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Xülasə. Məqalədə XVI əsr tərcümə abidəsi "Şühədənamə"nin dilində 

işlənmiş "dutəm", "iyər", "geyəsi", "gənəş", "tip" leksik vahidlərindən bəhs 

olunmuşdur. Bunlar elə türk mənşəli arxaik sözlərdir ki, "Kitabi-Dədə 

Qorqud" dastanlarında da yer almışdır. Buna baxmayaraq, digər yazılı 

abidələrdə demək olar ki, istifadə olunmamış və nəticədə çox az tədqiq 

edilmiş, həmin sözlərlə bağlı mübahisəli fikirlər ortaya çıxmışdır. 

 

Açar sözlər: Kitabi-Dədə Qorqud, leksik vahidlər, Şühədanamə, arxaizm, 

ədəbi dil, lüğət. 
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Abstract. The paper deals with the lexical units 

"dutem", "iyer", "geyesi", "genesh", "tip" 

developed in the language of the 16th century 

translation monument "Shuhadaname". These are 

archaic words of Turkish origin, which are also 

included in the epics "Kitabi-Dada Gorgud". 

Nevertheless, controversy has arisen over these 

words, which are almost never used in other 

written monuments and, as a result, have been 

studied  little. 
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Резюме. В статье рассматриваются лексичес-

кие единицы «дутем», «ийер», «гейеси», 

«генеш», «наконечник», разработанные на язы-

ке перевода памятника XVI века «Шухеда-

намэ». Эти архаичные слова турецкого проис-

хождения, которые также вошли в эпос 

«Китаби-Деде Горгуд». Тем не менее, возникла 

полемика по поводу этих слов, которые почти 

никогда не используются в других письменных 

памятниках и, как следствие, мало изучены. 

Ключевые слова: Китаби-Деде Горгуд, лек-

сические единицы, Шухеданамэ, архаизм, лите-

ратурный язык, словарь.  

 

Qədim yunanların “İliada” və “Odisseya”, hindlilərin “Mahabharata” və “Ramayana” 

kimi xalqın həyat tərzi, adət-ənənələrini, milli ruhunu ifadə edən əsərləri olduğu kimi, 

Azərbaycanın da  tarixini, folklorunu və dilini incəliklə əks etdirən şah əsəri “Kitabi-Dədə 

Qorqud”dur. Dastanda işlənmiş təkcə atalar sözləri və zərbi-məsəllərin məna tutumuna nəzər 

saldıqda onların xalqın mənliyini, dünyagörüşünü, etik və estetik dəyərlərini, xasiyyətinin ən 

incə psixoloji çalarını açıq göstərdiyinin şahidi oluruq. “Kitab”ın spesifik xüsusiyyətlərindən 

də biri odur ki, onun dili sonrakı ədəbiyyatımızın dilindən daha sadə, daha anlaşqlı olmasıdır. 

Müasir Azərbaycan ədəbi dilində eyni məzmun və eyni şəkildə işlənməkdə olan 

sözlərdastanda çoxluq təşkil edir. Bununla belə, “Kitabi-Dədə Qorqud”un dili ilə bugünkü ana 

dilimizdəki fərqlər də az deyildir ki, bunların bir qismi leksik vahidlərin arxaikləşməsi ilə baş 

vermişdir. Ancaq bu arxaikləşmə prosesi özü də birdən yox, zaman-zaman baş vermişdir. 

mailto:huseynova.ulker.28@gmail.com


Ü. HÜSEYNOVA: “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” VƏ “ŞÜHƏDANAMƏ” 

 

 

 
155 

Dastanın dili üçün xarakterik olan yazı, damu, uçmaq, ilətmək, ulaşmaq, ayıtmaq, sunmaq, 

yayaq, tanıq və s. kimi yüzlərlə söz XVII əsrə qədərki Azərbaycan ədəbi dili üçün işlək 

olmuşdur. Əsrlər keçdikcə arxaikləşən bu milli leksik vahidlər sonrakı mərhələlərdə müxtəlif 

yazılı abidələrdə müşahidə olunur ki, bunlardan biri də XVI  əsr tərcümə abidəsi 

“Şühədanamə”dir. Tərcümənin müəllifi Məhəmməd Hüseyn Katib Nişati Hüseyn Vaiz 

Kaşifinin “Rövzətüş-şüəda” əsərinin ana dilimizə tərcüməsinə xüsusi həssaslıqla yanaşmışdır. 

