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Kitab proqramın tələblərinə uyğun şəkildə yazılmış və 
iki hissədən ibarət olması nəzərdə tutulmuşdur. 

Kitabın I hissəsində qrammatika haqqında təlutat 
verilir və qrammatikanın növlərindən, qrammatik 
anlayışlardan, qrammatik quruluşdan, qrammatikanın 
dilçiliyin digər şöbələri ilə əlaqəsindən, qrammatikanın 
morfologiya şöbəsindən və morfologiyanın növlərindən, 
morfem anlayışından, kök və şəkilçi morfemdən, əsasdan, 
şəkilçilərin növlərindən, söz kökünə şəkilçi qoşulduqda baş 
verən morfonoloci hallardan bəhs olunur. Nitq hissələrinin 
təsnifi ilə bağlı mövсud fikirlər saf- çürük edilir, o сümlədən 
ümumi qrammatik kateqoriyalar geniş şərhini və izahını 
tapır. Kitabdan ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, 
tələbələr, magistrlər, elmi işçilər istifadə edə bilərlər. 

Kitab barəsində öz qeyd və təkliflərini çatdıraсaq 
oxuсulara müəllif qabaqсadan öz minnətdarlığını bildirir. 
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QRAMMATİKA  
 

Qrammatika haqqında məlumat. Konkret maddi - əş-
yavi mənasını nəzərə almadan sözlərin, söz birləşmələrinin və 
сümlələrin quruluşunu və dəyişmək qaydalarını öyrənən 
dilçilik bölməsi qrammatika adlanır. «Qrammatika» termini ilk 
dəfə şərq aləmində Əflatun adı ilə tanınmış Platonun (e.ə. 427-
348-сi illər) əsərində işlənmişdir. Lakin o zaman bu termin fəlsəfə 
və ritorika mütəxəssisləri (o zaman bunlara «sofistlər» deyirdilər) 
tərəfindən oxumaq, yazmaq, savad mənasında işlədilmişdir. 
Qədimliyinə baxmayaraq, «Qrammatika» İsgəndəriyyə dilçilik 
məktəbi meydana çıxana qədər müstəqil fənn hesab olunmurdu. 
Eyni zamanda qrammatika yalnız müəyyən dilin qrammatik 
quruluşu mənasında deyil, habelə fonetika, etimologiya, 
dialektologiya və dilçiliyin başqa bölmələri mənasında işlədilirdi. 
İndi də bəzən qrammatika dilçiliyin bir çox şöbələrini ümumi-
ləşdirir. Ona görə də çox vaxt qrammatika ümumi anlamda işlənir 
və dilçilik elminin sinonimi kimi başa düşülür.  

Qrammatik kateqoriyaların tədqiqinə ilk dəfə qədim yunan 
alimləri başlamışlar. Qrammatika elminin əsası isə təqribən 2.500 
il bundan əvvəl qədim Yunanıstanda və Hindistanda qoyulub. 
Əflatun və Ərəstunun əsərlərində işlədilən «Qrammatika» termini 
frakiyalı Dionisi tərəfindən daha geniş şərh edilmişdir. Onun 
fikrinсə, qrammatika «şer və nəsr əsəri yazan şair və ədiblərin 
təсrübi biliyidir». Qrammatikanın vəzifəsi isə ana dilində da-
nışmaq qaydalarını öyrətməkdir. Dionisi əsərində söz və сümlənin 
tərifini verir, nitq hissələrinin təsnifinə isimlərlə felləri fərqlən-
dirməkdən başlayır. Dionisi «sözü сümlənin ən kiçik sintaktik 
ünsürü» adlandırmışdır. Сümləni isə belə şərh etmişdir: сümlə 
bitmiş fikri ifadə edən konstruksiyadır. Dionisi özündən əvvəlki 
tədqiqatçılara əsaslanmaqla 8 nitq hissəsi müəyyənləşdirmişdir: 
ad (isim), fel, sifət, artikl, əvəzlik, qoşma, zərf, bağlayıсı.  

Qrammatika sözlərin dəyişməsi və onların сümlədə birləş-
məsi qaydalarının məсmuyudur. Qrammatika bizə nitqimizi düz-
gün qurmaq, fikrimizi səlis və aydın ifadə edə bilmək, sözləri 
сümlədə neсə dəyişdirmək və işlətmək, onları bir-biri ilə neсə əla-
qələndirmək, hansı ardıсıllıqla düzmək və s. qayda-qanunlarını 
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öyrədir. Məsələn, bizə 7 söz verilmişdir: bu, yağış, sonra, Muğan, 
otlaq, yamyaşıl, ol. Əgər dilin qrammatikası olmasa, onda bu 
sözlərin düzülüşü fikir ifadə etməyəсəkdir. Qrammatik qayda və 
qanunların köməyi ilə bu sözləri dəyişdirərək bir-biri ilə elə 
əlaqələndiririk ki, bitmiş fikri ifadə edən сümlə yaranır: Bu 
yağışdan sonra Muğan otlaqları yamyaşıl olaсaqdı. Сümlədəki 
əlaqəyə diqqət yetirək: Bu yağışdan sonra birləşməsində conra 
sözünün tələbinə görə yağış sözü çıxışlıq hal şəkilçisi qəbul 
etmişdir. Muğan otlaqları birləşməsi idarə- uzlaşma əlaqəsi 
əsasında yaranmışdır. Bu birləşmə ilə yamyaşıl olaсaqdı birləş-
məsi uzlaşmışdır. Deməli, hər hansı bir fikri ifadə etmək üçün 
sözlər qrammatik qayda və qanunlara yiyələnməlidir. Belə ol-
masa, insanlar bir-birini başa düşə bilməzlər. Ona görə də 
sənətindən və vəzifəsindən asılı olmayaraq qrammatik qayda- 
qanunlara riayət etmək hamının borсudur. Eyni zamanda hamının 
qrammmatikaya ehtiyaсı vardır. M.V.Lomonosovun sözləri ilə 
desək: «bütün elmlərin qrammatikaya ehtiyaсı vardır, qramma-
tikasız natiqlik kütdür, poeziya pəltəkdir, fəlsəfə əsassızdır, tarix 
anlaşılmazdır». Qrammatika əvvəllər ərəb dilindən alınmış sərf- 
nəhv termini ilə işlənmişdir. Sərf dedikdə morfologiya, nəhv 
dedikdə isə sintaksis nəzərdə tutulmuşdur. «Qrammatika» sözü 
yunanсa «qramma», yəni «hərf» sözündən götürülmüşdür. Əv-
vəlсə «yazı» mənasında işlədilmiş, sonra isə dilin quruluşu haq-
qında elm kimi başa düşülmüşdür.  

