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GİRİŞ 

        Ehtimala görə, bizim eranın V yüzilliyində türk yazılı abidələrinin ən qədim 

örnəkləri daşlar üzərində yazılmış kitabələr türk xalqlarının tarixində böyük tarixi-

ədəbi əhəmiyyət daşıyır.  

  Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi.  Göytürk yazılarının tədqiqi, 

araşdırılması uzun illərdir ki, davam edir. Bu sahədə hələ də tədqiqatların aparılmasına, 

dəqiq elmi nəticələrin alınmasına ehtiyac vardır. Bizim dissertasiya mövzusunun 

aktuallığı da məhz bundan ibarətdir. Çünki Göytürk yazılarında, Orxon-Yenisey yazılı 

mətnlərində ilk dəfə olaraq türk millətinin adı çəkilmişdir. Türklərin tarix salnaməsi ilk  

olaraq bu daşların üzərinə həkk olunmuşdur. Əski türk yazıları qədim türklərin ədəbi 

nümunələri və ilk yazılı qaynaqlarıdır.  

   1721-ci ildə Sibirdə-Yenisey çayı sahillərində olarkən alman alimi 

D.Messerşmidt və isveçli İ.Stralenberq yerli əhalinin fərqli geyim tərzi ilə, adət-

ənənələri ilə maraqlanmışlar. Həmin insanlardan biri onlara yazılı daşlar haqqında 

məlumat vermişdir. Daşlar üzərində yazılmış həmin əski türk abidələri alimləri heyrətə 

gətirmiş və onlar bəzi daşların üzərindəki yazıların surətini çıxara bilmişlər (1722-ci 

ildə). 

Yazılı mətnlərdə işlənmiş zaman və məkan anlamlı sözlərin mühüm fəlsəfi 

anlayışlar olması, bir-birilə əlaqəsi, materiyanın varlığını gerçəkləşdirmələri, 

materiyanın bu mövcudluq formalarının daxili vəhdəti, dildə gerçəkləşmə yolları və 

formaları,  vaxt və yer anlayışlarının gerçəklikdə (real aləmdə) və dildə bir-birini 

tamamlamaları, dildə təzahür formaları,  mənaları, daxili bölgüsü, təsnifatı, qarşılıqlı 

əlaqələri, oxşar və fərqli cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi, vaxt və ya yer bildirən 

sözlərin, ifadələrin linqvistik şərhi, hər bir sözün ayrı-ayrı qaynaqlarda izahı haqqında 

məlumatların verilməsi kimi məsələlər tədqiqat işində ilk dəfə araşdırılır, mövzunun 

aktuallığını şərtləndirir. 

 Göytürk yazılarının yaranması türklərin tarix səhnəsinə çıxmasının, mədəni 

yüksəlişinin nəticəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Məlumdur ki, VI  əsrdə Altayda, 

Mərkəzi Asiyada, Sibirdə türk etnosları birləşib vahid bir türk dövlətini yaratmışdılar. 
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Türk xaqanlığı adını alan bu dövlət VI-IX yüzilliklərdə hökm sürmüşdür. Bu siyasi 

hadisə türk etnoslarının hərtərəfli inkişafına təkan vermişdir.  

   Orxon-Yenisey yazılı kitabələri türk sərkərdələrinin, Tonyukukun, Kültiginin, 

Bilgə xaqanın şərəfinə yazılan yazılardır. Bu yazılı mətnlərin hər biri bütün türk 

xalqları üçün olduqca dəyərli tarixi mənbələr, əvəzolunmaz sənət əsərləridir. 

Kitabələrdə həmin sərkərdələrin dilindən türklərə öyüd-nəsihət verilir. Məsələn: -Ey 

türk xaqanı, Ötükən meşəli dağında hökm etsən, eldə sıxıntı olmaz və s. [34, s. 168 ] 

   Forma etibarilə abidələr bir-birindən fərqlənsə də, dili, üslubu, məzmunu 

cəhətdən bir-birinə çox yaxındır, sənət nümunəsi kimi səciyyəvidir. “Kitabi-Dədə 

Qorqud” un yazı və üslub tərzinə yaxındır və bu, qanunauyğun bir haldır. Həmin 

uyğunluq cümlələrin quruluşunda, tarixi adlarda, söz və ifadələrdə də müşahidə edilir. 

Həmin dil vahidlərinin tədqiq edilməsi, təhlili dilçilik elminin aktual 

məsələlərindəndir. 

Türkologiyada, Avropa dilçiliyində, eləcə də Azərbaycan dilçiliyində Göytürk 

yazıları, daş kitabələr müxtəlif səpkili araşdırmaların tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. 

Bu mövzuya aid “Qədim türk yazılı abidələrinin dili” (Xudiyev N. 2015), “Qədim türk 

(runik) yazılı abidələrindən orta əsrlər türk yazılı abidələrinə keçid” (Əliyev Y. 2004); 

“Türkologiyaya giriş” (Xəlilov B. 2013) ,“Qutadqu bilik” (Əsgər R. 2003); “Qədim 

türklərin dünyagörüşündə təbiətə münasibətin sosial-fəlsəfi aspektləri” (Məcidov V. 

1998); “Orxon Yenisey abidələrində kəmiyyət kateqoriyası” (Novruzov M.1985); 

“Türk say sistemi” (Qıpçaq M. 1996); Ə.Rəcəblinin  “Göytürk dilinin 

leksikası”(2001); “Göytürk dilinin morfologiyası” (2002); “Göytürk dilinin sintaksisi” 

(2003) əsərləri; “Göytürk dilinin fonetikası” (2004); “Qədim türk yazılı abidələrinin 

dili” (Şükürlü Ə. 1993); “Orhun abidələri” (Ergin M. 1987) və digər onlarla əsərin 

adını qeyd etmək mümkündür. 

 Lakin abidələrin dilində işlənmiş qədim türklərin dünyagörüşünün, türk təfək- 

kürünün bariz nümunəsi sayıla bilən zaman və məkan bildirən sözlər hərtərəfli, geniş  

və sistemli linqvistik təhlilə cəlb edilməmişdir. Buna görə də tədqiqat işinin mövzusu 

olduqca aktualdır.  
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Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti-qədim türk yazılı abidələri, 

Orxon-Yenisey daş kitabələridir. Konkret bir tədqiqat obyektinin bir neçə predmeti 

olması mümkündür. Tədqiqatın predmeti-Orxon-Yenisey yazılı abidələrində rast 

gəlinən zaman və məkan məzmunlu sözlərdi. 

        Tədqiqat predmetlərinin sayı tədqiqat obyektinin məzmunundan, xarakterindən, 

əhatə etdiyi məsələlərdən asılıdır. Zaman və məkan məzmunu bildirən sözlərin 

semantik sferasının öyrənilməsi tədqiqat predmetinin nüvəsini, əsasını təşkil edir. 

Sözügedən dil vahidlərinin hər birinin özəl, başlıca fərqləndirici, xarakterik 

əlamətlərinin tədqiqi, təhlili tədqiqat predmetinin mahiyyətcə mürəkkəbliyinin, 

çoxşaxəliliyinin göstəricisidir. Tədqiqatın predmeti olaraq Göytürk yazılarında 

işlənmiş zaman və məkan  məzmunlu sözlərin semantikası tədqiq edilərkən, çağdaş 

Azərbaycan dilinin materiallarından yetərincə istifadə olunması müəyyən elmi-nəzəri 

müddəalar irəli sürməyə geniş imkan yaratmışdır.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri.Tədqiqatın əsas məqsədi Orxon-Yenisey yazılı 

abidələrinin leksik sistemində əhəmiyyətli yer tutan zaman və məkan mənalı sözlərin 

linqvistik xüsusiyyətlərini və semantik yaruslarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 

Həmin məqsədə çatmaqdan ötrü aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur: 

       -Qədim türk yazılı abidələrində//Göytürk yazılarında  zaman və məkan məzmunlu 

sözlərin qarşılıqlı əlaqəsini, birinin digəri üçün zəruri şərt rolunu oynadığını, bu dil 

vahidlərinin bir-birini məna cəhətdən tamamladığını fəlsəfi-linqvistik cəhətdən şərh 

etmək; 

       -Qədim türk yazılı abidələrində // Göytürk yazılarında  və çağdaş Azərbaycan 

dilində zaman və məkan anlayışlarını ifadə edən söz-formaları qruplaşdırmaq və 

onların özünəməxsus xüsusiyyətlərini, özəlliklərini müəyyənləşdirmək, üzə çıxarmaq, 

hüdudlarını təyin etmək, linqvokulturoloji analizə cəlb etmək;  

        -Göytürk mətnlərinin lüğət tərkibini müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi ilə 

qarşılaşdırmaqla oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən etmək, müasir dilimizdə işlənən dil 

vahidlərinin arxetiplərini müəyyənləşdirmək; 
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       -Göytürk yazılı  mətnlərinin dilində və müasir Azərbaycan ədəbi dilində olan 

zaman və məkan məzmunlu sözlərin semantikasını nəzəri dilçilik istiqamətində 

araşdırmaq və həmin sözlərin məna tutumunu, onların dildə formalaşdırdıqları 

ifadələri, ehtiva etdiyi anlayışları izah etmək; 

       -Zaman və məkan məzmunlu sözləri, morfoloji formaları, həmçinin sintaktik 

vahidləri qruplaşdırmaq, həmin dil vahidlərinin spesifik cəhətlərini təhlil etmək; 

       -Zaman və məkan məzmunlu sözlərin qədim türk etnoslarının təfəkküründə 

formalaşması məsələlərini öyrənmək; 

        -Qədim türk yazılı mətnlərində və müasir Azərbaycan dilində zaman və məkan 

məzmunu bildirən anlayışların linqvistik təzahür formalarının çoxcəhətliliyini nəzəri 

dilçiliyin tələblərinə uyğun olaraq izah etmək; 

         -Təqvim bildirən sözləri təhlil etmək, türk-monqol təqvimi haqqında fikirləri 

ümumiləşdirib ona münasibət bildirmək və s. 

Tədqiqatın metodları. Tədqiqat metodları dedikdə, tədqiqat obyektinə istər 

nəzəri, istər tətbiqi cəhətdən yanaşma forması nəzərdə tutulur. Tədqiqat işimizdə tarixi-

müqayisəli, qarşılaşdırma, təsviri və areal metodlardan, müasir dilçilik üsullarından 

istifadə edilmişdir.  

     Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Göytürk yazıları üzərində aparılan 

araşdırmalar və elmi-tədqiqat işləri, qədim türk xalqlarının kainat və həyatın yaradılışı 

barədəki düşüncələri onların  maraqlı, dolğun mifik görüşlərin, təsəvvürlərin 

daşıyıcıları olduqlarını söyləməyə əsas verir. Təqdim etdiyimiz dissertasiyada 

aşağıdakı müddəalar irəli sürülmüşdür: 

         - Tarixi mənbələrə əsasən  qeyd etmək olar ki, qədim türklərdə digər anlayışlarla 

yanaşı, zaman, məkan anlayışları da formalaşmışdır;   

    -Dini-mifoloji məzmunlu mənbələrdə, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində 

göstərilir ki, ta qədim zamanlardan türklərə xas meyityandırma adəti olmuş, əski 

dönəmlərdə biri dünyasını dəyişəndə onun atı, işlətdiyi alətlər, əşyalar sahibi ilə 

birlikdə yandırılmış, külü ilin müəyyən dönəmlərində torpağa tapşırılmışdır. Yazda 

vəfat edənlər yay aylarında, yayda vəfat edənlər payızda, payızda vəfat edənlər isə 

qışda dəfn edilmişlər. Bu proseslə bağlı olaraq qədim türklər zaman, məkan 
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anlayışlarını ifadə etmişlər. “Yaz, yay, küz, kış” kimi zaman məzmunlu sözlər qədim 

türklərin şüurunda, təfəkküründə bu anlayışın formalaşmasına şərait yaratmışdır;  

-Həm folklor nümunələrində, həm də Orxon-Yenisey yazılarında həmin sözlərin 

işlənməsinə rast   gəlinir; 

  - Zaman və məkan anlayışlarının dildə ifadə üsullarının tədqiqi həmin ifadə 

vasitələrinin fəlsəfi, sosioloji, dini-mifoloji, etnoqrafik, folklorşünaslıq, etnopsixoloji 

və etnokulturoloji məsələlərlə bağlılığı vardır; 

-Həmin faktlar dilçilik tədqiqatlarında elmlərarası əlaqələrə xüsusi, ciddi diqqət 

yetirmək, bundan bəhrələnmək üçün əhəmiyyətlidir; 

- Qədim türklərdə zaman və məkan anlayışlarının digər xalqların şüurunda 

yaranmış bu eyni anlayışlara uyğun formalaşmasını təbii, qanunauyğun hal hesab 

etmək mümkündür; 

-Zaman və məkan anlayışlarının ifadə vasitələri obyektiv aləm, onun qanun və 

kateqoriyalarının şüurda yaranması, formalaşması və reallaşması dil vahidləri ilə 

əlaqədardır.  

        Tədqiqatın elmi yeniliyi:  

       1) Göytürk yazılı mətnlərində zaman və  məkan anlayışlı sözlərin semantikasının 

müasir Azərbaycan dili materialları ilə müqayisəli şəkildə təhlili türkoloji dilçilikdə ilk 

dəfədir ki, tədqiqata cəlb edilmiş və bu anlayışların ifadə vasitələrinin linqvistik, 

linqvokulturoloji və fəlsəfi şərhi verilmişdir.  

2) Qədim Göytürk yazılarının leksik tərkibi müxtəlif söz qrupları ilə, şəxs adları, 

heyvan adları, quş adları və s. ilə yanaşı, tədqiqinə ehtiyac duyulan zaman və məkan 

məzmunlu sözlərlə də zəngindir. 

        3) Müəyyən zaman çərçivəsində görülən iş və hərəkətin yerlə, məkanla əlaqəsi 

olduğu halda, linqvistikada zaman kateqoriyası ilə yanaşı,  məkan kateqoriyasının da 

mövcud olma zəruriliyi  barədə  fikir irəli sürülmüşdür. 

       4)Tədqiqat işində ilk dəfə vaxtı və məkanı ifadə edən vahidlərin semantikasına 

kompleks şəkildə yanaşılmışdır. Belə yanaşma dilin daxili mahiyyətindən, onun 

çoxcəhətliliyindən, zənginliyindən irəli gəlmişdir. 
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       5) Qədim türk yazılı mətnlərində müasir dilimizlə müqayisəli araşdırma zamanı, 

ümumiyyətlə, türkoloji dilçilikdə yer və vaxt anlayışlarının dildə ifadə görümlərinə 

linqvistik, fəlsəfi, linqvotürkoloji, sosioloji, etnopsixoloji baxımdan yanaşılmışdır. 

        6)Tədqiqat işində ilk dəfə cəmiyyətin zamanla sıx əlaqəsi nəzəri və adi təfəkkür 

daşıyıcılarının gündəlik həyatlarında rastlaşdıqları hadisələri, gördükləri işləri 

müəyyən, konkret zamandan kənarda təsəvvür etməyin, düşünməyin mümkünsüz- 

lüyü, insanların həyatlarında, fəaliyyətlərində rastlaşdıqları olayların zamanın müx-

təlif kəsiklərində gerçəkləşdiyi göstərilmişdir. 

7)Araşdırmada təqvim anlayışına birinci dəfədir ki toxunulmuş, ensiklopediyada 

və izahlı lüğətlərdə təqvim anlayışının izahı, şərhi barədə deyilənlərə münasibət 

bildirilmiş, türk-monqol təqviminin əsası, 7 uzun ilin 13 aya bölünməsinin, 12 adi ilin 

isə on iki aydan ibarət olması, ayların fərqli şəkildə - “birinci ay, ikinci ay, təzə ay, 

köhnə ay” kimi ifadələrlə adlandırılmasının türk-monqol təqvimində göstərilməsi 

haqda informasiya verilmişdir. 

8) Həmin anlayışların vəhdəti, eyni vaxtda yaranması, dillə təfəkkürün birinin 

digərindən təcrid edilməsi kimi yanaşmalar müsbət dəyərləndirilməlidir. Dillə təfəkkür 

arasındakı güclü bağlılıq, əlaqə danılmaz həyat həqiqətidir. Tədqiqat işimizdə vaxt və 

yer anlayışlı leksik vahidlər dillə təfəkkürün bağlılığı kontekstində təhlil edilmişdir.  

9) Araşdırmanın adındakı “söz” termini şərti xarakter daşıyır və daha geniş əhatə 

dairəsinə malikdir. Tədqiqatda, əsasən, zaman və məkan məzmunlu adlar 

araşdırılmışdır ki, bu məzmunlu sözlərin semantikası bütün incəliklərinə qədər tədqiq 

edilmişdir.  

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Qədim tarixə malik Göytürk 

yazılarında zaman, məkan mənası ifadə edən dil vahidlərinin, söz və ifadələrin 

araşdırılmasının nəzəri əhəmiyyəti böyükdür. Türk etnoslarının qədim tarixinin, 

coğrafiyasının yazılması, yazılı abidələrin dilinin növbəti mərhələlərdə araşdırılması 

zamanı dissertasiya işindən nəzəri mənbə kimi istifadə etmək mümkündür. Buna görə 

də tədqiqat işindən ixtisas üzrə müəllimlər, filologiya və tarix fakültələrinin tələbələri, 

aspirant və dissertantlar istifadə edə bilərlər. 
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Tədqiqat işinin praktik əhəmiyyəti də vardır. Əski türk yazılarına həsr edilmiş 

lüğətlərin yazılmasında, kütləvi xarakterli məlumat kitablarının, mövzu və məzmunca 

yaxın, uyğun dissertasiyaların tərtibində, araşdırmaların aparılmasında istifadə edilə 

bilər. Eyni zamanda, dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasında tədqiqat işindən 

dəyərli mənbə kimi istifadə etmək olar. 

Zaman və məkan anlamlı söz və ifadələrin araşdırılmasının türkdilli xalqların ulu 

əcdadlarının daşlar, ağaclar, qablar və s. üstündə çızdıqları tarixi salnamənin Göytürk 

yazılarının daha geniş, hərtərəfli tədqiqi istiqamətində böyük faydası vardır.  

Vaxtı bildirən dil vahidləri və qrammatik zaman kateqoriyası idrak prosesinin 

məhsulu olduğundan onlarla məntiqi zaman kateqoriyası arasında möhkəm əlaqənin 

olması təbiidir. Həmin bağlılıq dil və təfəkkürün bağlılığından törəmişdir.  Qeyd edək 

ki, zaman məzmunlu vahidlərin ifadə imkanları bütöv bir sistem yaradır. Həmin 

sistemdə qrammatik zaman kateqoriyasının özünəməxsus yeri görünür. Zaman 

anlayışının ifadə edildiyi dil strukturları içərisində qrammatik zaman kateqoriyasına 

ayrıca diqqət yetirilməsi onun linqvistik təbiəti, daxili mahiyyəti ilə bağlıdır. Həmin 

məsələlər dissertasiyada geniş izah edilmişdir. 

       Aprobasiyası və tətbiqi: Tədqiqat işi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetində, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında yerinə yetirilmişdir. Mövzu ilə 

əlaqədar Respublikada və xarici mətbuatda məqalələr dərc edilmiş, ölkədə və kənarda 

beynəlxalq konfranslarda çıxışlar edilmişdir. Dissertasiyanın strukturu “Giriş, 2 fəsil, 

Nəticə, İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı, İxtisarlar və Əlavələr”dən ibarətdir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi  təşkilatın adı  Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd olunmaqla 

dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi giriş, iki fəsil, nəticə, istifadə 

olunmuş ədəbiyyat siyahısı, ixtisarlar və əlavələr hissəsindən ibarətdir. Giriş 8 səhifə, 

I fəsil  59 səhifə, II fəsil  47 səhifə, nəticə  2 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 

– 11 səhifə, ixtisarlar 1 səhifə, əlavələr 2 səhifə,  dissertasiyanın ümumi həcmi 131 

səhifə, 217.501  işarədir. 
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I FƏSİL 

                       ZAMAN MƏZMUNLU SÖZLƏRİN  SEMANTİKASI 

Cəmiyyətin həyatı zamanla sıx şəkildə əlaqədardır. Nəzəri və adi təfəkkür 

daşıyıcılarının gündəlik həyatlarında rastlaşdıqları hadisələri, gördükləri işləri 

müəyyən konkret zamandan ayrı düşünmək mümkün deyildir. İnsanların həyat və 

fəaliyyətlərində rastlaşdıqları olaylar, yaşam tərzləri zamanın müxtəlif kəsiklərində, 

anlarında gerçəkləşir. Zaman bizi həmişə izləyir, bunun üçün də vaxtımızın hər anının 

qədrini bilməliyik. 

İnsanın doğulub dünyaya göz açması, böyüməsi, təhsil alması, həyatda mövqe 

tutması, ailə qurması, yaşa dolması, dünyasını dəyişməsi zaman daxilində, zamanın 

müəyyən mərhələlərində, anlarında reallaşır. Həmin proseslərin hər biri şüurlu insanın 

dərk edə, anlaya bildiyi danılmaz həyat həqiqətləridir. Zamanla bağlı bilgilər vaxtı, 

müddəti bildirən sözlərin leksik-semantik cəhətləri haqqında fikirləşməyə məcbur edir. 

Bizim tədqiqat işimizdə zaman anlamlı leksik vahidlərin semantikası terminini geniş 

anlamda götürürük. 

Morfologiyada nitq hissələrinin, sintaksisdə sintaktik vahidlərin qrammatik 

cəhətləri ilə bərabər, lüğəvi cəhətləri də olur. 

Məsələn, sərin külək, uca dağ, ağ çiçək, külək əsəndə, dağa çıxanda, üzüm 

dərəndə birləşmələrinin qurulmasında bu ifadələri formalaşdıran maddi-əşyəvi 

mənanın rolu böyükdür. Maddi-əşyəvi məna həmin sintaktik vahidlərin-sərbəst ismi 

birləşmələrin leksik mənası sayılır. Bu, söz birləşmələrin semantikası da adlandırılır.   

Sözlərin, birləşmələrin həm qrammatik mənası, həm də leksik mənası olur və bu 

mənalar bir-biri ilə üzvi surətdə bağlıdır. Sintaktik vahidlərin ümumiləşdirilmiş 

mənasıdır. Leksik mənanın yüksək dərəcədə ümumiləşməsi qrammatik məna deməkdir 

[48, s.446].  

Deməli, başqa məzmunlu sözlərdə olduğu kimi, zaman bildirən vahidlərin də 

semantikası deyərkən onların maddi-əşyəvi mənası başa düşülür. Semantik məna 

anlayışı da düzgün başa düşülməlidir. Söz, leksika və semantika səs komplekslərinin 

qanunauyğun birləşməsi nəticəsində vaxt məzmunu ifadə edən leksik vahidlərin leksik 
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semantikası adlı sintaktik element-söz birləşməsi yaratmışdır. Bütün fəlsəfi 

anlayışların gerçəkləşdiyi möhtəşəm mənbə olan dil də zamanla, məkanla bağlıdır. 

Yəni, dilin keçdiyi inkişaf prosesini vaxt və yer faktorlarından kənarda düşünmək 

mümkün deyildir. Dil tarixində, insan həyatında həmin faktorların ölçüyəgəlməz rolu 

vardır. 

Dillə bağlı deyimlərdə, söylənilən fikirlərdə zaman və məkanın qüvvətli vasitə 

olduqları çox parlaq şəkildə ifadə olunur.   

İnsanın inkişafı ilə eyni vaxtda onun abstrakt təfəkkürü də yaranıb 

formalaşmışdır. Dillə təfəkkür vəhdətdədir, onlar bir-birindən təcrid olunmur [3, s.82]. 

Hər hansı bir işin baş verdiyi müddətin ifadə vasitələri ilə qrammatik zaman 

kateqoriyası idrak prosesinin məhsulu olduğundan onunla məntiqi obyektiv zaman 

arasında güclü əlaqənin olması təbiidir. Belə bir əlaqə dilin təfəkkürlə əlaqəsinin 

nəticəsidir. Qeyd etmişdik ki, vaxt, müddət anlamının linqvistik ifadə vasitələri ayrıca 

bir sistem təşkil edir. Həmin strukturda zaman kateqoriyasının özünəməxsus yeri gözə 

çarpır. 

Zaman kateqoriyasının ayrıca diqqətə yönəldilməsi, önəmli mövqedə dayanması 

onun linqvistik təbiəti, daxili mahiyyəti ilə əlaqədardır. Vaxt, zaman anlayışı qlobal 

məsələ olduğundan bir çox elmlərin ortaq araşdırma vahidinə çevrilmişdir. 

Çoxcəhətliliyi onun müxtəlif elmi yönümlərdən tədqiqinə şərait yaratmışdır. Bu 

səbəbdən əvvəlcə təbiət, cəmiyyət və insan təfəkkürünün ümuminkişaf qanunlarından 

bəhs edən təlim olan fəlsəfə problemi ayrı-ayrı müstəqil elmi yönümlərdən 

araşdırmışdır[39,s.85]. 

Mövzuya müxtəlif cəhətlərdən yanaşılmasına ötəri baxılmamalıdır. Bu, birbaşa 

onun qlobal məzmunundan irəli gələn aktuallığı ilə əlaqədardır. Qeyd edə bilərik ki, 

zaman anlayışının semantikasının müasir tələblərə uyğun şəkildə aydınlaşması, həmin 

məsələnin qloballaşması, müxtəlif elmlərin ortaq tədqiqat obyektinə çevrilməsi, 

məzmunca hərtərəfli və dərindən anlaşılmasında dil və dilçiliyin çox dəyərli, 

əvəzolunmaz əhəmiyyəti vardır.  

Dillər arasında yad dillərdə ən qlobal səviyyəyə yüksəlmiş zaman anlayışının 

elmi tədqiqinə həsr edilmiş müxtəlif mövzularda linqvistik araşdırmalar aparılmış və 
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aparılır. Göytürk yazılı mətnlərində vaxt bildirən leksik vahidlərə “yıl (KTş8)-il, ay 

(KTşm1) – ay, Kün (Ktc2 )– gün, Küntür KTş [20-27] – gündüz, tün (KTc2) – gecə, 

kiçə (MÇ13) – gecə, ödüş (BKcş) – gecə-gündüz, sutka” və s. aid etmək olar. 

Diqqət etdikdə zaman bildirən sözlərdən cəmi ikisinin işlənmədiyini görürük. 

“Küz” sözü əvəzinə fars dilindən alınmış payız sözü, “ödüş” sözü əvəzinə isə rus 

mənşəli sütka sözü işlənir. Zaman mənası bildirən leksik vahidlər Göytürk yazılı 

mətnlərinin leksikasının önəmli hissəsini təşkil edir. 

 

1.1. Qədim türklərdə zaman anlayışı. Zaman anlayışının linqvistik  

təzahür formaları. Zaman bildirən sözlər 

Cəmiyyətin mövcudluğunun ən qədim xalqları kimi türklər də kainatın, həyatın 

yaradılışı haqqında düşünmüş, bununla bağlı zəngin mifık görüşlərin, təsəvvürlərin 

daşıyıcısı olmuşlar. Folklor nümunələri üzərində aparılan axtarışlar, əfsanələr, mifoloji 

rəvayətlər yuxarıda söylənilənləri isbat edir. Əski türklərin təfəkküründə elmdə qəbul 

edilmiş həqiqətin vaxt və zaman ölçüsünün izləri ifadə olunmuşdur. Türklər hələ çox 

uzaq keçmişlərdə ayın, günəşin yer ətrafında hərəkətləri ilə maraqlanmışlar.  

Türk etnoslarının dünyagörüşündə, həyata, varlıqlara baxışlarında etnoqonik və 

animistik təsəvvürlərin formalaşması prosesinin zəngin və tarixi bir yol keçdiyi 

məlumdur. Zaman anlayışının əsas ifadəçisi olan təqvimlər-qəməri Ay-Günəş təqvimi 

Avesta təqvimiylə əlaqədar qaynaqlarda əksini tapmış bilgilərin tarixi əskilərə dayanır. 

Qədim türklərin düşüncəsində vaxt və məkan anlayışları ilkin olaraq ibtidai səviyyədə  

formalaşmışdır. Çox qədim zamanlarda türklərdə meyityandırma üsulu var idi. Ancaq 

yandırılmış meyitin külü yandırılan kimi deyil, ilin başqa vaxtlarında torpağa basdırılır. 

Bu hadisənin izlərilə Göytürk yazılarında rastlaşırıq. Həmin abidələr türkdilli xalqların 

ulu əcdadlarının daşlar, həmçinin ağaclar, qayalar üstündə cızdıqları tarixi salnamə 

adlandırılır. Elmi qaynaqlarda qədim türklərin animistik baxışlarının tarixən   əski 

dönəmlərə söykəndiyini müəyyənləşdirmək mümkündür.  

Qədim türk tayfalarının hələ 3500 il bundan qabaq Assuriya qaynaqlarında 

“turukilər” kimi xatırlamalarının tədqiqatçılar tərəfindən vacib bilinməsi, onların 
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Urmiya gölü ətrafında yaşamaları ilə bağlı tədqiqatçı Məcidov Vəli Həbib oğlunun 

“Qədim türklərin dünyagörüşündə təbiətə münasibətin sosial-fəlsəfi aspektləri” adlı 

tədqiqatında müxtəlif elmi qaynaqlara söykənərək müəyyən elmi nəticələrə gəlməsi 

barədə söylədiklərinə ötəri baxılmamalıdır [52, s.18]. 

Tədqiqatçıların çoxu, daha doğrusu, böyük əksəriyyəti əsasən Sibirdə, Altayda 

yaşayan türklərin dünyagörüşlərini, həyata baxışlarını tədqiq etmişlər. Ümumiyyətlə, 

türkdilli xalqların tarixini, mədəniyyətini və mifologiyasını araşdıranların böyük 

hissəsinin başqa xalqların nümayəndəsi olması narahatlıq doğurmuşdur. Onlar 

türklərin tarixi, mədəniyyəti, fəlsəfi görüşləri və qədim adət-ənənələrini təhrif edərək, 

saxtalaşdıraraq dünyaya yaymağa çalışmışlar. Etnik cəhətdən başqa xalqlardan sayılan 

bu tədqiqatçıların məqsədi türklərin qəddarlığı barədə təsəvvürlərin yayılması 

olmuşdur. Həmin tədqiqatçılar istəmişlər ki, türk etnoslarının əcdadı sayılan hun, skif, 

alan, peçeneq, şumer, massaket və kimerlər ümumtürk dairəsindən götürülüb ayrıca 

öyrənilsin, türk xalqı dedikdə yalnız Türkiyənin ərazisində yaşayanlar təsəvvürdə 

canlansın. Onlar türklərin milli köklərindən ayrı düşmüş şəkildə beyinlərə həkk 

edilməsinə çalışmışlar. Amma obyektiv mövqedə dayanan istedadlı araşdırmaçılar, 

əsasən, rus alimləri Orta Sibir və Altayda məskunlaşmış türkdilli etnosların danışığı, 

həyat tərzi və dünyagörüşləri ilə xüsusi maraqlanmışlar. N.A.Alekseyev, 

R.P.Dyakonova, F.T.Valeev, E.L.Lvova, İ.V.Oktyabrskaya, A.M.Saqalayev, 

M.S.Usmanova və başqaları Sibir, eləcə də Altay türklərinin dünyagörüşlərinin diqqəti 

çəkən cəhətlərini araşdırmış və maraqlı faktları üzə çıxarmışlar. Ad və soyadları 

diqqətə yönəldilən tədqiqatçıların əsərlərində Sibir və Altayda məskunlaşmış türk 

etnoslarının dünyagörüşləri, dilləri, arxeoloji materialları, etnoqrafik faktları onların 

məişətdəki yaşayışı fonunda tədqiq edilmişdir.  

Sibirdə yaşayan türksoylu xalqların dünyagörüşlərinin öyrənilməsində 

N.A.Alekseyevin böyük və önəmli rol oynadığı, xüsusi xidmətlər göstərdiyi qeyd 

edilir. “Sibirin türkdilli xalqlarının erkən dini formaları” (1980) adlı tədqiqat əsəri 

həmin regionda yaşayan türkdilli xalqların həyat tərzinin, dünyagörüşünün 

araşdırılması sahəsində ilk addım sayılır və yetərincə dəyərləndirilir. Tədqiqatçı ilk 

dəfə yakut, altay, xakas, şor və tofaların dini inamlarını maraqlı materiallar, faktlar 
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əsasında nəzəri ümumiləşdirmələr apararaq təhlil etmiş, əldə etdiyi qənaətləri elm 

aləmində diqqəti cəlb etmişdir. 

Azərbaycan alimi Vəli Həbiboğlu həmin monoqrafiyanın faydalı cəhətlərilə 

bərabər, ondakı qüsurları da diqqətə çatdırmışdır. Belə ki, o, tədqiqatçının Sibirdə 

yaşayan türkdilli xalqların dini baxışlarının yaranma səbəblərinin, digər türk etnosların 

dini-fəlsəfi baxışları ilə onların kontaktı, münasibəti məsələlərinin həmin əsərdə 

ifadəsini tapmadığına diqqəti yönəltmiş və bunu nöqsan saymışdır.  

V.Həbiboğlu N.A.Alekseyevin bu monoqrafiyadan əvvəl “XIX əsrin sonu XX 

əsrin əvvəllərində yakutların ənənəvi dini inamları” (1975) monoqrafiyasının da eyni 

prinsip əsasında yazıldığını söyləyir [31, s.9-10]. 

Vəli Həbiboğlunun “Qədim türklərin dünyagörüşü” monoqrafiyasında ilk dəfə 

əski türkdilli etnosların tarixinin sosial-fəlsəfi aspektləri nəzəri ümumiləşdirmələr 

əsasında araşdırılmışdır.  

Qədim türklərdə  vaxt ölçüsü, yer anlayışı digər xalqların təfəkküründə zaman, 

məkan anlayışlarının formalaşmasına uyğun yaranmışdır. Beləliklə, eyni dilli, dinli 

xalqların rəngarəng, çoxsaylı hadisələrlə, varlıqlarla əhatə olunmalarının müəyyən 

zamanla, məkanla bağlılığı olmuşdur.  Göytürk yazılı mətnlərində əksini tapmış 

məlumatlara görə, türklərin dünyagörüşlərinin, həyat və fəaliyyətlərinin tədqiqi 

nəticəsində belə bir fikir formalaşmışdır ki, başqa etnoslar kimi, türkdilli xalqlar da 

bütün varlıqların, hadisələrin yalnız müəyyən zamanda və məkanda olduğunu başa 

düşmüşlər. Həyatda gördükləri, qarşılaşdıqları varlıqlar, hadisələr qədim türklərdə belə 

düşüncələr yaratmışdır.   

Əski türk yazılı mənbələrinin leksikasının ayrıca, konkret bir layı-təbəqəsi 

zaman məzmunlu sözlərdir. Həmin sözlər maraqlı fəlsəfı, linqvokulturoloji, xüsusilə 

də linqvistik cəhətlərin daşıyıcılarıdır. Çoxcəhətlilik haqqında söhbət açdığımız 

sözlərin daxili mahiyyəti, xarakterilə əlaqədardır. Məlumdur ki, vaxt-zaman anlayışı 

insan cəmiyyətinin-materiyanın çox mühüm bir tərkib hissəsidir və cəmiyyətin 

mövcudluğunun hər bir sahəsinə nüfuz edir. Dahi şairimiz Səməd Vurğunun çox 

dəyərli misraları bizim idrakımızda, şüurumuzda zaman anlayışının mahiyyəti, 
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incəlikləri barədə olduqca aydın, dolğun və geniş təsəvvür yaradır. Müdrik və geniş 

dünyagörüşlü şairin zamanla bağlı insanı düşündürən misralarına diqqət yetirək: 

1) Zaman bizə anadır, 

Biz zamanın övladları! [87, s.19]. 

2) Uzadaq ömrünü hər bir anın da, 

Yel kimi keçməsin vaxt üstümüzdən [87, s.22]. 

3) Dolan bulud boşalacaq 

Bu, hökmüdür təbiətin   [87, s.20]. 

4) Cahanda ölməyən bir qanun ki var,  

Həyatın təkəri dönər hər zaman  

Dünya belədir əzəldən bəri,  

O sevir zamanla yol gedənləri... [87, s.22]. 

5) Cahanda hər hökmü bir zaman verir 

Dünən dövran sürən bu gün can verir[87, s.22]. 

6) Zamanın dərdini zaman unudar [87, s.22] 

Bu misralarda işlənən zaman, an, vaxt, dünən, bu gün sözləri, boşalacaq, dönər, 

unudar feillərindəki zaman şəkilçiləri (-ar; -acaq) zaman məzmununun dilçilik 

baxımından reallaşmasıdır. Həmin komponentlərin hər birinin zaman anlayışını dildə 

gerçəkləşdirməkdə, reallaşdırmaqda, ifadə etməkdə əhəmiyyəti, funksiyası (vəzifəsi) 

vardır. Eyni zamanda, leksik dil vahidlərinin də zaman məzmununun ifadə edilməsində 

mühüm rolu vardır. Məhz bu cəhəti nəzərə alaraq biz dissertasiyamızı “Qədim türk 

yazılı abidələrinin dilində zaman və məkan məzmunlu sözlərin leksik semantikası” 

adlandırmışıq. Tədqiqat işində bu qrupa daxil olan sözlərin qoşa işlənməsinə də ötəri 

baxılmamalıdır.  

Zaman məzmunlu sözlər digər mənalı, məzmunu lüğət vahidləri kimi dilimizin 

ən əsas mərkəzi vahidi adlandırılan söz anlayışına daxildir. Bu konkret məzmunlu 

sözlər də dilin ən mərkəzi, ən işlək vahidi olan sözün başlıca xarakterik əlamətlərinin 

daşıyıcılarıdır. Zaman anlamlı leksik vahidlərin semantikası deyərkən həmin 

vahidlərin zaman anlayışını (məfhumunu) bildirmələri, ifadə etmələri ön plana 

çəkilmişdir. Semantik cəhətdən fərqli olan digər məzmunlu sözlər vaxt bildirən 
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müxtəlif sözlərlə də zaman anlayışının rəngarəngliyi, bu məzmunu ifadə edən sözlərin 

lüğəvi mənaları, yaxud onların leksik semantikası ehtiva edilir. Zaman anlamlı lüğəvi 

vahidlərlə bu məzmunun incəliklərini, məna çalarlıqlarını üzə çıxarmaq mümkündür. 

Zaman məzmunlu vahidlərin öz aralarında belə semantik cəhətdən bağlılıq vardır. 

Həmin vahidlər üçün özül, təməl, bünövrə, təfəkkür vahidi sayılan zaman 

məzmununun dildə ümumi ifadə görümü “zaman” sözüdür. Həmin ifadə formalarının 

cəmini zaman anlamlı leksik vahidlərin mikroleksikası da adlandırmaq mümkündür. 

Türk etnoslarının (türkdilli xalqların) ən əski maddi-mənəvi sərvəti kimi 

səciyyələndirilən Göytürk yazılarının materialları tarixi, filoloji materiallarla 

zəngindir. Onların içərisində filoloji-linqvistik yönümdə araşdırılma aparılmasına 

zəruri ehtiyac duyulur. Zaman-məkan anlayışlarını gerçəkləşdirən, reallaşdıran danışıq 

səsləri, fonemlər, sözlər ayrıca xeyli çəkiyə malik hissəni təşkil edir. 

Əski türklərin keçirdikləri bayramların belə vaxt-zaman anlamları ilə əlaqəsi 

vardır. Onların həyatlarında əlamətdar günlərin qeyd edilməsi müəyyən konkret 

zamanlarda baş vermişdir. Məsələn, yazın gəlməsi, havaların istiləşməsi, dağlarda, 

düzlərdə qarın əriməsi, təbiətdə olan canlanma qədim türklərin təsəvvüründə xüsusi 

olaraq zaman anlamını formalaşdırmışdır.   

Göytürk yazılı mətnlərində yerin işıqlarla, çiçəklərlə bəzədilməsi, orada şadlığın 

hökm sürməsi, sevinc içində əylənilməsi vaxtı bayramın keçirildiyi bildirilmişdir. 

M.Kaşğarinin “Divani lüğət-it-türk” əsərində göstərilmiş “Bedrem” sözü bayram 

anlayışını ifadə etmişdir. Əski türkcədəki bayram anlayışını ehtiva edən “bedrem” // 

“bezren” lekseminin “bezemek” feilindən yaranmasına şübhə yoxdur. Qədim türklərin 

təsəvvüründə bayramların keçirildiyi  məkan törəninin baş tutduğu yer kimi anlaşıldığı 

üçün bəzədilmiş, təntənəli vəziyyətə salınmışdır. Bu cür tədbirlərin yerinə yetirildiyi 

vaxt-zaman yaddaşlara əbədi hopmuşdur. Qədim türklərdə bayram və vaxt-zaman 

anlamları ayrılmazdır. Bayram anlayışını formalaşdıran, onu reallaşdıran leksik 

vahidlərin də müəyyən zamanla bağlılığı vardır. Əski zamanla bağlılığı şübhə 

doğurmayan “bəzərəm”lərin türkdilli etnosların lüğət tərkibində cüzi fərqlərlə indi də 

işlənməsinin şahidi oluruq. Tatar türklərinin nitqində indiki dövrdə də həmin kəlməyə 

“bəyrəm” şəklində rast gəlməsi dediklərimizə nümunədir. “Bayram” sözündə 
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zamandan başqa, bir şeyi zəngin etmək məzmunu da ifadə edilmişdir. Həmin söz 

zamanla bərabər hərəkətlə, məkanla da bağlıdır. Bayramın keçirildiyi yerin çiçəklərlə 

bəzədilməsinin qeyd edilməsi onun həyata keçirilmə vaxtı, zamanı haqqında, yəni 

bayramın baharda-yazda keçirildiyini düşünməyə əsas verir. Türklərin bayram keçirmə 

vaxtı və yeri barədə informasiya əldə etmək mümkündür. Tarixi qeydlərdə, yazılarda 

qədim türklərin, hunların zamanında bayram, şənlik keçirmələri və bunların müddəti, 

zamanı haqqında məlumat verilir. Hunların, ayrıca olaraq, beşinci ayda – yazda “Lunq-

cing” adlı yerdə bayram keçirdikləri bəllidir. [2, s.78] 

Qədim türklərin bayramlarla bağlı inam və etiqadları ilə əlaqəli bəzi ənənələri 

qoruyub saxladıqları haqda məlumatlar da əldə edilmişdir. Onlar inancla bağlı olaraq 

kainatın yaradıcısı kimi Gök Tanrını göstərirlər.  Bu bayramlardan sonra cıdır 

yarışlarının təşkil olunduğu və onların payız mövsümündə təkrarlandığı, hunların 

keçirdikləri tədbirlərə oxşar keçirilən digər tədbirlərlə Göytürklərin zamanında da 

qarşılaşırıq. 

O zamanlar türk xalqlarının ilin 5-ci ayının 2-ci yarısında “Gök Tenqri” və “iduk 

yer, suv” uğrunda bu mərasimlərdə qurban kəsmələri məlumdur.  Bu tədbir zamanı 

insanlar nəğmələr söyləmiş, şənliklər və oyunlar keçirmişlər. Aparılan tədqiqatlarda 

uyğur və monğol türklərinin Çinin şimal hissəsində 450-ci ildə keçirdikləri böyük 

mərasimdən bəhs olunur [112, s.254]. “İduk yer, suv” dedikdə qədim türklər ilk 

növbədə Ötükanı nəzərdə tutur və onlar özlərini “iduk yer, suv bodun” deyə 

adlandırırdılar [139, s.358].  

Türk dastanları da qədim türklərin zamanla əlaqədar fikir və düşüncələrini ehtiva 

edir. Digər şəkildə ifadə etsək, türksoylu xalqların dastan yaradıcılığı qədim türklərin 

zaman haqqında bilgilərindən xəbər verir. 

Yəni qədim türklərə məxsus dastanlar zəngin, həm də əski ənənələrə söykənir. 

Həmin dastanlar qədim türklərin igidlik, inam-əqidə tarixini, eləcə də tarixdən əvvəlki 

və daha sonrakı dönəmlərin əsas cəhətləri adlandırıla bilər. Dastanlarda ilkin tanrı, 

ilahiləşdirilən adamlar, günəşin şəfəqi, su qabarcıqları və ağacdan dünyaya gəlmiş 

uşaqlar, türk sərkərdələrin çarpışmaları, savaşları barədə məlumatlarla zəngindir. Türk 
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dastanlarını qədim türklərin dastanlaşmış tarixi, öz əfsanəvi keçmişlərinə 

münasibətlərinin təcəssümü kimi dəyərləndirmək lazımdır. 