“Şühədanamə” geniş xalq kütləsinin asanlıqla başa düşməsi üçün fars dilindən 

azərbaycancaya çox sadə bir dildə tərcümə olunmuşdur. Tərcümə əsəri dini-mistik məzmun 

daşısa da, mütərcim canlı danışıq dilinin rəngarəng çalarlarını göstərə bilmişdir. Məhz 

mütərcimin qarşıya qoyduğu məqsədin nəticəsidir ki, “Şühədanamə” əlyazmasına dastanın 

dilində işlənən və geniş istifadə olunmayan bir sıra sözləri yenidən dilə gətirilmişdir. 

Tərcümənin dilinin müxtəlif cəhətlərdən “Kitabi-Dədə Qorqud”a uyğunluğunu akademik 

Həmid Araslı, akademik Möhsün Nağlsoylu, akademik Tofiq Hacıyev kimi görkəmli 

tədqiqatçılar da  vurğulamışlar.        

 Orta əsrlərə aid yazılı ədəbiyyat nümunələrinin dilinin təhlilində “Kitabi-Dədə 

Qorqud”a istinad olunması artıq ənənə halını almış və buna səbəb dastanın türk dilinin 

zənginliyini tam dolğunluğu ilə əks etdirməsidir. Aşağıda sadalanan leksik vahidlərə 

“Şühədanamə”yə qədər qələmə alınan yazılı abidələrdə təsadüf edilmir:   

 Dutəm ̶  bir ovucun tutduğu qədər. “Altmış tutam göndəriñi nə ögərsin, murdar kafir, 

Qızılcıq dəgənəgimcə gəlməz mana!” [17, s.39]. “Bir dutəm arux buğda götürdi” [24, 10b].

 Məlumdur ki, “tutam” sözü “tutmaq” feilindən yaranmışdır. Türkoloq Məhərrəm 

Ergin –am şəkilçisinin nadir şəkilçilərdən biri hesab etmişdir [10, s.196]. Dilimizdə bu yolla 

yaranan digər leksik vahid “dönəm” ismidir (“dönmək” feilinə -əm şəkilçisi əlavə 

olunmuşdur). Bu siyahıya “anlam” kimi feil üzərinə -m şəkilçisinin əlavə etməklə düzələn 

kəlmələri də daxil etmək mümkündür. Çünki dilimizdə şəkilçinin tərkibində sait düşümünün 

baş verməsi rast gəlinən bir haldır.        

 Türk dilçilərindən Mehmet Talat Tekinin “tutam” sözünün kökü ilə bağlı fikirləri 

fərqli olmuşdur: “Türkçe tut- eylemi, hiç şüphe yok ki, daha eski bir *tuta- biçimine gider. Bu 

eylemin iştaşlık ya da ortaklık çatısından türemiş olan ET tutaşı 'sürekli, sürekli olarak' (*tuta-

ş-ı) belirteci ve bu eylemden –m ve –mak ekleri ile türetilmiş tutam (<* tuta-m) ve tutamak (< 

*tuta-mak) adları bu görüşümüzün en güçlü kanıtlarıdır [28, s.52]. Burada “tutaşmaq” və 

“tutamak” sözləri ilə birmənalı razılaşmaq olar. Çünki –ış
4
 qarşılıq növ şəkilçisi  təsirli feildən 

yarandığından “tutaşmaq” və feildən isim düzəldən –maq
2
 şəkilçisi vasitəsilə “tutamak” 

