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B.İsgəndər oğlu və N.Zeynal qızı haqqında ik i söz

Söhbət ə lim izdəki bu kitabm  m üəlliflərindən, vaxtilə 
Sovet İttifaqı adlanan nəhəng bir dövlətdə Boris A leksandroviç  
Serebrennikov və N in e l Zeynal'ovna H acıyeva k im i tanınmış, 
çox iste 'dadlı və çox m əşhur ik i dilçidən, əslində bir bütöv  
ailədən gedir. B .İsgəndər oğlu həm in ittifaqda və bütövlükdə  
X X  əsr diinya dilçiliyində ən böyük üm um i d ilç ilik  
m ütəxəssislərindən biri idi. Onunla bir dövrdə yaşayan və eyn i 
vaxtda yazıb-yaradan N .Z eyna l qızı da həm in dövlətdə və 
bütün dünyada tanınan, e tira f olunan türkoloqlardan biri 
olmuşdur. B u ik i şəx si birləşdirən m ədəni, m ə  'nəvi cizg ilər 
çox idi. Onlar birinci növbədə cism on b ir a ilədə birləşirdilər. 
Bəşəriyyətin k ə ş f  e td iy i b irliklər içərisində ən  e'tibarlısı 
sayılan ailə qurumunda onlar bir-birindən yapışm ışdılar. 
N .Zeynal q ızı H .İsgəndər oğlunun həya t yo ldaşı idi. D in 
m əslək, əqidə m ənsub iyyəti olduğundan bu eyn i elm i, m ədəni, 
əxlaqi m əslək  və əq idə yolçularının xristianlığını vo 
m üsəlm anlığını ciddi ayırıcı faktor saym aq olm azdı. Ə gər 
Boris Serebrennikov K utuzovlar, Turgenevlər, Baskakovlar 
k im i sonralar slavyanlaşm ış türk nəsillərindən deyildisə, N in e l 
xanımla onu ayıran ən ciddi fərq  onların e tn ik  m ənşələri 
sayılmalıdır.

Ə lbəttə, onları bir-birinə yaxınlaşdıran, birinci növbədə, 
onların ixtisasları idi- h ər ik is i d ilç i idi, h ə r  ik is i d il tədqiqatçısı 
idi. B u  professional cazibə onların arasında etnik ayrılıqla bağlı 
fə rq i tədricən azaldırdı. N .Z eyna l q ızı B .İsgərdər oğlunun 
dilində danışır və yazırdı. B .İsgəndər oğlu da ö z  növbəsində  
xanım ı ilə  arasındakı e tn ik  ayrılığı yaxınlaşdırm ağa doğru 
addımlar atırdı. B ir ü ım ım i d ilçilik  m ü təxəssisi k im i bütün 
dünya dillərinin qanunauyğunluqlarına b ə ləd  olm aq nam inə o, 
təb ii ki, türkcə ilo də tanış olm alı idi. A ncaq a ilə v əziyyə ti onu 
m əxrəcinə elə yerləşdirm işdi k i, onun türkcəyə m ünasibəti adi 
kənar d ilçi bələd liyi dairəsindən çıxırdı. Türkcələrin
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quruluşunu, in k işa f qaydalarım iim um i dilçilik norm aları 
səviyyəsində çox g ö zə l bilən B .İsgəndər oğlu bunlardan birini- 
tatarcanı sev im li xanım ının xatirinə ö z ana d ili səv iyyəsin d ə  
təm iz öyrənm işdi. N iyə  bəs xanım ının ana d ili olan A z ə r 
baycan türkcəsini yox, m əh z tatarcam? Görünür, B. İsg ən d ər  
oğlu bunu nəzərə  almışdı ki, üç y ü z  i l  Rusiya dövlət taxtında  
oturmuş türk hakim iyyəti rus tarixşünaslığmda m əh z tatar 
hegem onluğu adı ilə  tanmırdı.

N. Z eynal q ızı deyərdi ki, B . İsgəndər oğlu tatar d ilin i tatar 
kəndlisi k im i bilir. Y ə 'n i o, tatarcanın canlı danışıq xü su siy 
yətlərin ə  b ə ləd  olub və tatarcanın fo lk lo r d ilini də bilirm iş. 
Xanım  deyirdi k i, bir də eşidirdim, o biri otaqdan səs gəlir. 
A çıb  baxırmış, görürm üş ki, ucadan tatarca şe 'r oxuyur. T ez-tez  
tatarca bozqır m elodiyası züm züm ə edəm ıiş. Deyir, bir də  
görürdüm k i, onun iş  otağından gülüş sə s i divarı dəlir. Q apını 
açıb görüım üş ki, bloknotuna yazd ığ ı tatar lə tifə lərin i oxuyub  
özündən gedir, qəhqəhəsi pəncərələri titrədir.

Kitabı oxuyanlar görəcəklər ki, m əh z bu səbəbdən d ə  
sintaksis bəhsində misalların türk d illəri üzrə sim m etriyası 
m üəyyən  qədər pozulur: tatarca nüm unələr daha çoxdur. 
Ə lbəttə, B .İsgəndər oğlunun elm  yoluna azdan- çoxdan b ə lə d  
olanlara m ətbuatdan m ə 'lum id i k i, o, h ə lə  aspirant zam anı on  
dörd d il bilirm iş. Və tatar d ili onun aspirantlıqdan sonrakı 
qazanclarındandır. Şübhəsiz ki, bu qazancda N .Zeynal q ızın ın  
cazibəsi də katalizator iş i görmüşdür.

B .İsgəndər oğlu həm işə e lm i o byektiv liy i ilə  seçilirdi. B u  
isə  onunla nəticələnm işd i k i, çox cavan ikən  S S R İ E lm lər  
Akadem iyasına m üxb ir ü zv  seçilən  o, üç cild lik "Ü m um i 
d ilç ilik” əsərinin əsas m üəlliflərindən  biri və baş redaktoru 
olandan, n ə  qədər c idd i m onoqrafiyalar imzalayandan, dünya  
şöhrətli alim  k im i tanınıb yaşa dolandan sonra da (40 il) həm in  
m üxbir ü zv  olaraq qaldı. B əli, elində o ancaq elm i sö z deyirdi, 
ideologiyanın qarşısında əyilm irdi. İk i m isa l deyim . 1970-ci 
illərin axırları idi. H əya t yo ldaşı N .Zeyııa l qızı ilə  bizim  
universitetin filo logiya  fakültəsində ç ıx ış etdilər. M ən tiirk
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ədəbi dillərinin tarixi təşəkkülü haqqında onun fikrini 
sonışdum. Belə dedi: "Mən bu fikirdəyəm  ki, türk dillərinin 
yaranması e.ə. II  əsrdən başlayır." Yə 'ni artıq o dövrdən 2-1, 3- 
1, 5-1 birləşən türk tayfaları bugünkü türk xalqlarını təşkil edir. 
Bu, türk xalq dillərinin yaranması dem ək idi. Və bu, böyük 
alimin şovinist sovet dilçiliyinin vicdanına söym əsi dem ək idi. 
Heç Moskva bir yana, Bakıda Tarix İnstitutunun direktoru İqrar 
Əliyev vo onun aııitazərbaycan, antitürk kompaniyası deyirdi 
ki, Azərbaycanda türklər X -X H  əsrlərdən sonra məskunlaşıblar 
və burada türkcə X11I-XIV əsrlərdən sonra hansı "yerli 
dillərinsə" assimlyasiyası nəticəsində işlənm əyə başlayır; 
Ə.Sumbatzadə bu fikirdə id i ki, Azərbaycan -türk xalq dili 
X V III əsrdən M.P. Vaqiflə meydana gəlir. Halbuki tX  əsrdə 
Xəzər xaqanının qızının adı Ç içək idi, bəmin çiçək sözü X I  
əsr fars şairində eyni tə lə ffüzlə  işlənir. İ.Ə liyevin dediyi 
tarixdən ik i əsr əvvə l türkün kağan sözü Azərbaycan türk
cəsinin tələffüzü ilə  xaqan şəklində deyilir: Ə fzələddin 
Xaqani. Qədim gəncək türk tayfasının adı ilə  bağlı olan 
Azərbaycan toponimi bugünkü fonelikamızla var idi: N izam i 
Gəncə+vi. Bu yerli tə lə ffüzlər göydən düşmür; ərazidə çox 
uzun tarix ərzindəki deyilişlə cilalanır. M əsələn, bir-birinə çox 
yaxın olan ik i oğuzcanııı morfonologiyasma diqqət yetirək. 
Azərbaycan türkcəsində ilan bu gün sadə isim kim i qavranır. 
Türkiyə türkcəsində ytlan kim i işlənən həmin söz həmin 
türkcədə olan yılmaq (sürünmək) fe'lindon düzəlm iş fe 'li 
sifətin sııbstantiv şəklidir. Yaxud yenə Azərbaycan türkcəsində 
ürək sadə isimdir, halbuki Türkiyə türkcəsində yürümək 
(yerimək, hərəkət etm ək) fe 'li  bu gün qaldığı üçün həmin 
kökdən у  ürək issm i düzəltm ə fe  'li addır. Sözlərin fonetikası 
göstərir ki, Azərbaycan ədəbi türkcəsi ö z yerli xalq dilinin 
uzun tarixi təkamülünün nəticəsidir. B u fakt B.İsgəndər 
oğlunun dediyi tarixi təşəkkülə uyğundur: Azərbaycan -türk 
xalq dilinin başlanmasını B.İsgəndər oğlunun dediyi tarixdən
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götürsək, yuxarıda gətirdiyim  misallardakı fonetik cilalanma 
özünü tamamilə doğruldur.

İkinci fakt. Həmin yığıncaqda Oljas Süleym enovuıı 
M oskva tərəfindən sərt tənqidə m əıuz qalmış "Az i  Ya" 
kitabına və onunla bağlı türk -şumer əlaqələrinə münasibətini 
soruşdular. B.İsgəndər oğlu suala cavab venvədi, belə bir 
m ə'lum at söylədi: SSR İ EA-nm Rəyasət H eyəti humanitar 
sahə nümayəndələrinin yığıncağında həm in kitabın  
müzakirəsini keçiriblər və B.İsgəndər oğlunu ora d ə 'və t 
etməyiblər.

Füzuli demişkən, Rum i k i dedin, qəziyyə m ə 'lum. Deməli, 
həmin m əclisə ancaq sifarişlə danışacaq adamları çağınb- 
larmış; biliblər ki, B.İsgəndər oğlu, sadəcə, obyektiv elm i çıxış 
edəcək, yalnız öz düşüncəsini deyəcəkdir. Təbii ki, türk xalq 
dillərini e. o. 11 əsrdən başlayan alim türk-şumer əlaqələrinə 
İ.Dyakonov, A.Şerbak, İ.Ə liyev kim i subyektiv ideoloji 
mövqedən deyil, tarixi gerçəkliyin prizmasından yanaşacaqdı. 
Bu isə türk-şumer əlaqələrinə "hə" deməkdir

Ə lim izdəki kitabda da B .İsgəndər oğlunun m ə Tum elm i 
obyektivliyi bütün aşkarlığı ilə görünür Kitabda B .İsgəndər 
oğlu və N .Zeynal qızı türkcələrin morfoloji kateqoriyalarının 
göstəricilərinin (şəkilçilərinin), fonetik vahidlərinin və ümu
m iyyətlə, səs qanunlarının m ə Tum, səsimiz- ünümüz yetən  
tarixlərdən çox-çox qədimə getdiyini, əksərən ulu türkcədən 
gəldiyini söyləyir və əsaslandırırlar. Bu, tarixin şumer 
dərinliyidir Bağlayıcılarııı sonralar yaranmış olması ilə  bağlı 
tabesiz, tabeli m ürəkkəb cüm lə tiplərinin tarixi təkamülünün 
elm i şərhini çox böyük iste'dadla təqdim edirlər Burada 
N.Zeynal qızının türk dilçiliyində böyük sintaksisşünas olması 
Hə yanaşı, B.İsgəndər oğlunun fenomenal nəzəri dilçilik 
biliyinin xüsusi rolu vardır. N .Zeynal qızı ö z yerində, 
B.İsgəndər oğlunun bilm əkdən əlavə həm  də türkcəni duyması 
insanı heyran edir M əhz bu duyğu ilə biliyin, türkcəyə 
bələdliklə nəzəri dilçilik savadının vəhdətinin nəticəsidir ki,
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bu əsər türkcələrin m üqayisəli qrammatikasına dair bu günə  
qədərki tədqiqlərin on m ükəm m əlidir.

N .H acıyevam n atası Z eynal H acıyev Azərbaycanın  
Ordubad şəhərində anadan olm uş, nəcabətindən g ə lən  ağlı və 
fərasəti ilə  həyatda hörm ətli m övqe tutm uş, çar ordusunda 
po lkovn ik  rütbəsinə yü ksəlm iş, O ktyabr inqilabı deyilən  
çevrilişdən sonra M oskvada m əskunlaşm ışdır. Sonralar sayılan- 
seçilən dilçim iz olan q ızı da M oskvada doğulm uşdur. O zaman 
Sovetlər İttifaqında y e n i doğulan uşaqlara a d  verilm əsində 
Leninin və onun başqa tərəfdarlarının adlarından istifadə  
olunurdu. Polkovnik Z eyna l H acıyev də həm in dəblə Leninin  
adındakı səsləri tərsinə sıralayaraq qızm a N in e l adını qoydu.

B u yaxınlarda m ətbuatda vaxtilə rus artileriyasm ın atası 
adını qazanmış Ə Hağa Ş ıxlinskin in  b ir ş e r in i oxudum - 
sevincim dən dəhşətə gəld im . B u  adam rus ordusunun generalı 
olub, təhsilin i rusca alıb, oıdudakı qulluq dövründə- bu, k ifa yə t 
qədər uzun zaman olub- h əm işə  rusca danışıb, ancaq ana dilin i 
o dərəcədə m ükəm m əl bilib  ki, bu d ildə şe  'r yazıb . M ən bir 
daha inandım  ki, b izim  böyük n ə sil babalarım ız öz  
qulluqlannda hansı əcn əb i d ili işlədiblərsə, hansı yabançı dildə  
yanaşıblarsa da, ədəb iyya tım ızı ana dilində oxuyublar, 
folklorum uzu unutmayıblar, ana dilində eşitd ikləri laylanın 
səsin i və m ə 'nasını qulaqlarında yaşadıblar. Buna görə  də onlar 
vətənpərvər olublar. N ine! xanım ın hərb i qulluqçu atası da 
həm in əxlaq və həm in  düşüncə ilə  qızm a elə m illilik  təlqin  
edir, m illiliyin  şah h issi olan ana dilinə qürbətdə elə  sevg i 
oyadır ki, bu q ız A zərbaycanı görm ədən ö z  doğma d ilin i 
öyrənir, bu dilin tədqiqatçısı olur, daha gen iş m ə 'nada türkoloq 
k im i tanmır.

N .Zeynal qızı ata vətən i Azərbaycana ilk  d ə fə  1956-cı ildə  
elm lər nam izədi k im i gəlir- türk dillərinin dialektologiya 
m əsələ ləri üzrə Bakıda keçirilən  Ə laqələndirm ə m üşavirə
sində iştirak edir İk in c i də fə  onu 1966-cı ildə Bakıda birinci 
türkoloji qurultayın 40 illiy in ə  h əsr olunm uş, adlı-sanlı dünya 
türkoloqlarının iştirak e td iy i nəhəng  forum da gördüm . Bundan
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sonra Bakıda və SSR İ-nın m ü x tə lif şəhərlərində keçirilən  
türkoloji konfranslarda N .Zeynal qızının yü ksək  k e y fiy y ə tli 
m ə 'nizələrini dəfələrlə  dinləm işəm . 1970-ci illərdən sonrakı 
elm i yığıncaqlarda B .İsgəndər oğlu da xanım ı ilə  iştirak edərdi. 
B u güclü türkoloji m əclislərdə m ən onun çox nü fuzlu  
türkoloqlarla bə 'zən sakit, bə 'zən son dərəcə əsəb i 
mübahisələrinin şahidi olmuşam. Və bu qeyri-türkoloqun  
böyük titullu türkoloqlarla m ü zə ffər nəticələnən  debatları 
m ənim  üçün qəribə görünürdü: qeyri- türkoloqun türk dillərinin  
tarixi inkişafı ilə  bağlı m übahisələrini türkoloqlar e 'tira f 
edirdilər. H eç dem ə, B. İsgəndər oğlu ailəsində türkoloq obrazı 
kim i hazırlanırmış. Heç demə, qırx i l  bundan ə v v ə l bu kitabın  
materialları təh lil olunurmuş. Qızğın, bir qədər də davakar 
m übahisəsindən sonra o, kürsüdən ağayana enər, gəlib  
N .Zeynal qızının yanında oturacağa yayılar, qalstukunu  
boşaldar, boğazının düym əsini açar, çiynini xanım ının çiyninə  
söykər və bununla da şirin bir təbəssüm  onun acıqlı s ifə tin i 
işğal edərdi. N .Zeynal q ızı beləcə həm işə B .İsgəndər oğlunun 
bu təbəssüm ü və bir də onun qayğıkeş, bir qədər d ə  türk  
qısqanclığı ilə  seçilən sevg isi ilə  əhatə olunurdu. M ən bu kitabı 
bu mehriban ailə sevgisinin m əhsulu sayıram. A ncaq burada bir 
əfsanəvi h əq iqət d ə  var: kitabın sintaksis bəhsində tabeli 
m ürəkkəb cüm lə ilə  bağlı fik irlər əhatə olunur- bu fikirlərdən  
biri N .Zeynal qızın ın  m ənsub olduğu konsepsiyadır, o da 
olduğu k im i verilir. Ancaq B .İsgəndər oğlu onun konsep
siyasına şərik  olm ur-fe 'li tərkibləri budaq cüm lə saymayanlarm  
m övqeyində durur. B u  da elm i obyektivliyin  z i l  nöqtəsi: 
B .İsgəndər oğlu e lm i m övqeyin i ailə sevgisinə qurban vermir. 
B u  hər oğulun, h ə r  q ızın  iş i deyil: ik i m üəllif, ik i konsepsiya, 
ancaq bir kitab!

Tofiq Hacıyev
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Şərti ixtisarlar

Dillər və ləhcələr
azərb.- Azərbaycan dili 
alt,- Altay dili
barab.tat.- Barabin tatarlarının dili 
başq.- başqırd dili 
bury.- buıyat dili 
mac.- macar dili
yux.çuv.- çuvaş dilinin yuxarı dialekti
qaq. -qaqauz dili
qal-kar- karaim dilinin qalit-lut dialekti 
yun,- yunan dili 
qəd.hind- qədim hind dili 
qəd.alm.- qədim alman dili 
qəd.türk.- qədim türk dili 
qəd.uyğ.- qədim uyğur dili 
h.a.- hindavropa dili 
qazax.- qazax dili 
kam.bul.- kam bulqar dili
qar, - qaraim dili 
q.-balk.- qaraçay-balkar dili 
qırğ,- qırğız dili 
q.-qalp.- qaraqalpak dili
kr.qar.- karaim dilinin krım dialekti 
kr.tat,- krım tatarlarının dili 
komi-zır.- komi-zıryan dili 
quman- altay dilinin kuman dialekti 
qum.- qumuq dili 
lat.- latın dili
luq.mar- mari dilinin luqo dialekti 
malk,- qaraçay-balkar dilinin m alkar dialekti 
miş.tat.- tatar dilinin mişar dialekti 
noq.- noqay dili
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nux,- Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti
orx-yen,- Orxon-Yenisey daş yazılarının dili
fars,- fars dili
polov.- poloves dili
rus- rus dili
salar- salar dili
şim.alt,- altay dilinin şimal dialekti
sib.tat.- Sibir tatarlarının dili
or.qum,- orta qumuq dili
or .tat.- orta tatar dili
or.türk,- orta türk dili (Türk, türkcəsi)
əs.azərb,- əski Azərbaycan dili
əs.osm,- əski osman dili
əs.özb.- əski özbək dili
s.yuq.- sarıq yuqur dili
tac,- tacik dili
tat.- tatar dili
tr.qar.- qaraim dilinin trakay dialekti
tof,- tofalar dili
tuv,- Tuva dili
türk,- Türkyə türkcəsi
türkm.- türkmən dili
tüm.tat,- Tümen tatarlarının dili
udm,- udmurt dili
özb,- özbək dili
uyğ,- uyğur dili
fr.- fransız dili
xak.- xakas dili
xalac- xalac dili
cağ,- cağatay dili
çuv.- çuvaş dili
çul.tat- Çulum tatarlarının dili 
şor,- şor dili
erz.mord.- erzya-mordva dili 
ers.türkm.- türkmən dilinin ersrı dialekti
10 __________________________

cən.alt,- Altay dilinin cənub dialekti 
yaqut,- yaqut dili
yauş.tat,- Sibir tatarlarının yauşt dialekti

Başqa ixtisarlar
aff.- affıks 
təs,- tə'sirlik hal 
yön,- yönlük hal 
dial.- dialekto məxsus 
tək- tək 
ad.- adlıq hal 
çıx,- çıxışlıq hal 
əd.- ədəbi dilə məxsus 
yer,- yerlik hal 
cəm- cəm  
orf.- orfoqrafik 
h,- hal
yiy,- yiyəlik hal 
müq.et- müqayisə et.



Transkripsiya haqqında 

Saitlər
a:- uzun a səsi 
a °- dodaqlanan a səsi 
e: - uzun e
ё- i və u səsləri arasında sait 
i:- uzun i səsi 

qısa i səsi 
o:- uzun o səsi
ö-özbəkcədəki dodaqlanmayan o səsi 
ö:- uzun ö səsi 
u:- uzun u səsi 
ü:- uzun ü səsi
ə- açıq e səmi (ingiliscə man sözündoki a) 
ə: -uzun ə səsi 
ı:- uzun ı səsi 
ь- zəif ı səsi
ь-ı və o səsləri arasında zəif sait

Samitlər

x- alman dilində buch sözündeki ch
w- dodaqlanan sonor samit (ingiliscədəki W səsinə uyğundur)
z° - dişarası z səsi (ingiliscədəki th)
l$- qalın к səsi
l°-vaxtilə türk dillərində olmuş kar, qoşadodaq 1 səsi
n- arxadamaq n səsi (nuni- səğir), lang(uzun) alman söziindəki
n
ph- nəfəsli p səsi
S0 - dişarası samit (ingiliscə itörM-"düşünmək" sözündəki th)
th-dilönü nəfəsli t
ц-1 və s səslərindən ibarət affrikat
щ- yumşaq ş (tatarca yumşaq partlayışla deyilən ç)
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I fəsil
FONETİKA

Ulu türkcənin vokal sistemi

Ulu türkcənin sait tərkibi haqqında məsələ bu günə 
qədər türkoloqların arasında mübahisəli olaraq qalır. Bə’zi 
türkoloqlar türk dilində səkkiz sait fonemin mövcudluğunu fərz 
edirlər. Həmin səkkiz sait həm qısa, həm də uzun ola bilərdi. 
Bu fonemləri açıqlıq əlamətinin azalması dərəcəsi ilə düzsək, 
onda pratürk vokolizminin sxemi aşağıda göstərilən kimi ola 
bilər:

Qısa a ə  o ö u ü ı  /

Uzun a: ə: o: ö: u: ü: ı: i:

Ən mübahisəli məsələ ulu türk dilində qapalı [<?] saitinin 
olub-olmamasıdır. Bizim fıkrimizcə, Lui Bazen düzgün qeyd 
edir ki, nəzərdə tutulan fonemin fonoloji funksiyaları yoxdur. 
O səs eyni zamanda fonoloji olaraq [ə] və [/] səslərinə qarşı 
durmur. Bundan başqa [e] səsinin mövcudluğu türk
vokalizminin bütün sistemini pozardı [Bazin 1959, s. 12]. Ona 
görə də biz bundan sonra ulu türk dilində səkkiz saitin 
mövcudluğu fərziyyəsinə əsaslanacağıq.

Ulu türk dilində saitlərin aydın ifadə edilmiş ahənginin 
mövcudluğu, adətən ondan ibarətdir ki, arxa və ön sıra saitləri 
yalnız kökdə uyğunlaşmır , bu qanunauyğunluq həm də 
şəkilçilərə aiddir. Qeyd etmək lazımdır ki, şəkilçilərin saitləri 
sabit deyil və ablautda a:t ehtimal olunurdu: müq. et-qırğ. kap- 
%a ' alaqapı' və azərb. as-qı 'paltarasan'; qazax, a l-a r'o  
gö türər' və tat. a ° 1-ır.

Birinci hecanın vokalizmi o biri hecalardan daha 
zəngindir. Affikslərin (şəkilçilərin) vokalizmi ancaq dörd
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fonemlə məhdudlaşdırılır -a, ə, ı, i. Ola bilsin ki, dodaq 
məzmunlu [ı/] və [ü\ saitləri şəkilçilərin variantlarının 
tərkibində sonra yaranmışdır.

Türk dillərinin əksəriyyətində baş vermiş uzun saitlərin 
itməsi hadisəsi pratürk vokalizminin sonrakı dəyişməsinin 
səciyyəvi xüsusiyyətidir. Əsasən, uzun saitlər yakut, türkmən, 
xalac dillərində qalmışdır. Uzun saitlərin qalıqları başqa türk 
dillərində özünü göstərir. Uzun saitlərin itməsi, görünür, çox 
tez olub, belə ki, təxminən bütün türk dillərində uzun və qısa 
saitlərin dəyişməsi tamamilə eynidir. Türk dillərindən 
be’zilərində qapalı saitlər də dəyişikliyə uğramışdır. İki hecalı 
sözlərdə ikinci hecaların saitləri çox da sabit olmamışdır. 
Onlar, əsasən, assimilyasiyaya uğramış və özi ərindən əvvəlki 
saitlərin tə ’sirinə m ə’ruz qalmışdır.

Qısa a

Türk dillərinin əksəriyyətində qədim qısa [a] birinci 
hecada qorunub saxlanır: *at, qəd.-türk. at!, türk, at, uyğ. at, 
qum. at, q.-balk. at, qaq. at, qar. al, qırğ. at, noq. at, qazax, at, 
alt. at, yakut. at; *baş, qəd.-türk. baş, türk, baş, azərb. baş, 
türkm. baş, qazax, bas, noq. bas, q.-qalp. bas, yakut. bas, q.- 
balk. baş, qar. baş, bas, qaq. baş, qırğ. baş, q u m . baş, tuv. baş, 
xak. pas; * ka z-' qazm aq' ,  qəd.-türk. kaz-, türk, kaz-, azərb. 
qaz-, uyğ. kaz-, noq. kaz-, qum. kaz-, q.-balk. kaz-, qaq. kaz-, 
qar. kaz-, qazax, kaz-, qırğ. kaz-, xak. xas-, yakut. xas-, alt. xas
sə  s.

a>a°. Tatar və başqırd dilləri üçün arxaya çəkilmiş 
[a °], yə’ni dodaqlanan [ä\ saiti səciyyəvidir, müq.et: 
b a k ir 'm is ', qəd.-türk. bakir, qazax, bakbr, qırğ. bakir, qum. 
baqır, türk, bakir, türkm. bakir, noq. bakir və  tat. Ьа°кы , başq.

'Qədim türk sözləri deyərkən “Qədim türk lüğəti”ndo (Dr.sl.1969) 
göstərilən sözlər nəzərdə tutulur
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ba°kbr; *kara 'q a ra ', qəd.-türk. İşara, qazax, kara, qırğ. kara, 
noq. İşara, qum. İşara, türk, kara və tat. !şa°ra, başq. ka° ra; *at: 
qəd.-türk. at, türk, at, azərb. at, noq. at, qazax, at və tat. a ° t, 
başq. a°t.

Güman etmək olar ki, bu cür keçid qədim çuvaş dilində 
də olub, çünki pratürkdəki [a] səsinə yuxan çuvaş dialektinin 
birinci hecasında [o] səsi uyğun gəlir , müq.et: qəd.-türk. baş, 
türk, baş, azərb. baş, türkm. baş və yux.çuv. pos; türk. 
kara 'q a ra ', noq. kara, qırğ. kara və yux.çuv. xora.

Tatar, başqırd və qədim çuvaş dillərində öndə gələn [a] 
səsinin [a °] səsinə keçidi çətin izah olunur. Burada, ola bilsin 
ki, hansısa bir substratın tə ’siri var, belə ki, oxşar hadisə mari 
dilinin Luqa dialektində də müşahidə olunur; müq.et: erzya- 
mord. taşto 'ə s k i' və luq.mar. toş-to, erzya- mord. aşo 'a ğ ' və 
luq. mar. oş 'a ğ ' və s.

a>u. Bu keçid aşağı çuvaş dialektinin əsasında 
qurulmuş çuvaş ədəbi dili üçün səciyyəvidir, müq.et: baş və 
çuv. p u s * ta p -  'ta p m a q ', qırğ. tap-, qazax, tap-, türk, tap- və 
çuv. tup-; *yar- 'parçalamaq, ya rm a q ', noq. yar-, qum. yar-, 
xak. çar-, tuv. çar-, qazax, yar-, qırğ.yar-, alt. d ’a r-və  çuv. s  'ur-.

İndiyə qədər yuxarı çuvaş dialektində qorunub 
saxlanmış [a]>[o] hadisəsi [a] səsindən [м] səsinə keçidin ara 
mərhələsidir.

Bu fonetik qanundan istisnalar var. Bunların səbəbi 
çuvaş dilində daha sonralar baş vermiş səs dəyişmələridir 
[Fedotov, 1971, s. 8-20].

a>ö. A  səsinin dodaqların iştirakı olmadan geniş Q [ö] 
səsinə keçməsi Özbək dili üçün səciyyəvidir, məsələn: *baş, 
özb. boş; *bat- 'b a tm a q ', qəd.-türk. bat-, qazax, bat-, noq. bat-, 
qırğ. bat-, alt. bat-, türk, bat, ancaq özb. böt-; *tan 'dan, ş ə fə q ', 
qəd.-türk. tan, qum. tan, alt. tan, türk, tan, ancaq özb. ton.

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, birinci hecada [ä\ 
səsinin [o] səsinə çevrilməsi müntəzəm deyil, istisnalar var:
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özb. barm ök 'b a rm a q ', sayla- 's e ç m ə k ', sakla- 'qorum aq', 
taşla- 'a tm a q ', kayna- 'q a yn a m a q ', kara- 'b a xm a q ' və s.

Uyğur dilində sonra gələn hecadakı [/] səsinin tə’siri 
altında əvvəldə gələn [a] səsinin umlautu mövcuddur: [atı] 
əvəzinə e ti'o n u n  a tı ', ' b a lık '  əvəzinə b el i  If 'b a lıq ', [alıp] 
əvəzinə [elip] 'g ö tü rə rə k ', başım  əvəzinə beşim  'm ənim  
başım ' və s. Bunun səbəbi bu dildə [/] səsinin ön məxrəcə 
gəlməsidir.

a>ı. Bə’zi türk dillərində müntəzəm olmayan və çətin 
izah olunan a səsinin ı  səsinə keçməsi müşahidə olunur. 
Müq.et: tuv. tip -* ' tap -m aq ', tır t-* ' dart-m aq ', yakut. sıt-*yat- 
maq, tım ır *tamır-daa ' dam ar', çuv. s ’ır-* ya z 'ya zm a q ', 
s ’ıxla-*sakla ’qorum aq' ,  * ıld a n -* a ltm 'q ızıl', qazax, dial. 
d ıbb l-*dabıl'xəbər, şa y ə ' və s.

“[A] səsinin yerinə [/] səsinin gəlməsini nə birinci 
olmayan hecalarda vokalizm təzahürünün, nə də bilavasitə 
fonetik əhatəsinin xüsusiyyətləri ilə izah etmək mümkündür.” 
[Şerbak, 1970, s. 145]. Güman etmək olar ki, [a] səsi [/] səsinə 
çevrilməsinin səbəblərindən biri türk dillərində vurğusuz 
birinci hecada [ä\ səsinin möhkəm olmayan mövqeyi və a:ı 
affıksal ablautun induksiyalanmış tə’ siridir.

[.A ] səsi auslaut mövqeyində daha sabitdir. Bütün türk 
dillərində, hətta birinci hecasında qısa [a\ səsinin dəyişikliklərə 
uğradığı dillərdə də bu [a] səsi qorunub saxlanmışdır: 
% ara 'q a ra ', türk, kara, noq. kara, qum. kara, qırğ. İfara, qazax. 
If ara, çuv. xura və  s.; *kazan 'q a za n ', türk, kazan, noq. /fazan, 
qırğ. kazan, qazax. ğazan, çuv. xuran, tat. ka °zan, başq. ka °zan 
və s.; *bala 'u ş a q ', noq. bala, qırğ. bala, azərb. bala, yeni-uyğ. 
bala, tat. ba °la, qum. bala.

Qırğız, altay və yakut dillərində saitlərin dodaq 
ahənginin tə ’siri altında sonuncu [ä\ səsi [o] səsinə çevrilə 
bilər, müq.et: orta, qazax, orta, türkm. orta, türk, orta, tat. urta, 
azərb. orta və qırğ., alt. və yakut orto. Özbək dilində sonuncu 
qapalı hecada pratürk [a] səsinə [ö] səsi uyğun gələ bilər,
16 ______________ __________________________

müq.et: başalf morfemindon özb. b ö ş ö k 'sü n b ü l', *uza!f - 
morfemindən u z ö tf 'u z a q '. Lakin belə hadisələr həmişə 
müşahidə olunmur.

Affikslərdə qısa [a] səsi nisbətən sabitdir, müq.et: 
ormanlarda morfemindən tat. urmannarda 'm e şə lə rd ə ', qazax. 
dalalarda 'ç ö llə rd ə ', tat. y a 0zina 'y a zm a ', türk, yazm a. Ancaq 
bu, saitlərin dodaq ahənginin ardıcıl olduğu dillərdə dəyişə 
bilər: oğolar əvəzinə yakut o ğ o lo r' uşaqlar', d ’ollar əvəzinə 
alt. d ’o ld o r 'y o lla r ', oşolarə\Q7.\no qırğ. o şo lor'bun lar' və s.

Türk dillərində törəmə qısa [a] səsinə çox nadir hallarda 
rast gəlinir. Çuvaş dilində [ə] səsindən törənmiş [a] səsi var. 
müq.et: * ə tikmorfemindən çuv. adb 'u zu n b o ğ a zç ə km ə ', *ə:r 
morfemindən a r 'k iş i ', *bə:r morfemindən p a r 'v e rm ə k ' və s.

Özbək dilində [ö] səsi şəkilçilərdə də iştirak edə bilər: 
borm ölf 'g e tm ə k ', ö lm ö ff 'g ö tü rm ək ', tö şlö lf 'd a ş lıq ', 
to yçö k  'q u la n '.

Uzun a (a:)

Ümumiyyətlə, bütün uzun saitlər kimi, uzun [a] səsi də 
türk dillərində sabit olmayıb. Uzun [a] səsinin saxlanılmasını 
göstərən misallar türkmən vo yakut dillərində aşkar olur: 
* ya  :z 'y a y ', türkm. ya:z, yakut. sa:s; * ta :ş 'd a ş ', türkm. da:ş, 
yakut. ta:s; *ka:z ' qaz-quş' ,  türkm. qa:z, yakut. xa:s; 
* k a :n 'q a n ', türkm. qa:n, yakut. xa:n; * b a :y 'va rlı', türkm. 
ba:y, yakut ba:y, * b a :r 'v a r ', türkm. ba:ı; yakut. ba:r; 
*!fa :r'qar', türkm. qa:r, yakut. xa:r; * a :t'a d ', türkm. a:t, 
yakut. a:t; *a:ç 'a c ', türkm. a:ç, yakut a:s; * ta :r'd a r', türkm. 
da:r, yakut. ta:r; *ka:l- 'q a lm a q ', türkm. qa:l-, yakut. xa:l-; 
*sa:l' sa l-bənd ' ,  türkm. sail, yakut. sa il və s.

Uzun [a\ səsinə qeyri-müntəzəm şəkildə başqa türk 
dillərinin dialektlərində də rast gəlmək olar. ,
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Uzun [а] səsi qədim türk yazılı abidələrinin 
orfoqrafıyasmda türk dillərindən alınmış macar sözlərində də 
əksini tapır, müq.et: mac. sza l'sa l-b ə n d ' və türkm. sa:l, mac. 
s a ç ' ç irk '  və türkm. sa:z 'b a ta q lıq '.

Bir sıra dolayı göstəricilər var ki, bunlar da keçmişdə 
türk sözlərində uzun a səsinin olmuş olmasını qəbul etməyə 
imkan verir. Diftonqlar bunun göstəricisi ola bilər, müq.et: 
* ta :ğ 'd a ğ ' morfemindən yakut tıa ' ta yq a ', türkm. da:ğ, tof. 
ayş 'a c ', türkm. a:ç və s. Qədim türk uzun saitləri, o cümlədən 
[a;], tuva dilində farinqallaşmağa uğramayıb.

Bə’zi türk dillərində törəmə uzun [a] səsi əmələ 
gəlmişdir. Törəmə uzun [a] səsi adətən müəyyən səs 
qruplarının birləşməsi nəticəsində alınırdı, müq.et: ağır
morfemindən qaq., xak., tuv., şor. a tr 'a ğ ır ', ağız morfemindən 
a ız 'a ğ ız ', oda-ğım  morfemindən tuv. o d a .m 'o c a ğ ım ', xak. 
aza:m 'a y a ğ ım ', azağım -dm , o da asax-dm  'a y a q ', bağır-dan 
xak. p a :r ' b a ğ ır ', ağac-dan türk. a:ç 'a ğ a c ', sağır-dan qaq. sa:r 
'k a r ', qəd.-türk. a ğ ıl 'mal-qara üçün a ğ ıl', tuv., xak., şor. 

a:l 'k ə n d ' .
a:>a. Pratürk uzun [a] səsinin qısalması prosesi geniş 

yayılmış və türk dillərinin əksəriyyətini əhatə etmişdir, müq. 
* ta :ş'd a ş' və türk, taş, alt. taş, qum. taş, noq. tas, qazax, tas, 
q.-qalp. tas, xak. tas, qar. taş, tas, q.-balk. taş, uyğ. taş, azərb. 
daş və s.; * ta :r'dar' və türk, dar, azərb. dar, tuv. tar, qar. tar, 
xak. tar, qırğ. tar, qum. tar, qazax, tar, alt. tar, qaq. dar, q.-balk. 
tar; *ka:r'qar' və azərb. qar, türk, kar, qırğ. kar, alt. l<ar, qum. 
kar, uyğ. ia (r).

Qısalmağa uğramış uzun [a] səsi sonra qısa [a] səsi kimi 
dəyişikliklərə mə'ruz qala bilərdi, müq. sa:l>sal-dan özb. 
sö l 'sa l-b ən d ', Jka:z>ffaz-d<m çuv. xu r 'qaz-quş' və s.

Türk dillərinin əksəriyyətində bütün başqa uzun saitlər 
kimi uzun [a] səsinin qısalmasının səbəblərindən biri tələffüz 
vaxtı fizioloji enerjisinin azalması olmuşdur. Uzun [a] səsi 
birinci hecalarda və şəkilçilərdə olmuşdur
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Qısa f ə j

Qısa [ə] səsi Azerbaycan, yeni uyğur və tofalar 
dillərində sözün əvvəlində qorunub saxlanmışdır. O, qədim 
uyğur dilində və Orxon kitabələrinin dilində də özünü göstərir: 
*kəl- 'g ə lm ə k ', Orx.-Yen. kəl-, qəd.-uyğ. kə l-, azərb. gəl-, 
uyğ. kəl-; *kəs- 'k ə s m ə k ', qəd.-uyğ. kəs-, azərb. kəs-, uyğ. 
kəs-; *tən 'tən, d ü z ', qəd.-uyğ. tən, uyğ. ton, azərb. tən; *təq- 
’toxunmaq, d ə y m ə k ', qəd.-uyğ. təq-, uyğ. təq-, azərb. dəy; 
*sən, Orx.-Yen. sən, qəd.-uyğ. sən, azərb. sən, uyğ. sən; 
* tər 'tə r-tə rləm ək ', Orx.-Yen. tər, azərb. tər, uyğ. tər; 
* sə k iz 's ə k k iz ', Orx.-Yen. səkiz, к.-uyğ. sək iz, uyğ. səkiz, 
azərb. səkkiz; *əm- 'ə ııım ə k ', azərb. əm -, uyğ. əm -; *ət, 
azərb. ət, uyğ. ə t 'b ə d ə n '.

Qısa [ə] səsi türk dillərinin çoxlarında qeyri-sabit olmuş 
və başqa saitlərə çevrilmişdir. Dəyişikliklər iki istiqamətdə 
getmişdir: [ə] səsi ya arxaya çəkilərək [я] səsinə çevrilmiş, ya 
da onun qapalılaşması daralması baş vermişdir. O, əsasən, 
yarıaçıq \e\ səsinə çevrilir. Beləliklə, yaranmış [e] səsi daha da 
daralır, nəticədə bə'zi türk dillərində [o] səsi [/] səsinə keçir.

Bu dəyişikliklərin səbəbi, ola bilsin ki, [ə] səsinin 
nisbətən çətin artikulyasiyası olmuşdur. Lakin başqa amillərin, 
məsələn, vokalizm sistemində irəliləmələrin də tə'siri ola 
bilərdi.

ə>a. Bu dəyişiklik çuvaş dili üçün səciyyəvidir, müq. 
*tən 'təıı, d ü z ', azərb. tən, uyğ. tən  və çuv. tan; *kəs- 
'k ə s m ə k ', azərb. kos-, uyğ. kəs- və çuv. kas-; *tər 'tər- 

tə rləm ə k ' , azərb. tər, uyğ. tor və çuv. tar; *səp- 's ə p m ə k ', 
azərb. səp-, uyğ. səp-, çuv. sap-.

Göstərilən keçid həm də qısalma hadisəsinə uğramış 
uzun [ə] səsini də əhatə edir .

ə>e. Qısa [ə] səsinin rus tipi açıq o saitinə keçidi yakut 
dilində baş vermişdir, müq. *kəl- 'g ə lm ə k ', Orx.-Yen. kol-, k.- 
uyğ. kəl-, azərb. gəl-, uyğ. k ə l-  və yakut kel-; *tən 't ə n ', qəd.-
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uyğ. tən, uyğ. tən, azərb. tən  və yakut ten; *əm- 'ə m m ə k ', 
azərb. əm -, uyğ. əm  və yakut em.

ə>e. [ə] səsinin yarıgeniş [e] səsinə keçidi türk dillərinin 
çoxunu əhatə etmişdir. Uzunluğunu itirən uzun [0] səsi də belə 
dəyişikliyə uğramışdır, müq. *kəl- 'g ə lm ə k ', azərb. gəl-, uyğ. 
kə l- və türk gel-, q.-qalp. kel-, qum. qel-, özb. kel, qırğ. kel-, 
qazax, kel-, noq. kel-, alt. kel-, tuv. kel-, qar. kel-, q.-balk. kel-, 
türkm. qel-, qaq. qel-; *kəs- 'k ə s m ə k ', azərb. kəs-, uyğ. kəs- 
və türk, kes-, türkm. kes-, qaq. kes-, alt. kes-, tuv. kes-, noq. 
kes-, qum. qes-, qırğ. kes-, q.-qalp. kes-, qazax, kes, q.-balk. 
kes-; *tən 't ə n ', uyğ. tən , azərb. tə n v o  alt. ten, qırğ. ten, noq. 
ten, qum. ten, özb. ten, q.-qalp. ten , qazax, ten, türkm. den, 
türk. ten.

ə>l. [ə] səsinin [/] səsinə çevrilməsi tatar, başqırd, xakas 
və qismən çuvaş dilləri üçün səciyyəvidir, müq. *ət, azərb. ət, 
uyğ. ə t 'b ə d ə n ' və tat. i t  ' ə t ' , başq. it, xak. it; *ə:r 'k i ş i ', daha 
gec ə rv ə  tat. ir, başq. ir, xak. ir; *ə:l 'tay fa  b ir liy i', daha gec ə l 
və tat. i l  'ö lk ə ', başq. il, xak. i l 'x a l q '; *tən 'tə n ', uyğ. tən, 
azərb. tən  və tat. tin , başq. tin , xak. tin; *kəl- 'g ə lm ə k ', azərb. 
gəl-, uyğ. k ə l- və tat. kil-, başq. kil-, xak. kil-, çuv. kil-; *sə:z- 
'h iss e tm ə k ', daha gec səz-, uyğ. sə z -  və tat. siz-, başq. his'-, 

xak. sis-, çuv. sis-; *kəs- 'k ə s m ə k ', azərb. kəs-, uyğ. kəs- və 
tat. kis-, başq. kis-, xak. kis-; *yət- 'ye tm ək , n a il o lm a q ', uyğ. 
y ə t  və tat .jit- , başq. у  it-, çuv. s it-;  *kə:n 'g e n iş ', sonralar kən, 
uyğ. k ə n  və tat. k in , başq. k in ; *kə:ç 'g e c ə ', daha sonra kəç, 
uyğ. k əç  'g e c ə ' və tat. k iş  'a x şa m ', başq. kis. Bu dəyişiklik 
başqırd dilində həmişə ardıcıllıqla baş vermir: y/7əvəzinə başq. 
у  e l 'k ü lə k ',  tat. k im ə  əvəzinə başq. k ə m ə 'q a y ıq ' və s. Belə 
qeyri-müntəzəmlik xakas dilində də baş vermişdir.

Türk dillərində törəmə qısa [ə] səsinin mövcudluğu çox 
nadir hallarda olur.

Görünür, [ə] səsi sözün sonunda da qeyri-sabitdir, bunu 
bə'zi misallar təsdiq edir, müq. azərb. tə k ə  'k e ç i' və türk, teke, 
alt. teke.
20 ________________________________________

Şəkilçilərin tərkibində [ə] saiti ilk mərhələdə [a] saitinin 
ahəngə görə variantlarından biri olmuşdur. Birinci hecada [a] 
səsinin [e] səsinə kütləvi şəkildə çevrilməsi [ə] səsinin şəkilçi 
hecalarda da [e] səsinə çevrilməsinə imkan yaratdı, müq.et: 
türk, göl-ler-de 'g ö llə rd ə ' və azərb. göl-lər-do.

Tatar, Azərbaycan və başqırd dillərində affiksal [0] 
səsinin mövcudluğu çətin izah olunur. Ola bilsin ki, burada 
pratürk dilinin vəziyyəti qorunub saxlanılmışdır.

Uzun ə  [ə:]

Müasir türk dillərində pratürk [ə:] səsinin refleksinin 
müəyyənləşməsi böyük çətinliklərlə bağlıdır. Bu çətinliklər 
[ə.] səsli misalların az olması ilə bağlıdır. Əsasən, uzun [0] səsi 
ya qısalır, ya da diftonqa çevrilir. Bə'zən də başqa saitlərə 
keçir. Uzun [0] səsi bə'zi türkmən sözlərində qalmışdır, müq. 
türkm. bə:ş 'b e ş ' və uyğ. bəş; türkm. qə:p 'm odel, n ü m u n ə ' 
və çuv. кар 'fo n n a ', 'm o d e l', *kə:p>*kəp-dər\ yakut. kiep.

ə:>ie. Uzun [0] səsinin [ie] diftonquna çevrilməsi yakut 
dili üçün səciyyəvidir, müq. * b ə :l'b e ş ', türkm. bə:ş, uyğ. bəş 
və yakut. bies; *kə:n 'g e n ', uyğ. kən  və yakut. k ie n ;  
* kə :ç 'a x şa m ', uyğ. k ə ç 'g e c ə ' və yakut. k ielıe  'a x şa m '; 
*ə:ğ- 'ə y m ə k ', uyğ. əq- və yakut. iex -; *bə:r- ’ verm ək ', uyğ. 
ber- və yakut bier-; *yo:- 'y e m ə k ', uyğ. y əm  'y e m ' və yakut 
sie- 'y e m ə k '.

ə:>i: Bu dəyişiklik türkmən dilində müşahidə olunur, 
müq. *ə:l 'tayfa ittifa q ı', uyğ. o l 'ö lk ə ' və türkm. /.7; 
*bə:l 'b e l ', uyğ. b ə lvə türkm. bi:l.

ə:>e. Bu keçid Azərbaycan dilində geniş təzahür edir, 
müq. *bə:J 'b e ş ', uyğ. bəş vo azərb. beş; * ə :l'ta y fa  ittifa q ı', 
uyğ. ə l 'ö lk ə ' və azərb . e l'c ə m iy y ə t', 'ö lk ə '; *bə:r- 
' v e rm ə k ', uyğ. bər- və azərb. ver-; *bə:l 'b e l ', uyğ. b ə l və 

azərb. bel; * kə:t'g e tm ə k ', uyğ. kət- və azərb. get- [Şerbak, 
1970, s. 55].
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ə:>ə. Qədim qısa [ə]-nin qorunub saxlandığı türk 
dillərində o, vaxtilə olmuş uzun [ə] səsinin qısalması 
nəticəsində yaranıb: *bə:ş-dm  uyğ. bəş 'b e ş ';  *bə:l-dən uyğ. 
b ə l 'b e l ';  *kə:ç-dən uyğ. k ə ç 'g e c ə '; *kən<iən uyğ.
k ən  'g e n ' və s.

Görünür, bu qısalma prosesi çox geniş dairəni əhatə 
etmişdir, belə ki, başqa türk dillərində uzun [ə] səsinin 
refleksləri qısa [ə] səsinin reflekslərindən heç nə ilə 
fərqlənmir, müq. *kə:ç-dən çuv. kas 'a xşa m ' və *tər-dən 
ta r ' tə r '; *kə:p<İən türk, k e p 'fo r m a ' və *kəs-dən kes- 
'k ə s m ə k ';  *kə:n-&ən tat. k in  'g e n ' və *ə/-dən it  ' ə t ' .

Qısa [o]

Qısa [o] səsinin qorunub saxlanması Azərbaycan, türk, 
türkmən, uyğur, xakas, qazax, noqay, qaraqalpaq, qaqauz, 
qaraçay-balkar, altay, şor və yakut dillərində müşahidə olunur: 
* o k 'o x ', yakut. ox, şor. ok, tiirkm. ok, türk, ok, azərb. ox, 
qırğ. oğ, noq. ok, qar. ok, qaq. ok, uyğ. o k  'g ü llə ', q.-balk. ok, 
alt. oğ, qazax, o k :'g ü llə ', 'o x ';  *ot, qəd.-türk. ot, yakut. ot, 
türkm. ot, qum. ot, uyğ. ot, türk, ot, alt. ot, qazax, ot, q.-qalp. ot, 
azərb. ot, noq. ot, özb. ot; *orta, yakut. orta, qəd.-türk. orta, 
uyğ. orta 'o r ta n c ıl', türk, orta, azərb. orta, qar. orta, alt. orto, 
noq. orta, qum. orta, q.-balk. orta, xak. ortı, özb. orta.

o>u. [0] səsinin [ü\ səsinə keçməsi tatar, başqırd və 
qismən çuvaş dilləri üçün səciyyəvidir, müq.et: 
*tokız 'd o q q u z ', qazax, toğbz, qırğ. toğuz, türk, dokuz, q.-qalp. 
toğbz, qum. toğuz və tat. tuğbz, başq. tuğbz; *otvo  tat.ut, başq. 
ut, çuv. udb; *tok 't o x ', türk, tok, azərb. tox, qazax. to ğ  qum. 
tok, noq. tok:, q.-balk. tok  və tat. tuğ, başq. tuk. Çuvaş dilində 
qısa [ö] səsinin [*/] səsinə çevrilməsinin əsas fonetik qanunu 
daha sonrakı fonetik dəyişikliklər ucundan pozula bilərdi. 
Pratürk dilində sözün sonuncu və şekilçili hecalarında [0] 
səsinə rast gəlinmir.
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Uzun o [o:]

Sözün əvvəlində pratürkə məxsus uzun [0] səsinin 
qalması ancaq türkmən dili üçün səciyyəvidir: * y o :l'y o l', 
türkm. yo:l; * o : t'o t ', türkm. o:t; *o:n 'o n ', türkm. o:n; 
*yo:k 'y o x ', türkm. yo:ğ; *bo:l- 'o lm a q ', türkm. bo:l-; *to:l- 
' do lm aq ', türkm. do:l.

o:>uo. Uzun [0] səsinin [uo] diftonquna keçməsi yakut 
dilində tipikdir, müq.et: * o : t 'o t ', türkm. o:t və yakut. uot; 
* y o :l'y o l', türkm. y o :l və yakut suol, *yo :k '. *yo:k və yakut. 
suox; *bo:r'gil, q u m ', türkm. bo:r və yakut. buor; *o:n 'o n ',  
türkm. o:n və yakut. uon; *to:l- 'd o lm a q ', türkm. d o .lv ə  yakut. 
tuolvQ  s.

o:>o. Pratürk üçün səciyyəvi uzun [ö\ səsinin [0] səsinə 
çevrilməsi türk dillərinin çoxunda baş vermişdir, müq.et: 
* o :t'o t' və noq. ot, qazax, ot, q.-qalp. ot, qar. ot, özb. ot, türk. 
ot, qum. ot, qırğ. ot, xak. ot, uyğ. ot; *yo:k 'y o x ' və türk, yok, 
azərb. yo x, qum. yo k, qaq. yo k , qar. yo k , noq. yo k , qazax, jo k , 
q.-qalp. jo k , özb. yo k , qırğ. jo k , uyğ. yoğ , xak. çox; *o:n 'o n ' 
və türk, on, azərb. on, xak. on, qırğ. on, qar. on, qaq. on, uyğ. 
on, noq. on, q.-qalp. on, qazax, on, qum. on, alt. on; *yo:l 'y o l ' 
vo qırğ. col, qazax, jo l, türkm. yol, azərb. yo l, qum. yol, noq. 
yo l, qar. yo l, q.-qalp. jo l, qaq. yo l; * o : l'o ' və qırğ ol, qazax, ol, 
türkm. ol, azərb. o, qum. ol, noq. ol, qar. ol, k.-türk. ol, q.- 
qalp. ol, qaq. ol; *bo:l- 'o lm a q ' və qırğ. bo!-, qazax, bol-, noq. 
bo/-və s.

Uzun [0] səsindən yaranan qısa [0] səsi sonra qısa [o\ 
sosinin uğradığı bütün dəyişikliklərə uğramışdır, müq.et: 
*yo:k>yoğ-4an çuv. s ’uk 'y o x ', *o:t>ot<lan tat. u t 'o t ' və s.

Pratürk dilində uzun [0] səsinə birinci olmayan 
hecalarda və şəkilçilərdə rast gəlinmirdi.

Bə'zi türk dillərində müəyyən səs qruplarının birləşməsi 
nəticəsində törəmə uzun [0] səsi yaranmışdır, müq.et:

23



qırğ.*ta:ğ>tau<ian to: 'd a ğ ';  *bağ>bau-&m bo: 'bağlam a'; 
*sağ>sou<ian s o : 'sa ğ la m ', ağız-dan alt. o .s 'a ğ ız ';  ağın-dan
o .ru 'a za r '; o ğ lu 'o n u n  o ğ lu '-dan qaq. o:lu 'o ğ u l';  doğn, 
doğnı-dan do.ru 'd o ğ ru ' və s.

Qısa föJ

Sözün əvvəlində ulu türkdəki qısa [ö] səsinin qalması 
(saxlanması) Azərbaycan, türk, türkmən, uyğur, qaraçay- 
balkar, qaqauz, qaraim, qazax, qaraqalpaq, qumuq, noqay, tuva, 
xakas, şor və yakut dillərində müşahidə edilir: *Öİ- 'ö lm ə k ', 
qəd.-türk. öl-, yakut. öl-, türkm. öl-, türk, öl-, özb. öl-, qum. öl-, 
noq. öl-, azərb. öl-, uyğ. öl-, q.-balk. öl-, xak. öl-, tuv. öl-; 
*kör'g ö rm ə k ', qəd.-türk. kör-, yakut. kör-, noq. kör-, alt. kör-, 
qazax, kör-, uyğ. kö(r)-, xak. kör-, özb. kör-, q.-qalp. kör-, q.- 
balk. kör-, türkm. qör-, türk, gör-, azərb. gör; *söz, qəd.-türk. 
söz, yakut. ös, qum. söz, özb. söz, alt. sös, qazax, söz, noq. söz, 
uyğ. söz, türk, söz, azərb. söz, xak. sös, tuv. sös, q.-qalp. söz; 
*köz 'g ö z ', qəd.-türk. köz, noq. köz, uyğ. köz, alt. kös, q.-balk. 
köz, xak. kös, qar. köz, türkm. qöz, türk, köz, azərb. köz, qum. 
qöz.

ö>ü. Bu keçid tatar və başqırd dillərində səciyyəvidir, 
müq. *köp 'ç o x ', noq. köp, qum. köp, türkm. köp, alt. köp, 
qazax, köp, q.-qalp. kö p  özb. kö p  və tat. küp, başq. küp; 
*öç' q isa s ', alt. öç, qum. öç, özb. öç, noq. öş, türkm. öç, türk. 
öç, azərb. öc və tat. йщ, başq. üs; *kör- 'g ö rm ə k ', qırğ. kör, 
özb. kör-, noq. kör-, qazax, kör-, q.-qalp. kör-, q.-balk. kör-, alt. 
kör-, türk, gör-, azərb. kör- və tat. gür-, başq. kür-.

Tatar və başqırd dillərində ulu türkdəki [öj səsinin [ü\ 
səsinə keçərək daralması [<?] səsinin [u] səsinə keçərək 
daralması ilə sıx bağlıdır.

Çuvaş dilində ulu türkdəki [Ö\ səsinin əks olunması çox 
rəngarəngdir; ö>u, müq.et: * k ö z 'g ö z ' və çuv. kus'; о>ъ, 
müq.et: *kök və çuv. кьк; ö>i, müq.et: *köpür'körpü ' və çuv.
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kiber; ö>i, müq. *böz 'g iş ' və çuv.pir. [Fedotov, 1970, s. 32- 
33].

ö>o. Knm-tatar dilində [<?] səsi [o] səsinə oxşayan 
incələşməmiş [ö\ səsinə çevrilmişdir, müq.et: kr.-tat.
k o y 'k ə n d ', amma türk, kö y, kr.-tat. k o z 'g ö z ', amma türk. 
g ö z 'g ö z ', qırğ. göz, kr.-tat. q o l 'g ö l ', amma türk, g ö l 'g ö l ',  
kr.-tat. o z 'ö z ', amma türk. öz. Belə depalatallaşma qaraim 
dilinin krım dialektində müşahidə olunur, müq.et: köz-dən 
kr.qar. q o z 'g ö z '.

Özbək [<?] səsi bə’zi vəziyyətlərdə güclü reduksiyaya 
mə’ruz qalır.

Uzun ö  [ö:]

Türkmən dilində ulu türkdəki uzun [ö] səsinin 
saxlanması müşahidə edilir: * k ö :l'g ö l', türkm. qö:l;
* k ö :k 'g ö y ', türkm. qö:k; *bö:l-' b ö lm ə k ', türkm. bö:!-; 
* k ö :n 'g ö n ', türkm. qö:n; *tö:ş 'd ö ş ', türkm. dö:ş; *sö:k- 
' s ö y m ə k ', türkm. sö:k-; * ö : t'ö d ', türkm. ö:t; *ö:l'xam , ç i y ', 

türkm. ö:l.
ö:>üö. Uzun [ö\ səsinin [üö\ diftonquna çevrilməsi 

yakut dilində baş verir, müq.et: * k ö :l'g ö l', türkm. qö:l və 
yakut tüös: * k ö :k 'g ö y ', türkm. qö:k və yakut. küöx; *sö:k- 
' s ö y m ə k ', türkm. sö:k- və yakut. üöx-; *tö:rt 'd ö r d ', türkm. 

dö.rt və yakut. tüöt; *ö:z 'ö zək , m ə rk ə z ', türkm. 
ö :z 'ö zü m ü n k ü ' və yakut. üös 'ö z ə k ', 'ə s a s ';  *ö:l'xam , ç i y ', 
türkm. ö.Vvə yakut. iiöl.

Çuvaş dilinin bir sıra sözlərində ulu türkcədəki [<?:] 
səsi [-bva-] birləşməsində əks olunmuşdur, müq.et: 
* k ö :k 'g ö y ' və çuv. kbvak, *tö:rt 'd ö rd ' və çuv. tbvadb və s.

ö:>ö. Bu keçid türk dillərinin əksəriyyətində baş 
vermişdir, müq., * k ö :k 'm a v i', 'g ö y ', türk, gök, qazax., alt., 
qırğ. k ö k 'y a ş ıl ', özb. kök, noq. kök, qum. q ö k  və s.; 
* k ö :l'g ö l' və qırğ. köl, noq. köl\ özb köl, qum, köl, alt. kol,

"___________________________________  25



q.-balk. köl, uyğ. köl, q.-qalp. kö l, azərb. göl; * tö :rt'd ö rd ' və 
noq. dört, qum. dört, qırğ. tört, q.-balk. tört, uyğ. tö(r)t, alt. tört, 
xak. tört, özb. tört.

Sonrakı dövrlərdə qısalmış uzun [0] səsi qısa [ö]-nün 
mə'ruz qaldığı bütün dəyişikliklərə uğramışdır: kök< kö:k-dən 
tat. k ü k  'g ö y ', böl<bö:J-d&n çuv. pu l- 'b ö lm ə k ' və s.

Törəmə uzun [0] səsinin yaranması çox nadir hallarda 
olur: söyök-ĞBn s ö :k 's ü m ü k '. Ulu türkcədəki uzun [0] səsi 
birinci olmayan hecalarda və şəkilçilərdə işlənmirdi.

Qısa u

Ulu türkcədəki qısa [0] səsi sözün əvvəlində, qədim türk 
dillərindən başqa, türk, türkmən, yakut, şor, xakas, uyğur, 
Azərbaycan, altay, qaraçay-balkar, qaqauz, qaraim, qırğız, tuva 
və qumuq dillərində çoxlamr. *k:uş 'q u ş ', türk, kuş, azərb. quş, 
noq. kus. türkm. quş, qum. kuş; *kum  'q u m ', kr.qar. kum , qaq. 
kum , qırğ. kum , q.-balk. Işum, tuv. !<um, xak. xum ; *tur- 
’durm aq ', türkm. dur-, türk, dur-, azərb. dur-, noq. tur-, qum. 

tur-, qırğ. tur-, uyğ. tur-, tuv. tur-, xak. tur-, qar. tur-, q.-balk. 
tur-, özb. tur-.

и> ъ. Tatar, başqırd, çuvaş, qazax, qaraqalpaq və noqay 
dillərində ulu türkcədəki [0] səsinin yerinə daha açıq, həm də 
çox qısa səs törəmişdir. Bu, [0] və [/] yaxud [0] və [1] arasında 
bir səsdir.

Göstərilən dillərdə bu saitin keyfiyyəti barəsində 
türkoloqlar eyni fikirdə deyillər. F.Q.İsxakov onu bütün 
göstərilən dillərdə eyniləşdirmiş və qeyd etmişdir ki, bu, tatar 
və başqırd dillərində [0] səsi çuvaş dilində [ä], noqay -[0], 
qazax -[0] hərfləri ilə ifadə olunmuşdur. F.Q.İsxakova görə [6] 
(həmin səsi belə ifadə edir) zəifləmiş, qısa səsdir, bu, 1 səsinin 
dodaqlanan qarşılığıdır [İsxakov, 1955, s. 106]. A.M.Şerbak 
reduksiya xüsusiyyətinin ancaq çuvaş dilində olan [ä] səsinə 
aid olduğunu deyir. O, başqa dillərdə bu saitin həddindən artıq
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qısa olduğunu göstərir. Bununla belə Şerbaka görə, qazax, 
noqay və qarqalpaq dillərində bu sait çox qısa [0], tatar və 
başqırd dillərində isə çox qısa [0] səsinə uyğundur [Şerbak, 
1970, s. 151].

Biz F.Q.İsxakovun ardınca bütün göstərilmiş dillərdə bu 
səsi [0] və [/] arasında ortaq olan zəifləmiş sait hesab edirik 
(bizim transkripsiyada [ь] işarəsi ilə göstərilir, müq. 
* u za k ' u za q ', türk, uzak, azərb. uzaq, qum. uza%, noq. uzak, 
qırğ. uzak  və tat. bzak, başq. uzak, qazax, uzak, noq. uzak, 
q.-qalp. bzak;*uç- 'u ç m a q ', qəd.-tiirk. uç-, türk, uç-, qum. uç-, 
türkm. uç-, azərb. uç- və tat. ъщ -, başq. bs-, qazax, bş-, q.- 
qalp. bş-, noq. bş-, çuv. v b s ’-; *tut- 'tu tm a q ', qəd.-türk. tut-, 
qum. tut-, türkm. tut-, azərb .tut-, türk, tut-, qırğ. tut- və tat. tbt-, 
başq. tbt-, qazax, tbt-, noq. tbt-, q.-qalp. tbt-, çuv. t-b-t;*tur- 
' durm aq', qəd.-türk. tur-, qum. tur-, qırğ. tur-, alt. tur-, türk. 

dur-, azərb. dur- və tat. tbr-, başq. tbr-, qazax, tbr-, q.-qalp. tbr-, 
noq. tbr-, çuv. tbr-.

Özbək dilində [0] səsi güclü reduksiyaya uğraya bilər. 
Ulu türkcədə [0] səsi sözün sonunda çox nadir hallarda 
işlənmişdir. Şəkilçilərdə tez-tez [0] səsi [/] səsi ilə əvəzlənirdi. 
Qədim türk yazılı abidələrində çox vaxt [0] səsinə üstünlük 
verilir: orx.-yen. sakın ur m ən  'm ən  q ü ssə lən irəm ', qaq. alur 
b iz 'b iz  a lırıq ' vo s. Görünür, bu hadisə affikslərdə saitlərin 
qeyri-sabit və dəyişkən olması ilə izah olunur. Bə'zi müasir 
türk dillərində rast gəlinon sonuncu affiksal [0] səsi törəmədir, 
müq. yazbğ-dtm  tat. ya z-u  'y a z ı '.

Uzun u  [u :]

Sözün əvvəlində uzun [0] səsinin saxlanmasına türkmən 
və yakut dillərində rast gəlmək olar: *tu:z 'd u z ', türkm. du:z, 
yakut. tu:s; *bu:z 'b u z ', türkm. bu:z, yakut. bu:s və m u:s; 
* b u :t'b u d ', türkm. bu:t, yakut. bu:t; * u :n 'u n ', türkm. u:n; 
*ku:rığ 'q u ru ', türkm. qu:rı, yakut. ku:r- 'q u ru m a q '.
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u:>u. Bütün uzun saitlər kimi uzun [u] səsi türk 
dillərinin çoxunda qısalmışdır, müq. *bu:z'b u z '  və uyğ. muz, 
q.-balk. buz, qar. buz, qaq. buz, xak. pus, qırğ. m uz, qum. buz, 
türk, buz, azərb. buz; * tu :z 'd u z ' və uyğ. tuz, qum. tuz, qırğ. 
tuz, alt. tus, qar. tuz, türk, tuz, azərb. duz, q.-balk. tuz.

Saxlanmış uzun [и] səsi də qısa w-nun mə'ruz qaldığı 
bütün dəyişikliklərə uğramışdır, *bu:z<buz<lan çuv.
p b r 'b u z '; * tu:z< tuzdan tat. tb z  'd u z ' və s.

Ulu türkcədə sözlərin sonunda və şəkilçilərdə uzun [и] 
səsi olmamışdır.

Bə'zi türk dillərində olan törəmə [г/] səsi müəyyən qrup 
səslərin qısalması nəticəsində yaranmışdır: boğul-dan qaq. 
bu:l- 'b o ğ u lm a q ', doğur-dan du:r- 'd o ğ m a q ', buğ-dan
b u : 'b u ğ ', tuğ-dan qırğ. tu: 'b a y ra q ', alığ-dan a lu :'a lın m a ', 
suv,suğ< ian qırğ. su:, yakut. u : 's u ';  oğ ıldan  qırğ. u .i'o ğ u l';  
tuğradan tu.ra ' d ü z ’, ' doğru ' .

Qısa ü

Sözün əvvəlində ulu türkcədəki [ü] səsinin qalması 
Azərbaycan, türk, türkmən, qumuq, qırğız, balkar, qaqauz, 
qaraim, altay, xakas, şor, uyğur və yakut dillərində müşahidə 
edilir: *kül- 'g ü lm ə k ', qəd.-türk. kü l-, qırğ. kül-, qum. kül-, alt. 
kiil-, özb. kül-, q.-balk. kiil-, qar.kr. kül, uyğ. kül-, im k. gül-, 
azərb. gül-, türkm. gül-, yakut. kül-, xak. kül-; *yük, qəd.-türk. 
yük, türkm. yü k , özb. yü k, qum. yü k , alt. dük, xak. çük, q.-balk. 
jü k , türk, yü k ; * у  ürək 't ir ə k ', qəd.-türk. yürək, noq. yürek, 
qum. yürek, q.-balk.jü rek , türk, yürek, azərb. ürək; qırğ. jürek. 
Qısa [ü] səsi həm də qədim türk dillərində qalmışdır: qəd.-uyğ. 
y ü r e k ' ü r ə k '.

ü>yo. Tatar, başqırd, qazax, qaraqalpaq və noqay 
dillərində ulu türkcədəki [ü\ səsi [ü] və [ö] (bizim 
transkripsiyada y o  səsi kimi göstərilir) səslərinin arasında olan 
zəifləmiş açıq ön sıra saitinə çevrilmişdir, müq.
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*kü:n 'gün '> kün , türk, gün, azərb. gün, qum. kün, qırğ. kün, 
xak. xün, tuv. xün  və tat. kyon, başq. kyon, qazax, kyon, q.- 
qalp. kyon, noq. kyon; *kül, türk, kül, azərb. kül, türkm. kül, 
qum. kül, alt. k ü l və tat. kyo l, başq. kyo l, qazax, kyol, noq. 
kyo l, q.-qalp. kyo l; *tüş- 'd ü şm ə k ', türk, düş-, azərb. düş-, 
türkm. düş-, qum. tüş-, qırğ. tüş-, alt. tüş-, xak. tüs- və tat. teş-, 
başq. teş-, qazax, tes-, noq. tes-, q.-qalp. tes-.

Çuvaş dilində ulu türkcədəki [ü\ səsinin əks olunması 
müxtəlif reflekslər verir. Ən çox ü>i, müq. *tütün 'tü s tü ' və 
çuv. tidim ; *yü:z 'y ü z ' > yü zvə  çuv. s ’ir.

Çuvaş dilində daha sonralar baş vermiş səs dəyişmələri 
ilə əlaqədar bu səs keçməsində istisnalar ola bilər.

ü>u. Krım-tatar dilində ulu türkcədəki [il\ səsi 
depalatallaşır (qalınlaşır) və [u] səsi alınır, daha doğrusu, bir az 
incələşmiş [u\ səsi tələffüz olunur, müq. *kürekdən  kr.tat 
k u re k ' k ü r ə k ', *yüzdən  y u z  'y ü z ',  * ü ç d ə n  uç 'ü ç '.

ü>i. Qaraim dilinin qalitsk-lutsk dialektində [ü] səsi [z] 
səsinə çevrilmişdir, müq. ü /eşd ən  qal.qar. i l is 'p a y ', ü çd ən  
ite  'ü ç ', üçündən  ite in  'ü ç ü n ', kü rekd ən  k ir e k 'k ü r ə k '. Ulu 
türkcədə [u] səsinə sözün sonunda təsadüf olunmur.

Uzun ü  [ ü :j

Uzun [u] sosinin sözün əvvəlində qalması türkmən və 
yakut dillərində müşahidə olunur: *sü.% yakut. ü:t,
*kü:n 'g ü n ', türkm. güm , yakut. küm ; *yü:z 'y ü z ', yakut. sü:s; 
*kü:ç 'g ü c ', yakut. kü:s.

ü:>üy. Türkmən və tofalar dillərində ulu türkcədəki 
uzun [ü\ səsinə [üy\ diftonqu uyğun gələ bilər, müq. 
*kü:ç 'g ü c ' və türkm. qüyç; *ü:ç 'ü ç ' və tof. üyş; * sü :t'sü d ' 
və türkm. süyt. Uzun [il\ yaranmasında məxrəci gərginlikdən 
qurtarmaq üçün diftonqlaşma baş verir.

ü:>ü. İlkin uzun [ü\ səsinin qısalma prosesi türk 
dillərinin əksəriyyətində müşahidə edilir, müq. *kü:ç 'g ü c ' və
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azərb. güc, türk, güç, alt. küç, tuv. küş, xak. küs; *kü:n 'gün ' 
vo alt. kün, tuv. xün, türk, gün, azərb. gün; *sü:t 's ü d ' və türk. 
süt, azərb. süd, alt. süt, tuv. süt, xak. süt, qırğ. süt, uyğ. süt, özb. 
süt.

Qorunub saxlanmış uzun \ü \ səsi sonrakı mərhələlərdə 
[ü\ səsinin mə'ruz qaldığı bütün dəyişikliklərə uğramışdır: 
*kü:n>kün-den. tat. köıı 'g ü n ', *tü:p>tüp-dən çuv. tip  'd ib '.

Qısa [ıj

Çözün əvvəlində qısa [/] səsi türk dillərinin çoxunda 
qalmışdır: *kıs- 'q ısm a q ', qəd.-türk, kis-, türkm. qıs-, qırğ. jkıs-, 
q.-balk. kis-, qum. ffıs-, türk, kis-, qar.kr. kis-, xak. xıs-, alt. kıs- 
; *t$ıl'qd, tü k ', qəd.-türk. kü, türk, kil, azərb. qıl, türkm. qıl, 
uyğ. kh(l), qum. kil, qaq. kil, xak. xıl, tuv. xıl, yakut. kil; 
*kızıl ’q ırm ız ı', qəd.-türk. kızıl, türk, kızıl, türkm. qızıl, q.- 
balk. kızıl, qum. kızıl, alt. kızıl, qar.kr. kızıl, tuv. Ifizıl, yakut. 
kıhıl, azərb. qızıl.

1>ь. Tatar, balkar, qazax, özbək, uyğur, qaraqalpaq vo 
noqay dillərində ulu türkdəki qısa [/] səsi daha açıq zəifləmiş 
[yj-ya çevrilmişdir. Bunu [ь] hərfi ilə işarə edirik, müq. 
* k ıl 'q ış ', qəd.-türk. kiş, qar.kr. kiş, q.-balk. kiş, alt. kiş, qaq. 

kiş, xak. xıs, tuv. kiş, yakut. k is  və tat. kbş, başq. kbş, qazax. 
kbs, özb. kbş, q.-qalp. ib s , noq. kbs; * k ız ıl' q ırm ızı' ,  türk. 
kızıl, türkm. qızıl, qum. k ızıl, qırğ. k ız ıl və tat. !уьгь1, başq. 
kbzbl, qazax, kbzbl, q.-qalp. kbzbl, noq. kızıl, özb. kbzbl.

ı>ь .  [/] səsinin zəifləmiş saitə çevrilməsi də çuvaş dili 
üçün səciyyəvidir, müq. qar.kr. fçıçkır- 'q ışq ırm aq ', xak. xıs- 
kır- və çuv. kbs'kbr-; *lfalın 'q a lın ' və çuv. xulbn. Lakin bu 
uyğunluq çuvaş dilində özünü çox da ardıcıl göstərmir, çünki 
çuvaş dilində ulu türkcədəki [у] səsinə çox vaxt [/] səsi uyğun 
gəlir, məsələn, *l<ı:z>lşız<lan x i r 'q ı z '; kıs-dan xis- 'q ısm aq ' 
və həmçinin [/], müq., Avr-dan çuv. x ir 'ç ö l ', 'ta r la '.
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/>/. Görünür, müasir türk dillərinin [/] saiti ilə və ya [у] 
məzmunu bildirən bə'zi sözləri keçmişdə [/] saiti ilə 
başlamışdır: */.y>/y-dan iş; *ı:z>ız-dan iz; *pış-dan p iş- 
' b işm ə k ', 'y e tişm ə k '; *tıl-dan t i l 'd i l ' və s.

Türk sözlərinin mütləq sonunda [у] saitinin mövcudluğu, 
yəqin ki, çox. az olmuşdur. Ulu türkdə [у] saitinin şəkilçilərdə 
işlənməsi mümkün olmuşdur, çünki о, [у] saitinin sinharmonik 
variantı olmuşdur. Qısa [у] səsi şəkilçilərdə adi [r]-nın birinci 
hecadakı təzahürlərinə uğrayır, müq., orman yo lı-ndan tat. 
urman y u lb 'm e şə  y o l ı ',  çuv. xa lbx x u z°  a lb ğ i'xa lq  
təsərrüfatı' və s.

Uzun ı  [ı:J

Sözün əvvəlində uzun [ у]  səsinin qalması yakut və 
türkmən dillərində müşahidə edilir: *kı:n 'q ın ', yakut. kı:n, 
türkm. qı:n; *kı:z 'q ı z ' , yakut. kı:s, türkm. qı:z.

Bə'zən uzun [ у]  saiti diftonq kimi ifadə olunur: 
türkm.dial. q ıyz 'q ı z ' . Türkmən dilində uzun [у] saiti çox nadir 
hallarda [у] saiti kimi əks olunur: müq. *v:y-dan türkm. i:ş ' i ş ' .

Çuvaş dilində uzun [ у]  saili rəngarəng təzahürlərə 
malikdir [Fedotov, 1970 , s. 28-30]. Bu, çuvaş dilində baş 
vermiş səslərin daha sonrakı dəyişiklikləri ilə, bir də uzun [/] 
saitinin özünün nadir hallarda işlənməsi və sabit olmaması ilə 
izah olunur.

/;>/. Qalan türk dillərində uzun [у] saitinin qısalması baş 
vermişdir, müq. *kı:z 'q ız ' və türk, k ız, azərb. qız, qum. kız, 
qırğ. /şız, q.-balk. kız, qar.kr. k ız, alt. kis. Qısalmış [r;] saiti qısa 
[у] saitinin dəyişikliklərinə uğramışdır, müq. *kı:z>kız-dan tat. 
%bz. Sözün sonunda və affıkslərdə olan [у] saiti haqqında bir 
şey demək çətindir. Yakut dilində təsadüf olunan affiksal uzun 
[у] saiti törəmədir: alığ-dm  ı!ı: 'a lm a ', 'g ö tü rm ə '.

31



Qısa f i j

Sözün əvvəlində ulu türkcədəki qısa [;] saiti türk 
dillərinin əksəriyyətində saxlanır. Buraya Orxon-Yenisey, 
qədim uyğur, türk, Azərbaycan, türkmən, qaqauz, qaraim, 
qaraçay-balkar, qumuq, krım-tatar, yakut dilləri daxildir: *iç, 
qəd.uyğ. iç, Or.-Yen. iç, yakut. is, azərb. iç, türk, iç, türkm. iç, 
uyğ. iç, qum. iç, alt. iç, qaq. iç, özb. iç, kr.qar. iç, qırğ. iç, q,-
balk. iç; *kir 'ç ir k ', qəd.uyğ. kir, türk, kir, yakut. kir, türkm. 
kir, azərb. kir, qum. kir, alt. kir, qaq. kir, qar. kir, q.-balk. kir,
tuv. xir; *bil-bilm ək, qəd.-uyğ. bil-, türk, bil-, Orx.-Yen. Ы1-, 
yakut. bil-, azərb. Ы1-, türkm. bil-, qum. bil-, alt. bil-, kr.qar .bil- 
, qırğ. Ы1-, tuv. bil-.

Tatar, başqırd, qazax, qaraqalpaq, noqay, yeniuyğur, 
xakas, çuvaş və özbək dillərində ulu türkcənin qısa [i\ saiti zəif 
açıq [/J-yə çevrilmişdir; bu akustik cəhətdən e  və / arasında bir 
səs kimi qavranılır, müq. *kir 'ç ir k ', türk, kir, yakut. kir, azərb. 
kir, qum. kir, alt. k ir v ə  tat kir, başq. kir, qazax, kir, q.-qalp. kir, 
noq. kir, xak. kir; *bil- 'b ilm ə k ', türk, bil-, azərb. bil-, qar. bil-, 
q.-balk. bil-, qum. bil- və tat. Ы1-, başq. Ы1-, qazax, bil-, q.- 
qalp. bil-, noq. bil-, çuv. pil-, xak. pH-; *bi:r>bir, türk, bir, 
azərb. bir, qum. bir, qar. bir, alt. bir, q.-balk. bir və tat. bir, 
başq. bir, qazax, bir, q.-qalp. bir, noq. bir, çuv. pir.

i>i. Özbək dilində kar samitlərin arasında və -1, r, n, z- 
samitlərinin qarşısında [/] saiti güclü reduksiyaya uğramışdır: 
til 'd i l ' , b i z 'b i z ', b ir ' b ir ', t i ş 'd i ş ' və s. Həmin vəziyyətdə 
[у] saiti uyğur dilində də güclü reduksiyaya mə'ruz qalır: 
k ir 'k i r ' .

Daha sonralar müxtəlif səs dəyişikliklərinin tə'siri ilə 
çuvaş dilində ulu türkcənin qısa [/] səsinin əks olunma 
refleksləri bir-birindən çox fərqlənir.

Ulu türkcədə işlənmiş qısa [i\ saiti sözün mütləq 
sonunda ola bilərdi, ancaq nadir hallarda işlənmişdir: 
k iş i 'in s a n ', y e n i 'y e n i' və s.
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Ola bilsin ki, bu sait həmçinin incə saitli söz köklərinə 
artırılan şəkilçilərdə də [/]-nm sinharmonizm variantı kimi 
işlənmişdir.

#>e. Özbək dilində sözün sonuncu açıq hecasında [/] 
saiti [e] açıq saitinin xüsusiyyətinə malik olur: kelde 'o, 
g ə ld i ', k işe  'in sa n ' və s. Həmin hadisələr uyğur və tatar 
dillərində də müşahidə edilir.

Uzun i  [i:J

Uzun [/] saiti türkmən və yakut dillərində saxlanılır: 
ki:r- girm ək, türkm. qi:r; * b i:r 'b ir ', yakut. bi:r; *bi:l' b e l', 
yakut. bi:l, türkm. bi:l; *ti:z ' t e z ', türkm. ti:z; * tı:ş> ti;ş 'd iş', 
yakut. ti:s, türkm. di:ş.

Çuvaş dilində uzun [/] saiti müxtəlif reflekslər verə 
bilərdi.

i:>L Qalan türk dillərində uzun [/] saitinin qısalması baş 
vermişdir: yakut. b i.r 'b ir ', ancaq türk, bir, azərb. bir, tuv. bir, 
qaq. bir, alt. bir; türkm. di:ş 'd i ş ', yakut. ti:s, amma türk, diş, 
azərb. diş, qum. tiş, alt. tiş, qar. tiş, qaq. diş. Qısalmış [/] saiti 
də sonralar adi qısa [/] saitinin düşdüyü dəyişikliklərə 
uğramışdır, məsələn, bi:r>bir-don tat. b ır 'b ir '.

Birinci olmayan hecalarda uzun [/] saitinin dəqiq 
uyğunluqlarını müəyyən etmək çətindir.

Bə'zi türk dillərində olan törəmə uzun [/] səs qruplarının 
birləşməsi nəticəsində yaranmışdır, müq. değiş-dən qaq. di:ş- 
' d ə y iş m ə k '; iyi-dən i : 'y a x ş ı ';  iziğinı< lən izi:m  'q a p ım '; 

birliyi-dən türk, birli: 'o tıun b ir liy i' .
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DİFTONQLAR

Ulu türkcədə ikinci komponenti y (i)  olan difitonqlar 
mövcud olmuşdur. Birinci komponent isə həm uzun, həm də 
qısa saitlə təmsil oluna bilərdi. Diftonqlar az işlənmişdir. 
Diftonqlarm birinci komponenti konkret dildə onlan təşkil edən 
saitin dəyişikliklərinə uyğun olaraq dəyişmişdir. Bə'zi misallar: 
ay: *kayda 'h arada ', qar.kr. kayda, tat. ka°yda, qazax, kayda, 
qum. kayda, özb. kayda, xak. xayda, qırğ. (fayda, q.-qalp. kayda 
və s.; *ay, qum. ay, qar. ay, qazax, ay, özb.oy, xak. ay, türk.ay, 
azərb.ay, tat. a °y, alt. ay, q.-qalp. ay, qırğ. ay.

əy: qəd.-türk. k e y ik  'm a ra l', çuv. к а у ь к 'heyvan ' ,  qırğ. 
k iy ik  'h eyva n la r ', tat. k iə k ' vəhşi q u ş '.

oy: tat. uyna- ’o yn a m a q ', qırğ. oyno-, türk, oyna-, alt. 
oyno-, qar. oyna-, xak. oyna-, qazax, oyna-, tuv. oyna-.

Müasir türk dillərində diftonqlarm əksəriyyəti 
törəmədir, müq. *azğır-dan tat. a y ğ b r 'a y ğ ır ', qum. ayğır, qırğ. 
ayğır və s.; *aznm-dan tat. а °угы п 'a y r ı', qırğ. ayrım; *təğ- 
dən azərb. d əy- 1 d ə y m ə k ' ;  *büğrək-da n qum.
b ü yrek ' b ö yrək ' ;  *tüğmə~dən tat. teym ə  ’ dü ym ə ';  *bəğ-dən 
türk, b ey  'c ə n a b ' və s.

Bir də yalançı deyilən diftonqlar mövcuddur, məsələn, 
tat. ta° w 'd a ğ ', qazax, taw, başq. h b w 's u ', tat. 
k iə w ' adaxlı' ,  q.-qalp. buğaw  'b u x o v ' və s. Bu diftonqlarda 
saitin bilabial v(w ) ilə birləşməsi baş vermişdir.

Qazax, qaraqalpaq, noqay və qaraçay-balkar dillərində 
sözün əvvəlində bə'zi saitlər, xüsusən [ö], [ö] saitləri 
diftonqvari tələffüzə malikdir, q.-qalp. Uomn 'y e r ', Uok 'o x ' , 
q.-balk. Uot 'o d ',  U o n 'o n ', qazax. U oralş'oraq' və s. Belə 
tələffüz həm də özbəkconin sinharmonik şivələrində müşahidə 
edilir. Diftonqvari tələffüz çox vaxt [e] saitinə aid olur. Ola 
bilsin ki, müxtəlif türk dillərində saitlərin önündə müşahidə 
edilən qalın qabarma diftonqvari tələffüzün əsas səbəbidir.
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Türk vokalizminin tarixi ilə bağlı bə'zi ümumi 
hadisələr haqqında

Türk vokalizmi tarixinin öyrənilməsində saitlərin ahəngi 
mühüm mə'na kəsb edir. Ulu türkcədə saitlərin ahənginin 
olması haqqında çoxlu dəlillər var. Bütün birinci olmayan 
hecaların saitlərinin keyfiyyəti birinci hecanın saitinin 
keyfiyyəti ilə müəyyənləşirdi.

Kök hecada və affiksal hecalarda ya ancaq arxa sıra 
saitləri, məsələn, *ta:ğlarda ’dağlarda', ya ancaq ön sıra 
saitləri, məsələn, *kö:İlərdə 'g ö llərd ə '  ola bilərdi. Saitlərin 
ahəngi ilə yanaşı, velyar (damaq arxası) [,£}, [/] və onların 
qarşılığı olan [к], [/°] samitlərinin də ahəngi olmuşdur. Lakin 
bə'zi türk dillərində saitlərin ahəngini pozan aşkar təmayil hiss 
edilir. Bu, çuvaş dilində tamamilə şübhəsizdir. Çuvaş dilində 
affiksal hecalar çox vaxt saitlər ahənginə tabe olmur. Məsələn, 
çuvaş dilində cəmlik bildirən affiks -sem  istər arxa sıra, istərsə 
ön sıra saitli köklərə eyni şəkildə birləşir, müq. 
ıvb ibm zem  ’oğullarım ', lajazcm  'a tla r ', bununla belə is'sem  
'iş lə r ', inezcm  'in ə k lə r ' və s. Bə'zi çuvaş sözlərində arxa sıra 

saitləri ön sıra saitlərinə çevrilmişdir: *ffiM an x i l 'q ı ş ' (başqa 
türk dillərdə kiş), *kız-dan x ir 'q ı z ' və əksinə: *kün-dən çuv. 
к и п 'g ü n ', *kiiI-don ku l- ’g ü lm ə k ' . Buna çuvaş dilində [л] 
samitinə keçən qədim velyar [£] samitinin itməsi xeyli tə'sir 
etmişdir. Həm də Volqaboyu türk dillərində baş vermiş dar 
saitlərin ahəngini poza bilərdi. Dar saitlər [u, ü, ı, /] zəifləyirdi 
və genişlənirdi: и>ъ, й> уо(ё), 1>ь, i>i(u>ö, u>ö, ı>T, i>?) 
[Şerbak, 1970, s. 149]. Reduksiya müəyyən dərəcədə sıranın 
pozulmasına imkan yaratmışdır. Türkiyə türkcəsindəki b iz  
sözünə tatarcada qısa açıq səsli 'b iz ' sözü uyğundur ki, o da, 
demək olar ki, biz kimi səslənir. Çoxdan qeyd olunmuşdur ki, 
qıpçaq tipli türk dillərində [ö] və [ii\ saitləri daha arxa 
artikulyasiyaya malikdir [Dmitriyev, 1940, s.7].
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Vaxtilə çuvaş dilində ulu türkcədəki [;] saiti [/] saitinə 
keçmişdir.

Mə'lum saitlər ahənginin pozulması özbək ədəbi dilinin 
əsasında duran özbək şivələrində də olmuşdur. "Özbək ədəbi 
dili tipik türk fonetik əlaməti olan ahəngi -sinharmonizmi 
itirmişdir. Söz köklərində, həmçinin sözdüzəldici və 
sözdəyişdirici şəkilçilərdə saitlərin uyğunluğu ölçüsü sıradan 
çıxmışdır. Saitlərin mövcudluğunu nəzərdə tutan 
sinharmonizmi özbək ədəbi dili itirmişdir.

Beləliklə, artikulyasiyanın önə hərəkəti baş vermişdir. 
Bununla bağlı palatal attraksiya, yə’ni əsasən sırf ön sıra və sırf 
arxa sıra sait fərqlənmələri prinsipi pozulmuşdur. Türk 
vokalizmi üçün tipik olan hər sait cütü uyğun məxrəclərdə 
indifferent səs yaratmşdır" [Reşetov, 1959, s. 116]. Özbək 
ədəbi dilinin üç fonemi -i, u, ü - türk vokalizminin altı 
foneminin əvəzedicisi kimi çıxış edir, [/j fonemi [;] və [7] 
saitlərini əvəz edir, [u] fonemi- [w] və [ü\, [ü\ fonemi- [о] və 
[o\ saitlərinə uyğundur. [Cf\ saiti [w] və [o] saitləri arasında bir 
səsi bildirir. Bu, [t/] səsinə yaxınlaşır və bir az irəli çəkilir. 
Ümumi türk [/] və [i\ saitlərinin bir fonemdə birləşməsi uyğur 
dilində də müşahidə edilir.

Lakin demək olmaz ki, özbəkcənin qeyri-sinharmonik 
şivələrində saitlərin ahəngi tamamilə itmişdir. Özbək [/] 
saitinin tələffüzü [у] səsindən [/] səsinə qədər güclü 
dəyişikliklərə uğramışdır.

Eynən [/] fonemində olduğu kimi, özbək [t/] fonemi 
q u l'g ü l' sözündəki [т>] səsindən к  um  'q u ın ' sözündə olan [u] 
səsinə qədər variasiya edir, özbək [ü\ səsi k ü l 'g ö l ' sözündə 
daha Ön və ffü l 'q o l ' sözündə daha arxa məxrəcə malikdir.

Bə'zi müasir türk dillərində saitlərin dodaq ahəngi daha 
güclüdür. Birinci hecada dodaq samitinin mövcud olduğu halda 
affiksal hecalann da saitləri dodaqlanan olur: qırğ. köllördö  
'g ö llə rd ə ', alt. kö ldö  'g ö ld ə ', yakut. köröbün 'g ö rəc ə yə m ', 

turuoxput 'd u rca y ıq ', oğolor 'uşaqlar' vəs.
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Çox güman ki, müasir türk dillərinin əksəriyyətində çox 
da parlaq ifadə olunmamış bu tipli dodaq atraksiyası ulu 
türkcədə olmamışdır. Lakin bə'zi hallarda, danışıqda bu 
mümkündür, müq. tat. orfoqrafıyasmda tö lk e 'tü lk ü ' və şifahi 
nitqdə tölkö.

Çuvaşcada söz sonunda saitlər elə məqamlarda işlənir 
ki, başqa türk dillərində bu, müşahidə olunmur, müq. çuv. 
k u li 'g ö l' və Türkiyə türk, göl, qırğ. köl, tat. kül; çuv. 
uğb 'o x ' və türkm. o°£/çuv. udb 'o t ' və türk, 'o t ' və s. Bu, 
sonuncu hecanın açıqlığa meylini əks etdirən əsl çuvaş dili 
hadisəsidir.

Tuva və tofalar dillərində farinqal saitlər var. Onlar 
türkmən və yakut dillərinin qısa saitlərinə uyğun gəlir. Tuva 
dilində ulu türkcənin uzun saitləri farinqallaşmır və qısa 
saitlərlə qarışmışdır. Beləliklə, farinqal saitlər qısa saitlərdən 
yaranmışdır. A.M.Şerbak fərz edir ki, farinqal saitlər sözsonu p, 
t, ç, k, s, t  samitlərin güclü aspirasiyasının tə'siri altında 
yaranmışdır [Şerbak, 1970, s. 47].

Lakin farinqal saitlərin mənşəyi haqqında məsələ 
mübahisəli olaraq qalır.

Ulu türk vokalizminin dəyişiklikləri ilə bağlı bir məsələ 
ortaya çıxır: bütün bu dəyişikliklər nədən asılıdır. Burada çox 
şeyi saitlərin tələffüzü zamanı fizioloji güc sərf olunmasının 
azalması ilə izah etmək olar. Uzun saitlərin tələffiizü həmişə 
fizioloji güc sərf olunması ilə bağlıdır və buna görə de 
gərginlik sahələri yaradır. Uzun saitlərin qısalmasını qismən 
bununla izah etmək olar. [Ə] saiti də tarixən qeyri-sabit 
olmuşdur. Türk dillərində sait dəyişmələrinin əksəriyyəti 
birinci hecanın dairəsində baş vermişdir. Birinci hecada saitin 
zəifləməsinin səbəbi sonuncu hecanın üzərinə düşən 
vurğudadır. Birinci hecanın tələffüzünə sərf edilən gücün 
azalması meyli saitin daralmasına və ya zəifləməsinə səbəb 
olur, məsələn, a>u, a>ı, o>u keçidlərini yada salın.
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Tələffüz zamanı sərf edilən gücün azalması meylinə 
qapalı saitlərin daha açıq saitlərə keçməsinin, eləcə də onların 
zəifləməsinin xüsusi halı kimi baxıla bilər, məsələn, i>', и>ъ 
və ı>b. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, ulu türkcədəki 
vokalizm sisteminin dəyişməsi xaotik olaraq deyil, səs 
keçidlərinin qanunauyğunluqları ilə şərtlənmişdir.

Ulu türkcənin konsonant sistemi

Pratürk samitlərinin güman edilən sistemi belə verilə 
bilər, (cədvələ bax).

Pratürk konsonant sisteminin fərqləndirici xüsusiyyəti 
ondan ibarətdir ki, samitlərin çoxunun distribusiyası 
məhdudlaşmışdır. Sözün istənilən yerində ancaq -& k, t, p , s, ç- 
samitlərinə rast gəlmək olardı. Görünür, sözün mütləq sonunda 
partlayan [£] olmamışdır. Bütün sonor samitlərin və həmçinin - 
ğ, ğ', z, z ° , q, d- samitlərinin sözün mütləq əvvəlində işlənməsi
tamamilə istisna edilir. Görünür, sözün mütləq əvvəlində çox 
nadir hallarda [yj -ya təsadüf olunmuşdur. Bilateral kar [ /“] 
nadir hallarda işlənmişdir._______________________________

Artikulyasiyanın 
xüsusiyyətinə görə

Artikulyasiyanın yerinə görə

dilar-
xası,
velyar

dilar-
xası

dil-
ortası

dilönü dodaq-
lanan

Partlayan kar к к t P
cingiltili q d b

Novlu kar S Ş  .
(spirantlar) cingiltili & ğ' ,  z, 

z°
Affrikatlər kar ç

cingiltili
yan U ’

Sonor titrəyən r
süzgün n n m
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Partlayan samitlər

Ulu türkcədə partlayan anlaut samitlərinin 
xüsusiyyətləri haqqında

Ulu türkcənin partlayan samitlərinin inkişafı haqqında 
məsələnin araşdırmasından əvvəl türk dillərinin tarixi üçün 
vacib olan bir suala cavab vermək lazımdır: ulu türkcədə sözün 
əvvəlində -b ,d , q- tipli cingiltili partlayan samitlər ola bilərmi?

Yaxşı mə’lumdur ki, ulu türkcədə sözün əvvəlində 
sonant adlanan 1, m , n - və -z, ğ, ğ °  cingiltili samitlərinə 
təsadüf olunmur. Buradan belə bir məntiqi nəticə çıxır ki, ulu 
türkcədə sözün əvvəlində -b, d, q- tipli cingiltili samitlər də 
işlənməməlidir.

Lakin bu məsələnin həllində türkoloqların fikirləri 
müxtəlifdir. Tədqiqatçılardan biri, məsələn, X.Pederscn təsdiq 
edir ki, ulu türkcədə sözün əvvəlində istər kar, istərsə də 
cingiltili samitlərin işlənməsi mümkün idi [Pedersen, 1903, s. 
543]. Başqa tədqiqatçılar fərz edirlər ki, ulu türkcədə sözün 
əvvəlində -b- samiti ola bilərdi [Ryasyanen, 1955, s. 124]. 
A.M.Şerbak hesab edir ki, ulu türkcədə heç bir fonoloji 
mə'naya malik olmayan anlaut kar və cingiltili allofonların 
mövcudluğu mümkündür [Şerbak, 1970, s. 95].

Müasir türk dillərində, xüsusilə onların dialektlərində, 
heç nə ilə nizama salınmayan -p-b, t-d, k -q  və s. anlaut kar və 
cingiltili samit cütləri aşkar edilir, müq., azərb.dial. palta-balta, 
tovşan-dovşan; tiş-diş, qırğ.dial. p u ta k-b u ta k ' budaq' ,
qazax.dial. pal-bal, noq.dail. p ışa k-b ışa k1 b ıça q ', özb. dial. 
pütün-biitüıı və s.

Türk dillərinin iki dil qrupu aydın seçilir. Birinci qrupa 
sözün əvvəlində cingiltili partlayan samitləri olan dillər aiddir. 
Bu, oğuz adlanan dillərdir. İkinci- qıpçaq dilləri qrupuna, sözün 
əvvəlində anlaut partlayan, ən çox isə kar partlayan samitləri 
olan dillər aiddir. Belə bir təsəvvür yaranır ki, türk dillərində
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heç vaxt söz əvvəlində cingiltili partlayan samitlərin karları və 
əksinə keçməsini nizamlayan fonetik qanunlar olmayıb.

Lakin biz ulu türkcədə anlaut cingiltili samitlərin 
doğrudan da, olmaması xeyrinə bunu dolayı sübut sayırıq ki, 
türk dillərində anlaut -m, r, 1-, n  sonantları və cingiltili -z, z ° , 
ğ, -c- samitləri yoxdur.

/Csamiti

Ulu türkcədə velyar Ar samiti ancaq arxa sıra saitləri olan 
sözlrdə istifadə olunurdu. O, məsələn, tatar, başqırd, qazax, 
qarqalpaq, noqay, qumıq, qırğız, özbək, uyğur, krım-tatan, 
qismən qaraim və altay dillərində, yə'ni bütün qədim və 
həmçinin müasir türk dillərində saxlanılır:

*kara 'q a ra ', Orx.-Yen. kara, qəd.uyğ. kara, tat. ka ° ra, 
başq. Ara ° ra, qazax, kara, q.-qalp. kara, q.-balk. /raza, qum. ffara, 
noq. ffara, özb. kora, uyğ. /fara, kr.-qar. ffara;

*kaç- 'q a çm a q ', Orx.-Yen. ffaç-, uyğ. ffaç-, tat. k a °щ-, 
başq. ka °s-, qazax, /faş-, q.-qalp. ffaş-, noq. kaş-, qum. ffaç-, q.- 
balk. kaç-, alt. ffaç-, qırğ. kaç-;

* k ı:z> tfız 'q ız ', Orx.-Yen. ffiz, qəd.-uyğ. ffiz, tat. ffhz, 
başq. kbz, qazax, ffiz, q.-qalp. kbz, noq. kbz, qırğ. kız, alt. ffis, 
özb. kbz, qum. ffiz, uyğ. kız, q.-balk. kız.

Damaqaraxası [If] samiti tələffüz üçün çətin səsdir. Buna 
görə də bə'zi türk dillərində onun zəifləməsi baş verib, 
məsələn, ff>x keçidi. Bu keçid çuvaş dilində daha çox 
ardıcıllıqla həyata keçirilmişdir, müq. *kara 'qara' və çuv. 
xura; * ffa :z 'q a z ' və çuv.xur.

Buna bənzər dəyişmə xakas dilində də olmuşdur, müq. 
* ffa :r'qar', tat. ka°r, qaz. ffar, noq. kar, qırğ. tfa rvo xak. xar; 
* /fu ş 'q u ş ', tat. kbş, qazax, kbs, qum. kuş və xak. xus. Bir 
sıra türk dillərində, məsələn, tuva, yaqut və tofalar dillərində 
[/r] samitinin [v] samitinə keçməsi qismən baş verir, müq.
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*ffa:tı 'q a n ' və tuv. xan; *!fa:r'qar' və tuv. xar. Eyni zamanda 
bu səs [ff] samiti kimi əks oluna bilər, müq. *kara 'q a ra ', 
qazax, kara, noq. ffara, tat. ka°ra  və tuv. ffara; * !fu ş 'q u ş ', alt, 
ffuş, qırğ. kuş, uyğ. kuş, noq. ffus, tuv. kuş; * ffa :z 'q a z ', alt. 
ffaz, qazax, ffaz, noq. ka z  və tuv. kas.

Başlanğıc £  samitinin ikili əks olunması həmçinin tofalar 
dili üçün səciyyəvidir. Əvvəldə gələn ff samiti k a n 'q a n ', 
ffa r 'q a r ', kara 'q a ra ', k o l 'q o l', Ifislfa 'q ısa ', ffiz ıl 
'q ırm ızı' sözlərində və bir sıra başqa sözlərdə saxlanılır. 

Lakin elə sözlər var ki, onlarda söz əvvəlindəki [!f\ samitinə 
başqa dillərdə [h\ samiti uyğun gəlir, müq. tof. haya 'q a ya ' və 
qum. dial, kaya, kr.qar. kaya, tof. hana t'qanad ' və tat. ka°nat, 
qazax, kanat.

Yakut dilində ulu dilin sözəvvəli к  samiti də ikili əks 
edilir. Bu [ä\ və [o] saitlərinin qarşısında [л] samitinə çevrilir, 
müq. *kara 'qara' və yakut xara; *ffal ’qalm aq'  və yakut. 
xa:I~.

Qədim sözəvvəli к  samiti yakut dilində [/] və [w] 
saitlərin qarşısında [к] samiti kimi gəlir, müq. * lfi:z 'q ız ' və 
yakut kı:s, *kızıl 'q ırm ız ı' və yakut. k ıh ılv o  s.

If>q Azərbaycan dilində ulu dilin sözəvvəli к  samiti 
yarımcingiltili к  samitinin bə'zi əlamətlərini saxlayan q 
samitinə çevrilmişdir, müq. * k ı:z 'q ız ' və azərb. qız, 
*ffara 'qara ' və azərb. qara; *lfa:n 'q a n ' və azərb. qan.

Oxşar hadisə türkmən dilində müşahidə olunur.
Qədim anlaut ff samiti Azərbaycan və türkmən dillərinin 

bə'zi dialcktlərində bu günə qədər saxlanılır.
Anlaut Ar samitinin cingilləşmə prosesi qumuq dilinin 

dialcktlərində və həmçinin Orta Asiyanın ərazisindəki türk 
dillərinin dialcktlərində müşahidə edilir.

ff>k. Türk dilində qədim velyar !f samiti bütün 
mövqelərdə Ar samitinə çevrilmişdir: *kar- dan türk, kar ’q a r ', 
*kızıl- dan k ıztl 'q ırm ız ı', *kara- dan kara 'q a ra ', *kaş- dan
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kaş 'q a ş ' və s. Analoji hadisə qaqauz dilində və qazan-tatar 
dilinin mişar dialektində baş verir.

Türk dillərinin əksəriyyətində к  samiti intervokal 
vəziyyətdə olduğu kimi saxlanılır: *sağal 'sa q q a l', qəd.-türk. 
s'ağal, qazax, sakal, qırğ. sakal, qum. sakal, noq. sakal, uyğ. 
sakal, qum. sağal, tat. sa° kal; * bakir 'm is ', tat. ba° ğbr, qazax. 
bağbr, noq. bağbr, qırğ. bakir, kr.qar. bakir, q.-qalp. bakir; 
*soğır 'k o r ', tat. su ğbr, qazax. soğbrxQ  s.

Bununla belə ayrı-ayrı türk dillərində intervokal к  
samitinin cingiltiləşməsi və ğ  samitinə çevrilməsi müşahidə 
olunur: tat. yuğarb 'y u x a r ı', qazax, joğaib  'y ü k s ə k ', qırğ. 
joğoru 'y ü k s ə k ' və türkm. yo^arı, q.-qalp. joğaib 'y ü k s ə k '. 
Qaraçay-balkar sözü b a ğ ır 'm is ' qazaxca və qırğızcada bağır 
və həmçinin tatarcada ba ° ğbr sözlərinə uyğundur. İntervokal к  
samiti tatarca ya  ° ka və uyğurca yağa 'ya xa ' sözlərində 
cingiltiləşmir, amma bir sıra dillərdə həmin sözdəcə 
cingiltiləşir, müq. qazax, jağa, noq. yağa, qum. yağa, qırğ. jağa, 
xak. çaqa, yakut. saqa.

Çuvaş dilində qədim intervokal /r samiti daima ğ (orf. x) 
samiti kimi çıxış edir, müq. *sakal 'saqqa l' və çuv. suğal, 
*sağız ' iynəyarpaqlı ağacların üstündə kü kü rd ' və çuv. su ğbr; 
*çakır ' çağırm aq'  və çuv. süğbrvQ  s.

Buna uyğun dəyişmə xakas və tuva dillərində də 
olmuşdur: xak. sağal 'sa q q a l', tat. ya  ° ka 'y a x a ', amma xak. 
çağa; müq. tat. уакьп, amma xak. çağın 'y a x ın '; tat. sukbr, 
amma tuv. soğur 'k o r '; tat. ya  ° ka, amma tuv. çağa 'ya xa ' .

ğ>x. İntervokal к  səsinin x  səsinə çevrilməsi 
Azərbaycan dili üçün səciyyəvidir: yuxarı, yaxıtı, yaxa.

İntervokal к  səsinin x  səsinə çevrilməsi poloves dilində 
də olmuşdur: çıxa r'ç ıxa rtm a q ' sözü çığ  ' çıxm aq’sözündən 
törəyib.

İntervokal ğ  uyğun şəkildə qaraim dilinin trakay və 
qalitsk-lutsk dialektlərində əks olunur, müq. qar.tr. və qar.qal.
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oxu 'oxum aq ' və tat. uğbrğa 'o x u m a q '. Qeyd etmək lazımdır 
ki, к  samitinə türk dillərində intervokal vəziyyətində nadir 
hallarda rast gəlmək olur.

Türk dillərində söz kökünün içində samitdən əvvəl və 
samitdən sonra к  çox nadir hallarda işlənir. К  müvafiq dildə 
həmin mövqedə ğ  samitinin ümumi vəziyyətini əks etdirir: tat. 
a°rka 'a rxa ', çuv. arğalbx 'p ü ş təb ə n d '. Lakin qeyd etmək 
lazımdır ki, ğ  başqa samitlərlə əlaqədə mə’lum gərginlik sahəsi 
yaradır və bə'zən к  partlayış xüsusiyyətini itirərək x  samitinə 
çevrilir, müq. azərb. arxa və tat. a °rğa, qar.qal. baxte 'b a xça ' 
və tat. Ьа°% ща\о s.

Türk dillərinin əksəriyyətində velyar к  samiti sözün 
mütləq sonunda saxlanılır: *ağ 'a ğ ', qəd.-türk. ağ, qırğ. ağ, 
qazax, ak, noq. ak, qum. ak, özb. ök, uyğ. ak, q.-qalp. ak, 
kr.qar. ak, kr.-tat. ak, türkm. ak, tat. a °ğ, başq. a°ğ; *azağ 
'a ya q ', qazax, ayağ, q-qalp. ayak, noq. ayak, qum. ayak, q,- 

balk. ayak, tat. a ° yağ, başq. a ° yak, qırğ. ayak, kr.qar. ayak. 
Lakin к  samitinin sözün sonunda işlənməsi onun zəifləməsinə 
imkan verir, buna görə də bə'zi türk dillərində к  samiti 
partlayıcılığını itirmişdir.

%>x. Bu tipli dəyişmələr xakas dilindo müşahidə olunur, 
müq. *balık 'b a lıq ', qəd.-türk. bahk, qırğ. balık, qazax, balık, 
noq. balbk, tuv. balık, tat. ba°lbk:vo  xak. pahx; * a k 'a ğ ', noq. 
ağ, qum. ak, qırğ. a/rvə xak. ax; *yo:k 'y o x ', cpoax.joğ , qırğ. 
jo k , noq. yok, tuv. çok, tat. y u k  və xak. çox. Bu cür çevrilmə 
Azərbaycan dilində də müşahidə edilir: y o k  sözündən yo x, oğ- 
dan ox.

Qaraim dilinin trakay dialektində sonuncu ğ  samiti x  
samitinə çevrilir: *ağ-dan a x 'a ğ ', ayak-Ğan a y a x 'a y a q '. 
Poloves dilində də sonuncu ğ  samiti x-ya çevrilir, müq. polov. 
xaşux 'q a şıq ' və tat. kaşbk; bıçax 'b ıça q ' və tat. Ьыцак.

Sonuncu ğ  səsinin x  səsinə çevrilməsi yakut dilində də 
mövcuddur: *yo:k-dm  suox 'y o x ', ^o/r-dan ox, *azak-dan
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atax 'a y a q ', lakin istisnalar da var, məsələn, *balıfş -dan bahk 
'b a lıq '.

Çuvaş dilində ulu dilin velyar !ş səsi itmişdir, müq. 
*balı!< 'b a lıq ' və çuv. ри!ь , *azak 'a ya q ' və çuv. ura, 
*açık 'a ç ıq ' və çuv. u z ’b. Doğrudur, çuvaş dilində bu qaydanın 
istisnası da var, məsələn, gözlənən s ’u əvəzinə s ’u x  'y o x ', 
*san/<-Ğan gözlənən suib  əvəzinə su ib x  'q o y u n ' və s.

Velyar tf səsi ilə başlanan affikslərin ulu türkcədə 
istifadəsi belə bir qaydaya tabe olmuşdur: к  samiti kökün kar 
samitindən sonra istifadə olunmuşdur (başka 'b a şa ',
Işaytlşan 'q a y ıtm ış '). К  səsi saitlərdən və cingiltili samitlərdən 
sonra ^səsinə keçirdi: ormanğa 'm e şə y ə ' ,  Ifalğan 'q a lm ış '.

Saitlə başlanan şəkilçi əlavə edildikdə söz sonundakı /f 
səsi də ^səsinə keçirdi: ayafft-dan ayağı.

Affikslərin sonuncu f< samiti də söz kökünün sonuncu к  
samitinin dəyişmələrinə uğramışdır.

Tuva, xakas və qaqauz dillərində saitlə başlanan 
affikslərin qarşısında söz kökünün sonuncu İş səsi ğ  səsinə 
çevrilmiş, lakin sonra itmişdir: uşa:m <uşağam <uşakam
sözündən qaq. uşa.m  '(m ən im ) uşağım ', 
balı:m<balığım<balıkım  sözündən tuv. balı.m  'b a lığ ım ', 
aza:m<azağam<azakamsözündən xak. aza:m 'a y a ğ ım '.

Bə'zi türk dillərində ğ  səsindən törəmiş sözsonu !f 
səsinin itməsinə rast gəlirik: sanğ> saıık-dm  qazax, sam , türk. 
sarı, tat. sam 's a n '; tağlık, karhk, aylbk  sözlərindən tat. aylb 
'a y lı ', azərb. qarlı, noq. tavlb 'd a ğ lı '- birincilərin isə əsli 

müvafiq sıra ilə belə olmuşdur: aylığ, ka:rlığ, ta.ğlığ.

К samiti

Ulu dilin sözönü к  səsi xüsusilə qıpçaq dillərində çox 
sabitdir: * k ə s 'k ə s m ə k ' ,  tat. kis-, başq. kis-, qazax, kes-, qırğ. 
kes-, q.-qalp. kes-, noq. kes-, q.-balk. kes-, özb. kes-, çuv. kas-,
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xak. kis-, tuv. kes-; *ki:r- 'g irm ək ' >kir-, tat. kir-, qazax, kir-, 
noq. kir-, qırğ. kir-, özb. kir-, xak. kir-, çuv. kir-, alt. kir-; *kəl 
'g ə lm ə k ', tat. kil-, başq. kil-, çuv. jil- , noq. kel-, qazax, kel-, 

q.-qalp. kel-, alt. kel-, özb. kel-, uyğ. kel-, qırğ. kel-.
Bə'zi türk dillərində ulu dilin к  samitinin iki cür əks 

olunma refleksləri müşahidə edilir. Bə'zi hallarda к  samiti kar 
к  səsi ilə ifadə olunur, başqa hallarda onun yerinə cingiltili q 
səsi çıxış edir.

К  samiti bu dillərdə saxlanılır: azərb. köm ür, noq. 
kömür, özb. kömür, tat. küm ir, qırğ. köm ür; azərb. kül, tat. köl, 
başq. köl, qazax, kö l, qırğ. kü l, noq. köl; azərb. kəsik , tat. k isə k  
't ik ə ', 'p a rça ', qazax, kesek, qırğ. kesek, noq. kesek; azərb. 

kirpik, tat. kirpik, noq. kirpik, qazax, kirpik, qırğ. kirpik; azərb. 
kim , tat. kim , qazax, kim , qırğ. kim .

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilində к  səsi 
nəfəsli { k ) tələffüz edilir.

k>g. Türkiyə türkcəsində və Azərbaycan dilində ulu 
dilin £səsi palatal #  səsinə çevrilə bilər, müq. *kəbi>gəmi, tat. 
kim ə, noq. keırıe 'g ə m i', qazax, kerne, özb. kcm a  və azərb. 
gəm i, türk, gem i; *ki:r- 'g in ııə k ', tat. kir-, çuv. kir-, qazax, kir- 
, qırğ. kir-, türk, gir-, azərb. gir-; *kö:l 'g ö l ', qırğ. köl, noq. 
köl, özb. kö l, alt. köl, tat. kül, başq. kül, azərb. göl, türk. göl.

Lakin bununla yanaşı, Azərbaycan və türk dillərində 
bə'zi sözlərdə к  səsi saxlanılır: *kül, tat. köl, qazax, köl, noq. 
köl, qırğ. kül, azərb. kül, türkm. kül, türk, kül; *kəs- 'k ə s m ə k ', 
tat. kis-, başq. k is '-, qazax, kes-, qırğ. kes-, çuv. kas-, azərb. 
kəs-, türk, kes-; *kirpi, qırğ. kirpi, özb. kirpi, türkm. kirpi, 
azərb. kirpi, türk, kirpi; *kir ’ç irk ';  tat. kir, qazax, kir, qar. kir, 
qırğ. kir, alt. kir, azərb. kir, türk. kir.

