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“Koroğlu” eposu və Nazim Hikmətin şeirlər toplusu stolüstü ki-

tabı olmuş atam Hüseynə və dünyasını çox cavan ikən dəyişmiş 
qardaşım Rüstəmə. 

 
Tцрк демяк дил демякдир. Тцрк миллятиндяням дейян ин-

санлар, щяр шейдян яввял, мцтляг тцркъя данышмалыдыр. 
 Ататцрк  

 
 

КИТАБЫН АДЫ ЩАГГЫНДА 
 
Şumerin kəşfindən 170 ildən artıq bir vaxt keçib. Bu az 

müddət deyil. Bir nəslin özündən əvvəlkini əvəzləməyi ən çoxu 

30 il çəkir. Onda Şumerin kəşfindən sonra ən azı altı nəsil bir-

birini əvəz etmişdir.  
Şumer dilində yazılmış gil kitablar tapıldı, oxundu və bu sa-

hədə çox böyük işlər görüldü. Dünyada şumerşünaslıq deyilən bir 

elm yarandı. Şumerlər, onların kimlyi, mənşəyi, dili, mədəniyyə-

ti, ədəbiyyatı, ilk vətənləri haqqında müxtəlif fikirlər söyləndi, 

mübahisələr yarandı, ziddiyyətlər ortaya çıxdı. Alimlər bir çox 

sözləri Şumer dilində də aça bilmədilər. Məsələn, Şumer Tanrı 

adlarının çoxu hamıya qaranlıq qaldı. Mətnlərdəki bir sıra sözləri 

başa düşmədilər və onda bu fikrə gəldilər ki, Şumer dilindən əv-

vəl iki dil mövcud olub. Ancaq maraqlıdır ki, bu iki dilin nə adı, 

nə özü haqqında əlavə heç bir bilgi verə bilmədilər. Onlar yalnız 

bu iki dilin mövcud olduğu fikrini söyləyib, söhbəti bununla ta-

mamladılar və onun nöqtəsini qoydular. Halbuki həmin alimlərin 

əllərində olan Şumer yazılı mətnlərində bu dillərin adını müəy-

yənləşdirmək və haqqında danışmaq üçün yetərincə faktlar vardı. 

Məsələnin düzgün həllini alimlərin baxış bucağı çətinləşdirirdi.                                                                              

Bu gün mənim əlimdə olan və əsaslandığım qaynaqlar Şu-

mer dilindəki gil kitablar, onların mətnlərinin oxunuşu və tərcü-

mələridir. Bu kitablarla tanışlıq alimlərin indiyə qədər haqqında 

heç nə deyə bilmədikləri iki dilin şərti olaraq birini Tanrı dili, 

digərini Türk dili adlandırmağa imkan verir. 

Bu iki dilin haqqında daha düzgün təsəvvür yaransın deyə 
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əvvəlcə nitqin necə yaranması haqqında bir-iki kəlmə demək 

istəyirəm.  
Нитг щаггында индийя гядяр галын-галын китаблар йазылыб. 

Онун неъя ямяля эялдийи, неъя формалашдыьы алимляри заман-за-
ман дцшцндцрцб вя бу мясялялярля баьлы чохлу нязяри фикирляр 
сюйляниб. Анъаг бу арашдырмаларын, нязяри фикирлярин щеч бири 
мясялянин кюкцнц ачмайыб. Чцнки Танры дили анлайышы нитгдян 
йазан алимляри дцшцндцрмяйиб. Яэяр бу алимляр Шумер танрылар 
пантеону иля таныш олсайдылар, məsələyə Şumer mətnləri prizma-

sından baxsaydılar, Танры дилинин варлыьыны билсяйдиляр вя буну 
гябул етсяйдиляр нитгин мяншяйи индийя гядяр гаранлыг галмаз-
ды. Инсанлар дцнйада вя щяyатда ня варса, щамысыны тяряддцд-
сцз-филансыз Танрынын адыйла баьлайырлар, анъаг танрыларын дили 
варыйды, танрылар данышырдылар дейян кими хофланырлар.  

Нитг тясадцфян йаранмайыб, щеч бир тякамцлцн нятиъяси 
дейил. Инсан доьулдуьу эцндян индики кими данышыб. Йяни нитг 
инсана эенетик йолла, ирсян верилмиш кейфиййятдир. Инсан нитги 
щяйатда юзц газанмайыб. Нитг ял, айаг, цряк кими инсанын бя-
дян цзвцдцр. Инсана нитги ону йарадан танры вeриб. Бялкя дя 
нитг инсанлара ону йарадан Танрыдан ирсян кечиб демяк даща 
доьру оларды. Бу фикри гулагардына вурмаг, гяриблийя салмаг 
йалныз йанлыш нятиъяляря апарыб чыхара биляр. Щягигяти ися мящз 
бурада ахтармаг лазымдыр. Шумер тарихи вя мядяниййяти Азяр-
байъанда щяля чох аз юйрянилмишдир. Шумер танрылар Пантеону 
щаггында илк эениш билэиляр мяним “Шумердя изим вар”1 кита-
бымда верилмишдир. 

Шумер гайнагларында дцнйанын йаранмасы, инсанын до-
ьулмасы (мящз доьулмасы), илк дяфя tанрыларын вя мяляклярин 
башга планетдян йеря эялмяляри, бурада йашамалары щаггында 
чох зянэин билэиляр вар. Щямин гайнагларда дейилир ки, танрылар 
мялякляри дя эятириб йеря эялдиляр. Аьыр ишляри мялякляря тапшырды-

лар. О заман дцнйаны цч бюйцк Танры-Ан, онун оьланлары Ен-

лил вя Енки идаря едирдиляр. Сонра tанрыларын йеддилийи, он икилийи 
вя яллилийи варыйды. Дцнйа коллеэиал идаря олунурду. Танрылар вя 

                                                             

1
 İslam Sadıq. Шумердя изим вар. “Азярняшр”, Бакы, 2008, 396 с. 
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мялякляр бцтцн мясяляляри данышыг йолу иля щялл едирдиляр. Демя-
ли, tанрылар данышырдылар. Шумер гайнагларында цч миня гядяр 
Танры вя мяляк ады чякилир. Онларын бир чох сющбятляри эил лювщя-
лярдя эялиб бизя чатмышдыр. Щятта илк шеири Енлил Исмя Даьан 
йазыб. Бу шаирин Танры Енлил, йахуд onun oğlu, hətta qardaşı Ен-

ки олдуьунu düşünməyə əsaslar var. Даьан сюзц Шумер дилиндя 
bалыг демякдир. Енкинин лягябляриндян бири балыг-йяни Даьан-
дыр. Балыглар бцръц дя онун шяряфиня адландырылмышдыр.  

Шумер гайнагларына эюря илк инсан Танры Енкинин ювлады-
дыр. Енкинин йедди гадын Танры йахуд мялякдян йедди оьлу вя 
йедди гызы доьулмушдур. Бу эцн йер цзцндя йашайан бцтцн ет-
нослар щямин йедди баъы-гардашын тюрямяляридир.  

Танрылар илк инсаны йаратдылар вя адыны гарабаш гойдулар. 
Бу сюз танрыларын дилиндян чыхмышдыр. Гарабаш сюзц щазырда ди-
лимиздя хидмятчи, гуллугчу анламында ишлянян гараваш сюзцнцн 
ейнидир. Илк инсанлар да йалныз танрылара гуллуг едирдиляр. Танры-
ларла инсанлар бир йердя йашайырдылар. Тяяссцфляр олсун ки, михи 
йазылы Шумер мятнлярини охуйан мцтяхяссисляр гарабаш сюзцнцн 
мянасыны дцзэцн баша дцшмямиш, ону башын гаралыьы иля ялагя-
ляндирмишляр. Она эюря дя сюзц рус дилиня черноголовыйе кими 
тяръцмя етмишляр. Bцtцn Avropa vя рус шумерşünasлары бир ня-
фяр кими дейирляр ки, Шумер дилиндяки мцряккяб сюзляри онун 
тяркибиндяки морfемлярин мяналарына ясасян тяръцмя етмяк 

олмаз. Bu, doğrudan da belədir. Онда сорушулур: гарабаш сю-
зцнц нийя гара вя баш тяркибляринин мяналарына уйьун тяръцмя 
етмишляр? Бу, онларын гарабаш сюзцнцн мянасыны баша дцшмя-

дикляриндянми, йохса онун тцрк сюзц олдуьуну билдикляриндян-

ми иряли эялмишдир? Онун да ъавабынын билинян вахты олаъаг. 
Щансы анламда баша дцшцлмяйиндян асылы олмайараг сюз гара 
вя баш тяркибляриндян ямяля эялмишдир ки, щяр ики морфем тцрк 
дилиня мяхсусдур. Сюзцн илк дяфя Танры дилиндян чыхдыьы Танры 
дили вя Тцрк дили ифадяляринин мащиййятъя ейнилийини эюстярир. 
Hazырда ялимиздя бу фикри тясдигляйян чохлу тякзиболунмаз ар-
гументляр вар.  

Биринъи факт одур ки, яксяр Шумер танрыларынын адлары бу 
эцн тцрк дилиндя асанлыгла семантик тящлил олунур. Бу барядя 
китабда эениш данышылмышдыр.  
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Икинъи факт илк инсанлара Алалгар вя Залгара адларının го-

йулмasıdır. Бу адлары онлара танрылар вермишдиляр. Щяр ики адын 
тяркибиндя гара sözü вар ки, онун тцрк дилиня мяхсуслуьу шяк-
сиздир. Ал вя Зал морфемляри дя щазырда тцрк дилиндя ишлянир. 
Гара сюзц иля бирликдя онун да илк дяфя танрыларын дилиндян чых-
дыьы бяллидир. Щяр ики морфем тцрк дилиня мяхсусдур. Щятта Зал-
гара адыны Зилгара кими дя охумаг олар. Бурада щеч бир йан-
лышлыг йохдур. Зилгара тцнд гара анламында бу эцн йалныз тцрк 
дилиндя ишлянян сюздцр. Бурада тцрк “Йарадылыш” дастанынын 
гящряманы Танры Гара Ханын адыны да унутмамалыйыг. Бу ад-
лардакы гара сюзляри бизя чох шей дейир.  

Цчцнъц факт планетлярин, улдузларын, бцрълярин, шящярлярин 
адларыдыр. Бу адларын щамысыны şumerlərə qədər танрылар гойуб-
лар. Онларын яксяриййяти бу эцн тцрк дилиндя асанлыгла ачыгланыр. 
Бязиляриня ися бу эцн ишлянмяся дя, гядим тцрк дилиндяки йазылы 
гайнагларда раст эялинир.  

Дюрдцнъц факт даща зянэин олдуьуна эюря эениш ачыгла-
малар тяляб едир. Гайнагларда дейилир ки, танрылар гадын вя киши-
лярдян ибарят идиляр. Евлянирдиляр, ушаглар доьурдулар, артыб чо-
халырдылар. Яэяр дцнйанын йаранмасы иля баьлы мятнлярдя цч-
дюрд танры адына раст эялинирся, сонракы дюврлярдя онларын сайы 
цч миня чатмышдыр. Танрылар юз араларында Танры дилиндя даны-
шырдылар. Бяс инсанларла танрылар? Бурада икинъи дилдян сющбят 
эедя билярми? Сонра эюряъяйик ки, йох, икинъи дилдян сющбят эе-
дя билмяз. Нийя? 

Эялин фактлара бахаг. Танрылар инсанларла евлянирдиляр. 
Бир йердя йашайырдылар. Мясялян, шумерлярин ян мяшщур епик 
гящряманы олан Билгамысын анасы танры Нинсун, атасы инсан Лу-
галмурад иди. Нинсунла Лугалмурадын айры-айры диллярдя да-
нышдыгларыны дцшцнмяк олмаз. Билгамысы Нинсун бюйцтмцшдц. 
Сюзсцз ки, она юз данышдыьы дили юйрятмишди. Нинсун юз оьлу Бил-
гамысла Танры дилиндя данышырды. Танры Думузи дя Нинсунун 
оьлудур, анъаг онун атасы инсан йох, танры Енкидир. Инди неъя 
демяк олар ки, Нинсун Думузи иля бир дилдя, Билгамысла ися 
башга дилдя данышмышдыр. Нинсунун ики яринин вя ики оьлунун 
щярясийля бир дилдя данышмасы аьıлабатан дейил. Bundan başqa, 

Bilqamısın tarixi şəxsiyyət və xaqan olduğunu bütün şumerşünas-
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lar qəbul edirlər. O, dövləti idarə edirdi. İnsanlarla danışırdı. Bax 

bu dil türk diliydi. Bilqamısın anası Ninsunla Tanrı dilində, 

xalqla türk dilində, yəni iki dildə danışdığı haqqında qaynaqlarda 

heç bir işartı, xatırlatma, ipucu yoxdur. Sözsüz ki, Bilqamıs ana-

sıyla da, xalqla da eyni dildə danışmışdır.  
Лугалмурад və Думузи də Урук сцлалясинин xaqanлары 

олмушлар. Онлар da Bilqamıs kimi, Уруку идаря етмиш, инсанлар-
ла бир йердя йашайыб-ишлямишляр. Бяс онлар инсанларла щансы дилдя 
данышырдылар? Бу суалын да икинъи ъавабы йохдур, чцнки икинъи 
дилдян сющбят эедя билмяз. Демяли, танрыларын, xaqanларын вя 
инсанларын биръя данышыг дили олмушдур. 

Урук сцлалясинин ясасыны эцняш танрысы Утунун оьлу Мес-
киангашар гоймуш, юзцндян сонра да оьлу Енмеркар xaqan 
олмушдур. Мескиангашарын атасы Утудур, Танрыдыр, анасы щаг-
гында щеч бир билэи тапылмамышдыр. Юзц юлцмлц олдуьундан 
анасынын инсан олдуьу шцбщясиздир. Онлар да юз ата-аналары иля 
вя инсанларла ейни дилдя данышмышлар. 

Бир сыра гядим гайнагларда Эцн йахуд эцняш адлы тцрк 
тайфасындан данышылыр. Бизя еля эялир ки, бу тайфа юз сой баш-
ланьыъыны Эцняш танрысы Утудан эютцрмцшдцр. Ы Урук сцлаляси-
нин xaqanлары Енмеркарын, Лугаlмурадын, Думузинин, Билга-
мысын вя Урнунгалын Утунун тюрямяляри олдугларыны билирик.  

Думузи вя Инаннанын севэиси щаггында чохлу йазылы 
мятнляр вар. Онлары эил лювщяляря инсанлар йазсалар да, мятнляр 
инсанлардан габаг йаранмыш вя узун мцддят танрыларын дилин-
дя шифащи шякилдя йашамышдыр. Инсанлар бу мятнляри танрылардан 
ешидиб йаддашларына кючцрмцш, аьыздан-аьыза, нясилдян-нясиля 
ютцряряк йашатмыш, йазы кяшф олунанда ися эил лювщяляря йазмыш-
лар. Бу мятнляр бир дилдян башга диля тяръцмя едилмямиш, йа-
рандыьы дилдя йаддашларда йашамыш вя эил лювщяляря кючцрцлмцш-
дцр. Шумер гайнаглары арасында бу гябилдян олан мятнляр ки-
файят гядяр чохдур. Щямин мятнлярин башга дилляря тяръцмя 
едилмяси чох-чох сонракы дюврляря аиддир.  

Бу бахымдан Туфан щаггындакы мятнляр бюйцк мараг 
доьурур. Танрыларын йыьынъаьында Енлил Туфан тюрядяъяйи, йер 
цзцндяки бцтцн ъанлылары мящв едяъяйи щаггында гярарыны ачыг-
лайыр. Сюзсцз ки, танрыларын йыьынъаьында сющбят Танры дилиндя 
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эедирди. Бу сирри Утнапиштийя (Шумер гайнагларында Зиусудра, 
диэяр гайнагларда Атрахасис, Библийада, Гуранда вя тцрк 

фолклорунда Нущ) танры Енки ачыр. Енки-Танры, Утнапишти-ин-

сан. Енки аьзыны дивара тутуб данышырды. Анды позмамаг цчцн 
сюзцнц дивара дейирди. Зиусудра да мцдрик иди, бу сюзлярин яс-
линдя она цнванландыьыны йахшы билирди. Бяс Зиусудра Енкини 
неъя баша дцшцрдц? Бу суалын да биръя ъавабы вар ки, онларын 
щяр икиси ейни дилдя данышырдылар. 

Бцтцн бунлар Танры дили ифадясинин йериндя ишляндийини эюс-
тярир. Шумер гайнагларынын диггятля арашдырылмасы эюстярир ки, 
танрылар юзляриля вя инсанларла Танры дилиндя данышырдылар. Bu fik-

rin təsdiqini Nəsiminin bir qəzəlində görürük. Nəsimi bir qəzəlini 

belə başlayır: 

Var bu cahandan özgə bizim bir cahanımız. 

Surət bu aləm oldu bizə, ol məkanımız. 

Birinci misradakı ikinci cahanla “Məndə sığar iki cahan” 

misrasındakı ikinci cahan bir-birinin eynidir. Bu cahan Tanrının 

yaşadığı yerdir. Surəti bu aləm olan məkan da məhz oradır. Şeirin 

sonuncu beytinə baxaq: 

Sən bu Nəsiminin dilini anla, bil sözün, 

Kim, var bu dildən özgə bizim bir lisanımız
2
. 

Buradakı ikinci dil də tanrıların danışdıqları dildir. Buna 

heç bir şübhə ola bilməz
3
. Bütün şübhələri yaradan bizim biliklə-

rimizin azlığıdır. 
   Инди кечяк Тцрк дилиня! Бу дилин тарихи щаггында чох 

йаланлар йазылыб, щягигят щямишя йаланлар думанында эизляди-
либ. Щяля Шумер гайнагларынын тязяъя тапылыб охундуьу заман 
Шумер дилинин Тцрк дили иля гощумлуьундан данышанларын аьыз-
ларындан еля вурдулар ки, бир дя бу сюзц тякрарламасынлар. Бу 
эцн ися арашдырмалар эенишляндикъя, дяринляшдикъя еля тякзибо-
лунмаз аргументляр цзя чыхарылыр ки, Тцрк дили щаггындакы щя-
гигятляри эизлятмиш думанлар йаваш-йаваш чякилмяйя мяъбур 

                                                             

2
 Nəsimi. Seçilmiş əsərləri (Tərtib edəni H.Araslı). Bakı. 1973. s. 326 

3
 İslam Sadıq. Nəsiminin Tanrı-insan konsepsiyasının “Dədə Qorüud” və 

Şumer qaynaqları / Əbədiyyət günəşi. Bakı. 2019. s. 98-109  
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олур. 
Шумер гайнагларында щазырда тцрк дилиндя ишлянян йахуд 

бир вахт ишлянмиш вя архаикляшмиш миня йахын сюз tapılıb. Ата-
ана сюзляри щям Танры, щям Тцрк, щям дя Шумер дилляриндя ей-
нидир. Бу эцн Мексикадан, Америкадан тутмуш Африкайа гя-
дяр дцнйанын щяр йериндя Тцрк дилинин изляриня раст эялинир. Бу 
излярин боллуьуна эюря Асийа биринъи, Авропа икинъи йери тутур. 
Мцтяхяссисляр щялялик йалныз Австралийада бу изляри тапмамыш-
лар. Анcаг бу излярин Австралийада щялялик тапылмамасы онун 
орда йохлуьу демяк дейил. Щазырда Мелбурн кими гябул олун-
муш шящяр адынын Малбурнуна охшарлыьы эюстярир ки, бурада да 
щямин изляри ахтармаьа дяйяр. Калгурлу шящяр адыны да лу шякил-
чисиня эюря хатырлатмаг олар. Onun tяркибиндяки кал вя гур 
морфемляри дя тцрк мяншялидир. Эюрцндцйц кими, йайылма ъоь-
рафийасынын эенишлийиня эюря, щазырда мювъуд олан диллярин щеч 
бирини Тцрк дили иля мцгайися етмяк мцмкцн дейил. Tякъя бу 
факт тцрк дилинин йашы щаггында дцшцнмяйя ясас верир.  

Тцрк сюзц етноним кими чох мцбащисяляр доьуруб, анъ-
аг онун мяншяйи щяля дя дцзэцн ачылмайыб. Сон тядгигатлар 
бу етнонимин мяншяйи щаггында йени вя доьру фикир сюйлямяйя 
имкан верир. Шумер гайнагларында Тцрк танры адына раст эяли-
нир. Йафясин оьланларындан биринин ады Тцрк олмушдур. Икичай-
арасында Тцрк шящяри тапылмышдыр. Мятнлярдя Тцрк шяхс адлары 

чякилир, Туруклар етносундан сющбят ачылыр. Бцтцн бунлар тцрк/ 
тцркляр/туруклар етнониминин Тцрк танры адындан йарандыьыны 
вя ня гядяр гядим олдуьуну айдын эюстярир. Танры дили- Тцрк 
дили баьлылыьы да мящз бурадан иряли эялир.  

Шумер дили щялялик тапылмыш илк йазылы гайнагларын - эил ки-
табларын дилидир. Илк инсанлар бу дилдя данышыблар. Шумер дили ин-
сан доьулдуьу эцндян щям инсанларын, щям дя инсанларла тан-
рыларын цнсиййят васитяси олуб. Щазырда Истанбул, Москва, 
Санкт-Петербург, Берлин, Парис, Баьдад, Лондон шящярляринин 
вя Америка Университетляринин музейляриндя сахланан iki йцз 

mindən çox эил китаблар бу фикри сюйлямяйя там ясас верир. 
Шумер дили biçimli (аглцтинатив) дилдир. Тцрк дилинин гуру-

лушуна уйьундур. Сюзлярин кюкц дяйишмир. Шумер дилиндя дя 
сюздцзялдиъи вя сюздяйишдириъи шякилчиляр вар. Щеч бир шякилчи сю-
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зцн юнцня гошулмур. Миня йахын Шумер сюзцнцн бу эцн тцрк 
дилиндя галмасы вя ишлянмяси мящз сюз юнлцкляринин олмамасы, 
сюз кюкляринин юз илкин шяклини дяйишмядян горуйуб сахламасы 
иля баьлыдыр. Тутаг ки, яряб дилиндя бир кюкдян беш-алты сюз дц-
зялир, бу заман кюк тамам ярийиб йоха чыхыр. Дцзялмиш сюзля-
рин щансы кюкдян йарандыьы чох заман билинмир. Тцрк дилиндя 
ися бир кюкдян онларла йени сюз йараныр, кюк дяйишмядян илкин 
шяклини сахлайыр. Мящз бу хцсусиййят Шумер дилиндяки сюзляри 
эятириб бу эцня чыхартмышдыр. 

Тяхминян 6500 ил бундан габаг Енлил Исмя Даьанын Шу-
мер дилиндя йаздыьы шеирляри бу эцн биз чятинликля дя олса оху-
йуб баша дцшцрцкся, Шумер вя тцрк дилляринин гощумлуьуну, 
ейнилийини данмаг гатыьа гара демякдян башга бир шей дейил. 
Яэяр гатыг доьрудан да аьдырса, онда Шумер вя тцрк дилляри дя 
гощумдур, ейни дилдир. Йалныз гатыьы гара эюрянляр üçün Шу-
мер вя тцрк дилляри гощум олмайа биляр. Бурада бир аталар сюзц 
йадыма дцшдц: ъиданы чувалда эизлятмяк олмаз!  

Бу сырада Шумер дилинин цчцнъц йазылмасы йазынын юз 
мянтигиндян доьмушдур. Эюрцндцйц кими, танры дили-тцрк дили-
шумер дили ардыъыллыьы мянтигя там уйьундур. Икинъи, гярб вя рус 
алимляри Шумер халгындан вя Шумер дилиндян данышаркан он-
дан яввял ики дилин мювъуд олдуьуну тез-тез вурьулайырлар. 
Анъаг щямин дилляр щаггында ялавя бир сюз дейя билмирляр. 
Танры дили щямин алимлярин дедикляри ики дилдян бири вя биринъиси-
дир. Икинъи дил тцрк дилидир. Она эюря ки, шумерляря гядяр мюв-
ъуд олмуш вя Шумер дилиндя ачыгланмайан адлар тцрк дилиндя 
ачыгланыр. Цчцнъц Шумер дили эялир. Яслиндя мян бунлардан цч 
дил кими данышсам да, онлары ейни дил щесаб едирям. Илкинлийини 
нязяря алыб бу дили Танры дили адландырырам. Демяли, тцрк вя Шу-
мер дилляри дя Танры дилидир.  

Бурада бир Чин мцтяфяккиринин тцрк дили щагында дедикля-
рини хатырлатмаьын лап йеридир. О демишдир: Еля бил тцрк дилини 
Танры юзц фикирляшиб йарадыб ки, адамлар цчцн асан вя эюзял дил 
юрняйи олсун. Чин мцтяфяккири бу сюзляри доьрудан да тцрк дили-
нин эюзяллийиня щейран олуб демишдир. Онун ня Шумер дили, ня 
Шумер вя тцрк дилляринин ейнилийи, ня дя танрыларын бу дилдя да-
нышдыглары щаггында билэиси олмамышдыр. Мян ися артыг Шумер 
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гайнагlары иля танышлыгдан сонра бу гянаятя эялмишям. Эюрц-
нцр, Чин мцтяфяккириня бу сюзляри Танры юзц дедиртмишдир. Ейни 

шейи Танры М.Гашгарлыйа да пычылдамышдыр: Улу Танры дейир: 

“мяним бир ордум вардыр, она тцрк ады вермишям, ону шяргдя 
йерляшдирмишям. Бир миллятя аъыьым тутса, тцркляри онларын цзярля-
риня мцсяллящ едярям” дейир4. Эюрясян, Танры бу ордусунун 
адыны нийя Тцрк гойду вя гязябляндийи гювмляри ъязаландыр-
маьы нийя онлара тапшырыр? М.Гашгарлы бу суаллара да ъаваб 
вермишдир: Танрынын дювлят эцняшинин тцрк бцръляриндя доьурмуш 
олдуьуну эюрдцм. Танры онлара тцрк адыны верди вя онлары йер 
цзцня елбяйи гылды, зяманямизин халгларыны онлардан чыхартды. 
M.Kaşğarlının fikrindən aydın olur ki, dünyanın ilk xalqı türklər-

di. Bugünkü bütün xalqlar türkün içindən çıxıb, yəni ondan ayrı-

lıblar. Bunu böyük oğulların evləndikcə ata evindən ayrılmaları 

kimi başa düşmək lazımdı. 
 Бурадан да айдын эюрцнцр ки, тцркцн дювляти Танры дюв-

лятидир! Тцркцн ады да Танры адыдыр! 
Сон олараг ону демяк истяйирям ки, бу китабда верилмиш 

сюзлярин бюйцк щиссяси рус вя Авропа алимляринин тяръцмялярин-
дян эютцрцлмцшдцр. Буну юзцм биля-биля елямишям ки, сюзлярин 
тяръцмясиня ирад тутулмасын. Онсуз да мяна ейниликляри эюз 
габаьындадыр. Яэяр эе сюзц Шумер дилиндя гаранлыг, эеъя мя-
налары билдирирся, онун бу эцн тцрк дилиндяки эеъя иля ейни сюз 
олдуьуну эизлятмяк мцмкцн deyil. Ялбяття, эе еля эеъя де-

мякдир. Türk dilində də qədim zamanlarda gecə sözü ge şəklində 

bir hecadan ibarət olmuşdur. Китабдакы сюзлярин чоху бу ъцр ей-
нилик йахуд охшарлыг ясасында сечилиб шярщ едилмишдир. Бир нечя 
сюзцн охунушуnu ися дягигляшдирmişəm.  

Bəzi sözlərin türk dilindəki qarşılığını tapmamışam. Həmin 

sözlərdən bir neçəsi kitabda verilib, ancaq türkcə qarşılıqları 

yoxdur. Bu qətiyyən o fikri doğurmamalıdır ki, onlar türk sözləri 
                                                             

4 Kaшьари Мащмуд. Диванц Лцьат-ит Тцрк (Тяръцмя едян вя няшря щазыр-
лайан Рамиз Ясэяр). 4 ъилддя. Ы ъ. Бакы. 2006. s.358 (Kitabda yalnız Ramiz 

Əsgərin tərcümə etdiyi IV cildlikdən istifadə olunur. Ona görə kitabın adı 

bundan sonra M.Ka.ğari.“Divan” kimi veriləcək, yalnız cildi və səhifəsi 

göstəriləcək). 
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deyil. Sadəcə bu gün onların qarşılıqları bizə bəlli deyil. Onların 

türk sözləri olduğuna əminəm və tapılacağına inanıram. Elə bir 

şumer sözü yoxdur ki, türk dillərinin hər hansı birində onun qar-

şılığı olmasın. Yəqin ki, oxucular və dilçilər də bu işdə yardımçı 

olcaqlar.  

Sюзлярин шярщиндя, tutuşdurmalarda, qarşılaşdırmalarda, on-

ların şəkilcə və anlamca oxşarlıqlarında йанлышлыглар да мцм-

кцндцр. Buradakı bəzi zahiri oxşarlıqlar aldadıcı da ol bilər. Еля 

билирям ки, бунлар ən pis halda 10 фаиздян чох ола deyil. Бу да 
китабын ящямиййятини зярря гядяр азалтмыр. 1000-ə yaxın сюздян 

100 сюзцн йанлышлыьы məndə heç bir rahatsızlıq доьурмур. Buna 
təbii hal kimi baxıram. 

Buradakı yanlışlıqların bir çoxunu özüm görürəm. Sayı çox 

az olan bu yanlışlıqları özüm bilə-bilə aradan qaldırmamışam. 

Məqsədim oxucuların fikirlərini öyrənmək və gerçəyi üzə çıxar-

maqdır.   
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ШУМЕР ВЯ ТЦРК ДИЛЛЯРИНИН 

ОХШАРЛЫГЛАРЫ 
 
Тарихин гаранлыг сяhифяляри чох олуб. Заман-заман он-

лардан бязиляри ишыг цзцня чыхарылыб.  
Йахшы ки, торпаг мцдрикдир, аьыллыдыр, сябрлидир. Инсанлар-

дан фяргли олараг торпаг hеч вахт hеч йана тялясмир, пахыллыг, 
гибтя, hясяд билмир. Бцтцн инсанлары юз ювлады сайыр, hамысына 
ейни эюзля бахыр. Инсанлар ися гардаш олдугларыны унудублар, 
бир-бирляриня йаьы кясилибляр.  

XIX йцзилликдя санки Шумер мядяниййятинин цзя чыхарыл-
масынын вахты чатмышдыр. Буну гядим шумерлярин вятяни олан 
Икичайарасы торпаьы да hисс еляйирди. Она эюря ара-сыра йазылы кяр-
пиъ гырыгларыны, эил лювhяляри гуъаьындан чыхарыб чюля атырды ки, ин-
санлар эюрсцнляр. Торпаьын юз гуъаьындан чыхарыб аtдыьы йазылы 
кярпиъляр вя эил лювhяляр авропалыларын ялляриня дцшдц. Шумер мя-
дяниййятинин бяхти беля ачылды. Инэилтяря, Алманийа, Франса кими 
Авропа дювлятляринин археологларынын, алимляринин Икичайарасына 
ахыны башлады. Шумер мядяниййяти торпаьын алтындан цзя чыхарыл-

ды. 200 мин ядядя yaxın михи йазылы эил лювhя тапылды. 

Эил лювhялярдяки йазылар охунду. 17 йанвар 1869-ъу илдя 
франсыз лингвисти Жцл Опперт Франса Нумизматика вя Археоло-
эийа Ъямиййятинин йыьынъаьында чыхыш едяряк Икичайарасындан 
тапылмыш бир чох эил лювhялярин Шумер дилиндя йазылдыьыны сюйля-
ди. Опперт о вахт юз дедиклярини аксиом адландырмышды. Лакин 
онун аксиому елм аляминдя, алимляр арасында бирмяналы гаршы-
ланмады. Bu da aлимляр арасында мцбаhисяляр yaratdı. Шумерля-
рин ады hалланды. Алимляр ики група бюлцндцляр. Бир груп шу-
мерлярин варлыьыны гятиййятля данды, диэяр груп онларла разылаш-
мады. Хцсусиля Франсыз Жозеф Галеви Шумер адлы халгын мюв-
ъудлуьу фикри иля узун илляр барышмады. Onun bu məsələyə müna-

sibətindəki qərəzli yanaşma açıq-aşkar duyulurdu. О, Ж.Оппертин 
Шумер дили hесаб етдийи дили фантасмагорийа адландырды. Ж.Гале-
ви heç bir arqument gətirmədən, nəyəsə əsaslanmadan Şumer adlı 
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xalqın olmadığını söyləyirdi. Şumer dilini sami dili hesab edirdi, 

mixi yazıları da samilərin kəşf etdikləri fikrindən dönmürdü
5
. 

Ж.Галевинин тяряфдарлары tapıлса да, ялляриндя аргументляри ол-
мадыьына, даhа чох емосийайа уйдугларына эюря hям сайъа, 
hям санбалъа эцнбяэцн зяифляйирдиляр. Онларын зяифлямясиня 
икинъи фикрин тяряфдарларынын чохалмасы вя ялляриндяки аргу-
ментлярин етибарлылыьы сябяб олурду. Мяшhур рус алими, М.В.Ни-
колски икинъилярин арасында юз дюнмязлийи иля сечилирди. О тяхми-
нян 800 эил лювhяни охуйуб шумерлярин варлыьыны тясдигляйян ар-
гументляр ортайа гойса да, hяля онунла барышмаг истямяйян-
ляр чох иди.  

Франсанын Мосулдакы консулу Ернест де Сарзекин 1877-
ъи илдя Ширпурлу шяhяринин харабалыьыны цзя чыхармасы, ордан та-
пылан эил лювhялярин охунмасы Шумер халгынын вя Шумер дилинин 
варлыьыны сюйляйянлярин hаглы олдугларыны тясдигляди. Ширпурлу-
дан тапылмыш эил китабларын бюйцк яксяриййяти Şумер дилиндя йа-
зылмышды. Беляликля, Шумер дилинин варлыьы hаггында шцбhяляря 
сон гойулду.  

Bundan sonra Şumer yazılarında başa düşülməyən bəzi söz-

ləri sami mənşəli hesab edənlər də tapıldı. Hətta şumerlərdən qa-

baq həmin ərazilərdə samilərin yaşadıqları fiki irəli sürüldü. Şu-

merlərin burada avtoxton olmadıqlarını, yerli əhalinin mədəniy-

yətini mənimsədiklərini iddia etdilər. Bir çox sözlərin mənşəyi 

dolaşdırıldı. Rus akademiki B.A.Turayev də ona görə yazırdı: 

Beləliklə, iki dildən danışmaq olmaz, söhbət iki yazı üsulundan 

gedir. Həm də artıq qədim Şumer yazılarında semitizmlər görü-

nür və belə çıxır ki, mixi yazını kəşf edən xalq başlanğıcda öz ana 

dilində düşünməmişdir. Bu nəzərəyyənin süniliyi göz qabağın-

dadır
6
. Birincisi, qədim Şumer yazılarında rast gəlinən və semi-

tizm adlandırılmış elementlərin doğrudan da semitizm olub-olma-

dığı dürüstləşdirilməlidir. Əgər sonradan sami dilində işlənmiş 

sözlərə Şumer dilində rast gəlinirsə, onları semitizm adlandırmaq 

                                                             

5
 Muazzez İlmiye Çığ. Uyğarlığın kökeni. Sumerler-1. İst. 2009. s. 29-30 

(Bundan sonda M.İ.Çığ. G.ə. kimi veriləcək). 
6
 Б.А.Тураев. История Древнего Востока. Лен. 1935. I c. s. 66  



 15 

olmaz. İkincisi, samiləri şumerlərlə çağdaşlaşdırmaq cəhdləri hə-

ləlik nəticəsiz qalır. Şumerlərin isə özlərindən böyük əcdadları 

var. Samiləri bu əcdadlarla çağdaşlaşdırmaq mümkün olacaqmı?! 

Nəzəriyyələrdən danışarkan bilmək lazımdır ki, onların əksəriy-

yəti təkcə avropalı düşüncəsinin yox, həm də Şərqə onun əks qüt-

bündən baxanların təfəkkürünün məhsuludur. Axı bu baxışların 

hamısı qərəzsiz və xeyirxah deyil. 
Шумерлярин кимлийи, онларын буэцнкц халглардан hансы иля 

ган гоhуму олмасы, Шумер дилинин гурулушу, мювъуд диллярля 
qohumluğu узун илляр алимляр арасында сянэимяк билмяйян мц-
баhисялярин мювзусуна чеврилди.  

Йухарыдакы суаллара ъаваб ахтаранлардан бири дя Ф. 
Hуммел olmuşdur. О илк дяфя 1915-ci ildə, ikinci dəfə 1926-cı 

ildə Шумер дилинин biçimliliyini (аглцтинативлийини) вя onun türk 

dili olduğu fikrini  сюйляmiş, Şumer və türk dillərindəki 350 sözü 

qarşılaşdırmış, hətta Mahmud Kaşğarlının “Divan”ından da bir 

xeyli sözlər seçib onlardan da araşdırmalarında istifadə etmiş
7
, 

Şumer sözlərindən türkcə bir cümlə də qurmuş, türklərin e.ə. 
5000-ci illərdə öz ana yurdlarından Ön Asiyaya gəldiklərini 

yazmışdır8. Анъаг бу фикир чохларынын цряyиндян олмады. Ф. 
Щуммелин аьзындан вурдулар. Türkün адыны чякмяк onа баш-
уъалыьы эятирмяди. Ф.Щуммели tənqid edənlərdən biri də İ.M. 
Dyakonov oldu

9
. 

Бу мцбаhисяляр дя узун сцрдц. Шумер дилини hинд-Авро-
па вя сами дилляриня баьламаьа чох чалышдылар, анъаг эил лювhя-
лярдя буну тясдигляйяъяк аргументляр тапылмады. Щятта иш о йе-
ря чатды ки, ХХ йцзиллийин 30-ъу илляриндя эцръц вя ермяни алим-
ляри дя бу щявяся дцшдцляр. Юз дилляри иля Шумер дили арасында 
гощумлуг ахтармаьа башладылар. Анъаг щара ял атдыларса, ня-

                                                             

7
 Ahmet Caferoğlu. Türk Dili Tarihi. Ankara. 2015. s. 35 

8
 Fr.Hommel. Geschichte Bablyons und Assyriens, in Onckens Allgemeine 

Geschte in Einzeldarstellungen, 1, s.252; Fr.Hommel. die Verwandsch 

aftverhaltnis der  Sumerischen, in Fesischrift für P.W.Schimit. Wien. 1928. 

s.67-74. 
9
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 84 
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йя ял атдыларса, ялляриня дцшян аргументляр йалныз Шумер дилинин 

biçimliliyini (аглцтинативлийини) сюйлямяйя ясас верди. Ахырда ya 

susmaьа, йа да ян йахшы щалда Шумер дили təcrid олунмуш дилдир, 
бу эцнкц диллярин щеч бири иля гощумлуьу йохдур кими ясассыз фи-
кирляр сюйлямяйя мяъбур олдулар. 

Yeri gəlmişkən deyim ki, ermənilər yenidən bu məsələyə 

qayıtmışlar. Onlar guya Şumer dilində erməni sözləri tapmışlar. 

Ermənilər yenə bicliklərindən əl çəkmirlər. Onlar aşxarabar adlı 

çağdaş erməni dilinin XIX yüzilliyin sonlarında yarandığına və 

onun lüğət fondunun 75 %-nin türk sözləri olduğuna göz yumur-

lar. XIX yüzilliyin sonlarında yaranmış bir dildə Şumer sözləri 

axtarmaq sözsüz ki, ağılsızlıqdır. Bunlar aydın şəkildə göstərir ki, 

ermənilərin Şumer dilində tapdıqları sözlərin hamısı XIX yüzil-

likdə türk dilindən erməni dilinə keşmişdir. Erməni dilçisi Acar-

yanın əsərlərində bunlarla bağlı doğru bilgilər verilib.   
Франсыз алими Елизе Реклйу "Инсан вя торпаг" китабынын I 

ъилдиндя йазырды: Арилярин бцтцн саhялярдя там цстцнлцйцнцн тя-
сири алтында ассириологлар юзляринин бу кяшфиндян демяк олар ки, 
hейрятя эялдиляр. Онлар hейрят ичиндя эюрдцляр ки, ян гядим михи 
йазыларын дилиндя Иран вя sами дилляриня хас олан елементляр гя-
тиййян йохдур. Яксиня, Туран вя Урал-Алтай дилляри иля бирбаша 
гоhумлуьу вар. Бу илкин йазылы ишарялярин ифадя етдийи дил илтисаги 
(biçimli-İ.S.) дилляря аиддир вя юз характерляри, гурулушу, дахили 
флексийасы етибариля юзцнямяхсус башга бир дилдир. Бабилистанын 
диэяр мцхтялиф сакинляринин данышдыглары дилляря гятиййян уйьун 
эялмир

10
.  

Бурaдаъа бир шейи мцтляг нязяря чатдырмаг лахымдыр ки, 
Алтай нязяриййясини щеч дя хейирхащ мягсядля дцшцнмямишляр. 
Нязяриййянин мащиййяти, мязмуну бцтцн Урал-Алтай, фин-
угор, манчур дилляринин гощумлуьуну иряли сцрся дя, онун ады 
йанлыш олараг “Алтай нязяриййяси” гойулмушдур. Нязяриййянин 
адында “Тцрк дили” ифадясинин ишлянмямяси яслиндя онун тцрк 
дилинин гядимлийинин цстцня пярдя чякмяк мягсяди иля дцшцнцл-
дцйцнц эюстярир. Бу нязяриййянин тцрк дилиня гаршы иряли сцрцлдц-

                                                             

10
Элизе Реклю. Человек и земля. т. I. СПб. 1906. s. 466 
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йцнц эюрмямяк мцмкцм дейил. 
Рус алими Д.Г.Редер бир гядяр еhтийатлы давранса да, 

Шумер дилини йалныз тцрк дили иля мцгайися етмяйин мцмкцн-
лцйцнц сюйлямишдир: Шумерлярин дили айрыъа бир дилдир. Ону бизя 
мялум олан дил аиляляриля баьламаг hялялик ясасландырылмыш вя 
мцбаhисяляря сябяб олмайан нятиъяляр вермямишдир. Йалныз bircя 
шейи гяти демяк олар ки, Шумер дили илтисаги (biçimli-İ.S.) дилляря 
аиддир вя юз гурулушуна эюря даhа чох тцрк дилляри иля мцгайися 
едиля биляр11. 

10 ъилдлик "Бяшяриййятин тарихи" китабынын ясас мцяллифля-
риндян бири олан Щцго Винклер Шумер дили, онун тцрк дили иля 
йахынлыьы hаггында йазмышдыр: Эялиб бизя чатмыш мятнлярин чох-
луьуна бахмайараг hяля дя Шумер дилинин бир чох хцсусиййятляри-
ни айдынлашдыра билмирик. Лакин дцнйанын ян гядим мядяни дили 
олан Шумер дилинин цмуми характери hаггында эениш тясяввцр йа-
радаъаг гядяр билэимиз вар. Бу дил аглцтинатив (biçimli-İ.S.) дил 
олуб, мцhцм хцсусиййятляриня эюря гурулушу тцрк дилляриня ох-
шайыр вя сами дилляринин гурулушундан тамамиля фярглянир12.  

Щ.Винклер hамыдан фяргли олараг аккад дилини дя Шумер 
дилинин бир ляhъяси адландырмышдыр. Бцтцн алимляр аккад дилини 
сами дили hесаб етсяляр дя, Щ.Винклер онун яксини сюйлямишдир.  

Полша алими Мариан Белитски шумерлярин мяншяйиndян да-
нышаркан онларын дилинин hеч бир дил групу иля гоhум олмадыьы 
фикрини сюйляsя дя, онларын сами олмадыгларыны хцсусиля вурьула-
мышдыр: Бир шей мцбаhисясиздир: бу халг етник, дил вя мядяний-
йятъя Шимали Икичайарасында онларла ейни вахтда, йахуд бир гя-
дяр сонралар мяскунлашмыш сами тайфаларына йаддыр. Шумерлярин 
мяншяйи hаггында данышаркян буну унутмаг лазым дейил13.  

В.А.Истрин дя Шумер дилинин аглцтинативлийини (biçimliliyi-

ni-İ.S.) эюстярмишдир: Шумерляр бирhеъалы сюзлярин чохлуг тяшкил 
етдийи, yəni bəlli dil ailələrindən heç birinə aid olmayan тяърид 

                                                             

11
 Редер Д.Г. Мифы и легенды древнего двуречья. М. 1965. s. 50 

12
Винклер Г.Западная Азия в древные времена/ИЧ.Т.3,1903. s.7  

13
Белицкий Мариан. Забытый мир шумеров (Перевод с польского 

Д.С.Гальпериной), Москва.1980, с. 47  
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edilmiş аглцтинатив (biçimli-İ.S.) типли дилдя данышырдылар14. 
Məşhur şumerşünaslardan A.Falkenşteyn, N.Şmokel və 

S.N.Kramer də Şumer dilinin türk dilinə oxşarlığından danışmış-

lar. Müəzzəz İlmiyə Çığ S.N.Kramerin “Tarix Şumerdən başla-

nır” kitabını türkcəyə çevirib yayımlayandan sonra onu müəllifə 

göndərmişdir. S.N.Kramer kitabı əlinə alıb 28 iyul 1990-cı ildə 

Müəzzəz İlmiyə Çığa yazmışdır: Nə də olsa bu kitab böyük bir 

olasılıkla Türkcə kimi bitişkən bir dil konuşan və Güney Mesopo-

tamiyaya 6-7 min il öncə Orta Asiyanın hər hansı bir yerindən 

köçmüş olan Sumer xalqı haqqındadır. Sumerlilərin Türklərlə 

ilgili xalq olduğu fikri Atatürk zamanında keçərliydi. Belə ola 

biləcəyi həqiqətdən heç də uzaq deyildi
15

. 

B.Landsberger də eyni fikri söyləyirdi: Sumer dili həm dil 
baxımından, həm də bütün Asiya boyunca dağlıq bölgələrdə 

konuşulan dil olması baxımından önəmlidir. Bu türdən olub bu 
gün hələ yaşayan dil Türk dilidir16. Həmçinin Şumer dilindəki 

dingir sözünün türkcə tengri demək olduğu, də ədatının, I və II 
şəxs əvəzliklərinin şəkilçilərinin, morfologiyada komplektivin, 

sintaksisdə cümləqurma üsulunun türk dillərindəki ilə eyniliyi 
də B.Landsberger və V.Kristian tərəfindən qəbul edilmişdir17. 

Arxeoloji qazıntılarla şumerlərin, skiflərin (quşçuların-İ.S.), 
hunların və digər türklərin dəfn mərasimlərinin eyniliyi də 

təsbit edilmişdir18.   
Шумер дилинин тцрк дилляри иля гоhумлуьу hаггында рус 

алими И.М.Дйаконов икибашлы бир фикир сюйлямишдир. Алим тцрк 
вя Шумер дилляринин гоhум дилляр олмадыьыны сюйлямяк истяся 
дя, юзцндян асылы олмайараг бу гоhумлуьун мювъудлуьуну 
тясдиглямишдир. И.М.Дйаконов йазырды: Бизим биликляримизин ин-

                                                             

14
 Истрин В.А. Развитие письма. М.1961. s. 95  

15
M.İ.Çığ. G.ə. s.30  

16
 B.Landsberger. Sumerler. Ankara Dil Tarih Fakültesi Dergisi. 1943. № 5. 

s.95-96 
17

V.Christian. Die spachliche Stellung des sumerischen, in Babilonika. XII. 

Paris. 1932.  
18

W.Koppers. d.Belletin. V.488; Zeki Velidi Toğan. Ümumi Türk Tarihine 

giriş. İst. 1981. s.12  
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дики сявиййясиндя ня Шумер дилинин грамматик форматларына даир 
материаллар, ня дя ясас лцьят фондунун сайлардан, гоhумлуг бил-
дирян терминлярдян вя бядян цзвляринин адларындан ибарят сюзляри 
иля диэяр диллярин, о ъцмлядян гафгаз дилляринин бу гябилдян олан 
сюзляри арасында систематик уйьунлуглар вя аналожи материаллар 
тапылмамышдыр19. Алим бу фикирляри сюйлядикдян сонра гоhумлуг 
билдирян ада (Шумer)–ата (тцрк) вя ама (Шумer)–ана (тцрк) 
сюзлярини мисал чякся дя, онларын тцрк дилиндя ишляндийиня эюз 
йуммуш, йахуд буну билмямишдир. Burada И.М.Дйаконов йе-
эаня чыхыш йолуну щямин сюзляри “ушаг сюзляри” адландырмагда 
эюрмцшдцр. Ейниля демяк лазымдыр ки, Шумер дилиндя ишлянмиш 
гарыш, бармаг, дырнаг сюзляринин тцрк дилиндя бу эцн дя сахлан-
дыьыны И.М.Дйаконов йа билмямиш, йа да унутмушдур. Tцрк 
тарихиня, дилиня, мядяниййятиня мцнасибятдя И.М.Дйаконовун 
мювгейи яввялдян бялли иди. О башга бир йазысында юз мювгейи-
ни ачыг билдирмишдир ки, эуйа Азярбайъанда яввял тцрк дили иш-
лянмямиш, бу дили сонрадан Гафгаза эялян эялмяляр эятирмиш-
ляр. Эялмяляр автохтон халгын дилини сыхышдырыб тцркляшдирмиш-
ляр20. Анъаг алим бу автохтон вя эялмя халгларын кимликлярини 
дя сюйлямир. Бурaда из аздырыр. Чцнки онун дедийи автохтон вя 

эялмя халгın hər ikisi тцрклярдир. Бу фикирлярин щамысы узун илляр 
елмдя кюк салмыш Азярбайъанын эуйа сонрадан тцркляшдирилмя-
си тезисинин мцдафиясиня йюнялмишдир вя щеч бир елми аргументля 
тясдиг олунмурду. Мящз бу фикри сюйляйян алим щеч вахт Шу-
мер вя тцрк дилляринин гощумлуьуну гябул едя билмязди.  

Тцркийядя Шумер гайнагларынын юйрянилмясини црякачан 
hесаб етмяк олмаз. Бу гайнаглары даhа чох тцрк алимляри юй-
рянмяйя борълу олдуглары hалда, ян аз онлар юйрянмишляр. Os-
man Nядим Туна 168 Шумер сюзцнц тцркъя кялмялярля тутуш-
дурмуш, тцрк дилинин тарихинин ян азы 10 мин ил юнъяйя эетдийини 
сюйлямишдир. O.N.Tuna bu qədər sözə hər iki dildə rast gəlinməsi-

                                                             

19
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М.1967. s. 84 

20
 Дьяконов И.М. Некоторые лингвистические данные к проблеме связей 

населения восточного Кавказа и Закавказья с древним востоком в III-I 

тыс. до н.э. B. 1966. s. 9 
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ni alış-verişlə bağlamışdır21. Onların hansı dildən hansı dilə keş-

diyi məsələsinə toxunmamışdır. Əslində sonuncu sualın cavabını 

axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki əgər hərtərəfli araşdırmalar apa-

rılarsa, Şumer dilindəki bütün sözləri türk dillərində tapmaq 

mümkündür. Sözsüz ki, Şumer dilindəki bütün sözlər başqa dil-

dən alına bilməzdi. Demək, Şumer və türk dillərindəki bu qədər 

ortaq sözün alış-veriş yolu ilə bir dildən digər dilə keçməsi fikri 

özünü doğrultmur. Ona görə burada hər şey dərindən öyrənilmə-

lidir.  
Тцркмян алими Бяймурад Эирей 295 шумер-тцрк сюзцнц 

гаршылашдырмышдыр22. Тцрк алими Аhмет Ъават Шумер вя тцрк 
дилляринин гоhумлуьу hаггында Вооллейин фикирляриня сюйкяня-
ряк демишдир: Шумер дилинин туран дилляриня бянзядийи гябул едил-
мишдир. Шумерляр hаггында ян йени вя мютябяр ясярин мцяллифи 
Вооллей шумерлярин морфоложи гурулушъа “яски тцркъяйя бянзя-
йян” бир дилдя данышдыгларыны гябул едир”. Шумерляр тцркдцр, он-
ларын тцрк олдуглары мясялясинин чохлу сцбутлары вар: Бизи бу гя-
наятя эятирян ян эцълц сцбут икидир: 1) дил сцбуту; 2) эеоложи вя 
археоложи сцбут23. 

Иxtisasca filoloq vя тарихчи олмайан Селащи Дикер бир чох 
дилляри тцрк дили иля гаршылашдырараг беля нятиъяйя эялмишдир ки, 

бцтцн диллярин будагландыьы илк кюк, эювдя тцрк дилидир24. Dil-

çilər bu dili ulu dil adlandırırlar.   
Азярбайъан кюкянли Атакиши Ъялилоьлу да Шумер вя тцрк 

диллярини гаршылашдырараг онларын ейни дил олдуьуну сюйлямишдир. 
О юз тезисини щятта китабынын адына чыхармышдыр25.  

 Ялбяття, Мцяззяз Илмийя Чыьын, Осман Нядим Тунанын, 

                                                             

21Туна Осман Недим. Сумер ве тцрк диллеринин тарищи илэиси иле тцрк дилинин 

йашы меселеси. ТДК. Анкара. 1997.s.38 (Bundan sonra Т.О. Недим. G.ə. 

kimi göstəriləcək)  
22Беймурад Эерей. 5000 йыллык Шумер-Тцркмен баьлары. ИГ Кцлтцр Санат 
йайынлары. 2001  
23Ahmet Cavat.Alfabenin menшеи ески тцрк йазысыды.Ист.1993.s.58,59 
24Дикер Селащи. Анадолуда Он Бин Йыл. Тцрк Дилинин Беш Бин Йылы. Ески 
Кайып Диллерин Чюзцмц. Тюре Йайынлары. 2000  
25

Ъелилоьлу Атакиши Касым.Сумеръе кесин оларак Тцрк дилиди.Ист.2001  
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Ащмет Ъаватын, Селащи Дикерин, Atakişi Cəliloğlunun бу сащя-
дяки хидмятлярини йцксяк дяйярляндирирям. Анъаг Авропа 
алимляринин Шумерля баьлы эюрдцкляри işlərин йанында бунлар эю-
зя дяймир. Азярбайъанда да Шумер михи йазыларынын юйрянил-
мяси алимляримизи горхудан мювзулардан бири олмушдур. 

Azərbaycan alimlərindən AMEA-nın həqiqi üzvü Tofiq 

Hacıyev, Aydın Məmmədov, Qəzənfər Kazımov, Qiyasəddin 

Qeybullayev, İlhami Cəfərsoy, Roza Eyvazova, K.V.Nəriman-

oğlu (Vəliyev), Kamal Əliyev, Məmmədəli Qıpçaq, Nizami 
Tağısoy, Çingiz Qaraşarlı və s. Ön Asiyanın ölü dilləri ilə türk 

dilinin qohumluq əlaqələrinə dair maraqlı araşdırmalar 
aparmış, uğurlu nəticələr əldə etmişlər.  

Шумер дили иля тцрк дилинин ейни кюклц, гощум дилляр ол-
дуьуну тясдигляйян фактлар чохдур. Индийя кими онлардан чох 
аз бир гисминя тохунулмушдур. Яксяр щалларда бир нечя сюзцн 
охшарлыьы ясас эятирилмишдир ки, бу да Шумер вя тцрк дилляри ара-
сындакы эенетик гощумлуьу эюрмяк истямяйян алимлярин цря-
йиндян олмамышдыр. Азярбайъанда да беля алимлярин тапылмасы 
вя онларын мясяляйя елми ъящятдян дейил, агрессивъясиня йанаш-
малары чох тяяъъцб доьурур. Ютян йцзиллийин сяксянинъи иллярин-
дя Азярбайъанда Шумер вя тцрк дилляринин гоhумлуьуну диля 
эятирян "гарангушлар" эюрцндц. Академик Играр Ялийев дярhал 
бу "гарангушлар"ын йуваларыны даьытды ки, онлар йумурта го-
йуб бала чыхармасынлар. Щямин вахт Айдын Мяммядовун, 
Тофиг Щаъыйевин илк йазылары ишыг цзц эюрмцшдцр. Играр Ялийев 
дя о саат гялями эютцрцб дцшдц онларын цстцня вя гол-ганадла-
рыны еля сындырды ки, бир даhа учмаг истямядиляр. Мясялян, Ай-
дын Мяммядовун мягаляси hаггында йазырды: Шумер сцжетляри 
топлуларда мцhцм йер тутур. Щяр топлуда шумер-тцрк гоhумлу-
ьу hаггында бир мягаля чап етдирмиш А.М.Мяммядов маhиййят 
етибариля шумер вя тцрк сюзляри арасында охшарлыглар ахтармагла 
кифайятлянмиш, бязи hалларда юз мцлаhизялярини нязяри база яса-
сында баша вурмаьа сяйляр эюстярмишдир. Лакин о hятта мцгайися 
олунан диллярин структуруну цздян дя олса гаршылашдырмаьа ъяhд 

етмямишдир. O müqayisə olunan dillərin ayrı-ayrı fonemləri ara-

sında qanunauyğun səsləşmələr tapmağa, ümumi praformalar 

üzə çıxarmağa, əsas lüğət fondunun qohumluq, bədən üzvlərinin 
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adlarını və say bildirən və s. terminlərdən ibarət sözlərin maddi 

qohumluğunu göstərməyə nail olmamış, Şumer və türk dillərinin 

qramatik formantlarının maddi qohumluğunu göstərə bilməmiş və 

onu bacarmamışdır 26.  
И.Ялийев дя И.М.Дйаконовун йухарыдакы фикирлярини юз 

адындан олдуьу кими тякрарламышдыр ки, А.Мяммядов Шумер 
вя тцрк дилляринин лцьят фондунда гоhумлуг билдирян терминляр, 
бядян цзвляринин вя сайларын адлары арасында мадди гоhумлуг 
тапмамышдыр. Играр Ялийев Шумер вя тцрк сюзляринин hятта ъцм-
лядя гоша йазылмасыны истямирди. Она эюря Тофиг Щаъыйев hаг-
гында да ейни тонда данышырды: Шумер вя тцрк дилляринин гоhум-
луьу hаггында Тофиг Щаъыйевин дя бцтцн мцлаhизяляри елми прин-
сипляря йох, анлашылмазлыглара ясасланыр27.  

Йухарыда адлары чякилян мцяллифлярин ясярляри Играр Ялийе-
вя таныш олмайа билмязди. Азярбайъанын тарихчи академикинин 
няинки дцнйада, hятта кечмиш Советляр бирлийи дахилиндя дя hяр 
hансы бир елми фикря тясир эюстяряъяк эцъц олмамышдыр. Она эюря 
алим юз эцъцнц Азярбайъанда эюстярмяйя мяъбур иди. Йухары-
дакы ъцмляляри дя тякъя “мян варам” дейиб юзцнц эюстярмяк 
цчцн йазмамышды. Играр Ялийевин елми консепсийасынын майасы-
ны беля бир тезис тяшкил едирди ки, “Азярбайъан торпаьыны гядим 
тцрк торпаьы адландырмаг олмаз”; “тцркляр бу торпаглара сон-
радан эялмишляр”; “индики Азярбайъан тцркляри сонрадан тцрк-
ляшмишляр”; “онлар Азярбайъанын автохтон яhалиси дейилляр” вя 
с. Тцрк-Шумер гоhумлуьунун цзя чыхарылмасы И.Ялийевин бу 
тезислярини дармадаьын етдийиня эюря, о hямин фикирлярин Азяр-
байъанда йайылмасына, эенишлянмясиня, гябул едилмясиня hеч 
ъцр йол веря билмязди. Она эюря дя hягигяти, тарихи эерчяклийи 
эюрмяк истямядян, hамынын эюзц эюря-эюря гатыьа гара дейя-
ряк йазырды: Вязиййяти aьырлашдыран одур ки, сон илляр бизим рес-
публикамызда дилетантлыг едян вя елми эюздян салан бюйцк бир 
груп пейда олуб, ня йолла олурса олсун Азярбайъан вилайятлярин-
дя тцркдилли елементлярин гядимлийини, hятта автохтонлуьуну сцбут 

                                                             

26
Алиев И.Г. Изучение проблем древней истории, филологии и ар-

хеологии в Азербайджане в 1977-1987 годы/ВДИ.1988.№1.с.63. 
27

Yenə orada, s. 66  
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етмяйи гаршыларына мягсяд гоймушлар. Онлар мялум фактлары 
тяhриф едяряк вя тамамиля гейри-елми цсулларла, дцшцнъяли шякилдя 
вя инадла sаваdсыз вя инадъыл охуъуларда Азярбайъанын гядим-
лярдян тцркдилли юлкя олмасы, hяля гядимлярдя мцхтялиф тцркдилли 
тайфа вя халгларын бура ахышыб эялдийи барядя иллцзийа йаратмаьа 
чалышырлар28.  

И.Ялийевин ниййяти, мягсяди, истяйи, hансы hавайла няфяс 
алдыьы эцн кими айдындыр. Онун тцркя нифряти бцтцн елми йара-
дыъылыьынын руhуна, майасына hопмушдур. Она эюря дя тцркцн 
тарихи, мядяниййяти hаггында эерчяйи, доьруну йазанлар онун 
эюзцнцн дцшмяни идиляр. И.Ялийевин сонунъу фикри иля баьлы ону 
демяк истяйирям ки, бу эцн ялимиздя олан гайнагларын дцзэцн, 
гярязсиз тяhлили эюстярир ки, тцркляр Азярбайъана hеч вахт, hеч 
йердян эялмямишляр. Онлар бурада доьулмуш, артмыш, дцнйайа 
бурадан йайылмышлар. Илк инсанын вятяни Азярбайъан олмуш-
дур29. Həmin ilk insan da türkdür!  

Шумер вя тцрк дилляринин гоhумлуьуну онларын hяр икиси-

нин biçimliliyindən (аглцтинативлийиндян) башга чохлу фактлар да 
тясдигляйир. Щяр ики дилдя гоhумлуг билдирян терминлярдян, бя-
дян цзвляринин адларындан, saylardan вя с. iбарят terminlяр, ща-
беля миня йахын ейни сюзляр вaр. Шумер дилиндя тцрк дилиня мях-
сус лы, ли, лу, лц сюздцзялдиъи шякилчиляри эениш ишлянмишдир. Ейни 
сюзляри чы, чи, чу, чц вя мыш, миш, муш, мцш шякилчиляри hаггында 
да демяк олар. Сон вахтлар тцрк дилиндя ишлянмиш эяр шякилчисиня 
(sənэяр, дцлэяр, мисэяр, ясэяр, лянэяр вя с.) Шумер дилиндя дя 
раст эялинмишдир. Bu şəkilçilərin heç biri başqa dillərdə yoxdur. 
Шумер танрыларынын вя шяхс адларынын яксяриййяти тцрк дилиндя 
чох асанлыгла мяналандырылыр. Михи йазылы Шумер гайнагларында 
чохлу ономастик тцркизмляр мювъуддур. Шумер сюзляри тцрк ди-
линдя олдуьу кими, яксяр щалларда bir щеъалы олур. Дилдя щар-
монийа (Ащянэ гануну) мювъуддур. Яксяр сюзляр ейни йахуд 

галын вя инъя саитлярiн iştirakıyla yaranmış hecalardan ямяля эял-
мишдир (Баба, Ата, Ана, Азаг, Уту, Утту, Араз, Уруг, Арат-
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29Sadыг Ислам. Шумердя изим вар. Б. “Азярняшр”. 2008. с. 196  
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та, Енки, Енлил, Нинки вя с.). Тцрк дилиндя олдуьу кими, Шумер 
дилиндя дя ъинс категорийасы йохдур. Ъанлы вя ъансыз категори-
йалары вар. Тцрк дилиндя олдуьу кими, Шумер дилиндя дя бцтцн 
щейванлар ъансыз категорийайа аид едилмишдир (рус дилиндя щей-
ванлар ъанлы категорийайа аиддир). Шумер вя тцрк дилляриндяки 
исмин щаллары вя щал шякилчиляри арасында чох бюйцк охшарлыглар, 
щятта бязи щалларда ейниликляр вардыр. Ъцмля гурулушлары арасын-
да да ейни охшарлыьы эюрмяк мцмкцндцр. Шумер дилиндя ъцм-
ляляр демяк олар ки, цч компонентдян тяшкил олунмушдур: 1. 
Мцбтяда; 2. Ялагя йарадан ъцмля цзвц вя 3. Хябяр. Тцрк 
диliндя дя ъцмлялярин гурулушу бунун ейнидир. Шумер вя тцрк 
дилляри арасындакы охшарлыглара даир диэяр фактлар да мювъуд-
дур. Мясялян, тцрк дилиндя кими, киби шякилляриндя чох эениш ишля-
нян гошмайа Шумер дилиндя эим шяклиндя раст эялинир. Шумер 
дилиндяki ра шякилчиси Эюйтцрк йазыларында ейниля ра кими ишлян-
мишдир: динэир-ра- динэиря (Танрыйа). Ра/ря шякилчиляри щазырда 
Азярбайъан тцркъясиндя ишлянир вя сямт, йюн билдирир. Мясялян, 
цзяря сюзц буна йахшы юрнякдир. Шумер дилиндяки ке шякилчиси 
Эюйтцрк йазылы абидяляриндя дя ке шяклиндя йеня йюн, сямт, аид-
лик билдирян щал шякилчисидир. 

Шумер дилиндяки ше шякилчиси тцрк дилиндя че шяклиндя олуб, 
ейни функсийада чыхыш едир. Ящмяд Биъан Яръиласуна эюря, бу 
шякилчиляр эюря, олараг, дяк анламлары верир: дириэ-дириэ-ше (таса-
рылара эюря), ар-ше (ун олараг), ад-ше (дястяк олараг), тун-ше 
(сонуна дяк) вя с.30. Лакин бу шякилчи Шумер вя тцрк дилляриндя 
щям дя йюн, сямт билдирир (а,я): ан-ше (эюйя), ки-ше (йеря) вя с. 
Шумер дилиндя олдуьу кими, Орхон-Йенисей йазыларында, диэяр 
qaynaqlarda чох заман сюзцн йалныз илк щеъасы йазылыр. Мясялян, 
сы (сындырмаг), ти/те (демяк, данышмаг), тур (дурмаг), ки/эи 
(эери) кими сюзлярин щяр ики дилдя йазылышы ейнидир.  

Шумер дилиндя мцряккяб сюзляр онлары ямяля эятирян тяр-
киб щиссяляринин мяналарына ясасян тяръцмя едилмир. Мясялян, 
ур-саэ сюзц ур (ит) вя саэ (баш) тяркибляриндян ямяля эялиб иэид, 
гящряман демякдир: саэ-та ур-саэ ме-ен. Бу сюзляр Шулгийя 
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мяхсусдур. О юзцнц анаданэялмя иэид, гящряман сайырды. 
Она эюря И.Т.Каневанын мян дахили кейфиййятляримя (цряйимя) 
эюря гящряманам

31
 тяръцмяси доьру дейил. Ъцмляни Me-en 

(Мян) sağ-ta (башдан-бинадан, анаданэялмя) ur-sağ (igidəm, 

гящряманам) кими тяръцмя етмяк лазымдыр. М.П.Вагифин Ня 
эюзял йараныб бинадан Пяри мисрасындакы бинадан сюзц йухары-
дакы мисалда верилмиш башдан-бинадан ифадяси иля там цст-цстя 
дцшцр. 

Тцрк дилиндя беля мцряккяб сюзляр чохдур: мянэяня= 
мян+эяня, чянэял= чян+эял. 

Дцнйанын ян йахын гощум дилляриндя бу эцн бир сясдян 
ибарят ейни сюзляр тапмаг чятиндир. Чцнки дилдя беля сюзляр аз 
гала йох дяряъясиндядир. Лакин Шумер вя тцрк дилляриндя онлар-
ла бир сясдян ибарят сюзляр вар: а- ал/ял; у-о; у-он (сай); е- ев; 
у- ев; у- йуху вя с. Тяхминян алты мин ил бундан яввял Шумер 
дилиндя ишлянмиш бу ъцр бир сясдян ибарят сюзлярə тцрк дилиндя 
rast gəlinməsi щяр ики дилин эенетик гощумлуьуну тясдигляйян 
ян тутарлы дил фактларыдыр.  

Шумер вя тцрк дилляринин эенетик гощумлуьундан даны-
шаркан тцрк рун йазыларына ъидди юням верилмялидир. Бу ики ъя-
щятдян ваъибдир: 1. Шумер вя тцрк рун йазыларында чох йахын 
сясляшмяляр вар; 2. Тцрк рун йазыларынын кюкляри чох гядимляря 
эедиб чыхыр. А.С.Амонжолов тцрк рун йазыларынын эенезисиндян 
данышаркан мараглы бир фикир сюйлямишдир ки, тцрк рун ялифбасы 
зянэин вя мцстягил йаранмыш график систем кими чыхыш едир. Тцрк 
рун ишаряляринин гядим сами, йунан, етруск, кичик Асийа щярфляри 
иля эенетик гощумлуьу онунла изащ олунур ки, тцрк рун ялифбасы 
узун бир инкишаф йолу кечмишдир вя бцтцн бунларын щамысы илкин 
бир мянбяйя баьланыр. Бу мянбя е.я. ЫЫЫ-ЫЫ минилликлярдяки щяр 
щансы бир логографик йахуд ялифба йазысы ола биляр

32
.  

Щялялик ян гядим йазы кими шумерлярин кяшф етдикляри михи 
йазылар гябул едилмишдир. Щятта шумерлярля ейни дюврдя йашамыш 
аншанлыларın (еламлылар) да, onlardan çox-çox sonra yaşamış ba-

                                                             

31
 Т.Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. с. 41 

32
Аманжолов А.С. К генезису тюркских рун /ВЯ. 1978. №2. с. 85.  
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billilərin də йазыlarıныn yaradıcıları шумерлярдир33.  
Бу эцня гядяр тядгигатлар дцзэцн сямтя йюнялмядийин-

дян бир чох суаллар ъавабсыз галмышдыр. Щяр шей эюз габаьында 
ола-ола ону эюрмямяк тяяъъцб доьурур. Шумерлярин Икичай-
арасына Азярбайъандан эетдиклярини сюйлямяк цчцн нечя иллярди 
ки, елмдя йетяринъя аргументляр вар. Лакин бу фикир щяля инди-
инди сюйлянир вя формалашмаьа башлайыр. Она эюря ки, узун илляр 
щягигят башга сямтдя ахтарылмышдыр. Ахыр вахтлар мяшщур шу-
мершцнас С.Н.Крамер дя шумер-тцрк эенетик баьлылыьы щагында 
дяйярли фикирляр сюйляди. Щятта онун Аратта дювлятини Хязяр дя-
низинин сащилляриндя ахтармаг щагындакы фикри бирбаша шумерля-
рин Икичайарасына Азярбайъандан эетдиклярини дцшцнмяйя ясас 
верир. Бизим арашдырмалар артыг бунун доьру олдуьуна даир 
тякзибедилмяз аргументляр цзя чыхармышдыр. Демяли, шумерляр 
мядяниййяти дя бурaдан апармышлар. Онлар Икичайарасына мя-

дяниййяти олан халг кими эетмишляр. Шумерлярин яъдадлары olan 

qədim türklər йазыны дашлара, гайалара йазырдылар. Çünki həmin 

dövrdə ən uzun ömürlü yazı materialı daş idi. Kağız hələ kəşf 

olunmamışdı. Гобустан, Gəmiqaya, Qoçdaşlar, Орхон-Йенисей, 
Саймалыдаш вя с. абидяляри бунун ъанлы нцмуняляридир. Икичай-
арасында даш олмадыьына эюря шумерляр эил лювщяляри кяшф етмиш-
ляр. Яэяр шумерлярин даш цзяриндя йазы йазмаг тяърцбяляри ол-
масайды, эил лювщяляр цзяриндя йазы йазмаг аьылларына эялмяз-
ди. Инди демяк олар ки, бцтцн ялифбаларын вя йазыларын яъдады 
Гобустандадыр. Qobustanı kəşf etmiş İshaq Cəfərzadənin və Яж-
дяр Фярзялинин apardıqları тядгигатлар буну сюйлямяйя там ясас 
верир34.  

Mяшщур дилчи М.Свадеша компцтер тящлилийля беля бир ня-
тиъяйя эялмишдир ки, яэяр ики айры дилдя фонетик вя анлам бахымын-
дан бянзяйян кялмяляр 100-дян чох оларса, онларын мцстягил ола-
раг йарадылма ещтималы милйонда бирдир. Ейни гайдада гоша кял-

                                                             

33
Вайман А. О протоэламской письменномти с протошумерской/ ВДИ. 

М.1972. № 3. с.130; А.Фалькенштейн. Архаические тексты из Урука/ 

ТДП.М.1976. с.576   
34

Fərzəli Əjdər. Gəmiqaya- Qobustan əlifbası. B. 2003. 292 s.; Fərzəli Əjdər. 

Gəmiqaya- Qobustan mədəniyyəti. B. 2008. 336 s.  
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мяляр дя 7-дян чох оларса, о ики дил арасында тарихи бир илишэи 
вар35. Щ.К.Ж.Ъована эюря ЪВЪ типиндя олмаг шяртийля садяъя 
цч, Ж.Эиреенбергя эюря, садяъя цч-дюрд кялмянин сясъя вя ан-
ламъа цст-цстя дцшмяси ики дил арасындакы илишэинин исбаты цчцн 
йетярлидир

36
. Бизим бу китабда вердийимиз сюзляр арасында ися 

онларла ЪВЪ вя ВЪВ типиндя сясъя вя анламъа ейни сюзляр вар: 
бил (билэи, билмяк), каш (гачмаг), кал (гочаг, ъялд), кан (хан), 
кур (юлчц ващиди), куз (якиз), кен (эен), гар (галаг, галагла-
маг), гуд (буьа), гам (ишыглы, эюзгамашдырыъы), тур/дур (дур-

маг), туь (байраг, палтар), ada (ата), ама (ана), аба (аба/ba-

ba), уту (уту), уру (уру), аьа (аьа), еэе (еэе), еме (еме), ири 
(ири), уна (уна, она), уну (уну, ону), уди (уди, уйумаг), уду 
(уду) вя с. 

Şumer və türk dillərinin qohumluğunu təsdiqləyən şərtlər-

dən biri də onlarda eyni semantik söz yuvalarının olmasıdır. Bu 

məsələ ayrıca araşdırılmışdır. 

Omonimlər az tapılan söz inciləridir. Elə dillər var ki, 

onlarda omonimlərə çox az rast gəlinir. Ona görə Şumer və türk 

dillərində eyni omonimlərin varlığının üzə çıxarılması onların 

qohumluğunu təsdiqləmək baxımından olduqca dəyərlidir. 

Kitabda bu mövzuya da ayrıca diqqət yetirilmişdir. 

Türk dilindən danışanda feilləri unutmaq olmaz. Çünki türk 

dilində alınma kök feil yoxdur. Ona görə bu kitabda Şumer və 

türk dillərindəki eyni feillərə də yer ayrılıb.  
          Демяли, Шумер вя тцрк дилляриндян сечилиб бу китабда ве-
рилмиш 1000-ə yaxın сюзцн ейнилийи йахуд охшарлыьы доьрудан да 
дяйярлидир, Шумер вя тцрк дилляринин эенетик гощумлуьуну тяс-
диглямяк цчцн йетярлидир.  

 İslam SADIQ 

                                                             

35
 Реща Оьуз Тцркан. Кызылдерилилер ве Тцрклер. Бир Тарищин Бир Драмıн Щи-

кайеси. Е йайынлары. 2003. s. 122-123 
36

 Т.ОНедим. G.ə.s.38; Ercilasun Ahmet Bican. Tцрк дили тарищи. Анкара. 
2008. с. 36 
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ġUMER VƏ TÜRK DĠLLƏRĠNDƏ 

HECA QANUNU 

 

Türk, o cümlədən Azərbaycan dili söz kökləri və sözdü-

zəldici şəkilçilərlə olduqca zəngindir. Qədim dövrlərdə söz kök-

ləri daha çox birhecalı olmuşdur. Azərbaycan türkcəsində birhe-

calı sözlər indi də yetərincə çoxdur. 

Birhecalı sözlərin əksəriyyəti dildə semantik yuva rolu oy-

namış, onlardan çoxlu yeni sözlər yaranmışdır. Məsələn, su sözü-

nü götürək. Su türk dilində işlənmiş ən qədim sözlərdən biridir. 

Şumer dilində də su sözü indiki anlamda işlənmişdir. Su sözü türk 

dilində semantik yuva olmuş, ondan onlarla yeni sözlər əmələ 

gəlmişdir: su, su-lu, su-çu, su-çu-luq, su-vat, su-luq, su-luq-la-

maq, su-luq-lan-mış, su-dur, su-var-maq, su-va-rıl-maq, su-va-

rıl-mış, su-lan-mış, su-la-maq, su-qo-vu-şan, su-qa-rı-şan, su-

yuq, su-yuq-luq, su-ba-şı, su-vaq, su-vaq-çı, su-va-maq, su-van-

maq, su-van-mış, su-vaq-al-tı, su-vaq-lı, su-cuq, su-cuq-luq, su-

cuq-la-maq, su-yo-lu, su-ba-sar, su-tu-tar, su-qa-bı, su-suz, su-

suz-luq, su-suz-la-maq, su-lu-luq, su-a-yı-rı-cı, su-bal-dır-ğa-nı, 

su-ba-san, su-bas-qı-lı, su-bi-bə-ri, su-bi-ti, su-vaq-la-maq, su-

vaq-lan-maq, su-vaq-lat-dır-maq, su-vaq-lat-maq, su-vaq-sız, su-

vaq-çı-lıq, su-var-ma, su-var-maq, su-vat-maq, su-vat-dır-maq, 

su-va-caq, su-vaş-qan, su-vaş-qan-lıq, su-vaş-dır-maq, su-vaş-

maq, su-qa-ba-ğı, su-qa-mı-şı, su-qa-ran-qu-şu, su-qo-zu, su-quz-

ğu-nu, su-zan-ba-ğı, su-i-la-nı, su-i-ti, su-ya-da-vam-lı, su-ya-ya-

tan, su-ya-ran, su-kir-pi-si, su-laq, su-lan-maq, su-lat-dır-maq, 

su-lat-maq, su-luq-lan-maq, su-luq-laş-maq, su-lu-luq, su-lu-ca, 

su-nər-gi-zi, su-öl-çən, su-pə-ri-si, su-pi-şi-yi, su-sa-maq, su-suz-

la-maq, su-sə-pən, su-sər-çə-si, su-si-ça-nı, su-si-ço-vu-lu, su-

suz-laş-dır-ma, su-suz-laş-dır-maq, su-sün-bü-lü, su-fə-rə-si, su-

çi-çə-yi, su-çə-kən. 

Göründüyü kimi, təkcə su kökündən yüzə yaxın söz ya-

ranmışdır. Yəqin ki, bunlar su kökündən yaranmış sözlərin hamısı 

deyil. Bu sözlərin hamısını və həm də hecalara bölünmüş şəkildə 

göstərməkdə məqsədim var. Yuxarıdakı sözlərə baxdıqda aydın 
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görünür ki, onların hamısı  hecalara bölünərkən su kökü istisnasız 

olaraq öz bütövlüyünü saxlayır. Bu da su sözünün kök olduğunu 

göstərir. 

Şumer və türk dillərində ünlü səslərlə başlayan sözlərin 

sayı yetərincə çoxdur. Məsələn, a səsini götürək. Bu səs Şumer 

dilində çox işlənmişdir. Türk dilində a səsi ilə başlayan sözlərin 

çoxluğu onun çox işlək olduğunu göstərir. Bunlar öz yerində. 

Bizi maraqlandıran odur ki, a səsi ilə başlayan sözlərin çoxu 

hecalara bölünərkən birinci a səsi tək qalır və ayrıca heca əmələ 

gətirir. Məsələn: a-la, a-ta, a-na, a-yaq, a-laq, a-çıq, a-cıq, a-ra-

ba, a-la-çıq və s. Lakin sözlərin sonunda belə hallara rast 

gəlinmir. Türk dilində elə bir söz yoxdur ki, hecalara bölünərkən 

onun sonundakı ünlü səs tək qalsın və heca əmələ gətirsin. Əslin-

də sözlərin ortasında da belə hal müşahidə olunmur. Buna yalnız 

ikinci tərəfi a səsi ilə başlayan mürəkkəb sözlər hecalanarkən rast 

gəlinir. Bu da ondan irəli gəlir ki, mürəkkəb sözü əmələ gətirən 

ikinci sözün başlanğıcındakı a hecası burada da öz müstəqilliyini 

saxlayır. Bu digər ünlülərlə başlayan sözlərə də aiddir. Yuxarıda 

su kökündən yaranmış sözlərin arasında buna aid bir neçə örnək 

vardır: su-a-yı-rı-cı, su-i-la-nı və s. Bunların ikisi də mürəkkəb 

sözdür. Onların birinci tərəfi su, ikinci tərəfləri isə ayırıcı və ilan 

sözləridir. A-yı-rı-cı və i-lan sözləri hecalara bölünərkən birinci 

ünlü təklikdə heca əmələ gətirir və bunu mürəkkəb sözün tərki-

bində də saxlayır. Bu ona görə belə olur ki, bu ünlülər qədim dil-

də semantik yuva funksiyası daşıyıb və onlardan çoxlu yeni söz-

lər yaranıb. İndi həmin sözlər hecalara bölünərkən ünlülər seman-

tik yuva kimi öz ilkin şəklini saxlaya bilir. Məsələn, a-la-qa-ran-

lıq. Bu sözün hecalara bölünməsinin başqa variantına baxaq:  

Al-aq-ar-an-lıq 

Görəsən həmin söz niyə hecalara bu cür bölünmür? Bu 

bölgüyə əngəl törədən nədir? Bəlkə sözün hecalara bu cür bölün-

məsini qəbul etmək olar? 

Bəri başdan demək lazımdır ki, sözün heca-heca tələffüzü 

sonuncu suala yox cavabı verir. Burada sözün hecalara düzgün 

bölünmədiyini təkcə gözlə görüb, düşüncəmizlə müəyyənləşdir-

mirik. Söz deyilişdə bu cür tələffüz olunmur. Onu zorla bu cür 
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tələffüz edən kimi eşitmə orqanlarımız həyəcan siqnalı göndərir 

ki, sözün tələffüzü yanlışdır. Yəni sözün düzgün tələffüz olunma-

dığını eşitmə orqanlarımız daha dəqiq duyur. 

İndi qayıdaq birinci sualın cavabına: görəsən həmin söz 

niyə hecalara bu cür bölünmür: Al-aq-ar-an-lıq. 

Hər söz bir zəncirə bənzəyir. Əlbəttə, bu gizli bir oxşar-

lıqdır. Ona görə gizli oxşarlıqdır ki, zəncirin gözlə görünən şəkli 

var, sözün gözlə görünən şəkli yoxdur. Sözün şəklini əvvəlcə 

xəyalımızda canlandırırıq. Sonra onu kağızın üstündə də göstər-

mək olur. 

Biçimsiz (flektiv) dillərdə sözün hər səsini zəncirin bir 

həlqəsinə bənzətsək, biçimli quruluşlu türk dilində yalnız sözün 

hər hecasını zəncirin bir həlqəsi hesab edə bilərik. Bu ondan irəli 

gəlir ki, biçimsiz dillərlə türk dilinin arasında yerlə göy qədər 

fərq var. Türk dilinin quruluşuna biçimlilik verən də heca prin-

sipidir.  Biçimsiz dillərdə sözlər hecalardan yox, səslərdən əmələ 

gəlir. Deyə bilərlər ki, türk dilində də sözlər səslərdən yaranır. 

Tamamilə doğrudur. Biz bunu inkar etmirik. Lakin unutmaq la-

zım deyil ki, türk dilində səslər əvvəlcə heca əmələ gətirir, sonra 

isə həmin hecalaşmış səslərdən sözlər düzəlir. Biçimsiz dillərdə 

isə səslərin heca əmələ gətirməsi vacib deyil. Ona görə də biçim-

siz dillərdə sözün başlanğıcında üç-dörd ünsüz, ortasında hətta 

dörd-beş ünsüz yanaşı gələ bilir. Hətta nadir hallarda yalnız ünsüz 

səslər birləşib söz əmələ gətirirsə, türk dilində belə hallara rast 

gəlinmir. Biçimsiz dillərdə sözlərin sətirdən-sətirə keçirilməsi za-

manı heç bir heca bölgüsünün gözlənilməməsi də bununla bağlı-

dır. Türk dilində isə sözlər sətirdən-sətirə yalnız heca-heca keçi-

rilir. Bunun səbəbini zəncirin misalında aydınlaşdıraq. 

Sözün hecalara bölünməsi zəncirin həlqələrinin qırılması-

na bənzəyir. Zəncirin həlqələri heç zaman bütöv yerdən qırılmır, 

onun qırılma nöqtələri calaq yerləridir. Çünki calaq yerlər bütöv 

olmadığına görə, qırılmağa daha çox həssasdır. Zəncir dartılan 

kimi onun ən zəif yerləri gücə tab gətirmir və qırılır. Sözsüz ki, 

bütöv yerlərə nisbətən calaq yerlər daha zəif olur. Bunu aşağıdakı 

kimi göstərə bilərik: 
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Bu bir zəncirdir. Onu bütöv xətlərlə kəsilmiş yerlərdən 

qırmaq çətindir. Qırıq-qırıq xətlərlə kəsilmiş yerlərdən isə zəncir 

daha asanlıqla qırıla bilir. 

Sözlər də eynilə belədir. Onların da hecalara bölünmə yer-

ləri məhz calaqlarıdır. Ona görə də türk dilində sözlər yalnız he-

ca-heca qırılır. Bu da o deməkdir ki, türk dilində sözlər hecalara 

yalnız calaq yerlərindən bölünür. Sözləri zorla bütöv yerlərindən 

qırmaq olmaz. Bir misala baxaq: alabaxta. 

 

     A                   la               bax                 ta 

 

Bu söz bir zəncirdir, dörd hecadan (həlqədən) ibarətdir. 

Yəni söz dörd hissənin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Bu hissə-

lər yuxarıda göstərilən zəncirdəki kimi bir-birinə calanmışdır. 

Tutaq ki, biz sözü zorla aşağıdakı kimi hecalara böldük: Al-ab-

ax-ta 

Əslində ilk baxışda bu söz səkkiz səsdən və dörd hecadan 

əmələ gəldiyinə görə, hecaların iki səs, iki səs böünməsi daha gö-

zəl olardı. Hazırda isə türk dili bu “gözəl bölgü”nü qəbul etmir, 

çünki həmin “gözəllik” dilin təbiətinə yad olduğundan onun gö-

zəlliyinə əməlli-başlı xələl gətirir. Bütün gözəlliklər yalnız dilin 

öz təbiətindən doğmalıdır. Dilin təbiətində bizim görmədiyimiz, 

bilmədiyimiz sirlər var. Alabaxta sözündə birinci a səsi hecalara 

bölmə zamanı ona görə tək qalır ki, o sözün köküdür. Qalan 

şəkilçilər ardıcıl olaraq ona birləşmişdir.  

Nərdtaxta sözü mürəkkəb sözdür, nərd və taxta sözlərin-

dən əmələ gəlmişdir. Nərd sözünün sonunda iki ünsüz səs var. 

Ona ünsüz səslə başlayan taxta sözü birləşəndə sözün ortasında 

üç sünsüz səs yanaşı gəlir ki, bu, türk dilinin təbiətinə yaddır. Ona 

görə də yeni alınmış söz heç vaxt ortada yanaşı gələn üç ünsüzlə 

tələffüz olunmur, deyilişdə d səsi düşür və söz nərtaxta kimi 

səslənir. Sözün bu cür deyilişi onu yumşaldır, ağırlığı aradan 

götürür. Burada dilin təbiətində gizlənmiş sirli daxili bir güc öz 
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işini görür. Yazı qaydalarını isə insanlar müəyyənləşdirdiklərinə 

görə, onların yanlışlığında dilin heç bir günahı yoxdur. Əslində 

bu sözü deyildiyi kimi də yazmaq olar və bunda heç bir qayda-

qanun pozuntusuna yol verilmir. 

Türk dilində söz yaradıcılığının bir çox yolları var. Onlar-

dan biri də söz köklərinə sözdüzəldici şəkilçilərin birləşməsidir. 

Sözdüzəldici şəkilçilər istənilən söz kökünə birləşə bilir. İstənilən 

söz kökü deyəndə sadə, düzəltmə və mürəkkəb sözlər nəzərdə 

tutulur. Lakin burada da dilin təbiətindən doğan mükəmməl qay-

dalar var. Bu qaydalardan ən açıq şəkildə nəzərə çarpanlarından 

biri odur ki, türk dilində söz kökləri və sözdüzəldici şəkilçilər 

mütləq ən azı bir hecadan ibarət olur. Hətta burada istisnalara da 

yol verilmir. Dilimizdə heca əmələ gətirməyən söz kökü və söz-

düzəldici şəkilçi yoxdur. Ona görə də türk dilində ünsüz səslər nə 

təklikdə, nə də bir neçəsi birləşdikdə söz əmələ gətirə bilmir. 

Çünki ünsüz səslər hecadan kənarda qaldıqda, yəni ünlü səslərlə 

birləşmədikdə heç bir semantik mənaya malik olmur. Yuxarıda 

deyildiyi kimi, türk dilində sözlər birbaşa səslərdən yaranmır. Əv-

vəlcə bir səs ayrılıqda, yaxud bir neçə səs birləşib heca əmələ 

gətirir, sonra hecaların birləşməsindən sözlər yaranır. Birhecalı 

sözlər belə əvvəlcə heca şəklində yaranır, yalnız bundan sonra 

semantik məna kəsb edərək sözə çevrilir. Halbuki bugün də tək 

ünsüz səsləri sözdüzəldici şəkilçi hesab edən alimlərimiz var. 

Həmin alimlər belə düşünürlər ki, q, k, n kimi ünsüz səslər təklik-

də sözdüzəldici şəkilçi ola bilir və onların sözlərə birləşməsi yolu 

ilə bir çox sözlər yaranmışdır. Məsələn, həmin alimlər daraq sö-

zünün dara feilindən və q sözdüzəldici şəkilçisindən yarandığını 

yazırlar. Tutaq ki, bu fikir doğrudur.  Dara sözü daramaq feilinin 

əmr formasıdır. Daraq da  ona q sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaq-

la yaranmışdır: dara+q=daraq. Onda bu fikrin doğruluğunu sü-

but etmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, həmin fikri söyləyən 

alimlər onun sübutu haqqında düşünməyiblər. Çünki bu fikri 

Azərbaycan dilçiləri Sevortyandan, o da V.V.Radlovdan götürüb-

lər. Ancaq onların adlarını çəkməyi unudublar. Guya bu fikri 

özləri söyləyiblər. Sevortyan və V.V.Radlov biçimsiz dillərə xas 

olan bu qaydanı kor-korana türk dillərinə tətbiq etmişlər. Əslində 
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bu yanlışlığı Azərbaycan dilçiləri düzəltməliydilər, lakin onu 

düzəltmək əvəzinə təkrarlamışlar.  

Bu fikrin sübutunun bir neçə yolu var. Burada onlardan 

dördünün üzərində dayanacağıq: 

1. Dilin təbiətinə uyğunluq; 

2. Məntiqə uyğunluq; 

3. Ənənəvilik (kütləvilik, təsadüfi olmamaq); 

4. Hecalara bölünmə.  

Yuxarıda deyildiyi kimi, türk dilində hecadan kənarda 

ünsüz səslər söz  və sözdüzəldici şəkilçi əmələ gətirə bilmir. Türk 

dilində bütün sözlər və şəkilçilər ən azı bir hecadan ibarət olmalı-

dır. Bu o deməkdir ki, ünsüz səslərin ayrılıqda sözdüzəldici şəkil-

çi əmələ gətirməsi türk dilinin təbiətinə yaddır.  

İndi məntiqə baxaq. İstənilən fikrin doğruluğunu yox-

lamaq üçün məntiq ən inandırıcı yollardan biridir. İlk dəfə söy-

lənmiş hər hansı bir fikir məntiqlə təsdiqlənmirsə, yəni ilk baxış-

da məntiqə uyğun gəlmirsə, onun doğruluğu qəbul edilə bilməz. 

Bu zaman onu sübut etmək üçün məntiqdən daha tutarlı və inan-

dırıcı arqumentlər ortaya qoymaq lazım gəlir. Ona görə əvvəlcə 

daraq və daramaq sözlərini məntiqin işığında aydınlaşdırmaq 

lazımdır. Burada toyuğun, yaxud yumurtanın birinci yaranması 

məsələsi qarşımıza çıxır: birinci daraq sözü yaranıb, yoxsa dara-

maq? Q ünsüzünü sözdüzəldici şəkilçi hesab edən dilçilərə görə, 

birinci daramaq feili yaranıb, onun dara əmr formasına q ünsüzü 

birləşməklə daraq sözü alınmışdır. Bəs burada məntiq nə deyir? 

Belə ola bilərdimi?   

Məntiq deyir ki, əgər təbiətdə su yoxdursa, torpağı, əkini, 

bağ-bağçanı suvarmaq və paltarı yumaq haqqında təsəvvür yara-

na bilməz. Birinci su olmalıdır ki, ondan sonra insanın beynində 

su ilə görüləcək işlərlə bağlı düşüncələr yaransın. Daraq və dara-

maq sözləri də belədir. Tutaq ki, daraq da yoxdur, daraq haq-

qında təsəvvürümüz də. Onda nəyisə daramaq haqqında düşünə 

bilərikmi? Yox. Bel sözü belləmək, yaba sözü yabalamaq, toxa 

sözü toxalamaq, yuva sözü yuvalamaq, gecə sözü gecələmək feil-

lərindən yaranmadığı kimi, daraq sözü də dara feilindən yarana 

bilməzdi. Yalnız bel varsa, yeri belləməkdən söhbət gedə bilər. 
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Bel birincidir, belləmək ikinci. Bu məntiqə də tam uyğun gəlir. 

Onun əksini isə məntiq təsdiqləmir. Yuxarıdakı misalların hamı-

sında feilin məsdər formasından isim yox, isimdən feil yaranmış-

dır. Məntiq də bunu deyir ki, əgər bir əmək aləti kimi toxa yox-

dursa, toxalamaqdan, bel yoxdursa, belləməkdən söhbət gedə 

bilməz.  

Sübutun üçüncü üsulu ənənəvilik, kütləvilikdir. Bu nə de-

məkdir? Bu o deməkdir ki, daraq sözünün yaranma qaydası buna 

oxşar bütün sözlərin yaranmasına da aid olmalıdır. Yəni daraq 

sözündə olduğu kimi, ona oxşar sözlərin hamısı feilin əmr forma-

sına (dara) q sözdüzəldici şəkilçisi artırılmaqla yaranmalıdır. İndi 

gəlin görək belədirmi? Məsələn, qura+q, qıra+q, çıra+q, sora+q 

sözlərinin heç birində q ünsüzünün qoşulduğu söz feilin əmr for-

ması da deyil, heç bir semantik məna da vermir. Yüzlərlə belə 

sözləri örnək göstərmək olar. Əslində yuxarıdakı sözlərin hamısı 

bir hecalı köklərə raq sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla yaranıb: 

da+raq, qu+raq, qı+raq, çı+raq, so+raq və s. 

 Buradan aydın olur ki, daraq sözünün dara kökünə q 

ünsüzü qoşulmaqla yaranması haqqındakı fikir doğru deyil. 

Eyni sözləri k və n ünsüzləri haqqında da deyə bilərik. 

Əgər k və n ünsüzlərinin də ayrılıqda sözdüzəldici şəkilçi olduğu-

nu qəbul etsək, çörək (çörə+k), külək (külə+k), kəpək (kəpə+k), 

kötük (kötü+k), sürtük (sürtü+k), çəltik (çəlti+k) kimi onlarla 

sözlər var ki, sonundakı k ünsüzünü götürdükdə yerində qalan 

hissə feilin əmr forması olmur və heç bir semantik məna daşımır. 

Əslində bu fikri V.V. Radlovdan Sevortyan, ondan da Azərbay-

can dilçiləri “oğurlayıblar”. Ona görə də qaynağı göstərmirlər. 

Nəhayət, təsdiqin dördüncü üsulu sözlərin hecalara bölün-

məsidir. Türk dilində hecalara bölünmə qaydası söz kökləri ilə 

şəkilçiləri bir-birindən ayırmağın ən düzgün və inandırıcı yolu-

dur. Daraq sözü da+raq kimi hecalara bölünür. Burada və buna 

oxşar bütün sözlərdə q ünsüzü sözdüzəldici şəkilçinin tərkibinə 

daxildir və ondan qopması istənilən halda mümkünsüzdür. 

Deməli, q ünsüzünün ayrılıqda sözdüzəldici şəkilçi funk-

siyası daşıyıb, sözlərin sonuna qoşularaq yeni sözlərin yaranma-

sında iştirak etməsi fikri yuxarıdakı şərtlərin heç birinə uyğun 
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gəlmir və təsdiqlənmir. 

Deyilənlərdən aydın görünür ki, türk dilində mükəmməl 

bir heca sistemi var. Bu sistem elə möhkəmlənmişdir ki, onu də-

yişmək, pozmaq mümkün deyil. Sözlərin tələffüzündə, sətirdən 

sətirə keçirilməsində, kök və şəkilçilərə bölünməsində bu siste-

min pozulmazlığı, dəyişməzliyi özünü qabarıq şəkildə göstərir. 

Əgər oturuşmuş, möhkəmlənmiş bir sistemi, qaydanı pozmaq, də-

yişmək mümkün olmursa, bu, qanun adlanır. Onda türk dilindəki 

heca sistemini Heca qanunu adlandırmaq olar. Biz yuxarıdakı bü-

tün hallarda sözlərin quruluşunda, onların hecalara bölünməsində 

bir qanunauyğunluq olduğunu gördük. Ancaq bu qanunun adını 

çəkmədik. Bu, Heca qanunudur. İndən sonra bu və buna oxşar 

bütün hallara qanunauyğunluq dedikdə bilmək lazımdır ki, söhbət 

Heca qanunundan gedir. 

Türk dilində heca qanununun mövcud olduğunu təsdiq-

ləyən çox tutarlı arqumentlərdən biri də heca vəznidir. Heca vəzni 

türk dilinin öz ruhundan, bətnindən doğulmuşdur. Bu vəznin atası 

da, anası da türk dilidir. Bu vəzn yalnız türk dilindədir. Başqa dil-

lərdə heca vəzni yoxdur. Heca vəzni türk şeirinin ana vəznidir. 

Xalq şeirimiz, aşıq şeirlərimiz, yazılı şeirimizin böyük bir hissəsi 

heca vəznində yazılmışdır.  

Bir faktı da demək lazımdır ki, qədim türk tayfası turde-

tanların heca prinsipinə əsaslanan əlifbası olub.  

Türk dilində sözlər səslər şəklində yox, hecalar şəklində 

tələffüz olunur. Musiqi notları da hecalara əsaslanır. Ahəng qa-

nununa belə tərif verilmişdir: Sözdə uyğun səslərin bir-birini 

izləməsi. Heca qanununun üzə çıxarılması bu tərifin yanlışlığını 

göstərir və ona yenidən baxılmasını tələb edir. Yuxarıda deyildiyi 

kimi, Şumer və türk dillərində sözlər səslərdən yox, həmin səslə-

rin yaratdığı hecalardan əmələ gəlir,  buna görə, deyə bilərik ki, 

Ahəng qanununda da uyğun səslər yox, onların iştirakı ilə əmələ 

gəlmiş hecalar bir-birini izləyir. Eyni sözləri ünsüzlər haqqında 

da demək olar. Onda Ahəng qanununun tərifini bir qədər dürüst-

ləşdirib aşağıdakı şəkildə ifadə etmək olar: Sözlərdə uyğun ünlü 

və ünsüz səslərdən əmələ gəlmiş hecaların bir-birini izləməsinə 

Ahəng qanunu deyilir. 
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Şumer dilində də möhkəm bir heca sistemi olmuşdur. Bu 

dildə də birhecalı sözlərin sayı yetərincə çoxdur. Çoxhecalı sözlər 

də səslərdən yox, hecalardan əmələ gəlmişdir. Çox zaman sözün 

birinci hecası yazılır, sonrakı hecalar buraxılır. Çünki Şumer di-

lində mixi işarələr səsləri yox, hecaları bildirir. Bu o deməkdir ki, 

mixi yazı heca yazısıdır. Ona görə də ba şəklində yazılan söz 

Şumer dilində mətnə uyğun olaraq müxtəlif anlamlarda oxunur.  

Başqa sözlə desək, ba hecası ilə başlayan sözlərin yalnız ilk 

hecası yazılır. Əgər Şumer dilində hər hansı heca müstəqil olaraq 

məna daşıyırsa, onda onun işarəsi də həmin sözü ifadə edir. Heç 

bir səsin ayrıca işarəsi yoxdur. Şumer dilində də sözlər hecalar 

şəklində tələffüz olunur. Sözlər sətirdən-sətirə keçirilərkən 

hecalara bölünür. Bir hecanın parçalanması, səslərə bölünməsi 

nəzərə çarpmır. Bütün bunlar Şumer dilində də Heca qanununun 

mövcud olduğunu təsdiqləyir.   

Heca qanunu və heca vəzni türk dilinin daxili sirlərini 

qoruyub saxlayan, bir-birilə qırılmaz tellərlə bağlı olan pozulmaz, 

dəyişilməz qaydalardan ibarətdir. Ona görə də indi demək olar ki, 

Heca qanunu türk dilinin, heca vəzni də Heca qanununun 

tələblərindən yaranmışdır.  
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ġUMER VƏ TÜRK DĠLLƏRĠNDƏ  

ĠLK SÖZLƏR VƏ SƏS ARTIMI YOLU ĠLƏ  

SÖZ YARADICILIĞI 

 

Şumer dilində sözlərin böyük əksəriyyəti bir hecadan ibarət 

olmuşdur. Gəlib bizə çatmış gil kitablarda belədir. Bunu bəzi mü-

təxəssislər belə başa düşmüşlər ki, sözlərin ilk hecaları yazılmış, 

sonrakılar buraxılmışdır. Kağızın olmadığı dövrdə şumerlər bir 

gil lövhəyə daha çox mətn yazmaq məqsədilə bunu eləyə bilərdi-

lər. Lakin bu gün qarşıya başqa sual çıxır:  

-Doğurdanmı şumerlər sözlərin ilk hecalarını yazıb, 

sonrakıları buraxmışlar?  

Bu suala düzgün cavab vermək üçün Şumer və türk dillərin-

də ilk sözlərin necə yarandığını bilmək lazımdır. Öncədən demək 

lazımdır ki, Şumer və türk dillərində Heca qanunu var
37

. İndiyə 

qədər Şumer və türk dillərində Heca qanununun mövcudluğu bi-

linmədiyinə görə, dildə gedən bir çox proseslər diqqətdən kənar-

da qalıb. Bunun da nəticəsində müəyyən yanlışlıqlara yol verilib.  

Şumerlər sözləri heca-heca yazırdılar. Bu qətiyyən təsadüfi 

deyildi və dildə Heca qanununun mövcudluğundan irəli gələn bir 

tələb idi. Əgər belə olmasaydı, Şumer yazılarında heca prinsipi 

bu qədər dəqiqliklə gözlənilə bilməzdi. Şumer və türk dillərində 

sözlərin heca-heca yazılması və tələffüz edilməsi ilk sözlərin mü-

əyyənləşdirilməsini, söz yaradıcılığı prosesini mərhələ-mərhələ 

izləməyi, kök və şəkilçiləri də bir-birindən ayırmağı xeyli dərəcə-

də asanlaşdırır.  

Yarandığı gündən indiyə qədər Şumer və türk dillərində 

gedən proseslərin heç birini Heca qanunundan kənarda təsəvvür 

etmək və öyrənmək olmaz. Araşdırmalar göstərir ki, Şumer və 

türk dillərində ilk sözlərin yaranmasından tutmuş sonrakı mərhə-

lələrdə baş verən ən mürəkkəb proseslərə qədər hər şey Heca qa-

nununun prinsiplərinə tabe olmuşdur. Şumer mətnlərində sözlərin 

                                                             

37
Sadıq İ. Türk dilində heca qanunu//”Sivilizasiya” jurnalı. B. 2016. № 1. s. 

27-33; “Kaspi” qəzeti. 27-29 fevral 2016. s.21. 
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heca-heca yazılması və türk dilində sözlərin heca-heca tələffüz 

edilməsi də bu fikri söyləməyə tam əsas verir. Deməli, Şumer və 

türk dillərində ilk sözləri və söz yaradıcılığının prinsiplərini, mər-

hələlərini də yalnız məsələyə Heca qanununun tələbləri prizma-

sından baxmaqla düzgün müəyyənləşdirmək olar. Yeri gəlmişkən 

bir fikri də vurğulamaq lazımdır ki, Şumer və türk dillərindən hər 

hansı birində ilk sözlər, söz yaradıcılığının ilkin prinsipləri və 

mərhələləri haqqında söylənənlər olduğu kimi digərinə də aiddir.  

Bugünkü iki, üç və daha çox hecalı sözlər başlanğıcda bir 

hecadan ibarət olmuşdur. Bu fikri görkəmli dilçilər öz əsərlərində 

dönə-dönə söyləmişlər. Lakin bir sıra səbəblər üzündən bu məsə-

lə sona qədər həll edilməmişdir. Bu səbəblər arasında ən başlıca-

ları ilk sözlərin necə yaranmasının hələ də yetərincə aydınlaşdırıl-

maması və bununla bağlı bir çox məqamların qaranlıq qalmasıdır.  

Şumer və türk dillərində ilk sözlər yalnız bir səsdən-ünlü-

lərdən ibarət olmuşdur. Bu fikri əksər dilçilər də qəbul edirlər. 

Ünlü səslərin təklikdə müstəqil söz olduğunu qaynaqlar da göstə-

rir. Bundan başqa, hazırda dilimizdə işlənən bir ünlü səsdən iba-

rət sözlərin mövcudluğu da bu fikrin doğruluğunu təsdiqləyir. 

Türk dilində o şəxs və işarə əvəzlikləri bir ünlü səsdən ibarətdir. 

Bu sözlər Şumer dilində də bir ünlü səsdən ibarət olub, a və ya u 

səsləri ilə ifadə edilmişdir. Qədim və orta əsrlərə aid türk dilində-

ki yazılı abidələrdə, həmçinin “Dədə Qorqud”da da bu əvəzliklə-

rin a və ya u səsləri ilə ifadə olunduğunu görürük. Bu, qədim 

dildə o səsinin yoxluğu və onun sonradan yaranmağı ilə bağlı ola 

bilər. Azərbaycan dilində a və ə səsləri hazırda müraciət etiketlə-

rində çox tez-tez işlədilir. Bu səslər müstəqil mənalı sözlər olub, 

müraciəti yönləndirmə vasitəsi yerində çıxış edir. Buna “Dədə 

Qorqud” dastanında və digər yazılı qaynaqlarda da rast gəlinir:  

“Ölmüşmüydün, itmişmiydin, a Qazan”!  

Qanda gəzərdin, nərədəydin, a Qazan!  

“A bəy baba!”, “A bəylər!”
38

 .  

                                                             

38
“Kitabi-Dədə Qorqud” (Kitabda yalnız Həmid Araslının tərtibçiliyi ilə 

çıxmış 1978-ci il nəşrindən istifadə olunur). B. 1978. s. 36  73,76  
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B.Əhmədov yazır: “Azərbaycan dili şivələrinin lüğət tərki-

bini nəzərdən keçirdikdə aydınlaşır ki, burada tək saitdən ibarət 

sözlər var. Bunlar yuxarıda qeyd etdiyimiz ə (keçid şivələrində) 

qadının ərinə müraciət sözü və Bakı dialektindəki a: təəccüb, 

nida mənalı kəlmədir”
39

. Ə və a sözlərini yuxarıdakılarla məh-

dudlaşdırmaq olmaz. Bunlar bütün dialektlərdə və ədəbi dildə də 

işlənir. “Böyük Türkcə sözlük”də a sözünün ağa, usta, əfəndi 

anlamlarında işləndiyi, öskürmə, bəlğəm çıxarmağı, hayqırmağı 

və bağırmağı anladan söz kökü, həmçinin alay kəlməsinin 

qısaldılmış şəkli olduğu göstərilib
40

. 

Şumer dilində a səsindən ibarət bir neçə söz olmuşdur. On-

lardan a-axmaq; a-ailə; a-güc; a-əl; a-axar su sözlərini göstər-

mək olar. Qədim türk dilində də a səsi həmin mənalardan bəzi-

lərində müstəqil söz kimi işlənib.  

E səsi qədim türk dilində təklikdə müstəqil söz olub, ev və 

olmaq mənaları bildirmişdir
41

. Şumer dilində e səsi təklikdə müs-

təqil söz kimi ev; getmək; eşiyə çıxmaq; enmək; eləmək anlam-

larında işlənmişdir
42

.  

I sözü mənbələrdə bitki, kol, ağac, orman, ağaclıq
43

, Ton-

yukuk abidəsində meşə anlamında işlənib. Həmin mətndə meşədə 

sözü ıda şəklində yazılıb ki, burada ı sözün kökü, da yerlik hal 

şəkilçisidir. Qədim türk dilində ı səsinə toxum, əkin və ağac 

anlamlarında rast gəlinir 
44

.   

 İ səsi iyə, yiyə, sahib; u-yuxu mənaları bildirib. B.Əhmə-

dova görə, iş sözü i kökündən yaranıb, əzab, əziyyət mənası 

bildirir və iməci sözünün də kökü i-dir
45

. İ+mə+ci sözünü 

hecalara böləndə bunu aydın görmək olur. Ünlü ilə başlayan 

                                                             

39
Əhmədov B. Azərbaycan dili şivələrində fono-semantik söz yaradıcı-

lığı.B.1994.s.12 (Bundan sonra Əhmədov B.G.ə.kimi göstəriləcək) 
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 Yaşar Çağbayır. Böyük Türkcə Sözlük. Cild I. İst. 2016. s. 34   
41

Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. s.756 
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Sadıq İ. Şumer ədəbiyyatı, “Azərnəşr”, B, 2013. s.102  
43

Əhmədov B. G.ə. s. 12; Şükürlü Ə. Qədim türk yazılı abidələrinin dili, B, 

1993. s.309; Ergin M. Orhon abideleri, 7 baskı, İst,1980. s.113 
44

Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. s.759 
45
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sözləri hecalara bölərkən birinci ünlü səs ayrıca heca əmələ gəti-

rirsə, deməli o, sözün köküdür, çünki Heca qanunu belə tələb 

edir. V.Aslanova görə də, inlə feilinin əsası olan in sözü i kökün-

dən törəyib və i ulu dildə əzab çək, iztirab çək mənaları bildirib. 

Dilin ən qədim inkişaf mərhələsində əzab, əziyyət mənası verən 

i:ş sözü sonradan məcazlaşıb və müasir dilimizdəki mənanı 

alıb
46

. “Türk dillərinin etimoloji lüğəti”ndə iş sözünün i+ş şəklin-

də göstərilməyi
47

 o deməkdir ki, i sözün köküdür, ş ona sonradan 

artırılıb.  İ Şumer dilində yağ  deməkdir. 

Ö səsi müstəqil söz kimi Gültəkin abidəsində fikirləşmək 

anlamı bildirib
48

. Qədim türk dilində ö səsinin fikirləşmək və 

bilmək anlamları qeydə alınıb
49

.  

U səsi də Şumer dilində bir neçə mənada işlənmiş sözdür. 

Onun o şəxs əvəzliyi yerində işləndiyi yuxarıda göstərildi. Şumer 

dilində u səsi çox işlək olmuş, aşağıdakı mənalarda işlənmişdir: 

u-su; u-ox; u-o; u-yola düşmək. U sözünə türk dillərində (Mo-

gilyan, Tonyukuk və Gültəkin abidələrində) yuxu və bacarıqlı, 

həmçinin güc, qüvvə, yamsılamaq, oxşatmaq anlamlarına da rast 

gəlinir
50

. Uy, uyğu, uyu, uyumaq, yuxu, yuxulamaq sözlərinin 

hamısı birbaşa u sözündən və ya onun törəmələrindən yaranıb.  

“Dədə Qorqud”da u sözü yuxu və ağıl anlamları bildir-

mişdir. Şundan, bəri ağlım, usum bilmən
51

. Bu cümlədə u sözün 

köküdür. Qədim türk lüğətində və M.Kaşğarlının “Divan”ında u 

sözünün yuxu mənası qeydə alınıb
52

. “Dədə Qorqud”da u sözü 

həm də umud anlamında işlənib.  

Basat Təpəgözün bütün ölüm həmlələrindən sağ qurtarır və 

onun gözünü çıxardır. Onda Təpəgöz Basatdan kim olduğunu və 
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kimə umud bəslədiyini soruşur: 

Qalarda-qoparda  yigid, yerin nə yerdir? 

Qaranqu dün içində yol azsan umun nədir? 

Basat da ona cavab verir: 

Qalarda-qoparda  yerim Günortac. 

Qaranqu dün içində yol azsam umum allah. 

Hər iki halda u sözün köküdür. Bunu sözlərin hecalara 

bölünmə prinsipi də aydın göstərir: u-mum və u-mun. Bu sözləri 

um+um və um-un kimi hecalara bölmək olmur.  

Deməli, Şumer və türk dillərində ilk sözlər tək ünlü səslər-

dən ibarət olmuşdur. Bu dillərdə ünsüz səslər heç vaxt heç bir 

məna bildirməmişdir. Burada yenə də Heca qanununun verdiyi 

hökm, qoyduğu tələb özünü qabarıq şəkildə göstərir. İlk sözlər ən 

azı bir hecadan ibarət olmalı idi. Ünsüz səslər ünlülərsiz heca 

əmələ gətirə  bimədiyinə görə, heç vaxt təklikdə söz yaratmır. 

Çünki söz yaradıcılığının ana prinsipi, təməl daşı Heca qanunu-

dur. Ünlü səslər təklikdə də heca əmələ gətirdiyinə görə bu prin-

sipə tam uyğun gəlir və müstəqil sözə çevrilib semantik məna 

qazanır. Ünlü və ünsüz səslərin fərqi ondadır ki, birincilərin ca-

nında gələcək inkişafın, yəni söz yaradıcılığının kökündə duran, 

doğub-törəmənin mayasını təşkil edən rüşeym var, ikincilərdə bu 

rüşeym yoxdur. Ünsüz səslər söz yaradıcılığının köməkçi vasitə-

ləridir. 

Şumer və türk dillərində bütün ünlü səslər semantik yuva 

rolunu oynamışdır. İki və üç səsdən ibarət bir hecalı sözlərin ha-

mısı məhz ünlü səslərin sonuna və ya əvvəlinə, yaxud həm sonu-

na, həm əvvəlinə ünsüz səslərin artırılması, qoşulması yolu ilə 

yaranmışdır. Hər üç halı bir-bir nəzərdən keçirək. Əvvəlcə ünlü 

səslərin sonuna ünsüz səslərin qoşulduğu hala baxaq: 

a=ab, ad, ağ, az, ac, as, aş, al, at, ay, an, ar, af 

i=il, it, iş, iç, is, id, ig, ir, in, iz, iy, ip 

ö=öz, öd, ör, öt, ön, öy, öc, ög 

u=ur, un, uz, ud, ub, uc, uç, ut, uğ, uş, us 

e=el, eş, eb, en, et, ey, em, eg, ev, er 

ə=əl, ən, ət, əs, ək, əm, əz, ər, əc, əy 

Yuxarıdakı sözlərin çoxusu öz ilkin mənasını və formasını 
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qoruyub saxlamışdır və bugün də işlənməkdədir. Onların hamısı 

qədim dildə müstəqil söz olmuş, sonradan semantik yuvaya çevri-

lərək bir çox sözlərin kökündə qalmışdır. Qədim qaynaqlarda və 

yazılı abidələrdə həmin sözlərin bir çoxuna rast gəlinməsi bu fikri 

təsdiqləyir. Uz sözünü götürək. M.Kaşğarlının “Divan”ında bu 

söz uz şəklində yazılmış və bacarıqlı anlamını bildirmişdir
53

. Uz-

man sözü də uz kökünə man sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla 

yaranmışdır. Bayram Əhmədov yazır ki, uz qədim sözdür, uzaş-

maq, uzun, uzanmaq sözlərinin köküdür
54

. Lakin Heca qanunu-

nun tələblərini nəzərə alsaq görərik ki, uz+man, uz-laş-ma, uz-

laş-maq sözlərinin kökü uz, u-zun, u-zan-maq, u-zun-luq, u-laş-

maq, u-lu, u-tu, u-zaq sözlərinin kökü isə u-dur. Əslində uz 

sözünün də kökündə u durur. Ona z ünsüzü qoşulmaqla uz alınıb. 

“Dədə Qorqud”da eşik sözü eş, sahib, yiyə sözü həm is, həm də 

iyə şəkillərində
55

 yazılıb. Mahmud Kaşğarlıda öz sözü  özək (ağa-

cın), en sözü eniş, oy sözü oyuq, ak sözü ağsaqqal, ağ sözü 

qalxmaq, çıxmaq, uş sözü quyruq, üm sözü şalvar
56

, Tonyukuk 

abidəsində öz sözü ağıllı, ayıq, öd sözü Mogilyan abidəsində od 

və tale, göytürklərə aid “Irk bitig” abidəsində öyrənmək, Gültəkin 

abidəsində taxt və tale
57

 anlamlarında işlənib ki, hazırda onların 

heç biri həmin mənanı daşımır. Deməli, ünlü səslərin sonuna 

ünsüzlərin qoşulması yolu ilə yaranmış iki səsdən ibarət bir hecalı 

sözlərin hamısı qədim dildə müstəqil söz olub hər hansı bir məna 

bildirib. Ünlü ilə başlayan iki səsli sözlərin hamısında ünlü səs 

sözün köküdür, ünsüz səs ona qoşulub.  

Ünlü səslərin əvvəlinə ünsüzlərin artırılması yolu ilə də 

çoxlu yeni sözlər yaradılmışdır. Məsələn: 

Ba, da, ca, sa, ma, na, ka, ya, za, pa 

Bi, di, si, mi, ni, ki, yi, zi, pi 

Bı, cı, dı, yı, mı, nı, kı, zı 
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Bu, du, cu, su, mu, nu, ku, yu, zu, pu 

Be, de, ce, se, me, ne, ke, ye, ze, pe 

Bu sözlərin bir qismi dilimizdə indi də işlənməkdədir. Bu, 

su, mu, de, ye və s. belə sözlərdir. Qədim dildə bu sözlərin hər bi-

ri konkret mənada işlənib. Bu fikri həmin sözlərə qədim qaynaq-

larda və yazılı abidələrdə rast gəlinməsi də təsdiqləyir. Məsələn, 

sındırmaq sözü “Dədə Qorqud”da sı səklində işlənmişdir:  

Oğlan anasının sözünü sımadı 
58

.  

Burada sındırmaq sözü sı şəklində yazılıb. Sı sözü həmçinin 

Gültəkin, Mogilyan və Tonyukuk abidələrində, digər qaynaqlarda 

sındırmaq, təhrif etmək, dəyişdirmək, əvəz etmək, təslim etmək 

anlamları bildirib
59

. Y.Məmmədov yazır: sı feili türk dillərində ən 

qədim söz köklərindəndir
60

. Bu fikrə digər qaynaqlarda da rast 

gəlinir
61

.   

Qu sözünə qədim dildə səs anlamında rast gəlinir. Bu söz 

“Dədə Qorqud” dastanında da həmin anlamda saxlanmışdır: Qu 

qıldı, dək dinlədi (sabahdanca öyləyə dəgincə) gəzdi, öylədən 

sonra evinə gəldi
62

. Buradakı Qu qıldı, dək dinlədi ifadəsinə das-

tanda söz gəzdirdi, qapı pusdu kimi açıqlama verilmişdir
63

. Dək 

sözü hazırda qapı anlamında dilimizdə işlənmir. Qu sözünün isə 

səs, söz anlamında Qu desən qulaq tutular  ifadəsində yaşadığını 

görürük. Qu sözü Şumer dilində səs, söz anlamında işlənmişdir və 

qulaq sözü ondan yaranmışdır. Bundan başqa, qu sözü su anlamı 

bildirilmişdir. Bu söz həmin anlamda “Məlikməmməd” nağılında 

qalmışdır. Zümrüd quşu ət istəyəndə qa, su istəyəndə qu deyirdi. 

Ba sözü qədim dildə pay vermək, bağışlamaq, bağlamaq, 
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barxana
64

, qulac, qucaq, yetişmək, güc, qüvvət anlamları bildir-

mişdir
65

. Ba sözünə Şumer dilində də eyni anlamlarda rast gəlinir: 

Ba-batmaq feilinin köküdür: ma-da-la-ba-su-a ba (bərəylə 

(qayıqla) birgə barxana suda batmamalıdır); 

Ba-bağışlamaq deməkdir: 
d
Nannar-ma-an-ba  (Tanrı 

Nannar (
d
Nannar) onu (an) mənə (ma) bağışladı (ba). 

Ba-bağır, qaraciyər deməkdir. Türk dilində indi də qara-

ciyərə bağır deyilir. 

Ba-pay anlamında işlənmişdir: kar-kid-ba şe-ba i-ba tud-

ba-ni in-na-ab-sum-mu (bu əxlaqsız, pozğun qadının (kar-kid-ba) 

taxıl payını (şe-ba), yağ payını (i-ba), geyim payını (tud-ba) o 

verməlidir).  

Tonyukuk abidəsində ba sözü bağlamaq və qatılmaq, iştirak 

etmək anlamlarında işlənib
66

. Deməli, qədim dildə ba hecası 

müstəqil söz olub. 

Hazırda türk dilində bir şeyi ağzına kimi doldurmağa silə-

bəsilə deyilir. Qabın ağzına qoyulan parça da silə adlanır. Bu söz 

Şumer dilində si-si şəklində işlənmişdir: barağ-ga na-mu-un si-

si-ig-de (qoy o mənim zənbilimi taxılla siləbəsilə doldursun).  

Bayram Əhmədov yazır ki, Azərbaycan dilinin şivələrində 

samit-sait quruluşlu cu, bə, li, ho, bö, ba, qo, so, sa, co, do və s. 

kimi müstəqil mənalı sözlər var
67

. Doğrudan da Azərbaycanın 

bəzi bölgələrində  bəs əvəzinə bə, sən əvəzinə sa deyilir. Ho sözü 

isə hətta bir atalar sözündə yaşayır: Ho-ho var, dağa qaldırar, ho-

ho var, dağdan endirər. Holavar, hodaq və hodaqçı sözləri ho 

kökündən yaranıb. Bunu sözlərin hecalara bölünməsi də təsdiq-

ləyir: ho-la-var; ho-daq; ho-daq-çı. Deməli, qədim dildə ünsüz-

ünlü quruluşlu bir hecalı sözlər indikindən çox olub.  

Söz yaradıcılığının üçüncü mərhələsində ünlü-ünsüz quru-
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luşlu (VC) bir hecadan və iki səsdən ibarət sözlərin əvvəlinə ün-

süzlərin qoşulması yolu ilə yeni sözlər əmələ gəlib. Bu yolla dildə 

daha çox sözlər yaranıb, çünki ünlü-ünsüz quruluşlu (VC) bütün 

sözlərin əvvəlinə əksər ünsüz səsləri artırmaq olur. Məsələn: 

ağ=bağ, dağ, çağ, cağ, yağ, tağ, sağ, mağ, zağ, vağ, lağ, 

ad=bad, dad, cad, yad 

ol=bol, dol, yol, sol, kol, qol 

al=bal, dal, lal, mal, yal, sal, zal, nal, qal, şal, fal, kal, val, 

çal, xal, hal 

Bu yolla yaranmış sözlərin böyük əksəriyyəti hazırda dili-

mizdə işlənir. Bundan başqa, hazırda Azərbaycan dilinin Gəncə-

Qazax şivələrində hör, hörmək, hörgü, hörük sözləri h səsi olma-

dan deyilir. Bu da onu göstərir ki, həmin sözlərin ilk hecası 

əvvəlcə ör şəklində olmuş, sonra əvvəlinə h ünsüzü artırılmaqla 

hörə çevrilmişdir. Hazırda dilimizdə vur, vurmq, vuruşmaq kimi 

işlənən sözlərə qədim yazılı qaynaqlarda ur, urmaq, uruşmaq 

şəkillərində rast gəlinir ki, bu da onların ur kökünə v ünsüzünün 

sonradan artırıldığını göstərir. Üstəlik, bugünkü iki və daha çox 

hecalı sözlərin də çoxu qədim dildə bir hecalı olmuşdur. Buna 

M.Kaşğarlının “Divan”ında və digər yazılı abidələrimizdə çox 

rast gəlinir. Məsələn, M.Kaşğarlı “Divan”da kəsək sözünü kəs, 

qurşaq sözünü  kur, yoxuş sözünü yok
68

 şəkillərində yazmışdır. 

“Dədə Qorqud”da yedək sözü yed, dünən sözü dün şəkillərində 

işlənmişdir. Qatar-qatar qızıl dəvələrini yetdilər (yedəklədilər). 

Nağah qovma-qaçma olarsa birisini minəm, birisini yedəm 

(yedəkləyəm)
69

. Orxon-Yenisey abidələrində də yedəkləmək sözü 

yet kimi verilmişdir. Bundan başqa, Orxon-Yenisey abidələrində 

pozuq sözü buz, yaxın sözü yak, yığıntı sözü yığ, günəş sözü gün, 

qoymaq sözü ko, qoyun sözü koy, tapınmaq sözü tap, doğulmaq 

sözü toğ
70

, yoxsul sözü yok, boran sözü bor, qırmaq sözü kır, 

pozmaq sözü boz
71

 şəkillərində yazılmışdır ki, bunlar bugünkü 

                                                             

68
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69
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çoxhecalı sözlərin başlanğıcda bir hecalı olduğunu göstərir. Soruş 

sözü sor, soruşmaq sözü sormaq, dünən sözü dün, günəş sözü 

gün şəkillərində hazırda canlı danışıq dilində çox işlənir. Deməli, 

bir çox sözlər qədim dildəki şəklini hazırda danışıqda saxlayıb.  

Söz yaradıcılığının dördüncü mərhələsində ünsüz-ünlü qu-

ruluşlu (CV) iki fonemli bir hecalı sözlərin sonuna ünsüzlərin ar-

tırılması yolu ilə yeni sözlər alınır. Bu sözlər də ünsüz-ünlü-ünsüz 

quruluşlu olur (CVC). Məsələn: 

Sa=sağ, sal, sam, say, saz, san, sac, saç, sat.  

Ba=bağ, bac, bal, bay, baz, bax, bat, baş, bas, bad, bab, 

ban, bar. 

Da=dağ, dal, day, dan, dam, daş, dad. 

Bu sözlər eyni zamanda ünlü-ünsüz quruluşlu (VC) sözlərin 

əvvəlinə ünsüz səslərin artırılması yolu ilə də yarana bilir. Ona 

görə də söz yaradıcılığının üçüncü və dördüncü mərhələləri ilk 

baxışda bir-birini təkrarlayır. Lakin onlar söz yaradıcılığının eyni 

yolu deyildir. Məsələn, sağ sözünü götürək. Ağ kökünün əvvəlinə 

s ünsüzü və sa kökünün sonuna ğ ünsüzü artırmaqla sağ sözü 

yarana bilir. Ona görə də həmin sözün hansı yolla yarandığını 

dəqiq demək çətindir. Ancaq bir şey dəqiqdir ki, söz yaradıcılı-

ğında hər iki üsuldan istifadə edilmişdir. 

Bəzi alimlər belə hesab edirlər ki, iki fonemli sözlərin əksə-

riyyəti üç fonemli sözlərin əvvəlindəki və ya sonundakı ünsüz sə-

sin düşməsi yolu ilə yaranıb. Məsələn, saz sözünün əvvəlindəki s 

ünsüzünün düşməsi nəticəsində az sözü əmələ gəlib. Doğrudur, 

dildə səsartımı kimi, səsdüşümü də var. Lakin söz yaradıcılığının 

başlanğıc mərhələlərində bu üsulla yeni sözlərin yaranması ağıla-

batan deyil. Əgər ilk sözlər tək ünlü səslərdən ibarət olubsa, onda 

başlanğıcda yeni sözlər almaq üçün yalnız onların əvvəlinə və so-

nuna ünsüz səslər artırılıb. Söz yaradıcılığının ilkin mərhələlərin-

də səs düşümü olubsa, bu sözlərin mürəkkəb quruluşdan sadə qu-

ruluşa doğru dəyişdiyini göstərir. Halbuki başlanğıcda belə olma-

yıb. Səs düşümü hadisəsi dilin sonrakı inkişaf mərhələlərində 

olub və onun nə vaxt meydana çıxdığını müəyyənləşdirmək olar.  

Göründüyü kimi, həm tək ünlü səslərin, həm də onlardan 

yaranmış iki fonemli, bir hecalı sözlərin əvvəlinə və sonuna ün-
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süz səslərin artırılması yolu ilə külli miqdarda yeni sözlər əmələ 

gəlib. Dildə səs artımı ünsüzlərlə məhdudlaşmayıb. İki fonemli 

sözlərin əvvəlinə və sonuna ünlü səslərin artırılması yolu ilə də 

çoxlu yeni sözlər yarana bilərdi. Tutaq ki, ünlü-ünsüz quruluşlu 

(VC) iki fonemli sözlərin sonuna ünlülər qoşulub: an+a=ana; 

at+a=ata; ar+a=ara; ay+a=aya; ad+a=ada; uc+a=uca; 

ur+a= ura; ut+u=utu; al+a=ala; od+a=oda; ul+u=ulu. Lakin 

bu yolla söz yaradıcılığı Heca qanununun tələblərinə uyğun 

gəlmir. Ona görə də bu yolla söz yaradıcılığı şübhə doğurur. Bu 

qəbildən olan sözlərin yaranmasının  ikinci yolu da var. Bu da ün-

süz-ünlü quruluşlu (CV) sözlərin əvvəlinə ünlülərin artırılmasıdır: 

a+ya=aya; u+ru=uru; u+ca=uca. Burada da hansı sözün hansı 

yolla yarandığını dəqiq müəyyənləşdirmək ilk baxışda xeyli çə-

tinlik törədir. Lakin Heca qanununu tətbiq etdikdə bu çətinlik 

aradan qalxır. Bu məqsədlə həmin sözləri və onlara sözdüzəldici, 

sözdəyişdirici şəkilçilər qoşulmaqla yaranmış sözləri hecalara 

bölmək kifayətdir. Məsələn: uca=u+ca; ura=u+ra. Əgər söz 

hecalara bölünərkən əvvəldəki ünlü səs təklikdə qalırsa, onda 

həmin sözlərin hansı tərkib hissələrindən ibarət olduğu aydın gö-

rünür. Bu çox vacibdir, çünki sözün tərkib hissələrinə düzgün bö-

lünməsi onun kökünü tapmağı asanlaşdırır. Türk dilində söz ön-

lükləri olmadığına görə, bütün hallarda birinci heca sözün kökü-

dür.  Məsələn, ara sözünü götürək. Ondan aralı, araqçın, araba, 

aravuran, aralıq, aralamaq, aralanmış, arasında və s. kimi yeni 

sözlər əmələ gəlib. Onların hamısı hecalara bölünərkən birinci a 

səsi təklikdə müstəqil heca olur: a-ra-lı, a-raq-çın, a-ra-ba, a-ra-

vu-ran, a-ra-lıq, a-ra-la-maq, a-ra-lan-mış. Deməli, Heca qanu-

nunun tətbiqi yolu ilə sözləri düzgün tərkib hissələrinə bölmək və 

bunun da əsasında onların necə yarandığını müəyyənləşdirmək 

olur. Burada səsartımı yoxdur. Əslində yuxarıdakı sözlərin əvvə-

lində gələn və təklikdə heca əmələ gətirən a səsi iki fonemli söz-

lərin əvvəlinə artırılmış ünlü olmayıb, kökdür. Ünsüz-ünlü quru-

luşlu iki səsli morfemlər isə bu mərhələdə sözdüzəldici şəkilçiyə 

çevrilərək tək ünlüdən ibarət söz köklərinə qoşulur. Bunun təsdiqi 

üçün ta hissəsinin altı cür yazılan şəkilçi olduğuna diqqət yetir-

mək kifayətdir: 
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 ta-a+ta, bu+ta, or+ta, bal+ta;  

tə-kə+tə, küf+tə, sif+tə, müf+tə,ö+tə, nöq+tə;  

tı-al+tı, qar+tı, ba+tı, ça+tı, qa+tı, pa+rıl+tı, qı+zar+tı; 

ti-pi+ti, i+ti, kə+rən+ti, ə+rin+ti, pin=ti; 

tu-qu+tu, tu+tu, u+tu, lo+tu, gu+rul+tu, u+ğul+tu; 

tü-ü+tü, ü+zün+tü, gö+rün+tü, çü+rün+tü, tüs+tü.      

Şumer dilində də bu cür yaranmış sözlər yetərincə çoxdur. 

Məsələn, u-ru, u-tu, a-ba, a-ma, İ-nan-na və s. Bu sözlərin hamı-

sının kökü birinci ünlüdür. Ulu sözünü götürək. U Şumer və türk 

dillərində ağıllı, bacarıqlı, lu isə insan anlamı bildirmişdir. De-

məli, ulu sözü tərkib hissələrinə görə, ağıllı, bacarıqlı insan de-

məkdir. Ulu sözü hazırda türk dilində ulu babalarımız, ulu əcdad-

larımız, ulularımız demişkən deyimlərində məhz bu anlamlarda 

işlənir. Bundan başqa, sözün Tanrının epiteti kimi ağıllı, müdrik, 

hər şeyi bilən, hər şeyi görən anlamları var. Əslində sözün yu-

xarıda göstərilən məna çalarları arasında o qədər də ciddi fərq 

nəzərə çarpmır. Onların hamısı ayrı-ayrı vaxtlarda və türk dilinin 

müxtəlif ləhcələrində bir-birinin sinonimləri kimi işlənib. 

Göründüyü kimi, Şumer və türk dillərində ilk sözlərin və 

səs artımı yolu ilə yeni sözlərin yaranması arasında çox yaxın səs-

ləşmələr, eyniliklər var. Deyilənlər əsasında Şumer və türk dillə-

rində ilk sözlərin yaranma yollarını aşağıdakı kimi ümumiləşdir-

mək olar: 

1.Şumer və türk dillərində ilk sözlər tək ünlülərdən ibarət 

olub. 

2.Ünlülərin sonuna ünsüzlər atrırılmaqla yeni sözlər yaranıb 

(VC). 

3.Ünlülərin əvvəlinə ünsüzlər artırılmaqla yeni sözlər 

yaranıb (CV). 

4.Alınmış ünlü-ünsüz quruluşlu (VC) iki fonemli sözlərin 

əvvəlinə ünsüzlərin artırılması yolu ilə yeni sözlər əmələ gəlib 

(CVC). 

5.Alınmış ünsüz-ünlü quruluşlu (CV) iki səsdən ibarət 

sözlərin sonuna ünsüzlərin artırılması yolu ilə yeni sözlər yaranıb 

(CVC). 

6.Alınmış ünsüz-ünlü quruluşlu (CV) iki səsli sözlərin tək 
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ünlü səslərdən ibarət söz köklərinə qoşulması yolu ilə yeni sözlər 

yaranıb (VCV). 

Söz yaradıcılığının yolları qohum olmayan dillərdə bu qə-

dər eyni olmur. Söz yaradıcılığının burada göstərilən altı yolunun 

Şumer və türk dillərində eyniliyi mütləq nəzərə alınmalı faktdır.  

Beləliklə, Şumer və türk dillərində ilk sözlər tək ünlü səs-

lərdən ibarət olub, onların hər biri sonradan semantik yuvaya 

çevrilib, söz yaradıcılığının ilk mərhələsində həmin ünlülərə səs-

artımı yolu ilə yüzlərlə yeni sözlər yaranıb. Həm də belə sözlərin 

sayı yetərincə çox olduğuna görə bunu təsadüf adlandırmaq 

olmaz. 
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ġUMER VƏ TÜRK DĠLLƏRĠNDƏ 

EYNĠ SEMANTĠK SÖZ YUVALARI 
 
Hazırda dünya dilçilik elmində ən çox mübahisə doğuran 

problemlərdən biri də müxtəlif dillərin qohumluğunun öyrənil-

məsi ilə bağlıdır. Bu o qədər mürəkkəb və həlli çətin məsələdir 

ki, bir çox hallarda aksiomanın da sübutu tələb olunur. Ona görə 

də mütəxəssislər hər hansı iki dilin qohumluğunun sübutu üçün 

çoxlu şərtlər ortaya atırlar. İrəli sürülmüş bu şərtlərdə əksər 

hallarda dillərin qramatik, morfoloji, fonetik, stilistik və leksik 

materialları arasında eyniliklərin, oxşarlıqların mövcudluğu tələb 

olunur. Bu şərtlər arasında bədən üzvlərinin adlarını, qohumluq 

və say bildirən terminlərin eyniliyinə daha çox üstünlük verilir. 

Hətta bir çox dilçilər iki müxtəlif dildə bu qəbildən olan eyni 

terminlərin tapılmasını həmin dillərin qohumluğunun sübutu üçün 

yetərli sayırlar və əlavə faktlar axtarmağa ehtiyac görmürlər. 

Burada hansı dillərin qohumluğundan söhbət getdiyi də çox ciddi 

şəkildə daim diqqətdə saxlanır.  

Şumer dili kəşf olunduğu gündən onun müasir dillərdən 

hansı ilə qohum olub-olmadığının aydınlaşdırılması məsələsi or-

taya çıxmışdır. Şumer dili biçimli dil olduğuna görə, onun biçim-

siz və digər dillərlə qohumluğunun mümkünsüzlüyü elmdə elə də 

ciddi mübahisələr doğurmamış və bu sahədə aparılan axtarışlar da 

heç bir nəticə verməmişdir. Hər ikisi biçimli dil olduğuna görə, 

yalnız Şumer və türk dillərinin qohumluğunun öyrənilməsi bir el-

mi problem kimi gündəmdə qalmışdır. Yüz ildən çoxdur ki, bu 

mövzu dilçiləri maraqlandıran, onları yeni-yeni axtarışlara ruh-

landıran ən maraqlı və aktual məsələlərdən biridir. Onu da deyim 

ki, bu sahədə artıq xeyli işlər görülmüş, uğurlu araşdırmalar apa-

rılmış, üzə çıxarılmış təkzibedilməz arqumentlərə söykənməklə 

elmi cəhətdən əsaslandırılmış inandırıcı fikirlər söylənmişdir. Bu-

rada türk alimi Osman Nədim Tunanın bir daha adını qədirbilən-

liklə xatırlatmaq yerinə düşərdi. O, Şumer və türk dillərinin qo-

humluğunu təsdiqləyəcək çoxlu faktlar üzə çıxarmışdır.  

Lakin bütün bu uğurlu işlərə baxmayaraq uzun illərdir ki, 
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dünya dilçiləri Şumer və türk dillərinin genetik qohumluğu məsə-

ləsində yekdil fikrə gələ bilmirlər. Bir sıra alimlər bu iki dilin ge-

netik qohumluğunu qəbul etsələr də, onlarla barışmayanların sayı 

daha çoxdur və ikincilər öz fikirlərində daha israrlıdırlar. Şumer 

və türk dillərinin qohumluğunu qəbul etmək istəməyən dilçilər 

çox zaman ortada olan faktlarla razılaşmır, iki dilin qohumluğunu 

sübut etmək üçün irəli sürülmüş şərtləri bilərəkdən daha da ağır-

laşdırırlar. Dilçilərin bir qismi iki dilin qohumluğunu sübut etmək 

üçün onların hər ikisində qohumluq, say və bədən üzvlərinin ad-

larını bildirən eyni terminlərin mövcudluğunu yetərli sayırlar. 

Əgər bu qəbildən olan terminlər yoxdursa, onda həmin dillərin 

qohumluğundan danışmaq əbəsdir. Şumer və türk dillərində bə-

dən üzvlərinin adlarını, qohumluq və say bildirən çoxlu ter-

minlərin mövcudluğu ötən yüzilliyin qırxıncı-əllinci illərində 

üzə çıxarılıb və son araşdırmalar nəticəsində onların sayı daha da 

artırılıb
72

. Məsələn, ata və ana sözləri hər iki dildə eyni cür de-
yilmiş, yazılmış və eyni anlamda işlənmişdir. Bu iki dildə qo-

humluq bildirən digər terminlər də var. Şumer dilində iki sayı 

ikki, üç sayı eş/uş, on sayı u və s. şəkillərində deyilmişdir ki, bun-

lar türk dilindəki eyni saylarla yaxından səsləşir. Şumer dilində 

beş sayı i səsi ilə ifadə edilmişdir. Beş sayının i/bi/bis/biş/beş fo-

netik şəkildəyişmələr nəticəsində i kökündən yarandığı heç də 

həqiqətdən uzaq deyil. Türk dilindəki abidələrdə, həmçinin Or-

xon-Yenisey yazılarında beş sayının bis şəklinə rast gəlinir ki, bu 

da yuxarıdakı fikri təsdiqləyir
73

.  Şumer dilində otuza üçon deyil-

mişdir. Türk dilindəki qədim yazılı abidələrdə, o cümlədən Or-

xon-Yenisey yazılarında səksənə səkkizon, doxsana doqquzon (to-

kuzon boş kon-doxsan baş qoyun) deyildiyinə rast gəlinir
74

. 

Şumer və türk dillərində bədən üzvlərinin adlarını bildirən ter-

minlərdən əl, ovuc, göz, qarış, ayaq, ağız, dalaq, ürək, bağır söz-
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ləri ya tamamilə bir-birinin eynidir, ya da fonetik cəhətdən azacıq 

fərqlənir
75

. 

Yuxarıda sadalanan terminlərin eyniliyi Şumer və türk dil-

lərinin qohumluğunu yetərincə təsdiqləyir. Ata və ana sözlərini 

yalnız qohum xalqlar eyni cür işlədə bilərdilər, çünki Şumer və 

türk xalqları arasında dil faktlarını mənimsəməkdən söhbət gedə 

bilməz. Bu faktlar dünya dilçilərinin əksəriyyətinə bəlli olsa da, 

onlar yenə Şumer və türk dillərinin qohumluğunu birmənalı şəkil-

də qəbul etmək istəmir və əlavə şərtlər irəli sürürlər. Əgər Şumer 

və türk dillərinin yox, hər hansı başqa iki dilin qohumluğundan 

söhbət getsəydi, yəqin ki, durumu bu qədər ağırlaşdırmağa heç 

bir ehtiyac olmazdı. Söhbət Şumer və türk dillərindən getdiyinə 

görə, indiki çətin durum yaranmışdır. Bu da onunla bağlıdır ki, 

Şumer və türk dillərinin qohumluğundan danışarkan bir çox alim-

lərin məsələyə baxışı dəyişir. Deməli, bu iki dilin qohumluğu ilə 

bağlı durum süni olaraq ağırlaşdırılır.  