(tutulacaq yer) isminin yaranması şübhəsizdir. Ancaq “tutam” sözündə bu yaranma üsulunun 

dəqiqliyini qəti şəkildə söyləmək mümkün deyil. “Dutsaq” sözü də qədim türk sözlərindəndir 

ki, ilkin şəkli “tutsık” olmuşdur. Əlisa Şükürlü tutuş, tutduğu, saxlanmış, mühafizə 

anlamlarını göstərmişdir [26, s.322]. “İl tutsık yir Ötükän yış ermis (KTk4)  ̶  Elin tutduğu yer 

Ötükən meşəli dağ olmuş” [26, s.129]. Bu sözün kökündə  artıq “tuta” deyil, “tut” feili özünü 

göstərir. Eynilə “tutam” sözü “tut” kökündən yarana bilər. “Qədim türk lüğəti”ndə   
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tutam/tutum - горсть, пригоршня [9, s.591] kimi iki formasının verilməsi də söz kökünün 

“tutmaq”  feili olduğunu təsdiq edir.        

 Türk dillərinə aid etimoloji lüğət tərtib edən Böyük Britaniya şərqşünası Gerard 

Klouson “ovuc” mənasında göstərdiyi tutum(tutom) sözünün orta əsrlərdə “tutam” şəklini 

aldığını bildirmiş və orijinal formasının isə “tutom” olduğunu qeyd etmişdir [7, s.457]. Artıq 

şəkilçinin üçüncü variantı özünü göstərir. Ancaq dilimizə məxsus leksikada sonu –om ilə 

bitən sözə rast gəlinmir.         

 Türk dünyasına aid müxtəlif tədqiqatların müəllifi olan Vasili Radlov “tutam” sözünün 

işlənmə məqamlarına uyğun mənalarını dəqiqliklə və əhatəli şəkildə göstərmişdir: “1) что 

можно захватить рукою 2) мѣра ширины четырехъ пальцевъ, два вершка 3) ручка  

4)держания или хватания” [25, s.1481].       

 XI-XVII əsrləri əhatə edən “Orta Türkçe Sözlük”də həm “dutam”, həm “tutam” şəkli 

işlənmişdir [4, s.95, s.333]. Türk lüğətlərində də tutam/dutam kəlməsini demək olar ki, eyni 

mənaları əks olunmuşdur: “Çağatay türkçesi sözlüğü”ndə: “tutam “tutam, tutulacak yer, 

kulp, kabza, mikyas bkz. tutaḳ (1), incik, cudurḳ” ŞSL, NH; tutam “dört parmağın tutacağı 

kadar” BV; tutamla “avuş ile ölçmek, arşunlamak” [31, s.1165]; “Qıpçaq türkçesi 

sözlüğü”ndə: “Tutam, avuç dolusu (BM, İM, Kİ) krş. dutam” [29, s.285]; “Tarama 

sözlüğü”ndə: “Tutam- deste, demet” [27, V cild, s.3861]; “Türkiye türkçesindeki türkçe 

sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü”də: “Tutam ʻ1.Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen 

miktar; 2. az,  azıcıkʼ ” [13, II cild,  s. 936].       

 Azərbaycan dialektlərindən Şuşa dialektində tutamlamax- əl tutumu ilə ölçmək [1, 

s.510], türk ləhcələrindən isə türk, qazax və uyğur dillərində “tutam”, özbək dilində “tutəm”, 

başqırd dilində “simtim”, qırğız dilində “çımçm”, tatar dilində “çimitim” [15, s.904, 905] 

kimi variantlarına rast gəlinir.        

 Geyəsi – paltar. “Gəldi geyəsini geydi” [18, s.122].  “İmam Hüseynün qanə bulaşmış 

geyəsilərin baxərəm könlüm xərab olur” [24, 49a]. “Amma ötəndə o qələbəliğ içində Xacə 

Səlahəddin Rəşidün üzəngüsi həzrət Şeyxün geyəsilərinə dəgdi” [23, s.63].  

