə də göstərilən fikir, çətin ki, qanunidir. Düzdür, 
çıxışlıq hal türk dillərinin abidələrində kütləvi şəkildə qədim  
uyğur dihndə {-din/-tın şəkilçisi ilə) ilk dəfə meydana çıxır. 
Burada onunla yanaşı yerhk hal da hələ  bir müddət çıxışhq hal 
mövqeyində işlənir. Lakin, məlum olduğu kimi, qram m atik 
formalarm yaranmasmın xronoloji çərçivəsini m üəyyən etm ək 
üçün təkcə lazımi m ənbələr kifayət deyildir. Ola b ilər ki, 
Orxon-Yenisey kitabələri tərtib edilən dövrdə çıxışhq hal h ə lə  
yazısı olmayan digər türk dillərində artıq geniş surətdə 
işlədihrmiş. Buna görə də elmdə bu haqda m öhkəm  m əlum at 
yoxdxır. Yenisey-Orxon kitabələrinə gəhncə, çıxışhq hal burada 
kütləvi surətdə işlənmir. K itabələrdə çıxışlıq halın fiınksiyasmı, 
bir qayda olaraq, yerlik hal yerinə yetirir. Lakin çıxışhq halm  
forması abidələrdə artıq vardır. Onun abidələrdə işlənm əsi nə 
qədər az olsa da, çıxışhq hahn xüsusi bir forma kimi meydana 
gəlməsi vaxtı haqqmdakı yuxarıda göstərilən fıkri təkzib etm ək 
üçün kifayətdir. Deyilənləri təsdiq e tn ə k  üçün aşağıdakı 
nüm unələrə müraciət etmək olar. Yaraklıq kandan (Radlovun 
kandiTİ)» k ə lip  y ^ a  eltdi? (kursiv mənimdir -  E.S.) -  S ilahh 
(adamlar) haradan gəldi və səni yaydı? Süijüqliq kandan 
{kandın) (Radlovda -  kandm. Kürsiv mənimdir -  E.S.) kəlipək 
sürə eltdi? -  Süngülülər haradan gəldilər və səni apardılar».2

‘ Yenə orada.
 ̂Ə.B.CeeopmHH. K a m ezo p m  n a d e o K a . HCrTH, II, Mopcponozm. MocKea, 

1 9 5 6 , c. 5 5 - 5 6 .

Qədim türk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin mətnlərinin 
geniş təhlili göstərir ki, abidələrin mətnlərində bəzi 
tədqiqatçıların (məsələn; E.V.Sevortyan və V.M.Nasoilov) 
göstərdikləri kimi, bir söz {kantan «haradan») yox, bir neçə söz 
çıxışhq hal şəkilçisi ilə işlənir. Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilində hətta istər müasir türk dilləri, istərsə qədim 
türk yazısı abidələri üçün qanuni sayılmayan çıxışhq hal 
şəkilçisinin ikiqat işləndiyi sözlərə də təsadüf edilir; məsələn: 
oğuzdantan (T 8) = oğuz + dan + tan «oğuzdan», taşdantan (MÇ 
2'^) -  taş + dan + tan «bayırdan».

Son zamanlar türkoloqlar qədim türk Orxon-Yenisey 
yazısı abidələrinin dilində çıxışhq halm morfoloji əlaməti olan - 
dan, -tan şəkilçisinin mövcudluğunu qəbul edirlər, hətta 
A .N .K ononov bu şəkilçinin göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dilində işlənməsindən ətraflı damşır və şəkilçinin 
m ənşəyini araşdırmağa səy edir.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində çıxışhq hal -dan, 
-dən, -dın, -din; -tan, -tən, -tın, -tin şəkilçiləri ilə ifadə edilir. 
Şəkilçinin «t» variantı sonor samitlə bitən sözlərə, «d» variantı 
qalan bütün sözlərə artırıhr. Şəkilçinin açıq sait variantı göytürk 
O rxon-Yenisey yazısı abidələrinin dili, qapalı sait variantı isə 
qədim  uyğur yazısı abidələri dili üçün səciyyəvidir, lakin 
şəkilçinin qapah sait variantı bəzən göytrük yazısı abidələrinin 
dilində işləndiyi kimi, açıq variantı da bəzən qədim uyğur yazısı 
abidələrinin dilində işlənir. Çıxışhq haJ şəkilçisi qədim uyğur 
yazısı abidələrinin mətnlərində geniş yayılmışdır, göytürk 
Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin mətnlerində isə bu şəkilçi 
aşağıdakı səkkiz sözdə işlənir: Yaraklıq kantan kə lip  y ^ a  eltdi?  
(K T  ş 23) «YaraqhIar harada gəlib səni yaydı?» SüQüglig 
kantan kə lip ən  sürə eltdi?  (KT ş .23) «Süngülülər haradan gəlib 
səni sürüb apardı?». ÖQdən kağanğaru sü  yoralım  (T 29) 
«Ö ndən xaqana qarşı qoşun göndərək». B ir yig irm inç ay  
yeg irm ikə  Kara buluk orjdin S o ka kyo lia n ta  Ç igil Tutuk... (MÇ
35) « 0 n  birinci aym iyirmisində Qara bulukun önündə Sokak 
yolunda onda Çigil tutuk...» K eyrədə ətjd in  yantaçi (MÇ 6) 
«K eyrədə öndən qayıdası». İçrə ben bulğaym, - timis,



taşdmtan... kabışayın, - tim is  (MÇ 28) «Daxildə sən qiyam 
qaldınm, - demiş, bayırdan... hücum edək. - dcmiş». Taşdıntan 
üç karluk, üç ıd u k  tatar... (MÇ 28) «Bayırdan üç karluk, üç 
müqəddəs tatar...» Oğuzdantan körüg k ə lti {1 8) «Oğuzlardan 
casus gəldi». Tabğaç, bəridənyən t ə g ^  11) «Tabğaç, cənubdan 
hücum et». K ıtay öQdənyən təg  (T 11) «Kıtay, şərqdən hücum  
et». B en yıradantayan təgəyin  (T 11) «Mən şimaldan hücum  
edim».

Bü-inci iki misala türk dillərində hal kateqoriyasmdan 
söhbət gedən bütün türkoloji ədəbiyyatda rast gəlm ək olar. 3-5- 
ci nüm unələrdə öljdən  və öfjdin  sözlərində xalis çıxışlıq hal 
şəkilçisi işlənir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu şəkilçinin açıq və 
ya qapah saitlə oxunması onun yazıhşından deyil, oxuyanın 
zövqündən asıhdır, çünki göytürk yazısı abidələrinin 
mətnlərində bu şəkilçidəki təkcə iki samit (d, n) yazıhr, sait səs 
yazılmır. 6-8-ci nüm unələrdən taşdintan və oğuzdantan 
sözlərində ikiqat çıxışhq hal şəkilçisi {dın + tan, dan + tan) 
işlənir. Şəkilçinm belə ikiqat işlənməsini dilçilik nöqteyi- 
nəzərindən izah etmək çətindir. Bəlkə də bu, çıxışlıq hal 
anlayışmm hələ tam mənimsənilməm əsindən irəli gəlir. 9-10-cu 
nüm unələrdəki bəridənyən  və  oQdənyən sözlərinin quruluşu 
çox maraqhdır; çıxışlıq hal şəkilçisindən sonra bir -yən  ünsürü 
də işlənmişdir. Güman etm ək olar ki, bu ünsür müasir 
Azərbaycan dilində istiqamət məzmunu daşıyan yan  sözü ilə 
eynimənalıdır. Onda həmin sözləri b ə r i y a n d a n ,  ö n  y a n d  
a n kimi tərcüm ə etmək olar. Müasir qrammatik qanunlar 
baxımmdan -yən  ünsürünün çıxışhq hal şəkilçisindən sonra 
işlənməsi qeyri-adi haldır. N əhayət, 11-ci nüm unədəki 
yıradantayan sözü ə w ə lk i iki sözə görə quruluşca daha 
mürəkkəbdir. Burada yıra sözün köküdür, -dan., təbii ki, çıxışlıq 
hal şəkilçisidir, -ta, güman ki, çıxışhq hal yerində işlənən yerlik 
hal şəkilçisidir. Deməli, bu sözdəki çıxışhq və yerlik hal 
şəkilçiləri {dan + tä) oğuzdantan sözünə analogiya olaraq ikiqat 
çıxışhq məzmunu yaradır. Sonuncu yan  ünsürü isə 9-10-cu 
nümımələrdəki -yən  ünsürünün qahn saitli variantıdır və güman 
ki, istiqamət məzmununa malikdir. G ələcəkdə göytürk Orxon-

Yenisey yazısı abidələri dilinin daha ətraflı tədqiqi bu qəribə 
hallan  izah etməyə kömək edir.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində çıxışhq halda olan 
söz cüm lənin yer zərfliyi vəzifəsini icra edir.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilmdə çıxışlıq hah düzəlt- 
m ək üçün işlənən -dan, -dən şəkilçisi bütün türk dillərində, o 
cüm lədən Azərbaycan dilində də, -dm, -din şəkilsiçi isə müasir 
türk dillərm in bəzisində işlənir. -dın, -din şəkilçisi müasir 
Azərbaycan dilində istifadədən qalmışdır, lakin o, Azərbaycan 
ədəbiyyatı klassiklərinin dilində, habelə, Kitabı-Dədə Qorqud 
dastanlarmın dilində işlənmişdir.

A lət-birgəlik halı. İsmin alət-birgəlik hah (instrumentalis) 
müasir türk dillərində işlənmir, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində isə ən məhsuldar hallardan biri olmuşdur. Müasir türk 
dillərində alət-birgəlik halmm məzmunu qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənmiş birlə qoşmasmın müxtəlif 
variantları (müasü- Azərbaycan dilində ilə, -ia, -lə  qoşması) ilə 
ifalə edilir.

Bəzi türkoloqlar qədim türk Orxon-Yenisey yazısı abidə- 
lərinin dilində alət-birgəlik hahnın olmasmı inkar edirlər, 
türkoloqlarm bir qismi isə abidələrin dilində alət-birgəlik ha- 
Imm mövcud olduğunu qəbul edir, lakin onun morfoloji üsulla, 
sözlərə şəkilçi birləşdirilməsi vasitəsilə deyil, sintaktik üsulla, 
sözə qədim türk birlə qoşmasınm yanaşması vasitəsilə ifadə 
olunduğunu söyləyir. Türkololarm üçüncü qismi qədim  türk 
yazısı abidələrinin dilində alət-birgəlik hahnm  eyni zamanda 
həm  morfoloji, həm  də sintaktik üsulla ifadə edildiyini 
göstərirlər.

Ümumiyyətlə, türk dillərində, o cümlədən, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində qoşma vasitəsilə hal kateqoriyası ya- 
ranmasmdan danışmaq olarmı? Türk dillərində hal kateqoriyası 
qoşmalar vasitəsilə yaradılmır. Hal kateqoriyası ümum- 
qrammatik kateqoriya adlansa da, o, əsasən morfoloji 
kateqoriyadır, morfoloji vasitələrlə -  şəkilçilərlə yaradıhr. Düz- 
dür, hal kateqoriyası öz sintaktik funksiyalarına görə dildə 
sintaqmlar, söz birləşmələri yaradılmasına xidm ət edir, lakin hal 
kateqoriyasmm yaradılması üçün sözlərin dəyişm əsi, onlara
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müəyyən tip sözdəyişdirici şəkilçilərin biriəşdirilməsi lazım dır. 
Sözlərin dəiyşm ədiyi hər hansı söz birləşm əsində m ü əy y ən  
halda işlənən söz yoxdur (adlıq hal istisna təşkil edir, çünki o, 
əslində, bütün digər hallarm necə yarandığmı göstərm ək üçün  
ölçü, meyar rolunu oynayır). B irlə  «ilə» qoşması ilə hər h an sı 
bir sözün yanaşmasmda heç biri morfoloji əlam ət m eydana 
çıxmasa da, yanaşan sözlərin heç biri dəyişm əsə də, şək ilç i 
qəbul etm əsə də, birlə «ilə» qoşmasmdan ə w ə l işlənən söz 
artıq qeyri-m üəyyən yiyəlik halda olur. Türk dillərində isə eyni 
bir söz eyni bir zamanda ismin iki halmda işlənə bilməz. B una 
görə də belə birləşm ə xalis sintaktik birləşmədir. Bütün bunları 
nəzərə alaraq, nə müasir türk dillərində, nə də qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində birlə «ilə» qoşması ilə alət-birgəlik halm m  
düzəlm əsindən danışmaq olmaz.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində alət-birgəlik ha lı 
xalis qrammatik haldır. Onun özünə məxsus morfoloji ə lam əti -  
hal şəkilçisi vardır. Abidələrin- dilində alət-birgəlik halm da 
işlənən söz, başqa hallarda olduğu kimi, cümlədə m üəyyən 
özünəməxsus vəzifə daşıyır. Bu baxımdan öz xüsusi m orfoloji 
əlam əti olan və cüm lədə yalmz özünəməxsus funksiya daşıyan 
bir qrup sözü (söz kateqoriyasmı) qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində alət-birgəlik halı adlandırmaq olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində alət-birgəlik hah  - 
n, -m, -in şəkilçisi ilə əm ələ gəlir. Abidələrin dilində bu hal işin 
icra edildiyi aləti, hərəkətin tərzini, zamanmı və birgə icra 
edilmiş hərəkəti bildirir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
alət-birgəlik halı aşağıdakı məna çalarlarmda işlənir:

1. İş və ya hərəkətin görüldüyü aləti bildirir; m əsələn; B ir  
ərig  ökun urtı (K T ş 36) «Bir döyüşçünü oxla \oırdu». Orj tu tuk  
yorçm  yaraklığ  əlig in  tutdı (K T ş 32). « 0 n  tutukun qaynmı 
yaraqh halda əli ilə tutdu». Türgis kağan buyurukı A z  tu tukığ  
əlig in  tutdı (K T ş 38) «Türgiş xaqanm buyuruğu Az tutuğu əli 
ilə tutdu». In g əkkö lü k in  Toğlada o ğ u zkə ItiÇ l 15) «lnək və yük 
heyvanları ilə Toğlada oğuzlar gəldi». K özün körm ədük, 
kulkakm  esidm ədük bodum m m  ilgərü  kün toğsıkıija... (BK şm 
II) . «Gözü ilə görməyən, qulağı ilə eşitməyən xalqımı şərqə

gündoğana...» Süçig  sabın, y ım şak ağın arıp ırak bodunığ ança 
yağıtur erm is (KT c 5) «Şirin dili ilə, yumşaq hədiyyəsi ilə 
aldadıb iraqda (yaşayan) xalqı elə yaxşılr>şdırırmış». ...sütjigin  
açdım ız{Y  28) «... süngü ilə açdıq».

2. Alət-birgəlik hah iş və ya hərəkətin görülmə tərzini, 
üsulunu göstərir; məsələn: Yir sayu barmış bodun ölü y itü  
yadağm, ya lıfjm  yana k ə lti (KT ş 28) «Yer üzünə səpələnmiş 
xalq əldən düşmüş halda piyada, yalın halda yenə gəldi». K ü l 
tigin yadağm  otlayu təgd i (K T ş 32) «Kül tigin piyada hücum 
etdi». Yokaru a t yetə, yadağm , ığaç tutunu ağturtım  (T 25) 
«Yuxan atı yedəyə alaraq, piyada, ağaclardan tutaraq axıtdırdım 
(dırmaşdırdım)», A ltun  y ış ığ yo ls ızm  aşdım iT  35) «Altm meşəli 
dağlarım yolsuz aşdım». E rtiş ügüzig keçigsizin k e ç d im iz ij  35) 
«İrtış çaymı keçidsiz keçdik». (Türgis kağanır)) k ızm  ertənü uluğ 
törün oğlıma alı birtim  (B K  şm 9-10) «(TİTgiş xaqanınm) qızım 
adətimizcə, ulu qanunlarımızla oğluma aldım». Tanı urı yarınça 
yazıçm  yalım  kayayara urupan yalrjusın yorıyur (IB  59) «Arxam 
İgid Yarınca toppuzla sərt qayanı yararaq yalnız yürüyür».

3. Alət-birgəlik halı iş və ya hərəkətin birgə görüldüyünü, 
yaxud iş və hərəkətin eyni zamanda bir neçə əşya üzərində icra 
edildiyini göstərir. Bu məqamda alət-birgəlik halmm məzmunu 
birlə «ilə» qoşması ilə sinonimdir; məsələn: K atjım  kağan y itı 
ərin tatıkm ıs (K T ş 11) «Atam xaqan yeddi döyüşçü ilə sərhədi 
aşmış». Uluğ İrkin azkıya ərin təzip  bardı (KT ş 34) «Ulu İrkin 
azacıq döyüşçü ilə qaçıb getdi». A ntağ  ödkə ökünip, K ü l tiginig  
a z ərin irtürü ıtım ız  (K T ş 40) «Həmin vaxt təəssüflənib, Kül 
tigini azacıq döyüşçünün müşayiəti ilə göndərdük». Kağanım ın 
s ü lə td im iz { l 35) «XaqanımIa qoşun yürütdük». Uyğur eltəbər 
y ü zc ə  ərin ilgərü təzip  bardı (BK ş 37) «Uyğur eltəbəri yüzcə 
döyüşçü ilə şərqə qaçıb getdi».

4. A lət-birgəlik halı iş və ya hərəkətin görüldüyü zamam 
bildirir; m əsələn: Yalabaçı, edgü sabı, ötügi k ə lm ə z  tiyin  yaym  
sü ləd im  (BK ş 39) «Səfıri, yaxşı sözü, xəbəri gəlm əz deyə 
yayda qoşun çəkdim». O tuz artukı sək izya şım a  kışın  kıtay tapa 
sü ləd im  (BK c 2) «Otuz səkkiz yaşımda qışda kıtay tərəfə qoşun 
çəkdim». O tuz artukı to ku z yaşım a yazm  tatabı tapa sülədim



(BK c 2) «Otuz doqquz yaşımda yazda tatabı tərəfə qoşun 
çəkdim». A nçıp  o l y ı l  küzin  ilgərü yond ım  (MÇ 20) «Sonra 
həmin ilin payızmda şərqə yürüdüm».

5. A lət-birgəlik hah iş və ya hərəkətin icra edildiyi yeri 
bildirir; m əsələn: B u  yobn  yorısar, yaramaçı, - tidim  (T 23) «Bu 
yolla getsək, yaramaz,- dedim». 01 yo lm  yonsar, unçÇ l 24) « 0  
yolla getsək, olar». A nm  barm js(T  24) «An (çayı) ilə getmiş».

6. A lət-birgəlik hah birləşdirici münasibət (b irlə  «ilə» 
qoşmasınm vəzifəsini) ifadə edir; məsələn; ... tabğaç bodun  
təbligin kürlig  üçün... (KT ş 6) «... tabğaç xalqmm yalan və  
hiyləgərliyi üçün...».

H ələ türk dilləri inkişafmm Orxon-Yenisey abidələri 
dövründə birlə «ilə» qoşması alət-birgəlik hahnı yavaş-yavaş 
sıxışdırıb istifadədən çıxarmağa başlamışdı. Həm in dövrdə 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində alət-birgelik hah b irlə  
«ilə» qoşması ilə paralel işlənsə də, qoşmanm işlənməsi (sayca) 
üstünlük təşkil edir. Bu dövrdə qoşma təkcə birgəlik m ənası 
yaratmaq üçün işlədilir, alət-birgəlik halmm digər m ənalarm ı 
ifadə edə bilmir. Zaman keçdikcə alət-birgəlik hahnm  iş v ə  ya 
hərəkətin görüldüyünü bildirmə funksiyası paralel işlənən  
yönlük hala (yazm -yazıija), daha sonra isə yerlik hala keçir. 
B irlə  «ilə» qoşmasmm mənası da sürətlə genişlənir. A lət- 
birgəlik halm m  bir qranmıatik vasitə kimi ölgünləşməsi onunla 
nəticələnir ki, bu hal müasir türk dillərində istifadədən çıxır. 
Lakin onun qahqlarm a müasir türk dillərində indi də rast gəlm ək 
olar. M əsələn, müasir Azərbaycan dilində işlədilən dizin-dizin  
sürünm ək, için-içm  ağlamaq, qarm-qarm sürünm ək ifadələrin- 
dəki dizin-dizin, için-için, qarjn-qarm  sözləri alət-birgəlik 
halmm qalıqlarmdan başqa bir şey deyildir.

Beləliklə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində hal 
kateqoriyası aşağıdakı morfoloji göstəricilərlə düzəlir:
A dhq  hal: şəkilçisiyoxdür.
Y iyə likh a l: -ıQ, -iQ, -nıO, -nit]; -ğ, -g, -ığ, -ig.
Y önlükhal: -a, -ə, -ğa, -gə, -ka, -kə, -ya, -yə, -f]a, -rjə.
İstiqam ət halı: -ğaru, -gərü, -tjaru, -tjərü, -tjar, -nı, -rü, -ra, -rə. 
T əsirlikhal: -ı, -i, -ığ, -ig; -ğ, -g, -nı, -ni, -n, -ın, -an.

Y erlikha l: -da, -də, -ta, -tə.
Ç ıxışhq hal: -dan, -dən, ~dm, -din, -tan, -tən, -tm, -tin. 
A lət-b irgəlik  hah: -n, -m, -in.

XƏBƏRLİK KATEQORİYASI

Türk dillərində xəbərlik kateqoriyası qədim kateqoriya- 
lardan biridir. Bu kateqoriyaya hələ qədim türk yazısı abidə- 
lərinin dilində rast gəlmək olur.

Türk dillərində xəbərlik kateqoriyası dedikdə isim  və ya 
substantivlənmiş hər hansı bir nitq hissəsinin cümlənin xəbəri 
kim i çıxış etməsi nəzərdə tutulur. Türkoloqlarm bir qismi 
xəbərlik  kateqoriyasmda təkcə fellərin cümlənin xəbəri kimi 
çıxış etməsini nəzərdə tutur. M əlum olduğu kimi, təkcə türk 
dillərində deyil, dünyanm bir sıra dillərində təkcə fellər deyil, 
habelə isim və substantivləşmiş digər nitq hissələri də cümlənin 
xəbəri flınksiyasmı yerinə yetirə bilir. Lakin dünyanm bir çox 
dillərindən, o cümlədən hind-Avropa dillərindən fərqli olaraq, 
türk dillərində ismi xəbərlər köməkçi sözlərlə (fellərlə) deyil, 
xüsusi şəkilçilərlə formalaşır. Bu şəkilçilərə xəbərlik şəkilçiləri 
deyilir. Türk dillərində feli xəbərterdə işin hansı şəxs tərəfm dən 
görüldüyünü bildirməyə xidm ət edən şəkilçiyə, xəbərlik 
şəkilçilərindən fərqli olaraq, şəxs şəkilçiləri deyilir.

Müasir Azərbaycan dilində xəbərlik şəkilçiləri sabitdir, 
şəxs şəkilçiləri isə felin zamanmdan asıh olaraq, fonetik tər- 
k ibcə dəyişir. Eyni vəziyyətə qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində də rast gəlirik.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilinin tədqiqatçüarı 
göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin və  qədim uyğur 
abidələrinin dilində xəbərlik kateqoriyasmm olub-olmaması 
haqqm da heç bir söz deməmişlər. Qədim türk yazısı abidələri- 
nin dilində ismin xəbərlik kateqoriyasmm mövcudluğu haqqmda 
ilk d əfə  Ə.Ə.Rəcəbov 1967-ci ildə namizədiik dissertasiyasmda 
bəhs edir. Daha sonra bu haqda Y.Q.M əm m ədov (1979-cu il) 
və Ə.C.Şükürlü (1993) də damşmışlar. Ə .Ə.Rəcəbovun 1970-ci 
ildə yazılmış, lakin hələ də çap edilməmiş «Orxon-Yenisey



abidələri dilinin morfologiyası» adlı əsərində də ismin xəbərlik 
kateqoriyası haqqmda geniş məlumat verilir.*

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ismin xəbərlik 
kateqoriyası aşağıdakı əvəzlik-şəkilçilərlə əm əiə gəlir;

Iş ə x s  tək: mən, ben, nadir hallarda mın/min.
IIşə x s  tək: sən, sen, nadir hallarda .S'W.
III şəxs tək: əsasən şəkilçisizdir, nadir hallarda ol.
I ş ə x s  cəm: biz, nadir hallarda miz/mız.
II şəxs cəm: siz.
III şəxs cəm: qədim türk yazısı abidələrinin dilində III 

şəxs cəm də, ümumiyyətlə, xəbərlik anlayışı yoxdur.
Bu əvəzlik-şəkilçilər söz kökünə bitişərək cümlənin 

xəbərini təşkii edir. III şəxsin cəmi qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində ümumiyyətlə xəbərlik kateqoriyası kimi mövcud 
deyildir, III şəxsin təkində isə xəbərlik kateqoriyası, əsasən, söz 
kökü ilə şəkilçisiz ifadə edilir. Ən qədim türk yazısı abidələrinin 
daş kitabələrində, Tonyukuk kitabəsini istisna etsək, III şəxs 
təkində xəbərlik kateqoriyasınm heç bir morfoloji əlaməti 
yoxdur. Daş kitabələrdə ol əvəzliyinin şəxs şəkilçisi kimi 
işlənməsinə yalmz bir dəfə Tonyukuk kitabəsində təsadüf edilir; 
Bilgə Toyukuk a y  ığ ol (T 34) «Müdrik Tonyukuk hiyləgərdir». 
Göytürk yazısmm son abidələrində ol əvəzliyi tez-tez III şəxs 
təkində xəbərlik şəkilçisi kimi işlənir. M əsələn, «Irk bitig» 
abidəsində ol əvəzliyinin III şəxs xəbərlik şəkilçisi kimi 
işlənməsi adi haldır.

III şəxs təkdə ismi xəbərin heç bir şəkilçi qəbul etmədən 
formalaşmasma müasir türk dillərində də rast gəlm ək olar. 
M əsələn, müasir qırğız dilində isimlər heç bir şəkilçi qəbul 
etmədən III şəxs təkdə xəbər funksiyasmı ycrinə yetirir; Al kişi - 
« 0 , adamdır». Al kız bala -  « 0 , qızdır».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində xəbərlik kateqori- 
yasmın işlənm əsinə nümunələr;

I şəxs tək; Kırkız oğlı mən ((Süci) «Qırğız oğluyam». 
Boyla kuthğ yarğan mən (Süci) «Boyla xoşbəxt hakiməm»

K uthğ bağa tarkan ögə buyuruku mən (Süci) «Xoşbəxt bağa 
tarxanm müdrik buyuruğuyam». Külüg apa ben (Y 20) «Şöhrətli 
apayam». Uluğ ərdəmlik batur mən  (Y 39) «Ulu ərdəmli 
bahadıram». Atım -  El Toğan tutukben  (Y 1) «Adım -  E1 Doğan 
tutukam». Ər atım  -  Yaş A k Baş ben (Y 2) «Ər adım -  Yaş Ak 
Başam». Tor apa içrəki mən  (Y 11) «Tor Apa içrəkiyəm». 
Arslan KüUg oğh Tirig oğh ben (Y 44) «Arsan Külig Tirig 
oğluyam» və s.

II şəxs tək; Arık ok sən  (K T c 8) «Arıq oxsan».
III şəzs tək; Ötilkən yir ohu-ıp, arkış-türkiş ısar nətj buljığ 

yok  (K T c 80) «Ötükən yerində oturub karvanlar göndərsən, heç 
bir dərd yoxdur». Bu bitig bitigmə atısı Yohğ tigin (KT c 13) 
«Bu yazmı yazan kiçik qohumu Yolığ tigindir». Bufjum yok  (Y 
46) «Dərdim yoxdur». Oğlan atım Şubut Inal (Y 45) «Oğlan 
adım Şubuş Inaldır». Edgil ol (IB 5) «Yaxşıdır». Yablak ol (IB 
11) «Pisdir». Bilgə Tonyukuk ayığ ol (T 34) «Müdrik Tonyukuk 
hiyləgərdir».

I şəxs cəm; Bu atımız -  Umay bəg  (Y 28) «Bu adımız -  
Umay bəyik». Biz az biz (O 7) «Biz azıq». Yabız bat biz (O 7) 
«Biz pis və əclafıq».

II şəxs cəm; Ərən alp ər siz (Ü 26) «Ərən alp ərsiniz». 
AtıQız Urı bəgsiz  (Y 26) «Adımz - Urı bəysiniz».

Qədim türk yazısı abidələri dilində ismin xəbərlik 
kateqoriyasında işlənməsi cədvəli;

Işəxstək: kağan mən elçi mən ögə mən burjısızmən
n  şəxs tək: kağansən elçi sən ögə sən hugısızsən
n i  şəxs tək: kağan elçi ögə bufjısız
Işəxscəm: kağan biz elçi biz ögə biz butjısızbiz
Ilşəxscəm: kağan siz elçi siz ögə siz burjısızsiz

* Əbülfəz Rəcəblinin 2002-ci ildə nəşr edilmiş «Göytüri( dilinin morfologi- 
vası» kitabında (səh.l36-J38) da bu haqda ətrafh məlumat verilir.
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MÜƏYYƏNLİK VƏ QEYRİ-MÜƏYYƏNLƏİK 
KATEQORİYASI

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də isimlər üç vəziyyət bildirə bilər: neytral 
vəziyyət, m üəyyən və qeyri-müəyyən vəziyyət.

1. İsimlər müə>7 ^ənlik -  qeyri-müəyyənlik kateqoriyasmın 
göstəricisi olmadan işləndikdə neytral vəziyyətdə olur. Bu 
baxımdan bütün isimlər neytraldır: K ey ik  yiyü , tabısğan yiyü  
olurır ertim iz (T 8) «Keyik yeyərək, dovşan yeyərək oturur- 
duq». OJ y irk ə  ben B ilg ə  Tcyukuk təgürtük üçün sarığ altun, 
örüt] küm üs, kıs-kuduz, əgri təbi, ağı buQsız kəlürti (T 48) «0 
yerə mən M üdrik Tonyukuk hücum etdiyim üçün sarı qızıl, 
parlaq gümüş, qız-gəlin, hürküclü dəvə, saysız pul gətirdi». ... 
altun, küm üş kərg əksiz kə lü rti (K T şm 12) «... qızıl, gümüş 
hədsiz gətirdi».

2. İsim lərdə qeyri-müəyyənlik bir sözünün köməyi ilə 
əm ələ gəlir: B ir  k iş i yaijılsar, oğuşı, bodum  bisügiQə təgi 
k idm az erm iş (K T c 6) «Bir adam yanılsa, qəbiləsi xalqı son 
nəfərinədək doğranmazmış». Qeyd etmək lazrmdır ki, isimlər 
qeyri-m üəyyənlik bildirdikdə bir sayı konkret say bildirmir, 
«hər hansı» mənasını ifadə edir; bu söz konkret say bildirdikdə 
qeyri-müəyyənlik yox, müəyyənlik bildirir; məsələn: B ir ərig 
okun urtı, e k i ərig  udışru sançdı (K T ş 36) «Bir döyüşçünü oxla 
vurdu, iki döyüşçünü təqib edərək sancdı».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qeyri-müəyyən 
təsirlik halda işlənən isimlər də qeyri-müəyyən obyekt bildirir: 
Irak ersər, yab lak ağı birür, yağuk ersər, edgü ağı (KT c 7) 
«Uzaq isə pis hədiyyə verir, yaxm isə yaxşı hədiyyə verir».

3. İsimler aşağıdakı məqamda m üəyənlik bildirir:
a) İsimlər m üəyyən təsirlik halda işləndikdə müəyyənlik 

bildirir: Edgü bilgə kiçig, edgü alp k isig ya rıtm a z erm is {JLT c 6) 
«Yaxşı müdrik adamları, yaxşı igid adamlan yürütməz imiş». 
...örürj küm üşin, kırğağlığ kutayın, əkin lig  isigitin, ö z lək  atın, 
adğırın, kara k isik , k ö k  tiyinin türkim ə, bodunıma kazğanu 
birtim  (BK şm 11-12) «... parlaq gümüşünü, qıraqh ipəyini,

əkinlik taxılını, çins at və ayğırım, qara samurunu, göy dələsini 
türkümə, xalqıma qazandım...».

b) İsimlər mənsubiyyət kateqoriyasmda işləndikdə 
m üəyyənlik bildirir: M ənirj sabım ın sım adı (KT c 11) «Mənim 
sözümü smdırmadı». A rkış-tirkiş ısar, nərj buijığ y o k  (KT c 8) 
«Karvanlar göndərsən heç bir dərdin yox». Tokuz oğuz m ən ilj 
bodunım  erti (BK ş 29) «Doqquz oğuzlar mənim xalqım idi». 
Tokuz oğ u z bodun kən tü  bodunım erti (KT şm 4) «Doqquz oğuz 
xalqı öz xalqım idi».

c) İsim lərdən əvvəl müəyyən miqdar sayları işləndikdə 
isimlər m üəyyənlik bildirir: B u tabğaçda yıraya bəg  oğuz ara 
y e ti ya ğ ı bolm ıs (O 5) «Bu tabğaçdan şimalda bəy oğuzlar 
arasmda yeddi ərən yağı olmuş». B ükəgükdə sə k iz  oğuz, tokuz  
tatar kalm aduk... (MÇ 13) «Bükəgükdə səkkiz oğuz, doqquz 
tatar qalmadığı...» Üç körüg k iş i k ə lti (J  33) «Üç casus adam 
gəldi». İn im  K ü l tigin birlə, e k i şad birlə ölü, y i t i  kazğantım  
(KT ş 27) «Kiçik qardaşım Kül tigin ilə, iki şad ilə əziyyətlə 
qazandım».

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində isimlərdə müəy- 
yənlik kateqoriyasmı ifadə etmək üçün bir sıra digər üsullar da 
mövcuddur.

CANLI İSİMLƏRDƏ CİNSİN GÖSTƏRİLMƏSİ

M əlum  olduğu kimi, türk dillərində qrammatik cins kate- 
qoriyasmı yaratmaq üçün xüsusi qrammatik əlamət yoxdur. Bu 
müddəa müasir türk dillərinə də, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilinə də eyni dərəcədə aiddir. Buna görə də türk dillərində, o 
cümlədən qədim  türk yazısı abidələrinin dilində qrammatik cins 
kateqoriyasından danışmaq olmaz. Lakin büfün dillər kimi türk 
dilləri də canlı isimlərdə təbii cinsi bir-birindən fərqləndirmək 
üçün m üəyyən vasitələrə malikdir. Dilçilik ədəbiyyatmda türk 
dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
təbii cinsləri fərqləndirmək üçün dörd üsulun olduğunu 
söyləyirlər: leksik üsul, sintaktik üsul, morfoloji üsul və fonetik 
üsul. Bu dörd üsuldan üçünü (leksik, sintaktik və fonetik) türk



dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin diiində tə- 
bii cinsləri fərqləndirən vasitə kimi qəbul ctmək olar. Təbii 
cinslərin fərqləndirilməsinin morfoloji üsuluna gəlincə, gös- 
tərmək lazımdır ki, bu üsul türk dillərinin təbiətinə yaddır. Təbii 
cinslərin fərqləndirilməsinin morfoloji üsulu o deməkdir ki, söz 
kökünə şəkilçi artırmaqla kişi və qadm cinsləri fərqləndirilir. 
Əgər bu doğrudan da belə olsa idi, yəni türk dillərində şəkilçi 
vasitəsilə sözlərdə kişi.və qadm cinslərini fərqləndirmək müm- 
kündürsə, onda türk dillərində qrammatik cins kateqoriyasmın 
mövcudluğundan danışmaq lazım gələrdi. Çünki qrammatik 
kateqoriyalar sistem yaradan qrammatik vasitələrlə ifadə edilirsə 
və türk dilində cins anlayışmı ifadə etmək üçün sistemli qram- 
matik vasitələr varsa, onda nə üçün bu dillərdə qrammatik cins 
kateqoriyası olmasm? Türk dillərində cinsin fərqləndirilməsinin 
morfoloji üsulunun mövcud olduğunu iddia edən türkoloqlar xan
-  xanım  cütlüyünü nümunə gətirir, ikinci sözün birinci sözdən - 
ım  şəkilçisi vasitəsilə düzəldiyini göstərir və -ım şəkilçisini di- 
minutiv şəkilçi adlandırıriar. Xan və xanım  cütlüyünə b əy  və 
bəyim  cütlüyünü də əlavə etm ək olardı; axtarsan, türk dillərin- 
də, bəlkə də, daha bir neçə belə cütlük tapmaq olardı. Əvvələn, 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində xam m  və bəyim  tipli 
sözlərə rast gəlrnirik. İkincisi, ola bilər ki, törədiyi vaxt xanım  
xanm arvadı, bəyim  bəyin arvadı mənalarmı ifiıdə etmişdir {xan 
«erkək xan» - xam m  «dişi xan», b əy  «erkək bəy» -  bəyim  «dişi 
bəy»), lakin müasir türk dillərində bu sözlər öz ilkin struktur 
quruluşunu da, ilkin mənalandıncı məzmununu da itirmişdir. 
Buna görə də istər müasir türk dilləri, istərsə qədim  türk yazısı 
abidələrinin dili üçün cinsin fərqləndirilməsinin morfoloji üsulla 
ifadəsindən danışmaq olmaz. Beləliklə, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində canh isim lərdə cinsi fərqləndirmək üçün üç 
üsuldan istifadə edilmişdir: leksik üsul, sintaktik üsul və fonetik 
üsul.

1. Leksik üsul. Bu, müasir türk dillərində olduğu kimi, 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də cinsi fərqləndirməyin 
ən geniş yayılmıiş üsuludur. Cinsi fərqləndirməyin leksik 
üsulunda sözün daxili mənasmda cütlük anlayışı olur. Qədim

türk yazısı abidələrinin dilində cinsi fərqləndirməyin leksik 
üsulla ifadəsini iki qrupa ayırmaq olar:

a) insanlarm ictimai münasibejtləri və qohumluq əlaqə- 
lərin i bildirən sözlər: ata (Süci) «ata», karj (KT ş 5) «ata», ana 
(Y  41) «ana», ö g { K l  ş I I )  «ana», e ç i ş 17) «əmi, böyük 
qardaş», i/7i(K T ş 5) «kiçik qardaş», apa (KT ş 19) «böyük kişi 
qohum », atı (K T  cş) «kiçik kişi qohum», eçü-apa (K T ş 1) 
«əcdad», siQ il (JL l şlO) «kiçik bacı», əgəç (Y  41) «xala», əkə  
(K T  şm  9) «böyük bacı», oğui (K T  c 12) «oğul», kəJi/^ (K T  şm
9) «gəlin», ku n çu y (K T  şm 9) «xanım, arvad», katun (K T  şm 9) 
«xatun», küdəgü  (Y 3) «kürəkən», yo ta z  (BK  ş 24) «arvad», 
in iy igün  (K T c 1) «kiçik kişi qohumu», kutuz{}siÇ  15) «gəlin», 
kızÇ & K  şm 9) «qız», habelə jtü /(K T  ş 7) «qul (kişi)», k ü tJ İJ ^  
ş 7) «qul (qadm), qaravaş».

b) heyvan adları bildirən sözlər. Belə sözlər yalnız 
təsərrüfat əhəm iyyəti olan heyvanlara aiddir. Qədim türk yabanı 
və vəhşi heyvanların cinsində fərq qoymamışdır. Qədim türk 
yazjsı abidələrinin dili ev, yabanı və vəhşi heyvan və quş adları 
ilə zəngindir (bu kitabm leksika bəhsində «Quş və heyvan 
adlan» başlığma bax), lakin bu heyvan adlarmm cinsə görə 
fərqləndirilm əsinə az rast gəlm ək olar; məsələn:

buğa (Y  50) «buğa», b u ka (J  50) «buğa, öküz», öküzQ B  
37) «öküz» -  in g ə k (J  15) «inək»

buğra (IB 30) «erkək dəvə» -  ingən (IB 8) «dişi dəvə», 
titir (lB  30) «dişi dəvə»

adğır (K T  ş 35) «ayğır» -  bis(]B  1) «madyan»
2. Sintaktik üsul. Sintaktik üsulda təbii cins iki sözün 

yanaşması ilə ifadə edilir. Dilçilik ədəbiyyatında cins bildirən 
sözü boş söz adlandırırlar. Müasir türk dillərində cins bildirən 
boş sözlər kimi e rkək və  d ifi sözlənndən  istifadə edilir. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində bu sözlərin işləndiyinə təsadüf 
edilmir. M üasir türk dillərində bu sözlər heyvan adlan ilə 
əlaqədar olaraq işlədilir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
oğu/ sözü ümumiyyətlə övlad mənasmda işlədilir; övladın 
cinsini fərqləndirm ək üçün k ız  «qız» vo urı «hərfən: nəsli



davam etdirən» sözlərmden istifadə edilir; m əsələn: urı oğul 
(KT ş 7, 24) «oğlan», kızoğuK JL T  ş 7, 24) «qız».

3. Fonetik üsıal. Ablaut üsulu da adlanan bu üsulda cinsin 
göstərilməsi daxili lunksiya yolu ilə, yəni kökdəki m üəyyən bir 
səsin başqa səsə keçməsi vasitəsilə ifadə edilir. Bu üsuldan türk 
dillərində, o cüm lədən qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
nadir haiiarda istifadə edilir. Üsulun təbiəti hələ aydmlaşdırü- 
mamışdır.

eç /(K T  ş 17) «böyük qardaş»-ej?ə (QTl 162) «böyükbacı»  
apa (O 1) «böyük kişi qohxxmyy-aba (QTl) «böyük qadm 

qohum»

SİPƏT

Türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində sifəti digər nitq hissələrindən fərqləndirən xüsusi morfo- 
loji əlam ətlər yoxdıar. Türkoloji ədəbiyyatda adlar adı altmda 
birləşdirilən dörd nitq hissəsi (isim, sifət, say, əvəzlik) morfoloji 
baxımdan kifayət qədər diferensiallaşmadığı üçün sintaktik təh- 
lil olmadan bu və ya digər sözün hansı nitq hissəsinə aid oldu- 
ğunu m üəyyənləşdirm ək çətindir. Say və əvəzliyi digər iki nitq 
hissəsindən ayırmaq nisbətən asandır, isim və sifəti bir-birindən 
ayırmaq isə çətindir, Heç də təsadüfı deyiıdir ki, türkoloji ədə- 
biyyatm bir qismində qızıl, güm üş tipli sözlər isira, digər qis- 
mində isə sifət kimi təqdim edilir, Hətta türkoloji ədəbiyyatda 
b k  vaxt sifət aynca bir nitq hissəsi hesab edilməmişdir.

Qədim türk yazısı abidələri dilinin tədqiqinə həsr edilmiş 
əsərlərin bir qismində sifət haqqmda məlumat verilmir, digər 
qismində isə səthi məlumat verilir.

Sifətin m əna növləri. Türkoloji ədəbiyyatda sifəti mənası- 
na görə m üxtəlif cür qruplaşdırırlar. M üxtəiif tədqiqatçılar türk 
dillərində sifətlərin ikidən beşədək məna növ’ünün olduğunu 
göstərirlər. Qədim  tiirk yazısı abidələrinin dilində sifətin üç m ə- 
na növü vardır:

1) keyfiyyət bildirən sifətlər;
2) əlam ət və ölçü bildirən sifətlər;
3) rəng bildirən sifətlər.

1 . K e y f i y y ə t  b i l d i r ə R  s i f ə t l ə r .  Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində sifətlərin bir hissəsi əşyanm key- 
fiyyətini ifadə edir; m əsələn: yig iK Ji c 4) «yaxşı», yabız(B K . ş
32) «pis», yablak  (KT ş 26) «pis», bat (O 7) «pis», to k  (T 8) 
«tox», a ç (B K  ş 38) «ac», ağır (B K  ş 2) «ağır», sü ç ig (K T  c 5) 
«şirin», tü z(K T  ş 3) «düz» və s.

2. Ə l a m ə t  v ə  ö l ç ü  b i l d i r ə n  s i f ə t l ə r :  u ^ n  
(T 52) «uzun», yinçgə  (T 13) «mcə», bödük (O 6) «böyük», 
k iç ig  (BK ş 41) «kiçik», kısğa  (KÇ 23) «qısa», s ilik  ş 7) 
«bakirə», kahn  (T 13) «qalm», yoğun  (T 14) «yoğun», yuyka  (T 
13) «nazik», uluğ  (KT ş 40) «ulu, böyük», y ım şak  (K T c 5) 
«yumşaq», ıd u k (K l  ş 10) «müqəddəs», ığ a r ( ^ l  ş 29) «sadiq» 
və s.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də əlam ət və ölçü bildirən sifətlərm bir 
h issəsi, xüsusən əşyanın hazırlandığı materialm admı bildirən 
s ifə tlər ikili xarakter daşıyır: onlar gah sifət kimi cüm lədə təyin 
vəzifəsini icra edir, gah da substantivləşərək cümlədə subyekt 
(m übtəda) və obyekt tamamhq rolunda çıxış edir; məsələn: 
A ltu n  ə lig  keşig  belim tə bantım  (Y 3) «ƏIIi hissəli qızıl kəməri 
belim ə bağladım». A ltun, güm üş, isigiti, ku tay buQisız ança 
b irü r(K T  c 5) «QızıI, gümüş, taxıl, ipək dərdsiz bu qədər verir».

3. R ə n g  b i l d i r ə n  s i f ə t l ə r :  kara (KT ş 8) «qara», 
k ız ıK J  52) «kızıl, qırmızı», k ö k (B K  ş 2) «göy, mavi», a k (K T  ş
36) «ağ», sarığ(T  48) «san», ya şıl (K T  ş 17) «yaşıl», b o z(K T  ş
33) «boz», ya ğ ız  (KT ş 1) «qonur, qəhvəyi», əsri (IB 6) «iki 
rəngli, alabəzəb), yegrən  (K Ç 15) «kürən», torığ  (KT ş 33) 
«kəhər» .

M üasir tükr dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrin in  dilində də sifətlər substantivləşib cümlənin hər 
hansı bir üzvü rolunda çıxış edə bilir.

Sifətin dərəcələri. Qədim turk yazısı abidələrinin dili 
sifətin  dərəcələri ilə o qədər də zəngin dcyildir. Güman ki, bu 
xüsusiyyət abidələrin dilmm üslubundan irəli gəlir. Heç də 
təsadüfı deyildir ki, qədim türk yazısı abidələrmin dilində sifətin 
dərəcəsin in  olub-olmaması haqqmda türkoloji ədəbiyyatda bir



söz belə deyilməmişdir. Abidələrin m ətnlərində sifətin adi 
dərəcəsindən başqa yalnız bir təsadüfdə a l« a ğ »  sifətinin -sırak 
şəkilçisi ilə işləndiyini görürük. Bu şəkilçinin -raA^ünsürü qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində də, müasir türk dillərində də 
sifətin dərəcəsini düzəltməyə xidm ət edir. -rak şəkilçinin əm ələ 
gətirdiyi dərəcənin mənası m əsəiəsi türkoloji ədəbiyyatda 
mübahisəlidir: tədqiqatçılann əksəriyyəti onun sifətin m üqayisə 
dərəcəsini, bir qismi çoxaltma dərəcəsini, bəziləri isə bunun 
tam əksini — azaltma dərəcəsini əm ələ gətirdiyini göstərir. 
Qəribə görünsə də, -rak şəkilçisi qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində sifətin şiddətləndirmə dərəcəsini əm ələ gətirir; m əsə- 
lən; ... aksırak ordu örgin anta ititd im  (MÇ 20) «... düm ağ orda 
saraymı orada düzəitdirdim». ... bifj b odrakyon tsizim ə... (Y  45) 
«...min çox kök ilxı sizə...»

Qədim türk yazısı abidələrinin dilmdə sifətin dərəcələ- 
rinin öz əksini bu cür zəif tapması heç də o demək deyildir ki, 
qədim türk qəbilələrinin dilində sifətin dərəcələri olmamışdır. 
Güman ki, qədim türk dillərində də, müasir türk dillərində 
olduğu kimi, sifətin zəngin dərəcə kateqoriyası və zəngin 
morfoloji göstəriciləri olmuşdur.

SAY

Say türk dillərində ən qədim  və milli nitq hissələrindən 
biridir. Türk dillərinin hələ Orxon-Yenisey inkişafı dövründə 
türk dillərində yüksək dərəcədə inkişaf etmiş say sistemi 
olmuşdur. Türk dillərinin göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrində öz əksini tapmış say sisteminin inkişaf səviyyəsi 
belə bir fikir söyləm əyə imkan verir ki, bu kateqoriya türk 
dillərinin Orxon-Yenisey dövründən çox əvvəl təşəkkül tap- 
mışdır. Ən qədim türkdilli abidələrdə saym inkişaf vəziyyəti 
müasir türk dillərindəkindən, dem ək olar ki, fərqlənmir.

Türk dillərində say isim və sifətə məxsus əlamətləri 
özündə əks etdirə bilir. Saylar. substantivləşərək isim kimi 
kəm iyyət, mənsubiyyət, hal və xəbərlik kateqoriyalarmm 
morfoloji göstəricilərini qəbul edir və cüm lədə isimlərin yerinə 
yetirdiyi bütün vəzifələri icra edə bilir. Say sifətlərə məxsus
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xüsusiyyətləri də qəbul edir, cümlədə sifətin yerinə yetirdiyi 
bütün funksiyalan yerinə yetirir. Saym əsas funksiyası ondan 
sonra gələn ismi təyin etməkdir. Sifətin də əsas vəzifəsi 
özündən sonra işlənən ismi təyin etməkdir. Bu məqamda sayla 
sifətin vəzifi^ləri uyğun gəlir. Lakin sifət ismi rəng, əlam ət və 
keyfıyyət baxımmdan təyin edirsə, say ismi kəm iyyət və sıra- 
sma görə təyin edir.

Saylarm bir sıra cəhətlərdən isim və sifətlərə oxşaması 
səbəbindən türkologiyada uzun müddət onu xüsusi nitq hissəsi 
hesab etməmiş, gah isim, gah sifət, gah da hər iki nitq hissəsi- 
nin tərkibində tədqiqi etmişlər.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ən geniş tədqiq 
edilmiş nitq hissəsi saydır, lakin sayların tədqiqi linqvistik xa- 
rakter daşımamış, tarixi faktlarm tədqiqi ilə əlaqədar olmuşdur. 
Bununla belə, qədim türk yazısı abidələrinin dilinə həsr edilmiş 
bütün tədqiqat əsərlərində saylar haqqında da məlumata rast 
gelm ək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş saylan 
belə qruplaşdırmaq olar; miqdar saylan, sıra saylan, qeyri- 
m üəyyən (miqdar) sayları, kəsir sayları, bölgü sayları.

MİQDAR SAYLARI

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində miqdar saylan say 
sisteminin əsasmı təşkil edir, demək olar ki, saym bütün növləri 
miqdar saylanm  morfoloji və morfoloji-sintaktik üsulla dəyiş- 
m ək vasitəsilə düzəlir. Abidələrin dilində müasir türk dillərində 
işlənən say bildirən bütün sözlər işlənir.

Təkliklər; b ir(K T  ş 36) «bir», ek i{K i: ş 27) «iki»//Xr/(MÇ
13) «iki», üç (T 33) «üç», törK K Tş 2) «dörd», beş {Y  45)/ biş 
(KTşm  4)1 bes (BKş 25)/ biş (MÇ 18) «beş», altı (KT şm 5) 
«altı», y e ti{ 0  5) «yeddi»/j7'//(KT ş 30) «yeddi», sək iz iM Ç  13) 
«səkkiz», to ku z{K i: şm 4) «doqquz».

Onluqlar; on (MÇ 11) «on», yig irm i {K J  şm ş) «iyir- 
xmy>lyegirmi {¥JX ş 15) «iyirmi», o tuz (K.T şm 2) «otuz», kırk  
(K T şm 2) «qırx», əlig  {K i: ş 8) «əlli», altm ış (Y I) «altmış», 
y e tm iş{K T  ş 12) «yetmiş», sə k izo n {K Ç  3) «səksən», to ku zo n
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(IB 44) «doxsan». M üasir türk dillərində işlənən y ü z  və min 
saylarına da qədim  türk yazısı abidələrində rast gəlm ək olar: y ü z  
(K T ş 33) b i l j i j  14) «min». Qədim türk yazısı abidələri-
nin dilində on min saymı ifadə etmək üçün də aynca leksik va- 
hid mövcuddur: tüm ən  (BK  c I) «on min».

Bir neçə türk dili istisna edilməklə, müasir türk dillərinin 
əksəriyyətində onluq saylan bildirən sözlər qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində olduğu kimidir. Burada qəribə bir qanuna- 
uyğunluq özünü göstərir; ondan əlliyədək onluq adları bildirən 
saylar müstəqil sözlərlə, əllidən sonrakı onluq adı bildirən say- 
lar isə cüt-cüt eyni üsulla düzəlir {altmış, yetm iş; s ə k iz  on, tokuz 
on). Səksən  və doxsan saylarmm yaranma üsulu aşkardadır: 
s ə k iz  + o n =  səkizon  > səksən, tokuz + on = tokuzon > doxsan. 
A ltm ış  və ye tm iş  saylannm  mənşəyi daha maraqh və türkologi- 
yada daha mübahisəlidır. Türkoloqlarm əksəriyyəti bu iki onlu- 
ğun altı + m ışYB  y e ti + /727;̂  hissələrindən ibarət olduğunu, m iş 
ünsürünün türk dillərinin ən qədim dövründə (?) onluq mənası 
ifadə etdiyini fərz edir. M əsələn, Azərbaycan dilçisi H.İ.Mirzə- 
zadə yazır; «Onluq məfhum u ifadə edən və vaxtilə (ehtimal 
edildiyinə görə) müstəqil söz olan m iş  hələ çox əvvəllər, tarixin 
uzaq keçmişlərində öz müstəqilliyini itirmiş, bizə bir şəkilçi ki- 
mi gəlib çatmışdır. -m iş şəkilçisinin müstəqil bir söz kimi başqa 
türk dillərində işləndiyini göstərən faktlara rast gəlm ək mümkün 
deyildir». ‘

Digər Azərbaycan dilçisi Ə.M .Dəmirçizadə -m iş ünsü- 
rünün onluq mənasmı ifadə etməsi fıkrinin əleyhinədir. On 
saymm m üxtəlif dillərdə ə l sözü ilə bağh olduğunu sübut 
etdikdən sonra, ə l sözünün isə bir sıra türk dillərində bilək (fo- 
netik variantları ilə) sözündən törədiyini, habelə türk dillərində 
b > m \ ^ l > ş > s əvəzlənm əsi olduğunu sübut etdikdən sonra 
m üəllif iyirm i, altm ış, ye tm iş  saylarmdakı m i, m ış, m iş  ünsür- 
lərinin beşsSLy ilə əlaqədar olduğımu yazn; «... qətiyyətlə deyə 
bilərik ki, ikirm i, altm ış, yetm iş  saylarmın son hissəsini təşkil 
edən m i, m ış, m iş  ünsürləri beş sözünün (müəyyən fonetik vari-

antı əsasmda) şəkilçiyə çevrilməsi əsasmda formalaşan və sözün 
tərkib hissəsi hahnda sabitləşən vahidlərdir». >

Ə.M .Dəmirçizadənin bu mühakiməsində iki məqam haqh 
olaraq m ühakim ə doğura bilər. Əvvələn, ümumiyyətlə türk dil- 
lərində z ə if  samit sayılan və tez-tez sözlərdən düşən rs ə s i hansı 
fonetik qanuna əsasən iki (Ə.M.Dəmirçizadənin fikrincə, ik i 
sayı iyirmi saymda iy i (?) şəklinə düşür) və m iş  (müəllifə görə, 
iyirm i saymda sonuncu samit düşmüşdür) sözlərinin arasma 
artırılmışdu-. Elə bir türk dili göstərm ək olar ki, orada müəllifin 
göstərdiyi bu «fonetik qanundan», heç olmasa, bir dəfə istifadə 
edilsin? Bir də bütün fonetik hadisələrin -  səs dəyişməsi, səs 
artuılması və səs düşümü hadisələrinin bir sözdə toplanması 
fovqəladə hadisə deyilmi? İkincisi, türk dillərində onluq say- 
larma diqqət yedilərsə, burada dəqiqi bir qanunauyğunluq özünü 
göstərir. Ondan əlliyədək {on, yigirm i, otuz, kırk, əliğ) saylar 
bir üsulla, sonrakı iki onluq {altmış, yetm iş) ikinci bir üsulla, axı- 
rmcı iki onluq {sək iz  on, tokuz on) üçüncü bir üsulla yaranır. 
Hansı səbəbə bu sistem pozulmah idi? Əgər artıq ikinci onluq 
uyğun təkliyə (/fo) m iş  ünsürü artırmaqla düzəlirdisə, sonrakı 
onluqlar da (otuz, kırk, əlig) altmış, ye tm iş  saylarma qədər eyni 
üsulla düzəlm əli idi. Onluğu ifadə etmək üçün üsul yaratmaq, 
birdən-birə onu unutmaq, yeni üsul icad edib ondan istifadə 
etmək, sonra yenə həm in üsula qayıtmaq, yenə də onu unudub 
daha bir üsul ixtira etmək dillərin inkişaf qanunlarma ziddir. 
Buna görə də iyirmi^& yı ilə altm ış, ye tm iş sscyldxmm eyni üsulla 
yarandığmı söyləm ək olmaz. -m ış ünsürünün beş saymdan törə- 
məsi və beş saymm «on» məfhumunu ifadə etməsi (hər halda 
türk dilləri üçün) m əsələsi isə çox mübahisəli və şübhəlidir.

Türk dillərindəki, 0 cüm lədən qədim türk yazısı abidə- 
lərinin dilindəki saylarm m ənşəyi hələ yaxşı öyrənilməmişdir. 
Mübahisəli və həlli lazım olan m əsələlər çoxdur.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi miqdar say- 
larmm ifadəsi (yaradılması) müasir türk dillərindən əsaslı su- 
rətdə fərqlənir. Müasir türk dillərində tərkibi miqdar saylarmı 
yaratmaq üçün əvvəlcə böyük rəqəm  (onluq, yüzlük, minlik),

' H.Mirzəzadə. Azərbaycm dilinin taıiximorfologiyast. Bakı, 1962, s. 161.
48Ö

' Ə.Dəmirçizadə. 50 söz. Bakı, 1968, s.98.
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sonra isə kiçik rəqəm  (təWik) deyilir (yazıhr). Bunu düstur kimi 
belə ifadə etmək oiar: oniuq + təklik, məsələn: on beş, y ü z  əlli 
altı m in d o q q u zyü z  doxsan doqquzvQ  s. Dünyanın əksər dillə- 
rində tətbiq edilən bu üsul qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
işlənmiş üsuldan çox fərqlidir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində tərkibi miqdar saylan iki üsulla düzəlir.

1. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi miqdar 
saylarmm düzəldilrnəsinin birinci üsulu zahirən rus dihndəkini 
xatırladır. M əlumdur ki, rus dihndə on birdən on doqquzadək 
mürəkkəb saylan düzəldərkən əvvəlcə təklik, sonra onluq işlə- 
dilir; m əsələn: mpuHamijamb mpu (üç) na decnmh (on), ceu- 
Hüdifamb ceMb na decnmh deməkdir (yəni onun üstünə üç, onun 
üstünə yeddi). Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu sistem 
ondan yuxarı olan bütün saylara tətbiq edilir. Abidələrin dilin- 
dəki tərkibi say düzəltmə sisteminin rus dilindəkinə oxşarlığı 
bununla bitir.

Qədim tüi'k yazısı abidələrinin tədqiqinin ilk illərində tür- 
koloqlar göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin say sistemi 
ilə rus dilindəki uyğun sistem arasmdakı oxşarlığa görə qədim 
türk tərkibi saylarmı da təklik-onluq sistemi ilə oxuyurdular. 
M əsələn, y e tiy e g iım i sayı «yeddi + iyirmi ”  iyirmi yeddi» kimi 
tərcümə edilirdi. İlk tədqiqatçılarm ilk tərcüm ələrində buraxılan 
bu səhvdən Ə.M .Dəmirçizadə belə bir nəticə çıxarır ki, V.Tom- 
sen, V.V.Radlov və P.M.Melioranski göytürk Orxon-Yenisey 
abidələrində tərkibi saylan tərcüm ə edərək səhv etmişlər. Qə- 
dim türk tərkibi saylarmı ilk dəfə düzgün olaraq S.Y.Malov tər- 
cümə etmişdir. Görünür, Ə.M .Dəmirçizadənin V.Tomsen, 
V.V.Radlov və P.M.Melioranskinin sonralar yazdığı əsərlərlə 
tanışhğı yoxdur, çünki bu ə:»ərlərdə göytürk Or?[on-Yenisey tər- 
kibi saylan düzgün tərcümə edilmişdir. Məlumdur ki, göytürk 
Orxon-Yenisey yazısı abidələrində hesablama sistemini
S.Y.Malov yox, İ.Markvart və V.Banq kəşf etmişlər. Bundan 
sonra V.Tomsen, V.V.Radlov və P.M.Melioranski həmin sis- 
temi qəbul etmişlər.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin düində tərkibi saylarm 
məzmununa təklikdən sonra adı çəkilən onluq deyil, ondan on

az olan onluq daxil olur. M əsələn, y e ti otuz sayma yed d i tam 
halda və  otuzdan on az olan onluq, yəni iyirm ilik  daxildir; ye ti 
otuz iyirmi yeddi deməkdir. Sistemin bu cür qurulması məntiqə 
tamamilə uyğundur. Təkliyin onluqdan əvvəl işlədilməsi o 
deməkdir ki, adı çəkilən onluq tam götürülmür, ondan yalmz adı 
çəkilən təklik qədər götürülmüşdür (iyirmilik tam, otuzluqdan 
isə yeddi təklik götürülmüşdür). Başqa cür izah etsək, hesab- 
lamada adı çəkilən onluğa doğru adı çəkilən təklik qədər irə- 
liləmişdir (hesablamada otuz sayına doğru yeddi rəqəm  gedilmiş 
və hesablam a dayandırılmışdır, otuza çatdınlmamışdır).

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş tərkibi 
saylan asan hesablamaq və qavramaq üçün belə bir düsturdan 
istifadə etm ək olar: təklik + onluq ~ on; rnəsələn, üç yetm iş  
saymı belə hesablamaq olar: üç + yetrniş -  on = altmış üç və s.

Uzun zaman türkologiyada belə hesab edilirdi ki, qədim 
türk xalqlarmm bu cür hesablama sistemi təkcə göytürk Orxon- 
Yenisey və qədirn uyğur əlifbaları ilə yazılmış qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində özünü göstərü:. S.Y.Malovun tədqiqatlan 
nəticəsində m əlum  oldu ki, müasir san uğyurlarm dilində indi 
də bu cür hesablam a sistemindən istifadə edilir.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi saylarm 
işlədilm əsinə nümunələr: K am uğı biş o tuz sü ləd im iz {K.T ş 18) 
«Cəmi iyirmi beş dəfə qoşun çəkdik». Üç yeg irm i sürjüşdim iz 
(KT ş 18) «On üç dəfə döyüşdük». Üç yetm iş yaşım ka adırıltım  
(Y 3) «Altmış üç yaşımda ayrıldım (öldüm)>>. A ltı o tuz yaşım a  
çik bodun k ırk ız  birlə yağ ı boltı (BK ş 26) «İyirmi altı yaşımda 
çik xalqı qırğızlarla birlikdə yağı oldu». K ü l tigin köy y ılka  y e ti 
yig irm ikə uçdı (K T  şm ş) «KüI tigin qoyun ilində aym on 
yeddisində vəfat etdi». B ir  o tu z yaşıljä  Çaça səljünkə süljüş- 
dim iz (K T  ş 32) «İyirmi bir yaşmda Çaça sənünlə döyüşdük». 
A ltı yeg irm iya şıfja  eçim  kağan elin, törüsin ança kazğantı (K T ş
31) « 0 n  altı yaşmda əmim xaqanm elini, qanununu elə qazan- 
dı». K ü l tigin y i t i  o tuzyaşn ja  karluk bodun erur barur erikliyağ ı 
boltı (K T  şm 1) «K ül tiginin iyirmi yeddi yaşmda karluq xalqı 
firavan yaşadığı halda yağı oldu». E letm iş yabğu oğlı Işbara 
tamğan, Çor Yoğa in isi bilgə Işbara tamğan tarkan yu m ğ ılığ  bes



yetm is eçim , atım ... (O 4) «Eletmiş yabğunım oğlu Işbara 
tamğan, Çor Yoğanm kiçik qardaşı müdrik Işbara tamğan tarkan 
bir yerə toplanmış altmış beş böyük qohumlarım, kiçik 
qohumlarım...» S ə k iz  yeg irm i yaşım a altı çub soğdak tapa 
sülədim  (B K  ş 24) «On səkkiz yaşımda altı hissəli soğdaklara 
qarşı qoşun çəkdim». Y e ti yeg irm i yaşım a taQut tapa sülədim  
(BK ş 24) «On yeddi yaşımda tanqutlara qarşı qoşun çəkdim», 
M ən tokuz y ig irm i y ı l  şad olurtım, tokuz yig irm i y ı l  kağan 
olurtım  (B K  c 9) «M ən on doqquz il şad oturdum, on doqquz il 
xaqan oturdum» və s.

2. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi miqdar 
saylarmm düzəldilm əsinin ikinci üsulu bir qədər müasir türk 
dillərm dəkinə oxşayır. Bu üsulu belə göstərm ək olar; otluq + 
artukı sözü + təklik. Burada müasir türk dillərindən fərqlənən 
cəhət onluqla təklik arasma artukı «artığı» sözünün 
artırılmasıdır; m əsələn ; kırk  artukı y iti  (K T şm ş) «qırx yeddi» 
o tuzartukı b t iB K  ş 28) «otuz bir», o tu z artukı s ə k iz (B K  c 2) 
«otuz səkkiz», o tu z artukı tokuzÇ B K  c 2) «otuz doqquz», otuz 
artukı ü ç (B K ş  34) «otuz üç» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ikinci üsulla ifadə 
edilən tərkibi miqdar saylarmın işlənm əsinə bir neçə nümunə: 
K ü l tigin ö lip  k ırk  artukı y e ti ya şılj boltı (KT şm ş) «Kül tigin 
öləndə qırx yeddi yaşı oldu». O tuz artukı bir yaşım a karluk 
bodun bu tjısız erür barur erik liyağ ı boltı (B K  ş 28-29) «Otuz bir 
yaşımda karluk xalqı dərdsiz, firavan yaşayarkən yağı oIdu». 
O tuzartukı törtyaş/m a oğuz təzip  tabğaça k ir tiiB K  ş 38) «Otuz 
dörd yaşımda oğuzlar qaçıb Ç inə getdilər». O tuz artukı sək iz  
yaşım a kışın  k ı t ^  tapa sülədim  (B K  c 2) «Otuz səkkiz yaşımda 
qışda kıtaylara qarşı qoşun çəkdim». Ö züm  otuz artukı üç yaşım  
y o k  erti (B K  ş 34) «Özümün otuz üç yaşım yox idi». Tabğaç 
atlığ süsi bir tüm ən artukı y e ti b iij süg ilk i kün ölürtim  (BK c 1) 
«Tabğaçlarm süvari qoşununu -  on yeddi minlik qoşunu birinci 
gün öldürdüm». O tuz artukı to ku z yaşım a yazm  tatabı tapa 
sülədim  (B K  c 2) «Otuz doqquz yaşımda yazda tatabılara qarşı 
qoşun çəkdim» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi miqdar 
saylannm  düzəldilməsinin göstərilən ikinci üsulu birinciyə 
n isbə tən  az işlənir. Güman etmək olar ki, türk dillərinin Orxon- 
Y enisey inkişafı dövründə tərkibi sayların düzəldilməsinin 
ikinci üsulu təşəkkül dövrü kcçirirmiş. Zaman keçdikcə miqdar 
saylarınm  bu cür ifadəsi qüvvətlənmiş və birinci üsulu sıxışdırıb 
aradan çıxarmışdır. Onluq sayla təklik say arasmda işlənən 
artukı «artığı» sözü dilə ağırlıq gətirdiyi üçün daha sonralar 
istifadədən qalmış və tərkibi miqdar saylannm müasir türk 
dillərindəki ifadə üsulu yaranmışdır.

SIRA SAYLARI

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində birinei su-a saymdan 
başqa bütün sıra sayları miqdar saylarmm üzərinə xüsusi 
şək ilçilər artırmaqla əm ələ gəlir. Bu şəkilçilər türk dillərinin 
O rxon-Yenisey (ehtimal ki, daha əvvəlki) inkişaf dövründən 
indiyədək, demək olar ki, dəyişməmişdir. Qədim türk yazısı 
abidələrin in  dilində birinci və ik in c i sıra saylan istisna 
ed ilm əklə bütün sıra sayları uyğun miqdar saylarmm sonuna -nç, 
-ınç, -inç, nadir hallarda -unç, -ünç şəkilçilərindən birini 
artırm aqla düzəlir. Müasir türk dillərindən bəzilərində bu şəkilçi 
eyni ilə  qalır, bəzilərində isə onun sonuna bir sait artırılır. 
A bidələrin  dilində birinci və ik in c i sıra sayları əm ələgəlm ə 
üsuluna görə digər sıra saylanndan fərqlənir. B irinci sıra sayı 
m iqdar sayı ilə bağlı olmayan ilk i «ilk» sözü ilə ifadə edilir. 
İk in c i sıra saymı düzəltmək üçün ek i «iki» miqdar saymm 
sonuna -nç şəkilçisi yox, -n ti şəkilçisi artınlır; ekinti. Müasir 
A zərbaycan dilində birinci sıra sayı ilə yanaşı, ilk sözü də öz 
m ənasm ı saxlamışdu-, ekin ti sıra sayı isə öz mövqeyini ikinci 
sözünə vermişdir. Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin 
d ilində altıncı sıra saymm işlənməsinə təsadüf edilməmişdir, 
qəd im  uyğur yazısı abidələrinin dilində isə (hüquq 
sənədlərində) bu sıra sayı altm ç şəklində işlənir. Beləliklə, 
altıncı sıra sayı da daxil olmaqla qədim türk yazısı abidələrinin 
d ilində birdən onadək sıra sayları aşağıdakı kimidir; ilk i (K T ş
32) «ilk, birinci», ekin ti (K T ş 33) «ikinci», üçünç (K T ş 33)
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«üçüncü», törtinç (KT şm 6) «dördüncü», bisinç (KT şm  7) 
«beşinci», altmç, ye tin ç  (O 12) «yeddinci», səkizin ç  (MÇ 17) 
«səkkizinci», tokuzm ç  (KT şm 1) «doqquzuncu», onm ç (B K  c
1 0 )«onuncu».

Tərkibi sıra saylan da tərkibi miqdar saylarmm sonuna -nç 
şəkilçisinin artırılması ilə əm ələ gəlir. M əsələn, göytürk Orxon- 
Yenisey yazısı abidəlerinin dilində rast gəlinən yeganə tərkibi 
sıra sayı bu üsulla düzəlmişdir: bir yigirm inç  (MÇ 25) «on bi- 
rinci», Lakin buna baxmayaraq, V.M.Nasilov yazır; «İyirmidən 
yuxan sıra sayları və ehtimal ki, sonrakılar da miqdar saylarmm 
əsasma -kı, -i:/şəkilçilərini artırmaqla düzəlir; y ə q irw ik i-  iyir- 
rainci, o tuzkı -  otuzuncu. Sonrakı sıra saylarma m ətnlərdə təsa- 
düf edilmir».'

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində -kı, -ki şəkilçisi ilə 
düzələn saylar, o cüm lədən igirmiki və otuzkı sayları da işlən- 
mir. Abidələrin dilində işlənən bir yigirminç sıra saymm ikinci 
komponentindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, iyirminci və on- 
dan sonra gələn sıra sayları da -nç şəkilçisi ilə düzəldilmişdir.

QEYRİ-MÜƏYYƏN MİQDAR SAYLARI

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində də qeyri-müəyyən miqdar saylan əşyanm qey- 
ri-müəyyən, təxmini saymı bildirir. Buna görə də bəzi dilçilik 
ədəbiyyatmda bu sayları təxmini miqdar saylan da adlandınrlar. 
Abidələrin dilində qeyri-müəyyən miqdar sayları üç üsulla ifadə 
edilir:

1. Qeyri-müəyyən miqdar saylan müəyyən miqdar sayla- 
rmdan asıh olmayan müstəqil leksik vahidlərlə ifadə edilir. Bu 
qeyri-müəyyən miqdar saylarmm bir qismi müasir türk dillərin- 
də indi də işlənir, bir qismi isə istifadədən çıxmışdır. Abidələrm 
dilində bu üsulla ifadə olunan aşağıdakı qeyri-müəyyən miqdar 
saylarmm işləndiyinə təsadüf edilir: a z  «az», kop  «çox», üküş 
«çox»; m əsələn: A z  bodunığ üküş kıltım  (K T c 10) «Az xalqı 
çox etdim». Tört bululj kop  yağı erm iş (K T ş 2) «Dörd tə rəf

 ̂B.M.Hacmoe. H su k  opxom-eHuceücKUX noMHmHUKoe. MocKöa, 1960, c.39.

çoxhı yağı imiş». Ü küsi SələQ ə kodı bardı (MÇ 16) «Çoxu 
Sələnə boyu getdi» və s.

2. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində müyyən miqdar 
saylarm m, qeyri-müəyyən miqdar saylarmm və işarə əvəzliklə- 
rinin sonuna -ça, -çə şəkilçilərini artırmaqla onlardan qeyri- 
m üəyyən miqdar sayları düzəldilir (bunça «bu qədər, bunca», 
ança «o qədər», yü zçə  «yüzcə», əligçə  «əllicə», azça «azca»); 
m əsələn: Bunça y irkə  təg i yon tdm ı (KT c 4) «Bu qədər yerə 
tək i qoşun yürütdüm». AJtun, küm üş, isigiti, ku tay bu tjsız ança 
birür tabğaç bodun sabı süçig, ağısı yım şak erm is (K T c 5) 
«Q ızü, gümüş, taxıl, ipək həvəslə o qədər verən tabğaç xalqmm 
dili şirin, hədiyyəsi yumşaq imiş». Uyğur eltəbər yü zçə  ərin 
tə zip  bardı (BK ş 37) «Uyğur eltəbəri >tİ z c ə  döyüşçü ilə qaçıb 
getdi». Ə ligçə ər tu tdım ız (T 42) «ƏIlicə döyüşçü tutduq». 
K ə lig m ə  bəglərin, bodunm itip, y ığ ıp  azça bodun təzm is crti{T  
43) «GəIən bəylərini, xalqmı təşkil edib, bir yerə toplayıb azca
xalq qaçmışdı».

Qeyri-müəyyən miqdar saylanmn bu cür ifadə edilməsı 
üsulu müasir türk dillərində daha da inkişaf etmişdir. M əsələn, 
m üasir Azərbaycan dilində müəyyən miqdar saylarmm sonuna 
cəm  şəkilçisi -lar, -lər, ondan sonra isə -ça, -çə, -la, -lə 
şəkilçilərini artırmaqla da qeyri-müəyyən miqdar sayları
düzəldilir: onlarça, m inlərlə.

3. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki qonşu mıqdar 
sayının yanaşması üsulu ilə də qeyri-müəyyən miqdar sayları 
əm ələ  gəlir; məsələn: K orğu eki-üç kisigin tözip  bardı (BK ş
41) «Qorxaraq iki-üç adamla qaçıb getdi». B ir-ik i athğ yablakm  
üçün, kara bodunım, ö/r//7(MÇ 17) «Bir-iki m əşhur (adam) xain 
çıxdı’ğı üçün, qara xalqım, öldün». B ir-ik i şaştp k ə ld i (MÇ 33) 
«Bir-iki (nəfər) şaşıb gəldi». Örjrə Kıtayda, bəriyə Tabğaçda, 
kunya Kurdanta, yıraya Oğuzda iki-üç biQ sümüz, kəltəçim iz (T
14) «Şərqdə Kıtaydan, cənubda Tabğaçdan, qərbdə Kurdandan,
sim alda Oğuzdan iki-üç min qoşunuq, gələsiyib).

O ədim  türk yazısı abidələrinın dılmdə qeyn-muəyyən 
m iadar saylannm  bu üç ifadə üsulundan başqa K ül tıgm şərəfinə 
qoyulm uş abidədə qeyri-müəyyən miqdar saylarınm daha bır

4 8 ?



qəribə üsuluna da rast gəlmək olur: Uluğ trkin  azkıya ərin təzip  
bardı (KT ş 34) «Ulu İrkin azacıq döyüşçü llə qaçıb getdi». Eyni 
sözə Tonyukuk abidəsində də rast gəlirik: A zktya  türk bodun 
yorıyur erm is (T 9-10) «Azacıq türk xalqı joirüyür imiş».

Buradakı a zk ^a  {az + k ^ ä )  «azacıq» sözü Azərbaycan 
dilinin Lənkəran şivəsindəki çıkkana sözünü xatırladır {Bir 
çıkkana duz v e r -  Bir azacıq duz ver).

KƏSR SAYLARI

Müasir türk dillərmdə kəsr sayları iki miqdar saymdan 
əm ələ gəlir. Saylardan bki surətdə, digəri m əxrəcdə olur. 
Surətdəki say həm işə adhq halda, m əxrəcdəki say isə bəzi türk 
dillərində yerlik, digərlərində isə çıxışhq halda olur: beşdə üç, 
altıdan beş.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində kəsr saylarmm bu 
üsulla əm ələ gəlm əsinə rast gəlmirik. Abidələrin dilində yeganə 
ehtimal edilen kəsr sayı «yan» mənasmı verən sıijar sözüdür. 
Bu sözü Azərbaycan dilinə «ikidə bir» kimi də tərcümə etmək 
olar; məsələn: SıQar sü si ebig, barkığ yo lğah  bardı, sıljar sü si 
sü ljüşgəli k ə lti (BK ş 32) «Qoşunun yarısı evi, sarayı dağıtmağa 
getdi, qoşunun yarısı döyüşməyə gəldi».

BÖLGÜ SAYLARI

Türkoloji ədəbiyyatda saym bu kateqoriyası toplu saylar 
da adlamr. M üasir türk dillərinin bir qismində saym bu kateqori- 
yası mühafizə edilmiş, bir qismində isə unudulmuşdur. Qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində bölgü sayları miqdar saylarmm 
sonuna -ağu, -əgü  şəkilçiləri artırmaqla düzəlir: Tabğaç, oğuz, 
kıtay -  bu üçəgü kabısır (T  12) «Tabğaç, oğuz, kıtay -  bu üçlük 
toplaşu-». Üçəgün kabısıp  süləlim , am  yokkısahm , - tim isÇT  21) 
«Üçlükdə birləşib qoşım çəkək, onu m əhv edək, - demiş».

A.N.Kononovi və  Əlisa Şükürlü^ bölgü sayı əm ələ gətirən 
-n şəkilçisini də  qeyd edir və ekin  «ikisinin» sözünü nümunə 
gətirirlər.

' A.H.KoHOHoe. rpoMMamuKaH3biKa nmpKCKUxpynuvecKUx naMHmHUKoe 
VII-IXee..JleHUHzpad, 1980, c. 114.
 ̂Ə.Şükürlü. Qədim türkyazılj abidələrinin dili. Bakı, 1993, s. 103.
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NUMERATİV SÖZLƏR

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində tez-tez miqdar 
sayları çub  «hissə», ülüg «hissə», bağ «bağ, hissə», y o h  «dəfə, 
yol», kata  «dəfə» sözləri ilə işlənir. Bu sözlər ya miqdar sayı ilə 
onun aid olduğu ismin arasmda, ya da sayla felin arasmda 
işlənir; məsələn: A ltı çub soğdak tapa sü lədim iz (K l' ş 31) «Altı 
hissəli soğdaklara qarşı qoşun çəkdik». B ir y ılka  tört yo h  
süljüşdim  (BK  ş 38) «Bir ildə dörd dəfə döyüşdüm». E ki ülügi 
athğ erti, bir ülügi yadağ erti {T 4) «İki hissəsi ath (süvari) idi, 
bir hissəsi piyada idi». A ltı bağ bodunım  küçligin üçün arkak 
elim  taşın bunta tik ti (Y  49) «Altı hissəli (bağlı) xalqım güclü 
olduğu üçün qədirbilən elim daşmı burada qoydu». A ltı bağ 
bodunka bəg ertim  (Y  1) «Altı bağh xalqa bəy idim». ... üç kata 
təgzintim  (Y 31) «... üç dəfə səyahət etdim».

X

VI-VIII yüzilliklərdə qədim türk dillərində belə bir 
mükəmməl say sistemi olmuşsa, deməli, say kateqoriyası türk 
dillərində əsrlərlə əvvəl də mövcud olmuşdur, çünki yüz, yaxud 
iki yüz, hətta min il ərzində belə bir mükəmməl say sistemi 
yaratmaq mümkün deyildir. Qədim türk yazısı abidələrinin, 
xüsusilə Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin yaradıldığı vaxtdan 
indiyədək min üç yüz -  min dörd yüz il keçməsinə baxmayaraq, 
qədim türk dillərinin sayları ilə müasir türk dillərinin saylan 
arasmda, demək olar ki, heç bir əsash dəyişiklik olmamışdır. Bu 
da bir daha sübut edir ki, say kateqoriyası türk dillərində tarixin 
əlçatmaz dərinliklərində yaranmış, ilk ümumtürk yazılı abidələri 
olan göytürk Orxon-Yenisey yazısı kitabələrmdə mükəmməl 
sistem şəklində təsbit edilmişdir. ■

ƏVƏZLİK

Ə vəzlik qədim türk yaz:ısı abidələrinin dilində əsas nitq 
hissələrindən biridir. Əşya və onun əlam ətlərinə işarə edən,



lakin onu adlandınnayan, əşyanm məzmununu təyin etməyən 
sözlər əvəzlik kateqoriyasma daxildir. A dətən, dilçilik ədəbiy- 
yatmda belə hesab edirlər ki, əvəzlik bu və ya digər nitq hissəsi- 
nə daxil olan bu və ya digər sözü əvəz edir. Bu nitq hissəsinin 
adı da onun vəzifəsindən doğmuşdur. Lakin insan nitqində əvəz- 
iiyin vəzifəsi təkcə bu və ya digər sözü əvəz etm əklə bitmir. 
Ə vəzliklər nitqdə şəxs və əşyaya işarə də edə bilər. M əsələn 
01 süg  anta yo kk ışd ım ız  (KT ş 34) « 0  qoşunu orada məhv 
etdık» və B u  tabğaçda yıraya bəg  oğuz ara y e ti ərən ya ğ ı bolm ıs 
(O 5) «Bu Çindən şimaida bəy oğuzlar arasmda yeddi ərən yağı 
olmuş» cüm lələrində o /«o»  və to « b u »  əvəzlikiəri heç bir sözü 
əvəz etmir, yalnız özündən sonra gələn isim lərə işarə edir.

Türk dillərində bir nitq hissəsi kimi əvəzlik xüsusi yer 
tutur. Əvəzlik say və fel kimi ən  milli nitq hissəsidir. Bu, türk 
dillərində yeganə nitq hissəsidir ki, almma sözlər, dem ək olar 
ki, oraya daxil ola bilməmişdir. Türk dillərində əvəzlik çox 
qədim  tarixə malik nitq hissəsidir. H ələ türk xalqlarmm ən 
qədim  yazılı abidələri olan göytürk Orxon-Yenisey kitabələrinin 
dilində kifayət qədər inkişaf etmiş əvəzlik sistemi mövcud 
olmuşdur. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənmiş 
əvəzlikləri mənalarma görə belə qruplaşdırmaq olar; I) şəxs 
əvəzlikləri; 2) təyin əvəzlikləri; 3) qayıdış-şəxs əvəzlikləi;
4) ışarə əvəzlikləri; 5) sual əvəzlikləri; 6) toplu əvəzliklər və 
7) inkar əvəzlikləri.

ŞƏ X S ƏVƏZLİKLƏRİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən şəxs əvəz- 
likləri müasir türk dillərində eyni adlı əvəzliklərdən fərqlənmir. 
Abidələrin dilində üçüncü şəxsin cəmindən başqa, şəxs əvəz- 
likləri qalan şəxslərdə, yəni birinci və ikinci şəxsin təkində və 
cəm ində, habelə üçm cü şəxsin təkində mövcuddur. Abidələrin 
dilində birinci və ikinci şəxsin təkində və cəm ində şəxs əvəz- 
likləri xüsusi sözlərlə ifadə olunur və yalnız substantiv vəzifədə 
işlənir, üçüncü şəxsin təkində isə işarə əvəzliyi ilə eyni bir söz- 
lə ifadə olunur və hem  substantiv, həm  də atributiv flınksiyada 
işlənir. Abidələrin dilində şəxs əvəzliyi bunlardır:
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I şəxs tək: m ən, men, m in, ben, bin, «m ən»
II şəxs tək: sən, sen, sin, «sən»
III şəxs tək; ol, «o»
I şəxs cəm: biz, nadir hallarda m iz, «biz»
II şəxs cəm: s iz
Göründüyü kimi, birinci və ikinci şəxslərin təkində işlə- 

nən əvəzliklər həm açıq, həm  yarımaçıq, həm  də qapah saitlə, 
birinci şəxsin təkində həm  m, həm  də b samiti ilə işlənir. Hə- 
min əvəzliklər müasir türk dillərində də -  ayrı-ayrı dillərdə -  bu 
şəkildə işlənir.

Türkoloji ədəbiyyatda b iz  və siz şəxs əvəzliklərindəki 
ünsürü haqqmda vahid rəy vardır: bütün türkoloqlar ^  ünsürünü 
qədim cüt və ya cəm  kateqoriyası şəkilçisi hesab edirlər. M ən  
və sən  əvəzliklərindəki n ünsürü haqqmda isə türkoloqlar 
arasmda yekdil rəy yoxdur. Türkoloqlarm əksəriyyəti onu mən- 
subiyyət göstəricisi hesab edü-. N.A.Baskakov bu ünsürü n ə ljə  
«əşya» sözü, S.Ə.Cəfərov isə yan  sözü ilə bağlayır. Türkoloq- 
lardan N .K.Dmitriyev birinci və ikinci şəxs əvəzliklərini ilkin b i 
və s i  sözləri ilə əlaqələndirir: b i -  bi+n və bi+z, s i - si+n  və 
si+ z; A.N.Baskakov isə bu şəxs əvəzliklərini bu və şu  işarə 
əvəzlikləri ilə, birinci şəxs əvəzliyini bu işarə əvəzliyi, ikinci 
şəxs əvəzliyini şu  işarə əvəzliyi ilə əlaqələndirir.

Türkoloqlarm və altayşünaslarm böyük əksəriyyəti bu fi- 
kirdədir ki, birinci və ikmci şəxs əvəzlikləri şəxs və işarə əvəz- 
likləri üçün müştərək olan be ~  b i və oş ~  uş, ış  ~  şu ^ şo  kök- 
lərindən törəmişdir; ikinci şəxsdə türk dilləri üçün qanunauyğun 
fonetik hadisə olan ş  ~ ç  ~ ^had isəsi müşahidə edilir.

Güm an etmək olar ki, qədirn türk abidələrinin dilində 
Orxon-Yenisey yazısı abidələri dövründən xeyli əvvəl ümu- 
m iyyətlə birinci şəxsi göstərm ək üçün bi, ümumiyyətlə ikinci 
şəxsi göstərm ək üçün s i ünsürü işlədilmişdir. Dil inkişaf etdikcə 
təki cəm dən ayırmaq zərurəti meydana çıxır. O zaman cəm lik 
anlayışı yaratmaq üçün -lar, -lər  şəkilçisi hələ yaranmamışdı, 
üm um iyyətlə, qeyri-müəyyən cəmlik bildirən bu şəkilçi türk 
dillərinin nisbətən yaxm dövründə, güman ki, ilkin hun 
dövründə yaranmışdır. Bundan başqa z  ünsürü ə w ə llə r  hər cür



cəmliyi deyil, təkcə cüt kəmiyyətini göjtərmişdir. Beləliklə, 
birinci və ikinci şəxslərdə təki cəm dən ayırmaq üçün qədim 
türklər şəxs bildirən işarələrin (sözlərin) sonuna təkdə n, cəm də 
zünsürünü əlavə etmişlər. Birinci və ikinci şəxs əvəzliklərinin 
inkişafmı belə təsəvvür etm ək olar;

I şəxs; bi
tək: bi + n > bin

cəm: bi + z > biz

bin > ben

' mm > men > m ən

Istiqarnət baQaru (T34) 
halı

Tə5İriik hal beni
bitıı(T 10)
ıncni
nıəni

Ycrlik hal

sini (TU)) 
səni

bizni (T 20)

bizinfe (T 40)

TƏYIN ƏVƏZLİYİ

at)ar (KT  c 
12)
al]aaı (T 20) 
anı (B K  ş 
28)

sizdə anta (K T  c 
(Y  8) 2)

II şəxs: si

tək: si + n > sin > stn  > sən

əm: si + z > siz

Türk dillərində b > m  sqs keçidi qanunauyğun fonetik 
hadisədir.

A bidələrin dilində birinci şəxs tək əvəzliyinin işlənmə 
qanunauyğunluğu gözlənilir: Tonyukuk, Ycnisey və qismən 
Moyun çor abidələrində b variantı {bj'n, ben), K ül tigin, Bilgə 
xaqan, qismən Yenisey və Moyun çor abidələrində m  variantı 
işlənir: Ongin və Küli çor abidələrində birinci şəxs təkində şəxs 
əvəzliyinin işlənməsinə təsadüf edilmir.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də şəxs ovəzlikləri isimlər kimi hallanır, 
lakin şəxs əvəzliklərinin isrnin bütün səkkiz halmda işlənməsinə 
rast gəiinmir; əvəzliklərin çıxışlıq və alət halmda işlənrnəsinə 
abidələrin dilində təsadüf edilməmişdir.

Adhqhal min, tmTi, rnen, sin, scn. son biz siz
bin, bcn

Yiyəlikhal bcnii](T21) bizii) (BK  ş 39) sizıi]
ınənio (KT  c 11) 
mcniQ

Yönlükhal baQa(YlO) sa0a(T32) biziQə (BK  ş 40) sizə
mar]a(KTş3()) b izkü(Y% ) (Y42)

ol

onıt]

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki təyin əvəzliyi 
işlənir: kən tü  «öz» və ö z  «öz». Hər iki təyin əvəzliyi müasir 
türk dillərində də işlənir; bəzilərində kən tü  «'öz» (fonetik 
variantlan ilə), digərlərində ö z «öz» əvəzliyi sabitlənmişdir. 
Müasir Azərbaycan dilində öz əvəzliyi ışlənir, kən tü  (kəndı') 
əvəzliyi isə istifadədən çıxmışdır, lakin kən d ı'əvəzliy i «Kitabi- 
Dədəm Qorqud» dastanlarmm diündə və klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatmm dilində fəal işlənmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində təyin əvəzlikləri 
şəxsə və kəm iyyətə görə dəyişmir, hallanmır. Abidələrin di- 
lində bu iki əvəzliyin işlənmə tezliyi də eyni deyildir: abidələrin 
dilində ö z  əvəzliyi tez-tez işləndiyi halda kən tü  əvəzliyinin 
cəmi üç təsadüfdə işləndiyi müşahidə edilir: Tokuz oğuz bodun 
kəntü  bodunım  crti (KT şm 4) «Doqquz oğuz xalqı öz xalqım 
idi». E dgü ih'tjə kəntü ya fjıltığ  (K T ş 23) «Yaxşı elinə özün 
xəyanət etdin». K əntü  bodunım, tidim  (MÇ 14) «Öz xalqım 
dedim».

Qədiın türk yazısı abidələrinin dilində kən tü  Xəyin əvəzliyi 
şəxs əvəzlikləri və öz«'öz»  təyin əvəzliyi ilə əvəz edilir. Bunu 
k ü l tigin və Bilgə xaqan abıdələrindən götürülmüş iki cyni 
cümlənin müqayisəsindən görmək olar: T okuz oğuz bodun
kən tü  bodunım  erti (KT şm 4) «Doqquz oğuz xalqı öz xalqım 
idi» və T okuz oğuz m ənitj bodunım  crti (B K  ş 29) «Doqquz 
oğuz m ənim  xalqım idi». K ən tü  «öz» əvəzliyinin qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində ö z  əvəzliyinə nisbətən az işlənməsi



iki səbəbdən irəli gələ bilərdi: ya bu əvəzlik göytürk qəbilələri- 
nin dili üçün səcij^əv i olmamış, göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin mətnlərində digər türk qəbilə dillərinin təsiri ilə 
işlənmişdir, ya da kən tü  «öz» əvəzliyi göytürk dilində artıq VII- 
VIII yüzilliklərdə arxaikləşirmiş.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində kən tü  «öz» əvəzliyi 
ilə yanaşı, lakin ondan daha məhsuldar ö z  təyin əvəzliyi də 
işlənir. Ö z  morfemi təyin əvəziiyi kimi abidələrin diHndə heç 
bir şəkilçi qəbul etmir, cümlənin müstəqil üzvü olmur, özündən 
sonra gələn sözə qoşulur, onu təyin edir və onunla birlikdə 
cümlənin bir üzvü olur; Ö zyerim , ıd u k yeh w , sizə, kam m ... (Y
42) «Öz yerim, müqəddəs yerim, sizdən, xanımdan...»

K ül tigin abidəsinin şərq üzündə barduk sözü işlənir; 
Barduk y ird ə  edgüg o l erinç (KTş 24). Barduk sözünü bar «get» 
sözündər törəyən feU sifət kimi {vardığm, getdiyiıi) də, təyin 
əvəzliyi kimi {hər, bütüri) də tərcümə etmək olar. Birinci halda 
cümləni «Getdiyin yerdə yaxşısı o idi», ikinci halda «Hər 
(yaxud, bütün) yerdə yaxşısı o idi» kimi tərcümə etm ək olar. 
Onda qədim türk abidələrinin dihndə barduk «hər, bütün» təyin 
əvəzhyinin mövcudluğundan da danışmaq olar. İki fakt bu filo'in 
xeyrinə şahidhk edir: 1. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
toplu əvəzlik kimi barça (MÇ 38) «hamısı» sözü işlənir; barduk 
və barça sözlərinin eyni kökdən olduğu aşkardır. 2. M üasir 
qazax və qırğız dillərində barduk sözü müasir Azərbaycan 
dilindəki öüröntəyin əvəzliyi ilə eyni mənanı ifadə edir.

QAYIDIŞ-ŞƏXS ƏVƏZLİYİ

Türkoloji ədəbiyyatda bu əvəzhyi qayıdış əvəzUyi də 
adlandırırlar. Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində də qayıdış şəxs əvəzliyi ö z  təyin 
əvəzliyi üzərinə mənsubiyyət şəkilçiləri -üm ,-ü^, -ü(i), -üm iz, 
-w jiz  şəkilçilərini artırmaqla əm ələ gəlir. M ənsubiyyət şəkilçisi 
qəbul etdikdən sonra ö z  əvəzliyi təyrn əvəzliyi olmaqdan çıxır, 
müstəqilləşir, daha özündən sonra gələn sözün təyini olmur, 
yiyəlik haldan başqa həm işə cümlənin müstəqil üzvü funksiya- 
smı yerinə yetirir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qayış
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şəxs əvəzliyinin cəmdə işlənməsinə təsadüf ediimir; bu əvəzlik 
abidələrin diHndə yalnız təkdə işlənir. Ehtimal ki, qədim türk 
dillərində qayıdış əvəzliyinin cəmini əm ələ gətirmək üçün 
birinci və ikinci şəxsin cəmində ^ünsürü əlavə edilmiş, üçüncü 
şəxsin cəmi isə olmamışdır. Beləliklə qədim türk dillərində 
qayıdış əvəzHyinin hər üç şəxsdə aşağıdakı şəkildə işlədiyini 
göstərmək olar; birinci şəxs tək- özüm, cəm- özüm üz, ikinci 
şəxs tək- özüıj, cəm- özüıjüz, üçüncü şəxs tək -  özu; cəm 
olmamışdır.

Qədim türk yazısı abidəlrinin dilində qayıdış-şəxs əvəzliyi 
cümlənin m üxtəlif üzvü vəzifəsini yerinə yetirir: B ödkə özüm  
olurıp ağır törüg tört bulutjdakı bodunğa itdim  (BK ş 2) «Taxta 
özüm oturub dörd tərəfdəki xalqa ağır qanun düzəhdim». Özim  
sakm tım  (KT şm 5) «Özüm düşündüm». Eçim  kağan olurtukda 
özim  tarduş bodun üzə şad ertim  (KT ş 17) «Əmim xaqan otur- 
duqda özüm tarduş xalqmın üstündə şad idim». B u kağamtjda, 
bu bəglərigdə, yeritjdə, subıtjda adırılmasır, türk bodun, özütj 
edgü körtəçisən, ebitjə girtəçisən, butjısız baUaçı sən  (BK şm 
13-14) «Bu xaqanmdan, bu bəylərindən, yerindən, suyundan 
ayrılmasın, türk xalqı, özün yaxşılıq görəsisən, dərdsiz olası- 
san». Ö zi yaljıltı, kağanı ölti, bodunı kütj, k u l bokı (K T ş 20) 
«Özü yamldı, xaqanı öldü, xalqı qul-qaravaş oldu».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qayıdış-şəxs 
əvəzlikləri isimlər kimi hallanır. Bu əvəzliklərin hallanmasını 
belə göstərm ək olar:
Adhq özüm özüQ özi
Y iyəlik özümiQ özüQin öziniQ
Yönlük özümə özüQə özinə
İstiqamət - - -
Təsirlik özümi (özümin) özüQi ÖZÜQİ

Yerlik özümtə özüQtə özintə
Çıxışhq - - -

Alət-birgəlik özümin özüQin öziQin
Lakin qədim türk yazısı abidələrinin dilində qayıdış-şəxs 

əvəzliyinin hallanmasınm bütün paradiqmasma rast gəlmək



olmur. Abidələrin dilində qayıdış-şəxs əvəzliklərinin birinci 
şəxsi adhq, yönlük və təsirlik hallarmda, ikinci və üçüncü 
şəxsləri isə təkcə adlıq halmda işJənir: Eçim  kağan olurtukda 
özüm  tarduş bodun üzə şad ertim  (K T ş 17) «Əmim xaqan 
oturduqda özüm tarduş xalqı üzərində şad idim» ...ö zu lj edgü 
körtəçi sən, ebiijə k irtəç i sən, burjısız boltaçı sən  (B K  c 14) 
«...özün yaxşıhq görəsisən, evinə girəsisən, dərdsiz olasısan». 
Ö ziya ljıltı (K T ş 20) «Özü yanıldı» (adhq hal). Ö zim ə bunça... 
(BK  c 15) «Özümə bu qədər...» (yönlük hal). Ö züm in ötjrə bıQa 
başı ıtı (MÇ 6) «Özümü öndə minbaşı göndərdi».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bir sıra hallarda 
subyekti konkretləşdirmək və nəzərə çarpdırmaq, qayıdışhq 
anlayışmı daha da qüvvətləndirm ək üçün qayıdış-şəxs əvəzliyi 
şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə işlənir və birlikdə cümlənin bir üzvü 
flınksiyasım yerinə yetirir; m əsələn; B ilg ə  Tonyukuk ben özüm  
Tabğaç iliijə  kılın tım  (T 1) «Müdrik Tonyukuk m ən özüm Tab- 
ğaç elinə göndərildim». ...ben özüm  bilgə Tonyukuk kazğanm a- 
sar, ...tü rk sir bodun yerin tə b o d yəm ə, bodun yəm ə, k is iy ə m ə  
id i y o k  ertəçi erti (T 59-60) «..,m ən özüm Müdrik Tonyukuk 
qazanmasa idim... türk sir xalqı yerində bir nəfər də, xalq da, 
adam da sahib qalmayacaqdı».

Bəzən bu tipli cüm lələrdə qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində şəxs əvəzliyinin işləndiyi mövqedə isim işlənir; məsə- 
lən: E ltəbər ö z ik ə lti(K Ç  21) «Eltəbər özü gəldi».

İŞARƏ ƏVƏZLİYİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində üç işarə əvəzliyi 
işlənir: ^w (K T c 12) «bu», ş u ( Y  24) «o» və o /(K T  ş 16) «o». 
B u  «bu» işarə əvəzliyi yaxın m əsafədə, şu  «o» işarə əvəzliyi 
orta m əsafədə, o l «o» işarə əvəzliyi isə uzaq m əsafədə olan 
əşyaya işarə edərkən işlədilir; mgsələn: B u  tabğaçda yıraya bəg  
oğuz ara y i t i  ərən yağ ı bolm ıs (O 5) «Bu Çindən şimala bəy 
oğuzlara arasmda yeddi ərən yağı oImuş». ÖI törüdə üzə eçim  
kağan olurtı (K T ş 16) « 0  qanunun üstündə əm im  xaqan 
oturdu».

Tərcüm əçilər abidələrin dilində şu  «o» işarə əvəzliyinin 
də işləndiyini “göstərirlər, lakin qədim türk yazısı abidələri 
dilinin diqqətii araşdınlmasında bu əvəzliyin işlənməsinə 
təsadüf edilməmişdir. Şu  əvəzliyi müasir Azərbaycan dilində də 
işlənm ir, lakin o, klassik Azərbaycan ədəbiyyatmm, habelə 
«K itabi-D ədə Qorqud» dastanlarmm dilində məhsuldar şəkildə 
işlənm işdir.

M əlum  olduğu kimi, türk dillərində işarə əvəzlikləri 
m üəyyən əşyaya işarə etmək məqsədi ilə işlədilir. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində işarə əvəzlikləri bu funksiyadan 
başqa bir də substantivləşərək ismin işləndiyi hər bir mövqedə 
işlənə bilir. Substantivləşmiş işarə əvəzlikləri isimlər kimi 
hallanır. Abidələrin dilində bu «bu» işarə əvəzliyinin üç, o l «o» 
işarə əvəzliyinin isə beş halda işləndiyi müşahidə edilir:

Adlıq bu (KT c 10)
Y iyəlik
İstiqam ət
Təsirlik  bunı (K T c 12) 
Y erlik bunta (K T c 10)

ol (KT c 8) 
anıi]
aQar (K T c 12), aQaru (T 20) 
anı (KT c 12) 
anta (K T c 2)

A z u  bu sabımda ig id  barğu? (K T  c 10) «M əgər bu nitqim- 
də şişirtm ə var?» B unı körü bilio  (K T c 12) «Bunu görərək 
bilinn. Türk bodunığ tirilip ü  tutsıkm m  bunta urtım  (K T c 10) 
«Türk xalqının birləşib el tutacağmı bunda vwdum». O lyirgərü  
barsar, tü rk bodun, öltəçisən  (K T c 8) « 0  yerə getsən, türk xal- 
qı, ö ləsisən». A ljar körü biliO  (KT c I I )  «Ona baxaraq bilin». 
A n ig ö rü p  ança b iIiO İ^ ^  c 12) «Onu görüb elə bilin». A n ı üçün 
ilig  ança tu tm ıs (K T ş 3) «Ona görə (onun üçün) eli elə düzəlt- 
miş». ...aQäru süləm əsər... o l bizni... ölürtəçı k ü k (T  20-21) «... 
ona qarşı qoşun çəkməsək, ... o bizi... öldürəcəkdir».

M üasir türk dillərində işarə əvəzlikləri substantivləşdikdə 
ismin bütün hallarmda çıxış edir. Güman ki, qədim türk dillərin- 
də də  substantivləşmiş işarə əvəzlikləri ismin bütün hallarmda 
işlənmişdir.



Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu «bu» və o l «0» 
işarə əvəzlikləri -ça şəkilçisi qəbul edir və qeyri-müəyyən say 
və zərf əm ələ gətirir; məsələn: Bunça isig, küçig  birtükgərü 
sakınm atı (K T ş 10) «Bu qədər zəhm ət çəkdiyini düşünmədi». 
M ən iniligü  bunça başlayu kazğanmasar, türk bodun ö ltəçi erti, 
y o k  boltaçı er^/'CBK ş 33) «M ən dövlətimizi belə qazanmasay- 
dım, türk xalqı öləsi idi, yox olası idi». İlgərü Kadırkan yışığ  
aşa, bodunığ ança konturtım ız (KT ş 21) «Şərqə Kadırkan 
meşəli dağlarmı aşaraq, xalqı elə yerləşdirdik».

SUAL ƏVƏZLİYİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində şəxs əvəzliklə- 
rindən sonra ən çox inkişaf etmiş əvəzlik kateqoriyası sual əvəz- 
likləridir. A bidələrin dilində aşağıdakı sual əvəzliklərinin 
işləndiyi müşahidə edilir: k im  (KT ş 22) «kim», n ə  (KT ş 9) 
«nə», kanı (K T  ş 9) «ham», kantan (KT ş 23) «haradan», kantay 
(T 33) «necə», kaç  (T 29) «neçg». Qədim  türk yazısı abidələ- 
rinin dilində sual əvəzlikləri cavab almaq məqsədi ilə işlədilir 
və nitqdə onlardan sual cümleləri yaratmaq üçün istifadə edilir; 
məsələn: Ü zə tefjri basmasar, asra y ir  təlinm əsər, türk bodun, 
iliijin, törürjin k im  artatı udacı ertP. (K T ş 22) «Yuxarıdan 
göylər basmasa, aşağıda yer dəlinm əsə, türk xalqı, elini, 
qanununu kim  dağıda bilərdi?». E llig  bodun ertim, ilim  amtı 
kanı?(]LT  ş 9) «Elli xalq idim, elim indi ham?» N ə kağanka isig, 
küçig  b irürm ən?(K T  ş 9) «Hansı xaqana zəhm ətim i verirəm?» 
K ağanhğ bodun ertim, kağanım  kanı?  (K T  ş 9) «Xaqanh xalq 
idim, xaqanım hanı?» Yarakhğ kantan kə lip  yaya eItdi(¥JX  ş 23) 
«YaraqIıIar haradan gəlib səni yaydı?» SüQ üglig kantan kəlipən  
sürə eltdi?  (K T ş 23) «SüngüIülər haradan gəlib səni sürüb 
apardı?» K aç n ə ij ersər, b izni ö lürtəçi k ü k  (T 29-30) «Hər necə 
olsa, bizi öldürəsidir». 01 sabığ esidib kağanğanı o l sabığ ıtım : - 
K antaym ?  (T 33) « 0  sözü eşidib xaqana xəbər göndərdim: - 
Necə edim?» N ə basmahm, təgəlim , - tidim  (T 39) «Nə basılaq, 
hücum edək, - dedim». N ə buljı bar ertəçi erti (T 57) «Nə 
müsibəti (dərdi) olası imiş».

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində nə?  sual əvəzliyi 
hansı, n ə  üçün, n iyə  mənalarım da ifadə edir; məsələn: Besbahk 
içrə n ə  k is i {BK. ş 28) «BeşbaIıkdakı hansı adam?» Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində kim və nə sual əvəzlikləri
substantivləşərək isim kimi hallamr. Lakin bu əvəzliklərin
hallanm asınm  bütün paradiqması qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində öz əksini tapmamışdır; abidələrin mətnlərində hər iki 
əvəzliy in  yalmz yönlük halda işlənməsinə təsadüf edilmişdir; 
m əsələn : K im kə ilig  kazğanur m ən?  (KT ş 9) «Kimə eli 
qazanıram?» N əkə  korkur biz, az tiyin?  (T 39) «Niyə qorxuruq 
azıq deyə?»

Göründüyü kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində nə  
sual əvəzliyi hansı, nə üçün, n iyə  sual əvəzliklərinin də
funksiyasm ı ycrinə yetirmişdir.

M üasir türk dillərində sual əvəzliklərinin sayı artmışdır. 
Lakin buna baxmayaraq, müasir türk dillərinin sual
əvəzlik lərində aparıcı rolu qədim türk yazısı abidələrində təsbit 
edilm iş sual əvəzlikləri oynayır.

TOPLU ƏVƏZLİKLƏR

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində işlənən toplu əvəz- 
liklər bunlardır: kam ığ{K .T  ş 8) «harnı», barça{UÇ  38) «hamı», 
ban  (M Ç 40) «hamı». Turk kara kanıığ  bodun ança lim iş (KT ş 
8-9). «Türk qara camaatı hamılıqla elə danış». K a m u ğ ıy e tiy ü z  
ər bo lm ış  (KT ş 12-13't "Harmsı yeddi yüz döyüşçü olmuş». 
...barça tüküt təzə ... (MÇ 39) «...hamı qaçışaraq...» ...karluk 
tirig i barı türgiskə k ə lti (MÇ 40) «...karlukların sağ qalanı 
ham ıhqla gedərək türgişlərinin yanına gəldi;>>.

Bu morfemlərdən barı sözünün əvəzlik olması şübhəlidir; 
bu söz bar «getmək» felindən törəmiş feli bağlama da ola bilər 
və «gedərək» kimi tərcümə edilə bilər: ...karluk tirigi barı 
türgiskə k ə lti (MÇ 40) «...karluklardan diri qalanlar gedərək
türgislərin yamna gəldi».

Bu toplu əvəzliklərdən kam uğ/kam ığ  azacıq fonetik dəyı- 
şikliklə müasir Azərbaycan dilində də işlənir. O, Azərbaycan



klassik ədəbiyyatmm dilində qam u şəklində işlənmişdir; məsə- 
lən:

Qamu bimarinə canan dəvayi-dərd edər ehsan,
N əçün q ılm azm ənə dərman, m ən i bim ar sanm azm ı?

(Füzuli)
Müasir Azərbaycan dilində bu əvəzlik ham ı fonetik 

tərkibində işlənir. O belə inkişaf yolu keçmişdir; kamığ > qamu
> hamı.

V.M.Nasilov abidələrin dilində işlənən kamuğ əvəzliyini 
toplu say hesab edir.*

İNKAR ƏVƏZLİYİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində belə bir əvəzliyə 
təsadüf edilir; n əij (KT c 8). Ehtimal ki, bu əvəzlik n ə  sual 
əvəzliyindən törəmişdir. Lakin nə  ümum iyyətlə türkoloji ədə- 
biyyatda, nə də xüsusilə qədim  türk yazısı abidələrinin dilinə 
həsr edilmiş tədqiqat əsərlərində bu əvəzliyin mənşəyi məsələ- 
sinə toxunulmur. Güman etm ək olar ki, bu söz inkar əvəzliyidir 
və bu mənada onu «heç bir» kimi- tərcüm ə etm ək oiar. Ümumiy- 
yətlə isə nəQ  əvəzHyini m ətndən xaricdə tərcüm ə etmək çətin- 
dir; məsələn; Ö tükən y ir  olarıp a rk ış-ttk iş  ısar, n ə ij büljığ yok  
(KT c 8) «Ötükən yerində oturub karvanlar göndərsə, heç bir 
dərd yox».

Abidələrin dilində bu əvəzliyin ikiqat (təki'ar) işlənməsinə 
də təsadüf ediHr. Bu məqamda n ə fj əvəzliyi «heç bir» mənası 
yox, «hər nə», «hər nə qədər», «nə qədər» mənalarmı ifadə 
edir; məsələn; NəiJ-nəfJ sahım  ersər, beijgü taşka urtım  (KT c
11) «Hər nə (qədər) sözüm vardısa, əbədi daşa vurdum».

N əfJ əvəzliyi Tonyukuk kitabəsində üç yerdə (T 20, 21, 
29) kaç  sual əvəzliyi ilə işlənib müasir Azərbaycan dilində «hər 
necə» mənasma uyğun gəlir; m əsələn; K aç n ə lj ersər, o l bizni, - 
kağanı alp ermis, ayğuçısı bilgə ermis, kaç n ə lj ersər, ölürtəçi 
k ü k  (T 20-21) «Hər necə olsa, o, bizi -  xaqanı igid imiş,

məsləhətçisi müdrik imiş, hər necə olsa, əlbəttə, öldürəsidir». 
Kağanı alp ermis, ayğıçısı bilgə ermis, kaç n ə lj ersər, b izni 
ölürtəçi kük, - tim is (T 29-30) «Xaqam igid imiş, m əsləhətçisi 
müdrik imiş, hər necə olsa, bizi, əlbəttə, öldürəsidir, - demiş».

Tonyukuk abidəsində n ə fj sözü bir dəfə y e r  sösnindən 
əvvəl işlənib «hər hansı» mənasmı ifadə edir; N ərj yerd ək i 
kağanlığ bodunda büntügi bar ersər, nə buljı bar ertəçi erm is (T 
56-57) «Hər hansı xaqanh xalqda avara (işsiz) var isə, onun 
dərdi də olasıdır».

ƏVƏZLİKLƏŞMƏ

Bəzi nitq hissələrinin leksik, yaxud fıınksional-qrammatik 
baxımdan əvəzlik sözlərinə yaxmlaşması əvəzlikləşm ə adlanır. 
Əvəzlikləşmə iki üsulla baş verir; leksik üsul və morfoloji- 
semantik üsul.

L e k s i k ü s u l .  Söz ona xas olan real mənanın zəifləmə- 
si nəticəsində əvəzlik mənası qazanır; bir k iş i «bir adam» > 
«hansısa adam» > «kimsə»; məsələn; B ir k is i yatjılsar, oğuşı, 
bodunı bisüginə təg i kıdm az erm iş (KT c 6) «K im sə yanılsa, 
qəbiləsi, xalqı son nəfərinə təki doğranmazmış».

M o r f o l o j i - s i n t a k t i k ü s u l  üçüncü şəxs 
m ənsubiyyət şəkilçisi və -ça şəkilçisi vasitəsilə həyata keçirilir; 
bar «vdir» - te r; «hamısı», bar«.\axy> - barça«hsm m ».

Azərbaycan dilçisi Ə.C.Şükürlü belə sözlər haqqmda 
yazır: «Elmi ədəbiyyatda çox vaxt nominativ söz adı altında 
tanınan əvəzlik  sözləri, əslində müstəqil m ənah adlardan başqa 
bir şey deyildir. Bu tipli sözlər öz lüğəti mənasmdan uzaqlaşaraq 
m ətn daxilində əvəzlik vəzifəsini yerinə yetirir. Maraqhdır ki, 
belə sözlərə qədim türk yazılı äbidələrində də təsadüf edilir. 
Y azıh abidələrdə çox az rast gələn bu cür sözlərə nümunə 
olaraq n ə fj «şey», bir k is i sözlərini göstərm ək olar. Cümlədə 
əvəzlik  vəzifəsini yerinə yetirən həmm sözlər qeyri-müəyyən 
m əna ifalə edir. Ona görə də həm m  sözləri qeyri-müəyyən söz- 
əvəzlik  vo ya əvəzlik sözü də adlandırmaq olar».'

' B.M.Hacmoe. H3uk ofiwno-enuceücKia nauMmHUKoe. MocKea, 1960, c.39.
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VIII FƏSİL 

FEL

Fel iş, hərəkət, hal və vəziyyət bildirən nitq hissəsidir. 
Bütün türk dilləri kimi, qədim  türk yazısı abidələrinin diii də 
fellə zəngindir.

Bəzən elə düşünürlər ki, nitq hissəsinin zənginhyi həmin 
nitq hissəsinə daxil olan sözlərin miqdarı ilə ölçülür. Bu fıkir 
əsla düz deyildir. Nitq hissəsinin zənginliyi ona daxil olan 
söziərin miqdarı ilə deyil, onlarm rəngarəng məqamda işlənməsi 
ilə, çoxlu məna xüsusiyyətləri ifadə edə bilməsi ilə ölçülür. Bu 
baxımdan türk dilləri öz fel sisteminin zənginliyi ilə dünya 
dilləri arasmda birinci yerlərdən birini tutur. Müasir Azəbaycan 
və ya türk dilinin felləri hərəkət, hal və vəziyyətin müxtəlif 
çalarlıqlarmı göstərm əkdə dünyanm zəngin dillərindən sayılan 
ingilis, fransız və rus dillərindən nəinki geri qalmır, hətta bəzi 
xüsusiyyətlərinə görə onlardan üstündür.

Bu baxımdan qədim türk yazısı abidələri dilinin fel sistemi 
öz inkişafma görə müasir türk dillərindən heç də geri qalmır.

Q ədim türk yazısı abidələrinin dilində almma sadə fellərin 
işlənməsinə təsadüf edilmir. A bidələrdə başqa nitq his- 
sələrindən fel düzəldən şəkilçilər də türk dillərinin özününkü- 
dür.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində işlənən fellər bir 
sıra xüsusiyyətlərinə görə müasir türk dillərindən üstündür. Bu 
mənada dem ək olar ki, abidələrin dilinin fel sistemi türk 
dillərinin fel sisteminə nisbətən daha çox inkişaf etmişdir. 
Görünür, qədim türk yazısı abidglərinin dilində işlənən fellərin 
leksik-qrammatik xüsusiyyətlərinin zənginliyindən damşan 
V.M .Nasilov yazır ki, «Orxon-Yenisey abidələrinin felinin 
təzahürü çox rəngarəngir. Felin şəxsli və şəxssiz formaları 
abidələrin dilində söz birləşməsi və cüm lə quruluşunda nəhəng 
rol ojmayır və türk dillərinin müasir inkişaf fazasma nisbətən 
daha hərtərəfli və zəngin qrammatik mənalarda təzahür edir».*

B.M.Hactuıoe. HsbiK opxoHo-enuceücKUX ncmsımHUKoe. MocKea, 1960, c.46.
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M əlum  həqiqətdir ki, dil təkcə əsas lüğət fondu və lüğət 
tə rk ib indək i sözlərin miqdarca artması, zənginləşməsi yolu ilə 
deyil, habelə qrammatik ifadə vasitələrinin zənginləşməsi yolu 
ilə d ə  inkişaf edir. Paradoksal olsa da, türk dillərinin feli qədim 
türk  yazısı abidələri dövründən müasir türk dilləri dövrünə 
doğru  proqressiv inkişaf yolu ilə deyil, reqressiv inkişaf yolu ilə 
h ə rə k ə t etmişdir. Bu fıkir həm doğrudur, həm  də yanlışdır. 
Ə vvələn , V-VIII yüzilliklərdə bütün türk qəbilələrinin dilləri 
göytürk  Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dilinin inkişafı 
səv iyyəsində olmamışdır. Hətta indi də bütün türk dilləri eyni 
in k işa f səviyyəsində deyildir. İkincisi, müasir türk dillərinin 
felləri hərəkət, hal və vəzij^ətin  bu və ya digər çalarhğmı ifadə 
edən  göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrindəki qrammatik 
vasitən i itirmişsə, əvəzinə bäşqa qrammatik vasitə əldə 
etm işdir. Buna görə də, müasir türk dillərinin fel sistcminin 
göytürk  Orxon-Yenisey yazılı abidələrinin dilindəki fel 
sistem indən geri inkişaf etdiyini demək olmaz. Lakin bu bir 
həq iq ə td ir ki, göytürk yazısı abidələri dilinin feli simasmda 
qəd im  türk dillərinin feli müasir türk dillərindəkindən heç də az 
zəng in  olmamışdır.

Q ədim  türk yazısı abidlərinin dilində feli başqa nitq 
h issələrindən  aşağıdakı katcqoriyalarm mövcudluğuna görə 
fərq ləndirm ək olar: təsdiq-inkar kateqoriyası, felin bacarıq 
kateqoriyası, şəxs kateqoriyası, təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası, 
felin m əna növləri kateqoriyası, kəmiyyət kateqoriyası, şəkil, 
zam an və tərz kateqoriyaları, xəbərlik kateqoriyası, habelə felin 
təsriflənm əyən formaları -  feli sifət, feli bağlama və məsdər. 
Sözün fel olması üçün bu kateqoriyalarm onda ifadə olunması 
zəruridir.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində işlənən fellərin 
m ühüm  bir hissəsi təkcə bir kökdən ibarət olan sözlərdir. Belə 
sözlər heç bir sözdüzəldici şəkilçi qəbul etm ədən fcl kimi 
işlənir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən fel 
köklərini leksik mənalarma görə iki qrupa ayırmaq olar:

1. Təkcə fel mənası daşıyan köklər. Belə köklər 
təkm ənalı (türk dillərində təkmənalı fellər, demək olar ki, 
yoxdur. Burada təkmənalı fel dedikdə onun fel-ad omonimliyinə
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malik olmaması nəzərdə lutulur) sözlərdir. Bu tip fellər 
yaranarkən yalnız iş, hərəkət, hal və vəziyyət biidirmək üçün 
yaranır, ya da bu tip fellər türk dillərinin ən qədim inkişaf 
dövründə adlardan uzaqlaşmış və hərəkət, hal və vəziyyət 
bildirən söz kimi formalaşmışdır. Əlbəttə, m üxtəlif fərziyyələr 
vasitəsilə müasir türk dillərində sadə fel kimi qavranılan 
sözlərin ya düzəltmə olduğunu, ya da adlardan aynldığını sübut 
etmək olar. Türk dillərində bütün sözlərin mənşəyini asan yolla 
araşdırmaq olmur, məsələn, müasir türk dillərində və göytürk 
Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dilində işlənən k ö z v d  kör, 
habelə k ü d  sözlərinin eyni m ənşəli olduğunu düşünənlər çox 
azdır. Lakin bu sözlər eyni kökdəndir, türk dillərinin ən qədim 
dövründə hər üç söz kü  şəklində olmuş, həm  baxmaq, həm 
görmək proseslərini, həm  də bu prosesləri həyata keçirən alətin 
(bədən üzvünün) admı bildirmişdir. Zaman keçdikcə baxmaq 
prosesini bildirən söz üçün jirüsözünə t/sam iti əlavə edilmişdir. 
Görmək prosesi və bu prosesi icra edən aləti bildirən söz isə kü
> kö  çevrilməsinə məruz qalmışdır. H ələ türk dilləri inkişafmm 
Orxon-Yenisey dövründən əvvəl görmək prosesini bildirən 
məfhumu həm in prosesi icra edən alətin admı bildirən 
məfhumdan ayırmaq üçün birinci m əfhum u bildirən sözə /, 
ikinci məfhumu bildirən sözə görmə aləti.)in cütlüyünü nəzərə 
alaraq zsam iti əlavə edilmişdir. Beləliklə, türk dilləri inkişafmm 
hələ Orxon-Yenisey dövründən çox əvvəl bir k ü  sözündən üç 
söz -  kör  «görmək», k ö z  «göz» və k ü d  «güdmək» sözləri 
törəmişdir. Əlbəttə, artıq Orxon-Yenisey dövründə türk qəbilə 
dilləri üçün bu sözləri düzəltmə söz kimi qəbul etmək olmaz. 
Buna görə də «təkcə fel mənası daşıyan sözlər» dedikdə məhz 
artıq türk dillərinin Orxon-Yenisey dövründə əslini (mənşə-yi- 
ni) itirmiş və sadə fel kimi qavranılan sözlər nəzərdə tutulur. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində belə fellər, əsasən tək- 
hecahdır və səs tərkibinə görə altı şəkildədir: 1) sait; 2) sa- 
mit+sait; 3) sait+samit; 4) samit+ sait+samit; 5) sait+sa- 
mit+samü; 6) samit+sait+samit+samit. Bu kök quruluşundan 
hansmm daha ilkin, qədim olması haqqmda türkoloqlar ara-

smda vahid rəy yoxdur. Türkoloqhırm bu problem haqqmda 
yekdil rəydə olniamalan haqqmda artıq məlumat verilmişdir.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində təkcə fel mənası 
ifadə edən sözlər fonetik tərkibinə görə belə qruplaşdınhr:

1. sait: ö (K T  c 8) «öyrənmək», /(K T  c 11) «göndərmək», 
ü (K T  ş 10) «bacarmaq»;

2. samit+sait: ti (K T ş I I )  «demək», ba (T 41) 
«bağlamaq», y j{ T  8) «yemək»;

3. sait+samit: al (KT ş 36) «almaq», ur (K T c 11) 
«\oırmaq», y/(K T ş 3) «etmək» və s.

4. samit+sait+samit: bar (KT ş 34) «getmək», k ə l  (KT ş 
28) «gəlm ək», y a t(K l  ş 24) «yatmaq» və s.;

5. sait+samit+samit: elt (KT ş 23) «aparmaq», ürk (MÇ 
31) «hürkmək»;

6. samit+sait+samit+samit: sanc (KT şm 5) «sancmaq», 
ko rk iO  6) «qorxmaq».

II. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində təkcə kökdən 
ibarət olan fellərin bir qismi başqa nitq hissələri (isim, sifət, 
qoşma) ilə omonim olur. Omonimləşmə hadisəsi iki cür baş 
verə bilər. Y a söz yaranarkən bir neçə məna daşıyır (buna ilkin 
fel-ad omonimliyi deyilir) -  bu proses daha qədimdir; ya da 
sözün m ənası genişlənir, söz sonradan yeni məna kəsb edir -  təg  
«dəym ək» felindən təg  «təki, kimi» qoşmasmm yaranması 
ikinci prosesə misal ola bilər.

Q ədim  türk yazısı abidəlermin dilində başqa nitq hissələri 
ilə om onim  olan təkhecalı fellərin işlənməsinə bir neçə nümunə 
verilir:

1. a) . . .sügünginaçdım ız(Jl% ) « . . . .süngü ile açdıq»;
b) ... türk bodun aç e r ti(BKş38) «.. .türk xalqı ac idi».
2. a) B ilg ə  Tonyukuk, - batja aydı, - bu süg  e lt,- tid i{ \ 32) 

«M üdrik Tonyukuk, - mənə dedi, - bu qoşunu apar, -  dedi».
b) Tokuzm ç ay y e ti otuzka yo ğ  ertürtim iz (K Tşm  ş) 

«Doqquzuncu aym iyirmi yeddismdə dəfiı etdirdik»;
c) S izim ə, kün, ay azıdım  { Y \ \ )  «Sizdən, gündan, aydan 

ayrıldım».



3. a) Taluyka k iç ig  təgm ədim  (KTc3) «Dənizə azacıq 
çatmadım»;

b) K aljım  kağan su si böri təg  er/7'(KTşl2) «Atam xaqanın 
qoşunu qurd kimi idi»;

4. a) K ögm ən aşa k ırk ız  y iriijə  təg i sülədim  (K T şl7) 
«Kökməni aşaraq qırğız yerinə təki qoşun çəkdim»;

b) tçrə aşsız, taşra tonsız ... bodunta ü zə  olurtım  (KTş26) 
«Qamı ac, üstü donsuz... xalqın üstündə oturdum».

5. a) Təgdimiz, yaydığım ız(Y?)9) «H ücüm  etdik, yaydıq»-,
b) Y ay anta yayladım  (MÇ 20) «Yayı orada keçirdim» və

s. və i.a.

İNKAR KATEQORİYASI

Türk dillərində, o cümlədən, qədim türk yazısı abidələri- 
nin dilində fel iki aspektdən birində ola bilər; fei ya hərəkətin 
təsdiqini, ya da inkarını bildirir. Müasir türk diilərində olduğu 
kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də felin təsdiq 
aspekti üçün xüsusi şəkilçi yoxdur; felin təsdiqi fel kökü ilə 
ifadə edilir, məsələn; T eijri təg  teQridə bolm ış türk bilgə kağan 
bu ödkə olurtım  (KT c 1) «Tanrı tək tanrıdan olmuş türk müdrik 
xaqanı bu vaxt (taxta) oturdum». T okuz oğuz bəgləri, bodunı, bu 
sabım m  edgüti esid, katığdı tiljlə  (KT c 2) «Doqquz oğuz 
bəyləri, xalqı, bu nitqimi yaxşıca eşit, m öhkəm cə dinlə». Yir 
sayu barmış bodun ölü, y itü  yadağın, yalınm  yana k ə lti (KT ş 
27-28) «Yer üzünə səpələnm iş xalq əldən düşmüş halda 
piyadə, yalın yenə gəldi». Süsin bozdım , elin aldım  (BK ş 34) 
«Qoşununu pozdum, elini aldım». Sw jüg batım ı karığ sökipən, 
K ögm ən yaşıq toğa yorıp  k ırk ız  bodunığ uda basdım ız (KT ş
35). Süngü batımı qarı söküb, K ögm ən meşəli dağlanm baş 
yuxan yürüyüb qırğız xalqını yuxuda basdıq» və s.

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də felin inkan -ma, -m ə şəkilçisi ilə ifadə 
edilir. Müasir türk dillərində inkar şəkilçisinin samiti müxtəlif 
variantda, lakin yenə də dodaq samiti {b, p) ola bilər; -ma, -mə, 
-me, -ba, -bə, -be, -pa, -pə, -pe və s. Müasir türk dillərində

olduğu kimi, qədim tiirk yazısı abidələrinin dilində də inkar 
şəkilçisi vurğusuz olur; vurğulu -ma, -m ə  şəkilçisi sözdüzəldici 
şəkilçi vəzifəsində işlənir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində -ma, -mə şəkilçisi bütün sözdəyişdirici şəkilçilərdən əv- 
vəl. lakin bütün sözdəyişdici, habelə formadüzəldici (məsələn: 
felin məna növlərinin şəkilçiləri) şəkilçilərdən sonra işlənir, 
məsələn; Üzə tetjri basmasar, asra y ir  təlinm əsər, türk, bodun, 
iliıjin törwjin kim  artatı udaçı er/;(KTş22) «Yuxarıdan göylər 
basmasa, aşağıda yer dəlinməsə, türk xalqı, elini, qanununu kim 
dağıda bilərdi?» K aıjım ız, eçim iz kazğanm ış bodun atı, kü si y o k  
bolmazun tiyin, tüçk bodun üçün tün udılmadım, kün tü z olurma- 
dtm  (KTş27) «Atamızın, əmimizin qazandığı xalqın şöhrəti 
məhv olmasın deyə türk xalqı üçün gecə uyumadım, gündüz 
oturmadım». Anca kazğanıp biriki bodum ğ ot, sub kılm adım  
(KTş27) «EIə qazanıb birləşən xalqı cəzalandırmadım». K ü l 
tigin ögsüz akın binip tokuz ərin sançdı, orduğ birm ədi {K.Tşv(\ 
8-9) «Kül tigin harın (anasız) ağ atını minib doqquz əsgərini 
sancdı, ordanı vermədi». Tetjri bilgə kağanta adırılmalım, 
azm alım  (0 11) «M üqəddəs müdrik xaqandan ayrılmayaq, ona 
xəyanət etməyək» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin inkarhq 
kateqoriyasını əm ələ gətirmək üçün yo k, «yox» predikativ 
sözündən də istifadə edilir. Bu predikativ söz təsriflənən felin 
önünə artınhr və -ma, -/nəinkar şəkilçisinin rfadə etdiyi mənaya 
ekvivalent olan vəzifə yerinə yetirir; məsələn; Kuşladaçı bilgə 
tu tuk y o k  artzun (Y 48) «Quşlayası (ovçu) müdrik tutuk 
artmasın».

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində inkarhq kateqori- 
yası tügül{¥JJc6) «deyil» predikativ sözü ilə də ifadə edilir; mə- 
sələn; Türk bodun, ü ləsig ig  biriyə Ç üğayyış tügül, Tün ya zı ko- 
nayın, tisər, türkbodun, üləsigig aıjta ^ ı ğ  k is i ança boşğurur er- 
m is  (K Tc6-7) «Türk xalqı bir hissən cənuba Çüğay meşəli dağ- 
larma deyil, Tün düzünə yerləşək - desə, türk xalqı, bir hissəni 
orada pis adamlar eləcə öyrədirmiş.



FELİN BACARIQ ASPEKTİ

Müasir türk dillərində olduğu kimi qodim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində də hərəkətin icrasınm mümkünlüyü və qeyri- 
mümkünlüyü kateqoriyası vardır. Dilçilik ədəbiyatm da buna 
felin bacarıq aspekti deyilir. Felin bacarıq aspekti, məsələn, 
müasir Azərbayean dilində bilm ek  feli ilə ifadə edilir. Qədirn 
türk yazısı abidələrinin dilində felin bacanq aspekti analitik 
şəkildə -  iki felin birləşməsı yolu ilə ifadə edilir: birinci 
komponent -ı, -i, ^u, -ü  şəkilçili feli bağlama, ikinci tə rə f  u -  
«bacarmaq» feli ili? ifadə olunur: məsələn: Üzə terjd basmasar, 
asra y ir  təlinm əsər, türk bodun, iliijin, törüi] in k im  artatı udaçı 
erti? (K T ş 22) «Yuxandan göylər basmasa aşağıda, yer 
dəlinməsə, türk xalqı, elini, qanununu kim dağıtmağı 
bacaracaqdı?».