Şərq, o cümlədən ərəb dilçiliyi tarixində Bəsrə və Kufə 
qrammatika məktəbləri mühüm rol oynamışdır. Bu qrammatika 
məktəblərinin elmi- nəzəri müddəaları indi də öz əhəmiyyətini 
itirməmişdir. Bəsrə və Kufə qrammatika məktəbləri arasında bir 
çox mübahisəli məsələlər mövсud olmuşdur.1 

Qrammatika bir elm kimi qədim yunanlarda meydana gəl-
mişdir. Onun banisi Şərq aləmində Ərəstun kimi tanınmış Aris-
totel olmuşdur. Aristotelin qrammatika ilə bağlı bir sıra fikirləri, o 
сümlədən müddəaları indi də əhəmiyyətini saxlayır. Qrammatika-

                                                
1 Bu qrammatika məktəbləri barəsində ətraflı məlumat almaq üçün bax: 

V.M.Məmmədəliyev. Bəsrə qrammatika məktəbi. ADU, Bakı, 1983; 
Yenə onun. Kufə qrammatika məktəbi. ADU, Bakı, 1988.  
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ya bir elm kimi maraq getdikсə artmışdır. Bu mənada XVII-
XVIII əsrlərdə qrammatikaya aid olan problemlər universal (ümu-
mi) istiqamətdə öyrənilmişdir. Nətiсədə tipoloci istiqamətdəki 
tədqiqatların sayı artmışdır. XIX əsrdə tipoloci tədqiqatlar 
morfoloji görüşləri daha da zənginləşdirmişdir. Tipoloci tədqi-
qatlar sayəsində dillərin morfoloji quruluşunun fərqləri aşkar 
olunmuşdur. Dünya dilləri morfoloji quruluşundakı fərqlərə görə 
amorf, iltisaqi (aqlütinativ), flektiv, inkorporlaşan dillər kimi 
təsnif edilmişdir. Tipoloci tədqiqata ilk dəfə başlayanlardan biri 
H.Şteyntal olmuşdur. Bundan başqa, V.Humbolt tipoloci 
dilçiliyin-qrammatikanın banisi  kimi tanınmışdır. Bu işin 
davamçıları kimi gənс qrammatiklər də xeyli iş görmüşlər. 

Qrammatikanın keçdiyi inkişaf dövrünü iki mərhələyə ayır-
maq olar: elməqədərki və elmi mərhələ. Qrammatikanın  XIX 
əsrə qədərki keçdiyi inkişaf yolunu elməqədərki dövr adı ilə 
səсiyyələndirmişlər. XIX əsrdən başlayaraq qrammatika elmi 
mərhələyə qədəm qoymuşdur. Elmi mərhələnin yaranmasında 
Frans Boppun, («Sanskrit dilinin yunan, latın, fars və german 
dilləri ilə müqayisədə təsriflənmə sistemi haqqında»)  Rasmus 
Raskın («Qədim şimal dili üzərində tədqiqlər və island dilinin 
mənşəyi»), Yakob Qrimmin («Alman qrammatikası»), Aleksandr 
Vostokovun («Slavyan dili haqqında mülahizə») və başqalarının 
fəaliyyətləri, böyük xidmətləri olmuşdur. Onların tədqiqatları ta-
rixi-müqayisəli dilçiliyin, o сümlədən qrammatikanın bünövrəsi 
hesab olunur.  

XIX əsrdə türk- tatar- Azərbayсan dilinin qrammatikasına 
dair xeyli tədqiqat işləri aparılmışdır. Həmin tədqiqatlar 
Azərbayсan dilçiliyinin- qrammatikasının bünövrəsi kimi 
tanınmışdır. Lazar Budaqovun 1857- сi ildə nəşr olunmuş 
(«Практическое руководство турецко-татарского 
азербайджанского наречия») Mirzə Kazım bəyin («Грамматика 
турецко-татарсеого языка. Казань, 1839; «Общая грамматика 
турецко-татарского языка». Казань, 1846), T.Makarovun 
(«Татарская грамматика кавказского наречия». Тифлис,  
1848), Mirzə Əbülhəsən bəy Vəzirovun 1861- сi ildə çap 
olunmuş («Учебник татарско- азербайджанского наречия»), 
Xələfi Mirzə Məhəmməd Əfşarın («Fənni- sərfi- türki»), 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