Qədim türklərin təfəkkür zənginliyi, yenilməzlikləri, döyüşlərdə, savaşlarda 

bahadırlıqları, zamanın nəbzini tutmaları, onunla bağlı dolğun düşüncələri, 

vətənpərvərlikləri, yeni-yeni yurdlar salmaları, həyata sağlam baxışları, müsbət 

mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri, gerçəkliyin əfsanəyə çevrildiyi həm acı, həm də şirin 

xəyalları, təbiətə, müxtəlif dövrlərin hadisələrinə münasibətləri dastan 

yaradıcılıqlarında təməl, bünövrə rolunu oynamışdır. 

Qədim türklərin xalq təqvimlərində ili (yılı) yaz və kış deyə ikiyə bölmələri, daha 

sonralar isə ilin dördə bölünməsi təfəkkürün inkişafını göstərir: yaz, yay, küz, kiş. Bu 

cür adlandırma, ilk növbədə, iqlimlə əlaqələnmiş, mövsümün ikiyə və ya dördə 

bölünməsinin bundan asılılığı, bu bölünmənin əlamətləri baharın müxtəlif cür ifadə 

olunmasında “ilk” və “son” bahar ifadələrinin formalaşmasında da özünü göstərmişdir. 

Bu isə onu söyləməyə əsas verir ki, türkdilli etnosların təfəkküründə zaman anlamı 

getdikcə geniş məfhuma çevrilmişdir. Hazırda dilimizdə “yaz və payız” sözlərinin 

əlaqəsi həmin anlayışın leksik və semantik ifadə görümləridir. 

Dilimizdə yaza bahar da deyilməsi məlumdur. Bu anlamda yazın ilk bahar 

olması bir həqiqətdir. “Payız” sözünün isə sonbahara uyğun gəlməsi şübhəsizdir. 

Həmin zaman mənalı sözün böyük şair Səməd Vurğunun “Ceyran” şeirində “sonbahar” 

şəklində işlənməsi bunun sübutudur: Elə ki son bahar min büsat qurur.  

Payız sözünün izahı “pa-l-yaz” birləşməsində ifadə edilmişdir. O, “yazın ayağı” 

mənasını bildirir. Adı çəkilən sözdəki “pa” farsca “ayaq” anlamındadır. “Yazın ayağı” 

yazın (4-lük formada yayı) sonu və ya sonbahar anlamında başa düşülür. Təqvim 

mənasında türk və fars sözlərinin birgə işlənməklə təzə məzmun yaratması bu xalqların 

qədim zamanlardan qonşu ərazilərdə yaşadıqlarını göstərir. Türklər həmişə yazı 

yüksək dəyərləndiriblər. Həmin fəslin onlar üçün çox önəmli olmasının səbəbi yazın 

həyati əhəmiyyəti ilə əlaqədardır.   

Əski dönəmlərdən-çağlardan türklərin çoxşaxəli fəaliyyət sahələrində yazın 

olduqca əlverişli, faydalı rol oynaması həmin zəhmətsevər xalqlarda bu fəslə sonsuz 

məhəbbət hissi oyadıb. Türklərin ayrı-ayrı məşğuliyyət sahələrində, yəni ovçuluqda, 
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maldarlıqda və əkinçilikdə yazın verdiyi nemətlərdən bəhrələnmələri onların həmişə 

yazı arzulamaları, təbiəti həmişə canlı görmək istəkləri, işığı, yağıntını, yaşıllıq görmək 

niyyətləri ilə bağlı olmuşdur. 

Məhz belə məsələlərlə bağlı olaraq türkdilli etnoslar ən qədim zamanlardan ilin 

bu zamanını, yəni yazın gəlişini təbiətin fövqəladə hadisəsi saymış, onun insanlara 

böyük sevinc gətirdiyini bilmiş, həyatın möcüzəsi zamanını – yazı bayramla, şənliklə, 

insanda ruh yüksəkliyi yaradan müxtəlif mərasimlərlə qarşılamış, yaza qışın 

çətinliklərindən – soyuqdan, məhrumiyyətdən qoruyan güc, azadlıq kimi baxmış, 

zamanın konkret, ayrıca bir dönəmini əhatə edən yaz bayramına “yılbaşı” demiş, 

“Yılbaş”ında Günəşi çağırmaq, yağmur yağdırmaq, qışı ötürmək, baharı qəbul etməklə 

əlaqədar rituallar keçirmişlər. İlin bu xoş zamanında vaxt məzmununun dilçilik 

baxımından ifadə vasitələrinin semantik incəlikləri hesab edilən “çilə, xıdır, qodu, 

ilaxır çərşənbələr və Növruz” kimi adları qədim türklərdə zaman anlayışının hansı 

səviyyədə olmasının parlaq və xarakterik göstəriciləridir. Eyni zamanda, dilçilik 

istiqamətində faktlar qədim türklərdə zaman anlayışı haqqında dolğun, aydın təsəvvür 

formalaşdırmaq baxımından dilxarici faktorlardan daha üstün, önəmli və inandırıcıdır. 

Çünki xarici aləm, düşüncə, eyni zamanda təfəkkürlə əlaqəli rəngarəng anlayışlar 

ünsiyyət prosesində yalnız dilin müxtəlif elementlərilə formalaşır və gerçəkləşir. 

Sözün və səs tərkibinin əksi, surəti ilə uyğun (müvafiq) əşyanın varlığının əlaqəsi, 

bağlılığı, vəhdəti məna hesab edilir. Burada əşya, predmet, onun səs cildi, şüur, 

təfəkkür arasında qarşılıqlı münasibət, sıx bağlılıq sözün zahiri cəhətləri ilə işarə 

edilənin (əşyanın) inikası sözün mənası adlandırılır.  

Söz və anlayış arasında münasibət dillə təfəkkürün qarşılıqlı münasibətinə, onlar 

arasındakı bağlılığa bənzəyir. Beləliklə, dil bu prosesi, söz isə birbaşa anlayışı 

(məfhumu) gerçəkləşdirir. Məfhumun varlığını təmin edən sözdür. Dillə təfəkkür, 

eləcə də sözlə anlayış öz aralarında sıx əlaqəlidir, demək olar ki, bir bütövdür.  

A.Q.Ələkbərovun aktual problemlərin tədqiqi ilə bağlı araşdırmalarında 

məfhumun leksik vahidlərlə kristallaşdığı deyilmiş, şüanı işıqdan ayırmaq qeyri-

mümkün olduğu kimi, məfhumu da sözdən, yaxud söz birləşməsindən ayırmağın 

mümkünsüzlüyü göstərmişdir [20, s.84]. L.O.Reznikov təfəkkürün, məfhumun yalnız 
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nitq, söz şəklində təzahür edə bilməsi barədə irəli sürdüyü fikir də diqqətəlayiqdir [135, 

s.18-19]. 

A. Q. Ələkbərov məqaləsində “sözlə məfhum”un olduqca geniş, çoxcəhətli 

problem olduğunu, onlarla əlaqədar bəzi məqamların hələ qəti cavabının tapılmadığını 

bu şəkildə ifadə etmişdir: “Məsələn, sözün semantikasını, ideal tərəfini götürdükdə 

məfhum və məna eynicinsli kateqoriyalardırmı? Nitq hissələrinin hansını məfhum 

anlayışı əvəz edə bilər?  Söz, modallığın ifadəçisi olan fraza intonasiyanın köməyi ilə 

cümləyə çevrilir. (Məs.: Yanğın!) Deməli, belə hallarda o artıq sadəcə məfhumu yox, 

hökmü ifadə edir. Bəs onda bu hökmün icraedəni, hərəkəti hansıdır? [20, s.84].  O, bu 

kimi məsələlərin uzun-uzadı mübahisələrə səbəb olduğunu, filosofların məfhumla 

sözün mənasını eyniləşdirməyə daha çox meyil etdiklərini, dilçilərin isə buna başqa 

mövqedən münasibət bildirdiklərini, onların məntiq və dilçilik kateqoriyalarının fərqli 

cəhətlərinə diqqət yetirdiklərini göstərmişdir.  

Zaman məzmununun dil baxımından ifadə variantları dedikdə, zaman bildirən 

sözləri, birləşmələri və digər vasitələri qeyd etmək mümkündür. Vaxt məzmunlu sözlər 

idraki, ya da obyektiv zamanın linqvistik təzahür formalarıdır. Hərəkət edən 

materiyadan kənarda öz-özlüyündə zaman düşünmək qeyri-mümkündür. Zamandan 

xaricdə obyekt yoxdur.  

Maddi məfhumların həcmi, bir-birilə kontaktı, yanaşı yaşaması, yerləşməsi 

məkandır. Zaman dedikdə isə bir-birini əvəz edən dəyişikliklərin vaxtı, tembri başa 

düşülür [80, s.42]. 

Obyektiv varlığın əsas formalarından biri elə zamandır.Obyektiv zaman 

haqqında hərtərəfli, həm də yeganə düzgün, doğru izahı dialektik materializm verir.  

İnsanların şüurundan asılı olmayan obyektiv varlıq yenə zamanın özüdür və məkanla 

bərabər hərəkətdə olan materiya ilə vəhdətdədir. Zaman bir ölçüdür. Bu obyektiv 

zamanın 3 formasını- keçmiş, indiki, gələcək zamanı ehtiva etməsidir. 

Zaman dönməzdir. O yalnız yönümdə davam edir. Fəlsəfi vaxt məzmunlu ifadə 

vasitələri içərisində qrammatik zaman kateqoriyasına daha çox fikir verilmişdir. Lakin 

zaman anlamlı başqa dil vahidləri ilə feilin qrammatik zaman şəkilçiləri arasındakı 

münasibətə toxunulmaması bəzi mühüm, səciyyəvi cəhətlərin nəzərdən qaçırılmasına 
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səbəb olmuşdur. Bizcə, feilin yalnız qrammatik zaman kateqoriyasını zaman anlamının 

obyektiv ifadə vasitəsi kimi səciyyələndirmək fəlsəfi zamanın dildəki fəaliyyətini 

məhdudlaşdırmaqdan ibarətdir. 

Obyektiv zamanın dildə daha qabarıq və müstəqil göstəricisi olaraq 

morfologiyada feilin zaman anlayışı vardır, lakin digər linqvistik vasitələrin də 

obyektiv vaxtın ifadə edilməsində həlledici əhəmiyyəti var. 

Zamanın dil vasitələri ilə ifadəsində dilin fonetik, leksik, qrammatik layları ilə 

ifadə edilməsi onu göstərir ki, zaman anlamının ifadə vasitələrinə birtərəfli yanaşmaq 

düzgün deyil [4, s.25-26].  

Zaman anlayışının dil vasitələri ilə ifadə olunmasında əsas yeri qrammatik 

zaman şəkilçilərindən feilin xəbər şəkli tutur. Feilin qalan formalarında, ismi və feili 

cümlələrdə zaman anlayışı mənaya, ümumi məzmuna görə təyin edilir. Feilin arzu, 

vacib, əmr, lazım formalarında da zaman məzmunu ifadə edilir və həmin zaman 

mənaya görə təyin edilir. Məsələn, arzu şəkli: Gərək hər zaman göz oyaq ola; vacib 

şəkli: Daha ciddi yazılar yazmalı; əmr şəkli: Dayanın, səs-küy salmayın görək! 

Feil şəkillərinin göstərdiyimiz sadə formalarında iş-hərəkət məzmunca gələcək 

zamana aiddir. İnsanın bütün həyatı zamanla bağlıdır. Yəni həyatın, fəaliyyətin  hər bir 

anı zamanla müəyyənləşdirilir, ona əsaslanaraq təyin edilir. 

Zamanla məkan adi təfəkkür daşıyıcılarının həmişə rastlaşdığı faktlardır. 

İnsanların gündəlik həyatlarında rastlaşdıqları hadisələr, gördükləri işlər müəyyən 

zamanla bağlıdır. Onların həyatı, fəaliyyəti, yaşam tərzləri zamanın müxtəlif 

hissələrinə, eləcə də məkana uyğun qurulur. 

Zamanla məkan bizi həmişə izləyir. İnsanlar zamanın hər anının qədrini 

bilməlidir. İnsanın doğulması, böyüməsi, həyatda mövqe tutması, ailə həyatı qurması, 

qocalması, dünyasını dəyişməsi ...  Bunlar adi şüurlu insanların anladığı həqiqətlərdir. 

Vaxt məzmununun dərin koqnitiv konsepsiya kimi elmə, fəlsəfəyə daxil edilməsini 

Platonla bağlayırlar. O, zamanı ötən-keçən an olaraq əbədiyyətin təzahür forması 

adlandırmış, zamanla bağlı idrak prosesində ağıla həlledici yer verməyi yüksək 

dəyərləndirmişdir. Aristotelin zaman anlayışı hərəkət və dəyişkənlik anlayışlarıyla 

kontaktda, vəhdətdə götürməsi məlumdur. Onu da qeyd edək ki, Platon və Aristotelə 
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qədər zaman hələ ciddi fəlsəfi məsələ olaraq təhlil edilməmiş, ondan vəziyyətlə bağlı 

bəzi məqamlarda danışılmışdır [80, s. 88-91].  Hesiodun fikrincə, zamanın insanların 

gündəlik həyatı və mənəviyyatıyla əlaqəsi mövcuddur, o xeyir və şərlə izlənilir, 

duyulur. Hesioda görə, vaxt-zaman insanların əzab-əziyyət bilmədən xoşbəxt 

yaşadıqları “qızıl dövr”dən başlayan, getdikcə korlanan, bu korlanmalar yolu ilə 

dünyanın, insanların, bəşəriyyətin sonuna doğru gedən zamandır. O öz dövründə artıq 

bütövlükdə insani münasibətlərin korlandığını, yaşamağın əzab-əziyyətə çevrildiyini 

göstərmişdir. İctimai aləmdə və ətraf mühitdə zamanın dəyişməsi, gedişi haqqında ilkin 

ümumiləşmiş, düşüncə süzgəcindən keçirilmiş fikirlərə, aktual məsələ olaraq müzakirə  

obyektinə  çevrilməsinə Homerin və Hesiodun öz dövrlərində, ümumiyyətlə, dövrə aid 

ensiklopedik məlumatlarla zəngin olan bütün yazılarında qarşılaşırıq. Həmin 

mənbələrdə zamanın dəyişməsi artıq insanları düşündürən həyati problemlərdən biri 

kimi qoyulmuş, Hesiodun əsərlərində (“Zəhmətlər və günlər”) zamana, əsasən, sosial-

ictimai zaman kimi yanaşılmış, ümumilikdə götürülmüşdür [80, s.83]. Mifologiyada 

Geya ilahəsi Yerin və zamanın yaradıcısı sayılır. Beləliklə, məkanla zamanın eyni 

zamanda formalaşması güman edilir. Deməli, mifoloji düşüncədə zaman hələ perseptiv 

(duyulan) bir mövcudluq kimi götürülmüşdü. O, məkanla bir yerdə, əsasən, ədalətli 

qüvvələrlə şər qüvvələrin qarşılaşma, cəng etmə hadisələri ilə müşayiət olunmuşdur 

[95, s.88].  

Zaman və məkan anlamlı vahidlərin leksik-semantikalarını yetərincə dərindən, 

hərtərəfli anlamaqdan ötrü həmin sözlərin formalaşdırdıqları, ehtiva etdikləri mənalara 

müxtəlif elmlərin başlıca prinsipləri, nəzəri müddəaları müstəvisində təhlil etmək daha 

məqbuldur. Zaman-məkan ifadələrinə dilçilik, fəlsəfə ilə bərabər psixoloji mövqedən 

də münasibət bildirmək vacibdir. Çünki onlar idrak prosesi ilə əlaqəlidir. Bu məqsədlə 

psixologiyada zaman-məkan anlayışları izah edilmişdir. Analizatorların üstün 

iştirakına görə qavrayışların növləri əmələ gəlmişdir. XX əsrin əvvəllərində 

Eynşteynin nisbilik nəzəriyyəsi alimlərin ənənəvi zaman, məkan anlayışlarına yenidən 

baxmağının başlanğıcı oldu [74, s. 42]. 

Məkan məfhumu maddi əşyaların məkan münasibətlərinin əksi, insanın ətraf 

mühitə bələdliyinin zəruri şərti, bütün maddələrin, hərəkətlərin konkret məkan 
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daxilində olması, görmə analizatorunun iştirakı, daha doğrusu, onun qavranılmasında 

əsas görmə analizatorunun iştirak etməsi deməkdir. 

Zaman qavrayışı cism və hadisələrin surətinin, müddət və aralığının əks 

olunması mənasını bildirir. Göstərilən qavrayış ətrafda gedən inkişafı üzə çıxarır. 

Zamanın qavranılması mürəkkəb proses anlamındadır. Bu qavrayış müddətində 

maraqlı, rəngarəng hadisələr insana müsbət təsir göstərdikdə, onda nəcib hisslər 

oyatdıqda  vaxtın tez;  mənfi, xoşagəlməz hadisələrlə isə vaxtın gec keçdiyi hiss olunur.  

Yəni  hadisələrə, baş verənlərə münasibətimiz, keçirdiyimiz hisslər zaman qavrayışına 

təsir edir [15, s.271 -273]. 

Göylərin də, Yerüstü dünyanın da məkan anlamında başa düşülməsinin, yaxud 

vaxt bildirən söz və ifadələrin dil vahidləri sayılmasının səbəbləri var. Əski zamanda 

yaşayan insanlar yağışın, qarın, şimşəyin, küləyin, soyuğun həmişə sirli, sehrli, 

əlçatmaz hesab edilən göylərdən gəlməsini görərək orada kimlərinsə, hansısa 

fövqəlqüvvələrin yaşadığını güman etmiş, vaxtaşırı oradan yağan yağışı, dolunu, qarı, 

çaxan şimşəyi və s. həmin qüvvələrin qəzəblənməsi və ya mərhəməti kimi anlamışlar. 

Məsələn, tuvinlər belə düşünmüşlər ki, göydə yaşayan insanlar yerdə yaşayan insanları 

xoşlamırlar. Onların boyu balaca, paltarlarının ətəkləri sinələrinə qaldırılmış 

vəziyyətdədirlər. Onlar havada yaşayırlar. Yeməkləri də yerdə yaşayan insanlardan 

fərqlənir. Başqa qədim türkdilli xalqlar kimi tuvinlər düşünmüşlər ki, göydə yaşayanlar 

yerdə məskunlaşmış insanlara yalnız ziyan vura bilərlər. Çünki onlar şər ruhlardır. 

Tuvinlər kainatı üç təbəqəyə ayırırdılar. Onlara görə, birinci təbəqədə, yəni göydə 

insanlar və ilahi varlıq yaşayır. Dini təsəvvürə görə ilahi varlıq olan Qurbustan xan real 

insan görünüşündədir. O, ulduzların arxasında həyat sürür. Kainatın yaradıcısı Burxan 

Bungi də göydə yaşayır. Bütün dövrlərdə qədim insanlar, eləcə də qədim türkdilli 

xalqlar göyə, yəni kainata fəlakətlərin yaradıcısı kimi baxmışlar. Onların fikrincə, 

göydəkilər qəsdən fəlakətləri göndərmişlər ki, yerdəki insanlar əzab-əziyyət çəksinlər. 

Onlar yerə enərkən öz əməllərinin nəticələrinə baxıb zövq almaq, Yerdə yaşayan 

insanlar üçün gələcək fəlakətlər törətmək, müəyyən obyektlər seçmək istəyirlər [31, 

s.82-83] 
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Mifoloji mətndə deyilir ki, göyün yeddi qatı olmuşdur ki, onun 1-ci qatı 

torpaqdır ki, qara camaat burada məskunlaşmışdır. Daha sonrakı qatlarda pərilər, 

qılmanlar, peyğəmbərlər yaşayırlar, 7-ci təbəqədə isə Allah öz taxtında oturub dünyanı 

idarə edir” [80, s.83]. 

Günəşin, ayın, ulduzların və s. göy cisimləri adlandırılmasına ötəri 

baxılmamalıdır. Onların belə adlandırılmasının səbəbi böyük bir məkanda - göydə 

yerləşmələridir. Dildə idrakla əlaqədar anlayışlar, onları gerçəkləşdirən, reallaşdıran, 

ehtiva edən terminoloji vahidlər yetərincədir. Fəlsəfi məzmunlu terminlər dərin 

məzmunlu ideyaları, geniş dünyagörüşləri, konsepsiyaları ifadə edir.  

Vaxt-zaman kateqoriyası ilə əlaqədar əski dövrlərdə əsatiri (mifik) görüşlər 

meydana çıxmışdır. Mifoloji sistemin vacib hissəsi sayılan təqvim mifləri bu anlayışın 

ayrılmaz hissəsidir.  

Ramin Allahverdiyev öz araşdırmalarında zaman anlamı ilə əlaqədar mifoloji 

düşüncələrin mahiyyətini anlamağa aydınlıq gətirmişdir: “Zaman məfhumunun 

mifoloji düşüncədə qavranılması həmin düşüncə tərzinin spesifik xüsusiyyətləri 

çərçivəsində baş verir... Buna görə mifik düşüncədə zaman anlayışı ayrıca mücərrəd 

bir proses kimi qavranılmır və maddi olan varlıqların fonunda dərk olunur” [5, s.9]. 

Adı çəkilən problem həm filosofları, həm də dilçiləri düşündürür.  

 Hər bir dilin fəlsəfı anlayışlar sisteminə məkan anlayışı da daxildir. Dilin 

leksikası həmin anlayışların təməli, bünövrəsidir demək mümkündür. Çünki ən böyük 

məntiqi fəlsəfi anlayışın adı olan məkan dildə yaranmışdır. Dil həm ucsuz-bucaqsız 

yer-məkan və məkanı reallaşdıran, gerçəkləşdirən bir faktordur. O, çoxsaylı məkanları 

özündə yaşadır. Bu baxımdan dili bütün anlayışları formalaşdıran çox böyük xəzinə 

adlandırmaq mümkündür.  

Elm aləmində məşhur alim kimi tanınan Əbu Həyyanın hicri 645-ci il şəvval 

ayının sonlarında (1256-cı il noyabrın ortalarında) doğulduğu, uşaqlıqdan öz dövrünün 

əsas elmləri sayılan ilahiyyatı, hədisləri və Quranı öyrənməyə böyük ehtiraslı 

yanaşdığı, 450 alimin mühazirələrini dinlədiyini, onlardan dərs aldığı, qrammatikanı, 

leksikologiyanı və semasiologiyanı öyrənməkdə böyük uğurlar əldə etdiyi, ərəb dilini 

mükəmməl bildliyi, ərəblər arasında xüsusi nüfuz qazandığı, ərəb dilinin qrammatik 
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qayda-qanunlarının ən məşhur, tanınmış bilicisi səviyyəsinə yüksəldiyi, şöhrət 

qazandığı göstərilir. Məlumat Əbu Həyyan-Əndəlüsinin on üçüncü əsrə qədərki 

türkcənin bitkin, dolğun qrammatikasının, lüğət tərkibinin aydınlaşdırıldığı “Kitab əl-

idrak lisani-l-ətrak (“Türk dillərini dərketmə” əsərinin 4-cü səhifəsində verilmişdir). 

[100, s.74]  

Əbu Həyyan-Əndəlusinin “Kitab əl-idrak lisani-l-ətrak” əsərində ərəb 

ölkələrində türk dillərinə maraq göstərilməsinin türklərin-səlcuqların xilafətə 

axınından xeyli əvvəl olduğu, ərəb xilafətində türk dillərinin öyrənilməyə başlamasının 

IX əsrə aid etməyin lazım bilindiyi, bu dövrdə Abbasilərin öz silahlı qüvvələrinə 

saysız-hesabsız türklər dəvət etdiklərini, Xəlifə əl-Mötəsin [833-842] dövründə ərəb 

ordusunda 70 mindn çox türkün xidmət etdiyi, elə həmin vaxtdan xilafətdə əsasən 

bütün siyasi hakimiyyəti ələ keçirmiş türk hərbi sərkərdələrinin dövləti idarə işində 

nüfuzunun günü-gündən artdığı, türklərin xəlifə əl-Mütəvəllə qəsd edərək öldürdükdən 

sonra xəlifələrin hamısının birbaşa türk əmirlərinin təsiri altında yaşadıqları aydınlaşır. 

Bunlar arasında Tulinlər [868-905], Sacilər [879-9320], İşxidilər [935-969] 

dövlətlərinin adını çəkməyin mümkünlüyü diqqətə çatdırılır. Sonralar Əyyubilər 

dövlətinin [1169-1250], eləcə də Məmlük sultanlarının [1250-1517] dövründə bütün 

hakimiyyətin türklərin əlinə keçdiyi deyilir. Buna görə ərəblərin türk dilini öyrənməyə 

məcbur olduqları bildirilir [100, s.75 ]. 

Monqol istilası zamanı da türk, türk mənşəli dillərin öyrənilməsinə maraq çoxalmışdır. 

O zaman türklərin kütləvi şəkildə Qərbə köçməsi, onların sayının çoxalması türk 

dilinin tədqiqinə marağın artmasına səbəb olmuşdur. Bu vəziyyət tədqiqatın 

predmetinə də diqqəti cəlb edir. 

Türklər dünyada ən köklü mədəniyyətin daşıyıcısı statusunu qazanmış 

xalqlardandır. Türklərin varlığa, dünyaya baxışlarını doğru-düzgün ifadə edən 

mifologiyalarında maraqlı simvollar vardır. Bu simvollarda türkdilli xalqların mənəvi 

aləmini görürük. Göytürk yazılarındakı deyimlər yerin, suyun əziz tutulmasından xəbər 

verir. Əski türklər dövləti, milləti yaşadan torpağı müqəddəs saymışlar. Böyük ictimai 

qurumların, mikrodövlətin-ailənin yaşamasını təmin etdiyi üçün yeri, torpağı canlı 

orqanizm kimi sevmiş, əzizləmişlər [41,s.258]. Böyük ehtimalla “Ana torpaq” ifadəsi 
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də elə buradan yaranmışdır. Orxon-Yenisey çaylarının qırağında üzə çıxarılan 

Tonyukuk abidəsinin ikinci daşının günbatan üzündə yazılmışdır: ...deyəsən Tanrı 

Umay İlahə müqəddəs yer, su üstünə uçdu [92, 127]. Deyimdə yerin və suyun Tanrı 

Umay İlahəyə oxşadığına diqqət yetirilmişdir. 

Türklər torpaq, su dedikdə vətəni düşünmüşlər. Onların torpağı, suyu müqəddəs 

saymaları bununla bağlıdır. Yəni qədim, yaxud əski türklərdə məkan anlayışı belə 

məna daşımışdır. Onlarda məkan anlayışının yüksək dəyərləndirilməsinin kökündə 

güclü vətənpərvərlik hissi dayanır. 

Elə-obaya, yurda, torpağa, yerə güclü sevgi, məhəbbət türklərdə məkan 

anlayışının mahiyyətini açmağa, bu anlayışı səciyyələndirməyə şərait yaradır. 

Xalqımızın dünyagörüşündə yer-torpaq-məkan məzmununun maraqlı xüsusiyyətləri 

vardır. 

Zaman anlayışının cəmiyyətdə mənəviyyatın inkişafında müəyyən təsiri vardır. 

Müəyyən varlıqlar və hadisələr bizdə xoş hisslər yaratdıqda, əmələ gətirdikdə vaxtın 

tez keçdiyini, mənfi hisslər əmələ gətirəndə isə ağır keçdiyini düşünürük. Yaxud bizi 

maraqlandıran, sevindirəcək hadisə gözlədikdə vaxtın gec, ağır keçdiyini düşünürük, 

əksinə, xoşagəlməz, kədərləndirici, əziyyətverici bir hadisə, əhvalat gözlədikdə çox 

tez, sürətlə keçdiyini fikirləşirik. Bu faktlar bizdə belə düşüncə formalaşdırır ki, vaxt 

məzmunu o qədər də dəqiq deyil, subyektiv halların təsiri nəticəsində vaxtın təyinində 

ciddi səhvlər buraxılır. Bununla bağlı olaraq, zamanı doğru müəyyənləşdirməkdən ötrü 

ölçü vasitəsi sayılan saatdan yararlanılır. Bütün bunlar zaman qavrayışının mürəkkəb 

proses olmasının sübutudur.  

Beləliklə, deyə bilərik ki, tədqiq etdiyimiz terminlərin, sözlərin zəngin, eyni 

zamanda mürəkkəb semantik quruluşu vardır. Həmin ifadələr obyektiv varlıqla 

bilavasitə əlaqəli formalardır. 

Bunların, yəni zamanı, məkanı ən böyük və çox tutumlu obyektiv varlıq forması, 

dilin vacib elementləri, üzvi hissələri adlandırmaq, yaxud onların obyektiv varlığın 

mikro forması olduğunu demək mümkündür. Zaman, məkan, həmçinin hərəkət 

obyektiv varlığın makro formasının-dilin ayrılmaz hissələridir. Eyni zamanda, vaxt-

məkan-hərəkət anlayışlarından, yaxud qavrayış formalarından kənar dil də yoxdur. Bu 
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proseslər biri digərinin varlığını təmin edir. “Hərəkət materiyanın başlıca 

xassələrindən biridir. Hərəkətsiz materiya yoxdur. Cisimlərin hərəkəti zaman və məkan 

kontekstində həyata keçir. Materiyanın obyektiv varlıq formaları vəhdətdədir, bütün 

proseslərin ən ümumi varlıq formasıdır”[51, s. 59].  

Zaman materiyanın mövcud vəziyyətinin dəyişməsi, baş vermiş hadisələrin 

ardıcıl əvəzlənməsi və bütövlükdə bəşəriyyətdə ictimai halların, vəziyyətlərin axarı, 

yaranması, varlığı [mövcudluğu], sıradan çıxması, silinməsi [məhv olunması], o 

cümlədən yaşadığımız dünyanın, eləcə də ayrı-ayrılıqda hər varlığın yaşama [mövcud 

olma] müddətidir. Obyektiv zamanın və ya vaxtın səma cisimlərinin hərəkət etdiyi yol 

kəsiklərinin ölçüsü ilə subyektiv zamandan fəqli olaraq mövcud zamanı necə qəbul 

etməsinin əsaslandırıldığı göstərilir.  

Zamanla bağlı fikirlərin inkişaf tarixində fızikanın, xüsusən nisbilik 

nəzəriyyəsinin və Kvant mexanikasının həlledici rolunun olduğundan danışılır.  

Ümumbəşəri və milli səciyyəli faktorlar terminlərini ötəri deyil, dissertasiyanın 

obyekti və predmetiylə bağlı işlədirik. Həmin terminlər çox geniş problemlə-gerçəklik 

və dil məsələsi ilə bağlıdır. Onlar gerçəkliyi, dünyamızı bizə əyani şəkildə göstərən 

rəngarəng varlıqlarla bağlı anlayışları ifadə etməkdədir.  

Vaxt və yer anlayışları birlikdə bütün maddi sistemlərin, proseslərin ən ümumi 

varlıq formaları adlandırılırsa, deməli, onlar ayrılmazdır, aralarında daxili vəhdət, çox 

güclü, sarsılmaz bağlılıq mövcuddur. 

Hər hansı iş, hərəkət, hadisənin olub-olmaması, yerinə yetirilib-yetirilməməsi 

təkcə zamanla deyil, məkanla da əlaqəli olur. Nə vaxtsa, konkret zaman müddətində 

icra edilən işi, hərəkəti, hadisənin müəyyən məkanla, yerlə əlaqəsi inkaredilməz 

məsələdir. Bunun üçün linqvistikada məkan kateqoriyası qəbul edilməlidir. Bu anlayış 

və ifadə vasitələri söylənilən, irəli sürülən fıkrin düzgünlüyünü, həqiqət olduğunu 

təsdiq edir. Əski türk yazılı mənbələri zaman, yer-məkan müstəvisi üzərində qurulmuş, 

formalaşmışdır. Həmin abidələrə aid, eyni zamanda müasir Azərbaycan dilinə məxsus 

faktlar zamanın geriyə deyil, həmişə irəliyə getməsinin qanunauyğun hal, proses 

olduğu barədə deyilənləri təsdiqləyir. Burada “geri” və “irəli” sözləri məkan (yer) 

anlayışını bildirir. Bizcə, həm fəlsəfədə zamanla yanaşı yer-məkan kateqoriyası şərh 
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edilməli, onun başlıca xarakterik xüsusiyyətləri, ifadə görümləri göstərilməli, həm də 

bu iki kateqoriya birlikdə götürülməli və izah edilməlidir. Həmin fəlsəfi kateqoriyanın 

iki komponentdən ibarət olduğu deyilməlidir. Eləcə də dilçiliyin qrammatika şöbəsində 

də məkan qrammatik kateqoriyasının ayrılıqda, müstəqil şəkildə və ya zaman 

kateqoriyasıyla birgə öyrənilməsi vacibdir. Göytürk yazılı mətnlərində və müasir 

Azərbaycan dilindəki linqvistik vahidlər deyilənlərin düzgünlüyünü təsdiqləyir. 

Yusif Rüstəmovun “Tarix zaman daxilində insan reallığıdır (K.Yespers)” (2009) 

kitabında alman alimi Yespersenin “Tarixin mənası və məqsədi” (1883-1969) adlı 

əsərində göstərilmiş müddəalar təhlil edilmişdir [64, 88]. Problem xarakterli əsərdir. 

Əsərdə müəllifin şərhini verdiyi fikirlərlə bağlı öz şəxsi mülahizələrini əsaslandırmağa 

çalışdığını görürük. Fəlsəfi mənbədə /Dünya tarixi/ Mehvər (ox) zaman anlayışı başlığı 

altında nəzəri fikirlər təhlil edilir. “Mehvər (ox) zaman anlayaşını K.Yaspersin tarixi 

fəlsəfəyə gətirdiyi yeni paradiqma kimi dəyərləndirməyin mümkünlüyü fikrini irəli 

sürmüşsə, həmin tədqiqatçıya görə, tarixdə dünyanın çox yerlərində eyni vaxtda 

mədəniyyətin böyük canlanması dövrü olmuşdur. Belə tərəqqi dövrünü K.Yaspers şərti 

olaraq mehvər (ox) zaman adlandırır; “sanki müxtəlif  sivilizasiyalar eyni ox ətrafında 

dövr edirlər” [75, s. 8].  

Zaman bildirən isimlər işin, vəziyyətin vaxtını bildirməkdən ötrü 

yaranmamışdır. Bunlar zaman ölçülərinin adlarıdır, ad bildirmək üçün yaranmış leksik-

semantik vahidlərdir. Zaman bildirən isimlərin çoxunun ölçüləri vardır. Bu sözlər 

çoxcəhətliliyi ilə digər leksik laylardan fərqlənirlər. Onlar vaxt, ölçü, kəmiyyət bildirir. 

Həmin sözlərdə zaman, ölçü, kəmiyyət vəhdəti vardır. İl, gün, saat, dəqiqə, ay, əsr kimi 

isimlər göstərilən əlamətin daşıyıcılarıdır. Yəni, il dedikdə 365 günlük bir zaman, 

kəmiyyət, ölçü təsəvvürdə canlanır. Gün 24 saatı, saat 60 dəqiqəni, əsr 100 ili və s. 

ehtiva edir. Zaman anlamlı bu sözlər həm də konkret kəmiyyətin də göstəricisidir. Belə 

sözlərdə zaman və kəmiyyət mənaları qovuşmuşdur. Göstərilən məzmunlar biri 

digərindən təcrid edilmir. Bu sözlərdə ölçü kəmiyyət mənasına nisbətən əsasdır. Zaman 

məzmunlu sözlər içərisində qrammatik zaman kateqoriyasının yeganə daşıyıcısı olan 

feillərin mühüm əhəmiyyəti vardır. Qədim türk yazılı mətnlərinin lüğət tərkibini, 

morfoloji quruluşunu çağdaş türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan və türk dilinin 
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leksikası, morfologiyası, sintaksisi ilə tutuşdurduqda bu qənaətə gəlirik: türk dillərinin 

leksikasında bəzi dəyişikliklərə rast gəlinsə belə, bu dillərin qrammatik strukturunun 

həddən artıq, yaxud yetərincə mühafizəkar, daha doğrusu, qoruyucu xarakter daşıması 

min illər boyu onda az-çox əhəmiyyətli fərqliliklərin olmasının qarşısını almışdır [42, 

s.200].  

Türk xalqlarının hamısına aid edilən ən qədim mötəbər rəsmi qaynaq olan 

Göytürk-Orxon-Yenisey abidələrinin lüğət tərkibinin azlığı nəzərə alınmasa, adı çəkilən 

abidələrin dili inkişaf baxımından müasir türk dillərinin leksik-semantik sistemindən, 

qrammatik quruluşundan heç də geri qalmadığını görürük. Göytürk yazılı abidələrinin 

dili leksik-semantik laylarının inkişaf səviyyəsinə görə heç də müasir türk dillərinin 

inkişaf səviyyəsindən geri qalmadığı qənaətinə gəlirik. Orxon-Yenisey abidələri 

mənbələrinin əmələ gəlməsi zamanından formalaşması dövrünədək türk dillərinin uzun 

bir tarixi inkişaf yolu keçdiyini görürük. Bu mətnlərdə əksini tapmış qədim türk 

dillərinin fonetik, leksik-semantik, morfoloji, sintaktik səviyyələrin inkişaf yolu keçərək 

təkmilləşdiyini görə bilirik. Orxon kitabələrinə aid qədim mətnlər üslubiyyatın da 

inkişafını özündə təzahür etdirir [42, s.200] 

Həm qədim yazılı mətnlərin, həm də çağdaş türk dillərinə aid materialların tədqiqi 

zaman məzmunlu sözlərin geniş anlayış bildirdiyini göstərir. Burada sözlər adlar 

anlamını bildirir. Söz və ad həm fərqli anlayışları bildirir, eyni zamanda tək və cəm 

formalarında (söz//sözlər; ad//adlar) sinonim kimi işlənirlər. Əslində, “söz və ad”ı yaxud 

“sözlər və adlar”ı eyni anlayışın fərqli təzahür formaları  adlandırmaq olar. Belə faktlar 

həmin anlayışların müxtəlif dil vahidləri ilə ifadəsindən yetərincə danışmağa imkan 

yaradır. Elmi ədəbiyyatda isim (ərəb mənşəli) ad mənasında anlaşılır. Söz ad olduqda 

daha geniş anlam daşıyır. Əski yazılı mətnlərdə və çağdaş Azərbaycan dilində zaman 

məzmunlu, yaxud zaman mənasının daşıyıcıları olan sözlər, leksemlər müxtəlifdir. 

Zaman anlayışı onların əsas məzmununu əhatə edir. Zaman mənası rəngarəng zaman 

adlarının dilin leksikasında bir müstəqil mikro lay formalaşmasında mühüm əhəmiyyət 

daşıyır. Belə məna özəyi, yaxud semantik əsasında ayrıca leksik-tematik söz qrupu 

zaman məzmunlu sözlər mikro layı yaranmışdır. Bu mikro leksik-tematik layın müstəqil 
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adlı komponentlərini bağlayan, aralarındakı kontaktı ifadə edən zaman mənasıdır. Bu 

cür tematik söz qatları zaman anlamı ilə fərqlənir. 

Zaman adları aşağıdakılardır: zaman, vaxt, müddət, an, çağ, saniyə, gün, ay, il, 

ilin fəsilləri, ayların adları, həftənin günlərinin adları və s. buraya daxildir. Bunlar əski 

türk yazılı mətnlərində və Göytürk yazılarında ayrıca bir sistem təşkil edir. Yalnız dildə 

adları olan varlıqlar, anlayışlar şüurda, təfəkkürdə qavranılır. Digər halda, yalnız xüsusi 

adı olan varlıqların, anlayışların surətləri şüurda, təfəkkürdə əks olunur. Bizcə, zaman, 

məkan fəlsəfi, obyektiv anlayışlar olmaqla, fəlsəfənin deyil, dilçiliyin gündəmdə olan 

məsələsi adlandırılmalıdır. Çünki fəlsəfi mənanın, məzmunun ən ilk, əsas, inandırıcı 

mənbəyi dildir. Fəlsəfi məna, məzmun dilin canına, qanına hopmuşdur, o başdan-başa 

fəlsəfi məzmunludur. Məsələyə belə yanaşdıqda, qədim türk yazılı mətnlərində zaman 

məzmunlu sözlərin qədim türklərdə zaman anlayışının səviyyəsi barədə aydın təsəvvür 

yaratmış olduğunu görərik. 

Bununla da vaxt-zaman, yer-məkan anlamlı dil vahidlərinin linqvistik nöqteyi-

nəzərdən tədqiqi onların fəlsəfi, məntiqi, həmçinin kulturoloji şərhlərinə nisbətən daha 

önəmli, dəyərli nəticələr əldə edilməsinə şərait yaradır. Bu cür qlobal anlayışların elmi 

sirləri yalnız dilçiliyə dair araşdırmalarda açıla bilər. 

Türk dillərinin nə vaxt yaranması, meydana çıxmasının çox mübahisəli olması, 

məsələnin son dövrlərə qədər öz həllini tapmamasının başlıca səbəbini Göytürk yazılı 

mətnlərindən əvvəl heç bir yazılı türk abidələrinin müəyyənləşdirilməməsi, üzə 

çıxarılmamasıyla bağlamaq gərəkir. V-IX əsrləri səciyyələndirən bu abidələrin 

çoxunun yazılma tarixinin müəyyən edilməməsi belə bir təsəvvürün də formalaşmasına 

imkan yaradır ki, həmin abidələrin bir qismi elə eramızın əvvəlinə məxsus edilə bilir. 

Linqvistik və ekstralinqvistik səbəblərə söykənən tədqiqatçıların türk dillərinin 

yaranma tarixi haqqında fərqli mülahizələr söyləmələrinə təbii baxılmalıdır. Qədim 

türk yazılı kitabələrin mükəmməl əlifbası (run), səlis fonetik sistemi, zəngin leksikası, 

təkmilləşmiş qrammatik quruluşu bu etnosların bizim eradan daha əvvəllər qəbilə 

ittifaqları, tayfa, eləcə də tayfa ittifaqları formasında yaşamaları, çox uzun bir 

formalaşma yolu keçmələri müxtəlif dil daşıyıcıları ilə kontaktda yaşamaları, dəfələrlə 

ayrılma, birləşmə proseslərini keçirmələri, sonralar qohum dil ailələri şəklində 
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formalaşmaları, orta türk dövründə (X-XVI) isə indi gördüyümüz, bildiyimiz iyirmi 

beşə qədər müstəqil (müasir türk sistemli dillər) türk dili səviyyəsinə yüksəlmələri ilə 

nəticələnmişdir. 

Zamanın, dövriliyinin müəyyən, aydın, konkret olmaması, fasiləliklə 

fasiləsizliyi özündə əks etdirməsi, yəni onların vəhdət şəklində özünü göstərməsi, 

rabitəliliyi, maddi sistemlərdə struktur asılılığı başa düşülməlidir. Bütün maddi 

sistemlər, hadisələr, proseslər ən ümumi varlıq formaları olsalar belə, vaxtla məkanı 

eyniləşdirmək mümkün deyildir. Zaman // məkan leksemləri onların (zamanın, 

məkanın) müxtəlif məqamlar olduğunun aydın göstəriciləridir. Bunun üçün də həmin 

iki termin formalaşmışdır. Bu adlar əsasında eyni anlayışların müxtəlif ifadə formaları 

vardır. Vaxt-zamanı ifadə edən adlar-isimlər, zaman zərfləri, feillərdəki zaman 

kateqoriyası, zaman məzmunlu tabesiz mürəkkəb cümlələr, tabeli mürəkkəb 

cümlələrin budaq cümlələri; məkan məzmunlu isimlər-yer, dağ, dərə-hərəkətin, 

hadisənin baş vermə yerini, yönünü, çıxış və son nöqtələrini bildirən yer zərfləri, 

məkan (yer) obyekti bildirən qoşmalar, yer zərfləri-hərəkətin yönünü, başlanğıc və son 

nöqtəsini, hərəkətin keçdiyi yolu bildirən yer zərflikləri, yer məzmunlu budaq cümlələr 

və s. 

