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GİRİŞ 

 

 Feil - bizim qrammatikamıza ərəbcədən keçmiş olan bu söz əslində feil )فيل ) 

şəklində olub, iş mənasını bildirir. 

Dilçilər feilin zamanlarını, bir ənənə olaraq, hərəkət və ya halın danışıq vaxtına 

olan nisbəti ilə müəyyənləşdirirlər. Bu, obyektiv və qrammatik zamanların bir-birinə 

olan münasibətinə əsaslanır. Zaman bizim şüurumuzdan asılı olmayaraq obyektiv 

aləmin özündədir. O, obyektiv real varlığın əsas formalarından biridir. 

Zaman kateqoriyası feillərdə çox mühüm mövqeyə malikdir. Hətta bir çox 

dünya dillərində, məsələn, alman dilində feil nitq hissəsi “zaman, söz” (das zeitwort) 

adlanır. Müəyyən bir iş, hərəkət və hadisə zamanla əlaqədar olur; iş , hal və hərəkət ya 

keçmiş, ya indiki, ya da gələcək zamanda icra olunur. 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi.  Azərbaycan dilinə dünya dilləri 

arasında böyük maraq olduğu hər kəsə məlumdur. Hələ XIX əsrin sonları, XX əsrin 

əvvəllərindən başlayaraq bu dilin qrammatikası, qrammatikasının tarixi, yayılma 

ərazisi və s. haqqında bir çox məqalələr, kitablar yazılmışdır. Bu mənada A.M.Şerbak 

[144], P.M.Melioranski [135], A.N.Kononov [132], E.A.Qrunina [126], M.A.Axmetov 

[119] və başqalarının əsərlərinin bu gün türkoloji dilçiliyin inkişafında böyük rolu 

olduğunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası və müasir ədəbi dilinin 

qrammatikasının müqayisəli şəkildə öyrənilməsi, müasir ədəbi dildən fərqli olaraq 

hansı şəkilçilərin işlənməsi, ədəbi dildən hansı mərhələdə nə qədər uzaqlaşdığını və ya 

nə qədər yaxınlaşdığını öyrənmək mövzunun aktuallığını şərtləndirir. 

Dilin qrammatik quruluşu olduğu kimi qalmır. Leksik və fonetik quruluşla 

müqayisədə qrammatik quruluş nisbətən az dəyişir. Bu dəyişmə feilin zaman 

kateqoriyasında da özünü göstərir.  

Bu mənada “Oğuznamə”lərdə zaman kateqoriyasının Azərbaycan dili ilə 

müqayisəli şəkildə öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, müqayisələr oxşar 
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və fərqli cəhətləri üzə çıxarır.  

Azərbaycan dilində feilin zaman kateqoriyası A.A.Axundov [7], 

T.Ə.Əfəndiyeva [34],  B.Ə.Xəlilov [59], G.F.Əliyeva [42], M.B.Əsgərov [48] və b. 

dilçilər tərəfindən geniş şəkildə tədqiq olunmuşdur. Lakin zaman kateqoriyası 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə”nin və digər “Oğuznamə”lərin dilində hələ 

araşdırılmayıb. Bütün bunlar mövzunun aktuallığını şərtləndirir. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə” əsas tədqiqat obyekti olduğu üçün 

dissertasiyada təkrarlığa yol verməmək məqsədilə əsərin adı “Oğuznamə” 

göstərilmişdir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqat işinin obyekti S.Əlizadənin tərtib 

etdiyi “Oğuznamə” yazılı abidəsində feilin zaman kateqoriyasıdır. Tədqiqat işinin 

predmeti isə “Oğuznamə”lərin dilində feilin zaman kateqoriyasının morfoloji, məna, 

sintaktik və üslubi xüsusiyyətlərinin özünəməxsus əlamətlərini tədqiq etməkdir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqat işinin əsas məqsədi S.Əlizadənin 

tərtib etdiyi “Oğuznamə”nin dilində feilin zaman kateqoriyasını öyrənmək, onun məna 

və üslubi xüsusiyyətlərini araşdırmaqdır. Bu məqsədlə aşağıdakı vəzifələr 

müəyyənləşdirilmişdir: 

- “Oğuznamə”lərin dilinə əsaslanaraq zaman kateqoriyasının morfoloji 

göstəricilərinin tarixən hansının məhsuldar və ya qeyri-məhsuldar şəkilçi kimi 

işləndiyini müəyyən etmək; 

- Müasir ədəbi dildən fərqli olaraq tədqiq olunan “Oğuznamə”lərin dilində 

başqa hansı şəkilçilərin zaman mənasını ifadə edə bildiyini aşkar etmək; 

 - “Oğuznamə”nin dilində feilin zamanlarının morfoloji, məna və üslubi 

xüsusiyyətlərinin özünəməxsus əlamətlərini tədqiq etmək; 

- “Oğuznamə”də feilin zaman kateqoriyasının morfoloji-qrammatik 

xüsusiyyətlərini Azərbaycan dilinin dialekt materialları ilə müqayisəli şəkildə 

tədqiqata cəlb etmək; 

- “Oğuznamə”lərin dilində feilin zaman kateqoriyasının morfoloji-qrammatik, 

məna və üslubi xüsusiyyətlərini müasir Azərbaycan ədəbi dilindəki qarşılıqları  ilə 

müqayisə etmək və qarşılaşdırmaq; 
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- Əldə edilmiş nəticələri ümumiləşdirərək, “Oğuznamə”lərin dilimizin inkişaf 

tarixində oynadığı rolu müəyyən etmək. 

Tədqiqatın metodu. Tədqiqat işində təsviri, tarixi-müqayisəli, qarşılaşdırma 

metodlarından istifadə olunmuşdur. Azərbaycan dilinin tarixi (fonetik, leksik və 

qrammatik) materialları əsasında sinxron və diaxron istiqamətdə araşdırılma 

aparılmışdır.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Müdafiəyə çıxarılan müddəalar 

aşağıdakılardır: 

1. “Oğuznamə”lərin dilində hər üç zamanın morfoloji göstəricilərindən istifadə 

olunmuşdur. 

2. -r formantı , -ır4 indiki zaman və -ar2 qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçiləri 

sinonimlik xüsusiyyətinə malik olmuş, həm indiki, həm də qeyri-qəti gələcək zaman 

mənalarını ifadə etmişdir. 

3. -acaq, -əcək qəti gələcək zaman şəkilçisi S.Əlizadənin tərtib etdiyi 

“Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidələrində yalnız bir nümunədə 

işlənmişdir.  

4. -ır4 indiki zaman şəkilçisi və -ar2 qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçiləri digər 

zaman şəkilçiləri ilə müqayisədə tarixən daha çox işlənmə tezliyinə malik olub.  

5. -a2 şəkilçisi vasitəsilə indiki və gələcək zaman məzmunu ifadə olunub. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: İlk dəfə olaraq S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə”nin dilində feilin zaman kateqoriyasının tarixi (fonetik, leksik və 

qrammatik), məna və üslubi xüsusiyyətləri müasir Azərbaycan dilinin zaman 

kateoqoriyası ilə müqayisəli şəkildə tədqiqata cəlb olunur. 

Bir çox tədqiqatlarda Azərbaycan dili və türk dillərində feilin zaman 

kateqoriyası müqayisəli şəkildə araşdırılsa da, S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə”də və digər “Oğuznamə”lərdə feilin zamanlarının qrammatik, məna və 

üslubi xüsusiyyətləri indiyədək müqayisəli şəkildə tədqiq olunmamışdır.  

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti.  Dissertasiya işi bir çox nəzəri 

müddəalarla zəngindir. 

Tədqiqat işinin nəzəri əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, feilin zaman kateqoriyası 
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S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə” yazılı abidəsinin dilində və digər 

“Oğuznamə”lərdə  ilk dəfə olaraq müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır.  

 “Oğuznamə”lərin dilində feilin zaman kateqoriyasının morfoloji göstəriciləri, 

məna, sintaktik və üslubi xüsusiyyətləri müqayisə edilmiş, onların fərdi, fərqli və oxşar 

cəhətləri göstərilmişdir. 

Bu tədqiqat əsəri Azərbaycan dilçiliyi, dil tarixi, türkologiya, dialektologiya və 

etimologiyanın elmi nailiyyətlərinə əsaslanır. Ona görə də tədqiqatın nəticələrindən 

yuxarıda göstərilən istiqamətlərdə də istifadə edilə bilər. 

Bununla bərabər, dialekt və şivələrimizdə feilin zamanlarının morfoloji 

göstəriciləri, məna və üslubi xüsusiyyətlərində olan uyğunluqlar və fərqli 

xüsusiyyətləri tədqiqat işində öz əksini tapmışdır. 

Bu baxımdan tədqiqat işinin praktik əhəmiyyətindən Azərbaycan dilinin 

morfologiya şöbəsinə həsr olunmuş əsərlərin hazırlanmasında, seçmə fənn,  seminarlar 

və ali təhsil müəssisələrində feil bəhsinin, eləcə də feilin zamanlarının tədrisində 

istifadə oluna bilər. Bu, tədqiqat işinin praktik əhəmiyyətini şərtləndirən əsas 

cəhətlərdir. 

Tədqiqatın mənbələri. Azərbaycan dilində feilin zaman kateqoriyasının 

tədqiqi zamanı mənbə kimi elmi-nəzəri türkoloji ədəbiyyatdan, qədim türk yazılı 

abidələrindən, Oğuznamələrin dilinə aid lüğətlərdən istifadə olunmuşdur. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın əsas müddəa və nəticələri çap olunmuş 14 

məqalədə öz əksini tapmışdır. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin “Azərbaycan dili və dilçilik” kafedrasında yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi 

həcmi. Giriş 4 səhifə, I fəsil 41 səhifə, II fəsil 42 səhifə, III fəsil 24 səhifə, Nəticə 3 

səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 10, lüğət 6 səhifə. Ümumi həcmi 133 səhifə  

– 213, 144 işarə.   

 

 

 



 

 

 

 

7 

I  FƏSİL 

“OĞUZNAMƏ”DƏ  FEİLİN  ZAMANLARININ  MORFOLOJİ  

XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

1.1. Keçmiş  zamanın morfoloji  xüsusiyyətləri 

 

Azərbaycan dili zəngin və çoxşaxəli zaman formaları sisteminə malikdir, 

xüsusilə də keçmiş zaman formaları. Keçmiş zaman çox ümumi və geniş məfhumdur. 

Müəyyən hal və hərəkət danışıq vaxtından bir saniyə əvvəl olduğu kimi milyon illər 

əvvəl də baş verə bilər.  

Keçmiş zaman hal və ya hərəkətin danışıq vaxtından əvvəl icra olduğunu 

göstərir. M.H.Hüseynzadə haqlı olaraq yazır ki, keçmiş zaman keçmişdə icra olunmuş 

və ya olunmamış bir iş haqqında indi xəbər verən zamandır 56,  s.170. 

Hazırda keçmiş zamanın iki növü – şühudi keçmiş zaman və nəqli keçmiş 

zaman tədris olunur. M.H.Hüseynzadə 56, s.171, A.A.Axundov 7,  s.45, 

Y.M.Seyidov 105,  s.331 və B.Ə.Xəlilov 59,  s.220 keçmiş zamanın növlərini 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmışlar: 

1) Şühudi keçmiş zaman -dı4 şəkilçisi vasitəsilə ifadə olunur. Məsələn: yazdı, 

oxudu və s. 

2) Nəqli keçmiş zaman -mış4, -ıb4 şəkilçiləri vasitəsilə ifadə olunur. Məsələn: 

oxumuşam, gəlibsən, yazmış və s.  

Türk dillərində keçmiş zaman bir sıra formalara malikdir. Hətta qohum dil 

olmalarına baxmayaraq, müxtəlif qruplara daxil olan müxtəlif türk dillərində keçmiş 

zamanın müxtəlif formaları özünü göstərir ki, bunlar istər semantik-qrammatik 

cəhətdən, istərsə də kəmiyyət etibarı ilə müxtəlifdirlər [42, s.42-45].  

G.F.Əliyeva müasir türk dillərində keçmiş zamanın müxtəlif morfoloji 

əlamətlərlə ifadə olunduğunu qeyd edir: “-dı, -di, -du, -dü; -mış, -miş, -muş, -müş;       -

qan,  -kən; -ıb, -ib, -ub, -üb; -an, -en; -çaŋ, -çeŋ; -çık, -çik, -çuk, -çük; -çu, -çü; -atın, 
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-etin və s. 

Bu şəkilçilərin bir qismi əksər türk dillərində müşahidə olunduğu halda, digər 

qisminin işlənmə dairəsi məhduddur. Məsələn: -dı4 şəkilçili keçmiş zaman bütün türk 

dillərində, yaxud -qan, -kən şəkilçili keçmiş zaman əksər türk dillərində müşahidə 

olunduğu halda, -çu, -çü şəkilçili keçmiş zaman yalnız qırğız ədəbi dilində işlənir”       

[42, s.67]. 

Qırğız dilində keçmiş zamanın 4 növü var: 

“1) Müəyyən keçmiş zaman söz əsasına -ды şəkilçisi artırmaqla düzəlir: 

бардым - я ходил-getmişəm. 

2) Ümumi keçmiş zaman -ган/... şəkilçisinin feil əsasına artırılması ilə düzəlir: 

окуганмыш – я читал-oxumuşam. 

İnkarlıq forması – эмес-inkarlıq əlaməti və şəxs əvəzlikləri artırmaqla yaranır: 

окуган эмесмин – я не читал-oxumamışam. 

3) Gözlənilməyən keçmiş zaman -n şəkilçili feili bağlamasına-дыр/... şəkilçisi 

artırmaqla düzəlir. Məsələn: окуптурмун – оказывается вы не читали-sən demə, 

oxumamısınız. 

4) Adi keçmiş zaman –feil əsasına -чу şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir: 

окучумун – Я обычно читал-Adətən, oxumuşam. 

İnkar forması analitik üsulla düzəlir: Məsələn: Окучу эмесмин – я обычно не 

читал Adətən, oxumamışam” [141, s.496]. 

Altay dilində isə keçmiş zamanın 7 növü özünü göstərir:  

“1) Müəyyən keçmiş zaman -ды/-ди, -ты /-ти: бардым -я пошел -mən 

getdim. 

2) Qeyri-müəyyən keçmiş zaman -ган /-ген, -гон/гөн; кан/-кен, -кон/-көн: 

барганым -я пошел- mən getmişəm. 

3) Hazırkı anda davamlı bitmiş zaman -ып/-ип: барып јатты -ехал в данный 

момент- gedirdi (hazırkı anda). 

4) -ып тур-ды davamlı bitmiş keçmiş zaman yaradır: уренип тур-ды-учился 

(в то время)- oxuyurdu (o zamanlar). 

5) -ып тыр/-ип тир forması gözlənilməz keçmiş zaman yaradır: барып-тур  
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-оказывается ушёл -sən demə, gedibmiş. 

6) атты/итти bitməmiş keçmiş zamanı yaradır: бар-атты -ехал (в данное 

время)- hazırkı anda gedirdi. 

7) -ган/-ген эди forması uzaq keçmiş zamanı yaradır: барган эди -уже 

пошел- getmiş idi”  [141, s. 515]. 

Müqayisə üçün qeyd edək ki, başqırd dilində də keçmiş zamanın 6 növü özünü 

göstərir. 

1) -ды forması bilavasitə təsdiq olunan keçmiş zamanı düzəldir: бардым-я 

ходил- mən getdim. 

2) -ган forması bilavasitə təsdiq olunan keçmiş zamanı düzəldir: барган-тын -

я ходил (оказывается)- mən gedirdim (sən demə). 

3) ган ине (гайны) forması nisbi və ya bitmiş keçmiş zamanı düzəldir: 

барганмын- я ходил, но не пошёл -mən gedirdim, amma getmədim. 

D.Q.Tumaşeva tatar dilində keçmiş zamanın -dı4 və -qan2 şəkilçiləri vasitəsilə 

ifadə olunduğunu qeyd etmişdir [140, s.36-38]. 

D.Q.Tumaşevanın -qan2 şəkilçisi haqqında fikirləri diqqəti cəlb edir. Müəllif -

qan2 şəkilçisi ilə düzələn keçmiş zamanı nəticəli keçmiş zaman termini ilə 

adlandırmışdır. D.Q.Tumaşeva qeyd edir ki, -qan şəkilçili nəticəli keçmiş zaman tatar 

ədəbi dilində daha geniş işlənir. Bu -ып şəkilçili subyektiv keçmiş zamanın 

funksiyasını da yerinə yetirir. -ып forması tatar dialekt və şivələrində rast gəlinir. 

N.K.Dmitriyevin fikirlərinə görə, keçmişdə baş vermiş bu hərəkətin özü o qədər diqqəti 

çəkmir, nə qədər ki, bu hərəkətin bügünkü nəticəsi, -ган şəkilçili keçmiş zaman uzaq 

keçmiş zaman mənasında da işlənir. Məsələn: Азат Голчирəгə карады: Голчирəнин 

иозе сулган. – «Азат посмотрел на Голчиру: её лицо было увядшим». Azad 

Gülçöhrəyə baxdı: onun üzü solğun idi.  

Atalar sözü və məsəllərdə -qan şəkilçili feillər məcazi mənada geniş indiki 

zaman mənası ifadə edir. Məsələn: Тиле, тиле дигəн саен тигəнəк буе сикергəн – 

«Дурак радуется, что его называют дураком». Axmaq sevinir ki, onu axmaq 

adlandırırlar [140,s.38]. 

L.A.Pokrovskaya qaqauz dilində keçmiş zamanın -dı4 ,-tı4və -mış4 şəkilçiləri 
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ilə ifadə olunduğunu göstərmişdir [137,  s.194-196]. 

Azərbaycan dilində keçmiş zamanın məna və qrammatik cəhətdən əsas iki 

forması vardır ki, Azərbaycan dilçiliyində onlar bir ənənə olaraq şühudi keçmiş və 

nəqli keçmiş adlandırılır. 

 

1.1.1. Şühudi keçmiş zaman  

 

Şühudi keçmiş zaman iş, hal və ya hərəkətin qəti icra edildiyini bildirir. Yəni 

iş, hal və ya hərəkətin icra olunub bitməsinə heç bir şübhə qalmır. Keçmiş zamanın bu 

növündə iş, hal və ya hərəkətin icrasında danışan ya bilavasitə iştirak edir, ya da icrası 

yəqin və şübhəsiz sayılan iş, hal və hərəkət haqqında məlumat verir. 

A.A.Axundov yazır: “Bu zaman türk dillərinin feil sistemində ən möhkəm yer 

tutur. N.A.Katanov öz  əsərində bu zamanı əmələ gətirən şəkilçinin 48 dildə işlənməsini 

müqayisəli şəkildə vermişdir və göstərilən dillərdə bu şəkilçinin heç bir qrammatik 

variantı olmadığını qeyd etmişdir. Bundan başqa, indiyədək öyrənilmiş Azərbaycan 

dialektlərində də şühudi keçmişin morfoloji əlaməti olan -dı, -di, -du, -dü şəkilçisinin 

digər qrammatik növlərinə təsadüf edilməmişdir”  7,  s.45. 

A.N.Kononov qeyd edir ki, M.P.Melioranski bu formanın -dı,  -tı ilə, O.Botlinq 

-dık ilə, K.Brokkelman  -ıt  ilə, V.Banq -at ilə bitən feili addan törəməsi fikrini irəli 

sürürlər 140, s.112. A.A.Axundovun fikrincə, “Azərbaycan dilində şühudi keçmiş 

formasının əmələ gəlməsi K.Brokkelmanın (-it ilə) göstərdiyi yolla olmuşdur” 7, s.48. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan dilində şühudi keçmiş zamanın forması tarixən 

nisbət şəkilçisi qəbul etmiş -id şəkilçili feili isimlərdən başqa bir şey deyildir 7, s.50. 

Tatar dilini tədqiq edən D.Q.Tumaşeva -dı4 şəkilçili şühudi keçmiş zaman 

haqqında yazır: “Hüdudundan asılı olaraq -ды şəkilçili feil həm bitmiş, həm də 

bitməmiş keçmiş zamanı əmələ gətirir. Mətndə hərəkətin uzunmüddətliyinə, 

təkrarlığına, parçalanmasına yer verilirsə, “ozak” (uzunmüddət) щактий вакит 

(olduqca uzun müddət)”, haman (həmişə), гел (daima), еш (tez-tez), куп (çox) və s. 
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leksik vahidlər işlənməklə feilin müddəti, dəfələrlə təkrarı ifadə olunur. Məsələn: 

Əнисе, аны кочакдап, озак елады. «Мать, обняв его, долго плакала. Anası onu 

qucaqlayıb, uzun müddət ağladı.  Нəрсə кушсалар, шуны эшлəде – «Что велели, то 

и делал». Nə əmr edirdilərsə, onu da edirdi.  

-ды şəkilçili feillər. “булса кирəк «ehtimal ki», ишкелле, кебек “sanki, yəqin 

ki modal sözləri ilə birlikdə işlənərək ehtimal olunan keçmiş zamanı ifadə edir. 

Məsələn: Гажəплəнуем ноземə чыкты булса кирəк.–Вероятно, мoе удивление 

отразилось на лиц”. Yəqin ki, mənim təəccüblənməyim üzümdə ifadə olundu” [140,  

s. 36]. 

Tatar dilindən fərqli olaraq qaqauz dilində -dı4 şəkilçili şühudi keçmiş zamanın 

-tı4 fonetik variantı da işlənir. Müəllif qaqauz dilində keçmiş zamanın iki növü 

olduğunu yazırdı: yəqinlik bildirən keçmiş zaman və qeyri-yəqinlik bildirən keçmiş 

zaman. L.A.Pokrovskaya qeyd edir ki,  yəqinlik bildirən keçmiş zaman (şühudi keçmiş 

zaman) -ды, -ди, -ду, -дү şəkilçiləri ilə (sait və cingiltili samitlər üçün), -ты, -ти, ту, 

-тү (kar samitli feil kökləri üçün) şəkilçiləri ilə düzəlir. Məsələn: ал-ды-м –aldım ; 

вер-дим – verdim; сат-ты-м –satdım; бү-үт-тү-м – böyütdüm. İnkar şəkli: 

алмадым – almadım [137, s.194].  

“Qeyri-yəqinlik bildirən, yəni nəqli keçmiş zaman forması -мыш, -миш,          -

муш, -мүш şəkilçiləri ilə düzəlir. Məsələn: ал-мыш-ым –almışam;  йаша-мыш-ым –

yaşamışam, вер-миш-им –vermişəm və s. 

İnkar forması: ал-ма-мыш-ым –almamışam. 

Bacarıq forması: ал-ама-мыш-ым –ala bilməmişəm” [137,  s.196]. 

Şühudi keçmiş zaman qrammatik cəhətdən olduğu kimi, semantik cəhətdən də 

bütün türk dilləri üçün eyni şəkildə özünü göstərir. 

“Oğuznamə”də də keçmiş zamanın hər iki növünün morfoloji göstəricilərindən 

geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Şühudi keçmiş zamanı morfoloji göstəricilərinə 

əsasən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1.1. -dı4şəkilçili şühudi keçmiş zaman:  

Çok söyləməkdə fayda olaydı, qissəxon aydardi [92,  s.85]; Tavşanın qaçışına 

baqdım da, ətindən igrəndim [92,  s.124]; Göydən dörd kitab endi, beşinci kötək [92,  
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s.157]; Nə vurulduğ isə vurulduq, tavul üninə güvəndük [92,  s.166];  

Verəsiyə aldım, yabanda buldum sandum, 

İssi aqçasın istəyicək canalıcı sandım  [92, s.167]. 

1.2. -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisinin inkar forması: 

Dəvə gördünmi desələr, köşəgin də görmədim di [92, s.93]; Gördün ki, zaman 

sana uymadı, sən zəmanəyə uy [92,  s.150]; Verəcək ucundan alacaq bulmadım [92,  

s.168]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, “Oğuznamə”də -dı4  şühudi keçmiş zaman 

şəkilçisinin digər fonetik variantlarından istifadə olunmamışdır. “Oğuznamə”, “Kitabi-

Dədə Qorqud”, “Şəcərei-Tərakimə” və F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sinə əsaslanaraq 

qeyd etmək olar ki, -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisi tarixən sabit bir fonetik təkibə 

malik olmuşdur. 

H.İ.Mirzəzadə [86,  s.144] və Ə.V.Tanrıverdi [109,  s.299] də tarixən şühudi 

keçmiş zamanın morfoloji əlaməti olan -dı4 şəkilçisinin bütün dövrlər ərzində sabit bir 

fonetik tərkibə malik olduğunu qeyd etmişlər. Lakin ədəbi dildən fərqli olaraq 

dialektologiyada  bu şəkilçinin fərqli fonetik variantlarının işlənməsinə rast gəlirik. 

M.Ş.Şirəliyev qeyd edir ki, -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisi bəzən feil 

əsasının son samitindən (l, n, m, z, s) asılı olaraq, assimilyasiya nəticəsində -lı, -nı,         

-mı, -zı, -sı şəklində ifadə olunur. Bu xüsusiyyəti türkmən dilinin mərkəzi dialektlərində 

də görə bilərik. Məsələn: yanni, qelli, yazzı, kessi və s. Noxur şivəsində: men billim, 

sen billin, ol billi, biz billiq, siz billiniz, olar billi  106, s.201. 

M.A.Axmetov müasir başqırd dilində bu şəkilçinin aşağıdakı variantları 

olduğunu qeyd etmişdir: -ты/-те/-то/тю; -ды/-де/-до/-дю; -зы/-зе/-зо/-зю; -ны/  

-не-/-но/-ню 119,  s. 71.  

Tarixi yazılı abidəmiz olan “Kitabi-Dədə Qorqud”da da şühudi keçmiş zaman 

şəkilçisinin fonetik variantlarından istifadə olunmamışdır. 

Lakin -dı4  şühudi keçmiş zaman şəkilçisindən geniş şəkildə istifadə 

olunmuşdur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:  

1) -dı4 şəkilçili şühudi keçmiş zaman şəkilçisi: 
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Altı yuz kafir dəxi mənim üzərimə gəldi [77, s.43]; Baniçiçək qaralar geydi,ağ 

qaftanını çıqardı  [77,  s. 61]; 

Əcəl aldı, yer gizlədi; 

Fani dünya kimə qaldı?  [77,  s.9]; 

Qadir səni namərdə möhtac etməsün! 

Ağ alnunda beş kəlmə qıldıq, qəbul olsun! [77,  s.170]. 

2) -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisinin inkar forması:  

Qaçanını Qazan bəy qomadı, aman deyəni öldürmədi  77,  s.50. Qazan 

halalini tanımadı  77, s.91;  

Anadan toğmadın sən, atadan olmadın. 

Kimsə rizqin yemədün. 

Kimsəyə güc etmədin. 

Qamu yerdə əhədsən, Allahu səmədsən! 77,  s. 122; 

Oğlancıqları qarşu gəldi, oxşamadı  77,  s. 136. 

F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sini nəzərdən keçirdikdə biz bir daha eyni 

mənzərənin şahidi oluruq. X yüzilliyədək baş vermiş bir çox tarixi hadisələri əhatə 

edən bu “Oğuznamə”də də keçmiş zamanın morfoloji göstəriciləri ilə müasir ədəbi 

dilin morfoloji göstəriciləri arasında heç bir fərq yoxdur. Belə ki, şühudi keçmiş 

zamanın fonetik variantlarından ümumiyyətlə istifadə olunmamışdır.  

F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sindəki -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisinə aid 

nümunələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) -dı4 şəkilçili şühudi keçmiş zaman şəkilçisi: 

Yafət (Yafəs) türklərin tə’birincə Olcay xan ləqəbini aldi 98, s.10. Onlara 

uyğun alafa və ulafa ayırdı, elçiləri isə Firəng tərəfə göndərdi  98,  s.27. Biqdiz 

Qardiçini bir qaçağan ərəb atına mindirib yola saldı  98, s.56. Ondan sonra oğlu 

Məsud padşah oldu  98, s.60. 

2) -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisinin inkar forması:  

Qız onun şərtini qəbul etmədikdə Oğuz ona yaxın durmadı  98, s.11; Oğuz öz 

yaxınları və ağıllı adamlarla məsləhətləşsə də, bir nəticə vermədi  98, s.18; Şəhər 
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darvazasını kəsərək şəhərdən çıxanların birini də sağ buraxmadılar  98,  s.34; Üç 

gün və üç gecə bu uşaq anasının südünü əmmədi 98, s.10. 

Aradan 11 əsrin keçməsinə baxmayaraq, dilimizin qrammatik quruluşunda elə 

bir ciddi dəyişiklik olmamışdır. Bu da onun göstəricisidir ki, dilimizin lüğət tərkibi ilə 

müqayisədə qrammatik quruluşunda dəyişiklik çox az baş verir. Lakin bu əsrlər 

arasında dilimizin lüğət tərkibi hədsiz dərəcədə zənginləşmişdir. Fars, ərəb, rus mənşəli 

sözlərin böyük əksəriyyəti dilimizin lüğət fondundan çıxaraq lüğət tərkibinə keçmiş və 

türk, Avropa mənşəli sözlərlə əvəz olunmuşdur. 

İndi isə Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərinə nəzər yetirək. Bu 

“Oğuznamə”dəki şühudi keçmiş zamana aid nümunələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq 

olar: 

1) -dı4  şəkilçili şühudi keçmiş zaman şəkilçisi:  

Gəmidən çıxan bütün adamlar xəstələndilər  32, s.49; Mavərənnəhrə düşən 

türkmənləri taciklər əvvəlcə türklər adlandırdılar  32,  s.76; Onun oğlu Canıbəy xan 

atasının taxtında oturdu  32,  s.105. 

2) -dı4 şəkilçili şühudi keçmiş zaman şəkilçisinin inkar forması:  

Üç gün və üç gecə o anasının döşünü  əmmədi  32,  s.51; Ögürcik alp 

Bayındır bəyinin buyruğuna baxmadı  32, s.99; Ayaza öz ağasının malından heç bir 

çəpiş də çatmadı  32,  s.103. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisi geniş 

şəkildə işlənmiş, lakin şühudi keçmiş zamanın fonetik variantlarından ümumiyyətlə 

istifadə olunmamışdır.  

 

1.1.2. Nəqli keçmiş zaman 

 

Şühudi keçmiş zamandan fərqli olaraq, nəqli keçmiş zaman hələ türkologiyada 

öz həqiqi elmi təhlilini lazımınca ala bilməmişdir. 

A.N.Kononov -mış forması ilə düzələn zaman formasını subyektiv keçmiş və 
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ya qeyri-müəyyən keçmiş zaman adlandırır və onun haqqında yazır ki, bu zaman hərə-

kətin keçmişdə danışanın şahidliyi olmadan icra olunması faktını müəyyən edir   [132, 

s.57]. 

L.A.Pokrovskaya da A.N.Kononov kimi -mış4 forması ilə düzələn zaman 

formasını qeyri-müəyyən keçmiş zaman termini ilə adlandırmışdır [137,  s.194].  

A.A.Axundovun fikrincə, “M.Kazımbəy bu formanı “Bitmiş keçmiş” kimi 

aydınlaşdırmışdır. Bundan başqa, H.Jehlithk, L.Bonelli, A.N.Samoyloviç, İ.M.Nemet, 

Q.B.Veyl, B.Çobanzadə və b. türkoloqlar bu forma haqqında öz fikirlərini irəli 

sürmüşlər” [7, s.56]. 

“Məlum türkoloji izaha görə, -mış4 şəkilçili nəqli keçmiş zaman forması feili 

sifətdən əmələ gəlmişdir. Belə ki, formanın başqa türk dillərində olan ekvivalenti bir 

çox dillərdə – yox, deyil (yok, toqol) sözləri ilə işlənir ki, bu da onun feili sifətdən əmələ 

gəldiyini bir daha təsdiq edir” [134, s.551].  

M.H.Hüseynzadə bu zamandan bəhs edərkən yazır: “Nəqli keçmiş zaman 

əvvəlcə (keçmişdə) icra olunmuş bir iş haqqında indi (xəbər verilən zaman) şahidlik 

vermədən, işin icrasından bilavasitə müşahidəçi olmadan, yalnız işin icrasının 

nəticəsini bildirən zaman arasındakı vaxtdır. Bu zamana görə, əvvəlcə iş icra olunur, 

sonra isə onun nəticəsi başqasına şahidlik yolu ilə deyil, nəql yolu ilə xəbər verilir; 

çünki haqqında xəbər verilən işin icrasında xəbər verənin bilavasitə iştirakı olmur. 

Xəbər verən onsuz icra olunmuş işin yalnız nəticəsini bildirir” [56, s.171]. 

Nəqli keçmiş zaman Azərbaycan dilində iki cür: -mış, -miş, -muş, -müş; habelə, 

-ıb,  -ib, -ub, -üb şəkilçiləri ilə düzəlir. Başqa sözlə, Azərbaycan dilində eyni məna 

(nəqli keçmiş zaman mənası) qrammatik cəhətdən iki yolla əmələ gəlir. Nəqli keçmiş 

zamanın -mış4 və -ıb4 şəkilçilərinin dialekt və şivələrimizdə fərqli fonetik 

variantlarından da istifadə olunur.  

M.Ş.Şirəliyev qeyd edir ki, -mış4 və -ıb4nəqli keçmiş zaman şəkilçiləri ədəbi 

dildə işlənirsə, dialekt və şivələrimizdə -mış, -miş, -muş, -müş; -mı, -mi, -mu, -mü;     -

ıb, -ib, -ub, -üb; -ıp, -ip, -up, -üp; -ıf, -if, -uf, -üf; -ıtdı, -itdi, -utdu, -ütdü şəkilçiləri də 

işlənir 106,  s. 205. 
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E.İ.Əzizov isə əsərində qeyd edir ki, “Orxon abidələrinin dili”ndə  -mış, -miş 

keçmiş zaman şəkilçisi ilə yanaşı, -mıs, -mis şəkilçisi də işlənmişdir: yıqmıs, yaymıs, 

basmıs (Ongin abidəsi). 

Cəbrayıl rayonunun Sirik kənd şivəsində də nəqli keçmiş zamanın I şəxsində      

-mıs, -mis, -mus, -müs şəkilçisindən istifadə olunur: satmısam, satmısıx [50,s.190]. 

Lakin “Oğuznamə”də -mıs, -mis, -mus, -müs nəqli keçmiş zaman şəkilçisi  

ümumiyyətlə işlənməmişdir. F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si, Ə.Bahadır xanın 

“Şəcərei-tərakimə” əsərində və “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də bu şəkilçi 

işlənməmişdir.  

 “Oğuznamə”də də nəqli keçmiş zamanın hər iki morfoloji göstəricisindən 

geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1.1. -mış4 şəkilçili nəqli keçmiş zaman: 

Ər ölmüş, qanun ölməmiş [92,  s.39]; Oğlana uyan qoca olmuş [92,  s. 43]; 

Qar üstündə yatan ölməmiş, un üstündə yatan ölmüş [92,  s.143]; Yügrək dincdən 

qorqmuş [92,  s.176]. 

1.2. -mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin inkar forması:  

Sovuq peyğəmbərə hörmət etməmişdir [92,  s.114]; Varın verən yad 

olmamışdır  [92, s.168]. 

2. -ıb4nəqli keçmiş zaman şəkilçisi:  

Qurd ilə quzu yeyüb, qoyun ilə şivən urma [92,  s.133]; Qoyuna qaç deyüb, 

qurda qov demə [92,  s.133]; Qaba dülbənd edinməkdən bıçaq olub, tapınmaq yegdir  

[92,  s.142]. 

H.İ.Mirzəzadə yazılı abidələrimizin dilinə əsaslanaraq qeyd edir ki,  müasir 

ədəbi dilimizdə zaman şəkilçisi kimi öz normativliyini itirmiş -ıb4 nəqli keçmiş zaman 

şəkilçisi, vaxtilə normal surətdə işlənmiş, hətta -mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinə 

nisbətən üstün vəziyyətdə olmuşdur  86, s.144. 

Lakin S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə”sində -mış4 nəqli keçmiş zaman 

şəkilçisinə nisbətən -ıb4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisindən çox az istifadə olunmuşdur. 

İnkar forması isə ümumiyyətlə işlənməmişdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” və Ə.Bahadır 
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xanın “Şəcərei-Tərakimə”sində də -ıb4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin inkar forması 

işlənməmişdir. F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində isə az da olsa, (8 dəfə) işlənmişdir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Bizim qəbiləmizdə, soyumuzda bundan gözəl uşaq dünyaya gəlməyib [98,  

s.11]; Yolumuzun üstündə yenmədiyimiz bir ölkə, qarşımızda baş əyib itaət 

göstərməyən bir hökmdar qalmayıb [98,  s.21]. 

Müqayisəyə cəlb olunmuş dil faktlarına əsaslanaraq qeyd etmək olar ki, -ıb4 

nəqli keçmiş zaman şəkilçisi nəsr ilə yazılmış əsərlərdə çox az, nəzm ilə yazılmış 

əsərlərdə isə nəsrə nisbətən çox işlənmişdir. -mış4  nəqli keçmiş zaman şəkilçisi isə 

nəzm ilə yazılmış əsərlərdə daha məhsuldar olmuşdur.  