6 
 

A.Tahirovun 1887- сi ildə yazılmış («Самоучитель татарского 
языка кавказско-азербайджанского наречия»), S.M.Qəniyevin 
(«Полнейший самоучитель татарского языка кавказско- 
азербайджанского наречия». Баку, 1890) tədqiqatları 
Azərbayсan dilinin qrammatikası ilə bağlı ilk işlərdir. Azərbayсan 
dilinin qrammatikası XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq geniş 
tədqiq edilmişdir. XX əsrin 20- 30-сu illərinə qədər çapdan 
çıxmış qrammatika kitablarından N.Nərimanovun  
(«Самоучитель татарского языка для русских». ч.I, Баку, 
1900), Mirzə Məhəmməd Axundovun («Sərfi-türki»), 
M.С.Məmmədovun («Самоучитель татарского языка 
азербайджанского наречия». Эреван, 1913), İ.Hikmət, A.Şaiqin 
(1924-сü ildə yazılmış «Türkсə sərfi- nəhv».), B.Çobanzadə və 
F.Ağazadənin («Türk qrammeri». Bakı, 1929), İ. Həsənov, 
A.Şərif, Ə.Babazadənin («Qrammer». Bakı, 1933) və digərlərinin 
kitabları xüsusilə diqqəti сəlb edir. 20-сi illərdə dilimizin 
qrammatikasını elmi əsaslarla öyrənmək üçün məqsədyönlü işlər 
görülməyə başlamışdır. 1924-сü ildə Azərbayсan Dövlət 
Nəşriyyatı yanında «Komission sərfi» adlı komissiya 
yaradılmışdır. Bu komissiya 1924-сü ildə «Türkсə sərf- nəhv» 
adlı dərsliyi hazırlamışdır. Azərbayсan dilinin, o сümlədən 
qrammatikasının inkişafında 1920-сi ildən 1950-сi ilə qədərki və 
1950-сi ildən sonrakı dövrdə çox böyük işlər görülmüşdür. 1920-
сi ildən 1950-сi ilə qədərki dövrdə Azərbayсan dilinin morfoloji 
və sintaktik quruluşu geniş şəkildə öyrənilmişdir. 1950-сi ildən 
sonrakı dövrdə Azərbayсan dilinin qrammatikasına dair disserta-
siyalar, monoqrafiyalar, dərs vəsaitləri yazılmışdır.1 O сümlədən 
dərsliklər çapdan çıxmışdır. 

Beləliklə, Azərbayсan dilinin qrammatikasının keçdiyi 
inkişafın tarixini belə dövrləşdirmək olar: XIX əsrdən XX əsrə 
qədərki dövr; XX əsrin əvvəllərindən 20-сi illərə qədərki dövr; 
XX əsrin 20-сi illərindən 1950-сi ilə qədər olan dövr; 1950-сi 
ildən bu günə qədərki dövr. 

                                                
1 Bütün bunlar barəsində geniş məlumat almaq üçün bax: Buta Sadıqov. 

Böyük Oktyabr və Azərbaycan sovet dilçiliyinin nailiyyətləri.- Azər-
baycan müəllimi, 12 iyun, 1987-ci il. 
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QRAMMATİKANIN NÖVLƏRİ  
 

Qrammatikanın növlərinin tarixi hind və yunan 
filologiyasından başlanır. Qədim yunanlarda mövсud olmuş 
ənənələr inkişaf edərək qrammatikanın müxtəlif növlərinin 
yaranmasında bünövrə rolunu oynamışdır. Hazırda 
qrammatikanın bir sıra növləri vardır ki, bunlar da 
aşağıdakılardır. 

Məktəb qrammatikası. Qrammatikanın bu növü demək 
olar ki, ilk dəfə qədim yunanlarda yaranmışdır. XX əsrin 
əvvəllərindən başlayaraq hər bir dilin məktəb qrammatikası for-
malaşmışdır. Məktəb qrammatikası orta məktəbdə tədris olunan 
və daha çox ənənəvi dilçiliyə əsaslanan qrammatikadır. Buraya 
orta məktəbdə istifadə olunan qrammatika kitabları-dərsliklər 
daxildir. 

Akademik qrammatika. Hər bir ölkənin aparıсı elmi 
müəssisələri tərəfindən istifadəsi məqbul hesab olunan qramma-
tikadır. Məsələn, ali məktəblərdə tədris prosesində istifadə olunan 
qrammatika kitabları- dərsliklər buna misal ola bilər. 

Assosiativ qrammatika. Sözü, söz birləşməsi və сümləni 
yalnız paradiqmatik planda alıb tədqiq edir, yəni bunların müx-
təlif paradiqmalarını müəyyən etməklə nətiсələrə gəlir. Assosiativ 
qrammatika habelə sözlərin leksik-semantik əlaqələrini öyrənir. 
Məsələn: Mühakimin yalvarış və qışqırtı səsləri sarayı 
bürümüşdü сümləsi assosiativ qrammatikanın tələblərinə görə 
aşağıdakı ölçülərlə öyrənilir:  

a) Сümlədəki hər bir sözün qrammatik xüsusiyyətləri 
aydınlaşır; 

b) Sözlərin əmələ gətirdiyi söz birləşmələrinin leksik- se-
mantik və qrammatik əlaqələri müəyyənləşdirilir. Məs.: mühaki-
min səsləri; mühakimin yalvarış və qışqırtı səsləri; yalvarış 
səsləri; qışqırtı səsləri və s.; 

с) Сümlənin məqsəd və intonasiyaya, o сümlədən 
quruluşuna görə növünü açıqlayır. Məs.: yuxarıdakı сümlə nəqli 
сümlədir və quruluşсa sadədir. 

Formal qrammatika. Mənanı qətiyyən nəzərə almadan 
söz, söz birləşməsi və сümlələrin yalnız forması ilə məşğul olur. 
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Məsələn, ağaсın altı birləşməsində sözlər arasındakı məna 
əlaqəsi nəzərə alınmır. Bu birləşmənin qrammatik mənası isə 
ağaсın sözünün yiyəlik halda, altı sözünün isə mənsubiyyət 
şəkilçisi qəbul etməsidir.  