Qədim türk j/azısı abidəlerinin dilindo hərəkətin icrasınm 
qeyri-mümkünlüyü u «bacarmaq» felinə -ma inkarhq şəkilçisini 
artırmaqla əm ələ jjəlir. Yenə də hərəkotin qeyri-mümkünlüyü 
anaiitik şəkildə birinci komponenti -ı, -i, -u, -ü  şəkilçili feli 
bağlama, ikinei komponenti -ma inkar şəkilçisi qəbul etmiş u 
«bacarmaq» felindən təşkil olunmuş iki felin birləşməsi vasi- 
təsilə ifadə ediHr; məsələn: Yağı bolıp itinü, yaratunu umaduk 
yana iç ik m is{¥,1^ ş 10) «Yağı olub (ell) təşkil etməyi, yaratmağı 
bacarmadığmdan yenə tabe olmuş»

SUAL ASPEKTİ

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilindci də fclin sua! aspckti vardır. Abidələrin di- 
lində fellərdə sual aspekti yaratmaq üçün onlann sonuna ümum- 
türk sual ədatı ~mı, -nıi, -rnu, -OTz/ünsürü artırılır. - /??/sual əda- 
tı m üxtəiif fonetik tərkibdə müasir lürk dillərində də mühafizə 
edilmişdir. Abidələrin diiindo isə bu ədat -mu fonetik tərkibin- 
də mətnlərdə bir dəfə işlənir, həm  də leksik mənah fellərin yox, 
ismin sonuna əlavə edilir. Kağan m u kısaym , - tidim  (T 5) «Xa- 
qanmı seçək, - dedim». Bundan başqa abidələrin dilində sual 
aspekti əm ələ gətirmək üçiin prepozision (sözdən əvvəl işlənən)

azu «məgər» ədatından və postpozision (sözdən sonra gələn) - 
ğu  və -gü ədatlarından istifadə oluntır. A zu  bu sabımda igid  
barğu?{KT  c 10) «Məgər bu nitqimdə şişirtmə varmı?».

TƏSİRLİ VƏ TƏSİRSİZ FELLƏR

Fellərdə təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası tarixi kateqori- 
yadır. Yəni bu kateqoriya türk dili fellərində tarixi inkişaf 
prosesində yaranmışdır. H ələ ən qədim türk yazısı abidələri 
olan Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin dilində felləri təsirli və 
təsirsiz deyə iki qrupa ayırmaq olar. Təsirli fellərdə subyektin 
gördüyü iş, hərəkət bilavasitə obyekt üzərində icra edilir, obyekt 
üzərinə keçir. Təsirsiz fellərdə isə subyektin gördüyü iş, hərəkət 
bilavasitə obyekt üzərinə keçmir, subyekt obyektə təsir göstərə 
bilmir. Təsirli fellər eümlədə təsirlik halda duran vasitəsiz 
tamamhğın işlənməsini tələb etdiyi halda, təsirsiz fellər belə 
tamamhğın işlənməsini tələb etmir.

Müasir türk dillərində elə fellər vardır ki, bunlar həm 
təsirli, həm  də təsirsiz fel kimi çıxış edir. M əsələn, oxum aq fe li 
T ələbə kitab oxuyur eümləsində təsirli olduğu halda, Tələbə 
univcrsitctdə oxuyur cümləsində' təsirsizdir. İlk baxışda qəribə 
görünən bu xüsusiyyət tarixi xarakter daşıyır. Ehtimal etmək 
olar ki, türk dilləri tarixinin uzaq keçmişində fellərdə təsirlilik 
və təsirsizlik kateqoriyası olmamışdır. Bu kateqoriyanı türk 
dilləri öz inkişafı prosesində əldə etmişdir. Müasir türk 
dillərində təkeə təsirli olan və mətni əhatədə heç cür təsirsiz ola 
bilm əyən elə fellər vardır ki, bunlar, məsələn, göytürk Orxon- 
Y enisey yazısı abidələrinin dilində həm  təsirli, həm  də təsirsiz 
fellər kimi çıxış edir. M əsələn: kör «görmək» felini götürək. Bu 
fel müasir türk dillərində kim i?  n əy i?  nə?  suallarından birinə 
cavab verən müstəqim obyekt (vasitəsiz tamamhq) tələb edir və 
təbii ki, yalnız təsirli olur, onun təsirsiz fel kimi işlənməsinə 
müasir türk dillərində təsadüf edilmir. Göytürk Orxon-Yenisey 
yazısı abidələrinin dilində isə bu fel iıcili xarakter daşıyır. 
Aşağıdakı cümlələri nəzərdən keçirək: O lurtukıma öJtəçiçə 
sakınığm a türk bəglər, bodun ögirip, sebinip toktam ış kö zi 
yö g əru  kö rti (BK  ş 2) «(M ən xaqan) oturduqda öləeəyindən
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qüssələnən türk bəyləri, xalqı öyünüb, sevinib toxtamış gözü ilə 
yuxarı baxdı». Türkbodun Tabğaçka görür erti { 1 1) «Türkxalqı 
Çinə baxırdı». A z ığ  üküsig körtig  erti ( \  7) «Azı çox gördün». 
B unı görü bilh] (KT c 12) «Bunu görərək bilin».

Birinci iki cümlədəki kö r  feli heç bir müstəqim obyekt 
tələb etmir və Azərbaycan dilinə baxmaq feli vasitəsi ilə tərcü- 
mə edilir. Həmin cüm lələrdəki jtö rfeli təsirsizdir. Sonuncu iki 
cümlədəki itörfeli a zığ y^  öu/3/müstəqim obyektlərini (vasitəsiz 
tamamhqlarmı) tələb edir və Azərbaycan dilinə görm ək  feli 
vasitəsi ilə tərcümə edilir. Bu cüm lələrdəki i^rörfeli təsirlidir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilindən çoxlu belə nümu- 
nələr gətirm ək olar. Görünü, türk fellərinin yarandığı qədim 
dövrdə onlarda təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası hələ  diferen- 
siallaşmamış imiş. Bu diferensiallaşma sonradan getmiş və türk 
dillərinin Orxon-Yenisey inkişafı dövründə hələ bitməmişdir.

Təsirli fellər. Qədim türk yazısı aibidələrinin dilində 
fellərin kök morfemlərinin bir qişmi təsirli, bir qismi təsirsizdir. 
Bu baxımdan abidələrin dilindəki fellər müasir türk dillərinin 
felində heç bir şeylə fərqlənmir. Felin təsirli, yaxud təsirsiz 
olması onun semantikasmdan asıhdır. Onun təsirsiz yaxud təsirli 
olmasım sual verməklə də müəyyənləşdirm ək olar. Kök 
fellərdən başqa abidələrin dilində aşağıdakı şəkilçilərlə düzələn 
fellər də təsk li olur;

-la, -Isr. kıhcla  (KT şm 5) «qıhnclamaq», yoğla  (KC 27) 
«dəfn etmək», eZ7/ə(Süci) «evləndirmək» və s;

-lat, -lət: a tla t( j 25) «atlandır», ağIat{Y  28) «ağlat» və s; 
-a, -ə: boşa (MC 19) «boşamaq», sana (T 27) «saymaq», 

tilə  (T 23) «diləmək» və s;
-sıra, -sirə: elsirə (KT ş 15) «elsizləşdirmək», uruğsıra 

(K T ş 10) «nəsildən məhrum etmək» və s;
-ğır, -gir, -ğur, -gür: içgir{BY>. ş 25) «tabe etmək» və s;
-k ış:yo kk ış  {K.T ş 34) «məhv etmək» və s;
-ğın, -gin: ıçğm  (K T ş 6) «qovmaq».
A bidələrin dilində tərkibi fellərin bir hissəsi təsirlidir. K ıl 

köməkçi feli ilə düzələn bütün tərkibi fellər və semantik 
mənasından asıh olaraq it\e t köməkçi feli vasitəsilə düzələn

fellərin bir qismi təsirli olur, məsələn: kışi kıl (Y 6) «adam 
etmək» b azkıl{Y İT  ş 2) «tabe etmək».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində feldən fel düzəldən, 
başqa sözlə desək, felin məna növlərmi düzəldən şəkilçilərin bir 
qismi də təsirsiz fellərdən təsirli fellər əm ələ gətirir. Felin məna 
növlərini düzəldən şəkilçilər adlanan bu morfemlər öz əsas 
vəzifələri - felin məna növlərini yaratmaq fiınksiyası ilə yanaşı 
ya təsirli fellərdən təsirsiz, ya da təsirsiz fellərdən təsirli fellər 
əm ələ gətirir. Təsirsiz fellərdən təsirli fellər düzəldən şəkilçilər 
bunlardır:

-t, -ıt, - it Bu şəkilçi vasitəsilə təsirli fellərdən ikiqat, 
üçqat... təsirli fellər (felin icbar növü), təsirsiz fellərdən isə 
ilkin təsirli fellər (felin təhrik növü) əm ələ gətirir. Təsirsiz 
fellərdən yaranan təsirli fellərə bir neçə nümunə verilir: 

5^«qalxm aq» -  ağıt{)LC  19) «qaldırmaq»; 
yo rı «getmək» -  yorıt{K .T  c 4) «aparmaq;

«yüyürmək» -y ü g ü r til 54) «yüyürtməg» və s.
-ır, -ir, -ur, -ür Bu şəkilçi də təsirli fellərdə təsirliliyin 

dərəcəsini qüvvətləndirir, təsirsiz fellərə artırıldıqda isə 
onlardan təsirli fellər əm ələ gətirir, məsələn:

^ ə /«gəlm ək»  -  Xra/ür(BK ş 25) «gətirmək»; 
ö /«ölm ək» -  ö/ür(K T ş 10) «öldürmək»; 
i ’ä/ir«çökmək» -  5öXrör(KT ş 15) «çökdürmək»;
/Ü5'«düşmək» -tü sü rİJ  27) «düşürmək» və s.
-tır, -tir, -tur, -tür. Bu şəkilçi də təsirli fellərdə təsirliliyi 

qüvvətləndirir, təsirsiz fellərdən təsirli fellər düzəldir; məsələn: 
ya n  «qayıtmaq» -  ya n tu r(J  45) «qaytarmaq»; 
kon  «qonmaq» -  k o n tu r { ^  ş 21) «qondurmaq»; 
A 'ə/^gəlm əb) -  kəItür{T  54) «gətirmək»; 
a^«qalxm aq» ~ ağtur(J  25) «qaldırmaq» və s.
T əsirsiz feller. Təsirsiz fellərdə subyektin işi, hərəkəti, 

bilavasitə obyektin üzərinə keçmir, başqa sözlə desək, təsirsiz 
fellər cüm lədə müstəqim obyektin, vasitəsiz tamamhğm 
işlənm əsini tələb etmir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
bar «getm ək», k ə l  «gəlmək», olur «oturmaq», tüş «düşmək», öl 
«ölmək», >^ä/«yatmaq» və s. yalnız kökm orfem dən ibarətolan



fellərdən başqa aşağıdakı fel düzəldən şəkilçilər də fellərdə 
təsirsizlik mənası yaradır.

-laş, -ləş: ögləş (T 20) «məsləhətləşmok», sözləş (K T ş
26) «m əsləhətləşm ək»;

-ad, -əd: başad(BK  c 8) «rəhbərlik etmək», yəgəd (B K  ş
36) «yaxşılaşmaq» və s;

-ta\ toxta (B K  ş 2) «toxtamaq;
-ık, -ik: b irik {K T  c 1) «birləşməb>, taşık {K T  ş 11) 

«daşmaq» və s;
-I, -ü, -il: tü zəl (K T c 5) «düzəlmək», tiril (KT ş 12) 

«dirilmək» və s;
-ın, -in: təlin  (KT ş 22) «dəlinmək», sebin  (BK  ş 2) 

«sevinmək» və s.;
-ğa, -gə, -ka, -kə: bulğa (KC 11) «üsyan etmək», karğa (J 

25) «qarğamaq» və s.;
-uş, -üş: sü ^ü ş(K T  ş 25) «döyüşmək» və s.;
-zin: təkzin (J  29) «səyahət.etmək».
Abidələrin dilində felin m əna növlərini yaradan 

şəkilçilərin də bir qismi felin məna növünü yaratmaqla yanaşı 
təsirli fellərə artırıldıqda onları təsirsiz fellərə çevirir:

-I, -ıl, -il. Türkoloji ədəbiyyatda bu şəkilçi, adətən, felin 
m əchul növünün şəkilçisi kimi izah edihr. Qədim  türk yazısı 
abidələrinin dilində -I, -ıl, -il şəkilçisi təsirli fellərə artırıldıqda 
felin m əchul və qayıdış, təsirsiz fellərə artırıldıqda felin şəxsiz 
növünü əm ələ gətirir. M əlum  olduğ kimi felin məchul və 
qayıdış növləri təsirli fellərdən əm ələ gəlsə də, növ şəkilçisi 
qəbul etdikdən sonra təsirsiz fellərə çevrilir. Şəxssiz növün 
felləri isə öz təsirsizliyini qoruyub saxlayır, m əsələn; Ər atım  
y o k  üçün y e ti aştjukı eşim  taşru etilti (Y 41) «Ər adım olmadığı 
üçün yeddi əvvəlki dostum sürgün edildi. Bodun anta berm əzinə 
tasılm ıs (O 8) « 0  vaxt xalq azadhğı əldən verm əm ək üçün 
üsyan qaldırmış».

-n, -m, -in. Bu şəkilçi də qədim türk abidələrinin dilində 
təsirli fellərə artırıldıqda felin məchul və qayıdış növlərində 
olan təsirsiz fellər əm ələ gətirir; m əsələn: B ilgə Tonyukuk ben

özüm Tabğaç ilintjə kılm tım  (T 1) «Müdrik Tonyukuk - mən 
özüm tabğaç eliriə göndərildim».

Qeyd etmək lazımdır ki, türk dillərinin bəzisində bu 
şəkilçi iiə əm ələ gələn qayıdış növ fellərinin bir qismi öz 
təsirliliyini saxlayır; məsələn, Azərbaycan dilində g e y  -  geyin, 
soy  - soyun.

-ş, -ış, -iş. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ş, -ış, -iş 
şəkilçisi həm  təsirli, həm də təsirsiz fellərə artınlır. Təsirli 
fellərə artınldıqda felin qarşılıqlı növünü, təsirsiz fellərə 
artırıldıqda isə felin birgəlik növünü əm ələ gətirir. Hər iki halda 
-ş. -!ş. -iş şəkilçisi təsirsiz fellər düzəldir, məsələn: OI kan y o k  
boltukda kisrə el yetm iş, ıçğınmış, kaçışm ış (O 1) « 0  xan yox 
olduqdan sonra el sona yetmiş, dağılmış, qacişmış».

Ümumiyyətlə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin 
keçər, icbar və təhrik növlərində işlənən fellər təsirli, keçməz, 
məchul, qayıdış, qarşıhqh, birgəlik və şəxssiz növlərində 
işlənən fcllər isə təsirsiz olur.

FELİN MƏNA NÖVLƏRİ

Fclin mona növləri subyektlə hərəkət, subyektlə obyekt və 
hərəkətlə obyekt arasındakı münasibətləri göstərir. Başqa sözlə 
desək, fclin m əna növləri işin icrasında iş görənin (subycktin) 
fəal və ya qeyri-fəal iştirak etməsini, iş görənin (subyektin) 
işinin icrasmın üzərində iş görülənə (obyektə) təsir edib- 
etməməsini və .subyektlə obyektin bir-birini əvəz edib- 
etm əm əsini bildirir. Fellərdə məna növü ya fel köklərinin leksik 
m ənası ilə, ya da köklərə xüsusi növ şəkilçilərinin artırılması 
ilə düzəldilir.

Türkoloji ədəbiyyatda felin məna növləri haqqmda geniş 
m əlum at vardır. Felin məna növləri məsələsi türkologiyada ən 
geniş tədqiq edilmiş mövzulardandır. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq bu məsələ hələ indi də mübahisəli problemlərdən 
biridir. Türkoloqlar arasında nəinki felin növ kateqoriyasınm 
m ahiyyəti, hətta məna növlərinin sayı m əsələsində də fıkir 
birliyi yoxdur. Hətta felin bu və ya digər məna növünün necə



adlandınlm ası da m übahisə obyeKtidir. Türkoloji ədəbiyyatda 
felin dörddən on beşə qədər m əna növü göstərilir.

Türkoloqlarm əksəriyyəti felin m əna növünə morfoloji 
kateqoriya kimi baxır. Buna görə də növlərin saymı təyin 
edərkən morfoloji əlam ətləri əsas götürür. Heç də təsadüfi 
deyildir ki, bəzi tədqiqatçılar türk dillərində felin növ 
kateqoriyasmm olduğunu tamamilə inkar edir, bəziləri isə dörd 
növdüzəidici şəkilçi əsasmda felin üç m əna növünün olduğunu 
iddia edirlər.

Azərbaycan dilçiliyində felin məna növləri məsələsinə 
nisbətən düzgün yanaşıhr. Lakin Azərbaycan dilçiləri də fehn 
m əna növlərini təyin edərkən bir sıra dolaşıqhqlara yol verirlər:
1. Təsirhlik-təsirsizhk kateqoriyası ilə fehn məna növü 
arasmdakı sərhəd qəti müəyyənləşdirilm ədiyi üçün bütün xüsusi 
növ şəkilçisi qəbul etməyən, təkcə kök morfemdən və düzəkmə 
kökdən ibarət olan fehər əsas (məlum) növə aid edihr. Bu növə 
daxil olan fehər təsirli və təsirsiz deyə iki qrupa bölünür. 
Halbuki fehərin təsirh və təsirsiz olmasmm məna növünə heç 
bir dəxh yoxdur. Fehərdə təsirlihk-təsirsizhk kateqoriyası və 
növ kateqoriyası ayrı-ayn kateqoriyalardır, H əm  də təsirlihk- 
təsirsizhk əsas növə aid xüsusiyyət deyil, bütün növlərə aiddir.
2. Əsas növ düzgün m üəyyənləşdirilm ədij i üçün bu növə daxil 
edilən fehərin üzərinə -ş, -ış, -iş şəkilçisinin artırılması ilə 
əm ələ gələn bütün fehər qarşıhqh-birgəhk (müştərək) növə 
daxil edihr. Halbuki qarşıhqh-birgəhk növə aid edilən fellər öz 
semantikaları cəhətdən bir-birindən kəskin surətdə fərqlənir.
S.Əsas növdə olan təsirli fellərə -d ır şəkilçisi artınldıqda felin 
icbar növü, yenə əsas növdə olan təsirsiz fellərə -d ır şəkilçisi 
artınldıqda təsirli fellər əm ələ gəldiyi iddia edilir. M əsələn, yaz  
felinə -dır şəkilçismi əlavə etdikdə yazd ır  felinin icbar növdə 
olduğu, g ü l felinə -dür şəkilçisi əlavə etdikdə güldür felinin 
yenə əsas növdə qaldığı, lakin təsirli felə çevrildiyi göstərilir. 
Göründüyü kimi, yenə də iki ayn-ayn kateqoriya -  felm 
təsirlilik-təsirsizlik kateqoriyası və felin növ kateqoriyası 
qanşdınhr. Yuxanda misal gətirilən yazd ır  və güldür fellərinin 
semantikasmda yaxmhq vardır. H ər iki halda subyekt, obyekt və 
hərəkət arasmda e.yni m ünasibətlər görürük -  yazan da, gülən
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də, birinci subyekt deyil, hərəkət hər iki halda başqa subyekt 
tərəfindən icra edilir, Buna görə də yazd ır  feli icbar növə aid 
edilirsə, güldür feli əsas növdə qala bilməz. O da m üə)^ən  bir 
törəmə növə aid edilməlidir.

Felin məna növlərinə təkcə morfoloji kateqoriya kimi 
baxmaq düzgün deyildir. O, leksik-qrammatik kateqoriyadır. 
Buna görə də felin məna növünü təyin edərkən təkcə morfoloji 
əlaməti əsas götürmək olmaz, morfoloji əlam ətlə (şəkilçi ilə) 
yanaşı hər bir konkret halda felin semantik mənasmdan da çıxış 
etmək lazımdır. Felin məna növünün leksik-qrammatik 
kateqoriya olduğunu nəzərə aldıqda, ayn-ayn növləri təyin 
edərkən morfoloji əlam ətlə yanaşı felin semantik mənasmı da 
əsas götürdükdə türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində felin aşağldakı doqquz m əna növünün 
olduğunu göstərmək olar: keçər növ, keçməz növ, məchul növ, 
qayıdış növ, qarşıhqh növ, birgəlik növü, icbar növ, təhrik növ 
və şəxssiz növ,

KBÇƏR NÖV

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin keçər növünə 
felin m əna növünü əm ələ gətirən şəkilçi qəbul etməmiş bütün 
sadə, düzəltm ə və tərkibi təsirli fellər daxildir. Keçər növdə 
olan fel elə bir hərəkəti ifadə edir ki, bu hərəkətin icrasmda 
qrammatik subyekt -  işm icraçısı (cürnlənin raübtədası) məntiqi 
subyektlə eyni olur, həm  də iş bilavasitə obyekt (cümlənin 
vasitəsiz tamamhğı) üzərində icra edilir. Başqa sözlə desək, iş 
görən (qrammatik və məntiqi subyekt) işin icrasında üzərində iş 
görülən əşyaya (qrammatik vasitəsiz tamamhq və məntiqi 
obyekt) bilavasitə təsir edir.

M əlum  olduğu kimi, dil təfəkkürlə sıx əlaqədardır. Dil 
kateqoriyalarmı dilçilik elmi öyrənü-sə, təfəkkür kateqori- 
yalarmı m əntiq elmi öyrənir. Dil kateqoriyaları ilə məntiqi 
kateqoriyalar əksər halda uyğun gəlir. Lakin bəzən bu 
kateqoriyalar uyğun gəlm əyə də bilər. Belə uyğunsuzluqlardan 
biri özünü felin növ kateqoriyasmda göstərir.



Qrammatikada işin icraçısı mübtəda, məntiqdə isə subyekt 
adlanır. Çox vaxt qrammatik mübtəda (işin icraçısı) ilə m əntiqi 
subyekt (işin icraçısı) bir-birinin eyni olur. M əsələn: K ü l tigin  
okun urtı “ Kül tigin oxla vurdu” cümləsində Kül tigin həm  
qrammatik subyektdir, mübtədadır, həm  də məntiqi subyektdir 
(işin icraçısıdır). Çünki iş görən işin icrasmda fəal iştirak edir, işi 
özü icra edir. Ər atım  y o k  üçün y e ti aşnuki eşiın taşru etilti. “Ər 
adım olmadığı üçün yeddi əvvəlki dostum sürgün edildi” -  
cümləsində isə qrammatik subyekt - mübtəda olan eşim  “ dos- 
tum ” məntiqi subyekt ola bilmir, çünki hərəkəti {sürgün edildi) 
icra edən eşim  “dostum ” deyil, başqasıdır, eşim  “dostum” üzə- 
rində iş icra edilən (sürgün edilən) məntiqi obyektdir. Buna görə 
də birinci cümlədəki urtı feli keçər, ikinci cümlədəki etilti feh 
məchul növdədir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində həm təsirh, həm  də 
təsirsiz olan A'ör“görm ək” və “baxmaq” , üc/“təqib etm ək” və 
“davam etmək” tiph bir neçə feii çıxsaq, qaian sadə fehər ya 
təsirh, ya da təsirsizdir, düzəhm ə fellərin də bir hissəsi təsirh, 
bir hissəsi təsirsizdir.

Abidələrin dilində fehn keçər növü leksik vasitələrlə ifadə 
edihr, yəni fei heç bir formadüzəldici şəkilçi qəbul etmədən, 
dilin lüğət tərkibindən hazır şəkildə götürülən sadə və düzəltmə 
təsirli fellər keçər növdə olur; yağı orduğ basdı
(KTşm 8) “Yağı oğuzlar ordanı basdı” . Oğlın, yotazın, yılkısm , 
barımm  aM/77(BK ş 24) «0ğlunu, gəlinlərini, ilxısmı, dövlətini 
aldım». A nta yana kirip  türgis kağan buyurukı a z tutukığ əligin  
tutdı (KT ş 38) «Onda yenə qoşunun arasına girib türkiş 
xaqanmm buyuruğu az tutuku əli ilə tutdu». Türk bəglər, bodun 
esidilJ(K .T  c 10) «Türk bəyləri, xalqı eşidin». K ü l Tigin Azm an  
akığ binip təgdi, sançdı (KT şvn 6) «Kül tigin Azman ağ atı 
minib hücum etdi, nizədən keçirdi». N ə kağanka isig, küçik  
bürürmən? (KT ş 9) «Hansı xaqana zəhm ətim in bəhrəsini 
verirəm?» A n ı yayıp  Türgi Yarğun kö ltə  bozdım  (KT ş 34) 
«0nları yayıb Türgi Yarğun gölü yaxmhğmda pozdum». Mənir] 
sabım m  sım adı (K l’ c 11) «M ənim sözümü təh rif etmədi» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində düzəltmə fellərin 
də təsirli olan qismi felin keçər növünə aiddir; məsələn: OI süg  
anta ya kk ışd m ız  (KT ş 34) « 0  qoşunu orada m əhv etdik». 
tlgərü Yaşıl ügüz ŞantutJ yazıka təg i sü ləd im iz  (K T ş 17) 
«Şərqə Yaşıl çay Şanduz düzünə təki qoşun çəkdik». Tay bilgə 
tütükığ yabğı atadım  (MÇ 11-12) «Tay bilgə tutuku yabğı 
adlandırdım». Yerçi tilədim  (T 23) «Yerli adam (bələdçi) 
dilədim» və s.

Felin keçər növündə iş görən işin icrasmda fəal iştirak 
edir. Lakin nümunələrdən də göründüyü kimi, bu heç də o 
demək deyildir ki, keçər növ fellərdə iş görən leksik vahid kimi 
cümlədə iştirak etməlidir; iş görənin leksik vahid kimi eümlədə 
iştirakı vacib deyildir, o özünü xəbərin (felin) şəxs şəkilçisində 
də göstərə bilər.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin məchul, 
qayıdış, qarşıhqlı və icbar növləri yalnız keçər növ fellərdən 
əm ələ gəlir.

KEÇMƏZ NÖV

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin keçməz 
növünə məna növünün şəkilçisini qəbul ctməmiş bütün sadə, 
düzəltmə və tərkibi təsirsiz fellər daxildir. K eçər növdə olduğu 
kimi,keçməz növdə də qrammatik iş görənlə (mübtəda) məntiqi 
iş görən (subyekt) eyni olur, lakin keçər növdə olan fellərdən 
fərqli olaraq, keçməz növdə olan fellər işin bilavasitə obyekt 
üzərində icrasmı, başqa sözlə desək, cüm lədə vasitəsiz 
tamamhğın iştirakmı tələb etmir. Formaca keçər növlə keçməz 
növ arasında heç bir fərq yoxdur. Yeganə fərq bundadır ki, 
fellər keçər növdə təsirli, keçməz növdə təsirsiz olur.

Keçməz növün heç bir morfoloji əlam əti yoxdur; dildə 
hazır leksik vahidlər -  sadə, düzəltmə və tərkibi təsirsiz fellər 
götürülüb keçməz növdə işlədilir. K eçm əz növdə qrammatik 
m übtəda bilavasitə işin ieraçısı ölur, buna görə də o, cümlədə 
iştirak edir. Lakin mübtədanm leksik vahid kimi cümlədə 
bilavasitə iştirakı zəruri deyildir; çox vaxt iş görən özünü felin



şəxs şəkilçilərində göstərir; m əsələn: Te/Jri təg  teijridəbolm ış 
türk bilgə kağan bu ödkə olurtım  (KT ş 1) «Tann tək tanrıdan 
olmuş türk müdrik xaqanı bu vaxt (taxta) oturdum» Y ir sayu  
barmış bodun ölü-yitü, yadağm, ya lıljm  yana k ə lti (K T ş 28) 
«Yer üzünə səpələnm iş xalq ölərək, sona yetərək, piyada, yalm  
yenə gəldi». Türk sir bodun yerin tə  bodkalm atı (T 3) «Türk sır 
xalqı yerində adam qalmado). Taşra yorıyur tiyin  k ü  esid ip  
bahkdakı tağikm ıs, tağdakı in m is(JL l ş 12) «Sərhəddən xaricdə 
yürüş edir deyə səs eşidib şəhərdəkilər dağa qalxmış, dağdaküar 
enmiş». Üçünç Yəgin S i/ig  bəgin kedim liğ  torığ a t binip təg d i 
(K T ş 33) «Üçüncü dəfə Yəgin Silig bəyin yəhərli kəhər atmı 
minib hücum etdi». O latan ta  07//(K T ş 33) « 0  at orada öldü».

Qədim türk yazısı abidələrinin diliııdə təsirsiz olan 
düzəltmə fellər də keçməz növdədir; məsələn: İn im  K ü l tigin  
birlə sözləşd im ız  (K T ş 26) «K içik qardaşım Kül tigin ilə 
məsləhətləşdik». Kara bodunım, katığlam ij (Y 10) «Qara 
xalqım, möhkəmlən!» Kara türgis bodun kop  iç ikd i (KT ş 38) 
«Sadə türgiş xalqı tamam tabe oldu». B u  yerdə olurıp tabğaç 
bodun birlə tüzəltim  (K T ş 4-5) «Bu yerdə oturub tabğaç xalqı 
ilə düzəlişdim». E kin ti Kuşlağakda ed iz birlə süQ üşdim iz (KT 
şm 5) «İkinci dəfə Quşlağakda edizlərlə döyüşdük».

MƏCHÜL NÖV

Felin m əchul növündə iş görən işin icrasmda fəal iştirak 
etmir, işin kim tərəfm dən icra edildiyi bilinmir. İlk baxışda elə 
görünür ki, iş öz-özünə icra edilir. Felin məchul növündə 
məntiqi subyekt iştirak etmir, m əntiqi obyekt, yəni üzərində iş 
görülən cümlənin qrammatik subyekti -  mübtədası olur. Belə- 
liklə, üzərində iş görülən obyekt (vasitəsiz tamamhq) eyni 
zamanda iş görən qrammatik subyektə (mübtədaya) çevrilir və 
onlarm ikisinin əvəzedicisi olur. Lakin bu o demək deyildir ki, 
cüm lədə iş görən, subyekt olmur. M əsələn, B ilgə Toyukuk ben 
özüm  tabğaç iliıjə  k ılm tım  (T 1) «Müdrik Tonyukuk m ən özüm 
Çin ölkəsinə göndərildim» cüıftləsində cümlənin mübtədası 
B ilgə Tonyukuk cümlədə iş görən deyil, üzərində iş görüləndir

(kim isə onu Çinə göndərir), lakin işin həqiqi icraçısı zahirdə 
deyildir, üzərində iş görülən və əslində cüm lənin vasitəsiz 
tamamhğı olan Müdrik Tonyukuk mübtəda (subyekt) kimi çıxış 
edir.

Məchul növ təsirli fellərdən əm ələ gəlir, lakin məchul 
növ şəkilçisi artırıldıqdan sonra bu fellər təsirsiz olur, çünki 
ə w ə lk i felin tələb etdiyi müstəqim obyekt (vasitəsiz tamamhq) 
cümlənin subyektinə -  mübtədasma çevrilir və yeni əm ələ 
gələn fel üçün müstəqim obyekt ola bilmir. Kökünün leksik - 
semantik mənası ilə sıx bağlı olan yeni fel (m əchul növ) ikinci 
bir müstəqim obyekt tələb edə bilməz, çünki onun mənası 
birinci obyektlə bağhdır (bu fel ancaq birinci obyekti tə ləb  edir). 
Buna görə də məchul növdə işlənən fel ümumiyyətlə vasitəsiz 
tamamlıq tələb etmək qabiliyyətini itirir.

Türkoloji ədəbiyyatda bir sıra hallarda felin m əchul və 
şəxssiz növləri birləşdirilib məchul növ adı altmda tədqiq edilir. 
Belə əsərlərdə məchul növün üç tipi göstərilir: əsl məchul növ, 
qayıdış-məchul növ və qeyri-müəyyən şəxsli növ. Digər qisim 
əsərlərdə məchul növün üç şəkli başqa ad altmda verilir: əsl 
m əchul növ, medial növ, şəxssiz. növ. Lakin felin məchul növü 
ilə şəxssiz növünü qanşdırmaq və birləşdirmək olmaz. Felin 
m əchul növündə vasitəsiz tamamlıqdan çevrilmə də olsa, hər 
halda cümlənin mübtədası olur. Halbuki şəxssiz növ fellərdə 
cüm lənin mübtədası olmur və onu təsəvvürə gətirm ək də 
mümkün dcyildir. Bundan başqa, məchul növ fellər keçər növ 
fellərdən, yəni təsirli fellərdən əm ələ gəldiyi halda, şəxssiz növ 
fcllər kcçməz növdə olan fellərdən, yəni təsirsiz fellərdən 
əm ələ  gəlir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin m əchul növü 
aşağıdakı şəkilçilərlə düzəlir:

1. -/, -//, -//; məsələn: Yağıl, tidiÇT 5) «Yığıl, - dedi». Ər 
atım  y o k  üçün y e ti aşnukı eşim  taşru e tilti (Y 41) «Ər adım 
olm adığı üçün əvvəlki yeddi dostum sürgün edildi». Ə r ərdə- 
m iın , adakı, əgəçim ə, ana, əgm əç, əg ə t yeriltim  (Y  41) «İgid- 
liyim dən, atamdan, bibimdən, anamdan, xalamdan, kənizlərim- 
dən (?) ayrıldım». Üç yetm iş yaşım ka adırıltım  (Y  31) «Altmış 
üç yaşım da ayrıldım». K uyda kunçuyum , sizdə, oğlım , yıta,
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sizim ə, yıta, bökm ədim , adırüdım  (Y 3) «Evdə arvadım, sizdən, 
oğlum, əfsus, sizdən, doymadım, ayrıldım». B odm ım a, oğlıma, 
yotuzum a adm ltım  (Y  43) «Xalqımdan, oğlumdan, kənizimdən 
(?) ayrüdım».

2. -n, -m, -iır, məsələn; B ijgə Toyukuii ben özüm Tabğaç 
ilifjə  kılın tım  (T 1) «Müdrik Tonyukuk m ən özüm Çin ölkəsinə 
göndərildim». Tabğaçda adınltı, kanlantı (T 2) «Çindən ayrıldı, 
üzərində xan qoyuldu». B eş yeg irm i yaşda alm m ışam  (Y  11) 
«Altmış beş yaşda almmışam». Eçim  alınm ış (Y  52) «Böyük 
qardaşım alınmış». OI kan y o k  boltukda kisrə e l yetm iş, 
tçğınmış, kaçışm ıs (O 1) « 0  xan yox olduqdan sonra el sona 
yetmiş, dağılmış, qaçmış». Kapağan E ltəris kağan elirjə kılm tım  
(O 4) «Fateh Eltəris xaqan elinə göndərildim». Bağım  kəlip, 
əsən enip, anlanıp (Y  38) «Qəbiləm  gəlib, salamat enib, 
anlanıb...» Altı yaşımta kat] adırdım, bilinmədim (Y  32) «Altı 
yaşımda ata ayırdım, bilinmədim».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin m əchul növü 
az işlənir. Bu növ müasir türk dillərində də az işlənir. Müasir 
türk diilərində m əchul növlü xəbəri olan cümlələrin həqiqi 
subyektmi (məntiqi subyektini, həqiqi iş görənini) aşkara 
çıxarmaq üçün «tərəfindən» sözündən istifadə edilir; məsələn: 
Tapşmq yerinə yetirildi. Tapşirıq işç ilər tərəfındən yerinə  

yetirildi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində nə «tərəfmdən» 
sözünün, nə də onım ftınksiyasmı yerinə yetirən başqa bir sözün 
işlədiyi m üşahidə edilir.

QAYIDIŞ NÖV

Felin qayıdış növü iş görənin işi öz üzərində icra etdiyini 
göstərir, yəni cüm lənin mübtədası həm  məntiqi subyekt, həm 
də məntiqi obyekt olur. Əgər m əchul növdə məntiqi obyekt 
qrammatik subyekti əvəz edib cümlənin mübtədasma 
çevrilirdisə, felin qayıdış növündə məntiqi subyekt qrammatik 
obyekti əvəz edir. Başqa sözlə desək, iş görən e)mi zamanda 
həm  cümlənin mübtədası, həm  də müstəqim obyekti olur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin qayıdış növü 
keçər növdə olan fellərdən (təsirli fellərdən) əm ələ gəlir; 
qayıdış növün şəkilçisini qəbul etdikdən sonra fellər təsirsiz 
olur. Deməli, felin qayıdış növündə olan fellər təsirsiz olur. 
Müasir türk dillərində bu qaydaya tabe olmayan bəzi istisnalar 
vardır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində, məchul növdə 
olduğu kimi, felin qayıdış növü də iki şəkilçi ilə düzəldilir.

1. -n, -m, -in, -un, -ün. Bu şəkilçi kcçər növ (təsirli) 
fellərin əsasına artırılaraq felin qayıdıış növünü əm ələ gəti-rir. 
Qayıdış növün şəkilçisinin mənşəyi haqqında A.N.Kononovun 
«Müasir türk ədəbi dilinin qrammatikası» adlı əsərində məlumat 
verilir. K.N.Zalemanın, A.P.Poseluyevskinin və V.Şottun 
fıkirlərinə əsaslanaraq A.N.Kononov yazr ki, qayıdış növ 
şəkilçisi -n «mənşəcə həm işarə-şəxs əvəzliyi ol, həm  də 
(yiyəlik forması vasitəsilə) n  əvəzliyi ilə bağlıdır».' Yeri 
gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, türkoloqlar arasında ilk dəfə 
olaraq, -n qayıdış növ şəkilçisinm menşəyi O.Botlinqk 
tərəfmdən əvəzliklə əlaqələndirilmişdir. Lakin hər iki 
fərziyyənin hələ sübuta ehtiyacı vardır. Ehtimal ki, -n şəkil- 
çisinin əvəzlikdən (hansı əvəzlikdən?) törəməsi haqqmdakı 
fərziyyəni təkcə türk dillərinin materialları əsasmda sübut ctmək 
oimayacaqdır. Bu fərziyyəni sübut etmək üçün ən azı tunqus- 
mancur və monqol dillərinin materiallarım da dərindən 
öyrənmək və bu üç dil ailəsinin (güman ki, başqa qohum dil 
ailələrinin də) faktlarmı tutuşdurmaq lazımdır.

-n, -ın, -in, -un, -ün şəkilsiləri əsli fellərin kökünə, 
adlardan düzəlmiş fellərə isə sözdüzəldici şəkilçidən sonra 
bitişdirilir; m əsələn: Ü zə k ö k  tetjri, asra ya ğ ız y ir  kılm tukda, 
ckin ara k is i oğlı kılm m ıs (KT ş 1) «Yuxarıda mavi göylər, 
aşağıda qonur yer yarandıqda, ikisinin arasmda insan oğlu 
yaranmış». Antağırfın üçün igidm iş kağanıljm  sabın alm atm  y ir  
sayu bardığ, kop  anta alkmtığ, arıltığ  (K T c 8-9) «EIə o ld u ^ n  
üçün səni yüksəltmiş kağanmm üzünə baxmadan yer üzünə

' Ətrath bax: A.H.Kohohos. rpoMMamuKa coepeMeHHozo mypeijKoeo 
ium epam ypnoso fi3UKa. M.-JI., 1956, c.194.
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səpələndim, orada çoxlu əziyyətə düşdün, əzab çəkdin». Nə 
basmahm, təgəlim , - tid im  (T 39) «Nə basılaq, hücum edək , - 
dedim». Oğlanım, ərdə m arımm ça bol, kanka tap, katığlan 
(Süci) «Oğlanım, igidlikdə müəllimim kimi ol, özünə xan tap, 
m öhkəmlən». Üç eçim ə adırındım  (Y 32) «Üç böyük 
qardaşımdan ayınldım». Y üz ər kadaşım, sizim ə, b itj ər 
bodunım, sizim , katlan (Y 42) «Yüz igid dostum, siz, m in igid 
xalqım, siz, möhkəmlənin». Kara bodm ım , katığlanıfj (Y  10) 
«Qara xalqım, möhkəmlənin».

2. -I, -ıl, -il, -ul, -ül. Bu şəkilçı qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində -n şəkilçisindən az işlənir. Abidələrin 
dilində bu şəkilçi ilə düzəlmiş qayıdış növdə olan felin 
işlənməsinə bir neçə nümunədə təsadüf edilmişdir; məsələn: 
K anı sü si tirilm is (T 28) «Xamn qoşunu toplanmış». Antağıijm  
üçün ig idm iş kağanırjın sabm  alm atm  y ir  sayu bardığ, kop  anta 
alkm tığ, arıltığ  (K T c 8-9) «Elə olduğun üçün səni yüksəltmiş 
xaqanınm sözünə baxmadan yer üzünə səpələndin, orada çoxlu 
əziyyətə düşdün, əzab çəkdin». B odun anta berm əzinə tasılmıs 
(O 8) «Xalq orada azadlığı əldən verm əm ək üçün ayağa 
qalxmış».

Felin qayıdış növü qədim  türk yazısı abidələrinin dilində 
az işlənir.

QARŞILIQLI NÖV

Felin qarşıhqh növü subyektlə obyekt arasındakı münasi- 
bəti göstərir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin qarşı- 
lıqlı növündə iş, hərəkət qarşılıqh surətdə subyekt və obyekt tə- 
rəfindən görülür, daha doğrusu, subyektin gördüyü iş obyekt 
üzərində icra edilir, digər tərəfdən, obyekt də eyni işi, hərəkəti 
subyekt üzərində görür. Beləliklə, subyekt həm  işin icraçısı, 
həm  də üzərində iş icra edilən obyckt olur. Eyni zamanda, 
obyekt də həm  üzərində iş görülən, həm  də subyekt üzərində iş 
icra edən olur. Qarşıhqh növdə işin icrasmda iki və ya daha çox 
şəxs iştirak edir, iş də qarşıhqh surətdə həmin şəxslər 
tərəfindən icra edilir. Abidələrin dilində felin qarşılıqlı növü

keçər növ fellərdən (təsirli fellərdən) əm ələ gəlir; növ şəkilçisi 
qəbul etdikdən sonra fellər təsirsizləşir. Deməli, qarşılıqh növdə 
olan fellər təsirsiz olur. Qarşılıqlı növ sadə təsirli fellərdən 
düzələ bildiyi kimi, düzəltmə və tərkibi təsirli fellərdən də 
düzəlir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində folin qarşılıqh növü 
fel əsaslarma -ş, -ış, -iş, -uş, -üş və onun variantı -s, -ıs, -is 
şəkilçisini artırmaqla düzəlir; məsələn; 
ur <'(vurmaq» -  uruş w uruşm aq»; 
kap (vqapmaq^ -  kabış rqapışmaq^, f'döyüşmək^

A bidələrin dilində sü  «qoşun» ismindən əm ələ gəlmiş 
süljüş «döyüşmək» felini də qarşılıqh növə aid etmək olar; 
məsələn; Kağanın birlə Soija yışda sütjüşdüm  (B K  ş 27) 
«Xaqanı ilə Sona düzündə döyüşdüm».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin qarşıhqlı növü 
bütün digər növlərinə nisbətən az işlənü'.

BİRGƏLİK NÖVÜ

Felin birgəlik növü iki və ya daha çox subyekt arasındakı 
münasibəti bildirir. Qədim türk yazısı abidələri-nin dilmdə 
birgəlik növü keçməz növdə olan (təsirsiz) fellərdən əm ələ gəlir 
və yeni yaranan fellər öz təsirsizliyini saxlayır. Bu növdə olan 
fellər elə bir hərəkəti bildirir ki, bu hərəkətin, işin icrasında iki 
və daha çox subyekt iştirak etsə də, hər subyekt hərəkəti özü 
üçün icra edir, bir subyektin icra etdiyi işin, hərəkətin  digər 
subyektə heç bir təsiri olmur. Bu ondan irəli gəlir ki, birgəlik 
növünün əm ələ gəldiyi fellər məişəteə təsirsizdir və hələ növ 
şəkilçisi qəbul etməzdən üzərində hərəkətin icra edilməsi üçün 
keçməz növdə obyekt tələb etmədiyi kimi birgəlik nöbündə də 
obyekt tələb etmir.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində, felin qarşıhqh 
növü kimi, birgəlik növü də -ş, -ış, -iş, -uş, -üş və onun variantı 
-5, -ıs, -is  şəkilçilərini fel kökünə və ya əsa^ma artırmaqla əm ələ 
gəlir. Buna görə də bu iki növü qarışdır-mamaq üçün 
aşağıdakılara diqqət yetirmək lazımdır;



1. Felin qarşılıqlı növü keçər növdən (təsirli fellərdən) 
əm ələ gəlir; felin birgəlik növü keçməz növdən (təsirsiz 
fellərdən) əm ələ gəlir.

2. Qarşıhqlı növdə iş, hərəkət subyektlər tərəfmdən 
qarşıhqh (ikiistiqaməth) icra edilir; birgəhk nö^ündə iş, hərəkət 
subyektlər tərəfm dən birhkdə, lakin bir istiqamətdə icra edihr.

BirgəHk nö\'ündə olan fellərin qədirn türk yazısı 
abidələrinin dihndə işlənməsinə bir neçə nümunə verihr: Ö1 kan 
y o k  boltukda kisrə e l yetm is, ıçğm m ıs,kaçışım ş (O 1) « 0  xan 
yox olduqdan sonra ei sona yetmiş, dağılmış, qaçışmış». İnim  
K ü l tigin birlə sözləşd im iz {K J  ş 26) «Kiçik qardaşım Kül tigin 
iiə m əsləhətləşdik». Ança ögləşm iş: ÖQrə türk kağanğanı 
süləlim , - tim is (T 20) «Elə m əsləhətləşmiş; Əvvəlcə türk 
xaqanına qarşı qoşun çəkək, - demiş». Tabğaç, Oğuz, K ıtay -  bu 
üçəgü kabışır { İ  12) «Çin, Oğuz, K ıtay -  bu üçlük hücum edir» 
və s.

Qarşıhqh növ kimi, birgəlik növü də qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində az işlənir.

İCBAR NÖV

Felin icbar növü türk dillərinə məxsus kateqoriyadır. Bu 
növ öz qrammatik elamətlərinə, forma və məzmununa görə türk 
dillərində ən zəngirı. və maraqh növdür.

Qədim tüık yazısı abidələrinin dilində fclin icbar növündə 
iş, hərəkət birinci subyekt tərəfm dən deyil, onun iradəsi ilə -  
əmri, xahişi, tələbi, göstərişi və s. ilə ikinci, üçüncü və s. 
subyekt tərəfındən icra edilir, lakin işin icraçısı icraçı-subyekt 
kimi meydana çıxa bilmir, «subyekt -  hərəkətin fəal icraçısı -  
yönlük halda işlənən qrammatik tamamlıq olm'. O, hərəkəti öz 
təşəbbüsü ilə deyil, başqa subyektin iradəsi ilə icra edir. Subyekt 
cümlədə aynca sözlə ifadə edilməyə də bilər, lakin feldə icbar 
növün şəkilçisi ilə mütləq götərilm əlidir».'

' A .H .K oH O H oe. rp o M M a m u K a  coapeM eH H O zo m ypeifK O ^o n u m e p a m y p H o zo  

H3biKa. M.-Jl., 1956, c.201.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin icbar növü 
təkcə keçər növ fellərdən (təsirli fellərdən) düzəlir, fellər icbar 
növdə öz təsirlilik qabiliyyətini itirmir, yəni icbar növdə işlənən 
fellər cüm lədə vasitəsiz tamamhğın işlənməsini tələb edir. Felin 
icbar növü türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidə- 
lərinin dilində yeganə dil kateqoriyasıdır ki, bir-birinin ardınca 
bir neçə morfoloji əlam ət -  növ şəkilçisi qəbul edir (məsələn: 
oxu  -  o x u t-  oxutdur -  oxutdurt - oxutdurtdur. Qəbul edilən hər 
növ şəküçisi işin real icraçısını qrammatik icraçıdan 
(mübtədadan) bir dərəcə uzaqlaşdınr, hər növ şəkilçisi felin 
təsirlilik dərəcəsi-ni artırır.

Q əhm  türk yazısı abidələrinin dilində felin icbar növü 
keçər növdə olan fellərin üzərinə -t, -ıt, -it; -ır, -ir, -ur, -ür; -tır, - 
tir, -tur, -tür; (a, ə, ı, i) + r t şəkilçilərindən birinin artı-rılması 
ilə əm ələ gəlir.

1. -t, -ıt, -it Bu, qədim türk yazısı abidələrinin dilində ən 
m əhsuldar icbar növ şəkilçisidir; məsələn: B efjgü  taş tokıtdım  
(K T  c 11-12) «Əbədi daş hördürdüm». Atlat, tidim  (T 25) 
«A tlara mindirin, - dedim». On ok sülətdim  (T 25) «On ox 
xalqım n qoşununu yürüşə göndərtdim». Türk bilgə kağan ilitjə  
bititd im  ben bilgə T c^ukuk  (T 58) «Türk müdrik xaqanının eli 
üçün yazdırdım mən Müdrik Tonyukub>. Örgin anta yaratıtdım , 
ç ıt anta tokıtdım  (MÇ 21) «Sarayı orada yaratdırdım, divarları 
orada hördürdüm». A ksırak ordu örgin anta ititdim , çıp anta 
tokıtd ım  (MÇ 20) «Ağımtıl orda saraymı orada ctdirdim 
(düzəltdirdim), hasarı orada hördürdüm». Yelm ə, karağv edgütı 
urğıl, basıtma, - tim is (T 34) «Sürətlə gedən gözətçilər təşkil et, 
(qoşunu) qəfil basqından qoru, - demiş» və s.

2. -ır, -ir, -ur, -ür. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
bu şəkilçi, ümumiyyəitlə, məhsuldar işlənir, lakin icbar növ 
şəkilçisi kimi az məhsuldardır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ır, -ir, -ur, -ür 
şəkilçisi vasitəsilə keçər növ (təsirli) fellərdən icbar növ fellər 
əm ələ  gəlir; məsələn; Toğurğuğ keçürü... sançdım  (MÇ 36) 
«Qoşunu Toğurğudan keçirək... düşməni sancdım».



3. -tır, -tir, -tur, -tür. Ə w əlk i şəkilçi kimi, bu da qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində məhsuldaı işlənir, ancaq icbar 
növ şəkilçisi kimi az məhsuldardır. Bu şəkilçi təkcə keçər növ 
(təsirh) fellərdən icbar növ əm ələ gətirir; məsələn: İçin, taşın 
adınçığ b əd iz u rtu rtın iK J  c 12) «Içinə, bayırma onun adma 
layiq naxış vurdurdum». A tjaradm çığ  barkyaraturtım  (KT c 12) 
«Ona adma layiq sərdabə yaratdu-dım». Tokuzm ç ay y e ti otuzka 
y o ğ  ertürtim iz (KT şm ş) «Doqquzuncu aym iyirmi yeddisində 
dəfh etdirdik».

4. -tız, -tiz. At. məhsuldar, şəkilçidir. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində keçər növ (təsirli) fellərə artınlıb felin icbar 
növünü yaradır; məsələn: Ekisin ö zi a ltızdı (KT ş 38) «...ikisini 
özü aldırdı».

5. -ız, -iz. Bu da az məhsuldar şəkilçidir; qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində keçər növ (təsirli) fellərə əlavə edildikdə 
felin icbar növünü əm ələ gətirir. Bu şəkilçinin qoşulduğu u d M \  
neytral mənalıdır: həm  keçər növdə təsirli olub «təqib etməb> 
mənasmı, həm  də keçməz növdə təsirsiz olub «getməb>, 
«aparmaq (arxaca)» mənalarını ifadə edir. Birinci mənada 
işlənərkən -ız  şəkilçisini qəbul etdikdə felin vacib şəkli əm ələ 
gəlir; məsələn: KöQ lünçə udız, - tid i (T 15) «Könlün istəyən 
kimi təqib etdir, - dedi».

Bu şəkilçi təkcə təsirlilik bildirən fellərə artınldıqda da 
icbar növ əm ələ gətirir; məsələn: ...tu tuztı (KT ş 38) 
«...tutdurdu».

6. (a, ə, u, ü) + rt. Göründüyü kimi, bu şəkilçi mürəkkəb 
morfoloji tərkibə malikdir, iki şəkilçinin birləşməsindən 
törəmişdir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçinin 
birinci komponenti təsirsiz fellərə artırılaraq onları təsirli edir, 
ikinci komponent artıq təsirli olan fellərə artınldıqda felin icbar 
növünü əm ələ gətirir. Abidələrin dilində bu icbar növ şəkilçisi 
az işlənir; məsələn: İlgərü, kurığaru süləp tirmiş, kobartm ış (KT 
ş 12) «Şərqə, qərbə qoşun çəkib (xalqı) toplamış, qaldırtmış». 
Kağan olurıp y o k  çığs^ bodunığ kop kobartdım  (KT c 9-10) 
«Xaqan oturub m əhv olmağa başlayan xalqı tam qaldırtdım».
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Qədim türk yazısı abidələrmin dilində felin başqa 
növlərinə nisbətən icbar növ daha çox işlənir. Onun morfoloji 
göstəriciləri də daha çoxdur.

Abidələrin dilində felin icbar növü müxtəlif məna 
çalarlıqlarında işlənir.

TƏHRİK NÖV

Qrammatik əlamətlərinə və qismən də, məzmununa görə 
felin təhrik növü icbar növə oxşayır. Bu iki növ arasındakı əsas 
fərqlər bunlardır:

1. İcbar növ kcçər növ (təsirli) fcllərdən, təhrik növ 
keçm əz növ (təsirsiz) fellərdən əm ələ gəlir.

2. tcbar növ nəzəri cəhətdən sonsuz miqdarda növ 
şəkilçisi qəbul edə bilər. Hər növ şəkilçisinin qəbulundan sonra 
felin təsirlilik dərəcəsi daha da artır, lakin icbar növə aidliyi 
dəyişm ir. Təhrik növ isə yalnız birinci dərəcə təsirlilik şəkilçisi, 
yəni təhrik növ şəkilçisini qəbul edə bilir; ikinci təsirlilik 
şəkilçisinin qəbulu artıq feli icbar növə aid edir. Buna görə də 
yenidən təhrik növü əm ələ gətirmək üçün artıq təhrik növ 
şəkilçisi qəbul edib təsirli olmuş fellərə təsirsizlik 
şəkilçilərindən birini artırmaq, sonra təsirsiz vəziyyətə düşmüş 
fellərin üzərinə yenidən təhrik növ şəkil-çisi (təsirlilik şəkilçisi) 
artırmaq lazımdır.

Qeyd etmək lahımdır ki, türk dillərində, o cümlədən 
qədim  türk yazısı abidələrinin dilində icbar növdən başqa heç 
bir növ bir-birinin ardınca iki eyni növ şəkilçisi qəbul edə 
bilmir. İkinci dəfə həmin növün şəkilçisini qəbul etmək üçün 
birinci şəkilçidən sonra mütləq başqa növün şəkilçisi əlavə 
edilməli, fclin məna növü dəyişməli, sonra əvvəlki növün 
şəkilçisi arttnlmalıdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində təhrik növdə olan 
fellər elə bir hərəkəti ifadə edir ki, bu hərəkətin icrasında 
subyekt aktiv iş görəndən passiv iş görənə, yəni öz iradəsi ilə işi 
başqasma gördürmə (məsəlen: 5öÄr«çökmək» felində iş, hərəkət 
iş görənm -  qrammatik və məntiqi subyektm özü tərəfındən icra
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edilir, sökür «çökdürmək» felində isə iş, hərəkət iş görənin 
iradəsi ilə başqa bir iş görən tərəfmdən icra edilir), yaxud passiv 
iş görəndən, yəni üzərində iş icra edilən qrammatik və məntiqi 
subyektdən aktiv iş görənə, yəni obyekt üzərində iş icra edən 
qrammatik və məntiqi subyektə çevrilir (məsələn: ö l «ölmək» 
felində passiv iş görənin özü üzərində gedirsə, öWr «öldürmək» 
feiində elə həm in subyekt, demək olar ki, eyni işi obyekt 
üzərində icra edir).

Qədim türk, yazısı abidələrinin dilində felin təhrik növü 
keçməz növ (təsirsiz) fellərin üzərinə -t, -ıt, - it; -ır, -ir, -ur, -ür; 
-tır, -tir, -tur, -tür; -ız, -iz; -ğız, -g iz şəkilçilərindən birini 
artırmaqla əm ələ gəlir. Növ şəkilçisini qəbul etdikdən sonra 
təsirsiz fellər təsirli fellərə çevrilir.

1. -t, -ıt, -it. M əhsuldar şəkilçidir. K eçm əz növdə olan 
(təsirsiz) fellərə artırıhb təhrik növü ərr.ələ gətirir; məsələn; 
Bunça y irkə  təg iyorıtd ım  (KT c 4) «I3u qədər yerə kimi (qoşun) 
yürütdüm». Oza, yaya kəligm ə süsin ağıtım  (BK ş 31) «Tabe 
etməyə, dağıtmağa gələn qoşununu qovdum». Süçig  sabm, 
y ım şa k  ağın arıp ırak bodunığ ança yağıtur erm is (KT c 5) «Şirin 
dili ilə, yumşaq hədiyyəsi ilə aldadıb uzaq xalqı eləcə 
yaxmlaşdırır imiş». A ltun  sotja, ya ş k e y ik i arat, ığlat, uğlat (Y 
28) «Qızıl ördəkləri, cavan keyikləri axtart, ağlat, hürküt». Türk 
bodun adak kam şatdı (KT şm 7) «Türk xalqı ayağmı boş 
qoydu». Bu türk bodunka yarakhğ yağ ığ  kəltürm ədim , tügünlüg 
atığ yügürtm ədim  (T 54) «Bu türk xalqınm üstünə yaraqlı yağı 
gətirmədim, quyruğu düyünlü atlar yüyürtmədim».

2. -ır, -ir, -ur, -ür. Bu, qədim tüik yazısı abidələrinin 
dilində təhrik növ düzəldən ən məhsuldar şəkilçidir. Təsadüf 
edilən bütün hallarda samitlə bitən keçməz növ (təsirsiz) fellərə 
artırıhb məhrik növ əm ələ gətirir; m əsələn: Tabğaç kağanta 
bədizçik kop kəlürtim  (BK  şm 14) «Çin xaqanından çoxlu 
naxışçı gətirdim». Yağığ baz kılm ıs, tizlig ig  sökürm is ( iL l  ş 15) 
«Yağmı tabe etmiş, dizlini çökdürmüş». ...anı içigirm ədim  (MÇ
28) «...onu tabe etmədim». B əriyə tabğaçığ, öljrə k ıt^ ığ , yıraya  
oğuzığ üküs ö k  ölürti (T 7) «Cənubda çinliləri, şərqdə kıtayları, 
şimalda oğuzlan çoxluca öldürdü». Kara Y o ta lık keçib  kəlirti

(MÇ 27) «Qara Yotahğı keçib gətirdi». 01 sub kodı bardımız, 
sanağalı tüsürtim iz (T 27) « 6  çay boyu getdik, (qoşunu) saymaq 
üçün (atlardan) düşürdük». Şantu/J balıka, taluy ügüzkə təgürtim  
(T 19) «Şandun şəhərinə, dəniz çayına qədər (qoşunu) 
çatdırdım». S iz  taşıkiQ, ç ik ik  taşığırın, - tim is (MÇ 22) «Siz 
üsyana qalxm, çikləri üsyana qaldırm, - demiş» və s.

3. -tır, -tir, -tur, -tür. Bu şəkilçi də qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində məhsuldar işlənir, bütün təsadüflərdə 
sam itlə bitən keçməz növ (təsirsiz) fellərə artırılıb təhrik  növ 
əm ələ gətirir; məsələn: Yokaru a t yctə, yadağın, ığaç tutunu 
ağturtım  (T 25) «Yuxan atları yedəyə alaraq, piyada, ağacdan 
tutaraq (dağa) dırmaşdırdım». İlgərü Kadırkan y ış ığ  aşa bodunığ 
ança konturtım ız (KT ş 2) «Şərqə Kadırkan meşəli dağlan aşın 
xalqı eləcə yerləşdirdik». İllig ig  ilkirətdim iz, kağanhğığ  
kağansıratdım ız, tizlig ik sökürtim iz, başlığığ yüküntürtim iz  (KT 
ş 18) «Ellini elsiz qoyduq, xaqanlmın xaqanmı öldürdük, dizlini 
çökdürdük, başhnı səcdə etdirdik». A t üzə bintürə karığ sökdim  
(T 25) «Atlara mindirərək qarı dağıtdım». B u  türk bodunka 
yaraklığ  yağı kəltürm ədim  (T 54). «Bu türk xalqmın üzərinə 
yaraqh yağı gətirmədim». Təm ir kapığka tə g i irtim iz, yana 
yo n tu rtım ız  (T 45) «Dəmir qapıya təki təqib etdik, yenə 
qayıtdıq».

4. -ız, -iz. Bu şəkilçi təkcə neytral mənalı ud  felinin 
təsirsiz formasmdan («getmək», «arxaca aparmaq» mənasmda) 
felin təhrik növünü yarada bilir. Deməli, -ız, -iz  şəkilçisi 
keçm əz növ fellərə artırıldıqda təhrik növ əm ələ gətirir. Bu 
şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin dilində qeyri-məhsuldar 
işlənir; m əsələn: Körjlünçə udız,, - tid i (J  15) «Könlün istəyən 
kimi (qoşunu) arxanca apar».

5. -ğur, -gür. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu 
növdüzəldici şəkilçi qeyri-məhsuldar işlənir. M ətnlərdə bu 
şəkilçinin yalnız incə variantmm keçməz növdə olan (təsirsiz) 
fellərə artınhb iki təsadüfdə eyni bir kökdən təhrik  növ əm ələ 
gətirdiyi müşahidə edilir: k i  (ümumiyyətlə, hərəkət bildirən və 
k it «getm ək», k il  «gəlmək», k iç  «keçmək», k ir  «girmək», k iz  
«gəzm ək» fellərinin kökü) -  kigür (K T ş 23, K Ç 20) «gətir-



mək»; məsələn: Edgü iliQə kən tüya tjıltığ , yablatc kigürtig {KT  ş 
23) «Xoşbəxt elinə özün xəyanət etdin, bədbəxtlik gətirdin». 
Yana ebiljə sütjüs kigürti (KÇ 20) «Yenə evinə döyüş 
(müharibə) gətirdi».

ŞƏXSSİZ NÖV

Qədim türk jaz ıs ı abidələrinin dilində felin şəxssiz növü 
elə bir hərəkəti ifadə edir ki, bu hərəkətin icrasmda subyekt 
iştirak etmir, iştirakı təsəvvürə də gətirilə bilmir, çünki işin, 
hərəkətirı icrasmda o özünü nə qrammatik, nə məntiqi subyekt 
şəklində, nə də məntiqi obyekt şəklində göstərə bilir. Şəxssiz 
növ keçməz növ (təsirsiz) fellərdən -l -ıl, -il şəkilçisi vasitəsilə, 
başqa sözlə desək, məchul növü əm ələ gətirən şəkilçilər va- 
sitəsilə əm ələ gətü'ilir və məchul növ fellrə çox oxşayır. Şəxssiz 
növdə olan fellərlə məchul növdə olan feliəri fərqləndirmək 
üçün iki əlam ətə diqqət yetirmək lazımdır.

1. M əchul növ fellər keçər növ (təsirli) feliərdən, şəxssiz 
növ fellər isə keçməz növ (təsirsiz) fellərdən əm ələ gəlir.

2. M əchul növdə olan fellər əslində məntiqi obyekt olan, 
yəni işin, hərəkətin həqiqi icraçısı olmayan, üzərində iş icra 
edilən qrammatik subyektə -  mübtədaya malik olduğu halda, 
şəxssiz növdə olan fellər heç bir subyekt tələb etmir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin şəxssiz növü, 
demək olar ki, işlənmir.

TƏRZ KATEQORİYASI

Türk dillərində, o cümlədən qədim tüık yazısı abidələrinin 
dilində felin tərzləri hərəkətin ,və ya hahn törəməsi və ya 
icrasmm kəm iyyət xarakteristikasmı və ya üsulunu göstərir. 
Türk diilərində felin tərzləri haqqmda çoxhı elmi-tədqiqat işləri 
yazılmışdır. Lakin bu haqda bu qədər əsər yazılmasma 
baxmayaraq, indinin özündə də türk dillərində nəinki felin tərz 
kateqoriyasmm, ürrmmiyyətlə, fellərdə tərz anlayışmm mövcud 
olub-olmaması m əsələsi türk dilçiliyinin ən mübahisəli 
probIe;nIərindəndir. Türk diiçilərinin mühüm bir hissəsi türk
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fellərində ümumiyyətlə tərz anlayışmm olduğımu inkar edir. 
Dilçilərin bir hissəsi isə türk dillərində felin tərz kateqoriyasmm 
mövcudluğunu inkar etsə də, bu dillərdə felin tərz anlayışmm 
olduğunu qəbul edir. Belə dilçilərin fikrincə, türk dillərində 
felin tərz kateqoriyasmdan ona görə damşmaq olmaz ki, bu 
dillərdə tərz kateqoriyasmı yaratmaq üçün xüsusi morfoloji 
əlam ət - tərz şəkilçiləri yoxdur; Bu fıkirlə razılaşmaq olmaz. 
Əvvələn, ona görə ki, türk dillərində hərəkətin intensivliyi və 
təkrarhğmı yaradan xüsusi şəkilçilər mövcuddur; bunu türk 
dilləri haqqmda son illərdə aparılmış elmi-tədqiqat işləri də 
təsdiq edir. İkincisi, ona görə ki, qrammatik kateqoriya təkcə 
morfoloji vasitələrlə yox (təkcə morfoloji əlam ətlə yaradılsa idi, 
onda o, qrammatik kateqoriya deyil, morfoloji kateqoriya 
olardı), həm də sintaktik vasitələrlə əm ələ gətirilir. 
Türkoloqlarm, demək olar ki, hamısı türk dillərində fellərdə tərz 
anlayışmm analitik üsulla, yəni sintaktik yolla ifadəsinin 
mövcud olduğunu qəbul edir. Elə təkcə bunun özü -  türk 
dillərində fel təzlərinin sintaktik yolla, analitik üsulla ifadəsinin 
mövcudluğu bu dillərdə felin tərz kateqoriyasmm mövcud 
olduğunu iddia etməyə əsas verir. Bundan başqa, bəzi türk 
dillərində fel tərzlərini əm ələ gətirən şəkilçilərin sayı, məsələn, 
felin məna növlərini, yaxud sifətin dərəcələrini əm ələ gətirən 
şəkilçilərin saymdan çoxdur. Bir halda ki, türk dillərində felin 
tərzlərini ifadə etmək üçün həm morfoloji, həm  də sintaktik 
vasitələr mövcuddur, onda bu dillərdə felin tərz kateqoriyası 
mövcud realhqdu'.

Türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində felin tərzlərinin ifadəsi üçün hazır düsturdan istifadə 
etmək mümkün deyildir. İstər fel köklərinə şəkilçilərin 
birləşdirilməsində, istərsə tərzin analitik üsulla ifadəsində hər 
dəfə felin leksik-semantik mənasmdan çıxış etm ək lazımdır. 
Buna görə də türk dillərində felin tərz kateqoriyasma xalis 
qrammatik kateqoriya kimi baxmaq olmaz; türk dillərində felin 
tərz kateqoriyası leksik-qrammatik kateqorivadır.

Müasir türk dillərində fel tərzlərmi ifadə etmək üçün bir 
neçə üsuldan (məsələn, A .N.Kononov müasit türk ədəbi dilində 
fel tərzlərinin ifadəsinin beş üsulunu göstərir) istifadə edilir.
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Qədira türk yazısı abidələrinin dilində felin tərzləri ıki üsulia; 
sintetik (yaxud morfoloji) üsulla -  fellərə şəkilçilər artırmaq 
vasitəsilə və analitik (yaxud sintaktik) ysulla -  feli bağlama və 
təsriflənən fıınksional-köməkçi felin birləşməsi vasitəsiiə ifadə 
edilir. İstər müasir türk dillərində, istərsə qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənən felin perifrastik formalan da tərzin 
ifadəsinin analitik üsuluna aiddir.

Sintetik üçul. Terzin ifadəsinin morfoloji üsulu da 
adlandırüan bu üsulda feldə tərz mənası əm ələ gətirmək üçün 
onun üzərinə xüsusi tərz düzəldən şəkilçi əlavə edilir, Deməli, 
bu üsul felin kök-ünə fel düzəldən şəkilçi əlavə edilməsi 
üsuludur. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin tərzini 
əm ələ gətirm ək üçün xüsusi şəkilçiiərdən -  intensivlik mənası 
yaradan şəkilçilərdən istifadə edilir. Həmin şəkilçilər bunlardır:

a) -ala şəkilçisi: boşan «azad olmaq» - boşanala (MÇ 19) 
«tam azad oimaq», məsələn: Yağıda boşana boşanaladm  (MÇ 
19) «Yağıdan azad olaraq tamamiiə azadlığa çıxdım».

b) -lat şəkilçisi. Bu, fonetik tərkibinə görə mürəkkəb 
şəkilçidir: -la feldüzəldən şəkilçi və -t intensivlik mənası ya- 
radan şəkilçinin birləşməsindən əm ələ gəlmişdir. Abidələrin 
dilində bir feldə işləndiyi müşahidə edilir: k ıs  «qısmaq» - kıslat 
(BK ş 37) «qısnamaq, sıxışdırmaq»; mosələn: SələQ ə kodı 
yonpan karağın kıslata ebik, barkın anta bozdım  (BK  ş 37) 
«Sələnə (Selenqa) çayı boyu yürüş edib qoşununu sıxışdjraraq, 
onların evini, sarayım onda dağıtdım».

c) -a, -ə  şəkilçisi: art «dağıtmaq», «m əhv etmək» - arta 
(K T ş 22) «korlanmaq», «dağıtmaq», «məhv etmək»; məsələn: 
... tü rkbodm , ililjin, törüljin k im  artatı?(JLT ş 22) «...türk xalqı, 
(sənin) elini, qanununu kim dağıtdı?».

ç) -la, -lə  şəkilçisi. Əslində adlardan fel əm ələ gətirən bu 
şəkilçi fellərə də artırılır, fellərdə tərz mənası yaradır: öt 
«ötmək», «oxumaq» - ötlə «cəh-cəh vurmaq».

d) -zin  şəkilçisi. Bu şəkilçi felə artınldıqda hərəkətin 
təkrarhğı mənası əm ələ gətirir: /ə^«çatm aq», «getmək» - təgzin  
(Y 3) «gəzmək», «səyahət etməb>; m əsələn: ... üç kata təgzin ti 
(Y  3 1) «... üç də fə səyahət etdi».

e) -/, -i, -u, -ü ş9/:: '̂çisi. Yor «getmək» - yorı (T 23) 
«getmək»; məsələn: B u /o lın  yorısar, yaramaçı, - tidim  (T 23) 
«Bu yolla yürüsən, yaramaz, - dedim».

«tərifləmək» - ögü«tQZ-tQZ tərifləmək».
Analitik üsul. Bu üsul sintaktik üsul da, sözlərin birləşməsi 

(bəzən sözbirləşməsi) üsulu da adlanır. Türkoloji ədəbiyyatda 
fel tərzlərinin analitik formaları elə tərz formaları hesab edilir 
ki, onlar əsas fel sayılan feli bağlama ilə funksional-köməkçi fel 
kimi çıxış edən təsriflənmiş felin birləşməsi ilə düzəlsin. İki 
felin belə birləşməsində əsas leksik məna feli bağlama vasitəsilə 
ifadə edilir. Buna görə də türkoloji ədəbiyyatda onu tərz 
birləşmələrinin əsas feli ad-landırırlar. Təsriflənən fel isə 
funksionla-köməkçi rolda çıxış edü-. Funksional-köməkçi fel 
tərzin qrammatik mənasını müəyyənləşdirir, bir növ qrammatik 
vasitə rolunu oynayır. Funksional-köməkçi fel feli bağlama ilə 
birləşdikdə onun leksik mənasma təsir göstərmir. Bütövlükdə 
feli bağlama + funkstonal-köməkçi fel mənasma görə bir leksik 
vahidə bərabərdir.

Məlum olduğu kimi, türk dillərində, o cümlədən qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində fel tərzlərinin analitik formalarmı 
yaratmaq üçün nə xüsusi köməkçi fellər, nə də xüsusi tərz 
şəkilçisi olan feli bağlamalar mövcuddur. Adətən, fel tərzlərinin 
analitik formalarmı yaratmaq üçün köməkçi fel mövqeyində tam 
leksik-semantik mənası olan fellər, yəni leksik mənaya malik, 
felə məxsus bütün kateqoriyalar (təsdiq -  inkar, məna növü, 
şəkil, zaman , şəxs və kəm iyyət kateqoriyası) üzrə təsriflənən 
və başqa şəraitdə müstəqil işləhən, cümlənin müstəqil üzvü 
(xəbəri) olan fellər çıxış edir. Belə fellər köməkçi sözlər deyil, 
müstəqil sözlərdir, köməkçi fimksiya isə onların ikinci «peşə- 
sidir». Belə tam leksik-semantik mənalı fellər tərz kateqoriyasmı 
yaratmağa xidmət etdikdə öz leksik mənasmı itirir, istisnasız 
olaraq qrammatik məna ifadə etmək üçün (yəni qrammatik 
vasitələrin ifadə etdiyi mənalara bərabər mənalar ifadə etmək 
üçün) işlədilir, abstrakt məna kəsb edir, mücərrədləşir. Buna 
görə də fel tərzlərinin analitik formasını ayırd etmək, təsriflənən 
felin leksik və qrammatik flmksiyalarmı qəti şəkildə fərq- 
ləndirmək, istər qədim türk yazısı abidələrinin dilində, istərsə
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müasir türk dillərində praktik olaraq qeyri-mümkündür; təsrif- 
lənən felin leksik və qrammatik vəzifələrini müəyyənləşdirm ək 
üçün hər bir ayrıca halda təsriflən-miş felin semantik əlamət- 
lərindən və qrammatik flınksiyalarmdan çıxış etmək lazımdır, 
başqa sÖzlə desək, təsriflənmiş feUn leksik əlamətlərini və 
qrammatik funksiyalarmı yalnız mətn vasitəsilə müəyyənləş- 
dirmək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin diHndə hər hansı funk- 
sional-köməkçi fel (təsriflənən fel) hər hansı feh bağlama (əsas 
fel) ilə tərz birləşm əsi yarada bilməz. Tərz yaradan komponent- 
lər (feii bağlama və təsriflənən fel) bir-birini tamamlamah, tərz 
əm ələ gətirm ək üçün zəruri oian daxih əlaqəyə mahk olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, feh bağlama və funksional- 
köməkçi fel birləşməsini tərkibi fellər, mürəkkəb fellər hesab 
edən tədqiqatçılar da vardır. Fel tərzlərinin anahtik formalarmı 
istər tərkibi, istərsə mürəkkəb fellərə aid etmək olmaz. Fehn 
tərzi xahs söz yaradıcıhğmdan fərqlənən aynea kateqoriyadır. 
Fehn tərzləri felin sözyaratması ilə sözdəyişməsi arasmda orta 
mövqe tutan felyaratma formasıdır -  fehn formayaradıcıhğıdır.

Fehn tərz kateqoriyasmı ifadə edən söz birləşmələrinin 
komponentlərindən biri də dilçihk ədəbiyyatmda əsas fel 
adlandırılan feh bağlamadır. Türk dillərində, o cümlədən qədim 
türk yazısı abidələrinin dihndə feh bağlama əsas (təsriflənən) 
feldə ifapdə edilən iş ve ya hərəkətlə bağlı olur, əsas feldə ifadə 
edilmiş hərəkəti izah edir. Tərz birləşm ələrində isə feh 
birləşmə apancı rol oynayır, tərz birləşməsinin ümumi mənasmı 
müəyyənləşdirir. Buna görə də türkoloji ədəbiyyatda tərz 
birləşmələrinin komponenti kimi işlənən feh bağlamalar əsas fel 
adlandınhr. Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə feh bağlama 
düzəldən ondan çox şəkilçi vardır. Bımlardan yalnız dördü tərz 
birləşməlrinin yaranmasmda iştirak edə bilir; -ıp, -a, -ı, -ğah.

-ıp şəkilçih feh bağlama təsriflənən fellə ifadə edilən əsas 
hərəkətdən əvvəl baş vermiş hərəkəti ifadə edir: feh 
bağlamadakı iş, hərəkət bitdikdən sonra əsas feldəki iş, hərəkət 
başlanır. Buna görə də -tp şəkilçih feh bağlamalar hərəkətin 
bitməsi çalan daşıyır. Funksional-köməkçi fellərlə birləşdikdə 
-ıp  şəkilçih feh bağlamalar əsas hərəkətin leksik mənasmı ifadə
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edir və birləşmə bütövlükdə hərəkətin bitməsini göstərən tərz 
xarakteristikası ahr.

-ğah, -gəh  şəkilçih feh bağlamalar qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində əsas feldə ifadə edilən iş və ya hərəkətin 
məqsədini bildirir. Bu feli bağlama forması da əsas fellə ifadə 
edilən hərəkətdən əvvəl baş verən hərəkəti ifadə edir. Bıma 
görə də -ğah şəkilçili feli bağlamalar hərəkətin bitməsi 
mənasm a malik olur. Lakin -ğah şəkilçisindəki məqsəd anlayışı 
hərokətin gələcək inkişafı çalarmı qoruyub saxlayır. M əhz bu 
səbobdəndir ki, -ğah şəkilçili feli bağlamalar funksional- 
köməkçi fellərlə birləşdikdə prosesin inkişafmı, hərəkətin 
bitməsini göstərən tərz xarakteristikasmı ifadə edir.

-I şəkilçili feli bağlamalar qədim türk yazısı abidələri-nin 
dilində elə bir hərəkəti bildirir ki, bu hərəkət əsas feldəki 
hərəkə t bitdikdən sonra başlanır; əsas feldəki hərəkətin sonu 
feli bağlamadakı hərəkətin başlanğıcma çevrilir. Funksional- 
köm əkçi fellə birləşdikdə -/ şəkilçili feli bağlama hərəkətin 
bitməsini, hərəkətin və prosesin davam etməsini, inkişafmı, 
hərəkətin  uzun müddət davam etməsini və hərəkətin hala 
keçm əsini ifadə edən tərz əm ələ gətirir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -a şəkilçili feli 
bağlam alar qrammatik mənasma görə -ı şəkilçili feli bağlama- 
lara yaxmdır. -a şəkilçili feli bağlamalarm ifadə etdiyi hərəkət 
əsas feldəki hərəkət bitdikdən dərhal sonra başlamr və bu hərə- 
kət, əsas feldəki hərəkətin, bir növ, davamı təsiri bağışlayır. Bə- 
zən əsas fcl və feli bağlamadakı hərəkət eyni zamanda da baş 
verə bilər. Funksional-köməkçi fellərlə birləşdikdə -a şəkilçih 
feli bağlamalar hərəkətin bitdiyi, hərəkətin və prosesin inkişa- 
fmı, hərəkətin davam etdiyini göstərir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu dörd feli 
bağlam a forması funksional-köməkçi fellərlə birləşdikdə felin 
tərz kalcqoriyasmı yaradır. Müasir türk dillərində olduğu kimi, 
qədim  türk yazısı abidələrinin dilində də felin tərzlərini 
yaratm aq üçün xüsusi köməkçi fellər yoxdur. Buna görə də yenə 
də müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim  türk yazısı 
abidələrinin dilində də felin tərzlərini yaratmaq üçün tam leksik 
m ənası olan fellər köməkçi fel vəzifəsini -  fimksiyasmı yerinə
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yetirir. Belə fellər fel tərzlərinin analitik formalannı əm ələ 
gətirdikdə öz leksik mənalarmı itirir, abstraktlaşır, qrammatik 
məna yaratmağa xidm ət edir, qrammatik mənanm ifadə vasi- 
təsinə -  qrammatik vasitəyə çevrilir, bir sözlə, köməkçi fel olur. 
Belə feiləri əsl köməkçi fellərdən fərqləndirmək üçün onları 
fımksional-köməkçi fel, yəni vəzifəsinə görə köməkçi fel 
adlandınrlar. Fımksional-köməkçi fellər tərz birləşm əsindən 
kənarda öz leksik-semantik mənalarmı bəi'pa edir. Rus dilində 
yazılmış dilçiiik ədəbiyyatmda bu felləri modifikator fellər də 
adlandınrlar. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində aşağıdakı 
fellər funksional-köməkçi fel vəzifəsində işlənir.

1. A1  «almaq» feli. Müasir türk dillərində də, qədim türk 
yazısı bidələrinin dilində də a/«alm aq» feli fımksional-köməkçi 
fel kimi az işlenir. N əzəri baxımdan al «almaq» feli abidələrin 
dilində göstərilən dörd feli bağlama formasmm hamısı ilə 
birləşib felin tərzlərini yarada bilər, lakin abidələrin 
mətnlərində bu felin təkcə -/ şəkilçili feli bağlamalarla birləşdiyi 
və özü üçün, öz mənafeyi üçün icra edilən hərəkət mənası ifadə 
etdiyi müşahidə edilmişdir; məsələn; Tokuz oğuz bodm ım ın  
tirü, kobarü altım  (MÇ 5) «Doqquz oğuz xalqımı topladım və 
birləşdirdim».

2. B ar «getmək» feli. Bu fiınksional-köməkçi fel qədim 
türk yazısı abidələrinin dilində bütün dörd {-ıp, -a, -ğalı 
şəkilçili) feli bağlama forması ilə birləşib aşağıdakı m ənalan 
ifadə edən fel tərzləri əm ələ gətirir:

a) Subyektin haraya isə müəyyən istiqamətə yönəlmiş 
hərəkətinin inkişafmı və bitməsini bildirir: uca bar (KT ş 24) 
«vəfat etmək», təzip  öar(B K  ş 41) «qaçmaq».

b) H ərəkətin davam etməsini, sürəkliliyini bildirir; alı bar 
(HT 7) «almaq».

c) Hərəkətin davam etməsihi bildirir: yolğalı barÇBK  ş32) 
«dağıtmaq».

Bar «getməb> funksional-köməkçi feli bütün dörd feli 
bağlama forması ilə birləşərək məkan aspektində danışandan 
uzaqlaşan hərəkəti, zaman aspektində hərəkətin indiki zaman- 
dan gələcəyə doğru inkişafı mənasmı bildirən tərz yaradır.

B ar «getnıək» funksional-köməkçi feli ayrı-ayn feli 
bağlama formalan ilə birləşdikdə aşağıdakı mənalan ifadə edən 
fel tərzləri əm ələ gətirir;

a) -a, -ə  şəkilçili feli bağlamalarla birləşərək hərəkətin 
prosesinin inkişafını ifadə edir; hərəkətin istiqaməti haraya isə 
uzaqlaşan istiqamətdədir; məsələn; ... katjm ı kağan ı t  y ı l  onmç 
ay altı otuzka uça bardı (B K  c 10) «...atam xaqan it ili onuncu 
ayın iyirmi altısmda vəfat etdi». Üç karluk yablak sakm ıp təzə  
bardı (MÇ 11) «Üç karluklar pis niyyətə düşüb qaçdı».

b) -ıp, -ip  şəkilçili feli bağlama ilə birləşdikdə danışandan 
uzaqlaşan bitmiş hərəkət mənası ifadə edən tərz yaradır; 
m əsələn; K orğu eki-üç kisilig in  təzip bardı (BK ş 41) 
«Qorxaraq iki-üç adamla qaçdı». .Anta otrü türgis, karlukığ 
tabarm alıp, ebin yo lıp  barmıs (MÇ 29) «Ona görə türgişlərin və 
karluklarm malını ahb evini dağıdıb getmiş». U luğ Irkin azkŞa  
ərin təzip  bardı (K T ş 34) «UIu İrkin azacıq döyüşçü ilə qaçdı».

c) -I, -i, -u , -ü şəkilçili feli bağlama ilə birləşdikdə davam 
edən, uzun sürən, sürəkli, bəzən daimiliyə keçən hərəkət 
m ənası ifadə edən tərz əm ələ gətirir; məsəiən; Türk bodun atı 
y o k  bolu barmıs erti (O 3) «Türk xalqınm adı m əhv olmuş idi». 
Ü zə terjri kan lü i yılka  ye tin ç  ay kü çlik  alp kağanımda adıralu 
bardıfjız (O 12) «Yuxarıda tann xan əjdaha ili yeddinci ayda 
güclü, igid xaqanımdan ayrıldımz». Türk bodun ..yo ka d u  barır 
erm is (K T ş 10) «Türk xalqı .;. m əhv olub gedirmiş». Kün  
yəm ə, tün y ə m ə  ye lü  bardım ız (T 27) «Gündüz də, gecə də yel 
kimi getdik». K u tbo lzun , alı barzun (HT 7) «Bəxti (uğur) olsun, 
alsın».

ç) -ğalı, -^ə//şəkilçili feli bağlama ilə birləşərək hərəkətin 
inkişafmı, sürəkliliyini ifadə edən tərz əm ələ gətirir; məsələn: 
Sırjar sü si ebig, barkığ yo lğalı bardıiB Y . ş 32) «Qoşunun yansı 
evi, sarayı dağıtmağa getdi».

3. Ber/bir «vermək» feli. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində ber/bir «vermək» feli müstəqil leksik-semantik mənah 
fel kim i böyük semantik həcm ə malikdir, öz leksik-semantik 
mənasını dəyanətlə qoruyur və buna görə də funksional- 
köməkçi fel kimi məhdud dairədə işlənir. Bu fel abidələrin



dilində yalnız -a, -ə və -ı, ~i, -u, -ü  şəkilçili feli baglamalarla 
birləşmədə felin tərzlərini ifadə edir.

a) -I, -i, -u, -ü  feli bağlama forması ilə birləşmədə ber/bir 
«vermək» flınksional-köməkçi feli istiqamətini subyektdən alan 
və başqa şəxs üçün, başqa şəxsin xeyrinə icra edilən bitmiş 
hərəkəti bildirir; məsələn: İlgərü kün toğsıkda B ö k li kağanka 
təg i sü ləyü  birmis, kurığanı Təm ir kapığka təgi süJəyü birmis 
(K T ş 8) «Şərqə gündoğanda Böklü xaqanma kimi qoşun 
çəkmiş, qərbə Dəmir qapıya kimi qoşun çəkmiş». Tabğaç 
kağanka ilin, törüsin alı b irm is{K T  ş 8) «Tabğaç xaqanma elini, 
qanununu almış». ...türkim ə, bodunıma yəg in  ança kazğanu 
birtim  (BK  c 10) «...türkürnə, xalqıma ucahğı elə qazandım». 
Kağam m  ben özüm  B ilg ə  Tcyukuk otüntük otünçim in esidü birti 
(T 15) «Xaqanım m ənim öioimün ~ müdrik Tonyııkukun etdiyi 
müraciəti eşitdi». KüQim, kulım , bodunığ tetjri, y e r  anta ayu 
birti (MÇ 33) «Kənizimi, qulumu, xalqı tanrı, yer orada 
çağırdı», ...yığlayu bertim (İA 2) «...ağladım».

b) Bu funksional-köməkçi fel -a, -ə  şəkilçili feli bağlama 
ilə birləşdikdə başqasınm xeyrinə icra edilən bitməmiş, davam 
edən hərəkəti bildirir; məsələn: Olurıpan türk bodunıt] ilin, 
törüsin tuta b tm is  (KT ş 1) «Oturub türk xalqının elini, 
qanununu tutmuş». Uluğ oğlım  ağrıp y o k  bolça K u ğ  sətjünig  
balbal tikə  birtim  (BK  c 9) «Böyük oğlum xəstələnib vəfat 
etdikdə Kuğ sənünü balbal qoydum». Teljri, Umay, ıd u kyersu b  
basa birti erinç (T 38) «Tanrı, Umay, müqəddəs yer, su qələbə 
verdi». Ər ərdərn atım  bar üçün beljgü tikə  bertim  (Y 48) «İgid, 
cəsur adım olduğu üçün abidə tikdim». A lç ın ız  bar üçün tikə 
berdim iz (Y 48) «Bəxtiniz olduğu üçün tikdifo). Ə rdəm i bar 
üçün K anıta A za  tu tuk toka təgm iş (Y 48) «Ərdəmi olduğu üçün 
Kanıta Aza tutuk hücum ctmiş».

4. ^/^«sürm ək», «sürümək», «sürüb aparmaq» feli. Qədim 
türk yazısı abidələrinin diliııdə bu fel, ümumiy>'ətlə, az işlənir. 
Buna görə də onun istər tam leksik-semantik mənah fel kimi, 
istərsə funksional-köməkçi fel kimi işlən-məsi olduqca 
məhduddur. iı/r^süı-mək, aparmaq...» feli abidələrin dilində feli 
bağlama forması ilə birləşdikdə subyektdən obyektə doğru, yəni

m ərkəzdən qaçma hərəkətini və həmin hərəkətin inkişafı və 
bitm əsini bildirir; məsələn: Yarakhğ kantan kə lip  ye^a  eltdi, 
sürjüglig kantan kəlipən  sürə eltd i (KT ş 23) «Yaraqhlar 
haradan gəlib (səni) yaydı, süngülülər haradan gəlib (səni) sürüb 
apardı».

5. Id  «göndərmək» fcli. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində ıd  «göndormək» feli leksik-semantik mənasmı qoruyub 
saxlayan fellərdən olduğu üçün funksional-köməkçi fel kimi az 
işlənir. O, funksional-köməkçi fel kimi işlondikdə təkcə -ı, -i, 
-u, -ü  şəkilçi feli bağlama forması ilə birləşdikdə felin tərz 
kateqoriyasım yaradır və damşandan uzaqlaşan bitmiş hərəkəti 
ifadə edir; məsələn: Bəgləri, bodunı tuzsuz üçün ... türk bodun 
illəd ü k  ilin ıçğınu ıdmıs, kağanladuk kağanın y itirü  ıdm ıs (KT ş 
6-7) «Bəyləri, xalqı düz olmadığı üçün ... türk xalqı düzəltdiyi 
elini dağıtmış, xaqan qoyduğu xaqanını qovmuş». K ü l tiginig az 
ərin irtürü ıtım ız{}L l ş 40) «Kül tigini azacıq döyüşçü ilə ayınb 
göndərdik».

6. Y on  «yürümək» feli. Bu; qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində işlənən hərəkət fellərindəndir, öz leksik-semantik 
mənasm ı qoruyub saxlayır və nadir hallarda qrammatikallaşıb 
funksional-köməkçi fel vəzifəsində işlənir. O, funksional- 
köməkçi fel kimi, feli bağlama formaları ilə birləşdikdə uzun 
müddətli, tədricən icra edilən və ya daimilik bildirən hərəkəti 
ifadə edir. Ayrı-ayrı feli bağlama formaları ilə birləşdikdə y o n  
«yürümək» funksional-kömək-çi feli aşağıdakı m ənalan ifadə 
edir:

a) Bu funksional-köməkçi fel -ı, -i, -u, -ü  şəkilçili feli 
bağlama ilə birləşdikdə danışandan uzaqlaşan uzun müddətli, 
çox dəfə təkrar edilən, sürəkli hərəkəti ifadə edir; məsələn: 
A nta ka lm ışı y ir  sayu kop  turu, ölü yorıyur ertig {K.T c 9) «Onda 
(sağ) qalanlar yer boyu tamamilə əldən düşərək gəzirdin».

b) Yorı «yürümək» funksional-köməkçi feli -a, -ə  şəkilçili 
feli bağlama ilə birləşdikdə danışandan uzaqlaşan uzun 
m üddətli, sürəkli və ya tədricən icra edilən hərəkəti bildirir; 
m əsələn: Süijüg  batım i karığ sökinən K ögm ən y ış ığ  toğa yorıp  
k ırk ız  bodunığ uda basdım ız (KT ş 35) «Süngü batımı qan



söküb, K ögm ən m eşəli dağlarmı başyuxarı yürüyüb qırğız 
xalqmı yuxuda basdıq». OI yılka  türgis tapa A ltun y ış ığ  toğa, 
Ertis ügüzig keçə  yorıdırtıız (JLT ş 36-37) «Həmin ili türgişlərə 
qarşı Altım m eşəli dağlarmı başyuxarı qalxaraq, İrtış çaymı 
keçərək yürüş etdik». SüQ ük batım ı karığ sökinən  K ög m ən yışığ  
toğa yorıp  k ırk ız  bodum ğ uda basdım  (B K  ş 26-27) «Süngü 
batımı qarı dağıdıb K ögm ən m eşəli dağlarmı başyuxarı yürüş 
edib qırğız xalqmı yuxuda basdıq».

c) Yorı «>öirüməb> flınksional-köməkçi feli nadir hallarda 
-ıp  şəkilçili feli bağlama ilə də birləşm ədə iştirak edib fel tərzini 
əm ələ  gətirir. Bu zaman belə tərz birləşm əsi damşandan 
uzaqlaşan, dəfələrlə təkrar edilən, uzım müddətli, sürəkli 
hərəkəti ifadə edir; m əsələn: ...sü ləp  yorm m zun  (HT 10) 
«...qoşun çəkib yürüş etməsin».

7. K a l «qalmaq» feli. Bu, statik feldir. K a l «qalmaq» feli 
qədim  türk yazısı abidələrinin dilində nadir hallarda flınksional- 
köməkçi fel vəzifəsində işkmir və əm ələ gətirdiyi fel tərzinə də 
statik çalar verir. Abidələrin dilində bu fel yalnız -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçili feli bağlama ilə  birləşdikdə tərz birləşməsi əm ələ  
gətirir. Belə tərz birləşməsi bitmiş hərəkəti, hərəkətin hala 
keçməsini ifadə edir; məsələn: Ö gim  katun, ulayu öglərim, 
əkələrim , kəlüljinim , kunçuylarım , bunça y ə m ə  tirig i kürj 
boltaçı erti, ö lügi yurtda, yolta ya tu  kaltaçı ertigiz (KT şm 9) 
«Anam xatun, başaqa analanm, böyük bacılarım, gəlinlərim, 
xanımlanm -  bunca diriləri kəniz olası idi, ölüləri yurdda, yolda 
yarataraq qalası idi». A lp  K ögşin oluru kaltı (Y  48) «AIp Kögşin 
oturdu».

8 . K ə l /k e l/k i!  feli. Leksik-semantik mənalı k ə l 
«gəlm ək» feli qədim türk yazısı abidələrinin dilində bar 
«getmək» felinə antonim olan məna ifadə edir, yəni bar 
«getməb> feli damşandan uzaqlaşan, mərkəzdənqaçma hərə- 
kəti bildirirsə, k ə l  «gəlm ək» feli danışana yaxmlaşan, mər- 
kəzəqaçma hərəkəti ifadə edir. Bu fel funksional-köməkçi fel 
mövqeyində işləndikdə də fel tərzlərində damşana yaxmlaşan, 
mərkəzəqaçma hərəkət çaları əm ələ  gətirir. Abidələrin dilində 
digər fellərə nisbətən k ə l  «gəlm ək» feli flmksional-köməkçi

vəz ifəd ə  daha çox işlənir və burası daha çox əhəm iyyətlidir ki, 
dörd feli bağlama formasınm {-ıp, -a, -ı, -ğalı şəkilçili feli 
bağlamalann) dördü ilə də birləşib fel tərzləri əm ələ  gətirə bilir.

a) K ə l  «gəlm ək» funksional-köməkçi feli -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçili feli bağlamalarla birləşdikdə damşana doğru yaxınlaşan 
hərəkətin inkişafını, sürəkli hərəkəti, zamanca davam edən 
hərəkəti bildirir; m əsələn: Yağm başı yorıyu k ə lti (MÇ 18) 
«Yağm m  ön dəstələri yürüyərək gəldi». Yağı ... tip ayu k ə lti 
(MÇ 27) «Yağı ... deyib çağırdı». K ögm ən y ısığ  ebirü kə ltim iz  
(T 28) «K ögm ən m eşəli dağlarım dolanıb gəldik».

b) -a, -ə  şəkilçili feli bağlama ilə birləşmədə k ə l 
«gəlm ək» funksional-köməkçi feli damşana tərəf yönələn, 
danışana yaxınlaşan, keçmişdən indiyə doğur inkişaf edən 
qəfıllik  çalan bildirən bitmiş hərəkəti ifadə edir; m əsələn: Ben  
B ilgə Toyukuk A ltun y ış ığ  aşa kəltim iz, Ertis ügüzig keçə  
k ə ltim iz  (T 37-38) «Mən -  Müdrik Tonyukuk Altun m eşəli 
dağlarmı aşaraq gəldik, trtış çaymı keçərək gəldik». Üç oğuz 
sü si basa k ə lti (B K  ş 32) «Üç oğuz qoşunu hücum etdi». 
K örgün, Sakışm  Ş ıp  başın yürə  kəltiQsAÇ  16) «Körgü, Sakış və 
Şıp başı tərəfdən (yağı) sürətlə gəldi». Ç ik bodunığ bırjım  sürə 
kəItiQ A Ç  26) «Çik xalqmı alayım sürərək gətirdi».

c) - ıp  şəkilçili feli bağlama ilə birləşmədə k ə l  «gəlm ək»  
funksional-köm əkçi feli e lə  bir hərəkəti ifadə edir ki, bu 
hərəkət keçimişdə başlanmış, uzun müddət davam etmiş, lakin 
indiki anda artıq bitmişdir; k ə l  «gəlm ək» funksional-köməkçi 
felinin ~ıp  şəkilçili əsas feli ilə birləşmədə əm ələ  gəldiyi fel 
tərzi hərəkətin məkanca uzaqdan danışana doğru yönəldiyini, 
zamanca keçimişdən indiyə doğru inkişaf etdiyini bildirir; 
m əsələn: O ğuz bodun tokuz tatar birlə tirilip k ə lti  (B K ş 34) 
«Oğuz xalqı doqquz tatarlarla birləşib gəldi». B is y ü z  ked im lik  
yadağ bir-eki şaşıp k ə lti (MÇ 33) «Beş yüz gedimli (silahh) 
piyada bir-iki (bir-bir, iki-iki) şaşıb gəldi».

ç) Qədim türk yazısı abidələrinm dilində k ə l  «gəlm ək»  
funksional -  köməkçi M \-ğah, -^ ə //şək ilç ili feli bağlama ilə də 
birləşm ə əm ələ gətirib felin tərzini yarada bilir. B elə birləşmə 
işin bitm əsinə, qurtarmasına doğru yaxm’aşan hərəkətin pro-



sesini ifadə edir. Zam kn  baxımından k ə /  «gəlm ək» flınksional- 
köməkçi felinin -ğah, -gəli şəkilçisi feli bağlama ilə yaratdığı 
tərz birləşməsi keçmişdən indiki zamana doğru davam və in- 
kişaf edən hərəkəti bildirir; m əsələn: Sıfjar süsi sütjüşgəli k ə lti 
(BK ş 32) «Qoşunun yarısı döyüşəli gəldi».

9. K ir  «girmək» feli. Qədim  türk yazısı abidələrinin 
dilində kir «girməb> feli hətta özünün müstəqil leksik-semantik 
mənasmda çox az işlənir, funksional köm əkçi fel vəzifəsində isə  
yalnız - ıp  və - ı, -i, -u, -ü  şəkilçili feli bağlama-larla birləşmədə 
işlənə bilir.

a) K ir  «girmək» yunksional-köməkçi feli -ıp  şəkiiçili feli 
balğlama ilə birləşmə əm ələ gətirdikdə hərəkətin bitməsi, 
qəfılliyi çaları ifadə edir; m əsələn: K arluk tapa təzip  k irti (MÇ
34) «Karluklara tərəf qaçıb tabe oldu»

b) Kir «girmək» flınksional köm əkçi feli -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçili feli bağlama ilə birləşm ə əm ələ  gətirdikdə eyni 
zamanda baş verən hərəkətin bitm əsi tərz çalarmı ifadə edir; 
m əsələn: Yağıka ya ltjus oplayu təgip opulu kirip ö zi kısğa 
kərg ək  boltı (KÇ 23) «Yağıya yalqız sürətlə hücum edib, 
arasma girib özü qısa (qəfıl) həlak oldu».

10. K ö r  «görmək» feli. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində kör  «görmək» feli müasir türk dillərindəki «görmək» 
felinin leksik-semantik mənası ilə  yanaşı raüasir türk dillərinin 
bəzisində baxmaq, bəzisində onun sinonimi olan kara {maq) 
fellərinin də semantikasmı ifadə edir. Abidələrin dilində kör 
«görmək» feli nadir hallarda öz leksik-semantik mənasmı itirib 
qrammatik vasitəyə çevrilir və tərz yaratmaq üçün funksional- 
köməkçi fel kimi işlənir. Bu fel ftınksional-köməkçi fel 
vəzifəsində çıxış etdikdə ~ı, -i, -u, -ü  şəkilçili feli bağlama ilə 
birləşir və hərəkətin icra edilm əsinə təşəbbür mənah fel tərzi 
ifadə edir; m əsələn: Buijadıp kağan ye lü  kör, - tim is  (T 26) 
«Xaqan kədərlənib: - Sürətlə get, - demiş».

11. O lur «oturmaq» feli. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində o/u/-«oturmaq» feli, əsasən, öz leksik-semantik mənasım 
qoruyub saxlayır və nadir hallarda fıınk-sional-köməkçi fel kimi 
işlənir. Abidələrinin dilində bu fel flınksional-köməkçi vəzifədə

işlənərkən -a, -ə və -ı, -i, -u, -ü  şəkilçili feli bağlama formaları 
ilə birləşib felin tərzini əm ələ gətirir.

a) Olur «oturmaq» feli -ı, -i, -u, -ü  şəkilçili feli 
bağlamalarla birləşdikdə aşağıdakı mənaları ifadə edir:

1) Hərəkətin sürəkliliyini, daimiliyini bildirir; m əsələn: 
Tıhğ, sabığ alı olur, - tid i (T 32) «Dil tutub, məlumat toplayıb 
otur, - dedi:» Türk bilgə kağan türk sir bodumğ, oğuz bodunığ 
igidü olurur (T 62) «Türk müdrik xaqanı türk sir xalqmı, oğuz 
xalqmı yüksəldərək oturur».

2) Hərəkətin hala, vəziyyətə keçməsini bildirir: m əsələn  
... B ilg ə  K ü li çor tarduş bodunığ iti, ayu olurtı (KÇ 14) «... 
Müdrik Küli çor tarduş xalqm təşkil edərək oturdu».

3) Olur «oturmaq» feli -a, -ə  şəkilçili feli bağlamalarla 
birləşdikdə uzun müddətli, yaxud tədricən icra edilən hərəkəti 
bildirir: m əsələn: Ö tükən y ış  olursar, befjgü il  tuta olurtaçı sən, 
türk bodun, tok  (KTc 8 ) «Ötükən m eşəli dağlarmda otursan, 
əbədi el tutaraq oturasısan, türk xalqı, tox».

12. Tüs/tüş «düşmək» feli. Bu, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində az işlənən fellərdəndir. Onun funksional- 
köm əkçi fel kimi işlənm əsinə nadir hallarda rast gəlm ək olur. 
Funksional-köməkçi fel vəzifəsində tüs «düşmək» feli - ıp  
şəkilçili feli bağlama ilə birləşcjikdə, bir tərəföən, hərəkətin 
bitib qurtarmasmı, digər tərəfdən, hərəkətin qəfiliiiyini, 
gözlənilm əzliyini ifadə edir; m əsələn: Anta yana yorıp  tüsdim  
(MÇ 31) «O ndayenə qayıtdım».

13. Ur «vurmaq» feli. Bu fel də qədim  türk yazısı 
abidələrini dilində az işlənir, təbii ki, onun funksionla-köməkçi 
fel kimi işlənm əsi də azdır. Abidələrinin dilində ur «vur» 
funksional-köməkçi feli təkcə -ı, -ı, -u, -ü  şəkilçili feli 
bağlamalarla birləşərək hərəkətin qətiliyini, bir dəfə icra 
edilm əsini bildirir; məsələn: OI təgdükdə BayırkunıfJ ak adğırığ 
udhkın sıyu  urtı (KTş 36) « 0  döyüşdə Bayırkunun ağ ayğırının 
budu çmdı».

Fel tərzlərinin iki təsriflənən fellə ifadəsi. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində iki və daha artıq təsriflənən felin 
yanaşı işlənm əsi adi haldır. Əksər hallarda belə fellər öz leksik-



semantik və qrammatik mənalarmı qoruyub saxlayır və 
cümlənin xəbəri vəzifəsində işlənir; m əselən: Eçümiz-apamız 
B um ın kağan tört bulutjığ kısm ıs, yığm ıs, yaym ış, basmış. 01 
kan y ö k  boltukda k isrə  e l yetm is, ıçğm m ıs, kaçışm ıs (O 1) 
«Əcdadımız Bumm xaqan dörd tərəfı sıxışdırmış, yığmış, 
yaymış, basmış. O xan öldükdən sonra el (sona) yetmiş, 
dağılmış, qaçışmış». ...tokıtdım , yığdım , basdım, yaydım  (O 9) 
«... hücum etdim, yığdım, basdım, yaydım ».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki təsriflənən felin 
felin tərz birləşməsi yaratması üçün onlardan birinin -  sıraca 
ikincinin öz leksik-semantik mənasını itirməsi, qrammatik 
vasitəyə -  funksional-köməkçi felə çevrilm əsi lazımdır. Mətn 
xaricində cümlənin həm cins üzvü olan təsriflənən feiləriə tərz 
birləşməsi yaradan təsriflənən felləri fərqləndirmək mümkün 
deyildir; onları yahıız kontekstdə fərqləndirmək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki təsriflənən feUn 
birləşməsi vasitəsilə fel tərzlərinin ifadə edilməsinə nadir 
hallarda təsadüf edilir; m əsələn: ... tört tigin kəlip  Işbara Bilgə 
K ü li çorığ yuğlatı, bədizin b əd izə ti olurtı (KÇ 24) «...dörd 
şahzadə gəlib Işbara B ilgə Küli çoru dəfh etdi, sərdabəsini 
naxışladı». Olur «oturmaq» feli qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində öz semantik mənasmda -  «oturmaq» mənasmda işlənir, 
lakin nümunə gətirilən cümlədp bu semantika yoxdur; olur 
«oturmaq» feU bu cüm lədə hərəkətin bitdiyini, hala, vəziyyətə 
keçdiyini ifedə edən tərz yaradır.

Felin perifrastik formalan. Türk dillərində, o cümlədən 
qədim türk yazısı abidələrinin dihndə hərəkətin icrasının 
xarakterini ifadə edən tərz formalarmdan biri də felin perifrastik 
formalärıdır. A .N .K ononov felin perifrastik formalarmı belə 
müəyyənləşdirir; «... türk dilində tərz kateqoriyasmm ifadə 
üsullanndan biri olan felin perifastik formalan iki hissədən 
ibarətdir: xəbər şəklinin sadə formalarmm əsasından (təkcə 
şühudi keçmiş zaman istisna təşkil edir) + olmak «6 bixb», 
yaxud, nadir hallarda, bulun-mak«Rdxojmihcn» feli».'

' A .H .K oH O H oe. r p o M M a m m a  coepeM eH U oao m ypetfK O Zo jıum epam ypH O Zo  

R3biKü. M.-Jl., 1956, C.212.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin perifrastik 
formalan, birinci tərəf kimi, təsriflənən (şəkil v ə  ya zaman üzrə 
dəyişən) felin, ikinci tərəf kimi, yenə də tt)sriflənən (bu dəfə 
şəkil v ə  zaman formalarmdan əlavə, həm  də şəkil üzrə dəyişən) 
bol «oImaq» felinin birləşməsi vasitəsilə ifadə olunur.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilinciə felin perifrastik 
formaları az işlənir. Göytürk yazısı abidələrinin dilində felin 
perifrastik formasmm işlənm əsinə cəm i üç dəfə təsadüf edilir: 
K örir közüm  körm əz təg, bilir biligim  b ilm əz təg  boltı (K T şm
10) «Görən gözüm görməz, iti ağlım anlamaz oIdu». Şad  atığ  
anta berm is boltukda tokuz oğuz bəg ya ğ ı errnis, bödük erm is (O
6) «Şad adı onda vermiş olduqda doqquz oğuz bəyləri yağı imiş, 
böyük imiş». ÖrülJ əsri in g ək  bozağulaçu bohnış (IB 60-61) 
«Parlaq (ağ) xallı inək ' ::zcvlayası olmuş». Birinci cüm lədə 
«bilməz təg boItı» (perifrastik ifadənin tərəfləri arasma təg  
qoşması daxil olmuşdur), ikinci cüm lədə «bem[iiş boltukda», 
üçüncü cüm lədə «bozağuIaçu bblmış» söz birləşm ələri felin 
perifrastik formalarıdır. Felin perifrastik forması birinci cüm lədə 
hərəkətin bitdiyini, ikinci cüm lədə hərəkətin davam etdiyini, 
üçüncü cüm lədə hərəkətin məqsədini bildirir. Felin perifras-tik 
formaları artıq qədim uyğur yazısı abidələrinin dilində 
məhsuldar işlənm əyə başlamışdır.

ŞƏXS KATEQOR:tYASI

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində fellər, əsasən, 
müasir türk dillərində olduğu kimi təsriflənsə də, hər halda, 
müasir türk dillərindən fərqlənən cəhətlər də vardır. Şəxs 
şəkilçilorini ayn-ayn şəkillər və zamanlar üzrə nəzərdən  
keçirdikdə abidələrin dili ilə müasir türk dilləri aırasmdakı fərqli 
xüsusiyyətlər özünü daha aydm göstərir.

I. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin xəbər 
şəklinin bütün zaman şəkilçiləri müasir oğuz qrupu türk 
dillərindəki zaman şəkilçiləri ilə eynidii" şühudi keçmiş 
zamanda -dı, -di, nəqli keçmiş zamanda -mış, -miş, indiki 
zamanda -ır, -ir, qeyri-qəti gələcək  zamanda -ər. Felin digər
şəkillərində abidələrin dilində islənən şəkilçilərlə müasir türk
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dillərində işlenən şəkilçiler arasmda m üəyyən fonetik fərqiər 
vardır.

2. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində birinci şəxsin 
təkinin şəxs şəkilçisi keçmiş zaman anlayışı (şühudi keçmiş 
zaman) ifadə edən fellerdə -m, indiki və gələcək  zaman anla- 
yışı ifadə edən fellərdə -mən, -m in, -ben (şəxs əvəzliyi-şəxs 
şəkilçisi) ilə  ifadə edilir. Keçm iş zaman (şühudi keçmiş za-man) 
anlayışı ifadə edən fellərdə birinci şəxsin  təki üçün -m 
şəkilçisinin işlədilm əsi bütün türk dillərmdə mühafızə edil- 
mişdir; mdiki və  gələcek  zaman anlayışı ifadə edən fellərdə isə 
türk dillərinin bir qismində -m  ünsürü (açıq və qapah saitlərlə 
işiənir) işləndiyi halda, bir qisim  türk dillənndə qədim türk 
yazısı abidələrinin diHndə işlənən -m ən, -men şəkilçisinin 
qapah saitlə olan variantı {~min, -m m) işlənir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işiənən -m, -mən, 
-men, -ben şəxs şekilçilərindən -m  şəkilçisi daha qədimdir. 
Bunu onun yahıız keçmiş zaman bildirən fellərlə işiənməsindən 
başqa (məlum olduğu kimi, üç qrammatik zamandaıı ən qədimi 
keçmiş zamandır) bir də onun əvəzlik  dövrünü keçirib artıq 
şəkilçilənməsidir. Hətta güman etm ək olar ki, birinci şəzs 
təkinin -m şəxs şəkilçisi birinci şəxs anla-yışmm tək və cəm 
anlayışma diferensiallaşmasmdan əvvəl təşəkkül tapmışdır.

Abidələrin dilində indiki və  gələcək  zamanlarda fel
köklərinin qalm və ya incə saitli olmasından asıh olmayaraq,
şəxs şəkilçisi incə saitli variantla işlənir, yəni birinci şəxs
əvəzliyi necədirsə, e ləcə  də qalır. Buna görə də qalm sait
köklü fellər təsriflənərkən qədim türk yazısı abidələrinin dilində
ahəng qanunu pozulur; m əsələn: kazğanur m ən  (KT ş 9)
«qazanıram». Üm um iyyətlə, fellər indiki v ə  gələcək  zamanlarda
təsriflənərkən birinci v ə  ikinci şəxsin  təkində, birinci şəxsin
cəmində (ikinci şəxsin cəminin qədim türk yazısı abidələrinin
dilində indiki və gələcək  zamanda işləndiyi müşahidə
edilməmişdir, lakin isimlərin xəbərlik kateqoriyasmda ikinci
şəxsin cəm ində işlənm əsinə analogiya olaraq, cüman etmək olar
ki, fellərdə də indiJd və  gələcək  zamanlarda ikinci şəxs cəminin
də şəxs şəkilçisi şəxs əvəzliy i ilə  ifadə edilmişdir) qahn əsaslı
fellərdə ahəng qanunu pozulur. Lakin abidələrin dilində elə
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hallara da təsadüf edilir ki, qahn əsash fei indiki zamanda 
təsriflənərkən birinci şəxsin təkində saitlərin ahəngi qanunu 
pozulmur, yəni şəxs şəkilçisi -  əvəzliyindəki sait qalmlaşır; 
m əsələn: barırman (HT 7) «vanram», «gedirəm».

Türk dillərinin tədqiqatçıları bu fıkirdədirlər ki, birinci 
şəxs təkin -m  şexs şəkilçisi birbaşa m ən  şəxs əvəz-liyindən  
törəmişdir. Lakin ehtimal etmək olar ki, -m  şəxs şəkilçisi mən 
şəxs əvəzliy i birinci şəxs təkini göstərmək üçün hələ  tam 
təşəkkül tapmamışdan əvvəl formalaşmışdır Başqa sözlə desək, 
-m  şəxs şəkilçisi bilavasitə m ən, m en  əvəzliyindən deyil, 
ulutürk dilində işlənm iş və ümumiyyətlə birinci şəxsi bildirmiş 
bı şexs əvəzliyindən törəmişdir. SonraJar türk dillərində 
qanunauyğun fonetik hadisə sayılan b >  m  səs əvəzlənm əsi baş 
vermişdir. Birinci şəxs əvəzliy i (b i > m i) şəxs şəkilçisi kimi 
dərk edildikdə son sait düşmüşdür. Bu da qanunauyğun fonetik 
hadisədir.

3. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində birinci şəxsin 
cəm inin  şəxs şəkilçisi keçmiş zaman anlayışı ifadə edən fellərdə 
-m ız, -m iz, indiki və gələcək  zaman anlayışı ifadə edən fellərdə 
isə  -biz ilə ifadə edilir. Müasir türk dillərindən bir qismində 
h əm  qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənm iş şəxs 
şəkilçiləri işlənir, həm  də yeni qazamlmış -q, -k  birinci şəxs 
cəm  şəkilçisindən istifadə edilir. Bir qisim türk dillərində isə 
abidələrin dilində işledilən birinci şəxs cəm  şəkilçisi tamamilə 
unudulmuş, təkcə yeni qazanılmış -q, -^ cəm  şəkilçisi işlədilir.

Birinci şəxs cəm  şəkilçiləri arasmda da keçmiş zaman 
anlayışı ifadə edən fellərlə işlenən variant daha qədimdir; -m  
ünsürü birinci şəxsin təkini göstərmək üçün şəxs şəkilçisi kimi 
qavranıldıqdan sonra birinci şəxsin cəmini yaratmaq üçün, isim  
və  əvəzlik lərə analogiya olaraq, təkin üzərinə qədim  dövrlərdə 
ə v v ə lc ə  cütlük, sonra cəm lik bildirən z  ünsürü artırılmışdır. 
Birinci şəxs cəm şəkilçisinin indiki və  gə'əcək  zaman anlayışı 
ifadə edən fellərlə işlənən variantı isə keçmiş zaman felləri ilə 
işlən ən  variantdan çox sonra -  birinci şəxs cəm  şəxs əvəzliy i 
əv əz lik  kimi təşəkkül tapdıqdan sonra fonmalaşmışdır. Qeyd 
etm ək lazımdır ki, -b iz  şəxs şəkilçisinin formalaşması -b iz



xəbərlik şəkilçisinin formalaşması ilə  ya eyni zamanda olmuş, 
ya da biri digərindən azacıq əvvə l olmuşdur, belə ki, bunlardan 
biri digərinin analogiyasıdu:.

4. Qədim türk yazısı abidelərinin dilində ikinci şəxsin tə- 
kində keçmiş zaman anlayışı bildirən fellərdə -!], -ğ, -g şəxs 
şəkilçiləri, indiki və  gələcək  zaman anlayışı bildirən fellərdə 
isə -sən şəxs şəkilçisi işlənir. Bu şəkilçilərdən -ğ, -g istisna ol- 
maqla, qalan iki şəkilçi azacıq qanunauyğun fonetik dəyişikliklə 
müasir türk diilərində də işlədilir {tj>  n səs keçidi baş vermiş, - 
sən şəkilçisinin qalm variantı da yaranmışdır). İ.A.Batmanov -ğ, 
-g şəkilçisinin lj>ng>g çevrilm əsi nəticəsində yarandığmı söy- 
ləyir.'

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində, e ləcə də müasir 
türk dillərində ikinci şəxsin təki üçün işlədilən -Q > -n şəxs 
şəkilçisinin m ənşəyi haqqmda türkoloqlar bu fıkirdədirlər ki, 
həmin şəkilçi sən ikinci şəxs əvəzhyindən törəmişdir. Bu fıkir 
həqiqətə uyğundur. Lakin bu şəkilçinin necə yarandığı 
mübahisəh və qaranhqdır. Ə gər türk diUəri üçün ikinci şəxs 
əvəzhyinin ulu formasmm A’/şək lin d ə  olduğunu da nəzərə alsaq, 
onda bu problem daha da qaranhqlaşar. N ecə olmuşdur ki, 
birinci şəxs üçün şəxs əvəzhyinin birinci samiti, ikinci şəxs 
üçün isə şəxs əvəzhyinin sonuncu samiti şəxs şəkilçisi kimi 
formalaşmışdır? Sən şəxs əvəzhyinin  son samıiti n ağız samiti 
olduğu halda, nə üçün ikinci şəxs şəkilçisi Q burun samitidir? 
Türkolgiyada bu suahara hələ  cavab verilməmişdir. Həm də bu 
suahara cavab verərkən nəzərə almaq lazımdır ki, türk dillərində 
sadələşm ə əsas prcseslərdən biridir (məlumdur ki, n samitinə 
nisbətən Q samiti daha mürəkkəb səsdir). Türk dihərində n 
samiti 1] samitinə keçə bilərdimi?

Müasir Azərbaycan dihndə qədim türk yazısı abidələrinin 
dihndə ikinci şəxsin təki üçün işlənm iş -Q > -n (şühudi keçmiş 
zamanda oian fellərdə) və sən {san variantı ilə) (indiki və 
gələcək zamanda olan fehərdə, habelə sonralar şəxs şəkilçisi ilə

‘ M .A .E a m M a H o e . fİ3 h iK  eH uceücK U X  noM am H U K oe dpeeHemıopKCKOÜ  

n u cb M eu H o cm u . 0 p v H 3 e , 1 9 5 9 , c. 11 5

işlənm əyə başlamış nəqh keçmiş zamanda) şəkilçiləri işlənir, 
abidələrin dihndə keçmiş zaman anlayışı ifadə edən fellərdə 
ikinci şəxsin təki üçün işlədilən -ğ, -g  şəkilçisi isə müasir 
Azərbaycan ədəbi dihndə unudulmuş, lakin qərb qrupu dialekt 
v ə  şivələrində indi də işlənir.

5. Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə ikinci şəxsin 
cəm i keçmiş zaman anlayışı ifadə edən feUərdə -/Jız, -Qiz, -ğız, 
-g iz  şəkilçiləri ilə ifadə edihr. Abidəiərin dihndə fehərin ikinci 
şəxsin  cəmində indiki və gələcok zamanlarda işlənməsi 
m üşahidə edilməmişdir, lakin birinci şəxsin təki və cəminin, 
habelə ikinci şəxsin təkinin indiki və gələcək  zaman anlayışı 
bildirən fellərdə abidələrin dilində şəxs əvəzliy i -  şəkilçi 
vasitəsilə  ifadə edildiyini nəzərə alsaq, onda qətiyyətlə demək 
olar ki, indiki və gələcək  zamanlarda ikinci şəxs cəmin şəxs 
şək ilçisi də qədim türk yazısı abidələrinin dilində -siz  şəxs 
əv əz liy i -  şəxs şəkilçisi vasitəsilə ifadə edilmişdir.

Müasir türk dillərində keçmiş zamanda işlənən fellərdə 
ikinci şəxsin cəmini ifadə edən şəkilçi -n iz  > n iz  qədim türk 
yazısı abidələrinin dihndə işlənən şəkilçi ilə eynidir, -ğız, -g iz 
şək ilç isi isə unudulmuşdur. İndiki və gələcək  zaman anlayışı 
bildirən fellərdə ikinci şəxsin cəmini ifadə edən şəxs şəktlçisi 
isə  müasir türk dillərində müxtəhfdir: bir qisim türk dillərində 
şəx s  əvəzliy i -  şəkilçi (qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
olduğu kimi, -si'2) şəklində, digər qisim türk dillərində -smız, 
-sin iz, -sunuz, -sünüzşoklm äxi işlənir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə -nız, -rjiz ikinci 
şəxs cəm  şəkilçisi, birinci şəxsin cəminə analogiya olaraq, -Q 
ikinci şəxs təkinin şəkilçisinin üzərinə cəm lik bildirən z  
ünsürünün əlavə edilməsi ilə əm ələ gəlir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin əmr şəkli 
ikinci şəxsin cəmində -Q ünsürü ilə düzəlir. Türkoloji 
ədəbiyyatda bclə bir fıkir vardır ki, bu şəkilçi mənsubiyyət 
şək ilç isi -Q ilə eyni mənşədəndir.

6 . Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin xəbər şəkli 
üçüncü şəxsdə heç bir morfoloji göstərici, əlam ət qəbul etmir. 
Müasir türk dillərində də felin xəbər şəkli üçüncü şəxsdə bütün



zamanlar üzrə heç bir şəkilçi qəbul etmir, təkcə zaman şək ilçisi 
ilə üçüncü şəxs anlayışmı da ifadə edir. Lakin birinci iki şəxsd ə  
şəxs şəkilçilərinin şəxs əvəzliklərindən lörəməsi belə bir 
fərzijo'ə irəli sürməyə imkan verir ki, türk dillərində Orxon- 
Yenisey abidələri dövründən əvvə l xəbər şəklində üçüncü şəxs  
şəkilçisinə malik olmuş, həm  də bü şəkilçi üçüncü şəxs  
əvəzliyi ilə ifadə edilmişdir. Türk dillərinin ən qədim dövründə 
üçüncü şəxs əvəzliy i i  ilə ifadə edilmişdir. Dem əli, türk 
dillərinin Orxon-Yenisey dövründən əvvə l feUn xəbər şəkli -/ 
şəkilçisini qəbul etməU idi. Müasir türk dillərinin dialekt 
materialları bu fərziyyəni sübut edən faktlar verir. M əsələn , 
müasir Azərbaycan dilinin cənub dialektində felin xəbər  
şəkUnin indiki zamanı üçüncü şəxsdə -i şəkiiçisi qəbul edir 
{gəliri, alıri). Qeyd etmək lazımdır ki, «Irk bitig» kitabəsində də 
III şəxs əvəzUyi ismi xəbərlərdə şəxs şəkilçisi kimi işləçnir; 
məsələn: B u  ırk  b itig  edgü  o /(IB  101) «Bu fal yazısı yaxşıdır». 
K əntü  ülügi erklig o l {IB 102) «Özü bəxtirin sahibidir».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində fellərdə üçüncü 
şəxsin cəmi olmadığı uçün (isimlər cəm də işlənmişdir, amma 
şəxs əvəzliyinin üçüncü şəxsdə cəm i olmamışdır) felin xəbər 
şəklinin də üçüncü şəxsdə cəm i olmamışdır. Müasir türk dillə- 
rində üçüncü şəxsin cəm i üçün işlədilən -Jar, -lər şəxs şəkilçisi 
son dövrün məhsuldar və isimlərin cəm də işlənm əsinə analogi- 
yadır (üçüncü şəxs əvəzliyinin də cəm də işlənm əsi üsulu isim- 
lərin cəm şəkilçisi qəbul etm əsinə analogiyadır və son dövrün 
məhsuludur).

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin əmr şəkli 
üçüncü şəxsin təkində sm , -sin, -sun, -sün; -zun, -zün; -çun, 
-çün; -çu, -çü  şekilçiləri vasitəsilə ifadə edilir, Abidələrin dil- 
ində i'>2 '>psəs əvəzlənm əsi səciyyəvi haldır. Bununla belə, so- 
nuncu şəkilçidə {-çu, -çü) n  səsinin düşm əsi maraqh faktdır. Bu- 
radan belə nəticə çıxarmaq olar ki, türk dillərinin qədim dövrün- 
də felin əmr şəklinin üçüncü şəxsi -sı, -s i şəkilçisi vasitəsilə də 
ifadə edilirmiş. Yeri gəlm işkən qeyd etmək lazımdır ki.

N.A.Baskakov -stn şəkilçisini -sı + n  hissələrinə bölür və -si 
morfeminin -p; morfemindən törədiyini söyləyir.ı

Beləliklə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində fel 
təsriflənərkən aşagıdakı şəxs şəkilçilərini qəbul edir:

Əmr şəkU:
I şəxs -  yoxdur
II şəxs tək: sıfır şəkilçi və -ğıl, -gil, II şəxs cəm: -IJ, -ılj,

-iQ.
III şəxs tək; -sın, -sin, -sun, -sün, -zun, -zün, -çün, -çün, 

-çu, -çü;
İkinci şəxsin təki şəkilçisiz də işlənir. Abidələrin dilində 

əmr şəklinin birinci şəxs tək və cəmdə işlənm əsinə təsadüf 
edilmir.

Xəbər şəklində aşağıdakı şəxs şəkilçilərinin işləndiyi 
müşahidə edilir:

Şühudi keçmiş zaman:
I şəxs tək: -iTT, I şəxs cəm: -m ız, -m iz,
II şəxs tək: -tj, -ğ, -g, II şəxs cəm: -Qız, -ğız, -giz,
III şəxs tək və cəm; şəkilçi yoxdur.

Nəqli keçmiş zaman: bütün şəxslərin təkində və cəmində 
şəkilçi yoxdur.

İndiki və qeyri-qəti gələcək zaman:
I şəxs tək." -mən, -men, -ben; I şəxs cəm: -biz, -rnız,
II şəxs tək: -sən, -sen; ' II şəxs cəm: -siz,
III şəxs tək və cəm; şəkilçi yoxdur.
Lazım və vacib şəkillərdə işlənən şəkilçilər:

I şəxs tək: -mən, -men, -ben; I şəxs cəm: -biz,
II şəxs tək: -sən, -sen; II şəxs cəm: -siz,
III şəxs tək və cəm; şəkilçi yoxdur.

Arzu şəklində işlənən şəkilçilər:
I şəxs tək: -ayın; I şəxs cəm: -aJım.

Arzu şəklinin digər şəxslərdə işlənm əsinə təsadüf edilmir.
Felin şərt şəkli qədim türk yazısı abidələrinin dilində şəxs 

şək ilç isi qəbul etmir.

' H A.BacKaKOQ. KapaKCUınaKCKUÜh3wk, II. MocKea, 1952, c. 456-457.
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FELİN ŞƏKİL VƏ ZAMANLARI

Felin şəkilləri danışan tərəfmdən hərəkətin gerçəkliyə  
münasibətini ifadə edir. Türk dillərində, o cümlədən qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində felin hər şəklinin özünəm əxsus 
forması mövcuddur. Bu formalar fel şəkillərinin birində inkişaf 
etmiş, digərində isə bəsit şəkildə qalmışdır.

Fellərin şəkil, zaman və  şəxsə görə dəyişm əsindən  
damşarkən M.Hüseynzadə yazır: «...şəkil, zaman və şəxs 
şəkilçilərinə görə felləri, başhca olaraq, dörd qrupa bölm ək olar:

1. Zaman və  şəxs şəkilçiləri qəbul etm əyən, yalnız xüsusi 
şəkil əlam əti olan fellər.

2. Zaman və xüsusi şəkil əlam əti olmayan, yalnız şəxs 
şəkilçiləri qəbul edən fellər.

3. Zaman və  şəxs şəkilçisi qəbul edib, xüsusi şəkil əlaməti 
olmayan feliər.

4. Xüsusi şəkil əlam əti olan və  şəxs şəkilçisi qobul edib, 
zaman şəkilçisi qəbul etm əyən fellər.

Birinci qrupa məsdərlər, ikinci qrupa fehn əmr şəkli, 
üçüncü qrupa felin xəbər şəkli, dördüncü qrupa fehn lazım, 
vacib, şərt və davam şəkilləri daxildir».ı

Əshndə, Azərbaycan dihndə yazılmış dilçihk ədəbiyyatm- 
da fehn davam şəkh kimi təqdim edilən dil hadisəsi ismin yerhk 
halmda olan və  xəbərhk şəkilçiləri qəbul edən məsdərdən başqa 
bir şey deyildir. Yerhk halda olan v ə  xəbərhk şəkilçisi qəbui 
edən məsdər isə yerlik halda olan və xəbərhk şəkilçisi qəbul 
edən isimdən heç bir əlam ətlə fərqlənmir, Yerlik halda olan və  
xəbərlik şəkilçisi qəbul edən sözü fel k in i, felin davam şəkli 
kimi qəbul etsək, onda yerlik halda olan və  xəbərlik şəkilçisi 
qəbul edən ismi də fel kimi, felin davam şəkli kimi qəbul etmə- 
liyik. Onda ismin digər hallarmda işlənən və xəbərlik şəkilçiləri 
qəbul edən isimləri və digər adları da fel kimi qəbul etməliyik. 
Bütün bu deyilənlərin isə artıq elm lə heç bir əlaqəsi yoxdur.

M əsdəri də felin şəkilçiləri sırasma salmaq olmaz, çünki 
məsdər, feli sifət və feh bağlama ilə  birlikdə, felin təsriflənmə-

‘ M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1963, s.l66.
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yən formalanndandır. Qcyd ctmək lazımdır ki, fcT şəkillərinə 
vcrilən tərif də masdərin fel şəkU kimi qəbul edilməsini inkar 
edir; «Hərəkətin danışan tərəfmdən müəyj'ən edilən həqiqətə 
münasibətinə fehn şəkli dcyihr».

Beləliklə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin Aşa- 
ğıdakı şəkilləri işlənir: əmr şəkli, xəbər şəkii, arzu şəkli, lazım 
şəkli, vacib şəkil və şərt şəkli.

ƏMR ŞƏKLİ

Felin əmr şəkli əmr, xahiş və hərəkətə təhrik mənası 
daşıyır və nitqdə xüsusi intonasiya ilə təiəffüz edihr. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində fclin əınr şəkli şəkil və zaman 
şəkilçiləri qəbul ctmir, təkcə şəxs şəkilçiləri ilə düzəlir. 
Abidələrin dilində əmr şəkli, formal olaraq, heç öir zaman 
göstərmir, lakin iş, hərəkət məntiqcə gələcək  zamana aid olur. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində (müasir türk dillərində 
olduğu kimi) bütün fel əsasları ikinci şəxsin təkində əmr şəklini 
ifadə etmişdir. Qədim türk yazısı- abidələrinin dilində felin əmr 
şəkli birinci şəxsin təki və cəmində işlənrnir. Bu da məntiqi 
cəhətdən doğrudur, çünki danışan şexs özünə əmr edə bilməz, 
yalnız ikinci şəxsə və ikinci şəxs vasitəsilə üçüncü şəxsə əmr 
edə bilər; birinci şəxs özü üçün arzu edə bilər. Görünür, qədim  
türkün şüurunda məntiqə zidd oian formal qrammatik 
abstraktlaşdırma hələ  öz mövqeyini qazanmamışdır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin əmr şəkli iki 
cür əm ələ  gəlir:

1 . İmperativ kateqoriyasınm forması sıfır şəkiiçili (şəkil- 
çisiz) fcl əsaslan ilə  ifadə edilir; rnəsələn: Yaqıl, ~ tid i (T 5) 
«TopIan, - dedi». K öljlü fjçə udız, - tid i{J  15) «Könlün istəyən  
kimi apar, -dedi». Butjadıp kağan: - ye lü  kör, - tiw is  (T 26) 
«K ədərlənib xaqan: -sürətlə get, - demiş». B ü  süg elt, - tid i (T 
32) «Bu qoşunu apar, - dedi». Tıhğ, sabığ aiu olur, - t i d i i j  32) 
«DiI, xəbər tutaraq otur, - dedi». Kanka tap, katığlan (Süci) 
«Xan tap, möhkəmlən». Tokuz oğuz bəgləri, bodunı, bu sabım m



edgüti esid, katığdı tilJ Iə{Y il c 2) «D oqquz oğuz bəyləri, xa lq ı, 
bu nitqim i yaxşıca eşit, m öhkəm cə d inlə».