Dilimizin tarixini nəzərdən keçirdikdə tamamilə aydın olur ki, bir zamanlar, 

hətta XIX əsrdə belə -ıb4 ilə düzələn nəqli keçmiş zamanın I şəxsi də dilimizdə mövcud 

olmuşdur [86, s.144]. Məsələn: 

O günəş arizə heyran olalı zar olubam, 

Əqlü husum dağılıb surəti divar olubam.  (XIX əsr Nəbati) 

Ə.V.Tanrıverdi də qeyd edir ki, XV-XVII əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrinin 

dilində nəqli keçmiş zamanın -ub, -üb + (-am, -əm) = -ubam, -übəm, həm də  -ıb(mən), 

-ub(mən), -üb(mən) şəklində ifadə olunmasına rast gəlinir:  

Köksümü qalxan qılıbmən oxlarun qarşusinə (Kişvəri)109,  s. 299. 

“Oğuznamə” yazılı abidəsində də -ıb4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin tarixi 

forması olan -ıban4 şəkilçisindən istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunəyə nəzər 

yetirək:  

Ərüylə dost oluban, övrəti... yarar [92, s.68]. 

Bu şəkilçi təxminən eyni əsrin yazılı abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud”da da 

işlənmişdir: 

Qayiduban, baba, gerü döngil! 

Altun ban evinə sürüb vargil! [77,  s.89]. 

-ıban4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisi həm “Oğuznamə”, həm də “Kitabi-Dədə 

Qorqud” yazılı abidəmizdə yalnız bir neçə nümunədə işlənmişdir. Bu da onu göstərir 
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ki, bu şəkilçi tarixən qeyri-məhsuldar bir şəkilçi olubdur. F.Rəşidəddinin 

“Oğuznamə”si və Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” yazılı abidələrində isə -ıban4 

nəqli keçmiş zaman şəkilçisindən istifadə olunmamışdır.  

M.Ş.Şirəliyev qeyd edir ki, -ıb4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin dialekt və 

şivələrimizdə tarixi forması olan -ıp, -ip, -up, -üp fonetik variantlarından da istifadə 

olunur 106, s.205. 

“Oğuznamə” yazılı abidəsində də -ıb4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin tarixi 

forması -ıp4şəkilçisindən istifadə olunub. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Od qoyup, otluğa Allah-allah dimə [92,  s.33]; Qaşıq ilə aş verüp, sapıyla 

gözün çıqarma [92, s.131]; Gördün kim, buçuq mövt bəla gəlür; sən bir mövt olup, 

qarşu var [92, s.146]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də həmin şəkilçidən istifadə olunub:  

Baş kəsübdür, qan döküpdür, 

Çöldi alubdur, ad qazanıbdır [77, s.79].  

Nümunələrdən də göründüyü kimi, -ıb4  nəqli keçmiş zaman şəkilçisi və onun 

tarixi forması olan -ıp4 şəkilçisi eyni nümunədə paralel şəkildə işlənmişdir. Bu da onu 

göstərir ki, həmin əsrlərdə hər iki şəkilçidən istifadə olunmuşdur. 

F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində və Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-

Tərakimə”sində nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin -ıp, ip, -up, -üp fonetik 

variantlarından istifadə olunmamışdır. 

 

1.1.3. Keçmiş zamanın mürəkkəb formaları 

 

B.Çobanzadə və F.Ağazadənin “Türk qrameri” əsərində də feilin zamanları ilə 

bağlı çox dəyərli fikirlər vardır. Müəlliflər zaman kateqoriyasını feilin şəkil 

kateqoriyasının içərisində vermişdir. B.Çobanzadə və F.Ağazadə feilin şəkillərini iki 

yerə bölür: “1) Bəsit feil şəkilləri;      2) Mürəkkəb feil şəkilləri [27,  s.106]. 

1) Bəsit feil şəkillərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmışlar: 
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“1.1. Hal (indiki zaman -ür -ur, -ir -ır; -ər, -ar, -r); 1.2. Müstəkbəl (gələcək 

zaman -əcəq, -acaq, -yəcəq, -yacaq); 1.3. Mazı (keçmiş zaman -di -dı, -dü -du; -ti -tı, -

tü -tu; -miş -mış, -müş -muş); 1.4. İltizamı (-a -ə, -ya -yə); 1.5. Vacib (vucuvi -məli   -

malı ); 1.6. Şərt (-sə -sa); 1.7. Əmr (-sin -sın, -sün -sun). 

2) Mürəkkəb feil şəkillərini üç yerə bölür: 

2.1. Hekayə: gəzəcək idim, gəzmiş idim, gəzər idim; 

2.2. Rəvayət: kalar imiz, kalır imiz, kalmış imiz; 

2.3. Şərt: kalmalı isə (sa), kalmış isə (sa), kaldı isə (sa)” [27,s.111]. 

Göründüyü kimi, B.Çobanzadə, F.Ağazadə zaman kateqoriyasını feilin 

şəkillərinin daxilində vermişlər. idi//imiş//isə köməkçi feillərini isə feil şəkillərinin 

mürəkkəb növü kimi qəbul edirlər.  

Müəlliflər arzu (-a, -ə, -ya, -yə), vacib (-malı, -məli), şərt (-sa, -sə), əmr (-sın, 

-sin, -sun, -sün) şəkillərini isə felin sadə şəkillərinin içərisində göstərmişdilər. 

M.Kazımbəy Azərbaycan və türk dillərində feilin əsas dörd zamanını qeyd 

etmişdir: “indiki zaman, keçmiş zaman, birinci gələcək zaman, ikinci gələcək zaman” 

130, s.216-218. Müəllif indiki zamana misal olaraq – “oluram”, “oladam”; keçmişə 

- “oldum”; birinci gələcək zamana – “oluram” və ikinci gələcək zamana – 

“ulacegem” feillərini misal göstərir. Əgər biz bu zaman formalarını müasir 

Azərbaycan dilçilik terminləri ilə adlandırsaq, müəllif Azərbaycan dilində indiki, 

şühudi keçmiş, qəti və qeyri-qəti gələcək zamanların olduğu fikrini irəli sürür. 

M.Kazımbəy yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz zamanlardan əlavə daha bir sıra 

zamanların adını çəkir: “icra olunmuş keçmiş (məsələn: degil imişəm); qabaqca olmuş 

keçmiş (məsələn: imişdim)” 130,  s. 216-218.  

Görkəmli dilçimiz feilin zamanlarının təsnifatını aparmamışdır. Ayrıca olaraq 

feilin mürəkkəb zamanından bəhs etməsə də, icra olunmuş keçmiş və qabaqca olmuş 

keçmiş zamanları haqqında məlumat vermişdir.  

İlk dəfə olaraq Azərbaycan dilində Azərbaycan dilinin qrammatikası haqqında 

əsər yazmış M.X.Əfşarın feilin zamanları haqqında olan fikirləri diqqəti xüsusi ilə cəlb 

edir. Müəllif feilin üç zamanı olduğunu qeyd edir. O, yazır: “Zaman üçdür: mazi, hal, 
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istiqbal” 35,s. 46. 

“Feili-zəmani”dən danışarkən M.X.Əfşar onu doqquz növə ayırır:  

1. Mazi-şühudi – verdi; 

2. Mazi- nəqli – vermişəm; 

3. Hal – yaşayıram; 

4. Müstəqbəl – 1. Gələrəm; 2. Gələcəyəm; 

5. Vücub – getməliyəm; 

6. Təmənni – oxuya-oxuya edəydim; 

7. Şərt – bilsəm; 

8. Əmr – yaz; 

9. Nəhy – yazma. 

“Nəhy”i nəzərə almasaq, M.X.Əfşar da B. Çobanzadə və F.Ağazadə kimi 

“Feili-zəmani”yə həm feilin zamanlarını, həm də feilin formalarını daxil edir. 

M.X.Əfşarın feilin zamanlarına aid dolaşıqlı mülahizələri, bir tərəfdən, feilin zamanlar 

sisteminin mürəkkəbliyi ilə, digər tərəfdən isə, ekstralinqvistik amillə bağlıdır, yəni 

həmin tarixi mərhələdə Azərbaycan dili qrammatikasının öyrənilməsinin səviyyəsi ilə 

izah olunur.  

Müəllifin təsnifatına diqqətlə nəzər yetirsək, görərik ki, feilin vacib (vücub), 

arzu (təmənni), şərt, əmr şəkilləri zaman kateqoriyasının içərisində göstərilmiş,  keçmiş 

zamanın mürəkkəb formalarına isə toxunulmamışdır. 

Türk dillərindən biri olan tatar dilini tədqiq edən D.Q.Tumaşeva yazır: “Tatar 

dilində feilin 3 zamanı özünü göstərir: 

1) keçmiş zaman: ды, -ган, -а иде, -гап идее, -а торган иде; 

2) indiki zaman: -а; 

             3) gələcək zaman: -р/-мас, -ачак, -ачак иде ” [140,   s. 28] 

Təsnifatdan göründüyü kimi, müəllif keçmiş zamanın şəkilçilərini quruluşuna 

görə sadə və ya mürəkkəb növə ayırmamış, idi köməkçi hissəciyini zaman 

şəkilçilərinin içərisində vermişdir.  

D.Q.Tumaşevadan fərqli olaraq, L.A.Pokrovskaya qaqauz dilində feilin 
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zamanlarının sadə və mürəkkəb növə ayırır, müəllif feilin zamanlarını xəbər şəklinin 

içərisində vermişdir.  

L.A.Pokrovskaya yazır:  

“Qaqauz dilində xəbər şəklinin aşağıdakı zamanları var:  

 Sadə  Mьrəkkəb 

1 İndiki zaman 6. Qeyri-müəyyən keçmiş zaman 

2. Qeyri-mьəyyən gələcək zaman 7. Gələcək keçmiş zaman 

3. Mьəyyən gələcək zaman 8. Müəyyən uzaq keçmiş zaman 

4. Qəti keçmiş zaman (müəyyən) 9. Qeyri-müəyyən uzaq keçmiş zaman” [137, 

s.177]. 

5. Qeyri-qəti keçmiş zaman   

Azərbaycan dilçiliyində feilin xəbər şəkli zamanlarla əlaqədar olaraq geniş 

şəkildə tədqiq edildiyindən M.Ş.Rəhimov öz əsərində feilin xəbər şəklindən 

danışmamış, onun əmr, şərt, arzu, vacib və lazım şəkillərindən bəhs etmişdir. Feilin 

zaman kateqoriyasını təsnifatını verməmişdir. Müəllif bir çox yazılı abidələrimizə 

əsaslanaraq arzu şəklinin tarixən zaman mənasını da ifadə etdiyini qeyd edir.  

M.Ş.Rəhimov yazır: “-aydı, -əydi arzu forması hazırkı dilimizdə işləndiyi kimi, 

keçmiş dövrlərdə də geniş yayılmışdır. Azərbaycan dilinin mövcud yazılı abidələrini, 

habelə müasir dövrə aid bir sıra bədii əsərləri nəzərdən keçirdikdə məlum olur ki, 

dilimizdə bu forma (-aydı, -əydi) aşağıdakı mənaları ifadə etmək üçün işlənmişdir: 

ümumi gələcək, keçmiş gələcək və indiki zamana aid olan arzu mənasını bildirir”  

96,s.107-112. Məsələn: 

Ah nolaydı bu öləydi, birinə dəxi varaydım  Kitabi-Dədə Qorqud; Nolaydı 

kim, ana məni doğmamış olaydı, yoxsa doğandan sonra ölmüş olaydım  Şühədanamə 

XVI əsr, ; Nolaydı kim, anam Xədicə diri olaydı, ta yetimlik ilə öksüzlüyümə bir dəva 

qilaydi  Şühədanamə XVI əsr, . 

“-aydı, -əydi formasının ifadə etdiyi arzunun hansı zamana aid olması mətndən 

müəyyən edilir. Lakin hər üç halda bu formanın tərkibində şəkil semantikasına nisbətən 

zaman konkretliyi o qədər zəifdir ki, onun keçmiş, indiki və gələcək zamanlara 
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bölünməsi şərti hesab olunmalıdır. Çünki yuxarıdakı hər üç halda ümumi zaman 

məfhumu özünü göstərir və zamanlıq məzmunu burada -aydı, -əydi formasının əsas 

xidməti deyildir. Onun əsas vəzifəsi hər üç halda arzu mənasını ifadə etməkdir” 96,  

s.113.  

Qeyd etdiyimiz “Oğuznamə”, F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si, “Kitabi-Dədə 

Qorqud” və Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərlərində -aydı, -əydi arzu forması 

işlənsə də, zaman mənasında işlənməmişdir.  

A.A.Axundov haqlı olaraq Azərbaycan dilində feilin zamanlarının kəmiyyətini 

artıran tədqiqatçıları tənqid edir, - uzaq, bitməmiş, müzareli, gələcəkli və s. keçmiş 

zaman formalarının mövcud olmadığını sübut edir 7, s.11-38. 

Fikrimizcə, A.A.Axundovun feilin zamanları haqqında yazdığı bu əsər 

Azərbaycan dilçiliyində bu problemlə bağlı sonrakı tədqiqat işlərinə təkan vermişdir. 

Sonrakı mərhələlərdə bir-birinin ardınca Azərbaycan dilçiliyində həm qohum olan, 

həm də qohum olmayan dillərin materialları əsasında feillərin zaman sisteminə aid 

əsərlər yazılmışdır. Məsələn: F.F.Cahangirovun Azərbaycan və ingilis dillərində 

perfekt zamanlar sistemi və onun Azərbaycan dilində ifadəsi dissertasiyası 23,  s.15, 

R.B.Sadıqovun “Müxtəlif sistemli dillərdə obyektiv və qrammatik zaman əlaqələri adlı 

dərsliyi 103, s.45, B.C.Cəfərovanın “İngilis və Azərbaycan dillərində feillərin 

zamanlar sistemi adlı dissertasiyası 24,  s.16, L.N.Hüseynovanın “İngilis və 

Azərbaycan dillərində feillərin davamedici zaman formaları” adlı dissertasiyası və 

digər qiymətli əsərləri qeyd etmək olar 54, s.80. 

Yuxarıda adlarını qeyd etdiyimiz dilçilər feilin zaman kateqoriyası ilə əlaqədar 

dəyərli araşdırmalar aparsalar da, keçmiş zamanın mürəkkəb formaları haqqında 

məlumat verməmiş, təsnifatını aparmamışdılar. 

Görkəmli dilçimiz A.A.Axundov [7,  s.45], M.H.Hüseynzadə [56,  s.171], 

Y.M.Seyidov [105, s.331] və B.Ə.Xəlilov [59, s.221] keçmiş zamanın mürəkkəb 

növləri məsələsinə münasibət bildirmiş, lakin ayrıca təsnifatını göstərməmişlər. 

S.Cəfərov da idi, imiş köməkçi hissəciklərinin mürəkkəb keçmiş zamanı əmələ 

gətirməsini qəbul etmir. Müəllif bu məsələ haqqında yazır: “Yuxarıda adlarını 
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çəkdiyimiz və başqa bir çox əsərlərdə idi, imiş ünsürləri ilə işlənən zaman formaları 

feilin keçmiş zamanı kimi götürülür... Bu formalar feilin şəkil kateqoriyasına mənsub 

olub, özündə keçmiş zaman mənasını mühafizə edir ki, bu məna feilin zaman 

kateqoriyasına deyil, şəkil kateqoriyasına xas olan bir mənadan ibarətdir” [26, s.23]. 

M.H.Hüseynzadə də idi, imiş, isə ədatlarının hər hansı bir nitq hissəsi ilə 

işləndikdə keçmiş zaman məzmunu yaratdığını qeyd etsə də, onların keçmiş zamanın 

xüsusi növlərini əmələ gətirə bilmələri barədə məlumat verməmiş, bu əlamətlərdən 

feilin şəkillərinin mürəkkəbini yaradan ədatlar kimi bəhs etmişdir. Bir sözlə, 

M.H.Hüseynzadənin “Müasir Azərbaycan dili” əsərində idi, imiş köməkçi hissəcikləri 

formaca feil şəkillərinin mürəkkəbi, məzmunca hekayə və rəvayəti hesab olunur [56, 

s.196]. 

Z.İ.Budaqovanın redaktorluğu ilə nəşr olunmuş “Müasir Azərbaycan dili” 

kitabında da feilin keçmiş zaman formasının bölgüsü maraq doğurur. Burada feilin 

keçmiş zaman forması sadə və mürəkkəb olmaqla iki hissəyə ayrılır. Keçmiş zamanın 

sadə formalarına şühudi və nəqli keçmiş, keçmiş zamanın mürəkkəb formalarına isə 

uzaq keçmiş, qəti gələcəkli keçmiş, qeyri-qəti gələcəkli keçmiş, bitməmiş keçmiş, 

davamlı keçmiş formaları daxil edilir [90,s.322-336]. 

Müqayisə üçün indi də, T.Ə.Əfəndiyevanın [34, s.29] feilin keçmiş zaman 

kateqoriyasının təsnifatına nəzər yetirək. Müəllif Azərbaycan dilində feilin keçmiş 

zaman kateqoriyasını sadə və mürəkkəb formalara ayırır. Sadə formanı aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmışdır: 

1) Şühudi keçmiş  (qəti keçmiş zaman) 

2) Nəqli keçmiş (perfekt)   

Mürəkkəb formanı isə aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 

1) Uzaq keçmiş (-mış//-miş + idi, imiş) 

2) Qəti gələcəkli keçmiş (-acaq//əcək + idi, imiş) 

3) Bitməmiş keçmiş (-ır, -ir, -ur, -ür + idi, imiş) 

4) Qeyri-qəti gələcəkli keçmiş (-ar//-ər + idi, imiş) 

5) Davamlı keçmiş (-maqda//-məkdə + idi, imiş) 

6) Feilin vacib şəklinin keçmiş zaman forması (-malı//məli + idi, imiş) 
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7) Lazım şəklinin keçmiş zaman forması (-ası//-əsi + idi, imiş) 

8) Arzu şəklinin keçmiş zaman forması (-a//-ə + idi, imiş) 

9) Şərt şəklinin keçmiş zaman forması (-sa//-sə + idi, imiş). 

A.A.Axundov feilin keçmiş zamanının mürəkkəb formalarını haqlı olaraq 

qəbul etmir. Azərbaycan dilində feilin zamanlarının kəmiyyətini süni şəkildə artıran 

tədqiqatçıları tənqid edir 7, s.11-38. 

M.Ş.Rəhimov isə onları keçmiş zamanın mürəkkəb növləri kimi yox, şəkil 

formalarının mürəkkəb növləri kimi qeyd edir 96, s.107. M.Ş.Rəhimovun fikrincə, 

“həmin morfoloji göstəricilərdə ümumi zaman məfhumu özünü göstərir, lakin zamanlıq 

məzmunu bu formaların əsas xidməti deyildir. Onların əsas vəzifəsi şəkillik mənasını 

ifadə etməkdir” 96, s.107-113. 

Fikrimizcə, A.A.Axundov, M.Ş.Rəhimovun fikirləri daha çox həqiqətə 

uyğundur. Məlumdur ki, bir çox şəkilçilərimiz (-acaq, -əcək; -ası, -əsi; -ır, -ir, -ur,    -

ür; -ar, -ər; -ay, -əy; -a, -ə və s.) XVIII əsrə qədər sinonimlik xüsusiyyətinə malik olub. 

Eyni zamanda, həm indiki, həm də gələcək zaman mənalarını ifadə ediblər. Bu da 

müəyyən çaşqınlığa səbəb olub. XVIII əsrdən isə onların sərhədi tam şəkildə müəyyən 

edilib.  

Doğrudur, feil şəklinin mürəkkəb formaları, eyni zamanda, zaman mənasını da 

ifadə edirlər. Lakin zaman mənası o qədər zəif çıxış edir ki, şəkillik mənası onu 

üstələyir. 

Dilçilər arasında feilin mürəkkəb formaları haqqında ən geniş, ətraflı təsnifatı 

Z.İ.Budaqova və T.Ə.Əfəndiyeva vermişdir. 

Fikrimizcə, bu təsnifatlar belə özünü tam şəkildə doğrultmur. Çünki yenə də 

feilin şəkilləri və zaman kateqoriyası bir-birinin içərisində əridilmiş, sərhədləri tam 

müəyyən olunmamışdır. 

Feilin keçmiş zamanının mürəkkəb formalarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq 

olar: 

1) Uzaq keçmiş (-mış//-miş + idi, imiş) 

2) Qəti gələcəkli keçmiş (-acaq//-əcək + idi, imiş) 
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3) Bitməmiş keçmiş (-ır, -ir, -ur, -ür + idi, imiş) 

4) Qeyri-qəti gələcəkl keçmiş (-ar//-ər + idi, imiş) 

Keçmiş zamanın mürəkkəb formalarına belə bir tərif vermək olar: idi, imiş 

köməkçi hissəcikləri feilin zaman şəkilçilərindən sonra gələrsə, keçmiş zamanın 

mürəkkəb formalarını əmələ gətirir. 

Əgər felin şəkil formalarından sonra idi, imiş köməkçi hissəcikləri gəlirsə, o 

zaman feilin şəkil formalarının mürəkkəbini yaradır. Feilin şəkil formasının mürəkkəb 

növlərini aşağıdakı kimi təsnif etmək olar: 

1) Lazım şəklinin mürəkkəb forması (-ası//-əsi + idi, imiş) 

2) Arzu şəklinin mürəkkəb forması (-a//-ə + idi, imiş) 

3) Şərt şəklinin mürəkkəb forması (-sa//-sə + idi, imiş) 

4) vacib şəklinin mürəkkəb forması (-malı//-məli + idi, imiş) 

5) Davam şəklinin mürəkkəb forması (-maqda//-məkdə + idi, imiş). 

Həmhüdud kateqoriyalarda zaman məsələsi ilə əlaqədar alınan nəticə ondan 

ibarətdir ki, feili sifət və feilin şəkillərində zaman kateqorik şəkildə olmasa da, anlayış 

kimi hər birində mövcuddur.  

Tədqiq olunan “Oğuznamə”lərin dilində də feilin zaman kateqoriyasının 

mürəkkəb formalarından müəyyən mənada istifadə olunmuşdur.  

S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə”nin dilində keçmiş zamanın mürəkkəb 

formaları çox az işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:  

1) Qeyri-qəti gələcəkli keçmiş zaman:  

Eyilügə eyilik olsa, öküzə bıçaq urulmazdı  [92, s.52]; Ölüm olmasa, kişi 

bildügin edərdi [92,s.60]; Sufi sarımsaq yeməz, bulsa sapın da qomazdı  [92, s.117]; 

Kəl bulsa, kəndü başın xoş eylərdi  [92,s.145]. 

2) Bitməmiş keçmiş zaman:  

Keşkə dəgənəcigümdə dişi olsa, yeyilənədək iki olurdu  [92, s.155]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, “Oğuznamə” yazılı abidəsində keçmiş 

zamanın yalnız iki mürəkkəb forması işlənmişdir. Uzaq keçmiş, qəti gələcəkli keçmiş 

və davamlı keçmiş zaman mürəkkəb formalarından isə istifadə olunmamışdır.  

“Oğuznamə” ilə müqayisədə “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində isə 
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keçmiş zamanın mürəkkəb formalarından geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

1) Uzaq keçmiş zaman:  

Bir gün Qamğan oğlı xan Bayındır yerindən durmışdı  [77,  s.24]; Zira 

ağlamaqdan gözləri görməz olmuş idi [77,  s.76]; Oğuz bəgləri söhbətə dərilmişdi  [77,  

s.119]; Məgər ol gün Tumanın qalasının təküri ava binmişdi  [77, s.154]. 

2) Bitməmiş keçmiş zaman:  

Yerə dəxi düşsə, toz kibi savrilırdı, ocaq kibi obrilur idi  [77,  s. 47]; Baniçiçək 

otaxdan baqırdı [77, s.56]; Qazan aydır: “Keyik olsa, bir ya iki bölük olurdu” [77, 

s.80]; Babasın öldi bilürdi [77, s.119]. 

3) Qeyri-qəti gələcəkli keçmiş zaman:  

Haq Taala anın könlünə ilham edərdi [77,  s.19]; Ol buğa qatı daşa buynuz 

ursa, un kibi ügidərdi [77, s.27]; Ol zamanda oğul ata sözin iki eləməzdi  [77,  s.83]; 

Altmış batman gürz salardı [77, s.119]; Qaraqucda Qazılıq atuma binərdim! Əgni bərk 

dəmür donum geyərdim! [77, s.166]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, uzaq keçmiş, bitməmiş keçmiş və qeyri-

qəti gələcəkli keçmiş zaman mürəkkəb formalarından istifadə olunmuş, lakin qəti 

gələcəkli keçmiş və davamlı keçmiş mürəkkəb formaları isə ümumiyyətlə 

işlənməmişdir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”dakı kimi, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” 

əsərində də mürəkkəb keçmiş zamanın eyni növlərindən istifadə olunmuşdur. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

1) Uzaq keçmiş zaman: 

Yorulanları, acları, yolunu azanları və geridə qalanları yığmaq üçün xanın 

ordusunun arxasında adamlar qoyulmuşdu [32,  s.60]; Bir də salurlardan: Enkişin 

oğlu Otkan və onun oğlu Qul-sarı, üç nəsildə vəzir olmuşdular [32, s.74]. 

2) Bitməmiş keçmiş zaman:  

O zamanlarda türkmənlər Manqışlaqda, Balxanda və Tecenin sahillərində 

yaşayırdılar [32, s.45]; Onun [Sain-xanın] vaxtında bu yurd Sain – xanın yurdu 

adlanırdı [77, s.58]; Və hər gün o atasını harayasa ova və ya gəzməyə aparırdı [32, 
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s.84]; O zamanlar özbəkləri moğollar adlandirirdilar  [32,  s. 104]. 

3) Qeyri-qəti gələcəkli keçmiş zaman: 

Qış gələndə, o Sır çayının mənsəbində, Qaraqumda və Borsukda qışlayardı 

[32, s.51]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsi ilə 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənən keçmiş zamanın mürəkkəb 

formaları arasında heç bir fərq yoxdur. Bu “Oğuznamə”də də qəti gələcəkli keçmiş və 

davamlı keçmiş mürəkkəb formaları ümumiyyətlə işlənməmişdir.  

Müqayisə üçün indi də F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sindəki mürəkkəb keçmiş 

zamanın formalarına aid nümunələrə nəzər yetirək:  

1) Uzaq keçmiş zaman:  

Oğuzlar artıq Toğrulu öz bəyləri seçmişdilər [98,  s.58]; Bağdad əhli 

əvvəlcədən ilolmuşdu [98, s.32]; Çünki quzey ölkələrini tutmaq qərarına gəlmişdi [98, 

s.14]; Çox güclü Kıl-Barakın başına gələnləri də eşitmişdilər  [98,  s. 20]. 

2) Bitməmiş keçmiş zaman: 

Olcay xanın paytaxtı da burada yerləşirdi  [98, s.10]; Oğuz onlara qarşı 

çıxanlarla vuruşurdu[98,s.28]; Haciblər və inaklar ona qibtə edirdilər  [98, s. 53]; 

Qışlamaq və yaylamaq üçün Balkan dağlarına və eləcə də Xarəzm sərhədlərinə gedirdi  

[98, s. 61]. 

3) Qeyri-qəti gələcəkli keçmiş zaman: 

Onların adət və qaydalarına görə elçi kimi gələnlərə toxunmazdı  [98,  s. 24]; 

Bu halda bu qədər insan qırılmazdı və ölkə də viran olmazdı [98,  s.29]; Çox narahatlıq 

gətirərdi [98, s.40]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, bütün oğuznamələrdə keçmiş zamanın 

mürəkkəb formalarından istifadə olunmuşdur. Lakin “Oğuznamə” də iki – qeyri-qəti 

gələcəkli keçmiş və bitməmiş keçmiş zamanın mürəkkəb formalarından, “Kitabi-Dədə 

Qorqud”, F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si və Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” 

yazılı abidələrində isə üç - uzaq keçmiş, bitməmiş keçmiş və qeyri-qəti gələcəkli 

mürəkkəb keçmiş zaman formalarından istifadə olunmuşdur. Z.İ.Budaqovanın  

tədqiqatında  göstərilən qəti gələcəkli keçmiş və davamlı keçmiş zaman növlərindən 
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isə ümumiyyətlə istifadə olunmayıb.  

Belə bir nəticəyə gəlirik ki, S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” və digər 

oğuznamələrdə hər üç zamanın morfoloji göstəricilərindən istifadə olunmuşdur. Lakin 

zaman mənasını ifadə edən bu şəkilçilərin bir qismi məhsuldar, bir qismi isə qeyri-

məhsuldar formada işlənmişdir. 

Keçmiş zamanın həm -dı4 şühudi keçmiş zaman, həm də -ıb4 və -mış4 nəqli 

keçmiş zaman şəkilçiləri məhsuldar şəkilçilər kimi işlənmişdir. -dı4 -şühudi keçmiş 

zamanın dialektlərdə işlənən -lı, -nı, -mı, -zı, -sı fonetik variantlarından (Noxur 

şivəsində: men billim, sen billin, ol billi, biz billiq, siz billiniz, olar billi) [106, s.201] 

ümumiyyətlə istifadə olunmamışdır. Demək ki, -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisi 

tarixən sabit bir fonetik tərkibə malik olmuşdur. 

Tədqiq olunan mənbələrdə -mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin də fonetik 

variantları işlənməmişdir. Bu şəkilçininin təsdiq forması ilə müqayisədə inkar forması 

çox az işlənmişdir.  

-ıb4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisi nəsrlə yazılmış əsərlərə nisbətən nəzmlə 

yazılmış əsərlərdə daha çox işlənib. 

-ıb4 nəqli keçmiş zamanın tarixi forması olan -ıban4 şəkilçisi və -ıp4 fonetik 

variantlarından S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə Qorqud”da da 

işlənmişdir.  

Tədqiq etdiyimiz “Oğuznamə”lərdə keçmiş zamanın mürəkkəb formaları 

işlənmişdir. Z.İ.Budaqovanın tədqiqatında göstərilən qəti gələcəkli keçmiş  (-acaq//   -

əcək+idi, imiş) və davamlı keçmiş zaman (-maqda//-məkdə+idi, imiş) növlərindən isə 

ümumiyyətlə istifadə olunmayıb.  

 

1.2. İndiki zamanın  morfoloji  xüsusiyyətləri 

 

İndiki zaman həm keçmiş, həm də gələcək zaman üçün əsas meyar rolunu 

oynayır. Belə ki, biz indiki zamana əsaslanaraq, keçmiş və gələcək zamanda icra 

olunmuş və ya icra olunacaq hal və ya hərəkətlərə münasibət bildiririk. İndiki zaman 
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haqqında bir çox dilçilərin fikirləri diqqəti cəlb edir. 

“Obyektiv indiki zaman saniyə və hətta saniyənin də hissələri qədər vaxt 

ərzində mövcud olmasına baxmayaraq, onun dildəki ifadəsi – qrammatik indiki zaman 

çox geniş yayılmışdır. Xüsusi mətn və nitqlərdə təsadüf edilən hallar istisna olmaqla 

qrammatik indiki zaman keçmiş və gələcək zamanlara nisbətən daha böyük işlənmə 

tezliyinə malikdir. Bunun səbəbi hər şeydən əvvəl, insanın obyektiv aləmlə təmasının 

daim indiki zaman fonunda baş verməsidir; yəni insan ətraf aləmi indiki zamanlar 

silsiləsi prizmasından görür. İrsiyyət və ya gen yaddaşı istisna olmaqla istənilən 

dərketmə prosesi yalnız indiki zamanda baş verir” 48, s.12. 

M.H.Hüseynzadənin indiki zaman anlayışına münasibəti tamamilə fərqlidir.  

İndiki zaman keçmiş və gələcək zamanın müəyyən olunması üçün meyar 

rolunu oynadığına görə “indiki zaman anlayışı yoxdursa, keçmiş və gələcək zaman 

anlayışı da ola bilməz” 56,  s.175 fikri obyektiv zamanın dərk olunmasında bir 

aksiom kimi qəbul olunmalıdır.  

Görkəmli dilçimiz keçmiş və gələcək zamanla müqayisədə indiki zamana daha 

çox önəm vermişdir. 

İndi də A.A.Axundovun fikirlərinə nəzər yetirək: 

“Feilin indiki zamanı başlanmış, lakin hələ bitməmiş, sona çatmamış hal və ya 

hərəkəti ifadə edir. Məktəb qrammatikalarında, hətta elmi qrammatikalarda da feilin 

indiki zamanından danışarkən onu danışıq vaxtında davam edən hal və ya hərəkətin 

ifadəsi kimi izah edilir” [7,  s.69]. Şübhəsiz ki, bu, indiki zamanın çox ümumi izahıdır. 

“Konkret qrammatik cəhətdən isə feilin indiki zamanının əsas vəzifəsi bundan 

ibarətdir ki, öz qrammatik vəzifələri ilə obyektiv indiki zamanı xeyli konkretləşdirir, 

xüsusi məna çalarlıqlarına malik olan bir sıra müxtəlif indiki zamanlar  yaradır. Mə-

sələn, ingilis dilində indiki zamanın dörd növü, ərəb dilində iki növü, türk dilində iki 

növü vardır. Azərbaycan dilinin Quba dialektində də feilin indiki zamanının iki növü 

özünü göstərməkdədir” [7,  s.186-196]. Lakin müxtəlif dillərdə özünü göstərən indiki 

zaman növlərindən heç biri indiki zamanın ümumi çərçivəsindən kənara çıxmır. 

“İndiki zaman türk dilində  -yor, başqa türk dillərində isə əsasən -a,-ə 
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şəkilçiləri vasitəsilə əmələ gəlir. İndiki zamanın məzmununu ifadə edən bir sıra 

şəkilçilər türkologiyada yazılı abidələr və şivə materialları müstəvisində sistemli 

şəkildə araşdırılmışdır” [66,  s.9]. 

İndiki zamanın mənşəyi ilə əlaqədar olaraq M.Ş.Şirəliyev Azərbaycan dilinin 

tarixi və dialektlərinin materiallarına əsaslanaraq orijinal fikir irəli sürmüşdür. 

M.Ş.Şirəliyev göstərir ki, indiki zaman şəkilçisi indiki zamanın qədim forması olan     “-

a,-ə + turur” dan əmələ gəlmişdir. Professor M.Ş.Şirəliyev yazır: “Müəyyən zamandan 

sonra “turur” köməkçi feili öz müstəqilliyini itirərək iki şəkilçiyə ayrılmışdır: 1) -tur-

dur 2) -ur”  107,  s. 93. 

Buradan da indiki zamanın gələdü, gəlür şəkilləri meydana çıxmışdır. 

                                     Gələ turur 

                               gələdu             gəlur  

M.Ş.Şirəliyev dialekt və şivələrimizdə işlənən indiki zaman şəkilçilərini aşağı-

dakı kimi qruplaşdırmışdır: 

“1) -ır, -ir, -ur, -ür. Məsələn: göstərir, okur, çalışır və s. 

           2) - er //-er, - or //-or, - or  -//ör:Məsələn: gelorum, gelorsun, gelor, geloruk və s. 

3) -ıy,-iy, -uy, -üy Məsələn: geliyler, geliy və s. 

4) -ey,-oy, -öy 

5) -ay 

6) -ı-yo, -i-yö şəkilçiləri: Məsələn: alıyo, gəliyö vəs. 

7) -ı, -i, -u, ü şəkilçisi: Məsələn: alu, gəlü, bili, olı və s.” 107, s.214 

M.Ş.Şirəliyevin bölgüsündəki bu şəkilçilərdən “Oğuznamə”lərin dilində yalnız  

-ır4 və -ay şəkilçilərindən istifadə olunmuşdur. Məsələn: 

Devlət aytmış: “Dövlətsizə devlət olaydım”, 

Dövlətlüdən qaçup qurtulımazın  32, s.95. 

-ay şəkilçisi həm indiki, həm də gələcək zaman mənasını ifadə etdiyi üçün bu 

şəkilçiyə aid digər cəhətlər “Oğuznamə”də feilin zamanlarının sintaktik və üslubi 

xüsusiyyətləri” adlı fəsildə daha geniş  nəzərdən keçiriləcəkdir. 

E.İ.Əzizov isə “Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası” kitabında indiki 
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zaman şəkilçilərini 50,  s.190-207 aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 

1) -r formantı indiki-gələcək zaman məzmunu ifadə etmişdir. Məsələn. uyu-r, 

ağla-r, bozla-r  və s.  

2) -i üçüncü şəxs əlaməti. Məsələn: gəliri, qoyuri, aliri, görüri (Təbriz)  

3) -a, -ə şəkilçisi Məsələn: alasan, gələsən (Dərbənd, Təbriz), gidəsüz (Quba) 

4) -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi həm indiki, həm də gələcək zamanı ifadə etmişdir: 

a) İndiki zamanı bildirir. Məsələn: alu, gəlü (Bakı), bili (Cəbrayıl) və s.   

b) Qeyri-qəti gələcək zamanı bildirir. Məsələn: Ona söz yox, hər nə 

desənyaraşı (Vaqif). 