Yeri gəlmişkən demək lazımdır ki, Şumer və türk dillərinin 

hər ikisində Heca qanunu var
76

. Bu iki dildə gedən bütün proses-

lər istisnasız olaraq Heca qanununun tələblərinə tabe olur, ondan 

kənara çıxmır. Hər iki dilin biçimliliyini və onlarda Ahəng qanu-

nunun olduğunu da bilirik. Şumer və türk dillərində Ahəng qanu-

nunun pozulduğu hallara rast gəlinsə də, Heca qanunu heç zaman 

pozulmur, onun tələbləri bütün ciddiliyi ilə gözlənilir.  

Öncə deyildiyi кими, щяр щансы ики дилин эенетик гощумлу-
ьундан данышаркан чохлу шяртляр ортайа атылыр. Бу шяртляр яксяр 
щалларда диллярин граматик, морфоложи, фонетик, стилистик вя лек-
сик материаллары арасында тапылмыш охшарлыглара ясасланыр. Бу ки-
табда Шумер вя тцрк дилляринин эенетик гощумлуьундан даны-
шыларкан щямин шяртлярин бир чохуна тохунулуb. Узунмцддятли 
арашдырмалардан сонра мяндя беля бир фикир йараныб ки, щяр 
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щансы ики дилин эенетик гощумлуьуну təsdiqləyən мцщцм шярт-

lərdən biri də ейни сюзлярин онларын щяр икисиндя семантик нцвя 
ролу ойнамасыдыр. Бурaда бир мцгайися апармаг истяйирям. 
Гыз бир евдян башга бир евя эялин эедир, бир аилядян башга бир 
аиляйя, бир мцщитдян башга бир мцщитя дцшцр. Бир мцддят эялин 
бу мцщитя юйряшя билмир, юзцнц щямишя йад йердя щисс еляйир. 
Лакин онун бир, ики, цч ушаьы олур, тязя евдя юзцня мцщит йара-
дыр, щяр шейя доьмалашыр вя щяр шейи доьмалашдырыр. Бу доьма-
лыьы онун юз доьдуглары йарадырлар. Еля эялин дя олур ки, доь-
мур, она эюря дя дцшдцйц аилядя щямишя тяк галыр, мцщит ону 
сыхыр, щеч кимля ушаг доьмуш эялин гядяр доьмалаша билмир. 
Алынма сюзляр дя бу ики эялин кимидир. Онлардан бир гисми тязя 
дилдя доьуб-тюряйир, йяни семантик нцвя ролунда чыхыш едя би-
лир, диэяр гисми ися гысыр галыр. Бурaдакы фярг биръя ондадыр ки, 
эялинин доьуб-доьмамаьы онун щансы аилядян чыхыб, щансы аи-
ляйя дцшмяси, щятта етник вя ирги мянсубиййяти иля дейил, йалныз 
сырф эенетик сябяблярля баьлыдыр. Сюзлярин бир дилдян диэяр диля 
кечяркян сонунъуда семантик нцвя олуб-олмамаьы ися мящз 
щяр ики дилин эенетик гощумлуьу иля шяртлянир.  

Bir çox dilçilərin heç bir elmi əsası olmayan iddialarını tək-

zib etmək məqsədilə Şumer və türk dillərinin genetik qohumlu-

ğunu sübut etmək üçün 30 şərt ortaya qoymuşam. Bu da Av-
ropa dilçilərinin şərtlərinin sayından xeyli çoxdur. Həmin şərt-
lərdən biri də eyni sözlərin hər iki dildə semantik yuva rolu 

oynamasıdır. Арашдырмалар göstərir ки, ейни сюзлярин  щяр щансы 
ики дилдя семантик нцвя ролу ойнамасы онларын эенетик гощум-
луьуну təsdiqləmək üçün ən tutarlı arqumentlərdən biridir. Çünki 

bu, dildə gedən proseslər içərisində çox böyük önəm daşıyır. Hət-

ta dildə baş verən bir sıra proseslər birbaşa onunla bağlıdr. Alın-

ma sюзлярин сонунъуда семантик нцвя олмаьы мящз щяр ики ди-

лин эенетик гощумлуьуnu tələb edir. Щяр бир дилин йалныз юз 
доьма сюзляри, йахуд онунла гощум дилдян алдыьы сюзляр сюз-
йаратма просесиндя иштирак едир. Эенетик ъящятдян гощум ол-
майан бир дилдян диэяр диля кечмиш сюзляр isə йени дилдя сюз йа-
радыъылыьында иштирак едя билмир. Рус дилиндян вя рус дили васитя-
силя диэяр диллярдян алынмыш космос, комбайн, диспансер, по-
ликлиника, анкет, форма, торт, томат, traktor, kolxoz, atom və s. 
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belə sözlərdir. Onların sonuna yalnız çı, çi, çu, çü sözdüzəldici 

şəkilçiləri artırılmaqla peşə, sənət bildirən sözlər əmələ gəlir: 

kolxoz+çu, kombayn+çı, traktor +çu və s. Eyni fikirlər ərəb-fars 

dillərindən alınmış sözlərə də aiddir. Məsələn, ъящалят, рязалят, 

сяфалят, щягарят, ляйагят, лятафят, сядагят, cürət, cəsarət, hürriy-

yət, istiqlaliyyət və s. кими йцзлярля сюзцн щеч бириндян тцрк ди-

линдя йени сюзляр йаранмаyыб. Гощум олмайан диллярдян алын-
мыш сюзляр тцрк дилиндя йалныз бир мянада ишлянир, омонимляш-
мир вя сюз йарадыъылыьында иштирак етмир. 

Шумер вя тцрк дилляри арасындакы вязиййят ися тамамиля 
башга ъцрдцр. Щазырда щяр ики дилдя семантик нцвя ролу ойна-
мыш, нечя-нечя йени сюзлярин йаранмасында илкин йува олмуш 
онларла ейни сюзляр цзя чыхарылыб. Bilmək lazımdır ki, Şumer və 

türk dillərində ilk sözlər tək ünlülərdən ibarət oluб. B.Əhmədov 
Azərbaycan dilində tək ünlülərdən ibarət sözlərin mövcudluğu 

fikrini söyləyib, çoxlu örnəklər göstəriб
77

. Belə sözlərə Orxon-

Yenisey abidələrində
78

, Qədim Türk Lüğətində
79

, M.Kaşğarlının 

“Divan”ında
80

 və digər qaynaqlarda da rast gəlinir. A, e, i, u səs-

ləri başlanğıcda müstəqim mənalı sözlər olub, sonradan semantik 

yuvaya çevrilib və onlardan çoxlu yeni sözlər yaranıb. Məsələn, a 

səsi əvvəlcə müstəqil söz olub, bir neçə anlamda işlənib. A-axar 

su, a-güc-qüvvət, a-əl, a-arx, a-ağ rəng anlamlarına Şumer və 

qədim türk dillərində rast gəlinir. Sonra a yuvasından onun əv-

vəlinə və sonuna ünsüz səslərin, həmçinin sözdüzəldici şəkilçilə-

rin artırılması yolu ilə çoxlu sözlər alınıb: a+l (ailə), a+ğ (ölç-

mək), a+ğ (saf, təmiz), a+ğ (ağ rəng), a+ğ (dərd, qəm), a+ğ 

(qalxmaq, ucalmaq), a+n (göy, səma), a+ğa (böyük, başçı), 

A+ğa (ad, xüsusi isim), a+na, a+ta. Burada a semantik yuvadır, 

ünsüz səslər və sözdüzəldici şəkilçilər onun sonuna artırılmışdır. 

Göstərilən örnəklərin çoxu bir hecalı sözlərdir. İstənilən sözün 

hansı semantik yuvadan yarandığını müəyyənləşdirmək üçün onu 
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hecalara bölmək lazımdır. Şumer və türk dillərində iki və daha 

çox hecalı bütün sözlərin ilk hecası istisnasız olaraq onun seman-

tik yuvasını göstərir. Yuxarıdakı iki hecalı sözlərin hamısında a 

səsi təklikdə ilk hecanı əmələ gətirdiyinə görə, həmin sözlər a se-

mantik yuvasından yaranıb. Sözlər hecalara bölünərkən semantik 

yuvalar bütün hallarda dəyişməz olaraq qalır. Bu, Heca qanu-

nunun tələbidir. 

A semantik yuvasının əvvəlinə ünsüzlərin artırılması yolu 

ilə alınan sözlərə b+a (bağır), b+a (bayır,  eşik), b+a (baduq, 

yaxşı, xeyirxah), b+a (barxana), q+a (bir ağartı növünün adı, qa-

tıq), q+a (qaba, döş, sinə), q+a (qa, qalaqlamaq, üst-üstə yığ-

maq), q+a (yem), q+a (qazel, keçi), k+a (qapı), k+a (qara), k+a 

(karı, qolun bir hissəsi, bilək), t+a (torpaq, uzaq yer) misal 

göstərə bilərik.  

E səsi də başlanğıcda müstəqil söz olmuşdur. Şumer və 

qədim türk dillərində e ev anlamı bildirmişdir. Sonra isə e seman-

tik yuvaya çevrilmişdir. Həmin yuvadan onun sonuna ünsüzlər 

artırılmaqla e+v (ev), e+n (ali, uca), e+r (er/ər/ərən), e+ş (eş, hə-

yat yoldaşı, müqəddəs), e+ş (eş/ uş-üç sayı) sözləri yaranmışdır.  

U səsi Şumer və türk dillərində çox işlək oluб. U müstəqil 

söz olub bir neçə anlamda işləniб. U o şəxs əvəzliyi yerində 

işlənib, u+nun, u+na, u+nu və s. kimi hallanıб. U on sayını 

bildiriб. On sayı başlanğıcda bir səsdən-u səsindən ibarət oluб, 

sonra un/on şəklinə düşüб. U sonra semantik yuvaya çevriliб. U 

yuvasından u+r (vurmaq), u+r (artmaq, kürüləmək), u+ruq (nəsil, 

tayfa), u/u+n (on sayı), u+d (inək, günorta, vaxt), u+s/u+ş (ağıl, 

idrak), u+r (ayaq), u+r (yığmaq, biçmək, uralamaq), u+r (urmaq/ 

irmək/girmək, daxil olmaq) kimi çoxlu sözlər yaranıб. 
Yuxarıdakı misallarda tək ünlülərdən ibarət sözlərin sonuna 

həm ünsüzlərin, həm də sözdüzəldici şəkilçilərin artırıldığını 

görürük. Məsələn, U+ruq sözündə u kökdür, ruq isə sözdüzəldici 

şəkilçidir. U+tu (Günəş tanrısının adıdır, ut/od kökündəndir), 

u+zuq (uzun, uzaq anlamlarındadır), u+dun (ocaq, od-ocaq, odun 

anlamları bildirir) sözlərinin hamısında şəkilçilər u kökünə 

qoşuluб.  

Göründüyü kimi, birinci mərhələdə ünlülərin sonuna və 
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əvvəlinə ünsüzlərin artırılması yolu ilə yeni sözlər yaranıб. İkinci 

mərhələdə yeni yaranmış sözlər semantik yuvaya çevrilmiş, onla-

rın sonuna müxtəlif səslər və ya sözdüzəldici şəkilçilər artırıl-

maqla çoxlu sözlər alınıб. Məsələn, Ur kökündən ur+bi (birgə, 
bir yerdə), ur+ğu (acıq, qəzəb, hay-küy, qışqırıq), ur+nu (Şumer 

dilində meşədir, türk dilindəki urman/ormanla yaxından səsləşir), 

Ur+nunqal (Bilqamısın özündən sonra I Uruk sülaləsinin xaqanı 

olmuş oğlu) sözləri əmələ gəliб. 

Ба yuvasından ба+ьыр (qara ciyər), бархаъ, бархана, 
ба+дуг (йахшы, хейирхащ), ба+ла (bala, körpə),  ба+ йыр (çöl, 

eşik), kа yuvasından kа+пы, kа+ра, ka+rı (голун бир щиссяси),  
га yuvasından qa (бир аьарты адыдыр: гатыг), га+зел (кечи), га+-
мыш, га+ба (дюш, синя, габаг), га+ра (qora, цзцм, тяняк) kimi 
onlarla yeni sözlər əmələ gəliб. Şumer və türk dillərindəki se-
mantik söz yuvalarının və onlardan yaranmış sözlərin mənaları da 

əksər hallarda üst-üstə düşür.  

Şumer və türk dillərində semantik yuva funksiyası daşımış 

eyni sözlərin bir qismi cədvəldə verilib: 

Kök 

sözlər 

Онлардан йаранмыш йени сюзляр 

Шумер дилиндя тцрк дилиндя 

 А 

 

 

 

 

 

 

А+ь- рянэ; саф, тямиз; 

А+ь- юлчмяк;  

А+ь- дярд, гям; 

A+ğ-qalxmaq, ucalmaq 

А+н- эюй; 

А+mа- ана; 

a+da-ada, ata 

а+нı- ону; 

А+ь- рянэ; саф, тямиз; 

А+ь- юлчмяк;  

А+ь- дярд, гям; 

A+ğ-qalxmaq, ucalmaq 

 

А+н- эюй; 

А+на- ана; 

A+ta-ata 

А+нı- ону; 
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Ан Ан+па- эюйцн ян uca 

йери;  

Ан+ше- ешшяк; 

 

Ан+бар-анбар; 

An+zud (bir quş adı) 

Ан+па- эюйцн ян uca 

йери; 

Андыр- пис və ya йийясиз 

бир шей; 

Анбар-анбар: 

An+qud (bir quş adı) 

Ба  

  

  

  

 

  

Ба+дуг (йахшы, хейир-

хащ); 

Ба+ь- бала, йавру; 

Ба+с- басмаг; 

Ba+lam (döyülmüş taxıl) 

 

Ba+ba (Tanrı adıdır) 

Ba+laq (Balaban) 

Ba+ra (bayıra) 

Ba+sığ-basılmaq 

ба/бе- бе+дцк, (йахшы, 

эюзял); 

баь- бала, йавру; 

бас- басмаг; 

Bə+lim-(taxıl döyülən-

dən sonra qalan ovxantı) 

Ba+ba (şəxs adıdır) 

Ba+la+ban 

Ba+yı+ra 

Ba+sıl+maq 

Е е- ев;  

е+н- али; 

 

е+ме- дил; 

 

е+ме- сюз; 

 

е+мен- йовшан; 

е+рен-ясэяр, дюйцшчц; 

 

е+рен- сидр аьаъы; 

е+ш- цч сайы; 

е+эер- арха, кцряк; 

е+ш- мцгяддяс; 

е- ев;  

е+н- ен/ян (чохалтма 

дяряъяси); 

е+ме/ям/яммяк (щамы-

сы дилля баьлыды); 

е+ме-демяк, даныш-

маг; 

е+мен-  йовшан;палыд; 

е+рен/ярян-иэид,  

дюйцшчц; 

е+рен- сидр аьаъы; 

е+ш/цш- цч сайы; 

е+эер- арха, кцряк; 

е+ш- йолдаш, щяйат йол-

дашы 
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И И+р- эетмяк; 

И+ри- йекя, бюйцк; 

И+к- гапы, пянъяря ъяф-

тяsi; 

И+л/илу- уъа, йцксяк;  

И+д- чай; 

И+р- эетмяк; 

И+ри- йекя, бюйцк; 

И+к- гапы, пянъяря ъяф-

тяsi; 

И+л/илу- уъа, йцксяк; 

и+д-чай, су; 

 Ка  ка+ш- сидик, сиймяк; 

 Ка+ры- голун бир щиссяси;  

Ка+р- гачыб гуртармаг;  

Ка+д-баьламаг, бяркит-

мяк; 

ка+ш- сидик, сиймяк;  

Ка+ры- голун бир щисся-

си; 

 Ка+р- гачыб гуртар-

маг; 

 Ка+д-баьламаг, бяр-

китмяк; 

Га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

 

 

 

 

 

 

 

Г+а- бир аьарты ады (га-

тыг); 

Га+ба- дюш, синя, габаг; 

Га+м- цзцк, чевря; 

 

Га+н- юдяниш щаггы; 

Га+л- вар олмаг, гал-

маг, йашамаг; 

Га+ра- цзцм, тяняк; 

У- о (шяхс явязлийи); 

У+т- од;  

У+ш- цч сайы; 

 У/у+н- он сайы; 

У+д- эцн, вахт; 

У+д- qoyun;  

У+ш- аьыл, идрак; 

У+л-йараламаг, юлдцр-

Г+а- бир аьарты ады (га-

тыг); 

Га+ба- дюш, синя, га-

баг; 

Га+м-цзцк, чевря; 

qomarğa; 

Га+н- юдяниш щаггы; 

Га+л- вар олмаг, гал-

маг, йашамаг; 

Го+ра- цзцм, тяняк; 

У- о (шяхс явязлийи); 

У+т- од;  

У+ш- цч сайы; 

У/у+н- он сайы; 

У+д- эцн, вахт; 

У+д- иняк;  

У+ш- аьыл, идрак; 
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Шумер вя тцрк дилляриндя бу ъцр ейни семантик сюз йувала-

рынын  və onlardan yaranmış sözlərin сайыны истянилян гядяр артыр-
маг олар. Цмуми тясяввцр йаратмаг цчцн бунлар да йетяр. 
Sonda беля нятиъяйя эялмяк мцмкцндцр ки, щям Шумер, щям 
дя тцрк дилиндя ейни сявиййядя семантик нцвя ролу ойнайан, hər 

iki dildə  sözyaratma prosesində aktiv iştirak edən сюзляри бу дилля-

рин щеч бири цчцн алынма саймаг олмаз. Əvvəldə deyildiyi kimi, 
sözyaratma prosesində yalnız hər bir dilin öz doğma sözləri iştirak 

edir. Deməli, əgər eyni sözlər həm Şumer, həm də türk dilində 

varsa və onların hər ikisində sözyaratma qabiliyyətini saxlayırsa, 

semantik yuva funksiyasını itirmirsə, bir sözlə, doğub-törəyirsə, 

onda bu dillərin genetik qohumluğuna heç bir şübhə ola bilməz.  

“Dədə Qorqud” dastanında, digər qədim yazılı türk abidələ-

rində çoxlu Şumer sözlərinin tapılması da bu qohumluğu təs-

diqləyən tutarlı faktlardan biridir
81

. 
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мяк; 

У+з- газ (гуш ады);  

У+р- уъа, щцндцр; 

У+р- ит; 

 У+р- айаг; 

У+р- вурмаг; 

У+р- аьъийяр; 

 

У+руг- нясил, тайфа; 

У+р-бичмяк, йыьмаг; 

 

У+р- дахил олмаг, эир-

мяк;  

У+л/юл- юлмяк; 

 

У+з- газ (гуш ады);  

У+р- уъа, щцндцр; 

У+р/щур/щцр- ит; 

 У+р- айаг; 

У+р- вурмаг; 

У+р- цфцрмяк, няфяс ал-

ıb- вермяк (аьъийяр); 

У+руг- нясил, тайфа; 

У+р/ура- ураламаг, 

йыьмаг; 

У+р-урмаг/ирмяк/эир-

мяк;  
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ġUMER VƏ TÜRK DĠLLƏRĠNDƏ HECALARIN 

TƏKRARLANMASI YOLU ĠLƏ SÖZ YARADICILIĞI 

 

Türk dilində söz yaradıcılığının ən çox istifadə olunanı söz 

köklərinə sözdüzəldici şəkliçilərin artırılmasıdır. Türk dilində 

sözlərin böyük əksəriyyəti bu yolla yaranıb. 

Şumer dilində sözdüzəldici şəkilçilər bugünkü qədər geniş 

nəzərə çarpmır. Şumer dilində lı, li, lu, lü, çı, çi, çu, çü, mış, miş, 

muş, müş şəkilçiləri ilə düzələn sözlərə rast gəlinsə də, hazırda 

dilimizdə bəlli olan sözdüzəldici şəkilçilərin əksəriyyətindən isti-

fadə edilmədiyini söyləmək olar. Bu da onu göstərir ki, sözdüzəl-

dici şəkilçilərdən istifadə edilməsi dilin inkişaf prosesi ilə bağlı 

olaraq tədricən genişlənmişdir.  

Şumer və türk dillərində ilk sözlər bir hecadan, hətta bir ün-

lü səsdən ibarət olmuşdur
82

. Müşahidələr göstərir ki, hər iki dildə 

söz yaradıcılığının ən qədim, bəlkə də ilkin yollarından biri söz 

köklərinin təkrar edilməsidir. Burada söhbət bir hecalı sözlərdən 

getdiyinə görə, ona hecaların təkrarı da demək olar. 

Şumer dilində hecaların təkrarı yolu ilə bir neçə Tanrı adı 

yaranmışdır: 

Ba+ba=Baba. Baş tanrı Anın Qatumduqdan olan qızıdır. 

Enlilin oğlu Ninurtanın arvadıdır. Ləqəbi “Yeddi qız anası”dır. 

Ad+ad=Adad. Onun bir adı da İşkurdur. Şumer panteonun-

da yağış və ildırım tanrısıdır. 

Tur+tur=Turtur. Tanrı Dumuzinin anasıdır
83

.  

Şumer və türk dillərində bir hecalı söz köklərinin təkrarı 

yolu ilə şəxs adları yaranmışdır: 

Şumer dilində: Du+du=Dudu, Da+da=Dada, Zu+zu-

=Zuzu. Şaq+şaq=Şaqşaq. Şaqşaq Şirpurlu şəhərinin xaqanı 

Urukaginanın arvadının adıdır
84

. 
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Türk dilində: Ba+ba=Baba, Tu+tu=Tutu, Lə+lə= Lələ. 

Şumer yazılarında rast gəlinən Şuşu-Qəşəm və Adad-Mu-

musur
85

 adlarının tərkibindəki Şu+şu=Şuşu və Mu+mu=Mumu 

adlarının da hecaların təkrarı yolu ilə yarandığı aydın görünür.  

Türk dilində qohumluq bildirən terminlərin bir çoxu söz 

kökünün təkrarı yolu ilə əmələ gəlib: ba=ba=baba, nə+nə=nənə, 

bi+bi=bibi, ci+ci=cici (bəzi şivələrdə anaya cici deyilir), bə+ 

bə=bəbə (körpə uşağa bəbə deyilir), lə+lə=lələ, qa+qa=qaqa/qa-

ğa, mə+mə=məmə (anaya məmə də deyilir), də+də=dədə. Ataya, 

bəzən də babaya dədə deyilir. Bu söz ağıllı, böyük, ağsaqqal, 

ustad anlamlarında da işlənir: Dədə Qorqud, Dədə Qasım və s. 

Türk dilindəki xorxor (Zaqatala), nəknək (Ağstafa, Bərdə, 

Şuşa, Yevlax) uşaq oyunlarının, naznaz ipək baş yaylığının
86

 (Ba-

kı), tartar (qumruya bənzər bir quşdur), Cucu
87

 (M.Kaşğarlıda bir 

türk şairinin adıdır) adlarının, karkar-çardaq
88

, gurgur-şəlalə
89

 

(Quba), gurgur-hind toyuğu (Dərbənd) sözlərinin  hecaların tək-

rarlanması yolu ilə yarandığı göz önündədir. Qax rayonunda də-

yirmanın çarxına karkar deyirlər
90

.  

Türk dilində çoxlu toponimlər var ki, onlar bir hecalı söz 

köklərinin təkrarı yolu ilə alınmışdır: 

Xar+xar=Xarxar, Mor+mor=Mormor, Gər+gər= Gərgər-

hər üçü Gədəbəy rayonunda kənddir. Tər+tər= Tərtər həm rayon, 

həm də çay adıdır. Çin+çin=Çinçin Gəncə quberniyasının Qazax 

mahalında, Şəmşəddində kənd adıdır. O.T.Molçanovaya görə, çin 

sözü qədim türk dilində sıldırım dağ, dik dağ yarğanı mənası 

bildirmişdir
91

. Her+her=Herher İrəvan quberniyasının Şərur-

Dərələyəz mahalındakı Paşalı rayonunda kənd adıdı. Onun adına 
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qaynaqlarda Hərhər şəklində də rast gəlinir. Paşalı rayonunda 

Herher adlı bir çay da var. Bəzi alimlər Herher/ Hərhər toponi-

minin qədim türk tayfası olan qarqarların adından yarandığını 

söyləyirlər. Qam+qam=Qamqam Quba rayonunda, Vay+vay= 

Vayvay Şəki rayonunda, Her+ her=Herher Ağdərə rayonunda, 

Xal+xal=Xalxal, Kü+kü= Kükü Naxşıvanda kənd adlarıdır. Şır+ 

şır=Şırşır Gəncə quberniyasının Zəngəzur mahalında, indiki 

Mehri rayonunda qışlaq adıdır. Çox güman ki, bu söz Şırşır bulaq 

adı ilə eyni köklüdür. Həmin yaylaqda Şırşır adlı bulaq olub və 

yaylaq da ona görə Şırşır adlandırılıb. Şırşır adlı bulaqlara Azər-

baycanın əksər yerlərində rast gəlinir. 

Bakının Digah kəndinin yaxınlığında bir dağ var. Bu dağın 

adı Şaxşaxdır
92

. Azərbaycanın digər bölgələrində, həmçinin başqa 

türk ölkələrində də Şaxşax toponimləri vardır. Bu adın etimolo-

giyası haqqında heç bir fikir yoxdur. Yuxarıda deyildiyi kimi, 

Şirpurlu şəhərinin xaqanı Urukaginanın arvadının adı Şaqşaq idi. 

Şaxşax dağ adının həmin qadın adıyla bağlılığı göz qabağındadır.          

Göründüyü kimi, yuxarıdakı kənd, bulaq və çay adlarının 

hamısı iki eyni hecadan ibarətdir ki, bu da həmin sözlərin hecala-

rın təkrarı yolu ilə yarandığını söyləməyə əsas verir. 

Bu üsulla heyvan adları da yaranıb: Bül+bül+bülbül, 

qu+qu=ququ (quş adları), Dül+ dül=Düldül (at adı). 

Türk dilində bir hecadan ibarət söz köklərinin təkrarlanması 

yolu ilə çoxlu sözlər yaranıb: la+la=lala (bitki adı), kü+kü=kükü 

(yemək adı), çi+çi=çiçi (xalça adı), mər+mər=mərmər (daş 

növü), çax+çax=çaxçax (həyətin girişinə qoyulan və seyrək 

çubuqlardan düzəldilən qapı), ya+ya=yaya (piyada), 

xal+xal=xalxal (yayda heyvanları saxlamaq üçün yanları bağlı, 

üstü aşıq yer. Ona arxac da deyilir), cü+cü=cücü, sır+sır=sırsır, 

bər+bər=bərbər. Şumer dilində bir qabı doldurmağa və qabın 

ağzına qoyulan parçaya si, qabı ağzına kimi qoldurmağa isə 

si+si=sisi  deyilirdi. Məsələn: barag-ga nam-mu-un si-si-ig-de. 

Onun tərcüməsi belədir: qoy o mənim zənbilimi siləbəsilə taxılla 
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doldursun
93

. Azərbaycan dilində bu gün silə və siləbəsilə sözləri 

var. Silə Şumer dilində olduğu kimi, maye ilə doldurulmuş qabın 

ağzına qoyulan parçadır. Həhrənin ağzına qoyulan parçaya da silə 

deyilir. Siləbəsilə isə qabı ağzına kimi doldurmağı bildirir və 

Şumer dilindəki sisi sözü ilə eyni anlamlıdır. Cikcik (sərçə səsi), 

xorxor (yatmaq) sözləri də söz köklərinin təkrarlanması yolu ilə 

yaranıb. 

Şumerlər nəğməyə, mahnıya bal+bal=balbal deyirdilər. 

Qədim türk dilində indi layla dediyimiz lirik janr balu-balu adlan-

mışdır. Mahmud Kaşğarlı da bu sözü ninni, layla anlamlarında 

balu-balu şəklində yazmışdır
94

. Türklər xaqanın, sərkərdənin qəb-

rinin yanında öldürdükləri düşmənin sayı qədər daş heykəllər 

qoyurdular və həmin heykəllər bal+bal=balbal adlanırdı. Orxon-

Yenisey abidələrindən iki nümunə: 1). Atam xaqana başda Baz 

xaqanı balbal qoymuş; 2). Başda qırğız xaqanını balbal qoy-

dum
95

. Belə sözlərin sayını istənilən qədər artırmaq olar.  

Yuxarıdakı yolla hər sözdən yalnız bir yeni söz yarana bilir, 

çünki hər söz bir dəfə təkrar olunur. Yazıda istifadə olunmuş bir 

hecalı sözlərin söz kökü adlandırılması ilk baxışda şübhə doğura 

bilər. Lakin bu şübhəyə heç bir əsas yoxdur. Bu hecaların hər biri 

qədim dildə müstəqil anlamda işlənmiş, sonrakı mərhələlərdə 

semantik yuvaya çevrilərək çoxlu yeni sözlərin yaranmasında kök 

funksiyası daşımışdır. Məsələn, baba sözünün yarandığı ba kökü-

nü götürək. Şumer və qədim türk dillərində ba sözü bağır, bağış-

lamaq, barxana və s. anlamlar bildirmişdir. Ba kökündən bala, 

bacı, baca, bayır, badam, balaq kimi onlarla yeni sözlər alınıb. 

Bilmək lazımdır ki, ba kökündən əmələ gəlmiş bütün sözlər heca-

lara bölünərkən ba heca kimi öz ilkin şəklini qoruyub saxlayır.  

Hansı söz hecalara bölünərkən ba öz ilkin şəklini saxlaya bilmir-

sə, deməli, həmin söz ba kökündən yox, başqa kökdən yaranıb. 

Məsələn, balta sözündə ilk heca bal olduğuna görə, sözün kökü 

ba deyil, baldır. Balta sözü Şumer dilində bal şəklində yazılmış-
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dır. Ona görə də bu gün balta sözü bal+ta şəklində hecalara bölü-

nür ki, burada onun bal kökü olduğu kimi saxlanır. Bal sözü də 

ba kökünün sonuna l ünsüzünün artırılması yolu ilə alınıb. Heca-

ların təkrarlanması hər kökdən yalnız bir yeni söz yarada bilir.  

Bu gün bir çox sözlərin ilk hecaları bizə mənasız görünür. 

Ba, də, nə, bi, tu, cü sözlərini götürək. Onlar hazırda heç bir məna 

daşımır. Halbuki qədim dildə bunların hər birinin bir və ya bir 

neçə mənası olub. Cü sözü qədim türk dilində kiçik, xırda, balaca 

anlamlarında işlənib. Sonra bu kökdən kiçiklik, balacalıq bildirən 

çoxlu sözlər yaranıb. Məsələn, cücü (xırda həşərat), cücə (quşla-

rın balası), cürə (balaca saz), cüyür (balaca keyik), cücərti (xırda 

bitki), cücərmək (təzəcə inkişafa başlamaq), cücük (xırda kartof), 

cüllüt (balaca quş), cürdək (balaca su qabı) və s. Buradakı cücü 

sözü də cü hecasının təkrarı hesabına əmələ gəlib. Tarixi gedib 

Şumer dövrünə çıxan ana kitabımız “Dədə Qorqud” dastanında 

bu deyilənlərə aid gözəl nümunələr var. Bu gün türk dillərindəki 

çoxhecalı sözlərin bəziləri dastanda bir hecalıdır. Bunlardan biri 

sı köküdür. Qədim dildə sındırmaq feili sı şəklində bir hecadan 

ibarət olub. Sı kökündən feilin əmr forması olan sındır, ondan da 

sındırmaq məsdəri alınıb. “Dirsə xan oğlu Buğacın boyu”nda qırx 

namərd öz ağaları Dirsə xanın əl-qolunu bağlayıb onu əsir aparır. 

Buğacın anası bunu bilir və oğluna deyir: “Qırx yigidin boyuna 

alğıl. Babanı ol qırx namərddən qurtarğıl, yürü oğul! Baban sənə 

qıydısa, cən babana qıymağıl!-dedi.  

Oğlan anasının sözün sımadı
96

. 

Göründüyü kimi, bu gün sındırmadı kimi işlətdiyimiz söz 

dastanda sımadı şəklindədir ki, onun da kökü sı hecasıdır. Orxon-

Yenisey abidələrində də sındırmaq sözü sı şəklində yazılıb
97

. 

Qaynaqlar göstərir ki, sı feili türk dillərində ən qədim söz köklə-

rindən biridir
98

. Gültəkin abidəsindəki Mənim sabımın sımadı/ 
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mənim sözümü sındırmadı
99

, Küli Çor abidəsindəki Karlukığ 

keçigin t... sımadı/ karluqları keçidlə... sındırmadı
100

, M.Kaş-

ğarlıdan götürülmüş Ol süni sıdı/o qoşunu sındırdı
101

 və Tokum 

yüzüp kudrukta biçək sıma/dərini üzüb bışağı quyruqda sın-

dırma
102

  cümlələrində bunu aydın şəkildə görmək olur.  

Yenə “Dədə Qorqud”dan başqa bir sözə baxaq. Bu da qu 

sözüdür. Bu gün qu sözü dilimizdə ayrılıqda işlənmir. Ancaq bu 

söz Şumer və qədim türk dillərində səs, xəbər, soraq, söz gəzdir-

mək anlamları daşımışdır. Onun “Dədə Qorqud”da da bu anlam-

da işləndiyini görürük: “Böylə degəc, xanım, ol namərdlərin yi-

girmisi dəxi çıxa gəldi və bir qu onlar dəxi gətirdilər, ayıt-

dılar”
103

. Burada qu sözü xəbər, soraq anlamı bildirir. Qədim türk 

dilindəki yazılı abidələrdə bu gün yalnız ayrı-ayrı sözlərin kökün-

də saxlanmış bir hecalı sözlər müstəqil mənalarda işlənib. Qu he-

casının təkrarından ququ quş adı yaranıb. Ona qu quşu da 

deyirlər. 

Şumer dilində də sındırmaq sözü sı, səs sözü qu, bağır sözü 

ba şəkillərində olub, bir hecadan ibarətdir.  

Zamanı dəyişmək, onu tezləşdirmək və ya ləngitmək məq-

sədilə zaman bildirən bir hecalı sözlərin təkrarından istifadə et-

məklə yeni sözlər alınıb. Tez sözü bir şeyi tələsdirmək, sürətlən-

dirmək üçün işlədilir. Tez-tez əvvəlkindən daha tez olmağı bildi-

rir. Gec sözü də belədir. Gec gəlmək ləngiməyi, gecikməyi bil-

dirirsə, gecgec gəlmək bu zamanın ondan da uzun çəkdiyini gös-

tərir. Bu qəbildən olan, yəni bir hecanın təkrarı ilə düzələn 

sözlərin çoxu şişirtmə bildirir. Məsələn, zarzar (ağlamaq), dığdığ 

(deyinmək), bizbiz (tükləri bizbiz durmaq), gicgic (danışmaq), 

bicbic (gülmək), qasqas (“Dədə Qorqud”da qasqas gülmək var), 

bolbol (lap çox), azaz (lap az) və s. 

“Dədə Qorqud”da Beyrək Banıçiçəkdən soruşur: 
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Beyrək gedəli Bambam təpə başına çıxdınmı, qız!?
104

 

Buradakı Bambam təpə adı bam hecasının təkrarlanması 

yolu ilə yaranıb.  

“Dədə Qorqud”da hecaların təkrarlanması yolu ilə yaranmış 

dədə və baba sözləri də çox işlənib. 

Bir hecalı söz köklərinin təkrarı yolu ilə yeni sözlər yara-

narkan bəzən araya başqa bir heca da daxil olur. Məsələn, vurha-

vur, qovhaqov, qaçhaqaç, pıçhapıç, günbəgün, yerbəyer. Dilimiz-

də bu cür yaranmış sözlər yetərincə çoxdur. Göründüyü kimi, bu 

cür sözlər eyni hecanın təkrarlanması yolu ilə yaranır və əvvəlki-

lərdən yalnız araya başqa bir hecanın artırılmasına görə fərqlənir. 

Türk dilində iki və daha çox hecalı sözlərin təkrarı hesabına 

da çoxlu sözlər yaranıb. Gülə-gülə, bilə-bilə, yana-yana, ağlaya-

ağlaya, baxa-baxa kimi onlarla sözlər var ki, onların da hamısı 

söz köklərinin təkrarlanması yolu ilə əmələ gəlir.  

Türk dilində hecaların yerdəyişməsi yolu ilə də çoxlu sözlər 

yaranıb. Burada söhbət yalnız iki hecalı sözlərdən gedir. Həm də 

eyni hecanın təkrarilə yaranmış iki hecalı sözlər bura aid edilmir. 

Hecaların təkrarında olduğu kimi, hecaların yerdəyişməsin-

də də hər sözdən yalnız bir yeni söz yarana bilir, çünki bu zaman 

hecaların yerini cəmi bir dəfə dəyişmək olur. Həm də dildə belə 

sözlər o qədər də çox deyil. Onlardan bir neçəsinə baxaq: kətə bir 

yemək adıdır, kə+tə hecalarından ibarətdir. Hecaların yerini 

dəyişdikdə tə+kə=təkə sözü alınır. Deməli, hecaların yerdəyişmə-

si nəticəsində yemək adı heyvan adına çevrilir. Kələ sözü də iki 

hecalıdır: kə+lə=kələ. Hecaların yerini dəyişdikdə yeni bir söz 

yaranır: lə+kə=ləkə. Gündüz sözü də belədir: gün+düz= gündüz. 

Hecaların yerini dəyişdikdə düz+gün=düzgün sözü alınır. Ancaq 

bu sözlərin çoxunda sonuncu heca sözdüzəldici şəkilçidir. Məsə-

lən, kil+kə=kilkə, kə+kil=kəkil, ki+sə=kisə, sə+ki=səki, kə+sir= 

kəsir, sir+kə=sirkə sözlərinin ikinci hecası olan kə, kil, sə, sir 

hazırda sözdüzəldici şəkilçilərdir. Ona görə də bu sözlərin heca-

ların yerdəyişməsi yolu ilə yaranması şübhə doğura bilər. Ancaq 
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burada bir məsələni mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, həmin he-

calara qədim dildə şəkilçi kimi yox, söz kökləri kimi rast gəlinir. 

Deməli, bir çox sözlərin hecaların yerdəyişməsi yolu ilə yaran-

dığını qəbul etmək olar. 

Şumer və türk dillərində  Heca qanunu var və hecaların yer-

dəyişməsi yolu ilə yaranan sözlərdə onun tələbləri mütləq şəkildə 

gözlənməlidir. Çünki hər iki dildə gedən bütün proseslər Heca 

qanununun tələbləri çərçivəsində baş verir. Məsələn, ələk sözün-

də hecaların yerini dəyişdikdə ləkə alınır: ə+lək=ələk; lək+ə= 

ləkə. Ancaq ləkə sözünü təzədən hecalara bölərkən ələk sözündəki 

bölgü pozulur. Ona görə belə hallarda hecaların yerdəyişməsin-

dən danışmaq olmaz, yəni ləkə sözü ələk sözündəki, yaxud əksinə 

ələk sözü ləkə sözündəki hecaların yerdəyişməsi yolu ilə yaran-

mayıb.   

Son vaxtlar söz yaradıcılığında güzgü oxunuşundan da bir 

üsul kimi istifadə olunduğundan danışılır. Məsələn, ələk sözünü 

güzgü vasitəsilə tərsinə oxuyanda kələ alınır. Bu cür hallara 

əsaslanıb bəzi sözlərin güzgü üsulu ilə yarandığını iddia edirlər. 

Ola bilsin ki, türk dilində güzgü üsulu ilə müəyyən sözlər yara-

nıb. Bunu sübut etmək üçün, birinci növbədə, türk dilində Heca 

qanununun mövcudluğunu nəzərə almaq lazımdır. Heca qanunu 

tələb edir ki, güzgü üsulu ilə yaranmış yeni sözdə heca bölgüsü 

mütləq onun ilkin formasındakı kimi olmalıdır. Yəni əgər ələk və 

kələ sözlərində heca bölgüsü pozulursa, burada güzgü üsulu ilə 

söz yaradıcılığından söhbət gedə bilməz: ə+ lək=ələk və kə+lə= 

kələ. Göründüyü kimi, burada heca bölgüsü pozulur. Deməli, bu 

sözlərin güzgü oxunuşuna uyğun gəlməsi bir təsadüfdür. Dildə 

isə təsadüflər yoxdur, qanunauyğunluqlar var. 

Bəzi araşdırıcılar Novruz sözünün güzgü üsulu ilə zurvan 

sözündən yarandığını yazırlar. Bu sözdə Heca qanunu da gözləni-

lir: zur+van=zurvan; nav+ruz=navruz (novruz). Bu da bir təsa-

düf ola bilər. Ona görə də burada bir qanunauyğunluğun olduğu 

sübut edilməlidir.  

Beləliklə, Şumer və türk dillərində bir hecalı söz köklərinin 

təkrarı və hecaların yerdəyişməsi yolu ilə xeyli yeni sözlər 

yaranıb.    
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ġUMER VƏ TÜRK DĠLLƏRĠNDƏ  

BƏDƏN ÜZVLƏRĠNĠN ADLARINI  

BĠLDĠRƏN TERMĠNLƏR 

 

Hazırda dünya dilçilik elminin qarşısında duran ən böyük 

problemlərdən biri də ayrı-ayrı dillərin qohumluğunun öyrənilmə-

sidir. Burada söhbət həm genetik, həm də tipoloji qohumluqdan 

gedir. Dillərin tarixinin, mənşəyinin, inkişaf xüsusiyyətlərinin 

düzgün öyrənilməsində genetik və tipoloji qohumluq əlaqələrinin 

aydınlaşdırılması mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə, qə-

dim və çağdaş dillərin qohumluğu həmişə ciddi elmi mübahisələr 

doğurur. 

XIX yüzilliyin ikinci yarısında İkiçayarasinda (indiki İraqın 

ərazisində) aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində Şumer dilində 

yazılmış gil kitablar tapılmış və oxunmuşdur. Həmin vaxtdan 

Şumer dilinin mənşəyi, hansı dillərlə qohumluğu məsələsi gündə-

mə gəlmişdir. Şumer dilinin Biçimli (aqlütinativ) dil olduğu bir-

mənalı şəkildə sübut edilmiş, bundan sonra onun türk dili ilə 

qohumluğu fikri irəli sürülmüşdür.  

Şumer və türk dillərinin genetik qohumluğu XIX yüzilliyin 

sonlarından etibarən müzakirə və mübahisə mövzusu olub, bugün 

də davam etməkdədir. Çünki Şumer və türk dillərinin qohumluğu 

haqqındakı fikirlər söyləndiyi andan birmənalı qarşılanmamış, elə 

ilk gündən bir çox alimlər açıq-aşkar onun əleyhinə çıxmışlar. 

Hətta bu iki dilin qohumluğunu inkar etmək üçün yersiz, elmi 

əsası olmayan şərtlər də ortaya atılmışdır. Bir sıra tanınmış alim-

lər Şumer və türk dillərinin qohumluğuna dair tutarlı faktlar üzə 

çıxarıb, əsaslı fikirlər söyləsələr də,  onlarla barışmayanlar da ol-

muşdur və bu gün də var. İkincilər Şumer və türk dillərinin qo-

humluğunu heç vəchlə qəbul etmir, birincilərin arqumentlərini 

yetərsiz sayırlar. Bəlkə də həmin arqumentləri qulaqardına vurur-

lar demək daha doğru olar. Ona görə də Şumer dilindən danışan 

alimlərin əksəriyyəti bu dili çağdaş dillərdən heç biri ilə qohum 

olmayan, təcrid edilmiş dil adlandırırlar. 

Son dövrlərdə Şumer və türk dillərinin qohumluğu məsələsi 
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elmdə yenidən aktuallaşmışdır. Azərbaycanda da bu sahədə xeyli 

tədqiqatlar aparılmışdır. 

Elmin, texnikanın, texnologiyaların, mədəniyyətlərin dur-

madan inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaranmış yeni terminlər asan-

lıqla bir dildən digərinə keçə bilir. Lakin elə terminlər var ki, 

onlar hər bir dilin özünə məxsus olur və digər dillərdən nadir hal-

larda götürülür. Bu qəbildən olan terminlərə, birinci növbədə, 

qohumluq, say və bədən üzvlərinin adlarını bildirən terminlər aid-

dir. Çünki insanlar bu terminləri nadir hallarda yad dillərdən gö-

türürlər. Dünyanın ilk dili olan Şumer dilindəki belə terminlərin 

hansısa yad dildən alındığından danışmaq isə daha çətindir. Çün-

ki Şumer dilinin yaşıdı olan bir dil varsa, o da yalnız türk dilidir. 

Həmin dövrdə başqa bir dil yoxdur. Müqayisələr göstərir ki, belə 

terminlər qohum olmayan dillərdə bir-birindən çox fərqlənir. Rast 

gəlinən oxşarlıqlar isə diliçilərin Ulu dil adlandırdıqları qədim, 

bəlkə də birinci dilin onlardan törəmiş sonrakı, daha cavan dillər-

dəki qalıqlarıdır. Ona görə də hər hansi iki dilin genetik qohum-

luğundan danışarkan əksər alimlər həmin dillərdə qohumluq, say 

və bədən üzvlərinin adlarını bildirən sözlərin eyni olması şərtini 

ortaya atırlar. Onların sözlərinə görə, iki dilin genetik qohumlu-

ğunu təsdiqləmək üçün qohumluq, say və bədən üzvlərinin adla-

rını bildirən sözlərin eyniliyi birinci şərtdir. Eyni şərtlə Şumer və 

türk dillərinin qohumluğu söhbəti ortaya çıxanda da qarşılaşırıq.  

И.М.Дйаконов bu mövzuda danışarkan йазырды: Бизим би-
ликляримизин индики сявиййясиндя ня Şумер дилинин грамматик фор-
матларына даир материаллар, ня дя ясас лцьят фондунун сайлардан, 
гоhумлуг билдирян терминлярдян вя бядян цзвляринин адларындан 
ибарят сюзляри иля диэяр диллярин, о ъцмлядян гафгаз дилляринин бу 
гябилдян олан сюзляри арасында систематик уйьунлуглар вя аналожи 
материаллар тапылмамышдыр

105
. Göründüyü kimi, İ.M.Dyakonov 

burada qafqaz dillərinin adını xüsusi vurğulasa da, türk dilinin 

adını bilə-bilə çəkmir. Əlbəttə, burada heç bir təsadüf yoxdur. 

İ.M.Dyakonov yaxşı bilirdi ki, Şumer və türk dillərinin lüğət fon-

dunda bu qəbildən olan xeyli terminlər mövcuddur. Sadəcə olaraq 
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onun xidmət etdiyi konsepsiya bunları üzə çıxartmağa imkan ver-

mirdi. Həmin konsepsiyanın qatı tərəfdarlarından olan Azərbay-

can alimi И.Ялийев дя И.М.Дйаконовун йухарыдакы фикирлярини 

юз адындан necə varsa, o cür тякрарламышдыр. Onun fikrinə görə, 
А.Мяммядов Шумер вя тцрк дилляринин лцьят фондунда го-
hумлуг билдирян терминляр, бядян цзвляринин вя сайларын адлары 
арасында мадди гоhумлуг тапмамышдыр106.  

İ.M.Dyakonov гоhумлуг билдирян ада/ata (Шумer) –ата 
(türk) вя ама/ana (Шумer)–ана (türk) сюзляриниn Şumer və türk 
dillərində eyni olduğunu gördükdə isə onları “uşaq sözləri” adlan-

dırmışdır. V.İ.Abayev də əksər Qafqaz xalqlarının dillərində ge-

niş işlənən baba və ata sözlərinin türk dilindən alındığını bilə-

bilə onları “uşaq sözləri” adlandırmışdır ki, heç kim onlara “mə-

nimdi” deməsin
107

. Əlbəttə, “uşaq sözləri” ifadəsi heç bir elmi 

məntiqə söykənmir və həqiqəti gizlətmək məqsədilə düşünül-

müşdür. Uşaq dili də, sözləri də, danışmağı da böyüklərdən öyrə-

nir. Körpə türk uşağını alman ailəsinə versən, o dil açıb öz-özünə 

türk dilində danışmayacaq. Alman dili mühitində dil açan uşaq 

mütləq alman dilində danışmağa başlayacaq. Bir məsələ də var. 

“Uşaq sözləri” ifadəsi hər hansı bir elmi məntiqə söykənsəydi, 

onda rus uşağı heç vaxt nənə və baba kimi çox asan tələffüz 

olunan, dilə tez yatan, deyilişi heç bir çətinlik törətməyən sözləri 

qoyub onların əvəzinə babuşka və deduşka kimi çətin tələffüz 

olunan sözləri işlətməzdi. Deməli, “uşaq sözləri” ifadəsi heç vaxt 

özünü doğrulda bilməz. Ona görə alman dilçi alimi, rus dilinin 

izahlı lüğətinin müəllifi M.Fasmer doğru olaraq yazmışdır ki, 

“rus dilində baba və qoca anlamlarında əzizləmə bildirən baba, 

babay sözləri türk dilindən alınmışdır”
108

. “Uşaq sözləri” ifadəsi 

məhz bu cür minlərlə sözün türk dilindən alındığını gizlətmək 
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üçün uydurulmuşdur. Şumer və türk dillərinin qohumluğu söhbəti 

ortaya çıxanda bu ifadənin işlədilməsi də məsələyə elmi yox, 

qərəzli yanaşıldığını aydın göstərir. 

Son dövrlərdə Şumer və türk dillərinin qohum olub-olmadı-

ğı istiqamətində geniş araşdırmalar aparılıb. Hər iki dilin qram-

matik quruluşu və sintaksisi arasında çoxsaylı eyniliklərin olduğu 

üzə çıxarılıb. Şumer dilinin fonetikasını öyrənmək xeyli çətinlik 

törətsə də, bu sahədə də müəyyən işlər görülüb. Aparılan araşdır-

malar göstərir ki, Şumer və türk dillərinin fonetikası arasında da 

oxşarlıqlar mövcuddur. Şumer və türk dillərinin qohumluğu haq-

qında düşünməyə əsas verən ilkin şərt isə onların hər ikisinin bi-

çimliliyidir, yəni hər iki dildə sözdəyişdirici və sözdüzəldici şə-

kilçilər yalnız sabit söz köklərinə qoşulur. Biçimli dillərin əsas 

qrammatik özəlliyi bundan ibarətdir. 

Şumer və türk dillərinin leksik fondunun müqayisəli araş-

dırılması da uğurlu nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Hazırda Şumer 

və türk dillərində 1000-ə yaxın eyni və ya oxşar sözün möv-

cudluğu sübuta yetirilmişdir. Onların arasında bədən üzvlərinin 

adlarını, qohumluq və say bildirən terminlər də var.     

Şumer və türk dillərinin genetik qohumluğunu təsdiqləmək 

üçün bədən üzvlərinin adlarını bildirən eyni sözlərin mövcudluğu 

böyük elmi əhəmiyyətə malikdir. Hazırda Şumer və türk dillərin-

də bədən üzvlərinin adlarını bildirən xeyli sözlərin eyniliyi üzə 

çıxarılıb. Onlardan əl, ovuc, göz, dirsək, qarış, ayaq, ağız, dalaq, 

ürək, bağır (qaraciyər), qursaq, dırnaq və s. kimi sözləri misal 

göstərmək olar. Bu sözlərin böyük əksəriyyəti heç bir dəyişikliyə 

uğramadan hazırda türk dilində işlənir. Bəziləri isə azacıq fonetik 

dəyişikliyə uğrayıb. Burada Şumer və türk dillərində rast gəlinən 

20-dən çox bədən üzvünün adını bildirən termin müqayisəli şəkil-

də araşdırılıb.   

A – Şumer dilində əl deməkdir109. Çuvaş dilində əl sözü a 
(al) şəklində işlənir. Bu sözün Şumer və çuvaş dillərində eyni-

liyi göz qabağındadır. Ola bilsin ki, əl və al sözlərinin hər ikisi 
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başlanğıcda eyni səslə ifadə edilmişdir. Sonradan birinin fonetik 

variantı kimi digəri yaranmışdır. Almaq deyəndə əl nəzərdə tutu-

lur və  bu da Al/əl sözünün daha əvvəl yarandığını göstərir. Al/əl 

sözü semantik yuva olmuş və ondan çoxlu sözlər yaranmışdır.  

Agarin – Şumer dilində qarın deməkdir
110

. Burada sözün 

əvvəlindəki a səsi çaşqınlıq yaratmamalıdır. A səsi sözün əvvəli-

nə sonradan da artırıla bilərdi.  Sözlərin az hecalı formadan çox 

hecalı formaya, sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf etdiyini nəzərə 

alsaq, deyə bilərik ki, qarın sözünun də ilkin şəkli məhz iki hecalı 

olmuşdur. Aqarin sözünün əvvəlindəki a hərfini götürəndə onun 

yerində qarın sözü qalır ki, bu da hazırda türk dillərində eynilə 

mövcuddur. Bundan başqa, sözün agarin yox, agarın kimi oxu-

nuşunda Ahəng qanunu da gözlənilir. 

Ба – Şumer dilində çoxanlamlı sözdür. Ondan çoxlu omo-

nimlər yaranıb. Ba sözünün bir mənası da баьыр, гараъийяр де-
мякдир. Баьыр сюзцнцн ба кими йазылмасы Шумер дили цчцн 
сяъиййявидир. Шумер дилиндя ики hеъалы сюзлярин икинъи hеъасы чох 
заман йазылмыр, анъаг тяляффцз олунурdu. Она эюря мятндя ба 
йазылмыш сюз yerinə uyğun olaraq баьыр кими охунmuşdур. 

Щазырда тцрк дилиндя гараъийяря баьыр дейилир. Qədim türk 
dilində də bağır sözünün ba şəklində yazılışına çox rast gəlinir.  

Баш - бу эцн тцрк дилиндяки бцтцн анламларда hям дя 
Şумер дилиндя ишлянмишдир. Сюзцн идеограмы САГ-дыр. Şumer-

lər özlərini qarabaş adlandırırdılar. Bu söz hazırda türk dillərində 

işlənən qaravaş sözünün eynidir.  

Гарабаш сюзц Şumer dilində беля йазылмышдыр: САГ (baş)- 
ГА+ГА (qara). Шумер дилиндя hеъаларын йердяйишмяси сяъий-
йявидир. Бурaда ися сюhбят мцряккяб сюздян эедир. Она эюря, 
hеъаларын йох, mürəkkəb sözü əmələ gətirən sadə сюзлярин йери 

дяйишмялидир: ГА-ГА (qara) + САГ (baş). Сюз yuxarıdakı kimi 
йазылыр, лакин гарабаш кими охунур вя тяляффцз едилир. Бцтцн 
Шумер гайнагларында бу сюз гарабаш кими йазылыb. Qarabaş 
sözü isə, göründüyü kimi, qara və baş morfemlərindən əmələ 
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gəlib ki, onların hər ikisi türk sözüdür..   

Ур – Şumer dilində айаг демякдир. Ер/йер/йеримяк 

сюзляринин hамысы hямин йувадандыр. Yer sözünün ur, ir, jir, er 
və s. şəkilləri mövcuddur. Ayaq sözü gir şəklində də interpre-

tasiya edilmişdir: нам-тар şу ну-туку эир ну-туку111. Тяръцмяси 

белядир: Намтарын ня яли вар, ня айаьы. Bu cümlədəki gir sözü 
məhz ayaq anlamındadır.  

Йеримяк, эирмяк сюзляри hямин кюкдян йаранмышдыр (gir 
sözünə bax).  

Ġgi – Şumer dilində göz deməkdir. Şumer dilində o/ö hərf-

ləri olmadığına görə, onu bu cür интерпретасийа етмишляр: иэи112. 

Сюзцн сонундакы з Şумер дилинин гайдаларына уйьун олараг 
oxunmur. Демяли, иэи кими интерпретасийа едилмиш сюз эюз sö-

zünə çox oxşayır ки, бу да hазырда тцрк дилиндя ишлянмякдядир.  
Bir cümləyə baxaq: иэи му-ул-муш-муш-у-не113. Тяръцмяси 

белядир: илан эюзлц иэид. 
Başqa bir cümlə: İgi 

d
Nannar-ka he-en-şa. İ.T.Kaneva bu 

cümləni belə tərcümə etmişdir: Qoy o Nannarın qabağında 

mərhəmətli olsun
114

. İgi sözü Şumer dilində həm qabağında, həm 

də göz anlamındadır. Ona görə cümləni belə də tərcümə etmək 

olar: Qoy o, Nannarın gözündə ürəkli (mərhəmətli) olsun. Иэи 
kökündə həm göz (gi/gö), həm də gör/görmək (gi/gö/gör) сюзляри 

aydın görünür. Онларын hяm йазылышы, hяm də мянасы demək olar 

ki, bir-birinə çox oxşayır. A.Məmmədov və Q.Kazımov da göz 

sözünün igidən yarandığı fikrindədirlər
115

.  

Rus dilindəki okno (pəncərə) sözü oko (göz) sözündən tö-
rəmişdir

116
. Okonun isə igidən törəndiyi şübhəsizdir. Rus dilinin 

tələffüzündə sözün igi/ögö/ökö/oko fonetik variantları əmələ 
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 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС. М.1966.s.50 
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gəlmişdir. 

Kasuga- Şumer dilində qursaq anlamındadır
117

. Hazırda 

qursaq sözünün türk ləhcələrində kursaq, qursaq, kursuq, kur-

suqa şəkillərində tələffüzünə rast gəlinir. Bundan başqa, türk di-

lində ombanın qarınla bitişən bükük hissəsinə  qasıq deyilir. Qa-

sıq sözü demək olar ki, kasuqanın eynidir. Qursaq qasıq nahi-

yəsində yerləşən daxili orqandır. Bu iki sözün bir kökə bağlılığı 

təbiidir. Bütün hallarda hər üç sözün eyniliyi göz önündədir.  

Кол- бу сюз дя Муhеррем Кылыъа эюря Şумер дилиндя 

мяhз кол/qol анламында ишляниb118. K/q əvəzlənməsi türk dilləri 
üçün çox səciyyəvidir. Azərbaycan dilində q səsi ilə tələffüz edi-

lən sözlərin Türkiyə türkcəsində daha çox k səsi ilə deyildiyi mü-

şahidə olunur. Lakin burada başqa bir məsələ var. O hərfi olma-

dığına görə, söz Şumer dilində kol/qol şəklində deyilə bilməzdi. 

Onun kul şəkli daha ağılabatandır.  

Kul/kol/qol sözü hazırda türk dillərində öz ilkin anlamını və 

şəklini olduğu kimi saxlayıb. 

Габа– Şumer dilində габаг, синя, дюш мяналарында ишлян-

мишдир. Bu söz эа-ба кими интерпретасийа едилир: Ур-лум-ма 
эаба-ни-ше и-эуб119. Беля тяръцмя олунур: Урлумма онун гаba-

ğында дайанды. Başqa bir cümləyə baxaq: эаба-эуруш-а-эи-эим-
hе-ра-ра120. Açımı белядир: О эянъин синясиня (дюшцня) гамышла 

дягиг зярбя вурду. Hər iki cümlədə qaba sözü döş, sinə, qabaq 

anlamında işlənib. Габа сюзц бу эцн тцрк дилиндя ишлянян габаг 

(юн) сюзцнцн ейнидир. Şумер дилинdə sözün сонunдакы ünsüz 

oxunmur. 
Qaba(ra)- qədim türkcədə düyməyə, osmanlı türkcəsində  

mismarın başındakı yumruya kabara deyilmişdir
121

. Balkar-
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 M.İ.Çığ. Sumerlilərdə Tufan, Tufanda Türklər. İst, 2009. s.109  
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 Кылıч Мuщеррем. ДИл, тарих, Ъоьрафийа вя Ата-Тцрк / “Йени щяйат” 
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qaraçay dilində qadın döşlüyünə (lifçik) qabara deyilir ki, hər iki 

söz Şumer dilindəki qaba (döş, sinə) sözünə ra sözdüzəldici şə-

kilçisi artırılmaqla yaranmışdır. 

Qaba sözü sinə, döş anlamlarında qabar sözü ilə tam üst-

üstə düşür. Qadın döşü qabardığına görə, qaba sözünün həmin 

kökdən yarandığı şübhə doğurmur. Qabara sözünün də məhz 

döşün qabarması ilə bağlı olub, həmin yuvadan yarandığı göz 

qabağındadır.    
Шумерляр арабанын габаг охунун bir hиссясиня габа-гал 

дейирдиляр ki, qaba sözü yenə qabaq deməkdir. 

Kabır-  qəbir sözünün ilkin şəklidir. O da Şumer dilindəki 

qaba(r) sözündən yaranıb. V.V.Radlovun lüğətində bu söz kabır 

kimi yazılıb
122

. O da qabarmaq anlamı ilə bağlıdır. Xalq ona 

qavır deyir. Deməli, qəbir türk sözüdür.   

Qarı(u)- şумерлярин ишлятдикляри якинчинин тягвиминдя qа-
руш юлчц ваhидиnə rast gəlinir. Bu sözün ideoqramı KUŞ-dur. 
С.Н.Крамеря эюря, 1 гаруш тяхминян 7-8 метря бярабяр ол-
мушдур123. Замаровски ися бир гарышын 0,495 м олдуьуну йа-
зыр124. Demək lazımdır ki, bu cür ölçü vahidləri müxtəlif dövr-
lərdə və müxtəlif yerlərdə müxtəlif rəqəmlərlə ifadə edilmişdir. 
Буэцнкц дцшцнъямизля йанашдыгда 1 гарышын 0,495 м-я бяра-
бяр олдуьу щягигятя даща чох уйьун эялир. 

 Qarış mürəkkəb söz olub, qarı və uş tərkiblərindən əmələ 

gəlmişdir. Türk dillərində qolun dirsəkdən biləyə qədər olan his-

səsi qarı, biləkdən barmaqların ucuna qədər olan hissəsi isə ovuc 

(uş) adlanır. Altay türkcəsində qolun dirsəkdən biləyə qədər olan 

hissəsinə karı deyilir
125

. Qax rayonunda bazu sümüyünə həm 

kar, həm də kır, Şəkidə, Tabasaranda qolun dirsəkdən yuxarı 
hissəsinə və qoyunun qabaq ayaqlarının dizdən yuxarı hissə-

sinə qarı deyilir. Hazırda Balakəndə yarım metrlik ölçü vahidi 
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qarı adlanır
126

. Bu söz digər türklərdə ölçü vahidi kimi işlənmiş-

dir
127

.Türk dillərində əlin biləkdən barmaqların ucuna qədər olan 

hissəsi ovuc (uş/şu) adlanır. Şumer dilində ovuca şu deyildiyini 

bilirik. Qaruş sözündən görünür ki, qolun dirsəkdən biləyə qədər 

olan hissəsi Şumer dilində də qarı adlanıb. Qarış/qaruş sözü Şu-

mer və türk dillərində bu cür yaranmışdır: qarı/qaru+şu/uş = 

qarış/qaruş. 

Şumer dilində qaruş sözü yaranarkan birinci sözün sonun-

dakı ünsüz (ı) düşmüş, ikinci sözün əvvəlindəki ünsüz (u) saxlan-

mışdır (eliziya). Bu söz türk dilində daha çox qarış şəklində işlə-

nir. Onun yaranması zamanı birinci sözün sonundakı ünsüz (ı) 

saxlanmış, ikinci sözün əvvəlindəki ünsüz (u) düşmüşdür (afe-

rezis). 
Гарыш юлчц ваhиди кими бу эцн дя тцрклярдя ишлянмяк-

дядир. Сюзцн йазылышында вя тяляффцзцндя hеч бир дяйишиклик баш 
вермяyиb.  

Qu.Murğu- Şumer dilində bel sütunu, onurğa deməkdir. 

Sözün yazılışındakı və tələffüzündəki oxşarlıq onun bu gün türk 

dilində işlənən onurğa sözü ilə eyniliyini göstərir: Qu.Murğu/Qu-

murğa/qomurğa/onurğa.  Göründüyü kimi, hər üç söz bir-birinin 

fonetik variantıdır. Bir neçə fonetik dəyişmədən sonra Qu.Murğu 

sözü onurğa şəklinə düşmüşdür.  O səsi sonradan dildə işlənməyə 

başlayıb və qumurğa sözündəki birinci u səsini əvəzləyib.  

Ми – Şumer dilində гадынa aidlik билдирян сюздцр. Мя 
шяклиндя охунмасы даhа доьрудур. Onun təkrarlanması yolu 

ilə məmə sözü yaranıb. Тцрк дилинин яксяр ляhъяляриндя язизлямя 
анламында анайа мямя дейирляр. Ана/ама/məmə сюзlərinin 

кюкцndə мя/ма hecası aydın görünür. Sözün kökü a səsidir, ona 
ma hecası qoşulub. 

ġu -  Şumer mətnlərindən əl kimi tərcümə edilir. Onu ovuc 

kimi oxumaq daha doğrudur. Şu sözünün əks oxunuşu uşdur. 
Uş ovuş(c) sözünün bir hissəsidir. Şumer dilində o/ö hərfləri ol-

madığına görə, ovuş(c) sözünün şu/uş kimi tələffüz edildiyi şüb-
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hə doğurmur. Şumer dilində əl anlamında a (al/əl) sözü işlənib. 

Bu da şu/uşun ovuş(c) demək olduğunu söyləməyə əsas verir. 

Uyğur dilində ovuc sözünün uş/oç/oçum variantları var
128

. 

Yumruğa muş deyilir ki, o da uş kökündən düzəlmişdir. Altay 

dilində ovuca uş deyilir ki,
129

 burada uş kökü olduğu kimi qalır. 

Şumer dilindəki bir mətnə baxaq: Şu-na  ba-an-sum-ma130. 
Cümlə belə tərcümə edilir: Onun ovcuna (əlinə) qoydu (verdi). 

Göründüyü kimi, burada şu sözünü həm əl, həm də ovuc kimi 
tərcümə etmək mümkündür.  

B.B.Əhmədova görə, ovuc sözü Azərbaycan dilində əvvəl-

cə iki hissədən- ov və ucdan ibarət olmuşdur
131

. Ancaq sözün Şu-

mer dilində şu/uş şəklində işlənməsi göstərir ki, bu söz türk dilin-

də də əvvəlcə bir hecalı (şu/uş) olmuş, sonralar mürəkkəb sözə 

çevrilmişdir. Hazırda ovuc sözü başqırd və qazax dillərində us, 

yakut dilində is
132

 şəkillərində saxlanmışdır. Bunlar da göstərir ki, 

ovuc sözünün ilkin şəkli- etimonu Şumer dilindəki şu/uş olub. 

Теш (тиш)– Əjdər Fərzəliyə görə, bu söz Şумер дилиндя ъинси 
орган билдириb 133 . Щазырда тцрк дилиндя hейванларын ъинсини 
билдирян диши сюзцнцн теш/тиш кюкц иля ейнилийи эюз габаьындадыр. 
Демяли, Şумер дилиндяки теш/ тиш сюзц тцрк дилиндя диши шяклиндя 
илкин мянасыны vя азаъыг фяргля тяляффцз вя йазылыш формасыны 
саxлаyыb.  

Ти(л) - Şумер дилиндя дил демяк олуб, идеограмы да Т-дыр. 
Ону еме/ямя кими охуйурлар ки, бу да яммяк анламындадыр. 
Тил вя дил ейни сюзлярдир. Т вя д явязлянмяси Şумер вя тцрк 
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дилляри цчцн сяъиййяви hалдыр.  
Orxon-Yenisey abidələrində demək, söyləmək anlamlarında 

te, ti sözləri işlənmişdir
134

. Danışmaq, demək, söyləmək sözlərinin 

hamısı dillə bağlıdır. Hətta uşaq danışmağa başlayanda dil açdı 

deyirlər. Bunlar aydın göstərir ki, Şumer və türk dillərində bədən 

üzvü olan dilin də adı eynidir.                  

Burada bir məqama da aydınlıq gətirmək lazımdır ki, til/dil 

bədən üzvünün adıdır. Əmə sözü isə danışıq dilini bildirmişdir.  

Ур- Şумер дилиндя аь ъийярин адыдыр. Тцрк дилляриндя 
(алтай, газах, тува) цфцрмяк, цфцрцб шиширтмяк, няфяс вермяк, 
няфяс алмаг анламларында цр сюзц ишлянмишдир 135  ki, bunların 
hamısı birbaşa ağ ciyərlə bağlıdır. 

Qorxaq adamlara ağciyər deyirlər. Çox güman ki, qorxaq 

sözü ağciyər demək olan urdan yaranmışdır: ur/urxaq/orxaq/ 

qorxaq. 

А.Мяммядова эюря üряк сюзц дя цр кюкцndən yaranmış-

dır. Bu da tamamilə məntiqə uyğundur.  

Zalağ– Şumer dilində insanın daxili orqanlarından biri-
nin adıdır. Onu qaraciyər kimi tərcümə edirlər. Şumer dilin-

dəki bir mətnə baxaq: İnim-guruş-uru-na-şe-şa-ga-ni an-hu  har-
ra-mi ba-an-zalağ

136
.  Cümləni belə tərcümə etmişlər: Şəhər 

sakinlərinin sözlərindən ürəyi sevinclə doldu, qaraciyəri işıq-
landı

137
. 

Burada zalağın qara ciyər kimi tərcüməsi doğru deyil. 
Başqa mətnlərdən qara ciyərin ba (bağır) adlandığını bilirik. 

Zalağın dalağ olduğunu düşünməyə əsas var. “Dalağı sanc-
maq” ifadəsi də bu şeirdəki fikirlə səsləşir. Onda zalağ  elə 

dalağ  deməkdir. 
Gir- Şumer dilində ayaq demякдир. Gir girmək sözünün 
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köküdür. Girmək də yeriməyin bir formasıdır. “Evə girmək”, 

“Binaya girmək” deyəndə yerimək başa düşülür. Йеримяк сюзц 
isə birbaşa айагла баьлыдыр. Она эюря, демяк олар ки, йеримяк 
сюзц дя эир кюкцндян тюрянмишдир.  

Azərbaycanın bəzi bölgələrində ayağa qurumuş deyilir. 

“Qurumuşunu o yana çək”, “qurumuşunu altına yığ” ifadələrində-

ki qurumuş sözünün qur kökü ilə gir morfeminin eyniliyi heç bir 

şübhə doğurmur. Bundan başqa, ayaq mənasındakı qılç/qılça 

sözləri də gir kökündən yarana bilərdi. 
Geштука- Шумер дилиндя гулагларыны шяклямяк, динлямяк, 

гулаг асмаг, ешитмяк анламlarында ишлянмишдир. Бу сюзя 
şumerlərin “Билгамыс вя юлмязляр даьы”, “İнаннанын йералты 
дцнйайа енмяси” адлы ясярлярinдя раст эялинир: Ен-е кур-лу-ти-ла-
ше эеш-туь-ьа-ни на-ан-ьуб138. Тяръцмяси белядир: Кащин (Билга-
мыс) гулагларыны юлмязляр даьына шякляди. 

Bu sözün ayrı-ayrı alimlər tərəfindən müxtəlif cür oxunuş-

larına rast gəlinir. Məsələn, İ.T.Kaneva və V.K. Afanasyeva 
onu giş-tuku (ağlı olmaq, eşitmək) və ngeştuq (qulaq asmaq və 

müdriklik), İ.M.Dyakonov isə geş-tuk-a (eşidən) şəkillərində 

tərcümə etmişlər: en-e kur-lu til-la-şe geştug-ga-ni na-an-gub139. 

Cümləni İ.T.Kaneva və S.N.Kramer belə tərcümə etmişlər: 
(Hökmdar Bilqamıs) ağa həqiqətən öz diqqətini ölməzlər dağı-

na yönəltdi. Burada müəyyən sözlər buraxılmışdır. Birinci tər-
cümədəki qulaq sözü axırıncı tərcümələrdə diqqətini yönəltdi 

şəklində verilmişdir ki, onu düzgün hesab etmək olmaz. Lakin 

bütün oxunuşlarda geştuk sözü aydın görünür. 

 Nigeştuq sözün ideoqramıdır. Tərcümədəki qulaq və eşi-

dən anlamları bir-birinə yaxındır. Onun müdriklik anlamı isə qa-

ranlıqdır. Şumerin bərəkət tanrısı Dumuzinin bacısının adı Geşti-

nanna (Nigeştinanna) idi. Nigeştinanna ilə Nigeştuq arasındakı 

oxşarlıq da danılmazdır. 

Qədim uyğur dilində bu sözə olduğu kimi, həm də ilkin 
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anlamında rast gəlinməsi böyük maraq doğurur və həmin qaran-

lığın da üstünə işıq salır. Manixeylərin tövbə duaları qədim uyğur 

dilində hazırda üç nüsxədə mövcuddur. Onlardan biri Berlində, 

digəri Londonda, üçüncüsü isə Sankt-Peterburqda saxlanır. Hə-

min mətndə belə bir cümlə var: Ezrya tengrikə, gün, ay tengrikə, 

küçlüg tengrikə, burkanlarka, ınantımız, tayantımız, niqoşak bol-

tumuz, tört yaruk tamga könqülümüzdə tamkaladımız. Bu cümlə 

belə tərcümə olunur: Ezrya tanrıya, gün, ay tanrıya, güclü 

tanrıya, burkanlara inandıq, bel bağladıq, qulaq asdıq (niqoşak), 

dörd nur damlası könlümüzdə damğaladıq
140

. Bu mətndə niqoşak 

sözünün qulaq asan, dinləyən, dinləyici anlamında işləndiyini 

gördük. Həmin mətnin sonuncu cümləsində də bu söz dinləyici 

anlamında işlənmişdir. Bögü xanın şərəfinə olan mətndə də dinlə-

yici anlamında niqoşak sözünə rast gəlirik. Mətndə eşitdi сюзц ол-

дуьуна эюря, нигошак сюзцнцн мящз qulaq və ya динляйиъи an-

lamlarında ишляндийи даща чох аьıлабатандыр. Сюзцн Шумер ди-
линдяки идеограмы иля уйьур дилиндя йазылышы арасында демяк 
олар ки, фярг йохдур, мяналары да ейнидир. Qulaq eşitmə orqa-

nıdır. Она эюря щямин сюзцн Шумер дилиндян, birinci növbədə, 
qulaq anlamında тяръцмя едилмяси доьрудур. Sözün qulaqlarını 

şəklədi şəklində tərcüməsi də bu fikri söyləməyə əsas verir. Onun 

динляйиъи, динляйян, ешидян анламларында tərcüməsi də mümkün-

dür, анъаг мцдриклик анламында ишлянмяси ağılabatan deyil. 

Са- Şumer dilində сап, дамар анламында ишлянмишдир141. 

Сап тцрк дилиндя эениш ишлянян сюздцр. Saplaq (Мейвянин сап-

лаьы) да бу кюкдяндир. 
Sanın Şumer dilində damar anlamında işlənməsi burada bö-

yük maraq doğurur. Hazırda tibbdə damardan sap hazırlayırlar. 

Sa sözünün damar anlamında işləndiyinə söykənib damardan sap 

hazırlanmasının qədimliyini və türklərə məxsusluğunu da düşün-

mək olar.    

Ка- Şumer dilində çoxanlamlı sözdür. Bir mənası da аьыз 
демякдир. Şumer dilində bir mətnə baxaq: ka ki-şe bi-in-gar ka 
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ba-an-da-zalag
142

. Tərcüməsi belədir: O ağzını torpağa toxun-

durdu, ağzını təmizlədi. Burada iki dəfə ağız sözü işlənmişdir. 
А.Мяммядов тцрк дилиндяки гапмаг сюзцнцн ка кюкцндян 
йарандыьы фикрини сюйлямишдир143. Azərbaycanda qapının ağzına 

kandar deyilir. Kandarın da ka kökündən yarandığı aydın görü-

nür. Həm də onun qapının ağzı anlamı ka kökünün də ağız anla-

mında işləndiyini düşünməyə əsas verir. 

Уну- Шумер дилиндя йанаг демякдир. Azərbaycanın dia-
lektoloji lüğətində Bakı şəhərində yanaq anlamında guna sö-

zünün işləndiyi qeydə alınmışdır. Бу сюзцн чох асанлыгла йанаг 

сюзцня чеврилдийи айдын эюрцнцр. Унu кюкцнün əvvəlinə й ünsü-

zü артырылмагла сюз yuнu шяклиня düşmüş, onun da sonuna q ün-

süzü qoşulub йанаг сюзцнц ямяля эятирмишдир. Burada sözün 

aşağıdakı fonetik şəkildəyişmələri baş vermişdir: yun/йуну/ 
йунуг/ йунаг/йанаг. 

Ур- Шумер дилиндя бядянин дизя гядяр олан hиссяси, ич, гу-
ъаг, юзяк anlamları  билдирмишдир. Тцрк дилиндяки орта, орталыг, 
ортаг сюзляринин hамысы ур кюкцндян тюрянмишдир. Тцрк, тцрк-
мян, Азярбайъан, гагауз, газах, гумук, татар, башгырд, уй-
ьур, кашгар dillərində  Орта, мяркяз, аралыг, йары, одунун орта-
сы, аьаъын мяркязи мяналарында орта, урта, оттура, утру вя с. 
сюзляр ишлянир144. 

Щазырда тцрк дилиндя ишлянян йухарыдакы сюзлярин hамысы 
Шумер дилиндяки ур кюкцндян ямяля эялмишдир. Burada qədim 

dillərdə o hərfinin olmadığını, onu a və ya u səslərinin əvəzlədi-

yini də bilmək lazımdır. 

Ти- Şumer dilində həyat deməkdir. Hям дя габырьа мяна-
сындадыр. Qədim türk dilində də ti sözü həyat anlamı bildir-

mişdir. Габырьа вя hяйат арасындаkı bağlılığa əsaslanıb türk 
dilində də qabırğaya ti deyildiyini düşünmək olar. 

Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi, Şumer və türk 
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dillərində onların genetik qohumluğunu təsdiqləyəcək qədər bə-

dən üzvlərinin adlarını bildirən eyni sözlər vardır. Bundan başqa, 

Şumer və türk dillərində qohumluq və say bildirən bir sıra ter-

minlərin də eyniliyi üzə çıxarılmışdır. Hazırda araşdırmalar və 

axtarışlar davam etdirilir. Yəqin ki, Şumer və türk dillərində bu 

qəbildən olan sözlərin sayı günbəgün artacaqdır.  

İndiyə qədər Şumer və türk dillərinin qohumluğu məsələ-

sindən danışılarkan bir sıra alimlər tərəfindən bu iki dildə bədən 

üzvlərinin adlarını bildirən eyni terminlərə rast gəlinmədiyi fikri 

söylənsə də, göründüyü kimi, onun heç bir elmi əsası olmamışdır. 

Bu fikirlərin qərəzliliyi artıq göz qabağındadır. Artıq onu təkzib 

etmək mümkün deyil. Şumer və türk dillərinin əsas leksik fon-

dunda işlənmiş bədən üzvlərinin adlarını bildirən terminlərin bu 

qədər çoxluğunu üzə çıxardıqdan sonra bir faktı qeyd etmək yeri-

nə düşər ki, hind-avropa dillərində bədən üzvlərindən yalnız aya-

ğın adı bir-biriylə eyni, yaxud oxşardır
145

. İndi baxın, bircə aya-

ğın oxşarlığı bütün hind-avropa dillərinin qohumluğunu təsdiqlə-

mək üçün bəs elədiyi halda, Şumer və türk dillərində 20-dən çox 

bədən üzvünün adını bildirən terminlərin eyniliyinə və ya oxşar-

lığına necə soyuqqanlılıqla göz yumulur.   

Deməli, Şumer və türk dillərinin əsas leksik fondunda işlən-

miş 20-dən çox bədən üzvünün adını bildirən terminin eyniliyi 

yaxud oxşarlığı heç vaxt təsadüf ola bilməz. Bunlar sistem təşkil 

edir və həmin dillərin qohumluğunu göstərən hansısa bir qanuna-

uyğunluqdan irəli gəlir. Əgər Avropa və rus dilçiləri bir terminə 

(ayaq) görə bütün hind-avropa dillərinin qohum olduğunu söylə-

yirlərsə, Şumer və türk dillərində 20-dən çox bədən üzvünün adı-

nı bildirən terminin eyniliyinin, yaxud oxşarlığının üzə çıxarılma-

sı bu iki dilin genetik qohumluğunu təsdiqləmək üçün kifayətdir. 

Artıq onu təkzib etmək mümkün deyil. 
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ШУМЕР ВЯ ТЦРК ДИЛЛЯРИНДЯ ГОЩУМЛУГ VƏ  

САЙ БИЛДИРЯН СЮЗЛЯР 

Щяр щанси ики дилин эенетик гощумлуьундан данıшаркан 
яксяр алимляр щямин диллярдя гощумлуг, сай вя бядян цзвляри-
нин адларыны билдирян сюзлярин ейни олмасы шяртини ортайа атырлар. 
Онларын сюзляриня эюря, ики дилин эенетик гощумлуьуну тясдиг-
лямяк цчцн гощумлуг, сай вя бядян цзвляринин адларыны билди-
рян сюзлярин ейнилийи биринъи шяртдир. Шумер вя тцрк дилляринин го-
щумлуьу сющбяти ортайа чыханда да ейни шяртля гаршылашырыг. 
Анъаг фактларла танышлыг бу шяртлярдя сямимиййят олмадыьыны 
эюстярир. Бу шярти иряли сцрян щямин алимляр Шумер вя тцрк дилля-
риндя гощумлуг, сай вя бядян цзвляринин адларыны билдирян ейни 
терминляр цзя чыхан кими онлара эюз йумурлар. Мясялян, Шумер 
дилиндя ата, ана, баба, аби (гардаш), еэе (баъы), думу (оьул), 
дам (арвад), дамад (кцрякян) кими гощумлуг билдирян ейни 

сюзляри эюрян кими онлары “ушаг сюзляри” адландырырлар. Чцнки 
щямин сюзлярин щамысы Шумер вя тцрк дилляриндя гощумлуг бил-
дирир. Рус алими И.М.Дйаконов бцтцн бу сюзляри Шумер мятн-
ляриндян охумуш, онларын щамысынын тцрк дилиндя дя ейниля го-
щумлуг билдирян терминляр олдуьуну эюрмцш вя щяр ики дилин 
гощумлуьундан данышанлары сусдурмаг цчцн онлары “ушаг 

сюзляри” адландырмаьы ян асан йол щесаб етмишдир. Шумер вя 
тцрк дилляринин гощумлуьуну эюрмяк истямяйян диэяр алимляр 
дя И.М.Дйаконова дястяк вермишляр. В.И.Абайев дя баба вя 
ата сюзляринин тцрк дилиндян алындыьыны биля-биля онлары “ушаг 

сюзляри” адландырмышдыр146 ки, щеч ким онлара “мянимди” демя-
син. Мараглыдыр ки, йалныз Гафгазда лязэи, удин вя мигрелляр ба-
ба, эцръцляр папа сюзц ишлядирляр. Ушаьа дили анасы юйрядир, бу 
аксиомадыр. Ана юзц щансы дилдя данышырса, ушаьы иля дя о дилдя 
данышыр. Бурада икинъи дилдян сющбят эедя билмяз. Ушаг дили юз-
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юзцня юйрянмир. Беля олмасайды, рус ушаьы да мат сюзцндян 
даща асан тяляффцз олунан ана йахуд бабушка вя дедушка кими 
ушаг дилиня чятин йатан цч щеъалы сюзлярин явязиня чох асан де-
йилян ики щеъалы баба вя няня сюзлярини ишлядярди. Анъаг ушаг юз 
анасынын дилиндян няня вя баба сюзлярини йох, бабушка вя де-
душка сюзлярини ешитдийиня эюря онлары ишлядир. М.Фасмер ися 
доьру олараг йазмышдыр ки, рус дилиндя баба вя гоъа анламларын-
да язизлямя билдирян баба, бабай сюзляри тцрк дилиндян алынмыш-
дыр147. Şübhə yoxdur ki, həmin sözlər digər dillərə də türk dilin-

dən keçib. 
Щазырда Шумер вя тцрк дилляриндя гощумлуг билдирян 

хейли сюзлярин ейнилийи цзя чыхарылмышдыр. Щямин сюзлярдян бязи-
ляри ашаьыдакы ъядвялдя эюстярилмишдир. 
           Гощумлуг      Шумер дилиндя   Тцрк дилиндя  

Ana            ama                ana/ama 
Ata             ada/ata           ada/ata 
Яъдад        абба               абба/баба 
баба           аба                 баба/аба 
баъы             еэе                 еэе(р) 
гардаш        абi                  аби 
оьул            думу             думу 
йезня          ушша                йезня 

дам           дамад              kürəkən 
Бядян цзвляринин адларыны билдирян хейли сюзлярин дя Шу-

мер вя тцрк дилляриндя ейнилийи артыг бяллидир. Онлар haqqında 
əvvəldə geniş danışılıb. 

Шумер вя тцрк дилляриндя бир сыра сайлар да ейни ъцр ифадя 
едилмишдир. Шумер дилиндя ики сайы икки, цч сайы еш/уш, он сайы у 
вя с. шякилляриндя дейилмишдир. Бунлар сайларын ейнилийиня аид 
йахшы мисаллардыр. Бязи сюзляр ися сай мянасында ишлянмиш, лакин 
адыны дяйишмишдир. Мясялян, ики сайына Шумер дилиндя икки иля 
йанашы, мин дя дейилмишдир. Бу сюз щазырда тцрк дилиндя мин 
сайыны билдирир. Беш сайы и şəklində bir səsdən ibarətdir. Шумер ди-
линдя илк ünsüzlərin чох заман oxunмадыьыны нязяря алсаг, он-
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да сюзцн би олдуьуну эюря билярик. Би ися биш/беш шяклиндя щазыр-
да тцрк дилиндя ишлянир.  

Шумер дилиндя отуза цчон дейилиb. İ.T.Kaneva uşu (30) sö-

zünü düzgün oxuya bilməyib, onu niş+u (20+10)  kimi açıqlayıb. 

Uşu sözü uş+u (üç+on) kimi oxunmalıdır. Бу ъцр сай системиня 
Орхон- Йенисей йазыларында раст эялинир. Отуза цчон, сяксяня 
сяккиз он дейилир. 

Шумер вя тцрк дилляринин бир охшар ъящятиня дя диггят йе-
тирмяйя дяйяр. Шумер сюзляри йазыларкан чох заман онун яввя-
линдяки йахуд сонундакы ünsüz oxunmur. Мясялян, вур сюзц ур, 
йер сюзц ер, газ сюзц уз/аз вя с. шякилляриндяdir. Ейни щал ünlülə-

rə də aiddir. Мясялян, ата сюзц ад, иэи сюзц иэ (эюз) шякилляриндя 
йазылыр. Ейни щал тцрк дилиндя дя мювъуд олмушдур. Бир факты 
эюстяряк ки, классик ядябиййатда, щятта “Дядя Гопргуд кит-

абы”нда да вур/вурмаг сюзц ур шяклиндя ишлянмишдир.  
Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, Шумер вя тцрк 

дилляриндя онларын эенетик гощумлуьуну тясдигляйяъяк гядяр 
гощумлуг, сай вя бядян цзвляринин адларыны билдирян ейни сюз-
ляр вардыр. Щазырда арашдырмалар вя ахтарышлар давам етдирилир. 
Йягин ки, Шумер вя тцрк дилляриндя бу гябилдян олан сюзлярин 
сайы эцнбяэцн артаъагдыр. Йухарыда дейилянляр вя гощумлуг, 
сай вя бядян цзвляринин адларыны билдирян бу гядяр сюзцн ейнили-
йи Шумер вя тцрк дилляринин эенетик гощумлуьунu təsdiqləyir. 
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ШУМЕР ВЯ ТЦРК ДИЛЛЯРИНДЯ  

EYNĠ OMONĠMLƏR  
 

Şumer yazıları təzə kəşf ediləndə və oxunanda çoxlu müba-

hisələr yaranmışdı. Икичайарасында тапылмыш пиктографик йазыла-
рын Шумер дилиндя олдуьу шцбщя доьурмушдур. Bir sıra alimlər 

çəkinmədən piktoqrafik yazıların Şumer dilində olmadığını söylə-

yirdilər. Алимлярдян ilkin olaraq Ф.Тйуро- Данжен михи йазынын 
пиктографик йазыдан тюряндийи вя щяр икисинин шумерляря мях-
суслуьу идейасынa tərəfdar çıxmış, бунун цчцн щяр ики йазыда 
омонимлярин мювъудлуьуну ян тутарлы сцбут щесаб етмишдир. 
Она эюря дя пиктографик вя михи йазыларда омонимляр ахтар-
мышlar. A.Falkenşteyn piktoqrafik yazılarda və Şumer mətnlərin-

də bir omonim tapmışdır: Tİ- ox və Tİ- dirilik (həyat). Сонра она 
цчц дя ялавя едилмишдир. Sonuncu üç omonimi A.A.Vayman tap-

mışdır. Bunlar aşağıdakılardır: GİG- buğda və GİG qara; Gİ- 

geri və Gİ- qaytarmaq; MAŞ- keçi və MAŞ- bölmək. Bu dörd 

omonim tapılandan sonra А.А.Вайман буна ясасланыб дейирdi 
ки, пикtографик йазыларын дилиндя Шумер дилиндяки сюзлярля цст-цстя 

дцшян дюрд омонимин тапылмасы, mənim fikrimcə,  пиктографик 
йазыларын да Шумер дилиндя олдуьуну сцбут етмяк цчцн кифайя-
тдир

148
. Bunun ardınca A.A.Vayman yazırdı ki, bundan sonra pik-

toqrafik yazıların da Şumer dilində olduğu şübhə doğura bil-

məz
149

.  

Şumer və türk dillərinin qohumluğu məsələsindən danışan-

da da onların hər ikisində eyni omonimlərin varlığı ən mühüm 

şərtlərdən biri kimi qarşımıza çıxır. Şumer və türk dillərinin qo-

humluğundan danışanlar indiyə qədər bu məsələyə toxunmayıb-

lar. Halbuki Şumer və türk dillərinin qohumluğunu qəbul etmək 

istəməyənləri susdurmaq üçün bu olduqca önəmli faktdır. Ona 

görə A.A.Vaymanın yuxarıdakı fikirlərinə söykənib demək olar 
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ki, Şumer və türk dillərində üç-dörd eyni omonimin tapılması 

onların qohumluğunu təsdiqləmək üçün bəs eləyir.  

Türk dili omonimlərlə olduqca zəngindir. Bəlkə ona görə də 

cinaslı şeir yalnız türk dilində yaranıb. Tufarqanlı Abbasın “Gül-

gəz indi, Gülgəz indi” gəraylısındakı bütün sözlər cinasdır. Beş 

bəndlik şeirdə cinas olmayan bir dənə də söz yoxdur. Buna hər 

dilin gücü çatmaz.  

Şumer dilinin lüğət fondu o qədər də zəngin deyil. Bu dildə 

təxminən üç min söz var. Lakin Şumer dilində çox zəngin, gözəl 

bədii əsərlər yaradılıb. Lirik şeirlər, atalar sözü və məsəllər, 

himnlər, təmsillər, öyüd-nəsihətlər, poemalar, dastanlar böyük bir 

xəzinədir. Bu xəzinənin adı hələlik Şumer ədəbiyyatıdır. Onları 

yaradanlar bəlkə də birinci növbədə dilin omonimlərlə zənginli-

yinə borcludurlar. Elə sözlər var ki, beş-altı anlamda işlənir. 

Omonimlərlə zənginlik dildə böyük hadisədir. 

Şumer və türk dillərindəki omonimlərin tutuşdurulması, 

qarşılaşdırılması zamanı gözlərimiz qarşısında çox maraqlı bir 

mənzərə canlanır. Aparılan tutuşdurmalar nəticəsində hазырда 

Шумер вя тцрк дилляриндя онларла eyni омонимляр tapılmışdır ки, 
онларын щяр ики дилдя мювъудлуьу Шумер вя тцрк дилляринин эе-
нетик гощумлуьуну, ейни дил олдуьуну тясдигляйян тякзиболун-
маз аргументлярдян биридир. Onlardan bir neçəsi aşağıda gös-

tərilmişdir: 

1. Ağ-saf, təmiz və ağ-rəng (şum),  

Ağ-saf, təmiz və ağ-rəng (türk). 

2. Ba-bağışlamaq, təltif etmək və ba-bağır (şum), 

 Ba-bağışlamaq və ba-bağır (türk). 

3. Bilgə-əcdad və bilgə-ağıllı, bilikli, düşüncəli, müdrik, hər  

şeyi bilən (şum), 

Bilgə-əcdad və bilgə-ağıllı, bilikli, düşüncəli, müdrik, hər 

şeyi bilən (türk). 

4. Eren-əsgər, döyüşçü və eren-sidr ağacı (şum), 

Eren- ər, igid, döyüşçü və eren-sidr ağacı (türk). 

5. İd-su, şay və id-göndərmək, yola salmaq (şum), 

İd-su, şay və id-göndərmək, yola salmaq (türk). 

6. Qa-yem, yemək və qa-qablaşdırmaq, qalaqlamaq, üst-üstə 
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yığmaq (şum), 

Qa-yem, yemək və qa-qablaşdırmaq, qalaqlamaq, üst-üstə 

yığmaq (türk). 

7. Qara-üzüm, tənək və qara-rəng (şum), 

Qara/qora-üzüm, tənək və qara-rəng (türk). 

8. Me-mən şəxs əvəzliyi və me (mee)-beyin (şum), 

Me-mən şəxs əvəzliyi və me (mee)-beyin (türk). 

9. Ud-gün, vaxt və ud-qoyun (şum), 

Ud-gün, vaxt və ud-inək (türk). 

10. Ur-uca, yüksək, hündür və ur-vurmaq (şum), 

Ur-dik, uca, yüksək, hündür və ur-vurmaq (türk). 

Şumer və türk dillərində bu cür eyni omonimlərin sayı xeyli 

çoxdur. Аь (юлчмяк) вя аь (дярд, гям), аьа (бюйцк, рящбяр) вя 
Аьа (шяхс ады), ба (бяря) вя ба (батмаг), ка (гапы) вя ка (га-

чыб гуртармаг) вя с. sözlərin də omonimliyi şübhə doğurmur. 

Шумер və тцрк дилlərиндя a, u, ağ, ka, kur, ба, га сюзляринин hər 

biri 5-6 anlamda işlənib ki, onların hamısı olmasa da, ikisi, üçü 

omonimdir. Бу ъцр щадисяляря йалныз эенетик ъящятдян гощум 
диллярдя раст эялиня биляр.  

 Бцтцн бунлар Шумер вя тцрк дилляринин эенетик гоhум-
луьуну тясдигляйян еля тутарлы фактлардыр ки, онлары тякзиб етмяк 
мцмкцн дейил.  
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ШУМЕР ДИЛИНИН 

ФОНЕТИКАСЫ HАГГЫНДА 
 
Шумер дилинин грамматикасы эениш шякилдя тядгиг едилмиш, 

юйрянилмишдир. Онун biçimli дилляря аид олдуьуну бцтцн алимляр 
гябул етмишляр. Анъаг буна бахмайараг, бир чох алимляр Шу-
мер дилинин hазырда мювъуд олан диллярдян hяр hансы бири иля 
гоhумлуьу мясяляси ортайа чыханда о гядяр еhтийатла тярпя-
нирляр ки, аз гала эюзляринин юнцндя дуран бир шейи дя эюрмяз-
лийя вурурлар. Бу горхуну рус алими "Сумер дили" китабынын 
мцяллифи И.Т. Канева беля изаh етмишдир: Шумер дилинин дцнйанын 
hяр hансы бир дили иля эенетик гоhумлуьуну мцяййянляшдирмяк ол-
мур. Бу ишин габаьында дуран ян бюйцк янэял ондан ибарятдир ки, 
Шумер сюзляринин дцзэцн тяляффцзц hаггында билэиляр йохдур150. 
И.Т.Канева щаглыдыр. Доьрудан да Шумер дилинин фонетикасыны 
юйрянмяк чох чятиндир. Бу чятинлик тякъя Шумер дилинин “юлц 

дил” олмасы иля дейил, щям дя онун фонетикасынын щинд- авропа 
вя сами дилляринин ясасында юйрянилмяси иля баьлыдыр. Бу эцня 
гядяр Шумер дилинин фонетикасы тцрк дилляри ясасында йетяринъя 
юйрянилмямишдир. 

Азярбайъан алимляри Шумер вя тцрк дилляри арасында 
мцгайисяли тяhлилляр апармышлар. АМЕА-нын həqiqi цзвц Тофиг 
Щаъыйев hяр ики дилин зянэин материалларыны тядгигата ъялб едя-
ряк беля гянаятя эялмишдир ки, Шумер вя тцрк дилляринин фактлары 
арасында мцяййян уйьунлуг эюрцнцр. Бу да мараглыдыр ки, 
hямин уйьунлуг hям фонетика, hям грамматика, hям дя лекси-
када вар151 . 

Тяяссцфляр олсун ки, бу тядгигатлар давам етдирилмямиш, 
Азярбайъанда Шумер мювзусуна бирдян-биря юэей мцнасибят 
йаранмыш, елми ахтарышлар сямтини дяйишмиш, нятиъядя чох шейляр 
юз илкиндян, башланьыъындан узаглашмыш, йанлыш консепсийалар 
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дярин кюк салмыш, асан йолла уъуз шан-шюhрят газанмаг мейл-
ляри даhа эцълц олмушдур. Щеч ким аьрымаз башыны аьрытмаг ис-
тямямишди.  

Щалбуки Шумер дилини йалныз тцрк тяфяккцрцнцн призма-
сындан кечирмякля доьру-дцзэцн юйрянмяк олар. Бу фикир би-
ринъи нювбядя Шумер дилинин фонетикасына аиддир. Шумер дилинин 
дцнйанын hяр hансы бир дили иля эенетик ялагясинин бу эцня гядяр 
мцяййянляшдирилмямясинин ян ясас сябяби И.Т.Канева да чох 
доьру дейирди ки, Шумер сюзляринин фонетикасынын hягиги мянзя-
рясинин тяhриф едилмясидир152. 

Индийя гядяр алимляр беля фикирдядирляр ки, Шумер дилиндя 
он сяккиз ünsüz вар. Ünlüлярин сайы hаггында ися йекдил фикир 
йохдур. Бязи алимляр ünlüлярин алты, бязиляри hятта дюрд олдуьу-

ну йазырlar ки, бунларın тцрк дилляринин ünlü вя ünsüz системиня 
уйьунsuzluğunu akademik Tofiq Hacıyev çox doğru göstərmiş-

dir153. 
Şumer dilində gəlib bizə çatmış və əlimizdə olan mətnlər 

fonetik yazı deyil. Onlar heca yazısıdır. Hər işarə bir hecanı gös-

tərir. Şumer sözlərinin böyük əksəriyyəti bir hecadan ibarət oldu-

ğuna görə, mixi işarələrin də çox zaman hərəsi bir sözə uyğun 

gəlir. Sözlərin oxunuşunda çətinlik yaradan əsas səbəb budur. 

Ona görə də eyni sözü bir neçə şəkildə oxumaq olur. İkinci çətin-

lik sözlərin türk dilinin fonetikası əsasında oxunmamasıdır. Bu 

çox önəmlidir.   

Шумер дилиндяки сюзляр даhа чох а, у, e, ы, и ünlüляринин иш-

тиракы иля интерпретасийа едилир. Яксяр алимляр Шумер дилиндя о 
сясинин олмадыьы фикриндядир. Яэяр о йохдурса, онда ю дя йох-
дур. Ю о-нун тюрямясидир. Ancaq burada o və ö səslərinin deyil, 

o və ö hərflərinin yoxluğundan danışmaq daha doğru olar. O hərfi 

orta əsrlərə aid klassik əsərlərimizdə çox vaxt a və ya u hərflərilə 

yazılır. Nəsimidə o şəxs və işarə əvəzlikləri a hərfilə göstərilmiş-

dir. “Dədə Qorqud”da da o hərfinin əvəzinə çox zaman a hərfinin 
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yazıldığını görürük. Bunlar o deməkdir ki, orta əsrlərdə və “Dədə 

Qorqud”un yazıya alındığı, həmçinin üzünün köçürüldüyü vaxt-

larda o hərfi onu əvəzləyən a, yaxud u hərflərini sıxışdırıb yazı-

dan tamamilə çıxara bilməmişdir. Şumer, hətta akkad dilində də o 

və ö hərfləri yoxdu. Диэяр ünlüлярин йохлуьу hаггында гяти фикир 
сюйлянмяyиb. Анъаг Шумер мятнляри иля йахындан танышлыг я ся-
синин мювъудлуьуну сюйлямяйя ясас верир. Мятнляrин охуну-
шунда я сяси эаh а, эаh да е сяси иля явяз едилмишдир ки, бунларын 
hесабына чохлу долашыглыглар йаранмышдыр. Мясялян, Енлиля мц-
рaъият формасы Енлиле шяклиндя йазылыр. Бу мцраъиятдя сюзцн Ен-
лиля кими тяляффцз олунмадыьыны hеч ня иля сцбут етмяк олмаз.  

Шумер дилинин грамматикасындан данышан алимляр йюнлцк 
hал шякилчисини е кими йазырлар. Şumer və türk dillərində yönlük 

halın şəkilçiləri bir-birinin eyni olduğuna görə, əслиндя buradakı e 

yox, я шякилчисидир вя я сяси иля тяляффцз олунур. Кимя? суалына 
ъаваб вердийиня эюря сюзя я шякилчиси артырылыр. Йухарыда мисал 
чякдийимиз Енлиля сюзц дя йюнлцк hалда ишлянмишдир вя онун со-
нундакы шякилчи я сяси иля тяляффцз едилмялидир.  

Шумер дилиндя юзцл, бцнювря мянасында тямял сюзц ишлян-
мишдир. Ону темел(н) кими интерпретасийа етмишляр. Сюзцн тямял 
кими oxunması даhа доьруdur.  

Тямял сюзцня мятнлярдя чох раст эялинир. темен-зу куь-
шен. Ъцмля беля тяръцмя едилир: сянин тямялин (юзцлцн) (мябяд 
цчцн) тямиз вя ишыглыдыр. Айры-айры сюзляря фикир верин: 

темен - тямял, юзцл 
зу - сянин 
куь - тямиз 
шен - ишыглы. 
Ъцмлядяки дюрд сюздян цчц дилимиздя бу эцн дя ишлянир: 

тямял, сянин вя шен. Дилимиздя евин шян олсун ифадяси вар. Бу еля 

евин ишыглы олсун демякдир. Чцнки гаранлыг ев шян ола билмяз. 
Qaranlıq şənlik, sevinc bildirən rəng deyil. Kəndlərimizdə adam-

ların çox toplandıqları yerə şenlik deyirlər. Bu söz şen kökündən 

və lik sözdüzəldici şəkilçisindən yaranıb. Зу (сянин) сюзцнцн ин-
терпретасийасында йанлышлыг олса да, олмаса да, сян(ин) сюзцн-

дян о гядяр дя фярглянмир. Burada анлашылмайан биръя куь сю-
зцдцр. Йухарыдакы мисалдан айдын эюрцнцр ки, тямял сюзцнц те-
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мен(л) кими йазмаьа hеч бир еhтийаъ йохдур. Сюз тямял кими дя 
йазыла биляр.  

Шумер дилиндя тяркибиндя я сясинин иштирак етдийи сюзляр 
чохдур. Онлардан бир нечясини дя мисал чякмяк истяйирям. Мян 
шяхс явязлийи ме кими охунмушдур. Сюзцн сонундакы н ünsüzü-

nün дцшмяси Шумер дили цчцн сяъиййяви hалдыр. Анъаг мян шяхс 
явязлийинин щям ме(н), щям дя мян кими охунушунун щеч бири 
йанлыш дейил. Onu da bilmək lazımdır ki, hazırda canlı danışıqda 

mən sözü ma, mənə sözü maa şəkillərində deyilir ki, onların heç 

birində n səsi yoxdur. Deməli, mən sözünün Şumer dilində me/ma 

/mə şəklində yazılması onun indiki deyilişinə tam uyğundur.   
Шумер дилиндя Аhянэ гануну да эюзлянмишдир. Burada 

uyğun ünlü və ünsüz səsлярdən yaranmış hecalar бир-бирини изля-

йир. Сюзлярдя даhа чох ейни, йахуд уйьун ünlü və ünsüz səsляр-
dən əmələ gəlmiş hecalar иштирак едир. Яэяр hансы сюздя Аhянэ 

гануну позулурса, о сюзцн интерпреtасийасынын доьрулуьу шцб-
hялидир. Мясялян, енгар сюзцнц эютцряк. Онун мянасы якинчи 
демякдир. Бурадакы эяр сюздцзялдиъи шякилчидир. Онун эар шяк-
линдя интерпретасийасы а/я ünlü фяргиндян иряли эялмишдир. Ен ися 
дян сюзцнцн йа етимону, йа да тяhриф олунмуш формасыдыр. Щяр 
ики интерпреtасийа я сясинин алимляря таныш олмамасы нятиъясиндя 
йаранмышдыр. Сюз яслиндя дянэяр кими охунмалы вя тяляффцз едил-
мялидир. Бу сюз тахылла мяшьул олан, тахыл устасы, дян устасы ан-
ламында олуб, якинчи сюзц иля йахындан сясляшир. Башга бир ми-
сал: эа-ан-ши-рере-де-ен. Бу ъцмля беля тяръцмя олунур: эялин 
онун йанына эедяк. Я сясинин йохлуьу ъцмлянин интерпретасийа-
сында долашыглыг йаратмышдыр. Еля эялин сюзц эа-ан кими интер-
претасийа едилмишдир ки, бу да доьру дейил. Эа-ан яслиндя эялин 
кими йазылмалы иди. Ъцмлянин мянасы эялин эедяк онун йаны-
надырса, эа-ан йазылышы доьру сайыла билмяз. 

Шумер сюзляриндя я сяси о гядяр чохдур ки, онларын hамы-
сыны саймаьа еhтийаъ йохдур. Бцтцн бунлар Шумер дилиндя я ся-
синин мювъудлуьуну тясдигляйир. Burada bir fakta da toxunmaq 

istəyirəm. Hazırda Türkiyə türkcəsində ə hərfi yoxdur. Onu ötən 

yüzillikdə ləğv eləyiblər. Lakin dildə ə səsi öz işləkliyini əvvəlki 

qaydada saxlayıb. Deməli, danışıqla yazı arasında ciddi fərq 

yaranıb. İndi yazılı mətnlərə söykənib canlı danışıqda ə səsinin 
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olmadığını söyləmək kökündən yanlışdır. Bu gözümüzün qaba-

ğında olan haldır. Şumer dilindəki bu cür fərqləri isə biz bütün 

dəqiqliyilə bilmirik.  

Шумер дилиндя у ünlüsünün ишлянмя дяряъяси бялкя дя ди-

эяр ünlüлярдян йцксякдир. У-нун тюрямяси олан ц ünlüsünün 
Шумер дилиндя йохлуьу шцбhя доьурур. Мянбялярдя еля сюзляря 
раст эялинир ки, онларын тяркибиндяки у ünlüsünün ц олдуьу даhа 

аьıлабатан эюрцнцр. Мясялян, дцш сюзц туш кими интерпретасийа 
олунур. Отурмаг, дурмаг, дайанмаг мяналарында ишлянян бу 
сюзцн туш йазылышы доьру дейил. Бу сюз дцш шяклиндя hазырда дцш-
мяк (атдан дцшмяк, гонаг дцшмяк, евя дцшмяк, йола дцшмяк 
вя с.) мянасында дилимиздя ишлянир. Мятнлярин тяhлили hямин 
сюзцн Шумер дилиндя дя ейни йахуд охшар, йахын мяналарда иш-
ляндийини эюстярир. Мясялян: ба-ни-туш-у-де-ен. Бу ъцмляни И.Т. 
Канева мян отура билəрям кими тяръцмя етмишдир154. Лакин 
мятн диггятля нязярдян кечирилдикдя тяръцмя заманы мянанын 
тяhриф олундуьу hисс едилир. Ъцмлянин мянасы чох айдындыр вя 
белядир: мяни дцшцрдян. Бурaда бани мян шяхс явязлийинин и hал 
шякилчиси гябул етмиш формасыдыр. Бу эцн дя Тцркийя тцркляри 
мян шяхс явязлийини бен кими тяляффцз едирляр ки, бу да онун 
Şumer dilindəki шяклиня ня гядяр йахын олдуьуну эюстярир. Сю-
зцн ба-ни шяклиндя йох, бə-ni шяклиндя интерпреtасийасы даhа 

доьрудур. Икинъи сюз туш-у-де-ендыр. Онун да интерпреtасийа-
сында азаъыг долашыгlıq вар. Сюзцн тяляффцзц ону тцш-цр-дя-ян 

кими интерпреtасийа етмяйя чаьырыр. Индики hалда ону дцзэцн 
тяляффцз етмяк мцмкцн дейил. Демяли, ъцмля мяни дцшцрдян ки-
ми тяръцмя едилмялидир. И.Т.Канева дцш сюзцнцн тяк hалда 
охунушуну туш (идеограмы ТУШ), ъям hалда ися дурун (идео-
грамы ТУШ.ТУШ) кими йазмышдыр. Анъаг сюзцн тяркибиндя ц 

ünlüsünün олуб-олмадыьы ону марагландырмамышдыр. Сяслярин 
дцзэцн тяляффцзцнцн мцяййянляшдирилмямяси сюзлярин интерпре-
tасийасында вя тяръцмясиндя чохлу долашыглыглар йарадыр. Дили я, 
ю, ц сясляринин тяляффцзцня йатмайан адам тяркибиндя hямин 
сясляр олан сюзляри дцзэцн tələffüz edə билярми? Шумер йазылары-
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нын интерпреtасийасында бу мясяляйя хцсуси диггят йетирилмяли-
дир.  

Шумер сайларынын интерпреtасийасында да беля бир чятинлик 
гаршыйа чыхмыш, сюзлярин охунушунда тяhрифляря йол верилмишдир. 
Хцсусиля, ц сясинин унудулмаьы онун йериня башга hярфлярин 
гойулмасы иля нятиъялянмишдир. Мясялян, цч сайыны эютцряк. Бу 
сайы шумерляр дя тцрк дiлиндя олдуьу кими, цч шяклиндя тяляффцз 
етмиш вя йазмышлар. Лакин онун интерпретасийасында ц сясинин 
йериня эаh е, эаh да у сясляри гойулмуш, цч сюзц еш, йахуд уш 
кими охунмушдур. Щалбуки еш вя уш йазылышларынын hяр икиси ай-
дын шякилдя эюстярир ки, сюз цш кими йазылмалы вя тяляффцз едилмя-
лидир. Цч сайы бу эцн дя тцрк дилиндя мяhз цш шяклиндя тяляффцз 
олунур. Ч-ш явязлянмяси тцрк дили цчцн чох сяъиййяви hалдыр. 
Она эюря дя ч сяси тяляффцздя даhа чох ш сяси иля явязлянир. Digər 

tərəfdən, Şumer dilində ç səsi yoxdur, onun yerinə daha çox ş səsi 

işlədilir. Onsuz da sözün eş, yaxud uş şəklində oxunuşu onun an-

laşılmasını çətinləşdirmir. Eş, uş və ya üş sözlərinin hamısı elə ilk 

baxışdan onun üç sayı olduğunu aydın göstərir.  

Шумерляр отуз рягяминя цчон дейирдиляр. “Dədə Qorqud”-

da da otuza üçon deyildiyini görürük. 
Айры-айры алимлярин эцмцш сюзцнц ейни ъцр интерпретасийа 

етмямяляринин сябябини дя сюзцн тяляффцзцнцн тяhрифиндя ахтар-
маг лазымдыр. Эцмцш сюзцндя сюhбят конкрет олараг ц сясин-
дян эедир. Бу сюзц Т.Данжен за-эин, Афанасйева ися эушкин

155
 

кими интерпретасийа етмишляр. Икинъи интерпретасийа сюзцн яслиня 
даhа йахын олса да, hяля сон вариант hесаб едиля билмяз. Яввя-
ла, бу ейни сюздцр вя онун интерпреtасийа вариантлары бир-бирин-
дян беля кяскин шякилдя фярглянмямялидир. Икинъиси, Шумер дили-
нин фонетикасынын мцяййянляшдирилмямяси сюзлярин неъя тяляффцз 
едилдийини дягигляшдирмяйя имкан вермир вя бу да охунушда 
вя йазылышда кобуд тяhрифлярля нятиъялянир. Эцмцш сюзц яслиндя 
эцшэцм кими йазылмышдыр. Бурада Шумер дилинин юз хцсусиййяти-
ни нязяря алыб hеъаларын йерини дяйишмяк лазымдыр. Онда сюз 
эцмэцш олур. Сонунъу вариант сюзцн hям яслиня, hям дя бу-
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эцнкц шяклиня чох йахындыр. Щятта ола билсин ки, сюз идеограм-
ларла эцмgцш йазылса да, эцмцш кими тяляффцз едилмишдир. Бу ъцр 

олмаса беля, эцмэцш вя эцмцш сюзляринин hяр икисиni hазырда ди-
лимиздя ишлянян эцмцш сюзцнцн ейни hесаб етмяк тамамиля 
доьрудур.  

Шумер мятнляриндя бязян дя мараглы сюзляря раст эялинир 
ки, онларын бу эцн тцрк дилиндя олдуьу кими ишлянмяси hейрят 
доьрурур. Беля сюзлярдян бири цндцр. Бir мятндя бу сюз беля иш-

лянмишдир: иним динэир-ре-не-ка
156

. Burada цнüm сюзц иним кими 
тяръцмя олунмушдур. Анъаг онун йазылышы да, тяръцмяси дя 
тяhриф едилмишдир. Сюз цн кими охунмалы вя йазылмалыдыр ки, 
ъцмлядяки мяна тяhриф едилмясин.  

Beləliklə, Şumer dilində a, e, ə, ı, i, u, ü kimi ünlü səslərin 

və b, d, h, g, ğ, (x), k, q, l, m, n, ng, p, r, s, t, f, ş, z kimi ünsüz 

səslərin olduğunu söyləmək mümkündür. 7 ünlü və 18+1 ünsüz 

səsin mövcudluğu türk dilinin səs quruluşuna da uyğundur.  
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ШУМЕР ТАНРЫ АДЛАРЫНЫН ТЦРК ДИЛИНДЯ  

СЕМАНТИК АЧЫМЫ 

 
Индийя гядяр Шумер халгындан данышан алимлярин чоху бу 

фикирдя олмушлар ки, шумерляр йер цзцндяки халглардан hеч бири 
иля гоhум дейилляр. Онларын дилляри дя мювъуд дилляря охшамыр. 
Яслиндя бу алимляр Шумер вя тцрк дилляринин гоhумлуьуну, ей-
ни етноэенетик кюкя баьлылыьыны эюрмяк истямяйибляр. Щазырда 
бу ики дилин эенетик гоhумлуьуну тясдигляйян чохлу аргу-
ментляр вар. Онлардан бири дя Шумер танры адларынын тцрк дилин-
дя асанлыгла мяналандырылмасыдыр. 

Шумер гайнагларындан бялли олур ки, танрылар йеря эял-
мяздян габаг Набур планетиндя йашамышлар. Онларын чохлары-
нын адлары да Набур планетиндя гойулмушдур. Сонра танрылар 
йеря эялмишляр. Бурада евлянмиш, ушаглар доьмушлар. Йердя 
доьулан ушаглара да burada адлар верилиб. Бцтцн бунлар инсан-
ларын доьулдуьу вахтдан чох-чох яввялки дюврляря аиддир. Де-
мяли, Шумер танры адларынын тарихи инсанын йаранмасындан 
даhа гядимдир. Она эюря дя Шумер танры адларынын семантик 
тяhлили бюйцк мараг доьурур вя Шумер-тцрк дилляринин эенетик 
гоhумлуьуну тясдигляйян ян тутарлы аргументляр кими бюйцк 
елми яhямиййятя маликдир. 

Аб.  
Шумеря гядярки танрылардан биринин адыдыр. Мянасы сяма, 

эюй демякдир. Хязяр дянизинин илк ады Абсу олуб. Онун ачымы 
Эюй дянизи, Сяма дянизи мяналарына уйьун эялир. О заман 
чай, эюл вя с. терминляр олмадыэына эюря йалныз су сюзц ишляниб. 
Буну Абсу адында айдын эюрцрцк. Аб(ы) вя Су сюзляринин щяр 
икиси тцрк дилиндя бу эцн дя сахланыб. Тцрк дилиндя Аб кюкцн-
дян йаранмыш чохлу топонимляр вя етнонимляр вар. Аб сюзц 
hазырда дилимиздя рянэ билдирян абы шяклиндя мювъуддур. Абы 
эюй, мави рянэин бир чаларыдыр. Abı rəng adı ab göy, səma 

adlarından sonra yaranıb və ona uyğunlaşdırılıb.  Ата вя баба де-

мяк олан Абба сюзü аб кюкцндян тюряyиб. Ab sözü türk di-

lindən fars dilinə keçərək su mənasında işləniб. 
Ан.  
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Шумер пантеонунда баш танрыдыр, бцтцн танрыларын атасы, 
пантеонун бюйцйцдцр. Ан эюйц тямсил едир. Адын мянасы да 
эюй, сяма демякдир. Тцрк дилиндя дя бу сюз ейни анламда иш-
лянмишдир. Эюй яввялъя ана функсийасыны йериня йетирмишдир. О 
заман йер кишини тямсил етмишдир. Ана сюзц ilə Ан адындаkı 

yaxınlıq, səsləşmə də buradandır. Дилимиздя бу эцн дя йашайан 
Эцняш доьур, Ай доьур, улдуз доьур ифадяляри Эюйцн доьдуьу-
ну, ана башланьыъ олдуьуну эюстярян ян йахшы дялиллярдир. Киши 
сюзц дя Йерин-Ки-нин адындан тюряниб. Сонралар Йерля Эюйцн 
функсийалары дяйишиб, биринъи ана, икинъи ата олуб.  

Енки. 
Анын бюйцк оьлудур. Адынын мянасы йерин аьасы, бюйцйц 

демякдир: Ен-аьа, йийя бюйцк; Ки-йер! Йер, торпаг мянасында 
ишлянян кир, кирли, киряъ кими сюзляр кидян тюрямишдир. Ен ися аьа, 
бюйцк, йийя, щимайячи анламларында гядим тцрк дилиндя ен-

зи/ensi/еззи/essi/issi шякилляриндя ишлянмишдир. Ona issi şəklində 

“Dədə Qorqud” dastanında da rast gəlinir.  Ен кими йазылмасына 
бахмайараг бу сюз Шумер дилиндя дя енси şəklində ola bilərdi. 

Ензи/ensi/еззи/essi/issi ейни сюзцн фонетик вариантларыдыр.  
 Нинки. 
Енкинин арвадыдыр. Онун да адындакы ки морфеми йер де-

мякдир. Яр-арвад hяр икисинин ады ейни мянаны дашыйыр. Şumer 

dilində Ен кишийя, Нин гадына aidlik bildirmişdir. Нинки дя йерин 
гадыны, йерин гадын аьасы, йийяси демякдир. Нин- аьа, йийя; Ки-
йер.  

Енлил. 
Анын кичик оьлудур. Яслиндя онун ады Енйел олмалыдыр. 

Мянасы hаванын, йелин аьасы, йийяси демякдир. Юзц дя hава, йел 
танрысыдыр. С.Н.Крамер Енлилин адындакы лил морфеми иля ъама-
шырчылыгда ишлянян лил маддясини ейниляшдириб hяр икисинин hава 
рянэи мянасында ишляндийини сюйлямишдир. Лил дя, йел дя тцрк 
сюзляридир.  

Нинлил. 
Енлилин арвадыдыр. Онун да ады Енлилля ейни мяналыдыр. 

Фярг биръя кишийя вя гадына аидлик билдирян Ен вя Нин морфем-
ляриндядир. Нинлилин ады да hаванын, йелин гадын аьасы, гадын 
йийяси демякдир. 
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Бурaда бир инъя мягама да диггят йетирмяйя дяйяр ки, 
гыз-оьлан, яр-арвад адларынын Шумер танрыларында олдуьу кими 
Енлил-Нинлил, Енки-Нинки шяклиндя бир-бириня йарашдырылмaсына 
щазырда Азярбайъанда эениш раст эялинир: Расим-Расимя, На-
зим-Назимя, Мащир-Мащиря, Тащир-Таhиря вя с.  

Араз. 
Шумерин тикинти танрысыдыр. Ар/яр вя аз морфемляриндян 

ямяля эялмиш бу ад аз иэид, аз яр мяналарына уйьундур. Азяр-
байъан адынын Азяр hиссяси Араз танры адыйла баьлыдыр.  

Araz sözü qədim türk dilində incik, razılaşmayan, hamıyla 

küsməyə bəhanə axtaran anlamlarında işlənmişdir. V.V.Radlov 

sözü həmin anlamlarda qeydə almışdır
157

.  
Инанна. 
Шумерин севэи, мяhяббят, мяhсулдарлыг танрысыдыр. Онун 

адына Иштар, Ирнини вя с. шякилляриндя дя раст эялинир. Бу адын 
мянасы аналарын йийяси, щамиси анламына уйьун эялир: Ин (Ен)- 
йийя, щами, анна-ана. Онун севэи, мящяббят, ушаг доьуму 
танрысы олмасы да бу фикрин доьрулуьуна ясас верир.  

Иштар.  
Инаннанын диэяр адыдыр. Bu ada daha çox akkad yazılarında 

rast gəlinir. Buna əsaslanıb bязи алимляр Иштар адыны Шумер мян-
шяли саймырлар. Fransız alimi L.Eze isə, əksinə, İştar adını Şumer, 

İnanna adını isə akkad sözü hesab etmişdir
158

. Halbuki onların hər 

ikisi şumer-тцрк сюзцdür. Bunun üç əsas sübutu var: 1. İş hecası 
Şumer dilindən akkad dilinə keçərkən şaddu, il şaddu sözü də ak-

kad dilindən bibliyaya keçərkən el şaddau şəkillərinə düşüb. Bu 

da onu göstərir ki, iş hecası akkad dili üçün alınmadır. Z,Sitçin də 

iş hecasını Şumer mənşəli hesab etmişdir
159

; 2. Şumer dilində iş 

söz köküdür. Ondan çoxlu adlar və sözlər yaranıb: İşkur, İşbara, 

İşullana, İşum və s.; 3. Türk dilində iş kökündən yaranmış onlarla 

söz var. Yalnız V.V.Radlovun lüğətində iş kökündən yaranmış 

                                                             

157
 Радлов В.В. ОСТН. I. СПб. 1888. s. 260 

158
L.Heuzey. Les origines orientales de lart. Paris. 1892. s. 192  

159 Захария Ситчин. Божество 12-й планеты. М.2007. s. 373 
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116 söz verilib
160

. Alınma sözlər türk dilində semantik yuva 

olmur.  

Ahəng qanununa görə, aдын ясли Iштардыр. Иш/ış кюкц ишыг де-

мякдир. I-нын и-йя ъеврилмяси сонра баш вермишдир. Адын икинъи 
hеъасы олан тар йаймаг, даьытмаг, сяпялямяк мяналарында Шу-
мер дилиндя ишлянмишдир. Дилимиздяки тар-мар сюзц дя hямин 
мянаны сахламышдыр. Таран сюзцнцн дя ейни кюкдян йараныб 
hавадан (ан) даьытмаг (тар) мяналары вердийи шцбhя доьур-
мур.  

Ишкур. 
Ишыг кюкцндян йаранмыш икинъи танры адыдыр. Адын икинъи 

морфеми кур Шумер дилиндя чохмяналы сюз олуб, даь, юлкя вя 
йералты дцнйа демякдир. Ишкур шимшяк, илдырым танрысы олдуьуна 
эюря онун ады даь ишыьы мянасына уйьун эялир.  

Баба/Бау.  
Танры Анын Гатумдугдан олан гызыдыр. Енлилин бюйцк 

оьлу Нинурта/Нинэирсунун арвадыдыр. Сюз тцрк дилиндядир. Га-
дына Баба дейилмяси hеч бир долашыглыг йаратмамалыдыр. Баба 
бу эцн тцрклярдя киши адыдыр. Кюкц дя hямин танры адындан эя-
лир. Щясянняня, Щясянбаба даь адларындакы Щясян-няня дя ки-
ши адына няня сюзц гошулмагла алыныб. Беля hаллар тцрк диллярин-
дя олмушдур.  

Хыдыр. 
Енкинин бюйцк оьлудур. Onun 50-yə yaxın adı bəllidir. 

Даhа чох Мардук кими танынмышдыр. Бязи гайнагларда ися 
Асаллаhы адландырылмышдыр. Хыдыр тцрк фолклорунда мифоложи об-
раз кими эениш йайылмышдыр. Щазырда тцрклярдя Хыдыр шяхс адлары 
да вар. Асаллаhы- Хыдырын башга адыдыр. Бу адын мянасыны ач-
маг цчцн Хыдырын hяйатыны йахшы билмяк лазымдыр. Шумер мифля-
риндян бялли олур ки, Хыдыр (Мардук) узун мцддят пантеонда 
танынмамыш, шюhрят газанмамышдыр. Сонралар бцтцн танрылара- 
hятта атасы Енкийя дя, понтеонун ряhбяри Енлиля дя асы чыхараг 
бюйцклцйц зорла юз ялиня кечирмишдир. Бу адын мянасы асы аллаh, 

allahlara ası çıxan  демяк олуб, Хыдырын hямин hярякятиня уй-

                                                             

160 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1893. т. I. ч.2.  s. 1545-1563 
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ьундур.  
Уту. 
Эцняш танрысыдыр. Оду, ишыьы вя истини тямсил едир. Адын йа-

зылышы да, мянасы да од демякдир. Шумер дилиндя о hярфи олма-
дыьына эюря, ад Уту кими охунмушдур. Тцрклярдя ода ситайишин 
кюкц Эцняшля баьлыдыр. Дюрд щяйат цнсцрцндян биринин мян-
бяйи эцняшдир. Она эюря Эцняшин адынын Уту (од) олмасы чох 
тябиидир.  

Аййа. 
 Утунун арвадыды. Сюзцн кюкцндя ай hecası durur. Миф-

лярдя Уту Ай танрысы Наннарын оьлудур. Тцрк мифик дцшцнъя-
синдя Ай hям киши, hям дя гадын кими тясяввцр олунур. Щямин 
икилик burada da özünü göstərir.  

Наннар.
161

 
Ай танрысыдыр. Енлилин оьлудур. Адынын мянасы ишыглы, одлу, 

исти демякдир. Онун нар морфеми инди дя дилимиздя ейни мяна-
да ишлянир. Бу сюзцн фарс дилиндян тцрк дилиня кечдийи hаггында 
фикирлярин ясассызлыьыны Наннар Танры ады айдын эюстярир. Демя-
ли, нар Шумер-тцрк сюзц олуб, сонрадан фарс дилиня кечмишдир.  

Думузу / Таммуз. 
 Енкинин оьлудур. Щятта онунла Хыдыры (Мардук) ейни-

ляшдирянляр дя вар. Думузу Инанна/Иштарын яридир. Мяhсулдар-
лыг, боллуг танрысыдыр. Лягяби Чобандыр. Тофиг Щаъыйев бу ады 
Томирисля ейниляшдирмиш, онларын ейни кюкдян йарандыьыны, 
hятта "Китаби-Дядя Горгу"дакы Домрулун да онларла баьлылы-
ьыны сюйлямишдир. Пянаh Хялилов бу адын Дямирцз олдуьу фик-
риндядир.  

Думузу боллуг, бярякят танрысы олдуьуна эюря, мяня еля 
эялир ки, онун ады да вязифясиня, функсийасына уйьун эялмялидир. 
Бу hал Шумер танрыларындан яксяриййятинин адында юзцнц эюс-
тярир. Онда Думузу адынын Думу-узу кими ики морфемдян 
йарандыьыны, думуnun тохум, нясил, узуnun (рузу) артым, чохал-
ма, боллуг мяналары вердийини сюйлямяк олар.  

                                                             

161 Бу ады бир чох шумерологлар Нанна кими охуйурлар. Шумер дилиндя чох 
вахт сон ünsüzлярин дцшдцйц бяллидир. И.М.Дйаконов və B.A.Turayev ады 
Наннар кими йазмышlar ки, бу daha доьруdur.  
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Утту. 
 Енкинин юз нявясиндян доьулмуш гызыдыр. Тохуъулуг 

танрысыдыр. Адын кюкц одла баьлыдыр. Чох эцман ки, Утту одлу 
демякдир. Лу сюздцзялдиъи шякилчиси Ут (од) кюкцня гошуларкян 
т цnsцzцnцn эцълцлцйц л-ны т-йа чевирмишдир. Бу hала Шумер ди-
линдя чох раст эялинир. Щямин хцсусиййят тцрк дилиндя indi дя 
мювъуддур.  

Йердя доьулмуш танрыларын адларында йер морфеминин 
дурдуьуну эюрцрцк. Мясялян, Ерра, Ерешкигал, Нергал вя с.  

Нергал. 
Йералты дцнйанын танрысы, Ерешкигалын яридир. Онун ады яс-

линдя Йергал кими охунмалыдыр. Лакин бязи мифлярдя бу ада Ир-
каллы шякилиндя раст эялинир. Buradakı  лы сюздцзялдиъи шякилчисинин 
тцрк дилиня мяхсуслуьу шцбhясиздир. Ир дя Йер сюзцнцн башга 
тяляффцз формасыдыр. Гал сюзц дя бурaдан йаранмышдыр. Гул 
сюзцнцн Шумер идеограмларында КАЛ шяклиндя йазылмасы да 
буну тясдигляйир. Онда Нергал Йергал йахуд Иркаллы йер оьлу 
демякдир. 

Ерешкигал. 
Иркаллынын арвады, yералты дцнйанын гадын танрысы, Инанна-

нын баъысыдыр. Онун ады функисийасына вя яринин адына уйьун 
эялир. Адын кюкц йер сюзцдцр. Onu yerin eşi olaraq qal, yerin 
yoldaşı olaraq qal kimi açıqlamaq olar. 

Ерра. 
Мцhарибя вя таун хястялийи тюрядян танрыдыр. Ерра сюзц-

нцн мянасы даьыдан, йерля йексан едян демякдир.  
Нинти/Нинмаh/Нингурсаг. 
Ейни танрынын мцхтялиф адларыдыр. Бу танры Набур плане-

тиндя Нингурсаг адланмышдыр. Анын гызы, Енлилля Енкинин баъы-
сыдыр. Нингурсаг ады üç sözdən yaranıb: Nin+qur/kur+saq. Bura-
da Nin-ağa, yiyə, qur/kur dağ, saq baş deməkdir. Ninqursaq adı 

dağ başının ağası, yiyəsi anlamındadır. Енки илк инсаны йарадан-
дан сонра Нингурсаг Нинти адланмышдыр. Бу адын мянасы 
hяйат верян демякдир. Ти Шумер дилиндя дири вя габырьа мяна-
ларында ишлянир. Даща доьрусу, ти дирилик сюзцнцн кюкцдцр. Шу-
мерляр щяйат дейяндя йалныз дири олмаьы нязярдя тутмушлар. Ти 
сюзцня йашамаг, hяйат мяналарында бу эцн дя тцрк дилляриндя 
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раст эялинир. Бу танрынын цчцнъц адынын мянасы бюйцк гадын де-
мякдир. Маh/маг Шумер дилиндя бюйцк мянасы билдирмишдир. 
Щямин сюз тцрк дилляриндя hям бюйцк, hям дя ай мяналарында 
ишлянмишдир.  

Намму. 
Анын арвады, Енкинин анасыдыр. Сюзцн мянасы дягиг би-

линмир. Намус сюзцнə oxşayır.  
Şumer mətnlərində bir neçə tanrı adı var ki, onları Şumer 

mənşəli saymırlar. Bunu əsas gətirirlər ki, guya həmin adlar Şu-

mer dilində anlaşılmır, açıqlana bilmir. Halbuki həmin adlar türk 

sözləridir və türk dilində asanlıqla açılır. Onlardan bir neçəsinə 

baxaq: 

Bunene. 

Adın tərkibindəki nənə sözü aydın görünür. Nənə türk 

sözüdür və Şumer dilində də işlənib. Bu hecası sözün əvvəlinə 

artırılıb və o da türk sözüdür. 

Kubaba. 

Baba türk sözüdür. Şumer dilində də türk dilində olduğu 

kimi həm şəxs adıdır, həm də qohumluq bildirən termindir. Onun 

əvvəlinə ku hecası artırılıb. 

Zababa. 

Kubabada olduğu kimi, adın əsasında türk sözü olan baba 

durur. Onun da əvvəlinə za hecası artırılıb. 

Bilulu. 

Adın lulu hissəsi təmiz Şumer sözüdür, insanlar deməkdir. 

Bi hecası da Şumer və türk dillərində əvəzlikdir. 

Bu adların əsasında duran baba, nənə və lulu sözləri eyni 

hecanın təkrarlanması yolu ilə yaranıb. Bu Şumer və türk dillərin-

də söz yaradıcılığının əsas yollarından biridir. Sonuncu dörd tanrı 

adını Şumerdən əvvəlki zamanla bağlayırlar və Şumerə qədərki 

iki dildən birinə aid edirlər. Əgər belədirsə, onda həmin adların 

türk dilində asanlıqla açıqlanması Şumerdən əvvəlki iki dildən 

birinin türk dili olduğu qənaətini doğurur.    
Шумер танры адлары чохдур. Онларын hамысынын адларыны 

ачыгламаг цчцн эениш арашдырмалара еhтийаъ вар. Лакин Шумер 
вя тцрк дилляринин эенетик гоhумлуьу hаггында тясяввцр йарат-
маг цчцн дейилянляр дя кифайятдир. 
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Бир мясяляйя дя тохунмаг лазымдыр. Шумер дилиндя 
Аhянэ ганунунун яксяр hалларда эюзляндийи мцшаhидя едилир. 
Танры адларында да буну излямяк мцмкцндцр. Щятта бир чох 
танры адлары ейни ünlüлярин иштиракы иля йаранмышдыр. Араз, Хыдыр, 
Асаллаhы, Баба, Уту, Утту, Аййа, Наннар, Думузу, Нинти, Нин-
лил, Нинки вя с. беля адлардыр. Танры адларынын бир гисминдя мцх-
тялиф ünlüляр олса да Аhянэ гануну эюзлянмишдир. Анту, Енлил, 
Енки, Ыштар, Ышкур, Таммуз вя с. Аhянэ ганунунун эюзлян-
мядийи танры адлары да вар. Нингурсаг, Ерешкигал, Нергал, Ир-
каллы, Ерра вя с. адларда бу ганун позулмушдур. Bunun birinci 

səbəbi onların mürəkkəb söz olmaları ilə bağlıdır. Ninqursaq adı 

üç sözdən- Nin (Ağa, yiyə), qur/ kur (dağ) və sağ (baş) yaranlb.  
Бир чох Шумер танры адларынын интерпретасийа заманы тяh-

риф олундуьу шцбhясиздир вя бу да онларын мяналарыны ачмагда 
чятинлик йарадыр. Шумер дилинин ян йахшы билиъиляри дя бу фикри hя-
мишя вурьулайырдылар ки, интерпретасийа олунан мятнлярин орижи-
налла тамамиля цст-цстя дцшдцйцня hеч бир зяманят йохдур вя 
эялячякдя бир чох мятнлярин дяйишмяйяъяйини дцшцнмяк йанлыш-
дыр. Мян дя бу фикирдяйям ки, Шумер мятнлярини даhа дяриндян 
юйряндикъя бу эцн бизя гаранлыг галан сяhифялярин цстцня ишыг 
дцшяъяк. Бу ишыгда диэяр Шумер танры адларынын ачыгланмасы да 
асанлашаъаг. 

Беляликля, Шумер танры адлары тцрк дилиндя асанлыгла ачыг-
ланыр. Мяним Шумер вя тцрк дилляриндян топладыьым 1000-я йа-
хын ейни йахуд чох охшар сюзлярин тящлили дя Шумер вя тцрк дил-
ляринин эенетик гощумлуьуну тясдигляйир. 
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ġUMER VƏ TÜRK DĠLLƏRĠNDƏ FEĠLLƏR 

 

Türk dilində yad dillərdən alınma kök feil yoxdur. Yəni kök 

feillər istisnasız olaraq türk sözləridir. Bunu bütün dilçilər qəbul 

edirlər. Onun sübutu da tələb edilmir. Əslində onu aksioma da ad-

landırmaq olar. Ona görə Şumer və türk dillərinin qohumluğun-

dan danışarkan onların hər ikisində eyni feillərin tapılması digər 

şərtlərdən daha kəskin şəkildə qarşıya çıxır. Həm də bu daha çox 

inandırıcı arqument sayılır. Buna baxmayaraq, indiyə qədər Şu-

mer və türk dillərinin qohumluğundan danışan dilçilər niyəsə bu 

fakta toxunmayıblar. Mənim uzun illər boyu apardığım araşdır-

maların sonucunda Şumer və türk dillərində bir-birinin eyni olan 

onlarla, ondan daha çox isə oxşar feillər üzə çıxarılıb. İndi belə 

bir sual ortaya çıxır: əgər türk dilində alınma kök feil yoxdursa, 

onda Şumer və türk dillərinin hər ikisində bu cür eyni və oxşar 

feillərin tapılması nə deməkdir? Həm də bu cür feillər bir-iki yox, 

yetərincə çox olduğuna görə təsadüfdən söhbət gedə bilməz. Bu 

suala cavab verməzdən öncə həmin feillərə baxaq: 

Ağ- qalxmaq, ucalmaq, yüksəlmək; ba- batmaq; ba- bağış-

lamaq; dur- durmaq, dayanmaq, duracaq; duğ- danışmaq, demək; 

te/de/ti/di- demək; dar- dağıtmaq, darmadağın eləmək; gin- geni-

mək (onu daha çox getmək, yerimək kimi başa düşür və bu cür də 

tərcümə edirlər. Türk dilindəki genimək sözüylə daha yaxından 

səsləşir); gir- girmək, daxil olmaq; ir- getmək, çatmaq, yetişmək; 

id- yola salmaq, göndərmək; kad/kat- bərkitmək, bağlamaq; kar- 

oğurlamaq; qal- qalmaq, yaşamaq, sağ olmaq; sum/sun- vermək, 

təqdim etmək; tud/tuu/tuğ/duğ/doğ- doğmaq; suğ- soxulmaq, özü-

nü soxmaq, girmək, daxil olmaq; sar/sir- yazmaq; sar/sır- sırı-

maq, sarımaq; taq/tek- dəymək, toxunmaq; tuş/tüş/düş- düşmək, 

oturmaq, atdan düşmək, qonaq düşmək, çökmək, dizi üstə düş-

mək; ru/ur- vurmaq; udi- uyumaq, yatmaq; ul- öldürmək və s.  

Bu sözlərin sayını bir qədər də artırmaq olar. Elə bu kitabda 

oxşar feillərin sayı burada göstərilənlərdən daha çoxdur. Lakin 

məncə, fikrimizin təsdiqi üçün hələlik bunlarla da yetərlənmək olar.   

Yuxarıda göstərilən feillərin hamısı göz qabağındadır. 
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Həmin feillərin bir çoxu hər iki dildə yazılışca və anlamca bir-

birinin tam eynidir. Onların yazılışında bəzi hallarda cəmi bir səs 

fərqinə rast gəlinir ki, bunları oxunuşların müxtəlifliyi də yarada 

bilər. Tutaq ki, oxunuşlarda heç bir yanlışlıq yoxdur (halbuki 

bunlar yetərincə çoxdur). Onda oxuduğumuz mətnlərin yazıldığı 

vaxtdan ən azı beş min il keçdiyini də unutmamalıyıq. Beş min il 

bundan əvvəl Şumer dilində işlənmiş bu qədər dil vahidlərinin, 

xüsusilə kök feillərin olduğu kimi, yaxud azacıq fonetik dəyişik-

liklərlə hazırda türk dilində saxlanması sözsüz ki, böyük hadi-

sədir. Şumer və türk dillərinin qohumluğunu danmaq üçün saman 

çöpündən yapışanlar ola bilsin ki, bu faktlarla da barışmayacaq-

lar. Lakin artıq hər şey gün kimi aydındır. Hər iki dildə bu qədər 

kök feillərin mövcudluğunu nə təsadüf adlandırmaqla, nə də baş-

qa bir ad verməklə həqiqətin üstünə pərdə çəkmək mümkün ol-

mayacaq. Onlardan hər hansı birinin türk dilinə kənardan, yad 

dillərdən gəldiyini, alındığını düşünmək belə mümkün deyil. Yu-

xarıda qoyulmuş sualın cavabı burada aydınlaşır. Bu feillər Şu-

mer və türk dillərinin hər ikisi üçün ortaq sözlərdir. Onların heç 

birinə bu feillər kənardan, yad dillərdən gəlməyib. Bu da kitabda 

verilmiş digər arqumentlərlə birlikdə Şumer və türk dillərinin 

doğrudan da eyni dil olduğunu təsdiqləyir. Bütün bunlardan sonra 

Şumer və türk dillərinin eyniliyi, yaxud qohumluğu müzakirə və 

mübahisə mövzusu olmamalıdır.   
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ШУМЕР ДИЛИНДЯ 

ФЕЛИН МЯСДЯР ФОРМАСЫ 
 
Михи йазыларын юзцнямяхсус бир чох хцсусиййятляри вар. 

Bu da onun heca yazısı olmasıyla bağlıdır. Burada чох заман 
сюзцн кюкц йазылыр, тяляффцздя мятня уйьун олараг бярпа едилир. 
Сюзцн сонундакы ünlünün, яввялиндяки ünsüzün, сонундакы ün-

süzün вя яввялиндяки ünlünün yazıda görünməмяси hалларына 
тез-тез раст эялинир. 

Бу хцсусиййятляр даhа чох фелляря аиддир. Она эюря михи 
йазылы мятнлярин интерпретасийасында чятинликляр гаршыйа чыхыр. 
Мятнин мязмуну иля таныш олмайанда бу чятинлик даhа да ар-
тыр. 

Йухарыда дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк олар ки, ми-
хи йазыларда фелин мясдяр формасыны ямяля эятирян маг, мяк шя-
килчиляринин йазылмасына о гядяр дя юням верилмямишдир. Буна 
бахмайараг бязи мятнлярдя маг, мяк шякилчиляринин йазылдыьыны 
эюрмяк олур. Дцшмяк фелинин кюкц дцш-дцр. Бу сюзün Шумер 

дилиндяki mixi işarəsi туш kimi (sözün т ünsüzü вя у ünlüsü иля йа-

зылдыğı düşünülüb) oxunub. Мян Шумер дилиндя ц сясинин олду-

ьуну нязяря алыб сюзцн тцш oxunuşunu доьру сайырам. Шумер 
мятнляриндян бу сюзцн мясдяр формасы тушма кими интерпрета-
сийа едилмишдир. Эюрцндцйц кими, burada сюзцн сонундакы ün-

süz oxunmamışdır. Сюзцн ц ünlüsüylə интерпретасийа едилмяси 
онун тцш-мя кими oxunмасыны шяртляндирир. Мяк мясдяр шякилчи-
синин мя йазылышы Шумер дили цчцн ади hалдыр. Сюз мятндя 
дцшмяк кими тяляффцз олунур. Дцшмяк отурмаг демякдир. 