К  səsinin ikili əks olunması türkmən dilində də var- bir 
sıra sözlərdə əski к  saxlanır: * k ə s -'k ə s m ə k ', türkm. k e s  -; 
* k ö p 'ç o x ', türkm. köp; *kir 'ç ir k ', türkm. kir; *kül, türkm. 
kül. F.yni zamanda к  səsinin q-g  səsinə keçidi də müşahidə
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edilir: *kök 'g ö y ',  türkm. gök; *kör- 'g ö rm ə k ', türkm. gör-; 
*kəl 'g ə lm ə k ', türkm. gel-.

Qumuq dilində sözönü к  samiti də iki cür əks olunur. 
Bə'zi qumuq sözlərində sözönü к  samiti saxlanılır: *kir 'ç ir k ', 
qum. kir; *kö:I, qum. kö l; amma bir sıra sözlərdə ulu dilin к  
səsinə g (q )  uyğun gəlir: *kəl- 'g ə lm ə k ', qum. gel-; *kör- 
' g ö rm ə k ', qum. gör-; *kişi 'in s a n ', qum. gişi.

[K\ səsinin iki cür əks olunması qaquz və knm 
tatarlarının dillərində də müşahidə olunur.

Tuva və tofalar dillərində к  səsinin xüsusi ikili əks 
olunması müşahidə olunur.

Tuva dilində müəyyən miqdar sözlərdə əski к  səsi 
saxlanılır: k ö k  'g ö y ', k e l- 'g ə lm ə k ', k e ze k  't i k ə ', k iji 
'in sa n ' və s. Bununla belə bə'zi sözlərdə sözönü ir səsi x  səsi 

kimi əks edilir: x ö l 'g ö l ', x ir  'k ir ' və s.
Tofalar dilində də əski к  səsinin saxlanma halları var: 

k ü s 'p a y ız ', k e l- ’g ə lm ə k '. Eyni zamanda bə’zi tofalar 
sözlərində köhnə к  səsi h  səsi kimi ifadə olunur: h ir 'k ir ', 
h o l 'g ö l ' və s.

k>ç. Azərbaycan dilinin cənub dialektlərində və 
Naxçıvan qrupunun şivələrində к  səsi ön sıra saitlərinin 
qarşısında ç səsinə çevrilir: kənd-don ç ə n d 'k ə n d ', kümüş-don 
çüm iiş 'g ü m ü ş '.

Eyni hadisələr Türkiyə türkcəsinin dialektlərində (kim - 
don ç im 'k im ')  və uyğur dilinin dialektlərində (kim-don 
çim  'k im ', kir-don çir 'g irm ə k ' və s.) müşahidə olunur.

Bir çox hallarda к  samiti intervokal mövqeyində 
saxlanır: *təkə 'k e ç i ', türk, teke, q.-qalp. teke, başq. təkə, tat. 
təkə, qazax, teke, noq. teke, qum. teke, azorb. təkə; *kiikürt, 
türk, kükiirt, q.-qalp. kükirt, qum. küküıt, q.-balk. kükürt, tat. 
kukirt, alt. kükür.
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Bə'zi hallarda intervokal к  səsinin cingilləşməsi 
müşahidə olunur, müq. türk, ekinci' 'ə k in ç i' və qazax, eqinşi, 
tat. iq inşi 'k ə n d li';  azərb. ə k iz  və qazax, eqiz.

k>q. Çuvaş dilində intervokal к  səsi adətən 
yarımcingiltili q səsinə keçir: *təkə-dən çuv. ta q a 'q o y u n '; 
*əkə-dən aqa 'ə k in y e r i' - 'şu m ' .

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, türk dillərinin kök 
morfemlərində intervokal mövqeyində к  səsi nadir hallarda 
işlənir.

Eyni zamanda samitdən əvvəl və sonrakı mövqelərdə 
kök morfemlərdə nadir hallarda к  səsinə təsadüf olunur. Bə'zi 
dillərdə, məsələn, tuva və xakas dillərində cingiltili samitdən 
sonra к  səsinin cingiltiləşməsi mümkündür, müq. xak. tülçü  
'tü lk ü ', tuv. dilçi və alt. tülkü, qırğ. tülkü.

Türk dillərinin əksəriyyətində к  səsi sözün mütləq 
sonunda saxlanır: *yük, türkm. yük, qum. yü k , alt. d'ük, türk. 
yü k , qum. yük, xak. çük, q.-balk. cük; *kö:k 'g ö y ', 'm a v i', 
qırğ. kök, uyğ. kök, qazax, kök, q.-qalp. kök, tat. kük, başq. 
kük, türkm. gök.

k > k \ Türkiyə və Azərbaycan türkcələrində təkhecalı 
sözlərin sonuncu к  səsi palatalizasiyaya uğrayır: türk. 
kem ik  'sü m ü k ', рек, azorb. kök'.

k> x'. Bu keçid Azərbaycan dili üçün səciyyəvidir: 
k ü lə x " k ü lə k ', yü kso x  'y ü k s ə k ', kö m əx ' 'k ö m ə k ' və s.

k> x. Bu keçid yakut dilində müşahidə olunur: yürək-don 
surox 'ü r ə k ', kö .k-don kü ö x 'g ö y ' -mavi.

k> y. Belə keçidə Azərbaycan dilində, xüsusən onun 
dialektlərində rast gəlinir: kök-don g ö y  'so m a ' .

Çuvaş dilində sözsonu к  səsi düşməyə meyllidir, müq. 
çuv. ine 'iııə k ' və türk, iııek, azərb. inək, tuv. inek, tof. inek;

Türkiyə və Azərbaycan türkcələrində göstərilən məqamlarda к cingiltililəşmir- 
tərcüməçi.
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ə tik -dən çuv. ada 'u zu n b o ğ a zç ə km ə ' və tat. itik, q.-qalp. etik, 
qazax, etik.

Affiksin əvvəlində к  səsi ancaq sözkökü kar samitlə 
bitdikdə mümkündür: tat. k it- k ə n 'g e tm iş '. Kökün cingiltili 
samitindən sonra adətən q  samiti ilə əvəz olunur: tat. kil- 
qən 'g ə lm iş ' . Bu qayda bütün türk dillərində qüvvədədir.

Əgər к  səsilə bitən affiksdən sonra saitlə başlanan affıks 
gəlirsə, onda birinci affiksin sonuncu A" səsi cingiltiləşir.

Saitlə başalanan affiksin önündə kökün sonuncu к  samiti 
intervokal vəziyyətə düşmüş olur. Təxminən bütün türk 
dillərində həmin məqamda к  səsi q  səsinə çevrilir: tat. ta ° wlar 
yörəq i ' dağların ü rəy i' .

Q samiti

Ulu türkcədə başlanğıc mövqedə q  samiti 
işlənməmişdir. Görünür, türk dillərində intrevokal mövqeli q 
səsi bütün hallarda törəmədir, müq. ik i-dən ' i k i ' , tat. iq iz 
'ə k i z '; a k 'ə k m ə k ', çuv. iqən 'ç ö r ə k ', 'ta x ıl '; bu gün-dən 

türk, b ü g ü n 'b u  g ü n ';  sök-dən 's ö k m ə k ', alt. söqüm  
'sö km ə ',  ’sö kü lm ə ',  səkk iz-d ən noq. seq iz  's ə k k iz ' və s.

Qədim к  samitinin cingiltililəşməsi nəticəsində yaranan 
sözönü q  samiti də törəmədir: köz-dən  türkm. q ö z 'g ö z ', kəl- 
>kel<iəıı türk, g el- 'g ə lm ə k ', k işi-dən  qum. qişi 'in sa n ' və s.

Görünür, bə'zi türk dillərində q  samiti qədim Jr'samitini 
əks etdirir: qaq. e q ir ' ə y ir m ə k ', b əğ ’ morfemindən uyğ. 
bəq 'b ə y ' .

Şəkilçilərin əvvəlində к  əvəzinə q  gəlməsi söz kökünün 
saitlə və ya cingiltili samitlə bitdiyi hallarda mümkündür: tat. 
k ü l-q ə 'g ö lə ', b iz -q ə ' b iz ə ', qazax, kö z-q i 'p a y ız ', keşe- 
q i'd ü n ə n k i', qırğ. üy-qe 'e v ə ', özb. büqün-q i' bugünkü ', tuv. 
xöl-qe 'g ö lə ', tuv. k ir-q e le ' o g irən d ən ' və s.
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T samiti

Türk dillərinin əksəriyyətində sözönü t  samiti saxlanır: 
* ta :ğ 'd a ğ ', uyğ. tağ, özb. töğ. tat. ta ° w; başq. ta ° w, qazax. 
taw, qırğ. to:, çuv. tu, qum. taw, qar. taw, xak. tağ, yakut. tıa; 
*ta:ş 'd a ş ', qazax, tas, noq. tas, q.-qalp. tas, qırğ. taş, tat. ta°ş, 
başq. ta°ş, qırğ. taş, uyğ. taş, qum. taş, xak. tas, özb. töş, yakut. 
ta:s; *ta:l 'sö y ü d ', tat. tal, q.-qalp. tol, qazax, tal, noq. tal, xak. 
tol, alt. tal, tuv. tal, özb. tal, yakut. talax.

t> r. Azərbaycan dilində ulu dilin sözönü t  səsinin 
nəfəsli t  səsinə çevrilməsi müşahidə olunur: *tut- 'tu tm a q ', 
tat. tbt-, qum. tut-, qırğ. tut-, özb. tut-, alt. tut-, azərb. fu t- ;  
*tap- 'ta p m a q ', tat. ta °p-, noq. tap-, alt. lap-, qazax, tap-, uyğ. 
tap-, özb. top-, azərb. f  ap-, *tok 'to x ', noq. tok, qazax, tok, 
q.-qalp. tok, alt. tok, q.-balk. tok, qum. tok, tat. tuk, özb. tok, 
azərb. / 'ox.

Lakin Azərbaycan dilinin bə'zi sözlərində başlanğıc t 
səsi yancingiltili d  səsinə çevrilmişdir: müq. *ta:l-dan tat. 
ta ° ş 'd a ş ', qazax, tas, noq. tas, q.-qalp. tas, qum. taş, q.-balk. 
taş, uyğ. taş, özb. tö ş  və azərb. daş; *ta:ğ-dan uyğ. ta ğ 'd a ğ ', 
özb. töğ, xak. tağ, tat. ta° w, qazax, taw  və  azərb. dağ.

T  samitinin iki cür əks olunması Türkiyə türkcəsi, 
türkmən, qaqauz və tuva dillərində də aşkar edilir. Bə'zi 
sözlərdə ulu dilin başlanğıc t  samiti saxlanır: türk, te r 'to r ', 
türkm. tu t- ' tutm aq' ,  qaq. ta l's ö y ü d ', tuv. tu r - ' durm aq'.  
Bununla belə bir sıra sözlərdə başlanğıc t  səsi d  səsinə 
(samitinə) keçmişdir, müq. türk, d il və tat. til; türkm. dağ və  tat. 
ta ° w; qaq. dəm ir və  tat. tim ir; tuv. dolu və  tat. tu/ь.

Qumuq dilində başlanğıc t samitinin iki cür əks 
olunması olduqca zəif dərəcədə özünü göstərir. Başqa türk 
dillərinin başlanğıc t  samitinə qumuq dilində adətən t  samiti 
uyğun gəlir. Lakin d  ilə başlanan bir neçə söz var, müq. qum. 
döqcrek 'd əy irm i' və  tat. tiitqərək, qazax, öqerek, qırğ. 
tcqerck 'ç e v r ə '; qum. do l 'b o l' və tat. tulb 'd o lu ', noq.
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tolb, qırğ. tolo; qum. damğa və tat. tamğa, qırğ. tamğa, kr.qar 
tamğa, noq. tamğa və s.

Beləliklə, türk dillərində sözönü t  samitinin müşahide 
edilən cingiltililəşməsini müntəzəm fonetik qanun adlandırma(| 
olmaz. Daha doğrusu, bu proses kortəbii baş verir.

t>ç. Bə'zi türk dillərində ön sıra saitləri qarşısında ı 
samitinin ç samitinə çevrilməsi müşahidə olunur, müq. tiz-dən 
çuv. çir 'd iz ' və tat. tiz, uyğ. tiz, qırğ. tize, qazax, tize, özb. 
tiz; çuv. çilğe 'd i l ' və özb. til, qırğ. til, qum. til, tat. til, qazax 
til; çuv. ç ir 'd ir i ', qırğ. tiri, alt. tirü, qum. tiri, qar. tiri, tat. tiı 
qazax, tir və  s.

Ön sıra saitlərinin qarşısında t  samitinin ç-ya keçməsinə 
Azərbaycan və türk dialektlərində, həmçinin uyğur dilində 
təsadüf olunur, müq. tiş-dən azərb. dial, çiş 'd i ş ', uyğ. çiş, tüş- 
dən çüş- 'd ü şm ə k ' və s.

Türk dillərinin əksəriyyətində intervokal vəziyyətdə t 
samiti saxlanır: *ətik 'u zu n b o ğ a zç ə km ə ', qazax, etik, tat. itik  
q.-balk. etik; *otuz, qırğ. otuz, xak. otıs, kr.qar. otuz, noq. otuz, 
türkm. otuz, qaq. otuz, q.-balk. otuz, azərb. otuz, türk, otuz, tat. 
utbz; * o :tm 'o d u n ', tat. utbn, qazax, otbn, noq. otbn, kr.qar 
otun, q.-balk. otun, qırğ. otun; *buta 'bu d a q ', q.-balk. bu tak  
qırğ. buta!<, qum. butak:, özb. bu tök, uyğ. putak, tat. bbtak.

t>d. İntervokal t  samitinin müntəzəm olaraq d  samitinə 
çevrilməsi tuva, xakas, altay və tofalar dillərində müşahidə 
olunur: tuv. id ik, tof. id ik  'a ya q q a b ı', tat. itik  'uzunboğar 
ç ə k m ə '; xak. ada 'a ta ', alt. ada, tuv. ada, tat. a°ta, noq. ata. 
qazax, ata ' b a b a '; alt. b u d a k ' b u d a q ', tuv. bu'duk, qırğ. butak  
qum. butak■ İntervokal t samitinin cingiltililəşməyə meyli oğuz 
qrupu dillərində də özünü göstərir, müq. *butak 'b u d a q ', qaq 
budak, türk, budak, azərb. budaq, türkm. pudak; *o:tm 'o d u n '. 
türkm. odun, azərb. odun, türk. odun. Lakin oğuz dillərində 
istisnalar var, müq. türk, otuz, azərb. otuz, türkm. otuz: türk 
otur- 'o tu n n a q ', azərb. otur-, türkm. otur-; türk, ata, azərb. ata. 
türkm. ata və s.
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t> yarıcing iltili d. Çuvaş dilində intervokal t  samiti 
yarıcingiltili <7 samitinə çevrilmişdir, müq. çuv. adb 'uzunboğaz 
çəkm ə ' və tat. itik ; çuv. v b d b r 'o tu z ' və tat. utbz; çuv. 
vudb 'o d u n ' və tat. utbn.

Türk dillərinin çoxunda t  samiti sözün mütləq sonunda 
saxlanır: *at, qırğ. at, qazax, at, uyğ. at, q.-qalp. at, q.-balk. at, 
türkm. at, azərb. at, türk, at, şor. at, xak. at, alt. at, tat. a°m , 
başq. a °t, çuv. ut, özb. ot, yakut. at; * o : t'o d ', noq. ot, qazax. 
ot, q.-qalp. ot, q.-balk. ot, qırğ. ot, alt. ot, qum. ot, xak. ot, 
türkm. o:t, tat. ut.

Azərbaycanca, nadir hallarda Türkiyə türkcəsində 
sözsonu t samitinin cingiltililəşməsi müşahidə olunur: azərb. 
ad, türk, ad; azərb. od, süd, öd, bud və  s. Türkiyə türkcəsində 
kökə mənsubiyyət affiksinin birləşməsindən sonra 
cingiltililəşmə baş verə bilər, budu, qanadı və s. A.M.Şerbakm 
fikrincə, bu cingiltililəşmə uzun saitdən sonra baş vermişdir, 
məsələn, *a:t-dan ar/[Şerbak, 1970, s.54].

Adətən, affikslərdə ilk gələn t  samiti kök kar samitlə 
bitdikdə meydana çıxır: tat. k i t t i 'g e td i', qırğ. baştan 'b aşdan ', 
qazax, fo s te r  'q u ş la r '.

Sözün əsası saitlə, ya cingiltili samitlə bitsə, t  samitinin 
d  ilə əvəzlənməsi baş verir: tat urmaııda 'm e şə d ə ', qazax. 

jazdb 'ya zd b '  və s.

D samiti

Ulu dildə söz əvvəlində c/samiti inşlonmoyib. Bir sıra 
müasir türk dillərində sözsonu d  samiti törəmədir: *taş<fan 
azərb. daş, *ta:ğ-dan türkm. da:ğ.

Görünür, bir sıra türk dillərində intervokal d  samiti /-dan 
törəmişdir: otun-dan türk. odun. Ola bilsin ki, tuva və tofalar 
dillərində intervokal d  samiti z- samitdən yaranmışdır: *azak- 
dan tuv. və tof. adak 'a y a q ', *azığ-dan tuv. və tof. adığ 'a y ı '.

D  samiti sözün mütləq sonunda işlənməmişdir.
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P samiti

Ola bilsin ki, ulu dilin müxtəlif inkişaf mərhələlərində 
sözsonu p  samiti geniş işlənən partlayan samit olmuşdur. 
Tarixən o, sözönü b samitindən əvvəl gəlir. Qədim və müasir 
türk dillərindəki baş, balık, bol- 'o lm a q ', 'v a r ', boş və  s. kimi 
sözlər vaxtilə p  samiti ilə başlanmışdır. Müasir türk dillərində 
ulu dilin sözsönü p  samitinin qalıqlarını tapmaq olduqca 
çətindir. Yəqin ki, onları keçmiş sözsönü p  samitinin 
əvəzləndiyi ve yenidən b samiti törəyən dialektlərdə aşkar 
etmək olar, belə sözləri müqayisə et, başq.dail. piş-/f-biş- 
’b işm ə k ', özb. dial. bütün//pütün ' b ü tü n ', sib.tat.dial. 

budak/lpudak 'b u d a q ', noq.dial. p ışak/jb ışak ' b ıça q ', türk.dial. 
paltal/balta, q.-qalp.dial. pal/lba lvə  s.

Türk dillərinin çoxunda bə'zi sözlərdə intervokal 
mövqedə p  samiti saxlanmışdır: * a p a 'xa la ', tat. apa 'böyük  
b a c ı', 'x a la ', qırğ. apa, qazax, apa, türkm. apa; *kapığ 'q a p ı', 
kr.qar. kapı, noq. !<арь, azorb. qapı, türkm. qapı, q.-qalp. k.apb, 
türk. kapı.

p> b. Bə'zi türk dillərində intervokal p  samitinin b 
samitinə çevrilməsi kortəbii olaraq və qeyri-müntəzəm baş 
vermişdir, müq. qazax, k a b a k 'g ö z  qapağı' və türk, kapak, noq. 
ka p a k 'q a p a q '; qazax, töbe 'tə p o ', qum. tö b evə  uyğ. töpə.

Altay, xakas, tuva, şor və yakut dillərində intervokal p  
samitinin cingilləşməsi müntəzəm olaraq baş vermişdir: 
topırak-dan xak. tobırax 'to rp a q ', alt. kabak 'q a ş ', uyğ. 
töpə 'tə p ə ', 'b a ş ', yakut. töbö.

p>yancingiltili b. P samitinin yarıcingiltili b samitinə 
çevrilməsi çuvaş dili üçün səciyyəvdir, müq. tip d ən  'd ib ', 
çuv. tibi-yiribe ’əsaslı su rə td ə ', kapak-dan xu b a x '(g ö z) 
q apağ ı'.

Altay, xakas və tuva dillərində p  samiti cingiltili 
samitlərin qarşısında da cingiltiləşmişdir, müq. xak
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kibrik 'k ir p ik ', alt. kibrik, tuv. kib rik  və türk, kirpik, noq. 
kirpik.

. Ümumtürk p  samiti söz sonunda qapalı hecada yaxşı 
saxlanmışdır: *tap- 'ta p m a q ', alt. tap-, noq. tap-, qar. tap-, 
türkm. tap-, xak. tap-, özb. töp-, türk, tap-, tat. m  ° ap-, *səp- 
' s ə p m ə k ', 'tö k m ə k ', alt. sep-, qazax, sep-, qum. sep-, q.-qalp. 

sep, qırğ. sep-, uyğ. səp-, türkm. s 'ep-, çuv. sap-, tat. sip.
Türk dillərinin çoxunda sözün mütləq sonunda p  samiti 

qorunur: *tü:p 'd ib ', qırğ. tüp, alt. tüp, tat. töp, qazax, töp, 
noq. töp, xak. tüp; * kə:p ' q ə lib ', noq. kep, alt. kep, qırğ. к ep, 
qum. kep, türk, kip, yakut. к  i  ep, çuv. кар.

p > p . Azərbaycan və tuva dillərində başqa 
vəziyyətlərdə olduğu kimi, sözün mütləq sonunda da p  samiti 
nəfəsli olur, müq. *tap- 'tapm aq ' və azərb. ın a p  .

Türk dillərinin çoxunda saitlə başlanan affıkslərin 
qarşısında əsasın sonuncu p  samiti cingiltililəşməyə mə'ruz 
qalır, müq. s ip -d ə n 'su la m a q '-, tat. sib ələ- 'ç ilə m ə k ', scp- 
dən 'su la m a q ', noq. scbük 'su la m a ', tap-dan 'ta p m a q ', 
qazax, tabu 'ta p ılm a ', tap-dan 'ta p m a q ', alt. tabıl- 'ta p ılm ış ', 
kap-dan 'q a b ', türk, kabı 'q a b ı', k ip -dən 'g e y im ', xak. kibim  
'g ey im im '.

Türk dillərində affıkslərin əvvəlində p  samiti olduqca 
nadir hallarda təsadüf olunur: çuv. s ira tp b r 'y a z ır ıq ',
is 'p c 'iş lə ' və s. Affıkslərin sonunda da p  samitinə nadir 
hallarda rast gəlmək olur. Ən çox rast gəlinən fe'li bağlamanın 
-ıpjj-ipşəkilçisidir; bu da bə'zon cingiltililəşə bilər.

B samiti

Türk dillərində sözönü b  samiti sözönü p  samitinin 
cigiltiləşməsi nəticəsində yaranmışdır. Güman edilir ki, 
sözsonu p  samitinin cingiltililəşmə prosesi hələ ulu türkcənin 
özündə çox sürəkli getmişdir.
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Türk dillərinin əksəriyyətində sözönü b samiti saxlanır: 
*baş, türk, baş, azərb. baş, türkm. baş, uyğ. baş, tat. b a °ş, başq. 
ba°ş, qazax, bas, noq. bas, q.-qalp. bas, yakut. bas, qar.tr. baş, 
q.-balk. baş, *balık 'b a lıq ', tat. ba° lık, tuv. balık, azərb. balıq, 
türk, balık:, q.-balk. balık, qum. balık, türkm. balık, alt. balık; 
*ba:y ' v a rlı', tat. ba°y, başq. ba° у , q.-qalp. bay, qazax, bay, 
özb. böy, noq. bay, qum. bay, qırğ. bay, q.-balk. bay, qar. bay, 
yakut. ba:y 'bahadır ' .

Tuva və Azərbaycan dillərində & samiti yarıcingiltilidir.
b>p. Xakas, çuvaş və şor dillərində yəqin ki, substrat 

dillərin və daxili qanunauyğunluğun tə’siri altında başlanğıc b 
samiti karlaşmaya meyllənmişdir, müq. *baş və çuv. p u s ’, xak. 
paş, şor. paş; *balık 'b a lıq ' və çuv. pulb, xak. palıx, şor. pahk; 
*ba:y 'v a r lı' və çuv. p u y- ’ varlanm aq', xak. p a y 'v a r lı ';  
*bö:l- 'b ö lm ə k ' və xak. pöl-, çuv. pul-; *bil- 'b ilm ə k 'v ə  xak. 

pıil-, çuv. pil-.
Türk dillərinin kök morfemlərində intervokal mövqedə 

partlayan b samitinə tez-tez rast gəlinir: *taba 'ta v a ', 'q ız ı l ', 
tat. t°aba, qazax, taba, noq. taba, qırğ. taba, q.-qalp. taba, 
türkm. taba; *tabış 's ə s ', alt. tabış, xak. tabıs;
* y a b ız 'p is ', 'b ə rb a d ', ah. d ’abıs ' q ə zə b li'.

Bu mövqedə b> w keçidi mümkündür: *taba 'ta v a ', uyğ. 
tawa, özb. töw a; *tabış 's ə s ', tat. ta°w bş, başq. ta°w bş, qum. 
tawuş, türkm. tam ış, noq. tawbs; *yabız 'p is ' və tat. ya °w b z, 
q.-qalp. jaw bz, qar.qal. yow uz, özb. yow uz. Ola bilsin ki, belə 
keçid ciddi fonetik qanun xasiyyəti daşımır. Türkmən dilində 
intervokal b samiti fonetik olaraq w  kimi səslənir, müq. aba
dan türkm. a w a 'a ta ', 'd a y ı', qa:bak<\an qaw ak ' (göz)
qapağı’ .

b>m. Ayrı-ayn türk dillərində intervokal b samiti 
hərdən m  samitinə keçə bilib, müq. qırğ. ko b ız 'q o b u z '. tat. 
kobbz və yakut. xom us, şor. kom us; şor. kəb ə  'q a y ıq ' və tat. 
kim ə, qazax, kem a 'q a y ıq ', türk, g e m i 'g ə m i'; eym and. kobut
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'x a m ıt' və ka°m bt, çuv. хьт ы , türkm. xam ıt; özb. 
k ib i 'k im i' və azərb. kim i; alt.diai. te b ir 'd ə m ir ' və türk. 
demir, tat. timir; alt.diai. tabak 'b o ğ a z' və tat. ta ° т ак; alt.diai. 
tnben 'a şa ğ ı' və noq. töm en; tat. tibin  ’m ilçək '  və qırğ. çım tn.

Bu hadisə o vaxt ola bilər ki, birinci söz saitlə bitsin, 
ikinci b samiti ilə başlasın, məsələn, ya kşı b u z -yakşı m uz-a  
çevrilə bilərdi. Görünür, daha sonralar daha gec bə'zi dillərdə 
m  samiti ilə başlanan sözlər təcrid olunmuşdur, müq. özb. m u z  
'b u z ' və tat. Ьъг, tat. Ь ы щ ак 'n o xu d ' və şor. mırçak.

Lakin bu proses ardıcıl fonetik qanun xüsusiyyəti 
daşımayıb.

Qətiyyətlə güman etmək olar ki, ulu türkcədə sözün 
mütləq sonunda b samiti olmayıb.

Doğrudur, qədim türk yazılı abidələrində sözsonu b 
samiti ilə sözlərə rast gəlinir, məsələn, ab 'o v ', e b 'e v ' və s. 
Lakin müasir dillərdə sözsonu b samiti v, və ya у  kimi əks 
olunur: türkm. a : w 'o v ', azərb. ov, qum. ow; türk. ev. özb. öy, 
tat. və başq. iiy. Lakin eb 'e v ' şorca uğ  və tofalarca öğ  
sözlərinə uyğun gəlir. Sözsonu b  samitinin v, w, у  samitlərinə 
çevrilməsinin dəqiq qanunauyğunluğunu izləmək çətindir.

B  samiti affıkslərdə nadir hallarda işlənir, məsələn, 
birinci şəxsin cəmini göstərən şəxs şəkilçisində biz; tat. 
ba°rabbz 'b iz  g e d ir ik ', qum. a la b ız 'b iz  gö türürük' və s.; 
yaxud inkarlıq affıksi -ba-; alt. m en bar-ba-zım  'm əıı 
g etm ərəm ';  şor. al-ba 'g ö tü n n o ',  ’ alm a'.

Affıksin əvvəlində b samitinin işlənməsi ancaq o zaman 
mümkündür ki, söz kökü ya saitlə, ya cingiltili samitlə bitsin.

İntervokal vəziyyətdə affiksin başlanğıc b samiti bə'zən 
/77 samitinə çevrilə bilərdi, müq. tat a la -b b z 'b iz  alırıq, 
götürürük' və qazax, alambz. Yəqin ki, həmin şəraitlərdə -ba 
inkar affıksi də -ma affıksinə çevrilə bilərdi.

Tuva dilində bu mövqedə b samiti к samitinə keçir: aldı- 
bız<lan aldı vıs ' b iz  a ld ıq ' .
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Affıkslərin sonuncu b  samiti, şübhəsiz, törəmədir, müq. 
yazıp< lan azərb. yaz-ıb.

Novlu partlayan samitlər 
G samiti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində damaqarxası axıcı 
cingiltili spirant /-ya rast gəlinmir.

Zəif artikulyasiyalı səs kimi ğ  spirantı intervokal 
mövqedə qeyri-sabit olmuşdur. Onu əhatə edən saitlərin 
assimlyasiya tə'sirinin nəticəsində axar daha da genişlənmiş və 
ğ  tez-tez bilabial w, bə'zən də v  samitlərinə çevrilmişdir. 
İntervokal vəziyyətdə [ /  w] və [v] samitləri itə bilərdilər. Və 
bunun nəticəsində qalan saitlərin birləşməsi və uzanması baş 
verərdi. İntervokal /  samitinin tarixi inkişafına adətən bu samiti 
əhatə edən saitlərin birləşməsində baxmaq məqsədə uyğundur.

İntervokal /  samiti bir sıra türk dillərinin -ağı, ağa, ağu, 
oğa, oğu, uğu, ığ ı -birləşmələrində saxlanılır: *ağır, azərb. ağır, 
türkm. ağır, uyğ. ağbr, özb. öğbr; *ağız, qəd.-türk. ağız, azərb. 
ağız, uyğ. ağbz, türkm. ağız, özb. öğbz; *ağıl, türkm. ağıl 'm al- 
qara saxlanan y e r ', özb. ö ğ b l'p o y ə ', uyğ. eğil; *bağır, türkm. 
bağır, azərb. bağır, uyğ. b e ğ ir 's in ə '; *yağu 'd ü şm ən ', türkm. 
yağı, azərb. yağı, özb. (köhn.) y ö ğ u  'q iya m ç ı', uyğ. yeği; 
*tağay 'd a y ı', əski Türk. türk, tağa, qırğ. tağa; *tağar 'ç u v a l', 
azərb. dağar' dağarcıq' ;  *yağm 'y a ğ u n ', 'y a x ın ', qəd.-türk. 
yağım ; *yoğan 'y o ğ u n ', qəd.-türk. yoğan; *oğd 'o ğ u l', 
azərb. oğul; *buğu 'm a ra l', özb. buğu; *sığır 'in ə k ', qəd.- 
türk. sığır, türkm. 5 ığır.

ğ> w (v):*ağız, tat. a°w bz, başq. a ° wbz, qazax, awbz, q,- 
balk. awuz, çuv. s'bvbr; *ağıl, tat. a °w b l 'k ə n d ', başq. a°w bl, 
noq. awbl, qazax, awbl, q.-qalp. awbl; *bağır, tat. ba°m>r, başq. 
Ьа0цъг, noq. bawbr, qazax, bawbr, qum. bawur, çuv. рьуьг; 
*yağu ’ düşm ən ' ,  qazax. ja  w, özb. y ö  w.
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ğ>y: * so ğ u ğ 'so yu q ', azərb. soyuq; * sığ ır 'in ə k ', tat., 
qazax, sbybr.

İntervokal /  samitinin itməsi nəticəsində uzun sait 
yaranır, müq. ağız və tuv., xak., şor., alt., tof. a:s, qaq. a:z, qırğ. 
o:z; *bağır və tuv. ba:ı; alt. bu:r, şor., tof. pa:r, qırğ. bo:r; 
*tağar'çuval' və qırğ. ta:r; *soğuk'so yu q ' və qırğ. s u : i; 
*buğu 'm aral' və q.-balk. bu:.

Samitin qarşısındakı birinci qapalı hecanın sonunda ağ 
birləşməsində /  spirantı saxlana bilər: *yağ-
'g e tm ə k ', 'ya ğ m a q ', azərb. yağ-, türkm. yağ-;
*bağ' bağlam a', azərb. bağlı, türkm. bağlı, uyğ. bağlam; 
* a ğ la k 'əh a lisiz ', qəd.-türk. ağ lağ; *ağrığ 'a ğ r ı', qəd.-uyğ. 
ağrıq, azərb. ağrı, özb. Öğrnğ 'a ğ rı' .
Belə keçidlər mümkündür:

ğ>w: *yağ- ’y a ğ m a q ', q.-balk. y a w d ı'y a ğ d ı', (ğar 
yaw dı 'q a ry a ğ d ı'), qum. yaw -, qazax, ja w ; *bağ 'bağlam a', 
noq. bawla- ’bağlam aq'; *ağlak 'ə h a lis iz ', qazax, awlağ  
'daha uzağa' ,kr.qar. awlak. 'u z a q ', tat. a ° wlak 'g e n iş '.

ğ>y: *bağ' bağ lam a ', qazax, baylam  'b ağ lam ', noq. 
bayla- 'bağlam aq', kar.tr. bayla-, q.-balk. bayla-, tat. bəylə-.

Bir sıra türk dillərində ağ birləşməsində /  səsinin 
düşməsi nəticəsində uzun sait yaranır: *bağ 'bağ lam a ', alt. 
budam 'bağlam a', qırğ. b o d a -' bağlam aq', qaq. b a d ı'b a ğ lı'; 
*ağlak 'ə h a lis iz ', qırğ. o:lağ 'u z a q '.

Oğ birləşməsində /  səsi saxlanılır: * to ğ -' doğulm aq' ,  
azərb. doğ-, türkm. doğ-, qəd.-türk. to ğ m a ğ 'd o ğ u lm a '; *boğ- 
' boğm aq ', uyğ. boğ-, qəd.-türk. boğmak; *loğrı 'd o ğ ru ', 

qəd.-türk. toğru, türkm. doğn, özb. toğm; *oğrı, qəd.-türk. oğrı, 
azərb. oğru, türkm. oğrı, uyğ. oğib, amma ğ> w  keçidi 
mümkündür: *toğ- 'd o ğ u lm a q ', 'd o ğ m a q ', q.-qalp. tuw dı 
'd o ğ d u ', kar.tr. tuw - 'd o ğ u lm a q ', qum. tuw-, noq. tuwdbr- 
'doğurm aq'; *boğ- 'b o ğ m a q ', qum. buw-, kar.qr. buw-, noq. 

buwğan 'd a rtılm ış'; *toğrı 'd o ğ ru ', noq. tuw  ra, q.-qalp.
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tuwra: əvvəlki birləşmədə olan kimi ğ  səsi düşə bilər: *toğ- 
' d o ğ m a q ', 'd o ğ u lm a q ', alt. tu:ğan 'd o ğ u lm u ş', 'd o ğ m a ', q,- 

balk. tu:ğan, qırğ. tu:ğan, tat. tuğan, qaq. duana 'd o ğ m a ', 
qazax. u l tudb 'o  d o ğ d u '; *boğ- 'b o ğ m a q ', alt. 
bu.ğan 'b o ğ d u ', qırğ. bu:ğan 'b a s d ı'; *toğn 'd o ğ ru ', tat. ft/ль, 
q.-balk. tura 'd ü z ', qazax, tu ra 'd o ğ ru ', qaq. d o :ıv ' d o ğ ru '; 
*oğrı, qazax, ы ъ , tat. urla- 'oğram aq ', alt. u.rda-.

Uğ birləşməsində ğ  səsi saxlanılır: qəd.-türk.
buğday ' b u ğ d a ', türkm. buğday, azərb. buğda- yaxud itir; tat. 
bbday, q.-balk. buday, qum. bııday.

Sözün mütləq sonunda ağ  birləşməsində ğ  səsi 
saxlanılır: *ta:ğ 'd a ğ ', qəd.-türk. tağ, uyğ. tağ, tuv. dağ, xak. 
tağ, türkm. dağ, özb. töğ, *yağ, azərb. yağ, uyğ. yağ; özb. yoğ; 
*sağ, azərb. sağ, türkm. sağ, özb. söğ, amma ğ>w  keçidinə 
təsadüf olunur: * ta :ğ 'd a ğ ', tat. ta °w , başq. ta°w , q.-qalp. taw, 
noq. taw; *sağ, tat. saw, başq. haw, qazax, saw, qum. saw, 
*bağ, tat. baw (ip), q.-qalp. baw; noq. baw, qum. baw, *yağ, 
qum. yaw .

ö  səsinin düşməsi nəticəsində uzun sait yaranır: 
* ta :ğ 'd a ğ ', qırğ. to:; alt. tu:, çuv. ft/:, la :ğ ' tayğa'> ta :-dan 
yakut. tıa; *yağ, alt. dü: 'i ç p i y i '.

^b irləşm əsində  ğ  səsi saxlanılır: *buğ 'b u x a r ', azərb. 
buğ, türkm. buğ, özb. buğ; *suğ 's u ', qəd.-türkm. suğ, xak. 
suğ, tuv., şor., tof. suğ. amma ğ> w (v) keçidi də ola bilər: 
*buğ' b u xa r', başq. bbw, noq. buw ; *suğ 's u ', başq. hüw, 
qum., noq., türkm., özb. suw , çuv. şiv.

ö  səsinin itməsi nəticəsində uzun və ya normal sait 
yaranır: *buğ 'b u x a r ', alt., qırğ, bu:, tat. bu, qazax, bu; 
* s u ğ 'su ', alt., qırğ., su:, yakut. u:, tat., türk., azərb., uyğ., qaq. 
su.

Əski və bə'zi müasir Sibir türk dillərində ığ  
birləşməsində ğ  səsi saxlanılır: * a z ığ 'a y ı', qəd.-türk. azığ, 
tuv. adığ, xak. azığ  'a zı d iş ', tuv. azığ, tof. azığ.
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Lakin bir sıra türk dillərində ığ  birləşməsi sabit olmamış 
və müxtəlif dəyişikliklərə rnə'ruz qalmışdır:

ğ> L  Uyğur, cağatay və özbək dilləri üçün 
səciyyəvidir: *a z ° ığ  'ayı ’, çağ. ayık:, uyğ. eyik, özb. ayık. 
*azığ 'diş özb. özuk;

ğ> m  * a z° ığ  'ayı \  başq.a°ybiv) q.-balk. aybw;
ığ>u: *azığ 'ayı ’, noq.ay//, q.-qalp. ayu, qazax.ayu, gaz 

ayu tat. a° yu, azərb .ayır, *azığ ' diş q.-qalp. azu, qazax, azu, 
tat. a°zu.

[ığ\ birləşməsinin yerində uzun sait əmələ gələ bilər, 
müq. *az°ığ ' ayı' və qırğ. ayu : ; *azığ ' d iş '  və qırğ. azu  : 
'kök  d iş ', 'azı d iş i', və həmçinin qısa sait, müq., məsələn, 
*azığvə türk ayı*

Affikslərdo ilkin ğ  samitinə tez-tez rast gəlinmir. Türk 
dillərində tez-tez təsadüf edilən -ığ  (-ığ ) və -lı:ğ (~li:ğ) 
affıksləridir. -ığ (-iğ ) affıksi fe'ldən törəmiş isimlərin və 
sifətlərin affıksi ola bilər. -lı:ğ (-li:ğ ) ancaq sifətlərin affiksi 
olmuşdur.

Qədim türk dillərində və həmçinin bə'zi müasir Sibir 
türk dillərində -ığ (-iğ ) affiksi fe'ldən törəmiş ismin affiksi 
kimi saxlanılır: *satığ ' satış',  qəd.-türk. sadığ, tuv. sadığ, xak. 
sadığ, şor, sadığ.

Başqa türk dillərində bu affıks müxtəlif dəyişikliklərə 
uğramışdır:

ığ> bw ı *satığ 's a t ış ',  başq . ha°tbw , q.-qalp. satbw, 
qum. satıw;

ığ>u: *satığ ' satış',  tat.sa ° tu, qazax satır,
ığ>r. *satığ, yakut. atı: ' ticarət';
/ğ>r. türkm. satı-çı, satığçı-dm , türk, satıcı ' satıcı', 

satığ-çı- dan.
Qədim türk abidələrinin dillərində və həmçinin tuva, 

xakas, tofalar və şor dillərində -ığ (-iğ ) sifətin affiksi kimi

. Azərb. türkcəsində belədir: a y ı-T.H.
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saxlanılmışdır, məsələn, *sanğ 's a r ı ',  qəd.-türk. sarığ, tuv. 
sarığ, xak. sarığ, şor sarığ, *katığ ' qatı',  qəd.-türk. katığ, xak. 
xatığ, tof. a lh ığ ' gen ',  ' geniş '.

Başqa türk dillərində aşağıdakı dəyişikliklər baş 
vermişdir:

ığ>ık, sarığ ' sarı' -sank-a, ka tığ  ' qatı ''-katık-a 
çevrilmişdir. Belə formalar ancaq özbək və uyğur dillərində 
qalmışdır, müq. sanğ-dan özb. sarb i 's a r ı ',  kabğ-dan  özb. 
kattbk ' qatı',  sanğ-dan uyğ. sa ib k  ' sarı' və katığ-dan kattbk 
' qatı';

ığ>b, ık>L Bir çox türk dillərində sonuncu ğ samitinin 
düşməsi müşahidə olunur, müq. tat. sa°ib  ' sarı',  qazax, saib, 
q.-qalp. san,, qar. san, qırğ. san, türk, san, azərb. sarr, tat. 
İfa°tb ' qatı',  qazax, kattı, q.-qalp. kattı, türk, katı, azərb. qatı.

Sifətlərin qədim -lı:ğ (~li:ğ) affiksi qədim türk dillərində 
və həmçinin bə'zi müasir Sibir türk dillərində müşahidə olunur, 
müq. orx.-yen. atlığ  ' a t l ı u y ğ .  adahğ ’ təhlükəli \  xak. aylığ 
' aylı',  tuv. attığ  ' a tlı',  daştığ ' d a ş l ı to f .  m a llığ ' mallı '.

Iı:ğ>hk: qırğız, altay və yalcut dillərindən başqa bütün 
türk dillərində sonuncu ğ  samitinin karlaşması baş vermişdir. 
Bu hadisə indi ancaq uyğur dilində saxlanılıb: uyğ. atlbk 
'a t l ı ',  tatlbk  'd a d lı ',  'ş ir in ',  taşlbk  'd a ş lı ' və s.; başqa 
dillərdə -///Jf affiksi aşağıdakı dəyişikliklərə uğramışdır:

lı:ğ>lb, lı:ğ>lr. türkm. ğarlı 'q a r lı ',  tat. a°ylb  'a y lı ',  
noq. tawlb ' dağlı',  q.-qalp. balalb ' balalı',  ayazlb-d'm  qazax. 
ayazdb ' şaxtalı',  çuv. vblb ' güclü ' və s.;

Iı:ğ>Iu\ Qırğız və altay dillərində sonuncu ğ  samiti 
mə'lum vokalizasiyaya uğramışdır. Ondan heca düzəltməyən 
[u] səsi yarana bilmişdir və bunun nəticəsində [ıü\ diftonqu 
əmələ gəlmişdir. Sonra isə bu diftonq uzun [u] səsinə 
çevrilmişdir. Buradan da sifətin belə formaları düzəlmişdir, 
məsələn, qırğ. balalır. 'b a la lı ',  cıldızlır.-dan cıldızdır.
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'u lduzlu ', sal/fm lu-dm  alt. saUfıııdır. 'k ü lək li ', balıklır.-dm  
b a lık tu ' ba lı/flı' və s.

Yakut dilində nisbi sifətin -la:x şəkilçisi də -lı:ğ  
affıksindən törəmişdir. Bir halda ki, -lı:ğ arxetip affiksində [/] 
səsi uzun olub, buna müvafiq olaraq yakut dilində uzun [a] səsi 
yaranmışdır. Yakut dilində affıkslordə [a] səsinin [/] səsi ilə 
əvəzləməsi adi hal olub, müq. başqa türk dillərinin -s ıaffıksinə 
uyğun olan 3-cü şəxs təkin -ta yiyəlik affiksi.

Yakut dilində sonuncu ğ səsi к  səsinə və sonra da x 
səsinə çevrilmişdir.

Türk dillərində affikslərdə mövcud olan törəmə ğ səsi 
sözün kökünün kar samitindən sonra affikslərdə istifadə olunan 
t<səsinə uyğundur: tat. ba°!a-ğa 'b a lay a ', ba°lbğb  'b a lığ ı',  
a°l-ğan ' a ld ı'.

Sözün daxilində [ğ] səsi [А] səsindən törəmişdir. Ona 
görə do o, ilkin ğ səsinin uğradığı dəyişikliklərə mə'ruz 
qalmamışdır. Buradan onların reflekslorinin müxtəlifliyi 
meydana gəlir, müq. ağır-dan tat. a ° w b r' ağ ır ', amma ba° lbğb 
' balığı'. İkinci halda intervokal [ğj səsi [w] səsinə çevrilmir.

Türk dillərində törəmə ğ səsi həm də intervokal ff 
səsinin cingilləşməsi nəticəsində yarana bilərdi, müq. yakut. 
bağa 'qurbağa', xak. pağa, şor. pağa və tr.,çar., qazax, alt., 
özb., noq. baka\ şor. çağın 'y a x ın ', xak. çağın, amma tat. 
уа°кьп, noq. dial, уакьп; yakut. sağa ' yaxa '; noq. yağa, amma 
türkm. yaka, tat. ya°ka \ alt. sağal 'saq q a l', xak. sağal, çuv. 
suğal, amma qırğ. sakal, noq. sakal, özb. sö/co/

Ğ ' samiti*

Ulu türkcədə dilində ğ' samitin mövcudluğu sualı üzrə 
türkoloqların ümumi bir fikri yoxdur. Demək olar ki, türk 
dillərinin tarixinə həsr olunmuş bütün türkoloji əsərlərdə ön

x. Bu. dilimizdəki g hərfidir
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sıra ğ' samitindən söhbət gedir, məsələn, ting-dən tat. tiri 
'd i r i ',  keliğ-dən q.-balk. kelüw 'g ə liş ' və s. A.M.Şerbak 
türk dillərində qalın ə və incə ə çalarlanna malik olan ancaq 
bir-ə-senantmm mövcudluğunu güman edir [Şerbak, 1970, 
s.106].

Ulu türkcədə sözün əvvəlində ğ' samitinə rast 
gəlinməyib. Zəif səs olaraq, intervokal mövqedə, həmçinin 
qapalı hecanın sonunda samit qarşısında və sözün mütləq 
sonunda ğ' sabit olmayıb.

U'səsinin inkişaf tarixi adətən onun saitlə birləşməsində 
təhlil edilir.

Ə ğ'ə  birləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ ’>q\ *yəğ'ən  'qardaş o ğ lu ', qəd.-türk. yeqən, türkm.

yeqen.
Qədim türk yazılarında ğ' səsinin q səsinə çevrilməsi 

məsələsi ancaq hipotetik olaraq həll olunur, buna görə də 
qədim türk lüğətlərində ğ' səsi qrafik şəkildə qeyd edilmir. 

ğ'> y. * у əğ'ən ' qardaş oğlu ',  türk, yeyen , qazax, jiyen. 
G ' səsi itdikdən sonra qalan saitlər bir uzun saitə 

çevrilir: şor. çe:n ' qardaş oğlu ',  xak. çc:n, alt. d*e:n.
Yakut dilində uzun saitin yerində diftonq yaranmışdır, 

müq. yəğ*ən-A vn  yakut. seen ' nəvə '.
E ğ'ü  birləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ'>q: *bə:kəğ'ü 'b e ş ə r ',  qəd.türk. bəşəqü, *biləğ'u 

' bülöv daşı' ,  qəd.türk. biləğir, * kü d əğ ’ü ' kürəkən ',  qəd.-türk. 
küdəqii; *təğ'ul ' yoxdur', qəd.-türk. teqül;

ğ r>y. * təğ 'ü l' yoxdur', türk, deyil, azərb. deyil, q.-balk. 
tüyül, *biləğ*ü ' bülöv daşı',  uyğ. b iləy  ’ bülöv daşı'.

ğ> w  (y)\ *bo:/'əğ'ü ' beşər',  tat. bişəw, qum. bcşew, q.- 
balk. bişew, qazax, besew, noq.bescw: *bilə’ğü 'bülöv daşı', 
qum bilew , qazax, b i lew, tat. biləw , noq. bilew, türkm. bi lew. 
azərb. bülöv, çuv. pilev.

G ' səsi düşdükdə uzun və ya normal sait əmələ gəlir: 
*biləğ'ü ' bülöv ' ,  alt. bilir, qırğ. bülö:, xak. pilo.
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Yakut dilində uzun saitin yerində ie diftonqu 
yaranmışdır, müq. bəışəğü-dən yakut. behie ' beşər'. 

^/birləşm əsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ ’>q\ *yiğ'irbe 'iy irm i', qəd.türk. yeqinni, uyğ. 

yiqirm o, qum. yiq inna, kr.qar. yiq irm i, tat. j'iq irm ə, q.-qalp. 
jiqərm a\ *yiğ'it 'cavan oğlan ', qəd.türk. y iq it, kr.qar. yiqit, 
qazax, jiq it, noq. y iq it, q.-qalp. j iqit, türkm. yiq it.

ğ > y  *yiğ'irbə ' iyirm i', qırğ. jıyırm a, qazax, руъгт а, 
azərb. iyirini, qum. iyirini, q.-balk. jıyırm a.

ö 7samiti düşdükdə uzun sait yaranır: *yiq'irbə ' iyirmi', 
noq. yırm a, yakut. sü.rbe, çuv. s irim , *yiqit 'cavan oğlan', 
alt. d'i.% xak. çi:t. у  səsi düşdükdən sonra qalan saitlər uzun səs 
əmələ gətirir. Ancaq çuvaş dili istisnadır.

İg  'ii birləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ'>q: *kig ’ür-' gətirmək',  qəd.türk. kiğür-. 
ğ ’>y. *kiğür-' gətirmək ',  qırğ. kiyir-.
Ö ğ’o  birləşməsində bu keçidlər mümkündür: 
ğ ^ q -  *öğ’o y  'böyük ögey qardaş', qəd. türk, öğoy, 

türkm. öqcy ' ögey ',  qırğ. öqöy  ' ögey',  qazax, öqey ’ ögey', 
noq. öqey ' ögey ',  tat. üqi, özb. üqəy; *böğ’ə t ' bənd ',  qazax. 
b ö q c t' bənd', ' dəhnə '.

ğ ’>w (v): *ıiğ'əy 'böyük ögey qardaş', türk, iivey  
'ö g ey '; *böğ’ə t 'b ə n d ',  türkm. böw ct 'torpaq bənd ', çuv. 
p ive  ' bənd '.

G ' səsi düşə bilər: *öğ'oy-dən alt. ö y  'ö g e y ', tat. 
bua' bənd ',  *böğ'ət-dən, yakut. buo.

Yakut dilində ğ' düşəndən sonra qalan saitlər uzun sait 
halına gəlmiş, ondan da diftonq yaranmışdır, *böğ'ər-don 
yakut. b ü ö r ' böyrək '.

Öğ'ü birləşməsində bu keçidlər mümkündür: 
ğ ’>q. *öğür ' sü rü ' ,  çağ. öğür; *töğ'~dən 'döymək' ,  

' əzmək ' qəd.türk. töqüş ' döyüş'.
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ğ ’> y  *öğ'ür 's ü rü ',  qırğ. üyür, qazax, eyir, noq. eyiı 
'a t  sürüsü'; *töğiiş 'd ö y ü ş ', azərb. döyüş, q.-balk. tüyü) 
' döyüş ',  tat. t e y ' əzm ək '.

ğ '> w  (v)\ *döğ’üş-dən türk, dövüş ’ döyüş ',  *döğ'ülA ən 
türkm. d ö w ü l' döyülmək'.

ö '  səsi düşdükdə uzun sait yaranır, müq. *öğ'ürvQ  xak. 
ö :r ' sürü ', tuv. ö:r, alt. ü:r.

Yakut dilində ğ' səsi düşdükdən sonra yaranmış uzun 
saitin yerində diftonq əmələ gəlir, müq. *öğ 'ür\ə üör.

Üğ'ə birləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ f>q: * yü ğ ’ən  'y ü y ə n ', qəd.-türk. yüqün, tuv. çuqen, 

qum. yüqen, qırğ. cüqön, qazax, jöqen.
ğ '> y  *yüğ'ən 'y ü y ə n ', türkm. üyatı. 
ğ'> K  çuv. y ivcn  'y ü y ə n '.
U ğ'übirləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ'> q' *tüğ'ün 'd ü y ü n ', çağ. tüqün. 
ğ '> y  türkm. döyüm  'd ü y ü n ', qırğ. tüyün, qazax, töyin, 

q.-balk tüyüm .
ğ '> w  (v)r. *tüğ'ün, türkm. duw un  'd ü y ü n ', çuv. m ivi. 
Hətta ğ ' səsinin düşməsi halları mümkündür: *yüğür-, 

yakut. sii:r 'yüyürm ək '; *tüğ'ün  'd ü y ü n ', alt. tü:n.
Birinci qapalı hecanın sonunda samitin qarşısında əğ' 

birləşməsində ^ ’dəyişə bilər:
ğ'>q: * tə ğ 'ydəym ək ', uyğ. toq. 'd əym ək ', türkm. deq, 

özb. teq, * e : ğ 'ə y m ə k ', uyğ. əq  'əym ək ', qəd.türk. eqri 
'ə y r i '.

ğ f>y \  * to ğ "dəymək' ,  azərb.doy  
eğ '> iy . qumuq, qaraçalpaq, qazax, qırğız, tatar, qaraçav- 

balkar, şor dillərində əğ' birləşməsi //birləşməsinə keçir, müq. 
*toğn dəymək' və qazax, tiy, tat .try, q.-balk, tiy, q.-qalp tiy: 
*ə:ğ'xəy m ək ', qum. iy  'ə y ilm ək ', q.-balk. iy-(il-), q.qalp. iy- 
(il), qazax, iy  'ə y m ə k ', qırğ. iy, tat. iy.-
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ğ '> v. *təğ-dən 'dəym ək' çuv. tivri 'd əy d i'; *əğ'-dən 
'əym ək' avqalan 'ə y ilm iş '.

İğ  birləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ f>q: *iğ'nə 'i y n ə ', cağ. iqnə, özb. iqnə. 
ğ'> y. *iğ'nə ' iy n ə ', azərb. iynə, q.-balk. iyne, noq. iy"e, 

alt. iyne.
ğ'> n: *iğ'nə 'iy n o ', qəd.türk. irinə.
Öğ' birləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ ’>q\ *öğ'rən 'öyrənm ək', qəd.türk. öqrən, *öğ' 

'öyünm ək', qəd.türk. öq 'ö y m ə k '.
ğ ’>y. *öğ'ron 'öyrənm ək', azərb. öyrən , türk, öyren, 

noq. iiyren, qazax, öyren, qırğ. üyrcn, tat. öyrən-, qum. üyren-; 
*öğ'-'ö y m ək ', azərb. öy-.

ğ '> v  (и): *öğ'rəıı-'öyrənm ək ', türk.dial. övren-; *öğ’- 
' öym ək', türk, öv-, türkm. öw-.

ö 'səsi düşdükdə uzun, ya da normal sait yaranır: q-balk. 
iiren-' öyrənmək' ,  qaq .ü.ren-.

Yakut dilində uzun saitin yerində diftonq yaranmışdır, 
müq.yakut. üören- 'öy rənm ək '.

Ü ğ' birləşməsində belə keçidlər mümkündür: 
ğ'> q: * t ü ğ düyünləmək' ,  qəd.türk. tiiq-,

tüqıno ' düymə' .
ğ ’>y. qırğ. tüym ö  'd ü y m ə ', q.-balk. tiiym e, noq. tüym c, 

qum. tiiym e, tat.töym o, qazax.töym e.
Ü ğ' birləşməsində ^'səsinin düşmə hallan mövcuddur. 

* (ü ğ - ' düyünləmək' ,çu\.tül&- 'düyünləm ək', tü m c ' düym ə'.
Sözün mütləq sonunda əğ ' birləşməsində bu keçidlər 

mümkündür:
ğ'>q: *bəğ'yb ə y ', qəd.uyğ. b ə ğ ' bəy ' ,  türkm.beq, xak. 

p iq ' mə’m u r '.
ğ r>y. qum. b iy  'k n y a z ', 'b ə y ', qaq. f o / ' mülkədar' ,  

azərb. boy, türk.bey, yakut. b iy ' böyük' .
İğ ’ birləşməsində keçidlər mümkündür:
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ğ'> q\ *çiğ’\ \ y ' , qaq. çiq, türkm. çi:q, *çəriğ 'qoşun', 
qəd.uyğ. çəriq.

ğ > y  * ç ığ 'ç i y ' , qum., q.-balk., kr.qar.çiy.
Sonuncu ^'səsi düşə bilər: tat. şı\ qaq. p / 'ç iy '.
Yakut dilində iğ ’ birləşməsi uzun /  səsinə çevrilmişdir, 

müq. *əliğ'-dən yakut. ili: 'ə l ' .
(^ 'birləşm əsində bu keçidlər mümkündür:
ğ ’>q: *böğ"hörüm çək', qəd.türk. b ö q 'b ö y ə ', 'b ö v '.
ğ '> y. qazax, böyi, qırğ. b ö y ü 'b ö y ə ' .
Ğ ' samitinə ulu türkcədə əsasən iki affiksin tərkibində 

rast gəlinir. Birincisi, sifətin və fe'ldən törəmiş ismin -iğ' 
şəkilçisində, ikincisi, nisbi sifətin -liğ° affiksində. -İğ' 
affıksində sonuncu ğ ' samiti xakos və şor dillərində saxlanır: 
xak. iz iğ 1' i s t i ', 'q ay n ar ', şor. iziğ '. Tuva və tofolar dillərində - 
iğ ' affiksində sonuncu ğ ' səsi incəliyini itirmişdir: tuv. 
iz iğ 'i s t i ', 'q a y n a r ', tof. ib iliğ ’'maralı o la n '.

Bə'zi türk dillərində -/g'affiksində sonuncu ^'səsinin к  
səsinə çevrilməsi müşahidə olunur: uyğ. b ssb k ' qaynar' ,  özb. 
bssıfa, qırğ. isik.

Türk dillərinin çoxunda -iğ ' affiksində sonuncu ğ ' səsi 
itmişdir: qaynar', ' i s t i ' , qum. ıssi, noq. issi, tat. icci,
başq. iç i, türkm. ıssı vo s.

Görünür, qədim türk dillərində fe'ldən törəmiş ismin -iğ' 
affiksində ğ ' səsi q  səsinə çevrilmişdir, müq. qəd.uyğ. 
b iliq 'bilik ', orx.-yen. biliq, qəd.uyğ. ko çü q 'k eç id ', orx.-yen. 
koçiq  və s.

Başqa türk dillərində r^'affiksi müxtəlif dəyişikliklərə 
uğrayır:

-iğ'> i\r. q.-balk. k e liw 'g ə liş ', *keliğ '-dən qum. qeliw; 
iğ ’> əm  başq. k ilə w 'g ə liş ', Zv/əm'bilik'; 
iğ f> üm  noq. bilüw 'bW xk ' , k e lü w 'g ə liş '; 
iğ> ü: qırğ. M w 'b ilik ', b erü ' vermə' ,  alt. i z ü 'i s t i ';
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iğ ’>ü\ *biliğ-dən tat. Zv/w'bilik'; *keliğ-dən tat. k iiü  
'g ə l iş ', kelü, *kesiğ’<iən qazax, kesü;

iğ>r. *biliğ-dən yakut M / 'b i l ik '.
Tuva və tofalar dillərində -iğ ' affiksində sonuncu ğ ' 

incəliyini itimıişdir. Nisbi sifətin -Ii:ğ' affıksinin inkişafı -1ı:ğ' 
affiksinin inkişafını xatırladır. Türk dillərinin əksəriyyətində 
sonuncu ğ ' səsi əvvəlcə к  səsinə çevrilmiş, sonra isə 
düşmüşdür, müq. b itlik<iən tat. &////'b itl i ', əslik-dən  
i s l i 'iy li', yellik> jelli-dən qazax, je ld i 'k ü lək li ', 'y e l l i ', 
yə:rlik-dən türk, yerli, çuv. ir ik li 'a z a d ', 'könüllü' və s.

Uyğur dilində -liğ ’ affiksi -lik, -lük  affiksinə 
çevrilmişdir: jü rə k  lik  'ürəkli' ,  tü rlü k ' müxtəlif' vəs.

Qırğız və altay dillərində -liğ ' affiksi -lü:(dü:,tü:) 
affiksinə çevrilmişdir: qırğ. k ü n d ü 'gün lü ', ccerdü  'y e r li ', alt. 
te r lü 'tə rW , kündii 'günlü ' və s. Burada ön sıra variantının 
sonuncu saiti müəyyən dərəcədə arxa variantının sonuncu 
saitinə uyğunlaşıb. Belə ki, terliğ-d ən 'tə rli' terliv>terlü: 
morfelinə inkişaf az ağlabatandır.

Ksamiti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində у  samitinin olması 
türkologiyanın mübahisəli məsələlərindəndir. Bə'zi türko
loqlar, məsələn, A.M.Şerbak təsdiq edirlər ki, ulu türkcədə 
sözönü у  samiti olmamışdır: "Müasir türk dillərinin
əksəriyyətində sait foncmlərin sistemi və onların bölgüsü у  
samitinin sözün əvvəlində işlənməsini istisna edir. Sözün 
əvvəlindəki у  samiti öz başlanğıcını kar dişarası s '(v )  
spirantından götürür. S ' samiti öz əvvəlki keyfiyyətini əsasən 
çuvaş [ s ]  və yakut [s] səslərində saxlamışdır. Ümumi fikrə 
görə, bu dillərdə bir sıra çox qədim xüsusiyyətlər aşkar edilir" 
[Şerbak, 1970, s.79-80].

Beləliklə, A.M.Şcrbakın fikrincə, altay dilində sözönü s ' 
səsi d ' səsinə, tuva, qazax və şorda ç səsinə, çuvaşda s',
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yakutda 5, qaraçay-balkar dilinin malkar dialektində z, qaraçay- 
balkar, qazax, qaraqalpaq, noqay ve tatar dillərində c, tofalar və 
qırğız dillərində c, qalan türk dillərində /  səsinə çevrilmişdir 
[Şerbak, 1970, s.150].

Aydındır ki, bu baxışda S.Y.Malovun qədim və yeni türk 
dilləri haqqındakı nəzəriyyəsinin tə'siri duyulur. Mə'lumdur ki, 
S.Y.Malov bütün türk dillərini yeni və qədim dillər deyə iki 
yerə bölmüşdür. O, bulqar, çuvaş və yakut dillərini ən qədim 
türk dillərinə aid edirdi [Malov, 1952, s.142-143]. A.M.Şerbak 
bu fikirdən belə nəticə çıxarır: əgər bir sıra türk dillərinin 
sözönü у  səsi yakut dilinin 5, çuvaş dilinin s ' səsinə 
uyğundursa, onda görünür, ulu dildə 5 ' səsi olmuşdur.

Bu dəlilin zəifliyi olduqca aydındır. S.Y. Malovun türk 
dillərinin bölgüsü əsassızdır, çünki yakut və çuvaş dillərində 
innovasiyalar (şəkil dəyişmələri) arxaizmlərdən çoxdur. Başqa 
türk dillərinin sözönü у  səsinə uyğun olan başlanğıc [s] və [s]  
səslərinin bu dillərdə mənşəyi asan izah olunur. Yakut dilində 
sözönü [s]  səsi sözönü /  səsinin bir sıra ardıcıl dəyişmələrinin 
nəticəsində yaranmışdır, yə'ni y>c>ç>ş>s. Çuvaş dilinin [s]  
səsi də sözönü /  səsinin dəyişməsinin nəticəsində 
(y>c>f>ş’> s) törəyib.

Həm də A.M.Şerbakın ilkin sözönü s ' səsi haqqında 
fərziyyəsi onun bu səsin refleksləri ilə bağlı mühakimələri ilə 
çətin uzlaşır. Dişarası s '  səsinin afffikata çevrilməsi tipoloji 
baxımdan aydınlaşa bilmədiyindən bir sıra Sibir türk dillərində 
s ' səsinin q  səsinə keçidi çətin təsəvvür olunur. S ' səsinin d ' 
səsinə keçidi də şübhəlidir.

S.Y.Malov bu fikirdədir ki, "Qədim türklərin yazılı 
dilində /  samitinin az işlənməsi bu səsin daha gec yaranması 
deməkdir [Malov, 1952, s. 148]. Bu baxış qədim yazılı 
abidələrdə əks olunan dillərin mütləq arxaikliyi fərziyyəsinə 
əsaslanır. Halbuki ayrı-ayrı arxaizmlər müasir türk dillərində 
və onların dialektlərində bu günə qədər saxlanır.

Q.İ.Ramsted təsdiq edir ki, ulu türkcədə altay d, e v ə  n ' 
səsləri / i l ə  uyğun olmuş və deməli c səsi /  səsinə keçə bilərdi
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[Ramstedt, 1957, s.66]. Lakin bu nöqteyi-nəzər ona əsaslanır 
ki, türk dilləri ilə müqayisədə tunqus-mancur və monqol dilləri 
daha arxaikdir. Əgər monqolcanın sözönü c  səsi türkcənin 
sözönü/səsinə uyğun gəlirsə, onda cdaha arxaikdir.

Görünür həqiqətəuyğun bu baxışdır ki, ulu türkcədə 
sözönü /  mümkün idi [Boqoroditskiy, 1953, s.106-107]. Bu 
baxışın xeyrinə aşağıdakı arqumentləri gətirmək olar:

(1) Saitlərin qarşısında sözönü /  səsinin c affrikatma 
çevrilməsi bir sıra dillərin tarixində qeydə alınır. İspan, 
portuqal və retoroman dillərinin tarixində saitlərin qarşısında 
latıncanm sözönü /  səsi c affrikatma keçmişdir. Bə'zi yeni hind 
dillərində c affrikatı qədim hindcədəki sözönü /  səsinə 
uyğundur. İran dillərində də /  səsinin c səsinə çevrilməsi baş 
vermişdir. Bu, əsla təsadüfi hal deyil, əksinə, bu, həmin 
mövqedə səs dəyişməsinin müəyyən tipik meyli deməkdir. Bu 
tipik dəyişmə xətti türk dillərində sözönü /  samitinin ilkinliyi 
haqqında fərziyyənin əsasım təşkil edə bilər.

(2) Bir sıra türk dillərində sözönü c səsindən əvvəl 
vaxtilə sözönü /  səsinin olmuş olması haqqında bə'zi dolayısı 
dəlillər var. Qırğız və altay dillərində qapalı saitlərin önündə c 
affrikatı işlənmir, miiq. qırğ. və alt. /r 'm ahn ı', amma qazax. 
jbr, tat. у ь г ' m ahnı'; qırğ və alt. ıra:kxuzaq ', amma qazax 
jbrak, uyğ. yırak , tat. уьгак.

Əslində lazımi fonetik şərait olmadığından qapalı 
saitlərin qarşısında c  affrikatı itə bilməz. Burada 1, i, u tipli 
qapalı saitlərin qarşısında fakt olaraq sözönü /  samiti itmişdir. 
Bunu Azərbaycan dilinin materialları əsasında izləmək olar: 
müq. azorb. il və türk. ///; azorb. ilan və türk, ytlatr, azorb. ürok 
vo türk, yürek. Deməli, qırğız dilində /r'm ahnı'sözü dildə 
hələ sözönü /  samiti olan dövrdə yaranmışdır. Sonra bu səs c  
affrikatma çevrilərkən bir sıra sözlərdə qədim sözönü /  samiti 
ilmişdir. Buradan da ///-dan yaranmış müasir qırğ. //•'mahnı' 
sözü müəyyənləşir.
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(3) Qırğız dilində sürəkli nitqdə əvvəlki hecanın 
saitindən sonra sözönü c samiti çox vaxt /  kimi çıxış edir, 
məsələn, balası y ö k ' balası yox(dur)' .  Bu, bir daha sübut edir 
ki, у  ilkindir. İntervokal vəziyyətə düşərkən o, 
cingiltiləşməmişdir.

(4) XVII-XVIII əsrlərdə uyğurların ədəbi dilində у  ilə 
başlanan sözlər indikindən çox olduğu halda, j ,  c samitləri ilə 
başlanan sözlər bu günkündən az olmuşdur.

20-30-cu illərdə sovet uğurlarının ədəbi dilində у  samiti 
ilə başlanan sözlər indikindən daha işlək idi [Kaydarov, 1969, 
s.179]

(5) Y  samiti dildə ancaq sözönü kar samitlərdən asılı 
deyil. Fin-uqor ulu dilində sözönü у  səsi kar başlanğıcda 
mövcud olub.

Ulu türkcədə saitlərin qarşısında sözönü у  samitinin 
işlənməməsi sübut olunmuş sayıla bilməz.

Türk dillərində başlanğıc у  səsinin refleksləri çox 
zəngindir. Sözönü у  samiti saxlanan türk dilləri var: *yo:I, 
qəd.-türk. yo l, türk, yo l, qum. yo l, qaq. yol, kr.-tat. yol, türkm. 
yo:J, uyğ. yo l, noq. yo l, özb. yo l, azərb. yo l, *yo:k, qəd. türk. 
yok, türk, yo k, türkm. yo:k, qum. yo k , noq. yok, qaq. yok, kr,- 
qar. yok, özb. y o k , tat. yu k, başq. yu k , azərb. yox, *yanı 'y e n i', 
qəd.-türk. yanı, türk, yen i, kr.-tat. yen i, qum. yam , noq. уапь, 
azərb. yen i, özb. уапь, uyğ. yeni.

Bir sıra türk dillərində başlanğıc у  samiti dəyişikliklərə 
uğramışdır.

y> c. *yə:r' y e r ', qırğ. c er, q.-balk. cer, q.-qalp. dial, c ör, 
* yu :z'y ü z ', qırğ. cuz, q.-balk. quz, q.-qalp.dial. quz. Yakut 
dlində /  qismən c samitinə keçir: con  'adam lar', cr/'iT .

y > j\ Qazan tatarlarının dilində sözönü /  incələşmiş c' 
samitinə çevrilmişdir. Bu keçid əsasən ön sıra saitlərinin 
qarşısında müşahidə olunur: * yə :r 'y er', tat. j ir , *yə:/yyel', 
ta t.fi/.
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y> j. Bu keçid qazax və qaraqalpaq dilləri üçün 
səciyyəvidir: *yo:I, türk, yo l, azərb. yo l, türkm. yo:l, amma 
qazax, jo l, q.-qalp. /ol; * y o :k 'yo x ’ , türk, yo k, türkm. yo:k, 
azərb. yo x, amma qazax, jo /f, q.-qalp. jo k .

Tarixən j  səsi (j>c) c  affrikatmın zəifləməsinin 
nəticəsində yaranmışdır.

y>ç. Başlanğıc /  səsinin ç  səsinə keçməsi xakas, tuva və 
şor dilləri üçün səciyyəvidir: *yaka 'yaxa ', tat. ya °ka , amma 
xak. çağa, tuv. çağa; *yə:r 'y e r ',  türk, yer, türkm. yer, uyğ. 
yer, amma xak. çir, tuv. çir, şor. çer, *yağ, tuv. çağ, xak. çaq; 
* y ı l '\ \ ', xak. çıl, tuv.çıl, şor. çıl.

Bu dillərdə başlanğıc ç  səsi /  səsindən törəmiş c 
affrikatmın karlaşmasımn nəticəsində yaranmışdır.

y> d'. Belə keçid altay dilinə məxsusdur: *yaka 'y a x a ', 
tat. y a 0ka, başq. y a °  İta, amma alt. d'aka; *yo:rsy e r ', uyğ. yor, 
türk, y e t, amma alt. d'er, *yo:l, türk, yo l, qum. yo l, amma alt. 
d'ol.

y> s\ Y səsinin s 'səsinə çevrilməsi ancaq çuvaş dilində 
özünü göstərir: * y a k a 'y a x a ', tat. y a °  ka, başq. y a  ° /ya, amma 
çuv. s'uğa; *yo:l, türk, yo l, türkm. yo:l, azərb. yo l, amma çuv. 
s'ul; * yo :k 'yox ', türk, yok, azərb. yo x, türkm. yo:k, amma 
çuv. s'ux.

Tarixən s ’ səsi c  səsinin karlaşmasımn xüsusi 
təzahürüdür. Əvvəl c affrikatı karlaşmış və ç ' səsinə 
çevrilmişdir. Sonra isə ara mərhələ kimi ç>ş hadisəsi baş 
vermiş və daha sonra s '(ç> ş> s)meydana çıxmışdır.

/>& Belə keçid ancaq yakut dilində görünür: 
*yakaxy a x a ', tat. y a ’ka, amma yakut. sağa; *yanı
(yana), 'y e n i ', tat. ya°na , qum. yanı, amma yakut. sana; *yo:l, 
türk, yol, tat. yul, amma yakut suol; * y o :ğ 'y o x ' ,  türk, yo k, 
türkm. yo:ğ, azərb. yo x, amma yakut. suox.

Güman etmək olar ki, /  səsinin 5 səsinə çevrilmə prosesi 
belə baş vermişdir: y>c>ç>ş’>s'>s.
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Lakin qeyd etmək lazımdır ki, türk ədəbi dillərindo 
sözönü у  səsinin əksolunma refleksləri onun dialektlərdəki 
əksolunma reflekslərinə uyğun gəlməyə bilər. Belə ki, 
məsələn, xakas ədəbi dilində sözönü у  səsi ç səsinə çevrilir, 
amma xakas dilinin Qızıl dialektində ona [s] səsi uyğun gəlir. 
Qazax ədəbi dilində başlanğıc у  səsi c səsində əks olunur, 
amma qazax dilinin cənub dialektlərində у  səsi saxlanır. Çuy 
vilayətində yaşayan qazaxların şivələrində sözönü у  səsinə c 
səsi uyğun gəlir. Qırğız dilinin bir sıra şimal dialektlərində у  
səsi ilə əvəzlənən başlanğıc c  səsinin işlənməsində sabitlik 
müşahidə olunur.

y> n. Bu keçid xakas və qismən şor dillərində müşahidə 
olunur: */аЛя' yeni' ,  xak. nar, *yanağ'yan& (\', xak. na:x; 
*yan, xak. nan; *yom şak ' yumşaq' ,  xak. nım zax; *yağmur, 
xak. nanmır, şor. nağbur, n a n ın u rvə  s.

Görünür, göstərilən hallarda у  səsinin n  səsinə 
çevrilməsi sözün ortasında n, ya n  səslərinin assimlyasiyasının 
tə'siri altında baş vermişdir. Çünki xakos və şor dillərində 
başqa hallarda sözönü у  səsi psəsi kimi əks olunur, müq. *yo:l- 
dan xak. çol, şor, çol, *yü:z-dən xak. çüs. şor. çüs.

Buna oxşar hadisə tofalar dilində baş verir: /  səsi ortadi 1 
n  səsinə çevrilir: yana- dan tof. Ля:'y en i', yuan- dan 
ııo :n 'y o ğ u n ', nenes 'm am ır', alt. yen cs  [Rassadin, 1971. 
s.209-210].

Azərbaycan dilində qapalı saitlərin qarşısında sözönü у  
samiti itmişdir, müq. azərb. il, amma türk, y ıl, tat. уь1, qum. y ıl 
və s.; azərb. ilan, amma türk, у  ilan, qum. yılan, noq. yblan  və 
s.; azərb. ürək, amma türk, yürek, tat. yürok, qum. yü rek  və s.: 
azərb. üzük, amma türk, yüzük.

Qırğız və altay dillərində də qapalı saitlərin qarşısında 
sözönü /  səsinin qismən itməsi müşahidə olunur, müq. qırğ. 

mahnı' və tat. уьг, qırğ. və alt. /.ra/r'uzaq' və tat. уьгак.
Türk dillərində intervokal mövqedə /  səsi çox sabitdir: 

*boym, boyun, türk, boyun, azərb. boyun, qar. boyun, türkm.
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boyun, qazax, т оуьп, qırğ. m oyun, uyğ. boyun, q.-qalp. 
т оуьп, tat. т иуьп, qum. boyun, q.-balk boyun, alt. m oyın; 
koyuğ 'q a tı ', türk, koyu, tat. киуь, qırğ. koyu, türkm. qoyı, qar. 
koyu, koyu.

Türk dillərində ğ' səsindən törənmiş intervokal у  səsi 
qeyri-sabitdir: *iğ'irmə>iyinnə-fron noq. у ы т а ' iyirmi' ,
*dəğ'il>dəyil-don azərb. d o l 'yox ' .*

Türk dillərində sözün mütləq sonunda /  səsi çox 
sabitdir: *ay qəd.türk ay, noq. ay, azərb. ay, türk, ay, qırğ. ay, 
qazax, ay, q.-qalp. ay, tat. a °y, türkm. ay, alt. ay, qum. ay, q.- 
balk. ay, özb. öy, *yay, qəd.-türk. yay, qum. yay, tat. jə y , 
azərb. yay, alt. d'ay, qırğ. cay, özb. y ö y , xak. çay.

Sözsonu у  samiti affıkslərdə saxlanır, müq. ba°la  
sözündən tat. ba °la -ffa y 'b a \a ', a ğ a 'dayı' sözündən qazax. 
a ğa-tay 'dayı' vəs.

5samiti

Türk dillərinin əksəriyyətində sözönü s  samiti saxlanıl
mışdır: *sağal' saqqal' ,  qəd.-türk. sa ğal, noq. sa kal, qum. 
sağal, tat. sa°ka/, kr.qar. sağal, uyğ. sakal, qaq. sakal, türk. 
sakal, xak. sağal', *sarığ 's a r ı ', qəd.-türk. sarığ, türk, san, qaq. 
sarı, uyğ. serik, qum. san, noq. saib, tat. sa °n>, qazax, saib, q.- 
qalp. saib, qırğ. sarı, xak.sarığ, tuv. sarığ, alt. sarı, çuv. saib.) 
*sıığ ' su' ,  qəd.-türk. suğ, türk, su, azərb. su, tat. su, qaq. su, 
uyğ. su, xak. suğ, tuv. suğ, özb. suw, qum. suw, qazax, su, qırğ. 
s u .

Bununla belə əvəzlənmələr də mümkündür: 
s> s\ Türkmən dilində başlanğıc s  və ümumiyyətlə s 

samiti istənilən mövqedə kar dişarası spiranta çevrilmişdir: 
s a r / 's a r ı ', s ü 's u ' vəs. 1

1 Azərbaycan türkcəsində bu hadisə yalnız dialektlərdə və uzun ə  ilə 
ö/ünii göstərir. -Tərcüməçi.
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s>h. Sözönü s  səsinin h  səsinə çevrilməsi başqırd dili 
üçün səciyyəvidir: *sakal' saqqal' ,  türk, sakal, noq. sakal, tat. 
sa°ka/, amma başq. lıa° /<al; * s a r ığ 's m ', azərb. san, türk, san, 
amma başq. ha °rı; *sü'.y'süd', türk, süt, qum. süt, tat. söt, 
amma başq. höt.

Yakut dilində ulu türkcənin sözönü 5 səsinin tam itməsi 
müşahidə olunur, müq. * su ğ 's u ', xak. suğ, tuv. suğ, qum. suw, 
qar. suw , q.-qalp. suw, azərb. su, türk, su, qazax, su, alt. su, 
qırğ. su:, tat. su  və yakut u:; * sü :t'sü d ’ , tat. söt, qum. sü t və 
yakut. u:t; *sən, azərb. sən, uy%.sən, qum. sen, özb. sen, qırğ. 
sen, noq. sen, türk, sen və yakut. en.

Çox güm an ki, yakut dilində sözönü [$] səsinin 
itməsindən əvvəl ara m ərhələdə [5] səsi h  səsinə çevrilmişdir.

Türk dillərinin əksəriyyətində intervokal [s] səsi 
saxlanılır: *əsən 'sağ lam ', qəd.-türk. esen, tat. isən, q.-qalp. 
esen 'm üvəffəqiyyətli', qazax, esen, qırğ. esen; *osa/ 'p is ',  
qod.-türk. usal 'q əm siz ', 'başısoyuq', tat.
u sa l'qəzəbli' ,  'p i s ' , qum. o sa /' z ə i f ', 'sö n ü k ', q.-qalp. osa/ 
'z ə i f ', qazax, osa/, noq. osa/ 'z ə i f ' , qar. osa1 'tə n b ə l ', özb. 
o sa /'p is ' .

s>s\ S  səsinin kar dişarası spiranta keçməsi 
mümkündür. Bu dəyişiklik başqırd dili üçün səciyyəvidir, müq. 
əsən  'sağ lam ', tat. isən, qazax, esen, q.-qalp. esen 
' müvəffəqiyyətli' ,  başq. is 'ə n ' sağlam';  *kəsək 
'k ə s ik ', 'p a rç a ', tat. kisək, qırğ. kcsek, qazax, kcsek, noq. 

kesek , özb. k ese k  'k ə s ik ', azərb. kəsə k  və başq. 
k is 'ə k 'k ə s ik '.

Türkmən dilində [xj səsinin bütün mövqelərdə [5] 

səsinə keçməsi intervokal mövqedə də görünür: *kəsok-dən 
türkm. k e ç e k  'k ə s ə k '.

s>z. İntervokal [s] səsinin [z] səsinə çevrilməsi xakas, 
tuva və altay dillərinin səciyyəvi xüsusiyyətidir: k ə s ə k 'parça'

74

və alt. kezck, xak. kizck , tuv. k e z e k 'p a rça ', 'h is s ə '; 
*əsən ' sağlam' və xak. izen, alt. ezen.

s>yarımcingiltili z. Çuvaş dilində intervokal [$] səsi 
yarımcingiltili [z] səsinə keçir, müq. *kosək-dsn  çuv. kizik, 
həmçinin tadbk-kizik  'parça-tikə' qoşa sözündə; *asığ-dan 
çuv. uzb 'x e y ir ', 'qazanc' və qaq. ası, qum. asuw ' xeyir' ;  
çxıv.puzb  'tarla' və tat. basu.

Görünür, ulu türkcədə sözün mütləq sonunda [5] səsi 
nadir hallarda olmuşdur. Müasir türk dillərində bu samit 
sözsonunda saxlanılır:
* tü :s'rən g ', kr.qar. tüs, qırğ. tüs, qum. tüs, q.-qalp. tes, noq. 
tös, çuv. m is; *is 'h i s ' , qəd.-türk. ıs, qazax, bs, özb. is, noq. bs, 
qırğ. i s 'buxar'; *əs 'yaddaş', çuv. as, qırğ. es, türk, es, q.- 
qalp. is, tat. is.

Başqırd və türkmən dillərində söz sonu [5] səsi [5 ] 
səsinə çevrilir: başq. tä s 'r ə n g ', /O y a d d a ş ', türkm.
s 'e s ' '  səs' .

Z samiti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində [z] samiti işlənməmişdir.
Türk dillərinin çoxunda [z] samiti saxlanır:

*l$ızıl'qırmızı' ,  qazax, /tbzbl, q.-qalp. ^bzb/, noq. /tbzbl, qar. 
tr. k ızıl' qum. kızı/, qırğ. kızı/, uyğ. к ь гь / alt. kızıl, xak. /$ızı/, 
tuv. kızıl, azərb. qızıl, özb. kb zb / tat. kbzbl, q.-balk. kızıl; 
*az//f'yem ək', qəd.-türk. azu/$, türkm. azık, azərb. azuqə, alt. 
azık, noq. azbk, qırğ. azık , kr.qar. azık, qum. azık, qazax, azbk, 
tat. a°zbk, türk, a zık  ; * y ü zik 'ü z ü k ', qəd.-türk. yüzük, türk. 
yüzük, q.-qalp. jiizik, qazax, jü z ik , qum. yü zü k, qar. üzük, q.- 
balk. yüzük, tat. ezik, *ıızun, qəd.-türk, uzun, qar. uzun, qırğ. 
uzun, qum. uzun, qaq. uzun, türkm. uzm , q.-qalp. ъгьп, noq. 
ъгьп, tat. bzbn, a l t . uzun, uyğ. uzun.
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z > z \ Bu keçid başqırd dili üçün tipikdir, müq. 
*fazıl' qırmızı' ,  qırğ. fazil, tat. fa zb l, qazax, fazb l, türk, k ızıl 
və başq. fa z  ь/; * u zm 'u z u n ', tat. ъгьп, türk, uzun, qırğ. uzun 
və başq. ъ г 'ь п  və s. Türkmən dilində də analoji çevrilmə 
müşahidə olunur.

z>r. Çuvaş dilində intervokal [z] səsinin [rj səsinə 
çevrilməsi baş veımişdir, müq. *uzm ' uzun' ,  türk, uzun, qırğ. 
uzun, tat. ъгьп  və çuv. \ъ гьт ; * y ü z ik 'ü zx \k ', türk, y ü z ü k  və 
çuv. siri.

İntervokal [z] səsinin [r] səsinə çevrilmə mexanizmini 
izah etmək çox asandır. Əhatə edən sait fonemləri [z] səsinin 
daha açıq olmasına imkan yaradır. Z  samiti zəif artikulyasiyaya 
malik olan bir fonem kimi onların tə'sirinə qarşı dura bilmir. 
Dilin ucu qabaq dişlərdən çəkilir və alveollara qalxır. Bu 
vəziyyətdə olan tələffüz üzvləri adətən alveolyar [/-] səsini 
əmələ gətirir. [Maniet, 1964, s. 18]

z>h. Yakut dilində [z\ səsinin [/?] səsinə keçidi baş 
vermişdir, müq. * u z ın \ \z m ', türk, uzun və yakut. uhun; 
* fa z il' q ırm ızı', türk, kızıl, tat. fa z b l və yakut. kıhıl.

Türk dillərinin çoxunda sözün mütləq sonunda [z] səsi 
saxlanır: * fa :z 'q ız ',  qəd.-türk. faz, türk, kız, tat. fa z , qazax. 
fa z , q.-qalp. q.-balk. faz, noq. faz, qum. faz, türkm. qız, uyğ. 
faz, kr.-tat. faz, *az, türk, az, tat. a °z, qazax, az, noq. az, qum. 
az, q.-qalp. az,, qar. az, * kö z ' göz' ,  qırğ. köz, qar. k ö z , uyğ. 
köz, noq. köz.

z > z \ Bu keçid başqırd və türkmən dillərində müşahidə 
olunur, müq. * k ı:z ' q ız ', türk, kız, qazax, fa z , tat. fa z  v ə  başq. 
fa z )  * kö z ' köz' ,  türk, göz, qırğ. k ö z  və  başq. k ü z ; * ı : z '\ z '. 
türk, iz, azərb. i z  v ə  başq. iz )  türkm. ı:z \

z>s. Altay, xakas, tuva, şor, tofalar və yakut dillərində 
sözsonu [z] səsi [5] səsinə çevrilir, müq. *azvə  alt. as, xak. as, 
tuv. as, şor. as; *aqız 'ağ ız ' və xak. a:s, tuv. a:s, alt., qırğ. o;s, 
tof. a:s, yakut. u o s ' dodaqlar' ;  * ka :z 'qaz' və xak. xas, tuv.
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kas, tof. kas, şor. fa s, alt. kas, yakut. xa:s~ * ya :z'yay' və xak. 
ças, tuv. ças, tof. ças, alt. d'as, yakut. sa:s; * fa :z 'qız' və xak. 
x is, tuv. fas, şor. fas, tof. fas, alt. fas, yakut. xı:s; *söz və  xak. 
sös, tuv. sös, şor. sös, yakut. ö sv ə  s.

Başqa türk dillərində, məsələn, tatar dialektlərində 
sözsonu [z] səsində karlaşma meyli müşahidə olunur.

z>r. Çuvaş dilində sözsonu [z] səsi [/] səsinə 
çevrilmişdir, müq. * y a z 'y a y ', türk, yaz, azərb. yaz, noq. y a z , 
tat. y a ° z 'yaz ', çuv. 5 'u r 'yaz ' ; *ka;z' qaz' ,  türk, kaz, qazax. 
fa z , noq. ka z və çuv. xur, * k ü z 'pay ız ', türk, güz, alt. küs. noq. 
köz, qırğ. küz, qum. q ü zvə  çuv. kir.

Bu mövqedə [z] samitinin rotasizmi kam bulğarlarının 
dilinə məxsusdur, müq. kam-bul. x i r 'q ız ', faz-dan çuv. xir. Bu 
mövqedə [z] səsinin [/•] səsinə çevrilməsi qapalı hecanın 
sonundakı [z] səsinin zəifləməsilə izah olunur.

Bə'zi türkoloqlar çuvaş dilində ulu dilin z  səsinin 
rotasizmi haqqındakı məsələni mübahisəli hesab edirlər. Bir 
nöqteyi-nəzərə görə, çuvaş dilində [z] səsinin rotasizmi daha 
gec hadisə sayılır. Məsələn, Q.İ.Ramstedthesab edirdi ki, guya 
ümumi altay dilində iki tipli r  samiti mövcuddur: adi r  və  
incələşmiş /; ye'ni r'. İncələşmiş r  samiti monqal və tunqus- 
mancur dillərində rkimi, koreya dilində r  yaxud /kimi, amma 
çuvaş dilindən başqa qalan türk dillərində z  kimi əks 
olunmuşdur. Deməli, fa z 'q ız ', bzb/7'uzun' kimi tatar sözləri 
fa r 'v ə  urin  sözlərindən törənmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, 
indiki zamanda türkoloqların əksəriyyəti bu baxışın 
tərəfdarıdır.

Lakin bu fikrin yanlış olmasını sübut edən dəlillər də 
gətirmək olar. Ulu türkcədə axrasında vokalizmi olan sözlərdə 
incələşmiş r  samiti mümkün ola bilməzdi, fa r " q ız 'v ə  fa r il 
' q ırm ızı' tipli sözlər mümkün deyildi. Müxtəlif tipli dillərdə z  

səsinin rotasizmi çox yayılmış haldır. Latın dilinin tarixində, 
fin və qədim yunan dillərinin dialektlərində və bə'zi german 
dillərində həmin şəraitlərdə intervokal [z] səsi [r] səsinə
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çevrilmişdir. Rotasizm hadisəsinin belə yayılması z  səsinin г 
səsinə çevrilməsinin müəyyən tipologiyaya malik olduğundan 
xəbər verir.

Bundan başqa, intervokal vəziyyətdə r  səsinin z  səsinə 
çevrilməsinin guya mütləq olması fikri samitlərin dəyişmə 
tipologiyasının bə'zi qanunlarına tam ziddir. İntervokal mövqe 
ağızın daralmasını deyil, həmişə onun mə'lum dərəcədə 
açılmasını tə'min edir.

Qapalı hecanın sonunda л səsinin r  səsinə çevrilməsinə 
gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, burada r  səsi zəifləmiş z, 
hətta ola bilsin, z ’ səsindən törəmişdir.

Çuvaş dilində z ' samitinin rotatsizmi samitlərin birləşmə 
meylinin nəticəsi də ola bilər, müqayisə edək: /r səsinin x, s ' 
səsinin ç, ş  səsinin s '  səsinə çevrilmələri.

Ş  sam iti

Görünür, ulu türkcədə sözönü ş samiti nadir hadisə 
olmuşdur. Buna görə, bə'zi türkoloqlar bu mövqedə onun 
mövcudluğunun mümkünlüyünə e'tiraz edirlər.

Az da olsa, misallar göstərir ki, türk dillərində sözönü ş 
samiti olmuşdur və bir sıra türk dillərində bu günə qədər 
saxlanır: *şu 'b u ', uyğ, şu, türk, şu , özb. şu, qar. şu, türkm. şu, 
qum. şu; *şiş- 'ş iş m ə k ', azərb. şiş, tat. şiş-, özb. şiş-, türk, şiş; 
*şiş (iti), azərb. şiş.

ş>s. Noqay, qazax, qaraqalpaq və yakut dillərdə sözönü 
ş səsi f s j  səsinə keçmişdir, müq. * şal 'həm in o ', tat. şuI və 
noq. sal, qazax, sal, q.qalp. sol, yakut. so l

ş>s'. Ş  səsinin 5 'səsinə keçidi ancaq çuvaş dilində 
müşahidə olunur: s 'a q b  'b u '  sözündə s 'a -  elementi türk, şu 
'  bu ’ sözünə qohumdur.

Türk dillərinin əksəriyyətində intervokal mövqedə ş 
samiti saxlanılmışdır: *kişi '  adam ', qədm.-türk. kişi, türk kişi, 
qum. qişi, tat. kişi, türkm. kişi, azərb. kişi, qırğ. kişi, özb. kişe,
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uyğ. kişe; *te:şik 'd e ş ik ', türk, deşik, qaq. deşik, tat. tişik, 
qırğ. teşik, azərb. deşik, * yaşa- 'ya şa m a q ', türk, yaşa,- qum. 
yaşa-, özb. yaşa-, kr.qar. yaşa,- azərb. yaşa,- qırğ. caşa-.

ş>s. Qazax, noqay və qaraqalpaq dillərində intervokal 
mövqedə ş  səsi s  səsinə çevrilmişdir, müq:,*kişi 'adam  ' və 
qazax kisi, noq. kisi, q.qalp. kisi; *te:şik 'd e ş ik ' və qazax 
casa,- noq. yasa-.

ş>z. Xakas dilində intervokal ş  səsi ara mərhələdə 
olmuş s  səsindən z  səsinə çevrilmişdir, müq.: * k işi 'adam  ’ və 
kişi> kisi-dən xak. kizr, *te:şik 'd e ş ik ' və tişik> tisik-dən xak. 
tizik; *yaşa- 'yaşam aq ', və çaşa-> çasa-dan xak. çaza-.

ş>j. Tuva dilində intervokal ş  səsi j səsinə çevrilmişdir, 
müq.: tat. * k işi 'a d a m ', qırğ. k iş i və tuv. kiji; tat. a şa- 
’yem ək  ', qum. aşa-və  tuv. a ja ;'y e d irm ə k '.

Həmin dəyişiklik şor və altay dillərində də baş 
vermişdir: şor. kiji\ 'a d a m ', kişi- dən alt,- kiji, şor. ejik  
'q a p ı ', eşik-dən alt. e jik ;şor. ijcn- 'ə m itı olm aq \  alt. ijen-.

ş>h. Yakut dilində intervokal ş  səsi b  səsinə 
çevrilmişdir: k iş i -dən k ih i 'a d a m ' işit-də n ih it- 'e ş itm ə k '. 
Yəqin burada ara mərhələlər olmuşdur. İntervokal ş  əvvəl s 
səsinə keçmiş, sonra isə s  səsi cingiltililəşməyə uğramış və 
daha sonra h səsinə çevrilmişdir. Yakut dilində k ız ıl -dan 
törənmiş k ıh ı! 'q ır m ız ı' sözü belə çevrilmənin mümkünlüyünə 
bir dəlalətdir.

Türk dillərinin əksəriyyətində sözsonu £ samiti saxlanıl
mışdır: *kuş 'q u ş ',  qırğ. kuş, kr.qar. k.uş, qaq. kuş, türk, kuş, 
türkm. quş, alt. kuş, qum. kuş, azərb. quş, tuv. k.uş, tat. kbş, 
başq. kbş; *boş, alt. boş, azərb, boş, qırğ. boş, qardial. boş, 
uyğ. Ьощ. özb. boş; *ı:ş>iş, türk, iş, azərb. iş, türkm. iş, qum. 
iş, qar. iş, qırğ, iş. uyğ. iş , özb. iş, tat./,?, başq. iş.

ş>s'. Belə dəyişiklik ancaq çuvaş dilində müşahidə 
olunur: *baş, çuv. pus0, *ı:ş>iş, çuv. is . '

ş>s. Qazax, qaraqalmaq, noqay, yakut, xakas və qaraim 
dilinin qalitsk- lutsk dialektində sözün mütləq sonunda ş  səsi s
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səsinə çevrilmişdir: *baş, qazax, bas, q-qalp. bas, noq. bas, 
qar.qal. bas, xak. pas, yakut. bas; *ka:ş '  qaş \  qazax. İfas, q.- 
qalp. !<as, noq. kas, qar.qal. kas, yakut. xa:s.

Ulu türkcənin affikslərində ş  samitinə nadir hallarda rast 
gəlinir. Ən geniş yayılmışı fe'ldən törəmiş ismin -ış//-iş 
affiksidir: Türk, g eliş 'g ə l iş ',  azərb. başlamış, türkm. qiriş 
'g ir iş  \  uyğ. azaytbş 'aza ltm a ', özb. özqəriş 'd ə y iş m ə ' və s.

Türk dillərində ş  samiti törəmə ola bilər. K iş  'qış 
altmış, beş kimi sözlərdə ş  səsi kar 1 səsindən yaranmışdır. 
Bə'zi dillərdə ş  səsi ç  səsinin karlaşmasının nəticəsidir: müq.: 
qazax, şbk- 'ç ıx m a q ', çık-Ğan, noq. şbk-, qazax, şak  
'  v a x t', '  zam an ', tuv. şa, pa-dan tof. şa, su-dan çuv. ş iv 's u  ' 
və s.

Z '  sam iti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində cingiltili dişarası z° 
spirantına rast gəlinməyib.

Bu səs qədim türk yazılı abidələrində intervokal 
mövqedə qeydə alınmışdır: az'ak 'a y a q ', a z 'ığ 'a y ı ',
tfaz 'ın '  qayın a ğ a c ı', a z 'ır-'  ayırm aq ', k ü z  'əqü' kürəkən  ’, 
Ifu z 'u ğ ' q u y u ', k ez 'im  'g e y im  ' və s.

Zəif səs olan intervokal cingiltili aspirantı türk dillərinin 
çoxunda sabit olmamış və müxtəlif dəyişikliklərə uğramışdır.

z°> z. Bu çevrilmə xakas və şor dillərində baş vermişdir, 
müq: *az'ağ 'a y a q ' və xak. azax, şor. azalf; *az'ığ 'a y ı ’ və 
xak. azıg, şor. azığ; *kaz'ın 'q a y ın  a ğ a cı’ və şor. kazın, xak. 
xazm ; *koz'an 'd o v şa n ' və xak. xozan, şor. kozan; *böz'ik 
'b ö y ü k ' və xak. pözik, şor. p ö zü k; * a z 'ır - ' ayırm aq ' və xak. 
azır-.

z°> y . Bu dəyişiklik türk dillərinin çoxunu əhatə edir, 
müq: *az'a!f ' ayak  ’ və uyğ. ayağ, tat. a yak, başq. a yak, qırğ. 
ayak, türkm. ayak, q-qalp. ayak, azərb. ayaq, türk .ayak, qazax.
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ayak, noq. ayak, kr.qar. ayak; *az'ığ 'a y ı ',  türk, ayı, türkm. 
ayı, qaq. ayı, azərb. ayı, noq. ayu, qum. ayıı, q.-qalp. ayu, başq. 
a yb w , tat. a y u , kr.tat. ayu, qazax, ayu, qırğ. ayu. *kaz'ın , 
' qayın ağacı', tat. к а у ь п , noq. кауьп, alt. kayın, qazax, кауьп, 
q.-qalp. кауьп, türk, kayın; *az'ır-f ayırm aq ', noq. ауьг-, tat. 
а°уьг~, q.-balk. ayır-, azərb. ayır-, türk, ayır-; *küz'əğü  
'k ü r ə k ə n ', tat. kiyaw , kr.qar. küyew  'k ü r ə k ə n ', qazax, 
kuyew, q.-balk. kuyew; *böz'ik 'b ö y ü k ', qırğ. biyik, türkm. 
beyik, qum. biyik, tat. böyik, qar. büyük, türkm. büyük, q.qalp. 
biyik, qazax, biyik, *kiz'im  'g e y im  türk, giyim , qum. qiyim , 
qırğ. kiyim , alt. kiyim , tat. kiyim , noq. kiyim , q.-qalp. kiyim , 
qazax, kiim .

z  >d: *az'ak ayaq ', qəd.-uyğ. adak, tuv. adajf, 'a ş a ğ ı';  
*az'tğ a y ı', tuv. adığ; *kaz'm  qaym ağacı', tuv. xadın, tof. 
kadm, * a z'ır-'a y ırm a q ', qəd.-uyğ. adır-, tuv. adır-; * k u z 'u k  
'q u y u ' və qəd.-uyğ. kuduğ, tuv. kuduk; *kaz'an 'd o v şa n ', 
tuv. kadan.

z '> t: Z  səsinin t  səsinə keçməsi yakut dili üçün 
səciyyəvidir: *az'ak 'a y a q ', yakut. atax; *kaz'm  'q a y ın  
ağacı \  yakut xatm.

z > r :  Bu dəyişiklik ancaq çuvaş dilində müşahidə 
olunur: *az'ak 'a y a q ', çuv. ura (azak>orak>ora>ura); *kaz'm  
’ qayın a ğ a cı', çuv. xuran (kazan> xoran>xuraıı).

Z ' samitinin itməsi nadir hallarda olur: böziik>büyük- 
dən qaq. bü.k ' böyük '.

Qədim türk yazılı abidələrində qapalı hecanın sonunda 
və samitlərin qarşısında z ’ samiti olan kifayət qədər misallar 
tapmaq olar: az'ğ ır 'a y ğ ır ', ka z'ğu  'q a y ğ ı', k ıız  uruk 
'quyruq  ', fe'l kökləri y a z '- 'ya ym a q  \  to z -'doydurm aq  ’ və 
s.

Türk dillərinin çoxunda z ’ samiti bu mövqedə yenə də 
sabit olmamış və müxtəlif dəyişikliklərə uğramışdı:

81



z'> z. Bu keçid xakas və şor dillərində baş vermişdir: 
k u z  ru k  'q u y ru q ', xuzrux-dan  xak. xuzruk ' quyruq \  şor 
kuzruk.

z ’>y. Bu dəyişiklik türk dillərinin əksəriyyətində 
müşahidə olunur: *k:azğı 'q ə m  ', 'q a yğ ı ’ və qırğ. kayğı, qar. 
kayğı, azərb. qayğı, tat. k:a°yğb 'q ə m ',  noq. kayğb; *azğır 
'  ayğır \  tat. a°yğbr, qazax, ayğbr, qar. ayğır, qırğ. ayğır, uyğ. 
ayğbr, qum. ayğır, noq. ayğbr, * lfu zru lf '  quyruq ', azərb. 
quyruq, q.-qalp. кьугък, qazax, kb yib /y ' quyruq ', tat. kbyibk, 
qum. kuyruk, alt. tfuyruğ, türk. kuyrult, qırğ. kuyruty, türkm. 
quyruk, uyğ. kuyruk; * ya z'-'ya ym a q  ', 'buraxm aq ', türkm. 
yay- '  buraxm aq ', noq. yay-, qum. yay-, qar. yay-, azərb. yay-, 
qaq. yay-, türkm. yay-, özb. y ö y ,-  qazax, jay-, qırğ. cay-, q,- 
balk. cay-; * to z '- ' doydurm aq \  qazax toy-, q.-qalp. toy-, qum. 
toy-, noq. toy-, tat. tuy-, türk, doy-, azərb. doy-.

z > d : * !fuz'm k 'q u y ru q ', qod.-uyğ. kudruk, tuv. 
kuduruk-kudruk-dan; *toz'~ 'd o yd u rm a q ', qəd.uyğ. tod-, tuv. 
tod-.

z '> t. Görünür, belə dəyişiklik yakut dilində olmuşdur: 
az'ğır-dan atı:r 'a y ğ ır ', toz'-dan to t-'doyurm aq  \

z %>r. Z ' səsinin r  səsinə çevrilməsi çuvaş dili üçün 
səciyyəvidir: a z'n tf-dan игьх  'b a şq a ', k o z 'ndan 'q o y m a q ' 
(müq.: tat. kuydbm ) xurdbm  'q o y d u m ', kuz'ruk-daa xurs 
'q u y r u q ’.

Əski türk dillərində z '  samiti sözün mütləq sonunda əks 
olunur: qəd.-türk. b o z ' 'b ə d ə n ', ö :z ' özək' ,  Mz 'in ək ', 
k o z  ' qoym aq', to z ' ' doydurmaq' .  Bu pozisiyada z '  samiti 
sabit olmamış və dəyişikliklərə uğramışdır.

z '> y . qəd.-türk. b o z ''bədən ', azərb. boy, tat. buy, qar. 
boy, q.-qalp. boy, alt. boy, qırğ. boy, uyğ. boy, qazax, b o y  
qəd.-türk. и г’'in ə k ', qırğ. uy, alt. uy, çaq. u y  'ö k ü z '; qəd.- 
türk. k o z ' 'qoym aq', q.-qalp. koy, tat. kuy, azərb. qoy, alt. koy. 
özb. koy, türkm. qoy, qum. koy.
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z'> d . Bu keçid ancaq qədim uyğur dilində baş 
vermişdir: to d 'd o y '.

z '> t  Belə dəyişiklik tuva dilində müşahidə olunur: 
boz -dan p o t 'ö z ü '. Bu cür dəyişiklik yakut dilində də 
olmuşdu: to z -  dan to t 'd o y '.

z'> r. Bu dəyişiklik ancaq çuvaş dilində olmuşdu: Ifoz'-
dan Л7/-' tir' .

Göstərilən misallardan aydın olur ki, bütün pozisiyalarda 
г 'samitinin dəyişikliyi əsasən eynidir.

Ulu türkcənin affikslərindo г '  samiti istifadə 
olunmamışdır.

AFFRİKATLAR
(Tsamiti

Güman etmək olar ki, ulu türkcədə ç yeganə affrikat 
olmuşdur.

Ç  samiti sözün əvvəlində abidələrdə əks olunmuş əski 
türk dillərində, türk, Azərbaycan, türkmən, özbək, krım-tatar? 
altay, qumuq, qaıaçay-bolkar və qaraim dilinin krım 
dialektində saxlanılır: *cı/ş'q ıxm aq ', qəd.-türk. cık, türk, çılk, 
azərb. çıx, qum. cık, türkm. cık, qırğ. çık , qar.kr. çık, q.-balk. 
çık, *çağ, ç a k ' vaxt' ,  'z am an ', qəd.-türk. çak, azərb. çağ, 
qum. çak, türkm. çak, qırğ. çak, özb. çöğ, q.-balk. çak, türk. 
ça:1

д>щ. Ç  samitinin akustik cəhətdə rus ş  (щ ) samitini 
xatırladan spiranta çevrilməsi tatar dilinin orta dialcktinə 
əsaslanan tatar ədəbi dili üçün səciyyəvidir: *çık:'çıxm aq ', tat. 
щьк, *çağ, ç a k 'v  a x t ', 'z am an ', tat. щ а ° к.

ç>ş. Sözönü ç  səsinin ş  səsinə keçidi qazax, qaraqalpaq 
vo noqay, yə'ni noqay yaramqmpunun fərqləndirici əlamətidir.

1 Görünür, şifahi tələffüz nəzərdə tululur, yoxsa Türkiyə türkcəsində söz 
çağ şəklindədir -T orcüınəçi.
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Bundan başqa bu hadisə tuva, şor və tofalar dillərində də 
vardır: *çık  'ç ıxm aq ', qazax, şbk, q.-qalp. şbk, noq. şbk, 
şor. şık\ *çak, ç a ğ 'v a x t ', 'z am an ', qazax, şak, q.-qalp. şak. 
noq. şak, tuv. şağ, tof. şağ; *ça/fir 'çağırm aq ', qazax, şakbr.; q.- 
qalp. şakbr, noq. şakbr.

ç>i4 (ts). Ç səsinin ц (ts) səsinə çevrilməsi tatar dilinin 
Mişar dialektində, Sibir tatarlarının Baraba dialektində, qaraim 
dilinin qaliteklutsk dialektində, Anadolunun şimal-şərq 
rayonun türk şivələrində müşahidə olunur: tat.miş. цьдаг 
'çıxartm aq', ц а кьг  'çağırm aq', tat. barab. ц а р 'bicmək', 
qar.qal. ıqıq 'ç ıxm aq ', ц а к  'v a x t ', 'ç a ğ '; çık>ıqık-dan başq. 
sbk 'ç ıx m aq ', дар>цар-dan .ya/?'biçmək'.

Bu, Başqırd dilinin tarixinədə də belə olub.
ç>s. Ç  səsinin s  səsinə keçidi başqırd, xakas və yakut 

dillərində var: рь£-dan başq. уь£  ' çıxmaq' ,  ça°k-dan
sa °J f'ç  ağ' 'zam an ', pəp-dən s ə s 's a ç '. Ola bilsin ki, bu 
dəyişiklik prosesində ara д>ц (tc), mərhələsi olmuşdur, yə'ni 
дьк-> цьк-> s b k - ' ç ıx m a q '.

Oxşar çevrilmə həmçinin xakas dilində müşahidə 
olunur: cıfc-dan sıx  'ç ıxm aq ', porfan-dan sortan 'dumabalığı'. 
Bu xüsusiyyət xakas dilinin bütün dialektlərini əhatə etmir. Ç 
samiti xakas dilinin Qızıl dilektində saxlanılır. Yakut dilində 
sözönü p səsinin 5 səsinə çevrilməsi çox aydın görünür: yakut 
seri 'm üharibə', qəd.-türk, ç e r iğ 'qoşun', yakut. sire 'sifət', 
alt. çıra, ça/f-dan 'z am an ', 'çağ ' yakut. sağana 'vaxtında'. 1

ç> s '. Bu keçid çuvaş dilində müşahidə olunur, müq. çap- 
dan çuv. s'up  'döym ək ', 'çırpmaq' və qırğ. çap 'çırpmaq', 
qəd.-türk. çap 'şapalaqlam aq', alt. çap 'biçmək ' ;  *çarla-Am 
çuv. s'urla 'o raq 'v ə  komi-zır. çarla 'o raq '; çuv. s'uğbr 
'qışqırmaq' və qırğ. ça/fir 'ç ığ ırm aq ', 'qışqırmaq' və s.

Həmin hadisə Azərb. türkcəsinin Naxçıvan şivələrində eynən müşahidə 
müşahidə olunur: цау 'ça y ', uağır 'çağır' və s. -Tərcüməçi
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Ç  samiti intervokal pozisiyada türk dillərinin çoxunda 
saxlanılır: *açık 'a ç ıq ', türk, açık, azərb. açıq, türkm. açık, 
qum. açık, q.-balk. açıq, kr.qar. açık, alt. açık, xak. açıx, 
*bıçal$'bıçaq ', türk, bıçak, qırğ. b ıça i, xak. pıçax, qum. bıçak, 
alt. bıçaq, azərb. bıçaq, *çiçok, türk, ç i çek, azərb. çiçək, alt. 
çeçek, kr.qar. çiçek.

ç>ş. Noqay qrupu dillərində p səsinin ş  səsinə bütün 
mövqelərdə keçməsində intervokal pozisiya istisna təşkil 
etmir: *açık-dan qazax, a ş b k 'a ç ıq ', q.-qalp. aşbk, noq. aşbk.

ç>s. Başqırd dilində p səsinin s  səsinə keçməsi 
intervokal pozisiyaya da aiddir: bıçak-<\m b b sa k 'b ıçaq ', açık- 
dan a ° s b k ' aç ıq '.

д>щ. Tatar dili üçün səciyyəvi olan p səsi щ  səsinə 
keçməsi hadisəsi intervokal pozisiyada da aşkar olunur: bıçaq
dan Ь щ а к 'b ıçaq ', açık-dan а °щ ь к 'a ç ıq '.

д>ц (ts). Ç  səsinin ц (ts) səsinə müntəzəm keçidi olan 
dillərdə həmin qanunauyğunluq intervokal pozisiyada da 
görünür: açık-dan tat.miş. аць!$ 'a ç ıq '.

p>c. Mə'lumdur ki, tuva dilində psəsi щ  səsinə çevrilir. 
İntervokal pozisiyada o, cingiltili c  səsinə keçir: açık-dm  
a c ı^ 'a ç ıq ', acığ 'a c ı ' , 't u r ş ', müq. qırğ. açu:.

ç> z\ Çuvaş dilində p səsi s ' səsinə çevrilmişdir. 
İntervokal vəziyyətdə у 'səsi z '  səsi kimi çıxış edir, müq. çuv. 
kü z'a r 'hərəkət e tm ək ', 'yerişi dəyişmək' vo qırğ. köçür.; 
türkm. qeçir, çuv. k iz 'it 'gicişmək' və uyğ. kiçiş  'g icişm ək '.

ç>h. Yakut dilində ş  və s  ara mərhələsinin davmı kimi 
(ç>ş>s>li) intervokal vəziyyətdə p səsi b  səsinə keçir: 
müq.yakut. a h ı'a c ı ', qəd.-türk. açığ, yakut. b ılıa x 'bıçaq' və 
alt. bıçak, yakut. i  h in ' üçiin' və türk. üçün.

Türkiyə vo Azərbaycan türkcələrində intervokal p 
səsinin c  səsinə çevrilmə halları müşahidə olunur: * açığ-dan 
türk, a c ı'a c ı ' , azərb. a c ı' a c ı ', amma belə dəyişmə müntəzəm 
xarakter daşımır.
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Bir sıra türk dillərində sözsonu p samiti saxlanılır: 
* a ç 'a ğ ',  qəd.-türk. aç, türk, aç, qum. aç, türkm. aç, qırğ. aç, 
özb. Öç, alt. aç, q.-balk. aç, *üç, qəd.-türk. üç, azərb. üp, türkm. 
üç, qaq. üç, qırğ.üç, alt. üç, q.-balk. üç, kr.-tat. üç; *kü :ç 'güc', 
qəd.-türk. küç, türk, güç, qum. qüç, türkm. qüyç, qırğ. küç, özb. 
küç, alt. küç, kr.tat. küç, q.-balk. küç.

ç>s. Yakut dilində sözün mütləq sonunda ç  səsi 5 səsinə 
çevrilmişdir: müq. *ıç, qəd.türk. ıç, türk, iç, azərb. iç, qum. iç. 
türkm. iç, alt. iç, q.-balk. iç  və yakut is; * k ü :ç 'g u c ', qəd.türk. 
küç, türk, güç, özb. küç, qum. qüç, qırğ. kü ç  və yakut. ku:s.

Başqırd və xakas dillərində sözsonu s  səsi analoji tərzdə 
əks olunur: küç-dən başq. k ü s ' güc' ,  xak. küs; ap-dan başq. 
a s ' ac' ,  xak. as.

Ç  samitinin bütün pozisiyalarda eyni dəyişikliyə mə'ruz 
qaldığı dillərdə son pozisiyada da dəyişmə xüsusiyyəti 
saxlanılır, müq.qazax., noq., q.-qalp a ş 'a c ', Ğ ş'üç' (ç>ş), 
tat.miş., barab.tat, qar.qal. ац ' a c ' , кйц ( ts ) ' güc' (ç>u (ts) ), 
tat. a ° ş 'a .c ', k ä ş ' güc' (ç>ş); ı>p-dən çuv. v is ' son' ,  ağaç-dan 
(ç>s) ıv b s 1' ağac' vəs.

Azerbaycan dilində sözün mütləq sonunda ç  səsinin c 
səsinə keçməsi özünü göstərir: aç-dan a c 'a c ', ap-dan 
a c 's o n ',  küç-də  n güc, amma bu dəyişmə müntəzəmliyi ilə 
fərqlənilmir, müq. azərb. saç, sap 'günah' və s.

Affikslərdə p samiti ya qorunub saxlanmış, ya da 
göstərilən konkret dildə baş vermiş dəyişmələrə 0 da mə'ruz 
qalmışdır.

SONOR SAMİTLƏR 
L  samiti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində 1 samiti işlənməmişdir. 
Müasir türk dillərində /  samiti ilə başlayan sözlər əksərən fars
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və ərəb dillərindən alınmalardır. Çuvaş dilində sözün 
əvvəlində /  samiti mümkündür.