5) -ay, -əy şəkilçisi həm indiki, həm də gələcək zaman mənası ifadə etmişdir: 

a) Qeyri-qəti gələcək zaman mənasında. Məsələn: Qilayam gecələr yuxunu 

haram. Yeməyəm nəsnə, tutmayam aram. (Füzuli) 

b) İndiki zaman mənasında: alayən, aləysən biləyük (Cəlilabad-Xanəgah) 

6) -a, -ə + var şəkilçisi: ala varam, ala varsan, ala var, ala varuq, ala varsuz, 

ala varlar (Quba şivələri) 

7) -a, -ə + dur // dürür şəkilçisi. Məsələn: Niyə qapıya baxa durursan. 

(Zaqatala). 

8) -adu,-ədu. Qədim xəzər dilində -at indiki zaman, -attı bitməmiş keçmiş 

zaman şəkilçisi olmuşdur. Məsələn: Alatdım, alatdıun, alatdı (Quba); gedətdi, 

gedətdük (Muğan). 

E.İ.Əzizovun bölgüsündəki -a, -ə şəkilçisini M.Ş.Rəhimov arzu formasının 

içərisində, eyni zamanda, zaman mənası ifadə etdiyini də qeyd edir. Aşağıdakı zaman 

mənalarını ifadə edir: 

1) İndiki zaman mənasında. Məsələn: 

Qarnın doyurduqdan sonra qazanları dəpdi, dökdi çevirdi... Sağdan gedəni 

sağ alur, soldan gedəni sol alur. Haqlıya haqqı dəgə, haqsıza yüzi qaralığı dəgəDədə 

Qorqud; 

Sorsalar məndən rəqibin nəstəsindən biləsən. 

Mən bilurəm sözi əgri ey nəsindən bəllüdür Nəsimi XVI əsr. 



 

 

 

 

32 

2) Qeyri-qəti gələcək (müzare) zaman mənasında. Məsələn:  

Bir gün ola düşəm öləm sən qalasan Dədə Qorqud; Öz canıma qıyam mən, 

sənə qıymayam, mən səni sınardım, dedi  Dədə Qorqud; And içdi ki, sizin sirrinizi 

heç kimsəyə deməyəm və izhar etməyəm  Şühədanamə, XVI əsr. 

Burada bir cəhətə xüsusi diqqət vermək lazımdır ki, -a, -ə forması xəbər 

şəklinin qeyri-qəti gələcək zamanını heç bir yardımçı qrammatik vasitə olmadan ifadə 

edir. Bu da şəkil kateqoriyasının qədim xüsusiyyəti ilə əlaqədar hadisədir. Buna görədir 

ki, həmin hadisə (-a, -ə formasının yardımçı vasitə olmadan qeyri-qəti gələcəyi 

bildirməsi) əsasən XVII əsrdən əvvəlki dövrlərdə daha çox yayılmışdır 96, s.99-100. 

3) Qəti gələcək zaman mənasını bildirir. Məsələn:  

Qanlı Qoca aydır: yaranlar, atam öldü mən qaldım, ... yarınkı gün mən öləm 

oğlum qala Dədə Qorqud; And iç kim, bizim elimizə yağılığa gəlməyəsən  Dədə 

Qorqud. 

Misallardan aydın olur ki, burada -a, -ə forması ilə işlənmiş feillər müasir 

dildəki -acaq, -əcək şəkilçisinin məna qarşılığı kimi çıxış edir. Müqayisə edin: öləm – 

öləcəyəm, qala – qalacaq, gəlməyəsən – gəlməyəcəksən və s.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yazılı abidələrdə -a, -ə forması xəbər şəklinin əsasən 

göstərilən zamanları (indiki, qeyri-qəti gələcək və qəti gələcək) mənasında daha geniş 

yayılmışdır. Xəbər şəklinin digər zamanlarına gəldikdə isə, bunların -a, -ə forması 

vasitəsi ilə ifadə edilməsi hadisəsi çox az müşahidə olunur 96,  s.103. 

E.İ.Əzizovun bölgüsündəki şəkilçilərdən “Oğuznamə”lərin dilində yalnız -r 

formantı və -ay, -əy şəkilçilərindən istifadə olunmuşdur. Məsələn: 

Ər tayıya bənzər, it ataya bənzər92, s.25; Ər əri sınar, münafiq Tanrıyı sınar  

92,  s. 59;  

Çirkinə gözəl desən, quyruq bular, 

Gözələ çirkin desən dodaq yalar  92, s.84; 

Könüllü yigit oqın illərüdə arar 92, s.157; Hər kişi kəndi dərdindən          

söylər 92,  s.170. 

Hər iki şəkilçi indiki – gələcək zaman məzmununu ifadə etdiyi üçün onlara aid 
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digər cəhətləri “Oğuznamə”də feilin zamanlarının sintaktik və üslubi xüsusiyyətləri” 

adlı fəsildə daha geniş şəkildə nəzərdən keçiriləcəkdir.  

A.A.Axundov feilin indiki zamanının şəkilçilərini 7, s.70-86 aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmışdır: 

1) -ır, -ir,-ur, -ür forması 

2) -a, -ə + dur forması  

A.A.Axundov göstərmişdir ki, -ar, -ər və -ir4 şəkilçiləri özündə keçmiş, indiki 

və gələcək zamanların hamısını ifadə etmişdir. 

B.Ə.Xəlilov da indiki zamanın şəkilçisi -ır4 və -ar2 qeyr-qəti gələcək zaman 

şəkilçisinin sinonim kimi işlənməsini qeyd etmişdir 59, s.231. Məsələn: İspaniyanın 

xəbərləri ürəyimi dələr yenə, Deyirlər ki, çöllərində qızıl güllər mələr yenə. 

M.H.Hüseynzadə isə müasir Azərbaycan dilində indiki zaman şəkilçisi kimi 

yalnız -ır4 formasını göstərmişdir 56,s.174. Müəllif qeyd edir ki, qeyri-qəti gələcək 

zamanın qəti gələcək zamandan mənaca bir fərqi də ondan ibarətdir ki, o, qəti gələcək 

zamanla indiki zaman arasında orta bir yer tutur, yəni bəzən qəti gələcək, bəzən də 

indiki zamanı əvəz edə bilir. Məsələn: Sən yaxşı oxuyanda ananın ürəyi şad olar;  Sən 

yaxşı oxuyanda ananın ürəyi şad olur  56,  s.176. 

Y.M.Seyidov “Azərbaycan dilinin qrammatikası” adlı kitabında 105,  s.330 

indiki zamanın qrammatik əlaməti kimi yalnız -ır4 şəkilçisini göstərmişdir. 

Z.İ.Budaqov indiki zamanın -ır4 şəkilçisi ilə düzəldiyini qeyd edir. Onun 

fikrincə, “qeyri-qəti gələcək zamanın üslubi imkanları içərisində -ar2 şəkilçisi indiki 

zaman yerində də işlənir” 90,  s.345. 

Türk dillərində də feilin indiki zamanı geniş şəkildə tədqiq olunmuşdur. Müasir 

türk dillərinin əksəriyyətində indiki zamanın ifadəsi üçün yalnız bir morfoloji 

göstəricidən istifadə olunur.  

G.F.Əliyeva yazır: “Bildiyimiz kimi, oğuz qrupu türk dillərinə daxil olan 

dillərin hər birində indiki zaman özünəməxsus şəkilçilər qəbul etməklə – Azərbaycan 

dilində -ır, -ir, -ur, -ür; türk dilində -(ı4)yor; türkmən dilində -yar, -yər; qaqauz dilində 

-er, -эr şəkilçiləri vasitəsilə düzəlir. Qıpçaq və bulqur qrupu türk dillərində, yakut, 
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çuvaş dillərində isə əsasən, -a, -e, -y şəkilçiləri ilə formalaşır” 42, s.45-46. 

L.A.Pokrovskaya da qaqauz dilində indiki zamanın bir forması olduğunu 

göstərmişdir. Müəllif qeyd edir ki, indiki zamanda olan feil samitlə bitdikdə -эр,saitlə 

bitdikdə -eр şəkilçiləri ilə düzəlir. -эр//-eр şəkilçisi -йор şəkilçisindən fonetik 

transformasiya yolu ilə əmələ gəlmişdir. Cəm şəkilçisi yalnız qalın (dilarxası) varianta 

malikdir. Məsələn: гидерлар-gedirlər; бакəрлар-baxırlar və s. 137, s.179. 

-йор şəkilçili indiki zaman qaqauz dilində V.A.Maşko tərəfindən XIX əsrin 

əvvəllərində qeydə alınmışdır. Müasir qaqauz dilində isə -йор indiki zaman şəkilçisinə 

qədim xalq nəğmələrində rast gəlinir, danışıq dilində isə istifadə olunmur. -эр//-eр 

şəkilçisi ilə yanaşı vulkaneşt dialekt və şivəsində -ый//-ий şəkiçiləri də işlənir: алый-

alır, верий-verir. -ый//-ий şəkilçisi -ыйер, -ийер formasından törəmişdir ki, bu da 

vulkaneşt dialekti üçün xarakterikdir. Vulkaneşt və karboliy kəndlərinin yaşlı 

sakinlərinin nitqində алыйе, гидийе formalarında işlənməkdədir. Sonuncudan əvvəlki 

heca çox zəif işlədilir. Məhz vurğu ilə əlaqədar алыйер, гидийер dəyişilərək алəр, 

гидер şəklinə düşmüşdür. 

Geniş saitli əsaslarda: башлəəрым-başlayıram, истеерым-istəyirəm; inkar 

formasında: алмəəрым-almıram, вермеерым-vermirəm ; 

Bacarıq şəklində: аламəəрым-ala bilmirəm,  веримеерым-verə bilmirəm; 

Saitlə bitən feillər bacarıq şəklində: башлайамəəрым-başlaya bilmirəm, -

истейaмеерым-istəyə bilmirəm; 

Qapalı saitlə feil əsaslarında: таныэрым-tanıyıram,  окуэрым, окээрым-

oxuyuram. 137, s.179. 

D.Q.Tumaşeva isə tatar dilində indiki zamanın iki forması olduğunu qeyd 

etmişdir. Müəllif yazır ki,  Bir sıra türk dillərindən fərqli olaraq, tatar dilində indiki 

zamanın iki forması var. Elə türk dilləri var ki, onlarda 2, 4 forma var. İndiki zaman  -

-a, -ə, -й şəkilçiləri ilə düzəlir. Məsələn: ал-а, кил-ə, укы-й. Bununla belə geniş saitli 

əsas sıxılmaya məruz qalır; саный-сана-й, эшли-эшлей sözlərindən; I şəxsin təkində 

norma kimi ixtisar olunmuş -м şəkilçisinə rast gəlinir: tam formada -мын isə nadir 

hallarda rast gəlinir, əsasən də poeziyada rast gəlinir  140, s.30. 
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 Elə türk dilləri də var ki, onlarda indiki zamanın iki növü vardır: 

Qazax dilində indiki zamanının iki forması var: 

“1) a) Sadə indiki zaman feillə ifadə olunur (şəkilçisiz olur): түр «стоять»-

dayanır, отыр “сидеть”-oturur, жүр “ходить”-yürür. 

b) mürəkkəb indiki zaman -р/-ыр/-ир şəkilçisi ilə düzəlir: жазып отыр “он 

пишет”-yazır. 

2) Dəyişən indiki zaman -a/-e/-й şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Mətndən asılı 

olaraq indiki, keçmiş və gələcək zamanı ifadə edə bilir” 141, s.331. 

Qırğız dilində də indiki zamanın iki növü var: 

“1) İndiki gələcək zaman -a/-e/- й şəkilçisi vasitəsilə düzəlir. Məsələn: жазам 

“я пишу / я буду писать”-mən yazıram/yazacağam. 

2) Davamedici indiki zaman -р şəkilçili feili bağlamanın əsasına 4 köməkçi 

feildən birini (тур, отур, жат, жур) və şəxs şəkilçilərini artırmaqla düzəlir. 

Məsələn: окуп турам “я читаю”-mən oxuyuram” 141, s.496. 

Müqayisə üçün indi də Altay dilinə nəzər yetirək. Belə ki, Altay dilində də 

indiki zamanın iki növü var: 

“1) -ыр/-ир јат; -ыр јад; ...р şəkilçisi davam edən indiki zamanı yaradır: 

барып јад “я еду” (mən gedirəm). 

2) -a, -дыр, -н -е-дир və ya -аам/-еем şəkilçiləri vasitəsilə hərəkət 

feillərindədavam edən indiki zamanı yaradır: бар-а-дырым “я иду, ухожу (в данный 

момент)” –  hazırkı anda mən gedirəm” 141,  s.516. 

Müasir Azərbaycan dilində feilin indiki zamanı -ır, -ir, -ur, -ür şəkilçisi vasitəsi 

ilə düzəlir. “Oğuznamə”də feilin indiki zamanının şəkilçisini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

1) -ır, -ir, -ur, -ür şəkilçisi ilə işlənənlər. Məsələn:  

Atlar dəpişsə, arada eşşək ölür [92, s.30]; Özüni bilməyənə bildirirlər, Cəhan 

xəlqini ana güldürürlər [92,  s.47]; Bəsləmə qarğayı, axır gözün çıqarır [92, s.73]; 

Sazanın başını yeyənin quyruği ğayət tatlu olur  [92,  s.119]; Yalnızlıq bir Allaha 

yaraşır  [92,  s.182]. 
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Məlumdur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində sözün kökü saitlə bitərsə, ona 

saitlə başlayan şəkilçi artırılarkən kök ilə şəkilçi arasına “y” samiti əlavə edilir. Lakin 

“Oğuznamə”nin dilində “y” bitişdirici samitindən bəzi nümunələrdə istifadə olunub, 

bəzi nümunələrdə isə istifadə olunmayıb. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

1.1 “y” bitişdirici samiti ilə işlənənlər:  

Şimdiki zamanda şərrə uğramayan deyirsən, xeyirdən qaç [92,  s.113]; Quş var 

ət yedirirlər, quş var ətin yeyirlər  [92,  s.131]. 

1.2 “y” bitişdirici samiti ilə işlənməyənlər:  

Övrətlər qırğınadək bir əlilə ətmək və bir əlilə... tutar; Qırğından sonra ətməgi 

qour,... yapışur [32]; Bir söyləmək toquz çeynəməkdən qour [92, s.78]. 

Qeyd edək ki, tarixən sözün kökü “qoy” yox “qo” olub. 

2) -ır əvəzinə -ur formasında işlənənlər. Məsələn: 

Atalar sözü dutmiyan yabana atilur  [92,  s.21]; Eşən mənzil alur,şəgirdən 

yolda qalur  [92,  s.49]; Qarıncaya qəza gəlicək qanatlanur [92,  s.134]; Qurd toyduğu 

yeri qurq kərrə dolanur  [92, s.41] və s. 

Qalın saitlərin bu cür bir-birini əvəz etməsinə aid nümunələrdən “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da da geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Məsələn: 

Baqsa görsə oğlancığı alca qana bulaşmış yatur [77,  s.32]; Sağdan gedəni sağ 

alur, soldan gedəni sol alur, Bədəvi atı oğlanın oxlanmış yatur [77, s.87]; Dəli Domrul 

aydır: “Mərə, Əzrayıl dedügünüz nə kişidir kim, adamın canın alur?” [77, s.94]. 

3) -ir əvəzinə -ür formasında işlənənlər. Məsələn: 

Ərin isi yınməz, qaşı yenür [92,  s.23]; Can qolayın kəhəl bilür  [92,  s.85]; 

Toğrudan gedən gec gəlür [92, s.173] və s. 

İncə saitlərin bu cür bir-birini əvəz etməsinə aid nümunələrdən “Kitabi-Dədə 

Qorqud”da da geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Məsələn:  

Ordumun xəbərin billürmisin, degil bana! 

Qara başım sağlığında eyilüklər edəm, köpək, sana! [77, s.42]; 

Qazan aydır: “Sən bilürsən” [77, s.129]. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilində indiki zamanın inkar forması -ma2 şəkilçisi 

vasitəsi ilə ifadə olunur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, nə “Oğuznamə”, nə də “Kitabi-
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Dədə Qorqud” yazılı abidəsinin dilində indiki zamanın inkar formasının şəkilçisindən 

ümumiyyətlə istifadə olunmayıb.  

“Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsindən fərqli olaraq, 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində isə indiki zamanın inkar forması olan   -

ma2 şəkilçisindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək:  

Məgər bu yapışmış (yapışkan) anlamı vermirmi? 32, s.54. Ancaq onlardan 

hansının Oğuz xanın hansı oğlundandır – bilinmir  32,  s.67; Əgər biz (onları) belə 

(təfsilatı ilə) bilmiriksə də, əslində ümumi mənzərə aydındır 32,  s.75; İkincisi, (bütün 

qəlbimlə mən ona xoşbəxt tale arzulayıram, ona görə də ona Duman adı verirəm, çünki 

duman çox durmur, o tezliklə keçir 32, s.78. 

F.Rəşidəddinin “Oğuznamə” yazılı abidəsində də indiki zamanın inkar forması 

olan -ma2 şəkilçisindən istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:  

O vergi olaraq yay verməyi təyin edirəm və yaydan başqa sizdən bir şey 

gözləmirəm  98,  s.30; Qırıma çata bilmirəm. Əgər çatıramsa, tuta bilmirəm, 

tuturamsa parçalaya bilmirəm  98,  s.44. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilində -ır4 – indiki zaman şəkilçisinə inkar forması 

olan -ma2 şəkilçisi artırılarkən “y” bitişdirici samitindən istifadə olunur. Məsələn: 

gəlməyir, oxumayır və s. Lakin şifahi danışıq dilində inkar forması olan -ma2 

şəkilçisinin saiti ixtisar olunur. Məsələn: gəlmir, oxumur və s. Yuxarıdakı nümunələrə 

nəzər yetirsək, görərik ki, həm Ə.Bahadır xanın, həm də F.Rəşidəddinin yazılı 

abidələrində bizim bu gün şifahi danışıq dilində istifadə etdiyimiz -mır4 inkar 

formasından istifadə olunmuşdur. 

Məlumdur ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində feilin indiki zaman -ır4 şəkilçisi 

vasitəsi ilə düzəlir. Lakin S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə 

Qorqud” yazılı abidəsində -ır əvəzinə -ur; -ir əvəzinə -ür formasında işlənən qalın və incə 

saitlətin bir-birini əvəz etməsinə aid nümunələr olduqca çox işlənmişdir.  

Müqayisə üçün qeyd edək ki, nə “Oğuznamə”, nə də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı 

abidəsinin dilində indiki zamanın inkar formasının şəkilçisindən istifadə olunub. 
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Ə.Bahadır xanın və F.Rəşidəddinin yazılı abidələrində isə bizim bu gün şifahi danışıq 

dilində istifadə etdiyimiz -mır4 inkar forması işlənmişdir.  

Müasir ədəbi dilidən fərqli olaraq-ır4 indiki zaman şəkilçisi tədqiq etdiyimiz 

oğuznamələrdə həm indiki, həm də qeyri-qəti gələcək zaman mənalarını ifadə edir. Eyni 

zamanda həmin əsrlərdə -r formantı və -ay, -əy şəkilçiləri də sinonimlik xüsusiyyətinə 

malik olmuşdur, yəni həm indiki, həm də qeyri-qəti gələcək zaman mənalarını ifadə 

etmişdir.  

 

1.3. Gələcək  zamanın  morfoloji  xüsusiyyətləri 

 

Gələcək zaman hal və hərəkətin danışıq vaxtından sonra icra olunacağını göstərir. 

Deməli, o hələ həyata keçməmiş, icra olunmamış hərəkətləri ifadə edir. Məhz buna görə 

də gələcək zaman keçmiş və indiki zamanla müqayisə olunarsa, dildə nisbətən az işlənir.  

“Türk dillərində feilin gələcək zamanı özünü əsasən iki formada göstərir. Lakin 

bəzi dilçilər müxtəlif türk dillərində feilin gələcək zamanının daha artıq formalarından 

bəhs edirlər. Məsələn: A.N.Kononov türk dillərində feilin gələcək zamanının aşağıdakı 

formalarının mövcud olduğunu göstərir: indiki gələcək, qəti gələcək, yaxın gələcək, 

gələcək keçmiş və icra olunmamış gələcək. Bunlardan müstəqil zamanlar kimi bizcə yalnız 

ikisini qəbul etmək olar: indiki gələcək və qəti gələcək” [7, s.88]. 

G.F.Əliyeva qeyd edir ki, bütün türk dillərində müşahidə etdiyimiz gələcək zaman 

şəkilçiləri ilə yanaşı, yalnız müəyyən bir türk dili üçün yaxud müəyyən qrup türk dilləri 

üçün xarakterik olan gələcək zaman şəkilçiləri də nəzərə çarpır. Məsələn: -ar, -er; -ır, -

ir, -ur, -ür, -r şəkilçili gələcək zaman forması bütün türk dilləri üçün xarakterik olduğu 

halda, -acaq, -əcək şəkilçili gələcək zaman forması bütün oğuz qrupu türk dillərində geniş 

istifadə tezliyinə malik olduğu halda, uyğur-oğuz qrupu türk dillərində ümumiyyətlə, rast 

gəlinmir. Qıpçaq, bulqar, karluq qrupu türk dillərində isə pərakəndə şəkildə təsadüf 

olunur  42, s.65. 

L.A.Pokrovskaya qaqauz dilində gələcək zamanı iki növə ayırır: Qeyri-müəyyən 
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və müəyyən gələcək zaman. Müəllif yazır: “Qeyri-müəyyən gələcək zaman  

saitlə bitən feillərə -р, samitlə bitən feillərə -ар, -äр, -ыр, -ир, -ур, -ÿр şəkilçilərini 

artırmaqla yaranır. Bu, tarixən -ар, -äр feili sifətlərindən yaranmışdır. Feillərin 

əksəriyyəti qeyri-müəyyən gələcək zamanda iki formada işlənir: алар-алыр (yəni alar, 

ümumiyyətlə, ala bilər). Eləcə də: гидäр – гидир, дойурар-дойирур və s. 

Qeyri-müəyyən gələcək zaman bəzən də беки//беким (белки) (может быть-

bəlkə) modal sözünün iştirakı ilə də yaranır. Məsələn: Беким лаана аларыз-Bəlkə kələm 

alaq” [137, s.184]. 

Qaqauz dilində qəti gələcək zaman müəyyən gələcək zaman termini ilə işlənir. 

Gələcək zamanın bu növü haqqında L.A.Pokrovskaya qeyd edir: “Müəyyən (qəti) gələcək 

zaman - (-й)ажəк > (-й)ежек şəkilçilərindən düzəlir. Arxa sıra saitləri olan feil əsasına 

artırılarkən ж affrikatının və mərkəzi dialektin təsiri ilə a saitinin sıxılması baş verir: yəni 

(-й)ажəк, (-й)əжек//-ыжек. 

Cənub dialektində (-й)ажaк variantı qorunub saxlanılır. Bu şəkilçi tarixən       -

ажак, -ежек feili sifət şəkilçisindən yaranmışdır” 137, s.191. 

D.Q.Tumaşeva tatar dilində gələcək zamanın müəyyən və qeyri-müəyyən 

növlərindən də bəhs etmişdir. Müəllif yazır: “-р/-мас sonluqlu qeyri-müəyyən gələcək 

zaman (qeyri-qəti gələcək) danışılan məqamdan sonra baş verəcək hərəkəti bildirir. Bu 

gələcək zaman -ачак şəkilçili müəyyən və ya qəti gələcək zaman feillərindən fərqlənir. Bu 

feillərdə daha çox ehtimal, güman məna çalarları özünü göstərir”. Məsələn: 

Укытучылыкныда ташдарда туры килер, ахры. – «Вероятно, придётся бросить и 

учительскую работу».  – Yəqin ki, müəllimlik işimi də atmalı olacağam”.  Ehtimallıq 

mənası mətnlə, modal sözlərlə, cümlə strukturu ilə ifadə olunur [140, s.54]. 

-ачак sonluqlu qəti gələcək zaman və ya müəyyən gələcək zaman  -аҹак,       -

əҹəк saitlə bitən feillərdə isə -ясак, яҹəк şəkilçiləri ilə yaranır. Məsələn: уйла-й-а       -

аҹак, эшлə-и-əҹəк, qrafik cəhətdən уйлаяҹак, эшлəясəк. Bəzi qrammatika kitablarında -

ҹак, -ҹəк kimi şəkilçi göstərilir. Bu şəkilçilər sözün leksik əsasına artırılır, al-acak, al-qan, 

al-dı, a-acı və s. Tatar dialektlərində -ҹaк, -ҹəк şəkilçiləri ilə düzələn formaya da rast 

gəlinir. İnkar forması isə -ма, - мə, bəzi hallarda isə түгел ədatı ilə yaranır. Məsələn: 



 

 

 

 

40 

«Мин, унжидегə чыккан егет, малајга ошамаəчакмын моннан ары». - «Мне пошёл 

семнадцатый год, и я больше не буду походить на мальчишку». Mənim 17 yaşım oldu 

və mən artıq balaca oğlana oxşamayacağam. «Нəофəл бу хакта сојлəшəҹəк түгел». 

«Науфаль не будет говорит об этом». – Nofəl bu haqda danışmayacaq. Çox nadir 

hallarda inkarlığı bildirmək üçün юк modal sözü ilə işlənmiş məsdər tərkibi istifadə 

olunur. Məsələn: «Пашлый алачагы да юк». «И не сможет бросить». – Və ata 

bilməyəcək.  Bu formaya dialektlərdə rast gəlinir  [140, s.56]. 

Azərbaycan dilində feilin gələcək zamanının iki növü qəbul edilmişdir. Onlar qəti 

gələcək və qeyri-qəti gələcək zaman terminləri ilə adlandırılır. Onların adlandırılması 

müxtəlif cür olmuş və bu məsələ Azərbaycan dilçiliyində müəyyən mənada indi də 

mübahisəlidir.  

“Gələcək zaman formaları məktəb qrammatikasında müəyyən gələcək və müzare, 

Azərb.SSR.EA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan dilinin qrammatikası”nda (II cild, 1980) 

müəyyən gələcək və qeyri-müəyyən gələcək, M.H.Hüseynzadənin “Müasir Azərbaycan 

dili” (II hissə, 1983) kitabında isə qəti gələcək və qeyri-qəti gələcək zaman 

adlandırılmışdır. 

Bizcə, bunlardan ən müvəffəqiyyətli olanları sonunculardır, yəni, qəti gələcək və 

qeyri-qəti gələcək terminləridir. 

Müzare termininə gəldikdə, o, müasir dilimiz üçün yaramır. O, ərəb sözü olub, 

şəriklik mənasının ifadə edir. -ar2 forması ilə düzələn gələcək zamana ehtimal ki, vaxtilə 

ona görə müzare adı verilmişdir ki, onun məzmununda həm indiki, həm də gələcək zaman 

anlayışları var idi. 

Azərbaycan dilinin tarixi materialları aydın göstərir ki, -ar2 forması dilimizin 

əvvəlki inkişaf mərhələlərində həm indiki, həm də gələcək zamanı bildirmişdir. Lakin 

müasir dilimizdə həmin formanın bu cəhətdən məna hüdudu tamamilə müəyyən 

olunduğundan, artıq onun müzare adlandırılması məqsədə uyğun deyildir”  [7, s.90]. 

“Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında gələcək zamanın iki növü olduğu 

göstərilmişdir: 

“1) Qəti gələcək zaman - feil əsasına -acaq(-əcək, -yacaq, -yəcək) şəkilçilərinin 

bitişməsi ilə düzəlir. Məsələn: yazacaq, gələcək, oxuyacaq və s. 
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2) Qeyri-qəti gələcək zaman – feil əsasına -ar (-ər, -yar, -yər) şəkilçilərinin 

bitişməsi ilə düzəlir. Məsələn: alar, gələr, oxuyar, işləyər və s.” 105,  s. 199. 

H.İ.Mirzəzadə gələcək zamanın iki növü olduğunu göstərmişdir:  

“1. Qəti gələcək zaman:  a) (-y) -əcək, (-y) -acaq; b) (-i) -sər; c) (-y) -əsi, (-y)      -

ası. 

2. Qeyri-qəti (müzare) gələcək zaman: a) -ar, -ər; b) -ır, -ir, -ur, -ür”. 

H.İ.Mirzəzadə yazır ki, XVIII əsrdən bu şəkilçilərdən hər biri müəyyən bir 

zamanın konkret göstəricisi kimi ədəbi dildə sabitləşmişdir. Həmin əsrə qədər isə sinonim 

şəkilçilər kimi özünü göstərmişdir. İnkar forması isə -maz2, -mar2, -man2,     -

manam2şəkilçiləri vasitəsilə yaranır 85, s.152-159. 

H.İ.Mirzəzadənin bölgüsündəki (-i) -sər; (-y) -əsi, (-y) -ası qəti gələcək zaman 

şəkilçiləri F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si, “Kitabi-Dədə Qorqud”, Ə.Bahadır xanın 

“Şəcərei-Tərakimə” əsərlərində işlənməmişdir. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”də -ası, -əsi qəti gələcək zaman mənasında 

yalnız bir nümunədə işlənmişdir:  

Heyvan alası taşından, adam alası içindən [92, s.88]. 

Nümunədən göründüyü kimi,  -ası, -əsi şəkilçisini asanlıqla -acaq, -əcək şəkilçisi 

ilə əvəz etmək olur.  

M.Ş.Rəhimovun tədqiq etdiyi yazılı abidələrdə də -ası, -əsi şəkilçisi zaman 

mənasını ifadə etmişdir. Müəllif yazır: “Azərbaycan dilinin mövcud yazılı abidələrini, 

eləcə də şifahi ədəbiyyat nümunələrini, habelə dialekt və şivələrini nəzərdən keçirdikdə 

aydın olur ki, -ası, -əsi formasından dilimizin tarixi boyu aşağıdakı zaman mənaları ifadə 

etmək üçün istifadə olunmuşdur: qəti gələcək zaman və indiki zaman” [96,s.224-226]. 

M.Ş.Rəhimov qeyd edir ki, -ası, -əsi forması xəbər şəklinin qəti gələcək zaman (-

acaq, -əcək)  mənasını ifadə etmək üçün işlənir. Bu halda, -ası, -əsi iş və hərəkətin 

gələcəkdə icrasının lazımlığını deyil, danışanın nöqteyi-nəzərincə qətiliyini bildirir; başqa 

sözlə desək, -ası, -əsi forması müasir ədəbi dilimizdəki -acaq, -əcək formasının ekvivalenti 

kimi çıxış edir. Məsələn: 

Sən olasısan ona əlamət; 
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Əz ziri-zəmin qılasısan cuş  Xətai, XV əsr. [96, s.224-226] 

Azərbaycan dilinin XVI əsrdən əvvəlki dövründə geniş yayılmış bu hadisə       (-

ası, -əsi = -acaq, -əcək) dilimizdən tamamilə çıxmamış, bir sıra dialekt və şivələrdə, ədəbi 

dildə isə feili sifət tərkibində (yazılası məktub – yazılacaq məktub, deyiləsi söz – deyiləcək 

söz və s.) indi də özünü saxlamışdır. 

M.Ş.Rəhimov yazır: “-ası, -əsi forması xəbər şəklinin indiki zamanı mənasında 

çıxış edir. Məsələn: 

Getməz oldu bu könlümün qarası, 

Eşq oduna cigərcigim yanası. 

Qırq məqamdan mənim bağrım yanası 

Mərhəm eylə dört qapıda sər indi Xətai, XV əsr. 

Burada Qirq məqamdan mənim bağrım yanası cümləsindəki yanası sözünün 

müasir dildə yanır və ya yanmaqdadır mənasında olduğu göz qabağındadır” 96,  s. 224-

226. 

Y.M.Seyidov [106,  s.332], M.H.Hüseynzadə [56, s.175], A.A.Axundov [7, s.90],  

B.Ə.Xəlilov [59, s.227] da, gələcək zamanın iki növü olduğunu göstərmişlər.  

Deməli, müasir Azərbaycan dilində gələcək zaman formaca və məzmunca iki 

şəkildə – qəti gələcək və qeyri-qəti gələcək zaman şəklində ifadə olunur. 

 

1.3.1. Qəti gələcək zaman 

 

Bu zaman dilimizdə -acaq2 şəkilçiləri vasitəsilə əmələ gətirilir. -acaq2  qəti 

gələcək zaman şəkilçisinin mənşəyi ilə bağlı dilçilikdə müxtəlif fikirlər söylənilmişdir. 

Bu məsələ haqqında A.A.Axundov yazır: “Azərbaycan dilçilərindən Z.Tağızadə feilin 

qəti gələcək zaman şəkilçilərinin mənşə etibarı ilə        -çağ sözü ilə (axşamçağı, 

səhərçağı) əlaqədar olduğunu irəli sürür. Belə ki,  ala+çağ=al+acağ=al+acaq 

olmuşdur, və sonralar ahəng qanunu ilə əlaqədar olaraq iki cür (-acaq, -əcək) 

işlənmişdir. Bəzi dialekt və şivələrdə indi də gələcək zaman şəkilçilərinin ahəngə görə 

deyil, ancaq bir formada işlədilməsi bu mülahizənin doğruluğunu bir daha təsdiq edir. 

Məsələn: Quba, Zaqatala, Qax şivələrində - yeyəcək əvəzinə yiyacağ; gedəcək əvəzinə 
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gidəcağ deyilir” [7,  s.92].  

A.A.Axundov qeyd edir ki, feilin iltizam forması vaxtilə qəti-gələcək zaman 

mənasını da ifadə etmiş, sonralar diferensiasiya getmiş və -a, -ə > -ey//yey şəkilçiləri 

-acaq, -əcək şəklində qəti formalaşmışdır. Bunu Azərbaycan dilinin tarixi materialları 

təsdiq etməkdədir. Ədəbi dil forması olan -acaq2 şəkilçisinin sonrakı inkişafı belə 

getmişdir: -ac, -əc üzərinə feili sifət əmələ gətirən -aq, -ək şəkilçiləri artırılmış və-

acaq2  formalı feili sifət əmələ gəlmiş (müqayisə edin: qorx+aq, ürk+ək) və həmin feili 

sifət qəti gələcək zamanı ifadə etmişdir. Bizcə, Azərbaycan dilində -acaq2 şəkilçilərinin 

təşəkkülü belə olmuşdur [7, s.93]. 

-acaq2 şəkilçisi haqqında D.Q.Tumaşeva yazır ki, -aчак  sonluqlu qəti gələcək 

zaman və ya müəyyən gələcək zaman  -аҹак, -əҹəк saitlə bitən feillərdə isə -ясак, яҹəк 

şəkilçiləri ilə yaranır. Məsələn: уйла-й-а  -аҹак, эшлə-и-əҹəк, qrafik cəhətdən 

уйлаяҹак, эшлəясəк. Bəzi qrammatika kitablarında -ҹак, -ҹəк kimi şəkilçi göstərilir. 

Bu şəkilçilər sözün leksik əsasına artırılır, al-acak, al-qan, al-dı, a-acı və s. Tatar 

dialektlərində -ҹaк, -ҹəк şəkilçiləri ilə düzələn formaya da rast gəlinir. İnkar forması 

isə -ма, - мə, bəzi hallarda isə түгел ədatı ilə yaranır. 

Gələcək zamanı tarixi aspektdə araşdırarkən bu cür maraqlı faktlara 

“Oğuznamə”də də rast gəlinir. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində qəti gələcək zaman 

şəkilçisindən geniş şəkildə istifadə olunsa da, “Oğuznamə”də yalnız bir nümunədə qəti 

gələcək zaman şəkilçisindən istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək:  

Eşək... qoduğ ... qaçan olacaqdur [92, s.45].  

Müqayisə üçün qeyd edək ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də        -

acaq, -əcək qəti gələcək zaman şəkilçisindən istifadə olunmamışdır.  

“Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsindən fərqli olaraq, 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” yazılı abidəsində -acaq, -əcək şəkilçisindən geniş 

şəkildə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:  

Bəs mənim söylədiklərim nə olacaq?!  [32, s.45] ; Mən onların bir 

neçəsindəndanışacağam [32,s.76]; Dördünün də törəmələri haqqında, hər birindən 

ayrılıqda, Tanrıya xoş olsa, [hələ]  danışacağıq[32,s.100]. 

“Şəcərei-Tərakimə” əsərindəki kimi F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində də      -
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acaq, -əcək şəkilçisindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək:  

Kim bu zülmətdə bir şey tapıb özünə götürsə bayıra çıxan kimi bunun 

peşmançılığını çəkəcək, amma bir şey götürməyən də peşiman olacaq[98,s.19]; Orada 

isfahanlılar əzilib basilacaqlar və qeyri qaçacaqlar [98,  s.33]; Əgər deyilənlər doğru 

olsa, onu öldürəcəyəm [98, s.53]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, -acaq, -əcək qəti gələcək zaman şəkilçisi 

tarixən sabit bir fonetik tərkibə malik olmuşdur. -ar, -ər qeyri-qəti gələcək zaman 

şəkilçisi ilə müqayisədə çox az işlənmişdir. 