 “Divani lüğət-it türk”də “geymək” kökünün k>g əvəzlənməsi şəklinə təsadüf edilir: 

“kedh” geymək, “kedhil” geyilmək, “kedhindi” ton, çox geyilən paltar [19, IV cild, s.269], 

“kedhrül” geyilmək, “kedhrüş” bir-birinin paltarını geydirmək, bir-birini geyindirmək, 

“kedhük” yapınçı, plaş, paltar, geyəcək, “kedhür” geydirmək, “kedhürsə” geydirmək istəmək, 

“kedhüt” camaşır, geyəcək; gəlinin və bəyin qohumlara hədiyyə etdikləri paltar, xələt, “ket” 

geymək” [19, IV cild, s.270]. Bu əvəzlənmə prosesi “Qədim türk lüğəti”ndə də “keyim  ̶   

одежда”)  verilmişdir [9, s.295].        

 “Eski uyğur türkçesi sözlüğü”ndə “kädgü” giyim, giyecek, elbise, “kädgürmäk” 

giymek, “kädilmäk” giyilmek, giydirilmek [5, s.103], “käymäk” giymek mənasında verilmişdir 

[5, s.108]. Tuncer Gülensoy da “gey”  söz kökünün ilkin formasının “ked” olması fikri 

üzərində dayanır [s.368]. Gerard Klouson da türk dillərində  keḏim (geyim) leksik vahidinin 
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“ke:ḏ” (geymək) kökündan yaranmasını qeyd etmişdir [5, s.704]. G samitinin k(ke) samitini 

əvəz etməsini təkcə “geyəsi” və onunla bağlı sözlərdə deyil, başqa nümunələrdə də (kobud  ̶ 

gobud,  keçmiş ̶ geçmiş və s.) müşahidə etmək mümkündür. Yəni, bu proses türk dillərinə xas 

keyfiyyətlərdəndir.          

“Eski Türkçe Sözlük”də “geyəsi” və ya “keyəsi” deyil, “keysi” formasına rast gəlinir 

[2, s.114]. Bunun ərəb qrafikalı əlifbanın yaratdığı müxtəlif oxunuş və latın qrafikasına 

keçiddə fərqli yazılış  variantları ilə əlaqədar olduğu aşkardır.     

 Türk alimi Məhəmməd Ergin -əsi şəkilçisi ilə bağlı yazmışdır: “Eski Anadolu 

Türkçesindeki giy-esi «giyecek, elbise» (sonradan giysi olmuştur) gibi kalıcı isimlerde bu ek 

vardır” [10, s.200]. Maraqlıdır ki, bu şəkilçiyə yalnız “geyəsi” sözündə rast gəlinir. 

Azərbaycan ədəbi dilində -əsi
2
 qrammatik şəkilçi olub, feilin kökünə və ya başlanğıc 

formasına artırılmaqla gələcək zaman məzmunlu feili sifət yaradır. “Geyəsi” kəlməsinin də 

“geyəsi paltar” ismi birləşməsinin ikinci tərəfinin sonradan ixtisarı nəticəsində bu şəkli alması 

və getdikcə sabitləşməsi yolu ilə yaranması mümkündür.     

 Gənəş/gənəşmək– məsləhət/məsləhətləşmək. Qövmlü qövmilə gənəşdimi?” [18, 

s.124]. “Qərəzsiz ol ta, sənüŋlən oturub, müşfiqlər kimi gənəşəlim [24,167b]. “Əbu Talebün 

ivinə vardılar və gənəşini  Əbu Talebə didilər” [24, 119a]. “Pəs şeyxzadə Hacı Şəmsəddin 

(r.ə.) neçə qatla Şeyx Sədrəddin ilən bu məʼnada gənəşüb” [23, s.195]. “Danlası məlum 

oldı kim, padşah Özbək bəglərindən gənəşsiz atına minüb, ləşkərinə arxa olub qaçar kimi atını 

sürərdi” [23, s.645].          