Мисалдан айдын эюрцнцр ки, Шумер дилиндя феллярин мяс-
дяр формасы мювъуд олуb, онлар тцрк дилиндяки кими маг вя 

мяк шякилчиляринин сюзляря гошулмасы нятиъясиндя йаранıb, lakin 
bugünkü qədər geniş yayılmayıb. 
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 ġUMER VƏ TÜRK DĠLLƏRĠNDƏ 

HALLAR VƏ HАЛ ШЯКИЛЧИLЯРИ 
 
Шумер вя тцрк дилляри арасындакы эенетик гоhумлугдан 

данышмаьа ясас верян фактлардан бири дя hал шякилчиляринин ейни-

лийи йахуд йахынлыьыдыр. Бу йахынлыьы Азярбайъанда илк дяфя То-

фиг Щаъыйев арашдырмыш вя беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, Шумер 

вя тцрк дилляриндяки hал категорийаларынын тутушдурулмасы зама-

ны hям грамматикада, hям дя онун ифадячиси олан формал яла-

мятлярдя гейри-ади йахынлыг нязяря чарпыр162.  
Qəzənfər Kazımov Tofiq Hacıyevin fikirlərini bir qədər də 

zənginləşdirərək yazır: Beləliklə, ismin halları həm məzmun, 

qrammatik semantika, həm də formal əlamətlər baxımından 

Azərbaycan dilindəki hallarla, demək olar ki, eynidir. Altı min il 

müddətində bu cür eyniyyət heyrət doğurur
163

.    

Мяммядяли Гыпчаг (Новрузов) Шумер вя тцрк дилляриндя 

hал категорийаларыны тяhлил едяряк Шумер вя тцрк дилляриндя йер-

лик hалларын мязмун бахымындан там цст-цстя дцшдцйцнц, алят вя 

йерлик hаллар арасында семантик йахынлыьын hям Шумер, hям дя 

тцрк дилляриндя юзцнц эюстярдийини, Шумер дилиндяки алят вя тцрк 

дилляриндяки йерлик hал шякилчиляринин уйьун эялдийини, Шумер вя 

тцрк дилляриндя чыхышлыг hалларын семантик бахымдан уйьунлуьу-

ну164  вя с. цзя чыхармышдыр. 

Мцтяхяссисляр Шумер дилиндя он hал мцяййянляшдирмишляр. 

Erkən orta əsrlərdə türk dilində ismin hallarının 7-8 arasında də-

yişdiyi haqqında fikirlər var. Ramiz Ясэяр Мащмуд Гашгарлы-

нын “Диван”ында да səkkiz щал олдуьуну йазыр165. Бу, нязяря 

                                                             

162 Hacıyev Tofiq. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında / 

AFM. Bakı. “Elm”. 1983. s. 27.  
163

 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. Bakı. 2009. s. 107 
164 Новрузов Мяммядяли. Мякани щаллар/АФМ.Б.1984.с.117,119,121.  
165 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫI ъ. s. 353-354 
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алынмалы чох мцщцм бир фактдыр. Демяли, Шумер дилиндяки щал-

ларын “Диван”дакы щалларла мцгайисяли тящлилиня бюйцк ещтийаъ 

вар.  

 Шумер дилиндяки щалларын алтысы тцрк дилиндя bu gцн мюв-

ъуд олан hаллара тамамиля уйьундур. Адлыг, йийялик, йюнлцк, 

йерлик, тясирлик вя чыхышлыг hаллар. Диэяр дюрд hал яслиндя бу алты 

hалла бирляшдириля биляр. Мясялян, йерлик-йюнлцк hал hям йерлик, 

hям дя йюнлцк hаллара уйьундур. Йухарыда дейилдийи кими, Шу-

мер дилиндяки алят вя тцрк дилиндяки йерлик hал шякилчиляри бир-би-

риня охшайыр. Йерлик hал Шумер дилиндя дя hярякятин, ишин баш 

вердийи йери билдирир. Бу заман да, дя шякилчиляриндян истифадя 

едилир. Яксяр hалларда д ünsüzü дцшцр. Ünsüzlərin дцшмяси Шу-

мер дили цчцн сяъиййяви hалдыр вя йалныз йазыйа аиддир. Тяляф-

фцздя сяс дцшмяси йохдур. Мясялян, шумеръя Бу эцндя ифадяси 

Уд-би-я шяклиндя йазылыр. Мятндя уд-эцн, би-бу, я-дя демякдир. 

Шумер дилиндя сюзлярин тяляффцздяки тяк шякли йох, сырасы да йазы-

да эюзлянилмир. Она эюря Шумер дилиндя сюзляр йазылдыьы сырайла 

охунмур. Охунушда онларын сырасы дяйишир. Йухарыда бу эцн 

сюзц яслиндя битишик йазылмыш, йалныз hеъаларын йери дяйишмишдир. 

Сюз Уд-би (у) кими йазылыр вя бу эцн кими охунур.  

Тцрк дилиндя олдуьу кими, Шумер дилиндя дя йюнлцк hал 

hярякятин кимя, няйя, hара йюнялдийини билдирир. Яслиндя Шумер 

дилиндяки йерлик-йюнлцк адландырылмыш hал тцрк дилиндяки йюнлцк 

вя йерлик hалларын парчаланмасы, бюлцнмяси нятиъясиндя йарадыл-

мышдыр. Щяр ики дилдя йюнлцк hалда даhа чох а, я шякилчиляриндян 

истифадя едилир ки, бунлар да йюн, сямт, истигамят билдирир. Мяся-

лян, Енлиля сюзц бу ъцр дя дейилир вя йазылыр. Йахуд Ки-я -йеря. 

Чыхышлыг hал Шумер вя тцрк дилляриндя бир-бириня чох уй-

ьун эялир. Онун шякилчиси та kimi йазылыр. Лакин Шумер дилиндя я 

сясинин дя олдуьуну вя Аhянэ ганунунун мювъудлуьуну ня-

зяря алсаг, онда инъя ünlüлярдян дцзялян сюзляря галын hеъалы та 

шякилчисинин гошулдуьу гябул едиля билмяз. Burada та шякилчиси-

нин тя шяклиндя йазылышынын да мювъудлуьу ортайа чыхыр. Демяли, 

чыхышлыг hалда hяр ики шякилчи иштирак етмишдир. Щямин шякилчиляр 
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та, тя кими йазылсалар да, тан, тян кими тяляффцз едилир. Бу да он-

дан иряли эялир ки, Шумер дилиндя сон ünsüzляр чох заман oxun-

mur. Чыхышлыг hала аид ашаьыдакы мисалда буну айдын эюрмяк 

олур: Аншан Аншан - та му-на-эин. Аншанлылар Аншандан онун 

йанына эялдиляр. Йахуд йердян сюзц ки-та, эюйдян сюзц ан-та шя-

килляриндя интерпретасийа олунса да, Ки-тян(дян)- йер-тян(дян) 

вя ан-тан(дан)- эюй-дян шякилляриндя тяляффцз едилмишдир. Башга 

бир мисала бахаг: му-да-20-та. Ъцмля беля тяръцмя едилир: 20 ил 

бундан яввял. Диэяр мятндя айдан 22 эцнцн кечдийи беля ифадя 

олунмушдур: итуд-та уд-22 ба-та-ра-зал. Йяни айдан (итуд-та) 

22 эцн (уд-22) кечди (ба-та-ра-зал).  

Эюрцндцйц кими, Шумер вя тцрк дилляриндя чыхышлыг hалын 

гурулушу, вязифяси, мягсяди, мязмуну вя шякилчиляри дя бир-бири-

нин ейнидир.  

Əlisa Şükürlü yazır ki, “...qədim türk yazılı abidələrində çı-

xışlıq halın qrammatik vəzifəsini əsasən yerlik hal şəkilçisi yerinə 

yetirir”
166

. Qəzənfər Kazımov bu fikri bir qədər də dəqiqləşdirə-

rək yazır: “-dan,-dən şəkilçisinin -da, -də əsasında yarandığı doğ-

rudur, lakin Şumer dili materialları göstərir ki, -da, -də ilk növbə-

də çıxışlıq hala xidmət etmiş, sonralar yerlik halın funksiyasını öz 

üzərinə götürmüşdür”
167

. Q.Kazımov “Dədə Qorqud”dakı çıxışlıq 

halla Şumer dilindəki çıxışlıq halı tutuşdurub “Dədə Qorqud”un 

tarixinin daha qədim olduğu fikrini söyləyir: “Deməli, “Dədə 

Qorqud” daha qədimdir. Bir halda ki, “Dədə Qorqud”da -da, -də 

çıxışlıq hal funksiyasını da yerinə yetirir, deməli, Şumerə daha 

yaxındır”
168

.  

“Dədə Qorqud”un tarixinin qədimliyi, Şumer dövrü ilə bağ-

lılığı doğrudur. Akademik Tofiq Hacıyev dəqiq tarix göstərməsə 

də, “Dədə Qorqud”un qədimliyini söyləmişdir: “Azərbaycan 

                                                             

166
Əlisa Şükürlü. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. B. 1993. s.88-89  

167
 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. B. 2009. s. 121  

168 Yenə orada, s. 121 
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oğuznaməsindəki hadisələri tarixin daha qədim və dərin qatlarına 

bağlayan bu qədər kəsərli, tutarlı faktlarla hesablaşmaq gərək-

dir”
169

. Mənim araşdırmalarım da “Dədə Qorqud”un Şumerin 

yaşıdı-beş min il tarixi olduğunu söyləməyə əsas verir. 

Шумер вя тцрк дилляриndə шяхс явязликляринин адлары вя hал-

ланмасы demək olar ki, eynidir. О шяхс явязлийи Шумер дилиндя дя 

о-дур. Лакин о hярфи олмадыьына эюря эаh у, эаh да а кими йа-

зылыр. Ейниля тцрк дилиндя олдуьу кими hалланыр. Йийялик hалда 

анин (сонундакы н дцшцр), йюнлцк hалда ана, təsirlik  hалда аны 

шякилляриня дцшцр. О шяхс явязлийи тцрк дилиндя дя ейниля бу ъцр 

hалланыр. Orta əsrlərə aid klassik Azərbaycan ədəbiyyatında, hətta 

“Dədə Qorqud”da o şəxs əvəzliyi Şumer dilində olduğu kimi a, 

anın, ana, anı, anda, andan şəkillərində hallanmışdır.  

Şumer və türk dillərinin qohumluğunu qəbul etməyən alim-

lər Şumer dilindəki hallardan danışanda da bilə-bilə faktları təhrif 

edirlər. Q.Kazımov belələrinə tutarlı cavab verib: “İ.M.Dyakonov 

və ardıcıllarının fikrincə, erqativ xüsusiyyət morfologiyada da 

özünü göstərir. Hərəkətin subyekti (erqativ hal)-e şəkilçisi ilə 

ifadə olunur, hal-vəziyyət cubyekti (absolyut hal) sıfır şəkilçilidir. 

Feildə də göstəricilər fərqlənir: hərəkətin subyektinin göstəricisi 

feildən əvvəl işlənir və bitmiş tərz bildirir; hal-vəziyyət subyek-

tinin göstəricisi feildən sonra işlənir, hal-vəziyyət bildirir. 

Bütün bunlar Şumer dilini türk dillərindən uzaqlaşdırmaq 

üçündür. Əslində isə, bunları sistemli fərq kimi şişirtməyin əsası 

yoxdur”
170

.  

İ.T.Kaneva yazır ki, “Şumer dili üzrə xarici tədqiqatlarda 

cümlənin erqativ quruluşunu təsvir edərkən başqa termin işlədilir; 

təsirli və təsirsiz hərəkəti ifadə edən cümlələr qarşılaşdırılır”
171

. 

                                                             

169
 Tofiq Hacıyev. “Dədə Qorqud kitabı”: tariximizin ilk yazılı dərsliyi. B. 

2014.s.24 
170

 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. B. 2009. s. 128 
171

Yenə orada, s. 129  
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Q.Kazımov bunun da cavabını verib: “Bu, türk dillərinin 

əsas xüsusiyyətidir və bu cür təhlildən aydın olur ki, həmin 

alimlər dilin quruluşunu mənfur konsepsiyaya qurban vermədən 

obyektiv şəkildə izah etmişlər”.  

Q.Kazımov İ.T.Kanevadan ama-ir-ke ir nu-bi-duğ cüm-

ləsini misal çəkib yazır: “Yuxarıdakı cümlə də eyni quruluşdadır. 

Formal əlamət olmasa da, ir sözü təsirlik haldadır, obyekt bildirir, 

ona görə də şumer dilini təsirlik haldan məhrum bir dil hesab et-

mək, zorla erqativ quruluşlu dillərə daxil edib türk dillərindən 

uzaqlaşdırmağa çalışmaq cəhdi elmi obyektivliyi bir tərəfə qo-

yub, yaramaz ideologiyaya xidmət etməyin tipik nümunəsi sayıla 

bilər”
172

      

Демяли, Шумер вя тцрк дилляриндя hallar və hal şəkilçiləri 
арасында чох бюйцк охшарлыглар вар.  

                                                             

172
 Yenə orada, s. 129 



 112 

 
ШUMER DĠLĠNDЯ lы, li, lu, lц ШЯКĠЛЧĠЛЯРĠ ИЛЯ  

ДЦЗЯЛЯН СЮЗЛЯР 
 
 
Шумер dilindя lы, li, lu, lц шякилчиляри иля дцзялмиш чoxlu yer 

vя шяxs adlarы, terminlяr vя digяr sюzlяr var. Bu da hяmin 
шяkilчilяrin Шumer dilindя geniш шякилдя iшляндийини эюстярир. 

Шumerin яn bюyцk шяhяrlяrindяn biri Шirpurlu adlanmыш-
dыr. Onun adы ilk dяfя doьru olaraq Шirpurlu kimi oxunmuш-
dur. V.M.Nikolski adыn yalnыz Шirpurlu oxunuшunu qяbul 
etmiшdir. Akademik B.A.Turayev onu hяm Шirpurlu, hяm dя 
Laqaш kimi yazmышdыr. Hяtta B.A.Turayev Шirpurludan bir 
vilayяt, Laqaшdan шяhяr kimi danышmышdыr. Akademik V.V. 
Struve шяhяrin adыnы yalnыz Laqaш kimi yazmыш, lakin adыn 
transkripsiyasыnыn Şirpurlu şəklində olduğunu da gюstяrmiшdir. 

Шirpurlu шяhяrinin adы mixi yazыlы qaynaqlardan ШИR-
BUR-LU kimi interpretasiya edilmiшdir. Adы Laqaш kimi oxu-
maq istяyяnlяr sюzцn sonundakы lu шяkilчisini LA kimi yazaraq 
onu яvvяlя gяtirmiшlяr. Шumer dilindя hecalarыn yeri dяyiшя 
bilяr. Avropa alimlяri Шirpurlunu Laqaш etmяk цчцn dilin bu 

xцsusiyyяtindяn “bяhrяlяnmiшlяr”. Onlar LA hecasыnы sюzцn 
яvvяlinя keчirib, ШИR-BUR hecalarыnы da qaш kimi oxuyaraq 
Laqaш sюzцnц almышlar. Ancaq onlar unutmuшlar ki, hecalarыn 
yerdяyiшmяsi шяkilчilяrя aid edilmir. Шumer dili biçimli (aqlцti-

nativ) dildir vя burada шяkilчilяr sюzlяrin sonuna qoшulur. 
Шirpurlu sюzцndяki lu hecasы da sюzdцzяldici шяkilчidir vя onu 
heч vaxt sюzцn яvvяlinя yaxud ortasыna keчirmяk olmaz. Ona 
gюrя, Шirpurlunu Laqaш kimi oxumaq Шumer dilinin qaydala-
rыna ziddir vя doьru hesab edilя bilmяz. 

Шящярин адынын дцзэцн охунушу Ширпурлудур! 
Шumer шяhяrlярindяn birinin adы Kazallыdыr. Onun yeri 

hяlяlik dцrцst mцяyyяnlяшdirilmяsя dя, adыna qaynaqlarda tez-
tez rast gяlinir. Akkad чari Urumuшun dюvrцnя - e.я.XXIV 
яsrя aid yazыlы qaynaqlarda Kazallы шяhяrinin adы Urumuшun 
daьыtdыьы шяhяrlяr sыrasыnda чяkilir. 

Kazallы adыnыn oxunuшunda tяhrif yoxdur. Шumerlяr keчi-
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yя qаzаl (kazal) deyirdilяr. Rus dilindяki koza sюzц dя bu 
kюkdяndir. Bu gцn Azяrbaycanda чoxlu Keшili toрonimlяri var 
ki, onlarыn hamыsы Kazallыnыn sonrakы formasыdыr. 

Qяdim qaynaqlarda adыna rast gяlinяn шяhяrlяrdяn biri 
dя Яncəlidir. Onun Baьdadыn 20 km cяnubunda yerlяшdiyi 
gюstяrilir. Bu ad Gцney Azяrbaycandakы Яnzяli шяhяr vя li-
man, Яnzяli Azяrbaycan xalq rяqsinin adlarыnda, eyni adlы 
digяr toрonimlяrdя indi dя yaшayыr. 

Иkiчayarasыnda adы чяkilяn шяhяrlярdяn biri dя Qubadlы-
dыr. Qubadlы hazыrda Bяybaxan adlanыr. Onun da sonundakы lы 
sюzdцzяldici шяkilчisi sюzцn tцrk mяnшяli olduьunu gюstяrir. 
Toponimin Quba tanrы yaxud чar adы ilя lы sюzdцzяldici шяkilчi-
sindяn yarandыьы, d-nin bitiшdirici ünsüz olduьu heч bir шцbhя 
doьurmur. 

Шumer qaynaqlarыnda Aralы юlkяsinin adы чяkilir. Onun 
yerini чox axtarыblar. Aralы юlkяsinin yeri haqqыnda hяlя dя 
yekdil fikir yoxdur. Ancaq qaynaqlarыn tяhlili onun indiki 
Ural olduьunu sюylяmяyя daha чox яsas verir. Sюzцn mяnasы 
da uzaq, aralы юlkя demяkdir ki, bu da Иkiчayarasыnыn vя Uralыn 
bir-birindяn uzaqda yerlяшmяlяrinя uyьun gяlir. Шumerlяr Ara-
lы юlkяsindяn metal gяtirirdilяr. Ural da metalla zяngin bir yer-
dir. Шumer qaynaqlarыnda adы чяkilяn Aralы юlkяsi ilя Uralыn 
bцtцn parametrlяri цst-цstя dцшцр. Bizi maraqlandыran isя 
Aralы sюzцnцn tцrk dilinя mяxsusluьu vя onun ara sюzц ilя lы 
sюzdцzяldici шяkilчisindяn yaranmasыdыr. 

Aшшurbanipalыn yцrцшlяrindяn birinя aid mяtnlяrdя onun 
Xыnalы шяhяrindяn hяrяkяtя baшladыьы vя Qarasu чayыndan keч-
diyi gюstяrilir. Demяli, Xыnalы шяhяri Qarasu чayыna yaxыn яrazi-
dя olmuшdur. Xыnalы adы Kinalыya, Kunalua, Kunalui шяkillяrin-
dя interpretasiya olunsa da, onun Xыnalы olduьu, xыna sюzцn-
dяn vя lы sюzdцzяldici шяkilчisindяn dцzяldiyi aydыn gюrцnцr ki, 
onlarыn da hяr ikisi tцrk dilinя mяxsusdur . 

Шumer dilindя lы, li, lu, lц шяkilчilяrindяn danышаркян on-
larыn iшtirakы ilя dцzяlmiш tanrы adlarыnы da diqqяtdяn kяnarda 
qoymaq olmaz. 

Birincisi, Шumer tanrы adlarы юz qяdimliyi baxыmыndan 
bюyцk яhяmiyyяtя malikdir. Иkincisi, Шumer tanrы adlarыnыn bu 
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gцn tцrk dilindя asanlыqla mяnalandыrыlmasы, izah edilmяsi 
Шumer-tцrk dil vя etnogenetik qohumluьunu tяsdiqlяmяk цчцn 
яlimizdя olan яn tutarlы, tяkzibedilmяz elmi arqumetlяrdir. 
Ona gюrя Шumer panteonunda yeraltы dцnyanыn tanrыsы Ирkal-
lыnыn adы maraq doьurur. Bu adыn sonundakы lы шяkilчisinin 
tцrk dilinя mяxsusluьu bяllidir. Ир kюkц Yer sюzцnцn tяляффцз вя 
йазылыш formalarындан биридир. Hazырда йер сюзц айры-айры тцрк 
дилляриндя ейни ъцр дейилмир вя йазылмыр. Шumer dilindя Yer 
sюzц bir neчя formada tanrы adlarыnыn яmяlя gяlmяsindя iшtirak 
etmiшdir. Ereшkikal, Nerqal adlarыnыn kюkц yer sюzц ilя baьlы-
dыr. Yer sюzц birincidя Иr, ikincidя Ner шяklindя iшlянmiшdir. 
Иrkallы vя Nerqal eyni tanrыnыn mцxtяlif adlarыdыr. Buradan 
aydыn gюrцnцr ki, Иrkallы tanrы adыnы яmяlя gяtirяn sюz kюkц dя, 
sюzdцzяldici шяkilчi dя tцrk dilinя mяxsusdur. 

Шumer qaynaqlarыnda lы, li, lu, lц шяkilчilяrilя dцzяlmiш 
чoxlu шяxs adlarыna da rast gяlinir. Mяsяlяn, Tabal шяhяrinin 
чarы Muqallы, Arvad, шяhяrinin чarы Yakыnlы idi. Umma шяhя-
rinin чarы Uш, onun varisi isя Yenakallы olmuшdur. 

Шumer qaynaqlarыnda rast gяlinяn MEШE-LИ ideo-
qramыnы alimlяr eyni cцr oxumurlar. V.V.Struve vя Шenulyak 
EШ-ME-LИ kimi oxuyub sяrdar, aьa, rяhbяr kimi tяrcцmя et-
miшlяr. A.Deymel isя ME-EШ-LИ kimi oxuyub. Hər iki oxunuş-

da sözün sonundakı li sözdüzəldici şəkilçisi aydın görünür. Adыn 
Me-ninni(li) variantыnы qяbul etmяk daha doьrudur. Bцtцn 
hallarda adыn sonunda li sюzdцzяldici шяkilчisinin olduьu 
tяkzibedilmяzdir. 

Alman alimi H.Vinklerin bir fikri maraqlыdыr ki, Иkiчay-
arasыnын qяdim яhalisi sonralar gцclц шяkildя aramilяшdirilmiш, 
samilяшdirilmiшdir. Alman aliminin fikrinя gюrя, hяtta onlarыn 
knyazlarыnыn adlarы da arami vя sami mяnшяli olmamышdыr173 . 
H.Vinklerin bu fikrini tяsdiqlяyяn чoxlu faktlar var. Mяsяlяn, 
II Babil sцlalяsinin birinci чarыnыn adы Иlamanlы olmuшdur 
(e.я.2020-ci illяr). Иl, ilu, ulu allah demяkdir. Ulu sюzц sonralar 
Allah шяklinя dцшmцшdцr. Onun kюkц uludur. Bu sюz ulu 
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Винклер Г.Западная Азия в древные времена/ИЧ.т.3,СПб,1903. с.116.  
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шяkilindя indi dя dilimizdя tanrы sюzцnцn epiteti kimi (ulu 
tanrы, ulu yaradan) iшяnmяkdяdir. Azяrbaycanda Allahmanlы 
soyadы var. Onun Иlamanlы adыndan qaynaqlandыьыны vя hяr iki 
sюzцn tцrk mяnшяli olduьunu ulu kюkц vя лы сюздцзялдиъи шякил-
чиси aydыn gюstяrir. 

Шяxs vя yer adlarыndan baшqa Шumer dilindя lы, li, lu,lц 
шяkilчilяri ilя dцzяlmiш adi sюzlяr vя terminlяr dя var. Mяsяlяn, 
шumerlяrin mцdrik mяnasыndakı arkallы/ абкаллы sюzü hazыrda 
tцrk dillяrindя aьыllы шяklindя mюvcuddur. Aьыllы vя mцdrik sюz-
lяri чox zaman dilimizdя sinonim kimi iшlяnir. Arkallы/абкаллы 
sюzцndяki r ünsüzü interpretasiyanыn yanlышlыьы nяticяsindя artы-
rыlmышdыr. Sюzцn ilkin шяkli dя akallы, akыllы olmalыdыr. Иstяnilяn 
halda akallы, akыllы yaxud arkallы шяkillяrindя yazыlmasыndan 
asыlы olmayaraq sюz tцrk mяnшяlidir.  

Шumer mяtnlяrindя arkallы (akыllы-aьыllы) kюkцndяn yaran-
mыш ekallы sюzцnя dя rast gялинир. Onu mябяд кими йозурлар. 
Lakin mяtnlяrin tяhlili bu yozumun doьru olmadыьыnы gюstяrir. 
Hяmin mяtnlяrdя mяbяddяn sюhbяt getmir. E Шumer dilindя 
ev demяkdir. Bunu Şumer dilindəki yazılarla az-çox tanış olan-

ların hamыsı bilir. Ekallы sюzцnцn mяbяd kimi baшa dцшцlmяsinя 
dя onun яvvяlindяki ev sяbяb olmuшdur. Ekallы яslindя aьыl-
lыlar, mцdriklяr evi demяkdir. Onu bugцnkц anlamda ziyallыlar 
evi  kimi baшa dцшmяk lazыmdыr. 

Hяm dя maraqlыdыr ki, arkallы termini Tufanaqяdяrki 
yeddi mцdrik haqqыnda iшlяnmiшdir. Uruk шяhяrindяn tapыlmыш 
bir mяtndя deyilir ki, Sin-liki- unnuninin nяslindяn olan (Sin-
liki-unnuni- "Bilqamыs" dastanыnыn kahini) Anu-belшunu Tufa-
naqяdяrki yeddi mцdriyin siyahыsыnы юz яlilя yazdы. 

Bu gцn tцrk dilindя bir adamыn haralы olduьunu bildir-
mяk цчцn onun doьulduьu yaxud yaшadыьы yerin adыna lы, li, lu, 
lц шяkilчilяri qoшulur. Mяsяlяn, Bakыlы, Gяncяli, tovuzlu vя s. 
Шumer dilindя dя eynilя belя olmuшdur. Bir mяtinя baxaq: Ki-
en-gi Ki-uri nigin-na a-ba Mar-du-lu se nu-zu hu-mu-zig. Tяръц-
мяси белядир: Doьrudan da taxыlы tanыmayan mardulular (Mar-
du юlkяsinin adamlarы) bцtцn Шumerя vя Akkada qarшы цsyana 
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qalxdыlar174. Mardulular sözü hər şeyi aydın göstərir. 
Шумер дилиндя кянэярли сюзц беля йазылырды: лу.кенэер.ра. 

Ки.ен.эер Шумерин адыдыр. Бурадан беля бир гянаят доьур ки, 
Шумерин ады кянэяр етнониминдян йаранмышдыр. Чунки лу.кен. 
эер.ра адындакы лу- инсаны, кенэер- кянэяр тайфасынын адыны бил-
дирир. Сюзцн сонундакы ра шякилчи олуб, ли йериндя ишлянмишдир. 
Мцасир тцрк дилляриндя олдуьу кими, бурада да кянэяр сюзцнцн 
сонундакы р ünsüzü  ли шякилчисиндяки л ünsüzünü р-йа чевирмяк-
ля гошалашмышдыр. Сюз кянэярри кими йазылмышдыр ки, бу да 
чаьдаш тяляффцздян фярглянмир.  

Шumer sюzlяrindя bu шяkilчilяr hяm lы, li, lu, lц, hяm dя rы, 
ri, ru, rц vя nы, ni, nu, nц formalarыnda iшlянmiшdir. Sюzlяrin 
tяrkibindя hяr цч formaya eyni dяrяcяdя rast gяlinir. Икинъи вя 
цчцнъц variantlarda шяkilчi qoшulduьu sюzцn sonuncu ünsüzü-

nün tяsiri altыnda qismяn dяyiшmiш, юz tяrkibindяki l ünsüzünü 

itirmiшdir. L ünsüzünün itmяsinя sюzцn sonuncu ünsüzünün qo-
шalaшmasы sяbяb olmuшdur. Bu vяziyyяt шifahi nitqdяn yazыya 
keчmiшdir. Hazыrda Azяrbaycanыn яksяr bюlgяlяrindя, daha 
чox Gяncяbasar, Borчalы, Gюycя, Иrяvan, Qarabaь lяhcяlяrindя 
lы, li, lu, lц шяkilчilяri ilя dцzяlяn sюzlяr mяhz l ünsüzü yox, sю-

zцn sonuncu ünsüzünün qoшalaшmыш variantыnda tяlяffцz olu-
nur. Bu da Шumer dilinin mцяyyяn lяhcяlяrindя hяmin xцsusiy-
yяtin olduьunu gюstяrir. Hazыrda Шuruppak kimi qяbul olun-
muш Шumer шяhяrinin adы ilk dяfя Sukurru kimi oxunmuшdur. 
Sюz sukur kюkцndяn vя ru шяklinя dцшmцш lu шяkilчisindяn dц-
zяlmiшdir. Qяdim tцrk dilindя чюrяyя sukur deyilmiшdir. Sukur 
sюzц чюrяk mяnasыnda Чuvaш dilindя iшlяnmiшdir. Sukur-suyu 
qurumuш, biшmiш mяnasыndadыr. 

Rus dilinя suxarы sюzц tцrk dilindяn keчmiшdir. Ruslar 
quru чюrяyя suxarы deyirlяr. Onda demяk olar ki, toponimin 
яn doьru oxunuш variantы, шяhяrin юz adы Шuruppak yox, Su-
kur(lu)ru dur. 

Fяrat чayыnыn Шumer dilindяki adы Buran(lы)nы olmuшdur. 
Onu bяzяn Purannu kimi dя interpretasiya elяyirlяr. Adыn mя-
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nasы burulьanlы demяkdir. Burannы adы чayыn aшыb-daшmasыna, 
burulьan yaratmaьыna da uyьun gяlir. Sюzцn kюkц burmaq, 
burulmaqdыr. Ona lы sюzdцzяldici шяkilчisi qoшulmuш, l ünsüzü 

dцшmцш vя n ünsüzü qoшalaшmышdыr. 
Иkiчayarasыnda Qavыr(lы)rы tяпя oronimi var. Qavыr 

qabar/qavar sюzцndяn yaranmышdыr. Qavar qabarыr, шiшir. Qavыr 
da torpaьыn qabarmasы demяkdir. Qabarma suya da aiddir. 
Bцtцn hallarda sюzцn kюkцndя qabarmaq mяnasы durur. 
Qavыrrы oronimi dя qavыr sюzцndяn vя lы sюzdцzяldici шяkilчisin-
dяn яmяlя gяlmiшdir. L samiti r samitinin qoшalaшmasы nяticя-
sindя dцшmцш, sюzцn qavыrrы tяlяffцzц yazыda da sabitlяшmiшdir. 
Həm də sözün Qavırrı tələffüzü Oğuz ləhcəsindəkinin eynidir. 

Qavыrrы sюzцnцn kюkц dя, шяkilчisi dя tцrk dilinя mяxsus-
dur. Lakin bu sюz yanlыш olaraq яrяb sюzц hesab edilir. Яslindя 
qavыr sюzц Sumer dilindяn яrяb dilinя keчmiш vя bu zaman 
dяyiшяrяк qябир шяklinя дцшмцшдцр. 

Шumerlяr dюvrцndя шяhяrlяrin, yaxud юlkяlяrin sяrhяd-
lяrini mцяyyяnlяшdirяrkяn ora daш qoyurdular. Bu daшlar 
kudur(lu)ru adlanыrdы. Bu sюz hazыrda dilimizdя iшlяnяn kцdrц 
sюzцnя oxшayыr vя onlarыn eyni kюklц olduьu aydыn gюrцnцr. 
Kudurru sюzц kudur kюkцnя lu sюzdцzяldici шяkilчisi qoшul-
maqla yaranыb. Burаda da sюzцn sonundakы ünsüz daha gцclц 
olduьundan шяkilчinin l ünsüzünü  yemяklя юzц qoшalaшыb. 

Иkiчayarasыndakы suvarma kavallarыndan biri Zirzir(li)ri 
adlanmышdыr. Sюzцn kюkц zirzirdir. Ona li sюzdцzяldici шяkilчisi 
qoшulmuш, yenя r ünsüzünün qoшalaшmasы nяticяsindя l ünsüzü 
dцшmцшdцr. 

Шumer dilindя baшчы, bюyцk mяnalarыnda sukallu sюzц 
iшlяnmiшdir. Sukkal isя elчi, vяzir demяk idi. Sukallu vя sukkal 
eyni kюklц sюzlяr olub, bu gцn dilimizdя iшlяnяn aьsaqqal sю-
zцnцn ilkin шяkillяridir. Sюz sukkal kюkцndяn vя lu sюzdцzяldici 
шяkilчisindяn yaranыb. 

Шumerlяrdя falabaxanlar abkallы adlanыrdыlar. Bu sюz ab 
vя kal morfemlяri ilя lu sюzdцzяldici шяkilчisindяn яmяlя gяl-
miшdir. Ab sюzцn kюkц olub, həm inək, həm də sяma, gюy de-
mяk idi. Bu gцn abы rяng чalarыnыn adыnda ab sözünün ilkin 

mяnasы saxlanmышdыr. Abkallı sözündə ab morfemi inək anlamın-
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da işlənib. Çünki Şumerdə falabaxanlar çox zaman heyvanların, 

sözsüz ki, əksər hallarda inəyin qara ciyərindən istifadə edirdilər. 

Onlar qara ciyərə baxıb öz fallarını açırdılar. Abkallı sözündə ab 

morfeminin göy, səma anlamında işləndiyini düşünmək üçün heç 

bir əsas yoxdur. Kal чoxmяnalы sюz olub qoчaq, zirяk oьlan 
mяnasыnda “Koroьlu” eрosunda iшlяnmiшdir. 

Koroьlu Keчяl Hяmzяnin adыnы Kaloьlan qoymuшdur. 
Keçəl Həmzənin zirəkliyinə, qoçaqlığına görə Koroğlu onu bu 

adla çağırmışdır. 
Apardыьыmыз araшdыrmalar bir fikri sюylяmяyя яsas verir 

ki, Шumer dilindя digяr sюzdцzяldici шяkilчilяrя nisbяtяn lы, li, 
lu, lц шяkilчilяri daha geniш iшlяnmiшdir. Hяmin шяkilчilяr mцx-
tяlif nitq hissяlяrinя qoшulmaqla yeni sюzlяr yaratmыш, dilin 
lцьяt fondunun zяnginlяшmяsindя fяal iшtirak etmiшdir. Hətta 
bu şəkilçilərin köməyi ilə çoxlu yer və şəxs adları da yaranmışdır. 

Tцrk dilinя mяxsus olan həmin шяkilчilяrin Шumer dilindя bu 
qяdяr fяal шяkildя iшlянmяsi hяr iki dilin genetik qohumluьunu 
sюylяmяk цчцn elя tutarlы elmi arqumentdir ki, onu tяkzib 
etmяk mцmkцn deyil. 
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ШУМЕР ДИЛИНДЯ мыш, миш, муш, мцш ШЯКИЛЧИЛЯРИ ИЛЯ 

ДЦЗЯЛЯН СЮЗЛЯР 
 

Мыш, миш, муш, мцш тцрк дилинин юзцнямяхсус эениш ишлянян сюз-
дцзялдиъи шякилчиляридир. Онларын иштиракы иля дцзялмиш сюзляря Шу-
мер дилиндя дя раст эялинир. Akkadların ilk çarı I Sarqonun adı 

Şarrukindir. Yazılarda Sarqon sözü yoxdu və ola da bilməzdi. 

Şumer dilində o hərfi yoxdu. Sarqon adını alimlər uydurublar. 

Akkadlar Şumeri işğal eləyənə qədər Şarrukinin adı olmayıb. Bu 

adı ona Şumer işğal olunandan sonra veriblər. Şumer sözüdür. 

Açımı xalqı (kin) öldürən (ru/ur) çar (şar) deməkdir. Ümumiy-

yətlə, yazılı qaynaqlardan görünür ki, akkadlar Şumeri işğal edən-

də onların özlərinin şəxs adları olmayıb. Çünki akkadlar Şumerə 

gələndən iki yüz, üç yüz il sonraya qədər onların adlarının hamısı 

Şumer sözləridir. Qədim yazılı qaynaqlarda qıpçaq sərkərdələ-

rindən birinin adı Şarrukindir. Çox güman ki, bu ad Sarı xan 

deməkdir. 

Şarrukinin özündən sonra xaqan olmuş oğlunun adı 

Urumuşdur. Onu bəzən  Rimuş kimi yazıb təhrif edir, илкинлийин-
дян узаглашдырырлар. Bu adı B.A.Turayev yalnız Urumuş kimi 

oxuyub
175

 ki, onun bu cür oxunuşu daha doğrudur.  
Урумуш ады Уру сюзцня муш сюздцзялдиъи шякилчиси гошул-

магла йараныб. Уру Шумер вя тцрк дилляриндя чохмяналы 
сюздцр. Тамамиля айдындыр ки, Урумуш сами вя hинд-авропа 
мяншяли олмайыб, Шумер-тцрк сюзцдцр. “Оьцз Каьан” дас-
танындакы Урум шяхс ады да Урумушла ейни кюкдяндир. 

Шумер гайнагларында ады чякилян ири шяhярлярдян бири 
Гарьамышдыр. Бу топонимин етимолоэийасы иля баьлы арашдырма 
апарылмыш вя онун гарьа етноними иля мыш сюздцзялдиъи шякилчи-
синдян йарандыьы мцяййянляшдирилмишдир. Гарьа гядим тцрк 
тайфаларындан биринин адыдыр. Шумер гайнагларында раст эяли-
нян Гарьамыш шяhяр вя Гарьа чай адлары бу етнонимин даhа 
гядим тарихя малик олдуьуну эюстярир. Бурадан айдын олур ки, 

                                                             

175
Б.А.Тураев. История Древнего Востока.Лен.1935. I c. s. 93  



 120 

Гарьамыш тямиз Шумер-тцрк мяншяли сюздцр. 
Шумерлярин ян бюйцк дастанынын гяhряманы Билгамысдыр. 

Дастанын юзцндя бу адын Билгамыс- hяр шейи билян мянасы 
hаггында айдын билэи верилмишдир. Ад бил вя гамысы-hамысы сюз-
ляриндян ямяля эялмишдир. Лакин ону Эилгамыш кими дя йазыр-
лар. Ону эил вя гамыш hиссяляриня айырыб гамыш гялямля эил цзя-
риндя йазмаг кими мяналандырырлар. Bu yanlış yozumdur və як-
сяр щалларда мятнлярля йетяринъя таныш олмамагдан, бязян ися 
гярязли йанашмадан иряли эялир. Шумер дилиндяки мятнлярдя ад 
йалныз Билгамыс шяклиндя йазылмышдыр. Эилгамешə йалныз аккад 
йазыларында раст эялинир. Она эюря дя Билгамыс адынын эил вя га-
мыш сюзляриндян йаранмасы доьру дейил. 

Эилгамыш да тцрк мяншялидир. Эил вя гамыш сюзляринин hяр 
икиси тцрк дилиня мяхсудур. Щятта гамыш сюзцндяки мыш шякилчиси 
дя тцрк дилиня аиддир. Buradakı gil və qamış sözlərinin türk dilinə 
məxsusluğu heç kimi çaşdırmamalıdır. Bilqamıs adındakı bil və 

qamısı/hamısı sözlərinin də hər ikisi türk dilindədir. Bilqamıs 

türk sözüdür. Onun başqa cür yozulmasına heç bir ehtiyac yox-

dur. Həqiqətə uyğun olmayan yozumlar adın bil və qamısı/hamısı 

sözlərindən yarandığını bilməməkdən irəli gəlir.   
Гамыш сюзц Шумер дилиндя ишлянмишдир. Буну Гамыш 

эюлцнцн ады да эюстярир. Гамыш сюзц габа, кобуд мянасы верян 
га кюкцндян вя мыш сюздцзялдиъи шякилчисиндян йараныb. Бу сюз 
рус дилиня вя диэяр дилляря дя тцрк дилиндян кечмишдир. 

А.Н.Кононов мыш шякилчисинин оьуз дилиня мяхсус ол-
дуьуну йазыр176. Бу шякилчийя Шумер дилиндя раст эялинмяси бир 
даща Шумер вя оьуз (тцрк) дилляринин гощумлуьуну эюстярир.  

                                                             

176
 Кононов А.Н. Семантика и функции глагольной связки турур-туру/-ду-

ру –тур/дур –ту/ду- т/д // СТ. 1980. № 5.ъ. 8 
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ШУМЕР ДИЛИНДЯ "эяр" 

ШЯКИЛЧИСИ ИЛЯ ДЦЗЯЛЯН СЮЗЛЯР 
 
Эяр шякилчиси тцрк дилляриндя, даhа чох Азярбайъан тцрк-

ъясиндя чох ишляк олмушдур. Бу шякилчи сюздцзялтмя просесиндя 
фяал иштирак етмиш, онун иштиракы иля чохлу сюзляр йаранмышдыр. 
Сянэяр=сян+эяр; ясэяр=яс+эяр; сцнэяр=сцн+эяр, мисэяр= 
мис+эяр, зярэяр=зяр+эяр; дцлэяр=дцл+эяр; лянэяр=лян+эяр.  

Шумер дилиндя дя эяр сюздцзялдиъи шякилчи функсийасында 
сюз йаратма просесиндя иштирак етмишдир. Онун иштиракы иля дцзя-
лян сюзляря михи йазылы гайнагларда раст эялинир. Лакин бурада 
бюйцк бир проблем йаранмышдыр. Бу да ондан ибарятдир ки, шу-
мер сюзляри интерпретасийа едилиб охунаркян я сясинин мювъуд-
луьу "унудулмушдур". Бунун нятиъясиндя сюзлярдя я-нин е кими 
охунмасы бир чох долашыглыглара сябяб олмушдур. Мясялян, Шу-
мер дилиндя дцлэяр сюзц вар вя о да эяр шякилчиси иля дцзялмишдир. 
Ону индийя кими наэар кими охумушлар. Сюзцн икинъи hеъа-
сындакы эар hиссясинин бу эцн дилимиздя ишлянян дцлэяр сюзцндя-
ки эярля ейни олдуьу hеч бир шцбhя доьурмур. Онун эар шяклин-
дя йазылмасы йалныз Шумер дилиндя я сясинин Авропа вя рус 
алимляриня таныш олмамасындан иряли эялмишдир. Яслиндя сюз 
ДЦЛЭЯР кими интерпретасийа едилмяли вя дцлэяр кими охун-
малыдыр. 

İkinci sözə baxaq. Engar. Bu sözü S.N.Kramer fermer, 

digərləri əkinçi, hətta tanrıların epiteti kimi oxuyublar. Sözün gar 

hissəsi gər şəkilçisidir. En sözü dən kökünün fonetik variantıdır. 

Sözü dəngər kimi oxumaq daha doğrudur. Taxılçı, xırmançı söz-

lərinin sinonimi olan dəngər sözü burada məhz həmin anlamlarda 

işlənib.   
“Dədə Qorqud”dakı Dügər kişi adı da Dü söz kökündən və 

ona qoşulmuş gər şəkilçisindən yaranıb.  
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“БĠЛГАМЫС” ДАСТАНЫНДА ОНОМАСТĠК  

ТЦРКĠЗМЛЯР 
 

 “Билгамыс” дастанында онун щансы милли-етник тяфяккц-
рцн мящсулу олдуьуну мцяййянляшдирмяк цчцн зянэин ядяби-
бядии информасийа дашыйан эизли, йа ашкар кодлар мювъуддур. 
Бу кодлардан бири дя дастандакы ономастик тцркизмлярдир. Ис-
тяр шумерлярин бир етнос кими мяншяйини, истярся “Билгамыс”ын 
милли-етник гатларыны цзя чыхармаг цчцн дастандакы ономастик 
тцркизмлярин етимоложи бахымдан доьру-дцрцст арашдырылмасы-
нын чох бюйцк елми ящямиййяти вар. 

Дастанын ономастыкасында гящряманын-Билгамысын ады 
мараг доьурур. Шумер мядяниййяти, тарихи, “Билгамыс” дастаны 
вя онун гящряманы Билгамыс щаггында данышан мцтяхяссисля-
рин яксяриййяти бу адын мянасыны доьру олараг щяр шейи билян, 
биликли, елмли, аьыллы адам кими йозурлар. Дастаны дилимизя чеви-

рян И.Вялийев дя Билгамыс адынын бцтцн тяръцмялярдя щяр шейи 

билян адам кими мяналандырылдыьыны вурьулайыр: “Гящряманын 
ады эил лювщялярдян мцхтялиф ъцр охунса да, тяръцмялярин щамы-

сында онун мянасы ейнидир: “щяр шейи эюрян, щяр шейи билян”. 
Билгамыс адыны ачаркан бир факты мцтляг билмяк лазымдыр 

ки, шумер дилиндяки мятнлярдя ад мящз Билгамыс кими йазылмыш-
дыр. Адын Эилгамеш/Эилгамес/Эилгамыш йазылышлары Шумер ди-
линдя дейил, аккад вя диэяр диллярдяки мятнлярдя мювъуддур. 

Билгамыс адынын етимолоэийасыны ачмаг цчцн дастанын 
юзцндя чох тутарлы  информасийа вар. Дастанын биринъи лювщясин-
дяки шеирин илк бешлийиндя дейилир: 

Дцнйанын бу башындан о башына долашмыш, 
Дянизляри адламыш, уъа даьлары ашмыш. 
Досту иля бирликдя дцшмянляри щагламыш, 
Мцдриклийя йетишмиш, дцнйаны дярк елямиш 
Бир инсан щаггындадыр бизим бу дастанымыз177.   
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 “Bilqamıs dastanı”. Hər şeyi bilən adamın dastanı. (Tərcümə edəni 

İ.Vəliyev). Bakı. “Gənclik”. 1985. s. 8  
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Бу бешлийя дяриндян фикир веряндя онун сятирляри алтында 
бюйцк бир щягигятин эизляндийини айдын ьюрцрцк. Йалныз щяр шейи 
билян, аьыллы адамлара мцдрик дейирляр. Йалныз мцдрикляр дцн-
йаны дярк еляйирляр. Бу сюзляр дя дастанын гящряманы Билгамыс 
щаггында дейилир. Демяли, Билгамыс мцдрик, дцнйаны дярк еля-
миш инсандыр. Щям дя ади инсан йох, епик гящрямандыр. Тякъя 
бу факт Билгамыс адынын “щяр шейи билян” мянасы дашыдыьыны тяс-

дигляйир. Онда адын бил+гамыс (щамысыnı bilən, hər şeyi bilən) 
сюзляриндян йарандыьы да юз-юзцня айдын олур. “Бил” вя “щамы-

сы” бу эцн дя дилимиздя 5-6 мин ил бундан юнъяки илкин анлам-
ларында ишлянирся, Билгамыс адынын тцрк сюзц олдуьу щеч бир шцб-
щя доьурмур. Бундан сонра онун мяншяйи щаггында мцбащи-
ся, тяряддцд вя тящрифляря сон гоймаг олар. 

Билмяк лазымдыр ки, “Билгамыс” дастанындакы адlарын bir 

neçəsi онларын аккад дилиндяки вариантларыдыр. Мясялян, Утна-
пиштимин шумеръяси Зиусудра, Синин шумеръяси Нанна, Марду-
кун шумеръяси Кудурдур. Аккад дилиндяки вариантларын да чо-
хусу шумер мяншялидир, садяъя олараг тяръцмя заманы икивари-

антлылыг йаранмышдыр. Чцнки Адад, Иштар (Ирнини, Инанна) адла-
рына дастанын аккад дилиндяки mətnində rast gəlinsə də, onların 

шумер sюзц олдуьу дягигдир. 
Билгамыс сюзцнцн тцрк сюзц олдуьуну онунла ейни кюк-

дян йаранмыш Билэя Каьан, Билэя Тонйукук, Бармаглыг Ъо-
сун Биллиэ (“Оьуз Каьан” дасатнында), Билэя Кутлуь Таркан 

Сянэцн (уйьур Бянэц дашларындан биrинин йазары), Кюл Билэя, 
Алп Билэя Танры (Уйьур Каьаны), Тай Билэя Тутуь, Илбилэя Ха-
тун (икинъи Тцрк хаганлыьынын илк хаганы Илтярис хаганын арвады, 
Билэя Каьанын анасыдыр) вя с. кими онларла адлар да тясдигляйир. 
Фязлуллащ Ряшидяддинин “Оьузнамя”синдя канглы тайфасынын 
башында дуранлардан биринин ады Бармаглык Ъосун Билликдир. 
Китабы чапа щазырлайан Р.М.Шцкцрова A.M.Şerbakın açıqlama-

sına söykənərək бу адын “щяр шейи билян”, “тез баша дцшян”, “тез 

анлайан”, “ити зякалы” кими мяналандырылдыьыны йазыр178. Йусуф 
Баласагунлунун китабынын ады да “Кут алчу билим” дир. Бура-
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 Фазлаллах Рашидаддин. Огузн-аме. Баку. «Эльм». 1987. С. 105   
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дакы “бил” сюзц дя йухарыда садаланан адлары ямяля эятирян 

“Бил” кюкцндяндир. Бил, билмяк, биликли, билим, билик сюзляри бу 
эцн дя яксяр тцрк дилляриндя ишлянир. Билэя адына эялдикдя ися бу 
ад фелин ямр формасы олан Бил сюзцня эя сюздцзялдиъи шякилчиси 
артырылмагла йарадылмышдыр. Беля сюзляр дилимиздя чохдур вя инди 
дя йараныр. Сцпцрэя, бюлэя, чянэя, кюлэя, ъярэя, йенэя вя с. 

Цмумиййятля, гядим тцрк йазылы абидяляриндя Билэя адына 
чох раст эялинир. Бу адын анъаг хаганлара, елмли, аьыллы, биликли, 
мцдрик адамлара верилдийини дя мянбяляр айдын эюстярир.  

Шумер мятнляриндя цч бюйцк сцлалянин ады чякилир. Онлар-
дан биринъиси Ур сцлалясидир. Мятнляр цзяриндяки арашдырмалар 
эюстярир ки, Ур шумерлярин ян эцълц xaqanларындан бири олмуш, 
Ур вя Урук шящярлярини онун шяряфиня адландырмышлар. Ур сцла-
ляси дя онун адыны дашыйыр. 

Шумерлярдя Ма-гур адлы эями олмушдур. Тур Hейердал 
йазыр ки, Ур шящярини саланларын яъдадлары олан илащя вя йарым-
танрылар мящз аьаъдан йох, гамышдан дцзялдилмиш Ма-гур эя-
мисиндя цзцрдцляр. 

 Ур сцлалясинин Урукдакы биринъи xaqanы Мескиanqaşar 
олуб. О Эцняш аллащы Утунун оьлу иди. Щямин сцлалянин цчцн-
ъц xaqanы Лугалбандадыр. Академик Б.А. Турайев бу адын 

сящв охундуьуну йазыр: “Енмарадда аллащ Лугалмарадданын 
епитетидир, онун ады яввялляр йанлыш олараг Лугалбанда кими 
охунмушдур. Лугалмарадданын ады да Билгамыс кими биринъи 
Урук сцлалясинин xaqanылары сырасында чякилир”. Лугалбанда 
(Лугалмарадда) Билгамысын атасыдыр. Ондан сонра щакимий-
йятя Думузи эялир. Шумер мятнляриндя Думузи ады иля йанашы, 
Таммуз адына да раст эялинир. Епосда Думузи Чобандыр, 
Инаннанын севэилиси олмушдур. В.В.Струвейя эюря, о балыгчы ол-
муш, Хабур (Библийада Ериду) шящяриндя йашамышдыр. Онун 
фикринъя, Инаннанын севэилиси Таммуздур вя онун адыйла Ду-
музинин ады чох уйьун эялир. Бизя еля эялир ки, Таммуз вя Ду-
музи ейни аддыр, йалныз йазылышъа бир-бириндян фярглянир. 

Дастанда Думузи ады биръя йердя чякилир. Билгамыс ону 
севян мялейкя Иштарын ямяллярини цзцня вураркан дейир: 

 
Эянълийиндя илк ярин Думузийя о ки, вар, 
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Нясиб етдин эюз йашы, наляляр, щычгырыглар179. 
 

АМЕА-нын həqiqi цзвц, танынмыш тцрколог Тофиг Щаъы-

йев бу адла баьлы мараглы бир фикир сюйлямишдир. О, шумерлярин 
малдарлыг вя якинчилик танрысынын ады Думузи иля Тцрк щюкмда-
ры Томирис вя “Китаби-Дядя Горгуд”дакы Домрул адлары ара-
сында морфоложи-семантик тящлил апарараг онларын щяр цчцнцн 
ейни кюклц олдуьуну цзя чыхармышдыр: “Йахуд Томирис сюзц-
нцн морфоложи вя лексик етимолоэийасына диггят йетиряк. Бу ад 
шумерлярин бярякят (малдарлыг вя якинчилик) танрысы Думузи иля 
бир кюкдяндир. Ейни заманда Томирис вя Домрул мифоложи ба-
хымдан сяляф-хяляф мювгейиндя олмагла, щям дя ващид лексик 
кюкдян чыхмышдыр”. Щяр цч адын ейни кюкдян олдуьуну елми 
ъящятдян ясасландырмыш Т.Щаъыйевин бир гянаяти даща мараглы-
дыр ки, Томирис ады няинки Домрул, щятта Думузи (йяни шумер) 
адындан да гядимдир: “Билaваситя Тцрк-Азярбайъан мяншяли 
Томирис вя Домрул образларындан биринъиси даща гядимдир. 
Буну щям фонетик тящлил тясдиг едир (кар самитин ъинэилтидян гя-
димлийи –т>д вя с/з- р-л хяттиндя биринъинин илкинлийи. Щятта бу 
мцлащизяйя эюря Томирис (Томруз Думузи) Думруз образын-
дан да гядимдир), щям дя иътимаи-сосиоложи мязмун–Томирис 
матриарх, Домрул патриарх дюврцнцн мифик семантикасына 
дцшцр180”. 

Профессор Пянащ Хялилов Томирисин “Дямирцз” кими дя 
йозулдуьуну йазыр. Бу йозумда да бир щягигятяуйьунлуг вар. 
Шумер дилиндя дямир сюзц тибир шяклиндя йазылмышдыр. Тибир-ти-
мир–тямир–тямирцз-томирис шякилдяйишмяляри мцмкцн вариант-
лардыр. Дямир шяхс адларына бу эцн дя раст эялинмяси, халг ара-
сында Теймура Темир дейилмяси йухарыдакы шякилдяйишмялярин 
тясадцфи олмaдыьыны эюстярир. Пянащ Хялилов дямираьаъ адына 
Темир+ ераг (Темираьаъ) шяклиндя раст эялдийини сюйляйир. 

Дастандакы мараглы адлардан бири дя Уршанабидир. Урша-

                                                             

179
 “Bilqamıs dastanı”. Hər şeyi bilən adamın dastanı.B. 1985. s. 48 

180
 Hacıyev Tofiq. Azərbaycan dilinin onomastikasına dair // AFM. B. 

1984. s. 130  
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наби Утнапиштимин эямичисидир. Бу ады ашаьыдакы морфемляря 
бюлмяк олар: Ур+шан+аби. Она эюря морфем дейирик ки, бу 
сюзлярин цчцнцн дя юз мянасы вар. Ур дастанда Ур вя Урук шя-
щярляринин, Уршанаби шяхс адларынын кюкцндя дурур.  

Тцрк дилиндя “ур” ян эцълц семантик йувалардан биридир. 
Ур кюклц сюзляр чохдур. Урва (ун), урват (щюрмят, иззят, шяряф, 
шан, сайьы), урламаг (гойунлары сулaмаг), ур (бядяндя шиш), 
ура (нида, щарай), ура (ян ахырда йыьылан мящсул), уруг (аиля, 
нясил, тайфа, гябиля) бу гябилдян олан сюзлярдир. Уруз, Урум 
Каьан (“Китаби-Дядя Горгуд”) шяхс адлары, Урмийа (Эцней 
Азярбайъан) вя Урум (Уйьурустан) шящяр, Урал даь адлары да 
щямин кюкдяндир. Бунларын щамысы тцрк сюзляридир, щеч бир дил-
дян алынмамышдыр. 

Ур тцрк дилиндя чохмяналы сюздцр. Цмумиййятля, илк сюз-
ляр тякщеъалылыьы, щям дя чохмяналылыьы иля сяъиййялянир. Урун 
бир мянасы да уъа, дик демякдир. “Китаби-Дядя Горгуд”да бу 

сюз мящз уъа, дик мянасында чох ишлянмишдир: “Alar sabah Dir-
sə xan qalxıbanı yerindən uru durub. Qırx yigidin boyuna alıb, 

Bayındır xanın söhbətinə gəlirdi” “Галхыбаны, Dirsə xan, sənin 

oğlun йериндян уру дурdу”; “Oğlan anasının sözün sımadı (qə-

bul qıldı), (Галхыбаны) Буьаъ бяй йериндян уру дурду”, “Məgər 

xanım ol gecə qalın Oğuzun dövləti, Bayındır xanın göyküsü, 

Ulaş oğlu Salur Qazan qara qayğulu vaqiə gördü. Sərmərdi, uru 

durdu”181. “Китаби-Дядя Горгуд”ун изащлы лцьяти”ндя уру сюзц 
беля мяналандырылмышдыр: “Уру. Зярф. Тез. Ясасян “турмаг” фе-

ли иля ишлянир182”. Йухарыдакы мисалларда “уру дурмаг” ифадяляри 
“тез дурмаг”дан чох “дик дурмаг” мяналарына уйьун эялир. 

Беля олан щалда Уршанаби адынын да тцрк кюкцндян ямяля 
эялдийи шцбщясиздир. Аби щиссясини эютцрдцкдя бу сюзцн йериндя 
Уршан галыр. Уршан тяляффцзъя Рювшян адыны йада салыр. Ел ара-
сында ян чох да гоъалар Рювшяня Урушан дейирляр. Руса Урус, 
Мирзяйя Имирзя, Рума Урум дейилдийини дя билирик. Демяли, 
Уршан-Рювшян ейни аддыр. Яслиндя Уршан adın даща доьру йа-

                                                             

181
 “Kitabi-Dədə Qorqud”. “Gənclik”. Bakı. 1978. s. 20, 23, 28, 34  

182
 “Kitabi-Dədə Qorqud”un izahlı lüğəti. Bakı. 1999. s. 177.  
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зылыш формасыдыр. Тяляффцздя Урушан, йазылышда Уршан формалары 
алынмышдыр. Короьлунун илк ады да Урушан-Уршан-Рювшяндир. 
Аби ися бу эцн дя тцрклярдя гардаш сюзцнцн синонимидир. Беля 
чыхыр ки, Уршанаби яслиндя “Уршан гардаш” демяк олуб мц-
раъият билдирир. Адын юзц Уршандыр вя аби она мцраъият формасы 
кими гошулмуш, лакин йанлыш олараг битишик йазылмыш, йахуд 
охунмушдур. 

Бурада бир щягигяти мцтляг демяк лазымдыр ки, индийя ки-
ми Рювшян адынын фарс сюзц олдуьуну сюйляйянляр яслиндя онун 
етимолоэийасыны дцзэцн ача билмямишляр. Рювшян бу адын тцрк-
лярдян фарслара кечяндян сонракы шяклидир. Бу ада яски уйьур 
абидяляриндя ишыг илащяси кими раст эялинир: “Бу гцдрятли танрылар 
ки, о Йушо Кениг Бащман Рошан танрыдыр, бу мцдрик ки, о 
Кениг рошан танрыдыр”. Бурадан ачыгъа эюрцнцр ки, Рювшян-
Рошан тцрк сюзцдцр, ишыг илащясинин адыдыр вя тцрк дилиндян фарс 
дилиня кечяркян юз илкин лексик мянасыны да сахламышдыр.  

Ур кюкц иля башлайан адлардан бири дя Билгамысын оьлу 
Урнунгалдыр. Онун адынын мянасы “бюйцк оьул” демякдир. 

“Гал” “оьул” сюзцнцн етимону олуб, “Ерешкигал”, “Лугал”, 
“Нингал” адларында раст эялинир. Qal/qul/ oqul/oğul шякилдяйиш-
мяляри шумердян эцнцмцзя гядяр бир йол кечмишдир. О, атасын-
дан сонра xaqan олмушдур, Ур сцлалясинин Урук шящяриндяки 
алтынъы нцмайяндясидир. Цмумиййятля, шумерлярдя шяхсин щансы 
сцлалядян олдуьуну билдирмяк цчцн сцлаляни билдирян сюзлярин 
адлара гошулмасы эениш йайылмышдыр. Ур-шан-аби, Ур-нун-гал, 
Ур-Нанше адларында да Ур сюзц мящз онларын сцлаля мянсу-
биййятини билдирир. Ур-Нанше дя Ур сцлалясиндян олуб, Билга-
мысдан 200 ил сонра Şirpurluda чарлыг етмишдир. Суму-абу, Су-
му-илу, Суму-кан адларында Сум тайфаны билдирир. Исин сцлаля-
синдян олан адларын юнцня Иш сюзц артырылыр: Ишбиурра, Ишуллана, 
Ишбара вя с. Ейни гайданы танры адларында эюрцрцк: Енлил, Енки, 
Енмеркар адларында да ен онларын аллащ олдугларыны билдирир вя 
аьа, ъянаб демякдир. 

Иштар шумерлярин мящяббят вя эюзяллик илащясинин адыдыр, 
нур, ишыг тимсалыдыр. Иштар Анын нятиъяси, Ай танрысы Наннарын 
гызыдыр. Билгамысы севир, она яря эетмяк истяйир. Лакин Иштарын 
щяйатыны йахшы билян Билгамыс бу тяклифи рядд едир. Дастанда Иш-
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тарла чох охшар олан Ишхар ады да вар. Бунларын икиси ейни ад да 
ола биляр. Бу адын кюкцндя ъылха тцрк сюзц олан Иш кюкц дурур. 
Дастандакы Ишуллана да бу кюкдяндир. Гядим тцрк мифолоэи-
йасында Эцняшин гызынын–Венеранын тцркъя ады Иштардыр: “Севит- 

Иштар –Венера улдузунун адыдыр. Гядим Азярбайъан (тцрк) ми-
фолоэийасында Венера -Иштар –Севит ян ишыглы улдуз (планет) кими 

Эцняшин гызы щесаб едилмишдир”. Бу ада Ышбара шяклиндя Орхoн-
Йенисей абидяляриндя бир нечя адын тяркибиндя раст эялинир: Ыш-
бара Билэя Эцллц Ъор, Ишбара Йамтар, Ишбара Тамьан Ъор, Иш-
бара Таркан, Ишбара Чыкан. 

Гядим тцрк дилиндя ы саити ишляк олмушдур. Инъя ünlülərlə i, 

галын ünlülərlə ı işlənмишдир. Дилин бу хцсусиййяти инди дя Азяр-
байъанын бир чох бюлэяляриндя сахланмышдыр. Ышыг, ылдырым, Ырва-
щам (Ибращим), ышылдамаг, Ышхан тяляффцзц буну айдын эюстярир. 
Орхoн-Йенисей абидяляриндя дя ы ünlüsünün işləkliyi и-дян эери 
галмыр, бялкя дя ону цстяляйир. Шумерлярдя дя беля олмушдур. 
Шумер дилиндян тяръцмяляр заманы bəzi hallarda Ащянэ гануну 

эюзлянмямиш, ы ünlüsü и иля явязлянмишдир. Она эюря демяк олар 
ки, Ыштар, Ышхар, Ышыллану бу адларын илкин йазылыш формасыдыр. 
Эюрцндцйц кими, бу адлар Орхон-Йенисей абидяляриндяки Ыш-
бар адыйла там ейниййят тяшкил едир. Иш (ыш) кюклц сюзлярин щамысы 
тцрк дилинин юзцня мяхсусдур, яряб-фарс дилляриня дя бурадан 
кечмишдир (мяс: ишьал, ишвя, ишаря, ишармаг вя с.). Иш (ыш) кю-
кцнцн Шумер дилиня мяхсуслуьу да буну тясдигляйир. Ишгуз ет-
ноними дя щямин кюкдяндир. 

Орта ясрлярдя Албанийада тайфа башчысы анламында ышхан 
термини ишлянмишдир. Мцтяхяссисляр иш (ыш) вя хан сюзляринин щяр 
икисинин тцрк сюзц олдуьуна эюз йумараг Ышханын Щинд-Авро-
па мяншяли олдуьуну сюйлямишляр. Шумер дили щаггында билэиля-
рин олмамасы да беля йанлышлыгларда бюйцк рол ойнамышдыр. 

Тцрк дилиндя иш кюкцндян йаранмыш ад вя терминлярин, сюз 
вя ифадялярин чохлуьу да онун доьмалыьыны тясдигляйир. Иш, ишан 
(молла, рущани), ишаранты, ишарасы, ишармаг, ишарты, ишбаз, ишдяк, 
ишляк, ишямузд, иширган (битки ады), ишыгланма, ишыглашма, ишыготу 
(битки ады), ишыгсачан, ишыгсевян (биткиляр), ишыгуъу, ишылдагуйруг 
(гуш ады), ишылдагуш (ъцъц), ишылты, ишкямбя (фарс сюзц дейил), иш-
кяня (фарс сюзц дейил), ишэил, ишэцзар, ишлятмя (дярман ады), иш-
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мяк, ишрят, иш-эцъ, иш-пешя, ишсиз, иштя, иштцк, ишчи, ишъил кими онлар-
ла ейникюклц сюзляр вар ки, бунларын да Шумер вя тцрк дилляринин 
эенетик гощумлуьуну сюйлямяк цчцн бюйцк юням дашыдыьыны 
унутмаг олмаз.  

Щансы сюзцн щансы диля мяхсус олдуьуну мцяййянляшди-
ряркян ики мцщцм факты нязяря алмаг лазымдыр. Bunlardan bи-
ринъиси щямин сюзцн иштиракы иля йаранан идиомлар, аталар сюзц вя 
фразеоложи ифадялярдир. Иш сюзцнцн васитясиля йаранмыш “иши йаш 
олмаг”, “ишинин далынъа эетмяк”, “ишини битирмяк”, “ишыглы 

адам”, “бу эцнцн ишини сабаща гоймамаг”, “ялдян галан иш 
ялли ил галар”, “ялдян галан ишя гар йаьар”, “ушаьа иш буйур, да-

лынъа йцйцр”, “ишя пял вурмаг”, “ишини бурмаг”, “иши дцйцня 
дцшмяк”, “иши растына дцшмяк”, “иши аванд олмаг”, “иши яйил-

мяк”, “иши йаь кими эетмяк”, “иши дашдан кечмяк”, “ишиндян 
эцл ийи эялмяк”, “иши иш биляня тапшырмаг”, “аьыр ишин алтына эир-

мяк”, “ишин пис тяряфини дцшцнмяк”, “ишин йахшылыьына чалышмаг”, 
“ишин дцзяляниня эетмяк” кими онларла ифадяляр бу гябилдяндир. 
Бу ифадялярин щамысынын мянасы бирбаша иш сюзц иля баьлыдыр вя 
онларын чоху мяъаздыр. Алынма сюзлярдян беля ифадяляр даща аз 
вя даща чятин йараныр. 

Икинъи факт кюк сюзцн сюзйаратма имканыдыр. Дилин юз 
доьма сюзляринин сюзйаратма имканлары алынма сюзляря нисбя-
тян даща эцълц олур. 

Эятирилмя битки, аьаъ вя щейванлар дцшдцкляри йени мц-
щитя чятин уйьунлашдыьы кими, алынма сюзляр дя йад да юзцнц сы-
хынты ичиндя щисс едир, црякдолусу няфяс ала билмир. Сюзлярин ети-
молоэийасыны юйряняркян бу фактлара щяля тохунулмайыб. Бу о 
демякдир ки, сюзйаратма просесиндя дилин юз доьма сюзляри 
эцълц семантик нцвя ролу ойнайыр. 

Дастандакы Ерешкигал йералты дцнйанын танрысыдыр. Онун 
ады вя тямсил етдийи дцнйа бир-бириня там уйьун эялир. Адын 
кюкц йер сюзцндяндир. Адын юзц бцтювлцкдя Йер+ ашиги (ешги-
еши) + гал тяркиб щиссяляриндян ибарятдир. Еш (йар, йолдаш) вя 
ешг, ишыг (ышыг) вя ашиг (ашыг) ейникюклц олуб, тцрк сюзляридир. Ы 
ünlüsünün и-йя чеврилмяси дя тцрк дилинин сяъиййяви хцсусиййяти-
дир. Ерешкигалын мянасы йерин еши (йары, йолдашы) олараг гал, йер 
ашиги олараг гал демякдир. Адын чаьдаш дилимизля ня гядяр йа-
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хындан сясляшдийи, доьмалыьы да эюз юнцндядир. 
Убар Туту адындакы Туту гыз ады кими бу эцн дя мюв-

ъуддур. Бу ад алты мин иллик заман узаглыьынын о башында неъя 
олубса, бу башына да о ъцр эялиб чатыб. Убар адыны ися Елмяд-
дин Ялибяйзадя индики Умар (уммаг) сюзц иля уйьунлашдырмыш-
дыр183. 

Щумбаба ады Щум+ баба сюзляриндян ибарят олуб тцрк 
кюклцдцр. Баба бу эцн дя ата (Тцркийя türкляриндя), баба 
(Азярбайъан тцркляриндя) мяналарында ишлянир. Демяли, Щум-
баба адынын Щум кюкцндян вя баба sözündən йарандыьы шцб-
щясиздир. Бу ъцр адлар дилимиздя инди дя vaр: Баба, Аьабаба, 
Атабаба, Ханбаба  вя с.  

 Щум да тцрк сюзцдцр. Щумай, Щумайун, Щумар (Ху-
мар) адлары щямин кюкдяндир. Башгырд гящряманлыг епосу 
олан “Урал Батыр”дакы Щумай образы Эцняшин гызы Аь гушун 
адыдыр. Щум вя Щун адларынын йахынлыьы да онларын ейни кюкдян 
йарандыьыны эюстярир. 

Дастандакы Енлил адыnın тяхминян 6500 ил бундан юнъя 
йашамыш Шумер-Тцрк шаири Енлил Исмя Даьанын адыйла ейнилийи 
щеч бир шцбщя доьурмур.  

Адду илдырым, йаьыш вя туфан танрысынын адыдыр (Ad-

ad/İşkur). Бу сюзцн кюкц од олмалыдыр. Ылдырым од сачыр. Ылдырым 
дейяндя адамын эюзляринин габаьына од эялир. Танрынын адыйла 
ямяли мянаъа бир-бириня уйьун эялмялидир. Буну Ерешкигал 

адында да эюрдцк. Сюзсцз ки, Адду- Одду- Одлу демякдир вя 
онун да кюкц Адямля- Одамла баьлыдыр. Тцрклярин Эцняшя си-
тайиш етдикляри, ода тапындыглары, ону мцгяддяс сайдыглары бял-
лидир вя бунлар да Адду-Одду ейнилийини эюстярир. Сонралар 
Ад-Од кюкцндян чохлу тцрк адлары тюрямишдир. “Гутадгу-Би-

лик”дяки Одгурмуш Адям- Одам- Адду- Одду силсилясинин 
давамыдыр. Од тямиз тцрк сюзцдцр. Ондан чохлу сюзляр йара-
ныб. Одун, одунъаг, одлуг, од-оъаг, одсачан, одунлуг, 
одунчу, одсюндцрян, одадавамлы вя с. Од сюзцнцн мяъазлаш-
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 E.M.Əlibəyzadə. Türk-Azərbaycan bədii düşüncəsinin ilkin qaynaqları. 

Bakı. 2007. s. 98  
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ма имканларынын эенишлийи дя бу сюзцн тцрк дилиня мяхсуслуьу-
ну эюстярир. “Одлу-одлу данышмаг”, “аьзындан од тюкцлмяк”, 

“одлу бахыш”, “ъанына од дцшмяк”, “эюйдян од йаьмаг”, “кир-

пикляриля од эютцрмяк”, “оду сюндцрцб кцлц иля ойнамаг”, 

“одла су арасында галмаг” вя с. 
Бу эцн дилимиздя ад-од кюкцндян йаранмыш чохлу шяхс 

адлары вар: Адыэюзял, Адыширин, Щцсейн Нищал Адсыз, Аднан 
Бинйазар, Халидя Ядиб Адывар, Адур, Адыг, Одай, Адай вя с. 
Адыэей вя адатлылар (щазырда Эцней Азярбайъанда йашайан 
шащсевян тайфалаrıндан биринин адыдыр), адыглар (кабардалыларын, 
адыэейлярин вя чяркязлярин цмуми адыдыр) етнонимляри дя, Ада-
на (Тцркийядя шящяр), Адыйаман (Тцркийядя йашайыш мянтягяси 
вя Эюйчя эюлц йахынлыьында кянд), Адналы (Ъялилабадда кянд), 
Адиабла (Азярбайъанда гядим йашайыш мяскяни), Адыча (Йа-
кутийада чай), Адыр (Фярганядя даьятяйи сащя), Адлер (Гара 
дяниз сащилиндя курорт) топонимляри дя бу сюзцн тцрк мяншяли 
олдуьуну эюстярир. Адлыг (исмин щалы), ад, аддым, ада, адда-
маш, адаг, ададовшаны, адахлы, адахланмаг, адам, адда-
будда, ад-сан, адына (щяфтянин дюрдцнъц эцнц), адлы, адлы-санлы 
кими сюзлярин щамысы ейни кюкдян олуб тцрк сюзляридир. 

“Билгамыс” дастанында раст эялдийимиз адлардан бири дя 
Сумукандыр. Онун ады беля хатырланыр: 

 Орда Етана иля Шумукан да йашайыр184 . 
 Бурада сющбят Мейид евиндян эедир (йягин ки, Мейид еви 

рущлар дцнйасы анламындадыр) вя Етана дцнйаны су басандан 
сонра Шумерин илк xaqanынын адыдыр. Онда беля чыхыр ки, ады 
Етана иля гоша чякилирся, Сумукан да xaqan олмушдур. Бурада 

сюзцн кюкц Сумдур, у битишдириъи ünlüdür, кан (хан, хаган) ися 
титул билдирян сюздцр. Демяли, Сум+у+кан (хаган) каьан= Су-
мукан шякилдяйишмяляри мцмкцн вариантлардыр. Ахыры хан, ган, 
кан сюзляриля гуртаран чохлу тцрк адлары вар. Оьуз ханын оь-
ланларынын адларына фикир верин: Айхан, Эцнхан, Дянизхан, 
Эюйхан, Даьхан, Улдузхан. Беля адлар бу эцн дя чохдур: Ор-
хан, Айхан, Кцрхан, Аьахан, Сярхан, Булудхан, Дурахан, 

                                                             

184  “Bilqamıs dastanı”. Hər şeyi bilən adamın dastanı. B. 1985. s. 61.  
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Дурмушхан, Атахан, Балахан, Бюйцкхан. “O illərin povesti”n-

дə гыпчаг sərkərdəsi Шароканын ады чякилир. Н.А. Баскаков бу 
адын тцрк мяншяли олдуьуну йазмышдыр. Шарокан вя Сумукан 
адларынын щяр икисиндя хан/хаган сюзц адын кюкцня бирляшяряк 
кан шяклиня дцшмцшдцр. Бу да тцрк дилляри цчцн сяъиййяви дил 
щадисясидир. 

Сум сюзцня илк дяфя “Китаби-Дядя Горгуд”да раст эяли-

рик. Епосун “Газылыг Гоъа оьлу Йейняк бойыны бяйан едяр, 
ханым щей!” бойунда охуйуруг:  

  
Йеди киши иля гурулурды мяним йайым  
Гайын талы йеляэцмдян сум алтунлу мяним охым!185  

 Дилчиляр сум сюзцнц мцхтялиф ъцр йозмушлар: Сум-долу, 
тамам, ичи долу, бцтцн, кцлчя. Сум алтун- ичи вя хариъи гызыл, 
кцлчя гызыл186. Сюзцн икинъи йозумунда онун халис, тамам мя-
налары билдирдийи эюстярилир. 

Сум шяхс ады кими Сумгайыт сюзцнцн кюкцндя дурур. 
“Сумгайыт” яфсанясиндя дейилир ки, индики Сумгайыт шящяринин 
йериндя гядимлярдя бир тцрк тайфасы йашайырмыш. Бу йердян бир 
чай ахырмыш. Бир яждаща пейда олуб чайын габаьыны кясир, ъа-
маат сусуз галыр. Сум адлы иэид бир оьлан Яждащаны юлдцрмяк 
гярарына эялир. Йарагланыб, йасагланыб дюйцшя эедир. Севэилиси 
онун далынъа “Сум гайыт!”, “Сум гайыт!” дейиб гышгыра-гышгыра 
галыр. Сумгайыт ады беля йараныр. 

Бу эцн Эядябяй районундакы даьлардан бири Сумик ад-
ланыр. Бу сюзлярин щамысынын кюкцндя сум” дурур вя ону тя-
садцф щесаб етмяк олмаз. Бу сум кюкляринин щамысы ейни диля 
баьлыдыр. 

Аьшащ Киш (Куш) шящяриндя шащ олмуш вя аьшащлар сцлаля-
синин ясасыны гоймушдур. Бурада гурулмуш дювлят дя онун 
адыйла Аьшащлар адландырылмышдыр. Киш шящяринин шащлар сийа-
щысында Аьшащын адына ики дяфя раст эялинир. Ağşahın adındakı 

ağ təmiz türk sözüdür və Şumer dilində də eyni anlamda işlənib. 
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 “Kitabi-Dədə Qorqud”. “Gənclik”. Bakı. 1978. s. 111.  
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 Аьшащдан сонра Киш шящяриндя тахтда щямин сцлалядян 
олан Губа адлы гадын отурмушдур.  Онун тяхминян 100 ил ща-
кимиййятдя олдуьу эюстярилир. Quba türk sözüdür. Bu gün də 

Azərbaycanda Quba qadın adı kimi geniş yayılıb. Qədim türk di-

lində quba sözü ağbəniz deməkdir. Quba sözünün gözəllik anla-

mında işlənməsi də bununla bağlıdır. Губадан сонра щямин сцл-
алядян олан 7 няфяр шащын ады чякилир.  

Нящайят, Киш шящяриндя щакимиййят силащ эцъцня дяйишди-
рилмиш вя Аьшащ йенидян тахтда отурмушдур.  

Аьшащ 93 ил щакимиййяти ялиндя сахламыш, онун йериня Гу-
банын оьлу Эимилсин эялмишдир. 

Билгамыс тякъя епосун гящряманы дейил. О щям дя Ду-
музидян сонра Урукун шащы оlмушдур. Билгамысдан сонра юз 
оьлу Урнунгал тахта чыхмышдыр. О, сцлалянин алтынъы нцмайян-
дясидир. 

Иш кюкц иля башлайан адлардан бири дя Ишумдур. Ишум ады иш 
кюкцндян вя ум шякилчисиндян дцзялмишдир. Онун тцрк сюзц ол-
дуьуна щеч бир шцбщя ола билмяз. Академик Б.А.Турайевин 
йаздыьына эюря, “Ишум Урун вязири олмушдур. Ур щирсляниб шя-
щяри даьытмаг вя инсанлары юлдцрмяк гярарына эялдикдя, ону 
вязири Ишум сакитляшдирмиш, бу ишдян йайындырмышдыр187”. Тяяссцф 
ки, бизим ялимиздя олан “Билгамыс” дастанында бу парча йох-
дур.  

Беляликля, йухарыдакы етимоложи тящлилляр “Билгамыс” даста-
нындакы бир чох шяхс адларынын тцрк мяншяли олдуьуну айдын 
эюстярир. Бунлар тарихин индийя гядяр гаранлыг галмыш сящифяляри-
ни ишыгландырмаг вя Шумер-тцрк етноэенетик баьлылыьыны цзя чы-
хармаг бахымындан бюйцк ящямиййят кясб едир. Эяляъякдя бу 
истигамятдя тядгигатларын эенишляндирилмясиня ещтийаъ дуйулур. 
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ШУМЕР ШАИРИ ЕНЛИЛ ИСМЯ ДАЬАНЫН 

 ЦЧ ШЕИРИ ЩАГГЫНДА 
 
Шумер шаири Енлил Исмя Даьанын цч шеири эялиб бизя чат-

мышдыр. Щямин шеирляр йазылмыш эил лювщяляр щазырда Берлин му-

зейиндя сахланыр. 1993-ъц илдя “Ориенталиа” журналынын 62-ъи 

сайында бу шеирлярин орижиналы вя транскрипсийасы чап олунмуш-

дур. Тцрк дилинин вя ядябиййатынын тарихини юйрянмяк бахымын-

дан бу цч шеирин мисилсиз дяряъядя бюйцк елми ящямиййяти вар. 

Бу шеирлярин индийя гядяр ядябиййат тарихчиляринин диггятиндян 

йайынмасы тяяссцф доьурур. Мясяля бурасындадыр ки, щяр цч шеи-

рин орижиналы мювъуддур. Онларын тяхминян 6500 ил бундан га-

баг йазылдыьы щаггында фикирляр сюйлянмишдир. 

Шеирляри Америкада йашайан щямйерлимиз Тарийел Нцвя-

дили чаьдаш тцркъяйя уйьунлашдырмыш, Е.Ялибяйзадя онларын 

щаггында мцяййян фикирляр сюйлямиш, Исмайыл Вялийев “Гядим 

Шярг Ядябиййаты” топлусуна дахил етмишдир. 

Шеирлярдян габаг мцяллифин адынын семантик тящлили мараг 

доьурур: Енлил Исмя Даьан. Енлил танры Енлилин адыйла ейни ол-

дуьуна эюря, икинъинин ачыгламасы биринъийя дя аиддир. Танры 

Енлилин ады ики сюздян ибарят олуб, Ен- йийя, аьа, лил (йел) ися ща-

ва демякдир. Енлилин ады бцтювлцкдя йелин, щаванын йийяси анла-

мындадыр ки, бу да онун функсийасы, вязифяси иля там цст- цстя 

дцшцр. Даща доьрусу, сюзцн семантик тящлилиндя щям ону ямя-

ля эятирян щяр ики морфемин мянасы, щям дя танры Енлилин пан-

теондакы функсийасы нязяря алынмышдыр. Исмя сюзц тцрк мяншяли 

ис/иш кюкцндян вя мя сюздцзялдиъи шякилчисиндян ямяля эялмиш-

дир. Бу şякилчи тцрк дилиндя чох актив олмуш, онун иштиракы иля 

онларла сюзляр дцзялмишдир: бюлмя, дюнмя, чюкмя, бцзмя, сцз-

мя, эязмя, дюймя, енмя, дцймя вя с. Даьан да тямиз тцрк сю-

зц олуб, кюкцндя даь/доь морфеминин дурдуьу шцбщясиздир. 

Даьан сюзц тцрк дилиндя “танрынын доьдуьу”, “танрыдан доьул-

муш” анламлары билдирмишдир. Щазырда тцрклярдя Даьан, До-
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ьан, Тоьан шяхс адларына чох раст эялинир. Эюрцндцйц кими, 

Енлил Исмя Даьан адындакы сюзлярин щамысы тцрк дилиня мяхсус-

дур.  

Шеирлярдян бириндя Енлил Исмя Даьанын кимлийи дя ачыгла-

ныр. Енлилин танры олдуьу шцбщясиздир. Шумер мятнляриндя Да-

ьан танры адына да раст эялинир. Бяс онда Енлил Исмя Даьан 

кимдир? Шеирлярдян бириндя Исмя Даьан думу Енлил-ла ифадяси 

вар. Онун мянасы Енлилин оьлу Исмя Даьан демякдир. Бурадан 

айдын олур ки, Исмя Даьан Енлилин оьлудур вя атасынын адыны да 

епитет йахуд лягяб кими юз адынын яввялиня гошмушдур. Йуха-

рыдакы мисранын ачымы да Даьан адынын тцрк дилиндяки мянасы 

иля цст-цстя дцшцр. Dağan Tanrıdan doğulmuş, yaxud Tanrının 

doğduğu anlamlarına uyğun gəlir. 

Енлил Исмя Даьанын шеирляриндя дя щазырда тцрк дилиндя иш-

лянян чохлу сюзляр вар. Онлардан бир нечясиня диггят йетирмяйи 

лазым билирям. 

1. А (а) Енлил  ифадяси Айа Енлил кими ачыгланмышдыр. 

Енлил танрыдыр, она айа дейя мцраъият олунмур. Açıqlamanın 

yanlışlığı da elə buradan aydın görünür. Şumer panteonunda Ен-

лиля вя диэяр бюйцк танрылара мятнлярдя ата дейя мцраъият олун-

дуьуну эюрцрцк. Аа Шумер дилиндя аба (ата) демякдир. Ифадя-

нин Ата Енлил кими охунмасы даща доьрудур. Bu yanlışlıq 

Şumer mətnləri ilə yetərincə tanış olmamaqdan irəli gəlib. 

2. Дур.Ан.Ки сюз бирляшмяси дур, анла ки,... кими ачыг-

ланмышдыр. Burada ki bağlayıcı kimi başa düşlmüşdür ki, yanlışlı-

ğı da o yaratmışdır. Дур сюзц дцзэцн анлашылмышдыр. О щазырда 

дилимиздя илкин шяклини vя мянасыны сахламышдыр. Dur sözü indiki 

kimi, Şumer dilində də durmaq, dayanmaq, oturmaq anlamların-

da işlənmişdir. Ан щям Танры адыдыр, щям дя эюй (сяма) анла-

мындадыр. Шеирдя эюй анламинда ишлянмишдир. Шумер дилиндя ки 

баьлайыъысы йохдур. Цмумиййятля, Шумер дюврцндя баьлайыъы 

анлайышы олмайыб. Şumer dilində bağlayıcılardan danışmaq mətn-

lərlə yetərincə tanış olmamaqdan qaynaqlanır. Şumer dilində bağ-
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layıcıları başqa-başqa sözlər əvəz edir. Шеирдяки ки сюзц йер де-

мякдир. Bu sözə həmin anlamda şumer mətnlərində çox rast gəli-

nir. Hətta Enki, Ninki tanrı adlanda da bu söz var. Дур.Ан.Ки ифа-

дясини яксяр шумерşünasлар йерля эюйцн ялагяси кими тяръцмя 

едирляр. Ифадянин бу ъцр баша дцшцлмясиндя щеч бир йанлышлыг 

йохдур. Мяна доьру баша дцшцлмцшдцр. Анъаг ифадя эюйцн 

дурдуьу йер, эюйля йерин говушуьу, буэцнкц цфцг анламларына 

даща чох уйьун эялир. Гядим инсанлар цфцгц эюйля йерин го-

вушдуьу йер, эюйцн дурдуьу йер кими тясяввцр етмишляр. 

3. Абсу Екур ифадясиндя щяр ики сюз аддыр. Абсу илк дяфя 

эюйдян йеря ендирилян дяниздир. Онун Хязяр дянизи олыдуьу 

щаггында тутарлы билэиляр вар. Абсу Хязярин илк адыдыр. Мянасы 

да Эюй (сяма) дянизи демякдир188. Екур ися конкрет олараг 

Енлилин евинин адыдыр вя ону башга ъцр охумаг, йозмаг, ачыг-

ламаг мцмкцнсцздцр. Екур сюзц е-ев вя кур- даь йахуд юлкя 

морфемляриндян ямяля эялмишдир. Мятнлярдя Енлилин евинин ады 

дюня- дюня чякилир. Енлил Йерин, Эюйцн бюйцк танрысы, юлкянин 

аьасы иди. Она эюря дя Екур сюзцнц бир чох мцтяхяссисляр кими, 

даь еви йох, юлкянин еви анламында баша дцшмяк даща доьру 

олар.  

4. Кала(м) сюзц шеирдя бир нечя йердя ишлянмишдир. Бу сю-

зя Шумер мятнляриндя чох раст эялинир. Мянасы юлкя демякдир. 

Гядим тцрк дилиндя юлкяйя гала дейилдийи бяллидир. Дилимиздя бу 

эцн дя ишлянян гала сюзцйля тяхминян ейни мяналыдыр. 

5. Са-эид-да Шумер ядябиййатында бир ядяби нювцн ады-

дыр. Doğrudur, sa sözü Şumer dilində həm say(maq), həm də sat 

(maq) anlamlarında işlənib. Lakin yuxarıdakı sözdə onun say 

(maq) anlamında işləndiyini söyləmək üçün heç bir əsas yoxdur. 

Əgər sa-gid-da Şumer ədəbiyyatında bir ədəbi növün adıdırsa, 

oну сай ъцтляйяъяйям, йахуд йеня якяъяйям кими мяналандыр-

                                                             

188
 İslam Sadıq. Şumer və türk epik mətnlərində ölməzlik ideyası, “Dirilik 

ağacı” və Xəzər dənizi. AMEA Məruzələri. Bakı. 2012. № 5. LXVIII cild. 

Səh. 174-184. 
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маг доьру дейил. Bu onu göstərir ki, sözü bu cür yanlış açıqla-

yanlar onun Şumer ədəbiyyatında bir ədəbi növ olduğunu bilmir-

lər. Бу сюз щазырdа Азярбайъан мащныларында охунан нягараты 

хатырладыр. Эюрцнцр, шеир мусиги иля охунмуишдур.  

Енлил Исмя Даьанын эялиб бизя чатмыш цч шеиринин дили 

онун доьрудан да тцрк шаири олдуьуну тясдигляйир. Щяр цч шеир-

дя бу эцн айры-айры тцрк дилляриндя ишлянян чохлу сюзляр вар. 

6500 ил бундан юнъя йашамыш Енлил Исмя Даьанын шеирляриндя 

раст эялинян онларла сюзцн бу эцн дилимиздя олдуьу кими юз ил-

кин мянасында ишлянмяси Шумер вя тцрк дилляринин эенетик го-

щумлуьуну тясдигляйян ян тутарлы фактлардыр. Bu həm də Şume-

rə qədərki iki dildən  birinin məhz türk dili olduğu fikrini təsdiq-

ləyir. 
Шумер мятнляринин тяръцмяси заманы сюзлярин защири ох-

шарлыьына алданмаг олмаз. Сюз вя ифадялярин мянасыны доьру-

дцзэцн баша дцшмяк цчцн Шумер мятнляри иля йетяринъя танышлыг 

тяляб олунур. Онсуз да Шумер вя тцрк дилляринин эенетик го-

щумлуьуну тясдигляйян фактлар артыг йетяринъядир. Бу мягсядля 

сцни охшарлыглар ахтармаьа щеч бир ещтийаъ йохдур. Яксиня, щя-

гигяти демякдян дя чякинмяк лазым дейил.  
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ġUMER DĠLĠNĠN LƏHCƏLƏRĠ 

 

Şumer dilində bir sözün bir neçə yazılışına rast gəlinir. Bu 

sözlər bəzən oxşar olsa da (sipa/şuba-çoban), əksər hallarda bir-

birindən çox fərqlənir. Məsələn, ayaq sözü giri və me-re, ağac 

sözü giş və mu, qoyun sözü udu və e-ze şəkillərindədir. Bunlar 

ləhcə fərqləridir. Hələlik Şumer dilinin iki ləhcəsi ayırd edilib. 

Şərti olaraq onlardan biri EK, digəri ES adlandırılıb. Bu kitabda 

da ləhcə fərqləri aydın görünən sözlər var. Bunlar çaşqınlıq 

yaratmamalıdır. 

  

Söz                          EK ləhcəsində        ES ləhcəsində 

 

Bağ                                kiri                    ke-re 

Ayaq                             giri                    me-re 

Söz                                inim                  e-ne-em 

Kərpic                           sig                     şe-eb 

Tanrı                             digir                  dem-me-er 

Çoban                            sipa                   şuba 

Ağac                              giş                     mu                                 

Tarla, sahə                     e-gar                 a-da-ar 

Obraz                             e-gar                 a-mar 

Çaxır                              geştin                mu-tin 

Qul qadın                       geme                 gi-in 

Söz                                 inim                  e-ne-eg 

Qadın                             munus               nu-nus 

Qoyun                            udu                    e-ze 

Şey                                 nig                     ağ 

Göz                                igi                      i-bi 

Ölkə                               kalam                ka-an-ağ 

Xəbərçi                          ni-gir                 li-bi-ir              
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ШУМЕР ВЯ ТЦРК ДИЛЛЯРИНДЯ ИШЛЯНМИШ  

ЕЙНИ ВЯ ОХШАР СЮЗЛЯР 
 

A– su deməkdir189. Axar, axmaq sözləri bu yuvadan ya-
ranmışdır: 

İdİdigna a-ab-se de-a-gim190. İ.T.Kaneva bu cümləni 

yanlış tərcümə etmişdir. Onun tяrcцmяsi belяdir: Dənizə axan 
Dəclə kimi. O burada çay (İd), su (a) və Absu (a-se) sözlərini 

buraxmışdır. Əslində bu cümlə belə tərcümə edilməlidir: Dяclя 

чayынын сулары Абсу dяnizinя axan kimi. Bu cümləyə diqqətlə 

baxanda bütün sözləri başa düşmək olur. Иd (çay) Иdigna (Dяclя) 
a (su) Ab-se (Absu) de (dяnizinя) a (axan) gim (kimi). Бу-

рада а sözü omonim olub, су vя ахан анламларында ишлянмишдир.  
Cümlənin açıqlamasından görünür ki, onun hazırda türk 

dilində anlaşılması o qədər də çətinlik törətmir. İd sözü qədim 

türk dilində çay anlamında işlənmişdir. Volqanın qədim türkcə 

adı İdil olmuşdur. Adın önündəki id sözü çay deməkdir. İdil 

böyük (il) çay (id) anlamındadır. 

Başqa bir misala baxaq: Ea. İki səsdən ibarət bu ifadədə iki 

söz var: e- ev; a- su. Mənası evi suda olan deməkdir. Müdriklik 

tanrısı Enkinin adlarından biridir. Onun evi Absu-Xəzər dənizin-

də olmuşdur. Ea adını çox zaman akkad dilinə bağlayırlar. Bu 
fikir yanlışdır. Ea adını əmələ gətirən e-ev və a-su sözlərinin heç 

biri akkad mənşəli deyil. Onların hər ikisi qədim türk və Şumer 

dillərində eyni anlamda işlənib.  

 

A- Şumer dilində ata deməkdir. A və ya A.A şəklində ya-

zılır, ata kimi oxunur. V.V.Radlovun lüğətində böyük qardaş, ağa 

anlamında a sözü var ki, bu da onun böyük, başçı (ata) anlam-

larına uyğun gəlir
191

. 

                                                             

189
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 51; Крамер 

С.Н. Шумеры. М. 2009. s.335 
190 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 
книга. М. 1979. s. 114 
191

 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1899. s. 3-4 
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 A- ay deməkdir. İlin aylarının adlarının yanında a yazılır. 

Sig-a kərpic ayı, Şu-numun-a səpin ayı 
192

 və s.  
 
A- axmaq, axar demякдир. 

İdİdegna a- ab-su de- a-gim193. 
Burada биринъи а су, икинъи а ахмаг анламындадыр. Гядим 
тцркъядя ахмаг фели ак/аь шяклиндя олмушдур194. Axar, axmaz, 

axım, axыn, axan, axmaq sюzlяrinin hamыsы bu yuvadan яmяlя 
gяlib. Hятта арх сюзцнцн дя бу йувадан йарандыьыны дцшцн-
мяк олар. 

 
A– Şumer dilində ailə deməkdir. Ata, ana, övlad birlikdə 

a (ailə) adlanmışdır195. Qядим тцрклярдя аиляйя а (ал) дейилдийи 
мялумдур196. Nəsimidə və M.Ə.Sabirdə ailə, nəsil, övlad anlam-

larında al sözü işlənmişdir
197

. Эюрцндцйц кими, тцрк мяншяли ал 
сюзц яряб дилиндя аиля шяклиня дцшмцшдцр. Шумер дилиндя А щяр-

фи   ишаряси иля йазылыр. Яряб ялифбасында ялиф  а вя я сяслярини 
билдирдийи кими, Шумер дилиндя дя а вя я сясляри бу ишаря иля эю-

стяриля билярди. Яряб ялифбасындакы ялиф  Шумердяки   ишаряси-
нин тюрямясиндян башга бир шей дейил.  

Сцлаля сюзц дя buradan йаранмышдыр. Су+аиlя. Су кими 
ахан, арасы кясилмяйян аиля. Бу да сцлалянин мязмунуна уй-
ьундур. Эюрцндцйц кими, аиля вя сцлаля сюзлярини яряб дилиня 
баьламаг йанлышдыр. 

 
A- əl deməkdir198. Çuvaş dilində əl sözü a-al şəklində-

                                                             

192 Дьяконов И.М. Люди города Ура. М. 1990. s. 293 
193 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 

книга. М. 1979. S. 114 
194

 Rəcəbli Ə. Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı. 2001. s. 30 
195

 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. М. 1958. s. 12; Дьяконов И.М. Языки 
Древней Передней Азии. М. 1967. s. 51 
196 Дуварчы Айше. Тцркийеде фалчылыг эеленеэи иле бу конуда ики есер. Анк-
ара. 1993. s. 119  
197

Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Б. 1970. s. 46; M.Ə.Sabir. 

Hophopnamə. B. 1992. s. 506  
198 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s. 12  
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dir
199

. Göründüyü kimi, sözün kökü a səsidir ki, bu da Şumer 

dilindəkinin eynidir. Ял сюзц яслиндя ал сюзцнцн фонетик варианты 
кими йараныб. Алмаг дейяндя ял нязярдя тутулур вя алын яля 
чеврилмяси бу ъцр баш вермишдир.  

 
A– güc, qüvvə deməkdir200 . Qədim türk dilində əl/güc/ 

qüvvə/barmaq anlamlarında karaq, güc-qüvvə anlamında çuvaş 

dilində xal, V.V.Radlovun lüğətində kal və karuk sözləri var
201

. 
Uyьур дилиндя зор, эцъ, гцввя анламларында аран сюзц ишлянмиш-

дир202. Azярбайъанын Газах бюлэясиндя эцъ, гцввя анламында 

аэар сюзцнцн ишляндийи гейдя алынмышдыр. Bu sözlərin hamısının 

а кюкцндян йарандыьы айдын эюрцнцр. A sözünün sonuna l 
artırılmaqla al sözü alınır. Onun da əvvəlinə x/k səsləri, sonuna 

müxtəlif şəkilçilər artırılmaqla kal/xal/aran/ağar sözləri yaranır. 

Aьыр, аьырлыг кими сюзляр дя бу йувадан yaranıb. Bu sözlərin də 

kökü a səsidir.  

Qədim türkcədə və uyğur dilində güc, qüvvə anlamında 
həm də u sözü işlənib

203
. Şumer və türk dillərində eyni sözün a və 

u sözlərilə ifadə olunduğuna dair çoxlu örnəklər var. Su sözü, o, 

bu əvəzlikləri a və u ilə deyilmişdir. 

 
А- Шумер дилиндя бюйцр, йан анламларында ишлянмишдир204. 

Гядим тцрк дилиндя аь сюзц тяряф, сямт, йан анламлары билдир-
мишдир. Щазырда бу анламда аныры сюзц ишлянир. Онларын щяр ики-

                                                             

199
 И.А.Андреев. Чувашский язык/ ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 46 

200 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s. 12; Канева И.Т. Шу-

мерский язык. СПб.1996. s.31 
201

 Акылбекова Э., Аширалиев К.,Османалиева Б., Сыдыков С. Глос-

сарий/ ДТДИИОВСЯ. Ф.1971.s.51; И. А.Андреев. Чувашский язык/ 

ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 46; Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1899. s. 219; Радлов 

В.В. ОСТН. СПб. 1889. s. 188   
202

 Неъип Емир Неъипович. A.k.ə. Анкара. 1995. s. 15  
203

 Этимологический словарь тюркских языков. М. 1974. s.759  
204

 Куртик Г.Е. Звездное небо Древней Месопотамии: шумеро-аккадские 

названия созвездий и других светил. СПб. 2007. s. 624 (Bundan sonra Кур-

тик Г.Е. A.k.ə. kimi göstəriləcək). 
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си а йувасындан йаранмыш вя илкин анламыны сахламышдыр. Аныры 
дур (о йана дур), аныры отур (о йана отур), аныры эет (о йана 
эет), аныры чякил (о йана чякил) ифадяляриндя бу анламы айдын 
эюрцрцк. 

 
A- Şumer dilində maaş, əmək haqqı anlamında işlənib. 

Hazırda işlənən aylıq, alacaq sözlərilə səsləşir. 

 
A/i- Şumer dilində anma, xatırlama, anım anlamlarında iş-

lənib. Ağı, ağlamaq, anmaq, anım sözlərinin köküdür. Eyni an-

lamda fonetik variantları türk dillərində var. 

 
Аб- Шумеря гядярки баш Танрынын адыдыр. Эюй Танрысы-

дыр. Адын мянасы да эюй, сяма демякдир. Göy, səma mavi, abı 
rəngdədir. Ab sözü əvvəlcə göyün, səmanın adını bildirmiş, sonra 

rəng adına çevrilmişdir. Abı rəngin adı göyə, səmaya uyğun 

olduğundan həmin sözdən yaranıb. Ab sюзц бу эцн дилимиздя иш-

лянян абы рянэ чаларынын адында сахланыb. Azярбайъанын Бакы, 
Эянъябасар вя диэяр бюлэяляриндя эюй рянэин бир чаларына абы 
дейилир. 

Sonra эюряcяyimiz kimi, тцрк дилляриндя, hабеля башга 
диллярдя ишлянян баба вя ата сюзляри аб кюкцндян йаранмышдыр. 

Яряб дилиндяки абу/ябу/ибн сюзц дя (ата) Шумер дилиндян 
эютцрцлмцшдцр. Яксяр алимляр bunu яряб сюзц щесаб етмиш-
дир205. Бу алимлярин Шумер дилиндя атайа ада/ ата/аба/абба де-
йилдийиндян хябярляри олмамышдыр.  

 
Аб- Шумер дилиндя hям дя иняк демякдир. Эюй вя иняк 

ейни сюзля ифадя едилмишдир. Бу онунла баьлыдыр ки, гядим инсан-
лар эюйц ана башланьыъ сайырдылар вя ону иняк шяклиндя тясяввцр 
едирдиляр. Бу космогоник дцшцнъянин изи hазырда Мисир мифо-
лоэийасында галмышдыр. 

“Quran”dakı “İnək” surəsi əslində “Göy”, “səma” surəsi 

                                                             

205
 Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. Баку. 

"Язычы". 1992. s. 165 
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kimi başa düşülməlidir, bu daha doğrudur. Göy, səma və inək 

sözlərinin sinonimliyi belə düşünməyə bizə əsas verir.  

 

Ab- Şumer dilində qəssab deməkdir: 2 Maş.Sal.Tuğ. Di 

(nin.di) ab Unug
206

. Tərcüməsi belədir: Di paltarlı qadının 2 

keçisini Uruğun qəssabına (verdi). Bu söz hazırda türk dilində 

işlənən qəssab sözünün tərkibində olduğu kimi saxlanmışdır. Ab 

sözünün həm də inək anlamında işləndiyini nəzərə alsaq, onda 

qəssab sözünün kas/kəs +ab=inəyi kəs və yaxud inəkkəsən demək 

olduğu aydınlaşar. Bu yozum doğrusa, onda qəssab sözü türk 

mənşəlidir. 

 

A-ba- Şumer dilində sual əvəzliyi olub, hansı və kim 

deməkdir.  

 

Abba- Şumer dilində ata, ata-baba, böyük, əcdad anlamın-

da işlənib
207

. Bu söz türk dilində eyni anlamdadır.  

 

Аба- оба сюзцнцн Şumer dilindəki fonetik шяклидир. Şumer 

dilində o hərfi yoxdur. Щазырда оба тцрк дилиндя йашайыш мяскя-
ни анламында эениш ишлянян сюздцр. Топоморф кими дя она эе-
ниш ареалда раст эялинир. 

 
Akaba- Икичайарасындакы йашайыш мяскянляриндян бири 

Акаба, digəri Şibaniba адланмышдыр. Бу сюзləri əmələ gətirən 
Аь+аба (оба) və Şuban (çoban)+aba (oba) морфемляринин 

hamısı тцрк дилиня мяхсусдур.  
 
Аба/Абба- Шумер дилиндя баба мянасында ишлянмишдир. 

Аилянин, няслин, тайфанын башчысына баба дейилмишдир208 . Аба 

                                                             

206
 Вайман А.А. К расшифровке протошумерской письменности // ПАС. II 

книга. Москва.  1966.s. 13 
207

 Тюменев А.И. О значении термина "кал" в древнешумерском языке // 

ВДИ. 1946, № 2. s. 11 
208

 Дьяконов И.М. Реформа Урукагины // ВДИ. 1951, №1. s.19   
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улу-тайфанын башчысы демякдир. Azərbaycanın bəzi bölgələrində, 

məsələn, Gədəbəy, Ordubad, Zəngilan və Qubada ataya indi də 

aba deyilir
209

.  
Hazырда тцрк дилляриндя ишлянян абла сюзц дя щямин кюк-

дян йаранмышдыр.  
 
A-bal- Şumer dilində şəlalə deməkdir.   

 

Абба- hям дя яъдад anlamındadır. Azərbaycanın qərb 

bölgəsində bu söz əcdad anlamında aba-əcdəd şəklində işlənir. 

 

Absu- Xəzər dənizinin ilk adı Absu olmuşdur. Танры 
Абын адындан йараныб, мянасы сяма дянизи, эюй дянизи демяк-

дир: Аб-эюй, сяма, су-дяниз210. Яввялляр дцнйа судан ибарят ол-
мушдур. Дяниз, эюл, чай йаранмамышдыр. Она эюря bцтцн щид-
ронимлярин явязиня тякъя су сюзц ишлянмишдир.  

Z.Sitчин Аб.Зу сюзцнц Эюйц билян кими тяръцмя едир211. 
Абзу сюзцн аккадъа йазылышыдыр. Шумеръя сюз Абсудур. Зу Шу-
мер дилиндя çox anlamlı söz olub, bir mənası da билик, билмяк де-
мякдир. Лакин Абсунун тяркибиндя зу морфеми йохдур. Бу-
рада аб сюзц эюй/сяма анламында дцз баша дцшцлмцшдцр. Ла-
кин су морфеми мящз су кими охунуб дяниз кими тяръцмя едил-
мялидир. Ону зу (билян) кими охумаг мянанын тящрифи иля ня-
тиъялянмишдир. Абсу/Хязярин Эюй, сяма дянизи олдуьу йягиндир. 

Фарслар аб сюзцнц сонрадан эютцрцб су анламында ишлят-
мишляр.  

Мараглыдыр ки, аб вя су сюзляринин щяр икиси юз илкин мяна-
сыны тцрк дилиндя бу эцн дя сахламышдыр. 

 
A-da-al- Şumer dilində indi deməkdir.   
 
Адам- Шумер дилиндя яhали анламында ишлянмишдир: Арат-

                                                             

209 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. АМЕА. Бакы. 1964. s. 15  
210 Эрих Церен. Лунный бог.  Москва.1976. s. 124 
211

 Ситчин Захария. Космический код. Москва. 2006. s. 89  
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таки а-дам dEн-ки-ке нам ба-ан-таr212. Тяръцмяси белядир: Арат-
танын яhалисини Танры Енки лянятляди. Башга мятндя бу сюз инсан-
лар сюзцнцн синоними йериндя ишлянмишдир: кур-кур-ре изи-эар-ра-
би а-дам ме-те-би213. Тяръцмяси: бцтцн даьларын майакы, инсан-
ларын йарашыьы. 

 Эюрцндцйц кими, Şумер дилиндя hям яhали, hям дя ин-
санлар анламында ишлянмиш адам сюзц бу эцн тцрк дилиндя илкин 
шяклини vя мянасыны олдуьу кими сахлайыб. 

 
Ада- ата сюзцнцн ейнидир. A, ad və ada şəkillərində yazılı-

şına rast gəlinir. Hamısı ata anlamında охунмушдур. Onun adda 

oxunuşuna da rast gəlinir
214

. Йалныз д вя т самитляри бир-бирини 
явязлямишдир. Йазыда ися чох заман д вя т самитляри дцшцр. Мя-
сялян: а-а (з) у луьал-му му-е-си-ин-эи-ин-нам (ен-Уну кe-эа 
ен-Кул-аба ки-а-ке, му-е-си-ин-эи-нам

215
. Тяръцмяси белядир: 

Сянин атан, мяним аьам, (Urukun kahini)Кулабын али каhини 
мяни сянин йанына эюндярди. Ъцмлянин башланьыъындакы а-а-зу 
ифадяси сянин атан демякдир. Бурaда зу-сянин, а-а-атан-дыр.  

 

Adad- atanın atası, ata babası deməkdir
216

. Bu da əcdad 

anlamına tam uyğun gəlir. Yəqin ki, adad sözü ərəb dilində əcdad 

şəklinə düşmüşdür. Onda belə çıxır ki, əcdad sözü də ərəb dilinə 

türk dilindən keçmişdir. 

 

Adakur- Şumer dilində içki qabı, qədəh anlamındadır. Türk 

dilində qədəhə ayaq/adak deyilib. “Dədə Qorqud”da da bu söz 

ayaq şəklindədir: “Bu gəz oğlan şərab içərkən içməz oldu. Altun 

                                                             

212
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.46; Энмер-

кар и верховный жрец Аратты // ВДИ. 1964.№ 4. s. 193 
213

 Энмеркар и верховный жрец Аратты // ВДИ. 1964. № 4. s. 197 
214

 Muazzez İlmiye Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s. 
109;  Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М.1967. s. 51 
215

 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966. s.42  
216

 Muazzez İlmiye Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İstanbul. 
2009. s. 109 



 146 

ayağı əlindən yerə çaldı”
217

. Adakur və adak/ayaq sözlərinin 

eyniliyi göz qabağındadır. 

 
Абкаллы– Шумер дилиндя щейванларын гараъийяри иля фала 

баханлара дейилмишдир218. Сюзцн мянасы аьыллы демякдир. бах: 
акаллы. 

 
Аркаллы - бах: акаллы. 
 
A.KAL/A.Zİ.QA- Şumer dilində sel, daşqın deməkdir.  
 
Акаллы- аьыллы, мцдрик демякдир. Бу сюз абкаллы, аркаллы вя 

акаллы кими бир нечя шякилдя интерпретасийа едилмишдир. Сюзцн 
мянасы аьыллы, мцдрик олдуьуна эюря акаллы, hятта акыллы вариан-
тыны даhа дцзэцн саймаг олар. 

 
Ара- мятнлярдян йол, мялумат чатдырмаг васитяси кими 

тяръцмя едилмишдир. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян ара (ики кян-
дин арасы) вя арамаг (ахтарыб тапмаг, мялумат алмаг) сюзля-
риля ейнилийи айдын эюрцнцр. Щазырда Тцркийя тцркъясиндя ара-
маг сюзцнцн чатдырмаг, тягдим етмяк, тяръцмя етмяк анлам-

ларында “ахтармаг” шякли ишлянир. Türkiyə təqvimindəki aralıq 
ayının adı da ara sözündən yaranıb.  

 
Ara-Şumer dilində həm də getmək anlamında işlənmişdir. 

Şumer dilində getmək anlamlı gen (genimək), du, re, şu-ub söz-

ləri var. Ara aralanmağı bildirir ki, bu da getməyin bir növüdür. 

  

Ağ- ölçmək anlamında işlənmişdir. Şe al-ağ-e219. O taxılı 
ölçür deməkdir. Bir şeyin çəkisini bilmək üçün onu ağırla-

yırlar. Ağır, ağırlıq sözləri də ola bilsin ki, ondan törənmişdir. 
Ağac ölşü vahidi ondan yaranmışdır. Yol ölçmək anlamında 

                                                             

217
 “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1978. s. 47 

218
 Оппенхейм А. Древняя Месопотамия. Москва. 1990. s. 211 

219
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М.1967. s. 434  
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işlənən yol ağartmaq ifadəsində bu sözün ilkinliyi saxlanmış-

dır. Eyni yolu boş-boşuna yaxud kiminsə günahı üzündən 
təkrar-təkrar gedib- gələndə sinonim kimi yol ölçürəm və yol 

ağardıram ifadələrinin hər ikisi işlənir. Yol aьардырам дейимин-
дяки аь кюкц юзцнцн гядим юлчмяк анламыны сахламышдыр. 

 
Ağ- bu söz türk dilində həm də cəhətlərdən birinin adıdır.  

Şimal cəhəti ağ adlanmışdır. 
 
Ağ- bu söz Şumer və türk dillərində həm də qalxmaq, ucal-

maq, yüksəlmək, yuxarı çıxmaq, dırmanmaq (osmanlıcada a, ağ, 

av, ak şəkillərində) anlamlarında işlənib. Qədim türk dilində qalx-

maq, yüksəlmək anlamında ağ, qalxmağa, yüksəlməyə imkan 

vermək anlamında ağtur sözləri işlənib
220

. M.Kaşğarlıda bu söz 

həmin anlamda ağ şəklində və qalxmaq istədi anlamında ağsadı 

şəklində qeydə alınmışdır
221

 ki, sonuncunun da kökü qalxmaq, 

ucalmaq anlamlı ağ sözüdür. Nəsimidə yuxarı qalxmaq, yüksəl-

mək, qalxmaq anlamlarında ağmaq sözü var
222

. Türklərin qədim 

Ağçağan dini  (Göy tanrıçılıq) ucalıq, yüksəklik anlamları ilə 

bağlıdır. Ağçağan adındakı ağ sözü göy, səma deməkdir. 

V.V.Radlovun lüğətində də ağ sözü qalxmaq, uçmaq 

anlamlarındadır
223

. 

 
Agar- Шумер дилиндя шумланмыш, беъярилян торпаьын юлчц 

ващидидир224. Тцрк дилиндяки якяр сюзцнцн онунла ейнилийи эюз 
юнцндядир. Е.М.Мурзайев доьру олараг йунан дилиндяки аг-
рос (торпаг, тарла), латын дилиндяки аэер (тарла, якин, торпаг, 
кянд, дцзянлик, гуру, вади), алман дилиндяки аскер (тарла, 

                                                             

220
Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 16,23 

221 Rəcəbli Ə. Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı. 2001. s. 30; Kaшьари 
Мащмуд. Диванц Лцьат-ит Тцрк. Ы ъ. Бакы.2006.с.224,303 
222

 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Бакы. 1970. s. 44 
223

 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1888. s. 142 
224

 Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М. 1984. 
s.37 (Bundan sonra belə veriləcək: Мурзаев Э.М. A.k.ə.). 
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якин), рус дилиндяки акр (торпаг юлчц ващиди), агроном (торпаг 
мцтяхяссиси) сюзляринин щамысынын Шумер кюкцндян гайнаглан-
дыьыны йазыр 225. Бурада ясас мясяля одур ки, алманларын, йу-
нанларын, русларын шумерлярля щеч бир ялагяси олмамышдыр вя бу 
халглар йарандыгдан чох-чох яввял Шумер дили ишляклийини итир-
мишдир. Она эюря гятиййятля демяк олар ки, бу сюзляр йухарыда 
адлары чякилян халгларын дилляриня тцрк дилиндян кечмишдир.  

 
Akra– bu sözə “Bilqamıs” dastanında rast gəlinir. Bilqa-

mıs qurbanlıq keçini köksünə sıxıb deyir: Utu an-akra qumu 
na de-e226. Bu cümlə Tanrı Utuya xəbər ver kimi tərcümə edilmiş 

və akra sözü başa düşülməyib buraxылmışdır. И.М.Мизийевя эю-
ря, бязи тцрк дилляриндя акра сюзц чыьырмаг, гышгырмаг анлам-

ларында ишлянир
227

. V.V.Radlovda qışqırmaq anlamında aksı sözü 

var
228

. Акра сюзц бу ъцмлядя чаьырмаг йериндя ишлянмишдир ки, 
о да гышгырмаг вя чыьырмаг анламларына уйьун эялир. Ак-
ра/акыр/бакыр/баьыр/чаьыр фонетик дяйишмяляринин мцмкцнлцйц 
нязяря алынарса, дейя билярик ки, akra türk dilindəki çağır sö-

zünün etimonudur. Cümlənin mənası belədir: Göydə Utunu 

çağır, ona de(xябяр вер). Bu sюз Şumer dilində də çağır kimi 
işlənə bilərdi.  

 
Al- Al-ra ifadəsində Falkenşteyn al sözünü ayrılıqda toxa, 

kərki kimi başa düşmüşdür
229

. Mətndə söhbət alaq vurmaq-

dan, qopartmaqdan, kəsməkdən gedir (ra). Ona görə Al-ra 
ifadəsi alaq çəkmə, alaq vurma, alaqlama kimi tərcümə edilmə-

lidir. Al sözü alaq və alakeş sözlərinin köküdür. Ra isя гырмаг, 
гопартмаг, вурмаг анламындадыр. 

 
Alaq- bu sюзя бир мятндя кал-алаг шяклиндя раст эялинир. 

                                                             

225
 Yenə orada, s. 37 

226
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 436  

227 Мизиев И.М. Шаги к истокам этнической истории центрального Кав-

каза. Нальчик. 1986. s. 28 (Bundan sonra belə veriləcək: Мизиев И.М. G.ə.) 
228

 Радлов В.В. ОСТН. СПб.1888, s.126 
229

 Афанасьева В.К. Законы Ур- Намму // ВДИ. 1960, №1, s. 69  
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Академик А.И.Тцменев kal-alaq ifadəsini якян, шумлайан кими 
тяръцмя етмишдир230. Онун тяркибиндя алаг сюзц мящз бу эцн 
дилимиздя ишлянян алаг сюзцнцн ейнидир.  

Алаг сюзцня кал морфеми гошулмагла ондан йени бир сюз 
йаранмышдыр.  

  
Ağ– həm də saf, təmiz deməkdir. Sud-du-ağ na za-gin-

dur231. Tərcüməsi belədir: Qızıl və gümüşün qarışığından ibarət 

təmiz, saf lazuritdir. Ağ sözü türk dillərində bu gün də həmin 
anlamda işlənir. 

 
Аь- бу эцнкц кими рянэ билдирмишдир: Sipad-udu-sigi-ak-

ak ene232. Tяръцмяси белядир: тямиз (ак) аь (ак) йунлу (сиэи) 
гойун (уду) чобаны (сипад). Бу ъцмлядя Ак/аь сюзц ики йердя 
тямиз вя аь анламларында ишлянмишдир. Аьшаhлар (aь+шащ) сцла-
лясинин вя Аккад (aь+гуд) шяhяр вя тайфа адларында da bu sюзя 
раст эялинир. 

 
Aь– aьыl, mяslяhяt demяkdir: E-an-na-tum-ra a-e-na-

aь233.Tяrcцmяsi belяdir. O Eannatuma aьыl (mяslяhяt) verdi. 
Cцmlяdяki aь шцбщясиз ки, бу эцн дилимиздя ишлянян aьыl, aьыллы, 
аьылсыз sюzlяринин kюkц, ilk hecasыdr.  

 
Aь- sюzцn bir mяnasы da dяrd, qяm demяkdir. Aь-gag ifa-

dяsi dяrddяn qaralmыш anlamыndadыr. Burada ağ dərd, qəm, ğağ 

qara deməkdir. Hazыrda tцrk dilindя iшlяnяn aьrы, aьы, aьlamaq, 
aьrы-acы, aьычы, aьыrsыmaq kimi sюz vя ifadяlяr aь kюkцndяn 
yaranmышdыr. 

 
Ağ- Şumer dilində həm də eləmək, düzəltmək anlamı bildi-

rir. Onu ak şəklində də oxuyurlar. Hazırda türk dilində işlənən 

                                                             

230
 Тюменев А.И. О значении термина "кал" в древнешумерском языке // 

ВДИ. 1946, № 2. s. 18 
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 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964.№4. s. 192 
232

 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s. 11 
233

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 115 
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ağartmaq, açıb-ağartmaq, ağ eləmək sözlərilə yaxından səsləşir.  
 
Ağ- Şumer dilində sevmək deməkdir. Onu ki-ağ kimi də 

yazırlar. 

 

Akkad- dövlətin adıdır. Şumer sözüdür. Akkad sözü 

ak+kud/ağ+qud tərkib hissələrindən ibarətdir. Ağqud sözü Şumer 

və türk dillərində ağ buğa deməkdir.  

 

Akkad-xalqın adıdır. Dövlətin adına uyğundur. 
 
Akkad- xalqın dilinin adıdır. Dövlətin və xalqın adına 

uyğundur. 

 
A.qa- iki hecadan (a+qa) ibarят олуб, дальа, су ахыны, ля-

пя демякдир. Бу сюз ики морфемдян- А-су вя га-габарма (дал-
ьаланма) морфемляриндян ямяля эялиб. А.га сюзц фонетик дяйи-
шиклийя уьрайараг дальа шяклиня дцшмцшдцр. А.га/алга/далга фо-
нетик дяйишмяляри дилдя мцмкцндцр вя асанлыгла баш верян 
просесдир. Демяли, А.га сюзцнц щазырда тцрк дилляриндя ишлянян 
дал-ьа сюзцнцн етимону щесаб етмяк олар. 

 
Агарин- гарын демякдир234. Бялкя дя гарын сюзц бу шякил-

дя олуb, йахуд сонрадан яввялиня а артырылыб. Щяр щалда а щяр-
фини эютцряндя онун йериндя гарын сюзц галыр ки, бу да щазырда 
тцрк дилляриндя ейниля мювъуддур. 

 
Ама- ана демякдир. Ама кими oxunub. Мясялян: ама-

эан-а-нам-думу -не-не-се 235 . Тяръцмяси белядир: заhы (тязя 
доьмуш) ана дюлцн (ушаьын) тозунда.  

Orxon-Yenisey yazılarında ana sözü uma şəklindədir
236

. 

Salar türkləri anaya indi də ama deyirlər. Ana sözü isə onlarda qız 
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 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109  

235
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 42  
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anlamında işlənir
237

. 
Ялбяття, бу hярфи тяръцмядир. Сонра эюряъяйик ки, ама сю-

зцнцн ана кими интерпретасийасы даhа доьрудур. Müəzzəz İlmi-

yə Çığ sözün anna variantını da qəbul etmişdir
238

. Bu gün Türki-

yə türkləri anaya annə deyirlər.  

Azərbaycanın bəzi bölgələrində ana sözü bir qədər də incə-

ləşdirilərək ama, ayma kimi də deyilir. 

 

Ama-ir- Şumer dilində ağıçı deməkdir: ama-ir-ke ir nu-bi-

duğ
239

. Açımı belədir: bu (bi) ağıçı (ama-ir) ağı (ir) demədi (nu-

duğ). Ama Şumer dilində ana deməkdir, lakin burada ir sözüylə 

birləşir və ağıçı sözünü əmələ gətirir.  

 

Ama-lul-la- bax: lul-la. 

 

Amas– arxac sözünün etimonudur. Hazırda türk dilində 
həmin anlamda arxac şəklində işlənir.  

 
Ан- Шумер пантеонунда баш танрынын адыдыр. Mянасы 

эюй, сяма демякдир.  
Ан Эюй танрысыдыр. Башланьыъда эюй ананы, йер атаны тям-

сил етмишдир. Ана сюзц Аn танры ады ilə səsləşir.  
 
An- Şumer dilində göy, səma deməkdir. Qədim tцрк дилиндя 

дя ан  sözü эюй, сяма anlamında işlənmişdir.  
 

An- Onun əvvəlinə türk dilində d/t ünsüzləri artırılıb dan/ 

tan sözü yaranıb. Dan yeri ağarır, dan yeri sökülür, dan üzü de-

yimlərinin hamısı havanın açılmağını, göyün işıqlandığını bil-

dirir.  

 

An-ki- Şumerlər dünya, cahan anlamında bu sözü işlədir-
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dilər. An-göy, ki-yer. Açımı yer, göy deməkdir. 

 

An-ne/an-şe- Şumer dilində göyə deməkdir. Şe qədim türk 

dilində də yönlük hal şəkilçisi kimi işlənib. 

 

An-ta- Şumer dilində göydən deməkdir. Buradakı ta Şumer 

dilində yerlik və çıxışlıq halların şəkilçisidir. Hazırda türk dilində 

işlənən da/də, dan/dən və ta/tə, tan/tən şəkilçilərinin eynidir.  

 
Анбар- сюз амбар кими интерпретасийа едилмишдир. Бу эцн 

дилимиздя анбар кими ишлянир. Анбары бязи мцтяхяссисляр суъуг, 
батаглыг кими тяръцмя едирляр. Мянасы йыьынты йери, су йыьылан 

йер демякдир: се-эуб-ба амбар ки-а е-аь240. Onu belə tяръцмя 

etmişlər: Иъаряйя верилян тахылы батаглыгда юлчдцляр. Тахылы батаг-
лыгда йох, аnбарда юлчцрляр. Она эюря дя сюзцн анбар, йяни та-
хыл сахланан йер кими баша дцшцлмяси даhа доьрудур. Еля йу-
харыдакы мятндя тахылын гурудулмасындан сюhбят эедир ки, бу 
да аnбар сюзцнцн батаглыг олмадыьыны эюстярир. 

M.Fasmer yazır ki, anbar türk sözüdür və rus dilinə də türk 

dilindən keçmişdir
241

. 

 

A-na- Şumer dilində nə, nəyim anlamlarında işlənib: ma-e 

a-na bi-tuku e-na duğ. Açımı belədir: mənim (ma-e) nəyim (a-na) 

var (tuku) o (bi) ona (e-na) dedi (duğ). Bu cümlədəki sözlərin 

hamısı türk dilində başa düşülür.   
 
Ани- ону демякдир. Цчцнъц шяхсин тяки олан о шяхс явяз-

лийинин тясирлик hалдакы шяклидир. Бу явязлик hям ани, hям дя 
уну кими охунмушдур. Онун ани йазылышына вя тяляффцзцня ер-
кян орта ясрлярдяки тцркдилли йазылы гайнагларда раст эялинир. 
Шейх Сяфияддин Ярдябилинин "Гара мяъмуя" ясяриндя дейилир: 
Пяс имди анын ким кюнцлдян хябяри олмайа, гамышы шякярдян 
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айырмыш ола, мян ана ня дейим242. Бурадакы анын онун, ана ися 

она демякдир. Демяли, сюзцн Шумер дилиндяки тяляффцзц орта 
ясрляря гядяр türk дилinдя олдуьу кими йашамышдыр.  

 
Anzud– Şumer mətnlərində bir quşun adıdır. Mahmud 

Kaşğarlı sözün anqıt yazılışını qeydə alıb onun qaza bənzər qızılı 
rəngli bir quşun, yəni qızılqazın adı olduğunu göstərmişdir

243
.  

Anqut sюзц тцрклярдя анэит, уйьурларда ханэит, кумык-
ларда щанкут, сойонларда ангур кими ишлянмишдир. Д.Х.База-
рова бу сюзцн бурйат дилиндяки анэир шяклиня ясасланыб ону 
тцрк- монгол бирлийи дюврцня аид едир вя сонунъуну даща гя-
дим сайыр244. Щалбуки даща гядим Шумер анзуду вар. Bu qu-
şun adı Azərbaycan mifologiyasında anquddur. Hazырда дили-
миздя ишлянян anqutu чыхыб, anqut кими боьазыны узатмаг, anqu-

tа дюнмяк кими ифадяляр дя эюстярир ки, anqud/anqut və anzud 
eyni ad olub, azacıq fonetik dəyişikliyə uğramışdır. 

Azярбайъанда ангутун аъэюзлцкля йейян анламында Аь-
дамda, Бакыda, Шамахыда ангут, доймайан, аъэюз адам анла-
мында Шямкирдя, Товузда, Эядябяйдя ажгурт вя Кялбяъярдя 
азноур шякилляри гейдя алынмышдыр245. Dərbənddə çöl quşlarından 

birinin adı anqutdur. Boğazı uzun və arıq, qanmaz və kobud 

adamlara da anqut deyirlər
246

. Бир чох районларда юрдяйя охша-
йан узунбоьазлы гуш ангут adlanır. Bakıda, Ağdamda,  Şamaxı-

da acgözlüklə yeyən, Gədəbəydə, Şuşada, Ağdaşda isə arıq adamı 

anqut adlandırırlar
247

. V.V.Radlov da anqıt sözünü quş adı kimi 

qeydə alıb
248

. М.Кашгарlıda ички гыфынын ангут адландыьыны эю-
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рцрцк. Mahmud Kaşğarlı həmin sözün işləndiyi bir məsəl də ve-

rib: Yurt kiçük bolsa, anqut bedük ur. Anlamı belədir: Deşik kiçik 

olsa da, qıfı böyük elə249. Эюрцнцр, бу гыфын гурулушу Ангут гу-
шунун боьазына бянзядийиня эюря, она ангут дейилмишдир.  

 
А-эа- Шумер дилиндя еля индики кими арха мянасында иш-

лянмишдир: ерен-би ал-тур а-ьа-би-та ал-би-ре250. Тяръцмяси беля-
дир: Онларын гошуну аздыр, онун арха сыралары даьылмалыдыр. Ya-
xud: a-ga zu-ta

251
. Mənası səndən sonra, sənin arxanca demək-

dir. Hər iki ъцмлядяки а-эа арха демякдир. A.ğa sözünü Şumer 

dilindən ar.ğa kimi də oxumaq olar. İndiki oxunuşda A və ğa he-

calarının ortasına r samiti düşməklə ondan arxa sözü alınır: A.ğa/ 

ar.ğa/arxa. Сюз бу эцн тцрк дилиндя юз илк мянасыны сахламышdır. 
Сонралар аккад вя бабиллилярин дилиндя якс мянада, габаг, юн 
анламында ишлянмишдир252.  

 

Agar- Şumer dilində ağır deməkdir
253

. Hər iki sözün quru-

luşca oxşarlığı göz qabağındadır. Mənaları da eynidir. Bu söz Şu-

merdə olduğu kimi, agar şəklində ağır, qiymətli, hörmətli anlam-

larında Orxon yazılarında işlənmişdir
254

. Hazırda Qazax bölgəsin-

də güc, qüvvə anlamında agar sözü işlənir. Göründüyü kimi, agar 

sözü şəklini və mənasını dəyişmədən bu gün də türk dilində sax-

lanmışdır.  

 

Al- Şumer dilində balta deməkdir. Al.A.Ni  sözü onun 

baltası anlamındadır. Bax: bal. 

 
Ал-тур- аздыр демякдир: ерен-би ал-тур255. Тяръцмяси беля-

дир: Онларын гошуну аздыр. 
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 Щяр ики сюзцн тяляффцзц даhа чох охшардыр. Т вя д самит-
ляринин бир-бирини асанлыгла явязлядийи бяллидир. Л самитинин вя у 
саитинин уйьун олараг з самити вя ы саити иля явязлянмяси сюзцн 
йазылышыны юз тяляффцзцня даhа чох йахынлашдырмыш олар. 

Al-tur sözünün azdır şəklinə düşməsi mümkündür.  
 
Амар- Олжас Сцлейманова эюря Шумер дилиндя бузов-

дур256. Лакин Шумер дилиндя бцтцн hейванларын кюрпяляриня, 
hятта гушларын ятъя балаларына да амар (ямяр) дейилмишдир: 
амар - бе (амар -би-е) ьуд-би-та эу ну -ум-ма-ни-iб-эи257. Тяр-

ъцмяси belədir: бу ятъябала йувасында сясини чыхартмады.  
Тцрк дилиндя бу сюз ямяр шяклиндя bu gцн дя ишлянмякдя-

дир. Бизя эюря, я сясинин мювъудлуьу сюзцн ямяр кими интерпре-
тасийасына имкан верир. Щазырда тцрк дилиндя hейванларын кюр-
пя балаларына сцдямяр дейилир. Ямяр вя сцдямяр ейни сюзлярдир. 
Йалныз икинъи сюз даhа эениш анламда ишлянир. Anasından ayrıl-
mayan, yalnız süd əmən quzuya da əmlik deyirlər. Bu söz də hə-

min kökdəndir. Чох вахт кюрпя ушаглара да сцдямяр дейилир. 
 
Алмаз- Шумер дилиндя гиймятли даш адыдыр. "Билпамыс" 

дастанында ады чякилир. Ону елмеш (у) кими охуйурлар. Сюзцн 
алмаз олдуьу онун мянасындан вя йазылышындан айдын эюрц-
нцр. Елмеш охунушуnu алмазын тяhриф олунмуш шякли kimi də 

qəbul etmək mümkündür.  
 
Алу- Шумер дилиндя ишлянмиш гядим сюздцр. Чохлу мяна-

ларда, о ъцмлядян йашайыш йери, кянд, вилайят, шяhяр мяналарын-

да ишляниб258. V.V.Radlovun lüğətində bu sözə al/ail/akıl şəkillə-

rində kənd, yurd, aul anlamlarında rast gəlinir
259

 Чуваш дилиндя260 
вя диэяр тцрк дилляриндя кянд мянасында ишлянян аул сюзцйля ей-
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ни кюклцдцр. Daha doğrusu, metateza nəticəsində alu sözü aul sö-

zünə çevrilmişdir. Она эюря сюзцн аул кими интерпретасийасы да-
hа доьрудур. Бу сюз ейни анламда ассур-бабил дилляриндя ишлян-
мишдир. Она эюря рус алими В.М. Николски алу (аул) сюзцнцн 
гядим термин олуб, сами мяншяли олмадыьыны сюйлямишдир261. 
Доьрудан да бу сюз Шумер дилиндян сами дилляриня кечмишдир. 

 
Ару- шумерягядярки танрылардан биринин ады Арурудур. 

Ону яъдад танры адландырырлар. Чуваш дилиндя ару сюзц нясил, 
тайфа демякдир262.  

 
Арı/ari- тцрк сюзц олуб, саф, тямиз демякдир. Ары/ари сю-

зцнцн Аруру танры адындан эютцрцлдцйц шцбщя доьурмур. Щяр 
цч сюзцн щям гурулушу, щям дя мянасы ейнидир. Дилимиздя  ай-
дан ары, судан дуру дейими дя вар. 

Bundan başqa, arı sözü saf, təmiz anlamında yalnız türk di-

lində qalıb. Dünyanın heç bir dilində bu söz yoxdur. Bu da onun 

türk sözü olduğunu göstərir. 

  

Аşтар- Шумер дилиндя гыфыл, килид демякдир. Бу эцн тцрк 
дилляриндя ишлянян анаhтар вя ачар сюзляринин hяр икисинин аşтарла 

ейни кюклц йахуд онун фонетик варианты олдуьу onların гурулу-
шундан айдын эюрцнцр. 

 
Асы- Шумер мятнляриндя бу сюзя сярбяст шякилдя hялялик 

раст эялмямишик. Анъаг Асаллаhы (Асы+аллаh) танры адында бу 

сюз hазырда дилимиздя ишляндийи мянаны дашыйыр. Хыдыр (Мардук) 
бцтцн танрылара асы чыхдыьына эюря, онун бир ады да Асаллаhы 

олуb. Адын мянасы асы аллаh, йахуд аллаhа асы олан демякдир.  

 
Аьа- шяхс адыдыр. “Билгамыс вя Аьа” адландырылмыш дас-

тандан билирик ки, Киш шящяринин чары Aьа олмушдур. Бу сюзц 
гярб вя рус алимляри Агга йахуд Акка кими охумушлар. V.V. 
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Radlovun lüğətində ata babası anlamında akka sözü işlənib
263

ki, 

bu da sözün Akka oxunuşunun eynidir. Онун тцрклярдя бу эцн 
эениш йайылмыш Аьа шяхс адыйла ейниliyinя щеч бир шцбщя йохдур. 

Ağanın türk sözü olduğunu da danmaq mümkün deyil. 

 
Аьа- hям дя цмуми исим олуб, ряhбяр, бюйцк мяналарын-

да iшлянмишдир. Шумер мятнляриндя аьа-уш ифадясиня раст эялинир 
ки, бу да цчлярин аьасы, цчбашы демякдир. Tцрк ордусунда цч-
башы, онбашы, йцзбашы, минбашы терминляrи вар. Щазырда тцркляр 
атайа, бюйцк гардаша аьа дейирляр. Сюзцн башчы, шюhрятли, hюр-
мятли, варлы вя с. мяналары да олмушдур264. Шумер дилиндя аьа 
сюзцнцн таъ вя шан-шюhрят мяналарында ишляндийи барядя дя фи-
кирляр вар. Юзбяк дилиндя бюйцк гардаша щюрмят яламяти олараг 
дейилян якя сюзц дя, монгол дилиндя бюйцк мянасында ишлянян 
йекя вя йикя, калмык дилиндяки ейни анламлы икя265 сюзляринин ща-
мысы аьанын фонетик вариантларыдыр. Йекя кялмяси яксяр тцрк дил-
ляри цчцн ортаг сюздцр. Azərbaycanda böyük anlamında yekə 

sözü işlənir. Dilimizdə yekə adamsan, yekə kişisən kimi onlarla 

deyimlər var ki, hamısı yekə sözünün köməyi ilə yaranıb.  Я.Ъя-
фяроьлу бу сюзцн монгол мяншяли олдуьуну йазса да266, артыг 
онун Шумер-тцрк мяншяли олдуьуну эюрцрцк.  

Аьа сюзц бюйцк, рящбяр, башчы мяналарыны тцрк дилиндя бу 
эцн дя горуйуб сахламышдыр. Азярбайъанда атайа вя бюйцк 
гардаша аьа/гаьа дейилдийи щалларла тез-тез растлашмаг олур. 

 
Ар- бу эцн дя тцрк дилиндя ишлянян ар сюзцнцн ейнидир. Ар 

етмяк, утанмаг, абыр етмяк анламында ишлянмишдир. Arsız, ar-
sızlıq, arsızlaşmaq sözlərinin hamısı ar kökündən yaranıb. Dili-

mizdə arını yeyib, namusunu belinə qurşamaq deyimi də var.  

 

Ara- Şumer dilində getmək anlamında işlənib. Bu söz hazır-
                                                             

263
 Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1888. s. 109 

264
 Этимологический словарь тюркских языков. М. 1974. s. 70 

265
 Cəfəroğlu Əhməd. Azəri ləhcəsində bəzi monqol ünsürləri //AYB. 1934. 

№ 25. с. 8  
266

 Cəfəroğlu Əhməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı. 2008. s. 264 
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da türk dilindəki aralanmaq sözüdür. Şumer dilində getməyin bir 

neçə növü var ki, onların hamısı hazırda türk dilində işlənir: du-

getmək, gin-genimək, ara-aralanmaq və s.  

 

Arad- Şumer dilində qulluqçu, xidmətçi deməkdir. Bəlkə də 

ar(v)ad sözü ondan yaranıb. 
 
Аралы- шумерлярин метал, о ъцмлядян гызыл эятирдикляри юл-

кянин адыдыр. Сюзцн бу эцн дя тцрк дилляриндя ишлянян ара кю-
кцндян вя лы сюздцзялдиъи шякилчисиндян дцзялдийи эюз юнцндя-
дир. Аралы тцрк дилиндя узаг демякдир. Сюз Шумер дилиндя дя 
ейни анламда ишлянмишдир. Шумерляр Аралы юлкясини дцнйанын 
гуртараъаьы адландырырдылар. Selkup mifologiyasında şeytana 

məxsus yeraltı dünya Aralo adlanır
267

. Мяшhур чех hеттологу 
Б.Щрозны да чохларындан фяргли олараг Шумер гайнагларындакы 

Аралы юлкясини индикi Уралла ейниляшдирмишдир ки, биз дя бу фикрин 
доьрулуьу гянаятиндяйик268. 

 
Аййа- Шумер паnтеонунда танрыча адыдыр. Эцняш Танрысы 

Утунун арвадыдыр. Лягяби эялиндир. Ад ай кюкцндян йаран-
мышдыр. Онун ады hям Утунун арвады олдуьуна (Эцняш+Ай), 
hям дя лягябиня (эялин) уйьундур. Ay isə təmiz türk sözüdür.  

 

An.Pa- Şumer dilində göyün ən yüksək yeri, zenit demək-

dir
269

. Qədim türk dilində an sözü göy, pa isə uca, yüksək anlam-

larında işlənmişdir. Göründüyü kimi, An.Pa mürəkkəb söz olub, 

onun tərkibindəki morfemin hər ikisi türk sözüdür. 
 
Анше- ешшяк демякдир. Анше сюзцн интерпретасийа форма-

сыдыр. Шумер дилинин хцсусиййятляриня эюря сюз hecaların yerini 
dəyişməklə şe.an kimi oxuna bilər. Burada həm ahəng qanunu 

                                                             

267
 Пелих И.Г. Происхождение селькупов. Томск. 1972. s. 167    

268 Грозный Б. Доисторические судьбы Передней Азии // ВДИ. 1940. №3-
4. s. 43 
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 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 643 
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pozulur  (e/a), həm də iki sait yanaşı düşür. Ona görə tələffüz də-

yişir və şe hecası eş kimi deyilir. Onda sözün türk dillərindəki eş 

kökü ortaya çıxır. Эюрцндцйц кими ешан вя ешшяк ейни кюклц 

сюзлярдир. Даща доьрусу, сюзцн кюкц ешдир. Türk dillərinin 
əksəriyyətində bu sözün kökündə es/eş morfemi durur ki, bu da 

anşe sözünün son hecasının güzgü oxunuşu (şe/eş) ilə tam üst-

üstə düşür.  
Digяр вариант да мцмкцндцр Чуваш дилиндя бу сюз ашак 

кими тяляффцз едилир. Ону Шумер (анше) вя Азярбайъан (ешшяк) 
вариантлары арасында кечид форма щесаб етмяк олар: анше/ан-

ша/аншак/ашак/ешяк/ешшяк 270  фонетик дяйишмяləri мцмкцндцр. 

Анше вя ешшяк сюзляринин фоновариант олдуьu эюз габаьындады. 
 
Anше- кур– Шумер дилиндя бу сюзя е.я. 4-ъц миниллийя аид 

сянядлярдя раст эялинир. Ат демякдир. Ансе-кур mürəkkəb söz 

olub, anşe (eşşək) və kur (dağ) sözlərindən əmələ gəlib. Щярфи 
тяръцмяси даь ешшяйи анламындадыр271. Анъаг Шумер сюзляри бу 
ъцр тяръцмя едилмир. Sözün doğru oxunuşu anşu-kur olmalıdır. 