 

1.3.2. Qeyri-qəti gələcək zaman 

 

Qeyri-qəti gələcək zaman -ar2 şəkilçisi vasitəsilə düzəlir.  

“Gələcək zamanın bu forması da hal və hərəkətin danışıq vaxtından sonra icra 

olunacağını göstərir, -ar2 şəkilçisi vasitəsi ilə əmələ gəlir” [7, s.99].  

N.K.Dmitriyev qeyri-qəti gələcək zamanın feili sifətdən əmələ gəldiyi fikrini 

irəli sürür [127,  s.62]. A.A.Axundovun fikrincə, “bu fikir daha doğrudur. Bunu 

Azərbaycan dilinin materialları da təsdiq etməkdədir. Belə ki, -ar2, xüsusən, onların 

inkarı olan -maz2 formalı feili sifətlər Azərbaycan dilində geniş yayılmışdır” [7,  

s.100]. 

A.M.Öksüz müasir türk dilində  feilin dörd zamanı olduğunu göstərmişdir: 

geçmiş zaman (keçmiş zaman), şimdiki zaman (indiki zaman), gelecek zaman (gələcək 

zaman), geniş zaman (qeyri-qəti gələcək zamana uyğundur). 

Türk dilindən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində geniş zaman termini yoxdur və 

qeyri-qəti gələcək zaman adlanan zaman forması bir sıra hallarda geniş zamanı ifadə 

edir. Məsələn: Su axar, çuxurun tapar  [93,  s.5]. 

“Geniş zaman şəkilçiləri üç zaman mənasını ifadə edir: a) bütün zamanlar;         

b) keçmiş və indiki zaman anlayışlarını; c) gələcək zaman anlayışını. 

Müasir türk dilində geniş zamanın əlamətləri -r, -ar, -er, -ır şəkilçiləridir. Bu 
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şəkilçilərdən -r hazırda ümumi geniş zaman şəkilçisi kimi işlənir. Məsələn: -bak-ar, 

gör-ür, yakala-r. Geniş zamanın inkarı I şəxsin təkində və cəmində -ma2, digər 

şəxslərdə isə -maz2 şəkilçisi vasitəsi ilə ifadə olunur” [93, s.11]. 

“Oğuznamə”də qeyri-qəti gələcək zamana aid nümunələrdən geniş şəkildə 

istifadə olunmuşdur. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) -ar, -ər şəkilçisi ilə işlənənlər:  

Oğlana – övrətə olan qulluq yabana gedər [92, s.23]; Ölüsündən könlək 

tartınandan nə xeyir umarsan? [92, s.31]; Gəzəgən iki evi viran edər [92,  s.150]; 

Yalançılıq kökün bərabərlik kəsər [92,  s.174]. 

2) -maz, -məz inkar formasının şəkilçisi ilə işlənənlər:  

El dutduğı qabaqcaq hasil olmaz [92,  s.22]; Ala qarğadan alımım olsun, 

almazsam, ölümüm olsun [92,  s.25]; Sabahdan buçuqa qıymayan birərdən ikilə olmaz  

[92, s.119]; Yoqludan Tanrı da almaz [92, s.177]. 

3) “y” bitişdirici samiti ilə işlənənlər: 

Kim ozan deyər, kim qissə deyər, eylə kim yer alar [92, s.51]; Bir ata toquz 

oğul bəsləyər, amma toquz oğul bir babayı bəsləyəməz [92, s.78]. 

4) Birinci tərəfi -ar, -ər şəkilçisi ilə, ikinci tərəfi -maz, -məz inkar forması ilə 

işlənənlər: 

Açın könlü toyarsa, gözi toymaz [92,  s.57]; Adlu kişi adından qorqar, adsız 

kişi Tanrıdan qorqmaz [92, s.60]. 

5) Birinci tərəfi -maz, -məz inkar formasından, 2-ci tərəfi -ar, -ər şəkilçisi ilə 

işlənənlər:  

Dilkü ininə sığmaz, quyruğuna qabaq asar [92,  s.97]; Danışməndlər vermək 

sevməz, almaq sevər [92,  s.101]; Yerü gög götürməzanı ki, insan götürər [92,  s.173].  

Qeyri-qəti gələcək zamanın -maz2inkar formasının tarixən bir çox fonetik 

variantlarından istifadə olunmuşdur. H.İ.Mirzəzadə [86,  s.152-159] və 

dialektoloqlarımız M.Ş.Şirəliyev [106,  s.234], R.Ə.Rüstəmov [99,  s.158] qeyri-qəti 

gələcək zamanın -maz2 inkar formasının tarixən -man, -mən; -manam, -mənəm; -mar, 

-mər;   -maz, -məz şəkilçiləri vasitəsi ilə ifadə olunduğunu qeyd ediblər. Qeyri-qəti 

gələcək zamanın tarixən inkar formasını ifadə edən bu şəkilçilərindən “Oğuznamə” və 
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“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidələrində istifadə olunmamışdır.  

Adlarını qeyd etdiyim bu “Oğuznamə”lərdən fərqli olaraq Ə.Bahadır xanın 

“Şəcərei-Tərakimə” yazılı abidəsində -maz, -məz inkar formasının tarixi variantı        -

mar, -mər şəkilçisindən də istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək:  

Neçə ki, biz sağıq, biz bu sözlərdən dönmərik [32, s.72]. 

-mar, -mər inkar formasının şəkilçisi yalnız bir nümunədə işlənmişdir.  

Müqayisə üçün qeyd edək ki, -mar, -mər inkar formasının tarixi variantından 

F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində də bir nümunədə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı 

nümunəyə nəzər yetirək: 

Əgər biz bilsək ki, siz il olub, hər il xəzinəyə vergi göndərəcəksiniz, biz sizə 

hücum etmərik  [98,  s.25]. 

Deməli, qeyri-qəti gələcək zamanın -maz, -məz inkar formasının tarixi variantı 

olan -mar, -mər həmin əsrlərdə qeyri-məhsuldar şəkilçi kimi işlənmişdir. Müasir ədəbi 

dilimizdə isə bu şəkilçidən ümumiyyətlə istifadə olunmur.  

Gələcək zamanın hər iki növü – qəti gələcək və qeyri-qəti gələcək zaman 

şəkilçiləri tədqiq etdiyimiz yazılı abidələrdə işlənmişdir. Məlumdur ki, -acaq, -acək 

qəti gələcək zaman şəkilçisi müasir dilimizdə məhsuldar bir şəkilçi kimi işlənir. Lakin 

həm S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”, həm də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı 

abidələrində yalnız bir nümunədə -acaq, -əcək şəkilçilərindən istifadə olunmuşdur. 

Nəzmlə yazılmış bu əsərlərdən fərqli olaraq, nəsrlə yazılmış olan Ə.Bahadır xanın 

“Şəcərei-Tərakimə” və F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində isə -acaq, -əcək 

şəkilçilərindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Demək ki, nəsr ilə yazılmış əsərlərdə 

bu şəkilçilər daha geniş işlənmə tezliyinə malik olub. 

-ar, -ər qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisinin həm təsdiq, həm də inkar forması 

tədqiq etdiyimiz abidələrdə geniş şəkildə işlənmişdir. 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” və F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində         

-maz, -məz inkar formasının tarixi variantı -mar, -mər şəkilçisindən də istifadə 

olunmuşdur. -mar, -mər şəkilçisinin inkar forması müasir ədəbi dilimizdə ümumiyyətlə  

işlənmir. 
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II  FƏSİL 

“OĞUZNAMƏ”DƏ FEİLIN ZAMANLARININ MƏNA XÜSUSIYYƏTLƏRİ 

 

2.1. Keçmiş zamanın məna  xüsusiyyətləri 

 

Azərbaycan dilçiliyində keçmiş zamanın məna xüsusiyyətləri ilə bağlı 

dilçilərin yanaşması müxtəlifdir.  

Y.M.Seyidov [105,  s.331], M.H.Hüseynzadə [56,  s.170] şühudi keçmiş 

zamanın üslubi və məna xüsusiyyətlərinə ümumiyyətlə toxunmayıblar.  

Türk dillərinin qrammatikasını XX əsrdə bir sıra rus dilçiləri də tədqiq 

etmişdir. Türkmən dilini P.A.Azimov, D.J.Amansarıyev, K.İ.Sariyev [141,  s.100]; 

tatar dilini M.Z.Zakiyev [141,  s.139]; qaqauz dilini L.A.Pokrovskaya [137,  s.122]; 

başqırd dilini A.A.Yuldaşev [141,  s.179]; noqay dilini N.A.Baskakov [141,  s.291]; 

xakas dilini V.Q.Karpov [141,  s. 436] və b. tədqiq etmişdir. 

Adlarını qeyd etdiyimiz rus dilçiləri türk dillərində feilin zamanlarının 

morfoloji göstəricilərini ətraflı şəkildə araşdırsalar da, - məna, üslubi və sintaktik 

xüsusiyyətlərinə ümumiyyətlə nəzər yetirməyiblər. 

 “Feilin keçmiş zaman formaları qrammatik mənalar ifadə etməklə bərabər, 

həm də müxtəlif üslubi funksiyalar da daşıyırlar. Bu da, bir tərəfdən, bu zaman 

formalarının funksional üslubun özünə məxsus səciyyəsi, digər tərəfdən, keçmiş zaman 

formalarının öz aralarında və başqa zaman formaları ilə sinonim münasibətlərinə 

girmə məqamları və nəhayət, emosional – ekspressiv çalarlar ifadə etmə xüsusiyyəti 

ilə əlaqədar özünü göstərir” [34,  s.93]. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatikasına həsr olunmuş əsərlərdə feilin 

keçmiş zaman formalarının qrammatik mənaları ilə üslubi məna çalarlıqları arasındakı 

fərqlər izah edilmir [90]. Bu da təbiidir. Çünki hər bir zaman formasının ayrı-ayrılıqda 

üslubi məna çalarları haqqında məlumat vermək dərsliyin [7], [56]. [59], [25], [42]  

vəzifəsi deyil. Bu məsələ dilçilik üslubiyyatının tədqiqat obyektidir.  
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Azərbaycan dilində feilin zaman  kateqoriyasının bu istiqamətdə tədqiqi üçün 

artıq əlverişli şərait yaranmışdır. Belə ki, feilin zaman kateqoriyası həm bütövlükdə, 

həm də bu və ya digər şəkildə, ayrılıqda, qrammatik aspektdə xüsusi olaraq 

araşdırılmışdır . 

Zaman formalarını tədqiq edən dilçilər arasında türk dillərində feilin şühudi 

keçmiş zamanının 5 məna xüsusiyyətinin olduğunu söyləyən dilçilər daha çoxdur. Belə 

ki, A.A.Axundov [7, s.51], Z.İ.Budaqova [90,  s.323], T.Ə.Əfəndiyeva [34,  s.94] 

Azərbaycan dilində şühudi keçmiş zamanın 5 məna xüsusiyyətinin, Q.Ş.Kazımov [75,  

s.228] 4 məna xüsusiyyətinin olduğunu göstərir. Y.H.Kərimov Azərbaycan və qazax 

dillərində qəti keçmiş zamanın ifadə etdiyi 5 məna xüsusiyyətini göstərmişdir [76, 

s.11-12].  

G.F.Əliyeva yazır: “B.Ə.Xəlilov akademik A.A.Axundovun fikirlərini eyni ilə 

təkrar edərək şühudi keçmiş zamanın 5 məna çalarını göstərmişdir” [42,  s.167]. Qeyd 

edək ki, müəllif yalnış olaraq B.Ə.Xəlilovun bölgüsünü başqa bir dilçinin bölgüsü ilə 

qarışıq salmışdır. Çünki B.Ə.Xəlilov A.A.Axundovdan fərqli olaraq şühudi keçmiş 

zamanın 7 məna çalarını göstərmişdir [59,  s.221]. 

G.F.Əliyeva türk dillərində feilin şühudi keçmiş zamanının 6 semantik-üslubi 

xüsusiyyətlərini qeyd etmişdir [42,  s.166]. 

Azərbaycan dilçiliyində feilin keçmiş zaman formalarını tədqiq etmiş professor 

T.Ə.Əfəndiyeva da şühudi keçmiş zamanın semantik xüsusiyyətlərini ətraflı şərh 

etmişdir [34,  s.94]. 

Onu da qeyd edək ki, T.Ə.Əfəndiyeva indiki və gələcək zaman formalarını 

deyil, yalnız üslubi baxımdan böyük maraq oyadan keçmiş zaman formalarını tədqiqat 

obyektinə cəlb etmişdir.  

İ.D.Vəliyev Azərbaycan dilinin XIV-XIX əsr yazılı abidələrində, 

N.X.Salehova tatar dilində, R.B.Əskər Mahmud Kaşğarlının “Divanü lüğat-it-türk” 

əsərində -dı şəkilçili keçmiş zaman formasının 4 semantik xüsusiyyəti haqqında 

danışmışlar [42,  s.264]. 

T.Ə.Əfəndiyeva yazır: “Şühudi keçmiş zaman forması keçmişdə baş verən və 

vahid zaman daxilində fasiləsiz ardıcıllıqla bir-birini izləyən, həm də danışanın 
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bilavasitə şahidi olduğu hadisə və hərəkəti qəti şəkildə bildirdiyi üçün müxtəlif üslubi 

məqsədlərlə əlaqədar yazıçının təhkiyə dilində geniş şəkildə istifadəyə cəlb olunur: 

bədii əsərin müəllifi bu forma vasitəsilə qələmə aldığı hadisələrin və təbiət 

mənzərələrinin, personajların zahiri görünüşü və daxili aləminin təsvirinə, hiss-

həyəcanı və duyğularının mənalı surətdə ifadəsinə nail ola bilir” [34, s.94]. 

Feilin zaman kateqoriyası bir sıra spesifik məna xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Tədqiq etdiyimiz “Oğuznamə”lərdə də feilin şühudi keçmiş zamanının məna 

xüsusiyyətləri işlənmişdir. Tədqiq olunan mənbələrə əsaslanaraq şühudi keçmiş 

zamanın 6 məna xüsusiyyəti olduğunu qeyd edə bilərik. 

 

2.1.1. Şühudi keçmiş zamanın məna xüsusiyyətləri 

 

Azərbaycan dilində -dı4  şəkilçili keçmiş zaman formasının məna xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: 

1) Qətilik xüsusiyyəti. Şühudi keçmiş zaman forması hal və hərəkətin keçmişdə 

qəti icra olunub bitdiyini göstərir. Təsadüfi deyil ki, əksər türk dillərində bu zaman 

forması qəti keçmiş zaman adlandırılır. Məsələn:  

Budur qanun ki, sevdilər sevəni 

Könüldən savdılar gözdən savanı [92,  s.71] 

Xorata xordu, xorata ilə kişi kafir olur [92,  s.91]; Qırıq yılda öcün alan 

“eyülən eyüdüm” demiş  [92,  s.134]. 

Göründüyü kimi, buradakı “xordu”, “savdılar”, “sevdilər”, “eyüdüm” feilləri  

qəti surətdə icra olunmuş hərəkətləri ifadə edir. Atalarımız vaxtı ilə dəfələrlə yaşanmış, 

insanların başlarına gəlmiş hadisələrə əsaslanaraq bu cür ifadələri, atalar sözlərini 

işlətmişlər. 

Bu məna xüsusiyyəti “Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə-Qorqud” yazılı 

abidəsində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə  nəzər yetirək: 

Bu məhəldə Qalın Oğuz  bəgləri yetdi [77,  s.48]; Boz oğlan babasının evinə 

gəldi [77,  s.54]; Beyrək  şülən yeməginin üzərinə gəldi  [77,  s.72]; Oğlancıqları qarşı 
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gəldi, oxşamadı [77, s.136]; 

Qadir səni namərdə möhtac etməsün! 

Ağ alnunda beş kəlmə dua  qıldıq, 

                                        qəbul olsun! [77,  s.170]; 

Buradakı “yetdi”, “gəldi”, “oxşamadı”, “qıldıq” feilləri qəti surətdə icra 

olunmuş hərəkətləri ifadə edir. 

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənən 

qətilik məna xüsusiyyətinə aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Üç gün və üç gecə o anasının [döşünü] əmmədi [32,  s.51]; Ögürcik alp 

Bayındır bəyinin buyruğuna baxmadı [32,  s.99]; Ayaza öz ağasının malından heç bir 

çəpiş də çatmadı [32, s.103]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, buradakı “əmmədi”, “baxmadı”,  “çatmadı” 

feilləri keçmişdə qəti surətdə icra  olunmuş  hərəkətləri bildirir. 

Ə.Bahadir xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsasindəki kimi F.Rəşidəddinin 

“Oğuznamə”sində də şühudi keçmiş zamanın qətilik məna xüsusiyyətinə aid 

nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Üç gün və üç gecə bu uşaq anasının südünü əmmədi  [98,  s.10]; Bac-xərac və 

şixnə təyin etdilər  [98,  s.19]; Şəhər darvazasını kəsərək şəhərdən çıxanların birini də 

sağ buraxmadılar  [98,  s.34]. 

Göründüyü kimi, buradakı “əmmədi”, “təyin etdilər”, “buraxmadılar” 

feillərinin köməyi ilə icra  olunmuş hərəkətlərdə qətilik məna  çaları özünü göstərir. 

2) Şahidlik xüsusiyyəti. Adından da göründüyü kimi, danışan, hal və ya 

hərəkətin icrasında ya bilavasitə iştirak etmiş, ya da bilvasitə gözü ilə görmüş, səsini 

qulağı ilə eşitmişdir. A.A.Axundov yazır: “Şühudi keçmiş hal və ya hərəkətin icrasında 

danışanın bilavasitə şahidliyini göstərir. Danışan elə hərəkətlər haqqında məlumat 

verir ki, həmin hərəkətləri o, ya bilavasitə gözü ilə görmüş, səsini qulağı ilə eşitmiş, ya 

da ki, həmin hərəkətlərin icra olunmasında bilavasitə iştirak etmişdir” [7,  s.52].  

“Oğuznamə” yazılı abidəsində də şahidlik məna xüsusiyyətinə aid nümunələr 

işlənmişdir. Məsələn: 

Aqçacığın var ikən “dobra yunaq” dedilər, 
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Aqçacığın yedilər, “poydi z boğom!” dedilər [92,  s.25]; 

Gördün kim, buçuq mövt, bəla gəlür; sən bir mövt olup, qarşu var [92,  s.146]; 

Gördün ki, qonşuna qarın ağrısı gəldi, sən də ətəgün çarpan [92,  s.149]; Gördün ki, 

zaman sana uymadı, sən zəmanəyə uy [92,  s.150]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, bu cümlələrdə “gördün”, “gəldi”, “dedilər”, 

“yedilər”, “uymadı” feillərinin hamısı danışanın gözü ilə gördüyü, icrasında bilavasitə 

iştirak etdiyi hərəkətləri ifadə edir. 

“Şühudi keçmişin məhz bu mənası ilə əlaqədar olaraq onu bəzən yaxın keçmiş  

adlandırırlar. Şühudi keçmişin məzmunundakı bu məna xüsusiyyətində yaxın keçmiş 

zaman mənası doğrudan da çox güclüdür” [7, s.52]. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə-Qorqud” yazılı abidəsində işlənən 

şahidlik məna xüsusiyyətinə aid  nümunələrə nəzər yetirək: 

Qılucumdanmı gördi, süfrəmdənmi gördü? [77,  s.24]; Böylə digəc Dirsə xan 

xatunına cavab  vermədi; [77,  s.31]; Altı yüz kafir dəxi mənim üzərimə gəldi  [77,  

s.43]; 

Göründüyü kimi, buradakı “gördü”, “vermədi”, “gəldi” feillərinin vasitəsi ilə 

danışanın gözü ilə gördüyü, icrasında  bilavasitə iştirak etdiyi hərəkətləri ifadə edir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsindəki kimi, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-

Tərakimə” əsərində də şühudi keçmiş zamanın  şahidlik məna xüsusiyyətinə aid 

nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Bu səbəbdən də biz bir neçə dəfə onlara qarşı yuruşlər etdik  [32,  s.46]; 

Gəmidən çıxan bütün adamlar xəstələndilər [32,  s.49] Mavərənnəhrə düşən 

türkmənləri taciklər əvvəlcə türklər adlandırdılar [32,  s.76]. Onun oğlu Canıbəy xan  

atasının taxtında oturdu [32,  s.105]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, buradakı “etdik”, “xəstələndilər”, 

“adlandırdılar”, “oturdu” feilləri  köməyi ilə icra olunmuş hərəkətlərdə danışan ya 

bilavasitə, ya da  bilvasitə iştirak etmişdir. 

Şahidlik məna çalarına aid nümunələr F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində də 

işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Oğuzun  qılıncından keçməyib sağ qalanların hamısı ona boyun əydilər [98, 
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s.12]; Onlara endurilən zərbələr heç bir xətər toxundurmadı [98,  s.17]; Biqdiz 

Qardiçini bir qaçağan ərəb atına mindirib yola saldı  [98, s.56]; Ondan sonra oğlu 

Məsud padşah oldu [98,  s.60]. 

Yuxarıdakı cümlələrdə “boyun əydilər”, “xətər toxundurmadı”, “yola saldı”, 

“oldu” feilləri  danışanın gözü ilə gördüyü, icrasında bilavasitə iştirak etdiyi hərəkətlər  

şahidlik məna  xüsusiyyətinə aiddir. 

3) Birdəfəlilik xüsusiyyəti. Şühudi keçmiş zaman hal və ya hərəkətin 

birdəfəliliyini, yalnız bir dəfə icra olunduğunu və ya olunmadığını göstərir. 

A.A.Axundov yazır: “Şühudi keçmiş hərəkətin icrasının birdəfəliliyini, dəfələrlə deyil, 

yalnız bir dəfə icra olunduğunu, yaxud əksinə, icra olunmadığını göstərir. Məsələn:  

Günəş doğdu, səhər güldü,  sinəm boşaldı; 

İlham aldım ana yurdun söz qüdrətindən. 

Şair könlüm rübabını eşq ilə çaldı, 

Biz əbədi qardaş olduq. İlk bahar və mən.” 

(S.Vurğun, İlk bahar və mən) [7, s.53]. 

“A.A.Axundov ola bilsin ki, bu nümunəyə fərqli nöqteyi-nəzərdən yanaşmışdır. 

Fikrimizcə, bu nümunə təkrarlıq məna çalarına aiddir. Çünki “günəşin doğması”, 

“səhərin gülməsi”, “sinənin dolması, boşalması”, “şairin ana yurddan ilham alması” 

feilləri hər gün təkrarlanan, baş verən hərəkətlərdir. Yalnız son misradakı – “Biz əbədi 

qardaş olduq. İlk bahar və mən” – burada birdəfəlik məna çaları özünü göstərir” [73, 

s.14].  

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”ndəki aşağıdakı nümunələri birdəfəlik 

məna çalarına aid etmək olar: 

Çünki ögrəndin farsı, 

Getdi dinin yarısı 

Çünki ögrəndin ərəbi, 

Getdi dinin xərəbi  [92, s.84] 

Tavşanın qaçışına baqdum da, ətindən igrəndim  [92, s.124]. 

Buradakı “ögrəndin”, “getdi”, “baqdum”, “igrəndim” feilləri hərəkətin bir 

dəfə icra olunduğunu icra edir. Məsələn: Dovşanın qaçışına bir dəfə baxmaqla ətindən 
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iyrənib. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”ndəki kimi “Kitabi-Dədə Qorqud” 

yazılı  abidəsində də şühudi keçmiş zamanın birdəfəlilik məna xüsusiyyətinə aid 

nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Rəsul əleyhissəlam zamanına  yaqın Bayat boyından, Qorqut ata deyərlər, bir 

ər qopdi  [77, s.19]; Məgər Beyrək buna bir kömlək bağışlamışdı,geyməz idi,saqlardı  

[77,s.62]; 

Andan цldьrərsən, mərə kafir, цldьr məni, 

Цldьrməzsən, Qadir  qorsa, цldьrəyim, kafir, səni!- dedi  [77, s.159]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, bu cümlələrdə hərəkətin bir dəfə icra  

olunması cümlənin ümumi məzmununda özünü göstərir. Məsələn: Məhəmməd 

peyğəmbərin zamanına yaxın Bayat boyundan Qorqut ata deyilən bir ər dünyaya gəldi. 

Bu bir dəfə baş vermiş hadisədir. Yaxud  2-ci cümləyə nəzər yetirək: Beyrək yalnız bir 

dəfə köynəyini Yalıncağa bağışlamışdı və s. 

Maraqlıdır ki, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində birdəfəlilik məna 

xüsusiyyətinə rast gəlmədik. Ə.Bahadır xandan  fərqli olaraq,  F.Rəşidəddinin 

“Oğuznamə”sində isə bu məna xüsusiyyətinə aid nümunələrlə qarşılaşırıq. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Atası Oğuzu Əmisi Küz xanın qızına  nişanladı  [98,  s.11]; Hindistan xalqı və 

əyanları çox sərt və kobud cavab verdilər  [98,  s.13]; Yavquy xan öz yerinə oğlu Ala  

Atlı Keş Dernekli Kayı İnal xanı qoydu  [98,  s.43]. 

Birinci cümlədə (Atası Oğuzu Əmisi Küz xanın qızına nişanladı) hadisə bir dəfə 

baş vermişdir.  

4) Ardıcıllıq xüsusiyyəti. Bu məna çaları bir-birini ardıcıl olaraq izləyən hal və 

ya hərəkətləri ifadə edir, yəni müəyyən bir hərəkət icra olunur. Sonra onun nəticəsi 

olan digər hal və ya hərəkətlər də icra edilir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Çeynədügünə güvənmə, yütdügünə güvən; yutduğuna güvənmə,... güvən [92,  

s.83]; Çün oldu adın Rəşid, bir söylə, bir eşit [92,  s.87]; 

Söhbət əhli çar gərək, 

Mütrib ilə pənc ola. 
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Çünki oldı dərvazda, 

Yumruq oynar boğazda [92,  s.117]; 

Qartala oq toqunmuş, oq yeləgin göricək “bana bəndən oldı” demiş  [92,  

s.140]; 

Verəsiyə aldım, yabanda buldum sandum, 

İssi aqçasın istəyicək canalıcı sandım [92, s.167]; 

 

Göyənlər xardan xurma yedilər, 

Qoruqdan səbr ilə xalva yedilər  [92,  s.172] 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, burada şühudi keçmişlə ifadə olunmuş 

hərəkətlər ardıcıl surətdə bir-birini izləyir. Bu hərəkətlər bir-biri ilə qırılmaz surətdə 

bağlıdır və onlar ardıcıllıq məna xüsusiyyəti ətrafında birləşmişlər. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsinə işlənmiş 

ardıcıllıq məna  xüsusiyyətlərinə aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Qaçanını Qazan bəy qoymadı, aman deyəni öldürmədi [77,  s.50]; Baniçiçək 

qaralar geydi, ağ qaftanını çıqardı [77,  s.61]; 

Alan sabah, xan qızı, yerimdən durmadımmı? 

Boz ayğırın belinə binmədimmi? [77,  s.75]. 

Dəli Domrul babasından yüz bulmayıb sürdi, anasına gəldi  [77, s.99]. Bir 

tərəfinə dəxi kəndü girdi, qılıc dartıb yuridi. [77,  s.115]; Qazanın ayağına düşdilər, 

suçların dilədilər, əlin öpdilər  [77,  s.169]. 

Göründüyü kimi, burada keçmiş zamanla ifadə olunmuş hərəkətlər ardıcıl 

surətdə bir-birini izləyir. 

Bu məna  xüsusiyyəti “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsi ilə yanaşı, 

Ə.Bahadir xanin “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də geniş şəkildə işlənmişdir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər  yetirək: 

Çuçi xan qələbə çaldı və qıpçaqlardan əlinə keçənlərin  [hanusını] qırıb-çatdı, 

onlardan xilas olanlar iştirakların yanına  getdilər [32,  s.58]; Oğuz xan adları çəkilən 

vilayətlərə hakimlər-darğalar təyin edib, Səmərqəndə getdi [32, s.59]; 

Oğuz verdi o ziyafətdə [hamıya] zövqü səfa 
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Bu altı oğlanlarına bəxşişlər verdi  [32, s.64]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, buradakı “çaldı”, “qırıb-çatdı”, 

“getdilər”, “təyin edib”, “getdi”, “verdi” feillərinin köməyi ilə keçmiş zamanla ifadə 

olunmuş hərəkətlər ardıcıl surətdə bir-birini izləyir. 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərindəki kimi F.Rəşidəddinin 

“Oğuznamə”sində də şühudi keçmiş zamanın ardıcıllıq məna çalarına  aid nümunələr 

işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Həmin qəbilələr Talas və Almalığa qayıtdılar və həmin yurtları qorumaq üçün 

orada məskunlaşdılar [98,  s.16];  Onlara uyğun alafa və  ulafa ayırdı, elçiləri isə 

Firəng tərəfə göndərdi [98, s.27]; Bu sözlər onların istəyinə uyğun gəldi və bunu qəbul 

etdilər  [98, s.31]; Onlara çatıb, darmadağın edib geri qayıtdılar [130, s.59]. 

Buradakı “qayıtdılar, məskunlaşdılar”, “ayırdı, göndərdi”, “uyğun gəldi, 

qəbul etdilər”, “çatıb, qayıtdılar” feillərinin köməyi ilə keçmiş  zamanla ifadə 

olunmuş hərəkətlər ardıcıl  surətdə bir-birini izləyir. 

Bu mənada A.A.Axundov yazır: “Qeyd etmək lazımdır ki, bu xüsusiyyət yalnız 

şühudi keçmişə aid deyil. O özünü feilin başqa zamanlarında da göstərir. Lakin daha 

çox nəzərə çarpan bir xüsusiyyət kimi o özünü daha çox şühudi keçmiş zamanda 

göstərir. Məhz buna görədir ki, müxtəlif türk dillərinə həsr edilmiş əsərlərdə bu 

xüsusiyyət, bir qayda olaraq, şühudi keçmişə şamil edilir” [7,  s.55]. 

5) Dinamiklik xüsusiyyəti. Bu məna çaları şühudi keçmiş zamanda olan 

hərəkətin dinamikliyini bildirir. Dinamiklik xüsusiyyəti haqqında B.Ə.Xəlilov yazır: 

“Şühudi keçmiş zaman iş, hal və hərəkətin icrasının dinamikliyini bildirir. Məsələn: 

tanıdım, bildim və s. Bunun səbəbi onunla bağlıdır ki, bütün feillər dinamik 

məzmundadır” [59,  s.222].  

S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə”dəki atalar sözü və ifadələrdə də 

dinamiklik xüsusiyyəti özünü göstərir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:  

Oğlan evləncək “Bəg oldum” sanır [92,  s.24]; Çün oldı adın Rəşid, bir söylə, 

bir eşit [92,  s.87]; Gögdən dörd kitab endi,beşinci kötək [92, s.157]. 

Buradakı “oldum”, “oldı”, “endi” feillərində dinamiklik (hərəkilik) məna 

çaları özünü göstərir. 
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Bu məna xüsusiyyəti “Oğuznamə” ilə yanaşı “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı 

abidəsində də geniş şəkildə işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Oğlan anasının sözün  sımadı [77,  s.34]; Qazan halalını tanımadı [77, s.91]. 

Əcəl aldı, yer gizlədi; 

Fani dünya  kimə qaldı? [77, s.94]; 

 

Anadan toğmadın sən, atadan olmadın. 

Kimsə rizqin yemədün. 

Kimsəyə güc etmədin 

Qamu yerdə əhədsən, Allahu səmədsən! [77, s.122]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, buradakı “sımadı”, “tanımadı”, “aldı”, 

“gizlədi”, “qaldı”, “toğmadın”, “olmadın”, “etmədin” feillərində dinamiklik 

(hərəkilik) məna xüsusiyyəti özünü göstərir. 

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənən 

dinamiklik məna xüsusiyyətinə aid nümunələrə nəzər yetirək:  

[İnsanlar] dağ kolluqları [arasında] və meşədə yaşayırdılar  [32,  s.48]. Oğuz 

xanın qoşununun əlinə çoxlu qənimət düşdü; [onun] daşınması üçün yük  heyvanları 

çatmırdı [32,  s.55]; Onlar yerlərdə dörd min il ərzində yaşadılar [32,  s.57]. Artıq 

əsirləri Mavərənnəhrli tacirlərə satırdılar [32,  s.75]. Ancaq qardaşları onun yurdunda 

qiyam qaldırdıqları səbəbindən, o [yad ölkələrdə] qala bilmədi və qayıtdı [32, s.83]. 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərindəki kimi F.Rəşidəddinin  

“Oğuznamə”sində də şühudi keçmiş zamanın  dinamiklik məna çalarına aid nümunələr 

işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Yafət (Yafəs) türklərin təbirinə Olcay xan ləqəbini aldı  [98,  s.10]; Qız onun 

şərtini qəbul etmədikdə Oğuz ona yaxın durmadı [98, s.11]; Oğuz  öz yaxınları və ağıllı 

adamlarla məsləhətləşmə də, bir nəticə vermədi [98,  s.18]; Hava çox isti idi və bu 

istidən orada qalmaq mümkün deyildi [98,  s.22]. 

Göründüyü kimi, buradakı “aldı”, “yaxın durmadı”, “vermədi”, “isti idi”, 

“mümkün deyildi” feillərinin köməyi ilə keçmiş zamanda baş vermiş hərəkətlərdə 

dinamiklik (hərəkilik) məna xüsusiyyəti özünü göstərir. 
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A.A.Axundov yazır: “Bu, şühudi keçmişin mənasında çox mühüm bir 

xüsusiyyət kimi qeyd edilməlidir. Çünki hərəkətdən daha çox hal bildirən statik (qeyri-

hərəki) feillər belə, şühudi keçmiş zamanda işlənərkən hərəkətin dinamikasını göstərir. 

Bunu “yatmaq”, “oturmaq” feillərində də görmək asandır”  [7, s.55]. 

6) Atalar sözləri ilə ifadəsi. Şühudi keçmiş zamanın məna xüsusiyyətlərindən 

biri də ümumi zaman anlayışının ifadə edə bilməsidir. Ümumi zaman mənası özünü 

daha çox atalar sözləri və zərbi-məsəllərdə göstərir. Şühudi keçmiş zaman forması 

folklorda, xüsusilə də, atalar sözləri, zərbi-məsəllərdə icra olunmuş hərəkətləri ifadə 

edir.  

A.A.Axundov [7,  s.51], Z.İ.Budaqova [90,  s.323], B.Ə.Xəlilov [59,  s.221], 

G.F.Əliyeva [42,  s.169] şühudi keçmiş zamanın bu məna xüsusiyyətinə 

toxunmayıblar. Ola bilsin ki, tədqiq etdikləri əsərlərdə şühudi keçmiş zaman ümumi 

zaman mənasında işlənməmişdir.  

Tədqiq etdiyimiz S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” təxminən iki min 

atalar sözləri və ifadələrdən ibarət olan yazılı abidədir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

Ölüm olmasa, kişi bildüginedərdi [92,  s.60]; Dünyada ölüm olmasa, 

adamadam ətinyerdi  [92, s.101]; Sufi sarımsaq yeməz, bulsa sapın daqomazdı  [92,  

s.117]; Kəl bulsa, kəndü başın xoşeylərdi  [92, s.145]; Könülyapdın, əriş  yapdın; 

könülyıqdın, əriş yıqdın  [92,  s.150];  

Gəldünsə gerü var, 

Hər nəsnənin yeri var  [92,  s.154] 

Gögdənnə yağdıki,yeranı yutmadı [92,  s.156]. 
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2.1.2. Nəqli keçmiş zamanın məna xüsusiyyəti 

 

Şühudi keçmiş zamanın məna xüsusiyyətləri kimi, nəqli keçmiş zamanın məna 

xüsusiyyətləri də dilçilər tərəfindən ətraflı şəkildə araşdırılmışdır.  

Azərbaycan dilində A.A.Axundov nəqli keçmiş zaman formasının 8 məna 

xüsusiyyəti [7, s.61-67], Z.İ.Budaqova [90, s.325] 5 məna xüsusiyyəti, B.Ə.Xəlilov 7 

məna xüsusiyyəti [59, s.223]; G.F.Əliyeva [42, s.177] oğuz qrupu türk dillərində 5 

məna xüsusiyyətinin olduğunu qeyd etmişlər. 

Q.Ş.Kazımov  nəqli keçmiş zamanın məna xüsusiyyətlərinə toxunmayıb          

[75, s.229]. 

İ.D.Vəliyev XIV-XIX əsrlər ədəbi-bədii materiallarının dilində -ıb4 şəkilçili 

nəqli keçmiş zamanın 5 məna çalarının olduğunu yazır [113,  s.53-54]. Müəllif -mış4 

şəkilçili nəqli keçmiş zamanın abidələrimizin dilində işlənmiş 6 məna xüsusiy-

yətlərinin olduğunu göstərmişdir [114, s.90-92].  