Türk dillərinin çoxunda intervokal mövqedə /  samiti 
saxlanmışdır: *alağ 'a la ',  qəd.-türk. ala, türk, ala, alt. ala, 
qazax, ala, q.-qalp. ala, noq. ala, qırğ. ala, türkm. ala, qar. ala; 
* bu lu t'bulud', qəd.-türk. bulut, türk, bulut, özb. bulut, noq. 
bbibt, tat. bblbt, türkm. bulut, qar. bulut, uyğ. bulut, qırğ. bulut, 
alt. bulut, azərb. bulud, tuv. bıılut, çuv. pilit.

Sözün ortasında samitlərlə birləşmədə /  samiti az 
sabitdir. Bir sıra türk dillərində (tatar, başqırd və s.), xüsusilə 
onların dalektlərində, /  samitinin düşmə hallan müşahidə 
olunur: kiltər- dən tat. k i  tər- 'g ə tirm ə k ', ultır-dan utır 'o tu r ', 
bulğan-dau başq. buğan 'o la n ', kalğan-dm  kağan 'q a la n ', 
bolsa-dan q-qalp. bosa 'o lsa '.

Sözün mütləq sonunda /  samiti olduqca sabitdir: *yə:J 
'y e l ', qəd.türk. yel, türk, ye l, azərb. ye l, qum. ye l, başq. yel, 

tat. c 'i l , türkm. yel, q-qalp. je l, qazax, je l, qırğ. je l, çuv. s il;*  
y o :l 'y o l ', qəd.türk. yo l, türk, yol, noq. y o l q-qalp. jo l, 
qırğ. col, tat. у  ul, başq. у  ul, türk, y o l qum. yal, çuv. s iıl .

Özbək dilində (farslaşmış şivələrdə) palatal və velyar /  
arasındakı fərq itmişdir- halbuki başqa türkcələrdə bu fərq 
aydın görünür. Özbək dilindəki / ortaavropa tipində / 
samitidir.

Affikslərdə başlanğıc /  samitinin sabitlik dərəcəsinə 
görə türk dillərini iki qrupa bölmək olar. Affikslərdə başlanğıc 
/ samiti olduqca sabit olan dillər var. Bu sıraya bimci növbədə 
oğuz qrupu türk dilləri- türk, Azərbaycan, qaqauz, türkmən 
dilləri, sonra karluk və qıpçaq qruplarından özbək, uyğur, 
qumuq, qaraçay-balkar, noqay və kpım-tatar dilləri mənsubdur.

Başqa türk dillərində affiksal /  samiti assimilyasiyaya 
uğramışdır. Bunlardan altay, tuva, xakas, şor, qırğız, qazax, 
qaraqalpaq, başqırd və yakut dillərini göstərmək olar.
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Başlanğıc 1 samitinin dəyişmələri başlıca olaraq cəm 
şəkilçisi -lar, nisbi sifət şəkilçisi -lı, eləcə də 1 samiti ilə 
başlayan başqa şəkilçilərə aiddir. Yuxarıda göstərilən dillərdə - 
lar affıksi ancaq saitlə və ya sonorla bitən isimlərin əsasından 
sonra saxlanır: qazax, dala 'ç ö l ' -dalalar 'ç ö llə r ', qırğ. alm a - 
almalar, qazax, nar 'n ə r '-n a rla r  'n ə rlə r ', qırğ. tay 'd a y ' • 
taylar 'd a y la r ', alt. k ir  'd a ğ s ils ilə s i' - fır la r 'd a ğ s ils ilə lə r i'.

Əgər sözün əsası sonor olmayan hər hansı bir başqa 
samitlə bitərsə, onda -lar affıksi -tar//-dar variantına uğrayır. • 
Tar//-dar a ffıksm m  işlənməsi əsasın sonuncu saitinin kar və ya 
cingiltili olmasından asılıdır: qazax, za t 'ş e y ' - zattar 'şe y lə r ', 
k ız  ’q ız ' -kızdar 'q ız la r '.

Tuva, xakas, şor və yakut dillərində əsasən həmin 
qaydalar qüvvədədir. Ancaq bunlarda cəm şəkilçisinin yeni - 
nar variantı meydana çıxır. Bu o zaman olur ki, sözün sonu 
burun samiti n  (və  y a n ) ilə  bitir.

Başqırd dilində -lar affıksi ancaq saitlə bitən əsasdan 
sonra saxlanır. P, t, s, s, z, ş, к, к  kar samitlərdən sonra -tat 
affıksi çıxış edir, a t  'a t'-a °tta r  'a tla r ', ult 'o x '-u k ta r  
'o x la r '; 1, m , n, n  sonorlarından və j  samitindən sonra -dar 

affıksi gəlir: til 'd i l ' - tildər 'd illə r ', uram 'küçə'-uram dar 
'k ü ç ə lə r ', k .azan  'q a z a n '- ka°zandar 'qazanlar'; r, z, w, у  

samitlərindən sonra - -гаг affıksi işlənir: ffiz  'q ı z '-  kızzar 
'q ız la r '.

Nisbi sifətin -lı affıksi o dillərdə variantlar yaradır ki, o 
dillərdə kəmiyyət kateqoriyasının -lar və -tar//-dar variantları 
var. Ən çox yayılmış -tı//-d ı variantlarıdır.

Mücərrəd isimlərin 1 samiti ilə başlayan -lık  affıksi -tik 
d ik  variantlarına malik ola bilər: qazax, azattık 'a za d lıq ', aştık 
'a c lıq ', alt. soğbmtık. 'sa llaqxana ', xak. tastığ 'd a ş lıq 'y ə  s.
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Affıkslərində / sabit olmayan dillərdə denominativ 
fe’İlərin -la affıksi də dəyişikliyə uğrayır: başla -əvəzinə 
qazax, basta 'başlam aq ', xak. tasta 'd a şla m a q ', alt. baıpta 
'başlam aq'və  həmçinin -lan affıksi: qazax. solğbn<lan 
'solğun olm aq ' , xak. aylaxtan 'h ə rlə n m ə k ', alt. köbükten  
'kö p ü klən m ək ' və s.

Z/’ samiti

Ulu türkcədə olan və bizim /  kimi işarə etdiyimiz səs öz 
artikulyasiyasına görə /  səsinin artikulyasiyasından çox 
fərqlənmişdir. Çuvaş dilindən başqa bütün türk dilləridə zəif 1 
səsi ^kimi əks olunmuşdur. Çuvaş və həmçinin indi yox olmuş 
Kambulğarlarının dillərində o, adi 1 səsinə çevrilmişdir.

r> ş: *küm ül' 'g ü m ü ş ', qəd.türk. küm üş, türk, güm üş, 
azərb. güm üş, qırğ. güm üş, alt. küm üş, türkm. küm üş, tat. 
köm iş; *k.ı:V 'q ı ş ', qəd.türk. kiş, türk, kiş, qırğ. kiş, alt. kiş, 
tat. kiş, başq. kiş, qum. kiş, q-balk. ffış, azərb. qış, türkm. qış, 
kr.qar. qış; *ya:V 'y a ş ', qəd.türk. yaş, türkm. yaş, azərb. yaş, 
türkm. ya:ş, özb. yö ş, qırğ. /aş, alt. d'aş, qum. yaş; *ə:Vik 
'q a p ı', qəd.türk. eşik, türk, eşik  'h ə y ə t ', qırğ. eşik 'q a p ı'; 
*ут тГ 'i ş ' ,  'ta p şır ıq ', qəd.türk. yum uş, qırğ. jum uş.

Г>1. Yuxarıda deyildiyi kimi, belə keçid ancaq çuvaş və 
kam bulğarlarının dillərində baş vermişdir: *küm üV 'g ü m ü ş ', 
çuvaş kim il; *kı:V 'q ış ', çuv. x il; *yal’ 'y a ş ', çuv. s ’u / ' i l ' ; 
* əl’ik  'q a p ı', çuv. а/ьк 'q a p ı'; *уш т Г ' i ş ' , çuv. s ’bm bl 
' i ş '; *bə:P 'b e ş ', kam.bul. belem .

Görünür, sözün əvvəlində bu tipli /  samiti istifadə 
olunmayıb.
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Л/sam iti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində m  samiti işlənməmişdir. 
Əsl türk sözlərinin kökündə sözün ortasında samitin qarşısında 
m  samitinə nadir hallarda rast gəlinir.

İntervokal pozisiyada, olduqca nadir hallarda olsa da, bu 
samit saxlanmışdır: *tamır 'k ö k ', tat. ta°ım>r, qazax, tambr. 
alt. tambr, özb. tanıbr ' qan dam arı', xak. tamır və  s.; *tuman 
'd u m a n ', tat. tbman, qazax, tbm an, noq. tuman, qum. tuman 

və s.
Sözün mütləq sonunda m  samiti saxlanmışdır: *kim 

(kəm ) 'k im , tat. kim , qum. k im , alt. kem , qırğ. kim , qazax. 
kim , q.balk. kim , yakut. k im  və s., amma çox nadir hallarda rast 
gəlinir.

Affikslərdə m  samiti yaxşı saxlanmışdır: tat. atbm  
'a tım ', türk, atım , qazax, atım , q.qalp. atbm, özb. ötbm , uyğ. 

atbm, tat. a ld b m  'a ld ım ', türk, aldım, qazax, aldbm, q.qalp. 
aldbm, qırğ. aldım , çuv. ild im , özb. ölbdm , uyğ. aldbm  və s.

Türk dillərində m  samiti törəmə ola bilər; müq. tat. 
yazm a, türk, yazm a, amma qazax jazba; türkm. alma 'a lınm a', 
çuv. s ’ırma 'ya rğ a n ', özb. batma, amma qazax, kespe 
'ə r iş tə '. Burada suffıksal m  samiti b samitindən törəmişdir. 

Tat. kim ə, qazax, kem a 'g ə m i ' , amma şor. kəbə, azərb. kimi, 
özb. k ib iv ə  s. sözlərdəki m  samiti də həmin mənşədəndir.

Çuvaş dilində sözün mütləq sonunda m  n mənşəyinə 
gedə bilər: *uzun-dan уы ъ т  'u z u n ', *tütiin-dən tidim 
'tü s tü ', *yun-dan sbin 'y u n ' və s.

N  samiti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində n  samiti işlənməmişdir.
Müxtəlif türk dillərində intervokal pozisiyada n  samiti 

olduqca sabit olub: *ana, qəd.türk. ana, türk, ana, azərb. ana, 
qar. ana, kr.tat. ana, noq. ana, qazax, ana, tat. a°na: *sana-
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'sa ym a q ', qəd.türk. sana-, azərb. sana-, q.qalp. sana-, qar. 
sana-, türkm. sana-, noq. sana-, qum. sana-, qırğ. sana-, qazax. 
sana-, türk, san-, tat. sa na.

Söz daxilində samitlərlə birləşmədə n  daha az sabitdir.
Sözün mütləq sonunda n  samiti adətən saxlanmışdır: 

*yan, qəd.türk. yan, azərb. yan, türk, yan, tat. y a  n, qum. yan, 
qaq. yan, türkm. yan, qar. yan, qazax, ja n , q.qalp.ja n , qırğ. can, 
özb. yö n , alt, d ’an, xak. çan; *kü:n 'g ü n ', türk, gün, azərb. 
gün, tat. kön, qum. qün, noq. köıı, qazax, kön, q.qalp. kön, uyğ. 
kün, qırğ. kün, özb. kün, alt. kün, tuv. xün, xak. kün, çuv. кип, 
*o:n 'o n ',  qəd.türk. on, türk, on, azərb. on, qum. on, noq. on, 
qaq. on, türkm. on, q.qalp. on, uyğ. on, qırğ. on, alt. on, tuv. on, 
xak. on, yakut. uon, çuv. vun.

n>m. Çuvaş dilində sözsonu n  səsinin m  səsinə 
çevrilmə hallan müşahidə olunur: *tütün 'tü s tü ', çuv. tidim ; 
*uzun, çuv. уы ът  və s.

Affiksal n  samiti affikslərdəki 1 samitinin 
xüsusiyyətlərini təkrar edir.

Öndə n  samiti başlıca olaraq iki şəkilçidə 
assimlyasiyaya mə’ruz qalır- -ntn, yiyəlik və -nı tə ’sirlik hal 
şəkilçilərində.

Aflikslərin ilk n  səsi o türk dillərində assimlyasiyaya 
uğrayır ki, onlarda -lar, -lı, -lık, -la, -lan şəkilçilərində / samiti
assimlyasiyaya mə’ruz qalır.

Yiyəlik halın -nın affıksindo başlanğıc n  samitinin [t] və 
ya [d] samitləri ilə əvəzlənməsi baş verir. Nəticədə -tın //-dm  
variantları yaranır: at-dan alt. attın 'a tın ', ot-dan qazax, ottbn  
'o tu n ', ıo l-dan  'q o l' koldbü 'q o lu n '.

Affiksin başlanğıc ıı samiti ancaq saitlə və ya sonor 
samitlə bitən əsaslardan sonra qalır. Əsasən bütün türk dilləri 
üçün ümumi olan bu qayda ayrı-ayrı dillərində bə’zi istisnalara 
malikdir. Xakos vo tuva dillərində -ntn affiksi ancaq cingiltili 
samitlərdən sonra işlənə bilər. Altay, qazax, qaraqalpaq və şor
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dillərində o, burun samitləri ilə də işlənə bilər, ancaq 
noqaycada yalnız burun samitlərindən sonra gəlir.

Naqay dilində başlanğıcı d samiti ilə gələn variant ancaq 
saitlərdən sonra gələ bilər. Qırğız dilində o, həm de burun 
saitlərindən sonra istifadə olunur. Altay dilində başlanğıc d 
samiti ilə gələn variant ancaq г, 1, y , q samitlərilə bitən 
əsaslardan sonra istifadə oluna bilər. Başqırd dilində bu variant 
1, c, z '  və buran samitlərilə bitən əsaslardan sonra işlənir, 
Nəhayət, tuva dilində o, [1] samitilə bitən əsaslardan sonra 
gəlir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, başqırd dlində -zm 
variantı da mövcuddur.

Müəyyən tə’sirlik halın affiksi -tı//-dı variantları, başqırd 
dilində isə -zb variantı da ola bilər.

Maraqlıdır ki, -tı//-dı variantlarının işlənmə şərtləri 
yiyəlik halın -tın//-dm  affıks variantlarının şərtləri ilə tam 
uyğun gəlir.

Başlanğıc -n (-m )  ilə olan variant ancaq saitlə bitən 
əsaslardan sonra istifadə olunur, müq. bala-dan qırğ. balanı. 
Başlanğıc -t (-tı) ilə olan variant adətən kar samitlə bitən 
əsaslardan sonra işlənir, müq. at-dan qırğ. attı. Başlanğıc -d (■ 
dı) ilə gələn variant cingiltili samitlə bitən əsaslardan sonra 
istifadə olunur, müq. saz-dan 1bataqlıq '  qırğ. sazdı 
'bataqlıq ' .

Qaraçay-balkar dilində affikslərin sonuncu n  samiti 
düşür: yazam a 'ya zıra m ', yazasa 'ya zırsa n 'və s.

/^samiti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində fi samiti işlənməmişdir.
İntervolcal n  samiti saxlanan türk dilləri bu gün də var: 

*sınır 'd a m a r', qəd. türk, sın ır; noq. sinir, qazax, sinir, q.qalp. 
sinir, uyğ. sbnbr, özb. sbnbr, tat. sin ir; qum. sbnbr; *yarl 
'y e n i ', qəd. türk, yanı, tat. ya  na, yakut. sana, qazax, jana. 

q.qalp. jana , türkm. yanı, qum. ya n ı, q.balk. jam , alt. d ’anı
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uyğ- y en i; *kənəş 'm ə şv ə rə t', qəd. türk, kenəş, noq. kenes, 
qar.kr. keneş, qazax, kenes, özb. keneş, qırğ. keneş, türkm. 
qeneş, q.qalp.. kenes, tat. kinəş.

n> n: *sınır 'd a m a r', türk, sinir, qar.kr. sinir; * s i n ə k  
'm ilç ə k ', qəd.türk. sin ək , türk, sinek, qaq. sinek, azərb. sinək  
'm ığ m ığ a '; *yanı 'y e n i', türk, yen i, azərb. yen i, qaq. yeni, 

çuv. s ’ini.
n>ğ. n>ğ  keçidi türk dillərində geniş yayılmış ağac 

sözündə əks olunmuşdur. Bə’zi m ə’lumatlara görə, ağac sözü 
*anaç sözündən törənmişdir, müq. altay dilinin teleut 
dialektində anaş 'a ğ a c ', tof. ncş, yakut. m as 'a ğ a c '. Interval 
ğ  samitini saxlamayan dillərdə ğ  səsinin bu sözdə dəyişməsilə 
izah olunur, müq. tat. ağac, amma ağır-dan avbr 'a ğ ır '.

Görünür, ön sıra saitlərinin əhatəsində n  səsi türk 
dillərində xüsusi refleksi olan palatal n  səsinə çevrilmişdir.

n  ’>ğ'>r- *sənük, s iin ə k ' sümük' ,  qazax, söyek, nöq. 
söyek, tat. söyek, qum. süyek; * m ü fiü z 'buynuz ', qazax. 
m öyiz, qum. m ü y ü z 'buynuz'.

n '>̂ ><7'. * m ü n ü z'buynuz', tat. m öçiz; başq. m öçiz. 
A'>səsin itməsi: *sın ırss in ir ', xak. s/ т ' dam ar';

*sönük, sü n ək  'sü m ü k ', qırğ., alt. və xak. sö:k; 
* m ü n ü z 'b u y n u z ', alt., şor. müs; azərb. süm ük  və türkm. 
s u n k 'süm ük' təzahürlərini xüsusi dəyişmə hadisələri kimi 
nəzərə almaq lazımdır.

Türk dillərinin əksəriyyətində sözün mütləq sonunda n  
samiti saxlanır: *kə:n ' gen' ,  uyğ. kən , çağ. kən , özb. ken, 
kr.qar. ken, qum. qen, qırğ. ken , q.-balk. ken , alt. ken , yakut. 
kien; *tan 'd a n ',  tat. ta °n , başq. ta °n , qum. tan, uyğ. tan, 
qazax, tan, noq. tan, q.-qalp. tan, türkm. dan, xak. tan, özb. 
ton; * tə :n 't ə n ', uyğ. tən , qazax, ten, q.-qalp. ten, q.-balk. ten, 
özb. ten, qum. ten, noq. ten, alt. ten, tat. tin , başq. tin , yakut. 
ticn.
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й> п: *kə:n ' gen' ,  azərb. gen, türk, gen, q.qalp. ken; 
*tan. 'd a n ', türk, tan, azərb. dan; *tə:n ' t ə n ' , azərb. tən, çuv. 
tan.

Adətən sözsonu n  samitini saxlayan dillərdə qədim 
sözsonu Л samitinin itməsi türk dilləri üçün çətin izah olunan 
hadisələrdəndir: k a zYn-dan tat. к а уьк 'ц лут  ağ ac ı', tərən- 
dən tat. və başq. tirən 'd ə r in ', müq.qırğ. teren 'd ə r in '.

Bir sıra türk dillərində affikslərin qarşısında sözsonu Л 
samiti saxlanır: *ançdo v çu ', alt. ançı, qırğ. ançı, xak. ançı, 
qazax, anşb, q.-qalp. anşb, noq. anşb; *anla 'an lam aq ', noq. 
an-la, qum. an-la, tat. a° nna, qazax, an-da, türkm. an-la.

Bu baxımdan n  səsi n  səsinə keçmiş Türkiyə və 
Azərbaycan türkcələri istisna təşkil edir: müq.
*anla ' anlamaq' ,  türk, anla, azərb. anla; qar.tr. anla, qaq. ama.

Kokret türk dilində n  səsinin ümumi vəziyyətindən asılı 
olaraq, şəkilçilərdəki n  ya saxlanmış, ya da dəyişmişdir.

R samiti

Ulu türkcədə sözün əvvəlində rsamiti işlənməmişdir.
İntervokal pozisiyada r  samiti adətən saxlanır: *ara, 

qəd.türk. ara, qırğ. ara, qum. ara, özb. ora, alt. ara, qazax, ara, 
q.-qalp. ara, tat. a °ra, türkm. ara, tuv. ara, xak. ara; 
^ a ra 'q a ra ', türk, kara, tat. ka ° ra, başq. ka ° ra, qırğ. Jfara, q.- 
qalp. kara, noq. kara, q.-balk. kara, kr.qar. kara, qum. kara, özb. 
kora, alt. Çara, türkm. qara, azərb. qara, tuv. Çara, xak. xara, 
çuv. xura; * kurıığ 'qum ’ , türk, kuru, azərb. quru, qazax, кы ь, 
q.-qalp. Аъ/ь, tat. кы ъ, qırğ. /furu, alt. kuru, xak. xuruğ, özb. 
kuruk.

R  sözün daxilində samit qarşısında qeyri-sabitdir. Çuvaş 
dilində elə fellər var ki, bə'zi formalarında r  səsi düşür, 
məsələn, р а т ь-dun, рапъ 'v e rd i '; Türkiyə türkcəsinin elə 
dialektləri var ki, orada verdi forması vcdi şəklində işlənir,
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Bütün müasir türk dillərində ər'olm aq' felində r  samiti 
itmişdir. *ərdi-dən türk, /ü'/'var id i'. R  samiti uyğur dilində 
xüsusilə tez-tez itirdi: ördək-dən uyğ. ö:dəkyördək ', orma-dan 
o:rna 'biçin' ,  körm ək-dən kö tm ək  'görmək' və s.

Müxtəlif türk dillərində sözün mütləq sonunda r  samiti 
sabitdir: *!ya:r'q a r ', qəd.-türk. kar, türk, kar, azərb. qar, türkm. 
qa:r, alt. /far, qırğ. kar, qazax, kar, q.-qalp. /far, noq. kar, tat. 
Ara ° r, başq. /ra°r, özb. fyör, xak. xar, tuv. kar; * yə:r 'yer’ , türk. 
yer, azərb. yer, özb. yer, qum. yer, tat. f ir , başq. yer, q.-qalp. 
cer, qırğ. cer, şor. çer, tof. çer, çuv. sir.

Müntəzəm əks olunmasına baxmayaraq, türkoloqlar r  
samitini qeyri-sabit səs hesab edirlər.

Uyğur dilində sözsonu r  səsi tez-tez itir: yer-dan  
y e d  y e r ', (yar-dan /ra;'qar' və s. Uyğur dilinin dialektl ərində r  
səsi j  və у  səslərinə, yaxud serebral r  səsinə (dil ucunun 
damağa tərəf əyilməsilə yaranan samit) çevrilə bilər. Qaraçay- 
bolkar dilində -lar cəm şəkilçisində sonuncu r  səsi itmişdir: 
taw 'dağ ' -tawla 'd ağ la r '.

Protetik samitlər haqqında
(sa m itlə rin  a rtım ı haqqında)

Türk dillərində sözü başlanğıc saitlərinin qarşısında 
protetik samitlər törəyə bilir.

Protetik v samiəti daha çox çuvaş dilində müşahidə 
olunur: uzun- dan уь гы п ' uzun ', *u:ç- dan m ''s o n ',  *o:n- dan 
vun ' on' ,  *or-dan v ır’biçmək' ,  *a:ç-dan vız’b ' a c ', *ökiz- 
dən v iç ir 'öküz ', *onnan-dan vb tm a n ' meşə' vəs.

Buna oxşar protetik samit həmçinin özbək dilinin Cuş 
pivəsində də qeydə alınmışdır: at-dan vaC a t ',  altı-dan 
va ltı'altı' və s. [Şerbak, 1970, s. 179].

V  protezinin yaranmasını qazax, qaraqalpaq, qaraçay- 
balkar dillərində, həmçinin başlanğıc [o] və [öj saitləri
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diftonqvari tələffüzə malik olan noqay və qumuq dillərində 
müşahidə etmək olar.

Türk və Azərbaycan dillərində *ur- dan törəmiş 
vur ' vurmaq' fe'lində v  samiti protetikdir.

Protetik у  samitinə əsasən çuvaş dilində rast gəlinir: 
*ağır-dan y ıv b r 'a ğ ır ', *anaç> ağaç-dm  y ıv b s ''a g a c ' , *ı:z- 
dan y i r ' i z ' , *a:t-dan y a t ' ad ' vəs.

Protetik h  samiti ilə işlənən sözlərə əsasən türk dillərini 
cənub və şərq areallarında, yə'ni Azərbaycan, türk, qaqauz, 
özbək, uyğur və İran ərazisində yaşayan xalac dillərində rast 
gəlmək olur, məsələn, or-dən azərb. h ö r 'hörm ək ', orak-dan 
azərb. dial, h o ra k 'o raq ', ayğır-dan qaq. h a ğ ır 'ayğ ır ', or-dən 
türkm. hür 'ü fü rm ə k ', at-dan xalac. hat 'a t ', a/rt-dan halts 
'a l t ı ', or-dən h ə r  'k iş i ' və s.

Bütün əlamətlərə görə protez hadisələri türk dillərinin 
təcrid olunmuş dövründə yaranmışdır. Onlar ulu dilə məxsus 
deyildi və onların törəməsini izah etmək olduqca çətindir. 
Onlar bə’zi türk dilləri üçün səciyyəvi olan sait qarşısında 
qalxan başlanğıc xüsusiyyətinə əsasən yarana bilərdi.

Protez hadisəsi ilə söz sonunda açıq hecaların 
çoxalmasının qarşılıqlı əlaqədə olması çoxdan qeyd 
olunmuşdur. Bu fərziyyə başqa türk dillərinə nisbətən söz 
sonunda açıq hecaları daha çox olan çuvaş dili üçün daha çox 
özünü doğruldur. Q.Derfer belə hesab edir ki, xalac dilində hat 
'a t ', haiti 'a ltı ' və s. kimi sözlərdəki protetik h səsi qədim h 

səsini əks etdirir [Doerfer, 1971, c.164]. Lakin bu fərziyyəni 
tam sübut olunmuş hesab etmək olmaz.

Türk konsonantizminin tarixi ilə bağlı 
bə’zi ümumi hadisələr haqqında

Türk dillərində samitlərin, demək olar, bütün 
dəyişmələrini sərf olunan fizioloji gücün qənaətə meyli ilə 
izah etmək olar. Az və çox dərəcədə mürəkkəb artikuiyasiyaya 
malik olan bütün səslor çox vaxt sadələşmiş, yaxud tamam
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başqa keyfiyyətli səsə çevrilmişdir. Bilateral 1’ və dişarası z ’ 
samitlərinin yerinə görə itməsi buna əyani nümunə ola bilər. 
Bir sıra türk dillərində çətin artikulyasiyalı velyar к  samiti adi 
dilortası к  və ya x  samitinə çevrilmişdir. Türk dillərinin 
çoxunda aforikatların tələffüzündə qovuşuqluğun zəifləməsini 
bu tendensiya ilə izah etmək olar. Bu zəifləmə onların 
sadələşməsini tə’min etmiş, eyni zamanda çuvaş dili və 
xüsusən Sibir türklərini dilləri üçün intervokal mövqedə 
samitlərin cingiltililəşməsinə səbəb olmuş, samitlərin, ən çox 
da affıkslərdə çoxlu assimilyasiyalarım törətmiş, ön cərgə 
saitləri qarşısında k>ç və t>ç keçmələrinə şərait yaratmış və s.

G ' \ ə . ğ '  tipli zəif səslər intervokal mövqedə və ya 
partlayan samitin qarşısında qeyri-sabit görünmüşlər. Türk 
dillərinin çoxunda müşahidə olunan sözönü у  səsinin c  
affrikatma çevrilməsi də daxili faktorlarla izah oluna bilər. 
Sözün başlanğıc səsləri daha çox informasiya daşıyır. Ona görə 
də hər dildə sözün əvvəlinin daha yaxşı eşidilməsini tə’min 
etmək meyli yaranır. Bu halda zəif artikulyasiyası olan у  samiti 
qarşısında cingiltili caffrikatı böyük üstünlüyə malik olur.

Əlbəttə, ayn-ayrı hallarda səslərin dəyişməsi xarici 
səbəblərlə də şərtlənə bilər. Yakut dilində konsonantizminin 
kökündən dəyişməsini, Qafqaz, Sibir və Çinin bə’zi türk 
dillərində nəfəsli partlayan samitlərin yaranmasını, özbək 
dilində /və  /'səslərinin total şəkildə orta Avropa tipli /səsinə 
çevrilməsini və s. substrat dilin tə ’sir imkanlarını nəzərə 
almadan izah etmək çətindir.

Vurğu haqqında

Görünür, ulu türkcədə güc vurğusu olmuş və sözün 
birinci hecasının üzərinə düşmüşdür. Bu gümanın xeyrinə bir 
sıra əsaslar gətirmək olar:

(1) Saitlərin ahənginin həyata keçirilməsində istiqa
mətləndirici rolunu saxlaması üçün birinci heca öz keyfiyyətini
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itirməməli idi. Bu o vaxt mümkün idi ki, vurğu birinci hecanın 
üzərinə düşsün.

(2) Ulu türkcədə vurğu ona görə müxtəlif hecalarda ola 
bilməzdi ki, aydın ifadə olunmuş saitlər ahənginə malik olan 
bütün türk dilləri məTum vurğusu ilə fərqlənir.

(3) Birinci hecanın üzərindəki vurğu həmişə sözün kar 
başlanğıcı ilə bağlıdır (müq. et: Ural ulu dilində sözün kar 
başlanğıcı birinci hecanın üzərindəki vurğu ilə bağlı idi).

Daha sonralar türk dillərində vurğunun birinci hecadan 
sonuncu hecaya yerdəyişməsi baş vermişdir. Bu yerdəyişmənin 
səbəbləri mə’lum deyil.

Müasir türk dillərində vurğu ekspirator-musiqilidir. 
Vurğuda musiqi ilə güc məqamının nisbəti cümlənin 
xarakterindən asılıdır və fraza vurğusu və türk şifahi 
vurğusunun bilavasitə əlaqəsi ilə izah olunur. Vurğu sonuncu 
və müəyyən şəraitlərdə sonuncudan əvvəlki hecanın üzərinə 
düşür, müq et: türk, baba ' '•ata' və tat. a lä sb n  'ahrsan'vQ  s.
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II fəsil
MORFOLOGİYA

İSİM
Türk dillərinin hal sisteminin inkişaf tarixi
Türk dillərinin materialları türk hal sisteminin iki 

vəziyyətini müəyyən etməyə imkan verir. Görünür, onlardan 
biri daha qədimdir və ulu türkcənin ilk mərhələləri üçün 
səciyyəvi olmuşdur. O biri isə daha gec yaranmış və ulu 
türkcənin dağılması epoxasından əvvəli səciyyələndirmişdir. 
Qədim türk hal sistemi müasir türk dillərinin əksəriyyətində 
görməyə adət etdiyimiz hal sistemindən əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənirdi. Çoxlu mekani hallarm olması onun səciyyəvi 
xüsusiyyəti olmuşdur. Onu sxematik olaraq bu şəkildə 
göstərmək olar:

Hallar Göstəricilər
Adlıq —

T ə’sirlik 
Yönlük -ailə 
Yönlük ~/ifa ilə 
Yönlük -ra ilə

Yönlük -ça ilə 
Yönlük -n ilə 
Çıxışlıq-ycrlik

Vasitəli
(instrumental)
Birgəlik

Ekvativ

-///-/; -ığ //iğ ’
-a//-o
-k.a//-kə
-ra//-rə
-rı//-ri
-arı//-əri
-ğan//-qəri
-ça//-çə
-n
-ta//-tə
-da//-də
-ın/A/n
-lı:ğ /A li:ğ '
-la/Alo
-lan//-lon
-ça/Açə
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A d h q  h a l

Türkoloqların fikrincə, türk dillərində adlıq halın heç 
vaxt xüsusi şəkilçisi olmamış, ya sözün təmiz əsası ilə, ya da 
sözdüzəldici affiksli əsası kimi çıxış etmişdir. Onun bu 
xüsusiyyəti müasir türk dillərində saxlanır.

Y iyə lik  h a l

Ulu türkcənin ilk mərhələlərində yiyəlik halın 
olmamasını sübut edon kifayət qədər əsas vardır. Onu izafet 
deyilən konstruksiya əvəz etmişdir: biri tə’yin olunan, o biri isə 
tə’yin edəndən ibarət iki isim sadə yanaşma üsulu ilə 
birləşmişdir. İkinci isim mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir - 
bu, tə ’yin olunanla tə’yin edənin əlaqəsini bildirmişdir. Bu 
konstruksiyanın yaranma qaydası ilə rusca dom ota (atanın evi) 
söz birləşməsi otets dom yeq o  (ata onun evi) kimi ola bilərdi. 
Müasir türk dillərindən ancaq yakut dili bu qədim vəziyyəti 
saxlamışdır, çünki bu dildə formalaşmış yiyəlik halı 
olmamışdır, müq. yakut. a t baha 'a t başı' və tat. a°t başb. 
Qeyd etmək lazımdır ki, başqa türk dillərində də izafet 
konstruksiyasının işlənmə meydanı gərəyincə böyükdür və 
türk dillərində yiyəlik halm istifadə olunma sahəsi hind- 
Avropa dillərindəkindən məhduddur.

Görünür, iki ismin sadə quruluş yolu ilə mənsubiyyət 
münasibətinin ifadəsi qədim insan təfəkkürünün xüsusiyyətini 
əks etdirir: bir şəxsə və ya bir əşyaya mənsub olan bir şey bir- 
birinin yanında və ya yaxınlığındakı mövcudluq kimi 
anlaşılmışdır. Mənsubiyyət anlayışı sadəcə məkani 
münasibətlərin qiymətləndirilməsi kimi törəmişdir.
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T ə ’sir lik  halı

Ulu türkcədə müasir türk dillərindəki kimi, tə ’sirlik 
halm iki funksiyası olmuşdur. O nəinki hrəkətin obyektini 
göstərmiş, eyni zamanda bu obyektin müəyyənliyini 
bildirmişdir - obyekt bu və ya başqa dərəcədə danışana mə’lum 
olmuşdur. Əgər obyekt qeyri-müəyyən idisə, onun ifadə 
forması adlıq halm formasından heç nə ilə fərqlənmirdi. -ı//-i, 
dialektlərdə isə -ığ //-iğ ' affıksləri müəyyən tə’sirlik halm 
göstəricisi idi. Bir sıra türkoloqlar hesab edirlər ki, türk 
dillərində tə ’sirlik halm ən qədim formantı -ığ //-iğ ' olmuşdur, 
çünki bu formaya qədim türk abidələrində və monqol dilində 
rast gəlinir.

Əlbəttə, tə’sirlik halm -ı//-i affıksi tarixən -ığ/Z-iğ' 
affiksindən yarana bilərdi. Türk dillərinin çoxunda -ığ //-iğ ' 
morfımi ilə bitən qədim sifətlər -ı//-i morfımli sifətlərə 
çevrilmişdir. *sanğ 's a n ' və tat. sam, noq. sam , qazax, sam, 
türk, sarı, qırğ. sarı və  s.; yaxud: *tiriğ’ 'd ir i' və tat. tiri, türk. 
diri, azərb. diri və s. Bu misallar guya bu cür törəmənin 
mümkünlüyünü sübut edir, halbuki tuva və xakas dillərinin 
materialları onu rədd edir. Tuva və xakas dillərində -ığ //-iğ ’ 
sonluğu bu günə qədər saxlandığına görə bu dillərdə -ığ //-iğ ' 
morfımi ilə bitən qədim tə ’sirlik halı saxlana bilərdi: xak. tiriq 
'd ir i ', sanğ  'sa rı', tuv. sarığ  və s. Bununla belə bu dillərdə 

müəyyən tə’sirlik halda -ığ //-iğ ’ formantları yoxdur, müq. -da
dan 'd a ğ ' tuv. dağııı, xas-dan 'q a z ', xak. xastı.

Məkani hallar

Ulu türkcənin ilk mərhələsində istiqamət bildirən 
hallar m çoxluğu diqqəti çəkir. Yəqin ki, bu müxtəliflik ulu 
türkcənin dialekt parsçalanmasını əks etdirir və istiqamət 
bildirən müxtəlif hallar ayrı-ayrı dialektlərə məxsus olmuş, 
ümumi hal sistemini təşkil etməmişdir. Onların qalıqları bütün

101



türk dillərində aşkar olunur. Çətin güman etmək olar ki, 
istiqamət mə’nası bildirən halların hamısı tam eyni m ə’naya 
malik ola idi. Lakin onlardan hər birinin m ə’nasmı dəqiq 
müəyyən etmək bu gün mümkün deyil.

Bir maraqlı xüsusiyyət bu m ə’na müxtəlifliyinə işarə 
edir. İstiqamət hallarında göstəricilərin çoxu əsas mə’nanın hər 
hansı konkretləşdirici mə’na ilə birləşən [a] elementini həmişə 
saxlamışdır, müq. -ğa, -ra, -ça hal şəkilçiləri. Ola bilsin ki, əsas 
у önlük hal -a ilə olan hal imiş, ğ, r  və ç elementləri isə hər 
hansı çaların ifadəçiləri olmuşdur.

Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdr ki, ayrı-ayrı yönlük 
halların şəkilçiləri birləşərək yeni yönlük hallar yaradan 
mürəkkəb şəkilçilərə çevrilə bilərdilər.

-a şə k ilç ili y ö n lü k  h a l

Görünür, -a//-ə morfemli yönlük hal daha çox 
yayılmışdır. O, oğuz qrupu türk dillərində və çuvaş dilində bu 
günə qədər saxlanır: türk, tas-a, türkm. owa-a 'k ə n d ə ', azərb. 
ox-a, su(y)-a, çuv. yol-a 'k ə n d ə '. Qıpçaq dillərində bu halın 
qalıqları mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanmasında özünü 
göstərir: tat. atım -a 'a ta m a ', qırğ. enem -e 'a n a m a ', qazax. 
ğoram-a 'h ə y ə tim ə '. Bu halın izlərini ləhcə formalarında da 
tapmaq olar: tat. ğay-a 'haraya ' .

-Ka şək ilç ili yö n lü k  hal
-fğa şəkilçili yönlük hal artıq ulu türkcə dili dövründə 

mövcud idi. Ona qədim türk yazılı abidələrində də rast gəlinir. 
Onun mənşəyi haqqında vahid fikir yoxdur. A.M.Şerbak 
güman edir ki, oğuz dillərində yönlük halın -a affiksini 
əvvəllər -ğa əvəz etmişdir. A.M.Şerbakın fikrincə, -ğa-mıı -a- 
ya çevrilməsi əvvəlcə şəxs əvəzliklərinin formalarında 
olmuşdur (qaq. bana 'm ə n ə ', sana 's ə n ə ', ana 'o n a '; qırğ. 
mağa, sağa, ağa). Sonralar sonu cingiltili samitlə bitən isimləri

102

əhatə etmiş, daha sonralar, analoji olaraq, bir sıra türk 
dillərində ümumiləşmişdir [Şerbak, 1977, s.37].

Belə fikir müəyyən dərəcədə ziddiyyətlidir. -A  affiksi 
qədim -ka affiksini əvəz edə bilərdi, bir şərtlə ki,o, 
linqvotexniki baxımdan daha münasib olaydı. Lakin bu 
vəziyyətdə -İfa affiksi -a-dan tutumludur. Bundan başqa, bu 
mübahisəsiz faktdan qaçmaq olmaz ki, -ka şəkilçisini var 
saydığı türk dillərində yönlük halın -a variantı da mövcuddur, 
müq. tat. ğızım -a 'q ız ım a ', ğızm -a 'q ızm a ', amma urman-ğa 
'm e şə y ə ’ , ip təş-kə  'yo ldaşa '  və s. Nəyə görə -ğa ancaq 

mənsubiyyət şəkilçisi sözlərini hallanmasında sadələşmişdir?
Bizə belə gəlir ki, vaxtilə V.Banq bu hadisənin düzgün 

izahını tapmışdır. O, -ğ  elementini -kı affiksinin başlanğıc 
samiti ilə müqayisə etmişdir: taş-kı ' bayırkı'  [Vand, 1917, 
s.52]. Belə affıks türk dillərində, doğrudan da var, məsələn, 
yuğarb-ğb 'y u x a r ık ı', a ld a -ğ ı 'q a b a q k ı', ös-kı 'y u x a r ık ı', 
türkm. uç-kı 'so n u n cu ', özb. iç -k i 'iç in d ə k i', qazax, al-ğb 
'q a b a q kı' və s.

Bir vacib şərti də nəzərə almaq lazımdır. Prinsipcə 
dillərdə belə meyl müşahidə olunur ki, yalnız bir səsdən və ya 
hecadan ibarət olub koaffıks adlanan elementlərlə birləşmə 
nəticəsində yaranan suffikslər tədricən möhkəmlənir, məsələn, 
fin dilinin -sta şəkilçisi ( talosta- evdən) - burada s  koaffıskdir. 
Ona görə do yönlük halın sonluğunda olan к  elementi tipik 
koaffiksdir. -Ka morfemli yönlük har tarixən -a morfemli 
yönlük hala nisbətən gec yaranmışdır, -ğa //-kə  göstəricisi 
sonralar qıpçaq dillərində geniş yayılmışdır.

Türkmən dilindəki düyə:k 'd o v ə y o ', bəri.k  'b ə r i' 
formaları, həmçinin qumuq dilindəki tabak 'tə r ə f ' qoşması 
sanki keçmiş -k şəkilçili yönlük halın olmuş olmasından xəbər 
verir, ancaq bu fərziyyə ilə mübahisə etmək olar.
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-Ra/Arə, -n //-ri şəkilçili yönlü к  kal
-Ra//-rə və -rı//-ri göstəriciləri yönlük halın -a//-ə 

şəkilçisi ilə relementinin birləşməsidir.
Türk dillərinin affikslərində a:ı ablautu tez-tez müşahidə 

edildiyinə görə -ra və -n  affikslərini və onların -və və -ri 
variantlarını genetik baxımdan eyni saymaq olar.

Qədim türk dillərində yürok-rə '•ü rəyə ', baş-ra 
'b a şa ', on-ra 'ö n ə ', iç-rə 'i ç ə ', taş-ra 'd ışa rı' kimi 

formaları tapmaq olar.
Müasir türk dillərində bu halın forma qalıqlarına çox az 

rast gəlinir: uyğ. son-ra, türk, son-ra, türk, ile-ri 'ir ə l i ', ge-ri 
'g e r i'; alt. ia y ra  'g e r i', türkm. qay-ra, tat. k i-r i\o  s.

İstisna olunmur ki, -ra xə  -rı formantlarındakı / elementi 
-r morfemli müstəqil yönlük halın göstəricimi olmuşdur. Bə’zi 
cənub-şərq türk dillərində -r morfemi ilə bitən qoşmalar 
mövcuddur, məsələn, xak. çoğar 'y u x a r ı', a:r 'iç in d ə n ', ağar 
'o ra ya ', tuv. udur 'q a rş ı', çedir 'q ə d ə r ', beer 'b o r i', 
'b u ra '.

-R ı//-ri formantı -a//-ə yönlük halın affıksinə birləşə 
bilər və bunun nəticəsində mürəkkəb -arı, -əri şəkilçisi yarana 
bilərdi: türk, dış-arı, iç-eri, il-eri, şor. töb-ere 'a şağ ı' və s. 
kimi.

Həmin formantın -ğa//-ğə morfemli yönlük halın 
affıksinə birləşməsi nəticəsində yönlük halm -ğan/Z-ğori 
mürəkkəb affiksi yaranmışdır. Bu affıks qədim türk yazılı 
abidələrində qeydə alınır: uyğur-ğaru 'uyğurlara ', yağı-ğaru 
'd ü şm ən lə rə ', beq-kərü 'b ə y ə '.

-ğar//-ğər göstəricisinin də izləri var. Xakas dilində: ças- 
xar 'y a z a ', küs-ker 'p a y ıza ', çay-ğar 'y a y a '- tipli ifadələr 
mövcuddur. Tatar dialektlərində şəxs əvəzliklərinin 
hallanmasında m in ər 'm ə n ə ' tipli yönük hal formalarına rast 
gəlinir. Yakut dilində mənsubiyyət şəkilçili sözlərin 
hallanmasında məxsusi -ar, -ğar morfemli yönlük hal işlənir: 
uluğar 'o ğ lu n a '
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-Ça//-çə şəkilçili yönlük hal
Ulu türkcənin ilk mərhələsində -ça//-çə göstəricili 

xüsusi yönlük hal mövcud olmuşdur. Bu göstəricinin əsasında - 
ç formantı ilə birləşən -a//-ə yönlük hal şəkilçisi durur. 
Görünür, bu formant hansısa m ə’na çalarına malik olub. Onun 
m ə’nasını müəyyən etmək indi olduqca çətindir.

-Ç a//-çə morfemli qədim yönlük hal müasir türk 
dillərindən tuva dilində daha yaxşı saxlanılmışdır: tuv. kem -çe  
'ç a y a ', xö l-çe 'g ö lə ', xora-je ' ş ə h ə rə ', ıyaş-çe 'a ğ a ca '; şor 

dilində də mövcuddur: m oyun-çe  ’boğaza q ə d ə r '.
Görünür, xakas və şor dillərində -ça prolativi (xətt 

boyunca hərəkət) genetik olaraq bu halla bağlıdır: şor. io y la r  
çalça parçalar 'qoyunlar y o l ilə  g ed irlər ' [Dırenkova, 1941, 
s.64], xak. tayqa-ça 'tayqa i l ə ' .

Qalıq kimi bu mə’nanın izləri başqa türk dillərində də 
saxlanır, müq. tat. buybnşa vo türk, boyunca ' boyu i l ə ' , 
'b o yu n ca '.

İlkin lativ (istiqamətləndirici) mə’nasmdan prolativ (xətt 
boyunca həroket) m ə’nanın törmə mümkünlüyünü mordva dili 
təsdiq edir: erzya-mordvaca kiyaqa 'y o la ' morfemindən 
kiyava 'y o l i l ə '.

Başqa türk dillərində -ça morfemli yönlük halın 
qalıqlarına çox az təsadüf olunur: tat. urmanğa-ça 'm eşəyə  
tə r ə f ', ülçən-çə 'ç o x ' (hərfən: 'ö lü n c ə ').

Ulu türkcədə -ça morfemli yönlük hal terminativ 
mə’naya da malik ola bilərdi, y ə’ni hansısa bir həddə qədər 
hərəkəti göstərərdi.

-N  şəkilçili yönlük hal
Müasir türk dillərində -n morfemli yönlük halm izləri 

saxlanır. Qazax, qırğız və qaraqalpaq dillərinin əvəzliklərində - 
ğan morfemli yönlük halın formalarına rast gəlirik: mağan 
'm ə n ə ', sağan 's ə n ə ', oğan 'o n a ', buğan 'b u n a '. Aydındır 

ki, bu halda -ğa morfemli yönlük hal formasına xüsusi -n  hal
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formantı əlavə olunmuşdur, təbii ki, bu, məzmunca -ğa 
şəkilçisinə uyğun gəlmişdir.

Noqay dilində həmin -ğan sonluğu ilə tabağan 'nəyə  
tə rə f' qoşması var (müq. tat. taba ' ona tə rə f') . Tatar dilində 
taba 'tə r ə f' qoşması ilə bərabər, həmin m ə’nadaca taban 
variantı da mövcuddur. Tatarca taban qoşmasına qazax dilində 
tamamilə eyni m ə’nalı taman qoşması uyğun gəlir, müq. qazax. 
batbsia  taman 'qərbə tə r ə f ', həmçinin müq et: özb. m əktəb q ə  
iöm ön  'm ək təb ə  tə r ə f '.

Tofalar dilində də -n morfemli yönlük halın qalıqları 
var: m en suğ-un çörümen 'm ən  suya tə r ə f g e d irə m ', həm -ün  
çöriimen 'm ən  çaya tə r ə f gedirəm  '[Dırenkova, 1963, s.12]. 
Güman etmək olar ki, hərəkətin sonunu bildirən (ablotiv-yerlik 
hal) -tan//-tən  morfemli göstəricidə də -n formantı var, çünki 
bu halın daha qədim göstəricisi -ta//-da affıksi olmuşdur.

- Ta//-tə şəkilçili çmşlıq-yerlik hal
Qədim çıxışlıq-yerlik halın -ta/Atə, -da/Adə göstəriciləri 

olmuşdur. Fərqləndirici xüsusiyyəti o idi ki, oııun əsas m ə’nası 
var idi: 1) yerləşmə m ə’nası; 2) haradansa və ya nəyinsə 
içindən olan hərəkəti bildirmə.

Çıxışlıq halın me’nası hələ Orxon-Ycnisey yazılarında 
saxlanırdı: tabqaç kağan-ta 'ç in  kağanından ' , göz-d ə  yaş 
'gözdən y a ş ' [Tekin, 1968, 12]. Bundan başqa, qədim türk 

dillərində bu m ə’nanın mövcudluğunu dolayı yolla da sübut 
etmək olar. Yakut dilində həmin formantla işlənən xüsusi bir 
hal var: u:ta bas 'su  ç ə k m ə k ', m al-ta k e r t- ' odun doğramaq

Belə hal tofalar dilində də mövcuddur: suğ-da a l 's u  
g ə tir ', neşt-taban 'o d u n  v e r ’[Rassadin, 1976, s.34].

Yakut və tofalar dillərində -ta/Ada affiksli hal spesifik 
(özəl) bir haldır. Bu, hansı müstəqil halmsa xüsusi təzahürüdür 
(partitividir), "haradansa, nəyin içindənsə hərəkət etmək" 
mə'nasından inkişaf edə bilərdi. Ural ablativinin (yerlik halın)
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əsasında tarixən formalaşmış fincə partitiv (biv halın tərkib 
hissəsi) bu hadisənin mümkünlüyünə dəlalətdir.

-jn/Ain şəkilçiii vasitəli hal
Qədim türk dillərində, məsələn, hələ Orxon-Yenisey 

yazıtlarmın dilində, -ın/A in  şəkilçili vasitəli hal canlı şəkildə 
fəaliyyət göstərmişdir: orx.-yen. bir eriğ o i  -un urtı 'o , adamı 
o x  ilə  vurm uşdu'. Bütün müasir türk dillərində vasitəli halın 
ayrı-ayrı qalıqları saxlanır: q.-qalp. ja z-ın  'y a y d a ', qüz-in 
'p a y ızd a  ', tuv. k ıj-m > kışm  ’ qışda ', çav-ııı 'ya yd a  \  şor. çav- 
ш  'y a y d a ', kün-ün 'g ü n d ü z ', yakut. k ıh -m  'q ış d a ', sav-m  
'y a yd a  ', qazax, jaz-ьп 'ya yd a  ', jasbr-ь л  'g iz l i  V o, donmuş 
formalarda çuvaş dilində də qeydə alınır: A l-ъп tar ta иг-ьп u t 
(ata sözü) '  Ə linlə ver, ayağınla a l (get)4.

Görünür, vasitəli halın -m  formantı yakut dilində -h:n 
şəkilçili müştərək halın tərkibində də var.

-m  formantlı vasitəli halın iki əsas mə'nası var: l)rus 
dilində birgəlik halın (tvoritelnıy) mə'nası, məsələn, i  al-m  'ə l  
ilə  o i- ın  'o x  ilə  ’ və 2) müştərək halın mə'nası: müq. orx.- 
yen. kağanım -m  ' kağanım la ', at-m  'a tla  ' [Tekin, 1968, s.84].

M üştərək hal
Türk dilləri belə bir mülahizəni təklif etməyə imkan 

verir ki, ulu türkcənin mövcud olduğu daha qədim dövrlərdə 
müştərək və ya komitativ hal istifadə olunub. Onun 
göstəricisinin üç variantı var: -lı:ğ, -la və -lan.

-L llğ variantı
Müasir türk dillərində müştərək hal yoxdur. O, qədim 

türk yazılı abidələrdə do olmamışdır. Görünür, çoxdan, yə'ni 
qədim ulu türkcə dövründə itmişdir. Lakin bu halın dəyişmiş 
semantika ilə qalıqları saxlanır. Müasir türk dillərində nisbi 
sifətlərin -lığ, -lı afforiksləri -lı:ğ  formantlı müştərək halın
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qalıqlarıdır: xak. azırlığ 'b u d a q lı', tuv. dağlıq 'd a ğ lı ', çul. 
ta:dlığ ' d a ğ lı' və s.

Türk dillərinin bə'zilərində lığ  affiksi -lıl< affiksinə 
çevrilmişdir. Sonuncu - k  samitinin düşməsindən sonra -lı/A li 
formantlı nisbi sifətlər yaranmışdır: tat. a°ylb 'a y lı ’, noq. 
tawlb '  dağlı qazax, sulb '  s u lu ’ və s. Qırğız və altay
dillərində -lı.ğ  formantı -Ju: şəkilçisinə keçmişdir, məsələn 
qırğ. bala-lu: '  b a la lıc ıl- d ız lu  '  u ld u zlu ’ morfemindən cıl- 
dızdır., salfanlu: 'k ü lə k l i ' formasından alt. salkm du: və s. Ola 
bilər ki, sonuncu к  səsi düşən dillərdə müştərək halda bir 
müddət -lı/A li göstəricisi olmuşdur. Sonra o tamam itmişdir. 
Yakut dilində -lı:q -la:x affiksinə çevrilmişdir (yux.bax.).

Nisbi sifətlərin yaranması üçün müştərək halın 
affiksindən istifadənin mümkünlüyünü monqol dilində -tay  ilə 
düzələn nisbi sifətlərin yaranma tarixi təsdiq edir: uqalz ’-dan 
'n a x ış ' uqalzatay 'n a x ıu y lı' düy-dən 'b a ca rıq ' düylcy  
' bacarıqlı ’ və s. Monqol dilində nisbi sifətlərin -tay/Z-təy 
affiksi müştərək halın -tay/A tcy  affiksinə uyğun gəlir: tuq 
'  bayraq tuqtay ' bayraqla ', ner '  a d ' -nertey ’ adla ' və s.

-L a /A lə  variantı
Ulu türkcədə belə variantın mümkünlüyü hər şeydən 

əvvəl birle qoşması ilə təsdiqlənir- burada -le birgəlik, 
müştərək mə'nası bildirir. Müxtəlif türk dillərində bu 
qoşmanın variasiyaları var: tuv. bile, salar, pile, alt. dial bıla, 
q.-balk. bla, türk. ile>le, çuv. pala və s.

Altay dilində birgəlik- instrumental və ya müştərək hala 
-la>le qoşması ilə işlənən forma uyğundur, məsələn, ınalta-la 
'  balta ilə  ', m ıltık-la  '  tü fəng lə  ', at-la '  at ilə  ', çana-la '  ayaq 
x izə y i ilə  ’ və s. Belə fikirlə razılaşmaq gərəkdir ki, bu forma 
törəmədir və ulu türkcədə olmamışdır.
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-L a tı varian tı

Türk dillərində -lan formantlı müştərək halm qalıqları 
aşkar edilir.

Görünür, -lan göstəricisi -an formantlı vasitəli halın 
sonluğunun -/- elementi ilə birləşməsinin nəticəsidir. -Lan 
göstəricisi birlən '  birgə ’ məqamında tatarca bi-lən  qoşmasının 
tərkibində de vardır.1

Müştərək halm bu təzahürləri də işlənməkdən 
dayanmışdır.

-Ça şəkilçili ekvativ (m üqayisə halı)
A.M.Şerbak müqayisəli- hüdudlandırıcı halı ulu dil 

səviyyəsinə çatdırır; o, eyni zamanda, bu hala terminativ 
(nəticə) mə'na da əlavə edir, məsələn: qəd.uyğ. sençe 'sən in  
k im i' və tan atk.unça 'd a n  sökü lənə q ə d ə r ’ [Şerbak, 1977, 
s.53,54; s.61].

İlk lativ (tə'sirlik) mə'nasından müqayisə mə'nasmın 
inkişafım söyləmək olduqca çətindir. Görünür, müqayisədə 
istifadə olunan -ça affiksi, müq. qəd.-türk. y ü z-çe  'y ü z  
qədərində ’ və tağ-ça '  dağ-ça (dağ k im i) ', tamam başqa 
mənşəlidir.

Ola bilər ki, o, genetik olaraq zəiflik keyfiyyəti ifadə 
edən sifətin affiksi ilə bağlıdır, məsələn, azərb. uzun-ça* 2 , qırğ. 
alş-ça 'ağca  ’. Bir-birinə tam bənzəməyənlərin müqayisəsi zəif 
keyfiyyətlilik bildirən mə'naların bazasında inkişaf edə bilərdi.

' Bilən qoşması Azərbaycan və Türkiyə türkcələrinin tarixində də 
işlənmişdir- Tərcüməçi
2 Azərbaycan türkcəsində "uzunça" yox, "uzunca" var ki, bu da "daha 
uzun" deməkdir. Azərbaycan türkcəsində azlıq anlayışı bildirən -ça 
şəkilçisi isimləre artırılır: gölçə (kiçikgöl), meydança (kiçik meydan)- 
Tərcümoçi
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Türk hal sisteminin qədim vəziyyətinin 
dəyişməsi və onun səbəbləri

Yuxanda təsvir edilmiş türk hallarının qədim sistemi 
linqvistik texniki baxımdan o qədər də rasyonal deyil. Məkanın 
və nədənsə hərəkətin formal məhdud laşmaması və onların 
çıxışlıq- yerlik halda birləşməsi narahatlıq yaradırdı. Görünür, 
artıq qədim dövrdə olduqca yaxın mə'nalı müxtəlif yerlik hal 
formalarının toplanması dildə müəyyən münbit zəmin 
yaratmışdır. Daha çox aydınlıq və müəyyənlik yaranmasına 
doğru meyl başlamışdır.

Mövcud ziddiyyətlər müxtəlif yerlik halların sistemində 
güclü ixtisara səbəb olmuşdur. Artıq ən qədim türk yazılı 
abidələrində bir çox yönlük və müqayisəli hallar nəzərdən 
kənarda qalmış və olduqca nadir hallarda istifadə olunmuşdur.

Çıxışlıq- yerlik halda da formal ayrılma baş vermişdir. 
Bu halın əski -ta/Ada göstəricisi ancaq yerlik mə’nası ifadə 
etməyə başlayır: tat. um m n-da 'm e şə d ə  \  türk, ev-de 'e v d ə  \  
Haradansa və ya nəyin içindənsə hərəkəti ifadə etmək üçün 
çıxışlıq halın spesifik (özəl) -tan/Atən  şəkilçiləri formalaşır: tat. 
a°wbl-dan 'a u ld a n ', türk, ev-den 'e v d ə n '. Ola bilsin ki, bu 
yeni sonluq çıxışlıq-yerlik halın əvvəlki -twA-da sonluğunun 
qədim yönlük hallardan birinin -n sonluğu ilə birləşməsi 
nəticəsində yaranmışdır. Bu yolla yaranmanın mümkünlüyünü 
evenk dili təsdiq edir. Evenk dilində yerlik halın -duk 
göstəricisinin tərkibində yerlik halın -du və yönlük halın -k 
göstəricisi vardır.

-L ı:ğ  şəkilçisi çox erkən işləklikdən çıxmışdır, çünki 
omonim səciyyə daşıyırdı: -lı:ğ şəkilçisi geniş şəkildə nisbi 
sifət yaradılmasına xidmət etməyə başlayır.

İzafet konstruksiyası ilə yanaşı, -m /Ain göstəricili 
xüsusi yiyəlik hal meydana çıxır ki, mənşəyi bu günə qədər 
mə’lum deyil. İstisna deyil ki, yiyəlik halın yaranması üçün
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vasitəli halın -m /Ain forması əsas olmuşdur. Lakin ilk baxışda 
bu, inandırıcı görünmür. Əslində isə mənsubiyyət və birgəlik 
mə'nalanmn kəsişmə nöqtələri var. Hər hansı bir şeyə sahiblik 
əşyanın və onun sahibinin müəyyən dərəcədə yaxınlığını 
nəzərdə tutur. "U devuşki y e s t koşka " ("Qızda pişik var") rus 
cümləsi vala dilindəki "İmeets koşka s  devuşkoy"  ("Qızla pişik 
var") ifadəsinə uyğundur.

Mari dilindəki yiyəlik halın göstəricisi qədim 
müştərəklik göstəricisi ilə formaca uyğun gəlir: yal-m  
'k ən d in  ’ və yo l-m  'p iy a d a (hərfən: 'ayaq la  ').

Görünür, türk dillərində -m  şəkilçili vasitəli halın 
yiyəlik hal mə'nasında işlənməsi onun sıradan çıxmasının əsas 
səbəbidir.

Yiyəlik halın -m /Ain və vasitəli halın -m/Ain 
şəkilçilərinin eyni olmasına mane olan n  sonluğuna gəlincə, 
demək lazımdır ki, dilarxası n  yiyəlik halın yeni şəkilçisini 
fərqləndirmək məqsədilə yarana bilərdi.

Qeyd etmək lazımdır ki, vasitəli hal affiksinin yiyəlik 
hal affiksi kimi işlənməyə başlaması yakut dilində yaxşı 
izlənir. Tunqus- mancur dillərinin tə'siri ilə orada bu proses 
axıra çatmamışdır. Lakin yakut dilində elə nümunələr tapmaq 
olar ki, onlarda vasitəli halın göstəriciləri yiyəlik hal mə'nası 
daşıyır: m in  atağ-m suala 'm ə n im  ayağım ın i z i ',  ü lə  jon-un  
aloğo '  əm əkç i xalqm  h ə y a tı', R ossi noruottar-m  o/oxtoro 
'R u siya  xalqlarının h ə y a tı'.

Beləliklə, ulu türkcənin dağılmasına qədər altı haldan 
ibarət yeni hal sistemi formalaşmışdır. Bu sistem yakut dilini 
istisna etməklə, istənilən müasir türk dilində mütləq təməl 
kimi çıxış edir. Onu bu şəkildə göstərmək olar:
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Hallar Göstəricilər
Adlıq -
Yiyəlik -ın /A ih
Tə'sirlik -1//-İ
Yönlük ~ka//kə

-a/Z-ə
Yerlik -ta/Atə, -da/Adə
Çıxışlıq -tan/Atən, -dan/Adən

Sonralar ayrı-ayrı türk dillərində bu yeni yaranan hal 
sistemində bir köklü dəyişiklik baş verməmişdir. Affikslərdə 
bir sıra fonetik dəyişikliklər olmuşdur. Məsələn, assimilyasiya 
nəticəsində bə'zi türk dillərində yiyəlik halın -tıh/A dın, 
tə'sirlik halın -tı//-d ı variantları törəmiş, eləcə də bu halların 
şəkilçilərində başlanğıc n  samiti əmələ gəlmişdir. İntervokal 
vəziyyətdə zsəsinin r-laşması nəticəsində çuvaş dilində yerlik 
və çıxışlıq halların -ra və -ran variantları yaranmışdır: 
xulaza<xulada formasından xulara 'şəh ərd ə  ’ və 
xulazan<xuladan formasından xularan ' şəhərdən  \  Başqırd 
dilində yerlik halın affıksinin -Ja variantı yaranmışdır. Çuvaş, 
xakas və tuva dillərində yeni yönlük hallar meydana gəlmişdir. 
Lakin çox maraqlı haldır ki, bir sıra türk dillərində itmiş -ın 
formantlı vasitəli hal bərpa olunmuşdur. Yeni vasitəli hal biləıı, 
m inən  qoşmalarının affiksə çevrilməsi yolu ilə yaranmışdır, 
müq. çuv. laja-ba 'a tla  \  alt. malta-la 'balta  ilə  ', xak. palta- 
nan 'b a lta  ilə  \  kr.-tat. ata-nan 'a tla  qar. ata-ba 'a tla  ', şor. 
pıçax-pa 'b ıçaqla  ', qazax, özku lağm en ' ö z qulağımla ' və s.

Görünür, Azərbaycan dilində ilə  (-la//-lo) qoşması 
vasitəli halın affıksinə çevrilmə yolundadır: Onun gözləri 
sevinclə parıldayırdı.

Qıpçaq dillərində bə'zi hal formantlarının linqvotexniki 
mükəmməlləşməsi baş vermişdir. Bə'zi halların, məsələn, 
yiyəlik halın -m, yönlük halın -a və tə’sirlik halın -ı affıksləri 
qıpçaq dillərində koaffikslerlə (əlavə şəkilçi ilə)
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möhkəmlənmiş və -nın, -ka(-ğa) və -nı afflkslərinə 
çevrilmişdir.

Yakut hal sistemində başqa türk dillərindəki uyğun 
hadisələr baş vermişdir: çoxlu qədim yerlik hallar itmişdir, -tan 
göstəricisi olan müstəqil çıxışlıq hal forması yaranmışdır, 
məsələn, oyu:r-tan ' m eşədən  \  ciet-ten ' e v d ə n ' və s. Lakin 
təcrid şəraitində yaşayan yakut dilində başqa türk dilləri üçün 
səciyyəvi olmayan bə’zi dəyişikliklər baş vermişdir. Yerlik və 
müəyyən istiqamətə hərəkət (yönlük) mə'naları bir hal 
formasında birləşmişdir: oskuolağa 'm ə k tə b d ə  ’ və
'm ə k tə b ə '. Beləliklə, qədim yönlük halın -ğa göstəricisinin 
yakut dilində iki mə'nası var - yönlük və yerlik. Burada, yəqin 
ki, bir halla həmin iki funksiyanı ifadə edən uyğun hallara 
malik monqol və evenk dillərinin tə'siri olmuşdur.

Çıxışlıq -yerlik halm ablativ yerlik mə'nası əsasında 
partitiv mə'nä inkişaf etmişdir, yə'ni əşyanın bir hissəsi və ya 
qeyri-müəyyən əşya mə'naları nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
dəyişmələr əsaslı surətdə aydınlaşdırır ki, məhz nəyə görə 
yakut dilində -/a şəkilçi li yerlik hal möhkəmlənə bilməmişdir.

Mə'lumdur ki, ulu türkcədə yerlik və çıxışlıq hallar 
formal cəhətdən uyğun olmuşdur. Sonralar türk dillərində - 
tan//-dan göstəricili xüsusi çıxışlıq hal yaranmışdır. Yerlik- 
çıxışlıq halın əski forması ancaq yerlik hal mə'nasında 
möhkəmlənmişdir, müq. türk, ev-de 'e v d ə ',  qazax, dala
da 'ç ö ld ə ', tat. kü l-də 'g ö ld ə '.

Yakut dilində analoji proses bir qədər başqa formada 
gedirdi. Yakut dilinin ilk mərhələsində ulu türkcədə olan kimi 
yerlik və çıxışlıq hallar sinikretik olmuşdur, çıxışlıq halm 
bazasında -dajj-ta şəkilçili xüsusi hal yaranmışdır: çay-de 
is' çayı iç ' (nə qədərsə). Ona görə də başqa türk dillərindən 
fərqli olaraq -dağ-ta formantlı qədim yerlik-çıxışlıq hal yakut 
dilində xüsusi yerlik hala çevrilməmişdir. Bununla belə başqa 
türk dillərində olduğu kimi yakut dilində xüsusi çıxışlıq hal 
forması yaranmışdır: oyu.r-tan' m eşədən'?
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Bu şəraitdə xarici tə'sirin xüsusi effekti olmuşdur. 
Monqol və tunqus-mancur dilləri modelinə müvafiq olaraq 
yakut dili türkcənin yönlük hal şəkilçisindən həm də yerlik 
mə’nasını bildirmək üçün istifadə etmişdir. Yakut dilində - 
taığarğ-laığar, -da:ğarH-na:ğar göstəricisi olan xüsusi 
müqayisəli hal yaranmışdır. Güman edirlər ki, -ta:ğar affiksi 
ta+ -ğan  morfemindən əmələ gəlmişdir, yə’ni çıxışlıq-yerlik 
halm -ta və yönlük halın -ğan  affikslərindən törəmişdir. 
Müştərək və vasitəli hallar yakut dilində ilk məkani halların 
əsasında yaranmışdır. Yakut dilində müştərək halm -lı:n 
(orfoq.: lun) göstəricisi var. Yəqin ki, bu hal qədim müştərək 
halın -lı və vasitəli halm -m  affikslərinin birləşməsinin 
nəticəsidir. Hal sisteminin inkişafında bə'zi özünəməxsusluqlar 
tofalar dilində müşahidə edilir.

KƏMİYYƏT KATEQORİYASI

İstər yeni, istərsə də əski türk dillərində əşyaların və 
hadisələrin çoxluğunun ifadəsi üçün -1агЦ-1эг affiksindən geniş 
istifadə olunur. Bu affiks ancaq çuvaş dilində işlənmir. Lakin 
bu vəziyyət qədimdən gəlmir. Türk dillərinin materiallarına 
əsaslanaraq demək olar ki, qədim türklərin çoxluq haqqında 
təsəvvürləri başqa imiş. İndividlərin həyat təcrübəsinin 
ümumiləşdirilməsi nəticəsində təklik və çoxluq anlayışı 
onların şüurunda, şübhəsiz, mövcud olub. Lakin bu müxtəliflik, 
görünür, dildə ifadə olunmamışdır. Qədim türklərin 
təsəvvüründə konteksdən asılı olaraq ar sözü həm at, həm də 
atlar sözlərini ifadə edə bilərdi, bu hal müəyyən dərəcədə 
müasir türk dillərində də müşahidə olunur.

Qədim insanın daha konkret təfəkkürünə uyğun olaraq, 
qədim dövrlərin dilində daha çox toplu çoxluq ifadə edilmişdir. 
Toplu çoxluq kəmiyyəti az abstraktdır və gözlə görünüb 
hesablana bilən obyektlərin çoxluğunu ifadə edir. Rusca 
"bereznyak"' tozağacı m eşəsi', "bratva dost-yoldaş',
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" r o d n y a qohum-əqrəba' kimi anlayışlar müəyyən dairənin 
adamları, tozağacmm məhdud miqdarı haqqında təsəvvürə 
uyğundur.

Türk dillərində toplu kəmiyyətin aydın izləri görünür. 
Hesab etmək olar ki, qədim zamanlarda toplu çoxluğun 
göstəriciləri olduqca çox imiş. Vaxt keçdikcə onlar istifadə 
olunmamış və indi ancaq qalıq halında olan hadisələrdən 
danışmaq olar.

Türk dillərində affikslərin saiti sabit olmadığına görə bu 
göstəricilərin təhlilində onlann tərkibindəki samitə əsaslanmaq 
məqsədəuyğundur. Beləliklə, ulu türkcədə toplu çoxluğun 
affiksərinin tərkibində z , k(k), 1, m , n, r, ş  elementləri əhatə 
olunur. Biz bunları toplu çoxluğun göstəriciləri adlandıracağıq.

Z-göstəricisi. O, şəxs əvəzlikləri qrupunun cəmlik 
göstəricisi kimi çıxış edir, müq. türk, ben ' m ən ' -biz, 
sen ' sən '-siz.

Bə'zi tədqiqatçılar güman edirlər ki, -(ı)z//-(i)z affiksi 
vaxtilə ikilik sayının göstəricisi olmuşdur: türk, ik iz ' əkiz ', 
g ö z  (əvvəlcə:' iki göz '), kö kü z ' köks' (əvvəlcə:' iki köks'), 
tiz  diz V  dizlər', om uz' çiyin ' (əvvəlcə: ' iki çiyin '), tat. 
m yö q iz  buynuz' (əvvəlcə: ' iki buynuz')  və s.

Ola bilsin ki, bu göstəricilər bə'zi etnonimlərin 
tərkibində var, məsələn, oğ-uz' oğuzlar', k ırğ ız ' qırğızlar' və 
s.; həmçinin əmr formasının ikinci şəxsinin cəmini göstərən - 
ğ ız  affiksində: tat. ba°nna-ğbz' getməyiniz '.  Həmin formant 
mənsubiyyətin ikinci şəxs cəm affiksi kimi də çıxış edir.

кЦ-кЦ-х- göstəricisi. Görünür, toplu çoxluğun bu 
göstəricisi vaxtilə çox geniş yayılmışdır. Lakin bu gün bir sıra 
qalıqları saxlanılmışdır, müq. yakut. talax' söyüd', qum. 
talak' söyüd '(başqa türk dillərində tal), yakut. ku m a x' qum ', 
şor. Çumak;, qum. kum ak  (başqa türk dillərində к  um). Əvvəllər 
talak sözü- "söyüdlük', kum aff isə 'qum luq ' sözünü ifadə 
etmişdir.
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кЦ-к göstəricisi tez-tez toplu çoxluğun başqa göstəricisi 
olan 1- ilə birləşərək, məsələn, -ЬкЦ-Ик mürəkkəb affıksini 
yaratmışdır: nara t'ş am ağacı' sözündən tat. na° rat-
Ibk' şamlıq',  уи т ь п ’ palıd ' sözündən çuv. у и т ь п -  
1ьх’ p a lıd l ıq h ə m ç in in  -1акЦ1ек affiksi: qəd.-türk. at
la ?  atlar' ,  aş-laf? xörək ' , '  yem ək'.

-L göstəricisi. Toplu çoxluğun müstəqil göstəricisi kimi 
türk dillərində bu affıksin işlənməsinə rast gəlmək çox 
çətindir. Lakin o, toplu çoxluğun başqa göstəriciləri ilə 
birləşərək mürəkkəb affikslərin də təşkilində iştirak edir. Bu 
göstərici müxtəlif türk dillərində çoxluq anlayışı üçün geniş 
işlənən -lar şəkilçisinin tərkibində özünü göstərir. Bu, toplu 
çoxluğun qədim göstəriciləri olan -/ və -(a)r elementlərinin 
birləşməsinin nəticəsidir. -L göstəricisi həmçinin toplu 
çoxluğun -lık/f-lik  affıksinin tərkibində iştirak edir: 
İfa °уьп ' tozağacı' sözündən tat. İfa °уьп-1ьк' tozağacı 
m e ş ə s i x ıd  şam ağacı' sözündən çuv. xır-lbx’ şamlıq latfjj- 
lə k  affıksinin tərkibində: qəd.-türk. at-lal? a tla r ', aş-
lat? xörək',  it-lal?  itlə r ',  tatlak’ tatlar',  bilqe- 
lek ' müdriklər' /  aqillər' suv-lal?  su çox olan y e r ',  av
la ?  ovlaq '-ov çox olan yer və s.

Görünür, toplu çoxluğun -/ göstəricisi bə'zi türk 
dillərində toplu sayları yaradan 1аЦ-1э aflıksinin tərkibində də 
var: özb. iko w lə ' ikilikdə',  alt. eklc ' ikilikdə',  üçülə
' üçlükdə';  həmçinin toplu saylann -!апЦ-1эп affıkslərinin 
tərkibində: əski özb. ik əw lə n ' ikilikdə',  uyğ. ikkilcn
' ikilikdə',  xak. altalari altılıqda' və s.

Görünür, toplu çoxluğun -1 göstəricisi u ba' böyük bacı' 
sözündən uba lış-x ı' böyük bacılar', aha' böyük qardaş' 
sözündən aha-hş-kı' böyük qardaşlar' kimi tofalar sözlərinin 
tərkibində də mövcuddur. [Rassadin, 1976, s.134]. Bu sözlərdə 
-/ göstəricisi toplu çoxluğun başqa - ( ı) ş  göstəricisi ilə 
birləşmişdir.

-M-göstəricisi. Türk dillərində elə miqdar sayları var ki, 
onlar topluluq və topluluq-bölüşdürmə mə'naları bildirir: türk, 
dial, birem -birem ' bir-bir',  azərb. üçəm -üçəm ' üç-üç ', tat. 
dial, b işəm ' beş-beş ' [Levitskaya, 1976, s.50].

-N-göstəricisi. Bu göstəricinin izini toplu əvəzliklərin - 
m  affiksində tapmaq olar, məsələn, qəd.-türk. və qum. 
barın' ham ı'.

Əski türk dillərində toplu çoxluğun -qün affiksinə rast 
gəlmək olar, məsələn, in iy iq ü ri kiçik qardaşlar'. Bu dillərdə - 
qün affiksi topluluq mə'nası bildirən miqdar sayları yaratmışdır: 
ikəqün ' ikisi \  üçəqün' üçü ' [Şerbak, 1977, s. 153].

Əski türk dillərində -(a)n cəm şəkilçisi qeydə almır: 
oğlan' oğlanlar', erən' ərlər '/ k i ş i lə r ',  Ifirlfm ' qızlar' kimi 
sözlərdə toplu çoxluğun -n göstəricisi iştirak edir.

-R-göstəricisi. Toplu çoxluğun qədim -r affiksi tərkib 
elementi kimi türk dillərində geniş yayılmış -lar cəm 
şəkilçisində özünü göstərir.

Həmin göstərici tuva, xakas və qırğız dillərində 
mənsubiyyətin ikinci şəxs cəminin şəkilçisində işlənir, müq. 
tuv. adın-ar' atınız', xak. k im en -ed  gəmiləriniz',  qırğ. atan- 
ad  atanız'.  Nəzərə alsaq ki, -n  elementi burada ikinci şəxs 
təkin mənsubiyyət affiksi kimi çıxış edir, onda агЦ-ег 
elementinin cəmlik göstəricisi olmasına şübhə qalmır. O, altay 
dilində də mənsubiyyətin ikinci şəxs cəminin əlaməti kimi 
işlənir: ada-ğ-ad atanız',  d ’oh-ğ-ad  yolunuz' və s.

Həmin element qırğız dilinin ikinci şəxs cəm şəkilçisi - 
■s/riaraffıksinin tərkibində də var: alasınad  alacaqsınız' və ala
sın ' alacaqsan'.

Çuvaş dilində toplu çoxluğun -sar göstəricisi diqqəti 
çəkir, görünür, burada -ar cəm şəkilçisi iştirak edir: 
хш ъ п ' tozağacı' sözündən хш ъ п -zad  tozağacı m eşəsi'.

-S-göstəricisi. Türk dillərində bu göstəricinin qalıqları 
olduqca azdır. Ola bilsin ki, o, çuvaş toplu çoxluğunun -sarfl-zar
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şəkilçisinin və müasir çuvaş cəm şəkilçisi -sem jj-zem  
elementinin tərkibində mövcuddur: yuldaş-zem ' yoldaşlar'.

Çuvaş dilindəki риг-гь-т ы *  biz hamımız' ifadəsində - 
zb<-Sb elementi var. Bu element həmçinin toplu çoxluğun 
qədim -s göstəricisini təmsil edir. V.Kotviç ik -ьъ-т ъг' biz 
ikimiz' tipli çuvaş toplu saylannda cəmliyin göstəricisini 
görürdü. [Kotwicz, 1936, s.25].

-Ç -göstəricisi. Ulu türkcədə toplu çoxluğun -ç 
göstəricisinin varlığından yalnız -də  nadir qalıqlar əsasında söz 
açmaq olar. Bu mə'nada y ə ş ilş ə ' göyərti' , '  tərəvəz' tatar sözü 
maraqlıdır. Bu sözdə -şə  formantı toplu çoxluq mə'nasına 
malikdir və həmin mə'nada toplu çoxluğun -ib ijjlik  affıksi ilə 
əvəzlənə bilər: y ə ş illik ' göyərti'.

Bə'zi türk dillərində ümumilik bildirən bar' ham ı' 
əvəzlik -ça/j-çe formantı ilə mürəkkəbləşir: tat. ba°r-şa, özb. 
bar-ça, uyğ. bar-ça, türkm. dial, bar-ça, q.qalp. bar-şa\ eyni 
zamanda bu formant toplu çoxluğun göstəricisi ola bilərdi.

-Ş-göstəricisi. Ulu türkcədə, görünür, nə vaxtsa -ş 
göstericili toplu çoxluq olmuşdur - burada olduğu kimi: ata- 
ş ' ata öz uşaqlan i l ə ana-ş' ana öz uşaqları i lə '.

Bu göstəricini toplu cəmin -şkı-Iar affiksli tuva 
formalarından ayırmaq olar, məsələn, avaşkıla f ana öz uşaqları 
ilə ',  adaşfalar* ata öz uşaqlan ilə '.  Nəzərə alsaq ki, -lar- türk 
dillərinin adi cəmlik göstəricisidir və -kı- toplu çoxluğun 
əlamətidir, onda avaş' ana öz uşaqlan i lə ' və adaş' ata öz 
uşaqlan i lə ' tipli ilkin törəmələr qalır.

Tofalann dillərində toplu çoxluğun -ş göstəricisi toplu 
çoxluğun -1 göstəricisi ilə birləşərək çıxış edir: uba' böyüük 
bacı' sözündən uba-lış-kı' böyük bacılar' [Rassadin, 1976, 
s. 134].

Türk dillərində cəmliyin geniş yayılmış -1агЦ-1эг affıksi 
toplu çoxluğun qədim iki -1 və -r  göstəricilərinin birikməsi 
(kontaminasiya) nəticəsində yaranmışdır.
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Türk dillərinin tarixinə həsr olunmuş işlərdə toplu 
çoxluğun göstəricilərinə lazımi diqqət yetirilməyib. Bə’zən 
sübutların azlığına görə onların mövcudluğunu ümumiyyətlə 
şübhə altına alırlar. Halbuki türk dillərində toplu çoxluğun 
göstəricilərinin rolu böyükdür, çünki sonralar toplu çoxluğun 
anlayışı müxtəlif istiqamətdə yenidən mənalandırılmışdır. 
Məsələn, toplu çoxluq və bölünmə-xırdalıq anlayışları kiçiltmə 
anlayışı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Buradan da toplu 
çoxluğun və kiçiltmənin bə'zi göstəricilərinin səsləşməsini 
görürük. Bölünmə-xırdalıq anlayışı hərəkətin ayrı-ayn 
aktlarının çoxu ilə assosiasiya oluna bilərdi. Doğmdan da, türk 
dillərində təkrar hərəkət affıkslərinin və çoxluq göstəri
cilərinin uyğunluğu müəyyon edilir. Kiçiltmə mə'nasmm və 
nəyinsə yarımçıq ifadəsinin əsasında modallıq mə'nası inkişaf 
edə bilərdi.

Toplu çoxluğun z, к, 1, m , n, r, s, p və ^ göstəriciləri isim 
və sifətin kiçiltmə affikslərinin tərkibində, həmçinin təkrar 
hərəkət fe'li affikslərində və fe'lin şəkil kateqoriyasının 
göstəricilərinin tərkibində nisbətən asan aşkar edilir.

MƏNSUBİYYƏT FORMALARI

Xüsusi affiksiorlə mənsubiyyətin ifadə qabiliyyəti türk 
dillərinə qədim zamanlardan məxsus olmuş və ulu türkcədən 
irsən mənilsənilmişdir. Mənsubiyyət affısklərinin ilk sistemi 
bu şəkildə bərpa oluna bilər:

Tək
1-ci şəxs -m, -ım //-im

2-ci şəxs -fi, -ın/Z-in 
-ğ, -ığ/Z-iğ’

3-cü şəxs -ı//-n, -sı/Z-si

Cəm
-bız//-b iz, -ıb ız//-ib iz

-nız/Z-niz, -ınızZZ-iniz 
-ğ ız//-qiz, -ığ ız//-iq iz

-ıZZ-i, -sı/Z-si
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SA M İTLƏ BİTƏN ƏSASLAR

Tək Cəm

1-ci şəxs a t-ım ' a t-ıb ız' at-ımız'

2-ci şəxs at-ın at-ın ız
at-ığ at-ığ ız

3-cü şəxs at-ı at-ı

SAİTLƏ BİTƏN ƏSASLAR

Tək Cəm

1-ci şəxs ata-m ata-
b ız ' a tam ız '

2-ci şəxs ata-fi ata-nız

3-cü şəxs
atağ ata-ğız
ata-sı

ata-sı

Sonralar bu ilk sxem bə'zi dəyişmələrə uğramışdır.
1- c i şəxsin  təki. Bütün əski və yeni türk dillərində -m, - 

ım //-im  affıksi saxlanılır. Bufer saitlər kimi [u] və \ü\ saitləri 
də çıxış edə bilir. Bə'zi türk dillərində [/] və [/] bufer saitləri 
[ь] və [/] səslərinə çevrilir.

2 - c i şəxsin  təki. Təxminən bütün müasir türk dillərində - 
n, -ın/Z-in affıks variantı seçilmişdir, -ö , -ığ/A iğ' ikinci 
varianta qədim türk yazılı abidələrində rast gəlinir. Bu, müasir 
türk dillərindən ancaq çuvaş dilində iz qoymuşdur: oğluğ, ya 
oğılığ  sözündən ıv b l-u ' oğlun'. Altay dilində bu,
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mənsubiyyətin 2-ci şəx s  cəm in i bildirən -ğar, -ığar affiksinin 
tərkibinə daxildir. Bə'zi türk dillərində /, / bufer saitləri [ь] və 
[/] səslərinə çevrilmişdir. Bufer rolunda [u] və [n] saitləri də 
çıxış edə bilir.

Qaraim dilinin trakay dialektində 2-ci şəxs təkin 
mənsubiyyət affiksi -(ı)y //-(i)y  formasına malikdir, burada у  
elementi л-dan törəmişdir.

Azərbaycan, türk, qaqauz dillərində və qaraim dilinin 
qalitsk dialektində bu affıks -n, -m  formasında çıxış edir.

3-cü şəxsin  təki. Türk dillərinin əksəriyyətində -ı//-i, - 
sj//-si affıksləri saxlanlmışdır. Bə'zi türk dillərində [ь] və ['] 
səslərinə çevrilən [/] və [/] saitləri kiçik dəyişikliklərə 
uğramışdır. Tuva, xakas, şor dillərində intervokal vəziyyətdə - 
sıjj-si affıksindəki [5] səsi intervokal vəziyyətdə [z\ səsinə 
çevrilmişdir: tuv. tevezi ' dəvəsi' ,  xak. k im ezi ' gəm isi',  şor. 
kebezi 'g əm is i'. Yakut dilində -///-/ affiksi -a/j-e affıksinə 
keçmişdir: at-a' a t ı ed iy-e ' böyük b a c ı s ı -sı//-si affiksi каЦ- 
ta formasına çevrilir: ağa-ta' a ta sı', cie-tc 'e v i ' .  Ümumtürk 
saitlənməsi ancaq mənsubiyyət şəkilçili sözlərin hallanması 
zamanı vasitəli hallarda adlıq haldan başqa qalan hallarda çıxış 
edir: aqı-tı-ğa ’ atasına' və e-ti-qer ’ anasına'.

Başqırd dilində -sıf/-si affiksi -hbH-hi formasında işlənir: 
a°ta-hb ' atası'.

Çuvaş dilində ahəngə görə -///-/ şəklində işlənməli olan 
affiks bir / saiti ilə işlənir - ahəng qanunu pozulur: s 'ip - i ' yeri ' 
və ıv b l-i ’ oğlu '.  Çuvaş dilində saitlə qurtaran əsasda [-/] səsi 
[-/] səsinə çevrilir, müq. laja ' a t ' sözündən la ji ' a tı '.

Qohumluq münasibətlərini göstərən adlarda çuvaşca -ji 
affiksi çətin izah olunur: a b b ji ' böyük bacısı',  am bji ' anası' 
və s.

1-ci şəxsin  cəm i. Türk dillərində mənsubiyyətin də 1-ci 
şəxs cəm affiksinin bir neçə variantı var: -bız/j-biz, -bıt/f-bit, - 
mızH-miz, -vız/l-viz, -vısjj-vis, -т ы Ц -т к.
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-BızH-biz variantı (qədim forması) qumuq, qaraçay- 
balkar, şor, altay, qırğız, başqırd və tatar dillərində işlənir: tat. 
yu lbbbz 'yo lum uz', qum. a tıb ız  'a tım ız ', qırğ. atabız 
' atamız' və s.

-B ıtj/-bit variantı ancaq yakut dilində mövcuddur: dolbut 
' oğlumuz',  aqabıt ’ atamız'.  Daha qədim [z] səsinin 
karlaşması nəticəsində yaranmış [5] səsindən [Г] səsi meydana 
gəlmişdir.

-M ızj/-m iz variantı ilkin -bızj/biz variantından 
yaranmışdır. Başlanğıc [b\ səsinin [ni\ səsinə keçməsinin iki 
səbəbi mümkündür: 1) intervokal vəziyyətdə oluduğundan - 
ıbız/j-ibiz variantında [b\ səsi [m ] səsinə çevrilə bilərdi, 2) m, 
n, n  səsləri ilə bitən əsaslardan sonra b>m hadisəsi ola bilərdi. 
Bu yolla yakut dilində -m ıt variantı yaranmışdır, məsələn, 
xatum m ut 'xanım ım ız'. Çuvaş dilində т ы //m ir affiksi do 
həmin mənşəlidir. Mə'lumdur ki, başqa türk dillərindəki [z] 
səsi çuvaş dilində [r] səsinə çevrilmişdir. Beləliklə, т ь г  affiksi 
Zvzaffıksindən yaranmışdır.

-V ızjj-viz variantı uyğur dilində və özbək dilinin 
dialektlərində mövcud idi. Bu morfcm üçün tipik sayılan 
başlanğıc [v] səsi intervokal vəziyyətində olan [b\ səsindən 
törəmişdir. Bu yolla da tuva dilindəki -vıs/l-vis variantında 
başlanğıc [к] səsi meydana gəlmişdir. Tuva dilində sonuncu [z] 
səsi karlaşmaya uğramış və deməli, -ı-b ız affıksindən -vıs 
törəmişdir.

-M ızlj-m iz variantı türk dillərinin əksəriyyətində işlənir.
2 -c i şəxsin  cəm i. 2-ci şəxsin cəm affikslərində qədim 

variantların yenidən bölünməsi baş vermişdir. Türk dillərinin 
bə'zilərində -n ız/j-n iz  variantı təsbit edilmişdir. Türk dillərinin 
əksəriyyəti bu zümrəyə aiddir- özbək, qazax, noqay, 
qaraqalpaq, krım-tatar, türkmən dilləri. Türk, qaqauz, 
Azərbaycan və qaraim dilinin qalitsk dialektində bu affiksin - 
nızU-niz, -ınız//-iniz variantları işlənir. Qaraim dilinin trakay 
dialektində -yız//-yiz, -ıy ız/j-iy iz  formaları yaranmışdır. Bə'zi
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dillərdə, məsələn, tatar, başqırd, qumuq, qaraçay-bolkar 
dillərində -ğız/j-ğiz variantı qəbul edilmişdir. Bir sıra dillərdə 
ı//i səsləri b//i səslərinə keçmişdir. Oğuz dillərində [u] və [ü\ 
dar saitli variantlar mümkündür.

Güman edilir ki, əvvəllər ancaq bir -n ız/j-n iz  affiksi 
mövcud olub. Bə'zi türk dillərində, məsələn, tatar və qumuq 
dillərində intervokal Л səsi ğ  səsinə keçmişdir, buradan da tat. 
a 0 wblbğbz ' kəndiniz',  qum. a tığ ız ' atınız' tipli variant üzə 
çıxmışdır [Rəsənen, 1955, s .l69].

-N tz və -ğ ız  affıkslərinin variantlarında [Л] və [ğ\ 
səslərinin əvəzlənməsini mənsubiyyətin ulu türkcədə 2-ci şəxs 
cəminin iki variantda olması ilə izah etmək olar: -Л (-ın ) və - 
ğ(-ığ). -ız(-iz) formantlarmı əlavə etməklə onların hər 
ikisindən cəm şəkilçisi yarana bilmişdir. Belə yaranmış -nız/j- 
n iz  və -ğız/j-ğ iz cəm şəkilçiləri kortəbii olaraq müxtəlif türk 
dillərində paylanmışdır. İntervokal ğ  səsinin n  səsinə keçməsi 
də mümkündür.

N.K.Dmitriyevin Sibir-türk dilləri adlandırdığı dillərin 
sxemi moxsusi (özəl) olaraq qalır, belə ki, bu xüsusiyyətlər 
altay, xakas, şor, tuva və qırğız dilləri üçün səciyyəvidir.

Tuva və xakas dillərində 2-ci şəxs cəmin mənsubiyyət 
şəkilçiləri kəskin fərqlənirlər: tuv. mar, -nar və ya -iner, -ner, 
xak. -mar, -nar və  ya -iner, -ner. Bu tərkibdə mənsubiyyətin 
mə’lum 2-ci şəxs təkinin -n  və cəmlik bildirən -ar//-eraffıksləri 
vardır (onun mənşəyi haqqında yuxan bax). Bu sxem üzrə 
qırğız dilində 2-ci şəxs cəmin mənsubiyyət affiksi yaranır: ata
nar ' atalannız'.

Altay dilində 2-ci şəxs cəmin mənsubiyyət affıksinin - 
ığar/j-iqer forması var: d'olığar ' yolunuz',  söziqer ' sözünüz'. 
Burada cəmliyin -ar/j-er göstəricisi xakas, tuva və qırğız 
dillərindəki kimidir, ancaq ondan əvvəl 2-ci şəxs təkin -ğ, -ığ  
affiksi gəlir.
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Şor dilində 2-ci şəxs cəmdə 2-ci şəxs təkdə istifadə 
olunan affıks işlənir, ancaq ondan əvvəl -lar, -tar və ya -nar 
cəm affıksi gəlir: tura-lann ' şəhərləriniz' /  şəhər sizindir

-ö ıt, -xıt, -Ifıt və s. affiksinin yakut variantı -ğ ız 
affiksindən yaranmışdır. Sonuncu [z] səsi karlaşmaya uğramış 
və [/] səsinə çevrilmişdir.

Çuvaş dilində bu affiksin -ъгЦ-ir forması var: ud-ъг 
' atınız',  üdir ' bədəniniz'.  N.K.Dmitriyev hesab edir ki, -ız  
affiksindən r  yaranmışdır. O, güman edir ki, -ız  affıksi -m ız  
affiksinin qısaldılmış formasıdır [Dmitriyev, 1956, s.32].

Mə'lumdur ki, 3-cü şəxs cəmin affiksi eynən 3-cü şəxs 
təkin formasına uyğun gəlir.

Mənsubiyyət affikslərinin mənşəyi problemi böyük 
maraq doğurur.

Bir baxışa əsasən 1-ci və 2-ci şəxs təkin, bə'zən isə 
cəmin mənsubiyyət affiksləri şəxs əvəzliklərinin zəifləmiş 
formalarıdır. A.M.Şerbakın "Türk dillərinin müqayisəli
morfologiyası oçerkləri" adlı kitabında bu baxış daha əyani 
surətdə şərh edilmişdir. Müəllif hesab edir ki, mənsubiyyət 
affiksləri predikativ göstəricilərindən, prcdikativ göstəricilər 
isə şəxs və şəxs-işarə əvəzliklərindən yaranmışdır
[Şerbak,1977, s. 79]. Mənsubiyyət affikslərinin sistemi, ona 
görə, bu şəkildə bərpa oluna bilər [Şerbak,1977, s.79J:

atın, a tın ız  yeni forması daha qədim a tısız  formasından gəlir 
[Şerbak,1977, s.79].

A.M.Şerbakın fikrincə mənsubiyyət anlayışı ilə əhatə 
olunan bütün mə'nalar m ən-kişi-m ən, b iz-k işi-b iz  tipli 
konstruksiyaların uzun və çox mürəkkəb semantik inkişafının 
nəticəsidir. Bu konstruksiyada şəxs əvəzliklərinin təkrarı 
əvvəllər predikativ birləşmənin tərəfləri arasında əlaqə 
yaratmağa xidmət etmişdir. Göstərilən konstruksiyalar türk 
dillərinin inkişafının müxtəlif mərhələlərində şəxsin və ya 
əşyanın keyfiyyətini və ya hər hansı başqa xüsusiyyətini ifadə 
etmişdir. Və bununla birlikdə bir şəxsin müxtəlif vəziyyətlərini 
və ya bir əşyanın başqa əşyaya münasibətini bildirmişdir. Bu 
halda birinci mə'nada onlar əlavə tərəfin, məsələn, ər- olmaq 
köməkçi fe'linin daxil edilməsi yolu ilə mürəkkəbləşmişdir- 
sonralar ər ' olmaq' köməkçi fe'linin işlənməsi könüllü 
olmuşdur: biz-kişi-ərür-biz 'b iz  insan hahndayıq V  biz
insanıq', biz-kişi-ərd ib iz 'b iz  insan halında id ik ', 'b iz  insan 
idik'. Yəqin bu vaxtdan, yə’ni m on-kişi-m ən  tipli 
konstruksiyanın "mən insan halmdayam", "mən insanam" 
mə'nalan bildirdiyi vaxtdan "mənim adamım var", "mənim 
adamım" kimi semantik ixtisaslaşma ilə omonim 
konstruksiyaların forma xüsusiləşməsi başlanır, bununla 
yiyəlik hal formalarının yaranması başa çatır:

Tək
1 -ci şəxs -m<*mən 
2-ci şəxs -n<*sən

Cəm
-m ız -m ız<*biz<*pi:s 
-nız<*siz<*si:s

3-cü şəxs -ı(n) -i(n)<*tıı *in

Əvəzliyin 2-ci şəxsinin xarici görünüşü hərəkətin 
analogiyası çərçivəsində baş vermişdir: müq. atım, a tım ız  vo 1

1 Mövcud olan fonetik uyğunluqların qanunları haqqında "Fonetika" 
fəslinə bax.

m ən-kişi-m ən  m ənin  k işi-m
b iz-k işi-b iz b izn in  k işi-b iz

[Şerbak,1977, s.81 ]
Başqa sözlə, A.M.Şerbak güman edir ki, yiyəlik hal 

formasının yaranması ilə m ən kişi+ m ən ’ mən insanam' 
konstruksiyasından m enim  k iş im  ' mənim insanım' 
konstruksiyası inkişaf etmişdir. Bu fikirlə razılaşmaq çətindir. 
Birincisi, tamamilə aydındır ki, mənsubiyyət affikslərinin 
sistemi yiyəlik halm formalarından çox tez yaranmışdır. Bə'zi 
türk dillərində şəxs əvəzlikləri "olmaq" köməkçi fe'linin
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rolunda həqiqətən geniş istifadə olunur: qazax, окщ ь-т ьп  
'm ən  şagirdəm ', okuşb-sbn  's ən  şagirdsən', özb. söğ-m on  
' mən s a ğ la m a m sö ğ -sən  ' sən sağlamsan' və s.

Lakin şəxs əvəzliyi postpozisiyada "mənim", "sənin" və 
s. mənsubiyyət əvəzliyinin funksiyasında heç vaxt çıxış edə 
bilməz. Belə fikir yakut dilinin misalları ilə əyani surətdə 
təsdiq olunur. Yakut dilində yiyəlik hal yoxdur, ancaq m in  atım  
' mənim atım ' tipli birləşmələr mövcuddur. Burada şəxs 
əvəzliyi aşkar şəkildə "mənim" mənsubiyyət əvəzliyinin 
mə'nasında çıxış edir. Yəqin ki, ulu türkcədə də iş belə 
vəziyyətdə olmuşdur. A t m in  ' mənim atım ' tipli birləşmə 
türk dillərinin "tə’yin+tə’yin olunan" söz sırası qanununa 
tamamilə zidd olardı. Halbuki bu model türk dil strukturunun 
iliyinə işləmişdir. Mənsubiyyət affiksləri və şəxs əvəzlikləri 
eyni əvəzlik sözlərdən yarana bilərdilər. Lakin çətin belə 
nəticə çıxarmaq olar ki, mənsubiyyət affiksləri şəxs 
əvəzliklərinin reduksiyası (zəifləməsi) nəticəsində 
yaranmışdır.

Mənsubiyyət münasibəti tez-tez məkani münasibətlərin 
yenidən mə'nalandırılması nəticəsində yaranmışdır. Daha 
yaxında yerləşən "mənim", "m ənim  olaıı” kimi, daha uzaqda 
yerləşən "m ənim  olm ayan" və s. kimi düşünülmüşdür. Ona 
görə türk dillərində mənsubiyyət affiksləri ola bilsin ki, 
məkani indikatorların ilk rolunu ifa edən hansısa əvəzlik 
sözlərindən inkişaf etmişdir. Belə ki, atım  əvvəlcə ' mənə ən 
yaxın olan a t ' mə’nasını ifadə edə bilərdi. Affiksin 
postpozisiyası burada yer bildirən başqa işarə formandan 
kimidir, məsələn, türk, evdeki, alt. tayğadağı' tayğadakı' və s.

Mənsubiyyətin -b iz  və -ğ ız(-n ız) cəm affiksləri də 
A.M.Şerbakın fərziyyəsini təsdiq etmir, çünki burada [£] və 
\ğ(n)] əsasdır, [-/z] isə çoxluğun göstəricisidir. 2-ci şəxs təkin - 
n  və ya -ğ  affiksləri sən  şəxs əvəzliyi ilə qətiyyən 
əlaqələnmir.

3-cü şəxs tək və cəmin mənsubiyyət affiksinin ilkin 
forması məsələsi də böyük maraq doğurur. A.M.Şerbak və 
bə’zi başqa türkoloqlar hesab edirlər ki, ilk mərhələdə bu affıks 
-m  formasında olmuş, o da öz növbəsində qədim -ın//-in işarə 
əvəzliyindən nəş'ət etmişdir. Bu əvəzlik adlıq hal formasında 
heç yerdə işlənmir, ancaq çoxlu zərflərdə iz buraxmışdır, belə: 
ancaq qəd.-türk. таги 'o ra y a ', tuv. m dı 'o  biri tə rə f ', m ar 
'o ray a ', -ında 'o ra y a ', -m da 'o ra d a '. A.M.Şerbakın 
fikrincə, bu əvəzlikdən 3-cü şəxs mənsubiyyət affiksi 
yaranmışdır. Beləliklə, bunun praforması (ilk şəkli) sonu n  
samitli affikslə bərpa olunmalıdır [Şerbak,1977, s.78].

Bu nəzəriyyənin tərəfdarları yönlük, yerlik, çıxışlıq və 
tə'sirlik halların formalarında "əlavə" -n- samitini bununla izah 
edirlər: türk, evi-n-c' evinə ',  babası-n-a; evi-n-de' evində ', 
babası-n-da; evi-n-den’ evindən ',  babası-n-dan; ev i-n -i və s.

Bizim fikrimizcə, bu birləşmələrdə -m  elementi işarə 
əvəzliyi rolunda heç vaxt çıxış etməyən -an əvəzliyinin ablaut 
(səsi əvəzlənmiş) variantıdır.

Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ulu türkcədə heç 
bir əvəzlik adlıq halda n  ilə bitməmişdir, belə ki, -n- vasitəli 
halların xüsusi aparıcısı-bələdçisi olmuşdur. A tın ' sənin a tın ', 
ineqin' sənin inəyin ' kimi formalar heç vaxt olmamışdır.

Vasitəli hallarda "əlavə" -n- səsinin mənşəyini başqa cür 
izah etmək olar. Ola bilsin ki, o, məzmun və fonna cazibəsi 
(attraksiya) nəticəsində mənsubiyyət affiksli adların hallanma 
paradiqmasına daxil olmuşdur. A tı, atası tipli mənsubiyyət 
affiksli formalar o, o l şəxs əvəzliyi ilə assosiasiya edilir 
(qavranılır).

Bu əvəzliyin səciyyəvi xüsusiyyəti odur ki, vasitəli 
halların formalarında -n- elementi olur və adlıq halında isə o 
olmur: türk, o ancaq onda, ondan. Əgər mənsubiyyətin 3-cü 
şəxs tək affiks formasının 3-cü şəxs təkin şəxs əvəzliyi ilə 
assosiativ əlaqəsi olmuşsa, onda mənsubiyyətin 3-cü şəxs 
təkinin affiksi ilə işlənən isimlərin hallanması vasitəli hallarda
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əvəzliyin hallanmasına bənzəyəcəkdir. Onda və ondan tipli 
formaların analogiyası üzrə başında və başından tipli formalar 
yarana bilmişdir.

Bütün Orta Asiya ərazisində mənsubiyyət affiksli 
isimlərin hallanmasında "əlavə" -n- samiti işlənməyən bir 
izoqlos keçir. Bu tipli hallanma özbək və uyğur dilləri üçün 
səciyyəvidir; bu hallanma onların ədəbi dil normasında 
möhkəm yer tutur. "Əlavə" -n- samiti olmayan bu tipli 
hallanma Cənubi Qırğızıstanda, həmçinin Özbəkistanda və 
Tacikistanda yaşayan qırğızların dilində yayılmışdır. Özbək- 
uyğur tipli hallanmaya Orta Asiyadan kənarda Qərbi Sibir 
tatarlarının dilində rast gəlinir. [Hacıyeva,1975, s.47-48].

Özbək-uyğur tipli hallanmanın zona məhdudluğu belə 
güman etməyə əsas verir ki, "əlavə" -n- samiti olmayan şəkilçi 
törəmə hadisədir. Əslində, burada mənsubiyyət affiksli halların 
linqvotexniki mükəmməlləşməsi baş vermişdir. "Əlavə" -n- 
samitinin aparıcılığından dil azad olmuşdur.

3-cü şəxs təkin mənsubiyyət affıksinin -sı variantının 
mənşəyi asan izah oluur. Tamamilə aydındır ki, ancaq bir -ı//-i 
variantının mövcudluğu bir sıra hallarda qovuşma deyilən 
hadisə yarada bilərdi (ana-ı' anası',  ata-ı' atası' və s. tipli 
sözlərdə yanaşı olan saitlərin qovuşması kimi). Qovuşmanı 
kənar etmək üçün dayaq samitə ehtiyac olmuşdur. Türk 
dillərində ayırıcı -sı/j-si afliksi olmuşdur: tat. ka ° y-sb ' hansı 
özb. %ay-sb, qum. kay-sb və s. -bundan 3-cü şəxsin tək və cəm 
mənsubiyyət affıksinin ikinci variantı kimi istifadə edilmişdir. 
Bu əlaqə onunla asanlaşıb ki, 3-cü şəxsin təkinin mənsubiyyət 
affiksi bir sıra hallarda ayırıcılıq mə'nası daşımışdır: tat. Sinin 
игат ьп! Şunnan tbnnbşka b irin ini а°ск>тыть a°tlbysbn. 
Annaib ikinınicin, ёщ /пщ ш п... ' Sənin küçən! Buradan 
həyata birinci addım atırsan. Sonra ikinci, üçüncü...'

Yiyəlik əvəzliklərinin mövcudluğu zamanında 
mənsubiyyət affikslərinin sistemi müəyyən dərəcədə artıqdır 
(pleonazmdır). Təəccüblü deyil ki, çuvaş dilində 1-ci və 2-ci
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şəxsin mənsubiyyət affiksləri müntəzəm istifadə olunmur. 
Çuvaş dilinin bə'zi dialektlərində mənsubiyyət affikslərinin 
sistemi güclü surətdə pozulmuş, Morqauş şivəsində isə 
tamamilə itmişdir. Salar dilində mənsubiyyət şəkilçilərinin təki 
və cəmi arasında fərq yoxdur. San uyğurların dilində 
mənsubiyyət affikslərinin sistemi, demək olar ki, itmişdir.

Hətta mənsubiyyət affikslərinin sistemi ümumən 
saxlanan türk dillərində, xüsusən 1-ci şəxsin cəmində bu 
şəkilçilər çox vaxt buraxılır, müq. tat. bizn in  awbl\ çuv. pirin  
y a l ’ bizim kənd '.1

3-cü şəxsin -ıH-i, -sı/j-si mənsubiyyət affiksi müəyyən 
artikl mə'nasmı da ifadə edə bilir. Bu funksiya çuvaş dilində 
aydm görünür: k im i ' gəm i',  amma k im m i ' gəm i'-  haqqında 
danışılan gəmi. Tatar dilində də affiksin belə mə'nasına ara-sıra 
rast gəlmək olur, məsələn, teş a°tm nan (üstündə oturduğun 
' atdan düş').

İSMİN SÖZ YARADICILIĞI 

İsimlərin isimlərdən, bə'zən  də sifətlərdən düzəlməsi

İsimlərin və sifətlərin yaranmasında istifadə olunan 
affikslərin miqdarı çox deyil. Yəqin ki, qədim zamanlarda 
onlar daha çox olmuşdur. Onların çoxu çoxdan qeyri-məhsuldar 
olmuş və çox vaxt onlardan istifadə iki-üç sözlə 
məhdudlaşmışdır. Ona görə də tez-tez rast gəlinən affiksləri 
nəzərdən keçirmək daha məqsədəuyğundur.

-çı//-çi. Türk dillərində -çı//-çi affiksi çox geniş 
yayılmışdır və şəxsin fəaliyyətini bildirmək üçün işlənir. A v  
sözündən türk, avçı 'o v ç u ',  d il sözündən azərb. dilçi, m al 
sözündən alt. malçı, tim ir ' dəm ir' sözündən qum. tim irçi

' Azərbaycan türkcəsində do belədir: bizim  sv, bizim  məktob- Tərcüməçi. 
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'd əm irç i', an 'h ey v an ' sözündən tuv. ançı 'o v ç u ',  palıx  
' balıq ' sözündən xak. p a lıx ç ı' balıqçı \  iş  ' iş ' sözündən tat. 
işıpi ' işçi',  çorva ' m al' sözündən özb. çorvaçb ' m aldar', 
balı к  ' balıq ' sözündən qırğ. balıkçı ' balıqçı',  tim ir ' dəm ir' 
sözündən çuv. tim irz 'i ’ dəmirçi' və s.

Görünür ki, bu affıksin fəaliyyət icraçısının mə'nası ilkin 
deyil. Güman ki, -çı, -ç i sifətin affiksi olmuş və bir şeyə qarşı 
həvəs, meyl, vərdiş bildirmişdir: şor. uruşçı 'dalaşqan ',  terçi 
' tərli',  azərb. inadçı1 və s. Sonra bu affiks müvafiq semantik 
dəyişikliklə isimlərin sahəsinə keçmişdir.

-taş/j-təş. Bu affiksin əsas funksiyası- birgəlik ifadə 
etməkdir: türk, yoldaş, qazax, jo ldas, tat. yuldaş 'yo ldaş ', 
qum. akuldaş 'həm kəndli', tuv. attaş 'a d a ş ',  türkm. işdcş 
'h əm kar', xa n n  'q a rm ' sözündən xak. xanndas 'q ardaş ', 
qırğ. cerdaş ' yurddaş ' və s.

Bu affiksin birinci tərəfi yerlik halın -ta/j-to affıksidir, 
ikinci komponent toplu çoxluğun qədim affiksinin təzahürüdür.

-ИкЦ-Ик. Qədim zamanlarda -lıifH-lik toplu çoxluğun 
mürəkkəb affiksi olmuşdur. Müxtəlif türk dillərində onun ilk 
mə’nası bu günə qədər qismən saxlanır: tat. na°ratnbk  
' şamlıq', İfa °ybnlb!f ' toz ağacı meşəsi',  çuv. yum anlbx  
' palıdlıq türkm. a ğ a çlı/f' ağaclıq ',  azərb. daşlıq, çuv. çullbx 
' daşlıq' və s.

Sonralar -ккЦ-Ик afiksi müxtəlif mə’nalar kəsb etmiş ki, 
əsasları bunlardır: 1) keyfiyyətin abstıakt adı: azərb. ağlıx, tat. 
/fa° ranqblblf 'qaran lıq ', 2) fəaliyyətin ifadəsi: azərb.
qazmaçılıq.

1 Azərbaycan türkcəsində ədəbi dildə "inadcıl" sözü var. "İnadçı" dialekt 
variantıdır -Tərcüməçi.
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KİÇİLTMƏ MƏ’NALI İSİMLƏRİN YARANMASI

Türk dillərində kiçiltmə mə’nalı isimlərin miqdarı 
olduqca çoxdur. Onlar xüsusi kiçiltmə affiksləri ilə yaranır. Bu 
affikslərdən bə’ziləri bütöv seriya təşkil edir, bə’ziləri isə tək- 
tək çıxış edir.

К (к) seriyası
Bu seriyanın bütün affikslərinin tərkibində к, к  

samitləri işlənir.
-a lflf-ə k  (-olfH-ök): sa lkın  'k ü lə k ' sözündən alt. 

sa llfınak ' meh-küləkcik \  koyon  '  dovşan ' sözündən Ifoyonolf 
' dovşan balası',  If ozan ' dovşan ' sözündən şor. kozanotf 
'dovşan balası', baş sözündən tat. ba°şa!f, xak. pozax, alt. 
majaff, qırğ. maşatf, qazax, m asak 'sü n b ü l', y u l  'ç a y ' 
sözündən qəd.uyğ. y u la k  'k içik  çay ', z o l sözündən azərb. 
zolax, v a r ' yarğan' sözündən çuv. varak' kiçik yarğan';

-IfaU-kə: ata sözündən qırğ. atake ' ata can ',  şeşe  ' ana ' 
sözündən qazax, şeşeke ' ana can ',  e r ’ ə r ' sözündən özb. erkə  
' dəcəl'.

-Ifi/l-ki: ata sözündən türkm. atakı ' ata can ',  ana 
sözündən analfı 'ana  c an ', awa 'a n a ' sözündən tuv. awaffi 
' ana can '. -#7 affiksi -İfa affiksinin variantıdır.

-кауЦ -кэу: kuyan ' dovşan' sözündən tat. kuyanlfay  
'dovşan balası', b a °ş  sözündən ba°şkay  'başcığaz ', y e r  
sözündən başq. y erk əy  'y e r ',  dus 'd o s t ' sözündən dus'kay  
'dostcığaz', bola bala ' sözündən özb. bölalfay
'balacıq ' , '  körpə'.

-kalfH -kək: er ’ k işi' sözündən özb. erkək  ’ k işi' 
(ilkin:' ərciyəz'), tu z ' toz ' sözündən tu zğ a lf' tozcuq'.

-kaç/l-kəç: Ifuş ’ quş ' sözündən alt. Ifuşkaç, tuv. Ifuşlfaş 
' quşcuğaz'.
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Görünür, seriyalı kjjk  elementi toplu çoxluğun -k/j-k 
göstəricisi ilə genetik bağlıdır.

Ç seriyası

ç: ata sözündən qəd.-türk, ataçım  ' atacığım ',  öq ' ana' 
sözündən öqüçüm ' anacığım',  aba ' ana'  sözündən noq. 
abaşım  'anacığım ', ba°ba° 'b a b a ' sözündən tat.dial. 
ba° ba ° ş  ' baba can ',  tb van ' doğma' sözündən çuv. tb vanz’ı 
' mənim əzizim ' /  mənim doğmam'.

-açjj-əç: xak. xazm  > kazm aç ' toz ağacı' sözündən 
xazınas ' toz ağacı',  şor. örtek ' ördək' sözündən 
örtöqöç> örteqöş' kiçik ördək '.

-çajj-çə: tat. törkim  ' qrup' sözündən törkimşə 
'yanm qrup ', qazax, bbtak  'budaq ' sözündən bbtakşa 
' budaqcıq',  kitap  ' kitab ' sözündən kitapşa ' kitabça' ,  azərb. 
bağ sözündən bağça, türkm. ö kü z  sözündən ökiizçe, qırğ. tökc 
'k e ç i ' sözündən tököçe  'keçi balası', özb. köprik  'körpü ' 
sözündən köprikçə ' körpücük ',  q.qalp. j o l  ' yo l' sözündən 
jo lşa  ' kiçik y o l ',  uyğ. alm a sözündən alm iço ' almacıq ' və s.

-ça/f/j-çə/f: alt. bala sözündən balaçak' körpə ' ,  xak. tura 
' e v '  sözündən turacax 'e v c ik ', qazax, kulbn  'qulan ' 
sözündən kulbnşak  'qu lanc ıq ', şor. kuş 'q u ş ' sözündən 
kuşçak  'quşcuğaz', qəd.uyğ. k o l 'q o l ' sözündən kohçak 
'ə lc ik ',  türkm. dövün  'd ü y ü n ' sözündən dövünçek 
' düyünçə'.

-çık/l-çik: türk, e v  sözündən evçik ' evcik ',  ku ş ' quş' 
sözündən ku şç ık  ' quşcuq ',  tuv. xem  ' çay ' sözündən xemçik 
' kiçik çay ',  türkm. köprü ' körpü ' sözündən köprüjük 
' körpücük',  tat. t a ° w '  dağ ' sözündən ta ° wşbff ' dağcıq', 
xak. k im e ' gəm i' sözündən kim ecek, azcrb. alma sözündən 
alm acık 'a lm acıq ', q.balk. /fiz  'q ız ' sözündən kızçık  
' qızcığaz'.
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Görmək çətin deyil ki, bu iki seriyanın göstəriciləri 
birləşir. Bu da onları semantik yaxınlığını göstərir.