 
Ankur- eşşəyə aid olan anqır, anqırtı, anqırmaq sözlərinin 

anşe-kurdan törənmə ehtimalı böyükdür. Anşe-kur sözünün şe 

hecası düşdükdən sonra an-kur qalır ki, yuxarıdakı hər üç sözün 

kökündə onun durduğu aydın görünür. 

 
Ашбаь- шумеръя ашаьы йер, овалыг, дцзянлик демякдир272. 

Сюзцн кюкц аш олуб, ашаьы йер мянасында тцрк дилиндяки ашаьы 
сюзцня уйьундур. 

 
Aş- aşağı sözünün kökü vя mixi yazыlы mяtnlяrdя onun 

qısa yazılış formasıdır. Aratta ki aş-ba-tı
273

. Cümlədə deyilir 
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 Чувашско-русский словарь. Москва. 1961. s. 47 
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Стрелков А.Доисторическая культура Среднего Востока в 3-2 тысяче-
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 Кылыч Мищеррем. ДИл, тарих, Ъоьрафийа вя Ата-Тцрк // “Йени щяйат” дя-
рэиси, 13 йыл. Нисан, 2007. Анкара. с. 19 
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ki, aşağı Arattaya baxdı. Bu cцмлядя бцтцн сюзлярин мянасы 
баша дцшцлцр. 

 
Aş- Şumer dilində bu sözə aşlaq və digər sözlərin kökündə 

rast gəlinir. Aşlaq sözünün aş kökü də, laq şəkilçisi də türk dilin-
dədir. Qədim türklər arpaya və buğdaya aş/aşlıq deyirdilər. Çünki 
hələ düyü olmadığı ən qədim dövrdə türklər aşı arpa və buğdadan 
bişirirdilər. Aş türklərin ən qədim, çox yayılmış milli yeməyidir.  

 
Aratta- Шумер гайнагларында адына чох раст эялинян 

дювлятдир. Гядим тцрк дювляти Аратта олдуьу шцбщясиздир.  
Адын мянасы шумеръя боллуг, зянэинлик, юйэц, шяряф де-

мякдир. Тцркъя дя араттабил сюзц зянэин олан йер анламы билдир-
мишдир274. Эюрцндцйц кими, щяр ики сюзцн анламы ейнидир вя он-
лар тцрк дилиня мяхсусдур.  

Şumerlər Xəzər dənizinin sahillərindən İkiçayarasına köçər-
kən əvvəlcə Urmiya gölünün yaxınlığında yurd salmış, Aratta 
dövlətini yaratmışlar. Onlar uzun illər burada yaşamışlar. Əhali-
nin sayı xeyli çoxalandan sonra onun bir hissəsi yeni daha münbit 
torpaq axtara-axtara gəlib İkiçayarasını tapmışdır. Arattanın və 
Şumerin əhalisi eyni xalq olduğuna görə onların arasındakı mədə-
ni, iqtisadi və siyasi ilişgilər heç vaxt qırılmamışdır.     

 
Арахту- Икичайарасындакы каналлардан биринин адыдыр275. 

Сюзцн кюкц арых (г)дыр. Арых тцрк дилиндя ъылыз, зяиф демякдир. 
Чайа нисбятян арх да ъылыз, зяиф, енсиз вя дайаз олур. Buradan 
gюрцнцр ки, Арахту каналынын ады арых/арх кюкцндян йараныб. 

Arx sюзцнцн гядим арык/арыг/арух/аруг шякли Азярбайъан 
дилинин Гярб групу шивяляриндя инди дя ишлянир

276
. 

Арх сюзц ъыьатай дилиндя арык/арук, гырьыз дилиндя айрук, 

алтай дилиндя а:рык шякилляриндя бу эцн дя ишлянир. 
 
Ашьаб- даббаь, эюн ашылайан устадыр. 1 ашьаб 2 баhар 1 

сакан-кес 2 сипад - уду -сиэ-ка кин-би 1 эи кус 4 лу дидли277. 
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Ъцмлянин тяръцмяси белядир: 1 даббаьын, 2 дулусчунун, 1 зян-
билчинин, 2 йунлуг гойун чобанынын иши бирликдя 1 эи 4 куша бяра-
бярдир. Sюзцн сонундакы аб щеъасынын иняк мянасы бурада сющ-
бятин иняк дяриси ашыламагдан эетдийини эюстярир. Аш сюзц ися бу 
эцн дя дилимиздя ишлянян ашы, ашыламаг, ашыланмыш (gön, dəri) ки-
ми сюзлярин кюкцдцр. Демяли, бу сюз ашыламаг anlamlы аш кю-
кцндян vя иняк анламлы аб морфеминдян йараныб.  

Ашьаб сюзцнцн ьаб hеъасынын тярсиня охунушу даббаь сю-
зцнцн икинъи hеъасында баь шяклиндя сахланмышдыр. Аш кюкц йа 
сонрадан Даб шяклиня дцшмцш, йа да интерпретасийада Аш кими 
охунса да тяляффцздя Даб дейилмишдир. Щяр ики hал мцмкцндцр. 
Тяхминян беш мин иллик заман узаглыьында aş kökünün ашы, ашы-

ламаг, ашыланмыш sözlərində və  ашьаб сюзцнцн даббаь шяклиндя 
дилдя сахланмасы бюйцк hадисядир.  

 
Апин- бу сюз якинъи мянасында апин кими интерпретасийа 

едилмишдир278. Анъаг Шумер дилиндя якинъи термининин гаршылыьы 
кими яслиндя дянэяр олан анэар сюзцндян истифадя едилмишдир. 
Апин сюзц ися тцрк дилиндяки сяпин сюзцня охшайыр. Hər ikisinin 

əkin-səpinlə bağlı olmağı bu oxşarlığı daha da gücləndirir. Бура-
да йеня ики вариант мцмкцндцр. Биринъи, ола билсин ки, Шумер 
дилиндя тахыл сяпянляря апин дейилмишдир. Апин сюзц сонрадан ся-
пин вя сяпян шякилляриня дцшмцшдцр. Йахуд сюзцн илкин шякли ся-
пин олмуш, интерпретасийа едиляркян апин шяклиня салынмышдыр. 
Чцнки алимляр индийя гядяр бу фикирдядирляр ки, Шумер дилиндя я 
сяси йохдур. Halbuki Şumer dilində ə səsi var. Шумер дилиндя 
Ащянэ ганунунун мювъудлуьуну вя апин сюзцндя онун по-
зулдуьуну да нязяря алмалыйыг. Bцтцн щалларда апин, сяпин вя 
сяпяn сюзляринин ейни сюзцн мцхтялиф фонетик вариантлары ол-
дуьуна щеч бир шцбщя йохдур. 

 
Алаг- Шумер дилиндя якинъи термининin гаршылыьы олараг 

кал-алаг сюзц ишлянмишдир 279 . Кал чохмяналы сюздцр, онун 
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hаггында чохлу мцбаhисяляр вар. Кал-алаг сюзц онун тяркибин-
дяки алаьы нязяря алсаг, алаг чякян киши, алагчы анламына даhа 
чох уйьун эялир. Бурадан айдын эюрцнцр ки, дилимиздяки алаг 
сюзц ейни анламда Шумер дилиндя дя ишлянмишдир. Онун башга 
бир ифадянин тяркибиндя ишлянмяси дя бу фикри сюйлямяйя ясас ве-
рир: кал-шу-га-алаг280. Бу ифадя йер шумламаг цчцн муздлу ишчи 
анламындадыр. Демяли, алаг чякмяк, йахуд шуму алаглардан 
тямизлямяк цчцн вахтамузд ишчиляр тутулурмуш.  

 
Аьшаhлар- Киш шяhяриндя hакимиййятдя олмуш сцлалянин 

адыдыр. Сюз тцрк кюклц аь+шаh морфемляриндян вя лар ъям шя-
килчисиндян йаранмышдыр.   

 

Аккад- Икичайарасында hям шяhярин, hям дювлятин, щям 
дя етносун адыдыр. Аккадлары йанлыш олараг сами hесаб едирляр. 
Анъаг онлар сами дейилляр. Аккад дили дя Шумер дилинин бир 

ляhъясидир. Аккад сюзц аь вя кад/куд/гуд тяркибляриндян йа-
ранмышдыр. Шумер дилиндя аь сюзцнцн чохлу омонимляри вар. 
Онлардан беши бу китабда верилмишдир. Аь морфеми Аьшаhлар 
сцлалясинин адында да иштирак етмишдир. Кад/куд/гуд шумеръя 
буьа демякдир. Аккад сюзц бцтювлцкдя аь буьа анламына уй-
ьун эялир. Qədim türk dilində ağ sözü həm də göy, səma anlamla-

rında işlənmişdir. Шумер мифолоэийасында буьа (гуд) эюй мян-

шяли щейван сайылырды. Онун сонрадан тотемляшмяси дя бу 
инамла баьлыдыр. Дядя Горгудун адындакы гуд морфеми дя 
hямин кюкля eynidir. Демяли, Аккад дювлятинин ады ики тцрк 
сюзцндян - аь вя гуд/буьадан йаранмышдыр.  

 
Атаман-дугга- Шумер ядябиййатында шаhларын юъяшдийи, 

hяр биринин юз эцъцнц, гцдрятини диэяриня нцмайиш етдирдийи 
"Енмеркар вя Аратта hюкмдары", "Енмеркар вя Енсiкuшдан-
на", "Аьа вя Билгамыс" кими поетик юрнякляр бир жанр кими ата-
ман - дугга адландырылмышдыр281. Бу эцн тцрк дилиндя hямин 
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мяналарда ишлянян атаман вя дагга сюзляринин hяр икиси hямин 
кюкя баьлы олуб, сонрадан айрылараг мцстягил мяналарда ишлян-
мишдир. 

Ataman sюзц рус дилиндя дя ишлянир вя тцрк дилиндян эютц-

рцлмцшдцр. Онун ата кюкцндян və man şəkilçisindən йараныб, 

бюйцк ата, башчы анламлары вердийини йазырлар282. M.Fasmer də 
yazırdı ki, ataman sözü türk dilindəki ata və tuman/duman sözlə-

rindən yaranıb
283

. 

 

A.tar.du- Şumer dilində gözbağlayıcı, ovsunçu, aldadan, 

atan deməkdir
284

. Hazırda türk dilində eyni anlamlı bir çox söz-

lərlə səsləşir. Atmaq sözü də həmin yuvadandır.  

 

Aş-ta-lu- Şumer dilində musiqiçilər, müğənnilər demək-

dir
285

.   
 
Az– Şumer vя тцрк dillярində az, kəm, çatışmayan anlam-

larında işlənmişidr286 И.М.Мизийев ону йалныз балкар-гарачай 
дилляриндяки аз сюзц иля мцгайися етмишдир287. Bu gün türk dillə-

rinin чохунда bu söz öz ilkin anlamında saxlanmışdır. 
 
Az- Şumer dilində ayı deməkdir. Ayı sözünə ayrı-ayrı türk 

dillərində müxtəlif fonetik variantlarda rast gəlinir. Bu söz M. 

Kaşğarlıda aba/adhığ/ayığ, V.V.Radlovda azıq, qədim türkcədə 

və uyğur  dilində adığ/aduğ şəkillərindədir
288

. Onların hamısı 

eyni söz olub, yalnız b/d/z/y  ünsüz əvəzlənməsilə bir-birindən 
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fərqlənir. Azıx mağarasının adında az kökü saxlanıb. Azıx mağa-

rası Ayı mağarası deməkdir. 

 
Аза(г)- Шумер дилиндя azar, хястялик тюрядян, pisliklər ya-

radan varlığın ады олуб гара гцввя, хястялик тюрядян гара гцввя 
анламларында ишлянмишдир289. Онунла ейни мятндя ("Зузунун 
оьлу Лугалмуруб") бараг сюзц дя ишлянмишдир. Бу сюзц В.К. 
Афанасйеvа кянарлашдырмаг, говмаг кими изаh етмишдир290. Би-
зя еля эялир ки, бу эцн тцрк дилиндя ишлянян азар-безар ифадяси 
йухарыдакы ики сюзцн бирляшмясиндян йараныб: азаг-бараг= 
азар-безар. Сюзлярин йазылышындакы азаъыг фярг интерпретасийанын 
йанлышлыьындан йарана биляр. 

V.V.Radlovun lüğətində şeytan sözü ada/aza şəklindədir
291

. 

Türk dilinin bəzi ləhcələrində şeytana indi də aza deyilir. Şeytan 

da pislik törədən, azar-bezar gətirən varlıqdır. Sözsüz ki, azar-

bezar deyəndə də pislik haqqında düşünülür. Göründüyü kimi, 

Şumer dilindəki aza(q) və türk dilindəki aza sözləri şəkilcə eyni 

olub, anlamca da yaxından səsləşir. 

 

A-zal- Şumer dilindən bu sözü axar su kimi oxuyurlar. 

Burada a özü axar su deməkdir. A-zal sel anlamına uyğun gəlir.   

   
Ba- batma felinin kюkцdцr. Шumer dilindя fellяrin son he-

calarы чox zaman yazыlmamышdыr: ma-ma-gan ba-su-a ba 292 . 
Tяrcцmяsi belяdir: Maqan gəmisi barxanayla birgя suda batdы. 

Burada: ma-gəmi, ma-gan-gəminin adı, ba- barxana; su-a-
axar suda vя ba-batdы demяkdir. Gюrцndцyц kimi cцmlя bu 
gцnkц Azяrbaycan dilindя aydыn baшa dцшцlцr. 

Yaxud: Ud (1) ma-ma-gan (2) ba (3)-su-a (4)-ba 
(5)293 . Tяrcцmяsi belяdir: Maqan gямисинин (2) barxanayla 

                                                             

289 АШП. СПб, 1997. s. 462 
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(3) axar suda (4) batdыьы (5) gцn (1). 
 
Ba- Şumer dilində barxana deməkdir. Ud (1) ma-ma-gan 

(2) ba (3)-su-a (4)-ba (5) 294 . Tяrcцmяsi belяdir: Maqan 
gямисинин (2) barxanayla (3) axar suda (4) batdыьы (5) gцn 
(1). İ.T.Kaneva barxana sözünü başa düşməyib tərcümədə bura-
xıb. Cümlədə iki ba sözü var. Birinci ba barxana, ikinci ba bat-

maq anlamındadır. 
 
Ba- Şumer dilində bağlamaq, sarımaq anlamındadır. Türk 

dilində də bağlamaq sözü ba şəklində olub
295

. 

 
Ba- hяm dя bяrя demяkdir. Bяrя bu gцn tцrk dilindя iш-

lяnir. Bяzi lяhcяlяrdя bяrяyя barxac da deyirlяr. Çox güman ki, 

şumerlər də bərəyə barxac demişlər. Ba  hяr iki sюzцn kюkцdцr. 
 
Ба- баьышламаг фелинин кюкцдцр: dNannaр-ma-an-ba 296 . 

Açımı беляди: Танры Наннар (дНаннар) ону (ан) мяня (ма) 
баьышлады (ба). Шумер дилиндя ъцмлядя sюзцн ба кюкц йазы-
лыр297, охунuşда və danışıqda isə ba, yaxud баьышламаг кими de-

yildiyini dəqiq söyləmək çətindir. Həmin mətndən ikinci cümləyə 
baxaq: 

d
Nannar ma-an-sum

298
 Açımı belədir: Tanrı Nannar 

(
d
Nannar ) onu (an)mənə (ma) verdi (sum). Bunlar eyni cümlədir, 

Nannar birincidə bağışlayır (ba), ikincidə verir (sum). 
 
Ба- Şumer dilində çoxanlamlı sözdür. Ondan çoxlu omo-

nimlər yaranmışdır. Sözün bir anlamı da баьыр, гараъийяр демяк-
дир. Баьыр сюзцнцн ба кими йазылмасы Шумер дили цчцн сяъиййя-
видир. Шумер дилиндя ики hеъалы сюзлярин икинъи hеъасы чох заман 
йазылмыр, анъаг тяляффцз олунур. Она эюря мятндя ба йазылмыш 
сюз yerinə uyğun olaraq həm də баьыр кими охунур. Щазырда 
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тцрк дилиндя гараъийяря баьыр дейилир. Qядим тцрк дилиндя гара 
ъийяря, кюкс (дюш) гяфясиня, гарына вя цряйя баьыр дейилмишдир. 

 
Ba- Şumer dilində ora deməkdir. Ba bayır sözünün də 

köküdür. Ba kökünə sonradan yön bildirən ra şəkilçisi qoşulub 

bara, ondan da ora sözü yaranıb. 

 

Ba- Şumer dilində həm də paylamaq deməkdir
299

. B/p əvəz-

lənməsi türk dili üçün çox səciyyəvidir. Ba sözü türk dilindəki 

pay/paylamaq sözlərinin köküdür. 
 
Bal- Mцяззяз Илмийя Чыьа эюря, бал балта анламында иш-

лянмишдир300. Бу да доьрудур ки, Шумер вя тцрк дилляриндя илк 
сюзляр bir щеъалы олмушдур. Демяли, балта sözü илк дяфя бал шяк-
линдя ишлянмишдир. 

 
Ba- Şumer dilində pay anlamında işlənmişdir: kar-kid-ba 

şe-ba i-ba tud-ba-ni in-na-ab-sum-mu
301

. Belə tərcümə olunur: 

Bu əxlaqsız (pozğun) qadının taxıl  payını (şe-ba), yağ  payını (i-

ba), geyim payını (tud-ba) o verməlidir. Bu cümlədə üç predme-

tin yanında ba (pay) sözü işlənib. Şumer və türk dillərində b/p sa-

mitlərinin bir-birini əvəzləməsi səciyyəvidir. Məsələn, bazar/ 

pazar; barmaq/parmaq; burun/purun; bozuq/pozuq və s. Ona görə 

ba/pa/pay fonetik variantlarının mümkünlüyü şübhə doğurmur. 

 
Ba-an-tab- Şumer dilində basmaq (bağrına basmaq) demək-

dir: maş-si maş-dari-a gaba(a) ne(e) ba-an-tab
302

. Bu misra 

“Bilqamıs və ölməzlər dağı” poemasından götürülüb. Bilqamıs 

üzünü göyə Günəş Tanrısı Utuya tutub ona qurban deyir. Açımı 

belədir: boz keçini (maş-si) qurbanlıq ağ keçini (maş-dari-a) öz 

sinəsinə (gaba(a) ne(e) basdı (ba-an-tab). Buradakı ba-tab sözü 
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 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967.s.436 



 167 

balkar-qaraçay dilindəki eyni anlamlı maltab sözü ilə səsləşir
303

. 

 
Бал- Шумер дилиндя сындырмаг анламында ишлянмишдир304. 

Щазырда тцрк дилиндя ишлянян бюл, бюлмяк сюзляри онун ю саитиля 
тяляффцз олунмуш фонетик вариантындан башга бир шей дейил. 

 
Балам- Шумер дилиндя дюйцлмцш тахыл анламында ишлян-

мишдир305. Щазырда тахыл дюйцлдцкдян сонра йериндя галан са-
ман вя с. гырынтысына Азярбайъан тцркъясиндя бялим дейилир. Ба-
лам вя бялим сюзляринин ейнилийини сцбута ещтийаъ йохдур.  

 
Бан- мян шяхс явязлийидир. Щазырда бир чох тцрк ляhъяля-

риндя mən явязлийи бен, бан кими тяляффцз олунур. Шумер дилин-
дяки мянбялярдян бан кими интерпретасийа едилмишдир: ба-ни-
тцш-ц-дя-ян 306 . Мянасы мяни дцшцрдян демякдир. И.Т.Канева 
ону Мян отураъаьам кими тяръцмя етмишдир 307 . Щалбуки 
ъцмлядя мян шяхс явязлийи hал шякилчиси гябул едяряк бани (мя-
ни) шяклиня дцшмцшдцр ки, бу да тяръцмянин йанлышлыьыны эюстя-
рир. Тцш-ц-дя-ян сюзцнцн отураъаьам йох, дцшцрдян кими тərcü-

mə едилмяси даhа доьрудур. Burada düşmək sözü məhz qalmaq 

anlamındadır. Qonaq düşmək, evə düşmək deyimləri də qalmaq, 

oturmaq deməkdir.  
 
Баба– Шумер пантеонунда танры гадын адыдыр. Щазырда 

тцрклярдя киши ады кими эениш йайылмышдыр. Щям дя гощумлуг 
билдирян терминдир. Азярбайъанда атанын вя ананын атасына ба-
ба дейилир. Тцркийядя ися биздяки ата явязиня баба, баба явязиня 
ися ата сюзляри ишлядилир. 

 
Бад- Шумер дилиндя дивар, hасар демякдир. bad-da gu-na 
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im-ma-an-la. Tərcüməsi belədir: O divardan baxdı
308

. Burada 

baxdı sözü yoxdu. Ona görə mətni başqa cür tərcümə etmək la-

zım gəlir: O boğazını divardan uzatdı (salladı). Бад-Тибир 

шяhяринин ады дямир hасар, дямир дивар мянасындадыр. Gəncədə 
təndir qurmaq üçün içinə keçi qılı qatılıb hazırlanan palçığa, Kəl-

bəcərdə qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılan ocaq yerinə 

bad deyilir
309

. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян бянд сюзц онун тю-

рямясидир. Badaq, badalaq sözləri də həmin kökdən yaranmışdır. 
 
Баь- бала, йавру мяналарында ишлянмишдир. Мянасы ата-

ананы бир-бириня баьламаг демякдир.  
 
Баь- yухарыда эюрдцйцмцз кими баь сюзц бала кими ата-

ананы бир-бириня баьламаг анламы верир. Sюz hяm dя mцstяqil 
шяkildя baьlamaq anlamыnda iшlяnmiшdir. 

 
Балаг- Балабанын Шумер дилиндякi адыдыр310. Щяр ики сюз 

бала кюкцндян олуб няфясли мусиги алятинин адыдыр. Gюрцнцр, 
Балаq сюзц сонрадан балабана чеврилиб. 

 

Balaq- həm də ballada deməkdir. M.Fasmerin yazdığına gö-

rə, balladanın qədim türk dilindəki adı balaq olub
311

. Hər üç söz 

bal kökündən yaranıb türk dilinə məxsusdur. M.Fasmer baraban 

sözünün türk dilindən alındığını yazır.
312

 Bu da yuxarıdakı fikrin 

doğruluğunu göstərir. 
 
Ба-дуг- Шумер дилиндя йахшы, хейирхаh, хошбяхт мянала-

рында ишлянмишдир. А.Мяммядов ону гядим тцрк дилиндяки 
бедцк (лап, ян чох), гядим юзбяк дилиндяки бюзцк, бюйцк, 
йцксяк, айры-айры тцрк диалeктляриндяки бет/бед (чох эюзял, йах-
шы) вя с. сюзлярля гаршылашдырыб, онларын hамысынын ба-дуг кюкцн-
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дян йарандыьы фикрини сюйлямишдир313. 
 
Bar- Шумер дилиндя вар демякдир. Иэи бар ифадясиндя бу 

сюзц И.М.Дйаконов бахмаг кими тяръцмя етмишдир314. Ифадя 
эюзц вар, эюрцр анламына даща чох уйьун эялир. Бахмаг да 
эöзц вар, эюрцр ифадяляриня мянаъа чох йахындыр. Щазырда бир 
чох тцрк лящъяляриндя вар сюзц бар шяклиндя ишлядилир. 

 
Bar(daq)- Шумер дилиндя бу сюзя габ мянасында "Шяряфли 

мцдриклик" шеириндя раст эялинир. Bardaq olduğu adın özündən 

görünür. Бардаг бу эцн дя тцрк дилиндя ейни анламда ишлянян 
сюздцр.  

 
Bi- in- du- Шумер дилиндя бяйянди анламында ишлянмишдир: 

ен-Араттаки эиэ-е иэи би-ин-ду. Тяръцмяси белядир: Араtтанын баш 

кащини буьдайа (эиэ-е) бахды (igi) вя бяйянди (би-ин-ду). Би- ин-

ду вя бяйянди сюзляри арасында еля бюйцк фярг олмадыьы айдын 
эюрцнцр. 

 
Бил- билмяк демякдир. Билгамыс ады бу кюкдян йаранмыш-

дыр. Bilqamıs haqqındakı dastanın Şumer dilində adı “Hər şeyi 

bilən adamın dastanı”dır. Dastanın Şumer dilindəki mətninin ilk 

cümləsində deyilir: Hər şeyi bilən adamın dastanı. Ona görə Бил-
гамыс адыны бцтцн алимляр doğru olaraq hяр шейи билян адам ки-
ми йозмушлар. Еля bunun юзц дя онун бил кюкцнцн бу эцн 
тцрк дилиндяки бил сюзц иля ейни олдуьуну эюстярир.  

Bilqamıs adı iki sözdən əmələ gəlmişdir: bil+qamısı/hamı-

sı/hər şey. 

Bilgə xaqan, El Bilgə xatun adlarında da bil sözü aydın 

görünür. 
А.Мяммядов бил сюзцнцн Шумер дилиндя йандырмаг, 

алышдырмаг, йанмаг мяналары вердийини йазыр315. 

                                                             

313
 Мяммядов А. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 14 

314
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 80  

315
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 15.  



 170 

  
Ba-an-duq– onun adыnы чяkdilяr, dedilяr anlamыndadыr. 

Sюzцn an-duq hissяsi bu gцn dilimizdя iшlяnяn andыq, xatыrladыq 
sюzlяrinя чox oxшayыr. Anmaq da adыnы чяkmяk demяkdir. 

 
Buьra– qab цzяrindя чяkilmiш buьa baшы bukranion kimi 

oxunub316. Sözün düzgün oxunmadığı onun sonundakı on heca-

sından aydın görünür. Şumer dilində o hərfi yoxuydu, sözlərin 

tərkibində o səsi ola bilməzdi.  
Qяdim tцrk dilindя buьra sюzцnя чox rast gяlinir. Bu sюz 

“Kitabi-Dяdя Qorqud”da da buьra- erkək dəvə mяnasыnda 

iшlяnmiшdir. M.Kaşğarlıda bu söz bukra şəklində olub, heyvanın 
sıçraması anlamında açıqlanmışdır ki, bu da onun erkək olduğunu 

göstərir
317

. Ona gюrя, Шumer mяtnindяki bukranion sюzцnцn 
buьra olduьuna heч bir шцbhя yoxdur. 

 
Басыь- Шумер дилиндя басылмаг, сыхылмаг мяналарында иш-

лянмишдир. Ba kökünə sığ şəkilçisi artırılmaqla yaranmışdır. Basığ 

mürəkkəb söz də ola bilər (ba+sığ): Ша ба-сыь318ın açımı Цряйим 
сыхылды демякдир. Басыь сюзц басылмыш, сыхылмыш анламында тцрк 
дилиндя бу эцн дя ишлянир. 

 
Бас– басмаг фелинин кюкцдцр. Йухарыдакы мисалда басыь 

сюзц də, bas sözü də ба кюкцндян йаранмышдыр. 
 
Ба-ра- байыра, чюля, чыхмаг мяналарында ишлянмишдир: Ен-

лил-ле тира-а-ни а-аб-tа ба-ра-е319. Тяръцмяси белядир: Енлилин хид-

мятчиси дянизin suyundan bayıra  чыхды.  
Байыра сюзцнцн интерпретасийасында ортадакы йы hеъасы 

бурахылмышдыр. Bu onunla bağlıdır ki, Şumer dilində bayır sözü 
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ba şəklində deyilib. Bayır sözünün ilkin şəkli badır. Onun sonuna 

sonradan yır şəkilçisi artırılıb, söz bayır şəklinə düşüb.  

Ъцмлядяки а-аб-та səma дянизinin suyundan, ба-ра- байыра 

е чыхды deməkdir. Onu qısaca olaraq дяниздян bayıra чыхды kimi 

tərcümə edirlər. Burada unudulan əsas söz ab sözüdür. Ab burada 

səma, göy deməkdir. Bəzi mütəxəssislər ba-ra-e ifadəsini bir 
yerdə çıxdı kimi tərcümə etmişlər. Əslində ba-ra ayrılıqda 

bayıra, e isə eшийя getdi, eшийя çıxdı kimi başa düşülməlidir. Ща-
зырда тцрк дилиндя бу сюз байыр шяклиндя ишлянир.  

 
Bar- Şumer dilində bayır, çöl deməkdir. Onun ba və ba-ra 

oxunuşları da var. Bütün hallarda bar sözü bayır sözü ilə yaxın-

dan səsləşir. 
 
Бе-идим- бу сюз Шумер дилиндя юлц мянасында ишлянмиш-

дир. Мейид(т) сюзц иля чох охшардыр. Онларын ейни кюклц олдуьу-
ну йазылышъа вя мянаъа охшарлыглары айдын эюстярир. Даща доь-
русу, мейид(т) сюзц Бе-идимин фонетик вариантыдыр. 

 
Be– Шумер мятнляриндян яэяр кими тяръцмя едилмишдир. 

Щазырда тцрк дилиндя ишлянян бяс сюзцнцн ейнидир вя онун бяс 
кими тяръцмяси даща доьрудур. 

Əgər və bəs sözləri bir çox hallarda eyni anlamı bildirir. 

Əgər belə olsa necə? Bəs belə olsa necə? cümlələrində bunu ay-

dın görürük. Hazırda bəs sözü canlı danışıqda bə kimi deyilir ki, 

bu da Şumer dilindəki benin eynidir. 
  
Балаг- Шумер ядябиййатында ядяби жанрдыр. Ba kökündən 

və laq sözdüzəldici şəkilçisindən yaranıb. Onların da hər ikisi 

türk dilinə məxsusdur. Щазырда баллада адланан жанра йахындыр. 
Сюзцн hяр икиси бал кюкцндяндир. Бундан башга, балаг сюзц 
тцрк дилиндя ъамыш баласы вя ятяк (донун ятяйи, шалварын ятяйи) 
мяналарында ишлянир. Бу сюзляр олдуьу кими сахланмыш, мянасы-
ны дяйишмишдир.  

 
Бал-баl- Шумер дилиндя охунан маhны нювцдцр. Qədim 

türk dilində indi layla dediyimiz lirik janr balu-balu adlanmış-



 172 

dır
320

. Mahmud Kaşğarlı bu sözü ninni, layla anlamlarında balu- 

balu şəklində qeydə almışdır
321

. Qadınlar uşağı beşikdə yatırtmaq 

üçün belə deyirlər. Uyğurlar onu bəlü- bəlü şəklində oxumuşlar. 

Bu sözlərin şəkilcə və mənacva eyniliyi göz qabağındadır. 

Orxon-Yenisey yazılarında (Gültəkin, Bilgə Kağan, Alp-

Eletmiş abidələrində) yazılı başdaşlarına balbal deyilmişdir. L.P. 

Kızlasov da, E.M.Murzayev də bu sözü qədim türk termini hesab 

etmişlər
322

 L.P.Kızlasovaya görə, ən qədim türk yazılı abidələrin-

də balbal öldürülmüş düşmənin rəmzi olmuşdur
323

.  

Balbal sözü şəkilcə bцлбцл сюзц иля сясляшир. Балбал сюзцнцн 
Шумер дилиндяки мянаsы Бцлбцл кими охумагla ейнидир. Бу да 
hямин сюзлярин кюкъя йахынлыьыны эюстярир. Борчалыда юрдяк ба-
ласына былбыл дейилир. Ола билсин ки, балбал сюзц фонетик дяйишик-
лийя уьрайараг бцлбцл вя былбыл шякилляриня дцшмцшдцр. Щяр ики 
сюзцн мяна йахынлыьы да буну сюйлямяйя ясас верир. 

Şumer dilindəki bal-bal sözü türk dilində balu-balu şəklin-

də azacıq fonetik fərqlə eyni anlamda işlənmişdir. 
 
Бал- А.Мяммядов бал сюзцнцн Шумер дилиндя ашырмаг, 

позмаг, гарышдырмаг, йерлярини дяйишдирмяк мяналарында ишлян-
дийини сюйлямишдир. Ону буламаг, булашдырмаг сюзляри иля 
мцгайися етмишдир324.  

 
Bi- Шумер дилиндя бирликдя демякдир: 1 ашьаб 2 баhар 1 

сакан-кес 2 сипад - уду -сиэ-ка кин-би 1 эи кус 4 лу дидли325. 
Ъцмлянин тяръцмяси белядир: 1 даббаьын, 2 дулусчунун, 1 зян-
билчинин, 2 йунлуг гойун чобанынын иши бирликдя 1 эи 4 куша бяра-
бярдир. Bu cцмлядяки кин (иши)-би (бирликдя) ифадяси иши бирликдя 
кими тяръцмя едилир. 

                                                             

320
 Hacıyeva Maarifə. Ədəbi çeşmə. Bakı. “Azərnəşr”. 2009. s. 210  

321
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫъ. с.218 

322
 Мурзаев Э.М. G.ə. 1984. s. 68 

323
 Кызласова Л.Р. О значении термина балбал древнетюркских надписей 

//ТС. Москва. "Наука". 1966. s. 207  
324

 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 15 
325

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 35  
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Bu/bul- Şumer dilində nəfəs almaq deməkdir. Buğ (nəfəs), 

buxar sözləri bu/bul kökündən yaranıb. Qədim türk dilində bu 

feili olub. O da nəfəslə bağlı ola bilərdi . 

 

Bun- Şumer dilində burun deməkdir. Şumer və türk dillə-

rində bu hecası sözün köküdür. N ünsüzü düşür və run şəkilçisi 

qoşulur: bun/bu/burun.   
 
Бур(у)– Шумер мятнляриндя мящсул анламында ишлянмиш-

дир. Эюрцндцйц кими, тцрк дилиндя ишлянян бар сюзцнцн ейнидир. 
 
Бур- Шумер дилиндя бурахмаг, азад етмяк анламларында 

ишлянмишдир326. Бу эцн тцрк дилиндя ишлянян бурахмаг сюзц дя 
бур кюкцндян йаранмышдыр. Бу сюзя бур-бур шяклиндя дя раст 
эялинир327. Бур вя бур-бур ейни мяналы сюзлярдир. 

 
Бур- Шумер дилиндя бурмаг anlamı bildirmişdir. Бур сюзц 

hазырда тцрк дилиндя сярбяст шякилдя фелин ямр формасында бир 
шейи бурмаг мянасында ишлянир: Кяндири бур (еш), ипи бур (еш), 
каьызы бур (бцк) вя с. Бур кюкцндян чохлу сюзляр дцзялмишдир: 
бурмаг, бурьу, бурьаъ, бурульан, бурулмаг, бурахмаг, бура-
хылмаг вя с. Шумер дилиндя ися бур сюзц сярбяст ишлянмишдир.  

Bu kök Şumer və türk dillərinin hər ikisində semantik yuva 

olmuş, ondan çoxlu sözlər yaranmışdır.  

 

Бур- Шумер дилиндя бурğu deməkdir. Ona ğu sözdüzəldici 
şəkilçisi artırılmaqla burğu sözü alınıb. 

 

Bur- burğulamaq, deşmək anlamında da işlənmişdir. 

 

Бур- Шумер дилиндя бурuq anlamında işlənmişdir. Sözün 

bur kökünə sonradan ruq sözdüzəldici şəkilçisi qoşulub, indiki 

buruq sözü yaranıb. Bu zaman bur kökündəki r samiti düşüb. 

                                                             

326
 АШП. СПб, 1997. s. 360 

327
 Yenə orada, s. 360  
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Bur- Şumer dilində həm də bir işi burmaq, əymək anlamları 

bildirmişdir. Hazırda türk dilində həmin anlamda burmaq sözü 

var. Burmaq sözü bur kökünə maq məsdər şəkilçisi qoşulmaqla 

yaranıb. Deməli, bur sözü bir işi burmaq, əymək anlamında türk 

dilində bu gün də işlənir. 

 

Bur- Şumer dilində həm də bürümək anlamında işlənmişdir: 

kur-ra gissu-bi ki-mah-ba tuğ-gim i-im-dul gada gim i-im-bur
328

. 

Cümlə belə tərcümə olunur: Onun ağacının kölgəsi uzaq dağları 

paltar kimi örtdü, yorğan kimi bürüdü. Cümlənin sonundakı bur 

sözü bürüdü deməkdir. 

 

Buruğ- Şumer dilində həm də buruq, burulmuş anlamların-

da işlənib ki, bu da hazırda türk dilində şəkilcə və anlamca də-

yişmədən saxlanıb. 

 
Ба.Уш (Ба.Бе)– Шумер дилиндя юлцм, юлмяк демякдир. 

Тцрк дилиндяки байылмаг, байбай (ушаьы йатырмаг цчцн), бат-
маг сюзляринин щамысы Ба йувасындан йаранмышдыр. Юлцмцн си-
ноними олан байгуш (байгуш кими улама) сюзцнцн дя ба.ушдан 
тюряндийи аьıлабатандыр. Йурдунда байгушлар уласын дейими бир 
адама юлцм арзуламагдыр. 

 
Бузур- Шумер дилиндя сирляри ачан мянасында ишляниb. 

Müdriklik tanrısı Enkinin ləqəblərindən biridir. Enlil tufan törə-

dərkən onu insanlara açmağı qadağan etdi. Enki insanların kökü-

nün kəsilməyini istəmədiyinə görə, onu Ziusudraya açıb, qadağa-

nı pozdu. Ona Buzur ləqəbi verilməsi bununla bağlıdır. 
 Бу сюз hазырда тцрк дилиндя позур, позмаг мяналары да-

шыйыр. Бузур сюзц б/п явязлянмяси нятиъясиндя пузур шяклиня дц-

шцб. Şumer dilində və qədim türkcədə o hərfi olmayıb. Sözün po-
zur şəklinə düşməyi sonrakı hadisədir. Bu zaman u səsi o səsi ilə 

əvəzlənib.  
                                                             

328
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 48 
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Баш- бу эцн тцрк дилиндяки бцтцн анламларда hям дя Шу-
мер дилиндя ишлянмишдир. Сюзцн идеограмы САГ-дыр. Мясялян, 
гарабаш сюзц беля йазылмышдыр: САГ- ГА+ГА. Шумер дилиндя 
hеъаларын йердяйишмяси сяъиййявидир. Бурада ися сюhбят мцряк-
кяб сюздян эедир. Она эюря, hеъаларын йох, мцряккяб сюзц 
ямяля эятирян садя сюзлярин йери дяйишмялидир: ГА-ГА. САГ. 
Сюз бу ъцр йазылыр, лакин гарабаш кими охунур вя тяляффцз едилир. 
Бцтцн Шумер гайнагларында бу сюз гарабаш кими йазылмышдыр. 

 
Бе-не- бюйрцня сюзцнцн инtерпретасийа шяклидир: hаш-аншу-

диб-диб-бе-не329. Щярфи тяръцмяси белядир: ешшякляри бюйцря (бюй-
рцня) сыхан. Бе (бю) бюйцр сюзцнцн кюкцдцр, йяни еля hямин 
сюздцр. Шумер дилиндя o hərfi yoxdur. Sözün be şəklində yazıl-
mağı bununla bağlıdır. Şumer dilində sözlərin çoxu bir hecalıdır. 
Онда бе-не шяклиндя йазылмыш сюз еля бюйрцня кими охунмалы-
дыр. Böyür sözü be kökündən yaranmışdır. 

 
Baxca– sözün ideoqramı ki-ukus olub xiyar yeri demək-

dir. Ancaq baьчa kimi tələffüz edilmişdir. 
 
Bostan- ideoqramı ki-sum olub, bossan kimi tələffüz edil-

mişdir. Mənası sarımsaq(sum) yeri (ki) deməkdir. Bu gцн 
тцрк дилиндя ишлянян бостан сюзцнцн онунла мянаъа вя шякилъя 
ейнилийи эюз габаьындадыр. 

 
Ba-tı- baxdı sözünün Шumer dilindən interpretasiya 

şəklidir. Əslində ba-tı və baxdı eyni sözdür: (igi (1) mu-un ib 
(2) Arattaki (3)aş (4)-ba-tı (5)330. 

Bu cümlənin tərcüməsində И.Т.Kaneva yanlışlığa yol ver-
mişdir. Cümlənin Arattaki as- ba-tы hissəsini o Arattaya yaxın-

laşdı kimi tərcümə etmişdir331. Halbuki burada bütün sözlərin 
mənası aydındır. Cümlə bütövlükdə belə tərcümə edilməlidir: 

                                                             

329
ШГЭ. ВДИ. 1964. № 3. s. 261 

330
 Энмеркар и верховный жрец Араты / ВДИ. 1964.№4. s. 194 

331
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.81 
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Gözlərini (1) qaldırıb (2) aşağı (4) Arattaya (3) baxdı (5).  

Elçi Urukdan Arattaya gedərkən yeddi dağ aşırdı. Görü-

nür, axırıncı dağda başını qaldırıb aşağıdakı Arattaya baxmış-

dı. Aşağıdakı parcada bunu daha aydın görmək olur: hur-sağ-ia 
hur-sağ-aş hur-sağ-imin-e im-me-re bal-bal (igi mu-un-i) Arat-

ta
ki
-şe ba-te

332
. Açımı belədir: beş aşırım (hur-sağ-ia) altı aşırım 

(hur-sağ-aş) yeddi aşırım (hur-sağ-imin) aşdı və Arattaya baxdı. 

Dağın belindən aşan aşırıma bəzi yerlərdə dağın qurşağı deyirlər. 

Hursağ sözü burada dağın qurşağı anlamında qurşaq sözü ilə 

səsləşir.   
 
Ба-эур- Шумер дилиндя бюйцмяк, бюйцyцр мяналарында 

ишлянмишдир: эиш ба-эур- аьаъ бюйцйцр демякдир333. Гядим тцрк 
дилиндя бир чох сюзлярдя й самити явязиня э ишлянмяси мцшаhидя 
едилир. Bəy sözünün bəg, iy sözünün ig şəkillərində yazılışına ya-

zılı qaynaqlarda çox rast gəlinir. Эюрцнцр, Шумер дилиндя дя беля 
олмушдур. Щеч бир шцбhя ола билмяз ки, ба-эур сюзц бюйцйцр 
сюзцнцн илкин шяклидир. 

 
Be/bi- бу ишаря явязлийидир. Bi tur-tur, bi qal-qal  cümləsi 

bu kiçiklər, bu böyüklər
334

 deməkdir. Ону бу кими дя интерпрета-
сийа етмяк олар вя бурада hеч бир хатайа йол верилмяз. 

Göründüyü kimi, bi/bu işarə əvəzliyi Şumer və türk dillə-

rində eyni cür yazılmış və deyilmişdir. 
 
Ба-ра- Şumer dilində гурд демякдир. Гядим тцрк дилиндя 

гурда бюрц дейилмишдир. Ба-ра бюрцнцн  интерпретасийа шяклидир: 
Яски йазылы тцрк гайнагларынын яксяриййятиндя бюрц сюзцня раст 
эялинир. ур-ба-ра-эим (ур)-му-на-ку-е 335 . Тяръцмяси белядир: 
Гурд кими йейир. Бурада ба-ра вя бюрц сюзляринин ейнилийи эюз 
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 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s.138 
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Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС. М.1966.s.38; ШГЭ. 
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 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.74 
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 Афанасьева В.К. Одна шумерская песня о Гильгамеше и ее иллюстра-

ции в глиптике / ВДИ. 1962, №1, s. 84  
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габаьындадыр. Tələffüzdə bara sözünün tədricən dəyişərək börü 

şəklində sabitləşdiyi ağılabatandır. Bu bir də onunla təsdiqlənir 

ki, Şumer dilində o,ö səsləri yoxuydu. Bu səslər sonradan yaranıb 

və bara sözü börü şəklinə düşüb. 
 
Бани- бир шейи йарадан демякдир. Шумер мятнляриндя чох 

раст эялинир: и-ли-ба-ни- мяним танрым йарадандыр336; и-лу-су-ба-ни 
(интерпретасийасы: ДИНЭИР - су-ба-ни) - онун танрысы йарадыр337. 

Bizcə, burada interpretasiya yanlışlığı var. Şumer dilində 

Ahəng qanunu gözlənir. Bani sözündə isə həmin qayda pozul-

muşdur. Ona görə sözü banu kimi oxumaq daha doğru olar. 

Банu индийя гядяр йанлыш олараг яряб сюзц hесаб едилмиш-
дир338. Она Шумер гайнагларында раст эялинмяси сюзцн яряб 
мяншяли олмадыьыны, Шумер - тцрк дилиндян алындыьыны эюстярир. 
Гядим тцрк дилиндя бану гадынлара дейилмишдир. Бу да онларын 
йарадыъы олдуьуну - ушаг доьдуьуну ифадя етмишдир. Сонралар 
бир епитет кими гадын адларына да гошулмушдур. Демяли, бану 
тцрк сюзцдцр.  

 
Билэя– həm Şumer, həm də türk dillərində яъдад анламын-

да ишлянмишдир339. Тямиз тцрк сюзц олуб шяхс ады кими эениш 
yayılmışdır. Бир чох hалларда ися епитет кими hям киши, hям дя 
гадын адларына гошулмушдур. Орхoн-Йенисей йазыларында Билэя 
адына вя епитет кими онун гошулдуьу адлара чох раст эялинир. 
Билэя хаган, Ил Билэя хатун (Илтярис хаганын арвады, Билэя хага-
нын анасы)340, Билэя Кцли Чор, Билэя Тачам, Билэя Тонйукук, 
Билэя Туьма, Билэя Чикшин, Билэя Шанун341, Оьуз Билэя, Тцрк 
Билэя kаьан, Уз Билэя Чашы342 вя с. 

Mahmud Kaşğarlının “Divan”ını ilk dəfə Türkiyədə nəşrə 
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 Дьяконов И.М. Люди города Ура. М. 1990. s. 394  
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 Yenə orada, s. 395 
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hazırlayan Kilisli Rifət sonradan Bilgə soyadı götürüb Rifət Bilgə 

kimi tanınmışdır. 

 
Bilgə- Şumer dilində ağıllı, bilikli, müdrik deməkdir. Bilqa-

mısın adı hər şeyi bilən adam kimi açıqlanır. Onun haqqındakı 

dastanlardan birinin Şumer dilindəki adı “Hər şeyi bilən adamın 

dastanı”dır. Bilgə sözü bir çox türk dillərində ilk anlamını saxla-

mışdır. Bu söz hazırda qırğız və uyğur dillərində bilgə/pilgə şəkil-

lərində həmin anlamda işlənir
343

. M.Kaşğarlıda bilgə sözü aqil, 

ağıllı, müdrik, hakim, alim, filosof anlamlarında qeydə alınıb
344

  
 
Баhар- Шумер дилиндя hям дулусчу, hям дя йаз, баhар 

мяналарында ишлянмишдир. 1 ашьаб 2 баhар 1 шакан-кеш 2 сипад-
уду345. Тяръцмяси белядир: 1 даббаь, 2 дулусчу, 1 зянбилчи, 2 
гойун чобаны. Баhар сюзц бу эцн тцрк дилиндя йаз фяслинин адыны 
билдирир. Билмяк лазымдыр ки, тцрк дилиндя сюзлярин мяналары гу-
рулушларына нисбятян даhа чох ойнагдыр, дяйишкяндир. Тцрк ди-
линин сюзляри мин илляр бойу гурулушуну дяйишмядян, олдуьу ки-
ми сахламыш, мянасыны ися бязян бир нечя дяфя дяйишмишдир. 
Чохлу Шумер сюзляринин бу эцн тцрк дилиндя олдуьу кими сах-
ланмасы, лакин башга анламларда ишлянмяси мяhз дилдя баш вер-
миш hямин мяна дяйишмя просесинин нятиъясидир. 

 
Buğa- Şumerin Günəş Tanrısı Utunun ləqəbidir. Ona çox 

vaxt Buğa deyilir. Uşaqları Buğanın oğlu adlandırılır. Türk dilin-

də maralın bir adı da buğadır. Daha doğrusu, maral buğanın 

sonrakı adıdır. Qırğız xalq təqvimində aylardan biri buğa adlanır. 

Qırğızlarda bir nəslin adı da Buğadır
346

.    
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 Талипов Т. Фонетика уйгурского языка. Алма-Ата. 1987. s. 39; С.Сы-
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Bulug- boy atmaq, böyümək deməkdir347. Bu gцn dilimiz-
dя iшlяnяn hяddi-buluq, hяddi- buluьa чatmыш ifadяlяrinin tяr-
kibindя buluq sюzц юz ilkin mяna vя шяklini saxlamышdыr. 
Onların arasında fərq yoxdur. 

 
Bulug- Q.E.Kurtik sюзцн щям дя сярщяд анламында иш-

ляндийини йазыр348. Сярщяд мянасында да бу сюз щядди-булуьун 
анламына уйьун эялир. Сярщяд сюзц щям йашын, щям дя торпа-
ьын мцяййян щяддини билдирир. 

 
Bulug-Gal- Şumer dilində cavan-comrul, əkə-ükə anlamla-

rında işlənən qoşa sözdür. 

 

Bur- Şumer dilində yayılmaq, dağılmaq, səpələnmək 

anlamındadır.  

 

Da- Şumer dilində hal şəkilçisidir. Ta/tə/da/də şəkillərində 

yazılıb yerlik və çıxışlıq hallarda işlənir. Q.Kazımov onun həm 

də müstəqil söz olub, tərəf anlamı bildirdiyini yazır və hazırda 

türk dilindəki tərəf sözünün tə hecası ilə eyniləşdirir
349

.  

 
Dab- Şumer dilində qapmaq anlamında işlənib: ba-an-dab 

(ba-n-dab). Açımı belədir: o qapdı (tutdu). Dab sözü çox asanlıq-

la qap şəklinə düşə bilir: dab/qab/qap. D/q və b/p əvəzlənmələri 

türk dili üçün səciyyəvidir.   

 

Dağ- Şumer dilində dan anlamındadır. Bu sözü sağır nunla 

deyəndə dang şəklinə düşür. Ondan asanlıqla obaşdan, dan yeri, 

dan üzü sözlərindəki dan alınır. 
 
Даьал- Шумер дилиндя йекяхана демякдир350. Сюз ейни 
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анламда бу эцн дя тцрк дилиндя ишлянир351.  
 
Даьал- Шумер дилиндя эениш мянасында ишлянмишдир: Ки-

сал-даьал-ан-и. Тяръцмяси белядир: Онун (a-ni) эениш (dağal) 

hяйяти (kisal). 
Бу сюз hазырда тцрк дилиндя ъыьал, дяъял анламларында иш-

лянир352. Сюз юз илкин шяклини сахламыш, мянасыны ися дяйишмишдир. 
Cığal və dağal arasında fonetik səsləşmə də var. 

 
Дар- Шумер дилиндя тураъ гушунун адыдыр353. Дар/дур/тур 

фонетик вариантлар олуб тцрк дили цчцн сяъиййявидир. Сюзц дур/тур 
кими дя охумаг олар. Дур/тур доьрудан да тураъ сюзцнцн кю-
кцдцр. Тураъ сюзцнцн дар/дур/тур кюкцндян йарандыьы шцбщя 
доьура билмяз. Чцнки илк сюзляр bir щеъалы олмушдур. Демяли, 
тураъ сюзц илк дяфя дар/дур/тур шяклиндя дейилмишдир.  

 

Danqar- Şumer dilindən əkinçi kimi tərcümə edilmişdir. Bu 

sözə türk dilində ayrı-ayrı anlamlarda olduğu kimi rast gəlinir. 

Altay türklərinin ən qədim miflərindən birinin qəhrəmanı Danqar 

adlanır. Həmin mifdə Danqarın yaşadığı dağın adı Sumer-Ulan-

dır. Danqarın nəvəsinin adı isə Altay Sume olmuşdur. Buradakı 

Sumer və Sume adları çox böyük maraq doğurur və Danqarın 

Şumerlə bağlılığını söyləməyə əsas verir.  

Danqar sözünü dəngər kimi də oxuyub taxılçı, dənçi kimi 

başa düşmək olar. Burada sözün dan/dən kökü və gər şəkilçisi 

aydın görünür. 

 

Di- Şumer dilində oyna anlamındadır. Azərbaycan 

türkcəsində ding sözü həm isim, həm də feil köküdür. Ding sözü 

di kökünün sonuna n və g ünsüz səslərinin artırılması yolu ilə 

yaranıb. Türk dillərində bu kökdən dingil (oyun), dingildəmək 

(oynamaq), dingil-dingil dingildəmək (Türkiyə və Azərbaycan 

                                                             

351
 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ ъилддя .ЫЫ ъ. Б.1980. s. 12 

352 Yenə orada, s. 12 
353

 Куртик Г.Е. G.ə. СПб. 2007. s. 646 



 181 

türkcələrində), den (oyna, tuva) sözləri var. Azərbaycanda yün-

gül, əl çalmamış oynayan adamlara dingiriş deyirlər. Bu sözlərin 

hamısının kökündə Şumer dilindəki di hecası durur. 

 

 Duku- Enlilin göydəki, Nabur planetindəki evinin adıdır
354

. 

“Dədə Qorqud”da Duxa Qocanın adı çəkilir. Duku və Duxa söz-

ləri yaxından səsləşir. Demək olmaz ki, onların arasında bağlılıq 

yoxdur. 

 

Dul- Şumer dilində də ərsiz qadına deyilmişdir. Söz şəkilcə 

və anlamca dəyişmədən dilimizdə hazırda işlənir. 

 
Дур- дурмаг, отурмаг, дайанмаг, сюйкянмяк мянала-

рында ишлянмишдир: дур-ан-ки. Йерля эюйцн говушдуьу йер, 
эюйцн дайандыьы йер, эюйцн сюйкяндийи йер анламындадыр. Ур-
hа-лу-уб-и-ду се му-на-дурун-на 355 . Бу ъцмлядяки дурун 
сюзцнцн идеограмы ТЦС.ТЦС-дцр. Ъцмля беля тяръцмя едилир: 
О хулуф аьаъындан дцзялдилмиш ширляри горуйуъу кими йерляшдирян-
дя... Дурун сюзц бурада йерляшдирмяк, гоймаг мянасында иш-
лянмишдир. эа-му-на-дурун-ендян. Тяръцмяси belядир: эялин биз 
онун габаьында дураг (отураг). Burаda durun sюзц буэцнкц 
тяляффцзля дя ейнидир. 

 

Дур-Шаррукин- Шумерин ири шяhярlərиндян биридир. Мянасы 

Шаррукинин дурдуьу, отурдуьу йер демякдир. Şarrukin I Sarqo-

nun əsl adıdırt. Sarqon adı yoxdur, o uydurmadır. Дур- Куригал-
зу да башга бир шящярин адыдыр. Куригалзунун дурдуьу, отур-
дуьу йер демякдир. Дур-Шаррукин вя Дур-Куригалзу адларыны 
Шаррукинин, Куригалзунун йашадыьы йер кими дя баша дцшмяк 
олар. Щазырда атан дурурму?, анан дурурму? дейимляри мящз 
атан йашайырмы?, анан йашайырмы? анламында ишлянир.  

Дур сюзц hазырда тцрк дилиндя фелин ямр формасында ишля-
нир. Щям илк шяклини, hям дя мянасыны сахламышдыр. 
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Duri- duracaq yer, qapы демякдир356 . 
 
Дууш- душ, йуйунмаг йери анламында ишлянмишдир357. Ща-

зырда яксяр диллярдя ишлянян душ сюзцнцн ейнидир. 
 
Дуб/туп- Шумер дилиндя эил китаблара дейилир. Мцяззяз Ил-

мийя Чыь онунла китаб тяб (таб) етмяк, басмаг анлайышыны ей-
ниляшдирмишдир. Щяр щалда китаб сюзцнцн дуб/туб/таб кюкцндян 
йарандыьы шяксиздир. Ки-йер, дуб/туб/таб басмаг оланда, бу сюз 
китаб басма йери анламы верир. 

Думу– Шумер дилиндя бала, ювлад демякдир. Ама-думу-
думу-не-нин-а-ни Эу-де-а енси-шир-бур-луки - ке е уру Эир-суки ка-

ни му-на-ду358. Тяръцмяси: Ширпурлунун hюкмдары Гудейа бцтцн 
оьланларын анасы, юз hимайячиси цчцн Эирсу шяhяриндя мябяд тик-
ди. Думу Ур-Намму. Бу да Ур-Наммунун оьланлары демяк-
дир. Bu sюз цмумтцрк дилиндя туму, тума, балкар-гарачай ди-
линдя ися туум шяклиндя мювъуддур359.  

 
Dumu-a-ni- Şumer dilində onun uşağı anlamındadır. 

 
Dumu-nitah- Şumer dilində oğlan uşağı deməkdir. 

 

Dumu-mi- Şumer dilində qız uşağı deməkdir. Burada dumu 

sözünə qoşulmuş mi hecası qadına aidlik bildirir. 

 

Dumu-sağ- şumerlər ilk övlada deyirdilər. Sağ baş demək-

dir. İlk uşağı gələcəkdə ailənin başçısı saydıqlarına görə ona 

dumu-sağ demişlər. 
 
Dumu- Шумер вя тцрк дилляриндя яъдад анламында щям 
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дя нясил, кюк демякдир. И.М.Мизийев буна ясасланараг тцрк ди-
линдяки кюк анламлы дамыр сюзцнцн дя ондан йарандыьыны сюй-
ляйир360. 

Думу сюзц дилимиздя нясил, тюрямя мянасында тумун кя-
силсин, тумуна лянят, туму харабды кими ифадялярдя ишлянмякдя-
дир. Бу сюз hям дя д вя т самитляринин явязлянмяси нятиъясиндя 
тум вя тохум сюзляриня чеврилмишдир.  

 
Dumu-zaq- Шумер дилиндя илк оьула думу-заг дейилмиш-

дир. И.М.Мизийев бу сюзц балкар-гарачай дилиндяки ейни анлам-
лы тамузук сюзц иля гаршылашдырмышдыр361.  

Tamuzuk sözü də dumu/tumu/tamu və zuk/zuq/zaq tərkib 

hissələrindən əmələ gəlmişdir. Щяр ики сюзцн охшарлыьы онларын 
ейни диля мяхсус олдуьуну эюстярир. 

 
Dumuzi- Şumerdə məhsuldarlıq tanrısıdır. Daha çox qoyun-

çuluğu qoruyur. Тцркийя тягвиминдяки Теммуз айы Думузидян 
эютцрцлцб. Türkmənlərdə ilin on iki ayından biri Томуз adlanır 

ki, bu da Dumuzi adından götürülüb..  

 
Dib- Şumer dilində tut deməkdir: kin-gi-a (ay elçi) inim 

(söz) mu-ra be-en he (hə)-mu (məni) e-şi (eşit)-dib (yadında 

saxla). Əslində sözün hərfi tərcüməsi  tut (sözümü tut) deməkdir. 

Xalq arasında sözümü tut ifadəsi var. Sözümü yerə salma ifadəsi-

nin sinonimidir. Dib/tib/tub/tut fonetik şəkildəyişmələri nəticəsin-

də dib sözü tut şəklinə düşüb. 

 

Din- Dingir sюзцнün тяркибиндяки дин морфеми Шумер ди-
линдя айрыъа ядалятли мянасындадыр. Щямин сюз ейни мянада 
тцрк дилиндя дин-иман, инсаф да динин йарысыдыр, дини унутма ифа-
дяляриндя ишлянмякдядир. Hazırda dilimizdə işlənən dinsiz sözü 

də dinə inanmamaqdan çox, haqsızlıq, insafsızlıq, ədalətsizlik an-

lamları bildirir. Dinsiz sözünün sinonimi yerində tanrısız sözü də 
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işlənir. Dingir sözü yarananda bugünkü anlamda heç bir din ol-

mamışdır. Deməli, din özü  Dingir sözündən yaranıb və haq, 

insaf, ədalət anlamını ifadə edir.  
 
Дин(gir)- Şumer dilində Tanrı deməkdir. Bu söz türk dilin-

də hazırda Tanrı şəklində olsa da, onun tengir/ tengri/tingir/tenri 

yazılışlarına da rast gəlinir ki, bunlar dingirin fonetik variantla-

rıdır. Гядим тцрк дилиндя дя Танрыйа Динэир дейилмишдир.  
Latın dilində Tanrıya deus, yunan dilində teos deyilmişdir. 

Hər iki sözün de/te kökü türk Tenqrisindən götürülüb. Bundan 

başqa, yunan dilindəki os şəkilçisinin latın dilindəki usla eyniliyi 

onun da latın dilindən götürüldüyünü göstərir. 

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olur ki, türk dilindəki Tanrı 

sözü Şumer dilindəki Dingir sözünün fonetik variantıdır. Bu fikri 

sözün aşağıdakı şəkildəyişmələri də təsdiqləyir: dingir/tingir/ 

tengir/tengri/tenri/tanrı. 
 
Дамэар- тиъарятля мяшьул олан адамдыр. Яслиндя дамэар 

бюйцк таъирляря, таъирбашылара цнванланмыш терминдир. 
 
Дагга- Шумер дилиндя адаман-дугга термини вар. Азяр-

байъан ядябиййатындакы hярбя-зорбайа Шумердя адаман-дуг-
га дейилмишдир. Бурада ики няфяр гаршы-гаршыйа дуруб бир-бириня 
юз эцъцнц, гцввясини эюстярирди, башга сюзля, шешялянирди. Бу 
эцн тцрк дилиндя ишлянян атаман вя дагга сюзляриндя сюзцн hям 
илкин шякли, hям дя мянасы сахланмышдыр.  

 
Du/duh- Şumer dilində açmaq deməkdir

362
. Yolu açmaq, 

qapını açmaq, düyünü açmaq. Düyün sözünün kökü ola bilər. 

 
Дуь- Шумер дилиндя данышмаг, демяк мянасында ишлян-

мишдир. Шумер дилиндя bu anlamda di/de/ti/te sözləri var. Sonun-
cular sözü bir dəfə demək anlamındadır. Duğ isə sözü bir neçə 

dəfə təkrar-təkrar demək anlamı bildirir. Bir cümləyə baxaq:  
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Ама-ир-ке ир-ну-би-дуь363. Тяръцмяси belədir: Анасы аьы демяди. 
Bu cümlədə duğ sözünün bir şeyi təkrar-təkrar demək anlamı bil-

dirdiyi yalnız mətnin məzmunundan görünür. Ağı uzun mətndir 

və onda sözlər tez-tez təkrarlanır. Cümlədə o uzunluq və təkrar-

lanma duğ sözüylə ifadə edilmişdir. Başqa bir cümləyə baxaq: Uş 

kamma una duğ. Burada sözü üç dəfə demək lazım olduğuna gö-

rə, duğ sözü işlənmişdir.  
Дуь сюзц демяк, сюйлямяк, данышмаг анламыны бу эцн дя 

тцрк дилиндя сахламышды. Щазырда тцрк дилиндя чох данышыб зяhля 

тюкян адамлара дыь-дыь дейирляр. Deməli, Şumer dilində sözü bir 

neçə dəfə demək anlamı bildirən duğ sözü hazırda dilimizdə çox 

danışmaq anlamında dığ-dığ şəklində saxlanmışdır. Duğ və dığ-

dığ sözləri şəkilcə və anlamca bir-birinin demək olar ki, eyni-

dir364. 
 
Di/ti/dе/te- Шумер дилиндя гаршы-гаршыйа, цз-цзя дуруб де-

мяк мянасында ишлянмишдир. ен дСара му-на-де-а эим куь-
луьал-бан-да ьу му-ун-на-да-де-е365. Тяръцмяси белядир: О юз 
аьасы Сарайа дедийи кими ейниля хейирхаh Лугалбандайа дейир. 
Ъцмлядя ики йердя де фели ишлянмишдир. Hazırda tatar dilində 
dedi sözü di kimi yazılır və deyilir. Demək sözü qədim türk 

dilində te/ti, Orxon-Yenisey yazılarında ti/tə şəklindədir
366

.  Бу 
сюз hазырда тцрк дилиндя фелин ямр формасында ишлянир. Онун ил-
кин шякли вя мянасы сахланмышдыр. 

 
Dig- Şumer dilində küncüt yağı deməkdir. O.N.Tuna onu 

türk dilindəki yağ sözü ilə qarşılaşdırıb. D/y əvəzlənməsilə dig 

sözündən yağ alınır. 
 
Дири- Шумер дилиндян мцхтялиф анламларда тяръцмя едил-

мишдир. Бир мянасы да дири, ъанлы сюзцйля там цст-цстя дцшцр. 

                                                             

363
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 37  

364
 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ ъилддя . II c. Б.1980. с. 120 

365 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s.169 
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 Малов С.Е. G.ə.  М-Л. 1951. s. 428-429    
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Онун там, бцтюв anlamы рущла бядянин бир йердя олдуьуну бил-
дирир ки, бу да мящз ъанлы, дири демякдир. 

 
Дуллу- Шумер дилиндя инсанларла танрылар арасындакы мц-

насибяти билдирмишдир367. Гайнагларда айдынъа дейилир ки, танры-
лар инсанлары юзляриня гуллуг етмяк цчцн йаратдылар. Бу гуллуг 
дуллу кими интерпретасийа едилмишдир. Сюз гуллуг анламында иш-
ляндийиня эюря ону бу ъцр дя интерпретасийа етмяк лазымдыр. 

Кассиляр/quşçular сцлалясинин дюврцндя йазылмыш гайнаг-
ларда шаhларын евляриндя гуллугчу ишляйянляр дя дуллу адланырды-
лар368. Айдындыр ки, яввялъя танрылара гуллуг едянляря дуллу де-
йилмиш, сонралар ейни термин шаhларын ев гуллугчулары hаггында 
ишлянмишдир.  

 
Далу- Шумер дилиндя гуйудан су чыхармаг цчцн ишлядилян 

габдыр. Мянасы дартмаг, чыхартмагдыр369. Сюзцн кюкц олан да 
hеъасы дилимиздяки дартмаг сюзцнцн кюкцдцр. Тцрк дилиндяки 
тулуг сюзц далунун азаъыг дяйишилмиш фонетик шякли олуб, онун 
гурулушуну vя илкин мянасыны сахламышдыр. Dolça sözünün də 
çox-çox sonralar (o hərfinə görə) dalu sözündən yarandığı ağıla-

batan görünür. 

Tuluq sözü tursuk şəklində rus dilinə də türk dilindən keç-

mişdir. 

 
Дам- Шумер дилиндя яр-арвад, щяйат йолдашы демякдир. 

Тцрк дилиндяки кцрякян сюзцнцн синоними олан дамад сюзц щя-
мин йувадан йаранмышдыр.  

 
Даh- hазырда тцрк дилиндя ишлянян даhа сюзцдцр. Онун 

сонундакы а саити ya интерпретасийада nəzərə alınmamış, ya da 

söz elə dah şəklində olmuşdu: ес кам-ма - (се) у-на-дуь у-на-

                                                             

367
 Тюменев А.И. О предназначении людей по мифам древнего Двуречья 

// ВДИ. 1948, № 4, s. 19 
368 Никольский Н.М. G.ə. / ВДИ. 1938, №4. s. 93 
369

 Yenə orada, s. 93 
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де-даh370. Тяръцмяси белядир: Цч кярям  она söylə, бир даhа она 
де.  

Даh сюзцнцн бу эцн дилимиздя ишлянян даhа сюзцнцн ейни 
олдуьу мятнин тяръцмясиндян айдын эюрцнцр.  

 

Dar- Şumer dilində yarmaq anlamında işlənmişdir
371

. D/y 

əvəzlənməsini nəzərə alsaq dar və yar eyni sözdür. 

 

Dar- Şumer dilində dağıtmaq deməkdir. Darmadağın sözü-

nün kökündə durur. Taran sözü də dar/tar kökündəndir. 
 
Дара- Şumer dilində дярин, гаты гаранлыг демякдир. Дярин 

вя гаранлыг сюзляринин щяр икисини юзцндя ещтива едян дяря сюзц 
щям мянаъа, щям дя шякилъя дарайа çох йахындыр. Дяря сю-
зцнцн дя даранын тюрямяси олдуьуну дцшцня билярик. Дяря дя 
гаранлыьын тямсилчисидир.  

 
Дара- Шумер дилиндя эеъянин дцшмяйи, щаванын гарал-

маьы мяналарында да ишлянмишдир. Щазырда тцрк дилиндя эцнцн 
даралан вахты, эцн даралана йахын ифадяляри вар ки, бу да гаран-
лыьын дцшдцйцнц билдирир. 

 
Dib- Шумер дилиндя ип демякдир. Д/й явязлянмясиндян 

сонра сюз йип/ип шякилляриня дцшмцшдцр. 
 
Didli- Şumer dilində ədədlə sözünün etimonudur. Bəlkə 

də söz didli kimi yazılmış, ədəd kimi tələffüz edilmişdir. 2 didli 
ud- 2 ədəd qoyun deməkdir. 

 
Dir- Osman Nядим Туна ону тцрк дилиндяки йир/йирмяк 

сюзц иля ейниляшдирмишдир 372 . D/y əvəzlənməsi şumer və türk 

dilləri üçün səciyyəvidir. 

                                                             

370
 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964.№4. s. 202 

371 Туна Осман Недим. G.ə. Анкара. 1997. s. 9 
372
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Дириэ- Osman Nядим Туна ону тцрк дилиндяки сярт, габа, 
галын анламы билдирян ириэ сюзц иля ейниляшдирмишдир373. 

 
Дириэ- сюзцн бир анламы да иридир. İri və diriğ sözlərindən 

biri digərinin fonetik variantıdır. 

 
Дириэ- Osman Nядим Туна ону тцрк дилиндяки топламаг 

анламы билдирян ирк сюзц иля ейниляшдирмишдир374 . Азярбайъан 
тцркъясиндя сечиб топламаг, сечиб айырмаг анламларында ирдяля-
мяк сюзц вар ки, бу да ир кюкцндян йаранмышдыр. 

 
Дириэ- Osman Nядим Туна ону тцрк дилиндя аз йарыг, ба-

лаъа йарыг, бир аз йыртыг анламларында ишлянмиш йирик сюзц иля ей-
ниляшдирмишдир375. 

 
Дирра- Шумер дилиндя йардым анламында ишлянмишдир376. 

Тцрк дилиндяки йары, йардым, йарымаг (ишиня), йарытмаг (ишини), 
йардымчы (олмаг) сюзляри иля сясляшир.  

 
Du- Şumer dilində soruşdu deməkdir. Hazırda tatar di-

lində dedi sözü di şəklində yazılır və deyilir. Du və di yazılış 
şəkilləri bir-birinə çox uyğun gəlir. Deməli, Şumer dilindəki 

bu xüsusiyyət tatar dilində saxlanmışdır. Ağ-ğa (1) igi (2) ba 

(!)-ni (3)-in (4)-du (5). Tərcüməsi belədir: Ağa (1) mяни (3) 

gördü (2) və söz (4) soruşdu (5)377. 

Burada in inimin (söz) ilk hecasıdır. И.Т.Kaneva tərcümə-

də bu sözü buraxmış, bani sözünü isə onu kimi tərcümə etmişdir. 

Onu şəxs əvəzliyi Şumer və qədim türk dillərində ani/unu kimi 

yazılmışdır. Bani isə hər iki dildə məni deməkdir. 

 Du hazırda soruşdu sözündə şəkilçi olsa da, Şumer di-
lində müstəqil söz kimi işlənmişdir. 
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Du- Шумер дилиндя чохanlamlı сюздцр. Бир anlamı да бц-
тцн, щамысы, ъямиси демякдир. Бу эцн тцрк дилинин бязи лящъяля-
риндя щямин анламда дцм/тцм сюзц ишлянир ки, о да ду(м) иля 
ейни семантик йувайа маликдир. 

 
Ду- Шумер мятнляриндян щям дя йаратмаг, тюрятмяк ки-

ми тяръцмя едилмишдир. Доьмаг сюзцнцн кюкцдцр. 
 
Du- Şumer dilində tikmək deməkdir. Paltar tikmək, ev tik-

mək. Du/di/dik/tik onun fonetik variantlarıdır. Tikmək sözünün 

kökü tik feilidir ki, onun da ilkin şəkli du/ di/ti olub. 

 
Dub-sar- Şumer dilində yazar deməkdir. Yazar sözündə 

onun sar/zar hecası saxlanıb. D/y ünsüzlərinin bir-birini əvəzlə-

məsi şumer və türk dilləri üçün səviyyəvidir. Dub hecası tədricən 

yub/yab/ya şəkillərinə düşüb. Yazar sözü belə yaranıb. 
 
Дуь- Шумер дилиндян йашайиш йери кими тяршцмя едилмиш-

дир378. Щазырда йашайыш йери олан ода вя отаг сюзляринин щямин 
йувадан йарандыьы айдын эюрцнцр: дуэ/ даэ/одаэ/отаг фонетик 
шякилдяйишмяляри тамамиля ганунауйьундур. Bundan başqa, 
Azərbaycanın bəzi bölgələrində yaşayış yeri anlamında coğa sözü 

işlənir ki, onun da d/c əvəzlənməsi yolu ilə həmin yuvadan yaran-

dığını düşünmək olar. 
 
Дуьуд- Шумер дилиндя галын, йоьун, шишкин, габа анлам-

лары билдирмишдир379. Bakıda kök anlamında buğur sözü işlənir
380

. 

Qazaxda yekəqarın anlamında işlənən nağar, Qubada gödək, 

alçaq anlamında işlənən qudul,
381

 həmçinin əksər türkcələrdəki 

йоьун сюзləri фонетик ъящятдян buğur və duğud sözlərilə yaxın-
dan səsləşir. Kobud sözü də onun fonetik variantı sayıla bilər.  
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Дул.Ду- Шумер дилиндя уъалмаг, йцксялмяк, долмаг, 
дашмаг анламларында ишлянмишдир. Щазырда тцрк дилиндяки дол-
ду сюзцня охшайыр. Долан шей дя йцксялир, йухары галхыр вя бу-
ну нязяря алсаг, щяр ики сюзцн мяна вя гурулушъа охшарлыьынын 
тясадцфи олмадыьыны сюйляйя билярик. Дул.Ду иля долду арасында 
еля бир ъидди фярг йохдур. 

 
Dulum- Şumer dilində əzab, kasıb, yoxsul, heç nəyi olma-

yan anlamlarındadır. O.N.Tuna onu türk dilindəki yuluğ (yoluq) 

sözüylə qarşılaşdırıb. Şulum və zulum sözləri də onunla səsləşir. 

 
Дуньу- Шумер дилиндя булудлу, булудларла юртцлмцш ан-

ламларында ишлянмишдир382. Думан сюзцнцн онун ду(н) кюкцн-
дян йарандыьы айдын эюрцнцр. Шумер дилиндя сюзлярин сон щеъа-
сынын дцшмяси ганунауйьун щалдыр. Сюзцн сонундакы эу дц-
шяндя йериндя дун галыр. Дундан ися думанын йаранмасы чох 
асандыр. Булуд сюзцнцн дя онун фонетик шякилдяйишмяси олду-
ьуну дцшцнмяк олар.  

 
Dur- Şumer dilində kəndir deməkdir. Kəndir sözünün ikinci 

hecası ona uyğundur. 

 

Dur- Şumer dilində dör deməkdir. Dör məclisin, evin yuxa-

rısı, başı anlamındadır. Dörə keç ifadəsi başa keç anlamı bildirir. 

Şumer dilində o/ö səsləri olmadığından dör sözü dur şəklində 

olub, sonradan dör şəklinə düşüb. 

 
Дуру- щям Шумер, щям дя тцрк дилиндя саф, тямиз, дуру 

анламларында ишлянмишдир383 . Şumer dilindəki Duru-a ifadəsi 

duru su anlamındadır. Söz türk dilində bu gün də həmin anlamla-

rını saxlamışdır. 
 
E– Şumer dilində gюрцнмяк, чыxmaq (eшийя, bayыra, чюlя) 
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anlamыndadыr384.  
 

E- Şumer dilində həm də getmək anlamında işlənmişdir
385

. 

 

E- Şumer dilində həm də eşiyə çıxmaq anlamında işlənmiş-

dir
386

. Eşik sözü ondan yaranmışdır. 

 

E- Şumer dilində enmək, çıxmaq anlamında da işlənmiş-

dir
387

. Ev, eşik və enmək sözləri eyni yuvadandır. 

 

E- Şumer dilində eləmək anlamındadır. Feildir. Türk dilin-

dəki kimi cümlənin sonunda gəlir. 

 
Е- бу эцн тцрк дилиндя олдуьу кими ев демякдир. Сюз е 

кими интерпретасийа едилир, еv кими охунур. Мясялян, Е.Анна-

Анын еви демякдир. Eynilə E.Din ədalətlilər evi anlamındadır. 
 

E- Şumer dilində o işarə əvəzliyidir
388

.  

 

E- Şumer dilində həm də demək anlamındadır. Mətnlərdə 

demək anlamında de, duğ sözlərilə yanaşı, e sözü də işlənir. Onun 

əvvəlinə d samit səsi artırılanda de sözü alınır. Ola bilsin ki, söz 

əvvəlcə tək e səsindən ibarət olmuş, sonradan əvvəlinə d ünsüzü 

artırılmışdır. 

 

E- Şumer dilində həm də olmaq, var olmaq anlamında 

işlənib. Qədim türk dilində e sözü olmaq anlamındadır
389

.  

M.Kaşğarlıda eyni anlamda ə sözü var
390

.  
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E- Şumer dilində yamac, dağətəyi anlamlarında işlənib. Er/ 

yer, etek/ətək, eniş, eyri/əyri sözləri göstərir ki, onların semantik 

yuvası e köküdür. 

   

En- Şumer dilində ön anlamında işlənmişdir: эа-му-на-ду-
рун-ендян. Тяръцмяси belядир: эялин биз онун юнцндя (габаьын-
да) дураг (отураг). Buradakы en(dян) sюзц юн сюзцнцн ейни 
олуб, онун буэцнкц тяляффцзцндян дя аз фярглянир. 

 
En- Şumer və qədim türk dillərində uca, yüksək anlam-

larında işlənib. 
 
Екил- Şumer dilindəki якинчиликля баьлы мятнлярдя саhя, 

тарла анламында ишлянмишдир391. Якин сюзцylə yaxından səsləşir, 

ola bilsin ki, onun етимонудур. Интерпретасийада я сяси е кими 
йазылмышдыр. Сонунъу самитин дяйишмясиня бахмайараг (н сяси 
л-йа чеврилмишдир) сюзцн мянасы сахланмышдыр.  

Hazырда Азярбайъан дилиндя бир адамы рядд етмяк цчцн 
башымдан якил дейирляр. Якин/якил сюзц бу ифадядя мяъазлашмыш-
дыр. Екилин мянасы буна чох йахындыр. 

 
Еда- Шумер дилиндя ъямиййяти, йыьнаьы билдирмишдир. Сю-

зцн ясли одадыр. Şumer dilində o hərfi olmadığına görə söz belə 

oxunmuşdur. Бу эцн тцрк дилиндя ода отаг анламында ишлянир ki, 
bu da eda/odanın eynidir.. 

 
Edaak- Шумер дилиндя етмяк анламында ишлянмишдир. Ha-

zırda türk dilində işlənən etmək, edirik sözlərilə səsləşir. И.М.Ми-
зийев yazır ki, balkar-qaraçay dilində etmək, edirik sözləri eteik 

şəklindədir
392

. Етмяк сюзцнцн едаакын тюрямяси олдуьу онун 
мяна вя шякилъя охшарлыьы иля тясдиглянир. Lakin edaak və eteik 

sözləri bir-birinə daha yaxındır. 
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En-taq- Şumer dilində etmək deməkdir: Bilqames-e maş 

par-par-a su-im-en-taq
393

. Açımı belədir: Bilqamıs işıqlı ağ keçi-

ni qurban edir. Buradakı en-taq sözü edir, etmək anlamındadır. 

İ.Miziyev yazır ki, balkar-qaraçay dilində qurban edirik deyimi 

soyum eteyik şəklindədir 
394

. Onda Şumer dilindəki su-im en-taq 

ifadəsi balkar-qaraçay dilindəki soyum eteyik deyimi ilə doğrudan 

da səsləşir.  

Bundan başqa, türk dilində vermək, etmək anlamında endir-

mək sözü də var. Onların da hər ikisi en kökündən yaranıb. 
 
Ери- Şumer dilində шяhяр демякдир. Бу сюзц мятнлярдян 

hям уру, hям дя ери кими интерпретасийа етмишляр395. Ня ъцр ин-
терпретасйиа едилмясиндян асылы олмайараг шяhяр мянасындадыр. 
Интерпретасийанын даhа доьру варианты урудур: Уру-ни-лу-аш-
дим еэир-ра-ни ба-аб-уш. Тяръцмяси belədir: Шяhяр бир няфяр кими 
ону изляди396. 

 
Ерен- Şumer dilində ясэяр, дюйцшчц демякдир. Qədim türk 

dilində sözün ər (igid, kişi və döyüşçü), ərən (igiddən igid), uy-

ğur dilində ərən (igid, əsil kimsə, qəhrəman, əsalətli ər, ərən, er-

kək) şəkilləri var
397

.  Сюз бu эцн иэид, гяhряман анламында 
ерен, яр вя ярян шякиlləriндя тцрк дилиндя ишлянир. Ону Шумер ди-
линдя я сясинин олмадыьыны эцман едянляр интерпретасийа вахты 
ерен кими йазмышлар. Söz bir çox türk dillərində eren şəklini də 

saxlamışdır. Яслиндя бу эцн Azярбайъан тцркcясиндя ярян фор-
масыны сахламыш hямин сюзцн Шумер дилиндя я сясиля тяляффцз 
олунмадыьыны дцшцнмяйя hеч бир ясас йохдuр: ерен-би алтур398. 
Тяръцмяси: Онларын гошуну (ясэяри) аздыр.   

 

                                                             

393
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М.1967.s.436 

394
 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 27 

395
 Никольский Н.М. G.ə. / ВДИ. 1938, №4. s. 88 

396
 Струве В.В. Государство Лагаш. Москва. 1961. s. 68 

397 Rəcəbli . Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı. 2001. s. 36; Cəfəroğlu 
Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s.49 
398

 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.38  
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Ерен- Şumer dilində hям дя сидр аьаъыдыр. эиш ерен-на-ал-
сиэ-эи399. Бу ъцмля Сидр аьаъыны гыран (кясян) демякдир. 

Уйьурлар да сидр аьаъына ерен дейирдиляр400. Bu söz uyğur 

dilində dışbudaq ağacı, akçaağacı kimi mənalandırılır
401

. Ерен 
сюзцнцн Шумер вя уйьур дилляриндя ейни анламда ишлянмяси дя 
тясадцфи дейил. Уйьур дили тцрк дилидир. Deməli, eren sözü Şumer 
və türk dillərində eyni anlamda işlənmişdir. 

 

E-me-eş- Шумер дилиндя ilin birinci yarısının adıdır. Şumer-

lər ili iki yerə bölmüşdülər. Martın 21-dən sentyabrın 21-nə qədər 

ilin birinci yarısı sayılırdı. Sözün anlamı isti, qızmar deməkdir. 

Yay fəslidir.  

Şumerin heyvandarlıq tanrısının adı Emeş olub. İlin birinci 

yarısının adı onunla bağlıdır.    

 

En-te-en- Şumer dilində ilin ikinci yarısının adıdır. 21 sent-

yabrdan 21 marta qədər davam edir. Qış fəslidir. 

Şumerin əkinçilik tanrısı Entendir. İlin ikinci yarısının adı 

ondan götürülüb. 

 
Енэар- мцтяхяссисляр бу сюзц даhа чох якинчи кими мяна-

ландырырлар402. Лакин Шумер дилиндя якинчиликля баьлы hяр бир 
саhяйя аид чохлу терминлярдян истифадя едилмишдир. Енэар сюзц 
дя конкрет олараг hяр hансы бир ишля баьлы терминдир. Онун мя-
насыны ачмаг цчцн дцзэцн интерпретасийа чох мцhцм шяртдир. 
Яввялъя дейилдийи кими сюзцн икинъи hеъасы эяр шякилчисиндян 
ибарятдир. Я сясинин бярпасы бу сюзцн дцзэцн интерпретасийа 
едилмясиня имкан верир. Онун тяркибиндяки е вя а hярфляринин 
йериня я гойдугда сюзцн илкин шякли алыныр: янэяр. Инди дейя би-
лярик ки, Шумер дилинин хцсусиййятиня уйьун олараг сюзцн яввя-

                                                             

399
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 53 

400
 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа. Азярняшр. Бакы. 1993. с.200 

401
 Неъип Емир Неъипович. G.ə. Анкара. 1995. s.126 

402
 Дьяконов И.М. Люди города Ура. М. 1990. s. 232; Канева И.Т. Шумер-

ский язык. СПб.1996. s.53 
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линдяки самит (д) səsi işarədə görünməyə bilir. Демяли, сюзцн яс-

ли белядир: dəngər. Bu fikrin yanlış olmadığını İ.M.Dyakonovun 
bir yazısında da görürük. O engar sözünün şumerlərin canlı danı-

şıq dilində engar, mungar və dangar şəkillərində tələffüz olundu-

ğunun mümkünlüyünü söyləmişdir
403

. Biz də bu fikirdəyik, çünki 

engar kimi oxunmuş sözün kökündəki dan/dən variantını görmə-

mək mümkün deyil. Sözün mənası da bunu təsdiq edir. Она эюря 
дя, енэар/дянэяр сюзцнцн Шумер дилиндя якинчи йох, тахылчы, 
хырманчы вя с. анламларда ишляндийини дцшцнмяк олар. Сюзцн 
дян кюкцндян йаранмасы бу фикри сюйлямяйя ясас верир. 

 
Egar- engar sözünün digər oxunuşudur. E/ə əvəzlənməsilə 

türk dilindəki əkər, əkinçi, əkmək sözləri ondan yarana bilər. 
 
Еш- цч сайыдыр. Щям дя аш кими интерпретасийа едилмишдир: 

еш-кам-ма (ше) у-на-дуь404. Тяръцмяси белядир: Цчцнъц кярям 
(дяфя) она де.  

Сюзцн дцзэцн интерпретасийасы цч-дцр. “Йазарын йолуну 

азмыш оьлуна юйцдляри” адлы мятндя Аьа.Уш ифадяси ишлянмишдир. 
В.К.Афанасйева ону доьру олараг щярби термин адландырмыш-
дыр405. А.Шюберг дя бу сюзц жандарм кими тяръцмя етмишдир406. 
Щяр ики алим сюзцн мянасыны дцзэцн баша дцшмцш, тяръцмясин-
дя бир гядяр йайынмайа йол вермишdiр. Иfадя цчбашы демякдир. 
Щазырда шяhярдя эязян hярби патрул чох заман цч няфярдян 
ибарят олур ки, онларын бюйцйц дя мяhз цчбашыдыр. Тцрк орду-
сундакы онбашы, йцзбашы вя минбашы терминляри дя цчбашындан 
йаранмышды. Цч сайы тцрк дилиндя ч hярфиля йазылса да, ш сясийля 
тяляффцз олунур. Демяк олар ки, цч сайы Шумер дилиндяки илкин 
йазылыш вя тяляффцз шякиллярини bir çox türk dillərində дяйишмядян 
сахламышдыр. 

                                                             

403
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 69   

404
 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 

книга. М. 1979. s. 120 
405

 АШП. СПб, 1997. s. 468 
406 Yenə orada, s. 468 
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Eşe- onu daha çox şəkilçi kimi oxuyublar. Q.Kazımov eşe 

sözünü hazırda türk dilində işlənən üçün qoşmasının praforması 

hesab edir
407

. Doğrudan da eşe sözü hazırda canlı danışıqda çox 

işlənən nöşün, nəyşə sözlərilə yaxından səsləşir.  

 

Ege– Шумер дилиндя bacı deməkdir408. Bəzi türk ləhcələ-

rində bu söz mящз баъы анламында saxlanmşdır. Qədim türk 
dilində eçe/əgəç/əkə böyük bacı, böyük qadın qohum, eçi böyük 

qardaş, ini kiçik qardaş, уйьур дилиндя еэиче/igiçe бюйцк баъы, içi 

böyük qardaş, ini kiçik qardaş, ece böyük bacı anlamlarında işlə-

nib. Monqol dilindя бюйцк баъыйа еэер, Орхон-Йенисей йазыла-
рында əкя409 дейилиб. Azərbaycan dilindəki yengə sözü egenin 

fonetik variantıdır.  
 
Egi- Şumer dilində həm də şahzadə xatun anlamındadır. 

Türk dillərində daha çox bacı anlamında işlənən ece/eci/eçi sözlə-

rilə səsləşir. 
 
E-gal– Шумер дилиндя бюйцк ев deməkdir. Bu gцнкц sa-

ray anlamындадыр. Mürəkkəb söz olub e(ev) və qal (böyük) 

morfemlərindən əmələ gəlmişdir. Mənası böyük ev olsa da, onu 
saray kimi oxumaq daha doğrudur.  

 
Egar- Шумер дилиндя дивар демякдир: е-еэар-та ба-ра е-

де. Тяръцмяси белядир: евдян (е) вя дивардан (еэар) байыра 
(ба-ра) чыхмалыдыр (е-де) 410 . Эюрцндцйц кими, еэарла дивар 

                                                             

407
 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. Bakı. 2009. s. 113 

408
 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s. 14 

409
 Rəcəbli Ə. Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı. 2001. s. 35,36; Древ-

нетюркский словарь. Л. 1969. s. 210; Неъип Емир Неъипович. G.ə. Анкара. 

1995. s.99,100,121,172; Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 
1993.s.79; Ишбердин Ф. Монгольские заимствования в башкирском язы-

ке/СТ. 1979, №1. s. 97; Талипов Т. Фонетика уйгурского языка. Алма-

Ата. 1987. s. 97; Ряъябов Я., Мяммядов Й. G.ə. Б. 1993.с.75 
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 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М.1967. s. 69 



 197 

арасында нязярячарпан охшарлыг вар. 
 
Еэер- шумеръя ашаьы демякдир. Газах дилиндя бу сюз ал-

чалмаг (ашаьыланмаг), мяhв олмаг анламларында ишлянмиш-
дир411. Sözün Şumer və qazax dillərindəki yazılışı eyni, anlamları 

da çox yaxındır. 

 

Eger- Şumer dilində yəhər deməkdir. Yəhər sözü M. Kaş-

ğarlıda ədhər çulım-türk dilində yər, “Oğuznamə”də əyər şəkillə-

rindədir
412

. Birincisi, Oğuz ləhcəsi üçün dh ünsüzlərinin (Kaşğar-

lıdakı ədhər) yanaşı işlənməsi səciyyəvi deyil. İkincisi, Şumer 

dilində ə səsi var. Ona görə sözü əgər kimi də oxumaq olar. 

Üçüncüsü, e/ə ünlüləri türk dilində bir-birini asanlıqla əvəzləyir. 

G/y/h əvəzlənməsi də mümkündür: eger/əgər/əyər/əhər. Y ünsüzü 

türk dilində bir çox sözlərin əvvəlinə sonradan artırılıb. Er/yer, 

il/yıl, ulduz/yıldız və s. Eger sözü də bu yolla yəhər şəklinə düşüb.    
 
Еден- шумеръя чюл, səhra демякдир. Са-ьа-не ир им-си 

еден-се ба-ра-е413. Тяръцмяси белядир: Онун цряйи эюз йашыйла 
долудур вя чюлляря гачыр.  

Еден Газах дилиндя йуртада дюшямяйя дейилмишдир414. Бу 
сюз мянаъа азаъыг дяйишся дя, гурулушъа демяк олар ки, юз ил-
кин шяклини сахламышдыр. Balkar-qaraçay dilində çölə, səhraya 

ezen deyilir
415

. Eden və ezen sözləri yalnız d/z ünsüzləri ilə 

fərqlənir. 
 
Edub- Шумер дилиндя мяктяб демякдир. Бурада башлыъа 

олараг эил китабларын цзцнц кючцрцрдцляр. Буна ясасян сюзцн 
бир шейин цзцнцн кючцрцлдцйц, чохалдылдыьы ев анламында ишлян-

                                                             

411
 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа. Азярняшр. Бакы. 1993. с. 200  

412
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. II c.s. 230; Дульзон А.П. Чулымско- тюрк-

ский язык. ЯНСССРТЯ. М. 1966. s.464; “Oğuznamə” (nəşrə hazırlayan 

Samət Əlizadə). Bakı. 1987. s. 20, 21, 40 
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 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 40 
414 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа. Азярняшр. Бакы. 1993. с. 200 
415

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 24 
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дийини сюйлямяк олар: е-ев; дуб- цзцнц кючцрмяк, чохалтмаг. 
Таб сюзц кючцрмяк, чохалтмаг анламында тцрк дилиндя ишлян-
мишдир. Азярбайъанын бир сыра бюлэяляриндя кюч, кючяри, кючмя 
анламларында табырьа сюзц гейдя алынмышдыр ки, онун да таб 
кюкцндян йарандыьы айдын эюрцнцр.  

Гядим тцрк дилиндя гума, эиля таб дейилмишдир. Газахлар 
дянизин щеч ня битмяйян йериня табыс дейирляр. Чайын башы да та-
вы адланмышдыр. Ненесляр гумлу, эилли йеря табей, хакаслар 
даьын ятяйиня табан демишляр. Бу сюзлярин щамысы су, эил, гум 
вя торпагла илишэили олдуьуна эюря, Шумер дилиндяки дуб/даб/таб 
кюкцня баьланыр. Орхон-Йенисей йазыларында ситайиш етмяк, та-
пынмаг анламларында тап сюзцня раст эялинир416. Бу мяна илк 
китабларын мцгяддяслийи иля дя цст-цстя дцшцр. Тапынмаг сю-
зцнцн юзц дя таб/тап кюкцндян йаранмышдыр. 

 
Емен- шумеръя йовшан нювцдцр. Газах və kumuk 

dillərində палыд аьаъына емен дейирляр417. Яэяр тцрк дилинин бир 
ляhъясиндя палыда палыд, диэяр лящъясиндя емен дейилирся, онда 
бу сюзцн шумеръя йовшан нювцнцн адыны билдирмяси онларын ей-
ни сюз олдуьуну эюстярир.  

 
E-me-en/e-men- Şumer dilində ağa, böyük anlamındadır. 

Azərbaycanda bibiyə əmə, atanın qardaşına və böyüklərə daha 

çox əmi deyirlər. Emen, əmə və əmi sözləri yaxından səsləşir.  
 
Ен- али демякдир. Тцрк дилиндя дя али вя ян (sифятин шиддят-

ляндирмя дяряъяси) анламларында ишлянмишдир.  
 
Енси- аьа, ъянаб мяналарында титул билдирмишдир. Онун 

йухарыдакы ен кюкцндян йарандыьына hеч бир шцбhя йохудр. 
Tцрк дилиндя исси аьа, сащиб анламында ишлянмишдир418. “Дядя 

                                                             

416
 Ряъябов Я., Мяммядов Й. G.ə. s. 166  

417
 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа.. Б. 1993. с. 200; А.Г.Магомедов. Кумыкский 
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 Дуварчы Айше. Тцркийеде фалчылыг эеленеэи иле бу конуда ики есер. Анк-
ара. 1993. s. 119 
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Горгуд китабы”нда щямин анламда иссиз шяклиндя сахланмыш-
дыр. Алтай дилиндя аьа, сащиб, йийя анламында еези сюзц вар419. 
Орхон-Йенисей йазыларында да бу сюзя щямин мянада раст эя-
линир. 

Qəzənfər Kazımov yazır: “...Şumer başçıları kimi, 

Azərbaycan ərazisində güclü bir tayfa olan mağların tayfa başçısı 

da ensi adlanmışdır”
420

. 

 

Er- bu sözü Şumerin ən qədim şəhəri olan Eridunun adında 

görürük. Eridu sözünün açımı uzaq ev, yaxud evdən uzaqdakı 

evdir. Z.Sitçin yazır ki, yer sözü ondan yaranıb
421

. Eridu sözü 

əslində e-ri-du kimi oxunur. Əgər Z.Sitçinin fikri doğrudursa, 

onda yerin türk sözü olduğunu nəzərə alıb onun bir çox dillərə 

buradan keçdiyini deyə bilərik.  

 

Erad- Şumer dilində yad ölkə, qürbət deməkdir. Onun 

urdu/urud yazılışı da var. Ur/uru/uruq sözləri şəhər, kənd, qəsəbə 

anlamlarındadır. Ud/rud/rad hecaları asanlıqla yud/yad şəkillərinə 

düşə bilir. Bu zaman ur-yud/ur-yad sözləri yad şəhər, yad ölkə 

anlamları verir.    
 
Ере- шумеръя гул вя йухары анламларында ишлянмишдир. 

Тцрк дилиндя бу сюз ер/яр шяклиндя киши, гяhряман демякдир422. 
 
Eme- dil demякдир. Еме сал гадын дили анламындадыр. 

Яммяк дя дилля баьлы олдуьундан еме кюкцндян йарандыьы 
дцшцнцля биляр. Щазырда монгол дилиндя гадына еме, uyğur 

dilində anaya əmə
423 дейилир.  

 
Еме- Şumer dilində сюз мянасында da ишлянмишдир. 
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 Баскаков Н.А. Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая // 
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Hazırda dilimizdə işlənən демя, демяк сюзляриля еме сюзцнцн 

ясас фярги биръя onun əvvəlində д самитинин yoxluğundadır. Çox 
güman ki, eme sözünün əvvəlinə sonradan d samiti artırılmaqla 

demə və demək sözləri alınmışdır. Еме-сиь Şumer dilində 
мюhкям сюз демякдир424. Бу ъцмлядя сыэ мяъази мянада иш-
лянмишдир. Сыэ яслиндя кярпиъ демякдир. Kərpic bişirildiyinə эю-
ря еме-сиэ ифадясини бишмиш сюз анламында да баша дцшмяк олар.  

 
En-na- Şumer dilində qədər, dək anlamı bildirmişdir. 
 

E-ne/a-ne- o demякдир. Цчцнъц шяхсин тякидир425. Кишиляря 

аиддир. Bu gün türk dilində işlənən o şəxs əvəzliyinin ейнидир. 
Гадынлар щагында цчцнъц шяхсин тякиндя бе ишлянмишдир.  

 
E-ne-ne/a-ne-ne- Şumer dilində onlar deməkdir. üçüncü 

şəxsin cəmidir. Yuxarıda göründüyü kimi, buradakı a-ne və e-ne 

üçüncü şəxsin təkini bildirir. Ne hecalarının təkrarı çoxluq bildirir 

və lar cəm şəkilçisini əvəz edir.    

 
Ене-ду- бу сюзц Шумер дилиндян А.Шюберг рягс еляди ан-

ламында тяръцмя етмишдир. Сюзцн кюкц ене-ойна фелидир. Сюзцн 
юзцндя ойнады фелини эюрмяк цчцн мцтляг тцрк дилини билмяк ла-
зымдыр. Ахы тцрк дилиндя рягс елямяк мящз ойнамаг сюзц иля 
ифадя едилир ки, бунун да ойнады шякли ене-дуда ачыгъа эюрцнцр.  

 
Е-не-су-уд- Шумер дилиндя гадынла ойнамаг анламында 

ишлянмишдир. Ене-ду (ойнады) сюзцнцн фонетик вариантыдыр. Га-
дынла ойнамаг ойнаш сюзцнц йада салыр. Сюзцн е-не-су-уд йа-
худ е-не-су-уд-би шякилляриндя ойнаш вя ойнашды кялмяляринин 
варлыьы юзцнц эюстярир. 

 
Езе- Шумер дилинин ES ляhъясиндя гойун демякдир.  
Şumer dilində e, u və a saitləri bir-birini asanlıqla əvəzləyir. 

                                                             

424
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 53 

425
 Muazzez İlmiye Çığ. G.ə. 2009. s. 109 
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Ona görə eze sözü eyni zamanda uzu kimi oxunur. Buradan aydın 

görünür ki, eze/uzu/quzu sözü ondan yaranmışdır. 
 
Еэер- Шумер дилиндя кцряк anlamında ишлянмишдир.  
 
Еэер-  Шумер дилиндя арха anlamında ишлянмишдир. Onun 

əvvəlindəki e səsi düşəndə yerində ger(i) qalır. Arxa və geri 

sinonim sözlərdir. Tцрк дилиндя еэер сюзц бу эцн дя арха, арха-
сынъа эялян анламларында ишлянир.  

 
Е.Каллы- мцряккяб сюздцр. Е-ев+каллы-аьыллы, аьсаггал, 

мцдрик deməkdir. E.Kallı sözü bütövlükdə мцдрикляр еви, аьсаг-
галлар еви anlamındadır. Щяр ики сюз тцрк дилиндя юз илкин мяна-

сыны бу эцн дя сахламышдыр. Elçilər evi, səfirlər evi anlamında 
da işlənmişdir. 

 
E-kur- Şumer dilində məbəd deməkdir. E-ev, kur-ölkə 

anlamındadır. 

 
E.Parpar- Günəş Tanrısı Utunun evinin adıdır. Sözün əvvə-

lindəki e ev deməkdir. Parpar sözü par hecasının təkrarlanması 

yolu ilə yaranıb. Söz bütövlükdə par-par parıldayan ev, işıqlı ev 

anlamları verir ki, bu da Günəş Tanrısının evi olduğuna görə çox 

təbii səslənir. Sözün par kökü bu gün türk dilində olduğu kimi 

saxlanmışdır. Parlaq, parlaqlıq, parıltı, parıltılı, parlayan, parla-

dıcı və s. kimi sözlərin hamısı par kökünə müxtəlif şəkilçilər artı-

rılmaqla alınıb. Utunun evu Şirpurlunun yaxınlığındakı Umma 

şəhərində yerləşmişdir. 

 

Es- Şumer dilində əs demək olub, əsmək sözünün köküdür. 

Əsmək sözü əs kökünə mək məsdər şəkilçisi artırılmaqla yaranıb. 

 

E-sir- Şumer dilində küçə, yol deməkdir. Bu söz hazırda 

türk dilində işlənən sıra ilə yaxından səsləşir. Şəmkir rayonunda 

küçəyə sıra deyilir, çünki evlər sırayla düzülüb. 
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Еш- Şumer dilində мцгяддяс демякдир. Тцрк дилиндя илкин 
мянасыны нисбятян дяйишяряк яр-арвад анламында ишлянир ки,  бу 
сюзляр дя мцгяддяс демякдир. Яр арвад цчцн, арвад яр цчцн 
мцгяддясдир. 

 
Еш- тцрк алими Мяhяррям Кылыча эюря, еш сюзц hям дя га-

дын мянасында ишлянмишдир426. Onda yuxarыдакы мяна ачымынын 
да доьру олдуьу цзя чыхыр. 

 
Eş- Şumer dilində işıq kimi də oxunur: eş/iş/işıq.   
 
E-şi- Şumer dilində eşit deməkdir: kin-gi-a (ay elçi) inim 

(söz) mu-ra be-en he (hə)-mu (məni) e-şi (eşit)-dib (yadında sax-

la: dib sözünə bax). Şumer dilindəki geştug/ eştug sözü də eşit-

mək/eşidən və qulaq anlamlarında işlənib. E-şi və geştug/eştug 

sözləri şəkilcə və anlamca bir-birinə oxşayır və hər üçü eşitmək 

anlamındadır. 
 

Е-nu-туку- Шумер дилиндяn hərfi tərcüməsi evi olmayan 

демякдир427. Mürəkkəb sözdür: e-ev, nu-tuku-yoxdu anlamında-

dır. 

 

Е-nu-туку- Шумер дилиндя yetim anlamındadır. Sözün açı-

mı evsiz, evi olmayan deməkdir. Qədim türk dilində də anasız 

(yetim) sözü öqsiz şəklində olub
428

. Hər iki halda anasız, anadan 

yetim sözü evsiz/öqsiz sözlərilə ifadə edilmişdir. E-nu-tuku sözü 

fonetik şəkildəyişmələr nəticəsində yetim sözünə çevrilə bilir. Bi-

rincisi, e-tuku sözündə Ahəng qanunu pozulur. Bu onun mürək-

kəb söz olduğu ilə bağlıdır. Lakin tələffüzdə mürəkkəb sözlər də 

Ahəng qanununa tabe edilir və bu zaman yoxluq bildirən nu heca-

                                                             

426
 Кылыч Мищеррем. ДИл, тарих, Ъоьрафийа вя Ата-Тцрк // “Йени щяйат” дя-

рэиси, 13 йыл. Нисан, 2007. Анкара. с.19  
427

 История Древнего Востока. Москва. 1983. s. 190  
428

 Цинциус В.И. К этимологии алтайских терминов родства/ Очерки 

сравнительной лексикологии алтайских языков.Л.1972.s.32 
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sı düşür: e-tuku/e-tiki. Sonra sözün əvvəlinə y ünsüzü artırılır: ye-

tiki. Bunun ardınca ki hecası düşür və m ünsüzü onu əvəzləyir: 

ye-tim. Söz bu cür yaranır.   
Щазырда тцрк дилиндя ишлянян йетим, йетимчя сюзляри щямин 

кюкдян йаранмышдыр. Sözlərin əvvəlinə və sonuna samit səslərin 

artırılması yolu ilə yeni sözlərin yaranması Şumer və türk dilləri 

üçün səciyyəvi olmuşdur. 
 
Ереш- бах: еш (2-ъи анламда). 
 
Even- qədim Şumer dilində rəhbər, kahin anlamında işlən-

miş, sonra en (ağa, kahin, rəhbər) sözü ilə əvəz edilmişdir
429

. Bəl-

kə də even şəklində əvvəlcə evin, ailənin başçısına deyilmiş, son-

ra en şəklində daha geniş məna qazanmışdır. Bu söz hazırda 

Azərbaycan türkcəsində çilingağac, topaldıqaç və s. oyunlarında 

əvən yeri- mərkəz, əsas duracaq yer, qorunan yer anlamlarında iş-

lənir. Kahinin, rəhbərin, ağanın da icmada mərkəzi fiqur, toxunul-

maz, hörmətli şəxs olduğunu nəzərə alsaq, əvən sözünün ilkin 

mənasının saxlandığını görmək olar.  

 

Езен- шумерлярдя бир байрамın адыдыр. Бу байрам hаг-
гында hялялик доьру билэи верилмямишдир. Сюзцн ясли ясян/язян 
олмалыдыр. Гядим тцрк дилиндя ясян сюзц саlамat мянасында иш-
лянмишдир430. Ясян сюзцнцн гядим Азярбайъан тцркъясиндя саь, 
саламат мяналарында ишляндийи гайнагларда гейд едилмишдир. 
“Дядя Горгуд китабы”нда bu sюзя бир нечя дяфя раст эялинир: 

 
 Гаршу йатан гара даьлар 
 Ясян олса ел йайлар. 
 Ганлы-ганлы сулар  
 Ясян олса гамян дашар. 
 Гарагоч атлар 
 Ясян олса, гулун доьар. 

                                                             

429
 Yenə orada, s. 121 

430
 Ящмядов Б.Б. G.ə.  Бакы. 1994. с. 107 
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 Гайтабанда гызыл дявя 
 Ясян олса, тюрцм веряр. 
 Аьайылда аьъа гойун 
 Ясян олса гузу веряр. 
 Бяй ярянляр 
 Ясян олса, оьлу доьар. 
 Сян ясян ол, анам ясян олсун!431  
 
Бу ъцмлялярин щамысында ясян сюзц саь, саламат olmaq 

анламында ишлянмишдир. “Дядя Горгуд кита-бы”нын “Изащлы лц-
ьяти”ндя ясян сюзц доьру олараг саьлыг, саламат анламларында 
изащ едилмишдир. 

Щазырда татар дилиндя исян сюзц саьлам, ъанлы432, хакас ди-
линдя изян сюзц саьлам433, uyьур дилиндя есен сюзц саьлыг, сала-
матлыг434 мяналарыны сахламышдыр. Бурадан айдын эюрцнцр ки, 
езен (язян/ясян) Шумер дилиндя дя саьлам мянасы билдирмиш вя 
езен байрамы саьламлыг байрамы олмушдур.  

Yenisey abidяляриндян бириндя (Аг-йуис) ясян сюзц ишлян-
мишдир: Баьым эялип ясян енип анланын435 . С.Й.Маловун ясян 
енип кими охудуьу бу сюзц Щ.Н.Оркун сенинип кими охумуш-
дур. Яслиндя С.Й.Малов сюзц дцзэцн охуйуб, анъаг ону дцз-
эцн тяръцмя етмяйиб: гябилям эялиб ращат енуб баша дцшцлцб436. 
Ясянин ращат кими тяръцмяси йанлышдыр. Сюз саь-саламат кими 
тяръцмя едилмялидир. 

Мащмуд Гашгарлынын “Дивани-лцьяти-тцрк”, Йусиф Хас 
Щаъиб Баласагунлунун “Кутадгу Билик”, Гул Ялинин “Гиссейи-

Йусиф” ясярляриндя дя ясян сюзц мящз саьлыг, саламатлыг анлам-
ларында ишлянмишдир. 

 

                                                             

431
 “Kitabi-Dədə Qorqud”. “Gənclik”. Bakı. 1978. s. 82  

432
 Татарско- русский словарь. М.1966. s. 178  

433
 Хакасско- русский словарь. М.1953. s. 56 

434
 Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 50; Талипов 

Т. Фонетика уйгурского языка. Алма-Ата.1987.s.97 
435

 Ряъябов Я., Мяммядов Й. G.ə. Б.1993.с.288 
436

 Yenə orada, s. 288  
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Ga - Шумер дилиндя qarıldamaq/quruldamaq анламында иш-
лянмишдир: би-за-за ид-да эу-эар-у437. Тяръцмяси белядир: Гур-
баьалар чайда уъадан гурулдайыр. 

 
Gabu/gubu- Şumer dilində sola deməkdir. sözün türk mən-

şəli olduğu aydın görünür. Azərbaycanın bəzi bölgələrində bu 

əvəzliyinin habı/habu şəkillərində deyilməsi də bu fikri təsdiq-

ləyir
438

. 

 
Эаэ- Шумер дилиндян мисмар, ох, пайа анламларында 

тяръцмя едилмишдир439. Щазырда дилимиздя ишлянян гадаг/гядяк 
сюзцнцн эа(э) кюкцндян йарандыьы гадаг/ гядяйин мисмара 
охшарлыьы вя бир чох бюлэялярдя мисмара гадаг дейилмяси иля дя 
тясдиглянир. 

Тцрк дилиндяки гяддямяк фели дя hямин кюкдян йараныb. 
 
Garigag- Şumer və türk dillərində tarak anlamında işlənib. 

 

Gaz- Şumer dilində əzmək, qazımaq anlamlarında işlənib. 

Türk dilində kökünü kəsmək, əzmək, yox etmək anlamlı qazımaq 

sözü ilə səsləşir.  

 
Эемя- тцрк дилиндяки йенэя (эялинин йанында эялян гадын) 

сюзцня уйьундур вя онунла да сясляшир. 
 
Gi- Şumer dilində qamışa oxşayan bir bitkinin adıdır. Bakı-

da qamışa oxşayan həmin bitkiyə gim deyirlər
440

. Gim sözü gi 

kökünün sonuna m samiti artırılmaqla alınıb.  

 

Gi- Şumer dilində cil deməkdir. Hazırda türk dilində ona cil 

deyirlər və özündən də həsir toxuyurlar. Görünür, şumerlər də 

                                                             

437
 Yenə orada, s. 41 

438
 Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası. Bakı. 1990. s. 140  

439
 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 630 

440
 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. АМЕА. Бакы. 2007.  
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ondan həsir toxuyublar. Şumer dilində ç/c səsləri yoxdu. Sözün 

sonundakı l səsi də oxunmur. Ona görə gi sözü həm də cil kimi 

deyilə bilir. Bundan başqa, gi sözü asanlıqla cil şəklinə düşür: 

gi/gil/cil. 

 

Giş-kim- Şumer dilində yılğın/yulğun ağacının adıdır. Giş 

Şumer dilində, yış türk dilində ağac deməkdir. Yılğın sözündə 

yış/yıl kökü var. Ona ğın sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla yılğın 

sözü alınıb. 

 

Giş-ku- Şumerdə bir alətin adıdır
441

. Bıçqı sözünə çox oxşa-

yır. Türk dilində mişara bıçqı deyilir. Azərbaycanda bu söz indi 

də işlənir. Giş-ku sözü asanlıqla bıçqıya çevrilə bilir: giş-ku/ 

pişku/pışkı/pışqı/pıçkı/bıçqı. 

 
 Эи-дуб- Шумер дилиндя мяктяб демякдир.  
 
Gid- Şumer dilində id/yid şəkillərində olub, miz, qoxu de-

məkdir.  

 

Gid- Şumer dilində həm də sidik deməkdir.  

 
Gid- Şumer dilində itmək deməkdir. Sözün başındakı samit 

düşdükdə id/it alınır. Bundan başqa, itmək anlamında çox zaman 

getmək sözü işlənir ki, onun gid kökündən yarandığı aydın görü-

nür. Hazırda dilimizdəki əlimdən getdi, filankəs məndən getdi. 

filankəs vaxtsız getdi kimi onlarla ifadənin tərkibində bu söz 

məhz itmək anlamındadır. 

 

Gid- O.N.Tuna bu sözün Şumer dilində həm də salmaq, 

göndərmək, keçirmək, çatdırmaq anlamlarında işləndiyini göstərir 

və onu türk dilindəki eyni anlamlı id sözü ilə eyniləşdirir
442

.  

 

                                                             

441
 АШП. СПб, 1997. s. 376 

442
 Туна Осман Недим. G.ə.  Анкара. 1997. s. 11 
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Gidru- Şumer dilində ağac deməkdir. İ.M.Dyakonov da 

onu məhz paya kimi tərcümə etmişdir: lu-e gidru-in gar. Tərcü-

məsi belədir: insan ağacı (payanı) yerə qoydu
443

. Borçalıda əl 

ağacına ged, Qaxda çubuğa gid yaxud gir deyilir. Balakən rayo-

nunda payaya qaraq deyilir
444

. Qubada quyudan vedrə ilə su 

çıxarmaq üçün ucu əyri ağaca gir deyirlər
445

. Onun qoğa, koğa, 

qora, qıra şəkilləri də var. Qaraq, gir və gidru sözlərinin eyni 

köklü olduğu onların tərkibindən aydın görünür. Gidru sözü fo-

netik sadələşmədən sonra gir, qoğa, koğa, qora, qıra və qaraq 

şəkillərinə düşmüşdür. Ona görə də gidru sözünü Şumer dilindən 

paya yox, əl ağacı kimi tərcümə etmək daha doğru olar. 

 

Gig- Şumer dilində xəstəlik deməkdir. Türk dilində bu an-

lamda ig sözü işlənmişdir. Mahmud Kaşqaridə həmin sözə xəstə-

lik anlamında rast gəlinir. Bakı, Naxçıvan, Ordubad, Culfa və s. 

yerlərdə vərəm xəstəliyinə dig/diggi deyilir. Gig sözünün ilk sa-

miti düşmüş və ondan ig yaxud dig  sözü yaranmışdır. 

 

Giş- bu sözə Şumer dilindəki “Xışa qoşulmuş buğa haqqın-

da nəğmə” poemasının mətnində rast gəlinir
446

 və bir kənd təsər-

rüfatı aləti olduğu başa düşülür. Təəssüf ki, mətnin tərcüməsi ilə 

məşğul olanlar türk dilini bilmədiklərinə görə bu k/t alətinin xış 

olduğu onlara qaranlıq qalmışdır. Göründüyü kimi, mətndəki giş 

sözü bu gün dilimizdə işlənən xış sözünün eynidir. 

 
giş

Kiri- Şumer dilində bağ deməkdir. Söz ağaclıq anlamında 

olub, bağ kimi oxunur.  
 
Geштука- Шумер дилиндя динлямяк, гулаг асмаг, гулагла-

рыны шяклямяк, ешитмяк анламында ишлянмишдир. Бу сюзя “Билга-

мыс вя юлмязляр даьы” вя “Инаннанын йералты дцнйайа енмяси” 
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 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 30 
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 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Б. 1964. с. 112  
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 АШП. СПб, 1997. s. 376 
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адлы ясярлярдя раст эялинир: Ен-е кур-лу-ти-ла-ше эеш-туь-ьа-ни на-
ан-ьуб447. Тяръцмяси белядир: Кащин (Билгамыс) гулагларыны юл-
мязляр даьына шякляди. 

  
Эу- Шумер дилиндя эур, уъадан анламында ишлянмишдир: 

би-за-за ид-да эу-эар-у448. Тяръцмяси белядир: Гурбаьалар чайда 
уъадан гурулдайыр. 

Уъадан сюзц эур сясля ифадяси иля ейни мяналы олдуьуна 
эюря, эу еля hazırda dilimizdə işlənən эур кими баша дцшцлмяли-
дир. 

 
Gu- Şumer dilində sap, ip deməkdir. Onun sonuna p samit 

səsi artırılanda söz asanlıqla gup/gip/yip/ip şəkillərinə düşə bilir. 

 

Gu.kin- Şumer dilində yığışmaq, toplaşmaq deməkdir. O.N. 

Tuna onu xalq yığıncağı anlamındakı ukkin sözü ilə qarşılaşdırıb, 

M.Kaşğarlıda yığın anlamında işlənmiş öküm sözüylə bağlayıb. 
 
Gu-ud- Şumer dilində hoppanmaq, addamaq anlamında 

işlənib. Hecaların yerini dəyişəndə hazırda türk dilində işlənən 

udqun/udqunmaq sözü alınır. 

 

Guru/kuru- Şumer dilində böyük tutumlu qab deməkdir. 

Gu/gü və gur/gür türk dilində söz kökü və güclü semantik yuva-

dır. Həmin kökdən böyük, güclü, çox anlamı bildirən xeyli sözlər 

yaranıb (gur, gur-gur, gurhagur, gurultu, gurşad və s.). Qursaq/ 

kursaq sözünün də köküdür və ondan qab kimi istifadə edilir.   

 

Эир- Шумер дилиндя айаг демякдир. нам-тар şу ну-туку 
эир ну-туку449. Тяръцмяси белядир: Намтарын ня яли вар, ня айаьы.  

Йеримяк сюзц айагла баьлыдыр. Она эюря, демяк олар ки, 
йеримяк, эирмяк сюзляри дя эир кюкцндян тюрянмишдир. Gir/yir/ 

                                                             

447
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 40 

448
 Yenə orada, s. 41 

449
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.50 
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yer fonetik variantlaşması ağılabatandır. Karaim dilində getmək, 

yerimək anlamında yir sözü var
450

. Burada sözün yalnız ilk samiti 

dəyişmişdir. 

Azərbaycanın bəzi bölgələrində ayağa qurumuş deyilir. 

“Qurumuşunu o yana çək”, “qurumuşunu altına yığ” ifadələrin-

dəki qurumuş sözünün qur kökü ilə gir morfeminin eyniliyi heç 

bir şübhə doğurmur. Bundan başqa, ayaq mənasındakı qılç/qılça 

sözləri də gir kökündən yarana bilər. 

 

Gir- Şumer dilində işıq saçan anlamında işlənmişdir. Bu 

söz Din.Girin tərkibində məhz həmin anlamı verir. Z.Sitçin girin 

odlu raket demək olduğunu yazır
451

. Fəzalıların yerə endikləri 

qurğunun- bugünkü uçan boşqabların adıdır. Onlar işıq saçdığına 

görə, şumerlər odlu, işıq saçan mənası verən gir sözü ilə adlan-

dırmışlar. Gir bu gün türk dilində işlənən qor sözünün eynidir.  
 
Эин- эцн демякдир. Онун идеограмы UДдур. Чох вахт 

йанлыш олараг ду кими йазылыр. И.Т.Канева бу сюзц hям эин, 
hям дя ду кими йазмышдыр. ДУ идеограмы hям эе (эетмяк), 
hям дя УД кими эцн шяклиндя охунур452. 

 
Эин- эетмяк сюзцнцн синонимидир. Эетмяк Шумер дилиндя 

hям дя ере (йеримяк) сюзц иля ифадя олунур453. Бизя эюря, эин 
сюзц эен шяклиндя йазылмалыдыр. Бу сюз hазырда тцрк дилиндя ишля-
нян эенимяк анламына даhа чох уйьун эялир. Эенимяк дя эет-
мяйин бир формасыдыр.  

 

Gin- Şumer dilində çəki vahididir. Şumerdə buna uyğun gi 

(uzunluq ölçü vahidi), gin, gur (həcm ölçü vahidi), gu (çəki vahi-

di) sözləri də var
454

. Azərbaycanda giri çəki vahidi işlənir (Bilə-

                                                             

450
 Мусаев К.М. Караимский язык //ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 277 

451
 Ситчин Захария. Лестница в небо. М.  2007. s. 133 

452
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 92  

453
 Yenə orada, s. 126 

454
 Крамер С.Н. Шумеры. Москва. 2009. s. 127 
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suvar, Cəlilabad, Kəlbəcər, Şirvan). Giri 7 pud yarıma bərabər-

dir
455

. Gi/gin/gu/gur sözlərilə giri yaxından səsləşir. Girvənkə 

sözü də gir kökündən yaranıb. 

Gir Azərbaycanda (Bakı, Ağdam, Quba, Şamaxı, Lənkəran, 

Kürdəmir) güc-qüvvət anlamında da işlənir
456

. 

 

Gina- Şumer dilindən gerçək, ədalət anlamlarında tərcümə 

edilmişdir
457

. Ədalətli anlamında Şumer dilində din sözünün iş-

ləndiyini bilirik. Dingir sözünün din kökü məhz bu anlamdadır. 

Gina bu gün dilimizdə işlənən gerçək sözünün ilk şəklidir. Gi 

görmək deməkdir. Gina sözü Şumer dilində gi (görmək) felindən 

yaranmışdır, çünki görünməyən şey gerçək ola bilməz. Gerçək 

sözünün də gi (görmək) kökündən yarandığı şübhəsizdir.  

 

Gis- Şumer dilində kişinin bədən üzvünün adıdır. Onu 

tərsinə oxuyanda kişinin bədən üzvünün hazırda dilimizdə işlənən 

adı alınır.    

  

Giş- Şumer dilində ağac deməkdir. Şəkidə ağacın zoğuna 

qışqa deyilir. Giş və qışqa sözləri bir-birindən çox az fərqlənir. 

Bu da tələffüz fərqindən başqa bir şey deyil.  Orxon-Yenisey ya-

zılarında yış şəklində meşə, orman anlamında işlənmişdir
458

. E. 

Quliyev də bu fikirdədir ki, qədim türk yazılı abidələrində işlən-

miş yış (meşə) sözü Şumer dilindəki giş (meşə, ağac, bitki) sözü 

ilə ortaqdır. Türk dillərindəki yaşıl sözü də yış (meşə) sözünün 

törəməsidir
459

. Yakut dilindəki sis, tuva və Altay dillərindəki yış, 

cış
460

, xakas dilindəki çış/yış, şor dilindəki gış sözləri də meşə 

demək olub, Orxon-Yenisey abidələrindəki yıs/yış sözü ilə üst-

                                                             

455
 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Б. 2007. s. 283  

456
 Yenə orada, s. 283 

457
Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 628  

458
 Владимирцов Б.Я. По поводу древне-тюркского Ютцкен-йыш // ДАН 

СССР.1929. № . s. 134 
459

 Quliyev Etibar. Azərbaycan dilində “meşə” və “ağac” anlayışlı sözlər 
haqqında // AFM. Bakı. 1984. s. 154 
460

 Altayca- tцркъя сюзлцк. Анкара. 1999. с. 62 
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üstə düşür
461

. Hətta Altay dilində sıx meşəyə cış deyilir
462

. 
 
Giшиэ- тцрк дилиндяки гапы, чюл, ешик анламларына уйьун 

эялир. Gişig və eşig(k) sözləri arasında elə ciddi fərq yoxdur. Şu-

mer yazılarını mütəxəssislər eyni cür oxumurlar. Gişig sözünü 

ешик kimi oxumaq da yanlış deyil və bu sözün hazırda türk dilində 

eynilə saxlandığını göstərir. Gişig oxunuşunda isə eşig(k) сюзц 

onun фонетик вариантыдыр. 
 
Эи- гайтармаг анламында ишлянмишдир. Бязян эур шяклин-

дя дя интерпретасийа едилир463. Эi эери сюзцнцн кюкцдцр. Гайтар-
маг да эери анламына уйьундур: эери гайтармаг.  

Orxon (Moyun-çor) və Turfan (Irk-bitik) yazılarında da bu 

söz ki şəklində geri, qərb anlamlarında işlənmişdir. Burada g/k 

əvəzlənməsi baş vermişdir. 

 
Эа-ан- эялин мянасындадыр: эа-ан-ши-ре-де-ен464. Сюз дцз-

эцн интерпретасийа едилмямишдир. Ону ъцмлянин мянасы да эю-
стярир: эялин онун йанына эедяк. 

 
Gulşe- F.Cəlilova görə, Şumer dilində sevincək, şən demək-

dir
465

. Türk dilindəki sevinc, şənlik bildirən gülüş sözünün eyni-

dir. 

 

Gum- bax: hum. 

Gur- Şumer dilində oraq deməkdir. Qədim türk dilində ur 

sözü kəsmək, biçmək anlamında işlənmişdir. Bu da aydın şəkildə 

göstərir ki, ur oraq sözünün köküdür, çünki qədim dildə o hərfi 

olmayıb. Gur sözü də ur kökünün əvvəlinə g samit səsi artırıl-

maqla yaranıb. Hər iki sözün kökü eynidir. Anlamları da üst-üstə 

                                                             

461
 Ряъябов Я., Мяммядов Й. G.ə. Б. 1993. s. 114, 115, 120,147 

462
 Altayca- tцркъя сюзлцк Анкара. 1999. с. 62 

463
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.с. 69 

464
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 92 

465
Джалилов Ф. Морфонологическая типология/АФМ.Б.1984.с.71 
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düşür. 

 
 Эцмцш- бу сюзц эушкин кими интерпретасийа етмишляр. 

Онун мянасы эцмцшдцр. Ики мятня бахаг:  
1) эи лам-са-а-ни Ку-Ме эушкин 466 . Тяръцмяси belədir: 

Онун габы гызылдан вя эцмцшдяндир.  
2) эушкин к(уб) аббар су-ду-ам-би дИнанна...467. Тяръц-

мяси belədir: Инанна цчцн эцмцш, гызыл, гиймятли дашлар...  
Щяр ики мятндя эушкин эцмцш демякдир. Мятни интерпре-

тасийа едянлярин тясяввцрцня эюря, Шумер дилиндя ц сясинин йох-
луьу сюзцн бу ъцр тяhрифиня сябяб олмушдур. Яслиндя сюз эцш-
эцм кими охунмалы вя Шумер дилинин гайдаларына уйьун ола-
раг hеъаларын йери дяйишдирилмяли иди: эцм-эцш. Бу, эцмцш 
сюзцнцн илкин шяклидир. Сонралар ортадакы э аьырлыг йаратдыьына 
эюря дцшмцш, сюз эцмцш шяклиндя сабитляшмишдир. 

 
Gur– bu sözü qur kimi də oxuyurlar. Иşarəsi GAM-dır, 

mənası ölü deməkdir. Mənasına əsaslanıb demək olar ki, gur 

və gor eyni sözdür. Şumer dilində o hяrfinin olmamasы onun 
gur yaxud qur шяklindя interpretasiyasыna sяbяb olmuшdur468. 

 
Gi- Шумер дилиндя аьаъ, битки анламында ишлянмишдир. 

Тцрк дилиндя бу анламда и сюзцня раст эялинир. Бу да тяк сясли и 
сюзцнцн кюк олдуьуну вя эинин ондан йарандыьыны дцшцнмяйя 
ясас верир. Şumer və türk dillərində tək sait səslərin əvvəlinə və 
sonuna samit səsləırin artırılması yolu ilə çoxlu sözlər yaranıb. Gi 

də belə sözlərdəndir. 
  
Gi– dюnmяk, qayыtmaq anlamыnda iшlяnmiшdir. Sюzцn ge 

шяklindя иnterpretasiyasы daha doьrudur. Aчыmы geri demяkdir. 
Шumer dilindя dя mяhz geri qayыtmaq, geri dюnmяk anlamыnda 
olmuшdur. 

 
                                                             

466
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 45 

467
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.67 

468
 АШП. СПб, 1997. s. 358 
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Gig- Шумер дилиндя буьда демякдир469. ен-Араттаки эиэ-е 
иэи би-ин-ду. Тяръцмяси белядир: Араттанын баш кащини буьдайа 
(эиэ-е) бахды вя бяйянди. Бурада эиэ сюзцнцн фонетик вариант-
лашмасы баш вермишдир: эиэ/биэ/буэ/ буьда. Бурада б/э вя и/у сяс 
явязлянмяси эиэ сюзцнцн буьдайа чеврилмясини тямин етмишдир. 

 
Ge- qaranlыг анламында ишлянмишдир. Эеъя сюзцнцн кю-

кцдцр.  
 
Ge– gecя demяkdir. Onun gig oxunuшуна да раст эялинир. 

Hяm ge, hяm dя geg шяklindя bu sюz gecяnin ilk hecasы-kю-
kцdцr: ud-imin gig-imin-шe...470. Tяrcцmяsi belяdir: yeddi (imin) 

gün (ud) yeddi (imin) gecə (gig).... 
 
Ge- И.М.Дйаконов Шумер дилиндя бир сайынын 4 формасы-

ны эюстярир. Onlar aşağıdakılardır: дили, деш, аш вя эе471. Бурада 
бизи эе сюзц марагландырыр. Н.А.Баскаков бюрц (гурд) сюзц-
нцн гядим тцрк дилиндя бир, тяк, йалгузаг демяк олан аэц/ 
еэцдян йарандыьыны йазыр472. Бу щалда аэц/еэц сюзцнцн Шумер 
дилиндяки эе сюзц иля ейни кюкдян йарандыьы шцбщя доьурмур. 
Демяли, бир сайы Шумер вя гядим тцрк дилляриндя ейни ъцр ифадя 
едилмишдир. 

Sözün agü yazılışında Ahəng qanunu pozulduğuna görə, 

onun egü variantı daha doğru sayılmalıdır. Egü Şumer dilindəki 

ge/gü kökünün əvvəlinə e sait səsi artırılmaqla yaranıb ki, bu yol-

la söz yaradıcılığı Şumer və türk dilləri üçün çox səviyyəvidir. 

 
Gir– hяm dя girmяk, daxil olmaq demяkdir. Kiшal (1) 

Arattaki (2)- ka (3) gir (4)- lul-la (5)473. Tяrcцmяsi belяdir: 
sevnclя (5) Arattanыn (2) qapысындан (3) hяyяtя (1) girdi (4). 
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 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.46  
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 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 
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 Баскаков Н.А. Тюркизмы в русской лексике/СТ. 1979. № 6. s. 6  
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 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964. № 4. s. 194 
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Эилим- Шумер дилиндя мейвя демякдир. Щазырда тцрк ди-

линдя ишлянян эиля (цзцм эиляси, нар эиляси вя с.), эилямейвя vя 
dilim (meyvяни дилимлямяк) сюзlяри дя hямин кюкдян йаранмыш-
дыр. Bu sözlər yalnız şəkilcə deyil, mənaca da bir-birinə çox oxşa-

yır. Onların eyni kökə bağlılığı aydın görünür.  

 

Gu- Şumer dilində gül deməkdir. Zid-gu təzə, canlı, solma-

mış gül anlamındadır. Sözün ilkin şəkli belə olub. Onun sonuna l 

samit səsi artırılmaqla gül sözü alınıb: gu/gul/gül. 
 
Ha- Şumer dilində balıq deməkdir. Balıq çox qədim türk 

sözüdür. Enkinin ləqəblərindən biri olub, Ea/Hea şəklində yazıl-

mışdır. Mənası suların yiyəsi deməkdir. Dilimizdəki “balığı at 

dəryaya, balıq bilməsə xalıq/halıq bilər” deyimindəki xalıq/halıq 

məhz Tanrı Enkidir. Çünki balıqları o qoruyurdu. 

 

Ha/he- Şumer dilində hə deməkdir: ha-ma-an duğ. Açımı 

belədir: hə (ha), o (an) mənə (ma) dedi (duğ). Burada bütün sözlər 

anlaşılır, çünki cümlə türk dilindədir.   

 

Habkagag- Şumer və türk dillərində qab-qacaq anlamında 

işlənib.  

 
Hala- hissя, пай, бюлмя демякдир474. Щазырда тцрк дилин-

дя щаля щямин мянада ишлянян сюздцр. 
 
Har- Şumer dilində şahar sözünün ikinci hecasıdır. Şahar 

sözü toz deməkdir. Azərbaycanın bəzi bölgələrində dumana, çənə 

hır/hur deyirlər
475

 ki, bu da şahar sözünün har hecası ilə yaxın-

dan səsləşir. Çox güman ki, duman, çən anlamlı har sözü şa heca-

sıyla birlikdə toz anlamı qazanıb.  

Yerdən toz qalxanda dumana oxşayır. Suyun buxarlanması 
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da duman yaradır. Xalq arasında toz dumana qalxdı, toz dumana 

qarışdı deyirlər.  

 
Has- Şumer dilində kəs, kəsmək deməkdir. Buradakı 

oxşarlıq göz önündədir: has/kas/kəs. 
 
Щашэаэа- Шумер дилиндян гящгящя кими тяръцмя едилмиш-

дир476. Щяр ики сюзцн фонетик охшарлыьы айдын эюрцнцр. 
 
Щум- мцнбит, мяhсулдар торпаг демякдир. Щазырда тор-

паьын цст гатына щумус дейилир. Бурадан айдын эюрцнцр ки, 
hумус сюзц hум кюкцндян йаранмышдыр. Humus latын сюзц ще-
саб едилир. Инди айдын олур ки, бу сюз латын дилиня Шумер вя тцрк 
дилляриндян кечмишдир. 

 
Щаш- сцртмяк, силмяк, овмаг, даьытмаг, сындырмаг ан-

ламларында ишлянмишдир477. Тцрк дилиндя ишлянян hаша, кашы, ашы, 
ашыламаг сюзляринин hаш кюкцндян йарандыьы дцшцнцля биляр.  

 
Hub- Şumer dilində qış anlamında işlənmişdir. Akkadlar bu 

sözü kuşşu kimi tələffüz etmişlər. Atakişi Cəliloğlu onu akkad-

ların şumerlərdən götürdüklərini yazıb
478

. Onda söz Şumer dilin-

də də hub şəklində yazılıb, kuş/kış/qış kimi deyilmişdir. Akkadlar 

onun sonuna şu səslərini artırıblar. 

 
Щул- севинъ, шадлыг анламлы сюздцр479. Щазырда тцрк дилин-

дя hул сюзц йухары, дик анламларында ишлянир. "Бурну hул бах-
маг" ифадясиндя hул сюзц бу анламы верир. "Бурну hул бах-
маьы"ын ичиндя hям гцrrя, hям дя севинъ ифадяси вар. Щяр ики 
сюзцн йазылышы, охунушу вя тяляффцзц ейнидир, мянасы азаъыг 
дяйишмишдир. 

                                                             

476 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109 
477

 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 17 
478

Atakişi Celiloğlu Kasım.Sümerce Kesin Olarak Türk dilidi.İst.2001. s. 139  
479

 Yenə orada, s. 18 
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Щун- Шумер дилиндя музд демякдир: Лу-hун-ьа. Тяръц-
мяси belədir: муздла тутулмуш адам480. Щазырда тцрк дилиндя иш-
лянян hанбал сюзц hун/hан кюкцндян йаранмышдыр. Щяр ики 
сюзцн ейни кюклц вя ейни мяналы олмасы бу фикри сюйлямяйя ясас 
верир. 

  
Hur-sağ- onu Şumer yazılarından dağ kimi oxuyurlar. An-

caq onu zirvə, aşırım, yal kimi oxumaq daha doğrudur. Şumer 

dilində dağ anlamında kur sözü var.  

 
Щуш- гызьын, гудурьан, гаршысы алынмаз демякдир 481 . 

Щуш/hаш/гош/гошун сюзц бу кюкдян йараныb.  
Щуш сюзц йаддаш анламында тцрк дилиндя юз илкин шяклини 

дя сахлайыb. Щуш сюзцнцн эцзэц охунушу суh/ шухдур. Шух сюзц 
тцрк дилиндя hазырда ишлянир. 

 
Huş- Şumer dilində iti anlamında işlənib. İgi-huş iti baxış 

deməkdir. 
 
(Щ)ур- Шумер дилиндя ит демякдир. Интерпретасийада онун 

яввялиндяки щ самити oxunmur, ц саити у иля явяз олунур. Яслиндя 
сюзü hцр кими интерпретасийа etmək olar. Щазырда тцрк дилиндя 
итля баьлы ишлянян hцряйян, hцрмяк, hцрюйцн сюзляринин hамысы 
hцр кюкцндян йаранмышдыр.  

 
Ще- Шумер дилиндя hей, даим, дайанмадан анламларында 

ишлянмишдир. Сюзцн сонундакы й самити интерпретасийа едиляркян 
oxunmur: е-Ки-ен-эи тур-зу hе-ду-ду аб-зу hе-лу-лу амаш-зу 
hе-эар-эар уду-зу hе-шар-шар482. Тяръцмяси белядир: Шумер еви, 
гой инсанлар hей пяйя тиксинляр, иняклярин hей чохалсын, гойунла-
рын архаъы hей бюйцсцн, гойунлар hей сцрц-сцрц артсын. Bu 
cümlədə dörd dəfə he (hey) sözü işlənmişdir.  

                                                             

480
 Дьяконов И.М. Реформа Урукагины // ВДИ. 1951, №1. s. 23 

481
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 22 

482
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 33  
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He- Qəzənfər Kazımov onu türk dilindəki həmçinin, həm də 

sözlərilə eyniləşdirib
483

. Həmçinin və həm də sözlərinin he/hə kö-

kündən yarandığı ağılabatandır.  

 
Щараш- hюрцk устаsı демякдир. Сюзцн hюр кюкц айдынъа 

эюрцнцр. Онун hараш кими интерпретасийа едилмяси Шумер дилин-
дя ю вя o саитляринин олмамасы иля баьлыдыр. Щюрцш охунушу 
даhа доьру hесаб едилмялидир. Сюзцн мянасы вя бу эцн тцрк ди-
линдя ишляндийи шякли дя буну тяляб едир. 

 
Ща-ма-ан- Шумер дилиндя бу эцн тцрк дилиндя ишлянян 

hямин сюзцнцн мяна вя шякилъя ейнидир. Интерпретасийада я сяс-
ляри а сясляри иля явяз едилмишдир: Щятта онун hе-ме-ен интерпре-
тасийа шякилляриня дя раст эялинир. Сюз яслиндя hяминдир: Аь-эа 
ниэ-муш-би hе-ме-ен484. Бу ъцмляни И.Т.Канeва ... гой сян ол 
кими тяръцмя етмишдир ки, бурадакы мянтигсизлик айдын эюрц-
нцр. Ъцмля Ağa (böyük) hямян сян юзцн ол мянасы верир. 

 
He-şi– eşit, qulaq as sözünün interpretasiya şəklidir: İnim 

ga-ra-ab-dug (geşt)u-he-şi ağ
485

. Tərcüməsi belədir: Sənə söz 
deyəcəyəm, onu eşit (ona qulaq as, qulaq ver). Bu cümlədəki 

he-şi eşit anlamındadır. 
 
Ще-ме-а- шякилъя hямян сюзцня йахындыр. Лакин мятндя 

hягигятян анламына уйьун эялир: иэи-эир-ма-ка-а-ни hе-ме-а486. 
Тяръцмяси белядир: Щягигятян онун гамашдырыъы эюзляри вар. Щяр 
ики сюз hе/hя кюкцндян йараныб, ейни мяналыдыр. 

 
Щар-ра- фаизля боръ алмаг вя вермякдир: Лу-hар-ра е-лу-

                                                             

483
 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. Bakı. 2009. s. 117 

484 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964.№4. s. 193 
485

 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 
книга. М. 1979. s. 114  
486

 Гильгамеш и Ага // ВДИ. 1964. №3. s. 262 
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ка ну-ту(р)487. Тяръцмяси белядир: Боръ верян боръ аланын евиня 
эирмяди. Hара-тил ифадясини Деймел "hяйат цчцн тяhлцкяли" кими 
тяръцмя етмишдир. Фаизля боръ вермяйин hарам сайылмасы бу 
ифадядя юз яксини тапмышдыр. Щарам вя hарра ейни köklü сюздцр. 

 
Hun- Şumer dilində muzd deməkdir. Lu-hun-ga cümləsi 

muzdla tutulan insan anlamındadır. Hun qədim türk tayfalarından 

birinin adıdır, etnonimdir. 

 

Hur-sağ- Şumer dilində dağ deməkdir. Hur və sağ sözlərin-

dən alınıb. Onun dağ şəklinə düşməsi çox asandır. Onsuz da hur-

sağ Şumer dilində yazıldığı kimi oxunmur. Söz dağ kimi də oxu-

na bilərdi. Belə olmasa da, sözün birinci hecası düşür, s səsinin 

yerinə d samiti artırılır və dağ alınır: hur-sağ-ia hur-sağ aş hur-

sağ imin-e  im-me-re bal-bal (igi-mu-un-i) Aratta ki-şe ba-tı
488

. 

Tərcüməsi belədir: beş (ia) dağ (hur-sağ) altı (aş) dağ (hur-sağ) 

yeddi (imin-e) dağ (hur-sağ) aşdı və Arattaya (Aratta ki-şe) baxdı 

(ba-tı).    

 

I-lu- Şumer dilində ağla deməkdir. Burada ı/ır ağı sözü, 

lu/la şəkilçidir.    

 

İ- Şumer dilində yağ deməkdir: kar-kid-ba şe-ba i-ba tud-

ba-ni in-na-ab-sum-mu
489

. Belə tərcümə olunur: Bu əxlaqsız (poz-

ğun) qadının taxıl payını, yağ payını, geyim payını o verməlidir.  

Türk dilində i kökündən iy/piy sözü yaranmışdır. Bu onu 

göstərir ki, başlanğıcda türk dilində də yağa i deyilmişdir.  

 

İ-bi- Şumer dilinin ES ləhcəsində göz anlamında işlənib. 

EG ləhcəsindəki i-gi türk dilindəki göz, i-bi də bəbək sözlərinin 

praformasıdır.   

 

                                                             

487
 Дьяконов И.М. Реформа Урукагины // ВДИ. 1951, №1. s. 26 

488
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 138 

489
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 78 
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 İ/id- Şumer dilində suya aidlik bildirən determinantdır. 

Hidronimlərin əvvəlində onların suya aidliyini bildirmək üçün id 

determinantı qoyulur.  

 

İ/id- Şumer dilində çay deməkdir. Heneslərin dilində i məhz 

su anlamındadır. Nadir hallarda bu sözün id şəklinə də rast gəli-

nir
490

. Qədim türk dilində id sözü çay anlamında işlənib. Volqa-

nın türk dilindəki adı İdil/İtil böyük (il) çay (id) deməkdir. Görün-

düyü kimi, Şumer dilindəki i/id (su) sözü türk dilində forma və 

anlamını dəyişmədən saxlamışdır. 