Azərbaycan dilində -mış4, -ıb4 şəkilçili nəqli keçmiş zamanın əsasən aşağıdakı 

məna xüsusiyyətləri vardır: 

1) Nəticə xüsusiyyəti. Keçmişdə icra olunmuş hər hansı bir hərəkətin indiki 

zamanda nəticəsini bildirir. Belə ki, nəqli keçmiş zaman üçün hərəkətin nə zaman icra 

olunmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:  

Eşəgi dügünə oqumuşlar: “Ya su yoqdur, ya odun yoq” demiş  [92, s.31];  

Eşəgə ayıtmışlar: “Nə qatı yürürsən?!” 

Ayıtmış: “Bizləngicim bilür” [92,  s.45]; 

 

Bu şimdiki zəmanəyə gül yaramaz, dikən olar, 

Əriylə dost oluban, övrəti... yarar [92, s.68]; 

Toyğır toya öygənmiş, toquz büzügi yırtılmış  [92,  s.81]; Qurda “Boynun 

neçün yoğundur?” demişlər, İşüm kimsəyə inanmazın” demiş  [92, s.141];  

Hər kişiyə bir işə tuş eyləmiş 

Anun ilə könlüni xoş eyləmiş  [77, s.171] 
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Yuxarıda dediklərimizi “demiş”, “ayıtmış”, “yırtılmış”, “eyləmiş” feillərində 

aydın görmək olar. Qeyd etdiyimiz feillərdə işin keçmişdə icra olunması bizi o qədər 

də maraqlandırmır. Burada əsas məsələ keçmişdə icra olunmuş hər hansı bir işin indiki 

zamanda nəticəsini bildirməsidir. 

Bu məna xüsusiyyəti S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, 

“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

Tövlə-tövlə şahbaz atlarını biz binmişüz 

Qatar-qatar qızıl dəvəsini biz yetmişüz  [77,  s.38]; 

Qaza bənzər-qızıl-gəlini ağ çıqarmış qara geymiş  [77,  s.64]; Zira 

ağlamaqdan gözləri görməz olmuş idi  [77,  s.76]. 

Nümunələrdən  göründüyü kimi, burdakı “binmişüz”, “yetmiş üz”, “geymiş”, 

“olmuş idi” feilləri keçmişdə icra olunmuş hər hansı bir hərəkətin indiki zamanda 

nəticəsini bildirir. 

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənmiş 

nəticə məna çalarına aid nümunəyə nəzər yetirək: 

Hamıya məlum olsun ki, bizə qədər türk tarixini yazanlar, xalqa, öz  məharət və 

istedadlarını göstərmək üçün ərəb sözləri qatmışlar, eyni zamanda fars sözləri də əlavə 

etmişlər, türk sözlərini isə qafiyəli nəsrə çevirmişlər  [32, s.47]. 

Yuxarıda cümlədə işlənmiş “qatmışlar”, “əlavə etmişlər”, “çevirmişlər” feilləri 

keçmişdə icra olunmuş hər hansı bir hərəkətin indiki zamanda  nəticəsini bildirir. 

2) Atalar sözləri ilə ifadəsi. Şühudi keçmiş zaman kimi nəqli keçmiş zaman 

forması da folklorda, xüsusilə də, atalar sözləri, zərbi-məsəllərdə icra olunmuş hərəkətləri 

ifadə edir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Atalar “Babam öldi, iş başına düşmüş”; “anam öldi, öksüz olmuşsan” demişlər;  

“oğlum öldi, yurəginə oq toqunmuş” demişlər; amma “qızın öldi, xərcdən 

qurtulmuşsan” demişlər; “övrətim öldi, döşəgin yeniləşmiş” demişlər  [92,  s.21]; Atalar 

aytmış: “Həq təala müsəlmanların ğürbətdə xəstəlıqdan və yigitlikdə ölümdən və pirligdə 

yoxsulluqdan saqlasun” [92,  s.21]; Qaşığ ilə aş verüp, sapıyla gözün çıqarma [92, s.131]. 

Məsəldir, gözə yoq zindan – demişlər. 
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Bu sözi cəmi-insan demişlər  [92,  s.163] 

3) Şahidlik xüsusiyyəti. -mış4, -ıb4  şəkilçili nəqli keçmiş zaman formasının 

məzmununda bəzən şahidlik dərəcəsi özünü göstərir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

İlk sonanı uçmaqda görmüşlər  [92,  s.25]; Ölən içün olmamışdır, inən – çoğ 

ağlayanlar bulmamışdır  [92,  s.46]; İki qardaş savaşmış, əbləh gerçək sanmış  [129, 

s.58]; Çoq ağlayan ulusın bulmamışdır  [92,  s.85]; Qar üstündə yatan ölməmiş, un 

üstündə yatan ölmüş [92,  s.143]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, qədim dövrlərdən bu günə qədər ata-

babalarımız insanların dəfələrlə başlarına gəlmiş bir çox hadisələrə şahid olmuş və bu kimi 

ifadələri işlətmişlər. 

Müqayisə üçün “Kitabi-Dədə Qorqud”da işlənən şahidlik məna xüsusiyyətinə aid 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Bayındır xanın ağ meydanında bu oğlan cəng etmişdür [77,  s.28]; Qırq yigidlən 

oğlun Uruzi gətirmiş, -bizimdir! [77,  s.48]; 

Qarşu yatan qara dağım yıqılubdur. 

Ozan, sənin xəbərin yoqm [77, s.68]; 

Gördü oğlanın ala gözlü qırq yigidi qırılmış  [77,  s.87]. 

Buradakı “cəng etmişdür”, “gətirmiş”, “yıqılubdur”, “qırılmış” feilləri 

danışanın gözü ilə gördüyü, icrasında bilavasitə iştirak etdiyi hərəkətləri ifadə edir. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”la yanaşı, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də 

şahidlik məna çalarına aid nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Xorasanda və İraqda da  onlar çoxdurlar, [orada] onlar Cağatay elinə birləşiblər 

[32, s.60] Onlar Mavərənnəhrdə çoxdurlar, [burada] onlar Aymak eli ilə birləşiblər 

[32,s.60]. 

Şahidlik məna xüsusiyyətinə aid nümunələr F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində də 

işlənmişdir. Aşağıdakı  nümunələrə nəzər yetirək:  

Bizim qəbiləmizdə, soyumuzda bundan gözəl uşaq dünyaya gəlməyib!  [98,  s.11]; 

Gəldiyimiz bütün ölkələrdə bizim əmrlərimiz yerinə yetirilib  [98,  s.21]; Hətta alınan 

ölkələri qarət etməmək haqqında verdiyim əmrinə və göstərişinə ağılla-başla əməl ediblər  

[98,  s.30]. Ölkəmizin düşməni çox olduğundan, bu işin açılmağını istəməmişəm  [98,  
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s.59]. 

Yuxarıdakı nümunələrdə işlənmiş “dünyaya gəlməyib”, “yerinə yetirilib”, “əməl 

ediblər”, “istəməmişəm” feilləri danışanın gözü ilə gördüyü, icrasında  bilavasitə iştirak 

etdiyi hərəkətləri ifadə edir. 

4) Ardıcıllıq xüsusiyyəti. Adından da göründüyü kimi, bu məna xüsusiyyəti 

ardıcıl olaraq bir-birini izləyən hal və ya hərəkətləri ifadə edir. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək:  

Ərənlərin xərcinə, övrətlərin əməlinə, oğlancıqların sevinməsinə bayram 

demişlər92,s.49; Əski oynaş əyərlənmiş, uyanlanmış at gibidir 92,  s.55; Ərənlər tağa 

yürü demiş, yürüməmiş, kəndüləri yürümüş [92, s.59]. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı,  “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı 

abidəsində də ardıcıllıq məna xüsusiyyətinə aid nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Qalqubanı yerindən uru durğıl, yığitlərin oxşağıl, boyuna alğıl, oğluna uğrağıl, 

yanına alub, ava aqğil; quş uçurub, av avlayub, oğlunı oxlayub, öldürə görgil [77,  s.29]; 

Ay əməl azmış, feili dönmüş, Qadir Allah ağ alnına qada yazmış! [77, s.58]; 

Alan sabah durmışsan, ağ ormana girmişsən 

Ağ qovağın budağından yırğayuban keçmişsən [77, s.71]; 

Nümunələrdən göründüyü kimi, buradakı “alub, uçurub, avlayıb, oxşayub”, 

“azmış, dönmüş, yazmış” feillərinin köməyi ilə keçmişdə icra olunmuş hərəkətlər ardıcıl 

surətdə bir-birini izləyir. 

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənmiş 

ardıcıllıq məna çalarına aid nümunəyə nəzər yetirək: 

Onun özü döyüşdə həlak olmuşdu; arvadı isə qurtulmuş və xana [həmin] iki çay 

arasında çatmışdı [32, s.56]. 

Yuxarıdakı cümləyə nəzər yetirsək, görərik ki, ardıcıl şəkildə icra olunmuş 

hərəkətlər “həlak olmuşdu”, “qurtulmuş”, “çatmışdı”  feillərinin  köməyi ilə ifadə 

olunub. 

5) Qeyri-müəyyən zaman xüsusiyyəti. Bu məna xüsusiyyəti hal və ya hərəkətin 
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qeyri-müəyyən keçmişdə icra olunduğunu göstərir. 

“Nəqli keçmişin bu məna xüsusiyyəti onu hal və ya hərəkətin icrasından daha çox 

bu hal və ya hərəkətin nəticəsini bildirməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, danışan keçmişdə icra 

olunan bir hərəkət haqqında məlumat verərkən onun icra vaxtını deyil, daha çox onun 

nəticəsini nəzərdə tutur. Buna görə də nəqli keçmiş formasında işlənən feillər hal və ya 

hərəkətin qeyri-müəyyən keçmiş zamanda icra olunduğunu bildirir” 7, s.62. 

Müəllif qeyd edir ki, bir çox türk dillərindən bəhs edən dilçilik əsərlərində  həmin 

zaman qeyri-müəyyən keçmiş zaman termini ilə qeyd olunur  7,  s.62. Demək ki, bu məna 

xüsusiyyəti nəqli keçmiş zamanın ifadə etdiyi əsas məna xüsusiyyətlərindən biridir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ərənlər nəqdə dua qılmışlar  92,  s.45; Toyğır toya öygənmiş, toquz qarış büzügi 

yırtılmış  92,  s.81; Toquz bacanaq bir xorus əyərləyüməmiş  92,  s.125; Missə (?) ilə 

övlayi (?) anmışlar, la havıl bitmiş  92,  s.161; Yügrək dincdən qorqmuş  92, s.176. 

Buradakı “qılmışlar”, “yırtılmış”, “əyərləyüməmiş”, “bitmiş” feilləri hərəkətin 

qeyri-müəyyən keçmiş zamanda icra olunduğunu göstərir. 

6) Nəql etmə xüsusiyyəti. Adından göründüyü kimi, nəqli keçmiş zaman 

formasında olan feillərin böyük əksəriyyəti hal və ya hərəkətləri nəql etmə yolu ilə ifadə 

edir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Öküz aytmış: “Bən ölicək, gönümi inək üstünə sərün” 92,  s.32; On çuhala bir 

eşək yüklədiməmiş  92, s.45; Tərziyə köç demişlər, sindusın belinə sokmuş, arşının əlinə 

almış  92, s.81; Sovuq peyğəmbərə hörmət etməmişdir  92, s.114; Qırq yil öyləd olmış, 

əcəli gələn ölmüş  92, s.134; Yeddi kərə həcc edənin hacı qoltuğundan çıqmışdır  92,  

s.175. 

Göründüyü kimi, buradakı “aytmış”, “yüklədiməmiş”, “demişlər”, “soqmuş”, 

“almış”, “etməmişdir”, “olmış”, “ölmüş”, “çıqmışdır” feilləri vasitəsi ilə icra olunmuş 

hərəkətləri nəql yolu ilə ifadə edir.  

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə Qorduq” yazılı 

abidəsində də nəqli keçmişin qeyri-müəyyən zaman çalarına aid nümunələr işlənmişdir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 
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Bir gün Qamğan oğlı xan Bayındır yerindən durmışdı [77,  s.24]; 

Qayıduban, baba, gerü döngil! 

Altun ban evinə sürüb varğıl! [77, s.89] 

Nümunələrdən göründüyü kimi, burada “durmışdı”, “qayıduban” feilləri qeyri-

müəyyən keçmiş zamanda icra olunmuş hərəkətləri bildirir. 

 Müqayisə üçün indi də  Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənmiş 

qeyri-müəyyən zaman xüsusiyyətinə aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Ancaq Quzı Yavı xanla İnal-xanın arasında neçə il keçmişdir, -biz təyin edə 

bilmərik [77,  s.74]; Əgər [bu] yalandırsa babalı qoy o adamların  boynuna düşsün ki, 

[bu haqda] bizdən öncə danışıblar  [32,  s.101]. 

Yuxarıda göstərilən hər iki cümlədə keçmiş zamanda işlənmiş feillər qeyri-

müəyyən zamanda icra olunmuş hərəkətləri ifadə edir. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı 

abidəsində də nəql etmə çalarına aid nümunələr geniş şəkildə işlənmişdir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Dədə aydır: “Bin ayğır diləyübdür kim, qısrağa aşmamış ola” [77,  s.59]; 

Baş kəsübdür, qan döküpdür, 

Çöldi alubdur, ad qazanıbdır [77, s.79]; 

Anam məmim üçün göğ geyüb, qara sarınsun! 

Qalın Oğuz elində yasım  tatsun! [77, s.89]. 

Mərə ana, mən xan oğlı degilmişəm [77, s.159]. 

Nümunələrdən göründüyü  kimi, buradakı “diləyübdür”, “aşmamış”, 

“kəsübdür”, “dönüpdür”, “alubdur”, “qazanıbdır”, “geyüb” feilləri keçmişdə icra 

olunmuş hərəkətləri nəql yolu ilə ifadə edir. 

Nəql etmə məna çaları eyni zamanda Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” 

əsərində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ona görə ki, “Allah”-ərəb sözüdür, moğollardan heç bir ata da  ərəb dilini 

eşitməmişdir [32,  s.53]; Onların hamısının adlarını, bir-birinin ardınca biz artıq 

yuxarıda çəkmişik  [32, s.70]; Bir də salurlardn : Enkeşin oğlu Otkan və onun oğlu Qul-

Sarı, üç nəsildə vəzir olmuşdular  [32, s.74]. Bu söz tamam səhvdir, belə ki, Oğuz xanın 
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vaxtından bu vaxta qədər beş min il keçib [32,  s.97]. 

Buradakı “eşitməmişdir”, “çəkmişik”, “olmuşdular”, “keçib” feilləri keçmişdə 

icra olunmuş hərəkətləri nəql etmə yolu ilə ifadə edir. 

Müqayisə üçün indi də F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində işlənmiş nəql etmə 

məna xüsusiyyətinə aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Həmin dağlara da bu otların adı verilib  [98,  s.14]; Yolumuzun üstündə 

yenmədiyimiz bir ölkə, qarşımızda baş əyib itaət göstərməyən bir hökmdar qalmayıb  [98, 

s.21]; Deyilənə görə, Alataq adını və Sabalan adını da onlar vermişlər  [98,  s.22]; 

“Onqon”- “Azık bolsun” sözündən əmələ gəlib, yəni xoşbəxt olsun, beləliklə də, onqun 

“xoşbəxtlik” və “dövlət” deməkdir [98,  s.39]; Nuştəkin Qarça da Sultan Məhəmməd  

Xarəzmşahın uzaq əcdadı olub, Oğuz boyunun Beqdim övladlrından idi [98,  s.60]. 

7) -mış4 şəkilçili nəqli keçmiş zaman formasında “ş” samiti bəzən ixtisar olunur. 

-mış4 şəkilçisinin bu forması müasir ədəbi dilimizdə də işlənir. Müqayisə edək: gəlmişsən 

– gəlmisən, yazmışsan – yazmısan və s. 

Qeyd edək ki, S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”ndə nəqli keçmiş zamanın 

bu məna xüsusiyyəti işlənməmişdir. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”ndən fərqli olaraq,  Ə.Bahadır xanın 

“Şəcərei-Tərakimə” əsərində bu məna xüsusiyyəti bir nümunədə işlənmişdir.  Aşağıdakı 

nümunəyə nəzər yetirək:  

Sən bu vaxta qədər atam Dumanın gənc olduğunu  bəhanə edərək  onu  

verməmisən, bəs indi  niyə vermirsən? 32, s.81. 

Nümunədən göründüyü kimi, nəqli kecmiş zamanın inkar forması ilə  ifadə 

olunmuş  - “verməmisən” feili əslində “verməmişsən” formasında  olmalıdır. “ş” samiti 

burada ixtisara uğramışdır. 

F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində də  bu məna xüsusiyyəti  bir nümunədə 

işlənmişdir. Həmin nümunəyə nəzər yetirək: 

Siz yəqin ki, bizim bu ölkələrə  gəldiyimizi artıq eşitmisiniz  98,  s.21. 

Bu cümlədə nəqli keçmiş zamanın  təsdiq forması ilə ifadə olunmuş – 

“eşitmisiniz” feili əslində “eşitmişsiniz”  formasında olmalıdır. “ş” samiti  burada da  
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ixtisara uğramışdır. 

Tədqiq olunan mənbələrə əsaslanaraq deyə bilərik ki, həmin dövrlərdə bu məna 

xüsusiyyəti geniş işlənmə tezliyinə malik olmayıb.   

Bu məna xüsusiyyəti haqqında B.Ə.Xəlilov qeyd edir ki, -mış4 nəqli keçmiş 

zaman şəkilçisində “ş” samiti bəzən ixtisar olunur. Məsələn: 

Yaxşı istəyibsən, yaman tapmısan, 

Günəş axtarıbsan, duman tapmısan, 

Həqiqət gəzibsən, yalan tapmısan, 

Məni görməmisən, görməmisən sən. (N.Kəsəmənli) [59,  s.224] 

Müəllif müasir poeziyamızdan nümunələrlə fikrini əsaslandırmışdır. 

Demək ki, “Oğuznamə”lərin dilində az da olsa, işlənən bu məna xüsusiyyəti 

müasir ədəbi dilimizdə, poeziyamızda da özünü qoruyub saxlamışdır. 

8) Dinamiklik xüsusiyyəti. Şühudi keçmiş zaman formasında olduğu kimi nəqli 

keçmiş zaman formasında da bu məna çaları hərəkətin dinamikliyini bildirir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Ər ölmüş, qanun ölməmiş  [92,  s.39]; Oğlana uyan qoca olmuş  [92,  s.43]; 

Əygənci aqınçı satun almışdır [92,  s.491]; İki tonuz birdir... toquşmuşlar  [92, s.157].  

Yuxarıdakı nümunələrdəki “olmuş”, “ölməmiş”, “almışdır”, “toquşmuşlar” 

feillərində dinamiklik (hərəkilik) məna çaları özünü göstərir.  

Bu məna xüsusiyyəti S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-

Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Dədə Qorqud bir daxı soylamış, görəlim, xanım, nə soylamış [77,  s.21]; 

Məgər sənin ağan yoq olubdur? 

Yürəginə qaynar yağlar qoyulubdur? [77,  s.67]. 

Sənin ol müxənnət anan-baban 

Bir canda nə var ki, sana qıymamışlar? [77,  s.102] 

Beyrəgi istəmiş, ol dəxi varmış [77, s.167] 

Nümunələrdən göründüyü kimi, cümlələrdə dinamiklik (hərəkilik) məna çaları 

nəqli keçmiş zamanda işlənmiş bütün feillərdə özünü göstərir. 

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənmiş 
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dinamiklik məna çalarına aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Yorulanları, acları, yolunu azanları və geridə qalanları yığmaq üçün  xanın 

ordusunun arxasında adamlar [qoyulmuşdu] [32,  s.60]; Münasib olardı ki, padşahlığı 

ona verib, özünsə yeyib-içib şənlənəsən [32,  s.81]; Gecə nə törədibsən? [32,  s.86]. 

Yuxarıda nümunələrdə işlənmiş “qoyulmuşdu”, “verib”, “törədibsən” feillərində 

dinamiklik məna xüsusiyyəti özünü göstərir. 

“Dinamiklik məna xüsusiyyəti F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində də işlənmişdir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Mən şah çadırında doğulmuşam, ona görə hamı məni Oğuz adlandırmalıdır [98,  

s.11]; Ancaq mənim iki ayğırımı aparıblar [98, s.20]; Gündoğandan günbatanaqədər 

bütün ölkələri sənin ata-babaların tutmuşlar  [98,  s.41];  Padşah yalnız bu boylardan 

olmuşdur [98,  s. 60]. 

Göründüyü kimi, buradakı “doğulmuşam”, “aparıblar”, “tutulmuşlar”, 

“olmuşdur” feillərində dinamiklik (hərəkilik) məna xüsusiyyəti özünü göstərir” [72, s.15]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, nəqli keçmişin yuxarıda göstərilən xüsusiyyətləri yalnız 

Azərbaycan dilində deyil, bu və ya digər dərəcədə başqa türk dillərində də özünü göstərir.  

 

2.2. İndiki zamanın məna xüsusiyyətləri 

 

Feilin indiki zaman forması qrammatik məna ifadə etməklə bərabər, həm də 

müxtəlif üslubi və məna xüsusiyyətlərinə malikdir.  

Azərbaycan dilində zaman formalarını tədqiq edən dilçilər arasında 

A.A.Axundov feilin indiki zaman formasının 12 məna xüsusiyyətini [7, s.77-85], 

B.Ə.Xəlilov feilin indiki zaman formasının 9 məna xüsusiyyətini [59, s.226], 

Z.İ.Budaqova 6 məna xüsusiyyətini [90, s.337], Q.Ş.Kazımov iki məna xüsusiyyətini       

[75,  s.233]  ifadə etdiyini göstərmişdilər. 

Türk dillərində zaman kateqoriyasını tədqiq edən G.F.Əliyeva 

A.A.Axundovun bölgüsünü əsas götürərək, feilin indiki zaman formasının 3 məna 

xüsusiyyəti olduğunu qeyd edir [42,  s.186]. 
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Azərbaycan dilinin XIV-XVIII əsr yazılı abidələrini tədqiq edən M.Ş.Rəhimov 

feilin indiki zaman formasının 5 məna xüsusiyyətini ifadə etdiyini göstərmişdir [96, 

s.7]. 

D.M.Nasilov qədim uyğur dilində -ur şəkilçili indiki zamanın [136,  s.9] 

B.S.Çarıyarov cənub-qərb qrupu türk dillərində indiki zaman 6 məna xüsusiyyətini 

[143, s.19] göstərmişdilər. 

D.Q.Tumaşeva tatar dilində indiki zamanın 4 məna xüsusiyyəti olduğunu yazır 

[140, s.30]. Müəllifin bölgüsünə nəzər yetirək:  

“1) Adi, tipik və ya təkrarlanan hərəkət. Məsələn: Конем кон буе, кайчагында 

уникешəч сəгать рəддəн, атык машина белəн лайнашканнан сон, жен кеьек 

каралып, машина маена батып кайтып керə (Q.Axundov). 

«Провозившись целый день, иногда двенадцать часов подряд, с 

поломанной машиной, он возвращается домой черный, как черт, весь 

измазанный машинным маслом». Bütün gününü, bəzən on iki saat dalbadal xarab 

maşınla keçirib, o evə qara, şeytan kimi, bütün maşın yağına bulaşmış qayıdır. 

2) Uzual hərəkət. Крестян баласы, ир малай булса, жиде яшьтмəн атка, 

тырмага, сабанга, йочи башдый. Сигездə-тугызда итауга, уракка кушалар 

(Т.Ибрагимов). «Крестьянский ребёнок, если он мальчик с семи лет начинает 

ходить за лошадью, за на прополку, жатву». Kəndli oğlu əgər onun yeddi yaşı 

varsa, at, qoyun arxasınca getməyə başlayır. Səkkiz-doqquz yaşında onu yemək dalınca 

göndərirlər. 

3) İndiki keyfiyyətli hərəkət, yəni şəxsin və ya əşyanın daimi əlamətini təqdim 

edən hərəkət. Məsələn: ... həр ики автор персонажны котелтəгəлчə итəп борып 

кун белə, анын образ буларак табигый хəрəкəтен барлыкка китера и(А. 

Əхмэдумин) – оба автора умеют поставить своих героев в неожиданные 

обстоятельства, заставить их диктовать в соответствии с характером 

самих образов. Hər iki müəllif öz qəhrəmanlarını gözlənilməz vəziyyətlərə salmağı, 

obrazların xarakterinə uyğun diqtə etməyə məcbur etməyi bacarır. 

4) Ümumiləşmiş hərəkət. Bu, daha çox atalar sözü, məsəllər, tapmaca, 

aforizmlərdə rast gəlinir. Məsələn: Кырмыскаларын урман санитарлары дуп 
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йортəлəр. – “Муравьев называют лесными санитарами” Qarışqaları meşə 

sanitarları adlandırırlar”  [140,  s.32]. 

Yuxarıda  adlarını qeyd etdiyimiz dilçilərin bölgüləri içərisində ən dolğun, 

indiki zamanın məna çalarlarını bütünlüklə əhatə edən bölgü A.A.Axundovun 

bölgüsüdür. 

A.A.Axundov feilin indiki zamanının məzmununda əsas iki cəhəti vurğulayır:  

“1. Feilin indiki zamanı danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədardır; 

2.  Feilin indiki zamanı danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar deyil” [7,  s.73]. 

Müəllif hər bir cəhətin daxilində özünəməxsus xüsusiyyətlərinin olduğunu 

göstərir. Belə ki, o, birinci – yəni danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar olan indiki 

zamanın üç; ikinci – danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar olmayan indiki zamanın 

doqquz məna çaları olduğunu qeyd edir [7,  s.73-85]. 

A.A.Axundovun bölgüsünə əsaslanaraq, S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə”ndə feilin indiki zaman formasının aşağıdakı məna çalarlarını qeyd etmək 

olar: 

1) Danışıq vaxtı ilə bilavasitə tam uyğunluq təşkil etməklə bərabər, hal və ya 

hərəkət subyektin ümumi xüsusiyyətlərini ifadə edir. Bu məna çalarlarında olan hal və 

ya hərəkətlər öz mənasına görə hissi və əqli prosesləri bildirən feillərlə ifadə olunur. 

Məsələn: sevmək, istəmək, tanımaq, bilmək, xatırlamaq, nifrət etmək, xoşlamaq, başa 

düşmək və s. feillər buna misal ola bilər [7,  s.75]. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ağ qoyunı görənlər içi dolu yağ sanur  [92,  s.27]; Alçaq yerdə dəpəcik 

kəndüzini tağ sanur  [92,  s.39]; El sərrafdır: eyüyi – tatluyı bilür  [92,  s.41]; El 

qarağuyı ənsəsindən bilür [92,  s.62]; Sən el ögünə yat, el sənin boyuna qaftan biçə 

bilür  [92,  s.111]; Gözsizi dəvə dəpsə, sum ilə urdılar sanur  [92, s.156]; 

Nə yerdə ki var qadı, 

Tanrı buyruğın qodı 

Nə yerdə ki var qoca, 

Nə Quran bilür, nə heca [92,  s.165]; 

Yoğun, incə ölüncə üzülür  [92,  s.184]; Yalnız yerdə bögürtlən kəndüzini tağ 

sanur  [92,  s.186]. 
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Göründüyü kimi, bu misallardakı “sanur”, “bilür”, “üzülür” feilləri hal və ya 

hərəkətın müəyyən bir hadisə və ya əşyaya insanın əqli və hissi münasibətlərini əks 

etdirdiyindən danışan istər onlar haqqında məlumat verərkən, istərsə də verməyərkən 

icra olunur. 

Bu məna  xüsusiyyətlərinə aid nümunələr S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə” ilə yanaşı “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ordumun xəbərin bilürmisin, degil  bana! 

Qara başım sağlığında eyilüklər edəm, köpək, sana! [77,  s. 42]; 

Mərə qız, nə ağlarsan, nə bozlarsan, “ağa” deyü?! [77,  s.67]; Məndən nə 

dilərsən? [77,s.72]: Qazan aydır: “Sən bilürsən”  [77, s.129]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, burada “bilürmisin”, 

“ağlarsan”,“bozlarsan”, “dilərsən”feilləri hərəkətin müəyyən bir hadisə və ya əşyaya 

insanın əqli  və hissi münasibətlərini ifadə edir. 2-ci və 3-cü cümlələrdəki 

“ağlarsan,bozlarsan, dilərsən” feilləri əslində “ağlayırsan, bozlayıran, diləyirsən” 

formasındadır. İndiki zaman şəkilçisinin saiti ixtisara uğradığından “r” formantı kimi  

işlənmişdir. 

Müqayisə üçün indi F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində işlənmiş bu məna 

xüsusiyyətinə aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Bu səbəbdən Oğuz ona belə sayqı-sevgi bəsləyir  [98,  s.12]; Əgər siz öz 

xoşunuzla bizimlə bir il olmaq istəyirsinizsə, bizə boyun  əydiyinizi öz cavabınızda 

bildirməlisiniz [98,  s.21]; Ovuma çata bilmirəm. Əgər çatıramsa, tuta 

bilmirəm,tuturamsa, parçalaya bilmirəm  [98, s.44]. 

Yuxarıda göstərilən nümunələrdə işlənmiş “bəsləyir”, 

“istəyirsiniz”,“bilmirəm” feilləri hərəkətin  müəyyən bir hadisə və ya əşyaya insanın 

əqli və hissi münasibətlərini ifadə edir. 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də bu məna xüsusiyyətinə aid 

nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ancaq onlardan hansının [Oğuz xanın hansı] oğlundandır-bilinmir [32,  s.67]; 

Türkmənlərdən, ömürlərini döyüşlərdə keçirmiş-məşhur adamlar və keçmiş günlərin 
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baxışları bunları söyləyirlər  [32,  s.69]; Əgər biz [onları] belə [təfsilatı ilə] bilmiriksə 

də, əslində ümumi mənzərə aydındır [32,  s.75]; İkincisi [bütün] qəlbimlə mən ona 

xoşbəxt tale arzulayıram, ona görə də ona Duman adı verirəm, çünki duman çox 

durmur, o tezliklə keçir  [32,  s.78]; 

Göründüyü kimi, buradakı “bilinmir”, “söyləyirlər”, “bilmirik”, “arzulayıram” 

feilləri hərəkətin müəyyən bir hadisə və ya əşyaya insanın əqli və hissi münasibətlərini 

ifadə edir. 

2) “Danışıq vaxtı ilə tam uyğunluq təşkil edən feil, eyni zamanda, uzun 

dövrlərə, həm keçmiş, həm də müəyyən dərəcədə gələcək zamana aid olan ümumi 

halları ifadə edir” [7, s.76]. Bunu aşağıdakı misallarda aydın görmək olar: 

Atalar sözün dutmıyan yabana atılur  [92,  s.21]; Əyər altında at ölür, ğeyrət 

altında ər ölür [92,  s.24]; Ağır başlu olanın hörməti ziyadə olur  [92,  s.57]; 

Tanışməndlər ğulamı bara olur  [92, s.82]; Haq söz acı gəlür  [92,  s.89]; Dövlətlü evin 

qonuğı-qoyuluşı gəlür [92,  s.100]; Sazanın başını yeyənin quyruğı ğayət tatlu olur  

[92,  s.119]; Eyibsiz yar istəyən yarsız qalur [92, s.126]; Qız anası miskin olur, 

babasına yalvar, əxi! [92,  s.137]; Mömin bal mumı kibi olur [92, s.162]. 

S.Əlizadənin  “Oğuznamə”si ilə yanaşı, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” 

əsərində də  bu məna xüsusiyyətinə aid  nümunə işlənmişdir: 

O zamandan  bu günə qədər  bütün  türkmənlər bu kitabın qaydalarına əməl 

edirlər [32, s.10]. 

3) Danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar olmayan, eyni zamanda subyektə aid 

peşə və ya sənətlə, habelə vərdişlə əlaqədar olan ümumi hal və hərəkətləri ifadə edir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Çoban ata bincək kəndüzini tağ sanur  [92,  s.39];  Oq atanın gündə buçuq 

ziyanı olur  [92,  s.61]; Cəmrinin oğlı on iki olur, ğəninin atı on iki olur  [92, s.86]; 

Rəncbərin öküçi semüz olur, amma öküzi semüz olsa, kəndüsi arıq olur  [92,  s.103];  

Qoyuna yanşaq çoban çouğun saçırkən hayqurur  [92, s.140]; Gördün ki, qəssab keçi 

verir, sən də keçi ver [92, s.145]. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində bu məna 

xüsusiyyətinə aid işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 
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At ayağı külük, ozan dili çurik olur 

“Hi!” demədin başlar kəsən cəlladı olur. 

Adam ətin yaxnı qılan aşbazolur [77,  s.82] 

Neçə cahillər səni göydə arar, yerdə istər  [77, s.98] 

Üçüncü nümunədəki “arar, istər” feilləri əslində “arayır”, “istəyir” 

formasındadır. Bildiyimiz kimi -r formantı tarixən həm indiki, həm də gələcək zaman 

yerində işlənmişdir.  

4) “Subyektin sürəkli xarakterdə olan vaxtaşırı  hal və ya hərəkətləri. Bu məna 

xüsusiyyətlərinə malik olan indiki zamanlı feillə ifadə olunmuş xəbəri olan cümlələrdə, 

bir qayda olaraq, ya “bəzən”, “hərdən” və s. zaman zərfləri, yaxud da “gah... gah” 

bağlayıcıları işlədilir” [7, s.78]. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Gələcək nəsnə gəlür çarü naçar, 

Gərək könlüni sən gen dut, gərək tar [92,  s.147]. 

Buradakı “gərək” sözünü asanlıqla “bəzən”, “hərdən” zaman zərfləri ilə əvəz 

etmək olur. 

5) Danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar olmayan bu məna çaları hal və ya 

hərəkətin müəyyən zamanla əlaqədar olduğunu göstərən indiki zaman bəzi zaman 

zərflikləri ilə ifadə olunur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Bəsləmə qarğayı, axır gözün çıqarır  [92,  s.73]; Tilkinin hər bildigi 

axırdərilür, başına gəlür [92,  s.80]; Şimdiki zamanda şərrə uğramayım deyirsən, 

xeyirdən qaç [92, s.113]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, ilk iki nümunədə “axır” zaman zərfi, 

üçüncü nümunədə isə “şimdiki zaman” zaman zərfi ilə ifadə olunmuşdur. 

6) “İndiki zaman danışılan vaxtdan əvvəl olmuş bir əhvalatın və ya hadisənin 

hekayətində işlədilir. Belə hadisələr istər bir gün əvvəl, istərsə də min illər əvvəl olmuş 

olsun, o indiki zamanda, hətta az qala danışıq vaxtında baş vermiş hadisələr kimi nəql 

olunur” [7, s.80]. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Eyü görməgin muzdı çoq olur  [92, s.29]; Atlar dəpişsə, arada eşşək ölür[92, 

s.30]; Ər olan rizqin taşdan çıqarur [92,  s.59]; Orucun onı qalansa, adamın göni qalur  

[92,  s.65]; Dövlətlü kişinin övrətü ölür, dövlətsiz kişinin əyrəti ölür, bəlkə kəndüölür 
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[92, s.94]; Quzusın enilməyən də bulur, qatı mələyən də bulur  [92,  s.139]; Kişi əyalın 

almaq güc olur, amma bəsləmək qolay olur, bədasılı almaq qolay olur, amma 

bəsləmək güc olur [92, s.152]; Keşkə dəgənəcigümdə dişi olsa, yeyilənədək iki olurdu 

[92, s.155]; Yoxsulun bini yüz qədərdür yanlışın ər olur [92,  s.178]. 

Bu məna xüsusiyyətlərinə aid nümunələr S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ol dağlarumızda bağlarumuz olur, 

Ol bağların qara salqumları, üzümi olur  [77,  s.97]. 

Uruz aydır: “Mən babam tutsaq olduğı qalaya gedirəm” [77, s.160]; 

Hər iki nümunədə işlənmiş “olur”, “gedirəm” feillərinin köməyi ilə  hadisələr 

az qala danışıq vaxtında baş vermiş kimi nəql olunur. 

Müqayisə üçün indi də F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində bu məna 

xüsusiyyətinə aid işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Türk dilində “meydana gələn”, “dikələn”, bir şeyə sabalan deyilir  [98, s.22]. 

Türk dilində bu söz “arxadan gələn, qoşulan anlamı” daşıyır  [98,  s.13]; Bur 

gündoğanda yerləşən bir vilayətdir, adına Yemekan (Yemeki) deyirlər  [98,  s.42]. 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də bu məna xüsusiyyətinə aid 

nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Adam ərəb sözüdür, ərəblər dəriyə adam deyirlər  [32,  s.48]; Taciklər Tanutu 

Tibet adlandırırlar  [32,  s.56]; Hal-hazırda, 1071-ci ildə  [b.e.1660-1661-ci illərdə] 

siçan ilində, bu yurd Kalmıkların yurdu adlanır  [32,  s.58]. 

Yuxarıda  göstərilən nümunələrdə “deyirlər”, “adlandırırlar”, 

“adlanır”feillərini köməyi ilə hərəkətlər az ala danışıq vaxtında baş vermiş hadisələr 

kimi nəql olunur. 