Bununla belə seriya yaratmayan affikslər də var.
-ауЦ-эу. Bə'zi türk dillərində -ay  affiksi müxtəlif 

dərəcəli qohumluq məzmunu ilə bağlı əzizləmə, nəvazişli 
kiçiltmə bildirən isimlər düzəldir: tat. ba°bay  'baba can ', 
(türk, baba 'a ta ') ,  a°na  'a n a ' sözündən a °n a y  'ana  can ', 
a ° ta 'a ta ' sözündən a ° tay  'a ta  can ', noq. atay 'babacan ', 
aba ' xala' sözündən abay ' xala can ',  özb. bö bö  ' baba' 
sözündən b ö b ö y ' baba can '.

-1акЦ-1эк. Özbək dilində kiçiltmə mə’nası verən -1акЦ- 
lə k  affıksli sözlərə rast gəlinir: buta 'cavan dəvə ' sözündən 
b u ta lö k ' dəvə balası',  ta y ' d ay ' sözündən ta y lo ff' dayça' və 
s. Türk dillərində bu affıks geniş yayılmamışdır. Tərkibində - 
a/fH-ək kiçiltmə afıksi var.

-таЦ-щэ. Müasir türk dillərində kiçiltmə mə’nalı -ma 
affiksi, demək olar ki, itmişdir: g ö l sözündən azərb. gölm ə  
'k iç ik g ö l'.

-(а)пЦ-(э)п. Bu affiks vaxtilə kiçiltmə me’nalı isimləri 
yaratmışdır. Müasir türk dillərində bir çox hallarda bu mə'na 
itmişdir: türk. o:lan<oğlan<oğul, qazax. özen
' çay '< öz' mənbə ',  türk, boyun-boy  sözündən, özb. tuzön  
' tozcuq '- tu z sözündən.

-sımak: qazax, a t sözündən atsbm a/f 'k içik a t ',  e ö y  
’ e v ' sözündən eöysbm ai ' evcik '.

-tayH-təy. Bə'zi türk dillərində -tay/j-təy affiksi kiçiltmə, 
bə'zən nəvaziş isimləri yaradır: özb. erkə ' ərköyün ' sözündən 
crkətəy  'sev im li', qazax, ağa 'd a y ı ' sözündən ağatay 
'day ıcan '. Ola bilsin ki, onun tərkibində -ауЦ-эу kiçiltmə 
affiksi iştirak edir. Bənzətmə bildirən -dayğ-tay affiksinə onun 
münasibəti aydınlaşdırılmamış qalır.
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-aş//-əş:a\t.ayak' k a s a ', ' fincan ' sözündən
ayağaş' kasacıq ' , b iç ik 'k ita b ' sözündən biçiqeş 'k itabça ' , 
uyğ.dial. q ız ' sözündən k b zb ş ' q ızc ığ a z '.

Yuxanda göstərilən bə'zi kiçiltmə affıkslərinin 
tərkibindəki -1, -n, -s və -ş samitləri, görünür, toplu çoxluğun 
müvafiq göstəriciləri ilə genetik bağlıdır.

FE’Lİ ƏSASLARDAN İSİMLƏRİN YARANMASI

Türk dillərində fe'li əsaslardan ismin yaranmasında 
istifadə edilən affıkslərin sistemi adlardan söz düzəldən 
affikslərin sistemi ilə müqayisədə daha zəngindir. Bir çox 
hallarda fe'li isimlər substantivləşmiş qədim fe'li sifətlərdən 
ibarətdir. Yalnız nadir hallarda onların yaranması üçün 
tamamilə namə'lum mənşəli affıkslərdon istifadə olunur. 
Qədim türk fe'li sifətlərinin mahiyyətinə gəldikdə qeyd etmək 
lazımdır ki, bu məsələ bir qədər şərh tələb edir. Bütün 
əlamətlərə görə onlar sözün əsil mə’nasmda fe'li sifət olmayıb. 
Daha doğrusu, onlar fe'ldən yaranan sifətlər olmuşlar, çünki 
zaman və növ münasibətlərinə görə kifayət qədər 
diferensiasiya olunmamışlar. Bə'zən müxtəlif əlavə modal
xüsusiyyətlərlə mürəkkəbleşdirilmiş belə fe'ldən yaranan
sifətlər daha çox hərəkətin nəticəsini ifadə etmişdir. Fe'ldən 
yaranan qədim sifətlərin bu keyfiyyətləri onların
substantivləşməsi üçün böyük imkanlar yaradırdı.

Fe’ldən düzələn qədim sifətlərin 
substantivləşməsi yolu ilə isimlərin yaranması

К seriyası

- ь Ш -ik . Vaxtilə ulu türkcədə чкЦ-ik  ilə  fe'ldən 
düzəlib hərəkətin nəticəsini bildirən sifət olmuşdur. Sonralar o, 
sistemdən çıxmış, lakin əvvəlki mə'nasmı saxlayan izləri
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qalmışdır: türk. b o zu k\p o zu lm u ş ' , tat. a °щ ь ^ 'açıq ' , qum. 
у ır tık 'y ır tıq ' və s. Bu fe'ldən yaranan sifətlərdən bə'ziləri 
zaman-zaman fe'li isimlərə çevrilmişdir: b u z 'p o zm a q ',
' sındırmaq' morfemindən türkm. b u zu /f' q ır ın tı', a rt'artm aq ' 

morfemindən alt. a rtık ' a r tıq ', s'ur'deşm ək*  morfemindən 
çuv. s ’uibK ' ça tla q ', o y  'y a rm a q ', ' çapm aq' morfemindən 
qazax, o yb k 'ça p ıq ' .

Ulu türkcədə -капЦ-кэп və ya -ктЦ-kin, -ğınfl-qin 
affiksli fe'ldən yaranan sifətlər olmuşdur. Aşağıda təsvir edilən 
bütün isimlər onlardan törəmişlər.

ffa p -' çapmaq' morfemindən alt. kapkan ' tə lə ', ku r  
' qurm aq', ' tikm ək* morfemindən türk, kurqan ' q a la ', deqiş 
'zarafat e tm ək’ morfemindən türkm. deqişqen 'za ra fa tç ı', 
tu :-'doğm aq' morfemindən qırğ. tu .ğa n 'q o h u m ’ , 
tırt'dartm aq' morfemindən tuv. tır tk a n 'q iym ə ' (döyülmüş ət) 
sözlərində -kan/ğkən affıksi işlənmişdir.

-tfın  affıksi öz variantları ilə genetik baxımdan -İfan 
affiksinə qohumdur, ondan ancaq saitləri ilə fərqlənir: y a °n  
' yanm aq' morfemindən tat. ya ° nğbiı 'y a n ğ ın ', kaç  
'qaçm aq' morfemindən qaq. kaçkm  'q a ç ış ', tu t 'tu tm aq ' 

morfemindən qırğ. tutffm  ' əsir* , taş ' daşm aq' morfemindən 
şor. taşkm  ' d a şm a ', '  daşqın ' , d'ayk ' daşm aq' morfemindən 
alt. d ’aykm  ' d a şq ın ', vur ' vurmaq’ morfemindən türk. 
vurqun' q a za n c ', sü r ' sürm ək' morfemindən türkm. sürqün 
'sü rg ü n ', uç 'uçm aq ' morfemindən özb. u ç ıu n  'q ığ ılc ım ' .

L seriyası

Ulu türkcədə hərəkətin nəticəsini ifadə edən -/ və -/////- 
ili ilə fe'ldən yaranan sifətlər olmuşdur; onların
substantivləşməsi nəticəsində həmin affiksli isimlər
yaranmışdır.
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-l(-ıl): ç ıd a 'dözmək' morfemindən alt. çıdal 'd ö z ü m ', 
azıra ' yed irm ək ' morfemindən xak. azıral 'y e m ', çaza 
' b əzəm ək ' morfemindən şor. çazal ' b ə z ə k ', jırqa  ' lə zzə t 
alm aq’ morfemindən qırğ. jırq a l 'lə z z ə t’ , çök ' çö km ək’ 
morfemindən türk. çö kü l'çö kü n tü ’ , b ö k 'b ü k m ə k 1 
morfemindən başq. b ö q ə l' d ir s ə k '.

-ılt//-ili: ya r  'yarm aq' morfemindən azərb. yaralı, bak 
'o ta rm a q ', ' yed irm ək ' morfemindən türkm. bakılı
' kö kə ld ilm iş’ , kes 'k ə s m ə k ' morfemindən qazax, kesüli 
' kəsilm iş ' .  Qazax dilinin qərb dialektlərində -u fb //-ü li affiksi 

ilə zaman məzmunlu fe'l forması yayılmışdır: -иЬЦ-йИ affiksli 
fe'li sifətdən ke lü li 'heç demə, o, g ə lib ', 'gəlm iş' (adam).

M (m<b) seriyası

-т аЦ -т э: ya r  ' yarm aq' morfemindən azərb. yarma, 
çar 'yarm aq ' , '  batırmaq' morfemindən xak. çarba 'yarm a ' 
və bül- ' b ö lm ək ' morfemindən tat. bülm ə ' otaq ' , '  b ö lm ə ', 
toff ' toxum aq’ , '  tikm ək ' morfemindən qazax, tofam a  
'p a rç a ', k e s  ' kəsm ək ' morfemindən qırğ. kesm e  ' əriştə ' , 
ib ğ b t ' b ərkitm ək' morfemindən tat. nbğbtına ' b ə rk itm ə ', 
d'aldır ' tərp ətm ək ' morfemindən alt. d'aldırma
' sürkü’ , '  r ə z ə ', k ıza rt ' qızartm aq' morfemindən türkm. 

kızartm a ' qızartm a' və s.
Əvvəlcə bu affıksin -раЦ-рэ forması olub. Sonralar 

başlanğıc p  samiti b  samitinə keçmişdir və müvafiq olaraq - 
ЬаЦ-Ье forması törəmişdir. Bu formalar Sibir türklərinin 
dillərində daha çox saxlanmışdır: p u r  ' bükm ək' morfemindən 
şor. purba 'ü z ü k ', sözür ' sürüm ək’ morfemindən alt. sözürbe 
'to r ' .

-Pafj-pe affiksinə qazax və noqay dillərində də rast 
gəlinir: kos ' qarışdırmaq' morfemindən qazax, kospa
' qarışıq ' ,  tart ' dartmaq' morfemindən noq. tartpa 'q u tu '.
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-m , -ım /j-im , -um /j-üm : k e y  ' geyinm əl'ö  morfemindən 
azərb. geyim , ö l' ö lm ək’ morfemindən alt. ölüm , a l ' almaq' 
morfemindən qum. alim  ' götürm ə' ,  tu r ' b ü km ək ' mor
femindən xak. turım  'burm a ' , ö s 'b ö yü m ək1 morfemindən 
tuv. ö zü m ' cücərti' , cu t ' udm aq' morfemindən qırğ. cutum  
'qurtum ' , b il'b ilm ə k ’ morfemindən tat. bilim  'b i lg i ', bö l 
' bölm ək' morfemindən qazax, bölim  'b ö lü m ', a t'a tm a q ' 
morfemindən qaq. a tım 'a tım ', sağ 'sağm aq ' morfemindən 
türkm. sağ ım 'sa ğ ım ' , talb ' oğurlamaq' morfemindən uyğ. 
talbm  ' qazanc, ə ld ə  e tm ək ' , sbğ  ' çıxm aq' morfemindən 
başq. sbğbm 'ç ıx ış ' , biç  ' b içm ək ' morfemindən türk, biçim , 
bas ' yerim ək1 morfemindən tuv. bazını ' addım ' .

-атЦ-эт. Bu affiksli isimlərə olduqca nadir hallarda 
rast gəlinir: bu: ' bağlam aq' morfemindən alt. budam
'bağlam a ', tu t 'tu tm a q ' morfemindən tudam  'q u lp ',
' tutacaq' .

-m ışfj-m iş < -bışjf-b iş. Bu affiksli isimlər -m ış//-m iş ilə 
fe'ldən düzələn sifətlərin substantivləşməsidir, sonralar keçmiş 
zaman məzmunlu fe'li sifətə çevrilmişdir. Görünür, vaxtilə 
onlar müxtəlif türk dillərində geniş yayılmışdır. Qıpçaq 
dillərində bu fe'li sifətlər sonra -капЦ-ğan morfemli fe’li 
sifətlərlə sıxışdırılmışdır, Lakin bu dillərdə də onların 
qalıqlarına rast gəlinir.

-m ışlj-m iş morfemli fe'ldən yaranan sifətlər hərəkətin 
nəticəsini bildirmişdir. Onun bu xüsusiyyəti substantivləşmə 
üçün münasib imkan yaradırdı: tb r 'd u rm a q ' morfemindən tat. 
tb rm b ş'h əya f , c a z 'y a z m a q ', ' taledən xəb ər verm ək' 
morfemindən qırğ. c a z m ış 'ta le ', s 'i'y e m ə k ' morfemindən 
çuv. s im b s 'y e m ', y e 'y e m ə k ' morfemindən türk.
y e m iş 'm e y v ə ', iit'k e ç m ə k ' morfemindən özb. ütm iş 
'keçm iş ' . k b l ' e tm ə k ', '  e ləm ə k ' morfemindən qazax, kblm bs 
' cinayət" .
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-т акЦ -т эк. Bu affıksli isimlər hərəkətin nəticəsini 
ifadə edə bilir: su!< ' vurmaq' morfemindən tat.
su km a k' cığır* , ek  ' ə km ə k ' (hərəkətin prosesi) morfemindən 
türk, e k ın ek ' çörək ' , yaşa  ' yaşam aq' morfemindən qaq. 
yaşam ak 'h ə ya t* , ak: ' axm aq’ morfemindən qəd. -türk. 
affm ak ' axın*, b i t ' b itm ək ' morfemindən b itm ə k 'b itk i' vəs.

Bundan əlavə, bir çox hallarda -т ак  affiksi hərəkətin 
müxtəlif vasitələrinin adlarını bildirən -ak və -k ı affıksli 
mə'nalara yaxınlaşır: tofcibda 'taqqıldatm aq' morfemindən 
qazax, to kp a k ' toxm aq ' , il'a sm a q ' morfemindən ilm ek 
' tilov* , x a p 'q a p m a q ', ' bağlam aq' morfemindən yakut. 
xa p p a k 'q a p a q ', tuza  ' dolaşdırm aq' (atı) morfemindən xak. 
tuzm ax ' buxov ' , b a s 'sü rtm ək ' morfemindon alt. 
baspak'sürtgəc ' vəs.

Bu misallar belə güman etməyə əsas verir ki, -такЦ- 
m ək  affıksində müxtəlif mənşəli iki omonim affıks var. 
Hərəkətin nəticəsini ifadə edən sözlərdə -k  affiksi genetik 
cəhətdən -ık  affiksi ilə bağlı olur, müq. alt. artılş' a rtıq ', 
halbuki i l  'a sm aq ' morfemindən noq. ilm ek 'paltarasan' tipli 
sözlərdə -/f affiksi modallıq mə'nası ilə çıxış edir, qazax, kiirek 
'k ü rə k ' , taralf' daraq' və s. sözlərdə olduğu kimi.

-M ak affiksinin daha qədim forması olan -bak öz 
növbəsində ■/jaA'affıksindən törəmişdir.

N seriyası

-m jj-in: tü t'ç ə k m ə k ' morfemindən uyğ. tütün, ək 
'ə k m ə k ' morfemindən azərb. əkin, b iç 'b iç m ə k ' 
morfemindən biçin, tü 'd ü yü n ləm ək ' morfemindən şor. 
tüün ' düyiin’ , ç it 'u zanm aq ' morfemindən tuv. çidin 
'u zanm a ' , sab 'ça lm aq ' morfemindən xak. s a b m 'b iç in ', cıy 
'y ığ m a q ' morfemindən qırğ. c ıy ııı'y ığ ım ' , şb k 'ç ıxm a q ' 
morfemindən qazax, şbğbm  'x ə r c ',  'ç ıxa r1 , a k 'a xm a q '

morfemindən türk, a k ın ' axın*, tik 'qapam aq ' morfemindən 
özb. tik in ' qapaq' .

Bu isimlərin mo'naları müxtəlifdir, amma onların hamısı 
hərəkətin nəticəsini bildirən fe'ldən yaranan qədim sifətlərdən 
törəmişdir.

-АпЦ-эп affiksinə olduqca nadir hallarda rast gəlinir: 
bora'sovurm aq' morfemindən qazax, boran, buran.

T seriyası

-T ı/l-tL  -Tı/j-ti morfemli fe'ldən yaranan qədim sifətdən 
törəmiş isimlərə türk dillərində tez-tez təsadüf olunmur: 
car'yarm aq' morfemindən qırğ. ca rtı'ya rıs ı' ,'b u ç u q ' , belir 
'o lm a q 'm e y d a n a  çıxm aq' morfemindən türk. 

belirti' ə lam ət1, qabar' qalxm aq' morfemindən azərb. qabartı 
və s.

-N tı/j-n ti. -T ı/f-ti affiksi bu halda n  formantı ilə işlənir, 
görünür, bu forma daha sonra yaranmış və məchul növün 
mə'nasını daşımışdır: k is ''k ə s m ə k ' morfemindən başq. 
k is 'in ti'k ə s in ti ' , q ır'q ırm a q ' morfemindən azərb. qırıntı, ffaz 
'qazm aq' morfemindən alt. k a zm tı'q u y u ’ , k ırğ ı' qırxm aq' 

morfemindən tuv. kırğm dı 'q o yu n  q ırxım ı’ , ak:'axm aq' 
morfemindən tat. a ° ğ b n tb ' x ə f i f  axin ’ , tasta 'a tm aq ' 
morfemindən xak. tastandı ' tullantı’ , k ir in ' qırılm aq’ 
morfemindən türk, k ırm tı' q ır ın tı', yu w b n  'yuyunm aq ' 
morfemindən özb. yu w b n d b ' ç irk li s u ', başlan ' başlanmaq' 
morfemindən qaq. başlantı ' başlanğıc' və s.

Tuva dilində -ntı və -ak  affıkslərinin birləşməsindən 
yaranan -ndak  affiksi var: k e s 'k ə s m ə k ' morfemindən 
kezindek 'k ə s ik ',  o y  'o ym a q ’ morfemindən o yu n d a k 'b ir  
tika '.

Müvafiq dilönü variantları da olan -ltı, -ıltı, -alta 
affiksləri həmin -tı/f-ti affiksidir ki, növ mənşəli /  ilə
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mürəkkəbləşmişdir: k ö r 'g ö rm ə k ' morfelindən tuv.
körülde 'g ö rü n tü ', ö s 'b ö y ü m ə k ' morfelindən ö z ü ld e 'b o y '. - 
ıltıH-ilti affıksi tez-tez təqlid mənşəli əsaslara birləşir: azərb. 
qıcırtı, türkm. wağırdı 'b a ğ ır tı', türk, gürültü 'g u ru ltu ' və s.

-T ı^jj-tik . Fe'ldən sifət düzəldən qədim -U ff//-dikaffiksi 
-tı və -ık  affikslərinin birləşməsi nəticəsində törəmişdir. Bu 
affıksli fe'ldən yaranan sifət hərəkətin nəticəsini ifadə etmişdir. 
Əski və müasir türk dillərində bu fe'ldən yaranan sifətin 
substantivləşməsi nəticəsində törəmiş isimlərə rast gəlinir: 
k a ° l'q a lm a q ' morfeminden tat. ka °İd b k 'q a lıq ',
ta p 'ta p m a q ' morfemindən azərb. dial, tapdıx, b il'b ilm ə k ' 
morfemindən türk, b ild ik ' tan ış' ,  k ö l 'qa lm aq ' morfemindən 
özb. koldbK 'q a lıq ', у ь у  'y ığ m a q ' morfemindən başq. 
у ь у ь п Ь / f 'm ə c m u ə ', 'to p lu ' və s.

-(ı)t/l-(i)t Görünür, ulu türkcədə -tı morfemi ilə fe'ldən 
düzələn sifət -(ı)tH~(i)t affiksinin bir təzahürü olmuşdur. Onun 
ilkin mə'nası hərəkətin nəticəsini bildirmək olub. Müasir türk 
dillərində -(ı)tH~(i)t affıksli isimlər çox vaxt halm və ya 
prosesin adım ifadə edir: b a s'q əd əm  basm aq' morfemindən 
alt. b a z ıt' y e r iş ' ,  suğar 'su  verm ək ' morfemindən
s ıığ a t'su v a t', o lu r 'o tu rm a q ' morfemindən tuv.
o lu t'o tu ra ca q ', ç a z ır 'g iz lə tm ə k ' morfemindən ç a z ıt's ir r ', 
um 'u m m a q ' morfemindən azərb. umud, öş 'aşırm aq' 
morfemindən özb. ö şb t 'a ş ır ım ', ' g ə d ik ', g e ç 'k e ç m o k ' 
morfemindən türk, keç i t  'k e ç id ' və s.

Bu isimlər nadir hallarda hərəkətin nəticəsini ifadə 
etmişdir: yo (ğ )ur 'yoğurm aq ' morfemindən türk.
y o (ğ )u r t' turş s ü d ', xu r'q u ru m a q ' morfemindən xak. 
x u ru t'q u ru t', 'k ə s m ik ', sark 'axırm a ç ıxm a q ' morfemindən 
qazax, sar/şıt 'y e m ə k a r tığ ı' və s.
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NAMƏ LUM MƏNŞƏLİ AFFİKSLƏR

Türk dillərində fe'ldən düzələn elə isimlər var ki, onlan 
yaradan şəkilçilərin mənşəyini aydınlaşdırmaq çox çətindir.

-ış//-iş. Bu affıksli isimlər hərəkətin tərzini və ya 
üsulunu ifadə edir: k ir  'g irm ək ' morfemindən özb.
kiriş 'g ir iş ', s o ğ ' v u r m a q 'd ö y m ə k ' morfemindən alt. 
soğış 'sa va ş ', örin 'se v in m ə k ' morfemindən xak. örim is 
'sev in c ', u ç 'u çm a q ' morfemindən qırğ. uçuş, d ix  ’tik m ək '  

morfemindən qaq. d ik iş  ’t ik iş ', g e l'g ə lm ə k ' morfemindən 
türk, g e liş ' g ə liş ', ta p 'ta p m a q ' morfemindən qazax.
tabbs 'g ə lir ' və s.

-ış//-iş affiksi türk dillənrində eyni dərəcədə 
yayılmamışdır. O, bir sıra türk dillərində - tatar, başqırd, 
qumuq, qaraçay-balkar, qazax, qaraqalpaq və xüsusilə çuvaş 
dillərində -/^affıksindən yaranmış -ujj-ü affiksi ilə müqayisədə 
daha az istifadə olunur, müq. tat. k i lü 'g ə l iş ', qazax. 
m asbğu 'm ə s tlik ', qum. başlanıw  'başlanğıc' və s.

-ış/j-iş affiksinin mənşəyi namə'lumdur. Bir fakt diqqəti 
cəlb edir ki, o, -m ış//-m iş affiksinin tərkib hissəsi kimi çıxış 
edir. Ola bilsin ki, əvvəlcə -ış/f-iş affiksi hərəkətin nəticəsini 
ifadə edən fe'ldən yaranan sifətin affiksi olmuşdur, ş  elementi, 
təbii ki, hərəkətin nəticəsini ifadə edən isimlər yaratmaq üçün 
fe'li əsaslara birləşirdi. Sonralar -ışjf-iş affiksi bu mə'nası 
olmayan fe'llərə birləşməyə başlamışdır: qırğ. uçuş v ə  s.

-ığü-iğ'. -ığH-iğ’ affiksi ulu türkcədə və bu dilin 
parçalanması nəticəsində yaranan başqa türk dillərində 
işlənmişdir. Affıksin qədim forması qədim türk yazılarında və 
müasir tuva, xakas, şor, tofalar dillərində saxlanılmışdır: b il 
’b ilm ə k '  morfemindən qəd.-türk, tuv. b iliğ ''b i lik ', 

b a r 'y e r im ə k ' morfemindən barığ 'y e r iş ', sa t'sa tm a q ' 
morfemindən tuv. satığ, şor. s a d ığ 'sa tış ', k eş  'k eç irm ək ' 
morfemindən şor. k e jiğ 'k e ç id ', ' k e ç m ə ', çat 'u zanm aq '
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morfemindən xak. ça d ığ ' uzanm a' ,  i t 'e lə m ə k ' morfemindən 
id iğ  'i ş ' və s.

Bir çox türk dillərində -щЦ-iğ ' affiksi fonetik 
dəyişmələrə uğramışdır: satığ  sözündən tat. s a tu 's a tış ', barığ 
sözündən qazax, baru 'g ə z in ti ', banğ  sözündən yakut 
barı: 'g e d iş ', ya zığ  sözündən qum. ya zıw  'y a z ı ', başkarığ 
sözündən qırğ. başffaru:' idarə e tm ə ', b iliğ ' sözündən çuv. 
p i l i i ' b ilg i', bıçıq 'b iç iğ ' sözündən türkm. b iç u w ' b iç ilm ə ', 
kü lü ğ 'sözündən yakut. külü: 'g ü lü ş ' və s.

Bu affiksin mənşəyi də aydın deyil. Onun sifətin -ığH-iğ' 
omonim affiksi ilə əlaqəsi şübhəlidir, çünki türk dillərində bu 
affiksin əks olunması tamamilə başqadır, müq. sarığ sözündən 
tat. sa°ib  's a r ı', amma barığ sözündən baru 'g ə z in ti '.

-ç, -ıç/f-iç. Bu affiksin köməyi ilə abstrakt mo’nalı bir 
sıra fe'ldən isimlər törəmişdir: dayan'dayanm aq'
morfemindən türkm. dayanç ' dayaq' ,  m an ' inanm aq'
morfemindən m a n ç 'in a m ', suyun 'sev in m ə k ' morfemindən 
qum. suyunç 's e v in c ', ötün 'xah iş e tm ək ' morfemindən qırğ. 
ö tü n ü ç 'x a h iş ', kork 'qorxm aq ' morfemindən qazax.
Iforkbnhş ’ qorxu ' ,  qazan ' qazanm aq' morfemindən azərb. 
qazanc, ökün 'ş ika yə t e tm ə k ' morfemindən türk. 
ökünç 'k ə d ə r ' və s.

Görünür, ç elementi əvvəlcə imkan modal mə'nasını 
ifadə etmişdir, məsələn, tayanç və ya ta ya n ıç 'b ir  şeyə 
söykənm ə, əsaslanm a' mə'nasını bildirirdi.

MODAL MƏ'NALI AFFİKSLƏRİN 
KÖMƏYİ İLƏ YARANAN İSİMLƏR

-kı/l-ki, -ğıjl-qi. Bu affısklərin köməyi ilə yaranan 
isimlər hərəkətin icra edilmə mümkünlüyünü ifadə edir: tat. 
pbçkb 'b ıç q ı', 'm işa r ', yə'ni p ıç 'k ə s m ə k ' morfemindən

şey  ki, onunla kəsm ək  o la r '. Bu ilkin mə'na əsasında hərəkətin 
hər hansı vasitəsinin adı çox asan yarana bilərdi, buna görə bu 
affiksi olan isimlər çox vaxt hərəkətin vasitələrinin adlandır.

Bə'zi türkoloqlar qeyd edirlər ki, qədim türk yazılannm 
dilində qəti gələcək zaman şəkilçili fe'li sifətlər olmuş ki, 
bunlar vaciblik və ya mümkünlük modal mə'nalannı 
bildirmişdir: tu rğuyer 'dayanacaq', kılm aku kılınç 'icra oluna 
bilm əyən  h ə rə k ə t' və s [Dr. sl. 1969, s.654]. Görünür, bu 
qədim türk fe'li sifəti -kı affıksli qədim fe'ldən yaranan 
sifətlərin mə'nalan haqqında doğru təsəvvür yaradırdı. Qədim 
türk içkü  sözü əvvəlcə 'o  şey  k i, onu içm ək o lar' mə'nasını 
ifadə etmişdir, şor. I$apl$ı 't ə lə ', yə'ni ’o şey  k i, onunla tutmaq 
olar' və ya 'tutm ağı bacaran', iş k i 'a v a r ', 'k ü r ə k ', yaxud 'o  
şey  ki, onunla avarlamaq o lar' mə'nalannı bildirmişdir. Bu 
yolla -faH -kiaffıksli isimlərdə hərəkətin me'nası yarana bilərdi: 
xar- 'q a zım a q ' morfemindən tuv. xarğı 'ə r s in ', leap 'tu tm a q ' 
morfemindən şor. faplşı 't ə l ə ', eş'avarla  iş lə m ə k ' 
morfemindən e şk i'a v a r ', s ü s ' çıxartm aq' morfemindən alt. 
s ü s k ü 'p a r ç ','s u  q a b ı', sa r 'sa n m a q ' morfemindən qaq. 
sarqı'ayaq sa rığ ı', 'd o la q ', b u r 'b u n n a q ' morfemindən türk. 
burğu, ş a l'k ə s m ə k ' morfemindən noq. şa lğ b 'k ə rə n ti', 
sbbbr' süpürm ək'  morfemindən sbbbrğb ' süpürgə' .

-кЦ-к, -акЦ-эк. -k//-k, -afyjj-ək affikslərinin köməyi ilə 
fe'li əsaslardan yaranan isimlər də çox vaxt hərəkətin 
alətlərinin adlannı ifadə edir: tara 'daram aq' morfemindən 
qazax., alt. taraff 'd a ra q ', küre 'k ü rə k ləm ə k ' morfemindən 
qum. k ü r e k 'k ü r ə k ', u r 'b iç m ə k ' morfemindən tat. urak 
'o raq ', q a p 'ö r tm ə k ' morfemindən türkm. qapa/ir 'q a p a q ', 
cü r'yerim ək ' morfemindən qırğ. c ü re k 'ü rə k ', ffarba 
'qarmaqlamaq'  morfemindən şor. karba/f 'q a rm a q ',

'ya°t 'ya tm a q ' morfemindən tat. ya  °taff 'ya ta q ' və s.
Ola bilsin ki, bu affiks -kıll~l$i affiksinin bir ixtisar
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-ka k jj-kək . Görünür, -как//-kəк  affiksi -k ı və -aiş 
affikslərinin birləşməsi nəticəsində yaranmışdır. O, isimlərə 
hərəkətin aləti və ya hər hansı hərəkətin icra edilmə bacanğı 
mə'nasını verir: iş 'avarlam aq' morfemindən tat. iş k ə k  'avar', 
say 'ba tırm aq ', 'sancm aq ' morfemindən qırğ.
sayğa/ş' m ozalan ' ,  i l  'ilişd irm ək ' morfemindən özb. 
ilç ək  't i lo v ', d ü r 'b ü rü n m ək ' morfemindən tuv. dürçek 
'k ə lə f ',  İŞa ° yra 'yo n m a q ’ morfemindən başq.

!şa °yrak 'b ü lö v ', 'ç a r x '.
-kıç/j-ğıç, -kiçH-qiç: a s 'a sm a q ' morfemindən alt. askış 

'sacayağ ı', sb z  'c ızm a q ' morfemindən tat. sbzğbç 'c ızıq ' , 
'x ə tk e ş ', süs 'ç ıxartm aq ' morfemindən şor. 

süsküs 'p a rç ' ,  'su  qabı' , p as 'y e r im ək ' ,  ’addım lam aq' 
morfemindən xak. pasxıs 'p ilə k ə n ', kes 'k ə sm ə k ' 
morfemindən qırğ. kesk iç  'is k ə n ə ', 'daşı, bərk c ism i yonmaq 
üçün dəm ir a lə t', aç 'açm aq ' morfemindən qar.kr.
a ç k ıç 'a ç a r ', yan  'yanm aq ' morfemindən türkm. yatığıç 
'yanacaq ', çb z 'c ızm a q ' morfemindən özb. çbzqbç 'c ız ıq '.

-Işıçjj-ğıç affiksi hərəkətin vasitəsini, alətini, müəyyən 
hallarda nəyi isə bacarmaq mə'nası bildirən isimlər yaradır, 
məsələn, yan 'yanm aq ' morfemindən türkm. 
yaıığıç 'ya n a ca q '.

Sonuncu ç səsinin izahı müəyyən çətinlik yaradır. O, 
isimlərə hərəkətin vasitəsi mə’nasını verən -aç affıksinin 
analogiyası ilə yarana bilərdi: to k 'd ö y m ə k ' morfemindən 
türk, tokaç 'to x m a q ', q ıs ' 's ıxm a q ' morfemindən türkm. 
qıs 'aç 'k ə lb ə tin '. Ola bilsin ki, -ç affiksinin modal mə'nası 
var.

SİFƏT

Bə'zi türkoloqlar ulu türkcədə sifətlərin əsas nitq hissəsi 
kimi mövcudluğuna şübhəli yanaşırlar. A.M.Şerbak qeyd edir
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ki, ulu türkcədə sifətlər xüsusi morfoloji göstəricilərə malik 
deyil və müstəqil leksik-qrammatik ad qrupu kimi onların 
mövcudluğu böyük şübhə doğurur" [Şerbak, 1977, s.108]. 
Onun fikrincə, sifətlərin müəyyənləşməsi isimlərin semantik- 
funksional transformasiyasının nəticəsidir və ya morfoloji 
sistemin təşkili yolu ilə meydana çıxmışdır [Şerbak, 1977, 
s. 109].

Bu baxış, təəssüf ki, bizim dilçilərin arasında geniş 
yayılmış nöqteyi-nəzəri əks etdirir: morfoloji göstəricilər 
yoxdursa, deməli, sözlərin müvafiq kateqoriya qrupları yoxdur.

Sifətin əşyaya məxsus keyfiyyət və əlamətlərinin 
şüurda leksik-fiınksional qrup kimi seçilməsi bütün dünya 
dillərində mövcuddur. Türk dillərində sifətin bir çox affiksləri 
olduqca qədim olmuş və ulu türkcənin epoxasına aid ola bilər.

Türk dillərində sifəti iki kateqoriyaya bölmək olar: 1) 
törəmə olmayan sifət və 2) törəmə sifət.

Törəmə sifət törəmə olmayan əsasdan ibarət olur və 
müasir dildə tərkib hissələrinə ayrılmır. Belə sifətlərin sayı 
nisbətən çox deyil:

*kara 'q a ra ', türk, kara, qum. kara, noq. İşara, qazax. 
/şara, qırğ. kara, azərb. qara, tat. ka ° ra, çuv. xura;

*ak 'a ğ ', türk, ak, qum. ak, noq. ak, qazax, ak, qırğ. ak, 
qar.kr. ak, tat. a°İş, başq. a k °;

*yafiı 'y e n i', noq. уа п ь , qum. ya n ı, q.-qalp. jana, 
qazax, jana, uyğ. yen i, türk, yen i, azərb. yen i;

*boş, qum. boş, türk, boş, azərb. boş, türkm. boş, uyğ. 
boş, qazax, bos, q.-qalp. bos və s.

Törəmə sifətlər sözdüzəldici affikslərin köməyi ilə 
yaranır, məsələn, k ö ş 'g ü c ' sözündən tatar dilində -li 
affiksinin köməyi ilə güclü  mə'nasında k e ş i i  nisbi sifəti 
yaranmışdır, -şan affiksinin köməyi ilə suğbş 'sa va ş ',
’m üharibə'  sözündən suğbş-şan 'savaşqan ', 'davakar' sifəti 

əmələ gəlir. Bu haqda "Sifətin söz yaradıcılığı" bölməsinə bax.
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Türk dillərində sifətin işlənməsində mə'lum 
məhdudiyyətlər var. Bu ona görə baş verir ki, türk dillərində 
izafet konstruksiyasının birinci tərəfi sifət mə'nası daşıya bilər, 
halbuki formaya görə onlar isim kimi qalır: tat. ğbş byasb 'quş 
y u v a s ı', te lkə  т ехь 'tü lkünün d əris i', türk, dem ir y o l'd ə m ir  
y o l ' , qum. qümüş sağat 'güm üş saat' və s.

Sifətin müqayisə dərəcələri

Başqa dünya xalqlanmndiİlərində olan kimi türk 
dillərində də ancaq keyfiyyət sifətləri müqayisə dərəcələrində 
işlənir.

N.K.Dmitriyev türk dillərində iki tip müqayisəni 
ayırırdı: 1) abstrakt, yə'ni keyfiyyət müqayisəsi əşyaların 
köməyi ilə yox, nəzəri şəkildə düşünülən norma ilə aparılır, 
məsələn, sa rğ ılt'sa rım tıl' sifəti san sifəti ilə müqayisəni 
nəzərdə tutur. Bu sifət əsas əlamətin ifadəsinin kifayət qədər 
tamlığını göstərir; 2) konkret, burada keyfiyyətin müqayisəsi 
konkret əşyaların tutuşdurulması ilə bağlıdır [Dmitriyev, 1948, 
s.83], məsələn, İbrahim  Yusifdən ağıllıdır, dəm ir qalaydan 
daha m öhkəm dir.

"Əslində, abstrakt və konkret formalar (yə'ni sözün 
həqiqi mə’nasmda müqayisə dərəcələri) qrammatikada adi 
dərəcə adlandırılan bir normal keyfiyyət dərəcəsinə əsaslanır. 
Məntiqi baxımdan bu dərəcə keyfiyyətin bütöv təzahürüdür, 
bu, şərti olaraq norma kimi qəbul olunur; qrammatik cəhətdən 
isə başqa formaları yaradan sifətin əsas formasıdır. Zahiri 
cəhətdən adi dərəcə hər hansı spesifik (özəl) affıksin olmaması 
ilə səciyyələnir" [Dmitriyev, 1948, s.83-84].
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Abstrakt müqayisənin üsulları

N.K.Dmitriyev, əsasən, müqayisənin abstrakt 
formalarına keyfiyyətin zəifləmə və güclənmə formalarını aid 
edir. Türk dillərində belə formalar çoxdur. Keyfiyyətin 
zəifləmə dərəcəsini ifadə edən affıkslərin sayı boldur: azərb. 
uzun-sov, türkm. yağşı-ça, türk.güzel-çik, dar-ça, qazax kö k- 
ş il 'gö yü m tü l', sar-ğılt 'sa n m tıl', tr.qar. uzun-
m u ş 'u zu n so v ', qırğ. sar-ğıc 'sa n m tıl', k ir -q ilt'k ir l i ', tat. alt- 
su  'açıq çəhrayı' və s. Keyfiyyəti gücləndirən affıkslərə az 
hallarda rast gəlinir: özb. yaxşb -röğ  'daha y a x ş ı ', türk, koca- 
man 'çox böyük' və s.

Türk dillərində keyfiyyətin güclənməsinin ifadəsi üçün 
iki forma -analitik və sintetik formalar seçilir.

Keyfiyyətin güclənməsinin analitik formasında sifətlər 
gücləndirici söziərlə və ya dərəcə zərfləri ilə birləşir. Müxtəlif 
türk dillərində bu gücləndirici uyğun gəlir: başq. in y a °x şb  'ə n  
y a x ş ı ', azərb. ən kiçik, qazax, en jağsb 'ə n  y a x ş ı ', qırğ. en- 
ırak 'ən  u za q ', tuv. en u lu ğ 'ə n  b ö y ü k ', türkm. en k iç i 'ə n  
k iç ik ', şor. en kiçiğ , türk, en büyük 'ə n  b ö y ü k ', özb. en  
uzağ 'ən  uzaq ' və s.

Bu gücləndiricilərdən çoxu keyfiyyətin ifadəsinin 
müəyyən dərəcəsinə işarə edir, müq. başq. biçrək  
yem lə  'xüsusi fə rə h li (x o ş ) ', qazax, ötə kbsğa 'olduqca q ıs a ', 
qum. bek is s i'ç o x  is t i ',  alt. sürekey k ü ç 'ç o x  g ü c lü ', azərb. 
çox böyük, tat. b tk ya °x şb  'ç o x y a x ş ı '.

Keyfiyyətin güclənməsinin sintetik ifadə üsulu sifətlərin 
təkrarlanmasından inkişaf etmişdir: sarı sarı 'ç o x  s a n ', kara 
kara 'ço x  qara ', ağ ağ 'ço x  a ğ ' və s. Sonralar bunun əsasında 
sap-sarı, ğap-ğara, ap-ağ və s. tipli natamam reduplikasiya 
hadisəsi baş vermişdir. Qoşa sifətlərin birinci üzvü qısaldılmış 
omsala çevrilmişdir [Dmitriyev, 1948, s.85].
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Əmsal həmişə təkhecalı olduğu üçün hecaların sayı 
ixtisar olunmuş olur. Əmsal sonuncu samitlə formalaşır, bu 
halda -p- samiti ilə: ta t ka°p-l<aara 'qapqara ', alt. kıp-kızıl 
'q ıp q ırm ızı', noq. yapyasbl 'ya m ya şıl', çuv. sap-sarb 
'sa p sa n ', yakut. kıp -k ıh ıl 'q ıp q ırm ızı', tuv., xak. sap- 

sarığ 'sa p sa rı'.
Türk dillərində bu müqayisə üsullarının geniş yayılması 

onların ulu türkcədə olmuş olmasını qəbul etməyə əsas verir.

Konkret müqayisənin üsulları

Müasir türk dillərində bir əşyanı başqası ilə müqayisə 
edərkən o əşyanın adı çıxışlıq halda olur: tat. S a °fa  Ğ a°lidən 
kö şli 'S ə fa  Ə lidən daha g ü c lü d ü r', azərb. bacım m əndən 
kiçikdir, qum. d en izkö ld en  ııllu 'd ən izg ö ld ən  b ö yü kd ü r', özb. 
öltbn tem irdən о д ы 'q ızıl dəm irdən ağ ırd ır', qırğ. kitep  
depterden kalın 'kitab  dəftərdən qa lınd ır', uyğ. at eşəktin  çon 
'a t eşşəkdən b ö yü kd ü r', kr.-tat. sen ondan işkirscıı 'sən  

ondan işbacaransaıı'  və s.
Yakut dilində müqayisə üçün əsas götürülən əşya 

müqayisə halında götürülür: xatın  ti:tte:qer kü:ste:x ' tozağacı 
qara şamdan m ö h k əm d ir '.

Bə’zi müasir türk dillərində sintetik üsul ilə sifətin 
müqayisə dərəcəsinin yaranmasında xüsusi -irakf-irek -гакЦ- 
rek affıksi istifadə olunur: başq. V əli K ərim zəıı
k a °rb ra l 'V ə li  K ərim dən b ö yü kd ü r', tat. S a °fa  öa°lidən  
köşlirək  'S ə fa  Ə lidən g ü c lü d ü r', qırğ. M clis Çakişten 
ulııırak 'M elis C əkişdəıı b öyükdür', özb. по к  olmadan 
şinnröğ  'a n n u d  almadan şirin d ir', qum, buz kardan su yu k 'b u z  
qardan soyuqdur' və s.

-ftak, -ırak  affıksi həm də sifətin keyfiyyətini zəiflətmə 
nıə'nasını verir: so w u k 'so y u q ' sözündən özb. sowukrok 
'so y u q tə r ', m ayda 'b a la ca ', 'x ırd a ' sözündən maydarok
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'x ırd a tər', ə s i 'tu r ş ' sözündən başq. əsirək  'tu rştəh ər', 
ğattı 'q a tı' sözündən noq. katırak 'b ərk  tə h ə r ', zu r 'b ö y ü k ' 
sözündən tat. zurrak ' böyük tə h ə r ', yaxud, əksinə, gücləndirici 
işi görür: yaxşb 'y a x ş ı' sözündən özb. yaxşbrok ' daha y a x ş ı' ,  
baland 'u ca ' sözündən özb. balandrok 'daha u c a ', k iş i 
'k iç ik ' sözündən qazax, k işirək  ’daha k iç ik '.

Lakin çətin sübut e tm ək  olar ki, türk dillərində 
müqayisə dərəcəsini ifadə edən bu üsul qəti olaraq sabitləşib. 
"-Ralf affiksinin əsl mə'nası məsələsini hələ qəti həll olunmuş 
hesab etmək olmaz. Hər halda bu, ruscadakı "olduqca, daha" 
mə’nasında işlənən -ее, -сй (еу) affiksi kimi mübahisəsiz 
deyildir. Bu, hər şeydən əvvəl, müqayisə dərəcəsini ifadə 
etməyə namizəd olan affıkslərdən biridir" [Dmitriyev, 1948, 
s.87].

Yakut, altay, türk, azərbaycan, qaqauz kimi (müasir - 
T.H.) türk dillərində -rak affiksi yoxdur.

Sifətin söz yaradıcılığı

Türk dillərinin tarixinə həsr olunmuş, demək olar ki, 
bütün əsərlərdə sifətin sözdüzəltmə şəkilçiləri ancaq sadalanır, 
amma onlara mənşəyi cəhətdən baxılmır. Bununla belə bu 
şəkilçilər nisbətən asanlıqla aşağıdakı kateqoriyalar üzrə 
bölünür :
1) Müəyyən əlamət və ya xüsusiyyət bildirən affikslər; 2) 
kiçiltmə affıksləri; 3) modal mə'nalı affikslər; 4) qədim fe'li 
sifət affıksləri.

Müəyyən əlamət və xüsusiyyət mə'nası ilə 
yüklənmiş affiksli sifətlər

- & № ’• -‘M - iğ 'affiksi əski türk dillərində olduqca geniş 
yayılmışdır, qəd.-türk. a y ığ 'a c ıq lı', a r ığ ' tə m iz ', y ılığ  'i l ıq ', 
sa rığ 'sa rı' və s. Müasir tuva, xakas və şor dillərində
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saxlanmışdır: tuv. a n ğ ' tə m iz ', ç ılığ  'i l ıq ', iz iğ  'i s t i ' , xak. 
xatığ  'q a tı ', 'b ə r k ', a jığ 'a c ı', ç ılığ ' i l ıq ', şor. kadığ  'q a tı', 
açığ 'a c ı ', iz iğ  'i s t i ', ç ılığ  'i l ı q '.

Uyğur və özbbək dillərində sonuncu ğ  samiti к  samitinə 
çevrilmişdir: uyğ., özb. f<atb-k 'q a tı', b s s b k 'is ti ' və s, 
Sonuncu ğ>% və ğ ’>k samit çevrilmələrinə az-az başqa türk 
dillərində də rast gəlinir: azərb. ilıq  y ılığ> yılık  formasından, 
qırğ. ıs ık  ' i s t i ' .

Türk dillərinin çoxunda sonuncu ğ  və ğ ' samitləri 
düşmüşdür: noq. k:atb 'q a tı ', tat. k°tb , türk, katı, alt. k a tu .tat. 
issi 'i s t i ', qum. issi, q.-qalp. bssb; tat. /ь/ь 'i l ı q ', qum. y ıh , 
qazax, jb lb ; türk, sarı, qazax, saib və s.

Burada sonuncu ğ  samiti əvvəlcə к  samitinə çevrilmiş, 
sonra isə tamam itmişdir: sarığ>sarık>sarı.

Qaraim dilində sonuncu ğ  samiti w  şəklində iz 
qoymuşdur: a n ğ  'tə m iz ' sözündən aruw 'tə m iz '.

-IğH-iğ' affiksinin mənşəyi namə'lumdur.
-L ığ H -Iiğ '< ~ lı:q jj-li:q Bu affıks qədim türk yazılı 

abidələrində olduqca geniş yayılmışdır: ada 'tə h lü k ə '
sözündən a d a lığ 'tə h lü k ə li', a z ığ 'k ö p ə k  d iş i' sözündən 
a z ığ lığ 'ir id iş li', buz sözündən b u zlu ğ 'b u zlu ' və s. O, 
həmçinin tuva, xakas, şor və tofalar dillərində yaxşı 
saxlanmışdır: dağ sözündən tuv. d a ğ lığ 'd a ğ lı', xak. qar 
sözündən xarlığ  'q a r lı', ç i l 'y e l ' sözündən xak. ç illiğ 'y e lliq ', 
m al sözündən tof. m allığ  'm al-qara lı', k ü ş 'g iic ' sözündən 
küştüğ 'g ü c lü ', m is 'b u y n u z ' sözündən m ist i  ğ  'b u yn u zlu ' .

Uyğur dilində -lığH-liğ' affıksində sonuncu ğ  və ğ ' 
samitləri vo к  samitlərinə çevrilmişdir: ка(г)1ьк' q a rlı', 
taşlbk 'd a ş lı', ta ğ lb k 'd a ğ lı' və s.

Qırğız dilində -hğ/l-liğ' affıksi -1и:Ц-1й: -tu://-tü: 
affikslərinə çevrilmişdir, məsələn, taşlığ sözündən taştu: 
'd a ş lı', tokoylığ  sözündən tokoylu: 'm e şə li', e s 'a ğ ıl '

sözündən estü  'a ğ ıllı' . Altay dilində иЦй saitlərinin uzunluğu

saxlanmışdır: /şarlu: 'q a r lı', tu:lu: 'd a ğ lı', balıktu: ’bahqlı'
və s.

Başqa türk dillərindəki -lığH-liğ' və -////-// affikslərinin 
mə'nasına uyğun olaraq yakut dilində -la:x (-taıxjj-daıx, -na:x 
variantları ilə) affıksi işlənir və ola bilsin, birincilərlə bir 
mənşəyə malikdir, müq.. ağalaıx 'a ta lı', oğo:lo:x 'b a la lı', 
öydö.x 'a ğ ıllı' və s.

Yakut dilində uzun a saitinin olması -lığ  affıksində ı 
saitinin əvvəllər uzun olmuş olmasına dəlalət edir.

-h/j-li. Bu kateqoriyadan affıkslər içərisində -ЬЦ-И daha 
geniş yayılmışdır: k ü ç 'g ü c ' sözündən özb. k ü ç ü  'g ü c lü ', 
a k ıl'a ğ ıl' sözündən türkm. akıllı 'a ğ ıllı ', ta s 'd a ş ' sözündən 
qazax, tastb 'd a şlı' , к ы п  'q u m ' sözündən noq. kbm lb  
'q u m lu ', a ° y 'a y ' sözündən tat. a ° y lb 'a y l ı ', tu z 'd u z ' 

sözündən qum. tu z lu ' d u zlu ' ,  a t sözündən türk, atlı, astar 
sözündən azərb. astarlı, a ° t 'a t ' sözündən başq. a °tlb  'a t l ı ', 
kayğı 'q a yğ ı' sözündən qar. kayğ ılı 'q a y ğ ılı' və s.

Bu affiksin daha qədim forması -lı:ğH-li:ğ’ olmuşdur. 
Sonuncu ğ  samitinin düşməsindən əvvəl ğ> k  hadisəsi baş 
vermişdir: -h:ğ>-lı:lf>-lı prosesi gedir. Qeyd etmək maraqlıdır 
ki, -lı o türk dillərində işlənir ki, onlarda -ık  (sanff>san) 
affiksində sonuncu к  samiti düşmüşdür. Həmin -lı affıksi özbək 
dilində də mövcuddur.

-L ığ  affıksi mənşəcə qədim müştərək halın sonluğudur. 
Onu da istisna etmək olmaz ki, -1 elementi toplu çoxluğun -1 
göstəricisi ilə genetik olaraq bağlıdır.

-ЬкЦ-Пк. Bir sıra türk dillərində -ЬкЦ-Пк affiksi nisbi 
sifət yarada bilir, müq. tat. a° tn a lb lf'h ə fiə lik ', noq. 
a y lb k 'a y lıq ', azərb. qışlıq, a y m a k 'ö lk ə ' sözündən qırğ. 
aym aktıl/ 'ö lk ə ', tuv. çıldı!< 'i l l ik ', çuv. \ъг1ьх1ьх 
'to xu m lu q ' və s. Onun distribusiyası (yayılma dərəcəsi) 

olduqca məhduddur. O, daha çox zaman aıılayışlı (il, ay, həftə 1

1 L>t keçidi barosində "Fonctika" bölməsinə bax.
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və s.) isimlərdən nisbi sifətlər yaradır. Onun toplu çoxluğun - 
ЬкЦ-Нк affıksi ilə əlaqəsi aydın deyil. Türk dillərində -ЬкЦ-Нк 
affiksi eyni zamanda 'n ə  üçün nəzərdə tu tu lm u ş' mə'nasını 
bildirir: tat. başlbk: ' b a şlıq ', yə'ni 'baş üçün n əzərdə  tu tulan ', 
a°rğalb!< 'a rxa lıq ', yə'ni 'kü rək  üçün nəzərdə tutulan', 
k iiz lik  'g ö z lü k ', yə'ni 'g ö zlər üçün nəzərdə tu tu lan ' və s. 
Belə mə'na yəqin ki, kb şlb tş 'q ış lıq ' 'q ış  üçün hazırlanm ış' 
kimi sözlərin tə'siri altında yaranmışdır.

Ф//-ЛУ; qırğ. ja z ğ ı 'y a z ın ’ , qaq. kışk ı 'q ış ın ', yakut. 
sa:skı 'y a z m ', noq. khskh 'q ış ın ', tuv. çaskı 'y a z ın ',  özb. 
yözğb  'y a y m ', azərb. axşamkı, türk, sabahkı, şor.
IşışJçı ’q ış ın ', tat. ya  °z ğ b 'y a z m ', çuv. s ’u r k i'y a z m ', kr.-tat. 
Işış/şı 'q ış ın ' (yə'ni: qışda) və s.

Çox vaxt bu affiksli sifətlər ilin müxtəlif fəsillərini ifadə 
edən isimlərdən yaranır. Daha nadir hallarda bu şəkilçi ilin 
fəsilləri ilə bağlı sifətlər də əmələ gətirir, müq. noq. tbskb 
'za h ir i', qırğ. başkı 'başlanğıc' və s. Görünür, burada lokativ 

(mekani) mə'na zaman mə'nasından tez yaranmışdır.
-da:kıjl-də:ki. Bu affiks adətən "müəyyən yerdə olan" 

mə'nası ilə sifətlər yaradır: ara sözündən noq. aradağb 
'aradakı', türk, dolaptakı kitablar'dolabdakı k ita b la r ', özb. 

üydəqi 'e v d ə k i', yakut. tıata:ğı 'ta yq a d a kı', alt. ayıldağı 
'a u ld a k ı', ç ir 'y e r ' sözündən xak. çirdeqi 'y e rd ə k i', tr.qar. 

bundağı 'buradakı' vəs.
Tamamilə aydındır ki, affiksin birinci tərkib hissəsini 

yerlik hal affiksi təşkil edir. Ona bitişən -kı//-ki affiksi "nəyəsə 
aid olan" mə’nasma malikdir.

Türk dillərində sifətləri yaradan affikslər olduqca 
çoxdur, ancaq demək olar ki, onların hamısı qeyri-məhsuldardır 
və nisbətən geniş yayılmayıb, məsələn, -laçğ-ləç kimi 
affikslər: tat. i t l ə ş 'ə t l i ', y b n la ş ' tü k lü '; -çu//-çii: tat. tbnşıı 
'q o x u m u ş'; -kbş: tat. tbnkbş 'burunda danışan (tm -tın )', -ızjj- 

iz: tat. ya °w b z, əski özb. ya w u z 'a c ıq l ı '- ğ a y :  qazax.
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kapsağay 'çox b ö y ü k ', tat. ya°fağay 'y a lta q '; -ıff-i: türk. 
sıkı 's ıx ' və s. Bu affikslərin mənşəyi namə'lumdur.

Kiçiltmə mə'nalı sifətlər

Türk dillərində əlamətin natamam dərəcəsini ifadə edən 
sifətlər böyük qrup təşkil edir. Bu sifətlərin affikslərinin 
səciyyəvi xüsusiyyəti onların tərkibində təkrarlanan 
elementlərin mövcudluğudur. Nadir hallarda rast gələn у  
samitini saymasaq, bu elementlərin ümumi miqdarı səkkizdir. 
Onlar çox vaxt öz aralarında birləşirlər.

Həmin elementlər bunlardır: k(k), 1, m , r, s, t, ş, ç. 
Affikslərin samit elementləri a, ı, /saitləri ilə birləşə bilərlər.

Bu qrup sifətlərin affikslərini daha aydın təsvir etmək 
üçün onları seriyalar üzrə qruplaşdırmaq məqsədəuyğundur.

Ki, к seriyası

Aparıcı samit affikslərin tərkibində başqa göstəricilərlə 
birləşə bilər: k:y, kl, klt, /fltm , ğç.

-кауЦ-коу: qazax. sb r /fa y 'b o zu m tu l' ,  tbrbbğay
’alçaqtər' .

-ağU-ək-k. Bu göstəricili sifətlər çuvaş dilində çox 
yayılmışdır: s 'b v ,s 'u 'y a ğ ' sözündən s iv a k 'y a ğ lı' ,  ş iv  's u ' 
sözündən ş ıv a k 's u lu ', y ü z i  'tu r ş ' sözündən y ü z 'e k 'tu r ş tə r ' 
və s.

-kıll/-kil, -ğıl/l-qil: qırğ., q.-balk. k ızğ ıl 'q ırm ız ım tıl', 
qazax, b o zğ b l' bozum tu l' .

-kılt//-kilt: qazax, kbzğblt 'q ırm ızım tıl', türkm. qızqılt, 
qazax, sarğblt 'sa r ım tıl', noq. sarğblt, qırğ. sarğılt, başq. 
ba ° rğblt, tat. y ə şk ilt 'y a ş ılım tıl'.

-kıltımH-kildim: tat. əşkiltim  'tu r ş tə r ', qırğ. sürqültüm  
'b o zu m tu l', q.-balk. sarğıldım  'sa r ım tıl'.
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-Içıç/l-kiç. Olduqca nadir hallarda rast gəlinir, müq. qırğ. 
sarğıç 'sa rım tıl', qazax, sarğbş.

L seriyası

-11Ц-11 affiksi daha çox qədim türk dillərində, həm də 
təcrid olunmuş halda çıxış edirdi, məsələn, yaşıl. Görünür, türk 
dillərində geniş yayılmış ffız ıl ' q ırm ızı'  sifətinin tərkibində 
indi öz ilkin mə'nasını itirən -//kiçiltmə affiksi var. Müasir türk 
dillərində ona nadir hallarda rast gəlinir: alt. köqü l 'g ö y ', noq. 
sarğ ı!' sarı' .

L  samiti adətən İt, ltm, ltr, ltrm, Içm  birləşmələrində
işlənir.

-ıldıyU-ildiy: noq. saibğbldby 'sa rım tıl',
-ıltımH-altim: qazax, кагакьт 'q a ra m tıl', aşkbltbm

'a c ım tıl', alt. k ızıltım  'q ırm ızım tıl', noq. sarğbldbm
'sa r ım tıl'.

-ıltırH-iltir: tuv. sarğ ıld ır'sa rım tıl', qazax, köqildir 
'g ö y ü m tü l'.

-ıltınm ü-iltirim : şor. ağıldırım  'a ğ ım tıl', köqüldiirüm  
'g ö y ü m tü l'.

-ılçım jl-ilçim : qırğ. karalçım  'q a ra m tıl'. sarılçım
'sa rım tıl', tat. küqilşim  'g ö y ü m tü l'.

-lawH-lew (-daw//-dew, -taw//-tew  -variantları ilə) qazax 
affıksinin mənşəyi aydın deyil; bzbndaw  ’u zu n so v ', jasbldaw  
’ya şılım tıl' və s.

M seriyası

M  elementi həmişə başqa elementlərlə birlikdə çıxış 
edir: m ff, m lk, m s, m sk, m tk, m tl, m trk, mş.

-m ık//-ınik: qırğ. j ı l ım ık 'k ö k lə r ', qazax, fcarambk 
'q a ra m tıl'.
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-am lılfll-əm lik: şor. /çarğamdık 'qaram tıl', xak. ağam dıx 
'a ğ ım tıl', xaram dıx 'qaram tıl'.

-ımsa/j-imso: tat. jb lbm sa 'ilıq tə r '.
-msı//-msi: türk, e kş ım si' tu rştər ', qaq. m a.vim si 

'm a v itə r '.
-msık:(/-msık: xak. xızam zıx  ' q ırm ızım tıl' ,  özb.

aççbmsb к  ' acılaşm ış' .
-m tık/j-m tik: türkm. turşum t i k ' tu rştə r ', şor. karam dık 

'qaram tıl'.
-m tıl/l-m til: türkm. ağım tıl, azərb. bozum tul.
-ım tır/l-im tir: özb. sarğbmtbr 'sa r ım tıl'.
-ımtırakH-imtirak: türk, sanm tıra/f 'sa r ım tıl', açım tırak, 

azərb. ağımtıraq, sarımtıraq.
Qazax dilində sifətə keyfiyyətin zəifliyi mə'nasını verən 

~(a)n affiksi artırılır: kart 'k ö h n ə ' sözündən
kartan 'k ö h n ə tə r ',ja zb k  'y a s tı ' sözündən ja za n  'y a s tı '.

R seriyası

-(a)rak//-(i)rək: noq. IgbZblbrak' q ırm ızım tıl' ,  ağbrak 
'a ğ ım tıl', qaq. dararak 'darısqa l', xak. xızılrax
'q ırm ızım tıl', kiçiqarax 'k iç ic ik ', türk, acırax 'a c ım tıl', 

q.balk. uzunurak 'u z u n tə r '. Bu affiksin daha nadir -rıkjj-rik 
variantı var: alt. ağarık 'a ğ ım tıl', sarğarık 'sa r ım tıl'.

-ıltır, -ıltınm , -ım tır, -ım tırak kimi affikslərdə do -r  
elementinin mövcudluğunu qeyd etmək lazımdır.

S seriyası

S  elementi adətən sğ, sl, sm k, sm l, sm n  birləşmələrində 
çıxış edir.

-su//-sü: tat. alsu 'ç ə h ra y ıtə r ', köksü  'g ö y ü m tü l'.
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-sığl/-sjq: tuv. dussuğ 'd u zlu to r ' . Ola bilsin ki, bu affıks 
əvvəlkinin daha qədim formasıdır: *alsuğ sözündən tat. alsu 
' çəhrayı t ə r '.

-S1İ//-Sİ1: tat. k ü ks ıl 'g ö y ü m tü l', q.-balk. aksıl, özb. ö/tsbl 
'a ğ ım tıl'.

-sım akjj-sim ək: alt., qırğ. k ız ıls ım a k ' qırm ızım tıl’ , qum. 
sarsım ak 'sa rım tıl', alt. aksım ak 'a ğ ım tıl'.

-sımalH-simel: alt. b iy ik sım a l' böyük tə r '.
-sımaııjj-simen (-sıbanjj-siben formalarından): fçızılzıbaıı 

'q ırm ız ım tıl', sanğzıban 'sa r ım tıl'.

Ç seriyası

Ç elementi təcrid olunmuş halda və həmçinin çk, çl, çirk 
birləşmələrində işlənir.

-ça//-çə: türk, darca 'd a rısq a l', azərb. acıca, qazax, akşa 
'ağ ım tıl' , tat. bzbiışa 'u zu n so v ', qırğ., türkm. akça 'a ğ ım tıl', 

qaq. sanca 'sa r ım tıl'.
-ıçlj-iç: özb. sarıç 'sa r ım tıl'.
-çık/f-çik (-çak/I-çək): türk, g ü zclc ik  'g ö zə İçə ',  yüksecik  
'y iik sə k c ə ', türkm. ağasçık 'a xsa q c ıq ', qaq. kısaçık 

' qısacıq' ,  türk, b ü yü cek ' b ö yü kcə '.
-çılH-çil: türk, a k ç ıl'ağ ım tıl' ,  gökçü l 'g ö yü m tü l',

qazax. k ö k ş il 'g ö y ü m tü l', sarıçıl 'sa rım tıl', noq.
akşbl 'a ğ ım tıl'.

-çılt/l-çilt: qazax, affşblt 'a ğ ım tıra q ', kö kşilt 'g ö yü m tü l', 
qum. p ö ksi/t 'g ö y ü m tü l', 'm a v itə r '.

ç>c keçidi haqqında "Fonetika" bəhsinə bax. 
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Ş seriyası

-ışll-iş: özb. ö/fbş 'ağ ım tıraq ', kö kiş 'm a v itə r ', qırğ. 
köqüş 'm a v itə r ', azərb. koruş 'k o r tə r ', ' z ə i f  g ö r ə n '.

-şm //-şin: azərb. qarşın, qəd. türk, kökşin  'g ö y ü m tü l'.
Təbii ki, yuxarıda göstərilən affikslər tam tərkibində hər 

türk dillərində istifadə olunmur. Bu və ya başqa türk dilində 
müxtəlif dərəcədə yayılan bu affikslər göstərilən mə’naları 
tamamilə ifadə edən affikslərdir.

Kiçiltmə mə'nalı, yaxud keyfiyyətin zəifləmiş 
dərəcəsini bildirən sifətlərin mənşəyi bir növ tarixi tapmacadır. 
Təqribən hər affiksin mürəkkəb strukturu var və bir neçə 
elementi əhatə edir, hətta tərkib hissələrinin sayı bə'zən dördə- 
beşə qədər gəlib çıxa bilər. İki elementdən ibarət olan kiçiltmə 
affıkslərinin varlığım müəyyən mə'nanm daha incə çalarlannı 
göstərməyə xidmət etməsi kimi izah etmək olardı, ancaq 
tərkibcə daha mürəkkəb olan affikslərin mövcudluğunu necə 
izah etmək mümkündür?

Görünür, -kıltım , -ılttrım , -ım tırak və s. kimi nəhəng 
affikslər mə'naların daha incə fərqləndirilməsi məqsədilə 
yaradılmamışdır. Yəqin ki, necə deyərlər, səs simvolikası 
burada böyük rol oynamışdır. Bu halda affikslərin üst-üstə 
qalanması kiçiltmə mə'nasının vasitəsi kimi çıxış etmişdir.

Zəifləmiş keyfiyyətli sifətlərin affıkslərinin çoxu 
formaca toplu çoxluğun göstəricilərinə uyğun gəlir.

Ayn-ayn türk dillərində oxşarlıq və ya bənzərlik ifadə 
edən sifətlərə rast gəlinir: tuv. k ijiz iğ  'in sa n i', d em irziğ ' dəm ir 
k im i', qəd.-uyğ. /şulasığ 'q u lsa y a ğ ı', beqsiğ 'b ə y  k im i ', türk. 
erkeksi 'c ə sa rə tli', m aym unsu 'm eym un k im i' və s.

Görmək çətin deyil ki, burada zəifləmiş əlamətin ilkin 
mə'nasının yenidən dəyərləndirilməsi nəticəsində bənzərlik 
mə'nası yaranmışdır. Bu sifətlərin affıkslərinin keyfiyyətin 
zəifliyini göstərən affikslərlə eyni olması bu fikri bir daha 
təsdiqləyir, müq. tuv. d em irziğ 'd əm ir k im i' və d u ssıq 'b ir  az
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d u z lu ', türk, erkeksi ' cəsarətli'  və y e ş ils i'y a ş ıltə r ', 
k.ızılsı ’q ırm ızım tıl'  və s.

Nəyəsə meyli ifadə edən sifətlər

-çı//-çl: uruş 'sa va ş ' sözündən şor. uruşçu 'savaşçı', 
katkı ' qəh q əh ə '  sözündən alt. kat-l<ıçı 'q əh q əh əç i',
u y k u 'y u x u ' sözündən uykuçı 'y u x u lu '.

-çanğ-çən: iş  sözündən özb. işçən 'iş ç i ',
kürəş 'g ü lə şm ə ' sözündən kürəşçən 'g ü lə şç i',  a şu 'q ə zə b ' 
sözündən şor. aşuşan 'q ə zə b li' ,te r 'tə r ' sözündən 
terşen 'tə r l i ', soğuş 'sa va ş ' sözündən alt. soğuşçam  'sa va şç ı', 
o ıru k 'a za r ' sözündən qırğ. o.rukçan 'a za r lı', aşuw  'q ə zə b ' 
sözündən q.-qalp. aşuwşan 'q ə zə b li', korkıı 'qorxu ' 
sözündən türk, korkçan 'q o rxa q ', a°şu  'q ə z ə b ' sözündən tat. 
a°şuşan 'q ə zə b li' və s.

-çalfU-çək: иуьп 'o y u n ' sözündən tat. иуьщ ак
'o yu n b a z', 'za ra fa tc ıl', açın 'acılam aq' sözündən alt. 

açmça: % 'acıq lı' ,  uruş 'sa va ş' sözündən şor. uıvşçak
'sa va şç ı', ta rın 'h irslən m ək ' sözündən xak. tarmçax 'hirsli',  

undu t'u n u tm a q ' sözündən undutçax 'u n u tq a n '.
-çıl/l-çil: iş  sözündən azərb. işçil, o y 'f ik ir ' sözündən 

qırğ. oyçul 'm ütofəkkür, d ü şü n cə li', qayğı sözündən türkm. 
q a yğ ıçıl’qayğ ılı' ,  'q ə m li', k u n a k ' qonaq' sözündən tat. 
kunakşbl 'q o n a q p ərəst', noq. kunakşbl— həmin mə'na ilə, 
ъ у/fu 'y u x u ' sözündən qazax. b yku şb l 'y u x u lu ', 
içatk ’ q əh q əh ə ' sözündən alt. katkçı! 'g ü lü n c ' ,  sö z  sözündən 
q.-qalp sö zşil 'sö h b ə tc il'.

-кауЦ-кэу: alt. iylaktay'ağlağan', qırğ. tc n k e y 'çirkli',  
sm arkay 'k ö v rə k ' və s.

-I<açll-kəç, -ğaçlj-ğəç: y ü z 'ü z m ə k ' sözündən türk. 
yüzgeç  'ü zü cü ' , utan 'u tanm aq ' sözündən utanqaç ' u tancaq '.

-kıçU-kiç, -ğıçH-qiç: sən  'sınm aq ' sözündən q.-qalp. 
sbnğbş 's ın a n ', avbr 'a za rlı' sözündən avərğbş 'a za rlı' .

-saklf-sək: alt. arakızak 'iç k i d ü şkü n ü ', 'a lkoqo l içm əyi 
se v ə n ', tuv. oyunzafş 'o y n a q ', başq. ya°ram hak 'ya lta q ' və s.

Əlamətin ilkin natamamlıq mə'nasınm yenidən 
dəyərləndirilməsi nəticəsində nəyəsə meyl mə'nası 
yaranmışdır. Hər iki kateqoriyadan olan sifətlərin bə'zi 
affıkslərinin oxşarlığı bunu sübut edir, müq. qırğ. 
a k ç ıl'a ğ ım tıl' və azərb. işçil, qırğ. sa rğ ıç 'sa rım tıl' və q. - 
qalp. sbnğbş'sın a n ', 'k ö v r ə k ', qazax, sbrkay 'b o zu m tu l' və 
alt. ıylakay 'ağ lağan '.

Modal mə'na natamamlığın daha konkret mə'nasmdan və 
azlığından inkişaf etmişdir.

Fe'li əsaslardan yaranan sifətlər

Ulu türkcədə fe'ldən yaranan sifətlər mövcud olub. 
Onları fe'li sifət də adlandırmaq olardı, ancaq onlar ciddi 
surətdə fərqlənmişdir. Onlar nə zaman, nə növ mə'nalannı 
ifadə etmiş və ancaq hərəkətin hər hansı bir keyfiyyətini, çox 
vaxt isə tamamlayıcılıq mo'nasını ifadə etmişdir. Bu fe'ldən 
yaranan qədim sifətlər qeyri-sabit olmuşdur. Onlar çox vaxt 
ismə və ya əsl sifətə çevrilmişdir. Fe'li əsaslardan yaranan 
sifətlər xüsusi affikslərə malikdir.

-таЦ-тэ: ör 'h ö rm ə k ', özb. örm ə 'h ö rü lm ü ş', y ö z  
'ya zm a q ' sözündən yo zm a  'y a z ılm ış ', b a r 'g e tm ə k ' 

sözündən qəd.-uyğ. barma 'k e ç m iş ', bur 'b u rm a q ' sözündən 
azərb. burma, ya r 'y a rm a q ' sözündən türk, yarm a, ktuş 
'quraşdırm aq' sözündən tat. kuşm a 'q u ru lm u ş', ö r 'h ö rm ə k ' 

sözündən türkm. örme 'h ö rü lm ü ş', çap 'yo n m a q ' sözündən 
tr.-qar. çapma 'y o n u lm u ş '.

-tk/l-ik: ü z 'ü z m ə k ', 'q ırm aq ' sözündən tuv. üzük  
'ü zü lm ü ş ', çim ir 'dağıtm aq ' sözündən tat.
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ç im irik 'd a ğ ılm ış ', c a b 'bağlam aq' sözündən qırğ.
c a b ık ' bağlanm ış' ,  aç 'açm aq ' sözündən türk, a ç ık 'a ç ıq ', izir 
'sərxoş o lm aq' sözündən xak. izirik  'sərxo ş', 

çü rü 'çü rü m ək ' sözündən azərb. çürük, y ır t 'y ır tıq ' sözündən 
qaq. yırtm aq, b u z 'p o zm a q ' sözündən özb. buzuk 'p o zu lm u ş', 
a şb 'a çm a q ' sözündən noq. aşbk 'a ç ıq ', sm  'sınm aq' 
sözündən cağ. s m u k ' s ın m ış ' ,  d ö v 'sındırm aq' sözündən 
türkm. d ö v ü k 'sınm ış' ,  sm  'sınd ırm aq ' sözündən tr.-qar. sınığ  
's ın m ış ', s ’im ir 'd a ğ ıtm a q ' sözündən çuv. s'im rik 'd a ğ ılm ış' 

və s.
-kan/j-kon (-ктЦ-kin), -ğan/l-qən, (-ğınjj-qin): dövüş- 

' d ö yü şm ək' sözündən türk, dövüşken 'd ö y ü şk ə n ', çalış 
'ça lışm aq ' sözündən azərb. çalışqan, ır 'yo ru lm a q ' sözündən 

tuv. ırxan 'a r ıq ', x ıt- 'm öhkəm  olm aq ' sözündən çuv. 
xıtkan 'a r ıq ', sol- 'so lm a q ' sözündən qa\.-<yxx.solğaıı
'so lm u ş ', ere- 'ə r im ə k ', türkm . erqiıı 'ə r in m iş ', söl-,

sözündən özb. sölqiin 's o lm u ş ', kəs- 'k ə s m ə k ' sözündən 
azərb. kəskin , kir- 'q ım ıa q ' sözündən türk kırqııı 'q ırğ ın ', az- 
'azdırm aq' sözündən qırğ. azğın 'a zğ ın ' ,  şap- 'çapm aq' 

sözündən tuv. şapkın 'c o şq u n ', sis- 'h iss e tm ək ' sözündən 
çuv. siskin 'h əssa s ' .

-ağan-əqən. Bu affıks -ğanjj-qon affiksindən 
yaranmışdır. Birinci tərəfi hərəkətin sürəkliliyini bildirən 
fe'llər yaradan -аЦ-э affıksindəndir: d u r'd u rm a q ' sözündən 
türkm. duraqaıı 'd u ra n ', um un 'unu tm aq ' sözündən yakut. 
umnuqan 'u n u d a n ', ' unutqan' ,  k ö r 'g ö rm ə k ' sözündən
köreqen 'itig ö z lü ', y a t 'y a tm a q ', sözündən azərb. yatağan.

Qeyd etmək asandır ki, bu tipli sifətlərdə -ağan/l-əqən 
affiksi çox vaxt daimi keyfiyyətləri ifadə edir.

-тЦ-in. Nadir hallarda rast gəlinir, müq. b ü t'b itm ə k ' 
sözündən tr.-qar. bütün 'b ü tö v ', uza 'uzaqlaşm aq' sözündən 
qırğ. uzun  və s. Ulu türkcədə fe'ldən yaranan -тЦ-in  şəkilçili 
sifət olub.
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-агЦ-эг, -ırH-ir. Bu afifiksin köməyi ilə yaranmış sifətlər 
çox vaxt əşyanın xüsusiyyətini və sabit əlamətlərini ifadə edir: 
ağ 'axm aq ' sözündən türkm. ağar 'a x a r ', yara 'yaram aq' 
sözündən azərb. yarar 'yararlı', ğ a °yn a -'q a yn a m a q ' 
sözündən tat. ka °yn a r 'q a yn a r', x is  'sıx ışd ırm a q ' sözündən 
çuv. x iz i r 's ıx '.

-ğırlj-kir, -ğır/l-qir. Görünür, bu affiks modal mə’nalı - 
ğığ-qı affiksi ilə affiks inin birləşməsindən təşkil olunub:
-a l'a lm a q ' sözündən türkm. a lğ ır 'b ə rk  tu ta n ', s e z - 'h is s  
e tm ək ' sözündən özb. se zq ir 'h ə ssa s ', s iz 'h is s  e tm ə k ' 
sözündən tat. sizq ir 'h ə ssa s ', tap- 'tapm aq ' sözündən qırğ. 
ta p k ır 'z ir ə k ', b il 'b ilm ə k ' sözündən alt. bilq ir 'dərrakəli' .

-(ğ)lıH-ğ'(li). Bu affiksin köməyilə yaranmış sifətlər 
hərəkətin nəticəsini ifadə edən -(ğ)lıH (ğ)li şəkilçisi ilə fe'ldən 
yaranan qədim sifətdən törəmişdir. Müasir türk dillərində onlar 
məchul növün keçmiş zamanı olan fe'li sifətin mə'nasına 
malikdir: azərb. yaralı, türk, bükülü, qaq. asılı.

Əvəzlik mənşəli sifətlərin yaranmasının bə'zi 
xüsusiyyətləri haqqında

Türk dillərində əvəzliklərdən əvəzlik mənşəli sifətlər 
yaranmışdır. Bu sifətlərin xüsuiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar 
bənzərlik mə'nası verən -dağ, -dığH-diğ', -day, -d ıy  affiksinin 
köməyi ilə yaranmışdır [Räsänen, 1957, s. 71]: qəd.-türk, andağ 
'e lə ', m undağ 'b e lə ', tuv. kandığ 'h a ııs ı', m d ığ 'e lə ', 

m ındığ 'b e lə ', xak. ondağ 'e l ə ', m m dağ 'b e lə ', şor. ğaydiğ  
'h a n sı', uyğ. andağ 'e l ə ', ğandağ 'h a n s ı', qırğ. m m d a y 'b a x  

b e lə ', o şo n d o y 'h ə m in ', taX.şundby 'b e lə ', andby 'e l ə ', 
m bndby 'b e lə ', noq. m bnday 'belə, o x şa r ', ondday 'b e lə ', 
ğayday 'h a n sı', özb. ğanday 'h a n s ı', qazax, ğanday 'b e lə ', 
osbnday' b e lə ', a n d a y 'e lə ', alt. ğ a n d ıy 'h a n s ı', m ım dıy  
' b e lə ',  andıy 'e lə ' v ə  s.
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Bə'zi türkoloqlar ulu türkcədə xüsusi müqayisəli halıtı, 
ye'ni nə iləsə müqayisəni ifadə edən ekvativin mövcudluğunu 
fərz edirlər.

Doğrudan da, müasir türk dillərində yuxarıda göstərilən 
affikslər eyni zamanda müqayisə ifadə edə bilir: alt. k u ş tıy ' quş 
k im i', kand ıy 'qan k im i', qum. a y d a y 'a y  k im i' [Şerbak, 
1947, s.58], alt. kardı у ' qar k im i', a y d ıy 'a y  k im i’, küz  
a° lm asbday sa° klarğa 'g ö z  b əb əy i k im i qorum aq' və s.

N.P.Dırenkova şor dilində olan -tığ, -dığH-diğ' affiksini 
qoşma-affıks adlandırır [Dırenkova, 1941, s. 67].

Əgər affıksin əvvəlki forması -dağ, -dığH-diğ' olubsa, 
onda -dağ şəkilçisinin -day şəkilçisinə çevrilməsini izah etmək 
olduqca çətindir. Ola bilsin ki, sonuncu у  samiti əvvəlcə -diğ' 
incə variantında olmuş və sonra analoji olaraq -a saitli 
variantda üzə çıxmışdır.

Privativ (inkar mə'nalı) sifətlər

SYzaffıksində iki tərkib- -sv ə  -ız(-iz) elementini ayırmaq olar. - 
S  elementi özü keyfiyyətin natamam mə'nasım ifadə edə 
bilərdi, müq. a l'ç ə h ra y ı' sözündən tat. a l-su 'çəh ra yıtər', 
zənqər 'g ö y ' sözündən zənqər-su  'm a v itə r ', azərb. ağım -sov, 
uzun-sov, tat. kü k -sil 'm a v itə r ' və s. -ızjj-iz elementi -çıkfj-çik  
affiksi ilə birlikdə kiçiltmə mə'nalı isimlər yarada bilər. E l 'ə l '  
sözündən türk. elci(ğ )iz 'ə lc ik  ’ .

Yakut dilində privativ sifətlərin yaranmasında 3-cü şəxs 
təkin mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənən ismin suox 'y o x ' inkar 
sözü ilə birləşməsindən istifadə edilir: kırd'aqaha suox  
k ih i' qoca olmayan adam ' .

SAY

Qədim fin-uqor xalqları ilə müqayisədə qədim türklərin 
daha mükəmməl say sistemi olmuşdur. Qədim türklərdə yüz və 
min saylarının özlərinə məxsus adları olmuşdur, halbuki fin- 
uqor xalqlarında müvafiq saylar başqa dillərdən alınmadır.

Privativ sifətlər əşyanın hər hansı keyfiyyətinin və ya 
əlamətinin olmamasını ifadə edir. Yakut və şor dilləri 
müstəsna olmaqla bütün türk dillərində onlar eynidir, yə'ni 
ismə -sızlf-siz affiksini əlavə etmə yolu ilə yaranır: tat. 
s u sb z 's u su z ', urm ansız 'm e şə s iz ', a° y s b z 'a y s ız ', azərb. 
yağsız, susuz, gücsüz, özb. tu zsb z 'd u z su z ', noq. atsbz 'a ts ız ', 
qırğ. su.’s u z ' su su z ', qazax. su sb z ' su su z ', q.-qalp.
je r s iz 'y e r s iz ', a ts b z 'a ts ız ', türk, tatsız 'd a d s ız ', q.-balk. 
sansız 's a y s ız ', uyğ. susbz 'su su z ' və s.

Çuvaş dilində [z] səsi [r] səsinə keçdiyinə görə affiks - 
sbrj/-sir formasına malik olur: u tsb r 'a ts ız ', v b y sb r 'g ü c sü z ', 
tipsir 'd ib s iz ' və s.

Privativ sifətlərin -sızjl-siz affiksinin mənşəyi haqqında 
məsələ bu günə qədər həll olunmayıb. Yəqin ki, -sızU-siz 
affiksi nə vaxtsa keyfiyyətin natamam mə'nasım ifadə etmiş, 
sonralar bu mə'na tam inkar səviyyəsinə gətib çıxmışdır. -Sızjj-

Miqdar sayları
Ulu türk say sisteminin bərpası

B ir in c i o n lu ğ u n  va h id ləri 
bi:r<pi:r 'bir' altı
iki, ə k i 'iki' y ə .t i  'yeddi'
üç s ə k  iz  'səkkiz'
tö:rt 'dört' to k ız  'doqquz'
bə:ş<bel 'beş' o:n 'on'

Ayrı-ayrı türk dillərində bu saylarm formaları fərqlənə 
bilər. Hər konkret türk dilində türk sait və samitlərinin uğradığı 
dəyişikliklər adətən saylarda müəyyən qanunla əks olunur, 
məsələn, tat. b ir 'b ir ' bi:r formasından gəlir, təbii ki, uzun i: 
saiti qısaldılır və sonra i  saitinə keçir; bə:ş sözündən qazax.
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bes 'b e ş ', çünki bu dildə uzun ə  saiti e  saitinə, ş samiti isə 5 
samitinə keçir və s.

Uzunluq yakut və türkmən dillərinin, ə  saiti isə uyğur, 
azərbaycan və qismən türkmən dillərinin, səs göstəriciləri 
əsasında bərpa edilir.

Y ə d i 'y e d d i' sayında ə  saitinin uzunluğu Azərbaycan 
dilində olan yed d i sözünün əsasında bərpa olunur, çünki 
Azərbaycan dilində uzun ə  saiti e saitinə çevrilmişdir.

Birinci onluğun vahidlərinin adlarında, görünür, hansısa 
daha bəsit say sistemi, məsələn, qoşa saylar gizlənmişdir. Onu 
da qeyd etməmək olmaz ki, bir neçə vahidin sonluqları eynidir, 
müq. al-tı və y ə : ti 'y e d d i', s ə k - iz 's ə k k iz ' və to k ız 'd o q q u z '.

Türk dillərinin hamısından fərqli olaraq çuvaş dilində 
saylar I, ъ əlavəsi ilə, həm də onlarsız işlənir, müq. vis vo 
v iz İ  'ü ç ', u lt və u ld b 'a lt ı '. Sonuncu [/] və [ъ] səslərinin 
təzahürünə ilkin tam formaların ilk yaranma vasitəsi kimi 
baxmaq olar. Tam forma başlanğıcda 3-cü şəxs təkin 
mənsubiyyət affıksinin sayın adi formasına birləşməsi yolu ilə 
yaranmışdı, məsələn, vis< üç< veşsayına -/mənsubiyyət affıksi 
birləşmişdir və v iz i tam forması alınmışdır. Bundan başqa, 
çuvaş dilində sayın uzun samitli substantivləşmiş forması var, 
müq. pirrc (tam forma)-/}//-(qısa forma). Görünür, bu formaların 
meydana gəlməsi tam və qısa formaların omonimliyinin aradan 
qalxmasına bir vasitə olmuşdur, məsələn, *ıddb 'a ltı' sayının 
tam və qısa formaları vaxtilə eyni səslənib- uldb. Uzun 
samitin törəməsi- ulttb və  uldb omonimliyi aradan qaldırıb- 
ulttb və uldb.

Burada mari dilinin tə'sirini fərz etmək olar, çünki mari 
dilində sayın tam və qısa formaları mövcuddur, müq. k o k v ə  
ko k tıt ' i k i ' , kum  və k u m ıt 'ü ç '. Çuvaş dilindəki i k k i 'i k i ', 
vis's i  'ü ç ' və s. tipli uzun samitli sayları başqa türk 
dillərindəki analoji saylarla çətin ki, eyniləşdirmək olsun.
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Onluqlann adlan

yiğ 'irbə 'iyirm i' 
o tız  'otuz' 
k ırk  'qırx' 
ə lliğ ' 'əlli'

a ltp ıl 'altm ış' 
y ə ıtp il 'yetm iş' 
səksən
toksan 'doxsan'

Yakut, şor və tofalar dillərinin materialları əsasında 
yiğ 'irbə 'iy irm i' sayını bərpa etmək olur: yakut. sii.rbe, şor. 
çeqirbe, tuv. çe.rbi. A ltp ıl'a ltm ış ' və y ə . tp il'y e tm iş ' 
saylannm bərpası qeyri-adi görünə bilər, çünki türk dillərinin 
çoxunda onlar altm ış, ye tm iş  kimi səslənir. Lakin başqa türk 
dilləri göstərir ki, nə vaxtsa onlarda partlayan p<b  dodaq samiti 
olmuşdur, müq. qazax, alpbs, noq. alpbs 'a ltm ış '. Çuvaş 
dilindəki altpıl, y ə .tp il’ sözlərində sonuncu 1’ samiti çuvaş 
dilinin öz səs qanunları ilə izah olunur: utrnbl 'a ltm ış ', 
s 'itm il'y e tm iş '.

Daha qədim say üsullarının izləri onluqlarm adlannda 
aşkar edilir. Görmək çətin deyil ki, o tız  'o tu z ', a ltm ış 'a ltp b l' 
sözündən, k ırıl$ 'q ırx ' və ə ll iğ 'ə ll i ' saylannm sonluqlan 
göstərir ki, onların tərkibində o:n 'o n ' sayı yoxdur.

Daha qədim say sistemində onluqlarm adları ilə "on" say 
adının arasında etimoloji əlaqənin olmaması səciyyəvidir, müq. 
komi-zır. və udm. das 'o n ', ancaq kom i-zır. vetn 'm m ', udm. 
vitb-ton 'ə l l i ' , burada m m və  ton  sayları das 'o n ' sayı ilə çətin 
ki, bağlı olsun. Görünür, bir sıra türk dillərində sonralar 
onluqlann ifadəsinin yeni sistemi yaranmışdır. Bu sistem 
"əvvəl onluğun vahidi+on" sxemi üzrə yaranmağa başlamışdır, 
müq. şor. alt-on 'a ltm ış ', çett-on 'y e tm iş ', seqiz-on 's ə k s ə n ', 
toquz-on 'd o x sa n ', xak. alt-on 'a ltm ış ', çit-on 'y e tm iş ', siqez- 
on 's ə k s ə n ', toğız-on 'd o x sa n '. Yakut və altay dillərində belə 
sistem "qırx" sayından başlanır: yakut. tört-uon, alt. tört- 
on 'q ır x ', tuva dilində- "iyirm i" sayından: işk-on 'iy ir m i', üç- 
on 'o tu z ', türt-on 'q ır x ' və s. Həmin hadisə tofalann və sarı
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uyğurların dillərində də müşahidə edilir. Say sisteminin 
dəyişilməsi çuvaş dilində qismən baş vermişdir: s'ağbr- 
vuıma ' sək sən ' və tbğbr-vunna 'd o x sa n '.

"Y ü z” sayı türk dilində *yü:z kimi səslənmişdir. "Min" 
sayının adı *bin sözünə gedir ki, bunun da daha qədim şəkli 
*pin olmuşdur.

Qeyri-müəyyən miqdar sayları

Türk dillərinin çoxunda bu saylar -ça/j-çə affıksinin 
köməyi ilə yaranmışdır: qırğ. b eşçe ' təxm inən b e ş ', özb. 
ontaça ' təxm inən o n ', xak. ç ü sç e ' təxm inən y ü z ',  azərb. 
onlarca

Türkoloqların çoxu bu fikirdədir ki, -ça şəkilçisi 
"təxm inən" mə'ııası bildirən *ça:k (*ça:k-hğ) qoşmasından 
yaranmışdır, müq. əski türk, beş m inçe çaklığ  ’ təxm inən beş 
m in ', özb.dial. on çöklb ' təxm inən  o n '.

Lakin -ça  affiksinin mənşəyini başqa cür izah etmək do
olar.

Miqdarın təxmini ifadəsi müqayisə ideyası ilə bağlıdır. 
*Yü:zcə sözündən xakas. çüsçe 'y ü zə  q əd ər ' sözü, görünür, 
əvvəlcə "m əhz y ü z"  kimi qavranırmış. Ona görə də -ça həmin 
affiksdir ki, bütün türk dillərində müqayisə zamanı geniş 
istifadə edilir, müq. tat. tatarşa 'ta tarca ', yə'ni 'ta tar k im i', 
azərb. adətcə, türk, çocukça 'uşaq  k im i '. Çaklığ qoşması ilə 
müqayisə üsuluna gəlincə demək lazımdır ki, bu, ancaq ayrı- 
ayrı dillərdə işlənir və geniş yayılmamışdır.

Bu növ saylarm yaranmasında say fe'li əsas da ola bilər, 
müq. tat.y ö zlə q ə n  'y ü z ə c ə n ', qazax, otızdağan 'o tu za ca n '.

Bu titpli fe'llərdən -ıp  şəkilçili fe'li bağlama törəyə bilər: 
tat. uıılap 'o n a ca n ', özb. y ü z lə p 'y ü z ə c ə n ', başq.
m e n lə p ' m in əcən ' .
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Təxmini saylarm yaranmasında bə'zən -tayfl-təy, -dayjj- 
d ə y  bənzərlik affiksindən istifadə oluna bilər: qazax, jü zd e y  
'y ü zə c ə n ', qırğ. otızday 'o tuzacan'(otuza qədər).

Türk dillərində təxmini saylar sintaktik yolla da ifadə 
oluna bilər, yə'ni: saylarm qoşmalarla birləşməsi (müq. qazax. 
jbybrm a şalftb 'iy irm iyə(cən ) q ə d ər '), yaxud qoşmaların 
önündə "bir"sayının işlənməsi ilə (bir qədər).

Müxtəlif türk dillərində təxmini saylarm ifadəsindəki 
rəngarənglik göstərir ki, ulu türkcədə bu tipli say olmamışdır.

Sıra sayları

Türk dillərində sıra saylarmın yaranmasında bir sıra 
affıksal üsul mövcuddur.

Türk dillərinin əksəriyyətində sıra sayları -nçığ-nçi 
affiksinin köməyi ilə yaranır: türk, birinci, uyğ. birinci, türkm. 
birinci, qəd.-türk. birinçi, kr.-qar. birinçi, qırğ. birinçi, qum. 
birinçi, qazax, birinşi, noq. birinşi, tat. birinşi və s.; türk, ikinci, 
uyğ. ikinçi, türkm. ikinçi, qəd.-türk. ikinçi, şor. ikinçi, kr.-qar. 
ikinçi, qırğ. ikinçi, qum. ikinçi, qazax, ekinşi, noq. ikinşi, tat. 
ik in şi və s.

Bu affıksin daha qısa formasına da rast gəlinir- nç: qəd.- 
türk.birinç 'b irin c i', üçünç 'ü ç ü n c ü ', törtünç 'dördüncü ' vo s.

Sıra saylarmın -(ı)nçtH -(i)nçi affiksinin mənşəyinə aid 
müxtəlif fərziyyələr söylənmişdir. Onu -(ı)nç şəkilçili fe'li 
isimlərlə bağlamaq təşəbbüsləri olmuşdur, məsələn, köh.özb. 
ürkünç 'qorxu, m anç ' in a m ', htıskanç 'q ısq a n c' və s [Şerbak, 
I977, s. 147]. V.Banq -nçı(j-nçi affiksində ı(i) saitini 3-cü şəxs 
təkin mənsubiyyət affıksi ilə eyniləşdirir [Bang, 1934, s.18]. 
Y.Nemet və M.Rəsənenin fikrincə, -çıjj-çi elementi hərəkətin 
adını bildirən şəkilçidir [Räsänen, 1957, s.83]. A.N.Kononov 
bu elementdə toplu çoxluğun -тЦ-in şəkilçisi ilə birləşən 3-cü 
şəxs təkin -di/l-cill-çi mənsubiyyət affiksinin birliyini görür 
[Kononov, 1954, s.272]. A.Şerbak V.Banqm bu fikrilə şərikdir
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ki, burada fe'li isimlərin -mç/f-inç affıksi 3-cü şoxs təkin 
mənsubiyyət affıksi ilə genişlənmişdir [Şerbak, 1977, s.147]. 
Onun fikrincə, əvvəlcə -a və -ı affıkslərinin köməyi ilə miqdar 
saylarmdan -iki, -üçü və s. tipli fe'li əsaslar yaranmışdır. Bu 
əsaslar hərəkətin çoxluğunu (ikiqat, üçqat artırma) yox, 
uzunmüddətliyini (ikiyə bölünmək, üçə bölünmək və s.) ifadə 
edirmiş. Fe'li isimlər isə hərəkətin nəticəsini, başqa sözlə, 
bütövün hissəsini bildirib, ancaq ölçü (yarısı, üçdə biri, dörddə 
biri) yox, başqa hissələrə münasibəti (ikinci hissə, üçüncü 
hissə), dördüncü hissə) ifadə edib. Sonralar belə törəmələr 
tə'yin kimi fəaliyyət göstərə bilirdilər. 3-cii şəxs təkin 
mənsubiyyət affıksinin sıra saylarma birləşməsi onların 
semantik xüsusiyyətinin qanunauyğun nəticəsi idi: ardıcıllıq 
qaydasının ifadəsi, hər hansısa obyektin vəziyyəti, bir qayda 
olaraq, bənzər obyektlər qrupu ilə əlaqəni göstərir [Şlerbak, 
1977, sözündən. 147-148].

Belə şərh çox mürəkkəbdir. Sıra saylarınm formalarının 
mənşəyini izah etməkdən əvvəl onların mə'na strukturunu 
aydınlaşdırmaq lazımdır. Tamamilə aydındır ki, sıra sayı 
müəyyən miqdar vahidlərinin, məsələn, bir, iki , üç və s. 
kəmiyyətini göstərməlidir. Sıra saylarınm tərkibidə müəyyən 
miqdarın olması həmin məzmunu tə’min edir: türk, birinci, 
ikinci, üçüncü və s. Türk, beş a t və beşinci a t kimi söz 
birləşmələrinin müqayisəsi zamanı görmək çətin deyil ki, 
miqdar sayları fərdiləşdirmə funksiyasına malik deyil. Beş at 
söz birləşməsində beş sayı atların ancaq ümumi miqdarını ifadə 
edir, bununla belə tamam vacib deyil ki, onlardan hansı 
beşincidir. Əksinə, beşinci a t söz birləşməsində beşinci sıra 
sayını göstərir. Söhbət konkret atdan gedir və bu, məhz beşinci 
atdır. Buradan bu nəticə çıxır ki, sıra sayma sifət kimi baxmaq 
olar, ancaq bu sifət ümumi yox, fərdidir.

Bə'zi dillərdə olan kimi alman dilində də sıra sayları 
müəyyənlik bildirən artikl ilə ifadə edilir, der zw eıte  1 ik inci' , 
dcrdritte  ' üçüncü '  və s. Buryat dilində sıra sayları -daxi/j-dexi
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affıksinin köməyi ilə yaranır: qurban ' ü ç '  sözündən
qurbandaxi 'ü ç ü n c ü '. İnkar etmək olmaz ki, bu affıksdə 
nəzərə çatdırma mə'nası vardır, müq. buryat. 
endexi' buradakı' ,  yə’ni 'burada o la n ', monq. ereqdexi 'sahil 
boyundakı', yə'ni 'sa h il boyunda o la n '. Beləliklə, sıra 
saylannın -(ı)nçıH-(i)nçi göstəricisini iki hissəyə bölmək olar. 
Əvvəlcə -юЦ-in formativini ayırmaq lazımdır. Bunun rolu 
ondan ibarətdir ki, sıra sayı hansı say vahidinin cəminə aiddir. 
Bundan sonra nəzərə çatdırma hissəciyini ayırmaq qalır. Bu, - 
çı/j-çihissəciyi olmalıdır. Bə'zi türk dillərində -çi hissəciyi əmr 
formasını gücləndirə bilir, müq. q.-balk. caz-çı ( 'y a z g ö r ü m '), 
tat. kil-şi 'g ə lg ö rü m ', özb. о к ь -çı 'o x u g ö rü m ', noq. körset- 
ş i 'göstər g ö rü m ', qazax, ber-şi 'v e r  g ö rü m ', başq. k il-sə  
'g ə lg ö rü m ', qırğ. al-çı 'a lg ö rü m ' və s.

E'tiraz etmək olar ki, -çı/j-çi gücləndirici hissəciyi ancaq 
fe'l sferasında işlənir. Ancaq bu düz olmaz. O, başqa nitq 
hissələrilə də işlənir, müq. məsələn, qum. B iz  ç i sen i 
karavullabız. 'B iz  d ə  sən in  qarovulunu ç ə k ir ik '; Katınlar 
bulanı iş  ç i sövsem  dc b u zu k  (YaÇ, 89) 'Q adınlar guşəsinin  
işləri k i  çox p is d ir '. Birinci halda -ç i hissəciyi əvəzliyə, ikici 
halda isə isme aid olur.

-(ı)nçı ilə yanaşı sıra saylarmı yaradan başqa affikslər də 
var. Əski özbək dilində -(ı)m çı/l-(i)m çi affıksinə rast gəlinir. 
Bə'zi türkoloqlar, məsələn, V.Banq və A.M.Şerbak fərz edirlər 
ki, -(ı)mçı affiksi -(ı)nçı affıksinin daha qədim formasıdır. 
[Şerbak, 1977, sözündən. 149].

-M iş(i) affiksi ancaq çuvaş dilində istifadə olunur: 
p ir 'b ir ' sözündən p irim iş 'b ir in c i', ik, ik i 'i k i ' sözündən 
ik im iş 'ik in c i' və s. Güman edilir ki, affiksin daha qədim 
formasında Kam bulqarlarının yazılı abidələrindəki -ş elementi 
olmamışdır, viçim 'ü ç ü n c ü ', bialim  'b e ş in c i', vanim  'onuncu ' 
və s. tipli mənbələrində, həmçinin Dunay bulğarlarma aid 
yazılı mənbələrdə, məsələn, voçem b 'ü çü n cü ', 
altam, 'a ltın c ı', çiteım , 'y ed d in c i' və s. formaları ilə
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müqayisə edin. N.İ.Aşmarin güman edir ki, -m iş affıksi bu 
qədim formanın 3-cü şəxs təkin mənsubiyyət affıksi ilə 
mürəkkəbləşmiş şəklidir [Aşmarin, 1898, s. 181].

L.S.Levitskaya -m iş affıksindəki -m  elementini toplu 
nəzərə çatdırıcı (qrup) saylarının affıksi, -ş elementini isə 3-cü 
şəxsin -si ümumtürk mənsubiyyət affıksindən törəmiş forma 
kimi səciyyələndirir. [Levitskaya, 1976, s.49j. -7V/affıksli toplu 
nəzərə çatdırma saylan türk dillərində, doğrudan da, 
mövcuddur, müq. türk dial, birem, birim  'b ir -b ir ', azərb. 
ü ç ə m 'ü ç -ü ç '. Görmək çətin deyil ki, çuvaş dilindəki sıra 
saylarının (i)m iş affıksi yuxarıda baxılan -(ı)nçıjj-(i)nçi 
affiksinə bənzəyir. Fərqi ancaq ondan ibarətdir ki, burada -m  
formativinə -ım  uyğun gəlir. Güman etmək olar ki, -ıın xüsusi 
formativ olmuş və -m  affıksindən fərqli funksional fəaliyyət 
göstərmişdir.

Türk dillərində sıra saylarının mənşəyi haqqında 
deyilənləri tamamlayaraq, belə bir ümumi nəticəyə gəlmək 
olar: olarm hamısı bir sxem ilə yaranmışdır, -çıjl-çi hissəciyi 
münasibət bildirən -m  və ya -ım  affiksinə əlavə olunmuşdur.

Bu qaydaya ancaq tuva, tofalar və yakut dilləri tabe 
olmur. Tuva dilindəsıra saylarının yaranmasında -kıfl-ki (киЦ- 
kü), -ğıjj-qi (-ğu/jğ'ü) affikslərindən istifadə olunur: bir- 
q i'b ir in c i', üş-kü 'ü ç ü n c ü ', b e ş-k i'b e ş in c i' vo s. Tofalar 
dilində həmin affıkslər -ş elementi ilə mürəkkəbləşir: törti- 
ş k i ' dördü n cü '.

-kıjl-ki affıksi bir şeyə münasibəti ifadə edən qədim 
affıksdir. Ola bilsin ki, o, -dalfiH-dəki mürəkkəb affıksinin 
tərkibində mövcuddur. Bundan başqa o, nəzərə çatdırma affıksi 
də ola bilər.

Yakut dilində sıra saylan miqdar saylarından -s(-ıs//-is, - 
us/f-üs) affıksinin köməyi ilə yaranır: i k k i 'i k i ' - ik k is ' ik in c i', 
bics 'b e ş '-b ie h is  'b e ş in c i'. Bu affiksin mənşəyi 
namə'lumdur. Sonuncu s  elementi ç  samitindən törəyə bilərdi.
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Toplu saylar

Bu növ saylarm yaranmasında türk dillərində toplu 
çoxluğun müxtəlif göstəriciləri geniş istifadə olunmuşdur.

*-Ağu//*-əqü affıksi ancaq qədim türk yazılı 
abidələrində saxlanmışdır: *iqəqü, ik ə q ü 'ik ə s i ',
*iiçəqü 'ü ç ü ' və s. O, başqa türk dillərində fonetik cəhətdən 
dəyişmişdir və aşağıdakı variantlara malikdir:

-aw-ü-ew (-ew ), -öw: əski özb., tat., ik ə w 'ik ilik d ə ', 
üçəw  'ü ç lü kd ə ', qazax, e k e w ' ik ilik d ə ', a lta w 'a ltılıq d a ', 
besew  'b e ş lik d ə ', noq. üşew  'ü ç lü k d ə ', altaw  'a ltılıq d a ', 
türkm. üçöw  'ü ç lü k d ə ';

-иЦ-ü -alt. üçü 'ü ç lü k d ə ';
-ö :-qırğ. və alt. ekö: 'ik ilik d ə ', üçö: 'ü ç lü k d ə '.
-ıa/j-ie-yakut. ik ie  'ik ilik d ə '.
-Ağulj-əqü affiksinə toplu çoxluğun başqa 

göstəricilərinin birləşməsi nəticəsində mürəkkəb affikslər 
yaranmışdır. Məsələn, -awlan/f-əwlon affıksi toplu çoxluğun üç 
affıksinin birləşməsi nəticəsində yaranmışdır: -ağu+-la+-n: 
əski özb. üçəw lən 'ü ç ii ', q.-balk. onowlan 'o n u ', uyğ. 
ikkilən  'ik im iz ', xak. a l talan 'a ltıs ı'.

Toplu çoxluğun ifadəsi üçün başqa üsullar da var, 
məsələn, mənsubiyyət affikslərindən istifadə oluna bilər: 
azərb. altım ız, ik im iz, çuv. ik s im e r 'ik im iz ' və ya 'b iz  
ik im iz ', ik s ir 's iz  ik in iz ', tat. ik ib iz  'ik im iz ' və s.

Bölüşdürmə saylan

Türk dillərində bölüşdürmə saylarının yaranması üçün - 
агЦ-эг bə'zən -şar//-şər affıksindən istifadə olunur: türk. 
hirer' b ir-b ir ', ik iş e r 'ik i- ik i ', tat. y ş tə r  'ü ç -ü ç ', a ° İti şar 'a ltı- 
a ltı', noq. onar 'o n -o n ', a ltısa r 'a ltı-a ltı', çuv. ik ş c r 'ik i- ik i' 
və s.
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-Şar//-şər affiksi beşcr 'beş-beş'  sayının yanlış 
morfoloji aynlmasmın nəticəsi hesab olunur: be-şer. Görünür, - 
агЦ-ər  affiksinin mənşəyini V.Banq vaxtilə düz izah etmişdir: 
onu yönlük halın qədim -ğaru affiksinin təzahürlərində biri 
sayır [Bang, 1918, с.526-527].

Bölüşdürmə saylarmın yaranmasında başqa daha geniş 
üsuldan, məsələn, çıxışlıq halın formasından istifadə olunur: 
alt. ekiden 'ik i- ik i ', birewden ’bir-bir' sözündən tuv. birden, 
türkm. ikiden 'ik i- ik i ', qazax, ekiden  və ya ekew den 'ik i - ik i '. 
Özbək dilində çıxışlıq hal -ta affiksinin köməyi ilə yaranan 
ədədi saylara birləşir, məsələn, birtədcn 'b ir -b ir ',
ikkitədən  'ik i- ik i ' və s.

-L ı affiksli bölüşdürmə saylamıın yakut forması heç cür 
izah olunmur, məsələn, ik k i l i ' ik i- ik i ', altah 'a ltı-a ltı'.

Kəsr sayları

Türk dillərində kəsr sayları müxtəlif üsullarla yaranır. 
Onların yaranmasında yerlik halın formasından, müq. azərb. - 
dörddə b ir -1/4  və həmçinin çıxışlıq halın formasından müq. 
qum. ekiden biri 1/2 'ik id ə  b ir ', tat. çştan iki-2 /3  ' üçdə ik i ' 
istifadə olunur. Bə’zi türk dillərində izafet konstruksiyası üstün 
tutulur: qazax, öştin  b iri -1/3 ' üçdə b ir ', uyğ. boşnin ik is i - 
2 /5 ' beşdə i k i ' .

Bir sıra türk dillərində miqdar saylarmın ikinci tərəfi 
xüsusi formaya malik olan kəsr sayları ilə birləşməsindən 
istifadə edilir. Birləşmənin ikinci komponenti -ИкЦ-Ик və ya 
kiçiltmə affıkslərinə malik ola bilər: müq. alt. ek i altrlrk -2/6 
'altıda i k i ' , tuv. bir ökcuk -1/10 'onda b ir '.

Çuvaş dilində kəsr sayının ikinci tərəfi sıra sayının 
formasına çevrilir: ik k i v is ’s im iş  -2/3 'üçdə ik i ' vo s.

Ulu türkcədə, görünür, kəsr sayları qrupu olmamışdır.
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ƏVƏZLİKLƏR

İnsan nitqi deyksis olmadan mümkün deyil, yə'ni onun 
tərəflərini müəyyən şəkildə nəzərə çatdırmadan və 
məhdudlaşmadan nitq ola bilməz. Deyksis olmadan nitq 
müsahib üçün ya az aydın olur, ya da tamam anlaşılmaz qalır. 
Əvəzlikdə deyktik xüsusiyyət güclüdür. Buna görə də 
düşünmək olar ki, əvəzliklər qədim nitq hissələrindən biridir. 
Görünür, ulu türkcədə müasir türk dillərində rast gəlinən 
əvəzlik formaları mövcud olub.

İşarə əvəzlikləri

Dünyanın başqa dillərində olduğu kimi türk dillərində 
bu əvəzliklər danışana görə əşyaların məkani yerləşməsinin 
göstərilməsində istifadə edilir. Adətən nitqdə əşyaların 
yerləşməsini üç əsas planda müəyyən etmək olar: 1) ən yaxın 
plan; 2) danışandan bir az uzaqda olan plan; 3) daha uzaq plan.

Bu planların ifadəsindən ötrü ulu türkcə xüsusi əvəzlik 
əsaslarından istifadə etmişdir.

Ulu türkcədə yaxındakı əşyaya işarə vasitəsi b u  əvəzliyi 
(daha qədim forması -pu) olmuşdur. Onun ayrı-ayrı türk 
dillərində əks olunmasının bir sıra formaları var: 1) qədim 
türk, türk, Azərbaycan, altay, qumuq, uyğur, qaraim, qaraçay- 
bolkar, qaqauz, türkmən və yakut dillərində işlənən p u  
forması; 2) xakas dilində işlənən -pu forması; 3) tuva {bo) və 
şor {po) dilləri üçün səciyyəvi olan o  saitlənmə forması; 4) 
sonu 1 samitli forma: başq., qazax, b b l 'b u '. Çuvaş dilində 
başqa əsas mövcuddur - k u  'b u '.

Danışandan daha uzaq yerləşən əşyaya işarə vasitəsi şu  
əvəzlik əsası olmuşdur. Türkoloqların əksəriyyətinin fikri belə 
bir qənaətə gətirib çıxarır ki, tərkibinə oş işarə sözünü alan 
konkret işarə əvəzlikləri jestlə və ya xüsusi nitq şəraiti ilə 
güclü işarə bildirir [Şerbak, 1977, s.128].
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Doğrudan da, -şu  əvəzlik əsasının qarşısında çox vaxt 
artırma səslər olur: əski özb. o şu l'b a x  o d u r ', başq. bşu 'bax  
budur', qazax, o sb 'b a x  b u d u r', qırğ. u şu (l)'b a x  bud u r', 
o şo l'b a x  o d u r '.

Hər halda xüsusi gücləndirici hissəciklə yüklənən oş 
belə bir inam yaradır ki, türk dillərində sözün əvvəlində ş  
samiti olmamışdır. Əslində isə səs artımının zəruriliyi burada 
məhz şu  əvəzlik əsasının mə'nası ilə diktə olunur.

Bu əsas güclü deyksis bildirdiyi üçün ondan əvvəl başqa 
bir əvəzlik əsası, məsələn, o gələ bilərdi. Bundan başqa, 
gücləndirici hissəciklər və əvəzlik əsasları sonda yerləşə 
bilərdi, oşul, o şo və  s. tipli əvəzliklərin yaranması bununla izah 
olunur.

Görünür, şu  əvəzliyinin mə'nası başqa dillərlə 
müqayisədə Türkiyə türkcəsində saxlanmışdır: şu 'bax
bud u r', 'b a x  odur' (bir az uzaqda olan, ancaq görünən əşyaya 
işaro edir)

Gücləndirici deyksisin əsasında nitqdə xatırlanan 
predmetə işarə üçün şu  əvəzliyində anaforik təkrar mə'na 
inkişaf edə bilərdi.

Ola bilsin ki, çuvaş dilindəki s'ağb 'bax budur' və s ’avb 
(s ’av, s'al, s'a) 'bax odur' əvəzlikləri genetik baxımdan şu 
əvəzliyinə yaxındır.

Ən uzaqda olan əşyaya işarə vasitəsi *o/ əvəzlik əsası 
olmuşdur. Görünür, onun iki tərkib hissəsi var: əsl o əvəzlik 
əsası və -/deyksis gücləndirici. Onun ayrı-ayrı türk dillərində 
əks olunması olduqca yeknəsəqdir. Aşağıdakı müxtəliflikləri 
ayırmaq olar: 1) o l (qədim türk, qazax, qaraqalpaq, noqay, tuva, 
xakas, yakut və şor dilləri); 2) u l (tatar və başqııd); 3) u 
(uyğur); 4) o (Azərbaycan, türk ); 5) \b l  (çuvaş). Bu 
əvəzliklərin hamısı, demək olar ki, rus dilindəki "tot"(o) 
əvəzliyinə uyğun gəlir. Çuvaş dilindəki l e j i 'o ' əvəzliyi başqa 
əsasa malikdir.
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İşarə əvəzliklərinin hallanma xüsusiyyətləri 
B U  əvəzliyi

Vasitəli halların formalarında başlanğıc b  samiti 
dəyişməz qalan türk dilləri var. Türkiyə türkcəsindəki 
hallanma paradiqmasma baxaq:

A d lıq  h a l bu T ə 'sirlik  h a l bunu

Y iy ə lik  h a l bunun Y erlik  h a l bunda

Y ön lük h a l buna Ç ıxışlıq  h a l bundan

Analoji hadisə Azərbaycan, özbək və qaraim dillərində 
müşahidə edilir. Elə türk dilləri var ki, onlarda başlanğıc b və 
m  samitli formalar bir paradiqma çərçivəsində birləşir, 
məsələn, noqay dilində vasitəli halların bütün formalarfınd bu 
əvəzliyi başlağıcda m  samiti ilə işlənir - yiy. h. 
типьп 'b u n u n ', te's. h. типь 'b u n u ', yer. h. m unda 'b u n d a ', 
çıx. h. m u n a n ' b undan ', lakin yönlük halda b u ğ a 'b u n a ' 
forması çıxış edir. Altay dilində də yönlük hal forması 
başlanğıc b samiti ilə işlənir - b o : ' b u n a '. Şor dilində ancaq 
yerlik və çıxışlıq hal formalarında başlanğıc m  samiti özünü 
göstərir- m m da 'bunda' və minan 'bundan'.

Bunların hamısı onu sübut edir ki, bu  əvəzliyinin vasitəli 
hal formalarında fərqlərin yaranması türk dillərinin bir- 
birindən təcrid olunduqları dövrə aiddir və bu xüsusiyyət ulu 
dildə olmamışdır. Başqa türk dillərində vasitəli hal
formalarında başlanğıc b  samiti müntəzəm olaraq m  samitinə 
keçir. Türkmən dili nümunə ola bilər:
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A d lıq  b a l 

Y iyə lik  h a l 

Yönlü  к  h a l

т ип un 'bunun' 

т ипа ’buna’

bu T ə 's irü k h a l 

Y erlik  h a l 

Ç ıxışlıq  h a l

munda 'bunda'

mundan
'bundan'

mum 'bunu'

Bu hadisədə iki tərəfi - texniki və mə'na tərəflərini 
görmək olar. Əvvəlki söz saitlə bitərkən intervokal vəziyyətə 
diişən b samiti başlanğıc m  samitinə keçə bilərdi. Adlıq və 
vasitəli hal formalarının arasında fərq müəyyən edilməsi adlıq 
hal formasını xüsusi olaraq ayırmaq və onu vasitəli hallarını 
formalarına qarşı qoymaq məqsədilə diktə olunmuşdur.

Bundan başqa, bu qarşı qoyma onda da ifadə olunur ki, 
vasitəli halların hamısında bu (m u) əvəzlik əsası adlıq halda 
olmayan, n  əlavəsinə malikdir.