 

İd- Şumer dilindən göndərmək, yola salmaq, çatdırmaq 

anlamlarında tərcümə edilmişdir. Qədim türk dilində göndərmək, 

yola salmaq anlamında i və id sözləri işlənmişdir
491

. Göründüyü 

kimi, id sözü Şumer və türk dillərində şəkilcə və anlamca bir-

birinin eynidir. Bundan başqa, qədim türk dilində i ünsüz səsinin 

təklikdə müstəqil söz olub, göndərmək anlamında işlənməsi aydın 

göstərir ki, o id sözünün köküdür və daha qədimdir.  

 

İdim- Şumer dilində çoxanlamlı sözdür. Vəhşi, quduz, bu-

laq, yeraltı su, ağır, intelligensiya, yüksək vəzifəli adam mənaları 

bildirir. Hazırda Azərbaycan türkcəsində idim sözü yuxarıdakı 

mənaların çoxuna uyğun gələn anlamlarda işlənir. Xalqın dilində 

işlənən “filankəsin idmi belədir”, “idmini dəyişmir”, “idmi pis-

dir” belə ifadələrdir. 

 

İduga- Şumer dilində sidik (pis qoxu) deməkdir. Hazırda 

türk dilində  işlənən sidik sözü ilə səsləşir. 

 

İg- Şumer dilində xəstəlik deməkdir. Qədim türk dilində də 

xəstəliyə ig deyilmişdir. Uyğur dilində xəstəlik anlamında ig sözü 

                                                             

490
 Мурзаев Э.М. .Gə. 1984. s. 228 

491
 Rəcəbli Əbülfəz. Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı. 2001. s. 37; Эти-

мологический словарь тюркских языков. М. 1978. s. 217; Ə.Şükürlü. 

Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı. 1993. s.133   
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işlədilir ki, bu da Şumerdəkinin eynidir
492

. M.Kaşğarlı da  xəstə-

lik sözünü ig kimi vermişdir
493

. Hazırda Bakıda, Ordubadda, Cul-

fada vərəm xəstəliyinə dığ deyilir ki, bu da ig sözünün əvvəlinə d 

ünsüzü artırılmaqla yaranıb
494

. 

Bir çox türk dillərində hazırda xəstə olmamaq, yaxşı olmaq 

anlamlarında iyi sözü işlənir ki, bu da ig sözünün antonimi kimi 

yarana bilərdi. 

 

İg- Şumer dilində qapıya deyilmişdir. İg-qal böyük qapı 

anlamındadır.  Ola bilsin ki, i-qal alaqapı deməkdir. 

 

İg-qal- Şumer dilində sağlıqla qal deməkdir. Bu deyim 

hazırda türk dilində iyi qal şəklində işlənir. 

  

İkki- iki sayını bildirir
495

. Qoşa samitlə yazılsa da, tək sa-

mitlə tələffüz olunmuşdur. M.Kaşğarlıda da söz ikki şəklində 

yazılmışdır
496

. 

 
Иккид- гапыны ачмаг, ону итялямяк демякдир. Щазырда 

тцрк дилиндя ишлянян килид сюзц hямин кюкдян йаранмышдыр. 
Nəsimidə kilid sözü açar anlamında işlənmişdir

497
. Bu da 

ikkid və kilid sözləri arasındakı bağlılığı göstərir.  

 
Ике- Шумер дилиндя гардаш демякдир. Бу сюз hазырда юз-

бяк дилиндя гардаш анламында əkə şəklində ишлянмякдядир. 
 
İg-gal- Şumer dilində böyük qapı deməkdir. Hazırda 

dilimizdə işlənən alaqapı sözüylə səsləşir: 
giş

eren-bi (bu sidr 

ağacından) ig-gal (böyük qapı, alaqapı) mu (mən) dim (hazır-
                                                             

492
 Rəcəbli Ə. Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. B. 2001. s.38; Cəfəroğlu 

Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü.İst.1993.s.100 
493

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. I c.s.121,203 
494

 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. АМЕА.Б. 1964. s. 193  
495

 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s. 109  
496Kaшьари Мащмуд. “Диван”. I c. s. 214  
497

 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Бакы. 1970. s. 430 
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ladım)
498

. Metatezadan və fonetik şəkildəyişmələrdən sonra ig-

gal sözü alaqapıya çevrilir. 

 
İmin- Şumer dilində yeddi sayına deyilib. İki sözdən yara-

nıb: i-beş, min-iki. Sözün açımı beş üstəgəl iki deməkdir. Başqırd 

dilində yeddiyə eme deyilir
499

. İmin və eme sözlərindən biri 

digərinin fonetik variantıdır. 

 
İ.nun.na- Şumer dilində əridilmiş yağ deməkdir. Burada i 

yağ sözüdür. Nun.na əridilmiş anlamındadır. 

 

İl-il- Şumer dilində qaldımaq, yuxarı zilləmək anlamlarında 

işlənib: en igi-huş il-il. Açımı belədir: İti baxışlarını qaldırmış (il-

il) ağa. İl/ilu/ulu sözləri bütün türk dillərində uca, yüksək 

deməkdir.     
 
Или- Шумер дилиндя бу сюзя чох раст эялинир. Бязи алимляр 

онун илик анламында ишляндийини йазырлар500. Шумер дилиндя сюз-
лярин сонундакы самитлярин дцшдцйцнц нязяря алдыгда илик сюзц-
нцн или йазылышы мцмкцндцр вя онун илик олдуьу шцбhя доьур-
мур. 

 
İm-ma- Şumer dilində indi deməkdir. İndi sözü hazırda 

Azərbaycanın bəzi bölgələrində imdi şəklində deyilir. Burada im-

ma sözünün im kökü saxlanıb. 

 
İ-me-en- Akademik T.Hacıyev yazır: “Olmaq” mənasındakı 

me ilə Azərbaycan dilində hərəkət mənası bildirən “imək” sözü 

bağlıdır. Bu bağlılıq me feilinin təsriflənməsi zamanı daha aydın 

görünür: i-me-en. Görünür, elementlərin birləşməsi və yenidən 

ayrılması nəticəsində me-dən “imək” formalaşır. İkincisinin 

                                                             

498
  Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 42 

499
 Юлдашев А. Башкирский язык/ЯНСССРТЯ.М.1966.s.177, 181 

500
 Кылыч Мищеррем. ДИл, тарих, Ъоьрафийа вя Ата-Тцрк // “Йени щяйат” дя-

рэиси, 13 йыл. Нисан, 2007. Анкара. с.19 
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imək/irmək/ zəminində idi, imiş, isə, ikən/i+kən, i+di, i+miş, i+sə, 

i+kən/ törəyir
501

. Burada hər şey aydınlığı ilə deyilib.  
 
Иним- Шумер дилиндяки мятнлярдя бу сюзя чох раст эялинир. 

Ону сюз кими охуйурлар: Иним динэир-ре-не-ка502. Тяръцмяси бе-
лядир: Танрыларын hюкмц, фярманы олан сюз. Бу сюз hазырда тцрк 
дилиндя ишлянян цн(цм) сюзцня hям мянаъа, hям дя гурулушъа 
чох йахындыр. Сюз дя сясдян йаранмышдыр. Ола билсин цн сюзц сюз 
анламындакы инимин кюкцдцр. Онда сяс сюздян гядим олдуьу 
кими, цн дя инимдян гядимдир. 

 

İn-zi-ir- Şumer dilindən sındırır kimi tərcümə edilmişdir
503

. 

İn-zi-ir və sındırır sözlərinin fonetik oxşarlığı göz qabağındadır. 

Bizə görə, incidir (mənəvi cəhətdən sındırmaq) sözü də onun 

fonetik variantıdır. 
 
Иш– bir çox sözlər bu yuvadan yaranmışdır. Ешитмяк 

сюзцнцн кюкц дя iшdir. И-ли-иш-ме-а-ни504. Ифадянин мянасы тан-
рым мяни ешитди демякдир. 

İs/iş təmiz türk sözüdür. Sami dillərində is/iş kökü ilə 

başlayan söz yoxdur.  
 
Иш- ишыг сюзцнцн дя кюкцдцр (бах. Иштар).  
 
Иштар- шумерлярин севэи, мяhяббят, мяhсулдарлыг танрысы 

İnannanın adlarından biridir. Иш вя тар сюзляриндян йаранмыш мц-

ряккяб сюздцр. Иш-ишыг, тар-йаймаг, сяпялямяк, пайламаг anla-

mında olub, bцтювлцкдя сюзцн мянасы “ишыг йайан”, “ишыг са-
чан”, “ишыг даьыдан” демякдир. Сюзцн илкин шякли Ыштардыр. Ы сяси 

                                                             

501
 Hacıyev Tofiq. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında / 

AFM. B. 1983. s. 27  
502

 Струве В.В. Вопрос о сушествовании в Шумере предсказания будщего 

посредством стрел. М. 1960. s. 6; Дьяконов И.М. Реформа Урукагины // 
ВДИ. 1951, №1. s. 26,29 
503

 Афанасьева В.К. Законы Ур- Намму // ВДИ. 1960, №1. s. 67 
504

 Дьяконов И.М. Люди города Ура. М. 1990. s. 395 
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сонрадан и-йя чеврилмишдир. Тар щеъасы даьытмаг анламында 
Шумер дилиндя ишлянмишдир. Щазырда türk dilində даьытмаг ан-

ламында ишлянян тармар və taran сюзləriндя тар морфеми олдуьу 
кими сахланмышдыр. İş sözünü yanlış olaraq alınma hesab edirlər. 

V.V.Radlovun lüğətində iş kökündən 116 söz var
505

. 
Бу ад тямиз тцрк сюзцдцр.  
 
Ишкур- Иштар адында олдуьу кими bu söz də Иш (ишыг) кюкцн-

дян йаранмышдыр. Кур Шумер дилиндя yeraltı dünya, даь вя юлкя 

демякдир. Ишкур илдырым, шимшяк танрысы олдуьуна эюря, adın 

мянасы даь ишыьы anlamıна daha çox уйьун эялир, чцнки илдырым, 
шимшяк даhа чох даьларда чахыр.  

 

Иэи– Шумер дилиндя эюз демякдир. Bir misala baxaq. İgi 
mu-ul-muş-muş-u ne

506
. Bu cümlənin tərcüməsi belədir: İlan 

(muş-muş) gözlü (igi) igid (mu-ul).  

Doğrudur, söz иэи507 kimi interpretasiya edilib.  Oxunuşda 

yanlışlıq da ola bilər, yaxud Şumer dilində o və ö səsləri olmadı-

ğına görə söz igi şəklində olub. Сюзцн яввялиндяки и bununla 

bağlı ola bilər. Сюзцн сонундакы з ися Шумер дилинин гайдалары-

на уйьун олараг oxunmur. Демяли, иэи сюзü яслиндя hазырда 
тцрк дилиндя işlənən göz sözünün köküdür. Bu halda demək olar 

ki, igi sözü fonetik dəyişikliyə uğrayaraq sonradan göz şəklinə 

düşmüşdür. Qəzənfər Kazımov da bu fikirdədir ki, igi sözünün 

əvvəlindəki i ünlüsünün düşməyi və i/ö əvəzlənməyi nəticəsində 

göz sözü yaranıb
508

,     
Rus dilindяки окно (пянъяря) сюзц око (эюз) сюзцндян тю-

рямишдир509. Оконун ися иэидян тюряндийи шцбщясиздир. Рус дили-
нин тяляффцзцндя сюзцн иэи/юэю/юкю/око фонетик вариантлары ямя-
ля эялмишдир. 
                                                             

505
 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1893. s. 1545-1563   

506 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М.  1979. s. 53 
507

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 47  
508

 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. Bakı. 2009. s. 138 
509

 Трубачов О.Н. Заметки по этимологии и сравнительной грамматики // 

Этимология. Москва. 1971. s. 29 
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İgi- Şumer dilində həm də qabağında deməkdir. Bir misala 

baxaq: İgi 
d
Nannar-ka he-en-şa. İ.T.Kaneva bunu belə tərcümə 

etmişdir: Qoy o Nannarın qabağında mərhəmətli olsun
510

.  

 

İgi-du- Şumer dilində baxmaq anlamındadır. İki sözdən-igi 

(göz) və du (açmaq) əmələ gəlib.  

 

İgi- Şumer dilində həm də baxış deməkdir: en igi-huş il-il. 

Açımı belədir: İti baxışlarını (igi) qaldırmış ağa. 
 

İqal- var olmaq, mövcud olmaq, yaşamaq anlamlarındadır. 

Hazırda türk dilində həmin anlamda “kənddə kimlər qalır?”, 

“ölənlərdən-qalanlardan nə xəbər var?”, “filankəs qalırmı?”, 

“filanын евиндя ким галыр?” ифадяляри ишлянир. Онларын щамысында 
гал морфеми сахланмышдыр. Игал сюзцнцн юнцндяки и саити дцш-
дцкдя йериндя гал морфеми сахланыр ки, о да щазырда йухарыда-
кы анламларда ишлянир.  

 
Ил- Шумер дилиндя уъа, щцндцр, уъалмаг, галхмаг, щяйя-

ъанланмаг (бу да щиссиййатын галхмаьы, йцксялмяйи демякдир) 
анламларында тяръцмя едилмишдир511. 

d
Utu ur-ama-ni 

d
Ninqal-la 

(şe) sağ-il-la mu-un-DU
512

. Tərcüməsi belədir: Tanrı Utu başını 

yuxarı (uca) tutaraq anası Tanrı Ninqalın ayağına getdi. Başqa 

bir cümləyə baxaq: tuğ-uşu-gin-ni-a şu mu-ni-il-la
513

. Tərcüməsi 

belədir: paltarın qiymətini otuz sikl yüksəltdi. Hər iki cümlədə il 

sözü işlənib. Birincidə sağ-il-la “başını uca tutub”, ikincidə mu-

ni-il-la “qiymətini yüksəltdi” deməkdir. Бу сюзə türk dillərinin 

bir çoxunda  il/ilu/ulu şəkillərində uca, yüksək, böyük, qədim an-

lamlarında rast gəlinir. Тцрк дилиндя эцълц семантик йувалардан 
бири олуб. Ил, илу/улу, илк, илик, илмя, илэяк, илчя кими онларла сюз 

                                                             

510
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s. 23 

511
 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 630 

512
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.82 

513
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.50  
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ондан йараныб. Шумер дилиндя раст эялинмяси бу сюзцн мящз 
Шумер- тцрк мяншяли олдуьуну тясдиглямяк цчцн кифайятдир.  

 
İl/ul- il sözü hazırda dilimizdə işlənən ul sözünün ilkin şək-

lidir. İl/ul/ulu eyni sözün fonetik variantlarıdır. Bu gün ulu sözü 

türk dilində daha çox Tanrının epiteti kimi işlənir: Ulu Tanrı. Şu-

mer dilində də Tanrıya eyni zamanda ulu deyilmişdir.   

Bəzi alimlər il/ilu/ulu sözünü sami mənşəli sayırlar. il/ 

ilu/ulu şəkillərində bu sözə Şumer və əksər türk dillərində eyni, 

yaxud oxşar anlamlarda tez-tez rast gəlinməsi, həmçinin onun hər 

iki dildə semantik yuva olmağı il/ilu/ ulu sözünün Şumer-türk 

mənşəli olduğunu söyləmək üçün bəs eləyir.     
  
Изи- Шумер дилиндя алов демякдир: Изи-эим эа-ил ним-эим 

эа -эир514. Тяръцмяси белядир: Алов кими йахарам, шимшяк кими 
чахарам.  

Изи сюзц ъыззанын кюкц ола биляр. Онлардан бири диэяринин 
fonetik шякилдяйишмясиндян башга бир шей дейил. Щяр цч сюз мя-
наъа чох йахын олдуьуна эюря, онларын охшарлыьыны да тясадцфи 
hесаб етмяк доьру дейил.  

Şumer dilində ç səsi olmadığına görə, çaxaram sözü ga-gir 

kimi deyilə bilərdi. 

 

İzi- Şumer dilində isti, ışartı deməkdir. Исти, ışartı sözlərinin   
изи  kökündян  yaranması mümkündür. M.Kaşğarlıda isti sözü isig 

şəklindədir ki, bu da izi ilə yaxından səsləşir
515

. 
 
Ир- Шумер дилиндя эетмяк мянасында ишлянмишдир516. Гя-

дим тцрк йазылы абидяляриндя эялмяк, эирмяк, daxil olmaq, qov-

maq, getmək, yetişmək, çatmaq мяналары ир сюзц иля ифадя едил-

мишдир517. Sözlü və kлассик yazılı ядябиййатımızda мцхтялиф ан-

                                                             

514
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 42 

515
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 140 

516
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 11 

517
 Rəcəbli . Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı. 2001. s. 39 
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ламларда ир сюзцня чох раст эялинир: “Dədə Qorqud”dakı “Qadir 

Tanrı səni namərdə möhtac etməsin (ol öydüyüm uca Tanrı dost 

olub mədəd irsin xanım sənə, canım sənə)
518

,  Нясимиnin “Alını 
gör nə al edər, kimsə irişməz alinə”, “Könlüm qədəhi dürdü içib 

irdi zülalə”,  “Сурятин няqшиня хяйал ирямяз”
519

 misralarında ir 

sözü yuxarıdakı anlamlarda işlənmişdir.  
 
İr- Шумер дилиндя ağı deməkdir. Ama-ir-ke ir nu-bi duğ. 

Açımı belədir: bu ağıçı ana ağı demədi. 
 
Ик- гапы вя йа пянъяря цчцн ъяфтяйя дейилмишдир. А.Мям-

мядова эюря, бу сюз тцрк дилляриндя ъяhря цчцн ий, мисмар, ич-
лик, ох, ъяфтя мяналарында ишлянмиш и:к сюзцня уйьундур520. 

 

İri- Шумер дилиндя böyük, yekə, iri anlamındadır
521

. Həmin 
söz eyni anlamda türk dilində bu gün də işlənir.  

 
Ирик- ир кюкцндян йараныб Шумер дилиндя гатран, ятир мя-

наларында ишлянмишдир. Бу эцн тцрк дилиндя ишлянян ятир сюзцнцн 
икинъи hеъасында ир кюкц сахланмышдыр. 

 
Ир-бах: ирик. 
 
И-не-ше- Шумер дилиндя инди демякдир. Hазырда тцрк дилин-

дя ишлянян индиcə сюзцnя daha yaxındır. Ин кюкцндян йараныб. 
Интерпретасийасында азаъыг фярг нязяря чарпса да, тяляффцз вя 
мяна yaxınlığı saxlanmışdır. 

и-не-ше лу лу-у-ра а-на на-ан-дуь522. Тяръцмяси белядир: Ин-
ди бир адам о бириня ня дейяъяк?"  

 

                                                             

518
 “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1978. s. 30  

519
 Nəsimi. Seçilmiş əsərləri (Tərtibçi H.Araslı). B. 1973. s.43,46,75  

520
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 13 

521
 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s. 110  

522
 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 

книга. М. 1979. s. 120 
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Имма- бу сюз дя инди мянасында ишлянмишдир523. Инди сюзц 
йериндян асылы олараг hям и-не-ше, hям дя имма кими йазылыр, 
лакин hяр ики hалда инди кими тяляффцз олунур. 

 
И-эе-ен- яэяр мянасында ишлянмишдир.  
 
Ирришу- Şumerşünaslar bu sözü якинчи анламында охуйур-

лар524. Лакин якинчиликля баьлы Шумер дилиндя чохлу терминляр иш-
лядилмишдир. Она эюря, якинчиликдя ишлянян сюзлярин конкрет мя-
наларыны тапмаг лазымдыр. Ирришу sözü Шумер дилиндя çox güman 

ki, диррикчи анламында ишлянмишдир. Онун яввялиня д самити son-

radan artırılmış və söz dirrikçi şəklinə дцшмцшдцр. Онун hям 
йазылышы, hям охунушу, hям дя мянасы hазырда тцрк дилиндя иш-
лянян диррикчи сюзцня чох йахындыр. 

 
Имман- Шумер дилиндя цмман, дярйа анламында ишляниб. 

Сюз яслиндя uмман olmalıdır. Bu halda Ahəng qanunu da po-

zulmur. Онa görə sözü umman və ya ümman kimi oxumaq daha 

doğru olar: иdБурануна а им-ма-ни иб-ра525. İ.T.Kaneva cümləni 

belə oxumuşdur. Məncə, aşağıdakı oxunuş daha doğrudur: иdБу-

рануна а uм-ма-ни иб-ра. Oxunuşda cəmi bir hərf dəyişdi. Hər 

iki mətnin tяръцмяси eyniдир: Фяратын сулары цммана тюкцлдц. 
 
Илла- Шумер дилиндя ил кюкцндян йаранмыш сюзляр чохдур. 

Илла- уъа, йцксяклик демякдир. Bir cümləyə baxaq: 
d
Уту ур-ама-

ни 
d
Нин-эал-ла (ше) саь-ил-ла му-ун ДУ526. Тяръцмяси белядир: 

Уту башыны уъа, дик тутараг анасы Нингалын айаьына эетди. 
 
Илу- уъа, йцксяк мянасында танрылара дейилмишдир. Ону 

йанлыш олараг сами сюзц hесаб едирляр. Уъа, йцксяк, дик мяна-
ларында Шумер дилиндя илла сюзцня раст эялинмяси илу сюзцнцн дя 
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 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 125 
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 Никольский Н.М. G.ə. /ВДИ. 1938, №4. s. 77   
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 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М. 1966.s.51 

526
 Yenə orada, s. 82 
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Шумер мяншяли олдуьуну эюстярир. Бу эцн тцрк дилиндя танрыйа 
улу дейилмяси, йахуд епитет кими Улу сюзцнцн Танры сюзцня го-
шулмасы да бу фикри тясдигляйир. 

 
İdi(m)– bu gün də türk dilində işlənən köməkçi feldir. 

Şumer dilində də eyni şəkildə ona rast gəlinir: Za-e mu-un-
dim-e(n)527. Bu mətn başqa cür də interpretasiya ediliб. Ancaq 

onun ən düzgün oxunmuş variantı, məncə, budur. Məna belə 
tələb edir: Sənin (za-e) tərbiyə etdiyin (e/n) mən (mu-un) idim 

(dim). Cümlədə yalnız tərbiyə etmək ifadəsinin qarşılığı olan e 
(n) sözü anlaşılmır. Qalan bütün sözlər bizə aydındır. 

 

İtu- Şumer dilində təqvim ayıdır. Selkupların dilində də 

təqvim ayına itu deyilmişdir.  

 

Ичу- Şumer dilində юлчц демякдир528. Сюз бу ъцр дя оху-
нуб. Щяр ики сюз hям йазылышъа, hям дя тяляффцз вя мянаъа ей-
нидир. Йалныз интерпретасийада бир гайда олараг ю вя ц саитля-
риндян истифадя едилмядийиня эюря сюз ичу шяклиндя охунуб.  

 
Ид- Шумер дилиндя чай демякдир. Чай адларынын габаьын-

да determinant olaraq ид йазылыр. Бу hямин топонимлярин чай ады 
олдуьуну билдирир. Qədim türk, o cümlədən bулгар, хязяр вя чу-
ваш дилляриндя бу сюз чай мянасында ишлянмишдир529. Волганын 
гядим ады олан İдил/İтил ид кюкцндян йараныb вя мянасы да 
böyük чай демякдир.  

Bir cümləyə baxaq: би-за-за ид-да эу-эар-у530. Тяръцмяси 
belədir: гурбаьалар(би-за-за) чайда (ид-да) уъадан (эу) гурул-

дайырлар (эар-у). 
 
I(a)- Şumer dilində yağ deməkdir. Qədim türk dilində i sö-
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 Yenə orada, s. 41 
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 Струве В.В. Государство Лагаш. Москва. 1961. s. 98 

529
 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 103 
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 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 41  
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zü piy/yağ anlamında işlənmişdir. İ sözünün sonuna y samiti artı-

rılıb iy, bunun da əvvəlinə p samiti artırılıb piy sözü alınıb. I(a) 

(yağ) və i (iy/piy/yağ) sözləri bir-birinin fonetik variantlarıdır. I 

və i sözlərini eyni kök də saymaq olar. 

 

Каш- Шумер дилиндя гачмаг вя гачан (идманда) мянала-
рында ишлянмишдир531. Бу эцн тцрк дилиндя каш сюзц илкин мянала-
рыны да, йазылыш вя тяляффцз формаларыны да сахламышдыр. Каш/кач/ 
гач ейни сюзлярдир. 

 
Ка- бир чох сюзлярин кюкцдцр. Гапы сюзц Шумер мятнля-

риндя ка шяклиндя йазылмышдыр: Ка-дин-эир. Тяръцмяси Танры га-
пысы демякдир. Ka hazırda əksər türk dillərində işlənən kapı/qapı 
sözünün köküdür. Qapı sözü salar dilində qar şəklində qeydə 

alınıb
532

 ki, bunun da ka kökündən yarandığı (ka+r) şübhəsizdir. 

Qapı sözünün Şumer və türk dillərində hallanması da 

demək olar ki, bir-birinin eynidir:  

Ka                    Qapı   

Ka-pa(k)          Qapının  

Ka-nı               Qapını (Qapıyı) 

Ka-na              Qapıya 

Ka-da/ta          Qapıda 

Ka-da/ta          Qapıdan 

 

Ка- Sözün Şumer dilində икинъи мянасы аьыз демякдир. ka 

ki-şe bi-in-gar ka ba-an-da-zalag
533

. Tərcüməsi belədir: O ağzını 

torpağa toxundurdu, ağzını təmizlədi. Burada iki dəfə ağız sözü 

işlənmişdir.  

Azərbaycanda qapının ağzına kandar deyilir. Kandarın da 

ka kökündən yarandığı aydın görünür. Həm də onun qapının ağzı 

anlamı ka kökünün türk dilində də ağız anlamında işləndiyini dü-

                                                             

531 Мамедов А. Теоретические проблемы восстанавления первичных кор-

ней в торкских языках // AFM. ЫЫ китаб. Бакы. 1984. с. 15 
532

 Тенишев Э.Р. Строй саларского языка.  1976. s. 460 
533

 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС М.1966.s.45 
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şünməyə əsas verir: ka (qapı)+ n (bitişdirici samit)+ dar (söz-

düzəldici şəkilçi) = kandar. 

 
Ka- türk dilində ağızın içi, ovurd, sağ və sol yanı kasığ 

adlanıb
534

. Bu söz Şumer və türk dillərindəki ortaq ka semantik 

yuvasından yaranıb. Ona sığ şəkilçisi qoşulub. 

 

Ka- hazırda türk dilində işlənən qap, qapmaq sözlərinin 

köküdür. Öncə ka/qa sözünün sonuna p samiti artırılıb qap sözü 

alınıb, onun da sonuna maq məsdər şəkilçisi qoşulmaqla qapmaq 

feili yaranıb. 
А.Мяммядов da тцрк дилиндяки гапмаг сюзцнцн ка кю-

кцндян йарандыьы фикрини сюйлямишдир535. Ka sözün köküdür və 
ondan xeyli yeni sözlər yaranıb. 

 
Ка- Шумер дилиндя гара анламында ишляниб. Танрылар инса-

ны йарадыб онлара гарабаş дедиляр. Бу сюз qara və baş tərkib 

hissələrindən yaranıb. Onun гара морфеми Шумердян яввял иш-
ляниб. Гара сюзц бу эцн тцрк дилиндя чохмяналы сюз кими qal-

mış, qara (rəng) anlamını da saxlamışdır.  
Qara təmiz türk sözüdür. 
 

Kabkağak- Şumer dilində sıvı üçün qab anlamında 

işlənmişdir
536

. M.Kaşğarlıda bu sözə kakaça şəklində rast gəlinir. 

M.Kaşğarlı yazır: Ka:qab. Bu söz içinə maye qoyulan qab üçün 

işlədilir və ona kakaça deyilir
537

.  

Türk dilində həm qab, həm də qab-qacaq sözü var. Kab-

kağak və qab-qacaq sözlərinin arasında g/c səs əvəzlənməsindən 

başqa heç bir fərq yoxdur. 

                                                             

534
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV ъ. s. 255 

535
 Мамедов А. Теоретические проблемы восстанавления первичных кор-

ней в торкских языках // AFM. ЫЫ китаб. Бакы. 1984. s. 17 
536

 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109; Туна Ос-
ман Недим. G.ə.  s.39 
537

 Kaшьари Мащмуд. “Диванн”. ЫЫЫ ъ. s.202 
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Kad- Şumer dilində bir şeyi düyünləmək, bərkitmək anla-

mındadır. O.N.Tuna onu türk dilində eyni anlamda işlənən kada 

sözüylə eyniləşdirib.  

 

Kağaraşa- Şumer dilindən qarğaşa kimi tərcümə edilib
538

. 

Bu sözlərin yeganə fərqi ondadır ki, torpaq və topraqda olduğu 

kimi metateza nəticəsində samitlərin yeri dəyişib. 

 

Kal-alaq- Şumer dilində iki sözdən əmələ gəlib: Kal+alaq. 

Bu əkinçiliklə bağlı termindir. Alaq sözü elə alaq anlamındadır. 

Ona görə kal-alaq sözünü alaqçı, alaqvuran, alaqçəkən kimi başa 

düşmək olar.  

 

Kalağ- Şumer dilində çoxlu, qalaq-qalaq deməkdir. Türk 

dilində çoxlu otu, daşı, ağacı və s. üst-üstə yığıb ona qalaq (daş 

qalağı, ot qalağı, ağac qalağı və s.) deyirlər. Adamların çox top-

landığı yer isə kalabalıq adlanır. Bir şeyin bolluğuna, çoxluğuna 

həm də kalan deyilir. Bu sözlərin hamısı kalağla səsləşir. 

 

Kaltar- metateza nəticəsində kartala çevrilmişdir. 

 

Kar- Şumer dilindən bazar və ticarət təşkilatı anlamlarında 

tərcümə edilmişdir
539

.  

Naxçıvanda üstüörtülü bazara karsı, digər türk dillərində 

çarşı deyirlər
540

. K/ç səs əvəzlənməsi türk dili üçün səciyyəvidir. 

Deməli, karsı və çarşı eyni sözün fonetik variantlarıdır. Onun hər 

ikisində Şumer dilindəki kar kökü saxlanmışdır. Sonradan sözün 

kar kökünə sı və şı şəkilçiləri artırılmaqla karsı və çarşı sözləri 

alınıb.  

Bu sözün kar kökü hazırda türk dillərindəki qara bazar 

ifadəsinin tərkibində də işlənir.  

  

                                                             

538
 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109 

539
 История Древнего Востока. Москва. 1983. s. 343 

540
 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. АМЕА.Бакы.2007.s.243,    
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Kar- Şumer dilində oğurlamaq deməkdir. Lu lu-ra ba-an 

kar-kar
541

. Tərcüməsi belədir: bir adam (lu) o birindən (lu-ra) 

oğurladı (kar-kar). Türk dilində yağma-yağmalamaq anlamında 

karma sözü var. M.Kaşğarlı da bu sözü karma (yağma) və kar-

mala (yağmala) şəkillərində qeydə almışdır
542

. V.V.Radlovun 

lüğətində də tutmaq, almaq, qapmaq anlamında karma, oğurla-

maq anlamında karak sözləri var
543

. “Salnamə”də oğru, qarətçi 

anlamında karakçi, oğurluq, qarətçilik anlamında karakçilik söz-

ləri var
544

. Karma, karmala, karakçi və karakçilik  sözlərinin 

hamısı kar kökündən yaranıb.  
   
Каш- Шумер дилиндя сидик, сиймяк мяналарында ишляниб. 

А.Мяммядова эюря, тцрк дилиндяки кашан (сидик, сиймяк) сюзц 
дя каш кюкцндян йараныб545. Qədim türk dilində qaşan sidik, 

siymək, qaşanığ sidik kanalı deməkdir
546

. Uyğur dilində sidiyə 

kaşanığ, siyməyə kaşanmaq deyilir
547

 ki, bunların hamısında kaş/ 

qaş kökü olduğu kimi saxlanıb. M.Kaşğarlı kaşan sözünü heyva-

nın, atın siyməsi anlamında yazıya almışdır
548

. Кашан, kaşanığ, 

və kaşanmaq сюзlərinin каш кюкцндян йарандыьы онларын гуру-
лушундан вя мяналарындакы ейниликдян айдын эюрцнцр. Hazırda 

analar uşağı siydirmək üçün ona çiş deyirlər. Bu söz də kaş kökü 

ilə yaxından səsləşir.  

 

Kaş- Şumer dilində pivə deməkdir. 

 

Kazi- Şumer dilində xardal bitkisinin adıdır
549

. M. Kaşğar-

                                                             

541
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 39 

542
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV ъ. s. 252 

543 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1899, s.216; ОСТН. СПб.1889. s. 149 
544

 Шербак А.М. Сал-наме // ППВ. Москва. 1974. s. 186,188 
545

 Мамедов А. Теоретические проблемы восстанавления первичных кор-

ней в торкских языках // AFM. ЫЫ китаб. Бакы. 1984. с. 17 
546

 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 431 
547

 Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 113 
548

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫ ъ. s.256  
549

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 21  
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lıda xardal bitkisinin adı kıçı kimi verilib
550

. Kazi/kaçi/kıçı fone-

tik şəkildəyişmələri mümkündür.  
 
Кушу- Шумер дилиндя амфибийа демякдир. Бу сюз ку кю-

кцндян йараныб. Щазырда тцрк дилиндя икиганадлы, икиайаглы, 
димдикли учан hейванлар синфиня гуш дейилир. Бу сюз Шумер ди-
линдяки кушун ейни олуб, сонрадан мянасыны дяйишиб. 

 
Kudum- Şumer dilində qızıl, gümüş ustası, zərgər anlamın-

dadır. M.Kaşğarlıda əridilərək tökmə yolu ilə hazırlanan həvəng, 

çəkic kimi şeylərə kuyma deyilir
551

. Zərgər də əridərək tökmə yo-

lu ilə cürbəcür bəzək şeyləri düzəldir. Bu sözlər şəkilcə və anlam-

ca oxşardır. 
 
Кудурру- Ики юлкя, шяhяр, кянд арасында сярhяд мягсяди-

ля гойулмуш дашлара дейилир. Bu söz müxtəlif fonetik variantlarda 

hazırda türk dillərində işlənir. Ağdaşda təpəcik yerə küdürü, 
Gəncə, Şəmkir, Tovuz, Qazax, Gədəbəy, Ağstafa və Borçalıda 

küdrü, Qubada qarışqa yuvasına küdür deyirlər. Bu sözlərin 
hamısının Şumerin kudurru sözü ilə mənaca və şəkilcə oxşar-

lığı göz qabağındadır. Бу сюз hазырда тцрк дилиндя daha çox 
кцдрц шяклиндя ишлянир. Кудурру сюзцнцн Шумер дилиндя кцдрц 
шяклиндя тяляффцз едилмядийини сюйлямяк цчцн hеч бир ясас йох-
дур. Кцдрц дцзян йерлярдяки чох хырда торпаг топаларына дейи-
лир ки, онлар да кудурру дашларына охшайыр, йяни торпаьын сятhин-
дян йухарыда дурур. 

 
Кал- Şumer dilində чохмяналы сюздцр. Onun bir çox an-

lamları var. Onlardan biri də güclü, qoçaq, zirəkdir. V.V.Rad-

lovun lüğətində kal sözü güc, qüvvə anlamında qeydə alınıb
552

. 
Рус академикляриндян  Н.М.Николски, В.В.Струве, И.М.Тйу-
менев вя И.М.Дйаконов бу сюзцн мянасы иля баьлы чох мцба-

                                                             

550
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫ ъ. s. 223 

551
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV ъ. s. 352 

552
 Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1899. s.219 
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hися етмишляр553. 
Кал тцрк дилиндя hазырда бир чох мяналарда ишлянир: 1) 

дяймямиш мейвяйя кал дейилир; 2) тутгун, боьунуг (сяс), səsi 

kallaşmaq; 3) йетишмямиш (адам hаггында), belə adamlara çox 
zaman kəlpeysər deyirlər ki, onun da kəl kökü kal sözünün fone-

tik variantıdır; 4) йухудан кал ойанмаг вя с.554. Qızıl, teleut, 

şor, saqay, kaç və Altay ləhcələrində bu kəlmə 1) qüvvətli; 2) şa-

man məzhəbindən xəbərsiz; 3) utanmaz, qaba, kibirli mənalarını 

bildirir
555

. Бунларын hеч бири Шумер дилиндяки мяналарlа tam üst-
üstə düşmür, ancaq aralarında müəyyən uyğunluq da yox deyildir. 
Лакин "Короьлу" епосунда Короьлу Кечял Щямзянин зирякли-
йини, гочаглыьыны эюрцб онун адына Калоьлан дейир. Кал сюзц-
нцн Калоьлан адындакы мянасы Шумер дилиндяки мяналара чох 
уйьун эялир. 

 
Kal- A.Deymel Şumer dilinin lüğətində kal sözünün yüzdən 

çox mənasına aid örnəklər vermiş, onu həm də qul kimi tərcümə 

etmişdir
556

. Bu, hazırda dilimizdə işlənən qul sözünün eynidir: 

kal/kul/qul. Məncə, bu oxunuş daha doğrudur. 

V.V.Radlovun lüğətində heç bir vəzifəsi olmayan, sadə kişi 

anlamında kal sözü var
557

. 
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 Никольский Н.М. A.k.ə. /ВДИ. 1938, №4. s. 94; Дьяконов И.М. Еще о 

термине ГУРУШ (КАЛ) в Шумерском языке/ВДИ.1948. №1.s.31-33; Дья-

конов И.М. Кто такие "гуруши" в хозяйственных текстах III династии 

Ура?/ВДИ. 1949. № 2.s.30-31; Тюменев А.И. Имел ли термин "гуруш" 

(каль) социальную значимость/ВДИ. 1948, № 2.s.34-36; Тюменев А.И. О 

значении термина "кал" в древнешумерском языке/ВДИ. 1946, № 2.s.10-

20; Струве В.В. Наемный труд и сельская община в южном междуречье 

конца 14 тысячелетия до н.э./ВДИ. 1948. №2. s. 13-33  
554

 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ ъ-дя. ЫЫЫ c. B. 1983.s.9-10  
555

 Cəfəroğlu Əhməd. Seçilmiş əsərləri. B. 2008.s.247;  Cəfəroğlu Əhməd. 

Azəri ləhcəsində bəzi monqol ünsürləri //AYB. 1932. № 6-7. с.220  
556

 A.Deimel. Sumer. Lexikon. Rom. 1925. s. 560. № 322, 11; Тюменев А.И. 

О значении термина "кал" в древнешумерском языке // ВДИ. 1946, № 2. 

s.10 
557 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1899. s.219 
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Кала- Шумер дилиндя юлкя демякдир. Йазылы гайнагларда 
Шумер бцтювлцкдя Калам адландырылмышдыр. Бу, hазырда тцрк 
дилиндя ишлянян гала сюзцнцн ейнидир. Онун ня мянасы, ня гу-
рулушу дяйишмямишдир. Илк дювлятляр шяhяр типли олдуьуна эюря 
гала адланмышдыр. Qədim türklər bir çox şəhərlərə onun öz adın-

dan başqa həm də qala demişlər. Şuşanın bir adı da Qala olmuş-

dur. Xalq arasında ona indi də Qala deyirlər. V.V.Radlovun lüğə-

tində şəhər anlamında kala sözü var
558

. 

Kala/qala türk sözüdür. R.K.Çokayev yazır ki, qala /kala 

sözü vaynak dillərinə (çeçen-inquş) türk dilindən keçmişdir
559

. 

 

Kap- Şumer dilində qapmaq deməkdir. Hazırda türk dilində 

işlənən qap/qapmaq sözlərinin eynidir.  

“Irk bitik” abidəsində qapmaq sözü qap şəklində bir 

hecadan ibarətdir
560

.  

 

Kar- Şumer dilində uğuldamaq, parlamaq, ışıldamaq anlam-

larında işlənib. K/p əvəzlənməsilə ondan par kökü alınır. 

 

Karı- Şumer dilində biləyə karı deyilmişdir. Qədim türk di-

lində əlin ayası ilə barmaqlarına bir yerdə ovuc, qolun ovuca 

birləşən hissəsinə qarı deyilir, Altay türkcəsində qolun dirsəkdən 

biləyə qədər olan hissəsi karı adlanmışdır
561

. Qax rayonunda 
bazu sümüyünə həm kar, həm də kır, Şəkidə və Tabasaranda 

qolun dirsəkdən yuxarı hissəsinə, həm də qoyunun qabaq 
ayaqlarının dizdən yuxarı hissəsinə qarı deyilir562. Bu söz Rad-

lovda əlin yuxarı hissəsi (kar),  qol və ölçü vahidi (karı) anlamla-

rındadır
563

. Hazırda Balakəndə yarım metrlik ölçü vahidi qarı 

                                                             

558 Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1899. s.224 
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 Р.К.Чокаев. Из тюркской топонимии чечено-ингушетии/ Ономастика 

Кавказа. Орджоникидзе. 1980. s. 159 
560

 Əlisa Şükürlü. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı.1993.s.287  
561

 Древнетюркский словарь. Л. 1969.s.426; Altayca- tцркъя сюзлцк. Анк-
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 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Б. 2007.s.242,253, 283 
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 Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1893. s. 132, 167 
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adlanır
564

. Şumerlərdə uzunluq ölçüsü kimi qarışdan istifadə edil-

mişdir. Bu söz Şumer dilində də qolun həmin hissəsinə qarı de-

yildiyini söyləməyə əsas verir. 

Qədim türk dilində qolun yuxarı hissəsi, çiyin qar, əlin 

barmaq hissəsi qari, qırğız dilində qolun yuxarı hissəsi karı 

adlanıb. Türkmən dilində qarı, özbək dilində kari, yakut dilində 

xara/xari, uyğur dilində karı, oyrat dilində karı sözləri əl və ölçü 

vahidi anlamlarında işlənib
565

. 

Daha ətraflı qaruş sözünə bax. 

 

Kar- Şumer dilində iş deməkdir. Damkar sözü iş adamı ki-

mi tərcümə edilir ki, burada dam adam, kar iş anlamlarındadır. 

Kar sözü türk dilində də iş anlamında işlənir. Həmin sözə bu an-

lamda “Koroğlu” dastanında, həmçinin digər yazılı qaynaqlarda 

rast gəlinir. Koroğlunun Dəli Həsənlə güləşdiyi səhnədə deyilir: 

Qılınclarını çəkib bir-birlərinə hücum elədilər. Qılıncdan murad 

hasil olmadı, əmuda əl atdılar. Əmuddan murad hasil olmadı, 

nizəyə əl uzatdılar. Nizədən də kar aşmadı
566

. Buradakı kar 

aşmadı deyimi məhz iş aşmadı deməkdir.  

 

Kasuga- Şumer dilində qursaq anlamındadır
567

. Hazırda 

qursaq sözünün türk ləhcələrində kursaq/qursaq/kursuq/kursuqa 

şəkillərində tələffüzünə rast gəlinir. Bundan başqa, türk dilində 

ombanın qarınla bitişən bükük hissəsinə qasıq deyilir. Qasıq sözü 

demək olar ki, kasuqanın eynidir. Qursaq qasıq nahiyəsində yer-

ləşən daxili orqandır. Bu iki sözün bir kökə bağlılığı təbiidir. Bü-

tün hallarda hər üç sözün eyniliyi göz önündədir.  

 

Kıd- Şumer dilində qıymaq, öldürmək deməkdir. D/y əvəz-

lənməsilə söz kıy şəklinə düşür və onun da sonuna maq məsdər 

                                                             

564 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Б. 1964. s.118 
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 Колесникова В.Д. Названия частей тела человека в алтайских языках 

/Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л.1972. s. 95   
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 «Koroğlu” (tərtib edəni M.H.Təhmasib). B. 1982. s. 18  
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 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İsta. 2009. s.109 
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şəkilçisi qoşulmaqla kıymaq/qıymaq sözü alınır. 

 

Ki-a-qal- Şumer dilində qaynaq, mənbə, su gözü deməkdir. 

Böyük (qal) axar su (a) yeri (ki) sözlərindən yaranıb. 
 
Ки- Şumer dilində йер демякдир. Şumerlərin “Luqalbanda 

və Anzud quşu” dastanından bir misraya baxaq: Лу (ьал-бан-д)а 
ки-та и-эин568. Тяръцмяси белядир: Лугалбанда йердя эедир. 

Тцрк дилиндя палчыг анламында кир sözü ишлянир. Бу щямин 

ки сюзцнцн галыьыдыр. Ki (yer) sözünün kökü Kirs dağının adında, 
kirəc, kirəmid sözlərinin də saxlanmışdır. 

M.Kaşqaridə torpağı qabartmaq üçün işlədilən gübrəyə kığ, 

V.V.Radlovda peyin ki/kir  şəklindədir
569

. Bu da ki sözünün 

eynidir. Mingəçevirdə adambaşına bölünmüş torpaq sahəsinə 

qara deyirlər
570

. 

 
Ki.a- Şumer dilində suvarılan yer, tarla deməkdir. Ki- yer, 

torpaq, a- axar su sözlərindən yaranıb. 

 

Ki.en.gi- Şumer xalqının adı ki.en.gi kimi yazılır. Bu 

kəngər deməkdir. Müəzzəz İlmiyyə Çığ onu kəngər etnonimi ilə 

eyniləşdirmişdir.  

Kəngər qədim türk tayfalarından birinin adıdır. Ki. en.gi və 

kəngər arasındakı oxşarlıq danılmazdır. Bəzi türk dillərində “əc-
dadların vətəni” anlamında keenga sözü işlənmişdir. Selkup tay-

falarından biri kienga adlanmışdır
571

. Bu sözlərin hamısının kən-

gər kökünə bağlandığı, onun fonetik variantları olduğu aydın 

görünür. 

 

Kin-gi- Şumer dilində elçi deməkdir. Enmerkar Arattanın 

                                                             

568
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 41  

569 Kaшьари Мащмуд. “Divan”. ЫЫЫ ъ. s.136; Радлов В.В. ОСТН. т.11.ч.1. 

СПб. 1899, s. 855,856 
570 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. АМЕА.Б. 2007. s.278 
571

 Пелих И.Г. Происхождение селькупов. Томск. 1972. s. 168 
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hökmdarının yanına elçi göndərəndə ona belə söyləmişdir: kin-gi-

a en Aratta
ki
-ra u-na duğ, una de dah

572
. Tərcüməsi belədir: Ay 

elçi, Arattanın ağasına, ona söylə, ona bir daha de. Buradakı kin-

gi sözü elçi anlamındadır.  

Hazırda dilimizdə işlənən yengə, yengi, çəngi, çəngə 

sözlərilə yaxından səsləşir. Kişin xaqanı Ağanın Bilqamısın 

yanına göndərdiyi elçiyə də kin-gi deyilir. 

 

Kin- Şumer və qədim türk dillərində həm də el anlamı bil-

dirmişdir. Gi də hazırda dilimizdə işlənən çi şəkilçisinin qədim 

şəklidir. Şumer dilində ç səsi ollmayıb, onun əvəzinə g səsi iş-

lənib. Belə halda aydın görünür ki, kin-gi və elçi sözləri arasında 

heç bir fərq yoxdur. 

 

Kin- Şumer dilində yola salmaq, göndərmək deməkdir. 

Göndərmək sözünün köküdür: kin/gin/gön/göndərmək.     

 

Ki (kia)- Şumer dilində balığa ha, ki(kia), ku(kua) deyilib. 

Selkup dilində də eynilə balıq sözünün əvəzinə ki (kia) sözü 

işlənib
573

. 

 

Ki(l)- Şumer dilində qılmaq, yapmaq anlamındadır. Qılmaq 

sözünün köküdür, onun sonuna maq məsdər şəkilçisi qoşulmaqla 

qılmaq sözü alınır: ki(l)/kil/kıl+maq=kılmaq/qılmaq. 

 
Kin- Шумер дилиндя иш демякдир: 1 ашьаб 2 баhар 1 са-

кан-кес 2 сипад - уду -сиэ-ка кин-би 1 эи кус 4 лу дидли574. Ъцмля-
нин тяръцмяси белядир: 1 даббаьын, 2 дулусчунун, 1 зянбилчинин, 2 
йунлуг гойун чобанынын иши бирликдя 1 эи 4 куша бярабярдир. Bu 
cцмлядяки кин- би ифадяси иши (кин) бирликдя (би) кими тяръцмя 
едилир. Тцрк дилиндя ишлянян канкан сюзц кин кюкцндян йарана 
биляр.  

                                                             

572
 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964. № 4. s. 199 

573
 Пелих И.Г. Происхождение селькупов. Томск. 1972. s. 168 

574
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 35 
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Kır/kırı- Şumer dilində açıq yer, torpaq, dağ anlamları bil-

dirib. Qaqauz dilində kır sözü tarla, sahə anlamında işlənib
575

.  

V.V.Radlovda quru, torpaq anlamında kara, yer, toz, kül 

anlamında kok, quru anlamında kık, uyğur dilində tarla, əkin yeri 

anlamında kıra, qara, torpaq anlamında kurgag/kurgak sözlərinə 

rast gəlinir 
576

. 

Hazırda türk dilində qır/kır/bozqır şəkillərində saxlanıb. 

 
Ку- Шумер дилиндя гызыл демякдир. Гызыл сюзц дя мяhз бу 

кюкдян йараныб: Лам-са-а-ни Ку-ме эушкин 577 . Tərcüməsi 

belədir: Онун габы гызыл вя эцмцшдяндир.  
Ку гядим тцрк дилиндя гызылы рянэин (сары) адыдыр. Шумер-

дя бир Кутала шяhяри олуб. Бу топонимин ачмасы Сарытала (Гы-
зылтала) анламы верир. 

 

Ku- Шумер дилиндя həm də yemək mənasında işlənib
578

. Ka- 

ağız sözünün fonetik variantıdır. Hazırda türk dilində işlənən və 

yeməklə bağlı olan qurtum, qırtlaq, qursaq sözləri həmin yuva-

dan yarana bilər. 

 

Ku- Şumer dilində qoymaq, qoyub getmək, atmaq, burax-

maq deməkdir. Qoymaq sözünün kökü ola bilər. 

 

Кумал- Шумер дилиндя Гоч бцръцнцн адыдыр. Sözün kö-
kündəki mal morfemi türk mənşəli olub, aydınca görünür. Mal 

sözü hazırda türk dilində ümumi isim kimi heyvan anlamında 

işlənir. Kamal şəklində isə bu sözə bürc adı kimi V.V.Radlovun 

lüğətində rast gəlinir. V.V.Radlov onu maral bürcü kimi qeydə 

                                                             

575
 Л.А.Покровская. Гагаузский язык/ ЯНСССРТЯ. M.1966.s.118 

576
 Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1893. s.142, 507-508,706; Cəfəroğlu 

Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 116 
577

 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 45 
578

 Крамер С.Н. Шумеры. Москва. 2009. s. 334 
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almışdır
579

.  
 Мянъя, бу сюз дцзэцн интерпретасийа едилмяйиб. Онун 

кюкц ку (сары, гызылы) йох, ка (гара) олмалыдыр. Kamal bürc adı 

da bu oxunuşun düzgünlüyünü təsdiqləyir. Сюз бцтювлцкдя Кара-
мал кими охунур. Бу да hазырда дилимиздя бцтцн cütdırnaqlı ири 
hейванларын адыны билдирян гарамал сюзцнцн ейнидир. 

Sonuncu yozum doğru olmasa belə, Kumal və kamal sözlə-

rindən biri digərinin fonetik variantıdır. 

 

Kumul/gamul- Şumer və türk dillərində kimyon anlamında 

işlənib. 

 
Куду- Шумер дилиндя hям кясмяк, дилим, hям дя пай ан-

ламларында ишляниб580. Бу сюз ку кюкцндян йараныб. Щазырда 
тцрк дилиндя габаьын бир нювцнцн ады кудудур. Щяр ики сюзцн 
йазылышы вя тяляффцзц тамамиля ейнидир. Габаьы да дилимлядикля-
риня эюря, онларын мяналары да уйьун эялир. 

 

Kur/kiri- Şumer dilində burun deməkdir. bax: bun-burun. 

 

Kur- T.Hacıyevə görə, hazırda türk dillərində işlənən qoru 

feili kur isminin mifoloji mənasından törəmişdir
581

. Fikir doğru-

dur. Qoruq sözü kur kökünün semantik anlamından da yarana 

bilərdi. Kur Şumer dilində ölkə deməkdir. Ölkə qorunmalıdır. Kur 
dağ deməkdir. Dağ da vətən kimi, həm də meşə, biçənək kimi  

qoruq olur. Kur və qoruq sözləri kökcə də səsləşir.  

 

Kuru- İ.M.Miziyevə görə, Şumer dilində yenidən anlamında 

işlənib. Balkar-qaraçay dilində kuru yenidən, təzədən demək-

dir
582

. 

                                                             

579
 Радлов В.В. ОСТН. т.2.ч.1. СПб. 1899. s. 480 

580
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 431  

581
 Hacıyev Tofiq. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında / 

AFM. B. 1983. s. 33 
582

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 26  
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Курум- Шумер дилиндя кядяр, гям демякдир. Ку-ру-ум 

кими интерпретасийа едилиб. Сюзцн кюкц дя, мянасы да кядяр, 
гям сюзцня йахындыр. Гурум тцрк дилиндя hис, оъаьын гуруму 
анламында сахланыб. Сюз олдуьу кими галыб, мянасы дяйишиб. 

 

Kusa- Şumer dilində oturacaq deməkdir. İ.M.Dyakonov 

onu stul kimi oxumuşdur
583

. Sözün mənasından onun kiçik stul, 

yəni kətil demək olduğu anlaşılır. V.V. Radlovun lüğətində kətil, 

kiçik stul, alçaq oturacaq anlamında kursa sözünə rast gəlinir
584

. 

Şamaxıda qışda evin ortasında ocaq düzəldilir və onun üstünə kə-

tilə oxşayan bir şey qoyulur. Onun üstünə böyük bir yorğan salır-

lar və ailə üzvləri qızınmaq üçün ayaqlarını yorğanın altına uza-

dırlar. Buna kürsü deyirlər
585

. Məna eyniliyi göstərir ki, kursa və 

kürsü sözləri Şumer dilindəki kusa sözünün ku kökünə r bitişdi-

rici samiti (ku+r+sa) artırılmaqla yaranıb. Kətil digər otura-

caqlara nisbətən qısa və alçaq olduğuna görə, hazırda türk dilində 

işlənən qısa sözünun də kusadan törəndiyini düşünmək olar.    
 
Куз- Шумер дилиндя охшар (бир шейин ейниля тякрары) вя 

даhи, мцдрик, аьыл, зяка, дцhа анламларында ишляниб586. Бу сюз 
hазырда тцрк дилиндя ишлянян якиз термининин ейнидир. Сюзцн 
ilkin şəkli kuz/kız/kiz oluб, onun əvvəlinə sonradan ə səsi 

artırılmaqla əkiz şəklinə düşüб. Она эюря дя куз  sözünün indiki 

əkiz sözü olduğu şübhə doğurmur. 
  
Камма- Шумер дилиндя кярям, дяфя мяналарында ишляниб. 

Şumer dilində bir mətnə baxaq: uş kamma una duğ. Belə tərcümə 

olunur: üç kərəm (dəfə) ona de. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян кя-
рям, dəfə сюзləriня чох йахындыр. M.Kaşğarlıda dəfə, kərə anla-

                                                             

583
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 47 

584
 Радлов В.В. ОСТН. т.2.ч.1. СПб. 1899. s. 956 

585
 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы. 1964. s. 276 

586
 Олбрайт В.Ф. Косвенный синхронизм между Египтом и Месопотами-

ей около 1730 г. до.н.э // ВДИ. 1947, №1. s. 40 
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mında kata sözü var
587

.  Bu sözlərin hamısı ка/кя кюкцндян йа-

раныb bir-birilə yaxından səsləşir..  
 
Кан- хан демякдир. Бу сюзя Сумукан танры адында раст 

эялинир. Бу теоним сум кюкцндян, у битишдириъи ünlüsünдян вя 
кан титулундан ямяля эялмишдир. Хан вя хаган сюзляри яксяр 
гайнагларда кан вя каган шякилляриндя йазылмышдыр. Шумер ди-
линдя ханын кан кими йазылмасы х сясинин йохлуьу иля баьлыдыр. 

 
Kur/Qur/Курру- шумерлярдя 250 литря бярабяр юлчц ваhиди 

олуб. Бу сюз "Билгамыс" дастанында ишляниб. Бу юлчц ваhиди 
уйьур тцркляриндя сахланыб. Онларда 10 литря бярабяр юлчц ваhи-
ди кур адланыб588. Onun şumerlərdə olduğu kimi гур/хур şəkilləri 

də var.  

Akademik V.V.Struve kur sözünü ölçü vahidi kimi qur-
saqqal şəklində oxumuşdur

589
. Bu sözün türk dilindəki qursaq və 

qal (böyük) sözlərindən yarandığını ehtimal etmək olar. “Bir mo-

tal pendir”, “bir qarın yağ”, “bir dağarcıq taxıl”, “bir tuluq ayran” 

ifadələri kimi, “bir qursaq taxıl” da deyilə bilərdi. Onu da əlavə 

edək ki, türk dilinin bəzi ləhcələrində qarına qursaq deyilmiş-

dir
590

. Qursaq qarının bir hissəsidir. Qarından isə qab və ölçü va-

hidi kimi istifadə edilmişdir.  

 

Kur- Şumer dilində yeraltı dünyanın adıdır. Bu gün türk di-

lində işlənən mağara sözünün kökü, arxetipidir. Onun “yeraltı 

dünya” anlamı ilə mağara sözünün mənası tam üst-üstə düşür. 

Bundan başqa, mağara sözünün gar kökü uyğur dilində sax-

lanıб
591

. Buna əsaslanıb demək olar ki, söz kur/qur/qar/qara/ma-

ğara şəkillərində fonetik dəyişikliklərə uğrayıb, bir hecalı söz üç 

hecalı sözə çevriliб. 

                                                             

587
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV ъ. s. 258 

588
 Тенишев Э.Р. Заметки о саларской лексике/ВТ.Баку.1971.s.168 

589
 Струве В.В. Обшина, храм и дворец // ВДИ. 1963. № 3. s. 32 

590 Шербак А.М. Сал-наме // ППВ. Москва. 1974. s. 188 
591

 Неъип Емир Неъипович. G.ə. Анкара. 1995. s. 140 
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Кен- Şumer dilində эен демякдир. Щяр ики сюз ейни ъцр 

йазылыр вя тяляффцз едилир. К/э явязлянмяси Şumer və türk dilləri 

üçün səciyyəvidir. M.Kaşqarlıda gen, geniş anlamında kinğ sö-

zünə rast gəlinir ki, bu da Şumer dilindəki sözlə yaxından səslə-

şir. M.Kaşğarlı buna aid bir məsəl də verib: “King ton opramas, 

kənqləşig bilik ortamas”. Açımı “gen paltar yıpranmaz, məslə-

hətli iş pozulmaz” deməkdir
592

.  

 

Ken/gen- Şumer dilində həm də əhatə, ətraf, dairə, dörd tə-

rəf deməkdir
593

. Hazırda Salyan rayonunda çevrə, əhatə, ətraf 

anlamında qın sözü işlənir ki, bu da kenin fonetik variantıdır. Qı-

lıncın, xəncərin qını da əşyanı əhatə etdiyinə, bürüdüyünə görə 

həmin kökə bağlıdır. Bu söz hazırda türk dillərində “ətrafına 

bax”, “dörd yanına bax” anlamında işlənən “geninə bax”, “geni-

nə-boluna” ifadələrində də saxlanıb. Azərbaycanda insanlar haq-

qında deyilən “qınına girmək” (filankəs qınına girib) deyimindəki 

qın sözü də anlamca ken/gen sözlərilə yaxından səsləşir.  

 

Ken- Şumer dilində çox işlənən sözdür. Cürbəcür anlamları 

var. Bir anlamı da hazırda türk dillərində işlənən kənd sözünə 

uyğundur. Onun camaat, xalq və əhatə, çevrə anlamları da bu 

fikri söyləməyə əsas verir. 
 
Кад- Şumer dilində баьламаг, бяркитмяк, бирляшдирмяк, 

дахил етмяк мяналарында ишляниб. Гядим тцрк дилиндя бу сюзя 

ейни мянада раст эялинир. Маhмуд Гашгарлыда kad sözünə kat 

şəklində rast gəlinir: "йумшаг нянq катты- йумшаг шей бяркиди". 
Тцрк дилиндяки гат, гат-гат, гатмаг, гатыб-гарышдырмаг, гарт, 
гартымаг, qatы, гатылашмаг (сонунъу сюзцн hяр икиси бяркимяк 
мянасындадыр) kад сюзцнцн илкин мяналарына чох йахындыр. 
Qatıq sözü də südün bərkimiş forması olduğuna görə, bu kökdən 

yarana bilər.  

                                                             

592Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫ ъ. s. 312   
593

 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 50 
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Ki(kia)- Şumer dilində balıq deməkdir. Selkup dilində də 

balığa ki (kia) deyilir
594

. Hər iki sözün eyniliyi göz qabağındadır. 

Şumerin müdriklik Tanrısı Enkinin ləqəbi balıqdır. Onun 

bir adı da Ea-dır. Ea adı ki(kia) balıq sözüylə səsləşir. 

 

Ki-sal- Şumer dilindən ibadət olunan yer, ev, məbəd kimi 

tərcümə edilir. Hazırda türk dilində işlənən kilsə sözünün eynidir. 

Yalnız metateza nəticəsində səslərin yeri dəyişib: ki-sal/kil-sə.  

Bu söz Şumer dilindən akkad dilinə keçərkən kisallum şəklinə 

düşüb. 

 

Ki-sal- Şumer dilində həm də həyət deməkdir.  
 
Ki-taq- Şumer dilində toxunmaq, dəymək, vurmaq an-

lamlarına uyğun gəlir. Hazırda dilimizdə işlənən kötək sö-

zünün etimonudur. 
 
Ki.uz.qa- V.K.Afanasyeva bu sюзц “qazların йемлянdiyi 

йер” кими тяръцмя етмишдир595. Сюзцн тяркиб щиссяляри буна им-
кан верир: ки-йер; уз-газ; га-йем. Бунун щярфи тяръцмяси газ 
йемлянян йер демякдир. Анъаг Шумер сюзляринин бу ъцр тяръц-
мяси йолверилмяздир. Бу сюз куз кими тяръцмя едилмялидир. Ща-
зырда тцрк дилиндя щейванлары салмаг вя йемлямяк цчцн айрыл-
мыш йеря кцз дейилир. Кцзцн ки.уз.гадан тюряндийи ися эюз юнцн-
дядир. Сюзцн сонундакы га дцшмцш, кинин сонундакы ünlü елизи-
йайа уьрамыыш, ки.уз.гадан кцз йаранмышдыр. 

 
Kum- Şumer dilində qum deməkdir. Söz şəkilcə və anlamca 

olduğu kimi türk dilində saxlanıb. 
 
Кун- Шумер дилиндя гуйруг мянасында ишлянмишдир. Tцрк 

дилиндя гуйруглу гойуна кункал дейилмишдир.  Kunkal sözünün 
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 Пелих И.Г. Происхождение селькупов. Томск. 1972. s.168 

595
 АШП. СПб, 1997. s. 434 
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kun kökündən yarandığı göz önündədir. Тцрк дилляри цчцн н/й 

явязлянмяси də характерикдир, yəni kun sözü asanlıqla kuy şək-

linə düşə bilir. Она эюря, hazırda türk dillərində işlənən гуйруг/ 
куйруг сюзцнцн kun/kuy/quy kökündən və ruq şəkilçisindən йа-
рандыьы шцбhя доьурмур.   

 
Кур- Шумер дилиндя чохмяналы сюздцр. Бир мянасы да 

парламаг, алов сачмаг, алышыб йанмагдыр 596 . Тцрк дилиндяки 
"оъаьын эурламаьы", "эур-эур йанмаг", “gur-gur guruldamaq” 
ифадяляриндяки эур сюзц курла ейни мяналы олуб, “эур йанмаг”, 
“эур ишыг сачмаг” мяналары верир. 

 
Кур- hям дя дцшмян, рягиб демякдир. Гядим тцрк дилин-

дя индики эцляш сюзц кцряш шяклиндя ишляниб. А.Мяммядов бу 
сюзцн тцркмянлярдя кяреш, гагаузларда кцреш, тувалыларда 
хцреш, уйьурларда кцряш олдуьуну йазыр597. Бу сюзлярин hамысы 
мянаъа чох йахындыр. Эцляшдя hяр ики тяряф рягиб, дцшмян сайы-
лыр. Она эюря онларын hамысынын Шумер дилиндяки кур кюкцндян 
йарандыьы юз-юзцня айдын олур. 

 
Кур- Шумер дилиндя юлкя демякдир. Komi və udmurt dillə-

rində şəhər anlamında kar sözü işlənir
598

. Türk, cağatay, çuvaş, 

mari, kam-bolqar dillərindəki karman sözü qala anlamındadır
599

 

ki, onun da kökündə kar/kur morfemi durur. Türk dilində qurqan 

sözü də qala, istehkam anlamlarında işləniб
600

. Noqaylar ölkəyə 
kıral deyirlər

601
. 

T.Hacıyevə görə, Xəzər dənizinin qədim adları olan Qur-

qan/Kurqan/Hirkan sözləri də Şumer dilindəki ölkə anlamlı kur 

                                                             

596
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 10 

597
 Yenə orada, s. 16  

598
 Серебренников Б.А. Коми-зыр. Кар "город"/Этимология. М. 1971. s. 

207 
599

 Yenə orada, s. 208 
600

 Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. Баку. 
"Язычы". 1992. s. 251 
601

 Баскаков Н.А. Ногайский язык / ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 297 
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kökündən yaranıb
602

. Deməli, bu sözlərin hamısı kar/kur  kökünə 

bağlıdır. V.V.Radlov türk dilində ölkə anlamında kir sözünü 

qeydə alıb
603

. 

 

Kala/qala- Şumer və türk dillərində ölkəyə Qala deyilib. 

V.V.Radlovun lüğətində də qala sözünün şəhər anlamında işlən-

diyi göstərilib
604

.  
 
Кур- Шумер дилиндя даь демякдир. Ur sözünün mənaların-

dan biri də həm Şumer, həm türk dilində hündür, uca, dik demək 

olub. Dağ da uca. hündür, dik durur. Deməli, ur kökünün əvvə-

linə k samiti artırılmaqla kur sözü yaranıb. 

V.V.Radlov dağ anlamında kir sözünü qeydə alıb
605

. Altay 

dilində dağ, dağ sırası anlamında kır sözü var
606

. 

M.Kaşğarlıda kur sözünün mərtəbə, məqam anlamına rast 

gəlinir ki, bu da dağ anlamına yaxındır
607

. Bundan başqa, M.Kaş-

ğarlının “Divan”ında basıq dağ, yastı dağ anlamında kır sözü var 

ki, bu kur sözünün tam eynidir
608

 

Yardımlı rayonunda dağın döşünə ker deyirlər
609

. 
 Тцрк дилинин бир чох ляhъяляриндя даьын зирвяси кыр адла-

ныр ки, онун кур сюзц иля ейнилийи эюз юнцндядир. Азярбайъан-
дакы Бала Кирш, Бюйцк Кирс даьларынын адларында Кур кюкц 
сахланмышдыр. Azərbaycandakı Qoşqar dağının adı da qoç dağı 
deməkdir. Kur/qur sözü burada qar şəklində saxlanıb. 

 
Кур- Şumer dilində йералты дцнйа демякдир. Тцрк дилин-

дяки эор сюзц ондан йараныб. Onların anlamca və şəkilcə oxşar-

                                                             

602  Hacıyev Tofiq. Azərbaycan dilinin onomastikasına dair // AFM. B. 
1984. s. 126 
603

 Радлов В.В. ОСТН.т.2.ч.1. СПб. 1899, s.860 
604

 Yenə orada, s. 224 
605

 Yenə orada, s. 860 
606

 Altayca- tцркъя сюзлцк. Анкара. 1999. s. 109  
607

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 339  
608

 Yenə orada, s. 339 
609

 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Б. 2007. s. 244 
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lığı bu fikri söyləməyə əsas verir. Gor sözü sonradan yaranıб, 

çünki qədim dildə o hərfi olmaйıб. 
 V.V.Radlovun lüğətində heyvan üçün dam anlamında kura 

sözü var
610

. Heyvan damları qazma olurdu, torpağı qazıb heyvan 

damı düzəldirdilər. Bunlar yeraltı dam sayılırdı. 

 
Kur- kurqan sözü də bu yuvadan yaranıb. Tцрк дилляринин 

яксяриййятиндя гурган/курган сюзц вар. V.V. Radlovun lüğətin-

də kurqan sözü qala, istehkam anlamında qeydə alınıb
611

. Bu 

sözü гала, истещкам, сыьынаъаг анламında гейдя алмыш Н.А. 
Баскаков йазыр ки, рус дилиндяки курган тцрк сюзцдür. Бу сюз 
гурмаг, гоймаг, йерляшдирмяк анламларында ишлянян гур кюкц-
ндян йараныb612.  

 

Kur- bu sözün Şumer dilində “icarəyə verilən torpaq” mə-

nasını akademik V.V.Struve qeyd edib
613

. Əgər belədirsə, onda 

kirə və kirayə sözlərinin kur kökündən yarandığı heç bir şübhə 

doğurmur. Onda kirə sözünün türk mənşəli olduğu və fars dilinə 

türk dilindən keçdiyi də təsdiqlənir.  

 

Kurum- Şumer dilində qoruq deməkdir. Т.Щаъыйевя эюря, 
hазырда тцрк дилиндя ишлянян горуг сюзц дя кур кюкцндян ямяля 

эялиb.  

 

Куь- Şumer dilində qızılı rəngin adıdır. Ku/qızıl sö-

zündən yaranıb. İшыглы анламында ишляниb. Сюзцн кюкц кuдур 
(гызылы, сары). Бязян эцмцшц рянэя дя куь дейилмишдир.  

 
Курбан– Tцркийя арашдырыъысы Муhеррем Кылыъын топла-

дыьы сюзлярдян эютцрцлцб. Шумер дилиндя дя гурбан анламында 

                                                             

610
 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1889, s. 920 

611
 Радлов В.В. ОСТН.т.2.ч.1. СПб. 1899, s. 940 

612
 Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. B. 1992. s. 

87  
613

 Струве В.В. Обшина, храм и дворец /ВДИ. 1963. № 3. s. 17  
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ишляниb614. Щятта Курбан адлы бир топонимя раст эялинир615.  
 
Кол- бу сюз дя Муhеррем Кылыъа эюря Шумер дилиндя 

мяhз кол анламында ишляниb616. Lakin Şumer dilində o hərfi yox-
dur. Qədim türk dilində də o hərfi olmamışdır. Onun əvəzinə a və 

ya u yazılmışdır. Ona görə Şumer dilindəki sözləri o hərfi ilə 

oxumaq yanlışdır. Deməli, bu sözü kul kimi oxumaq lazımdır. 

Kol/qol sözünün kul kökündən yaranmağı çətin deyil. 
 
Кус-уб- Муhеррем Кылыъ бу сюзц тцрк дилиндяки "кюс"ла 

ейниляшдириb617. "Кус" вя "кюс" сюзляринин ейни кюклц олдуьу 
шцбhясиздир. 

 

Kus/Куш– Şumer dilində дяри, габыг, gön демякдир 618 . 
Qədim türk dilində dəri anlamında qas sözü işlənib

619
. V.V.Rad-

lovun lüğətində dəri sözü kıs şəklindədir
620

. Щазырда тцрк дилиндя 
кюшя сюзц вар. Кюшя дяридян чякилир. Дярийя hям дя эюн дейилир. 
Куш (кюш), кюшя вя эюн сюзляринин мянаъа йахынлыьы онларын ейни 
кюклц олдуьуну эюстярир.  

Bundan başqa, “Koroğlu” dastanında dəri anlamında pus sö-

zünə rast gəlinir ki, o da kus sözüylə yaxından səsləşir. Dəmirçioğ-

lu Koroğluya deyir: “Cəfər paşa soydururdu dərimi, Qəsdi buydu 

saman təpə pustuma
621

. Burada dəri və pus sözlərinin hər ikisi 

işlənmişdir. Pustuma sözünün pus+tu+ma şəklində hecalara 

bölünməsi onun kökünün pus olduğunu göstərir. K/p səslərinin 

əvəzlənməsinə türk dilində çox rast gəlinir.  

                                                             

614
 Кылыч Мищеррем. ДИл, тарих, Ъоьрафийа вя Ата-Тцрк // “Йени щяйат” дя-

рэиси, 13 йыл. Нисан, 2007. Анкара. с.19 
615

 Хрестоматия по истории Древнего Востока. М. 1963. s. 227   
616

 Yenə orada, s. 19 . 
617

 Кылыч Мищеррем. ДИл, тарих, Ъоьрафийа вя Ата-Тцрк // “Йени щяйат” дя-
рэиси, 13 йыл. Нисан, 2007. Анкара. с.19 
618

 Дьяконов И.М. Реформа Урукагины / ВДИ. 1951, № 1. s. 22 
619

 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 430-431 
620

 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1889. s. 801 
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 “Koroğlu” dastanı (Tərtib edəni M.H.Təhmasib). Bakı. 1982. s. 71 
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Kus- Şumer dilində ağacın qabığına da kus deyilmişdir. 

Qədim türk dilində qabıq anlamında qas, ağac qabığından tursuk 

anlamlarında qasuq sözləri işlənib
622

. Qədim türk dilində ağacın 

özəyi uş adlanıb. Görünür, uş kuşdan daha qədim sözdür, çünki 

birincinin əvvəlinə k ünsüzü artırılmaqla ikinci söz yaranıb. 

  
Kuш- Шумердя бир юлчц ващидидир. Пул ващидиня охшайыр: 1 

ашьаб 2 баhар 1 сакан-кес 2 сипад - уду -сиэ-ка кин-би 1 эи кус 4 
лу дидли623. Ъцмлянин тяръцмяси белядир: 1 даббаьын, 2 дулусчу-
нун, 1 зянбилчинин, 2 йунлуг гойун чобанынын иши бирликдя 1 эи 4 
куша бярабярдир. Tцрклярдя та гядимлярдян бу эцня гядяр ишля-
нян гуруш (гяпик-гуруш да дейилир) сюзц иля щям мянаъа, щям 
дя гурулушъа йахындан сясляшир. 

 

Катун- Шумер дилиндя hям гадын, hям дя хатун анламла-

рында ишляниb. Baş Tanrı Anın arvadının bir adı da Qatum-duq idi. 

Buradakı qatum sözü xatun deməkdir. Qядим тцркъядя гадына 
катун/хатун дейилмишдир. К вя г саmитляринин бир-бирини явязля-
мяси тцрк дилинин сяъиййяви хцсусиййятидир. Щазырда Азярбай-
ъанда г иля тяляффцз едилян сюзлярин чоху Тцркийядя к иля тяляффцз 
олунур. Она эюря катун, хатун вя гадын сюзляринин йазылышъа да, 
мянаъа да ейнилийини сюйлямяк олар. 

 
Казал- Шумер дилиндя кечи демякдир. Azərbaycanın bir 

çox bölgələrində (Salyan, Biləsuvar, Zəngilan, Cəbrayıl, Şahbuz, 

Culfa, Ordubad) keçi qılına qəzil deyilir
624

. Bundan başqa, dərisi 

sarı rəngli, yaxud burnunun üstü ağ olan keçiyə Laçında murğuz, 

Naxçıvanda murğus, Şamaxıda isə dağ keçisinin dərisinə murğus 

deyirlər
625

. Göründüyü kimi, hər iki sözün tərkibində kaz/guz/qus 

(keçi) kökü saxlanıb. 
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 Altay türkcəsində ceeren, ceren, qazal sözləri sinonim 

kimi işlənir
626

. Сюзцн кюкц ка олмалыдыр. Коса сюзц дя касалдан 
йараныб. Кечинин "ики ъцт, бир тяк" саггалы олур. Щазырда дили-
миздя ишлянян "кечи саггал" дейими дя бу фикри тясдигляйир. 

Кечи, тякя сюзляри дя казал кюкцндян тюрянмишдир. 
N.A.Baskakov da quzu və koza/kozel sözlərinin eyni köklü 

olduğunu, hətta рус дилинdяki osel sюзцнцн дя щямин йувадан 
йарандыьыны йазмышдыр627. Анъаг Н.А.Баскаков Шумер вя тцрк 
дилляриндя кечийя газел/казал дейилдийини билмямишдир. 
В.В.Радловун лцьятиндя гядим тцрк сюзц кими казал/газел, 
щямчинин гузу сюзцнцн коза/козу/кузу шякилляри гейдя алынмыш-
дыр628. Бизя еля эялир ки, гузу да, козел да газелдян тюрямишдир. 
Яслиндя козел сюзц газелин ейнидир. Н.А.Баскаковун оселун да 
газел/козедан тюряндийи фикрини доьру саймаг олар. Демяли, 
козел вя осел сюзляринин щяр икиси рус дилиня тцрк дилиндян кечиб. 

 
Кункал- Шумер дилиндя гуйруглу гочдур. О.Сцлеймено-

ва эюря, тофалар дилиндя марал баласына конкал дейилир629. Сюзцн 
гурулушу дяйишмядян сахланмыш, йалныз гойунчулуьа аид тер-
мин маралчылыгда ишлядилмишдир.  

 
Кена- кина шяклиндя дя охунур. Шумер дилиндя hягигят, 

gerçək анламы билдирмишдир. О.Сцлейменова эюря, тцрк дилиндя 
Кин сюзц hягигят, hягиги анламлы сюз олмушдур. Щазырда тцрк 
дилиндя онун инъяляшдирилмиш шин (йин) шякли hягиги, hягигят, син 
(сен) шякли ися инам мяналарында мювъуддур630. 

 

Ki.na- Шумер дилиндя yataq, istirahət yeri deməkdir
631

. 

Qonaq, qonmaq sözlərinin ondan törəndiyi aydın görünür. Onu 
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 Altayca- tцркъя сюзлцк. Анкара. 1999. s. 59 
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ku-na kimi də oxumaq olar. 
 
Кар- Шумер дилиндя оьурламаг демякдир. Гядим тцрк ди-

линдя гарят анламында ишлянмиш карма (карпа) сюзцнцн кар 
кюкцндян тюряндийини онун hям шякилъя охшарлыьы, hям дя мя-
наъа йахынлыьы да эюстярир. Onda qarət sözü də kar kökündən 

yaranıb türk dilindən fars dilinə keçmişdir.  
 
Кузу- мцряккяб сюздцр: ку-ишыглы, зу-билмяк. Сюзцн юз 

мянасы "аьыллы олмаг"дыр. Azərbaycanın Muğan şivələrində 
çoxbilmiş, ağıllı mənaları bildirən uğuz sözü onun fonetik va-

riantıdır. Бу сюз hазырда тцрк дилиндя шяклини олдуьу кими сах-
ламыш, мянасыны дяйишмишдир. Якиз мянасында ишлянян куз сюзц 
дя бу кюкдяндир.  

 
Ki-taq– taxıl döyülən yer, xırman deməkdir. Ki – yer, 

taq- taxıl. Şumer dilində taxıl sözü “şe” (arpa) ilə ifadə olu-

nub. Ola bilsin “taq” sözü sonralar “taxıl” sözünə çevrilib. 
 
Ki-taq- toxunulan yer deməkdir. Ki-yer; taq- toxunmaq, 

dəymək. Hazırda dilimizdə işlənən kötək və dəyənək sözlərinin 
hər ikisi ki-taqdan törəmədir. Çünki taxılı paya ilə döyürdülər. 

Paya, kötək və dəyənək sinonim sözlərdir. Ki-taqın kötəyə 
çevrilməsi normal dil hadisəsidir. 

 
Kar– qurtulmaq, qaçıb canını qurtarmaq anlamlarında iş-

lənmişdir632. Ur-lum-ma ba-da-kar. Tərcüməsi belədir: Urlum-

ma qaçıb qurtarmağı bacardı. Sözü kur kimi dя oxumaq olar. 
Kar//kur qurtulmaq sözünün köküdür. 

 
Ki- Şumer dilində qız seməkdir. Ona ki-sikil sözünün tərki-

bində rast gəlinir və bakirə qız kimi tərcümə edilir. Burada iki söz 

var: ki və sikil. Şumerşünaslar onu ki-yer və sikil-təmiz kimi başa 
düşürlər. Türk dilinin ayrı-ayrı ləhcələrində qız sözü deyilişcə və 
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anlamca çox fərqlənir. Onun kis/kiz/kıs/kız/qız deyilişləri var. 

Azərbaycan türkcəsində qız sözü konkret olaraq bakirə qız, ərə 

getməmiş qız anlamında işlənir. Ərə gedənlərə qız demirlər. Altay 

dilində də yalnız ərə getməyənlərə kıs deyilir
633

. Digər türkcə-

lərdə isə belə deyil. Məsələn, Türkiyə türkcəsində qız sözü cinsi 

bildirir. Qız qardaş deyimində bunu görürük. Onlar bacının ərə 

gedəninə də, getməyəninə də qız qardaş deyirlər. Deməli, burada 

qız sözü bakirəliyi  yox, qadın anlamı bildirir. Şumer dilindəki ki-

sikil sözünü ki-qız, sikil-təmiz, bakirə kimi tərcümə etmək 

lazımdır. Buradakı ki sözünü yer kimi başa düşmək yanlışdır. 
 M.Kaшьаридя гадын, арвад анламларында мящз кис сюзц-

ня раст эялинир. “Ol kisi aldı” deyimi “O arvad aldı” deməkdir
634

. 
Алтай дилиндя яря эетмямиш гыза кыс дейилир. Азярбайъанда да 
гыз дейяндя йалныз яря эетмяйянляр нязярдя тутулур. Буна эюря 
демяк олар ки, Шумер дилиндяки ки.сикил сюзцnün ki hecası гыз 
sözünün köküdür. 

 

Кан-кал- qanqal deməkdir. Söz hazırda türk dilində anlam-

ca və şəkilcə olduğu kimi qalır.  

 

Кикал- Шumer dilində беъярилмяйян тарла, сащя демякдир. 
Беъярилмяйян тарлада чохлу гангал битир. Она эюря дя щямин 
сюз тцрк дилиндя гангалlıq шяклиндя oxumaq daha doğrudur. 

 
Ки.туш- отураъаг, отурмаг цчцн йер анламында ишлянмиш-

дир: ки-йер, туш-дцшмяк, отурмаг. 
 
Куд- Шумер дилиндя кясмяк демякдир. Кярт, кяртмяк вя 

эюдяк, эюдялтмяк сюзляринин куд кюкцндян йарандыьыны дцшцн-
мяк олар. 

Kun-Şumer mətnlərində ödəniş anlamında işlənib635.  Bu 

söz hazırda dilimizdə işlənən qan pulu və qan bahası ifadələrinə 

                                                             

633
 Altayca- tцркъя сюзлцк  Анкара. 1999. s. 109 

634
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 343 

635
 ИДВ.Москва. 1983. s. 330 
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uyğun gəlir. Tцркъя гядим йазылы мятнлярдя ган бащасы, yəni 

ölümə görə ödəniş анламында кун сюзц ишлянмишдир636. V.V.Rad-
lovun lüğətində kun sözü ölümə və ya dəymiş zərərə görə ödəniş 

anlamında qeydə alınıb, məhz qan bahası deməkdir
637

. Kun sözü 

M.Kaşğarlıda soymaq, oğurlamaq anlamındadır
638

. V.V.Radlov 

yazır ki, azad, sıravi insanı öldürməyə görə cərimə kunla ölçülür, 

100 ata, 1000 qoyuna bərabərdir
639

. Ган/kan/кун  ейни сюздцр.   
 
Kun- Şumer dilində işıqlı deməkdir. Kun-Ninqal (işıqlı 

Ninqal, yaxud Ninqal işıqlıdır). Hazırda türk dilində işlənən gün 

/günəş sözünün eynidir. 

 
Kuru(m)- Şumer dilində qorumaq anlamı bildirib. Hazırda 

türk dilində işlənən qoruq, qoruqçu, qorumaq sözləri anlamca və 

şəkilcə kuru(m) sözünün eynidir. Bu sözlərdə kur/qur/qor kökü 

aydın görünür. Burada aşağıdakı şəkildəyişmələr baş vermişdir: 

kuru(m)/kuru(q), koru(q), qoru(q). O hərfi dildə sonradan yara-

nıb. Ona görə sözün ilkin şəkli kuru(m)/kuru(q) olub.    
 
Га- Шумер дилиндя бир аьарты нювцнцн адыдыр. Ону сцд ки-

ми охуйуб тяръцмя едянляр вар640. Анъаг онун гатыг сюзцнцн 
кюкц олдуьу айдын эюрцнцр.  

 
Га- Шумер дилиндя кечи демякдир. Га шяклиндя йазылыр, 

газел йахуд газаl кими охунур. Идеограмы МАŞ-дыр. Рус ди-
линдяки коза (кечи) сюзц дя тцрк дилиндян алынмадыр. Оьлаг, тя-
кя, кечи сюзляринин hамысы га/ке/кя кюкцндян йаранмышдыр. 

                                                             

636
 Rəcəbli Əbülfəz. Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. B.2001. s.43; Акылбе-

кова Э., Аширалиев К.,Османалиева Б., Сыдыков С. Глоссарий/Древние 

тюркские диалекты и их отражение в современных языках (под редакции 

ак. И.А.Батманова). Фрунзе.1971. s. 53   
637

 Радлов В.В. ОСТН. т. 2, ч. 1. СПб. 1889. s.908 
638Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV ъ. s.341  
639

 Радлов В.В. Из Сибири: Страницы дневника. М.1989. s. 345 
640

 Вайман А.А. О протошумерской письменности /ТДП. М. 1976. s. 583; 

Дьяконов И.М. Реформа Урукагины /ВДИ. 1951, №1. s. 23 
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Га/ге+чи=кечи; га/аь/оь+лаг= оьлаг; тя+га/кя=тякя. Бу ъцр 
сюз йаратманын мцмкцнлцйц Шумер мятнляриндя юз ифадясини 
тапмышдыр. Мясялян, даhа чятин олан оьлаг сюзцнц эютцряк. Шу-
мер мятнляриндя кечи сюзцнцн идеограмы бязян МАС ГАЛ ки-
ми йазылыр. МАС-ын йериня ГА гойанда Гаьал алыныр. Шумер 
дилинин хцсусиййятиня уйьун олараг hеъаларын йерини дяйиширик: 
ьалга. Инди сюзц тярсиня саьдан сола охуйуруг (эцзэц охуну-
шу): аглаг. Шумер дилиндя О hярфинин йохлуьу онун а иля явяз-
лянмясини шяртляндирмишдир: аглаг (йазыда)=оьлаг (тяляффцздя). 

 
Qa- bir Шумер мятниндя бу сюзя yem, yemяк, ярзаг, азу-

гя анламында раст эялинир: ки.уз.га- “газларын (уз) йемляндийи 
(га) йер (ки) deməkdir

641
. “Мяликмяммяд” наьылында Зцмрцд 

гушу га дейяндя ят, гу дейяндя су истяйир642. Шумер дилиндя гу 
сюзцнцн су анламында ишляндийини билирик (гу сюзцня бах). Га 
сюзц дя наьылда ят (йемяк) анламында ишлянмиш вя илкин мяна-
сыны сахламышдыр. Щазырда Азярбайъанын бязи бюлэяляриндя ушаг 
дилиндя чюряйя вя йемяйя гагга дейилир. Гагга сюзцнцн онунла 
ейни мяналы га кюкцндян йарандыьы айдын эюрцнцр. “Га дейян-
дя ят вермяк” ифадяси мящз Зцмрцд гушунун йемяк истядийини 
билдирмишдир. 

 
Га- Шумер дилиндя гамыш демякдир. Бу сюз hям га кю-

кцндян ибарят, hям дя гамыш шяклиндя бцтюв йазылыb. Гамышын 
тцрк сюзц олдуьуну яксяр дилчиляр гябул етмишляр. Рус алимляри 
тясдиг етмишляр ки, гамыш сюзц рус дилиня дя тцрк дилиндян ке-
чиb643. Демяли, гамыш Шумер вя тцрк дилляриня мяхсус сюздцр. 

Q.Dörfer isə türk sözü qamışla iran (yunan) qələm (trost-

nik) sözünün bəzi qafqaz dillərində kontaminasiya olunduğunu 

yazır. Bu sözün Şumer dilində də eyni anlamda işlənməsi sonun-

cu fikrin yanlışlığını göstərir. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, 

Qamış çox qədim türk sözüdür və heç bir başqa sözlə kontamina-

                                                             

641
 АШП. СПб, 1997. s. 434 

642 Азярбайъан Фолклору Кцллиййаты. Наьыллар. Ы к. Бакы. 2006. s.78 
643

 Тюркизмы в востогно- славянских языках (отв. Ред. Н.А. Баскаков). 

М.Наука. 1974. s. 162 
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siyaya girməmişdir. 

Bundan başqa, Şumerdə və türk coğrafiyasında Qamış sö-

zündən yaranmış çoxlu toponimlər var ki, onlar da sözün eyni 

dilə məxsus olduğunu göstərir. 

  

Qa– Bu sözün Şumer dilində bir mənası da qarğadır. Onu 

oxuyarkən yanlış olaraq əvvəlinə u saiti artırıb uqa şəklində 

yazırlar. Söz uqa yox, qa kimi oxunmalıdır.  
Şumer yazılarında qarğa sözünə ğa-ğa şəklində də rast gəli-

nir. Uyğur dilində hazırda qarğaya qaqa deyilir ki, bu da Şumer 

dilindəkinin eynidir.  

Bütün hallarda qa və ğağa qarğa sözünün ilk hecası-kö-

küdür. Sonradan sözün hecalarının arasına r ünsüzü düşməklə 

qarğa sözü alınıb. 
 
Qa- Шумер дилиндя цст-цстя йыьмаг, габлашдырмаг, галаг-

ламаг анламларында ишляниb. Бу сюз тцрк дилиндя ейни анламда 
чох ишляк олуb. Она гядим йазылы мянбялярдя тез-тез раст эяли-

нир. Мясялян, Русийа ЕА Шяргшцнаслыг İнститутунун Санкт-Пе-
тербург шюбясинин Ялйазмалар фондунда сахланан ики уйьур 
йазысында га сюзц мящз габлашдырмаг, тяртиб етмяк анламларын-
да ишляниb644. Мащмуд Гашгарлынын “Диван”ында бу сюзя кады 
шяклиндя габлашдырмаг, шейляри сандыьа йыьмаг, одуну оъаьа 
галагламаг анламларында раст эялинир: Кады- ол тонуь кады- о, 
палтары сандыьа йыьды, гойду (кар-камак). Бу ики сюз йаьма 
дилиндяди. Доьру оланы каладыр”

645
. Гядим тцрк дилинин лцья-

тиндя га сюзцнцн габлашдырмаг, бир йеря йыьмаг, ъярэяйля цст-
цстя йыьмаг, галагламаг анламлары гейдя алыныb. М.А.Шербак 
щям исим, щям фел кими ишлянян ка праформасыны цмумтцрк кю-
кцня баьламышдыр646. А.Т.Щейдяров вя Е.З.Кажибеков да ща-

                                                             

644
 Тугушева Л.Ю. Два уйгурских документа из рукописного собрания 

Ленинградского отделения института Востоковедения Академии Наук 

СССР //СТ. 1975. № 4. s. 100 
645

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫ ъ. s. 234 
646

 Шербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л. 1970. s. 

194 



 256 

зырда тцрк дилиндя ишлянян галаг, галагламаг, галаг-галаг йыь-
маг, габламаг, габлашдырмаг сюзляринин щамысынын ка/га се-
мантик йувасындан йарандыьы фикрини сюйлямишляр. Бу фикри бир 
факт да тясдигляйир ки, щазырда ногай, газах, гарагалпаг, юз-
бяк вя уйьур дилляриндя габлашдырмаг, йыьмаг, галагламаг, га-
лаг-галаг йыьмаг анламында гала сюзц ишлянир647. 

Демяли, Шумер дилиндяки га сюзц тцрк дилиндя семантик 
нцвя ролу ойнамыш, бу йувадан чохлу йени сюзляр йаранмышдыр.  

 
Qa(b)- Şumer dilində qab deməkdir. M.Kaşğarlıda qab, ma-

ye qoyulan qab anlamında ka sözü var
648

. Söz hazırda türk dilində 

olduğu kimi saxlanıb. 
 
Габ(а)- Шумер дилиндя габаьында, гаршысында демяк-

дир649. Бу эцн тцрк дилиндя ишлянян габаг, габаьында, гаршысында 
сюзляринин кюкцдцр.  

 
Габа- габаг, синя, дюш мяналарында ишляниb. Эаб-ба кими 

интерпретасийа едилир: Ур-лум-ма эаба-ни-ше и-эуб650. Беля тяръц-
мя олунур: Урлумма онун гаbağында дайанды. Эаба-эуруш-а-

эи-эим-hе-ра-ра651. Тяръцмяси белядир: О эянъин синясиня (дюшц-
ня) гамышла дягиг зярбя вурду.  

Шумерляр арабанын габаг охунун горуйуъу hиссясиня 
габа-гал дейирдиляр. 

Габа сюзц бу эцн тцрк дилиндя ишлянян габаг (юн) сюзц-
нцн ейнидир. Биринъидя Şумер дилинин хцсусиййятиня уйьун ола-

раг сондакы г самити oxunmur. 
 
Qaba- Şumer dilində çox işlənən söz olub, güclü semantik 

                                                             

647
 Кайдаров А.Т., Кажибеков Е.З. Гомогенные корни и их лексико-се-

мантическое развитие // СТ. 1980. №3. s. 17-18 
648 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫVъ. s.227 
649

 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 627 
650

 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 
книга. М. 1979. s. 121 
651

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 46  
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yuvadır. Türk dilindəki qavlama qab adı ondan yaranıb. Qavlama 

dərin mis qabdır. B/v əvəzlənməsi türk dili üçün səciyyəvidir.    
 

Qab- Şumer dilində qabaq-qənşər deməkdir
652

. Qaba və 

qabaq-qənşər sözləri qab kökündən yaranıb.  

 

Qabara- Balkar-qaraçay dilində qadın döşlüyünə (lifçik) qa-

bara deyilir. Bakıda, Bərdədə, Şamaxıda boy-buxun, görkəm 

anlamında qavara sözü işlənir. Bakıda iri bədənli, gövdəli adama 

qavaralı deyirlər
653

. V.V.Radlov da kabara sözünü düymə və 

mismarın başı anlamlarında qeydə alıb
654

. Qabara, qavara və 

qavaralı sözləri Şumer dilindəki qaba (döş, sinə) sözünə ra və lı 

şəkilçiləri artırılmaqla yaranıb.  

Qaba sözü sinə, döş anlamlarında qabar sözü ilə üst-üstə 

düşür. Qadın döşü qabardığına görə qab sözünün həmin kökdən 

olduğu şübhə doğurmur. Qabara sözünün də məhz döşün qa-

barması ilə ilgili yarandığı inandırıcıdır.  
 
Габа(ру)- Шумер дилиндя рягиб демякдир. Сюз габа исми 

иля rу феiл кюкцндян йараныb 655 . Сюзцн мянасы габагламаг, 
цстцн эялмяк, ютмяк, галиб эялмяк олуб, габа сюзцнцн мянасы 
иля цстя-цстя дцшцр. Лу-лу эаба-шу-эар-ну-туку 656 . Tərcüməsi 

belədir: Инсанларын рягиби йох иди.  
 
Гада- Шумер дилиндя bir парчайа дейилиb657. M.Fasmerə 

görə, türk dilində kobud yun parça qaba adlanıb
658

. Qada sözün-

dəki d səsi asanlıqla b səsilə əvəzlənə bilir. Qada sözünün Şumer 

yazılarından qaba kimi oxunuşu da mümkündür. Mixi yazılar 

                                                             

652
 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 649 

653
 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы. 2007. s. 287 

654
 Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1899. s. 442  
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 АШП.  СПб, 1997. s. 461 

656 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.53 
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 АШП.  СПб, 1997. s. 389 
658 Фасмер М. G.ə. т.1. М. 1964. s. 378 
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fonetik yazı olmadığına görə belə oxunuş yanlış deyil. Onda qada 

sözü asanlıqla qaba şəklinə düşür.     

Qada sözünü kətan parça kimi oxuyanlar da var
659

. Əgər bu 

fikrin doğruluğunu qəbul etsək, onda гада сюзцндя сонунъу са-

мит (н) дцшцb, г самити к самити иля явязляниb. Гада(н) вя кятан 
сюзляринин arasında müəyyən oxşarlıq var.  Onlardan ikincisi bi-

rincinin fonetik variantı kimi də yarana bilərdi. Qa/ka kökü onla-

rın hər ikisində nəzərə çarpır. Sözlərin şəkilcə və anlamca oxşarlı-

ğı da bu cür düşünməyə əsas verir.  Əgər onların eyni kökdən ya-

randığı öz təsdiqini taparsa, onda dилчилярin кятаны яряб сюзц hе-
саб етмəлярi

660 йанлышdır. Çünki Şumer sözü heç vaxt ərəb mən-

şəli ola bilməz. Bu halda demək olar ki, гада Шумер- тцрк сюзц-
дцр. Qada sözü türk dilindən ərəb dilinə keçərkən kətan şəklinə 

düşüb.  

 

Qalqa- Şumer dilində çoxanlamlı sözdür. Məsləhət, məslə-

hətçi, fikir, ovqat, hal-əhval və s. anlamlarda işlənmişdir. Hazırda 

türk dilində işlənən və daha çox məsləhətlə yoluna qoyulan qal-

maqal sözünün qalqanın fonetik variantı olduğu onun həm 

şəklindən, həm də mənasından aydın görünür.  

 

Qal.Zu- bu sözü İ.M.Dyakonov müdrik kimi tərcümə 

edib
661

. Lakin Şumer dilində müdrik anlamında apkalı və umma-

nu sözləri işlənib. Ona görə qalzu sözünü çoxbilmiş, biləyən kimi 

tərcümə etmək daha doğrudur: qal-böyük (çox)+zu –bilən, 

bilmək= biləyən. 

Sabirabad rayonunda çoxbilmiş adama uğuz deyirlər ki, 

burada da ağıllı, bilikli anlamlı uz/zu/us kökü saxlanıb
662

.  

 

Qam- Şumer dilində dairə, üzük, çevrə deməkdir. Hazırda 

türk dilində işlənən qom, qomarlamaq, qamarlamaq, qomarğa 
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 АШП. СПб, 1997. s. 389 

660 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ ъ-дя. ЫЫЫ c. Bakı. 1983. s. 60 
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 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 78 
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 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. АМЕА. Бакы.1964.s.394  
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sözlərinin kökü olduğu aydın görünür.  

 

Qan/kan–bəzi Şumer mətnlərində ödəniş analmında işlə-

nib. Bəzi şumerşünaslar onu töycü, vergi, başqaları nəyə görəsə 

ödəniş kimi başa düşürlər. İşçiyə qanla müəyyən haqq, cərimə 

və s. юdənilir. Burada qan ölçü vahidi ola bilər. Daha ətraflı 
bax:kun.  

 

Qan.Ba- Q.E.Kurtik bu sözü bacarıqlı/işgüzar kimi tərcü-

mə edib
663

. Sözün ikinci hecasında bacarıqlının ba kökü görünür. 

Sözü Şumer dilinin qaydalarına uyğun olaraq hecaların yerini də-

yişməklə oxuduqda ba.qan alınır. Baqan/bakan hazırda türk di-

lində nazir anlamında işlənir. Sözsüz ki, hər adam bakan ola bil-

məz. Burada da onun bacarığı, işgüzarlığı, qabiliyyəti əsas götü-

rülür. Hər iki söz şəkilcə və mənaca üst-üstə düşür. Türk dilindəki 

başqan sözü də onunla səsləşir. 
 
Qa-qa-И.М.Dyakonova görə, qar (qoymaq, quraşdır-

maq) sözünün təkrarıdır664. Bizə elə gəlir ki, sözü a yox, u sai-

tiylə oxumaq lazımdır: qu(r)- qu(r). Onda sözün qurmaq, 
quraşdırmaq fellərinin kökü olduğu aydın görünür. 

 
Qal- Шумер дилиндя var olmaq, yaшамаг deməkdir665. Ща-

зырда тцрк дилиндя бу сюз ейни мянаны сахламышдыр. Атан галыр-
мы?, атанын йурдунда галан вармы?, анан галырмы? ифадяляри ейни-
ля атан йашайырмы?, атанын йурдунда йашайан вармы?, анан йа-
шайырмы? анламындадыр.  

 
Гала- Шумер дилиндя охуйан, мцьянни мяналарында иш-

ляниb: е-эала-е балаэ нуним666. Тяръüмяси белядир: Охуйан (мц-
ьянни балабаны (балаь) эятирмяйиб. 

                                                             

663 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 648 
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 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 434 
665

 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 627 
666 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 37 
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Гала- Шумер дилиндя чохмяналы сюздцр. Ясасян юлкя, шя-

hяр анламында ишляниb. Гядим гайнагларда бцтцн Шумер Ка-

лам адланыр: Сипад калам-ма667 ifadəsi Юлкянин чобаны demək-

dir. Чох эениш йайылмыш сюздцр. Онун иштиракы иля йцзлярля топо-

ним йараныb.  
 
Qal-la- Şumer dilində qala deməkdir: Bir-hur-tur-re (1) ka 

(2)-qal-la (3) ba-ra (4)-e (5). Cümlənin açımı belədir: Birhurtur 

(1) qalanın (3) qapısından (2) bayıra (4) çıxdı (5). Cümlədəki 

qal-la sözü hazırda əksər türk dillərində işlənən qala sözüdür. 

Ümumiyyətlə, qədim türk dili ilə yaxşı tanış olanlar üçün bu 

cümlədəki sözlərin hamısı anlaşılandır. 
 
Галлеш- сюз эал-ле-еш кими йазылса да, галаг кими охунма-

лыдыр. Йыьылмыш, язямятли, цст-цстя галагланмыш анламларына уй-
ьун эялир. Бу эцн тцрк дилиндя ишлянян галаг, галагламаг сюзляри 
hямин кюкдяндир. 

 
Гал- Шумер дилиндя бюйцк демякдир. Ян чох исимляря го-

шулуб бюйцклцк билдириb. Лу-гал=бюйцк инсан. Бюйцк, башчы ан-

ламы вердийиня эюря, Лугал сюзц вязифя термининя чеврилиb. 
Аьсаггал сюзцндяки гал морфеми дя hямин кюкдяндир. Qəzən-

fər Kazımov onu Azərbaycanın bəzi bölgələrində böyük, uca, 

yüksək anlamlarında işlənən qəlbi sözüylə eyniləşdirib. 

Gamar- Şumer dilində kütləvi olmaq deməkdir. O.N. Tuna 

onu türk dilindəki ağır sözü ilə qarılaşdırıb. Azərbaycan türkcə-

sində qomurğa, qomarğalamaq, qamar, qamarlamaq sözləri hər 

tərəfdən bir şeyin üstünə tökülüşməyi bildirdiyinə görə, gamar 

sözünə daha yaxındır. 

Qızıl, teleut, şor, saqay, kaç və Altay ləhcələrində bu söz 

“qüvvətli”, “şaman məzhəbindən xəbərsiz”, “utanmaz”, “qaba” 

və “kibirli” mənaları bildirir
668

. Bunlardan qüvvətli və qaba 
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 Yenə orada, s. 43 
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 Cəfəroğlu Əhməd. Seçilmiş əsərləri. Bakı. 2008. s. 247 
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sözləri böyük anlamına uyğun gəlir.  
Гал кюкцндян hазырда тцрк дилиндя ишлянян чохлу сюзляр 

йараныb. Оьул сюзц дя бу кюкдяндир. Шумер дилиндя о саитинин 

олмамасы оьул сюзцнцн эул шяклиндя йазылышына сябяб олуb. Сюз 
сонрадан оьул шяклиня дцшцb.  

 

Qarım- Şumer dilində su axmaq üçün balaca arx, şırım an-

lamında işlənib. Qədim türk dilində şırım, arx, V.V.Radlovda 

evin qırağında su axmaq üçün şırım, Uyğur dilində çuxur, yalaq, 

su xəndəyi anlamında karım sözü qeydə alınıb
669

. 

Bu söz hazırda Azərbaycan türkcəsində olduğu kimi sax-

lanıb. Tovuz, Gədəbəy, Daşkəsən, Ağcabədi, Borçalı, Cəbrayıl, 
Gəncə, Qazax, Şəmkir, Hamamlı, Qaraqoyunlu, Göyçə, Kür-

dəmir və Salyan rayonlarında çadırdan qurulmuş binənin, co-
manın, alaçığın suyu içəri dolmasın deyə onun kənarı ilə çəkilən 

şırıma, ensiz arxa indi də qarım, bəzi bölgələrdə isə qanoy deyi-

lir. Ocaq qalamaq üçün qazılan yer anlamında da Qazaxda, Şəm-

kirdə, Gəncədə, Salyanda qarım sözü işlənir
670

. Salyanda tənək 

basdırmaq üçün qazılmış yeri qərim adlandırırlar. Bu da 
qarımın fonetik variantıdır. 

  

Гар- hям дя гандал, бухов анламларында ишляниb671. Бу 
сюз hазырда тцрк дилиндя ишлянян гармаг сюзцня охшайыр. Онлар 
hям мянаъа, hям дя гурулушъа бир-бириндян чох да фярглян-
мир. Гармаг сюзцнцн гар кюкцндян йарандыьы шцбhясиздир. 
Гармаг да гандал, бухов, зянъир сюзляри иля йахын мяналыдыр.  

Гар- цст-цстя гоймаг, гурашдырмаг демякдир. Эюрцнцр, 
сюзцн гур кими охунмасы даhа доьрудур. Гур-гурмаг, гураш-
дырмаг сюзляринин кюкцдцр. Гур сюзц hазырда тцрк дилиндя феилин 
ямр формасында ишлянир. Илкин мянасыны, гурулушуну вя тя-
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 Древнетюркский словарь. Л. 1969.s.427; Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. 
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 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 48 
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ляффцзцнц дя дяйишмямишдир.  
 
Гара– цзцм, тяняк, мейвя мяналарында охунуb672. Bəzi 

alimlər qora sözünü sami mənşəli sayır, buna əsasən samilərin 

e.ə. IV-III minilliklərdə oturaq yaşayışa keçdiklərini yazırlar
673

. 

Halbuki akkad dilində qora sözü olmamışdır
674

. Щазырда тцрк ди-
линдя дяймямиш цзцмя гора дейилир. Шумер дилиндя О hярфи ол-
мадыьына эюря, гора сюзц гара шяклиндя йазылыb. Deməli, qora 

sözü Şumer-türk mənşəlidir.  

 
Гара- iлк сюзлярдяндир. Бу сюзя илк дяфя танрыларын инсаны 

йаратдыгдан сонра онлара гойдуглары гарабаш адында раст эяли-
нир. Илк инсанларын адлары Улугара вя Залгара олуb675. Bunlar 
şumerlərdən əvvəl tanrıların insanlara qoyduqları adlardır. 

Tanrılar şumerlərin özlərinə də Qarabaş adı qoydular ki, onun da 

kökündə qara sözü var. Тцрк "Йарадылыш" дастанынын гяhряманы 
Танры Гара хандыр. Бу дастана эюря дцнйаны вя илк инсаны о 
йаратмышдыр. Шумер мятнляриндя инсанын илк адларынын (Улугара 
вя Залгара) Танры Гара ханын адына уйьунлуьу да тясадцф ола 
билмяз. Alalqar, Zalqara və Qara xan adlarında гара сюзц бюйцк, 

уъа, эцълц, баъарыглы анламларында ишляниb. Deməli, bu söz 
Şumer və türk dillərində omonim olub. 

 
Qara- Şumer dilində həm də güclü deməkdir. Бу сюзцн 

эцълц анламында ишляндийи Шумер мятнляриндян айдын эюрцнцр. 
Шу-кара ифадясиндя гара сюзц эцълц демякдир. Ифадя ялин (şu) 
эцъц (qara), голун эцъц анламындадыр. Qara sözü türk dilində 

də güclü və bacarıqlı anlamları bildirib. “Dədə Qorqud”dakı 

Qaraca Çoban güclü, qüvvətli çoban deməkdir. Ağacı kökündən 

çıxartdığı səhnədə bunu aydın görürük. 
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Qarabaş- bu söz Şumer dilində qulluqçu, xidmətçi anlamın-

da işlənib.  Göründüyü kimi, qara və baş tərkib hissələrindən 

əmələ gəlib ki, onların da hər ikisi türk sözüdür. Qarabaş sözü 

anlamca da hazırda türk dilində işlənən qaravaş sözünün eynidir. 

 

Qaru- Şumer dilində yağı, düşmən anlamındadır. “Dədə 

Qorqud”da yağı anlamında həm də qarı sözü işlənib: Qarı 

düşmən dost olmaz
676

. 
 
Гаруш- шумерлярин ишлятдикляри якинчинин тягвиминдя юлчц 

ваhидидир. Идеограмы КУШдур. С.Н.Крамеря эюря, 1 гаруш 
тяхминян 7-8 метря бярабяр олмушдур677. Замаровски ися бир 
гарышын 0,495 м олдуьуну йазыр678. Буэцнкц дцшцнъямизля йа-
нашдыгда 1 гарышын 0,495 м-я бярабяр олдуьу щягигятя даща 
чох уйьун эялир.  

Гарыш мцряккяб сюз олуб, гары вя уш тяркибляриндян ямяля 
эялиb. Голун дирсякдян биляйя гядяр олан щиссяси гары, билякдян 
бармагларын уъуна гядяр олан щиссяси ися шу/уш адланыр. Га-
ры+уш. 

 Бурада биринъи сюзцн сонундакы саит (ы) дцшцb, икинъи сю-

зцн яввялиндяки саит (у) сахланыb (елизийа). Гаруш сюзц беля йа-
раныb. Бу сюз тцрк дилиндя даща чох гарыш шяклиндя ишлянир. 
Онун йаранмасы заманы биринъи сюзцн сонундакы саит (ы) сахла-
ныb, икинъи сюзцн яввялиндяки саит (у) дцшцb (аферезис). 
M.Kaşğarlıda qarış, ölçü anlamında karı və karış sözləri var

679
  

Гарыш юлчц ваhиди кими бу эцн дя тцрклярдя ишлянмякдя-
дир. Сюзцн йазылышында вя тяляффцзцндя hеч бир дяйишиклик баш 
вермяйиб. V.V.Radlovun lüğətində ölçü vahidi anlamında kari 

sözü var
680

. 
 
Qa(u)– qayıtmaq deməkdir. Hazırda türk dilində işlənən 
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qayıtmaq sözünün kökü olduğu aydın görünür. Bir mətnə 

baxaq: Lu qal-mu za-e kur-şe u-a ma-e uru(r) şe ga-u681. 
Mənim ağam, sənə dağa çıxmaq, mənə şəhərə qayıtmaq. 

Cümlənin sonundakı qa-u qayıtmaq sözünün Şumercə qısa 
yazыlış şəklidir. 

 

Qaz- Şumer dilindən öldürmək anlamında tərcümə edilib. 

Türk dilində işlənən nəslini qazımaq, kökünü qazımaq (kəsmək) 

ifadələri həmin mənanı saxlamışdır. 

 

Qen- Şumer dilində qonşu deməkdir. Uru-qen cümləsi 

qonşu (qen) şəhər (uru) kimi tərcümə edilir
682

. Şumer dilində o 

hərfi olmadığına görə söz qen kimi yazılır və oxunur. Qonşu 

sözünün ilk hecası-köküdür. 
 
Гидру- бу сюзц И.М.Дйаконов аьаъ (пайа) анламында 

охумушдур: лу-е гидру-ин гар. Мянасы белядир: инсан пайаны йе-
ря гойду683. Балакян районунда пайайа гараг дейилир. Гидру вя 
гараг сюзляри арасында фонетик охшарлыг вар. Онларын ейни кюк-
дян олмасы мцмкцндцр. 

 
Гу- Шумердя Долча бцръцнцн адыдыр. Мянасы суларын йи-

йяси демякдир. Гу гушунун ады онунла баьлыдыр. “Мяликмям-

мяд” наьылында Зцмрцд гушу га дейяндя ят, гу дейяндя су ис-
тяйир684. Шумер дилиндяки гу-Долча бцръцнцн ады иля наьылда су 
анламында ишлянмиш гу сюзцнцн ейнилийи эюз юнцндядир. Гу сю-
зц дя наьылда су анламында ишляниб вя илкин мянасыны сахлайыб.  

 
Гу- сяс демякдир. Тцрк дилиндя "гу дейирсян гулаг туту-

лур" ифадясиндя гу сяс анламында ишляниб. Сяс-кцй, hай-кцй, 
кцйлямяк кцйя басмаг ифаdяляринин тяркибиндяки кцй морфеми 
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гунун дяйишиклийя уьрамыш шяклидир. Кцй тцрк дилинин яксяр 
ляhъяляриндя ишлянян сюздцр. Тцрк дилиндяки гулаг сюзц гу кю-
кцндян йараныб. Гулаг ешитмяк цчцндцр, гу да сясдир. Сяс ешит-
мяк функсийасыны йериня йетирдийиня эюря гу кюкцндян гулаг 
термини тюрямишдир. F.Ъялилов da гулаг сюзцнцн гу кюкцндян 
тюряндийини йазмышдыр685. 

 
Губа- hям Шумер, hям дя гядим тцрк дилляриндя аь, 

аьбяниз мяналарында ишляниб. Şe-quba: Açımı ağ (quba) arpa 

(şe) deməkdir
686

.  Hazырда теле, шор вя с. дилляриндя губа сюзц еля 
аь демякдир687.  

 
Quba- qadın adıdır, xüsusi isimdir. Şumerdə həm Tanrı, 

həm də xaqan adıdır. Türklərdə Quba, Qubaxanım, Qubaş qadın 

adları, Quba rayon, Qubalı kənd adları var. Şumerdə III Kiş süla-

ləsinin əsasını Quba adlı qadın qoymuşdur. Bu sözün Şumer və 

türk dillərindəki ağbəniz anlamı Quba sözünün türk poetik 

təfəkküründə gözəllik epiteti kimi işlənməsilə də təsdiqlənir.  

 
Гуда - Шумердя каhин вязифяси билдирян терминдир. Даhа 

чох гурбанвермя мярасимляриндя иштирак етмишдир. Бу сюз 
азаъыг дяйишиклийя уьрайараг тцрк дилиндя узун мцддят кянд-
худа термининin тяркибиндя ишлянмишдир. Худа вя гуда сюзлярин-
дя йалныз илк саmитляр фярглянир: х/г. Онларын мяналарынын йа-
хынлыьы кяндхуда сюзцнцн гуда сюзцндян йарандыьыны эюстярир. 
Quda/xuda sözünə kənd determinantı artırılmaqla kəndxuda sözü 

alınmışdır ki, bu da kəndin kahini, kəndin böyüyü demkdir. 
Гуда сюзц гощумлуг билдирян termin кими дя бу эцн ди-

лимиздя ишлянир. 
 
Qukkal- Шумер дилиндя гойун анламында ишлянмишдир. Шу-

мерляр гойуна даща чох уду демишляр. Фцзули районунда арыг 

                                                             

685
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687
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гойуна гагел дейилдийи гейдя алыныб ki, bu da гуккал sözüylə 

yaxından səsləşir. Эюрцнцр, шумерляр дя мящз арыг гойуна 
гуккал демишляр. Газах районунда кейфиййятсиз, пис мейвяйя 
гагел дейирляр. Ейни сюзцн бир дилдя айры-айры анламларда ишлян-
мяси онун алынма олмадыьыны эюстярир. Алынма сюзляр яксярян 
бир мянада ишлянир. Гагел вя гуккал сюзляри арасындакы охшарлыг 
эюз габаьындадыр. Онлардан бири диэяринин фонетик вариантыдыр. 
Qaqel sözündə Ahəng qanunu pozulub, söz təhrif edilib. Onun  

ilkin şəklinin qukkal olduğu daha çox inandırıcı görünür. 
 
Qun- Şumer dilində gün/günəş anlamında işlənib.  Qun.nu 

Şumer dilində gün (qun) işığı (nu/nur/ deməkdir. Z.Sitçin onu 

qədim Şumer sözü hesab edir
688

. 

 
Гун/Гуну - Шумер дилиндя гонур мянасында ишляниб. Ше-

гуну гонур, ала-була, гарышыг тахыл демякдир689. Гуну сюзцнцн 
сонунъу самити (р) дцшцб, Шумер дилиндя o hярфи олмадыьына 
эюря, гуну кими йазылыб. Чох эцман ки, сюз гонур шяклиндя 
тяляффцз едилиб. 

 
Qu.Murьу- Шумер дилиндя бел сцтуну, габырьа демякдир. 

Şumer dilində qabırğa ti sözü ilə ifadə edilib.  Сюзцн йазылышы вя 
тяляффцзцндяки охшарлыг онун бу эцн тцрк дилиндя ишлянян онур-

ьа сюзц иля ейнилийини эюстярир: Qumurьу/Гумурьу/Гумурьа/ 
гомурьа/онурьа. Эюрцндцйц кими, щяр цч сюз бир-биринин фоне-
тик вариантыдыр. 

 
Гур- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндя кясмяк, бич-

мяк, вурмаг анламларында ишлянмиш ор сюзц ilə ейниляшдириб690. 
Şumer dilində o hərfi olmadığına görə, or sözü qurun fonetik va-

riantı kimi sonradan yarana bilərdi. Азярбайъан дилиндя буна 
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анламъа даща йахын олан гыр, гырмаг сюзляри вар. Qur, гыр, гыр-

маг сюзляри quruluşca və anlamca bir-birilə yaxından səsləşir.  
 

Qurud- Şumer dilindən yoğurt (qatıq) kimi tərcümə edirlər. 

Bir ağartı növü olduğuna görə, onu bugünkü qurudla eyniləşdirə 

bilərik. Ağartı olmağı bu fikrin doğruluğunu təsdiqləyir.  

Bu söz Şumer dilində qurud olmasa belə, türk dilində şəkli-

ni saxlamış, anlamını dəyişmişdir.   
 
Гурун- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндя кясмяк, 

бичмяк, вурмаг анламларында ишлянмиш орум сюзц ilə ейниляш-
дириб691.  

Азярбайъан дилиндя буна даща йахын олан гырыг, гырынты, 
гыр-гырыг сюзляри вар. 

 
Quza- taxt, kцрсц демякдир. Кцрсц сюзцнцн щямин йува-

дан йарандыьы йахуд онун фонетик варианты олдуьу шцбщясиз-
дир. 

 
Гир- Шумер дилиндя чохмяналы сюздцр. С.Н.Крамер вя 

И.М.Дйаконов бу сюзц эир кими охуйуб, Шир кими мяналандыр-

мышлар692. Gир вя Шир сюзляринин hяр икиси ир kökünün əvvəlinə g və 

ş ünsüzləri artırılmaqla йараныб. Бунлар ейни кюклц вя ейни мя-
налы сюзляр олдуьуна эюря hеч бир шцбhя йохдур ки, эир сонралар 
шир шяклиня дцшцб. Щятта сюзцн интерпретасийасында эирин шир ки-
ми охунмасы да мцмкцндцр. Şumer yazılarında səslər görün-
mədiyinə görə sözün gir və ya şir oxunuşlarının heç biri yanlış 

deyil.   

V.K.Afanasyeva bu sözü xəncər kimi oxumuşdur. 
 
Гим- Шумер дилиндя кими гошмасыдыр. Qud gim- buğa kimi 

deməkdir. Сюзцн сонунъу саити дцшцб. Гим еля кими демякдир. 
Щяр ики сюзцн гурулушу, йазылышы, тяляффцзц вя мянасы ейнидир. 
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Гирэирли- Шумер мятнляриндя ады чякилян бир гушдур. Щан-

сы гуш олдуьу hялялик бялли дейил693. Онун эир-эир hиссяси вя ли 
сюздцзялдиъи шякилчиси сюзцн тцрк дилиня мяхсус олдуьуну эюстя-
рир.  

 
Гуруш- Шумер дилиндя termin kimi işlənmiş чоханламлы 

сюздцр. Onun mənası düzgün başa düşülmədiyindən чохлу мц-
баhисяляря сябяб олуб. Академиклярдян В.В.Струве, Н.М.Ни-
колски, И.М.Тйуменев, hабеля И.М.Дйаконов бу сюзцн бир 
нечя мяна вердийини йазмышлар.  

Бир мятня бахаг: эуруш уккин ки. Бу ифадя кишилярин (гу-
руш) топландыьы (уккин) йер (ки) демякдир. Демяк бурада гу-
руш сюзц киши анламында ишляниб. И.М. Мизийев балкар-гарачай 
дилиндя гуруш сюзцнцн киши анламында ишляндийини йазыр. Balkar-
qaraçay türkcəsindəki erkeqırış sözü də kişi qırığı demək olub, 
erkək (kişi) və quruş sözlərindən yaranıб. 

Сюз ейни мянаны дилимиздя ишлянян бир чох ифадялярин тяр-
кибиндя сахламышдыр: гяпик-гуруш; xırda-xuruş; эюнц бир гуруша 
дяймяз вя с. Azярбайъан дилиндя чох ишлянян гырышмал сюзц 
мящз гуруш сюзцнцн тюрямясидир. Щятта киши гырыьы ифадясиндяки 
гырыг сюзц дя гурушун дяйишилмиш шяклидир. 

Азярбайъан дилчиляри гуруш сюзцнцн йанлыш олараг италйан 
дилиня мяхсус олдуьуну йазмышлар694. Щеч бир шцбhя йохдур ки, 
Шумер дилиндя ишлянмиш бу сюз италйан мяншяли ола билмязди. 
Сюз Шумер-тцрк мяншяли олуб, юз илкин гурулушуну вя мянасыны 
мин илляр бойу сахламышдыр.  

 

Quruş- Şumer dilində həm də oğlan uşağı anlamında 

işlənib
695

. Bundan əvvəlki quruş sözünə bax. 

 

Qur– Шumer dilində ölü deməkdir. Onun işarəsi QAM-
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 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ ъилддя . I c. Б.1980. с. 586 
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dır. Başqa mənaları da var. Qur sözü hazırda türk dilində 

işlənən gor sözü ilə yaxından səsləşir. Gor sözünün qurun 
fonetik variantı olduğu aydın görünür. 

 
Qur- Шумер дилиндя юлчц ващидидир. Ону щяъм юлчцсц ще-

саб едирляр696. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян гяпик-гуруш, эюнц 
бир гуруша дяймяз, ъибиндя бир гурушу йохду ифадяляриндя гур 
кюкц олдуьу кими сахланыб. Ола билсин ки, Шумер дилиндя бир гур 
тахыл дейяндя онун чякиси йох, дяйяри баша дцшцлцб, йяни бир 
гур тахыл еля бир гурушлуг тахыл анламындадыр. Онда Шумер ди-
линдяки гур вя щазырда тцрк дилиндя pul vahidi kimi ишлянян гуруш 
сюзляринин мяналары да там цст-цстя дцшцр.  

 
Qir-diba-ablu– Шумер дилиндя bu söz bir qurdun adıdır. 

Sözün kökündə (qir-d) qurd sюzц aчыqca gюrцnцr. Onu Иba-ablu 
qurdu kimi (mяsяlяn, dozanqurdu) oxumaq daha dцzgцn olar. 

 
Гиштил- Шумер дилиндя шитил демякдир. Даhа чох хырда, 

кюрпя аьаъ анламына уйьун эялир. Ики сюздян ямяля эялиб: эиш-
тил. Тил–diri olmaq, hяйат, йашамаг, canlı olmaq, гиш ися инсан 
ялиля hазырланмыш анламындадыр697.  

Şitil insan əlilə yetişdirilir və ona görə onun adı giş və  til 

sözlərinin anlamlarına çox uyğun gəlir. 
Шитил кюрпя олдуьундан онун hяйаты, бюйцмяйи, бар вер-

мяйи габагдадыр. Гиштил ады да буна чох уйьун эялир.  
Шумерляр hяйат аьаъыны да эиштил адландырырдылар. Беля чы-

хыр ки, hяйат аьаъы анлайышы тядриъян инсанларын шцурунда арха 
плана кечиб, шитил шяклиня дцшцб. 

Гуд- Шумер дилиндя буьа демякдир. Гуд Анна – эюйцн 
(ан) буьасы (гуд) вя Анын буьасы кими мяналар верир. Гуд яс-
линдя эюй, сяма мяншяли буьанын адыдыр. Онун ады уд/од кю-
кцндян йараныб. Bəzi mütəxəssislər od sözünün türk dilində 15-

20 min il tarixi olduğunu göstərirlər. Дядя Горгудун адындакы 
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гуд морфеми дя бу кюкдяндир. Году-году ифадясинин дя кю-
кцндя гуд сюзц дурур. Qədim dildə o hərfi olmadığına görə söz 

qud kimi deyiliб. Бялкя Годуну эюрдцнмц дейяндя еля эюйцн 
буьасы-Гуд нязярдя тутулуб. Ахы Годуну ахтарырлар ки, эцняши 
чаьырсынлар. Году-Гуд эцняши чыхартмалыдыр. 

Şumer mətnlərində Günəş Tanrısı Utunun ləqəbi Buğadır. 

Utu/Ud/Qud fonetik şəkildəyişmələri Şumer və türk dilləri üçün 

səciyyəvidir. Deməli, Qud sözü Ud/Utu sözündən yaranıb.   

 
Qud- Şumer dilində həm də qurmaq anlamında işlənib: 

qud-us-sa-bi-a
698

. Belə tərcümə edilir: Onun (bi) qurduğu (qud) 

yuvada (us-sa-a). Qud və qurmaq sözlərinin hər ikisinin kökündə 

qu hecası durur.  
 
Эу- Шумер дилиндя гыраг, йан, саhил мяналарында ишляниб: 

эу-бурануна-куь-ьа-ка ру-а-би699. Тяръцмяси белядир: О Фяратын 
тямиз гыраьында (саhилиндя) битир. Бурадан айдын эюрцнцр ки, эу 
гыраг сюзцнцн кюкцдцр. Ону эыр шяклиндя дя интерпретасийа ет-
мяк олар. 

V.V.Radlovun lüğətində qıraq, sahil sözləri kı(i), kıyı, kır 

şəkillərindədir
700

. 
 
Эи- Şumer dilində qамыш демякдир. Bakıda qamışa 

oxşayan bir bitkini gim adlandırmışlar. Gi və Gimin eyni söz 
olduğu şübhəsizdir. Gi sözün köküdür, onun sonuna sonradan m 

samit səsi artıtılıb.  
Гамыш сюзцня Шумер дилиндя буэцнкц шякилдя Гамыш 

эюлцнцн адында раст эялинир. Bəlkə də söz gi kimi yazılıb, qamış 

kimi deyilib. Она эюря сюзцн эи йох, эа шяклиндя интерпретасийа-
сы даhа доьру сайылмалыдыр. Га ися гамыш сюзцнцн илк hеъасыдыр. 
Га йазылышы гамыш кими тяляффцз едилир.  
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Qamış türk sözüdür və digər dillərə, o cümlədən rus dilinə 

də türk dilindən keçib. 
 
Гам– Şумер дилиндя ишыглы, эюзгамашдырыъы демякдир. Ша-

ман анламындакы гам сюзц онун ейнидир. Щур саь - ЭАМ -та 
hе-им-ма-да-ра-е-де701. Тяръцмяси белядир: Гой о эюзгамашды-
ран даьдан ашаьы енсин. 

Щазырда тцрк дилиндя ишлянян гамашмаг, гамашдырмаг, 
гамашдырыъы сюзляринин hамысы эам кюкцндян йараныб. Qam 
(şaman) sözü isə onun eynidir. 

 

Гар- Şумер дилиндя гарылдамаг анламындадыр. Гар сюзцн 
кюкцдцр: би-за-за ид-да эу-эар-у 702 . Тяръцмяси белядир: гур-
баьалар чайда уъадан гурулдайырлар.  

Щяр ики сюзцн ейнилийи онларын шякилляриндян вя мяналарын-
дан айдын эюрцнцр. 

 
Эа-эир- Şумер дилиндя чахмаг, эурулдамаг мянасында 

ишляниб: изи-эим эа-ил ним-эим эа-эир703. Тяръцмяси белядир: алов 
кими йахыр, шимшяк кими чахыр.  

Шумер дилиндя ч сяси олмадыьындан сюз эа-эир кими интер-
претасийа едилиб. Онун мянаъа вя тяляффцзъя чахыр (çaxmaq) 
сюзцня йахынлыьы айдын эюрцнцр. 

 
Gu- Şumer dilində gur, uca səslə deməkdir. Bi-za-za id-da 

gu-gar-u. Tərcüməsi belədir: qurbağalar (bi-za-za) çayda (id-da) 

ucadan (gu) quruldayırlar (gar-u). 

Гаша- Шумер дилиндя guya гарьа демякдир. Бязи алимляр 
Ширпурлу топонимини Лагаш кими охуйур вя сонунъудакы гаш 
hеъасыны, гарьа кими йозурлар704. Бу йозум йанлышдыр. Шяhярин 
ады Ширпурлудур.  
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Шумер дилиндя гарылдамаг анламында gar сюзц ишлянмиш-
дир. Гарьа вя гарылдамаг сюзляри ейни кюклц олдуьуна эюря, 
Burada şir+pur hecalarını qaşa və гашаны гарьа кими охуyub 
onun da əvvəlinə la (əslində lu sözdüzəldici şəkilçidir) artırmaqla 

Laqaş sözü alмаг доьру deyil. 
 
Lah-lah- Şumer dilində soymaq, talamaq deməkdir

705
. Bi-

rinci hecanın (lah) yerinə ta qoyanda söz asanlıqla talah/talan 

şəklinə düşür. Onun da sonuma maq məsdər çəkilçisi qoşulmaqla 

talamaq sözü alınır.  
 
Лагаб- лягяб кими дя охумаг олар. Шумер дилиндя кичик, 

парча мянасында ишляниб. Щям дя каhин вязифясини билдирян 
сюздцр. Сонрадан мянасыны дяйишяряк айама сюзцнцн синони-
миня чеврилиб. Щазырда айама вя лягяб сюзляринин hяр икиси ейни 
анламда тцрк дилиндя ишлянир.  

 

Lal– bal sözünün Şumer mətnlərindən oxunmuş şəkli-
dir706. Onun bal kimi oxunması da mümkündür. L/b ünsüzlə-

rinin əvəzlənməsilə lal sözü bala çevrilir: lal/bal. 

 

La/lal- Şumer dilində aşmaq deməkdir
707

. Dağı aşmaq, 

yaldan aşmaq. L/y əvəzlənməsilə lal sözündən yal sözü alınır. 

 

Libis- Şumer dilində nifrət deməkdir
708

. Türk dilində pələn-

gə irbis/irbiz/irbic deyildiyi məlumdur
709

. Türk miflərində müha-

ribə və düşmənçilik ruhunun adı da İlbisdir. Azərbaycanda ona 

İblis deyilir. R.Q.Əhmədyanov türk mifologiyasındakı şər, pislik 

ruhunun adı olan Albastının da bu kökdən yarandığını yazır
710

. İr-
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bis/irbiz/ilbiz/ilbis/albas/albastı fonetik variantlaşması və onların 

hamısının Şumer dilindəki libis kökündən törənməsi mümkündür. 

 

Лил- Шумер дилиндя yel, hава демякдир. Бу сюзя танры Ен-

лилин адында раст эялинир. Енлил hаванын, yelin йийясидир. С.Н. 
Крамер Енлилин адындакы лил морфеми иля ъамашырчылыгда ишляди-
лян лил маддясини ейниляшдириб онларын hяр икисинин hава рянэи 
мянасы вердийини йазмышдыр711.  

Щазырда тцрк дилиндя ишлянян йел сюзц дя лилин тюрямясидир. 
Демяли, бу эцн тцрк дилиндя ишлянян лил вя йел сюзляри Шумер ди-
линдяки лил кюкцндян йараныб вя ейни мянаны сахлайыб. 

 
Лу- Шумер дилиндя hям киши, hям дя инсан анламларында 

ишляниб. Lu sözünə ol, ul, uul, oul şəkillərində türk dilində rast 

gəlinir. Əvvəla, demək lazımdır ki, o şəxs əvəzliyi qədim və orta 

əsrlər türk dilində ol/ul şəkillərində işlənib ki, bu da lu insan sö-

zünün fonetik variantıdır. Hazırda uyğur dilində o şəxs əvəzliyi 

ul, cəm şəkli onlar isə ulai, Sibir tatarlarının dilində bu işarə 

əvəzliyi ul kimi işlənir: ul-ir (bu kişi) yaxud ul keşe (bu adam). 

Bundan başqa, oğula altaylar uul
712

, xəzərlər, bulqarlar, fin-uqor-

lar, çuvaşlar, yakutlar ol
713

, balkar-qaraçaylar ulan/ulu/ lu
714

 de-

yirlər. V.V.Radlovun lüğətində oğlan sözü ul/ulan/ulaq, həmçinin 

ulancıq (oğlancıq) kimi müxtəlif şəkillərdə qeydə alınmışdır
715

. 

Bunlardan ul şəkli daha qədim olub, məhz lu insan sözünün 

güzgü oxunuşudur. 

Altay dilində dəmirçiyə us-uul deyirlər
716

. Bu söz us (ağıl) 

və uul (insan) tərkiblərindən əmələ gəlib ki, onların hər ikisi 

                                                             

711
 S.N.Kramer. Tarih Şumerdə başlar (çevirən M.İ.Çığ). 1998. s. 63 

712
 Altayca- tцркъя сюзлцк. Анкара. 1999. s. 195  

713
 Федотов М.Р. Отношение чувашского и обшетюркского языков к язы-

кам хазар, дунайских и волжских булгар, а также фино- угров // СТ. 1979. 

№3. s. 32 
714

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s.24 
715

 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1893. s. 1674, 1679, 1681, 1683 
716

 Баскаков Н.А. Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая // 
СТ. 1975. № 2. s. 7 
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Şumer və türk dilləri üçün ortaq sözlərdir.  

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində bu söz ul/ol/oul şəkil-

lərində tələffüz edilir. Lulu (sözün cəm şəkli) isə u/ə sait əvəz-

lənməsi nəticəsində lələyə çevrilərək qardaş, ata, dost anlamla-

rında işlənməkdədir. Əslində ulu sözü böyüklük bildirmək məq-

sədilə lu insan sözünə u (uca) epiteti artırmaqla yaranıb. Ulu sözü 

bu gün Azərbaycanda əcdad anlamında daha çox işlənir. “Ulu-

larımız yatan torpaq”, “ulularımız demişkən”, “ulu sözünə bax-

mayan ulaya-ulaya qalar”, “ulu babalardan qalmış məsəl” kimi 

deyimlərdə bunu aydın görürük. Buradan aydın görünür ki, 

ulu/ilu sözünü sami mənşəli saymaq yanlışdır.  

Qədim türk dilində el, el-oba, xalq anlamında ul sözü işlə-

nib
717

. El sözü də lunun törəməsi, fonetik variantıdır. El sözünün 

türk dilinin bəzi ləhcələrindəki il/el/ul və s. şəkilləri də bunu təs-

diqləyir, çünki lu insan sözü bəzi ləhcələrdə el, digərlərində il 

şəklinə düşüb. Hazırda bu söz avam, dunuq insanlar haqqında de-

yilən layın, ləlöyün, ləlik, ləlimək sözlərinin də kökündə saxlanıb. 
 
Lu- Шумер дилиндя həm də lək (əkin üçün şırım) anlamın-

da işləniб718. Sözün lu kimi interpretasiyası onun lək sözünün 
kökü olduğunu göstərir. 

 
Lu- Şumer dilində bulanmaq deməkdir. Sözü tərsinə oxu-

yanda ul, onun da əvvəlinə b samit səsini artıranda bul sözü alı-

nır. Bul hazırda türk dilində işlənən bulanlıq, bulanmaq, bulantı 

sözlərinin köküdür. 
 
Лугал- бюйцк инсан демяк олуб (lu-insan, qal-böyük) титул 

билдирян терминдир. Başçı anlamındadır.  
 
Lu-qud- Şumer dilində naxırçı, malabaxan, maldar, malçı 

                                                             

717 Дульзон А.П. О связях енисейских языков с тюркскими // Тюркологи-

ческая конференция (посвяшается 40-летие тюркологического сьезда. 12-
15 декабря 196 г. Баку). Бакы. 1966. с. 12 
718

 Крамер С.Н. Шумеры. Москва. 2009. s. 380 
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deməkdir. Lu-insan, qud-buğa sözlərindən yaranıb. 

 

Lul-la- Şumer dilində yalan anlamında işlənib. Sözün ama-

lul-la şəklində yazılışı da var. İ.M.Dyakonov yazır ki, ama şəkil-

çidir. Onda sözün kökü lul olmalıdır.  

V.V.Radlovun lüğətində yalançı anlamında aldal, aldadan 

anlamında aldar sözləri var
719

. Azərbaycanın bəzi bölgələrində, o 

cümlədən Borçalıda aldatmaq sözü yallatmaq şəklində deyilir. 

Aldatmaq yalan danışmaq deməkdir. Yuxarıdakılardan aydın gö-

rünür ki, Şumer və türk dillərindəki lul-la və yalan sözlərinin hər 

ikisi al/ul (hiylə, kələk) kökündən yaranıb: al/lal/lul. Al kökünün 

əvvəlinə Şumer dilində l ünsüzü artırılıb lal sözü alınıb. Sonra 

onun axırına la hecası qoşulub. Azərbaycan türkcəsində ya al 

kökünün əvvəlinə y ünsüzü artırılıb, yaxud Şumer dilindəki lal-

la–nın ilk ünsüzü y ilə əvəzlənib, söz yal və ya yalla şəklinə 

düşüb. Sözün yalla şəkli hazırda Borçalı ləhcəsində saxlanıb. 

Sonradan qoşalaşmış l ünsüzünün biri düşüb və sözün sonuna n 

səsi artırılmaqla indiki yalan şəklini alıb.  

Yallan, yallanmaq sözləri də həmin yuvadandır. 

  
Лум - бах: hум 
 
Lu-na-me- Şumer dilində heç kim, heç bir insan deməkdir. 

Lu-insan və na-me-heç sözlərindən əmələ gəlib. 

 

Lu-tir- Şumer dilində meşə adamı, meşəçi, ağac işi görən 

adam, odunçu anlamlarında işlənib.  

 
Lu-ub- Şumer dilində lobyanın adıdır. Türk dillərinin bir 

çoxunda bu söz lobya, uyğur dilində lobi şəklindədir. Sözün lu-ub 

şəklində yazılışı Şumer dilində o hərfinin yoxluğu ilə bağlıdır və 

təbiidir. Lobya və lobi sözlərinin hər ikisi lu-ub sözünün fonetik 

variantları kimi sonradan yaranıb. Bunu söyləməyə onun kökün-

                                                             

719
 Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1889. s.415-416 
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dəki o hərfi də əsas verir. Lu-ub  sözündəki u-nun biri düşüb, 

digəri o hərfi ilə əvəzlənib. Lob sözündən lobya və lobi sözləri 

alınıb. 

 

Lu-kin-gi- bax: kin-gi. 

 

Luğud- Şumer dilində balaca anlamındadır. Maş-luğud 

balaca keçi, çəpiş, oğlaq deməkdir. 

 
Lu-tin- Şumerlər içki satan adama deyirdilər. Lu-insan, tin- 

içki sözlərindən yaranıb. Qədim türkcədə çaxır satan adam tim, 

tuva dilində alkoqol tik, xakas dilində sərxoş adam tin adlanır. 

Atakişi Cəliloğlu Azərbaycan türkcəsindəki tənək sözünü də tin 

kökü ilə bağlayıb
720

. 

 

Ma- Шумер дилиндя qayıq, эями демякдир721. Ud ma-ma-
gan ba-su-a-ba (ba-su-a-bi-a). Belə tərcümə olunur: Maqan (Ma-

gan) gəmisinin (ma) suda (su-a) batdığı (ba) gün (ud). Qədim 

türk dilində qayığa mu deyilib. Şumer və türk dillərində a və u 

ünlü səsləri asanlıqla əvəzlənir.    
Bunlardan başqa, bir чох тяк щеъалы Шумер сюзляри щазырда 

тцрк дилиндяки ики щеъалы сюзлярин тяркибиндя юз илкин анламында 
сахланыб. Уш (овуъ), ти/ди (дири) кими сюзлярдя буну айдын эю-
рцрцк. Шумердя бир эями Маэан адланмышдыр. Бу сюз дя ма вя 
эан морфемляриндян ямяля эялмишдир. Эями сюзцнцн дя мящз 
ондан йарандыьыны сюйлямяк олар. Шумер дилиндя сюзлярин щеъа-
лары йерини дяйиширди. Она эюря Маэан ады щям дя Эанма кими 
охуна биляр. Эанма сюзцнцн эями шяклиня дцшмяси üçün фоне-

тик дяйиşмяляр кифайят едир. Буну уйьур дилиндя эямийя кемя/ 
кямя дейилмяси дя тясдигляйир722. Сюз сонра дилдя ишляндикъя эа-
ма/эема/эеми/эями шякилляриндя фонетик вариантлашма йолу 

                                                             

720
 Atakişi Celiloğlu Kasım. “Sümerce” Kesin Olarak Türk dilidir. İst.2001. s. 

70 
721 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 51 
722

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 182 
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кечиб. 
 Эями сюзцнцн тяркибиндя щям ма морфеминин, щям дя 

онун илкин анламынын сахланмасы щяр икисинин ейни сюз олдуьу-
ну сюйлямяйя ясас верир. 

 
Ма-а/mara- мяня демякдир: ма-а дуь- mənə de anlamın-

dadır
723

. Ортадакы н самити бурахылыб. Сюз hазырда тцрк дилиндя 
ейниля ишлядилир. Бязи диалектлярдя мана, диэярляриндя мяня, йа-
худ бене шякилляриндя тяляффцз олунур. 

 

Мана- Şumer dilində bir ölçü vahidinin adıdır. Onu мина 
кими йазырлар. Лу-л-ма-на-ра. Тяръцмяси адамбашына бир манат 
демякдир724. 

Щазырда тцрк дилиндя пул ваhиди кими ишлянян манат сюзц-
нцн ейнидир. Onu mina kimi oxuyanda Ahəng qanunu pozulur. 

Sözü mana kimi də oxumaq olar və bu daha doğrudur. Böyük 

ehtimalla demək olar ki, bu gün bir çox türk ölkələrində pul vahi-

di kimi işlənən manat mana sözünün sonuna t samit səsi artırıl-

maqla yaranıb. Hətta bu sözün Şumerdə də manat kimi işlənmə-

diyini söyləmək mümkün deyil. Bu cür olmasa belə mana və 

manat sözlərinin şəkilcə oxşarlığı və hər ikisinin ölçü və pul 

vahidi анламында ишлянмяси онларын ейнилийини эюстярир. 
 