7) İndiki zamanın ifadə etdiyi məna xüsusiyyətlərindən biri də danışıq vaxtı ilə 

əlaqədar olmayan hal və ya hərəkətin, təbiət və müəyyən şəraitin təsvir edilməsidir. Bu 

məna xüsusiyyətləri özünü daha çox şeirdə göstərir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

Ötdügün eşəki atdan keçirmə  [92,  s.31]; Otuz iki dişdən çıqan ordaya yayılur 
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[92, s.40];  Evlənən bir kərrə ox deyir, ölüncəyədək ah deyir  [92,  s.42]; Ət nə qədər 

arığ isə, ətmək üstündə yaraşır  [92, s.48]; Eyiblü tavar issində yaraşır  [92, s.128]; 

Məlul olma, könül, 

Göz, dökməgil yaş. 

Eyü-yavuz keçir 

Sağ olan baş [92,  s.161]; 

Yalnızlıq bir Allaha yaraşır [92, s.182]. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində bu məna 

xüsusiyyətinə aid işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Birisi evin dayağıdır, 

Birisi necə söylərsən, bayağıdır [77, s.22], 

Kəsilsün oğlan əmən süd damarım 

yaman sızlar  [77,  s.31]; 

Baqsa görsə oğlancığı alca qana bulaşmış yatır  [77, s.31]; Bədəvi atı oğlanın 

oxlanmış yatır [77,  s.87]; Dəli Domrul aydır: “Mərə, Əzrayıl Dedügüniz nə kişidir 

kim, adamın canın alır? 77,  s.94; 

Nümunələrdən göründüyü kimi, 1-ci və 2-ci cümlələrdə feili bağlama 

(bulaşmış yatır,  oxlanmış yatır) şəkilçisindən istifadə olunmuşdur. -mış4 şəkilçisinin 

köməyilə müəyyən şəraitin təsviri daha qabarıq şəkildə nəzərə çatdırılıb.  

8) Danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar olmayan indiki zamanın məna 

xüsusiyyətlərindən biri də hökm ifadə etməkdir. 

A.A.Axundov yazır: “İndiki zamanın bu məna xüsusiyyəti iki müxtəlif məna 

çalarlığını özündə birləşdirir. Bunlardan birincisi daha ümumi indiki zamanı ifadə edir 

ki, bu da özünü ən çox atalar sözləri və məsəllərdə göstərir. İkincisi indiki zamanın 

nisbətən ümumi xarakterdə olur və aforizmdə işlədilir. Belə indiki zaman nə dərəcədə 

yayılmasından asılı olaraq tam ümumi hökm xarakteri daşımaya da bilər” [7,  s.82]. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək:  

Ərlə övrət arasına girənin hörmətsizliyi qalur [92, s.22]; Alçaq yerdə yatma, 

səni alur  [92,  s.30]; Əl əli yuvur, iki əl üzü yuvur  [92,  s.46]; İnək qanda yügürürsə 
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- yügürsün, tək evdə buzalansın [92, s.50]; Başa yazılan gəlür  [92,  s.71]; Dögülmək 

eşəgə yaraşur [92,  s.93]; Qonşı qızı çapaqlı olur  [92,  s.134]; Qarının-qocanın canı 

bərk olur  [92, s.142]; Yağlı qazan yağlı qazana girür  [92, s.173]; Yorğa yolda qalur, 

yeləgən mənzil alur [92, s.175]. 

Yuxarıda göstərilən nümunələrin hamısı atalar sözü və məsəllər olduğu üçün 

A.A.Axundovun qeyd etdiyi birinci məna çalarına aiddir.  

Bu məna xüsusiyyətlərinə aid nümunələr S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. 

Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Qaravaşa don geyirsən, qadın olmaz 77, s.20; Qafil başın ağrısın beyni bilir 

77, s.21; Dəstursız  yağıya girmək bizim eldə eyib olur  77, s.115; 

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində işlənmış 

bu məna xüsusiyyətinə aid nümunəyə nəzər yetirək: 

Belə vaxta ərəblər mülük-ət-təvaif deyirlər ki, bu [deyimin] anlamı belədir: hər 

elin öz hökmdarı (törə) var  [32,  s.62]. 

Bu nümunə də məsəl olduğu üçün A.A.Axundovun qeyd etdiyi birinci məna 

çalarına aiddir. Yəni ümumi indiki zaman mənasını daşıyır. 

9) Danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar olmayan indiki zaman bəzi hallarda 

cümlənin ümumi məzmunundan asılı olaraq məzmunca konkretləşir. Bu məna çaları  

ən çox feili bağlama tərkibli cümlələrdə (-alı, -əli; -andə, -əndə; -a, -ə; -caq, -cək və s. 

şəkilçiləri) və bəzi zaman budaq cümləli mürəkkəb cümlələrin baş cümləsində özünü 

göstərir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ödünc gülə-gülə gedir, ağlayu-ağlayu gəlür  [92,  s.32]; Kişi qocalıcaq buzağu 

gütdürürlər  [92, s.150]. 

Buradakı “gülə-gülə”, “ağlayu-ağlayu”, “qocalıcaq” feili bağlamaları 

vasitəsi ilə məzmun daha çox konkretləşir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, -a, -ə və -caq, 

-cək şəkilçiləri XVI əsrə qədər məhsuldar şəkilçi kimi işlənmişdir. “ağlayu-ağlayu” 

feili bağlamasına nəzər yetirsək, görərik ki, -a, -ə feili bağlama şəkilçisinin həmin 

dövrlərdə “u” fonetik variantı da mövcud olub. 
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Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində bu məna 

xüsusiyyətinə aid işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Bu dedüği Osman nəslüdür, işdə sürilüb gedə-yüzir  [77,  s.19]; Baybörə bəg, 

nə ağlayıb bözlarsan? [77, s.52]. Böylə digəc, qız-Beyrəgi aşıqlamışdı. Aydır: “Əgər 

səni hasardan aşağa orğanla salındıracaq olursam, babana-anana sağlıqla varacaq 

olursan, bəni bunda gəlüb halallığa alurmısan?”- dedi  [77,  s.65]; Sağlıqla varcaq 

olursam, Oğuza gəlüb, səni halallığa almaz isəm!- dedi [77,  s.65]; Babasına çağırub 

söylər, görəlim, xanım, nə söylər  [77, s.78]; 

Ağlayuban dört yanına baqar olur 

Ala gözdən acı yaşın dökər olur...[77,  s.148]; 

Bənciləyin qarusından ağ əllərin bağladuban donuz damında yaturmu olur? 

[77,  s.151]. 

10) Danışıq vaxtı ilə bilavasitə əlaqədar olmayan indiki zamanın məna 

xüsusiyyətlərindən biri də danışıq vaxtı üçün real olmayan, lakin hadisələrin məntiqi 

nəticəsi olan hal və ya hərəkətləri ifadə etməkdən ibarətdir. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək: 

Öküz buynuzlu inək südsüz olur, 

İnək buynuzlu öküz gücsüz olur  [92, s.29]. 

Eşən mənzil alur, səgirdən yolda qalur  [92,  s.49]; Tanrıyı göz ilə görmüş 

kimsə yoq, əqllə bulurlar [92,  s.81]; Çürük baqlanın kor alıcısı olur [92,  s.83]; 

Toğrudan gedən gec gəlür, tolamaçdan tez gəlür [92,  s.125]. 

Göründüyü kimi, buradakı “olur”, “alur”, “qalur”, “bulurlar”, 

“gəlür”feilləri indiki zamanda verilmələrinə baxmayaraq, çox-çox qədim dövrlərdə 

olmuş hal və hərəkətləri ifadə edir. Onların ifadə etdiyi indiki zaman məntiqi cəhətdən 

bizim üçün uzaq keçmişdir.  

Müqayisə üçün  indi də F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində işlənmiş bu məna 

xüsusiyyətinə aid nümunəyə nəzər yetirək: 

Sizə vergi olaraq yay verməyi  təyin edirəm və yaydan başqa sizdən bir şey 

gözləmirəm [98, s.30]. 

Bu məna  xüsusiyyəti F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si ilə yanaşı Ə.Bahadır 
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xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Ona görə ki, yay oxu hara tuşlasa, ox  ora uçur  [32,  s.65]. 

Yuxarıda göstərilən nümunədə “uçur” feili indiki zaman şəkilçisi ilə işlənsə 

də,  ümumi zaman anlayışı ifadə edir. 

Qrammatika, hər şeydən əvvəl, sözün formasını əsas götürür, ümumi məzmunu 

isə nəzərə almır və formaya əsaslanaraq min il bundan əvvəl deyilmiş atalar sözlərin 

indiki zaman kimi qeyd edir. 

 

2.3. Gələcək zamanın məna xüsusiyyətləri 

 

Gələcək zamanın semantikasındakı əsas cəhət hal və ya hərəkətin danışıq vax-

tından sonra icra olunacağını və ya olunmayacağını bildirməkdir. Həm qəti gələcək 

zaman, həm də qeyri-qəti gələcək zaman zəngin məna xüsusiyyətlərinə malikdir. 

 

2.3.1. Qəti gələcək zamanın məna xüsusiyyətləri 

 

Azərbaycan dilində zaman formalarını tədqiq edən dilçilər arasında qəti 

gələcək zamanın A.A.Axundov 7 məna xüsusiyyətini 7,  s.94-98, Z.İ.Budaqova 3 

məna xüsusiyyətini 90,  s.341, B.Ə.Xəlilov 8 məna xüsusiyyəti 59,  s.228 olduğunu 

qeyd etmişlər. Q.Ş.Kazımov isə qəti gələcək zamanın məna xüsusiyyətlərinə 

toxunmayıb [75, s.236]. 

Türk dillərində də feilin gələcək zamanı zəngin semantik xüsusiyyətlərə 

malikdir. G.F.Əliyeva türk dillərində qəti gələcək zamanın 6 məna xüsusiyyəti 

olduğunu göstərmişdir 42,  s.192, B.S.Çarıyarov isə müəyyən gələcək zamanın 10 

semantik üslubi xüsusiyyətləri haqqında məlumat vermişdir 143,  s.40. 

Qeyd etdiyimiz kimi, əsas tədqiqat obyekti olan S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə”də -acaq, -əcək qəti gələcək zamanı şəkilçisi yalnız bir nümunədə 
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işlənmişdir: Eşək ... qoduğ ... qaçan olacaqdır  92,  s.45. 

Bu nümunədəki “olacaqdır” feili hərəkətin qəti şəkildə icra olunacağını 

bildirir.  

A.A.Axundovun bölgüsünü əsas götürərək, tədqiq etdiyimiz yazılı abidələrdə 

qəti gələcək zamanın aşağıdakı məna xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar: 

1) Qətilik xüsusiyyəti. Bu məna xüsusiyyəti hər hansı bir hərəkətin icrasının 

qəti olduğunu və bu hərəkətin icrasına heç bir şübhə olmadığını ifadə edir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Onlar birinci həmlədən artıq dözə bilməyəcəklər  98, s.23; Biz də atamızın 

sözündən çıxmayacağıq  98, s.29; Mən onların bir neçəsindən danışacağam  98, 

s.76. 

Buradakı “dözə bilməyəcəklər”, “çıxmayacağıq”, “danışacağam” feilləri 

hərəkətin gələcəkdə qətiyyətlə olunacağını göstərir. 

Qətilik məna xüsusiyyəti F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si ilə yanaşı Ə.Bahadır 

xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

Öz  oğlanlarına  isə dedi: “Siz üç böyüklər, qızıl yayı tapıb gətirdiniz və 

sındıraraq öz aranızda payladınız, Buzuk adlanacaqsınız  [32,  s.64]; Əgər mənim 

taleyim belədirsə, mən sənin məsləhətinə əməl edəcəyəm [32,  s.81]; Elin bir hissəsində 

mən oturacağam, o biri hissəsində də oğlunla sən [32,  s.90]. 

Bu nümunələrdəki “adlanacaqsınız”, “əməl edəcəyəm”, “oturacağam” 

feilləri hərəkətin gələcək zamanda qətiyyətlə icra olunacağını göstərir. 

A.A.Axundov yazır: “Qəti gələcək zamanın ifadə etdiyi bu mənanın mənbəyi 

heç də danışanın hərəkətin icrasına olan münasibəti deyildir. Əgər qəti gələcək 

zamanın bu mənası danışanın hərəkətin icrasına olan münasibəti zəminində meydana 

çıxsaydı, bu, “-acaq, -əcək” formasının gələcək zaman forması olduğunu şübhə altına 

alar, bəlkə də başqa bir kateqoriya, qətiyyət kateqoriyası əmələ gətirərdi” 7,  s.94. 

“Doğrudan da, burada bəhs olunan qətilik anlayışı heç də subyektiv xarakter 

daşımır. Bu qətilik mənası danışanın ifadəsindən kənarda, obyektiv aləmdə göstərən 
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hal və hərəkətlərin mahiyyətindədir” [64, s.12]. 

2) Müəyyən gələcək zaman bildirir. Qəti gələcək zaman bir çox hallarda hal və 

ya hərəkətin müəyyən gələcək zamanda icra olunacağını göstərir. Bu müəyyənlik əksər 

hallarda cümlənin zaman zərfliklərinin köməyi ilə ifadə olunur. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək: 

Biz öz elçilərimizin ardınca həmin anda gələcəyik  98,  s.21; Biz qardaşlara 

gəlincə isə, ordu ilə birlikdə Oğuz əmr edincəyə qədər burada qalacağıq  98,  s.27; 

İndi, bu gündən belə sənə Göl Erki xan deyəcəyik  98,  s.78. 

Bu cümlələrdəki “gələcəyik”, “qalacağıq”, “deyəcəyik” feilləri “həmin 

anda”, “əmr edincəyə qədər”, “indi, bu gündən belə” zərfliklərinin köməyi ilə 

hərəkətin müəyyən gələcək zamanda icra olunacağını göstərir. 

Bu məna xüsusiyyəti F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si ilə yanaşı, Ə.Bahadır 

xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

İndi, bundan sonra Çingizin törəməsi, Ürgəncli, Ərəb Məhəmməd xanın oğlu,  

Əbülqazı xan danışacaqdır. [32, s.45]; Dayı arvadlarından  biri  [qabağa] çıxdı və 

dedi: Xanın arvadlarından biri hamilədir və bizim ümudimiz var ki, o tezliklə azad 

olacaq [32,  s.77]; İndi, bu gündən belə sənə Göl Erki xan deyəcəyik [32, s.78]; Əli xan 

tezliklə öləcəkdir  [32,  s.91]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, buradakı “danışıcaqdır”, “azad 

olacaq”,“deyəcəyik”, “öləcəkdir” feilləri “indi, bundan sonra”, “tezliklə”, “indi bu 

gündən belə” zərfliklərinin köməyi ilə hərəkətin müəyyən gələcək zamanda icra 

olunacağını göstərir. 

3) Dinamiklik xüsusiyyəti. Bu məna xüsusiyyəti hərəkətin dinamikasını 

bildirir. Qəti gələcək zamanda olan bütün feillər hərəkilik ifadə edirlər. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Onun gözəl sözləri, deyimləri və haqqında gözəl hekayətlər çoxdur və bunlar 

haqda ayrıca deyiləcəkdir  98, s.43; Bəs mənim söylədiklərim nə olacaq?!  98,  s.45. 

Buradakı “deyiləcəkdir”, “olacaq” feilləri vasitəsi ilə hərəkilik ifadə olunur. 
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Bu xüsusiyyət qəti gələcək zamanda olan feillərin hamısına aiddir.  

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində 

dinamiklik məna  xüsusiyyətinə aid işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Bəs mənim söylədiklərim nə olacaq?! [32,  s.45]; Onun qarşısına qabaq hissəni 

qoydular və dedilər: “Qoy bu hissə o kəsin olsun ki, o  vəzir olacaq” [32,  s.68]; O 

haqda da danışacağıq  [32,  s.75]; Onun yerinə başqa adam hökmdar olacaqdır [32, 

s.91]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, buradakı “olacaq”, “danışacağıq”, 

“olacaqdır” feillərinin köməyi ilə dinamiklik məna xüsusiyyəti ifadə olunur. 

9) Şərtilik xüsusiyyəti. Hərəkətin icra olunub-olunmayacağı meydanda olan 

müəyyən bir şərtdən asılıdır. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Əgər belə olmasa mən səndən uzaq qaçacağam və o biri gəlinlərdən ayrıldığım 

kimi səndən də ayrılacağam  [98,  s.11; Çətinliklə üz-üzə gəlsəniz nə edəcəksiniz? [98,  

s.15; Əgər biz bilsək ki, siz il olub, hər il xəzinəyə vergi göndərəcəksiniz, biz sizə 

hücum etmərik [98,  s.25; Əgər deyilənlər doğru olsa, onu öldürəcəyəm [98, s.53; 

Həqq-təalaya ümidim var ki, -əgər o qırğınlar mənə günah hesab olunacaqsa da, 

xeyirxah işə - kitab yazdığına görə mükafatım onu üstələyəcək  [32,  s.46; Dördünün 

də törəmələri haqqında, hər birindən ayrılıqda, Tanrıya xoş olsa, hələdanışacağıq 

[32,  s.100. 

Yuxarıdakı nümunələrdə işlənən “qaçacağam”, “ayrılacağam”, “nə 

edəcəksiniz”, “göndərəcəksiniz”, “öldürəcəyəm”,”olunacaqsa” “üstələyəcək”, 

“danışacağıq” feillərindəki hal və hərəkət yalnız müəyyən bir şərtin yerinə yetirilməsi 

ilə də əlaqədar olaraq icra oluna bilər. 

F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si ilə yanaşı, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” 

əsərində də bu məna xüsusiyyətinə aid nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər  yetirək: 

Həqq-təalaya ümidim var ki, -əgər o qırğınlar  [mənə] günah hesab 

olunacaqsa da, [xeyirxah işə-kitab yazdığıma görə] mükafatım onu üstələyəcək  [32, 

s.46]; Əgər bizim söylədiklərimizi başa düşməyəcəklərsə, [ondan] nə fayda olacaq?! 
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[32, s.47]; Əgər onların arasında bir və ya iki savadlı ağıl yiyəsi olarsa və əgər onlar 

özləri başa düşərlərsə, savadı olmayan  çoxluqdan kimə onlar izah edəcəklər?! [32,  

s.47]; Dördünün də törəmələri haqqında, hər birindən ayrılıqda, Tanrıya xoş olsa, 

[hələ] danışacağıq [123]. 

Göründüyü kimi, buradakı “üstələyəcək”, “fayda olacaq”, “izah edəcəklər”, 

“danışacağıq” feilləri hal və ya  hərəkətin meydanda olan müəyyən bir şərtin yerinə 

yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq icra oluna bilər. 

5) Ardıcıllıq xüsusiyyəti. Qəti gələcək zaman bəzən gələcəkdə ardıcıl icra 

olunacaq iş, hal və hərəkəti bildirir. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Orada isfahanlılar əzilib basılacaqlar və geri qaçacaqlar  [98,  s.33. 

Bu cümlədəki “basılacaqlar”, “qaçacaqlar” feilləri vasitəsi ilə hərəkətlər 

ardıcıl surətdə bir-birini izləyir. 

Ardıcıllıq məna xüsusiyyəti F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində olduğu kimi, 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də çox az işlənmişdir. Aşağıdakı  

nümunəyə nəzər yetirək: 

Canıbəy xan nə vaxt kimisə göndərsə və səni tələb etsə-biz xalqla sənə görə 

vuruşacağıq və döyüşəcəyik; biz səni müdafiə edəcəyik, ələ verməyəcəyik  [32,  s.102]. 

Bu nümunədə işlənmiş “vuruşacağıq”, “döyüşəcəyik”, “müdafiə edəcəyik”, 

“ələ verməyəcəyik” feilləri ardıcıl surətdə bir-birini izləyən hərəkətləri ifadə edir. 

 

2.3.2. Qeyri-qəti gələcək zamanın məna xüsusiyyətləri 

 

Feilin zamanları içərisində qeyri-qəti gələcək zaman öz məna xüsusiyyətləri ilə 

mühüm yer tutur. 

Azərbaycan dilində zaman formalarını tədqiq edən dilçilər arasında qeyri-qəti 

gələcək zamanın A.A.Axundov 4 məna xüsusiyyəti 7, s.102-105, Z.İ.Budaqova 6 

məna xüsusiyyəti 90,  s.343, B.Ə.Xəlilov 5 məna xüsusiyyəti 59,  s.230, 

Q.Ş.Kazımov 3 məna xüsusiyyətinin [75, s.239]  olduğunu göstərmişdilər.  
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Türk dillərində feilin zaman kateqoriyasını tədqiq edən G.F.Əliyeva qeyri-qəti 

gələcək zamanın 4 məna xüsusiyyətini qeyd etmişdir 42,  s.194. B.S.Çarıyarov isə 

türk dillərində qeyri-qəti gələcək zamanın 11 semantik və üslubi xüsusiyyəti haqqında 

məlumat vermişdir 143,  s. 29-31. 

A.A.Axundov yazır: “Gələcək zamanın bu formasının mənasında iki mühüm 

cəhət özünü göstərir: 

1. Bu forma gələcəkdəki bir hərəkətin icrasının qəti olmadığını göstərir. 

2. Bu forma bütün zamanlar üçün fəaliyyətdə olan hal və ya hərəkətləri bildirir. 

Bunlar da öz növbəsində bir sıra məna xüsusiyyətlərinə malikdir”  7, s.101. 

A.A.Axundovun bölgüsünü əsas götürərək, tədqiq etdiyimiz yazılı abidələrdə 

qeyri-qəti gələcək zamanın aşağıdakı məna xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar: 

1) Şərtilik xüsusiyyəti. Bu məna xüsusiyyətində hərəkətin icra olunub-

olunmayacağı meydanda olan müəyyən bir şərtdən asılıdır. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək: 

Ər gəlsə quyu artar, övrət gəlsə qu artar  [92,  s.27; İt itə buyursa, it də 

quyruğuna buyurar  [92, s.43; 

Ögümə aş qo, iki əlim boş qo; 

Yeməz isəm, başıma taş qo. [92, s.50; 

Açın könlü toyarsa, gözi toymaz  [92,  s.57; Sufi sarımsaq yeməz, bulsa sapın 

da qomazdı [92,  s.117; Qara eşəgə yular ursan, qatır olmaz  [92,  s.138; 

Yumurda olsa öyünün, 

Armud sapına dönər boynun [92,  s.177. 

Yuxarıdakı nümunələrdə “artar”, “buyurar”, “toymaz”,”yeməz”, 

“qomazdı”, “olmaz”, “dönər” feillərindəki hal və hərəkət yalnız müəyyən bir şərtin 

yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq icra oluna bilər. 

Bu məna  xüsusiyyəti S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, 

“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

Dibin ala baqar olsam, dibsüz ağac! 
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Məni sana asarlar, götürməgil ağac! [77, s.46] 

Ağ saqalla babamı, ağ bürçəklü anamı 

  sorarolsam, sağmı, arğış? [77,  s.63] 

Qazan aydır: Oğul, bin kafir öldürsən, kimsə səndən qan dəviləməz  sayılmağla 

Oğuz ərənləri dükənsə, olmaz  [77, s.120] 

Nümunələrdən göründüyü kimi, buradakı “asarlar”, “sorar olsam”, 

“dəviləməz”, “olmaz” feillərindəki  hal və hərəkətin icra olunub-olunmayacağı 

müəyyən bir şərtdən asılıdır. 

Müqayisə üçün indi də F.Rəşidəddinin  “Oğuznamə”sində şərtilik məna 

xüsusiyyətinə aid işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Hər nə buyursan, boyun əyər, tabe  olaram [98, s.26]; İş savaşa çatmasa, siz 

boyun əyib çoxlu insan qırğınına yol verməsəniz, ölkə də talan edilməsə, yaxşı 

olmazmı? [98, s.26]; Qoy bir onu tapım, ondan  rüsxət alsam, geri dönüm 

atasınıöldürərəm [98,  s.52]; Əgər məni dinləməsələr və tabelikdən çıxsalar, heç 

olmasa, oğlun sağ qalar  [98,  s.56]. 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də bu  məna  xüsusiyyətinə aid  

nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər  yetirək: 

Əgər sən müsəlmanlığı qəbul etsən, mən də səni özümə  [arvad] edərəm  [32, 

s.53]; Əgər o adam buradan İsfahana tək getsə, onda sizin adınıza pis olar  [32,  s.62]; 

Qoy iki adamı  [xanlığa] yüksəltməsinlər, çünki əgər xan bir olsa-el  firavan olar, əgər  

[onlar] iki olsa-el məhv olar  [32, s.72]; Əgər bu gündən bu hərəkətlərini 

dayandırmasan, mən səni hissə-hissə və tikə-tikə doğrayıb torpağa basdıraram [32,  

s.85]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, burada da hal və ya hərəkətin icra olunub 

olunmayacağı müəyyən bir şərtdən asılıdır. 

Göstərilən bu nümunələrdə də vəziyyət eynidir. Belə ki, hərəkətin icra olunub-

olunmayacağı meydanda olan müəyyən bir şərtdən asılıdır. 

2) Qeyri-müəyyən gələcək zaman. Bu məna xüsusiyyəti bir sıra hallarda qeyri-

qəti gələcək zamanda olan hərəkətin qeyri-müəyyən gələcək zamanda icrasını bildirir. 

Bu qeyri-müəyyənlik çox vaxt cümlədə qeyri-müəyyən gələcək zaman bildirən zaman 
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zərfliklərinin köməyi ilə meydana çıxır. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Bən nə vaqt ölürsəm, qiyamət ol gün qopar  [92,  s.688; Şimdiki zamanda asıl 

anılmaz, altun-incü anılur  [92,  s.113; Sabahdan buçuqa qıymayan birərdən ikilə 

olmaz [92, s.119. 

Birinci nümunədəki “qopar” feilindəki qeyri-müəyyən gələcək zaman mənası 

öz növbəsində “ol gün” zaman zərfliyinin vasitəsi ilə daha qabarıq şəkildə nəzərə 

çatdırılır. 

İkinci və üçüncü nümunələrdəki “anılur”, “olmaz” feillərindəki qeyri-

müəyyən gələcək zaman mənası “şimdiki zaman” və “sabahdan” zaman zərfliklərinin 

köməyi ilə ifadə olunur. Formal cəhətdən hər iki zaman zərflikləri müəyyən zərflikləri 

olsa da, məzmunca cümlələrin hər ikisində qeyri-müəyyən gələcək zaman mənası 

özünü göstərir. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi Dədə Qorqud” yazılı abidəsində işlənmiş qeyri-

müəyyən gələcək zaman məna çalarına aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Baqdı gördi qız qardaşları qaralu-göglü oturarlar [77,  s.69]; Beyrək aydır: 

“Yaddaşlarımı  çıqarmayınca, hasarı almayınca murada irməzəm!”- dedi  [77, s.76]. 

Qalqubanı yerimdən mən duraram. 

Qara gözlü yigitlərimi boyuma aluram [77, s.78] 

Sözün kimi tutarsa, 

Könlün kimi sevərsə, 

                       sən ona varğıl! [77, s.101]. 

Yuxarıdakı nümunələrdə zaman zərfləri ümumiyyətlə işlənməsə də cümlələrin 

məzmununda qeyri-müəyyən gələcək zaman mənası özünü göstərir. 

Bu məna xüsusiyyəti “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsi ilə yanaşı, 

Ə.Bahadır xanın “Şəcerei-Tərakimə” əsərində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunəyə 

nəzər yetirək: 

Neçə ki, biz sağıq, biz bu sözlərdən dönmərik. [32, s. 72] 

Göstərilən nümunədə-bizim nə zamana kimi sağ olmağımız məlum deyil. 

Deməli, cümlənin ümumi məzmununda qeyri-müəyyən gələcək zaman mənası özünü 
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göstərir. 

3) Mümkünlük xüsusiyyəti. “Qeyri-qəti gələcək zaman bəzi hallarda hal və ya 

hərəkətin icrasının qeyri-qəti, qeyri-müəyyən bir şərtlə əlaqədar olduğunu 

göstərməkdən daha çox, onun mümkün olduğunu, imkan daxilində olduğunu ifadə edir. 

Bu xüsusiyyət özünü ən çox, “olar” feilinin müxtəlif sözlərlə (əsasən məsdərlərlə) 

birlikdə işlənməsində göstərir” [7, s.104. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Üşümiş yılani qoynuna qoyma, isincaq səni soqar  [92, s.58; Qocalıq... 

öskürək artırar  [92,  s.136; Yaxşı söz ilə yılan indən çıqar  [92,  s.175. 

Yuxarıdakı misallardakı “soqar”, “artırar”, “çıqar” feilləri də hal və ya 

hərəkətin gələcəkdə icra olunacağından daha çox, onların mümkün olub-olmadığını, 

imkan daxilində olub-olmadığını göstərir. Göründüyü kimi, yuxarıdakı misallarda 

“olar” feilindən istifadə olunmayıb. Əslində bu xüsusiyyət “olmaq” köməkçi feilinə 

deyil, qeyri-qəti gələcək zaman formasına aid bir məna xüsusiyyətidir. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə Qorqud” 

yazılı abidəsində də mümkünlük xüsusiyyətinə aid nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Keyikə atarkən oqla səni urar öldürər  [77,  s.30]; Kafirlər aydır: “Şimdi yigidi 

atar-yıqar, sərər-pırtar  [77,  s.108]. 

Ağca tozlu qatı yayım zarı-zarı inlər. 

Sadaqda oxum kişin dələr [77, s.141] 

Göstərilən nümunələrdə “öldürər”, “atar-yıqar, sərər-pırtar”, “dələr” feilləri 

icra olunacaq hal və ya hərəkətlərin mümkün olub-olmadığını, imkan daxilində olub-

olmadığını göstərir. 

Bu məna xüsusiyyətinə aid nümunə F.Rəsidəddinin “Oğuznamə”sində də 

işlənmişdir. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Bu yolla biz xalqın inamını qazanarıq və özümüzə tabe edərik  [98, s.25]. 

Burada işlənmiş “qazanarıq”, “tabe edərik” feilləri icra olunacaq  hərəkətin 

mümkün  olduğunu göstərir. 

4) Qarşılaşdırma xüsusiyyəti. Bu məna xüsusiyyətində qeyri-qəti gələcək 
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zamanda olan hal və ya hərəkətlər bəzən bir-biri ilə qarşılaşdırılır. Əsasən, eyni 

cümlədə həm -ar, -ər qeyri-qəti gələcək zamanın təsdiq, həm də -maz, -məz inkar 

forması birlikdə işlənir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Atdan düşən ölməz, eşəkdən düşən ölər  [92,  s. 288; Halalzadə bazar edər, 

haramzadə bozar  [92, s.88; Haqlu var, haqsız çıqar; haqsız var, haqlu çıxar [92,  

s.90; Dilkü ininə sığmaz, quyruğına qabaq asar  [92,  s.97; Danışməndlər vermək 

sevməz, almaq sevər  [92, s.101; Qavişar adam adama, amma qavuşmaz tağ tağa [92, 

s.141; Yerü gög götürməz anı ki, insan götürər  [92, s.173. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, “ölməz – ölər”, “bazar edər – bozar”, 

“haqsız çıqar – halqu çıxar”, “sığmaz – asar”, “sevməz – sevər”, “qavışar –

qavışmaz”, “götürməz – götürər”  feilləri vasitəsi ilə mürəkkəb cümlələrin hər iki 

tərəfi bir-biri ilə qarşılaşdırılır. 

Müqayisə üçün  indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində qarşılaşdırma 

məna xüsusiyyətinə aid işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Yad oğulu saqlamaqla oğul olmaz, - 

       böyüyəndə salur gedər, gördüm diməz  [77,  s.19] 

Başındağı tuğulğanı nə ögərsən, mərə kafir, 

Başımdağı bözkümcə gəlməz mana  [77,  s.39]; 

Biri aydır: “Mərə, mizim öksüzlığımız yetməzmi, bizi niyə urarsan?” [77, 

s.146] 

Yuxarıdakı nümunələrdə “gedər – dinməz”, “ögərsən – gəlməz”, “yetməzmi – 

urarsan” feilləri qeyri-qəti gələcək zamanın təsdiq və inkar forması ilə birlikdə 

işlənərək qarşılaşdırma məna xüsusiyyətini yaradır. 

5) Dinamik və statiklik xüsusiyyəti. Zamanın digər növlərindən fərqli olaraq, 

qeyri-qəti gələcək zaman həm dinamik, həm də statik olan hal və ya hərəkətləri bildirir. 

Bu məna xüsusiyyəti qeyri-qəti gələcək zamana aid bütün nümunələrdə (feillərdə) 

özünü göstərir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Öksüz oğlan göbəgin kəndü kəsər  [92,  s.35; Türkə yüz vermə kim, cahanı 

yıqar [92, s.80; Dövlətlü evin tütüni əskik olmaz  [92, s.100; Tabanı giciyən köpək 
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yolçıya uyar  [92,  s.124; Ğeybi Allahdan ğeyri kimsə bilməz  [92,  s.129. 

Dinamiklik və statiklik xüsusiyyəti “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də 

işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrdə nəzər yetirək: 

Mərə kafir, Qazanın anası qarıyubdur oğul verməz [77,  s.48]; Ata dururkən 

oğul əlinmi öpərlər  [77,  s.54]; Əzrayıl aydır: “Mərə dəli qavat, mana nə yalvararsan, 

Allah Taalaya yalvar  [77,  s.97]; Mərə kafir, mənim adım bilməzmisən? [77, s.162]. 

Yuxarıda göstərilən nümunələrdə işlənmiş “oğul verməz”, “öpərlər”, 

“yalvararsan”, “bilməzmisən” feillərində həm dinamiklik (hərəkilik), həm də statik 

olan hal və hərəkətlər özünü göstərir. 

Müqayisə üçün indi də F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində işlənmiş bu məna 

xüsusiyyətinə aid nümunələrə nəzər  yetirək: 

Hər hansı bir uşağın bizə, bizim məbudumuza arxa çevirib ona nifrət etməsi ilə 

biz necə barışa  bilərik. [98,  s.12]; Məni özünüzlə götürsəniz yaxşı olmazmı?  [98, 

s.15]. 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də bu məna xüsusiyyətinə aid 

nümunələr işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Qara öylinin anlamı-harada oldu dayanarsa, [həmişə] çadırda yaşayır 

deməkdir  [32,  s.70]; Beləliklə, Salur Qazan ltına nəsildə Oğuz xana neçə çata bilər?! 

[32, s.97]; [Təkcə Tanrı] göy qübbəsinin  [vəziyyətinin] işini və fırlanmasını unutmağa 

qoymaz; onunla  [onun köməyi ilə] bu asandır  [32,  s.97]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, burada işlənmiş “dayanarsa”, “çata bilər”, 

“qoymaz” feillərində həm dinamiklik (hərəkilik), həm də statik olan hal və hərəkətlər 

özünü göstərir. 

6) Bütün zamanları bildirir. Bu məna çaları vasitəsi ilə qeyri-qəti gələcək 

zaman forması atalar sözləri, məsəllər, aforizmlər və s. hakimanə sözlərdə işlənərək 

bütün zamanları ifadə edir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Oğlana-övrətə olan qulluq yabana gedər  [92, s.23; Əski düşman dost olmaz, 

əski dost düşman olmaz [92,  s.42;  

Adəmi var, qızıl alma naqşıdur, 
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Adəmi var, heyvan ondan yaqşıdur. 

Adəmi var, söhbətində baş yitər 

Adəmi var, söhbətində can bitər  [92, s.64; 

Dostun əksinə, həmmamın əksinə, sücinin əksinə nəsnə irməz  [92, s.102; Quru 

qatında yaş da yanar  [92, s.131; Kimsə kimsənin nəsibin yeməz  [92,  s. 154; Yazın 

kölgə bəkləyənin qışın unı qar olar  [92, s.182. 

Göründüyü kimi, burada -ar, -ər formalı qeyri-qəti gələcək zamanda olan 

feillərin ifadə etdiyi hərəkətlər yalnız gələcək zaman aid deyil. Deməli, bu zaman 

forması eyni zamanda bütün zamanları ehtiva edə bilir. 

Bu məna xüsusiyyəti S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, 

“Kitabi Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

Təkəbbürlik eyləyəni Tanrı sevməz  [77, s.19]; Yad oğulu saqlamaqla oğul 

olmaz, böyüyəndə salur gedər, gördüm deməz  [77,  s.19]; Qolça qopauz götürüb, 

eldən-elə, bəğdən-bəğə ozan gəzər  [77, s.21]; Bin söylərsən, birisini quymaz, ərin 

sözini qulağın qoymaz [77, s.23]; Yayan ərin umuri olmaz  [77,  s.61]. 

Yuxarıdakı nümunələrdə -ar, -ər, -maz, -məz şəkilçisi yalnız gələcək zamanı 

deyil, bütün  zamanları ifadə edir. 

Müqayisə üçün indi də F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində işlənmiş bir 

nümunəyə nəzər  yetirək: 

Nəğdi qoyub nisyə dalınca qaçmaq olmaz  [98, s.16]. 