 “Divani lüğət-it türk”də həm “kənqəmək”, həm də “kənqəşmək” feili eyni 

semantikada verilmişdir: “Ol manqa kənqədi = o mənimlə gənəşdi, bir məsələdə mənimlə 

məsləhətləşdi” [19, III cild, s.343], “Ol manqa kənqəşdi = o mənimlə bir məsələ barədə 

gənəşdi” [19, III cild, s.342], “Kinq ton opram as, kənqəşlig bilig artam as = gen paltar 

yıpranmaz, məsləhətli iş pozulmaz” [19, III cild, s.312]. “Kənqəş; məsləhət, məşvərət, 

müşavirə, danışıq; məclis” [19, III, s.317]. Mahmud Kaşğarinin lüğətinə istinad edən “Qədim 

türk lüğəti”ndə keŋäš, keŋäščı, keŋäšlıg, keŋäšsız kimi variantları verilmişdir [9, s.300]. 

 “Eski uyğur türkçesi sözlüğü”ndə “kängäş/ kängiş müzakere, müşavere, kenkeş, 

danışık” [5, s.105], “kängäşmäk/ känkäşmäk  müzakere etmek, müşavere etmek” [5, s.106] 

şəklində qeyd olunmuşdur. Bundan əlavə, “käng 1.gen, geniş 2.uzak” [5, s.105], “kängçi son 

beşik, sonuncu evlat” [5, s.106], “känglig genişlik” [5, s.106] kimi variantları içərisində 

“kəngçi” sözünün “son beşik” mənası diqqəti cəlb edir.“Eski Türkçe sözlük”də “ken” 

sözünün anlamlarından biri “sonra” [2, s.112] olaraq verilməsibu yolla yaranmasını təsdiq 

edir.            

 “Çağatay türkçesi sözlüğü”ndə həm isim, həm də feil forması verilmişdir: “keñeş 

“işlerde danışma, görüşme krş. kėñeş, kiñeş, giñeş, oylama, giñ (1), cankı” ŞT, LM; keñeş 

“görüşmek, danışmaq krş. kiñeş-, çavalat-” LD, ŞT ” [31, s.611].    

 Əlisa Şükürlü lüğətində “Sehrkarların sitayişi” abidəsinə əsaslanaraq “kingäs 

məsləhətləşmək” qeyd olunmuşdur [26, s.313].      
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 Türk dilli lüğətlərdə də “gənəş” sözü ilə bağlı paralellik özünü göstərir: A)“Qıpçaq 

türkçesi sözlüğü”ndə müxtəlif fonetik formaları verilmişdir: “kengeş öğüt, nasihat (CC); 

kengeş – 1. Düşünüp taşınmak (CC) 2. Meşveret etmek, müşavere (Kİ, İM) krş. keniş-, 

kinkeş- ; kenkeç Müşavere, danışma (Kİ) krş. kenkeş” [29, s.138]. B)“Tarama sözlüğü”ndə 

“geneş: istişare” [27, III cild, s.1634], “keñeş (keñeç, kengeç): müzakere, müşavere, istişare”, 

“keñeşmek: müşavere, müzakere etmek, istişare etmek” [IV cild, s.2437] kimi göstərilmişdir. 

C)Tuncer Gulensoyun “Türkiye türkçesindeki türkçe sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü”ndə 

isə digər lüğətlərdə rast gəlinməyən “kenneş” fonetik variantı işlənmişdir: “kenneş (hlk). 

1.inatlaşmak; 2.danışmak, konuşmak” [13, s.493].      