Bizim həyata göz açdığımız, yəni doğulduğumuz, yaşadığımız, işlədiyimiz, 

hərəkət etdiyimiz gerçək aləmdə, dünyada müxtəlif oxşar, fərqli, rəngarəng varlıqlar, 

predmetlər, hadisələr olmuş və indi də vardır və bunların hamısı hərəkətdədir. Bütün 

varlıqlar, predmetlər, hadisələr, eləcə də onlarm hərəkəti və s. dildə gerçəkləşir. Bunun 

üçün də linqvistik kateqoriyalara, hadisələrə gerçəklikdəki varlıqlar, predmetlər, 

hadisələr və hərəkətlərlə bağlı baxılmalıdır. Məsələyə bu mövqedən yanaşılsa, dilçiliyə 

dair məsələlər, kateqoriyalar barədə daha düzgün, obyektiv qənaətlərə gəlmək 

mümkündür. Dillə, dilçiliklə bağlı məsələlərə, anlayışlara belə mövqedən yanaşmaq, 

münasibət göstərmək heç də fəlsəfənin rolunu şişirtmək, dilçilik elminin isə rolunu 

heçə endirmək, onun müstəqilliyinə subyektiv münasibət göstərmək kimi 

anlaşılmamalıdır. Anlayışlara, kateqoriyalara belə yönümdən yanaşmanın dilçiliklə 

yanaşı, fəlsəfə elmi üçün də dəyərli olan nəticələri ola bilər.  
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Fəlsəfəyə münasibət ayrıca müstəqil elmlərin, həm də fəlsəfənin düzgün elmi 

nəzəri müddəalarla zənginləşməsi, qaranlıq məsələlərin aydınlaşması ilə nəticələnir. 

Bizcə, dilçilikdə, daha doğrusu, qrammatikada hərəkət, qrammatik məkan 

kateqoriyalarından söhbət açmağa, onların xarakterik xüsusiyyətlərini, linqvistik 

incəliklərini sistemli şəkildə öyrənməyə, üzə çıxarmağa zəruri ehtiyac duyulur. Yəni, 

qrammatik zamanla bərabər, morfoloji vahid (isim əvəzinə), qrammatik hərəkət (feil 

əvəzinə) qrammatik məkan bölmələrini yaratmaq, formalaşdırmaq olar. Bunlar doğru 

olaraq qrammatik kateqoriyalar da adlandırıla bilər. Morfoloji kateqoriyaların  varlığı 

üçün morfoloji əlamətin [şəkilçinin] işlənməsi mütləq xarakter daşımır. Qrammatik-

linqvistik kateqoriyaların varlığını təmin edən başqa faktorlar da vardır. Qeyd edək ki, 

bu kateqoriyalar geniş məzmunludur. Çünki onlar qrammatikanın hüdüdlarını aşır. 

Qrammatik kateqoriya termininin ilk komponenti (qrammatik) şərti, ənənəvi 

məzmunda da başa düşülə bilər. Əslində, qrammatik kateqoriya linqvistik kateqoriya 

ilə eynidir.  Həm də problemə bu cür yanaşılması ilə qrammatika termininin məna 

əhatəsinin genişləndiyini düşünmək  olar. Məkan və zaman birlikdə bütün maddi 

sistemlərin, proseslərin ən ümumi varlıq formaları adlandırılırsa, deməli, onlar 

ayrılmazdır, aralarında daxili vəhdət, çox güclü, sarsılmaz bağlılıq mümkündür [110, 

s. 210]. 

Hər hansı bir iş, hərəkət və hadisənin olub-olmaması, yerinə yetirilib-

yetirilməməsi təkcə zamanla deyil, məkanla da əlaqəlidir. Deməli, müəyyən zamanda 

icra edilən və ya edilməyən hərəkətin, hadisənin məkanla, yerlə əlaqəsi mütləqdir. Bu 

səbəbdən linqvistikada yer-məkan anlayışı qəbul edilməlidir. Zaman-vaxt analyışı ilə 

bərabər statusa malik olan yer-məkan anlayışının ifadə formaları söylənilən, irəli 

sürülən fikrin düzgünlüyünü, həqiqət olduğunu təsdiqləyir. Vaxt məfhumunun geriyə 

deyil, həmişə irəliyə getməsinin qanunauyğun hal, proses olduğu deyilir. Burada “geri” 

və “irəli” sözləri məkan (yer) anlayışını bildirir.  

Sözün mənası və ya məfhumun izahının müxtəlif üsulları olur. Nitq hissələrinin 

hamısının anlayış (məfhum) ifadə etməsi, yaxud müəyyən hissənin həmin vəzifəni icra 

etməsi barədə fikir yürüdülür. Dilçilikdə anlayışla sözün mənasının fərqləndirilməsinə 

ciddi diqqət yetirilir”. [20, səh. 84] 
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Model və modelləşmə məsələsi xüsusi maraq və diqqəti çəkir. Model dedikdə, 

V.A.Ştoffun həmin anlayışı izah etməsinə diqqət yetirmək vacibdir. V.A.Ştoff 

yazmışdır ki, ...model deyərkən, xarici aləmin insan şüurunda elementar formalarla, 

vasitələrlə ifadəsini deyil, insan şüurunun mürəkkəb və çoxobrazlı formaları, 

üsullarıyla birgə əksini nəzərdə tuturuq [140, s.130].  

Gerçəkliyin, varlığın ümumiləşdirici halda inikası prosesi müəyyən maddi, 

ictimai və əqli səbəblər nəticəsində baş verir. Məfhumlar xəzinəsi məhz həmin maddi, 

ictimai və əqli amillərdən asılı olur. Bunların ümumiliyi də sözlərdə həkk olunan 

məfhumların ümumiliyini şərtləndirir. Lakin məfhumlar fərqli dillərdə fərqli formada 

təcəssüm etdirilir. Dillərin spesifik leksikası, semantikası vardır, bu fərqli cəhətlər, 

xüsusiyyətlər məfhumların formalaşması prosesinə, inkişaf yollarına əks münasibətdə 

olur, aydın olur ki, dillərdə məfhumların həcmi (əşyaların məcmusu) və məzmunu, 

yaxud mündəricəsi (yəni mühüm başlıca əlamətləri) bir cür olmayacaq” [20, s.85]. 

 İl birbaşa təfəkkürü gerçəkləçdirdiyi kimi, söz də birbaşa anlayışı (məfhumu) 

gerçəkləşdirir. Anlayışın (məfhumun) varlığını təmin edən sözdür. Dillə təfəkkür, 

eləcə də sözlə anlayış öz daxilində bir bütöv şəkildədir. Məfhumun söz vasitəsilə bir 

növ kristallaşdığı fikrini doğru hesab etmək olar [20, s. 86]. 

 “Məfhum”u sözdən, söz birləşməsindən ayırmağın mümkün olmadığını şüanın 

işıqdan ayrılmaması ilə müqayisə edənlər haqlıdırlar. Dillə təfəkkür arasındakı 

münasibət sözlə anlayış [məfhum] arasında da vardır. Anlayışın sözün mənasının özəyi 

olması bunun isbatıdır. Bu cür müxtəlif anlayışlar, terminlər zaman anlayışının 

mürəkkəb xarakter daşımasının, rəngarəngliyinin göstəriciləridir. Yer, zaman 

kateqoriyaları da bilavasitə leksemlərlə əlaqədardır. Sözə toxunmadan və ya ona 

əsaslanmadan həmin anlayışları anlamaq mümkün olmaz. Bunun üçün zaman, məkan 

anlayışlarının linqvistik ifadə vasitələri tədqiqat işinin obyektinə, predmetinə 

çevrilmişdir. 

Hətta dilin məna ifadə etməyən ən kiçik vahidi fonem də sözdən ayrılmazdır. 

Fonemlərin sözün tərkibində gerçəkləşməsi, varlığı, işlənməsi söylənilən fikir 

doğruluğunu sübut edir. Prof. Y.Seyidovun dil və nitq vahidlərinin hamısının əsasında 

sözün dayanması, sözlə bağlı olması, onun əsasında meydana gəlməsi barədə 
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düşüncələri danılmaz həqiqəti əks etdirir [77, s.25]. Prof. Y.Seyidov N.J.Şvedovun 

yazdıqlarını diqqətə yönəltməyi məqsədəuyğun saymışdır: “Qrammatikanın özünün 

elm olaraq müəyyənləşməsilə belə bir müddəa qəbul edilməlidir ki, qrammatika dilin 

çoxsəviyyəli formal quruluşunu bu dilin ardıcıl təşkil olunmuş leksik kateqoriyası ilə 

pozulmaz və müxtəlif istiqamətli əlaqələrdə öyrənir”.  O, sözə dilçilik baxışının 

çoxtərəfliliyini, onun müxtəlif cəhətlərdən, yönümlərdən öyrənildiyini göstərmiş və 

N.Y.Şvedovun sözün dilin müxtəlif istiqamətlərdə işləyən ən mürəkkəb vahidi 

sayıldığını, sözün hərəkətini izləməyin mümkün olması [77, s.21] üçün bu 

mürəkkəblilik və çoxcəhətliliyin ona (sözə) xüsusi dilçilik baxışı tələb etdiyini, sözün 

hərəkətinin onu dəyişməyə, xarici və daxili cəhətdən inkişafa meyilləndirdiyini 

söyləmişdir [77, s.25-26] 

Dilin isə ən əsas vahidi sözdür, yəni müxtəlif tematik, leksiko-semantik laylar 

və ya leksemlərdir. Söz dilin və nitqin nüvəsidir. Fonetik hadisələrin, morfoloji 

formaların, eləcə də sintaktik birləşmələrin varlığını, işlənməsini, inkişafını müəyyən 

edən  sözdür. Söz dilin həmin hadisələrinin, vahidlərinin, kateqoriyalarının köküdür. 

Söz bütün linqvistik hadisələrin, vahidlərin bünövrəsidir. 

Əski türklərin yazılı kitabələrində zaman-məkan anlamlı leksemlərin leksik-

semantikası araşdırmanın nüvəsini bildirdiyi üçün köməkçi morfemlərdən, hal 

şəkilçilərindən danışılmasına zəruri ehtiyac duyulur. Məsələn: ... on tunke bardımız 

(on gecəyə getdik) –(T26). Ol odkə kul kulleğ bolmış erti “o vaxt qulu olmuş idi” (KTş 

21) Bir yılka tört yolı süŋüşdim (BKş30) // Bir ildə 4 yol vuruşdum.  

Orxon abidələrində yerlik hal şəkilçili ismin nadir hallarda hərəkətin zamanını 

bildirdiyini görmək mümkündür. Məsələn; Ol künte tegdi türk budun Temir 

kapığka(T46) O gün türk xalqı Dəmir qapıya çatdı; Kaŋım Kağan uçdukda Kül Teğin 

yiti yaşda kaldı (KTş 30) Atam xaqan oldükdə kiçik qardaşım Kül Tein 7 yaşında idi. 

Tuvinlər də Altay türkləri kimi kainatın, bütövlükdə dünyanın ilkin əsasını su 

çıxan məkanla bağlamışdılar. Belə inancların Azərbaycanda da geniş yayıldığını 

göstərən dil faktları vardır. Zamana, yer-məkana xas bu deyimlər əsrlərin sınağından 

keçib dövrümüzə çatmışdır.  Məsələn; Su olan yerdə dirilik olar// Sulu el abadan, susuz 

el viran olar// Yuxuda su görmək aydınlıqdır və s.  [31, s. 86-87].  Şumerlərin, Yaxın 
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Şərq xalqlarının, həmçinin azərbaycanlıların mifoloji baxışlarında Göy və Yerin əvvəl 

bir yerdə olub, sonralar məkanlarını dəyişmələri, yəni ayrılmaları göstərilir [31, s. 79]. 

Araşdırmalar, dil faktlarının elmi tədqiqi və təhlili müxtəlif türkdilli etnosların, eyni 

zamanda onların mifik, dini və fəlsəfi baxışlarının həyatlarında yetərincə önəmli rol 

oynadıqlarından bəhs etməyə əsas verir.  

Çox əski zamanlardan dilin mifik düşüncələrin mərkəzində durması, dayanması 

sözün böyük, həm də tükənməz qüdrətinin parlaq göstəricisidir. Dilin bu mərkəzi, əsas 

və işlək vahidinin həmişə öz aktuallığını saxlayacağına etiraz ola bilməz. Məlumdur 

ki, dilçiliyin əsasında söz durur. Vaxt-zaman, yer-məkan, təqvim mənalı sözlər də dilin 

əsas, mərkəzi vahidləriylə əlaqəli statusun daşıyıcılarıdır. 

Məkan, vaxt, təqvim anlamlarının lüğəvi ifadə formaları, ya sadalanan 

anlayışları dildə yaradan və gerçəkləşdirən linqvistik görümlər və ya görüntülər 

müxtəlifdir, yəni onları dildə gerçəkləşdirən, ifadə edən vasitələr yalnız sözlər deyildir. 

Zamanla məkanın fərqli ifadə formaları arasında ümumi, oxşar əlamət onların bütün 

maddi sistemlərin, proseslərin ən ümumi varlıq formalarının dil vahidləri olmasıdır. 

Bu onları birləşdirən ən ümumi xarakterik əlamətdir, göstərilən anlayışların 

xüsusiyyəti, mahiyyətidir. 

Dilin və nitqin digər vahidlərinin hamısının yaranıb formalaşması bilavasitə 

leksemlərlə əlaqəlidir. Hər bir kateqoriyanın ilkini, özəyi, təməli, bünövrəsi sözdür. Bu 

baxımdan Nardugan-Gündoğan mövsüm mərasimlərinə aid adlara daxil edilən 

sözlərdir. Bəzi araşdırıcıların fikrincə, Nardugan monqol dilində nar//günəş və türk 

dilində tuqan//doğan deməkdir. Tatarca bu bardam Koyaş-tua// günəş doğan gün 

adlanır. Təbii şəraitlə bağlı  Nardugan bayramının həyata keçirilməsində müəyyən 

qədər zaman fərqi vardır. Nümunə olaraq, adlarını qeyd etdiyimiz xalqların bəziləri 

Nardugan bayramını yanvarın 18-də, kerəşennər 14 yanvarda keçirirlər. Altay türkləri 

Çağa (yəni doğulan Günəşə çağa deyilməsi) adlandırdıqları bu bayramı 22 dekabrda 

keçirirlər. Kama və Uralətrafı çuvaşlarda Nardugan bayramı 25 dekabrda başlayır. 

Yaloğlu Güllünün fikrincə, Gündoğan bayramımızı bərpa etməyin vaxtıdır. Müasir 

təqvimdə yeni il bayramı olaraq qəbul edilən bayramın türk etnosları ilə əlaqədar 

olması izah edilməlidir. Ümumiyyətlə, Günəşin yenidən-təkrarən doğması təzə ilin 
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başlanğıcı hesab edilməlidir. Türk xalqlarının folklorunda Günəşin önəmli yeri vardır. 

Dilimizdə “Gün işığına çıxasan! Ağ günlü olasan! və s. alqışlar buna nümunədir. 10-

12 gün davam edən “Gündoğan” mərasimi dekabrın sonunda keçirilən yeni il 

tədbirlərini də əhatə edir... [88, s. 89, 92]. İnamlar sisteminin araşdırılması nəticəsində 

sübut olunmuşdur ki, türkdilli xalqların qışla, yazla bağlı keçirdikləri bayramlar, 

mərasimlər ilin bəlli günlərində qeyd edilir. Araşdırılan mənbələrə görə, qışın 

qarşılanması mərasimi yalnız bizim ölkəmizdə yox, başqa türk xalqlarına da aiddir. 

Qaynaqlarda bayramların əsasən fəsillərə uyğun qışın (Çillə bayramı) və yazın (Novruz 

bayramı) qarşılanması üçün keçirildiyi göstərilir. Xalq təqviminə əsasən, qışın 

dekabrın 21-də girdiyi və üç yerə bölündüyü qeyd edilir: qış müddətində qırx gün 

böyük çillə (iyirmi bir dekabrdan otuz yanvara qədər olan müddət); iyirmi gün kiçik 

çillə (otuz bir yanvardan iyirmi fevrala qədər) , daha sonra boz ay, ala çillə, çillə beçələr  

30 gün (fevralın 20-dən martın 20-nə qədər). Anadolu türklərində isə qış fəsli “böyük 

çillə, kiçik çillə və bayram” ayına bölünür. Bəzən də qışın son iki ayının (60 gün) böyük 

və kiçik çillələrə bölündüyü bildirilir. Böyük çillənin müddəti qırx gün, kiçiyin 

müddəti isə iyirmi gün müəyyən edilmişdir. Gündoğan bayramı Günəşlə bağlıdır. Bu 

bayramlar Nardugan və Gündoğan kimi diqqəti cəlb edir. Xalq arasında bunlara:  

Böyük çilləyə böyük bacı, Kiçik çilləyə isə kiçik bacı deyilməsi də məlumdur [9, s.39]. 

Qədim türklər 25 dekabr tarixini günün gecə üzərində qalibiyyəti, Günəşin qayıdışı 

kimi qeyd edir, bu mərasim vaxtı küknar ağacını bəzəyir, dualar edir və hesab edirdilər 

ki, məhz ən istəkli arzular belə həmin vaxt həyata keçir [97, s. 33]. 

Təqvim adətləri, bu adətlərlə əlaqədar inanclardan əlavə, qışın qurtarması, 

baharın qarşılanması kimi adətlərin araşdırılmasına da böyük dəyər verilmişdir.  

“Azərbaycan mərasim faktoru” (B.Abdullayev), “İqlimdən iqlimə, təqvimdən 

təqvimə” (R.Əskər) və “İlaxır çərşənbələr” (A.Nəbiyev) kitablarında adı çəkilən 

məsələlər tədqiq edilmişdir.  

Azərbaycanın bəzi bölgələrində, o cümlədən Naxçıvanda qışın son ayı “çillə-

beçələr və ya çərşənbələr” adı altında 4 hissəyə ayrılır. Həmin dövrə iqlim şəraiti ilə 

bağlı boz ay da deyilir. İnsanların inancına görə, kiçik çillədən novruza qədərki son 4 
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çərşənbənin hər birində təbiətdə müxtəlif dəyişmələr, oyanmalar baş verir. Toplanmış 

etnoqrafik materiallara görə bu ərazidə hər çərşənbənin öz adı vardır [60, s.89-90]. 

Böyük çillənin gəlişi ilə keçirilən şadyanalığın, bol süfrə açılmasının mənası 

vardır. İnsanlar Böyük Çilləni bayram kimi qarşılayırlar ki, qış ağır keçməsin, insanlar, 

onların bəslədiyi heyvanlar ac qalıb ölməsin [60, s.92]. 

Çillə nəğmələrinin məzmununa fikir versək görərik ki, xalq arasında yeni ilin 

canlanmasına olan mənəvi ehtiyacı ödəmək üçün bu nəğmələrin mahiyyətindən 

istifadə edilmişdir [26, s.56]. 

Qədim türklərdə bayram və zaman anlamı ayrılmamışdır. Bayram anlayışını 

formalaşdıran leksemin də müəyyən zamanla bağlılığı vardır. Türkdilli xalqlara 

məxsus deyimlərdə bayram anlayışının zamanla, məkanla bağlılığı çox aydın və 

inandırıcı göstərilmişdir. Bayramlarda xalqın etnoqrafiyası ilə əlaqədar leksemləri, 

ifadələri, deyimləri inandırıcı tarixi qaynaqlar adlandırmaq mümkündür. Bu vasitələr 

xalqın nitqində keçmişi yaşadan güclü vasitələrdir. Türklər, daha doğrusu, türkdilli 

xalqlar hər məşğuliyyətə, yadda qalan mərasimə, hadisəyə uyğun deyimlərlə nitqlərini 

zənginləşdirirlər. Onlar hər sahəyə aid dürüst adlar yaraşdıra bilmişlər. Məsələn: Əkin 

ayı, qara yaz, şum ayı, suvarma ayı, qoradəyən ay, qorabişirən ay, quyruqdondu 

(quyruqdoğdu), elqovar, qızıl payız, xəzan ayı, döl ayı və digərləri. Əski qaynaqlarda 

miladdan öncə minilliyə aid mixi yazılarında “əkin ayı” adının olduğu da müşahidə 

edilmişdir. Bu cür dil faktları xalqımızın qədim əkinçilik mədəniyyətindən xəbər verir.  

Qədim türklərə aid etnoqrafik materiallarda, folklor mətnlərində, təqvim 

adətlərini əks etdirən yazılarda Böyük çillənin zəhmliliyindən danışılır. Onunla bağlı 

bayram günü yağan qar bolluq, bərəkət adlandırılır. Böyük çillənin haqqında söylənmiş 

belə bir xalq deyimi də vardır: 

Böyük çillə nar çillə, 

Ağ gül üstə qar çillə. 

Buğdalara yorğan ol 

Bağçalara bar çillə. 

 

Böyük çilə, boyu bir belə, 
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Gəldi elə gülə-gülə. 

Ağ gülünü göstərdi 

Al dilini göstərdi. 

Nə nənəmi dağlatdı, 

Nə bir uşaq ağlatdı, 

Tay qoydum karvanına 

Taylı olsun, 

Pay qoydum xurcununa  

Paylı olsun. 

Gəldi   gülə-gülə,  

Ağ gülü də oldu, 

Ağ tülü də oldu  

Ağrı vermədi yelə 

 

Nə acı söz oldu dilə. 

Ötdü belə-belə  

Getdi də gülə-gülə. 

 

Kiçik çillənin soyuğu 

Təndirə qədər topuğu. 

 

Xıdır gəldi, qış gəldi, 

Xıdır getdi qış bitdi. 

Xanım ayağa qalxsana, 

Yük dibinə baxsana, 

Boşqabı doldursana, 

Xıdırı yola salsana. 

 

Kiçik çillə boyu bir belə, 

Hikkəsi bir belə, 
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Gəlməsi oldu hayınan 

Gedişi oldu vayınan. 

Əldə qırmanc eli-günü yandırdı, 

Neçə günahsız doqqaz bağladı. 

Neçə ala qapı sındırdı [13, s. 175-177]. 

Türkdilli xalqların, o cümlədən azərbaycanlıların bayramı Novruzda- martın 21-

də gecə-gündüz bərabərliyi olur. XI yüzilliyin dahi filosof şairi Ömər Xəyyamın 

“Novruznamə” adlı əsəri yazdığı və onu xalqın əvəzsiz şənliyi adlandırdığı bəllidir. XI 

əsrin tanınmış səlcuq vəziri Nizamülmülk bu bayramla bağlı məşhur “Siyasətnamə” 

əsərində yazır: “... hökmdarların adəti bu imiş ki, Mehrqan və Novruz günlərində şah 

xalq üçün qəbul düzəldər və o gün heç kəsi həbs etdirməzmiş” [57, s.49].  

Novruz bayramı xalqın mənəvi həyatında mühüm mövqeyə malikdir, hətta 

xalqın ictimai həyatında, dövlətçilikdə belə bu bayramın müəyyən rol oynadığı 

müşahidə edilir [13, səh.30]. Əski azərbaycanlıların Novruz bayramını əsl xalq 

bayramı kimi miladdan öncə keçirdikləri barədə dünya şöhrətli şairimiz N.Gəncəvinin 

“İsgəndərnamə” poemasında qeydlər vardı [5, s.30]. Beləliklə, qədimdən indiyədək 

yaddaşlarda yaşayan Novruz bayramı insanların düşüncə tərzində, folklorunda, 

mifoloji təfəkküründə, xalqın ruhunda önəmli rol oynamışdı. 

 

1.2. Təqvim bildirən sözlər 

İnsanın təbiətlə ünsiyyətində hər yeni açılan gün yeni addım hesab olunur. Bu 

gün bəlkə də fərqli səslənən dünyamızın minillik inkişafı nəticəsində əldə etdiyimiz 

təqvim yaradılıb, ili günlərə, həftələrə, aylara bölərək fəsillərə uyğunlaşdırıblar. Onlar 

vaxtın mənasını, məzmununu taparaq təbiətin sirlərinə sahib olublar.  

Kainatın sirləri, dünya möcüzələri, dinləri, qədim adətlər, insan psixologiyası, 

hikmətli sözlər, mənəvi gözəlliklər, təqvimlər, illərin xarakterik əlamətləri barədə 

dəyərli bilgiləri ehtiva edən “İncilər mücrüsü” kitabında alimlərin Çində, Hindistanda 

və Misirdə astronomik müşahidələr aparmaları, təqvimlər tərtib etmələri, ən qədim, 

maraqlı təqvimləri Aristotelin, Hipparxin və Ptolomeyin işləyib hazırlamaları, Ayın 
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qəməri, Günəşin isə şəmsi təqvim adlanmaları, təqvimin yunanca “bildirmək” 

mənasını ifadə etməsi haqqında məlumatlar verilmişdir. Bu kitabda Misir, Həbəşistan 

və Avesta təqvimi barədə məlumatlar var. Adları göstərilən təqvimlərin haqqında 

başlıca xüsusiyyətlər diqqətə yönəldilir. Məsələn: Misir təqvimi başlığı altında deyilir: 

“Babilistan təqvimi əsasında yaranmışdır. Babillərin təqviminə əsasən, bir il hərəsi 

otuz günə müəyyənləşdirilmiş on iki aya ayrılır”[46, 35].  

O zaman 360 gün il sayılmışdır. Misir allahı Hermesin qədim yunanların da 

allahlarından olduğu diqqətə yönəldilir. İldəki üç yüz altmış günə 5 gün əlavə etdiyi və 

həmin beş gün üçün Misir allahı Nutun beş allah yaratdığı (Osris, Xaroeris, Set, İsida, 

Nefis- allahların adları) və beləliklə də, 360 günə bunların adlarının verildiyi göstərilir.  

Həbəşistandakı təqvim haqqında qeydlərdə bu təqvimdə ilin on iki ay deyil, on 

üç ay olduğu, ilin 12 ayının 30 gündən, 13-cü ayın isə 5-6 gündən ibarət olduğu, yerli 

adətə görə, ölkənin əhalisinin həmin son ayda maaşsız işlədiyi, onların ili iki dəfə 

qarşıladıqları, birinci dəfə 12-ci ayla, ikinci dəfə isə xeyirsiz hesab etdikləri on üçüncü 

ay ilə vidalaşdıqları göstərilir. [31, s.23]. A.Nəbiyev isə 5 gündən ibarət olan 13-cü ayı 

türklərin ölülərin ruhlarını yadetmə mərasimi kimi keçirdiklərini qeyd edir. [56, s.140] 

Qədim azərbaycanlıların ilk təqvimlərin yaradıcılarından sayıldıqları, ulu 

babalarının ilk təqvimlərinin gecə-gündüzə əsaslandığı, beş barmaqla həftə müəyyən 

edildiyi, həftənin günlərinin 5 gün sayıldığı, buna kiçik həftə adı vermələri, on barmaq 

sayı ilə ongünlük həftənin yarandığı və böyük həftə adlandırıldığı, yeddi günlük 

həftənin isə planetlərin hərəkəti nəticəsində əmələ gələrək ay və ili müəyyənləşdirdiyi 

(Misir, Babil, Midiya və s. ölkələrdə) göstərilmişdir. 

Digər təqvim barədə isə bunlar yazılmışdır: “Avesta” təqvimi eramızdan əvvəl 

441-ci ildə yaranmışdır. “Avestaya görə il iki fəsillidir. “Avesta” təqvimi 

Azərbaycanda işlədilən birinci təqvim hesab edilir. Həmin təqvimdə ilin iki fəsli 

olduğu göstərilir: birincisi yeddi aydan ibarət böyük yay fəsli və ikinci isə beş ay 

olmaqla qış fəsli hesab edilirdi [31, s.23]. Həmin təqvimə əsasən, il birinci fəsildən 

başlanır.  

Tədqiqat işimizdə əsas mövzu folklorşünaslıq məsələləri təqvim-mifləri 

problemi ilə əlaqəli şəkildə öyrənilir. Əski türk yazılı mətnləri geniş, çoxşaxəli 
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problemləri əhatə edir. Həmin abidələr çoxfunksiyalı qaynaqlardır. Onlar türklərin 

qədim tarixini, coğrafiyasını, etnoqrafiyasını, dünyagörüşlərini, müxtəlif varlıqlara, 

hadisələrə, həyat həqiqətlərinə münasibətlərini, mifologiyasını, folklorunu özlərində 

birləşdirir və yaşadır. Bunun üçün əski, tarixi abidələri qədim türklərin folklorundan, 

mifoloji görüşlərindən ayrı araşdırmaq, təhlil etmək olmaz. Bizim əsas məqsədimiz 

zaman-məkan bildirən sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərindən bəhs etməkdir. 

 Elmi ədəbiyyatda sözlərin leksik mənası ilə yanaşı, semantik mənasının olması 

da qeyd edilmişdir. Söylənilən mənalar arasında sıx bağlılığı, çox yaxınlığı onları heç 

də eyniləşdirməyə əsas vermədiyi diqqətə yönəldilir. Bu məsələ barədə söylənilən 

aşağıdakı fikir maraqlıdır: 

Leksik və semantik məna bir-birindən fərqli mənalardır. Bunlardan leksik məna 

əsasdır, semantik məna isə onun kölgəsində fəaliyyət göstərən, bu fonda çalarlaşan 

məna incəlikləridir. Semantik məna leksik mənaya tabedir, leksik məna da müxtəlif yol 

və vasitələrlə əmələ gələn məna hissəcikləridir. Leksik məna məfhumunun bilavasitə 

ifadəçisidir. Semantik məna məfhumla əlaqədar olsa da, onun müstəqil ifadəçisi ola 

bilmir. Biz “leksik semantika” ifadəsini işlədirik, çünki leksik məna daha geniş 

anlayışdır, semantik məna leksik mənanın içindədir...O, leksik mənadan ayrı deyildir, 

ondan kənarda yaşaya bilmir” [77, s.17].  

Zaman və təqvim bildirən sözlərin fərqi də leksik-semantik mənalar arasındakı 

fərqə bənzəyir. Yəni, təqvim bildirən sözlər də vaxt-zaman anlamının dildə ifadə 

vasitələrindəndir. 

Təqvim bildirən sözləri zaman mənasının müstəqil linqvistik təzahür forması 

yox, həmin mənanın çalarlıqlarının göstəriciləri adlandırmaq mümkündür. Çalarlıq 

mənaya tabedir, onun semantik incəliyidir. Hər bir təqvim bildirən söz zamanın 

müəyyən parçasını gerçəkləşdirir. Bu sözləri zaman kəsiyinin göstəriciləri də 

adlandırmaq olar. Onlar zamanın konkret hissələrini ifadə edir. Təqvim sözləri 

əsasında zamanın fərqli parçalara ayrılması strukturu yaranmışdır. Qədim türklərdə də 

vaxtın hesablanması sistemi, həmçinin bu sistemi əks etdirən cədvəllər sonradan 

təqvim adlanmışdır. 



  

42 
  

Qədim türk təqvimində 12 ayın olduğu, ayların adlanması ilə əlaqədar yekdil 

fikrin yoxluğu, ayrı-ayrı boyların bir-birindən azca fərqlənən təqvimlərindən istifadə 

etmələrinin dolaşıqlıq yaratması məlumdur [24, s.49]. 

Təqvimin yaranma səbəbi olmuşdur. Əski türklərin də təsərrüfat məşğuliyyəti-

əkinçilik, maldarlıq, ovçuluq, balıqçılıq və s. sahələrdəki fəaliyyəti hava şəraitinin 

normal keçməsi vəziyyətindən asılı olmuşdur. 

İqlimin dəyişməsi problemilə bağlı vaxtın hesablanmasına zəruri ehtiyac 

yaranmışdır. Yəni, gündüzün, gecənin, ilin fəsillərinin əvəzlənməsi, dövri dəyişməsi, 

planetlərin hərəkəti, yerin günəşin ətrafında dönməsi və s. təqvimlərin əsasını 

formalaşdıran, onu əmələ gətirən hadisə sayılır. Çayların mövsümlər zamanı dəyişməsi 

[xüsusən daşqın], okeanlarda qabarmalar, çəkilmələr də təqvimin yaranmasında 

mühüm rola malik olmuşdur. Eyni zamanda, təqvimlərin meydana çıxmasında ən 

böyük rolun göy cisimlərinə aid olduğu da göstərilir. Bunun səbəbini qədim insanların 

dünyagörüşündə dinin üstün yer tutması ilə bağlayırlar. Bu, qədim türklərə də aid 

edilmişdir. Əski türk etnoslarının dünyagörüşündə gözlə görünən meşə, dağ və çayla 

müqayisədə göy cisimləri – Günəş, Ay və ulduzlar daha çox iz qoymuşlar. Qədim 

insanların isti, soyuq, qaranlıq, işıq və s. bu kimi prosesləri ideal, daha əlçatmaz 

görünən göydəki əşyalarla əlaqələndirmələrinə təbii baxılmalıdır. 

Göy cisimlərindən ikisinin – Günəş və Ayın təqvimlərin formalaşmasında xüsusi 

rolu nəzərə çarpdırılır. Burada Ayın hərəkəti, eləcə Ayla Günəşin hərəkətlərinə əsasən, 

Ay təqvimi, eləcə də Ay-Günəş təqvimləri müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin sırf 

Günəşin hərəkətinə uyğun gələn təqvim Günəş [şəmsi] təqvimi adlandırılmışdır. [24, 

49].  

Qədim türk etnoslarında hər bir günün bölünmə prinsipləri də maraqlıdır. Yay 

işıq gününün 10 saata bölünməsi, onun dan ağaranda başlaması (“tan azar”), ilk 

oyananların qadınlar olması, gün işığının evin üstündəki xüsusi dəlikdən (bacadan) 

evdəki əşyaların üzərinə düşməsi, gün işığının yerini dəyişməsi, çadırdakı (öqdəki) 

əşyaların dairəvi olaraq şüanın hərəkət yönümünə uyğun düzülüşü, bununla şüanın 

əşyaların üzərində durmasına görə günün vaxtının müəyyənləşdirilməsi və s. işlər 

təqvimləri formalaşdırmışdır. 
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Qədim türklərin təqvim müəyyənləşdirmələri ilə onların dini dünyagörüşləri 

arasında bir bağlılıq olmuşdur. Şər qarışan zaman heç kəsin yatmaması, inanca əsasən, 

həmin vaxt Ertilikin dünyasından gələn şər qüvvələrin fəallaşmaları, onların yatan 

adamın bədənindən çıxan ruhu oğurlayıb apara bilmələri, Azərbaycanda da yaşlı nəslin 

nümayəndələrinin “şər vaxtı yatmaq olmaz” demələri kimi faktlar təqvimin qədim 

türklərin inam və etiqadları ilə əlaqəli olduğunu təsdiqləyir. 

Azərbaycanda Qara çərşənbədə [üçüncü çərşənbə] ocağa piy, yağ, ət parçası 

atılması, ölənlərin adına qazan asılması və s. evdən iy çıxması vacib sayılır. Türk 

təqvimi, yəni oğuzlara məxsus olan təqvimdə (586-cı il) on iki heyvanlı sikl vardır. Hər 

heyvan bir ili işarə edir. Əski türk etnosları islam dininə tapındıqdan sonra hicri-qəməri 

və hicri-şəmsi təqvim sistemlərindən faydalanmışlar [24, s.17-18]. 

Tuva türklərinin təqvimlə bağlı zamanı bölmə prinsipləri maraq doğurur. Belə 

ki, qışın 22 dekabrdan başlaması, Böyük Çillə girəndən günlərin uzanması, 9 soyuq qış 

günü şaxtanın “doğulduğu”, “öldüyü” vaxtın martın 14-nə qədər davam etməsi, yaz 

vaxtı yarpaqların böyüməsi, ququ quşunun ötməsi ilə xarakterizə edilməsi (14 martla 

22 iyun arası) qeyd olunur. Payıza isə sarı yarpaqların, “qocaların Günəşinin” zamanı 

deyildiyi (15 sentyabrla 22 dekabr arası) bildirilir. Bu, payız siklinin ən son doqquz 

günlüyünün 20 noyabrla 23 dekabr arasına düşdüyünü və onun “qarılar Günəşi” 

adlandığı göstərilir [24, s.27]. Tədqiqatçıların fikrincə noyabr ayına “qarılar ayı” 

(“xurtuyax ayı”) demişlər [136, s.52]. Bu ayların insan ömrünü əks etdirdiyi (doğuş, 

böyümə, yetkinlik, yaşlılıq, ölüm) diqqətə çatdırılmış, Azərbaycan dilində “ömrün 

bahar çağı”, “ömrün payızı”, “həyatın çiçəklənən dövrü” kimi söz birləşməsi 

formasında işlənən məcazi mənalı adlardan söhbət açılmış, həm də bunların təsadüfi, 

ötəri yaradılıb işlədilməsi diqqətə yönəldilmişdir. Mifoloji məzmunlu Günəşin ilin 

sonunda qocalması, ölməsi, dillərindəki “baş”, “pas” kəlmələrinin başlanğıcla sonu 

bildirməsi: il başı (“cil boye”), su başı (“su boye”), dağ başı (“kız boye”), “üç günün 

başında” (“üç kün boyeda”), “yol başı” (“yol boye”), “Hələ yolun başındayam”, yəni 

“Hələ yola təzə çıxmışam”, “Yolu başa vurdu”, “Mənzil başına çatdı,” “Getdiyi yerə 

çatdı” cümlələri və deyimləri müəyyən semantik yükün daşıyıcısı, obrazlı təfəkkürün, 

düşüncənin göstəricisidir. Burada “baş” sözünün başlanğıcı və sonu bildirdiyi, Tuva 
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türkcəsindən götürülən ifadələrin və deyimlərin Azərbaycan dilindəki qarşılıqlarının 

ümumtürk dilinə, ümumi türk kökünə bağlılığının bariz nümunəsidir.  

Belə düşünülür ki, xakaslarla tuva türklərinin zamanı ayırma düşüncələrində 

müxtəlif fikirlər olsa da, həmin türkdilli xalqların zamanla insan həyatının bağlılığı, 

uyğunluğu, vaxtın, ayın, həftənin, günün insana xidmət üçün müxtəlif saatlara 

ayrılması haqda baxışlarda, düşüncələrdə ümumilik, oxşarlıq vardır. Türklərin həyat 

tərzlərinin, təsəvvürlərinin də zaman bölgüsünə uyğun qurulduğu diqqətə çatdırılır. 

“Cənubi Sibir türklərinin ənənəvi dünyagörüşü” kitabının müəllifi qədim türklərdə 

zaman, məkan anlayışlarının çox işlək olması, intensiv işləndiyi iddiasındadır. Lakin 

bu dövrdə həmin ərazidə yaşayan türklərin bunu unutduqlarını, qoruya bilmədiklərini 

təəssüflə qeyd edir. [122, s. 55].  

Qədim türk etnoslarında günün bölünməsi məsələsinin də maraqlı cəhətləri var. 

Əski türklərin bəzi adətləri, mərasimləri təqvimlə bağlı yaranıb formalaşmışdır. Əski 

adət və etiqadlarla təqvim arasında möhkəm bağlılıq olmuşdur. İlin dörd axır 

çərşənbələrinin el arasında müqəddəs sayılması xalqın müdrikliyinin, onun zəngin 

təfəkkürünün parlaq görüntüləridir. Əski türk yazıları zamanın müxtəlif bərabər 

hissələrə ayrılması nəticəsində təqvimin yarandığı, qədim etnosların vaxt-zaman 

hesablanmasının xronologiya adlanması, vaxt-zaman hesablanmasının təqvimə 

əsaslanması, hesablanmanın başlanğıc nöqtəsinin hər xalqda və ölkədə özəl olaraq 

adlanması, əksər xalqların erasının ixtiyari, bəzən də fantastik xarakter daşıması və s. 

məsələlər diqqəti cəlb edir. İxtiyari, eləcə də konkret hadisələrə, faktlara söykənən 

eralara Çin, Yəhudi və Müsəlman eralarını nümunə göstərə bilərik. Çin erasının öz 

əsasını miladdan 3000 il öncə yaranmış “ilk insan”dan götürməsi; Yəhudilərin öz 

eralarının “dünyanın yaranış”ından (m.ö.3761-ci il) başlanğıdığı iddia etmələri; 

müsəlman (hicri) erasının Məhəmməd peyğəmbərin Mədinəyə hicrətiylə (622) 

bağlılığı haqqında məlumatlar müxtəlif xarakterli eralara açıqlamalar verməyi təmin 

edir.Təqvim sözünün mənşəyi, daxili forması və açıqlanması xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Taqvimun- ərəb sözü olub, “tərtib etmə”, “nizama salma”, “qaydaya salma”, 

“qiymət”, “düzəltmə” və “təqvim” mənalarını bildirdiyi müəyyənləşdirilmişdir. [101, 

s. 855] 
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Müasir (indiki) Türkiyədə bayramların qoşa təqvimlə qeyd olunur: 

müsəlmanların bayramları ərəb hicri-qəməri, milli bayramlar isə Qriqori təqvimilə 

keçirilir. Mətbuatın, radionun, televiziyanın ikinci təqvimlə işlədiyi, divar üçün olan 

təqvimlərdə hər ikisinin, eyni zamanda rumi təqvimin yer aldığı bildirilir [24, s.18-19]. 

Təqvim sözü bu anlayışı da şüurda formalaşdırır. Təqvimlərdən etnoqrafiyada, 

folklorşünaslıqda danışılsa da, bu anlayış birbaşa dilçiliyin tədqiqat predmetidir. Ancaq 

həmin elm sahələrində də təqvimin, onun növlərinin araşdırılmasına təbii baxılmalıdır. 

Bu, təqvimin daxili mahiyyəti, çoxcəhətliliyi ilə bağlıdır. Təqvimlər xalq təfəkkürünün 

məhsuludur. 

Xalq təqvimləri termini, çərşənbələrin adları təqvim anlayışının dildə aydın və 

parlaq ifadə görümləridir. Kiçik və Böyük çillə, Boz ay, çillə gecəsi, fəsillərin adları, 

quyruq doğdu, quyruqdondu, yağış ayı və s. təqvim bildirən sözlər xalq müdrikliyini, 

hikmətini, yaddaşını, xalqın ayrı-ayrı varlıqlara, hadisələrə inamını, həyat 

həqiqətlərinə münasibətini, adət-ənənələri yaşadan, qoruyan dəyərli dil vahidləridir. 

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının 237-ci səhifəsində belə məlumat 

verilmişdir: “Təqvim-böyük vaxt intervallarının hesablanması sisteminin əsasını göy 

cisimlərinin yerdəyişmələri ilə bağlı dövri təbiət hadisələri” təşkil edir. Təqvimin 

inkişaf tarixində xalqların təsərrüfat tərzinin şərtləri ifadə edilir.Təqvimdə ilin 

fəsillərinin, gecənin və gündüzün növbələşməsindən, Ay səhifələrinin dəyişməsindən 

istifadə edilir. Gün, sinodik ay və tropik il vahidləri onlarla əlaqədardır. Tam sayda 

sinodik ay və orta günəş günlərindən ibarət tropik il olmadığından təqvim yaratmaq 

çox çətindir. Sutkaları, ayları və illəri uyğunlaşdırmaq çəhdləri nəticəsində 3 növ 

təqvim yaradılmışdır: Günəş təqvimi (əsas vahidi tropik ildir), Ay (qəməri) təqvimi 

(əsas vahidi sinodik aydır) və Ay-günəş təqvimi. Sonuncu təqvim çox mürəkkəbdir. 

Bu zaman günün yerdəyişməsi Ay səhifələrinin növbələşməsi ilə uzlaşdırılır. Şəmsi 

təqvimdə ilin əvvəli eyni vaxta təsadüf edir. Ay təqvimində isə həmin vaxt dəyişir. 

Buna görə ay təqvimində əlavə ay qəbul edilir. Həmin əlavədən sonra əmələ gələn 

təqvim Ay-Günəş təqvimi adlandırılır. Xristianlıq qəbul edilənədək bu təqvim bir çox 

ölkədə işlədilmişdir. Ay-Günəş və Ay təqvimləri Afrikada, Yaxın və Uzaq Şərq 

ölkələrində istifadə edilir. Çox geniş yayılan təqvim beynəlxalq-Günəş təqvimidir. İlk 
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Günəş təqvimi Yuli təqvimidir: Qriqori təqvimində və Yuli təqvimində ayın ilk və son 

günləri arasındakı müddət 28-31 gündür. Qriqori təqvimində adi il 365, uzun il 366 

gündür [10, s. 237]. 

Türk-monqol təqvimi haqqında Türk-monqol təqvimi başlığı altında yazılmış 

Vikipediya, açıq ensiklopediya adlı sənəddə həmin təqvim (Türk-monqol) şəmsi-

qəməri təqvim adlanır. Həmin təqvimdə on iki adi, yeddi uzun il, illərin çinlilərin 

təqvimindəki kimi on iki heyvanın adı ilə adlandırılması, dövrənin türk-monqol 

təqviminin əsasında durması, 12 adi ilin on iki aydan ibarət olduğu göstərilir. Ayların 

bəzən 1-ci ay, 2-ci ay, təzə və köhnə ay kimi adlandırıldığı, ayın təzə Ayın çıxması 

başlandığı, təqvimin 1027-ci ildən hesablandığı məlumatı verilir. Bunu Türk-monqol 

təqvimini tədqiqat işinə əlavə edirikHəm də təqvim bildirən sözlər tədqiqatın 

mövzusunun əsas komponentidir. Eləcə də təqvim, vaxt, yer anlamlı leksemlər, daha 

doğrusu, sadaladığımız mənaların ifadə vasitələrinin əlaqəsi onların sistem təşkil 

etməsini gerçəkləşdirir.  