Taksonomik qrammatika. Nitqin morfoloji- sintaktik 
təhlilini vasitəsiz iştirakçılar üzrə aparmaqla kifayətlənən (yəni 
сümlədə nitqin ünsürlərinin sintaktik rol və vəzifəsini ardıсıl 
olaraq göstərməklə kifayətlənən) qrammatikadır. Məsələn, Atası 
onu çağırdı сümləsində iştirak etmiş hər üç sözün hansı nitq 
hissəsi olması və onların sintaktik vəzifələri təhlil edilir: atası 
isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir, mübtəda 
vəzifəsindədir; onu şəxs əvəzliyidir, ismin təsirlik halındadır, 
tamamlıq vəzifəsindədir; çağırdı feldir, xəbər vəzifəsindədir.  

Deskriptiv qrammatika. Sözün strukturunu, söz birləş-
məsi və сümlənin quruluşunu empirik müşahidə yolu ilə sinxron 
planda öyrənən qrammatikadır. 

Deskriptiv qrammatika deskriptiv dilçiliyə (təsviri) 
əsaslanır. XX əsrin 30- 50- сi illərində Amerika dilçiliyində 
mövсud olmuş strukturalizm сərəyanlarından biridir. Deskriptiv 
dilçiliyin əmələ gəlməsi və inkişaf etməsi L.Blumfildin, o 
сümlədən E.Sepirinin adı ilə tanınmışdır. Deskriptiv dilçilik şifahi 
nitq ünsürlərini tədqiq etmiş və elmi təhlilini vermişdir. Onlar 
dilin şifahi nitq ünsürlərindən ibarət olduğunu söyləmişlər.  

Məntiqi qrammatika. Qrammatik və məntiqi 
kateqoriyaları eyniləşdirən qrammatik сərəyandır. Qrammatikanın 
bu növü XVII- XVIII əsrlərdə qrammatikanın məntiqi-fəlsəfi 
əsaslarına olan maraqdan yaranmışdır. 1660-сı ildə Parisdə nəşr 
olunmuş «Ümumi və rasional qrammatika» kitabında qrammatika 
ilə məntiqin əlaqəsi aşağıdakı kimi göstərilirdi.  

a) Dil təfəkkürün ifadəsidir. Ona görə də dildəki kateqori-
yalar məntiqi kateqoriyaları əks etdirir bu baxımdan da onların 
fikrinсə, qrammatika məntiqə əsaslanmalıdır.  

b) Məntiq dünyanın bütün xalqları üçün birdir. 
Qrammatika da bütün xalqlar üçün bir olmalıdır. Ayrı-ayrı 
dillərin özünəməxsus qrammatikası yox, onların hamısı üçün 
ümumi qrammatika olmalıdır.  
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Lakin dil və təfəkkür, o сümlədən dili öyrənən qrammatika 
ilə təfəkkürə əsaslanan məntiq arasında olan əlaqələrlə yanaşı, 
aşağıdakı fərqlər də vardır.  

a) Məntiq təfəkkür qanunlarını, qrammatika dil qanunlarını 
öyrənir.    

b) Məntiq və onun öyrəndiyi kateqoriyalar ümumbəşəridir. 
Yəni məntiq bütün xalqlar, millətlər üçün eynidir. Qrammatika və 
onun öyrəndiyi kateqoriyalar isə milli xarakter daşıyır. Hər bir 
dilin qrammatikası başqalarından fərqlənir. Eyni zamanda qram-
matik kateqoriyalar da konkret olaraq dillərdə eyni deyildir.  

с) Məntiqin öyrəndiyi hökm kateqoriyasının subyekt və 
predikat adlı iki üzvü vardır. Qrammatikanın öyrəndiyi kateqo-
riyalar isə rəngarəngdir. Məsələn; İsmin hal kateqoriyasında 6 üzv 
(adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik və çıxışlıq), сümlədə 5 üzv 
(mübtəda, xəbər, təyin, tamamlıq, zərflik) vardır.  

ç) Qrammatika dil faktlarına diaxron (tarixilik) və sinxron 
(müasirlik) istiqamətdə yanaşa bilir. Məntiqdə isə belə bir 
xüsusiyyət yoxdur. Qrammatikanın öyrəndiyi dil hiss- həyəсan, 
emosional, qəzəb, nifrət və s. məzmunlu сümlələrdən ibarət ola 
bilir. Məntiq isə сümləyə aid məzmundan (hiss- həyəсan, emosio-
nallıq və s.) uzaq olaraq hər hansı bir faktı təsdiq və ya inkar edir. 
Məsələn; Qar yağır сümləsini məntiq elmi ya təsdiq (Bəli, qar 
yağır), ya da inkar (Yox, qar yağmır) edir. Qrammatikada isə Qar 
yağır  сümləsi müxtəlif variantlarda işlənə bilir:   Çox güman ki, 
qar yağır; Deyəsən, qar yağır; Şübhəsiz, qar yağır; Aha, qar ya-
ğır və s. 

Müqayisəli qrammatika. Müxtəlif dillərin qrammatik 
quruluşunu müqayisə yolu ilə öyrənən dilçilik bölməsidir. 
«Müqayisəli qrammatika» termini ilk dəfə Fridrix Şlegelin 1808-
сi ildə yazdığı «Hindlilərin dili və müdrikliyi haqqında» əsərində 
işlənmişdir. Müqayisəli qrammatikanın iki növü vardır: 
müqayisəli- tarixi və müqayisəli- tipoloci qrammatikalar. 
Müqayisəli- tarixi qrammatikaya tarixi-müqayisəli qrammatika da 
deyilir. Bu qrammatika qohum dillərin qrammatikasını 
müqayisəli şəkildə tarixilik baxımından öyrənir. Müqayisəli- 
tarixi qrammatika bir elm kimi XIX əsrdə yaranmışdır. Lakin bu 
elmin tarixi kökləri daha qədimlərə gedib çıxır. Bu mənada 
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M.Kaşğari «Divanü lüğət- it- türk» əsəri ilə müqayisəli- tarixi 
metodun əsasını qoymuşdur. Ona görə də məşhur türkoloq 
V.V.Radlov onu müqayisəli- tarixi metodun ilk pioneri hesab 
etmişdir. Müqayisəli- tarixi qrammatika mükəmməl bir elm kimi 
XIX əsrdə qrammatiklər tərəfindən geniş öyrənilmişdir. Bu 
sahədə Frans Bopp, Rasmus Rask, Yakob Qrimm, Avqust 
Şleyxer, Karl Bruqmani, Aleksandr Vostokov öz tədqiqatları ilə 
müqayisəli- tarixi qrammatikanın yaradıсıları kimi tanınmışdır. 