 Dəniz Qaraqurd  “Türkçe sözcük incelemeleri”ndə keneş (şura, konsey, konsül, 

komite), keneşmek (bir araya gelmek, toplanmak, kafa kafaya vermek, istişare etmek, sıkı fıkı 

olmak, birleşmek, kavuşmak, kenetlenmek), kingeşmek (uzlaşmak), keneştirmek (bir araya 

getirmek, toplamak, birleştirmek, kavuşturmak, kenetlemek), kingeştirmek (arabuluculuk 

etmek, uzlaştırmak) şəkillərini qeyd etmişdir: “Keňeş (Kengeş) söylenişinin “Sovyet” (şura) 

karşılığnda kullanıldığı da nadiren olsa mevcuttur” [14, s.259]. Geneşik/keneşik sözünü də 

qeyd edir: “ “Müşavere” ve ya “Konsültasyon” manasındaki sözcük Keneş (konsey, komite) 

kavramı ile bağlantılıdır” [14, s.167].       

 Tarixi abidələrdə də idarəedici orqanın “kengeş” adlandırılması təsdiqlənmişdir: 

“Kengeş, Türk idare etme sisteminde uzun bir mesafe kat ederek şekil ve muhtevasını, tipini 

değişerek yerleşik hayata geçilmesine kadar Türk devletlerinde mevcut olmuştur. Onun klasik 

sistemi Oğuz abidelerinde, Kırgızların siyasi birliktelik devrinin mahsulü olan Manas 

Destanı'nda, Kıpçak, Başkurt, Kazak, Kırgız varyantlarında mevcut olup Cengiznamelerde de 

korunmuştur” [3,  s.195].         

 “Gənəşmək” feili hazırda Azərbaycan ədəbi dilində işlənməsə də, dialektlərdə geniş 

yer almışdır: “Ganaşmax” Ağdam, Borçalı, “gã:max” Cəbrayıl, Zəngilan [1, s.174], 

“geŋəşməx'”Tovuz, “geŋişmax” Şəki [1, s.175], “gəŋəşməx'” Gədəbəy, Qazax, Şəmkir, 

Tovuz “gənəşmək” Ağdam, Bərdə, Borçalı, Füzuli, Qazax, Şəmkir, Tərtər, Yevlax, 

“gənişməg” Bakı [1, s.178]. Türk dillərindən isə qazax dilində “aqıl-kenqes”, qırğız dilində 

“kengesh” [8,  s.4] kimi işlənir.        

 Bu sözün kökü olan “кеη” kəlməsinin bir mənasına rast gəlinir ki, o da geniş adlanır 

[9, s.298]. Əslində, “məsləhətləşmək” sözü fikrin geniş əhatədə müzakirəsi, çoxlu tövsiyələrin 

anlamına gəlir. Başqa sözlə desək, hər hansı məsələ ilə bağlı fikir mübadiləsində olmaq 

onunhərtərəfli təhlilinə, problemin həllinə gətirib çıxarır.  

“Sözün əsli gen-i-ş (genimək feili ilə bağlıdır) olub, sonra -i şəkilçisinin biri 

reduksiyaya uğrayıb, sıradan çıxıb və söz gen-i-ş şəklini alıb. Yəni geniş sözü birbaşa gen 

sifətindən yox, geni feilindən əmələ gəlib” [11, s.110]. Ancaq yuxarda sadalanan lüğətlərin 

heç birində “genimək” formasına təsadüf edilmir.  
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İyər – yəhər. “Atlarının əyərin alub, geyimlərin çıqardılar” [18, s.86]. Feili birləşmə 

şəklində əyər salmaq  ̶  yəhərləməkdə işlənmişdir: “Baba, yelisi qara Qazlıq atuma əyər 

salayım...” [18, s.86]. “İyər üssinə minmiş çu bi rəjdaha” [24, 253a]. Nişatinin digər əsərinin – 

“Şeyx Səfi təzkirəsi”nin dilində də “iyər” variantına rast gəlinir: “Həzrət Şeyx ol atdan enüb, 

iyəri andan götürib, genə muna qoydılar və Şeyx mindi” [23, s.489].    