Dil materialları üzərində aparılan araşdırmalardan belə nəticə çıxır ki, 

ümumbəşəri və milli səciyyəli faktorlar arasında qarşılıqlı, bölünməz bağlılıq 

mümkündür. Həmin proses dillə təfəkkürün daxili vəhdətinin nəticəsidir. Dilsiz 

təfəkkürdən danışmaq mümkün deyil. Çünki varlığın beynimizdəki inikası birbaşa 

dillə bağlıdır. Yəni təfəkkürün varlığını təmin edən dildir. Deməli, təfəkkürün yaranıb 

formalaşmasında dil əsas, təməl vəzifəsini icra edir. 

Görkəmli dilçi alimlərin öz araşdırmalarında, həmçinin dərsliklərində idrak-dil 

probleminə müntəzəm toxunduqları məlumdur. Bunun üçün də dilçiliyə dair əsərlərdə 

dilin mahiyyətindən, vəzifələrindən söhbət açan dilçilərin dilin cəmiyyətdə ən vacib 

ünsiyyət, insanların düşünmə vasitəsi, təfəkkürün ifadə olunma aləti olaraq qəbul 

edilməsiylə əlaqədar söylənilmiş fikir və mülahizələrə diqqəti yönəltmələri təbiidir. 

Məsələn, bu baxımdan təfəkkür nədir? Sualına verilən cavaba diqqət yetirilir. Təfəkkür 

ətrafdakı maddi və mənəvi aləm arasındakı əlaqələrin insan beynində məqsədyönlü, 

ümumiləşmiş, vasitəli inikası olan psixi prosesdir [3, s.81]. 

Elmi mənbələrdə dillə təfəkkür məsələsinin dilçilik nəzəriyyəsində rolu qeyd 

edilmiş, varlığın insan beynində ümumiləşmiş inikası sayılan təfəkkürün yalnız dil 



  

47 
  

sayəsində mövcudluğu, təfəkkürlə dil arasında qırılmaz vəhdət və əlaqənin diqqətə 

yönəldilməsi məqsədəuyğun sayılmış, təfəkkürün yaranmasında dilin əsas olduğu 

göstərilmişdir. 

A.Axundov dil-təfəkkür bağlılığının danılmazlığını, bu əlaqənin qəbul 

edilməsinin sovet dilçilik elminin, eyni zamanda bu məsələnin nəzəri təhlilini verən 

sovet fəlsəfə elminin çıxış nöqtələrindən olmasını bildirmişdir. Alim dil-təfəkkür 

məsələsini özünün başlıca tədqiqat predmeti seçən, həmin problemlə hərtərəfli, 

dərindən maraqlanan V.Z.Panfilov haqqında demişdir ki, dialektik materializm 

cəhətdən şüurun, ruhun ikinci, materiyanın 1-ci olması o zaman ortaya çıxır ki, idrak 

baş beyinin fizioloji prosesləri ilə sıx əlaqədə olmaqla bərabər, təkcə dil əsasında, dil 

vasitəsilə yarana bilir. Dialektik materializm təsdiq edir ki, dildən kənar təfəkkür 

yoxdur. Onlar bir-birindən ayrılmazdır [3, s.81]. 

Dilçi alim rus dilçiliyinin (yəni keçmiş sovet dilçiliyinin) dil və təfəkkürünün 

qırılmaz bağlılığı və vəhdəti məsələsində nitqin formasına baxmayaraq, böyük rus 

təbiətşünas materialisti İ.M.Seçenovun dilin təfəkkürlə əlaqəsi barədə fikrini əsas 

götürdüyünü göstərir, təbiəti, eləcə də öz-özünə düşünmə haqqında düşüncələri diqqətə 

yönəldilir [3, s.82]. 

Yuxarıda ümumbəşəri və milli səciyyəli faktorlardan danışmışdıq. Onların 

açıqlanmasını, aydınlaşdırılmasını vacib bilirik. Göytürk yazılı mətnlərində təqvim 

bildirən sözlərlə daha çox qarşılaşırıq:  

Tün-gecə [108, s.676, s.597]; (KTc. X, KTş. 27; BXc. 1; T. 35, 51; MÇ. 13; IB 

36); tün ortusu- gecə yarısı, cənub (BXşm. 11; KTc. 6; IB. 36); tünlü-kürlü-gecə-

gündüz (BXc. 1); Sü yorıp türlü-kürlü yiti ödüşkə subsız keçdim (BXc.l) -Qoşun 

yürüdüb gecəli-gündüzlü yeddi gün susuz keçdim); Kün kaçmış, tün dirilmiş (MÇ13)-

Gündüz qaçmış, gecə toplamışlar); Türk bodun üçün tün udımadım, küntüz 

olurmadım// türk xalqı üçün gecə uyumadım, gündüz oturmadım; Tün katdımız, 

Bolçuka tar üntürü təkdimiz “Gecəni-gündüzə qatdıq, Bolçuya dan söküləndə çatdıq” 

və s. [108, 597]. 
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Göytük yazılarında zaman-vaxt, təqvim, yer-məkan anlamlı sözlər ayrıca bir 

sistemdir. Bu sözlərin sistem yaratması obyektiv və qanunauyğun xarakter daşıyır. 

Zaman, təqvim bildirən sözlər bunlardır: 

a) Zaman və təqvim bildirənlər- anda//anta (KTc. 9; KTşm.6; BXş. 25, 26; T.12; KÇ. 

16; MÇ. 10) - onda, o zaman; yıl (Os.12; KTş. 8, 36; KTşm. 4; BXc. 9; MÇ. 4, 11; Yn. 

IX. 3) -il; kış (BXc. 2) -qış; kiçə//keçə (MÇ. 13) -gecə; küntüz (KTş. 27) -gündüz; tün 

(KTc.2) -gecə; tün ortusı (KTc.6; IB. 36) -gecə yarısı və s. 

Abidələrdə işlənmiş zaman bildirən anda//anta (onda, o zaman), təqvim bildirən 

yıl (il), kış (qış), kiçə//keçə (gecə), küntüz (gündüz), tün ortusı (gecə yarısı) sözləri 

qədim türklərdə vaxtın leksik ifadə formalarıdır. Zaman anlamlı sözlərin geniş məna 

tutumu var. Yəni, zaman bildirən sözlər çoxdur. Feilin təsriflənməyən formaları, “idi, 

imiş” hissəciklərinin işlənməsi buna sübutdur. Zaman bildirən söz termini geniş 

məzmunludur. Obyektiv, yaxud fəlsəfi zaman dildə leksik, semantik, qrammatik 

laylara aid ola bilir. 

Fəlsəfi [obyektiv] vaxt məzmununun təzahür vasitələri, təqvim bildirən sözlər -

leksemlər Orxon-Yenisey yazılarında xüsusi bir təbəqəni əhatə edir. Vaxt-zaman 

məzmununun linqvistik təzahür formasının, yaxud ifadə görümünün özünə məxsus 

maraqlı xüsusiyyətləri vardır. Təqvim bildirən sözlər təqvim anlamıyla əlaqəli şəkildə 

formalaşmışdır. Qədim türklərin təsərrüfat həyatında - əkinçilik, maldarlıq, ovçuluq, 

balıqçılıq və s. sahələrdə fəaliyyəti, məşğuliyyəti hava şəraitinin necə keçməsindən, 

iqlimin vəziyyətindən asılı olaraq vaxtın hesablanmasına zəruri ehtiyac yaranmışdır. 

Gündüzlə axşamın, ilin mövsümlərinin əvəzlənməsi, planetlərin-Yerin Gün ətrafında 

hərəkəti təqvimlərin əsasini təşkil edən hadisələrdir. Çayların mövsümlər zamani 

vəziyyətinin, xüsusən daşqınların, okeanlarda qabarmaların, çəkilmələrin təqvimin 

formalaşmasında əhəmiyyətini göstərmişdir. 

Lakin tədqiqatçılar qətiyyətlə təqvimlərin meydana çıxmasında əsas xidmətin 

səma (göy) cisimlərinə aid olduğunu göstərirlər. Əski türklərin dünyagörüşündə dini 

baxışlar daha üstün olmuşdur. Onları gördükləri meşələrdən, dağlardan, çaylardan çox 

Günəş, Ay, ulduzların əfsanəvi sirləri düşündürmüşdür. Bu səbəbdən qədim türklər 

isti-soyuq, xeyir-şər, gecə-gündüz, işiq-qaranlıq, ildırım-şimşək, qasırğa-zəlzələ kimi 
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hadisələrdən daha uzaq, əlçatmaz, daha heybətli, heyrətləndirici və ideal görünən göy 

cisimlərinə böyük inam bəsləmişlər. Onlar Göy cisimlərindən ikisinin – Gün və Ay 

təqvimlərinin yaranmasında həlledici, əsas rol oynadıqlarına inam bəsləmişlər.  

Təqvimlərin Göy cisimlərinin hərəkətlərinə uyğun tərtibi nəticəsində onların 

müxtəlif adları əmələ gəlmişdir. Yalnız Ayın hərəkətinə görə yaranan Ay təqvimi 

(Qəməri təqvim), həm Ayın, həm də Günəşin hərəkətinə uyğun meydana çıxan Gün-

Ay təqvimi (Qəməri-Şəmsi) və Günəşin təqvimi vardır. 

Zaman və təqvim bildirən sözlərdən danışarkən təqvim bildirən sözlərin zaman 

bildirən sözlərin məna incəliklərini ifadə etdiyi yaddan çıxmamalıdır. Leksik məna 

məfhumun (biz məfhum əvəzinə anlayış işlətməyi lazım bilirik) bilavasitə ifadəçisidir. 

Semantik məna məfhumla əlaqədar olsa da, tamamən onun müstəqil ifadəçisi 

olmamışdır. Bu səbəbdən “leksik semantika” ifadəsini işlədirik. Məlumdur ki, leksik-

lüğəvi məna geniş anlayışdır, semantik məna leksik mənanın içindədir. O, leksik 

mənadan ayrı deyildir, ondan kənarda yaşaya bilmir. 

Zaman və təqvim bildirən sözlərin fərqi də leksik-semantik mənalar arasındakı 

fərqə bənzəyir. Yəni təqvim bildirən sözlər də vaxt anlamının ifadə vasitələrindəndir. 

Bəzən təqvim bildirən sözləri zaman bildirən sözlərdən ayırmaq çətin olur. 

 

1.3. İndiki zamanı ifadə edən sözlərin semantikası 

İndiki zamanı ifadə edən sözlərin semantikası, xüsusilə feillərin semantikası 

dedikdə icra olunan işlə həmin hərəkətin icrası zamanı arasında olan vaxt, müddət başa 

düşülür. Feilin zaman kateqoriyasından danışarkən hal-hərəkət, hadisənin üç zamanla 

bağlılığı, yəni işin, hərəkətin keçmiş, indiki, gələcək zamanda icra edilib-edilmədiyi, 

bu üç zamanın vahid meyarının indiki zaman olması, digər iki zamanın yalnız indiki 

zamanla ölçülməsi təsəvvürdə canlanır. 

 İndiki zamanı bildirən leksemlərin mənası daha genişdir. Bura, yəni belə sözlərə 

indiki zamanı bildirən müxtəlif mənalı feillər, indi, bu gün, hazırda, bu saat, bu dəqiqə, 

bu il kimi zərflər aiddir. Aristotel ilk dəfə olaraq “Metafizika” əsərində zamanlarla 

bağlı fikir irəli sürmüşdü: “Keçmiş və ya gələcək zaman məfhumları yalnız indiki 
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zamana nisbətən meydana çıxır. İndiki zaman məfhumu olmadan keçmiş və ya gələcək 

məfhumları haqqında düşünmək qeyri-mümkündür, çünki keçmiş zaman indikiyə görə 

və gələcək zaman indikiyə görə gələcək zaman adlanır” [98, s.148].  

Professor Muxtar Hüseynzadənin dediklərində həqiqət var. Doğrudan da, sözü 

gedən an-indiki zaman eyni adlı kateqoriyanın nüvəsi, onun semantik mərkəzidir. 

Feilin indiki zamanı başlanmış, lakin hələ bitməmiş, sona çatmamış işi, hərəkəti 

və ya hal-vəziyyəti ifadə edir. Feilin indiki zamanı barədə fərqli mülahizələr olmuşdur. 

Rus dilinin qrammatikasında zaman kateqoriyasını geniş tədqiq edən 

N.S.Pospelov indiki zaman barəsində xeyli danışmış və bunlara diqqət yetirməyi 

məqsədəuyğun saymışdır: “Konkret məfhumdan təcrid edilmiş indiki zaman anlamı 

hərəkətin gerçəklikdə realizə olunmasını maksimal dərəcədə həyata keçirir, yəni xəbər 

formasının mənasını tamamilə ifadə edir” [132, s.434]. 

Rus dilçisi V.Vinoqradov indiki zamanla bağlı yazmışdır: “İndiki zaman 

formasında zamandan kənarlığın obyektiv mənası indiki zamanın subyektiv mənası ilə 

dialektcəsinə birləşir” [103, s.69].  

Feilin indiki zamanı keçmiş və gələcək zamanlar üçün əsas meyar olduğu üçün 

həmin zamanların müəyyənləşməsində həlledici əhəmiyyət daşıyır. İndiki zamanla 

bağlı deyilənlər həm Göytürk yazılarına, müasir Azərbaycan və digər türk dillərinə 

məxsusdur.   

M.Hüseynzadə hərəkətin hansı zamanda icrasını və bu üç zamanın vahid 

meyarının indiki zaman sayıldığını göstərmişdir: “Feillərdə zaman anlayışı iki hərəkət 

arasında qalan müddəti ifadə edir.İcra edilmiş, icra edilən, icra ediləcək hərəkətin 

vaxtıyla iş barədə söhbət gedən an arasındakı vaxtı təyin edir” [32, s. 148]. 

Feillərin zamanlar üzrə dəyişməsinin xüsusi, konkret göstəriciləri zaman 

şəkilçiləridir. Feilin üç zamanı müəyyənləşdirilmişdir; keçmiş, indiki və gələcək. Əski 

türk yazılı mətnlərində feilin hər üç qrammatik zaman şəkilçisi işlənmişdir. İndiki 

zaman şəkilçisi–ır4(yır4) qrammatik zaman kateqoriyasını formalaşdıran köməkçi 

morfemlər kimi göstərilmişdir. Onun obyektiv-fəlsəfi zaman olaraq hansı dövrə aid 

olması mətn daxilində müəyyənləşir [82, s.338].   
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Azərbaycan dilinin indiki zamana məxsus morfoloji əlamətlərinin öz özəlliyini 

bütün inkişaf dövrlərində qoruduğu müəyyən edilmişdir. İndiki zamanın göstəriciləri–

ır4(yır4) şəkli cəhətdən, məzmun baxımından çoxcəhətli xarakter daşıyır. Feilin xəbər 

şəklinin tərkibində bu zaman forması aparıcı mövqedə durur. Feilin indiki zamanı bu 

anlayışın linqvistik ölçüsü sayılır. 

İndiki zaman öz morfoloji əlamətini –ır4(-yır4) şəkilçilərini, xarakterik 

xüsusiyyətlərini, öz təbii fərqləndirici əlamətlərini bütün inkişaf dövrlərində 

qorumuşdur. İndiki zamanın müasir dilimizdə əsasən, ahəngə görə dörd şəkildə yazılan 

bu morfoloji əlamətin (–ır4) formaca sabit, məzmunca isə çoxcəhətli olduğu, feilin 

indiki zamanının hər 3 şəxsdə (tək və cəmdə) işləndiyi, lakin burada işlənən şəxs 

sonlarında bəzi xüsusiyyətlərin müasir ədəbi dilimizin yazılı və şifahi forması üçün 

arxaik sayıldığı müəyyənləşdirilmişdir. 

Birinci şəxsin təkini bildirmək məqsədilə zaman əlamətlərindən sonra işlədilən 

am//əm I şəxs şəkilçisi mənşəcə müstəqil şəxs əvəzliyi “mən”lə bağlıdır. Zaman 

keçdikdə mən əvəzliyinin səs dəyişməsinə məruz qaldığına dair yetərincə nümunələr, 

faktlar vardır. -m şəxs şəkilçisi mən şəxs əvəzliyinin ixtisar olunmuş şəklidir. 

Azərbaycan dilinin müxtəlif dövrlərində rast gəlinən bu linqvistik xüsusiyyət başqa 

türk dillərində də müşahidə edilir. Məsələn;  

1) Badeyi-gülgün içərmən bu tənəffüllərbilə [8, s.307]. 

2) Anı aşkarə qılmazmən qiyamət aşikar olsa [8, s.303]. 

3) Gər səninçün, ey pəri, bədnam olubmən ğəm dəgül… [8, s.305]. 

4) Necə yaxşılıq qılınmən qısdi can qılmaqdadır (Kişvəri) [8, s.305]. 

5) Nə istərdin yetirdin, bilməzüz biz, 

Yazıqdır bizə böhtan qılmanız siz [8, s.130]. 

Yazılı abidələrimizdə həmin xüsusiyyət XV əsrdə, qismən də bir az sonralar 

gözə çarpır. Ümumiyyətlə, bu üsulun dilimizdə geniş yayılmadığı qənaətinə gəlinir. 

 [56, s.146-147]  

Əvvəl göstərdiyimiz kimi A.Axundov, V.V.Vinoqradovun, N.S.Pospelovun 

indiki zamanla bağlı söylədiklərinin indiki zamanın ümumi-nəzəri izahı olduğu və 

onun vəzifələrini aydınlaşdırdığı barədə fikirlərini, düşüncələrini diqqətə yönəltmişdir. 
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O, indiki qrammatik zaman şəkilçilərinin obyektiv zaman kateqoriyasını xeyli 

konkretləşdirdiyini, həmin fəlsəfi zamanın semantik incəliklərini üzə çıxartmağa 

xidmət etdiyini göstərə bilmişdir. Tədqiqatçı zamanların yaranmasına diqqət 

yetirmişdir. O, ingilis dilində bu zamanın dörd, ərəb dilində iki (indiki-gələcək və 

gələcək formulası vasitəsilə yaranan indiki zaman), türk dillərindən olan oyrot dilində 

üç, Türkiyə türkcəsində iki, dilimizin Quba dialektində 2 novü olduğunu göstərmişdir. 

A.A.Axundov indiki zaman daxilində müxtəlif zamanların olmasının həmin 

zamanın yuxarıda izahını rədd etmədiyini, fərqli dillərdə mövcud olan indiki zaman 

növlərindən heç birinin bu zamanın ümumi çərçivəsindən kənara çıxmadığını bildirir 

[4, s. 69]. 

Dilimizdə indiki zamanın semantikasında iki mühüm cəhəti diqqətə yönəldən 

Ağamusa Axundov bu cəhətlərin semantikasını aydınlaşdırmışdır. Yəni, birincisini 

subyektin bilavasitə danışılan vaxt ifadə etdiyi işi, ikincisinin isə birincisindən fərqli 

olaraq subyektə məxsus hal-hərəkəti bildirdiyini söyləyir [4, s.76].  

İndiki zaman feillərinin formal göstəricisi –ır4 morfemləri şəkli cəhətdən sabit, 

məzmun baxımdan çoxcəhətli xarakter daşıyır.  

Ə.C.Şükürlü bununla bağlı yazmışdır ki, indiki zaman –ır4; -yır4; -ar2 

variantlarını sırf indiki zaman şəkilçisi kimi qəbul etmək olmaz. Həmin morfoloji 

göstəricilər bəzi hallarda gələcək anlamını da təcəssüm etdirə bilir [81, s.127]. 

Türkoloji qaynaqlarda bu şəkilçi variantlarının gələcək anlamı bildirməsinə görə bəzən 

“indiki gələcək zaman” anlayışını da işlətmişlər. Göstərilən şəkilçi variantlarının tək 

və çoxhecalı sözlərin sonuna artırılaraq aşağıdakı qrammatik mənaları ifadə etdiyini 

görürük: 

1. Bitməyən, ardıcıl olaraq öz təbii halında davam edən işin, hal-vəziyyətin 

zamanını ifadə edir: od täŋri yaşar (KTb50) taleyi tanrı yazır: lägdügin türk bäğlär, kor 

bilirsiz (KTb34) ey türk bəyləri, (onun necə) hücuma keçdiyini hamınız bilirsiniz; 

tarladukımın tutar mä (KTb4). Bəyəndiyini tuturam; kemkä ilig kazğanur män tir 

ermış, nä kağanka isig küçüg birür män tir ermiş (KTb9). Demişdir ki, eli kimin üçün 

əldə edirəm; demişdir, iş-gücünü hansı xana həsr edirəm?  
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2. Qrammatik cəhətdən indiki zamanla əlaqədar olsa da, semantik cəhətdən yenə 

gələcək anlamı bildirir: 

İrak ersär yallax ağı birür, yağuk ersär edgu ağı birür (KTk12) // uzaq olsan pis, 

yaxın olsan yaxşı hədiyyə verər. 

Uyğur yazılarında–ır, -ur, -yür şəkilçisi iş, hərəkətin bitmədiyini, öz təbii halında 

ardıcıl icra olunduğunu bildirir:  

Altın özgin olurupan maŋiläyür – män (IB1) Qızıl taxt üzərində oturub 

şadlanıram; Buyançı bağlärim kutn mun ölüklüg. Soludı Birt u_n ödükün tägtnür  // 

Xeyirxah bəylərimin rahatlığı üçün xidmətçiniz Qoludi Birtün sizə deyəcək. 

Əski türk yazılarında işlənmiş – ır, -ir şəkilçisi indiki türk dillərinin əksinə olaraq, feili 

sifət də əmələ gətirmişdir. Əski türk yazılı mətnlərində feillərin indiki zamanında 

zaman şəkilçilərinin funksiyasını şəxs əvəzlikləri yerinə yetirmişdir.   

Göytürk dilində feilin indiki zamanının təsrifləndiyi deyilir və nümunələr verilir: 

I şəxs tək – kazğanurmən (qazanıram); 

II şəxs tək– kazğanursən – (qazanırsan); 

III çəxs tək- kazğanur (qazanır); 

I şəxs cəm - kazğanurbiz (qazanırıq); 

III şəxs cəm – qazanursiz (qazanırsınız) 

İndiki zamanın Göytürk dilində istənilən şəklinin (morfoloji əlaməti) çağdaş 

türkcələrin yalnız az bir hissəsində- çağdaş Azərbaycan dilində qorunduğu, əski türk 

yazılı mətnlərindəki kimi, feilin indiki zamanını yaratdığı göstərilir [68, s.356].  

Orxon-Yenisey yazılarında indiki zaman şəkilçiləri sayılan -ur, -ür şəkilçi 

variantlarının işlək olduğunu görürük.  

Əski türk yazılarında və müasir türkcələrdə feil kateqoriyaları içərisində indiki 

zaman əsas kateqoriyadır, ən aparıcı, önəmli zaman növüdür. Onun ən aparıcı, önəmli 

zaman növü olmasının səbəbi başqa zamanlara görə ölçü meyarı sayılmasıdır. Daha 

doğrusu, digər zamanlar indiki zaman əsasında müəyyənləşir. Buna görə feilin indiki 

zamanı istər əski, istərsə də çağdaş türk dillərində qrammatik zaman kateqoriyasının 

məna özəyi adlandırılır. Qədim yazılarda sadə və mürəkkəb strukturlu indiki zaman 
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anlamlı linqvistik ifadə vasitələri hər üç zamanı nitqdə gerçəkləşdirən morfoloji 

göstəricilər, şəkilçilər müşahidə edilmişdir. 

Həmin vasitələr əski türk yazılı mətnlərində, həm də çağdaş türk dillərində, 

əlaqəli şəkildə olan sistem təşkil etdiklərinə görə zamanın ifadə vasitələrinin zəngin 

təbiətli, maraqlı bir qolu sayılan qrammatik zaman kateqoriyasını formalaşdırırlar. 

Göytürk dilində feilin indiki zamanının danışanın dinləyənə xəbər verdiyi an icra 

edilən hərəkəti bildirdiyi göstərilir. Abidələrdə indiki zamanın samitlə bitən feil 

əsaslarına (-ır)4; saitlə bitən feil əsaslarına isə (-yır)4 şəkilçilərinin, yaxud budaq 

morfemlərinin əlavə edilməsi – artırılması ilə düzəldiyini görürük. Məsələn: İnöz 

İnənçü Besbalıka basurman (HT7) “Mən İnöz İnənçü Besbalıka gedirəm”. İnöz İnənçü, 

Tarduş Kül Çor Bestalıka barırmız (HT1) “Bir İnöz İnəngü və Tarduş Kül Çor 

Basbalıka gedirik”. Altun, gümüş, isigti, kutay banısız ança birür (KTc5) “Qızıl, 

gümüş, taxil, ipək həvəslə (dərdsiz)” bu qədər verir” Kimkə ilig kazğanirmən? (KTŞ9) 

“Kimə dövlət qazanıram? Nə kağarka işig, kücük bürümən? [KTş9]” “Hansı Xaqana 

zəhmətimi verirəm?”...təgdükin, türk bəglər, kop bilirsiz (KTş 34) “...hücum etdiyini, 

türk bəyləri, hamısını bilirsiniz; tokuz oğuz bodun üzə kağan olurtı, tır (T9); “Doqquz 

oğuz xalqının üstündə xaqan oturdu, deyir” Kəlir ersən, kü ər ükülür (T32). “Səlir isə 

səs döyüşçüləri çoxaldır”, Ben arça tirmən (T37) “Mən elə deyirəm”. Tağda sığın 

təzsər, ... sakınurmən (BKq5-6) “Dağda sığır qaçsa, düşünürəm”, Tabğaç, Oğuz, Kitay 

– bu içəgü kabısız (T12), “Çin, Oğuz, Kitay – bu üçlük birləşir”, Nəkə korkurbiz az 

tiyin (T39) “Azıq deyə nə üçün qorxuruq?” Çor apası barur (Y18) “Çorkı atası gedir” 

[68, s.355]. 

Göytürk dilində feilin indiki zamanının az işləndiyi qeyd edilmiş və bu Göytürk 

yazılı abidələrinin üslubu ilə əlaqələndirilmişdir [43, s.60]. Göytürk yazılı abidələrində 

xanların, xaqanların artıq gördükləri işlər haqqında məlumat vermələri, görəcəkləri 

işlər haqqında məlumat vermədikləri, beləliklə də, abidələrdə feilin keçmiş zamanının 

intensiv işlənməsi bildirilir. Qədim türk danışıq dilində feilin indiki zamanın məhsuldar 

işləndiyini güman etməyin mümkünlüyü qeyd edilir [53, s. 355]. 

Bizim fikrimizcə, əski türk yazılı mətnlərində feilin indiki zamanının az 

işlənməsinin, keçmiş zamanın isə çox işlənməsinin səbəbini xanların, xaqanların yerinə 
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yetirdikləri vəzifələrlə, işlərlə əlaqələndirilməsində bəzi doğrular var. Ona görə ki, 

dilxarici, yaxud ekstralinqvistik hadisələrin, folklorların dilə, xüsusən onun yazılı 

formasına təsir göstərə bilməsi inkaredilməzdir. Bu səbəbdən keçmiş zamana aid 

morfoloji göstəricilərin işlənmə tezliyi barədə söylənilən fikir doğrudur. Danışıq 

dilində, yəni şifahi nitqdə indiki zamanın çox işlənməsi fikrinin feilin digər zamanları 

arasında əsas yeri tutması, feil zamanlarını müəyyənləşdirən ölçü olması, digər 

zamanları da ifadə edə bilmək xüsusiyyətləri, feil sistemində möhkəm qrammatik 

formada özünü göstərməsi barədə deyimləri A.Axundovun söylədikləri ilə 

əlaqələndirdikdə, tutuşdurduqda müəyyən elmi həqiqətlərin üzə çıxdığı aydın olur və 

onların doğruluğu təsdiqlənir [4, s.84]. 

Əski türk yazılarında işlənmiş (-ır)4; (-yır)4 şəkilçi variantlarının təkcə indiki 

zamanı bildirməsi mümkün olmadığı, bu şəkilçi variantlarının gələcək anlamı da 

bildirdiyi üçün türkoloji dilçiliyə aid ədəbiyyatlarda həmin morfoloji variantların 

[şəkilçinin] eyni amanda “indiki gələcək zaman” adlandığı deyilir [82, s.127].  

Əski türk yazılarında indiki zaman feilləri bütün zamanlara məxsus hərəkəti 

bildirir. Məsələn: Yazır kiçə altın özger üzə olırıpan məŋiləyir mən (IB1) // Gündüz-

gecə qızıl taxtın üzərində oturaraq zövq alıram; Yazın, kişə eşür mən (IB2) // Gündüz-

gecə çapıram [124, s. 78]. 

Feilin indiki zamanında zaman mənasını bildirən köməkçi morfemlərdən sonra 

şəxs şəkilçilərinin artırıldığının şahidi oluruq. 

Qədim türk yazılarında bu şəkilçi zaman şəkilçisi vəzifəsini yerinə yetirir. 

Əslində qədim türk dillərində şəxs əvəzliyi xəbərlik şəkilçisi və şühudi keçmiş zaman 

əlamətlərindən başqa, digər şəxs şəkilçilərinin hələ də differensiallaşmadığı, eyni 

fonetik tərkiblə üç funksiyada çıxış etdiyi diqqətə çatdırılır [71, s.562]. 

Əski türk yazılarında felin indiki zamanında işlənən feillərin danışılan anda icra 

edilən işdən başqa, hər zamankı işləri bildirməsi də müəyyən edilmişdir. Məsələn; 

Yazın, kişə eşür mən (IB2) - Gündüz-gecə çapıram. 

Uyğur yazılarında -ır, -ur, -yür şəkilçisinin iş, hərəkətin bitmədiyini, öz təbii halında 

ardıcıl icra edildiyini bildirdiyi göstərilir: 
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Altun örgin üzä olururan mäŋçilayür män (IB 1) “Qızıl taxt üzərində oturub 

şadlanıram”; Buyançı bäglärim kutın män ölüklüg Qoludı Bintün ödüküm täginär (hc 

1, 4) “Xeyirxah bəylərinin rahatlığı üçün xidmətçiniz Qoludi Bintin sizə müraciət edir” 

[82, s.127]. 

Əski türk yazılarında -ır, ir şəkilçisi indiki türk dillərinin əksinə olaraq, feili 

sifətlər də yaratmışdır. (-ır)4 şəkilçi variantlarının yazılı abidələrdə indiki zaman 

anlayışını bildirən feili sifətləri formalaşdırdığı məlumdur [82, s.135].  

Müasir Azərbaycan dilində (-ır)4 morfoloji əlamətinin feili sifət yaratma 

xüsusiyyətini itirdiyi, yalnız şəkilçi kimi tanındığı göstərilir [71, s.135]. Digər 

zamanlardan fərqli olaraq indiki zaman aparıcı mövqedə durur. İndiki zamanın 

linqvistik ölçüsü zaman anlayışı sayılır. 

Birinci şəxsin cəmində - z şəkilçisi XVIII əsrə qədər işlənmiş, bu dövrdən sonra 

– k, -q şəkilçiləri yazı dilində tamamilə sabit şəkil almışdır. 

Əski türk yazılarında və çağdaş Azərbaycan dilində icra olunan, yəni görülən və 

görülməyən hərəkətlə onu xəbər verən işin zamanının eyni olduğu bildirilir. Belə ki, 

əvvəlcə işin görülməsinə başlanır və icrası, görülməsi bitməmiş onunla (işlə) əlaqədar 

məlumat çatdırılır və həmin hərəkətlərin eyni zamanda icra edildiyi müəyyənləşdirilir 

-iz,  …şəxs şəkilçisi də mənşəcə müstəqil şəxs əvəzliyi biz- lə bağlıdır. 

Prof. A.Axundov dilimizin indiki zaman şəkilçilərinin iştirakına görə türk dilləri 

sırasında özəl yeri olduğunu, bu şəkilçilərin bəzi türk dillərində indiki-gələcək zaman 

bildirdiyini diqqətə çatdırmışdır. O, indiki zaman şəkilçilərinin mənşəyi olan 

fərziyyələrdən ikincisinin F.E.Korşa mənsubluğunu söyləyir. A.Axundov F.E.Korşun 

“Происхождение формы настоящего времени в западно-тюркских языках” 

məqaləsində “ы” şəkilçisinin və “yor” şəkilçisindən, həmin şəkilçinin isə “yatır” 

sözündən törədiyini söyləmişdir [4, s.70-71]. 

  Dilimizdə indiki zaman feillərin mənasının çox zənginliyindən söhbət açan 

Ağamusa Axundov həmin zamanın məzmununda iki mühüm cəhətə diqqəti yönəltməyi 

lazım bilmişdir: 

1. Feilin bu zamanı danışıq anı ilə əlaqədardır; 

2. İndiki zaman danışıq anı ilə birbaşa əlaqəli deyil. 
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Doğrudan da, canlı dil faktları, aparılan araşdırmalar əski türkcədə dərin, zəngin 

mənaları, olduqca incə semantik çalarlıqları ifadə edə bilməsini göstərir. 

Dissertasiyanın 1.3 hissəsində bu qənaətə gəlmək olur ki, əski türk yazılı mətnlərində 

feillərin zaman bildirməsi çağdaş dilimizdəki kimi xəbər şəkli vasitəsi ilə reallaşır. 

Feilin xəbər şəkli hər üç qrammatik zaman şəkilçilərini ehtiva edən, qoruyan mühüm 

linqvistik məkan adlandırıla bilər. 

 

1.4. Keçmiş zamanı ifadə edən sözlərin semantikası 

Çağdaş türkcələrdə fərqli məna çalarlıqlarının ifadəsi, gerçəkləşməsi üçün 

işlədilən qrammatik vasitələrin hamısına Göytürk yazılarında, dilində rast 

gəlinməməsinin səbəbini abidələrin mətnlərinin kiçikliyi, qismən də onların öz dəsti-

xətti ilə bağlı olmasını güman edənlərə haqq qazandırmaq mümkündür [71, s.557].  

Zaman, məkan anlamları ilə əlaqədar dil sistemində bəzi fərqliliklərin yaranması 

qanunauyğun bir prosesdir. Yəni zaman keçdikcə dəyişmə dilə məxsus cəhətlərdəndir. 

Ancaq dilin özünəməxsus dəyişməsi digər hadisələrdən seçilir. Xüsusən, onun 

qrammatik quruluşunda dəyişmə prosesi tədricən həyata keçdiyinə görə dilin həmin 

layı nisbi sabitliyi ilə səciyyələndirilir.  

Feilin keçmiş zamanının müxtəlif məna çalarlıqları həmin zamanın zəngin məna 

ifadə etdiyinə işarədir.  

Göytürk yazılı mətnlərinə həsr edilmiş araşdırmalarda ən inkişaf etmiş müasir 

dildə yazılan iri həcmli əsərin növünə baxmayaraq, bu dildə feilin keçmiş zamanının 

müxtəlif çalarlıqlarını bildirmək məqsədilə işlədilən müxtəlif qrammatik vasitələrin 

heç də hamısını əhatə edə bilməməsini etiraf etməyin mühümlüyü diqqətə çatdırılır, 

əski türk yazılarında keçmiş zaman anlamının təzahür vasitələrinin zənginliyinin yalnız 

təəccüb doğurduğu diqqətə yönəldilir [68, s.344].  

Göstərilən elmi mənbədə ifadə edilmiş mülahizələrin birinin digərinə zidd 

fikirləri bildirməsində məntiq də ola bilər. Çağdaş türkcələrdə keçmiş zaman 

anlayışının fərqli məna çalarlıqlarının ifadəsi üçün işlədilən qrammatik vasitələrin 

hamısının Göytürk dilində müşahidə edilmədiyi və bu abidələrin mətnlərinin kiçikliyi, 
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qismən də onların üslubu ilə əlaqələndirilir. “Qədim türk yazılarında və Göytürk 

dilində keçmiş zamanın təzahür formalarının zənginliyi diqqətçəkicidir” [68, s.344]. 

Belə bir fikir reallığı əks etdirir. 

Göytürk yazılarında keçmiş zamanın konkret iki növü, formasının olması 

danılmaz elmi müddəa olaraq maraqlıdır. Qədim türk yazılı abidələrdə keçmiş zamanın 

2 forması müşahidə edilir: şühudi və nəqli keçmiş zaman. 

Şühudi keçmiş zaman. Şühudi ərəbcə, şəhidə-gözlə görmə, şahidi olma anlamını 

bildirir [101, s.526]. Hərəkətin, işin görülüb-görülməməsi haqqında şahidliklə 

söylənən vaxtı bildirir. Bu zaman formasına zəruri hallarda məqsədəuyğun şəkildə 

istifadə üçün müraciət edilir. Danışan xəbər verdiyi hadisənin şahidi olur, işin icrasına 

əmin olur, onun icrasının obyektivliyinə şübhəsi olmadıqda keçmiş zamanın bu 

formasına müraciət edilir. Keçmiş zamanın bu forması feil əsaslarına -tı, -ti, -dı, -di 

şəkilçilərini artırmaqla düzəlir. 

Göytürk yazılarında feilin keçmiş zamanının şühudi formasına aid -t və -d 

variantlarının işlənməsində qəribə bir qanunauyğunluğun gözə çarpdığı deyilir. 

Əsasən, sonu saitlə, sonor səslə və cingiltili samitlə bitən feillərə -d variantlı şəkilçi –

dı, di, kökü kar samitlərlə bitənlərə isə -t variantlı zaman şəkilçisi (-tı, -ti) artırılır. 

Lakin bu qanun bütün abidələrin dilində şühudi keçmişdə özünü göstərmir. Yenisey 

yazılarında şühudi keçmişin morfoloji əlamətinin işlənməsində, ümumiyyətlə, fonetik   

qanunauyğunluğun gözlənilmədiyi, hətta eyni sözlərdə həm -t, həm də -d variantlı 

şəkilçilərin işlənildiyi aşkar görünür. Məsələn: adırıltım (Y3) və adırıldım (Y5) 

“ayrıldım”, bertimiz (Y30) və berdimiz (Y48) “verdik”, ertim (Y1) və erdim (Y10) 

“idim”. 

Göytürk dilində feilin keçmiş zamanının morfoloji göstəricisinin istifadəsi haqda 

bu şəkildə qanunauyğunluğun olduğu göstərilir: əsası sait və kar samitlərlə bitən 

feillərə -d variantlı zaman şəkilçisi, əsası sonor və cingiltili samitlərlə bitənlərə isə -t 

variantlı şəkilçi artırılır [72, s.344-345]. 

Əski türk yazılarında-dilimizin qədim tarixinə aid mənbələrdə və çağdaş 

dilimizdə işlək olan keçmiş zaman variantı göstərilən xüsusiyyətlərin daşıyıcısıdır. 
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Göytürk yazılarında da bu forma -dı, -di, -tı, -ti morfoloji əlamətlərilə ifadə edildiyini, 

bu şəkilçilərin dodaqlanan variantının abidələrin dilində müşahidə edilmədiyi 

göstərilmişdir [71, s.558].  

Altı yaşında qırğızlara qarşı qoşun yürütdük”, Yerçi tilədim (T23) “Yerli 

(bələdçi) bilədim”, “Tarduş Şadi qabağmı kədi (mühasirəyə aldı)”, Sünügün aşdımız 

(T23) “Sügü ilə açdıq” At üzə bintürə karığ sökdim (T25) “Atlara mindirərək qarı 

dağıtdım”, Türgis bodunığ uda başdımız (KTşm 4)// İldə beş dəfə vuruşuruq; Oğuz 

bodun tokuz tatar birlə birlə tırilin kəltı (BKş34) “Oğuz xalqı doqquz tatarla birləşib 

gəldi”, Or tutuk yorçm yazaklığ əligin tutdı (Ktş32) “On turun sərkədəsini yaraqlı əli 

ilə tutdu”, İnim Kül tiqin birlə, iki şad birlə ölü- yitü kazğantum (KTş27); Kiçik 

qardaşım Gültikin birlə, iki şad ilə birlikdə əziyyətlə (ölərək, yetərək) qazandım”, 

Kurığaru Kənü tarmanka təgi türk bodmığ ança konturımız (KTş21) “Qərbə Kənü 

tarmana təki türk bodunığ ança konturımız (KTş21) “Qərbə Kənü tarmana təki türk 

xalmı lə yerləşdidik”, Altı otuz yaşmda çin bodun kurkız birlə yağı boltı (BKş26) 

İyirmi altı yaşında çin xalqı qırğızlarla yağı boltı (BKş26), “İyirmi altı yaşında 

qırğızlarla yağı boldı” və i.a. 

“Ümumiyyətlə, Göytürk dilində kar samitlə bitən sözlərdə şəkilçinin cingiltili 

samitlə, cingiltili samitlə bitən sözlərdə şəkilçinin kar samitlə başlanması fonetik 

qanundur” [71, s.558]. 

Artıq açıqlandığı kimi, şühudi keçmişdə işlədilən şəxs şəkilçilərinin göytürk 

yazılarında, eyni zamanda bəzi çağdaş türkcələrdə fərqləndikləri göstərilmiş, müasir 

dilimizlə qarşılaşdırıldıqda bunun aydın göründüyü diqqətə yetirilmiş, fikrin isbatı 

üçün nümunələr verilmişdir. 

Məsələn, Göytürk dilində I şəxsin cəmində -muz, -miz hazırda dilimizdə II 

ş.təkdə -ɳ,-ğ,-g; cəmində -ŋiz, -ŋiz, -ğiz, -iz; çağdaş dilimizdə -q, -k; göytürkdə II 

ş.təkdə -n, -ğ, -g, cəmində -ŋiz, -niz, -ğiz, -iz; müasir dilimizdə -n, cəmində -nız, -niz 

şəkilçilərinin işləndiyi (feilin təsriflənməsi haqqındakı bəhsdə göytürk yazılarında 

ikinci şəxs üçün işlədilən ğ, -q şəkilçilərinin dilimizin bəzi dialektlərində işləndiyi 

qeydə alınmışdır). Göytürk yazılarında keçmiş zamanın şühudi forması zaman, şəxs 

şəkilçiləri birlikdə aşağıdakı qrammatik əlamətlərin daşıyıcısıdır: 
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I şəxs tək: -tım, -tim, -dım, dim, -tığ, -tig, -dığ, -dig; 

II ş. tək:-tıŋ, -tiŋ, -diŋ, -tığ, -tig, -dığ, -dig; 

III ş. tək: -tı, -ti, -dı, -di; 

I şəxs cəm: -tımız, -timiz, -dıŋiz, -diŋiz, -tığız, -tigiz, -dığız, -digiz. 

Göytürk yazılı mətnlərində şühudi keçmiş zamanın aşağıdakı kimi təsrifləndiyi 

göstərilmişdir: 

I şəxs tək-altım, cəm-altımız; 

II ş.tək-altın (altığ), cəm-altmız (altığız), altız; 

III ş.tək-altı. 

Şühudi keçmiş zamanın morfoloji əlamətlərinin digər türkcələrdə də dəyişməz 

qaldığı qeyd edilir [68, s.347]. Türk dillərində bu zamana məxsus morfoloji formanın 

ən qədim zaman şəkilçisi olduğu diqqətə yönəldilir. Adı çəkilən köməkçi, yaxud budaq 

morfemin türk dillərinin hələ bir yerdə məskun olduqları zaman yarandığı, bütün 

qəbilələr tərəfindən qəbul olunduğu ehtimal edilmiş, sonralar türk qəbilələri, xalqları 

dünya üzünə səpələndikdə həmin şəkilçini də özləri ilə apardıqları fikri irəli 

sürülmüşdür. Bu fikrin formalaşmasına heç də ötəri baxılmamalıdır. Bu nəticəyə 

gəlirkən, başqa zaman morfoloji əlamətlərinin çağdaş türkcələrdə cürbəcür şəkildə 

ifadə edildiyi, işləndiyi halda, yalnız şühudi keçmiş zaman budaq morfemlərinin isə 

eyni şəkildə olduğu əsas götürülmüşdür. Digər zamanları yaradan köməkçi 

morfemlərin şühudi keçmişə nisbətən daha sonra-türk qəbilələrinin artıq parçalanmağa 

başladığı zaman formalaşdığı ehtimal olunur. Şühudi keçmiş zaman göstəricisinin 

birinci yaranmasının məntiqi baxımdan da ağlabatan olması ibtidai insanın əvvəlcə 

artıq baş vermiş, gözlə görülmüş hərəkəti, işi, hadisəni xəbər verməyi öyrənməsi, sonra 

isə başqa zaman anlayışlarını qavraması ilə əlaqələndirilir. Bizcə, problemə belə 

yanaşılması doğrudur. 