Bu nümunədə -maz, -məz qeyri-qəti gələcək zamanın inkar forması bütün 

zamanları özündə ehtiva edir. 
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III FƏSİL 

“OĞUZNAMƏ”DƏ FEİLIN ZAMANLARININ SİNTAKTİK VƏ 

ÜSLUBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

3.1. Nəqli keçmiş zamanın sintaktik xüsusiyyətləri 

 

Nəqli keçmiş zaman forması -mış4 morfoloji və məna xüsusiyyətləri ilə yanaşı, 

bir sıra sintaktik xüsusiyyətlərə də malikdir. Nəqli keçmiş zamanı ifadə edən                     -

mış4 şəkilçili söz işlənmə yerindən asılı olaraq, cümlədə bir sıra sintaktik vəzifələrdə 

çıxış edə bilər. Bu xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1) Mübtəda vəzifəsində çıxış edir. Məsələn: 

Oqumuşlar könüllü olur [92, s.41]. 

2) Bir cümlənin içərisində həm mübtəda, həm də tamamlıq vəzifəsində işlənə 

bilir. Məsələn: 

Tadanmış qudurmuşdan artıqdır [92,s.125]. 

Göründüyü kimi, “tadanmış” feili sifəti substantivləşərək cümlədə mübtəda 

“qudurmuşdan”feili sifəti isə tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. 

3) Xəbər vəzifəsində çıxış edir. Məsələn: 

Eşəgi dügünə oqumuşlar: “Ya su yoqdur, ya odun yoq” demiş  [92,s.31]; 

Ərənlərin xərcinə, övrətlərin əməlinə, oğlancıqların sevinməsinə bayram demişlər  

[54]; Toyğır toya öygənmiş, toquz qarış büzügi yırtılmış [92,  s.81]; Tərziyə köç 

demişlər, sindusun belinə soqmuş, arşının əlinə almış [92, s.81]; 

Dürlü yalanın adını eşq qomuşlar, 

Eşqi çəkən kişilər dostu xəlvət bulmuşlar  [92, s.101]; 

Qırq yıl öyləd olmış, əcəli gələn ölmüş [92,  s.134]; Qartala oq toqunmuş, oq 

yeləgin göricək “bana bəndən oldı” demiş [92,  s.140]; 

Qurda “boynın necün yoğundur?” demişlər, 

“İşüm kimsəyə inanmazın” demiş [92, s.141]; 
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Məsəldir, gözə yoq zindan – demişlər. 

Bu sözi cəmi – insan demişlər  [92,  s.163]; 

Yeddi kərrə həcc edənin hacı qoltuğundan çıqmışdır  [92, s.175]. 

“Oğuznamə”də -mamış2 nəqli keçmiş zamanın inkar şəkilçisi də nümunələrdə 

xəbər vəzifəsində işlənmişdir. Məsələn: 

Ər ölmüş, qanun ölməmiş [92,  s. 39]; On çulaha bir eşək yüklədiməmiş [92,  

s.45]; Ərənlər tağa yürü demiş, yürüməmiş, kəndüləri yürümüş [92,  s.159]; Çoq 

ağlayanulusun bulmamışdır  [92,  s.85]; Sovuq peyğşmbərə hörmət etməmişdir [92,  

s.144]; Toquz bacanaq bir xoruz əyərləyüməmiş  [92,  s.125]; Qar üstündə yatan 

ölməmiş, un üstündə yatan ölmüş [92,  s.143]; Varın verən yad olmamışdır [92, s.168]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi, -mış4 nəqli keçmiş zamanın həm təsdiq, həm 

də inkar forması xəbər vəzifəsində işlənmişdir. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində nəqli keçmiş 

zamanın xəbər vəzifəsində işlənməsinə nəzər yetirək: 

Yaman yerə varmışsan, vara bilmən 

Dünya şirin, can əziz! [77, s.100]; 

Qanlı qoca aydır: “Oğul, sən qız istəməzmişsən”, bir cilasun-bahadır 

istərmişsən, anun arqasında yeyəsən-içəsən, xoş keçəsən!” [77, s.104]. 

Nəqli keçmiş zamanın bu sintaktik xüsusiyyəti Ə.Bahadır  xanın “Şəcərei-

Tərakimə” əsərində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ona görə ki, “Allah” – ərəb sözüdür, moğollardan heç bir ata da ərəb dilini 

eşitməmişdir  [32,  s.63]; Onların hamısının adlarını, bir-birinin ardınca, biz artıq 

yuxarıda çəkmişik  [32,  s.70]; Sən bu vaxta qədər atam Dumanın gənc olduğunu 

bəhanə edərək, [onu] verməmisən, bəs indi niyə vermirsən? [32, s.81]. 

Qeyd edək ki, sonuncu nümunədə -mamış2 nəqli keçmiş zamanın inkar 

formasını şəkilçisində “ş” samiti ixtisara uğramışdır. 

4) Təyin vəzifəsində çıxış edir. Məsələn: 

Ucuzluq qazanılmış kəsirdir [92, s.27]; Ölmüş evin rızğı öləcək evə qoyulur 

[92,  s.39]; Yaşamış eşək ağıllı adam kibi olur [92, s.186]. 

Nəqli keçmiş zamanın təyin vəzifəsində işlənməsinə aid nümunələr “Kitabi-
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Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək: 

Bir gün Ulaş oğlu, Tulu quşunun yavrısı, bizə miskin umudı, Amit soyunun 

aslanı, Qaracuğun qaplanı, qonur atın iyəsi, xan Uruzun ağası, Bayandır xanın 

güyəgisi, Qalın Oğuzun dövləti, qalmış yigit arxası Salur Qazan yerindən durmuşdu  

[77,  s.37].  

Müqayisə üçün indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” yazılı abidəsində 

işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Falçılığa girişdilər və ona uzun ömür, böyük firavanlıq [onun yurdunun] 

[uzaqlara] uzanmış hüdudları və geniş sərhədləri olacağı göründü [32, s.52]; Oğuz 

xanın kiçik arvadı bütün bu danışıqları eşidib Qara xanın yanında çağrılmış yığıncaq 

haqqında hər şeyi danışıb, Oğuz xanın yanına adam göndərdi [32, s.54]; [Oğuz xan] 

həmin iki çay arasında bir neçə gün qalacaq, özünün qaçmış ordusunun qalıqlarını 

yığdı [32,  s.56]; Quzıcı bəy Əli xana dedi: “Şahməliyi arxamca göndər” və 

Yangikənddən yola düşərək Ürgəncdə məskunlaşmış elə gəldi [32,  s.92]; Yazılmış 

adamların arasında yazılmamış on beş-iyirmi adam adlarını, [bir] Tanrı bilir           [32, 

s.97]; Bizim aramızda tanınmış bir adam vardı [32,  s.105]. 

5) İkiqat təyin vəzifəsində çıxış edir. Məsələn:  

İpin yemiş ölmüş hammal yoq [92,  s.29]; Mehrin yemiş önmiş övrət yoqdur 

[92, s.164]. 

Nümunələrdən göründüyü kimi,  “yemiş, ölmüş” sözləri feili sifətlə ifadə 

olunan təyinlərdir. 

6) Feili sifətlə ifadə olunan təyin vəzifəsində çıxış edir. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək:   

“Anam ruspidir” demiş kimsə yoq [92, s.29]; Aclıqdan ölmüş kimsə yoq [92, 

s.30]; Altmışa çıqmış sıpa kibi sorutma erkək [92,  s.47]; Əski oynaş əyərlənmiş 

(yəhərlənmiş),uyanlanmış (yüyənlənmiş) at gibidir [92,  s.55]; Tanrıyı göz ilə görmüş 

kimsə yoq, əqllə bulurlar [92,  s.81]; Satun alınmış sarımsaq sapınadək tatlu olur [92, 

s.115]. 

-mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisi “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də 

feli sifətlə ifadə olunan təyin vəzifəsində işlənmişdir. Aşağıdakı nümunəyə diqqət 
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yetirək: 

Qazan bəyin qarıcıq olmuş anası qara dəvə boynunda asılı getdi [77, s.38]. 

-mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin bu sintaktik xüsusiyyəti S.Əlizadənin 

tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə əsərində də 

işlənmişdir. Məsələn: 

Qara xanın islamı qəbul etmiş eli Oğuz xana birləşdilər [32,  s.55]. 

Türkmənlərdən, ömürlərini döyüşlərdə keçirmiş məşhur adamlar və keçmiş günlərin 

baxşiləri bunları söyləyirlər [32,  s.69]. 

Göründüyü kimi, ikinci nümunədə -mış4 nəqli keçmiş zaman forması həm feili 

sifət tərkibi, həm də mübtəda vəzifəsində işlənmişdir. 

Oğuz xan hər il moğolların yurdunda məskunlaşmış ellərlə vuruşurdu və 

[həmişə] qalib çıxırdı [32,  s.55]; Sizin [qoşunun] arxasında qoyulmuş adamlarınız 

məni gördülər və [bura] gətirdilər [32,  s.60]; Türkmənlərdən, ömürlərini döyüşdə 

keçirmiş məşhur adamlar və keçmiş günlərin baxşiləri bunları söyləyirlər [32, s.69]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, -mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisi feli sifət 

tərkibi vəzifəsində işlənmişdir. Lakin aşağıdakı nümunədə isə feli sifət vəzifəsində 

çıxış edir: 

[Oğuz xan] Sayramdan Misirə qədər işğal edilmiş ölkələrin hər birinə hakimlər 

təyin etdi, [özü isə geri dönüb] öz yurduna gəldi [32,  s.63];Öncə yaşamış adamlar 

deyərdilər: “Elə yol tapılarmı ki. Oğuzlar onunla köç etməsinlər və gəzməsinlər, elə 

yurd tapılarmı ki, onlar öz alaçıqlarını qurmasınlar və yaşamış olmasınlar!” [32,  

s.93]. 

7) Zaman zərfliyi vəzifəsində işlənmişdir. Əsas tədqiqat obyektimiz olan 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”də bu sintaktik xüsusiyyətə rast gəlməsək də, 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” yazılı abidəsində işlənmişdir.  

Məsələn, Gecə yarıdan keçmiş bir az qar yağdı [32, s.85]; Gecə idi, onun 

qohumları onun öldüyünü bilməmişdən öncə, mən qaçdım və sizin xalqın yanına 

çatdım [32, s.105]. 

Birinci nümunədə nəqli keçmiş zamanın təsdiq forması -mış4, ikinci nümunədə 

isə inkar forması -mamış2 gecə sözü və öncə zaman zərfliyinin köməyi ilə zaman 



 

 

 

 

92 

zərfliyi vəzifəsində işlənmişdir. 

8) Tərzi-hərəkət zərfliyi vəzifəsində çıxış edir. Nəqli keçmiş zamanın bu 

sintaktik xüsusiyyəti S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”, Ə.Bahadır xanın 

“Şəcərei-Tərakimə əsərində işlənməsə də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində bir 

nümunədə istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Gördi, kafirlər alay bağlamış gəlürlər [77, s.150]. 

-mış4 nəqli keçmiş zaman forması ilə müqayisədə -ıb4 nəqli keçmiş zaman 

forması cümlədə işlənmə yerindən asılı olaraq çox az sintaktik xüsusiyyətlərə malikdir.  

Bu barədə müəyyən nümunələr və müqayisələr apararaq A.A.Axundov yazır: 

“m(ı)ş” forması ilə düzələn sözlərdən fərqli olaraq, “(ı)b” forması ilə işlənən sözlərin 

sintaktik mənası xeyli məhduddur” [7, s.68]. 

Tədqiq etdiyimiz S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”də biz bir daha bunun 

şahidi olduq. -ıb4 nəqli keçmiş zaman formasının sintaktik xüsusiyyətlərini aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmaq olar:  

1) Nəqli keçmiş zamanlı feillərlə ifadə olunan və xəbər vəzifəsində 

işlənənlər. Məsələn: 

Qaşığ ilə aş verüp, sapıyla gözün çıqarma [92, s.131]; Qurd ilə quzı yeyüb, 

qoyun ilə şivən urma [92, s.133]; Qoyuna “qoç” deyüb, qurda “qov” demə  [92, s.133]; 

Qaba dülbənd edinməkdən bıçaq olub, tapınmaq yegdir [92,  s.142]. 

Göstərilən nümunələrdə -ıb4 şəkilçili sözlərin müstəqil feil kimi xəbər 

vəzifəsində işlənməsi nəzərə çarpır. 

Nəqli keçmiş zamanın bu xüsusiyyəti Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” 

əsərində də geniş şəkildə işlənmişdir. Məsələn: 

Onlar Mavərənnəhrdə çoxdurlar, [burada] onlar Aymak eli ilə birləşiblər [32,  

s.60]; Münasib olardı ki, padşahlığı ona verib, özünsə yeyib-içib şənlənəsən [32,  s.81]; 

Bu söz tamam səhvdir, belə ki, Oğuz xanın vaxtından bu vaxta qədər beş min il keçib 

[32,  s.97]. 

Müqayisə üçün indi də F.Rəşidəddinin “Oğuznamə” yazılı abidəsində işlənən 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Onlar bununla razılaşıb, vergi verməyə razılaşacaqlar [98,  s.26]; Yox, əgər onu 
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bağışlayıb qanını tökməkdən əl çəkirsənsə, onu ölkəsini idarə etmək üçün qaytar [98,  

s.25]; Təkgur bildirdi ki, onların şəhəri qarət etmələrini görməyib: “Mən bilirəm ki, 

mən orada olduğum vaxt onlar ölkəni qarət etməmişdilər və şəhər kənarındakı səhrada 

qalırdılar” [98,  s.25]. 

Bu sintaktik xüsusiyyət F.Rəşidəddinin “Oğuznamə” əsəri ilə yanaşı, “Kitabi-

Dədə Qorqud” yazılı abidəsində də işlənmişdir. Məsələn: 

Oğuz bəyləri birin gəlüb, yığnaq olmağa başladı [77,s.24]; 

Məgər sənin ağan yoq olubdur? 

Yürəginə qanlı yağlar qoyulubdur? [77, s.67]; 

Qarşu yatan qara dağım yıqılubdur. 

Ozan, sənin xəbərin yoq  [77,  s.68]; 

Baş kəsübdür, qan döküpdür, 

Çöldi alubdur, ad qazanıbdır  [77,  s.79]; 

Anam mənim üçün gög geyüb, qara sarınsun! [77, s.89]. 

Nəqli keçmiş zamanın bu sintaktik xüsusiyyəti Ə.Bahadır  xanın “Şəcərei-

Tərakimə” əsərində də işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

            Onlar Mavərənnəhrdə çoxdurlar, onlar Aymak eli ilə birləşiblər  [32, s.60]; 

Münasib olardı ki, padşahlığı ona verib, özünsə yeyib-içib, şələnəsən [32, s.81];  

2) Feili bağlama ilə ifadə olunmuş tərz-hərəkət zərfliyi vəzifəsində 

işlənənlər. Bu sintaktik xüsusiyyət daha geniş işlənmə tezliyinə malikdir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

İssi aşdan qorqan sovuğı üfürüp yiyər [92,  s.40]; Atun yüksəgin al, şayəd çayı 

binüp keçməlü olasan [92,  s.59]; Ölü it... ölü... bal çalub gedər [92,  s.64]; Armud 

devşürmə, istəyüpalursan [92,  s.68]; Sözi pişirip söylə [92,  s.107]; Turmayıbgetməyə 

mənzil doymaz   [92,  s.124]; Kişi kəndüyə etdügi işi bütün ellər dərilüb edəməz [92, 

s.156]; Nəsib olmayıncabasubölməz [92, s.166]; Nərdübanı tam üstinə çəkmə, aqibət 

sarqup enərsən [92, s.166]; Yelyelpərüpkeçər [92, s.175]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, -ıb4 şəkilçisinin fonetik variantı olan -

ıp4şəkilçisi tarixən feili bağlama kimi daha çox işlənmə tezliyinə malik olmuşdur. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-
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Tərakimə” əsərində də bu sintaktik xüsusiyyətə aid nümunələr işlənmişdir. Məsələn: 

O da atasının getdiyi yola düşüb getdi [32, s.49]; Həmin adam əmri yerinə 

yetirib qayıtdı [32,  s.63]; O, qılınc gücünə çoxlu ölkələr aldı və onları siz altı 

qardaşlara qoyub getdi [32,  s.65]; O, ordu ilə gəlib Salur elinə hücum etdi və Salur 

Qazan alpın anası Cacaqlını əsir alıb getdi [32,  s.76]; Onlar Kükəm Bakuyu ata 

mindirib qaçdılar [32, s.95]; 

Mavi göydən enib gəldi canlı ilan, 

Hər adamı udar idi görən zaman  [32,  s.98]; 

Bir neçəsi qurtuldular çox yalvarıb 

Alplar, bəylər görən varmı Qazan kimi?! [32,  s.98]. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində nəqli keçmiş zamanın 

-ıb4, -ıban4 şəkilçilərinin feli bağlama ilə ifadə olunan tərzi-hərəkət zərfliyi vəzifəsində 

işlənmiş nümunələrə nəzər yetirək: 

Bu dedügi Osman nəslidir, işdə sürilüb gedə-yürür [77,  s.19]; 

Ağız açub, ögər olsam, üstümüzdə Tanrı görkli, 

Tanrı dostı, din sərvəri Məhəmməd görkli [77, s.21]; 

Oğlanın anası oğlanın üstünə çapub, aqa gəldi [77,  s.32]; Sağ-əsən varub 

gələsən!-dedilər [77,  s.107]; Bir tərəfinə dəxi kəndü girdi, qılıc dartub yüridi [77,   

s.115]. 

Qayıduban, baba, geri döngil! 

Altun ban evinə sürüb, varğil [77,  s.89]; Dəli Domrul babasından yüz bulmayub 

sürdi, anasına gəldi [77, s.99]. 

3) Ol(maq), elə(mək) sözləri ilə işlənən feili bağlamalar. “Oğuznamə”nin 

dilində olmaq və eyləmək feillərinin feili bağlama kimi işlənməsinə aid nümunələr 

çoxdur. Məsələn: 

Dənizolup taşma, əlindən gəlməyəcək işə tolaşma [92, s.100]; 

Fürsəti fövteyləyüb qoma bugüni yanına, 

Dünyanın yoqdur vəfası, baqma şimdi varına [92,  s.130]. 

4) Tərz çaları bildirənlər. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Öpüb-qucmaqla oğul qız olmaz [92, s.30]. 
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Nəqli keçmiş zamanın tərz çaları ifadə edə bilməsinə aid nümunələr “Kitabi-

Dədə Qorqud”  yazılı abidəsində də işlənmişdir. Məsələn: 

Ulaşuban sular daşsa, dəniz dolmaz, 

Təkəbbürlük eyləyəni Tanrı sevməz [77,  s.19] 

Azub gələn qəzayı Tanrı savsun, xanım hey! [77,  s.21] 

Yazılıb-düzülüb gögdən endi 

Tanrı elmi Quran görkli [77,  s.21] 

Çağırıb xatununa soylar, görəlim, xanım, nə soylar?! [77, s.25]İncinib, acı 

sözlər söyləmə! [77, s.26];Çağıruban, oğlancığına soylar, görəlim, xanım nə soylar      

[77,  s.32]; 

Qalqubanı yerimdən durar idim, 

Yelisi qara Qazılıq atuma binərdim [77, s.117]; 

At basuban, qan sümürər [77, s.125]; 

Qaza bənzər qızı-gəlini ağ çıqarub qara geydi [77, s.146]. 

Bu sintaktik xüsusiyyət “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsi ilə yanaşı, Ə.Bahadır 

.xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində də geniş şəkildə işlənmişdir. Məsələn: 

Çoxlu iztirablara tab gətirərək və yaşımız otuz doqquza çatanda, min əlli 

birinci ildə, ilan ilində, Xarəzm ölkəsində atamızın taxtındaoturub yurd işləri ilə 

məşğul olduq [32,  s.45]; Badaxşandan keçib Səmərqəndə gəldi, oradan (isə) 

Moğolistana yollanıb, öz evinə gəldi [32, s.60]; O, ordu ilə gəlib Salur elinə hücum 

etdi və Salur Qazan alpın anası Cacaqlını əsir alıb getdi [32,  s.76]; (Əsgərlər) atlanıb 

yolun hər iki tərəfini tutdular [32, s.92]; İçməyi dayandırıb gözünü açanda gördü ki, 

Zaman ulu babalarının yanındauzanıb [32, s.94]; Bir dəfə Xorasanda, Durun adlanan 

vilayətdə, biz neçə igidlə oturub şərab içirdik [32, s.105]. 

5) Zaman çaları ifadə edən feili bağlama kimi işlənənlər. Məsələn: 

Butraq diküp buğday umma  [92,  s.30]. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində işlənmiş nümunələrə 

nəzər yetirək: 

Dədəm Qorqud gəlübən boy boyladı, soy soyladı [77,  s.51]; Dəli Domrul qırq 

yigid ilən yeyib-içib oturarkən nagahandan Əzrayıl çıqa gəldi [77, s.95]; Dədəm 
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Qorqud gəlübən şadlıq etdi [77,  s.169]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsindən fərqli olaraq, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-

Tərakimə” əsərində nəqli keçmiş zamanın zaman çalarında işlənməsinə aid sintaktik 

xüsusiyyətə yalnız bir nümunədə rast gəldik. 

6) Tərzi-hərəkət çaları ifadə edən feili bağlama kimi işlənənlər. Məsələn: 

Dəvəyə binüp yara basma [92,  s.93]; Yağmurdan qaçup toluya uğrama [92, 

s.177]. 

Göstərilən nümunələrdə müasir sintaktik modelə uyğun olaraq -ıp4  şəkilçili 

feili bağlamalar cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyi kimi işlənmişdir. 

 

3.1.1. Keçmiş zamanın üslubi xüsusiyyətləri 

 

XX əsrin ortalarında dilçilik üslubiyyatının bir elm kimi meydana çıxması ilə 

əlaqədar dilin üslubi imkanları sistemli bir şəkildə ardıcıl olaraq araşdırılır və tədqiq 

olunur. 

“Dilin hər bir səviyyəsi özünəməxsus səciyyəvi və fərqli üslubi imkanlara 

malikdir. Əlbəttə, dil elementləri sırasında üslubi cəhətdən ən zəngini leksika və 

sintaksisdir. Morfologiyanın bu baxımdan imkanları bir qədər məhduddur. Bu üslubi 

vasitələr sırasına morfoloji sinonimika aiddir, xüsusilə də zaman və şəkil formalarının 

sinonimikası” [33, s.77]. 

Azərbaycan dilində feil məna zənginliyinə görə ən mühüm nitq hissəsidir. 

Feillər qrammatik vasitələr baxımından zəngin olduğu kimi, üslubi imkan və 

məqamlarına görə də zəngin bir nitq hissəsidir.. 

“Feilin elə morfoloji vasitələri vardır ki, onlar, xüsusən, sinonimliyin və 

antonimliyin artımı üçün olduqca əlverişli imkanlar yaradır. Feilin üslubi məqamlarını 

daha da artırır. Məsələn: işin keçən zaman daxilində icra olunduğunu bildirmək üçün 

-dı, -ıb, -mış şəkilçilərini işlətməsi mümkündür. Müxtəlif məna ekspressivlik 

çalarlıqlarını ifadə etmək üçün bu vasitələr sırasına başqa vasitələr də qoşulur və 

beləliklə, sinonimlər bir az da çoxalır” [88,  s.326]. Göstərdiyimiz bu sitatı 
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Q.H.Mustafayeva öz adına vermiş olsa da, Ə.M.Dəmirçizadənin kitabından olduğu 

kimi iqtibas etmişdir [29, s.248]. 

“Fikri başqasına daha təsirli çatdırmaq üçün hətta bir feil kateqoriyası başqa 

biri ilə əvəz olunur. 

Məsələn: “Siz sağalana qədər heç bir yerə getməyəcəksiniz, həkim icazə 

verməyincə buradan çıxmayacaqsınız” – burada xəbərlər vacib formasının əvəzinə 

qəti gələcək zamanla ifadə olunmuşdur. şübhəsiz ki, bununla da fikir daha qəti bir tonla 

deyilmişdir. Deməli, burada feilin zaman kateqoriyası qrammatik vəzifədən daha çox 

üslubi vəzifə daşımış olur. Məqsədəuyğun istifadə də bundan ibarətdir” [88,  s.327]. 

Feilin zamanları zəngin məna və sintaktik xüsusiyyətləri ilə yanaşı, bir sıra 

üslubi xüsusiyyətlərə də malikdir. Üslubi xüsusiyyətlər deyərkən, əsasən, keçmiş 

zaman növlərinin bir-birini əvəz etməsi, keçmiş zamanın indiki zamanı əvəz etməsi və 

s. nəzərdə tutulur. 

B.Ə.Xəlilov keçmiş zamanın 2 üslubi xüsusiyyəti,  Q.H.Mustafayeva 3 üslubi 

xüsusiyyəti [328-333], Ə.Bağırov 3 üslubi xüsusiyyəti [358], T.Ə.Əfəndiyeva isə 4 

üslubi xüsusiyyəti [33,  s.98] olduğunu qeyd etmişlər.  

Ə.M.Dəmirçizadə keçmiş zamanın üslubi xüsusiyyətlərini ətraflı şəkildə şərh 

etsə də, qruplaşdırma aparmamışdır [29,  s.251-258]. 

A.A.Axundov yazır: “Azərbaycan dilində keçmiş zaman iki forma: şühudi 

keçmiş və nəqli keçmiş formaları ilə ifadə olunur. Bunlardan birincisi daha çox 

hərəkəti, digəri isə hərəkətin nəticəsini ifadə edir. Bunlardan birincisi  hərəkəti 

şahidlik yolu ilə bildirir, digəri isə nəql edir. 

Məna müxtəlifliyi bu zamanları qrammatik düzgünlük cəhətdən qarşı-qarşıya 

qoyur və onların işlənmə yerlərini müəyyənləşdirir” [7, s.111]. 

“Nəqli keçmişin üslub xüsusiyyətlərindən danışarkən bu formanın qrammatik 

cəhətdən eyni mənalı olan iki tərzdə -mış4 və  -ıb4 şəkilçiləri vasitəsilə düzəldilməsi 

nəzərə alınmalıdır. Məsələ burasındadır ki, qrammatik mənaca eyni olan bu şəkilçilər 

üslubi cəhətdən bir-birindən fərqlənir. Belə ki, -mış4 şəkilçisi, əsasən, elm və mətbuat 

dilində,  -ıb4 şəkilçisi isə danışıq dilində işlədilir” [33,  s.99].  

Ədəbi dildən fərqli olaraq, bədii dildə bəzən nəqli keçmiş şühudi keşmişlə, 



 

 

 

 

98 

şühudi keçmiş nəqli keçmişlə əvəz oluna bilir. Bu da daha çox müəllifin hərəkətini, 

yoxsa hərəkətin nəticəsinimi daha qabarıq şəkildə ifadə etmək istəyindən asılı olaraq 

dəyişir. 

Keçmiş zamanın üslubi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) Şühudi keçmişin nəqli keçmiş zamanı əvəz etməsi. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək: 

Aqçacığın var ikən “dobra yunaq” dedilər, 

Aqçacığın yedilər, “poydi z boğom!” dedilər  92,  s.25 

Budur qanun ki, sevdilər sevəni, 

Könüldən savdılar gözdən savanı  92,  s.71 

Qartala oq toqunmuş, oq yeləgin göricək “bana bəndən oldı” demiş 92, 

s.140; Könül yapdın, əriş yapdın; könül yıqdın, əriş yıqdın 92, s.150; 

Gəldünsə, gerü var, 

Hər nəsnənin yeri var  92, s.154 

Gögdən nə yağdı ki, yer anı yutmadı  92, s.156; Gögdən dörd kitab endi, 

beşinci kötək  92, s.157; 

Verəsiyə aldım, yabanda buldum sandum, 

İssi aqçasın istəyicək canalıcı sandum  92, s.167 

 

Göyənlər xardan xurma yedilər, 

Qoruqdan səbr ilə xalva yedilər  92, s.172 

“Göründüyü kimi, bu nümunələrdə şahidlikdən daha çox nəql etmə, hal və ya 

hərəkətin nəticəsi özünü göstərir. Formaca -dı4 şühudi keşmiş zaman vasitəsi ilə ifadə 

olunsa da, məzmunca nəqli keçmiş zaman mənasını ifadə edir. 

Azərbaycan dilində bu xüsusiyyətlər üslubi xüsusiyyətlər hesab olunsa da, bəzi 

türk dillərində bu norma kimi qəbul edilib” 63, s.162. 

G.F.Əliyeva bu haqda yazır: “Azərbaycan və türk dillərində -mış şəkilçili 

keçmiş zaman formasının olmasına baxmayaraq, çox vaxt türk dilində bu zaman -dı 

şəkilçisi ilə verilir. Türk dilində bu norma sayılsa da, Azərbaycan dilində üslubi 
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xüsusiyyətlər hesab olunur”  42, s.180. 

2) İndiki zaman formasının şühudi keçmiş zamanı əvəz etməsi. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Oğlan evləncək “Bəg oldum”sanur  92, s. 24; Xorata xordu, xorata ilə kişi 

kafirolur  92,  s.91; Gördün kim, buçuq mövt, bəla gəlür; sən bir mövt olup, qarşu 

var  92,  s.146; Kosa ilə dost olayım deyirsən, “saqalun gəlür”di  92,  s.153. 

Burada -ır4 indiki zaman şəkilçisini asanlıqla şühudi keçmiş zamanın şəkilçisi 

ilə əvəz etmək olar. 

Son nümunədə isə indiki zaman şəkilçisi ilə hekayə morfemi əsasında 

formalaşan “gəlirdi” feili işin ancaq başlanmış formasını və az-çox davam etdiyini də 

bildirir. Lakin işin bitib-bitmədiyi naməlumdur.  

3) Qeyri-qəti gələcək zamanın nəqli keçmiş zamanı əvəz etməsi. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Bu şimdiki zəmanəyə gül yaramaz, dikən olar, 

Əriylə dost oluban, övrəti... yarar  92, s.68 

 

Qurda “Boynun neçün yoğundur?” demişlər, 

“İşüm kimsəyə inanmazın” demiş  92, s.141 

Birinci nümunədə asanlıqla qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisini -ıb4 şəkilçisi; 

ikinci nümunədə isə -mamış2 nəqli keçmiş zamanın inkar forması ilə əvəz etmək olur. 

Eyni zamanda, ədəbi dilimizdə bir qrup sözlər vardır ki, onlar nəqli keçmiş 

zaman şəkilçisi ilə işlənsə də, məzmunca indiki zamanı ifadə edir. Həmin sözlər 

haqqında N.Məmmədov yazır: “Nəqli keçmiş zaman hal, vəziyyət bildirən (oturmaq, 

durmaq, qalmaq, yatmaq, dayanmaq, uzanmaq, söykənmək) feillərlə işlənərək, həm də 

indiki zamanı bildirir” 83,  s.236. 

Doğrudan da, oturmuşam, durmuşam, qalmışam, yatmışam, dayanmışam, 

uzanmışam, söykənmişəm və s. kimi sözlər formaca nəqli keçmiş zamanda işlənsə də, 

əslində indiki zaman məzmununu ifadə edir. 

4) Şəkilçinin ixtisara uğraması. Keçmiş zamanın üslub xüsusiyyətləri yalnız 
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nəqli və şühudi keçmişin bir-birini əvəz etməsi, keçmiş zamanın indiki və gələcək 

zamanla ifadə olunması ilə məhdudlaşmır. 

“Bədii dildə bəzən üslubdan asılı olaraq şəxs sonluqları və ya şəkilçilərin 

saitləri ixtisar olunur. Bizcə, bu xüsusiyyəti də keçmiş zamanın üslubi xüsusiyyətlərinə 

daxil etmək olar. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Dünyada ölüm olmasa, adam adam ətinyerdi  92, s.101; Kəl bulsa, kəndü 

başın xoş eylərdi  92,  s.145. 

Qeyd edək ki, bu hal özünü demək olar ki, yalnız bədii əsərlərin dilində 

göstərir. Başqa stillərdə isə qeyri-qəti gələcəyin saitlə bitən sözlərdə yalnız “r” ilə 

düzəlməsi ya yoxdur, ya da son dərəcə məhduddur” 71,  s.924-925. 

Müqayisə üçün  indi də Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” yazılı abidəsində 

işlənmiş bir nümunəyə nəzər yetirək: 

Sən bu vaxta qədər atam Dumanın gənc olduğunu bəhanə edərək, [onu] 

verməmisən, bəs indi niyə vermirsən? [32,  s.81] 

Nümunədə göründüyü kimi, -mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin son samiti 

“ş” şifahi ədəbi dildə olduğu kimi, yazılı ədəbi dildə də ixtisara uğramışdır. 

 

3.2.  İndiki zamanın sintaktik xüsusiyyətləri 

 

Keçmiş zamanla müqayisədə indiki zaman çox az sintaktik xüsusiyyətlərə 

malikdir. Maraqlıdır ki, zaman kateqoriyasını tədqiq edən dilçilərdən A.A.Axundov, 

Z.İ.Budaqova, B.Ə.Xəlilov, G.F.Əliyeva indiki zamanın sintaktik xüsusiyyətlərinə 

ümumiyyətlə toxunmayıblar. Ola bilsin ki, onların tədqiq etdikləri yazılı abidələrdə 

indiki zamanın sintaktik xüsusiyyətlərinə aid nümunələr işlənməmişdir. Ancaq 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”də isə az da olsa, işlənmişdir. İndiki zamanın 

malik olduğu sintaktik xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) İndiki zaman feillərlə ifadə olunaraq xəbər vəzifəsində çıxış edir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 
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Uzağ-uzağ yer salımın yollar bilür  [92,  s.32]; Çoban ata binəcək kəndüzini 

bəg sanur  [92,  s.39]; Ulular sözin tutmayan ulayu qalur  [92, s.57]; Çapuk quş iki 

ayağından tutulur  [92,  s.86]; Toğrudan gedən gec gəlür, tolamaçdan tez gəlür  [92,  

s.125]; Qurd toyduğı yeri qırq kərrə dolanur  [92, s.141]; Yeyən bilməzsə, toğrayan 

bilür  [92,  s.186]. 

2) İndiki zaman ol(maq) sözü ilə işlənə bilir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək: 

Əsir geyən əsirgənçi olur [92,  s.26]; Adəm oğlanı yaşadıqca canı tatlu olur 

[92,  s.33]; Əxi ocağı küllü olur [92, s.39]; El içində qatı söyləmə, divar ardında qulaq 

olur  [92,  s.53]; Bəxşiş bəglərdə olur [92, s.71]; Çağa yavrının ağzı böyük olur  [92,  

s.85]; Taş qopduq yerdə ağır olur [92, s.125]; Qışın çırağı qurı olanının, yazın tamağı 

qurı olur [92,  s. 140]; Yiğitlik eşək alığı kibi qat-qat olur [92,  s.187]. 

Ümumiyyətlə, tədqiq olunan S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” də 

feillərin təxminən 60%-i yalnız ol(maq) köməkçi feilinin vasitəsi ilə ifadə olunur. 

3) -ır4 – omonim şəkilçidir. Bu şəkilçi feil kökünə qoşularaq isim düzəldir. 

Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Bilməzsən, bir bilürdən sor [92,  s.69]. 

4) Cümlədə tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər 

yetirək:  

Bir bilürə tanış, bildügün işlə [92,  s.79]; Nə qədər bilürsən, bir bilürə tanış 

[92,  s.165]. 

5) Cümlədə mübtəda vəzifəsində çıxış edir. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Uyur ardınca oyanuq olur [92,  s.43]. 

Bu nümunədə sözün kökü “uyu” feilidir. “uyu+r” formasındadır. Demək ki, -

ır4 indiki zaman şəkilçisinin saiti ixtisara düşüb və -r formantı vasitəsi ilə ifadə olunub. 

6) Cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyi vəzifəsində işlənmişdir. Məsələn: 

Qara qayğulu vaqiə gördüm, yumruğumda talbınan şahin bənim quşumu alur 

gördüm, göydən ildırım ağ-ban evim üzərinə şaqır gördüm, düm qara pusarıq ordumun 

üzərinə tökülür gördüm, qarğu kibi qara saçım uzanır gördüm, uzanuban gözümü 

örtər gördüm, biləgimdən on barmağımı qanda gördüm [77, s.40]. 
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“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsindən fərqli olaraq, bu sintaktik xüsusiyyətə 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində 

rast gəlmədik.  

 

 3.2.1.  İndiki zamanın üslubi xüsusiyyətləri 

 

Keçmiş və gələcək zaman kimi feilin indiki zamanı da bir sıra üslubi 

xüsusiyyətlərə malikdir. 

İndiki zaman ümumiyyətlə, işin icra zamanı ilə haqqında xəbər verilmə zamanının 

eyni olduğunu bildirir. Lakin indiki zaman şəkilçisi söz söylənilmədən əvvəl başlanmış işi 

də, söylənmə zamanı başlayıb ondan sonra davam edən işi də ifadə edə bilir. -ır4 indiki 

zaman şəkilçisi üslub sahələrinə görə müxtəlif məqam və məna çalarlığında işlənir.  