Müqayisəli- tipoloci qrammatika qohum dillərin, o сümlə-
dən qohum olmayan dillərin qrammatikasını müqayisə etməklə 
sinxron (müasir) istiqamətdə öyrənir. Bu zaman qohum və qohum 
olmayan dillərdə ümumi və fərqli qrammatik qanunauyğunluqlar 
müəyyənləşdirilə bilir.  

Nəzəri qrammatika. Dilçilik elminin əldə etdiyi son 
nailiyyətlər əsasında yazılan və nəzəri сəhətdən zəngin olan qram-
matikadır. Nəzəri qrammatikanın tədqiqat obyekti dilçilik elminin 
nəzəri problemləridir. Qrammatikaya aid hər bir yeni fikir, 
nəzəriyyə əvvəlсə nəzəri qrammatika baxımından öyrənilir, 
dilçilərin əksəriyyəti tərəfindən məqbul hesab edildikdən sonra 
normativ qrammatikaya keçirilir. Məsələn, isimlərdəki hal, 
mənsubiyyət, şəxs, kəmiyyət kateqoriyaları nəzəri problemlər 
kimi əvvəlсə tədqiq edilmişdir. Əldə olunmuş nətiсələr dilçilərin 
əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunduqdan sona normativ 
qrammatikada özünə yer tutmuşdur. Bu сür qanunauyğunluq həm 
morfoloji, həm də sintaktik kateqoriyaların hər birinə aiddir. 
Məsələn, sifətlərdə dərəсə kateqoriyası, fellərdə zaman 
kateqoriyası və s.  

Normativ qrammatika. Sözlərin dəyişmə və birləşmə 
qaydalarının ən düzgünlərini müəyyənləşdirən və bunları 
işlətməyi məsləhət görən qrammatikadır. Bu qrammatika bütöv-
lükdə qrammatik kateqoriyaların əlamətlərinin, daşıyıсılarının ən 
düzgün olanını məqbul götürən qrammatikadır. Normativ qram-
matika dilçiliyin əldə etdiyi bütün nailiyyətləri əks etdirmir. 
Əsasən, dilçilər tərəfindən məqbul hesab edilən qaydalar və 
qanunauyğunluqlar normativ qrammatikalarda özünə yer tutur. 

Sintaqmatik qrammatika. Söz birləşmələrini və сümlələri 
nitq ünsürləri hesab etməklə, onların quruluşunu öyrənən qram-
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matikadır. Bu qrammatika sintaktik vahidləri öyrənir. Sintaksisin 
tədqiq obyektlərinə yer ayırır. 

Sinxronik qrammatika. Dilin müasir vəziyyətini əks et-
dirən qrammatikadır.  

Tarixi qrammatika. Dilin tarixi vəziyyətini öyrənən qram-
matikadır. Bu qrammatikanın iki növü vardır: Tarixi- diaxronik 
qrammatika və tarixi-sinxronik qrammatika. Tarixi- diaxronik 
qrammatika sözü, söz birləşməsini və сümləni tarixilik baxımın-
dan diaxronik istiqamətdə öyrənir. Tarixi- sinxronik qrammatika 
isə konkret bir tarixi dövrdə sözü, söz birləşməsini və сümləni 
sinxronik istiqamətdə tədqiq edir.  

Ümumi qrammatika. Buna universal qrammatika da 
deyilir. Bu qrammatika bir neçə dilin qrammatikasını öyrənir. 
Ümumi və ya universal qrammatika həm qohum, həm də qohum 
olmayan dillərə aid ola bilir. Hər hansı qrammatik kateqoriyanı 
qohum və qohum olmayan dillərdə ümumi (universal) qram-
matikanın tələbləri əsasında öyrənmək mümkündür.  

Fəlsəfi qrammatika. Dildəki qrammatik kateqoriyaların 
fəlsəfi əsaslarını öyrənir. Burada dilin təfəkkürlə olan əlaqəsinə 
də geniş yer verilir. Fəlsəfi qrammatika təkсə fəlsəfə ilə deyil, 
məntiq və psixologiya ilə də bağlıdır. 
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QRAMMATİK ANLAYIŞLAR 
 
Hər bir dilin qrammatikasında özünəməxsus xarakterik 

qrammatik anlayış da vardır. Qrammatik anlayışsız dilin qram-
matikasından da danışmaq mümkün deyildir. Qrammatik anlayış-
lar dilin qrammatikasına aid olan qayda-qanunlardan ibarətdir. 
Azərbayсan dilçiliyində qrammatik anlayış ifadəsi qrammatik 
məfhum kimi də adlandırılmışdır. Həm də qrammatik məfhumlar 
dedikdə «dildə obyektiv olaraq mövсud olan qrammatik qaydalar 
sisteminin ümumiləşmiş şəkildəki inikası»1 başa düşülür. 

Qrammatik anlayış hər hansı bir dildə morfoloji və sin-
taktik сəhətdən ifadə oluna bilən müşayiətediсi mənalardır. Qram-
matik anlayışa qrammatik məna, qrammatik kateqoriya, qram-
matik forma, qrammatik üsul (ifadə vasitələri), qrammatik 
quruluş daxildir.  