 “Divani lüğət-it türk”də ədhər –yəhər, ədhərlə-yəhərləmək  kimi verilmişdir [19, IV 

cild, s.167]. Ancaq sözün “ədh” hissəsinə aid tamamilə fərqli – “isimlərdən feil düzəldən 

sonluq” şəkildə mənalandırılmışdır [19, s.167]. “Əyər” variantında isə  ilk ağla söz kökünün 

“əymək” feili olması gəlir. Professor Bəşir Əhmədov bunun aşağıdakı məntiqi izahını verir: 

“Qədim mənbələrdə iyər (əyər) kimi verilib. İyərqə isə əymək şəklində izah olunub. Yəhər 

sözü əyri sözü ilə kökdaşdır, onun dəyişmiş formasıdır. Səbəbi isə odur ki, yəhərin canı 

qaltaqla bağlıdır, qaltaq isə həmişə əyri formada düzəldilib.” [11, s.277].   

 Azərbaycan dialektoloji lüğətinə nəzər saldıqda, bu kəlmənin “iyar” formasında   Qax, 

Zaqatala şivələrində işləndiyini görürük [1, s.239]. Türk ləhcələrindən isə başqırd dilində də 

“eyər” yəhər mənasını ifadə edir [15,  s.230].      

  “Eski uyğur türkçesi sözlüğü”ndə “idär” “at eyeri” , “idärmäk”  “aramak, takip etmek,  

arkasını bırakmamak” mənasında verilmişdir [5, s.89]. “Türkçe sözcük incelemeleri”ndə 

fərqli yazı şəkillərinin mövcud olduğu bildirilmişdir: “Atın sırtına koyulan oturacak anlamına 

gelen kavramın Eyer/Eğer/İğer/İyer dönüşümü ile farklı söyleniş biçimlerine değişik lehçe ve 

şivelerde rastlanır” [14, s.163].Tuncer Gulensoy isə daha dəqiq şəkildə göstərmək üçün 

müxtəlif türk dillərində qarşılaşdırmışdır: “Eyer (Trkm.), eyär(Bşk.), eer (Alt./ATS, 80: eerte- 

ʻeyerlemekʼ), er (Kzk., KKlp.), ēr (Kırg., Altş, Tel.), egär (Özb., Uyg.), ēgär (DoğuTü.), eŋer 

(Sal.), ezer (SUyg., Tuv., Şor), igär (DoğuTü.), iyer(TatK., (Ak Nog.), izer (Sag., Hak.), i:zer 

(Koyb., Karag.), yer (Nog., Kar.), yähär (Az.)” [13, s.351].     

  “Qıpçaq türkçesi sözlüğü”ndə “əyər” sözü ilə yanaşı, yaratdığı söz birləşmələri də 

qeyd olunmuşdur: “Eyer eyrimi hayvan eyerinin sağrı üzerine gelen ucu (İH) eyerin ard ḳaşı 

eyerin arkasındaki yükseklik (İH) eyerin ön ḳaşı eyerin önündeki yükseklik (İH) ; eyerle- at 

vb. eyerlemek (Gİ, KF, Kİ, KK, RH, TA, TZ) krş. iyerle-” [29, s.78].   

 Tip ̶  qoşunun mərkəzi. “İç oğuz bəgləriylə Qazan dopa dəpdi” [17, s.50]. “Kitabi-

Dədə Qorqud” diliylə bağlı hazırlanmış izahlı lüğətdə “birlikdə” anlamında izah olunmuşdur 

[18, s.78]. “Kitabi-Dədə Qorqud”un tədqiqatçılarından akademik Həmid Araslı “tüp  ̶  

ordunun mərkəzi” olaraq göstərmiş və “Koroğlu” dastanından da nümunə gətirmişdir: “Hoy 

deyəndə ağır tüplər dağıdan, Xan Eyvazı bu gün yanımda gərək” [s.174]. “Düşmənün tipinə 

varub, sağə və sola taxəst eyləyüb” [24, 224a], “Züheyr Ömər Nəhsün tipi qarşusında durub, 

bir nərə urub dedi” [24, 235a]. 