Feilin zaman kateqoriyasını tədqiq edən dilçilərimizdən A.A.Axundov 7, s.123, 

Z.İ.Budaqova 90,  s.239, G.F.Əliyeva [42,  s.188],  indiki zamanın üç üslubi 

xüsusiyyətini, B.Ə.Xəlilov 59,  s.227 bir üslubi xüsusiyyətini, Q.H.Mustafayeva 88,  

s.337, 6 üslub xüsusiyyətini, Ə.A.Bağırov 22,  s.55 3 üslub xüsusiyyətini,  

Ç.Hüseynzadə isə 55,  s.226 dörd üslubi xüsusiyyəti, D.Q.Tumaşeva 140,  s.33   

olduğunu qeyd etmişlər. 

Ə.M.Dəmirçizadə indiki zamanın üslubi xüsusiyyətlərini ətraflı şəkildə şərh etsə 

də, qruplaşdırma aparmamışdır [29,  s.258-261].  

Ç.Hüseynzadə indiki zamanın üslubi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmışdır: 

“1) İndiki zaman forması ilə keçmiş zaman anlayışının canlandırılması. 

2) İndiki zaman anlayışının keçmiş zaman şəkilçisi ilə verilməsi. 

3) İndiki zaman forması ilə gələcək zaman anlayışı ilə ifadə olunması. 

4) İndiki zaman şəkilçisində ixtisaretmə yolu ilə fərdi üslubi norma yaradılması” 

[55, s.226]. 

Müqayisə üçün indi də D.Q.Tumaşevanın bölgüsünə nəzər yetirək. Müəllif tatar 

dilində indiki zamanın üslubi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmışdır: 
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1) İndiki zaman forması keçmiş zaman hərəkəti mənasını verir. Məsələn: 

Меннəрчə шəмнəр нур чəчə, кызыл команлар, орнамент бизəклəре балкый 

(Г.Ахундов). «Я заглянул в зал: набит битком… многие стоят. Сияют тысячи 

лота орнаментов». Mən zala nəzər yetirdim: ağzına kimi dolu... çoxları ayaq üstdə. 

Minlərlə ornamentlər parıldayır. 

İndiki zaman forması nitqdən sonrakı hərəkəti ifadə edə bilər: Məsələn: Кипəксə, 

районнан врач китергəм. «Если понадобится, я привезу врача из района». Əgər 

lazım olsa, mən həkimi rayondan gətirəcəm. 

Modal sözlər və ədatlarla birləşərək indiki zaman forması, ehtimal, şübhə, nəticə, 

yekun kimi məna çalarları əldə edir. Məsələn: Зөхрə, син белмисендер əле, ул мине 

улемнəн алып калды бит! (Р.Хəмид). «Зухра, ты, наверное не знаешь, он спас меня 

от смерти!». Zöhrə, sən yəqin ki, bilmirsən, o, məni ölümdən qurtarıb  [137,  s.33]. 

4) Gələcək zaman məzmununu ifadə etməsindən imperativ məna yaranır. 

Məsələn: Ни уйларга кушасын инде минен буш башка! Зөхрəбану, янына кучəсен 

(А.Гыйлəжев) – «О чем ты заставляеш думать мою пустую голову! – Перидеш к 

Захрабану». Sən mənim boş başımı nə haqqında düşünməyə məcbur edirsən!  

5)  -ikən – modal söz ilə digər bir hərəkət üçün şərt mənası yaranar ki, bu da digər 

sintaktik strukturda olacaq. Məsələn: Бер-ике уч борчак алып чыгасын икəн, Нургаян 

анны курми дə, əйбер дəəймми (М.Мəhдиев). - Если вынесешь одну-две горсти 

гороха, Нургоян это не замечает и ничего не говорит. - Əgər bir-iki ovuc noxud 

götürə bilsən, Nuqoryan bunu görə bilmir və heç nə demir  [137,  s.134]. 

S.Əlizadənin “Oğuznamə” yazılı abidəsində də indiki zamanın üslubi 

xüsusiyyətlərinə aid nümunələr işlənmişdir. İndiki zamanın üslubi xüsusiyyətlərini 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) -r formantı vasitəsi ilə ifadə olunur. E.İ.Əzizov 50,  s.190-207  -r formantının 

həm indiki, həm də gələcək zaman məzmunu ifadə edə bildiyini qeyd etmişdir. 

Aşağıdakı nümunələrdə -r formantı indiki zaman məzmununu ifadə edir: 

Ac ilə dost olayım dersən, qarnın doyur 92,  s.22; Oğlanın tüyi üşür, yigidin təni 

üşür, qocanın iligi üşür 92,  s.33; Siçanın toyı bitdükcə üşür 92,  s.117; Hər kişidə 
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dəlülik tamarı vardır, “dəlü” dedikcə ol tamar böyür  92,  s.170; Yılan nə dənlü əgri 

bögri yürürsə, ini qapusuna gəlicək toğrulur  92,  s.180. 

Göründüyü kimi, bu nümunələrdəki feillər – “de+r”, “üşü+r”, “böyü+r”, 

“yürü+r” formasındadır.  

-r formantı haqqında D.Q.Tumaşevanın fikirləri diqqəti cəlb edir. Müəllif yazır:  

“-р/-мас forması türk dillərində ən qədim dövrlərdən mövcud olan şəkilçidir, 

indiki, gələcək və keçmiş zamana qarşı qoyulan zamanı ifadə edirdi. Zaman keçdikcə -р/-

мас forması tatar dilində və digər türk dillərində yalnız gələcək zaman mənası ifadə etdi. 

İndiki zaman mənası isə yalnız qalıq şəklində müşahidə olunur və daha çox üslubi funksiya 

daşıyır” 140,  s.60. 

2) Qeyri-qəti gələcək zaman indiki zaman məzmunu ifadə edir. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Odunsuz ocaq olur, külsüz ocaq olmaz 92,  s.161;   Çoq yaşayan çoq bilməz, 

çoq gəzən çoq bilür 92,  s.83; Şimdiki zamanda asıl anılmaz, altun – incü anılur 92, 

s.113; Şol kişi neyləsün ki, yuqarı asarsa, is olur, aşağı qoyursa, pas olur, urup 

öldürürsə, yas?! 92,  s.113; Qaravaşa ton geyürsən, qadın olmaz  92,  s.138; Yar bir 

olur, iki olmaz; iki, zinhar, olmasun! 92,  s.173; Yunluyı basarlar, yunsuzı qoyu verirlər 

92,  s.176; 

Yigit necə yürürsə, yaraşır, 

Yigit necə geyərsə, yaraşır  92,  s.181 

İşin indiki zaman şəkilçisi ilə ifadəsində şahidlik çalarlığı və danışan şəxsin işdə, 

hökmdə, hadisədə bu və ya digər şəkildə iştirakı ifadə olunur. Qeyri-qəti gələcək zaman 

şəkilçisində isə bu çalarlıqlar, demək olar ki, yoxdur.  

3) -a, -ə şəkilçisi vasitəsi ilə indiki zaman məzmunu ifadə olunur. Aşağıdakı 

nümunələrə nəzər yetirək: 

Qul, qulluğun andan bilə ki, kəndü didügi olmıya 92, s.140; Vətən sevmək 

imandandır, vay ana kim, içində olmaya  92,  s.168; Vay ol kişiyə kim, Tanrıdan 

qorqmaya 92,  s.168; Vay ol kişiyə kim, günahın bilməyə  92,  s.168. 

Burada asanlıqla (olmıya – olmur, olmaya – olmur, qorqmaya – qorqmur, bilməyə 



 

 

 

 

105 

- bilmir) -a, -ə şəkilçisini -ır, -ir, -ur, -ür indiki zaman şəkilçisi ilə əvəz etmək olur. 

E.İ.Əzizov da -a, -ə şəkilçisini indiki zaman şəkilçilərinin içərisində göstərmişdir 50,  

s.190-207. 

4) -maqda, -məkdə şəkilçisi vasitəsi ilə ifadə olunur və hərəkətin hələ davam 

etdiyini göstərir. Lakin S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”də bu şəkilçi ümumiyyətlə 

işlənməmişdir. -maqda, -məkdə şəkilçisi müasir ədəbi dilimizdə də geniş işlənmə tezliyinə 

malikdir. 

“Azərbaycan dilində bir sıra vasitələr də vardır ki, bunlar, əsasən, başqa məna 

və vəzifə üçün işlənilməklə bərabər, indiki zaman mənası da ifadə edir və beləliklə, indiki 

zaman şəkilçisi işlənilmədən də indiki zaman ifadə oluna bilir. Belə vasitələr başlıca 

olaraq aşağıdakılardan ibarətdir.  

1. Xəbər şəkilçisi 

2. Şəxs sonluqları 

3. var, yox, deyil kimi xüsusi tipli sözlər” 88, s.336. 

Bu sitatı Q.H.Mustafayeva olduğu kimi Ə.M.Dəmirçizadənin kitabından 

köçürmüşdür [29, s.259]. 

 

3.3. Qəti gələcək zamanın sintaktik xüsusiyyətləri 

 

Gələcək zaman forması da morfoloji və məna xüsusiyyətləri ilə yanaşı, bir sıra 

sintaktik xüsusiyyətlərə malikdir. 

-acaq2 şəkilçili qəti gələcək zamanın sintaktik xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

1) -acaq2  şəkilçisi feillərin sonuna əlavə edilərək, cümlədə feili sifətin 

substantivləşməsi kimi çıxış edir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Kişiyə üşüməyəcəksə geyəcək, aç olmayacəkçə yeyəcək yetər [92,  s.51]; 

Verəcək ucundan alacaq bulmadım [92, s.168]. 

2) -acaq2 şəkilçisi omonim şəkilçidir. Bu şəkilçi hər üç şəxsin tək və cəmində 

mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edərək feili sifət vəzifəsində işlənir. Aşağıdakı 
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nümunələrə nəzər yetirək: 

Öləcək oğlan bəllüdür [92,  s.52]; Öləcək cana yatacaq yer gərək [92, s.53]; 

Dəniz olup taşma, əlindən gəlməyəcək işə tolaşma [92,  s.100]; Kölgəsində yatacaq 

ağacı budama  [92,  s.152]. 

-acaq2 şəkilçisinin cümlədə feili sifət kimi işlənməsinə aid nümunələr 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı 

abidəsində də istifadə olunmuşdur. Məsələn:  

“Neyləyəlim, bu yıgılacaq evdə un yoq, ələk yoq, dəvə dəgirməndən gəlmədi”-

deyər [77, s.23]. Ölməyə-yitməyə getməmişdim, yatacaq yerim genə bu xarab olasıdı; 

nolaydı bənim evimə bir ləhzə baqaydın [77,  s.23].Yatacaq yermi buldun, yurtmı 

buldun, noldı sana?-deyü çağırdı [77, s.113]. 

Qəti gələcək zamanın bu sintaktik xüsusiyyəti S.Əlizadənin tərtib etdiyi  

“Oğuznamə”, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsindən fərqli olaraq, Ə.Bahadır xanın 

“Şəcərei-Tərakimə” əsəri və F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”sində işlənməmişdir. 

 

3.3.1.  Qeyri-qəti gələcək zamanın sintaktik xüsusiyyətləri 

 

-ar(-maz), -ər(məz) qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi cümlədə işlənmə 

yerindən asılı olaraq bir sıra sintaktik vəzifələrdə çıxış edir. Bu sintaktik xüsusiyyətləri 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) -ar2 şəkilçisi feili sifət əmələ gətirir. Aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək: 

Bitməz iş olmaz  92, s.75. Tanrı, kişiyə kəndüyə müti olmaz oğul versün 92,  

s.81; Keçi yatduğı yeri eşər yatur  92, s.147. 

Müqayisə üçün indi də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində bu sintaktik 

xüsusiyyətə aid nümunələrə nəzər yetirək: 

Dəli Domrul görər gözi görməz oldı, tutar əlləri tutmaz oldı [77,  s.95]. 

Mənim görər gözlərim görməz oldı. 

Tutar mənim əllərim tutmaz oldı [77,  s.96]. 

Yarar qocaların yanına cəm eylədi [77, s.119]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsi ilə yanaşı, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-
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Tərakimə” əsərində işlənmiş iki nümunədə -ar2 şəkilçisi feli sifət kimi istifadə 

olunmuşdur. Məsələn: Mihlail adı çəkilən şəhərdə doqquz yüz iyirmi il yaşadı və yerinə 

oğlu Berdi qoyub nəfəs alınmaz ölkəyə getdi [32,  s.49]. İki yüz qırx il yaşayıb və yerinə 

oğlu Amulca xanı qoyaraq, o “gedər-gəlməz” ölkəyə getdi [32,  s.51]. 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə” ilə yanaşı, “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı 

abidəsində də -ar2  qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi cümlədə feili sifət kimi 

işlənmişdir. Məsələn: 

Keyikə atarkən oqla səni urar öldürər [77,  s.31]; Dəmirqapı Dərbənddəki 

dəmür qapuyı dəpüb alan, altmış tutam ala göndərənin ucunda ər bögürdən Qıyan 

Selcik oğlı Dəli Dondar çapar yetdi: “çal qılıcın, ağam Qazan, yetdim”- dedi             [77,  

s.49]; Qazılıq qoca iş görmüş, iş yarar adam idi [77, s.119].  

2) Cümlədə feili sifətin substantivləşməsi kimi işlənir. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək: 

Eyü alan aldanmaz, yaramaz alan aldanur 92,  s.37; Eyilik də edərsən 

kəndünə, yaramazlıq da edərsən kəndünə 92, s.61; Bilməzəm demək can qolayıdır 

92, s.76;  Söyləməz ağızdan... yegdir 92, s.109; Kəsər kəndü sapın yonmaz 92,  

s.150. 

-ar2 qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsində 

yalnız bir nümunədə feili sifətin substantivləşməsi kimi işlənmişdir. Məsələn: 

Kəsə-kəsə yeməyə yəxni yaxşı 

Kəsər gündə sərçeşmə yügrək yaxşı [77,  s.112]. 

3) Cümlədə tamamlıq vəzifəsində işlənir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Bilməzə bulut yüküdür 92,  s.66; Bir bilürdən qorq, bir bilməzdən qorq 92,  

s.69; Tuz-ətmək bilməzdən it yegdir 92,  s.121; Kəndü düşən ağlamaza ağlamaq 

degil, amma gözi də çıqar 92, s.156. 

4) Cümlədə zaman zərfliyi vəzifəsində işlənir. Məsələn: 

Bitər sənin otların Qazılıq dağı, 

Bitər ikən bitməz olsun. 

Qaçar sənin keyiklərin, qazılıq dağı, 
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Qaçar ikən qaçmaz olsun, daşa dönsün! [77,  s.32] 

Bu nümunədə işlənən ikən sözü idi, imiş kimi zaman ədatıdır. Müasir dilimizdə 

ikən ədatı çox az işlənir. “Oğuznamə”lərin dilində də ikən zaman ədatı yalnız bir 

nümunədə işlənmişdir. Bəzən bu ədat -arkən2feili bağlama şəkilçisi ilə qarışdırılır. 

Məsələn: yazarkən, gələrkən və s. 

Bu haqda B.Ə. Xəlilov yazır: “Bu şəkilçi -ar2 şəkilçisi ilə ikən qoşmasının 

birləşməsindən yaranmışdır: hazırlaşarkən, edərkən, danışarkən, görüşərkən və s.” 

[59, s.271] 

-ar2 qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisinin bu sintaktik xüsusiyyətinə 

S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”, Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərində 

rast gəlmədik. 

 

3.3.2.  Gələcək zamanın üslubi xüsusiyyətləri 

 

Gələcək zamanı və ya gələcək zaman çalarlığını ifadə etmək üçün Azərbaycan 

dilində vasitə və imkanlar daha çoxdur.  

Gələcək zamanın hər iki növü – qəti və qeyri-qəti gələcək zaman formaları bir 

sıra üslubi xüsusiyyətlərə malikdir. 

“-acaq, -əcək şəkilçisi işin gələcəkdə icrasını müəyyənlik, qətiyyət, 

gümansızlıq və şübhəsizlik çalarlığını ifadə etmək üçün işlənildiyi halda, -ar, -ər 

şəkilçilərində belə çalarlıqlar yoxdur. Bunun əvəzində qeyri-qəti gələcək zamanda 

ehtimal, qeyri-müəyyənlik, qətiyyətsizlik və eləcə də, həmişə davam etmək, yaxud 

təkrarlanmaq kimi çalarlıqlar da ifadə olunur” 88,  s.340 

Feilin zaman kateqoriyasını tədqiq edən dilçilərimizdən A.A.Axundov 7, 

s.126, G.F.Əliyeva 42,  s.196 gələcək zamanın 5 üslubi xüsusiyyətini, Z.İ.Budaqova 

90,  s.345 və B.Ə.Xəlilov 59, s.213 2 üslubi xüsusiyyəti, Q.H.Mustafayeva 88,  

s.340  3 üslubi xüsusiyyətini, Ə.A.Bağırov 22, s.58  isə qeyri-qəti gələcək zamanın 

3 üslubi xüsusiyyətinin olduğunu qeyd etmişlər. Ə.M.Dəmirçizadə gələcək zamanın 



 

 

 

 

109 

üslubi xüsusiyyətlərini ətraflı şəkildə şərh etsə də, qruplaşdırma aparmamışdır 29,  

s.261. Tədqiq olunan S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”də də gələcək zamanın 

üslubi xüsusiyyətlərinə aid nümunələrdən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Gələcək 

zamanın üslubi xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) İndiki zaman və qeyri-qəti gələcək zaman bir yerdə işlənərək ümumi zaman 

mənasını ifadə edir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Atalarun sözü Qurana girməz, amma Quran yanınca yalın-yalın yalışur 92,  

s.121; İyəvən qız ərə varmaz, varırsa da bəxt bulmaz 92,  s.35; Eyü alan aldanmaz, 

yaramaz alan aldanur  92,  s.37; Ac evə gəlur, yalıncaq yabana gedər 92,  s.53; 

Atası ölən öksüz qalmaz, anası ölən öksüz qalur  92,  s.60; Bən nə vaqt ölürsəm, 

qıyamət ol gün qopar  92,  s.68; Su durulur, xu durulmaz 92, s.116; Qurd anarsan, 

qurd gəlür  92,  s.133; Qılıç yarası önəlür, dil yarası önəlməz  92,  s.134; Yüksək 

olma, dəpə-dəpə yerə endirərlər, alçağ olma, basa-basa yerə keçürürlər  92,  s.186. 

Göründüyü kimi, bu nümunələrin hamısında həm -ır4 indiki zaman şəkilçisi, 

həm də -ar2(-maz2) qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi bir yerdə işlənmişdir. Lakin 

məzmunca nümunələrin hamısı ümumi zaman anlayışını ifadə edir. 

2) -r formantı vasitəsilə qeyri-qəti gələcək zaman məzmunu ifadə olunur. Bu 

hal özünü demək olar ki, yalnız bədii əsərlərin dilində göstərir. Müasir ədəbi dilimizdə 

-r formantı demək olar ki, istifadə olunmur. Lakin tədqiq etdiyimiz S.Əlizadənin tərtib 

etdiyi  “Oğuznamə”də bu formant geniş şəkildə işlənmişdir. Aşağıdakı nümunələrə 

nəzər yetirək: 

El eybin sana söyləyən sənin eybini də elə söylər  92, s.24; Ər tayıya bənzər, 

it ataya bənzər  92, s.25; Ər əri sınar, münafiq Tanrıyı sınar  92, s.59; Oğlı ölən 

ağlar, oğlı olmayan ağlar  92,  s.62; Çoq taş qaldıran ya yılana uğrar, ya çayana 

uğrar  92,  s.85; Cəmiri bir söyləyincə qolaylar, iki söylər  92,  s.85; Taz mazlayan 

taza uğrar  92, s.125; Hər kişi kəndü dərdindən söylər  92,  s.170; Yağı olan bayram 

eylər  92, s.183; Yurdundan süzülən yurduna varınca ağlar  92,  s.186. 

Bu nümunələrdə sözün kökü “söylə+r”, “bənzə+r”, “sına+r”, “ağla+r”, 

“uğra+r”, “qolayla+r”, “eylə+r” formasındadır. 
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Bildiyimiz kimi, müasir ədəbi dildə -ar, -ər qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçisi 

saitlə bitən sözlərə birləşərkən “y” bitişdirici samitindən istifadə olunur. Göstərilən 

nümunələrdə “y” bitişdirici samiti işlənmədiyindən -ar, -ər qeyri-qəti gələcək zaman 

şəkilçisinin saiti ixtisara uğramış və -r formantı şəklində işlənmişdir. 

Bu haqda A.A.Axundov yazır: “Məlum olduğu üzrə, qeyri-qəti gələcək zaman 

samitlə bitənlərə -ar, -ər; saitlə bitənlərə isə -yar, -yər şəkilçilərinin artırılması ilə 

düzəlir. Lakin bədii əsərlərin dilində əksər hallarda saitlə bitən feil köklərinə -yar,      -

yər deyil, yalnız “-r” artırılır ki, bunu da üslubun tələbi ilə izah etmək lazımdır” 7, 

s.128. 

3) “Məhkəmə, prokurorluq və istintaq orqanlarının protokol, hökm, qərar və 

bu kimi sənədlərinin müqəddimə hissəsində keçmiş zamanda baş vermiş hadisələr, bəzi 

hallarda qeyri-müəyyən gələcək zaman feilləri ilə ifadə edilir. Bu, ədliyyə orqanlarına 

məxsus sənədlərin dilində artıq çoxdan bəri formalaşmış üslubi bir haldır” 88, s.343.  

4) -ır4 indiki zaman, -ar2(-maz2) qeyri-qəti gələcək zaman və -a, -ə şəkilçiləri 

eyni nümunədə işlənə bilir. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Eyülərlə otur, eyü olasan  92,  s.35; Dostluq varduğunca bərkişür, məgər 

içində çürüglügi ola  92,  s.97; Miyançilıq olur ki, el almazsa, ol ala  92, s.162; 

Verdügin bilür isən dəxi verə, bilməz isən anı da ala, həm boynına sillə vurə  92,  

s.168. 

Tədqiq olunan “Oğuznamə”lərin dilində bu üslubi xüsusiyyətə rast gəlmədik.  

5) -a, -ə şəkilçisi ilə ifadə olunur. Aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirək: 

Ölmə eşəcigüm, yonca bitə, yiyəsən  92, s.30; Ər oldur ki, yüzi suyın satun 

ala  92,  s.48; Atun yüksəgin al, şayəd çayı binüp keçməlü olasan  92,  s.59; 

Nəsibində var isə, qaşığında çıqa gələ  92, s.166; Nəfəs tut ki, nəfəsün tutıla  92,  

s.166. 

İlk nümunəyə nəzər yetirək: Ölmə eşşəyim, yonca bitər, yeyərsən 

(bitə=bitər//yeyəsən=yeyərsən). Bu cümlədəki feilləri asanlıqla qeyri-qəti gələcək 

zamanla əvəz etmək olur. Müasir dövrümüzdə də, biz hər hansı bir işin icrasını uzun 

müddət gözləməli olduqda – Ölmə eşşəyim, ölmə ifadəsini işlədirik. Bu atalar sözünün 



 

 

 

 

111 

mənası həmin işin nə zaman icra olacağının bəlli olmadığını, qeyri-qətiliyini ifadə edir. 

“Məlumdur ki, XVII-XVIII əsrlərə qədər zaman şəkilçilərinin sərhədi tam 

şəkildə müəyyənləşməmişdir. Buna görə də bəzi şəkilçilərimiz sinonim şəkilçilər kimi 

işlənərək həm indiki, həm də gələcək zaman mənasını ifadə edə biliblər. -a, -ə şəkilçisi 

də belə şəkilçilərdəndir. Lakin müasir əbədi dilimizdə -a, -ə şəkilçisi yalnız lazım 

formasının şəkli əlaməti kimi işlənir” 68, s.107. 
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NƏTİCƏ 

 

Müasir Azərbaycan dilində S.Əlizadənin tərtib etdiyi  “Oğuznamə”də feilin 

zaman kateqoriyası mövzusunda aparılan tədqiqatın sonunda əldə olunmuş nəticələr 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

1)  -dı4 şəkilçili şühudi keçmiş zamanın dialektlərində işlənən -lı, -nı, - mı, -zı,  

-sı fonetik variantlarından tədqiq olunan yazılı abidələrin dilində ümumiyyətlə istifadə 

olunmamışdır. Demək ki, -dı4 şühudi keçmiş zaman şəkilçisi tarixən sabit bir fonetik 

tərkibə malik olmuşdur. 

Tədqiq olunan əsərlərdə -mış4 nəqli keçmiş zaman şəkilçisinin də fonetik 

variantları işlənməmişdir. Təsdiq forması ilə müqayisədə inkar forması çox az 

işlənmişdir. 

2)  -ıb4 nəqli keçmiş zamanın tarixi forması olan -ıban4 şəkilçisi, və - ıp4 

fonetik variantlarından S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə 

Qorqud” yazılı abidəsində də az da olsa işlənmiş, F.Rəşidəddinin “Oğuznamə”si və 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” əsərlərində isə istifadə olunmamışdır. 

“Oğuznamə”də   -ıb4 nəqli   keçmiş   zamanın   inkar   forması işlənməmişdir. -ıb4 nəqli 

keçmiş zaman şəkilçisi nəsrlə yazılmış əsərlərə nisbətən nəzmlə yazılmış əsərlərdə 

daha çox işlənib. 

3) Tədqiq olunan “Oğuznamə”lərdə keçmiş zamanın mürəkkəb formalarından 

istifadə olunmuşdur. Z.İ.Budaqovanın tədqiqatında göstərilən qəti gələcəkli keçmiş və 

davamlı keçmiş zaman növləri işlənməmişdir. 

idi, imiş, isə köməkçi hissəcikləri zaman şəkilçilərindən sonra gəldikdə keçmiş 

zamanın mürəkkəb növünü, feilin şəkillərindən sonra gəldikdə şəkil formasının 

mürəkkəb növünü düzəldir. 

4)  Müasir Azərbaycan ədəbi dilində feilin indiki zamanı -  ır4 şəkilçisi   

vasitəsi ilə düzəlir. Lakin S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə” və “Kitabi-Dədə 

Qorqud” yazılı abidəsində -ır əvəzinə -ur, -ir əvəzinə -ür formasında işlənən qalın və 

incə saitlərin bir-birini əvəz etməsinə aid nümunələr olduqca çox işlənmişdir. 

Həm “Oğuznamə”, həm də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidəsinin dilində 
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indiki zamanın inkar formasının şəkilçisindən istifadə olunmayıb. Ə.Bahadır xan və 

F.Rəşidəddinin yazılı abidələrində isə bizim bu gün şifahi danışıq dilində istifadə 

etdiyimiz -mır4 inkar forması işlənmişdir. 

5)  -r formantı, -ır4 indiki zaman, -ar4 qeyri-qəti gələcək zaman və -ay, - əy 

şəkilçiləri də sinonimlik xüsusiyyətinə malik olmuş, yəni həm indiki, həm də qeyri-

qəti gələcək zaman mənalarını ifadə etmişdir.  

6) -acaq, -əcək qəti gələcək zaman şəkilçisi müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

məhsuldar bir şəkilçi kimi işlənir. Lakin həm S.Əlizadənin tərtib etdiyi “Oğuznamə”, 

həm də “Kitabi-Dədə Qorqud” yazılı abidələrində yalnız bir nümunədə -acaq, -əcək 

şəkilçilərindən istifadə olunmuşdur. 

Nəzmlə yazılmış bu əsərlərdən fərqli olaraq, nəsrlə yazılmış olan 

Ə.Bahadır xanın “Şəcərei-Tərakimə” və F.Rəşidəddin “Oğuznamə”sində isə -acaq,         

-əcək şəkilçilərindən geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Demək ki, nəsr ilə yazılmış 

əsərlərdə bu şəkilçi daha geniş işlənmə tezliyinə malik olub. 

Ə.Bahadır     xanın     “Şəcərei-Tərakimə və F. Rəşidəddin “Oğuznamə”sində 

qeyri-qəti gələcək zamanın -maz, -məz inkar formasının tarixi variantı -mar,-mər 

şəkilçisindən də istifadə olunmuşdur. Məlumdur ki, -mar,-mər qeyri-qəti gələcək 

zaman şəkilçisinin inkar forması müasir ədəbi dilimizdə ümumiyyətlə işlənmir. 

7)  -ır4 indiki zaman şəkilçisi və -ar2 qeyri-qəti gələcək zaman şəkilçiləri digər 

zaman şəkilçiləri ilə müqayisədə tarixən daha çox işlənmə tezliyinə malik olub. İndiki 

zaman və qeyri-qəti gələcək zaman bir yerdə işlənərək ümumi zaman mənasını ifadə 

edib. 

8) Şühudi keçmiş zaman nəqli keçmiş zamanı əvəz edə bilib. 

9) İndiki zaman şühudi keçmiş zamanın yerində işlənib. 

10) Qeyri-qəti gələcək zaman nəqli keçmiş zamanı əvəz edib. 

11) -a, -ə şəkilçisi vasitəsi ilə indiki və gələcək zaman məzmunu 

ifadə olunub. 

12) -ası, -əsi forması xəbər şəklinin indiki zamanı ilə qəti gələcək zamanı 

mənasında da işlənib.  

13) Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, türk dilində idi köməkçi hissəciyi 
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işlənsə də, imiş, isə köməkçi hissəcikləri istifadə olunmayıb. 
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LÜĞƏT 

A 

Ağıllanmaq  – ucalmaq 

Ağırlamaq – əzizləmək, hörmət etmək, istəmək 

Aldamaq – aldatmaq 

Almaq – götürmək, özü ilə aparmaq 

Andırmaq – xatırlamaq, xatırlatmaq 

Arınmaq – təmizlənmək, saflaşmaq 

Ayıtmaq – demək, söyləmək 

Aramaq – axtarmaq 

Aşar – keçər 

Aqar – axar 

Anılmaq – tanınmaq 

Avınmaq – ovmaq 

Aqsamaq – axsamaq 

Azmaq – itmək 

B 

Baymaq – varlanmaq, sevinmək; məst olmaq, huşunu itirmək (məcazi mənada) 

Bəkləmək – gözləmək 

Bəlürtmək – aşkar etmək, üzə çıxarmaq 

Bıraqmaq – salmaq, atmaq 

Bilinmək – tanınmaq 

Bilmək – tanımaq 

Bilişmək – tanış olmaq 

Bitmək – başa gəlmək, düzəlmək 

Bulmaq – tapmaq 

Bulunmaq – tapılmaq 

Bunalmaq – müsibətə düçar olmaq, fəlakətə düşmək 

Butamaq – budamaq 

Buymaq – donmaq, buzlamaq 

Buzalanmaq – buzov doğmaq, balalamaq 

Bənzəmək – oxşamaq 

Binmək – minmək 

Basmaq – tapdalamaq 

Bəsləmək – qayğısına qalmaq, böyütmək 

Bitmək – qurtarmaq, sona çatmaq 

Buraqmaq – buraxmaq 

Bəllidür – bilinir, tanınır 

Bitmək – qurtarmaq, sona çatmaq 

Buruşmaq – büzüşmək 

Bozulmaq – xarab olmaq 

Baqmaq – baxmaq 

Buyurmaq – göndərmək, tapşırmaq 

Basılmaq – hücuma məruz qalmaq 

Ç 

 

Çalmaq – vurmaq, yaralamaq 

Çarbınmaq – çarpmaq, vurmaq; heyfslənmək (məcazi mənada) 

Çözülmək – açılmaq 

D 
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 Dartmaq – çəkmək; qənimət əldə etmək (məcazi mənada) 

Dəbərtmək – tərpətmək 

Dəpişmək – vuruşmaq, əlləşmək 

Dəpmək – vurmaq 

Dərilmək – yığılmaq, toplanmaq 

Dikmək – sancmaq, əkmək 

Dirilmək – yaşamaq 

Diləmək – arzulamaq 

Donanmaq – geyinmək 

Doymaq – dözmək, davam gətirmək 

Dügimək – dayanmaq; yığılmaq, toxdamaq 

Düzmək – düzəltmək 

Dutmaq – tutmaq 

Durulmaq – saflaşmaq, təmizlənmək 

E 

 

Evərmək – evləndirmək 

Ə 

 

Əyərləmək – yəhərləmək 

G 

 

Göymək – halına yanmaq 

Gözətmək – gözləmək 

H 

 

Hürkürmək – uzaqlaşmaq 

Hayqırmaq – qışqırmaq, çığırmaq 

 

I 

 

Irlamaq (yıramaq)  – nəğmə oxumaq 

Ismarlamaq – tapşırmaq 

İ 

İlətmək – aparmaq 

İlmək – getmək; burada: batmaq, ilişmək 

İrmək – girmək, çatmaq, qovuşmaq, yetmək; hürkmək, qorxmaq 

İyümək – yaxşılaşmaq, sağalmaq 

 

K 

Kürəşmək – güləşmək 

Q 

Qabmaq – qapmaq, örtmək 

Qaqımaq – qəzəblənmək, açıqlanmaq 

Qağırmaq (qığırmaq) – çağırmaq 

Qandırmaq – susuzluğu yatırmaq, doyuzdurmaq 

Qaramaq – baxmaq, gözləmək 

Qarımaq – qocalmaq 

Qaşanmaq – coşmaq 

Qatlanmaq – dözmək 

Qayrar – düzəltməyi bacarmaq 
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Qayramaq – fikir çəkmək, qayğıya düşmək; burada: peşman olmaq 

Qılmaq – etmək 

Qıpmaq – qoparmaq, göz qırpmaq, yerindən durmaq 

Qoşmaq – qaçmaq, yüyürmək 

Quşanmaq – qurşanmaq 

Qınamaq – təmbeh etmək, danlamaq 

Qucmaq – qucaqlamaq 

Qonmaq – məskunlaşmaq, qalmaq 

 

O 

Oqumaq (oqutmaq) – çağırmaq, dəvət etmək 

Onmaq (önmək) – düzəlmək, sağalmaq 

Ö 

Ögmək – öyrənmək 

Önəlmək – sağalmaq, düzəlmək 

Önərmək – düzəltmək, yol göstərmək 

Örmək – artmaq, törəmək 

Ögünmək – öyünmək, qürrələnmək 

Önmək – öymək, tərifləmək 

Ötmək – keçmək 

P 

Puzamaq – bax buzamaq 

 

S 

Sanmaq – hesab etmək 

Saqınmaq – çəkinmək, ehtiyat etmək ; qorumaq, mühafizə etmək 

Saqlanmaq – gizlənmək 

Saqlasun – qorusun 

Sapmaqazmaq – itmək 

Sarqmaq (saraqmaq) – saralmaq; kütləşmək, ölüşgümək 

Savılmaq – ötüb keçmək 

Savmaq – dəf etmək, ötüşdürmək 

Səmirmək – kökəlmək 

Sığmaq – yerləşmək 

Sığamaq – sığallamaq 

Sinirəmək – sinniyə (boşqaba) doldurmaq 

Sinmək – mayenin yerə hopması, gizlənmək 

Soqmaq – sancmaq 

Sormaq – soruşmaq 

Sunmaq – uzatmaq, təqdim etmək 

Sürmək – yürütmək (fikir, iddia); sürtmək 

Sorutmaq – demək 

 

T 

Tanlamaq – təəccüb etmək 

Tartınma – əsirgəmə 

Tayanmaq – sürüşmək 

Təhəmmül – dözmək, səbr etmək 

Tıqmaq – tıxamaq 

Toğar – doğmaq 

Toğrulmaq – düzəlmək 
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Toymaq –  doymaq 

Turmaq –durmaq 

U 

Ummaq – qarşılığını gözləmək, istəmək 

Uğramaq –  rast gəlmək 

Ulaşmaq – dolaşmaq, rast gəlmək, sataşmaq; birləşmək 

Urmaq –vurmaq 

Usanmaq – yorulmaq, bezmək 

Usatmaq – yormaq, bezikdirmək 

Uymaq – uyğunlaşmaq 

Uzamaq – yaxşılaşmaq 

Uyurtmaq– qorxmaq 

Ü 

Üşmək – yığılmaq, qıvrılmaq 

Üyüdmək – udmaq, yemək, üyütmək 

 

V 

Varmaq – getmək, çatmaq 

Y 

Yayma – qaçmaq 

Yapmaq – qurmaq, tikmək 

Yarğılamaq –  bağışlamaq, hədiyyə etmək 

Yazılmaq – yuyulmaq; açılmaq; səhv etmək, günah etmək 

Yeləkmək – şişmək, özündən çıxmaq 

Yelpərmə – kəsmək, havalanmaq 

Yenmək – üstün gəlmək, məğlub olmaq 

Yetmək – çatmaq 

Yıldırmaq – parlatmaq, işıqlandırmaq; qızdırmaq 

Yitmək – itmək 

Yulmaq – yedəkləmək, yiyələnmək, çəkib aparmaq  

Yuvurmaq – yumaq 

Yutmaq – udmaq 

Yuvalanmaq – yumbalanmaq 

Yürümək – getmək 

Yütmək – üyütmək 

Yüzülmək – kəsilmək, yorulmaq, əldən düşmək 

Yalışur – yanır, alışıb–yanır 

Yıqılmaq – yığılmaq 

Yanğulanmaq  – təsir etmək (cızdağı çıxmaq, yandırmaq) 

Yavuqlamaq– nişanlanmaq 