2. Felin əm r şək li ik inci şəxsin  təkində -ğıl, -g il şək ilç is i  
ilə  də əm ə lə  gəlir, Türkoloji ədəbiyyatda bu forma hörm ətli 
əm r-xahiş də adlandırıhr; m əsələn : İsig, küçig birgil {MÇ  17) 
«İşini, gücünü ver». Sabım uı edgüti esidgil (K T  c 1) «N itq im i 
yaxşıca eşit». Yəlm ə, karağu u r ğ ılil  34) «K əşfıyyatı v ə  m üha- 
fızəni yaxşıca təşkil et». KatığlanğA  (Y  11) «M öhkom lən».

Q ədim  türk yazısı abidəlerinin dilində əmr şəkli ik inci 
şəxsin  cəm i -ıtj, -ilj, -utj, -üfj şək ilçisi ilə  əm ə lə  gəlir; m əsə lən ;  
A n ı körip  ança b ilitj (K T  c 13) «Onu görüb e lə c ə  bilin». Türk 
bəglər, bodun, bunı esiditj (K T  c 10) «Türk bəyləri, xalqı, bunu  
eşidin». Türk bəglər, bodun, ança sakınıtj (B K  ş 33) «Türk  
bəyləri, xalqı, e lə  d.üşünün». On on oğlıO^, tatıtja təg i bunı körü  
bilitj (B K  şm 15) « 0 n  ox  oğluna, yadlara təki bunu görərək  
bilin». S iz  taşıkıtj, çikig  taşığırıtj, - tim is  (M Ç 22) «S iz qiyam  
qaldırın, çikləri qiyam  qaldırmağa sövq cdin, - dem iş». S ü  bantj,
- tidi, - A ltun  yışda  olürutj, - tid i (T 3) «Q oşun aparın, - dedi, - 
Altın m eşəli dağlannda oturun, - dedi». Y ü z yaşayıtj (Y  36) 
«Y üz yaşayın». K ən tä  bodunım, - tidim , - udu kəlitj, - tidim  
(M Ç 14) «Ö z xalqım , - dedim , - ardımca gəlin , - dedim».

«Irk bitig» abidəsində əmr şək li ikinci şəxsin  cəm in d ə fel 
-ırj, -irj şək ilçisindən  ə la v ə , -lar, -lər  qeyri-rnüəyyən cem lik  
şək ilç isi də qəbul edir; m əsələn : A nça biliQlər (IB 1) «E lə  
bilin». H əm in abidədə bu forma ilə  yanaşı, -lar, -lər  qeyri- 
m ü əyyən  cəm lik  şək ilçisi işlənm əyən  formadan da istifadə  
edilir; m əsələn ; Ança biIitjiJB  3) «E lə bilin».

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin əm r şəkli 
üçüncü şəxsin  təkində -zun, -zün, -çun, -çün və -zu, -zü 
şək ilçiləri ilə  də əm ə lə  gəlir. Burada, hər şeydən  əv v ə l, müasir 
türk d illərində felin  əmr şək li şək ilçisin in  -sın, -sin şək ilçisin in  
ilk  samitinin abidələrin d ilində z  wə ç sam itinə, ikincisi, 
şəkilçinin  sonunda bir sıra hallarda n  samitinin düşm əsinə  
diqqət yetirm ək lazımdır. N əhayət, buna da diqqət yetirm ək  
lazımdır ki, əmr şək li üçüncü şəxs təkində dodaqlanmayan

qapalı saitlor işlənmir; hər üç şək ilçidə dodaqlanan qapah saitlər 
işiənir.

1. Fclin əmr şəklinin üçüncü şəxsi -zıın, -zün  şək ilçisi ilə 
ifadə cdilir; m əsələn: Sü  başı İnəl kağan, Tarduş şad barzun, - 
tid i{T  31) «Qoşun sərkərdəsi İnəl xaqan, Tarduş şadı getsin,’ - 
dedi». Kögım m  yir-sub id isiz kalmazun (KT ş 20) «K ögm ən  
torpağı sahibsiz qalmasın». Eçim iz-apam ız tutm ış yir-sub id isiz 
bolmazun (K T  ş 19) «Əcdadlanm ızın tutduğu torpaq sahibsiz  
olmasın». Türk bodun adı, kü si y o k  bolrnazun... (K T  ş 25) 
«Türk xalqının adı, şöhrəti m əhv olm asın...» Edgü ınça 
m ünkim i süləp yonm azun  (HT 10) «Y axşı b e ləcə  ... qoşun 
yürütməsin». K u t bolzun, alı barzun (HT 7) «X oşbəxt olsun, 
alsın». A nta ku tlığ  bolzun (HT 1) «Orada xoşbəxtlik  olsun»! 
Türk bodunyok bolmazun (K T  ş 11) «Türk xalqı y ox  olm asın».

2. Felin əmr şəklinin üçiincü şəxsinin  təki -çun, -çün 
şəkilçisi ilə  ifadə edilir; m əsələn: Türk bodun y o k  bolmazun 
tiyin, bodun bolçun tiyin, bodun katjım  İltəris kağanığ, ögim  
İlbilgə katunığ tetjri töpəsində tu tıpyögərügötürm is erinç (K T  ş 
11) «Türk xalqı y ox  olmasm dcyə, xalq olsun d eyə, atam İltəris 
xaqam, anam İlbilgə xatunu tamı təpəsində tutub yuxan  
götürmüş».

3. Felin əmr şək li üçüncü şəxsinin  təki -.zu, -zü  şək ilçisi 
ilə  əm ələ  gəlir; m əsələn; Tetjri yarlıkazu, kutırn bar üçün, 
ülügim  bar üçün ö ltəg i bodunığ tirigrü igitirn (K T  ş 29) «Tanrı 
yar olsun, bəxtim  olduğu üçün, qism ətim  olduğu üçün öləsi 
xalqı həyata qaldırdım».

Q ədim  uyğur yazısı abidələrinin dilində felin əmr şəklinin  
üçüncü şəxsin in  təkini ifadə etm ək üçün -sın, -sin, -sun, -sün 
şək ilçisindən  istifadə edilir. Bu şəkilçidən istifadə türk yazısm ın  
sonrakı abidələrində daha da intensivləşir.

XƏBƏR ŞƏKLİ

Felin xəbər şək li real hərəkəti bildirir. X əbər şək li hərə- 
kətin bütün aspektlərdə keçm iş, indiki v ə  g ə ləcək  zamanlarda 
baş verdiyini bildirir. Felin xəbər şəklini yaratmaq üçün xüsusi



şək ilçi (şəkil şək ilç isi) yoxdur; felin xəbər şək li yalnız zam an və  
şəxs şək ilçilərin ə malikdir. Felin xəbər şəklini başqa şək illərdən  
fərqləndirən əsas əlam ət budur ki, başqa şək illər zaman bildirən  
xüsusi formaya -  zaman şək ilçisin ə m alik olm adığı lıalda xəbər  
şək li zaman form asm a m aiik yeganə fel şəklidir. Q əd im  türk 
yazısı abidələrinin d ilində xəbər şə k lin in , hər zamam  
özünəm əxsus m orfoloji əlam ətlərə malikdir.

A bidələrin  d ilində xəbər şəklinin hər üç zam anm m  işlən- 
diyi m üşahidə edilir. Lakin abidələrin dilində və müasir türk 
dillərində fel zam anlarm m ifadə etdikləri m əna çalarlan b əzən  
uyğun g ə lm əy ə  d ə bilər. D igər tərəfdən, qədim  türk yazısı 
abidələrinin d ilində iş lən ən  fei zamanlarmm qrammatik 
əlam ətləri ilə  müasir türk dillərində eyni m əqsəd  üçün işləd ilən  
qrammatik əlam ətlər d ə  eyni olm aya bilər, çünki türk 
dillərindən bir qism i (m əsələn , Azərbaycan dili) qəd im  türk 
zaman şək ilçilərin i eyn ilə  m ühafızə edib saxlam ışsa, bir qism i 
azacıq dəyişm iş (m əsə lən , müasir türk dilində indki v ə  qeyri- 
qəti g ə ləc ək  zaman şək ilçiləri bir qədər doyişm işdir), üçüncü  
qisim  türk dilləri (m əsə lən , qırğız, altay, tuva, xakas v ə  s.) 
qədim  türk yazısı abidələrinin dilində işləd ilm iş zaman 
şək ilçilərin in  ək səriyyətin i unutmuş, yeni keyfıyyətli zaman  
şək ilçiləri qazanmışdır. Müasir türk dillərində işlənən b əzi 
zaman çalarhqları qədim  türk yazısı abidələrinin dilində  
m üşahidə edilmir. Lakin bu zaman çalarhqlarmın qədim  türk 
qəbilələrinm  də d illərm də olm adığı haqqmda hökm  verm ək  
olm az, çünki abidələrin dih qədim  türk qəbüələri dillərinin  
bütün m ənzərəsin i əks etdirmir. Güman etm ək olar ki, müasir 
türk d illərində işləd ilən , lakin qədim  türk yazısı abidələrinin  
dilində rast gəlm əd iy im iz  bir sıra zaman çalarhqlarmm, ham ısı 
olm asa da, bir q ism i qədim  türk dillərində işlənm işdir.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin d ilində felin xəbər şəklinin  
aşağıdakı zamanlarmm işləndiyi m üşahidə edilir.

KEÇMİŞ ZAMAN

Lakin danışanın keçmişdə baş vermiş hərəkətə münasibəti bir 
şəkildə təzahür etməyə də bilər. M əsələn, ola bilər ki, danışan 
özünün şahid olduğu keçmişdə baş verən hərəkəti xəbər versin. 
Bu zaman o, keçmiş zamamn ifadə vasitələrindən birindən 
istifadə edir. Lakin danışan xəbər verdiyi keçmişdə baş vermiş 
hərəkətin şahidi olmaya da bilər. Təbii ki, o, əvvəl istifadə 
etdiyi keçmiş zaman formasmdan istifadə edə bilməz. Hətta ola 
bilər ki, danışan nəinki keçmişdə baş vermiş bilavasitə şahidi 
olduğu hərəkəti, hətta şahidi olmadığı, lakin başqasından 
eşitdiyi keçmişdə baş vermiş hərəkəti də deyil, üçüncü bir 
şəxsin ikinei şəxsə, onun da danışana xəbər verdiyi keçmişdə 
baş vermiş hərəkəti xəbər verir. Həmin üçüneü şəxs keçmişdə 
baş vermiş hərəkətin şahidi ola da bilər, olmaya da bilər. Bu 
sonuncu halda onun. özünə də keçmişdə baş vermiş hərəkət 
haqqında başqası tərəfındən məlumal verilə bilər və s. Aydmdır 
ki, sonuncu məlumat verən biitün vəziyyətlərdə keçmişdə baş 
vermiş hərəkəti eyni üsulla xəbər verə bilməz, hər dəfə vcrdiyi 
xəbərin mənbəyini dinləyiciyə. dəqiq çatdırmaq üçün yeni 
üsuldan istifadə etməlidir. Hadisənin xəbərvermə üsulu 
dəyişdikcə onun ifadəsinin qrammatik vasitələri də dəyişir, 
danışan keçmiş zamanın m üxtəlif məna çalarlarından istifadə 
edir.

Türk dılləri, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dili kcçmiş zamanm məna çalarlıqlarmı ifadə etmək üçün zəngin 
qrammatik vasitələrə malikdir. Praktik olaraq, keçmiş zamanın 
elə bir məna çalarlığı yoxdur ki, türk dilləri onu ifadə etmək 
vasitəsinə malik olmasın. Keçmiş zamanm ən incə məna 
çalarhqlannı ifadə edə bilmək baxımından türk dilləri dünyanın 
ən zəngin dillərindən biri, bəlkə də birincisidir.

Müasir türk dillərində keçmiş zamanm m üxtəlif məna 
çalarhqlarmı ifadə etmən üçün işlədilən qrammatik vasitələrin 
hamısı qədim türk yazısı abidələrinin dilində müşahidə edilmir. 
Ehtimal ki, bu, abidələrin mətnlərinin kiçikliyi və  qismən də, 
onların üslubu ilə əlaqədardır.

Q ədim  tiiıjrk yazısı abidələrinin d ilində keçm iş zaman 
h ərəkətin  xəbər verildiyi vaxtdan ev v ə l baş verdiyini göstərir.



Q ədim  türk yazısı abidələrinin d ilində felin şühudi keçm iş 
zamanı fel əsaslarm a -tı, -ti v ə  -dı, -d i şəkiiçilərinin  birləşdi- 
rilm əsi ilə  düzəlir. Bu şəkilçilərin  dodaqlanan variantmm  
abidələrin dilində işlən m əsi m üşahidə edilmir.

A bidələrin  d ilində felin şühudi keçm iş zaman şəkilçisinin  
t-variantı v ə  d-variantmm işlən m əsin də qanunauyğunluq 
m üşahidə edihr. Y en isey  abidələrinin dilində bu şəkilçilərindən  
hansı variantm işlən m əsi üçün qanunauyğunluq m üəyyən- 
ləşd irm ək mümkün deyildir. H ətta yen i sözlərdə bir yerdə t- 
varianth şək ilçi, başqa yerdə isə  d-varianth şək ilçi işlənir; 
m əsələn:

adırıltım ÇY  3) v ə  a d ırıld ım (y  5) «ayınldım »; 
bertim izÇ i 30) v ə  b erd im iz(Y  48) «verdik»; 
ertim  (Y  1) v ə  erdim  (Y  10) «idim»; 
öltim  (Y  37) v ə  öldim  (Y  23) «öldüm » və s.
Orxon abidələrinin dilində felin şühudi keçm iş zamanı şə-  

kilçisinin  iş lən m əsi üçün b elə  bir qanunauyğunluq göstərm ək  
olar; əsası sait v ə  kar sam itlə bitən fe llərə d-varianth şühudi 
keçm iş zam an şək ilçisi, əsası sonor v ə  cingiltili sam itlə b itən  
fe llərə isə  t-varianth şühudi keçm iş zaman şək ilçisi artırılır. 
Ə gər nadir hallarda bu qanunauyğunluq pozulursa, bımu katibin  
səh v i hesab etm ək lazımdır. Orxon abidələrində cəm i bir n eçə  
d əfə  yuxarıda göstərilən  qanunauyğunluğun pozulduğuna 
təsadüf edilir: Sülətim , - tir erm is (O 7) «Qoşun çəkdim , - 
deyirm iş». L ü i y ılka  yetinç a y  küçlig  alp kağammda adıralu 
bardıljtz (O  12) «Əjdaha ilinin yeddinci aymda güclü igid  
xaqanımdan ayrıldm ız». Türk bodun adak kam aştı (B K  ş 30) 
«Türk xalqı ayağmı boş qoydu». K ız ıl kam m  tö k ti(J  52) «Q ızıl 
qanımı tökdü». 01 sub kodı bardım ız (T 27) « 0  çay boyu  
getdik». K ırk ızığ  uka basdım ız (T 27) «Qırğızları yuxuda  
basdıq». K ün  yəm ə, tün y ə m ə  ye lü  bardım ız (T 27) «Gündüz 
də, gecə də yel kim i getdik».

Orxon kitabələrində yuxarıda göstərilən  qanunauyğunluq, 
əsasən , gözlənilir; m əsələn: K ü l tigin altı o tuzyaşıija  k ırk ız  tapa

sü ləd im iz  (KT ş 34-35) «Kül tiginin iyirmi altı yaşmda 
qırğızlara qarşı qoşun çəkdik». Ycrçi tilədim  (T 23) «Bələdçi 
dilədim ». Tarduş şad ara badı (T 41) «Tarduş şadı aranı 
bağladı». Sürjügin açdnnız (T 23) «Süngü ilə açdıq». A t üzə 
bin türə kanğ sökdim  (T 25) «Atlara mindirərək qarı dağıtdım». 
Türgis bodunığ uda basdım ız (KT ş 37) «Türgiş xalqını yuxuda 
basdıq». OlJ tutuk yorçın əligin tutdı (KT ş 32) «On tutuk 
yorçm ı əli ilə tutdu». Kurığaru K ənü Tarmanka təg i türk 
bodunığ ança kortur-tunız (KT ş 21) «Qərbə Kənü Tarmana 
kim i türk xalqını yclə yerləşdirdik». ... kanw  kodıp içikdilj ( I  3 ) 
«... xanının qoyub tabc oldun». ...kağanUJın sabm almatm y ir  
sayu  bardığ (KT c 9) «...xaqanının sözünə qulaq asmadan yer 
boyu səpəlondin». tlgərü bardığ (KT ş 23-24) «Şərqə gctdin». 
K urığaru b a rd ığ {K l ş 24) «Qərbə gctdik». ...ö lügiym tda, yolta  
y a tu  kaltaçı ertigiz {K J  şm 9) «...ölünüz yurdda yolda yataraq 
qalası idiniz». A ltı çub soğdak tapa sülədim iz, bozdım ız  (KT ş 
31) «Altı bağlı soğdalılara qarşı qoşun çəkdik, pozduq»,

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində şühudi kcçmiş 
zaman və şəxs şəkilçiləri ilə birlikdə aşağıdakı morfoloji 
əlam ətlərə malikdir:
I şə x s  tək: -tnn, -tim, -dım, -dim;
1] şoxs tok: -tnj, -tilj, -dılj, -dilj, -tığ, -tig, -dığ, -dig;
III Şr)xs tək: -tı, -ti, -dı, -di;
I şəx s  cəm: -tnnız, -tim iz, -dum z, -dim iz;
II şəxs  cəm: -tıljız, -tiljiz, -dıljız, -diQiz, -tığız, -tigiz, -dığız, 
-d igiz.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində fcl şühudi kcçmiş 
zamanda belə təsriflənir:
I şəx s  tək: ahım;C'^va'. altım ız;
II şəx s  tək: altılj/altiğ; c'sm\ altıljız/altığız/altiz;
III şəxs tək: altı.

NƏQLİ KEÇMİŞ ZAMAN

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin nəqli kcçmiş 
zam anı fel əsaslarına -mış, -m iş və onun fonetik variantı olan



-m ıs, -m is şək ilçisin i artırmaqla əm ə lə  gəlir; -mıs, -m is  
şək ilçisin i -mış, -m iş kim i də tə lə ffü z etm ək olar. A b id ə lər in  
dilində nəq li keçm iş zaman şəkilçisinin  dodaqlanan saitli 
variantı işlənmir.

Müasir türk dillərində olduğu kim i, qədim  türk y a z ıs ı  
abidəiərinin dilində də nəqli keçm iş zaman keçm işdə baş verən  
h ərəkəti bildirir, lakin həm in hərəkət m üəyyən  zam anla  
m əhdudlaşm ır, habelə həm in  hərəkət haqqmda xəb ər verən  
subyekt hərəkətin  icrasmm şahidi olmur, həm in h ərək ə t  
haqqında başqa şəxsin  admdan danışır.

Q ədim  türk yazısı abidələrinin d ihndə n əq li k eçm iş  
zamanda işlən ən  fel şəx sə  görə təsriflənm ir. Bütün göytürk  
O rxon-Y enisey yazısı abidələrinin dilində yalm z bir təsadüfdə  
fel nəq li keçm iş zaman şək ilçisindən  sonra şəx s şək ilç isi (birinci 
şəx sin  təki) qəbul edir; B eş yeg irm i yaşda alm m ışam  (Y  11) 
«On beş yaşda almmışam». Buna görə də nəq li keçm iş zam anda  
icra cdilm iş hərəkətin kim ə kid olduğunu bildirm ək üçün  
cü m ləd ə subyektin (m übtədanm ) iştirakı zəruridir. Lakin nadir 
hallarda buna ehtiyac duyulur, çünki qədim  türk yazısı 
abidələrinin m ətnləri e lə  tərtib edilm işdir ki, n əq li keçm iş  
zaman işlən ən  cüm lələrdə subyekt başqasmtn gördüyü işi 
eşitd iyi kim i xəbər verir; m əsələn: K is i oğlm ta üzə eçiim-anam  
B um m  kağan, İstəm i kağan olurm ış (K T  ş I) «hısan oğlunun  
üstündə əedadım  Bum m  xaqan, İstəm i xaqan oturmuş». S ü  
sülənən tört bulutjdakı bodunığ kop almış, kop  baz kılm ış, 
başlığığyüküntürm iş, m izlig ig  sökürm iş İK T  ş 2) «Q oşun çəkib  
dörd tərəfdəki xalqı tam am iiə almış, tam am ilə tabe etm iş, 
başhm  səcd ə etdirmiş, dizlini çökdürmüş^A Uluğ sütjüş 
sürjüşmiş, aJp Şalçı ak atın binip təgm iş, kara türgis bodunığ anta 
ölürm iş, alm ış  (K T  ş 40) «B öyük döyüş döyüş döyüşm üş, alp 
Şalçm m  ağ atmı m inib  hücum  etm iş, qara türgiş xalqm ı orada 
öldürmüş, alm ış». Eçüm iz-apam ız Bum m  kağan tört bulutjığ  
kısm ıs, yaym ıs, basmıs. OI kan y o k  boltukda kisrə e l yetm iş, 
ıçğm m ış, kaçışm ış (O 1) «Ə cdadım ız Bum m  xaqan dörd tərəfı 
sıxışdırm ış, bir yerə y ığm ış, dağıtm ış (yaym ış), basmış. O xan 
vəfat e td ik d ən  sonra el sona yetm iş, dağılm ış, qaçışm ış». K ü

esidib balıkdakı tağıkm ış, tağdakı inm iş, tirilip ye tm is ər bolm ış 
(KT ş 12) «X əbər eşidib şəhərdəkilər dağa qalxm ış, dağdakılar 
enmiş, toplaşıb yetm iş döyüşçü olm uş».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin nəqli keçm iş 
zamanmda fel şəx sə  görə dəyişm əd iyi üçün onun 
təsriflənməsini b elə təsəvvür etm ək olar:
I şəxs -tək : m ən kazğanm ış; bizkazğaum ış;
II ŞHXS ~ tək; sən kazğanm ış; s iz  kazğanmış;
III şəxs -  tək: ol (bodun) kazğanmış.

İNDİKİ ZAMAN

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin indiki zamam  
elə bir hərəkəti bildirir ki, hərəkət icra edildiyi zaman onun 
haqqında xəbər veriÜr, başqa sözlə , hərəkəl bitm əm iş, hərəkət 
davam edərkən ondan damşıhr. Abidələrin dilində felin indiki 
zamanmı əm ələ  gətirm ək üçün sam itlə bitən fel əsaslanna -ır, 
-ir, -ur, -ür, saitlə bitən fel əsaslarma isə y ır, -yir, -yur, -yür 
zaman şəkilçisi artırmaqla əm ələ  gəlir; abidələrin d ilində saitlə 
bitən təkcə bir fe lə  -  ti  «dcm ək» felinə -yır, -yir şək ilçisi yox, 
təkcə -r samiti (şək ilçisi) artınlır; m əsələn: Tokuz oğuz üzə  
kağan olurtı, - tir  (T 9) «Doqquz oğuzlarm üzərində xaqan 
oturdu, - deyir». Orjrə kıtayığ ölürtəçi, - tirmən, b in i oğuzığ  
ölürtəçi ök, - tirm ən  (T 10-11) «Şərqdə kıtayları öldürəcək, 
deyirəm , məni oğuzu da öldürəcək, - deyirəm ».

Felin indiki zamanında zaman şəkiiçılərindən sonra şəxs  
şək ilçiləri artırıhr. Q ədim  türk yazısı abidələrinin d ilində fclin 
indiki zamanmda zaman şəkilçisi kimi şi.)xs əvəzlik lərindən  
istifadə edilir, daha doğrusu, türk dillərinin qədim  dövrü üçün 
şəx s əvəzliy i, xəbərlik  şək ilçisi və  fehn şühudi kcçm iş zaman 
şək ilçisindən  başqa, şəx s  şək ilç ilən  h ə lə  diferensialiaşmamış, 
eyni fonctik tərkiblə üç funksiyada çıxış etmişdir. Abidələrin  
dilində nadir hallarda birinci şəxsin  təkində şəxs əv əzliy i -  
şək ilçin in  saiti qahnlaşır, cəm ində isə  b samiti m  samiti ilə  əv ə z  
edilir; m əsələn: İn ö z İnənçü Besbahka barırman (HT 7) «M ən  
İnöz İnənçü Beşbahka gedirəm ». İnöz İnənçü, Tarduş, K ü li çor 
Bcşbalıka b a rırm ız{in  I) M ən İnöz İnənçü v ə  Tarduş K üli çor
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Beşbahka gedirik». A d ətən , abidələrin d ilində şəx s şək ilçisi 
m övqeyində şəxs əvəzlik lər i işlənir; üçüncü şəxsin  tək ində heç 
bir şəxs şək ilçisi işlənmir; m əsələn : A ltun, küm üş, ısigiti, ku tay  
buljısızança b im r{¥ :i c 5) «Q ızıi, gümüş, taxıl, inək  k əd ərsiz  o 
qədər verir». K im kə  ilig  kazğanur m ən?  (K T  ş 9) « K im ə  el 
qazanıram?» N ə kağanka içig, kü çig  birürm ən?Q Ll ş 9) «Hansı 
xaqana işim i, gücümü verirəm ». Taşra yorıyur  (K T  ş 11-12) 
«Sərhəddən xaricdə yürüyür». ...təgdükin, türk bəglər, kop  
bilirsiz (K T  ş 34) « ... hücum  etdiyini, türk bəyləri, ham ısm ı 
bilirsiniz». Tağda sığun təzsər, ... sakm urm ən  (K T ç 5-6) «D ağ- 
da sığın qaçsa, ... düşünürəm». N əkə  korkurbiz a z tiyin  (T  39) 
«N iyə qorxuruq, azıq deyə?». Çor apası barur (Y  18) «Çorun 
böyük qohum u gedir». K əlir  ersər, kü  ər ü k ü lü r{ l 32) «G ələn  
olsa, küydən adamlarm sayı çoxalır».

Qədim  türk yazısı abidələrinin d ilində felin indiki 
zamamnda işlən ən  fe llər h ərəkətin  indiki zamanda icrasından 
başqa, hərzam anlı h ərəkəti də ifadə edir; m əsələn ; Yarm k içə  
altun örgin üzə olurıpan m əfjiləy ir m ən  (İB 1) «Gündüz, gecə  
qızıl taxtım üstıiındə oturub zövq ahram». Yarm, kiçə eşür m ən  
(IB 2) «Gündüz, gecə çapıram».

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin indiki zamanı 
az işlənir.

Abidələrin dilində indiki zamanda felin təsriflənməsini 
belə göstərmək olar;
I şəx s tək; kazğanurm ən  «qazanıram»;
II şəxs tək; kazğanur sən  «qazanırsan»;
III şəx s tək; kazğanur «.qdxdc(m>y,
I şəx s cəm; kazğanur b iz  «qazmmq>r,
II şəxs cəm; kazğanur s iz  «qazm\x$mm>.

İNDİKİ -  GƏLƏCƏK ZAMAN

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin  
zamanı fel əsaslarm a, sam itlə bitən fellərdə -a, 
fellərdə -y  şək ilçisin i artırmaqla əm ələ  gəlir. 
zamanda zaman şək ilçisindən  sonra şəxs əv ə z l

ndik i-gələcək  
ə, saitlə bitən  
ndik i'gələcək  
kləri ilə  eyni

fonetik tərkibə malik şəxs şəkilçiləri artınlır; m əsələn; ...ilifjiz  
üçün kazğanu ä z k u y y ıta  s iz { Y  28) «...elinİ2; üçün qazanaraq öz  
eviniz üçün ağlayırsm ız». Inilirj böri uça (Y  28) «K içik  
qardaşım qurd uçar». Bars adırılmay (Y  28) «Bars aynlm az». 
Felin bu zamanı təkcə Y enisey abidələrində, həm  də çox  az 
işlənir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən  indiki- 
gələcək  zamanda felin təsriflonm əsini belə təsəvvür etm ək olar;
I şəxs tək; kazğana m ən  «qazanıram/qazanaram»;
II şəxs tək; kazğana sən  «qazanırsan/qazanarsan»;
IIJ şəxs tək; kazğana «qazanır/qazanar»;
I şəxs cəm; kazğana ö/>«qazanırıq/qazananq»;
II şəxs cəm; kazğana s iz  «0fii7,miKmr/JqdLzm\8X%ımz>>.

QEYRİ-QƏTİ GƏLƏCƏK ZAMAN

Felin qeyri-qəti g ə ləc ək  zamanı g ə ləcək d ə  icra ed iləcək  
işi, hərəkəti bildirir, lakin damşan işin, hərəkətin gələcək d o  icra 
edilib-edilm əm əsinə əm in deyil; gəlocək d ə icrası haqqında indi 
xəbər verilən iş, hərəkət g ə ləcək d ə icra ed ilə də, ed ilm əyə də 
biiər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin qcyri-qəti 
g ə ləcək  zamanmı əm ə lə  gətirm ək üçün fel əsaslarma sarnitlə 
bitən fellərdə -ar, -ər, saitlə bitən fellərdə -yar, -yər  zaman 
şək ilçisi artırıhr. Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim  türk 
yazısı abidələrinin dilində də qeyri-qəti g ə ləcək  zamamn təsdiq  
və inkar formalannın yaranmasmda m üəyyən  tərq özünü  
göstərir; 1. -ma, -m ə 'mkax şəkilçisi qəbul ctrniş fc) saitlə bitdiyi, 
zaman şəkilçisi də saitlə başlandığı üçün gözləm ək  olardı ki, 
təsdiq  forraasında olduğu kimi, inkarda da iki sait arasma y  
samiti daxil olacaqdır. Lakin bu hadisə baş vermir; yanaşı 
işlənən  iki saitdən biri düşür. 2. Zaman şəkilçisinin  r  samili 
qeyri-qəti gələcək  zamanm inkarında z sam itinə keçir; m əsələn; 

it/c/«doğramaq» - kıdm az{¥^T  c 6) «doğrarnaz»; 
/(i«göndərm ək» - ıd m a z i^ ¥  ş 25) «göndərm əz»; 
Xrär«görmək» - ko rm əz(K li şm 10) «görm əz»; 
Z7/7«biImək» - b ilm ə z(K J  ş 21, T 6, KÇ 28) «bilm əz»;



jtə /« g ə lm ək »  - ira /m ez(B K  ş 39, T 22) «gəlm əz» ;  
yor/r «yürütmək» - y o n tm a z { ] ^  c 6) «yürütm əz»; 
ö « b ilm ək »  - cOTaz (K T  c 8) «bilm əz».
Q eyri-qəti g ə ləc ək  zamanın təsdiqində; a) fel sa itlə b itirsə , 

iki sait arasma y  samiti daxil olur; b) zaman şək ilç i-s in d ək i r  
samiti qorunub qaln; m əsələn:

«qabaqlamaq» - usarij^ 38) «qabaqlayar»; 
fö^-«qaçmaq» - təzər{T  38) «qaçar»;
/^«etm ək» - /tör(K Ç  9) «edər»; 
yas{ysa) «yazm aq» - yasariJLT  şm  10) «yazar», 

A bidələrin  dilində qeyri-qəti g ə ləcək  zamanı ifadə ed ən  
fellər verbuM fin itum  (bitmiş fel) şək lində az işlənir, ək -sər  
hallarda onlar feli sifət m övqeyində çıx ış edir, bir sıra hallarda  
isə  felin mürəkkəb zaman formalarmı d ü zəltm əyə xidm ət edir. 
Q ədim  türk yazısı abidələrinin d ilində qeyri-qəti g ə lə c ə k  
zamanda işlən ən  fellər bir n eçə təsadüfdə şəx s şək ilçisi qəbul 
edir (şəx slər  üzrə təsriflənir) v ə  m üstəqil su-rətdə cüm lən in  
xəb əri vəzifəsrn i yerinə yetirir. Q ədim  türk yazısı abidələrinin  
dilində, indiki zamanda olduğu kim i, qeyri-qəti g ə lə c ə k  
zamanda da şəxs şək ilçiləri şəxs əvəzlik -ləri ilə  eyni fonetik  
tərkibə malikdir; m əsələn: Ö d teijri yasar { K I  şm  10) «Vaxtı 
(ömrü) tanrı yazar». N əkə  tə zər biz, üküs tiyin  (T 38-39) «N iyə  
qaçarıq, çoxdurlar deyə» . .Arkış ıdm az tiyin  sülədim  (B K  ş 25) 
«Karvanlar göndərm əz deyə qoşun çəkdim ». Yalabaçı, edgü 
sabı, ö tügi kə lm əz tiyin  yayın  sülədim  (B K  ş 39) «Səfıri, xoş 
xəbəri g ə lm əz  deyə yayda qoşun çəkdim ». A rık  o k  sən, açsık 
tosık öm əzsən,bir todsar, açsık öm əzsən  (K T  c 8) «A nq oxsan, 
achq, toxluq b ilm əzsən , bir doysan, aelıq b ilm əzsən ».

Q ədim  türk j^azısı abidələrinin d ilində qeyri-qəti gələcək  
zamanda felin təsriflənm əsin i belə təsəvvür etm ək olar;
I şəx s tək; kazğanarm ən  «qazanaram»;
II şəxs tək; kazğanar sən  «qazanarsan»;
III şəxs tək; kazğanar nqazanm r,
I şəx s cəm ; kazğanar b iz  <(q̂ a.zdinm:ıq>y,
II şəxs cəm : kazğanar s iz  «qiizdinds'i\mz».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin qəti g ə ləcək  
zamanı işin, hərəkətin gələcək d ə icra ed iləcəyin i göstərir. 
Qeyri-qəti g ələcək  zamandan fərqli olaraq, qəti g ə ləcək  
zamanda işin icrasma əm inlik ifadə edilir. Abidələrin dilində 
qt̂ ti gələcək zaman fel əsaslanna -ğay, -gəy  zaman şək ilçisi və  
yvyzlik tərkibli şəxs şəkilçiləri artırmaqla əm ələ  gəlir; m əsələn: 
Kut birgəy m ən  (IB 3) «X oşbəxtlik  verəcəyəm ». İngəni 
buturlamış, altun budluğuğ buğralığ yarağay 8) «A ğ mayası 
erkək balalamış, qızıl budlu buğrahğa yarayacaq». A k  bisi 
kııhwlamış, altun tvyuğluğ adğırhğ yarağay (IB 7-8) «Ağ  
madyanı qulunlamış, qızıl quyruqlu ayğırhğa yarayacaq». Üçünç 
kunçuy unlamış, bəglig  yarağay (IB 9) «Üçüncü arvadı nəsil 
vermiş (oğlan doğm uş), b əy liyə yarayacaq». ÖrüQ əsri ingəg  
bozağulaçu bolmış, ö lgəy m ən, - tim iş (IB 60-61) «Parlaq (ağ) 
xalh inək buzovlayası olmuş, ö ləcəy əm , - dem iş». Örüt] əsri 
bozagu kəJürmiş, ıdukluk yarağay {\B 61) «Parlaq xalh erkək 
buzov gətirmiş, qurbanhğa yarayacaq».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qəti g;)ləcək  
zamanda felin təsriflənm əsini bclə təsəvvür etmək olar:
I şəxs tək; kazğanğay m ən  «qazanacağam»;
II şəxs tək; kazğağay sən
III şəxs tək: kazğanğay «c(äzmac'Aq>y,
I şəxs cəm: kazğanğay b iz «.qazannc'dg\q>y,
II şəxs cəm; kazğağay siz«(j\azanacä(\f,m\zj>.

Bəzi türkoloji ədəbiyyatda qədim  türk yazısı abidələrində  
işlənən bu fel formasının ya mümkün olan, ya da zəruri olan 
hərəkəti bildirdiyi göstərilir.

ARZU ŞƏKLİ

Fclin arzu şək li g ə ləcək d ə görüləsi işin arzu olunduğunu  
ifad ə edir. Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin arzu 
şək linin  m orfoloji əlam ətləri birinci şəxs təkdə -aym, -əyin, 
cəm d ə  -ahm, -.9///T7 şəkilçiləridir. şək ilisi abidələrin
d ilin d ə , əsasən , arzu şəklinin  birüıci şəxsin in  təkini düzəltm ək
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üçün işlədilirdisə də, bəzən bu şəkilçi birinci şoxs cəm in  
morfoloji əlaməti kimi də çıxış edir. Bu fakt onu göstərir ki, 
qədim türk Orxon-Yenisey yazısı abidələri dövründə türk dil- 
lərində arzu şəklinin -aym, -əyin şəkilçisində kəm iyyət kateqo- 
riyası həiə  sabitiəşməmiş-dir.

Abidələrin dilində arzu şəklinin -aym, -əyin  şəkilçisi 
birinci şəzsin təkini ifadə edir: Ben yıradantayan təgəyin  (T 11) 
«Mən şimaldan hücum edim». Ben ebgərü tüsəyin, - tid i {Y 30) 
«Mən evə qayıdım, - dedi». Kağan m u kısayw , - tidiw  (T 5) 
«Xaqanmı seçim, - dedim». tg idəyin  tiyin... (BK  ş 35) «Y üksəl- 
dim, - deyə». A nı ayıtayın, - tip  sülədim  (BK  ş 41) «Onu çağı- 
rım, - deyib qoşun çəkdim». M ən taşıkayın, - tim is  (MÇ 22) 
«M ən sərhədi aşım, - demiş». İçrə ben bulğayın  (MÇ 28) 
«Daxildə mən qiyam qaldınm».

Abidələrin dilində arzu şəklinin -ayin, -əyin  şəkilçisi 
birinci şəxsin cəmini ifadə edir; Soğdak bodun itəyin  tiyin, 
Yinçü ügüzig keçə Təm ir kaptğka təg i sü ləd im iz  (KT ş 39) 
«Soğdak xalqını təşkil edək deyə, İnci çaymı keçərək Dəm ir 
qapıya kimi qoşun çəkdik». B ilgə  Tcyukuk, boyla bağa tarkan 
birlə, İltəris, kağan bolaym  (T 6-7) «Müdrik Tonyukuk, boyla 
bağa tarxan ilə, İltəris, xaqan olaq». B iriyə Çuğay y ış  tügül, Tün 
ya zı konayın  (KT c 6 ) «Cənuba Çuğay m eşəli dağlarına deyil, 
Tün düzünə yerləşək».

Abidələrin dilində -aym, -əyin  şəkilçisi ilə formalaşmış 
bir neçə fel vardır ki, ya mətnin yarımçıq olması, ya da 
mübtədanın qrammatik baxımdan formalaşmamasına görə arzu 
şəklinin birinci şəxsinin təkini, yaxud cəmini ifadə etdiyini 
m üəyyənləşdirm ək olmur: Bodunığ ig idəyin  tiyin, yırağaru
oğuz bodun tapa, iJgərü kıtay, tatabı bodun tapa, birigərü tabğaç 
tapa uluğ sü  ik iyeg irm i... (KT ş 28) «Xalqı yüksəldim (yaxud; 
yüksəldək) deyə, şimala -  oğuz xalqına qarşı, şərqə kıtay, tatabı 
xalqma qarşı, cənuba tabğaça qarşı böyük qoşunla on iki...» 
Türk bodun, ölürəyin, uruğsıratayın, - tir erm is... (KT ş 10) 
«Türk xalqı; ölüm (yaxud: ölək), nəslim i kəsim  (yaxud; 
nəslim izi kəsək) -  deyirmiş». ... söziljə  yazm ayın yatjılm ayın

(ıViç 44) «... sözünə aldanmayım (yax-ud; aldanmayaq), 
yanıh-nayım (yaxud: yanılmayaq)».

Bütiin türkoloji ədəbiyyatda da -aym, -əyin  şəkilçisinin  
birinci şəxsin həm  təkini, həm  də cəm ini ifadə etm əsi haqqmda 
fikiriərə rast gəlm ək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində arzu şəklinin  birinci 
şoxs cəmi samitlə bitən fcllərə -alıw, -olim, saitlə bitən fellərə  
isə -htn, -lim  şəkilçisini artırmaqla əm ələ  gəlir; m əsələn; İd i 
yokkısahm  (T 11) «Sahibi m əhv edək». A ltun y ış  üzə kabısahm  
(T 20) «Altun m eşəli dağlarının üstünə hücum cdək». ÖQrə türk 
kağanğaru süləhm  (T  20) «Ə vvəIcə türk xaqanma qarşı qoşun  
çəkək». Üçəgün kabışıp süləlim , anı yokktsahm  (T 21) 
«Üçümüz birləşib qoşun çəkək, onu m əh v  edək». A n ı subığ  
barahm (T 27) «Anı çayı ilə gcdək». 01 sabığ esidip bəglər 
kopın: - Yanalım, arığ obutı yig, - tid i (T 36-37) « 0  xəbəri 
cşidib bəylərin hamısı; - Qayıdaq, təm iz həya yaxşıdır, - dcdi». 
Yanşyazıda tiriləhm . - t iw is ( l  33) «Yarış düzündə toplaşaq, - 

demiş». TSJə basınahm, təgəlim , - tid ’in  (T 39) «N ə üçün 
basılaq, hücum edək, - dedim»- Tajri bilgə kağanta adınlm ahm , 
azmahm, - tiyin ança ötlədiın  (O 10) «M üqəddəs müdrik 
xaqandan ayrdmayaq, ona xəyanət ctm əyək, dcyə c lə  vəsiyyət  
ctdim».

Türkoloqların, dem ək olar ki, hamısı -ahm, -əlim  şək il- 
çisini birinci şəxs cəm in morfoloji əlaınəti kim i qəbul edir.

Türkologiyada -ayın, -əyin  v ə  -ahm, -əUm şəkilçilərinin  
yaratdığı məna haqqmda yckdil rəy yoxdur. Türkoloqlann  
əksəriyyəti bu fıkirdədir ki, həm in şək ilçilər fclin arzu şəklini 
ə m ə lə  gətirm əyə xidm ət edir. Lakin Azərbaycan dilçilərinin  
fikrinə görə, -ayın, -əyin  və -ahın, -əlim  şəkilçiləri felin əmr 
şək lin in  birinci şəxsin in  formadüzəldən şəkilçisidir. Azərbaycan  
dilçilərindən  Ə .M .D əm irçizadə, M .A .Ş irəliycv  və H .İ.M irzəza- 
d ə bu nkri xüsusilə m üdafıə cdirlər. Düzdür, bu zaman H.İ.Mir- 
z ə za d ə  yazır ki, « ... əm r məzmununu şərti olaraq qəbul cdirik, 
çünki burada {-ahm, -əlim  şəkilçisində -  Ə.R.) hər şeydən  
0 V V Ə İ ,  arzu, istək, çağırış v ə  s. mənalar ifadə edilmişdir.



-əyim , -ayım  {-aym, -əyin  şəkilçilərinin variantıdır -  
Ə .R ). Bvı şəxs şəkilçisi də felin əmr formasınm sonuna 
artınlaraq birinci şəxsin təkini bildirir. Burada da arzu, istək və  
s. məzmun ifadə edilir. Həmin şəkilçini tərkib hissələrinə 
ayırdıqda belə bir xüsusiyyəti görürük; -a, -ə arzu və istək  
məzmunu bildirən əlamət, -y  bitişdirici ünsür, - (ı, i) m  isə  
birinci şəxs şəkilçisi». ’

LAZIM ŞƏKLİ

Felin lazım şəkli hərəkətin baş verməsinin lazımhğmı, 
zərurihyini bildirir. Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə 
işlənən -taçı, -təç i şəkilçisindən danışan türkoloqlar onu ya 
potensial gələcək  zaman şəkilçisi, ya da qəti gələcək  zaman 
şəkilçisi hesab edirlər. M əsələn, V .M .Nasilov abidələrin dilində 
işlənən -taçı, -təçi şəkilçisinin zaman yaratma qabihyyətinə 
mahk olduğunu yazır. Onun sözlərinə görə, bu şəkilçi indiki- 
gələcək  potensial zamanı və potensial keçmiş zamam əm ələ  
gətirir.2

Bu şəkilçisni A.N.Kononov^ və Ə.C.Şükürlü^ qəti gələcək  
zaman şəkilçisi hesab edir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən -taçı, -təçi 
şəkilçisi hərəkətin icrasmm lazım, zəruri olduğunu ifadə edən 
feilər əm ələ  gətirir və müasir Azərbaycan dihndə eyni məqsəd  
üçün işlədilən -ası, -əsi şəkilçisinə həm  şəkilcə (abidələrin 
dihndə işlənən -taçı, -təç i şəkilçisinin birinci samiti düşür, ç 
samitinin s samitinə uyğunluğu isə türk dillərində qanunauyğun 
fonetik hadisədir; müqayisə et: göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin dihndə: bolsm  /b o lzu n / bolçun «olsun»; qırğızea: 
çaç -  azərbaycanca: saç və s.). Bunlan nəzərə ahb qədim türk

‘ H.Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin lariximort'ologiyası. Bal(j, 1962, s.230.
■ B .M .H acm oe. ^sbiK opxoHO-enuceücKUx noMfimHUKoe. MoCKea, 1960, c.64, 
66.
 ̂ A.H.KoHonoe. rp o M M a m u K a  HSbma mmpKCKUX pyH U uecK ux naM nm nuKoe  

V lI-IX ee. JleHumpad, 1960, c.190.
'' Ə.Şükürlü. Qədim türk yazılı ahidələrinin diU. Bakı, 1993, s.l30.
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y a /ıs ı abidələrinin dilində -taçı, -top /şək ilçisi vasitəsilə düzələn  
fci şəklini felin lazım şək li adlandınnaq lazımdır.

Fclin lazım şəkli iş, horəkətin g ələcək d ə icra ed iləcəy in i 
bildırdiyi üçiin, əsasən , g ələcək  zaman m əzm unu ifadə edir, 
daha doğrusu, hərəkətin  nə vaxtsa gə ləcək d ə  icra ed iləcəyin i 
göstərir. Felin bu şək li ernaqis felinin keçm iş zamanda (şühudi 
\ ’ə  nəqli keçmiş zamanda) işiənən şəkilləri ilə  işlənərək, keçm iş 
zaman məzmunu ifadə cdir, daha doğrusu, hərəkətin keçm işdə  
ıcra edilməsinin lazım olduğunu, zəruri olduğunu, yaxud müm- 
kün olduğunu göstərir. B cləlik lə , qədim  türk yazısı abidələrinin  
dilində telin lazım şəkli iki zaman aniayışı — lazım  şəklinin  
sadəsi potensial g ə ləcək  zaman v ə  lazım şəklinin strukturca 
m ürəkkəb şəkli isə potensiai keçm iş zaman anlayışmı ifadə edir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə, laznn şəklinin sa- 
d əsi tel əsaslarma -taçı, -tofv şəkilçisini artn-maqla əm ə lə  gəlir 
v ə  əm ələ  gələn  hərəkətin g ələcək d ə baş verə b iləeəyin in  
zəruriliyi mənasmı ifadə cdir. Felin lazını şəklində şəkil 
şəkilçisindən sonra şəxs şəkilçiləri artınhr. Fclin lazım şəklində  
istifadə cdilən şəxs şəkilçiləri şəxs əvəzlik lər i ilə cyni fonetik  
tərkibə malikdir, yəni lazım  şəklində birinci şəxsin  təki üçün 
-m ən, -nıen, -ben, ikinci şəxsin  təki üçün -sən, -scn, birinci 
şəx s in  cəmi üçün -biz, nadir hallardı -mız, -m iz, ikinci şəxsin  
cəm i üçün -siz şəkilçilərindən istiflıdə cdilir; üçüncü şəxsin  
tək in də şəxs şək ilçisi işlənmir; m əsələn: O !yirgərü barsar, türk 
bodun, öltəçi sən  (K T  c 8) « 0  ycrlərə doğru getsən, türk xalqı, 
öləsisənw . Ötükən y ış  olursar, bcfjgü il tuta olurtaçı sən, türk 
bodun, tok{K.T  c 8) «Ö tükən m eşəli dağlarıntia otursan, əbədi el 
düzoldərək  oturasısan, türk xalqı, tox». ÖQrə Kıtayda, bəriyə 
Tabğaçda, kunya Kurdanta, yıraya Oğuzda eki-üç bilj süm iz, 
kə /təç im iz{T  14) «Şorqdə Kıtayda, cənubda Tabğaçda, Qərbdə 
Kurdanda, şimalda Oğuzda iki-üç min qoşunuq, gələsiy ik » . 
K ağanı a!p crmiş, ayğuçısı bUgə crmiş, kaç nət] ersər, bizni 
ö lü rtəç i kük, - tim iş (T 30) «Xaqanı igid im iş, m əsləh ətçisi 
m üdrik imiş, hər n ecə olsa, əlbəttə, bizi öldürəsidir, - dem iş». 
B u kağanıtjda, bu bəglərigdə, yerifjdə, subıfjda adtnlmasar, türk 
bodun, özün edgü körtəçi sən, ebiljə kirtəçi sən, butjsız boltaçı



sən (KT şm 13-14) «Bu xaqanından, bıı bəylərindən, yerindən, 
suyundan aynlmasan, türk xalqı, özün yaxşılıq görəsisən, evinə  
girəsisən, dərdsiz olasısan».

Gətirilmiş nümunələrdən göründüyü kimi, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində felin arzu şəkli birinci şəxsin cəmi, 
ikinci və üçüncü şəxsin təkində işlənmiş, birinci şəxsin təki və  
ikinci şəxsin cəm ində işlənməmişdir. Lakin abidələrin dilində 
arzu şəklinin hər üç şəxsdə işlənm əsindən belə nəticəyə  
gəlm ək olar ki, felin arzu şəkli qədim türk qəbilələrinin dilində 
bütöv təsriflənm əsinə malik olmuşdur. Qədim türk qəbilələrinin  
dilində arzu şəklində felin təsriflənmə paradiqması belə 
olmuşdur;

I şəxs tək: kəltəçimən «gələsiyəm »;
II şəxs tək: A'ə//0p /5a/7 «gələsisən»;
III şəxs tək: kəltəçi
I şəxs cəm; kəltəçimiz/kəltəçihiz. «gələsiyik»;
II şəxs cəm; ,«>«gələsisiniz».
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -taçı, -təçi şəkilçisi 

ilə formalaşan fellər əksər hallarda təsriflənmir, eümlənin 
xəbəri funksiyasrnda işlənmir. B elə fellər cüm lədə təyin 
vəzifəsini yerinə yetirir. Buna görə də həmin fclləri feli sifət 
hesab etmək olar.

VACİB ŞƏKLİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -taçı, -təçi şəkilçi- 
sinin mövcud olması bəzi dilçilik ədəbiyyatmda qcydə almmış, - 
taçı, -fepy şəkilçisi ilə əm ələ gələn fel formalarmm, onlarm necə 
adlandınlmasmdan asıh olmayaraq, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənm əsi türkoloji ədəbiyyatda gös- 
tərilmişdir. Lakin felin vacib şəklinin qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində mövcud olmas? indiyədək heç bir dilçilik 
ədəbiyyatmda qeyd edilməmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -çı, ~çi şəkilçisi ilə 
əm ələ gələn  fel forması işlənir. A .N .Kononov bu fel formasmı

II qəti gələcək zaman', Ə.C.Şükürlü isə qəti gələcək  zaman 
adlandınr. Əlisa Şükürlü elə həmin yerdəcə yazır ki, «təsdiq 
bildirən bozağula felinin sonuna artırılan -çı şəkilçisinin mənaca 
felin vacib şəklinə uyğun gəlm əsi təsadüfı deyildir».2

Ə.Ə.Rəcəbov hələ 1970-ci ildə yazdığı, lakin h ələ  də nəşr 
edilməmiş «Orxon-Yenisey abidəlori dininin morfoIogiyası» 
adlı əsərində (s. 329-331) qədim türk yazısı abidələrinin 
mətnlərində -çı, -p /şəkilçisi ilə əm ələ gələn fel formasmı felin 
vacib şəkli adlandırır.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin vacib şəkli 
hərəkətin gələcəkdə icrasının vacibliyini, zərurliyini bildirir. 
Abidələrin dilində felin vacib şəkli çox az işlənir, onun 
işlənm əsinə abidələnin mətnlərində bir neçə nümunə tapmaq 
mümkündür. Abidələrin dilində vacib şəklinin belə az 
işlənməsini iki səbəblə əlaqələndirmək olar; 1 ) ya qədim türk 
yazısı abidələrinin mətnlərinin üslubu bu şəklin az işlənm əsinə  
səbəb olmuşdur; 2) ya da türk dillərinin Orxon-Yenisey 
dövründə felin vacib şəkli yeni yaranırmış və buna görə də 
abidələrin dilində az işlənmişdir. Lakin bir fakt vacib şəklinin 
türk dillərinin Orxon-Yenisey yazısı abidələri dövründə 
yaranmasına şübhə doğurur; Ongin abidəsinin böyük Koşo- 
Saydam kitabələrindən (Kül tigin və B ilgə xaqan şərəfınə 
qoyulmuş abidələrdən) təxminən 35-40 il əvvəl qoyulmasma və 
həmin abidəlordən mətoinin həcm inə görə dəfələrlə kiçik 
olmasına baxmayaraq, Ongin abidəsində felin vacib şəkli 
işlənmişdir, lakin Koşo-Saydam abidələrində bu şəklin 
işlənm əsinə təsadüf edilmir. Koşo-Saydam abidələrindon bir 
qədər sonra qoyulmuş Moyun çor abidəsində də fclin vacib şəkli 
işlənir. Nəhayət, ehtimal ki, göytürk əlifbası ilə yazılmış 
sonuncu abidələrdən biri olan «Irk bitig» abidəsində də felin 
vacib şəklinin işlənm əsinə rast gəlm ək olur. Həm də əgər daş 
üzərindəki abidələrdə (Ongin və Moyun çor abidələrində) felin

' A.H.KoHonoa. FpaMMamuKa HSbiKa mıopKCKUx pyHituecKux naMHmnuKoe 

V lI-IX ae. JleH U H zpad, 1980, c.I90 .
' Ə.Şükürlü. Qədim türkyaz.ıh abıdələrinm d/h'. Bakı, 1993, s.130.



vacib şəkli inkar aspektində işlənirdisə, kağız üzərində yazılmış 
«Irk bitig» abidəsində felin təsdiq aspektində işlənir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində vacib şəklində 
işlenən fel heç bir zaman şəkilçisi qəbul etmir, fel əsasına -çı, 
-çi, ondan sonra isə şəxs əvəzliy i ilə eyni fonetik tərkibə malik 
olan şəxs şəkilçisi artırmaqla əm ələ  gəlir və məzmunca gələcək  
zamana aid olur.

Burada bir m əsələn i aydmlaşdırmaq lazımdır. Abidələrin 
dilində felin vacib şəklinin işləndiyi üç nümnnədən ikisi felin 
inkar aspektindədir, dem əli, felin əsası sait səslə bitir, üçüncü 
nümunə isə təsdiq aspektində olsa da, fel yenə də sait səslə bitir. 
Buna görə də hər üç feldə vacib şəklinin şəkilçisi, təbii olaraq, 
samit səslə başlamr və  -çı, -ç i şəklindədir. Lakin felin vacib 
şəklinin şəkilçisinin -çı, -ç i şəklində olması şübhəlidir. 
Ümumiyyətlə, felyaradan şəkilçinin (istər sözdüzəldici, istərsə 
də formadüzəldici olsun) -çı, -ç i şəklində olması şübhəlidir. 
Əvvələn, -çı, ~çi morfemi addüzəldən şəkilçidir və onun türk 
dillərində fel düzəltməsinə təsadüf edilmir. Bu şəkilçi qədim 
türk yazısı abidəkırinin dilində də adlardan m üxtəlif mənah 
adlar əm ələ gətirir. İkincisi, bu şəkilçini samitlə bitən sözlərə 
artırdıqda mənasızlıq almır: ö lç i (?), k ə lç i (?), tutçı (?), urçı (?), 
alçı (?) və s. Buna görə də güman etmək olar ki, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində felin vacib şəklini əm ələ gətirən 
şəkilçi -çı, -çi fonetik tərkibmdə olmamış, saitlə başlanmışdır, 
məsələn, -açı, -əp/fonetik tərkibli olmuşdur (müqayisə et; bölgü 
saylarmı əm ələ gətirən -ağu, -əgü  şəkilçisi). Şəkilçinin -açı, 
-əçı şəkiində işlənm əsinə qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
rast gəlmirik, belə ki, abidələrin dilində samidə bitən və felin 
vacib şəklində işlənən fellərə təsadüf ediiməmişdir. Bu şəkilçi 
saitlə bitən fellərə artınldıqda iki saitin yanaşı gəlməməsi üçün 
saitlərdən biri düşmüşdür (müqayisə et: t i  + ir>  tir, tı + ip>  
tip). Abidələrin dilində işlənən nümunələrin hamısmda vacib 
şəklində işlənən fellər saitlə bitdiyi üçün belə bir yanhş fıkir 
yaranmışdır ki, qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin vacıb 
şəkli (daha doğrusu, türkoloji ədəbiyyatdakı kimi desək, felin 
qəti-gələcək zamanı) -çı, -çi şəkilçisi ilə  əm ələ gəlir. Aıtıq

deyildiyi kimi, abidələrin dilində fclin vacib şəkii az işlənir. 
Abidələrin dilində felin vacib şəklində işlənm əsinə cəm i üç 
cüm lədə (cəm i dörd fe!) təsadüf edilir; bu dörd feldən üçü 
inkarda, biri təsdiqdədir; m əsələn; Ekin ara bəg yağı bolmıs, 
təgm əçi mən, tiyin, sakıntıın  (O 10) «İkisinin arasmda bəy yağı 
olmuş, hücum etm əm əliyəm , - deyə düşündüm». B ir-iki atlığ  
yablakın iiçün, kara bodunım, öitifj, yetdit), yana içik, ölməçi, 
yetm əçi sən, - tidim  (MÇ 17) «Bir-iki raəşhur adam xəyanət 
etdiyi üçiin, qara xalqım, öldün, sona yctdin, yenə tabe ol, 
ölm əm əli, sona yetm əm əlisən , - dedim ». ÖrütJ əsri ingək  
bozağulaçu bolmış, ö lgəy ınən, - (IB 60-61). «Parlaq (ağ) 
xallı inək buzovlamalı olm uş, ö ləcəyəm , - dem iş».

Q ədim  türk yazısı abidələrinin dilində vacib şəklinin  
təsdiq aspektdə bərpa edilm iş paradiqması belə olacaq;

1. Saitlə bitən fellərdə:
I şəxs tək; sü ləçi m ən nqoşwn çəkm əliyəm »;
II şəxs tək; .v//7f^f/,svw «qoşun çəkm əlisən»;
III şəxs tək; süləçi«qoş\xx\ çəkm əli (dir)»;
I şəxs cəm; sü ləçi biz/süləçiw iz«i\oşu\\ çəkm əliyik»;
II şəxs cəm; süləçisiz<.<qoşun çəkm əiisin iz».
2. Samitlə bitən fellərdə;
I şəxs tək; ^ə/f)p//rw /7«gəlm əliyəm »;
II şəxs tək; ,svw «gəlm əlisən»;
III şəxs tək; k ə l ə ç i (dir)»;
I şəx s cəm; kə ləç i b iz/kələçim iz
II şəx s cəm; Xra/r)p/.v/^«gəlməlisiniz».
3. Felin inkar aspektində;
I şəx s tək; /77.9/7 «dəym əm əhyəm »;
II şəxs lək; to^w of/.svw  «dəym əm əlisən»;
III şəxs tək: /o’̂ 7776'p /«dəym əm əli (dir)»;
I şəx s cəm: təgməçibiz/təgm əçim iz«d'y)ym əm y^\\y\k-»\
II şoxs cəm: /^9^TOyf/A7z«dəyməməlisiniz».



ŞƏRT ŞƏKLİ

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin şərt şək li icra 
ediləcək hərəkəti m üəj^ən şərtlə əlaqələndirir, yəni hərəkətin  
icra ediUb-edilməməsinin m üəyyən şərtdən asıh olduğunu  
göstərir. Abidələrin dilində fehn şərt şəkh fel əsaslarma -sar, 
-sər şəkilçisini artırmaqla düzəlir; m əsələn; OJ yirgərü barsar, 
türk bodun, ö ltəçi sən  (KT c 8 ) « 0  yerə doğru getsən, türk xalqı, 
öləsisən». Ö tükən y ır  olurıp arkış-türkiş ısar, nə!] bu tjığ  y o k  
(KT c 8 ) «Ötükən yerində oturub karvanlar göndərsən, heç  bir 
dərd yox». Ö tükən y ış  olursar, be/Jgü il tuta olurtaçı sən, tü rk  
bodun, /öi^r(KT c 8) «Ötükən m eşəh dağlarmda otursan, əb əd i el 
düzəldərək oturasısan, türk xalqı, tox». A rık o k sə n , açsık, to s ık  
öm əzsən, bir todsar, açsık öm əzsən  (KT c 8 ) «Anq oxsan, achq, 
toxluq bihnəzsən, bir doysan, achq biim əzsən». Ü zə teQri 
basmasar, asra y ir  təlinm əsər, türk bodun, ilitjin, törütjin k im  
artatj udaçı erti? (KT ş 22) «Yuxandan tann basmasa, aşağıda  
yer dəyişm əsə, türk xalqı, ehni, qanununu kim dağıda bilərdi?» 
K ö zd ə ya ş kəlsər, e ti də kö tjü ltə  s ığ ıt kəlsər, yanturu sakm tım , 
katığdı sakm tım  (KT şm 11) «Gözdən yaş gəlsə, könüldən güclü  
fəryad gəlsə, yanaraq düşündüm, m öhkəmcə düşündüm», 
Yuyka kalm  bolsar, toplağuluk alp ermis, y inçgə yoğun bolsar, 
üzgülük alp erm is (T 13-14) «Nazik qahn olsa, toplamaq igid  
işdir, incə yoğun olsa, üzmək igid işdir». B u  kağanıijda, bu  
bəglərigdə, yerirjdə, subıfjda admlmasar, türk bodun, özün edgü  
körtəçi sən, ebitjə kirtəçi sən, buf]sız boJtaç} sən (B K  şm 13-14) 
«Bu xaqanmdan, bu bəylərindən, yerindən suyundan 
ayrılmasan, türk xalqı, özün yaxşıhq görəsisən, evinə girəsisən, 
dərdsiz olasısan». Tağda sığun təzsər, ... sakm ur m ən  (B K  ç 5-
6 ) «Dağda sığm qaçsa, ... düşünürəm». Süfjüs boJsar, çəp ig  itər  
erti, ab ablasar, ərəm lə (?) təg  erti (KÇ 9) «Dava olsa, qoşun 
təşkil edərdi, ov ovlasa, ərəm lə (?) kimi idı».

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin şərt şəklinin  
təsriflənmiş şəklinə rast gəlmirik, yəni abidələrin dilində -sar, 
-sər şəkilçilərindən sonra şəxs şəkilçilərinin (həm  təkdə, həm  
də cəm də) işlənm əsinə təsadüf edilmir. Lakin bu heç də o

demək deyildir ki, şərt şəklində işlənən fellər şəxs göstərmir, 
yalnız üçüncü şəxsə aid olur. Abidələrin dilində şərt şəklində 
işlənən felin hansı şəxsə aid olduğunu həmin felin aid olduğu 
subyektin şəxsiyyəti, baş cümlənin xəbərinin hansı şəxsdə  
olması və ya xitab vasitəsilə m üəyyənləşdirm ək olar.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin şərt şəklinin 
hansı şəxsdə olduğunu təyin etmək üçün cüm lədə işlənm iş 
digər sözlərə fıkir vermək lazımdır; m əsələn:

I şəxs təkdə: M ən in ilügi bunça başlayu kazğanmasar, türk 
bodun öltəçi erti, y o k  boltaçı erti {BK  ş 33) «M ən kiçikliyi belə 
qazanmasaydım, türk xalqı öləsi idi, m əhv olası idi». İltəris 
kağan kazğanmasar, y o k  crti ersər, ben özüm  -  B ilgə Tcyyukuk 
kazğanmasar, ben y o k  ertim  ersər, Kapağan kağan türk sir 
bodun yirintə bod yəm ə, bodun yəm ə, k is i y əm ə  id i y o k  ertəçi 
e r ti{ l  59-60) «İItəris xaqan qazanmasa idi, mən özüm -  Müdrik 
Tonyukuk qazanmasa idim, mən olmasa idim, Kapağan xaqanın 
türk sir xalqmm yerində bir nəfər də, xalq da, adamlar da sahib 
qalmayacaq idi». İltəris kağan kazğanmasar, udu ben özüm  
kazğanmasar, i l  yəm ə, bodun yəm ə y o k  ertəçi erti (T 54-55) 
«İltəris xaqan qazanmasa idi, ardmca mən özüm qazanmasa 
idim, el də, xalq da m əhv olası idi» və s.

Baş cümlənin xəbəri ikinci şəxsdə işləndikdə, habelə 
cümlədə xitab olduqda felin şərt şəkli ikinci şəxsin təkində olur: 
A rık ok sən, açsık, tosık öm əzsən, bir todsar, açsıq öm əzsən  
(KT c 8 ) «Arıq oxsan, achq, toxluq bilm əzsən, bir doysan, achq 
bilməzsən». Bu kağamtjda, bu bəglərigdə, yeritjdə, subıtjda  
adırıJmasar, türk bodun, özün edgü körtəç i sən, ebitjə k irtəçi 
sən, butjsız boltaçı sən  (BK  şm 13-14) «Bu xaqamndan, bu 
bəylərindən, yerindən, suyundan aynlmasan, türk xalqı, özün 
yaxşıhq görəsisən, evinə girəsisən, dərdsiz olasısan». O Iyirgərü  
barsar, türkbodun, ö ltəçi sən  (KT c 8 ) « 0  yerlərə doğru gctsən, 
türk xalqı, öləsisən». Ö tükən y ış  olursar, beJJgü il  tuta olurtaçı 
sən, türk bodun, tok  (KT c 8 ) «Ötükən m eşəli dağlarmda 
otursan, əbədi el düzəldərək ohırasısan, türk xalqı, tox» və s.