Маьара- Şumer və türk dillərində гядим йашайыш мяскяни-
нин адыдыр. Щазырда тцрк дилиндя маьара шяклиндя юз илкин мя-
насыны вя йазылыш формасыны сахлайыб. Маьар сюзц дя ондан йа-
раныб. Маьара сюзцнцн кюкцндя маг етноними дурур. Маг ет-
ноними дя Маг теониминдян эютцрцлцб. 

 

Mal- Осман Нядим Тунайа эюря, Шумер дилиндя кал-
мак/галмаг демякдир725. M/k/q əvəzlənməsilə Mal sözündən 

kal/qal sözləri yaranıb.   

                                                             

723
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 51 

724
 Афанасьева В.К. Законы Ур- Намму // ВДИ. 1960, №1. s. 65 

725
 Туна Осман Недим. G.ə.  Анкара. 1997. s. 12  
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Mage- mənimki anlamındadır
726

. Ma mən sözüdür. Onun 

sonundakı ge hal şəkilçisidir. 

 

Malah- Şumer dilində gəmiçi (суда эязян) deməkdir. Söz 

ma (gəmi) kökündən və lah şəkilçisindən yaranıb. Mələk sözünün 

ondan yarandığı ağılabatandır. Türk düşüncəsində mələk anlayışı 

həmişə su ilə bağlı olub. "Бу суйун мялякляри hаггы" ифадясиндя 
бу анлам инди дя йашамагдадыр. 

 Sözün öz ilkin şəklini saxlayıb, yeni məna qazanması dildə 

baş verən proseslərdən biridir. 

 

Mara- Шумер дилиндя mənə deməkdir
727

. Mən şəxs əvəzliyi-

nin yönlük haldakı şəklidir. Sözün kökündə hazırda türk dillərin-

də işlənən man/mən şəkilləri aydın görünür. 

  

Маh- Шумер дилиндя бюйцк anlamındadır. Ur.Mah Şumer 
dilində şir deməkdir. Söz böyük (mah) it (ur)-böyük it  kimi 

açıqlanır.   
Маг тайфасынын ады бу сюздян эютцрцлцб. Щяр ики сюзцн 

кюкц ися танры Енлилин арвады Магын адыйла баьлыдыр. Маhал 
сюзц дя маh кюкцндян йараныб, бюйцк ел анламындадыр: mah+ 

el/al. Маh сюзц тцрк дилиндя hазырда ай анламында ишлянир.  
 

Mağarış– Шумер дилиндяn bəxşiş kimi oxuyurlar
728

. 

Mağarış şəklində bu gün də türk dilində işlənir.  
 
Mar.Tu- Y.Yusifova gюря, Шумер дилиндя гярб, гярбли ан-

ламларында ишляниб729. Бу сюзцн батыйа чеврилмяси чох асанлыгла 
мцмкцндцр: мар.ту/барту/бату/баты. М вя б ünsüzляринин явяз-

                                                             

726
 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109 

727
 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109 

728
 Дьяконов И.М. Государственный строй древнейшего Шумера // ВДИ. 

1952. № 2. с. 29 
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 Юсифов Юсиф. Элам. Социально-экономическая история. М. 1968.   
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лянмяси Шумер вя тцрк дилляри цчцн сяъиййявидир (мен- бен; 
моз- боз; мейин- бейин; муз- буз вя с.). Тцрк дилиндя бу эцн 
дя ейни сюзцн щям м, щям дя б сяси иля тяляффцзцня вя йазылышына 
раст эялинир. Сəs дцшüмü дя (индики щалда р) щяр ики дилдя гану-
науйьунлугдур. Демяли, мар.ту вя баты ейни сюздцр.  

 
Марун- Шумер дилиндя гарышга демякдир. M.Ə.Sabirdə 

qarışqa sözü mur şəklindədir
730

. Mur və marun sözləri arasındakı 

yaxınlıq aydın görünür. 

Гарышгайа Тцркийядя вя башга йерлярдя hazırda карынъа 
дейилир. Азярбайъанын бязи бюлэяляриндя дя сюз карынъа/гарынъа 
кими тяляффцз едилир.  Шумер вя тцрк дилляри цчцн м/к явязлянмяси 
сяъиййявидир. Онда демяк олар ки, марун/марунъа/карунъа/ 
карынъа/гарышга ейни сюзцн фонетик вариантларыдыр.  

 
Маш- Осман Нядим Тунайа эюря, щяр щансы бир шейин 

кыйысы демякдир731. Тцрк дилляриндя бу сюз каш/гаш вариантларын-
да ишлянир. Мясялян, даьын гашы, йарьанын гашы вя с. дейилир. 
Шумер вя тцрк дилляри цчцн м/к явязлянмяси сяъиййявидир. Де-
мяли, каш/гаш сюзляри машын фонетик вариантларыдыр.  

 
Маш- Осман Нядим Тунайа эюря, бу сюзцн диэяр анламы 

щяр щансы бир шейин ъцтц, тайы демякдир732. Şumer dilində Əkiz-
lər bürcünün adı Maş.Tab.Ba-dır. Burada maş bir şeyin tayı, 

əkiztayı anlamındadır. Тцрк дилляриндя бу анламда кош/коша/го-
ша сюзляри ишлянир. Йухарыда дейилдийи кими, Шумер вя тцрк дилляри 
цчцн м/к явязлянмяси сяъиййявидир. Демяли, кош/коша/гоша сюз-
ляри машла ейни анламлы олуб, онун фонетик вариантларыдыр. O 
hərfi dildə sonradan işlənməyə başlayıb, söz a ünlüsüylə deyilib. 

 

Maş- Şumer dilində on iki bürcdən ikisinin adında maş sözü 

var: Maş.Tab.Ba (Əkizlər) və Suxur.Maş (Oğlaq). Maş Şumer 

                                                             

730
 Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. Bakı. 1992. s. 512 

731
 Туна Осман Недим. G.ə.  Анкара. 1997. s. 12 

732 Туна Осман Недим. G.ə.  ТДК. Анкара. 1997. s. 12 
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dilində keçi, oğlaq deməkdir. Qədim türk və uyğur dillərində Qoç 

bürcü mış/miş adlanıb
733

. 

Qədim türk dilində pişiyə də muş deyilib
734

. 
 
Maş-ga-na- Şumer dilində düşərgə deməkdi 735 . Həm 

şəkilcə, həm də anlamca məskən sözünün eynidir. Maş-ga-na 
sözünün tərkibindəki ga-na hecalarını düşmək anlamlı qonmaq 

kimi də qəbul etmək olar.  
  

Ме/mu- Шумер дилиндя мян шяхс явязлийидир. Yalnыз га-
дынлара аиддир. Сюз е сясийля охунуб. Ону я сясиля охумаг 
даhа доьру олар. Сонундакы н самити ися интерпретасийада 
дцшцр. Бунларын hамысыны бярпа етдикдя сюзцн hазырда тцрк ди-

линдя ишлянян шякли алыныр: мен/мян. 
 
Me- Şumer dilində döyüş, vuruş deməkdir. 
 
Me/mee/meyin- Шумер дилиндя бейин анламында ишляниб. 

Bu sözə özbək dilində meyni, qırğız və altay dillərində me/mee, 
digər türk dillərində mi/miy/mini/mime, uyğur dilində men/mine 
şəkillərində rast gəlinir

736
. M.Kaşğarlıda minqi şəklində qeydə 

alınıb
737

. Бу сюз щазырда тцрк дилиндя ишлянян бейин сюзцнцн кю-
кцдцр. Yuxarıdakı örnəklərdən göründüyü kimi, söz əvvəlcə 

ме/меен/meyni/ meyin кими тяляффцз едилиб, Шумер вя тцрк дилля-
ри цчцн сяъиййяви олан м/б сяс явязлянмяси (мен-бен; ми-би; 
моз-боз вя с.) нятиъясиндя бейин шяклиня дцшцб.  

 
Ме- Шумер дилиндя ганун демякдир. Ме-Улле- Улленин 

ганунлары анламындадыр. Щазырда дилимиздя ишлянян мяъялля 

                                                             

733
A.Caferoğlu. Eski Uyğur Türkcesi Sözlügü. İst. 1993. s. 88; Древнетюрк-

ский словарь. Л. 1969. s. 345 
734

 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 352 
735

 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 54 
736

 Этимологический словарь тюркских языков. М. 1978. s. 326; Неъип 
Емир Неъипович. G.ə. Анкара. 1995. s.203 
737

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫI ъ. s.294 
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сюзц ме кюкцндян йараныб, сонрадан мя тяляффцз формасында 
сабитляшиб.  

 
Me- onu bağlama adlandırırlar

738
.  

 
Me- Şumer dilində olmaq deməkdir. Qəzənfər Kazımov isə 

türk dilindəki bolmaq, olmaq feili ilə me sözünün eyni mənşəli 
olduğunu göstərir

739
. 

 
Me-a- Şumer dilində harada deməkdir. 
 
Me-şe- Şumer dilində hara deməkdir. 
 
Me-da- Şumer dilində harada, nə vaxt anlamlarında işlənib: 

ma-an-na me-a. Açımı belədir: hava/səma (an-na) gəmisi (ma) 
hardadı (me-a). Şumer dilində yerlik hal şəkilçisi a və da/ta 
şəkillərində işlənib.  

 
Me-na- Şumer dilində nə vaxt, haçan deməkdir. 
 
Me-na-şe- Şumer dilində nə vaxta qədər, haçana qədər 

anlamındadır.  
 

Me/mes- Şumer dilində bir ağac növünün adıdır
740

. Hansı 

ağac olduğu dəqiq bilinmir. Meşə sözü ondan yarana bilərdi, 

çünki onların hər ikisinin kökündə me hecası durur. 

 

Meşkim- Şumer dilindən şərti olaraq nəzarətçi kimi tərcü-

mə edilib. Miskin Abdal, Miskinli Vəli və Meşkinli Məhəmmədin 

ləqəbi olan Miskin/Meşkin sözləriylə yaxından səsləşir.  
 
Ми- Şumer dilində гадын ъинсини билдирян сюздцр. Мя шяк-

линдя охунмасы даhа доьрудур. Мямя сюзц onun təkrarlanması 

                                                             

738
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s.64 

739
 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. Bakı. 2009. s. 114 

740
 Muazzez İlmiye Çığ. G.ə. 2009. s. 49 
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yolu ilə yaranıb. Тцрк дилинин яксяр ляhъяляриндя язизлямя анла-
мында анайа мямя дейирляр. Ана/ама сюзцнцн дя кюкц мя/ 
ма hecasıдыр. Онун яввялиня а саити артырылмагла ама сюзц 
alınıb. 

 
Миксу- тарладан йыьылан мяhсулун бир нювцдцр. Мяhсул 

сюзцнцн тяhриф олунмуш шяклидир. Мяhсул сюзц дя яряб дилиня 
кечдикдян сонра тяhриф олунуб.  

 
Mir- Şumer dilində qəzəb, acıq, qızmaq deməkdir. M/k, r/z 

əvəzlənməsilə ondan kir/kiz sözü alınır. Kiz sözü də kiz/kız/qız şə-

killərinə düşür və ona maq məsdər şəkilçisi qoşulur. İkinci vari-

antda m/h əvəzlənməsilə hir, onun da sonuna s ünsüzü qoşulmaq-

la hirs sözü yaranır. 

M.Kaşğarlıda qızmaq, qəzəblənmək, acıqlanmaq anlamında 

sar/sür/sər, qızmış, hiddətli anlamında kınqır sözləri var
741

. Bunu 

nəzərə alsaq m/s əvəzlənməsilə söz sir şəklinə düşür ki, o da 

sar/sür/sər  sözlərinin fonetik variantıdır. 

 

Mu- Şumer dilində il deməkdir
742

. Zu til-til-mu sur-sur 

cümləsinin açımı belədir: nəfəs (zu) tükənir (til-til) illər (mu) 

uçur (sur-sur).  Türkmənlər də ilə mu deyirlər. 

 
Mu- mяним демякдир. Гадынлара аиддир. Кишиляря аид 

оланда мяним сюзц эу иля ифадя едилмишдир. 
 
Му- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндя цн, ад-сан, 

шан анламларында ишлянмиш кц сюзц ilə ейниляшдириб743. 
 
Mu- Şumer dilində bura deməkdir. M/b əvəzlənməsilə (mu-

run/burun) mu sözündən bu, ona da yönləndirici ra şəkilçisi 

qoşulmaqla bura sözü alınıb. 

                                                             

741
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”.I c. s.222; ЫI ъ. s.63; III c. s.178  

742 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.119 
743 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 12 
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Муд- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндяки кан/ган 
сюзц ilə ейниляшдириб744. Şumer dilindəki mud-dingir deyimi Tanrı 

qanı anlamındadır.  

Hazırda mud sözünün qan anlamı türk dillərində işlənən 

bəzi söz və ifadələrdə saxlanıb. Matım-qutum qurudu deyimi elə 

qanım qurudu, qanım dondu anlamlarını bildirir. Burada 

mud/mat/qut fonetik variantları aydın görünür. 

 
Мукку- Инаннанын йералты дцнйайа дцшмцш чубугларын-

дан биринин адыдыр. Бир мусиги алятини чалмаг цчцн лазым олан 
чубугдур. Мясялян, наьаранын чубуьу кими. Билгамысын досту 
Енкиду о чубуглары эятирмяйя эедяркян йералты дцнйанын гай-
даларыны позур вя эери гайыда билмир.  

Салман Мцмтазын АМЕА Мящяммяд Фцзули адына 
Ялйазмалар Институтунда сахланан шяхси архивиндяки бир тап-
маъада бу сюзя чох охшайан мцкуку сюзц вар: 

 
Дирлик, лик- лик, 
Мирлик, лик- лик. 
Таггатак  
Мцкуку745.  

 
Бу тапмаъанын ъавабы динэдир, йяни о да бир аьаъдыр. 

Онларын мяна йахынлыьы бу ики сюзцн ейни кюкдян олдуьуну 
сюйлямяйя ясас верир.  

 
Mul- Şumer dilində ulduz deməkdir. Qədim türk dilində Ay 

bürcünün 28 ulduzundan biri mul adlanıb
746

. Mul sözünün kökü 

uldur. Ul kökünün əvvəlinə m samit səsi artırılanda mul, duz söz-

düzəldici şəkilçisi qoşulmaqla ulduz sözü yaranır. Bunları ciddi 

fərq kimi qəbul etmək olmaz. Hətta Türkiyə türkcəsindəki yıldız-

la Azərbaycan türksəsindəki ulduz sözləri arasındakı fərqi də 

                                                             

744
 Yenə orada, s. 12  

745
  АМЕА ЯЙИ. Ф. 24, с.в.411 

746
 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s.347 
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yalnız fonetik variant kimi başa düşmək lazımdır. 
 
Mul(u)- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндяки гул, кюля 

сюзляри иля ейниляшдириб747. Şumer dilində qul sözünün kal/qal/qul 
şəkilləri var. Mulu sözünün mul kökü də onunla yaxından səs-

ləşir. M/k/q samitlərinin əvəzlənməsi türk dili üçün səciyyəvidir.  

 

Munu- Şumer dilindən un kimi oxunub
748

. Qədim türk 

dilində una min/mun deyilib
749

. Hər iki sözün şəkilcə və anlamca 

oxşarlığı göz qabağındadır. 
 
Munu/Munuz- Şumer dilində çörək kütləsi deməkdir

750
. 

Onu qıcqırdıb pivə hazırlayırdılar.  

Qədim türk dilində una (çörəyə) min/mun deyilib
751

. Munu/ 

munuz və min/mun sözləri arasında elə böyük fərq yoxdur. Bu sö-
zlərin hamısının tərkibində un morfemi aydın görünür. Un və 

çörək sözlərinin bir-birilə bağlılığına əsasən demək olar ki, 
munu/munuz və min/mun sözlərinin hamısı bir-birinin fonetik də-

yişikliyə uğramış variantlarıdır: min/mun/munu/munuz. Demək 

olar ki, un kökündən min/mun, ondan munu/ munuz  sözü yaranıb. 
 
Мунус- Шумер дилинин ЕЭ диалектиндя гадына дейилиб. Бу 

сюз hямдям, гадын, йахын, дост, ъанан анламларында яряб дилин-
дя ишлянир. Сюзцн яряб дилиня Шумердян кечдийи шцбhясиздир. 
Онда бу сюзцн тцрк дилиня яряб дилиндян кечдийи hаггында фи-
кирляр ясассыздыр. Демяли, мунус сюзц Шумер-тцрк мяншялидир. 

 
Mu-rub- söz Şumer dilində mu-rub/mu-ru/mu-ru-ub şəkil-

lərində yazılır və qurşaq anlamındadır. Muru sözündən qurşaq 

sözünün yaranması fonetik şəkildəyişmələr yolu ilə mümkündür: 

                                                             

747
 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 12 

748
  АШП. СПб, 1997. s. 358 

749
 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 344 

750
АШП. СПб, 1997. s. 387 

751 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. s. 344 
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mu-rub/mur/kur/qur/qurşaq. Yəni sözün sonundakı u ünlüsü dü-

şür, m/k/q ünsüzləri bir-birini əvəzləyir və axırda kur/qur kökünə 

şaq sözdüzəldiçi şəkilçisi qoşulur: qur+şaq=qurşaq.  

 

Mu-sar-ra- Şumer dilində yazı deməkdir. Burada yazar sö-

zünün sar/zar hecası aydın görünür. Bundan başqa, sar-ra heca-

larında sıra sözü (yazının sırası) var. Mu-sar-ra sözündən asan-

lıqla yazar sözü alınır: mu-sar-ra/mu-sar/yu-sar/ya-sar/yazar. 

 

Mu-sar-ra- hazırda türk dillərində işlənən misra sözü ilə 

səsləşir. Onu ərəb sözü hesab edirlər. Ərəb dilində misra həm 

şeirin sətri, həm də qapının tayı, layı anlamındadır. Musarra sözü 

u/ı əvəzlənməsi və r ünsüzlərindən birinin düşməsilə mısra 

sözünə çevrilir. Çox güman ki, bu söz şumer-türk dilindən ərəb 

dilinə keçib, oradan da misra şəklində geri qayıdıb. 

 
Муш- Шумер дилинин шярти олараг ЕС адландырылмыш диалек-

тиндя аьаъ демякдир. Шумер дилинин ЕЭ диалектиндя аьаъа эиш 
deyilib.  

 
Муш- Шумер дилиндя чохмяналы сюз олуб, hям дя гуш де-

мякдир: Мушен-даб-ба752. Bu cümlə тутулмуш гуш кими тяръцмя 
едилир. Baшга бир мятня бахаг: мушен-е па-мул-мул-ла-би ан-
дул-ше ба-аб-аь753. Cümlə bu cür тяръцмя олунур: гуш онун ишыглы 

будагларындан чятир (чардаг) дцзялтди. Bu ifadяйя “Билгамыс вя 
юлмязляр даьы” дастанында раст эялинир. Hazırda türk dilində 
iшлянян гуш сюзц м/г самитляринин явязлянмяси нятиъясиндя он-
дан йараныб. Бурада сяс явязлянмяляринин бир ганунауйьун-
луьуну эюстярмəк истяйирям. Ейни сюз бир- бирини явяз етмиш са-
митлярин икисинин дя иштиракы иля дилдя гоша сюз кими ишлянир. 
Мясялян, quş-muş buna gюзял биr nцмунядир. Təkcə bu deyim 

hər iki sözün eyni dilə məxsus olduğunu təsdiqləyir. Dilimizdя 
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 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 80 

753 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке // ПАС. III 
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беля сюзляр чохдур: дяри- мяри; даш-маш; даь-маь; дцдцк-мц-

dцк; гыр-мыр; газ- маз; гойун- мойун; гузу-музу.  

Quş sözünün muşun fonetik variantı olduğunu təs-
diqləyən bir fakt dildə bu gün də saxlanıb. Lənkəranda və 

Salyanda toyuq bitinə mıs/mış deyilir. Sonuncuların muşla 
eyniliyi quş sözünün də onun fonetik variantı kimi yarandığını 

göstərir.  
M.Kaşğarlı yazır ki, çigilcə pişiyə muş deyirlər

754
. 

 

Muş- Şumer dilində həm də bölmək deməkdir.  
 
Мускин- Шумер дилиндя hеч няйи олмайан, торпаьы ялин-

дян алынмыш адамлара дейилирди. Sözün oxunuşunda təhrif də ola 

bilər. Щазырда бу сюз тцрк дилиндя мискин шяклиндя йохсул, ка-
сыб, фаьыр анламларында ишлянир. Ону йанлыш олараг яряб сюзц 
hесаб едирляр. Щалбуки Шумер mятнляриндя ишлянмяси онун Шу-
мер-тцрк мяншялi olduьуну эюстярир.  

 
Mu-tar- Şumer dilində o qərara aldı, həll etdi, yəni iş sona 

çatdı deməkdir. Hazırda türk dilində işlənən qutar/qurtar sözü 

m/k/q ünsüzlərinin bir-birini əvəzləməsi yolu ilə ondan yaranıb.  

 

Na-Şumer dilində daş deməkdir. Onu da kimi də oxumaq 

olar: da/daş. Na sözü asanlıqla daş ola bilir: na/da/daş.    
 
Nabur- Şumerdə bir şəhərin adı olub. Onu tanrılar salıblar. 

Enlilin evi də burada olub. Tanrıların göydə yaşadıqları planetin 

də adı Naburdu. Şəhərin və planetin  adını Nibiru/Nibru kmi oxu-

yurlar ki, bu zaman Ahəng qanunu pozulur. Onu Nabur kimi 

oxumaq daha doğrudur. Şamaxıda Nabur adlı kənd var. Qubada 

və Tabasaranda kərpic kəsilən yerə navur deyirlər
755

. Çox güman 

ki, Şumerdə də kərpic ilk dəfə elə Nabur şəhərində kəsilib. Onun 

ilk şəhər olması da bu fikri təsdiqləyir.  
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 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV ъ. s.372 
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 Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı. 2007. s. 370  
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Над- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндя йатмаг анла-
мында ишлянмиш йат сюзц ilə ейниляшдириб756. Nad/yad/yat fonetik 

variantlaşması türk dili üçün səciyyəvidir. Yad kökünə maq 

məsdər şəkilçisi qoşulanda da yatmaq alınır. 

 

Nad- Şumer dilində həm də yataq deməkdir. Yatmaq və ya-

taq sözləri məzmunca bir-birinə bağlıdır. Onların bir sözlə ifadəsi 

də təbiidir. N/y əvəzlənməsilə nad sözü yad şəklinə düşür. Onun 

da sonuna türk dillərində çox işlək olan taq sözdüzəldici şəkilçisi 

qoşulur və yadtaq sözü alınır. Kökün sonundakı d ünsüzü ağırlıq 

yaradır və düşür, yataq sözü yaranır. 
 
Над- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндя йаймаг, дю-

шямяк, сярмяк анламларында ишлянмиш йад сюзц ilə ейниляшди-
риб757. Yuxarıdakı sözdə olduğu kimi, burada da n/y və d/y səs 

əvəzlənmələri nəticəsində nad sözü yay şəklinə düşür, sonuncuya 

da maq məsdər şəkilçisi artırılmaqla yaymaq sözü alınır.    
 
Наьа- Шумер дилиндя няьмя демякдир: идБурануна а-

наьа-наьа-да-би758. Тяръцмяси белядир: Фярат чайынын сулары няь-
мя охуйурду. Сюзц няьмя кими дя интерпретасийа етмяк олар. 
Наьа да няьмянин илк вариантыдыр. Ə səsinin Шumer dilində 
olduğunu nəzərə alsaq onda nağa sözünü nəğmə kimi yazma-
ğın daha doğru olduğunu görərik. 

 
Nad- Şumer dilində həm də uzanmaq anlamındadır. N/y 

əvəzlənməsilə söz yad şəklinə düşür ki, bu da uzanmaq anlamı ilə 

eynidir. Yatmaq üçün uzanmaq deməkdir. 

 
Nagа- шумерлярдя щям дя бир мусиги алятинин адыдыр. Ону 

барабан кими баша дцшцрляр, лакин бу мусиги алятинин наьара 
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 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 13  
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 Yenə orada, s. 13 
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олдуьуна щеч бир шцбщя йохдур. 
 
Наьар- Шумер дилиндя дцлэяр демякдир759. Сюз ики hеъа-

дан ямяля эялиб: на+эар. Сонунъу hеъанын hазырда тцрк дилин-
дяki сюздцзялдиъи эяр шякилчисинин ейни олдуьу шцбhясиздир. 

Онун ğар шяклиндя интерпретасийасы йанлышдыр. Эуйа Шумер ди-
линдя я hярфи олмадыьына эюря, ону а hярфиля интерпретасийа ет-
мишляр. Наэар сюзц дцлэяр сюзцнцн етимонудур. 

Nagar sözü hazırda dilimizdə başqa anlamda işlənir. Qazax 

bölgəsində yekəqarın adama nağar deyirlər
760

.  

 
Nağsu- Şumerdə kənd adıdır. Əslində Ağsu deməkdir. 

 

Nağ- Şumer dilində içmək deməkdir. İ.T.Kaneva onu həm 

də na-na kimi oxuyub
761

. Bax: nağ-nağ. 

 

Naqsu- Şumer dilində çay hidronimidir. Onu içməli su kimi 

oxuyurlar. Naqsu it-utun-qal cümləsi İtutunqal çayı deməkdir. 

Sözün içməli su kimi oxunması yanlışdır (bax: nag-nag sözünə). 

 

Nag-nag- Şumer dilində içmək anlamı bildirən sözdür. anşe 

a nağ-nağ nu-ba-sum-mu
762

.Tərcüməsi belədir: eşşəyə içməli su 

vermədilər. Burada a su, nağ-nağ içməli anlamlarındadır.  

V.V.Struve içməli suyu nag-nag şəklində oxumağı təklif 

etmişdir
763

. O da yuxarıdakı cümləni misal çəkmişdir. Lakin hə-

min cümlədə su anlamında a sözü işlənib. A sözü axar suya aid-

dir. İçmək üçün də yalnız axar sudan istifadə edilir. Durğun suyu 

içmirlər. Burada nag-nag suyu yox içməyi bildirir. A nag-nag 

birlikdə içməli su deməkdir. ona ağsu da demək olar. 

                                                             

759
 Струве В.В. Вопрос о сушествовании в Шумере предсказания будщего 

посредством стрел. 1960. s. 7 
760 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы. 1964. s. 335  
761

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 85 
762

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. 224. s. 95 
763 Струве В.В. Обшина, храм и дворец // ВДИ. 196 3. № 3. s. 13 
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Нам- Шумер дилиндя тале демякдир: Аь-ьа зи ма-ан сум 
Аь-ьа нам-ти ма-ан сум764. Тяръцмяси belədir: Аьа мяня няфяс 

верди, Аьа мяня тале-yaşayış верди. Hazırda türk dillərinin bəzi-

lərində nam sözü ad-san, şan-şərəf anlamlarında işlənir. Bəzi türk 

dillərində və bir çox qaynaqlarda bu sözə nam/nom şəkillərində 

kitab, yazı, baxt, tale anlamlarında rast gəlinir. Tuva dilində kita-

ba nom və nomnar deyilib
765

. Tale də, baxt da alın yazısıdır. Alın 

yazısı da kitab anlamı verir. Deməli, Şumer dilindəki baxt, tale 

anlamlı nam və türk dillərindəki ad-san, şan-şərəf, baxt, tale an-

lamlı nam, kitab, yazı anlamlı nom/nomnar sözlərinin eyniliyini 

onların şəkilcə və anlamca oxşarlıqları təsdiqləyir. Bunlardan 

başqa, nom sözünə uyğur dilində qanun, din, əqidə, dua, dini 

əsər, dini təlim anlamlarında da rast gəlinir ki, bunlar dolayısı ilə 

yazı, kitab, baxt, tale sözlərilə səsləşir. Uyğur dilində nom kökün-

dən yaranmış nomça (nizamca, törəcə), nomlalmak və nomlamak 

(kutlanmak, ögüt vermek, ders vermek, ögretmek), nomluğ (ka-

nuna uyğun), nomsuz (kanunsuz, törəsiz) sözləri də var.
766

 Mah-
mud Kaşqarlı bu sözün millət, şəriət, qanun, qayda mənalarını 

qeyd edib, onun çin sözü olduğunu yazıб767. Lakin söz Şumer 
dilində işləndiyinə görə, çincə ola bilməz. 

 
Nam sözü Şumer dilində ayrı-ayrı sözlərə qoşulub yeni 

sözlər yaradır. Bugünkü lıq, lik şəkilçilərini əvəz edir. 

 

Nam-luqal- Şumer dilində  xanlıq deməkdir. 

 

Nam-ur-sağ- Şumer dilində igidlik deməkdir. 

 

Nam-şul- Şumer dilində kişilik deməkdir. 

Nam.gu- Şumer dilindən nədi kimi tərcümə ediliб768. Bu 

                                                             

764
 Гильгамеш и Ага // ВДИ. 1964. №3. s. 263 

765
 Ш.Ч.Сат. Тувинский язык/ ЯН СССР. ТЯ. М. 1966. s. 400   

766
 A.Caferoğlu. Eski Uyğur Türkcesi Sözlügü. İst. 1993. s. 92  

767 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫъ. s. 142; ЫВ ъ. s. 377 
768

 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 53 
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sözdən nədi, nəmənədi sözlərinin yaranması mümkündür. Söz 

nəmgə kimi də oxunanda nəmənənin fonetik variantı olur.   
 
Na-me- Şumer dilində heç deməkdir. Azərbaycan türk-

cəsindəki nəmə sözü ilə səsləşir. 
 
Namtar- Şumer dilində lənət, lənətləmək anlamında işlənib: 

Arata
ki
 a-dam 

d
Enki-ke nam-ba-an-tar

769
. Tərcüməsi belədir: 

Arattanın əhalisini tanrı Enki lənətlədi. Hazırda Azərbaycan türk-

cəsində işlənən kəmtər (gəda) sözü məhz lənətlənmiş anlamında-

dır. Kəmtər sözünün namtarın fonetik variantı olduğu aydın 

görünür.  

 

Nanda- O.N.Tuna onu hər hansı bir ırmağın yanı, qırağı, 

yan tərəfi kimi açıqlayıb və türk dilindəki eyni anlamlı yanqa 

sözü ilə qarşılaşdırıb.  

 

Ne/nə- Шумер дилиндя дя бу эцнкц мянасында ишляниб: 
эуб-эуб-бу-не туш-туш-у не770. Тяръцмяси belədir: bu (bu) дуран-

лар (эуб-эуб) ня (не), o (u) отуранлар (туш-туш) ня (не). 
 

Ne-me- Şumer dilində bu nə deməkdir. Azərbaycan türkcə-

sində söz bu nə, özbəkcə na ma, türkməncə ne men, qazaxca ne 

mene şəkillərindədir.  

 

Ni- Şumer dilində bədən deməkdir
771

. Qədim türk dilində 

en/in/enil çiyin, eyin bədən, an çiyin, enek/inek saqqal, çənə, ya-

naq, bun sözü boyun, boğaz, çiyin, alın anlamlarında işlənib
772

. 

M.Kaşğarlıda və qədim türk dilində yin sözü bədən, insan bədəni 

                                                             

769
 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964. № 4. s. 193  

770
 Гильгамеш и Ага // ВДИ. 1964. №3. s. 261 

771
 Канева И.Т. Заметки по шумерской грамматике/ПАС. ЫВ кн. М. 1986. 

s. 19  
772

 Этимологический словарь тюркских языков. М. 1974. s. 225-227, 284-

285; Этимологический словарь тюркских языков. М. 1978. s. 237   
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anlamındadır
773

. Qaqauz dilində bədənə ten deyilir
774

. İn sözünün 

əvvəlinə növbə ilə ünsüz y, b, t səslərinin artırılması və  i, a, e, u 

səs əvəzlənmələri sonrakı dil hadisəsidir. Bundan başqa, Şumer 

və türk dillərində metateza nəticəsində ni sözü asanlıqla in şək-

linə düşə bilir. Deməli, Şumer dilindəki bədən anlamlı ni sözü ilə 

türk dilindəki en/in/enil/an /ene/inek/bun/ten sözlərinin hamısı bir 

yuvadandır. 

Ni sözü də sonuna ş ünsüzü artırılmaqla nəş sözünə çevrilir: 

ni/niş/nəş. 

 

Ni/nu- Şumer dilində inkar bildirir. Nu tuku yoxdur, ama nu 

tuku anası yoxdur deməkdir. T.Hacıyev yazır: “Feilin inkar şəkli 

üçün işlənən ni/nu, qadağan şəkli üçün işlənən na prefiksləri ilə 

türk dillərindəki-ma inkarlıq şəkilçisi və inkar bağlayıcısı arasın-

dakı semantik uyğunluq eyni zamanda fonetik keçmə imkanları 

ilə də özünü göstərir”
775

. M/n əvəzlənməsi Şumer və türk dilləri 

üçün çox səciyyəvidir. 

 
Nigeştuq- bu sözü ayrı-ayrı alimlər bir qədər fərqli oxu-

muşlar: en-e kur-lu-til-la-şe geştug-ga-ni na-an-gub776. Cümləni 

İ.T.Kaneva və S.N.Kramer belə tərcümə etmişlər: (Hökmdar 
Bilqamıs) ağa həqiqətən öz diqqətini ölməzlər dağına yönəlt-

di777. Burada müəyyən sözlər buraxılıb. 
 Ngeştuq sözün ideoqramıdır. Tərcümədəki qulaq və eşidən 

anlamları bir-birinə yaxındır. Onun həm də  müdriklik anlamı var. 

Şumerin bərəkət tanrısı Dumuzinin bacısının adı Geştinanna (Ni-

geştinanna) idi. Nigeştinanna ilə Nigeştuq arasında oxşarlıq var. 

Qədim uyğur dilində bu sözə olduğu kimi, həm də ilkin an-

                                                             

773
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s.147; Древнетюркский словарь. Л. 

1969. s. 261  
774

Образцы народной литературы тюркских племен изданные В. Рад-

ловым. часть X. Наречия бессарабских  гагаузов. СПб. 1904. s.95 
775 Hacıyev Tofiq. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında / 
AFM. B. 1983. s. 28 
776

 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 40 
777

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 42 
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lamında rast gəlinməsi böyük maraq doğurur və həmin qaranlığın 

da üstünə işıq salır. Manixeylərin tövbə duaları qədim uyğur di-

lində hazırda üç nüsxədə mövcuddur. Onlardan biri Berlində, di-

gəri Londonda, üçüncüsü isə Sankt-Peterburqda saxlanır. Həmin 

mətndə belə bir cümlə var: Ezrya tengrikə, gün, ay tengrikə, kü-

çlüg tengrikə, burkanlarka, inantımız, tayantımız, niqoşak boltu-

muz, tört yaruk tamga könqülümüzdə tamkaladımız. Bu cümlə 

belə tərcümə olunur: Ezrya tanrıya, gün, ay tanrıya, güclü tanrı-

ya, burkanlara inandıq, bel bağladıq, dinləyici (niqoşak) olduq, 

dörd nur damlası könlümüzdə damğaladıq
778

. Bu mətndə niqoşak 

sözünün qulaq asan, dinləyən, dinləyici anlamında işləndiyini 

gördük. Həmin mətnin sonuncu cümləsində də bu söz dinləyici 

anlamında işlənib. Bögü xanın şərəfinə olan mətndə də dinləyici 

anlamında niqoşak sözünə rast gəlirik. Mətndə eşitdi сюзц ол-
дуьуна эюря, нигошак сюзцнцн мящз динляйиъи анламында ишлян-
дийи даща чох аьлабатандыр. Qədim türk dilində də nigoşak sözü 

eşidən, dinləyən anlamında işlənib
779

. Сюзцн Шумер дилиндяки 

идеограмы иля qədim türk və уйьур дилlərиндяki йазылышы арасында 
демяк олар ки, фярг йохдур, мяналары да ейнидир. Она эюря щя-
мин сюзцн Шумер дилиндян динляйиъи, динляйян, ешидян анламла-
рында тяръцмя едилмяси доьрудур. Гулаг анламында да ишляня 
билярди, анъаг мцдриклик анламында ишлянмяси тясдиг олунмур.  

 

Нында- Шумер дилиндя чюряк демякдир. Nında durun-

durun-na
780

. İ.M.Dyakonov yazır ki, Şumerdə nında bizim bu 

gün başa düşdüyümüz çörək yox, lavaşdır. Onu gil ocağın, yəni 

təndirin divarında bişirirdilər
781

. Təndiri ilk dəfə türklər yarat-

mışlar. Lavaş da türklərin milli çörək növüdür.  

Maraqlı odur ki, hazırda ərəb və fars dillərində işlənən nan 

(çörək) sözünün nındanın fonetik variantı olduğu aydın görünür.   
Ni-is- Шумер дилиндя дя ейниля бу эцн тцрк дилиндя ол-

                                                             

778
 Яски тцрк йазылы абидяляри мцнтяхабаты. Б. 1992. с. 127, 131 

779
 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 358 

780
 Дьяконов И.М. Реформа Урукагины /ВДИ.1951, №1.s. 24 

781
 Yenə orada, s. 24 
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дуьу кими, ня ися анламында ишляниb. Онун нцш, ни-иш, ну-ус, ни-
ис йазылышларына раст эялинир: лирим шу-зу ну-ус-би-ин-туку БАР-зу 
ни-ис ми-ни-гал782. Тяръцмяси белядир: ня ися сянин ялляринин эцъц 
вар, ня ися онларда щяйат эцъц вар. Göründüyü kimi, cümlədə nə 

isə sözü bir dəfə nu-us, ikinci dəfə ni-is şəklində yazılıb. 
 

Niğ-a-gar- Şumer dilində zorlama deməkdir. a-güc, gar-

tətbiq etmək, niğ-şey.    
 
Ним- Шумер дилиндя шимшяк демякдир: изи-эим эа-ил ним-

эим эа-эир783. Тяръцмяси белядир: Алов (изи ) кими (эим ) йахарам 
(эа-ил), шимшяк (nim) кими (эим ) чахарам (эа-эир).  

Бизя еля эялир ки, ним сюзцн ilkin şəkli, yaxud qыса йазылышы-
дыр. Бу Шумер йазыларына хас гайдадыр. Н/ш сяс явязлянмяси ня-
тиъясиндя шим фонетик варианты йараныb. Сюзцн икинъи щиссяси олан 
шяк sözdüzəldici шякилчи олуб, тцрк дилиндя бир чох сюзлярин йа-
ранмасында иштирак етмишдир (шим+шяк; ши+шяк; дю+шяк; эюв+ 
шяк). Демяли, ним морфеми шимшяк сюзцнцн кюкцдцр. 

 
Nin- Şumer dilində nənə anlamındadır. Nin və nənə sözlə-

rinin yaxınlığı, oxşarlığı göz qabağındadır.  

Burada iki halı nəzərdən keçirək: 

Birincinin sonuna ə səsi artırılmaqla ninə sözü yaranıb. Ni-

nə sözü i/ə sait əvəzlənməsi nəticəsində sonradan nənə şəklinə 

düşüb. 

İkinci hal da mümkündür ki, o daha ağılabatandır. Nənə sö-

zü nə hecasının təkrarlanması yolu ilə yaranıb. Bu yolla söz 

yaradıcılığı Şumer və türk dilləri üçün çox səciyyəvidir
784

. Bu 

halda nənə sözünün daha qədim olub, Şumer dilində nin şəklinə 

düşdüyünü, yaxud yazılardan belə oxunduğunu düşünə bilərik.   
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 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 96 
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 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 42 
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Нар- Шумер дилиндя одлу, ишыглы, исти мяналарында ишляниb. 

Ай танрысы Наннарын ады да бу мянаны верир. Эуйа фарс сюзц 
олан нар яслиндя Шумер-тцрк сюзцдцр. Фарс дилиня дя тцрк дилин-
дян кечиb. 

 

Nig- Şumer dilində şey anlamında işlənib. Qədim türk dilin-

də də şeyə neng deyilib
785

. Mahmud Qaşqarlıda nəng sözü məhz 

şey anlamında işlənib: bir nəng birgə mənqzədi
786

. Bir nəsnə o bi-

rinə oxşadı, bənzədi  deməkdir. Nig və nəngin eyni söz olduğu 

aydın görünür. Azərbaycan türkcəsinin bəzi ləhcələrində “nəyin 

itmişdir” ifadəsi nəgin/negin itmişdir? kimi tələffüz edilir.  

Bundan başqa, digər türk dillərində də şey anlamında nəsnə 

(Türkiyə), nəmənə (Azərbaycan) sözlərinə rast gəlinir ki, bunlar 

da nig/nəng/nang sözlərinin sonradan yaranmış fonetik variantları 

hesab edilə bilər. Şey anlamı bildirən nig sözü uyğur türkcəsində 

də nang/nəng şəkillərində işlənib
787

. 

 Yuxarıdakı örnəklərdən də göründüyü kimi, Şumer dilin-

dəki nig sözü şəkil və anlamca dəyişmədən hazırda türk dilində 

saxlanıb. 

 

Nig/neng/nəng sözü türk dilində güclü semantik yuva olub. 

Ondan cəng (musiqi aləti), təng (boğaza yığmaq, təngə gətirmək), 

rəng, zəng, ling, ləng, əng, ting (şitil) kimi çoxlu sözlər yaranıb. 

 
Ниээиэ- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндя бир шейя 

янэял олмаг, мане олмаг анламларында ишлянмиш йиэ сюзц ilə ей-
ниляшдириb788. 

  

Ниэин- Осман Нядим Туна və Müəzzəz İlmiyə Çığ ону 

тцрк дилиндя йыьын, кома, йыьылмыш, yığmaq, toplamaq, kümə yap-

                                                             

785 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 358 
786 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫ ъ. s.349 
787 Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 91 
788 Туна Осман Недим. G.ə.  ТДК. Анкара. 1997. s. 13 
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maq анламларындакы yigin/yığın сюзц ilə ейниляшдириbləр789. Бу 
сюзляр щям фонетик, щям дя мянаъа бир-биринин ейнидир.  

 
Nig-na-me- Şumer dilində heç şey, heç bir şey deməkdir. 

Azərbaycan türkcəsində nəmənə sözü həmin anlamdadır. Filan 

şey nəmənədi ki, filankəs nəmənədi ki ifadələrində bunu aydın 

görmək olur.  

 

Nigneme- Şumer dilində hər şey anlamında işlənib: nig-na-

me a-bi la-ba-ra-ed lu-na-me a-bi la-ba-an-tağ-tağ
790

. Tərcüməsi 

belədir: hər şey onun əlində qaldı (heç nə əlindən çıxmadı), heç 

kəs onların əlindən salmadı. Burada nig-na-me- hər şey, lu-na-

me- hər insan deməkdir. Karaim dilində heç nə anlamında neme-

de sözü var
791

 ki, bu da Şumerdəkinin fonetik variantıdır. 

 

Neme- yuxarıdakı misaldan göründüyü kimi, neme ayrılıq-

da hər kimi tərcümə edilir. Həm də nəmənə sözünün köküdür. 

Türk dilində hər şey anlamlı nignəmə və nəmənə sözləri var
792

. 

 

Нин- Шумер дилиндя баъы демякдир793. Türk dillərində ини 

сюзц щям баъы, щям гардаш анламында ишляниb. V.V.Radlovun 

lüğətində иня (ана) вя ини (кичик гардаш) sözləri var794. Uyğur 

dilində kişik erkək qardaşa ini
795

, qədim türk yazılı qaynaqlarında 

kiçik qohuma ini 
796

 deyilib. Hər ikisinin qohumluq bildirən ter-

min olduğunu nəzərə alsaq onda nin və ini sözlərindən birinin 

                                                             

789
 Yenə orada, s. 13 

790
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 59 

791 Мусаев К.М. Караимский язык //ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 269 
792

 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 39 
793

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. s. 29 
794  Радлов В.В. ОСТН. т.1.ч.2. СПб. 1893. s. 1442, 1443 
795

 Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 64; Тугуше-

ва Л.Ю. Два уйгурских документа из рукописного собрания Ленинград-

ского отделения института Востоковедения Академии Наук СССР //СТ. 

1975. № 4. s. 99 
796

 Малов С.Е. G.ə.  М.-Л. 1951. s. 381  
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digərinin fonetik variantı kimi yarandığı şübhə doğurmur. 

Mənə elə gəlir ki, hər iki sözün kökü i və ya in olub. Əgər i 

ünlüsünü kök kimi qəbul etsək, onun sonuna n ünsüzü qoşulmaq-

la in sözü alınıb. Sonradan in kökünün türk dilində sonuna i 

ünlüsü, Şumer dilində isə əvvəlinə n ünsüzü artırılıb, nin və ini 

sözləri yaranıb.  
 
Nin- Шумер дилиндя сюзлярин яввялиня гошулдугда гадына 

аидлик билдириб. Нин.Динэир- гадын Танры; Нин.Ки- йерин гадын 
аьасы вя с. Она эюря демяк олар ки, нин Шумердя адлара гошу-
луб гадын адлары йарадыб: Нинлил, Нинки, Нингурсаг. Бу сюзля 
щазырда Азярбайъанда хейли адлар вар: Нянягыз, Няняэцл, Ня-
няханым. Бизя еля эялир ки, Шумер гадын адларынын юнцндяки нин 
мящз щазырда тцрк дилиндя ишлянян няня sözündən yaranıb. Азяр-
байъан тцркъясиндя эянъ гызлара язизлямя анламында няняш 
дейилмяси дя бу фикри тясдигляйир. 

 
Нинnи- шумерлярин севэи-мящяббят танрысы Инаннанын бир 

ады да Ир-ниннидир. Adın tərkibində ninni morfemi var. İnannanın 

uшагларын щимайячиси олдуьунu bilirik. Türk dilində uşaqlara 

oxunan layla ninni adlanır. Beşik sözünə həm də nənni deyilir. 

Türkiyə türkləri laylaya ninni, çuvaşlar isə nenne deyirlər
797

. 

Hətta türk laylalarının çoxu oxşama, əzizləmə mənasında ninni 

sözü ilə bitir: 

                    Dere boyu saz olur, 

                    Gül açılır yaz olur. 

                    Ben yavruma gül demem, 

                    Gülün ömrü az olur. 

                    Ninni, Yavrum, ninni. 

Bizə elə gəlir ki, ninni və nənni sözlərinin hər ikisi İnan-

nanın (İrninni) адындакы ниннидян йаранıb. Bunun əksi də ola 

bilər. Сюзлярин ейнилийи дя бу фикря ясас верир.  
 
Nu- Şumer dilində nə deməkdir. bax: nu-tuku. 
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 Hacıyeva Maarifə. Ədəbi çeşmə. B. 2009. s. 210 
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Nu-
giş

Kiri- Şumer dilində bağban deməkdir.  

 

Nu-me-eş- Şumer dilində deyil anlamında işlənib: inim bi-

ne dingir-munus nu-me-eş u nitah nu-me-eş
798

. Tərcüməsi belə-

dir: bu (bi) yeddi (imin) nəfər (ne) qadın (munus) tanrı (dingir) 

deyil (nu-me-eş) nə də (u) mələk (nitah) deyil (nu-me-eş). Bu 

cümlə çox güman ki, Şumer dövründə elə yox, belə işlənib: bu 

yeddi nəfər qadın tanrıymış, nə imiş, mələkmiş, nə imiş. Nu-me-eş 

məhz nə imiş, nəymiş sözlərinin ilkin şəklidir. 

 

Nu-tuku- Şumer dilində yoxdu deməkdir. A a-ni nu-tuku 

gi(r) a-ni nu-tuku. Tərcüməsi belədir: onun (a-ni) nə (nu) əli (a) 

var (tuku) onun (a-ni) nə (nu) ayağı (gir) var (tuku). Bu cümlənin 

düzgün tərcüməsidir. Burada yoxdur sözü işlənmir. Ancaq nu-

tuku sözü olmamağı, yoxluğu bildirir. Tuku sözü ayrılıqda var 

deməkdir. Ona yoxdur anlamını verən önündəki nu sözüdür. Tər-

cümədən aydın görünür ki, tuku sözünün əvvəlində gəlib yoxdur 

anlamı bildirən nu hecası hazırda dilimizdə işlənən nə sözüdür.  

 

Numun- Şumer dilində ailə, nəsil, toxum deməkdir. Ki an-

ta ba-da-sur-r(a) a-ba numun nam-lu-lu ba-gar-ra-a-ba. Tərcü-

məsi belədir: yer (ki) göydən (an-ta) ayrılandan sonra (ba-da sur-

r(a) babalarımızın (ab-ba) nəsli (numun) insan (lu-lu) taleyi 

(nam) yaranandan sonra (ba-gar-ra-a-ba). Buradakı numun sözü 

nəsil anlamındadır. Hazırda türk dilində işlənən tumun (nəslin, 

kökün) kəsilsin, tumuna (nəslinə, kökünə) lənət, tumu xarabdı 

deyimlərindəki tumun sözü n/t əvəzlənməsilə numundan yaranıb.    

 

Numun- Şumer dilində həm də səməni suyu deməkdir. Səm-

əni Novruz bayramında göyərdilən taxıldır, bayramın əsas rəmz-

lərindən biridir. Bu sözdən aydın olur ki, şumerlər də səməni 

göyərdiblər.      
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Nunuz- Şumer dilində inci, dürr, ləl deməkdir. Onun nun 

kökü inci sözünün in kökü ilə yaxından səsləşir: nun/nin/in/inci.  

 
Нур- Шумер дилиндя ишыг демякдир: Нур İштар (nu-ur İştar)-

İштарын ишыьы, Нур Губа (ну-ур-Ку-ба) Губанын ишыьы вя с. мя-

наларында нур сюзц епитет кими танры адларына гошулур. Onun nu 
oxunuşu da var. Qun-nu sözü gün işığı anlamındadır. Z.Çitçin bu 

sözləri qədim Şumer sözləri hesab edir. Bunlar aydın göstərir ki, 
нур сюзц Шумер-тцрк мяншяли олуб, яряб дилиня дя тцрк дилиндян 
кечиб.  

 
Ne-me– Şumer dilində nə isə anlamında işləniб. Bu söz 

hazırda Qaraçay-balkar dilində eyni anlamda saxlanıb. 
Azərbaycan dilinin bязи лящъяляриндя дя eyni anlamda işlənir. 

 
Par- Şumer dilində parlaq deməkdir. Hazırda türk dilində 

işlənən parlaq, parıltı, parıltılı, parlaqlıq, parıldamaq, parıldat-

maq sözlərinin hamısı par kökündən yaranıb.  

 

Par- Şumer dilində onun həm də işıqlı, ağ anlamları var. 

Eren par-par cümləsi ağ, işıqlı sidr ağacı deməkdir.    
 
Par-par– Günəş tanrısı Utunun Umma şəhərindəki evi-

nin (məbədinin) adıdır. Bir hecalı par sözünün təkrarlanması 

yolu ilə yaranıb. Parıltılığı, işıqlılığı gücləndirməyi bildirir. İşıq-
lı, parıldayan analmında mətnlərdə çox işləniб: Bil-qa-mes-e 

(1) maş (2)-par-par)-ra (3) su-im-mi (4) in-tag (5). Tərcü-

məsi belədir: Bilqamıs (1) işıqlı (3) keçini(2) qurban (5)verdi 
(4). Par-par sюзц ейни анламда бу эцн дя тцрк дилиндя ишлянир. 

 
 Pab– Şumer dilində böyük qardaş deməkdir799. Mürək-

kəb sözdür: pa+abi. Qədim türk və Şumer dillərində pi, pa, pu 
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böyük анламында işləniб. Şumer xaqanlarından Abarginin arva-

dının adı Puabidir. Açımı böyük qardaş deməkdir. Hazırda türk 
dilində qardaş anlamında işlənən abi həmin sözün eynidir. Pab 

Puabi sözünün qısa şəklidir. Sözün əvvəlindəki p ünsüzü və u, i 
ünlüləri düşüb, yerində pab qalıb. Pabla Puabinin eyni söz 

olduğuna heç bir şübhə yoxdur. 
 
Pa– Şumer dilində böyük deməkdir. PA.ŞUL– şulların 

böyüyü, rəisi anlamındadır800. Qədim türk dilində pa və pi söz-
lərinin hər ikisi böyük anlamında işləniб. Чуваш дилиндя битки-

лярин тез бюйцмяси, тез узанмасы анламында hazırda пи сюзц иш-
лянир: ши кай, пи кай, чуле кай801. Мянасы белядир: инъя бюйц, 
узун бюйц, уъа бюйц. Сюзцн узун мянасы онун Шумер vя тцрк 
дилляриндяки бюйцк, бюйцмяк (узанмаг) анламларына уйьун-
дур. Türk dilində başçı anlamı bildirən paşa termini də pa kö-

kündən yaranıб. 
 
Pa- Şumer dilində həm də başçı deməkdir. pa-uğ-ul-la 

cümləsində pa sözü məhz nəslin başçısı anlamındadır. 
 
Pa- Шумер дилиндя hям дя уъа демякдир. Эюйцн ян уъа 

йери- зенит Ан.па адланыр. Бурада ан эюй, па уъа демякдир. 
 
Па- Шумер дилиндя ганад, пяр анламында да ишляниб802. 

Щазырда тцрк дилиндя ишлянян пяр вя пярди сюзляри щямин кюк-
дяндир. 

 
Па- Шумер дилиндян эидру кими дя тяръцмя едирляр (bax: 

gidru). Мянасы пайа демякдир803. Яслиндя па кими охунан бу 
сюзц пайа кими дя тяръцмя етмяк лазымдыр. Пайа щазырда Азяр-

                                                             

800
 Вайман А.А. К расшифровке протошумерской письменности // ПАС. II 

книга. Москва. 1966. s. 10 
801 Чувашско-русский словарь. Москва. 1961. s. 277 
802

 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 646 
803

 Yenə orada, s. 633 
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байъан тцркъясиндя ишлянян сюздцр. Gidru isə Şumer və türk dil-

lərində əl ağacı anlamındadır. Paya və əl ağacı ayrı-ayrı anlamlı 

sözlərdir. 

 

Pa-a/pab- Şumer dilində qorumaq deməkdir. 
 
Пала- Шумерин севэи-мящяббят танрысы Инанна эюйя сяфяря 

чыхаркан онун неъя эейиндийи тясвир олунур вя бцтцн бядянини 
юртян эейимин ады чякилир: пала804. Qaqauz dilində xalça üçün 

yun materiala pala deyilir
805

. Пала щазырда цмуми эейим анла-
мында тцрк дилиндя ишлянян палтар сюзцнцн ейнидир, даща доьру-
су, пал кюкцня тар сюздцзялдиъи шякилчиси артырылмагла палтар 

алыныb.  
 
Пу/пи- Шумер дилиндя бишмиш демякдир. Пу-сиэ ифадяси биш-

миш кярпиъ анламындадыр. Бишмиш сюзц щазырда Азярбайъанын 
Эянъя-Борчалы, Эюйчя бюлэяляриндя п сяси иля пишмиш шяклиндя тя-
ляффцз олунур. Пу/пи бишмиш, бишмяк сюзляринин кюкцдцр. 

 
Ra- Şumer dilində vurmaq anlamı bildirib. Al-ra sözləri 

alaq vuran deməkdir. Qədim türk dilində də vurmaq anlamında 

ra sözü işlənib. 

 
Ра- Шумер дилиндян щям дя ращ кими охунур вя вурмаг 

анламында тяръцмя едилир: саэ-эиш-ра. Мянасы белядир: аьаъла 
(эиш) башына (саэ) вурмаг (ра)806. Бизя еля эялир ки, ращ сюзц 
вурмаг мянасында тяръцмя олунса да, онда Азярбайъан тцрк-
ъясиндя юлдцрмяк, сусталтмаг, дюйцб щалдан салмаг анламла-
рында ишлянян ращатламаг фелинин кюкц айдын эюрцнцр. Шумер 
дилиндя уш юлмяк демякдир. Бурада ися юлцм сюзц йохдур. Баш-
га бир ъцмляйя бахаг: саэ-эиш-та ращ-му...дуь. И.М.Дйаконов 
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 Ситчин Захария. Двенадцатая планета. М.  2007. s. 141 
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 Образцы народной литературы тюркских племен изданные 
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ъцмляни беля тяръцмя едир: йумшаг, достйана данышмаг 807 . 
Бурада ращ сюзц йумшаг, достйана йох, ращат анламындадыр. 
Она эюря ращат данышмаг ифадяси даща чох йериня дцшцр. Щяр 
ики мисалдан ращын ращат, ращатламаг сюзляринин кюкц олдуьу 
айдын эюрцнцр.  

 
Ру- Шумер дилиндя вурмаг демякдир. Sözü həm də ra/ra-

ra kimi oxuyurlar
808

. Тцрк дилиндяki yazılı qaynaqlarda дa бу сюз 

ейни анламда ур шяклиндя ишляниб. “Dədə Qorqud” dastanında və  
klassik yazılı ədəbiyyatda vur sözünə ur şəklində çox rast gəlinir. 

Səslərin yerini dəyişəndə (metateza) ru sözü asanlıqla ur şəklinə 

düşür. 
 
Са- Шумер дилиндя билдирмяк, аьзындан гачырмаг, чаьыр-

маг анламларында ишляниб809. Гядим тцрк дилиндя сюзя сав де-
йилиб. Бу сюз hазырда тцрк дилиндя ишлянян сюз-сав, сюзцн-савын 
вармы дейимляриндя сахланыб. Чапар, хябяр апаран анламларын-
дакы савчы да ейни гябилдяндир. Şumer və türk dillərində ilk söz-

lərin bir hecalıı olduğunu nəzərə alsaq, onda yухарыдакы сюзлярин 
hамысы са кюкцндян йараныб. Hятта чаьырмаг сюзц дя başlan-

ğıcda саьырмаг олуб, s/ç ünsüzlərinin əvəzlənməsi nəticəsində 

сонрадан çağırmaq şəklinə düşə bilərdi.  С/ч ünsüzляринин явяз-

лянмяси Şumer və türk dilləri üçün səciyyəvidir. Ona görə sa 

sözünün də qədim dildə həm sa, həm də ça şəklində deyildiyini 

düşünmək olar. 

 

Sa- Şumer dilində saymaq sözüdür. Türk dilində də saymaq 

sözü bir hecadan ibarət olub, sa şəklində yazılıb. Sa həm də türk 

dilində bilmək, öyrənmək deməkdir
810

. 
 
Са- Муhеррем Кылыча эюря, Шумер дилиндя ад, сан анла-

                                                             

807 Yenə orada, s. 79 
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мында ишляниб811. Са сонунъу ünsüzü düşmüş san sözüdür. Ya-

xud sa sözünün sonuna n ünsüzü artırılıb.   
  
Са- Şumer dilində hям дя мцбаhися етмяк мянасында иш-

ляниб. Йеня сюзцн гядим шякли олан савла охшарлыьы цзя чыхыр. 
Savaş, savaşmaq, savaşan, savaşcıl, savaşqan sözləri də sa kö-

kündən törəyib. 

 

Sa- Şumer dilində saçan (işıq) deməkdir. Saçan, saçmaq 

(işıq) sözlərinin kökündə saxlanıb. 

 

Sa- Şumer dilində almaq, satmaq deməkdir
812

. Satmaq 

sözünün köküdür. 
    
Саь- Шумер дилиндя йени доьулмуш, щяля тцкц чыхмамыш 

кюрпяляря дейилиб. Чаьа сюзц онун фонетик вариантыдыр. Türk 

dilindəki uşaq sözü ilə də səsləşir. 

 
Sağ- Şumer dilində ən yaxşı durumda olmaq, sağlam olmaq 

deməkdir ki, bu da hazırda türk dilində işlənən sağ, sağlam söz-

lərinin eynidir. 

  
Саэ- Шумер дилиндя чахмаг, вурмаг анламлары билдириб. 

Dilimizdəki чак/çaq sözlərilə сясляшир. Бундан башга, Азяrбай-

ъан тцркъясиндяки хаш-хаш (эцзэц охунушу шаx-шаxдыр. Тохум-
лары тюкцляндя шаггылдайыр), шаггылдаг (бир-бириня дяйяндя шаг-
гылдайыр), шах (аьаъын йарпаглы-задлы гырылмыш будаглары), шаг-
гылты, шаггылдамаг, чах, чахмаг, чахмагдашы сюзляринин щамысы 
саэ/шаэ кюкцндян йараныб. 

 
Sağ- Şumer dilində həm də fikir, düşüncə deməkdir. Sağ-bi 

onun fikri anlamındadır. Bir cümləyə baxaq: En-Aratta
ki
-ke im igi 
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812

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. s. 85 
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u-ni-bar sağ-inim-ma u-bi-zu
813

. Açımı belədir: Arattanın hökm-

darı, gil tabletə bax, mənim sözümün (inim-ma), fikrimin (sağ) 

yuvasını (u-bi) bil (zu). M.Kaşğarlının “Divan”ında sağ sözü 

məhz ağıl, anlayış, fəhm, zəka anlamında işlənib
814

.  

Fikir, düşüncə başla bağlıdır. Sağ sözünün Şumer dilindəki 

baş anlamı da bunu təsdiqləyir. Nəsimidə sağ sözü doğru, sə-

hih
815

 anlamındadır ki, bu da fikin doğruluğu, səhihliyi ola bilər. 

Deməli, Şumer dilindəki sağ sözü şəkilcə və anlamca eyni 

ilə türk dilində saxlanıb. 

 
Sahar/səhər- Şumer dilində səhər deməkdir. Onun səhər 

kimi oxunuşu daha doğrudur. Türk dilində şəkilcə və anlamca 

olduğu kimi saxlanıb.  
 
Сал- Шумер дилиндя ири, няhянэ анламларында ишляниб816. Бу 

сюз anlamca və şəkilcə Азярбайъан тцркъясиндя бяря сюзцнцн 
синоними олан сал sözünün eynidir. Bundan başqa, Azərbaycanda 

iki-üç iri ağacı kəsib budaqlarını daramadan yan-yana qoyur, üs-

tünə ot, odun və s. yığaraq öküzlə, atla, eşşəklə sürüyürlər. Ona 

da sal deyirlər. Sal sözü сал даш, сал гайа кими ифадялярдя böyük, 

iri anlamını сахланыб.  
 
Салла- Шумер дилиндя эениш, енли демякдир. Тцрк дилиндя 

hям саллаг, hям дя салла, sалланма сюзляри вар. Щятта саз hава-
ларындан биринин ады "Саллама Кярями"дир. Онларын hамысы hям 
мянаъа, hям дя йазылыш вя тяляффцзъя Шумер дилиндяки салла 
сюзцнцн ейнидир.  

 
Saman- Şumerdə bir taxıl xəstəliyinin adıdır817. Bu za-

man taxıl boy atır, sünbülü dən tutmur. Hazırda türk dilində 

                                                             

813
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.41  

814
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”.ЫIIъ. s. 154 

815
 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Б. 1970. s. 283 

816
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Б. 1983. с. 23 

817
 Крамер С.Н. Шумеры. М. 2009. s. 381 
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işlənən saman sözünün tam eynidir.  

 

Sap- Şumer dilində çap, çapmaq deməkdir. Şumer dilində ç 

səsi olmadığına görə sap şəklində deyilib. Hazırda türk dilində 

işlənən çap/çapmaq sözünün eynidir. 
 
Сар- Шумер дилиндя йазмаг демякдир. Шумерляр йазычыйа 

дубсар дейирдиляр. Çuvaş dilində yazmaq anlamında sir sözü 

işlədilir
818

. Тцрк дилиндяки йазарла Шумер дилиндяки дубсарын сар 
морфемляринин вя мяналарынын ейнилийи тясадцфи олмайыб, онла-
рын ейни диля мяхсуслуьуну эюстярир. Йазар сюзц онун тюрямя-
сидир. 

 
Сар- Шумер дилиндя тохумаг анламында ишляниб. Сарымаг 

сюзцнцн кюкцдцр. Сарымаг, sırımaq вя тохумаг мянаъа йахын 
сюзлярдир. Бу сюз hям дя сир вя сур кими охунуб. 

Б.Яhмядова эюря, ар, ор, ур вя юр кюкляринин цмуми мя-
насы hюрмяк фели иля баьлыдыр819 . Azərbaycanın bir çox bölgə-

lərində indi də hör sözü ör kimi deyilir. Онда ар сюзц сонрадан 
сар шяклиня кечиб. Щюрмяк, тохумаг йахын мяналы сюзлярдир. 
Сар сюзцнцн тохумаг мянасында тцрк дилиндя дя ишляндийи бу-
радан айдын эюрцнцр.  

 
Saz- Şumer dilində bataqlıq, qamışlıq deməkdir. Bu söz 

“Dədə Qorqud”da da qamışlıq, bataqlıq anlamında işlənib: Gətir-

dilər, sazı oda urdular
820

. Uyğur və noqay dillərində və digər 

türkcələrdə də saz sözü bataqlıq, qamışlıq anlamları bildirir
821

. 

Çuvaş dilində gilə saz deyilir
822

. 
 
Si- Шумер дилиндя долдурмаг демякдир. 

                                                             

818
 Шербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л. 1970. s. 87 

819
 Ящмядов Б.Б. G.ə.  Бакы. 1994. с. 116 

820 “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1978. s. 70 
821

 Неъип Емир Неъипович. G.ə. Анкара. 1995. s. 343; Баскаков Н.А. Ногай-

ский язык / ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 284  
822

 А.Г.Магомедов. Кумыкский язык/ ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 208 
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Sila- Şumerdə çox işlənmiş bir ölçü vahididir. Bu söz 

Azərbaycanın əksər bölgələrində isdil/issil/istil adları ilə qeydə 
alınmış ölçü vahidinə çox oxşayır. Qazax və Tovuz rayonla-

rında bu söz isdil və istil şəkillərində 500 qr, Ağdam və 
Füzulidə isdil şəklində 100 qr, Füzulidə həm də 400 qr, Şuşada 

istil şəklində 800 qr, Qaxda istil şəklində 300 qr, Mingəçevirdə 
isə issil şəklində 500 qr-a bərabər çəki vahidi kimi işləniб. Sila 

sözü asanlıqla fonetik dəyişikliyə uğrayaraq isdil/issil/istil şəkil-
lərinə düşə bilir. Hətta birincinin si və ikincinin is kökündə yalnız 

səslərin yeri dəyişiб (metateza). Sila və isdil/issil/istil sözlərinin 

hamısı çəki vahidinin adını bildirdiyinə və fonetik oxşarlığına 
görə onların eyni söz olduğu şübhə doğurmur.  

 
Си-си- си кюкцнцн təkrarlanması yolu ilə yaranıb, Şumer di-

lində аьзынатан, силябясиля долдурмаг демякдир: бараэ-эа нам-

му-ун си-си-иэ-де823. Тяръцмяси белядир: Гой о mənim зянбилиmi 
силябясиля тахылла долдурсун. Бу сюз щазырда тцрк дилиндя долдур-
маг анламылнда силялямяк, силябясиля шякилляриндя ишлянир. Щятта 
долу бир габын аьзына гойулан парчайа да силя дейилир. 

 
Сир (сур)- тохумаг, сырымаг мянасындадыр. Яслиндя сыр ол-

малыдыр. Тцрк дилиндяки сырымаг сюзцнцн сыр кюкцндян йаран-
дыьы айдынъа эюрцнцр. Хана, тохуъу дязэаhы тцрк дилиндя серцк 
(серц) адланыб.  

 

Sır- Şumer dilində şərqi söyləmək anlamındadır
824

. Türk di-

linin ayrı- ayrı ləhcələrində nəğməyə ır, yır, jır, sır və s. deyilib.  

M.Kaşğarlıda bu söz ır/ırlama/yır şəkillərində qoşma, türkü, şeir 

anlamında qeydə alınıb. Onun “Divan”ında həmçinin çalğıçı, şər-

qiçi anlamında yırağu, söylə anlamında yırla sözləri var
825

. Qə-

dim türk dilində nəğmə anlamında ır/yır, uyğur dilində nəğmə, 

şərqi, türkü anlamında ır, kumık dilində nəğmə anlamında jır, çu-

                                                             

823
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.64 

824 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 634 
825Kaшьари Мащмуд. “Диван”.ЫVъ. s.615,682  
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lım dilində mahnı anlamında ır sözləri işlənib
826

. Sibir türkləri 

bütün şeirlərə ır deyirlər
827

. Tuva dilində ır sözü oxumaq (mahnı 

oxumaq, nəğmə oxumaq) anlamındadır. Irlaydır men ifadəsi 

mənə elə gəlir ki, oxuyuram deməkdir
828

. Xakaslar dastana yır, 

dastan danışana yırçı deyirlər.  

Yuxarıda deyilənlərə söykənib belə düşünmək olar ki, sö-

zün ilkin şəkli ır olub. ayrı-ayrı türk dillərində y/j/s ünsüzləri 

onun əvvəlinə sonradan artırılıb. Bu gün işlətdiyimiz şeir sözü də 

ır/sır sözünün fonetik variantıdır. 

 

Sız- Şumer dilində yalvarış, анд-аман анламында ишля-

ниб829. Hazırda dilimizdə işlənən sıзылдамаг, sızıltı сюзlərində sız 
кюкц олдуьу кими сахлаnыб. Сюзцн мянасы да дяйишмяйиб. 

 
Сиэ/siki- Шумер дилиндя йун анламында ишляниб. Şu-pad-

udu-siki-ak-ak ene. Bu cümlə təmiz ağ yunlu qoyun çobanı de-

məkdir. Бу сюзя суф шяклиндя йун вя йун парча анламларында 
Нясиминин шеирляриндя раст эялинир830.  

 
Sig- Şumer dilində kərpic deməkdir. Sig-a kərpic ayı, Şu-

numun-a səpin, şum ayı anlamındadır
831

. M.Kaşğarlıda bişmiş 

kərpic anlamında pısığ sözü var
832

. Burada pı/pi bişmiş, sığ isə 

kərpic deməkdir. Göründüyü kimi, Şumer və türk dillərində kər-

picin adı eyni olub: sığ/sig. Karaim dilində kərpicə tuğla de-

yilir
833

. Tuğ/suğ/siğ eyni sözün fonetik variantlarıdır. 

                                                             

826
 Древнетюркский словарь. Л. 1969.s.219,268; Cəfəroğlu Əhməd. Eski 

uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 58; Дульзон А.П. Чулымско-тюркский 

язык/ ЯН СССРТЯ. М. 1966. s. 450 
827

 Образцы народной литературы тюркских племен изданные 

В.Радловым. часть IX. СПб. 1907. s. 5-8 
828

 Ш.Ч.Сат. Тувинский язык/ ЯН СССРТЯ. М. 1966. s. 400 
829

 M,İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109  
830

 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Бакы. 1970. с. 329 
831

 Дьяконов И.М. Люди города Ура. Москва. Наука. 1990. s. 293 
832

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 144, 375 
833

 Мусаев К.М. Караимский язык (karaylar)/ ЯНСССРТЯ. М. 1966. s.277 
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Сиg- Шумер дилиндя зярбя анламында ишляниб. О.Сцлейме-
нова эюря, тцрк дилиндя вурмаг сцк, сяк, шок, чок сюзляриля ифадя 
едилиб 834 . Roza Eyvazova Güney Azərbaycanda yaşayan 

M.Zehtabinin fikirlərinə söykənərək yazır ki, soq/sox vurmaq 
deməkdir835. Sillə, sillələmək sözləri də həmin yuvadandır. 

 

Sikil- Şumer dilində təmiz deməkdir
836

. Bu sözə türk dilin-

dəki qədim yazılı qaynaqlarda təmiz, gözəl, incə, yaraşıqlı anlam-

larında çox rast gəlinir
837

. S.İ.Malov türk dilində gözəl demək 

olan sula/sulı/sulu sözünün məhz siliq yuvasından yarandığını 

yazır
838

. Azərbaycan türkcəsində də canı suludu, hələ canında su 

var, suyu şirindi ifadələri çox zaman gözəl qadınlar haqında işlə-

dilir. Onların tərkibində də su/sulu sözləri var. 

Daha ətraflı bax: sikil-qız.  

 

Sikil- Şumer dilində həm də bakirə deməkdir. Ki-sikil baki-

rə qız anlamındadır. Sikil sözünə qədim türk dilində təmiz, gözəl, 

bakirə anlamında silik, kiçik bacı anlamında sinil/sinli şəkillərin-

də rast gəlinir
839

. M.Kaşğarlıda təmiz, incə, yaraşıqlı anlamların-

da silig, ərin özündən kiçik bacısı anlamında singil sözləri var
840

. 

Uyğur dilində qız sözü sinil şəklində qalıb
841

. Bu sözə Əhməd 

Cəfəroğlunun “Əski uyğur türkcəsi” sözlüyündə singil şəklində 

kiçik bacı anlamında rast gəlinir ki, bu da bakirə anlamına yaxın-

dır. Bundan başqa, həmin lüğətdə arı, təmiz, pak, bakirə anlamla-

                                                             

834
 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа. Азярняшр. Бакы. 1993. с. 196 

835
 Eyvazova Roza. Şumerlərin mənşəyi və dilləri haqqında // Bakı. 

Tədqiqlər-III. 2003. s.135 
836

 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.42 
837 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 500 
838 Малов С.Е. G.ə.  М.-Л. 1951. s. 421 
839

 Rəcəbli Ə. Qədim türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı.2001.s.48; Акылбеко-

ва Э., Аширалиев К.,Османалиева Б., Сыдыков С. Глоссарий/Древние 

тюркские диалекты и их отражение в современных языках (под редакции 

ак.И.А.Батманова).Ф.1971.s.65-66   
840Kaшьари Мащмуд. “Диван”.Ы ъ. s.390,446  
841

 Неъип Емир Неъипович. G.ə. Анкара. 1995. с. 14 
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rında silig, arınmaq, təmizləmək, paklanmaq anlamlarında sili-

mək, silmək anlamında silkmək sözləri var
842

. Чаьдаш уйьуръада 

гыза синил дейилир 843 . Xakas dilində siliq xızıvax ifadəsi gözəl 

qız
844

, siliq sözü ayrılıqda gözəl deməkdir
845

. “Эцлтякин” абидя-
синдя бу сюзцн синил вя силик шякилляриня раст эялинир ки, биринъи ки-
чик баъы, икинъи бакиря гыз демякдир: ...sinilim kuncuyuğ birti-
miz

846
. Açımı belədir: kiçik bacımı ona xanım verdik. Bundan 

başqa, həmin abidələrdəki silik kız ifadəsi bakirə qız anlamında 

işlənib. Bəglik urı oğlın, kul boltı, silik kız oğlın kün boltı
847

.  

Qədim türk yazılı abidələrində силик сюзцнün singil, sinil, 

silig şəkllərində arı, təmiz, бакиря  anlamlarında ишлянмяси ки-сикил 
сюзцнцн Шумер дилиндя мящз бакиря (sikil) гыз (ki) анламында 
ишляндийини тясдигляйир. 

Sikil sözünün təmiz və bakirə anlamlarını eyniləşdirib onu 

bir söz kimi başa düşmək yanlışdır. Onlar omonim olmaqla ayrı-

ayrı sözlərdir.  
Bax: ki, ki-sikil, sikil sözlərinə. 

 

Силик-  Şumer dilində sулуг демякдир. Онун мянасы сюзцн 
сулуг кими охунмасыныn daha doğru olduğunu göstərir. Сюз бу 

эцн тцрк дилиндя олдуьу кими ишлянир. Bu söz Şumer dilində silik 
və suluq şəkillərinin hər ikisində tələffüz edilə bilərdi. Əslində 

onların eyni söz olduğu göz qabağındadır.  
 

Silik- Şumer dilində həm də el deməkdir. Hazırda türk di-

lində adamların çox toplaşdığını bildirmək üçün ellik, elliklə söz-

ləri işlədilir. Silig və ellik sözləri bir-biri ilə fonetik variant vəziy-

yətindədir. 

                                                             

842
 Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 135 

843
 Неъип Емир Неъипович. G.ə. Анкара. 1995. s. 14 

844
 Боргоякова Т.Г. Классификайия фразеологических единиц хакасского 

языка по семантической слитности компонентов // СТ. 1980. № 4. s. 72 
845

 Карпов В.Г. Хакасского язык/ ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 436  
846

 Ряъябов Я,Мяммядов Й. G.ə. Б. 1993.s.73 
847

 Yenə orada, s. 72,73  
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Silim- Şumer dilində sağ olmaq, var olmaq anlamlarında 

işlənib. Onun sülh mənası da var. Qədim türk dilində də silim 

şəklində işlənib salam demək olub
848

.  

 

Silim- Şumer dilində salam deməkdir. u-na-a-duğ-silim-ma 

şu-ni-şe-gar-i
849

. Bu cümlədə u-na-duğ-silim ona salam söylə 

anlamındadır. Qədim türk dilində də salam sözü silim şəklində 

olub. Silimin də, salamın da mənası sağ olmaq, var olmaq və sülh 

deməkdir.  

M.Ə.Sabirin Mən salim olum, cümlə-cahan batsa da batsın 

misrasında bu məna olduğu kimi saxlanıb. Silim və salim həm an-

lamca, həm də şəkilcə bir-birinin eynidir. İ/a ünsüz əvəzlənməsi 

elə böyük fərq yaratmır. Buradan aydın olur ki, salam sözü 

silimdən yaranıb, Şumer-türk sözüdür və ərəb dilinə Şumer-türk 

dillərindən keçib. 

 

Si- Şumer dilində Şimal deməkdir
850

. Ş və s səslərinin bir-

birini əvəzlədiyini nəzərə alsaq, onda Si morfemi Şimal sözünün 

kökü olur. Şumer dilində sözlərin daha çox bir hecalı olduğunu 

da nəzərə alsaq deyə bilərik ki, Şimal sözü başlanğıcda Si şəklin-

də işlənib.  

 

Su- Шумер дилиндя sevinmək deməkdir
851

. A.M.Şerbak qə-

dim türk dilində sevinc sözünün su-yunc şəklini qeyd edib
852

. 

Göründüyü kimi, hər iki sözün kökündə su hecası durur. Belə 

olduqda su sözü hazırda türk dilində işlənən sevincin həm kökü, 

həm etimonu, həm də özü hesab edilə bilər.  

 

Su- Şumer dilində sulu yer deməkdir. Sucuq/suluq sözləri-

nin köküdür. 

                                                             

848
 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.109 

849
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. 224. s. 30 

850
 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 634 

851
 Yenə orada, s. 634 

852 Шербак А.М. Слог и его структура //ВТ. Баку. 1971. s. 175 
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Sud- Шумер дилиндя узун олмаг анламындадыр. Гядим 
тцрк дилиндя узанмаг анламында сун сюзц ишляни silimdən yara-

nıb. Burada d/n ünsüz əvəzlənməsi nəticəsində sözün şəkli fone-
tik baxımdan azacıq dəyişib.  

 
Суд- Енлилин арвады Нинлилин гызлыг лягябидир. Ачымы йедиз-

дирян, ямиздирян демякдир853. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян сцд 
сюзцнцн ейнидир.  

 
Sud- Şumer dilində süd deməkdir. Ninlilin Sud ləqəbi də 

sözün bu anlamı ilə bağlıdır. 
 
Sud- Şумер дилиндя узатмаг, ял узатмаг анламларында 

ишляниb. Тцрк дилиндя bir şeyi vermək üçün əlini uzatmaq anla-

mında onun сун фонетик вариантына раст эялинир. Burada d/n 

ünsüz əvəzlənməsi nəticəsində sözün şəkli azacıq dəyişib. 

 

Suğ- Şumer dilində çox deməkdir. S/ç və ğ/x əvəzlənməsilə 

suğ sözündən çox sözü alınır: suğ/sux/çux/çox. 
 
Сукур- бу сюзц Н.К.Афанасйева илаhи бир предмет кими 

баша дцшцb. Сюз мятндя беля ишляниb: эал-ла-тур-тур эи-сукур-ра 
эим, эалла-эал-эал эи-дуб-ба-на-ке.   

Шумердяки Шуруппак шяhяринин ады да Сукурру олуb вя 
яввялляр беля охунуb. Сукур чуваш дилиндя чюряйя дейилиb. 
Бизъя, шеирдяки мцгяддяс бир шейин адыны билдирян сукур сюзц дя 
чюряк демякдир. 

 
Сукум- bu sюзя “Şumer çarı Şu-Sinə məktub”un mət-

nində rast gəlinir. И.М.Дйаконов бу сюзц йемлямя мянасында 
тяръцмя едиb: 4 эан суку (м) Ур-динэир-(р) а ка854. Tяръцмяси 
белядир: 4 ган ур-динэирин йемлянмясиня. Sukur sözünün çörək 

anlamında işləndiyini yazmışıq. Çörək sözündən çörəkləmə 

                                                             

853
 Ситчин Захария. Двенадцатая планета. М. 2007. s. 107 

854
 Дьяконов И.Письмо к шумерскому царю Шу-Сину/ВДИ,1939,№1.s. 60   
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yarandığı kimi, sukurdan da sukum törəyib. Ona gюря дя бура-
да сукум сюзцнц йемлямя йох, чюряклямя кими тяръцмя етмяк 
мятнин мязмунуна даhа чох уйьун эялир. Чцнки йемлямя ин-
сана йох, hейвана аиддир. Гядим Шумер дилиндя йем anlamın-

da qa və  şагга sözləri işləдилиb855. Йухарыда verilmiş сукур 
сюзцнцн чюряк анламы да сукум сюзцнцн чюряклямя мянасы иля 
цст-цстя дцшцр. Əslində sukum sözü sukurun törəməsidir. Yalnız 
onun sonundakı ünsüz dəyişib. 

 

Sulu- O.N.Tuna bu sözün yol, səfər anlamlarında işlən-

diyini göstərir və onu türk dilindəki yol sözü ilə qarşılaşdırır
856

. 

Dildə sulu/sul/sol/yol fonetik variantlaşması mümkündür. Hətta 

türk dilindəki sol getmək deyimi də yolla bağlıdır. Öz yolunu azıb 

başqa yola düşənlərə sol gedir deyirlər. Sol getmək və sulu (yol, 

zəfər) sözlərinin oxşarlığı göz önündədir. 

 

Su-na- Şumer dilindən ördək kimi tərcümə edirlər. Ördəyə 

dilimizdə sona, yaxud su sonası deyirlər. M.P.Vaqifin “Kür qıra-

ğının əcəb seyrangahı var, yaşılbaş sonası hayıf ki, yoxdu” şeirin-

dəki yaşılbaş sona yaşılbaş ördək deməkdir. “Oğuznamə”də də 

ördək sözü sona şəklindədir
857

. Əldə yazılı qaynaq olmasa da, 

sözün qədim türk dilində də suna şəklində işləndiyinə şübhə yox-

dur. O hərfi sonradan yaranıb. Deməli, su-na sözü şəkilcə və 

anlamca dəyişmədən hazırda türk dilində işlənir. Suna/sona.  

 

Sur- Şumer dilində tələsik, tələsmək anlamlı sözdür
858

. Türk 

dilində bu yuvadan çoxlu sözlər ysaranıb: sürək, sürmək, sürəkli 

və s. İ.M.Miziyev bu sözü həm də qovmaq anlamında işlənən sür 

sözü ilə qarşılaşdırıb. Həmin sözlərin hamısı bu gün türk dilində 

işlənir və sur kökündən törəyib. 

                                                             

855
 Тюменев А.И. О значении термина "кал" в древнешумерском языке // 

ВДИ. 1946, № 2. s. 18 
856

 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 14 
857

  “Oğuznamə” (nəşrə hazırlayan Samət Əlizadə). Bakı. 1987. s. 22 
858

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 26 
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Сипа- чобан сюзцнцн илкин шяклидир. Şumer dilinin digər 

ləhcəsində söz şupa/şuba şəklindədir. е-не сипа-би-эим еэер-би 
hе-им-ус-е859. Тяръцмяси белядир: Гой юзц чобан кими архасынъа 
излясин. 

Başqa bir cümləyə baxaq: sipad (şupad) udu siki ak-ak ene. 

İ.M.Dyakonov cümləni onun ağ yunlu qoyun çobanı kimi tər-

cümə edib
860

. Cümlədə iki yerdə ak (ağ) sözü işlənib. Tərcümədə 

onun biri buraxılıb. Doğru tərcümə belədir: onun (ene) təmiz (ak) 

ağ (ak) yunlu (siki) qoyun (udu) çobanı (sipad/şupad). 

Интерпретасийада sözün сонундакы н ünsüzü oxunmur. Şu-
merdə bir şəhərin adı Şibaniba/Şubanubadır. Şubanuba oxunuşu 

daha doğrudur. Şumer dilində o hərfi olmadığına görə söz bu cür 

oxunur. Bu ad şuban sözünə uba/oba topomorfu qoşulmaqla 

yaranıb. С вя ч ünsüzlərinin явязлянмяси тцрк дили цчцн сяъиййяви 

хцсусиййятдир. Həm də Şumer dilində ç səsi yoxdur. 
  
Сум- тямиз, саф, халис мяналарында ишляниb. "Китаби-Дядя 

Горгуд"да бу сюзя hямин мянада раст эялинир. Шумер етнони-
ми мяhз сум кюкцндян вя ер (яр, ар) етноморфундан йараныb. 
Мянасы халис иэид, тямиз иэид, гцсурсуз иэид демякдир. 

Baraban tatarlarının dilində sum pul, axça deməkdir. Bir 

sıra türklərin dilində sum/som pul vahidinin adıdır. 
 

Сум- вермяк демякдир. Bir cümləyə baxaq: 
d
Nannar ma-

an-sum
861

. Açımı belədir: Tanrı Nannar (
d
Nannar) onu (an) mənə 

(ma) verdi (sum). Burada anlaşılmayan söz yoxdur. İkinci cümlə-

yə baxaq: anşe a nağ-nağ nu-ba-sum -mu
862

.Tərcüməsi belədir: 

eşşəyə içməli su vermədilər 863 . Burada nu-sum-mu vermədilər 

anlamlarındadır. Бу сюз тцрк дилиндя sunmaq şəklində вермяк 

                                                             

859
 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964. № 4. s. 202 

860
  Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s. 11. 

861
 Дьяконов И.М. Люди города Ура. Москва. 1990. s. 401 

862
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996. 224. s. 95 

863
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб.1996.  s. 95  



 313 

анламында hazırda ишлянир.                              

 

Sum- Şumer dilində чохмяналы сюздцр. Чохлу омонимляри 
вар. Бир мянасы сарымсаг демякдир864. Ki-sum Şumer dilində 

sarımsaq əkilən yer (sarımsaqlıq) deməkdir. Osmanlı dövründə 

sarımsağa süm
865

 deyilib. Щяр ики сюз бир-биринin eynidir. 
Чохhеъалы сарымсаг сюзцнцн бирhеъалы сум кюкцндян йарандыьы 
онларын арасындакы охшарлыгла да тясдиглянир.  

Altay dilində sarımsağa uksum deyilir
866

. Uksum sözündə 

sum morfemi olduğu kimi saxlanıb. Sarımsaq sözünün də tər-

kibində onu görmək olur. Sadə sözdən (sum) mürəkkəb söz (sa-

rımsaq) yaranmış, bu zaman kök səslərinin arasına əlavə səslər (r 

və ı) düşərək söz fonetik dəyişikliyə uğrayıb. Sum/aksum/ sarı-

sum/sarımsaq fonetik variantlaşması dil prosesi kimi təbii görü-

nür. Burada bir ehtimal da var ki, göy sarımsağa sum (aksum) 

deyilib. Ağ sözünün qədim türk dilində göy anlamında işləndiyini 

bilirik. Bu da ağsumun göy sarımsaq anlamı ilə üst- üstə düşür. 

Bəlkə də baş sarımsaq o vaxt olmayıb. Sarımsaq sözünün sonun-

dakı baş anlamlı sag sözü onun baş sarımsaq (diş sarımsaq) 

olduğunu göstərir və sonradan əlavə olunub.  

 

Sungin- Şumer dilində zəif, sönük deməkdir
867

. Bu söz sön-

gün, sönük şəkillərində hazırda türk dilində işlənir. Səngimək 

sözü də həmin kökdəndir.  

 

Şa- Şumer dilində ürək deməkdir.M.Kaşğarlıda ürək sözü 

saş şəklindədir
868

. Şa və saş sözlərinin yaxınlığı göz qabağında-

dır. 

 

Şa- Şumer dilində bir yerdən başqa yerə göndərilən kuryerə 

                                                             

864
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 54 

865
 Османлыъа-тцркъя лцьят. Щисар йайын еви. Байазит-Истанбул.s.800 

866
 Altayca- tцркъя сюзлцк. Анкара. 1999. s. 193 

867
 Muazzez İlmiye Çığ. G.ə. 2009. s. 37 

868
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫЫЫ ъ. s. 153 
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şəhərdə yemək üçün verilən yeməyin adıdır. Bu aş sözüdür. 

Qədim türklər yeməyə aş deyirdilər. Şa və aş sözlərində yalnız 

metatezanın yaratdığı fərq var.  

 

Şa-ad/se-ed- Şumer dilində taxıl yığılarkan zəhmət haqqı 

kimi naturada verilən məhsula deyilirdi. Hazırda taxılı dəyir-

manda üyüdərkən zəhmət haqqı kimi şahad alırlar. Şa-ad/seed və 

şahad sözlərinin eyniliyi onların məna oxşarlıqları ilə də təs-

diqlənir.  

 

Şab- Şumer dilində çapmaq, kəsmək, boyun vurdurmaq an-

lamlarında işlənib
869

. Türk dilindəki çap sözü ilə səsləşir. Çap sö-

zü ilə şabla fonetik variant təşkil edir. Şab/şap/çap fonetik şəkil-

dəyişmələri qanunauyğunluqdur. Çap kökündən çapmaq, çapa-

caq, çarpmaq, çarpışmaq kimi çoxlu sözlər yaranıb.  

 

Şa-di- Şumer dilində şadlandırmaq anlamında işlənib: 21 

sila şu-du a-kaş şa-di-da-ni. Tərcüməsi belədir: əlində tutduğu 1 

silalıq qab pivə onu şadlandırdı
870

. Bu cümlədəki şa-di sözündə 

şad morfemi aydın görünür ki, bu da şadlanmaq sözünün kökü-

dür. 

 

Şah– Şumer dilində həm çar, həm də şah sözünə rast gə-

linir. Ağşahlar sülaləsinin adı ağ və şah morfemlərindən 
yaranыб. 

 
Шащ- Шумер дилиндя донуза дейилиб871. Шащ даща чох шар/ 

чар адланыб. Эюрцнцр, шащ сюзц хаган цнваны кими цстцнлцк 
газандыгдан сонра донуза шащ дейилмяси унудулуб. Чар/шар/ 
шащ сюзляри дя инвариантлардыр.  

Şahar- Şumer dilində toz deməkdir: şahar-gir-me-a. Tərcü-

məsi belədir: bizim (me-a) ayağımızın (gir) tozu (şahar). Şa-har 

                                                             

869
 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 15 

870
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 45  

871
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 49 
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mürəkkəb sözdür: şa+har (har sözünə bax).  
 
Шакан-кеш- Шумер дилиндя зянбилчи, сябятчи демякдир. Ся-

бяткеш сюзцня чох йахындыр.  
 
Шаккал- Шумер дилиндян йем анламында тяръцмя еди-

либ872. Яслиндя адамбашына бир айлыг ярзаг пайы демякдир873. 

Онун сонундакы л ünsüzü дцшдцкдя шакка галыр. Шакка/шагга 
дилимиздя чох ишлянян сюздцр. Щейванын ъямдяйинин бир щиссяси-
ня шагга дейирляр. Яти шаггала, ятин бир шаггасыны чяк, ятин бир 
шаггасыны доьра кими ъцмлялярдя тез-тез ишлянир. Бир шагга ят дя 
бир адамын бир айлыг нормасына уйьун эялир. Шаккал сюзц Шу-
мердя дя ъямдяйин бир парчасы, ятин бир щиссяси анламларында 
ишляня билярди. Бу анламда ишлянмяся беля, шаккал вя шагга сюз-
ляринин шякилъя вя мянаъа охшарлыглары эюз юнцндядир.  

 
Şag- Şumer dilində uşaq deməkdir. Osman Nədim Tuna da 

şaq və uşaq sözlərini doğru olaraq eyniləşdirir
874

. Onun əvvəlin-

dəki u ünlüsünün sonradan artırıldığını düşünmək olar. Sözün il-

kin şəklinin şaq olduğu daha çox ağlabatandır. İlk sözlərın bir he-

calı olması da bu fikri təsdiqləyir. 

 

Şağ/şa-şa- Şumer dilində yaxşı olmaq, xeyirxah olmaq 

deməkdir
875

.  
 
Şar– çar sözünün etimonudur. Şumer dilində ç ünsüzü ol-

maйıб. Ona görə söz şar şəklində işləniб. 
 
Шеду- шумерляр щейван щейкяллярини горуйуъу щесаб едир 

вя шеду адландырырдылар. Орхон-Йенисей йазыларында шад сюзцня 
щярби рцтбя вя шяхс ады кими чох раст эялинир. Щяр ики сюз щям 

                                                             

872
  Тюменев А.И. О значении термина "кал" в древнешумерском языке // 

ВДИ. 1946, № 2. s. 18 
873

 Yenə orada, s. 19 
874

 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 21 
875 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. s. 85 
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шякилъя, щям дя мянаъа охшардыр. 
 
Шеккел- Шумер дилиндя бир юлчц ващидидир. Я.Фярзяли онун 

пул ващиди олдуьуну йазыр вя шащы иля ейниляшдирир876. Мян шащы 
сюзцнцн шеккелдян йарандыьыны да гябул едяряк, сиккя иля онун 
даща чох охшар олдуьуну гейд етмяк истяйирям. Шеккел сю-
зцнцн сиккяйя чеврилмяси дилин ганунларына тамамиля уйьун-

дур. Сюзцн сонундакы ünsüz (л) дцшцр. Бу, Шумер вя тцрк дилля-

ри цчцн сяъиййявидир. Шекке шяклиндя галмыш сюзцн биринъи ünsü-
zü с иля явязлянир: секке. Азярбайъан тцркъясиндя сюзлярин со-
нунда е ünlüsünün ишляк олмадыьыны нязяря алсаг, онда секке 
сюзцнцн асанлыгла секкя шяклиня дцшмяйинин сябяби айдынлашар. 
Секкя вя сиккя ися ейни сюздцр. Сиккя сюзц бязи тцрк дилляриндя 
секкя шяклиндя дя тяляффцз олунур. Бцтцн бу изащларсыз да шек-
кел вя сиккя сюзляринин ейнилийи шцбщя доьурмур. 

 
Şes/şeş- Şumer dilində qardaş deməkdir. Onu İ.T. Kaneva 

şeş, İ.M.Dyakonov isə seş şəklində oxuyublar
877

. Sözü şaş kimi 

də oxumaq olar. M.Kaşğarlıda Daşkənd şəhərinin qədim adı Şaş 

şəklindədir
878

. Qardaş sözünün ikinci, Daşkənd sözünün birinci 

hecası və Şaş sözləri bir-birilə, həm də qardaş anlamlı şeş/seş(şaş) 

sözüylə yaxından səsləşir. 

 

Şilig- şumer dilində açmaq deməkdir
879

. M.Kaşğarlıda aç-

maq, çözmək anlamında şəş/səş sözü var
880

. 

 

Шир- Şumer mətnlərindən щям дя сыр/сiр кими охунуб гош-
ма, няьмя, тцркц, шярги вя с. демякдир. Тцрк дилляриндя щямин 
анламларда ыр/йыр/жыр/ъыр/сыр/шыр/шир/шеир881 сюзляри ишлянир. Эюрцн-

                                                             

876 Fərzəli Əjdər. Dədə Qorqud sözü. Bakı. 1999. s. 38 
877

 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. s. 29; Дьяконов И.М. 
НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s.14 
878

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 434 
879

 АШП. СПб, 1997. s. 367 
880Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫI ъ. s.42  
881

Дульзон А.Чулымско-тюркский язык/ЯНСССРТЯ.М.1966.s.450 
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дцйц кими, шеир сюзц шир кюкцндян йараныб Шумер- тцрк мяншя-
лидир.  

 
Шиш- Şumer mətnlərindən онун сиш/шеш охунушлары да вар. 

Гадын йолдаш, гадын щямдям анламларындадыр. Тцрк дилиндяки 
еш сюзц иля фонетик вя мяна бахымындан йахындан сясляшир.  

 
Şu- Şumer dilində ovuc və əl anlamında işlənib. Ovuc sözü 

türk dillərinin bir çoxunda ovuş kimi deyilir. Onun sonundakı uş 

hecası şu ilə səsləşir. Metateza nəticəsində şu sözü asanlıqla uş 

şəklinə düşə bilir və o da ovuş sözündə saxlanıb.  

 T.Hacıyevə görə, hazırda türk dillərində işlənən şu/bu 

əvəzliyi ondan yaranıb
882

.  
 
Şub– Çoban sözünün qısa yazılışıdır. Şumer dilinin EK 

ləhcəsində sipa, ES ləhcəsində şuba şəklində tələffüz ediliб. 

Şumer dilində ç səsi yoxdur. Türk dilində çobana şuban/çupan 
deyildiyi bəllidir883. İndi də bir çox ləhcələrdə şuban tələffüzü 

saxlanıб: Udu-ta u-du-bi e-ta-şub. Tərcüməsi: çobanları 
qoyunlardan uzaqlaşdırdı. 

 
Su-im- Şumer dilində qurban deməkdir: Bilqames-e maş 

par-par-a su-im-en-taq
884

. Açımı belədir: Bilqamıs işıqlı ağ 

keçini qurban edir. Buradakı su-im sözü qurban anlamındadır. 

İ.Miziyev yazır ki, balkar-qaraçay dilində qurban sözü soyum 

şəklindədir 
885

. Onda Şumer dilindəki su-im sözü balkar-qaraçay 

dilindəki soyum sözü ilə doğrudan da səsləşir.  
 
Şulux– mətnlərdə bu sözün təmizləyici anlamında işlən-

diyinя rast gялинир. Hazırda türk dilində işlənən silmək, silib-

                                                             

882
 Hacıyev Tofiq. Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında / 

AFM. B. 1983. s. 30 
883

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 157 
884

 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М.1967.s.436 
885

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 27 
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süpürmək sözləri ilə səsləşir. 
 
Şur– Şumer dilində sevinc, fərəh deməkdir 886 . Bu söz 

həmin anlamda klassik ədəbiyyatda işlənmişdir. M.Ə.Sabirin 
“Cütçü” şeirində şur sözü var: 

Çıxdı günəş, doldu cəhan nur ilə,  

Cütçü sürür tarlada cüt şur ilə
887

. 

Şur sözü Nəsimidə də buna yaxın anlamda işlənib
888

.  

Göründüyü kimi, Şumer dilində, Nəsiminin və M.Ə. Sabi-

rin şeirində bu söz şəkilcə və anlamca bir-birinin eynidir. Deməli, 

şur sözü heç bir dəyişikliyə uğramadan türk dilində saxlanıb. 

  
Шур- Шумер дилиндя вящши, йабаны (щейван) вя байаьы, зя-

рярли анламларында ишляниб. Бу эцн Азярбайъан тцркъясиндя 
байаьы, дадсыз-дузсуз, ляззяти итмиш бир шей щаггында шору чыхды 
ифадяси ишлянир. Фонетик вя мяна йахынлыьы шур вя шор сюзляринин 
ейни йувадан олдуьуну эюстярир. Şumer dilində o hərfi olmadı-
ğına görə, şur sözü sonradan şor şəklinə düşə bilərdi.  

 
Шурим- Шумер дилиндя бир шейин йарысы, икийя бюлцнмцш 

щиссялярдян щяр бири демякдир. Тцрк дилиндяки йарым сюзц иля 
йахындан сясляшир. 

 

Şuşa(n) – şəhər adıdır. Шумер сюзц olub, şiş/şuş kökündən 

yaranıb. Mənası uъада, йцксякдя дуран демякдир. Şiş sözü bu 

gün də türk dilində eyni mənalarda işlənir. Azərbaycandakı 
Şuşa şəhərinin adı da Elamın paytaxtı olan Şuşa şəhərinin adı 

ilə eyni mənalı olub, şuş/şiş kökündən yaranıb. Şiş/şuş 
toрomorf kimi Şiştəрə, Şişqaya, Şişdağ kimi toponimlərin də 

əmələ gəlməsində kök rolu oynamışdır. 
 
Şum– doğrudur, Azərbaycanda Şumerin adı Şumer kimi 

                                                             

886
АШП. СПб, 1997. s. 467  

887
 M.Ə.Sabir. Hophopnamə. Bakı. Yazıçı. 1992. s. 383  

888
 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Бакы. 1970. s. 312 
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qəbul ediliб. Bu da bizə rus dilindən keçiб. Əslində sözün 

kökü sumdur. Ölkənin də, xalqın da adı Sumerdir.  
Hazырда бязи тцрк дювлятляриндя пул ващиди сум/ сом ад-

ланыр. Бу сюз дя халис, тямиз демякдир. Р.Ш.Шярафяддинова йа-
зыр ки, сум сюзц башга дилляря тцрк дилиндян кешиб. 

 
Şu- Шумер мятнляриндян əl kimi tərcümə edilir. Bu sözü 

ovuc kimi oxumaq daha doğrudur. Şu sözünün əks oxunuşu 
uşdur. Uş ovuш(c) sözünün bir hissəsidir. Şumer dilində o hərfi 

olmadığına görə, ovuş (c) sözünün uş kimi tələffüz edildiyi 
şübhə doğurmur. Əl anlamında a (al/əl) sözü işləniб ki, bu da 

uşun ovuş (c) demək olduğunu göstərir. Qarakilsədə 400 qr 
tutan ölçü qabı avıc adlanır

889
. 

Uyьур дилиндя овуъ сюзцнцн уш/оч/очум вариантлары 
вар890. Йумруьа муш дейилир ки, о да уш кюкцндян дцзялиб. Ал-
тай дилиндя овуъа уш дейилир891 ки, бурада да уш кюкц олдуьу ки-
ми галыр. 

Şu-na ba-an-sum-ma892. Tяръцмяси белядир: Onun ovcuna 
(əlinə) qoydu (verdi). 

B.B.Ящмядова эюря, овуъ сюзц Азярбайъан дилиндя яв-
вялъя ики щиссядян- ов вя уъдан ибарят олмушдур893. Анъаг сю-
зцн Шумер дилиндя шу/уш шяклиндя ишлянмяси эюстярир ки, бу сюз 
тцрк дилиндя дя яввялъя бир щеъалы (шу/уш) олуб, сонралар мцряк-
кяб сюзя чеврилиб. Щазырда овуъ сюзц башгырд дилиндя ус894, га-
зах дилиндя ус895, йакут дилиндя ис896 шякилляриндя сахланыб. Бун-
лар да эюстярир ки, овуъ сюзцнцн илкин шякли- етимону Шумер ди-
индяки шу/уш олуб. 

                                                             

889
 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы. 1964. s. 17 

890
 Неъип Емир Неъипович. G.ə. s. 279, 288, 293 

891
 Altayca- tцркъя сюзлцк. Анкара. 1999. s. 195 

892 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. s. 121 
893

 Ящмядов Б.Б. G.ə.  s. 130  
894

 Башкортъа- русъа щцзлек. Москва. 1958. s. 58 
895

 Кажибеков Е.З. О морфонологической природе тюркского корня / 
ВТЯ. Алма-Ата. 1985. s. 14 
896
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Şukar– kənd təsərrüfatı alətidir. Şu+kar morfemlərinin 

hər ikisi Şumer və türk dillərinə məxsusdur. 
 
Şe– Şumer mətnlərindən həm arpa, həm də taxıl kimi 

oxunur. Qədim türk dilində də bu söz həmin mənalarda işlə-

niб. V.V.Radlovun lüğətində arpa sözü aş, yemək sözü aşa 

şəkillərindədir
897

. Hazırda əksər türk dillərində yemək adı olan 
aş sözü də bu kökdən yaranıб. Çünki aşı ilk dəfə dцйцдян йох, 

буьда вя арпадан bişirmişlər. İ.T.Kanevaya görə, şe sözü 
asanlıqla aş, eş, iş, uş şəkillərinə düşə bilər. Onda aşın şedən 

törəndiyi inandırıcı görünür. 
 
Şe- Şumer dilində bordaq deməkdir: e-udu-şe cümləsi bo-

rdaq qoyun damı, e-gud-şe cümləsi bordaq buğa damı anlamın-

dadır. Şe taxıl, arpa sözü həm də bordaq anlamında işlənib. 

Burada şe (bordaq) sözü bordanan heyvanlara arpa, taxıl (şe) 

yedizdirilməsi ilə bağlıdır.  
 
Шеэ- Шумер дилиндя йаьыш демякдир898. Şeg-a-an-na u-gal-

la-gim Aratta
ki
 he-gal-la i-du

899
. Belə tərcümə olunur: Pis 

havalardakı yağış kimi (şeg gim) çapar Arattada bolluq yaratdı. 

Ola bilsin ki, Şumer dövründə yağışa şeg/şeh deyilib.  
Осман Нядим Туна да бу сюзц йаьышла ейниляшдириб900. 

Лакин Азярбайъан дилиндяки шещ сюзц она йа таныш олмайыб, йа 
да аьлына эялмяйиб. Отун цстцня дцшян нарын йаьыша Азярбай-
ъан дилиндя шещ дейилир. Шещ вя шег сюзляринин ейнилийи ися эюз га-
баьындадыр. Онларын мяна ейнилийи дя буну демяйя ясас верир.  

 
Şeş- Şumer dilində ağlamaq deməkdir

901
. 

                                                             

897
 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1889. s.585,587  

898
 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 630 

899
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.49 

900
 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 25 

901
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. s. 85 
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Şulux– Şumer dilində həm də təmizlik, təmizləmək an-

lamlarında işləniб: Su-luh si bi-sa902. Belя тяръцмя едилир: Tə-

mizləyib qaydaya saldı. Ş/s samit əvəzlənmələrini nəzərə alsaq, 

silmək, silgi, hətta silik sözlərinin həmin yuvadan yarandığını 
düşünmək olar.  

 

Şul– Шумер дилиндя kişi deməkdir. Ancaq bu sadəcə ola-
raq cins bildirmir. İgid, qəhrəman anlamlarında kişi demək-

dir. Çünki şul sözünə nam qoşulanda (namşul) kişilik, igidlik, 
qəhrəmanlıq mənası yaradır. 

 
Шу-нага- Шумер дилиндя ишлянмиш мцряккяб сюз олуб, шу 

(овуъ) вя нага (içmək, içməli) сюзляриндян ямяля эялиб. Мянасы 
шырнаг демякдир903. Bu anlam suyun ovucla içilməsinə də uyğun-

dur. Шырнаг сюзц бц эцн дя тцрк дилиндя щямин анламда ишлянир. 
Суйун бир гядяр щцндцрдян тюкцлмясиня шырнаг дейилир. Şır-şır 

bulaq adları da həmin kökdəndir.  
 
Şa-ga-ni- Шумер дилиндя şahanə, şahınkı kimi deməkdir. 

Su-si (1)-sa-ğa-ni (2) he-me-a (3)904. Tərcüməsi belədir: Bar-

maqları (1) həmən (həqiqətən) (3) şahanədir (2).  
И.Т.Kaneva bu sözü mərhəmətli, lütfkar kimi tərcümə 

ediб ki, məna bir qədər təhrif ediliб. Burada söhbət mərhə-

mətdən yox, gözəllikdən (şahanə) gedir.  
 
Си- Шумер дилиндя долдурмаг, тамамламаг мяналарында 

ишляниб: Şe si-ma-ni. Tərcüməsi belədir: ürəyim doldu mənim905. 
Бу сюз hазырда тцрк дилиндя silə, siləbəsilə, силялямяк шякiлlərин-

дя мювъуд olub, hamısı  аьзына кими долдурмаг анламындадыр. 
Онların си кюкцндян йарандыьы айдын эюрцнцр. Ola bilsin ki, си-
ля вя силялямяк сюзляри илк дяфя тяк щеъалы си шяклиндя ишляниб. 

                                                             

902 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. s. 30 
903

 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 653  
904

ШГЭ. ВДИ. 1964. № 3. s. 262  
905

 Дьяконов И.М. Реформа Урукагины / ВДИ. 1951, № 1. s. 25  
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Si- Шумер дилиндя açmaq deməkdir

906
. Siyirmə, siyirmək 

(siyirməni açmaq, qılıncı qınından siyirmək, çıxarmaq və s.) 

onunla eyni yuvadandır. 

 

Si- Шумер дилиндя doğru, düzgün olmaq, haqlı, xeyirxah 
olmaq deməkdir

907
. Hazırda türk dilində işlənən səlis sözünün 

kökü ola bilər. 

 

Sig- Şumer dilində yaşıl, sarı-yaşıl deməkdir. Sözü tərsinə 

oxuyanda giş olur. Ondan asanlıqla yaşıl sözü alınır: giş/yiş/yeş/ 

yeşil/yaşıl. 

  
Сим- ону эцмцш кими охуйурлар908 . Гядим тцрк дилиндя 

эцмцшя сим дейилиб. Нясимидя мящз эцмцш анламында сим, 
эцмцшц (рянэ) анламында симин, M.Ə. Sabirdə gümüş anlamında 

sim сюзляриня раст эялинир909. Анъаг burada ikinci variant da 
mцмкцндцр. Сим сюзц эцзэц цсулу иля мис кими охуна bilярди. 
Onda сим сюзц мисин тюрямяси- тярсиня охунушудур. Эюрцнцр, 
илк дяфя сими мисдян hазырламышлар. 

 
Simug- Шумер мятнляриндян дямирчи кими охунуб910. Ла-

кин симуэ дямир демяк олмадыьына эюря, ондан дямирчи сю-
зцнцн йаранмасы аьлабатан эюрцнмцр. Гядим тцрк дилиндя эц-
мцшя сим дейилиб. Нясиминин шеирляриндя мящз эцмцш анламын-
да сим, эцмцшц (рянэ) анламында ися симин сюзляриня раст эяли-
нир (sim sözünə bax). Эюрцндцйц кими, симуg сюзцнцн кюкцндя 
эцмцш мянасы верян сим морфеми ейниля сахланыб. Сим+уэ сюзц 

                                                             

906
 Струве В.В. Вопрос о сушествовании в Шумере предсказания будщего 

посредством стрел. 1960. s. 24 
907

 Yenə orada, s. 24 
908

 Тюменев А.И. О формах земельных отношений по надписи обелиски 

Маништусу // ВДИ 1946. № 4. s. 34 
909

 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Бакы. 1970. s. 302; M.Ə.Sa-

bir. Hophopnamə. B. 1992. s. 326 
910

Вайман А.О протошумерской письменности/ТДП.М.1976.s.583 
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эцмцш иши эюрян адам анламы верир ки, бу да щазырда тцрк дилин-
дя ишлянян эцмцшчц сюзцня уйьундур. 

Ola bilsin ki, simug sözü dəmir çıxana qədər mövcud 

oluб, sonra da bir müddət öz əvvəlki mənasında işləkliyini 
saxlayıб, yəni dəmirçiyə də simug deyiliб. Dəmirçi sözü yaran-

dıqda isə tədricən onu sıradan çıxarıб. 
Симуэ сюзцнц башга ъцр дя охумаг олур. Бу сюздя эц-

мцш сюзцнцн эцм кюкц вар. Шумер дилинин гайдаларына уйьун 
олараг сюзцн щеъаларынын йерини дяйишдикдя эумис алыныр. Башга 
мятнлярдян эцмцш сюзц эцмэцш кими дя охунуб. Унутмаг ла-
зым дейил ки, Шумер дилиндя ейни сюзцн 3-4-5 йазылыш вя охунуш 
формасына раст эялинир. Буну бир сайында эюрмцшцк. Еляъя дя 
сарымаг, сырымаг, тохумаг анламында ишлянмиш ейни сюзцн 
сир/сар/сур шякилляриндя охунушлары мювъуддур911.  

Щяр ики вариантда симуэ вя эцмцшчц щям шякилъя, щям дя 
мянаъа бир-бириня охшардыр. 

 
Si-sa- Şumer dilində doğru, düzgün, səlis deməkdir

912
. Ha-

zırda türk dilində işlənən səlis sözüylə səsləşir. 

 
Şiş- türk dillərindəki şişpapaq, şeşə, şeşələnmək sözlərinin 

köküdür. Bax: Şuşa. 

 
Саь- Шумер дилиндя баш демякдир. Бу сюзцн тяляффцз йох, 

идеограм шяклидир: САЭ. Сюз баш кими тяляффцз олунуб. Буну 
гарабаш адында эюрмяк олур. Саь сюзц дя иlkin шяклини башын 
саь олсун, саь башы эора апармаг ифадяляриндя башла бирликдя 
сахлайыб. 

 
Sağ– Шумер дилиндя həm də uca, yüksək deməkdir. Bu, 

başın mənasına da uyğundur. Baş insanın ən yuxarıda duran 

bədən üzvüdür. Bundan başqa, insanı baş idarə etdiyinə görə də 

onun uca, yüksək, hündür anlamları var.  Baş sözü ayrı-ayrı 

                                                             

911
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 50 

912
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. с. 31  
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deyimlərin tərkibində də yüksək, uca, böyük anlamları bildirir. 

Baş həkim, baş redaktor, baş nazir, baş idarə və s.   

Hur sağ–uca dağ anlamındadır. Sağ il-la nun-gal-e-nem 

i.... Tяръцмяси белядир: Uca göylərin böyük tanrıları
913

. 
 
Са-дуь- Шумер дилиндя мцнтязям олараг вeрилян пай-

дыр914. Щям йазылышъа, hям дя мянаъа hазырда тцрк дилиндя ишля-
нян садаьа сюзцнцн ейнидир. Классик ядябиййатымызда, фолклор-
да вя шифаhи нитгдя садаьа шяклиндя ишлянян бу сюзц йанлыш ола-
раг яряб мяншяли hесаб етмиш, сядягя шяклиня салмышлар915. Са-
даьа Шумер-тцрк мяншяли сюз олуб, яряб дилиня дя бурадан 
кечиб.  

 
Саэина– Шумер дилиндя ъанишиn, монастр башчысынын мцавин 

мянасы верян терминдир. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян са-
кин/sakın/saqın сюзləriня йахындыр. 

 
Sağ-mu- Шумер дилиндя ilbaşı deməkdir. Sağ (baş) və mu 

(il) sözlərinin hər ikisi türk dilində eyni anlamda var. 

 
Суккал- Шумер дилиндя вязир, бюйцк, башчы анламларында 

ишляниб. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян аьсаггал сюзц онунла ейни 
кюклц вя ейни мяналыдыр: суккал маh бюйцк вязир демякдир. 

 
Сиg/sug- Шумер дилиндя сусмаг демякдир. Сюзцн интерпре-

тасийасы йанлышдыр. Суь интерпретасийасы даhа доьрудур. Сюз 
бирhеъалы формасында sig/sug кими ишляниб, сонра onun fonetik 

variantı kimi sus yaranıb. Sus kökünə maq məsdər şəkilçisi qoşul-

maqla söz сусмаг шяклиня дцшцр. Sug sözü sox sözünün fonetik 
variantıdır. Susmaq anlamında hazırda türk dilində dilini qarnına 

sox deyimi işlənir ki, bu da yuxarıdakı fikri təsdiqləyir.  

                                                             

913
 Энмеркар и верховный жрец Араты / ВДИ. 1964.№ 4. s. 191 

914
 Афанасьева В.К. Законы Ур-Намму / ВДИ. 1960, № 1. s. 67; Дьяконов 

И.М. Реформа Урукагины / ВДИ. 1951, № 1. s. 24 
915 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВ ъ-дя . 4 c..Бakı.1980. s. 50 



 325 

 
Сур- Шумер дилиндя сярhяд мянасында ишляниб. Щазырда 

тцрк дилиндя ишлянян сярhяд сюзц ilə yaxından səsləşir. 
 
Саь.апин– Шумер дилиндя котанбашы мянасында ишлянмиш 

терминдир916. Мцряккяб сюздцр: Саь (баш) + апин (сяпин). Çox 

güman ki, səpin sözü ondan yaranıб.  
 
Су- гядим Шумер дилиндя дянизя су дейилиб. Bunu Absu 

adında görürük. Ab və su tərkid hissələrindən yaranmış Absu 

Şumerdən əvvəlki sözlərdən biridir. Deməli, su çox qədim söz-

dür. Ona Naqsu kənd adının tərkibində də rast gəlinir.  

Rus şumerologiyasının əsasını qoymuş M.V.Nikolski də 
dəniz, göl terminlərinin əvəzinə ilk dəfə su sözünün işləndiyini 

yazıb. Бу, hяля чайларıн, эюллярин олмадыьы дювря аиддир. Абсу 
адындаkı су мяhз бу анламдадыр. Сюзцн мянасы Сяма дянизи, 
эюй дянизи демякдир.  

 
Su- Şumer dilində həm də su deməkdir. Naqsu sözü içməli 

su deməkdir. Naqsu həm də Şumerdə bir kəndin adıdır. 

Salyanda suya ussu deyirlər
917

. Burada su sözünün həm su, 

həm də us şəkilləri var. Susuzluq sözü ussu ilə yaxından səsləşir. 
Монгол дилиндя чайа ус дейирляр. Бу да су кюкцндян эялир. 

Bəzi alimlər su sözünün suğ, sug, suv, Suw şəkillərini ilkin 

sayıb, sonuncu ünsüzün düşməsi nəticəsində su sözünün yaran-
dığı fikrini irəli sürürlər. Ancaq Absu sözündən aydın görünür 

ki, sözün ilkin şəkli məhz su oluб. 
 
Су- Айдын Мяммядова эюря, су hям дя саггал сюзцнцн 

кюкцдцр918. Щазырда дилимиздя ишлянян саггал сюзц Шумер дилин-
дя суккал кими йазылыб ki, onun tərkibində su kökü aydınca 

                                                             

916
 Струве В.В. Вопрос о сушествовании в Шумере предсказания будщего 

посредством стрел. 1960. s. 19 
917

 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы. 2007. s. 520 
918  Мяммядов А.М. G.ə. АФМ. Бакы. 1983. с. 17 
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görünür..  
 
Са- Şumer dilində сап, дамар анламында ишляниб919. Сап 

тцрк дилиндя эениш ишлянян сюздцр. Мейвянин саплаьы да бу кюк-
дяндир. 

 
Са-а- Şumer dilində кяндир демякдир920. Гядим тцрк ди-

линдя баьламаг анламында саптурды сюзц ишляниб ki, onun sap 

kökündən yarandığı aydın görünür. Hazırda türk dilində işlənən 

sap sözü də ona uyğun gəlir. 
 
Sa-duğ– Şumer dilində çoxmənalı sözdür. Bəzi mətnlər-

də qab anlamında işlənib. Satıla uyğundur. Ox qabы олан са-

даг сюзцня даща чох охшарлыьы эюз юнцндядир. 
 
Sur/surum- Şumer dilində sürü deməkdir (daha ətraflı bax: 

sur-sur).  
 
Sur-sur– Şumer dilində eyni sözün təkrarı həmişə çox-

luq, cəmlik bildirir. Sur-sur sürü-sürü deməkdir: E Ki-en-

gi…udu-zu he-sar-sar 921 . Tərcüməsi belədir: şumerin evi (E 
ki.en.gi), sənin (zu) qoyunarın (udu) hey (he) sürü-sürü (sar-
sar) çoxalsın. Sürü sözü də məhz sur kökündən yaranıб. 

Tatar dilində yekə-yekə, böyük-böyük anlamında zur-zur 
sözü işlənir

922
 ki, bu da sur-surla yaxından səsləşir.  

 
Suğ– Şumer dilində daxil olmaq, gəlmək anlamlarında 

başa düşülüб923. Lakin bu söz sadəcə olaraq gəlmək deyil, so-
xulmaq демякдир. Hazırda dilimizdə işlənən soxulmaq sö-

                                                             

919
 Yenə orada, s. 21  

920
 Yenə orada, s. 21  

921
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. с. 33  

922
Юлдашев А.А.К характеристике тюркских сложных слов/ВТ.B. 1971. 

s.150  
923

 ШГЭ. ВДИ. 1964. № 3. s. 256 
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zünün köküdür. 
 
Sus/suş/süs- Şumer mətnlərindən oturmaq anlamında tər-

cümə edilib
924

. Dilimizdə hazırda süs düşmək, sustalmaq deyim-

ləri var. “O yorulub oturmaq, sustalıb dincəlmək istəyir” deyim-

ləri süs düşmək anlamı bildirir ki, bu da Şumerdəkinin eynidir.   
 
Та- Şumer dilində торпаг демякдир: ТА.УР ифадяси Ур 

торпаьы və uzaq torpaq кими тяръцмя едилир925. Шумер дилиндя о 
hярфи олмадыьына эюря, сюз та кими охуну демякдир. Шумер ди-
линдя сюзлярин чох вахт йалныз илк hеъалары йазылырды. Та да тор-
паг сюзцнцн илк hеъасыдыр (сонундакы р ünsüzünün дцшмяси дя 
Шумер дили цчцн сяъиййяви hалдыр). 

Latın dilindəki tellus (torpaq), Tellus (məhsuldarlıq tan-
rısı), qədim İran dilindəki talam (torpaq), praslavyan dillərin-

dəki tlo (torpaq) sözlərinin hamısı ta Şumer-türk kökündən 
çıxıb.  

 
Ta(n)- Şumer dilində dan yeri, sübh tezdən anlamında olub, 

hazırda türk dilində dan (yeri) şəklində saxlanıb. 

  

Tab- Şumer dilində örtmək (üstünü), bağlamaq (ağzını) 

anlamlarında işlənmişdir. O.N.Tuna onu türk dilindəki yap sözü 

ilə eyniləşdirib. 

 

Taban- Şumer dilində daban, əsas deməkdir
926

. Qaqauz 

dilində dağın ətəyinə taban deyilir
927

.Bu söz hazırda Azərbaycan 

dilində həm ayağın dabanı, həm də qapının dabanı anlamlarında 

olduğu kimi saxlanıb. 

                                                             

924 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 49 
925

 Ситчин Захария. Лестница в небо. М. 2007. s. 119 
926

 Eyvazova Roza. Şumerlərin mənşəyi və dilləri haqqında // Bakı. 
Tədqiqlər-III. 2003. s. 136 
927

 Образцы народной литературы тюркских племен изданные 

В.Радловым.  СПб. 1904. s. 93 
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Taga- Şumer dilində düşmən anlamında işlənib. Türk dilin-

də bu anlam yağı сюзц иля ифадя едилир. Йаьы сюзцнцн таэанын фо-
нетик варианты олдуьуну онларын шякилъя охшарлыьындан башга, 
дилимиздя ишлянян даь чякмяк (цряйиня, синясиня), даь басмаг 
(дилиня, биляйиня, кцряйиня вя с.), даьламаг, даьы даь цстцндян 
вурмаг кими дцшмянин ямяллярини ифадя едян дейимляр дя тяс-
дигляйир. 

  
Таq- Şumer dilində тахмаг, кечирмяк, санъмаг мянала-

рында ишляни демякдир. Тцрк дилиндя hямин сюзя ейни мянада 

раст эялинир: Таг/тах/так. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян тахмаг 

фели таг/тах кюкцндян йараны демякдир: taq/tax+maq=taqmaq/ 

taxmaq. Таг/тах кюкц ися hазырда фелин ямр формасында ейни 
мянада ишлянир. 

 

Taq-taq- Şumer yazılarından onu həm də tək-tək kimi 

oxumaq olur ki, bu da hazırda türk dilində eynilə saxlanıb.  

 

Tamga- Şumer dilində damqa, işarə anlamı bildirib
928

 və bu 

gün türk dillərinin əksəriyyətində olduğu kimi saxlanıb. 

 

Tanrı- türk dilindəki Tanrı sözü də Şumer dilindəki An 

sözündən yaranıb. An sözünün əvvəlinə t/d ünsüzləri artırılmaqla 

tan/dan sözü alınıb. Tan sözünə rı şəkilçisi qoşulmaqla Tanrı 

sözü əmələ gəlib. 
Таран сюзцнцн тяркибиндяки ан да эюй, сяма анламында-

дыр. Сюз эюйдян, сямадан даьытмаг мянасы билдирир. 
 

Tap– шumerlər gil lövhələrə tab, yaxud taр deyirdilər. 
Тцрк дилиндя гума, эиля таб дейили демякдир. Газахлар дянизин 
щеч ня битмяйян йериня табыс дейирляр. Чайын башы да таб адланы 
демякдир. Ненесляр гумлу, эилли йеря табей, хакаслар даьын 

                                                             

928
 Yenə orada, s. 136 
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ятяйиня табан демишляр929. Бу сюзлярин щамысы су, эил, гум вя 
торпагла баьлы олдуьуна эюря, Шумер дилиндяки дуб/даб/таб кю-
кцня баьланыр. Bu günkü kitab sözü həmin kökdəndir. Türk 

dilindəki tap, tapmaq, tapmaca, tapşırıq, tap-tapmaca, gül yap-
maca kimi söz və ifadələrin hamısı tab/tap yuvasından törə-

mişdir. İ.M.Miziyev hətta Balkar-qaraçay dilindəki tap (səli-
qəli), tap-tap-çık (səliqəli-səliqəli), tappa-tap (həmin, eyni) 

sözlərinin də tab və taр köklərindən törəndiyini yazır. 
 
Tam- gil lювщяляри йазыб гуртардыгдан сонра шумерляр 

онун сонунда там адланан бир ишаря гойурдулар ки, бу да ишин 
тамамландыьыны билдирирди. Там сюзц бу эцн там, тамам, та-

мамламаг, тамамян, тамамиля шякилляриндя eyni anlamda тцрк 
дилиндя ишлянир930. 

M.Kaşğarlıda tamam, tamamlamaq, bəsdi, kifayətdir an-

lamlarında tap sözü var
931

. M/p ünsüzlərinin bir-birini əvəzləməsi 

türk dilləri üçün səciyyəvi olduğundan tam sözü asanlıqla tap və 

əksinə, tap sözü də tam şəklinə düşə bilir. 
 
Тамкар- Шумер дилиндян тиъарят аэенти анламында тяръц-

мя едилиb. Söz əslində iş adamı deməkdir.  Онун там/дам 

(adam) вя кар/кара (iş) тяркибляринин щяр икиси тцрк сюзцдцр.  
 
Тащ- Шумер дилиндя ялавя етмяк демякдир932. Тющ/тюк 

сюзляриля йахындан сясляшир.  
 
Тащ-му(а)- чох мараглы сюзлярдян биридир. Билгамыс сидр 

мешясиня йола дцшяркян Енкидунун тякидиля Утуйа щям хябяр 
верир, щям дя ондан кюмяк истяйир:  

дУту кур-ше и-ин-ту-ту-де-ен а-тащ-му ще-ме-ен.  
Кур эиш ерен-куд –ше и-ин-ту-ту-де-ен а-тащ-му ще-ме-

                                                             

929
 Мурзаев Э.М. G.ə.1984. s. 537 

930
 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 28 

931
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 335 

932
 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 641 
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ен933. 
Тяръцмяси белядир: 
Танры Уту, мян даьлара йола дцшцрям, щямян сян мяня 

гащмар ол. 
Мян сидр даьларына йола дцшцрям, щямян сян мяня гащ-

мар ол. 
Щяр ики сятирдя тащ-му сюзцнцн тякрар олундуьуну эюрц-

рцк. Burada mu mənim şəxs əvəzliyidir. В.К.Афанасйева ону 
кюмякчим ол (буд мне помошником) кими тяръцмя едир ки, бу, 
мянтигя уйьун дейил934. Рус дилиндяки помошник сюзц бурадакы 
фикри дцзэцн ифадя етмир. Билгамыс Утудан- йяни Танрыдан ха-
щиш едир ки, сян мяним архам ол, дайаьым ол, архамда дур. Кю-
мякчим ол демир вя демяз. Танрыйа кюмякчим ол демяк доьру 
чыхмыр. Она эюря кюмяйим ол, йардымчым ол фикри рус дилиндяки 
помошник сюзц иля дцзэцн вериля билмир. Азярбайъан тцркъясин-
дяки гащмар сюзц ися мисрада айдын эюрцнцр. Тащ-му сюзц гащ-
мар анламы вердийиня эюря ону мящз гащмар кими тяръцмя ет-
мяк даща доьрудур. 

 
Taq- Шумер дилиндя döymək deməkdir

935
. Məsələn, ki-taq-

şe cümləsi taxıl (şe) döyülən (taq) yer (ki) anlamındadır. Bir şeyi 

döyməyə həm də taqqıldatmaq deyilir. Qapını taqqıldatmaq və 

qapını döymək deyimlərinin anlamı bir-birinin eynidir. Deməli, 

Şumer dilindəki taq sözü şəkilcə və anlamca taqqıltı, taqqılda-

maq, taqqıldatmaq, taqhataq, taqqıltılı sözlərinin kökündə saxla-

nıb. Bu sözlərin hamısının taq kökü döymək anlamı bildirir. Döy-

mək anlamlı kötək sözü də ondan yarana bilərdi.  

  
Таг- Шумер дилиндя тохунмаг, дяймяк демякди936. Тцрк 

дилиндя она toxunmaq anlamında tig, vurmaq, zərbə endirmək 

anlamında toq, toxunmaq, dəymək anlamında тег шякillərиндя дя 

                                                             

933
 Афанасьева В.К. О переводах Шумерской поэзии // ТС. III книга. 

М.Наука. 1979. s. 55 
934

 Yenə orada, s. 55 
935

 АШП. СПб, 1997. s. 398 
936

 Куртик Г.Е. G.ə. СПб. 2007. s. 646  
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раст эялинир 937 . Таг/тог/тогунмаг шякилдяйишмялярини вя а/о 
ünlülərinin явязлянмясини нязяря алсаг, онда бу эцн тцрк дилин-
дя ишлянян тохунмаг сюзцнцн тагдан йарандыьыны сюйлямяк 
олар.  

 
Tar- Шумер дилиндя йармаг анламында ишлянмишдир938. Т/й 

явязлянмясинин мцмкцнлцйц тар вя йар сюзляринин фонетик вари-
антлылыьыны тясдигляйир. 

 

Tar-Şumer dilində yaymaq, dağıtmaq anlamında işlənib. 

İştar adının ikinci hecası məhz bu anlamdadır.  M.Kaşğarlıda 

dağıtmaq, yaymaq, paylamaq anlamında tar sözü
939

 yazıya alınıb 

ki, bu da Şumer dilindəkinin eynidir. 

Daha ətraflı bax: İştar 
 
Теш (тиш)– Яждяр Фярзялийя эюря, Шумер дилиндя ъинси ор-

ган билдирмишдир940. Щазырда тцрк дилиндя hейванларын ъинсини 
билдирян диши сюзцнцн теш/тиш кюкц иля ейнилийи эюз габаьындадыр. 
Демяли, Шумер дилиндяки теш/тиш сюзц тцрк дилиндя диши шяклиндя 
hям илкин мянасыны, hям дя азаъыг фяргля тяляффцз вя йазылыш 
формасыны саxламышдыр. D/t ünsüzlərinin bir-birini əvəzləməsi 

türk dili üçün çox səciyyəvidir. 
Deшик, дешмяк, дешиъи сюзляринин дя щямин кюкдян йаран-

дыьыны сюйлямяк олар.  
 
Тар/dar- Шумер дилиндя мяhв етмяк, сяпялямяк кими мя-

наларда ишляниб. Иштар адында бу сюз йаймаг (ишыг), сяпялямяк 
(ишыг) анламындадыр. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян тар-мар, дар-
мадаьын, тараш сюзляри тар кюкцндян йараныб вя онун илкин мя-
насыны да сахлайыб. Таран сюзцнцн дя ейни кюкдян йарандыьы 
шцбhясиздир. 

                                                             

937
 Малов С.Е. G.ə. М.-Л. 1951. s. 430; Юлдашев А.А. Историческое раз-

витие взаимного залога тюркского глагола /СТ. 1980. №4.с.17 
938

 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 10 
939

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫVъ. s.508 
940

 Fərzəli Əjdər. Dədə Qorqud sözü. Bakı. 1999. s. 39  
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Tın- Şumer dilində soluq (soluğunu dərmək), ruh, nəfəs an-

lamlarında işlədiliй. Bu sözə türk dillərinin bir çoxunda tın/tım/ 

dı:n/din/tın (sağır nun)/di:n(sağır nun)/tıy şəkillərində müxtəlif 

anlamlarda rast gəlinir
941

. Ona tın şəklində məhz nəfəs, nəfəs 

almaq anlamlarında qədim türk dilində
942

, can, ruh, nəfəs, cövhər 

anlamlarında uyğur dilində
943

,  ürək anlamında uryanxay (tuva) 

dilində
944

 rast gəlinir ki, bu da tamamilə Şumerdəkinin eynidir. 

Şumer dilində nəfəs anlamında zi sözü var. Çox güman ki, 

tın sözü onun sinonimi deyil. Məncə, tın sözü nəfəslə bağlı olsa 

da, birbaşa nəfəs demək deyil.  

Azərbaycanın bir çox bölgələrində hazırda burnunda danı-

şan adamlara tın-tın deyirlər. Tın-tın tın sözünün təkrarı yoluyla 

yaranıb. Tın-tınlıq nəfəslə bağlıdır. Yalnız çətin nəfəs alanlar belə 

danışırlar. Deməli, tın sözü çətin nəfəs almağı bildirib hazırda 

türk dilində tın-tın şəklində qalıb.     

 

Ti- Şumer dilində almaq, tutmaq deməkdir. Onu tu kimi də 

oxumaq olar. Tu tutmaq feilinin köküdür. 

 

Tin- Şumer dilində həm də spirtli içkidir. Qədim türkcədə 

içki dolu tuluma tim, içki satana timçi deyilib. Azərbaycan və 

Türkiyə türkcələrində içki anlamında dem sözü işlənib. Azərbay-

can türkcəsindəki dəm olmaq, dəmlənmək (keflənmək) sözləri də 

tin sözüylə bağlıdır. Bunların hamısının kökü Şumer dilindəki tin 

sözüdür: tin/tim/timçi/dəm. Bunlardan başqa, hazırda xalq dilində 

içkili adamlara tini düzəlib deyirlər. Sonuncu tin sözü Şumer 

dilindəki tin sözünün anlamca və şəkilcə tam eynidir. 

 

Ti-gi- Şumer dilində tikiş yeri, sap yeri deməkdir. Tigi 

                                                             

941
 Этимологический словарь тюркских языков. М. 1978. s. 3   

942
 Yenə orada, s. 4 

943
 Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 155 

944
 Образцы народной литературы тюркских племен изданные 

В.Радловым. часть IX. СПб. 1907. s. 17 
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hazırda türk dilində işlənən tikiş sözündın çox az fərqlənir: ti-

gi/ti-giş/tikiş. 

 

Til- Şumer dilində bir işi tamamlamaq, qurtarmaq, bitirmək 

anlamında işlənib. 

 

Til- Şumer dilində son, axır, qurtarmaq deməkdir. Til/dil/ 

dal/dalan şəkildəyişmələri nəticəsində dalan sözü ondan yaranıb. 

Çünki dalan da yolun sonu, qurtaracağıdır. 

  

Tiriba/miriba- bu söz Şumer dilindən dəmir ustası kimi tər-

cümə edilir. Türk dilində dəmir ustasına dəmirçi deyilir. Ancaq 

Şumer dilindəki simuq sözünü dəmirçi kimi başa düşürlər. Mən-

cə, bu yanlışdır (simuq sözünə bax). Miriba sözündə isə dəmirçi 

sözünü görmək olur. Şumer dilində dəmirə tibir deyilib. Məncə, 

miriba sözü tibiranın ya təhrif olunmuş, ya da yanlış yazılmış 

şəklidir. Hətta burada metateza da ola bilər (r və b ünsüzlərinin 

yeri dəyişir). Ola bilsin ki, Şumer dilinin hansısa ləhcəsində tibir 

sözü miriba kimi tələffüz edilib. Fonosemantik prinsiplərlə ya-

naşdıqda tibira və miriba/ tiriba  arasında çox böyük oxşarlıq var.  

 

Tir- Шумер дилиндя meşə анламында ишляниб. Lu-tir meşə 

adamı (lu-adam, tir-meşə)  deməkdir. Bu, meşədə yaşayan yox, 
meşə, ağac işi ilə məşğul olan adam anlamındadır. 

 
Tir- Шумер дилиндя hям дя аьаъ анламында ишляниб. Шу-

мер дилиндя йаш, кясилмямиш аьаъа эиш, ял аьаъына эидру (пайа) 
дейилиб. Тир ися тикинтидя ишлянян аьаъ анламындадыр. лу-тир-ра 
ифадяси аьаъ иши иля мяшьул олан адам мянасындадыр. Тир сюзц 
тцрк дилиндя hазырда aьаъ, кясилмиш узун аьаъ, евин ортасындан 
атылан ясас аьаъ anlamlarында ишлянир. Евин ортасындан атылан 
ясас аьаъa дамын və ya evin тири дейилир. Azярбайъанда бюйцк 
аьаъа тир дейилдийини бир аталар сюзц дя тясдигляйир: Юз эюзцндя 
тири эюрмцр, юзэя эюзцндя гыл ахтарыр. Диряк сюзц дя тир кюкцн-
дян йараныб. D/t ünsüz əvəzlənməsi nəticəsində tir sözü dir şək-

linə düşüb, onun da sonuna rək sözdüzəldici şəkilçisi artırılmaqla 
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dirək sözü alınıb. Bu zaman r samitləri qoşalaşdığına görə sözün 

kökündəki səs düşüb.  
Фарс дилиндяки тир сюзц дя тцрк дилиндян алынмадыр. Тир 

Шумер-тцрк мяншяли сюздцр. 
 
Tiriqan- Şumerdə şəxs adıdır

945
. Hazırda türklərdə çox rast 

gəlinən Tarxan/Tarkan adlarının eynidir. 

 

Tu- Шумер дилиндя yumaq, йуйунмаг, йахаланмаг ан-
ламларында ишляниб. M.Kaşğarlıda yu yumaq, yun və çun isə 

yuyunmaq anlamlarındadır
946

. Qaqauz dilində yumaq sözü u 

şəklində bir səsdən ibarətdir. Görünür, şumerlər onun əvvəlinə t 

ünsüzünü artırıblar. Digər türklərdə isə u səsinin əvvəlinə t yox, y 

və ç ünsüzləri artırılmaqla söz yu/çu şəklinə düşüb.  Т/ç/й явяз-

лянмяси нятиъясиндя də ту/çu сюзцндян йу йаранa bilərdi. 

 
Tu/tukur- Şumer dilində tüpür deməkdir. Şumerşünaslar ü 

səsini bilmədiklərinə görə sözü tukur kimi oxumuşlar. Türkiyə 

türkcəsində tüpür sözü tükür şəklindədir ki, bu da Şumer dilində-

kinin eynidir. Azərbaycan türkcəsində bu söz tüpür kimi deyilir. 

Tükür və tüpür bir-birinin eynidir, burada yalnız k səsi p ilə 

əvəzlənib. 
 
Тул- О.Н.Туна бу сюзцн Шумер дилиндя гайнаг, булаг, 

булаьын эюзц анламларында ишляндийини йазыр947 вя ону тцрк ди-
линдя щямин анламлардакы йул сюзц иля ейниляшдирир. M.Kaşğar-

lıda bulaq sözü yul və yulaq şəkillərindədir
948

. Bu Azərbaycan 

türkcəsindəki bulaq sözüdür.  

Burada iki hal ola bilər. 1). Sözün kökü ul hecasıdır. Onun 

əvvəlinə şumerlər t, türklər isə y və b ünsüzlərini artırıblar. Bu 

yolla yaranmış sözlərə Şumer və türk dillərində çox rast gəlinir. 

                                                             

945
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. с. 166 

946
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫI ъ. s. 305; III c. s. 64 

947
 Туна Осман Недим. G.ə.s. 10 

948
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫVъ. s.702 
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2). Sözün əsli tul olub. Ona türk dillərində y və b ünsüzləri 

artırılmaqla yul və bul sözləri alınıb. Azərbaycan türkcəsində bul 

kökünə laq sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla bulaq sözü alınır. 

Bax: ul-bulaq  

 
Tulu- Шумер дилиндя dartылмамыш, эярилмямиш, бош анла-

мындадыр949. Бу сюз тцрк дилиндя дя щямин анламларда ишляниб. 
 
Tum- Şumer dilində gətirmək deməkdir. 
 
Тур - Шумер дилиндя балаъа, кичик оьул мяналарында ишлян-

миш сюздцр. Тцрк дилиндя нявя анламында ишлянян торун сюзц тур 
кюкцнцн фонетик шяклидир. Онлар мянаъа, йазылыш вя тяляффцзъя 
бир-бириндян о гядяр дя фярглянмир. 

 
Turu- ilk ювлад демякдир950. Uyğur dilində ilk övlad tun 

adlanır
951

. Туру сюзц илк вя бюйцк анламларында тцрк дилляриндя 
щазырда ишлянир. Бизим кяндимиздя бир булаьын ады Туру булаьы-
дыр. Кянд илк дяфя щямин булаьын башында салынмыш, бу булаьа 
да илк булаг анламында Туру булаьы демишляр. Азярбайъанын 
гярб бюлэясиндя оьлан ушагларына Туру да дейирляр. Шушада ня-
сил анламында турун сюзц ишлянир952.  

 
Tur.uş- Şumer dilində ilk övlad, davamçı, nəsil davamçısı 

anlamındadır. Türk dilində ilk uşağa turu deyilir. Tur.uş sözünün 

ş səsi düşəndə turu alınır: tur.uş/turu 
 
Туш/düş- Шумер дилиндя дцшмяк, галмаг, олмаг мянала-

рында эениш ишляниб. Бу сюз hазырда тцрк дилиндя ишлянян дцшмяк 
фелинин кюкцдцр.  

Düşmək (yurda düşmək, qonaq düşmək) və oturmaq 

                                                             

949
 Куртик Г.Е. G.ə.  СПб. 2007. s. 646 

950
 Yenə orada, s. 640 

951 Неъип Емир Неъипович. G.ə. с.426 
952

 Азярбайъан дилинин диалектоложи лцьяти. Бакы. 1964. s. 389 
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sözlərinin anlamları bir çox hallarda üst-üstə düşür. Düşərgə sözü 

də tuş/duş/düş kökündən yaranıb. Bu söz Orxon-Yenisey yazıla-

rında tüş
953

, çаьдаш уйьур дилиндя тцс/сцс шяклиндя ейни анламда 
сахланыб954. 

Тцш/дцш кюкцндян тцрк дилиндя чохлу сюзляр йараныб: дц-
шярэя, тцшцн, тцшлцк, тцшяр, дцшцк, дцшмян вя с. Азярбайъан 
тцркъясиндяки атдан дцшмяк, гонаг дцшмяк, евя дцшмяк ифадя-
ляриндя илкин мяна сахланыб. 