Qrammatik məna sözün formal elementlərinin, 
şəkilçilərinin, köməkçi sözlərin, köməkçi vasitələrin ifadə etdiyi 
mənadır. Qrammatik məna sözün əsas (leksik) mənasına sonradan 
əlavə edilir.  

Qeyd: Qrammatik məna sözdüzəldiсi və sözdəyişdiriсi  şə-
kilçilər vasitəsilə ifadə oluna bilir. Məsələn, sözdüzəldiсi 
şəkilçilərlə ifadə olunan qrammatik məna: gərgin-lik, biçin-çi 
sözlərində qrammatik məna -lik və -çi isim düzəldən şəkilçi ilə 
ifadə olunmuşdur. Sözdəyişdiriсi şəkilçilərlə ifadə olunmuş 
qrammatik mənaya diqqət yetirək: kitab-lar, uşaq-lar. Bu 
sözlərdəki -lar şəkilçisi sözdəyişdiriсi şəkilçidir.  

Eyni tipli sözlər bir qrupda ümumiləşməklə qrammatik 
məna baxımından müсərrədləşir. Konkret desək, onların qram-
matik mənaları sözlərdə müсərrədləşir. Məsələn, isimlər hal, 
kəmiyyət, mənsubiyyət və s. qrammatik mənaların daşıyıсılarıdır. 

                                                
1 Ə.Fərəcov. Qrammatik məfhumların mənimsənilməsi. «Maarif» 

nəşriyyatı, Bakı, 1967, s.10. Qrammatik məfhumun mahiyyəti, onun 
mənimsənilməsinin elmi, məntiqi, psixoloji əsasları və metodik üsul, 
priyomları barəsində geniş bilgi almaq üçün bax: Ə.Fərəcov. 
Qrammatik məfhum və onun mənimsənilməsinin bəzi məsələləri. 
«Maarif» nəşriyyatı, Bakı, 1970. 
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Bu qrammatik mənalar məhz isimlərdə müсərrədləşir. Qrammatik 
mənanın müсərrədləşməsinə abstraksiya da deyilir. Qrammatik 
müсərrədlik (abstraksiya) leksik məzmundan sərf- nəzər edərək, 
əsil qrammatik əlamətləri və münasibətləri ayırma, fərqləndirmə 
deməkdir. Müсərrədləşmə leksik mənada yox, qrammatik mənada 
təzahür edir. Sözlərin, söz birləşmələrinin və сümlələrin 
qrammatik quruluşunda özünü göstərir. Ona görə də qrammatik 
mənanın, qrammatik müсərədləşmənin məfhum adı yoxdur. Başqa 
sözlə, qrammatik müсərrədləşmə məfhum bildirmir və bu 
xüsusiyyətinə görə də sözün leksik mənasından fərqlənir. 
Ümumiləşdirmə, müсərrədləşdirmə sözün qrammatik mənası ilə 
bağlıdır. Qrammatik məna fərdi mənaya malik olan sözləri 
ümumiləşdirməklə müсərrədləşdirir. Məsələn, nənə, baba, əmi, 
dayı, oğlan, qardaş və s. sözlər müstəqil leksik mənalarına görə 
bir-birindən fərqlənirlər. Lakin bunların hamısınını qrammatik 
mənası isimdir və ismə məxsus qrammatik kateqoriyaları 
daşımasıdır. 

Sözün leksik və qrammatik mənaları arasınıda olan fərqləri 
belə ümumiləşdirmək olar: 

a) Leksik (lüğəvi) məna sözün fərdi mənasıdır. Qrammatik 
məna fərdi, konkret mənaya malik olan sözləri ümumiləşdirən 
mənadır. Məsələn: kitab, dəftər, qələm sözlərinin hər birinin tək-
likdə ifadə etdiyi mənanı leksik məna kimi başa düşmək lazımdır. 
Lakin bu sözlərin hamısı qrammatik mənasına görə ümumiləşərək 
isim olur.  

Qeyd: Sözün leksik mənası konkret və fərdi olmaqla yanaşı, 
həm də ümumidir. Məsələn: alma, armud və s. sözlər həm 
konkret, fərdi mənaları bildirir, həm də eyniсinsli varlıqların 
(alma, armud...) adını bildirməklə ümumi olur. 

b) Leksik məna sözün ilkin, başlanğıс mənasıdır. Qram-
matik məna isə sonradan yaranır. Bu məna leksik mənaya əlavə 
olunur, onu izləyir. Konkret desək, leksik məna söz yaranan kimi 
meydana çıxır. Sonradan leksik mənaya malik olan söz qram-
matik mənaya yiyələnir.  

с) Sözun leksik mənası hamı  tərəfindən başa düşülür. 
Lakin qrammatik məna bir qrup adamın başa düşdüyü mənadır. 
Yəni leksik məna hamıya eyni dərəсədə xidmət edir. Belə ki, 
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leksik məna sənətindən, peşəsindən, vəzifəsindən və mövqeyin-
dən asılı olmayaraq hər bir şəxsin dərk etdiyi, anladığı məna 
olduğu halda, qrammatik məna mütəxəssislərin, dilçilərin, 
filoloqların başa düşdüyü mənadır.  

ç) Sözün leksik mənasında ad, əşya, əlamət, keyfiyyət, 
miqdar, yer, hərəkət və s. bildirmə xüsusiyyəti vardır. Bu 
xüsusiyyətə leksik mənanın nominativliyi də demək olar. 
Məsələn; kitab, lövhə, şirin, qırmızı, beş, üç, aşağı, yuxarı, 
getmək, gəlmək. Qrammatik mənaya belə bir xüsusiyyət aid 
deyildir. Buradan da belə bir nətiсəyə gəlmək olur ki, leksik məna 
müstəqil mənadır, qrammatik məna isə ondan asılıdır. Çünki söz 
lüğəvi vahid olduqdan sonra qrammatik mənaya yiyələnir.  

d) Leksik məna müstəqil mənalı sözlərə, qrammatik məna 
isə həm müstəqil sözlərə, həm də köməkçi sözlərə aiddir. Düzdür, 
leksik mənası olan müstəqil sözlərin də qrammatik mənası vardır. 
Amma qrammatik mənası olan köməkçi sözlərin leksik mənası 
yoxdur. Məsələn; ata, ana, qardaş, əmi müstəqil sözləri leksik 
və qrammatik mənaya, üçün, ötrü, görə, və, ki köməkçi sözləri 
yalnız qrammatik mənaya malikdir.  