Göytürk yazılarında və çağdaş dilimizdə şühudi keçmiş zamanı bildirən feillərin 

qəbul etdiyi şəxs şəkilçilərinin oxşar, fərqli cəhətlərindən yuxarıda danışıldığını 

görürük, Göytürk dilində (mətnlərində) II ş. cəmində işlənən -z şəkilçisinə müasir 

dilimizdə rast gəlinməsə də, şifahi dildə məhsuldar şəkildə işləndiyi, Azərbaycan 
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klassik ədəbiyyatı nümunələrində -z şəkilçisindən vaxtilə ədəbi dilimizdə istifadə 

edildiyi göstərilir və nümunələr verilir: 

Bu cövrü cəfa nədir ki, etdüz, 

Salduz məni bu bəlaya, getdüz (Şükuhi) [8, s.247-248]. 

      Bu fakt bu gün Azərbaycanın dialekt və şivələrində qorunub saxlanılır. [79] 

 Göytürk dilində işin hal-hərəkətin şahidlik olmadan icra olunduğunu bildirən 

nəqli keçmiş formasının yazılı abidələrdə -mış, -miş şəkilçisinin artırılması ilə əmələ 

gəldiyini görə bilərik. Abidələrin dilində bu zamanın morfoloji göstəricisinin 

dodaqlanan saitli variantının işlənmədiyi qeyd edilir. Nəqli keçmiş olmuş, bitmiş 

hərəkəti bildirir, ancaq həmin hərəkətin müəyyən zamanla məhdudlaşmadığı, eləcə də 

bu hərəkət haqqında xəbər verən subyektin hərəkətin icrasının şahidi olmadığı, həmin 

hərəkət haqqında başqa şəxsin adından danışıldığı söylənilir. Göytürk yazılı 

mətnlərində nəqli keçmişdə işlənən feil şəxsə görə təsriflənmir. Əski abidələrin 

mətnlərində yalnız bir vaxtda nəqli keçmiş şəkilçisindən sonra birinci şəxsin təkinin 

şəkilçisini qəbul etdiyi göstərilir: Beş yeğirmi yaşda alırmışam (Y11) “On beş yaşda 

alınmışam”. Bu səbəbdən nəqli keçmişdə olan feildə hərəkətin kimə aid olduğunun 

bilinməsi üçün cümlədə subyektin və mübtədanın iştirakının vacibliyi söylənilir. Lakin 

buna nadir hallarda ehtiyac duyulduğu diqqətə çatdırılır. Əski türk yazılarının 

tərtibində nəqli keçmiş zamanlı cümlələrdə subyekt işi başqasının gördüyü, eşitdiyi 

kimi xəbər verir. Məsələn: Kişi oğlunta üzə eçin anam Bumer kağan, İstemi kağan 

olurmuş (KTş1) “İnsan oğlunun üstündə əcdadın Bumer xan, İstəmi xan oturmuş; Sü 

sülənən buluŋdakı bodunığ kop alınmış, kop baz kalmış, başlığığ yükürtürmüş, 

mızlıgig sökürmiş (KTŞ 2) // Hücum edib ətrafdakı xalqı tabe etdirmiş, başlarını səcdə 

etdirmiş, dizini çökdürmüş”[71, s.560]. 

Əski türk yazılarının linqvistik ifadə görümlərində, yaxud mətnlərində nəqli 

keçmişdə feil şəxsə görə dəyişmədiyindən onun təsriflənməsinin belə təsəvvür edildiyi 

mümkün sayılır:  

1-ci şəxs tək-mən kazğanmış; 

1-ci şəxs cəm-bis kazğanmış; 

2-cü şəxs tək-sən kazğanmış; 
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2-ci şəxs cəm-siz kazğanmış; 

3-cü şəxs-tək-ol kazğanmış 

Beləliklə, yazılı abidələrdə nəqli keçmiş zamanın feil əsaslarına -mış, -miş 

şəkilçisinin artırılması ilə düzəldiyi, bununla yanaşı, -mıs, -mis şəkilçisinin də 

işləndiyi, lakin -mıs, -mis şəkilçisindəki sonuncu saitin s hərfi ilə göstərilsə də, onun 

[ş] kimi oxunmasının mümkünlüyü diqqətə çatdırılır. Buna səbəb Göytürk əlifbasında 

incə s işarəsinin həm s səsini, həm də ş səsini ifadə etməsidir. Prof. Ə.Rəcəblinin 

mülahizələrinə əsasən, nəqli keçmişin morfoloji əlamətinin -mıs, -mis kimi də 

oxunması mümkün hesab edilir. Abidələrin mətnində bu şəkilçinin dodaqlanan 

variantının olmadığı göstərilir [70, s.348]. 

Göytürk dilinin üslubuna görə nəqli keçmişin yalnız III şəxsdə işləndiyi deyilir. 

Prof. Ə.Rəcəbli yazır ki, abidələrdə nəqli keçmişdə işlənən feillərdə zaman 

əlamətindən sonra şəxs sonluqları işlənir. Nümunə: 

Kişi oğlınta üze eçüm- apam Bumın kağan,İstəmi kağan olurmış (KT. 1)//İnsan 

oğlunun üstündə əcdadlarım Bumın xan,İstəmi xan oturmuş; Oturıpan türk bodunun 

ilin, törüşün tuta birmis, iti birmis (KT. 1)// oturub türk xalqının elini, qanununu 

yaratmış, düzəltmiş” Tört hulun kop yağı ermiş (KT ş 2) // Dörd tərəf tamamilə yağı 

imiş;  Sü süləpən tört buhındakı bodynı kop almış, kor baz kılmış başlığığ 

yüküntürmüş, tizligig sökürmüqş (KT ş 2) “Qoşun yürüdüb ətrafdakı xalqı tabe etmiş, 

başını səcdə etmiş,diz çökdürmüş; Uluğ süŋüş süŋüşmiş, alp Salçı ak atın binip təğmiş, 

kara türgis bodunığ ana ölürmiş, almış (KT ş 40) “Böyük döyüş döyüşmüş, igid 

Salçının ağ atını minib qoşuna toxunmuş, qara türgiş xalqını orda öldürmüş, almış” “O 

xan yox olanan [öləndən] sonra el darmadağın olmuş; Bumın kağan tört bulumığ 

kısmış, yığmış, basmıs (O 1) “Əcdadımız Bumın xaqan dord tərəfı sıxışdırmış, bir yerə 

yığmış dağıtmış (yaymış), basmış”. Ol kar yokbolyukda kisre el yetmiş ısğınmış, 

kaçışmış (01) “Ol xan yox olandan (öləndən) sonra el qaçmış, yox olmuş; Kü esidir 

balıkdakı tağık (01). “Ol xan yox olandan (öləndən) sonra el məhv olmuş, qaçmış”. Kü 

esidib balıkdakı tağırmış, tağdakı inmişis, tirilip yetmiş ər bolmuş. (KT, s.12) “Xəbər 

eşidib şəhərdəki dağa qalxmış, dağdakı enmiş, toplanıb yetmiş döyüşçü olmuş” və s. 

Göytürk dilində nəqli keçmiş ən çox işlənən feil şəklidir. Gültigin yazısının-daşının 
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Şərq üzündə 16-cı sətrə qədər (hər sətirdə 4-5 cümlə var) bütün cümlələrin xəbərlərinin 

nəqli keçmişdə işlənməsi göstərilir. 

Göytürk yazılarında nəqli keçmişin morfoloji əlamətinin –mış2 şəkilçisinin 

çağdaş türkcələrin bəzilərində (türk, Azərbaycan) qorunduğu, bir qismində isə 

unudularaq -ğan, -qen əlaməti ilə əvəzləndiyi söylənilmişdir [70, s.349]. 

Əski uyğur yazılarında nəqli keçmiş şəkilçisinin yalnız iki variantına rast 

gəlindiyi məlumdur: -mış, -miş. 

Qədim yazılarda və Çağdaş türkcələrdə keçmiş zaman anlamının müxtəlif 

semantik çalarlarını bildirmək üçün zəngin qrammatik vasitələrin varlığı diqqətə 

yetirilmiş, praktik şəkildə keçmiş zamanın bütün çalarlarının türkcələrdə mövcudluğu 

göstərilmişdir. Türk dilləri keçmiş zamanın ən incə semantik mənaların ifadəsi 

baxımından mövcud olan dillərdən birincisi hesab edilə bilər [71, s.557]. Feilin keçmiş 

zamanı iş, hal, hərəkətin xəbər, məlumat verilən zamandan öncə icrası bidirilir. Keçmiş 

zaman əsasında hərəkətin məlumat verilən vaxta qədərki müddətdə ya icra 

olunduğunu, ya da icra olunmadığını müəyyənləşdirmək olur [71, s.556]. 

Zaman anlayışının ən mühüm təzahür formalarını ehtiva edən sözlər feillər 

olduğuna görə, əsasən feil haqqında danışılmalıdır. Ona görə ki, materiyanın 

mövcudluq formasını dilimizdə reallaşdıran kəlmələr, yaxud fəlsəfi, obyektiv 

hərəkətin dildəki surəti, linqvistik inikası həmin nitq hissəsidir. Obyektiv zamanın əsas 

linqvistik təzahürü birbaşa feillə bağlıdır.  

Feilin əsas funksiyası sayılan predikativlik iki başlıca zəmində gerçəkləşir. İş, 

hal, hərəkət, zaman, məkan, vaxt eyni hüquqlu, statuslu fəlsəfi, obyektiv 

kateqoriyalardır. Onlar materiyanın, o da öz növbəsində vaxtın-məkanın varlığını 

təmin edir.  

Linqvistik hərəkət dedikdə şüurda feil canlanır. Çoxşaxəli, çoxkateqoriyalı 

olmaq statusunu qazanmış feillə bağlı qrammatik kateqoriyalar çoxdur. Bu qrammatik 

kateqoriyaların hamısının mənbəyi real gerçəklik, obyektiv aləmdir. Hərəkətə məxsus 

obyektiv aləmlə-real gerçəkliklə birbaşa qırılmaz, üzvi bağlılığı olan iki qrammatik 

kateqoriya daha böyük yükün daşıyıcılarıdır.  
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Linqvistik kateqoriyalar da digərləri kimi, linqvistikanın fəlsəfə ilə əlaqəsi 

zəminində, onların qarşılıqlı münasibətlərilə əlaqəli elmi-nəzəri müddəalar əsasında 

formalaşmışdır.  

Dilin ətraf aləmdəki müxtəlif, rəngarəng predmet və hadisələri adlandırmaq 

imkanı konkret və mücərrəd varlıqların, mücərrəd anlayışların inikası statusunun 

daşıyıcısı kimi dəyərləndirilməsinə səbəb olmuşdur. 

 

1.5. Gələcək zaman potensialı olan sözlər 

Göytürk yazılarında və çağdaş Azərbaycan dilində yer-məkan anlayışı kimi 

zaman anlayışını da formalaşdıran müxtəlif linqvistik vasitələr mövcuddur. Zamanın 

ifadə vasitələri kimi keçmiş, indiki, gələcək zamanlı sözlərin məna tutumu ilə zaman 

anlayışının digər ifadə formaları arasındakı fərqi öyrənmək lazım gəlir. Ona görə ki, 

zaman anlayışını bildirən fərqli dil vasitələri heç vaxt eyniləşdirilə bilməz. Hər birinin 

spesifik mənası və funksiyası vardır.  

Bu təzahür formalarını bir araya salan, birləşdirən ümumi, oxşar cəhət, əlamət 

semantik bağlılıqdır. Bu yaxud məna bağlılığı həmin dil vasitələrinin hamısının zaman 

anlayışını və ya anlamını dildə gerçəkləşdirməsi, reallaşdırması və ifadə etməsidir. 

Məna, yaxud semantik bağlılıqlarına söykənib sözügedən vahidlərin eyni ümumi 

funksiyasını yerinə yetirdiklərini də söyləmək olar. Bu səbəbdən diqqətə yönəldilən dil 

vahidləri, zaman ifadə edən morfoloji göstəricilər zaman şəkilçiləri, zaman məzmunlu 

isimlər: saat, dəqiqə, saniyə və s. zaman anlamlı sifətlər–axşamkı, bildirki, dünənki, 

qışdakı, yaydakı;  

Zaman zərfləri – amtı, tüŋ, küntüz, kiçə və s.; feili bağlamalar və tərkibləriylə 

təzahür edir. Əski türk yazılarında və materiallarda belə zaman zərfliklərinin daha çox 

-tukda, -tükdə (-dukda, -dükdə); (-ı)4; (-matan)2 budaq morfemləri ilə düzələn feili 

bağlama və tərkiblərilə reallaşdığını görürük. Məsələn: Eçin kağan olurtukda özün 

tarduş bodun üze şad ertin (KTş 17) // Əmim xaqan olduqda, mən tarduş xalqı üzərində 

şad idim; Antağının üçün igidmiş kağanıŋın sabıralmatın yir sayu bardığ (KTc8)// elə 
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olduğun üçün səni yüksəltmiş xaqanın sözünə qulaq asmadan yer boyu getdir”. 

Bolçuka tar üntürü təgdimiz (T35) “Bolçuya dan söküləndə hücum etdik”.  

Əski türk yazılı kitabələrində vaxt-zaman anlayışı əsasında bərabərhüquqlu sadə 

cümlələrin birləşib tabesiz mürəkkəb cümlə yaratması hadisəsinin geniş vüsət aldığı 

göstərilir. 

Göytürk yazılı mətnlərində vaxt-zaman məfhumunun dildə ifadə vasitələri 

sırasında həmin anlayışı müstəqil formalaşdıran əsas vasitə feilin xəbər şəklinin 

qrammatik zaman şəkilçiləridir. Yəni qədim yazılı mətnlərdə də, çağdaş dilimizdə də 

işin icrasının zamanını qrammatik zaman şəkilçiləri bildirir. Zaman zərfləri, zərflikləri 

və bu məfhumun başqa təzahür formaları işin icra olunduğu vaxtı müəyyənləşdirməyə 

və konkretləşdirməyə vasitə olur. Bu səbəbdən əski türk yazılarına aid bəzi 

qaynaqlarda, çağdaş türkcələrdəki kimi zaman zərfinin, eləcə də zaman zərfliyinin hal-

vəziyyətin baş verdiyi vaxtı bildirməsi fikrinin irəli sürülməsi ilə razılaşmaq doğru 

deyildir. Ancaq Azərbaycan dilinin qrammatikasına [morfologiya və sintaksis] əsasən 

bütün dərsliklərdə zaman zərfi, eləcə də zərfliyi yuxarıda göstərdiyimiz kimi izah 

edilmişdir.  

Feilin gələcək zamanının linqvistik ifadə görümünün 2 cür olması, qəti və qeyri-

qəti gələcək formalarının göstərilməsi məlumdur [71, s.130]. 

Alimlərin fikrincə, morfoloji əlamətlə formalaşan qəti-gələcək zaman türk 

dillərində digər zamanlara nisbətən sonradan yaranmışdır. Türk dillərində bu zamanı 

bildirən morfoloji əlamətlərin uyğunsuzluğu da bununla izah edilir. Göytürk 

yazılarında qəti-gələcək zaman şəkilçiləri aşağıdakı şəkildə göstərilmiş və belə 

nümunələr verilmişdir: 

1. – daçı, - däçı, - taçı, - täçi-morfoloji əlamətləri ilə formalaşan – ol yırgärü barsar, 

türk bodun kop ötkültäçisän (KTk8)// Ey türk xalqı, o yana getsən. məhv olacaqsan; 

Bödka körigımna buğlar, gü yaŋıltaçı siz (KTk11) taxta itaət edən bəylər, sız çox (tez) 

yarılmağa hazırsınız. 

2. – çı, - çi -əlamətiylə formalaşan; Həmin şəkilçi variantlarının əsas feilin inkar 

şəklindən sonra işləndiyi göstərilir və güman edilir ki, oğuz qrupu türkcələrində yayılan 
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– açağ, - äcäk gələcək zamanın qəti formasını yaradan bu morfem məhz qədim – çı, - 

çi şəkilçisi əsasında yaranmışdır: 

Bög yağı bolmış, täğmäçi män teyin sakıntın (O2) bəy (bizə) düşmən olmuş, bizə 

hücum etməyəcək deyə mən düşündüm; kara bodunum, öltin, yitdin...ölmäçi, yıtmäçi 

sän tidım (M417) saysız-hesabsız xalqım, ötdün, məhv oldun. Dedim ki, sən 

ölməyəcəksən, məhv olmayacaqsan [71, 130]. 

Qeyri-qəti gələcək zaman: 

Əski türklərin yazılı mətnlərində bu zamanın gələcəkdə icra ediləcək işi, hərəkəti 

bildirdiyi söylənilir. Bu zaman forması əski yazılarda samitlə bitən feillərə -ar, -ər, 

saitlə bitən feillərə isə -yar, -yər morfemini artırmaqla yaranır. Nümunələr; kıd 

“doğramaq” -kıdmaz (KTc6) “doğramaz”. 

Danışanın işin görülüb-görülməməsindən əmin olmadığı deyilir, gələcəkdə icra 

edilməsi barədə sözü gedən anda məlumat çatdırılır, işin sonra icra ediləcəyinin də, 

icra edilməyəcəyinin də mümkünlüyü göstərilir. Göytürk yazılarında qeyri-qəti 

gələcək zaman formasının təsdiqinin və ya inkarının formalaşmasında fərqli cəhətlər 

vardır: 

1. İnkarlıq bildirən (-ma)2 əlamətli feil saitlə bitdikdə zaman əlaməti saitlə başladığına 

görə təsdiq formasında olduğu kimi, inkarda da iki sait arasına y samitinin daxil 

olacağını gözləmək olardı. Lakin belə gözlənilən prosesə rast gəlmirik, yanaşı işlənən 

iki saitdən birinin düşdüyü gözə çarpır. 

2. Zaman şəkilçisi r samitinin qeyri-qəti zamanın inkarında z samitinə keçdiyi aydın 

olur. Məsələn:  

kıd “doğramaq” - kıdmaz (KTcb) “doğramaz”; 

ıd “göndərmək”- ıdmaz (BK ş25) “göndərməz”; 

kör “görmək” -korməz (KT şm10) “görməz”; 

bil “bilmək” - bilməz (KTŞ 21, Tb, KÇ 28) “bilməz”; 

kəl “gəlmək” -kəlməz (BKş 3 y, T22) “gəlməz”; 

yorıt “yürütmək”-yorıtmaz (KTc6) “yürütməz”; 

ö “bilmək”-öməz (KTc8) “bilməz». 
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Qeyri-qəti gələcək zaman formasının təsdiqində: a) feil saitlə bitəndə iki sait arasında 

y samiti işlənir; b) zaman şəkilçisindəki r samitinin qorunub qaldığını görürük. 

Məsələn:  

us “qabaqlamaq”- usar (T38) “qabaqlayar”; 

təz “qaçmaq”- təzər (T38) “qaçaq”; 

it “etmək” itər (KÇ9) “edər”; 

yas (yuz) “yuzmaq” -yuzar (KTşm 10) “yazaq” 

Abidələrə aid yazılarda həmin zaman ifadə edən “verbum finitum (bitmiş feil)” 

feillərinin az işləndiyi, onların çox zaman feili sifət mövqeyində olmaları bəzən feilin 

mürəkkəb zaman formalarını düzəltdikləri gözə çarpır. Əski türk yazılarına diqqət 

yetirdikdə həmin zamanda olan feillərin təsadüfi hallarda şəxs-xəbərlik əlamətilə 

işlənərək şəxslər üzrə dəyişdiyini, təsrifləndiyini və müstəqil şəkildə cümlənin xəbəri 

vəzifəsi funksiyasının daşıyıcısı olduqlarını görə bilirik. Yazılı mətnlərdə şəxs 

şəkilçiləri indiki zamanda olduğu şəkildə, qeyri-qəti gələcəkdə də şəxs şəkilçiləri ilə 

şəxs əvəzliklərinin eyni zahiri əlamətlərə malik olduqları müşahidə edilir. Nümunə;  

Öd teŋri yazar (KTşm10) “Vaxtı [ömrü] tanrı yazar”. Nəkə təzər biz, üküs tiyin (T 38-

39) “Niyə qaçarıq, çoxdurlar deyə”. Arkış ıdmaz tiyin sülədim (BK25). “Karvanlar 

göndərməz deyə qoşun çəkdilər”. “Yalbaçı, edgü salı, ötügi kəlməz tiyin yayın süledim 

(BK39) //  Səfiri xoş xəbər gəlməz deyə yayda qoşun çəkdin. 

Qəti gələcək zaman Göytürk yazılı mətnlərində də çağdaş türkcələrdəki kimi, 

işin, hal-hərəkətin danışılan andan sonra baş verəcəyini onun (işin, hərəkətin) icrasına 

əminlik ifadə ediləcəyini bildirən zamandır. Abidələrə aid yazılarda feil əsaslarına -

ğay, -gəy-əlamətlərinin artırılması ilə yaranır. Nümunələr; Kut birgəy mən (İB3) 

“Xoşbəxtlik verəcəyəm”. İngəni buturlamış, altısı, altın budluğuğ buğralığ yarağay 

(İB8). “Ağ mayası erkək balalamış, qızıl budlu buğlalığa yarayacaq”. Ak bisi 

kulunlamış, alyın tuyuğluğ adğırlığ yarağay (İB 7-8) “Ağ madyanı qulunlamış qızıl 

quyruqlu ayğırlığa yarayacaq”. Örüŋ əsri ingəg bozağulaçı bolmış ölgəy məntımiş (İB 

60-61). Qədim türk yazılarında-daş kitabələrdə qəti gələcək zamanda işlənən feilin 

təsriflənməsini belə təsəvvür etmək mümkündür. 
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1-ci şəxs tək- kazğanğay mən “qazanacağam”; 1-ci şəxs cəm- kazğanğay biz 

“qazanacağıq” 

2-ci şəxs təkdə-kazğanğay sən “qazanacaqsan; 2-ci şəxs cəm- kazğanğay siz 

“qazanacaqsınız” 

3-cü şəxs tək-kazğanğay “qazanacaq”. 

Əski türk yazılı kitabələrində gələcək zamanın ifadə vasitələri üzərində aparılan 

müşahidələr və onların mənalarının, formalarının diqqətlə araşdırılması, təhlili 

yuxarıda əldə olunmuş kitabələrə aid yaxın, oxşar, fərqli mənalar bildirən köməkçi 

fonemləri diqqətə yönəltməklə nəticələndi. Belə faktlardan bu qənaətə gəlindi ki, zəruri 

ehtiyac duyulanda bəzi linqvistik məsələləri yenidən açıqlamaq lazımdır ki, düzgün 

elmi qənaətlər əldə edilsin. 

İstər çağdaş türkcələrdə, istərsə də daş kitabələrin dilində feillər 3 zamanda 

işlənmişdir. Müqayisələr nəticəsində belə fikrə gələ bilərik ki, müasir türkcələrlə qədim 

yazılı abidələr arasında o qədər də kəskin fərqlər yoxdur. N.Cəfərov: “Qədim türk (run, 

eləcə də uyğur) yazılarının dili, üslubu göstərir ki, o, hansısa dialekt təzahürü deyil, 

kifayət qədər mükəmməl bir ədəbi dil hadisəsidir” [17, s.83]. 

Qədim türk yazılı abidələrində işlənmiş zaman məzmunlu sözlərin leksik 

semantikasinı tədqiq edərək aşağıdakı qənaətlərə gəlirik:  

Əski türk yazılı mətnlərində zaman-məkan-təqvim sözləri xüsusi bir sistem təşkil 

edir, onların müasir dilimizlə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi dilçiliyin aktual 

məsələlərindəndir. Qədim türklərin xalq təqvimlərində ili (yılı) yaz və kış deyə ikiyə 

bölmələri, daha sonralar isə ilin dördə bölünməsi təfəkkürün inkişafını göstərir: yaz, 

yay, küz, kiş. Vaxt məzmunlu sözlər idraki, ya da     obyektiv zamanın linqvistik 

təzahür formalarıdır; Obyektiv zamanın dildə daha qabarıq və müstəqil göstəricisi 

olaraq morfologiyada feilin zaman anlayışı vardır, lakin digər linqvistik vasitələrin də 

obyektiv vaxtın ifadə edilməsində həlledici əhəmiyyəti var; Zaman məzmunlu sözlər 

içərisində qrammatik zaman kateqoriyasının yeganə daşıyıcısı olan feillər dildə 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
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II FƏSİL 

MƏKAN MƏZMUNLU SÖZLƏRİN SEMANTİKASI 

2.1. Qədim türklərdə məkan anlayışı. Məkanın linqvistik təzahür formaları 

Dil vahidləri müxtəlif xarakterli qanunauyğunluqları, kateqoriyaları reallaşdıran 

əsas vasitələrdir. Onların əsas gücü, əsas funksiyası bundan ibarətdir. Məkanın təzahür 

formaları dil vahidləri sistemində ayrıca müstəqil qrupdur. Dildə mövcud olan fəlsəfi 

məfhumlar sırasında zaman-məkan məfhumlarının da özünəməxsus təzahür formaları, 

ifadə vasitələri vardır. Onu da diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, dilçilik inkişafının ilk 

mərhələlərində ayrıca elm yox, fəlsəfənin bir hissəsi hesab edilmişdir. Məlumdur ki, 

bütün maddi və mənəvi aləm dildə formalaşır. Buna görə də əsas fəlsəfi qanunlar; 

kəmiyyət-keyfiyyət dəyişmələri, əksliklərin vəhdəti, mübarizəsi; inkar qanunlarının 

dilə mənsubluğu təbii haldır. Müxtəlif semantikalı terminlər, söz və ifadələr, 

qanunauyğunluqlar dilçiliklə fəlsəfənin kontaktını təsdiq edir. Bu problemin əsas 

mahiyyəti ekstralinqvistik faktorlarla bağlıdır. Bütün mövcud anlayışların insan 

təfəkküründə yaranıb-formalaşması dil vahidlərilə əlaqəlidir. Həmin vahidlər şərti 

olaraq terminlərlə adlandırıla bilər: fonem, leksem, morfem, frazem, sintaqm, kontekst 

və digərləri. Aparılan tədqiqat işlərində zaman-məkan məfhumlarının ifadə etdiyi 

semantik çalarlar təqdim edilmişdir. Bu haqda izahlı lüğətdə yazılır: “...ərəb mənşəli 

məkan sözü – 1 adamın, 1 şeyin olduğu yer ...” [1, s.328,329]. 

Prof. Vaqif Aslanov qədim qaynaqlara əsaslanaraq, eramızın I minilliyində 

hazırkı Azərbaycan torpağında müxtəlif etnosların, qəbilə ittifaqlarının yaşadıqları, 

əksəriyyətinin türkdilli olduğu, dilimizin bununla bağlı iki böyük inkişaf dövrü 

keçirdiyi qənaətinə gəlmişdi. Onun fikrincə, Azərbaycan dilinin on üçüncü yüzilliyə 

qədər inkişafı “yazıyaqədərki mərhələ; ondan sonrakı mərhələ isə “yazılı dövr” 

adlandırıla bilər.  

V.Aslanov dilimizin yazının yaranmasına qədər olan tarixini öyrənməkdən ötrü 

ayrı-ayrı ekstralinqvistik və daxili qaynaqlardan yararlandığını söyləmişdir. Qeyd 

edilən tarixin araşdırılmasında ümumtürk yazılı qaynaqları hesab edilən Göytürk yazılı 
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mətnlərinin, daş kitabələrin, M.Kaşğarinin “ Divanü lüğat-it-türk” əsərinin, XII əsrə 

qədərki dövrə aid edilən bir çox yazıların, o cümlədən dialektlərimizin, X-XII əsrlərdə 

yaradılmış ərəb, fars, gürcü dilli mənbələrdə qorunan türk mənşəli sözlərin əvəzsiz rol 

oynadığı göstərilmişdir [6, s.38-39]. Alimin fikirləri və düşüncələri “Daxili bərpa üsulu 

və Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki fonomorfoloji və leksik-semantik mənzərəsinin 

öyrənilməsi” əsərində öz əksini tapmışdı.  

Məlumdur ki, müxtəlif xalqların varlığı konkret məkanlarla bağlıdır. Eyni 

zamanda, həmin məkanlar mənsub olduğu xalqın tarixini yaşadır. Xalqın yaratdığı 

maddi-mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi, əşyəvi dəlillərin üzə çıxarılması məkanla 

müəyyən edilir. Deməli, xalqın varlığını ehtiva edən faktların müəyyənləşdirilməsində 

məkanların rolu əvəzedilməzdir. 

Qədim mədəniyyətə malik türk etnoslarının təfəkküründə yer-məkan 

məfhumunun yaranmasında xalqın mifik görüşlərinin, təfəkkürünün, inam və 

etiqadlarının mühüm əhəmiyyəti vardır. Ətraf aləmi özlərinəməxsus tərzdə anlamağa 

çalışan əski türk etnosları hadisələri uyğun şəkildə izah edirdilər. Onlar miflər 

yaratmış, həmin miflərdə təsvir etdikləri hadisələrin həqiqiliyinə inanmış, 

düşüncələrində onların idraki fəaliyyətləri ifadə edilmişdir. 

Dünyanın müxtəlif səmtlərində yaşayan digər xalqlarda olduğu kimi, qədim türk 

etnoslarında da öncələr şüur inkişafın aşağı pilləsində olmuş, bu da onların təbiətdən 

uzaqlaşmasına imkan verməmişdir. Onlarda bir təsəvvür formalaşmışdır ki, ətrafdakı 

ağaclar, çaylar, dağlar və s. müəyyən canlı hissələrin ayrıca komponentləridir. Bu 

səbəbdən türklər həmin cansız varlıqların belə canlı olduğu qənaətində olmuş, özlərinə 

xas əlamətləri bu əşyalara köçürmüşlər. Bu cür təfəkkürə malik olan insanlar ətraf 

aləmlə vəhdət yaratmağa çalışmışlar. 

Türklər inanmışlar ki, ana təbiət onları anlayacaq. Bu  etnoslarının inancları 

diqqəti cəlb edən problemlərdən biridir. Hələ islamdan öncə onların özünəməxsus 

inancları olmuşdur.  Türklərin dini-fəlsəfi görüşlərində onların ətraf aləm, həyat və 

ölüm haqqında təsəvvürləri ifadəsini tapmışdır.   
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Türkdilli etnosların islamaqədərki dini və fəlsəfi görüşlərinin araşdırılması 

nəticəsində məlum olmuşdur ki, türklərin inancı təktanrıçılıq olmuşdur. Bu inanc 

fanatik xarakter daşımamışdır. 

İslam məfkurəsində iki mələyin və Allah-taalanın sifariş və tapşırıqlarını yerinə 

yetirən Cəbrayılın və yenə də uca Allahın əmriylə iş görən ölüm mələyi Əzrailin adının 

daha çox hallandığı “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində bu mələklərin adlarını 

çəkdiyimiz vəzifələri yerinə yetirdikləri bildirilir. Dastanın “Dəli Domrul” boyunda 

Əzrayılla bağlı xeyli söhbət açıldığından biz də həmin mövzu ilə əlaqədar fikirlərimizi 

bildirməyi uyğun bilirik. Əvvəlcə, boyun müxtəsər məzmunu ilə tanış olaq: Boyda 

göstərilir ki, qəhrəman (Dəli Domrul) çay üstünə körpü salır. Bu körpünü keçəndən 39, 

keçməyəndən döyə-döyə 40 axça alır. Bir dəfə həmin obada məskunlaşmış cavan oğlan 

xəstələnib ölür. Dəli Domrula bildirirlər ki, bu cavan oğlanı öldürən Əzraildir. Dəli 

Domrul al qanadlı Əzraillə vuruşa qalxır. İstəyir ki, cavanın canını geri alsın. Nəticədə 

məğlubiyyətə uğrayıb aman istəyir. Allahın buyuruğu ilə Əzrail ondan öz canının 

yerinə başqa can verməyi tələb eyləyir. Dəli Domrul ata-anasının canına boyun olur. 

Amma valideynləri: “Dünya şirin, can əziz,”-deyib övladlarının istəyini rədd edirlər. 

Dəli Domrulun xanımı isə “mənim canım sənin canına qurban olsun”, deyərək canının 

alınmasına razılıq verir. İşin belə nəticələndiyini görən Dəli Domrul Allaha yalvarır ki, 

onların ikisinin də canını bir yerdə alsın. Allah cavanların günahından keçir və  

hərəsinə 140 il ömür bağışlayır, Dəli Domrulun yaşı ötmüş ata-anasını öldürməyi 

Əzrailə tapşırır [49,s.74-76]. Dastanı araşdırarkən boyun, həqiqətən, iki ayrı-ayrı 

süjetin vahid xəttə birləşməsi ilə yaranmasının şahidi oluruq. Bu məsələyə toxunan 

eposun ən mükəmməl araşdırıcıları49ndan olan prof. Məmməd Hüseyn Təhmasib 

göstərmişdir ki, birincisi, Allaha, göylərə asilik, ikincisi isə arvadın öz ərinə sədaqəti, 

məhəbbəti, onun yolunda hər şeyi, hətta həyatından keçməyi gözə almasını təsvir edən 

qadın fədakarlığı mövzusudur” [85, s.84]. 

Abidənin aşkara çıxmasında V.V.Bartoldun çox əvəzsiz xidməti olmuşdur. O, 

demişdir ki, “Dəli Domrul” və “Qanturalı” boylarının süjeti “Dastan”a kənardan 

gətirilib [102, s.100]. Akademik öz fikrini “Qanturalı” və “Dəli Domrul”da başqa 
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boylardakı xanlar xanı Bayandur xanın, Qazan xanın və digər iştirakçıların olmaması 

ilə əsaslandırmışdır [102, s.66]. 

Lakin bu fikrin tam əksini alman alimi F.Dits söyləmiş, Homerin “Odisseya”nı 

yazarkən Təpəgöz boyundan bəhrələndiyini diqqətə çatdırmışdır. Biz də ikinci fikirlə 

razılaşırıq. Çünki əski türklər məskun olduqları ərazilərdə qonşu etnoslarla yaxın 

əlaqədə olmuş, həmin xalqların dilinin, mədəniyyətinin inkişaf etməsinə təsir 

göstərmişlər. 

Türk etnoslarının Göy Tanrıya olan inamları diqqəti cəlb edir, bununla yanaşı, 

onlar manixeylik, şamançılıq və digər dini baxışlara da meyl etmişlər. Bahaəddin 

Ögəlin qeydlərində göstərilir ki, uyğurlar VII əsrin əvvəllərində buddizmlə tanış olmuş, 

həmin dini də qismən qəbul etmişlər. Yeddinci əsrin ortalarında yaşamış bir uyğur 

tayfa başçısının da Lu-Sa adı daşıması bunun sübutu sayılır. Lu-Sa Buddizmdəki 

“budda və bodhossatva”nın çincə qarşılığı hesab edilir [91, s.73].   

Buddizm türk inanc sisteminə müəyyən qədər təsir etmişdir. Onun iki 

məzhəbinin-Hinayananın və Mahayananın türklərə təsir etdiyi deyilir [62, s.91]. 

Buddizm türklərin inancında müəyyən qədər yayılsa da, manixeizmin yaranması 

ilə tədricən nüfuzunu itirməyə başladığı qeyd edilmişdir. Manixeizmi qəbul edən 

türklərin üç dövrəli zaman tanıdıqları diqqətə yönəldilir: ertmis //keçmiş zaman; 

közünüz // indiki zaman; kəlmədük// gələcək zaman.  Mani dininin bu prinsipləri 

buddizmlə qarışdırması və buddizmə aid (türkçə) kitablarda bunların əks olunduğu 

söylənilir. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin zamanlar buddizmdə də, manixeizmdə də 

olmuş, lakin məqsədləri və yolları fərqlənmişdir. Buddistlərdə 3 zaman anlayışından 

“üç mövsüm” prinsipinin çıxdığı məlumdur: istilik, yağış, soyuqluq mövsümləri. Bu 

üç istiqamətin əski türk yazılarında işlənməməsi də maraqlıdır [94, s.424]. “Üç məkan” 

ənənəsinin öz mənşəyini yuxarıda qeyd etdiyimiz 3 zaman prinsipindən aldığı deyilir 

[53, s.102]. İrandilli mənbələrdə isə mifoloji fikir dünyanın “dörd çarx” içinə 

sıxışdırıldığı göstərilmişdir [91, s.161]. 

Qautama adlı skif ailəsinin üzvlərindən Siddahartanın//Budda miladdan öncə 

560-cı ildə Hindistanın şimalındakı Kayrilavatu şəhərində dünyaya gəldiyi, bir din 

yaratdığı və həmin dinin də mistik təməllərə əsaslandığı söylənilir. Bu dinə inananların 
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dörd mərhələli həqiqət təsəvvürünün, dünyəvi çətinliklərinin və əzabın xilası olduğunu 

deyirlər. Buddaya görə, doğulmağın iztirab sayıldığı və iztirabı arzu (hissiyyat, cins, 

zövq), yaşlanmaq, dünyasını dəyişmək kimi iztirabların təqib etdiyi göstərilir. Bu 

iztirabların davam edəcəyi deyilir. İnsanın iztirablarından qurtulmasının əsas yolu kimi 

içindəki arzu hissindən qurtulması göstərilir. İztirabların sona çatdığı yerin (məkanın) 

isə Nirvana adlandığı fikri irəli sürülür. 

Buddizm dinində təkallahlıq məfhumu əvəzinə, böyük tanrılar iyerarxiyasının, 

ilahlar sisteminin olduğu söylənilmiş, xilasa çatmanın yolu ilham adlandırılmışdır. Bu 

dində dua və niyazın olmadığı (yoxluğu), bunun müqabilində idrakla məşğuliyyətin 

varlığından danışılır. 

Məkan-yer məfhumlarının dildə ifadə vasitələri sistemində fonetik məkan ilkin, 

başlanğıc sayılır. Yəni, fonetik məkan məkanın dil vasitələri ilə ifadəsinin təməli, 

bünövrəsi adlandırıla bilər [37, 436-439].  

Məkani məzmun bildirən söz və ifadələrin leksik-semantikası əski türk yazılı 

mətnlərində və çağdaş türk dillərində maraqlı faktlardandır. Məkani sözlərin leksik-

semantik mənasının mahiyyətini yetərincə anlamaq üçün fonetik məkandan danışmağı 

vacib bildik. Çünki danışıq səsləri-vokal və konsonant //sait və samit səslər hər cür 

mənalı sözlərin varlığını təmin edən zəruri şərtdir.  

Danışıq səslərinin, yəni saitlərin və samitlərin əmələ gəlmə yerlərinə fonetik 

məkan deyilir. Fonetik məkanın 2 forması var:  

1. Saitlərin əmələ gəldiyi yer (məkan); 2) Samitlərin əmələ gəldiyi məkan. 

1. Saitlər əmələ gəldikləri, yarandıqları məkanlara görə müxtəlif növlərə ayrılır: 

önsıra saitlər, ortasıra saitlər və arxasıra saitlər. Fonetik məkan materiyanın digər 

mövcudluq formalarından ayrılmazdır. Yəni burada da hərəkət və zaman vardır. 

Hərəkət həmin sözlərin tələffüzünü, tələffüz prosesinin həyata keçməsi zamanı, önsıra, 

ortasıra və arxasıra saitləri isə məkanı, saitlərin əmələ gəldiyi yeri bildirir. Önsıra 

saitlərinin tələffüzü zamanı dilin orta hissəsinin sərt damağa doğru yuxarı qalxdığı, 

ağız boşluğunun iki hissəyə bölündüyü, önsıra saitlərinin iki hissəyə bölünmüş ağız 

boşluğunun ön hissəsinin kiçik, arxa hissəsinin nisbətən böyük olduğu 

müəyyənləşdirilir, ağız boşluğunun ön hissəsində rezonatorun kiçik olması nəticəsində 
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havanın ağız boşluğundan çıxma yolunun daraldığı, səsin incələşdiyi, bu səbəbdən bu 

saitlərin ağız boşluğunun ön hissəsində əmələ gəldiyindən önsıra, saitlərinin tələffüzü 

zamanı səs incələşdiyindən əmələ gələn həmin səslər incə saitlər adlandırılır. 

2. Arxasıra saitlərinin tələffüzü zamanı isə dilin kütləsinin ağız boşluğunun 

arxasına doğru geri çəkilməsi, ağız boşluğunu bərabər olmayan iki hissəyə böldüyü, 

ağız boşluğunun böyük hisəssinin öndə qaldığı, sait səslərin dilin arxasında yumşaq 

damağa yaxın hissəsində əmələ gəlib tələffüz edildiyi, ağız boşluğunun ön hissəsində 

rezonatorun böyük olması hava axınının ağız boşluğundan çıxma yolunun 

genişlənməsi, tələffüzdə səsin qalınlaşdığı ilə nəticələndiyi müəyyən edilmiş, bu 

səbəbdən həmin saitlərin ağız boşluğunun arxasında yaranması arxasıra, tələffüzdə 

səsin qalınlaşması qalın saitlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Önsıra və arxasıra saitlərinin simmetrik təbəqə yaratdığı deyilir: önsıra saitləri 

arxasıra saitləri: ə, a, ı, i, ö, o, ü, u [71, s. 204]. 

Türkoloqların böyük bir qismi yaranma yerlərinə görə fərqlənən səslərə 

əsaslanıb ulu türk dilində doqquz yox, səkkiz sait olduğu fikrini söyləmişlər. Onların 

fikrinə görə, ulu türk dilində ayrıca ə və e saitləri işlənməmişdir. Həmin saitlərin 

əvəzinə ə səsinə nisbətən dar, e səsinə nisbətən geniş tələffüz olunan bir saitin haqqında 

informasiya getmişdir. Göstərilən sait türk dilçiliyinə aid ədəbiyyatda a kimi işarə 

edilir. Beləliklə, yuxarıda tam simmetrik bir sistemin saitləri əks etdirdiyini görürük. 

Məkan anlayışının ilkin ifadə vasitəsi, yəni fonetik ifadə görümünün fərqli 

linqvistik xüsusiyyətlərin yaranmasının başlıca səbəbi kimi özünü göstərməsi məkanın 

təzahür formalarının çoxcəhətliliyi barədə təsəvvürü genişləndirir və onların ciddi 

tədqiqat problemi kimi qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Məkan anlayışının fonetik ifadə 

görümü fonunda müxtəlif növlü saitlər və onları tanıdan müstəqil adlar yaranır. Həmin 

adlar bu saitlərin başlıca xarakterik əlamətlərinin göstəriciləri olaraq dəyərlidir. Məkan 

anlayışının fonetik ifadə görümləri adlandırdıqları, gerçəkləşdirdikləri linqvistik 

fonetik anlayışların mahiyyətini yetərincə anlamaqda, başa düşməkdə çox önəmli, 

əhəmiyyətli rola malikdir. Önsıra, ortasıra, arxasıra, incə, qalın saitləri məkan 

anlayışının fonetik ifadə görümlərinin konkret adlarıdır. Göründüyü kimi, önsıra, 
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ortasıra, arxasıra saitlərin adları danışıq üzvlərinin müxtəlif məkanlara uyğun 

düşdükləri vəziyyətlərin sonu olaraq yaranmışdır. 

Göstərilən bölgüdə alt çənənin açılma dərəcəsi, dilin şaquli vəziyyətdə damağa 

doğru qalxması dərəcəsi terminləri saitlərin adı çəkilən bölgünün də fonetik məkanla 

bağlılığını, ondan ayrılmazlığını deməyə imkan verir. Bu linqvistik məkanın 

elementlərinin işlənməsi ilə bölgünün fonetik məkanla bağlılığı barədə deyilənlərin 

doğruluğunu təsdiqləyir. Alt çənə damağa doğru qalxma, genişlik-darlıq məkan 

anlayışlarının ifadə görümləri, linqvistik göstəriciləridir. 

Fonetik məkan saitlərin formalaşma və tələffüz xüsusiyyətlərinin şərhinə xidmət 

göstərir. Məsələn, saitlərin formalaşmasında dilin damağa doğru qalxmasının bütün 

saitlərdə eyni cür yox, müxtəlif şəkildə özünü göstərdiyi aydınlaşır: bəzi saitlərin 

deyilişlərində dilin önü və ya arxasının damağa doğru çox, digərlərinin deyilişində 

(tələffüzündə) isə az qalxdığı müəyyənləşdirilir. Məkan faktoru təyinedici funksiyanın 

da əlaməti kimi qiymətləndirilir. Məsələn, dilin kütləsinin damağa doğru qalxma 

dərəcəsinə görə saitlərin iki növünün-geniş və dar saitlərin əmələ gəlməsi həmin ifadə 

görümünün aydınlaşdırıcı, təyinedici funksiyanın da daşıyıcısı olduğunu göstərir. 