 
Туш/düş- hям дя отурмаг мянасындадыр: кас-та туш-а-ни. 

Бунун тяръцмяси белядир: пивя ону отуртду. 
 
Tuş/düş- Şumer dilində həm də dayanacaq, duracaq de-

məkdir. Bu sözə eyni anlamda M.Kaşğarlıda rast gəlinir
955

. 
 
Тукумби- Шумер дилиндя ону hазырда яэяр кими тяръцмя 

едирляр956. Çuvaş dilində əgər sözü tak/tek şəklindədir
957

. Burada 

tukumbi sözünün tak/tek/tuk kökü görünür. Бу сюз hазырда тцрк 

дилиндя ишлянян тяки сюзц илə də yaxından səsləşир. Təki onun 

fonetik variantı ola bilər. Sözü я саитийля интерпретасийа етдикдя 
тяки (мби) алыныр ки, бу да сюзцн индики шяклиня (тяки) йахындыр.  

 
Таь- Шумер дилиндя тулламаq, тярк етмяк, рядд етмяк мя-

наларында ишляниб. Бу сюздян чохлу омонимляр йараныб. Щазыр-
да тцрк дилиндя таь кюклц чохлу сюзляр вар. 1) Бостан биткиляри-
нин таьы; 2) Бинанын дамындакы таь; 3) Сачын ики йеря айрылмасы; 
4) Таьбянд-кюрпц, бина вя с. 5) Tаьлы-таьлы бина, кюрпц; 6) Та-

ьалаq; 7) Таьар958. Эюрцндцйц кими, таь сюзц тцрк дилиндя илкин 
шяклини олдуьу кими сахлайыб, йени мяналар газаныб, yəni se-

                                                             

953
 Ряъябов Я, Мяммядов Й. G.ə. Б.1993.s.380  

954
 Баскаков Н.А. К классификации диалектов современного уйгурского 

языка // ВТ. Баку. 1971. s. 104 
955

 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s.343 
956

 Афанасьева В.К. Законы Ур- Намму /ВДИ. 1960, №1. s. 66 
957

Андреев И.А. Чувашский язык /ЯНСССР. ТЯ. Москва.1966.s.57 
958

 Азярбайъан дилинин изащлы лцьяти. ЫВъ-дя. ЫВъ. Б.1980.s. 127-128  
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mantik yuva oluб. 
 
Туь – Шумер дилиндя щям палтар, эейим, həm də parça ан-

ламында ишляниб. tug-uşu-gin-ni-a şu mu-ni-il-la
959

. Tərcüməsi 

belədir: O, paltarı otuz sikl bahalandırdı. Щазырда тцрк дилиндя 
байраьа туь дейилир. Палтар да, байраг да парчадан hазырланыр. 
Həmin sözlərin birinci bağlılığı buradan irəli gəlir. İkinci bağlılıq 

isə Azərbaycan türkcəsinin bəzi ləhcələrində tuğ sözünə məhz 

paltar anlamında rast gəlinməsidir. Azərbaycanın bəzi bölgələrin-

də gümüş düyməli qadın döşlüyünə tuğ deyildiyi qeydə alınıb
960

. 
Сюз илкин шяклини dя, мянасыны да сахламышdыр.  

 
Туь- А.Мяммядова эюря, Шумер дилиндя тутмаг, малик 

олмаг мяналарында да ишляниб961. Гядим тцрк дилиндя бу сюзцн 
hямин мяналарда ишляндийиня гайнагларда раст эялинир. 

 
Tuğdu- Şumer dilində düyün, düyünləmək anlamındadır. 

Türk dilindəki düyün/tüyün, düyünləmək/tüyünləmək sözlərilə 

səsləşir.  
 
Тур- Шумер дилиндя хястя мянасында ишлянмишдир. Гядим 

тцрк дилиндя мядя хястялийиня туруь дейилиб. Турлак тцрк дилиндя 
арыг, турук ися зяиф демякдир. Азярбайъан тцркъясиндя ишлянян 
арыг-туруг ифадясиндя тур сюзцнцн илкин шякли вя мянасы сах-
ланыб.  

 
Ти– Шумер дилиндя дири, дирилик демякдир. Orxon-Yenisey 

yazılarında canlanmaq, dirilmək anlamında tiril sözü var
962

. Ти 
сюзц бу эцн тцрк дилиндя ишлянян дири, дирилик кими сюзлярин илк 
щеъасы, йяни кюкцдцр. Hazırda başqırd dilində diri, canlı anla-
mında tiriq/tere sözü işlənir

963
.  

                                                             

959
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.50 

960
 Азярбайъан дилинин диалектоложи атласы. Б. 1990. s. 272  

961
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 22 

962
 Малов С.Е. G.ə. М.-Л. 1951. s. 430  

963
Юлдашев А.А. Башкирский язык/ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 175 
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Ti- Шумер дилиндя onu hям дя щяйат кими тяръцмя едир-
ляр964. Шумер дилиндя щяйат сюзц зи иля дя ифадя олунуб. Lakin zi 

nəfəs deməkdir. Bir cümləyə baxaq: Ag-ga zi ma-an-sum, Ag-ga 

nam-ti ma-an-sum
965

. Cümlə belə tərcümə olunur: Ağa mənə nə-

fəs verdi, Ağa mənə tale-həyat verdi. Cümlədə zi və ti sözlərinin 

hər ikisi işlənib. Burada zi nəfəs, ti həyat anlamındadır. Orxon-

Yenisey yazılarında həyat anlamında tiriğ sözü var
966. Hazırda 

tцрк дилинин бязи диалектлярinдя hяйат мянасында tiri/tiriğ sюз-

ləri ишлянир. 
 
Ти- Шумер дилиндя hям дя габырьа мянасындадыр. Габыр-

ьа вя hяйат арасында баьлылыг вар. 
 
Ти- Шумер дилиндя сюзцн dördцнъц мянасы ох демякдир. 

Бу сюз мятндян асылы олараг ох, həyat, diri вя габырьа анламла-

ры верир. Bu dörd сюз ейни ъцр йазылыб, мцхтялиф мяналар вердийи-
ня эюря, омонимдир.  

Ti(r) sözü ox anlamında türk dilində də işlənir. Klassik 

yazılı ədəbiyyatda və folklorda ti(r)in ox anlamında işləndiyinə 

rast gəlinir. Nəsiminin bir şeirində deyilir: 

 Muşkin saçına anun verdim cəhani cani,  

 Səyyad olana ayruq tirü kəman gərəkməz
967

. 

M.Ə.Sabirin və digər şairlərimizin şeirlərində də tir sözü ox 

anlamında işlənib. 

 
Те (тек)- Шумер дилиндя дяймяк, тохунмаг демякдир. Бу 

сюз тцркмян дилиндя дек, тцркъядя декмек, Азярбайъан тцрк-
ъясиндя дяй шяклиндя юз илкин шяклини вя мянасыны сахлайыб. 
Digər türkcələrdə onun teg/tiy şəkillərinə də rast gəlinir

968
. Сюзцн 

илкин шякли дя те/тек йох, дяк олмалыдыр. 

                                                             

964
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.43  

965
 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.43 

966
 Малов С.Е. G.ə. М.-Л. 1951. s. 430  

967
 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Бакы. 1970. s. 180 

968
Баскаков Н.А. Тюркские языки /ЯНСССР ТЯ. Москва.1966.s.25 
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Тен- Шумер дилиндя сакитляшмяк, раhатланмаг, истяйини йе-
риня йетирмяк мяналарында ишляниб 969 . Азярбайъан дилиндяки 
динъ, динъялмяк, динъини алмаг, газах дилиндяки тун, гядим тцрк 
абидяляриндяки тенмак вя с. сюзлярдя тен кюкцнцн йашадыьы ай-
дын эюрцнцр. Щятта Азярбайъан тцркъясиндяки тын-тын (бурнун-
да данышмаг) вя тынъыхмаг (чятин няфяс алмаг) сюзляри дя тен 
кюкцндян йарана билярди. 

 
Тил- Шумер дилиндя йашамаг демякдир. Гядим тцрк аби-

дяляриндя тир сюзц йашамаг анламында ишляниб. Щазырда тцрк ди-
линдя ишлянян дири, дирилик, дири-дири данышмаг, дирилмяк сюз вя ифа-
дяляринин hамысы тил/тир кюкцндян тюрямишдир. Йалныз т/д сяс 
явязлянмяси баш вермишдир.  

 
Тебит- Шумер дилиндя йешик, гуту демякдир. Аккад дилиня 

дя Шумер дилиндян кечиб. Щазырда тцрк дилиндя ишлянян табут те-
битля ейни сюздцр. Тебит сюзцнц табут кими дя интерпретасийа ет-
мяк олар. 

 
Тум- Шумер дилиндя алмаг мянасында ишляниб: Лу-иб-гал 

и-иб-тум970. Тяръцмяси белядир: Лу-иб-гал алды. 
Щазырда тцрк дилиндя ал мянасында тут сюзц ишлянир. Се-

мантик тяhлилляр айдын эюстярир ки, тут, тутмаг фелляри тум кюкц-
ндян törənə bilərdi. 

 
Те-ен-е- тездян сюзцнцн интерпретасийа шяклидир: Уд-те-

ен-е971. Онун мянасы эцнцн ертя вахты, сяhяр тездян демякдир. 
Она эюря те-ен-е сюзц иля тездян (ертядян) сюзц арасындакы фярги 
интерпретасийа хатасы саймаг олар. 

 
Ту(ğ)- Шумер дилиндя доьмаг демякдир. XI-XII əsrlərdə 

şərqi türk dillərində bu söz tuğa şəklində işlənib: Tuğa körməs 

erdu. Mənası Doğulandan kor idi deməkdir. Qırğız dilində bu söz 

                                                             

969
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 19 

970
 Дьяконов И.Письмо к шумерскому царю Шу-Сину/ВДИ,1939, №1.s.60 

971
 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964.№ 4. s. 193 
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indi də toğ/tuğ (doğmaq) şəklində saxlanıb
972

. Qaraqalpaq dilində 

tuu doğmaq, tunğan doğulan deməkdir
973

. Digər tцрк дилляриндя 
доьмаг, дoь, доьул мяналарында туу (туьу, туву, туру), ту/туь/ 
тув/тур сюзляри974 ишлянир ки, онларын Шумер дилиндяки туğ иля ейни 
кюклц олдуьу айдын эюрцнцр.  

 
Туд- Олжас Сцлейменова эюря, туд сюзц дя Шумер дилиндя 

доьмаг мянасында ишляниб. Onun tu/tuь охунушлары да мюв-
ъуддур. Балкар-гарачай дилиндя дя туу доьмагдыр: Шумер ди-
линдя у-на-туд, балкар-гарачай дилиндя ися анга тууду ифадяляри 
о доьулду демякдир975 . Бу сюз digяр тцрк дилlяриндя доьду, 
доьулду анламында ишлянмиш туд (туьд, тувд, турд) сюзц ilя ейни 
кюклцдцр. 

 
Te– həm də yaxınlaşmaq anlamındadır976. Tez, tez-tələ-

sik, teylənmək, teyimək sözlərinin kökü yaxud etimonudur. 
Yaxınlaşmaq, qovuşmaq anlamlı təlik, təlimək, təlinmək sözləri 

də birbaşa həmin yuvadan yaranıb. Yetim quzunu və ya buzovu 

başqa sağmal heyvanı əmməyə öyrəşdirməyə və heyvanın onu öz 

balası kimi qəbul etməyinə təlimək deyilir. Şumer dilindəki 

yaxınlaşdırmaq anlamlı te sözü təlimək sözünün köküdür.  
 
Тум- Шумер дилиндя тум (тохум), тумламаг (тохумла-

маг) мяналарында ишляниб. Тцрк дилиндя бу сюз hазырда hямин 
мянаны сахланыб. Тум, тумламаг сюзляри тохум, тохумламаг, 
нясил вермяк анламларында инди дя ишлянир977. 

 
Тибир- дямир сюзцнцн илкин шяклидир. Шумердяки Бад-Тибир 

                                                             

972
 Юнусалиев Б.О. О позиционном влиянии звука в в киргизском язы-

ке/ВТ (под общей редакцией проф. В.В.Решетова). Ташкент. 1965. s. 

30,31 
973

Баскаков Н.А. Каракальпакский язык/ЯНСССРТЯ.М.1966.s.310 
974

 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа. Азярняшр. Бакы. 1993. s. 195 
975 Мизиев И.М. G.ə.1986. s. 26 
976

 ШГЭ. ВДИ. 1964. № 3. s.256 
977

 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа. Азярняшр. Бакы. 1993. s. 195 
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шяhяр адынын мянасы Дямир hасар демякдир. Тцрк дилинин бязи 
диалект вя ляhъяляриндя бу сюз инди дя т самити иля тяляффцз олу-
нур. О.Сцлейменова эюря, тцрк дилиндя дямирин тебир, тебер, ти-
бир, дебр, тябир, дябир, темур, темир, томор, тюмур, томуз, дямир 
шякилляри мювъуд олуб978. Демяк олар ки, тибир сюзц тцрк дилиндя 
бу эцн дя илк шяклини вя мянасыны сахлайыб. 

 

Te- Şumer dilində özül daşı, təməl daşı deməkdir. Gö-

ründüyü kimi, təməl sözünün ilk hecası, bəlkə də köküdür.  
 
Темен- Şumer dilində тямял, бцнювря, юзцл демякдир. 

Onun işarəsi TE-dir. Men/mel, yaxud mən/məl hecası yazılmır. 

Ona görə sюзцн я сясиля интерпретасийа едилмяси даhа доьрудур: 
тямян (л). 

 
Ти (л)- Шумер дилиндя дил демяк олуб, идеограмы да Т-дыр. 

Ону еме/ямя кими охуйурлар ки, бу да яммяк анламындадыр. 
Тил вя дил ейни сюзлярдир. Т вя д явязлянмяси Шумер вя тцрк дил-
ляри цчцн сяъиййяви hалдыр. 

Орхон-Йенисей абидяляриндя демяк, сюйлямяк анламла-
рында те, ти сюзляри ишляниб979.  

 
У- Шумер дилиндя су демякдир. Ону а кими də интерпрета-

сийа едирляр. A axar suya deyiliб. Гядим тцрк дилиндя суйа у 
дейилиб980. Щазырда Azərbaycan türkcəsində su, йакут дилиндя 

суйа у(u), бурйат дилиндя уса(n), монгол дилиндя ус, çuvaş 
dilində su, suv, qədim türk dilində suv, suğ, koreya dilində su, 

tibet dilində su дейилмяси  981 онларын hамысынын Шумер дилиндяки 
у кюкцндян тюряндийини айдын эюстярир. 

 

U- Şumer dilində ot deməkdir. Bu gün bəzi türklər ot sö-

                                                             

978 Yenə orada, s. 197 
979

 Ряъябов Я., Мяммядов Й. G.ə. Бакы. 1993. s. 376 
980

 Шербак А.М. Слог и его структура //ВТ. Баку. 1971. s. 175 
981 Мурзаев Э.М. G.ə. 1984. s. 528, 571 
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zünü ut şəklində tələffüz edirlər. Qədim türk yazılı abidələrində 

işlənmiş ı/i (bitki) sözü
982

 Şumer dilindəki u (bitki, ot) sözü ilə 

leksik paralel mahiyyətindədir, qədim kompozitiumdur
983

.  

 

U- Шумер дилиндя o deməkdir. Üçüncü şəxsin təkini bildi-

rir. Qədim türk dilində bu söz u/a yaxud ul/al şəkillərində işləniб. 
Hazırda uyğur türkcəsində o və bu əvəzlikləri u və ul şəkillərini 

saxlaйıб
984

.  

 

У- Шумер дилиндя йола дцшмяк демякдир. Hazırda türk 
dilində işlənən uğur, uьурлу йол, уьур олсун, уьуруна хейир ифа-
дяляриндяки уьур сюзц у кюкцндян тюрянмишдир. Щазырда тцрк 
дилиндя ишлянян йол сюзцнцн дя ейни семантик йувадан йаран-
дыьы онун мцхтялиф шякилляриндян (у, ул, йул, йол) айдын эюрцнцр. 

 
U- Şumer dilində gün deməkdir. Şumerin Günəş Tanrısı 

Utunun adı u kökünün sonuna t samiti, alınmış ut sözünün sonuna 

da u saiti artırılmaqla yaranıb: u/ut/utu. U saitinin sözün kökü 

olduğunu Utu sözünün hecalara bölünməsi də təsdiqləyir. U+tu= 

utu. Qədim türk dilində də u gün demək olub. Sonra ona d samiti 

qoşulub ud sözü alınıb. Ud da gün anlamında işlənib.     

 
U/un- Şumer dilində on sayını bildirir

985
. O hərfi olmadı-

ğına görə qədim türk dilində də on sayı u/un şəkillərində işlənib. 

 

U- Şumer dilində yuxu deməkdir. Qədim türk dilində, uyğur 

dilində, digər türkcələrdə də u sözü yuxu anlamında işlənib
986

. 

                                                             

982
 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s.216 

983 Quliyev Etibar. Azərbaycan dilində “meşə” və “ağac” anlayışlı sözlər 
haqqında // AFM. Bakı. “Elm”. 1984. s. 154  
984

 Неъип Емир Неъипович. G.ə. с.434 
985

 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s. 11. 
986

 Древнетюркский словарь. Л.1969.s. 603; Rəcəbli . Qədim türkcə-

Azərbaycanca lüğət. B.2001 s.53; Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi 
sözlügü. İst. 1993. s.158; Шербак А.М. Слог и его структура/ВТ. Б.1971. 

s.176; Ряъябов Я., Мяммядов Й. G.ə. Б. 1993. s.380; Ə.Şükürlü. Qədim 
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Türk dillərindəki yatmaq anlamlı sözlərin çoxu u kökündən 

yaranıb.  

 
Ub- Şumer dilində yuva deməkdir. Uş-ub cümləsini  quş evi 

kimi tərcümə edirlər. Burada ub/eb/ev uyğunluğuna söykənirlər. 

Cümlədə e (ev) sözü olmadığına görə bu çevirmə doğru deyil. 

Həm də  türk dilində quş evi yox, quş yuvası, yaxud sadəcə olaraq 

yuva deyilir. Ub sözü yuvanın ilkin şəklidir. Onun sonuna a ünlü-

sü artırılmaqla uba sözü alınıб. Bugünkü oba sözü Şumer dilində 

uba şəklində oluб. Yuva sözü evdən daha qədimdir. Yurd-yuva 

salmaq, yurd-yuva qurmaq, öz yuvam olaydı, bir isti yuvam olay-

dı, yurdundan-yuvasından qovulmaq, yurdundan-yuvasından di-

dərgin düşmək deyimləri bu fikri söyləməyə tam əsas verir. Yurd-

yuva qurmaq yurd tutub, orda ev tikmək anlamını bildirir. Yuxa-

rıdakı sözlərin hamısında yuva sözü ev anlamındadır. Türk dilləri-

nin bir çoxunda ev sözü uv/yuv/uy şəkillərində indi də saxlanıb
987

. 

Yuva sözü qədim türk dilində, M.Kaşğarlıda və uyğur 

dilində uya/uva şəklindədir
988

. Buna söykənib demək olar ki, ub 

sözünün sonuna a ünlüsü artırılmaqla uba, onun da əvvəlinə y 

ünsüzü qoşulmaqla yuba sözləri alınıb. Sonralar b/v səslərinin 

əvəzlənməsi nəticəsində yuva sözü yaranıb. Deməli, Şumer 

dilindəki ub sözü hazırda əksər türk dillərində işlənən yuva 

sözünün köküdür. Yuva sözü ondan yaranıb. 

 

Ub- Şumer və türk dillərində həm də toponim yaradan 

sözdür. Tərkibində uba/oba olan toponimlərə türk dünyasının çox 

geniş coğrafiyasında rast gəlinir. Şumerdə bir yaşayış yerinin adı 

Şubanubadır. Sözün tərkibindəki şuban çoban, uba da oba 

                                                                                                                                      

türk yazılı abidələrinin dili. B.1993. s. 313; Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV 
ъ. s. 595 
987

 Мусаев К.М. Караимский язык (karaylar)/ ЯНСССРТЯ. М. 1966. s.264; 

Решетов В.В. Узбекский язык/Yenə orada, s.341 
988

 Древнетюркский словарь. Л.1969.s. 607; Kaшьари Мащмуд. “Диван”. 
ЫV ъ. s.619; Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 

175; Неъип Емир Неъипович. G.ə. с.441 
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deməkdir. Bu sözü Şibaniba kimi də oxuyurlar. Belə oxuyanda 

Ahəng qanunu pozulur. Deməli, sözü Şubanuba kimi oxumaq 

daha doğrudur.  

Oba sözü bu gün türk dilində kənd, qəsəbə, yaşayış yeri 

anlamında işlənir. “Hansı obadansan”? “Obalardan əsən yellər” 

(Məstan Günərin şeirlər kitabının adıdır) kimi deyimlər bu fikri 

təsdiqləyir.    

 

Ub- Şumerdə bir çalğı alətinin adıdır
989

. Udun ya ilkin adı, 

ya da təhrif olunmuş şəklidir. Qopuzun əcdadı olması daha inan-

dırıcıdır. Qopuz sözünün ub kökündən yaranması təbii görünür: 

ub/ubuz/obuz/qobuz/qopuz.  

 
Уб- Шумер дилиндя саhя, мянтягя, йашайыш йери анламла-

рында ишляниб. Тцрк дилляриндя уба, оба, ова сюзляри чадыр, аиля, 
няслин, гябилянин йашадыьы йер, кянд мяналары верир. Азярбайъан 
тцркъясиндя уба (оба) йурд, кянд, ата-баба торпаьы демяк-
дир990. 

  
Уна- она сюзцнцн у сясийля интерпретасийа шяклидир. Шумер 

дилиндя О hярфи йохдур. Она эюря hямин сяси эаh а, эаh да у 
hярфлярийля интерпретасийа едирляр. Üçüncü şəxsin təkinin yönlük 

hal şəkilçisi qəbul etmiş şəklidir. 
 
Уну- ону (бах: уна). 
 
Унун- онун (бах: уна). 
 
Унда- онда (бах: уна). 
 
Ундан- ондан (бах: уна). 
 
Ud-bi-a- Şumer dilində onda, o gün, o zaman deməkdir. 

                                                             

989
 АШП. СПб, 1997. s. 433 

990
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 7 
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Q.Kazımov doğru yazır ki, Şumer dilində bağlayıcılar yox, bağla-

yıcı sözlər var
991

. Ud-bi-a da belə sözlərdəndir. Şumer dilində o 

səsi yoxdur. Ona görə ud-bi-a kimi yazılmış sözün ud-da kimi, 

d/n əvəzlənməsilə unda kimi deyilişi mümkündür və türk dilinin 

qaydalarına da uyğundur. Unda sözü sonralar onda, o gün, o 

zaman şəkillərinə düşüb. 

 

Udi- Şumer dilində uyumaq (yatmaq) anlamındadır. Bu söz 

qədim türk dilində eynilə udi şəklində uyumaq, yatmaq, uyğur 

dilində udık şəklində uyku (yuxu), udımak şəklində uyumaq 

anlamlarında işlənib
992

. 
 
Ус- Шумер дилиндя излямяк демякдир993. Qədim türk dilin-

də izləmək sözü uy/uz/ud/ut, ardınca, izilə sözü udu şəkillərində-

dir
994

. Orxon-Yenisey yazılarında us sözünə ud şəklində izləmək 

anlamında rast gəlinir
995

. Бу эцн тцрк дилиндя hямин сюз из шяк-
линдяdир. Us/uz/iz eyni sözün fonetik variantlarıdır. Usmaq-pus-

maq sözü də us kökünə maq sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla 

(us/usmaq/ busmaq/pusmaq) yaranıb. 
 
Ут- Шумер дилиндя од анламындадыр. Бу сюзя эцняш танры-

сы Утунун адында раст эялинир. Эцняш одун, истинин, ишыьын рям-
зидир, Ады да ут/од сюзцндян йараныб. Təmiz türk sözüdür. Türk 
dilində ən məhsuldar semantik yuvalardan biridir.  

 

Ul- Şumer dilində su qaynağı, su gözü anlamı bildirib. Türk 

dilində su qaynağı, bulaq gözü anlamında yul və yulaq sözləri 

işlənib
996

, Hazırda dilimizdə işlənən bulaq sözü ul kökündən 

yaranıb. Onun əvvəlinə y ünsüz səsi artırılmaqla yul sözü alınıb. 

                                                             

991
Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. Bakı. 2009. s. 131  

992
 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 605; Туна Осман Недим. G.ə. s. 

36; Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 171  
993

 ШГЭ. ВДИ. 1964. № 3. s. 256 
994

 Этимологический словарь тюркских языков. М. 1978. s. 759  
995

 Малов С.Е. G.ə. М.-Л. 1951. s. 437 
996

 Древнетюркский словарь. Л. 1969. s. 277, 278  
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Sonra y/b əvəzlənməsi nəticəsində söz bul şəklinə düşüb. Bul 

kökünə laq sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla bulaq sözü əmələ 

gəlib. Bu zaman l samit səsləri qoşalaşdığına görə, bul kökündəki 

l samiti düşüb. Bax: tul sözünə.  
 
Ул-хе- Шумер дилиндя мянасы ишыг сачан сцрц демяк олуб, 

улдуз топасына дейилиб. Щазырда bу сюз тцрк дилиндя илхы шяклин-
дя ишлянир вя ат сцрцсц анламындадыр. 

 
Ulu- türk dillərinin əksəriyyətində böyük, uca, yüksək an-

lamlarında işlənir. “Salnamə”də, uluğ şəklində böyük, uyğur 

dilində uluğ şəklində ulu, uca, M.Kaşğarlıda uluğ şəklində ulu, 

uca, böyük, Ə.Cəfəroğlunda uluğ şəklində ulu, böyük, karaim 

dilində ullu şəklində böyük anlamlarında rast gəlinir
997

. 

 
Уга- Шумер дилиндя гарьа демякдир. Сюзцн кюкц гадыр. 

У саити интерпретасийада га кюкцнцн яввялиня артырылыб. Şumer 
mətnlərində qarğa sözünün qa şəklində yazılışlarına da rast 

gəlinir. Га вя гарьа ейни сюздцр. 
Qədim türk dilində qarğaya ka/qa, uyğur dilində qa-qa 

deyiliб
998

.   
 
Уш- Şumer dilində цч сюзцнцн диэяр йазылыш шяклидир (бах: 

еш). Noqaylar üç sayını Şumerdə olduğu kimi, uş şəklində 
deyirlər

999
. Balkar-qaraçay dilində bu söz hazırda yuç şəklində 

işlənir ki, bu da onun ilkinə daha yaxındır
1000

. Azərbaycan 

türkcəsində üç sözü daha çox uş/üş kimi deyilir. 

                                                             

997
 Шербак А.М. Сал-наме /ППВ. М. 1974. s. 186; Неъип Емир Неъипович. 

G.ə.. с.436; Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ыъ. s. 124;  Cəfəroğlu Əhməd. Eski 
uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993. s. 172; Мусаев К.М. Караимский язык 

(karaylar)/ ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 264  
998

 Базарова Д.Х. К этимологии некоторых древнетюркских названий 
птиц // СТ. 1975. № 4. s. 16 
999

 Баскаков Н.А. Ногайский язык / ЯНСССРТЯ. М. 1966. s. 284 
1000

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. s.26 
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U.Qu- Şumer dilində yuxarıya, üstünə deməkdir
1001

. Bu 

sözün tцрк дилиндя дя уъа, йухары, йухарыдан анламлары верян 

угары, огары, йукары, йухары шякилляри вар. Uqu sözünün yuxarı 
şəklinə düşdüyünü aşağıdakı şəkildəyişmələr də aydın göstərir: 

uqu/uqa/yuqa/yuqarı/yuxarı.  

Bundan başqa, uqu və uğur sözlərinin  eyniliyi də aydın gö-

rünür. Uğur sözü də üstün olmaq mənası verir. Deməli, sözlərin 

mənaları da bir-birinə yaxındır. 

 
Ур- Şumer dilində ит демякдир. Щцрмяк сюзц hямин кюк-

дяндир. Ur–mu ur-ra-ni a-da-man he-im-di-e1002. Tərcüməsi be-

lədir: Mənim itim onun itini təkbətək döyüşə çağırır. Bu 
cümlədə ur it, ur-mu- mənim itim, ur-ra-ni-onun itini deməkdir 

Bu söz türk dilində də əvvəlcə ur/ür şəklində olub, sonra 

önünə h samiti artırılıb. Alınmış hür sözünə mək məsdər şəkilçisi 

qoşulmaqla hürmək feili yaranıb. 
 
Ur- Şumer dilində hürmək deməkdir. Onun əvvəlinə h 

ünsüzü artırılanda hur/hür sözü alınır. 

 

Ur- Şumer dilində həm də ər, igid deməkdir. Bu söz türk 

dilində ər, ərən şəkillərində işlənir. 
 
Ур- Шумер дилиндя айаг демякдир. Ер/йер/йеримяк сюзля-

ринин hамысы hямин йувадандыр. Yer sюзцнцн ур, ир, жир, ер вя с. 
шякилляри мювъуддур. Ур Шумер вя тцрк дилляриндя чох мящсул-
дар сюз йуваларындан биридир. 

 
Ur-ba-ra- Şumer dilində ъанавар демякдир. Ur Şumer di-

lində it anlamındadır. Onun sonuna bara sözü qoşulanda canavar 

anlamı bildirib. Yəni it sözündən canavar sözü yaranıb. Yuxarıda 

eşşək sözündən (anşe) at sözünün (anşe.kur) bu  cür yarandığını 

gördük. 

                                                             

1001
 Куртик Г.Е. G.ə.СПб. 2007. s.637 

1002 Энмеркар и верховный жрец Араты // ВДИ. 1964.№ 4. s. 201  
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Урмащ- Шумер дилиндя сюзцн щярфи тяръцмяси бюйцк 
(мащ) ит (ур) анламы верир. Анъаг Шумер дилиндя сюзляр бу ъцр 
тяръцмя едилмир. Сюзцн юз мянасы шир демякдир. Эюрцнцр, шири 
бюйцк итя охшатдыгларына эюря она бу ъцр ад гоймушлар.  

 
Ur-sağ- Шумер дилиндя иэид, гяhряман демякдир: Ур-саь-

му-не1003. Тяръцмяси белядир: Мяним иэидлярим.  
Sağ-da ur-sağ-me-en

1004
. Tərcüməsi belədir: mən başdan-

binadan (anadangəlmə) qəhrəmanam. 

Ursağ mürəkkəb sözdür. Ur-it, sağ-baş sözlərindən yara-

nıb. Şumer dilindəki mürəkkəb sözlər onların tərkibindəki sözlə-

rin mənalarına görə açıqlana bilmir. Türk dilində də belədir. Mə-

sələn, məngənə sözü mən və gənə sözlərindən yaranıb. Görün-

düyü kimi, burada mənalar qətiyyən bir-birinə uyğun gəlmir. 

Ursağ sözünün də igid, qəhrəman anlamı onu əmələ gətirən 

sözlərin anlamları ilə üst-üstə düşmür.   
 
У (н)- Шумер дилиндя он сайыны билдирир. Шумер дилиндя о 

hярфи олмадыьына эюря, сюз у saitilə интерпретасийа едилир. 
 

Узуг/узу/уз- Шумер дилиндя суда цзян гуш мянасында-

дыр. Тцрк дилиндя йцзцк (жцзцк) суда цзян анламындадыр. Üzmək 

sözü də uzuq/uz kökü ilə eynilik təşkil edir. 

 

Уд(у)- Шумер дилиндя гойун, гоч демякдир. Qədim türk 

dilində inəyə ud deyiliб. Şumer dilindəki buğa demək olan qud 

sözü də ud  kökünün əvvəlinə q samiti artırılmaqla yaranıb. 
Mahmud Kaşqarlынын kitabında illərin 12 heyvan üstə təhvil 

verilməsindən danışılır. Burada inək ili ud ili adlanır. Orxon-
Yenisey yazılarında da ud inək deməkdir

1005
. 

  
Уту- Шумер дилиндя эцняш танрысынын адыдыр. Adın açımı 

                                                             

1003
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. с. 34 

1004
 Yenə orada, s. 41 

1005
 Малов С.Е. G.ə. М.-Л. 1951. s. 437 
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od deməkdir. Həm də mцгяддяслик билдирир. Türk dilində odun, 

ocağın müqəddəs saylmağı, oda, ocağa and içilməyi də bununla 

bağlıdır. Гядим тцрк дилиндя мцгяддяслик (Tanrı) анламында 
удук (ыдук) сюзц ишляниб ки, онун Уту эцняш Танрысынын адыйла 
ейнилийи эюз габаьындадыр.  

 

Ut(u)- sözün kökü ut(ot)dur. Günəşin odun, istinin, işığın 

mənbəyi olduğu da bunu təsdiqləyir. Ut/ot/od hazırda türk dil-

lərində eyni anlamda işlənən sözdür. 

  

Uz/uzu/uзуг- Шумер дилиндя həm də узун анламында иш-

ляниб. Uzu-du nu tuku. Bu cümləni İ.T.Kaneva yoğunun ağlı 
olmaz kimi tərcümə edib

1006
. Lakin onun doğru tərcüməsi belədir: 

Uzunun ağlı olmaz. Çünki cümlədə uzun sözü aydın görünür: 

uz/uzu/uzuq. Burada yoğun sözü yoxdur. Uzunun ağlı olmaz 

deyimi hazırda dilimizdə işlənən uzunun ağlı topuğunda olar 

atalar sözü ilə eynidir.  
Щазырда тцрк дилиндя бу сюз hям узун, hям дя узаг ан-

ламларында ишлянмякдядир. 
 
Уд- Шумер дилиндя эцн, вахт демякдир: ud-bi- bu gün an-

lamındadır. Ud ma-ma-gan ba-su-a ba
1007

.  Tərcüməsi belədir: 

Magan (ma-gan) gəmisinin (ma) barxanayla (ba) suda (su-a) 

batdığı (ba) gün (ud). Гядим тцрк дилиндя эцнортайа ут, уд, яд 
дейилиб. Zaman, vaxt anlamında öd sözü işləniб

1008
. Orxon- Yeni-

sey yazılarında gün anlamında ödür, indi anlamında edüge
1009

, 

gecə-gündüz anlamında ödüş, vaxt, zaman anlamında öd/ödkə 

sözlərinə rast gəlinir
1010

. Onların hamısı ud sözünün sonrakı fo-

netik variantlarıdır. Qədim dildə o, ö hərfləri olmadığına görə, öd 

                                                             

1006
 Канева И.Т.Спряжение шумерского глагола / ПАС.М.1966.s.50  

1007
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. с. 122 

1008
 Туна Осман Недим. G.ə. 1997. s. 39 

1009  Владимирцов Б.Я. По поводу древне-тюркского Ютцкен-йыш // ДАН 

СССР. 1929. № . 2. s. 133-134 
1010

 Ряъябов Я., Мяммядов Й. G.ə.Б.1993.s.70,133-134,217, 372 
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sözünün də ilkin şəklinin ud olduğu şübhə doğurmur. 

 
Ud-dug-ga- Şumer dilində zaman, müddət, vaxt kəsimi 

anlamında işlənib. Onun kökündə türk dilində də eyni anlamı 

bildirən ud (gün) sözü durur. 

 
Ud.da- Шумер дилиндян ишыг, исти анламында тяръцмя еди-

лир1011. Бу эцн тцрк дилиндя ишлянян одлу сюзцнцн ейнидир. Л са-
мити дцшмцш, д самити гошалашмышдыр ки, бу да щям Шумер, щям 
дя тцрк дили цчцн сяъиййявидир. 

 
Uduq- Şumerdə insanların xeyirxah qoruyucusudur

1012
. 

Şərqi türk dillədində xeyirxah anlamında edqu/ eduq sözü var
1013

. 

Edqu/eduq sözündə Heca və Ahəng qanununun hər ikisi pozulur. 

Uduq sözündə isə hər iki qanunun tələbləri gözlənilir. Ona görə 

demək olar ki, uduq sözü təhrif edilərək edqu/eduq şəklinə düşüb. 

Onları fonetik variant hesab etmək də doğru deyil.  

 

Udul- Şumer dilində çoban deməkdir. Ud (qoyun) və ul (in-

san) sözlərindən yaranıb qoyun otaran insan anlamında açıqlanır. 

Ud qədim türk dilində inək və vaxt, zaman anlamlarında işlənib. 

Ul da türk sözüdür.  

 
 Удун- Шумер дилиндя оdun анламында ишляниб, hям дя 

удул шяклиндя тяляффцз едилиб. Бу эцн тцрк дилиндя онун мцхтялиф 
шякилляри вар: утун, удун, отун, одун, отын вя с. Оъаьа галамаг 
цчцн hазырланан аьаъа одун дейилир. Од-оъаг, одун-оъаг ифадя-
ляри дя бурадан йараныб. Удун сюзц Шумер дилиндя о hярфи ол-
мадыьна эюря u hярфиля интерпретасийа едилиб. Демяли, бу эцн 
тцрк дилиндя ишлянян одун сюзц hям шякилъя, hям дя мянаъа Шу-
мер дилиндяки удунун ейнидир. 

                                                             

1011
 Куртик Г.Е. G.ə.СПб. 2007. с. 655  

1012
Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Москва. 1958. s. 17 

1013
 Нигматов Х.Г. Соотнешение частей речи в восточно-тюркском языке 

XI-XII вв./СТ. 1975. №1.s.51 
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Удун- Шумер дилиндя həm də оъаг anlamında işlənmişdir. 

Щазырда Азярбайъан тцркъясиндя ишлянян одун сюзц удунун та-
мамиля ейнидир. Türk dilində od-ocaq sözü çox zaman bir yerdə 
işlənir. Bu da odun sözünün həm də elə ocaq anlamı bildirdiyini 

göstərir.  

 
Ук (уг, угу)- Шумер дилиндя нясил демякдир. Гядим тцрк 

дилиндя нясил сюзц uk/uruk/цьцш кими ишляниб. Щазырда алтай вя 
диэяр тцрк ляhъяляриндя нясил, аиля вя ана уь адланыр. 

 
U.ku- Şumer dilində yatmaq anlamında işlənib. Hazırda 

türk dilində işlənən uyğu, uyumaq, uyğulu, uyğulamaq, yuxu, 

yuxulu, yuxulamaq sözlərində olduğu kimi saxlanıb. 

 

Уğ-кен- Шумер дилиндя йыьынъаг анламында ишляниб. Щярфи 

мянасы эениш (кен) нясил  (уğ) демякдир. Тцрк дилиндя кен-ес 
(эеняш) шура, эяняшмяк, йыьынъаг мяналарында ишлянир. Щярфи 
мянасы эениш аьыл демякдир. Бу сюзцн диалект вариантлары кенуй 
(газахъа, гырьызъа вя с.), кей-уй (чинъя) олуб, бюйцк йыьынъаг, 
бюйцк ев, митинг (кей-бюйцк, уй-йыьынъаг, топлум, кцтля) мя-
налары верир1014. 

 
Uma- Şumer dilində arzu, istək, ummaq anlamlarında işlə-

nib. Hazırda türk dilində işlənən ummaq, umacaq, umsuq, umsun-

maq, umacaqlı sözlərinin kökündə qalıb.  

 
Umun- Şumer dilində umud etmək, güvənmək anlamına ya-

xın mənalarda işlənib. “Dədə Qorqud”da umud sözü um şək-

lindədir. Təpəgöz Basatdan “Umun kim” deyə soruşanda “kimə 

güvənirsən” demək istəyir
1015

. Orxon-Yenisey yazılarında da 

güvənmək sözü um şəklindədir
1016

.  

                                                             

1014
 Сцлейменов Олжас. Аз-Йа. Азярняшр. Бакы. 1993. с. 196 

1015 “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1978. s. 30 
1016

 Малов С.Е. G.ə. М.-Л. 1951. s. 438  
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Umun- Осман Нядим Туна бу сюзц тцрк дилиндя аьыл, ан-
лайыш анламларында ишлянмиш укуш сюзц иля ейниляшдириб1017.  

 
Umun- İ.T.Kaneva onu həm də emen/ewen kimi oxuyub, 

ağa, cənab anlamlarında açıqlayıb. “Dədə Qorqud”da umud sözü 

u(m) şəklindədir. Təpəgöz Basatdan “Umun kim” deyə soruşanda 

“ağan, böyüyün, arxalandığın, güvəndiyin kimdir” demək istə-

yir
1018

. Bunların hamısı sözün Şumer dilindəki anlamları ilə tam 

üst-üstə düşür. 

 

Umus- Şumer dilində ağıl, anlayış anlamındadır. Onun son 

hecası olan us türk dilində ayrılıqda ağıl, bilik, düşüncə anlam-

larında işlənib. 

 

Uru/uruk/uruq- Шумер дилиндя гала, шяhяр демякдир. Sağ-

uru-ka (ak-a). Tərcüməsi belədir: Şəhərin içində. Bu söz tцрк ди-
линдя дя шяhяр, шяhяр яhалиси, тайфа мяналарында ишлянир.  

 
Укуллум- Шумер дилиндя вязифя билдирян термин олмуш 

(мяhкямя вя инзибати ишляря ряhбярлик едян шяхс) вя ассур дилин-
дя дя hямин мянада ишляниб. Бу сюз балкар-гарачай дилиндя 
екцллцм шяклиндя (мяhкямя иъласында вякил) сахлаnыб1019. Hər 
iki sözün məna və şəkilcə oxşarlığı onların eyni dilə məxsus ol-

duğunu göstərir. Ekülüm ilk şəklindən yalnız u/ü əvəzlənməsi ilə 

fərqlənir. Demək olar ki, vəkil sözü də həmin kökdən yaranıb. 
 
Уğ- Шумер дилиндя uğunmaq, uğunub юлмяк, мяhв олмаг, 

арасы кясилмяк мяналары верир: ma-a-za lu-min nu uğ-e
1020

. Açımı 

belədir: mənim yerimə başqası ölməməlidir. Buradakı uğ sözü 

uğunub ölmək anlamındadır. Азярбайъан тцркъясиндяки уьун-

                                                             

1017
 Туна Осман Недим. G.ə. s. 20 

1018 “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1978. s. 30 
1019

 Мизиев И.М. G.ə. 1986. с. 23   
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 Канева И.Т. Спряжение шумерского глагола/ ПАС.1966.s.38 
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маг (уьунуб эетмяк, уьунуб юлмяк) сюзц дя уь кюкцйля 
баьлыдыр.  

 Щазырда тцрк дилиндя ишлянян йох олмаг ифадяси уг кю-
кцндян йараныб: уг/ук/йук/йок. Хакас диалектиндя уь sюзц со-
лмаг, саралмаг, юлмяк, йоха чыхмаг, дяйишилмяк мяналарында 
ишлянир. Гядим юзбякъядя йокал (итмяк, йох олмаг, мяhв ол-

маг) вя йокат (итирмяк, мяhв етмяк) сюзляри олуб. 
  
Угу- Шумер дилиндя ювлад, ушаг, доьмаг мяналарында иш-

ляниб. Гядим тцрк руник йазыларында бу сюзя ог шяклиндя оьул, 
нясил anlamında раст эялинир. 

Бязи гайнаглара эюря оьул вя оьлан сюзляринин кюкцнц тю-
рятмяк, доьмаг мяналы оь/ок/ук фелиндян вя нясил, тайфа билди-

рян аь/ок/ук исминдян ибарят омоформлар тяшкил едир. 
 
Уку- алчаг мянасында ишлянмиш тяhгиредиъи сюздцр. 
 
Ул- Шумер дилиндя йараламаг, юлдцрмяк демякдир. Ща-

зырда тцрк дилиндя ишлянян юл, юлцм, юлц, юлдцрмяк вя с. сюзляри-
нин hамысы ул кюкцндян тюряниб. 

 
Ума- Шумер дилиндя арзу, истяк мяналарында ишляниб. 

Тцрк дилиндяки уммаг, умаъаг, умсуг, умсунмаг (Азярбай-
ъан), уманъ (юзбяк) сюзляри ум кюкцндян тюряниб. Азярбайъа-
нын яксяр бюлэяляриндя умуд кими тяляффцз олунан сюзцн цмид 
йазылышы гябул едилиб. Сюзцн ум кюкцндян йарандыьы вя умуд 
тяляффцзцндя онун илкинин сахландыьы айдын эюрцнцр. 

 

Un- Осман Нядим Туна ону тцрк дилиндя халг анламын-
да ишлянмиш эцн/kün сюзц ilə ейниляшдириб 1021 . Un əslində 
yığıncaq, toplantı anlamı bildirir. 

 

Un-ken- Şumer dilində xalq yığıncağı, xalq toplantısı anla-

mındadır. Burada un yığıncaq, ken xalq deməkdir. Qədim uyğur 

                                                             

1021 Туна Осман Недим. G.ə. s. 17 
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dilində xalq, millət, bodun anlamında el, kün
1022

, “Salnamə”də 

xalq anlamında məhz el-gün
1023

 sözü işlənib ki, onun hər ikisi 

Şumer dilindəki un-ken sözünün tam qarşılığıdır.  

Qaraçay-balkarlar mənim kəndim əvəzinə mənim elim de-

yirlər
1024

. Azərbaycan dilində el sözü həmin anlamlarda daha çox 

işlənir. El sözünə el, oba, yurd, yuva, Vətən anlamlarında əksər 

türk dillərində rast gəlinir.    
Азярбайъанда халг анламында елим-эцнцм ифадяси ишля-

нир. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirinin Elim, günüm, obam 

sənsən misrasındakı elim, günüm deyimi Şumer və türk dillərin-

dəki un-ken,  ilkün və el-gün söz birləşmələrinin daha poetik ifa-

dəsidir ki, onu yalnız Səməd Vurğun bu cür gözəl deyə bilərdi. 

Onu bugünkü gün anlamında başa düşmək yanlışdır, çünki elim 

və obam sözlərinin arasında onun bu anlamda işlənməsi ağıla-

batan deyil. Həm də gün sözünü burada xalqım, elim anlamında 

ancaq Səməd Vurğun işlədə bilərdi. Deməli, Səməd Vurğunun 

elim, günüm deyimi Şumer dilindəki un-ken deyiminin sonrakı 

variantı olub, onunla həm deyilişcə, həm də anlamca yaxından 

səsləşir.   
 

Уну- Шумер дилиндя йанаг демякдир. Azərbaycanın Bakı 
şəhərində yanaq anlamında guna sözünün işləndiyi qeydə alınıb. 
Бу сюзцн чох асанлыгла йанаг сюзцня чеврилдийи айдын эюрцнцр. 
Ун кюкцня й самити артырылмагла сюз йун шяклиня кечяряк йун/ 
йунаг/йанаг сюзцнц ямяля эятириб. 

 
Ур- Шумер дилиндя ур сюзцнцн чохлу омонимляри вар. Бу 

сюзцн бир мянасы да инсандыр. Танры адларынын яввялиня гошул-
дугда танрыйа гуллуг едян инсан мянасы верир: Ур-Нанше- На-
ншенин гулу; ур-динэир - Танрынын гулу  deməkdir. вя с. 

 
Ур- Шумер дилиндя аь ъийярин адыдыр. Тцрк дилляриндя (ал-

                                                             

1022
 Cəfəroğlu Əhməd. Eski uyğur türkcesi sözlügü. İst. 1993.s.62 

1023
 Шербак А.М. Сал-наме // ППВ. Москва. 1974. s. 187 

1024  Мизиев И.М. G.ə. 1986. s. 20 
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тай, газах, тува) цфцрмяк, цфцрцб шиширтмяк, няфяс вермяк, ня-
фяс алмаг анламларында цр сюзц ишлянмишдир1025. 

Qorxaq adamlara ağciyər deyirlər. Çox güman ki, qorxaq 

sözü ağciyər demək olan urdan yaranıb: ur/urxaq/orxaq/ qorxaq. 

 

Ur- А.Мяммядова эюря türk dilindəki цряк сюзц цр/ur 
кюкц иля баьлыдыр.  

 
Ур- Шумер дилиндя артмаг, кцрцлямяк, гоhумлуг анлам-

ларында ишляниб. Тцрк дилиндя (Азярбайъан, гарагалпаг, тцрк-
мян) бу сюз бир чох сюзлярин кюкцндя иштирак едир. Азярбайъан 
дилинин диалект вя шивяляриндя нясил, црцмяк, артмаг мяналарын-
да уруг сюзцня раст эялинир1026. Ур кюкцня к самити артырылмагла 
ондан Кцр кцрц, кцрцлямяк сюзляри йараныб. 

 
Ур- Шумер дилиндя бядянин дизя гядяр олан hиссяси, ич, гу-

ъаг, юзяк anlamları bildirib. Тцрк дилиндяки орта, орталыг, ортаг 
сюзляринин hамысы ур кюкцндян тюряниб. (Тцрк, тцркмян, Азяр-
байъан, гагауз, газах, гумук, татар, башгырд, уйьур, кашгар) 
Орта, мяркяз, аралыг, йары, одунун ортасы, аьаъын мяркязи мяна-
ларында орта, урта, оттура, утру вя с. сюзляр ишлянир1027. 

Щазырда тцрк дилиндя ишлянян йухарыдакы сюзлярин hамысы 
Шумер дилиндяки ур кюкцндян ямяля эялиб.  

 
Ur- Şumer dilində həm də topuğa deyilib. 

 

Ур- Шумер дилиндя вурмаг, дюймяк anlamларында ишляниб. 
Orxon-Yenisey yazılarında

1028
 və Классик ядябиййатда да бу 

сюзцн вурмаг анламында ур шяклиндя ишляндийини эюрцрцк: Ава-
зи-сювти-нцтгини унутду яндялиб, Мяълисдя чянэя чянэ яэяр урсан 
демяз сяда1029.  

                                                             

1025
 Мяммядов А.М. G.ə. АФМ. Бакы. 1983. с. 9 

1026 Yenə orada, s. 9 
1027

 Yenə orada, s. 9 
1028

 Малов С.Е. G.ə. М.-Л. 1951. s. 438  
1029

 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Б. 1970. с. 96 
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Эюрцнцр, ур сюзц вурмаг мянасында узун мцддят ур ки-
ми ишляниб, сонралар onun əvvəlinə в самити артырылыб, сюз vur 

şəklinə дцшцб. 
 

Ур- E.Quliyev Qolman Qabriel Qastiona əsaslanaraq ur sö-

zünün Şumer dilində məhsul yığmaq, biçmək, ot çalmaq, мяhсул 
йыьымы anlamlarında işləndiyini yazır

1030
. Тцрк дилиндя (тцрк, 

тцркмян, гумуг, гырьыз, ногай, татар, башгырд) бу сюзцн бичин, 
мяhсул йыьымы мяналарына раст эялинир. Азярбаъйан тцркъясиндя 
hazырда ура, ураламаг ифадяlяри вар. Сон мяhсулун йыьылмасы-
дыр. Həmin sözlərin də ur kökündən yarandığı aydın görünür. А. 
Мяммядовa görə,  ораг сюзц дя ур кюкцндян йараныб1031. 

Oraq biçmək üçün işlədildiyinə görə, onun ur kökündən 

yarandığı ağılabatandır. 

 

Ur– Шумер дилиндя həm də girmək, daxil olmaq mənala-

rında işləniб. Bu söz sonralar ur/ir/gir fonetik şəkildəyiş-

mələrinə uğramışdır. Hazırda türk dilində işlənən gir, girmək, 

giriş, girəcək kimi sözlərin hamısı ur yuvasından törəniб. 
 
Ур- Шумер дилиндя hцндцр, дик демякдир. Ур шяhяр ады да 

бу мянайа уйьун эялир. "Дядя Горгуд kитаби"nда уру сюзц 

мяhз дик анламларында ишляниб: Йериндян уру дурду iфадяси йе-
риндян дик дурду анламындадыр. 

Çağdaş uyğur dilində ör sözü dik, təpə, yoxuş
1032

 deməkdir 

ki, bu da ur sözünün yuxarıdakı mənaları ilə tam üst-üstə düşür. 

Azərbaycan türkcəsindəki fır sözü də urdan yaranmış ola bilər.  

 
Ur- Şumer dilində qurmaq, düzəltmək, hazırlamaq de-

məkdir. Hazırda türk dillərində qur  köklü çoxlu sözlər var. Ur 

sözünün əvvəlinə q/k ünsüzləri artırılanda qur/kur alınır.  

                                                             

1030
 Quliyev Etibar. Azərbaycan dilində “meşə” və “ağac” anlayışlı sözlər 

haqqında // AFM. Bakı. 1984. s. 152 
1031

 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 12 
1032 Неъип Емир Неъипович. G.ə. s. 306 
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Ur- Şumer dilində uzaq deməkdir. Ta.Ur ifadəsi həm Ur 

torpağı, həm də uzaq torpaq kimi tərcümə edilir və hər ikisi 

doğrudur. Bir pis hadisə olanda türk dilində ıraq olsun, allah ıraq 

eləsin deyirlər. Bir də gözdən uzaq, könüldən ıraq ifadəsi var. 

İraq ölkə adı da bununla bağlıdır. Bunların tərkibindəki ıraq sözü 

urdan yaranıb, daha doğrusu, onun fonetik variantıdır.  

 

Ur- Шумер дилиндя sözün bir anlamı da tərtib etmək, düzəl-

tmək, hazırlamaqdır. Azərbaycan türkcəsində ona anlamca daha 

yaxın olan qurmaq, quraşdırmaq sözləri var. Hər iki sözün ur kö-

kündən yarandığı aydın görünür. 

 

Ur- Шумер дилиндя sözün bir anlamı da kürək kimi bir şeylə 
kürüyüb atmaq deməkdir

1033
. Kürək və kürümək sözlərinin ur kö-

kündən törəmə ehtimalı çoxdur. 

 

Ur- sözün bir anlamı da qorumaqdır. Ur/uruq/oruq/ qoruq 

bir yuvadan yaranmış müxtəlif fonetik variantlardır.  

 

Ur- Şumer dilində həm də ürək anlamında işlənib. U/ü 

əvəzlənməsilə ur sözündən ür, onun da sonuna rək sözdüzəldiçi 

şəkilçisi qoşulmaqla ürək sözü  alınır. Bu zaman ür kökündəki r 

ünsüzü düşür.  

  
Ур-би- Шумер дилиндя бирэя, бир йердя, бирликдя демякдир: 

Кур-би-та-ур-би1034. Тяръцмяси belədir: юз даьларындан бирликдя... 

Сюзцн hеъаларыnın yeri Шумер дилиня уйьун олараг дяйишдирил-
дикдя би-ур алыныр. Тяляффцздя у саити дцшцр вя бир кюкц галыр. 
Сонра она тцрк дилиндя эениш ишлянян эя сюздцзялдиъи шякилчиси 
гошулур вя бирэя сюзц алыныр. 

 
Урьу- Шумер дилиндя аcыг, гязяб мяналарында ишляниб. 

Гядим тцрк абидяляриндя уры сюзцня мцбаhися, hай-кцй, гышгырыг 

                                                             

1033
 Туна Осман Недим. G.ə. s. 17 

1034 Канева И. Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.с.71 
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анламларында раст эялинир. Ураа hазырда тцрк дилиндя дюйцш 
hайгыртысы, чаьырыш, алгышламаг анламлары билдирир. Гядим юз-
бякъядя эурулдамаг явязиня урла sözü ишляниб1035. Уьулту, уьул-
дамаг сюзляри дя р самити дцшмякля урьу кюкцндян йараныб. 

 

Urnu- Şumer dilində meşə adıdır. Sözün mənası açılmayıb. 

Hazırda türk dilində işlənən urman/orman sözü urnunun fonetik 

variantıdır. Ayrı-ayrı türk dillərində orman sözünün çoxlu fonetik 

variantları var: erme, yermen, urman, orman, ərmən, irman və 

s.
1036

. Bütün bunlar onun türk sözü olduğunu göstərir. İr, er, yer, 

ur, or köklərinin hamısı eyni söz olub, yer deməkdir.  

 

Урум- Şumer dilindən шяхси мцлкиййят kimi tərcümə 

edilib. Şe-urum- şəxsi taxılım deməkdir.  Burada şe arpa (taxıl), 

urum şəxsi mülkiyət anlamındadır.  Щазырда тцрк дилиндя ишлянян 
вар, вар-дювлят сюзляри ур кюкцндян тюряниб.  

Urum sözü asanlıqla var sözünə çevrilə bilir. Ur kökünün 

əvvəlinə v samiti artırılır və söz vur/var şəklinə düşür. 
 
Ур-ур- Şumer dilində вурмаг анламlы ur sözünün təkrarı 

olub, çox adamın iştirakı ilə dalaşmaq, vuruşmaq bildirir
1037

. Bu 

söz Azərbaycanda vurhavur şəklində indi də işlənir. Bir vurhavur 

başladı, bir vurhavur düşdü, bir vurhavur qopdu kimi ifadələrin 

tərkibində bunu aydın görürük.  

 

Us- Şumer dilində özül, təməl deməkdir. Us/uz/uzul/ özül 

sözü bu kökdən yarana bilər. Başqa variant da var. Qədim türk 

dilində özül sözü ul şəklində olub. Us və ul sözlərinin kökü u 

ünlüsüdür. Onun sonuna Şumer dilində s, türk dilində l ünsüzləri 

artırılıb. 

                                                             

1035
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 8 

1036
 Ахметянов Р.Г. "Лес", "дерева" и "барс" у тюрков // СТ. 1980. № 5. s. 

88 
1037

 Струве В.В. Вопрос о сушествовании в Шумере предсказания будще-

го посредством стрел. М. 1960. s. 8 
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Usan- Şumer dilində axşam deməkdir
1038

. Bu sözün digər 

oxunuş şəkilləri də var. Usan/uşan/aşam/axşam fonetik variant-

laşması dilin qanunlarına tam uyğundur. 

 

Usağan- Şumer mətnlərindən quş kimi oxunub. Lakin sö-

zün özü onu uçağan kimi oxumağı tələb edir. Uçmaq da quşa 

aiddir, yəni uçmaq deyəndə yalnız quş yada düşür. Sözü quş kimi 

də, uçağan kimi də oxumaq olar və onların heç biri yanlış deyil. 

Lakin uçağan oxunuşu daha doğrudur. Quş da, uçağan da türk 

sözüdür.  

 

Usub- Osman Nədim Tunaya görə, Şumer dilində quş yu-

vası deməkdir
1039

. Əhməd Bican Ərcilasun sözü quş yuvası ilə 

qarşılaşdırıb: us/uş/quş və ub/yub kimi açıldıqda söz doğrudan da 

quş yuvası anlamı verir. 

M.Kaşğarlıda quş yuvası uya şəklindədir
1040

 ki, bu da y ün-

süzünün onun əvvəlinə sonradan artırıldığını göstərir.    

  

U.tum- Şumer mətnlərində ot gətirən anlamında oxunub və 

tərcümə edilib
1041

. Onda unun ayrılıqda ot anlamında işləndiyi 

aydın olur. 

 

Us- Şumer dilində uzanmaq anlamında işlənib: E-kur gal-

am an-ne im-us
1042

. Açımı belədir: məbəd (e-kur) böyük dağ kimi 

(gal-am-im) göyə (an-ne) uzanır (us). Sözün Şumer mətnlərindən 

uz/uzu/uzuq kimi oxunuşları da var. Onların hamısı hazırda türk 

dilində işlənən uzun/uzanmaq/uzunluq və s. sözlərin köküdür.   

 

Us/uş- Şumer dilində quş deməkdir. Us.Ub quş (us/uş) yu-

vası (ub) anlamındadır. Şumerlər quşa muş da demişlər. Məncə, 

                                                             

1038
 Куртик Г.Е. G.ə. СПб. 2007. с. 647 

1039
 Туна Осман Недим. G.ə. s. 39 

1040
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫV ъ. s.615 

1041
 Струве В.В. Обшина, храм и дворец // ВДИ. 1963. № 3. s. 18 

1042
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. с. 157 
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uş sözün ilkin şəklidir. Sonralar onun əvvəlinə m/k/q samit səsləri 

artırılmaqla muş/kuş/quş sözləri alınıb. Şumer və türk dillərində 

sözlərin əvvəlinə və sonuna sait və samit səslərin artırılması yolu 

ilə yüzlərlə sözün yarandığını da nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, 

ir/er=yir/yer; ur=vur və s.  

Hazırda türk dilində quş sözünun quş-muş şəklində qoşa 

işlənməsi də onların Şumer dilindəki us/uş kökündən yarandığını 

təsdiqləyir. Quş və muş sözlərinin us/uş kökündən yaranmadığını 

söyləmək üçün heç bir əsas yoxdur.    

 
Уш- Шумер дилиндя рцшейм, ушаг мяналары верир. Бу эцн 

тцрк дилиндя ишлянян ушаг сюзц мяhз уш кюкцндян йараныб. 
 
Уш- hям Шумердя, hям "Дядя Горгуд"да шяхс адыдыр. 
 

Uş- Şumer dilində ölmək deməkdir
1043

. Türk dilində uc bir 

şeyin sonu, qırağı, axırı, qurtaracağı anlamlarında işlənir. Ölüm 

də həyatın sonu olduğuna görə, ona uc/uş deyilib. M.Qaşqarlının 

“Divan”ında da uş sözünə ölüm anlamında rast gəlinir. “Divan”da 

filankəs öldü əvəzinə filankəs uşdu/uçdu deyildiyini görürük
1044

. 

Azərbaycanın bəzi bölgələrində indi də ölüm anlamında uşdu 

sözü işlənir. Ölən adama filankəs uşdu deyirlər. Ağlı başından 

uşdu ifadəsi də ağlı başından çıxdı deməkdir.  

 Süst olmaq, sustalmaq sözlərinin məna yaxınlığı onların da 

həmin kökdən yarandığını söyləməyə əsas verir.  
 

Уш/us- Шумер дилиндя аьыл, huш, идрак мяналарында ишлян-

миш сюздцр1045. Qədim türk dilində də us sözü ağıl, bilik, düşüncə 

anlamları bildirib. Чуваш дилиндя аьыл, дцшцнъя, интеллект анлам-
лары ас, аьыллы, дцшцнъяли, баша дцшян, анлайан анламлары ися асла 
сюзляри иля ифадя едилир1046. Чуваш дилиндяки ла сюздцзялдиъи шякил-

                                                             

1043
 Куртик Г.Е. G.ə. СПб. 2007. с. 637 

1044
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. Ы ъ. s. 217 

1045
 Fərzəli Əjdər. Dədə Qorqud sözü. Bakı. 1999. s. 39 

1046
 Чувашско-русский словарь. Москва. 1961. s. 49, 50 
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чиси лы/ли/лу/лц-нцн фонетик варианты олуб Шумер дилиндя дя бу ъцр 
ишляниб. Türk dillərinin bir çoxunda ağıl, ağıllı, müdrik, bilici, sə-

nətkar, ustad anlamlarında as sözü var. Böyük sənətkarlara, us-

tadlara azman deyilir ki, onun da az kökündən yarandığı aydın 

görünür. Орхон-Йенисей абидяляриндя уста, сяняткар анламла-
рында уз сюзц ишляниб. Tofalar dilindя дя устайа уз дейилир: тебир 
узу- дямир устасы deməkdir. Тофалар Алтайын шималында йашайан 
тцрк тайфасыдыр. Л.П. Потапов йазыр ки, онларын дилиндяки метал 
терминляринин щамысы тцрк сюзляридир. Мцяллиф тибир, тибирчи (те-
мирчи, темир), темир- таш, кюмцр, кюрцк, темир узу, цзянэи, кяр-
ки, гылынъ, гысгаъ сюзлярини мисал чякмишдир. Мцяллиф йазыр ки, 
“Тува вя Йенисейдя метал чыхарылмасы вя метал емалы тцрк дюв-
лятляринин йарандыьы вахтдан чох-чох яввялляря аиддир. Тцркляр 
хырда бойлу хцсуси ат ъинсляри йетишдирмяйи юз яъдадларындан 
юйрянмишдиляр. Ола билсин ки, метал емалыны да юз гядим яъдад-
ларындан мянимсямишдиляр”

1047
.  

Мясяля бурасындадыр ки, гядимдян метал емалы иля мяшьул 
олмалары, шумерлярин Урал-Алтай бюлэясиндян гызыл вя диэяр 
металлар апармалары бу ики халгын дил вя с. йахынлыглары онларын 
етноэенетик гощумлуьуну эюстярир. 

 
Us/uş- Şumer dilində çox bilən, bilikli anlamında da işlə-

nib. Щазырда тцрк дилиндя аьыл мянасында ишлянян hуш сюзц 
hямин кюкдян тюряниб. Азярбайъан тцркъясинин Муьан шивяля-
риндя чох билмиш, аьыллы мяналары билдирян уьуз сюзц дя hямин 
кюкдяндир.  

 
Uшу- Шумер дилиндя отуз демякдир (уш х ун=3 х 10=30). 

Тцрк дилиндя дя отуза цч он, сяксяня сяккиз он дейилиб. 
 
Уз- Шумер дилиндя həm də газ демякдир. Ki-uz-ga sözün-

dəki uz hecası qaz anlamındadır1048. Бу сюз узу вя узуь кими дя 

                                                             

1047 Потапов Л.П. Тубалары горного Алтая / ЭИНА. М.1972.s. 62 
1048

 АШП. СПб, 1997. s. 434 
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охунуб1049. Уз сюзц сонрадан яввялиня г самити артырылмагла 
мцхтялиф шякилляря дцшцб: уз/эуз/газ. Bunların üçü də eyni sözün 

müxtəlif fonetik variantlarıdır. Deməli, qaz sözünün etimonu 

uzdur. 

Bir çox hind-avropa dillərində bu söz qus (rus), gaus (al-

man), zuoss (latış), hamsas (qədim hind) şəkillərində işlənir ki, 

onların hamısının uz/quz/qaz kökündən götürüldüyü aydın gö-

rünür. Belə olduqda rус дилиндяки гус сюзцnцн дя mяншяйи ай-
дынлашыр.  

Toyuq, ördək, qaz və s. ov quşları Avropaya Asiyadan 

gətirilib. Həmin adlar da quşlarla birlikdə dilə daxil olub. Onların 

hamısı türk mənşəlidir. 

 
Узу- Шумер дилиндя эяляъяйи сюйляйян, эяляъякдян хябяр 

верян демякдир. Гядим тцрк руник абидяляриндя уз сюзц уста, 
сяняткар мяналарында ишляниб. Щазырда тцрк дилиндя ус (уз) сюзц 
чохмяналылыг кясб ется дя, онларын hамысы бир-бириня йахындыр: 
Уста, маhир сяняткар, сянят, мцдрик, аьыллы, хейирхаh, бялаьятли 
вя с1050. Уз (ус) вя узу сюзляринин шякилъя ейнилийи, мянаъа йа-
хынлыьы онларын бир диля мянсуб олдуьуну эюстярир. 

 
Zag- Шумер дилиндя tяряф, йан, böyür mənalarında işlə-

niб1051. Осман Нядим Туна ону йаха сюзц иля ейниляшдириб1052. 
Hazırda türk dilində sağ (tərəf, yan) şəklində saxlanıb. Z/s səs 

əvəzlənmələri Şumer və türk dilləri üçün səciyyəvidir. 
 
Zal- Шумер дилиндя alovlanmaq, yanmaq anlamlarында иш-

ляниб. Тцрк дилиндяки аловланмаг (йаловланмаг) сюзц иля сясля-
шир.  

 
Zal- Şumer dilində parlaq, parıldamaq, işıldamaq anlamın-

                                                             

1049
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 51 

1050
 Мяммядов А.М. G.ə.  АФМ. Бакы. 1983. с. 6 

1051
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии.М.1967. s. 434 

1052
 Туна Осман Недим. G.ə. s. 15 
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dadır. M.Kaşğarlıda аз ишылдамаг, аз парламаг анламларындакы 
йалдра вя ъилалы, парлаг, сцслц анламларындакы йалдрук/йалдрык 
сюзляри иля səsləşir. 

 
Zage- Шумер дилиндя sянинки анламындадыр. Сюзцн сонун-

дакы эе шякилчиси эи/ки йериндя ишляниб. Ондан азаъыг фярглянир. 
За/(зу/зе) ися сянин демякдир.  

 
Zara- Шумер дилиндя yюнлцк щал шякилчиси (а) гябул етмиш 

шяхс явязлийидир. Сяня демяклдир. 
 
Zalağ– Шумер дилиндя insanın daxili orqanlarından biri-

nin adıdır. Onu qaraciyər kimi tərcümə edirlər. Şumer dilində 

bir cümləyə baxaq: Иnim-guruş-uru-na-şe-şa-ga-ni an-hul har-ra-
ni ba-an-zalağ

1053
. Həmin cümləni belə tərcümə etmişlər: Şəhər 

sakinlərinin sözlərindən ürəyi sevinclə doldu, qaraciyəri 
işıqlandı

1054
. 

Burada zalağın qara ciyər kimi tərcüməsi doğru deyil. 
Başqa mətnlərdən qara ciyərin ba (bağır) adlandığını bilirik. 

Zalağın dalağ olduğunu düşünməyə əsas var. Dalağı sancmaq 
ifadəsi də bu şeirdəki fikirlə səsləşir. Onda zalağ elə dalağ 

deməkdir. 
Mahmud Kaşqarlı dalaq sözünün talaq və qıpçaqca sulak 

şəkillərini qeyd edib
1055

. Zalağ, dalaq, talaq və sulak eyni sözün 

müxtəlif fonetik variantlarıdır. 

 

Zalag- Şumer dilində sağır nun səsi var. Ona görə mətn-

lərdəki bəzi ğ və g səslərini nğ kimi oxumaq lazım gəlir. Zalang 

sözü türk dilində yalang/yaling/yalov/alov şəkillərindədir. O hərfi 

dildə sonra yaranıb. 
 
Zi– Шумер дилиндя qalxmaq, ayağa durmaq, yüksəlmək, 

                                                             

1053
 ШГЭ. ВДИ. 1964. № 3. s. 261 

1054
 Yenə orada, s. 264 

1055
 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫВ ъ. s. 497 
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ucalmaq anlamlarında işləniб1056. Hazırda türk dilində işlənən 

və mənaca ona yaxın olan zil, zirək, zirvə kimi sözlərin həmin 
yuvadan yarandığı şübhə doğurmur. 

 
Zi- Şumer dilində nəfəs deməkdir.  
 

Zibin- Шумер дилиндя чибин демякдир. З/ч  səslərinin явяз-

лянмяси щяр ики дил цчцн сяъиййявидир. Бу сюзлярдян biri digərinin 

fonetik varıantıdır. Onların ейнилийини сцбута ещтийаъ йохдур. 
 
Zig/zi-zi- bax: zi (qalxmaq, ayağa durmaq, yüksəlmək, 

ucalmaq anlamlarında)  
 
Зи(д)- Осман Нядим Туна бу сюзц тцрк дилиндяки чин 

(gerçək, çin olmaq) сюзц иля ейниляшдириб1057: zid/zin/çin şəkildə-
yişmələri mümkündür. 

 
Zid.Gu- Şumer dilində mürəkkəb söz olub, iki tərkib hissə-

sindən yaranıb: zid və gu. Zi(d) Şumer dilində nəfəs deməkdir ki, 

bu da diri, canlı anlamına uyğundur. Gu-güldür. Onda Zid.Gu 

sözü təzə gül, tər gül, canlı gül, dərilməmiş, solmamış gül anlamı 

verir. 

 
Zi.Qa- Şumer dilindən ziyan kimi oxunub

1058
. Hər iki söz 

şəkilcə və anlamca  bir-birinə çox oxşayır. Şumer yazılarında sö-

zün sonundakı samitlər çox zaman oxunmur. Ona görə zi.qa sö-

zünü həm də ziqan kimi oxumaq olar. Q/y samit əvəzlənməsi nə-

ticəsində söz asanlıqla ziyan şəklinə düşür. Ahəng qanunu pozul-

masın deyə sözü zı.qa/zıqan/zıyan kimi oxumaq daha doğrudur.  

Şumer dilində işləndiyinə görə onun şumer-türk sözü 

olduğu şübhə doğurmur. 
 

                                                             

1056
 ШГЭ. ВДИ. 1964. № 3. s. 256 

1057
 Туна Осман Недим. G.ə. s. 16  

1058
 Куртик Г.Е. G.ə. СПб. 2007. s. 655 
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Зиз- Осман Нядим Туна бу сюзц тцрк дилиндя саманын-
дан айрылмыш тахыл йыьыны анламында ишляниб чеч сюзц иля ейниляш-
дирилиб1059.  

 
Ziy- И.М.Дйаконов вя В.К.Афанасйева бу сюзцн Шумер 

дилиндя щяйат анламында ишляндийини йазмышлар1060. Зи (щяйат)– 
ша (цряк)- гал (бюйцк). Нясимидя йашамаг анламында зий сю-
зцня раст эялинир1061. 

 
Зи/зид- И.М.Дйаконов бу сюзц зи/зид шякилляриндя оху-

йuб
1062

. Şumer dilinin EK ləhcəsində zi(d), ES ləhcəsində zi şək-

lində olub, саь , salamat deməkdir. 
 
Zi/si- bu söz Şumer dilinin EK ləhcəsində zi və ES ləhcə-

sində si şəklində olub, ürək, həyat anlamlarında ишлянib. 
 
Зирдум- Шумер дилиндя зейтун демяклдир1063. Сюзлярин ей-

нилийи ися эюз габаьындадыр. Zirdum və zeytun sözlərinin hər 

ikisində Ahəng qanunu pozulur. Bunu nəzərə alıb sözü Türkiyə 

türkcəsində olduğu kimi ziytin kimi oxumaq daha doğrudur. 
 
Zirzirri- Şumerdə bir kanalın adıdır

1064
. Zir sözünün təkrar-

lanması və sonuna li sözdüzəldici şəkilçisi qoşulmaqla yaranıb. 

Hecaların təkrarı yolu ilə söz yaradıcılığı Şumer və türk dilləri 

üçün çox səciyyəvidir.  

 
Zu/ze – Шумер дилиндя шяхс явязлийидир, sən/sənin demək-

dir. Udu-zu sənin qoyunların anlamındadır. Hям гадына, щям 
дя кишийя аиддир. 

                                                             

1059
 Туна Осман Недим. G.ə. s. 16 

1060
 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 49 

1061
 Гящряманов Ъ. Нясими Диванынын лексикасы. Бакы. 1970. s. 280 

1062 Дьяконов И.М. Языки Древней Передней Азии. М. 1967. s. 49 
1063 M.İ.Çığ. Sumerlerde Tufan, Tufanda Türkler. İst. 2009. s.110 
1064

 Никольский Н.М. G.ə./ ВДИ. 1938, №4. s. 79 
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Zu- Şumer dilində bilmək deməkdir
1065

. Azərbaycan türkcə-

sinin Muğan şivələrində çoxbilmiş, ağıllı anlamları bildirən uğuz 

sözü zu ilə yaxından səsləşir. Uğuz mürəkkəb sözdür. Onun uğ 

hecası nəsil, tayfa anlamındadır. Uz hecası isə zu sözünün əks 

oxunuşudur.  

 

Zu/us- Şumer dilində ağıl, bilik, düşüncə deməkdir. Türk 

dillərində də bu söz us şəklində eyni anlamda işlənir. 

 

Zu/us- Şumer dilində huş deməkdir. Türk dillərində us 

şəklində huş anlamında işlənib.  

 

Zu/us- Şumer dilində təcrübə, səriştə, yetkinlik deməkdir. 

Türk dillərində həmin anlamlarda işlənən usta və uzman sözlərilə 

səsləşir. 

                                                             

1065
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПб. 1996. с. 85  
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NƏTĠCƏ 
  

Шумер вя тцрк дилляринин гощумлуьу щаггында чох йазы-
лыб, онларын бир чох охшар хцсусиййятляриня тохунулуб. Яксяр 
щалларда истянилян ики дилин гощумлуьунун сцбуту цчцн мцяй-
йян шяртляр иряли сцрцлцр. Onlardan üçü çox əsasdır: hər iki dildə 

qohumluq, say və bədən üzvlərinin adlarını bildirən eyni termin-

lərin olması.  Шумер вя тцрк дилляринин гощумлуьунун сцбуту 

цчцн eyni şərtlər ortaya atılır və щялялик bu cür maddi sübutların 

tapılmadığı вурьуланыr. Burada qərəzli yanaşmalar yox deyildir. 

İ.M. Dyakonovun aşağıdakı fikirləri bunu aydın şəkkildə göstərir: 

“Birincisi, şumer dilinin türk və monqol dilləri ilə linqvistik bağ-

lılığı haqqındakı köhnə nəzəriyyə heç vaxt sbut olumnayıb. İkin-

cisi, hətta əgər bu bağlılıq olubsa belə, linqvistikadan irqi qohum-

luğa doğru nəticə elementar yasaqlanmış üsuldur. Üçüncüsü, Orta 

Asiyanın əhalisi min il (və daha əvvəl) özü hələ monqoloidlərə, 

böyük bir hissəsi isə braxisefallara aid edyildi”
1066

.  

Buradakı ikibaşlı fikirlər, həqiqəti gizlətmək üçün seçilmiş 
üslub göz qabağındadır. Məhz bu cür qərəzli, heç bir elmi əsası 

olmayan, siyasi konsepsiyalara xidmət edən fikirlərin müəllifləri-

nə birdəfəlik doğru yolu göstərmək məqsədilə mяним апардыьым 
арашдырмаларда щяр ики дилин материалларына комплекс йанашы-
лыb, бу эцня гядяр иряли сцрцлмцш шяртляря ъаваб верян кифайят 
гядяр охшарлыг фактлары цзя чыхарылыb. Bunlardan ən başlicası hər 

iki dildə qohumluq, say və bədən üzvlərinin adlarını bildirən eyni 

terminlərin, 10-dan çox omonimin, 20-dən çox kök feillərin, 

həmçinin 1000-ə yaxın eyni yaxud oxşar sözün tapılmasıdır. Şu-

mer və türk dillərinin qohumluğu haqqındakı mübahisələrə son 

qoymaq üçün bu şərtlərin sayını 30-a çatdırmışam. Burada 
onların hamısının cavabı var. 

1.  Шумер вя тцрк дилляринин щяр икиси biçimli (аqлцтинатив) dilдир. 

                                                             

1066
 Дьяконов И.М. Этнический и социальный факторы в истории 

древнего мира на материале шумера/ВДИ. М. 1963. № 2. с. 125 



 368 

Hər iki dilin quruluşu eynidir. Hər iki dildə şəkilçilər standartdır, 

yəni şəklini dəyişmir, hərəsinin yalnız bir anlamı var. Hər hansı 

qrammatik anlamı ifadə etmək üçün həmişə eyni şəkilçi işlədilir. 

Morfemlərin səddi bir-birindən aydın surətdə ayrılır, morfemlər 

öz müstəqil anlamlarını saxlayır
1067

. 

2.  Şumer və türk dillərində Heca qanunu var.  

Şumer və türk dillərində bütün sözlər və şəkilçilər ən azı bir 

hecadan ibarətdir. Heca olmayan söz və şəkilçi yoxdur. Şumer və 

türk dillərində sözlər səslərdən yox, hecalardan əmələ gəlir. Əv-

vəlcə ya ünlü səslər ayrılıqda, ya da iki və daha çox səs birləşib 

heca yaradır, sonra ya hecaların özləri müəyyən anlam daşıyıb, 

söz olur, yaxud iki və daha artıq hecadan yeni sözlər yaranır: ağ, 

an, at, ay, il, su, ut/ud/od, at+lı, ay+lıq, il+lik, su-cuq, od+lu və s. 

Şumer mixi yazıları heca yazısıdır. Şumerlər sözləri heca-

heca yazırdılar. Burada hər işarə bir hecanı bildirir. Şumer və türk 

dillərində sözlər heca-heca tələffüz edilir, sətirdən-sətirə keçirilər-

kən yalnız hecaların birləşdiyi yerdən qırılır. Heca vəzni türk dili-

nin vəznidir. O da Heca qanunu ilə bağlıdır. Bir sözlə, Şumer və 

türk dillərində pozulmaz, dəyişilməz bir heca sistemi var ki, bu-

nun adı Heca qanunudur.  
Şumer və türk dillərində gedən proseslərin heç birini Heca 

qanunundan kənarda öyrənmək olmaz. Araşdırmalar göstərir ki, 

Şumer və türk dillərində ilk sözlərin yaranmasından tutmuş son-

rakı mərhələlərdə baş verən ən mürəkkəb proseslərə qədər hər şey 

Heca qanununun prinsiplərinə tabe olmuşdur. Şumer və türk 

dillərinə biçimlilik (aqlütinativlik) verən də Heca qanunudur.  

3.  Щяр ики дилдя Ащянэ гануну вар. İndiyə qədər Ahəng qanu-

nuna belə tərif verilib: sözdə uyğun ünlü və ünsüz səslərin бир-би-
рини изляməsi. Lakin Heca qanunu onun doğru olmadığını göstərir. 

İndi Ahəng qanununun tərifi belədir: sözlərdə uyğun ünlü və ün-

süz səslərdən əmələ gəlmiş hecaların bir-birini izləməsi. Buna aid 

Şumer və türk dillərindən bir neçə söz göstərmək olar: Nannar, 

                                                             

1067
 M.İ.Adilov, Z.N.Verdiyeva, F.M.Ağayeva. İzahlı dilçilik terminləri. B. 

1989. s.8,115,116 
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Utu, İrninni, uru, balta, kara/qora, buzur/pozur. 

4.  Щяр ики дилдя бядян цзвляринин адларыны билдирян ейни термин-

ляр вар вя онларын сайы 20-dən çoxdur. 
A – Şumer dilində əl deməkdir1068. Çuvaş dilində əl sözü a 

(al) şəklində işlənir. Al/əl sözü semantik yuva olub və ondan 

çoxlu sözlər yaranıb.  

Agarin– Şumer dilində qarın deməkdir
1069

. Aqarin sözünün 

əvvəlindəki a hərfini götürəndə onun yerində qarın sözü qalır ki, 

bu da hazırda türk dillərində eynilə mövcuddur. A səsi sözün 

əvvəlinə sonradan da artırıla bilərdi. 

Ба– Şumer dilində баьыр, гараъийяр демякдир. Щазырда 
тцрк дилиндя гараъийяря баьыр дейилир. Qədim türk dilində də ba-

ğır sözü ba şəklində yazılıb.  
Баш- бу эцн тцрк дилиндяки бцтцн анламларда hям дя 

Şумер дилиндя ишляниб. Сюзцн идеограмы САГ-дыр. Şumerlər 
özlərini qarabaş adlandırırdılar.  

Бцтцн Шумер гайнагларында бу сюз саг.га.га kimi yazı-

lıb, гарабаш кими oxunub. Qarabaş sözü qara və baş morfem-
lərindən əmələ gəlib ki, onların hər ikisi türk sözüdür. Qarabaş 

sözü də hazırda olduğu kimi türk dilində eyni anlamda işlənir.   

Ġgi– Şumer dilində göz deməkdir. Şumer dilində o/ö hərfləri 

olmadığına görə, onu bu cür интерпретасийа етмишляр: иэи1070. Сю-
зцн сонундакы з Şумер дилинин гайдаларына уйьун олараг 

oxunmur. Демяли, иэи кими интерпретасийа едилмиш сюз эюз sözü-

nə çox oxşayır ки, бу да hазырда тцрк дилиндя ишлянмякдядир.  

Bir cümləyə baxaq: иэи му-ул-муш-муш-у-не1071. Тяръцмяси 
белядир: илан эюзлц иэид. 

Kasuga- Şumer dilində qursaq anlamındadır
1072

. Hazırda 

qursaq sözünün türk ləhcələrində kursaq, qursaq, kursuq, kursu-

qa şəkillərində tələffüzünə rast gəlinir. Bundan başqa, türk dilin-

                                                             

1068
 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Т. 1. Москва.1958. s. 12  

1069
 Muazzez İlmiye Çığ. G.ə. s.37 

1070
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПБ.1996. s. 47 

1071
 Афанасьева В.К. ОПШП/ПАС.III кн. М. 1979. s.53  

1072
 M.İ.Çığ. Sumerlilərdə Tufan, Tufanda Türklər. İst, 2009. s.109  
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də ombanın qarınla bitişən bükük hissəsinə  qasıq deyilir. Qasıq 

sözü demək olar ki, kasuqanın eynidir. Qursaq qasıq nahiyəsində 

yerləşən daxili orqandır. Bu iki sözün bir kökə bağlılığı təbiidir. 

Bütün hallarda hər üç sözün eyniliyi göz önündədir.  

Габа– Şumer dilində габаг, синя, дюш мяналарында ишля-

ниб. Bu söz эа-ба кими интерпретасийа едилир: Ур-лум-ма эаба-
ни-ше и-эуб1073. Беля тяръцмя олунур: Урлумма онун гаbağында 

дайанды. Габа сюзц бу эцн тцрк дилиндя ишлянян габаг (döş, 

sinə, köks) сюзцнцн ейнидир.  
Шумерляр арабанын габаг охунун bir hиссясиня габа-гал 

дейирдиляр ki, qaba sözü yenə qabaq deməkdir. 
Qaba(ra)- qədim türkcədə düyməyə, osmanlı türkcəsində  

mismarın başındakı yumruya kabara
1074

, balkar-qaraçay dilində 

qadın döşlüyünə (lifçik) qabara deyilir ki, hər iki söz Şumer di-

lindəki qaba (döş, sinə) sözünə ra sözdüzəldici şəkilçisi artırıl-

maqla yaranıb. 

Qaba sözü sinə, döş anlamlarında qabar sözü ilə tam üst-

üstə düşür. Qadın döşü qabardığına görə, qabara sözünün də 

həmin yuvadan yarandığı aydın görünür.    

Qarı(u)- şумерлярин ишлятдикляри якинчинин тягвиминдя qа-

руш юлчц ваhидиnə rast gəlinir. Bu sözün ideoqramı KUŞ-dur. Qa-
rış mürəkkəb söz olub, qarı və uş tərkiblərindən əmələ gəlib. 

Türk dillərində qolun dirsəkdən biləyə qədər olan hissəsi qarı, bi-

ləkdən barmaqların ucuna qədər olan hissəsi isə ovuc (uş) adla-

nır
1075

. Qolun dirsəkdən biləyə qədər olan hissəsi Şumer dilində 

də qarı adlanıб. Qarış/qaruş sözü bu cür yaranıb: qarı/qaru+ 

şu/uş = qarış/qaruş. 
Гарыш юлчц ваhиди кими бу эцн дя тцрклярдя ишлянир. Сюзцн 

йазылышы вя тяляффцзц дяйишмяyиb.  
Qu.Murğu- Şumer dilində bel sütunu, onurğa deməkdir. 

                                                             

1073 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке / ПАС. III 

книга. Москва. 1979. s. 120-121 
1074 Радлов В.В. ОСТН. т.II.ч.I. СПб. 1893. s. 442 
1075

 Altayca- türkcə sözlük. Ankara. 1999. s. 99; Азярбайъан дилинин диалект-
оложи лцьяти. Бакы. 1964. s. 18  
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Türk dilindəki onurğa sözü ilə səsləşir: Qu.Murğu/Qumurğa/ 

qomurğa/onurğa. Bir neçə fonetik dəyişmədən sonra Qu.Murğu 

sözü onurğa şəklinə düşüb.  O səsi dildə sonradan yaranıb və qu-

murğa sözündəki birinci u səsini əvəzləyib.  

Ми – Şumer dilində гадынa aidlik билдирян сюздцр. Мя 

шяклиндя охунмасы даhа доьрудур. Onun təkrarlanması yolu 

ilə məmə sözü yaranıb. Тцрк дилинин яксяр ляhъяляриндя язизлямя 

анламында анайа мямя дейирляр. Ана/ама/məmə сюзlərinin кю-
кцndə мя/ма hecası aydın görünür. Sözün kökü a səsidir, ona 

ma hecası qoşulub, ama sözü alınıb. 

ġu/ uş - Şumer dilində ovuc deməkdir. Bir mətnə baxaq: 

Şu-na ba-an-sum-ma1076. Tərcüməsi belədir: Onun ovcuna (əli-

nə) qoydu (verdi). Burada şu sözünü həm əl, həm də ovuc kimi 
tərcümə etmək mümkündür.  

Ovuca altay dilində uş
1077

, uyğur dilində uş/oç/ oçum
1078

, 

yumruğa muş deyilir ki, onların hamısında uş kökü olduğu kimi 

qalır.  

Теш (тиш)– bu söz Şумер дилиндя ъинси орган билдириb1079. 
Щазырда тцрк дилиндя hейванларын ъинсини билдирян диши сюзцнцн 
теш/тиш кюкц иля ейнилийи эюз габаьындадыр. Демяли, Şумер 
дилиндяки теш/ тиш сюзц тцрк дилиндя диши шяклиндя илкин мянасыны 
vя азаъыг фяргля тяляффцз вя йазылыш формасыны саxлаyыb.  

Ти(л) - Şумер дилиндя дил демяк олуб, идеограмы да Т-дыр. 
Ону еме/ямя кими охуйурлар ки, бу да яммяк анламындадыр. 
Тил вя дил ейни сюзлярдир.  

 Şумер дилиндя til/dil bədən üzvünün adıdır. Əmə sözü isə 

danışıq dilini bildirmişdir.  

Ур- Şумер дилиндя аь ъийярин адыдыр. Тцрк дилляриндя цфцр-
мяк, цфцрцб шиширтмяк, няфяс вермяк, няфяс алмаг анламларында 

                                                             

1076
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПБ.1996. s. 121 

1077
 Altayca- türkcə sözlük. Ankara. 1999. s. 195  

1078
 Necip Emir Necipoviç. Yeni uyğur türkcesi sözlüyü (ruscadan çevireni 

İklil Kurban). Ankara. 1995. s. 288,293 (Bundan sonra Necip Emir Necipoviç. 

G.ə. kimi göstəriləcək) 
1079

 Fərzəli Əjdər. Dədə Qorqud sözü. Bakı. 1999. s. 39 
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цр сюзц ишляниб1080 ki, bunların hamısı birbaşa ağ ciyərlə bağlıdır. 

Qorxaq adamlara ağciyər deyirlər. Çox güman ki, qorxaq 

sözü ağciyər demək olan urdan yaranıб: ur/ urxaq/orxaq /qorxaq. 

Ur- Şumer dilində həm də ürək deməkdir. Türk dilindəki 

üряк сюзцnün köküdür.  
Zalağ– Şumer dilində insanın daxili orqanlarından biri-

nin adıdır. Onu qaraciyər kimi tərcümə edirlər. Qara ciyər 
Şumer dilində ba (bağır) adlanır. Zalağın dalağ olduğunu dü-

şünməyə əsas var. “Dalağı sancmaq” ifadəsi bu fikirlə səsləşir. 
Onda zalağ  elə dalağ  deməkdir. 

Gir- Şumer dilində ayaq demякдир: нам-тар şу ну-туку эир 
ну-туку1081. Тяръцмяси белядир: Намтарын ня яли вар, ня айаьы. 
Bu cümlədəki gir sözü məhz ayaq anlamındadır. Azərbaycanın 

bəzi bölgələrində ayağa qurumuş deyilir. Qur kökü ilə gir morfe-

minin eyniliyi heç bir şübhə doğurmur.  
Geштука- Шумер дилиндя гулагларыны шяклямяк, динлямяк, 

гулаг асмаг, ешитмяк анламlarында ишляниб. Ен-е кур-лу-ти-ла-ше 
эеш-туь-ьа-ни на-ан-ьуб1082. Тяръцмяси белядир: Кащин (Билга-
мыс) гулагларыны юлмязляр даьына шякляди. 

Qədim uyğur dilində bu sözə olduğu kimi, həm də ilkin an-

lamında rast gəlinir Ezrya tanrıya, gün, ay tanrıya, güclü tanrıya, 

burkanlara inandıq, bel bağladıq, qulaq asdıq (nigoşak), dörd 

nur damlası könlümüzdə damğaladıq
1083

. Mətndə ниgошак сю-
зцнцн qulaq anlamında ишляндийи даща чох аьıлабатандыр. Türk 

dilindəki huş-guşla qulaq asmaq ifadəsindəki guş sözü də geştuka 

sözünün geş, nigoşak sözünün goş hecası ilə səsləşir. Sözün 
qulaqlarını şəklədi şəklində tərcüməsi göstərir ki, onun geş hecası 

qulaq deməkdir.  

Ка- Şumer dilində çoxanlamlı sözdür. Bir mənası da аьыз 

                                                             

1080
 Мяммядов А. Азярбайъан дилинин еркян тарихиня даир материаллар. 

Шумер-тцрк лексик паралелляри / АФМ. I kitab. Бакы. 1983. с. 9  (Bundan 

sonra Мяммядов А. G.ə. kimi göstəriləcək) 
1081

 Канева И.Т.Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s.50 
1082

 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. s. 40 
1083 Яски тцрк йазылы абидяляри мцнтяхабаты. Бакы. 1992. s. 127,131 
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демякдир. Bir mətnə baxaq: ka ki-şe bi-in-gar ka ba-an-da-

zalag
1084

. Tərcüməsi belədir: O ağzını torpağa toxundurdu, ağzını 

təmizlədi. Burada iki dəfə ağız sözü işlənib.  

Azərbaycanda qapının ağzına kandar deyilir. Kandarın ka 

kökündən yarandığı aydın görünür. Həm də onun qapının ağzı 

anlamı ka kökünün ağız anlamında işləndiyini göstərir. 

Уну- Шумер дилиндя йанаг демякдир. Bakı şəhərində ya-
naq anlamında guna sözü işlənir. Бу сюзцн чох асанлыгла йанаг 

сюзцня чеврилдийи айдын эюрцнцр. Унu кюкцнün əvvəlinə й ünsü-

zü артырылмагла сюз йунu шяклиня düşüр, onun da sonuna q ünsüzü 

qoşulanda йанаг сюзц ямяля эяlир. Burada sözün aşağıdakı fo-

netik şəkildəyişmələri baş veriб: yun/йуну/йунуг/ йунаг/йанаг. 

Ур- Шумер дилиндя бядянин дизя гядяр олан hиссяси, ич, 
гуъаг, юзяк anlamları  билдириб. Тцрк дилиндя də ayağın dizə 

qədər olan hissəsi ur adlanır. 
Bunlar Şumer və türk dillərinin əsas leksik fondunda işlən-

miş bədən üzvlərinin adlarını bildirən terminlərin hamısı deyil. 

Bilmək lazımdır ki, hind-avropa dillərində bədən üzvlərindən yal-

nız ayağın adı eyni yaxud oxşardır
1085

. Deməli, Şumer və türk dil-

lərinin əsas leksik fondunda işlənmiş 20-dən çox bədən üzvünün 

adını bildirən terminin eyniliyi yaxud oxşarlığı heç vaxt təsadüf 

ola bilməz.  

5.  Щяр ики дилдя гощумлуг билдирян ейни терминляр вар вя онла-
рын сайы 10-дан чохдур. 

Шумер вя тцрк дилляриндя гощумлуг билдирян хейли ейни 
сюзляр вар. Щямин сюзлярдян бязиляри ашаьыдакы ъядвялдя эюстя-
рилиб. 
 Гощумлуг      Шумер дилиндя            Тцрк дилиндя  
       Ana                  ama                       ana/ama 
      Ata                    ada/ata                  ada/ata 
      Яъдад               абба                      абба/баба 
       Баба                 аба                         баба/аба 
       Баъы                   еэе                         еэе(р) 

                                                             

1084
 Канева И.Т.Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.s. 45  

1085
 Сцлейменов Олжас. Аз i Йа. Азярняшр. Бакы. 1983.  с. 181 
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      Гардаш               абi                         аби 
      Оьул                   думу                    думу 
      Йезня                 ушша                       йезня 

      Дам                  дамад                      kürəkən 
 

6.  Щяр ики дилдя сай билдирян 10-а йахын ейни термин вар. 
Шумер вя тцрк дилляриндя бир сыра сайлар да ейни ъцр ифадя 

едилиб. Шумер дилиндя ики сайы икки, цч сайы еш/уш, он сайы у вя с. 
шякилляриндя дейилиб. Бунлар сайларын ейнилийиня аид йахшы мисал-
лардыр. Бязи сюзляр ися şəkilcə saxlanıb, anlamca дяйишиб. Мяся-
лян, ики сайына Шумер дилиндя икки иля йанашы, мин дя дейилиб. Бу 
сюз щазырда тцрк дилиндя мин сайыны билдирир. Беш сайы и şəklində 

bir səsdən ibarətdir. Шумер дилиндя илк ünsüzlərin чох заман 
oxunмадыьыны нязяря алсаг, онда сюзцн би олдуьуну эюря биля-
рик. Би ися биш/беш шяклиндя щазырда тцрк дилиндя ишлянир.  

Шумер дилиндя отуза цчон дейилиб. Бу ъцр сай системиня 
Орхон- Йенисей йазыларында раст эялинир. Отуза цчон, сяксяня 
сяккиз он дейилир. 
7.  Türk dilində yad dillərdən alınma kök feil yoxdur. Yəni kök 

feillər istisnasız olaraq türk sözləridir. Ona görə Şumer və türk 

dillərinin qohumluğundan danışarkan onların hər ikisində eyni 

feillərin tapılması бir şərt kimi qarşıya çıxır. Həm də bu daha çox 

inandırıcı arqument sayılır. Şumer və türk dillərində bir-birinin 

eyni, yaxud oxşar olan xeyli feillər var. 

Ağ- qalxmaq, ucalmaq, yüksəlmək; ba- batmaq, ba- bağış-

lamaq; dur- durmaq, dayanmaq, duracaq; duğ- danışmaq; te/de/ 

ti/di- demək; dar- dağıtmaq, darmadağın eləmək; gin- genimək 

(onu daha çox getmək, yerimək kimi başa düşür və bu cür də 

tərcümə edirlər. Türk dilindəki genimək sözüylə daha yaxından 

səsləşir); gir- girmək, daxil olmaq; ir- getmək, çatmaq, yetişmək; 

id- yola salmaq, göndərmək; kad/kat- bərkitmək, bağlamaq; kar- 

oğurlamaq; qal- qalmaq, yaşamaq, sağ olmaq; sum/sun- vermək, 

təqdim etmək; tud/tuu/tuğ/duğ/doğ- doğmaq; suğ- soxulmaq, özü-

nü soxmaq, girmək, daxil olmaq; sir- yazmaq; sar/sır- sırımaq, 

sarımaq; taq/tek- dəymək, toxunmaq; tuş/tüş/düş- düşmək, otur-

maq, atdan düşmək, qonaq düşmək, çökmək, dizi üstə düşmək; 
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ru/ur- vurmaq; udi- uyumaq, yatmaq; ul- öldürmək və s.  

Həmin feillərin bir çoxu hər iki dildə yazılışca və anlamca 

bir-birinin tam eynidir. Onların yazılışında bəzi hallarda cəmi bir 

səs fərqinə rast gəlinir. Bu feillər Şumer və türk dillərinin hər 

ikisi üçün ortaq sözlərdir. Onların heç birinə bu feillər kənardan, 

yad dillərdən gəlməyib.  

8.  Şumer dilində də cинс категорийасы йохдур. Ъанлы вя ъансыз 

категорийалары вар. Türk dilində olduğu kimi, Шумер дилиндя дя 
щейванлар ъансыз категорийайа аиддир. 
9.  Щяр ики дилдя исмин щаллары вя щал шякилчиляри демяк олар ки, 
ейнидир. 

Тофиг Щаъыйев, Qəzənfər Kazımov, Мяммядяли Гыпчаг 
(Новрузов) Шумер вя тцрк дилляриndəki hallar və hал шякилчиляри 
arasındakı   уйьунлуqları üzə çıxarıblar. 

Мцтяхяссисляр Шумер дилиндя он hал мцяййянляшдирибляр. 
Ramiz Ясэяр Мащмуд Гашгарлынын “Диван”ында səkkiz щал ол-

дуьуну йазыр1086.  
Шумер дилиндяки щалларын алтысы тцрк дилиндя bu gцн мюв-

ъуд олан hаллара тамамиля уйьундур. Адлыг, йийялик, йюнлцк, 
йерлик, тясирлик вя чыхышлыг hаллар. Диэяр дюрд hал яслиндя бу алты 
hалла бирляшдириля биляр. Мясялян, йерлик-йюнлцк hал hям йерлик, 
hям дя йюнлцк hаллара уйьундур. Шумер дилиндяки алят вя тцрк 
дилиндяки йерлик hал шякилчиляри бир-бириня охшайыр. Йерлик hал Шу-
мер дилиндя дя hярякятин, ишин баш вердийи йери билдирир. Бу за-
ман ta/da, tə/də шякилчиляриндян истифадя едилир. Яксяр hалларда 
ünsüzlər дцшцр. Мясялян, шумеръя Бу эцндя ифадяси Уд-би-я шяк-
линдя йазылыр. Мятндя уд-эцн, би-бу, я-дя демякдир.  

Тцрк дилиндя олдуьу кими, Шумер дилиндя дя йюнлцк hал 
hярякятин кимя, няйя, hара йюнялдийини билдирир. Яслиндя Шумер 
дилиндяки йерлик-йюнлцк hал тцрк дилиндяки йюнлцк вя йерлик hал-
ларын парчаланмасы нятиъясиндя йарадылыб. Щяр ики дилдя йюнлцк 
hалда даhа чох а, я, bəzən də şe шякилчиляриндян истифадя едилир 
ки, бунлар йюн, сямт, истигамят билдирир. Мясялян, Енлиля сюзц 
бу ъцр дя дейилир вя йазылыр. Йахуд Ки-şe -йеря. 

                                                             

1086 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫI ъ. s. 353-354 
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Чыхышлыг hал Шумер вя тцрк дилляриндя бир-бириня чох уй-
ьун эялир. Чыхышлыг hалда ta/da, tə/də шякилчиляри иштирак едир вя  

йазылдыьы кими йох,  tan/dan, tən/dən кими тяляффцз едилир. Бу да 
ондан иряли эялир ки, Шумер дилиндя сон ünsüzляр чох заман 

oxunmur. Чыхышлыг hала аид ашаьыдакы мисалда буну айдын эюр-
мяк олур: Аншан Аншан-та му-на-эин. Аншанлылар Аншандан 
онун йанына эялдиляр. Йахуд йердян сюзц ки-та, эюйдян сюзц ан-
та шякилляриндя йазıлса да, Ки-тян (дян)-йер-тян(дян) вя ан-
тан(дан)- эюй-дян шякилляриндя тяляффцз едилиб. Башга бир мисала 
бахаг: му-да-20-та. Ъцмля беля тяръцмя едилир: 20 ил бундан 
яввял. Başqa мятн: итуд-та уд-22 ба-та-ра-зал. Йяни айдан (итуд-
та) 22 эцн (уд-22) кечди (ба-та-ра-зал).  

Эюрцндцйц кими, Шумер вя тцрк дилляриндя чыхышлыг hалын 
гурулушу, вязифяси, мягсяди, мязмуну вя шякилчиляри дя бир-бири-
нин ейнидир.  

Qədim türk yazılı abidələrində və “Dədə Qorqud”da çıxış-

lıq halda -da, -də şəkilçiləri işlənib
1087

. Q.Kazımov “Dədə Qor-

qud”dakı və Şumer dilindəki çıxışlıq halları tutuşdurub “Dədə 

Qorqud”un tarixinin daha qədim olduğu fikrini söyləyir
1088

.  

Демяли, Шумер вя тцрк дилляриндя hallar və hal şəkilçiləri 
арасында чох бюйцк охшарлыглар вар. 
10.  Şumer və türk dillərində iшаря вя шяхс явязликляринин йазылышы  

вя тяляффцзц demək olar ki, eynidir.  
Şəxslər    tək                  cəm   (şum)      tək      cəm  (türk) 

    1          ma, ma-e        me(n)de(n)       mən     biz 

    2          za, ze, za-e      me(n)zen         sən       siz 

    3 s.a.    a, ane, ene      anene, enene      o         onlar 

    3 s.p.    bi                    bi                        -          - 

Şumer dilindəki шяхс явязлиklərinin türk dilindəkindən əsas 

fərqi üçüncü şəxsin sosial aktiv və sosial passiv şəxslərə bölün-

məsidir. Cəmdə və təkdə digər əvəzliklər yalnız fonetik baxımdan 

fərqlənir. Üçüncü şəxsin təkinin a səsilə ifadəsi qədim türk dilin-

dəkinin eynidir. Qədim türk dilində o hərfi olmadığına görə, 

                                                             

1087
Əlisa Şükürlü. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. B. 1993. s.88-89  

1088
Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI c. Bakı. 2009. s. 121 



 377 

üçüncü şəxsin təki a və u səslərilə ifadə olunub. 

Şumer dilində işarə əvəzlikləri  e (o) və bu (bi) şəkillərin-

dədir. O işarə əvəzliyinin e səsilə ifadəsi Şumer dilində o hərfinin 

yoxluğu ilə bağlıdır. Bu işarə əvəzliyi isə hər iki dildə eynidir. 

Hər iki dildə şəxs və işarə əvəzliklərinin hallanması ara-

sında da çox yaxın oxşarlıq var.    
 11.  Щяр ики дилдя бир сясдян ибарят 10-дан чох ейни сюз var.  

Şumer və türk dillərində ilk sözlər yalnız bir səsdən-ünlü-

lərdən ibarət olub. Ünlü səslərin təklikdə müstəqil söz olduğunu 

qaynaqlar da göstərir. Hazırda türk dilində o şəxs və işarə əvəz-

likləri bir səsdən ibarətdir. Bu sözlər Şumer dilində də bir ünlü 

səsdən ibarət olub. Azərbaycan dilində a və ə müstəqil mənalı 

sözlər olub, hazırda müraciəti yönləndirmə vasitəsi yerində çıxış 

edir.  

“Böyük Türkcə sözlük”də a sözünün ağa, usta, əfəndi an-

lamlarında işləndiyi, öskürməyi, bəlğəm çıxarmağı, hayqırmağı 

və bağırmağı anladan söz kökü, həmçinin alay kəlməsinin qısal-

dılmış şəkli olduğu göstərilib
1089

. 

Şumer dilində a səsindən ibarət bir neçə söz olub. Onlardan 

a-axmaq; a-ailə; a-güc; a-əl; a-axar su sözlərini göstərmək olar. 

Qədim türk dilində də a səsi həmin mənalardan bəzilərində müs-

təqil söz kimi işləniб.  
E səsi qədim türk dilində təklikdə müstəqil söz olub, ev və 

olmaq mənaları bildiriб
1090

. Şumer dilində e səsi təklikdə müs-

təqil söz kimi ev; getmək; eşiyə çıxmaq; enmək; eləmək anlamla-

rında işləniб
1091

.  
Tonyukuk abidəsində meşədə sözü ıda şəklində yazılıb ki, 

burada ı sözün kökü, da yerlik hal şəkilçisidir. Qədim türk dilində 

ı səsinə toxum, əkin və ağac anlamlarında rast gəlinir 
1092

.   

 İ səsi yiyə, sahib mənalarını bildiriб. İş, iməci, inlə feilinin 

                                                             

1089
 Yaşar Çağbayır. Böyük Türkcə Sözlük. Cild I. İst. 2016. s. 34   

1090
Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. s.756 

1091
Sadıq İ. Şumer ədəbiyyatı, “Azərnəşr”, Bakı, 2013. s.102  

1092
Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. s.759 
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əsası olan in sözləri i kökündən yaranıb
1093

. İ türk dilində piy, 

Şumer dilində yağ anlamında işlənib. Qədim türk dilində yağa piy 

deyilib. 

Ö səsinin müstəqil söz kimi Gültəkin abidəsində fikirləş-

mək
1094

, qədim türk dilində fikirləşmək və bilmək anlamları qeydə 

alınb
1095

.  

Şumer dilində u səsi çox işlək olub, aşağıdakı mənalarda iş-

lənib: u (yuxu), o (şəxs əvəzliyi), u (su); u (ox); u (yola düşmək). 

U sözünə Mogilyan, Tonyukuk və Gültəkin abidələrində, M.Kaş-

ğarlının “Divan”ında yuxu və bacarıqlı, digər qaynaqlarda güc, 

qüvvə, yamsılamaq, oxşatmaq, “Dədə Qorqud”da yuxu və 

ağıl
1096

anlamlarında rast gəlinir. Qədim türk lüğətində və “Dədə 

Qorqud”da u sözü həm də umud anlamında (u-mun, u-mum) işlə-

nib
1097

. 

Deməli, Şumer və türk dillərində ilk sözlər tək ünlü səs-

lərdən ibarət olub.  

12.  Şumer və türk dillərində bütün ünlü səslər semantik yuva 

olub. İki və üç səsdən ibarət bir hecalı sözlərin hamısı məhz ünlü 

səslərin sonuna və ya əvvəlinə, yaxud həm sonuna, həm əvvəlinə 

ünsüz səslərin artırılması yolu ilə yaranıb. Ünlü səslərin sonuna 

ünsüz səslər qoşulub: 

a= ab, ad, ağ, az, ac, as, aş, al, at, ay, an, ar;i=il, it, iş, iç, 

is, id, ig, ir, in, iz, iy, ip; u=ur, un, uz, ud, ub, uc, uç, ut, uğ, uş, 

us; e=el, eş, eb, en, et, ey, em, eg, ev, er;ə=əl, ən, ət, əs, ək, əm, 

əz, ər, əy. 

Bu sözlərin çoxu türk dilində bugün də işlənir. Qədim yazılı 

abidələrdə həmin sözlərin bir çoxuna rast gəlinir. M.Kaşğarlının 

                                                             

1093
 Əhmədov B. G.ə. s. 12 

1094
Şükürlü Ə. Qədim türk yazılı abidələrinin dili, Bakı, 1993. s.317  

1095
Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. s.758  

1096
Şükürlü Ə. Qədim türk yazılı abidələrinin dili, Bakı, 1993. s.323; Древне-

тюркский словарь.М.1969.s.216;Mahmud K.“Divan”.s. 181; Этимологи-

ческий словарь тюркских языков  М, 1974. s. 564; 759  “Kitabi-Dədə Qor-

qud”. Bakı. 1978. s. 34  
1097

“Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1978. s. 123   



 379 

“Divan”ında bacarıqlı sözü uz, özək sözü (ağacın) öz, eniş sözü 

en, oyuq sözü oy, ağsaqqal sözü ak
1098

, “Dədə Qorqud”da eşik 

sözü eş, sahib, yiyə sözü həm is, həm də iyə şəkillərində
1099

 

yazılıb. M.Kaşğarlının “Divan”ındakı ağ (qalxmaq, çıxmaq), uş 

(quyruq), üm (şalvar)
1100

, Tonyukuk abidəsindəki öz (ağıllı, ayıq), 

öd
1101

 sözləri göstərir ki, iki səsdən ibarət bir hecalı sözlərin ha-

mısı qədim dildə müstəqil söz olub.  

Ünlü səslərin əvvəlinə ünsüzlərin artırılması yolu ilə də 

çoxlu yeni sözlər yaranıb. Məsələn: 

Ba, da, ca, sa, ma, na, ka, ya, za, pa; Bi, di, si, mi, ni, ki, yi, 

zi, pi; Bı, cı, dı, yı, mı, nı, kı, zı; Bu, du, cu, su, mu, nu, ku, yu, zu, 

pu; Be, de, ce, se, me, ne, ke, ye, ze, pe. 

Bu sözlərin bir qismi dilimizdə indi də işlənir. Bu, su, mu, 

de, ye və s. belə sözlərdir. Qədim dildə bu sözlərin hər biri kon-

kret mənada işlənib. Məsələn, sındırmaq sözü “Dədə Qorqud”da 

sı səklindədir
1102

. Sı feili türk dillərində ən qədim söz köklərin-

dəndir
1103

. Qu sözü səs anlamında “Dədə Qorqud”da saxlanıb
1104

. 

Qu sözü hazırda səs, söz anlamında Qu desən qulaq tutular  ifa-

dəsində yaşayır. Qu sözü Şumer dilində səs, söz anlamında işlə-

nib və qulaq (geş/guş) sözü ondan yaranıb. Qu hecası qulaq sözü-

nün köküdür. Bunu sözün hecalara bölünməsi də aydın şəkildə 

göstərir. Qu sözü su anlamında “Məlikməmməd” nağılında qalıb. 

Zümrüd quşu ət istəyəndə qa, su istəyəndə qu deyirdi. Məlik-

məmməd də ona qa deyəndə ət, qu deyəndə su verirdi.  

Ba sözü türk dilində pay vermək, bağışlamaq, bağlamaq, 

qatılmaq, bağır, barxana, qulac, qucaq, yetişmək, güc, qüvvət, 

Şumer dilində batmaq, barxana, bağışlamaq, bağır (qaraciyər), 
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Mahmud K. “Divan”. I c. s.119, 122, 147   
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pay anlamlarında işlənib
1105

.  

Cu, bə, li, ho, bö, ba, qo, so, sa, co, do və s. ayrı-ayrı 

ləhcələrdə indi də işlənir.  

 Söz yaradıcılığının üçüncü yolu ünlü-ünsüz quruluşlu bir 

hecalı sözlərin əvvəlinə ünsüzlərin qoşulmasıdır. Bu yolla dildə 

daha çox sözlər yaranıb. Məsələn: 

ağ=bağ, dağ, çağ, cağ, yağ, tağ, sağ, mağ, zağ, vağ, lağ; 

ad=bad, dad, cad, yad; al=bal, dal, lal, mal, yal, sal, zal, nal, 

qal, şal, fal, kal, val, çal, xal, hal. 

Bu sözlərin çoxu hazırda dilimizdə işlənir. Vur, vurmaq, vu-

ruşmaq sözlərinə qədim yazılı qaynaqlarda ur, urmaq, uruşmaq 

şəkillərində rast gəlinir. Bu o deməkdir ki, ur kökünə v ünsüzü 

sonradan artırılıb.  

Söz yaradıcılığının dördüncü yolu ünsüz-ünlü quruluşlu bir 

hecalı sözlərin sonuna ünsüzlərin qoşulmasıdır. Məsələn: 

Sa=sağ, sal, sam, say, saz, san, sac, saç, sat; Ba= bağ, bac, 

bal, bay, baz, bax, bat, baş, bas, bab, ban, bar. 

Söz yaradıcılığının üçüncü və dördüncü yolları ilk baxışda 

bir-birini təkrarlayır. Məsələn, balta sözü Şumer dilində al və bal 

şəkillərində yazıldığına görə birincinin əvvəlinə b ünsüzü artırıl-

maqla bal sözü yaranıb. Sağ sözü ağ kökünün əvvəlinə s və sa 

kökünün sonuna ğ ünsüzü artırmaqla yarana bilir. Burada həmin 

sözün hansı yolla yarandığını demək çətindir. Ancaq bir şey 

dəqiqdir ki, söz yaradıcılığında hər iki üsuldan istifadə edilib. 

Şumer və türk dillərində ilk sözlərin yaranma yollarını 

aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar: 

    I. Şumer və türk dillərində ilk sözlər tək ünlülərdən ibarət olub. 

    II.Ünlülərin sonuna ünsüzlər atrırılmaqla yeni sözlər yaranıb. 

    III.Ünlülərin əvvəlinə ünsüzlər artırılmaqla yeni sözlər yaranıb. 

    IV. Ünlü-ünsüz quruluşlu sözlərin əvvəlinə ünsüzlərin artırıl-

ması yolu ilə yeni sözlər alınıb. 
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Məmmədov Y. A.k.ə./AFM. II kitab. Bakı. 1984. s.59-66. s.60; Rəcəbov 
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Böyük Türkcə Sözlük. Cild I. İst. 2016. s. 471; Şükürlü Ə. Qədim türk yazılı 

abidələrinin dili, Bakı, 1993. s.305    
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    V. Ünsüz-ünlü quruluşlu sözlərin sonuna ünsüzlərin artırılması 

yolu ilə yeni sözlər yaranıb. 

    VI. Ünsüz-ünlü quruluşlu sözlər ünlü səslərdən ibarət söz 

köklərinə qoşulmaqla yeni sözlər yaranıb. 

Ünlü ilə başlayan sözləri hecalara bölərkən birinci ünlü səs 

ayrıca heca əmələ gətirirsə, deməli o, sözün köküdür, çünki Heca 

qanunu belə tələb edir.  

13.  Щяр ики дилдя hecaların təkrarlanması yolu ilə çoxlu yeni 

sözlər yaranıb. 
Şumer və türk dillərində söz yaradıcılığının ən qədim, bəlkə 

də ilkin yollarından biri söz köklərinin təkrar edilməsidir. Burada 

söhbət bir hecalı sözlərdən getdiyinə görə, ona hecaların təkrarı 

da demək olar. 

Şumer dilində hecaların təkrarı yolu ilə bir neçə Tanrı adı 

yaranıb: Baba. Baş tanrı Anın qızıdır. Enlilin oğlu Ninurtanın 

arvadıdır. Ləqəbi “Yeddi qız anası”dır. Adad. Onun bir adı da 

İşkurdur. Şumer panteonunda yağış və ildırım tanrısıdır. Turtur. 

Tanrı Dumuzinin anasıdır
1106

.  

Şumer və türk dillərində bir hecalı söz köklərinin təkrarı 

yolu ilə şəxs adları yaranıb: Şumer dilində: Dudu, Dada, Zuzu. 

Şaqşaq (Şaqşaq Şirpurlunun xaqanı Urukaginanın arvadının 

adıdır)
1107

, türk dilində: Baba, Tutu, Lələ, Cucu
1108

 (M.Kaşğarlıda 

bir türk şairinin adıdır). 

Türk dilində qohumluq bildirən terminlərin bir çoxu söz 

kökünün təkrarı yolu ilə əmələ gəlib: baba, nənə, bibi, cici (bəzi 

şivələrdə anaya cici deyilir), bəbə (körpə uşağa bəbə deyilir), lələ, 

qaqa/qağa, məmə (anaya məmə də deyilir), dədə. Ataya, bəzən də 

babaya dədə deyilir.  

Türk dilindəki xorxor (Zaqatala), nəknək (Ağstafa, Bərdə, 

Şuşa, Yevlax) uşaq oyunlarının, naznaz ipək baş yaylığının
1109

 

(Bakı), tartar (qumruya bənzər bir quşdur), adlarının, karkar-çar-
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daq
1110

, gurgur-şəlalə
1111

 (Quba), gurgur-hind toyuğu (Dərbənd) 

sözlərinin hecaların təkrarlanması yolu ilə yarandığı göz önün-

dədir. Qax rayonunda dəyirmanın çarxına karkar deyirlər
1112

.  

Türk dilində çoxlu toponimlər var ki, onlar bir hecalı söz 

köklərinin təkrarı yolu ilə alınıb: 

Xarxar, Mormor, Gərgər- hər üçü Gədəbəy rayonunda 

kənddir. Tərtər həm rayon, həm də çay adıdır. Çinçin Gəncə qu-

berniyasının Qazax mahalında, Şəmşəddində kənd, Herher İrəvan 

quberniyasının Şərur-Dərələyəz mahalındakı Paşalı rayonunda 

kənd və çay adıdı. Bəzi alimlər Herher/ Hərhər toponimini qədim 

türk tayfası olan qarqarların adıyla bağlayırlar. Qamqam Qubada, 

Vayvay Şəkidə, Herher Ağdərədə, Xalxal, Kükü Naxşıvanda kənd 

adlarıdır. Şırşır Gəncə quberniyasının Zəngəzur mahalında, indiki 

Mehri rayonunda qışlaq adıdır. Çox güman ki, bu söz Şırşır bulaq 

adı ilə eyni köklüdür. Həmin yaylaqda Şırşır adlı bulaq olub və 

yaylaq da ona görə Şırşır adlandırılıb. Şırşır adlı bulaqlara Azər-

baycanın əksər yerlərində rast gəlinir. Bakının Digah kəndindəki 

dağın adı Şaxşaxdır
1113

.  

Yuxarıdakı kənd, bulaq və çay adlarının hamısı iki eyni he-

cadan ibarətdir ki, bu da həmin sözlərin hecaların təkrarı yolu ilə 

yarandığını söyləməyə əsas verir. 

Türk dilində bir hecadan ibarət söz köklərinin təkrarlanması 

yolu ilə çoxlu sözlər yaranıb: lala (bitki adı), kükü (yemək adı), 

çiçi (xalça adı), çaxçax (həyətin girişinə qoyulan və seyrək çu-

buqlardan düzəldilən qapı), yaya (piyada), xalxal (yayda hey-

vanları saxlamaq üçün yanları bağlı, üstü aşıq yer. Ona arxac da 

deyilir), cücü, sırsır, bərbər, cikcik (sərçə səsi), xorxor (yatmaq). 

Şumer dilində bir qabı doldurmağa və qabın ağzına qoyulan par-

çaya si, qabı ağzına kimi qoldurmağa isə sisi  deyilirdi. Məsələn: 

barag-ga nam-mu-un si-si-ig-de. Onun tərcüməsi belədir: qoy o 

                                                             

1110
 Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб. 1899. s.420 
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Sadıq İ. Şumerdə izim var, “Azərnəşr”, Bakı, 2008. s. 328  
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mənim zənbilimi siləbəsilə taxılla doldursun
1114

. Azərbaycan di-

lində bu gün silə və siləbəsilə sözləri var. Silə Şumer dilində ol-

duğu kimi, maye ilə doldurulmuş qabın ağzına qoyulan parçadır. 

Həhrənin ağzına qoyulan parçaya da silə deyilir. Siləbəsilə isə 

qabı ağzına kimi doldurmağı bildirir və Şumer dilindəki sisi sözü 

ilə eyni anlamlıdır.  

Şumerlər nəğməyə balbal deyirdilər. Qədim türk dilində 

layla balu-balu adlanırdı. M.Kaşğarlıda bu söz ninni, layla an-

lamlarında balu-balu şəklindədir
1115

. Türklər xaqanın, sərkərdə-

nin qəbrinin yanında öldürdükləri düşmənin sayı qədər daş hey-

kəllər qoyub, ona balbal deyirdilər.  

Zamanı tezləşdirmək və ya ləngitmək məqsədilə zaman bil-

dirən bir hecalı sözlər təkrar edilir: tez-tez, gec-gec. Bu yolla dü-

zələn sözlərin çoxu şişirtmə bildirir. Məsələn, zarzar (ağlamaq), 

dığdığ (deyinmək), bizbiz (tükləri bizbiz durmaq), gicgic (danış-

maq), bicbic (gülmək), qasqas (“Dədə Qorqud”da qasqas gülmək 

var), bolbol (lap çox), azaz (lap az) və s. 

Bir hecalı sözlərin təkrarı yolu ilə yeni sözlər yaranarkan 

bəzən araya başqa bir heca daxil olur. Vurhavur, qovhaqov, qaç-

haqaç, pıçhapıç, günbəgün, yerbəyer və s.  

Türk dilində hecaların yerdəyişməsi yolu ilə də çoxlu sözlər 

yaranıb. Burada söhbət yalnız iki hecalı sözlərdən gedir. Həm də 

eyni hecanın təkrarı ilə yaranmış iki hecalı sözlər bura aid edil-

mir. Onlardan bir neçəsinə baxaq: kətə (yemək), təkə (erkək ke-

çi); kələ (erkək camış), ləkə (çirk); gündüz, düzgün. Ancaq bu 

sözlərin çoxunda sonuncu heca sözdüzəldici şəkilçidir. Ona görə 

də bu sözlərin hecaların yerdəyişməsi yolu ilə yaranması şübhə 

doğura bilər. Ancaq həmin hecalara qədim dildə şəkilçi kimi yox, 

söz kökləri kimi rast gəlinir.. 

Şumer və türk dillərində  hecaların yerdəyişməsi yolu ilə 

yaranan sözlərdə Heca qanunu mütləq şəkildə gözlənilir. Məsə-

lən, ələk sözündə hecaların yerini dəyişdikdə ləkə alınır: ə+lək= 

ələk; lə+kə=ləkə. Burada heca bölgüsü pozulduğuna görə, ləkə 
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Канева И.Т. Шумерский язык. СПБ.1996. s.64  
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Kaşğari Mahmud. “Divan”. III c. s. 218 
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sözü ələk, yaxud ələk sözü ləkə sözündəki hecaların yerdəyişməsi 

yolu ilə yaranmayıb.   

Hecaların təkrarı və yerdəyişməsi yolu ilə hər sözdən yalnız 

bir yeni söz yarana bilir, çünki bu zaman hecaları bir dəfə təkrar 

etmək və yerini bir dəfə dəyişmək olur.  

14. Щяр ики дилдя бир щеъалы сюзляр лексик фондун ясасыны тяшкил 
едир. 

Bu gün bir çox sözlərin ilk hecaları bizə mənasız görünür. 

Hətta bir çox sözlərin kökü bilinmədiyinə görə düzəltmə sözləri 

sadə söz adlandırırlar. Ba, də, nə, bi, tu, cü sözlərini götürək. On-

lar hazırda heç bir məna daşımır. Halbuki qədim dildə bunların 

hər birinin bir və ya bir neçə mənası olub. Ba kökünü götürək. 

Şumer və qədim türk dillərində ba sözü bağır, bağışlamaq, bar-

xana və s. anlamlar bildirib. Ba kökündən baba, bala, bağa, bacı, 

baca, bayır, badam, balaq kimi onlarla yeni sözlər alınıb.  

Cü sözü qədim türk dilində kiçik, xırda, balaca anlam-

larında işlənib. Sonra bu kökdən kiçiklik, balacalıq bildirən çoxlu 

sözlər yaranıb. Məsələn, cücü (xırda həşərat), cücə (quşların bala-

sı), cürə (balaca saz), cüyür (balaca keyik), cücərti (xırda bitki), 

cücərmək (təzəcə inkişafa başlamaq), cücük (xırda kartof), cüllüt 

(balaca quş), cürdək (balaca su qabı) və s. 

 “Dədə Qorqud”da (Oğlan anasının sözün sımadı/oğlan 

anasının sözünü sındırmadı
1116

), qədim yazılı abidələrdə (Mənim 

sabımın sımadı/mənim sözümü sındırmadı
1117

) və M.Kaşğarlıda 

(Ol süni sıdı/o qoşunu sındırdı
1118

) sındırmaq feili sı şəklində bir 

hecadan ibarətdir. 

Bu gün qu sözü dilimizdə yalnız qu desən qulaq tutulur de-

yimində qalıb. Ancaq bu söz Şumer və qədim türk dillərində səs, 

xəbər, soraq, söz gəzdirmək anlamlarında işlənib. “Dədə Qor-

qud”dakı “bir qu onlar dəxi gətirdilər”
1119

 cümləsində qu sözü 

xəbər, soraq anlamı bildirir.  

                                                             

1116
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 “Kitabi-Dədə Qorqud”. “Gənclik”. Bakı. 1978. s. 23  



 385 

Şumer dilində də sındırmaq sözü sı, səs sözü qu, bağır sözü 

ba şəkillərində olub, bir hecadan ibarətdir. Hər iki dildə belə söz-

lər yetərincə çoxdur. Bütün sözlərin birinci hecası onun köküdür. 

15.  Щяр ики дилдя онларла ЪВЪ вя ВЪВ типли бир щеъалы ейни сюз-
ляр вар. 

Щ.К.Ж.Ъована эюря ЪВЪ типиндя олмаг шяртийля садяъя 
цч, Ж.Эиреенбергя эюря, садяъя цч-дюрд кялмянин сясъя вя ан-
ламъа цст-цстя дцшмяси ики дил арасындакы илишэинин исбаты цчцн 
йетярлидир

1120
. Şumer və türk dillərində онларла ЪВЪ вя ВЪВ ти-

пиндя сясъя вя анламъа ейни сюзляр вар. Aşağıda onların hərə-

sinə aid 12 eyni söz verilib. Əlbəttə, belə sözlərin sayı daha çox-

dur : бил (билэи, билмяк), каш (гачмаг), кал (гочаг, ъялд), кан 
(хан), кур (юлчц ващиди), куз (якиз), кен (эен), гар (галаг, га-
лагламаг), гуд (буьа), гам (ишыглы, эюзгамашдырыъы), тур/дур 
(дурмаг), туь (байраг, палтар), ада (ата), ама (ана), аба (аба/ 

baba), уту (уту), уру (уру), аьа (аьа), еэе (еэе), еме (еме), ири 
(ири), уна (уна, она), уну (уну, ону), уди (уди, уйумаг), уду 
(qoyun) вя с. 
16.  Щяр ики дилдя 10-дан чох ейни омоним мювъуддур. 

Икичайарасында тапылмыш пиктографик йазыларын Шумер ди-
линдя олдуьу шцбщя доьурdu]u vaxt Ф.Тйуро- Данжен михи йа-
зынын пиктографик йазыдан тюряндийи вя щяр икисинин шумерляря 
мяхсуслуьу идейасынa tərəfdar çıxmış, бунун цчцн щяр ики йазы-
да омонимлярин мювъудлуьуну ян тутарлы сцбут щесаб етмиш-
дир. Она эюря дя пиктографик вя михи йазыларда омонимляр ах-

тармышlar. A.Falkenşteyn piktoqrafik yazılarda və Şumer mətn-

lərində bir omonim tapdı: Tİ- ox və Tİ- dirilik (həyat). Сонра она 

цчц дя ялавя едилди. Sonuncu üç omonimi A.A.Vayman tapdı. 
Bunlar aşağıdakılardır: GİG- buğda və GİG qara; Gİ- geri və Gİ- 

qaytarmaq; MAŞ- keçi və MAŞ- bölmək. Bu dörd omonim tapı-

landan sonra А.А.Вайман буна ясасланыб дейирdi ки, пикtогра-
фик йазыларын дилиндя Шумер дилиндяки сюзлярля цст-цстя дцшян дюрд 
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омонимин тапылмасы, mənim fikrimcə, пиктографик йазыларын да 

Шумер дилиндя олдуьуну сцбут етмяк цчцн кифайятдир
1121

. Bunun 
ardınca A.A. Vayman yazırdı ki, bundan sonra piktoqrafik yazı-

ların da Şumer dilində olduğu şübhə doğura bilməz
1122

.  

A.A.Vaymanın fikirlərinə söykənib demək olar ki, Şumer 

və türk dillərində üç-dörd eyni omonimin tapılması onların qo-

humluğunu təsdiqləmək üçün bəs eləyir.  

Türk dili omonimlərlə olduqca zəngindir. Bəlkə ona görə də 

cinaslı şeir yalnız türk dilində yaranıb. Tufarqanlı Abbasın “Gül-

gəz indi, Gülgəz indi” gəraylısındakı bütün sözlər cinasdır. Beş 

bəndlik şeirdə cinas olmayan bir dənə də söz yoxdur. Buna hər 

dilin gücü çatmaz.  

Şumer dilinin lüğət fondu o qədər də zəngin deyil. Bu dildə 

təxminən üç min söz var. Lakin Şumer dilində çox zəngin, gözəl 

bədii əsərlər yaradılıb. Onları yaradanlar bəlkə də birinci növbədə 

dilin omonimlərlə zənginliyinə borcludurlar. Elə sözlər var ki, 

beş-altı anlamda işlənir. Omonimlərlə zənginlik dildə böyük 

hadisədir. 

Шумер вя тцрк дилляриндя онларла eyni омонимляр var. 

Onlardan bir neçəsi aşağıda göstərilib: 

 1. Ağ-saf, təmiz və ağ-rəng (şum),  

Ağ-saf, təmiz və ağ-rəng (türk). 

            2.  Ba-bağışlamaq, təltif etmək və ba-bağır (şum), 

Ba-bağışlamaq və ba-bağır (türk). 

 3. Bilgə-əcdad və bilgə-ağıllı, bilikli, düşüncəli, müdrik, 

hər şeyi bilən (şum), 

Bilgə-əcdad və bilgə-ağıllı, bilikli, düşüncəli, müdrik, 

hər şeyi bilən (türk). 

4.  Eren-əsgər, döyüşçü və eren-sidr ağacı (şum), 

Eren- ər, igid, döyüşçü və eren-sidr ağacı (türk). 

5.  İd-su, şay və id-göndərmək, yola salmaq (şum), 

İd-su, şay və id-göndərmək, yola salmaq (türk). 

                                                             

1121
Вайман А.А. К расшифровке протошумерской письменности // ПАС. 

II книга. Москва. 1966. s. 9.  
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6.  Qa-yem, yemək və qa-qablaşdırmaq, qalaqlamaq, üst-

üstə yığmaq (şum), 

Qa-yem, yemək və qa-qablaşdırmaq, qalaqlamaq, üst-

üstə yığmaq (türk). 

7.  Qara-üzüm, tənək və qara-rəng (şum), 

Qara/qora-üzüm, tənək və qara-rəng (türk). 

8.  Me-mən şəxs əvəzliyi və me (mee)-beyin (şum), 

Me-mən şəxs əvəzliyi və me (mee)-beyin (türk). 

9.  Ud-gün, vaxt və ud-qoyun (şum), 

Ud-gün, vaxt və ud-inək (türk). 

10.  Ur-uca, yüksək, hündür və ur-vurmaq (şum), 

Ur-dik, uca, yüksək, hündür və ur-vurmaq (türk). 

Şumer və türk dillərində bu cür eyni omonimlərin sayı xeyli 

çoxdur. Аь (юлчмяк) вя аь (дярд, гям), аьа (бюйцк, рящбяр) вя 
Аьа (шяхс ады), ба (бяря) вя ба (батмаг), ка (гапы) вя ка (га-

чыб гуртармаг) вя с. sözlərin də omonimliyi şübhə doğurmur. 

Шумер və тцрк дилlərиндя a, u, ağ, ka, kur, ба, га сюзляринин hər 

biri 5-6 anlamda işlənib ki, onların hamısı olmasa da, ikisi, üçü 

omonimdir. Бу ъцр щадисяляря йалныз эенетик ъящятдян гощум 
диллярдя раст эялиня биляр.   
17.  Щяр ики дилдя зоонимлярин бир гисми ейнидир. Məsələn, qud-
buğa (şum), ud-inək (türk); uz-qaz (şum), qaz (türk); uzu-quzu 

(şum), quzu (türk); ur-bara-qurd (şum), börü-qurd (türk); suna-

ördək (şum), sona-ördək (türk); ur-it (şum), hür, hürmək, 

hürəyən-it (türk); udu-qoyun (şum), ud-inək (türk); əmər-bütün 

heyvanların balası (şum), südəmər-bütün heyvanların balası 

(türk); həmçinin əmlik-anasından ayrılmamış quzu (türk); muş-

quş (şum), quş-muş-quş (türk); qazel-keçi (şum), qazel-keçi 

(türk). Şumer və türk dillərində heyvan və quş adı bildirən bu cür 

eyni sözlər çoxdur.   

18.  Щяр ики дилдя ейни антропонимляря раст эялинир. Akkadların 
ilk çarı I Sarqonun adı Şarrukindir. Yazılarda Sarqon sözü yoxdu 

və ola da bilməz. Şumer dilində o hərfi yoxdu. Sarqon adını alim-

lər uydurublar. Akkadlar Şumeri işğal eləyənə qədər Şarrukinin 

adı olmayıb. Bu adı ona Şumer işğal olunandan sonra veriblər. 

Şumer sözüdür. Açımı xalqı (kin) öldürən (ru/ur) çar (şar) de-
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məkdir. Ümumiyyətlə, yazılı qaynaqlardan görünür ki, akkadlar 

Şumeri işğal edəndə onların özlərinin şəxs adları olmayıb. Çünki 

akkadlar Şumerə gələndən iki yüz, üç yüz il sonraya qədər onla-

rın adlarının hamısı Şumer sözləridir. İ.M.Dyakonov bu fikri 

söyləsə də, onun köklərini açmayıb. O yazır: “Şumer və akkad et-

nik elementlərinin necə qaynayıb-qarışdığı çar Maniştusun lövhə-

sindəki şəxs adlarından görünür. Babası şumerdir, oğlu yaxud nə-

vəsi isə artıq akkad adı daşıyır (daha çox isə bunun əksi olur)
1123

.   

Qədim yazılı qaynaqlarda qıpçaq sərkərdələrindən birinin 

adı Şarrukindir. Çox güman ki, bu ad Sarı xan deməkdir. Şar-

rukin (Sarqon I) öz qızına da Şumer adı qoymuşdu. 

Şarrukinin özündən sonra xaqan olmuş oğlunun adı Uru-

muşdur. Onu bəzən  Rimuş kimi yazıb təhrif edirlər. Bu adı B.A. 

Turayev yalnız Urumuş kimi oxuyub
1124

. 

Balıx I Kiş sülaləsinin ilk xaqanı Etananın oğludur. Atasın-

dan sonra xaqan olub. Ondan sonrakı xaqanlardan birinin adı da 

Melam-Kişidir.  

Ağşahlar sülaləsinin qadın xaqanı Quba olub. Umma süla-

ləsinin ilk xaqanı Uşdur. İkinci Uruk sülaləsinin ilk xaqanı 

En.Şa.Kuşannadır
1125

. Bu adın açımı kuşanların ağası deməkdir. 

Kuşanlar quşçu tayfalarıdır. 

Tirikan (Tarxan), Sarlaqab və Yarlağan kutilərin, Ur-Baba 

Şirpurlunun, Şulgi III Ur sülaləsinin, İsmə-Dağan İssin sülalə-

sinin xaqanları olublar
1126

. 

Quşçular İkiçayarasında təxminən e.ə. 1742-ci ildə haki-

miyyəti ələ alıb, onu 1155-ci ilə qədər saxlayıblar. Xaqanlarının 

adlarında qardaş və qarındaş sözləri aydın görünür: Qandaş, 

Karaindaş, Kadaşman, Karakindaş. Həmin xaqanlardan beşinin 

adının birinci hissəsi Kadaşmandır
1127

.   

                                                             

1123
 И.М.Дьяконов. Купля-продажа земли в древнейшем Шумере и вопрос 

о шумерской обшине/ВДИ. М.1955. № 4. s. 32   
1124

Б.А.Тураев. История Древнего Востока.Лен.1935. I c. s. 93  
1125

 История Древнего Востока. М. 1983. s. 486-487  
1126 Yenə orada, s. 488  
1127 Yenə orada, s. 489 



 389 

Bu adların hamısı türk sözləridir. 
19. Şumer toponimləri türk, türk toponimləri Şumer dilinin mate-

rialları əsasında açılıb. Onların ümumi sayı 50-dən çoxdur. Ur, 

Uruk, Kiş, Şirpurlu, Qarğa, İddiqna, Burannu, Qazax, Quba, Şa-

ğan, Şaxşax, Avan, Şıx, Şıxlar, Şuşa belə adlardandır
1128

.   

20.  Elə süjet, motiv və obrazlar var ki, onlara yalnız Şumer və 

türk folklorunda rast gəlinir. “Dədə Qorqud” və “Bilqamıs və 

göyün buğası” dastanlarından bir motiv: 

İnanna Bilqamısı sevir. Bilqamıs onun sevgisini rədd edir. 

Qəzəblənmiş İnanna babası Anın yanına gedib ondan bir buğa is-

təyir ki, o buğa Bilqamısı öldürsün. İnanna buğanı gətirib Bilqa-

mısın üstünə buraxır. Enkidu buğanın quyruğunu üç dəfə burur, 

buğa dizi üstə çökür. Bilqamıs buğanın başını kəsir və dərisini 

soyub İnannanın ayaqları altına atır. “Dədə Qorqud”da da Qan-

turalı Təkurun qızı Selcan xatunu almaq üçün buğayla vuruşmalı 

olur. O da buğanın quyruğunu üç dəfə burur, buğa dizi üstə çö-

kür. Qanturalı buğanın başını kəsib dərisini Təkurun ayaqları 

altına atır
1129

.  

Buğanın quyruğunu üç dəfə burmaqla yıxmaq və dərisini 

soyub yiyəsinin ayaqları altına atmaq motivinə başqa heç bir 

dastanda rast gəlinmir.  

Şumer və türk sözlü ədəbiyyat örnəklərində bu cür ortaq 

motivlər, obraz və süjetlər çoxdur. Onlar ayrıca araşdırılıb
1130

.    
21.  Щяр ики дилдя кянд тясяррцфатына аид онларла ейни тер-

мин мювъуддур: екил-саhя, тарла (şum), якин (türk); egar/енэар-

якинчи (şum), дянэяр, тахылчы, хырманчы (türk); giş-xış (şum), xış 

(türk); щум/lum/gum-мцнбит, мяhсулдар торпаг (şum), щумус 

(türk); ирришу-якинчи (şum), диррикчи (türk); saman-taxıl xəstəliyi 
(şum), saman (türk); sud-süd (şum), süd (türk); qa-qatıq (şum), 

qa-qatıq (türk); ki-sum-bossan (şum), bostan (türk); ki-ukus-xi-

yar yeri, baьчa (şum), baьчa (türk); апин-əkin, səpin, əkinçi, sə-

                                                             

1128
 İslam Sadıq. Şumerdə izim var. Bakı. 2008. s. 306-356 

1129
 İslam Sadıq. Şumer və türk dastanları. Bakı. 2012. s. 192 

1130 İslam Sadıq. Şumer və türk dastanları. Bakı. 2012 
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pinçi (şum), əkin-səpin (türk); al-ra-alaqvurma, alaqlama (şum), 

alaqvurma, alaqlama (türk);  al-toxa, kərki (şum), alakeş (türk); 

алаг-alaq, yabanı ot (şum), алаг-alaq, yabanı ot (türk); кал-алаг-

алаг чякян киши, алагчы (şum), алагчы- алаг чякян киши, алагчы 
(türk). 

22.  Щяр ики дилдя bəzi метал адлары вя сяняткарлыг терминляри ей-

нидир. Türk dilindəki dəmir sözü Şumer dilində tebir şəklindədir. 
Şumerlər gümüşə simug, qədim türklər sim demişlər.  

23. Şumer və türk dillərində rəng bildirən eyni sözlər var. Məsə-

lən, ağ (şum), ağ (türk); qara (şum), qara (türk); qunu-qonur 

(şum), qonur (türk); ab(ı)-göy rəngin bir şaları (şum), abı-göy 

rəngin bir şaları (türk); al-qırmızı (şum), al-qırmızı (türk).     

24. Шумер дилинин лексик фондундакы миня йахын сюз тцрк дилля-

риндя ишлянмиш, йахуд ишлянмякдядир. Mяшщур дилчи М.Свадеша 
компцтер тящлилийля беля бир нятиъяйя эялмишдир ки, яэяр ики айры 
дилдя фонетик вя анлам бахымындан бянзяйян кялмяляр 100-дян 
чох оларса, онларын мцстягил олараг йарадылма ещтималы милйон-
да бирдир. Ейни гайдада гоша кялмяляр дя 7-дян чох оларса, о ики 
дил арасында тарихи бир илишэи вар1131. Deməli, Şumer və türk dillə-

rində 1000-ə yaxın sözün fonetik və anlamca eyniliyi, yaxud ox-

şarlığı onların qohumluğunu təsdiqləyir. 
25.  Щяр ики дилдя цмуми исимлярдян хцсуси (гуд/Гудейа), 
хцсуси исимлярдян цмуми (Аьа/аьа) исимляр йараныб. Qud buğa, 

Qud.Eya Enkinin (Ea) buğası deməkdir. 