Ş U  əvəzliyi

Şu  əvəzliyinin hallanması zamanı bütün vasitəli hallarda 
adlıq halda olmayan n  samiti artırılır. Türkiyə türkcəsindəki şu 
əvəzliyinin hallanma paradiqmasma baxaq:

A d h q h a l şu 'b a x  odur’ Tə 'sirlik  ş  un u 'o n u '
h a l

Y iyə lik  h a l şunun 'onun' şunda 'onda'
Y erlik  h a l

Y ön lü  к  ha ! şuna 'ona' şundan
Ç ıxışlıq  h a I 'ondan'

O(ol) əvəzliyinin də hallanmasında bə'zi xüsusiyyətlər 
var. Bir sıra türk dillərində, məsələn, türkmən, yakut, altay, 
qazax, noqay dillərində deyktik / elementi n  elementinə dəyişir. 
Türkmən dilindəki o/hallanmasmın paradiqmasmı göstərək:

A d h q h a l o l'o ' T ə 's ir lik h a l om  'onu'

Y iy ə lik  h a ! onun 'onun' Y e rlik  h a ! onda

Y önlü  к  h a l ona 'ona' Ç ıxışlıq  h a l ondan

Türk, azərbaycan və qumuq dillərində adlıq halda o 
formasının işlənməsi müşahidə edilir.

Ola bilsin ki, bu həmin meylin, yə'ni adlıq halm vasitəli 
hallara qarşı qoyulmasıdır.

Bir sıra türk dillərində vasitəli halların formalarında 
ancaq deyktik n  elementi yox, eyni zamanda əvəzliyin əsasının 
saiti dəyişir, müq., məsələn, tat. -ad. h. u l 'o ' ,  yiy. h. 
am > n'onuri', yön. h. a n a 'o n a ', to's. h. апь 'o n u n ', yer. h. 
anda 'o n d a ', çıx. h. annan 'o n d a n '. Bu hadisə başqırd, xakas, 
şor və qaraim dillərində də müşahidə edilir.

Bə'zən a saitlənməsi adlıq hal formasına da keçir: tat. 
alar 'o n la r ', qırğ. a l 'o ' , a la r ' o n la r '.

Türk dillərində kökün saitləri ümumiyyətlə çox sabitdir. 
Bu halda kök saitinin dəyişməsi bə'zi türk dillərində olan ana, 
anaw 'bax odur' əvəzliyinə analoji olaraq baş vermişdir. A na  
əsası müntəzəm olaraq bütü hallarda olur, müq. qazax, ad. h. 
ana 'bax o d u r ', yiy. h. апапьп, yön. h. anağan, tə's. h. ananı və 
s. Vasitəli hallarda o ! əvəzliyi on formasım aldığı üçün bu 
əvəzliklərin leksik mə'na yaxınlığı, ola bilsin, səbəb olmuşdur 
ki, on əsası fonetik cəhətdən ana əsasına birləşsin və son 
nəticədə on  əsası an əsasına çevrilmişdir.

O  (o l) əvəzliy i
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Konkret işarə əvəzliklərinə te-//ti- əsaslarından yaranan 
əvəzliklər də aiddir: qırğ. te .'b a x  o d u r ', türk, de şu 'b a x  
o d u r', qaq. te bu 'bax  b u d u r', alt. tu o l 'bax o d u r '.

Görünür, həmin əsasdan te q i 'o ' konkret işarə əvəzliyi 
törəyib. Bu əvəzlikdə sonuncu q i deyktik elementdir: tat. tiqi, 
başq. t i q i 'o ', alt. tiqi, qırğ. tiqi(l).

Bə'zi konkret işarə əvəzliklərindən əvvəl mana, ana və 
in ə  işarə sözləri gəlir: qazax, a n a 'b a x  o d u r ', başq. ənə 
şu l'b a x  b u d u r', qırğ. m obu(l), uyğ. mana u  'bax odur' və s.

Türk dillərində işarə əvəzliklərinin əsaslarından olduqca 
böyük miqdarda sifətlər və zərflər yaranır: tat. m bndby 'b e lə ', 
qum. b u la y 'b e lə ', noq. m bnday 'b e lə ', tat. şu la y 'b e lə ', 
anday 'orada ' və s.

Şəxs əvəzlik ləri

V.Kotviç şəxs əvəzliklərinin ilk sistemini belə bərpa 
etmişdir. [Kotwicz, 1936, s.33]:

T Ə K C Ə M İK İL İ
S A Y

I şəxs m ə(n), bi(n), *ba(n), b iz
m i(n) *ma(n) s iz
II şəxs sə(n), si(n) sa(n) *iz
III şəxs *ə(n), *i(n) an

A.M.Şerbakın bərpa sistemi sadə görünür [Şerbak, 1977. 
s.127]:

T Ə K  C Ə M
I şəxs p ən  p i:s
II şəxs sən si:s
III şəxs m, an anlar

edirik.
I şəxsin təki: *pən 'm ə n ' qədim formadır. Nəzərə alsaq 

ki, ulu türkcənin qədim dövründə sözün əvvəli kar olmuşdur, 
onda, doğrudan da, burada sözün əvvəlində p  kar samiti 
olmalıdır. Lakin artıq ulu türkcədə başlanğıc p  səsi b səsinə 
çevrilir. Bə'zi türk dillərində onun m  səsinə keçməsi və 
başlanğıc b-m  səslərinin əvəzlənmə səbəbləri eynidir. Çuvaş 
dilindəki e b i'm ə n ' əvəzliyinin forması aydın göstərir ki, 
sonuncu n  samiti əvvəllər olmamışdır. Onun mənşəyi haqqında 
məsələ bu günə qədər həll olunmayıb.

Başlanğıc p  səsi p u 'b u ' əvəzliyindəki p  səsi ilə 
bağlıdır. Güman olunan "*b+ nam əlum  sait" əvəzlik əsası 
yaxın planı ifadə edirdi. I şəxs təkin şəxs əvəzliyində p  
samitinin ardınca ə  saiti gəlmişdir. Tatar, başqırd və xakas 
dillərində ə  səsi qanua uyğun şəkildə i  səsi kimi əks olunur: 
m in ’m ə n '. Yakut dilində ə  səsi /  səsinə keçmədiyinə görə 
yakut dilindəki m in  forması normadan kənardır (anomaliyadır). 
Ola bilsin ki, /  saiti 1 şəxs cəmin bihiqi 'b iz ' əvəzliyində olan 
/saitinin tə'siri altında yaranmışdır. Azərbaycan dilindəki m ən  
formasında əski ə  saiti saxlanmışdır. Türk dillərinin 
əksəriyyətində ə  saitlənməsi tamamilə qanunauyğundur (o 
səsinin e  səsinə keçməsi qanununa əsasən): özb. m en, alt. m en, 
türk, ben, qazax, m en və s.

II şəxsin təki: *sə 's ə n ' qədim formadır. Çuvaş
dilindəki e z i 's ə n ' əvəzliyi göstərir ki, sonuncu n  samiti 
əvvəlcə olmamışdır (A.M.Şerbakın keçmişdə sonuncu dilarxası 
n səsinin mövcudluğu haqqında fərziyyəsi şübhəlidir). Türk 
dillərində ilkin ə  səsi qanuna uyğun olaraq /  və e  səsləri kimi 
əks olunur: azərb. sən, tat., başq. və xak. sin, özb., qazax, sen  
və s .

III şəxsin təki: Burada m , an əvəzliyinin mövcudluğu 
haqqında bə'zi türkoloqların, o cümlədən A. Şerbakm

Ş ə x s  əv əz lik lər in in  ilk  sistem in i b iz  b aşqa şək ild ə  şərh
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fərziyyəsi şübhəlidir. Yəqin ki, 111 şəxs təkin şəxs əvəzliyi 
kimi o l işarə əvəzliyi çıxış etmişdir.

I şəxsin cəmi: * p iz 'b iz ', daha sonralar b iz  qədim 
formadır. -İz  sonluğu toplu çoxluğun qədim türk affikslərindən 
biridir. Türk dillərində qanuna uyğun olaraq arxetip i  səsi əks 
olunur: türk, biz, tat. biz; qazax. b iz \ə  s. Bir sıra türk dillərində 
törəmə -ler cəm affiksi və onun variantları meydana çıxmışdır: 
uyğ. bizlər; qırğ. bizder, alt. bister və s. Güman olunan uzun i 
az ağlabatandır, çünki yakut dilinin materialları bu fikri 
təsdiqləmir.

II şəxsin cəmi: *siz qədim formadır. B iz  forması ilə 
simmetrik yaranmışdır, bə’zi türk dillərində törəmə cəm 
şəkilçisi qəbul edir: şor. siler, sier, alt. sler, tuv. s//ervə s.

III şəxsin cəmi ol, o işarə əvəzliyinin cəm forması ilə
işlənir.

Bu mülahizələrin əsasında şəxs əvəzliklərinin ilkin 
paradiqmasının başqa formasını təqdim edirik:

TƏK say
I şəxs p ə , sonra
II şəxs pən> bən
III sə, sonra sən
şəxs o l

CƏM say
piz> biz
s iz
o l (olar)

Türk dillərində şəxs əvəzliklərinin hallanmasında 
isimlərin hallanmasındakı hal affikslərindən istifadə olunur. 
Lakin şəxs əvəzliklərinin hallanmasında izaha ehtiyacı olan 
bə'zi xüsusiyyətlər var.

Bir sıra türk dillərində I və II şəxs təkin şəxs 
əvəzliklərinin hallanmasında əsasın saiti heç bir dəyişikliklərə 
uğramır, məsələn, Azərbaycan dilində: ad. h. m ən, yiy. h. 
m ənim , yön. h. m ənə  və s. Bununla belə çoxlu türk dilləri var 
ki, yönlük hal formasında I şəxsin təkində əsasın saiti -a səsinə 
keçir: müq. türk, ben 'm ə n ', amma bana 'm ə n ə ', türkm. men-
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mana, noq. m en- mağa, şor. men-mağa, xak. min-mağa:, qum. 
men-mağa, orx-yen. bən-bana və s.

Qazax dilindəki mağan 'm ə n ə ', sağan 's ə n ə ' və oğan 
'o n a ' formalarında qədim yönlük halın -n affiksi iştirak edir.

Qeyd etmək maraqlıdır ki, istər oğuz, istərsə də qıpçaq 
dillərində 1-ci şəxs təkin yönlük halda -Л elementi mövcuddur: 
türkm. mana 'm ə n ə ', tat. m ina. Yəqin ki, burada bütün türk 
dillərində -ka//-kə şəkilçili yönlük haldan istifadə olunmuşdur.

Sual əvəzlik ləri

İsimlərin əvəzləyiciləri olan sual əvəzlikləri ulu 
türkcədə isimlər kimi “canlı-cansız” əlamətlərinə görə 
fərqlənmişlər. Və buna uyğun da bu əvəzliklər müxtəlif 
əsaslara malik olmuşdur: к  elementi canlılığı (kim ?), n  elementi 
isə cansızlığı (nə?) göstərmişdir.

Türk dillərində k im ?  sual əvəzliyi aşağıdakı formalarla 
çıxış edir: orx-yen. kəm , qəd.türk. kim , alt. kem , başq. kim , 
qırğ. kim , qum. kim , tuv. kim , türk, kim , azərb. kim , türkm. 
kim , uyğ. kim  (çim ), q-balk. kim , qar. kim , yakut. kim , çuv. 
kam, tat. kim , qazax, kim , noq. kim , q-qalp. kim .

İlkin saitin müəyyənləşdirilməsi olduqca çətindir. Türk 
dillərinin çoxu burada ilkin i  səsini əks etdirir: müq. tat., başq. 
və qazax kim . Lakin çuv . kam  və şor., alt. kem  əvozlikləri ə  
səsi ilə çıxış edir. Ola bilsin ki, ulu türkcədə k im  və kəm  
dialekt formaları olmuşdur.

Türk dillərində n ə?  (ni?) 'n ə ? ' sual əvəzliyinin
refleksləri belədir: azərb. nə, başq. ni, nəm ə, qazax, ne, nemne, 
q-qalp. ne, qum. ne, ni, tat. ni, norso, türk, ne, türkm. neme, 
özb. nim ə, uyğ. nim ə, xak. nim e, noq. ne.

Bu əvəzliyin bərpası da bə’zi çətinliklərlə bağlıdır. Ulu 
türkcədə heç bir söz n  səsi ilə başlana bilməzdi, ancaq görünür, 
sual əvəzlikləri istisna təşkil etmişdir. İlkin saitin 
müəyyənləşdirilməsi də çətindir. Yəqin ki, burada azərb. n ə
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kimi ə  saiti olmuşdur. Türk dillərinin çoxunda e  şəklində əks 
olunmuşdur. Lakin özbək, uyğur, noqay dillərində ə  səsinin / 
səsinə keçməsi qanunauyğun deyil.

Bə’zi türk dillərində (altay, türkmən, başqırd, özbək, 
uyğur, xakas) nə  əvəzliyinin əlavəsi olur: başq. nə-m ə, özb. n i
m ə, uyğ. ni-m ə, alt. ne-m e, türkm. ne-m e  və s. F.Q.İsxakov 
güman edir ki, bu əvəzliklərin ikinci tərkib hissəsi çuvaş 
dilindəki m in? (nə?) əvəzliyində əks olunmuşdur [İsxakov, 
1955, s.296].

F.Q.İsxakovun fikrincə, qırğız dilindəki em nc bu 
hissələrdən təşkil olunur: -e(-ne)+m(-me)+nc (müq. qazax. 
nem eııef [İsxakov, 1955, s.236]. Faktdır ki, burada müxtəlif 
əvəzlik əsaslarının birləşməsi baş vermişdir. Tatar dilindəki 
nərsə? (nə?) nə ərsə  elementlərindən yaranmış və görünür, 
hansısa bir fe’li törəmədən ibarətdir.

“N ə? ” sualı m ə’nasında türk dillərinin hamısında nə 
əvəzliyi işlənmir. Həmin mə’nada istifadə olunan tuv. çu:, 
yakut. tu o x və  çuvaş. m iıı əvəzliklərinin mənşəyi naməTumdur

K im ?  və nə?  əvəzlikləri soruşana mə M um olmayan 
əşyanı aşkar etmək üçün nəzərdə tutulur. Nitq ünsiyyəti 
təcrübəsində elə ola bilər ki, əşya artıq 
aşkar olunub, ancaq onun keyfiyyətləri namə Tumdur. Bu 
hallarda rus. “kakoy?” (hansı?) m ə’nasına uyğun gələn sual 
əvəzlikləri- sifətlər işlədilir. Belə hallarda ən çox *tağ 
'n əyəsə  oxşar' affiksi ilə birləşən kan- əvəzlik əsasından 

istifadə olunur: q.qalp. kanday, qırğ. kanday; qazax, kanday, 
alt. kandıy, özb. kanday, uyğ. kandağ, yakut. xannık<kandığ.

“H ansı?”mə’nalı türk sual əvəzliklərinin yaranmasında 
nə əvəzliyi də iştirak edə bilər: başq. nindəy, tat. nindi<nindəy, 
qar. nindi. Lakin belə hallara nisbətən nadir hallarda rast 
gəlinir.

1 Azərbaycan d>atekt!ərində də irəmənə sua! əvəzliyi işlənir - Tərcüməç: 
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Bə’zən soruşana əşyanı ona oxşar əşyalardan seçməyi 
lazım olur, müq. rus. “(onlardan) hansı?”. Bu hallarda türk 
dillərində adətən seçmə m ə’nalı -sı affiksi əlavə olunan tfay- 
əvəzlik əsası istifadə olunur: tat. ka°ysb, qazax, kaysb, qırğ. 
ifaysı, qum. tfaysı, başq. ka  у hb, noq. kaysb, uyğ. kaysb, xak. 
xayzı, şor. tşayzı.

Bir sıra türk dillərində (başqırd, qazax, tatar, altay) təmiz 
kay  əsaslı formalar mövcuddur: tat. S in  kay uramda tbrasbn? 
1 Sən hansı küçədə yaşayırsan ? '.

Türk dillərində hərəkətin tərzini aydınlaşdırmaq üçün 
rus. “как?” (necə?) mə’nasına uyğun olan əvəzlik mənşəli 
zərf işlənir. Onun yaranma sxemi “hansı?” mə’nalı əvəzliyin 
yaranma (törəmə) sxemini xatırladır. Çox vaxt əvəzlik əsasına 
-day oxşarlıq affiksi və ya onun la y  variantı birləşir: q.qalp., 
qazax, kanday, kalay, qırğ. /fanday; özb. Ifanday, noq. İfalay, 
tuv. kandığ, uyğ. /fandağ, yakut. xaydax

Ancaq bə’zi dillərdə bu m ə’nalı əvəzliyin 
yaranmasında nə, n i əvəzliyi iştirak edir: qum. neçik, azərb. 
necə, n ə  cür, türkm. niçik, ninen, tat. ninik, başq. nisək. 
Görünür, bu əvəzliyin ikinci tərkib hissəsi isim olmuşdur, müq. 
azərb. n ə cür? hərfən 'hansı n ö v '. Türk dilində hangi?  
'hansı? ' , 'n ecə? ' sözü işlənir.

Miqdarı aydınlaşdıran və mə’nası ilə rus. “skolko?” 
'n ə  q əd ər ' sözünə uyğun olan əvəzlik də türk dillərində 

müəyyən sxem üzrə düzəlir. l<an- əsasına -ça//-çə affiksi əlavə 
olunur: alt. kança, qazax . kaıışa, q-qalp. tfanşa, qırğ. kança, 
özb. kança, xak. xança, şor. kança, fşançe, ffançı, türk, kaç, 
yakut. xas. Bu, mənşəcə həmin affıksdir ki, müqayisə 
bildirmək üçün zorflərlə işlənir, müq. türk, çocuk-ça 'uşaq 
k im i', tat. ta°tar-şa 'tatar k im i' və s. Bu affıks keyfiyyətin 
zəifləməsini ifadə edən sifət şəkilçisi ilə omonimdir, müq. 
azərb. uzun-ca1 'u zu n so v ', qırğ. ak-ça 'a ğ ım tıl' vəs.

' Uzunca sifəti Azərbaycan türkcəsində çoxaltma bildirir- Tərcüməçi 
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Bir şeylə müqayisə mə’nası kiçiltmə mə’nasının 
əsasında inkişaf edə bilərdi, çünki müqayisədə bir natamamlıq 
ideyası var, müq. rus ifadəsi “on как rebyonok” ' o, uşaq 
k im id ir ' (uşaq deyil, amma müəyyən dərəcədə uşağa oxşayır). 
Beləliklə, /fança? 'n ə  q əd ər ' əvəzliyinin quruluşu kan-day?  
'h a n sı? '- “Лгял/oxşarlıq affiksi” əvəzliyinin quruluşunun 

eynidir.
Bə’zi türk dilləmdə “n ə  qədər”mə’nalı əvəzliyin yaran

masında nə, n i əsası da istifadə edilir: azərb. neçə, n ə  qədər, 
qum. neçe, noq. nişe, tat. nişə, türkm. neçe, başq. nisə.

“Haçan? harada? haraya? haradan?” məkani-zaman 
mə’nalı sual əvəzlik-zərfləri türk dillərində bə’zi xüsusi 
yaranma qanunauyğunluqlarına malikdir.

“Haçan?” mə’nalı əvəzlik -ряд affiksi ilə birləşmiş ka- 
(qumuq və tatar, kay-) əvəzlik əsasından yaranmışdır: alt. 
/façan, qazax, kaşan, q-qalp. /faşan, qırğ. /façan, noq. kaşan, tuv. 
kajan, türkm. xaçan, özb. ffaçön, uyğ. kaçan, xak. xaçan, çuv. 
х ь г ’ап, şor. kaçan, yakut. xahan, qum. kayçaıı, tat. /fayşan, 
/fa°şan, başq. İfa1'san.

Görünür, ikinci tərkib elementi vaxtilə müstəqil söz 
olmuşdur. Güman edirlər ki, -çan qədim vasitəli, yaxud alət 
halında olan və “vaxt” m ə’nası bildirən çak (alət \i'a\v=-çak+ın) 
sözünün dəyişmiş formasıdır. Kaçan sözü isə vaxtilə “hansı 
zamanda?”mə’nasını ifadə etmişdir [İsxakov, 1955, s.243].

Bə’zi türk dillərində “haçan” mə ’nasının başqa ifadə 
üsulları yaranmışdır: Azərbaycan dilində haçan sözü ilə yanaşı 
nə vaxt, türk dilində nc vakıt. n e  zaman, türkməncə ııə  vaxt, 
özbəkcə (fay vakbT və s.

Rusca “qde?” ' harada? ' mə ’ n as ı na uyğun olan sual 
əvəzlik-zərfi türk dillərinin əksəriyyətində Ifay (xak. xay, 
yakut. xan) kökünün yerlik hal formasıdır: alt. /fayda, qazax. 
Ifayda, q-qalp. /fayda, qırğ. /fayda, qum. /fayda, noq. /fayda, tat. 
/fayda , tuv. /fayda, özb. kayda, xak. xayda, şor. /fayda.
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Yakut dilindəki xanna<xan+da sözündə kan əvəzlik 
əsası istifadə edilmişdir. Görünür, Azərbaycan dilindəki harada 
sözünün əsasında ka- əvəzlik əsası vardır. Bu əsasın ardınca 
qədim yönlük halm -ra+ yerlik halın -da affiksi gəlir.

Rusca “kuda?” "hara?" sözünə uyğun olan sual-əvəzlik 
zərfnin yaranma tərzində iki səciyyəvi xüsusiyyət müşahidə 
edilir. Başqırd, qazax, qırğız, noqay, çuvaş, yakut (bə’zən tatar) 
dillərində “harada?” və “haraya?” mə’nalı forma istifadə 
edilmişdir, müq. məsələn, qazax, kayda (qeyd etmək lazımdır 
ki, -da göstəricili qədim çıxışlıq-yerlik hal üçün bir şeyə tərəf 
hərəkət ifadəsi xas deyildi).

Bir sıra türk dillərində hərəkətin istiqamət meyli yönlük 
halm köməyi ilə göstərilir. Bununla belə bə’zən onun yeni və 
qədim formalarının göstəricilərinin birləşməsindən istifadə 
olunur: türkm. ni-rə, ni-rok, türk, ne-re, ne-re-ye, azərb. ha-ra, 
ha-ra-ya. Bə’zən yerlik və yönlük hal şəkilçiləri ayn-ayrı qatlar 
kimi seçilir, müq. alt. (fay-da-ar, xak. xay-d-ar. Təsviri formalar 
da istifadə oluna bilir: qazax, kay ja /f/fa? 'haraya?' ('h a n s ı 
tərə fə? '), özb. /fayyerço?, uyğ. (fəy  ərqo? 'haraya7 ' ( 'h a n s ı 
yerə? ')  və s.

Rusca “otkuda?” (haradan?) mə’nasına uyğun olan 
əvəzlik mənşəli zərfin yaranması daha aydındır. O, çıxışlıq 
halın affiksi ilə birləşən -/fay- əvəzlik əsasından törəyir: qazax. 
/faydan, q-qalp. qırğ. /faydan, qum. /faydan, noq. /faydan, tat. 
/faydan  və s. Azərbaycan dilində çıxışlıq halm affiksi qedim 
yönlük halm formasına birləşir: ha-ra-dan? Türk və türkmən 
dillərində n ə  əsaslı əvəzlikdə belə hadisə baş verir: türk, nc-re- 
den, türkm. ni-re-den.

Yiyəlik əvəzlikləri

Türkoloqların çoxu təsdiq edir ki, türk dillərində 
müstəqil bir leksik-qrammatik qrup kimi yiyəlik əvəzliyi 
olmamışdır.Onların fikrincə, əslində yiyəlik əvəzliyi
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adlandırılan vahidlər şəxs əvəzliklərinin yiyəlik hal 
formalarıdır, müq. türkm. m enin 'm ə n im ', senin  's ə n in ', 
bizin  'b iz im ', sizin , onun, onların; qum. m eni 'm ə n im ', sen i 
's ə n in ', b izin  'b iz im ', sizin , onu 'o n u n ', olani 'o n la r ın '; 

özb. m enin 'm ə n im ', senin 's ə n in ', b iznin 'b iz im ', sizn in  
's iz in ', ш ип 'o n u n ', ulam bn 'on ların ' və s.

Elə hallar olur ki, şəxs əvəzlikləri yiyəlik halm 
affiksinin əvəzinə mənsubiyyət affikslərini qəbul edir, müq. 
tat. m inim  'm ə n im ', türk, benim  'm ə n im ', bizim , azərb. 
m ənim , b izim  və  s. Ola bilsin ki, bu türk dillərində hələ yiyəlik 
halm olmadığı dövrünün qalıqlarıdır. Ona görə tat. m inim  
'm ə n im ' və türk, bizim  tipli formalar yiyəlik halın formaları 

deyil. Türk dillərində yiyəlik əvəzlikləri başqa üsullarla da 
yarana bilir. Bu məqamda -n ık ı//-n iki affıksi çox istifadə edilir: 
tat. m in ik i 'm ə n im k i', s in ik i 's ə n in k i', qırğ. m eninki 
'm ə n im k i', b izd ik i 'b iz im k i ', anıkı 'o n u n k u '; qum. m eniki 
'm ə n im k i', sen ik i 's ə n in k i', onuki 'o n u n k ı'; özb. m eniki 
'm ə n im k i', sen iki 's ə n in k i', uniki 'o n u n k u ', b izn iki 
'b iz im k i', s izn ik i 's iz in k i', türkm. m en in ki 'm ə n im k i', 

sen in ki 's ə n in k i', onunkı 'o n u n k u '; azərb. m ənim ki, b izim ki 
və s.

Adətən hesab edirlər ki, -l$ı//-l$i nisbət affıksi yiyəlik 
halm formalarına birləşir [Az. dil. qram. 1971, s.80]. Doğrudan 
da o, türkmən dilindəki m en in ki 'm ə n im k i', onunki 
formalarında yiyəlik halm formasına birləşmişdir. Tat. miniki, 
s in in k i və ya qırğ. m eniki, sen ik i və s. tipli formalara gəlincə 
burada n  (sin ik i ’ s in in k i' < sən inki) səsinin düşməsini fərz 
etməyə məcburuq .

İstisna olunmur ki, -%ı//ki nisbət affiksinin qədim yiyəlik 
halm -ık //-ik  variantı ilə əlaqəsi var. Azərbaycan dilinin ayrım 
şivəsində yiyəlik əvəzliklərinin onu!$ 'o n u n ', b iz ik  'b iz im ', 
siz ik  's iz in ' formalarına rast gəlinir [Sadıkov, 1974, S.94J.
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Türk dillərinin qayıdış əvəzlikləri mə'naca rus dilindəki 
"sam" "özüm" əvəzliyinə uyğundur.

Türk dillərində qayıdış əvəzliklərinin hamısı tarixən 
müstəqil sözlərdən törəmişdir. Yalnız mənsubiyyət affiksləri 
ilə işlənməsi sonların fərqləndirici xüsusiyyətidir. Türk 
dillərinin mütləq əksəriyyəti qayıdış əvəzliyini ilkin ' i ç ' ,  
' ö z ə k ' mə'nası verən *ö:z arxetipdən yaradır: azərb. özüm, 
qırğ. özüm, qazax, özün, türkm. özüm, tat. üzim , başq. üz'im , 
barab.tat. üsim, qum. özüm , kr.-tat. özüm, tr.qar. özüm , qal.qar. 
ezim, noq. özim, q.-qalp. özim , uyğ. özəm , orx.-yen. özüm.

Şor, xakas, tuva, altay və tofalar dillərində "özüm" 
qayıdış əvəzliyi ilkin '  b ə d ə n ' mə'nası verən *bo:z 
arxetipindən yaranır: şor. p a zım  'm ə n  özüm  ', как.pozun, tuv. 
bodum, alt. boyun, tof. bodum.

Yakut dilində qayıdış əvəzliyi monqol dilindən alınmış 
beye 'b əd ən  1 sözündən düzəlir: bəyəm  'm ə n  özüm  bəyən  
'so n  özün ' və s.

Türk və qaqauz dillərində qayıdış əvəzliyi kən d i 
sözündən yaranır: türk, kendim  'm ə n  ö zü m ', kendin 's ə n  
ö zü n ' və s. Bu söz Orxon-Yenisey yazılarında kəntü, k ən d i 
formalarında işlənir. Onun etimologiyası namə'lumdur. 
Qaraçay- balkar dilində ' ö z ü m ' mə'nalı qayıdış əvəzliyi kes  
sözündən - k e ş im 'm ə n  ö zü m ', çuvaş dilində isə xam  
sözündən yaranır. Bu sözlərin mənşəyi namə’lumdur.

Ü m um iləşdirici əvəzlik lər

Bə'zi türkoloqlar onları "tə'yini" adlandırır [Azərbaycan 
dili qrammatikası. 1971, s.88], halbuki "ümumiləşdirici" 
termini daha uyğun gəlir. Türk dillərində ümiləşdirici 
əvəzlikləri iki qrupa bölmək olar:
1.Toplu əvəzliklər

Q ayıd ış əv əz lik lər i

187



Toplu əvəzlik lər

B ar '  va r ' sözündən törəmiş toplu əvəzlikləri çox geniş 
yayılmışdır. Onlar müxtəlif üsullarla yarana bilər: 1) -ı(-sı) 
deyktik hissəciyin birləşməsi yolu ilə: türkm. ban 'h a m ısı', 
qum. barı, qırğ. ba:rı, uyğ. ban, qar. barı, çuv. puri, yakut. ban, 
barı-ta:, 2) -çaZZ-çə affİksinin birləşməsi yolu ilə: tat. ba°rşa 
'h a m ıs ı', qazax, barşa, uyğ. bərçə, şor. parça: 3) -ta/Z-tə 
gücləndirici hissəciyinin birləşməsi yolu ilə: çuv.
p u rd e 'h a m ıs ı'; 4) toplu mə'nası olan -lıkZZ-lik affiksinin 
birləşməsi yolu ilə: tat. baorlbk 'ham ısı \  qırğ. bardıly, qazax. 
bardblf, q.-qalp. bardbk.

-ıııZZ-ın affiksini əlavə etməklə büt- kökündən yaranan 
ümumiləşmiş toplu əvəzlik türk dillərində çox geniş 
yayılmışdır: qazax, bütitı 'b ü tü n ', noq. bütin, tr.qar. bütün, 
qum. bütün, barab. tat. pütin, türkm. bütin, uyğ. pütün, özb. 
bütün, türk, bütün və s.

Bə'zen bu kökэ-кШ  affiksi əlavə edilir: qazax. bütkiiJ 
' bütün ', qırğ. bütkül.

Ü m um iləşdirici- bö lüşdürm ə əvəzlik ləri

Şor dilində rusca "kajdıy’ "hər k o s"  mə'nasma uyğun 
olan ümumiləşdirici -bölüşdürmə əvəzliyinin rolunu, görünür, 
sa:yı qoşması ifa etmişdir. Qədim türk yazılı abidələrində bu 
qoşmaya olduqca çox rast gəlinir. İndi o, yakut dilində a:yı 
formasında, məsələn, künaıyı 'h ö r g ü n ' saxlanmışdır. Başqa 
türk dillərində də istifadə edilir: tat. ken  s a y ın  'h ö rg ü n  noq. 
yb lsa yb n  '  h ə r  i l ' ,  ancaq onun işlənmə tezliyi azalmışdır. Sayı 
(saym )qoşması sa:- 'sa y m a q ' fe'li əsasa gedir.

Sonralar türk dillərinin çoxunda sa:yı (sa .ym ) qoşması 
fars dilindən alınmış h ər  sözü ilə əvəzlənmişdir. Bu əvəzlik

2.Ü m u rn iləşd iric i- b ö lü şd ü rm ə ə v ə z lik lə r i.

188________________________________________________________

təklikdə işlənə bilər, amma o, adətən bir sayı ilə birlikdə çıxış 
edir: türkm. her bir '  hər b ir ', tat. h ər bir, qaq. h er bir, q.-qalp. 
hər bir, qum. h ər bir, q.-balk. har bir, kr.-tat. h ər bir, noq. ər bir, 
qazax, ər bir, özb. hər bir və s. Həmin mə'nada Azərbaycan 
dilində hər kəs və uyğur dilindəki h ər k im  əvəzlikləri istifadə 
olunur.

Sibir türk dillərində farsca hər  əvəzliyi işlənmir və onun 
rolunu başqa törəmələr ifa edir, məsələn, monqol dilindəki 
bürü 'b ü tü ıı', 'h a m ıs ı'.

Q eyri-m üəyyən əvəz lik lər1

Türk dillərində əvəzliklərdə qeyri-müəyyən mə'nasının 
ifadəsi üçün çox vaxt xüsusi affikslər və ya hissəciklər 
işlədilir, məsələn: -dırZZ-dir affiksi: özb. kim d ir 'k im  is ə ',  
nim ədir 'n ə is ə  \  qırğ. k im d ir 'k im  isə  ', paçandır 'haçansa ', 
tat. kim dir 'k im  i s ə ', lyaydadbr 'h a ra ya sa ', kr.-tat. kim d ir  
'k im  i s ə ', nedir 'n ə  i s ə ', başq. k im z 'ir ' k im  i s ə 1 və s.

Mümkünlük medal mə'nalı -dırZZZ-dir affiksi fe'l 
sahəsində də istifadə edilmişdir. Onun mənşəyi müəyyən 
dərəcədə aydın deyil.

Noqay dilindo qeyri-müəyyən mə'nası -d b //-d i ədatı- 
hissəciyi ilə yerilir: kim -d i 'k im  isə  \  n e-d i 'n ə  isə  ', kayday- 
db 'hansısa  '. Ola bilsin ki, o, -dırZZ-dir şəkilçisindən sonuncu 
/•səsinin düşməsi yolu ilə yaranmışdır.

Sibir və Altay türk dillərində -da//-de bə'zon -le 
hissəcikləri yayılmışdır: alt. kem -de 'k im  i s ə ', ne-də 'n ə  
is ə ', tuv. bir-le 'hansısa  \  şor. кет -da 'k im isə  ', no:-do 'n ə  
is ə ', kem -de 'k im  is ə ',  nim e-de 'n ə  i s ə ',  xayda-da 
'haradasa ' və s.

1 Bütün sual əvəzlikləri qeyri-müəyyən olduğuna görə "Qeyri-müəyyən 
əvəzliklər" adı dəqiq deyildir. Onlar ancaq müəyyənliyə nail olmağın 
vasitəsidir.
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Yakut dilində əvəzliklərdə qeyri-müəyyənlik mə'nası 
eme, ere, dağam (da) hissəciklərinin əlavəsi yolu ilə 
törəmişdir: k im  em ə 'k im  isə  \  tuax er 'n ə  isə  \  xa n m k ere 
'hansısa  ' və s.

Bə’zən türk dillərində is ə  hissəciyindən istifadə olunur: 
azərb. n ə  isə, k im  isə, türkm. k im i ' k im  isə  ’ <kim ise, qar. 
kim es 'k im  isə  '< k im  esa, qaq. kimsa, k im se  'k im  isə  İsə 
hissəciyi e-, e r - '  olm aq ' fe'linin şərt formasıdır.

-sı//-si, -ı//-i hissəciklərinin işlənməsinə rast gəlinir: 
qaq. kim i, k im isi 'k im  i s ə b i r i ,  birisi; və həmçinin bir 
sayından istifadə olunur: tuv. kım -b ir 'k im  i s ə ', kandığ-bir 
'hansısa \  qırğ. birnerse 'n ə  isə  \  noq. bir kim  'k im  isə  \  bir 
z e t 'n ə s ə ', q.-qalp. bir k im  'k im  isə ', birkaşan 'haçansa  ’.

Yuxanda baxılan bütün hissəciklər gücləndirici 
vasitələrdir. Onların funksiyası qeyri-müəyyən əşyalann 
içindən (kontinuumdan) birini, yə'ni danışana mə'lum 
olmayanlardan birini ayırmaqdır. Müq: rus. "Kto kriçit?” (Kim 
qışqınr?) və "Kto-to kriçit" (Kimsə qışqırır).

İnkar əvəzlikləri

Tam qətiyyətlə təsdiq etmək olar ki, ulu türkcədə xüsusi 
inkar əvəzlikləri olmamışdır. Əvəzliyin inkar etmək 
funksiyasını inkar formasında olan fe'l ifa etmişdir. Belə inkar 
üsulu bu günə qədər türk dillərində müşahidə edilir, müq.: tat. 
B ir nərsə də bilm im  '  H eç n ə  b ilm irəm '. Burada inkar fe'l 
forması qeyri-müəyyən əvəzliklə birləşir.

Sonralar türk dillərinin çoxu fars dilindən inkar əvəzliyi 
kimi istifadə edilən h iç  sözünü almışdır: özb. heç bir 'heç  
b ir ', heç k im , azərb. heç kim , heç nə, tat. hiş k im  'h e ç  kim  \  
h işn iş ik  ' heç cür \  noq. h iş k im  ' heç k im  \  qazax, işkim  'heç  
k im  ', iş nərse 'h e ç  n ə  \  işkan day 'h e ç  b ir ', q.-qalp. heç 
/faysb 'h e ç  b ir ', heş kayda 'h e ç  harada qırğ. cç kim  'heç
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kim  ', eç nerse 'h e ç  n ə e ç  tşaçan 'h e ç  v a x t', uyğ. heç kim  
'h e ç  k im ', heç Çaçan 'h e ç  v a x t ' və s.

FE'L

Ulu türkcənin mövcudluğu dövründə fe'l artıq lazımi 
səviyyədə inkişaf etmiş nitq hissəsi idi. İndiki, keçmiş və 
gələcək olmaqla üç zamanı ifadə edən fe'l zamanlarının sistemi 
mövcud idi. Fe'lin olduqca zəngin sözdüzəldici affikslər sistemi 
olmuşdur. Xüsusilə hərəkətin çoxdəfəl il iyini bildirən
affıkslərin bolluğu nəzərə çarpırdı. Bu dövrdə növlər də 
mövcud idi. İsimdən fərqli olaraq fe'lin xüsusi inkar vasitələri 
vardı. Əsasında fe'li isimlər olan fe'lin bə'zi zaman formaları, 
məsələn, keçmiş zamanın -d ı//-d igöstəricisi ilə işlənənlər artıq 
həmin dövrdə xalis fe'l kimi işlənirdi.

Bu aşkar faktların olmasına baxmayaraq, türkologiyada 
belə bir hipotez hökm sürür ki, türk dillərinin başlanğıc 
mərhələsində adlar və fe'llər guya formal baxımdan 
fərqlənməmişdir.

Bir sıra türkoloqlar bu fərziyyənin sübutu üçün isim və 
fe'l əsaslarının səs uyğunluqlarına istinad edirlər, müq.: azərb. 
a c-'a cm a q ' və ac (sifət) don- 'donm aq ' və don (şaxta), qaq. 
kaz- ' qazm aq ' və ka z 'k ə r k i ', qırğ. s e z - 'h is s  e tm ək  ’ və se z  
'h is s ', toy- ’ doym aq ' və to y  (şənlik).

E.V.Sevortyan hesab etmşidir ki, türk dillərinin müxtəlif 
inkişaf mərhələlərində fe'l və adın qrammatik sinkretizm 
təzahürünü ad və fe'llərin sonrakı törəmə formalarının 
uyğunluğu kimi qiymətləndirmək lazımdır. O, Ifanlş- 
’ qaralamaq ' və karı к  '  tutqun \  '  qaraldılm ış ’ [Sevortyan, 
1962, s.378], yabık- ' anq lam aq ’ və yabık: 'a r ıq ' kimi 
omonim cütləri örnək gətirir [Sevortyan, 1962, s. 403]. Belə 
müşahidələrin nəticəsində bu qərara gəlir ki: "...semantik 
cəhətdən bir-biri ilə bağlı olan və prosesin, nəticənin və s. 
adlarının mə'nalanna görə birləşən bütün fe'llər və adlar o
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ŞƏXS GÖSTƏRİCİLƏRİköklərdən və törəmə sözlərdən yaranmışdır ki, onlarda fe'l və 
hərəkətin, prosesin və onun əlamətinin (ya nəticəsinin) və s. 
adının nəinki qrammatik, hətta bə'zən leksik fərqləri 
olmamışdır. Başqa sözlə, bunların mə'nalarmm ifadəsi 
kompleks xarakter daşımış və kontekstdə konkretləşmişdir" 
[Sevortyan, 1962, s. 423].

Beləliklə, ayrıca götürülmüş söz guya eyni zamanda 
fe’lin və adm mə'nasma malik idi. Lakin şübhələnməyə 
əsasımız var ki, iş məhz belə olmamışdır. Bir sözün müxtəlif 
nitq hissələrinin rolunda çıxış etməsini və müxtəlif nitq 
hissələrinin bütöv, birikmiş mə'nalanm təsdiq edən hər cür 
fikir tamamilə səhvdir. Hər dil aydın ifadələnmiş sektor 
quruluşuna malikdir. Bu o deməkdir ki, dilin hər elementi 
hərəkətin xüsusi, ciddi sərhədlə ayrılmış və müəyyən sferasını 
bildirir. Əgər ya b ık  '  arıq ’ sözü sifət rolunda çıxış edirsə, onda 
onun funksiyası öz sektoru ilə məhdudlaşdığına görə həmişə 
bu rolda çıxış edəcək. Əgər yabık- '  arıqlamaq ’ sözü fe'l 
mə'nasmda işlənirsə, onda onun y a b ık  'a r ıq ' sifətilə 
uyğunluğu zahiridir. Başqa nitq hissəsinin funksiyasında başqa 
element çıxış edir- bu. xüsusi hərəkət sferası ilə hüdudlanır, 
çünki həqiqətdə kompleks mə'na deyilən şey yoxdur.

Y abık-'  arıqlam a ' və ya b ık  'a r ıq ' sözlərinin
birləşdirilməsi ona görə qanunsuzdur ki, zahiri eyni olan 
affikslər müxtəlif mənşəlidir. Yabık:- 'a rıq la m a q ' fe'lində -k 
affıksi qədim təkrarlı hərəkət affiksindən yaranmışdır, halbuki 
yabı/$ 'a n q  ’ sözündə  -/r şəkilçisi qədim fe'li sifətin affiksidir. 
Bu iki amonim affıks genetik olaraq heç cür bağlı deyil. Buna 
görə də türk dillərində fe’lin və adm ilkin sinkretizmi 
fərziyyəsinin heç bir əsası yoxdur.

Türk dillərində iki tipli şəxs göstəriciləri var- birinci 
kateqoriyanın şəxs affiksleri və ikinci kateqoriyanın şəxs 
affiksləri.

Birinci kateqoriyanın şəxs affiksləri
Bu affikslər indiki, gələcək, perfekt (nəqli keçmiş), 

plyuskvamperfekt və ya uzaq keçmiş zamanlan üçün 
səciyyəvidir. Onlann ilkin sistemi aşağıdakı kimi bərpa oluna 
bilər:

Tək Cəm
1- ciş. -ban//-ben -bız//-biz
2- ci ş. -sanl/-sən  -sız//-siz

-sığ//-sig
3- cü ş. — —

Tamamilə aydındır ki, fe'l şəkilçiləri rolunda ayrı-ayrı 
türk dillərində fonetik dəyişikliklərə uğramış şəxs şəkilçiləri 
(3-cü şəxs tək və cəm olaraq), şəxs əvəzlikləri istifadə 
olunmuşdur. Nəticədə aşağıda göstərilən müxtəlif variantlar 
yaranmışdır.

1-ci şəxsin təki
-ЬтЦ-Ып: qazax, çuhm-tatar, yakut, xakas dilləri 
-ттЦ-m in: yakut, çulım-tatar, qırğız, qaraqalpaq, krım- 

tatar dilləri və s.
-тьпЦ-m in: tatar, başqırd, qazax dilləri 
-тапЦ-теп: noqay, qaraqalpaq, qumuq və özbək dilləri. 

Dilönü variantı şəklində ümumtürk ə  saiti oks olunur. Dilarxası 
a variantı ahəngə görə ə  səsinə qarşı yaranmışdır.

-m ən: ancaq uyğur dilində işlənir. -M ən  şəkilçisində ə  
saiti qədim ə  səsinin əks olunmasıdır.
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-m: tatar və başqırd dilləri, məsələn, m in ba° ra m ' m ən  
gəlirəm  '. Bu fakt analoji olaraq alınmış ikinci kateqoriyanın 
şəxs şəkilçisidir (aşağıya bax).

-ım/j-im: altay, şor, krım-tatar, qaqauz, türk dilləri. Bu, 
ulu dildəki *-bən formasından törəmir. Görünür, burada 1-ci 
şəxs təkin keçmiş zaman əlaməti -dı şəkilçisinin tə'siri 
olmuşdur, məsələn, aldım.

-тЦ-in: ancaq türkmən dilində rast gəlinir. Güman 
etmək olar ki, vaxtilə Türkiyə türkcəsindəki kimi türkmən 
dilində də bu göstərici -ппЦ-im  şəklində olmuş, ancaq 1 -ci şəxs 
təkin m en 'm ə n  ’ əvəzliyinin sonuncu -n samitinin tə'siri 
altında -m  samiti -n samitinə, yə'ni -ım>-ım  formasına keçə 
bilərdi.

-am/f-əm: Azərbaycan dili üçün səciyyəvidir. Görünür, - 
aj/ə saitlənməsi fe'lin arzu formasının tə'siri altında 
yaranmışdır, müq. azərb. alam  və yazam .

-р(-ър): ancaq çuvaş dilində işlənir. Bu forma müəyyən 
dərəcədə sonda n samiti olmayan 1-ci şəxs tək eb i 'm ə n ' 
çuvaş əvəzliyinin xüsusiyyətlərini əks etdirir.

2-ci şəxsin təki
-sui//-sin: qırğız, qaraim dilləri
- sın/j-sin: türk, qaqauz dilləri
sbiı//-sin: tatar, başqırd, qazax, qaraqalpaq, noqay dilləri.
Asanlıqla inanmaq olar ki, bu formalarda ulu türkcənin e 

səsinin əks olunması anomaliyadır (normadan kənara 
çıxmadır), çünki qırğızca və Türkiyə türkcəsində adətən, ə saiti 
i  saitinə çevrilməmişdir. Dilönü variant -sen kimi 
səslənməlidir. Yəqin ki, burada 2-ci şəxs cəmin siz 
əvəzliyinin tə'siri olmuşdur.

-sen: tuva dilində təmsil olunmuşdur. Arxa sıra variantı 
yoxdur.

-san/l-sen: özbok, qaraqalpaq, noqay dilləri, -sen 
şəkilçisində a səsinin e kimi əsk olunması normaldır.
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-san/l-sən: Azerbaycan dili üçün səciyyəvidir. Ön sıra - 
sən variantı ulu dilin ə  saitini əks etdirir.

-sa/j-se: qaraçay-balkar dilində rast gəlinir. Sonuncu -n 
samitinin düşməsi nəticəsində -san/l-sen şəkilçisindən 
yaranmışdır.

-sen: uyğur dilində mövcuddur. Arxa sıra variantı 
yoxdur. E  saiti ulu dilin ə  saitini əks etdirir.

-sın/f-sin: türkmən dilində rast gəlinir.
-hbn/l-hən: ancaq başqırd dilində işlənir.
-ğm/j-qin: ancaq yakut dilində rast gəlinir. Başlanğıc -ğ//- 

q samitinin mənşəyi namə'lumdur.

3-cü şəxsin təki
Ulu türkcədə 3-cü şəxs təkin xüsusi göstəricisi 

olmamışdır. Altay dilində mənşəyi aydın olmayan -ı/j-i affıksi 
var, məsələn, otur-ı '  o oturur \  baradtr-ı '  o g ə lir  ’ və s.

1-ci şəxsin cəmi
-btz//-biz: qaraçay-balkar, qırğız, qumuq, qaraim dilləri. 
-bbz//-biz: tatar dilində rast gəlinir.
-b b z /l-b iz ':ancaq başqırd dilindədir.
-bıs//-bis: altay, xakas, şor, tuva, çulım- tatar dilləri. 
-bıt//-bit: ancaq yakut dilində rast gəlinir. -B ıt//-bit affıksi 

tarixən -bıs/f-bis şəkilçisindən törəmişdir, çünki yakut dilində 5 
samiti affıkslərdə t samitinə çevrilir.

-m ız/j-m iz:krım-tatar, özbok dilləri. Uyğur dilində ancaq 
dilönü -m iz variantı var.

-тьЦ-m iz:qazax, qaraqalpaq, noqay dilləri.
-ız//-iz: türk, qaqauz dilləri. Bu affıks ulu dilin -bız/f-biz 

şəkilçisindən yaranmır. Görünür, -ız/f-iz toplu çoxluğun və ya 
ikili sayın qədim göstəricisidir, müq.türk. i k i z 'o k i z \

-is'//-is': ancaq türkmən dilindədir. -ız/f-iz affiksində 
sonuncu -z  səsi karlaşmışdır. Sonralar o, dişarası s  səsinə 
keçmişdir.
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-vısjj-vis: çulım tatarlarının dilində qeydə alınır. 
Başlanğıc v  samiti intervokal vəziyyətdə b samitindən 
törəmişdir.

-ıxjf-ix: Azərbaycan dilində rast gəlinir: y a z ım 1 
'y a z ır ıq '. -ıx/f-ix affiksi toplu çoxluğun qədim 
göstəricilərindən olan -M//-/A'affiksindən törəmişdir.

-рыЦ-pir: ancaq çuvaş dilindədir. -РыЦ-pir affiksi -ЫгЦ- 
Zvzaffıksinin variantıdır.

2-ci şəxsin cəmi
-sız/i-siz: qumuq, qaraim, uyğur, özbək dilləri.
-sbz/l-siz: tatar, noqay, qaraqalpaq dilləri.
-s 'ınız/j-s 'in iz: türkmən dilində rast gəlinir.
-smızU-siniz: qaqauz, türk, azərbaycan dilləri.
Görünür, bu affıks 2-ci şəxs təkin -sın//-sin

göstəricisindən ibarətdir. Ona ikili sayın qədim -ız//-iz affiksi 
birləşmişdir. Ola bilsin ki, affıks başqa cür bölünə bilər: -sı+- 
nız. Bu halda -sı elementinin mənşəyi aydın deyil; ola bilsin ki, 
-alasığız, alasınız tipli -ası şəkilçili optativin (fe'lin arzu şəkli) 
qədim formasının tə'siri olmuşdur.

-hbğbz'H-hiqiz: ancaq başqırd dilində rast gəlinir. 
Tarixən -sığız//-siqiz şəkilçisindən yaranmışdır. Burada -sığH- 
siq  bərabərdir: 2-ci şəxs tək şəkilçisinin variantı t ikili sayının 
və ya toplu çoxluğun qədim -ığ //-izgöstəricisi.

-sbfidarH-sinder, həmçinin -sbzdarH-sizder: qazax dilində 
işlənir. Birinci halda 2-ci şəxs təkin affıksinə cəmlik affıksinin 
variantlarından -darjl-der birləşilmişdir. İkinci forma nəzakət 
məzmunu daşıyır. O, tərkibcə bərabərdir: 2-ci şəxs cəmin - 
sbz/j-siz şəkilçisi + -darU-der.

-sınar//-siner: çulım-tatar, xakas, qırğız dilləri.
İntervokal vəziyyətdə s  səsinin cingiltiləşmiş variantları da

1 Ancaq dialektlerdodir, həm də inco variant nəfəsli deyilir: ib; ədəbi dil 
norması deyil- T.H.
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mümkündür: altay dilində -zınar/f-ziner. Onun quruluşu 
olduqca aydındır: 2-ci şəxs təkin -s 'ın //-s'in  (-z'ın /l-zin ) 
şəkilçisinə toplu çoxluğun göstəricilərindən biri olan -ar/f-er 
birləşmişdir. Qırğız dilində nəzakət forması (2-ci şəxsin cəm 
şəkilçisi -sız//-siz+  cəmliyin -dar/l-der şəkilçisi) olan -sızdar/l- 
s/z</erşəkilçisçi də mövcuddur.

-гагЦ-гег: xakas, şor dilləri. -АгЦ-er elementi toplu 
çoxluğun qədim göstəricilərindən biridir. Birinci z  tərkibi s 
səsinin cingiltililəşmə nəticəsidir.

-sığar/l-siğ'er, həmçinin -zığar//-ziğ'er: altay dilində rast 
gəlinir. Tərkibin birinci elementi 2-ci şəxs cəmin qədim 
variantı -sığ//-sığf şəkilçisi, ikinci elementi isə toplu çoxluğun 
göstəricilərindən -a///-əyaffıksidir.

-ğıt/l-qit (-kıt/l-kit, -xıt/l-xit, -nıt//nit): ancaq yakut 
dilindədir, -ö ıt şəkilçisi tarixən -ğ ız (-qız>-qıs>-qıt) 
şəkilçisindən törəmişdir.

-ыЦ-ir. ancaq çuvaş dilində işlənir. -ъгЦ-ir göstəricisi 
ola bilsin ki, -ızjf-izelementindən yaranmışdır, lakin türk dilləri 
üçün səciyyəvi deyil. Çox ağlabatandır ki, ilkin halında burada 
-ığ ızjf-iğ iz göstəricisi olmuş, onun ğ  və ^ 'səsləri intervokal 
vəziyyətdə tədricən itmiş və sonuncu я  səsi r  səsinə 
çevrilmişdir.

-sılar/l-silər: tuva, tofalar, uyğur dilləri. -S izler  nəzakət 
formasıdır . 2-ci şəxs cəmin -sızU-siz göstəricisi ilə -lar 
kəmiyyət şəkilçisi birləşmişdir.

3-cü şəxsin cəmi
Türk pradilində 3-cü şəxs cəmin xüsusi göstəricisi 

olmamışdır. Sonralar bə’zi türk dillərində 3-cü şəxsin tək 
formasına -/arkəmiyyət şəkilçisi birləşmişdir.

Çuvaş dilinin xüsusi 3-ci şəxs cəm şəkilçisi var -s\ 
kilct's'i sözündən k iles s 'i '  onlar gəlirlər \  sira t's 'i sözündən 
s'ıras's'i 'on lar ya zıra la r'. Görünür, -s'i şəkilçisi mənşəyi 
mə'lum olmayan toplu çoxluğun göstəricilərindən biridir.
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Qırğız, bə'zən isə özbək dilində subyektlərin çoxluğu 
fe'lin qarşılıq növünün şəkilçisi ilə ifadə oluna bilir: qırğ. 
c a zışa t' onlar yazırlar \

İkinci kateqoriyanın şəxs şəkilçiləri
Bu göstəricilər şərt formasında və -dı şəkilçili keçmiş 

zamanda işlənir. Onlar qismən mənsubiyyət affıkslərinə 
bağlana bilərlər.

Tək Cəm
1- ci şəxs -m  -k, -k
2- ci şəxs -n, -ğ, -ğ ' -ğız, -ğ 'iz
3- cü şəxs

Birinci kateqoriyanın şəxs şəkilçilərilə müqayisədə türk 
dillərində bunların olduqca az variantları var.

1-ci şəxsin təki
-M  göstəricisi istisnasız bütün türk dillərində 

saxlanmışdır.

2-ci şəxsin təki
-N  göstəricisi n  səsi n  səsinə keçməyən türk dillərində 

saxlanmışdır.
Şəxs şəkilçisinin -ğ/j-ğ' ikinci variantı müasir türk 

dillərindən heç birində təkdə işlənmir. Qaraim dilinin trakay 
dialektində mənşəyi namə'lum olan -y  2-ci şəxs təkin 
göstəricisidir.

Ulu türkcədə 3-cü şəxs təkin xüsusi göstəricisi 
olmamışdır.
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1- ci şəxsin cəmi
-ffH-k göstəricisi türk dillərinin əksəriyyətində 

saxlanmışdır. Azərbaycan dilində -x (qrafik -q) şəkilçisi son 
mövqedə -If səsinin dəyişməsi nəticəsində yaranmışdır.

Bə'zi türk dillərində -lf/l-k göstəricisi saxlanmamış və 
analoji olaraq birinci kateqoriyanın uyğun şəxs şəkilçisi ilə 
əvəzlənmişdir. Söhbət -bız/l-biz şəkilçisi və onun variantları 
haqqında gedir: qazax, altay, şor dillərində -bıs/j-bis, -pıs//-pis, 
tuvaca -V1S//-VİS, çuvaşca -тыЦ-m irvariantları sabitləşmişdir.

2- ci şəxsin cəmi
Türk dillərində bu göstəricinin müxtəlif variantları var. 

Onların əksəriyyəti ilkin -ğızH-ğ'iz şəkilçisinin fonetik 
dəyişmələrinin nəticəsində yaranmışdır.

-ğız//-qiz: qaraçay-bolkar, qumuq dilləri.
-ğbz//-qız: tatar dilində rast gəlinir.
-ğ ız 'Ц-q izV başqırd dilində işlənir.
-nızğ-niz: türkmən, krım-tatar, özbək, qazax (nəzakət 

forması) dilləri.
-nızjj-niz: Azərbaycan, türk, qaqauz dilləri, qaraim 

dilinin qalitsk dialekti.
-nlar: uyğur dilində işlənir.
-ndarj/-nder: qazax dilində rast gəlinir. Burada 2-ci şəxs 

təkin -n  şəkilçisinə -darjj-der cəm şəkilçisi birləşmişdir. 
Bundan başqa, -nbzdarjl-nizder göstəricisi mövcuddur. Burada
2-ci şəxs cəmin şəkilçisinə -darlj-der kəmiyyət şəkilçisi 
birləşir.

-пагЦ-пег: /uva, xakas, qırğız dilləri. 2-ci şəxs təkin -n  
şəkilçisinə toplu çoxluğun -a///-ergöstəricisi əlavə olunur.

-ğar/j-ğ'er: ancaq altay dilində rast gəlinir. 2-ci şəxs təkin 
-^//-^'variantına toplu çoxluğun <3///-ergöstəricisi qoşulmuşdur.

-ъгЦ-ir: ancaq çuvaş dilində özünü göstərir. -Iz/j-iz 
elementindən yarana bilər (yuxarıya bax).
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-ğıt/j-qit: ancaq yakut dilində istifadə edilir: tarixən - 
ğız/j-ğ 'iz (-ğız>-qıs>-ğıt) elementindən yaranmışdır.

3-cü şəxsin cəmi
Türk dillərinin çoxunda xüsusi sonluğu olmayan 3-cü 

şəxsin tək formasına -lar kəmiyyət şəkilçisi və ya onun 
variantları birləşir: tat. a 0 ldb lar' a l d ı l a r türkm. bildiler
'  b ildilər ', azərb. yazdılar \  ə s.

Çuvaş dilində 3-cü şəxs cəmin xüsusi forması var. Bu, 
mənşəyi naməlum olan cəmlik göstəricisidir-s'; 
k i  İr is"  g ə ld ilə r ', s'ırcis’ ' ya zd ıla r ' və s.

Salar dilində (ÇXR-da yaşayanların dili) şəxs 
göstəriciləri yoxdur, məsələn, alır forması rusca я  б ер у  
' m ən  alıram ', tı bereş ' sən  alırsan \  on beret ' o alır ’ və s. 
formalarına uyğun gəlir.

Analoji vəziyyət sarıyuğur dilində mövcuddur: parar 
forması bu dildə rus. ya  po yd u  'm ə n  gedərəm  tı poydeş 
's ə n  g ed ərsən ', on p o yd et 'o  g e d ə r ' və s. formalarına 
uyğundur. Görünür, fellərin şəxs sonluqları olmayan çin dilinin 
tə’siri olmuşdur.

Türk dillərində zaman kateqoriyasının inkişafı

Ulu türkcənin fel zamanlarının sisteminin bərpası böyük 
çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Müasir türk 
dillərində hər bir zaman planı çoxlu sayda müxtəlif tipli fel 
zamanları ilə fəaliyyət göstərir. Bu mürəkkəb labirintdə türk 
feli zaman sisteminin ilkin özəyini necə tapmaq olar? Burada 
qədim türk yazılı abidələri gücsüzdür. Bu halda xüsusi axtanş 
metodu vacibdir- türk dillərində fel zamanlarını eyni vaxtda 
müxtəlif aspektlərdə tədqiq etmək gərəkdir.

Hər şeydən əvvəl, təbii ki, bu və ya digər feli 
zamanının ümumi kateqoriyaya mənsubluğu müəyyənləşdirilir, 
yə'ni onun hansı qrammatik zaman olması tə’yin edilir. Sonra

onun yaranmasının ümumi quruluş modeli və ya quruluş tipi 
aşkar edilir. Quruluş tipinə görə tə'yin etmək çətin deyil ki, bu 
zaman hansı zaman kateqoriyasına aiddir və zaman sisteminin 
inkişafında o, hansı semantik istiqaməti əks etdirir.

Bu məlumatları aldıqdan sonra müxtəlif türk dillərində 
felin zamanının distribusiyasını müəyyən etmək gərəkdir, 
yə'ni onun hansı dillərdə və nə dərəcədə geniş yayılması 
aydınlaşdırılmalıdır. Distribusiya çox vaxt felin zamanının 
yaşını müəyyən etməyə də yardım edir. Hətta onun sonralar 
yaranan innovasiyalara (törəmələrə) aid olmasım və ya ulu 
türkcənin mövcudluğu dövründə yaranmış olmasını 
aydınlaşdırır. Bununla belə türk dillərində çox nadir hallarda 
təsadüf olunan zamanların aydınlaşdırılması vacibdir. Fc’l 
zamanlarının mə'na xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və 
onların istifadə olunmasının müntəzəmlik dərəcəsinin böyük 
əhəmiyyəti vardır.

Görünən xaosa baxmayaraq, türk dillərində fe'lin 
zamanlarının yaranması müəyyən semantik qanunauyğunluqlar 
tabe olmuşdur: birincisi, bu qeyri-müəyyən deyilən zamanların 
yaranmasıdır, yo'ni hansısa bir müddətlə, vaxt sərhədi ilə 
bilavasitə bağlı olmayan, zamanın və ikincisi, relyativ 
müəyyən zamanların, yə'ni müəyyən anla bağlı olan və bu 
mə'nanın ifadəsi üçün xüsusi nəzərdə tutulan zamanın mövcud 
olmasıdır.

Bu iki terminin xüsusi aydınlaşdırılmağa ehtiyacı var. 
"Qeyri-müəyyən zaman" termini heç də zamanın hansısa 
müəyyən vaxt kəsiyi ilə bağlı olmaması demək deyil. Məsələn, 
m a°lay ba°ra tatar forması 'o ğ la n  m ü əyyən  anda g ə lir ’ 
mə'nasını bildirə bilər. Qeyri-müəyyənlik isə ondan ibarətdir 
ki, -a göstəricili indiki zaman hansısa müəyən anda olan 
horəkətin ifadəsi üçün tə'sis edilməmişdir. Onun mə'nalarının 
cəmi olduqca geniş ola bilər, məsələn, o, həmişə olan hərəkəti 
ifadə edə bilər: tat. C ’ir  къy a ş  tirəsində əy lən ə  '  Yer günəşin  
dövrəsində fırlanır \
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Əksinə, indiki müəyyən zaman geniş mə'na dairəsinə 
malik deyil. O, zamanın hansısa müəyyən müddətdə olan 
hərəkətinin ifadəsi üçün tə'sis olunmuşdur.

Qazax dilində indiki zamanın indiki davamlı və indiki 
konkret olmaqla iki təzahürü mövcuddur. İndiki davamlı zaman 
həmişə olan hərəkəti və ya hadisəni göstərir: fğcs cşadb 
'  Quşlar uçur \  Seksew il jaksb  janadı 'S a ksa u l yaxşı y a n ır ' 
[Sovr. kazax. yaz., 1962, s. 338]. İndiki konkret zaman həmin 
zamanda, həmin anda olan hərəkətini ifadə edir: K yon javbp  
tb r '  Yağış yağ ır \  hərf. 'S ə m a  (həmin anda) yağışın olması 
dalındadır'; O l xa t ja zb p  o tbr' O  (həmin anda) m əktub  y a z ır ’ 
[Sovr. kazax. ya z., 1962, s. 337].

Əlbəttə, bu bölgü mütləq deyil və həmin deyilənlərə 
uyğun olmayan hallar mümkündür. Buna baxmayaraq, türk 
fe'linin zaman formalarına aid belə bölgü faydalıdır, çünki 
onların təsnifat sisteminə müəyyən qayda-qanun gətirir.

İndiki zaman
İndiki qeyri-müəyyən zaman

İndiki qeyri-müəyyən zamanın nisbətən az quruluş 
tipləri mövcuddur.

Fe'lin əsası +a+ birinci kateqoriyanın şəxs şəkilçiləri. 
Müasir türk dillərində bu tipli indiki zaman daha geniş 

şəkildə tatar, başqırd, qumuq, krım-tatar dillərində və Sibir 
tatarlarının bə'zi dialektlərində özünü göstərir.

Tək
1- ciş. tat. a°lam  ' alıram ', başq. a ° Jam, barab. tat. alam ,

yauşt.-tat. alam, kr.tat. alam;
2- ci ş. tat. a°lasbn 'a lır sa n ', başq. a°lalibn, barab.tat.

alasan, yauşt.tat. alasan, qum. alasan, kr.-tat. alasın;
3- cü ş. tat., başq. a°la  'a l ır ', barab.tat., yauşt.tat., kr.-tat. ala.
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Cəm
1- ci ş. tat. a °la bbz '  a lınq  ', başq. a ° la bbz, barab.tat. alabıs,

yauşt.tat. alabıs, qum. alabız, kr.-tat. alam ız;
2- ci ş. tat. a°lasbz 'a lır s ın ız ', başq. a ° lahbğbz, barab.tat.

alasız,
kr.-tat. alasız, yauşt.tat. alasınnar, qum. alasız;

3- cü ş. tat.başq. a°lalar 'a lır la r ', kr.-tat., qum. alalar, 
barab.tat., yauşt.tat. ala. Saitlə bitən fe'llərdə indiki zamanda 
diftonq üzə çıxır. Bax, məsələn, qumuq dilində:

Tək Cəm
1- ci ş. aşaym m  aşavbız

yeyirəm  yey irik
2- ci ş. aşavsan aşaysız

yeyirsən  yey irsin iz
3- cü ş. aşay aşaylar

y ey ir  y ey ir lə r

Bu diftonq fe'lin əsasında və indiki zamanın 
göstəricisində iki a saitinin ardıcıl gəlməsi nəticəsində yaranan 
gərginliyi aradan qaldırmaq vasitəsidir.

-A  göstəricili indiki zaman türk dillərində indiki 
zamanın ən qədim tiplərindəndir.

-A  göstəricisinin distribusiyası (mə'na təzahürləri) 
olduqca böyükdür. Onun izləri indiki zamanın başqa tipləri 
sabitlomiş oğuz dillərində de aşkar edilir: -a şəkilçili indiki 
zaman forması əski osmanlı dilində qeydə alınmış, onun 
rcflekslori isə Türkiyə türkcəsinin bə'zi dialektlərində qalır, 
məsələn, əsk.-osm. verəvən 'v e r ir ə m ', alaysm  'a lırsa n ', 
umavuz '  üm id e d ir ik ' [Rh. TF, 1959, s. 172]. -A  göstəricisinin 
mənşəyinə gəldikdə, görünür, bu, çoxdəfəli və ya sürəkli 
hərəkəti ifadə edən qədim sözdüzəldici şəkilçidir. Bu affiksin 
qalıqları indiyə qədər bə'zi fe'llərdə saxlanır, müq.özb. bur
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' burm aq ' və bur-a 'burub  bağlam aq', özb. urin 'cəh d  
g ö s tə rm ə k ' və um -a 'g ü c lən m iş dərəcədə həm in  ın ə 'n a ' 
[Sevortyan, 1962, s.230].

-A  göstəricili indiki zaman tipi ulu türkcədə var idi.

- T artırılmış -a  göstəricili indiki zaman
Yuxanda təsvir edilən indiki zaman tipindən t 

göstəricisinin əlavəsi ilə xüsusi yanmtip yaranır. İndiki 
zamanın bu tipi daha aydın çulım tatarlarının dilində görünür: 
al- 'a lm a q '

Tək Cəm
1-ci ş. aladım aladıbıs
2-ci ş. aladın aladıiınar
3-cü ş. aladı aladı(lar)

İndiki zamanın əsası burada ala-+t formasında çıxış edir. 
Bu tip altay dilində də özünü gösterir: bar- 'g e tm ə k  '

Tək Cəm
1 -ci ş. baradım baradıbıs
2- ci ş. baradın baradın
3- cü ş. barat barat(lar)

İndiki zamanın həmin törəmə modeli Sibir tatarlarının 
baraba dialektində də müşahidə olunur. Bir fərqi var ki, 3-cü 
şəxsin cəmi formal olaraq həmin şəxsin təki ilə üst-üstə düşür 
[Tumaşeva, 1977, s.201].

Tobol-irtış dialektinin Təvriz şivəsində də bu tipli indiki 
zaman işlənir [Tumaşeva, 1977, s. 201]: al- 'a lm aq  '

Tək Cəm
1 -ci ş. alatım alatın
2-ci ş. alatın alatığıs
3-cü ş. alatı alatı(lar)
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İndiki ?amanm bu tipi hətta Sibirdən uzaqda olan çuvaş 
dilində özünü göstərir: s'ır- 'ya zm a q  '

Tək
1- ci ş. siradbp
2- ci ş. siradbn
3- cü ş. s ira t’

Cəm
sira tpbr
siradbr
s'ıras's'i

O həmçinin Azərbaycan dilinin, məsələn, Quba 
dialektində işlənir: a l-'a lm a q  '

Tək Cəm
1-ci ş. aladarn aladığ
2-ci ş. alasan alasız
3-cü ş. aladı aladı

Türkologiyada geniş yayılmış fikrə görə, t  səsinin 
artırılması tu r-'d u rm a q ' fe'lindən gəlir [Baskakov, 1875, 
s.66]. Doğrudan da, indiki zamanın yaranmasının bu modeli, 
məsələn, qumuq dilinin kaytak dialektində müşahidə olunur: 
*ala turaman 'm ə n  ind i alıram  əski osmanlı dilində -kaça 
durur 'o  qaçır'; Mahmud Kaşğarlının lüğətində a/fa turur 
'a x ır ' [Hacıyeva, 1979, s.85].

Lakin vəziyyətin məhz belə olmasına şübhə etməyə 
əsas var. Şübhə etməyə aşağıdakı faktlar əsas ola bilər:
1. - tartırılan formalar ikinci kateqoriyanın şəxs şəkilçiləridir;
2. qum. dialektindəki ala turaman 'in d i a lıram ' tipli 
formalarda indiki zamanın hazırkı an mə'nası var. T  artırılan 
indiki zaman formalarının belə mə'nası yoxdur;
3. köməkçi tur- fe'linin ümumi mə'na ifadə edən -a şəkilçili 
indiki zamanın əsasına birləşməsi məntiqə görə mə'nasızdır;
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4. köməkçi tur- fe'linin tır- şəklinə dəyişməsi çətin izah olunan 
hadisədir. Həmçinin bu fe'ldə olduqca güclü reduksiya baş 
verir- güclü şəkildəyişməyə mə'ruz qalır.

Belə güman etmək daha doğru olmazmı ki, nə vaxtsa 
türk dillərində a la t'  alan ' tipli fe’ldən yaranan ad olmuşdur və 
sonralar onun əsasında -t artırılmış indiki zaman törəmişdir? 
Həmçinin -t artımına çoxdəfəli hərəkət şəkiliçisi kimi baxıla 
bilər?

İndiki qarışıq zaman

-a əsaslı indiki zaman və -t artırılmış indiki zaman 
formalarının qarışması nəticəsində yaranan indiki qarışıq 
zamana türk dillərinin çoxunda rast gəlmək olur: noq. al- 
'  a lm aq '

Tək Cəm
1-ci ş. alaman alam bz
2-ci ş. alasan alasız
3-cü ş. aladb aladb tar

özb. y ö z - 'y a zm a q  ’
Tək Cəm

1-ci ş. y ö  zam an yö za m ız
2-ci ş. yözad(b) y o za lız
3-cü ş. yözad(b) yözadblar

Həmin modelə qazax, qırğız, qaraçay-balkar dillərində 
və Sibir tatarlarının dialektlərində də təsadüf olunur.

caz- 'y a z m a q '
Tək Cəm

1- ci ş. cazam cazabız
2- ci ş. cazastn cazasız
3- cü ş. cazat cazışat

-T  artımı burada 3-cü şəxsin tək və cəmində özünü 
göstərir.

-a rjj-ə r, - ır //- irş ə kilçili fe’li sifət+birinci 
kateqoriyanın şəxs şəkilçiləri

Ulu türkcədə ayrı-ayrı türk dillərində izləri qalmış -агЦ- 
ər, -ırjj-irşəkilçili fe'li sifət olmuşdur: yan 'yanm aq  ' sözündən 
azərb. yanar, yara 'yarm aq  ’ sözündən yarar, g eç  'g e tm ə k  ’ 
sözündən türk, geçer; u ç ' uçmaq ' sözündən alt. uçar kuş '  uçan 
quşlar'; ka ° у  na 'q a yn a m a q ' sözündən tat. ka°ynar
' qaynar'; xis 's ıxm a q  ’ sözündən çuv. x izir  's ıx a n  ’ və s.

Bu forma indiki-gələcək zaman fe'li sifəti kimi, yakut 
dili istisna olmaqla, müasir türk dillərindən heç birində istifadə 
edilmir. Bu qədim fe'ldən yaranan sifət zaman yox, modallıq 
mə'nası bildirmişdir. O, ümumiyyətlə əşyaya məxsus olan 
xüsusiyyəti və ya vəziyyəti ifadə etmişdir. Çox vaxt bu mə'na 
mümkünlüyün modal çalarına malik olub. Ulu türkcədə uçar 
kuş hazırda '  uçan quş 1 mə’nasını yox, '  uçm ağı bacaran quş ’ 
mə’nasını bildirmişdir. Bu xüsusiyyətlər mə’lum dərəcədə 
indiki zamanın formalarında da əks olunmuşdur, -arjj-ər, -ırjl-ir 
şəkilçili fe’li sifət isə bu formaların əsasını təşkil edirdi. 
Bunların hamısı eyni zamanda həm indiki, həm də gələcək 
zamanın mə'nalarını verə bilirdi. Bu fe'li sifətdən yaranan 
gələcək zaman formaları çox vaxt güman-təqribilik modal 
mə'nası ifadə edir.

Görünür, -ar, -ır  şəkilçili fe'li sifətdən yaranan indiki- 
gələcək zaman ulu türkcə dövründə yaranmışdır və türk 
dillərində olduqca geniş yayılmışdır. Bunu aşağıda verilən a! 
'alm aq  ’ fe'linin paradiqmasında görmək olar.
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1- ci şəxsin cəmi
Azərb. alaram, türk, alarım, türkm. aların 'alaram  ', özb. 

xlannan, noq. alarman, tat. a°lvrm bn, çul.tat. alarım, alt. 
alarım, q.-balk. alırma, qazax, alarmbn, qar. alarmm, qum. 
alarman, qırğ. alarmm, uyğ. ala(r)mən, s.yuq. alır, salar, alır.

2- ci şəxsin təki
Azərb. alarsan, türk, alarsın, türkm. alars'ııı, özb. 

xlarsan, noq. alarsbn, tat. a°brsbn, çul.tat. aların, alt. aların, 
tuv. alırsen, xak. alırzın, kr.-tat. alırsın, q.-balk. alırsa, qazax. 
alarsbn, qırğ. alarsın, qum. alarsan, uyğ. alarsən. salar, alır, s.
yuq. alır.

3- cü şəxsin təki
Azərb. alar, türk, alır, türkm. alar, özb. olar, noq. alar, 

tat. а°1ы, çul.tat. alar, alt. alar, tuv. alır, xak. alar, kr.-tat. alır, 
qar.tr. alır, qazax, alar, qum. alar, qırğ. alar, uyğ. ala(r), s.-uyğ. 
alır, salar, alır.

1- ci şəxsin cəmi
Azərb. alarıq, türk, alırız, türkm. alarıs', özb. ölarm ız, 

noq. alarmbz, tat. a° Ibrbbz, çul.tat. afarvıs, alt. alaıbıs, tuv. 
alarvıs, xak. alarbıs, kr.-tat. alırmız, tr.-qar. alırbız, qazax. 
alarmbz, qum. alarbız, uyğ. ala(r)mbz, s.-yuq. alır, salar, alır.

2- ci şəxsin cəmi
Azərb. alarsınız, türk, alırsınız, türkm. alarsınız, tat. 

a °Ibrsbz, çul.tat. alarzınnar, alt. alarığar, tuv. alırsiler, xak. 
alarzar, kr.-tat. alırsınız, q.-balk. alırsız, qum. alarsız, qazax. 
alarsbfidar, alarsbz, qırğ. alarsmar, uyğ. ala(r)siler, s.yuq. alır, 
salar, alır.

3-cü şəxsin cəmi
Azərb. alarlar, türk, alırlar, türkm. alırlar, özb. olarlar, 

noq. alarlar, tat. a°lbrlar, çul.tat. alırlar, alt. alarlar, tuv. alırlar, 
xak. alarlar, kr.-tat. alırlar, q.balk. alırlar, qazax, alar, qum. 
alarlar, qırğ. alışar, uyğ. ala(r), s.ynğ. alır, salar, alır.

-A r və -ır göstəricilərinin işlənməsindəki tərəddüdlər 
şəkilçilərdə saitlərin qeyri-sabitliyi ilə izah olunur.

Ulu türkcədə və həmçinin əski türk dillərində bu zaman 
eyni vaxtda həm indiki, həm də gələcək mə’nalarma malik 
olub. Bu səbəbə görə, bə'zi türkoloqlar, xüsusilə Qərbi Avropa 
türkoloqları onu aorist və ya qeyri-müəyyən zaman adlan
dırırlar.

Sonralar türk dillərində indiki və gələcək zamanlar üçün 
ayrı-ayrı formalar yaranmasına çox güclü meyl fəaliyyətə 
başlamışdır. Türk dillərinin mütləq əksəriyyətində -ar, -ır 
göstəricisində gələcək zamanı mə'nası möhkəmlənmişdir. Bu 
göstəricilərin maraqlı ixtisaslaşması Azərbaycan dilində baş 
vermişdir. Bu dildə -////-//-göstəricisi indiki zamanın mə'nasını, 
-a///-ərgöstəricisi isə- gələcək zamanın mə'nasını bildirir: ya zır  
'  o indi y a z ır ', amma yazar ’ o g ə ləcəkd ə  ya za r  ’.

Türk dillərində indiki zamanın ifadəsi üçün -a göstəricili 
model istifadə olunub: müq.tat. ba ° ra m ' g ə lir ə m ', qazax. 
jazam bn 'y a zıra m ' və s. Ayrı-ayrı dillərdə indiki zamanın 
yeni tipləri yaranmışdır. Əvvəlki aorist mə'nası ancaq Türkiyə 
türkcəsində saxlanmışdı, bununla belə bu dildə başqa indiki 
zaman yaranmışdır ki, yalnız indiki mə'nasını bildirir.

Yakut dilində indiki zaman qarışıq tipə aiddir:

aha- '  k ə sm ə k  ’
Tək Cəm

1 -ci ş. aha-bııı aha-bıt
2- ci ş. aba-ğm aha-ğıt
3- cü ş. aba-r ahal-lar
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Görmok çətin deyil ki, bu paradiqma indiki zaman 
törəməsinin iki modelinin qarışığıdır: 1-ci və 2-ci şəxs qum. 
ala-mm '  alıram ', alasın ' a lırsan ' tipli -a göstəricili modeli 
əks etdirir. 3-cü şəxsin tək və cəmi qaq. alar-ıın 'a laram ', 
alar-sın 'alarsan ', alar 'o  a la r' tipli indiki zamanın yaranma 
modelini əks etdirir. İndiki zamanın hər iki yaranma modeli 
sinxron halda mövcud olduğuna görə belə qarışma təəccüblü 
deyil.

İndiki zamanın nadir tipləri 
Fe'lin əsas ı+ -a+ -d ır şəkilçisi 

alt. b a r- 'g e tm ə k '

Tək
1 -ci ş. baradmm
2- ci ş. baradınn
3- cü ş. baradın

Cəm
baradınbıs
baradınğar
baradın

Tək
1 -ci ş. tabadırbm
2- ci ş. tabadırzın
3- cü ş. tabadır

xak. ta b - 'g e tm ə k
Cəm
tabadırbıs
tabadırzar
tabadırlar

Belə fikir var ki, -d ir şəkilçisi tur- ' durm aq ' fe'lindən 
yaranıb. Lakin u saitinin ı saitinə dəyişməsi çətin izah olunur. 
Ola bilsin ki, -twçoxdəfəli hərəkətin şəkilçisi olub.

Fe’lin əsası +-1H -İ+  birinci kateqoriyanın şəxs 
şəkilçisi

Yaxşı mə'lumdur ki, türk dillərində şəkilçidəki a saiti 
tez-tez ı saiti ilə əvəzlənir. Ona görə də hətta sırf nəzəri

cəhətdən fikirləşərək, türk dillərində -///-/ göstəricili indiki 
zamanın mövcudluğunu fərz etmək olardı.

Doğrudan da, belə zaman mövcuddur. Azərbaycan 
dilinin bir sıra dialektlərində чЦ-i, u şəkilçili (Bakı, Şamaxı, 
Xanlar, Göyçay, Cəbrayıl, Tovuz, Lənkəran rayonları) indiki 
zaman forması qeydə alınmışdır. Burada bu forma ən çox 3-cü 
şəxsin təkində istifadə edilir: alu 'a l ır ',  g ə li 'g ə l ir ',  duru 
'd u ru r' (Bakı), g ə li 'g ə l ir ' (Şamaxı), g ə tir i 'g ə tir ir ' 
(Xanlar), bili ’ b ilir ’(Cəbrayıl) və s.

-ı şəkilçili indiki zaman Cənubi Azərbaycanın (Təbriz 
və s.) dialektləri üçün səciyyəvidir. O, həmçinin Azərbaycan 
dilinin İraq ərazisində ola Gərgün dialektində işlənir [Paşayev, 
1969, s. 10].

чЦ-i göstəricisi qumuq dilində (Buynak dialektinin 
Qazanı şivəsi) gələcək zamanın mə'nasına malikdir: banm an 
'g ed ərəm ', qelisen 'g ə lə r s ə n ', alısan 'a la rsa n ' və s. 
[Djanmavov, 1967, s.83-84].

-u göstəricili izoqlos (indiki-gələcək zamanın 
mə'nası) qaraçay-balkar dilinin Xulam-Bezenk dialektindən 
keçir: bolu 'olacaq  ’-əd.dəl. bolur, k e li 'g ə lir  ’-ed.dil. kelir  
[Appaev, 1960, s .30].

чЦ-i şəkilçili indiki zaman türk dilinin Anadolu və 
Rumeli şivələrində də qeydə alınır: g e li 'g ə l ir ',  sesleni 
's ə s lə n ir ' [Kowalski, 1934, с.1008]. Bu şəkilçi vaxlılə çuvaş 
dilində də mövcud olub. Bu dildə həmin formanın əsasında 
sirup  'yazaram  ’ gələcək zaman şəkli yaranmışdır. Ancaq 
indiki zamanın bu yaranma modeli bütövlükdə türk dillərində 
çox geniş yayılmamışdır.

Fe’lin əsası +  -a  (-e )y  +  birinci 
kateqoriyanın şəxs şəkilçiləri

Azərbaycanın cənub və cənub-şərq hissələrinin dialekt- 
brində -ay/j-ey şəkilçili indiki zaman forması qeyd edilir,
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məsələn, Muğan qrupu şivələri, Naxçıvan qrupu dialekt və 
şivələri (Ordubad və s.): Balığ ilana o xşey  'B a lıq  ilana 
oxşayır V ayrım şivəsi: aliyəm  ' alıram \  aleysən ' alırsan ', 
baxay '  ba xır ' (RA, 225).

İndiki zamanm -ауЦ-еу göstəricisi Azərbaycan dilinin 
yazılı abidələrində (XV-XVI əsrlərin) qeydə almır [Qadjiyeva, 
1979, s.92]. Türkiyə türrkcəsinin dialektlərində -ауЦ-еу 
izoqlasu keçir: g id e y  'g e d ir  ’, yapay ' e lə y ir ' [Kowalski, 1934. 
c. 1007].

göstəricili indiki zaman

-ıy  göstəricisi -ay şəkilçisinin ablaut (səs əvəzlənməsi) 
variantı kimi çıxış edir. Bu göstəricili indiki zaman 
Azərbaycanın şimal və cənub rayonlarında müşahidə olunur, 
məsələn, Nuxa dialektində: aliyəm  'a lıram  ' (İN, 56). Bu tipli 
zaman Türkiyə türkcəsinin dialektlərində vo əski qumuq 
dilində təsadüf olunur. O, həmçinin qaraqalpaq difinin cənub 
dialektində müşahidə edilib [Qadjiyeva, 1979, s.90].

Görünür, türk dillərində -a və ya -ı şəkiiçili indiki 
zamanm əsasına birləşən indiki zamanın xüsusi -y  göstəricisi 
mövcud imiş.

-Y a , -уоЦ-yö, -yu /j-yü  göstəricili indiki zaman

Azərbaycan dialektoloqları Ermənistanın Xallavar 
kəndindəki Azərbaycan türklərinin dilində -yo//-yö göstəricili 
indiki zamanı qeydə almışlar: oxuyo 'o x u y u r ' [Şirəliyev, 
1962, s. 224]; təsrifin tam paradiqması: alıyom  'a lıra m ', 
alıyon, alıyo, alıyox, ahyonuz, alıyolar (RA, 222-223). İndiki 
zaman üçün fonetik -ya, -yo, -yu  variantları Türkiyənin şimal- 
şərq hissəsində türkcənin Anadolu və Rumcli dialektlərində 
müşahidə olunub [PHTF, 1959, s.259].
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İndiki zamam -ya, -ye, -yo, -yu  göstəricisinə türkmən 
dilinin bir çox dialektlərində təsadüf olunur, müq.ers.türkm. 
ed iər'ed ir' əvəzinə e d y o (AE, 175).

Bir sıra Azərbaycan dialekt və şivələrində (Quba, 
Dərbənd, Xaçmaz, Qonaqkəd, Xudat, Tabasaran rayonları) -a 
şəkiiçili indiki zamanın forması + var- bağlayıcı elementi qeydə 
alınıb: ala varam '  a laram ', ala varsan, ala var, ala varux, ala 
varsuz, ala var (RA, 153).

Görünür, bu model Qafqaz dillərinin tə'siri altında 
yaranmışdır.

Türkiyə türkcəsi və türkmən dilində indiki 
zaman formalarının mənşəyi haqqında

Türkiyə türkcəsindo bu sxem üzrə yaranan indiki zaman 
mövcuddur: fe'lin əsası +-1/H formantı +yor+ birinci 
kateqoriyanın şəxs şəkilçiləri

y a z -"  y a zm a q '
Tək

1 -ci ş. yazıyorum
2- ci ş. yazıyorsm
3- cü ş.yazıyor

Cəm
ya zıyo ru z
ya zıyo rsm ız
yazıyorlar

İndiki zamanm bu şəkildə yaranma modeli qaqauz 
dilində də vardır: alerım  'a lıra m ', alersm  və s. -Er formantı 
burada -yor formantının fonetik dəyişməsi nəticəsində 
yaranmışdır. Zahirən baş oxşayan, acaq onun mütləq eyni 
olmayan indiki zamanın yaranma tipi türkmən dilində 
mövcuddur:
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a l- ' a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci ş. alyann alyans
2-ci ş. alyarsın alyarsm ız
3 -cü ş. alyar alyarlar

Bu iki indiki zaman formasının mənşəyinin 
aydınlaşdırılması - türk dilləri tarixi morfologiyasının ən çətin 
problemlərindən biridir.

Ən çətini -yor, -yar formant larin m mənşəyi məsələsidir. 
F.Y.Kerş, K.Foy və V.Banqın bu formantın genezisinin 
aydmlaşdınlmasma həsr olunmuş müfəssəl tədqiqləri var. Bu 
barədə başqa alimlərin də, məsələn, F.Meninskinin, 
F.Müllerin, N.İ.İlminskinin, M.Xartmanın, P.M.Melioranskinin, 
K.Brokkelmanın, J.Deninin, N.K.Dmitriyevin,
A.N.Kononovun, A.P.Potseluyevskinin fikirləri mövcuddur.

A.Potseluyevski qeyd edir ki, indiki zaman formantının 
mənşəyi haqqındakı fərziyyələr əsas üç nöqteyi-nəzərdən 
ibarətdir [Potseluyevski, 1975, s. 147J. İlk dəfə bu baxışlardan 
birini 1680-ci ildə F.Meninski söyləmişdir. Türkiyə 
türkcəsində geli-yürür və geli-yüri-yür kimi formaları 
mövcudluğuna əsaslanaraq o belə nəticəyə gəlir ki, indiki 
zamanın göstəricisi y iir i- 'y e r im ə k ', ' g ə z m ə k ' fe'linden 
yaranmışdır.

Əslində, bu baxışla K.Foy da razıdır, Lakin o, -yer 
formantının sonuncu r  səsində aoristi göstəricisini görür. Bu 
nöqteyi-nəzərlə A.N.Kononov və N.K.Dmitriyev də razıdırlar.

Əsas fərziyyələrdən ikincisi F.Y.Korşa məxsusdur. O, 
hesab edir ki, indiki zaman formantı ya t-'ya tm a q  '  uzanmaq ' 
fe’lindən -r şəkilçisi ilə düzələn yatur indiki zaman fe'li 
sifətindən yaranmışdır. -T  səsinin düşməsi nəticəsində yatur 
formasında səslər yaxınlaşmış, yaur şəkli alınmış, o da bir 
halda ya:r, başqa halda yo :r  şəkilçisinə çevrilmişdir. Öz 
fərziyyəsinin təsdiqi üçün F.Y.Korş özbək dilində guya yatup
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formasında intervokal t  səsinin düşməsi nəticəsində yaranmış - 
yop və -yap fe'li bağlama şəkilçilərini örnək gətirir.

A.P.Potseluyevski F.U.Korşun fərziyyəsini tamamilə 
əsassız hesab edir. İntervokal vəziyyətdə kar partlayan t  səsinin 
düşməsi ona şübhəli görünür. Yatur sözündən -ya:r, -yo:r 
göstəriciləri ancaq yadur, yayur  aralıq formaları vasitəsilə 
düzələ bilərdi ki, bunlar da cənub-qərb qrupu türk dillərində 
yoxdur.

Üçnücü nöqteyi-nəzəri N.İ.İlminski söyləmişdir. O, 
güman edir ki, -yur, -yar formantı d  səsinin у  səsinə keçməsi 
yolu ilə -dur (d u r-'d u rm a q ' fe'lindəndir) predikativlik 
göstəricisindən yaranmışdır. Sonralar bu nöqteyi-nəzəri 
F.Müller, M.Xartman və V.Banq da qəbul etmişdilər. Banqın 
fikrincə, tfaladur '  o qalır ’ tipli formalar kalayur formasına, 
keledür 'o  g ə lir ' tipli formalar isə g eleyü r  formasına 
keçmişdir, sonra -yur, -yor, -yür, -/o r formandan törəmişdir.

A.P.Potseluyevskinin fikrincə, bu problemin kifayət 
qədər aydınlaşdmlmaması onunla bağlıdır ki, əvvolki 
tədqiqatçılardan heç biri türkmən dilinin materiallarından tam 
istifadə etməmişdir. Bu problemin həllinə cəhd göstərən 
A.P.Potseluyevski hərəkətin davamlılığını ifadə edən 
mürəkkəb-verbal fe'llərə xüsusi diqqət yetirir. Onlarda 
davamlılığın və natamamlığm formal mə'nası törədici dur- 
' dunnaq \  yör- 'y e r im ə k ', otur- '  o turm aq ' və kel- 
’gəlm ək  1 fe'lləri ilə bağlıdır.

Türkmən dilində mürəkkəb-verbal fe'llərin tərkibində - 
ıp//-ip şqkilçili fe'li bağlama vardır: N əm ə  qözləp  yö .rs 'in e iz?  
'N ə  axtarırsın ız? '. A.Potseluyevskinin fikrincə, ya zı-yo r  tipli 
türk formasında -ıjj-i saitlənməsi -ıp/l-ip şəkilçili fe'li bağlama 
affıksinin sadələşməsinin nəticəsidir. Beləliklə, ya zıyo r 'o  
yazır' türk forması ya zıb -yö r’ o y a z ır ' formasından 
yaranmışdır.

Türkmən dilində də əvvəlcə -;//-/ saitlənməsi mövcud 
olub, ancaq sonralar o, itmişdir. -Y or formantının saitlənməsi
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belə ü>ö>o istiqamətində dəyişən yür- 'y e r im ə k  ’ fe'lindən 
yaranmışdır. A.P. Potseluyevski hesab edir ki, belə fonetik 
fərqlənmə ona görə lazım idi ki, indiki zamanın ümumi 
formasının göstəricisi və indiki zamanın canlı nitqdə geniş 
istifadə olunan davamlı -yö:r göstəricisi fərqlənmək imkanı 
qazansın.

Türkmən dilində sonralar -or formantının dodaq 
saitlənməsi itmiş və o, -ar forman tına çevrilmişdir 
[Potseluyevski, 1975, s.151-161].

A.P.Potseluyevskinin baxışı F.Meninskinin, K.Foyun, 
N.K.Dmitriyevin və A.N.Kononovun nöqteyi-nəzəri ilə uyğun 
gəlir. A.P.Potseluyevski ancaq bir detalı izah etmişdir- niyə 
ya zıyo r  türk formasında -ı saitlənməsi vardır.

Bununla belə qeyd etmək lazım gəlir ki, bu nöqteyi- 
nəzər ziddiyyətsiz deyil. Onun əsas nöqsanı ondan ibarətdir ki, 
A.P. Potseluyevski tamam müxtəlif iki arealın xüsusiyyətlərini 
nəzər almamışdır. Yat-, tur-, otur və yür- köməkçi fe'lləri ilo 
mürəkkəb-verbal fellər Orta Asiyanın və Sibir türk dillərinin 
çox maraqlı xüsusiyyəti olduğu halda, bunlar Türkiyə 
türkcəsinin arealında elə nəzərə çarpacaq rol oynamırlar. Ona 
görə də ya zıyo r 'y a z ır  \  g e liyo r 'g ə lir  ' tipli türk formalarında 
-ı/j-i saitlənməsini -ıpj/-ip şəkilçili feli bağlamanın reduksiya 
nəticəsi hesab etmək şübhəlidir.

Yazıyor, g e liyo r  tipli formalarda -///-/ saitlənməsini 
başqa cür izah etmək olar. Görünür, bu Azərbaycan və türk 
dialektlərində rast gəlinən -ıjj-i şəkilçili indiki zamanın 
göstəricisidir, müq. g ə l i 'g ə l i r \  a lu 'a lır ' və s. tipli formalar.

-Yor, -yar elementlərini -yur ' y e r im ə k ' feli ilə 
əlaqələndirmək mütləq deyil. Azərbaycanın şimal və cənub 
rayonlarında -ıyfl-iy  göstərici li forma qeyd olunmuşdur, 
məsələn, yazıyam  'yazıram  ', g ə liy əm  'g ə lirəm  \  
Azərbaycan və türk dialektlərində -yojj-yö  göstəricili indiki 
zaman formaları mövcuddur, məsələn, a lıya m ' a l tram \  
a lly  o n ' a lırsan ', a lıyo  'a l ır ' və s. Bu halda indiki zamanın

216

yazıyor 'y a z ır ' tipli türk forması ya zıyo  'y a z ır ' və y a zır  tipli 
iki formasının kontaminasiyası nəticəsində yaranmamışmı?

Azərbaycan və türk dillərinin dialektlərində -e:rfj-er, - 
о:гЦ-огgöstəricili indiki zamana rast gəlinir, müq. azərb. y a ta 
ram ' yatıram ', danışeram 'd a n ışıra m ', vurorsan 'vu ru rsa n ' 
(RA, 220-221).

Uzun e:, o: səslərinin mənşəyi namə’lumdur.

-UçıH-üçişəkilçili fe’li sifətdən yaranmış indiki zaman

Türk dillərində -ığH-iğ' affıksli fe’li addan düzəlmiş 
indiki zaman fe'li sifətinə -çı/j-çi şəkilçisi artırılmasına təsadüf 
olunur. Qaraçay-balkar dilində bu fe'li sifətdən xüsusi indiki 
zaman yaranır, bu zamana daimi adi hərəkət ifadə edir:

b a r-
Tək

1- ci ş. barıwçuma
2- ci ş. banwçusa
3- cü ş. barıwçudu

g e tm ə k '
Cəm
banw çubuz 
barıw çusuz 
barı w ç u dula

Bu model yalnız qaraçay-balkar dilində işlənir və 
aşkarca aydındır ki, sonralar əmələ gəlmişdir.

Sarı uyqur dilində -ağan şəkilçili indiki zaman fe'li 
sifətindən yaranmıq indiki zaman tipi mövcuddur -alağaııtur 
' m ən alıram  \  Şəxs göstəriciləri yoxdur.

-Turğan fe'li sifətindən yaranmış indiki zaman

-ğan şəkilçili qədim fe'li sifətin zəif differesasiyası 
(fərqləndirilməsi) səbəbindən tur- ' durm aq ' fe'lindən əmələ 
gələn fe'li sifət həm indiki, həm də keçmiş zamanın mə'nasına 
malik ola bilərdi. İndiki zaman mə'nasmda bir sıra türk 
dillərində ondan ( turğan 'd u ra n ', həm çinin 'm övcud  o la n ')
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hərəkətin sabit və ya çoxdəfəli təkrarını ifadə edən indiki 
zaman yaranmasında istifadə edilmişdir.

noq. b a r- 'g e tm ə k '
Tək Cəm

1- ci ş. baratağanman baratağatımbz
2- ci ş. baratağansan baratağansbz
3- cü ş.baratağan baratağanlar

müas.uyq. al- ' a lm a q 1 
Tək Cəm

1- ci ş. alıdbğamnen alıdbğanbız
2- ci ş. alıdbğansem ahdbğansız
3 -cü ş. alıdbğaıı alıdbğan
Sibir tatarlarının di al ektl ərində də indiki zamanın əmələ 

gəlməsi üçün bu tiplərdən istifadə olunur, müq.barab.tat. 
altığam 'm ə n  alıram  ’ [Tumaşeva, 1977, s.203]. Tobol-irtış 
dialektində o, şəxs affiksləri qəbul etmir: alatığan 'm ə n  tez-tez
alıram
s.91].

alatığan 's ə n  te z-tez a lırsan ' və s. [Tumaşeva, 1977,

İndiki zamanın əmələ gəlməsində yerlik hal 
formasında fe'ldən yaranmış addan istifadə olunması

özb. y o z - 'y a z m a q '
1 -ci ş. yözm ölfdam an yö zm ö kd a m b z
2- ci ş. yözm ökdasan  y ö z m ö l tasbz
3- cü ş.yö zm ö kd a  yö zm ö kta la r

Fakt odur ki, bu zamanlar məsdərin yerlik hal 
formasından yaranıb. İndiki zamanın bu üsulla ifadə edilməsinə 
knm tatarlarının, uyğurların dilində və qaraqalpaq dilinin 
dialektlərində rast gəlmək olur. -M akta formasına hərdən 
türkməncədə də, əsas e'tibarilə də mətbuatda rast gəlinir.

Qırğız, qazax, qaraqalpaq, nadir hallarda başqırd dilində 
yerlik halda işlənən fe'ldən düzəlmiş -и:Ц-й: elementli addan 
indiki zamanın əmələ gəlməsi üsuluna rast gəlinir: qırğ. 
cardaın berilüıda 'yard ım  göstərilir qazax, пгьпау jaratıluda  
'n e ftdən  istifadə ed ilir \  q.qalp. basuwda '  o g ed ir  ’ vo s.

İndiki zamanın əmələ gəlməsində bu iki üsulun zonalar 
üzrə məhdudluğu və eyni olmaması onların sonralar yaranmış 
olmasına dəlalət edir.

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda 
göstərilən nadir indiki zaman tipləri, ehtimal ki, ulu türk 
dilində olmamışdır.

İndiki müəyyən zaman
türk, y a z - 'y a z m a q '

Tək
1- ci ş. yazm aktayım
2- ci ş. yazm aktasm
3- cü ş.yazm aktadır

Cəm
yazm aktayız
yazm aktasm ız
yazm aktadırlar

a zo rb .-y a z 'y a zm a q  ’
1 -ci ş. yazm aqdayam  yazm aqdayıq
2-ci ş. yazm aqdasan yazm aqdasınız
3 -cü ş. yazm aqdadır yazm aqdadırlar

Bir sıra türk dillərində, xüsusilə də Orta Asiya və Sibir 
dillərində müəyyən indiki zamanın xüsusi formalarının 
yaranması meyli çox qüvvətli olmuşdur.

İndiki zamanın bu tipi öz mə’nasma görə müəyyən 
dərəcədə ingiliscə Present Continious Tense formasını yada 
salır. Onun əmələ gəlməsində köməkçi fe'llər də iştirak 
edirlər. Türk dillərində indiki zaman formasında köməkçi 
'o lm aq  ’ fe'li olmadığından başqa fe'llərdən istifadə edilir. Ən 
çox işlənən köməkçi fe’llər: ya t-'ya tım ıq  tur- 'tu rm a q ',
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otur-'oturm aq \  yü r- ' g ə z m ə k \  Bunlardan axırıncı ikisindən 
nadir hallarda istifadə olunur.

Fe’lin əsası +-a göstəricisi köm əkçi fe'linin indiki 
zam an fo rm aları

noq. b ar- 'g e tm ə k '
Tək Cəm

1 -ci ş. bara yatbrm an
2- ci ş. bara yatbrsm
3- cü ş. bara ya tbr

bara ya tb rm tz  
bara yatbrsbz 
bara yatbrlar

özb. у  ö z- 'y a zm a q  ’ 
Tək Cəm

1- cı ş. yo za  yötbrm an
2- ci ş. yö za yö tb rsm
3- cü ş .y ö za y o tb r

y ö za  yö tb m ib z  
y ö za  yöötbrsbz 
y ö za y ö tb r

-ıpU~ip şəkilçili fe'li bağlam a + ya t köm əkçi fe'linin 
indiki zam an  form ası

qırğ. caz- 'y a z m a q '
Tək Cəm

1- ci ş. cazıp çatamın
2- ci ş. cazıp catesın
3- cü ş.cazıp  catat

cazıp catavız 
cazıp calasındar 
cazıp ja tışa t

qazax., q.-qalp. al- 'a lm a q ' 
Tək Cəm

1 -ci ş. а!ьр jam brm bn
2- ci ş. albp tatbrsbn
3- cü ş.albp tatbr

albp jatbrm bz 
albp ja tbrsbz 
albp ja tb r
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Bu tip əmələ gəlmə, lakin artıq dəyişmiş formada uyğur 
dilində də işlənir:

oku-
Tək

1- ci ş. okuvatbm ən
2- ci ş. okuvabsən
3- üc ş. o^uvatbdu

'  o x u m a q '
Cəm

okuvatbm bz
okuvatbsbz
o^uvatbdu

Bir vaxtlar bu forma belə səslənərdi: okup yatbrm ən, 
o ı up ya tbr sənə  və s.

türkm . o Д'- 'o x u m a q '
Tək Cəm

1-ci ş. okapyatırın okap ya tırıs
2-ci ş. okap yatırsın olçap ya tırsın ız
3-cü ş. okap ya tır okap yatırlar

barab.tat. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci ş. a lıpya tım alıp у atı%
2-ci ş. alıp ya tın alıp y a tı fits
3-cü ş. alıp ya tı alıp  ya tı

alt. a l- ' a lm a q '
Tək Cəm

1-ci ş. alıp d ’adım alıp d'adıbıs
2-ci ş. alıp d ’adın alıp d ’adığar
3-cü ş.alıp d ’a t alıp  d'at

Sibir türklərindən tuva, xakas və şor dillərində ya t- 
köməkçi fe'li çat- (çbt) formasını alır, məs.tuv. ftırqan aşak 
uluğ lyaştın  xöleqezinde ııdup çidir 'Q o ca  böyük ağacın
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kölgəsində y a tır ' [Jsxakov- Palmbax, 1961, s.356]. Xakas 
dilində çat- fe’li qısaldılmış ça- formasında olur.

-ıpH-ip fe'li bağlama affıksi buraxıla bilər və bu halda 
köməkçi fel bilavasitə felin kökünə birləşir, müq.xak. atçam 
'  m ən a tır a m a tç a z ın  '  sən  atırsan '; şor. körçam  ' mən 

görürəm  \  körçan '  sən  görürsən  ’.

xak. oy- '  oynam aq'

Tək
1- ci ş. oynapçam
2- ci ş. oynapçazın
3- cü ş.oynapça

Cəm
oynap çabıs 
oynap çazar 
oynap çalar

Fe'lin əsası +-a göstəricisi +tur- köməkçi fe'li forması

cağ. tap- ' tapmaq ’
Tək Cəm

1 -ci ş. tapa durman tapa durbız
2- ci ş. tapa dursen tapa dursız
3- cü ş. tapa dur tapa durlar
Bu tipli indiki zamana Stavropol türkmənlərinin dilində 

rast gəlinir: bara durm ' m ən  g e d irə m ', bara dursın ' sən 
gedirsən ' və s. Ən çox isə köməkçi fellə -ıpH-ip feli bağlama 
şəkilçili əsas fe'lin birləşməsindən istifadə olunur.

əski türkm. al- ' almaq ’
Tək Cəm

1 -ci ş . alıp dunncn alıp durm iz ’
2- ci ş. alıp durs 'en alıp durs 'i z '
3- cü ş. alıp dur alıp durlar

Bu forma olduğu kimi müasir türkmən ədəbi dilində
İşlənir 
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tuv. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci ş. ap(alıp) turm en ap turbis
2- ci ş. albp dursen ap tursiler
3- cü ş. ap tur ap turlar

Bu tipli zaman qazax dilində istifadə olunmuşdur: Sağat 
jerip  tb r ' Saat gedir \  Radio söyleptbr 'R a d io  xəb ər verir '. 
A y  сагкьгар tb r 'A y  işıq  sa lır ' [Sovr. kazax. yaz. 1962. s. 
337], altay dilində: /Car d'a:p tulı 'Q a r  ya ğ ır (in d i) ' 
[Dırcnkova, 1940, s. 196], qaraqalpak dilində: О пьп davbsb 
mağan esim ilin tbradb 'M ə n  onun səsin i e şid irəm ' 
[Baskakov, 1952, s. 366], uyğur dilində: E lip  turadu 'O  
götürür (indi) '.

Orta Asiya və Sibir türk xalqlarının qrammatikasında 
otır 'o turm aq  ' felinin işlənməsi haqqında danışılır: özb. y ö z ıb  
otbibbman 'M ə n  yazıram  (in d i)'; türkm. Taycağaz hem  
enesininkızı bilen ılğap o tır 'A t  balası da anasının dalınca 
qaçır ' [Qr. turkm. yaz. 1970, s.328]; alt. Tur na l ar uçup salıp  
otur 'D um alar u ç u r '; xak. Körzem, kirip  odırlar 'G örürəm , 
daxil o lurlar'; q.qalp. Şunun üçün m en m bnda ybğ lap  oturman 
' Ona görə də m ən  burada ağlayıram ' [Baskakov, 1952, 
s.368]; tuv. K övcy o:r kas ujup orlar 'B ö y ü k  qaz sü ıüsü  u ç u r ' 
[İsxakov-Palbmax, 1961, s. 356]. Bu tip qazax və uyğur 
dillərində də işləkdir.

qazax, jaz- 'yazm aq' 
Tək Cəm

1 -ci ş. ja zbp  otbrmbn
2- ci ş. ja zbp  otbrsbn
3- cü ş .jazbp o tır

ja zb p  o tbnnbz  
ja zb p  otersbndar 
iazbo otbr
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Müəyyən indiki zamanın əmələ gəlməsi üçün yür- 
' g ə zm ək  ’ köməkçi felindən istifadə etmək olar: özb. Yozbb 

yüribm en 'M ən ya zıra m  (indi) \  qırğ. A l 1-klassta o ıu p  ciiröt 
'  O, ind i 1-ci sin ifdə  oxuyur türkm. K olxozçılar qovaça otap 

yörlər 'K o lxozçu lar pam bıq tarlasını sulayırlar’
[Qr.turkm.yaz. 1970, s.327]; qazax. Ə bəş ka zir roman ja zb p  jü r  
'Ə b iş  in d i roman y a z ır ' [Sovr.kazax.yaz. 1962, s.337]; şor. 
N öğbur çetkele çör '  Yağış g ö z lə n ir ' [Dırenkova, 1941, s.207]; 
alt. O l andan d ’üret '  O, o v  e d ir '; q.qalp. Sen ne kblp jü rsen?  
'  Sən  n ə  ilə  m əşğulsan? ' [Baskakov, 1952, s.365]. Bu köməkçi 
fel uyğur dilində də işlənir: O kup jü ridü  '  O o xu yu r '.

Müəyyən indiki zamanın bütün modelləri türk dillərində 
zonalarla-bölgələrlə məhdudlaşır. Onlar ən çox Orta Asiya və 
cənub-şərqi Sibirdə yayılmışdır, nisbətən gec yaranmışdır və 
ulu türk dilində olmamışdır.

Keçmiş zaman

Əsas keçmiş zaman və ya -dı şəkilçili keçmiş zaman türk 
dillərində geniş yayılmışdır. Elə bir türk dili tapmaq olmaz ki, 
orada bu şəkilçi işlənməsin. Ulu türkcə epoxası üçün onun 
paradiqması bu şəkildə bərpa oluna bilər:

al- 'almaq'
Tək Cəm

1-ci şəxs aldım aidik
2-ci şəxs aldıfi aldığız
3-cü şəxs aldı aldı

Türk dillərində -dı keçmiş zaman şəkilçisi çox sabit 
olmuşdur. Bu sabitlik onun xüsusiyyəti ilə aydınlaşdırıla bilər: 
qeyri-adi semantik həcmi və neytrallığı ilə. Təcrübi olaraq o, 
nəinki sadəcə keçmiş, eyni zamanda Qərbi Avropa dillərinin
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plyuskvatperfekt və perfekt mə'nalarını da ifadə edə bilir. O 
həm bitmiş, həm də öz həddinə çatmış hərəkəti ifadə edir.

Bu zamanın yaranması haqqında müxtəlif fikirlər 
mövcuddur. Bir çox türkoloqlar, o cümlədən J.Deni,
K.Brokkclman, A.P.Potseluyevski, N.K.Dmitriyev, 
E.V.Severtyan -dı//-di şəkilçili keçmiş zaman formasının 
fe'ldən törəmiş -ıt/A it şəkilçili addan əmələ gəlməsi 
hipotezinin tərəfdarıdırlar. Beləliklə, N.K.Dmitriyevə görə 
görə alt-ım  'mənim götürməyim' aldım  formasına düşüb, 
zaman-zaman verbum finitum -a çevrilib, yə'ni aldım  mə'nasmı 
bildirməyə başlayıb. N.K.Dmitriyev belə hesab edir ki, ilkin 
fe'ldən mənsubiyyət şəkilçisi isə düzələn ad bar ' var' sözü ilə 
müşayiət olunub: aldım  bar 'm ən im  alm ağım  va r ', ’m ən  
ald ım ' [Dmitriyev, 1948, s.141].

Çətin buna şübhə olsun ki, -d ı//-d i keçmiş zaman 
formasının əsası fe'ldən törəmiş addır. Bunu birinci növbədə 
mənsubiyyət şəkilçilərindən yaranmış şəxs şəkilçiləri sübut 
edir. Bu imkan da istisna olunmur ki, ilk vaxtlar bu zaman 
perfekt mə'nası bildirmişdir, belə ki, onun əsasında duran 
fe'ldən düzəlmiş ad həmin mə'naya malik olmuşdur.

Davamlı keçmiş zaman

Türk dillərinin inkişafında müəyyən növ mə'nalı keçmiş 
zaman tiplərinin yaranmasına güclü meyl olmuşdur. Burada 
davaml keçmiş deyilən zaman xüsusi yer tutur, bu, keçmişdə 
olmuş hərəkətin uzun zaman davam etdiyini bildirir. Bu meylə 
əyani misal kimi qeyri-müəyyən imperfekt deyilən zamanı 
göstərmək olar. Həmin forma belə düzəlir: -ar//-ır şəkilçili 
indiki zamanın əsası + köməkçi -ər 'o lm a q ' fe'linin əsas 
keçmiş forması.
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1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

özb. yoz- 'yazm aq'
Tək Cəm
y o za r  edim  y o za r  ed ik  
y o za r  edin y o za r  ed in iz  
y o za r  ed i y o za r  edilər

tr.qar. a l- ' alm aq'
Tək Cəm
alır edim  alır edik
alır edin  alır ed iyiz
alır ed i alır edilar

q.qalp. al- 'a lm aq '
Tək Cəm
alar edim  alar ed ik
alar edin alar edin iz
alar ed i alar edilər

Kr.tat. al- 'a lm aq '
Tək Cəm
alır edim  alır edik
alır edin alır ed in iz
alır ed i a lıred ilcr

Bu zamana Krım tatarlarının ancaq dialektlərində 
təsadüf olunur.

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

yaqut, ah- 'açm aq'
Tək Cəm
ahar etim  ah ar etibit
ahar etin  ahar etiqit
ahar ete ahar eti ler
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qədim-uyq. kəl- 'gəlm ək'
Tək Cəm

1- ci şəxs k e lə r  e(r)dim keləre(r)d ü k
2- ci şəxs ke lə r  e(r)din ke lə r  e(r)d in iz
3- cü şəxs k e lə r  e(r)di ke lər  e(r)diler

Müasir uyqur dilində ilkin sxemdə böyük dəyişikliklər 
baş vermişdir, alar edim  'm ən a lırd ım ' forması alattım  
formasına çevrilmişdir, buradan da:

Tək Cəm
1- ci şəxs alattbm  alattuk
2- ci şəxs alattbn alattbnlar
3- cü şəxs alattb alattb

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

Qar. a l- 'a lm aq '
Tək Cəm
alır edim  alır ed ik
alır edin alır ed iy iz
a lır ed(i) alır ed(i)lar

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

q-balk. kel- 'gəlm ək'
Tək Cəm
kelir  edim  k e l ir  ed ik
k e l ir  edin ke lir  ed iq iz
k e lir  ed i k e lir  ed i

Oğuz qrupu dillərində —türk, Azərbaycan, qaqauz vo 
türkmən dillərində köməkçi fe'l formaları adətən kipləşmiş 
şəkildə çıxış edir.

türkm. a l- 'a lm aq '
Tək Cəm

1 -ci şəxs alardım  alardık
2- ci şəxs alardın alardınız
3- cü şəxs alardı alardılar
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türk., qaq. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs alardım alardık
2-ci şəxs alardın alardınız
3-cü şəxs alardı alardılar

azərb. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs alardım alardıq
2-ci şəxs alardın alardınız
3-cü şəxs alardı alardılar

Davamlı keçmiş zamanın bu tipi qədim türk yazılan 
abidələrində və cağatay dilində də qeydə alınmışdır: orx-yen. 
A tığ  iff a bayu:r ərən im iz 'B iz  atlan ağaca ba ğ la d ıq ', cağ. 
Marda:na k iş i edi, oknı ya xşı atar edi. ’ O m ərd  adam idi, yayı 
yaxşı a ta rd ı'.

Keçmiş zamanın bu tipinin yaranması çox qədim 
vaxtlara gedir. Mübaliğəsiz demək olar ki, o, ulu türkcə 
epoxasında artıq var idi. Bu fikrin xeyrinə bir neçə əsas 
göstərmək olar: 1) davamlı keçmiş zaman -arZZ-ır şəkilçili 
indiki-keçmiş zamanın mövcudluğu vaxtına gedir, çünki 
davamlı keçmiş zaman indiki-keçmiş zamanın prezent 
mə'nasmdan inkişaf etmişdir. Deməli, davamlı keçmiş zaman 
oğuz-qıpçaq dillərinə ayrılmamışdan xeyli əvvəl yaranıb; 2) bu 
zamanın yaranması ulu türkcə üçün çox işlək olan hərəkətin 
çoxdəfəliyini bildirən şəkilçilərin kəskin surətdə zəifləməsinə 
səbəb olur.