Saitlərin, eləcə də samitlərin, fonetik hadisə və qanunların müəyyən növlərinin 

meydana çıxması linqvistik məkan anlayışının fonetik ifadə görümüylə əlaqədardır. 

Qeyd edək ki, dil faktları üzərində müşahidələr, araşdırmalar linqvistik məkan 

haqqında söhbət açdığımız fonetik ifadə görümünün, yaxud fizioloji-fonetik məkanın 

Göytürk yazısı abidələrini, əski türk yazılarının, həmçinin türk dillərindən olan 

Azərbaycan dilinin fonoloji quruluşunda tutumlu, güclü mövqe tutduğunu deməyə 

imkan yaradır. Fonetik məkan, yaxud linqvistik məkanın üzvi tərkib hissəsi adlandırıla 

bilən fonetik ifadə görümünün birbaşa təsiri ilə istər saitlərin, istərsə də samitlərin bəzi 

xarakterik xüsusiyyətləri meydana çıxır, formalaşır. Fikrimizi konkret nümunələrlə 

aydınlaşdıra bilərik: 

Geniş saitlərin tələffüzündə, deyilişində dilin kütləsinin damağa doğru 

qalxmadığı, alt çənənin üzərinə yatmış vəziyyətdə qaldığı, ağız boşluğunun (ağız 

rezonatorunun) genişləndiyi, bu səbəbdən də danışıq səslərinin geniş saitlər adlandığı 

(a, ə, o, ö) müəyyən edilmişdir [19, s.36]. 
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Dar saitlərin deyilişində dilin kütləsinin damağa doğru qalxması az qala damağa 

yapışması dilin kütləsi ilə damaq arasında dar bir keçidin əmələ gəlməsi hava  axınının 

bu dar keçiddən axdığı, bu zaman çənənin də aşağı düşmədiyi, öz adi vəziyyətində 

qaldığı məhz dilin kütləsinin damağa doğru qalxması, hava axınının dar keçiddən 

keçməsi üzə çıxır. Bunların nəticəsində dar, yəni qapalı saitlər: ı,i,u,ü yaranır  

[70, s.206].  

Göytürk dilində geniş və dar saitlərin öz aralarında müxalifət təşkil edib 

müxalifət cütlükləri yaratmaları: a-ı, ə-i, o-u, ö-ü qoşa səsləri linqvistik məkanın 

fizioloji-fonetik ifadə görümünün nəticəsidir, yəni bu cütlüklər göstərilən ifadə 

görümünün təsiri ilə yaranmışdır. 

Göytürk dili saitləri ilə əlaqədar məlumatda məkan anlayışı diqqəti çəkir. Məkan 

faktoruna əsaslanaraq sait səslərə tərif verilib. Bu tərifdə yer-məkan, vaxt-zaman, 

hərəkət, eləcə də varlıq (materiya) anlayışları vardır. Materiya dedikdə varlıq-cisimlər 

və onların konkret komponentləri, növləri təsəvvürdə canlanır. Məsələyə belə 

yanaşdıqda saitlər sistemi, səslər, fonem materiyanı dildə gerçəkləşdirir, reallaşdırır. 

Göytürk dilində saitlərin 9, samitlərin 28 olduğu bildirilir. Danışıq səsləri birlikdə dilin 

maddi əsasını-materiyasını təşkil edir. Saitə verilən tərifə diqqət yetirək: “Tələffüz 

zamanı boğazda və ağızda maneəsiz yaranan, musiqili tona malik olan, heca əmələ 

gətirən səslərə saitlər deyilir” [70, s.200]. Bütün elmlərin, xüsusilə də dilşünaslığın 

əsas, başlıca nəzəri məsələlərinin araşdırılması fərqli təriflərdə dillə təfəkkür, dillə şüur 

məsələlərinin qarşılıqlı əlaqələrinə, münasibətlərinə əsaslanır. Sait səslərə verilən 

tərifdə materiya, yer-məkan, vaxt-zaman, hal-hərəkət məfhumları vardır. Burada sait 

səslər materiyanı, tələffüz, heca əmələ gətirmək hərəkəti, boğazda, ağız boşluğunda 

məkanı reallaşdıran dil vahidlərinin təzahür formalarıdır. 

Bizcə, həmin terminlər bir-birinin təkrarı olmamalıdır. Məsələn, dilin 

səviyyələri başlığı altında səviyyə sözü təkrarlanmamalıdır (fonetik səviyyə, semantik 

səviyyə, qrammatik səviyyə və s.). Yəni, göstərilən ümumi başlıqdan sonra lay, qat, 

yarus, təbəqə sözlərini işlətmək olar. Məsələn, fonetik lay (qat, yarus, təbəqə), 

qrammatik lay (qat, yarus, təbəqə). 
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Hələ qədim zamanlarda filosof və dilçilərin dilin üç başlıca təbəqəsini 

fərqləndirdikləri məlumdur: fonetik tərkib, leksik sistem, qrammatik quruluş [6, s.209]. 

Bunlar birlikdə quruluş, bütövlükdə dilin varlığını təmin edir. Dilin səviyyələri termini 

düzgün işlədilməlidir. Məsələn, leksik-semantik, onomastik səviyyə deyilsə də, 

morfoloji, sintaktik səviyyə yox, qrammatik səviyyə işlədilməlidir. Çünki morfologiya 

və sintaksis ayrılmazdır. Onların birliyi qrammatikanı əmələ gətirir. Dilin   

morfologiya və sintaksis bölmələrinə birlikdə qrammatika deyilir. Fonetik səviyyə 

məkan anlayışının birinci, ilk dil təzahürü ilə bağlı işlədilən dilçilik termini adlana 

bilər. Dilin səs sistemindəki iki əsas kateqoriyanın-saitlərin, samitlərin 

formalaşmasında -varlığın fonetik məkanın, yəni onların əmələgəlmə yerinin böyük 

rolu danılmaz faktdır.  

Göytürkcədə sait və samit sistemlərinin formalaşması birbaşa fonetik məkanla, 

ağızla burun boşluğunda danışıq səslərinin maneəyə rast gəlinib-gəlinməməsi ilə 

bağlıdır. Sait səslərin ağız və boğaz boşluqları ilə bağlılıqları onların əmələ gəlməyində 

əhəmiyyətli rola malikdir. Fonetik məkan tələffüz edilərkən səslərin maneəyə rast gəlib 

yaxud gəlməməsindən asılı olaraq  saitlərin və samitlərin yaranmasını şərtləndirir. 

Tələffüz zamanı boğazda və ağızda maneəsiz yaranan səslər göytürk dilində 

musiqili tonlu, heca əmələ gətirən doqquz sait fonem-müasir dilimizdə olduğu kimi, 

boğazda, ağızda maneəli səslər-samitlər də formalaşır. 

 Göytürk dilində boğazda və ağız boşluğunda maneəyə rast gələrək formalaşan 

19 samit var [70, s.263-264]. Danışıq səsləri əmələgəlmə yerinə görə fərqli növlərə 

ayrılır. Burada məqsədimiz danışıq səslərinin formalaşmasında fonetik məkanın rolunu 

diqqətə yönəltməkdir. Fonetik məkan əsasında göytürk dilinin fonetik tərkibinin hansı 

hissələrdən yarandığını müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur. Danışıq səslərinin 

birliyinin göytürk yazılarının və çağdaş türk dilinin fonetik tərkibini formalaşdırdığı 

fonetik məkan əsasında müəyyən edilmişdir. 

Orxon-Yenisey yazılarında və çağdaş türkcələrdə bəzi fonetik 

qanunauyğunluqların dəqiqləşdirilməsi, açıqlanması birbaşa fonetik məkanla bağlıdır. 

Məsələn, Göytürk dilində e, o, ö saitləri ilə a, ə, u, ü, ı, i-saitləri fonetik məkana 
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nisbətdə fərqli qütblərdə dayanırlar. Belə ki, a, ə, u, ü, ı, i-saitləri sözün hər yerində, e, 

o, ö saitləri isə sözün ikinci və üçüncü hecalarda işlənə bilmir.  

Fonetik məkan sözün hər yerində işlənən saitlərin hamısı ilə sözün başlana və 

bitə bildiyini deməyə imkan verir. Fonetik məkana söykənib əski və müasir türk 

dillərində fonetik fərqlərin olduğunu da görürük. Azərbaycan dilində söz ı-saiti ilə 

başlanmadığı halda, göytürk dilində və müasir türk dilində həmin saitlə başlandığını 

görürük: ığac (BKc 11) ağac, ı(kol), ırak (KTc5) (uzaq, iraq) və s. [58, s.201]. 

Sait və samitlərin yaranmasında məkani bölgü geniş dairələrdə işlənir. Əslində 

dilin üfüqi, şaquli, dodaqların, alt çənənin vəziyyətinə görə səslərin bölgüsü məkana 

görə bölgünün hissələridir. Onlar başlıca bölgünün, məkana görə bölgünün 

elementləridir. 

Yer-zaman anlayışının belə bir izahı da geniş yayılmışdır ki, məkan maddi 

qurumun ölçüsü, qarşılıqlı münasibəti, yaşamasıdır. Zaman əvəzlənən dəyişmələrin 

uzunluq müddəti, tempidir [74, s.42]. İyirminci əsrin başlanğıcında Eynşteynin 

yaratdığı nisbilik nəzəriyyəsi məkan və zaman məfhumlarına yenidən baxılması 

məsələsini ortaya qoydu. Nəzəriyyənin mahiyyətini aydınlaşdıran alim yazırdı ki, bir 

hadisənin sonunda ətraf aləmdə hər şey məhv olsa da, məkanla zaman qalır. Nisbilik 

nəzəriyyəsinə görə cisimlə bərabər zamanla məkan da yox olur. Həmin nəzəriyyə 

Engelsin məkan-zamanla bağlı söylədiklərinə uyğundur. Engels məkanla-zamanın 

materiyadan ayrılmadığını, zamansız-məkansız materiyanı boş, abstrakt 

adlandırmışdır [51, s.60]. Ətraf aləmdə olan hər bir məfhum, hadisə və proseslər 

konkret zamanda və məkanda mövcud olur və həmin məkanın-zamanın da 

özünəməxsus göstəriciləri olur. Onların gerçəkləşdikləri əsas vasitə dildir. Demək, dil 

ən böyük məkandır. Məkan əşya və hadisələrin yeri, zaman isə onların ardıcıl, 

intensivliklə inkişaf etməsidir.Bu anlayışlar insanın şüurundan asılı olmayaraq 

fəaliyyət göstərir. Məkan zamanın bitməzliyi, hadisələrin sonluğunun birliyi ilə, cəmi 

ilə əlaqəlidir. Ətrafımızdakı bütün cisimlər, proseslər 4 ölçülü zaman-məkan 

xüsusiyyətinin daşıyıcılarıdır. Hər bir əşyanın məkan daxilində 3 ölçüsü mövcuddur: 

en, uzunluq və həcm. Zamanda isə 1 ölçü var: keçmişdən gələcək istiqamətində inkişaf, 

keçmişin qaytarıla bilinməməsi. [29, s.134] Bütün leksik vahidlərdə olduğu kimi, 
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məkani sözlərin formalaşmasında, semantik sferalarının yaranmasında dilarxası 

faktorların rolu böyükdür. Dilin semantik sistemində məkan mənalı sözlər xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Bütün söz sistemləri zaman və məkan arasındakı dialektik 

vəhdətə istinad edir. Zahiri və daxili gözəlliklər, ictimai-siyasi hadisələr, ətrafımızda 

baş verən bütün təbiət hadisələri zaman-məkan dialektik vəhdətinin göstəricisidir. Bu 

vəhdət konsepsiyası insan şüurunun kainatı dərk etməsinin göstəricisidir. 

Əski türk yazılı mətnlərinin də konkret zamanda və məkanda yazılması, 

formalaşması danılmaz həqiqətdir. Dildə mövcud olan bütün sözlər, söz sistemləri 

zamanla, məkanla əlaqəlidir. Hər hansı bir zamanda, məkanda mövcud olmuş türklər 

özləri qədim bir tarixin, mədəniyyətin yaradıcısı olmuşlar. Əski türk yazılarına aid 

tədqiqatlar söylənilən fikrin həqiqiliyini təsdiqləyir. Dünyada yeganə düzgün elmi 

metodologiyanın baniləri kimi tanınan K.Marks və F.Engelsin özlərinin məşhur 

“Alman məfkurəsi” adlı əsərlərində dili səslərlə hərəkət edən hava dalğaları ilə sinonim 

anlamında işlətmələri dilin əmələ gəlib formalaşmasında səslərin aparıcı rolunu 

göstərir. [51, s. 38]. 

Danışıq səslərinin qanunauyğun birləşməsi dilin səslərlə yaranan maddi cildi, 

yaxud səslərlə əmələ gələn fonetik örtüyü adlandırıla bilər. Sözlərin tərkibindəki 

danışıq səsləri dilin varlığını təmin edən ilk zəruri şərtdir. Dilin digər vahidləri dil 

toxumasının ən mühüm hüceyrələri adlandırılan fonemlərin əsasında yaranır. Fonemlər 

dil sisteminin, linqvistik strukturun bünovrəsi hesab edilir. Dil öz əsas vəzifəsini 

danışıq səslərinin köməyi ilə reallaşdırır. Fonemlər ictimai ünsiyyətin ən başlıca silahı 

sayılan dilə məxsusdir. Onlar dilin maddi qabığı adlandırılır [19, s. 29]. 

Danışıq səslərinin, yəni saitlərin və samitlərin əmələ gəlmə yerlərinin fonetik 

mənası göstərilir. Göytürk dilində bütün saitlərin yekcinsliyi fikri irəli sürülmüş, həmin 

abidədə uzun saitlərin və diftonqların olmadığı göstərilmişdir. Göytürk dilinin fonem 

tərkibinə daxil edilən danışıq səsləri bunlardır: a, ə, e, ı, i, o, ö, u, ü, b, ğ, d, ḡ, d, z, y, 

ȳ, k, k, g, z. 

Tədqiqat işimizdə məkani sözlərin leksik-semantikasına baxmaq üçün anlayışın 

özünün leksik-semantik təzahür formalarına nəzər yetirmək vacibdir. 
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Müəyyən zaman kəsiklərində, məkan daxilində türklərin yaratdığı 120 dövlətdən 

on altısı dünyada tanınan imperatorluqlar olmuşdur. Türklərin qədim mədəniyyətini, 

tarixini türklərin qədim yazı nümunələri təsdiqləyir [27, s.3]. 

Həmin yazılarda əski türk etnoslarının zəngin mənəviyyatı, təfəkkürü, yaşam 

tərzləri, məşğuliyyətləri əks olunur. V və VIII əsr türk etnoslarının dilində olan məkan 

anlamlı sözlər bunlardır: iç//daxil; çet//sərhəd; senir//dağ silsiləsi; kaya//qaya; 

yış//meşəli; tağ //dağ; uğur//çay; ötükən, yış//yer adı; Tüpüt//Tibet; Şantur//Şandur 

(Çində); tuluy//dəniz və s. 

Göytürk yazılı abidələrində məkan anlayışının linqvistik ifadə görümlərinə aid 

çox sayda sözlərə rast gələ bilərik: tağ (KTş12) –dağ, kün (KTc 12)- gün, günəş, art 

(IB. 10) –keçid, ark (Y24) –arx, bark (KTşm13)- sərdabə, tikili, balık (KTş12) – şəhər, 

otağ (Y .46)-otaq, oba (T12)- oba, tam (KTc)-dan, kapığ (KTc4) –qapı, kürgan (KTşm 

8)-kurqan, qala, ev (KTşm 1)-ev, yir (KTş 10)-yer, ügüz (KTş 17)-şay, çöl (T 23)- çöl, 

tahıy (KTc3) –dəniz, ığac (BKc11) –ağac, ı (T. 26) –kol, yazı (KTc7) –meşəli, çöl, köl 

(KTş34) –göl, yol (T.24), art (IB10) –kecid, alt (MÇ.25) –alt (MÇ.25) –alt (MÇ. 25)- 

alt, aşağı, ark (Y. 24) –arx.  

Məkani sözlərin leksik-semantikası onların ayrılıqda ehtiva etdikləri məkan, yer 

məzmununu ifadə edir. Bu sözlər ayrıca bir qrup təşkil etsələr də, leksik məna 

incəliklərinə görə fərqlənirlər. Təklikdə ifadə etdikləri semantik incəliklər onları 

fərqləndirməyə xidmət edir. Həmin fərqli mənalar elə bu vahidlərin bir-birindən 

seçilməsini təmin edir. Buna görə “məkani sözlərin leksik-semantikası” ifadəsi 

formalaşmışdır və həmin terminlərin fərqləndirilməsinə yardım edir. Əski türk 

yazılarının leksikasına daxil olan məkan bildirən sözlərin leksik-semantikası ilə onların 

leksikası arasında forma və məzmun cəhətdən fərq mövcuddur. Yəni həmin terminlər 

müxtəlif anlayışların təcəssüm formalarıdır. Adlar, sözlər onların məzmunundan xəbər 

verir. 

Göytürk yazılarında məkani sözlərdən bəhs edərkən bir çox ifadələr işlətmək 

mümkün olsa da, biz “Göytürk yazısı abidələrində məkan anlayışının linqvistik ifadə 

görümləri” terminini işlətməyi məqsədəuyğun bildik. Bu ifadənin işlənməsini, ona 

üstünlük verilməsini qanuna müvafiq saymaq olar. Digər dil vahidlərilə müqayisədə 
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bu, terminin aparıcı mövqeyi ilə əlaqələndirilə bilər. Çünki dilin bütün vahidlərinin 

mövcudluğu da sözlə əlaqəlidir. Dilin bütün sistemlərinin mövcudluğu sözdən asılıdır. 

Sözdən kənarda fonetik, orfoepik, orfoqrafik, semantik, frazeoloji, derivatoloji, 

qrammatik anlayışlar gerçəkləşdirilə bilməz. Söz müxtəlif səpkili anlayışları həyata 

keçirən, reallaşdıran əsas, törədici faktordır. Dilin həm şifahi, həm də yazılı qolunda, 

yazılı mənbələrdə, fərqli ədəbi növlərdə, janrlarda yazılan hər bir əsərdə sözün rolu 

əvəzedilməzdir. Dilin tarixi kateqoriya olması artıq qəbul edilmiş fikirdir. Eyni 

zamanda, dil onu yaradanların da tarixi, formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır. Bunu 

isbat edən sözlər vardır ki, məkan anlamlı sözlər də bu sistemə daxildir. Həmin 

məzmunu ifadə edən sözlərin leksik-semantik ifadə görümləri terminini müəyyən edən 

leksik və semantik sözlər fərqlidir. Leksik və semantik mənalar fərqli anlayışları 

bildirir ki, bu da həmin leksik vahidlərin eyniləşdirilməsinə imkan vermir. Leksik və 

semantik məna tutumları arasında oxşarlıq, onların bəzi hallarda üst-üstə düşməsinə 

baxmayaraq, həmin mənalar fərqli hesab edilir. Semantik məna aid olduğu sözün 

leksik-lüğəvi mənasından asılı olan, leksik mənayla əlaqəli şəkildə işlənən, onun 

fonunda aşkar edilən fərqli çalarları ifadə edir. Həm qədim, həm də çağdaş türkcələrdə 

məkani sözlərin xüsusi mövqeyi var və xüsusi sistem təşkil edir, həmin məzmunu ifadə 

edən leksik qatın semantik əsasını təşkil edir. Eyni əsas məna ətrafında birləşsələr də, 

hər birinin spesifik semantik məna incəlikləri vardır. Bu məna incəlikləri leksik-

semantik dil vahidlərinin hərəsinin ayrıca bir sistem olmasını, müstəqilliyini təmin 

edir. Ümumi bir sistem daxilində məkan məzmunlu leksik-semantik söz qatları 

makrosistem yaradır. Onu biz makroleksika da adlandıra bilərik. Həmin makroleksika 

bəzi mikrotematik təbəqəni ehtiva edir.Məkan makroleksikasını dərindən anlamaq 

üçün məkan məzmunlu söz laylarının semantik sistemini, onların əlaqələrini, 

münasibətlərini öyrənmək, həmin leksik-semantik layların fərqləndirici əlamətlərini 

dilçilik istiqamətində tədqiq etmək mühüm məsələdir. Makroməkanın linqvistik ifadə 

vasitələri dedikdə, yer bildirən obyektlərin adları, coğrafi cəhətlərin adları və s. məkan 

adları nəzərdə tutulur. Həmin söz qrupları mahiyyətcə fərqlidir. Məkani obyektlərin 

adları müxtəlif söz və ifadələrin qarşılıqlı semantik əlaqələrinin dil baxımından 
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daşıyıcılarıdır. Maddi obyekt adlarının əlaqələndirilməsində “mərkəz-ucqar” əks-məna 

prinsipinə əsaslanmaq lazımdır. Mərkəz və ucqar əkslik təşkil edən real yerlərdir. 

Həmin məkanlar əsasında “mərkəz və ucqar” anlamları da dildə formalaşmışdır. 

Bu anlayışların yaranması məkan məzmunlu sözlərdən asılı olmuşdur. Yəni ümumi 

məkan bildirən mərkəz, ucqar ifadələri eyni məzmunlu anlayışların formalaşmasına 

səbəb olmuşdur. 

Dilin leksik sistemindəki leksik-semantik, tematik, konseptik söz layları 

mənalarına uyğun anlayış-məfhumların yaranmasında ən mühüm funksiyanı yerinə 

yetirmişdir. Bu cür faktlar dil və təfəkkürün əlaqəsi prosesində söz-anlayış; ifadə-

anlayış; cümlə-hökm münasibətlərinin nisbətində dil vahidlərinin daha üstün mövqedə 

olmasını isbat edir. 

Qrammatik məkan kateqoriyasında məkanın varlıqdan-materiyadan 

ayrılmazlığının linqvistik, daha doğrusu qrammatik əlamətlərinin özəlliyi təhlil 

edilməli, birinin digərindən asılı olması, konkret funksiyaları müəyyənləşdirilməlidir. 

Qrammatik məkan materiyanın mövcudluq formalarının, yəni hərəkət-zaman-məkanın 

daxili vəhdətinin, birliyinin qanunauyğun ifadə vasitələrinin mükəmməl, yetkin növü 

adlandırmaq olar. Həmin komponentlərin öz aralarındakı bağlılıqlarının linqvistik 

təzahürləri dil hadisələrinin funksionallığının öyrənilməsinin bünövrəsidir. Dil 

vahidlərinə, hadisələrinə və kateqoriyalarına funksional baxımdan münasibət, yanaşma 

dünyanın linqvistik mənzərəsinin yaradılması məqsədinin gerçəkləşdirilməsinə xidmət 

etməkdədir. Məkan anlayışının ifadə formalarının funksional cəhətdən araşdırılması 

dil sistemlərinin, qrammatik quruluşunun yeni baxımdan təhlilini vermək, insanın 

dünyanı anlama prizmasını müəyyənləşdirməkdir [110, s.209-214]. 

Hərəkət-zaman-məkan üçlüyü onların ifadə olunduğu leksik vahidlərin təməli, 

bünövrəsidir. Sadaladığımız obyektiv, fəlsəfi anlayışların qrammatik məkan-zaman 

xüsusiyyətlərindən xaricdə təsəvvür edilməsi mümkün deyildir. Adları çəkilənlər 

obyektiv aləmdəki varlıqların, onlarla bağlı anlayışların ən güclü, tutarlı linqvistik 

ifadə görümləridirlər. Onların içərisində məkanın morfoloji əlamətləri xüsusi mövqeyə 

malikdir. Eyni zamanda, qrammatik kateqoriyalar- işin icra vaxtı və yerini bildirən 

kateqoriyalar zaman-məkan anlamlı başqa dilçilik təzahürlərinin təməli adlandırıla 
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bilər. Əslində, məkanın morfoloji ifadəsi məkanın fəlsəfi ifadəsi əsasında formalaşır. 

Bu baxımdan qrammatik məkan dil, fəlsəfi-obyektiv məkan isə fəlsəfi anlayışdır, 

fəlsəfi termindir. Təfəkkürün vahidi anlayış, dilin vahidi isə sözdür, ifadədir. Sözlər-

terminlər ehtiva etdiyi məzmunu təfəkkürdə formalaşdırır. Fəlsəfi anlayışlarda dil 

vahidlərinin qrammatik kateqoriyalarının mühüm əhəmiyyəti vardır. Müxtəlif 

anlamların ifadə olunduğu dil vahidləri içərisində qrammatik kateqoriyasız dillər də 

vardır. 

Elmi-nəzəri ədəbiyyatlarda, türk dillərində, o cümlədən də Azərbaycan dilində 

cins kateqoriyasının olmadığı fikri ifadə edilmişdir. Eyni zamanda həmin vəziyyəti 

ifadə edən başqa leksik-sintaktik təzahür formaları da vardır. Əski türk yazılarında, 

həm də çağdaş Azərbaycan dilində obyektiv məkan anlayışının başqa dil vahidləri ilə 

bərabər yer-məkan kateqoriyasının olması təsdiq edilməlidir. Dilimizin indiki inkişaf 

səviyyəsi məkan kateqoriyasının gerçəkləşməsinə, üzə çıxarılmasına geniş imkanlar 

verir. Məkan əhatə edildiyimiz reallığı ifadə edir. Yer-məkan obyektiv reallığın 

müəyyən konkret sahəsini aydınlaşdırır. Obyektiv gerçəklik, yəni bizi əhatə edən aləm 

zaman-məkan baxımından aşkarlanmalı, işıqlandırılmalıdır. Fəlsəfi zaman-məkan 

ayrılmaz olduğu kimi, qrammatik zaman-məkan anlayışları da ayrılmazdır. Məkan 

idrak kateqoriyaları sırasına daxildir. O, məntiqi kateqoriyalardan biridir. Qrammatik 

məkan isə dil kateqoriyasıdır, linqvistik kateqoriyalar sırasına daxildir. Məkanın 

qrammatik ifadəsi materiyanın, varlığın mövcudluq formalarından birinin dildə 

təzahürüylə əlaqəli cəmiyyətin idrakının, düşüncəsinin reallığa söykənən nəzəri 

müddəalarını ifadə edir. İsmin məkani-qrammatik halları: yönlük, yerlik, çıxışlıq hallar 

məkanın qrammatik təzahür əlamətləridir.  B. Xəlilov “Müasir Azərbaycan dilinin 

morfologiyası” adlı kitabında ismin yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarını məkani- 

qrammatik hal adlandırır[34, s.156]. Göytürk yazılarında tarixən yönəlmə, yaxud 

istiqamət halı da yer-məkan anlayışını bildirir. Belə nəticə çıxır ki, məkanın dil 

vahidləri ilə, hal kateqoriyası ilə üzvi bağlılığı mövcuddur. Dilçiliyə dair ədəbiyyatda 

məkan adları dedikdə, aşağıdakı söz qruplarının nəzərdə tutulduğu göstərilmşidir: 

Yer-məkan məzmununun dil vahidləri ilə ifadəsi sırasında morfoloji cəhətdən 

məkan kateqoriyasının özünəməxsus yeri var. Lakin fəlsəfi (obyektiv) məkan 



  

84 
  

məzmunu dil vahidlərilə ifadəsində önəmli, aparıcı mövqedə dayansa da, nə türk yazılı 

mətnlərinə dair tədqiqatlarda, nə də Azərbaycan dilçiliyində bu kateqoriya geniş 

araşdırılmamışdır. Bu problematik məsələyə nəinki Azərbaycan dilçiliyində, ümumi 

dilçilikdə də toxunulmamışdır.  

Qrammatik məkan kateqoriyasının fərqləndirici əlamətləri, semantik çalarlıqları 

həmin anlayışın leksik-semantik, qrammatik göstəricilərini üzə çıxarır. Məkan mənalı 

sözlər, adlar qrammatik məkan kateqoriyasının linqvistik göstəriciləridir. Elmi 

qaynaqlarda, Qədim türk yazısı abidələrində yer zərfi zərfin ən çox işlənən növü 

adlandırılmış, abidələrdə məkan anlayışının bu leksik-qrammatik ifadə görümü (yer 

zərfi) hərəkətin görüldüyü, yerinə yetirildiyi yeri (icra yerini), yaxud haraya, hansı 

tərəfə yönəldiyini və ya haradan, hansı yöndən çıxdığını gerçəkləşdirir [45, s.281]. 

Linqvistik ədəbiyyatlarda qrammatik kateqoriyalar arasında məkan 

kateqoriyasına rast gəlinmir. Halbuki zaman-məkan anlayışı fəlsəfədə fərqli 

məqamlarda izah edilmiş, filosoflar bu anlayışları hər hansı bir varlığa aid obyektiv 

cəhət hesab etmiş, dünyanın dərk edilməsinin subyektiv anlayışları adlandırmışlar. 

Məkanın obyektivliyini təsdiqləyən, lakin vaxt-zaman anlayışına subyektiv mövqedən 

yanaşan, yaxud bunun əksinin sübutuna çalışan filosofların da olduğu məlumdur. 

Məkan-zaman məfhumlarının təbiətinin daha mücərrəd formada izahının 

verilməsi səbəbinə görə, ta qədim dövrlərdən indiyədək həmin məfhumlar riyazıyyatın 

araşdırılma obyektinə çevrilmişdir. Daha doğrusu, məkan və zamana həmin elmin 

obyekti-predmeti kimi baxılmışdır. Zaman-məkan məfhumlarıyla əlaqədar aşağıdakı 

tərifin geniş yayıldığı ehtimal edilir ki, məkan maddi varlığın həcmi, kontaktları, birgə 

yaşaması deməkdir [75, s. 42]. 

Abidələrdə məkan anlayışını bildirən apelyativ və onomastik vahidlər-sözlər 

(adlar) vardır. Ümumi məkan adları müstəqil işlənməklə bərabər, Göytürk yazılarının 

leksikasındakı toponimlərin komponentləri kimi də işlənmişdir. Məkan anlayışının 

dilçilikdə ümumi təzahür vasitələri coğrafi terminlər də adlandırılır. Qeyd etdiyimiz 

kimi, zaman-məkan məzmunlu vahidlər, anlayışlar bərabərhüquqludur. Həmin 

qrammatik kateqoriyalardan birinin əhəmiyyəti, dəyəri digərindən heç də az ola 

bilməz. Bu səbəbdən obyektiv aləmin, real gerçəkliyin, materiyanın mövcudluq 
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formalarının ən əsas, ən başlıca təzahür formalarından-ifadə görümlərindən birini 

yetərincə tədqiq edib digərini unutmaq qeyri-mümkündür. Qrammatik zaman-məkan 

vahidləri ilə obyektiv zaman-məkan anlayışları qoşa şəkildə araşdırılmalıdır. Fəlsəfəyə 

aid kitablarda, monoqrafiya və məqalələrdə həmin fəlsəfi kateqoriyaların hər ikisindən 

eyni səviyyədə danışıldığı halda, dilçiliyin qrammatika şöbəsinin morfologiya 

bölməsinə aid mənbələrdə zaman anlayışı barədə söylənilənlərə, verilən məlumatlara 

tez-tez və çox rast gəlinsə də, məkan anlayışıyla bağlı bunu demək olmur, bəzən heç 

adı da çəkilmir. Halbuki fəlsəfi-məntiqi qaynaqlarda zaman-məkan anlayışları qoşa 

işlənir. Zaman-məkan “bütün maddi sistemlərin və proseslərin ən ümumi varlıq 

formalarıdır” [75, s.159]. Hərəkət edən materiyadan kənarda, öz-özlüyündə zaman-

məkan olmadığı kimi, məkandan və zamandan xaricdə olan obyekt də mövcud deyildir. 

 

2.2. Toponimik məkan və ya xüsusi yer adları 

Qədim türk yazılarının mühüm, başlıca qolunu formalaşdıran əski türk 

onomastikasında toponimik məkan və ya məxsusi yer adları ayrıca müstəqil struktur 

yaradır. Eyni zamanda, əski türk yazılarının onomastikasında toponimik məkan 

anlayışını formalaşdıran özəl yer adları-toponimlər çoxcəhətli, maraqlı linqvistik 

əlamətləri ilə digər onomastik vahidlərdən fərqlənir. Onlar başqa onomastik məzmunlu 

adlarla müqayisədə daha zəngin xüsusiyyətli qədim onomastik vahidlərdir. 

Toponimlər, antroponim, etnonim, zoonim, kosmonim və ktematonimlərə nisbətən 

məzmun və həcmcə genişdir. Dil qanunauyğunluqlarının dərindən tədqiqində 

toponimlərin rolu çox böyükdür. Göytürk yazılı mətnlərinin toponimik məkanları 

haqqında araşdırmalar toponimikanın tədqiqat obyekti olan toponimlərin dildə 

faydasını, xeyrini isbat edir. Qədim türkdilli xalqlara məxsus abidələr onların tapıldığı, 

səpələndiyi xüsusi yer adlarına görə rəsmiləşdirilib qeydə alınmış və təyin olunmuşdur. 

Bu səbəbdən Göytürk yazıları haqda araşdırmalarda toponimlərsiz keçinmək mümkün 

deyildir. Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi coğrafi məkan, yaxud ad terminini işlətmək 

toponimik məkan və ya onomastik vahidlər olan toponimlər terminlərini istifadə 

etməkdən daha məqsədəuyğundur. Çünki xüsusi coğrafi məkan və ya toponimik 
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adların söz birləşməsi formasında gözə çarpan terminlərdən daha geniş semantik 

tutumları vardır. Su anlamlı hidronimlər də xüsusi coğrafi məkan, yaxud yer adlarının 

tərkibinə daxildir. Bu terminlər həm toponimlərin, həm də hidronimlərin ifadə edilməsi 

üçün uyğun vasitələrdir. Göytürk yazılarında coğrafi yer məzmununu gerçəkləşdirən 

adların iki hissəyə - toponimlərə və hidronimlərə ayrıldığını görürük.  Hidronimlərin 

də toponimlər kimi xüsusi coğrafi məkan anlayışını formalaşdıran onomastik vahid 

hesab edilməsi mümkündür. 

Hidronimlərin əski türk yazılarının onomastikasında diqqəti çəkəcək dərəcədə 

müəyyən yer tutduğunu, onların müstəqil xüsusi coğrafi anlayışı bildirdiyini, həmin 

anlamların dildə ifadə edildiyini düşündükdə, abidələrdə və əski türk onomastikasının 

leksik-semantik strukturunda toponimik məkan və ya xüsusi yer adı terminini 

işlətdikdə yalnız toponimlərdən söhbət getdiyi təsəvvürdə canlanır. Çünki termin 

ehtiva etdiyi anlayışı ən dəqiq, ən doğru şəkildə ifadə etməlidir. Bu ad altında çap 

olmuş elmi qaynaqda (mənbədə), Göytürk yazılarında toponimlərlə hidronimlər 

eyniləşdirilir, halbuki toponim və hidronim arasında oxşar, ümumi əlamətlər olsa da, 

bunlar müxtəlif anlayışların dildə adlandırılmasıdır, müstəqil xüsusi-onomastik 

terminlərdir. Bunun üçün xüsusi coğrafi terminlərin özü də dilçilikdə, onun 

onomalogiya şöbəsinə aid tədqiqat əsərlərində eyniləşdirilməsinə yol verilməməlidir. 

Təəssüf ki, onomastika istiqamətində hərtərəfli işlənmiş tədqiqat əsərlərində buna rast 

gəlinir. A.Humboltdun çay və dağ adlarının ən qədim toponimlər olduğunu qeyd 

etməsi təsadüfi deyildir. Həqiqətən, qədim türk abidələrindəki su mənbələrinin 

adlarının böyük qismi türklərin qədim inancları, mifoloji görüşlərilə əlaqədardır  [64, 

s.151]. 

Bizcə, çay adları coğrafi adlar sisteminin ayrıca müstəqil qolu, layı sayılan 

hidronimlər olduğu üçün “ən qədim toponimlər” yox, hidronimlər adlandırılmalıdır. 

Onlar, yəni toponim və hidronimlər coğrafi adlar qrupunu formalaşdırsalar belə, 

hərəsinin xüsusi adı olmuşdur. Deməli, zoonimlər, kosmonimlər və s. kimi coğrafi 

terminlər müxtəlif adlardir və fərqli anlayışları ifadə edirlər. Ancaq toponim sözünü 

geniş mənada işlədənlər həmin termini “coğrafı ad”ın sinonimi hesab edirlər. Onları - 

toponim və coğrafi ad sözlərini eyniləşdirənlərə müəyyən mənada haqq qazandırmaq 
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mümkündür. Çünki toponim və coğrafi ad bir ümumi anlayışın təcəssüm edilməsi və 

ya təzahür formalarıdır. Lakin müasir zamanda differensiallaşmanın 

inteqrasiallaşmaya nisbətən üstün mövqedə dayanmasını və sinonimliyin əsasının 

terminlərə yad olmasını, hər bir terminin konkret məna bildirməsini nəzərə alanda 

toponim və “coğrafı adların” fərqləndirilməsinə zəruri ehtiyac duyulduğu üzrə çıxır. 

Dəqiq məna ifadə etmək terminin əsas, başlıca əlaməti, fərqləndirici xüsusiyyəti 

sayılması yuxarıda söylədiyimiz fikri gücləndirir. Eyni zamanda, sözün, söz 

birləşməsinin, cümlənin və mətnin leksik mənalarının tək, konkret, fərqləndirici, 

ayırıcı məna olması bizdən hər sözü, xüsusən termini dəqiq mənada işlətməyi tələb 

edir. Onlara obyektiv, düzgün mövqedən yanaşdıqda elmi terminlər 

eyniləşdirilməməlidir. Deməli, toponim və hidronimləri eyniləşdirmək düzgün 

deyildir. Bu elmi prinsipin gözlənilməməsidir. Qısa və konkret desək, hidronim 

əvəzinə toponim işlədilməməlidir. Nəzərə alaq ki, əski türk yazılarında və çağdaş 

dilimizdə onomastik söz qrupları-antroponimlər, zoonimlər, ktematonimlər kimi 

toponimlərin, yaxud məkani sözlərin, coğrafi adların da növləri vardır. Ümumi məkan 

adlarına-coğrafı adlara kənd, qəsəbə, şəhər, ölkə, düz, çöl, yamac, dolama, eniş, yoxuş, 

dərə, dağ, yer, ölkə, Vətən, yol, həyət, bağ, tarla, bostan, ada və s. daxildir. 

Dağ, çöl,düz, dərə döşənli bütün 

Yamaclar və vadilər al-göy bəzəndi.  (Kutadğu bilig) [14, s.29] 

 Xalqımızın və dilimizin yaranması, formalaşması, inkişafının sabitləşməsi 

proseslərinin öyrənilməsində, elmi həllində, mühüm yerli mənbələrdən sayılan 

toponimlərin rolu böyükdür. Xüsusi coğrafi adlar, toponim və hidronimlər erkən orta 

əsrlərdəki dilimiz, tariximizlə bağlı problemlərin uğurlu elmi həlli üçün çox 

əhəmiyyətli qaynaqlardır. Xüsusi coğrafi məkanlar-toponim və hidronimlər erkən orta 

əsrlərdə Azərbaycanın bölgələrində yaşamış tayfalar haqqında, xalqımızın 

etnoqrafiyası barədə bilgilər əldə etməyimiz üçün əvəzsiz qaynaqlardır. Toponim və 

hidronimlər çox əhəmiyyəti olan tarixi dil materiallarıdır. Xüsusən, əhalinin dilinin 

tarixi, etnik mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə düzgün bilgilər verən 

qaynaqların əhəmiyyəti əvəzsizdir. Vaxtı ilə çağdaş dilşünaslığın yaradıcısı sayılan 

Sössür “Ümumi dilçilik kursu” əsərində dilçilik tarixini öyrənməyin əhəmiyyəti barədə 
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düşüncələrini diqqətə yönəltməyi məqsədəuyğun saymışdır. O göstərmişdir ki, 

dilçiliyin tarixini öyrənməklə dil məsələlərində vaxtilə harada düzgün mövqe 

tutulduğunu, düzgün mövqedə olunduğunu, harada yanlışlıqlara yol verildiyini 

öyrənmək mümkündür. Görkəmli dilçi alimin fikrincə, dilçilik tarixini öyrənməyin 

əhəmiyyəti ondadır ki, bugünkü tədqiqatçı bunun sayəsində vaxtilə harada səhvə yol 

verildiyini bilir və gücünü lazımi nöqtəyə yönəldir [78, s.214]. 

“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində Tofiq Hacıyevin “Tariximizi yaşadan adlar” 

adlı məqaləsində yeni mənbələrin yoxluğu və ya azlığı üzündən tariximizin müəyyən 

dövrlərinə aid bəzi mühüm məsələlərin həllini tapmadığını diqqətə yönəltmişdir. Bu 

fikri xüsusilə orta əsrlərdəki (eramızın I minilliyi) tariximiz və dilimiz barədə də 

söyləmək mümkündür. Aydın olur ki, bu zaman öncə orta əsrlərdə həmin ərazilərdə 

məskunlaşmış tayfaların etnik mənsubiyyəti müəyyənləşdirilməli, onların etnik 

prosesdə mövqeləri və rolları aydınlaşdırılmalıdır. Məhz burada tədqiqatçılar bir 

çətinliklə üzləşirlər, bu barədə yeni qaynaq çox azdır, olanı da əhalinin dili, etnik 

tərkibi ilə əlaqədar məlumatları əks etdirmir. Yerli və xarici mənbələr, əsasən, buradakı 

tayfaların yalnız adlarını çəkir, ən çox siyasi hadisələri əks etdirir. Bunun üçün alimlər 

müxtəlif elm sahələrinə (arxeologiya, epiqrafika və s.) də müraciət etməli olurlar. 

Bunlardan biri də toponimikadır - yer adları haqqında dilçilik şöbəsidir. Toponimlərin, 

xüsusilə tayfa, xalq və nəsil adı ilə əlaqəli olan etnotoponimlərin tarixi mənbələr kimi 

qiymətli mənbə olmasını elm çoxdan təsdiq edir. Vaxtilə mövcud olmuş, sonralar 

xalqımızın formalaşmasında iştirak edərək yox olmuş, başqa etnoslarla qarışaraq 

silinmiş tayfaların adlarının, komponentlərinin müəyyənləşdirilməsi müasir dilimizdə 

və dialektlərimizdə saxlanmamış türk mənşəli qədim sözlərdən ibarət yer-yurd adları 

dilimizin yazıya qədər olan dövrünün tədqiqi üçün etibarlı mənbələrdir [30, s.6].  

Tarixçi alim Qiyasəddin Qeybullayevin “Azərbaycan türklərinin təşəkkül 

tarixindən” adlı əsəri Azərbaycan torpağında qədimdən türkdilli etnoslarla yanaşı 

başqa xalqların da yaşadığını, dilimizin toponimlərində onların da dillərinin izi 

qaldığını qeyd etmişdir. Müəllifin tədqiqat işində müxtəlif dil mənbələrinin hamısını 

əhatə etdiyini, fəsillərin belə başlıqlarla adlandırıldığını diqqətə yönəltməyi lazım 

bilmişdir: 
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I fəsil - “Türk toponimləri [s. 17-76], II fəsil - Qafqazdilli toponimlər” [s.77-94], 

III fəsil-“İrandilli toponimlər [səh. 95-113], IV fəsil-Ermənidilli toponimlər [s.114-

120].  

Q.Qeybullayevin tutarlı qaynaqlara istinad edərək eramızdan əvvəl VII əsrdən 

türkdilli etnosların ölkəmizin ərazisində məskun olduğunu söyləmiş, əsərin I fəslində 

türk tayfa birləşmələrinin və bu ittifaqlara aid olan etnosların adını bildirən toponimlərə 

diqqətimizi cəlb etmişdi [61]. 

Görkəmli dilçi alimin toponimlərin dil tarixinin öyrənilməsində əhəmiyyətindən 

söhbət açması, toponimləri tariximizi yaşadan adlar sayması, məqalənin yetərincə 

maraq doğurduğunu və toxunulan məsələnin əhəmiyyətini göstərir. Məsələn, 

arxeologiya, etnoqrafiya tarix elminə köməkçi fənlər hesab edilir. Toponimika coğrafi 

adların məcmusu, cəmi, toponimiya isə qeyd etdiyimiz anlayışla bağlı coğrafi adlar, 

yer adları barədə elmi təlimdir. Əslində, toponimika, toponim dil vahididir, yəni 

coğrafi məzmunlu sözdür, addır. Digər sözlər kimi o da dildə yaranır, xalqın inkişafı 

ilə bağlı inkişaf edir, təkmilləşir. Toponimika (toponimiya) söz haqqında elmi təlimin 

və dilçilik elminin xüsusi adları öyrənən Onomalogiya şöbəsinin bölmələrindəndir.  