26.  Шумер вя тцрк дилляриндя ики садя сюzдян мцряккяб сюз 
ямяля  эялдикдя садя морфемлярин мянасы итир вя йаранмыш сюз 

тамам башга мяна кясб едир. Мянэяня, Урмащ. Шумер вя 

тцрк дилляриндя щеъалар яксяр щалларда бир ünlü, бир ünsüzdən, iki 

ünlü, bir ünsüzdən, йахуд бир ünlü, ики ünsüzdən ямяля эялир. 
Щяр ики дилдя цч йахуд дюрд самитин йанашы эялдийи сюзляр де-
мяк олар ки, йохдур. Щалбуки щинд-авропа дилляриндя беля сюз-
ляр чохдур. Трансплант сюзцндя 10 сясин йалныз 2-sи ünlüdür. 

Щинд-авропа дилляриндя йцзлярля sюз вар ки, онларын яввялиндя 3-

                                                             

1131
 Реща Оьуз Тцркан. Кызылдерилилер ве Тцрклер. Бир Тарищин Бир Драмıн 

Щикайеси. Е йайынлары. 2003. s. 122-123 
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4 ünsüz йанашы эялир (стр, шкв, вскр, всмр, всхл).  Сюзцн башында 

ейни ünsüzün тякрарланмасы да  (сс, вв) Шумер вя тцрк диллярин-
дя йохдур. 

27. Шумер вя тцрк дилляриндя ейни сюзцн тякрары həm cəmlik, 

həm də чохалтма, шиширтмя bildirir. гал-гал–бюйцк-бюйцк (да-
нышмаг); тур-тур–кичик-кичик (ишляря вахт итирмяк); сур-сур–сцрц-
сцрц, gur-gur (guruldamaq), zar-zar (ağlamaq), şır-şır (şırılda-

maq) вя с.  
28.  Шумер вя тцрк дилляриндя йцздян чох сюз вар ки, щяр ики дил-
дя семантик йува ролу ойнамышдыр. Щалбуки алынма сюзляр як-
сяр щалларда йени дилдя семантик йува олмур. 

Kök 

sözlər 

Онлардан йаранмыш йени сюзляр 

Шумер дилиндя тцрк дилиндя 

   

Ан Ан+ше- ешшяк 

Ан+бар-анбар 

An+zud- bir quş adı 

Андыр- пис бир шей 

Анбар-анбар 

An+qud- bir quş adı 

 

Ба  

  

  

  

 

  

Ба+ь- бала, йавру; 

Ба+с- басмаг; 

Ba+lam-bəlim  

Ba+laq- balaban 

Ba+ra-bayıra  

Ba+sığ-basılmaq 

 

баь- бала, йавру; 

бас- басмаг; 

Bə+lim-bəlim 

Ba+la+ban 

Ba+yı+ra 

Ba+sıl+maq 

   

    Ка  ка+ш- сидик, сиймяк; 

Ка+ры- гол  

Ка+р- гачыб гуртар-

маг;  

Ка+д-баьламаг 

ка+ш- сидик, сиймяк;  

Ка+ры- гол 

 Ка+р- гачыб гуртар-

маг; 

 Ка+д-баьламаг 
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Şumer və türk dillərində bütün ünlülər həm müstəqil söz, 

həm də semantik yuva olub. Hər iki dildə semantik yuva olmuş 

şəkilcə və anlamca  eyni sözlərin sayı 100-dən çoxdur (Bax: 11, 

12 və 14-cü bəndlərə).  

29.  Bir çox alimlər iddia edirlər ki, Шумер танры адлары heç bir 

dildə açıqlana bilmir. Halbuki bu adlar тцрк дилиндя asanlıqla 

açıqlanır.  
Аб. Шумеря гядярки танрылардан биринин адыдыр. Мянасы сяма, 
эюй демякдир. Аб сюзц hазырда дилимиздя рянэ билдирян абы шяк-
линдя мювъуддур.  

Абсу. Хязяр дянизинин илк ады  олуб, ачымы Эюй, Сяма 

(ab) дянизи (su) deməkdir. Аб(ы) вя су сюзляринин щяр икиси тцрк 
дилиндя бу эцн дя сахланыб.  

Ан. Шумердя баш танрыдыр, пантеонун бюйцйцдцр. Адын 
мянасы эюй, сяма демякдир. Тцрк дилиндя бу сюз ейни анламда 
ишляниб. Dan (yeri) сюзü ondan yaranıb. 

Енки. Анын бюйцк оьлудур. Йерин аьасы демякдир: Ен-
аьа, йийя бюйцк; Ки-йер! Hər ikisi türk sözüdür. 

 Нинки.Енкинин арвадыдыр. Нинки дя йерин гадын аьасы, 
йийяси демякдир. Нин- аьа, йийя; Ки-йер.  

Енлил. Анын кичик оьлудур. Мянасы hаванын, йелин аьасы, 
йийяси демякдир. Юзц дя hава, йел танрысыдыр. En də, йел дя тцрк 
сюзляридир.  

Нинлил. Енлилин арвадыдыр. Нинлилин ады да hаванын, йелин 
гадын аьасы, гадын йийяси демякдир. 

Инанна. Шумерин севэи, мяhяббят танрысыдыр. Бу адын мя-
насы аналарын йийяси, щамиси анламына уйьун эялир: Ин (Ен)- 
йийя, щами, анна-ана.  

Иштар. Инаннанын диэяр адыдыр. Bязи алимляр Иштар адыны Шу-

мер мяншяли саймырлар. Онун тцрк сюзц олдуьунун üç əsas sü-
butu var: 1. İş hecası Şumer dilindən akkad dilinə keçərkən şad-

du, il şaddu sözü də akkad dilindən bibliyaya keçərkən el şaddau 

şəkillərinə düşüb. Bu da onu göstərir ki, iş hecası akkad dili üçün 
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alınmadır. Z.Sitçin də iş hecasını Şumer mənşəli hesab edir
1132

; 2. 

Şumer dilində iş söz köküdür. Ondan çoxlu adlar və sözlər yara-

nıb: İşkur, İşbara, İşullana, İşum və s.; 3. Türk dilində iş kökün-

dən yaranmış onlarla söz var. Yalnız V.V.Radlovun lüğətində iş 

kökündən yaranmış 116 söz verilib
1133

.   

Ишкур. Иш кюкцндян йараныб. Şumer sözüdür. Адын кур 

hecası Шумер дилиндя даь, юлкя вя йералты дцнйа демякдир. Иш-
кур шимшяк, илдырым танрысы олдуьуна эюря онун ады даь ишыьы 
мянасына уйьун эялир.  

Баба/Бау. Танры Анын гызыдыр. Енлилин бюйцк оьлу Нинур-
та/Нинэирсунун арвадыдыр. Тцрк сюзüdür. 

Асаллаhы. Хыдырын башга адыдыр. Шумер мифляриня görə, Хы-
дыр (Мардук) бцтцн танрылара асы чыхараг бюйцклцйц зорла юз 
ялиня кечириб. Бу ад асы аллаh, allahlara ası çıxan demək olub, 
Хыдырын hямин hярякятиня уйьундур.  

Уту. Эцняш танрысыдыр. Адын йазылышы да, мянасы да од де-
мякдир. Шумер дилиндя о hярфи олмадыьына эюря, ад Уту кими 
охунуб.  

Аййа. Утунун арвадыды. Сюзцн кюкцндя ай hecası durur. 

Ай da тцрк sözüdür.  
Наннар.

1134
Ай танрысыдыр. Енлилин оьлудур. Адынын мянасы 

ишыглы, одлу, исти демякдир. Онун нар морфеми инди дя дилимиздя 
ейни мянада ишлянир. Бу сюзцн фарс дилиндян тцрк дилиня кечдийи 
hаггында фикирляр ясассыздыр. Нар Шумер-тцрк сюзц олуб, сонра-
дан фарс дилиня кечмишдир.  

Утту.  Енкинин юз нявясиндян доьулмуш гызыдыр. Тохуъу-
луг танрысыдыр. Адын кюкц одла баьлыдыр, одлу демякдир. Лу сюз-
дцзялдиъи шякилчиси Ут (од) кюкцня гошуларкян т ünsüzünün эцъ-
лцлцйц л-ны т-йа чевириб. Бу hала Шумер дилиндя чох раст эялинир. 
Щямин хцсусиййят тцрк дилиндя indi дя мювъуддур.  

                                                             

1132 Захария Ситчин. Божество 12-й планеты. М.2007. s. 373 
1133 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1893. т. I. ч.2.  s. 1545-1563 
1134 Бу ады бир чох шумерологлар Нанна кими охуйурлар. Шумер дилиндя чох 
вахт сон самитлярин дцшдцйц бяллидир. И.М.Дйаконов və B.A.Turayev ады 
Наннар кими йазыblar ки, бу daha доьруdur. Mən də bu fikirdəyəm.  
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Нергал. Йералты дцнйанын танрысы, Ерешкигалын яридир. 
Онун ады яслиндя Йергал кими охунмалыдыр. Бу ада Иркаллы шя-
килиндя дя раст эялинир. Лы сюздцзялдиъи шякилчиси тцрк дилиня мях-
сусдур. Ир дя Йер сюзцнцн köküdür.  

Ерешкигал. Иркаллынын арвадыдыр. Инаннанын баъысыдыр. 
Адын кюкц йер сюзцдцр.  

Нинти/Нинмаh/Нингурсаг. Ейни танрынын мцхтялиф адлары-
дыр. Бу танры Набур планетиндя Нингурсаг адланыб. Анын гызы, 
Енлилля Енкинин баъысыдыр. Нингурсаг dağ başının ağası demək-

dir. Енки илк инсаны йарадандан сонра Нингурсаг Нинти адла-
ныб. Бу адын мянасы hяйат верян демякдир. Ти Шумер дилиндя 
щяйат демяк олуб дирилик сюзцнцн кюкцдцр. Бу танрынын цчцнъц 
адынын мянасы бюйцк гадын демякдир. Маh/маг Шумер вя тцрк 
дилляриндя бюйцк мянасы билдирир.  

Bunene. Nənə türk sözüdür və Şumer dilində də işlənib. 

Sözün əvvəlinə artırılmış  bu hecası da türk sözüdür. 

Kubaba. Baba türk sözüdür. Şumer dilində də şəxs adı və 

qohumluq bildirən termindir. Əvvəlinə ku hecası artırılıb. 

Zababa. Baba türk sözüdü, önünə za hecası artırılıb. 

Bilulu. Lulu Şumer sözüdür, insanlar deməkdir. Bi hecası 

da Şumer və türk dillərində əvəzlikdir. 
Шумер Танры адларында Аhянэ гануну яксяр hалларда 

эюзлянир. Хыдыр, Асаллаhы, Баба, Уту, Утту, Аййа, Наннар, Ду-
музу, Нинти, Нинлил, Нинки, Анту, Енлил, Енки, Ыштар, Ышкур, 
Таммуз вя с. Нингурсаг, Ерешкигал, Нергал, Иркаллы, Ерра вя 
с. адларда Аhянэ ганунунун позулмağы onların mürəkkəb söz 

olmaları ilə bağlıdır.  

30. Şumer dilinin fonetikası hələ də öyrənilməyib. Bunun 

bir çox səbəbləri var. İndiyə qədər Şumer dilinin fonetikası türk 

dilinin fonetikası əsasında öyrənilməyib və çətinliyi yaradan da 

elə budur. Türk dilinin fonetikası əsasında aparılan təhlillərdən 

sonra Şumer dilində a, e, ə, ı, i, u, ü kimi ünlü səslərin və b, d, h, 

g, ğ, (x), k, q, l, m, n, ng, p, r, s, t, f, ş, z kimi ünsüz səslərin 

olduğunu söyləmək mümkündür. 7 ünlü və 18+1 ünsüz səsin 

mövcudluğu türk dilinin səs quruluşuna da uyğundur. Sözsüz ki, 

bunlar hələ son söz deyil.  

Şumer dilində sözlərin tələffüzü də Oğuz ləhcəsinə daha 
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çox uyğundur. Şumer dilində də sağır nun (ng) səsi var. Sonu q 

ünsüzüylə yazılan sözləri şumerlər də ğ səsiylə (aşlağ, aşbağ), 

sonu ç/c ünsüzləriylə yazılan sözləri isə oğuzlar kimi ş səsiylə 

deyirdilər (uş/üş).     
Щазырда шумеръя-тцркъя ашаьыдакы лцьятин цзяриндя ишля-

йирям. Бурада михи ишарянин юзц, охунушу, шумеръя вя тцркъя 
мяналары верилир. Бу лцьят щазыр олдугдан сонра Шумер вя тцрк 
дилляринин исtянилян аспектдян мцгайисяси мцмкцн олаъаг, га-
ранлыг мясялялярин айдынлашдырылмасы цчцн даща йахшы имканлар 
йаранаъаг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

О родстве шумерского и тюркских языков написано 

много, затронуто много сходных черт между ними. В боль-

шинстве случаев для подтверждения родства любых двух 

языков выдвигаются определенные условия. Три из них 

очень важны: присутствие в обоих языках одинаковых тер-

минов, обозначающих родство, числа и названия частей тела. 

Те же условия выдвигаются для подтверждения родства шу-

мерского и тюркских языков, и подчеркивается, что таких 

вещественных доказательств до сих пор не было найдено. 

Здесь не обошлось и без пристрастий. Многие ученые утвер-

ждают, что до шумерского существовало два языка, и они не 

могут сказать ничего большего. И. Гельб выдвинул семь ар-

гументов, доказывающих существование дошумерского эт-

нического субстрата: 1. Археологические данные; 2. Антро-

пологические данные; 3. Литературные данные; 4. Лингвис-

тические данные; 5. Данные письменности; 6. Етнические 

данные; 7. Топонимические данные.  

И.М.Дьяконов, перечислив данные аргументы И. Гель-

бина, пишет: “Некоторые из этих аргументов безусловно сле-

дует отвергнуть. Так, нет оснований считать, что шумеры 

должны были быть антропологически связаны с брахице-

фальным населением Средней Азии. Во-первых, старинная 

гипотеза о лингвистической связи шумерского языка с тюр-

ко-монгольскими языками никогда не была доказана, во-

вторых, даже если бы эта связь сушествовала, элементарно 

запрещенным приемом является умозаключение от лингвис-

тического родства к расовому, в-третьих, коренное население 

Средней Азии IV-III тысячилетий (и более ранее) само еше 

не принадлежало ни к монголоидам, ни в значительной своей 

части вообше к брахицефалам”
1135

. 

                                                             

1135
Дьяконов И.М. Этнический и социальный факторы в истории 

древнего мира на материале шумера/ВДИ. М. 1963. № 2. с. 175 
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Здесь очевидны политизированное лицемерие, попытка 

скрыть правду, а не раскрыть ее, а также избранный для это-

го способы. Прежде всего, говоря о родстве шумерского и 

тюркских языков, мы говорим о таком древнем времени, ког-

да не было рас, либо факты, необходимые для идентифика-

ции этих рас на сегодняшний день не обнаружены. Во-вто-

рых, принадлежат ли коренные народы Центральной Азии к 

монголоидам или брахицефаллам не имеет здесь никакого 

значения.  

Для того чтобы показать авторам таких предвзятых, не 

имеющих никаких научных подтверждений идей, и, служа-

щих определенным политическим концепциям правильный 

путь, в моих исследованиях предпринят комплексный подход 

к материалу обоих языков, обнаружено достаточное коли-

чество фактов сходства, отвечающих требованиям (услови-

ям), которые были выдвинуты до сих пор.  

Наиболее важным из них является обнаружение одина-

ковых терминов, обозначающих родство, числа и названия 

частей тела в обоих языках, а также более 10 идентичных 

омонимов, более 20 идентичных или похожих корневых гла-

голов, и примерно 1000 идентичных или похожих слов. 

Чтобы положить конец спорам о родстве шумерского и 

тюркского языков, я увеличил число этих условий до 30. Вот 

ответ на все из них. 

1. Шумерский и тюркские языки являются агглютина-

тивными языками. Структура обоих языков одинакова. В 

обоих языках суффиксы являются стандартными, то есть они 

не меняют форму, каждый имеет только одно значение. Для 

выражения любого грамматического значения всегда исполь-

зуется один и тот же суффикс. Граница морфем четко отде-

лена друг от друга, морфемы сохраняют свои независимые 

значения
1136

. 

                                                             

1136
 M.İ.Adilov, Z.N.Verdiyeva, F.M.Ağayeva. İzahlı dilçilik terminləri. B. 

1989. с.8,115,116 
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2. Существует Закон о Слогах в шумерском и тюркских 

языках. 

В шумерском и тюркских языках все слова и суффиксы 

состоят как минимум из одного слога. Не существует слов 

или суффиксов без слогов. В шумерском и тюркских языках 

слова образуются из слогов, а не из звуков. Сначала либо 

гласные звуки образуют слог отдельно, либо два или более 

звуков объединяются и образуют слог, а затем либо сами 

слоги приобретают значение и становятся словом, либо но-

вые слова образуются из двух или более слогов: аг, ан, ат, ай, 

ил, су, ут/уд/од, ат+лы, ай+лыг, ил+лик, су+джук, од+лу и 

т.д. 

Шумерская клинопись михи является слоговой. Шуме-

ры писали слова слогами. Здесь каждый знак представляет 

собой слог. В шумерском и тюркских языках слова произнос-

ятся слогами и переносятся из строчки в строчку только в тех 

местах, где начинаются слоги. Ритм слога – это ритм тюрк-

ских языков. Это также связано с Законом слога. Вкратце, 

шумерский и тюркскиe языки имеют нерушимую, неизмен-

ную систему слогов, которая называется Законом о слогах. 

Ни один из процессов, происходящих в шумерском и 

тюркских языках, не может быть изучен вне Закона слогов. 

Исследования показывают, что все, от образования первых 

слов в шумерском и тюркских языках до самых сложных 

процессов, которые происходили на более поздних этапах, 

регулировалось принципами Закона слогов. Этот же Закон о 

слогах и делает шумерский и тюркскиe языки агглютина-

тивными. 

3. В обоих языках есть Закон Гармонии. До сих пор 

закон Гармонии был определен следующим образом: следо-

вание гармонирующих гласных и согласных звуков друг за 

другом. Тем не менее, Закон Слогов показывает, что это не-

правильно. Сегодня определение закона Гармонии звучит 

следующим образом: следование друг за другом слогов, об-

разованных из гармонирующих гласных и согласных звуков 

в словах. Можно привести несколько примеров слов из шу-
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мерского и тюркских языков: Наннар, Уту, Ирнинни, уру, 

балта, кара/гора, бузур/позур. 

  4. В обоих языках существуют одинаковые термины 

для обозначения частей тела, их количество больше 20.  

A - В шумерском языке означает рука1137. В чувашском 

языке слово «рука» используется в форме a (aл). Слово aл 

/азерб. əl являлось семантическим гнездом, и многие слова 

были образованы от него. 

Агарин - в шумерском языке означает живот (га-

рын)
1138

. Если мы уберем букву а в начале слова Агарин, 

остается слово гарын (живот), что до сих пор не изменилось 

в тюркских языках. Звук A можно было добавить в начале 

слова и позже.  

Ба - в шумерском языке означает печень (багыр). В нас-

тоящее время печень по-турецки называется багыр. В древ-

нетюркских языках слово багыр писалось как ба. 

Баш - сегодня используется во всех значениях в тюрк-

ских языках, также использовалось и в шумерском языке. 

Идеограмма этого слова – САГ. Шумеры называли себя 

гарабашами. 

Во всех шумерских источниках это слово было написа-

но как саг.га.га, а произносилось как гарабаш. Слово Гара-

баш происходит от морфем черный (qara) и голова (baş), оба 

из которых тюркского происхождения. Слово «Гарабаш» и 

сегодня используется в том же смысле в тюркских языках. 

Иги - означает глаз в шумерском языке1139. Поскольку в 
шумерском языке нет букв o / азерб. ö, они были интерпрети-

рованы следующим образом: иги. В соответствии с прави-

лами шумерского языка буква з не читается в конце слова. 

Таким образом, слово, интерпретируемое как иги, очень 

похоже на слово глаз (гоз/азерб. гöз), которое в настоящее 

время используется в тюркских  языках. 

                                                             

1137
 Дьяконов И.М. НДПА/ПАЭС. Т. 1. Москва.1958. с. 12  

1138
 Muazzez İlmiye Çığ. Ук.раб. с.37 

1139
 Канева И.Т. Шумерский язык. СПБ.1996. с. 47 
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Рассмотрим следующее предложение: иги му-ул-муш-

муш-у-нэ1140. Перевод, которого таков: храбрец со змеиными 

глазами. 

Касуга означает гурсаг/сычуг (один из отделов желуд-

ка жвачных животных) в шумерском языке
1141

. В наши дни 

слово гурсаг произносится в тюркских диалектах как курсаг, 

гурсаг, курсуг, курсуга. Кроме того, в тюркских языках часть 

бедра, которая заканчивается в области живота, называется 

пахом/гасыг. Слово гасыг почти одинаково со словом касуга. 

Гурсаг является внутренним органом, расположенный в об-

ласти паха. Естественно, что эти два слова имеют общий ко-

рень. Во всех случаях идентичность всех трех слов очевидна. 

Габа – было использовано в шумерском языке в зна-

чении груди и переди. Это слово интерпретируется как га-ба: 

Ур-лум-ма Габа-ни-ше-и-гу 1142 . Переводится как: Урлумма 
встал перед ним. Слово «габа» идентично по значению сло-

вам аз.-сина, дош «грудь» и габаг «перед», используемое 

сегодня в турецком языке. 

Шумеры называли переднюю часть стрелы колесницы 

габа-гал, и слово габа означало передний.  

Гaбa(рa) – в древних тюркских языках означало пуго-

вица, в османском турецком – округлый конец гвоздя (kaбa-

рa)
1143

, на балкарско-карачаевском языке– бюстгальтер (габа-

ра). Оба слова образованы путем добавления к слову габа 

(грудь) в шумерском языке словообразующего суффикса– рa. 

Слово габа в значении грудь совпадает со словом габар, 

ибо из-за свойства женской груди расти, очевидно, что сло-

во габара происходит оттуда. 

Гары(у) - в календаре фермера, используемого шуме-

рами, встречается слово гаруш как единица измерения. Идео-

                                                             

1140
 Афанасьева В.К. ОПШП/ПАС.III кн. М. 1979. с.53  

1141
 M.İ.Çığ. Sumerlilərdə Tufan, Tufanda Türklər. İst, 2009. с.109  

1142 Канева И.Т. Направительный падеж в Шумерском языке / ПАС. III 

книга. Москва. 1979. с. 120-121 
1143 Радлов В.В. ОСТН. т.II.ч.I. СПб. 1893. с. 442 
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грамма этого слова–КУШ. Гарыш является сложным словом, 

и образованы из компонентов гары и уш. В тюркских языках 

часть руки от локтя до запястья называется гары, а часть от 

запястья до кончиков пальцев – ладонью (уш)
1144

. Часть руки 

от локтя до запястья в шумерском языке также называлось 

гары. Слово гарыш / гаруш было образовано следующим 

образом: гары/гару+шу/уш = гарыш/гаруш. 

 Гарыш в качестве единицы измерения до сих пор ис-

пользуется тюрками сегодня. Правописание и произношение 

слова не изменились. 

Гу.Мургу в шумерском языке означает позвоночник. 

Созвучен со словом онурга (позвоночник) в тюркских язы-

кax: Гу.Мургу/Гумурга/гомурга/онурга. После нескольких 

фонетических изменений слово «Гу.Мургу» превратилось в 

онурга (позвоночник). Звук -о появился позже в языке и 

заменил первый звук -у в слове гумурга. 

Ми - это слово, обозначающее принадлежность жен-

щине в шумерском языке. Правильнее  читать его в форме 

Ма (Mə). Его повторением было создано слово məmə (мама, 

грудь). В большинстве диалектов тюркских языков мать 

называют мамой (məmə) в уменьшительно-ласкательной 

форме. В корне слова ана/ама/мама ясно виден слог ме / ма. 

Корень слова звук а, к которому добавляется слог ма, и обра-

зовалось слово ама. 

Шу / уш означает ладонь в шумерском языке. Рас-

смотрим текст: Шу-на-ба-ан-сум-ма
1145

. Перевод таков: Он 

положил (дал) в его ладонь (руку). Здесь можно перевести 

слово шу и как рука, и как ладонь. 

Ладонь называется уш в алтайском языке
1146

, уш / оч / 

                                                             

1144
 Altayca- türkcə sözlük. Ankara. 1999.с. 99; Азярбайъан дилинин диалект-

оложи лцьяти. Бакы. 1964. с. 18  
1145

Канева И.Т. Шумерский язык. СПБ.1996. с. 121 
1146

Altayca- türkcə sözlük. Ankara. 1999. с. 195  
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очум в уйгурском языке
1147

, а кулак называется муш, где 

корень уш остается неизменным. 

Теш (тиш) – означало половой орган в шумерском 

языке
1148

. В настоящее время очевидно сходство тюркского 

слова диши, означающего женский пол животного с корнем 

теш/тиш. Таким образом, слово «теш / тиш» в шумерском 

языке сохранило свое первоначальное значение в тюркских 

языках в форме слова диши с небольшой разницей в 

произношении и правописании. 

Ти (л) - в шумерском языке означало язык, а его 

идеограмма является Т. Его также произносят как эмэ, что 

означает сосать. Тил и дил (язык) – это  одинаковые слова. 

  В шумерском языке тил/дил это название части тела. 

Слово эмэ означало разговорный язык. 

Ур – это название легких в шумерском языке. В тюрк-

ских языках слово ур использовалось в значении дуть, наду-

вать, раздувать, вдох, выдох1149. Все эти слова имеют непос-

редственное отношение к легким. 

Трусливых людей называют агджияр (означает лег-

кие). Скорее всего, слово трус происходит от слова ур, что 

означает «легкие»: ур/урxаг/орхаг/горхаг. 

Ур – в шумерском языке также означает сердце. Это 

корень слова урек (сердце) в тюркских языках. 

Залаг – это название одного из внутренних органов че-

ловека в шумерском языке. Оно переводится как печень. 

Печень называется ба (багыр) в шумерском языке. Есть ос-

нования полагать, что залаг (печень) и есть далаг (селезенка). 

Идиоматическое выражение «колит в селезенке» (сомневать-

ся) резонирует с этой идеей. В таком случае залаг (печень) и 

означает далаг (селезенка). 

                                                             

1147
Necip Emir Necipoviç. Yeni uyğur türkcesi sözlüyü (ruscadan çevireni İklil 

Kurban). Ankara. 1995. с. 288,293  
1148

Fərzəli Əjdər. Dədə Qorqud sözü. Bakı. 1999. с. 39 
1149

 Мяммядов А. Азярбайъан дилинин еркян тарихиня даир материаллар. 
Шумер-тцрк лексик паралелляри / АФМ. I kitab. Бакы. 1983. с. 9   
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Гир – означает нога в шумерском языке: нам-тар шу 

ну-туку гир ну-туку 1150 . Перевод следующий: У Намтара 

нет ни руки, ни ноги. Слово гир в этом предложении означает 

нога. В некоторых областях Азербайджана используется 

слово гурумуш в значении/вместо слова нога. Нет никаких 

сомнений в том, что морфема гир похожа на корень гур. 

Гештука – в шумерском языке означало слушать (вни-

мательно, подслушивать), слышать. Эн-е-кур-лу-ти-ла-ше 

геш-туг-га-ни на-ан-губ 1151 . Перевод таков: Кахин (Бильга-
мыс) внимательно прислушался к горе бессмертных. 

В древнем уйгурском языке это слово также встреча-

ется в своем первоначальном значении. “Мы поверили в бога 

Эзрю, бога солнца, луны, могущественного бога, правителя, 

мы полагались на него, мы слушали (нигошак), мы запечат-

лели четыре капли света в наших сердцах”
1152

. Использо-

вание слова нигошак в значении уха в тексте более вероятно. 

Слово «гуш-гушла» в тюркских языках означает слушать с 

удовольствием, а слово гештука звучит как слог геш слова 

«нигошак». Перевод слова как ухо показывает, что его слог 

геш означает ухо. 

Ка – это многозначное слово в шумерском языке. Одно 

из значений – рот. Рассмотрим текст: ка ки-ше би-ин-гар ка 

ба-ан-да-залаг
1153

. Перевод таков: Он прикоснулся ртом к 

земле и почистил рот. Здесь слово рот использован два раза. 

В Азербайджане порог называют кандар. Очевидно, что 

слово кандар также образовано из корня -ка. В то же время 

использование слова ка в значении порог дает основание 

полагать, что корень ка также используется в значении рта. 

Уну – означает щека в шумерском языке. В Баку слово 

гуна используется в значении щека. Преобразование этого 

слова в слово янаг (щека) очевидно. Добавив гласный y (й/ю) 

                                                             

1150
 Канева И.Т.Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.с.50 

1151
 Афанасьева В.К. ОПШП /ПАС. III кн. М. 1979. с. 40 

1152 Яски тцрк йазылы абидяляри мцнтяхабаты. Бакы. 1992. с. 127,131 
1153

 Канева И.Т.Спряжение шумерского глагола/ПАС.М.1966.с. 45  
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к началу корня уну, слово преобразуется в юну. Если доба-

вить согласную г к концу корня, образуется слово янаг (ще-

ка). Здесь произошли следующие фонетические изменения 

слова: уну/гунну/гунна/юна/юнаг/янаг.  

Ур – означает часть тела до колен, внутреннюю часть, 

ядро в шумерском языке. В тюркских языках часть ноги до 

колена называется ур. 

Это не все термины, используемые в основном лекси-

ческом фонде шумерского и тюркских языков, для описания 

названий частей тела. Следует отметить, что в индоевропей-

ских языках из частей тела только название ноги одинаковое 

или похоже
1154

. Таким образом, идентичность или сходство 

термина, который относится к названиям более 20 частей те-

ла, используемых в основном лексическом фонде шумер-

ского и тюркских языков, никоим образом не может быть 

случайным совпадением. 

5. В обоих языках есть одинаковые термины, обозна-

чающие родство, и их количество более 10. 

Есть большое количество идентичных слов в шумер-

ском и тюркских языках, обозначающих родство. Некоторые 

из этих слов приведены в таблице ниже. 

     Родство    Шумерский язык              Тюркский язык     

     Aнa                        aмa                                   aнa/aмa 

     Aтa                         aдa/aтa                             aдa/aтa 

     Эждaд                    aббa                                  aббa/бaбa 

     Бaбa                       aбa                                    бaбa/aбa 

     Бaджы                   эге                                     эге(р) 

     Гaрдаш                  аби                                    aби 

     Oгул                      думу                                  думу 

     Езне                       ушша                                езне 

     Дам                        дамад                                курекен 

6. Существует около 10 одинаковых терминов, обозна-

чающих количество в обоих языках. 

                                                             

1154
 Сцлейменов Олжас. Аз i Йа. Азярняшр. Бакы. 1983. с. 181 
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Ряд чисел обозначалось одинаково в шумерском и 

тюркских языках. В шумерском языке число два / ики обоз-

началось как икки, три – уч как еш/уш, десять – как у и т.д. 

Это яркие примеры, показывающие идентичность чисел/ 

числительных. Некоторые слова сохранили свою форму и 

изменились в значении. Например, в шумерском языке 

числительное два наряду со словом икки, также называли 

мин. Сегодня это слово означает тысяча в тюркских языках. 

Числительное пять состоит из одного звука и. Учитывая тот 

факт, что первые согласные в шумерском языке в большин-

стве случаев не читаются, можно увидеть, что на самом деле 

это слово би. Слово би в настоящее время используется в 

тюркских языках как биш/беш (пять). 

В шумерском языке числительное тридцать называли 

учон. Такая система числительных встречается в орхоно-

енисейских рукописях. Тридцать называется учон, восемь-

десят - саккизон. 

7. В тюркских языках нет корневого глагола, заимство-

ванного из других языков, то есть корневые глаголы – это 

исключительно тюркские слова. Поэтому, говоря о родстве 

шумерского и тюркских языков, в обоих из них, как правило, 

встречаются одинаковые глаголы. Это также считается более 

убедительным аргументом. В шумерском и тюркских языках 

есть много одинаковых или похожих глаголов.  

Аг означает подняться, подниматься, повышаться, воз-

вышаться; ба–утонуть, ба–прощать; дур–стоять, остановить-

ся, остановка; дуг–говорить; те/ де/ти/ди означает сказать; 

дар-разрушать, разорять; гин–ходить. Это больше соответст-

вует слову генимек в тюркских языках); гир–входить, захо-

дить; ир–идти, добраться, догонять; ид–провожать, отправ-

лять; кад/кат–закрепить; кар–украсть; гал–оставаться, жить, 

быть живым; сум/сун–дать, предоставить; туд /туу/туг/дуг/ 

дог–родить; суг–проникнуть, войти; сир–написать; сар/сыр–

обернуть, навязывать; таг/тек–трогать; туш/тюш/дюш–па-

дать, сидеть, упасть с лошади, падать на колени; ру/ур–нанес-

ти удар, ударять; уди–спать, уснуть; ул- убивать и т.д. 
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Многие из этих глаголов пишутся одинаково и семан-

тически идентичны в обоих языках. В некоторых случаях 

встречается лишь одно звуковое отличие в их написании. 

Эти глаголы являются общими как для шумерских, так и для 

тюркских языков. Ни в одном из них эти глаголы не были 

заимствованы. 

8. В шумерском языке также нет категории гендера. 

Есть одушевленные и неодушевленные категории. Как и в 

тюркских языках, в шумерском языке животные относятся к 

категории неодушевленных. 

9. В обоих языках падежи существительного и суффик-

сы падежей почти одинаковы. 

Тофик Гаджиев, Газанфар Кязымов, Мамедали Гыпчаг 

(Новрузов) выявили сходство между падежами и суффикса-

ми падежей в шумерском и тюркских языках. 

Специалисты выявили десять падежей в шумерском 

языке. Рамиз Аскер пишет, что в труде «Диван» Махмуда 

Гашгарлы указано восемь падежей1155. 

На сегодняшний день шесть падежей в шумерском язы-

ке полностью соответствуют падежам, существующим в 

тюркских языках. Это именительный, родительный, датель-

ный, творительный, винительный и исходный падежи. Ос-

тальные четыре падежа можно фактически объединить с эти-

ми шестью падежами. Например, творительный-дательный 

падеж соответствует и творительный, и дательному падежу. 

В шумерском языке суффиксы инструментального падежа и 

суффиксы творительного падежа в тюркских языках похожи. 

Творительный падеж в шумерском языке также указывает на 

место, где произошло действие. В таком случае использу-

ются суффиксы та/да (tə/də). В большинстве случаев соглас-

ные выпадают. Например, в шумерском языке выражение На 

сегодняшний день пишется в виде Уд-би-а. В тексте уд– 

означает  день,  би–этот, а–да. 

Как и в тюркских, так и в шумерском языке дательный 

                                                             

1155 Kaшьари Мащмуд. “Диван”. ЫI Т. с. 353-354 



 407 

падеж указывает к кому, чему и куда направлено действие. 

Фактически, творительный-дательный падеж в шумерском 

языке является результатом разрыва дательного и творитель-

ного падежей в тюркских языках. В обоих языках в датель-

ном падеже, используются суффиксы a, (аз. ə), a иногда 

суффиксы ше, которые обозначают направление. Например, 

слово Энлила и пишется и произносится таким же образом 

или как Ки-ше-йера. 

Исходный падеж очень похож в шумерском и тюркских 

языках. В исходном падеже присутствуют суффиксы та/да, 

(tə/də) причем они произносятся не так, как пишутся, а как 

тан/дан (tən/dən). Это связано с тем, что последние соглас-

ные в шумерском языке часто не читаются. Это хорошо вид-

но в следующем примере, относящемуся исходному падежу: 

Аншан Ан-шан-та му-на-гин. Люди Аншаня пришли к нему 

из Аншаня. Или слово от земли будет написано в форме ки-

та, а слово с неба – в форме ан-та, произносились как Ки-

тан (дан)-йер-тэн(дэн) и ан-тан(дан)-гой-дан (с неба). Да-

вайте рассмотрим другой пример: му-да-20-та. Предложение 

переводится следующим образом: 20 лет назад. Другой 

текст: итуд-та уд-22 ба-та-ра-зал, то есть 22 дня (уд-22) 

прошло с месяца (итуд-та) (ба-та-ра-зал). 

Как видно, структура, функция, назначение, цель и со-

держание, а также суффиксы исходного падежа в шумерском 

и тюркских языках одинаковы (как бы повторяют друг 

друга). 

В древнетюркских письменных памятниках и в «Деде 

Горгуд» в исходном падеже использованы суффиксы -да, -дэ 

(-də)
1156

. Г.Кязимов сравнив исходный падеж в «Деде Гор-

гуд» с  исходным падежом в шумерском языке, высказал 

мысль о более древней истории «Деде Горгуд»
1157

. 

Таким образом, в шумерском и тюркских языках су-

ществует большое сходство между падежами и падежными 

                                                             

1156
Əlisa Şükürlü. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. B. 1993. с.88-89  

1157 Qəzənfər Kazımov. Seçilmiş əsərləri. VI Т. Bakı. 2009. с. 121 
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суффиксами. 

10. Написание и произношение указательных и личных мес-

тоимений в шумерском и тюркских языках практически оди-

наковы. 

Лица    ед. числа     мн. числа (шум)     ед.ч.     мн.ч. (тюрк) 

    1         ма, мa-e       мe(н)дe(н)             мэн        биз 

    2         зa, зe, зa-e    мe(н)зeн                сен         сиз 

    3 с.a.   a, aнe, eнe    aнeнe, eнeнe         o             oнлар 

    3 с.п.    би                би                           -                 - 

Основное различие между шумерскими и тюркскими 

местоимениями заключается в разделении третьего лица на 

социально активных и социально пассивных лиц. Остальные 

местоимения во множественном и единственном числах 

различаются только фонетически. Это можно увидеть в пер-

вом (мa, мa-e) и во втором лице в единственном числе (зa, зa-

e). Выражение звуком а третьего лица единственного числа 

одинаково с древнетюркскими языками. Из-за отсутствия 

буквы о в древнетюркском языке, третье лицо в единствен-

ном числе выражалось звуками а и у. 

Указательные местоимения в шумерском языке пишут-

ся в виде e (o) и бу (би). Выражение указательного местои-

мения тот (о) звуком е связано с отсутствием буквы о в 

шумерском языке. Указательное местоимение этот одина-

ково в обоих языках. 

Существует очень близкое сходство между склоне-

ниями падежей указательных местоимений в обоих языках. 

11. В обоих языках более 10 одинаковых слов, состо-

ящих из одного звука. 

Первые слова в шумерском и тюркских языках состоя-

ли только из одного гласного звука. Источники также пока-

зывают, что гласные звуки сами по себе являлись самостоя-

тельными словами. В настоящее время в тюркских языках 

личное местоимение он/она/ оно/они (о) и указательные 

местоимения состоят из одного звука. Эти слова также состо-

яли из одного гласного звука в шумерском языке. В азербай-

джанском языке «а» и «ə» имеют самостоятельное значение 
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и выступают в качестве средства направления обращения. 

В «Большом тюркском словаре» изложено, что слово 

«а» используется в значении «ага» (хозяин), «уста» (мастер/ 

ас), «эфенди». Корень слова, означающий кашлять, кашлять 

с мокротой (с удалением мокроты), кричать/орать и ре-

веть, также является краткой формой слова алай (полк)
1158

. 

В шумерском языке было несколько слов, состоящих из 

звука а. Из них можно показать: а–ахмаг (течь, потечь); а–аи-

ле (семья); а–гудж (сила); а–эл (рука); а–ахар су (текущая 

вода). И в древнетюркском языке звук a использовался как 

самостоятельное слово в некоторых из этих значений. 

Звук E был независимым словом в древнем тюркском 

языке, означающий дом и быть
1159

. В шумерском языке звук 

e использовался как самостоятельное слово в значении 

эв/дом, идти; выходить на улицу; делать
1160

.  

В памятнике Тонюкук слово в лесу написано как ыда, 

где корень слова буква ы, да – суффикс творительного паде-

жа. В древнетюркских языках звук ы встречается в значениях 

семя, посев и дерево 
1161

.   

Звук И имел значение владелец, хозяин. Слова иш (ра-

бота), имаджи (помощь), инлэ (работа, изнывать) с основой 

глагола на ин, происходят от корня и 
1162

. И в тюркских язы-

ках использовался в значении жир, в шумерском языке в 

значении масло. В древнетюркских языках масло называлось 

жиром (i). 

Как самостоятельное слово звук ö в письменном памят-

нике Гюльтекин использовалось в значении думать
1163

, в 

древнетюркском языке как думать/размышлять и знать
1164

. 

                                                             

1158
Yaşar Çağbayır. Böyük Türkcə Sözlük. Cild I. İst. 2016. с. 34   

1159
Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. с.756 

1160
Sadıq İ. Şumer ədəbiyyatı, “Azərnəşr”, Bakı, 2013. с.102  

1161
Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. с.759 

1162
 Əhmədov B. ук.раб. с. 12 

1163
 Əhmədov B. ук.раб. с. 12 

1164
Этимологический словарь тюркских языков, М, 1974. с.758  
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В шумерском языке звук у употреблялся очень часто, и 

использовался в следующих значениях: у (сон), oн (личное 

местоимение), у (вода); у (стрела); у (отправиться в путь). 

Слово у можно встретить в письменных памятниках Могил-

ян, Тонюкук и Гюльтекин. В труде М. Кашгарли «Диван» 

оно означало сон и способный, в других источниках – сила, 

мощь, подражать, в «Деде Горгуде» встречался в значении 

сон и ум
1165

. В древнетюркском словаре и в «Деде Горгуд» 

слово у также используется в значении надежда (умуд)
1166

. 

Таким образом, первые слова в шумерском и тюркских 

языках состояли лишь из гласных. 

12. В шумерском и тюркских языках все гласные звуки были 

семантическими гнездами. Все односложные слова, состоя-

щие из двух и трех звуков, образовались путем добавления 

согласных звуков в конец или начало гласных, либо добав-

лением согласных звуков к началу и к концу. Cогласные 

добавляются к концу гласных звуков: 

а= аб, ад,аг, аз, адж, ас, аш, ал, ат, ай, ан, ар; и= ил, ит, иш, 

ич, ис, ид, иг, ир, ин, из, ий, ип; у= ур, ун, уз, уд, уб, удж, уч, 

ут, уг, уш, ус; э= ел, еш, эб, эн, эт, эй, ем, эг, эв, эр; (азерб. 

ə=əl, ən, ət, əs, ək, əm, əz, ər, əy).  

Многие из этих слов до сих пор используются в тюрк-

ских языках. Многие из этих слов встречаются в древних 

письменных памятниках. В «Диван»е М.Кашгарлы слово 

«умелый» использовалось как уз, слово озек (ячейка, ядро) – 

как оз, слово эниш (спуск) как эн, слово оюг (выемка) как ой, 

слово агсаггал (почтенный человек) как ак
1167

. В «Деде 

Горгуд» слово эшик (наружная часть помещения) как эш, 

слово сахиб, йийе (владелец) и как ис, и как ие
1168

. Слова аг 
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Şükürlü Ə. Ук.раб., Bakı, 1993. с.323; Древнетюркский словарь. М. 

1969.s.216;Mahmud K.“Divan”.с. 181; Этимологический словарь тюркских 

языков  М, 1974. с. 564; 759  “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı. 1978. с. 34  
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(подниматься, выходить), уш (хвост), ум (брюки) в «Диван»е 

М.Кашгарлы
1169

, а также оз (умный, бдительный), од в 

письменном памятнике Тонюкук
1170

 показывают, что все 

односложные слова, состоящие из двух звуков, были самос-

тоятельными словами в древнем языке. 

Много новых слов было создано путем добавления 

согласных звуков к началу гласных. Например: 

Ба, да, джа, са, ма, на, ка, йа, за,па; Би, ди, си, ми, 

ни,ки, йи, зи, пи; Бы, джы, ды, йы, мы, ны, кы, зы; Бу, ду, 

джу, су, му, ну, ку, йу, зу, пу; Бе, де, дже, се, ме, не, ке, йе, зе, 

пе (Азерб. Ba, da, ca, sa, ma, na, ka, ya, za, pa; Bi, di, si, mi, ni, 

ki, yi, zi, pi; Bı, cı, dı, yı, mı, nı, kı, zı; Bu, du, cu, su, mu, nu, ku, 

yu, zu, pu; Be, de, ce, se, me, ne, ke, ye, ze, pe). 

Некоторые из этих слов все еще используются в нашем 

языке. Это такие слова как бу (этот), су (вода), му, де 

(скажи), йе (кушай) и т.д. В древнем языке каждое из этих 

слов было использовано в конкретном значении. Например, 

слово «сломать» имеет форму сы в «Деде Горгуд»
1171

. 

Глагол сы является одним из древнейших корней в тюркских 

языках dir
1172

. Слово гу «лебедь» в звуковом смысле также 

сохранилось в «Деде Горгуд»
1173

. Слово гу «лебедь» на 

сегодняшний день в значении звук, слово используется в 

выражении Можно заглохнуть если произнести гу. Слово гу 

(лебедь) было использовано в значении звук, слово в 

шумерском языке, и слово гулаг (ухо) (геш / гуш) произошло 

от него. Слово гу «лебедь» в значении вода есть в сказке 

«Маликмамед». Изумрудная птица произносила га, когда 

хотела мясо, и гу, когда хотела воду. 
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Слово ба в тюркских языках использовалось в значении 

дарить, жаловать, отдавать даром, закрывать, присоедин-

яться, печень, утварь и предметы быта, размах руки, объя-

тия, расти, сила, мощь, а в шумерском языке в значении то-

нуть, утварь и предметы быта, дарить, печень, дар nib
1174

. 

Джу, бэ, ли, хо, бо, ба, го, со, са, джо, до и т.д. до сих 

пор используются в некоторых диалектах. В настоящее 

время в азербайджанском тюркском языке зафиксировано во-

семь значений слова га (азерб. ha). 

Третий способ словообразования заключается в добав-

лении согласных в начало односложных слов со структурой 

гласные–согласные (ГС). Таким образом, больше слов появи-

лось в языке.  

Например: аг=баг, даг, чаг, джаг, йаг, таг, саг, маг, 

заг, ваг, лаг; ад=бад, дад, джад, йад; ал=бал, дал, лал, мал, 

йал, сал, зал, нал, гал, шал, фал, кал, чал, хал. 

Многие из этих слов в данное время используются в 

нашем языке. Слова удар, ударять, сражаться встречаются 

в древних письменных источниках в форме ур, урмаг, 

урушмаг. Это означает, что согласная в была добавлена впос-

ледствии к корню ур. 

Четвертый способ словообразования состоит в добав-

лении согласных к концу односложных слов со структурой 

согласные–гласные (CГ).   

Например: Са=саг, сал, сам, сай, саз, сан, садж, сач, 

сат; Ба=баг, бадж, бал, бай, баз, бах, бат, баш, бас, баб, 

бан, бар (Азерб. Sa=sağ, sal, sam, say, saz, san, sac, saç, sat; 

Ba= bağ, bac, bal, bay, baz, bax, bat, baş, bas, bab, ban, bar). 

На первый взгляд третий и четвертый способы слово-

образования повторяют друг друга. Например, поскольку 

слово балта (топор) писалось в шумерском языке в форме 
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ал и бал, слово бал (топор) образовалось путем добавления 

согласного б к первому слогу. Слово саг (право, живой) об-

разовано путем добавления s к началу корня аг и согласного 

г к концу корня сa. Здесь трудно сказать, каким способом это 

слово было образовано. Тем не менее, очевидно, что оба 

метода были использованы при словообразовании. 

Способы образования первых слов в шумерском и 

тюркских языках можно обобщить следующим образом: 

I. Первые слова в шумерском и тюркских языках состо-

яли лишь из гласных. 

II. Новые слова образовались путем добавления соглас-

ных к концу гласных (ГC). 

III.  Новые слова образовались путем добавления сог-

ласных в начало гласных (CГ). 

IV. Новые слова образовались путем добавления сог-

ласных в начало слов со структурой гласная-согласная 

(ГC=СГC). 

V. Новые слова образовались путем добавления сог-

ласных к концу слов со структурой согласная-гласная (CГ= 

СГC). 

VI. Слова со структурой согласная-гласная (CГ) обра-

зовали новые слова путем присоединения к корням слов, 

состоящих из гласных звуков (ГCГ). 

При делении слов, начинающихся с гласного на слоги, 

если первый гласный звук образует отдельный слог, то это 

корень слова, так как этого требует Закон слогов. 

13. Много новых слов было образовано в обоих языках 

путем повторения слогов. 

Одним из самых древних и, возможно, самых ранних 

способов образования слов в шумерском и тюркских языках 

является повторение корней слов. Поскольку здесь речь идет 

об односложных словах, это можно назвать повторением 

слогов. 

Посредством повторения слогов в шумерском языке 

было создано несколько имен Бога: Баба. Является дочерью 

главного бога Ан. Жена Нинурты - сын Энлиля. Ее прозвище 
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«Мать Семи Дочерей». Адад. Одно из его имен – Ишкур. Он 

бог дождя и молнии в шумерском пантеоне. Туртур. Мать 

Бога Думузи
1175

.  

В шумерском и тюркских языках личные имена были 

сформированы путем повторения односложных корней слов. 

В шумерском языке: Дуду, Дада, Зузу, Шагшаг (Шагшаг– это 

имя жены хана Ширпурлу Урукагина)
1176

; в тюркских 

языках: Баба, Туту, Леле Джуджу (имя тюркского поэта в 

труде М. Кашгарлы)
1177

.  

Большинство терминов, обозначающих родство в тюрк-

ских языках, происходят от повторения корневого слова: 

«баба», «нене», «биби», «чичи» (в некоторых диалектах мать 

называется чичи), «бебе» (младенца называют «бебе»), леле, 

гага, мама/аз. məmə (мать), деде (отец). Отца иногда и 

дедушку называют деде. 

Очевидно, что слова хорхор в тюркских языках (Зага-

тала), накнак (Агстафа, Барда, Шуша, Евлах) означают наз-

вания детских игр, назназ– шелкового платка
1178

 (Баку), тар-

тар (птица, похожая на горлицу), каркар–чердак
1179

, гургур–

водопад
1180

 (Губа), гургур–индюк (Дербенд) образованы пов-

тором слогов. В Гахском районе колесо мельницы назы-

вается каркар
1181

. 

В тюркских языках есть много топонимов, которые 

происходят от повторения односложных корневых слов: 

Хархар, Мормор, Гаргар–все три села в Гедабекском 

районе. Тартар–это название и региона и реки. Чинчин – это 

название села в Газахском районе Гянджинской губернии, 

село Шамшаддин, Херхер–название села и реки в Пашалин-
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ском районе Шарур-Даралайазского района Иреванской гу-

бернии Азербайджана. Некоторые ученые связывают топо-

ним Херхер с именем древнетюркского племени гаргар. Гам-

гам–это название деревни в Губе, Вайвай в Шеки, Херхер в 

Агдаре, Халхал, Куку в Нахчыване. Шыршыр– это название 

зимнего пастбища в Зангезурском районе Гянджинской гу-

бернии, ныне район Мехри. Скорее всего, это слово имеет 

тот же корень, что и название Шыршырского источника. На 

этом пастбище был источник под названием Шыршыр, и из-

за этого пастбище было названо Шыршыр. Источники под 

названием Шыршыр встречаются в большинстве районов 

Азербайджана. Название горы в селе Дигах Баку–

Шахшах
1182

. 

Названия вышеперечисленных деревень, родников и 

рек состоят из двух одинаковых слогов, что дает нам осно-

вание утверждать о том, что эти слова были образованы 

путем повтора слогов. 

Многие слова в тюркских языках образованы путем 

повторения корней  слов, состоящих из одного слога: лала 

(название растения), куку (название еды), чичи (название 

ковра), чaxчax (входная дверь у входа во двор, сделанная из 

прутьев), яя (пешеход), халхал (закрытое по бокам, без 

потолка  место для содержания животных летом, который 

также называется архадж), халхал (женский браслет), хал-хал 

(пятнистый), дыгдыг (сплетни), джуджу, сырсыр, бербер, 

джик-джик (голос воробья), хорхор (спать).  

В шумерском языке наполнение посуды и ткань, 

которую клали на ее горлышко называлось си, а наполнение 

посуды до горлышка–сиси. Например: Бараг-га нам-му-ун 

си-си-иг-де. Его перевод таков: Пусть он наполнит мою 

корзину зерном до горлышка
1183

. Сегодня в азербайджанском 

языке есть слова силе и силебесиле. Силе – это кусок ткани, 

помещенный на горлышко посуды, наполненной жидкостью, 
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как и в шумерском языке. Ткань, помещенная на горло Нахра 

(маслобойка, пахталька) также называется силе. Силебесиле 

означает наполнить посуду до краев, и это имеет то же 

значение, что и шумерское слово сиси.  

Шумеры называли песню балбал. В древнетюркских 

языках колыбельная/лайла называлась балу-балу. У М.Каш-

гарли это слово, означающее колыбельную, использовано в 

форме балу-балу
1184

. Тюрки размещали каменные статуи воз-

ле могил полководца соответственно количеству убитого 

врага и называли их балбалами. 

Чтобы ускорить или замедлить время, повторяются од-

носложные слова, обозначающие время: тез-тез/часто, 

гедж-гедж/время от времени. Многие слова, образованные 

таким образом, означают преувеличение. Например, зарзар 

(плакать), дыгдыг (жаловаться), бизбиз (волосы стоять ды-

бом), гиджгидж (разговаривать), биджбидж (смеяться), гас-

гас (в «Деде Горгуд»е есть слово гасгас смеяться), болбол 

(очень много), азаз (очень мало), и т.д. 

Когда новые слова образуются повторением одно-

сложных слов, иногда встречается другой слог между ними. 

Вурхавур, говхагов, гачхагач, пычхапыч, гунбегун, йербайер, 

и т.д. 

B тюркских языках многие слова были образованы 

также местоизменением слогов. Здесь речь идет только о 

двухсложных словах. Кроме того, сюда не включаются 

двухсложные слова, образованные повтором одного и того 

же слога. Рассмотрим некоторые из них: кете (еда), теке 

(козел); келе (самец буйвола), леке (пятно); гюндюз (пол-

день), дюзгюн (правильно). Однако в большинстве из этих 

слов последний слог является словообразующим суффиксом. 

Поэтому сомнительно, что эти слова образованы смещени-

ем/перестановкой слогов. Однако в древнем языке эти слоги 

встречаются не как суффиксы, а как корни слов. 

В шумерском и тюркских языках Закон слогов обя-
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зательно соблюдается в словах, образованных смещением 

слогов. Например, если поменять слоги в слове элек (сито), 

то получится леке: э + леk = элек; ле + kе = леке. Поскольку 

раздел слога здесь нарушен, слова леке или элек не 

образованы смещением слога. 

Посредством повторения и перемещения слогов из 

каждого слова может быть образовано только одно новое 

слово, потому что в этом случае слоги могут повторяться 

либо перемещаться один раз. 

14. Односложные слова в обоих языках составляют 

основу лексического фонда. 

Сегодня первые слоги многих слов кажутся нам бес-

смысленными. Даже многие составные слова называются 

простыми, так как их корни неизвестны. Рассмотрим слова 

ба, де, не, би, ту, джу. На сегодняшний день они не имеют 

значения. Однако в древнем языке каждое из них имело одно 

или несколько значений. Давайте возьмем корень ба. В шу-

мерском и древнетюркских языках слово ба означало печень 

(багыр), дарить/подарить, прощать (багышламаг), утварь/ 

предметы быта (бархана) и т.д. Десятки новых слов были 

получены из корня ба, таких как баба (дедушка), бала 

(дитя), бага (лягушка/черепаха), баджи (сестра), баджа 

(дымоход), байыр (наружная сторона/улица), бадам (мин-

даль), балаг (подол), bağışlamaq (дарить, подарить). 

Слово джу используется в древнетюркских языках в 

значении маленький, мизерный. Позже из этого корня обра-

зовалось много слов, таких как малость, малолетство, ми-

зерность. Например, джуджу (мелкое насекомое), джуджа 

(птенец), джура (маленький саз), джуюр (косуля), джуджерти 

(росток), джуджермек (пускать ростки), джуджук (маленькая 

картошка), джуллют (маленькая птица/кулик), джурдек (ма-

ленькая миска с водой/глиняный кувшин с длинным гор-

лышком) и т.д. 

В «Деде Горгуд» (Оглан анасынын созун сыма-
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ды
1185

/Мальчик не нарушил слово своей матери), в древних 

письменных памятниках (Мэним сабымын сымады
1186

/Мой 

сын не нарушил моего слова) и в М.Кашгарлы (Ол суни 

сыды
1187

/Он разбил армию) глагол сындырмаг (нарушать) 

состоит из одного слога в форме сы. 

Сегодня слово гу используется в нашем языке только в 

выражении если приоизнесешь гу, оглохнешь. Однако это 

слово было использовано в шумерском и древнетюркских 

языках в значении звук, новость, известие, сплетничать. В 

предложении «они принесли гу
1188

» из «Деде Горгуд» слово 

гу означало новость, весть. 

В шумерском языке слово сындырмаг (ломать) имело 

форму сы, слово сес (голос, звук) – форму гу, а слово багыр 

(печень)–форму ба и состояло из одного слога. В обоих 

языках таких слов достаточно много. Первый слог всех слов 

– это его корень. 

15. В обоих языках существуют десятки идентичных 

односложных слов типа CГC и ГCГ. 

Согласно Х.K.Дж.Джовану, тот факт, что только три 

слова, при условии, что они относятся к типу CГC, а соглас-

но Дж.Гиреенбергу, только три или четыре слова являются 

фонетически и семантически идентичными достаточно что-

бы доказать связь между двумя языками
1189

. В шумерском и 

тюркских языках существуют десятки слов типа CГC и ГCГ с 

одинаковым звучанием и значением. Ниже приведены 12 

одинаковых слов для каждого из них, хотя количество таких 

слов намного больше: бил (знание, знать), каш (бежать), 

кал (храбрый, быстрый), кан (хан), кур (мера измерения), куз 

                                                             

1185
“Kitabi-Dədə Qorqud”. “Gənclik”!. Bakı. 1978. с. 28  

1186
Rəcəbov Ə.; Məmmədov Y. ук.раб. B.1993.с. 71   

1187
 Kaşğari Mahmud. “Divan”. III Т. с. 234  

1188
 “Kitabi-Dədə Qorqud”.  Bakı. 1978. с. 23  

1189
 Туна Осман Недим. G.ə.s.38; Ercilasun Ahmet Bican. Tцрк дили тарищи. 

Анкара. 2008. с. 36 
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(близнецы), ken (гen), гар (куча, груда, складывать в кучу), 

гуд (бык), гам (светлый, ослепительный), тур/дур (остано-

виться), туг (флаг, пальто), ада (отец), ама (мать), аба (де-

душка), уту (уту), уру (уру), ага (господин), eгe (eгe), eмe 

(eмe), ири (большой), унa (унa, oнa), уну (уну, oну), уди (уди, 

спать), уду (овца) и т.д.  

16. В обоих языках существует более 10 одинаковых 

омонимов. 

При подозрении, что пиктографические надписи, най-

денные между двумя реками, были написаны на шумерском 

языке, Ф.Тюро-Данжен был сторонником идеи происхож-

дения надписи михи из пиктографической, и принадлеж-

ности обоих из них шумерам. Существование омонимов в 

обеих надписях он считал самым убедительным доказатель-

ством. Поэтому в пиктографических надписях и надписях 

михи искали омонимы. А.Фалькенштейн нашел один омоним 

в пиктографических записях и шумерских текстах: ТИ-ox 

(стрела) и TИ-дирилик (жизнь). 

Затем три были добавлены к нему. Последние три омо-

нима были найдены А.А.Вайманом. Это: ГИГ- бугда (пшени-

ца) и ГИГ- гара (черный); ГИ - гери (назад) и ГИ- гайтармаг 

(возвращать); МАШ–кечи (козел) и МАШ – болмак (делить). 

После обнаружения этих четырех омонимов А.А.Вайман 

обосновал свой аргумент тем, что Открытие четырех омо-

нимов в языке пиктографических письменностей, которые 

совпадают со словами в шумерском языке, по моему мнению, 

является достаточным доказательством, того что пикто-

графические записи были также на шумерском языке
1190

. 

Далее А.А.Вайман писал, что впредь не может быть 

никаких сомнений в том, что пиктографические записи так-

же были на шумерском языке
1191

.  

                                                             

1190
Вайман А.А. К расшифровке протошумерской письменности // ПАС. 

II книга. Москва. 1966. с. 9.  
1191

Там же, с. 9 
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Исходя из взглядов А.А.Ваймана, можно сказать, что 

обнаружение трех или четырех одинаковых омонимов в шу-

мерском и тюркских языках достаточно для подтверждения 

их родства. 

Тюркские языки очень богаты омонимами. Может быть 

поэтому стихотворение в стиле джинаслы (рифмование строк 

омонимами) есть только в тюркских языках. Все слова в 

стихотворении Туфарганлы Аббаса «Гюльгаз инди, Гюльгаз 

инди» (Гюльгаз сейчас) являются джинасами. В пятист-

ворном стихотворении нет ни одного слова, которое бы не 

было джинасом. Не каждый язык достаточно силен для 

этого.  

Словарный запас шумерского языка не так богат. В 

этом языке около трех тысяч слов. Однако очень богатые и 

красивые художественные произведения были созданы на 

шумерском языке. Их создатели, возможно, в первую оче-

редь должны быть благодарны богатству языка омонимами. 

Есть слова, которые используются в пяти или шести значе-

ниях. Богатство языка омонимами–большое событие в языке. 

Есть десятки подобных омонимов в шумерском и тюрк-

ских языках. Некоторые из них даны ниже: 

1.  Аг-чистый и aг-цвет (шум),  

Аг-чистый и aг-цвет (тюрк). 

2.  Бa-прощать, подарить, награждать и бa-печень (шум), 

Бa-прощать, подарить, награждать и бa-печень (тюрк). 

3. Билге-предок и билге-умный, знающий, смышленный, 

мудрый,  всезнающий (шум), 

Билге-предок и билге-умный, знающий, смышленный, 

мудрый, всезнающий (тюрк). 

4.  Эрен-солдат, воин и эрен-кедровое дерево (шум), 

Эрен-храбрец, воин и эрен-кедровое дерево (тюрк). 

5.  Ид-вода, река и ид-послать, провожать (шум), 

Ид-вода, река и ид-послать, провожать (тюрк). 

6.  Гa-корм, кушать и гa-упаковать, собрать в кучу/груду, 

положить друг на друга (шум), 

Гa-корм, кушать и гa-упаковать, собрать в кучу/груду, 
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положить друг на друга (тюрк). 

7.  Гара-изюм, виноградная лоза и гара-цвет (шум), 

Гара-изюм, виноградная лоза и гара-цвет (тюрк). 

8.  Ме-личное местоимение я и ме (мее)-мозг (шум), 

Ме-личное местоимение я и ме (мее)-мозг (тюрк). 

9.  Уд-день, время и уд-овца (шум), 

Уд-день, время и уд-овца (тюрк). 

10.  Ур-высокий и ур/ру-ударять, бить (шум), 

  Ур-высокий и ур/ру-ударять, бить (тюрк). 

В шумерском и тюркских языках есть много идентич-

ных омонимов. Омонимия следующих слов также не вызыва-

ет никакого сомнения: Аг (измерять) и аг (боль, печаль), ага 

(великий, лидер) и Ага (имя человека), ба (паром) и ба (то-

нуть), ка (дверь) и ка (сбежать), и т.д. В шумерском и тюрк-

ских языках слова a, у, aг, кa, кур, ба, га используются в 5-6 

значениях, из них хоть и не все, а два, три являются омони-

мами. 

Такие явления можно встретить только в генетически 

родственных языках. 

17. Некоторые зоонимы одинаковы в обоих языках. 

Например, гуд-бык (шум), уд-корова (тюркский); уз-газ 

(шум), газ (тюркский); узу-ягненок (шум), гузу (тюркский); 

ур-бара-волк (шум), бору-волк (тюркский); суна-утка (шум), 

сона-утка (тюркский); ур-собака (шум), гур, лаять, лай-

собака (тюркский); уду-овец (шум), уд-корова (тюркский); 

амар - потомство всех животных (шум), судамар-потомство 

всех животных (тюркский); а также амлик-новорожденный 

ягненок, не отделенный от матери (тюркский); муш-птица 

(шум), гуш-муш-гуш/птица (тюркский); газель-козел (шум), 

газель-козел (тюркский). В шумерском и тюркских языках 

существует множество таких слов, обозначающих названия 

животных и птиц. 

18. Одни и те же антропонимы встречаются в обоих 

языках. Первого аккадского царя, Саргона I, звали Шар-

рукин. В письменностях нет слова Саргон, и быть не может. 

В шумерском языке нет буквы о. Имя Саргон выдумано 
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учеными. Пока аккадцы не завоевали Шумер, имя Шаррукин 

не существовало. Это имя было дано ему после оккупации 

Шумера. Это шумерское слово. Оно означает царя  (çar/şar – 

царь/шар), который убивает (ру/ур) людей (кин – народ). В 

целом письменные источники свидетельствуют о том, что 

когда аккадцы захватили Шумер, у них не было личных 

имен. Так как до двухсот или трехсот лет после прихода 

аккадцев в Шумер все их имена были шумерскими словами. 

Хотя И.М.Дьяконов высказал это мнение, он не раскрыл суть 

его слов. Он пишет: «Как тесно сплелись шумерские и ак-

кадские этнические элементы, видно по именам собственным 

на обелиске царя Маништусу. Дед-шумериец, а сын или внук 

уже носит аккадское имя (в большинстве случаев бывает 

наоборот)»
1192

. 

В древних письменных источниках имя одного из кып-

чакских воинов – Шаррукин. Скорее всего, это имя означает 

Сары Хан. Аккадский царь Шаррукин (Саргон I) также наз-

вал свою дочь шумерским именем. 

Сына Шаррукин, ставшего после него хаганом/ пра-

вителем, звали Урумуш. Иногда его искажали и писали как 

Римуш. Б.А.Тураев произнес это имя только как Урумуш
1193

. 

Балых–сын Этаны, первого хагана/правителя династии 

Киш. Он стал хаганом/правителем после своего отца. Имя 

одного из последующего хагана/правителя после него– 

Мелам-Киши. 

Женским хаганом династии Агшахов была Губа. Пер-

вым хаганом династии Умма был Уш. Первым хаганом вто-

рой династии Урук был Эн.Ша.Кушанна
1194

. Раскрытие зна-

чения этого имени–главарь (енша/енси) кушанов (кушчу). 

Кушан–это древное тюркское племя кушчу. 

Тирикан (Тархан), Сарлагаб и Ярлаган были хаганами 

                                                             

1192
 И.М.Дьяконов. Купля-продажа земли в древнейшем Шумере и вопрос 

о шумерской обшине/ВДИ. М.1955. № 4. с. 32   
1193

Б.А.Тураев. История Древнего Востока.Лен.1935.Т I. с. 93  
1194

История Древнего Востока. М. 1983. с. 486-487  
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Кути, Ур-Баба был хаганом Ширпурлу, Шульги был хаганом 

династии III Ур, Исма-Даган был хаганом династии Ис-

син
1195

. 

Касситы (Гушчулар)  в Месопотамии захватили власть 

примерно в 1742 году до н.э., и сохранили ее до 1155 года. 

Слова гардаш (брат) и гарындаш отчетливо видны в именах 

их хаганов: Гандаш, Караиндаш, Кадашман, Каракиндаш. 

Первая часть пяти касситских хаганских имен–Кадашман
1196

. 

 Все эти имена являются тюркскими словами. 

19. Говоря о шумерских топонимах, И.М.Дьяконов 

пишет: «Почти все топонимические названия Шумера (и 

Аккада) не имеют шумерских и семитских этимологий». Эта 

идея также не имеет никакой научной основы. Поскольку 

шумерские топонимы можно с легкостью объяснить на осно-

ве материалов тюркских языков, тюркские топонимы можно 

легко объяснить на основе материалов шумерского языка. Я 

исследовал более 50 шумерских и тюркских топонимов, и 

прояснил их происхождение. Например, Ур, Урук, Киш, 

Ширпурлу, Гарга, Иддигна, Буранну, Газах, Губа, Шаган, 

Шахшах, Аван, Шых, Шыхлар являются из таких имен, и все 

они тюркские слова
1197

. 

20. Есть такие сюжеты, мотивы и образы, которые мож-

но встретить только в шумерском и тюркском фольклоре. 

Вот один мотив из эпоса «Деде Горгуд» и «Билгамис и не-

бесный бык»:   

Инанна любит Билгамыса. Билгамыс отвергает ее лю-

бовь. Разъяренная Инанна идет к дедушке Ан и просит у него 

быка, чтобы тот убил Билгамыса. Инанна приводит быка и 

травит его на Билгамыса. Энкиду три раза скручивает хвост 

быка, и он падает на колени. Билгамыс отрезает голову быка, 

снимает с него шкуру и бросает его к ногам Инанны. В «Деде 

Горгуд»е также Гантуралы чтобы жениться на дочери Текура 

                                                             

1195
Там же, с. 488  

1196
Там же, с. 489 

1197
 İslam Sadıq. Şumerdə izim var. Bakı. 2008. с. 306-356 
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Сельджан хатун, он должен сразиться с быком, чтобы запо-

лучить даму. Он тоже три раза скручивает хвост быка, и тот 

падает на колени. Гантуралы отрубает голову быку и бросает 

его шкуру под ноги Такура
1198

.  

Ни в одном другом эпосе не встречается мотив, где 

трижды скрутив хвост быка, сваливают его на землю, и, сняв 

его шкуру, бросают под ноги его хозяина. 

В примерах шумерской и тюркской литературы много 

таких общих мотивов, образов и сюжетов. Они были иссле-

дованы отдельно
1199

. 

21. В обоих языках существуют десятки одинаковых 

терминов, связанных с сельским хозяйством: экиль–участок, 

поле (шум), экин (тюрк); эгар/энгар-фермер (шум), дангар, 

тахылчы, хырманчы (зерновщик) (тюрк); гиш-хыш соха 

(шум), хыш-соха (тюрк); хум/лум/гум- плодородный, плодо-

родная почва (шум), хумус (тюрк); ирришу-пахарь, земледе-

лец (шум), диррикчи-огородник (тюрк); саман-хлебная бо-

лезнь (шум), саман-солома (тюрк); суд-молоко (шум), суд-

молоко (тюрк); га-гатыг, йогурт (шум), га-гатыг, йогурт 

(тюрк); ки-сум-боссан (шум), бостан-огород (тюрк); ки-укус-

место огурца, сад (шум), бахча-сад (тюрк); апин-посев, зем-

леделец (шум), сапин-посев (тюрк); аль-ра-очищать от сорня-

ков (шум), очищать от сорняков (тюрк); ал-мотыга, тесло 

(шум), алакеш (тюрк); алаг-сорняк (шум), алаг-сорняк 

(тюрк); кал-алаг-полольшик (шум), алакчы-полольшик 

(тюрк). 

22. В обоих языках некоторые названия металла и 

термины искусства одинаковы. Слово железо в тюркских 

языках звучит как тебир в шумерском. Шумеры называли 

серебро симуг, а древние тюрки называли его сим.  

23. В шумерском и тюркских языках есть одинаковые 

слова обозначающие цвет. Например, аг/белый (шум.), 

аг/белый (тюрк.); гара/черный (шум), гара/черный (тюрк); 

                                                             

1198
 İslam Sadıq. Şumer və türk dastanları. Bakı. 2012. с. 192 

1199
 İslam Sadıq. Şumer və türk dastanları. Bakı. 2012. 



 425 

гуну-коричневый (шум), гонур-коричневый (тюрк); aб(ы)- 

оттенок синего (шум), абы-оттенок синего (тюрк); ал-

красный (шум), ал-красный (тюрк). 

24. Около тысячу слов в лексическом фонде 

шумерского языка были использованы или используются в 

тюркских языках. Известный лингвист М. Свадеша при 

помощи компьютерного анализа пришел к выводу, что если 

в двух разных языках существует более 100 слов, схожих в 

фонетическом и семантическом смысле, их образование 

самостоятельно один на миллион. А если существует более 

7 двойных слов, между этими двумя языками существует 

историческая связь 1200 . Таким образом, фонетическая и 

семантическая идентичность около 1000 слов в шумерском и 

тюркских языках, либо их сходство подтверждает их 

родство. 

25. В обоих языках из имен существительных общих 

были образованы собственные (гуд/Гудея), и из имен 

существительных собственных были образованы общие 

существительные (Ага/ага). Гуд означает бык, Гуд.Эйя 

означает бык Энки (Ea).  

26. В шумерском и тюркских языках, при образовании 

сложного слова из двух простых слов, значение простых 

морфем теряется, и образованное слово приобретает 

совершенно другое значение. Например, Менгене, Урмах. В 

шумерском и тюркских языках слоги часто образуются 

одной гласной, одной согласной, двумя гласными, одной 

согласной или одной гласной, двумя согласными. В обоих 

языках почти нет слов с тремя или четырьмя согласными 

идущими вместе. Однако в индоевропейских языках есть 

много таких слов. В слове трансплант только 2 из 10 звуков 

гласные. В индоевропейских языках есть сотни слов, в 

начале которых 3-4 согласных использованы вместе (стр, 

шкв, вскр, всмр, всхл). В шумерском и тюркских языках нет 

                                                             

1200
 Реща Оьуз Тцркан. Кызылдерилилер ве Тцрклер. Бир Тарищин Бир Драмıн 

Щикайеси. Е йайынлары. 2003. с. 122-123 
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повтора одного и того же согласного в начале слова (сс, вв).   

27. В шумерском и тюркских языках повтор одного и 

того же слова означает множественное число, и увеличение, 

и преувеличение: гал-гал – большой-пребольшой (говорить); 

тур-тур – по-маленьку (терять время на дела); сур-сур – 

стадами, гур-гур (квакать), зар-зар (плакать), шыр-шыр 

(журчать) и т.д.  

28. Существует более ста слов в шумерском и 

тюркских языках, которые сыграли роль семантического 

гнезда в обоих языках. Хотя в большинстве случаев 

заимствованные слова не бывают смысловыми гнездами в 

новом языке. 

 

Корнев

ые 

слова 

Новые слова, образованные от них 

В шумерском зыке В тюркских языках 

Aн Aн+ше- эшшек (осел) 

Aн+бaр-анбар 

Aн+зуд- название 

птицы 

Aндыр- что-либо 

плохое 

Aнбар-aнбар 

Aн+гуд- название 

птицы 

Бa 

 

 

 

 

 

Бa+г- (бала, явру) 

ребенок, малыш, 

детеныш; 

Бa+с- басмаг 

(наступать); 

Бa+лам-бэлим  

Ба+лаг- балабан 

Бa+рa-на 

улицу/baыйра  

Бa+сыг-быть 

атакованным/ 

басылмаг 

baг- ребенок, малыш; 

бас- бaсмаг/наступать; 

азерб. Bə+lim-

bəlim/крошки, обрезки  

Бa+лa+бан 

Ба+йы+рa 

Ба+сыл+маг 

Ka кa+ш- моча, 

мочиться; 

кa+ш- моча, мочиться;  

Кa+ры - qol/рука 
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В шумерском и тюркских языках все гласные были как 

самостоятельными словами, так и семантическими гнездами. 

Количество слов с одинаковым семантическим гнездом в 

обоих языках составляет более 100 с точки зрения формы и 

значения (см. Пункты 11, 12 и 14). 

29. Многие ученые утверждают, что имена шумерских 

Богов нельзя объяснить ни на одном языке. Тем не менее, эти 

имена можно легко объяснить в тюркских языках. 

Aб. Это имя одного из богов до существования 

Шумера. Оно означает небо. Слово аб на сегодняшний день 

существует в нашем языке в форме абы, для обозначения 

цвета. 

Абсу. Это первое название Каспийского моря, означает 

Небо, (аб), небесное Море (вода). Оба слова аб(ы) и су до сих 

пор сохранились в тюркских языках. 

Ан. Он главный бог Шумера, старший из пантеонов. 

Его имя означает небо. В тюркских языках это слово 

использовалось в том же значении. Слово Утренняя заря, 

рассвет дан происходит от него. 

Энки. Это старший сын Ана. Означает хозяин места. 

Эн-ага (господин), Хозяин, Великий; Ки-йер! Оба тюркские 

слова. 

Нинки. Это жена Энки. Нинки означает женщина 

хозяйка, госпожа места. Нин-ага, владелец; Ки-йер. 

Энлил. Это младший сын Ана. Оно означает господин, 

хозяин ветра/воздуха. Он сам является богом воздуха, ветра. 

И слово эн, и слово йел тюркские слова. 

Нинлил. Это жена Энлил. Имя Нинлил означает 

женщина владелец, владелица женщин. 

Инанна. Бог любви Шумера. Значение этого имени 

соответствует значению хозяин, покровитель матерей: Ин 

Кa+ры- рука 

Кa+р- сбежать;  

Кa+д-закрывать 

Кa+р- сбежать; 

Кa+д-закрывать 
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(Эн) – владелец, покровитель, анна-ана (мать). 

Иштар. Это другое имя Инанны. Некоторые ученые не 

считают имя Иштар шумерского происхождения. 

Существует три основных доказательства того, что это 

тюркское слово: 1. При переходе слога иш из шумерского 

языка в аккадский приобрело форму шадду, а слово ил шадду 

при переходе с аккадского языка в библию приобрело форму 

эль шаддау. Это показывает, что слог иш является 

заимствованным словом для аккадского языка. З.Ситчин 

также считал, что слог иш шумерского происхождения
1201

; 2. 

В шумерском языке иш – это корневое слово. Из него 

образовалось много имен и слов: Ишкур, Ишбара, Ишуллана, 

Ишум и т.д.; 3. В тюркских языках есть десятки слов, кото-

рые образовались из корня иш. Только словарь В. В. Радлова 

содержит 116 слов, полученных из корня иш
1202

. 

Ишкур. Образовано из корня иш. Это шумерское слово. 

Слог кур данного слова соответствует значениям гора, страна 

и подземный мир  в шумерском языке. Поскольку Ишкур – 

Бог молнии, его имя соответствует значению горный свет. 

Баба/Бау. Дочь Бога Ан. Она является женой старшего 

сына Энлила Нинурты/Нингирсу. Это тюркское слово. 

Асаллахы. Это другое имя Хыдыр. Согласно шу-

мерским мифам, Хыдыр (Мардук) не повиновался богам 

(аллаха асы олду) и насильно взял власть в свои руки. Это 

имя означало непослушный Бог, непослушание Богам, и 

соответствует поступку Хыдыра. 

Уту. Это Бог солнца. И написание, и значение имени – 

огонь (од). Поскольку буквы о нет в шумерском языке, имя 

произносится как Уту. 

Айя. Это жена Уту. В основе этого слова лежит слог ай. 

Ай – это также тюркское слово. 

                                                             

1201 Захария Ситчин. Божество 12-й планеты. М.2007. s. 373 
1202 Радлов В.В. ОСТН. СПб. 1893. т. I. ч.2.  с. 1545-1563 
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Наннар
1203

. Это Бог Луны. Сын Энлила. Значение 

имени – светлый, огненный, горячий. Его морфема нар все 

еще используется в том же смысле в нашем языке. Идея, что 

это слово было заимствовано с персидского, и перешло в 

тюркский язык необоснованна. Слово нар было шумеро-

тюркским словом, которое впоследствии перешло в 

персидский. 

Утту. Это дочь от внучки Энки. Это Бог ткачества. 

Корень имени связан с огнем, что означает огненный. Когда 

словообразующий суффикс лу присоединяется к корню ут 

(огонь/од), сила согласного т преобразует л в т. Это очень 

распространено в шумерском языке. Это свойство все еще 

присутствует в тюркских языках. 

Нергал. Это Бог подземного мира, муж Эрешкигал. На 

самом деле его имя следует читать как Ергал или Йергал. Это 

имя также встречается в форме Иркаллы. Словообразующий 

суффикс лы характерен для тюркских языков. Ир также 

является корнем слова Земля/Йер. 

Эрешкигал. Это жена Иркаллы. Сестра Инанны. 

Корнем слова является слово йер/место, земля. 

Нинти/Нинмах/Нингурсаг. Это разные имена одного и 

того же бога. Этого бога звали Нингурсаг на планете Набур. 

Это дочь Ан, сестра Энлила и Энки. Нингурсаг означает 

повелитель вершины горы. После создания Энки первого 

человека, их назвали Нингурсаг, Нинти. Это имя означает 

дарующий жизнь. Ти в шумерском языке означал жизнь, 

является корнем слова бытие. Третье имя этого бога 

означает великая женщина. Maх/маг имело значение 

большой в шумерском и тюркских языках. 

Бунене. Нене/Бабушка – это тюркское слово, которое 

также использовалось в шумерском языке. Слог, 

добавленный к началу слова, также является тюркским 

                                                             

1203 Бу ады бир чох шумерологлар Нанна кими охуйурлар. Шумер дилиндя чох 
вахт сон самитлярин дцшдцйц бяллидир. И.М.Дйаконов və B.A.Turayev ады 
Наннар кими йазыblar ки, бу daha доьруdur.  
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словом. 

Кубаба. Баба это тюркское слово. В шумерском языке 

это также термин, обозначающий имя и родство. К началу 

слова был добавлен слог ку. 

Забаба. Баба это тюркское слово, слог за добавлен к 

началу слова. 

Билулу. Лулу – это шумерское слово, означающее люди. 

Слог би/бу также является местоимением в шумерском и 

тюркских языках. 

Закон Гармонии в большинстве случаев соблюдается в 

именах шумерских богов. В таких именах как Хыдыр, 

Асаллахы, Баба, Уту, Утту, Айя, Наннар, Думузу, Нинти, 

Нинлил, Нинки, Анту, Энлил, Энки, Иштар, Ишкур, Таммуз 

и т.д. Нингурсаг, Эрешкигал, Нергал, Иркаллы, Эрра и др. 

нарушение Закона Гармонии связано с тем, что они являются 

сложными словами. 

30. Фонетика шумерского языка до сих пор все еще не 

изучена. Этому есть много причин. До сих пор фонетика 

шумерского языка не изучалась на основе фонетики 

тюркских языков, и именно это создает трудности. После 

проведенного анализа, основанного на фонетике тюркских 

языков, можно сказать о присутствии в шумерском языке 

такие гласных звуков как а, е, ə, ы, и, у, ü (азерб. а, е, ə, ı, i, u, 

ü), и согласных звуков как б, д, h, g, ğ, (х), к, г, л, м, н, нг, п, 

р, с, т, ф, ш, з (азерб. b, d, h, g, ğ, (x), k, q, l, m, n, ng, p, r, s, t, f, 

ş, z). Наличие 7 гласных и 18 + 1 согласных звуков также 

соответствует звуковой структуре тюркских языков. 

Конечно, это не последние рассуждения/слова. 

Произношение слов в шумерском языке больше 

соответствует огузскому диалекту. В шумерском языке 

также есть немой звук нун (нг). Шумеры также произносили 

слова, заканчивающиеся на согласную г звуком ğ (ашлаг, 

ашбаг/aşlağ, aşbağ), а слова, заканчивающиеся на согласную 

ч/дж, звуком ш (уш), как и огузы. 

В настоящее время я работаю над данным ниже 

шумерско-тюркским словарем. Здесь дан сам знак михи, его 
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произношение, значение в шумерском и тюркских языках. 

Когда этот словарь будет готов, можно будет сравнивать 

шумерский и тюркские языки в любом аспекте, появятся 

больше возможностей для раскрытия и прояснения неясных 

вопросов. 

 

Перевод: 

Айтен Камал гызы Рзаевой 

Доктор философии по филологии, доцент кафедры 

Иностранных языков при факультете Международных 

отношений и регионоведения Азербайджанского 

университета языков  
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SUMMARY 

Much has been written about the relationship between the 

Sumerian and Turkic languages, and many similarities between 

them have been touched upon. In most cases, certain conditions 

are put forward to confirm the relationship of any two languages. 

Three of them are very important: the presence of the same terms 

in both languages denoting kinship, numbers and names of parts 

of body. The same conditions are put forward to confirm the 

relationship of the Sumerian and Turkic languages, and it is 

emphasized that such material evidence has not been found yet. 

Here prejudice have played a great role. Many scholars argue that 

there were two languages before Sumerian, and they cannot say 

anything more. Gelb I. put forward seven arguments proving the 

existence of the pre-Sumerian ethnic substratum: 1. Archaeolo-

gical data; 2. Anthropological data; 3. Literary data; 4. Linguistic 

data; 5. Written data; 6. Ethnic data; 7. Toponymic data. 

Dyakonov I.M. listing the given arguments of Gelbin I., 

writes: “Some of these arguments should certainly be rejected. 

So, there is no reason to believe that the Sumerians should have 

been anthropologically associated with the brachycephalic 

population of Central Asia. Firstly, the old hypothesis about the 

linguistic connection of the Sumerian language with the Turkic-

Mongolian languages has never been proven, and secondly, even 

if this connection existed, the inference from linguistic kinship to 

racial is a forbidden technique, and thirdly, the indigenous 

population of the Middle Asia IV-III millennia (and earlier) itself 

did not belong either to the Mongoloids, or in a significant part in 

general to the brachycephalic”. 

Here, politicized hypocrisy is evident, an attempt to hide the 

truth rather than reveal it, and the style chosen for this. First of 

all, speaking about the relationship of the Sumerian and Turkic 

languages, we are talking about such an ancient time when there 

were no races, or the facts necessary to identify these races have 

not been found today. Secondly, whether the local population of 
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Central Asia is Mongoloids or Brachycephallous is irrelevant 

here. In order to show the correct way to the authors of such 

preconceived ideas that do not have any scientific evidence, and 

serving certain political concepts, a complex approach to the 

material of both languages has been taken in my research, a 

sufficient number of similarities have been found that meet the 

requirements (conditions) that were put forward till today.  

The most important of these is revealing of the same terms 

denoting the kinship, numbers and names of body parts in both 

languages, as well as more than 10 identical homonyms, more 

than 20 identical or similar root verbs, and about 1000 identical 

or similar words. To put an end to the dispute about the 

relationship between the Sumerian and Turkic languages, I have 

increased the number of these conditions to 30. Here is the 

answer to all of them. 

1. Sumerian and Turkic languages are agglutinative 

languages. The structure of both languages is the same. In both 

languages, suffixes are standard, that is, they do not change the 

shape, each of them has only one meaning. The same suffix is 

always used to express any grammatical meaning. The border of 

morphemes is clearly separated from each other, morphemes 

retain their independent meanings. 

2. There is a Syllables Law in the Sumerian and Turkic 

languages.  

In the Sumerian and Turkic languages, all words and suffixes 

consist of at least one syllable. There are no words or suffixes 

without syllables. In the Sumerian and Turkic languages, words 

are formed from syllables, and not from sounds. First, either the 

vowel sounds form a syllable separately, or two or more sounds 

combine and form a syllable, and then either the syllables 

themselves acquire meaning and become a word, or new words 

are formed from two or more syllables: ag, an, at, ay, il, su, ut / 

ud / od, at + ly, ay + lyg, il + lik, su + juk, od + lu, etc. 

Miha’s Sumerian cuneiform/writing is syllabic. The 

Sumerians wrote words in syllables. Here each sign represents a 
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syllable. In the Sumerian and Turkic languages words are 

pronounced in syllables and are transferred from line to line only 

in those places where the syllables begin. The rhythm of a 

syllable is the rhythm of the Turkic languages. It is also related to 

the Law of the Syllable. In short, Sumerian and Turkic languages 

have an unbreakable, unchanging syllable system called the 

Syllable Law. 

None of the processes occurring in the Sumerian and Turkic 

languages can be studied outside the Law of Syllables. Research 

shows that everything from the formation of the first words in the 

Sumerian and Turkic languages to the most complex processes 

that took place in later stages were regulated by the principles of 

the Law of Syllables. The very Law of Syllables makes the 

Sumerian and Turkic languages agglutinative. 

3. Both languages have the Law of Harmony. Until now, 

the Law of Harmony has been defined as follows: following of 

harmonious vowels and consonants one after another. However, 

the Law of Syllables shows that this is wrong. Today, the 

definition of the Law of Harmony is as follows: syllables formed 

from harmonizing vowels and consonants following each other in 

words. We can bring several examples of words from the 

Sumerian and Turkic languages: Nannar, Utu, Irninni, Uru, Balta, 

Kara / Gora, Buzur / Pozur.    

4. Both languages have the same terms for body parts; their 

number is more than 20. 

A - In Sumerian language means hand. In the Chuvash 

language, the word “hand” is used in the form a (al). The word al 

/ əl was a semantic nest, and many words were derived from it. 

Agarin - in the Sumerian language means belly (garyn). If 

we remove the letter a at the beginning of the word Agarin, the 

word garin (belly) is left, which has not changed in the Turkic 

languages yet. Sound A can be added later at the beginning of the 

word. 

Ba - in the Sumerian language means liver (bagyr). At 

present, the liver is called bagyr in Turkish. In the ancient Turkic 

language, the word bagyr was written as ba. 
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Bash - today it is used in all meanings in the Turkic 

languages, it was also used in the Sumerian language. The 

ideogram of this word is SAG. The Sumerians called themselves 

Garabash. 

In all Sumerian sources, this word was written as sag.ga.ga, 

but pronounced as garabash. The word Garabash derived from 

morphemes black and head, both of which are of Turkic origin. 

The word “Garabash” is used in the same sense in the Turkic 

languages today.  

Igi means an eye in the Sumerian language. Since there are 

no letters o / Az. ö in the Sumerian language, they were 

interpreted as follows: igi. In accordance with the rules of the 

Sumerian language, the letter z is mute at the end of a word. 

Thus, the word interpreted as igi is very similar to the word eye 

(goz, Az. göz), which is currently used in the Turkiс languages. 

Let’s consider the following sentence: igi mu-ul-mush-

mush-u-ne. The translation of which is: a brave man with eyes 

like snake. 

Kasuga means gursag/sychug means one of the stomach’s 

parts of ruminants in the Sumerian language. Today the word 

gursag is pronounced in Turkiс dialects as kursag, gursag, 

kursug, kursuga. Also, in Turkish, the part of the thigh that ends 

in the abdomen is called the groin / gasig. The word gasyg has 

almost the same meaning as the word kasuga. The word gursag is 

an internal organ located in the groin area. Naturally, these two 

words have a common root. In all cases, the identity of all three 

words is obvious. 

Gaba - was used in the Sumerian language for chest. This 

word is interpreted as ga-ba: Ur-lum-ma Gaba-ni-she-i-gub. It is 

translated as: Urlumma stood in front of him. The word “gaba” is 

identical to the meaning of the word “chest” and “front” used in 

the Turkic languages today. 

The Sumerians called the front part of the chariot axle 

gaba-gal, and the word gaba meant front. 

Gaba (ra) - in the ancient Turkic language meant a button, 

in Ottoman Turkish - a rounded end of a nail (kabara), in Balkar-
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Karachai language - a bra (gabara). Both words are formed by 

adding the word-forming suffix - ra to the word gaba (chest) in 

the Sumerian language. 

The word gaba in the meaning of breast coincides with the 

word gabar, due to the characteristic feature of a woman’s breast 

to grow, it is obvious that the word gabara derives from there. 

Gary (u) - in the farmer's calendar used by the Sumerians, 

the word garush is found as a unit of measure. The ideogram of 

this word is KUSH. Garish is a compound word, and is formed 

from the components gara and ush. In Turkic languages, the part 

of the hand from the elbow to the wrist is called gary, and the 

part from the wrist to the fingertips is called the palm (ush). The 

part of the hand from the elbow to the wrist in the Sumerian 

language was also called gari. The word garish / garush was 

formed as follows: gari / garu + shu / ush = garish / garush. 

 Garish as a unit of measurement is still used by the Turks 

today. The spelling and pronunciation of the word have not 

changed. 

Gu.Murgu in the Sumerian language means spine. It 

sounds the same with the word onurga (spine) in Turkish: 

Gu.Murgu / Gumurga / gomurga / onurga. After several phonetic 

changes, the word “Gu.Murgu” became onurga (spine). The 

sound -o appeared later in the language and replaced the first 

sound -u in the word gumurga. 

Mi is a word that means belonging to a woman in 

Sumerian. It is more correct to read it in the form Ma (Az. Mə). 

By repeating it, the word mama/Az. məmə (mother, breast) was 

created. In most dialects of Turkic languages, mother is called 

mum in a diminutive form. In the root of the word ana / ama / 

mama, the syllable me / ma is clearly seen. The root of the word 

is the sound a, to which the syllable ma is added, and the word 

ama is formed. 

Shu / ush means palm in the Sumerian language. For 

example: Shu-na-ba-an-sum-ma. The translation is as follows: He 

put (gave) in his palm (hand). Here it is possible to translate the 

word shu both as a hand and as a palm. 
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The palm is called ush in the Altai language, ush / och / 

ochum in the Uyghur language, and the fist is called mush, where 

the root ush remains unchanged. 

Tesh (tish) - meant the genital organ in the Sumerian 

language. At present, the similarity of the Turkiс word dishi, 

meaning the female sex of an animal with the root tesh / tish, is 

obvious. Thus, the word “tesh/tish” in the Sumerian language has 

retained its original meaning in the Turkic languages in the form 

of the word dishi with a slight difference in pronunciation and 

spelling. 

Ti (l) - in the Sumerian language meant language, and its 

ideogram is T. It is also pronounced as eme, which means to suck. 

Til and dil (language) are the same words. 

  In Sumerian language, til / dil is the name for the part of 

the body. The word ama meant spoken language. 

Ur is the name of lungs in the Sumerian language. In the 

Turkic languages, the word ur was used in the meaning of blow, 

inflate, breath, unbreath. All of these words have a lot to do with 

lungs. 

Coward people are called agjiyar (meaning lungs). Most 

likely, the word coward comes from the word ur, which means 

“lungs”: ur / urchag / orkhag / gorkhag (coward). 

Ur - in the Sumerian language also means heart. It is the 

root of the word urek (heart) in the Turkic languages. 

Zalag is the name of one of the human internal organs in 

the Sumerian language. It is translated as liver. The liver is called 

ba (bagyr) in the Sumerian language. There is reason to believe 

that zalag (liver) is dalag (spleen). The set-expression “it hurts in 

the spleen” (to doubt) resonates with this idea. In this case, zalag 

(liver) means dalag (spleen). 

Gir - means foot in the Sumerian language: nam-tar shu nu-

tuku gir nu-tuku. The translation is as follows: Namtar has 

neither an arm nor a leg. The word gir in this sentence means leg. 

In some regions of Azerbaijan, the word gurumush is used in the 

meaning / instead of the word leg. There is no doubt that 

morpheme gir is similar to the root gur. 
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Geshtuka - in the Sumerian language meant to listen 

(carefully, eavesdrop), to hear. En-e-kur-lu-ti-la-she gesh-tug-ga-

ni na-an-gub. The translation is as follows: Kakhin (Bilgamys) 

listened carefully to the mountain of the immortals. 

In the ancient Uyghur language, this word also occurs in its 

original meaning. We believed in God Ezrya, the God of the sun, 

the moon, we believed in the mighty God,  a ruler/dynast, relied 

on him, trusted him, we obeyed (nigoshak) him, we stamped four 

drops of light in our hearts. The use of the word nigoshak in the 

sense of ear in the text is more likely. The word “gush-gushla” 

in Turkiс means listening with pleasure, and the word geshtukа 

sounds like the syllable gesh of the word “nigoshak”. The 

translation of the word as ears shows that its syllable gesh means 

ear. 

Ka is a multifaceted word in the Sumerian language. One 

of the meanings is the mouth. Let’s regard the text: ka ki-she bi-

in-gar ka ba-an-da-zalag. The translation is as follows: He 

touched the mouth to the ground and cleared the mouth. Here the 

word mouth is used twice. 

In Azerbaijan, the threshold is called kandar. Apparently, 

the word kandar is also formed from the root -ka. At the same 

time, the use of the word ka in the meaning of the threshold gives 

the basis to assume that the root ka is also used in the meaning of 

the mouth. 

Unu means cheek in Sumerian. In Baku, the word guna is 

used in the meaning of a cheek. The transformation of this word 

in the word yanag (cheek) is obvious. By adding the vowel u (u / 

yu) to the beginning of the root unu, the word is transformed into 

yunu. If  to add the consonant  g to the end of the root, the word 

yanag (cheek) is formed. Here the following phonetic changes of 

the word have taken place: unu / gunnu / gunna / yuna / yunaq / 

yanaq. 

Ur - means the part of the body up to the knee, the internal 

part, the nucleus in the Sumerian language. In Turkiс the part of 

the leg up to the knee is called ur. 

These are not all terms used to describe names of body 
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parts used in the basic lexical fund of the Sumerian and Turkic 

languages. It should be noted that in Indo-European languages 

from parts of the body only the name of the leg is the same or 

similar. Thus, the identity or similarity of the term, which refers 

to the names of more than 20 parts of the body used in the basic 

lexical fund of the Sumerian and Turkic languages, can by no 

means be a casual coincidence. 

5. Both languages have the same kinship terms, and their 

number is more than 10. 

There are a large number of identical words in the 

Sumerian and Turkic languages denoting kinship. Some of these 

words are given in the table below. 

Relationship                     Sumerian                    Turkic 

Ana                                     ama                        ana/ama 

          Ata                                     ada/ata                    ada/ata 

Ezhdad                               abba                        abba/baba 

Baba                                   aba                          baba/aba 

Badzhy                               ege                          ege(r) 

         Gardash                              abi                           abi 

Ogul                                   dumu                       dumu 

Yezne                                 ushsha                     yezne 

Dam                                   damad                      kureken 

 

6. There are about 10 identical terms denoting quantity in 

both languages. 

A number of numbers were written in the same way in the 

Sumerian and Turkic languages. In the Sumerian language, the 

number two/iki was written as ikki, tri/three uch as esh/ush, ten as 

u, etc. These are striking examples showing the identity of 

numbers / numerals. Some words have retained their shape and 

changed in meaning. For example, in the Sumerian language, the 

number two, along with the word ikki, was also called min. Today 

this word means thousand in Turkiс. The number five consists of 

one sound [i]. Considering the fact that the first consonants in the 

Sumerian language are in most cases mute, it can be seen that in 

fact this word is be. The word be is currently used in the Turkic 
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languages as bish/besh (five). 

In the Sumerian language, the numeral thirty was named 

uchon. Such numeral system is found in the Orkhon-Yenisei 

manuscripts. Thirty is called uchon, eighty is called sakkizon. 

7. There is no root verb in Turkic languages borrowed from 

other languages, that is, root verbs are exclusively Turkic words. 

Therefore, speaking about the relationship of the Sumerian and 

Turkic languages, in both of them, as a rule, the same verbs are 

found. This is also considered a more convincing argument. The 

Sumerian and Turkic languages have many identical or similar 

verbs. 

Ag means to rise; ba – to drown, ba – to forgive; dur – to 

stand, stop; dug – to speak; te/de/ti/di means to say; dar – to 

destroy, to devastate; qin – to walk. (This is more in line with the 

word genimek the Turkic languages); gir – to enter; ir – go, get, 

catch up; id - to see off, send; kad/kat – fix; kar – to steal; gal – to 

stay, live, be alive; sum/sun – to give, to provide, to present; 

tud/tuu/tug/dug/dog – give birth; sug – to penetrate, enter; sir – to 

write; sar/sir – wrap, impose; tag/tek – to touch; tush/tyush/dyush 

– to  fall, sit, fall from a horse, fall on one’s knees; ru/ur – to 

strike, blow, blow a strike; udi – sleep, fall asleep; ul – kill and so 

on. 

Many of these verbs are spelled in the same way and are 

semantically identical in both languages. In some cases, there is 

only one sound difference in their spelling. These verbs are 

common to both Sumerian and Turkic languages. In none of them 

these verbs were borrowed. 

8. In the Sumerian language there is also no category of 

gender. There are animate and inanimate categories. As in the 

Turkic languages, in the Sumerian language, animals belong to 

inanimate category. 

9. In both languages, the noun cases and case suffixes are 

almost the same. 

Tofig Hajiyev, Gazanfar Kazimov, Mamedali Gypchag 

(Novruzov) revealed the similarity between the cases and case 

suffixes in the Sumerian and Turkic languages. 
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Experts have identified ten cases in the Sumerian language. 

Ramiz Asker writes that Mahmud Gashgarli’s work “Divan” 

contains eight cases.  

Today six cases in the Sumerian language absolutely 

correspond to the cases existing in the Turkic languages. These 

are nominative, genitive, dative, instrumental, accusative and 

original. Other four cases can actually be joined with these six 

cases. For example, instrumental-dative case corrresponds both to 

instrumental and dative cases.  

In the Sumerian language the suffixes of the alət and the 

suffixes of the instrumental case in the Turkic languages are 

similar. Instrumental case in the Sumerian language also indicates 

the place where the action took place. In this case, the suffixes ta 

/ da (Az. tə / də) are used. In most cases consonants are missed 

out. For example, in the Sumerian language the expression At 

present is written in the form of Ud-bi-e. In the text ud – means 

day, bi – this, a – da.   

In Turkic as well as in the Sumerian language, the dative 

case indicates to whom, what and where the action is directed. In 

fact, the instrumental-dative case in Sumerian is the result of 

breaking the dative and instrumental cases in Turkic. In both 

languages, in the dative case, the suffixes a are used, and 

sometimes the suffixes she are used, which denote direction. For 

example, the word Enlila is written and pronounced in the same 

way or as Ki-she-yera. 

The original case is very similar in the Sumerian and Turkic 

languages. In the original case, there are suffixes ta/da  (Az. 

tə/də), and their pronunciation is not the same as their spelling, 

but as tan/dan ( Az. tən/dən). This is due to the fact that the last 

consonants in the Sumerian language are often mute. This is 

clearly seen in the following example, relating to the original 

case: Anshan An-shan-ta mu-na-gin. Anshan's people came to 

him from Anshan. Or the word from the earth will be written in 

the form of ki-ta, and the word from the sky – in the form of an-

ta, and were pronounced as Ki-tan (dan) -yer-ten (den) and an-

tan (dan) -goy-dan (from the sky). Let’s analyze another example: 
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mu-da-20-ta. The sentence is translated as follows: 20 years ago. 

Another text: itud-ta ud-22 ba-ta-ra-zal, that is, 22 days (ud-22) 

have passed since month (itud-ta) (ba-ta-ra-zal). 

Obviously, the structure, function, purpose, aim and 

content, as well as the suffixes of the original case in the 

Sumerian and Turkic languages are the same (as if they repeat 

each other).  

In ancient Turkic written monuments and in “Dede 

Gorgud” in the original case the suffixes -da, -de (Az. -də) are 

used. G.Kyazimov, comparing the original case in “Dede 

Gorgud” with the original case in the Sumerian language, 

expressed the idea of a more ancient history of “Dada Gorgud”. 

Thus, in the Sumerian and Turkic languages, there is a great 

similarity between the cases and case suffixes. 

10. The spelling and pronunciation of demonstrative and 

personal pronouns in the Sumerian and Turkic languages are 

practically the same. 

Persons              singular         plural (Sum)       singular     plural 

1  ma, ma-e       me (n) de (n)        men                 biz 

2  za, ze, za-e     me (n)zen            sen                    siz 

3 s.a.a, ane, ene   anene, enene       o                     onlar 

3 s.p.                   bi                          bi                     -              - 

The main difference between Sumerian and Turkic 

pronouns is in the division of the third person into socially active 

and socially passive persons. Other pronouns in the plural and 

singular differ only phonetically. This can be seen in the first 

(ma, ma-e) and in the second person in singular (za, za-e). 

Expression of the third person singular by the sound a is the same 

with the ancient Turkic language. Due to the absence of the letter 

o in the ancient Turkic language, the third person in the singular 

was expressed by the sounds a and u. 

Demonstrative pronouns in Sumerian are written as e (o) 

and bu (bi). The expression of the demonstrative pronoun that (o) 

by the sound e is associated with the absence of the letter o in the 

Sumerian language. The demonstrative pronoun this is the same 

in both languages. 
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There is a very close similarity in changing of cases of 

demonstrative pronouns in both languages. 

11. Both languages have more than 10 identical words 

consisting of one sound. 

The first words in the Sumerian and Turkic languages 

consisted of only one vowel sound. Sources also show that vowel 

sounds were independent words on their own. Currently, in 

Turkish languages, the personal pronoun he/she/it/they (o) and 

demonstrative pronouns consist of one sound. These words also 

consisted of one vowel sound in the Sumerian language. In the 

Azerbaijani language, “a” and Az. “ə” have an independent 

meaning and function as a means of directing the appeal. 

The “Big Turkic Dictionary” says that the word “a” is used 

in the meaning of “aga” (mister, sir), “usta” (master), “efendi” 

(effendi). The root of the word meaning to cough, coughing up 

phlegm (removing the phlegm), scream/yell and roar is also an 

abbreviated form of alay “regiment”. 

The Sumerian language had several words consisting of the 

sound a. Some of them are: a – akhmag (flow); a – aile (family); 

a – gudge (strength); a – el (hand); a – akhar su (flowing water). 

In the ancient Turkic language the sound a also was used as an 

independent word in some of these meanings. 

The sound E was an independent word in ancient Turkic, 

which meant home and to be. In the Sumerian language the sound 

e was used as an independent word in the meaning ev/ house, go; 

to go outside; do. 

In the Tonyukuk written monument the word in the forest is 

written as yda, where the root of the word is the letter y, and da is 

the suffix of the instrumental case. In the ancient Turkic language 

the sound y is found in the meanings, such as seed, sowing and 

tree. 

The sound I had the following meaning: the owner, master. 

The words ish (word), imaji (help), inle (work, to languish) with 

the stem of the verb in, derived from the root i. I in the Turkic 

languages was used in the meaning of fat, in the Sumerian 

language in the meaning of butter, oil. In the ancient Turkic 
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language, oil was called fat. 

As an independent word the sound o/Az. ö in the written 

monument Gultakin was used in the meaning to think, in the 

ancient Turkic language as to think/speculate and know.  

In the Sumerian language the sound u was used very often, 

and was used in the following meanings: u (dream), he/she 

(personal pronoun), u (water); u (arrow); u (depart). The word u 

can be found in the written monuments Mogilyan, Tonyukuk and 

Gultekin. In the work of M. Kashgarli "Divan" it meant dream 

and capable, in other sources – strength, power, imitate, in “Dada 

Gorgud” dream and wit. In the ancient Turkic dictionary and in 

“Dada Gorgud”, the word u is also used in the meaning of hope. 

Thus, the first words in the Sumerian and Turkic languages 

consisted only of vowels. 

12. In the Sumerian and Turkic languages, all vowel sounds 

were semantic nests. All monosyllabic words, consisting of two 

and three sounds, were formed either by adding consonants to the 

end or beginning of vowels, or by adding consonants to the 

beginning and end. Consonants are added to the end of vowels: 

a = ab, ad, agh, az, aj, as, ash, al, at, ay, an, ar; i = il, it, ish, 

ich, is, id, ig, ir, in, iz, iy, ip; u = ur, un, uz, ud, ub, uj, uch, ut, 

ugh, ush, us; e = el, esh, eb, en, et, ey, em, eg, ev, er; ə = əl, ən, 

ət, əs, ək, əm, əz, ər, əy (Aze.: a = ab, ad, ağ, az, ac, as, aş, al, at, 

ay, an, ar; i = il, it, iş, iç, is, id, ig, ir, in, iz, iy, ip; u = ur, un, uz, 

ud, ub, uc, uç, ut, uğ, uş, us; e = el, eş, eb, en, et, ey, em, eg, ev, 

er; ə = əl, ən, ət, əs, ək, əm, əz, ər, əy). 

Many of these words are still used in the Turkic languages. 

Many of these words are found in ancient written records. In M. 

Kashgarly’s “Divan”, the word “skillful” was used as uz, the 

word ozek (cell, core) – as oz, the word enish (descent) as en, the 

word oyug (hole) as oh, the word agsaggal (respectable person) 

as ak. In “Dede Gorgud” the word eshik (the outer part of the 

building) was used as esh, the word sahib, yiye (owner) both as is 

and as ie. The words ag (to rise, to go out), ush (tail), um 

(trousers) in M. Kashgarly’s “Divan”, as well as oz (smart, alert), 

od in the written monument of Tonyukuk show that all 
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monosyllabic words consisting of two sounds were independent 

words in the ancient language. 

Many new words were created by adding consonant sounds 

to the beginning of vowels. For example: 

Ba, da, ja, sa, ma, na, ka, ya, za, pa; Bi, di, si, mi, ni, ki, yi, 

zi, pi; By, jy, dy, yi, my, ny, ky, zy; Bu, du, ju, su, mu, nu, ku, yu, 

zu, pu; Be, de, je, se, me, ne, ke, ye, ze, pe (Azeri: Ba, da, ca, sa, 

ma, na, ka, ya, za, pa; Bi, di, si, mi, ni, ki, yi, zi, pi; Bı, cı, dı, yı, 

mı, nı, kı, zı; Bu, du, cu, su, mu, nu, ku, yu, zu, pu; Be, de, ce, se, 

me, ne, ke, ye, ze, pe). 

Some of these words are still used in our language. These 

are words such as bu (this), su (water), mu, de (say), ye (eat), etc. 

In the ancient language each of these words was used with a 

specific meaning. For example, the word “to break” has the form 

of sy in “Dede Gorgud”. The verb sy is one of the oldest roots in 

the Turkic languages. The word gu “swan” in the sound sense is 

preserved in “Dede Gorgud”. The word gu “swan” today in the 

meaning of sound, word is used in the expression You can 

become deaf if you pronounce gu. The word gu (swan) was used 

in the meaning of sound, word in the Sumerian language, and the 

word galag (ear) (gesh/gush) derived from it. The word gu 

“swan” in the meaning of water is in the fairy tale 

“Malikmamed”. The Phoenix said ga when it wanted meat, and 

gu when it wanted water. 

The word ba in the Turkic languages was used in the 

meaning of to gift, bestowe, give away, close, join, liver, home 

things, arm swing, hugs, grow, strength, power, and in the 

Sumerian language in the meaning to drown, home things, to gift, 

liver, a gift/talent. 

Ju, be, li, kho, bo, ba, go, so, sa, jo, do, etc. are still used in 

some dialects. Currently, there are eight meanings of the word 

ga/ha recorded in the Azerbaijani Turkic language.  

The third way of word formation is to add consonants to the 

beginning of monosyllabic words with a vowel-consonant 

structure (CV). By this way more words appeared in the language. 

For example:  
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ag = bag, dag, chag, jag, yag, tag, sag, mag, zag, vag, lag; 

ad = bad, dad, jad, yad; al = bal, dal, lal, mal, yal, sal, zal, nal, 

gal, shal, fal, kal, val, chal, khal, hal (Azeri: ağ = bağ, dağ, çağ, 

cağ, yağ, tağ, sağ, mağ, zağ, vağ, lağ; ad = bad, dad, cad, yad; al 

= bal, dal, lal, mal, yal, sal, zal, nal, qal, şal, fal, kal, val, çal, xal, 

hal). 

Many of these words are currently used in our language. 

The words a strike, to strike, to fight are found in ancient written 

sources in the form ur, urmag, urushmag. This means that the 

consonant v in was later added to the root ur. 

The fourth way of word formation is to add consonants to 

the end of monosyllabic words with a consonant-vowel structure 

(CV).  

For example: 

Sa = sag, sal, sam, say, saz, san, saj, sach, sat; Ba = bag, 

baj, bal, bay, baz, bax, bat, bash, bas, bab, ban, bar (Azeri: Sa = 

sağ, sal, sam, say, saz, san, sac, saç, sat; Ba = bağ, bac, bal, bay, 

baz, bax, bat, baş, bas, bab, ban, bar). 

At first glance, the third and fourth methods of word 

formation repeat each other. For example, since the word balta 

(ax) was written in the Sumerian language in the form al and bal, 

the word bal (honey) was formed by adding the consonant b to 

the first syllable and the consonant l to the end of the root ba. The 

word sag (right) is formed by adding s to the beginning of the 

root ag and the consonant g to the end of the root sa. It is difficult 

to say how these words were formed. However, it is clear that 

both methods were used in word formation. 

The methods of forming the first words in the Sumerian and 

Turkic languages can be summarized as follows: 

1. The first words in the Sumerian and Turkic languages 

consisted of vowels only.   

2. New words were formed by adding consonants to the end 

of vowels (VC). 

3. New words were formed by adding consonants to the 

beginning of vowels (CV). 

4. New words were formed by adding consonants to the 
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beginning of words with a vowel-consonant structure (VC). 

5. New words were formed by adding consonants to the end 

of words with a consonant-vowel structure (CV). 

6. Words with a consonant-vowel structure (CV) formed 

new words by joining to the roots of words consisting of vowel 

sounds (VCV). 

When dividing words starting with a vowel into syllables, if 

the first vowel sound forms a separate syllable, then this is the 

root of the word, as required by the Law of Syllables.  

13. Many new words were formed in both languages by the 

repetition of syllables. 

One of the oldest and perhaps the earliest ways of forming 

words in the Sumerian and Turkic languages is the repetition of 

the roots of words. Since we are talking about monosyllabic 

words, this can be called repetition of syllables. 

By the repetition of syllables in the Sumerian language, 

several names of God were created: Baba. Is the daughter of the 

main God An. Ninurta’s wife is Enlil’s son. Her nickname is 

“Mother of Seven Daughters”. Adad. One of his names is Ishkur. 

He is the God of rain and lightning in the Sumerian pantheon. 

Tourtour. Mother of the God Dumuzi.  

In the Sumerian and Turkic languages, personal names 

were formed by repeating the monosyllabic roots of words. In the 

Sumerian language: Dudu, Dada, Zuzu, Shagshag (Shagshag is 

the name of the wife of Khan Shirpurlu Urukagina); in the Turkic 

languages: Baba, Tutu, Lela, Juju (the name of the Turkic poet in 

the work of M. Kashgarly). 

Most of the terms denoting kinship in the Turkic languages 

come from the repetition of the root word: “baba”, “nene”, “bibi”, 

“chichi” (in some dialects a mother is called chichi), “bebe” (a 

baby is called bebe), lela, gaga, mama (mother), dede (father). 

Father and grandfather are sometimes called dede. 

Obviously, the words khorkhor in the Turkic languages 

(Zagatala), naknak (Agstafa, Barda, Shusha, Yevlakh) mean the 

names of children’s games, naznaz – a silk scarf (Baku), tartar (a 

bird that looks like a turtle dove), karkar – an attic, gurgur – a 
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waterfall (Guba), gurgur – turkey (Derbend) are formed by 

repeating syllables. In the Gakh region, the wheel of the mill is 

called karkar. 

In the Turkic languages, there are many toponyms that 

derived from the repetition of monosyllabic root words:  

Kharkhar, Mormor, Gargar – all three villages are in the 

Gadabay region. Tartar is the name of both the region and the 

river. Chinchin is the name of a village in the Gazakh region of 

the Ganja province, the village Shamshaddin, Kherkher is the 

name of both a village and a river in the Pashali district of the 

Sharur-Daralayaz district of the Iravan province. Some scholars 

associate the toponym Kherkher with the name of the ancient 

Turkic tribe Gargar.  

Gamgam is the name of a village in Guba, Vaiwai in Sheki, 

Kherkher in Aghdara, Khalkhal, Kuku in Nakhchivan. Shyrshyr is 

the name of a winter pasture in the Zangezur region of the Ganja 

province, now the Mekhri region. Most likely, this word has the 

same root as the name of the Shyrshyr spring. On this pasture 

there was a spring called Shyrshyr, and that is why this pasture 

was named Shyrshyr. Sources called Shyrshyr are found in most 

regions of Azerbaijan. The name of the mountain in the Digakh 

village of Baku is Shakhshakh. 

The names of the abovementioned villages, springs and 

rivers consist of two identical syllables, what gives us reason to 

assert that these words were formed by repeating syllables. 

Many words in the Turkic languages are formed by 

repeating the roots of words consisting of one syllable: lala (the 

name of the plant), kuku (the name of the food), chichi (the name 

of the carpet), chakhchakh (the front door at the entrance to the 

yard, made of twigs), yaya ( pedestrian), khalkhal (closed on both 

sides, without a ceiling, a place for keeping animals in summer, 

which is also called arkhaj), khalkhal (women’s bracelet), khal-

khal (spotted), dygdyg (gossip), juju, syrsyr, berber, jik-jik (voice 

of a sparrow), khorkhor (to sleep). 

In the Sumerian language the filling of dishes and the fabric 

that was placed on its neck was called si, and filling the dishes to 
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the brim was called sisi. For example: Barag-ga nam-mu-un si-si-

ig-de. Its translation is: Let him fill my basket with grain to the 

brim. Today in the Azerbaijani language there are words sila and 

silabasila. Sila is a piece of cloth placed on the neck of a 

container fully filled with liquid, just like in the Sumerian 

language.  

The tissue placed on the throat of Nahra (churn) is also 

called sila. Silabasila means to fill the dishes to the brim, and this 

has the same meaning as the Sumerian word sisi.  

The Sumerians called the song balbal. In the ancient Turkic 

languages, the lullaby / layla was called balu-balu. M.Kashgarli 

used this word meaning lullaby in the form of balu-balu. The 

Turks placed stone statues near the commander's graves 

according to the number of the killed enemy and called them 

balbals. 

To speed up or slow down time, monosyllabic words 

meaning time are repeated: tez-tez/often, gej-gej/late. Many 

words formed by this way mean exaggeration. For example, 

zarzar (cry), dygdyg (complain), bizbiz (hair stand on end), gijgij 

(talk), bijbij (laugh), gasgas (in “Dada Gorgud” there is a word 

gasgas – to laugh), bolbol (a lot, very much), azaz (very few, 

very little), etc.  

When new words are formed by repeating monosyllabic 

words, sometimes a different syllable occurs between them. 

Vurkhavur, govkhagov, gachkhagach, pychkhapych, gunbegun, 

yerbayer, and so on. 

Many words in the Turkic languages were also formed by 

the place change of syllables. Here we are talking only about two-

syllable words. Moreover, it does not include two-syllable words 

formed by repetition of the same syllable. Let’s consider some of 

them: kete (food), teke (goat); kele (male buffalo), leke (dirt, 

stain); gunduz (noon), duzgun (correct, right). However, in most 

of these words, the last syllable is a word-forming suffix. 

Therefore, it is doubtful that these words were formed by the 

displacement/rearrangement of syllables. However, in the ancient 

language, these syllables are found not as suffixes, but as the 
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roots of words. 

In the Sumerian and Turkic languages, the Law of Syllables 

is necessarily observed in the words formed by the displacement 

of syllables. For example, if to change the syllables in the word 

elek (sieve), it will be: leke: e + lek = elek; le + ke = leke. Since 

the division of the syllable is broken here, the word leke or elek 

was not formed by a displacement of the syllable. 

By repeating and displacing syllables, only one new word 

can be formed from each word, as in this case syllables can be 

repeated or displaced once. 

14. Monosyllabic words in both languages form the basis of 

the lexical fund. 

Today the first syllables of many words seem meaningless 

to us. Even many composite words are called simple because 

their roots are unknown. Let’s consider the words ba, de, ne, bi, 

tu, ju. They don't matter today. However, in the ancient language, 

each of them had one or more meanings. Let’s take the root ba. In 

the Sumerian and ancient Turkic languages, the word ba meant 

liver, forgive, home things, etc. Dozens of new words derived 

from the root ba, such as baba (grandfather), bala (child), baga 

(frog/turtle), baji (sister), baja (chimney), bayir (outside/street), 

badam (almond), balag (hemline), baghishlamaq (to gift, donate). 

The word ju is used in the ancient Turkic languages in the 

sense of small, tiny. Later, many words were formed from this 

root, such as smallness, childhood, scantiness. For example, juju 

(small insect), juja (chick), jura (small saz), juyur (roe deer), 

jujerti (sprout), jujermek (to sprout), jujuk (small potato), jullut 

(small bird/sandpiper), dzhurdek (small bowl of water/clay jug 

with a long neck), etc.  

In “Dada Gorgud” (Oglan anasinin sozun simadi/The boy 

did not break his mother’s word), in ancient written monuments 

(Manim sabimin simadi/My son did not break my word), and in 

M.Kashgarly (Ol suni sidi/He defeated the army) the verb 

syndyrmag (to break) consists of one syllable in the form of sy. 

Today the word gu is used in our language only in the 

expression if you say gu, you will go deaf. However, this word 
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was used in the Sumerian and ancient Turkic languages in the 

meaning of sound, news, gossip. In the sentence “they brought 

gu” from “Dada Gorgud” the word gu meant news. 

In the Sumerian language the word syndyrmag (break) had 

the form of sy, the word ses (voice, sound) had the form gu, and 

the word bagyr (liver) had the form ba and consisted of one 

syllable. There are many words like that in both languages. The 

first syllable of all words is its root. 

15. Both languages have dozens of identical monosyllabic 

words of CVC and VCV type. 

According to H.K.J. Jovan, the fact that only three words, 

under the condition that they are of the CVC type, and according 

to J. Girenberg, only three or four words are phonetically and 

semantically identical is enough to prove the connection between 

the two languages. In the Sumerian and Turkic languages, there 

are dozens of words of CVC and VCV type with the same 

sounding and meaning. There are 12 identical words for each of 

them below, although the  number of such words is much more: 

bil (knowledge, know), kash (run), kal (brave, fast), kan (khan), 

kur (measure), kuz (twins ), ken (gene), gar (heap, pile, pile up), 

gud (bull), gam (light, dazzling), tur/dur (stop), tug (flag, coat), 

ada (father), ama (mother), aba (grandfather), utu (utu), uru 

(uru), aha (lord), ege (ege), eme (eme), iri (big), una (una, ona), 

una (una, ona), unu (unu, onu), udi (udi, sleep), udu (sheep), etc. 

16. In both languages there are more than 10 identical 

homonyms. 

With the suspicion that the pictographic inscriptions found 

between the two rivers were written in the Sumerian language, F. 

Turo-Danjena was a supporter of the idea that the Micha 

inscription was originated from the pictographic one, and that 

both of them belonged to the Sumerians. He considered the 

existence of homonyms in both inscriptions the most convincing 

evidence. Therefore, in the pictographic inscriptions and 

inscriptions of Mikha they looked for homonyms. A. Falkenstein 

found one homonym in pictographic records and Sumerian texts: 

TI-ox and TI-dirilik (life). 
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Then three more were added to it. The last three homonyms 

were found by A.A.Vayman. These are: GIG-bughda (wheat) and 

GIG-qara (black); GI-geri (back) and GI-qaytarmaq (return); 

MASH – kechi (a goat) and MASH – bolmak (to divide). After 

the discovery of these four homonyms, A.A.Vayman 

substantiated his argument by the fact that the discovery of four 

homonyms in the language of pictographic records that coincide 

with words in the Sumerian language, in my opinion, is sufficient 

evidence that the pictographic records were also in the Sumerian 

language. Further, A.A.Vayman wrote that henceforth there can 

be no doubt that the pictographic writings were also in the 

Sumerian language. 

Based on the views of A.A.Vayman, it is possible to say 

that the discovery of three or four identical homonyms in the 

Sumerian and Turkic languages is enough to confirm their 

relationship.  

Turkic languages are very rich in homonyms. Perhaps that 

is why the poem in the jinas (rhyming lines by homonyms) style 

is only in the Turkic languages. All words in the poem by 

Tufarganli Abbas “Gulgaz indi, Gulgaz indi” (Gulgaz now) are 

jinas. There is not a single word in the five-fold poem that was 

not jinas. Not every language is strong enough for this.  

The vocabulary of the Sumerian language is not so rich. 

There are about three thousand words in this language. However, 

very rich and beautiful artworks were created in the Sumerian 

language. Their creators, perhaps, should first of all be grateful to 

homonyms for the richness of the language. There are words that 

are used in five or six meanings. The richness of a language with 

homonyms is a big event in the language. 

There are dozens of similar homonyms in the Sumerian 

and Turkic languages. Some of them are given below: 

1. Ag-pure, clean and ag-rang – white color (Sum), 

Ag-pure, clean and ag-rang – white color (Turk). 

2. Ba-forgive, to reward and ba-bagır (Sum), 

Ba-forgive, to reward and ba-bagır (Turk). 

3. Bilga-ancestor and bilga-witty, intelligent, clever, wise, 
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knowing    

everything (Sum), 

Bilga-ancestor and bilga-witty, intelligent, clever, wise, 

knowing    

everything (Turk). 

4. Eren-soldier, warrior and eren-cedar tree (Sum),  

Eren- fearless, soldier, warrior and eren-cedar tree (Turk). 

5. Id-water, river and id-send, farewell (Sum), 

İd-water, river və id-send, farewell (Turk). 

6. Ga-food, eat and ga-to pack up, to heap up, to pile up  

(Sum), 

Ga-food, eat and ga-to pack up, to heap up, to pile up 

(Turk). 

7. Gara-grape, grapevine and gara-color (black) (Sum), 

Gara-grape, grapevine and gara-color (black) (Turk). 

8. Me-personal pronoun I and me (mee) -brain (Sum), 

Me-personal pronoun I and me (mee) -brain (Turk). 

9. Ud-day, time and ud-sheep (Sum),  

Ud-day, time and ud-sheep (Turk). 

10. Ur-high, top, tall and ur / ru-hit (Sum), 

Ur-high, top, tall and ur / ru-hit (Turk). 

There are many identical homonyms in the Sumerian and 

Turkic languages. The homonymy of the following words also 

raises no doubts: ag (to measure) and ag (pain, sadness), aga 

(great, leader) and Aga (person’s name), ba (steam) and ba 

(drown), ka (door) and ka (escape), etc. In the Sumerian and 

Turkic languages, the words a, u, ag, ka, kur, ba, ga are used in 

5-6 meanings, of which, although not all, but two, three are 

homonyms. 

Such phenomena can only be found in genetically related 

languages. 

17. Some zoonyms are the same in both languages. For 

example, gud-bull (Sum), ud-cow (Turkic); uz-gas (sum), gaz 

(Turkic); uzu-lamb (Sum), guzu (Turkic); ur-bara-wolf (Sum), 

boru-wolf (Turkic); suna-duck (Sum), sona-duck (Turkic); ur-dog 

(Sum), gur, to bark, a bark-dog (Turkic); udu-sheep (Sum), ud-
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cow (Turkic); amer - offspring of all animals (Sum), sudamar - 

offspring of all animals (Turkic); as well as amlik - a newborn 

lamb, not separated from its mother (Turkic); mush-bird (Sum), 

gush-mush-gush / bird (Turkic); gazelle-goat (Sum), gazelle-goat 

(Turkic). There are many such words denoting the names of 

animals and birds in the Sumerian and Turkic languages. 

18. The same anthroponyms are found in both languages. 

The first Akkadian king, Sargon I, was named Sharrukin. There 

is no word Sargon in scripts, and it cannot be. There is no letter o 

in the Sumerian language. The name Sargon is invented by 

scientists. Until the Akkadians conquered Sumer, the name 

Sharruki did not exist. This name was given to him after the 

occupation of Sumer. Şumer sözüdür. It means a tsar – king 

(char/shar - king/ball) who kills (ru/ur) people (kin - hatred). In 

general, written sources evidence that when the Akkadians 

captured Sumer, they did not have personal names. As until two 

or three hundred years after the arrival of the Akkadians in 

Sumer, all their names were Sumerian words. Although 

I.M.Dyakonov expressed this opinion, he did not reveal the 

essence of his words. He’s writing: “How closely the Sumerian 

and Akkadian ethnic elements are intertwined is evident from the 

proper names on the obelisk of King Manishtus. A grandfather is 

Sumerian, but a son or grandson already bears an Akkadian name 

(less often vice versa). 

In ancient written sources, the name of one of the Kypchak 

warriors is Sharrukin. Most likely, this name means Sari Khan. 

The Akkadian king Sharrukin (Sargon I) also gave his daughter a 

Sumerian name. 

Sharruka’s son, who became khagan/ruler after him, was 

named Urumush. Sometimes it was distorted and written as 

Rimush. B.A.Turayev pronounced this name only as Urumush. 

Balykh I is the son of Etana, the first khagan/ruler of the 

Kish dynasty. He became khagan after his father. The name of 

one of the subsequent khagan after him is Melam-Kishi. 

Guba was the female khagan of the Agshakh dynasty. The 

first khagan of the Ummah dynasty was Ush. The first khagan of 
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the second Uruk dynasty was En.Sha.Kushanna. The meaning of 

this name is the Kushan’s (kushchu) master – ensha, ensy. The 

Kushans is an ancient Turkic tribe Kushchu. 

Tirikan (Tarkhan), Sarlagab and Yarlagan were khagans of 

Kuti, Ur-Baba was khagan of Shirpurlu, Shulgi was the khagan of 

the III Ur dynasty, Isma-Dagan was the khagan of the Issin 

dynasty.  

Kassits (Gushchular) seized power in Mesopotamia in 

about 1742 BC, and kept it until 1155. The words gardash 

(brother) and garyndash are clearly seen in the names of the 

khagans: Gandash, Karaindash, Kadashman, Karakindash. The 

first part of five kassit khagan names is Kadashman. 

  All these names are Turkic words. 

19. Speaking about the Sumerian toponyms, 

I.M.Dyakonov writes: “Almost all the toponymic names of 

Sumer (and Akkad) do not have Sumerian and Semitic 

geimologies”. This idea also has no scientific basis. Since the 

Sumerian toponyms can be easily explained on the basis of the 

materials of the Turkic languages, the Turkic toponyms can be 

easily explained on the basis of materials of the Sumerian 

language. I have researched more than 50 Sumerian and Turkic 

toponyms, and clarified their origin. For example, Ur, Uruk, 

Kish, Shirpurlu, Garga, Iddigna, Burannu, Gazakh, Guba, 

Shagan, Shakhshakh, Avan, Shikh, Shikhlar are of such names, 

and they are all Turkic words.  

20. There are plots, motives and images that can be found 

only in Sumerian and Turkic folklore. Here is one motive from 

the epic “Dada Gorgud” and “Bilgamis and the Heavenly Bull”: 

Inanna loves Bilgamis. Bilgamys rejects her love. The 

enraged Inanna goes to her grandfather An, and asks for a bull to 

kill Bilgamis. Inanna brings the bull and hounds him on Bilgamis. 

Enkidu twists the bull’s tail three times, and it falls on his knees. 

Bilgamys cuts off the bull’s head, skins it off and throws it at 

Inanna’s feet. In “Dada Gorgud” also Ganturali, in order to marry 

Tekur’s daughter Seljan khatun, he must fight a bull in order to 

get a lady. He also twists the tail of the bull three times, and it 
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falls to his knees. Ganturali cuts off the bull’s head and throws its 

pelt under Takur’s feet. 

In no other epic there is a motive where having twisted the 

tail of a bull three times, they dump it on the ground, and having 

removed its skin, throw it under the feet of its owner. 

There are many such common motives, images and plots in 

the examples of Sumerian and Turkic literature. They were 

studied separately.   

21. There are dozens of identical terms in both languages 

related to agriculture: ekil - area, field (sum), ekin (Turk); 

egar/engar - farmer (sum), dangar - grain-grower, thrasher 

(Turkic); gish - khysh – wooden plow  (sum), khysh – wooden 

plow (turk); khum/lum/ gum – fertile, fertile soil (sum), khumus 

(Turkic); irrishu-plowman, farmer (sum), dirrikchi - gardener 

(Turkic); saman - grain sickness (sum), saman - straw (Turkic); 

sud - milk (sum), milk (Turk); ga - gatyg, yogurt (sum), ga - 

gatyg, yogurt (turk); ki-sum-bossan (sum), bostan - kitchen 

garden (turk); ki-ukus - place of cucumber, garden (sum), 

bakhcha - garden (Turk); apin - sowing, seeding, farmer (sum), 

sowing (Turkic); al-ra - to clear from weeds (sum), to clear from 

weeds (Turk); al - hoe, adze (sum), alakesh (Turkic); alag - weed 

(sum), alag-weed (turk); kal-alag - grubber (sum), alakchy - 

grubber (Turkic). 

22. Some metal names and art terms are the same in both 

languages. The word iron in the Turkic languages sounds like 

tebir in Sumerian. The Sumerians called silver simug, and the 

ancient Turks called it sim. 

23. The Sumerian and Turkic languages have the same 

words for color. For example, ag / white (sum), ag (Turkic); gara 

/ black (sum), gara (turk); gunu-brown (sum), gonur-brown 

(Turkic); ab(y) - shade of blue (sum), aby-shade of blue (Turkic); 

al-red (sum), al-red (Turk). 

24. About thousand words in the lexical fund of the 

Sumerian language were used or are used in the Turkic 

languages. The famous linguist M. Swadesh, using computer 

analysis, came to the conclusion that if in two different languages 
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there are more than 100 words that are similar in phonetic and 

semantic sense, their formation independently is one in a million. 

And if there are more than 7 double words, there is a historical 

connection between the two languages. Thus, the phonetic and 

semantic identity of about 1000 words in the Sumerian and 

Turkic languages, or their similarity confirms their relationship. 

25. In both languages, proper nouns were formed from 

common nouns (gud / Gudeya), and common nouns were formed 

from proper nouns (Aga / aga). Gud means bull, Gud; Eyya 

means Enkin’s bull (Ea). 

26. In the Sumerian and Turkic languages, when a 

complex word is formed from two simple words, the meaning of 

simple morphemes is lost and the formed word acquires a 

completely different meaning. For example, Mengene, Urmakh. 

In the Sumerian and Turkic languages syllables are often formed 

by one vowel, and one consonant, two vowels, and one consonant 

or one vowel, and two consonants. In both languages there are 

almost no words with three or four consonants following one 

another. However, there are many such words in Indo-European 

languages. There are only 2 out of 10 vowel sounds in the word 

transplant. In Indo-European languages there are hundreds of 

words, at the beginning of which 3-4 consonants are used 

together (str, shkv, vskr, vsmr, vskhl). In the Sumerian and 

Turkic languages, there is no repetition of the same consonant at 

the beginning of a word (ss, vv). 

27. In the Sumerian and Turkic languages, the repetition 

of the same word means the plural, and the exaggeration: gal-gal 

– very big (to speak); tur-tur – in a small quantity (waste time on 

business); sur-sur – in herds, gur-gur (croak), zar-zar (to cry), 

shyr-shyr (to murmur), etc. 

28. There are over hundred words in the Sumerian and 

Turkic languages, which played the role of a semantic nest in 

both languages. Although in most cases borrowed words are not 

semantic nests in a new language. 
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In the Sumerian and Turkic languages all vowels were both 

independent words and semantic nests. The number of words 

with the same semantic nest in both languages is over 100 in 

terms of form and meaning (see Items 11, 12 and 14). 

Many scholars assert that the names of the Sumerian Gods 

cannot be explained in any language. However, these names can 

be easily explained in the Turkic language. 

Ab. This is the name of one of the Gods before the 

existence of Sumer. It means heaven. The word ab today exists in 

our native language in the form of aby, to denote a color. 

Absu. This is the first name of the Caspian Sea, means 

Root 

words 

Words delivered from them 

In the Sumerian 

language 

In the Turkic languages 

An An+shе - eshshak 

(donkey) 

An+bar - anbar 

(storage house) 

An+zud - a name of a 

bird 

Andır- smth bad 

Anbar - anbar 

An+qud -  a name of a 

bird   

Ba 

 

 

 

 

 

Az. Ba+ğ- baby; 

Ba+s- step on; tread 

down 

Ba+lam-Az. bəlim  

Ba+laq- balaban/ 

musical instrument 

Ba+ra-bayıra/go out 

Ba+sığ-basılmaq/be 

attacked 

Az. bağ- baby; 

bas- step on, tread down; 

Az. Bə+lim-bəlim 

Ba+la+ban musical 

instrument 

Ba+yı+ra/(go) out 

Ba+sıl+maq/be attacked 

Ka ka+sh - urinate 

Ka+rı- arm 

Ka+r- escape  

Ka+d-close 

ka+ş- urinate 

Ka+rı- arm 

Ka+r- escape 

Ka+d-close 
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Heaven, (ab), sky Sea (water). Both words ab(y) and su are still 

preserved in the Turkic languages. 

An. He is the main God of Sumer, the eldest of the 

pantheons. His name means heaven. In the Turkic languages this 

word was used in the same sense. The word Morning Dawn, 

dawn comes from it. 

Enki. This is An’s eldest son. It means the owner of the 

place. En-agha (lord), Master, Great; Key-Er! Both are Turkic 

words. 

Ninky. This is Enki’s wife. Ninki means female mistress, 

mistress/madam of the place. Nin-aga, owner; Ki-Er. 

Enlil. This is An’s youngest son. It means lord, master of 

the wind/air. He himself is the God of air, wind. Both the word en 

and the word yel are Turkic words. 

Ninlil. This is Enlil’s wife. Ninli means female owner, 

owner of women. 

Inanna. Sumer’s god of love. The meaning of this name 

corresponds to the meaning of the owner, the patron saint of 

mothers: In (En) – owner, patron, anna mother. 

Ishtar. This is Inanna’s other name. Some scholars do not 

consider the name Ishtar to be of Sumerian origin. There are three 

main proofs that this is a Turkic word: 1. When the syllable ish 

passed from the Sumerian language to Akkadian it took the form 

of shaddu, and the word il shaddu, when it was transferred from 

the Akkadian language to the Bible, took the form el shaddau. 

This shows that the syllable ish is a borrowed word for the 

Akkadian language. Z.Sitchin also believed that the syllable ish is 

of Sumerian origin; 2. In the Sumerian language ish is the root 

word. Many names and words were formed from it: Ishkur, 

Ishbara, Ishullana, Ishum, etc.; 3. There are dozens of words in 

the Turkic languages that were formed from the root ish. Only 

V.V.Radlov’s dictionary contains 116 words derived from the 

root ish. 

Ishkur. Formed from the root ish. This is a Sumerian word. 

The syllable kur of this word corresponds to the meanings of 

mountain, country and the underworld in the Sumerian language. 
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Since Ishkur is the God of lightning, his name corresponds to the 

meaning of mountain light. 

Baba/Bau. It is the daughter of God An. She is the wife of 

Enlili’s eldest son Ninurta/Ningirsun. This is a Turkic word. 

Asallahy. This is another name of Khydyr. According to 

Sumerian myths, Khydyr (Marduk) disobeyed the gGds and 

forcibly took power into his own hands. This name meant 

disobedient God, disobedience to Gods, and corresponds to the 

deed of Khydyr. 

Utu. This is the God Sun. Both the spelling and the 

meaning of the name is fire (od). Since there is no letter o in the 

Sumerian language, the name is pronounced as Utu. 

Aya. This is Utu’s wife. In the basis of this word is the 

syllable ay. Ay is also a Turkic word. 

Nannar. This is the God of the Moon, Enli’s son. The 

meaning of the name is light, fiery, hot. Its morpheme nar is still 

used in the same meaning in our native language. The idea that 

this word was borrowed from Persian and transferred to the 

Turkic language is unfounded. The word nar was a Sumerian-

Turkic word that later passed into Persian. 

Uttu. This is the daughter of Enki’s granddaughter. This is 

the God of weaving. The root of the name is associated with fire, 

which means fiery. When the word-forming suffix lu is attached 

to the root ut (fire/od), the strength of the consonant t converts l 

to t. This is very common in the Sumerian language. This 

charateristics is still present in the Turkic languages. 

Nergal. This is the God of the underworld, the husband of 

Ereshkigal. In fact, his name should be read as Ergal. This name 

also occurs in the form of Irkalla. The word-forming suffix ly is 

typical for the Turkiс languages. Ir is also the root of the word 

Earth/Yer. 

Ereshkigal. This is Irkallaэs wife. Inanna’s sister. The root 

of the word is yer/place, earth. 

Ninti/Ninmakh/Ningursag. These are different names of the 

same God. This 

God was called Ningursag on the planet Nabur. This is the 
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daughter of An, the sister of Enlil and Enki. Ningursag means the 

lord of the mountain top. After the creation of the first human by 

Enki, they were named Ningursag, Ninti. This name means the 

giver of life. Ti in the Sumerian language meant life, is the root of 

the word existence, life. The third name of this God means a 

great woman. The makh/mag had a meaning great in the 

Sumerian and Turkic languages. 

Bunene. Nene/Grandmother is a Turkic word that was also 

used in the Sumerian language. The syllable added to the 

beginning of the word is also a Turkic word. 

Kubaba. Baba is a Turkic word. It is also a term meaning 

name and relationship in the Sumerian language. The syllable ku 

was added to the beginning of the word. 

Zababa. Baba is a Turkic word, the syllable za is added to 

the beginning of the word. 

Bilulu. Lulu is a Sumerian word which meant people. The 

syllable bi is also a pronoun in Sumerian and Turkic languages.   

The Law of Harmony is observed in the names of the 

Sumerian Gods in most cases. In names such as Khidir, Asallahy, 

Baba, Utu, Uttu, Aya, Nannar, Dumuzu, Ninti, Ninlil, Ninki, 

Antu, Enlil, Enki, Ishtar, Ishkur, Tammuz, etc. Ningursag, 

Ereshkigal, Nergal, Irkalli, Erra, etc. breaking of the Law of 

Harmony is due to the fact that they are compound words. 

30. The phonetics of the Sumerian language has not yet 

been studied. There are many reasons for this. The phonetics of 

the Sumerian language has not been studied on the basis of the 

phonetics of the Turkic languages until now, and this is what 

creates difficulties. After the analysis, based on the phonetics of 

the Turkic languages, it is possible to state about the presence in 

the Sumerian language of such vowel sounds as a, e, ə, i, u, ü 

(Az. a, e, ə, ı, i, u, ü), and consonants as b, d, h, g, ğ, (x), k, g, l, 

m, n, ng, n, p, s, t, f, ş, z (Az. b, d, h, g, ğ, (x), k, q, l, m, n, ng, p, 

r, s, t, f, ş, z). The presence of 7 vowels and 18 + 1 consonant 

sounds also corresponds to the sound structure of the Turkic 

languages. Of course, these are not the last thoughts / words. 

The pronunciation of words in the Sumerian language 
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corresponds more to the Oghuz dialect. The Sumerian language 

also has the mute sound nun (ng). The Sumerians also 

pronounced words ending in a consonant g with the sound ğ 

(ashlag, ashbag / Az. aşlağ, aşbağ), and words ending in a 

consonant ch/ j - with the sound sh (ush), like the Oghuz. 

I am currently working on the Sumerian-Turkic dictionary 

given below. Here the very sign of miha, its pronunciation, 

meaning in the Sumerian and Turkic languages are given. When 

this dictionary is ready, it will be possible to compare the 

Sumerian and Turkic languages in any aspect, there will be more 

opportunities for clarification and disclosure of unclear questions. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Translated: 
Ayten Kamal Rzayeva 

PhD, Associate Professor Chair of Foreign Languages 
International Relations and Regional Studies Faculty 

Azerbaijan University of Languages 
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