III şəxs təkdə: Üzə tetjri basmasar, asra y ir  təJinməsər, 
türk bodun, iJitjin, törüijin k im  artatı udaçı ertP. (KT ş 22)



«Yuxandan tanrı basmasa, aşağıda yer dəlinm əsə, türk xalqı, 
elini, qanununu kim dağıda bilər?» K özdə ya^ kəlsər, c li də 
kö tjü ltə  s ığ ıt kəlsər, yanturu sakıntım , katığdı sakıntım  (KT şm  
11) «Gözdən yaş gəlsə, könüldən güclü fəryad gəlsə, yanaraq 
düşündüm, m öhkəm cə düşündüm». İnim  K ü l tigin y o k  crsər, 
kop  ö ltəçi ertigiz (K T  şm 10) «K içik qardaşmı Kül tigin olmasa 
idi, hammız öləsi idiniz». Süljüs bolsar, çərig itər crti, ab 
ablasar, ərəm lə (?) təg  crti (KÇ 9) «Dava olsa, qoşun təşkil 
edərdi, ov ovlasa, ərəm lə (?) kimi idi».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin şərt şəklinin 
cəm də işlənm əsinə təsadüf edilmir. Lakin şərt şəklinin təkdə 
işlənm əsi üsulundan istifadə edib, abidələrin dilində şərt 
şəklinin təsriflənməsini bərpa etmək olar:

I şəxs tək; m ən kazğanm asar «ç\3i/:dxmidL‘idim>r,
II şəxs tək: sən kazğanm asar «(\txza.nmdLH'dx\>y,
III şəxs tək: kağan kazğanm asar qazanmasa»;
I şəxs cəm: bizkazğanm asar
II şəxs cəm: s iz  kazğanm asar <<(\dxdxvmdi<̂ ,dmıy>.
Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 

abidələrinin dilində də felin şərt şəkli zaman şəkilçisi qəbul 
etmir, onun fıadə etdiyi zaman baş cümlənin xəbəri mövqeyində 
çıxış edən fel zamanmdan asılı olur. Lakin burada şərt şəklinin 
işlənm əsində abidələrin dili ilə arasmda bir mühüm fərq vardır. 
Müasir türk dillərində baş cümlənin xəbərinin tələbi ilo budaq 
cümlənin xəbəri olan şərt şəklindən fei təsrif cdilirsə, qəditm  
türk yazısı abidələrinin dilində budaq cümlənin xəbəri olan şərt 
şəklindəki fel təsriflənmir; məsələn:

1. G ələcək  zamanda: Ol yirgərü barsar, türk bodun, ö ltəçi 
sən  (KT c 8 ) « 0  yerə getsən, türk xalqı, öləsisən». B ir todsar, 
açsık öm əzsən  (KT ş 8 ) «Bir doysan, aelıq bilm əzsən». B u  
kağanıtjda, bu bəglərigdə, ycrində subatjda adınlmasar, türk 
bodun, özün edgü körtəçisən, ebiQə k irtəç i sən, buQsız 
boltaçısən  (B K  şm 13-14) «Bu xaqamndan, bu bəylərindən, 
yerindən, suyundan aynlmasan, türk xalqı, özün yaxşılıq. 
görəsisən, eivnə girəsisən, dərdsiz olasısan» və  s.

2. Keçmiş zamanda: M ən inilügi bunça başlayu 
kazğanmasar, turk bodun öltəçi crti, y o k  boltaçı erti (B K  ş 32) 
«Mən kiçikliyi belə qazanmasa idim, türk xalqı öləsi idi, m əhv 
olası idi». İnim  K ü l tigin yo k  ersər, kop öltəçi crtigiz (KT şm
10) «Kiçik qardaşım Kül tigin olmasa idi, hammız öləsi idiniz». 
İltəris kağan kazğanmasar, y o k  erti ersər, ben özüm  -  B ilgə  
Toyukuk kazğanmasar, ben y o k  ertim  ersər, Kapağan kaqan türk 
sir bodun yirin tə bodyəm ə, k is i y əm ə  idi, y o k  ertəçi c r ti(J  59- 
60) «İltəris xaqan qazanmasa idi, olmasa idi, mən özüm -- 
Müdrik Tonyukuk qazanmasa idim, mən olmasa idim, Kapağan 
xaqanm türk sir xalqı yerində bir nəfər də, xalq da, adam da 
sahib olmayası idi» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felm şərt şəklinin 
indiki zamanda işlənm əsinə təsadüf edilmir.

Abidələrin dilində felin şərt şəklində ışlənən fellə ifadə 
edilən hərəkət sonrakı cümlədə fellə ifadə edilən hərəkətdən 
əvvəl baş verir, sonrakı hərəkətin baş verməsi üçün şərt, əsas 
olur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin şərt şəkli iki 
məna məzmunu ifadə edir: hərəkətin gələeək  zamanda icrasmı 
bildirən şərt və hərəkətin icrasmm arzu olunan mümkünlüyü.

Qədim uyğur yazısı abidələrinin dilində -sar, -sər şəkilçisi 
ilə düzələn şərt şəkli təsriilənən formaya malikdir.

FEL ŞƏKİLLƏRİNİN HEKAY ƏSİ

Felin təsriilənən formalarmm -  fel şəkillərinin şühudi 
keçmiş zamanda işlənən ey//>-naqis fcli ilə işlənən formasma fel 
şəkillərinin hekayəsi deyilir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində felin iki şəklinin -  xəbər və  lazım şəkillərinin hekayəsi 
işlənir.

XƏBƏR ŞƏKLİNİN HEKAYƏSİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qəti gələcək  
zamandan başqa bütün zanıanlarm hekayəsi işlənir.



Şühudi keçnıiş zamanm helcayəsi. Müasir Azərbaycan 
dilində şühudi keçmiş zamanın hekayəsi işlənmir. Şühudi 
keçmiş zamanm hekayəsinin işlənm əsinə müasir türk ədəbi 
dilində rast gəlm ək olar. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
şühudi keçmiş zamanm hekayəsini təşkil edən lıər iki fei -  həm  
təsriflənən əsas fel, həm  də təsriflənən ir/er naqis feli şühudi 
keçmiş zamanda işlənir: m əsələn; Yäbız bat biz, äzığ üküsig 
körtigirti(0  7) «Biz pis və rəzilik, biz azı çox gördük (tərcümə 
şərtidir, çünki körtig irti ifadəsinin hərfı tərcüməsi belədir,- 
gördün idi).

N əqli keçmiş zamanm hekayəsi. Bu forma müasir türk 
dillərində geniş yayılmışdır. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində nəqh keçmiş zamanm hekayəsi nəqli kcçmiş zamanda 
işlənən əsas fellə şühudi keçmiş zamanda işlənən ir/er naqis 
felinin birləşməsi vasitəsilə ifadə edilir; məsəJən: OJ ödkə kul 
kulhğ bolmış erti, küQ küijlig bolmış erti{KT  ş 21) « 0  vaxt qul 
qullu olmuş idi, kəniz kənizli olmuş idi». AIp ər biziljə təgmiş 
erti (KT ş 40) «İgid döyüşçülər bizə hücum etmiş idi». tlki sü 
taşıkmış erti (B K  ş 32) «Qoşunun ilk dəstələri sərhədi 
keçmişdi».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində nəqli keçmiş 
zamanm hekayəsində felin təsriflənmə paradiqmasını belə bərpa 
etmək olar:

I şəxs tək: təgmiş ertim «hücum etmiş idirn»;
II şəxs tək: təgmiş ertitj/ertig «hücum ctmiş idim»;
III şəxs tək: e/r/«hücum  ctmiş idim»;
I şəxs cəm: təgmiş ertimiz «\mc\xxn etmiş idik»;
II şəxs cəm: təgmiş ertifjiz/ertigiz«hüc\xva etmiş idiniz».
İndiki zamanın hekayəsi. Qədim türk yazısı abidələrinin

dilində indiki zamamn hekayəsi indiki zamanda işlənən əsas 
fellə şühudi keçmiş zarnanda işlənən ir/er naqis fehnin 
birləşməsi vasitəsilə ifadə edilir; m əsələn: Anta kalmışıyir sayu 
kop turu, ölü yonyur ertig (KTc 9) «Onda qalmışm yer boyu 
əldən düşmüş hakla yürüyür idin». Kül tigin ol süıjüşdə otuz 
yaşayur erti (KTşm2) «K ül tigin həmin döyüşdə otuz yaşmda 
idi». Keyik yiyü, tabısğan yiyü olurur ertimiz (T8 ) «Keyik

ycyərək, dovşan yeyərək oturur idik». Çuğay kuzın, Kara kumığ 
'olurur ertimiz (XI) «Çuğay kuzda, Qara qumda oturur idik». Kül 
tigin bir kırk yaşayur erti (KT şm 2) «Kül tigin otuz bir yaşmda 
idi». Vsm Buntatu yurtda yatu kalur erti (T19) «Usm Buntatu 
yurdunda yataraq qahr idi». Adırılmışda sakınur ertimiz (İA 1) 
«AynImağıraıza kədərlənirdik».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində indiki zamanm 
hekayəsində felin təsriflənməsini belə göstərmək olar:

I şəxs tək: olurur ertim «oturur idim»;
II şəxs tək: olurur ertilj/ertig «oturur idin»;
II şəx tək: olurur ertiiiolwmx idi»;
I şəxs cəm: olurur ertimizmivxnt idik»;
II şəxs cəm: olurur ertiijiz/ertigiz«otmm idiniz».
Qeyri-qəti gələcək  zamanm hekayəsi. Qeyri-qəti gələcək

zamanm hekayəsi qeyri-qəti gələcək zamanda işlənən əsas fellə  
şühudi kcçmiş zamanda işlənən ir/er naqis felinin birləşməsi 
vasitəsilə ifadə edilir; məsələn: Süfjüs bolsar, çərig itər ertı (KÇ
9) «Döyüş olsa, qoşun gönderərdi». İnisi eçisin bilməz erti, oğh 
katjm bilməz erti (BK  ş 21) «K içik qardaş böyük qardaşmı 
tanımaz idi, oğlu atasmı tanımaz idi». OI sabığ esıdip tün yəmə 
udısıkım kəlməz erti, olursıkım kəlməz erti (T 22) « 0  xəbən  
eşidib gccə də yuxum gəlm əz idi, rahatlığım (oturmağım) 
gəlm əz idi».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qeyri-qəti gələcək  
zamanm hckayəsində felin təsriflənmə paradiqmasmı belə bərpa
etm ək olar:

I şəxs tək: bilməz ertim «bilməz idim»;
II şəxs tək: bilməz ertitj/ertig «hı\rmz idim»;
II şəx tək: bilməz erti «hi\mdz idi»;
I şəxs cəm: bilməz ertimiz«\A\mdz idik»;
II şəxs cəm: bilməz ertiQiz/ertigiz «hı\m^z idiniz».

LAZIM ŞƏKLİNİN HEKAYGSİ

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində lazım şəkhnin  
hekayəsi hərəkətin keçmişdə baş verməli olduğunu şahıdhk



yolu ilə bildirir. Felin bu forması hərəkətin icrasının 
zəruriliyindən daha çox mümkünlüyünü bildirir. Türkoloji 
ədəbiyyatda felin bu formasını potcnsial şühudi kcçmiş zaman 
da adlandırırlar. Lazım şəklinin hekayəsi laznn şəklində işlənən  
fellə şühudi keçmış zamanda işlənən ir/er felinin birləşməsi 
vasitəsilə ifadə olunur; m əsələn: Ögim katun, u/ayu öglərim, 
əkələrim , kəliljünim , kunçuylanm , bunça y əm ə  tirigi küQ 
boltaçı erti, ö lügi yurtda, yolta  ya tu  kaltaçı crtigiz (K T şm 9) 
«Anam xatun, digər analarım, bibilərim, gəlinlərim, xannnlanm, 
beləcə diri qalanlar kəniz olası idi, öləniniz yurdda, yolda 
yataraq qalası idiniz». Türk bodun, ... yablak bottaçı />-//(KT şm 
6-7) «Türk xalqı, ... xəyanət edəsi idi». M ən inilügi bunça 
başlayu kazğanmasar, türk bodun ö ltəçierti, y o k  boitaçı err/(BK  
ş 33) «M ən kiçigliyi belə qazanmasaydım, türk xalqı öləsi idi, 
yox olası idi». K ü l tigin y o k  bolsar, kop ö ltəç i ertigiz  (KT şm
10) «Kül tigin həlak olsaydı, hammız öləsi idiniz» və s.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin laznn şəklinin 
hekayəsində felin təsriflənməsini belə bərpa etmək olar;

I şəxs tək: kaltaçı ertim  «qalası idim»;
II şəxs tək: kaltaçı ertifj/ertig  idin»;
II şəx tək: kaltaçı «qalası idi»;
I şəxs cəm: kaltaçı err/>w7>«qalası idik»;
II şəxs cəm: kaltaçı e r t i t j i z / e r t i g i z idiniz».

FEL ŞƏKİLLƏRİNİN RƏVAYƏTİ

Fclin təsriflənən formaiarının - fel şəkillərinin noqli keç- 
miş zamanda işlənən /r/ernaqis fcli ilə işlənən formalanna fcl 
şəkilçilərinin rəvayəti deyilir. Fel şəkilçilərinin hckayəsində 
şühudi keçmiş zamanda işlənən ir/er naqis fcli şəxsə və 
kəm iyyətə göro təsriflənirdisə, fcl şəkillərinin rəvayotində nəqli 
keçmiş zamanda işlənən / / / c T n a q i s  fcli şoxsə və kəm iyyətə görə 
təsriflənmir, Qəditrı türk yazısı abidelərinin dilində fclin yalnız 
iki şəklinin -  xəbər və lazım şəkillərinin hekayəti işlənir.

XƏBƏR ŞƏKLİNİN RƏVAYƏTİ

Qədiın türk yazısı abidələrinin dilindo fclin üç zamanının
- nəqli keçmiş zaman, indiki zaman və qcyri-qəti goləcək za- 
manın rəvayəti işlənir.

NəqH keçmiş zamanın rəvayəti. Türkoloji ədəbiyyatda 
felin bu forması uzaq keçmiş zaman da adlanır. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilindo xəbər şəklinin rəvayəti, birinci tərəf 
kimi, əsas felin nəqli kcçmiş zamanda işlənən forması ilə, ikınci 
tərəf kimi, nəqli kcçmiş zamanda işlənən ir/er naqis fclinin 
birloşməsi vasitəsilə ifadə ediiir; məsələn: Adığlı, to tjuzlı art 
üzə sokuşm ış ermiş, adığıtj kam ı yarılm ış, to tjuzıtj azığı sınm ış, 
-//>-(lB 10-11) «Ayı ilə donuz aşınmda döyüşmüş imiş, ayımn 
qamı yarılmış, donuzun qıhncı (köpək dişi) smmış, - deyir».

Abidələrin dilində nəqli keçmiş zamanın rəvayətini ifadə 
edon hər iki fel təsriflənmədiyi üçün hərəkətin kimə aidliyini 
bildirmək üçün işi icra edənin -  subyektin cümlədə iştirakı 
zəruridir.

İndiki zamanm rəvayəti. Dilçilik ədəbiyyatında indiki 
zamamn rəvayətini imperfckt do adlandırırlar, Azorbaycan 
dilçiliyində isə felin bu forması bitməmiş kcçmiş zaman 
adlandınhr. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində indiki 
zamanın rəvayəti indiki zamanda işlənən əsas fellə nəqli keçmiş 
zamanda işlənən ir/er naqis felinin birləşməsi vasitəsilə ifado 
edilir; məsolən: Süçig sabın, yıınşak ağın arıp, ırak bodum ğ 
ança yağüur erm iş (KT c 5) «Şirin dili, yumşaq hədiyyəsi ilə 
aldadıb uzaq xalqı eləco yaxmlaşdırır imiş». Yağru kontukda 
kisrə ayığ biUg anta öyür ermiş (KT c 5) «Yaxm yerləşdikdon 
sonra bəd əməllori orada öyrənir imiş». Türk bodun, üləsikig  
anta ayığ k is i ança bo^ğurur ertniş (KT c 7) «Türk xalqı, bir 
hissəni orada pis adamlar elə öyrədir imiş». Irak crsər, yablak  
ağı birür, yağuk ersər. edgü ağı birür, - tip ança boşğurur errniş 
(K T c 7) «Uzaqda olsan, pis hədiyyə verir, yaxmda olsan, yaxşı 
hodiyyo verir, - dcyib c ləcə öyrədir imiş». E kin ara idı o k s ızk ö k  
türk ança o/urur ermiş (K T ş 31) «tkisinin arasında sahibkar 
vahid göy türk cləcə oturur imiş». K im kə ilig  kazğanur m ən?~



tir erm iş (KT ş 9) «K im ə dövlət (el) qazanıram, - deyir im iş» . 
N ə kağanka isig, küçig  birür m ən? -  tir erm iş { K T  ş  9 ) «H ansı 
xaqana zəh m ətim i verirəm ?-  deyir im iş». Türk bodun, ö lü rəyin , 
uruğsırataym! -  tir ermiş, yokadu barır ermiş (KT ş 10) «Türk  
xalqı, ölək, nəslim izi m əhv edək! -  deyir imiş, yox olaraq gedir  
imiş».

Abidələrin dilində indiki zamanm rəvayətini ifadə ed ən  
hər iki fel şəxsə v ə  kəm iyyətə görə dəyişm ədiyi üçün hərəkətin  
kimə mənsnbluğu yalnız cümlənin subyekti vas itə s ilə  
m üəyyənləşdirilə bilər.

Qeyri-qəti gə ləcək  zamanm rəvayəti. D iiçilik ədəbiyyatm - 
da feUn bu formasmı da imperfekt, Azərbaycan dilçiliyində isə  
bitməmiş keçmiş zaman adlandınrlar. Qədim türk yazısı 
abidələrinin diHndə qeyri-qəti gələcək  zamanm rəvayəti, birinci 
tərəf kimi, qeyri-qəti gələcək  zamanda işiənən əsas fellə ik in ci 
tərəf kimi, nəqli keçmiş zamanda işlənəıı ir/er naqis felinin  
birləşməsi vasitəsilə ifadə ediHr; m əsələn; Edgü biJgə k isig , 
edgü alp k isig  yo n tm a z erm iş (KT c 6 ) «Y axşı, müdrik 
adamları, yaxşı, igid adamlan yürütməz imiş». B ir kisiyarjılsar, 
oğuşı, bodunı bisükifjə təg i kıdm az erm iş (KT c 6 ) «Bir adam  
yanılsa imiş, qəbiləsini, xalqmı son nəfərinə kimi doğramaz 
imiş». S əm iz buka, turuk buka tiyin b ilm əz erm iş (T 6 ) «K ök  
buğa, anq buğa deyə bilm əz imiş»,

Abidələrin diHndə qeyri-qəti gələcək  zamanm rəvayətini 
əm ələ gətirən hər iki fel şəxsə və kəm iyyotə görə dəyişm ədiyi 
üçün hərəkətin kimə mənsubluğunu yalnız cümlədəki subyekt 
vasitəsilə m üəyyənləşdirm ək olar.

LAZIM ŞƏKLİNİN RƏVAYƏTİ

D ilçilik ədəbiyyatında lazım şəklinin rəvayəti potensial 
keçmiş zaman da adlandırıhr. La?ım şəklinin rəvayəti hərəkətin 
icrasmın keçmişdə m üəyyən qeyri-real şərtlə mümkünlü^mnü 
ifadə edir. Lazım şəklinin rəvayətində artıq hərəkətin icrasının 
zəruriliyi yoxdur, təkcə mümkünlüyü, həm  də qeyri-real şərtlə 
mümkünlüyü vardır. Hərəkətin icrasmın qeyri-real şərtlə

bağlılığı o qədər güclüdür ki, icranın imkanı aradan qalxır, 
qeyri-mümkün olur {altaçı e rm iş-  alası imiş, lakin almamışdır).

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində felin lazım  şəklinin 
rəvayəti, birinci komponent kimi, felin lazım şəklində işlənən  
əsas fellə, ikinci komponent kimi, nəqli keçmiş zamanda işlənən  
ir/er naqis felinin birləşməsi vasitəsilə ifadə edilir; məsələn; 
N ərj y e rd ə k i kağanhğ bodunka büntəgi bar ersər, n ə  butjı bar 
ertəçi erm iş (T 56-57) «Hansı bir yerdə xaqanlı xalqa (başçı 
olaraq bir) avara var olsa, (o xalqm) nə qədər dərdi var olası 
imiş».

Felin lazım şəklinin rəvayəti qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində çox az işlənir; abidələrin dilində felin lazım 
şəklinin işlənm əsinə cəmi bir dəfə təsadüf edilmişdir.

FEL ŞƏKİLLƏRİNİN ŞƏRTİ

Fel şəkillərinin şərti, felin şərt şəklindən başqa, felin hər 
hansı bir şəklində işlənən felin şərt şəklində işlənən ir/er naqis 
feli ilə birləşm əsi vasitəsi ifadə edilir. Müasir türk dilk)rində 
olduğu kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də fel 
şəkillərinin şərtini əm ələ gətirdikdə ir/er naqis fcli təkcə şərt 
şəkilçisi {-sər) qəbul edir, şəxsə və kəm iyyətə görə dəyişmir, 
felin şəkillərində işlənən əsas fel isə şəxsə və  kəm iyyətə görə 
dəyişir. Bununla da müasir türk dilləri və  qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində fel şəkilləri şərtinin oxşarlığı bitir. Müasir 
türk dillərində və qədim türk yazısı abidələrinin dilində fcl 
şəkilləri şərtinin işlənməsindəki bir fərqi göstərmək lazımdır; 
Müasir türk dillərində felin, şərt şəklindən başqa, bütün 
şəkillərinin şərti işləndiyi halda, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində yalnız felin xəbər və lazım şəkillərinin şərti, həm də 
məhdud dairədə işlənir. Dilçilik ədəbiyyatmda fel şəkillərinin 
şərti felin şərt modalhğı da adlamr və göstərilir ki, əgər felin 
şərt şəkli vasitəsilə gələeək və keçmiş zaman çalarlığı ifadə 
edilirsə, fclin şərt modalhğı (fel şəkillərinin şərti) fclin xəbər və 
lazım şəkillərinin hər hansı forması ilə işlənib onlara şərt 
çalarhğı verir. Buna görə də fclin şərt modallığını fel 
şəkillərinin şərti də adlandırmaq olar.
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Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin şərt şəklində 
işlənən />/ernaqis feli felin xəbər və lazım şəkillərində işlənən  
fellərlə, habelə bar «var» və y o k  «yox» predikativ sözləri ilə 
işlənib fel şəkillərinin şərtini əm ələ gətirir; m əsələn: Nəl] 
yerd ək i kağanhğ bodm ka büntəgi bar ersər, nə bufjı bar ertəçi 
er tiiT  56-57) «Hansı bir yerdə xaqanlı xalqa (başçı olaraq bir) 
avara var olsa, (o xalqm) nə qədər kədəri var olası imiş». OI ik i 
k is i bar ersər, sin i -  Tabğaçığ ölürtəçi (T 20) « 0  iki adam var 
isə, səni - Tabğaçı öldürəsidir». K ül tigin y o k  ersər, kop öJtəçi 
ertig iz{K J  şm 10) «KüI tigin yox isə (olmasaydı), hamımz öləsi 
idiniz». K əlir  ersər, kü  ər ükülür, kə lm ə z crsər, tıiığ, sabığ ah 
oIur{y  32) «Gəlir isə , səs döyüşçüləri çoxaldır, gəlm əz isə dil 
tutaraq, xəbər tutaraq otur». İltəris kağan kazğanmasar, y o k  erti 
ersər, ben özüm  -  B ilgə Toyukuk kazğanmasar, ben y o k  crtim  
ersər, Kapağan kağan türk sir bodun y irin tə  bod yəm ə, bodun 
yəm ə, k iş i y əm ə  id i y o k  ertəçi crti (T 59-60) «İltəris xaqan 
qazanmasa idi, olmasa idi, mən özüm -- Müdrik Tonyukuk 
qazanmasa idim, m ən olmasa idim, Kapağan xaqanın türk sir 
xalqı yerində bir nəfər də, xalq da, adam da sahib 
qalmayacaqdı».

FELİN MODAL FORMASI

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində ir/cr naqis felinin 
erinç forması işlənir. Abidələrin dili üzərində tədqiqat aparmış, 
az qala, bütün m ütəxəssislər bu fel haq-qmda fikir söyləm iş, onu 
m üxtəlif cür mənalandırmışdır. Hamıya məlumdur ki, erinç sözü 
//■/ernaqis felindən törəmişdir və təsriflənməyən fel formasıdır. 
Lakin onun dəqiq olaraq nə mana ifadə ctməsini heç kim  
m üəyyənləşdirə bilmir. Bu sözü feli bağlama zərf, ədat, 
qətiyyət, şübhə, güman, əminlik, mümkünlük, xahiş çaları və s. 
bildirən m üxtəlif sözlər, modal sözlər və s. hesab etmişlər, 
hətta bəzi türkoloq-lar onu bitmiş fcl (^'crbum fınitum) kimi 
qəbul etmişlər.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin crinç modal 
forması felin şühudi və nəqli keçmiş zamanları, -duk  şəkilçili 
fellər, habelə adlarla (sifət və əvəzliklərlə) işlənir;

1. Felin erinç modal forması felin şühudi keçmiş zamam 
ilə işlənir; məsələn; Türk bodun atı, kü si y o k  bolm azun tiyin  
özüm in ol tetjri kağan olurtı crinç (KT ş 25 -26) «Türk xalqınm  
adı, şöhrəti yox olmasm deyə, özümü o tanrı xaqan oturtdu». 
Üzə tctjri, ıduk yer, sub kağan ku tı taplamadı erinç (BK  ş 35) 
«Yuxarıda tanrı, müqəddəs yer, su xaqan bəxtini qorumadı». 
O tuz ərig başlayu tutuğka badı erinç (Y 32) «Otuz döyüşçüyə 
başçıhq edərək tutuqa bağlandı». Tetjri, Umay, ıduk ycr, sub 
basa bcrti crinç (T 38) «Tann, Umay, müqəddəs yer, su qələbə 
verdi».

2. Felin erinç moĞa\ forması feün nəqh keçmiş zamam ilə 
işlənir; məsələn; Tcljri yarhkaduk üçün, m ən kağan olurtuk 
üçün türk bodun kazğannvş erinç (BK ş 33) «Tann buyurduğu 
üçün, mən qazandığım üçün türk xalqı qazanmış». Türk bodun 
y o k  bolmazun tiyin, bodun bolçun tiyin, kaljtm  İltəris kağanığ, 
ögim  İlbilgə katum ğ tetjri töpəsintə tutip yögərü  götürm ış crinç 
(KT ş 11) «Türk xalqı yox olmasm deyə, xalq olsun deyə, atam 
İltəris xaqanı, anam İlbilgə xatunu tann təpəsində tutub yuxarı 
qaldırmış». ... bHigsiz kağan olurm ış edinç (K T  ş 5) «...bihksız 
xaqan oturmuş». Anta kısrə im sı kağan bolrmş erinç, oğlı ta 
kağan bolm ış crinç{Yy.T ş 4-5) «Ondan sonra kiçik qardaşı xaqan 
olmuş, oğlu da xaqan oImuş». İçikdük üçün tetjri, - öl, - tim ış 
crinç (T 3) «Tabe olduğun üçün tanrı, - öl,- demiş». B ilgə kağan 
crmis, aip kağan ermis. Buyurukı yəm ə  bılgə erm is crinç, alp 
crm is erinç. B əgləri yəm ə, bodunı yən ıə  tu z ermis. A n ı üçün ilig  
ança tutm ıs crinç (KT ş 3) «Müdrik xaqan imiş, igid xaqan imiş. 
Buyuruqları da müdrik imiş, igid imiş. Bəyləri də, xalqı da düz 
imiş. Onun üçün dövləti (eli) elə düzəltmiş».

3. Fclin crinç modal forması -duk şəkilçili fcllə (fch 
sifətlə) işlənir; məsələn: Anta kisrə inisi cçisin təg kıhnm aduk  
erinç, oğlı kaljın təg kılınm aduk erinç b ilıgsiz kağan olurm ış 
crinç (KT ş 5) «Ondan sonra kiçik qardaşlar böyük qardaşları



kimi olmadığından, oğullan ataları kimi olmadığından biligsiz 
xaqan(lar) (taxta) oturmuş».

4. Felin erinç modal forması adlarla iylənib cümlənin 
xəbərini təşkil edir; m əsələn; B uyurukt y əm ə  biligsiz crinç (KT 
ş 5) «Buyuruqlan da biliksiz imiş». Barduk y irdə cdgüg o l crinç 
(KT ş 24) «Getdiyin yerdə yaxşısı o idi».

FELİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI

Felin şəklə, zamana, şəxsə və kəm iyyətə görə 
dəyişm əyən formalan felin təsriflənmoyən formaları adlanır. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində felin təsriflənməyən 
formaları dörddür: məsdər, hərəkət adlan, feli sifət və feli 
bağiama.

MƏSDƏR

Qədim türk yazısı abaidələrinin dilində məsdər fcl 
əsaslarma -mak, -m ək  şəkilçisini artırmaqla əm ələ gəlir; mə- 
sələn;

tartış + m ak>  tartışm ak{\ll Orxon abidəsi) «dartışmaq»;
konuş + nm k > konuşm ak{\\l Orxon abidəsi) «qonuşmaq, 

yerləşmək».
Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 

abidələrinin dilində də məsdər fel üçün səciyyəvi əlam ət olan 
zaman, şəxs və  kəm iyyət anlayışları ifadə etmir, yalnız hərəkət 
bildirir, daha doğrusu, hərəkəti adlandınr, horəkətin admı 
bildirir.

HƏRƏKƏT ADLARI

Hərəkət adlan həm  ad, həm də fel əlam ətlərinə malik 
olan sözlərdir. Çox vaxt bu sözlərin bir qismi fellərdən düzələn 
isim, bir qismi isə fellərdən düzələn sifətlər kimi qəbul edilir. 
Lakin bu sözlərdə hərəkət r>lamətləri özünü daha bariz surətdə 
göstərdiyi üçün onları felə aid bir kateqoriya kimi götürmək 
lazımdır. ffərəkət adlan iş, hərəkət, hal, vəziyyət, proses adlan
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bildirir ki, bu da hər şeydən əvvəl, felə xas xüsusiyyətdir. 
Hərəkət adlarmda isim və sifətlərə məxsus xüsusiyyətlər də 
vardır. Düzdür, hərəkət adları feldən düzələn adlardan leksik- 
semantik mənasma görə fərqlənir, bununla belə, hərəkət, 
vəziyyət və proses adlan bildirdikləri üçün əşya və əlamət (isim  
və sifot) bildirən sözlərlə bir sıra ümumi cəhətlərə malikdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində hərəkət adları o 
qədər də inikşaf etməmişdir. Abidələrin dilində hərəkət adları 
əm ələ gətirən beş şəkilçinin işləndiyi müşahidə edilir; -sık, -sik; 
-ğu, -gü; -uş, -üş (-us, -üs); -sağ, səg; -ma, -mə.

1. -sık, -sik şekilçisi ilə düzələn hərəkət adlan. Qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçi qeyri-məhsuldar 
işlənir, cəmi bir neçə hərəkət adı əm ələ gətirir; məsələn;

bat «h&\msiq» - batstk{YJX  c 2) «batan», «batış»; 
to^«doğmaq» - to ğ s ık {K l c 2 ) «doğan», «doğuş»; 
a f  «acmaq» - açsık{K T  c 8) «acma»; 
to < tod «doymaq» - /0 5 /^ (KT c 8 ) «doyma»; 
üü'/^uyumaq^ - udısık{T  1 2 , 2 2 ) «uyurna»;

«tutrnaq» - tutsıl<{¥^l c 4) «tutma»;
-sık, -sik şəkilçisi qədim türk yazısı abidələrinin dilində 

işlənən digər hərəkət adı düzəldən morfem -  -uş, -üş şəkilçisi 
ilə eyni sözyaratma mənasma mfilikdir. Bu ikinci müasir oğuz 
qrupu türk dillərində -ış, -iş, -uş, -üş hərəkət adı, -an, -ən  və -ar, 
- ;̂>rfeli sifət düzəldən şəkiliçlərə uyğun gəlir; qədim türk yazısı 
abidələrinin dili -  kün toğsık; müasir Azərbaycan dili -  gün 
doğan, gün doğuş; müasir türk dili gün doğuş, gün doğar.

2. -ğu, -gü şəkilçisi ilə  əm ələ gələn  hərəkət adları. Qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində fcllərə artınldıqda hərəkət adı 
əm ələ  gətirən -ğu, -gü şəkilçisi indi də müasir oğuz qrupu türk 
dillərində fellərdən hərəkət adlan əm ələ gətirir. Bu şəkilçı 
qədim  türk yazısı abidələrinin dilində o qədər də məhsuldar 
işlənmir;

Z76T«vcrmək» -  bcrgü{MÇ 21) «vermə»;
«toplamaq» -- to p lağu{\ 13) «topIama»; 

z/z«üzmək» -  üzgü{T 14) «üzmə»; 
ay«dcm ək» -  ayğu {T  1 0 ) «m əsləhət vermək»;



t o « b a x m a q »  -  karağu  (T 34) «keşik çəkm a»- 
it«etm ək »  -  />^y(K T şm  13) «etm ə», «hazırlama»- 
lö>-«görm ək» - Aär^ıf (K T ş 23) «görm ə» «tabe oIma»- 
Qədım  türk yazısı ab idələrinin  d ilində -Xryşəkilçisi ilə

əm ələ gələn hərəkət adlan isim  düzəldən -7/A, -lik, -luk, -lük 
və -çı, -pşəkilçilərini də qəbul edib ikiqat subs’tantivləşə bilir- 

7/^ü«etm ə» -  % ü p ((K T  şm 13) «hazırlavan»; 
4r/^ /«m əsləhət vermə» -  ayğuçı{T  10) «m əsləhətçi»- 
toplağu«Xo^\m im  -  toplağuluğ{T  U ) «ta]amaqlıq»- 
üzgü «üzmə» -  üzgülüg  (T 14) «üzmoki ik».

'8^ hərəkət adı düzəldən şəkilçi qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində digər hərəkət adı düzəldən -ma -mə 
şəkilçisi ilə eyni məna daşıyır. Bu şəkilçi müasir Azərbaycan 
dıhndəki -ma, -m ə \B  -ğı, -gi, -ğu, -^^wşəkilçisinə uyğundur.

3. -ma, -m ə şəkilçisi ilə  yaranan hərəkət adlan. Qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində bu hərəkət adı düzəldən şəkilçi 
qeyri-məhsuldar işlənir. Göytürk Orxon-Yenisey yazısı 
abidələrinin mətnlərində bu şəkilçi bir neçə hərəkət adı əm ələ  
gətü-ir;

y e l  «əsm ək» -  ye lm ə  (T 34) «yel kimi əsm ə», «sürətlə 
getmə»;

təg  «dəymək, hücum etməb> -  tə g m ə (Y  1 0 ) «döyüş». 
Məlumdur ki, türk dillərində hərəkət adlarını bəzən 

substantivləşmiş fellər də adlandınrlar. Hərəkət adı bildirən 
yelmə sözü də qədim türk yazısı abidələrinin dilində sub- 
stantivləşmiş şəkildə işlənir v ə  «m obil, cəld hərəkət edən atlı 
kəşfıyyat dəstəsi» mənasını verir; Y elm ə karağu edgüti urğıl, 
basıtma, - tim is  (T 34) «K əşfıyyatı, keşiyi yaxşı təşkil et, qofil 
basqınm qarşısmı al, - demiş» (yelm ə sözünü müqayisə et: Yelü 
kör, - tim ıs{ l 26) «Sürətlə get, - demiş»).

Nümunədən də göründüyü kimi, -m ə  şəkilçisi sonra gələn  
karağu sözündəki -ğu hərəkət adı düzəldən şəkilçi ilə eyni 
sözdüzəltmə vəzifəsi daşıyır.

-ma, -m ə şəkilçisi müasir türk dillərində də hərəkət adiarı 
əm ələ gətirir.

4. -uş, -üş şəkilçisi ilə  əm ələ  gələn  hərəkət adlan. Bu 
şəkilçi ümumtürk hərəkət adı düzəldən morfemdir. -uş, -üş
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:;.əkilçisi qədim türk yazısı abidələrinin dilində zə if inkışaf 
otmişdir. Abidolərin düində bu şəkilçi vasitosilə bir neçə 
hərəkət adı əm ələ gəlir;

z/r«vurmaq» -  uruş{0  1 0 ) «vuruş»;
sü  «qoşun (görünür fel mənası da var)» -  süQüş (KT ş 40, 

şm 2 və s.) «döyüş».
Qəribə də görünsə, sürjüş «döyüş» hərəkət adıdır. Burada 

iki hadisədən biri ola bilər: ya sü  sözünün «qoşun» isim mənası 
ilə yanaşı fel (hərəkət) mənası da olmuşdur, ya da sü  sözü Q 
samitinin əlavə edilməsi ilə hərəkət məzmunu qazanmışdır. Hər 
halda qədim türk yazısı abidələrinin dilində süQüş «döyüş» artıq 
hərəkət adı kimi işlənir; məsə-lən: Uluğ sütjüş sütjüşm iş ş
40) «Böyük döyüş döyüşmüş». K ü l tigin o l sütjüşdə otuz 
yaşayur crti {Y.T şm 2) «Kül tigin o döyüşdə otuz yaşında idi». 
SüQüs bolsar, çərig itər erti (KÇ 9) «Döyüş olsa, qoşun 
çəkərdi». Ağuda ik i uluğ süljüş süQüşdim {B¥^ ş 34) «Aguda iki 
böyük döyüş döyüş-düm». ...cbkə təgdükim  uruş kılıp ... (O 10) 
«...cvə çatdıqda vuruş qılıb».

5. -sağ, -səg şəkilçisi ilə düzələn hərəkət adları. Bu 
hərəkət adları düzəldən şəkilçi qədim türk yazısı abidələrinin 
dili üçün səciyyəvidir, lakin az məhsuldardır. Abidələrin dilində 
bu şəkilçi ik) bir ncçə hərəkət adı düzəlir; m əsələn:

Z7tr«verm ək» -  bcrsəg{0  10) «vermək»;
<Vd/«vaxt keçirmək» - ödsəg{)A¥^ ş 34) «vaxt keçirmək».
Bu hərəkət adian aşağıdakı nümunələrdə işlənir: Tctjri 

bilgə kağanka sakmu isig, küçig bcrsəgim  bar enn is erinç (O 10) 
«M üqəddəs müdrik xaqana düşünərək işimi, gücümü verməyim  
var inıiş». Ödsəg, ötüləg küç igidm iş ka(ğam ya )fjü tt {V>Ŷ  ş 34) 
«M üvəqqəti, ötəri güc ilə yüksəlmiş xaqanı xəyanət etmiş».

Qədim tükr yazısı abidələrinin dilindəki -sağ, -səg  hərəkət 
adları düzəldən şəkilçi müasir Azərbaycan dilində -maq, -m ək  
hərəkət adı əm ələ gətirən şəkilçiyə uyğun gəlir.



PELt SİFƏT

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də feli sifət fel və sifətin əlamətlərini 
özündə birləşdirir. Sifət kimi o da əlam ət və keyfıyyət bildirir, 
fel kimi o da hərəkət və vəziyyət bildirir, zaman, tərz və növ 
göstərir, təsirli və  təsirsiz olur, təsdiq və inkar aspektində 
işlənir, başqa sözləri idarə edir və özünə qütb yarada bilir.

B əzən  dilçilik ədəbiyyatmda feli sifətləri feldən əm ələ  
gələn adlar adlandırxrlar. «Orxon-Yenisey abidələrində feldən 
düzələn adlar adyektiv və subyektiv məftıumlara aynlan müx- 
tə lif qrammatik kateqoriyalarm kompleksidir, bunlar təsriflənən 
fellərin əsasm ı təşkil edərək predikativ komponentlər kimi çıxış 
edir. Üm um iyyətlə, adlar kateqoriyasınm leksik-qrammatik mA- 
hiyyətini m üəyyənləşdirən bütün qanunauyğunluqlar feldən dü- 
zələn adlara da aiddir. Lakin feldən düzələn adlar felin se- 
mantikasma və fel əsasmm sözdüzəltm ə qabiliyyətinə aid olan 
spesifık xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Feldən düzələn adlar təsdiq 
və inkar əsasm a malikdir, təsirlik və  təsirsizlik mənası daşıyır 
və fel növünün m üəyyən kateqoriyasma uyğun gələn şəkilçilər 
quruluşuna malikdir. Bımdan başqa, fel əlaməti bildirərək, onlar 
konkret və  (m üəyyən ana görə) mütləq zaman mənası bildirir.

Feldən düzələn adlar təyini söz birləşmələrində işlənən  
feli sifət formalarıdır. Substantiv məfhumlar kimi onlar adlar 
kateqoriyasma xas olan qrammatik qanunlara tabedir; hallanır, 
mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir və sintaksis sistemində mübtə- 
da, vasitəsiz və vasitəli tamamlıq və m üxtəlif zərflik üzv kimi 
çıxış edir».‘

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də feli sifət sözləri öz ətrafma toplayıb feli 
sifət tərkibi əm əle  gətirir. B elə tərkiblərin son sözü, yəni feli 
sifət xəbərlik şəkilçiləri qəbul etdikdə cümlənin xəbəri 
vəzifəsində çıxış edir. Xəbər mövqeyində işləndikdə feli sifət 
felə aid olan bütün əlamətləri qəbul edir. Lakin feli sifətin bir

' B.M.Hacunoe. flsbiK opxoHO-eHuceücKux noMHmHUKoe. MocKea, 1960, c.51-52.
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cümlə üzvü kimi əsas funksiyası müəyyən bir cümlə üzvünü 
təyin etməkdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən feli sifəti 
təyin edərkən aşağıdakı dörd meyar əsas götürülməlidür:

1. Feli sifət substantivləşir. Bu zaman o, cümlənin 
mübtədası, yaxud tamamhğı mövqcyində çıxış edir.

2. Feli sifət sonrakı üzvü təyin edir. Bu təsadüfdə feli 
sifətdən sonra müəyyən ad bildirən bir sözün işlənməsi 
zəruridir, onda feli sifət cümlədə təyin rolunda işlənir.

3. Feli sifət söz birləşməsinin sonunda işlənü". Bu zaman
o, xəbərlik şəkilçiləri qəbul edir və cümlənin xəbəri 
mövqeyində çıxış edir. 4. Feli sifət yalnız qoşmalarla birlikdə 
cümlənin zərfliyi ola bilər.

Bu tələblərə cavab verməyən söz qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində feli sifət ola bilməz.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində aşağıdakı fcli sifəl 
formalannın işləndiyinə təsadüf edilir.

l. -mış, -miş şekilçili feli sifətlər. Belə feli sifətlər fel əsa- 
sma -wış, -/Tjy^şəkilçisini artırmaqla düzəlir. -m/|^şəkilçisi 
cümlədə müəyyen bir üzvün təyini və ya tərkib əm ələ gətirərək 
genişlənmiş təyini funksiyasmı yerinə yetirir. Bu feli sifətlər 
substantivləşərək cümlənin mübtədası (yaxud genişlənmiş 
mübtədası) və ya tamamhğı (yaxud genişlənmiş tamamlığı) 
rolunu oynayır. -ithş, -miş şəkilçili feli sifətləri felin nəqli 
keçmiş zamanı ilə və -mış, -ıniş şəkilçili feli bağlamalarla 
qanşdırmaq olmaz. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu 
feli sifət əm ələ gətirən şəkilçinin dodaqlanan variantı {-muş, - 
müş) işlənmir. Abidələrin dilində -mış, -miş şəkilçili feli sifət 
əsas feldə ifadə edilmiş hərəkətdən əvvəl icra edilmiş hərəkət 
mənası ifadə edir. Abidələrin dilində -mış, -miş şəkilçili feli 
sifətin əsas vəzifəsi özündən sonra gələn adlaria ifadə ediimiş 
cüm lə üzvünü təyin etməkdir; məsələn: Ycti yüz ər bohp 
elsirəmiş, kağansımmış bodunığ, kürjədmiş, kuladmış bodumğ, 
türk törüsin ıçğmmış bodunığ eçüm, apam törüsinçə yaratmış, 
boşğurtmş{Y^ ş 13) «Yeddi yüz ər olub, elini itirmiş, xaqanmı 
itirmiş xalqı, kəniz olmuş, qul olmuş xalqı, türk qanunlarmı



dağıtmış xalqu əcdadlanmın qanununca yaratmış, öyrətmiş». 
Türk boduntğ atı, küsiyok bolmazun tiyin, kurjnn kağanığ, ögim 
katvnığ kötürmiş terjri ... özümin ... kağan olurtdı erinç (KT ş 
25-26) «Türk xalqmm adı, şöhrəti yox olmasm deyə, atam 
xaqanı, anam xatunu yüksəltmiş tanrı ... özümü ... xaqan 
oturtdu». ...olurtukıma öltəçiçə sakınığma türk bəglər, bodun 
ögirip, sebinip toxtamışköziyögərükörtiÇÜK. ş 2 ) «... öləcəyini 
fıkirləşən türk bəyləri, xalqı (taxta oturmağıma) öyünüb, scvinib  
toxtamış gözü ilə yuxan baxdı». Ötsək, ötülək küç igidmiş 
kağanı yatjıltı (BK  ş 25) «Təsadüfı, ötəri gücün yüksəltdiyi 
xaqanı xəyanət etdi». Antağmm üçün igidmiş kağamQın sabm 
almatan yir sayu bardığ (KT c 8-9) «Elə olduğun üçün (səni) 
yüksəltmiş xaqanınm sözünə qulaq asmadan ycr boyu sərəiəndin  
(getdin)».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -mış, -miş şəkilçili 
fcli sifətlər substantivləşib adlar kimi də işlənir; məsələn: Anta 
kalmışı yir sayu kop turu, ölü yorıyur ertig (KT c 9) « 0  zaman 
sağ qalmışın yer boyu əldən düşmüş halda gəzirdin». Yağmışı 
ben ertim, Bilgə Tcyukuk (T 5) «Sərkərdəsi mən idim, Müdrik 
Tonyukuk». Kəlmişi alp, - tidi (T 38) «Gələnləri igiddir, - 
dedi». ...tim isiüç... (MÇ 41) «... demişi üç ...».

2. -duk, -dük, -tuk, -tük şəkilçili feli sifətlər. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçinin damaq variantı {-dık, 
-dik, -tık, -tik) işlənmir. Abıdələrin dilində -duk, -dük, -tuk, -tük- 
ən məhsuldar feli sifət əm ələ gətirən şəkilçidir. -duk, -dük... 
şəkilçili feli sifətləri əksər hallarda müasir türk dillərinə eyni 
şəkilçilərlə tərcümə ctmək olmur; m əsələn: ... közin körmədük, 
kulkakın eşidmədük bodunmın ilgərü kün toğsıkıQa... (BK şm
1 1 ) «...gözü ilə görməyən, qulağı ilə eşitməyən xalqımı şərqə  
gündoğana...».

Müasir türk dillərində -duk, -dük şəkilçili feli sifətlər  
m ənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmədən işlənm ədiyi halda, qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində belə feli sifətlərin m ənsubiyyət 
şəkilçisi qəbul etməsi zəruri deyildir; m əsələn: Kağanım ben 
özüm Bilgə Toyukuk ötüntük ötünçimin eşidü berti (T 15)

«Xaqanım mənim özümün -  Müdrik Tonyukukun etdiyim  xahişi 
eşitdi». Türk bodun illədük ilin ıçğmu ıdmış, kağanladuk 
kağanın yitürü ıdmış (KT ş 6-7) «Türk xalqı düzəltdiyi elini 
dağıtmış, xaqan qoyduğu xaqanını qovmıış». Barduk yirdə 
edgüg ol erinç (KT ş 24) «Getdiyin yerdə yaxşısı o idi». 
...sançdukyerdə... (MÇ 46) «...qalib gəldiyim iz yerdə ...».

-duk, -dük şəkilçili feli sifətlər qoşmalarla (m əsələn , üçün 
qoşması ilə) işləndikdə m ənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir; 
məsələn: TeQri yarlıkadukın üçün, özim kutım bar üçün kağan 
olurtım (KT c 9) «Tanrı buyurduğu üçün, özümün bəxtim  
olduğu üçün xaqan oturdum». Bəgləri, bodunı tüzsiz üçün, 
tabğaç bodun təbligin kürlig üçün, armakçısın üçün, inili-eçili 
kiijşürtükın üçün, bəgli-bodunluğ yoljşurtukm üçün türk bodun 
illədük ilin içğınu ıdmış, kağanladuk kağanın yıtürü ıdmış (KT ş 
6-7) «Bəyləri, xalqı düz olmadığı üçün, tabğaç xalqmm təhriki 
hiyləgər olduğu üçün, aldadıcı olduğu üçün, kiçikli-böjmklü 
dalaşdırdığı üçün, bəyli-xalqlı savaşdırdığı üçün türk xalqı 
düzəltdiyi eİini dağıtmış, xaqan qoyduğu xaqanmı qovmuş». 
Mən özüm kağan olurtukım üçün türk bodunığ ... kılmadım 
(BK ş 36) «M ən özüm xaqan oturduğum üçün türk xalqmı ... 
etmədim».

-duk, -dük şəkilçili feli sifətlər m ənsubiyyət şəkilçisi 
qəbul ctmədən də üçün qoşması ilə  işlənə bilir; m əsələn: TeQn 
küç bertük üçün kafjım kağan süsı börı təg ermiş, yağısı kdy təg 
ermiş (KT ş 12) «Tanrı güc verdiyi üçün atam xaqanın qoşunu 
qurd təki imiş, yağısı qoyun təki imiş». OI yirkə ben, Bılgə 
Toyukuk təgürtük üçün sarığ altun, örütj kümüş, kız-kuduz, 
əgritəbi ağı buQsız kəlürti (T 47-48) « 0  ycrə mən -  Müdrik 
Tonyukuk hücum etdiyim üçün sarı qızıl, ağ (parlaq) gümüş, 
qız-gulin, xah-xalça, hədiyyə saysız gətirdi».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində m ənsubiyyət 
şəkilçisi qəbul ctmiş -duk, -dük şəkilçili leli sifətlərin təyin 
mövqcyində işlənm əsinə təsadüf edilmir. Bu feli sifətlər 
mənsubiyyət şəkiiçisi qəbul edən kimi substantivləşir, adlıq



halda işlənəndə cümlənin mübtədası, yiyəlik, ycrlik və yönlük  
hallarından başqa digər hallarda işlənəndə cürnlənin tamamlığı, 
üçün qoşması ilə işlənəndə cümlənin səbəb zərfliyi olur; 
m əsələn; ... təgdükin, türk bəglər, kop bilirsiz (KT ş 34) 
«...hücum etdiyini, türk bəyləri, tamamilə bilirsiniz». ... bilməz 
biligin biltükimin, ödükimin bunça bitıg bitidim (KÇ 28) 
«...bilm əz biliyin bildiklərimlə, öyrəndiklərimlə bu qədər yazm ı 
yazdım».

3. -taçı, -təçi şəkilçili feli sifətlər. Qədirn türk yazısı abi- 
dələrinin dilində -taçı, -təçi şəkilçisi gələcək zaman çalarhqh 
feli sifətlər yaradır. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 
artıq gördüyünüz kimi, gələcək  zaman çalarlığı daşıyan felin  
lazım şəkli də bu şəkilçi ilə əm ələ gəlir. Qədim türk yazısm m  
göytiirk və qədim uyğur yazısı abidələrinin mətnlərində -taçı, 
-toçi şəkilçisi ilə düzəlmiş feli sifətlərın işlənm əsinə nadir 
hallarda rast gəlm ək olur, belə feli sifətlərin substan- 
tivləşm əsinə Orxon kitabələrində heç təsadüf edilmir, Y enisey  
kitabələrində isə -taçı, -təçi şəkilçili feli sifətlarin  
substantivləşməsinə bəzən rast gəlm ək olur. Abidələrin dilində 
-taçı, -təçi şəkilçisi ilə əm ələ gələn fcli sifotlər təyin  
mövqeyində çıxış edir; nıəsələn: Kuşladaçı bilgə tutuk yok  
artzun (Y  48) «Quşlayası müdrik tutuk artrnasm». Udaçma 
barsım adıralu bardı, yıta (Y  28) «Qüdrətinə barsım ayrılaraq 
getdi». ...anta kisrə tetjriyarlukazu, kutım bar üçün öltəçi bo- 
dunığ tirigrü igitim (KT ş 29) «...Ondan sonra tanrı m ərhəm ət 
etdiyi, bəxtim olduğu üçiin öləsi xalqı diriliyə doğru yük- 
səltdim» və s.

V.M .Nasilov yazu ki, «bu feldən düzələn adın təyini söz  
birləşmələrində işlənm əsinə təsadüf edilmir».' Lakin gətirilən  
nümunələr, xüsusən ölləçi bodunığ tirigrü igitim «öləsi xalqı 
diriliyə doğru yüksəltdim» ifadəsi müəllifln bu fıkrinin doğru 
olmadığmı göstərir.
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4. -ğma, -gmə, -ığma, - igm ə şəkilçili feli sifətlər. -ğma, - 
gmə şəkilçisi müasir Azərbaycan dilindəki -an, -ən feli sifət 
düzəldən şəkilçiyə uyğun gəlir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində -ğma, -gmə şəkilçisi indiki zaman çalarhqh feli sifətlər 
əm ələ gətirir; məsələn: Bödkə körigmə bəglər, gü yafjıltaçı siz 
(KT c 11) «Taxta tabe olan bəylər, axı yanılasısmız». İI birigmə 
tetjri türk bodun atı, küsi yok bolmazun tiyin, özümin ol tefjri 
kağan olurtı erinç (KT ş 25-26) «E1 verən tann türk xalqmm adı, 
şöhrəti məhv olmasın deyə, özümü o tanrı xaqan oturtdu». 
Olurtukma öltəçiçə sakınığma türk bəglər, bodun ögirip, 
sebinip toktamış közi yögərü körti (BK  ş 2) «Otıırduğuma 
öləcəyini düşünən türk bəyləri, xalqı öyünüb, sevinib toxtamış 
gözü ilə yuxan baxdı». Oza, ya^a kəligmə süsin ağıtım (BK ş 
31) «Düşməni qabaqlayaraq, yayaraq gələn  qoşununu 
dağıtdım».

Qədim tükr yazısı abidələrinin dilində -ğma, -gmə şəkil- 
çisi vasitəsilə düzələn feli sifətlər bəzən substantivləşib adlar 
kimi də işlənir; məsələn: İçigmə içikdi, bcdun boltı, ölügmə ölti 
(BK ş 37) «Tabe olan tabe oldu, xalq oldu, ölən  öldü». Bu bitig 
bitigmə Yohğ tigin (KT c 13) «Bu yazmı yazan kiçik qohumu 
Yohğ tigin».

5 . -ur, -ür, -ır, -ir, -yur, -yür, ~ar, -ərşək ilç ili feli sifətlər.
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu şəkilçilər indiki və 
qeyri-qəti gələcək  zamanda verbum fmitum fellərinin əsasmı 
əm ələ gətirir. Abidələrin dilində bu tip feli sifətlər az işlənir, Bu 
feli sifətlər qeyri-qəti gələcək  zaman çalarhğmda inkar 
aspektində də işlənir; m əsələn: Körür közüın körməz təg, bilir 
biligim bilməz təg boltı, özim sakıntım (KT şm 10) «Görən 
gözüm görməz oldu, bilən biliyim  bilm əz oldu, özüm 
düşündüm».

FELİ BAĞLAMA

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində inkişaf etmiş feli 
bağlama sistemi mövcuddur. «Feli bağlamalara felin elə 
formaları daxildir ki, bunlar bilavasitə verbum fm itum  kimi çıxış



edə bilmir, e ləcə də nominativ kateqoriyalar dcyildir, hallanmır, 
mənsubiyyət şəkilçisi və ya nominativ katcqoriyalara aid olan 
hər hansı bir formam qəbul etmir. Abidələrin dilində feli 
bağlamalann yalmz köməkçi rol oynadığmı müşahidə edirik: 
onlar ya şəxsli formalan müşayiət edir və onlarm mənasmı 
genişləndirir, ya cüm lə sistemində onian əvəz cdir, ya da felin 
tərz kateqoriyasmı əm ələ gətirmək üçün köməkçi fcllərlə 
birlikdə əsas fel funksiyasmda çıxış cdir».' V.M.NasiIov göytürk 
yaztsı abidələrinin dilində işlənən feli bağlamalan aşağıdakı 
kimi qruplaşdırır; bitişik feli bağlamalar, bitişdirici feli bağla- 
malar, aym cı feli bağlamalar, -ym/-yin şəkilçili feli bağlamalar, 
m əqsəd bildirən feli bağlamalar.2 Burada abidələrin dilində 
işlənən feli bağlamalar onlarm sintaktik funksiyalarma görə 
deyil, ifadə etdikləri köməkçi hərəkətin əsas fclin ifadə etdiyi 
hərəkətin zamamna münasibətinə görə qruplaşdınlacaqdır. Bu 
baxımdan qədim liirk yazısı abidələrinin dilində işlənən feli 
bağlamaları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

I. Feli bağlamanm ifadə etdiyi nisbi :?aman əsas felin ifadə 
etdiyi zamandan əvvələ  təsadüf edir. Əsas felin ifadə etdiyi 
hərəkət və ya vəziyyət icra edilm əyə başlarkən belə feli 
bağlamalarm ifadə etdiyi hərəkət və ya vəzi},^ət artıq bitmiş 
olur. Buna görə də belə feli bağlamaları, şərti olaraq, keçmiş 
zaman feli bağlamaları adlandırmaq olar, Abidələrin dilində 
nisbi keçmiş zaman bildirən aşağıdakı fcii bağlama tiplərinin 
işləndiyi müşahidə edilir.

1. -p, -ıp, -ip şəkilçili feli bağlamalar. Bu şəkilçi ilə 
düzələn feli bağlamalarm ifadə ctdiyi hərəkət cümlənin xəbəri 
kimi çıxış edən əsas felin ifadə etdiyi hərokətdən əvvəl icra 
edilir. -ıp, -ip şəkilçisi ilə əm ələ gələn bəzi feli bağlamalar 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində ən çox işlənən feli 
bağlamadır; m əsələn; Bilig bilməzkişi oJ sahığ alıp, yağru barıp 
üküş kişi öltig (KT c 7) «SadəIövh adam, o sözə qulaq asıb, 
yaxm gedib çoxlu adam öldün». Süçig sabılja, yımşak ağısıtja 
artunp üküş, türkbodun, öItig{YJY c 6 ) «Şirin sözlərinə, yumşaq

' B.M.HacHJioB. ilauK opxoHo-eıiHceHCKHK naMflxnHKOB. MocKBa, 1960, c.46. 
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hədiyyəsinə aldamb çoxluca, türk xalqı, öldün». Taşra yorıyur 
tiyin kü cşidip balıkdakı tağıkwış, tağdakı inmiş (K T ş 11-12) 
«Xaricdə qoşun yürüdür deyə xəbər cşidib şəhərdəki dağa 
qalxmış, dağdakı enmiş». İlgərü, kurığaru süləp tirmiş, 
kobartmış {¥JT ş 12) «Şərqə, qərbə qoşun çəkib toplamış». İlik 
tutıp törig /to 7/^(K T ş 3) «Dövlət düzəldib qanun qoymuş». Kül 
tigin azman akığ binip təgdi, sançdı (KT şm 6 ) «K ül tigin Az- 
manm ağ atmı minib hücum etdi, sancdı». Yirçi yir yarjılıp bo- 
ğazlantı (T 26) «Bələdçi yolu səhv salıb öldürüldü». Kəligmə 
bəglərin, bodunun itip, yağıp azça bodun təzmiş crti (T 43) 
«Gələn bəylərini, xalqını təşkil edib, yığıb azca xalq qaçmış 
idi». Bödkə özüm olurıp bunça ağır törüg tört bulufjdakı bodun- 
ğa itdim (B K  ş 2) «Taxta özüm oturub dörd tərəfdəki xalqa bu 
qədər ədalətli qanun qoydum». Olurtukıma öltəçiçə sakımğma 
türk bəglər, bodun ögirip, sebinip toktamış közi yögərü körti 
(BK  ş 2) «Oturduğuma öləcəyini düşünən türk bəyləri xalqı 
öyünüb, sevinib toxtamış görü ilə yuxarı baxdı». Biriyə karluk 
bodun tapa sülə tip tuduk Yamtanğ ıtım (B K  ş 40) «Cənuba 
karluk xalqma qarşı qoşunla get deyib tudun Yamtan göndər- 
dim». AIp ərin ölürip balbal kılu birtim (BK  c 7) «İgid döyüşçü- 
lərini öldürüb balbal qoydum». Bunça sütjüşip alpın, ərdəınin 
üçün kü bunça tutdı (KÇ 12) «Bu qədər döyüşüb igid olduğu, 
cəsur olduğu üçün bu qədər şöhrət qazandı». Ebı on gün ötjrə 
ürkip barmış {y[Ç 31) «Evi on gün əvvəl hürküb getm iş» və s.

Göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin daş kitabələ- 
rində -pşək ilçili feli bağlamalann işlənm əsi üstünlük təşkil edir. 
Lakin daş kitabələrin son dövrünə doğru, göytürk Orxon- 
Yeniscy yazısı abidələrinin kağız üzərində yazılm ış kitabə- 
lərində, m əsələn, «Irk bitig» əsərində -p şəkilçili feli bağla- 
manın işlənm ə tezliyi azahr, -ıpan şəkilçili feli bağlamalarm 
işlənm ə intcnsivliyi artır; qədim uyğur yazısı abidələrinin 
dilində isə -ıpan şəkilçisinin inkişafı daha da genişlənmişdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ıp şəkilçili feli 
bağlamalar bu mənaları ifadə cdir;

a) -ıp şəkilçili feli bağlamalar zaman, səbəb, məqsəd 
xaraktcristikah hərəkət bildirir, daha doğrusu, feli bağlamada



ifadə edilən hərəkətin zaman, səbəb, məqsəd və ^ərt 
xarakteristikasmı bildirir. ...kü eşidip halıkdakj tağıkmış, tağdakı 
inmiş, tirilip yetmis ər bolmış (KT ş 2) «...xəbə’r ^şidib 
şəhərdəki dağa qalxmış, dağdakı enmiş, toplaşıb yetmiş döyüşçü 
olmuş». 01 sabığ esidip tün udısıkım kəlmədi (1 1 2 ) « 0  xəbəri 
eşidib gecə yuxum gəlm ədi». Süçik sabıtja, yımşak ağısıija 
arturıp, üküş, türk bodun, öitig (KT c 6 ) «Şirin sözlərinə, 
yumşaq hədiyyəsinə aldamb çoxluca, türk xalqı, öldün». Ötükən 
yir olurıp arkış-tirkiş ısar, nətj burjığ yok  (KT c 8) «Ötükən 
yerində oturub karvanlar göndərsən, heç bir dərd yox». 
Kəligmə bəglərin, bodunın itip, yığıp azca bodun təzmiş crti (T 
43) «G ələn bəylərini, xalqmı təşkil edib, yığıb azca xalq qaçmış 
idi» və s.

b) -ıp şəkilçili feli bağlama digər hərəkətlə eyni zamanda 
baş verən hərəkəti ifadə edir: Anı körip ança biliıj (KT cl3)  
«Onu görüb elə bilin». llig tutıp törüg itmiş (KT ş 3) «E1 
düzəldib qanun qoymuş». İlgərü, kunğaru süləp tirmiş, 
kobartmış (KT ş 12) «Şərqə, qərbə qoşun çəkib toplamış». 
Ekinti kün kəlti, örtçə kızıp kəlti (T 40) «İkinci gün gəldi, od 
kimi qızıb gəldi». 01 sabığ esidip bəglər kopın ... tidi(T 36-37) 
« 0  xəbəri eşidib bəylər hamıhqla dedi».

c) -;/>feli bağlaması həm cins xəbəri ifadə edir: Beşyaşım- 
ta kaijsız kahp, tokuzyegirmiyaşımğa ögsüz boltımÇY 45) «Beş 
yaşımda atasız qalıb, on doqquz yaşıma anasız oldum».

2. -pan, -pən şəkilçili feli bağlamalar. Bu feli bağlama 
ifadə etdiyi mənaya görə -ıp, -ip şəkilçili feli bağlamaya 
yaxmdır. -ıpan şəkilçisi ilə düzələn feli bağlamanm ifadə etdiyi 
hərəkət cümlənin xəbəri kimi çıxış edən əsas felin ifadə etdiyi 
hərəkətdən əvvəl icra edilir. M əna planmda -ıpan şəkilçili feli 
bağlama hərəkətin zaman, səbəb, m əqsəd və şərtini ifadə edir.

Türkoloqlarm bir qismi bu fıkirdədir ki, -ıpan şəkilçili feli 
bağlamalar -ıp, -ip şəkilçili feİi bağlamalarm inkişaf etmiş 
şəklidir. Düzdür, göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrində və 
qədim uyğur yazısı abidələrində işlənən -ıpan şəkilçili feli 
bağlamaları müqayisə etdikdə göytürk yazısı abidələrindən 
qədim uyğur yazısı abidələrinə doğru bu feli bağlamanın

işlənmə dairəsinin xeyli genişləndiyi müşahidə cdilir: göytürk 
olifbası ilə yazılmış bütün daş kitabələrdə cəmi 14 -ıpan şəkilli 
fcli bağlama işləndiyi halda, göytürk əlifbası ilə yazılmış 
kitabələrlə qədim uyğur əlifbası ilə yazılmış kitabələr arasmda 
keçid mərhələsi təşkil edən, lakin göytürk əlifbası ilə yazılmış 
tokcə bir «Irk bitig» abidəsində 35 -ıpan şəkilçili feli bağlama 
işlənir. Qədim uyğur yazısı abidələrinin mətnlərində isə -ıpan 
şəkilçili feli bağlamanın işlənm əsi adi haldır. Lakin qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində bu fərziyyəni sübut edəcək faktlar 
yoxdur. Əksinə, türk dillərinin tarixi və müasir türk dillərinin dil 
faktları belə bir fıkir söyləm əyə imkan verir ki, -ıpan, -ipən 
şəkilçili feli bağlamalar -an, -ən şəkilçisini itirərək 
təkmilləşmişdir. V.M .Nasilov iddia cdir ki, -ıp, -ip və -ıpan, - 
ipən şəkilçilərinin mənasmda fərq olmuşdur: «-n morfoloji 
ünsürünün fel formalarmm yaranmasmdakı fərqləndirici məna 
daşıdığmı nəzərə alaraq düşünmək olar ki, müasir dövrdə -pan, 
-/7(7/7 şəkilçili feli bağlamalar türk dillərində tamamilə sıxışdırılıb 
istifadədən çıxarılsa da, abidələrin dilində, sonralar uyğur və 
çığatay yazılı abidələrinin dilində hər iki növ fcli bağlamalarm 
yanaşı işlənməsi onlarm mənaca fərqlənməsi ilə şərtlənir. 
Bunun səbəbi -p şəkilçili feli bağlamalarm həm  dəyişən, həm  
də eyni zamanlı hərəkəti ifadə cdə bilməsidir».'