Bəzi alimlərin elmi axtarışlarının tədqiqat obyekti Orxon-Yenisey 

abidələrindəki toponimik adlar, əski türk etnoslarının yaşadıqları, türk qoşunlarının 

hərbi yürüşə getdikləri yerlərlə, habelə türk etnosların qonşularının yaşadıqları 

ərazidəki məkani adlarla əlaqədardır. Göytürk yazılarındakı, abidələrdəki toponimik 

adların Monqolustan, Asiya, Çin ərazisində olan çay, göl, şəhər, meşə, dağ, düzən, 

keçid və s. adları əks etdirdiyi söylənilir. Toponimik adların iki böyük hissəyə ayrıldlğı 

göstərilir: 1) Yenisey abidələrində işlənənlər, 2) Orxon abidələrində işlənən toponimik 

adlar. Ə.Rəcəbli 9 toponimik addan bəhs etmişdir. O, P.M.Melioranskinin “Təmir 

kapığ”la bağlı yazdığı adları göstərir. Bu məlumatda Səmərqəndə gedən yolun 

üzərindəki Buzqala dağ keçidi, Yuqoslaviya ilə Rumıniya arasında Dunay çayı 

üstündəki temir kapığdan danışıldığı diqqətə çatdırılır. Üçüncü “Təmir qapığ”ın 

Qafqazda Dəmir qapı Dərbənd olduğu deyilir. Lakin Ən əcəbli bu Dəmir qapının 

Orxon-Yenisey abidələrindəki “Təmir kapığ”la əlaqəsinin olmadığını deyir [70, s.112]. 
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Kaya termini. Bu coğrafı termini Göytürk yazılarında müstəqil leksem kimi 

işlənsə də, toponimlərin tərkibində gözə çarpmadığını qeyd etmək lazım bilinir. 

Əbülfəz Quliyev “Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi” əsərində 

Ezgenti kadas toponimindəki Kadas ünsürünün kaya ilə eyni köklü olduğunu (KTşm 

7, B X s.31) ehtimal edir. O öz ehtimalında M.Kaşğarinin “Divan”ında da Kara Kayas, 

Saplığ Kayas toponimlərinin işlənməsinə əsaslanır (90, c.3,s.72). M.Kaşğarinin 

göstərilən əsəri möhtərəm və inandırıcı mənbə-qaynaq sayıldığı üçün onun ehtimalının 

həqiqətə uyğunluğunu söyləmək mümkündür.  

Müasir Azərbaycan oykonimləri içərisində də biz “qaya” komponentinə rast gələ 

bilərik: Ballıqaya (Qubadlı rayonu), Qayadibi (Tovuz rayonu), Qaraqaya (Qax, 

Şamaxı, İsmayıllı, Yardımlı rayonu) [105, s.27].  

Keçid termini. Adı çəkilən coğrafı terminin yalnız Yenisey abidələrində yenidən 

araşdırmalar aparılan vaxt müəyyən edildiyi söylənilir. Çünki Kara Sengir keçid 

ifadəsinin ilk nəşrlər elçig şəklində transkripsiya etdikləri söylənilir [119, s.44]. 

Sonrakı araşdırılanlar Tebsey keçig (G114) toponiminə əsaslanıb həmin toponimi Kara 

Senir keçig şəklində düzəltdikləri müəyyən edilmişdir [71, s.121].  

Kaşğari “Divani lüğat-it-türk” adlı əsərini öz dövrünün ədəbi dili sayılan 

Xaqaniyyə dilində yazmış və burada 26 türk dialektində söz və nümunələr öz əksini 

tapmışdır [33, s.131]. Keçid coğrafi termininə M.M.Kaşğari “Divan”ında [108, s. 291] 

və Y.Balasaqunlunun “Kutadqu bilik” əsərində rast gəlirik . Haqqında söhbət açılan 

coğrafi terminin “keçüg” variantının qədim yazılarda hidronimik termin kimi işləndiyi 

məlumdur [108, s.292]. 

Ə.Quliyev “Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi” adlı doktorluq 

dissertasiyasının 121-ci səhifəsində həmin coğrafi terminin yalnız Yenisey 

abidələrində yenidən araşdırmalar aparılan zaman müəyyənləşdirildiyini göstərir. O 

bunun səbəbini Kara Sengir keçig adının ilk nəşrlərinin elçig şəklində transkripsiya 

etdiklərini söyləyir [64,s.121]. S.E.Malov “Памятники древнетюркской 

письменности Монголии и Киргизии” əsərində bu barədə məlumat verir[124,s.44]. 

Bu məlumata N.L.Kızlasov “Рунические письменности евразийских степей” 

əsərinin 186-cı səhifəsində rast gəlirik [121,s.186].   Toponim, hidronim coğrafi 
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termini eyniləşdirilməməlidir. Terminlərin eyniləşdirilməsi elmilik prinsipinin 

pozulması deməkdir. Terminlərdən birinin digərini əvəzinə işlətmək dilçilik elminin 

başlıca fərqləndirici əlamətinə qarşı çıxmaq deməkdi.  

XI əsrin böyük türkoloq dilçisi M.Kaşğari yer-məkan məzmununun reallaşdığı 

vasitələrin özünün məşhur “Divan”ında işlədərək şərh etdiyini görürük. Türk mənşəli 

“balık” sözü Göytürk-Orxon-Yenisey yazısı mətnlərində istər ayrıca, istərsə də 

oykonimlərin tərkibində işlənmişdir: Suğçu balık (Th SI), Toğlı balık (KTşm 4; BX şm 

30), baybalık (ŞU 44).  

Beşbalık (BXş28; KÇ11; HT11) Türkmənşəli bu termin X-XI əsrdən başlayaraq 

arxaikləşmişdir. M.Kaşğari “kent” sözünü türklərin “şəhər” mənasında işlətdiklərini 

göstərir. (47, c.1, 344). Əvvəllər türk sözü olan balık lekseminin Bavılbalık, Besbalık, 

Uçayan balık, Yarğı balık kimi oykonimlərin komponenti olduğunu söyləyən məşhur 

türkoloq dilçi XI əsrdən həmin leksemin arxaikləşdiyini, onu kənd sözünü əvəz etdiyini 

demişdir. 

Çağdaş dilimizin toponimlərinin bir komponenti-coğrafi nomen kimi həmin 

terminin daşlaşmış şəkli işlənməkdədir, bəzən ayrıca söz şəklində işləndiyi də gözə 

çarpır. İsmayıllı rayonundakı Balık adlı kənd dediyimizə nümunə sayılır. 

Dilimizin leksik sisteminin başlıca qolunu formalaşdıran leksikasını diqqətlə 

gözdən keçirəndə assemantikləşmiş, yəni müstəqil leksem olaraq işlənmək statusunu 

itirmiş bəzi leksemlərin M.Kaşğarinin dünya dillərinin nadir incilərindən sayılan 

“Divan”ında müstəqil söz olmaları, konkret məna bildirmələri xüsusilə diqqətçəkicidir. 

Məsələn, turla-sözü məkan məzmunludur. Tar komponenti dilimizdə öz ilkin fonetik 

quruluşunu, daha doğrusu, ifadə görünümünü, məna mütəşəkkilliyini saxlaya 

bilməmiş, eləcə də -la morfemi də dəyişikliyə uğramışdır. -la hissəsi yayla, qışla 

mənasını bildirən -la sonluğunun analoqu olmuşdur [73, 67]. 

Toponim və hidronim coğrafi anlayış yox, coğrafi anlayışlar adlandırılmalıdır. 

Burada (-lar) köməkçi morfemi cəmlik bildirməklə yanaşı, seçicilik, ayırıcılıq 

vəzifəsini yerinə yetirir. Toponim və hidronim coğrafi anlayışlarını dildə 

gerçəkləşdirmək baxımından eyni semantik sahəyə aiddirlər, lakin həmin coğrafi 

anlayışlar fərqlidir. Bu səbəbdən toponim və hidronim terminləri yaranmışdır. Deməli, 
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toponim hidronimin yerinə işlədilməməlidir. Dilçilik tədqiqatlarında inteqrasiyaya 

nisbətən diferensiasiyaya baha dəqiq baxılmalıdır. Müasir nəzəri dilçiliyin dillə bağlı 

aparılan tədqiqatlardan, təhlillərdən tələbi budur. Məsələn, baba, ata, nənə,qardaş, bacı, 

qız, dayı, xala, bibi və s. sözlər şəxs anlayışını bildirsələr də, fərqli adlardır - sözlərdir. 

Qohumluq anlayışı bildirən müstəqil sözlərdir.  

Ə.Quliyevin doktorluq dissertasiyasında toponim, hidronim, coğrafi termin 

sözlərinin - adlarının yanaşı işlədilməsinə, bəzən onlardan birinin digərinin yerində 

(əvəzində) yazılmasına rast gəlinir. Bizcə, terminlərin, xüsusən dilçiliyə dair 

terminlərin dəqiqlik tələb etməsi, anlayışları düzgün adlandırmanın vacibliyi nəzərə 

alınmalıdır. Məsələn, həmin araşdırmanın 151-ci səhifəsində oxuyuruq: 

Göytürk yazılarında, Orxon və Yenisey yazılı kitabələrinin onomastik 

sistemində hidronimlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. A.Himboltdun çay və dağ 

adlarının ən qədim toponimlər olduğunu qeyd etməsi təsadüfi deyildir. O, 1915-ci ildə 

nəşr edilən “Mərkəzi Asiya” əsərində Açığ Altır köl Kuşuy (ŞU,ş6) hidronimlərinin 

Tarım çayının ətraf bölgəsində olduğunu qeyd edir.  O, Açığ Altır köl Kuşuy (ŞU,6) 

hidronimlərinin Tarım çayı ətrafında olduğunu düşünür. Mətn belədir: Sekirinç ay eki 

yanıka Açığ Altır Költə Kaşuy kezü sünüfdim. Səkkinzinci ayın 2-ci günü Acı Atır 

göldə Kaşuyu gəzərək mübarizə etdim. [64, s.151-152]. Ə.Quliyev Karağu (ŞU 25), 

Kuzluk köl (ŞU26) hidronimlərini də toponim adlandırmışdır [64, s.160]. 

 Sibirdə tapılan abidələr türkdilli etnosların dəyərli mədəni irsi adlandırıla bilər 

və bu abidələrin məzmunu həmin mədəni irsin türkologiyada tarixi-filoloji baxımdan 

öyrənilməsinə səbəb olmuşdur. Haqqında danışdığımız abidələrin çoxcəhətliliyi 

onların qeyd edilən, göstərilən yönümlərdə araşdırılmasına zəruri tələbat doğurmuşdur. 

Həmin abidələr, ilk növbədə, əski türkcədə yaranmışdır. Yəni bu abidələr türk dili 

vahidlərini ehtiva edir. Abidələrin məzmunu, mənası, daxili forması dilçiliyin köməyi 

ilə açılır, aydınlaşdırılır, üzə çıxarılır. Bu səbəbdən qaynaqların, abidələrin tədqiqində, 

elmi ictimaiyyətin diqqətinə yönəldilməsində, tanıdılmasında ən aparıcı, başlıca rolu 

filoloji aspekt oynayır. Çünki bütün elmlərə aid dəyərli tapıntılar dildə yaranıb 

formalaşır, gerçəkləşir. Onları formalaşdıran, reallaşdıran həmin əvəzsiz dəyərli sərvət 

isə yalnız dilçiliyin tədqiqat predmetidir. Dilçilik uzun əsrlərin məhsulları sayılan 
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abidələr, qaynaqlar üçün kompasdır. Onların yaranması, qorunması, inkişafı və tarixə 

çevrilməsi, yəni gələcək nəsillərə çatdırılması birbaşa linqvistikanın qarşısında duran 

məqsəd və tədqiqat obyektidir. Daş kitabələrin, əski yazıların leksikasının onomastik 

sistemində toponimlərin, xüsusi coğrafi adların özünəməxsus yeri var.  

Toponimik məkanların adlandırılması ilə bağlı fərqli mülahizələr mövcuddur. 

Orxon-Yenisey yazılarında əksini tapan monoqrafik araşdırmaların birində müəyyən 

toponimlər barədə diqqəti cəlb edən mülahizələr əksini tapmışdır. Sevinc Əliyevanın 

“Orxon-Yenisey abidələrindəki toponimlər” adlı monoqrafiyasında “Üstü Xayırkan” 

toponiminə aid yazılanlar diqqəti çəkir: “Bizim qənaətimizə görə, bu söz “böyük xan” 

kimi mənalandırılan və Tanrının qoruyucu gücünün, ulu qüdrətinin vəsfi olaraq 

işlədilən Kayrakan sözünün eynidir ki, həmin ad Yaradılış dastanında da çəkilmişdir. 

Tuvalılar da Sayat dağlarına Xan Tenqir , deyirlər. Qırğızısanla sərhəddə Tyan Şanın 

ən uca zirvələrindən biri Xan-Tenqri adını daşıyır, Kadırkan dağ adının belə bir izahı 

da özünü doğruldur”[21, s. 25]. Lakin abidələrdə qeydə alınan Kirğar dağ adında “qar” 

komponentini ayırmaq qeyri-mümkün sayılır, İnci Xanqay kimi yazıldığına görə 

Kinqan və Xanqan dağ adlarının eyni məna bildirdikləri güman edilir. [21, s.25] 

Yazılı abidələrdə və müasir dövrdə türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə işlənən 

bir sıra məkan adları -gan (-yan,-qan, -kan) şəkilçiləri vasitəsilə yarandığının şahidi ola 

bilərik. Ötükan, Altunkan, Andiqan, Qulkan, Beyləqan və s. yer məkan adlarını misal 

göstərmək olar [113,s.59].  Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biri olan Beyləqan 

da indiki Kəbirli kəndi yaxınlığında Örənqala xarabalığının yerində salınmışdır. Bu 

toponim qədim türk dilindəki pilə (düzən, açıq yer) sözündən və yuxarıda qeyd 

etdiyimiz məkan bildirən -qan şəkilçisindən ibarətdir. Bəzi mənbələrdə şəhərin adına 

Biləqan, Biləğan şəklində də rast gəlinir. [12,s.123] Lakin abidələrdə qeydə alınan 

Kirğar dağ adında “qar” komponentini ayırmaq qeyri-mümkün sayılır, İnci Xanqay 

kimi yazıldığına görə Kinqan və Xanqan dağ adlarının eyni məna bildirdikləri güman 

edilir. [21, s.25] 

Kögmən. Abidələrin mətnində 7 dəfə Köqmən yer adının çəkildiyi diqqətə 

yönəldilir: Kögmən aşa kırkız yerinə təgi sülədimiz.... (KTş17) “Kögmen (dağlarını) 

açıp qırğız yerinə tək qoşun çəkdik” //Koğmen yir sub idisiz kalmazun tiyin, az kırkız 
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bodunığ yaratıp kəltimiz, sünüsdümiz... (KTş20) // “Kögmən yeri - suyu sahibsiz 

qalmasın deyə, əz qırğız xalqını təşkil edib gəldik, döyüşdük ...” Sünüg batımı karı 

söküpən Kögmən yışığ toağa yorip kırkız bodunığ uda basdımız. (KTş35); Sünqü 

batımı (keder) kan söküb söküb (dağıdıb) Kögmən ormanı üzüyuxan yürüyüp kırkız 

halkını uykuda (ikən) basdıq”. Karığ səkipən Kögmən yışığ toğa yonp kırkız bodunuğ 

uda bozdım, kağanın biriə Sona yışdı sünüşdim. (BXş27) // “Qan söküp Kögmən 

ormaninı yuxariya qaçıb qırğızları yatarkən basdım (ələ keçirdim). Xaqanla Sona 

ormanda vuruşdum; Kögmən yolı bir ermis, tumıs, - tiyin esidip bu yolın yorısar 

yaramaçt tidim... yerçi tilədim (T23). Kögmən yolu bir imiş, (onu da düşmən) tutmuş, 

- deyə eşidib, bu yolu yürümək yaramaz, - dedim ... bələdçi dilədim. Kögmən yışığ ebirü 

kəltımiz. (T28.) “Kögmən ormanını (yaylısm) dolanıb gəldik”. Kögmən s... (UB.l) 

Kögmən.... Kırkız bodun Kögmən içintmə (MÇ 23) “Qırğız xalqı Kögmən içində”. 

Kögmən toponimi Daş yazılarda işlənmiş maraqlı onomastik vahidlərdən biridir. 

Onun Sayan dağlarında yerləşdiyi bildirilir. 

Toponimin etimologiyası türkoloji ədəbiyyatda indiyədək aydınlaşdırılmamış 

şəkildə qalmışdır. Məşhur türk tədqiqatçısı H.N.Orkun dağ adı kimi tanınan bu 

toponimin abidələrdə qeydə alınan “az” tayfasının məkanı olduğunu yazmışdır  

[86, s.510]. V.Tomsen Köğməni bir yamacında türklərin, o biri yamacında isə 

qırğızların məskunlaşdıqları və Qırğız torpaqlarına gedə bilmək üçün türklərin aşmaq 

məcburiyyətində qaldıqları sıra dağların adı kimi səciyyələndirmişdir [96, s.177]. 

Sonuncu kitabədəki cümlə qırğız xaqanının Kögmən sıra dağlarının şimal 

yamaclarında, Abakan vadisində yaşadığını təsdiqləyir. Bu oronim əski yazılarda kög 

(Azərbaycan dilində «göy») «göy, yaşıl» və -men şəkilçisindən ibarət olmaq etibarilə 

«yaşıllıq, göylük» mənasını bildirir. Ehtimal etmək olar ki, Köğmən oroniminin 

tərkibindəki mavi göy anlamlı köğ elementi cəhət məzmununu, şərq tərəf anlayışını 

bildirmişdir. Ümumiyyətlə, rəng bildirən leksemlərin cəhət bildirməsi faktının geniş 

yayıldığı və türkologiyada elmi cəhətdən bu məsələnin az da olsa, araşdırıldığı 

məlumdur [21, s.27]. Kögmən oroniminin tərkibindəki - men ünsürü əski dönəmlərdən 

də türk dillərində olmuş, çağdaş türkcələrdə də qalmışdır.  



  

95 
  

Türk xalqlarının yaşadıqları bölgələrdə -man, -men sonluqlu toponimlər çox 

olduğu göstərilmiş və Çıkman, Çulışman, Çulman, Çekmen, İlqumen və b. toponimlər 

deyilənə nümunə verilmişdir [21, s.28]. Dağ adlarında göy sözünün işlənməsini türk 

toponimiyasında səciyyəvi hal saymaq olar.  

Kömür tağ. Abidələrdə bir dəfə Kömürtağ oroniminin qeyd olunduğu deyilir. 

Kəlbəcər, Laçın, Oğuz və Quba rayonlarında Kömürdağ oronimlərinin vulkan mənalı 

dağ süxurlarının qara rəngdə olduqlarına, kömürə bənzədiklərinə görə belə 

adlandırıldıqları göstərilir [68, s.307]. Kögürdə, Kömür tağda, Yar ügüzdə üç tuğlıq 

türk bodun... (MÇ8) Qara qumu aşmış, Kögürdə, Kömür dağdə, yar çayının [sahilində] 

3 bayraklı türklər... Həmin oronim Qobinin şimal-qərbindəki Karakum ilə Ötükən 

arasındakı bir dağın adı olaraq keçir, iki cür izah edilir [28, s.28]. Həmin dağ adının 

orada ağac kömürünün istehsalı ilə əlaqədar yarandığı düşünülür. Bir də toponiminin 

türk dillərində “dağın başında olar yarğan, uçurum mənasını bildirən sözlərdən 

yarandığı göstərilir” [131, s.13].  

Altun Kır. Altun yış. Elmi mənbədə Azərbaycan türkoloqlarının fikrincə, Sibirin 

daş kitabələrində toponimlərin başlanğıcında “qızıl”, yəni altun sözü işlənmişdir: Altun 

Kapar, Altun yış. [73, s.346]. Lakin H.N.Orkun altun sözü ilə aşağıdakı toponimləri 

göstərir: Altun Kır, Altun tay Sanun, Altun yış [93, s.903]. H.N.Orkun abidələrdə Altun 

Kapar və Altun göl toponimlərinin qeyd olunmadığını deyir. Azərbaycanlı alimlər bu 

toponimlərin adlarını öz araşdırmalarında göstərsələr də, onlara aid nümunələr 

verməmələri həmin toponimlərin abidələrdə işlənməsinə şübhə doğurur. Quru kəlməsi 

ilə əlaqəli formalaşan xüsusi coğrafi adlardan Altun yış və Altun kır toponimləri diqqəti 

çəkir. 

Altun Kır, Altun yış toponimlərinin abidələrdə 7 dəfə qeydə alındığı göstərilir. 

Mətnin transkripsiyası:Yılka turgis (Altın yışığı)(KTş36)[23, 28]. 

Mətnin transkripsiyası:Yılka turgis tapa Altın yışığ asa Ertis ügüzin keçə yandım. 

(BXş27) 

Tərcümə: O ili türgişlərə qarşı Altun orman aşıp Ertişi keçib yürüdüm. 

Mətnin transkripsiyası: Üç kağan ögləşip Altun yış üzə kabısalım timis (T20). 
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Tərcümə: O üç xaqan məsləhətləşib Altun ormanı (yaylası) üzərinə yürüş edək 

demiş. 

Transkripsiya: - Altun yış yolsızın asdım, Ertis ügüzig keçigsimiz , tün katdımız 

(T35) 

 Tərcümə: Altun ormanını (yaylasını) yolsız aştım, irtışı köprüsüz keçdik, gecəni 

gündüzə qatdıq 

Transkripsiya: - Ben bilgə Toyukuk Altun yışığ asə gəltimiz, Ertis ügüzig. (T37) 

Tərcümə: Mən müdrik Tonyukuk, Altun ormanı aşıp gəldik, İrtış çayım. 

H.N.Orkunun yalnız adlarını çəkdiyi toponimlərin altun (qızıl) sözü ilə 

başladığını (düzəldiyni) deməsindən belə düşünmək mümkündür ki, abidələrdə Altın 

Kapar və Altın göl toponimləri qeyd edilməmişdir. Göstərilən yer adlarından Altın yış 

və Altın kır toponimlərinin diqqəti çəkdiyi fikrini söyləyən tədqiqatçının aşağıdakı 

sözləri təbii səslənir və sual doğurur: Qeyd edək ki, əski türkcələrdə altın “qızıl” 

mənasındadır” [93, s.40]. Bir qrup alimlərin fikrincə isə, altun sözünün “alt” [aşağı] 

mənasından əmələ gəldiyini bildirir. Bu səbədən toponimlərdəki “altun” sözünün ilkin 

mənasını araşdırmaq çətindir.  Herodot əfsanələrinin birində üç qardaş və onların 

Altuntağda (qızıl dağ) yaşamaları daha sonra isə Muztaq (buzlu dağ)  yaxınlığına 

köçmələri barədə danışır.  Muztaq toponimi indiyə qədər Alma-Ata vilayətində 

qorunub işlədilməkdədir. [114, s.40].” Beləliklə, Orta Asiyada daha çox –taq (-daq) 

hissəciklərinin köməyi ilə düzələn toponimlərə rast gəlinir və bir çox dağların adı isə 

faydalı qazıntıların olması ilə əlaqəlidir [113,s.31]. Kömürtaq [108,s.314], Altuntaq 

[108,s.386], Bakırlıqtaq [108,s.82] və s. misal söyləmək olar [113, s.33]. 

Tədqiqatçı Sevinc Əliyeva Cənubi Qafqazda da başlanğıcı altın sözü göstərilən 

dağ adlarının varlığını diqqətə yönəltmiş, “Dədə Qorqud” dastanında Altuntaxt 

toponiminin diqqəti çəkdiyini, XIX əsrdə Azərbaycanın Zəngəzur, Şuşa bölgələrində 

Altuntaxt dağ adlarından danışmış, bu oronimlərin izahını vermiş tədqiqatçıların altun 

sözünü dağın süxurunun lava xassəli olması və qırmızıya çalmasıyla bağladıqlarını 

söyləmiş, abidələrdəki toponimlərdə altın sözünün torpağın süxurunun qırmızı rəngini 

bildirdiyini güman etmişdir [21, s.31]. Bizcə, araşdırmanın bu ehtimalının həqiqətə 

uyğun olduğunu demək mümkündür. 
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Altıntaxta/Altuntaxta Qarabağda Kirs dağından cənubda, Laçın və Xocavənd 

rayonları arasındadır. Hündürlüyü 2242 metrdi. Bu oronim altun (qızıl) və taxta (dağlıq 

ərazidə olan düzənlik) sözlərindən düzəlib. Bəzi tədqiqatçılar bu yeri "qızıl çıxarılan 

dağda hamar sahə" adlandırmışlar [11,s.50].  V.Maxpirov M.Kaşğarinin “Divan”ında 

türk coğrafi adlarının tədqiqinə həsr etdiyi sanballı məqaləsində görkəmli türkoloq -

dilçinin Altun xan onomastik vahidinin “qızıl saxlanan yer” kimi izahını verdiyini və 

göstərilən toponimdə fars mənşəli kən (“çıxarılan”) sözünün işləndiyi barədə yazdığını 

göstərmişdir[125, с.33] 

Altun qiymətin sərraf bilür.  (Oğuznamə) [65, s.32] 

Altun yış toponimi «Altun meşəsi» kimi tərcümə edilir. Altun yış toponiminin 

tərkibindəki Altun komponentinin apelyativi türkmənşəli söz olub “qızıl” anlamında 

işlənmişdir. Həmin toponimin (Altun) mənşəyi haqqında iki versiya söyləmək 

mümkündür. 

     1) Bu ərazilərdə qızıl ehtiyatlarının olması, əski türklərin bunun fərqinə vardıqlarına 

görə həmin coğrafi obyekti bu adla adlandırmışlar. Məlumdur ki, bu üsulla meydana 

çıxan toponimlər türk dünyasında çoxdur. 

      2) Əski türklərin mifologiyasında dağ kultu geniş yayıldığına görə ehtiram əlaməti 

olaraq bu oronimə Altun yış adını vermişlər [64, s.90].  

Zaman anlayışında olduğu kimi, məkan anlayışının da müxtəlif təzahür 

formaları vardır. Həmin sistemə müstəqil sözlərlə, adlarla yanaşı, köməkçi morfemlər 

daxildir. Onları məkanın ayrıca təzahür forması, yaxud ifadə görümü adlandıra bilərik. 

Həmin dil vahidləri sırasında yönlük və istiqamət hallarının maraqlı xüsusiyyətlərindən 

yetərincə söhbət açmaq mümkündür. Göstərilən köməkçi morfemləri iki yaxın mənalı 

hal adlandıranların fikirləri həqiqətə tamamilə uyğundur. Adları çəkilən yönlük və 

istiqamət halları həm məkan məzmunlu ümumi, xüsusi sözlərə, adlara, məkani anlam 

daşımayan ümumi, xüsusi sözlərə artırıldıqda məkan anlayışının incə semantik 

çalarlıqlarını yaradırlar.  

Göytürk abidələrinə dair materiallarda yönlük halın (-a)2; (-ya)2; (-ğa2); (-ka)2;  
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(-ɳa)2 şəkilçilərindən biri ilə düzəldiyini, gerçəkləşdiyini görürük. Onlardan -a, -ə həm 

samitlə bitən isimlərin kökünə, həm də mənsubiyyət şəkilçili adlara, -ya, -yə yalnız 

yönəlmə [istiqamət], yer, cəhət adlarına, -ğa, -gə, -ka, -kə ancaq isim köklərinə, -ŋa, ŋə 

isə yalnız mənsubiyyət şəkilçili sözlərə artırılır. Yenisey abidələrində -ka, -kə 

şəkilçisinin mənsubiyyət şəkilçili sözlərə də bitişdiyi söylənilir.  

F.Q.İsxakov ismin yönlük hal göstəricisinin yönəlmə (istiqamət) şəkilçisini -ğa, 

-ğə ünsürlərindən törəndiyini, bəzi türkcələrdə yönlük hal şəklinin –ğa morfoloji 

əlamətilə formalaşdığını, sonuncunun tarixən müstəqil söz olan, istiqamət göstərən, 

amma çağdaş türkcələrdə sərbəst işlənməyən “ğar” leksemindən törəndiyini yazmış, -

ğar şəkilçi morfemin çağdaş türkcələrdə nadir hallarda işləndiyini, -ğaru, -ğar 

şəkilçilərinin nə vaxt meydana gəldiklərini söyləməyin çətin olduğunu demişdir [111; 

s.62]. V.M.Nasilov yönlük hal şəkilçisinin mənsubiyyət şəkilçisilə (-ğa2) 

birləşməsindən yarandığını demişdir. Onun irəli sürdüyü fikirlərinə, mülahizələrinə 

diqqət yetirək: “İkiünsürlü istiqamət halı şəkilçisi -ğaru /-ğərü və mənsubiyyət 

şəkilçisindən sonra hal şəkilçisi qovuşmasına görə güman etmək olar ki, -ğal variantı 

da işlənmişdir” [129, s.27]. 

 Dilçi alim F.Q.İsxakovun bu problemlə əlaqədar fikirləri diqqəti cəlb edir. O, 

ğaru hissəciyinin yönlük hal şəkilçisinə çevrilməsi prosesinin inkişafını 2 istiqamətdə 

görürdü. 1. qarı>qar>qa>a variantı–ga2 şəkilçisinin bəzi türkcələrdə hazırda istifadə 

edildiyi, bu köməkçi morfemin həm də dilimizdə  mənsubiyyət şəkilçili isimlərə 

qoşularaq işləndiyi göstərilmişdir[111, s.104]. Yönlük hal (-a)2; (-ya)2 ; (-ka)2 

şəkilçiləri vasitəsilə düzəlir [35, s.93]. 

Kara kum.  

Abidələrdə 2 dəfə Kara kum toponimi qeyd olunmuşdur. 

Transkripsiya:  Çuğay kuzığ, Kara kumığ olurur ertimiz. (T7) 

Tərcümə: Çüğay kuzda, Qara qumda otururduq. 

Mətnin transkripsiyası: Kara küm aşmış. Kökürdə, Kömür tağda, Yar 

ügüzdə üç tuğlıq türk bodun... (MÇ8) 

Tərcümə: - Qara qumu aşmış, Kögürde // Kömür dağda yar çayının sahilində üç 

bayraklı türklər. 
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Kara kum toponimi H.Orkuna görə, Xanqay dağ silsiləsinin cənub hissəsinin 

adıdır. Bu bölgə Xanqay dağlarının cənub yamacları ilə Huang-ho çayının şimal tərəfi 

arasındakı yeri əhatə etmişdir. [93, s.91] 

  Semantik baxımdan "Kara" sözü rəng bildirir. Amma bir çox antroponimik 

vahidlərin əmələ gəlməsində bu söz -güclü, qüdrətli, böyük kimi mənaları da ifadə edir 

[83, s.267] “Kitabi Dədə Qorqud dastanı”nda Qaraxan, Qara Budaq, Qaragünə  və s. 

adlarda “kara” sözü bu mənada işlənir. Ağ rəng mərdlik cəsurluq əlaməti olduğu halda 

qara rəng isə mənfi anlamda övladsızlıq simvolu kimi də göstərilir. Digər tərəfdən ağ 

əski türk dillərində yüksəklik, yüksəlmək, ucalmaq mənasında da işlənir. 

Lövhi-ixlas eylədinsə könlünü, ey müttəqi, 

Küreiyi-rəhmanə ağdın; getdin, ərşi-allahı gör. (Nəsimi) [76, s. 133] 

Kara kum toponimi türkcələrdə rəng anlamlı “qara və qum” sözlərin 

birləşməsindən yaranan süxurun qara rəngə çalan qumdan olduğunu göstərir. 

Ümumiyyətlə, bu oronimin apelyativi ilə bağlı fərqli fikirlər olmuşdur. Həmin fikirləri 

E.Murzayev aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirir: “Coğrafi terminologiyada kara kəlməsi 

həmçinin torpaq, qum mənasını da verir” [127, s.93]. Odur ki, Karakum sözünü 

“torpaq+qum”, “torpaq qumları” şəklində də izah etmək olar. “Bulaq suyu”, hərfi 

mənada “torpaq suyu, yerdən çıxan su” mənasını verən digər türk coğrafi termini 

“karasu” da eyni anlamdadır.  

Bəzi səhra adlarında, yəni Qobinin adında olduğu kimi, “tərpənməz, bitki ilə 

bərkidilmiş qum» mənasını bildirən landşaft termini Karakum mövcuddur [127, s.94]. 

Bu sözü populyar nəşrlərin səhifələrində intensiv rastlanan “qara, tutqun və ya qəddar, 

sərt qum” şəklində izah etmək lazım deyil. 

Кага-Çukur coğrafi adı qırğız dilinə “qara çökək”, “dərinlik” kimi tərcümə 

olunur. Ancaq bu tərcümə ərazinin strukturunu tam olaraq təsvir etmir. Bura 

çuxursuzdu, daha çox dağlıq ərazini əhatə edir və daşlarla örtülmüş dağ massividir. 

Kara-Çukur aşırımı Uzun Ayrıh və Terek adlı dağ vadiləri ilə kəsişir. Bu, qədim türk 

toponimidir. Yenisey çayı sahilində tapılmış abidələrdə Kara-Şıkur adı ilə yazılmışdı. 

Qırğız toponimi Kara-Çuxur, Bakı şəhərində Qaraçuxur qəsəbəsi, Şamaxıdakı 



  

100 
  

Çuxuryurd kəndi Kara Şıkurun dəyişmiş formasıdır [63, s.235]. Bu da qeyd etdiyimiz 

toponimin türk xalqlarının yaşadıqları ərazidə geniş şəkildə yayıldığını göstərir.  

“Kara” sözünə Azərbaycan (Qara dağ Qaraçay, Qarasu – hidronimlər;, Qara 

dərə, Qara təpə və s. - oronim); özbək (Karaçukur, Karatikan və s. – oronim); 

Korabulak – hidronim), Altay toponimlərində  (Kora-Yul, Kora-Kobır və s. – oronim; 

Kora-Bulak, Korasu və s. – hidronim) rast gəlmək olur [84, s.39] İndiki Qazaxstan 

ərazisində Karakan, Qırğızıstan ərazisində Karabulak, Karasubazar adlı vilayətlər 

mövcuddur. [123, s.31] 

Kitabi Dədə Qorqud dastanında da biz Qaradağ toponiminə rast gəlirik.  

Bir igidin Qara dağ; yumrusunca malı olsa,  

                yığar-toplayar, qismətindən artığını 

                                                      yeyə bilməz. [50, s.3] 

Qara yel üzünə yaşıl tər çəkdi 

Sanki xətay karvanı onun üstünə Tabqaç qumaşı çəkdi. (Kutadqu bilig) [14, s.29] 

Soŋa yış. Abidələrdə Sona yış toponimi 2 dəfə qeyd olunmuşdur. 

Transkripsiya: ... Kağanın birlə Sona yışda süqüşdimiz. (KTş35) 

 Tərcümə: ... xaqanla Sona ormanında döyüşdük. 

Transkripsiya: “... kırkız bodunığ uda bozdım, kağanın birtə Sona yışda süqüşdim”. 

(BXş.27) 

Tərcümə: ... qırğız xanını uykuda məğlub etdim, Xaqanla Sona ormanında vuruşduq. 

Bu cümlələrdə göy türklərin qırğızlar üzərinə 710-cu ildəki yürüşünə işarə edilir. 

Bu yürüşə türklər Sayan dağlarını aşaraq getmişlər. Fərziyyələrə görə, Sona ormanı 

Sayən dağlarındadır. Sona xüsusi sözü türklərdə müqəddəs hesab edilən quş adı ilə 

əlaqələndirilir. Bu səbəbdən əski türklərin ənənəsinə görə, bir çox dağların, coğrafi 

obyektlərin adları qohumluq termini ilə, müqəddəs heyvanların, quşların adları ifadə 

edilmişdir [39, s.94]. 

Göytürk yazılı mətnlərində sonu “baş” sözü ilə qurtaran bəzi yer adları vardır: 

Arkar baş, Ibar Baş, ıduk Baş, Keyrə başı, Tamağ ıduk Baş, Çuş başı və Şıp Başi. 

Arkar baş. Abidələrdə 1 dəfə Arkar baş toponiminə rast gəlinir. 
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Mətnin transkripsiyası: Ertis ügüzig Arkar başı tuşı anta ər-kamış altın yanta sallap 

keçdim. (MÇ25) 

Tərcümə: İrtış çayını Arkar başının (zirvəsinin) yanında Er-kamışın altında salla 

keçdim. 

Ibar Baş. Abidələrdə 1 dəfə Ibar-Baş toponimi qeyd olunmuşdur. 

Transkripsiya: Yoğuru təgirip ıbar baş asdımız, yabalu intimiz. (T26) 

Tərcümə: (qarı) tapdalayıb (yol açdı), kolluq olan təpəni aşdıq, yumalanıb endik. 

Iduk baş. Abidələrdə 3 dəfə toponimi işlənmişdir. 

Transkripsiya:  Iduk başda sünüşdim. (BXş25) 

Tərcümə: Müqəddəs başda döyüşdüm. 

Transkripsiya: “Tenri” Umay ıduk yer, sub basa birti srinç.( T38) 

Tərcümə: ...Tanrı, Umay, müqəddəs yer, sub (bir) qələbə çaldı.  

 Ə.Quliyevin fikrincə, ıduk baş oronimi Ötükenin ən yüksək və müqəddəs hesab 

edilən zirvəsinin adıdır [64, s.95]. 

Tamağ Iduk Baş. Abidələrdə bu toponim 2 dəfə qeyd olunmuşdur. [67, s.376] 

Transkripsiya:  Tamağ Iduk başda sünüsdimiz. (KTş1) 

Tərcümə: Müqəddəs Tamağ başında döyüşdük. 

Transkripsiya:  Tamağ Iduk başda sünüşdüm. (BXş29) 

Tərcümə: Tamağ Iduk başda döyüşdüm.  

Orta Sibir daşlarında yazılan “Tamağ İduk” türklərin karluklarla döyüşdükləri 

yerin adıdır. Toponimin birinci hissəsi olan “tamağ” toponimiyada «çayın ağzı, dərəyə 

giriş, kiçik dərə» mənalarını bildirir. E.R.Tenişev qeyd edir ki, “tamağ” sözü türk 

tayfalarının qərb qrupunun (peçeneq, qıpçaq, oğuz, qırğız və digər) dilləri üçün 

xarakterikdir. Şərq qrupu tayfalarında isə bu söz tamqaq formasındadır [138, s. 58]. 

Qərbi Sibirdə Sterlitamak (Aşkadar çayının Sterley çayına töküldüyü yer), 

Başqırdıstanda Mene-Uz-Tamak, Çukalı-Tamak, Tümen əyalətində Kak-Tamak, 

Şimali Qafqazda Beş-Tamak (5 kiçik çayın birləşdiyi yer) və s. hidrotoponimlər 

mövcuddur [128, s. 542]. 
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Bu toponimlərdə baş sözünün “yuxarı hissə” mənasında işlənməsinə şübhə 

yoxdur. Baş sözünün bu mənası əski türkcələrdə vardır, lakin bu toponimlərin birinci 

hissələrinin mənaları tamamilə aydın deyil. Bu barədə yalnız bəzi fikirlər mövcuddur. 

Ibar baş toponiminin birinci hissəsi Altay türk, digərindəki ıb “yüksəklik” sözü 

ilə [128, s.635] əlaqələndirilə bilər. Bu məna toponimin “baş” hissəsi ilə də uyuşur. 

Keyrebaşı. Abidələrdə Keyrəbaşı toponimi 2 dəfə qeyd olunmuşdur, 

Transkripsiya:  Keyrə başımta Üç Birgüdə kan süsi... katıldım. (MÇ7) Tərcümə: 

Keyrə başında Üç Birküdə xaqan qoşunu... qatıldım. 

Transkripsiya: Ol ay bis yegirmike Keyrə başı Üç Birküdə tatar birlə katı tokıdım. 

(MÇ18)  

Tərcümə: Həmin ay on beşində Keyrə başında Üç Birküdə tatarlarla möhkəm 

toqquşdum. 

Ə.Quliyevin fikrincə, bu toponimin adlandırıldığı coğrafi obyektin Ongin 

çayının Cənub-Şərq bölgələrində olması güman edilir [64, s.25]. Keyrəbaşı toponimi 

də nisbətən asan izah olunur. Türk dillərindəki “kair” (qum, xırdalanmış torpaq) və 

başı (başlanğıc) sözlərin birləşməsindən yaranmışdır [71, s.165]. V.V.Radlov Altayda 

Sayan dağlıq ərazisində kair sözünü ağac, çay, dağ kimi obyektlərin müəyyən canlı 

hissələrin komponentləri kimi düşünmüşdü. [134, s.348 ] Bu səbəbdən əski türklər 

həmin obyektlərin canlı olduğunu düşünmüş, insanlara aid elementləri həmin 

obyektlərin üzərinə köçürmüşlər. Belə bir əqidədə olan insanlar təbiətlə kontakta 

girmək üçün maraq göstərmiş, təbiətlə əlaqə yarada biləcəklərinə inam bəsləmişlər. 

İslamdan əvvəl bu baxışların daşıyıcıları kimi tanınan türk etnoslarının dini etiqadları 

mühüm problemlərdəndir. Burada əski türklərin ətraf aləm, həyat hadisələrinin 

barəsində mülahizələri ifadə edilmişdir. Tədqiqatlar ulu babalarımızın inanclarında 

fanatik mövqedə olmadıqlarını düşünməyə əsas verir. Görkəmli alim-tədqiqatçı 

Bartold oğuzlarda dini təəssübün yoxluğu fikrini söyləmişdir. Belə bir məsələni Dəli 

Domrul və Əzrayılın söhbəti hadisəsi ilə əsaslandırmışdır. Dəli Domrulda axirət 

qorxusunun olmadığı da həmin məsələnin bir elementi kimi göstərilir. Bartold 

islamaqədərki oğuz türklərində cənnət-cəhənnəm qorxusu olmadığı fikrini söyləyəndə 

də məhz həmin fakta istinad etmişdir. Türklər təkcə islamaqədərki ənənələrini deyil, 
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qədim inamlarını, şamanizmi qorumuş, “Kitabi Dədə Qorqud”da deyildiyi kimi, 

gürcülərlə, abxazlarla islam uğrunda vuruşmuşlar.  

Qazaxıstan toponimiyasında Kair, Kayrak, Kayrakkol və b. toponimlər vardır 

[102, s.113-114]. 

Tüngər. Orta Sibir yazılarında 2 dəfə Tüngər dağ adı çəkilir. Ə.Rəcəbov və 

Y.Məmmədov bu toponimi Tüngər tağ kimi [70, 380], H.N.Orkun İsə Tönkəş kimi 

qeyd etmişdir [93, s.421]. 

Mətnin transkripsiyası: Əlik yaşıma tatabı bodun kıtayda adakığ, ...k...Tünkər tağka... 

(BXc7) 

Tərcümə: Əlli yaşımda tatabi xalqı Kıtayda ayağını. . . k. . . Tüngər dağında... 

Mətnin transkripsiyası: - Tüngər tağda təgip tokıdım. (BXc8)  

Tərcümə:Tüngər dağında hücum edib yox etdim. 

Orxon-Yenisey abidələrində yer-yurd adlarının mənşəyi, milli mənsubluğu 

haqqında araşdırmada tədqiqi və təhlili verilmiş toponimləri belə qruplaşdırmaq da 

olar: 

Ötükən. 

Abidələrdə 10 dəfə rast gəlinir. 

Transkripsiya: Türk kağan Ötükən yış olursar, iltə bun yok. (KTc3) 

Tərcümə: Türk xaqanı Ötükən ormanında otursa, eldə kədər olmaz. 

Transkripsiya: Ötükən yışda yig idi yok ermis. II tutsık yir Ötükən yış ermış. (KTc 4) 

Tərcümə: Ötükən ormanında yaxşı sahib yox İmiş. El tutmalı yer Ötükən ormanı 

(yaylası) imiş. 

Transkripsiya: Ötükən yır olurıp, arkış-tirgış ısar, nən bunıp yok. (KTc8) 

Ötükən yış olursar, bengü il tuta olurtaçısən, türk bodun, tok. 

Tərcümə: Ötükən yerində oturub karvanlar göndərsən, heç bir derdin yox. 

Ötükən ormanında otursan, əbədi el düzəldərək oturasısan, türk xalqı, tox. 