Qeyri-müəyyən imperfekt vaxtilə bütün türk dillərində 
mövcud olmuşdur. Lakin bir sıra türk dillərində- ədəbi tatar, 
başqırd, altay, qazax, şor və xakas dillərində göstərilən model 
yoxdur.
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Kemiş zamanın nadir və az yayılmış formaları

-Makta forması+keçmiş zaman formaları türk, 
Azərbaycan, özbək və bə'zi başqa türk dillərində müşahidə 
olunur.

türk, y a z- 'y a zm a q '
Tək Cəm

1 -ci şəxs yazm aktaydım yazm aktayd ık
2-ci şəxs yazm aktaydm yazm aktayd ım z
3-cü şəxs yazm aktaydı yazm aktaydılar

azərb. y a z- 'y a zm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs yazm aqda idim yazm aqda id ik
2-ci şəxs yazm aqda idin yazm aqda

id in iz
3-cü şəxs yazm aqda id i yazm aqda id ilər

özb. y o z -  'ya zm a q f

Tək Cəm
1-ci şəxs y ö zm ö k ta  edim yözm ö% ta edik
2-ci şəxs y ö zm ö k ta  ediri yözm ö lşta

e d in iz
3-cü şəxs y ö zm k ta  ed i y ö zm ö k ta

edilər
Bu zamanın mə'nasını təhlil edən A.N.Kononov qeyd

edir ki, bu zaman eynən -makta şəkilçili indiki zamanın 
mə'nasını bildirir. Ancaq keçmiş zaman müstəvisinə keçirilmiş 
hərəkəti gösterir. Başqa formalarla müqayisədə çox az işlənir 
[Kononov, 1950, s.239.]

-ırZZ-ir şəkilçili fe'li sifət+mənsubiyyət şəkilçisi 
vasitəsilə əmələ gəlmiş davamlı keçmiş zamana ancaq yaqut
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dilində rast gəlinir: barar-ım 'm ən g ed ird im ', barar-m ’sən 
g ed ird in ', barara 'o g e d ird i' və s.

-o tu rğ a n  formalı indiki zaman fe'li sifətindən əmələ 
gəlmiş keçmişin adi və ya çoxdəfəli modeli

-Oturğan göstəricisi indiki zaman fe'li sifətindən 
düzələn adi keçmiş zaman modeli bir sıra türk dillərində, 
xüsusilə də noqay qrupu dillərində mövcuddur. Fe'li sifət 
affıksinin müxtəlif formaları ola bilər: -atbrğan, -atağan, - 
atığan. -atın və s. Affıksin quruluşu olduqca şəffafdır: -a indiki 
zamanın göstəricisi, turğan isə  tur ’durm aq ', 'o lm aq ' 
fe'lindən -ğan şəkilçisi ilə düzələn fe'li sifət.

-a  elementli indiki zamanın əsası + - tin  + birinci 
kateqoriya şəxs affiksi 
qazax, bar- ’g e tm ə k '

Tək Cəm
1 -ci şəxs baratbnmbn baratbnbbz
2- ci şəxs baratbnsbfi baratbnsbfidar
3- cü şəxs baratbn baratbn

Analoji model qaraqalpak dilinin dialektlərində vardır: 
köretim  edim 'm ə n g ö rü rd ü m '.

- u ç j  şəkilçili indiki zaman fe'li sifəti + 
e r 'o lm a q ' köməkçi fe'linin keçmiş zaman formaları

Hər şeydən əvvəl -oturğan fe'li sifəti -ər 'o lm aq ' Tək Cəm
köməkçi fe'linin əsas keçmiş zaman forması ilə birləşir. 1 -ci şəxs banw çu edim banw çu edik

tat. ba °r - 'g e tm ə k '
2-ci şəxs barıwçu edin banw çu ed  iq iz
3-cü şəxs banw çu edi banw çu edile

Tək Cəm
1-ci şəxs ba ° ra tbrğan idim  ba ° ra tbrğan id ik qazax, je n -  ' qa lib  g ə lm ə k '
2-ci şəxs ba ° ra tbrğan idin ba° ra th  rğan id iq iz Tək Cəm
3-cü şəxs ba ° ra th rğan id i ba ° ra tbrğan id ilər 1-ci şəxs je n ü ş i edim je n ü ş i ed ik

Tatar dilində bu model çoxdəfəli keçmiş zaman 2-ci şəxs je n ü ş i edin je n ü ş i ed  id  der
mə nasını venr. 3-cü şəxs je n ü ş i ed i je n ü ş i ed i

1 -ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

noq. b ar- 'g e tm ə k '
Tək Cəm
baratağan edim  baratağan edik
baratağan edin baratağan ed in iz
baratağan edi baratağan ediler

Sibir tatarlarının barabin dialektində fe'li sifətin indiki 
zamanında -atığan affiksi işlənir: alatığan itim  'm ən tez-tez 
alırd ım ' [Tumaşeva, 1977, s.209].

Analoji olaraq -utsı item  forması Sibir tatarlarının 
dialektlərində mövcuddur.

Qırğız dilində eyni mə'nalı, lakin quruluşuna görə bir 
qədər fərqlənən -çı, -çu  şəkilçili davamlı keçmiş zaman 
forması mövcuddur.

qırğ. ca z- 'y a zm a q '
Tək Cəm

1- cişəxs cazçum un cazçubuz
2- ci şəxs casçusun cazusunar
3- cü şəxs cazçu cazışçu
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-çan şəkllçili fe'li sifət + birinci kateqoriyanın şəxsi affiksi 
şor .a n a - 'ov etm ək'

Tək Cəm
1-ci şəxs anaçanım anaçanmıs
2-ci şəxs anaçanzın anaçanzar
3-cü şəxs anaçan anaçanııar

xak. ır la - 'o x u m a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs ırlaçanmıfi ırlaçanmıs
2-ci şəxs ırlaçanzm ırlaçanzar
3-cü şəxs ırlaçan ırlaçannar

Müəyyən keçmiş

Türk dillərində indiki zaman dairəsində olduğu kimi, 
keçmiş zaman sferasında da hərəkətin müəyyən bir anını 
bildirən keçmiş zaman formasının yaranmasına bir meyl 
meydana çıxır. Orta Asiya və Sibir türklərinin dilində bu 
məqsədlə yat 'uzanmaq', tur 'durmaq', otur 'oturmaq' və 
yür 'gəzm ək' köməkçi fe'llərindən istifadə olunur.

-a  elementli indiki zamanın əsası + 
y a t - 'y a tm a q ' köməkçi fe'linin davamlı keçmiş zaman

formaları

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

qazax, kel- 'gəlm ək' 
Tək
kele ja b r  edim 
kele jatbr edin 
kele jatbr edi

Cəm
kele jatbr edik 
kele jatbr ediniz 
kele jatbr edi
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-yö tlfan  şəkilçili fe'li sifətin indiki zamanı + 
er- 'o lm a q ' köməkçi fe'linin əsas keçmiş zaman formaları

özb. y o z -  'y a zm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs yözayötffan edim yözayötffan edik
2-ci şəxs у  ö zay öt İfan edin yözayötffan

ediniz
3-cü şəxs yözayötffan edi yözayötffan

edilər

-ıp //-ip  şəkilçili fe'li sifət: +
tü r- 'd u r m a q ' köməkçi fe'linin əsas

keçmiş zaman formaları

alt. ür- 'o x u m a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs iirenip turdım ürenip turdı ff
2-ci şəxs ürenip turdı n ürenip turdığar
3-cü şəxs üreııip turdı ürenip turdıIar

-ıp //-ip  şəkilçili fe’li sifət + y a t - 'y a tm a q ' köməkçi 
fe'linin əsas keçmiş zaman formaları 

alt. bar- 'getm ək'
Tək Cəm

1 -ci şəxs bartp d ’attım barıp d'attık
2- ci şəxs barıp d'attm barıp d'attığar
3- cü şəxs barıp d'attı barıp d'attılar

Həmçinin otur- və yür- köməkçi fe'llərindən də istifadə
etmək olar: alt. Ayıldardm ortozıla bazıp oturdı 'O  aullar arası 
ilə gəlirdi'; qazax. fjoja kele jatkanda, ЫЫке kar küreıı jü r  edi 
’Koja gələn vaxt Ülbikə qarı təm izləyirdi' [Dırenkova, 1940, 

s. 194].
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-a  elementli indiki zamanın əsası + 
er- 'o lm a q ' köməkçi fe'linin əsas keçmiş zaman

formaları
tat. bar- 'getm ək' 
Tək Cəm

1 -ci şəxs ba°ra idim b a °ra id ik
2-ci şəxs ba°ra idin ba °ra id iq iz
3-cü şəxs b a °ra id i ba c ra id i

başq . a °l- 'a lm aq ' 
Tək Cəm

1-ci şəxs a °la in im a°la in ik
2-ci şəxs a°la inin a°la in iğ iz
3-cü şəxs a°la in i a°/a in ilər

qum, q-balk. bar- 'getm ək'
Tək Cəm

1 -ci şəxs bara edim bara ed ik
2-ci şəxs bara edin bara ed iğ iz
3-cü şəxs bara edi bara ed i ler

noq, kr-tat. a l- 'a lm aq ' 

Tək Cəm
1-ci şəxs ala edim ala ed ik
2-ci şəxs ala edin ata ed in iz
3-cü şəxs ala ed i ala ed i ler

Bu modelə Sibir tatarlarının dilində də rast gəlinir.
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-/arşəkilçili indiki zamanın əsası + 
ə r- 'o tm aq ' köməkçi fe'linin əsas keçmiş zaman

formaları

türkm. yaz- 'yazm aq'
Tək Cəm

1- cişəxs yaz'yard ım  ya z'ya rd ık
2- ci şəxs yaz'yard ın  ya z'ya rd ın ız
3- cü şəxs yaz'yard ı yaz'yard ılar

Model ancaq türkmən dilində özünü göstərir.

-f/^orşəkilçili indiki zamanın əsası + 
ə r- 'o lm a q ' köməkçi fe'linin əsas keçmiş zaman

formaları

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

türk .y a z - 'yazm aq' 
Tək
yazıyordum
yazıyordun
yazıyordu

Cəm
yazıyorduk
yazıyordunuz
yazıyordular

Model ancaq Türkiyə türkcəsində işlənir.

-/rşəkilçili indiki zamanın əsası + 
ə r- 'o lm a q ' köməkçi fe'linin əsas keçmiş zaman

formaları 
azərb. a l- 'a lm a q '
Tək

1 -ci şəxs alırdım
2- ci şəxs alırdın
3- cü şəxs alırdı

Cəm
alırdıq
alırdınız
alırdılar

Model Azərbaycan dili üçün tipikdir.
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F e lin  əsası + -a t formantı + ə r- 'o lm a q ' köməkçi 
fe'linin əsas keçmiş zaman formaları

Belə model altay dilinin hərəkət fe'llərində təsadüf 
olunur: barattım 'o  vaxt m ən  g ed ird im ', barattın 'o  vaxt sən 
g ed ird in ', barattı 'o  vaxt o g ed ird i' vo s. Bu tipə çuvaş 
modelini də aid etmək olar,

çuv. s ’ır -  'y a zm a q '
Tək Cəm

1- cişəxs s'ırattbm  (çi) s ’ırattbm bibci
2- ci şəxs s'ırattbn (çi) s'ırattbibci
3- cü şəxs s'ıratçi s'ıratçis'

Çuvaş dilində bu zaman müəyyən kontekstdə ingilis 
dilinin Rast Continious Tense mə'nasını verə bilər.

Sibir tatarlarının Tobal -İrtış dialektindo alatı itim  'M ən  
o vaxt a lırd ım ', alatı itin  'sən  o vaxt a lırd ın ' tipli formalar var 
[Tumaşeva, 1977, s.102].

Görmək çətin deyil ki, türk dillərində müəyyən keçmiş 
zaman o qədər də müntəzəm sistemli deyil və müxtəlif 
modelləri ilə səciyyələnir. Bu modellərdə tez-tez simmetriya 
qeyb olur. Əgər qazax və altay dillərində müəyyən simmetriya 
varsa, müəyyən indiki zamanla müəyyən keçmiş zaman qarşı 
durursa, tatar, başqırd, q-balkar və qumuq dillərində belə 
simmetriya yoxdur. Bunlarda müəyyən keçmiş zamanlar var, 
ancaq indiki zamanlar yoxdur. Bir sözlə, türk dillərində 
davamedici (kontinus) zamanın, məsələn, ingilis dilindəki 
sistemi nəzərə çarpmır.

Keçmiş müəyyən zamanın bütün göstərilən tipləri 
məkan (bölgə) sərhədləri ilə məhdudlaşdığına görə, hesab 
etmək olur ki, bunlar ulu türkcədə mövcud olmamışdır.
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Perfekt

Türk dillərində perfekt və plyuskvamperfekt müxtəlif 
zaman kateqoriyalarına aid olsa da (perfekt qeyri-müəyyən 
keçmiş zamandır, plyuskvamperfekt nisbi və ya müəyyəndir), 
onları bir yerdə təhlil etmək lazımdır, çünki onlar tipoloji 
baxımdan bir-biri ilə bağlıdır.

Demək olar ki, bütün türk dillərində mövcud olan 
perfekt keçmişdə baş vermiş hərəkətin nəticəsini ifadə edir. 
Lakin bu modelin qurulması eyni cür olmur. Perfektin əmələ 
gəlməsinin ən azı beş müxtəlif tipini ayırmaq olar.

-ka n //-ğ a n  şəkilçili fe’li sifət + birinci kateqoriya 
şəxs affiksləri

Perfektin bu əmələgəlmə modeli tatar, başqırd, qaraçay- 
balkar, Sibir tatarlarının, Krım tatarlarının dialektləri, qumuq, 
noqay, qaraqalpak, qazax, tuva, tofalar, özbək, şor, xakos, altay, 
qırğız, uyğur dilləri üçün tipikdir.

Bütün qıpçaq dillərində bu zamanın əmələgəlmə 
prinsipi eynidir. Müxtəliflik ancaq şəxs affıks formalarında ola 
bilər.

tat. a% 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs a°lğantm>n a°Iğanbbz
2-ci şəxs a°iğansbn a°!ğansbz
3-cü şəxs a°lğan a°lğarmar

qazax, al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs alğanm bn alğanbbz
2-ci şəxs alğansbn alğansbndar
3-cü şəxs alğan alğan
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qırğ. a l- 'a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci şəxs alğanmm alğanbız
2-ci şəxs alğansın alğaibsınar
3-cü şəxs alğan alğan

özb. ö l- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs ölğanm an ölğanm bz
2-ci şəxs ölğansan ölğansbz
3-cü şəxs ölğan ölğanlar

Bu zamanın əsasına hərəkətin nəticəsini ifadə edən - 
kan//kən, -ğan//-qen şəkilçili fe’li sifət daxildir, məs. tat. 
kilqen  'g ə lm iş ', alğan 'a lm ış ' və s. Keçmişdə həyata 
keçirilmiş, lakin indi mövcud olan hərəkət nəticəsinin bu 
m ə’nası göstərilmiş həmin keçmiş zamanda saxlanır.

Sibir tatarlarının Orta Çulım dialektində -ğan şəkilçili 
perfekt keçmiş zamanın yeganə forması kimi qalır [Biryukoviç, 
1981, s.65].

Türkmən dilində tam halda saxlanmayan -an şəkilçili 
keçmiş zaman fe’li sifəti perfekt formasının əsasını təşkil edir. 
Təcrübi olaraq orada ancaq 3-cü şəxsin tək və cəmindən 
istifadə olunur: o l yazan 'o  y a z d ı', olar yazanlar 'onlar
yazd ılar ' .

Çuvaş dilində -пъ şəkilçili fe’li sifət şəxs şəkilçisi 
olmadan perfekt formasını əmələ gətirir: s ’ırnb 'm ən  
y a zd ım ' və s.

-m ış  şəkilçili fe’li sifət + birinci kateqoriyanın  
şəxs afflksləri

Perfektin bu tipi oğuz qrupu dillərində - Azərbaycan, 
türk və qaqauz dillərində yayılmışdır.
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azərb. ya z- 'y a zm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs yazm ışam yazm ışıq
2-ci şəxs yazm ışsan yazm ışsın ız
3-cü şəxs yazm ışdır yazm ışlar

türk, y a z- 'y a zm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs yazm ışım ya zm ışız
2-ci şəxs yazm ışsın yazm ışsın ız
3-cü şəxs ya zm ış yazm ışlar

qaq. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs alm ışım alm ışık
2-ci şəxs alm ışm alm ışınız
3-cü şəxs alm ış alm ışlar

Qaqauz dilində şəxs sonluqları qarışıqdır.
-M ış//-bış şəkilçili fe’li sifət daha qədim formadır. 

Yaqut dilində fonetik dəyişmə nəticəsində ilkin -biş -bas-л, 
sonralar isə -bit-a çevrilib. K ör- 'g ö rm ək ' fe’linin paradiqmini 
örnək göstərək.

Tək Cəm
1 -ci şəxs körbüppün körbüppiit
2- ci şəxs körbükkün körbükkü t
3- cü şəxs körbüt körbüttər

-M ış şəkilçili perfektə qədim türk yazı abidələrində rast 
gəlinir: orx-yen. ftan ım  kağan iti yeq irm i ərin taşıkm ış 
'M ənim  xaqan atam g e td i on yed d i n ə fə r  fö zü y lə  

götürüb]'[ Tekin, 1968, s. 142], cağ. eldin eşitm işem  'xalqdan  
eşitm işəm '[Eksm arm , 1966, s. 198].

Belə fərz etmək olar ki, -fcan və -m ış şəkilçili fe’li 
sifətdən qədim türk dillərində qarışıq halda istifadə olunmuş, 
lakin sonralar ərazilər üzrə türk xalqlarının qruplaşması baş
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verdikdən sonra onların seçilməsi baş getmişdir. Nəticədə bir 
qrup türk dillərində -kan/Z-ğan şəkilçili fe’li sifət, digərlərində 
isə -m ış şəkilçili fe’li sifətdən istifadə olunmuşdur.

Türk dillərində -kanZZ-ğan şəkilçili perfekt xalis perfekt 
mə’nası ilə yanaşı, güman modal m ə’nasmı da daşıyır. Danışan 
şahid olmadığından, ancaq başqasının sözlərinə görə hərəkətin 
haqqında məTumat verə bilər: tat. B üqülm ə dala urtasbna 
taşlanğaıı k işk in ə  b ir aw bl bulğan 'Buqulm a çöldə itm iş kiçik  
bir k ən d  i d i ' . Burada perfekt forması bulğan yəqin olmayan 
hərəkəti ifadə edir, çünki danışan keçmişdə Buqulmanm necə 
olduğunu görməmişdir. Bu fe’l formasında qeyri-müəyyən 
hərəkətin modal m ə’nası törəmədir. O, ilkin perfekt 
mə'nasından əmələ gəlmişdir. Bu cür modal mə’na -m ış 
şəkilçili perfekt üçün də səciyyəvidir.

-ıp //-ip  şəkilçili fe’li sifət + birinci kateqoriyanın 
şəxs affiksləri 

qazax, a l- 'a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci şəxs albppbiı albppbz
2-ci şəxs albpsbn albpsbndar
3-cü şəxs albptb albptb

noq. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs albppan albppbz
2-ci şəxs albpsan albpsbz
3-cü şəxs albptb albptb lar

qırğ. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs alıpm m alıppız
2-ci şəxs alıpsın alıpsınar
3-cü şəxs alıp alıptır
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1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

özb. y o z -  'y a zm a q '
Tək Cəm
yözbbm an уд гьЬ т ьг
yözbbsan  yö zb b sb z
yözbb tb  yözbb tb lar

1 -ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

azərb. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

alıbsan alıbsınız
alıbdır alıb(dır)lar

Bu tip perfekto tatar dilinin Mişar dialektində və Sibir 
tatarlarının danışığında rast gəlinir: miş.tat. а!ьрт ьп 'm ən  
a ld ım ', tüm.tat. və bar.tat. alıpmm.

Müasir uyğur dilində bu tip fonctik dəyişiklik 
nəticəsində aşağıdakı şəkli almışdır:

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

ap- 'a lm a q '
Tək Cəm
aptim en aptbm bz
apson apsilo(r)
aptu aptu

-tp//-ip  şəkilçili fc’li sifətdən əmələ gələn perfekt bir 
sıra türk dillərində mövcud olmuş, sonralar itmişdir.

1 -ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

cağ. ı ı l -  'e tm ə k '
Tək Cəm
kılıp  tunnen /<ılıp turbiz
l<ılıp tursen tşılıp tursiz
kılıp  tur kılıp  turlar
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1-ci şəxsin tək və cəmində tur- köməkçi fe’li düşə bilər: 
i  oyupm en ' m ən  qoydum ' ,  ke lip siz  ' s iz  g ə ld in iz '.

azərb. d u r- 'd u r m a q ' (X V -X V Iə sr )
Tək Cəm

1- ci şəxs durubam  —
2- ci şəxs durubsan durubsuz
3- cü şəxs durub durublar

-ıp  şəkilçili perfekt türk dillərində modal çalarma 
malikdir. Təsadüfi deyil ki, bir çox türkoloqlar onu keçmiş 
subyektiv zaman adlandırırlar. A.N .Kononov qeyd edir ki, 
keçmiş subyektiv zaman dörd əsas məqamdan cəmlənir: 1) 
nəticə məqamı; 2) şübhə məqamı; 3) tarixi m ə’lumat məqamı; 
4) qəfildən qərarlaşma məqamı. Məs. özb. Sen keçə kelubsen, 
brok m en bilm ebm en 'S ən , heç dem ə, axşam gəlm isən, ancaq 
m ən b ilm əm işəm ' [Kononov, 1948, s.342]. Bu formada 
hərəkətin haqqında təxmini danışılır, bu hərəkət həyata 
keçirilməyə də bilər. Bütün bu modal çalarlar perfekt əsaslı 
mə’nalarda da yarana bilər.

Perfekt yaranmasının ümumi üsulu olmaması onun ulu 
türkcədə işlənmədiyinə dəlalət edir.

Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, zamana 
münasibətdə qədim fe’li sifətlər lazımi qədər seçilməmişdir 
(diferensasiya olunmamışdır). Müq. türk, çalışkan 'işləyən, 
y ə ’n i iş lə m ə k  qab iliyyəti o la n '. Perfektin müxtəlif tipləri artıq 
ayn-ayrı türk dil qruplarının təcrid olunmuş, müəyyənləşmiş 
dövründə yaranmışdır.

Plyuskvamperfekt (uzaq keçmiş)

Plyuskvamperfekt də perfekt kimi eyni əsasa malikdir, 
yə’ni fe’li sifətdən əmələ gəlir. Fərq yalnız fe’li sifətin ər
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'o lm a q ' köməkçi feTinin əsas keçmiş zaman forması ilə 
birləşməsindədir.

-kan//-ğan  şəkilçili keçmiş zaman fe’li sifəti + 
ə r- 'o lm a q ' köməkçi fe’linin əsas keçmiş zaman

forması

Bütün qıpçaq dillərində plyuskvamperfektin yaranma
prinsipi eynidir.

tat. a % 'a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci şəxs a°lğan idim a°lğan id ik
2-ci şəxs a°lğan idifi a°lğan id iğ iz
3-cü şəxs a°lğan id i a°lğan id ilə r

qazax, al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci şəxs alğan edim alğan edik
2-ci şəxs alğaıı ediri alğan ed  in  der
3-cü şəxs alğan ed i alğan edi

özb. y ö z - 'y a zm a q '
Tək Cəm

1 -ci şəxs yö zğ a n  edim< yö zğ a n  ed ik
2-ci şəxs yö zğ a n  edin yö zğ a n  ed in iz
3-cü şəxs yö zğ a n  ed i yö zğ a n  ed ilər

qırğ. har- 'g e tm ə k '
Tək Cəm

1-ci şəxs barğan edem barğan e lek
2-ci şəxs barğan elefi barğan elefi er
3-cü şəxs barğan ele barğan ele

Xakas və şor dillərində plyuskvamperfekt başqa cür 
yaranır: -kan//-ğan şəkilçili fe’li sifət bu dillərdə pol- 'o lm a q '
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fe’li ilə birləşir: xak. parğan polğatı 'm ən  n ə  vaxtsa
g e tm işd im ', şor. kelqen polğam  'm ən o vaxt g ə lm işd im '.

-sa şəkilçili fe’li sifətdən əmələ gələn fe’li sifət + er- 
' o lm aq ' köməkçi fe’linin əsas keçmiş zaman forması 

modelinə çuvaş dilində rast gəlinir [Levitska, 1976, s.72]:

1- ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

s 'ır- 'yazm aq' 
tək cəm
s'ırzattbm  s'ırza ttb im r
sirza ttbn  s'ırzatthT
s ’ırzaççi s'ırzaççis

-ttbm , -tthn, -çç i formatları etim  'm ən o lm u şa m ', etin 
' sən  o lm usan ', e ti ' o o lm uşdur' köməkçi formalarından 

yaranmış, sonralar isə etim>tim>tbm, etin>tin>tbn, eti>ti>çe 
dəyişikliyinə mə'ruz qalmışdır.

-an şəkilçili keçmiş zamandan omələ gəlmiş fe'li sifət+ 
ər- 'o lm a q ' köməkçi fe'linin əsas keçmiş zamanının zəif 

forması (reduksiya olunmuş) modelinə ancaq türkmən dilində
rast gəlinir: 
al- 'a lm aq '

Tək Cəm
1 -ci ş. alandım alandın
2- ci ş. alandın alandınız
3- cü ş.alandı alandı

-m ış şəkilçili keçmiş zamanın fe’li sifəti+ ə r- 'o lm a q ' 
köməkçi fe’linin əsas keçmiş zaman forması

türk, yaz- 'yazm aq' 
Tək Cəm

1- ci ş. yazm ıştım  yazm ıştık
2- ci ş. yazm ıştm  yazm ıştm ız
3- cü ş.yazm ıştı yazm ışlardı
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azərb . y a z- 'ya zm a q '
Tək

1- ci ş. yazm ışdım
2- ci ş. yazm ışdın
3- cü ş.yazm ışdı

Cəm
yazm ışdıq
yazm ışd ın ız
yazm ışdılar

qaq. al- 'a lm aq '
Tək Cəm

1- ci ş. alm ıştım  alm ıştık
2- ci ş. alm ıştm  alm ıştm ız
3- cü ş.a /m ıştı alm ıştılar 
Türkiyə türkcəsi, Azərbaycan və qaqauz dillərində ər-

köməkçi fe'li əsas keçmiş zaman formasında ixtisarla çıxış edir.

yaqut as- 'açm aq'
Tək

1- ci ş. asp ıte tim
2- ci ş. aspıt etin
3- cü ş. aspıt e ti

Cəm
asp ıt etib it 
asp ıt etiq it 
aspıt e ti ler

-m şəkilçili fe'li bağlama + ə r- 'o lm a q ' köməkçi 
fe'linin əsas keçmiş zaman forması 

qazax, ayt- 'danışm aq'
Tək

1 -ci ş. aytbp edim
2- ci ş. aytbp edin
3- cü ş. aytbp edi

Cəm
aytbp edik  
aytbp ediııdcr 
aytbp edi

özb. yoz-
Tək

1 -ci ş. y ö zb b  edim
2- ci ş. yö zb b  edin
3- cü ş.yö zb b  edi

'yazm aq'
Cəm
y ö zb b  edik  
y ö zb b  ediniz 
y ö zb b  edilər
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Əsas fe'lin əsas keçmiş zaman forması + ə r- ' o lm a q '  
köməkçi fe'linin keçmiş əsas zamanının 

3-cü şəxs tək forması

Bu model tatar dilinin bir çox dialekt və şivələrində çox 
geniş yayılmışdır, -dbm  /<У/ şəkilçili keçmiş zaman tatar dili orta 
dialektinin şivələrində müşahidə olunmuşdur: dağlıq, Ural 
tatarlarında, qərb dialektinin Çistopol şivəsində, həmçinin 
mordva-karatay və s. şivələrində.

miş.tat. iş- 'iş lə m ə k '
Tək Cəm

1 -ci ş. işledim  id i işled ik id i
2- ci ş. işledin id i işled iğ iz id i
3- cü ş .iş le d iid i işlcd ilerid i
Analoji formalar qırğız dilində, özbək dilinin Qarabulaq 

şivəsində [Tumaşeva, 1077, s.211], həmçinin çuvaş dilinin 
şivələrində qeydə alınmışdır.

Əsas fe’lin əsas keçmiş zamanının 3-cü şəxs 
tək forması + ə r - 'o lm a q ' köməkçi fe'linin əsas keçmiş

zaman forması 
türk, y a z - 'y a zm a q '

Tək Cəm
1-ci ş. yazdıydım ya zd ıyd ık
2-ci ş. yazd ıydm ya zd ıyd ım z
3-cü ş.yazd ıyd t yazdıydılar

qaq. a l- 'a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci ş. aJdıydım aldıydtk
2-ci ş. aldıydın ald ıyd ın ız
3-cü ş. aldıydı aldıyddar
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Müasir türk dillərindəki yaranma üsullarının müxtəlifliyi 
göstərir ki, ulu türk dili epoxasında plyuskvamperfekt 
olmamışdır.

Plyuskvamperfektin əmələ gəlməsi perfektin əmələ 
gəlməsi ilə sıx bağlıdır. Bunu perfektin, plyuskvamperfektin 
eyni fe'li sifət bazasında əmələ gəlməsi sübut edir.

Gələcək zaman

Yuxarıda deyildiyi kimi, türk dillərində gələcək zaman 
formasının formal baxımdan xüsusiləşməsi meyli güclü 
olmuşdur. İndiki-gələcək zamanın qədim forması türk 
dillərinin mütləq əksəriyyətində ixtisaslaşmış gələcək zaman 
forması kimi möhkəmlənmişdir.

Bu cür qədim indiki-gələcək zamanın semantik ixtisas
laşması, görünür, təsadüfi deyil. Onda hərəkətin gələcək 
məzmunu ilə bağlı modallıq çaları aydın ifadə olunmuşdur. Bu 
bir qrup türkoloqa əsas verir ki, onu təxmini gələcək zaman 
adlandırsın.

türkm . al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1 -ci ş. aların alarıs ’
2-ci ş. alars in alars in iz
3-cü ş.alar alarlar

tat. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci ş. a vIbnıibiı a° Ibrlibz
2-ci ş. a°lbrsbn a° İbrsbz
3-cü ş .a °/b r a° İb li ar
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Tək
1- ci ş. kelerim
2- ci ş. kelerin
3- cü ş.ke ler

alt. ke l- 'gəlm ək'
Cəm
keleribis
keleriğer
keler

q.-balk. san- 'saymaq'
Tək Cəm

1- ci ş. sanarma sanarbız
2- ci ş. sanarsa sanarsız
3 -cü ş. sanar sanarla

özb. jKöz- 
Tək

1- ci ş. yözarm an
2- ci ş. yozarsan
3- cü ş.yö za r

'y a zm a q '
Cəm
yözarm bz
yö za rsb z
yozarlar

Gələcək zamanın nadir və zonalar üzrə məhdud
formaları

Fe’lin əsası +-açak[/-əcək  göstəricisi-)- birinci 
kateqoriyanın şəxs affiksləri 

tat. a ° I-  "alm aq"
Tək

1- ci ş. a°laşşakm bn
2- ci ş. a ° laşşaksbiı
3- cü ş.a°laşşa!f

Cəm
a°laşşakbbz 
a° laşşaksbz 
a °laşşak:lar

1

2
3

özb. yo z- 'yazm aq'
Tək Cəm

-ci ş. yözacalfm an yözacakbbz
-ci ş. yözacaksan yözaca!<sbz
-cü ş.yö za ca k  yo za ca k
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Tək
1- ci ş. baraçakman
2- ci ş. baraçaksan
3- cü ş. baraçak

qum. bar- 'getm ək
Cəm
baraçatfbız
baraçaksız
baraçaklar

azərb. oxu-' oxumaq'
Tək Cəm

1- ci ş. oxuyajağam  oxuyajağtq
2- ci ş. oxuyajaqsan oxuyajaksınız
3- c ü ş.o xu ya ja k  oxuyajakdırlar

türk, yaz-
Tək

1- ci ş. yazacann
2- ci ş. yazacaksm
3- cü ş.yazacak

'y a zm a q '
Cəm
yazaca ız
yazacaksm ız
yazacaklar

Türkmən dilində gələcək zamanın bu tipində -cak 
göstəricisi var vo şəxs affiksindən məhrumdur: yazacak 'm ən  
yazacağam ' ,  yazacak ' o yazacaq 'v ə s .

Gələcək zamanın bu tipinin əsasının -açak//-əçek 
şəkilçili fe’li sifətin gələcək zamanından yaranmış olması 
haqqında bir sıra hipotezlər mövcuddur.

-açak/j-əçck şəkilçili isimlər mövcuddur ki, burada 
mümkünlük çaları var: azərb. yanacaq, yə'ni 'yana b ilən  ş e y ', 
yatacak 'yorğan-döşək', yə'ni 'n əy in sə  üzərində ya tm a q ' və 
s.

Hər hansı bir şeyə istiqamətlənməni ifadə edən -çalşll- 
çək şəkilçili fe'ldən törəmiş sifət de vardır: azərb. utancaq qız, 
yə'ni 'utanm aqhğa m ey lli q ız ', noq. mafctanşak, özb. 
m aktançök 'lo v ğ a ', noq. erinşek, tat. ircnşşik 'tə n b ə l' və s.
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Çox güman ki, -açak affıksinin keyfiyyətin azlığını 
bildirən -ça kaffiksi ile əlaqəsi var: türkm. y ılıca k  'i l ıq '.

Nəhayət, bu affıksin azaltma m ə’nalı ismin -ça/f affiksi 
ilə əlaqəsi mümkündür: alt. balaçalç 'u şa q c ığ a z'- bala 'u şa q ' 
sözündən; xak. tura 'e v ' sözündən turacax 'e v c ik '; əski uyq. 
ko l 'ə l ' sözündən ko lıçak 'k iç ik  ə l ' və s.

Burada bu affıksin semantik inkişaf yolu maraqlıdır. 
Azalmanın ilkin m ə’nasmı kəmiyyətin zəifləməsi kimi də başa 
düşmək olar. Bu m ə’na əsasında modallıq m ə’nası yarana 
bilər- m ə’lumdur ki, bütün modal mə’nalar qeyri-tamlıq, 
həqiqətə uyğun gəlməmək çalan daşıyır. Bundan sonra isə 
modal m ə’nanm bazası əsasında gələcək zaman m ə’nası 
inkişaf edir.

Gələcək zamanın bu tipinin yayılma əraziləri çox 
məhduddur. Bu ancaq cənubda, əsas e’tibarilə özbək, noqay, 
qumuq, Azərbaycan, Türkiyə türkcəsi, qaqauz və türkmən 
dillərində yayılmışdır.

Qazax dilinin qərb dialektində buna rast gəlmək olur, 
tatar ədəbi dilində əks olunmuşdur, lakin çox hallarda dialekt 
və şivələrdə olmur. Gələcək zamanın -açak şəkilçisi tuva, şor, 
xakas, altay və yaqut dillərində yoxdur.

Türk dillərində gələcək zamanın xeyli nadir tipləri 
müşahidə olunur.

Türk dilləri içərisində çuvaş dili yeganədir ki, bu dildə - 
ar//-ır göstəricili indiki-gələcək zaman yoxdur. Çuvaşca ır- 
’yazm aq '  fe’linin gələcək zaman forması belədir:

tək cəm
1- ci şəxs s iru p  sirb b b r
2- ci ŞƏXS s i  İbn  S İlb r
3- cü şəxs s ir i  s ir is ’

Bir sıra türkoloqlar belə hesab edirlər ki, -ar//-ır 
göstəricisi bir vaxtlar çuvaş dilində olmuş, lakin sonralar
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itmişdir. Bir sıra türk dillərinin dialektlərində və canlı 
danışığında gələcək zamanın formalarında r  affiksi iştirak 
etmir: tat. batbm  'm ən  geclərəm ',  başq. birəm  'm ən  
verərəm ', qaq. alım  'm ən  alaram ' və s. Qaraçay-balkar 
dilində sonu r  və / elementi ilə qurtaran fe’llərdən yaranmış 
gələcək zamanda r  itir: kelibiz<  kelirb iz 'b iz  g ə lə r ik ', 
barKbarır 'o g ə lə ' və s.

L.S.Levitskaya belə hesab edir ki, çuvaş dilində -r 
elemeııtli əsasdan sonra ilkin -r dəyişilmişdir. -b //-i< -b r//-ip  
formantı morfoloji m ə’nasını itimıiş və şəxs göstəricilərinin 
birləşdirici saiti ilə eyniləşdirilmişdir. O, həmçinin mütləq 
(şühudi) keçmişin affıksində fonetik təkamülün -z '/>-/? nəticəsi 
olan -r göstəricisinin -zi//-r kateqoriyalı keçmişin fonetik 
təkamülündə itməsini do mümkün sayır, nəticədə beləə alınır- 
fərq silinir: ilri 'o  a ld ı' və ilri 'o  a lar' </for[Lcvitska ya, 1976, 
s.64].

Çuvaş dilində gələcək zamanın yaranması haqqında 
daha bir fərziyyə irəli sürmək olar: onun əsasında /ı//-i 
göstəricili qədim indiki -gələcək zaman vardır: alım  'm əıı 
alaram ', alısın 'son alarsan', ah 'o  alar' və s. Nəzərə alsaq 
ki, çuvaş dilində ı səsi ь səsinə və i  səsi qısa /  səsinə çevrilir, 
onda gələcək zamanın çuvaş forması çox asan aydınlaşır: 
sirbbbr 'b izy a z ır ıq ' y a z ıb ızsözündən və s.

Gələcək zamanın -ayak göstəricili nadir tipi və birinci 
kateqoriyanın şəxs affiksi noqay dilində özünü göstərir:

bar- 'getm ək'
Tək Cəm

1- cişəxs barayakpan barayakpbz
2- ci şəxs baraya,ksah barayaksbz
3- cü şəxs barayak barayakkır

-ayak göstəricisinə -açak göstəricisinin fonetik variantı 
kimi baxmaq olar. Çətinlik ondadır ki, ç intervokal vəziyyətdə



jk-ə çevrilir. Həmçinin ola bilər ki, bu zaman modal mə’nalı hər 
hansı qədim formantı işlənilmişdir.

Yaqut dilində belə gələcək zaman modeli mövcuddur:

Fe’lin əsası + -ıax göstəricisi + mənsubiyyət affiksləri
ah- 'açmaq'

Tək Cəm
1 -ci şəxs ahıağım  ahıaxpıt
2- ci şəxs ahıağın ahıaxxıt
3- cü şəxs ahıağa ahıaxtara

Yaqut dilində -m x (-iəx, -yox, -üöx) göstəricisi gələcək 
zaman fe’li sifətini əmələ gətirir: oxtuox m as ’y ıxılacaq  
a ğ a c ', Ьтыкка ban ax k i h i ' hamama g e tm ək  istəyən  a d a m '. 
Əgər onu bərpa etsək, onda -*a:k ilkin forması almır, həmin 
forma genetik cəhətdən ismin və sifətin azaltma affiksləri ilə 
bağlana bilər, alt. salkm  'k ü lə k ' sözündən salkma/ş 'm e h ', 
azerb. z o l sözündən zolax, çuv. Sbv, s ’u 'y a ğ ' sözündən sıva k  
'y a ğ lı '.

Fe’lin əsası + -ası göstəricisi + birinci 
kateqoriyanın şəxs affiksi

al- 'a lm a q ' fe’li əsası misalında bərpa olunmuş paradiqma: 
Tək Cəm

1- ci şəxs alasım ın alasıbız
2- ci şəxs alasısın alasısız
3- cü şəxs alası alasıqar

Bu tipli gələcək zamana XIII-XV əsr Azərbaycan və 
türkmən abidələrində, həmçinin əski osmanlı dilində rast 
gəlinir. Bunun törəmə mənbəyini tapmaq çətin deyil. Bu, ulu 
türk dilində olan -ası göstəricili optativdir (arzu formasıdır). 
Onun izlərinə bir çox türk dillərində rast gəlinir. Lakin belə
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güman etmək olar ki, bu tip gələcək zaman o qədər də geniş 
yayılmamışdır.

Fe’Hn əsası + -//Argöstəricisi + birinci kateqoriyanın
şəxs affiksi

Gələcək zamanın bu modelinə ancaq qaraçay-balkar və 
Çulım tatarlarının dilində rast gəlmək olur.

q .ba lk . b ar  - 'g e tm ə k '
Tək Cəm

1 -ci şəxs barlıkma barlıkbız*
2-ci şəxs barhksa barlıksız
3-cü şəxs barlıkdı barlıkdıla

çul-ta t. k ə l- 'g ə lm ə k '
Tək Cəm

1-ci şəxs kəllükem kəH ükbis
2-ci şəxs kəflüksin kəllüksinğar
3-cü şəxs kəllü k k ə llü k

Tatar dilində bilavasitə -lık//-lck  affiksi ilə əmələ gələn
gələcək zaman fe’li sifətindən sifətlər mövcuddur: bo°n>rlbk 
uibn 'g e tm ə liy e r ', tü zərlik  iş 'Ö hdəsindən g ə lin əcək  i ş ' sə  
s. [Sovr. tat. yaz. 1969, s.168]. Görünür, baxılan gələcək 
zaman bu tipdən əmələ gəlmiş modal mə’na bazasında inkişaf 
etmişdir.

Fe’lin əsası + -ğu göstəricisi + mənsubiyyət affiksləri

qəd.özb. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1- ci şəxs alğum  alğıım ız
2- ci şəxs alğun alğunız
3- cü şəxs alğusı alğulan
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İcbarlıq çalarlı modallıq bildirən cağatay və qədim 
özbək dillərində istifadə olunub.

Çulım tatarlarının və salar dillərində gələcək zaman 
modelinin quruluşları çox yaxındır: çul.tat. parğo:m 'm ən  
g ed əcəyəm ' parğoğum  sözündən, parğok  sözündən parğo.n  
' son ged ərsən ' ,  salar, m anğo  'm ən  ged ərəm '.

G ələcək zam anın -ğu  şəkilçili əsasında fe’ldən -ğı 
şəkilçisi ilə düzələn ad durur, -ğı affiksi adətən arzu məzmunu 
ifadə edir, müq. tat.dial, və başq. barğbm k ilə  'm ən g e tm ək  
is tə y irə m ', qar. alğım  bar 'gö türm ək is tə y irəm ' və s. Modal 
mə’nalı fe’ldən törəmiş bu adın əsasında gələcək zaman 
məzmunu yarana bilər.

Gələcək zamanın nadir rast gəlinən bu modeli onun ulu 
türkcədə ola bilməsini təsdiqləməyə imkan vermir.

Fe’lin əsası + -ğ a y  göstəricisi + birinci kateqoriyanın
şəxs affiksləri

əski.özb. bil- 'b ilm ə k '
Tək Cəm

1-ci şəxs bilqəym en b ilqəym iz
2-ci şəxs bilqərsen b ilqəysiz
3-cü şəxs b ilqəy bilqəylar

qəd.uyğ. al- 'a lm a q '
Tək Cəm

1-ci şəxs alğaym en alğa(y)m iz
2-ci şəxs alğaysen alğa(y)siz
3-cü şəxs alğay alğa(y)lar

Gələcək zamanın bu modeli -ğay  şəkilçili arzu şəklinin 
əsasında yaranmışdır, müq.alt. barğayım 'lü tfən  m ən  
g e d ə rə m '. Bu formanın məhdud şəkildə yayılması onun ulu 
türk dilində olmamasına dəlalət edir.
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Azərbaycanın şimal-şərq hissəsində, xüsusilə də Nuxa 
dialektində, qismən Ağdaş keçid şivələrində -çi//-ci, -ç//-c 
şəkilçili qəti gələcək zamanın göstəriciləri qeydə alınmışdır.: 
Nux. gələciyəm  'm ən  g ə lə c ə y ə m ', gələcisən  'sən  
g ə ləcəksən ' və s. [Hacıyeva, 1979, s.102].

Türk dilinin Anadolu və Rumeli şivələrində -ici 
göstəricisi müşahidə olunmuşdur [RhTF, 1959, s.260].

Göründüyü kimi, gələcək zamanın bu göstəricisi -çi 
modal affiksinə çox yaxındır: türk, inatçı 'inadkar'.
Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt vo şivələrində -ış//-iş 
şəkilçili gələcək zaman formasına rast gəlinir: alı:şsan 'sən  
alacaqsan'. Bu göstərici ı:ç elementindən yaranır [Hacıyeva, 
1977, s. 103].

Qədim türk yazı abidələrində gələcək zamanın nadir 
formalarına rast gəlinir. Orxon-yenisey kitabələrindən -daçı//- 
dəçi və həmçinin -ğaçı-dan əmələ gələn -çı formasına rast 
gəlinir. Polovets, əski Azərbaycan və əski osmanlı dillərində - 
(i)ser göstəricili gələcək zaman olmuşdur: əski azərb. gəliser 
'o  g ə lə c ə k ', o lisər 'o  olacaq' və s. Bunlar çox qədim - 

sar//ser şəkilçili optativlərdən (arzu formasından) yaranıb. 
Sarıyüqur dilində -ğış göstəricili xüsusi gələcək zaman forması 
mövcuddur: tutlfiştro 'm ən  tutaram ' və s. Bu formanın 
monboyini tapmaq çox çətin deyil. Bir sııa özbək şivələrində 
gələcək qurtara biləcək hərəkəti ifadə edən -ğıç şəkilçili 
fe’llərə rast gəlinir, müq. özbək dilinin Qurama şivəsində: 
turğıç edi 'o  durard ı', Aral şivəsi: kə lq iç  edim  'm ən  
g ə lərd im '. Bundan başqa -kıç//-ğıç  affıksli fe’ldən yaranmış 
sifətlər mövcuddur: tat. isk itk iş 'm a ra q lı', noq. kirlenqiş 
'yu m şa q ', q.qalp. sunbş 's ın ıq ', awbrğbş 'z ə i f ' .  Çox 

hallarda bu sifətlər nəyəsə meyllik ifadə edir.
Sarıyüqur və salar dillərində gələcək zamanın -kir 

göstəricisi mövcuddur: s.uyq. top-kır 'm ən  taparam ', salar. 
vax-ku(r) 'm ən  baxaram '.

255



Başqa türk dillərində -ğur//-ğır formantına sabit 
sözbirləşmələrinin (xoş və qəzəb arzulu) tərkibində rast 
gəlinir: tat. şa°ytan  a°lqbib  Və 'nətşeytana '.

Türk dilləri tarixində -ar//-ır şəkilçili gələcək zaman 
daha sabit olmuşdur. Ən geniş yayılmış formalardan biri də - 
açak şəkilçili qəti gələcəkdir. Gələcək zamanın digər formaları 
ayrı-ayrı dillərdə yaranmış, lakin geniş yayılmamışdır.

ə r- 'o lm a q ' köməkçi fe’li haqqında

Türk dilləri tarixinin öyrənilməsində ən çətin problem 
ulu türk dilində -ər- 'o lm a q ' köməkçi fe Tinin indiki zaman 
formasında olub-olmaması sualıdır. Mə’lumdur ki, müasir türk 
dillərində bu forma yoxdur. Bununla yanaşı, ulu türk lilində 
onun olmaması paradoks təşkil edir: çünki istər köhnə, istərsə 
də yeni bütün türk dillərində ər- 'o lm a q ' köməkçi fe’linin 
keçmiş zaman forması var. Demək, ulu türk dilində ilk 
vaxtlarda keçmiş zaman forması yaranmış, lakin indiki zam an  
forması isə heç vaxt olmamışdır? Bu, həqiqətəuyğun deyil, 
çünki türk dillərində indiki zamanda ər- 'o lm a q ' köməkçi 
fe’linin izləri mövcuddur.

Qıpçaq dillərində ə(< ər-) 'o lm a q ' kökündən yaranıb, 
aorist (indiki-keçmiş) zamanın inkar forması olan em əs geniş 
yayılmışdır: em əs 'o lm a z ', 'd e y il ', müq. alq. Bu tu: b iy ik  
em es 'B u  dağ y ü k sə k  d e y il' [Dırenkova, 1940, s.240], qırğ. 
Karabek anday adam em es ' Qarabəy elə  adam d e y il' .

Bu fakt vaxtilə ulu türk dilində ər- 'o lm a q ' köməkçi 
fc’linin indiki zamanının tam paradiqması olmuş olmasına 
müəyyən m ə’nada əsas verir. Doğrudan da, qədim türk dili 
abidələrində o müşahidə olunmuşdur: ərümen, ərürəm, 
ərüısen, ərür, ərürbiz, ərürsiz, ərürler[Esktapp, 1966, s. 180].

Belə fərz etmək olar ki, 'o lm a q ' köməkçi fe’linin 
əsasında olan -r elementi heç vaxt kökün əsasına aid olmamış 
və bu fe’l əvvəldən ə- şəklində bir saitli əsasda işlənib, or-
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(ərdim  'm ən  o ldum ' , ərdin 'sən  o ld u n ', ərd i 'o  o ld u ' və s.) 
şəklinin keçmiş zamanın qədim formasında aşkar edilməsi, 
görünür, törəmədir, sonrakı hadisədir.

Burada -r aoristin 3-cü şəxsinin təki olan ə r  (o var) 
formasının yenidən parçalanmasının nəticəsidir. Bu, bizim alır, 
g əlir  və s. formalarında rast gəldiyimiz həmin -r elementidir. 
Sual olunur, bəs nə üçün ə- köməkçi fe’linin indiki zaman 
forması bütün türk dillərində sabit olmamışdır?

Bunun əsas səbəbi odur ki, ə- köməkçi fe’linin indiki 
zaman dairəsində semantik rəqibləri olmuşdur. Türk dillərində 
indiki zaman dairəsində köməkçi fe’lin funksiyasını xəbərlik 
affıksləri uğurla həyata keçirə bilir, məs. qazax, balbkşbmbn 
'm ən  balıqçıyam ', balbişbsbn 'son  balıqçısan ', baibkşbm bz 
'b izb a lıq ç ıy ıq ' və s.

Linqvistik baxımdan ərürbiz, ərürsiz kimi böyük həcmli 
formalara nisbətən göstərilən affikslər daha mükəmməldir. 
Təəccüblü deyil ki, or- 'o lm a q ' fe’linin indiki zamanının 
qədim forması bu rəqabətə tab gətirməmişdir.

Türk dillərinin çoxunda indiki zamanın 3-cü şəxs tək və 
cominin şəkilçilərinin funksiyasında tur- 'durm aq' fe’linin 
indiki zamanının 3-cü şəxs tək və cəmindən istifadə 
olunmuşdur: tur və  ya turur.

“Durmaq” sözünün əsasında çox asanlıqla 'y e r lə şm ə k ', 
'm ö vcu d o lm a q ', 'o lm a q ' və s. kimi mə’nalar yarana bilər.

Bar 'v a r ' tipində sözlərdə ə- 'o lm a q ' köməkçi fc’li 
ilə güclü rəqabət yaratmışdır.

Ə- köməkçi fe’linin əvəzediciləri nəticə e’tibarilə onu 
indiki zaman sferasından tamamilə çıxarmışlar.

Ulu türk dilində fe’l zamanlarının miqdarı haqqında

Yuxarıda göstərildiyi kimi, türk dillərində indiki, keçmiş 
və gələcək zaman planında hərəkəti ifadə etmək üçün fe’l 
zamanlarının çoxlu miqdarda modelləri yaranmışdır. Lakin
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əlamətlərinə əsasən demək olar ki, bu modellərin 90 faizi ulu 
türkcədə işlənməmişdir. Bunların çoxu bütün türk dillərində 
işlənmir və müəyyən ərazilərlə məhdudlaşır. Bütün bunlar 
sübut edir ki, modellər ayrı-ayrı türk dil qruplarında yaranmış 
və hətta bə’zi dillərdə ulu türk dili dağıldıqdan sonra meydana 
gəlmişdir. Təbii olaraq belə sual meydana çıxır: hansı fe’l 
zamanları türk fe’l sisteminin ilkin təməlini təşkil etmişdr?

Biz hesab edirik ki, dörd belə zaman olmuşdur:
1) bar-a-т ьп 'm ən  ged irəm ' tipli -a//-i göstəricili 

indiki-gələcək zaman. Bu, eyni zamanda indiki və gələcək 
zaman m ə’nalarını bildirmişdir.

2) -ır//-ir göstəriciləri ilə düzələn alırmın 'm ən a lıram r 
və ya 'm ən  alaram ' tipli indiki-gələcək zaman. Bu da əvvəlki 
kimi həm indiki, həm də gələcək məzmunu ifadə etmişdir.

3) -dı//-tı (-d i//-ti) şəkilçiləri ilə düzələn aldım 'm ən  
a ld ım ' tipli keçmiş zaman.

4) alırdım  'm ən  daima a lırd ım ' tipli qeyri-müəyyən 
imperfekt (bitməmiş keçmiş zaman).

Fe’lin qalan zaman modelləri ulu türkcə dağılandan 
sonra yaranmışdır.

Növ kateqoriyası

Türk dillərində mə Tum növdən başqa daha dörd növ 
fərqləndirirlər: məchul növ, qayıdış növü, qarşılıqlı- müştərək 
növ və icbar növü.

Məchul növ

Məchul növ bütün türk dillərində mövcuddur. Onun 
forma göstəricisi -/, -ıl/Z-il affıksidir. Ancaq çuvaş dilində 
məchul növ başqa cür yaranır. Bu növ bütün moTum türk 
dillərində mövcud olmuş, müxtəlif türk yazı abidələrində 
qeydə alınmışdır.
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Məchul növün belə geniş yayılması onun ulu türk 
dilində olmasını düşünməyə əsas verir. Lakin bununla yanaşı, 
bə’zi materiallar ulu türk dilinin ilk mərhələlərində məchul 
növün olmamasına dəlalət edir. Maraqlıdır ki, müasir türk 
dillərində qədim sifətin izləri çox vaxt məchul növün 
mə’nasını daşıyır, lakin məchul növün affıksini özündə 
saxlamır, müq. azərb. burma 'b u ru lm u ş', türk, yarm a  
'parçalanm ış', tuv. uzuk  ’üzü lm üş' ,  tat. j ’im irik 'd a ğ ılm ış ', 

türk, kırqm  'qırılm ış, sınd ırılm ış' və s. Göürünür, bunların 
əsasında Q.İ.Ramstedm hesab edir ki, türk dillərində məchul 
növ gec yaranmışdır və sübut etməyə çalışır ki, məchul növün 
göstəricisi olan affiks ilkin halında sözdüzəldici olmuşdur 
[Ramstedm, 1957, s.149]. Bu ideyanı E.V.Sevortyan da 
müdafiə etmişdir [Cevart n, 1962, s.94j.

Doğrudan da, müasir dövrdə dairəsi daralsa da, türk 
dillərində -/ affiksinə hərəkətin davamlılığını bildirə 
sözdüzəldici şəkilçi kimi rast gəlmək olur: özb. kuvla 'cəh d lə  
t ə ’qib e tm ə k '-  kuw - 'to ’qib e tm ə k ' sözündən, b(u)k- 
'b itm ə k ' sözündən bukla- 'üst-üstə  q o ym a q ', sawa- 
' vurm aq' sözündən sawala- 'q ırxm a q ', k a y t- 'q a y ıtm a q ' 

sözündən kaytala- 'te z -te z  qayıtm aq ', tat. sıypa- 'oxşam aq ' 
sözündən sbypala- 'sığa llam aq ', sib- 'a x ıtm a q ' sözündən 
si b il 'ç ilə m ə k '.

Lakin təkrar olunma m ə’nasından məchul növə 
bilavasitə semantik keçid inkişaf edə bilməzdi. Məchul növ 
mə’nasmın inkişafı üçün hər hansı bir aralıq mərhələ lazım idi. 
Bu cür şərait türk dillərində həqiqətən olmuşdur.

Türk dillərində hərəkətin təkrar olunmasını bildirmək 
üçün işlənən -1 elementi müəyyən keyfiyyətin cəmlənmə 
prosesini bildirmək üçün istifadə olunmuşdur. Adətən belə 
fe’llər sifətdən əmələ gəlr: azərb. azal- 'a za lm aq ' az  
sözündən, boş-dan boşal- 'b oşa ltm aq ', özb. y e n il 'y ü n g ü l' 
sözündən yenilla- 'y ü n g ü llə şm ə k ', m u z 'b u z ' sözündən 
muzla 'b u zla m a q ', türk, kısa 'q ısa ' sözündən kısala-
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'q ısa ltm aq ', tat. tüqərək 'yu m ru ' sözündən tü q ərək lə -  
'yum rulanm aq', çuv. vadb 'q o c a '-dan vadb- 'q o c a lm a q ', 

qırg. a n i 'a n q '-dan arııta - 'anqlam aq', qazax, juan  'k ö k '  
sözündən juanda- (<juanla) 'k ö kə lm ə k ' və s.

Bu tipli cümlələrdə subyektin hərəkətinin (fe’lin) passiv 
(məchul) mə’nasım görmək o qədər də çətin deyil. (Diqqət 
edin: 'A dam  anq layır' - bu halda subyektin arzusundan asılı 
olmayaraq proses baş verir). Subyektin passivliyi -1 affıksinin 
yenidən mə’nalandırılması üçün impuls xidməti daşımışdır ki, 
bunun sayəsində bir keyfiyyət dərəcəsinin müəyyənləşməsi 
və ya artırılması üçün hərəkətdəki passivlik mə’nası məchul 
növə köçürülmüşdür. Beləliklə, subyekt özü passiv qalmaqla 
affiks yeni funksiya alır- subyektin üzərində kimsə müəyyən 
hərəkəti icra edir və ya icra etmişdir: tat. xa °t y a °zb la  
'm əktub  y a z ılır ' və s. Eyni affıksin iki funksiyasını ayırmaq 

cəhdi məchul növün yeni -ıI/Z-iI göstəricisinin yaranmasına 
gətirib çıxarmışdır.

Qayıdış növü

Qayıdış növ bütün müasir türk dillərində mövcuddur. 
Onun göstəricisi -n, -m //-in affıksidir. Bu gün tarix
səhnəsindən çıxmış bütün türk dillərində olmuşdur- yazılı 
tarixi abidələr bunu təsdiqləyir. Qayıdış növün ulu türk dilində 
olmasını güman etməyə bütün əsaslar vardır.

Qayıdış növünün nıə’nası hərəkətin ilkin çoxdəfoliyinin 
yenidən mə’nalandırılmasının nəticəsidir.

İndi artıq nadir faktlar kimi qalan fc’Uərdə -ın//-in affiksi 
ilkin m ə’nasını saxlayır: tat. seylen  'b ir neçə d əfə  dem ək, 
danışm aq', 'd e y in m ə k ' söyle- 'üm um iyyətcə danışm aq' 
sözündən, !fa°ran- 'arabir baxm aq '- ka°ra 'baxm aq ' 
sözündən, sa°yla- 'se ç m ə k ' sözündən, sa°ylan- 'b ir  neçə 
dəfə  se ç m ə k ', azərb. g əzin - 'va ı-g ə / e tm ə k ', gəzm ək  
sözündən və s.
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Hərəkətin çoxdəfəlik m ə’nasımn əsasında subyektin 
xeyrinə onun şəxsi maraqlarını ödəyən, necə deyərlər, 
hərəkətin medial mo’nası inkişaf edə bilər (müq. rus. “on 
robotal kajdıy den” 'o  h ər gün iş lə y ird i', daha doğrusu, 
təkrarən, daima və nəhayət, iş görənin şəxsi maraqlarına uyğun 
olaraq).

Türk dillərində hərəkətin çoxdəfəliyini ifadə edən -m/Z- 
in affıksinin mə’na inkişafına ən parlaq örnək yaqut dilinin 
göstəriciləri ola bilər: u:ta bahm 'ö zü n ə su  d a ş ı', d i ete bulun 
'özünə m ən zil ta p ', ti en əbin 'm ən  özüm ə o t daşıyıram ', 

m astakerdin 'özünə odun doğra' [Xaritonov, 1963, s.79].
Subyektin maraqlarına uyğun həyata keçiriləcək hərəkət 

bilavasitə subyektə istiqamətlənmiş hərəkətlə assosiasiya 
oluna bilər, müq. tat. yu-m -am  'm ən  yu yu n u ra m ', у ə ’ ni 'ö z- 
özüm ü yu yu ra m '. Beləliklə, türk dillərində medial (ortaq) 
mə’na qayıdış növün m ə’nasına çevrilir.

Qarşıhqlı-müştərək növ

Məchul və qayıdış növləri kimi qarşıhqlı-müştərək növ 
də bütün qədim və müasir türk dillərində işlənir. Heç bir 
şübhə etmədən bu növün ulu türk dili epoxasında formalaşmış 
olmasını demək olar. Bu növü göstəricisi -ış//-iş affıksidir: türk. 
seviş- 'b ir -b ir in isev m ək ', tat. suğbş- 'd a la şm a ş', yə’ııi 'b ir- 
birini vurm aq', noq. barns- 'b irlikdə g e tm ə k ', türkm. ahş- 
’ d ə y işm ə k ', çuv. vbrs'- 'v u ru şm a q ', qazax, ja zb s  
'm əktublaşm aq' və s.

-Ş  (-ış) affıksinin hərəkətin çoxdəfəlik mə’nasım ifadə 
edən on qədim affikslərdən biri olmasını güman etməyə bütün 
əsaslar vardır. Bu m ə’nanın bə’zi izləri bu günə qədər saxlanır: 
qazax, malbs- 'b ir  neçə dəfə  y ü k lə n m ə k '- m al- 'y ü k lə m ə k ' 
sözündən, tat. a°lda- 'a ldatm aq' sözündən a°/daş- 'yalanla  
m əşğul o lm aq ' və s. -Ş  affıksinin bu mə’nanı daşıması 
haqqında dolayı əsaslar da var. O, -ştır//-ştir mürəkkəb
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affıksinin tərkibində qeyri-müntəzəm çoxdəfəlik və natamam 
hərəkət m ə’nasını bildirir: tat. ukbştbr 'hərdənbir oxum aq ' .

Türkoloqların fikrincə, əvvəllər -^affiksi növ m ə’nasma 
malik olmamışdır.

Bu çoxluq m ə’nası verən ad affıksi olmuşdur [Sovort n, 
1962, s. 138]. Onun funksiyalarından biri toplu çoxluq m ə’nası 
bildirmək olmuşdur: ataş 'ata ö z uşaqları i l ə ', anaş 'ana  ö z  
uşaqları ilə  ’ .

Bu mə’na əsasında, görünür, hərəkətin müştərəkliyi 
məzmunu inkişaf etmiş və bu m ə’na -ş fe’l şəkilçisinə 
bağlanmışdır.

İcbar növü

İcbar növünün xüsusi qanunauyğun, qrammatik forma 
kimi varlığını dilçilərin hamısı qəbul etmir. Məsələn, Hind- 
Avropa və fm-uqor dilçiləri icbar və ya kauzativ mə’nanı heç 
vaxt növ mə’nalı fe’l hesab etməmişlər və həmin məntiqlə də 
fe’lin icbar növünü ayırmamışlar. Ancaq türk dillərinin 
müxtəlif qrammatika müəllifləri belə növü qəbul edirlər.

Türk dillərində icbar növünün affıkslərini belə xülasə 
etmək olar:

-a r/A ər: tat. şbğar 'çıxartm aq ' şb k  'ç ıxm a q ' 
sözündən, başq. Sbğar-, qazax, şbğar- 'çıxartm aq ' , ç ık  
'ç ıxm a q ' sözündən, qum. Qaytar- ' qaytar; /fayt- ' qayıtm aq’ 

sözündən, çuv. ük- 'd ü şm ək ' sözündən üqer- 'ə ld ən  
sa lm a q '.

-ır//-ir: orx.yen. k ə l- 'g ə lm ə k ' sözündən, kelür- 
'g ə tirm ə k ', uyq. aç- 'açm aq ' sözündən açu(r)- 'a ç d ır ', qum. 

iç- 'iç m ə k ' sözündən iç ir  'iç ir tm ə k ', türk, bat- 'ba tm aq ' 
sözündən batır 'b a tır ', tuv. bat 'e n m ə k ' fe’lindən batır- 
' e n d irm ək ', alt. keç- 'k e ç m ə k '  fe’lindən keçir- 'k eç irm ək ', 

şor. kaç- 'qaçm aq ' fe’lindən kaçır- 'q a ç ır ', noq. uş-
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'uçm aq' fe’lindən uşır 'u ç u r ', qazax, ös- 'b ö y ü m ək ' 
fe’lindən ösir- 'b e c ə rm ə k ', tat. p iş- 'b işm ə k ' fe’lindən pişir- 
' b iş ir ', yaqut, öl- 'ö lm ə k ' feTindən ölör- 'ö ld ü rm ə k '.

-tır//-tir: qum. yaz- 'ya zm a q ' fe’lindən yazdır- 
'ya zd ır ', türkm. üz- 'ü zm ə k ' fe’lindən üzdür- 'ü zd ü rm ə k ', 

türk, ye- 'y e m ə k ' fe’lindon yed ir- 'y e d irm ə k ', tuv. kes- 
'k əsm ək '  fe’lindən kestir- 'k ə sd irm ə k ', alt. k iy -
'g eyin m ək ' fe Tindən k iyd ir 'g ey in d irm ək ', qırğ. öl- 
'ö lm ə k ' fe’lindən öltür- 'ö ld ü rm ək ', özb. ös- 'b ö y ü m ə k '- 

dən östir- 'b e c ə rm ə k ', şor. at- 'a tm a q ' -dan attır- 
'a tdırm aq', tat. kəld ir- 'g ü lm ək '-d ən  k e l-  'g ü ld ü rm ək ', 

yaqut, kör- 'g ö rm ə k '-dən körder 'g ö s tə rm ə k ', çuv. s ’ır- 
'y a zm a q '-dan s ’ırdar- 'ya zd ırm a q ', uyq. tol- 'd o lm a q '-dan 

toldu(r)- 'do ldurm aq ', başq. y a ° z ' - 'y a zm a q '-dan y a ° z z 'b r -  
'yazdırm aq' ,  qəd. türk, aç- 'açm aq '-dan açtur- 'a çd ırm a q '.

-t, -ıt//-it: qəd. türk, olur- 'o tu rm a q '-dan olurt-
'otuzdurm aq', oku- 'oxum aq '-dan okut- 'o xu td u rm a q ', 

qum. işle- 'iş lə m ə k '-dən işlet- 'iş lə td irm ə k ', şor. oduı- 
' o turm aq '-dan odurt- 'o tu zdurm aq ', qırğ. oku- 'o x u m a q '- 

dan okut- 'o xu td u rm a q ', qazax, oyna- 'oynam aq '-dan  oyııat- 
' oynatm aq', tat. tukta- 'dayanm aq' -dan luff tat
'dayandırm aq', yaqut. aha- 'y e m ə k '-  dən ahat 
'y ed izd irm ək '.

-ız//-iz: qum., qazax., qırğ. em - 'ə ııım o k '-dən em iz- 
' döşlə yedizdirm ək, əm izd irm ə k ', tuv. ağ- 'axm aq'-dan  

ağıs- 'axıtm aq ' (çox nadir istifadə olunur).
ffız//-kİ2, -ğ ız//-q iz: tat. y a ° t-  'y a tm a q '-dan ya °t!fb z  

'ya tırtm aq ', tuv. kal- 'q a lm aq '-dan kalğıs 'sa xla m a q ', şor., 
alt. turğıs-, noq. tbrğıs-, özb. turğbz 'qaldırm aq, durquzm aq’ , 
tur- 'd u rm a q '-dan, qazax, öt- 'g ə z m ə k '-dən ötkez- 'yola  
sa lm aq '.

-Ifıt//-kit, -ğ ıt//-q it: qəd. türk, kör- 'g ö rm ə k '-dən 
körqit- 'g ö stərm ək ' (nadir hallarda istifadə olunur).
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-kar/A ker, -ğar/A qer: noq. y a t- 'y a tm a q '-dan yatkar- 
’yatırm aq',  qaq. öt- 'g ə zm ə k '-d o n  ötker- 'yo la  sa lm a q '.

-tfır/A kir, -ğ ır//-q ir: başq. y a ° t- 'y a tm a q '-dan y a ctlfır 
'ya tızd ırm aq ', qırğ. ja t- 'y a tm a q '-dan ja tk ır  'ya tırm a q '.

-ar//-er, -ır //-ir  affıksləri, ola bilsin ki, eyni affıksin 
variantlarıdır, -tır affıksi -t və -ır elementli icbar növünün iki 
affıksinin birləşməsidir. -fşız/Aqiz affıksində -k  formantı ilə - 
ız/A iz  affıksinin birləşməsi baş vermişdir, -kar və -kir affıksi 
yenə həmin (-!$) formantı ilə -ar//-ıraffıksinin birləşməsidir.

Türk dillərində icbari növünün affıksləri necə meydana 
gəlmişdir? Qeyd etmək lazımdır ki, icbar növünün bir çox 
affıksləri daxili görünüşünə görə çoxdəfəli hərəkətin 
affıkslərinə bənzəyirlər. Bu mə’nada icbar növünün -tır//-dır 
affıksləri diqqəti çəkir. O, çoxdəfəli hərəkətin -ştır//-ştir 
affıksinin tərkibindəki -tır/A dır elementinə uyğundur. -ştır//-ştir 
affıksi fe’lə hərəkətin qeyri-müntəzəm təkrarı və ya 
natamamlığı, habelə zəifliyi mə’nasını verir: tat. ka°raştbr- 
'arabir baxm aq ', ukbştbr- 'b ir  a z  o xu m a q ', 'hərdənbir 

oxum aq',  uylaştbr- ' hərdən  fik ir lə şm ək '.
Lakin bu affıksin quruluşu başqa cür ola bilər. Türk 

dillərində -ar və -ır affıksi bə’zən keyfiyyətin tədricən 
yığılması mə’nasım ifadə edir: qazax, bazar- 'bozarm aq ', türk. 
bayır- 'd ö v lə tlə ıım ə k ', sarar- 'saralm aq', qırğ. caşar- 
' cavanlaşm aq'. Tamam ağlabatandır ki, -ştır/Aştir affıksində - 

ır//-irelementi yerləşir.
Deyilənlərə əsasən, icbar növünün -tır/A tir affiksində -i 

və -ır/A irhissələrini ayırmaq olar- -ır/A irçoxdəfəlik mə’nasını 
bildirir (bunlar -kar və -kır-a daxil olmur).

İcbar növünün -tır//-tir, -ar/Aər və -ır/Air affıksləri 
tarixən hərəkətin çoxdəfəlik affıkslərindən törəmişdir. 
Buradan belə sual yaranır: çoxdəfəlik mə’nası bilavasitə 
hərəkətin yenidən çoxalması mə’nasına keçə bilərmi? Bu 
mə’naların inkişafında keçid fazalann olmasını qəbul etmək 
lazımdır. İcbar növü affıksinin əsasında duran ilkin çoxdəfəlik
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affiksləri inkişafın müəyyən mərhələsində sürəkli çoxdəfəlik 
mə’nasını qəbul edir. Hərəkətin sürəkli təkrarının ən mühüm 
cəhəti odur ki, o, kənar faktorun tə ’siri altında yaranır, məs. 
insan təhlükə və ya həyəcan nəticəsində addımlarını 
sür’ətləndirir. Xarici təkanın tə’siri altında hərəkətin sürəkli 
təkrarının affıksi icbar növünün göstəricisinə çevrilə bilərdi.

-ız/A iz affıksinin yaranmasını və -k ız  və -İşar 
affikslərində к  əlavəsini aydınlaşdırmaq çox çətindir. Ola 
bilsin ki, onlar da hərəkətin təkrarının, çoxdəfəliliyinin qədim 
affıksləridir.

ŞƏKİL KATEQORİYASI

Bir sıra dolayı göstəricilər əsasında belə nəticəyə 
gəlmək olar ki, ulu türk dilində fe’lin şəkil kateqoriyası kifayət 
qədər inkişaf etmişdir. Müxtəlif modal m ə’nalan ifadə etmək 
üçün xüsusi formantlar— -k(-ğ), -k (ğ ), -s  və -ç mövcud 
olmuşdur. Türk dillərində lazımi səviyyədə inkişaf etmiş üç 
şəkil olmuşdur: arzu, şərt, əmr.

Arzu şəkli və ya optativ
İstər qədim və istərsə də yeni türk dilləri materiallarının 

öyrənilməsi göstərir ki, ulu türkcədə ən azı dörd optativ 
fəaliyyətdə olmuşdur: 1 )-ğay  şəkilçili; 2 )-ay  şəkilçili; 3)-ası 
şəkilçili; 4)-a şəkilçili.

-дву  şəkilçili optativ
-ğay şəkilçili optativin əmələ gəlməsi çox sadədir. - 

ğ a y //ıa y  şəkilçisi və birinci kateqoriyanın şəxs göstəriciləri 
fe’lin əsasına birləşir.
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noq. bar- 'getm ək'
Tək Cəm

1 -ci şəxs barğayman barğaym ız
2- ci şəxs barğaysan barğaysız
3- cü şəxs barğay barğaylar

Arzu formasının bu tipi cağatay dilində də mövcud 
olmuşdur.

Müasir türk dillərindən -ğay şəkiiçili optativ qaraim, şor, 
altay, tuva, noqay, qazax, xakas, salar dillərində və bir qədər 
dəyişilmiş halda yaqut dilində vardır. Salar ilində -ğay  
göstəricisi -ğıyı formasını alır: alğıyı 'm ən  ki, g e td im '. Yaqut 
dilində -ğay optativinin tarixi davam etdiricisi fe’lin 
mümkünlük şəkli deyilən formasıdır. O, bu sxem üzrə əmələ 
gəlir: fe’lin əsası + -a:ya//-e:ye, -o:yo//-ö:yö  göstəricisi + 
birinci kateqoriyanın şəxs affiksləri, məsələn, m in  bar-a:ya-bm  
'ola bilsin, m ən  g e td im ', en bar-a:ya-qıt 'o la  bilsin, sən  

g e d ərsən ', bar-a:ray 'ola bilsin, o g e d ə r ' və s.
-ğay//kay optativinin tərkibinə -k //-ğ  formantı daxil olur, 

məs. tat.dial. və başqırd. ba°rğbm  kile  'm ən g e tm ək  
is tə y irə m ', salar, alğu 'o n u g ö tü rərd im ' və s. Bu göstəricinin 
başqa elementi xüsusi formalı optativ affıksidir ki, ondan 
aşağıda söhbət gedəcək.

Sifətin azalma dərəcəsini ifadə edən omonim -l<ay 
affiksi -ğay//kay affıksi ilə heyrətli dərəcədə oxşardırlar: 
qazax, surkay 'b o zu m tu l' sur 'b o z ' sözündən, həmçinin 
kiçiltmə m ə’nalı isimlər əmələ gətirir: tat. ba°lakay 'ba lacıq ', 
ba°la 'b a la ' sözündən, ən i 'ana '-dan  ən kəy  'a n a c ıq '.

-a y  şəkiiçili optativ

Ulu türk dilində -ay  göstəricili optativ mövcud 
olmuşdur. Bu tip optativin paradiqminin bərpası bir çox 
çətinliklərlə bağlıdır, çünki ondan ancaq birinci şəxsin tək və 
cəm şəkilçiləri qalmışdır: noq. Ьагауып 'm ən  də gedim ' .
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Ьагауьк 'gəlin gedək', tat. albyım 'mən də alım', abyk 
'gəlin alaq'.

Türkoloqlar tez-tez 1 -ci şəxsin tək və cəm formalarını 
fe’lin əmr şəklinin paradiqminə daxil edirlər. N.K.Dmitriyev 
düzgün qeyd edir ki, onlar fe’lin əmr formasına uyğun gəlmir 
(Dmitriyev, 1948, s. 163).

Bu tip optativin modelini hipotetik belə bərpa etmək
olar.

tək cəm
1 -ci şəxs fe 'lin əsası+ay-ım fe ’lin kökü+ay-ık
2- ci şəxs ------------ ”+ay-ın ----------- ”+ay-qız
3- cü şəxs “-------------- ’Чау “---------------”+ay

-ğay optativindən fərqli olaraq, -ay optativi, görünür, 
ikinci kateqoriyanın şəxs göstəricilərini qəbul etmişdir.

Türk dillərində -ay şəkiiçili optativin I -ci şəxs tək 
affıksinin bir neçə variantı var. Ən çox yayılanlar -ım və -m 
göstəricisidir. -ım affiksi, -dı şəkiiçili keçmiş zamanın 1-ci şəxs 
təkinin affiksindən başqa bir şey deyil: aldım, -m göstəricisinin 
əmələ gəlməsi barədə müəyyən bir söz demək mümkün deyil. 
Ona altay, qaqauz, qırğız, tuva, türkmən və şor dillərində rast 
gəlmək olar. B ə’zən -ım və ya -m göstəricləri buraxılır: uyq., 
alay., özb., olay 'mən ki alım'.

Birinci şəxs cəmin ən adi göstəricisi -/£ affiksidir: 
qazax, alaybk 'bəlkə alaq'. Elə formalar var ki, ondan əvvəl 
mənşəyi mə’lum olmayan -al elementi gəlir (-ay göstəricisi 
əvəzinə): alt. və qırğ. al-al-ıl$.

Bo’zən 1-ci şəxs cəm üçün 1-ci şəxs təkin -ım 
affiksindən istifadə olunur: türk və qaq. alalım 'alaq'. Bir sıra 
türk dillərində bu funksiyada -ar//-or cəmlik göstəricisindən 
istifadə edilir: tuv. alınar, xak. alanar, türkm. alalın 'alaydıq'. 
Bundan başqa özbəkcə ölaylbk 'alaydıq' kimi qarışıq 
tipindən istifadə olunur.
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Görünür, indiki zamanın -ap əlaməti, kiçiltmə m ə’nalı - 
ay  affıksi və optativin göstəricisi -aparasında genetik əlaqə var 
(tuv. aw ay 'ana ,' \ э  aw ay 'anacan ').

-ası şəkilçili optativ

Türkiyə türkcəsi, Azərbaycan və qaqauz dillərinin 
materialları ulu türk dilində -ası göstəricili optativin olmasını 
təsdiq edir. Onun forması bu sxem üzrə əmələ gəlir: fe’lin 
əsası + -ası göstəricisi + birinci kateqoriyanın şəxs affiksləri. 
Örnək olaraq al- 'a lm a q ' fe’linin paradiqmasını göstərək.

Tək Cəm
1 -ci şəxs alasıbm  alasıbız
2- ci şəxs alasısan alasısız
3- cü şəxs alası alası

Bu tipin optativi bütün türk dillərində, yaqut dilindən 
başqa, tam itmişdir. Yaqut dilində hazırda təsdiq növü adı ilə - 
ı:hı<-ası: göstəricisi işlənir:

bar- ' getmək'
Tək Cəm

1- ci şəxs barı:hıbin baıv.hıbıt
2- ci şəxs barv.bığın ban:hığıt
3- cü şəxs barı.fıı barı:hılar

Yaqut paradiqması aydın göstərir ki, -ası optativi birinci 
kateqoriyanın şəxs affıksi ilə işlənmişdir, -ası optativinin 
tamamilə itməsinin əsas səbəblərindən biri onun hələ çox 
qədimdə gələcək zaman m ə’nası bildirməsi olmuşdur. XIV- 
XV əsrlər Azərbaycan dili abidələrində -ası şəkilçili gələcək
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zaman hələ istifadə edilmişdir: alasısan, verəsidir. XVI-XVIII 
əsr abidələrində onu -acaq//-ocək forması sıxışdırıb 
çıxarmışdır.

-ası şəkilçili gələcək zaman qədim osmanlı dilində də 
mövcud olmuşdur.

-a  şəkilçili optativ
Bu tip optativ qismən və ya tamamilə oğuz qrupu 

dillərində işlənir. Ola bilsin ki, o, ulu türk dilində də olmuşdur.
azərb . al- 'a lm aq '
tok cəm

1-ci şəxs alam alaq
2-ci şəxs alasan alasınız
3-cü şəxs ala alalar

türk, yaz- 'yazm aq'
tək cəm

1 -ci şəxs yazayım yaza lım
2-ci şəxs yazasm ya za sın ız
3-cü şəxs yaza yazalar

2-ci şəxsin cəmi -asj’ optativinə
türkcəsində 1-ci şəxsin cəmi - /

gedir, Türkiyə 
forman tı ilə

mürəkkəbləşmişdir.
-a göstəricili optativin izləri çuvaş dilində də var: item  

'm əıı alaydım '.
-a göstəricili optativin yaranması olduqca müəmmalıdır. 

Ola bilsin ki, o qıpçaq dilində geniş yayılmış -a göstəricili 
indiki-gələcək zamanla genetik bağlıdır: qazax, al-a-m m  'm ən  
a lıram ', tat. al-a-m 'm ən  alıram ' və s.
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Əmr şəkli

Türkşünasların əmr şəkli adlandırdıqları forma semantik 
və quruluş baxımından müxtəlif şəkillərin qarışığından ibarət 
olub, sün’i yaradılmış bir şeydir. Buna inanmıq üçün sadəcə 
olaraq qazax dilinin qrammatikalarında göstərilən əmr şəkli 
paradiqmasma baxmaq kifayətdir:

Tək Cəm
1- cişəxs alaybiı 'm ən  a l u n ' alaybn 'b iz  a la q '
2- ci şəxs a l 'a l ' alındar 'a lın '
3- cü şəxs alsın 'q o y  o a ls ın ' alsın 'qoy  a ls ın '

1 -ci şəxs tək və cəmin affiksləri -ay  şəkilçili optativə 
aiddir, 3-cü şəxsin tək və cəmi artıq optativin -sm  şəkilçili tipi 
o lur.

Əsl əmr şəkli 2-ci şəxsin tək və cəmidir. 2-ci şəxsin təki 
fe’lin təmiz əsasıdır: al, y a z  və s. Bə’zən müxtəlif güclondirici 
hissəciklərlə müşayiət edilə bilər. 2-ci şəxsin cəminə 2-ci şəxs 
affiksləri -kız, -ğız, -nar artırılır. Oğuz dillərində isə -ık ız //-ik iz  
affıksinin qısalması nəticəsində yaranmış -m //-in sonluğu 
işlənir.

Şərt şəkli

Türk dillərində şərt şəklinin -sa, -sar və -san 
göstəriciləri ilə düzələn üç modeli işlənir.

-sa göstəricisi
Şərt formasının bu tipi aşağıdakı sxem üzrə əmələ gəlir: 

fe’lin əsası + -sa//-sə göstəricisi + ikinci kateqoriyanın şəxsi 
affiksləri. Örnək paradiqmasım göstərək.
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al- 'a lm aq '
Tək Cəm

1- cişəxs al-sa-m  al-sa-k
2- ci şəxs al-sa-n al-sa-ğız
3- cü şəxs al-sa al-sa

Türk dillərində bu model ən geniş yayılmışdır. Ayrı-ayrı 
dillərdə fərq yalnız 2-ci şəxsin cəmində -n ız/A niz və ya -ğız/A  
qiz affıkslərinin işlənməsində müşahidə olunur, müq. tat. 
alsağız 'a lsa n ız' və azərb. alsanız.

Şərt şəkli məzmunca gələcək, az-az hallarda isə indiki 
zamana yönəlmiş o lu r.

-sa göstəricisinin mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər 
söylənmişdir. Onun arzu şəklinin arxaik göstəricisi və 
optativlə, əlaqələndirilməsi diqqət çəkir. Doğrudan da, türk 
dillərində -sa göstəricisindən elə nümunələr tapmaq olar ki, o 
məhz optativ mə’nasmı bildirir., müq. azərb. M oskvaya  
getsəydim , onu görsəydim ! tat. Ex, şu l tbyğblarnb kitap  itip  
ya°zsalar id i 'Eh, bu h isslər haqqında kitab yazsayd ıla r!' 
[Hacıyeva, 1973, S.329J. Ola bilər ki, -sa göstəricili şərt şəkli 
optativin qədim arxaik təzahürlərindən biri olmuş, sonralar şərt 
mə’nası üçün istifadə edilmişdir.

-sar göstəricisi
Şərt şəklinin bu tipi bu sxem üzrə əmələ gəlmişdir: 

fe’lin əsası + -sar//-ser göstəricisi + birinci kateqoriya şəxs 
affiksləri. Tipin paradiqması belədir:

1 -ci şəxs
2- ci şəxs
3- cü şəxs

al- 'a lm aq ' 
Tək
alsannan
a/sarsan
alsar

Cəm
alsarbız
alsarsız
alsar
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Orxon-Yenisey və qədim uyğur abidələrində, həmçinin X-XIII 
əsrlər Şərqi Türküstan mətnlərində -sar göstəricili şərt şəklinə 
rast gəlinir.

Bu forma müasir türk dilləri üçün tipik deyil. Bə'zi 
dəyişikliklərlə ancaq yaqut dilində saxlanmışdır.

Yakut modeli üçün -tar(-sar) tipik göstəricidir. Onun - 
tar//ter, -dar//-der, -lar//-ler, nar//-ner təzahürləri və həmçinin 
bunların dodaq variantları vardır.

k ö r - 'görm ək'
Tək Cəm

I şəxs kördörbün kördörbüt
II şəxs kördorçün kördörqüt
III şəxs kördör kördörlər
-Yar formasının əsasında -sa və -r göstəriciləri durur. Bu 

-rünsürü indiki- gələcək zamanın -ır//-iraffıksindən gəlir.

-san göstəricisi
Şərt şəklinin -san göstəricisi ancaq çuvaş dilində 

mövcuddur: çuv: K a s 'x in e  puja pulzan, к и т ъ г'ъ Ь ъ г  'Əgər 
boş olsaq, axşam görüşərik" [Mat. qr. 1957, s. 249].

Əgər qəbul etsək ki, türk dillərinin affıkslərindo -/ və -a 
dəyişməsi müşahidə edilir, onda çuvaş dilində şərt şəklinin - 
san göstəricisini genetik cəhətdən -sm  ilə bağlamaq olar. Bunu 
vaxtilə olmuş, indi itmiş optativin qalığı kimi dəyərləndiririk. - 
San göstəricili şərt şəkli qədim optativlərdən birinin yenidən 
mə'nalandırılması nəticəsində meydana gəlmişdir.

Bə'zi hallarda bu mə'na çuvaş dilində bu günə qədər 
saxlanmışdır. "Ex, a lbzem  pulzançi!" -m eri vbJ "Ah, m ənim  
əllərim  olsaydı!- o (qadm cinsi) dedi"\M aX. qr. 1957, s. 249].
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Yacib şəkli

Vacib şəklinə əsas e'tibarilə oğuz qrupu dillərində rast 
gəlinir. Onun göstəricisi -m alı//-m əli affıksidir. Türk. 
yazm alıyam , 'ya zm a lıya m ', yazm alıydım , azərb. gəlm əliyəm , 
oxumalı idim . Türkmən dilində fe'lin bu şəklinin şəxs 
göstəriciləri yoxdur: m en yazm alı 'm ən  ya zm a lıya m ', sen  
yazm alı 'sən  ya zm a lısa n ', ə lya zm a lı ' o ya zm a lıd ır '.

Vacib şəklinin areal səciyyə daşıması, yə'ni müəyyən 
ərazi ilə məhdudlaşması onun ulu türkcədə olmamış olması 
deməkdir.

-m alı//-m əli vacib məzmunlu fe'li sifətin göstəricisidir. 
Görünür, o, ulu türkcədə olmuşdur- müxtəlif türk dillərində bu 
gün onun izlərinə rast gəlmək olur. Məsələn, çuvaş dilindəki - 
malla vacib fe'li sifəti ilə müqayisə edin: kaym aalla s  ın  
'getm əli a d a m '. Tatar və başqırd dillərində bə'zən -ınalı//- 

m əli göstəriciləri ilə leksikləşmiş fe'li sifətlərə təsadüf olunur 
ki, bunlar nəyinsə mümkünlüyü mə'nasmı bildirir: əylənm ələ  
etrajerka ' fırlanan kitab  r ə fi ' və ya 'fırlana bilən kitab  r ə f i '.

Bir sıra türkoloqlar -m alı//-m əli affiksini quruluşca iki 
tərkib hissəsinə ayırırlar- yaranmış ismin -ma şəkilçisi və 
adyektiv (sifət məzmunlu) -lı(-lığ) affıksi [Räsänen, 1957, s. 
230].

-M alı şəkilçisi ilə yaranan sözlər passiv semantikaya 
malikdir, azərb. baxmalı, bax- sözündən, sev- sözündən 
sevm əli[Severt n, 1966, s. 356].

Ən ağlabatanı budur ki, adyektiv (sifət məzmunlu) -lı 
affıksi ilk yaradılışında mümkünlük mə'nası bildirmişdir, tat. 
albnamalb 'ç ıxa rılm a lı', yə’ni 'e lə  şey  ki, onu çıxartm aq 
o la r '. Sonralar bu mə'nanın əsasında vacib mə'nası inkişaf 
etmişdir. Burada -lı affıksi müəyyən dərəcədə -lt!<//-lik 
affiksini xatırladır: tat. bam rlbı ш ъп 'g e tm ə liy e r ', yə'ni 'o  
yer k i, ora g e tm ək  o la r '. Bu baxımdan özbəkcədəki şünərli
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'an laşılan ', yə'ni 'o  şe y  k i, onu anlamaq o lar' forması daha 
çox diqqəti çəkir.

Modallığın ifadə üsulları

Qeyd etmək lazımdır ki, türk dillərində müxtəlif 
modallıq mə'nalannı ifadə etmək üçün çoxlu vasitələr 
mövcuddur. Maraqlıdır ki, türk dillərinin qrammatikalarında 
çox vaxt onların ifadə üsullarına toxunulmur. Məsələn: -ğan və 
-m ış şəkilçili perfekt danışan şəxsin hərəkətin icrasına şahid 
olmadığım bildirir: tat. Ş u l binada Tolstoy u ibğan  'B u  binada 
Tolstoy oxum u şd u r', azərb. Ü zeyir b əy  Peterburq 
konservatoriyasında oxumuşdur. (Tolstoy və Üzeyir bəy 
haqqında mə'Iumat tarixi sənədlər əsasında alınmışdır).

Danışan şahid olmasa da, hərəkəti başqa üsullarla ifadə 
edə bilir. Çox hallarda mə'lum olmamağm ifadə vasitəsi kimi - 
//raffıksi işlənir: tor. O l oynaptır 'Son dem ə, o o yn a yıb ', qırğ. 
A l şa:rdan keliptir: 'S ə n  dem ə, o şəhərdən g ə lib d ir '.

Türk dillərində n iyyətin , m əqsədin  ifadəsi üçün xüsusi 
formalar mövcuddur: uyğ. a(l)makçb m ən 'm əıı alm aq 
n iy yə tin d ə y əm ', tat. yazm akşb bulam 'm ən  yazm aq  
n iy yə tin d ə y əm ', qazax, jazbalyub edim  'm ən  yazm aq  
istəm işəm '.

Keçmiş planına aid edilmiş niyyəti bir çox gələcək 
zaman formaları ifadə edir: tat. ya °za şa k  id i 'o  yazm aq  
is tə y ird i'.

Gələcək məzmunlu -ası şəkilçisi köməkçi fe'llərlə 
birləşərək arzu mə’nasım ifadə edə bilər: tat. uyanase id i 
'o ya n a yd ı', aşbysbm  k ilə  'y em ə k  istəy irəm ' və ya vaciblik 

mə'nası: Alanqa şbŞkanşb barasb ' Tarlaya çıxana qədər 
getm ək la z ım d ır '. Arzunu bu konstruksiya ilə də ifadə etmək 
olar: fe lin  əsası+ ğı//-qi affıksi+ mənsubiyyət affıksi+£e/ 
'g ə lm ə k ' köməkçi fe'linin formaları: başq. və tat. dial, barğbm
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k ilə  'm ən g etm ək is tə y irə m ', qazax, m enin tbkdağım  keled i 
'm ənim  qulaq asm ağım  g ə lir ' və s.

Türk dillərində çoxlu modal sözlər və modal mə'nalı 
fe'llər işlənir. Türk dillərində modallığın belə zəngin ifadə 
vasitələri onların ayrı-ayrılıqda yaşamağa başladığı dövrün 
məhsuludur və görünür, onlar ulu türk dilində olmamışdır.

T ərz  kateqoriyası

Türkoloqlar arasında tərz kateqoriyasının olub-olmaması 
bu günə qədər mübahisəlidir. Bu məsələdə ən böyük çətinlik 
ulu türk dili ilə bağlıdır. Görünür, fe'lin tərz probleminin həlli 
müasir türk dillərinin təhlili ilə mümkündür.

Hər şeydən ovvəl qeyd etmək lazımdır ki, türk 
dillərində fe'lin əsası fe'l tərzinin ifadəsinə münasibətsizdir. 
Bunu əyani şəkildə tatar dilində -d ı şəkilçili keçmiş zamanın 
işlənməsi nümunəsində görmək olar. Onun mə'nalanndan biri 
bitmiş hərəkətin ifadəsidir: M in depoğa 1930 yblda kildim . 
'M ən depoya 1930 ild ə  g ə ld im ', K olxozşblar x izm ətin ə  tü ləw  

25 nrowentka a°rttb  'K olxozçuların əm ək  haqqı 2 5  fa iz  
a rtd ı'. Lakin elə hallar da olur ki, -dı elementi keçmiş uzun 
sürən hərəkəti və ya bitmiş çoxdəfəli hərəkəti ifadə edir: 
Zcmlyankada u t b za k y a  °ndt (R B ) 'Q azm ada uzun m üddət od  
yand ı’; Okopta alar Z in n ə t bilən y ən ə şə  yattblar 'Səngərdə  
oıılar Z innətlə yanaşı ya td ıla r '; Тёппэг Ьиуь aqrotexnika 
eyrendik ' G ecələr b iz  aqrotexııikanı ö y rən ird ik '.

Bununla yanaşı türk dillərində məhz tərz münasibəti 
bildirən zamanlar vardır. Qeyri-müəyyən imperfekt deyilən 
zaman son həddə çatmamış hərəkət mə'nasını ifadə edə bilər: 
özb. yo za r edim, 'adətən  ya za rd ım ', türk, yazardım  
’üm um iyyətlə y a z ırd ım ', türkm. yazardım  ’m ən  
üm um iyyətlə keçm işdə ya zm ışa m ' və s.
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Tatar dilində bara idim  tipli müəyyən keçmiş ’m ən o 
vaxt g ə ld im ' yox, ’m ən  o vaxt g ə lird im ' mə'nasmı verir. Eyni 
halı özbək dilində də müşahidə etmək olur. Lakin tərz 
baxımından ixtisaslaşmış zamanların olması hələ dildə tərz 
kateqoriyasının mövcudluğu demək deyil. Belə olan halda 
bitməmiş tərz kateqoriyasının varlığını bütün dünya dillərində 
qəbul etmək olardı, çünki indiki zaman həmişə uzun sürən 
hərəkəti ifadə edir.

Bir çox türkoloqlar bu fikirdədirlər ki, türk dillərində 
tərz mə'nası ifadə edən xüsusi mürəkkəb fe'llər var- bunlar 
əsas fe'li bağlama forması ilə köməkçi fe'ldən ibarət olub, tərz 
mə'nası bildirir: tat. у ь (ь п  jib ərd i ' o uddu ' (hərdən: ’udaraq 
g ö n d ərd i'), tizip  kuydb 'o  d ü zd ü ' (hərdən: ’düzərək
q o y d u '), qazax, ö ib n  şbktb  'o xu d u ' (hərdən: 'oxuyaraq  
ç ıxd ı' ) , ja n tp  k e tti ' o y a n d ı'  (hərdən: 'yanaraq g e td i'), başq. 
Içbwbn sbğardb 'o  q o v d u ' (hərdən: 'qovaraq ç ıxard ı'), çuv. 
vis's'se kayri 'o  u çd u "  (hərdən: ' uçaraq g e td i') , tuv. çedip 
keld i 'o  g ə ld i' (hərdən: 'çataraq g ə ld i') , xak. küren saldı 
'kü rü d ü ' (hərdən: ’kü rü yərək  y ığ d ı') , türkm. beqenin qitti 
’sev in d i' (hərdən: ' sev in ərək  g e td i')  və s.

Bir sıra köməkçi fe'llər əsas fe’lə hərəkətin uzun sürmə 
mə'nasmı verə bilər, məs. tat. B irqə k in əşin yerd ilər 'O nlarbir 
yerdə m əsləh ə tlə şd ilə r '. Lakin türk dillərində rusca 
'v ıpo lnyat- v ıp o ln it' nümunəsində olan kimi qarşı-qarşıya 

durub bitmiş-bitməmiş tərz yaratmaq xüsusiyyəti yoxdur. Hələ 
bu bir yana, bitmiş tərzi ifadəçiləri özünü təəccüblü aparır. 
Onlar indiki zamanda işlənə bilir və heç bir dəyişikliyə mə'ruz 
qalmır. Məsələn: tatar dilində: Tan к  1 am nm  bipsi ha°vağa 
y a 01кьп а°(ьр, у  "ana ba" şlby, ik in şisi tu/ftan tşa° la (EQ)
’ Tanklardan biri havaya o d  püskürərək yanmağa başladı, o 

birisi d a ya n d ı'. Məntiqi qanuna görə hərəkətin bitmiş olmas; 
mə'nası hərəkətin davamlılığını ifadə edən formanın 
xüsusiyyəti deyil. İndiki zaman planında hərəkətin bitkinliyi 
çox dəfəlik mə'nasma transformasiya olunur. Türk dillərində

köməkçi fe'ldən və -m  şəkilçili fe'li bağlamadan ibarət olan 
tərkibi fe'llərdə əsas vurğu bitmiş tərz ifadəsinə yox, fe'lin 
leksik xarakterinə yönəlir (Yuxanda göstərilmiş tuktan /fala 
forması misalı 'dayan ır' deməkdir, yə'ni dayanmış tank bu 
vəziyyətdə hərəkətsiz qalmaqda davam edir, bu kal- 'qa lm aq ' 
fe'li isə verilir). Fe'l formasının rus dilinə nisbətən fərqi 
orasındadır ki, bitmiş tərz tatar dilində indiki zamanla da verilə 
bilər.

Göstərilən tipdən tərkibi fe'llər əksər türk dillərində var. 
Onlar tatar, başqırd, yakut, çuvaş, kırm tatar və altay dillərində, 
Sibir tatar dialektlərində mövcuddur. Azərbaycan, qaqauz və 
türkmən dillərində onların rolu o qədər əhəmiyyətli deyil.

Türk dillərində onlann meydana gəlməsi üçün əsas şərt 
-ın//-in şəkilçili fe'li bağlamaların zərf funksiyasında çıxış 
etmək qabiliyyətidir: tat. Rola kom andim  b ik  tbibşbp tbnladb. 
'Rotanm  kom andiri böyük diqqətlə qulaq a sd ı' (hərdən: 
'qulaq asmağa ça lışd ı'). Buradan da a ° 1ьр k itti 'o  apardı' 

tipli tərkibi fe'llərin yaranmasına çox qalmır.
Müxtəlif türk dillərində tərkibi fe'llərin əmələ gəlmə 

modellərində uyğunluq çoxdur, ancaq fərqlər də var. Məsələn, 
özbək dilində -(ь)Ь  şəkilçili fe'li bağlama ilə birləşən taşla 
'a tm a q ', 'tu llam aq ' köməkçi fe'li göstərilir. Bu fe'l 

hərəkətin güclü, əsaslı şəkildə icrasını bildirir: S u d  ипьп 
cinoyatlarını açıb taşladc 'M əh kəm ə onun cinayətlərini (axıra 
qədər) açd ı' (Kononov, 1948, s. 152).

Lakin tatar, başqırd, çuvaş dilləri üçün taşla- 'tu llam aq ' 
fe'li bu funksiya üçün tipik deyil. Azərbaycan dilində 
hərəkətin tam bitdiyini bildirən qurtar— fe'li bir çox türk dilləri 
üçün xarakterik deyildir. Un- 'ç ıxm a q ' köməkçi fe'li Tuva 
dilində hərəkətin başlanğıcında tamamlandığını ifadə edir. Bu 
fe'l başqa dillərə xas deyil. Başqa misallar da gətirmək olar.

Bütün bunlar sübut edir ki, tərkibi fe'llər ayrı-ayrı türk 
dillərində ulu türk dilinin dağılmasından sonra görünməyə 
başlamışdır.
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Qədim türkün təfəkküründə sözsüz hərəkətin bitkinliyi 
və bitməməkliyi anlayışları olmuşdur, lakin dildə onlar 
qrammatik formada əks olunmamışdır.

İnkar formaları

Artıq ulu türk dilində fe'llər üçün spesifik -ба(-м а) 
inkar affıksi var idi. Bu, müəyyən mə'nada türkoloqların türk 
dillərinin ilkin mərhələsində adm və fe'lin qrammatik 
fərqlənməməsi fikrini rədd edir.

Mə'lumdur ki, türk dillərində fe'lin söz yaradıcılığı 
şəkilçiləri zaman baxımından bitərəfdir. Ancaq -ba(-ma) 
affıksi özü zaman göstəricisi qəbul edə bilər. Bunu yaxşı dərk 
etmək üçün türk fe'linin üç ən qədim formasının -a elementli 
indiki zaman, -dı elementli keçmiş zaman və -ar, -ır şəkilçili 
gələcək zaman formalarının tərkibinə baxmaq lazımdır.

Ömək kimi noqay dilini götürmək olar, çünki inkarın 
affıksi onda daha əyani görünür.

-a elementli indiki zaman: baraman 'm ən  g e d ir ə m '~  
barmayman 'm ə n g e tm irə m ’ .

Tək Cəm
I şəxs barmayman barmaymbz
II şəxs barmaysın. barmaysbz
III şəxs barmaydı barmaydılar

-a elementli indiki zaman formasında -ma inkar 
affıksindən sonra у  əlavəsi gəlir. Həmin zamanda fe'I əsası 
samitlə qurtardıqca yenə bu hadisə baş verir. Məsələn, tara 
'daram aq' fe'linin təsnif paradiqmasına baxaq:

Tək Cəm
I şəxs tarayman taraybız
II şəxs taraysan taraysız
III şəxs taray taraylar

278

-dı şəkilçili keçmiş zaman: 
barmadım 'm ə n g e tm ə d im '

Tək
I şəxs barmadım
II şəxs barınadın
III şəxs barmadı

bardım 'm ən  g e td im '-

Cəm
barmadıl$ 
barmadığız 
barmadılar

indiki gələcək zaman: bararman 'm ən g e d ə rə m '- 
barmasman 'g e tm ərəm '

Tək Cəm
I şəxs barmasman barmasbız
II şəxs barmassan barmassız
III şəxs bannas bannaslar

Gələcək zamanda -ma inkar şəkilçisi -s göstəricsi qəbııl 
edir. Halbuki gələcək zamanın təsdiqində -ar, -ır 
göstəricilərində bu element yoxdur: qum. bararmm 'm ən  
gedərəm ’, bararsan ' sən  g edərsən ' vəs. Bu cür qeyri-normal 
halı aydınlaşdırmaq o qədər də çətin deyil. İndiki -gələcək 
zamanın törətdiyi -ar, -ır şəkilçili qədim fe'li sifət türk 
dillərində inkar formasında -mas (-bas) affiksi qəbul etmişdir: 
*kəlm əs 'o  adam ki, o g ə lm ə y ə c ə k ', *bə:nnəs 'o  adam ki, o 
verm əyəcək' və s.

Ola bilsin ki, sonda olan 5 elementi -ası şəkilçili gələcək 
zaman fe'li sifətindəki s  elementidir. Ola bilsin ki, qumuq 
dilində istifadə olunan -ma(-ba) affiksi ulu türk dilindəkinə 
uyğundur. Lakin ayrı-ayrı türk dillərində bu ilkin formadan 
yayınma halları olur.

Tatar dilində -ma affiksli inkarın indiki zaman 
formasında diftonqun birinci hissəsində daralma baş vermişdir: 
а/т ьут  'm ən  a lm ıram ', ahnbysbn 'son a lm ırsan ', а!ш ьу 'o  
a lm ır '. Ön cərgəli saitlə bitən fc'l əsaslarında m oy  inkar 
şəkilçisində, ümumiyyətlə oydiftonqu -/səsinə keçir: bilmirn 
'm ən b ilm irəm ', bilm işin, 'sə ıı b ilm irsən '- b i 1 m oynin, 

bylm əysin formalarından.
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Çuvaş dilində -m as inkar affiksi indiki zamanda da 
istifadə olunur: s ’ır-m as-tbn 'm ən  yazm ıram ', s'ır-mas-tbn 
'sən y a zm ırsa n ' və s. Anoloji olaraq yaqut dilində bu hal baş 

verir: bar-bat ' o g e tm ir ', burada bat- bas-dan əmələ gəlib.
-dı elementli keçmiş zamanda -ma (-ba) inkar affiksində 

xüsusi dəyişiklilkər olmamışdır.
Bir sıra türk dillərində əsas e'tibarilə oğuz dillərində, 

inkar affıksinin S  elementi bə'zən R  elementi ilə əvəz 
olunmuşdur.

Məs: Türkmən dilində:

Tək
I şəxs y a z 'm a rm
II şəxs ya  z  'mars 'ın
III şəxs y a z 'm a z '

Cəm
ya  z  'm ans' 
ya  z 'm ars'ım  z '  
y a z 'm a z 'la r

N.K.Dmitriyev belə hesab edir ki, mütləq sonda -mar 
affiksində R  üçüncü şəxsin təkində Z ' elementinə keçmişdir. 
Buradan da cəm affiksini əlavə etməklə üçüncü şəxsin 
cəmində alm az-lar tipi yaranıb [Dmitriyev, 1955, s. 324]. 
Lakin bu mümkün deyil, çünki türk dillərində R  elementi Z  
elementino çevrilməyib. -M az inkarlıq affiksində son cingiltili 
Z  üçüncü şəxsin cəmində yazm aslar -dan yazm azlar formasına 
gələ bilərdi və analogiya ilə üçüncü şəxsin təkinə köçürülərdi.

-Mar affıksinin formasına gəlincə demək lazımdır ki, 
onun R  elementi -a əsaslı indiki-gələcək zamanın 
göstəricisidir, tat. ka ° r  ar 'o  baxacaq' -buradan analogiya ilə 
inkara köçürülmüşdür.

-m as affiksindəki son S  elementinin sonorlaşmasını 
Türkiyə türkcəsində də müşahidə etmək olur: yazm azsm , 
yazm azlar.

Bir sıra türk dillərində -m as affiksinin birinci şəxsin tok 
və cəmində sadələşmə təmayülü müşahidə olunur, müq. türk. 
yaz-m a-m , yaz-m ay-ız; tat. a° 1-ma-m 'm ən  alm aram ', a° 1-
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ma-bbz 'b iz  a lm arıq ', başq. y a  °z'-m a -m  'm ən  ya zm a ra m ', 
y a ° z  '-m a-bbz' ' b iz yazm arıq ' .

Yuxarıda deyildiyi kimi, türk dillərində inkarlıq affiksi 
mə'lum dərəcədə müəyyən zamana uyğunlaşır. Affıksin 
formasına əsasən onun fe'lin hansı zamanma aid olmasını to'yin 
etmək olur. Lakin bu qayda çox qədim türk dili zamanma 
aiddir. İnkarlıq affiksinin formaları fe'lin yeni formasiya 
zamanlarında neytrallaşır, sabit şəkil alır: müq. tat.
ya °zm ayaşak 'o  ya zm a ya ca q ', azərb. almıram- alıram-dan’, 
yaqut barıağım 'm ən  g e d irə m '- dən barıma:m 'm ən  
g e tm irəm '’, çuv. sirm b p  'm ən ya za ra m ' və s.

Perfektlərdə iş daha çətindir. Bə'zi hallarda inkar affiksi 
-db elementli keçmiş zaman formasındakı kimi olur: tat.
ya °zma-ğan ' o ya zm a d ı',  müq. ya°z-m a-db ' o ya zm a d ı' ,  
lakin nadir hal deyil ki, fe'li sifətdən sonra adlara məxsus 
inkarlıq vasitəsi işlənir, özb. kelqen ernes 'o g ə lm ə y ə c ə k '.

Türk dillərində ilkin inkarlıq affıksləri -bay (indiki 
zaman) -ba (keçmiş zaman) və -bas (gələcək zaman) 
olmuşdur. Bu əski forma bir çox türk dillərində bu günə qədər 
qalmaqdadır, müq. qırğ. -al-bay-m m  'm ən  a lm ıram ', al-badım  
'm ən  a lm a d ım ', al-bas-m m  'm ən  alm ayacağam ', alt. kel-be

dim  'm ən  g ə lm ə d im ', şor. çer-be-dim  'm ən  g e tm ə d im ', 
yaqut, kör-bö-tiim  'm ən g ö n n əd im ' və s.

Lakin inkarlıq affiksində başlanğıc b tarixən sabit 
olmamış, bir çox türk dillərində o m -ə  keçmişdir. Müq. qum 
və noq. barmayman 'm ən  g e tm irə m ', tat. ba°гт ьут , q.-balk. 
al m  ay ma 'm ən  a lm ıra m ', özb. yözm aym an  'm ən  ya zm ıra m ', 
türk, almadı, azərb. almadı, türkm. almadı, qum. almadı, özb. 
olmadı, qazax, almadı, q-qalp. olm adı və s.

Başlanğıcda M  olması bu günə qədər aydııı deyil. Bu 
problemin aydınlaşması üçün iki yol var. Türk dillərində 
intervokal 6-nin m -ə keçməsi hadisələri müşahidə olunur: müq. 
azərb. k im i və özb. kibı, şim-alt. tabak 'b o ğ a z ', cən alt.
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tamak, tat. ta °т ак, özb. y ö zm b z  'b iz y a z ır ıq ', tat. ba “rabuz 
'b iz  g e d ir ik '.

Əgər bu cür dəyişikliyi qəbul etsək, karabadı 'o 
baxm adı', başlabadı 'o  başlam adı' və s. tipli ilkin inkar 
formaları bu dəyişilmə nəticəsində karamadı və başlamadı tipli 
yeni formalar əmələ gələrdi. Başlanğıcda m  olan yeni affıks 
sonralar analogiya üzrə yayıla bilərdi.

Ancaq başqa imkan da var. Maraqlıdır ki, qazax dili kimi 
bir dildə -may, -ma və -m as şəkilçilərinin mütləq yayılması baş 
verməyib. Məsələn, -ma affıksi ilə yanaşı -ba//-be, -pa//pe 
variantları da işlənir. Yaqut dilində -ba//-pa affıksi ilə bərabər - 
m a şəkilçisi də mövcuddur, Lakin yaqut dilində affıksin ilk m  
səsi sözün kökündə Zvdən əvvəl gələn burun m, n və ya n 
sammitlərinə uyğunlaşmışdır.

Görünür, eyni vəziyyət xakas dilində də müşahidə 
olunur: inkarlıq şəkilçisinin -ba//-be variantları ilə yanaşı, - 
m a//-m e variantları da var— bu halda da başlanğıc m fe'l 
kökünün son m və n səslərindən sonra gəlir.

Bu yolla törəmiş -m ay (həmçinin -ma və -mas) 
analogiya üzrə yayıla bilərdi.

Fe’li sifət

Türk dillərində fe'li sifətin yaranması məsələsi 
mübahisəli hesab edilmir. Bir sıra türkoloqların fikrincə fe'li 
sifət fe'ldən yaranmış issimdən törəmişdir. Kontekstdən asılı 
olaraq bu fe'ldən yaranmış isimlər eyni zamanda fe'li sifət 
mə'nasını verirdi. Sözsüz bu nöqteyi-nəzər o alimlərin fikridir 
ki, onlar türk dillərində ilk mərhələdə ismin və fe'lin 
qrammatik cəhətdən fərqlənmədiyi mövqeyini müdafiə edirlər.

Həqiqətən elə törəmələr ola bilər ki, onlar həm isim, 
həm də sifət mə'nasını bildirsin.

Məsələn, -ı!$//-ik affıksli fe'ldən düzələn isimlər, 
doğrudan da, belədir: a °ç ık  'a ç ıq ' sifət, ancaq ülik 'ö lü m '-
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isim, azərb. arıq,- sifət, ancaq yarıq-isim, qınq- sifət, ancaq 
banşıq- isim və s. Lakin bunların mövzudluğu türk dillərində 
fe'li sifətin mənşəyini o qədər də işıqlandırmır.

Belə halda, olmazmı ki, bu ilkin diffuzluq 
nəzəriyyəsindən daşınıb biz ilk baxışda çox heyrətli görünən 
bu hadisənin müvafiq səbəbini axtaraq?

Ulu türk dili epoxasında mövcud olan fe'li sifətlər 
müasir türk dillərində görməyə adət etdiyimiz fe'li sifətlərdən 
köklü surətdə fərqlənir. Onlar zaman və növ məzmunlarına 
malik olmamış, sadəcə fe'ldən düzəlmiş sifət olmuşlar. Fe'ldən 
düzələn bu tipli sifətlər fe'l əsasına xas olan hər hansı bir 
xüsusiyyəti bildirmişdir. Qədim fe'ldən düzələn k ə s ə i sifəti 
'k ə s ilm iş ', bölük- 'b ö lü n m ü ş', buzuk 'xarab o lm uş' 

mə'nalarını vermiş, eyni zamanda həm keçmiş, həm də indiki 
zamana aid nəticə bildirmişdir. Qədim fe'ldən düzələn sifətin 
bu xüsusiyyəti onun asanlıqla semantik təbəqələşməsinə şərait 
yaradır. Onların bir hissəsi öz keçmiş hərəkətin nəticəsi 
məzmunu saxlayır, başqa hissəsi isə substansivləşir və fe'li 
ismə çevrilir: kesck 'k ə s ilm iş ' -dən kesek  't ik ə '- y ə  və ya 
'nəyinsə b ir h issə s i' no, buzuff 'xarablanm ış' -dan buzuk  
'z ə d ə '-y ə , bö lik  'bö lünm üş' -dən bölik  'h is sə '-y ə  və s. 

çevrilir.
Qədim fe'ldən törəyən sifətin semantik 

təbəqələnməsinin mühüm tə'siri olmuşdur. Özünə məxsus 
nəticə fe'li sifəti məzmununu saxlamış fe'ldən düzələn isimlər 
dilin mövcud sistemindən çıxmış və nəticə bildirən fe'li sifət 
mə'nalı sifət qrupuna keçmişdir. Onların digər hissəsi fe'li 
isim cərgəsinə daxil olmuşdur. Ona görə də müasir türk 
dillərində fe'ldən törəmiş sifətin qalıqlarını təsvir edərkən həm 
isimləri, həm də onların əsasında yaranmış sifətlər eyni 
dərəcədə öyrəniləcəkdir.
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-b a  (-т а ) g ö s tə r ic is i
Müasir türk dillərində -Ьа(-та) şəkilçili fe'ldən düzələn 

qədim sifətlər hərəkətin ən çox nəticəsini ifadə edən isimlər 
kimi işlənir: türkm. sm - 'sınd ırm aq ' -dan sm m a 's ın m a '; çuv. 
s 'ır ’parçalam aq'  dan s 'ırma ' dərə ';  özb. birleş- ' b irləşm ək' - 
dən birleşm e 'b ir lə şm ə '; bat- 'ba tm aq '-dan batma 'b a tm a '; 
tat. bül- ’b ö lm ə k '-dən bülm e 'o ta q ' (hərfən 'n ə  isə  ayrı')-, 
qazax, kee- 'k ə s m ə k '-  dən kespe 'k ü r ə k ', ja r  -
’doğram aq'dan jarm a 'ya rm a '; türkm. al- 'a lm a q '-dan alma 
' a lm a';  azərb. bərkit-dən bərkitm ə.