Nə Orxon-Yenisey abidələrinin, nə uyğur və çığatay yazılı 
abidələrinin, nə də türk xalqalarının klassik ədəbiyyatının dili 
V.M. Nasilovun fıkirlərini əsaslandırmaq üçün material vermir. 
Türk dillərinin bütün dövrlərinin bütün yazılı abidələrində -ıp, 
-ip və -ıpan, -ipən şəkilçıli fcli bağlama bir məna fcli 
bağlamada ifadə edilən hərəkətin əsas fcldə ifadə cdilən 
hərəkətditn əvvəl icra edildiyi mənasım ifadə cdir. Hətta -ıp, 
-ip şəkilçili fcli bağlamanın əsas feldəki hərəkəUə eynizamanlı 
hərəkəli ifadə etdiyi hal kimi təqdim edilən təsadüflərdə belə 
feli bağlamada ifadə cdilən hərəkət, bir an da olsa bclə, əsas 
fcldəki hərəkətdən əvvəl baş vcrir. -ıpan, -ipən şəkilçili feli 
bağlamaların göytürk Orxon-Ycnisey yazısı abidələrinin dilində, 
habclə qədim uyğur, çığatay və ayn-ayrı türk xalqlarmın klassik

' B.M.HacHJTOR. Jl3biK opxoHO-eHHceftcKHK naMJiTHHKOB. M ocKBa, 1960, C.49.



ədəbiyyatmın diiində -ıp, -ip şəkilçili feii bağiamaya nisbətən  
daha az işlənm əsi belə bir fikir söyləm əyə əsas verir ki, -ıp, -ip 
şəkilçisi türk dillərinin h ələ  Orxon-Yenisey dövründən əvvə l 
-ıpan, -ipən şəkilçisindən -an, -ən ünsürünün düşməsi nəticə- 
sində yaranmış, bu sadələşm ə prosesi uzun illor davam etmiş və  
m əhz buna görə də hər iki şəkilçi ayn-ayn türk ədəbi dillərinin 
yarandığı dövrədək və daha sonralar bir müddət paralel işlən- 
mişdir. Zaman keçdikcə yeni şəkil köhnəni tamamilo istifadə- 
dən çıxarmışdır. -jp və -ıpan şəkilçili feli bağlamalar arasmda 
məna fərqi oimasma gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, hətta 
ayrıhqda götürülmüş qədim türk yazısı abidələrindon hər biri bu 
fikri təkzib edir və  bu feli bağlama formalarmm dublet kimi 
işləndiyini göstəriı-; məsələn: Yarakiığ icantan kəlip yaya eltdi? 
Süfjüglig kantan kəlipən sürə eItdi?{YİT ş 23) «Yaraqhlar hara- 
dan gəlib səni yaydı? Süngülülər haradan gəlib səni sürüb apar- 
dı?>>.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ıp, -ip şəkilçili feli 
bağlamalara nisbətən -ıpan, -ipən şəkilçili feli bağlamalar az 
işlənir; m əsələn: Olvrıpan türk bodunırj ilin, törüısin tuta birmis, 
iti birmis (KT ş 1) «Oturub türk xalqmm elini, qanununu 
yaratmış, təşkil etmiş». Sü süləpən tört buluijdakı bodunığ kop 
almış, kop baz kılmış (KT ş 2) «Qoşun çəkib dörd tərəfdəki 
xalqlan tamamilə almış, tamamilə tabe etmiş». Bunça bodun 
kəlipən sığıtamış, yuğlamış (KT ş 4) «Bu qədər xalq gəlib  
ağlamış, dəfh etmiş». Titk bəglər türk atw ıtı, Tabğaçı bəglər 
Tabğaç atı tutıpan Tabğaç kağanka körmiş ((KT ş 7-8) «Türk 
bəyləri türk adlarmı itirərək Tabğaçdakı bəylər Tabğaç adlarmı 
qəbul edib Tabğaç xaqanma tabe olmuş». Sürjüg batımı karığ 
sökipən, Kögmən yaşığ toğa yorıp kırkız bodunığ uda basdım 
(BK  ş 27) «Süngü batan qədər qahnhğı olan qarı dağıdıb, 
Kögmən m eşəli dağlarmı başyuxan yürüyüb qırğız xalqmı 
yuxuda basdım». Sələtjə kodı yorıpan karağın kısdılata ebin, 
barkın anta buzdım (BK  ş 37) «Selenqa boyu yürüyüb məğlub  
edərək evini, saraymı onda dağıtdım». Anta yana tüsip Orkun 
Balıklığ beltirində el örginin anta örgipən ititdini^AÇ 34) «Onda 
yenə qayıdıb Orkun və Bahkhğ çaylarmın birləşdiyi yerdə

dövlət sarayını orada hörüb (tikib) təşkil etdim». Adırümışda 
sakınur ertimiz', adırıhpan... (İA 1) «Ayrılanda qüssələnirdik, 
aynhb...» Kara kanka banpan, Yalabaç barıpan kəlmədiniz, 
bəgimizÇi 30) «Qara xanm (yamna) gedib, səfir gedib qayıtma- 
dmız. bəyimiz». İlim ökünçüljə kalın yağıka kıymatan təgipən 
ädırıldım, yıta (Y 28) «EIimin kədərinə çoxlu yağıya qıymadan 
hücum edib öldüm, əfsus». Bay ər koyı ürkipən barmış (IB 40) 
«Varh adamın qoyunu hürküb getmiş». Kan olurıpan ordu yar- 
wış (IB 41) «Xan oturub ordu yarmış».

S.Y.Malov, İ.A.Batmanov və H.İ.Mirzəzadə akademik 
F.Y.Korşun irəli sürdüyü fərziyyəyə əsaslanıb göstərirlər ki, 
-ıpan, -ipən feli bağlama şəkilçisi -ı, -i, -u, -ü feli bağlama şə- 
kilçi (indiki zaman feli bağlama şəkilçisi) + monqol dilində 
keçmiş zamanın indi də işlənən -ba, -bə şəkılçisindən + əlavə n 
ünsüründən yaranmışqır.

3. -ğah, -gəii şəkilçili feii bağiamaiar. Qədim türk yazısı 
abidəlorinin dilində bu feli bağlamalar əsas feldə ifado olunan 
hərəkotin məqsədini bildirir. Bu feli bağlama əsas hərəkətlə 
köməkçi hərəkət arasmdakı zaman fərqi çalarhğmı da ifadə edir. 
Abidələrin dilində -ğah, -gəli şəkilçisi iiə düzələn feli 
bağlamalann ifadə etdiyi hərəkət və ya vəziyyət əsas felin ifadə 
ctdiyi hərəkət və ya vəziyyətdən əvvəl icra cdilir. Abidələrm  
dilində -ğah, -^ə//şəkiiçili feli bağlamalar iki məna ifadə edir:

a) Bu feli bağlamalar işin, hərəkətin icrasmm məqsədini 
bildirir; mosələn: Yuyka erikUg toplağah uçuz ermiş, yinçgə 
erikHg üzgəh uçuz (T 13) «Naziyi toplamaq asandır, incənı 
sındırmaq asandır». ...yok üçün kisi bahkda mafja ukğah kəlti 
(BK  ş 28) «...oImadığı üçün adamlar şəhərdən m ənə tabe 
olmağa goldi». Yadağı yabız bohı tip alğah kəlti (BK  ş 32) 
«PiyadaIarı zə if oldu, - deyə almağa gəldi». SıQär süsi ebig, 
barkığ yolğah bardı, sıtjar süsi süfjüşgəli kəlti (BK  ş 32) 
«Qoşunun yarısı evi, sarayı dağmağa getdi, qoşunun yansı 
döyüşm əyə gəldi». Öd tefjri yasar, kisi oğh kop ölgəh törümiş 
(K T  şm 10) «Taleyi tann yazar, insan oğlu hamılıqla olumlü
yaranmış».



b) Bu feli bağlama zaman mənası ifado edir; m əsolən: 
Türk bodun olurğah, türk kağan olurğah Şaijtun bahka, taluy 
ügüzkə təgmişyok erm iş{l 18) «Türk xalqı oturalı, türk xaqanı 
oturalı Şandun şəhərinə, dəniz çaynıa çatdığı olmamışdı».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində feli bağlama əm o lə  
gətirən -ğah, -gəli şəkilçisi müasir Azərbaycan dilində eyni 
vəzifən i yerinə yetirən -ah, -c9//şək ilçisinə uyğundur.

4. -matm, -mətin şəkilçili feli bağlama. Bu şəkilçi -tna, 
-wə inkar şəkilçisi ilə -tanZ-tin, -tənZ-tin çıxışlıq hal şək ilç ilə-  
rinin birləşməsindən əm ələ gəlmişdir. -matm, -mətm şək ilç ili 
feli bağlamalar qədim türk yazısı abidələrinin dilində az işlənir; 
məsələn: Antağmm üçün igidmiş kağamljm sabm almatm y ir  
sayu bardığ (KT c 8-9) «Elə olduğun üçün səsi yüksəltm iş 
xaqanımn sözünə qulaq asmadm yer boyu getdin». İlim  
ökünçürjə kahn yağıka kıymatm təgipən adınldun (Y  28) 
«Elimin kədərinə sıx yağıya qıymadan hücum edib öldüm ». 
Yililjə, kudursuğ ıQniljə təgi yağrıpan kamşayu umatm turur, - 
tir (IB 24) «Yalma, quyruğunun ucuna təki sürtülüb yara 
olduğundan (at) hərəkət etməyi bacarmayıb durur, - deyir». 
Turuyaya kuş tüşnəkkinə konmuş, tuymaatm torka iUnmiş, uça 
umatın olurur, - tirilB  94-95) «Duma quşu düşərgəsinə qonmuş, 
duymadan tora ilişmiş, uçmağı baearmadan oturur, - deyir».

5. -ça, -çə  şəkilçili feli bağlamalar. Qədim türk yazısı abi- 
dələrinin dilində qeyri-məhsuldar işlənən feh bağiama şəkil- 
çisidir. -ça, -çə şəkilçisinin əm ələ gətirdiyi feli bağlamamn ifadə  
etdiyi hərəkət əsas felin ifadə etdiyi hərəkətdən əvvəl baş verir, 
daha doğrusu, feli bağlamanın ifadə etdiyi hərəkət bitən kimi 
əsas felin ifadə etdiyi hərəkət başianır; m əsələn: Uluğ oğhm 
ağrıp yok bolça Kuğ səfjünig balbal kılu birtim (BK  c 9) «Bö- 
yük oğlum xəstələnib ölünçə Kuğ sənünü (ona) balbal qoy- 
dum». ...köbürgəsi terçə... (BK  q 4) «...körpüsü tikildikdə...». 
Bəg crikçə Sahık Basar eçimiz... (Y 32) «Fiəy olanda Sabık 
Basar böyük qardaşmnz...»

-ça, -çə feli bağlama şəkilçisi, güman ki, türk dillərində 
«vaxt» sözü ilə eyrıi mənam verən və paralei işlənən, indi də 
bəzi türk dillərində zaman zərfmin yaranmasında iştirak edən

(məsələn, Azərbaycan dilində: səhər çağı, axşam çağı, uşaq 
çağı, o çağlar) çağ sözündən sonuncu samitin düşməsi ilə 
törəmişdir. Türk dillərində sonuncu quttural samitin {q, ğ, k, g) 
düşməsi qanunauyğun fonetik hadisədir.

6 . -kunça, -künçə, - kmça, -kinçə şəkilçisli feli bağlamalar. 
Qədim türk yaztsı abidələrinin dilində qeyri-məhsuldar işlənən 
bu feli bağlama şəkilçisi mürəkkəb rnorfoloji quruluşa malikdir;
0 , -kun, -kün, -km, -kin və -ça, -çə < çağ «vaxt, zaman» 
hissələrindən ibarətdir.

-kunça, -künçə, - kmça, -kinçə şəkilçisi ilə düzələn feli 
bağlamanın ifadə etdiyi hərəkət əsas felin ifadə etdiyi 
hərəkətdən əvvəl baş verir; feli bağlamanın ifadə etdiyi hərəkət 
bitəndən dərhal sonra əsas felin ifadə etdiyi hərəkət başlanır; 
məsələn: ...buzkunça kəlir ertimiz {O 9 -1 0 )  «...m əğlub edinçə 
gəlirdib) ...esidməkinçə banp iç ara...(Y 39) «... eşitm əyincə  
gedib aralarmda...».

Bu feli bağlama şəkilçisi müasir Azərbaycan dilində 
birinci samitini itirmiş, -mca, -incə, -unca, -üncə şəklində 
işlənir.

II. Fcli bağlamanın ifadə etdiyi zaman çalarlığı əsas felin 
ifadə etdiyi zamanla eyni vaxta təsadüf cdir, yi)ni fcli bağ- 
lamamn ifadə etdiyi iş, hərəkət və vəziyyət osas felin bildirdiyi 
iş, hərəkət və vəziyyətlə eyni zamanda icra edilir. Buna görə də 
belə feli bağlamalan, şərti olaraq, indiki nisbi zaman feli 
baglamaları adlandırmaq olar. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində işlənmiş nisbi indiki zaman feli bağlamaları aşağıdakı 
şəkilçilərlə əm ələ gəlir:

I. -dukda, -dükdə, -tukda, -tükdə şəkilçisi. Qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində nisbi indiki zaman feli bağlamalan 
əm ələ  gətirən -duk, -dük, -tuk, -tük fcli sifət əm ələ gətirən şə- 
kilçi və -da, -də ycrlik hal şəkilçisinin bir'əşməsindən düzəlmiş 
mürəkkəb morfemdir. -dukda, -dükdə, -tukda, -tükdə şəkilçili 
feli bağlamalarm ifadə etdiyi hərəkət cümlənin xəbəri mövqe- 
yində çıxış edən əsas felin ifadə etdiyi hərəkədə eyni zamanda 
baş verir; məsələn: Yağru kontukda kisrə ayığ bilik bilig anta öyür 
ermiş (K l' c 5) «Yaxun yerləşdikdən sonra bəd əməlləri orada



öyrənir imiş». Eçim kağan olurtukda özim tarduş bodun üzə şad 
ertim (KT ş 17) «Əmim xaqan oturduqda özüm tarduş xalqı 
üzərində şad idim». Ka/Jım kağan uçdukda inim Kül tigin yeti 
yaşda kaltı (K T ş 30) «Atam xaqan vəfat etdikdə kiçik qardaşım 
Kül tigin yeddi yaşda qaldı». OI təgdükdə BayırkunuQ ak 
adğınğ udlıkm sıyu urtı (KT ş 36) « 0  döyüşdə Bayırkunun ağ 
ayğırmm budu smdı». Sad atığ anta bemıis boltukda tokuz oğuz 
bəg yağı ermis, bödük ermis (O 6 ) «Şad adını onda verəndə 
doqquz oğuz bəyləri yağı imiş, böyük imiş».

2. -m, -in şəkilçisi. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
bu şəkilçi qeyri-məhsuldar işlənir. Abidələrin dilində onun ən  
çox ti «demək» felinə qoşulub feli bağlama əm ələ gətirdiyi 
müşahidə edilir; indi onun əm ələ gətirdiyi tiyin feli bağlamasmı 
çox vaxt bağlayıcı söz də adlandırırlar: Türk bodun yok
bolmazun tiyin, bodun bolçun tiyin, kaljım İltəris kağamğ, ögim 
tlbilgə katunığ tetjri töpəsintə tutıp yögərü kötürmis erinç (K T ş
11) «Türk xalqı yox olmasm deyə, xalq olsun deyə, atam İltəris 
xaqam, anam İlbilgə xatunu tann təpəsində tutub yuxan  
götürmüş». Türk bodun yitməzun tiyin, yoluk erməzün tiyin, üzə 
teljri tir ermis (O 3) «Türk xalqı sona yetmıəsin deyə, yox  
olmasın deyə, üstdə tanrı deyir imiş». Nəkə təzər biz, üküs tiyin, 
nəkə korkur biz, az tiyin? (T 38-39) «N iyə qaçırıq, çoxdurlar 
deyə, niyə qorxuruq, azığ deyə?».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -ın, -in feli bağlama 
şəkilçisi felin inkar aspektində də işlənir; m əsələn; Türk bodun 
kanın bolmaym Tabğaçda adınltı (T 2) «Türk xalqı xanı olmadan 
Tabğaçdan ayrıldı».

Nümunələrdən göründüyü kimi -ın, -in feli bağlama 
şəkilçisi hərnişə saitlə bitən fellərə artırılır və özündən əvvəl y  
bitişdirici samitini qəbul edir və -yın, -yin şəklinə düşür. Buna 
görə də bəzi tədqiqatçılar onu -ıp, -in şəkilçisi kimi yox, -ym, 
-yin şəkilçisi kirni qübul edir.

Abidələrin dilində ti «demək» felinə qoşulan -yin feli 
bağlama şəkilçisi çox məhsuldar işlənir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində feli bağlama düzəl- 
dən -yin şəkilçisi müasir Azərbaycan dilində -yə şəklində {de +

yə) işlənir. Qədim türk -yin şəkilçisi müasir Azərbaycan dilin- 
dəki -yə variantına -yü arahq variantı vasitəsilə keçmişdir. Bu 
prosesdə əvvəlcə tiyin feli bağlamasmın son samiti düşmüş, son- 
ra qapalı saitlərin asıq saitlərə çevrilməsi qanununa əsasən /saiti 
tədricən ə saitinə çevrilmişdir. Felin kökü də uyğun surətdə 
dəyişmişdir; söz başmda işlənən kar /‘samiti cingiltili t/samitinə, 
qapalı /sa iti yanmaçıq esa itin ə çevrilmişdir: tiyin > tiyi > diyü 
> deyü > deyə.

-yü şəkilçili feli bağlamalarm hələ XI yüzillikdə «Kitabi- 
Dədəm Qorqud» dastanlarmm dilində işləndiyini görürük: 
Tacım-taxtım verməyələr deyü, səni andım, ağladım.

3. -1, -i, -u, -ü şəkilçisi (saitlə bitən fellərdə bu şəkilçidən 
əvvəl y  bitişdirici samiti artırıhr). Bu şəkilçi vasitəsilə əm ələ  
gələn feli bağlamalar qədim türk yazısı abidələrinin dilində ən 
çox işlək feli bağlamalardır. Abidələrin dilində -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçili feli bağlamalar elə bir hərəkəti bildirir ki, feli 
bağlamada ifadə edilən hərəkət bitən kimi əsas felin ifadə etdiyi 
hərəkət başlanır, yəni feli bağlamanın bildirdiyi hərəkət əsas 
felin bildirdiyi hərəkətin başlanğıcı olur. Bu növ feli 
bağlamalarm cümlədəki sintaktik rolu rəngarəngdir; onlar tərzi- 
hərəkət, zaman, m əqsəd və səbəb zərflikləri kimi işlənə bilir. 
Burada -ı, -/' -u, -ü şəkilçili feli bağlamaların abidələrin dilində 
işlənm əsinə bir neçə nümunə verilir: Kağanım ben özüm -  
Bilgə Toyukuk otüntük otünçimin eşidü berti (T 15) «Xaqanım 
mənim özümün -  Müdrik Tonyukukun etdiyi xahişi cşitdi». 
Kcyik yiyü, tabısğan yiyü olurır crtimiz {J 8 ) «K cyik ycyərək, 
dovşan yeyərək oturur idik». Anta kalmış yir sayu kop turu, ölü 
yorıyur crtig (KT c 9) «Onda qalmışın yer üzündə əldən düşmüş 
halda yürüyür idin». Türk bodun, ölürəyin, uruğsıratayın, - tir 
crmiş, yokadu barır ermiş {KT ş 10) «Türk xalqı, ölək, nəslimizi 
m əhv cdək, - deyir imiş, yox olub gedir imiş». On ox oğlılja, 
tatnja təgi bunı körü bilifj (KT c 12) «On ox oğluna, tatına təki 
bunu görərək (buna baxaraq) bilin». Türk bodun atı yok bolu 
barmış crti (O 3) «Türk xalqınm adı yox olaraq getmişdi». Lüi 
yılka yetinç küçlig alp, kağanımda adıralu bardıljız (O 12) 
«Əjdaha ili yeddinci ayda güclü, igid xaqanımdan ayrılaraq



getdiniz». Mən iniligü bunça başlayu kazğanmasar, türk hodun 
öhəçi erti, yok boltaçı erti (BK  ş 33) «Mən kiçikliyi beiəcə  
başlayaraq qazanmasa idim, türk xalqı öləsi idi, yox olası idi». 
Yağm başı yonyu kəlti (MÇ 18) «Yağmm ön dəstələri 

yürüyərək gəldi». ...altunın, örütj kümüşin, kurğağhğ kutaym, 
əkinlik isigitin, özlək atm, adğırm, kara kisin, kök teyinin 
türkimə, bodunıma kazğanu birtim, iti birtim (B K  şm 11-12) 
«...qızılmı, parlaq gümüşünü, qıraqh ipəyini, əkinlik taxılmı, 
cins atım, ayğırım, qara maralım, göy dələsini tı’irkümə, xaJqıma 
qazandım, təşkil etdim».

V.M .Nasilov -/şək ilç ili feli bağlamalarm qoşmaya çevrilə  
bildiyini iddia edib yazır; «Ehtimal ki, bitişik feli bağlamalarm 
(-/ şəkilçili feli bağlamalarm -  Ə.R.) vəziyyəti məkan və zaman 
planmda ifadə edə bilmək qrammatik və məna xüsusiyyəti onun 
zəifləm əsinə və leksik-qrammatik cəhətdən konversiyasma 
səbəb olmuşdur, belə ki, ayn-ayn hallarda o, qoşma kimi 
sabitləşm əyə başlamışdır. M əsələn; ... kurığaru Təmir kapığka 
təgi sülədimiz (KT 6 ) «Biz Dəmirqapıya təki (hərdən; Dəm ir 
qapıya çatanadək) qoşun apardıq». T^gi qoşması t>g «dəym ok», 
«çatmaq» felindən törəmiş feli bağlama olub ondan asıh olan 
vasitəli tamamhğı istiqamət-yönlük halmda idarə edir».‘

Qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində təgi qoşma və  feli bağlama kimi omoformdur. Bundan 
başqa, abidələrin dilində təg sözü qoşma və fel kimi də işlənir; 
bunlar isə omonimdir.

4. -a, -ə şəkilçisi. Bu şəkilçi saitlə bitən fellərdə -ya, -yə 
şəklində işlənir. Bu şəkilçi ilə əm ələ gələn feli bağlamalann 
ifadə etdiyi hərəkət əsas felin ifadə etdiyi hərəkətdən əvvəl icra 
edilir, daha doğrusu, feli bağlamanm ifadə etdiyi hərəkət bitən 
kimi əsas felin ifadə etdiyi hərəkət başlanır. Buna görə də 
dilçilik ədəbiyyatında bu feli bağlamada və cümlənin xəbəri 
olan əsas feldə ifadə edilən hərəkətin eyni zamanda baş verdiyi 
göstərilir. Bu feli bağlama qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
çox işlənən feli bağlamalardandır; m əsələn; Ötükən yış olursar, 
betjgü il tuta olurtaçı sən, türk bodun, tok (KT c 8 ) «Ötükən

' B.M.HacHTOB. HsbiK opxoHO-eHHceftcKHK naMaTHHKOB. MocKBa, 1960, c.47.
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meşəli dağlannda otursan, əbədi el düzəldərək omrasısan, türk 
xalqı, tox». KalJmj kağan ança itig, törüg kazğanıp uça barmış 
(KT ş 15-16) «Atam xaqan eləco eli, qanunu düzəldib vofat 
ctmiş». İlgərü Kadırkan yışığ aşa, bodunu ança konturtunız(¥.i: 
ş 21) «Şərqə Kadırkan m eşəli dağlanm aşaraq, xalqı cləcə  
yerləşdirdib). Ak Tərməl keçə oğraklatdım (T 25) «Ağ Tərməl 
çayını keçərək düşərgə saldırdım». Üç oğuz süsi basa lo /r /(B K  
ş 32) «Üç oğuz qoşunu basaraq gəldi». Kuğ səQünüg balbal tikə 
birtim (BK  c 9) «Kuğ sənüni balbal qoydum». Sətəfjə sıka 
sançdım (MÇ 16) «Selenqa çayına sıxışdıraraq məğlub etdim». 
Çik bodumğ bııjım sürə kəlti (MÇ 26) «Çik xaiqım aiayım 
sürərək gəldi». Kurığaru Yinçü ügüzig keçə Təmir kaptğka təgi 
sülədim (KT c 3-4) «Qərbə İnci çayım keçərək Dəmir qapıya 
təki qoşun çəkdim». OI yüka türgis tapa Altun yışığ toğa, Ertis 
ügüzig keçə yondımtz (k.J ş 36-37) «Həmin il türgişlərə qarşı 
Altıın m eşəli dağlarmı qalxaraq, İrtış çayım keçərək yürüş ct- 
dik».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -a, -ə şəkilçili feli 
bağlamalar aşağıdakı mənaları ifadə cdir;

a) Bu feli bağlamalar hərəkətin icra tərzini ifadə edir; 
məsələn; Çik boduntğ bıQım sürə kəiti (MÇ 26) «Alayım çik 
xalqını sürüyərək gəldi». Sələljəkə sıka sançdım (MÇ 16) 
«Selenqaya sıxışdıraraq qalib gəldim». At üzə bintürə karığ 
sökdim (T 25) «AtIara mindirərək qan dağttdım».

b) Bu feli bağtamalar əsas fcldəki hərəkətlə cyni zamanda 
baş vcrən hərəkəti ifadə edir; məsələn; Ötükən yış olursar, 
betjgü il tuta olurtaçt sən, türk bodun, tok {KT c 8 ) «Ötükən 
meşəli dağlannda otursan, əbədi el düzəldərək oturasısan, türk 
xalqı, tox». Yokaru at yetə yadağm ığaç tutunu ağturtun {7 25) 
«Yuxan atlan yedəkdə tutaraq, piyada, ağaclardan tutaraq 
qaldırdımw.

c) Bu feli bağlamalar əsas feldəki hərəkətdən əvvəl baş 
vcrən hərəkəti ifadə edir; məsələn; O/yıJka türgis tapa Altun 
y ış tğ  (oğa, Ertis ügüzig keçə yorıdım (BK  ş 27) «Həmm ıl 
türgişlərə qarşı Altun m cşəli dağlarım başyuxarı qalxaraq, Irtış



çayırn keçərək yürüş etdim». ...tokuz ərig əgirə tokıdı (KT şm
6 ) «...doqquz döyüşçünü mühasirə edərək məhv etdi».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində -a, -ə və -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçiləri bəzi hallarda dublet kimi çıxış edir; mosələn: 
Olurıpan türk bodunıtj ilin, törüsin tuta birınis, iti birmis (K T  ş
1) «Oturub türk xalqmm elini, qanununu düzəltmiş, təşkil 
etmiş».

5. -kan, -kən şəkilçisi. Bu şəkilçinin əm ələ gətirdiyi feU 
bağlamalarm ifadə etdiyi hərəkət əsas felin ifadə etdiyi 
hərəkətlə eyni zamanda baş verir; m əsələn: Tanım tüsi takı 
tükənməzkən taluyda yatıpan tapladukımın tutar mən, 
sebdükimin yiyür mən (IB 4-5) «Vücudunun görünüşü hələ  
tükənməzkən dənizdə yatıb arzu etdiyimi tutaram, sevdiyimi 
yeyirəm». Kara öpkük y ıl yarumazkan tidi (IB 32) «Qara 
şanapipik bir ilə də dəyişm əz, - dedi».

6 . erikli forması. Qədim tükr yazısı abidələrinin dilində iki 
və ya daha çox hərəkət və ya hahn eyni zamanlıhğmı ifadə 
edən fel forması olmuşdur. Abidələrin dilində hərəkətin 
eyninizamhlığmı göstərən forma ir/er naqis felinin kökünə -ikli 
(ehtimal ki, -ik + li hissələrindən ibarət mürəkkəb şəkilçidir) 
şəkilçisini artırmaqla əm ələ gəlir. İrikli/erikli fel forması 
abidələrin dilində ən çox indiki zamanda işlənən əsas fellərə 
qoşulur, ondan sonra işlənir və  qoşulduğu felin ifadə etdiyi 
hərəkətlə sonra gələn  cümlənin ifadə etdiyi hərəkətin eyni 
zamanda icra edildiyini göstərir; m əsələn: Ança olurur erikli, 
oğuzdantan körüg kəlti (T 8 ) «B eləcə otururkən, oğuzlardan 
casus gəldi». Otuz artukı bir yaşıma karluk bodun burjsız erür, 
barur erikliyağı boltı (BK  ş 29) <<Otuz bir yaşımda karluk xalqı 
azad və müstəqil yaşayarkən yağı oldu». Tuğ taşıkır erikli, 
yəlmə ər kəlti 17-18) «Bayraq qaldırıb səfərə çıxarkən 
kəşfiyyatçı döyüşçülər gəldi». Kiçə yaruk batur erikli süQüsdim 
(MÇ 13) «G ecə ay batanda döyüşdüm». Kül tigin yeti otuz 
yaşıija karluk bodun erür, barur erikli, yağı boltı (K T şm 1) «Kül 
tiginin iyirmi yeddi yaşmda karluq xalqı azad və müstəqil 
yaşayarkən bizə yağı oldu».

IX FƏSİL

ZƏRF VƏ DİGƏR NİTQ HİSSƏLƏRİ 

ZƏRF

Bir nitq hissəsi kimi zərf adlarla fellər arasmda aralıq, 
keçid mövqe tutıır. Düzdür, qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində zərflərdə bilavasitə hərəkət və ya vəziyyət əlaməti 
yoxdur, lakin onun felə yaxmlığı adlara yaxmhğmdan daha 
güclüdür, hətta çox vaxt zərflər feldən törəyir v ə  felin bəzi 
əlamətlərini mühaflzə edə bilir. Bundan başqa, əgər sifət, say 
və əvəzlik ən çox və bilavasitə isimiərə xidmət edirsə, zərflər, 
əsasən, fellərə xidmət edir, onu bu və ya digər münasibətə görə 
təyin edir, aydmlaşdınr; zərflər həm işə fel qrupuna aid olur. 
Buna görə də dilçilik ədəbiyyatmda zərfə belə bir tərif verilir; 
«Hərokətin, yaxud keyfiyyotin əlamətini göstərən dəyişm əyən  
nitq hissəsinə zərf deyilir».

Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də zərflər digər nitq hissələrindən tam 
aynlmamışdır. Abidələrin dilində bir yerdə isim, sifət və ya 
qoşma kimi çıxış cdən söz digər yerdə heç bir fonetik və  
morfoloji dəyişikliyə uğramadan zərf kimi işlənə bilir. M əsə- 
lən, aşağıdakı iki cümləni nəzərdən kcçirək; Üzə kök tcljn, asra 
yağızyir kılıntukda ekin ara kişi oğh kıhnmış. K işi oğhnta üzə 
cçim, apam Bumın kağan, İstəmi kağan olurmış {Ki: ş 1) «Yu- 
xarıda mavi göylər, aşağıda qonur yerlor yarandıqda ikisinin 
arasmda insan oğlu yaranmış. İnsan oğlunun üzərindo ocdad- 
larım Bumm xaqan, İstəmi xaqan oturmuş». Birinci cümlədəki 
üzə sözü zərf olduğu halda, ikinci cümlədə qoşma kimi işlənir. 
B elə  ikilik özünü digor nitq hissələri ilə də göstərir. Qədim türk 
yazısı abidolərinin dilindo zərfm təkamülü ıki isüqamətdə get- 
mişdir: bir torofdən, adlar və fellər zərfə çevrilmiş, digər tərəf- 
dən, zərflər köməkçi nitq hissələrinə, xüsusən qoşmalara keç- 
mişdir. Bu proscsi nəzərdo tutaraq V.M .Nasilov yazır: «Abidə- 
lərin dilində zorf yaranma vəziyyətindədir və hələ ayrıca leksik 
kateqoriya kimi formalaşmamışdır. Zərflərin əksəriyyəti adlarm
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hal forması şəkilçisinin məhsuldarlığını, habolə felin feli bağ- 
lama formalarını itirən, yaxud artıq itirmiş şəklidir. Onlarda dilin 
inkişafmm keçmiş fazasmm morfoloji ünsürləri aydm görünür».>

Buna görə də burada artıq isim və sifət bəhslərində adlar 
kimi göstərilən bəzi sözlər zərf bəhsində zərflər kimi göstərilə 
bilər.

İstər müasir türk dillərində, istərsə də qədim türk yazısı 
abidələrinin diUndə bu və  ya digər sözün zərfə aid olub- 
olmamasmı təyin etmək bir qədər çətindir. Lakin elə sözlər də 
vardır ki, onlarm hansı nitq hissəsinə aid olması türkoloji 
ədəbiyyatda çoxdan və qəti şəkildə m üəyyən edilmişdir.

Zərfm mənaca növləri. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində zərfin aşağıdakı m əna növlərinin işləndiyini müşahidə 
etmək olur: 1 ) tərzi-hərəkət zərfi; 2 ) keyfiyyət zərfi; 3 )kəmiyyət 
zərfi; 4) zaman zərfı və 5) yer zərfi.

1. Tərzi-hərəkət zərfi. Tərzi-hərəkət zərfi hərəkətin 
icrasmm tərzini bildirir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
zərfin başqa ndvlərinə nisbətən tərzi-hərəkət zərfi az işlənir; 
m əsələn: Közdə yaş kəlsər, eti də körjültə sığıt kəlsər, yanturu 
sakıntırn, katığdı sakmtım (KT şm 11) «Gözdən yaş gəlsə, 
könüldən güclü fəryad gelsə , yanaraq düşündüm, möhkəmcö 
düşündüm». ... buzqunça (O 9) «...pozunca...». Ol ay bis 
yigirmikə Keyrə başı Üç Birküdə tatar birlə katı tokıdım (MÇ 
18) «Həmin aym on beşində K eyrə başı Üç Birküdə tatarlarla 
şiddətli döyüşdüm». Bu!] ba/Ja baş ermiş (Y  10) «Dərd mənə 
sürətlə təsir etmiş». Oğlanım, ərdə marımmça bol (Süci) 
«Oğlanım, igidlikdə müəllımim kimi ob>. Kuşça çablı tüşürwüş 
ertitJiz{Y 48) «Qüş kimi şahin düşürmüş idiniz» və s.

2. Kəmiyyət zərfi. K əm iyyət zərfi hərəkətin və  ya 
əlamətin kəm iyyətini bildirir. Qədim  türk yazısı abidələrinin 
dilində kəmiy>'ət zərfləri az işlənir; m əsələn: Bizintə iki uçı 
snjarça artıq erti (T 48) «Bizdən iki qanadı yanbayan artıq idi». 
Bir yılka biş yolı süljüşdimiz (KT şm  4) «Bir ildə beş dəfə

döyüşdük». Yili yoh süləmiş (KT ş 15) «Yeddi dəfə qoşün 
çəkmiş». Altıyoh süQüşdim (BK  ş 28) «AItı dəfə döyüşdüm».

3. Keyfıyyət zərfı. Müasir türk dillərinə, o cümlədən 
Azərbaycan dilinə aid yazılmış qrammatika kitablarmda 
keyfıyyət zərflərindən bəhs edilmir. A .N .K ononov tərzi- 
hərəkət və keyfıyyət zərflərini keyfiyyət-tərz zərfləri adı altmda 
birləşdirərək onlara belə tərif vcrir: «Zərfin bu dərəcəsi 
hərəkətin icrasmm tərzini, yaxud üsulunu göstərməklə onun 
(hərəkətin) keyilyyət xarakteristikasmı da özündə əks etdirir».' 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən keyfiyyət 
zərflərində müəyyən qədər hərəkətin icra tərzini göstərmək 
çalarlığı olsa da, bunlar, əsasən, hərəkətin keyfıyyətini bildirir; 
m əsələn; Örtçə kızıp kəlti {1 40) « 0 d  kimi qızıb gəldi». Yeli 
yüz ər bohp elsirəmiş, kağansıraımş bodunığ ... eçünı-apam 
törüsinçə yaratmış, boşğurmış (KT ş 13) «Yeddi yüz ər olub 
elini itirmiş, xaqamm itirmiş xalqı ... əcdadlarmım qanunu üzrə 
təşkil ctmiş, öyrətmiş». KanıtJ subça yügürtı, sütjükütj tağça 
yatdı (KT ş 24) «Qanm su kimi axdı, sümüyün dağ kimi yatdı». 
Türgis kağan süsi Bolçuda otça, borça kəltı (KT ş 37) «Türgiş 
xaqanmın qoşunu Bolçuda od kimi, şərab kimi gəldi» və s.

4. Zaman zərft. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
zaman zərfləri zaman adı bildirən isimlərdən heç bir əlaməti ilə 
fərqlənmir, onlan yalnız cümlə daxilində fərqləndirmək 
mümkündür. Müasir türk dillərində olduğıı kimi, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində də zaman zərfı hərəkətin icra 
zamanını bildirir; m əsələn: tllig bodun ertim, iiim amtı kanı? 
(K T ş 9) «ElIi xalq idim, clim  indi hanı?» Türk bodun üçün tün 
udımadım, küntüz olurınadım ş 27) «Türk xalqı üçün gecə 
uyumadım, gündüz oturmadım». OI sabığ eşıdip tün udısıkım 
kəlmədi, küntüz olursıkım kəImədı(Y 12) « 0  xəbəri cşidib gecə 
yuxum  gəlmədi, gündüz otura bilmədim». Ertis ügüzig 
kcçigsizin keçdimiz, tün katdımız, Bolçuka tan üntürü təgdimiz 
(T 35) «İrlış çayın bərəsiz keçdik, gecəni gündüzə qatdıq, 
Bolçuya dan söküləndə çatdıq». Kiçə yaruk batur erikh

' B.M.HacHTOB. .HsbiK opxoHO-enHceHCKHK nawaTHHKOB. MocKBa, 1960, 
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sütjüsdim (MÇ 13) «G ecə ay batan zaman döyüşdüm». Aşnukı 
Tabğaçdakı oğuz türk taşıkmış {MÇ 32) «Ə vvəlcə Çindəki oğuz 
türkləri sərhədi keçmiş».

5. Yer zərfı. Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində zərfm  
ən çox işlənən növü yer zərfıdir. Abidələm  dilində ycr zərfı 
hərəkətin icra yerini, yaxud haraya, hansı istiqamətə 
yönəldiyini və ya haradan, hansı istiqamətdən çıxdığmı göstərir; 
məsələn: Üzə kök tetjri, asra yağız yir kılıntııkda ekin ara kişi 
oğh kılınmış {Yil ş 1) «Üstdə mavi göylər, aşağıda qonur yerlər 
yarandıqda ikisinin ajrasmda insan oğlu yaranmış». tlgərü Şantulj 
yazıka təgi sülədim (KT c 3) «İrəU Şandun düzünə təki qoşun 
çəkdim». İlgərü tün toğsıka, birigərü kün ortusırjaru, kurığaru 
kün batsıkırja, yırığaru tün ortusıtjaru anta içrəki bodun kop 
malja körür (K T c 2) «İrəh gün doğana, sağa gün ortasına, geri 
gün batana, sola gecə ortasma -  bu qədər yerin içindəki xalq 
tamamilə m ənə tabedir». İçrə aşsız, taşra tonsız yabız, yablak 
bodunta üzə olurtım (KT ş 26) «Qamı ac, üstü donsuz, pis və  
nankor xalqm üstündə oturdum». Kımya kün batsıkdakı Soğd, 
Berçəkər, Bukarak ulıs bodunta Nəij sərjün oğul tarkan kəlti 
(KT şm 12) «Geri gün batandakı Soğd, Berçəkər, Buxara 
dövlətləri xalqmdan N ən sənün oğul tarkan gəldi». Yokaru at 
yetə, yadağın, ığaç tutunu ağturtım (T 25) «Yuxarı atlan yedəyə  
alaraq, piyada, ağaclardan tııtaraq qaldırdım». Öljdən kağanğaru 
süyorahm, - tim isij 29) «Öndən xaqana qarşı qoşun yürüdək, - 
demiş». Keri barığma bardı{0 11) «Gcri qayıdan qayıtdı» və s.

Zərfin quruluşca növləri. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində işlənən zərfləri quruluşuna görə üç qrupa ayırmaq olar: 
sadə, düzəltmə və tərkibi zərflər.

Sadə zərflər. Etimoloji planda qədim türk yazısı abidə- 
lərinin dilində sadə zərflər yox dərəcəsindədir. Bu gün sadə 
kimi qəbul etdiyimiz zərflər türk dillərində tarixən düzəltmə 
olmuşdur. Abidələrin dilində ıç, üz, il, yan, örj, tış, im/am tipli 
sözlər sadə zərflərdir. Lakin bu sözlər nadir hallarda şəkilçi 
qəbul etmədən işlənir.

D üzəltm ə zərflər. Qudim türk y a /ıs ı abidələrinin dilində 
düzəltm ə zərflər aşağıdakı sözdüzəldici şykilçilor vasitəsilə  
əm əlo  gətirilir:

1. -a, -ə . ar+a, ü z+ə, kiç+;> və  s. Tıırüus şud ara badı (T
41) «Tarduş şadı aram bağladı». Üzə türk tefjrisi, türk ıdukyiri, 
subı ança tim is(K T  ş 10-11) «Üstdə türk tannsı, türk m üqəddəs 
yeri, suyu belə dem iş». K içə yaruk batur crikli süQüsdiın (MÇ
13) «G ccə ay batanda döyüşdüm».

2 . -ra, -rə. iç+rə, as+ra, k is+rə. öQ+rə, taş+ra və s. Üzə 
kö k  tetjri, asra ya ğ tz y ir  kıhntukda ckin ura k iş i oğh kılm m ış 
(K T  ş 1) «Ü stdə mavi göylər, altda qonur yerlər yarandıqda 
ikisinin arasında insan oğlu yarannıış». Taşra yorıyur tiyin kü  
cşidip balıkdakı tağıkmış, tağdakı m ınış ( K T  ş 11-12) «nişarıda  
yürüyür dcyə xəbər eşidib şəlıərdəki dağa qalxm ış, dağdakı 
enmiş». İçrə aşsız, taşra tonsız yahız, yahlak hodunta üzə 
oIurtun{¥JX  ş 26) «Qarnı ac, üstü donsuz pis və  nankor xalqın 
üstündə oturdum». Ötjrə kün toğsıkılja, kisrə kün hatsıkına t^gi, 
bəriyə Tabğaça, yıraya yışka təg i ... (O 2} «()nvi gündoğana, 
geriyə günbatana, bəriyə (sağa) Tabğaça, sola mc.şəli dağlara 
təki».

3. -ru, -rü, -ri. taş+ru, ki+rü, ke+ri və  s. Ər a tu n yo k  üçün 
y e ti aşnukı eşim  taşru ctiUi 41) «İgid adım olmadığı üçün 
ycddi əvvəlk i dostum sürgün cdildi». K irü I'ənıir kaptğka təg i 
konturm ış(K T  ş 2) «Gcri Domir Qapıya təki ycrləşdirm iş». Cıcri 
barığına bard ı(0  11) «Gcri qayıdan qayıtdı».

4. -ya, -yə . kun+ya, b əri+yə, yıra+ya və s. Türk bodun, 
üləsikin  bəriyə Çuğay y ış  tügül, Tün ya zı konayın lis;>r, türk 
bodun, üləsikig anta ayığ k isi ança hoşğurur crm iş (K 'l’ c 6-7) 
«Türk xalqı, bir h issən  bəriyə - Çuğay m cşəli dağlarına dcyil, 
Tün düzünə yerləşək  dcsə, türk xalqı, bir h issəsi orada pis 
adaınlar c lə  öyrədir imiş». ...yıraya Oğuzda iki-üç birj s ü m iz ( l
14) «...solda Oğuzda iki-üç min qoşunuq». Bəriyo Tahğaçığ, 
orjrə Kıtify’iğ, yıraya O ğuzığ üküs ök ölürti ( \1 )  «Sağda Çini, 
ö n də K ıtayı, solda Oğuzu çoxluca öldürdü».

5. -ğaru, -gərü. kurı + ğaru, il + gərü, bəri +  gərü, yıra + 
ğaru və s. İlgərü ŞantuQ yazıka təgi sülədim , ... Bərigərü Tokuz



Ərsənkə təgi sülədim. ...Kurığaru Yinçü ügüzig keçə Təmir 
kapığka təgi sülədim. Yırağaru Yer Bayırku yiriQə təgi sülədim  
(KT c 3-4) «İrəli Şandun düzünə təki qoşun çəkdim. ... Sağa 
Doqquz Ərsənə təki qoşun çəkdim. ... Geri İnci çaymı keçərək 
Dəmir qapıya təki qoşun çəkdim. Sola Yer Bayırku yerinə təki 
qoşun çəkdim».

6 . -Qaru. ortu+sı+Qaru. İlgərü kün toğsıka, birigərü kün 
ortusıtjaru, kunğaru kün batsıkıtja, yırağaru tün ortusıtjaru anta 
içrəki bodun kop matja körür (KT c 2) «İrəIi gündoğana, sağa 
gün ortasma, geri günbatana, sola gecə ortasma bu qədər (yerin) 
içindəki xalq tamamilə m ənə tabedir».

7. -dən. öQ+dən, bəri+dən, yıra+dan və  s. Ötjdən ka- 
ğanğaru yorabm (T 29) «Öndən xaqana qarşu qoşun yürüdək». 
Tabğaç, bəridənyən təg 11) «Tabğaç, bəridən hücum et». 
Ben yıradantayan təgəyin (T 11) «M ən soldan hücum edim».

8 . -ta. ol>  an + ta. 01 süg anta yokkışdım (BK  ş 25) « 0  
qoşunu orada m əhv etdim».

9. -t ı, -ti, -dı, -di. ım+di, am+tı, edgü+ti, katığ+dıvQ s. OI 
amtı ^ ığ  yo k i^ i:  c 3) « 0  indi pis deyil». Tokuz oğuz bəgləri, 
bodunı, bu sabımm edgüti esid, katığdı tıtjla (KT c2) «Doqquz 
oğuz bəyləri, xalqı, bu nitqimi yaxşxca eşit, m öhkəm cə dinlə».

1 0 . -ça , -çə. sıljar+ça, ot+ça, ört+çə, bor+ça, sub+ça, 
tağ+ça, bun+ça, yüz+çə, törü+sün+çə, mar+ımm+ça və s. 
Türgis kağan süsi otça, borça .fc?///(BK ş 27) «Türgiş xaqamnm 
qoşunu od kimi, şərab kimi gəldi». Ekinti kün kəlti, örtcə kızıp 
kəlti (B K  ş 39-40) «İkinci gün gəldi, odca qızıb gəldi». KanıtJ 
subça yügürti, sütjügilj tağça yatdı (K T  ş 24) «Qanm su kimi 
axdı, sümüyün dağ kimi yatdı».

Tərkibi zərf. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində, başqa 
nitq hissələrində olduğu kimi, zərflərdə də mürəkkəbləşmə zəif 
inkişaf etmişdir. Abidələrin dilində bir neçə tərkibi zərfm 
işləndiyi müşahidə edilir; m əsələn: Ertis ügüzik keçigsizin 
keçdimiz, tün katdımız, Bolçuka tatj üntürü təgdimiz (T 25) 
«İrtış çaymı keçidsiz keçdik, gecəni gündüzə qatdıq, Bolçuya 
dan söküləndə çatdıq».

KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİ

Qodim türk yazısı abidələrinin dilində köməkçi nitq 
hissələri zə if inkişaf etmişdir. Qədim türk yazısı abidələrinin 
qələmə alındığı dövrdə (V-IX yüzilliklər) qədim türk 
qəbilələrinin dilində köməkçi nitq hissələri təşəkkül dövrü 
keçirirdi; hələ Orxon-Yenisey abidələri dövründən əvvəl 
başlanmış əsas nitq hissələrinin köməkçi nitq hissələrinə 
çevrilməsi prosesi qədim türk yazısı abidələri dövründə də 
davam edirdi. Buna görə də abidələrin dilində eynı bir sözün 
həm əsas nitq, həm  də köməkçi nitq hissəsi fünksiyasında çıxış 
etməsi adi haldır. Bu xüsusiyyət daha çox qoşmalara aiddir. 
Qədim türk yazısı abidələri dövründən başlayaraq, türk 
dillərində köməkçi nitq hissələri diferensiallaşır və müstəqil 
lcksik-qrammatik kateqoriyaya -  nitq hissələrinə çevriHr.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bütün köməkçi nitq 
hissələrinin -  qoşma, bağlayıcı, ədat və modal sözh)rin işləndiyi 
müşahirə cdiHr.

QOŞMA

Müasir türk dillərində qoşmalar az-çox sabitləşmiş 
köməkçi nitq hissəsidir. Onlann özlərinə məxsus qrammatik 
funksiyaları vardu'; qoşmalar özlərindən əvvəl gələn sözlərə 
qoşulur, onları idarə cdir və bu məqamda qoşma birləşməsi 
adlanan söz birləşməsi əm ələ gətirir. Bir qayda olaraq, qoşmalar 
adlardan sonra işlənir və qoşmanın ifadə etdiyi mənadan asıh 
olaraq, əvvəl gələn sözün ismin hallarmdan birində işlənməsini 
tələb cdir. Bu məqamda qoşmalar hal şəkilçiləri ilə cyni olan 
funksiyanı ycrinə yctirir. Lakin fiınksiya eyniliyi qoşınalarla hal 
şəkilçilərinin eyniliyi dcmək dcyildir; hal şəkilçiləri sözdən 
aynhqda işlənə bilmirsə, qoşmalar müstəqil sözlərdir və 
müstəqi! nitq hissəsi təşkil cdir. Bundan başqa, qoşmalar hal 
şəkilçilərini əvəz etmir; qoşmanın idarə etdiyi söz mütləq ismin 
müə}0''^r> bir hahnın şəkilçisini qəbul edir. M əhz buna görə də



bir sıra türkoloqlann btlə  «ilə» qoşmasmm ismin birgəlik halmı 
yaratması haqqmdakı fikrini qəbul etm ək olmaz.

Türk dillərində, o cümlədən qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində qoşmalar adhq və təsirhk, habelə yerhk halda olan söz- 
lərlə işlənmir. Buna görə də bəzi türkoloqlarm türk dillərində 
qoşmaiarm bu üç halla da işlənm əsi haqqmdakı iddialan əsas- 
sızdır. Bu sözlər eyni dərəcədə A.N.Kononovun göytürk Orxon- 
Yenisey yazısı abidələrinin dilində guya qoşmalarm adhq, təsir- 
hk və yerhk halda işlənən sözlərə qoşulması' haqqmdakı iddia- 
sma da aiddir. Müasir türk dillərində olduğu kimi, göytürk Or- 
xon-Yenisey yazısı abidələrinin dihndə də qoşmalar adhq, tə- 
sirhk və yerhk halda işlənən sözlərə qoşulmur. Unutmaq olmaz 
ki, sözün hal şəkilçisiz işlənm əsi hələ  də onun adhq halda ohna- 
sı demək deyildir; yiyəlik və təsirlik hallarmm da şəkilçisiz for- 
maları vardır. Təsirlik halm qoşma ilə işlənm əsinə gəlincə, yad- 
da saxlamaq lazımdu* ki, təsirlik halda işlənən söz təsirli fellər- 
dən başqa heç bir sözlə idarə edilmir; məlumdur ki, qoşmanm 
özündən əvvəl gələn  sözü idarə etmək qabiliyyəti vardır.

Qoşmalar adlarla fellər, adlarla adlar arasmda sintaktik 
münasibətlər yaradan köməkçi nitq hissəsidir. Qoşmalar ismin 
hal sistemi ilə sıx əlaqədardır. Onlar hallan əvəz  etmədən onla- 
rm mənalarmı dəqiqləşdirir, hallarm dəqiq ifadə edə bilmədiyi 
sintaktik münasibətləri dəqiqləşdirir. Müasir türk dillərində ol- 
duğu kimi, qədim türk yazısı abidələrinin dilində də qoşmalar 
məkan, zaman, kəm iyyət, m əqsəd, səbəb, bənzərlik, komitativ 
mənalar ifadə edir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən qoşmalarm 
böyük əksəriyyəti törəmədir. Bunlarm yenə də əksəriyyəti 
feldən törəmişdir və  təcrid edilmiş feli bağlamalardır, bir qismi 
adlardan, bir qismi də zərflərdən əm ələ  gəlmişdir. Nəzəri 
baxımdan yanaşsaq, qədim türk yazısı abidələrinin dilində əsl 
qoşmalar, törənişdən qoşma kimi yaranmış qoşmalar yoxdur.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qoşmalar təşəkkül 
dövrü keçirirdi və müasir türk dillərində malik olduğu qram-

matik xüsusiyyətləri yeni-yeni qazamrdı. Abidələrin dilində 
qoşmalar ikih xarakter daşıyır; «bir tərəfdərı zərflər kimi qoş- 
malar da ad və fel əsaslarmdan törəmiş kateqoriyadır, çox vaxt 
zərflərlə eynilik təşkil edir, digər tərəfdən, onlarda sözbirləş- 
məsi sistemində onlardan asıh olan sözləri idarə etmək ənənəsi 
müşahidə edilir».'

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində qoşmalar hələ ta- 
mamilə əsas nitq hissələrindən diferensiallaşmamışdır, onlar 
zərflərdən təkcə cümlədəki funksiyalarma görə fərqlənir, feli 
bağlamalardan isə heç bir əlam ətlə fərqlənmir. Aşağıdakı cüm- 
lələri nəzərdən keçirək; 1 . Üzə kök teljri, asra yağızyir kılıntuk- 
da ekin ara kişi oğlı kılmnıış{Y:\ ş l)  «Üstdə mavi göylər, altda 
qonur yerlər yarandıqda ikisinin arasmda insan oğlu yaranmış».
2. Kişi oğlınta üzə eçüm-apam Bumın kağan, İstəmi kağan 
olurmuş (KT ş 1) «İnsan oğlunun üzərində əcdadlarım Bumm  
xaqan, İstəmi xaqan oturmuş». 3. Tarduş şad ara badı (T 4) 
«Tarduş şadı aranı bağlado). 4. llgərü Kadırkan yışığ aşa bodu- 
nığ ança konturtımız (KT ş 2 1).

Birinci cümlədəki üzə və üçüncü cürnlədəki ara sözləri 
heç bir sözü idarə etmir, hərəkətin icra yerini bildirir, cümlədə 
zərflik funksiyasmı daşıyır. Buna görə də bu tipli sözlər zərf 
kimi qəbul edilir. İkinci cümlədəki üzə sözü oğhnta sözünü, 
birinci cümlədəki ara sözü isə ekin sözünü idarə etdiyi üçün 
qoşma hcsab edilir. Dördüncü cümlədəki aşa sözü haqqmda 
bunları demək olmur. Bu söz aş(maq) felindən -a, -ə şəkilçisi 
vasitəsilə düzəlmiş feli bağlama kimi də, bir qoşma kimi də 
əvvəl gələn Kadırkan yışığ  sözünü idarə edir. Bu cümləni iki 
cür tərcümə etmək olar: a) İrəli Kadırkan meşəli dağlanw 
aşaraq xalqı eləcə yerləşdirdik. b) İrəli Kadırkan meşəlı dağları 
aştn xalqt eləcə yerləşdirdik.

B clə ikili işlənm ə özünü abidələrin dilində işlənən 
qoşmalann əksəriyyətində göstərir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində aşağıdakı qoşmala- 
rm işləndiyi müşahidə edilir.

' A.H.Kohohob. rpaM M aTH K a a s u K a  t i o p k c k h x  pyH H H ecK H x naM«THHKOB VII- 
IX  BB. JleHHHrpazı, 1980, c. 201.

B.M.UacHjıoB. >İ3biK opxoHO-eHHceKcKHK naMaTHHKOB. MocKsa, 1960, c.41.



1. təg «-tək, -dək, kimi» qoşması. Qədim türk yaz ısı  
abidələrinin dilində /ə^qoşm ası aşağıdakı mənaları ifadə edir:

a) təg qoşması müqayisə bildirir; m əsələn; Teljri təg, 
terjridə bolmış türk bilgə kağan bu ödkə olurtmı (KT c 1) «Tanrı 
tək, tanrıdan olmuş türk müdrik xaqanu bu vaxt (taxta) otur- 
dum». Terjritəg, teQriyaratmış türk bügə kağan sabım {BK ş 1) 
«Tanrı tək, tanrı yaratmış türk müdrik xaqam nitqim (budur)». 
...bakırı butjsızertikara saçm təg(Y  26) «...pulu sansız idi, qara 
saç tək». TeQri küç bertük üçün kafjım kağan süsi böri təg erti, 
yağısı koy təg erti (KT ş 12) «Tanrı güc verdiyi üçün atam  
xaqanm qoşunu qurd təki idi, yağısı qoyun tək idi». Anta kisrə 
inisi eçisin təg kılınmaduk erinç, oğlı kafjm təg kılınmaduk 
erinç, biligsiz kağan olurmıs erinç (KT c 5) «Ondan sonra kiçik  
qardaşı böyük qardaşı tək olmadığı, oğlu atası tək olmadığı üçün 
biliksiz xaqan oturmuş».

b) təg qoşması zaman (zamanm sonunu) bildirir; m əsələn: 
Tabışğan y ıl bisinç ayka təg (MÇ 21) «Dövşan ili beşinci aya 
tək...».

c) Müasir türk dillərində təg qoşması məkan (məkanm  
sonu) mənası da ifadə edir. Lakin qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində onun bu mənada işlənm əsinə təsadüf cdilməmişdir.

ç) Qədim türk yazısı abidələrinin dilində təg qoşması 
adlara qoşulduğu kimi, təsriflənən fcllərə də qoşulub bənzərlik 
mənası ifadə edir; m əsələn: Körür közim körməz təg, bilir 
biligim bilməz təg boltı (KT şm 10) «Görən gözüm görməz tək, 
bilən biliyim bilm əz təg oldu». ...kaltaçı bizöziçin, taşın tutmış 
təg b iz ij  13) «...qalasıyıq öz içini, bayırını tutmış tək biz».

2. teg i «təld, kimi» qoşması. Bu qoşma təg qoşmasmın 
inkişaf etmiş variantıdır. təgi qoşması təg «dəymək» felinin tö- 
rəməsi olan təgi «dəyərək» feli bağlamasmın təcrid olunması 
yolu ilə əm ələ gəlmişdir. Abidələrin dilində təgi qoşması 
aşağıdakı məqamlarda işlənir:

a) təgiqoşması obyektin sonu, bənzətm ə bildirir; məsələn: 
...0/2 ok oğlıtja, tatma təgi bunı körü bililj (KT c 2) «... on ox 
oğluna, tatma təki bunu görərək bilin». Bir kişiyatjılsap, oğuşı,

bodunı bisükitjə təgi kıdmaz ermiş c 6 ) «Bir adam yanılsa 
imiş, tayfası, xalqı son nəfərinə təki doğranmaz imiş».

b) məkanm son məntəqəsini bildirir; m əsələn: Yinçü 
ügüzig keçə Təmir kanığka təgi sülədimiz (KT ş 39) «İnci çayı- 
nı keçərək Dəmir qapıya təki qoşun çəkdik». İlgərü Kadırkan 
yışka təgi, kirü Təmir kapığka təgi konturmış ş 12) «Şərqə 
Kadırkan meşəli dağlarına təki, qərbə Dəmir qapıya təki 
yerləşdirmiş». llgərü kün toğsıkda Bokli kağanka təgi süləyu 
birmiş, kurığaru Təmir kapığka təgi süləyü birmis (KT b 8 ) 
«Şərqə gündoğanda Böklü xaqanlığma təki fəth etmiş, qərbə 
Dəmir qapıya təki fəth etmiş». tlgərü Şantuq yazıka təgi 
sülədim, ...birigərü Tokuz Ərsənkə təgi sülədim, ...kurığaru 
Yinçü ügüzig keçə Təmir kapığka təgi sülədiın, yırağaru Yir 
Bayırku yiriljə təgi sülədim (KT c 3-4) «Şərqə Şandun düzünə 
təki qoşun çəkdim, ... cənuba Toqquz Ə rsənə təki qoşun 
çəkdim, ...qərbə İnci çayını kcçərək Dəmir qapıya təki qoşun 
çokdim, şimala Yir Bayırku yerinə təki qoşun çəkdim». Sələfjə 
kidin Yılun kol birdin sıtjar Şıp başıtja təgi çərig itdim (MÇ 15) 
«Selenqa çaymdan qərbdə, Yılun çayından cənubda Şıp başına 
təki qoşun yeritdim». Körkün, Sakışın, Şıp başın yürə kəltı, 
Sələtjəkə təgi çərig itdi {MÇ 16) «Körgü, Sakış, Şıp başından 
yürüyərək gəldi, Selenqaya təki qoşım yeritdi». Kunğaru Kənü 
Tarmanka təgi türk b o d u m ğ  a n ça  konturtımız{KT ş 21) «Qərbə 
Kənü Tarmana təki türk xalqmı elə yerləşdinJik».

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində təgi qoşması yalnız 
yönlük halda işlənən sözləri idarə edir.

3. üçün «üçün» qoşması. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində üçün iki məqamda -  səbəb-məqsəd və aidlik məna- 
larında işlənir.

a) üçün qoşması səbəb mənası ifadə edir; m əsələn: Tetjn 
küç bertük üçün katjım kağan süsi böri təg ermiş ş 1 2 ) 
«Tann güc verdiyi üçün atam xaqanm qoşunu qurd kimi imiş». 
Tetjri, yer bulğakm üçün yağı boltı (KT şm 4) «Göy, yer 
qarışdığı üçün yağı oldu» Anta kisrə tetjrı bilig bcrtük üçün 
özüm ok kağan kısdım (T 6 ) «Ondan soru'a tanrı bilik verdiyi 
üçün özüm xaqan seçdim». Ər ərdəmı üçün eçim, yıta, yokladı
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(Y 32) «Döyüşçü igidliyi üçün böyük qardaşım, əfsus, yox  
oldu». Ərdəmin üçün il arada Kaya kanka banpan, yalabaç 
barıpan kəlmədirjiz (Y  30) «İgidliyi üçün cl arasından Qara 
xanın yanma gedib, elçi gedib gəlm ədiniz». Yüz ər kadaşım 
uyarm üçün, yüz ərən əlig öküzün təgdük üçün adırıtım (Y 10) 
«Yüz igid dostumun hünəri üçün, yüz igid əlli öküzə hücum 
etdiyi üçün ayrıldım».

b) üçün qoşması m əqsəd bilidirir; m əsələn: ...katjan üçün 
(Y  13) «...atam üçün». Karjm üçün, alpm üçün, ərdəwin üçün.

c) üçün qoşması aidlik bildirir; m əsələn; Türk bodun üçün 
tün udımadım, küntüz olurmadım (K T ş 27) «Türk xalqı üçün 
gecə uyumadım, gündüz oturmadım». Katjım üçün Dilgə Çikşən 
kanına tapdım{Y 13) «Atam üçün Müdrik Çikşən xanına xidmət 
etdim». Tokuz kırk yaşımda elim üçün (Y  23) «Otuz doqquz 
yaşımda elim üçün». Uyar kadmım üçün ükdim (Y  17) «Məşhur 
qadımm üçün qorxdum».

Müasir türk dillərindən, xüsusən Azərbaycan dilindən 
fərqli olaraq, qədim türk yazısı abidələrinin dilində üçün 
qoşmasınm işlənm ə yeri sabit deyildir. Abidələrin dilində üçün 
qoşması aşağıdakı mövqelərdə işlənir;

a) m ənsubiyyət şəkilçisiz işlənən -duk, -dük şəkilçili feli 
sifətdən sonra; m əsələn: İçikduk üçün teijri-öl- timis erinç{T 3 ) 
«Tabe olduğun üçün tanrı; - öl, - demiş». Kül tudun inisi Altun 
Tamğan tarkan yoğm umaduk üçün adırıltumz (İA 1) «Kül 
tudunun kiçik qardaşı Altun Tamğan tarkanın dəfnini təşkil edə 
bilmədiyimiz üçün ayrıldıq». Teijri yarlukaduk üçün üküs tiyin 
biz korkmadımız (T 40-41) «Tanrı buyurduğu üçün çoxdurlar 
deyə biz qorxmadıq». Anta kisrə tetjri bilig bertük üçün özüm ök 
kağan kısdım (T 6 ) «Ondan sonra tanrı bilik verdiyi üçün özüm 
xaqan seçdim». Ança kazğanıp tetjri yarlıkaduk üçün özim otuz 
artukı üçyaşıma... (BK ş 34) «Elə qazamb tanrı buyuruğu üçün 
otuz üç yaşımda...».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində üçün qoşmasmm  
mənsubiyət şəkilçisi qəbul etmiş -duk, -dük şəkilçili feli sifət- 
lərdən sonra da işlənm əsinə təsadüf edilir. Müasir türk dillərin- 
də normativ hal olan bu xüsusiyyət abidələrin dilində özünü ha-

dir hallarda göstərir; məsələn; Mən özim kağan olurtukım üçün 
türk bodunığ ... kılmadm (BK  ş 36) «Mən özüm kaqan 
oturduğum üçün türk xa lq m ı... etmədim».

b) Müəyyən yiyəlik halda işlənən adlardan sonra; 
məsələn; İltəris kağan bilig esin üçün, alpın üçün Tabğaçka yeti 
yegirmi sütjüsdi, KıtcŞka yeti sürjüsdi, Oğuzka bes süfjüsdi (T 
48-49) «İltəris xaqan biliklə dost olduğu üçün, igid olduğu üçün 
Tabğaça qarşı on yeddi dəfə döyüşdü, Kıtaya qarşı yeddi dəfə  
döyüşdü, Oğuza qarşı beşə dəfə döyüşdü». Taiy bilgə tutuk 
yablakw üçün, bir-iki atlığ yablakm üçün, kara bodunım, öltig, 
yetdig{MÇ 17) «Tay bilgə tutuk nankor olduğu üçün, bir-iki adlı 
(adam) nankor olduğu üçün, qara xalqım, öldün, sona yetdin».

c) Şəkilcə təsirlik halda işlənən əvəzliklərdən sonra; bclə 
əvəzliklər yiyəlik hal məzmunu ifadə edir; məsələn: Anı üçün 
ilig ança tutmıs erinç (KT ş 3) «Onun üçün eli o qədər tutmış». 
Besbalik anı üçün ozdı (BK ş 28) «Beşbalık onun üçün süqut 
etdi».