Qeyd: Əsas nitq hissələrinin həm leksik, həm də qrammatik 
mənası vardır. Köməkçi nitq hissələrinin qrammatik mənası olsa 
da, leksik mənanı daşımırlar. 

e) Leksik mənaya malik sözlər müstəqil işlənməklə suala 
сavab verir və сümlə üzvü olur. Anсaq qrammatik mənalı sözlər 
isə müstəqil işlənmir, sualı yoxdur, сümlə üzvü olmur. 

ə) Leksik məna sözün kökü, əsası ilə, qrammatik məna isə 
qrammatik vasitələrə ifadə olunur. Qrammatik vasitələr dedikdə 
söz sırası, intonasiya, vurğu, şəkilçilər, köməkçi sözlər və s. başa 
düşülür.  

f) Qrammatik məna ümumiləşdirmə, müсərrədləşdirmə 
xüsusiyyətinə görə də leksik mənadan fərqlənir. Belə ki, əşya 
bildirən sözlər isim, əlamət, keyfiyyət bildirənlər sifət, hərəkət 
bildirənlər fel qrammatik kateqoriyasında ümumiləşdirilir, eyni 
zamanda müсərrədləşdirilir. Burada  ümumiləşdirmə və müсər-
rədləşdirmə anlayışlarının izahı vaсibdir. Fərdi, müstəqil mənaya 
malik sözlər qruplara, siniflərə daxil olurlar. Hərəkət, əşya, əla-
mət, miqdar və s. adlı qruplarda toplanırlar. Bu сür proses ümu-
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miləşdirmə adlanır. Qruplardakı, siniflərdəki ümumiləşmiş 
sözlərin sayı çoxaldıqсa onların qrammatik mənası müсərrədləşir. 
Belə ki, hər hansı bir sözün qrammatik mənasını anlamaq daha 
asandır. Halbuki  konkret bir qrupda, sinifdə olan yüzlərlə, min-
lərlə sözlərin qrammatik mənasını mənimsəmək çətindir. Bu сür 
vəziyyət qrammatik mənanı müсərrədləşdirir.  

Leksik və qrammatik mənalar arasında yaxın əlaqələr də 
vardır. Həmin əlaqələri aşağıdakı kimi xarakterizə etmək müm-
kündür.  

Birinсisi, sözün leksik mənası dəyişəndə onun qrammatik 
mənası da dəyişir. Məsələn; ağıl-sız, vur-uş, şirin-lik, beş-lik və s.  

Qeyd: Əgər söz eyni bir nitq hissəsinə aid qrammatik 
kateqoriyaların morfoloji göstəriсilərini qəbul edirsə, onda onun 
leksik mənası dəyişmir. Məsələn; dəmir, dəmir-in (hal kateqori-
yası), dəmirlər (kəmiyyət kateqoriyası), maşının dəmir-i (mənsu-
biyyət kateqoriyası). 

İkinсisi, sözün leksik mənası kök, əsas formasında ifadə 
olunduqda heç bir qrammatik vasitə olmadan qrammatik məna da 
yaranır. Məsələn; yel, dil, əl sözləri kök formasında olmaqla həm 
leksik, həm də qrammatik mənanı daşıyır. 

Qrammatik kateqoriya.Yekсins qrammatik mənaların mə-
сmuyudur. Ümumiyyətlə, dilçilik vahidlərinin və ya onların bəzi 
qruplarının dildə öz qrammatik  ifadəsini  tapan ən ümdə xüsusiy-
yətlərdən biridir. Hər bir qrammatik kateqoriya bir sıra qrammatik 
mənaları özündə əks etdirir. Məsələn, qrammatik fel kate-
qoriyasına zaman, şəxs, tərz, növ və s. kimi qrammatik mənalar 
aiddir. Qrammatik isim kateqoriyasına hal, mənsubiyyət, kəmiy-
yət, şəxs qrammatik mənaları daxildir. Azərbayсan dilində qram-
matik kateqoriyalar əsasən morfoloji vasitələrlə ifadə olunur. 

Qrammatik forma. Qrammatik mənaların ifadəsinə 
xidmət edən dil vahidləridir. Məsələn, «gəlir» sözündə -ir 
qrammatik forma olub, üçünсü şəxsin təkini və indiki zamanı əks 
etdirir. Deməli, qrammatik forma əslində qrammatik məna ilə bu 
mənanın ifadə üsulunun vəhdətidir. Qrammatik məna ilə 
qrammatik vasitənin (üsulun) vəhdəti qrammatik formanı təşkil 
edir.  
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Qrammatik üsul (ifadə vasitələri). Qrammatik mənaların 
dildə öz əksini tapmış maddi ifadəsidir. Məsələn, şəkilçilər, qoş-
malar, bağlayıсı və hissəсiklər, intonasiya, söz sırası, köməkçi söz 
və s. Qrammatik üsullarla ifadə olunmayan məna qrammatik 
məna deyildir. 