- ik //- ik  göstəricisi
-ığ/Z-ik göstəricisi fe'ldən düzələn sifətin bütün müasir 

türk dillərində qalıqları yaşayır, bunlar fe'li sifətdən və ya 
onların bazasında yaranmış isimlərdən əmələ gəlmişdir: türkm. 
bat- 'batm aq ' -dan batik, kir- 'q ırm aq '-dan kirik, düş- 
' d ü şm ək ' -dən düşük; özb. böğla- 'bağlam aq 'dan böğlbk  
’ bağlı' ,  buz - '  dağıtm aq'  -dan buzutş- ' dağılm ış' ,  kes- 
'k ə sm ə k '-d ə n  k e ş ik  'k ə s ilm iş '; tat. a °ç  ’açm aq 'dan a°çbk  
'a ç ıq ', ül- 'ö lm ə k '-dən ü lik  'ö lü ', tiş- 'd e şm ək '-dən tişik  
'd e ş ik '; qazax, jim ir  'dağ ıtm aq ' -dan j i  m irik  'd a ğ ılm ış', şab 

- 'bağ lam aq '-dm  şab ık 'b a ğ lı', azərb. so/ч!an solu; qırğ. kirt- 
'k ə sm ək '-d ə n  k irtik  'k ə s ilm iş ';  çuv. p b z- 'ko rla m a q '-dm  

р ъ гь к  'ko rla n m ış '; xak. p ö l- ' b ö lm ək 'dən p ö lik  'h is s ə ', 
'b ö lm ə ', öl- 'ö lm ə k '-d ə n  öliq 'ö lü ';  yaqut, suruy- 
'ya zm a q '-dan suruk 'y a z ı' və s.

Bu fe’ldən törəyən sifətlərin səciyyəvi xüsusiyyəti 
hərəkətin nəticəsini ifadə etməkdir.

-k a //-ğ a  g ö s tə r ic is i
-ka//-ğa ilə fe'ldən törəmiş qədim sifətin izlorino türk. 

ör- 'h ö r '-dən ö r k e 'k o m a '; azərb. qovur-dm  qovurqa kimi 
sözlərdə rast gəlinir.
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Hərəkətin nəticəsi mə'nası bazasında fe'ldən bu tipdə 
isimlər inkişaf edə bilərdi: qırğ. кар- ' bağlam aq'-dan kapka 
'q a p ı' (hərdən nə isə bağlı bir şey); çuv. t ı t - ' tu tm aq' <lan 

tıtkb 'm ə h ə c c ə r '. Müasir türk dillərində -ka//-ğa şəkilçili 
fe'ldən törəmiş sifət işlənmir. Genetik planda bu tipin 
yaranması -ı!<//-ik şəkilçili törəmələrə yaxındır.

-k a n //-k ə n , -ğ a n //-q ə n  g ö s tə r ic is i
Bu mürəkkəb göstərici fe'ldən törəmiş sifət əmələ 

gətirir. O, fe'ldən törəmiş sifətin -k v ə  -an kimi iki affiksindən 
ibarətdir. Əvvəllər bu affıklərlə fe'ldən yaranmış sifət hər hansı 
zaman və növ mə'nalarını əhatə etməmişdir, ancaq hərətin 
nəticəsini bildirmişdir. Onlann qalıqlan əsasən sifət, nadir 
hallarda isə isim kimi çıxış edir: türk, çalış- ' iş lə m ə k '-dən 
çalışkan 'iş lə y ə n '; azərb. qudur-dm  qudurğan, ya r'ya rm a q '  - 
dan yarğan

-k ııı//-k in , -ğ m //-q in  göstəric isi
-Işm affıksi -kan affıksinin ablaut formasıdır. Belə hesab 

etmək olar ki, onun da mə'nası həmin olmuşdur. Onun da 
qalıqları fe'li sifət mə'ııalı isim və sifətlər halında yaşayır: türk. 
kaç- ' qaçm aq'dan kaçkın, k ir  - 'q ırm a q '-d m  kırqm  's ın m ış ': 
çuv. çup- 'q a çm a q '-d m  çupkbn 'q a ç q ın '; türkm. uç
'u ç m a q '-dm  uçkun 'q ığ ılc ım '; azərb. dur-dm  durğun; özb. 

sol- 'so lm a q 'd m  solğııı 'so lğ u n ' və s.

- / (-a l) göstəricisi
Müasir türk dillərində fe'ldən bu şəkilçi ilə törəmiş 

sifətin qalıqlan çox azdır. Bə’zi türk dillərində -1 affıksi ilə 
düzəlib hərəkətin nəticəsini bildirən isimlərə rast gəlmək 
olur: türkm. qura- 't ik m ə k '-dən qural 'a lə t';  tat. к ь г  
'tik m ə k '-dən Ifbral 'a lə t '; başq. beq- 'b ü k m ə k '-dən b eq il 
'd ö n g ə ' (hərfən əyilmiş bir şey); şor. çoza- ' b ə z ə m ə k '-dən
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çazal 'b ə z ə k '; qədim türk, kakm a- 'qurum aq '-dan kakınal 
'q u ru ' və s.

Görünür, -l(-al) elementli fe'ldən törəmiş sifət -ılı(-ili) 
şəkilçili fe'li sifətlə genetik bağlıdır: müq. azərb. y a z -dan 
yazılı; türkm. bük-dən bükülü 'b ü kü lm ü ş'; qazax, tür- 
' b ü km ək ' -dən türülü 'b ü kü lü ' . Bu fe'li sifətlər qalıq halında 

saxlanır vo fe'li sifət məzmunlu sifət kimi işlənir.

-m /-im  göstəricisi
Müasir türk dillərində -m /-im  şəkilçili fe'ldən törəmiş 

sifətlər o qədər də çox deyildir. Çox vaxt bu sifətlər sübstan- 
tivləşmiş formada olurlar: azərb. yarım , tat. ya°ibm , qazax. 
ja ib m  'y a r ıs ı'-  ja r  'parçalam aq' -dan; azərb. kəs 

'k ə sm ə k ' dən kəsim  ' b ir tik ə ' ,  böl- ’ b ö lm ək ' dən bölüm, tat. 
tiiş- ' döşəm ək 'dən  tüşim  'ta v a n '; qazax, ö l 'ö lm ə k '-dən 
ö l im  'ö lü m '; çuv. s ’ ъ m- ’ udm aq' -dan s'bdbm  ' u d u m ', p u l- 
'b ö lm ə k '-dən p u lim  'a y ırm a '; tuv. ös- 'b ö yü m ək '-d m  

özüm  'cü cərti' və s.

-m ış //-m iş  göstəricisi
Türk dillərində -m ışA m iş affıksli fe'ldən törəmiş sifətlər 

substantivləşmişdir: tat. tbr- 'yaşam aq' -dan tbim bş ’h ə y a t', 
ya ° z -  'ya zm a q ' -dan ya  ° zm b ş 'ta le ';  özb. üt- 'k eç m ə k ' -dm  
ütm iş 'k e ç m iş '. Bu sifətlərin ilkin mə'nası hərəkətin 
nəticəsini bildirmək olmuşdur. Zaman və növ mə'nalarına 
münasibətdə münasibətsiz olmuşdur.

-m //-in  göstəricisi
Müasir türk dillərində fe’ldən bununla törəmiş sifətin 

ancaq bir neçə qalığı saxlanmışdır: azərb. yığ-dan yığııı; 
gəlm ək-dən gəlin ; türk, tüt- 'tü stü lən m ək '-d ən  tütün 
'tü s tü '; özb. toy- 'd o y m a q '-dm  toyun 't o x '; başq. sa°b-
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'b içm ək '-dən sa°bbn  'b iç in '; qazax, a ğ -'a x m a q '-dm  ağbn 
'sel, axm ' və s.

-an //-ən  göstəricisi
-an//-ən affıksi -m //-in  affıksinin ablaut variantıdır və 

nadir hallarda rast gəlinir: azərb. cü-dən ötən, keç-dən keçən  
'keçm iş' mə'nasında və s.

-a r//-ə r , - ır //- ir  göstəric isi
Fe'ldən bu göstəricilərlə törənmiş sifətin ən qədim 

mə'nası, görünür, daimi dinamik əlaməti ifadə etmək olmuşdur: 
azərb. ax-dan axar, yaş-dan yaşar; çuv. xiz- 's ıxm a q 'dan x iz ir  
's ıx ' (hərfən: -daimi olaraq sıxan). Bununla əlaqədar olaraq - 

ar//-or göstəricisindən indiki gələcək zamanın və ya aoristin 
yaranması üçün istifadə edilmişdir.

Daimi əlamət mə'nası bu fe'ldən törəmiş sifətin əsasında 
bu tip isimlər üçün şərait yaratmşıdır: türk, çağta-
' şırılda ınaq '- dan çağlar 'ş ə la lə ', k it- 'g e tm ə k ' -dən gider 
'x ə r c '; türkm. aç 'açm aq '-dan açar 'açar ' . Təxminən bütün 

türk qrammatikalarının müəllifləri -ar//-ər şəkilçili törəmələri 
indiki zaman fe'li sifəti sayırlar. Əslində isə yaqut dili istisna 
olmaqla bu şəkilçi türk dillərindən heç birində aktiv şəkildə 
indiki zaman fe'li sifəti yaratmır.

-as ı//-əs i göstəricisi
Ulu türk dilində -ası//-əsi şəkilçili fe'ldən törəmiş sifət 

olmuşdur. Bunun əsas xüsusiyyəti həmişə gələcəkdə nəzərdə 
tutulmuş hərəkəti ifadə etməkdən ibarət olmuşdur. Müq. 
tat.ba °rasb 'm ütləq  gedəcək ş ə x s ';  b iz  ba°rasb yu llar
'b izim  gedəcəyim  y o lla r ';  başq. a°şahb aş 'y e y ilə c ə k  

y e m ə k '; azərb. tik ilə si ev; çuv. k iles s ü l  'g ə lən  i l '  və s.
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-t ı//-t i, - ıt //-it , - t  göstəricisi
Fe'ldən bu göstəricilərlə törəmiş sifətin bir neçə qalığı 

var ki, onlar da isim kimi işlənir. Mos. tat. ya°r-
'parxalam aq' - dan (ilk olaraq yaratb: 'parçalanası bir ş e y ') 

ya  °rtb 'ya rısı' . Bu tipli bir neçə isim -ntı//-nti şəkilçisi qəbul 
edir- görünür, burada n  elementi növ mə'nası daşıyan affıks 
olmuşdur. Müq. özb. taşla- 'a tm aq '-dan taşlandb 'tu lla n tı'; 
türkm. tap- ’tapm aq ' -dan tapındı 'ta p ın tı';tat. s ık  ' sıxm aq '- 
dan sbğbntb 's ıx ın tı ', k a ° z  ’qazm aq ' -dan к а °2ьп(ь
'q a z ın tı'. -ıt//-it, - t şəkilçili fe'ldən törəmiş sifətlərə daha az 

rast gəlinir: azərb. yoğur-dan yoğurd, türk, bulfe- doğ- 
' doğulm aq '-dan do(ğ)u t 'dan y e r i ',  'doğum  y e r i '; türkm. 

ayır- ' ayırm aq ' -dan ayırt 'z o ğ ', 'b u d a q ', 'ş a x ə '.

-tık //-d ık  göstəricisi
Fe'ldən törəmiş sifətin -tık//-d ık  şəkilçisi fe'ldən törəmiş 

sifətin iki -t və -/£ affiksinin birləşməsidir. İlk əvvəllər o 
hərəkətin nəticəsini ifadə etmişdir. Vaxtilə, görünür, geniş 
yayılmış -tık//-d ık  şəkilçili fe’ldən düzələn sifət müasir türk 
dillərində, demək olar ki, işlənmir, müq. başq. ta°bblbt\r- 
’tapıntı'  (hərfəm nəsə tapılmış); tat. k a a 1- 'qalmaq'-fran 

k a ° ld ık  'q a lıq '; dark. bil- 'b ilm ək'-fran  b ild ik  'ta n ış '.

-ış/Z-iş göstəricisi
Belə fərz etmək olar ki, bu şəkilçi ilə fe’ldən düzələn 

sifət ilk əvvəl hərəkətin nəticəsini bildirmişdir. Belə ki, -ış//-iş 
affiksi oğuz dillərində geniş yayılmış -m ış//-m iş ilə düzələn 
fe'li sifətin tərkibinə daxil olmuşdur.

Müasir türk dillərində -ış//-iş affiksi əsas e'tibarilə 
isimlərdə işlənir: azərb. M£-məkdən büküş, qırğ. bat- 
’batm aq '-dan balış 'b a tm ış ' və s.

Son zamanlarda türk dillərində fe'ldən törəmiş sifətlərin 
əsl fe'li sifətə çevrilməsi prosesi olmuşdur. Bu meyl birinci
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növbədə, onda görünür ki, müəyyən zaman planı ilə seçilən 
fe’li sifətlər meydana gəlmişdir. Başqa sözlə, indiki, keçmiş və 
gələcək zaman fe'li sifətləri yaranmışdır. Düzdür, bu fe'li 
sifətlərdə əvvəlki zaman məzmununa münasibətsizlik öz 
izlərini ara-sıra hiss etdirir, ancaq zamanların təzahürləri daha 
çox üstünlüklə görünür.

İndiki və gələcək zaman fe’li sifətləri

-a r //- ır  g ö s tə ric ili fe 'ü s ifə t
-ır//-ir şəkilçili qədim fe'ldən törəmiş sifətin mə'nasında 

onun sonralar indiki və gələcək zaman fe'li sifətinə çevrilməsi 
əlamətləri əks olunur. O hər hansı əşyanın daimi əlamətini 
bildirir, hətta çox vaxt nəyə isə qabil olmaq məzmununu ifadə 
edir, məs. uçar 'k im  k i daim  uçur, üm um iyyətlə  uçmağa 
qabildir'. Bu cür fe'li sifətin keçmiş zaman planına münasibəti 
ondan ibarətdir ki, daimilik əlaməti məntiqi olaraq keçmiş də 
öz içinə alır. Bu səbəbə görə də fe'ldən törəyən belə sifət 
keçmiş zamanın xüsusi fe'li sifətinə çevrilə bilməzdi.

Durativ (davamedici) -a affiksi olan 
-a n //-ə n  ş ə k ilç ili fe  'li s ifə t

Bu fe'li sifətin inkişaf tarixi olduqca mürəkkəbdir. Onun 
affiksi iki -a və -n tərkib elementlərindən ibarətdir. Qədim 
fe'ldən görəmiş sifətin affiksi olan -n elementi hərəkətin 
nəitcəsini ifadə edir. Bunu -ın//-in  şəkilçili fe'ldən törəmiş sifət 
sübut edir. Bundan Azərbaycan dilindəki y ığ ın  (həfdən: 'n ə  
isə y ığ ılm ış ')  tipli fe'li isim düzəlmişdir. Zaman baxımından 
neytral olan -zıelemcntli fe'ldən törəmiş sifəti indiki zaman fe'li 
sifətinə çevirmək üçün -n indiki zamanın -a//-ə göstəricisi ilə 
mürəkkəbloşdirilmişdir, müq. tat. bar-a-m 'g ə lir ə m '. Yazan 
tipli indiki zaman fe'li sifəti belə əmələ gəlib.

Lakin əksər türk dillərində bu fe'li sifət sabit olmamış 
vo zaman-zaman sıradan çıxmışdır. Ondan ancaq fe'li sifət
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təməlli ismin izləri qalmışdır. Xak. çılan 'ilan '
(hərdən: 'sürünən '); çuv. s ’ilen, tat. yılan  itmiş olan уь1- 
’sürünən ' fe'lindən yaranmışdır, tat. ku - 'qovm aq '-dan kuyan 
'd o vşa n ' və s.

Türkiyə türkcəsi, Azərbaycan və qaqauz dillərində bu 
fe'li sifət indiki zaman fe'li sifəti kimi qalmışdır, türk, alan, 
yazan; azərb. edən, alan, qaq. uçan, türkm. okuyan 'oxuyan', 
işləyən  'iş lə y ə n ' və s.

-a s ı//-əs i göstəricisi
Ulu türk dilində bu fe'li sifət müəyyən zaman 

məzmununu daşımışdır. Bir sıra müasir türk dillərində o 
gələcək zaman fe'li sifəti kimi çıxış edir.

Keçmiş zaman fe'li sifəti

-kan //-kən , -ğ an //-qən  g ö s tə ric ili fe  V/ sifə t
-kan/Akən  şəkilçi li fe'ldən törəmiş sifət vaxt keçdikcə 

keçmiş zaman fe'li sifətinə çevrilmişdir. Vaxtilə o, keçmişdə 
həyata keçirilmiş hərəkətin nəticəsini ifadə etmişdir və bu 
şərait öz növbəsində bu fe'li sifətin keçmiş zaman məzmunu 
qazanmasına imkan vermişdir.

-kan///-kən  şəkilçili fe'li sifət qıpçaq qrupu türk 
dillərində, həmçinin altay, tuva, şor, tofqalar və xakas 
dillərində geniş yayılmışdır: qazax., tuv. kelçen 'g ə lm iş ', özb. 
yözğan, tat. ya °zğ a n , qırğ. jazğan 'y a z ılm ış ', qum. alğan 
'g ö tü rm ü ş', şor. barğan 'g e d ə n ';  porğan, xak. çatxan 
'u za n m ış ', noq. barğan 'g e tm iş.'

Bir vaxtlar bu fe'li sifət oğuz dillərində olmuşdurmu? 
Sual açıq olaraq qalır.

Fe'li sifətin -kan/Ağan şəkilçisi fe'ldən düzəlmiş qədim 
sifətin -k v e  -a şəkilçilərindən ibarətdir.
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~an//-ən şə k ilç ili fe ’l i  s ifə t
-an//-ən ilə fe'ldən düzələn qədim sifət hərəkətin 

nəticəsini ifadə etmişdir, müq. türkm. doğan 'qardaş' (hərfən: 
'd o ğ u lm u ş'), azərb. keçən, ötən  və s. Türkmən dilində 

fe'ldən törəmiş sifətin bazasında keçmiş zaman fe'li sifəti 
yaranmışdır: türkm. okan 'o x u m u ş', qeleıı 'g ə lm iş ', işlən  
'iş ləm iş ' vəs .

Çuvaş dilindəki -пъ fe 'li s ifə t şəkilçisinin  -an//-ən 
şəkilçili fe'li sifətə münasibəti aydın deyil: s'ım b 'y a z m ış ', 
ilnı 'a lım ş ', 'g ö tü rən ' vəs.

-m ış//-m iş şə k ilç ili fe  'li s ifə t
Yuxanda göstərildiyi kimi bu affıksin ilkin forması - 

bış/Abiş şəkilçisidir. Bu fe'li sifət oğuz qrupu dilləri, həmçinin 
yaqut dili üçün tipikdir: türk., azərb. yazm ış, qaq. pişn ıiş  
'b işm iş ', yaqut, oxtubut 'y ıx ılm ış ', barbbt 'g e tm iş’ və s.

-m ış//-m iş fe'li sifət affıksi fe'ldən törəmiş sifətin -m  və 
-ış/Aiş affikslərindən əmələ gəlmişdir.

Daha sonralar yaranmış fe'li sifətlər

Daha sonralar yaranmış fe’li sifətlər türk dillərində olan 
bir çox fe’li sifətlər, ulu türk dilində olmamışdır. Maraqlısı 
budur ki, yeni yaranmış fe'li sifətlərin hamısı indiki zaman fe'li 
sifətləridir. Keçmiş zaman fe'li sifətlərində elə xüsusi köklü 
dəyişikliklər müşahidə olunmur. Yeni yaranmış indiki zaman 
fe'li sifətlərinə, məsələn, -uçı/Aüçi şəkilçili fe'li sifətlər aiddir: 
tat. ya°zuşb  . 'y a za n ', başq. ya°zbw sb , özb. yözuçb , q-qalp. 
yazbwçu, qırğ. cazu.çu, qazax, jazuşb  və s. Bu fe'li sifət qədim 
fe'ldən düzələn adın -ığA iğ ' şəkilçisi +-p///-p/ affiksi modelində 
əmələ gəlmişdir. Əslində bu elə həmin -çı/A çi affıksidir ki, 
ixtisas adlarında işlənir, məs. türk, balıkçı, tat. ukbtuşb 
'm ü ə llim ', özb. sötuçb 'sa tıç ı' və s. Daimi məşğələ mə'nası 

indiki zaman fe'li sifətinin yaranmasının bazası olmuşdur.
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Müxtəlif türk dillərində indiki zaman fe'li sifətinin -ğan 
formasını yaratmaq üçün tur- ' durm aq'  felindən geniş istifadə 
olunur- müxtəlif fe'l formasının üzərinə tur+ğan (turğan) əlavə 
olunur: tat. ba ° ra tbrğan 'g ə lə n ', alt. baratan 'g ə lə n ', qazax. 
baratbn 'g ə lə n ', özb. yözdbğan 'y a za n ', q.qalp. dial.
baratbğan 'g ə lə n '.

Bu tip fe'li sifətə uyğurların və Sibir tatarlarının dilində 
rast gəlinir. Qumuq, qara-qalpak, çuvaş və xakas dillərində - 
ağan şəkilçili fe'li sifətin indiki zaman formasından istifadə 
olunur, müq. qum. alağaıı 'a la n ', q-qalp. jazağan 'y a za n ', 
xak. pariğan 'g ə lə n ', çuv. pırağan 'g ə lə n '. Şor dilində -ğan 
şəkilçili indiki zaman fe'li sifəti yaratma üçün çat -(yat) 
köməkçi felindən istifadə edilir: turçatlfan 'duran ' və 
həmçinin -çan şəkilçili indiki zaman fe'li sifəti yaranır: işteçen  
k iji 'iş lə yə n  a d a m '. Bu affıksin mənşəyi məlum deyil.

Bir sıra türk dillərində fe'li sifətin -açak şəkilçili gələcək 
zaman forması yaranmışdır: tat. ba°raşak. 'gə ləcək  adam ', 
türk, gelecek  ' g ə lm əsi gözlən ilən  adam ' və s.

FE'Lİ BAĞLAMA

Ulu türk dilində fe'li bağlama çox olmamışdır. Ən qədim 
fe'li bağlamalara -ıp //-ip  və -a//-e şəkilçili fe'li bağlamaları aid 
etmək olar.

чр/Z-ip ş ə k ilç ili fe  'l i  bağlam a
-ıp//-ip  şəkilçili fe'li bağlama çuvaş dilindən başqa 

bütün türk dillərində müşahidə olunur: tat. a °/-dan 'a lm a q ', 
а°1ьр 'a lıb ', azərb. alıb, qırğ., türk., türkm., qum, qaq, qar., 
qazax., alt, alıp, q.-qalp. а!ьр və s. -ıp/-ip  affıksinin əmələ 
gəlməsi aydın deyil.
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Qədim türk yazılı abidələrində -(ı)pan//-(i)pen  mənşəli 
fe'li bağlamalara rast gəlmək olur: olunpan ’oturarak' ,
gözderüben 'g ö stərərək ' və s.

-a //-ə  ş ə k ilç ili fe  fl i  bağlam a
Bu tip fe'li bağlamanın izlərinə bütün türk dillərində rast 

gəlinir ki, bu da onun ulu türk dilində mövcudluğunu göstərir. 
Lakin müasir türk dillərinin heç birində o özünü aktiv fe'li 
bağlama kimi göstərmir. Bə'zən qoşalaşaraq işlənir: alt. ayta- 
ayta 'dan ışaraq '- ' danışa-danışa', bara-bara 'g ə zə -g ə zə ' və 
s. Bu fe'li bağlamanın qeyri-sabit olması, görünür, onun bir çox 
hallarda başqa formalar ilə omonim yaratması və kifayət 
dərəcədə dəqiq ifadə olunmamasıdır, müq. tat. ba°ra  
'g ed ərək '  və b a 0ra 'o g e d ir '.

İstənilən dildə fe'li bağlamanın əsas məqsədi baş 
hərəkətlə əlavə hərəkətin arasındakı münasibəti ifadə 
etməkdir. Bu münasibətlər zaman ardıcıllığı ilə bağlıdır. Bu 
münasibətdə olan hərəkətlər sinxron ola bilər və sinxron 
olmaya bilər.

Dünyanın müxtəlif dillərində iki hərəkətin zaman müna
sibəti iki üsulla ifadə olunur. Üsulun ikisindən biri bağlayıcıdır. 
Müasir türk dillərinin quruluşu (xüsusilə də ulu türk dilinin 
quruluşu) hindavropa və semit dillərində olduğu kimi bağlayıcı 
törəməsinə əverişli şərait yaratmır. Türk dillərinin bu 
xüsusiyyəti potensial halında mümkün olan budaq cümlələrin 
müqabilində fe'li sifət vo fe'li bağlama formalarının təzahürünü 
zəruri etmişdir.

İkinci üsul fe'li ismin hal mə'nasından istifadə etməkdir. 
Yerlik hallar müxtəlif zamanlı iki hərəkəti göstərə bilər. 
Məsələn, rusca "Koqda brat prişol s rabotı, mı napravilis v les" 
"Qardaşım işdən gəldi, sonra biz meşəyə getdik"- ifadə forması 
başqa dillərə belə tranfsormasiya oluna bilər. "Vıııcste s 
prixodom brata mı napravilis v les" (Qardaşımın gəlməsilə biz 
meşəyə getdik), yaxud "Ot prixoda brata mı napravilis v les"
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(Qardaşım gəldikdən sonra, biz meşəyə getdik). Türk 
dillərində ikinci üsuldan geniş istifadə edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, türk dillərinin mövcud qramma
tikalarında fe'li bağlamanın təsviri lazımi dəqiqliklə verilmir. 
Bə'zi türk fe'li bağlamaları, doğrudan da funksional vo 
semiantik baxımdan rus dilindəki fe'li bağlamalara uyğun gəlir. 
-ğanda, -ğaç şəkilçili fe'li bağlamalar bu qəbildəndir. Lakin bir 
çox hallarda bu fe'li bağlamalar hərəkətin müxtəlif məkani 
xüsusiyyətlərini ifadə edir. Buna görə də daha münasib termin 
olmadığından türk dillərində bir çox fe'li bağlamaları şərti 
olaraq fe'li bağlama adlandırmaq lazım gəlir.

’’Fe’li sifət+ yerlik hal şəkilçisi" sxemi üzrə 
yaranmış fe’li bağlamalar

-ğanda//-qende şək ilç ili fe  V / bağlam a
Bu fe’li bağlama ən çox baş cümlənin hərəkəti ilə eyni 

vaxtda baş verən hərəkəti bildirir: alt. D 'ıhı salkm  tüşkende kar 
Çayıla beret ’G üclü kü lo k  əsəndə qar əriy ir ' [Dırenkova 
,1940, s. 276]. Bu, eyni zamanda hərəkətin qurtarmasını da 
ifadə edə bilər: tat. Ğabdulla aqay kilçənde, M axm ut pisar 
m alaynın şəşin кы ър a °zanlana id i 'Abdulla dayı gələndə, 
m irzə M ahm ut uşağın başını çətin lilkə q ırxm ışdı' [Zakiev, 
1963, s.289].

-ğanda fe'li bağlama affiksi -ğan fe'li sifətinin yerlik hal 
formasıdır.

-anda şək ilç ili fe fIi bağlam a
Oğuz qrupu dillərində -anda/Aəndə şəkilçili fe'li 

bağlama geniş yayılmışdır: azorb. A ğac sınanda budaq nəyə  
gərək?

-anda fe’li bağlama affiksi -an şəkilçili fe'li sifətin yerlik 
hal formasıdır
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Fe'li sifət+ qədim terminativ affiksi -ça //-çəsxemi üzrə 
yaranmış fe’li bağlamalar

-ğança//-qençə, -ğınça//-qinçə şək ilç ili fe 'li bağlam a
-ğança affiksli fe'li bağlama sonra gələn fe'ldə ifadə 

olunmuş hərəkətin son həddini göstərir: alt. Tan a tiança  d'a:ş 
boldı 'Dan y e r i sökülüncə, yağ ış y a ğ d ı'  [Dırenkova, 1940, 
S.138], qazax. Xasan jinabe bitkenşe otbrdı 'İclas qurtarana 
qədər, H əsən oturdu ' [Sovr. kazax. yaz. 1951. s. 326], xak. 
Ansax çı :lığ toızılğança pala p ir  de: tapsaba.n 'İclas qurtarana 
qədər qoca bir sö z də d em əd i' [Dırenkova, 1940, s. 138], q.- 
qalp. O l qelm eçenşe m en sizd i çiberm eym en 'O  g ə lm əyən ə  
qədər, m ən  iz  buraxm ayacağam ', özb. Öpam kelçüııçe m en  
dərs tayorladım 'B ö yü k  bacım g ə lən ə  qədər m ən  dərsi 
hazırladım ', q.-balk. M en kelçinçi sakla 'M ən  qayıdana qədər 
g ö z lə '; polov. polov. Berdim  alarğa b ir türk atı k i  saxlağaylar 
men kelqçinçə A kkem ıandan 'Onlara b ir türk atı verdim  ki, 
mən Akkcrm andan g ə lən ə  qədər saxlasın lar'; şor. tan 
çarılqançe uzubıstım  'sübh oluncaya qədər 
ya td ım '  [Dırenkova, 1941, s. 162].

-mça şəkilçili fe'li bağlama həmin fe'li bağlamanın 
fonetik variantıdır: azərb. M ən qabağım dakı çayı qarışdırıb 
içincə o bir neçə kərə  bu sualı m ənə verdi [Qr. azerb.yaz. 
1971, s. 144]

Türkiyə türkcəsində fe'li bağlama inkar olursa, bu mə'na 
saxlanır: Gecje olm ayınca yu ld u z görüşm ez ' Gecə olmayınca, 
ulduz g ö rü n m ə z '. Başqa hallarda -mca şəkilçili fe'li bağlama 
ardınca başqa hərəktin gəlməsi mə'nasını ifadə edir. B eııi 
görünce hem en gülüm sedi.
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-lie şəkilçiii qədim komitativlə (müştərəklik) 
bağlı fe'li bağlama

-a lı/A ə li şə k ilç iii fe 'li bağlam a
Bu fe'li bağlama əsas fe'llə ifadə olunmuş hərəkətin 

başladığı anı göstərir: azərb. cəbhəyə g ə lə li birinci dəfə 
olaraq ulduzun ürəyindən bir sevinc dalğası keçdi, türk. Ben 
Alm aniyaya g e le li b ir sene olmaq üzereydi.

-alı şəkilçiii fe'li bağlama -a elementli fe'li addan törəyən 
birgəlik (komitativ) halın formasıdır.

-k a b /A k ə li ş ə k ilç iii fe 'li bağlam a
Bu fe'li bağlamanın mə'nası -alı şəkilçiii fe'li 

bağlamanınkı kimidir: alt. M en andı atkalı, uday berdi 'M ənim  
maralı öldürdüyüm  vaxtdan, çox k e ç ib ' [Dırenkova, 1940, s. 
140]; noq. M en sosı awblğa ke lq e li e k iy b l boldı 'M on bu aula 
g ə lə li ik i il o ld u '; M en kelqeli b ir ay bolcb 'M ən g ə lən i bir 
ay o ld u '; tuv. A rattar kolxozka  kirqele çaa amıdıralçe şilçc.n 
'K o lxoza  k eç ə li aratlar y e n i həyata qədəm  qoydular' 

[İsxakov- Palmbax, 1961, s. 343].
-Ifalı şəkilçiii fe'li bağlama -ka şəkilçiii fe'li adm 

komitativ formasıdır.

-k a n lı şə k ilç iii fe 'li bağlam a
Öz mə'nasına görə bu fe'li bağlama -alı və -kalı şəkilçiii 

fe'li bağlamadan fərqlənmir: q.balk. B u kitap çıkkanlı, m en anı 
körm əqəıım e 'K itab  çıxandan bəri m ən onu g ö rm əm işəm '; 
Sen kelqen li m acal buldum  ' Son gələndən  bəri, m ənə yaxşı 
o ld u ' [Qr. k.-balk.yaz., 1876, s.223]; qum. Sağa ğaşbk 
bolğanlı ka l m adı kanım  kaşık 'M ən  sən ə  aşiq olandan bir 
qaşıq qanım qalm adı' [Dmitriev, 1940, s. 145].
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Mənşəyi mə’lum olmayan fe'li bağlamalar

-d ıkça/A dikçə ş ə k ilç iii fe 'li bağlam a
-dıkça/Adikçə affiksli fe'li bağlama əsas fe'lin hərəkətilə 

eyni vaxtda baş verən hərəkəti göstərir: azərb. O  dəm ir teştinin  
yanında oturub xəm ir  yoğurduqca nehrə də çalxalanır (R.Rza); 
türk. Şehre yaklaştıkça üm itsizli:m  artıyordu [Kononov, 1956, 
s.482].

-dıkça affıksinin birinci elementini tə'yin etmək asandır, 
bu vaxtilə oğuz dillərində geniş yayılmış fe'li sifətdən 
törənmiş ad affiksidir. Lakin bu fe'li bağlamanın mə'nası 
affıksin ikinci tərəfinin -ça şəkilçiii terminativ affiksi ilə 
əlaqəsinə dəlalət etmir. Burada ağlabatandır ki, -ça elementi 
tat. Rusişa 'ru sc a ', türk, almança nümunəsindəki kimi 
müqayisə zərfinin affiksidir.

-ğaç şə k ilç iii fe 'li bağlam a
Bu fe'li bağlama, qıpçaq dillərində, habelə bir sıra Sibir 

türklərinin dilində yayılmışdır. Adətən bu fe'li bağlına əsas 
fe'lin ifadə etdiyi hərəkətdən əvvəlki hərəkəti bildirir: tat. 
Kbyaş ba ° ybğaş b iz  iş  tən İfa ° у ttb !f ' G ünəş batandan sonra b iz  
işdən evə döndük' [Zakiev, 1963, s. 280]; özb. T ü n ketq əç  ton  
ötforğaç kuşlar sayray böşladb ’ G ecə keçəndən, işıqlaşandan 
sonra quşlar oxumağa başladılar' [Kononov, 1948, s.212].

Belə fikir var ki, -ğaç affiksi -ğa(n) affıksindon yaranıb 
və çak 'v a x t' sözü ona birləşdirilmişdir [Kononov, 1948, s. 
212].

Bu cür əmələ gəlmə şübhə doğurur. Hər şeydən əvvəl - 
ğaç formantı yönlük- istiqamət halının özünəməxsus 
təzahürüdür. Müq. tat. Ürqə m inin citüqə alda aw bl kürindi 
' Y üksəkliyə qalxınca aşağıda kən d  g ö rü n d ü '.
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-a ra k  ş ə k ilç ili f e l i  bağlam a
Türk dillərində, istər qıpçaq, istərsə də oğuz dillərində - 

arak//-ərək şəkilçili fe'li bağlama mövcuddur: tat. k itərək  
'g e d ə rə k ', azərb. oxuyaraq, türk, duy arak 'duyaraq ', qaq. 

kaçarak 'qaçaraq '. Fe'li bağlamanın -ara!f//-ərək affıksi 
müəyyən dərəcədə sifətin çoxaltma və ya azaltma keyfiyyətini 
göstərən -rak şəkilçisini xatırladır. Özbək dilində -rak affıksi - 
(ь)Ь şəkilçili fe'li bağlama ilə birləşərək fe'ldə ifadə olunan 
hərəkətin tə'sirUliyini və ya sür'ətini zəiflədir: kurubb  
'q o rx u b '- kurkbbrök, ' b ir a z qorxaraq' (külibrölf qətirdi 
'gü lüm səyərək d e d i'). türk, okuyarak tipli fe'li bağlamanın 

ilkin mə'nasmm 'arabir oxum aq ' olduğunu düşünmək 
inandırıcı deyilmi? Sonralar azalma mə'nası gətirilə bilər.

-an (-en, -on, -ö n ) ş ə k ilç ili f e l i  bağlam a
Bu fe'li bağlmaya yaqut dilində rast gəlinir: kören  

'g ö rərək ' , aham ' açaraq' və s. Başqa türk dillərində yoxdur.

-sa ş ə k ilç ili fe  l i  bağlam a

Bu fe'li bağlamaya çuvaş dilində rast gəlinir: çuv. kalaza 
'd e y ə r ə k ', ilze  'a laraq ' və s.

Görünür o başqa türk dillərində də rast gəlinən -sa 
forması ilə genetik bağlıdır. Müq. qırğ. Karasa, Proxaşke tütün 
kelatıptır 'O  üzünü çevirərkən Proxoşke aşağı enirdi' (\\ъг fen: 
üzünü çevirdikdə). Bu fe’li bağlamanı çox vaxt şərt forması ilə 
qarışıq salırlar.

Türk dillərində başqa fe'li bağlamalar var. Lakin onlar 
zonalar üzrə məhduddur. Bundan başqa onların əmələ gəlməsi 
aydın deyil. Çox böyük inamla -ıp//-ip  və -a//-ə şəkilçili fe'li 
bağlamanı ulu dil qatma aid etmək olar. Başqa fe'li bağlamalar 
fe'ldən düzələn ismin hal formalarına bağlanır.
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Məsdərlər və supinlər (fe'li adlar)

Məsdərlərin tam geniş inkişafı oğuz qrupu türk 
dillərində- Türkiyə türkcəsi, Azərbaycan, türkmən, qaqauz, 
həmçinin özbək və uyğur dillərində müşahidə olunur.

Bu dillərdə -ma!<J/-mək şəkilçili məsdərlər yayılmışdır: 
türk, başlamak, vermek, kelm ek; azərb. almaq, tapmaq, içm ək, 
türkm. yazm ak 'y a zm a q ', doğm ak 'd o ğ m a q '; özb. y ö zm ö k , 
'yazm aq', uyq. sbkm ak 's ıx m a q ', bə(r)m ək 'v e r m ə k ', 

girmek və s. Məsdərin -т ак mə'nası -т ак  şəkilçili fe'li ad 
bazasında inkişaf etmişdir. Məsələn, qazax dilindəki tipdə - 
ilümək 'ilişd irm ək ' feTindən ilm ə k  'i lm ə k ', 'a sılq a n ' ismi, 
tokblday 'takkıldatm aq ' fe'lindən tokpak 'to xm a q ' ismi. İlk 
əvvəl ilm ək 'o  şey  ki, ondan n ə  isə  asmaq o lar' mə'nasmı 
bildirmişdir. Almaly 'a lm a q ' tipli sözlərdə -mafy şəkilçisi ilə 
məsdər yaratmaq üçün bu modal mə'nadan istifadə 
olunmuşdur. Mə'nanın inkişafı belə gedə bilərdi: 'O  şey  ki, 
almaq o la r '> 'almaq ü çü n '. Daha sonralar 'ü m u m iyyə tlə  
almaq' mə'nası yaranmışdır.

Eləcə də mümkündür ki, -т ак  məsdər şəkilçisi yönlük- 
istiqamət halının affıksi ilə birləşsin, belə: başlamağa, almağa.

Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, qıpçaq dillərində 
fe'ldən törəmiş isimlər yönlük-istiqamət hal forması ilə 
məsdər mə'nasında geniş istifadə edilir. Müq. qazax, aluğa 
'a lm aq ', qırğ. kaynatu:ğa 'qaynam aq' və s. Adətən bu o 

hallarda baş verir ki, məsdər başqa fe'lin tamamlayıcısı kimi 
çıxış etsin.

Tatar və başqırd dillərində -ırğa//-ibrqə, şəkilçili məsdər 
mövcuddur, müq. tat. y a  °zırğa 'y a zm a q ', a ° lbiğa 'a lm a q ' və 
s. Ola bilər ki, bu, mənşəyinə görə -ır/-ir şəkilçili fe'li sifətdən 
törəmiş adm yönlük- istiqamət halından əmələ gəlmişdir- bu 
vəziyyətdə o, ilk əvvəl supin (fe'li ad) mə'nası daşımış olardı. 
Bu cür forma yaqut dilində də mövcuddur: bararğa 'g e tm ə k '.
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Çuvaş dilində -as//-es şəkilçili gələcək zaman məsdəri 
var. Pirin m in  tb vas? 'B izə  n ə  e tm ək? '

Bir sıra türk dillərində supin və ya -ğalı şəkilçili 
məqsədli məsdər var: özb. U  su w  içq əli çbkb ketdb 'S u  içm ək  
üçün o çıxıb  g e td i' [Kononov, 1948, s. 213]; qazax. Söyleskeh  
geld im  'M ən  danışmağa g ə ld im '; uyğ. K örqili k e (l) dim  
'B axm aq üçün g ə ld im ' .

-Ğalı- formantında -Iı elementi nisbi sifətin affiksidir ki, 
-ğa//-ka şəkilçili fe'ldən törənmiş adla birləşir.

Belə ki, görünür, alğalı ilkin olaraq ’götürm ək üçün 
irəlicədən  nəzərdə tu tu lan ' mə'nası bildirmiş, sonradan supin 
(fe'li ad) məzmununu qazanmışdır.

Qırğız dilində -ğalı şəkilçili supinə -ğam  şəkilçili supin 
uyğun gəlir: okuğanı geldim  ’oxum aq üçün g ə ld im '. Ola 
bilsin ki, supinin qədim affıks forması -canlı olmuş, sonralar - 
cakı-ya çevrilmişdir.

Fe'lin söz yaradıcılığı

Türk dillərində rast gəlinən sözdüzəldici şəkilçiləri 
mövcud ən’ənəyə görə iki kateqoriyaya bölmək olar- 
denomınativ deyilən fe'l affiksləri və ya. adlar əsasında 
yaranmış fe'llər və fe'li əsasdan əmələ gələn fe'li affıkslər. 
Lakin bir sıra mülahizələrə əsasən belə bölünmə, bizə görə 
məqsədəuyğun deyildir.

Türk dillərində ad əsasında fe'l əmələ gəlməsinə xidmət 
edən affıkslər olduqca azdır. Fe'li əsasdan fe'l yaradan affıkslər 
miqdar hesabı ilə daha artıqdır. Türk dillərində fe'lin söz 
yaradıcılığına aid çox araşdırmalar olsa da, sözdüzəldici 
şəkilçilərin əmələ gəlməsi və inkişafı problemi hələ də açıq 
qalır.

Bu hissədə əsas diqqəti çoxdəfəli hərəkətin affikslərinə 
yönəldirik. Çünki türk dillərində bir vaxtlar onların rolu 
olduqca böyük olmuşdur. Son olaraq bütün bu affiksləri,
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görünür, toplu çoxluğun qədim göstəriciləri sırasına daxil 
etməməliyik.

Biz ayrıca olaraq səstəqlidi fe'Uorinin affikslərinə diqqət 
yetiririk, çünki onlar da çoxdəfəli hərəkətin affiksləri 
silsiləsinə daxildir.

Bundan başqa türk dillərində modal mə'nasına görə 
ayrılan 3 tərkibli affıkslər qrupu var.

Yuxanda göstərilmiş üç qrupa daxil olan affıkslər fe'lin 
söz yaradıcılığında mütləq çoxluq təşkil edir.

Təkrar (çoxdəfəli) hərəkət affiksləri

Türk dillərinin ən qədim dövrünü mübaliğəsiz olaraq 
təkrar hərəkəti ifadə edən affıkslər dövrü adlandırmaq olar. Bu 
affiksləri sadə və mürəkkəb olmaqla iki yerə bölmək olar. 
Mürəkkəblər- müxtəlif sadə affıkslərin birləşməsi kimi özünü 
göstərir. Sadə affikslər dəqiq olaraq 2 yarımqrupa bölünür: 1) 
bir sait səsdən ibarət affıklsər: 2) bir samit səsdən ibarət 
affıkslər. Əyani olaraq onları belə göstərmək olar:
Sadə a ffikslər
1) -a- (-e-, -ə- variantı), -1- (-i- variantı)
2) -k-, -1-, -m-, -ıı-, -r-, -s-, -t-, -ş-.

Bunlarin əksəriyyəti vaxtilə türk dillərində geniş 
yayılmış toplu çoxluğun affiksləri ilə bağlıdır. Samitlə bitən fe'l 
köklərinin çoxluğu nəticəsində göstərilən affikslər bir-biri ilə 
birləşərək -ar, -ıl, -m, -ra, -ır, lar, -ık, -ka və s. tipli mürəkkəb 
affikslər əmələ gətirirlər.

Qədimdə külli miqdarda təkrar (çoxdəfəli) hərəkət 
affikslərini mövcudluğu həmin qədim dövrün xüsusi təfəkkür 
tərzinə malik olması ilə izah olunur, o zamanlar insan 
hərəkətin ifa olunmasını daha konkret və əyani göstərməyə 
çalışırdı. Əsas diqqət hərəkətin ifadə olunması üsuluna 
verilirdi.
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Vaxtilə məhsuldar olan təkrar hərəkətin affıkslori 
müasir türk dillərində artıq dəyişilmiş mə'nada çıxış edir, yə'ni 
əslində onlar bu gün ilk mə'na tə'yinatları ilə işlənmir.

Hətta qədim mə'nası ilə saxlanan şəkilçilər bu gün 
məhsuldar deyil və nadir halda rast gəlinir.
Aşağıda bu affıklsərin səciyyəsi verilir:

-a-//-ə-. Görünür, ilk əvvəllər bu affiks təkrarı, daha tez- 
tez isə uzunmüddətli hərəkəti ifadə etmişdir. Bu səbəbdən 
ondan indiki zamanın göstəricisi rolunda istifadə olunmuşdur: 
özb.al-a-m m  'm ən  a lıram ', tat. ya °z-a -m  ’m ən ya zıra m ', 
qazax, bar-a-mın 'm ən  g ed irəm ' və s. O, geniş şəkildə 
adlardan fe'l yaranmasında istifadə olunur: türk, kan 'qan ' 
sözündən капа- 'qanaxm a ', ya ş 'y a ş ' sözündən yaşa- 
1ya şa m a q ', qum. san 's a y ' sözündən sana- 'sa ym a q ', uyğ. 

boş 'b o ş ' sözündən boşa- 'a zad  e tm ə k ', tuv. a t 'a d ' 
sözündən ada 'ad landırm aq', q.-qalp. o t 'o t ' sözündən ota- 
’alaq e tm ə k ', alt. tün 'g e c ə ' sözündən tüne 'g ecə ləm ək ' və 

s.
-1-//-İ- (əslində -a-//-ə- affiksinin ablaut variantı). Özb. 

böy- 'v a r lı' sözündən Ьоуь 'varlam naq ', k im  'a z ' 
sözündən k im i- 'a za ltm a q ', azərb. bərk sözündən bərki, turş 
sözündən turşu-, tr-qar. kur 'q u ru ' sözündən Ifuru 'qurum aq ', 
avır 'a ğ ır ' sözündən avru- 'ağrım aq ' və s.

-k-//-k-. -k-//-k  nadir şəkilçi olmaqla adətən təklikdə 
rast gəlinmir, demək olar ki, o həmişə təkrar hərəkətin 
affiksləri ilə birleşir.

-!ya-//-kə. Təkrar hərəkətin iki affiksinin birləşməsi kimi 
özünü göstərir. Bir sıra dillərdə ilkin hərəkətin təkrarı və uzun 
müddətlilik mə'nasmı saxlayır: əski uyğ. y a r lığ a - 'əm r  
e tm ə k ', tat. şa°yka-, qazax, şayka 's ilk ə lə m ə k ', tr.qar. 
tşozğa- 'tə rp ə tm ə k ', azərb. çalxa-, türkm. qalğa 'y e llən m ək ' 
və s.

-ğala//-kala. Bu -ğa//-ka və -la//-lə təkrar affıkslərini 
özündə birləşdirir: tat. kilçələ- 'd a x il o lm aq '. ya°zğalu
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’ arabir ya zm a q ', kr.qar. iuw ğa la - 'qovub dağ ıtm aq ', türkm. 
dürtqülə 'itə lə m ə k '.

-kaıı//-kən. Bu -ka və -n- təkrar hərəkət affıkslərinin 
birləşməsidir. Çox nadir hallarda istifadə olunurlar. Qazax, 
sesken ' ehtiyat e tm ək ' ,  ıb zğ a n  'y a z ığ ıg ə lm ə k 'v ə  s.

-kar-//-ğar-. İki -ka və -r- təkrar hərəkət affıkslərinin 
birləşməsidir. Təkrarlanmasının ilkin mə'nası sonradan 
kauzativ (icbar) mə'na kimi düşünülmüşdür: müq. noq. suwğar, 
alt. sıı.ğar, uyğ. suğar, xak. suvğar- 'su la m a q ', tr.qar. aşlfar- 
'yed izd irm ək' ,  qazax, şbjğur- ' q ızartm aq,' tat. kb tkar- 'xilas 
etm ək' və s.

-kaz/Z-ğaz. İki təkrar -ka- və -z-(-ız) affiksinin 
birləşməsidir. İlkin təkrar mə'nası sonralar kauzativ kimi 
qavranmışdır.

-k.ır-//-ğır. İlkin təkrar mə'nası burada da sonralar 
kauzativ kimi dərs edilmişdir. Hər şeydən əvvəl bu mürəkkəb 
şəkilçi təqlidi fe'llərin yaranması üçün istifadə olunur. Azərb. 
hıçqır-, muşğur-, qar. kıçxar- 'q ışq ırm a q ', noq. tat. sbzğbr- 'f i t  
çalm aq', türkm. puşğtr-, tat. p b ş k b r - 'fın x ırm a q ', qəd.uyğ. 
yanğır-, tat. yanğbr- 'paylanm aq' və s.

-ık-//-ik~. İki -ı- və -k- elementli təkrar hərəkət affiksi 
birləşərək hərəkətin təkrarlığını və davamlığını göstərir: özb. 
birik- ' b irləşm ək' ,  keç ik - 'k e ç irm ə k ', qazax, (ьпьк- 
'istirahət e tm ə k '. -ık-//-ik- affıkslərinin bu mə'nada işlənmə 

tezliyi böyük deyil, bu gün bir keyfiyyətin tədrici yığılmasını 
və təşkilini ifadə edir: çuv. sarb- 'sa rı' sözündən sarbx- 
'saralm aq'; qazax, tot 'p a x ır ' sözündən totbk- 'paxır 

olm aq '; kr.qar. saw - 'sağ lam ' sözündən saw ux- 'sa ğ a lm a q ', 
azərb. k ey  sözündən k c y i(k )- 'k e y im ə k ', qırğ. ım 'n ə m ' 
sözündən ım kı- 'n əm lən m ək ' və s.

-/-. Hərəkətin təkrarını bildirən başqa affikslərlə 
birlikdə işlənir.
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!a-//-lə-. -/- və -a- elementli affıkslərin birləşməsidir. 
Bir sıra müasir türk dillərində bu affiksin qədim təkrar 
mə'nasını saxlayan izlərinə rast gəlinir: özb. bük- ’b ü km ək ' 
sözündən büklə 'ü st-ü stə  y ığ m a q ', sewa- 'çubuqla d ö y m ək ' 
sözündən sawala- 'şa lla q la m a q '. -la- affıksinin hərəkətin 
zəifləməsini göstərməsi hallarını müşahidə etmək olur: kaşb- 
' qaşım aq' sözündən kaşbla 'arabir qaşım aq ', həmçinin 

tədricən yeni keyfiyyətin yaranmasını göstərir: tat. sirək  
'n a d ir ' sözündən s irək lə  'a za ltm a q '; özb. m u z 'b u z '-dan 

m uzla - 'b u zla m a q '.
Ola bilsin ki, -la affıksi ilk əvvəllər toplu çoxluğun 

affıksi olmuşdur. Sonralar ondan fe'l sferasında hərəkətin 
təkrarım bildirən göstərici kimi istifadə olunmuşdur. Bir 
müddətdən sonra hərəkətin təkrarı mə'nası hər hansı 
keyfiyyətin təşəkkülü, toplanması mə'nasına keçmişdir: müq. 
özb. m uzla 'buza  ç e v r ilm ə k '. Bu fe'llərin 'ad+-la a ffık s i' 
quruluşu ümumiyyətlə adlardan əmələ gəlməsində istifadə 
olunmuşdur.

Müasir türk dillərində adlardan fe'l əmələ gəlməsində 
bu affikslər çox məhsuldardır: tat.su 'su '-dan sula 'su la ';  
türk, baş.-dan başla; türkm. tu z  'd u z '-dan tuzla 'd u z la '; özb. 
iş ' i ş ' -d m  iş lə  'i ş l ə ';  azərb. balta-dan baltala; xa k  pıçax 
'b ıç a q '-dan pıçaxta- <pıçaxla- 'b ıça q la ';  tuv. suğ  'su'-dan 

suğla- 'su  üçün g ə lm ə k '; şor. taş 'd a ş ' <ian taşta -< taşla- 
( 'd a şla ')

-ala-//-ələ. -A la  affıksi -a- və la elementli təkrar 
hərəkətin iki affıksinin birləşməsidir. İlkin mə'nası təkrar 
hərəkəti ifadə etməkdir: azərb. qovala, türkm. sep e le  
's ə p ə lə ', türk, çisele- 'ç is ə k '. Müasir türk dillərində bu 

affıks məhsuldar deyil.
-al-//-el. Əvvəllər təkrar məzmunlu -al affıksi, görünür, 

hələ qədimdən xüsusi mə'na almışdır. O, keyfiyyətin tədricən 
yığılmasını göstərən hərəkəti ifadə etməyə başlamışdır: qaq. 
kısal- 'q ısa lm a q ', türkm. azal- 'a za lm aq ', qaral- 'qaralm aq',
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vo s.
-lap//-lən. -Lap affıksi tarixən təkrar hərəkətin -la və -n 

elementli iki affıksindən əmələ gəlmişdir. Sonralar -n elementli 
affıks qayıdış növ mə'nasını almışdır. -İan affıksinin iki mə'nası 
daha geniş yayılmışdır: 1) hər hansı bir vəziyyətə keçmə və 
onda müəyyənləşmə; 2) hər hansı əlamətin, keyfiyyətin və 
xassənin əmələ gəlməsi və inkişafı: tat. öylen- 'e v lə n m ə k ' , 
noq. başlan- 'başlanm aq', azərb. faydalan-, uyğ. şübhilən  
'şübhələn ' ,  türkm. yarağlaıı- 'yaraqlan '.

-İan affıksi fəal şəkildə -la affıksinin sferasına keçərək 
addan fe'l yaranmasında geniş işlənir.

-laş//-ləş. Bu affıks -la ilə -ş elementli qarşılıqlı 
müştərək növün -ş göstəricisinin birləşməsidir: kr.qar. kudalaş- 
'e lç i g ö n d ərm ək ', tat. birləş- 'b ir lə şm ə k ', azərb. əlləş- 
' ça lışm aq '. O qarşılıqlı növün -ş göstəricisini saxlasa da, -laş 

ilə düzələn fe’lin scmantikası daha genişdir. Bu affıksli fe'llər 
əlamətin yaranmasım ifadə edirlər: azərb. kobudlaş-, uzunlaş-, 
yaxşılaş- və s.

-lat//-lət. İcbar növün göstəricisilə -la affıksinin 
birləşməsidir. Təbiidir ki, bu affikslə bütün fe'llər kazuativ 
(icbar) mə'nası bildirir: kr. qar. aruwlat- 'tə m iz lə tm ə k ', 
Qarant lat- 'tunu e tm ə k ', türk. de(g jirm ilet 'da irəvi e lm ə k ', 
qazax, onaylat- 'ra h a te tm ə k ', tat. z e ğ b y flə t- 'z ə i f  e tm ə k ' və 
s.

-1İ//-H. İlkin mə'nası təkrar və davamlı hərəkəti ifadə 
etməkdir. Bu ifadənin izləri olduqca azdır: azərb. dartıl-, qazax. 
suwbl- 'durulaşdınnaq ', 's ıy ıq  e tm ə k ', türk, kcçil- 
’ Işcçilm ək' və s.

Sonralar ondan məchul növün göstəricisi kimi istifadə 
olunmuşdur.

-m. Tezləşdiricilik mə'nası bildirən qədim -m  affıksi 
başqa affikslərlo birlikdə müşahidə olunur.

azərb. daran-, sağal-, türk, azal-, daral-, çuv. xural- ’qaralmaq'
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-ma//-me. -M a affiksi bir neçə fe'ldə qalmışdır: qazax. 
каппа- 'tu tm a q ', tat. tınna- 'qaşım aq '.

-mala/Amele. -M a və -la təkrar affıkslərinin
birləşməsidir: xak., çul- 'doğram aq'-dan çulmala- 'h issə - 
hissə doğram aq', türkm. yo l- 'da rtm a q '-dan yolm ala- 
’ dartışdırm aq', qazax, sbk- 'sıxm a q ' -dan sbkm a/a- 
's ıx ışd m n a q '.

-msa//-(ı)msa. Çoxdəfəli hərəkəti bildirən -m  və -sa 
şəkilçilərindən təşkil olunub, -m  zəifləmiş hərəkəti ifadə edir: 
türk, azərb. giilüm se-, tuv. kattm m sa 'a rab irg ü lm ək '.

-m sıra-//-m sirə. Az ölçülü hərəkəti ifadə edən affiksdir, 
müq: xak. külüm sire, tat. kölem sire, şor. külüm zire-
' g ü lü m səm ə k ', 'azacıq g ü lm ə k ', ışlğam zıra-
’ağlam sınm aq', alt. külüm zire 'yüngülvarı gü lüm səm ək' və 

s.
-n. İlkin mə'nası təkrar hərəkəti ifadə etməkdir: tat. 

söylə- 's ö y lə '-dən söylən- 'sö y lə n m ə k ', 'd e y in m ə k '. 
Adətən -n elementi təkrar hərəkətin affiksilə birləşir.

-na//-nə. -n və -a təkrar mə'nalı affikslərin birləşməsidir. 
Nadir hallarda istifadə olunur: azərb. qısna- 'q ısm m a q ', 
kr.qar. çəynə- 'ç e y n ə m ə k ', kisna- hırıldamaq, özb. yığna- 
' y ığ m a q '.

-m //-in. Türk dillərində -ııı/A ııi affiksi bir necə fe'ldə 
saxlanıb, hərəkətin çoxdəfəliyini bildirir: azərb. g əz-dən 
gəzin-.

Sonralar -ın/A in  affiksi qayıdış növün göstəricisi kimi 
istifadə olunmuşdur.

-r. -r affiksi ilkin olaraq təkrar hərəkəti ifadə etmişdir. 
Adətən başqa affıkslərlə birlikdə işlənir.

-ra/Arə. -r və -a təkrar mə'nası bildirən affikslərin 
birləşməsidir: tat. щ о ц гэ  'ç ilə m ə k ', sbkra 'sızıld a m a q '.

-ar/Aər, -ır/Air. Bu affiks ilkin olaraq təkrar hərəkəti 
ifadə etmişdir. Sonralar hər hansı keyfiyyətin tədricən əmələ 
gəlməsin ifadə etmişdir: azərb. yaş-dan yaşar-, noq. kök
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'g ö y '-d ə n  k eq ə r  'g ö y ə rm ə k '; qazax, ja h a  'y e n i '-dən jahar- 
'y e n ilə şm ə k ', uyğ. kara 'q a ra '-dan İşarar- ' qaralmaq' ,  qazax. 

kbskta 'q ıs a '-dan kbskar- 'q ısa lm a q '; türk, bay ' d ö v lə tli'-  
dən bayır- ' d övlətlənm ək' .

-s. Türk dillərində ayrıca affiks kimi -s-ya rast gəlinmir. 
Lakin hərəkətin zəifləməsini ifadə edən -msa, -m sə, -msıra, - 
m sirə mürəkkəb affikslərin tərkibinə daxil olur. Ona görə də 
onun mə'nasını ancaq güman etmək olar.

-t. Ulu türk dilində təkrar hərəkətin -faffiksinin olmasını 
ancaq dolayı göstəricilər əsasında demək olar. -T  affiksi -ştır 
təkrar hərəkətin mürəkkəb affıksinin tərkibinə daxil olur: tat. 
ka °raştır 'b a xm a q ', uylaştır- 'fik ir lə şm ə k ' və s. Çuvaş 
dilində səs təqlidi fe'llərinin -brdat affıksində işlənir: kajırdat- 
'x ışıld a m a q ', tğbrdat 'taqqıldatm aq' və s. Digər türk 

dillərində -ılda, -ırda mürəkkəb səs təqlidi affikslərinin 
tərkibinə daxil olur: tat. ba°kılda- 'quruldam aq', noq. 
dabbrda- ' tak-tuk e tm ə k '.

-ş. Türk dillərində təkrar hərəkət mə'nasını bildirən -ş 
affiksi olduqca azdır: qazax, m al- 'b a tırm a q 'dan m albs- 
' dəfələrlə  batırm aq'; tat. alda- 'a lda tm aq 'd m  a°ldaş- 
'aldatmaqla m əşğu l o lm a q '. Bundan başqa -ş  affiksi təkrar 

hərəkət mə'nası bildirən -y/waffiksinin tərkibinə daxil olur.

SƏSTƏQLİDİ FE'L ŞƏKİLÇİSİ

Türk dillərinin maraqlı xüsusiyyətləri sırasnıda o da var 
ki, səs təqlidi fe'llərinin xüsusi affiksləri var. Ən çox geniş 
yayılmışı ılda/Aırda affıksidir: azərb. vızı Ida, -qurulda, türk. 
qürülde- 'm u ru ld a ', qaq. qıjırda- 'x ışıld a m a q ', qar. qürülde- 
'guruldam aq', xırılda- 'x ırıld a m a q ', noq. dbbbrda- 'ta k-tu k  

e tm ə k ', uwolda- 'v ıy ıld a m a q ', ыьШ а- 'bağ ırm aq ', tat. 
ba°kblda- 'quruldam aq', bbğbrda- 'guru ldam aq ', la°bbrda- 
'laqqırtı vu n n a q ', q.qalp. batblda- 'guru ldam aq ', datb/da-
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'q ışq ırm aq ', qazax. bakblda- 'm ə lə m ə k ', bblşblda-
'tappıldam aq', qırğ. badılda- ' laqqırtı vurm aq', bışılda- 
'fıs ıld a m a q ', uyğ. valşılde- 'q ım ıldam aq ', qürüldü-
’ guruldam aq', alt. bakılda- 'guruldam aq', botbilda-
'paqqıldam aq', tm ılda- 'tapp ılda tm aq '.

Türk dilləri üçün səciyyəvi olan -ılda//-ırda səs təqlidi 
fe'l affıkslərinə çuvaş dilində rast gəlmək olur, lakin bu 
affıksləri özündə saxlayan fe'llər əlavə -t affiksi ilə 
mürəkkəbləşir, məs. kacbrdat- 'xırçıldam aq ', ımğbrdat-
'donquldam aq', nağbldat- 'qur-qur e tm ək ' tağbrdat-
’tıqqıldatm aq' və s.

Bə'zi hallarda səs təqlidi fe'llərdə -la affiksindən istifadə 
olunur. Qum. kawğada- 's ə s  sa lm a q ', kakıla- 'qaqqıldam aq ' , 
özb. walşırla- 'quru ldam aq ', zuw blla- 'v ızıld a m a q ', xak. 
xırla- 'xo m ld a m a q ', ırnpla- 'şappıltı ilə  d ü şm ək ', tuv. 
dirinle- 'guruldam aq', tat. şurla- 'şırıldam aq ', çuv. çaşla- 
'fış ıld a m a q ', q.qalp. jabbrla- 'sə s  sa lm aq ', alt. dabırla- 'səs  

salm aq' ,  yaqut, barıla:- ' uğuldam aq' .
Səs təqlidi fellərində -ra affıksinə də rast gəlmok olur. 

Xak. tıdıra- 'dorıquldam aq', pıçıra- ' şappıl dam aq',  tat. 
ya°n ıra- 's ə s lə n m ə k ', alt. hırkıra- 'quruldam aq'.

Dünyanın bütün dillərində təqlidi fellərin özünəməxsus 
xüsusiyyəti var. Təbii səslər, xüsusən heyvanların çıxardığı 
səslər səs məxrəcilərinə gəlmir. Onlarda fonem yoxdur, 
ayrılmaz səs kompleksləri mövcuddur. Adətən onlar 
polisemantik (çoxmə'nalı) olurlar və bu sərbəst aktların 
nəticəsidir. Səstəqlidi sözlərin təbiəti və istifadəsi tamam 
başqa xarakter daşıyır, səsin tərkibindən asılı olaraq ya 
səslənməni müşayiət edən proses, ya da səslənmənin öz adı 
bildirilir, məs. 'ta q q ıltı', 'c in g ilti' və s. Səstəqlidi sözü 
yaratmaq üçün insan məxrəcsiz səs axınını hökmən üzvləndırib 
seçilən fonem kompleksinə çevirməlidir.

Tam aydındır ki, xüsusi səstəqlidi affıkslər ola bilməz. 
Bir qayda olaraq səstəqlidi affikslər başqa kateqoriyalı fe'llər
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formalaşdırır. Daha doğrusu, fe'lin səstəqlidi affıksləri 
çoxdəfəli hərəkət affıkslərindən ibarətdir.

-s e/em entli a ffik s lə r
Türk dillərində tərkibinə -s elementi daxil olan və 

modallıq mə'nası verən affikslər mövcuddur.
-sa//se. Bu affıksli fe'llər istək mə'nasını ifadə edirlər: 

tat. susa 'su  is tə m ə k ', 'içm ək  is tə m ə k ', tr.qar. suwsa-, tuv. 
suksa-, qazax, susa-, alt. su.za-, türkm. suwsa-; orx.yen. bersə- 
'nə isə verm ək is tə m ə k ', qaq. etse- 'ə t  is tə m ə k ', tuv. bijikse  
'yazm aq is tə m ə k ' və s. Başqa mə’nalar da ola bilər: alt. 

bur.'sa- 'yazığ ı g ə lm ə k ', azərb. mənimsə ' özünün e tm ək '  və 
s.

-sı/Z-si. -sa//sə affiksinin səs dəyişməsinə uğramış 
təzahürüdür, -sa affiksi ilə müqayisədə istək, arzu mə'nası -si 
affıksində nadir hallarda olur. Bu affıksli fe'llər daha çox 'n ə y i 
isə h iss etm ək, haıısı duyğularlasa yaşam aq ' mə'nalarım ifadə 
edir, məs. azərb. qəribsi- ' istəklisinə  y e tişm ə k  a rzu su ', 
'qəriblikdə özünü tənha hesab e tm ək ' .

Bu affıksli fe'llər danışanın nəyəsə can atdığını deyil, 
hansı tə'sirdənsə onun keçirdiyi hissi ifadə edir [Severton, '962, 
s. 302]. Müq. türk, yüksü- 'zəh m ə tə  sa lın m a q ', xak. a:rsı- 
'yorğun hiss e tm ə k ', tat. jirse - 'doğm a torpaq üçün 

darıxm aq' və s. Bu affiks məcazi mə'nalar da verə bilər, məs. 
qazax, sakrawsu- 'özünü  karlığa q o ym a q ', qırğ. genensi- 
'özünü h ər şey i olan k im i ( varlı k im i) g ö stərm ək ' və s.

-sm //-sin. Bu affıksli fe'llər şəxsin marağına uyğun 
olmayan hərəkəti göstərir. Çox vaxt onun mə'nası -sı affiksinin 
mə'nasına yaxın olur: Xak. xanzm - 'tə ə s s ü f e tm ə k ', çoxsın- 
'darıxm aq', tat. yuksbn- 'q ü ssə lə n m ə k ', k irəksin - 'g ərəy i 

olm aq ', tuv. a.rzm - 'ağırlığı h iss e tm ə k ', alt. d ’uksm - 
' q ərib so m ək', azərb. doluxsun-.
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-sıra//~sirə. Bu affiksin mə'nası olduqca müxtəlifdir. Bu 
mə'nalan ifadə edə bilər: 1) arzu: uyğ. kansbra ' qana 
h əris lən m ək ', özb. suwsbra ' içm ək is tə m ə k ', 'susıızdan  
y a n m a q ': 2) nədənsə məhrum olmaq: orx.yen elsire- 
'd ö v lə tsiz  q a lm a q ', Ifağansıra- ’xaqansız qalm aq';  3) nəyisə 

yamsılamaq: türkm. b e le tsıre  'özünü  bilici g ö s tə rm ə k ', 
xans'ıra- ' özünü xan yerin ə  q o ym a q '; 4) hisslə bağlı hərəkət: 
tuv. sağıtsıra 'q ə m lə n m ə k ', çüreisire- 'ü zü lm ə k ', xak. 
sağısıra- 'qayğısına qa lm aq ', özb. ğulösıra- 'şü b h ələn m ək ' 
və s.

QOŞMALAR

Türk məkani hallar sistemi məkan və zaman 
münasibətlərini incəliklə ifadə etmək gücündə deyil. Görünür, 
buna görə də hələ ulu türkcənin ilk dövrlərində bu ehtiyacı 
ödəmək üçün əlavə dil vasitələrinin yaranması lazım olub.

Bu cür vasitələr qoşmalar sistemi ola bilərdi. Adətən 
türkoloqlar türk dillərində olan bütün qoşmaları iki 
kateqoriyaya ayırırlar- bilavasitə qoşma və köməkçi sözlər 
deyilən söz qrupu ki, bunlar başqa nitq hissələrindən təcrid 
olunur, qoşma funksiyasını yerinə yetirirlər- buna görə də 
onlara nisbi qoşmalar deyirlər. Bu iki qrup arasında hər hansı 
funksional fərq yoxdur. Yeganə fərq kriterisi odur ki, bunlarla 
səsləşən, lakin başqa funksiyaları ifadə edən sözlər 
mövcuddur. "Qoşma- köməkçi söz qrupuna o sözlər daxildir ki, 
onlar bir tərəfdən maddi mə'naya malikdir, yə'ni əsas nitq 
hissələrinə daxildir, o biri tərəfdən qoşmalar kimi sözlər 
arasında müxtəlif məkani, zaman və başqa mə'na münasibətləri 
ifadə edirlər" [Sovr. tat.yaz. 1969. s.324].

Asan olmaq üçün qoşmaların yuxarıdakı bölgü üzrə 
nəzərdən keçirək.
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Əsil qoşmalar

Müxtəlif türk dillərində olduqca çoxlu qoşmalar var, 
lakin onların hamısı başlanğıcını ulu türk dilindən götürmür. 
Görünür, bə’zi qoşmalar ayrıca götürülmüş və ya qrup halında 
olan türk dillərində yarandığından onlar müəyyən ərazilərlə 
məhdudlaşır. Aşağıda qədim qoşmaların siyahısı göstərilir, ola 
bilsin ki, onlar hələ ulu türkcədə olmuşlar.

*arkılığ 'e n in ə '. Türk dillərinin çoxunda bu sifət 
müəyyənləşən bu qoşma "vasitə", "üzərindən", -daıı//-dəıı 
münasibətləri ifadə edir: tat. а°гкь1ь, qazax, arkblb qırğ. 
аф !и:, q.-qalp. arkalb, türkm. arkalı, özb. barkalb, başq. 
a °гкыъ {arkblb -dialektdə), çuv. urlb<arkılı.

*başl<a 'b a şq a '. 'B a ş ' sözündən əmələ gəlmiş yönlük 
hal forması kimi özünü göstərir. Çox türk dillərində vardır: tat., 
başq, ba°ş!fa, alt., tuv., özb. başka, q.-qalp., noq., qazax, baska, 
azərb. başqa, q-balk. başxa, türk, başqa və s.

*bərli 'b ə r i '. Bir sıra türk dillərində bu qoşmanın ilkin 
forması sadələşməyə mə'ruz qalmışdır: azərb., türkm. bəri, 
türk., qaq., qırğ. bcri, özb., uyğ. berivo  s.

Tatar və qaraqalpaq dillərinin göstəriciləri sübut edir ki, 
bir vaxtlar bu qoşma borli formasında olmşudur: q.qalp. berli, 
tat. birlə.

*bi:rlen, birlə 'i l ə ',  tat. bilen, türkm. bilen, bile, uyğ. 
bilən, özb. blən, azərb. i!ə{-la//-lö), türk, ile  (la//-le), çuv. pirlc, 
qırğ. q.-qalp. m eneıı, noq. -m an//-m en və s. Qırğız dilində olan 
m cncn qoşmasının sonunda olan -ncn sonluğu başda olan -m- 
nın tə'siri altında -/ə-dən yaranmışdır, bi.r/ən  və bürlə  
qoşmalarındakı -lə tı və -lə formandan qədim birgəlik halın 
affiksləridir.

Doğru 'n ə yə sə  is tiq a m ət', 'd o ğ ru ': azərb., türk. 
do(ğ)ru, qaq. do.ru. Adətən bu qoşmanı toğru 'd ü z ' sifətilə 
əlaqələndirirlər. Müq. türkm. doğrı 'd ü z ', qazax, tat. tuib 
\1 ü z ' və s .  'N əyəsə  tə rə f istiq a m ət' mə'nası ilkin 'H nğru'



mə'nasından yarana bilərdi. Lakin bu hipotez göstərilən kökdən 
əmələ gələn törəmələri izah etmək üçün yarıtmaz görünür. 
Məs. tat. tuibnda 'b a rəsin d ə ', 'haqqında ', başq. turahmda, 
qazax, turalb, q.-qalp. tuwralb, özb. tuğn>. Ola bilsin ki, 
doğru 'tə g ' - 'd ə y m ə k ', 'təm as e tm ə k ', 'a id  o lm aq ' fe'li ilə 
əlaqədardır. Bu halda tat. tuibnda 'haqqında' ola bilsin ki, 
'a id o h n a q ' mə'nasmı ifadə etsin.

* Qarışı 'q a r ş ı': (\.С[д\р. farşı, uyğ. karşb, türk, karşı, tat. 
başq. karşb, qazax, noq., q-qalp. karsb, türkm., azərb. qarşı, 
çuv. xuris və s. tğarşı qoşmasını faraş 'birgə axtarm aq' 
düzəlmiş fe'li bağlama ilə əlaqələndirirlər. Olub: faraşı. Sonra 
ikinci hecadakı a düşüb.

* kəb ik  'k ib i ': k-balk. kib ik, başq. kiw ik, tat. keb ik , özb. 
kebi, qaq. kib i, azərb, türkm, kim i. Bu qoşmanın əsası ke:p  
'fo rm a ', 'm o d e l' sözüdür. İlk olaraq keb ik  'buna b ə n zə r ' 

mə'nası bildirmişdir. Türkmən dilindəki kim in (kibin) 
qoşmasında -n qədim yönlük hal formasıdır. İlkin -6>-nin /kimi 
əks olunması bir sıra dillərdə normadan kənara çıxma 
(anomaliya) kimi mövcuddur. Ola bilsin ki, burada ikinci 
hecanın tə'siri olmuşdur.

* kez'in  's o n ra ': qazax., uyğ., q.-qalp., özb. keyin , qırğ. 
k iyen  və s. G əzin  qoşması 'n əy in sə  arxa h is sə s i', 's o n ' 
mə'nası verən * k ə z  isminin n  yönlük hal şəkilçili formasıdır, 
müq. uyğ. k id  's o n ', caq kət, çuv. k a y  'a rxa ', xak. kizin  
'a rxa d a kı', şor. kezin  və s.

* körc 'g ö r ə ', 'b a xa ra q ': azərb. görə. uyğ. körə, q- 
balk., xak., q.-qalp. köre, tat., başq. kürə, noq. köre, özb. kiire, 
türk., türkm. göre, qaq. göre, çuv. kura və s. körə qoşması kör- 
'g ö rm ək ' fe'lindən yaranmış fe'li bağalmadır.

Sa.’ym  's a n k i', tat. sa°ybn, noq. saybn, q-balk., özb. 
saybn və s.

Sa:ym  qoşması sa:y 'saym aq ' fe'lindən -m  şəkilçisi ilə 
yaranmış fe'li bağlamadır.
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*taba, taban 'tərəf, sarı, d o ğ ru ', qazax, özb., q.-qalp. 
taman, tat. ta 0ba, noq. tabağan və s. Əmolə gəlməsi mə'lum 
deyil. Taban qoşmasının sonundakı -n qədim yönlük halının -n 
affiksidir.

*təğ'ri 'd ə k ': noq. den\ çuv. teri, uyğ. təqi, q.-balk. 
deri, yaqut, d i əri, azərb. dək, türk. dek. M.Rəsənen bu 
qoşmanın kökünü toğ 'to xu n m a q ', 'd ə y m ə k ' fe'linin kökü ilə 
müqayisə edir [Rəsənen, 1969, c. 468].

Bu kökdən müxtəlif türk dillərində müşaihdə olunan 
deyin 'd ə k ' qoşması əmələ gəlir: q.qalp., qazax., noq, qırğ., 
deyin. Bu, sonuna qədim yönlük hal şəkilçisi -n  artırılan təğ'ri 
qoşmasıdır. İnkişaf belə gedə bilərdi: təz'rin>təyin>deyin.

*üçün 'ü ç ü n ': azərb., k-balk. uyğ. qırğ. üçün, türk, için, 
noq. uşin, tat. äıııjn, başq. ehin , qazax, eşin  və s.

Köməkçi sözlər

aid  'ö n ' "hər hansı bir şeyin ön hissəsi": qazax, noq., 
q.-qalp., tuv. aid, başq., tat., a°/d, xak., alt. q.balk. şor. al, özb. 
ö ld  və s. Əksər türk dillərində mövcuddur. Qoşma kimi 
məkani hal formalarında istifadə olunur: tat vokzal a °ldmda 
'vağzalın ö n ü n d ə ', q-balk. çayxananı altında 'çayxananın  

önündə' və s.
*ara 'a ra ', 'a rasında ': noq., q-balk., qazax, q.qalp., 

türk, kum., uyğ. tuv. ara, özb. ora və s. türk. da(ğ)lar arasında, 
q.-balk. terckleniarasında 'ağaclararasında '.

*arfa 'a r x a ': qum., türkm., q.-qalp., qazax., şor. arfa, 
özb. ö rfa , uyğ. a(r)fa, türk, arka, azərb. arxa və s. özb. telefon 
örfalb 'te le fo n la '.

*art 'a rd ' 'n əyin sə  arxa h is s ə s i': qazax., q-qalp., noq., 
tuv. q.-balk., qum, türkm., türk, art., azərb. ard, tat. a ° r tx ə  s. 
tat. ya  °zu  e s te l a °rtbnda 'ya zı m iz i arxasında' .
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*ast 'a ş a ğ ı': qazax., türkm. q-qalp., noq., qum., ast., 
tat. a ° s tv ə  s. ta t. j ’ir  a° stm da ' y e r  a ltın d a '.

*boz 'b o y ', 'u z u n u ': azərb. türk., uyğ., türkm., q- 
qalp., qazax., noq. boy, tat. buy və  s. Daha çox -ça//-çə yönlük 
hal şəkilçisi ilə işlənir: tat. buybnşa 'b ö yü kca ', uyğ. boyiçə, 
qırğ. boyunca, türkm. boyunca., q.-qalp. boybnşa və s.

*iç ' i ç ' : özb., q-qalp., türkm., şor., qum., türk., azərb. 
iç, tuv., noq., qazax., tat. iş, xak. es və s. tat. j ’ir  işində  
'torpağın iç in d ə ', türk, odanın içinde 'otağın içinde' və s.

Türk və Azərbaycan dillərində -ra//-rə qədim yönlük hal 
formasından istifadə olunur: azərb. içrə, türk, içeri.

*ya:n 'y a n ', 'tə r ə f ': tat. ya °n , özb. yön , türk., qum., 
azərb. yan, qazax, ja k ., qırğ., q-balk. can, tuv., şor. çan və s. 
türk, kapm ın yanında, tat. ё у  y a °  nm da 'ev in  yanında' vəs.

*orta 'o r ta ': türkm., türk., noq., şor., yaqut, xak., özb., 
qazax., orta, tat. başq. urta, tuv. ortu və s: türk, y o l ortasında, 
tat. ten  urtasmda 'g e c ə y a r ıs ı' və s.

*orın 'y e r ': noq. q.-qalp. qazax, oibn, şor. orun, xak. 
orııı, tat. başq. игъп; tat. а°пьп  ит ьпа 'o n u n y e r in ə '.

*son 's o n ': Bir çox türk dillərində bu sözün əsasında 
"sonra" mə'nası verən qoşma yaranmışdır: q.-qalp., noq., özb., 
son, tat. sbn , başq. hun  və s. Bir çox türk dillərində son  sözü - 
ra qədim yönlük hal forması ilə özünü göstərir: türk, sonra, 
azərb. sonra, noq., q-balk. sora və s.

*üst 'y u x a r ı': türk, türkm. şor. qum. noq. üst, tat., 
qazax, q.qalp. ä s t, türk, başımın üstünde.

Türk dillərində mövcud olmuş qoşma və köməkçi 
sözlərin ilkin sistemini tə'yin etmək böyük çətinliklərlə 
bağlıdır. Hal-hazırda bə'zi türk dillərində məhdud dərəcədə 
işlənən qoşma və köməkçi sözlər, ola bilsin ki, vaxtilə ulu türk 
dilində mövcud olmuşdur. Bunlar bir sıra müasir türk dillərində 
tam itmişdir.

Ancaq müəyyən türk dili qruplarında yayılmış qoşmalar 
və köməkçi sözlər olduqca çoxdur. Məs. qazax dilində olan
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jöninde 'haqqında' qalması qırğızca (cönündö) və 
qaraqalpakca (cöninde) paralellərinə malikdir. Çaklı 'q ə d ə r ' 
qoşması qaraçay-balkar, tatar və başqırd dillərində, taba, 
taban, taman 'n əyin sə  tə rə fin ə ' qoşması tatar, qaraqalpaq, 
noqay (tabaqan) və özbək dillərində işlənir.

Maraqlıdır ki, xüsusi qoşmalara nisbətən qoşma 
funksiyasını ifa edən köməkçi adlar daha çox saxlanmışdır.

Z Ə R F

Bütün dillərdə zərf qeyri- müəyyənliyi, eyni zamanda 
mütehərrəkliyi və çoxdəyişkənliyi ilə seçilən bir nitq 
hissəsidir. Zərf kateqoriyasına hal sistemindən çıxan formalar, 
qoşa sözlər, sifət formaları, toplu saylar, fe'li bağlamalar, leksik 
və morfoloji baxımdan təcrid olunmuş sözlər daxildir.

Bu son dərəcə qarmaqarışıq kütlənin qədim vəziyyətini 
aşkarlamaq və onun tarixi dəyişmə yolunu tə ’yin etmək qeyri- 
mümkündür.

HİSSƏCİKLƏR1

Müxtəlif türk dillərində çoxlu hissəciklərdən istifadə 
olunur, lakin bunların hamısını ümumtürk dil material 
adlandırmaq olmaz. Çox vaxt onların yayılması müəyyən dil 
qrupları ilə məhdudlaşır və onların az bir hissəsini ulutürk dili 
qatına çıxarmaq olar.

ba//bə, bı//bi. Sual hissəciyidir. Bir çox türk dillərində 
başda olan b səsi m-yə keçmiş və hissəcik m a//m e, nadir 
hallarda isə m ı//m i şəklində işlənir: tat. A kşa  ba°nne?  'P ul 
varını?';  özb. S ö q e  musan? 'Sən sağlam sanım ?'; qazax. Ё уйе  
m isin? 'So ıı evd əsən m i? '; türk. G cldim i?  şor. Tayğada an köp  
pe? 'Tayqada vəhşi çoxdurm u? '; q-qalp. K ızba, ulma?

1 Azərbaycan dilçiliyindəki ədatlar nəzərdə tutulur- T.H.
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'Q ızdırım , o ğ la n d ın m ? '; xak. M in i xada aparbinçazar ba? 
'M ən i özünüzlə götürm ürsünüzm ü?' və s.

Bu hissəciyin əmələ gəlməsi m ə’lum deyil. Güman 
etməyə əsas var ki, o, ilk əvvəl gücləndirici hissəcik olmuşdur, 
müq. qazax. E kew in  be!-dedi (ƏP) ' O dedi- budur ik in iz ə ! '.

ta //te. Gücləndirici hissəcikdir. Bütün türk dillərində 
yayılmışdır: şor. M en-dakördüm  'M ən  də g ö rd ü m ';  alt. uy da, 
Ifoy do d 'o /f 'İn ə k  də, qoyun da y o x d u r ', xak. Sin de 
üqrenerzin 'S ə n  d ə  ö yrən ərsən ', q-balk. B ir  za t da 
aytalm adım  'B ir  ş e y  də deyə b ilin ə d im '; tat. Ba°şkalar bilen  
Jihanşa ba°bay da k ilq ən  id i (İS ) 'Başqaları ilə  birlikdə  
Cihanşa baba da g ə ld i '; noq. B ir  za t ta y o k  'B ir  şey  də  
y o x d u r ', türkm. T izrek oka da! 'T e z  oxu  d a ! ', azərb. Sənin  
qaydandır da!; özb. U zin bilesən da ' Özün bilirsən d ə '; 
qazax. Onbsb ras ta ed i ' düzü də bu id i '; çuv. Vutra da 
s'unm aric', şıvra da butm ans 'O dda da yanmadıq, suda da 
batm adıq ', qırğ. Cer da, su: da bizdeylerd iki 'Y e r  də, su da 
b izd ək i k im id ir ';  türk. N e d e g ü ze l şey!

o!f//ök. Gücləndirici hissəcikdir. Əksər türk dillərində 
yayılmışdır: alt. bu o ff kiin 'e lə  bu g ü n ', xak. Pastux xaydağ, 
xoylar andağox 'Çoban necə, qoyunlarda e lə ', noq. so l кип o!f 
'H əm in  o g ü n '; qazax. Pili, m alfbl-ak 'Daha b ə sd ir ';  özb. 

birinçi yıldao lf ' elə birinci i ld ə '; çuv. çbnağax 'doğrudan 
d a '; tat. şu lay u!f 'h ə m ç in in ', 'e lə c ə ' və s. Görünür, k/Zk 
elementli başqa qüvvətləndirici hissəciklər də genetik 
cəhətdən o!f//ök  hissəcikləri ilə bağlıdır, məs, k i (azərb. O ki 
yaxşı adamdır), k ü  (özb. U k e ld e k ü  'O  g ə ld i k i ') ,  məhdudluq 
bildirən ğbna//qine və ya ğaııa/Zqonə, bir sıra türk dillərində və 
çuvaş şivələrində yayılmış k e \ə  s. hissəsciklər.

Ia//Iə. Gücləndirici hissəcikdir: alt. berqe le 'lü tfən  
verər', durqeyle  'q o y  g e ts in ', şor. P ir le  k iji keld i 'A ncaq bir 
adam g ə ld i ', türkm. M en işleyin le?  'B ə lk ə  m ən iş lə y im ? ',
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xak. Çalqıs xertığa la aylaxtançatxan ' Yalnız b ir qartal dövrə 
vurdu',Ы .Е у  le, ka°ytm bym  'E h, yo x , qayıtm ayacağam '  və s.

na//nə. Gücləndirici hissəcikdir: xak. ekö lek  n e  'ancaq 
ik is i'. Bu hissəcik, görünür, iki qüvvətləndirici hissəciyin 
tərkibində saxlanır. Müq. türkm. qel-sene 'g ə ls ə n ə ', tat. nək  
f(a°zan a°rtbnda 'Lap Qazan a ltın d a '.

a//ə. Bir çox türk dillərində gücləndirici, bə’zən də sual 
hissəciyi kimi istifadə olunur,, türk, gelsene!, azərb. eşidin a!, 
türkm. Senden e tamam kö p d i! 'S ən d ən  çox şe y  gözləyird im  
ha!', q.balk. Ü yqekirsen a! 'E v ə g ir s ə n ə ! ', qaq. D idim  küçük  
e! 'M ən ki, k içik  d ey iləm !' özb. ke ld b ya ! 'g ə ld ik i! ' və s.

ən . Kəmiyyət dərəcəsini gücləndirən hissəcikdir. 
Müxtəlif türk dillərində geniş yayılmışdır: tat. başq. in  ya°xşb , 
azərb. ən yaxşı, türk, en güzel, qırğ. en сьат ап 'ə n  y a m a n ', 
alt. en yakşı, qazax, en caksı 'ə n y a x ş ı' və s.

ça//çə. Əmr formasının 2-ci şəxs təkini gücləndirən 
hissəcikdir: ta t.kil-щ э  'g ə ls ə n ə ', özb. ogbn-çb 'o xu sa n a ', 
'o xu g in ən ', q-balk. caz-çı 'ya zsa n a ', başq. k il-s i 'g ə ls ə n ə ', 

noq. kärset-şi 'g ö stərg in ən ', qazax bcr-şi 'verg in ən ' və s.
Bir sıra hissəciklər əvəzlik əsası ilə bağlıdır: məs. !e 

gücləndirici hissəciyi /  elementi ilə o l ' o ' , tat. şu l ' o '  
əvəzliyindəki, ne  hissəciyi əvəzliyin vasitəli hallardakı n 
ünsürü ilə (müq. türk, o-n-un, şu-n-a) bağlıdır.

Bağlayıcılar
Türk dillərində bağlayıcılar tabeli mürəkkəb cümlələrin 

inkişafı ilə meydana çıxır. Ulu türk dilində, görünür, 
bağlayıcılar olmamışdır. Türk dili materialları sasında yaranmış 
əsl türk bağlayıcıları və ərəb, fars, rus dillərindən alınmış 
bağlayıcılar mövcuddur.

Əsl türk bağlayıcıları müxtəlif yollarla meydana 
gəlmişdir. Onların əmələgəlmə üsullarından aşağıdakıları 
göstərmək olar:
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1) gücləndiriri emfatik hissəciklərin bağlayıcılara 
çevrilməsi: da, k i; 2) bir sıra fe’lin fe’li bağlama formasının 
bağlayıcıya çevrilməsi: dep, dip. tuv. boiğaş ' v ə ' ;  3) şərt 
şəkli formalarının bağlayıcıya çevrilməsi: tat. isə, qırğ. dese; 4) 
kayda 'harada ', Ifaçan 'h a ça n ', Ifaysı 'h a n sı' və s. tipli sual 
əvəzliklərinin bağlayıcı rolunda istifadə olunması və s.
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III Fəsil

SİNTAKSİS

Sintaktik vahidlərin tarixi aspektdə öyrənilmə 
metodları haqqında

Sintaktik vahidlərin tarixi aspektdə öyrənilməsini ya bir 
dilin, məs. rus, fransız, Azərbaycan, özbək və s., ya da qohum 
dil qruplarının materialları əsasında həyata keçirmək olar.

Birinci məsələni həyata keçirmək olduqca asandır. 
Əvvəl sələf dilin sintaksisi öyrənilir. Müasir rus dilinə 
münasibətdə bu dil qədim rus, fransız dilinə münasibətdə əski 
fransız və hətta latın dili və s. ola bilər. Öyrənilmək "nə var 
idi, nə almdı" prinsipi üzrə aparılır: hər hansı sintaktik 
konstruksiya seçilir və bunun sələf dildəki müvafiq 
konstruksiyaya münasibətdə müasir dildə uğradığı dəyişikliklər 
müqayisə əsasında tə'yin olunur. Bu metod bir sıra dillərin 
sintaktik tarixinin öyrənilməsinin əsasını təşkil edir. Ayrı-ayrı 
dillərin sintaktik quruluşunun tarixinin öyrənilməsində bu 
metodun tam yaşamaq haqqı vardır. Lakin bunun üçün mütləq 
bir şərt var: öyrənilən dil hökmən sələf dilin ardıcıl tarixi 
təkamülünün nəticəsi olmalıdır.

Türkdilli respublikalarda ayrı-ayrı türk dillərinin tarixi 
sintaksisinə aid tədqiqçilərdə bu əsas şərtə həmişə riayət 
olunmur. Belə bir ideal təsəvvür yaradılır ki, qədim türk yazılı 
abidələrinin bütün sintaktik xüsusiyyətləri on qədim, ən arxaik 
faktlardır. Ona görə də qədim türk, qırğız, özbək və qazax 
dillərinin sintaktik tarixinin bir çox tədqiqatçıları Mahmud 
Kaşğarlı lüğətindən, Orxon-Yenisey abidələrindən və s. 
nümunələr gətirməyi özlərinin mütləq vəzifələri hesab edirlər. 
Məsələyə belə yanaşmanın mütləq faydasına ümid bağlamaq 
olmaz- müasir dillə həmin abidənin sələf-xələflik münasibəti 
sübut olunmamış qalır. Lakin bu o demək deyil ki, qədim türk
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yazılı abidələrindeki arxaizmlər ümumiyyətlə nəzərə 
alınmamalıdır. Ancaq onların elmi dəyəri başqa üsullarla tə'yin 
edilir.

Sintaktik vahidin tarixinin öyrənilməsi bütöv qohum 
dillər qrupu dairəsində gedərkən iş daha mürəkkəb vəziyyət 
alır. Tədqiqatın bu sahəsində, ümumiyyətlə, kifayət qədər 
müəyyən və dəqiq metodlar yoxdur. Ən çətin problem isə 
sintaktik arxetip deyilən hadisənin canlandınlmasıdır. Genetik 
qohum dillərdə material-qohum sözlər qrupu olduqda səs 
qanunlarım bilərək söz və morfem səviyyəsində arxetipin 
yaradılması mümkün haldır. Belə ki, məs. tacikcə n a v 'y e n i ', 
lat. novus, rus. но вы й , yunan veos sözləri vahid *nevos 
arxetipi yarada bilərlər. Rus dilində fe'lin 3-cü şəxs cəm 
sonluğu berut 'o n la r  gö türürlər', lat. laudant'onlar tə 'r if 
e d i r l ə r qədim-alman nim ant '  onlar götürürlər', qədim-hind 
bharanti 'o n la r  aparırlar1 formaları da *-nti arxetip şəxs 
sonluğunun bərpa olunmasına imkan verir.

Bir qayda olaraq, sintaktik vahidlər (söz birləşməsi və 
cümlə) çoxtərkıblidir. Söz birləşməsinin "sifət+isim" nəzəri 
modeli sözün cürbəcür təzahürləri mümkün edə bilər. Konkret 
dilin sintaksisi tarixini söz birləşməsi vo cümlə modellərinin 
tarixi ardıcıllıq sisteminin tipi üzrə qurmaq olar. Lakin bu cür 
sintaksis son dərəcə qeyri-konkret və mə'nasız ola bilər. 
Birincisi, konkret dilin təhlili olmadığından, hətta göstərilən 
modelin hansı dilə aid olduğunu tə'yin etmək çətin olardı. Söz 
birləşməsinin "sifət+isim" formulu müxtəlif dillərdə istifadə 
olunur. Əgər desək ki, rus dilindəki ç to 'k i ' bağlayıcılı 
tamamlıq cümləsinin analoqu baş cümlədəki fe'lin obyekti 
rolunda çıxış edən tə’sirlik haldır, onda bu formula eyni 
dərəcədə nəinki türk, eyni zamanda monqol, tunqus-mancur və 
hətta bir neçə şərqi fm-uqor dillərinə də tətbiq oluna bilər. Bu 
bir daha subüt edir ki, söz birləşməsi və cümlələrin abstrakt 
modellərinin sintaktik arxetipi ola bilməz. Belə olan halda 
konkret olaraq sintaktis arxetipi necə yaratmaq olar?
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Sintaktik arxetip yaratmaq sahəsində ilk addımı 
B.Delbrük atmışdır. Hind-avropa dillərində nisbi budaq 
cümlələrin tarixinə nəzər salaraq, o belə nəticəyə gəlmişdir ki, 
ulu hind-avropa dilində / o əsaslı əvəzlik nisbi əvəzlik rolunda 
istifadə olunub və o dövrün yeganə nisbi əvəzliyi olub 
[Delbruck, 1893, səh. 405]. Delbrük əyani olaraq göstərir ki, 
sintaktik arxetip sintaktik vahidin ümumi modelinin tipi ola 
bilər. Bundan başqa o, tə'yin edir ki, ümumi modelin özü onun 
formal dayağını xarakterizə edə bilər. Məs., io  əsaslı əvəzlik 
fakt olaraq sintaktik vahidin müəyyən edilmiş nisbi budaq 
cümləsinin formal dayağıdır. Beləliklə, sintaktik arxetip ancaq 
modellə, o da sadə model yox, müəyyən morfoloji dayağı olan 
modellə ola bilər. Deməli, tarixi sintaksis sıx surətdə tarixi 
morfologiya ilə uzlaşır. Bu morfoloji dayağın tarixi dəyişməsi 
sintaktik vahidin tarixi dəyişməsinin yeganə göstəricisidir. 
Başqa yolla gedərək onun tarixi inkişafı haqqında heç bir 
təsəvvür əldə etmək olmaz.

Tarixi morfologiyasız qohum dillər qrupunun tarixi 
sintaksis ola bilməz. Sintaktik vahidin bərpasının mahiyyəti 
götürülmüş sintaktik vahidin ən qədim tipinin tə'yin edilməsinə 
və onun morfoloji dayağının aşkarlanmasına gətirir.

Sintaktik rekonstruksiyon aşağıdakı üsullarla həyata 
keçirilir.
(1). Hər şeydən əvvəl, tədqiqat üçün seçilmiş sintaktik vahidin 
tipi tə'yin olunur. Bu söz birləşməsi, sadə cümlə və ya hər 
hansı mürəkkəb cümlə tipi ola bilər. O adətən onun tərkib 
üzvlərinin xarakteri əsasında tə'yin edilir: məs.: "sifət+isim", 
"fe'li sifət+isim"; "əvəzlik+isim" "tə'sirlik halda ad+fe'li 
forma"; "yönlük halda ad+fe'li forma"; sadə əlaqəli adlıq 
cümlə; müəyyən üzvlə formalaşmış asılı transforma; hər hansı 
bağlayıcı daxil edilmiş budaq cümlə və s. Tipin tə'yin edilməsi 
ilkin hazırlıq mərhələsidir və özlüyündə tarixi dəyişikliyi aşkar 
etmir.
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(2) . Morfoloji dayağm xarakterini nəzərə almaqla konkret 
struktur modelinin ümumi məzmununun tə'yin olunması, 
məsələn, türk dillərində bunlarla müqayisə edin:

-/;//-// affıksli nisbi sifət+isim: türk, güclü adam, tat. 
k e ç li k iş i '  güclü  adam

-ğan affıksli fe'li sifət+isim: tat. kilqen  kişi, noq. kelqen  
adam° 'g ə lm iş  adam  \  qazax, kaytkan ş a l' qayıtm ış qoca ';

yönlük halda -a şəkilçili ad+fe'li forma: azərb. anasına 
göndərdi, türk, arkadaşıma verdi;

-ca affıksli zərf+ fe'li forma: azərb. rusca danışır, türk. 
türkce söyliyor;

-xəbəri -dı şəkilçili keçmiş zamanla ifadə olunan fe'li 
cümlə: q.-qalpak. M en büqin bazarda orok satın aldım "M ən bu 
gün bazarda oraq aldım ", türk. Yanqm çıktı.

Bağlayıcı tipli mürəkkəb cümlə kimi belə sintaktik 
vahidləri öyrənərkən əlaqələndirici vasitələrin morfoloji 
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır, məs. ki, çünki 
bağlayıcılannm əmələ gəlməsi budaq cümlələr törədir.
(3) . Qohum dillərdə sintaktik modelin yayılma dərəcəsinin 
aşkarlanması. Yayılma ya total səciyyə daşıyır, bütün qohum 
dilləri əhatə edir və ya ayrı-ayrı dil qruplarında özünü göstərir. 
Elə də ola bilər ki, sintaktik quruluşun konkret modelinə bir və 
ya iki dildə rast gəlinir. Əgər "-////-//"affıksli nisbəi sifət+isim" 
modeli bir çox türk dillərində yayılmışdırsa, bunu "-ğan 
şəkilçili fe'li sifət+isim" modeli haqqında demək olmaz, bu, 
müəyyən məhdudiyyətə malikdir.

Sintaktik konstruksiyanın bu və ya başqa dərəcədə 
yayılması onun müxtəlif tarixi inkişaf mərhələsində eyni 
olmaya da bilər. Bununla belə total yayılma həmişə arxatipin 
tə'yin olunması üçün ən güclü kriteriya deyil. Belə ki, məs., - 
dan şəkilçili çıxışlıq halında adla fe'ldən ibarət söz 
birləşməsinə bütün müasir türk dillərində rast gəlinir, lakin çox 
qədimdə -dan şəkilçili çıxışlıq hal hələ qeydə alınmadığından 
bunu ulu türk icmasına aid etmək olmaz. Bütün müasir türk
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dillərində ə r-' olm aq ’ köməkçi fe'linin indiki zaman forması 
yoxdur, lakin, bu hələ o demək deyildir ki, bu forma ulu türk 
dilində ümumiyyətlə olmamışdır. Köməkçi fe'lin 
em est'yoxdur, d ey il ’ inkar formasının mövcudluğu göstərir ki, 
ə r-'o lm a q ' köməkçi fe'linin indiki zamanı ulu türkcədə 
olmuşdur. Bununla yanaşı, bə'zi hallarda zonalar üzrə 
məhdudiyyət bizi maraqlandıran hadisələrin ulu türk dilində 
olmamasını təsdiq edə bilər.

-açak şəkilçili xəbəri olan fe'li cümlələr zonalar üzrə 
məhduddur. Ola bilsin ki, bu forma ulu türk dilində 
olmamışdır.

Beləliklə, qədim və ya nisbətən cavan sintaktik vahidin 
hər hansı quruluş modelinin yaranması onda morfoloji 
dayağının tarixi inkişafı ilə tə'yin edilir. Məs., Türkiyə 
türkcəsində olan güçlü  a t söz birləşməsini götürək. Bu atrubitiv 
birləşmədə baş üzv "at", asılı üzv güçlü  sifətidir. Bu halda 
morfoloji dayaq sifətin -lı affiksidir. -lı affiksi tarixən ulu türk 
dövründəki -Jı:ğ affıksindən yaranıb. İndi isə Türkiyə 
türkcəsindən Adam  gelecek  sadə cümləsinə baxaq. Bu, -açak/l- 
oçok şəkilçili verbum finitum-lu fe'li cümlə modelidir. 
Cümlənin morfoloji dayağı olan -açak: affıksinin tarixi analizi 
göstərir ki, fe'li forma gələcək zaman fe'li sifətinin -aça/ş/l-əçək 
şəkilçisindən inkişaf etmişdir. Ona görə gelecek ' o g ə lə c ə k ' 
deməkdir və başlanğıcda ancaq atributiv birləşmədə istifadə 
olunmuşdur. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, ulu türk 
dilində -açakjj-əçək şəkilçisindən ibarət verbum fınitum-lu 
sadə cümlə olmamışdır. Daha sonra müəyyən etmək olur ki, 
hər hansı bir şeyə meylliliyi ifadə edən -çakU-çok sifət 
affıksindən -açağjj-oçək fe'li sifət affiksi yaranmışdır. Məs., 
azərb. utancaq qız. Beləliklə, belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, 
burada əvvəlcə isimdən və -çak/j-çək sifət şəkilçisindən ibarət 
atributiv söz birləşməsi olmuşdur.

Təcrübədə sintaktik rekonstruksiyada elə hallar ola bilər 
ki, rekonstruksiyası lazım olan morfoloji dayaq olmasın.
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Belə ki, məsələn, türk dillərində "miqdar sayı+isim" 
tipli tə'yin söz birləşməsini morfoloji dayağı yoxdur, müq.tat. 
biş a ° t ' beş at türk, altı gün və s. Lakin heç bir şübhəmiz 
yoxdur ki, bu söz birləşməsi ulu dildə olmuşdur-sayın geniş 
yayılması və onların ümumtürk arxetipinin aşkarlanmasının 
mümkünlüyü buna dəlalət edə bilir.

Məsələn, a!ş a t' ağ at ’ və s. tipli tə'yini söz birləşməsini 
əmələ gətirən affikssiz a k ' a ğ ' sifəti türk dillərində var. Bu 
söz birləşmələrinin morfoloji dayağı yoxdur, lakin onların ulu 
türk icması dövründə mövcudluğunu tam qəbul etmək olar.

Sintaktik arxetipin rekonstruksiyası bir çox faktorların, o 
cümlədən dil tiplərinin xüsusiyyətlərindən istifadə olunmasım 
tələb edir. Belə ki, türk dillərində budaq cümlələrin 
əvəzleyicisi kimi fe'li sifət vo fe'li bağlamanın olması bu 
dillərin aqlütinativ quruluşu ilə izah olunur.

Aqlütinativ dillər üçün səciyyəvi olan gücləndirici 
hissəciklərin inkişaf etmiş sistemi türk dillərində daha sonrakı 
dövrlərdə bağlayıcılı budaq cümlələrin meydana gəlməsi üçün 
ilkin şərtlərdən olmuşdur.

Keçmişdə türk dillərində hərəkətin çoxdəfəliyini 
bildirən çoxlu affikslərin olması külli miqdarda toplu çoxluq 
affıkslərinin mövcud olması ilə bağlıdır.

Sintaktik vahidlərin tarixinin yuxarıda göstərilən 
metodla tədqiqinin bo'zi ciddi çatışmazlıqları var. Bu metodun 
tətbiqi öyrənilən hadisələrin törəməsinin nisbi xronologiyasını 
müəyyənləşdirməyə imkan verir, başqa sözlə desək, hadisənin 
hansının əvvəl, hansının sonra meydana gəldiyini tə'yin etməyə 
kömək edir. Lakin onun dəqiq vaxt aidiyyətini (əsr, minillik və 
b.) demək olmur. Ona görə də konkret türk dilinin sintaktik 
vahidinin tarixini öyrəndikdə yazılı abidələrin göstəriciləri ilə 
rekonstruksiya metodunu gücləndirmək xeyirli olardı.

3?4

Türk dillərində söz birləşmələri və 
onların inkişaf tarixi

Qrammatikanın bir hissəsi olan sintaksisin predmeti 
sözün söz birləşməsində və cümlədə birləşmə üsulunun, söz 
birləşməsi və cümlə tiplərinin öyrənilməsidir.

Bizim nəzərimiz söz birləşməsinin dəqiq və düzgün 
ifadəsi "Rus dilinin akademik qrammatikası"nda verilmişdir: 
"Müstəqil nitq hissələrinə aid olub, hər hansı vahid anlayışı və 
ya təsəvvürü bildirən, lakin tərkib hissələrinə ayrılan iki və ya 
daha çox sözün birləşməsindən ibarət sintaktik vahidə söz 
birləşməsi deyirlər" [Qr.russk. yaz. t.ll, 1960, s.6].

Söz birləşmələri bir tikinti materialı kimi cümlənin 
ayrılmaz hissəsidir, lakin söz birləşmələri predikativlikdən 
məhrumdur və dilin kommunikativ (əlaqə) vasitələr sisteminə 
daxil deyil, bununla da onlar cümlədən keyfiyyətcə fərqlənir. 
Söz birləşməsi tipi subyekt və predikatdan ibarət bütöv dövrə 
təşkil etmək imkanından məhrumdur.

Hər hansı söz birləşməsi "tabe üzv+baş üzv", daha 
doğrusu, "tə'yinHə'yin olunan" prinsipləri əsasında qurulur. 
Predikativ və qeyri-predikativ söz birləşməsi (tə'yin-tə'yin 
edilən) arasında mə'lum izosemantizm (eyni mo'nalılıq) 
müşahidə olunur, müq., qazax, kelqcn k is i 'g ə lm iş  adam  ’ vo 
k is i kelqen 'adam  g ə lm işd ir '. Bu halda izosemantizm həm 
birinci, həm də ikinci misalda əlamətlərin açıqlanmasından 
ibarətdir. Lakin predikativ söz birləşməsində bu əlamət əlavə 
xüsusiyyətlərlə (şəxs, kəmiyyət, vaxt və s.) dolğunlaşır.

Söz birləşməsinin quruluşu onunla səciyyələnir ki, o, 
özək sayılan bir təkmə'nalı sözün ətrafında təşəkkül tapır. Söz 
birləşməsinin konstruktiv xüsusiyyətləri hər şeydən əvvəl əsas, 
özək üzvün qrammatik və leksik mə'nası ilə, onun asılı 
üzvlərlə sintaktik münasibətinin xarakteri ilə müəyyənləşir. 
Bu, ismi və fe'li söz birləşmələri üçün ümumi bir prinsipdir.
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Qeyd edildiyi kimi, qrammatik nisbətdə bu cür sintaktik 
vahidlər arasında predikativlik yoxdur və bunların arasındakı 
qrammatik münasibətlər türk dillərində mövcud olan yanaşma 
uzlaşma, idarə kimi sintaktik əlaqə tipləri ilə ifadə olunur.

Tə'yini söz birləşmələri

1. Baş üzv- isim, tabeli üzv- say.
Tabeli üzvün ifadə üsullarına baxaq.
1. Miqdar sayları: azərb. beş qız, alt. ek i tü n ' ik i gecə ', 

başq. ö s  ё у  'ü ç  e v ',  Ш Л ы ьк  a °w b l'q ırx  k ə n d ', türk, e lli 
g e m i'ə lli g ə m i' və s. Leksik fərqlərin olmasından asılı 
olmayaraq bütün türk dillərində say sistemi eynidir, buna görə 
də bu tip birləşməni ulu dil epoxasına aid etməyə tam əsas 
vardır.

"Miqdar sayı+isim" tə'yini söz birləşməsi tiplərində 
tərəflər arasına aydınlaşdırıcı sözlər, məsələn, numerativlər 
daxil etmək olar, məs. azərb. bir parça çörək. Bütün türk 
dillərində bu tip əmələ gəlmələrin modeli eyni olur. Bu, əsas 
verir ki, bu modeli də ulu türkcədən gələn sayaq. Müasir türk 
dillərində konkret numerativlər böyük müxtəliflikləri ilə 
fərqlənir.

a) numerativ+-//£ affıksi; qırğ. tort jild ik  soğuş 
' dördillik m ü h a rib ə ', tat. y ş  y e ş lə k  % bz'üçyaşlı q ız ', özb. 

y e ttiуь11ьк m əkkəb  'y ed d iillik  m əktəb  ' və s.
b) numerativ+-///r affıksi; qazax, tört-bes üyli 

aw b l' dörd-beş e v li a u l'.
-lık, -lik  sözdüzəldici affıksinin iştirakı ilə düzələn 

yuxanda baxılmış "say+numerativ+isim" formasında söz 
birləşmə modeli, şübhəsiz ki, ümumtürk xarakteri daşıyır və 
ulu türk başlanğıcına aid edilə bilər.

2. Sıra sayları: azərb. ik inci yer, başq. birinsi у ь I '  birinci 
i l ', tuv. birqi te v e ' birinci d ə fə  \  çuv. ikkim iş u y ıx ' ik inci ay 
yakut. tördüs a t' dördüncü a t ’.
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Türk dillərində sıra saylarının ifadə üsullarının bu 
arxemodeli uyğun gəlmədiyindən, "sıra sayı+isim" modelini 
ulu dil üçün ümumi şəkildə mümkün saymaq olar.

3. Qeyri-müəyyən miqdar saylan: tat. b irn iç ə a d ım  'b ir  
neçə addım  ', özb. bir neçe k ü n ' bir neçə gün ' və s.

Qeyri-müəyyən miqdarın ifadə üsulları öz müxtəlifliyi 
ilə fərqlənirsə də, bu modelə türk dillərində müntəzəm təsadüf 
olunur və ola bilsin ki, ulu dil mərhələsinə qədər gedir.

II. Baş üzv- isim, tabeli üzv- əvəzlik.
Tabeli üzvün ifadə üsullanna baxaq.
1. Yiyəlik əvəzliyi: tat. a ° пьп a° tasb ' onun a ta sı', q.- 

qalp. m inin atbm 'm ə n im  atım  \  noq. о пьп  sö z i '  onun sözü  ', 
türkm. m enin iş im 'm ən im  iş im ', alt. о пьп b iç iq i' onun 
m əktu b u ' və s.

Bu tip söz birləşməsinin geniş yayılması, onun ulu dil 
dövrünə, daha doğrusu, ulu dilin mövcudluğunun son 
mərhələsinə aid olmasını göstərir. Görünür, yiyəlik halın 
yaranmasına qədər azərb. bizim  at1 və ya yakut dilində m in  
a t'm ən im  atım  ' tipli modellər mövcud olmuşdur.
2. İşarə əvəzliyi: qazax, osb ıb z 'b u  q a z ', özb. oşa k ü k i'b u  
gün \  çuv. k u  t i l ' b u y e r  ', türk, bu yo l, azərb. bu g ecə  və s.

Bu tip söz birləşmələrini ulu dil dövrünə aid etmək olar. 
Əgər bu tipli söz birləşmələrinin isim tərəfi dəyişkən olursa, 
asılı üzv tərəfi yekrən qalır, yə'ni işarə əvəzliyi saxlanır. Türk 
dillərində işarə əvəzliyi sistemi predmetin danışandan 3 
dərəcədə uzaqlığına əsaslanır: bu 'y a x ın ', bu 'daha  uzaq, 
lakin görünən ' və o '  daha çox uzaq olan, artıq gü lünm əyən  ’.

3. Tə'yini əvəzlik: xak. p r a y 'b ü tü n ', çuv. xam , türk. 
bütün, tuv. tödü  və s. Bu tip modellərin kifayət dərəcədə 
yayılmış olması onun ulu dil başlanğıcına getməsi hipotezini 
irəli sürməyə haqq verir.

1 Müəllif, görünür, bizim  formasında m  səsinə uyub diqqətsizlik edir, -im  
şəkilçisini mənsubiyyət sayır, halbuki yiyəlik hal şokilçisidir-T.II.
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III. Baş üzv- isim, tabeli üzv- sifət.
Tabeli üzvün ifadə üsullarına baxaq.
1. Sadə keyfiyyət sifətləri (formal göstəricisiz): azərb. 

m avi göy, tat. a ° к a ° t 'a ğ  a t ', qazax, k ö k  örman ’ya şıl m eşə  ', 
şor. a:r şa n a ff'a ğ ır x iz ə k ', alt. d 'aş u lus’ g ə n c lik ' 
(hərfəm "gənc xalq"), çuv. xura laja ’ qara a t ' və s. Bu modelə 
bütün türk dillərində rast gəlinir.

Tə'yini söz birləşməsinin "keyfiyyət sifəti+isim" 
modelində tərəflərin arasına bir sözünü daxil etmək olar, bu 
halda nəzərə çarpdırma mə'nası bildirilir. Məs., özb. uzun b ir 
m aktub 'u zu n  bir m ə k tu b '. Bu cür sözbirleşməsi tipinin 
ümumtürk dövründə eynən belə və ya əsas tərəflərinin 
düzülüşünün fərqli olması barədə əlimizdə heç bir sübut 
yoxdur. Ancaq bu faktdır ki, ulu türk dilində sözün 
"tə’yiıı+tə'yinolunan" düzülüş qanunu mövcud olmuşdur.

2. Nisbi sifətlər (morfoloji göstəriciləri ile)
a) -lı:ğH-li:ğ' şəkilçili nisbi sifətli tə'yin söz birləşməsi. - 

//^şəkilçili tə’yini söz birləşməsi tipi tuva, xakas, şor və tofalar 
dillərində saxlanıbdır: tuv. ta.ralığ şö l’ taxıl z ə m is i', xak. 
nanm ırlığ k ü n ’ yağ ışlı gün  \  şor. kanattığ kuş 'qanadlı quş ' və 
s. Sifətin bu affıksi həmçinin qədim türk yazılı abidələrində öz 
əksini tapmışdır. Bu, ola bilsin ki, ulu türk dili səviyyəsinə 
qədər getsin. Onun əsasında birgə halm -Iı:ğU-liğ'affıksi durur.

b) -// şəkilçisi olan nisbi sifətli tə'yini söz birləşmələri 
(onun fonetik variantları -dı, -tı, -ııı...) müxtəlif xarakterli 
əlamətləri ifadə edir: mövcudluq, malik olma, ehtimal və s. Bu 
model olduqca geniş yayılmışdır: azərb. təravətli yarpaqlar, q.- 
qalp. baxbtlb sem yabız 'b iz im  xo şb əx t a iləm iz ', türkm. 
oğlanlı ö y 'o ğ la n lı e v ', çuv. çap/ь  ş iv  'm ö h təşəm  ç a y ', tat. 
fa m lb  tu fra k 'q u m lu  torpaq ', alt. s u d u la r  ' yaş(sulu) qar', 
özb. küçlü  ö t'g ü c lü  a t türk, sakallı ih tiyar' saqqalı qoca ', q.- 
balk. bilim li adam ' b ilik li adam ' və s.