ç) Formal cəhətdən təşəkkül tapmış xəbərdən sonra; bclə 
xəbərlor, adətən, öar«var» və 7 0 /r «yox» predikativ sözlərı ilə 
ifadə edilir; məsələn; Terjriyarlıkadukm üçün, özüm kutun bar 
üçün kağan olurtım (KT c 9) «Tann buyurduğu üçün, özümün 
qismətim olduğu üçün xaqan oturdum». Tört oğlım bar üçün 
bcfjgüınin tikdi (Y  20) «Dörd oğlum oUiuğu üçün m ənə əbədi 
daş qoydular». Ər ərdəm atıın bar üçün befjgü tikə bertim (Y 48) 
«İgid ərdəm adım olduğu üçün əbədi daş qoydurdum». Alçınız 
bar üçün tikə berdimiz{Y 48) «Bəxtiniz olduğu üçün tikdik».

d) Düzəltmə sifətlərdlən sonra; m əsələn: Bəglərı, hodum 
tuzsiz üçün ... türk bodun iHədük iUn ıçğınu ıdmış (KT ş 6 ) 
«Bəyləri, xalqı düz olmadığı üçün ... türk xalqı düzəltdiyi elini 
dağıtmış».

e) -ın, -in şəkilçisi qəbul etmiş m üxtəlif nitq h issələnnə  
aid sözlərdən sonra; məsələn; Tetjri, yer bulğakın üçün yağı bo- 
Itı (KT şm 4) «Göy, yer qanşdığı üçün yağı oIdu». Terjriyarlıka- 
dukın üçün, özim kutm bar üçün kağan olurtım (KT c 9) «Tanrı 
buyurduğu üçün, özümün qismətim olduğu üçün xaqan 
oturdum». Bəgləri, bodunı, tüzsiz üçün, tabğaç bodun təbligin



kürligüçün, armakçısm üçün, inili-eçili kinşürtükin üçün, bəgli- 
bodunluq yotjşurtukun üçün türk bodun illədük ilin ıçğanu 
ıdmış, kağanladuk, kağmm yitürü ıdmış (KT ş 6-7) «Bəyləri, 
xalqı düz olmadığı üçün, tabğaç xalqınm təhriki hiyləgər olduğu 
üçün, cəzbedici olduğu üçün, kiçikli-böyüklü bir-birinin üstünə 
qaildırdığı üçün, bəyli-xalqh savaşdırdığı üçün türk xalqı 
düzəltdiyi elini dağıtmış, seçdiyi xaqanmı öldürmüş». Ər 
ərdəmin üçün yokladı (Y  32) «Ər igidliyi üçün yox oldu». Ər 
ərdəm üçün, inim-eçim uyann üçün beljkümin tikə berti (Y  28) 
«Ər igidliyim üçün, kiçiklərimin, böyüklərimin şöhrəti üçün 
(mənə) əbədi daş qoydu». Altı çub bodumm küçligin üçün ərkək 
elim taşm bunta tikdi (Y  49) «Altı tayfah xalqım güclü olduğu 
üçün arxah elimin daşmı burada tikdi».

ə) Müasir türk dillərində olduğu kimi, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində də üçün qoşması qeyri-müəyyən yiyəlik 
halda işlənən adlardan sonra da işlənir, lakin bu xüsusiyyət 
abidələrin dili üçün səciyyəvi deyildir. Buna görə də üçün 
qoşmasmm qeyri-müəyyən halda dvıran adlara qoşulmasma 
abidələrin dilində nadir hallarda rast gəlm ək olur; m əsələn: Ycti 
urı oğul üçün tikə bertimiz{Y 48) «Yeddi nəsli davam etdirməli 
oğul üçün tikdik». Ər ərdəm üçün, inim-eçim uyarm üçün 
betjgümin tikə berti (Y  28) «Ər igidliyim  üçün, kiçiklərimin, 
böyüklərimin şöhrəti üçün (m ənə) əbədi daş qoydu».

4. Ötrü «ötrü» qoşması. Qədim  türk yazısı abidələrinin 
dilində ötrü qoşması az işlənir. Bu qoşma abidələrin dilində 
səbəb mənası ifadə edir; m əsələn: Anta ötrü kağamma ötüntim 
(T 12) «Ondan ötrü (ona görə) xaqanıma müraciət etdim». Anta 
ötrü oğuz kopm kəlti (T 16) «Ondan ötrü (ona görə) oğuzlar 
tamamilə gəldilər». Anta ötrü türgiş, karlukm tabarm alıp, ebin 
yolıp barmış, ebimə tüşmüş (MÇ 29) «Ondan ötrü (ona görə) 
türgişlərin, karluklarm mahnı alıb, evini dağıdıb getmiş, evimə 
qayıtmış».

Gətirilmiş nümunələrdən göründüyü kimi, qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində ötrü qoşması yerlik halda olan, lakin 
çıxışhq hal məzmunu daşıyan sözlərə qoşulur.

5. B irlə  « ilə »  qoşması. Bu qoşma qədim  türk yazısı 
abidələrin in  diUndə yalm z kom itatıv (b irg ə lik , m üştərəklik) 
m əna ifadə edir. M üasir türk d illərində m ü x tə lif  fonetik tərkibdə  
işlənir. Bu qodim türk qoşmasmm m ənşəyi haqqında m ü x tə lif  
m ülah izə  və fərz iyyə lə r vardır. Türko loq larm  əksəriyyətı bü 
fık ird əd ir ki, birlə qoşması bir+lə hissələrindən ibarətdir. -lə 
şəkilçisinin m ənşəyi haqqında da m ü x tə lif  f ık ir lə r vardır: 
V .V .R a d lo v  onu torlayıcı -la, -lanq şəkilçisi ilə , .J.Dcnı ısə 
b irg ə lik , topluluq b ild irən -lə şəkilçisi ilə  müqayisə edir.

Türkoloqlardan P .M .M e lio ransk i, N .F .K atan o v , Q .İ.R am s- 
tedt, V .B anq, H .V am b cri, V .K o tv iç , V .Ş o tt, K .B ro kkclm an , 
M .R əsənen, A .N .K o n o n o v , N .A .B askakov, A .fon Qabcn,
H .İ.M irz ə z a d ə  və başqalan ilə qoşmasının m ənşəyi m əsələsinə  
toxunmuş və b ir-b irindən fərqlənən m ü x tə lif fık irlə r söyləM ış-

dır. , . .
P .M .M clio ransk in in  flkrincə, müasir türk d ıliərm də ış-

lənən ilə qoşması qədim  türk dilində işlənən birlə qoşmasmdan 
törəm işdir. M ü ə ll i f  göstərir ki, «K itab e  tərcümane farsi və  türkı 
və m oğoli» əsərinin m üəllifındə  birləwe /7ə qoşm alarm m  arahq 
forması olan bilo q o p a s ı işlənir. A .N .K o n o n o v  da təxm ınən  
cyni fikri söyləyir: «Ü m um i rəyə görə bilan qoşması birlan bır 
«bir»+hi+n sözündən törəm işdir». Bu qoşma haqqmda V .K o t-  
viçin  maraqh m ülah izələri vardır. «K o tv içə  görə, - A .N .K o n o -  
nov yaz.r, - ıla (i + hı) və  bila < birla (bir + la + n) formalar. 
birinci hissələrinə görə .n ü x tə lif köklərdən törəm.şdır: / /v r  < 
/; //-ə v ə 7 İikdir. -la, -/an şəkilçisi =  b irgəlık , yaxud alət hal şək.l- 
çisinə; buna görə də //^/qoşması «onunla», bila, ĵrla 
isə «bununla» mənasmı ifadə cdə bilərdi: ö /rə v ə /,l.k  koku xalq
ş ü u r u n d a />/rsay. iiə  cyniləşdirilə  b ılə rd ı» .'

M ə lu m  olduğu k im i, ilə qoşmas. muas.r turk d .llərınd  
qəd im  türk yaz.s. abidələrin in  dilind;) işlənən kom .tat.v mə.ıas. 
ilə  paraici ycni i n s t r u m e n ta l  (alət) m əna da ifadə ed.r. Buna gorə 
də V .K o tv iç  bu qoşmanın köhnə mənas. ılə  yanaşı, ycn. .nstru- 
ıncntal mənasından ç.xış cdib öz fərz.yyəsın ı qurur.

' A .HyKoHonoB, r'paMMaTHKa coBpeMeHi.oro y^öeKCKoro ;.HTepaTypHoro

H’ShiKa. M.-JI., 1960, c.297.



H.İ.Mirzəzadənin ilə  qoşmasınm m ənşəyi haqqmdakı 
mülahizələri bir qədər V .K otviçin fıkirlori ilə həm ahəng s ə s -  
lənir; «Birlə, bilə qoşması iki tərkib hissədən əm ələ gəlm işdir; 
yəni say bildirən öir sözünün fel düzəldən -/ö şək ilç isi və  qədim  
feli bağlama şəkilçisi n ünsürü ilə  birləşməsindən düzəlmişdir. 
Ä/--yə~/7 vaxtilə birlikdə, vəhdətdə demək imiş. Lakin sonralar 
tədriclə inkişaf edərək, müstəqil bir sözdən köməkçi bir sözə  
keçib, qoşma məzmunu kəsb etmişdir. Əvvəlki mənasmdan 
əlavə ikinci bir məna almışdır; başqa sözlə desək, birlən, blrlə, 
bilə qoşmaları iki əşyanm birlikdə almmasmı, ya da m üəyyən  
bir işin, hərəkətin m üəyyən bir əşya vasitəsilə icra edildiyini v ə  
müşayiət olunduğun bildirir. İkinci vəziyyətdə alət hal adlanan 
ismin bir hahnı bildirir».>

Bir sözü türk dillərində polisemantik mənaya malikdir və  
m üxtəlif şəkilçilərlə m üxtəlif mənalar ifadə edir. Ehtimal ki, bir 
sözü say mənasmı ifadə etməkdən əlavə qədim dövrlərdə türk 
qəbilələrinin dilində komitativlik m ənası da ifadə etmişdir. Bu 
məna, m əsələn, qırğız dilindəki birqelaş «birgələş», birqələ 
«birləşdir», b tik  «birləş» sözlərində, Azərbaycan dilindəki 
birgə, btləşmə, birlik, birik, birlikdə və s. sözlərdə indi də 
özünü göstərir. Əvvəllər birlən>birlə qoşması yalnız komitativ 
məna ifadə etmişdir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bu 
həmin qoşmanm ifadə etdiyi yeganə mənadır. Digər mənalarm 
(alət, səbəb, zaman, məkan mənalarmm) yaranması sonrakı 
dövrlərin məhsuludur.

Güman etmək olar ki, birlə qoşmasmda işlənən -lə şəkil- 
çisi müstəqil feldən yaranmışdır. Bu fel ya bol «ol» sözü, ya da 
elə sözü ola bilər; bunu nəzərə aldıqda, birlə qoşmasmm inkişaf 
yolunu belə təsəw ü r etmək olar:

a)birboI> biroI> bir+oI> biroI> birəl> birlə;
b) bir elə > birelə > birlə
Bu qoşma qədim türk yazısı abidələrinin dilində artıq birlə 

şəklində işlənir; məsələn: İnim Kül tigin birlə sözləşdimiz (KT 
ş 26) «K içik qardaşım Kül tigin ilə  m əsləhətləşdib>. Eçim 
kağan birlə ilgərü Yaşıl ägüz ŞantulJ yazıka təgi sülədimiz (KT

' H.Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası. Bakı, 1962, s.319.
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ş 17) «Əmim xaqan ilə  şərqə Yaşıl çay Şandun düzünə təki 
qoşun çəkdik». Ältı otuz yaşıma çik bodun kırkız birlə yağı boltı 
(BK  ş 26) «İyirmi altı yaşımda çik xalqr qırğızlarla yağı oldu». 
Oğuz bodun tokuz tatar birlə tirilip kəltii (BK. ş 34) «Oğuz xalqı 
doqquz tatarlarla toplanıb gəldi». Bu yirdə olurıp tabğaç bodun 
birlə tüzəltim (KT c 4-5) «Bu yerdə oturub tabğaç xalqı ilə  
düzəlişdim». İnim Kül tigin birlə, iki şad birlə ölü, yitü 
kazğantım (KT ş 26-27) «Kiçik qardaşım Kül tigin ilə , iki şad 
ilə əziyyətlə  qazandım». Kağanm birlə Soija yışda sürjüşdim 
(BK  ş 27) «Xaqam ilə  Sona m eşəli dağlarmda döyüşdüm». OI 
ay bis yigirmikə Keyrə başı Üç Birküdə tatar birlə katı tokıdım 
(MÇ 18) «Həmin aym on beşində Keyrə başı Üç Birküdə tatar- 
iarla qəti döyüşdüm». Ekinti Kuşlağakda ediz birlə süfjüzdimiz 
(KT şm 5) «İkinci dəfə Kuşlağakda edizlərlə döyüşdük». Bcsinç 
Əzgənti Kadazda oğuz birlə süQüşdimiz (KT şm 7) «Beşinci 
dəfə Ə zgəti Kadazda oğuzlarla döyüşdük». Bilgə Toyukuk, 
boyla bağa tarkan birlə, İltəris, kağan bolaym (T 6-7) «Müdrik 
Tonyukuk, boyla bağa tarkan ilə, İltəris, xaqan olaq».

Qədim türk birlən>birlə qoşması, ehtimal ki, aşağıdakı 
inkişaf yolunu keçərək müasir türk dillərinə gəlib çıxmışdır;

a) birlən > bilən > ilən > -lən
b) birlə > bilə > ilə > -la, -lə
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində birlə qoşması hər 

yerdə qeyri-müəyyən yiyəlik  halda işlənən isimlərə qoşulur, 
yalnız bir təsadüfdə miqdar saylan ilə işlənir; m əsələn; Çaça 
sətjün səkiz tümən birlə sütjüşdim (BK  ş 26) «Çaça sənünün 
səksən min (qoşunu) ilə döyüşdüm».

6 . Tapa «qarşı», «terəfə» qoşması. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində tapa qoşması istiqamət mənası ifadə edir, 
bu qoşmanm aid olduğu söz heç bir şəkilçi qəbul ctmir, 
m əsələn: Kem keçə çik tapa sülədim (BK  ş 26) «K em  çaymı 
k e ç ə r ə k  çiklərə qarşı qoşun çəkdim». Yetiyegirmıyaşıma taljut 
tapa sülədim (B K  ş 24) « 0 n  yeddi yaşımda tanqutlara qarşı 
qoşun çəkdim ». Karluk tapa təzip kirti (MÇ 24) «Karluklara 
tərəf qaçdı». Yazıtja oğuz tapa sülədim (B K  ş 32) «Yazında 
oğuzlara qarşı qoşun çəkdim». Otuz yaşıma Besbahk tapa



sülədim (B K  ş 28) «Otuz yaşımda Beşbalık şəhərinə tərəf qoşun 
yürütdüm». Yırağaru oğuz tapa, ilgərü kıts^, tatabı bodun tapa, 
birigərü tabğaç tapa uluğ sü eki yegirmi süljüşdim (KT ş 28) 
«Şimala oğuzlara qarşı, şərqə kıtay və  tatabı xalqlarma qarşı, 
cənuba tabğaçlara qarşı böyük ordu ilə  on iki dəfə döyüşdüm». 
Olyılka türgiş tapa Altunyışığ toğa, Ertis ügüzig keçə yorıdımız 
(KT ş 36-37) «Həmin ili türgişlərə qarşı Altun m eşəli dağlarma 
qalxaraq, İrtış çaymı keçərək yürüdük». Eki otuz yaşıma tabğaç 
tapa sülədim (B K  ş 25-26) «İyirmi iki yaşımda tabğaçlara qarşı 
qoşun çəkdim». Anta kisrə kara türgiş bodun yağı bolmış, kə- 
Qərəs tapa bardı (K T ş 39) «Ondan som a qara türgiş xalqı yağı 
olmuş, kənərəslərə tərəf getdi». Kül tigin altı otuz yaşıija kırkız 
tapa sülədimiz (KT ş 34) «Kül tiginin iyirmi altı yaşı olanda 
qırğızlara qarşı qoşxm çəkdik».

7. K isrə «sonra» qoşması. Qədim türk yazTSi abidələrinin 
dilində işlənən kisrə qoşması kis «kəs, son» sözü və  -rə lokativ 
hal şəkilçisindən ibarətdir. Görünür, qədim tüırk qəbilələrinin 
dilində kis sözü müasir türk dillərində işlənən son sözünün 
üfadə etdiyi mənanı ifadə etmişdir. Abidələrin dilində kisrə 
qoşması çıxışlıq halı məzmunu ifadə edən yerlik halda (yerlik- 
çıxışlıq halda) işlənən sözlərə qoşulur; m əsələn: Anta kisrə kara 
türgiş bodun yağı bolmış (KT ş 39) «Ondan sonra qara türgiş 
xalqı yağı olmuş». Yağru kontukda kisrə ^ ığ  bilig anta öyür 
ermiş (KT c 5) «Yaxm  yerləşdikdən sonra bəd əm əlləri orada 
öyrənir imiş». Anta kisrə inisi kağan bolmışi^T  ş 4-5) «Ondan 
sonra kiçik qardaşı xaqan olmuş». Anta kisrə kaQım kağan uçdı 
(MÇ 12) «Ondan sonra atam xaqan vəfat etdi». ...kisrə tabğaç 
kağanta bədizçig kop kəlürtim (BK  şm 12) «... sonra tabğaç 
xaqanhğmdan çoxlu naxış vuran gətirtdim». ,\nta kisrə teljri 
bilig bertük üçün özim ökkağan kısdım (T 6 ) «Ondan sonra tanrı 
bilik verdiyi üçün özüm xaqan seçdim». Anta kisrə Yir Bayırku 
Uluğ İrkin yağı boltı (KT ş 34) «Ondan sonra Yir Bayırkudan 
olan Ulu İrkin yağı oldu». Anta kisrə inisi eçisin təg kılmmaduk 
erinç... biligsiz kağan olurmıs erinç... (K T ş 5) « Ondan soma 
kiçik qardaşı böyük qardaşı tək olmadığmdan ... biliksiz xaqan 
(taxta) oturmuş».

8 . Ara «arasmda» qoşması. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində ara sözü həm  zərf, həm  də qoşma m övqeyində işlənir: 
müstəqil işlənirsə, zərf, adlara qoşulursa qoşma olur. Abidələrin 
dilində ara qoşması az işlənir; m əsələn; Vzə kök tetjri, asra 
yağız yir kılmtukda ekin ara kişi oğlı kıhnmış (KT ş 1) 
«Yuxanda mavi göylər, aşağıda qonur yerlər yarandıqda ikisinin 
arasmda insan oğlu yaranmış». Bu tabğaçda yıraya bəg oğuz ara 
yeti ərən yağı bolmış (O 5) «Bu tabğaçdan şimalda bəy oğuzlar 
arasmda yeddi ərən yağı olmuş». İrim ara kutı erti (K T 4) 
«Əsgərlərim arasmda xoşbəxti idim». Ekin ara idi oksız kök türk 
ança olurur ermiş (KT ş 2-3) «İkisinin arasmda sahibkar vahid 
(bölünməz) göy türklər e ləcə  oturur imiş». Ekin ara bəg yağı 
bolmış (O 10) «İkisinin arasmda bəy yağı olmuş». Ötükən 
təgirəsi eli ekin ara olurmış (MÇ 2) «Ötükəni dövrələnib eli 
ikisinin arasmda yerləşdirmiş». Ərimiz ara ilimdə ... (HT 2) 
«Əsgərlərim arasmda elim də...»

9. Ü zə «üzərində», «üstündə» qoşması. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində üzə sözü həm  zərf, həm  də qoşma kimi 
işlənir. Abidələrin dilində bu qoşma ya yerlik hal şəkilçisi qəbul 
etmiş sözləri, ya da heç bir şəkilçi qəbul etm əyən sözləri idarə 
edir; m əsələn: Kişi oğlmta üzə eçüm-apam Bumın kağan, İstəmı 
kağan olurmış (KT ş 1) «İnsan oğlunun üstündə əcdadlarım 
Bumm xaqan, İstəmi xaqan oturmuş». Altun yış üzə kabısalım, - 
timiş (T 20) «Altun m eşəli dağlan üzərinə hücum edək, - 
demiş». İçrə aşsız, taşra tonsız yabız, yablak bodunta üzə 
olurtım (KT ş 26). «Qarm ac, üstü donsuz pis v ə  nankor xalqın 
üstündə oturdum» (bu cüm lədə üzə sözü aşkar şəkildə zərfdir). 
Tokuz oğuz bodun üzə kağan olurtı (T 9) «Doqquz oğuz xalqı 
üzərində xaqan oturdu». A t üzə bintürü karığ sökdim (T 25) 
«Atlara mindirərək qan dağıtdım». Eçim kağan olurtukda özüm 
tarduş bodun üzə şad ertim (KT ş 17) «Əmim xaqan oturduqda 
özüm tarduş xalqı üzərində şad idim». OI törüdə üzə eçim kağan 
oIurtıiKJİ ş 16) « 0  qanunun üstündə əmim xaqan oturdu». ... on 
uyğur tokuz oğuz üzə yü zy ıl olurıp... (MÇ 3) «... on uyğurlar 
doqquz oğuzların üzərində yüz il oturub...».



10. Aşa «aşm », «aşaraq» qoşması. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində aşa sözünü aş(maq) felindən -a şəkilçisi 
vasitəsilə əm ələ  gəlmiş feli bağlama {aşaraq) kimi də, qoşma 
{aşın) kimi də də qəbul etmək olar, Hər iki vəziyyətdə aşa sözü 
özündən ə w ə l  gələn adları idarə edir. Bıma görə də onun feli 
bağlama, yaxud qoşma olduğunu təyin etmək çətindir. Abidə- 
lərin dilində aşa qoşması ismin təsirlik halmda işlənən sözləri 
idarə edir. Bu xüsusiyyət onun fel m ənşəli olduğunu və öz 
mənşəyindən uzaqlaşmadığmı göstərir; m əsələn: İlgərü Kadır- 
kan yaşığ aşa bodunığ ança konturtımız (KT ş 21) «Şərqə 
Kadırkan m eşəli dağlan aşurı xalqı elə  yerləşdirdik». Ben, Bilgə 
Toyukuk, Aitun yaşığ aşa kəltimiz (J 37) «M ən, Müdrik Tonyu- 
kuk, Altun m eşəli dağları aşırı gəldik».

Azərbaycan dilinə edilən tərcümələrdən göründüyü kimi 
aşa sözü qoşma kimi {aşıri) tərcümə edildikdə təsirlik halda 
işlənən sözü idarə etmir.

11. Sayu «boyu» qoşması. Qədim  türk yazısı abidələrinin 
dilində sayu qoşması istiqamət bildirsə də, onun müəyyənliyini 
bildirmir. Qədim türk yazısı abidələrinin mətnlərində bu qoşma 
daha çox «hər tərəfə» məzmununu ifadə edir; m əsələn: Anta 
kalmışı yir sayu kop turu, ölü yorıyur ertig (K Il' c  9) «Onda (sağ) 
qalmışm yer üzünə səpələnm iş halda tamamilə əldən düşmüş 
vəziyyətdə gəzirdin». Mən özüm kağan oiurtukıma yir sayu 
barmış bodun öiü, yitü, yadağm, yalırjm yana kəlti(\L l ş 27-28) 
«Mən özüm xaqan oturduğum üçün yer üzünə səpələnm iş xalq 
əldən düşmüş halda, piyada, yalm yenə gəldi». 01 ok tün 
bodunın sayu ıtımız (T 42) « 0  gecə bütün xalqlara çaparlar 
göndərdik».

12. Kodı «boyu» qoşması. Qədim  türk yazısj abidələrinin 
dilində kodı qoşması da istiqamət bildirir, lakin bu qoşma sayu 
qoşmasmdan fərqli olaraq, m üəyyən bir istiqamət göstərir; 
məsələn: 01 sub kodı bardımız (T 27) « 0  çay boyu getdik». 
Sələtjə kodı yorıpan karağın kısdalata ebin, barkın anta buzdım 
(BK  ş 37) «Selenqa çayı boyu yüyürüb adamlannı sıxışdıraraq, 
evlərini, saraylarmı onda pozdum (dağıtdım)». Üküsi Sələrjə 
kodı bardı(}AÇ 16) «Çoxu Selenqa çayı boyu getdi».

13. Başlayu «başda olmaqla» qoşması. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bu qoşma başlayu «başlayaraq» feli bağ- 
laması ilə omonimdir, hər iki söz başla «başlamaq» felindən 
törəmişdir. Abidələrin dilində başlayu qoşmasmm işlənm əsinə 
az təsadüf edilir; m əsələn: Karjım kağanka başlayu Baz kağanığ 
balbal tikmiş (KT ş 16) «Atam xaqana başda Baz xaqam balbal 
qoymuş». Eçim kağanka başlayu kırkız kağanığ balbal tikmiş 
(KT ş 25) «Əmim xaqana başda qırğız xaqanını balbal qoymuş». 
Katjım türk bilgə kağan olurtukmta türk amtı bəglər... kisrə 
tarduş bəglər, Küli çor başlayu, ulayu şad-apıt bəglər, örjrə tölis 
bəglər, apa tarkan... başlayu ulayu şad-apıt bəgləri... Taman 
Tarkan, Tonyukuk Boyla Bağa tarkan, ulayu buyuruk... iç 
buyurakı, bəg Kül trkin başlayu ulayu buyuruk bunça amtı 
bəglərkatjım kağanka ertətjü (B K  c 13 -K ) «Atam türk müdrik 
xaqanı oturduqda türkün indiki bəyləri... sonra Küli çor başda 
olmaqla tarduş bəyləri, digər şad və apa bəylər, ön tərəfdən  
tölös bəyləri, apa tarkan... başda olmaqla digər şad və apa 
bəyləri... Taman, Tarkan, Tonyukuk Boyla Bağa tarkan, digər 
buyuruqlar ... daxili buyuruqlar, bəy Kül İrkin başda olmaqla 
digər buyuruqlar -  bu qədər indiki bəylər atam xaqana ehtiram 
əlaməti olaraq...».

14. Öijrə « ə w e l»  qoşması. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu qoşma zaman və məkan mənası bildirir. Ötjrə 
qoşması mürəkkəb tərkibə malikdir: o, örj «ön, qabaq» ismi və - 
rə istiqamət hahmn şəkilçisinin birləşməsindən əm ələ  
gəlmişdir. Bu qoşma abidələrin dilində çox nadir hallarda 
işlənir; m əsələn: Ebi on kün örjrə ürküp barmış (MÇ 31) «Evi
on gün öncə hürküb getmiş».

15. İçre «içre», «içində» qoşması. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bu qoşma məkan münasibətləri ifadə edir 
və mürəkJkəb morfoloji tərkibə malikdir; o, iç «iç», «daxil» ısmı 
və -rə istiqamət hah şəkilçisinin birləşməsindən əm ələ  
gəlmişdir. İçrə sözü qoşma kimi abidələrin dilində nadir 
hallarda işlənir; m əsələn: Sağır içrə əlig kiyik kirmiş (IB 97) 
«ÇəmənIik İçtrtə ə lig  kiyik girmi§0>.



16. İçintə «içində» qoşması. İçintə sözü qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində həm  zərf, həm  də qoşma kimi işlənir. Bu, 
mürəkkəb qrammatik tərkibə mahk qoşmadır: iç «iç», «daxib> 
ismi və -/m ənsubiyyət şəkilçisi, bitişdirici samiti, -fö yerlik 
hal şəkilçisinin birləşməsindən əm ələ gəlmişdir. Bu söz  
abidələrin dilində qoşma kimi nadir hallarda işlənir; m əsələn; 
Kırkız kam Kögmən içintə ... eb barkmta ermis (MÇ 23-24) 
«Qırğız xanı K ögm ən içində ... ev saraymda imiş».

17. Inağarı «sonra» qoşması. Qədim  türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənən bu qoşmada -ğaru istiqamət hal 
şəkilçisi aşkar izlənilir, m h issəsi isə, ehtimal ki, ol işarə 
əvəzliyindən an>m keçm əsi şəklində törəmişdir. Inağaru 
qoşması qədim türk yazısı abidələrinin dilində zaman 
münasibətini bildirir. Bu qoşma abidələrin dilində çox az işlənir; 
m əsələn: Titk bodun anta mağaru yok boltı (MÇ İO) «Türk 
xalqı ondan sonra yox oIdu».

18. Öni «başqa», «ayn» qoşması. Bu qoşma da qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində az işlənir; m əsələn: İdişimtə, 
ayakımta öni kança banr mən, -  tir (IB 63) «Kasamdan, qədə- 
himdən ayrı nə üçün gedirəm, - deyir».

19. Yan, yən  «yan» qoşması. Qədim türk yazısı abidələ- 
rinin dilində bu qoşma ismin çıxışlıq halında olan sözlərlə 
işlənir və məkan ^stiqamət) mənası ifadə edir. Yan qoşması 
abidələrin dilində az işlənir; m əsələn: Tabğaç, bəridən yən təg, 
K ıt^, öljdən yən təg, ben yıradanta yan təgəyin (T 11) 
«Tabğaç, bəri yandan hücum et, Kıtay, ön yandan hücum ct, 
mən sol yandan hücum edim».

V.M .Nasilovun verdiyi məlumata görə, qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində -ra, -rə lokativ hal şəkilçisi ilə bitən asra 
«aşağı», taşra «dışan» və bu tipli sözlər də qoşm a kimi işlənir. 
Lakin bu sözlərin abidələrin dilində qoşma kimi işlənm əsinə 
təsadüf edilməmişdir. Bu sözlər qədim  türk dillərində təkcə 
adverbial mənada işlənir.

BAĞLAYICI

Bağlayıcılar sözlər, söz birləşmələri və cümlələr arasında 
əlaqə yaratmağa xidm ət edir. Bu mənada qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində bağlayıcılar təşəkkül tapmış qrammatik 
kateqoriya deyildir. Abidələrin dilində müasir mənada durğu 
işarələri işlənmir, bağlayıcılar da az inkişaf etmişdir. Buna görə 
də gümun etmək olar ki, qədim türk qəbilələrinin dilində 
qrammatik mənanm ifadə vasitəsi kimi intonasiya geniş şəkildə  
inkişaf edibmiş.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bağlayıcı nitq 
hissəsini iki qrupa ayırmaq olar: bağlayıcılar və bağlayıcı sözlər. 
Bağlayıcılar yalmz cümlə üzvlərini birləşdirməyə xidmət cdir 
və ta, tə, bağlayıcılarını istisna ctsək, m ənşəcə feli bağla- 
maların təcrid edilmiş formalarmdan törəmişdir. B elə bağlayı- 
cılardan azu, yəmə, ta, tə, takı, artukt sözlərini göstərmək olar.

Bağlayıcı sözlər əsas nitq hissələri -  adlar və fellərlə hələ  
əlaqəsini kəsməm iş bağlayıcı vasitələrdir. Bağlayıcı sözlərə fcli 
bağlama forması olan, lakin bağlayıcı funksiyasmı ycrinə yclirən 
tiyin «dcyə» və lip «deyib» sözlərini nümunə göstərmək olar. 
Bunlardan başqa, qədim türk yazısı abidələrinin dilində bağla- 
yıcı ifadələr, m əsələn, əvəzlik və qoşmanın birləşməsindən 
əm ələ gələn am üçün ifadəsi kimi də işlənir. Bağlayıcı sözlər və 
bağlayıcı ifadələr qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
cümlələri birləşdirməyə xidmət edir.

Bağlayıcıları iki qrupa ayırmaq olar:
1. Birləşdirici bağlayıcılar:yəmə, ta, tə, tağı, artukı, udu.
2. Ayıncı bağlayıcılar: azu.

1. Birləşdirici bağlayıcılar. Birləşdirici bağlayıcılar 
cüm lədə sözləri bir-biri ilə əlaqəjəndirməyə, bağlamağa xidmət 
edir. Qədim lürk yazısı abidələrinin dilində bu birləşdirici
bağlayıcılar işlənir:

a) ta bağlayıcısı. Bu bağlayıcı müasir türk dillərində «və», 
«da, də», «habelə» bağlayıcılarına uyğun gəlir; Anta kisrə inisi 
kağan bolmıs crinç, oğlı ta kağan bolmıs erinç (KT ş 5) «Ondan 
sonra kiçik qardaşı xaqan olmuş, oğlu da xaqan olmuş».



M əlum  olduğu kimi, türk dillərinin Orxon-Yenisey abidə- 
ləri dövründə bu dillərdə dsesi söz başmda işlənməmişdir. Bu- 
na görə də göytürk Orxon-Yenisey yazısı abidələrinin m ətnlə- 
rində ta bağlayıcısmm də variantmm işlənm əsi qəribə və  şübhə- 
lidir; Közdə yaş kəlsər, eti də kötjültə sığıt kəlsər, yanturu sa- 
kmtım, katjğdı sakmtım {Ki: şm 11) «Gözdən yaş gəlsə, könül- 
dən də güclü fəryad gəlsə, yanaraq düşündüm, m öhkəm cə dü- 
şündüm».

b) yəm ə «də», «hətta», «yenə», «da ... da», «də .... de»  
bağlayıcısı. Bu bağlayıcı cüm lədə bir dəfə işləndikdə ən çox  
«də/da», təkrar (iki və daha artıq) işləndikdə «da/də... da/də» 
mənasmı ifadə edir; m əsələn; Türk bodumğ tirilip il tutsıkıijm 
bunta urtım, yaijılıp üləsikiQin yəmə bunta urtım (KT c 10-11) 
«Türk xalqmm birləşib dövlət düzəldəcəyini buraya həkk etdim, 
səhv edib parçalanacağmı da büraya həkk etdim». Buyurukı 
yəmə biligsiz erinç, yablak ermis erinç (KT ş 5) «Buyuruqları da 
biliksiz imiş, nankor imiş». Buyurukıyəmə bilgə ermisÇKT ş 3) 
«Buyuruğu da müdrik imiş». B əgləri yəm ə, bodunı yəm ə tüz 
ermis (KT ş 3) «Bəyləri də, xalqı da düz imiş». Kün yəmə, tün 
yəmə yelü bardımız (T 27) «Gündüz də, gecə də yel kimi 
getdik».

c) tağı «daha» bağalyıcısı. Qədim türk yazısı abilərəində 
bu bağlayıcmmı işlənm əsinə yalnız bir dəfə, hem  də yarımçıq 
cümlədə təsadüf edilir; m əsələn: tağı bir altun (Y  40) «... daha 
bir qızıl».

ç) udu «ardmca» bağlayıcısı. Bu bağlayıcı ud «arxasınca 
aparmaq», «təqib etməb> felindən törəyən udu «apararaq» feli 
bağlaması və həm in feli bağlamadan təcrid edilmiş udu 
«arxasmca», «ardınca» zərfı ilə eyni fonetik tərkibə malikdir, 
hələ üstəlik eyni mənşəlidir. Qədim  türk yazısı abidələrinin 
dilində nadir hallarda işlənən bağlayıcısıdır; m əsələn: İltəris 
kağan kazğanmasar, udu ben özüm kazğanmasar, ilyəm ə, bodun 
yəmə yok ertəçi erö'(T 54-55) «İltəris xaqan qazanmasa, ardmca 
mən özüm qazanmasa idim, el də, xalq da m əhv olası idi».

e) artukı «artığı» bağlayıcısı. Bu bağlayıcı mürəkkəb 
morfoloji tərkibə malikdir; artuk «artıq» sözü və -ı üçüncü şəxs

mənsubiyyət şəkilçisinin birləşməsindən əm ələ gəlmişdir. 
Artukı bağalyıcısı qədim türk yazısı abidələrinin dilində tərkibi 
say əm ələ gətirmək üçün iki say sözünü birləşdirir; məsələn: 
Tabğaç atlığ süsi bir tümən artukı yeti bi/j süg ilki kün ölürtim 
(BK c 1) «Tabğaç atlı qoşununu on yeddi min qoşunu birinci 
gün öldürdüm». Otuz artukı səkiz yaşıma kışm kıts^ tapa 
sülədim (BK c 2) «Otuz bir yaşımda qışda kıtaylara qarşı qoşun 
çəkdim».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində artukı sözü 
«üstəlik» mənasını da ifadə edib iki sadə cümləni də birləşdirir; 
məsələn: On ok kağanı yağımız erti, artukı kırkız küçlig kağan 
yağımız boltı {T 19-20) «On ox xaqanı yağ’mız idi, üstəlik qırğız 
güclü xaqam yağımız oIdu».

2. Ayırıcı bağlayıcı. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
bir ayıncı bağlayıcı vardır: azu «məgər» bağalyıcısı. Bu 
bağlayıcı, güman ki, az «azmaq» felindən törəmişdir. Abidələrin 
dilində bu bağlayıcmm işlənm əsinə yalnız bir dəfə təsadüf 
edilir; məsələn: Azu bu sabımda igid bar ğu? (KT c 10) «M əgər 
bu sözlərimdə yalan (şişirtmə) varmı?»

Bağlayıcı sözlər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində iki 
feli bağlama -  tiyin «deyə» və tip «deyib» feli bağlamalan 
bağlayıcı vəzifəsində işlənib iki cümləni birləşdirir; m əsələn: 
Türk bodun yok bolmazun tiyin, bodun bolçun tiyin, kaijım 
tltəris kağamğ, ögim İlbilgə katumğ terjri töpəsintə tutıp yögərü 
kötürmis erinç (KT ş 11) «Türk xalqı yox olmasm dcyə, xalq 
olsun deyə atam İltəris xaqanı, anam llb ilgə xatunu tann 
təpəsində tutub yuxarı götürmüş». Türk bodun yitməzün tiyin, 
yoluk ennəzün tiyin, üzə tefjri tir ermis (O 3) «Türk xalqı sona 
yctməsin dcyə, yox olmasın deyə üstdə tanrı deyir imiş». Irak 
ersər, yablak ağı birür, yağuk ersər, edgü ağı birür tip ança 
boşğurur ermis (KT c 7) «Uzaq olsa, pis hədiyyə verir, yaxm  
olsa, yaxşı hədiyyə verir deyib elə öyrədir imiş». Eki şad, ulayu 
iniyigünim, oğlanım, bəglərim, bodunım közi, kaşı yablak 
boltaç! tip sakmtım (KT şm 11) «İki şadın, digər kiçik 
qohumlarımm, oğlammm, bəylərimin, xalqımın gözü, qaşı pis 
olasıdır deyib düşündüm».



Bağlayıcı ifadelər. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
təsirlik halda işlənən ol əvəzliy i və üçün qoşması birləşib anı 
üçün şəklində sebəb mənası ifade edir və iki sadə cümləni 
birləşdirir; m əsələn: Bəkləri yəmə, bodwıı yəmə tüz ermiş, anı 
üçün ilig ança tutmış erinç (KT ş 3) «BəyIəri də, xalqı da düz 
imiş, ona görə dövləti eiə  düzəltmiş». ...təgdükin yok üçün kisi 
bahkda matja ukğalı kəlti, Besbalık anı üçün ozdt (B K  ş 28) 
«...hücum etmədiyi üçün şəhərdəki adamlar m ənə tabe olmağa 
gəldi, Beşbahk şəhəri ona görə xilas oIdu».

ƏDAT

Qədim türk yazısı abidələrmin dilində ədatlar m üxtəlif 
məna çalarhğı bildirir. Ədatlar müstəqil leksik mənaya malik 
deyil, cüm lədə sintaktik fiınksiya daşımır, cümlə üzvü ola 
bilmir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində bağlayıcılara 
nisbətən geniş inkişaf etmiş ədat sistemi vardır. Abidələrin 
dilində aşağıdakı ədatlarm işləndİyinə təsadüf edilir:

1) mu sual ədatı. Bu ədat abidələrin dilində çox az işlənir. 
Qədim türk yazısı abidələrinin dilində sual cümlələri ən  çox 
sual intonasiyası və  sual əvəzlik ləri ilə əm ələ  gəlir; mu sual 
ədatmdan nadir hallarda istifadə edilir; m əsələn: Kağan mu 
kısaym? -  tidim {Y 5) «Xaqanmı seçək? - dedim». Barmunəl (T
14) «Var mı nə?»

2 ) -ğu (qalm saitli sözlərlə), -gü (incə saitli sözlərlə) 
ədatlan. Hər iki morfem qüvvətləndirici-fərqləndirici ədatdır; 
məsələn: Azu bu sabımda igid bar ğu? (KT c 10) «M əgər bu 
sözlərimdə yalan (şişirtmə) varmı?» Bödkə körigmə bəglər, gü 
yarjıltası 5/> (K T  c 11) «Taxt-taca tabe olan (taxta baxan) bəylər, 
axı yanılasısınız».

Birinci cüm lədə ğu ədatı sual çalarhğı da ifadə edir. 
Görünür, bu, həmin cüm lədə işlənən azu sual ədatmın təsirinin 
nəticəsidir.

3) azu «məgər» ədatı. Bu-, sual ədatıdır və  qədim türk 
yazısı abidələrinin dilində sual cümlələrinin əm ələ gəlməsində 
iştirak edir; m əsələn: Azu bu sabımda igid bar ğu (KTc 10) 
«Məgər bu sözlərimdə yalan (şişirtmə) varmı?»
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4) tağı «daha» ədatı. Qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində bu morfem qüvvətləndirici ədat kimi işlənir. Abidələrin 
mətnlərində tağı az işlənən ədatlardandır; məsələn: ... tağı bar 
aItun(Y 40) «... daha (bir) qızıl var?».

5) yaltjus «yalnız», «təkcə» ədatı. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində yaltjus «yalnız», «təkcə» fərqləndü-ici ədatı 
işlənir, lakin bu ədat öz sintaktik funksiyasına görə ədatdan daha 
çox say mənasmı ifadə edir. Bunu aşağıdakı nümunədən də 
görmək olar: Yağıka yalQus oplayu təgip opulu kirip özü kısğa 
kərgək boltı (KÇ 23) «Yağıya yalmz hücum edib arasına girib 
özü qısa (bir anda) həlak oldu».

6 ) kük «güman ki», «ehtimal ki» ədatı. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində kük ədatı güman mənasında işlənir, lakin 
nədənsə A .N .K ononov onu sual-qüvvətləndirici ədat adlandınr, 
halbuki abidələrin mətnlərində bu ədat, bir dəfə də olsun, sual 
məqamında işlənimir; m əsələn: Yolta yəmə öltı kük (T 16) 
«YoIda da, güman ki, öldü». Afjanı süləməsər, kaç nətj ersər, ol 
bizni kağanı alp ermis, ayğuçm bilgər ermis, kaç nəlj ersər, - 
ölürtəçi kük (T 20-21) «Ona qarşı qoşun çəkm əsək, hər necə  
olsa, - xaqanı alp imiş, vəziri (m əsləhətçisi) müdrik imiş, hər 
necə olsa, gümun ki, öldürəcək». Yonmasar, bizni -  kağanı alp 
ermiş, ayğuçısı bilgə ermiş, kaç nərj ersər, biznı ölürtəçı kükı, 
timiş (T 29-30) «Qoşun yürütməsək, bizi -  xaqanı alp imiş, 
vəziri (m əsləhətçisi) müdrik imiş, hər necə olsa, bizi, ehtimal
ki, öldürəcək, - demiş».

Bu ədatı V.V.Radlov hərəkəti qüvvətləndirən ədat,
S.Y.M alov isə güman və imkan ədatı adlandınr.

7) ok, ök «da», «də», «əlbəttə», «m əhz» ədatı. Qədim  
türk yazısı abidələrinin dilində incə saitli sözlərdən sonra ök, 
qalm saitli sözlərdən sonra ok şəklində işlənən bu ədat təsdiq 
məqamında işlənir, A .N .K ononov da onu təsdiq-fərqləndirici 
ədat adlandırır və m ənşəcə ğu, gü ədatı ilə bağh olduğunu 
göstərir. Abidələrin dilində digər ədatlara nisbətən bu ədat 
daha geniş şəkildə işlənir; məsələn: Anta kisrə tetjri bilig bertük 
üçün özüm ök kağan kısdmi^J 6 ) «Ondan sonra tanrı bılık 
verdiyi üçün m əhz özüm xaqan seçdim». Ajıta ayğuçı yəmə ben



ök ertim (T 50) «Onda m əsləhətçi (vəzir) yenə m əhz mən 
idim». ...bini -  Oğuzığ ölürtəçi ök, - ttmən  (T 10-11) «... məni
-  Oğuzu da öldürəcək, - deyirəm». 01 ok tün bodunm sayu 
ıtımızÇl 42) «0  gecə də xalqm arasma xəbər yaydıq».

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində sadalama into- 
nasiyalı tabesiz mürəkkəb cüm lələrdə ok, ök ədatı mürəkkəb 
cümlənin komponentlərini birləşdirmək funksiyasmı da yerinə 
yetirir; məsələn; /siğ, küçig bertim ök, ben özüm uzun yəlməg 
ıtım ok (T 52) «İşimi, gücümü m əhz m ən verdim, uzun (böyük) 
süvari dəstələri məhz özüm göndərdim».

8) ta «da» ədatı. Bu ədat qədim  türk yazısı abidələrinin 
dilində qüvvətləndirici ədat kimi işlənir; m əsələn; Oğh ta kağan 
bolmıs erä?p(KT ş 5) «0ğ lu  da xaqan olmuş».

9) idi, eti «da», «daha (?)» ədatı. Bu ədat qədim türk yazısı 
abidələrmin dilində qüwətləndü-ici ədat kimi işlənir. A.N.Ko- 
nonov onu qüwətləndirici-təsdiq ədatı adlandırır və inkar 
məqamda işlənərsə «ən», «tamamilə» mənalarmı ifadə etdiyini 
göstərir. Bu ədat qədim tüi'k yazısı abidələrinin dilində az işlə- 
nir; m əsələn: Közdə yaş kəlsər, eti də kötjültə sığıtkəlsər, yan- 
turu sakıntım (KT şm 11) «Gözdən yaş gəlsə, ürəkdən də fəryad 
gəlsə, yanaraq düşündüm». ...ərtə/Jü eti mağ şad... (BK  c 15) 
«...adətimizcə də dua şad,..» Kapağan kağan türk sir bodun 
yerintə böd yəm ə, kisi yəm ə idi yok ertəçi erti (T 60) «Kapağan 
xaqanm türk sir xalqı yerində bir nəfər də, xalq da, adam da 
tamamilə oImayacaqdı».

10) 3^ığ«m», «çox» ədatı. Q ədim  türk yazısı abidələrinin 
dilində bu söz həm  tam leksik-semantik mənası olan söz kimi -  
«pis», «bəd» mənasında, həm  də «ən» qüw ətləndirici ədat 
mənasında işlənir; məsələn: Ayığedgü o /(IB  9) «Çox yaxşıdır». 
Ayığ yablak ol (IB 34) «Çox pisdir». Ayığ edkü (IB 8 6 ) «Çox 
yaxşı».

11) nəij «heç», «heç bir» ədatı. Bu ədat qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində inkar ədatı kimi işlənir; m əsələn; Ötükən 
yir olurıp arkış-tirkiş ısar, nərj buijığ yok  (K T c 8 ) «Ötükən 
yeyində oturub kaıvanlar göndərsən, heç bir dərd yoxdur 
(olmaz)».

12) nə «nə» ədatı. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
nə sözü işarə-qüvvətləndirici ədat kimi işlənir; m əsələn: Yəmə 
nə iş yarlığ yarlıkasar, konda işi yorık bolqay (Juxfan) «Y enə nə 
iş buyuruq buyurulsa, hər şeydə işi uğurlu olacaq». Nə buljı bar 
ertəçi ermiş (J 57) «N ə dərdi var olası imiş». Besbalık içrəki nə 
kişietin... (BK  ş 28) «Beşbahk şəhərinin içindəki nə adam...»

Beləliklə, qədim türk yazısı abidələrinin dilində işlənən  
ədatları ifadə etdikləri qrammatik mənalara görə belə 
qruplaşdırmaq olar:

1. Sual ədatlan; mu, azw,
2. Qüvvotləndirici ədatlar:^u, gü, tağı, ta, idi/eti, ayığ, nə;
3. Fərqləndirici ədatlar: yalnus,
4. Təsdiq ədatlan: ok, ök,
5. İnkar ədatlan; nəlj.

Qədim türk yazısı qəbilələrinin dilində, o cümlədən 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində ədatlar bir nitq hissəsi 
kimi hələ tam formalaşmamışdır.

MODAL SÖZLƏR

Türkoloji ədəbiyyatda qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində iki modal sözün -  ersər və erinç sözlərinin işləndiyi 
göstərilir. Ersər sözü xalis feldir, o, ir/er naqis fclinin şərt 
şəklidir; əsas fellərdə olduğu kimi, er/ir felinin şərt şəkli 
də təsirlənmir. Şərt şəklində işləndiyi üçün ir/er feli təs- 
riflənmədiyindən onu modal söz hcsab etmək lazım gəlsə idi, 
onda tam lcksik-scmantik mənası olan və fclin şərt şəklində 
işlənən bütün fclləri də (təsriflənmədikləri üçün) modal söz 
kimi qəbul ctmək lazım gələrdi. Eyni məntiqlə felin nəqli 
keçmiş zamanmda işlənən crmiş felini modal söz kimi götürmək 
lazım olardı. Onda, yenə də təsriflənmədiyi üçün, nəqli kcçmiş 
zamanda işlənən bütün leksik-semantik mənah felləri də modal 
söz hesab ctmək lazım gələrdi. Bütün bunlara görə, ersərnsLqıs 
felini modal söz hesab etmək olmaz.

V.V.Radlovdan başqa, bütün türkoloqlar qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində işlənən erinç sözünü modal söz kimi qəbul



edir; V. V.Radlov isə  onu verbum fınitum  hesab edir və bu felin 
hərəkətin bitdiyini bildirdiyini göstərir. Türkoloqlar erinç 
sözünü ərainlik, qətilik bildirən modal söz kimi qəbul edirlər.

Qədim  türk yazısı abidələrinin dilində erinç sözü aşağıdakı 
məqamlarda işlənir:

1. Bu söz sifətlərdən soru-a işlənir: BuyuruJa yəmə 
biligsiz erinç(KT ş 5) «Onlara tabe olanlar da biliksiz imiş».

2. Bu modal söz əvəzliyə  qoşulur; m əsələn: Barduk yirdə 
edgüg ol erinç (KT ş 24) «Getdiyi yerlərdə yaxşısı o idi».

3. Erinç sözü şühudi keçmiş zamanda işlənən leksik 
mənah feldən sonra işlənir; m əsələn: Türk bodun atı, küsi yok 
bolmazun tiyin, özümin ol teQri kağan olurtı erinç (KT ş 25-26) 
«Türk xalqmm adı, şöhrəti yox olmasm deyə, özümü o tanrı 
xaqan oturtdu». Üzə tefjri, ıduk yer, sub kağan kutı taplamadı 
erinç (B K  ş 35) «Üstdə göylər, müqəddəs yer, su xaqan bəxtini 
qorumadı». Otuz ərig başlayu tutuğka badı erinç (Y  32) «Otuz 
döyüşçüyə başçıhq edərək tutuka bağlandı».

4. Erinç sözü nəqli keçmiş zamanda işlənən leksik mənah 
feidən sonra işlənir; m əsələn: Teijri yarlıkaduk üçün, mən 
kazğanduk üçün türk bodun kazğanmış erinç (B K  ş 33) «Tann 
yar olduğu üçün, mən qazandığım üçün türk xalqı qazanmış». 
Türk bodun yok olmazun tiyin, bodun bolçun tiyin, kaijım İltəris 
kağanığ, ögim İlbilgə katunığ teljri tönəsintə tutıp yögərü 
kötürmiş erinç (K T ş 11) «Türk xalqı yox olmasın deyə, xalq 
olsun deyə, atam İltəris xaqanı, anam İlbilgə xatunu tanrı 
təpəsində tutub yuxan götürmüş». Anta kisrə inisi kağan bolmış 
erinç, oğlı ta kağan bolmış erinç (KT ş 4-5) «Ondan sonra kiçik 
qardaşı xaqan olmuş, oğlu da xaqan olmuş». İçikdük üçün tetjri- 
«öl», - timiş erinç (T 3) «Tabe olduğu üçün tanrı: Öl, - demiş».

5. Erinç sözü -duk/-dük şəkilçili feli sifətlərə qoşulur; 
m əsələn: Anta kisrə ikisi eçisin təg kılmmaduk erinç, oğh katjın 
təg kılınmaduk erinç, biligsiz kağan olurmış erinç (KT ş 5) 
«Ondan sonra kiçik qardaşı böyük qardaşı kimi olmadığmdan, 
oğlu atası kimi olmadığmdan biliksiz xaqan oturmuş».

NİDA

Türk dillərində nidalar subyektin hissi və iradi oyanışım  
ifadə edən sözlərdir. Nidalar qrammatik cəhətdən dəyişmir, 
əşyanm admı, əlamətini, miqdarmı və s. bildirmir, cümlə üzvü 
olmur, cümlə üzəvləri və cümlələr arasmda əlaqə yaratmağa 
xidmət ctmir . Qədim türk yazısı abidələrinin dihndə də nidalar 
bu xüsusiyyətlərə malikdir.

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində nidaların 
işlənm əsinə təsadüf edilmir. Güman ki, bu qədim türk yazısı 
abidələrinin, xüsusən göytürk yazısı abidələrinin mətnJərinin 
üslubu ilə əlaqədardır. Göytürk yazısı abidələrindən Ycnisey  
kitabələrində iki nidanm -  yıta və lyu sözlərinin işləndiyinə 
təsadüf cdilir. Hər iki söz «ah», «əfsus», «heyf» mənalannı 
ifadə edir. Hər iki söz fel mənşəlidir və şərti olaraq nida kimi 
qəbul edilə bilər. Bu iki nidadan yıta sözü qədim türk yazısı 
abidələrinin dihndə daha çox işlənir; məsələn: Kök tetjridəgün, 
ay azıdım, yerimə, yıta, sizimə adırıltım (Y  10) «Mavi göylərdə 
günü, ayı görmədim, yerimdən, əfsus, sizdən aynldım». 
Kadaşım adırıldım, lyu, kuyda kunçuyum adınldım, səkiz 
oğlım, adırıldım, lyu (Y  13) «Dostumdan ayrıldım, əfsus, evdə 
xanımımdan aynldım, səkkiz oğlumdan aynldım, əfsus». Üç 
oğluma adınldtm, yıta, bökmədim (Y  11) «Üç oğlumdan 
aynldım, əfsus doymadım». İnim, eçim, yıta, adıralu bardımız, 
yıta (Y 18) «Kiçik qardaşım, böyük qardaşım, əfsus, ayrılaraq 
getdik, əfsus».

TƏQLİDİ SÖZLƏR

Qədim türk yazısı abidələrinin dilində müstəqil leksik va- 
hid kimi təqlidi sözlərin işlənm əsinə təsadüf edilmir. Bu sözlər 
elə müasir türk dillərində də müstəqil leksik vahid kimi az 
işlənir. Abidələrin dilində iki fel təqlidi sözlərdən yaranmışdır: 

op«hop» - o p Ia {^  ş 32) «hücum etmək»; 
a j«h ay»  - ayla (MÇ 42) «çağırmaq», «haylamaq».
Kül tigin yadağın oplayu təgdi (KT ş 32) «K ül tigin 

piyada hücum etdi». Yağıka yalfjus oplayu təgip opulu kirip, özı
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kısğa kərgək boltı (KÇ 23) «Yağıya təkce hücum edib, arasına 
girib özü ani surətdə həlak oldu». ... ayladım (MÇ 42) 
«...çağırdım».

Qədim türk yazısı abidələrinin diHndə təqhdi sözlərin  
işlənməsini tədqiqatçılar h ələ  araşdırmamışlar.

PREDİKATİV SÖZLƏR

Öz leksik-semantik xüsusiyyətlərinə görə predikativ sözlər 
türk diİIərinin lüğət tərkibinin ənənəvi nitq hissələrinin təsnifı 
çərçivəsinə daxil ola bilmir. Müasir türk dillərində olduğu kimi, 
qədim türk yazısı abidələrinin dilində də predikativ sözlər 
cüttərkibli cümlənin xəbəri vəzifəsində işlənərok nəyin isə 
mövcud olmasmı və  ya mövcud olmamasını bildirir. Abidələrin 
dilində ən çox işlənən predikativ sözlər öar«var» və yok «yox» 
sözləridir. Bunlardan başqa, abidələrin dilində nadir hallarda 
tügüJ«deyil» predikativ sözü də işlənir.

1. Bar «var» predikativ sözü. Bu söz bir əşyanm, əlamətin 
mövcudluğunu göstərir. Qədim türk yazısı abidələrinin dilində 
məhsuldar işlənir, həm  müstəqil şəkildə, həm də j'r/ernaqis feli 
ilə birləşmədə cümlənin xəbəri olur, üçün qoşması ilə işlənir və 
cümlədə səbəb zərfliyi vəzifəsin i ferinə yetirir, cüm lədə təyin 
vəzifəsində çıxış edir, adlarla birləşib cümlənin mürəkkəb 
xəbərini əm ələ gətirir, müasir Azərbaycan dilinə hərfı tərcümə 
edilə bilm əyən söz birləşməsinin tərkibinə daxil olur və s.

a) Felin şühudi keçmiş zamanmda, nəqli keçmiş zamanda, 
felin lazım və şərt şəkillərində işlənən ir/er naqis feli ilə 
birləşmədə cümlənin xəbəri vəzifəsində işlənir; m əsələn; Bay 
bar ertim (Süci) «Varlı var idim (varlı idim)». Ter!]i bilgə 
kağanka sakmu isig, küçig bersəgim bar ermis erinç (O 10) 
«Tanrı müdrik xaqana düşünürək işimi-gücümü verməyim var 
imiş». Tabğaç süsi bar ermis (T 30) «Tabğaç qoşunu var imiş». 
NəQ yerdəki kağanhğ bodımka büntəgi bar ersər, nə burjı bar 
ertəçi ermis (T 57) «Hər hansı bir yerdəki xaqanlı xalqa (başçı 
olaraq bir) avara var olsa, (o xalqm) nə qədər dərdi var olası 
imiş».

b) ^arpredikativ sözü təklikdə işlənərək cümlənin xobəri 
funksiyasım yerinə yetirir; məsələn; Bu ırk başmta az əmgəkı 
bar{\B 89) «Bu fal başında az əziyyoti var», Asuğı bar (IB 49) 
«Faydası var». o/(IB  28) «Vardır».

c) Bar predikativ sözü özündən sonra gələn  üçün qoşması 
ilə birlikdə qoşrna birləşməsi, feli adlarla birlikdə ismi söz 
birləşməsi əm ələ gətirorək substantiv mənada işlənir, cümlənin 
səbəb zərfliyi funksiyasını yerinə yetiriı; m əsələn; ... teQri 
yarhkazu, kutım bar üçün... az bodunığ üküş kıltım (KT ş 29) 
«... tann buyurduğu, boxtim olduğu üçün ... az xalqı çox etdim». 
Tört oğJım bar üçün beljgümin tikdi{Y  20) «Dörd oğlum olduğu 
üçün sərdabəmi tikdi». Ysrdəkı bar ertigimə, ərdəmligimə 
bökmədim (Y 28) «Ycrdəki mövcud olmağımdan, igidliyimdən 
doymadım».

ç) i9arprcdikativ söz atributiv vəzifədə işlənib sonra gələn  
sözü təyin cdir; m əsələn: /  bar beş aşdıınız{ I 26) «Kolluq olan 
təpəni aşdıq».

d) Bar predikativ sözünə qədim türk yazısı abidələrinin 
dilində sintaksisdə nadir hallarda rast gəlinən bir cümlə tipində 
işiənir; Barmunə?{y 14) «Varmınə?»

2. Yok «yox» predikativ sözü. Qədirn türk yazısı 
abidələrinin dilində yok sözü kəm iyyətcə daha çox işlənir. 
Onun işlənmə məqamlan, yaratdığı məna çalarları da bar 
prcdikativ sözünə nisbətən daha çox və daha rəngarəngdir. Yok 
sözü abidələrin dilində clə funksiyalar yerinə yetirir ki, müasır 
türk dillərində buna ləsadüf edilmir. Təforrüatına varmadan 
qədim türk yazısı abidələrinin diündə yok predikativ sözünün 
işlənm ə məqamlarmı belə qruplaşdırmaq olar;

a) Yok predikativ sözü təklikdə -  müstəqil şəkildə 
cümlənin xəbəri olur; məsələn; Türk kağan Ötükən yış olursar, 
iltə buQ yok (KT c 3) «Türk xaqam Ötükən m cşəli dağlannda 
otursa, cldə dərd yox». Ötükən yir olurıp aıkış-türkiş ısar, nəQ 
butjığ yok (KT c 8 ) «Ötükən yerində oturub karvanlar 
göndərsən, heç bir dərdin yox». OI amtı ^ ığ y o k {K l c 3) «İngı 
iğtişaş yoxdur».



b) Yok predikativ sözü leksik-semantik mənalı fellərlə  
birləşib cümlənin xəbəri fəzifəsində işlənir; m əsələn: Türk 
bodun atıyok bolu barmıs erti{0  3) «Türk xalqmm adı yox olub  
getmiş idi».

c) Fbit predikativ sözü köməkçi fellərlə birləşib cüm lənin  
xəbəri funksiyasmı yerinə yetirir; m əsələn: Türk bodunığ atı, 
küsi yok bolmazun tiyin katjım kağamğ, ögim katunığ kötürmiş 
tetjri, il birigmə tajri türk bodun atı, küsi yok bolmazun tiyin 
özümin ol tef)ri kağan olurtdı erinç (KT şm 25) «Türk xalqınm  
adı, şöhrəti yox olmasm deyə, atam xaqanı, anam xatunu 
götürmüş tanrı, el verən tanrı, türk xalqmm adı, şöhrəti yox  
olmasm deyə özümü o tanrı xaqan oturtdu». bodun anta yok  
boltı (KT şm 3) «Az xalqı orada yox oldu». Mən inilügi bunça 
başlayu kazğanmasar, türk bodun öltəçi erti, yok boltaçı erti{BK 
ş 33) «M ən kiçikliyi bu cür səylə başlayaraq qazanmasaydım, 
türk xalqı öləsi idi, yox olası idi». Eltəbəryok bolmış (BK  ş 40) 
«Eltəbər yox olmuş». Katun yok bolmıs er«7'(T 31) «Xatun yox  
olmuş idi». ... yok kılmıs (MÇ 43) «...yox etmiş». Kara igil 
bodumğ yok kümadım (MÇ 14) «Qara igil xalqını yox 
etmədim».

ç) Yok predikativ sözü felin m üxtəlif şəkil və 
zamanlarmda işlənən /r/ernaqis feli ilə  birləşib cümlənin xəbəri 
vəzifəsində işlənir; m əsələn: Ötükən yışda yig idi yok ermiş 
(KT c 4) «Ötükən m eşəli dağlarmda yaxşt sahib yox imiş». Türk 
bodun olurğah, türk kağan olurğalı SantuiJ balıka, taluy ügüzkə 
təgmis yok ermis (T 18) «Türk xalqı oturalı, türk xaqanı oturah 
Şandun şəhərinə, Dəniz çayma çatması yox imiş». Bizi/J sü atı 
turuk, azukı yok erti (KT ş 39) «Bizim  qoşunun atı anq, ərzağj 
yox idi». Kül tigin yok ersər, kop öltəçi ertigiz (KT şm 10) 
«Kül tigin olmast idi, hammız ö ləsi idiniz». İltəris kağan 
kazğanmasar, udu ben özüm kazğanmasar, U yəmə, bodun yəmə 
yok ertəçi erti (T 54-55) «İItəris xaqan qazanmasa idi, ardmca 
mən özüm qazanmasa idim, el də, xalq da yox olası idi». İltəris 
kağan kazğanmasar, yok erti ersər, ben özüm Bilgə Toyukuk 
kazğanmasar, ben yok ertim ersər, Kapağan kağan türk sir 
bodun yerintə bod yəmə, bodun yəmə, kisi y&mə idiyok ertəçi

erti (T 59-60). «İltəris xaqan qazanmasa idi, olmasa idi, mən 
özüm Müdrik Tonyukuk qazanmasa idim, mən olmasa idim, 
Kapağan xaqanm türk sir xalqı ycrində bir nəfər də, xalq da, 
adam da tamamilə yox olası idi».

d) Yok predikativ sözü substantivləşib üçün qoşması ilə 
işlənir, cümlədə səbəb zərfliyi funksiyasmı yerinə yetirir; 
məsələn; Ər atım yok üçün yeti işnuki eşim taşru etilti (Y 41) 
«Ər adım olmadığı üçün yeddi əvvəlki dostum sürgün edildi».

e) Yok prcdikativ sözü atributivləşərək cüm lədə təyin 
vəzifəsində işlənir; məsələn; Kağan olurıp yok çığay bodunığ 
kop kobartdım (KT c 9-10) «Xaqan oturub yoxsul, kasıb xalqı 
bütünlüklə topladım».

ə) Yok prcdikativ sözü feli sifətlə birləşib cüm lədə səbəb  
zərfliyi funksiyasında işlənir; məsələn: Təgdükin yok üçün kisi 
balıkda mafja ukğalı kəItii^K. ş 28) «... hücum ctmədiyim üçün 
adamlar şəhərdən m ənə tabe olmağa gəldilər».

ı) Yok prcdikativ sözü fcli bağlama ilə birləşib cüm lədə 
zaman zərtliyi vəzifəsini ycrinə yetirir; məsəiən: O! kan yok 
boJtukda kisrə el yitmis, ıçğınıms, kaçışmıs (O 1) « 0  xan yox 
olduqdan sonra el sona yctmiş, dağılmış, qaçışmış».

i) Yok prcdikativ sözü fcllərə qoşulub -ma, ~mə inkar 
şəkilçisinin funksiyasmda çıxış cdir; m əsələn: KuşJadaçı Bilgə 
tutuk yok arlzun (Y 48) «Quş ovçusu Müdrik tutuk artmasm». 
...togdükin yok üçün kisi balıkda mafja ukğalı kəltı (BK  ş 28) 
«...hücum ctmədiyim üçün adamlar şəhərdən mənə tabc olmağa 
gəldilər».

3. Tügül «dcyil» predikativ sözü. Qədim türk yazısı 
abidələrinin dilində /'%/>'/prcdikativ sözü nadir hallarda işlənir 
və adətən, mürəkkəb cümlənin birinci komponcntinin tam 
formalaşmamış (yanmçıq) xəbəri olur; m əsələn: Türk bodun, 
üləsigin biriyə Çuğay yış tügül, Tün yazı konayın tısər, türk 
bodun, ül'osigig anta ayığ kisi ança boşğurur ermiş (KT c 6-7) 
«Türk xalqı, bir hissən cənuba Çuğay m eşəli dağlarma deyil, 
Tün düzündə yerləşək desə, türk xalqı, bir hissəni orada pis 
adamlar clə öyrədir imiş».
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