Bu söz Məhəmməd Hüseyn Katib Nişatinin digər tərcümə əsərində də işlənmişdir: 

“Əlqissə, Əmir Çopan bu muştuluq eşidincə ümidvar olub düşməninün tipinə urdı və anları 

basdurub Qurumişi ilən ulu bəgləri öldürdi” [23, s.322]. Akademik Möhsün Nağısoylu “dip” 

isminin “dib”, “kök” mənalarında orta yüzilliklərin yazılı abidələrində işləndiyini, bununla 
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yanaşı, “qoşun mərkəzi” anlamında, tüp və düp şəkillərində “Kitabi-Dədə Qorqud”da rast 

gəlindiyini nümunələrə əsaslanaraq göstərmişdir [21, s.107] Tarama sözlüyündə  “düp” 

kəlməsinin izahı “merkez, orta, dip” olaraq verilmişdir [27, II, s.1325].   

 Digər mənbələrdə isə “tip” kəlməsinin “qoşun mərkəzi” mənasına təsadüf edilmir: 

“Divani lüğət-it türk”də “tüplə” kökdən aramaq, “tüplən” kökləşmək, zənginləşmək, “tüpləş” 

əslini araşdırmaq,  “tüplət” aratmaq modellərinə təsadüf edilir [19, IV cild, s.588]. 

 Tuncer Gulensoy  asıl, kök, dip, temel mənalarında verdiyi “dip” sözünün qədim 

formasının “tǖp” olaraq göstərmişdir və müxtəlif türk dillərində variantlarını vermişdir: 

“Düyp (Trkm.), düp(Soy.), div (Az.), tüp (Uyg., Çağ., Krç.), tüb (Uyg., Kmk., Blk.), tüf 

(Blk.), tep(Suyg) “(13, s.287).  Maraqlıdır ki, Azərbaycan dilində div şəklində vermişdir. 

“Müasir türk dillərində dib, düyp, tüp, tip, tob, tub kimi “kök” mənasında olan sözlər türk 

dilləri dialektlərinin qədim variantı kimi diqqəti cəlb edir” [6, s.104]. Dəniz Qaraqurd 

töp/tüp/tip/dip sözünün kök, yeraltı, aşağı yön mənalarını vermişdir [14, s.398].  

 Bu siyahını bəg, qayurmaq, qarı, qarındaş, qız qardaş, qızıl, qutlu, dün, dürli, eyü, 

əglənmək, əski, iyə, ilətmək, yayaq, yeg, yeŋ, yigit,  gözətmək, ögüt vermək, saqınmaq, sadaq, 

salı vermək, səgirtmək,  suç, tışarı, uyxu, ulus, urmaq, uruşmaq kimi nümunələrlə də artırmaq 

da mümkündür. Ancaq bu leksik vahidlərə yazılı abidələrdə az və ya çox hallarda rast gəlinir. 

Yuxarda qeyd olunan sözlərə isə şifahi xalq yaradıcılığına məxsus nümunələrdə qarşılaşmaq 

mümkündür: “Halaypozan Koroğluya gənəşdi, Koroğlu buna da razılaşdı” [32], “Əyər altında 

at ölür, ğeyrət altında ər ölür” [33].        

 Fikrimizcə, “Şühədanamə”nin  şifahi danışıq dilinə və folklor, daha dəqiq desək, 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dilinə yaxınlığı dövrün tələbinə uyğun olaraq dini cəhətdən mühüm bir 

əsərin geniş xalq kütləsi tərəfindən mənimsənilməsi məqsədindən irəli gəlmişdir. Həmçinin, 

Məhəmməd Hüseyn Katib Nişati Azərbaycan dilinin zəngin lüğət tərkibindən səmərəli 

istifadə etməsi bacarığı sayəsində tarixi leksikologiya üçün dəyərli əsər ortaya çıxarmışdır. 
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