-lığH-liğ'-dən -İ1İ/-Iİ nisbi sifət affiksinin əmələ gəlməsi 
üçün aralıq mərhələdə -lık  və -lik  şəkilçisi işlənmişdir: qazax.
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aybldbk so v e t'a u l s o v e ti', türkm. o tlu k  m eydan 'o tlu  ç ö l', 
tat. kü n ü k  a °гь к  'g ü n d ə lik  azuqə ' və s. Daha sonralar -кЦ-к 
sonluğu atılmışdır. Tipik -lı, -li affiksi o türk dillərində 
səciyyəvidir ki, onlarda к  sonluğunun atılması müşahidə 
olunur, müq. türk, "san ” sarık<sarığ-Am .

Ulu türk dilində -lığ  və -lık  affiksinin yaranması bu tip 
söz birləşməsinin qədimliyini sübut edir.

c) -s ız  şəkilçisi olan nisbi sifətli tə'yini söz birləşməsi 
əsas sözdə ında ifadə olunan mə'nanı yoxluğunu bildirir: qırğ. 
sansız m ü lk  'saysız-hesabsız d ö v lə t', çuv. vb yzb r laja 
'g ü csü z a t ', özb. savadsız a dam 'savadsız adam ', tat. susbz 
da la 'susuz ç ö l ' və s. Model ümumtürk xarakterlidir, -sızjj-siz 
affiksli sifət ulu dil vəziyyətinə qədər gedə bilər.

d) müəyyən yerə və vaxta aidliyi ifadə edən - k işəkilçili 
nisbi sifətin iştirakı ilə düzələn tə'yini söz birləşməsində 
adətən affiks yerlik halın formasına əlavə olunur: başq. 
bm dağbutbndar'buradakı y e r lə r ', tat. dinqizdəqi utrawlar 
'  dənizdəki adalar', azərb. bağdakı ev, türk, dolaptaki kitaplar 
və s.

Model ümumtürk xarakteri daşıyır.
Bilavasitə sözün kökünə birləşən -k i affiksli nisbi 

sifətlər mövcuddur, müq. tat. ya  ° zğ b '  у  azda к ı ',
k ışkb ' q ışd a k ı'. -kıjj-ki affiksi hər hansı ayırıcı, diqqətə 
çatdırıcı hissəcikdə əmələ gəlir. Bununla onun artikl mə'nası 
aydınlaşdırılır, müq.tat avbldağı k o lxo z  'h ə m in  kənddə  
yerləşən k o lx o z '. Affiksin geniş yayılması bu tipli sifətin artıq 
ulu türk dilində mövcudluğunu təsdiqləyir.

Baxdığımız modellərin asılı torəfi -çan, -çak, -kaç 
affiksli sifətlə və ya sifətin azaltma dərəcəsi ilə ifadə oluna 
bilər. Bütün bu affiksləri ulu türk dili qatına aid etmək olar.

IV. Baş üzv- isim, tabeli üzv- fe'li sifət.
Tabeli üzvün ifadə olunma üsullarına baxaq.
1. -капЦ-ğan şəkilçili fe'li sifət. Bu modelə altay, tatar, 

qazax, qaraqalpak, qaraim, qaraçay-bolqar, noqay, özbək,
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qırğız, uyğur, krım tatarları, tuva, xakas, şor və tofalar 
dillərində rast gəlinir: tat. tuğan i l '  doğma ö lkə \  tuv. totkan  
k ij i ' doym uş adam ', özb. ü tq e n y b l'  keçm iş i l  \  q.-bol. bişqen  
et '  b işm iş ə t  ', q.-qalp. tuwğan bala '  doğulm uş uşaq ', şor. 
uşkan ağaş 'y ıx ılm ış  ağac noq. atblğan o!f '  atılm ış o x  ', xak. 
atxan ançı 'a tə ş  açm ış o v ç u ', qazax, kelqen k is i 'g ə lm iş  
adam ' və s.

Oğuz dillərində Türkiyə türkcəsindəki ku rq a n 'q a la ' 
tipli nümunə -ğanjl-lşan fe'li sifətinin qalığıdır, bu o deməkdir 
ki, həmin forma vaxtilə bütün türkcələrdə olmuş, ancaq 
sonralar oğuz dillərində onu -m ış şəkilçisi sıxışdırmışdır.

Əvvəllər həm qıpçaq, həm də oğuz dillərində -ğan 
şəkilçisi ilə fe'li sifət və sifət mə'nası yaranmışsa, demək, belə 
təsəvvür etmək olar ki, ulu dil dövründə asılı üzvü -капЦ-ğan 
şəkilçili tə'yini söz birləşməsi mövcud olmuşdur.

2. -an/j-yan şəkilçili fe'li sifət. Bu modelə cənub-qərb 
qrupu türk dillərində rast gəlmək olur: azərb. uçan quş, türkm. 
qelyən adam 'g ə lə n  adam ', ancaq qelen adam 'gəlm iş adam '.

-an fe'li sifət affıksi vaxtilə qıpçaq dillərində olmuş, indi 
isə tamam yox olmuşdur.

3. -d ik  şəkilçili fe'li sifət: türkm. ekilm edik yer 'ya şa y ış  
olmayan y e r ', azərb. aldığım  kitab, türk, kazılm adık a(ğ) ac, 
qaq. o ld u .iş’ b itm iş i ş ',  -d ik  fe’li sifətli tə'yini söz birləşməsi 
keçmiş türk yazılı abidələrində qeydə alınmışdır.

Ulu türk ümumiliyi dövründə -dık/l-tılş affıksinin 
mövcudluğu bu giin onların müxtəlif qruplu türk dillərində 
olması ilə təsdiqlənir: tat. % a °ldbk 'qa lıq ', y a ° s tb ı'y a s tıq ', 
türk, b ild ik ' tanış ' və s.

Görünür, -d ılf affıksli adlar fe'li sifət mə'nası aldığından 
"fe'li sifət+isim" söz birləşməsinin əmələ gəlməsi mümkün 
olmuşdur. Sonralar zonalar üzrə təbəqələşmə baş vermişdir. 
Qıpçak billərində -dik: şəkilçili ad xüsusi inkişaf etməmişdir. 
Oğuz dillərində müəyyən zaman müddətində bunlar çox 
məhsuldar olmuş, sonralar isə tamamilə azalmışdır.

330

-m ış şəkilçili fe'li sifət: azərb. sınm ış ağac, türk, gitm iş 
adam, qaq. ba.ldılm ış töprak '  bərkidilm iş to rpaq ', yakut. 
oxtubus m as 'y ıx ılm ış  ağac \  -m ış şəkilçili fe'li sifət vaxtilə 
fe’ldən yaranan sifət olmuş, hərəkətin nəticəsini bildirmişdir. 
Sonralar bu, oğuz dillərində fe'li sifətin keçmiş zamanma 
çevrilmişdir. Lakin qıpçaq dillərində bu, fe'li sifət olmuşdurmu 
sualı açıq qalır. Ona görə ki, qıpçaq dillərində onlarm fe'li sifət 
kimi istifadə olunmasım göstərən kifayət qədər dəlil-qalıqlar 
yoxdur.

5. -r (-ır, -ar), -mas şəkilçili fe'li sifət. Bu cür modellərə 
türk dillərinin müxtəlif areallarında rast gəlinir: özb. ölşar 
su w 'a xa r s u ',  yakut. bilər k ih i 'b ilə n  a d a m ', tat. əytər  
s ü z ' deyiləcək s ö z ', tuv. kelir  ç ıl 'g ə lə c ə k  i l ' (hərfən: o il  ki, 
o gələcək).

-/•şəkilçili fe'li sifətin iştirakı ilə yaranmış müəyyən söz 
birləşmələrinin meydana gəlməsini ulu türk birliyi dövrünə aid 
etmək olar, belə ki, -r şəkilçili fe'li sifət ya bilavasitə, ya da 
qalıq halında bütün türk dillorində özünü göstərir. Hal-hazırda 
onu indiki zamanın başqa fe'li sifətləri əvəzlədiyindən türk 
dillərindən heç birində aktiv fe'li sifət deyil.

6. -açakjj-ecek şəkilçili fe'li sifət: türk, gelecek adam, 
azərb. bölünəcək m əhsul, qaq. gelecek у ı l ' g ə ləc ə k  U '. -açak 
şəkilçili fe'li sifotin inkişaf tarixi olduqca mürəkkəbdir (Bax: 
"Fe’li sifət"). Ulu türk dilində tabeli üzvü fe'li sifət olan söz 
birləşməsi -açağşəkilçili modeli olmamışdır.

7. ~(u)çıH-(ü)çi şəkilçili fe'li sifət: azərb. boğucu b ir isti, 
qazax, jatakxanada tıruşb studentter'yataqxanada yaşayan  
tə ləb ə lə r ', türk, tutucu bir adam. Bu tip tə'yini söz birləşməsi 
türk dillərinin geniş bir sahəsində yayılmışdır və Özünü 
sonralar əmələ gəlmiş model kimi göstərir.

Əvvəllər bu tip söz birləşməsi ilkin mərhələdə nisbətən 
az olmuş və ola bilsin ki, bir vaxtlar -çı şəkilçili adın xassə və 
ya hər hansı bir şeyə meyillilik mə'nasını ifadə edirmiş.
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8. -oturğan morfemli fe'li sifət. Onun fonetik dəyişmiş 
variantı, ola bilsin ki, -(а)йзпЦ-(е)йп olmuşdur. Bu tip söz 
birləşmələrinin, yayılma məhdudluğu onun nisbətən gec əmələ 
gəlməsini göstərir. Qazax, keletin  k is i 'o  adam ki, lıö km ən  
g ə ləcək  \  noq. okbytağan k b z ' oxuyan q ız \  özb. sö ziden  
kaytm aydbğan adam '  sözündəndönm əyən a d a m uyğ. 
köridiqen kino '  g ö rm əli film  '.

9. -ası şəkilçili fe'li sifət. Bu tip tə'yini söz birləşmələri 
məhdud yayılma dairəsinə malikdir: azərb. tik iləsi cv, başq. 
k ilə h i у ь л  '  g ə ləc ə k  i l 1.

Müxtəlif türk dil qruplarında fəaliyyət göstərən -ası 
affiksini türklərin ulu dil mərhələsinə aid etmək olar. Lakin 
sonralar bir sıra türk dillərində aradan çıxmışdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, türk dillərinin çoxəsrli tarixində 
tə'yini birləşmələr çox az dəyişmişdir. Onların bütün tipləri və 
həmçinin tə'yini söz birləşmələrinin bütün morfoloji dayaqlan 
saxlanmışdır.

Türk dillərində izafet

İzafeti tə'yini söz birləşmələrinin təzahürlərindən biri 
hesab etmək olar. İki isim arasındakı izafet münasibətlərini 
çoxlu sintaktik kateqoriyaların anlaşılması üçün açar kimi 
götürmək olar. Türkoloji tədqiqatlarda izafetin öyrənilməsinə 
az diqqət verilməmişdir. Lakin e'tiraf etmək lazımdır ki, türk 
izafetinin təbiəti lazımi qədər açılmamışdır. Sintaktik 
münasibətlərin bu tipinin xüsusiyyətləri nəinki onun başqa 
atributiv münasibətlər çərçivəsindən çıxan özəl təbiətində 
müşahidə olunur, həm də onun ayrı-ayrı türk dillərindəki qeyri- 
standart təzahüründə görünür. Türk dillərində izafetin 
yaranması onların tipoloji quruluşu ilə əlaqədardır. Bütün 
tə'yini qruplarında olduğu kimi, izafet türk dillərində 
aqlütinativ quruluşun söz sırası qaydası əsasında qurulur: 
"tə'yin+tə'yin olunan".
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İzafeti adi söz birləşmə tiplərindən dəqiq ayırmaq üçün 
onun məzmun tərəfi müəyyən olunmalıdır.

İzafet tə'yini qrupdur ki, burada isimlə ifadə olunan əsas 
üzv başqa predmetə ya mənsubiyyətə görə, ya da müxtəlif 
münasibətlər baxımından müəyyənləşir.

Türkologiyada adətən izafetin üç tipini göstərirlər: I, 11 
və III növ izafetlər.

I növ izafet

Bu tip izafetin morfoloji göstəriciləri yoxdur, əslində elə 
söz birləşməsidir ki, baş üzv isimdən, tabeli üzv sifətdən ibarət 
olur. Məsələn, belə: tat. zənqer k ü k ' m avi soma türk. Kara 
d ən iz' Qara dəniz V Bu cür aydınlaşdırılması birinci tip izafetin 
adyektivləşmə bildirmesiylə olqədardır, müq. azərb. domir 
qatı, tat. a°ğaş /faşık'ağac qaşıq \  qazax, a y ja ih k 'a y  işığı ’ və 
s.

I növ izafet o dövrdə meydana gəlmişdir ki, o zaman ulu 
türk dilində buna bənzər konstruksiyalar olmamışdır. 
Mənsubiyyət münasibəti g ö l sahil'gölün s a h i l ia ta  e v ' ata 
e v i ' və s. tipli iki ismin sadə yanaşması şəklində ifadə 
olunmuşdur. I növ izafetin meydana gəlməsi iki ismin 
birləşməsinin nəticəsidir. Bu birləşmə iki şəraitdə həyata 
keçirilə bilər: 1) izafet konstruksiyasının birinci üzvü öz 
mə'nasına görə sifətə çevrilir; 2) to'yiıı scmaııtik cəhətdən 
ixtisaslaşır: tə'yin olunan predmetin hazırlandığı maddə və ya 
materialı göstərir, məs. türk, demir yol, qazax, tiyıı iş ik ' dələ  
kürkü ', qırğ. bolot kalem ' polad qələm  ' və s.

II növ izafet

I növ izafet II növ izafetdən morfoloji planda onunla 
fərqlənir ki, bu izafet konstruksiyasının ikinci üzvü 3-cü şəxs
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təkin mənsubiyyət affiksi ilə işlənir: tat. aw ü xu j'a lığ ı' k ə n d  
tə s ə r r ü fa t ıtürk, d en iz alı-sı və s.

Konstruksiyanın birinci üzvü tə'yin olunanın qeyri- 
müəyyən cinsi mə'nada hansı kateqoriyaya aid olduğunu ifadə 
edir: məs. tat. şəh ər Ьакщавь 'ş ə h ə r  b a ğ ı1 o deməkdir ki, 
ümumiyyətlə, bütün şəhərlər üçün tipik olan belə bağ var.

Mənsubiyyətin və ya hər hansı kateqoriyaya aidliyin 
ifadəsi II növ izafetin qeyri-adi semantik tutumunu müəyyən 
etmiş, onu "nisbi sifət+isim” söz birləşmələrinə və yiyəlik hallı 
söz birləşmələrinə yaxınlaşdırmışdır. II növ izafet hələ ulu türk 
dilində mövcud olmuşdur.

Ayrı-ayrı türk dillərində II növ izafetin istifadə 
olunmasının özəllikləri var. Yakut dilində o əsas e'tibarilə 
aidiyyət münasibətini ifadə edir; qumuq dilində I və II növ 
izafetlər arasında mə'na həddi qoymaq çətin olur. Qumuq 
dilində I növ izafet daha tipikdir, çuvaş dilində isə 11 növ izafet 
geniş yayılmışdır.

Konstruksiyanın birinci üzvü qüvvətli adyektivləşməyə 
mə'ruz qaldıqda türk dillərində I növ izafetin II növ izafetə 
keçmə prosesi müşahidə olunur; müq. qazax, ay ja tb lt' ay  
işığı \  tat. ku rşi a w b l' qonşu k ə n d ' və s.

Ш növ izafet

III növ izafet başqa tip izofetlərdən formal əlamətlərinə 
görə onunla fərqlənir ki, burada konstruksiyanın birinci üzvü 
yiyəlik halın affiksi ilə işlənir, müq. türk, babamın evi.

Yiyəlik halın inkişafı ilə əlaqədar əmələ gələn III növ 
izafet I və II ilə müqayisədə aidiyyət münasibətinin daha dəqiq 
göstərilməsinə xidmət edir.

Qaqauz və çuvaş dillərində, həmçinin qədim türk dilləri 
abidələrində yiyəlik konstruksiyaları olsa da, II və III növ 
izafetlər arasındakı fərq Türkiyə türkcəsindəki qədər mə'na 
kəsb etmir. Yiyəlik halın izafet forması onlarda nisbətən az
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istifadə olunur. Qaqauz dilində o, əksərən II növ izafetin 
bildirdiyi mə'nanı daşıyır. Çuvaş dilində ən çox II növ izafet 
işlənir.

Görünür, omonimlikdən qaçmaq üçün sonralar III növ 
izafet törəyir- ilkin mərhələdə II növ izafet iki mə'na bildirirdi: 
1) müəyyən, 2) qeyri-müəyyən mənsubiyyət ifadə edirdi, müq. 
azərb. padşah q ı z ı 1) "Hər lıansı padşahın qızı"; 2) "müəyyən 
padşahın qızı". Sonralar mə'nam parçalanması baş verdi: 1) 
padşah qızı "qeyri-müəyyən padşahın qızı"; 2) padşahın qızı 
"müəyyən padşahın qızı".

Fe'Ii söz birləşmələri

Fe'li söz birləşmələrinin özəlliyi bundadır ki, onlar 
hərəkətin obyektini və şəraitini bildirməklə, həm də 
potensiyasına görə cümlə ola bilər, belə ki, fe'l hərəkətin 
qrammatik subyektini özündə əks etdirir, müq. azərb. bel 
gətirin, yə'ni formal cəhətdən hər bir fe'li söz birləşməsi 
mübtodası atılmış cümlədir. Lakin fe'li söz birləşmələrində 
cümlədən fərqli olaraq hərəkət predikativlikdən məhrumdur vo 
birloşmədəki subyekt hərəkətin subyekti deyildir. Quruluş 
baxımından fe'li söz birləşmələri ismi birləşmələrdən fərqlənir 
və bu prinsip üzrə yaranır: baş üzv və asılı, müəyyən sintaksi 
münasibətdə olan tabeli üzv.

Baş üzv- fe'l, asılı üzv- ad.
Asılı üzvün ifadə olunma üsullarına baxaq.
1. Ad qeyri-müəyyən tə'sirlik halda: azərb. burada k işi 

kostyumları vo p laş tikiıiər; tat. j ’ir  sordini' torpaq şum ladım  \  
çuvaş. radio tb ib sin c  xıbarzem  kontsertsem  iş/c tp ir' Radio ilo 
konsertlərə, y en i xəbərlərə qulaq asm q  '.

Qeyri-müəyyən tə'sirlik hallı fe’li söz birləşmələrinin 
modeli ulu türk dilinin dövrünə gedə bilər.
2. Ad müəyyən tə'sirlik halda.



Tə'sirlik halın -1Ц-1, -u//-ü göstəriciləri var. Bu modelə 
türk dillərinin cənub arealında rast gəlinir.

Tə'sirlik halda -1 sonluğu olan fe'li söz birləşmələri ulu 
türk dili mərhələsindən başlana bilər. Bu göstəricinin ən qədim 
qalığı bütün türk dillərində geniş yayılmış şəxs əvzliyinin -/ 
tə  'sirlik hal affiksidir, müq.qazax. m eni mascara k b ld b n ' sən  
m ən i biabır etdin  türkm. m en s 'e n i s'öyyərdim  'm ə n  sən i 
sevirdim

Türk dillərində əmələ gəlməsi hər yerdə eyni olmayan - 
m  tə'sirlik hal variantına rast gəlinir.

İki saitin yanaşı işlənməsini aradan qaldırmaq üçün bir 
sıra hallarda, necə deyərlər, n  samiti arada hasar çəkir: azərb. 
bu balam g ö rü rəm ', alt. köp arağını üçpe 'A rağ ı çox içm ə \  
qazax. A nnanı oyattb '  A nnanı o y a td ı'.

Bir çox qıpçaq qrupu türk dillərində mənsubiyyət 
affıksindən sonra tə'sirlik hal -n göstəricisini qəbul edir: başq. 
Jəp il şanıların m a 0 у  la y  '  C əlil x izəy in i sürtür \  qırğ. k ız  başın 
kötürdü ' q ız  başını qaldırdı \

Bu tipli aralıq -n qədim türk yazılı abidələrində də 
özünü göstərir.

Qıpçaq dillərində rast gəldiyimiz -nı tə'sirlik hal 
variantını aralıq xarakterli -n və -nı göstəricisindən 
fərqləndirmək lazımdır, müq.tat. M in bu кьгпь kü rd im 'M ən  
bu q ızı gördüm  \  Hesab etmək olar ki, bu variant əvəzliyin 
əsasının yenidən qurulması nəticəsində əmələ gəlib. 1-ci və 2- 
ci şəxs əvəzliklərinin təki tə'sirlik hal formasında m əni, sən i 
əsasının dağılması nəticəsində -11 elementli affıksə köçürülmüş 
və tə'sirlik halın yeni -nı şəkilçisi isimlərə birləşməyə 
başlamışdır.

Zonalar üzrə məhdud yayılması göstərir ki, -nı yönlük 
hallı fe'li söz birləşmələri modeli ulu türk dilindən gələ bilməz.

3. Ad yerlik halda: türk. İstambulda işliyoruın, tat. 
Ka °zanda tbram  '  Kazanda yaşayıram  \  qırğ. b iz şa:rda 
tu ıab ız" b iz şəhərdə yaşayırıq  ’ və s.
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Model bütün türk dillərində yayılmışdır.
Ulu türk dilində -da şəkilçili hal 2 mə'na verir: 1) yerlik; 

2)predmetdən və ya predmetin içindən hərəkət. Sonralar xüsusi 
çıxışlıq hal yarandıqda -da affıksi ancaq yerlik məzmununda 
ixtisaslaşır.

4. Ad çıxışlıq halda: tat. awbldan kild im  'k ən d d ən  
gəldim  V qırğ. a l uyden ç ık tı' o evdən çıxd ı \  azərb. 
qardaşımdan m əktub  aldım  və s. Görünür, -dan şəkilçili çıxışlıq 
hal ulu türk dilinin sonrakı dövrlərində əmələ gəlib.

5. Ad yönlük halda. Burada 2 hadisəyə baxmaq 
məqsədəuyğundur. (1) -a, -ya şəkilçili yönlük hal. Bu model 
hər şeydən əvvəl hərəkətin istiqamətini, həmçinin vasitəli, 
dolayı obyektə yönəlməni ifadə edir, müq.azərb. b iz  burada 
gəm iyə otururuq, -a şəkilçili yönlük hal oğuz dillərində 
yayılmışdır.

(2) -İfa şəkilçili yönlük hal. Bu model qıpçaq dillərinə, 
habelə Sibir türk dillərinə məxsusdur, müq. tat. urmaıığa 
baram 'm eşoyə g ed irə m '. Görünür, bu iki forma ulu türk 
dilində mövcud olmuşdur, -a samitli yönlük hal tarixən daha 
qədimdir, -İfa şəkilçili yönlük hal nisbətən sonralar 
yaranmışdır.

Əgər ulu türk dilinin yayılmasının ilk vəziyyətindən 
çıxış etsək, onda demək olar ki, fe'li söz birləşmələri atributiv 
söz birləşmələri kimi çox dəyişikliyə mə'ruz qalmayıb, çünki 
ulu dilin qədim dövrdəki hal sistemi müasir türk dillərində 
əsasən saxlanılmışdır. Türk dillərində yalnız qədim lokal 
hallarla işlənmiş fe'li birləşmələr itmişdir. Bu birləşmələrdən 
yalnız məhdud izlər qalmışdır.

Sadə cümlələr tarixi aspektdə

Hər hansı tipoloji quruluşlu dildə-istər aqlütinativ, istər 
flektiv, istər analitik quruluşda olsun, sadə cümlə iki əsas
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struktur üzvün- mübtəda və xəbərin və ya subyekt və obyektin 
sintezidir.

Türk dillərində sadə cümlənin quruluşunun müqayisəli- 
tarixi analizinin məqsədi nəinki onun qədim tiplərini və onların 
türk dil ümumiliyinə münasibətini aydınlaşdırır, eyni zamanda 
onun tarixi hərəkət meylini, retrosrektiv (keçmişə doğru) 
planda onun inkişafını izləyir. Ona görə, təbiidir ki, 
müqayisəli-tarixi analizin əsas obyekti sadə cümlənin o 
həlqələridir ki, onun ikişafı da mə'lum mütəhərrik!iyi aşkar 
edir. Sadə cümlənin quruluş elementlərinin analizi baxımından 
mübtədanm ifadə üsulları müqayisəli-tarixi qrammatika üçün o 
qədər də maraqlı deyil. Çünki əslində bunlar təsviri qram
matikanı maraqlandırmalıdır. Mübtəda sahəsi tarixən nisbi 
sabit olmuşdur.

Bütün tarixi dövrlərdə, bütün türk dillərində mübtəda 
təxminən bütün adlarla, əvəzliklərlə və həmçinin 
subetantivləşmiş başqa nitq hissələri ilə ifadə olunmuşdur.

Lakin xəbər qütbü tamam başqa səciyyə daşıyır. Burada 
bağlayıcı əlaqələrin və fe'li zamanların inkişafı ilə əlaqədar 
çox ciddi tarixi dəyişikliklər müşahidə olunur.

Xəbərin qrammatik ifadəsi cümlənin ismi və ya fe'li 
tiplərini müəyyən edir.

İsmi cümlə

İsmi cümlə əsas e'tibarilə köməkçi fe'lin tarixi inkişafı 
ilə sıx bağlı olduğundan bütün türk dillərində sadə cümlənin 
tarixi inkişafının tədqiqi ciddi çətinliklərlə qarşılaşır. Ona görə 
ki, bu məsələ, əvvəldə deyildiyi kimi, müxtəlif türk dillərində 
çox dolaşdırılmışdır. Hind-avropa dilləri faktlarının tarixi bütün 
aydınlığı ilə göstərir ki, b ıtb 'o lm a q ' köməkçi fe'linin indiki 
zaman formaları hətta yeni formasiyalarda da yaxşı 
saxlanılmışdır, müq. h.-A. a*esti* 'o  va r', fars, äst, alman ist 
və s. Əgər türk dillərində köməkçi fe'lin indiki zaman
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sisteminə baxsaq, müxtəlif formalı bağlayıcı vasitələrlə 
üzləşməli oluruq.

Bir sıra müasir türk dillərində istənilən qrammatik 
kateqoriyadan olan ismi xəbər şəxsə görə müəyyənləşməmiş 
ola bilər: alt. M en altay k iji 'M ə n  altaylıyam  '; S ler  altay ulus 
'  S iz  altay U sın ız'.

Başkir dilində xəbərin affiksi tamamilə olmaya da bilər. 
Şəxs və kəmiyyət şəxs əvəzliyi ilə ifadə olunan subyektdə əks 
olunur, müq. M in  yazbw sb 'M ə n  y a zıç ıy a m '; Hin 
uffbw sb '  Sən  öyrəncisən '.

Bir çox türk dillərində affıkssiz xəbər bütün üç şəxsi 
əhatə edir, müq.qar. M en tüvü l k ız  'M ə n  q ız deyiləm  \  türkm. 
Bu m en ' B u  m ənəm  ' və s.

Bütün türk dillərində 3-cü şəxsin təkində istənilən 
qrammatik kateqoriyadan olan xəbərdə şəxs şəkilçisi iştirak 
etməyə bilər: qırğ. Kenen düyııödö ja z ' G eniş dünyada y a y  V 
tuv. A .S.P uşkin -uluq orus çoğa./çı ' A .S .P uşkin  böyük rus 
şairid ir', çuv. K ipcr уыъ m ' K örpü u zu n d u r', yakut. K in i saxa 
’ O y a q u td u r O ğ o  k ıra ' Uşaq k iç ik d ir '.

İsmi xəbərin 3-cü şəxsin təkində şəxs göstəricisinin 
olmaması hal şəkilçisinin işlənməsi və ya köməkçi sözün 
müşayiəti ilə mümkündür; tat. B izn in  p a lk  okopta '  B izim  p o lk  
səngərdədir ’, tuv. B o nom  baş/fm ın '  B u  kitab m üəllim ind ir \  
türkm. Təzə y ıh n  bosağasmda 'Y e n i  il  ə rə fə sid ir '. İsmi 
xəbərin şəxs şəkilçisi ilə işlənməməsi qədim türk abidələrində 
də müşahidə olunur: orx-yen. B ən bilqc T önyukuk 'M ə n  
müdrik Tonyukukam

Lakin bir çox türk dillərində ismi xəbər 1-ci 
kateqoriyanın göstəricisi və ya xəbəriik affıksləri ilə işlənir. 
Xəbərlik şəkilçisinin "olmaq" köməkçi fe'linin indiki zaman 
formasının rolunda işlənməsi bir sıra türk dillərində geniş 
yayılmış üsullardandır: azərb. S ən  m ənim  qardaşımsan; qırğ.
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B iz  p ionerb iz 'B i z  p ionerik  ’ tuv. M en student m e n 'M ən 
tə ləbəyəm  \

Bütün türk dillərinin yazılı abidələrində şəxs əvəzlikləri 
xəbərlik affiksi kimi qeydə alınmışdır. Çuvaş dilində xəbərlik 
və mənsubiyyət affiksləri fərqləndirilmir. Yakut dilində 1-ci 
və 2-ci şəxsin cəmində xəbərlik affiksi mənsubiyyət affiksi ilə 
üst-üstə düşür, yalnız konteksdə fərqlənir: B ihiqi oğolorbut 
kelliler 'B iz im  uşaqlar g ə ld ilə r ' (mənsubiyyət affiksi) və 
B ih iq i k m  o ğ o lo rb u t'  B iz  k iç ik  uşaqlarıq ' (xəbər, affiksi).

3-cü şəxsin təkinə münasibətdə də xəbərlik affiksi kimi 
şəxs əvəzliyindən istifadə olunma meyli var. Bu prosesin izləri 
ayrı-ayrı müasir türk dillərində və həmçinin qədim türk yazılı 
abidələrində saxlanılmışdır, məs. başqırd və tatar dillərində 
adlarda xəbərlik affiksinin rolunda u l ' o ' şəxs əvəzliyi 
müşahidə olunur, başq. X esen  ya°zbw cb  у л  'H əsən  
y a z ı ç ı d ı r tat. X əsa n  y a °zu ş  u l 'H əsən  ya zıç ıd ır \  Tuva 
dilində də 3-cü şəxs təkin əvəzliyini xəbərlik affiksi kimi 
görmək olur: O ! o .ren ikçi o l' O şagirddir '. Adlarda -ппЦ-im, - 
итЦ-йт, -атЦ-ет variantları ilə çıxış edən 1-ci şəxs təkin 
xəbərlik affikslərinin modelini xüsusi bir qrup kimi ayırmaq 
lazımdır. Bu tip xəbərlik affiksi mənsubiyyət affiksi ilə üst- 
üstə düşür.

Əksər türk dillərində 3-cü şəxsin təkində istifadə olunan 
-dır, -dı ismi xəbər affiksi etimoloji olaraq tu r-'durm aq ' 
fe’lindən əmələ gəlmişdir, -dır affıksinə erkən türk yazılı 
abidələrindən ən çox C odex Cumanicus-da rast gəlinir. Türk 
dillərinin yazılı abidələrində -durjj-tur affiksinin daha tam 
aorista forması olan turur saxlanmışdır: qəd.-özb. Taşvi.ş 
bem ixayat du ru r' T əşviş nəhayətsizd ir Bütün başqa dillərdə - 
dır affiksinin bağlamaya (köməkçi fe'lə) çevrilməsi meyli 
müşahidə olunur, yə'ni burada bütün uyğunluq analogiya ilə 
baş verir: türm. m en s'tudentdirin, s 'en  s'tudentdirs'in, ol 
s  'tudentdir, b iz  s  'tu d e n td ir i s s i z  s  'tudentdirs 'iniz, olar
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s  'tudentdirlər. Sarı uyğur dilində -tro//-dro<*turu<turur fonetik 
variantları vardır.

Bağlama kimi -d ırgöstəricisi nəinki 3-cü şəxsin təkində, 
həmçinin türk dillərinin yazılı abidələrində müşahidə 
olunur:qəd.-özb. İtin  durman 'M ə n  sənin i t i n ə m XIV əsr 
Xarəzm abidəsi: M en Cabrail turur m en 'M ə n  Cəbrayılam  ’ və 
s.

Beləliklə, həm müasir türk dillərində, həm də 
abidələrdə indiki zaman çərçivəsində xəbərlik kateqoriyası 
müxtəlif ifadə üsullarına malikdir.

Ulu türk dilində bir vaxtlar er-(ol-) fe'l bağlamasının 
indiki zamanda tam təsriflənmə paradiqmi olmuşdur. Lakin 
daha sonralar o həmin vəzifəni yerinə yetirən digər əlaqə 
vasitələri ilə sıxışdırılmışdır. Xəbər kateqoriyası keçmiş zaman 
dairəsində birşəkilliliyi ilə daha çox fərqlənir.

Bütün türk dillərində xəbərliyin keçmiş, xüsusilə mütləq 
(şühudi) keçmiş zaman çərçivəsində vahid ifadə üsulu kimi er- 
(ol-) köməkçi fe'li çıxış edir. Yarımçıq ed i fe'linin xəbərliyin 
şəkilçi formasına keçməsi meyli müşahidə olunur: qaq. B u  
evd exep siçü rü k tü  'B u  evdə bütün şeylərçürükm üş  çuv. K u  
sadzem  vıibnince im ik  nazarcı '  B u bağların yerində keçm işdə  
bazar olub

Fe'li cümlə

Ulu türkcənin ümumiliyi zamanında ismi cümlə ilə 
yanaşı, artı fe'li cümlə modeli do mövcud olmuşdur. Fe'li 
cümlənin retrospektiv (keçmişə doğru) planda müqayisəli-tarixi 
analizi müəyyənləşdirir ki, bütün mümkün tarixi dəyişikliklər 
hər şeydən əvvəl onun aparıcı üzvü ilə -fe'li xəbərlə bağlı ola 
bilər. Söhbət ondan gedir ki, fe'lin zaman formalarının müasir 
türk dillərindəki rəngarəngliyini eynən ulu türk dili 
ümumiliyinə köçürmək olmaz.
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1. Fe'li cümlə xəbərinin indiki-gələcəyin -a şəkilçisi ilə ifadə 
olunan formasının açıq və qapalı saitlərin -аЦ-е, -ı//-i, -u/j-ü 
variantlan ilə çıxış edən modeli: tat. ba °ra-m 'm ən  gəlirəm  \  
qazax, ala-т ь п 'm ən  alıram  \  noq. bara-m an'm ən gəlirəm  ', 
özb. yö za -m a n ' m ən  yazıram  \  q.-balk. alam a'm ən alıram  ’ və 
s.

-a şəkilçili zaman formasım ulu türk dili ümumiliyinə 
aid etmək olar. Nəzərə alsaq ki, oğuz dillərində -a şəkilçili 
optativ (arzu) forması (türk, yazasan, yaza, yazalar, azərb. 
alam, alaq) indiki-gələcək zamanın -a şəkilçisi ilə genetik 
əlaqəlidir, belə nəticə çıxarmaq olar ki, onda bu zaman nə 
vaxtsa bütün türk dillərində mövcud olmuşdur.

•a şəkilçili indiki-gələcək zamandan əmələ gəlmiş 
bütün formalar nisbətən gecikmiş törəmələrdir.

Belə ki, məsələn, bara id im 'h ə m in  anda m ən getd im  ' 
tipli forma müəyyən zonalarla məhdudlaşır, ona ancaq qumuq, 
noqay, qaraçay-balkar, tatar və başqırd dillərində rast gəlinir. 
İndiki-gələcək zamandan əmələ gəlmiş keçmiş bütün 
törəmələrin tərkibində -t elementi var, məs. qazax, aladb '  o 
a ltr \  qırğ. a l at, çuv. s ’ıradbp 'm ən  yazıram  \  alt.
haradının' m ən g əzirəm  ' və s. -a şəkilçili indiki-gələcək 
zamanın köməkçi fe'llə bu tipli birləşməsi çox sonralar 
yaranmışdır: noq. bara ya tırm an ' bu anda m ən gedirəm  \  özb. 
yo za  turbbm an' bu anda m ən  yazıram  ' və s.

2. Xəbəri indiki-gələcək zamanın -агЦ-ır şəkilçisi ilə 
ifadə olunan fe'lin cümlə modeli: azərb. alaram, xak. alarbm  
'm ə n  alıram \  salar, a lır və s. Bu model olduqca geniş 
yayılmışdır. Güman etməyə hər cür əsas var ki, bu model ulu 
türk dilində olmuşdur. Bu, türk dillərinin erkən yazılı 
abidələrində qeydə alınmışdır.

3. -dı şəkilçili keçmiş forması ilə ifadə olunmuş xəbərlə 
işlənən fe'li cümlə modeli: türk, aldım, qazax, aldbm, tat. 
a°ldbm , qırğ. aldım , özb. öldım , azərb. aldım, türkm. aldım  və 
s.

3 4 2

Ulu türk dilində bu zamanın mövcudluğuna heç bir 
şübhə ola bilməz. Bu bütün türk dillərində qorunmuşdur. 
Çulım tatarlarının orta-çulım dialekti istisna təşkil edir. Burada 
həmin forma -ğan şəkilçili perfektlə sıxışdınlmışdır. Qeyri- 
müəyyən imperfektdə işlənmə tezliyi daha yüksəkdir: özb. 
yözar ed im 'a d ə tən  m ən yazardım  \  tr.-qar. alır ed im 'a d ə tən  
m ən alardım ', q.-balk. ke lir  e d im 'a d ə tən  m ən kəlird im  \  türk. 
yazardım  və s.

Düzdür, bir çox türk dillərində, məsələn, tatar, qazax, 
başqırd dillərində qeyri-müəyyən imperfekt itmişdirsə də, tatar 
dilinin bir sıra dialektlərində qalmışdır. Belə hesab etmək olur 
ki, ulu türk dilində qeyri-müəyyən imperfekt mövcud 
olmuşdur.

Belə hesab edilir ki, müəyyən keçmiş zamanlar aşkarca 
sonradan törəmədir. Türk dillərində mövcud olan xəbəri 
perfektlə ifadə olunmuş fe'li cümlələr məhdud zonalarda 
işlənir, -ğan şəkilçili perfekt modeli əsasən, altay, başqırd, 
qazax, qaraqalpaq, qaraçay-balkar, qırğız, qumuq, noqay, tatar, 
tuva, özbək, uyğur, xakas, şor dillərində geniş yayılmışdır. 
Qədim türk run yazılı abidələrində -ğan şəkilçili perfekt 
işlənən sadə fe'li cümlə modelinə rast gəlinmir. O, erkən ərəb 
və uyğur olifbalı yazılarda və qıpçaq dili abidələrində özünü 
göstərir.

-ğan fe'l forması qıpçaq dil ümumiliyi epoxasında -ğan 
fe'li sifəti bazasında yaranmışdır. Görünür, ilkin mərhələdə o, 
perfekt mə'nası daşımışdır, keçmişdə icra olunmuş hərəkətin 
noticəsini ifadə etmişdir. Daha sonralar perfekt mə'nası 
bazasında hərəkətin qeyri-müəyyənlik bildirən xalis modallıq 
mə'nası yarana bilərdi.

Xəbəri -m ış şəkilçili perfektlə ifadə olunmuş sadə fe'li 
cümlə modeli də ancaq müəyyən ərazilərdə (əsasən oğuz 
dillərində) yayılmışdır. Oğuz qrupu dillərində -m ış fe'l forması 
bu dillərdə -m ış şəkilçili keçmiş zaman fe'li sifəti yaranandan 
sonra onun bazasında meydana gəlmişdir. Bu fe'li sifətdən
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əvvəl -d ik  və -an şəkilçili fe’li sifətlər fəaliyyət göstərmişdir. - 
ıp  şəkilçili perfekt forması ilə işlənən xəbərli sadə cümlə 
modeli daha geniş yayılmışdır. Ona həm qıpçaq, həm də oğuz 
dillərində eyni dərəcədə rast gəlinir. Ola bilsin ki, perfektin bu 
tipi ulu dildə olmuşdur, lakin onu sübut etmək çətindir.

Türk dillərində plyuskvamtperfekt (uzaq keçmiş) həmişə 
perfektlə bağlı olur. Ona görə də bu və ya digər perfekt tipi ilə 
əlaqədar məhdudlaşma eyni zamanda o əsaslar üzərində əm ələ 
gəlmiş plyuskvamperfektlərə də aiddir.

Türk dillərində ən qədim gələcək zaman forması -ar,-ır 
tipli gələcək zaman formasıdır: tat. а 01 ы т ьп 'm ən alacağam ', 
-açai şəkilçili gələcək zaman forması daha gec meydana 
gəlmişdir və bütün türk dillərində yayılmamışdır. Gələcək 
zamanın başqa formaları çox da geniş dairədə işlənmir.

Türk dillərində felin şəkil kateqoriyası "Morfologiya" 
hissəsində hərtərəfli öyrənilmişdir. Burada ancaq onu qeyd 
etmək olar ki, -sa göstəricili ontativ (arzu) ulu türk dilində 
olmuşdur. Sonralar ondan çox az istifadə olunmuşdur, çünki 
formanın mə'nası dəyişmiş və şərt dairəsinin tərkib hissəsinə 
çevrilmişdir. Ola bilsin ki, artıq ulu türk dilində -ğay və -ay, - 
sm  və -a göstəricili optativ mövcud olmuşdur.

Sadə fe'li xəbərin ifadə üsullarının qısa təhlili belə bir 
nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, ulu türk dili epoxasının 
xəbəri formal baxımdan müasir türk dillərində olan qədər 
rəngarəng olmamışdır.

Əgər cümlənin türk tipli quruluşunu cümlənin başqa 
quruluşu ilə müqayisə etsək, onda çox asanlıqla görünür ki, 
türk dillərində sadə cümlə aparıcı yer tutur.

Mübaliğə etmədən demək olar ki, türk dillərində sadə 
cümlə budaq cümlənin bütün potensial imkanlarını özünə daxil 
edərək budaq cümlənin elə əvəzedicilərini yaradır ki, alınan 
quruluş baş cümlənin quruluş qaydalarını rədd etmir.

Düzdür, bir çox müasir türk dillərində, xüsusən də 
Türkiyə, Azərbaycan və qaqauz türkcələrində bu meyl
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müəyyən dərəcədə zəifləşmişdir, lakin bu meylin əvvəllər türk 
dillərinin inkişafında rolu böyük olmuş və təcrübi olaraq 
müasir türk dillərinin mütləq əksəriyyətində fəaliyyət göstərir.

Rus tipli bə'zi budaq cümlələrə əksər türk dillərində rast 
gəlmək olmur. Bu, hər şeydən əvvəl, "Çelovek, ko torıy  m noqo  
çital, m noqo znaet" 'Ç ox oxuyan adam çox b ilir '(h ərfən : 
İnsan, hansı k i, çox oxuyub, çox bilir- T.H .) ; "Komnata, v 
kotoruyu ya  voşel, bıla oçen tesııa " ' D axil olduğum  otaq çox 
dar id i ' (hərfən: Otaq hansına ki, qurdum, çox dar idi- T.H.) 
tipli tə'yin budaq cümləsinə aiddir. Rus dilinin bu tipli 
tamamlıq budaq cümlələri türk dilləri üçün tipik deyil: "Znayu, 
çto u tebya net deneq1 'M ə n  bilirəm  ki, sənin pulun y o x d u r ', 
yaxud bu tipli rus zəiflik budaq cümlələri: "Koqda ııastala 
osenb, v şkolax naçalis zaııyatiya " ' P ayız g ə lən d ə  m əktəb lərdə  
dərs başlandı '(hərfən: N ə  vaxt k i, p a y ız  gəld i, m əktəb lərdə  
dərs başlandı- T.H .)

Türk dilinin xüsusiyyəti nə ilə izah olunur? Çox şeylər 
burada türk dilləri üçün tipik olan "tə'yin+tə'yin olunan" söz 
sırası ilə izah olunur. Məntiq baxımından rus tə'yin budaq 
cümləsi tə'yindir. "Çelovek, ko to rıy  m ııoqo çital, m noqo 
zn a et" 'Ç o x  oxuyan adam çox b ilə r ' tipli cümlədə "kotorıy 
m noqo çital" budaq cümləsi məntiqi olaraq tə'yindir və ona 
görə də türk dillərində fe'li sifətlə əvəz olunur, mtiq. tat. Küp 
ukbğan k iş i küp bilə 'Ç o x  oxuyan adanı çox b ilir ' (rusca 
hərfən: M noqo çitavşiy çelovek m noqo znayct- T.H.).

Bütün türk dillərində tə'yin cümlənin əvvəlində olur, 
demək, fe'li formalar cümlənin axırında gəlir. Bu şərait əksər 
türk dillərində tamamlıq budaq cümləsi yaradılmasının 
mümkün olmamasını yaxşı aydınlaşdırır -bu dillərdə ruscadakı 
"çto" bağlayıcısmın qarşılığı olan "ki" yoxdur. "Ya znayu, çto 
on rabotal na U rale" 'M ə n  bilirəm  ki, o Uralda işləm işd ir '.

1 ”Çto”-mm qarşılığı “ki” bağlııyıcılı budaq cümlələri olan bir sıra türk
dillərində bu cümlə tipləri mümkündür.
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Burada sorbəst, lakin məntiqi baxımdan bir-birinə bağlı iki 
cümlə qurmaq olardı. "Ya znayu". "On rabotal na Urate" 
' M ən bilirəm  ’. '  O, Uralda işləm işd ir  ’ və ya türk dili üçün 
məqbul sayılmayan konstruksiya yaratmaq olardı: “Ya on na  
Urale rabotal zn a yu "  (hərfən: "Mən o, Uralda işləm işdir 
bilirəm "). Buna görə türk dillərində ad məzmunlu fc'li sifətdən 
düzələn genişlənmiş tamamlıq yaradılması yolu ilə potensial 
halda (yaradılmaq imkanı) olan budaq cümlə udulur, müq.tat. 
M in а °п ь п  Uralda işleqenin biləm  'M ə n  onun Uralda 
işləd iy in i b ilirəm  müq.həmçinin türkm. Kahalarının yanm a 
qitçeklerini eşidip, çaqalar qatı şatlandılar '  Uşaqlar 
valideynlərinin yanm a gedəcəklərin i eşidib çox sevindilər 
şor. O l e:de polparğannarm  p is  radioba p ilip  aldıbıs '  Onun elə  
olm asını b ir radiodan b ild ik  ’[Dırenkova, 1941, səh.291]. Rus 
tipli "Koqda solntse zaşlo, p rişe l dom oy" '  Gün batanda, m ən  
evə g ə ld im ' bağlayıcılı budaq cümlənin əmələ gəlməsinin 
səbələri var. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir türk dillərindəki 
fe'li bağlama tərkibli bir sıra cümlələr vaxtilə fe’li bağlama 
tərkibli olmamışdır, məs. tat. B iz  у  u l buyitşa ba° rğanda, zu r  
şəh ər kürind i '  B iz  y o l boyu gedərkən, böyük şəhər göründü '. 
Vaxtilə bu cümlə hərfən belə mə'na bildirmişdir: B iz  y o l ilə  
gedən zam an böyük şəh ər  göründü.

Beləliklə, bir cümlədə bir-birinə bağlı iki hadisənin 
ifadə olunma problemi türk dillərinin tarixi sintaksisi üçün əsas 
hadisədir.

Türk dillərində budaq cümlə problemi

Türk dillərində budaq cümlənin mövcudluğu məsələsi 
bu günə qədər mübahisəlidir. Müqayisəli-tarixi tədqiqatlarda 
ən böyük çətinlik fe'li sifət, fe’li bağlama, ad- fe'l 
konstruksiyaları, onlarda mübtədanın qrammatik cəhətdən 
aşkar ifadəsilə bağlıdır. Türkoloji ədəbiyyatda ikinci əmrdir ki, 
bu müəmmalı sintaktik kateqoriyanın mübahisələri davam edir.
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Türk dilçiliyinin ayn-ayrı sahələri inkişaf etsə də, sualın 
aktuallığı itməmişdir: bu mübahisəli konstruksiyalar nə 
deməkdir-budaq cümlə və ya cümlənin genişlənmiş üzvləridir? 
Bu suala müxtəlif cavablar müxtəlif baxışlar yaratmışdır. Bir 
qrup türkoloqlar bütün fe'li sifətlərə, fe'li bağlamalara və ad 
konstruksiyalarına budaq cümlə kimi baxır. Türk budaq 
cümləsinin təbiətinə sırf məntiqi nəzərlə yaxınlaşan bu baxış 
çox uzun ən’ənələrə malikdir. Türkoloji ədəbiyyatda bu 
söhbəti ilk dəfə M.A.Kazımbəy irəli sürmüş, sonralar isə
V.Qordlevskinin, A.K.Borovkovun, Ç.Validinin və əksər xarici 
türkoloqların əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bununla tam əks 
mövqedə duran başqa qrup türkoloqlar bu fikirdədirlər ki, fe'li 
sifət, fe'li bağlama və ad- fe'l konstruksiyaları sadə cümlənin 
daxili tərkib hissələri sayılmalıdır, çünki budaq cümlənin, hər 
bir cümlə kimi, xəbəri şəxs bildirən fe'llə (verbum finitum) 
ifadə olunmalıdır.

İndiki zamanda o baxış üstünlük təşkil edir ki, mübtədası 
olan konstruksiyalar (tərkiblər) budaq cümlə sayılır.

İlk dəfə olaraq, türkoloji ədəbiyyatda fe’li sifət, fe'li 
bağlama və ad- fe'l konstruksiyaların xüsusi sintaktik 
koteqoriya kimi ayıran J.Deni olmuşdur. Onun sələfləri belə 
törəmələri diqqətdən kənar qoymuş və ya ən yaxşı halda onları 
ikinci dərəcəli əlamətlərlə adlandırmışlar.

Belə tabe konstruksiyaları J.Deni kvazicümlə (yalançı 
cümlə) termini ilə adlandırmışdır; bunlar şəxssiz fe'llorlə- fe'li 
sifət, məsdər və sairlə formalaşır. O qeyd edir ki, məsələn, 
fransız dilinin sintaksisi analitikdirsə, belə şəxssiz formaların 
işlənməsi nəticəsində türk dillərinin sintaksisi sintetikdir 
[Deny, 1921, s.860j. Bu ifadənin nəticəsi olaraq sonralar 
"analitik" və "sintetik" mürəkkəb cümlə terminlərindən 
türkoloji ədəbiyyatda geniş istifadə olunmağa başlanmışdır.

Fe'li sifət və fe'li bağlama konstruksiyalarının budaq 
cümlə sayılması məsələsi sovet türkoloqları arasında geniş əks- 
səda verdi. N.K.Dmitriyev təsdiq edir ki, türk dillərində
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potensial baş və potensial budaq cümlənin zahiri əlaqəsi fe'li 
sifətlə ifadə olunur- fe'li sifət potensial budaq cümlənin xəbəri 
olur [Dmitriyev, 1948, s.247, 252].

Baş cümlənin subyektindən fərqli olaraq potensial budaq 
cümlənin müstəqil subyekti olmasından A.P.Potseluyevski də 
danışır [Poç eluyevski, 1843, s.66].

V.M.Nasilov şəxssiz konstruksiyam öz mübtədası ilə 
birlikdə mürəkkəb cümlədə tabeli kompleksin predikativ 
komponenti adlandırır [Nasilov, 1966, s.66].

J.Deni, N.K.Dmitriyev və A.P.Potseluyevskinin ardınca 
S.A.Sokolov fe'li sifət, fe'li bağlama və fe'l-ad 
konstruksiyalarını öz mübtədası ilə ara mövqe tutan xüsusi 
sintaktik kateqoriya kimi ayırmağı mümkün sayır. Bir tərəfdən 
onları fe'lin şəxs forması ilə ifadə olunan budaq cümlənin 
"klassik" forması ilə eyniləşdirmək olmaz. Digər tərəfdən, 
onlar subyekti olmayan və cümlənin adi üzvü kimi çıxış edən 
adi fe'li sifət, fe'li bağlama və başqa tərkiblərdən prinsipial 
şəkildə fərqlənirlər [Sokolov, 1966, s. 177-178]. J.Deninin 
ardınca M.F.Zəkiyev fe’li sifət və fe'li bağlama 
konstruksiyalarını sintetik budaq cümlə adlandırır [Zəkiyev, 
1963, s.215].

E.A.Qrunina budaq cümlənin müəyyənləşməsində 
faktorlardan birini xəbərlə mübtəda arasında korrelativ 
əlaqənin (qarşılıqlı asılılığın) olmasında görür [Qrunina, 1961, 
s. 137-139].

Türk dillərində budaq cümlənin tə'yin olunmasında bu 
cür fikir ayrılıqlarını nə ilə izah etmək olar? Bunların müəyyən 
səbəbləri var. Bunu hər şeydən əvvəl, budaq cümlənin nəzəri 
əsaslarının zəif işlənməsi ilə izah etmək olar. Digər əsas qüsur 
bu problemə tarixi yanaşmanın olmamasıdır. Türk dillərində 
budaq cümlə məsələsini həll etmək üçün fe'li sifət və fe'li 
bağlama konstruksiyalarını budaq cümlə adlandırmaqdan əvvəl 
aydınlaşdırmaq gərəkdir ki, budaq cümlələrin olmaması nə ilə 
bağlıdır.
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Türk dillərinin bütün inkişaf dövrlərində türk sintaksisi 
üçün səciyyəvi olmuşdur ki, heç bir vasitə olmadan sadə 
cümlələr bir-birinə yanaşsın. Yaxınlaşma sintaktik 
münasibətlərin ifadə üsulunun ən qədimidir. Mürəkkəb 
cümlənin tarixi inkişafının ilk dövrlərində, görünür, sadə cümlə 
mütləq üstünlük təşkil etmişdir. Mə'lum türk yazılı abidələrinin 
ilk nümunələrində, eləcə də ayrı-ayrı türk dillərinin daha 
sonrakı dövrlərə aid abidələrində sadə cümlələr, necə deyərlər, 
sapa düzülmüş kimidir- bu cümlələrin arasında yalnız tabesizlik 
yox, həm də tabelilik münasibətləri mövcuddur.

Zəncirvari cümlələrin müəyyən sırasında bir-birini əvəz 
edən zaman ardıcıllığı qədim türk yazılı abidələrinin dili üçün 
səciyyəvidir, məs. orx.-yen. İnim  K ül Tiqin kərçək  boltı; özim  
sa i intim , körür közim  kö rm əz təq, bilir biliqim  b ilm əz təq  
boltı, özim  sa i intim  'M ən im  k iç ik  qardaşım K ül Taqin vəfat 
etdi, m ən isə kədərləndim ; görən gözlərim  görm əz oldu, bilən  
ağlım b ilm əz oldu, özüm  isə  yasa batdım  1 [Malov, 1951, s.43].

Uzun zəncirvari sadə cümlələr monqol və qırğız 
abidələrində də asanlıqla müşahidə olunur, müq. V11-V11I 
əsrlər Ongin abidəsi: Кати к  balıkka təqdim , kunladım , altım, 
süsi k ə lti 'M ə n  çox şəhərlərə hücum  etdim , tutdum , onun 
ordusu g ə ld i ’ (MPMK,9); folklor janrında da yaxşı saxlanır, 
müq. qazax. A y  jüredi, jb l  jürcdi, talay je rd i aralaydi (KE,5) 
' A y  keçir, il keçir, o, b ir çox xalqları və ö lkələri do la n ır1 və s.

Yanaşma çərçivəsində sadalama intonasiyası hər şeydən 
əvvəl tabesizlik münasibətində ifadə olunur. Eyni zamanda baş 
verən və ya bir-birinin ardınca gələn hərəkətlər adətən bu 
şəkildə verilir. Sadə cümlələrin yanaşması yolu ilə 
aydınlaşdırım əlaqə verilə bilər: özb. Ordan üç kün  ötibdi 
pödşöxnin köııja öğlb tiiş köribdi, tüşidə bir parça bulut üzilib  
köyniqə tüşibdi (UXE,4) 'B e lə lik lə , üç gün g ə lib  keçdi, şalım  
kiçik oğlu yu xu  gördii: yuxuda b ir parça bulud qopub onun 
sinəsinə düşübdür \
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Yanaşma çərçivəsində iki sadə cümlə ziddiyyət 
münasibətini verə bilər: azərb. G özlədim , gəlm ədi, axtardım , 
tapılmadı (ÇE,31); "Kutadğu biliq": Örun bərditı, eş/ıu m ən  
oldunnadım  'S ə n  m ən ə  y e r  verdin, m ən  oturmadım  ' (MP, 
265).

Ziddiyyət mə'nası, iki hərəkətin qarşı-qarşıya qoyulma 
mə'nası çox vaxt leksik-qrammatik paralelizmə görə yaranır. 
Bu tip bağlayıcısız mürəkkəb cümlələr folklor janrı üçün 
xarakterikdir: azərb. A lim  olm ax asandır, adam olm ax çətin  
(AS, 29).

Yanaşan iki tabesiz cümlənin əlaqəsinə cümlənin birinci 
və ikinci hissəsində təkrar olunan isim tə'sir edə bilər, müq. 
XII-XIII əsr Ortasiya təfsiri: E şek m inüb o l e şek
Q aşındı'E şşəyə m indi, o eşşək qaşındı ’ (BL, 206).

Yanaşan sadə cümlələr nəinki tabesiz, həmçinin sonrakı 
tabeli münasibəti göstərə bilir.

(1) Obyekt münasibətləri. Bə'zən bu quruluş tipi 
ellipsisin (ixtisarın) nəticəsi olur, müq.tat. Üzin bilesin a ° t  
k ib ik  işlədim  m in  (QO, 1 2 ) 'Özün bilirsən, m ən a t k im i 
işlədim  \  XIV əsr Xarəzm abidəsi: K örərm ən bir y e r li k ö k ü  
arasında bir u luğ taxt urulınış '  Görürəm (k i) yerlə g ö y  arasında 
böyük bir qəsr qurulub ’.

(2) Tə'yinlik münasibətləri: azərb. A rvad var e v  tikər, 
arvad var e v  y ıx a r  (AS, 32).

(3) Hərəkətin zaman nisbəti: tat. Ifbyaş urman a artbna 
yəşərindi, min a°Wblğa kiidim ( S, 107) 'Günəş meşə 
arxasında gizləndi, mən evə  gəldim \

(4) Səbəb-nəticə münasibətləri: qazax. КьпапЬау b b l 
jerin e  daylaskan jo k , tesind i (EA, \Ы ) 'K unanbay bu 
m əsələnin  m übahisəsinə qoşulmadı, o, başa düşdü \

(5) Şərt-güzəşt münasibətləri: noq. Aytarm an-m ennem  
keter '  D eyərəm  m əndən  g ed ər '’ [Baskakov, 1940, s. 179].

Danışıq nitqini əks etdirən bütün türk dillərində folklor 
janrında və həmçinin abidələrdə lcksik-semantik paralclizm
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vasitələri ilə müxtəlif tabeli mə'nalar verən çoxlu hadisələr 
saxlanılmışdır (hadisələrin zaman nisbəti, onların şərtlənmiş 
xarakteri və s.) müq. azərb. Adam ın üzünə baxarlar, halını 
xəbər alarlar {AS, 2).

Tabesiz və tabeli münasibətləri ciddi fərqlənməyən 
cümlələrin bağlayıcısız əlaqəsi müxtəlif dillərdə çox arxaik 
hesab olunur.

Sadə cümlələrin birləşərək bir mürəkkəb cümlə əmələ 
gətirməsi ilk mərhələdə sadə yanaşma yolu ilə olmuşdur. Türk 
dillərində tabesiz mürəkkəb cümlələr yalnız bir yolla inkişaf 
etmişdir- qrammatik müstəqilliyini saxlamaqla sadə cümlələrin 
birləşməsi qaydası ilə. Təbii ki, bu sturktur tip ulu türk 
ümumiliyi dövrünə aiddir.

Bununla da linkvistik ədəbiyyatda ümumi qəbul edilmiş 
vəziyyət təsdiq edilir ki, tabeli cümlənin (hipotaksis) inkişafı 
tabesizin (parataksis) əsasında olmuşdur- fıkrimizcə, rus dili 
materialına istinadən bu məsələni Y.A.Sprinçak inandırıcı 
şəkildə sübut etmişdir: "Mürəkkəb cümlənin tarixi sintaksisi 
belə bir hipotezə əsaslanır ki, dilin inkişafının ən qədim 
dövrlərində ilkin hadisə kimi yalnız asılı olmayan sadə 
cümlələr mövcud olmuşdur, sonralar mürəkkəb fikrin ifadəsi 
üçün cümlə birləşmələri inkişaf etmişdir və ilkin mərhələdə 
eyni hüquqlu predikativ cümlə-vahidlər birləşmişdir. Bunun 
ardınca tabesizlik əsasında tabeli cümlə inkişaf etmişdir. 
[Sprinçak, 1964, s.7J.

Beləliklə, tam inamla demək olar ki, istər hind-avropa, 
istərsə də türk dillərinin inkaişafının ilk əvvəllərində ancaq 
sadə cümlə hakim olmuşdur. Lakin sadə cümlənin 
mürəkkəbləşməsi prosesi hind-avropa və türk dillərində 
müxtəlif yollarla getmişdir. Hind-avropa dillərində bir sadə 
cümləni başqasına- bağlayan vasitə- bağlayıcı meydana 
çıxmışdır, məs.rusea: Znayu, çto m o y  brat vçera po lu çil
denqi" 'M ə n  bilirəm  ki, qardaşım dünən p u l alıb \  Türk 
dillərində sadə cümlənin mürəkkəbləşməsi- iki cümlədən
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birinin əmələ gəlməsi baş vermişdir. Məntiqi olaraq tabeli 
cümlə bu zaman transformasiyaya mə'ruz qalır və ya başqa 
şəklə düşür. Bu transformasiyanın nəticəsi, necə deyərlər, 
tabeli transforma artıq xüsusi cümlə kimi çıxış etmir.

Hər hansı transformasiyaya mümkün olan potensial 
budaq cümlənin kənarlanması baş verir. Türk dillərində 
potensial mümkün olan budaq cümlənin kənarlaşmasının 
müəyyən üsulları vardır.

1. Fe'li sifət tərkibinin semantik ekvivalentini 
(qarşılığını) yaratmaq üçün mümkün potensial tə'yin budaq 
cümləsinin şəxsli fel formasının feli sifətə çevrilməsi, müq. 
başq. M in öylenqen уь1  kü n illi in i(XB, 150) ' M ən evlən d iy im  
i l  ço x  şən  id i ', azərb. M ən yazan kağızın belə də cavabı o la r  
(MS, 52), (Cümlənin ruscası belədir: "Na pism o, kotoroe p işu , 
takoy  o tve t b u d e t" 'M ən  y a za n ' feli sifət tərkibi rusca 
cümləyə çevrilir: "kotoroe ya  p iş i/’. Ruscadakı cümlə türkcədə 
hərfən belədir: "hansını ki, m ən  yazıram ". Göründüyü kimi, bu, 
eybəcər sintaksisdir-T.H.).

2. Mümkün potensial tamamlıq budaq cümləsinin şəxsli 
fel formasının tamamlıq rolunda çıxış edən feli sifətdən 
yaranmış ada çevrilməsi, müq. tat. Suğışnbü bitkənin u l x ə z ir  
qine anladı (KU) 'O , m üharibənin b itm əsini indicə a n la d ı'. 
Gözlənən budaq cümlənin şəxsli fe'1 forması bitkən  feli sifə- 
adaçevrilir- suğışnıri b itkən i 'm üharibənin  b itm əsi'.

Türk. N e yapacaım ı da heç düşünmedim  (ASI, 
63)(Gözlənən budaq cümlənin '  n ə  yapacağım  ' xəbəri ad-feli 
sifətə çevrilir: yapacak).

3. Mümkün potensial budaq cümlənin feli bağlama 
konstruksiyasına çevrilməsi, müq.tat Suğbş bitkeç y a l itərb iz  
(ET, 111)'M üharibə qurtaranda istirahət ed ərik ', Karlar irip  
ağaşlar börilendi (RB,ı) '  Qarlar əriyib  ağaclar tum urcuqladı', 
uyğ. Ular öyliriqe ke tişip  üç iştin  ziyan  tarttb 'O n lar evə  
g etd ik ləri üçün üç d ə fə  ziyan  çək ird ilə r ' [Nadtip, 1960, s. 121].
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4. Hərəkətin zaman nisbətini ifadə etmək üçün feli 
sifətdən düzələn adın hal formalarından və onların qoşmalarla 
birləşmələrindən istifadə olunması, müq.özb. Kışlöğbmğa 
börğanbmğa rosa bir yan>m уь1 buldb ' Qışlağıma getm ədiyim  
vaxtdan bəri yarım  il k e ç d i';  tat. (Jkhtuşb söyləqəndə iğtibar 
bilen tbrilarğa k irek  '  M üəllim  danışanda diqqətlə qulaq asmaq 
la zım d ır', J'ediqe u k u уы 1ь bulğanlbktan, ana boşlanğış bilim  
alğan üsm irlər k il  e  id i (KU) 'M əd rəsə  orta d ərəcəli m əktəb  
olmadığından ora ibtidai təhsilli g ənclər daxil olurdular', 
qazax. K ereyxan отьпап tbrğan son baskalar da tbrdb (DK, 
255) '  K ərayxan duran kim i, o biriləri də durdular'.

5. Feldən düzələn adların tatarcadakı wakbt, çak, 
zaman, игьп və s. tipli yer və zaman mə'nalı i simlərlə 
birləşmələrindən istifadə olunması, müq. tat. S in  kilqen  
wakbtta u l öyde bıılmağan (danış.)' Sən  gələn  vaxt o evdə yo x  
id i'.

Potensial mümkün olan budaq cümlənin 
transformasiyası üsullarından danışanda, hökmən iki müxtəlif 
tipik hadisəni fərqləndirmək lazımdır. Baş və potensial 
mümkün olan budaq cümlə bir mübtədaya aid ola bilər. Bu 
şəraitdə potensial budaq cümlənin kənar edilməsi vasitəsi fe'li 
sifət və fe'li bağlama olur, müq.tat. Ukbqaş kitapnb sina 
birirm in' K itabı n ə  vaxt k i oxudum , sən ə  verərəm  '.

Ola bilər ki, potensial budaq cümlə tamam kənar 
edilməsin, bu halda o, ınübtədasmı saxlayır, yalnız fe'l forması 
deyilən tərkib yaranır, məs. tat. Suğış b itkəş y a l itərb iz  (EQ, 
111) ' M üharibə qurtaranda, b iz  istirahət e d ə r ik ' (burada iki 
mübtəda var: "müharibə" və "biz", bitkeıı fe'li bağlaması suğış 
"müharibə" mübtədasına aiddir); qazax. K abinet esiq i aşblbp, 
Viktordbn tblğasb körindi (DK, 69) "Kabinet qapısı açılanda 
Viktor göründü" (bu halda həmçinin aşblbp fe'li bağlaması öz 
mübtədasına aiddir, baş cümlənin mübtədasına aid deyil).

Belə olduqda mütləq fe'li bağlama tərkibini digər fe'li 
bağlama tərkiblərindən necə fərqləndirmək olar? Birincisi,
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mütləq fe'li bağlama tərkibi baş cümlənin xəbəri ilə formal 
əlaqəli olmur, o ancaq baş cümləyə yaxınlaşır; ikincisi, mütləq 
fe'li bağlama tərkibinin, bir qayda olaraq, öz xüsusi mübtədası 
olur.

Türk dillərində potensial mümkün budaq cümlələrin 
transformasiya prosesini şərtləndirən quruluş 

xüsusiyyətləri

Transformasiya prosesi türk dillərinin quruluşunda 
fəaliyyətdə olan meyllərə əsaslanır. Onlardan ən başlacası 
aqqlüminativ quruluşun bu qanunudur- "tə'yin+tə'yinolunan"; 
bu o deməkdir ki, yanaşan iki cümlədən vahid bir cümləni 
yaratmağa cəhd olunmur. Bu prosesin nəticəsində əlavə 
transformlaşmış konstruksiyalar sıx şəkildə sadə cümlə 
qəlibinə qoşulur, lakin transformasiya olunmuş tə'yin 
konstruksiyaları yanaşma prinsipinə əsaslanaraq əvvəlki ilkin 
vəziyyətini saxlayır. Beləliklə, transformasiya prosesinin 3 
tipini aşkar etmək olur.

Transformasiyanın birinci tipi transformasiya olunmuş 
atributiv konstruksiyadır. Birini digərinə tabe etmək məqsədilə 
iki cümlənin birləşməsi zamanı birləşən cümlənin xəbəri 
adyektivləşir (sifətləşir). Atributiv transformalar adyektiv 
rolunda çıxış edən törəmələri asanlıqla doğurur, -ğan və -dik  
şəkilçili tə'yini transformaların geniş inkişafını bununla izah 
etmək olur. Fe'li sifət formalarının tə'yin kimi çıxış etdiyi bu 
konstruksiyalarda transformaların bu tipinin inkişafına tə'yini 
söz birləşmələri həlledici impuls kimi tə'sir edir. Bu prosesin 
sür'ətlənməsində genişlənmiş tə'yini qruplar katalizator olur. 
Genişlənmiş sadə cümlələrin yayılması onların genişlənmiş 
tə'yini qruplara yaxınlaşma nöqtəsidir, müq.məs.tat. kambş 
ba ° skan k u l '  qam ış b itən  g ö l ’ tipli modellər.

İkinci tip transformasiya -transformlaşmış obyekt 
konstruksiyasıdır. Onlarm meydana gəlməsi 3-cü növ izafetin
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inkişafı ilə əlaqədardır. Burada tamamlıq budaq cümlələrini 
izafet konstruksiyalarına uyğunlaşdırma cəhdləri müşahidə 
olunur.

Üçüncü tip transformlaşmış konstruksiyalar zərfləşmiş 
konstruksiyalardır, bunlar mütləq fe'li bağlama tərkibləri ilə 
eyniləşib və daha çox müstəqilliyini saxlayır.

İki fe'lli cümlə birləşdikdə, asılı cümlənin fe'li 
qrammatik baxımdan transformasiyaya uğrayır, fe'ldən 
düzəlmiş bir formaya və ya fe'li bağlamaya çevrilir. Bu proses 
türk cümlə quruluşunun fəaliyyətində olan başqa qanuna 
əsaslanır- bu qanuna görə türk cümləsi iki müstəqil verbum 
fmitum-dan qaçır. Sonuncu fakt artıq həmcins xəbərli sadə 
cümlələrdə müşahidə olunur. Fc'l formalı tə'yin olunan üzvdən 
əvvəlki bütün üzvlər onun sifətdən ibarət tə'yinedicilərinin 
formalarım qəbul etməyə çalışır, onun tə'yinedicisinə- fe'li 
bağlamaya çevrilir.

Ulu türk dilində hərəkətin nəticəsini bildirən fe'ldən 
yaradılmış sifətlərin mövcudluğu transformlaşmış konstruk
siyanın inkişafına səmərəli tə'sir göstərmişdir. Bu cür fe'ldən 
düzəlmiş sifətlər çox asan şəkildə substansivləşməyə mə'ruz 
qalır ki, bu da transformasiya zamanı müxtəlif fe'li sifətdən 
düzələn isimlərin istifadə olunmasına geniş imkanlar açmışdır.

İndi isə bu mübahisəli suala müəyyən cavab verək: 
doğrudanmı fe'li sifət və fe’li bağlama konstruksiyalarından 
ibarət transformalar mahiyyət e'tibarilə budaq cümlələrdir?

Qətiyyətlə demək olar ki, bu, budaq cümlə deyil, 
transformalardır. Lakin "transforma" termini çoxmə'nalıdır və 
buna görə də onları budaq cümlələrin fe'li sifət və fe'li bağlama 
əvəzediciləri adlandırmaq daha münasibdir. Bir sıra türkoloqlar 
burada, nəyin bahasına olursa-olsun, ancaq türk dillərinə 
məxsus xüsusiyyətlər aşkar etməyə çalışırlar. Bu bazada belə 
bir nəzəriyyə yarandı ki, türk dillərində budaq cümlələrin 
sintetik adlanan xüsusi növü mövcuddur. Əslində burada heç 
bir xüsusi cəhət yoxdur. Belə ki, fe'li sifət və fe'li bağlama 
konstruksiyaları dünyanın müxtəlif dillərində işlənir. Mütləq 
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tərkib məsələsinə gəlincə, o, yunan dilində qədim slavyancada 
olmuş və  bə'zi m üasir dillərdə, yenə  qalır.

TÜRK DİLLƏRİNDƏ TABELİ TRANSFORMALAR

-ğan  şəkilçili fe’Ii sifət konstruksiyası
1. Potensial budaq cümlə genişlənmiş tə'yinə 

çevrilmişdir, müq.özb. A lişer yeşeqen  üyda tantanalb rux 
xüküm  sürəd i (ON, 2 9 ) ' Ə lişir yaşayan evdə tən tənəli əhval- 
ruhiyyə hökm  sürürdü

2. Potensial budaq cümlə genişlənmiş tamamlığa 
çevrilir, fe'Ii sifətdən əmələ gəlmiş -ğan şəkilçili ad tə'sirlik 
halda işlənir, müq.tat. İ l  kürqenni kürərbiz' Vətənin  
gördüyünü (çəkd iy in i) b iz  də görürük (çəkirik) '/ alt. Budakta  
körük oturğanın kördüm  'K örüyün  (xırda gəm irici heyvan- 
т.H )  budaqdan necə asıldığını gördüm  \  Bu konstruksiyalarda 
fe'Ii sifətdən əmələ gəlmiş ad yiyəlik halda ifadə oluna bilər, 
müq.qazax. JbJbbaydbn ğalağa Ъь jo /ь n e  jbm bspen barğanm  
A b a y  d ə ld ək  b ilm əyd i (EA,6) 'B u  d ə fə  Cılabaym şəhərə n ə  iş 
üçün g e td iy in i A  bay dəqiq b ilm ə d i';  xak. O l m inin pabanm ın  
Abakanzar k ilqen in  p i  İd i ' O m ənim  atamın Abakana g etd iy in i 
b ild i ’ (XRS, 476). -ğan şəkilçili fe'Ii sifətdən əmələ gəlmiş ad 
yönlük halda ola bilər, qım. S en i qelqeninqe süyündüm  'S ə n in  
gəlişinə sevindim  ’ [Dmitriyev, 1940, s. 152], tat. X ə z ir  u l ik i 
ya °zu n b h  da bir k u l bilen ya  ° zblğanbna da şöbhelenm i' O 
artıq h ə r  ik i  ya zın ın  e y n i bir ə llə  yazılacağına şübhələnm ir ’.

Fe'Ii sifətdən əmələ gələn ad yerlik halda işlənə bilər. 
Bu cür konstruksiya adətən o hərəkəti bildirir ki, onunla eyni 
vaxtda və ya ona paralel başqa hərəkətlər də baş verir və ya 
ondan əvvəl olmuş hərəkətləri ifadə edir, müq.tat. Z əytüne  
öyine ka ° ytkanda, ğa° rtlar k işke  a°şap и(ь ralar id i '  Z əytünə  
evə qayıdanda artıq qocalar şam  yem əy in ə  oturmuşdular tuv.
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Dün düjüp keleqende, xo.rayğa çedip keld ivis 'B i z  şəhərə 
gələndə g ecə  i d i ' (TRS, NA).

Fe’Ii sifətdən əmələ gələn ad çıxışlıq halla ifadə oluna 
bilər. Konstruksiya mürəkəb cümlənin əsas hissəsindəki 
hərəkətindok əvvəlki hərəkəti ifadə edir, eləcə də hərəkətin 
vaxtının çıxış nöqtəsini və hərəkətin səbəbini bildirir, 
müq.xak. Olparğannaıı, tura çabı: çabıs (BP, 17) '  O getd ikdən  
sonra e v  bağlandı V qazax. B iz  öyden şbkkannan o l ənqim isin  
töktatkan jo k  '  B iz  evdən getd ikdən  sonra da o ö z hekayəsin i 
qurtarm am ışdı'/  qum. Şu  yerdeq i havanı ərivlüqü
təm izliyindən adam tanış alıp toyabilm ey  [Dtanmavov, 1967, 
s.222] ' B u  yerlərdə havanın təm izliyindən adam heç doya 
b ilm ir'.

Türk dillərində -ğan şəkilçili fe’Ii sifətdən əmələ gələn 
adm qoşma ilə birləşməsi geniş yayılmışdır.

-ğan şəkilçili fe'Ii sifətdən əmələ gələn ad qədim yönlük 
halın -ça forması ilə mürəkkəbləşə bilər, bu halda o başqa 
hərəkətin son həddini göstərən hərəkəti bildirir, müq.tat. 
B aibym  ə lə  m in  şu l sukm ok b itkəıışə '  bu cığır qurtarınca m ən  
gedəcəyəm  \  -ğan şəkilçili fe'Ii sifətdən əmələ gələn ad -h  
şəkilçili qədim birgəlik hal formasında adətən hər hansı bir 
hərəkətin həyata keçmə anını ifadə edir, -ğan şəkilçili fe'ldən 
əmələ gəlmiş addan yaranan -qaç şəkilçili fe'Ii bağlama başqa 
hərəkətdən əvvəlki hərəkəti ifadə edir, müq.tat. Ə nis ülqoş 
botintoy у  ətim  ka ° !ğan Sb/tan k ü z  kürm əqon y a °  ğlarğa k i tip  
bəxit izlop yö rd i (KS,109) 'A n a s ı öləndən sonra tam  yetim  
qalmış Sultan xoşbəxtlik  axtarm aq üçün nam əlum  Ölkələrə 
yola düşdü \  özb. K eyinqi vaxtlarda ötasb blon orasb bozbibb  
kölğaç, fakbrlbğka tü şd i(ÖN, 6) 'S o n  vaxtlarda atası Но arası 
dəydiyindən, o kasıb lam ışd ı' (kazıblığa düşdü).

-An şəkilçili fe’Ii sifət konstruksiyası
Bu tip konstruksiyalara oğuz dillərində rast gəlinir. -an(- 

yan)şəkilçili fe'Ii sifət genişlənmiş tə'yinlər əmələ gətirə bilər, 
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müq.azərb. S ən  is təyən  şe y  dükanda yoxdur; türkm. 
Çanyarm aydan sözlerine qoşulyanp '  Çanyarm dediyi sözlərə, 
qoşuluram '.

-dik şəkilçiü fe'li sifət konstruksiyası
Oğuz qrupu dillərində geniş yayılmış -dılf şəkilçili fe'li 

sifət transformaları geniş yayılmışdır, sintaktik 
xüsusiyyətlərinə görə bu, qıpçaq dillərindəki -ğan şəkilçili feli 
sifətə uyğun gəlir, -d ılf şəkilçili feli sifətdən genişlənmiş tə'yin 
yarana bilər: türkm. O ğuz i l i  köçin  çəkib  yürüm əzdik yo l 
barmu, öyin  tutub olturm adık yürən  barmu?' O ğuz elinin 
köçünü çəkib  yü rü m əd iy i y o l varmı, e v  tikib oturmadığı yurt 
va rm ı? '(K R,164).

-dılf şəkilçisinin mənsubiyyət affiksi ilə işlənən fe'li 
sifət transformaları daha çox işlənir- bu halda mənsubiyyət 
affıksləri hərəkətin subyektini bildirir ve eyni zamanda 
cümlənin əsas hissəsi ilə əlaqə yaradır, müq.türk. O rüyada da 
yegane gödüyü  şe y  Vıkonun yü zü yd ü  (NV, 193). -d ik  şəkilçili 
fe'li sifətdən yaranan ad genişlənmiş tə'yinə çevrilə bilər, müq. 
türk. Yaklaştı(ğ)ım ı duyunca başını kaldırdı (Kononov, 1956, 
s.442). -dılf forması ilə ifadə olunmuş hərəkətin subyekti də 
transformasiyaya mə'ruz qala bilər, müq.türk. A kdenizin  pırıl- 
p ır ıl ışıldadı(ğ)ını görüyorlardı (NV, 255).

Fe'li sifətdən törəyən -d ılf şəkilçili ad yerlik halda 
adətən hərəkətin zaman münasibətini bildirir, müq.türk. Tren 
geld ikte  b iz  onu gördük. Çıxışlıq halda o, hərəkətin zaman, 
həmçinin səbəb, nəticə, müqayisə və obyektə münasibətlərini 
ifadə edə bilər.

Fe'li sifətdən -d ılf şəkilçisi ilə törəyən ad da qoşmalarla 
işlənə bilər (vasitəli hal formalarında). Bu konstruksiyalar hər 
şeydən əvvəl zaman münasibətləri ifadə edir, müq.türk. 
M ühakem e bittikten  sonra kızlarm yanm a g ittim  (ASİ, 136).
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Yakut dilində öz quruluşuna görə -d ik  şəkilçili fe'li 
sifətin sintaktik konstruksiyasına tamamilə uyğun gələn -tax 
şəkilçili sifətdən yaranan ad transforması geniş yayılmışdır.

Fe'li sifətdən -dık/l-dik şəkilçisi ilə düzələn ad öz 
mənşəyini fe'ldən yaranmış nəticə mə'nalı sifətdən alır- bu, 
sonralar substantivləşməyə qabil olan -dik/j-dik şəkilçili fe'li 
sifətə çevrilə bilərdi. O hələ ulu türk ümumiliyi dövründə 
mövcud olmuşdur. Daha sonralar o qıpçaq dillərində qcyri- 
məhsuldar olmuş və arxa plana keçmişdir. Əksinə, oğuz 
dillərində bu fe'li sifətdən əmələ gələn ad müəyyən dövrdə 
çox məhsuldar olmuşdur. O, geniş surətdə fe'li sifət rolunda da 
işlənmişdir.

Sadə cümlə dairəsində -d ik  obyekt konstruksiyası da 
formalaşdırır- bu halda müvafiq hal şəkilçiləri qəbul edir: türk. 
Onu nasıl sevdigim i anlattım  (ASI,63); qoşmalar və köməkçi 
sözlərlə əlaqədə zərflik konstruksiyaları əmələ gətirir. 
Əlbəttə, bunun -ğan şəkilçili fe'li sifət transformaları ilə 
müqayisədə fəaliyyət dairəsi xeyli məhduddur.

Beləliklə, artıq -dıtfU-dik şəkilçili fe'li sifətin 
çərçivəsində transformalar üçün material mövcud olmuşdur.

Daha sonrakı dövrlərdə -m ış şəkilçili fe'li sifət bir sıra 
məqamlarda, -dılf şəkilçili fe'li sifəti sıxışdırmışdır.

-m ış  şəkilçili fe’li sifət konstruksiyası
-m ış şəkilçili fe'li sifətlə formalaşan asılı transformalara 

rast gəlinir; keçmiş zaman planında bu, -dılf -ğan şəkilçili fe'li 
sifətin funksiyasına uyğun gəlir.

-m ış şəkilçili fe'li sifət genişlənmiş tə'yin əmələ gətirir: 
azərb. Bayram ilan vurmuş adamlar k im i yerindən  sıçradı (MS, 
89).

Lakin "ki" bağlayıcısmın dilə daxil edilməsi ilə 
bağlayıcılı budaq cümlənin inkişafı nəticəsində -m ış şəkilçili 
fe'li sifətdən əmələ gələn adın genişlənmiş tamamlıq kimi
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işlənməsi məhdudlaşmışdır. Yakut dilində bu cür 
konstruksiyalara rast gəlmək adi haldır.

Vasitəli hallarda -m ış şəkilçili fe'li sifət əmələ gələn 
adlar obyekt, zaman, səbəb-nəticə və s. kimi müxtəlif 
münasibətlər verə bilir.

-N b  şəkilçili fe’li sifət konstruksiyaları
Bu konstruksiyaya ancaq çuvaş dilində rast gəlinir. 

Çuvaş dilində asılı transformaların əmələ gəlməsində -ль 
şəkilçili fe'li sifətin rolu qıpçaq dillərindəki -ğan şəkilçili fe'li 
sifətə uyğundur, müq. A tte  bs'tapurannine annepiln i ikken  (Ll, 
43) 'A n a , sən  dem ə, atam n harada yaşadığım  bilirmiş

-açak  şəkilçili gələcək zaman fe'li sifətinin 
konstruksiyaları

-A caq  şəkilçili fe'li sifət genişlənmiş tə'yini yarada bilir, 
müq.tat. B izn in  kaharm annar baraşak şeher уьгак, tüğii id i indi 
(RB, 70) 'B iz im  qəhrəm anların g ed əcəy i şəhər ind i uzaqda 
d e y i l d i r türk. Salon dohnuştu, iyne atacak y e r  yo ktu  (ASI, 
133).

-açak şəkilçili fe'li sifətdən əmələ gələn adm iştirakilə 
genişlənmiş tamamlıq əmələ gələ bilər, müq.tat. Unbş 
k.a °zanaşağbnnb a °ldan ü k  sizəm  (KS, 162)' Sənin
m ü v ə ffə q iy y ə t qazanacağını əvvəlidən  b i l i r ə m türkm. 
O nçon o l ö z  etçeqin i ö z i b ile r(S Ş , 10) 'Sonra  o ö z  edəcəyini 
ö zü  b ilər \

-açalf şəkilçili fe'li sifətdən əmələ gələn ad vasitəli 
hallarda da ola bilər və bağlayıcılarla, köməkçi sözlərlə birləşə 
bilər.

Yuxanda adları çəkiliş və türk dillərində tez-tez istifadə 
olunan konstruksiyalarla yanaşı, az aktiv və nadir hallarda 
istifadə olunan konstruksiyalara da rast gəlmək olur, 
sonunculara -m a şəkilçisi ilə fe'ldən əmələ gələn ad 
konstruksiyasını aid etmək olar, bu, genişlənmiş tamamlıq
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yarada bilər, müq.azərb. Onlar Solm azın y o x  olm asını tələb  
edirlər {ÇE, 13).

Fe'ldən -ma ilə düzələn ad çıxışlıq halında işlənərkən 
hərəkətin zaman münasibətini ifadə edən transforma əmələ 
gətirir, müq.türk. Gün batmadan göm ülm esiicab  eder (TN, 25).

Fe'ldən -т ак şəkilçisi ilə düzələn ad genişlənmiş 
tamamlığm yaranmasında iştirak edə bilər. Vasitəli hallarda o, 
səbəb-məqsəd münasibətləri ifadə edir.

-аЦ-t, -r indiki zaman şəkilçili fe'li sifət də genişlənmiş 
tə'yin və tamamlıq yarada bilər, ancaq bu, müasir türk 
dillərində çox az işlənir.

Bağlayıcılı mürəkkəb cümlələr və onların inkişaf
tarixi

Əvvəlki fəsillərdə dəfələrlə qeyd olunmuşdur ki, türk 
dillərinin qrammatik quruluşunun spesifikliyi ilə əlaqədar 
bağlayıcıların iştirakı ilə budaq cümlə əmələ gələ bilməz. 
Transforma deyilən və ya budaq cümlələrin fe'li sifət və fe'li 
bağlama əvəzediciləri sayılan konstruksiyaların yaranması 
bununla izah olunur. Bununla belə zaman keçdikcə flektiv 
dillərdəki kimi türk dillərində də analoji budaq cümlələr əmələ 
gəlmişdir. Bunun səbəbi nədir? Qeyd edildiyi kimi, əgər tabcli 
transformaların inkişafı türk dillərinin quruluşunun 
xüsusiyyətinə cavab verirdisə, onda nə üçün türk dillərində 
bağlayıcı və bağlayıcılı cümlələr meydana gəlmişdir? Burada 
iki səbəb ola bilər. Əgər gücləndirici hissəciklər mə'lum 
dərəcədə bağlayıcmm funsksiyasmı daşıyırsa, demək, türk 
dillərinin quruluşunda bağlayıcılı mürəkkəb cümlələrin inkişafı 
üçün şəraitin əsası qoyulmuş olur. Hissəciklər sistemi xronoloji 
olaraq ulu türkcənin ilkin mərhələsinə qədər gedir ki, bu da 
yanaşma üsulunu müdafiə edir. Müasir türk dillərinin, 
abidələrinin və onların dialektlərinin materialları əyani olaraq 
göstərir ki, onların sintaktik quruluşunda hissəciklərin rolu nə
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qədər fəaldır. Hissəcik hər hansı sözə birləşərək gücləndirici- 
ayırdedici mə'na ifadə edir və beləliklə, emfaza şəraitində 
istifadə olunur. Bu cür əsil türk hissəciklərinin canlı danışıqda 
istifadə olunma dairəsi çox genişdir: məs. ak  hissəciyi qazax 
dilində çox geniş yayılmışdır: M en erterek a k  bildim  au (AK. 
10)' M ən artıq əvvə ld ən  bilirdim  V özbək dilində ğojlqüHku 
hissəciyi: Erdam  beriş Ьигдьт ьг ku , xotbrcam bolbn, aya! 
(ÇÇE, a) 'K ö m ə k  e tm ək  axı bizim  borcumuzudur, narahat 
olm ayın \  Gücləndirici- ayırdedicilik funksiyası əsasında 
həmcins adlar və fe'llərlə işlənərkən hissəciklərdə birləşdirici 
bağlayıcı mə'nası inkişaf edir: qırğ. M m day ğo, tiqindey ğ o  
dep, o çoru:ğa tüş (KRS, 177)' Onu da, bunu da güman e tm ək lə  
çaşıb qalmaq olar \  Emfaza hərəkətin qarşı-qarşıya qoyulması 
və ya onların zaman münasibətlərinin zəminində bağlayıcı 
mə'nasının inkişafına imkan yaradır: qırğ. M en ğo baram, sen  
em ine k ıla sm ? ' M ən  k i  gedəcəyəm , sən  nə edəcəksən? '.  
Beləliklə, hissəciyin gücləndirici-ayırdedici funksiyası 
əsasında nəinki birləşdirici mə'nalı bağlayıcılar inkişaf edir, 
eyni zamanda iki hərəkətin qarşı-qarşıya qoyulma mə'nası 
inkişaf edir, yə'ni nəinki tabesizlik, həm də tabelilik 
münasibətləri meydana çıxır. Türk dillərində bir sıra tabesiz və 
tabeli bağlayıcılar mənşəyini gücləndirici hissəciklərdən 
götürür. Gücləndirici hissəciklərdən bağlayıcıların əmələ 
gəlmə prosesini şərti olaraq üç mərhələyə bölmək olar:

1) sözdən sonra gələn hissəcik fe'l və ada birləşərək 
bağlayıcı mə'nası bildirmədən gücləndirici hissəcik mə'nasını 
saxlayır;

2) gücləndirici mə'nasını saxlamaqla yanaşı bağlayıcı 
mə'nası inkişaf edir;

3) müxtəlif çalarlar üzrə təkmilləşərək bağlayıcı mə'nası 
aparıcı olur. Bu üç şərti mərhələni da, də gücləndirici 
hissəciyinin dəyişməsi ilə nümayiş etdirmək olar.

1. Da hissəciyi addan sonra gələrək ona gücləndiricilik 
mə’nası verir: qaq. B en  de sen i bra.mam zorunda (BS, 127)
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'M ə n  də sən i m üsibətdə buraxmaram  ’/ tat. N işləqənim ni 
üzim  də bilm im  (F , 93)' N ə etd iyim i özüm  də bilm irəm  ’.

2. Da hissəciyinin gücləndirici-ayırdedici mə'nasında 
bağlayıcı mə'nası inkişaf edir. Həmcins üzvlərin işlənməsi 
zamanı emfaza şəraitində "və" bağlayıcısının mə'nası inkişaf 
edir: tat. yaktndağb prom tovarkib it də, a°şxane d e y a °b b k  id  
(FYa, 93).' Yaxınlıqdakı yem əkxana da, sənaye m ağazası da 
bağlı i d i \  -da hissəciyi eyni mə'na ilə həmcins fe'llərdə də 
özünü göstərir. Hər iki fe'l forması Va"hissəcik-bağlayıcısı ilə 
həmcins xəbər olur və verbum fmitum formasını saxlaya 
bilirlər. Görünür, da hissəcik-bağlayıcısı hərəkətləri ayıraraq, 
nəzərə çarpdıraraq, eyni zamanda onların müstəqilliyini 
göstərir və onları transformasiyadan qoruyur. Buradan da bir 
daha belə nəticəyə gəlmək olur ki, məntiqi cəhətdən asılı 
üzvlər, tabeli cümlələr tramsformasiyaya mə'ruz qalır.

-Da hissəciyinin bağlayıcıya keçməsi tədricən olur. Bir 
müddət da Öz hissəcik mövqeyini pozmur, sözün sonuna 
yanaşmasını saxlayır. Bununla belə yeni keyfiyyətlər 
qazanmaqla cümlənin sonuna yanaşmaqda davam edir. 
Ziddiyyət bildirən "ancaq", "lakin" bağlayıcılarmm mə'nası: 
qazax, iKoyaıı b ir jerd in  inqərinə barıp kiredi, bala da kirip  
ke ted i(KE, 184) '  Dovşan yuvasında gizlənir, oğlan da ardınca 
ora soxulur \

3. Da hissəciyinin bağlayıcı mə'nası əsas olur, bu halda 
çoxlu mə'na incəlikləri, o cümlədən tabelilik mə'nası ardıcıl 
inkişaf edir,müq. türk. B ir şe y  ya p  da, bir a z  başım  dinlensin  
(NF, 9). Analoji vəziyyət k i  bağlayıcısının inkişafında 
müşahidə olunur. Bə'zi türk dillərinin, yalnız oğuz yox, həm də 
qıpçaq dilləmin materiallarında bu gücləndirici-ayırdedici 
hissəciyin geniş yayıldığı görünür, azərb. Son k i dünya görm üş 
adamsan, "ki” hissəciyinin gücləndirici-ayırdedici funksiyası 
bazasında qarşılaşdırma mə'nası inkişaf edir və sonralar o, 
mə'na dairəsini daha da genişləndirir.
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İnkişaf etmiş gücləndirici-ayırdedici hissəcik sistemi ilə  
yanaşı, türk dillərində bağlayıcı əlaqəsi yaradan başqa 
mənbələr də olmuşdur.

Kökləri çox qədimlərə gedən məhsuldar bağlayıcı 
vasitələri içərisində əvəzlik və zərflər də olmuşdur. Bunlardan 
nisbi sözlər kimi istifadə edilmişdir. Bu üsul türk dilləri 
quruluşunun əksinə getmir. Əgər əvvəllər iki sadə cümlə 
yanaşarkən onlardan biri əvəzliklə zərfdən ibarət sözlə 
başlayırdısa, bu iki sadə cümlə birləşərək bir mürəkkəbə 
çevrilərkən həmin tipli sözlər bağlayıcı funksiyasını alır, məs. 
müq. tat. ka ° у  da '  harada \  /fa °y sb ' hansı \  azərb. hansı, özb. 
Ifança' necə  ’ və s.

Bağlayıcılı mürəkkəb cümlələrin inkişafına tə’sir edən 
səbəblərdən biri də transformasiya üsulunun məhdud 
imkanlara malik olmasıdır. Bir sıra münasibətləri ifadə etmək 
üçün transformasiya üsulu az yararlıdır, məs. bir-birini qəti 
rədd edən əksliklərin, şərt və nəticə münasibətlərinin ifadəsi 
üçün transformasiya konstruksiyaları yaramır. Zaman 
münasibətlərinin əksliklərini, onlann təzadım göstərmək üçün 
imkan daxilində bağlayıcılı cümlələrdən istifadə olunur. 
Təsadüfi deyil ki, əkslik, qarşılaşdırma mə'nasmı yaxşı ifadə 
edən hissəciklər çoxlu bağlayıcılı konstruksiyaların əsasında 
dayanmışdır. Bağlayıcılı mürəkkəb cümlə tiplərinin 
yaranmasında başqa dillərin tə'siredici impulsunu da nəzərə 
almamaq olmaz. Bir vaxtlar türk dilləri, xüsusilə də onun 
cənub-qərb qolları, ərəb və fars dillərinin böyük tə'sirinə 
mə'ruz qalmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatının Nəsimi, Füzuli, 
Xətai kimi klassikləri həm Azərbaycan, həm də fars dillərində 
yazmışlar. Türk dillərinin sintaktik quruluşunda ərəb-fars 
təbəqəsinə qarşılıqlı mədəni-tarixi inkişafın nəticəsi kimi 
baxmaq olar. Hazırda ərəb-fars elementlərinin azalması 
müşahidə olunur.
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HİBRİDLŞMƏ TÜRK DİLLƏRİNDƏ TABELİ 
MÜNASİBƏTLƏRİN 

ÖZÜNƏMƏXSUS İNKİŞAF YOLU KİMİ

Türk dilləri sintaktik quruluşunun inkişafında belə 
faktlar müşahidə olunur ki, tabelilik münasibətlərinin 
gəlişməsində hər iki yol kəsişir və müxtəlif qarışıq quruluş 
tipləri verir. Belə ki, məs. şərt bağlayıcısı şərt formasının -sa 
göstəricisi ilə bir birləşmədə işlənir, qapalı sintaktik vahid 
yaradır, müq.qırğ. Eqevde adamdar cenündö oyloson, 
baktılu.bolosun (JJ, 16)' Ə gər insanlar haqqında
fikirləşəcəksənsə, xo şb əx t olacaqsan ’.

Bağlayıcı sözlər -ğan transformantı+mənsubiyyət
affıksi+yerlik hal birləşməsi ilə zaman, şərt və s. zərflik 
konstruksiyaları formalaşdırır: başq. Ə qər k lu b  itilqen iske  
m əsəttə iske  a°lm ağanda a °w b ! bö tön ləy üzqərm əqən kiw ik  
(QP, 19)' Ə gər köhnə m əsciddə açılm ış klub  n ə zə r  alınmasa, 
kən d  sanki heç dəyişilm əyib  \

Bağlayıcılı sözlər çuvaş dilində -пъЦ-ni transformantı ilə 
birləşmədə obyekt nadir hallarda isə zərflik konstruksiyaları 
formalaşdırır: Pirvayği к -v iz  uyıx xuşince V iktor ilikrex min 
vireımini aza y u lc i (ТЕ, 9 1 ) 'B irinci iki-beş a y  ərzində 
Vik torun у  adma düşdü ki, o, ə vv ə llə r  nə ö yrən m işd ir\

Bağlayıcı sözlər -dılfça transformantı ilə zərflik 
konstruksiyaları (ölçü, dərəcə və s.) əmələ gətirir, müq.türk. 
Kaçan deliler hakkm da y e n i habcrlcr ahndıkça  
dinleyicilerim ize bildirilccektir (NB, 3).

Tabeli münasibətlər ifadə edən hibrid konstruksiyalara - 
sa şokilçili formanın hissəciklərlə işlənən göstəriciləri aiddir. 
Bu halda hibridloşmə dil quruluşunun sintaktik 
təkmilləşməsinə yönəlmiş xüsusi üsul kimi çıxış edir. Belə 
konstruksiyalar bütün türk dilləri üçün güzəşt və başqa tabeli 
münasibətlərin vahid ifadə modelidir, müq.tat. Tam şa °k tb y  
unsa da. öaliulla ta ° гьпь ə ° z  çəçkon  /<7/(00 Dan y a v ş1
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alınsa da, X ə lu lla  onu a z  ə k m işd i', özb. B u  qəplər m ene m a ku l 
kelm esexa m , ипь tbnlaşğa m əcb u r bolardım  (ÇA A, 118). 'B u  
söhbətlər ürəyim cə olmasa da, m ən  onu dinləm əyə m əcbur  
id im  \

Hibrid tipli tabeli konstruksiyalar həm də bağlayıcı tipli 
hissəciklərdən ibarət transformant birləşmələri tə'siri buraxır. 
Bu konstruksiyanın analizi zamanı hissəciklərin sintaktik 
funksiyasını dəqiq tə'yin etmək çətindir, məs.uyğ. g e rilik  
hörm ətni b ilm iqendiki, nem ə ber- m esliq im iz kerek  (1<T, 
14) 'B iz  n ə  q ədər çalışsaq da, qocalıq bu hörm əti g ö rm ü r '; 
azərb. S əslə r  k əsilən d ə  isə  ham ı fik rə  getm işd i {NS, 94).

Hibridləşmə bağlayıcı vasitələrin sadə mexaniki 
birləşməsi deyil. Əlbəttə, türk dillərində mürəkkəb tabeli 
cümlələrin mexaniki əmələ gəlməsində təsadüflər ola bilər. İki 
müxtəlif üsulun birləşməsi emfaza əsasında ola da bilər: bir 
vasitə digərini gücləndirir, müq.tat. D bşm an aboronası özilqəş  
tə  K atukov tankistlaib a°lğa  brğt>ldblar{KS, 193) 'D üşm ənin  
m üda fiəsi yarıldıqda K atukovun tankçıları irəliyə can 
a tırd ılar'. Verilən nümunədə hərəkətin sona yetməsi nəzərə 
çatdırılır. Lakin burada əsas səbəb ondan ibarətdir ki, müvafiq 
halda bağlayıcı üsul bir transformasiya üsulunun çatışmazlığını 
aradan qaldırmağa çalışmağın nəticəsidir. Əsas hallarda 
hibridləşmə sintaktik əlaqələrin təkmilləşməsi üsulu kimi 
özünü göstərir. Bə'zən müxtəlif üsulların birləşməsində yeni 
mə'nalar meydana çıxır, tərkib hissələrinin yeni imkanları 
açılır. Tabeli konstruksiyaların hibrid üsulu ilə ifadə 
olunmasında apancı mə'na rolu bağlayıcı sözlərə aid ola bilər.

Hibrid tabeli konstruksiyaların yaranma imkanlarının 
əsası artıq sadə cümlə dairəsində qoyulmuş olur- bu zaman 
hissəcikləri bağlayıcılara yaxınlaşdıran funksiyalar inkişaf edir 
və bunlar inkişaf edən bağlayıcılı əlaqənin toxumları kimi gözə 
çarpır.

Yuxanda göstərilən bütün arqumentlər bu yekun- 
nəticəyə gətirir ki, türk dillərində hibridləşmə sintaktik
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əlaqələrin təkmilləşməsinin özünəməxsus üsuludur. Bu isə 
mürəkkəb cümlənin sintaktik quruluşunun əmələ gəlməsində 
və inkişafında ona üçüncü yol kimi baxılmasına əsas verir.

Şərt dövrü

Şərt dövrünün cümlələrinin tərkib hissələri iki sadə 
cümlənin yanaşması yolu ilə yaranmış mürəkkəb cümlənin 
maraqlı qalıqlarını yaşadır. Beləliklə, şərt dövrü sadə 
cümlələrin qovuşması ilə türk mürəkkəb cümləsinin inkişafına 
zidd getmir.

Lakin şərt dövrünün xüsusi cəhəti ondan ibarətdir ki, 
şərt şəklinin -sa göstəricisi iki cümlənin bağayıcısız 
birləşməsində məntiqi olaraq əlaqələndirici tabelilik vasitəsiə 
çevrilmişdir. Müəyyən qanunauyğunluq əsasında cümlənin hər 
iki hissəsində -sa formasının şərt mə'nası yaranır və zaman 
formalarının işlənməsi ilə təsdiqlənir. Düzdür, bu 
qanunauyğunluğa, məsələn, latın dilindəki kimi ciddi riayət 
olunmur, lakin bununla yanaşı, şərt dövründə türk dillərində 
zamanların ardıcıllığından danışmaq olar. Yəqin ki, klassik 
dillərin (yunan və latın) sintaksisinin tə'siri altında1 türk dili 
qrammatikalarının bir çox müəllifləri şərt dövrünün üç tipini 
göstərirlər: təxmini hal, real hal və irreal hal. Lakin sadə olmaq 
üçün bütün şərt budaq cümlələrini real və irreal hallara 
ayırmaqla kifayətlənmək olar. Doğrudan da, məntiqi baxımdan 
hər bir güman, fərziyyə, imkan indi olmayan və keçmişdə 
olmamış hərəkəti ifadə edir və beləliklə, öz mahiyyətinə görə 
irreal sayılır.

' Əlbəttə, dillər yox, dilçilik, qrammatika nəzərdə tutulmuşdur: yunan, 
latm dillərinin tə'siri yox, yunan, latın dillərinə aid qrammatikaların tə'siri 
deyilməli idi-T.H.
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Real hal

Real şəraitdə zaman formalarının paylanması belə ola
bilər:
budaq cümlədə-indiki zamanın şərt forması; baş cümlədə- 
indiki, indiki-gələcək zaman forması; azərb. hərə bir sap versə, 
çılpağa kö yn ə k  olar (atalar sözü); tat. S b n y  bilsən, ta °b ılır  
'Ə g ə r  xahiş edərsən, tapılar ', xak. Tanda pulıttığ  kü n  po lza , 

p is  somarğa parbaspıs 'Ə g ə r  sabah hava bulutlu olsa, b iz  
çim m əyə g e tm əyəcəy ik  ';  türk. E ger sen gitm ezsen, ben y a ln ız  
başıma giderim  [Kononov, 1956, s. 530]; qırğ. D irektor kelse, 
za vo d  go ekskursiyağa barı b iz  '  Ə gər direktor gəlsə, b iz  zavoda  
ekskursiyaya g e d ə c ə y ik '/  azərb. B ir a z da qeyrət etsək, buruq  
qülləsi hazır olacaq [Qr. azerb. yaz. 1971, s. 400].

Baş cümlənin xəbəri fe’lin əmr və arzu formasında da 
ifadə oluna bilər, müq.türk. E (g)er kalm ak hoşuna gitm iyorsa, 
git-

Irreal hal

Türk dillərində irrcal şəraitdə ən çox yayılmış zaman 
formaları bunlardır: budaq cümlədə-indiki zamanın şətr 
forması; baş cümlədə-lazım deyilən forma: tat. İşitkən  bulsa, 
m ina eytir id i in d i u l ' Ə gər eşitsəydi, o m ənə deyərdi ';ö zb . U  
tirik  bolsa, ıança lar ıu vo n a r ed i (ON, 83)' Ə gər o sağ 
olsaydı, n ə  qədər adam sevinərd i ’/ alt. Balam Şunu bar bolzo, 
o l bu d'anı gödiirer e d i' Ə gər Şunu oğlum  sağ olsaydı, o bu 
oxu qaldırardı' [Dırcnkova, 1940, s. 289]; türkm. E qer bağın 
iç i qovı beçerilen bols 'adı, т ипа ik i es 's 'e xas 'ıl bererdi ' 
Ə gər bağ ya xşı becərilsəydi, bundan ik i dəfə çox m əhsul 
verərd i' [qr.turkm. z., 1970, s. 530]; azərb. İmkan olsa idi, onu 
Bakıya göndərərdim .

Türk dillərinin tarixinə aid tədqiqlərdə lazım formasının 
mənşəyinə o qədər də fikir verilmir. Əslində isə o çox maraqlı
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bir qrammatik törəmədir. Öz xarici görünüşünə görə lazım 
forması qeyri-müəyyən bitməmiş keçmiş zaman forması ilə 
tamamilə üst-üstə düşür, müq.özb. y ö za r  edim  'm ə n  adətən 
yazırdım  ' və y ö za r  edim  'k a ş  ya za r idim  ’. Lakin buradan 
belə nəticə çıxarmaq olmaz ki, lazım forması qeyri-müəyyən 
imperfekt formasından inkişaf etmişdir. Lazım forması qədim 
indiki-keçmiş zamanın futural (gələcək) mə'nasmdan inkişaf 
etmişdir. Tatar forması а°1ьг idim  'k a ş  ala id im  ' ilkin olaraq 
keçmişdə həyata keçməmiş niyyəti ifadə etmişdir, yə'ni 'm ə n  
bir şey i keçm işdə almaq n iyyə tin d ə  idim , lakin  m üəyyən  
səbəblərə görə bu, baş tutm adı \

Müxtəlif türk dillərinin şərt dövründə bu formadan 
istifadə olunması heç bir təəccüb doğurmur.

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, şərt dövründə lazım 
formasının irreal halda işlənməsi mütləq deyil. Türkiyə və 
türkmən türkcələrində həmin mə'nada keçmişli gələcək 
deyilən zaman istifadə olunur: türk. Yetişm em iş olsaydım, 
soyulacaktı; Pervin kolum a girm eseydi, düşecektim  
[Kononov, 1956, s.530]; türkm. E qer m en ye tişm ed ik  bolçam dı, 
onda o! m olla Qalçıııı çeyneçekdi '  Ə gər m ən yetişm əsəydim , 
onda o (it) m olla Qalçını g ə m irə c ə k d i' [Qr.türkm.yaz. 1970, s. 
286].

Xakas dilində lazım formasına fe'lin lazım şəklinin 
xüsusi formaları uyğun gəlir. Bu formalar -агЦ-ır şəkilçili 
gələcək zaman fe'li sifətlərinə -cıxjj-cix affiksini artırmaqla 
düzəlir: odıraxcıxtm  ' o tursayd ım ', p a za rc ıx tım 'ya zsa yd ım ' 
və s. [Qr. xak. z. 1975, s. 195]

Bu iki tip cümlənin şərt dövründə yaranmasını belə 
təsəvvür etmək olar. Hər cür şərt gələcəyin planında nəzərdə 
tutulmuş hərəkəti güman edir. İlk baxışda belə çıxır ki, onun 
ifadəsi üçün ən yaxşısı gələcək zaman formasıdır. Lakin 
hərəkət burada real yox, təxminidir. Buna görə onun ifadəsi 
üçün -sa şəkilçili arzu (optativ) forması daha məntiqli və daha 
təbiidir. Türk dillərində şərtin reallıq və qeyri-rcallıq
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indikatoru baş cümlənin fe'l forması olur. Əgər şərt realdırsa, 
onda baş cümlədə fe'lin xəbər şəklinin zaman formalarından 
biri onun göstəricisi kimi çıxış edir. İrreal vəziyyətdə isə 
güman olunan hərəkət yenə -sa şəkilçili qədim optativ (arzu) 
formasında işlənir. Baş cümlədə irreal hərəkətin göstəricisi 
olaraq lazım forması və ya keçmiş zamanlı gələcək forması 
çıxış edə bilər.

Run daş yazılarında, sonralar uyğur abidələrində, nadir 
hallarda isə ərəb yazılarında -sar formasına rast gəlinir, -sar 
şəkilçili optativ formasının köməyi ilə düzələn şərt dövründə 
də zaman formalarının işlənmə nisbəti müşahidə olunur.

-san şəkilçili optativ -formasının bazasında çuvaş dilində 
şərt dövrü yaranır:

a) real hal: F a rbz' ene sudatsan, tbşm an sism epuldarat' 
(Aİ, 34) '  Ə g ər çıraqlar yanarsa, düşm ən görə bilər ’.

b) irreal hal: E b i Vbqbtra instiduda virenme q ini bulzan, 
xa li ind i v iren z'e  duxrib bulb ttbm  'Ə g ə r  m ən vaxtında 
instituta daxl olsaydım , onu çoxdan b itirərd im ' [Mat.qr. 1957, 
s. 207].

* * *

Türk dillərinin sintaktik quruluşunun müqayisəli- tarixi 
analizi onun aşağıdakı inkişaf meyllərini qeyd etməyə imkan 
verir.

Tə'yini söz birləşmələrindən məhsuldar şəkildə bu tiplər 
inkişaf edir: "say+isim", "əvəzlik+isim"- bu modellərin konkret 
ifadələrində formal göstəriciləri olmur. "Formal göstəricili asılı 
üzv+isim" modeli ayrı-ayrı dillərdə qeyri-bərabər inkişaf edir. 
"İsim+lı+isim" söz birləşmə tipi yüksək işlənmə tezliyinə 
malikdir. Vaxt getdikcə tə'yini söz birləşmələrinin bir sıra 
konkret modelləri işlənmə dairəsini daraldır, yaxud qeyri- 
məhsuldar olur. Bu cür modellərə -lığ  şəkilçili sifətdən -ık, - 
dik, -ar, -ır şəkilçili qədim fe'ldən düzələn sifətdən ibarət
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tə'yini söz birləşmələrini aid etmək olar. Bir sıra dillərdə 
"yiyəlik əvəzliyi+isim" tipli tə'yini söz birləşmələrində 
mənsubiyyət şəkilçisinin yiyəlik hal forması ilə əvəzlənmə 
meyli müşahidə olunur.

Ulu türk ümumiliyinin ilk dövrlərində mövcud olan II 
növ izafət inkişaf prosesində öz semantik işlənmə dairəsini 
böyütmüşdür -arxaik mənsubiyyət mə'nasmdan cins 
kateqoriyası mə'nasına doğru inkişaf getmişdir. Ad hissəsi 
idarə olunan fe'li söz birləşmələrinin modelləri hal tərtibatı 
baxımından çox sabitdir. Təbiidir ki, bə'zi qədim məkani 
hallarla işlənən birləşmələr itmişdir, çünki bu hallar 
işlənməkdən dayanmış və dil sistemindən çıxmışdır.

Beləliklə, istər ismi, istər fe'li söz birləşmələrinin 
inkişafı üçün məzmun cəhətinin qorunması səciyyəvidir- 
"sifət+isim", "isim+fe'l" və s.

İndiki zaman formalı köməkçi fe'llə ifadə olunan ismi 
sadə cümlənin modeli, yəqin ki, ulu türk epoxasında mövcud 
olmuşdur. Zaman keçdikcə indiki zaman köməkçi fe'li onun 
inkişaf etməkdə olan qrammatik köməkçi fe'l analoqları ilə 
sıxışdırılıb sıradan çıxarılmışdır.

Fe'li cümlənin keçmişinə doğru müqayisəli-tarixi təhlil 
müəyyənləşdirir ki, bütün mümkün tarixi dəyişikliklər, hər 
şeydən əvvəl, əsas-aparıcı üzvlə -fe’li xəbərlə bağlı olmuşdur. 
Türk ümumiliyinin xronoloji daha ilkin dövrləri ümumi 
formaların kəmiyyətcə nisbətən məhdudluğu ilə səciyyələnir 
(-a//-ə şəkilçili indiki-gələcək zaman, -агЦ-ır şəkilçili indiki- 
gələcək, -dı şəkilçili keçmiş zaman və qeyri-müəyyən 
imperfakt-bitməmiş keçmiş zaman). Tüık dilləri tarixinin 
sonrakı inkişaf dövrü fe’li cümlələrin artması ilə xarakterizə 
olunur.

Türk dillərində mürəkkəb cümlənin tarixi inkişafını üç 
mərhələyə bölmək olar: 1) sadə cümlənin mütləq üstünlüyü; 2) 
qeyri-mükəmməl transforma örnəkləri kimi tabeli transfor- 
maların izlərinin meydana çıxması; tarixən müəyyənləşməmiş
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keçid konstruksiyalarının rəngarəngliyi; 3) tabeli 
transformalann təşk ili-düzəlm əsi —bu, iki cümlənin yanaşma 
yolu ilə birləşməsi ilə üzə çıxır  və onun başlanğıc impulsu 
tarixi inkişafın ilk dövrlərinə gedir. Xronoloji baxımdan 
mürəkkəb cümlənin inkişaf prosesi ilə başlanan transforma 
prosesi yazılı nitqin inkişafı ilə bağlıdır.

Tabeli transformalann inkişafı ilə paralel şəkildə 
bağlayıcılı tabeli mürəkkəb cümlə tipi meydana gəlir. Bu, 
təsadüfi baş verəmişdir- artıq türk dilləri tarixinin lap 
dərinliklərində bağlayıcılı mürəkkəb cümlənin inkişafı üçün 
şərait yaradılmışdı.

Türk dillərinin sintaktik quruluşunun inkişafında 
tabelilik münasibətlərinin hər iki yolunun- transformasiyanın 
və bağlayıcı üsulunun birləşməsi halları müşahidə olunur. 
Bununla da cümlə quruluşunun rəngarəng qarışıq tipləri 
törəyir. Türk dillərində hibridləşmə mürəkkəb cümlənin 
sintaktik qurluşunun üçüncü inkişaf yoludur. Əgər bağlayıcı 
üsulu transformasiya üsulunun hər hansı bir çatışmazlığını 
aradan götürməyə cəhd edirsə, ümumilikdə hibridləşmə bir 
üsul kimi sintaktik əlaqələrin təkmilləşməsinə xidmət edir.
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