Ötükən dağının əski türklərin inanc yeri olduğu göstərilmişdir. [95, s.134-135], 

Ötükən toponiminin mənasnın indiyədək aydınlaşdırılmadığı, dəqiqləşdirilmədiyi 

söylənilir. Bəzi tədqiqatçılar həmin adın monqolca “yer ilahəsi” mənasını bildirdiyini 

yazmışlar. [95, s.133]. Çin salnamələrindən əski hunların və tukyuların yerə qurbanlar 
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verdikləri, Çingiz xan zamanında yer ilahəsini əziz tutduqları diqqəti cəlb edir. Eyni 

zamanda, tibetlilərin də ənənəvi inamlarına sadiq olaraq, öz əcdadları kimi qəbul 

etdikləri Odequn dağına tapındıqlarını öyrənirik. Buryatların da bu kultu yer ilahəsi 

saydıqları məlumdur. Ancaq onun ana xaqanlıq dövründə oda tapınmaqla bağlı 

yarandığına dair mülahizələrlə razılaşmaq olmaz. Ona görə ki, “anaxaqanlıq dövrü” 

adlandırılan anlayış mücərrəd xarakterlidir. Adının monqolca olması məsələsini 

monqolların etnogenezində öz əski ənənəvi inancları ilə, türklərin bir sıra oxşar 

ənənələri ilə bağlamaq olar. Lakin türklərin yaşadıqları ərazidə müqəddəs saydıqları 

dağın adının nəyə görə monqolca olması sualı meydana çıxır [106, s.68] 

N.H.Orkun Ötükən meşəli dağ adının Mahmud Kaşğarinin və XIV əsr 

“Oğuznamə” müəllifi Rəşid əd-Dinin əsərlərində də uyğurların olduğu bölgədəki on 

dağdan biri kimi göstərir [93, s.74]. 

M.Kaşğarinin fikrincə, uyğurların ölkəsində yerləşən həmin dağ islamiyyətdən 

sonra da unudulub. Lakin 1072-ci ildə yazılan “Kutadğu-Bilig” əsərində isə biz 

“Ötükən Begi” adına rast gəlinməsi maraq doğurur [93, s.52]. 

Ötüken yiş (Ötükən yiş) toponiminin lokalizəsi ilə bağlı fərqli mülahizələr də 

ifadə olunmuşdur. Bu toponimin coğrafi mövqeyi ilə əlaqəli düşüncələr L.P.Potapov 

tərəfindən təhlil edilmişdir. L.P.Potapov Otükənin Yeniseyin yuxarı axınında hazırda 

mövcud olan Utugen dağ şəklində bəlli olduğunu, guya qədim türklərin oranı tərk 

edərək Altaya köçdükləri, bu müqəddəs adları özlərilə apararaq başqa dağa verdiklərini 

yazmışdır [133, s.115-116]. 

Adını bir çox tədqiqatçıların monqolcada “qadın şaman” anlamlı udaqan sözü 

ilə eyniləşdirdikləri - indiki Monqolustan dövlətinin sərhədləri içərisində qalan Ötükən 

dağının harada olduğu haqda türklərin tarixini öyrənən əcnəbi alimlərin də maraqlı 

fikirləri diqqəti çəkir. V.Tomsen türk xaqanının oturduğu və ölkəni idarə etdiyi bu 

yerin adına uyğur əşirətlərindən birinin adında Utikana rast gəlindiyini və onun həqiqi 

mənasının qaranlıq qaldığı üçün üzə çıxardılıb aydınlaşdırılmamasının bir elə böyük 

əhəmiyyət daşımadığını demiş, 745-ci ildə türk xaqanlığının çökməsindən sonra Uyğur 

Xaqanının iqamətgahının Ötükenlə Orxon çayının arasında olduğu faktına söykənərək 

bu yerin Qara Balkaşul olduğuna görə haqqında danışılan dağın da Xanqay dağları, ya 
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da Güney Altayların şərq tərəfləri olması mülahizəsini söyləmişdir [96, s.112]. 

Drobışev isə Tonyukuk abidəsində olan yazıya istinad edərək bildirir ki, 682-692-ci 

illərdə hakimiyyətdə olan Tuluq xaqan Tonyukuka əmr edir ki, türk ordusuna başçılıq 

etsin və beləliklə də Tonyukuk türk ordusunu bu məkana gətirib və həmin ərazini isə 

Ötükən yış adlandırıb [109, s.204].   

Nəhayət, türklərin keçmişi, həyat tərzi, mədəniyyətini araşdıran digər tədqiqatçı- 

Y.Şubert 1957, 1959, 1961-ci illərdə Monqolustana gedib orada araşdırma apararaq 

Ötükenin 47-48° en, 97-98° uzunluq dairələri boyunca olan aralıqdakı bir bölgə olması 

fikrini söyləmişdir. Klyaştorniy bildirir ki, şimali Monqolustanı özünə tabe etdikdən 

sonra mərkəz olaraq Ötükən yış-indiki Xanqay seçilir. O, buranı Xanqay dağlarının 

mərkəzi bölgəsi adlandırmışdır [116,s.35]. Hazırda Ötüken yaxınlığında məskunlaşan 

monqollar da oranı qədimlərdən bu yerlərdə yaşayaş türklər kimi müqəddəs saymış, 

oranı “Ötgün Tenqri”, yəni “Ötüken Tanrı” adlandırmışlar. Ormanların hələ də qaldığı 

həmin yerdə müqəddəs bilinən bir Ötüken çayının da olduğu deyilir. Abidələrin Çin 

qaynaqları ilə araşdırılmasından belə nəticəyə gəlmək olar ki, Ötüken Şərqi Xanqay 

dağlarının meşəli dağ yüksəkliyi olmuşdur. 

Xanqay toponimi Mərkəzi Monqolustanda dağ tirəsinin adını bildirən Xanqay 

toponimidir. Monqolustanda Ara-Xanqay, Uver-Xanqay oymakları, Xanqay və Undur 

Xanqay yaşayış məntəqələrinin olduğu məlumdur. Xanqay yüksəkliyinin şimal 

yamacları meşə ilə, cənub yamacları isə səhra bitkisi ilə örtülüdür. Monqol dilində 

xanqay “bitki örtüklü orta yüksəkli dağlar” mənasındadır [137,s.90]. Ötükən 

oroniminin “kən” hissəsi türkcələrdə “meşə” mənasındadır. Güman edilir ki, 

bütünlükdə oronim “otluq-meşəlik” mənasını ifadə etmişdir. Görünür, bu səbəbdən 

əcdadlarının sahib olduqları əraziləri yenidən qaytarmaq üçün Xinqan ormanına yürüşə 

getdikləri diqqətə yönəldilir. Burada 696-697-ci illərdəki Göy türklərin Böyük 

Xinqandakı kitay və tatabıları tabe etməsi Çin ordusunun şərqdəki əməliyyatlarının 

qarşısının alınması və xaqanlığın şərq cinahının möhkəmləndirilməsi xatırlanmışdır 

[23,s.24]. 

Kadırkan toponiminin struktur tərkibinin leksik-semantik cəhətlərilə əlaqəli 

fərqli münasibətlər bildirilmişdi. V.Y.Vladimirtsev əski türk-monqol şaman qəhrəman 
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və tanrılara verilən adlardan, yer adlarından danışarkən Kadırkan toponiminə də 

diqqəti yönəltmiş, onu Kadır-xan şəklində göstərmişdir. Müəllif “ukadır” leksemini 

monqol yazı dilindəki quş adı olan “xayır” kəlməsilə əlaqələndirmiş, onun eyni 

zamanda epik qəhrəmanların adı olaraq işləndiyinə diqqəti yönəltmişdir. Bununla bağlı 

Monqolustandakı Xanqay xan, Altan xan, Burxan, Boqdo xan ağula, Odxan teŋri ağula 

kimi dağ adlarına diqqət yetirilir. O həm də Sibir türklərindəki Kan Altay toponiminə 

də maraq oyadır [104, s.135]. 

Göstərilən dağ adının əski türkcələrdə kat “dağın gün düşən meşəsiz yamacı”, ir 

(yer) sözlərindən və - ğan şəkilçisindən yaranması güman edilir[131, s.265]. Lakin 

mənbədə dağın meşəli /yış/ olduğu göstərildiyi halda, kat sözü “meşəsiz güney yamacı” 

mənasındadır. Bu səbəbdən həmin dağın adının əski türkcələrdə kadır “çətin keçilən 

dağ yeri” sözündən yaranması nəticəsinə gəlməyin mümkün sayıldığı göstərilir 

[23, s.24]. Sibirdəki türkdilli xalqların nitqində qoruyucu mələklərə müraciət zamanı 

kayrakan/xayırkan sözünün işlənildiyi qeyd olunur. Bununla bağlı E.M.Murzayevin 

yazdığı məlumat diqqətçəkicidir: “... Tuvada Xayrakan adlı dağ və bəzi yaşayış 

yerlərinə, Altayda isə Kayrakan adlı dağ və çay adlarına rast gəlirik”[128, s.161]. 

Kadırkan toponiminin tərkibində işlənən xar/kar elementinin, morfeminin daxili 

forması və semantikası ilə əlaqəli mülahizələrin yarandığı söylənilir. Əski və çağdaş 

türkcələrdə, oronimlərdə dağ kultunun geniş yayıldığı, eləcə də bu səbəbdən dağların 

mifoloji məzmunlu olduğu, türksoylu xalqların yaşadıqları bir çox bölgələrdə dağın 

adının ucadan deyilişinin yasaq sayılması, bu səbəbdən bir qism oronimik obyektlərə 

aid adlara Abay Kobı, Xan Tenqri, Tigirtis və s. adlandırılması təsadüfi deyil 

[134,s.161]. A.Nəbiyev “Azərbaycan xalq ədəbiyyatı” əsərində bildirmişdi ki, dağ 

məfhumu qədim türklərdə cəngavərlik, qorxmazlıq rəmzi sayılmış, insanların 

tapındıqları mistik məfhum olmuşdu [56,s.144] 

Orxon-Yensey abidələrində toponimlərin mənşəyi ilə bağlı araşdırmada tədqiqi 

və təhlili verilmiş toponimlər belə qruplaşdırmaq da olar: 

Kül Tigin abidəsində: Altun yış, Amğa Kurğan, Bayırku, Bolçu, Bökli çöl, 

Bukarak, Əzgənti Kadaz, Yaşıl ügüz, Yer Bayırku, Yinçü ügüz, Yir Bäyırku, Kənü 

Tarman, Kögmən, Kadırkan, Kara göl, KuşlaQak, Mağa Kurğan, ötükən yış: Sona ytş, 
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Tabar, Təmir (Temir) kapığ, Tokuz Ərsən, Tün yazı, Türgi Yarğun, Çoğay (Çugay) yış 

Kuz, Çuş başı, Şantun. 

Bilge xaqan abidəsində: Ağu, Altun yış, Amqa Kurğan, Antarqu, Besbalık, 

Bolçu, Buluk, Əzgənti kadaz, Kem, Kögmən, Kadırkan, Mağa Kurğan, Örpən, Şələnə, 

Sona yış, Toğla ügüz, Tüngər tağ, Urğu, Çoğay (çuğay) yış Kuz, Çoraq. 

Tonyukuk abidəsində: Ak Terməl, Altun yış, Anı, Arkuy, Benlügək, Bolçu, 

Yarış yazt, Yinçü ügüz, Kök on, Kögmən, ötükən yış, Santun (Şantun), Təmir (Temir) 

kapığ, Toğla ügüz, üsm Buntatu, Çoğay (Çuğay) yış Kuz; Çuğay kuz. 

Küli çor abidəsində; Besbalık, Yinçü ügüz, Keçin, Təzə, Təmir (Temir) kapığ, 

Moyun çor abidəsində: Ağulığ, Arkar baş, Açığ Altir köl, Baybalık, Burğa, Bükəgük, 

Ər-kamjşs Ərsəgün, Yabaş Tokuş, Yanş yaz, Yit başj, Yılun kol, Yoğra yarış, Yula 

göi, Keyrə başı, Kem, Kərgün, Kögmən, Kögür, Kömür Tağ, Kazluk göl, Kam Buluk, 

Kara Yotalfk, Kasuy, Orkun balık, Orkun ügüz, ötüken yış, Sakış, Şələnə, Sokak, 

Tayğan köl, Talakım, Toğurğu, Üç Birgü, Şıp. 

Hoytu Təmir abidəsində: Başbalık toponimlərinin öz əksini tapdığı 

müəyyənləşdirilmiş və onların linqvistik izahı verilmişdir. Steynin tapdığı birinci 

əlyazmada; Koşu batık, Suğçu batık. 

İkinci əlyazmada Irk Bitik (Falnamə): Yarğun. 

Toponimlər ayrı tarixi mərhələlərdə yarandıqlarına görə fərqlənirlər. Adları 

verilmiş toponimləri də tarixi abidələr adlandıra bilərik. Həmin toponimlər fərqli tarixi 

dövrlərdə əmələ gəlmişdir. 

Azərbaycanda da quru anlamıyla əlaqədar formalaşmış coğrafi adlar, daha 

doğrusu, toponimlər o ərazidə qədim zamanlar və sonrakı vaxtlar yurd salmış türkdilli 

tayfa, qəbilə və tirə adları (xalac, bəydili, bayat, bayandur, kəngər, dügər, qul, qıpçaq, 

qaraqaş, qarğı, gaçar, yaycı, çavdar, qaraqoyulu, qarapapaq, podar, eynalı, qazax, 

cavdar, eymur və digərləri) əsas mövqeyə malikdir. 

Adları göstərilən qaynaqlarda bu ifadələr əks olunmur, bu toponimlərə birdən-

birə yaranmış xüsusi adlar kimi yanaşıla bilməz. Göründüyü kimi, adları qeydə alınan 

toponimlərin başlıca qolu olan etnonimlərin  xalq-tayfa adları ilə sıx əlaqədar olduğunu 
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demək olar. Əski türklərin tarixi yazılı qaynaqlara aid toponimləri özlərində siyasi, 

ictimai həyatı əks etdirir. 

Diqqətə yönəldilən toponimlər ictimai-siyasi anlamlı  adlardır. Qeydə alınmış bu 

toponimləri yalnız danışıq səslərinin, sadəcə, toplusu adlandırmaq olmaz. Çünki onlar 

motivləşmiş sözlərdir. Onların daxili formaları vardır. 

Azərbaycan ərazisindəki qədim toponimlərin varlığı, etimoloji izahı kimi anoloji 

faktorlar Göytürk yazılarındakı toponimlər barədə müəyyən linqvistik qənaətə 

gəlməyə, onların milli mənsubluğu haqqında düşünməyə əsas verir. Ölkəmizin 

toponimiyasında muğan, duvar, ələt, alpout, alar, corat, cəlair, cığatay, talış, kürd, tat, 

lahıc və s. sözlərin toponimiyamıza daxil olması monqol istilası, etnotoponimlərin 

müəyyən hissəsinin Azərbaycanda yaşayan irandilli (talış, kürd, tat, lahıc) tayfa və 

xalqlarla bağlılığını, qarşılıqlı əlaqəsini göstərir. 

Dilimizdə işlənən Abbaslı, Bağırlı, Qiyaslı, Paşali, Qaradağlı, Qarabağlı, Qubalı, 

Şirvanlı, Baqqal, Dələkli, Sazandalar, Qalayçılar, Çuxuryurd, Qayabası, Dərəkənd, 

Əzgilli, Qozlu, Baldırğanlı, Almalı və s. toponimlər nəsil başçısının, kəndin əsasını 

qoyan şəxsin adı ilə, ərazinin florasının əlamətdar elementləri ilə əlaqədar 

adlandırılmışdır. Toponimiyamızın mənzərəsinin göstəriciləri olan yer-yurd adları  

peşə, coğrafi şərait, bitki aləmi ilə bağlılığı göstərir.  

Azərbaycan xalqının, onun dilinin yaranması, formalaşması və inkişafı ilə bağlı 

dəyərli problemlərin öyrənilməsində, elmi həllində, mühüm yerli mənbələrdən sayılan 

toponimlərin rolu böyükdür. Xüsusi coğrafi adlar - toponim və hidronimlər erkən orta 

əsrlərdəki dilimiz, tariximizlə bağlı problemlərin uğurlu elmi həlli üçün çox 

əhəmiyyətli qaynaqlardır [44, s.238]. Xüsusi coğrafi məkanları linqvistik ifadə 

görümləri - toponim və hidronimlər erkən orta əsrlər Azərbaycanın bölgələrində 

yaşamış tayfaların etnik mənsubiyyəti haqqında bilgilər əldə etməyimiz üçün əvəzsiz 

qaynaqlardır  

 

 2.3. İrəlini, gerini, sağı və solu bildirən məkan məzmunlu sözlərin 

 semantikası 
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Eyni sistemli dillərin ümumi və oxşar cəhətləri dildaşıyıcılarının tarixi 

inkişafının əsas göstəricisidir. Həmin dil ailəsinin inkişaf tarixini araşdırmaqla maraqlı 

dil faktları, fərqli sözlərin konkret semantik cəhətlərinin, məna fərqliliklərinin 

meydana çıxarılmasına, çağdaş türkcələrlə bağlılığına şübhə olmayan əski yazılı 

mətnlərdəki yer-məkan anlamlı “irəli, geri, sağ, sol” məzmunlu vahidlərin tarixi 

cəhətdən linqvistik təhlil edilməsinə ehtiyac var. Tədqiqatlar nəticəsində alınmış 

qənaətlər məkan anlamlı sözlərin konkret mənası haqda müəyyən fikirləri söyləməyə 

imkan verir. 

Əski türk yazılarında işlədilmiş yer-yurd anlamlı leksemlərin leksik-qrammatik 

məzmunu: sağ, sol, irəli, geri – sözlərinin tədqiqidir. Bu zaman məkan anlamının dəqiq 

ifadə edilməsində həmin sözlərin mühüm rolu, sözügedən qrammatik dil vahidlərinin 

əsas cəhətləri hesab edilir. Araşdırmanın obyekti olaraq bir sıra yer-yurd anlamlı 

leksemlərin dilimizdə bəzi fonomorfoloji dəyişmələri göz qabağındadır[40, s.122]. 

“İlərü”- iş, hərəkətin yerini, yönünü bildirən yer zərfi sayılmışdır. Müqayisə et: 

qədim türk - ilqərü “irəliyə”, “şərqə” (KTk2); uyğur- ilqiri, özbək- ilğar, türk – ileri. 

Dilimizin orta əsrlərdəki inkişaf dönəmində bu sözün ədəbi dilimizdə iki variantda 

işlədildiyi bildirilir: iləri, ilərü: ... ilərü vardı, pay dilədi [50, s.56]. 

“İlərü” zərfinin il “ön” isminin qədim yönəlmə və istiqamət halında sabitləşməsi 

fonunda yarandığı ehtimal edilir: il + qərü. 

İlərü zərfinin müasir dilimizdə səslərin yerdəyişmə hadisəsi nəticəsində irəli 

şəklində işləndiyi və hətta isimləşərək hallandığı göstərilir. “İmdi” -işin, hərəkətin 

zamanını bildirən ən qədim əsli zərflərdən biri olduğu göstərilmiş və belə nümunələr 

verilmişdir. Müqayisə edək: qədim türk dilində-amtı (KTb9), emdi. Mahmud Kaşğari 

oğuzların bu sözü imdi şəklində işlətdiklərini göstərmişdir [108,s.125]. Tuvalılar, 

xakaslar- am, amtı; altaylar- em, indi, əndi; qırğızlar-emi; uyğurlar endi; çuvaşlar –

ende, çağdaş Azərbaycan dilində isə-indi formasında işlənməkdədir.  

Bu sözün ədəbi dilimizin orta əsrlər dönəmində üç variantda işləndiyi söylənilir: 

emdi, imdi, şimdi. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında da indiki zaman məzmunlu emdi/ 

imdi zərflərinə rast gəlinir [83,s.195].  

Xoş imdi eşitmək ey can və mərhəba səndən [8,s.3].  
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Ömrü çox olsun, əl götür, imdi dualar et [25, s.53].  

Elmi-eşqi biz, ey Mehri, şöylə təhsil eylədik, 

Şimdi hər aşiq bizim ilə etməyə qorxar bəhs [25, s.54].  

Ta gəncikən pünhan idim, şimdi gözümdən zahira [8, s.383]. (Xətayi) 

İmdi bu gəz Vərqa sözün deyəlim. [59, s.95] 

Şimdi gələ razı eləyim anı, 

Sevinə Gülşahilə anun canı. [59, s. 150] 

 İmdi zərfinin osmanlı türkcəsində şimdi formasında mövcud olduğu məlumdur. 

   “Əvvəl, qabaq”: Fərəhimdən ölləm gər səni birdən görsəm, gəlməyindən irəli 

eylə xəbərdar məni (S.Ə.Şirvani); Allahqulu: O məndən 1-2 saat irəli gəlibdir 

(N.Vəzirov); Tez hamıdan irəli gəldi. Bundan irəli; Əvvəl, qabaq- Yetmiş il bundan 

irəli bina olunan Naxçıvan hamamlarının xəzinəsinin suyu 7 ildə bir dəyişilir 

(C.Məmmədquluzadə); İndiki işləri görəndə 11 il bundan irəli arvadlar özləri ilə fəxr 

edirdilər (Ə.Vəliyev). 

    “İrəlilər, irəlilərdə”: -keçmişdə, qabaqlar, əvvəllər; Qarı nənə, bayaq dedim, 

irəlilər ar eləyirdi (Ə.Haqverdiyev); Cahandar ağa: İrəlilərdə mən də sənin kimi 

eşitmişdim (İ.Şıxlı). 

“İrəlini” formasında-gələcək zamanı, sonranı, qabağı mənasında. İrəlini nəzərə almaq. 

İrəlini düşünmək. Rəhbərlik etmək üçün irəlini görmək vacibdir. 

“İrəlidə” şəklində-1.qabağa, öndə, qarşıda; 2. Qabaqda, sonra. Bu haqda söhbət irəlidə 

gedəcəkdir. İrəlidə Mərdəkan işıqları fərq edilirdi (S.Hüseyn). Birinci gün olduğu kimi, 

yenə də Cavad irəlidə gedir, döyüşçüləri ruhlandırırdı (Ə.Vəliyev). 

“Gələcəkdə, qarşıda” formasında- İrəlidə Səmədi tamamilə yeni bir həyat gözləyirdi. 

“İrəli atmaq” formasında-ortalığa atmaq, irəli sürmək, müzakirəyə çıxarmaq 

mənasında; 

İrəli düşmək qazanc götürmək, irəli çəkilmək, vəzifəyə qoyulmaq, irəli çəkmək- fərqli 

fikir irəli sürmək; əmələ gəlmək, yaxşılaşmaq, sağalmaq, dolanışığı yaxşılaşmaq və s. 

İrəlidə olmaq-qabaqcıl olmaq, fərqlənmək, 1-ci yeri tutmaq, öndə getmək və s.  

 “İrəlicə” - zərf kimi qabaqca, öncə, əvvəlcə anlamında: İrəlicə kim dedi?  İrəlicə sözü 

“qabaqcadan, öncədən, əvvəlcədən” mənalarında işlənə bilir. 



  

111 
  

“İrəlidəki” zərf qabaqda olan, öndə olan, öndəki; sonra gələn, növbəti;  

“İrəlidən” zərf qabaqdan, qabaq tərəfdən, qarşıdan; qabaqcadan, irəlicədən. İrəlidən 

xəbər vermək lazım idi. 

“İrəli-geri” zərf bir tərəfdən o biri tərəfə, bu başdan o başa, başlanğıc, son, əvvəl və s. 

İrəlisini - gerisini-gerisini düşünmək [işin və s.-nin].  

“İrəliki” sifət qabaqkı, əvvəlki, əvvəl olmuş, keçmiş. “İrəliləmək” sözündən feili isim- 

irəliləyiş, yüksəliş, tərəqqi etmək və s. 

“İrəliləmək” feil. Qoruğa tərəf getmək, yerimək. 

İrəlilətmə “İrəlilətmək”dən feil iş. İrəlilətmək feil: a) olduğu yerdən qabağa itələmək, 

önə çəkmək; b) inkişaf etdirmək, tərəqqisini sürətləndirmək və s. 

“İrəlilik” isim - bir işdə irəlidə olmaq, öndə getmək, qabaqda olmaq, öncül olmaq və s. 

[7, c.2, s.567]. 

Yuxarıda qeyd olunan nümunələ nəzərdən keçirərkən biz sözün müxtəlif 

semantik məna çalarlarına malik olmasının şahidi oluruq.  

Məkani sözlər dedikdə təsəvvürdə, şüurda yer zərfləri canlanır, bu sözlər geniş 

mənaları ifadə edir. Ayrı-ayrı yer zərflərinin və bəzi yer bildirən isimlərin leksik (fərdi) 

məzmununu formalaşdırır. Məna ilə tutuşdurmada məzmunun tutumu əhatəlidir. 

Mənalarla - yerlə bağlı anlayışı nitq prosesində reallaşdıran, formalaşdıran yer zərfləri-

məkani leksik vahidlərdir. Həmin sözlərin, yaxud nitq hissəsinin konkret növlərinin 

çoxmənalılığı, antonimliyi, sinonimliyi onların leksik semantikası adlandırılır. Ayrı-

ayrı yer zərflərinin, yer bildirən sözlərin antonimliyi və sinonimliyi göstərilən 

leksemlərin çoxmənalılığı olaraq da qəbul edilə bilər. Deməli, çoxmənalılıq nisbi 

anlayışdır. Onların məna tutumu dar və geniş olur. Bu sözlərin leksik-semantik mənası 

həmin anlayışla bağlı məzmunu da formalaşdırmışdır. İrəlini, gerini, sağı və solu 

bildirən hər söz Göytürk yazılı mətnlərində, Çağdaş türkcələrdə, o cümlədən də 

Azərbaycan dilində fərdi, yəni təklikdə ifadə etdiyi mənası ilə seçilir və birlikdə məkan 

bildirən vahidlər adlanırlar. Həmin vahidlərin hərəsi haqqında xüsusi olaraq danışmağı 

məqsədəuyğun sayırıq. Onlar istiqamət, yönəlmə bildirən yer zərfləridir. Orxon-

Yenisey və ya əski türk yazılarında “ilgərü [irəlidə, irəliyə, irəliyə doğru, irəli]” [73, 

s.91] istiqamət, yönəlmə mənalı yer zərfidir. 
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İrəli hərəkətin qabağa, qabaq tərəfə doğru yönəlməsini bildirir. Bizim fikrimizcə, 

sağ, sol, irəli, geri- zərflərinin hərəkətin yönünü bildirən yer zərfləri adlandırılması 

daha doğru olar.  Bu vahidlər əski türk yazılarında işləndiyi kimi, Azərbaycan dili də 

daxil olmaqla, çağdaş türkcələrdə də hərəkətin yönünü bildirir. 

“Sağ, sol, irəli, geri” - kəlmələrindəki yer, məkan mənası, əşya bildirməməsi, onların 

yer zərfləri olmasını isbat edir. Prof. Nizami Xudiyev məkan anlayışının əsas linqvistik 

təzahür formalarından olan zərflə bağlı yazır: “Əsasən, digər nitq hissələrindən təcridi 

yolla yaranması, adlarla feillər arasında keçici mövqeyi, zərfləşən sözlərdən 

düzəlməsi... zərfi başqa nitq hissələrindən fərqləndirir. Əski türk yazılı mətnlərində 

həm zərfləşmə prosesini başa çatdıran sözlər, həm də bu prosesin davam etdiyi sözlər 

vardır”[35,117]. Ə.Şükürlü bu sözləri 3 yerə ayırmışdır: 1) əsli zərflər 2) düzəltmə 

zərflər 3) zərfləşən sözlər” [82, s.116]. 

Əsli zərflərin formalaşmasında morfoloji əlamət iştirak etməmişdir. Abidələrin 

dilində sadə zərflər az işlənmiş, yox dərəcəsindədir. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, 

zərf nitq hissəsi kimi daha sonralar formalaşmışdır. 

Sadə zərflərə nümunə: kiçə-gecə; küntüz-gündüz; amtı-indi; yarın- səhər. 

N.Xudiyev zərfləşən sözləri belə qruplaşdırmışdır: 

1)Adlıq halda işlənən sözlərdən düzələnlər: kiçə, küntüz, üzə (üstündə) ...Üzə 

kök teɳri (KTb.1) // yuxarıda mavi göy. 

2) Yerlik halda olan sözlərdən düzələnlər: anta (orada), bunta (burada) və s. Belə 

sözlər abidələrdə çox işlənmişdir: Türk bodunuğ tirip il tutsıkının. Bunta urtım 

(KTk,10) // türk xalqını toplayıb el birliyi ilə yaratdığımı burada yazdım. 

3) N.Xudiyev alətlik hal kimi formalaşan kəlmələrin kitabələrdə intensiv 

işlənməsini diqqətə çatdırmış: Altın yısığ yolsızım keçdin (Ton.35) // Altın meşəli dağı 

yolsuz keçdim; Ertiş üzüzüğ keçigsizin keçdimiz (Ton. 36) //Altın meşəli dağın yolsuz 

keçdik [35, s.117]. 

4) Yönəlmə hal formalı sözlərdən düzələn zərflərin (-ra)2 elementi ilə 

formalaşdığını söyləmiş, onların istiqamət, tərəf bildirməsinə nümunələr vermişdir; 

içrə-içəridə; taşra-çöldə; asra-aşağıda; önrə-şərqdə və s.   
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5) Abidələrin dilində feili bağlamalardan təcrid edilmiş sözlərə də rast 

gəlinmişdir: (-a)2; (-ya)2; -u,-ü elementli feili bağlamalardan zərfləşən sözlərə 

nümunələr göstərilmişdir: yana-yenə; udışru-ard-arda; ötrü-sonra; tükətü-axıracan və 

digər [35,s.118]. 

Daş kitabələrdə müstəqil söz kimi işlənmiş, ancaq Azərbaycan dili 

qaynaqlarında və çağdaş ədəbi dilimizdə asemantikləşmiş lüğət vahidləri - sözlər 

arasında məkan mənalı-anlamlı leksemlər də vardır. Məs.: - (arala aralar -)→ indi: ara, 

arala, - aralan - aralaş və s. [108, s.50] 

aş//as [aşağı, alt] →aşağı (KTb1) 

Yok (hündür yer, ucalıq) →yuxarı, yoxuş, yüksək. en-yok –eniş-yoxuş mənasındadır 

[47, s.122]. 

Məkan anlayışının əsas linqvistik təzahür forması, yaxud ifadə görümü olan yer 

məzmunlu sözlər abidələrdə zərfin ən çox işlənən növü kimi verilir. Abidələrdə yer 

zərfinin hərəkətin icra yerini, yaxud haraya, hansı istiqamətə yönəldiyini və ya haradan, 

hansı istiqamətdən çıxdığını göstərdiyi deyilir və yer zərfinə aid bu nümunələr verilir: 

İlgərü Şantun yazıka təgi sülədin (KTş3) //İrəli Şandun düzünəqədər qoşun 

çəkdin. 

     İlgərü tün toğsıka, birgərü kün ortusmaru, kurtğaru kün batsıkına, yırıguru tün 

ortusınary anta içrəki bodun kor mana körür (KTş2) // “İrəli gün doğana, sağa gün 

ortasına, geri gün batana, sola gecə ortasına qədər hər yer və xalqı mənə aiddir. 

İçrə aşsız, taşra tonsız yabır, yablak bodunka üzə olurtım (KTş26)// Qarnı ac, 

üstü donsuz, pis və nankor xalqın üstündə oturdın.  

Kurıya kün batsıkdakı Soğd, Bör Çəkər, Bukarak ulıs boduntu Nəm sənün oğul 

tarkan kəlti (KTşl2) // Geri gün batandan qərbdən Bör Çəkər, Buxara ulusu adından 

xalqından Nək Sənün oğul-Tarkan gəldi. 

Yokaru at yetə, yadağır. İğıç tutunu ağturtım” (T25) //Yuxarı atları yedəyə 

alaraq, piyada, ağaclardan tutaraq qaldırdın.  

     Öndən kağanğaru sü yoralım - timis (T29) “Öndən xaqana qarşı qoşur yürüdən” 

– demiş. Keri barığma bardı (011) “Geri qayıdan qayıtdı” və s. 
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Orxon-Yenisey abidələrində məsafə mənalı ara sözü də öz əksini tapmışdır ( 

KTş1; T41; MÇ 45; IB 15): Üzə, kök teŋri, asra yağız yir kılıntukda ekin ara kişi oğlı 

kılınmış (KTş1) //Üstdə mavi göy, aşağıda qonur torpaq yarandıqda onların ikisi 

arasında insan oğlu yaranmışdır. Tarduş Şad ara badı (T41).Tardus Şad aranı bağladı 

(mühasirəyə aldı); Ekir ara bəy yağı bolmıs (O10) // İkisinin arasında bəy yağı olmuş) 

 Kitabi-Dədə Qorqud dastanında da adı çəkilən söz məsafə, ara, ətraf, ərəfə, vaxt 

mənalarında işlənir: Oğlanı iki talusunun arasında urub çıqdı, yıqdı [50, s.30]. Bu 

aralarda neylərsən? Qanlı qoca bu arada soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış, aydır 

[50, s.123] və s. kimi misallara rast gəlmək olar. 

Əbülfəz Rəcəblinin “Qədim türk yazısı abidələrinin dili” əsərinin 612-ci 

səhifəsində zərfin quruluşca növləri başlığı altında abidələrdə işlənmiş zərflər “sadə, 

düzəltmə və tərkibi” olaraq 3 yerə bölünmüşdür [71 ,s.612]. 

Etimoloji cəhətdən yazılı abidələrin dilində sadə zərflərin yox dərəcəsində 

olması, bu gün sadə götürdüyümüz zərflərin isə mətnlərin dilində düzəltmə olması halı 

ilə qarşılaşırıq. Yazılı mətnlərdə daş kitabələrdə: iç, üz, il, yan, ön, tış, im//am kimi 

nümunələrin sadə hesab edildiyi, nadir hallarda şəkilçisiz işləndiyi söylənmişdir.  

Beş yaşımta kansız kalıp, tokuz yegirmi yaşımğa ögsüz bolup, kağıtlanır, otuz yaşımğa 

boltun (Y45). “Beş yaşımda atasız qalıb, on doqquz yaşımda anasız olub, möhkəmlənib 

30 yaşımda müdrik oldum”. Bir yetmiş yaşımğa kök tenridə künkə azıdım (Y45) 

“Altmış bir yaşımda mavi səmadakı günü itirdim (yəni öldüm) və s. 

Göytürk dilində ismin yönlük halının çıxışlıq hal mövqeyində işləndiyinə də rast 

gəlinir. Məsələn:  

1) Tenri elimkə bökmədim (Y3) //Müqəddəs elimdən doymadım. 3)Karımka 

elimkə bökmədim (Y 8), //Xanımdan, elimdən doymadım. 4)Kuyda kurçuyumka 

adırıldım kalırmış (Y8)//Evdə arvadımdan ayrıldım və s. [67,107]. 

Qədim türk yazılı abidələrində rast gəlinən bəzi  mənalı sözlər Azərbaycan 

dilində fonetik dəyişikliyə uğramışlar. Məsələn: yaylağ (İB78, 96) – müasir 

Azərbaycan ədəbi dilində yaylaq formasında işlənir. Kışlağ (IB 79, 87) sözü müasir 

Azərbaycan dilində oba, oymaq mənasındadır. Yəni, oba məkan mənalı söz eyni 

şəkildə müasir Azərbaycan dilində də işlənir, lakin həmin mənanı bildirən oymaq 
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sözünə qədim abidələrdə rast gəlinmir. Ulıs/ulus (KTşm.12)  Müasir Azərbaycan 

dilində ulus sözü ilə yanaşı, el, oba da işlənir [43, s.60]. 

Müasir Azərbaycan dilində irəli, geri, yön, içəri, yuxarı və s. kimi sözlərə 

Azərbaycan dilinin müxtəlif  dialektlərində rast gələ bilərik. Tişarı- bayır, çöl (Şuşa), 

anqırkı-o biri, o yankı, o tərəfdəki (Şəki), anaru- o tərəf , o yan (Gəncə, Şəmkir, Tovuz), 

ön-Müasir Azərbaycan dilində-qabaq hissə,  önür-yaxa (Gədəbəy,Çənbərək) , kadu-

qabaq (İrəvan), kudu-qabaq (Bakı) mənasında işlənir [36, s.52].  

Qədim türk yazılı abidələrdə işlənən taş//daş sözü abidələrdə bayır, çöl, dışarı, 

xaric mənalarını bildirdiyi halda (BXş14; KTc12; KTş11; MÇ 28;) indi daha çox 

danışıq dilində dişarı, daşı – sözlərinin tərkibində qaldığını görürük [38, s.68]. Taş 

yağığ yağıladım (Yn45), Xarici düşmənlərimlə döyüşdüm; Taşra yorıyur (KTş11-12), 

Sərhəddən xaricdə dolaşır. M.Kaşğarinin “Divan”ında “taş ton”– üst paltar mənasını 

verir [90, c.3, s.152]. “Dişarı” sözünə XV əsr klassik ədəbi nümunələrində də rast 

gəlinir: 

Dila, meyxanədən dışxarı çıxma 

Ki, hər nə istəsən anda bulursan [8, s.328].  

Ümumiyyətlə, qədim türklər günəşin üfüqdən qalxması ilə bağlı fikirləri diqqəti 

cəlb edir. Şərq-irəli, qərb-arxa, cənub-yuxarı, şimal isə aşağını bildirdiyi göstərilir. 

Digər tərəfdən isə üzü günəşin çıxdığı istiqamətdə durduqda şimal-solu, cənub-sağ, 

məkanın şaquli istiqamətini göstərərkən isə cənub-yuxarı, şimal–aşağı kimi 

qiymətləndirilirdi. Qədim türklər sağı uğur, irəli kimi müsbət  dəyərləndirər, sol tərəfi 

isə azalmaq, ölmək, qurumaq, kor olmaq kimi mənfi mənalarda işlədərdilər [36, s.53].  

Nəticə olaraq onu deyə bilərik ki, əski türk yazılı mənbələrində işlənmiş məkan 

məzmunlu sözlər onu söyləməyə əsas verir ki, yer-məkan məfhumunun yaranmasında 

xalqın mifik görüşlərinin, təfəkkürünün, inam və etiqadlarının mühüm əhəmiyyəti 

olmuşdur. Məkan-yer məfhumlarının dildə ifadə vasitələri sistemində fonetik məkan 

ilkin, başlanğıc sayılır. Yəni fonetik məkan, məkanın dil vasitələri ilə ifadəsinin təməli, 

bünövrəsi adlandırıla bilər. V-VIII əsr türk etnoslarının dilində işlənmiş məkan 

məzmunlu sözlər bunlardır: iç//daxil; arx, art, çet//sərhəd; senir//dağ silsiləsi; 

kaya//qaya; yış//meşəli dağ; tağ uğur//çay; ötükən,yış//yer adı; Tüpüt//Tibet; 
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Şantur//Şandur (Çində); tuluy//dəniz və s. Göytürk yazılarında işlənmiş toponim və 

hidronimlər əski türklərdə məkan anlayışının ifadəçisidir. Zaman və məkan 

anlayışlarının dildə ifadə üsullarının tədqiqi həmin ifadə vasitələrinin fəlsəfi, sosioloji, 

dini-mifoloji, etnoqrafik, folklorşünaslıq, etnopsixoloji və etnokulturoloji məsələlərlə 

bağlılığı vardır. 
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NƏTİCƏ 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qədim türk yazılı mətnlərinin, Göytürk 

abidələrinin, Orxon-Yenisey yazılarının müxtəlif istiqamətlərdən tədqiqata cəlb 

edilməsi Müasir dilçilik elminin qarşısında duran aktual məsələlərdən biridir. 

Abidələrin dilində işlənmiş zaman və məkan məzmunlu anlayışların linqvistik ifadə 

vasitələrinin aşkar edilməsi, onların geniş etnilinqvistik təhlilə cəlb edilməsi həmin 

istiqamətdə atılan böyük addımlardan biridir. Tədqiqat prosesində əldə edilmiş elmi 

nəticələri aşağıdakı kimi ümumiləşdirə bilərik:  

1) Zaman anlamlı dil vahidlərinin semantikası, qədim türklərdə zaman anlayışı, onun 

təzahür formaları, təqvim bildirən sözlər ümumiləşdirilərək tədqiq edilmişdir; 

2) Tədqiqatda zaman və məkan anlamlı dil vahidlərinin semantik cəhətləri tədqiq 

edilmiş, qədim türklərdə bu anlayışlar haqqında məlumat verilmiş, linqvistik ifadə 

vasitələri qruplaşdırılmış, çağdaş dilçiliyin tələblərinə uyğun şərh edilmişdir; 

3) Zaman və məkan anlamlı dil vahidlərinin semantik cəhətləri indiki, keçmiş və 

gələcək zaman bildirən dil vahidlərinin semantik cəhətləri tədqiq edilmiş, qədim 

türklərdə bu anlayışlar haqqında məlumat veril 

4) Aparılan araşdırmalardan belə elmi nəticəyə gəlmişik ki, qədim abidələrdə və 

müasir dilimizdə bütün fəlsəfi kateqoriyaların ifadəsində dil vasitələrinin  

formalarından, yəni ifadə görümlərindən danışmaq mümkündür. Bütün fəlsəfi 

anlayışlar kimi, zaman-məkan anlamı da dildə obyektiv aləmin subyektiv inikasının 

görüntüləridir. Bu səbəbdən həmin yönümdə aparılan linqvistik tədqiqatlar 

dilçiliyin hüdudlarından kənara çıxaraq fəlsəfə, məntiq və psixologiya elmləri ilə 

əlaqələnməni də tələb edir; 

5) Obyektiv zamanın dildə daha qabarıq və müstəqil göstəricisi olaraq morfologiyada 

feilin zaman anlayışı vardır, lakin digər linqvistik vasitələrin də obyektiv vaxtın 

ifadə edilməsində həlledici əhəmiyyəti var. Zaman məzmunlu sözlər içərisində 

qrammatik zaman kateqoriyasının yeganə daşıyıcısı olan feillər həm müasir dil 

baxımından müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir.  
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6) Zaman və məkan anlayışlarının dildə ifadə üsullarının tədqiqi həmin ifadə 

vasitələrinin fəlsəfi, sosioloji, dini-mifoloji, etnoqrafik, folklorşünaslıq, 

etnopsixoloji və etnokulturoloji məsələlərlə bağlılığı nəzərdən keçirilib, qədim 

mədəniyyətə malik türk etnoslarının təfəkküründə bu anlayışların yaranmasında 

xalqın mifik görüşlərinin, inam və etiqadlarının mühüm əhəmiyyətindən 

danışılmışdır. 

7) Qədim türklərin xalq təqvimlərində ili yaz və kış deyə ikiyə bölmələri, daha sonralar 

ilin dördə bölünməsi onlarda təfəkkürün inkişafını göstərir. Vaxt məzmunlu sözlər 

idraki ya da obyektiv zamanın linqvistik forması kimi göstərilərək tədqiq edilib. 

8) Məkan-yer məfhumlarının dildə ifadə vasitələri sistemində fonetik məkan ilkin, 

başlanğıc sayılır. Zaman-məkan anlayışlarını gerçəkləşdirən, reallaşdıran danışıq 

səsləri-fonemlər fonetik məkanda təzahür edir. Əski Göytürk yazılarının fonetik 

sisteminə müasir baxımdan yanaşılmış və müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir.   

9) Göytürk yazılı mətnlərində əksini tapmış məlumatlara görə, türklərin 

dünyagörüşünün, həyat və fəaliyyətlərinin tədqiqi nəticəsində bir fikir 

formalaşmışdır ki, başqa xalqlar kimi, türkdilli etnoslar da bütün varlıqların, 

hadisələrin yalnız müəyyən zamanda və məkanda olduğunu başa düşdükləri və  öz 

məişətlərində zamanın müxtəlif təzahür formalarından istifadə etmələri  diqqətə 

çatdırılmışdır. 

10) Qrammatik m bütün varlıqların, hadisələrin yalnız müəyyən zamanda və 

məkanda olduğunu başa düşdükləri və  öz məişətlərində zamanın müxtəlif təzahür 

formalarından istifadə etmələri  diqqətə çatdırılmışdır.ğı nəzəiciləridir.  

11) Toponimik m bütün varlıqların, hadisələrin yalnız müəyyən zamanda və 

məkanda olduğunu başa düşdükləri və  öz məişətlərində zamanın müxtəlif təzahür 

formalarından istifadə etik tədqiqi, təhlili verilmişdir. 
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ƏLAVƏ 
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