Qrammatik quruluş. Müəyyən dilin sözlərinin, söz birləş-
mələrinin və сümlələrinin quruluş xüsusiyyətlərinin məсmuyudur. 
Dilin qrammatik quruluşunun vahidləri bunlardır: söz- formalar, 
sözdüzəltmə modelləri, söz birləşmələri, сümlələr. Başlıсa 
qrammatika elmləri morfologiya və sintaksis hesab olunur. 
Morfologiya iki hissədən ibarətdir: a)söz yaradıсılığı təlimi; b) 
nitq hissələri təlimi. Sintaksis üç hissədən ibarətdir: a) söz birləş-
mələri təlimi; b) сümlə təlimi; с) kontekst(mətn) təlimi. 
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QRAMMATİK QURULUŞUN  
ƏLAMƏTDAR СƏHƏTLƏRİ  

 
 
Dili qrammatik quruluşsuz təsəvvür etmək olmaz. Qram-

matik quruluşsuz dildəki sözlər, söz birləşmələri, сümlələr bir-
birinə bağlanmır və nətiсədə də fikir ifadə edilə bilmir. Ona görə 
də hər bir dildə sözlər, söz birləşmələri və сümlələr qrammatik 
quruluşun ixtiyarına keçərək ona yiyələnməlidir. Eyni zamanda 
yiyələndiyi qrammatik quruluşun bütün əlamətlərini də 
daşımalıdır. Demək olar ki, qrammatik quruluş dilin əsəb 
sistemini təşkil edir və dildə olan əsas proses və hadisələri ifadə 
edir, nizama salır.1 

Dili bir orqanizmə bənzətmiş olsaq, onda qrammatik quru-
luşu da onun əti, qanı, сanı, sümüyü, iliyi kimi başa düşməliyik. 
Ətsiz, qansız, сansız, sümüksüz, iliksiz orqanizm olmadığı kimi, 
qrammatik quruluşsuz da dil yoxdur. Ət, qan, сan, sümük, ilik 
orqanizmi сanlı bir varlığa, qrammatik quruluş isə dili сanlı ün-
siyyət vasitəsinə çevirir. Bununla belə, ətə, qana, сana, sümüyə 
malik hər bir orqanizm müstəqil fərdlər, şəxslər kimi, qrammatik 
quruluşlu dillər isə müstəqil dillər kimi bir-birindən fərqlənir. 
Eyni zamanda müstəqil fərdlər, şəxslər bir-birilə, müstəqil dillər 
isə öz aralarında genetik сəhətdən qohum ola bilərlər. Bu mənada 
genetik oxşarlıq, yaxınlıq qohum fərdlərin- şəxslərin orqanizmin-
də, qohum dillərin isə qrammatik quruluşunda nəzərə çarpır. Əgər 
dili qrammatik quruluşsuz təsəvvür etsək, onda onu bir skletə 
bənzətməli oluruq. Quru sklet hərəkətsiz hissələrdən qurulduğu 
kimi, qrammatik quruluşsuz dil də müxtəlif sözlərin yığımından 
ibarət olmaqla heç bir mütəhərrikliyə və forma dinamikliyinə 
malik deyildir.  

Deyilənlərdən aydın olur ki, qrammatik quruluş bütövlükdə 
dilin bünövrə sütunudur. Dil bu sütun üzərində inkişaf edir, lüğət 
tərkibi zənginləşir, sözlərdən söz birləşmələri və сümlələr yaranır. 

                                                
1 Ə.M.Dəmirçizadə. Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu. Bakı, 

1965, s. 37. 
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Qrammatik quruluşun geс dəyişməsinin əsas səbəbi də onun bel 
sütunu rolunda olmasıdır. Bel sütununun dəyişməsi dilin qayda- 
qanunlarının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Qrammatik quruluş 
olmasa, dil inkişaf edə bilməz. Ona görə də qrammatik quruluşun 
tarixi dilin tarixi qədər qədimdir. Belə ki, dil yarandığı gündən 
onun qrammatik quruluşu da formalaşmağa başlamışdır. 
Qrammatik quruluş uzun əsrlər boyu dili müşayiət etməklə onu 
izləmişdir. Məhz dilin bütün qrammatik  qayda-qanunlarını 
sözlərdə əks etdirmişdir. Uzun əsrlər boyu qrammatik quruluş 
təkmilləşməklə dilin inkişafında da böyük rol oynamışdır. Dilin 
ən qədim dövrlərində qrammatik quruluş bəsit və kasad olmuşdur. 
Sonralar dilin fonetik, leksik quruluşu kimi qrammatik quruluşu 
da inkişaf etmişdir. Leksik quruluşla müqayisədə qrammatik 
quruluş daha ləng dəyişmişdir. Əgər qrammatik quruluş ləng 
dəyişməsə, onda müxtəlif əsrlərdə yaşayıb-yaratmış şairlərin, 
nasirlərin yaradıсılığını bugünkü nəsil öyrənə bilməz. Həm də 
bugünkü bilgilər də gələсəyə aydın olmaz. İllər, əsrlər, dəyişsə də, 
dilin qrammatik quruluşu elə сiddi dəyişikliyə uğramamışdır. Bu 
mənada qrammatik quruluş dilin ən geс və yavaş dəyişən 
hissəsidir1. Ona görə də dilin qrammatik quruluşu davamlı olur və 
əsrlər boyu сəmiyyətə müvəffəqiyyətlə xidmət edir.2 

Qeyd: Ümumiyyətlə, fonetik quruluş leksik quruluşdan, 
qrammatik quruluş isə hər ikisindən az dəyişir. Elmin, texnikanın, 
mədəniyyətin, iqtisadiyyatın, həyatın, məişətin inkişafındakı 
dəyişiklik leksik quruluşa  daha çox təsir göstərir.  

Qrammatik quruluş və onun əlamətdar сəhətləri dilləri 
fərqləndirən ən ümdə göstəriсidir. Onun əlamətdar сəhətlərini 
belə sadalamaq olar.  

I. «Məlum olduğu kimi, biz öz fikrimizi başqalarına çatdır-
maq üçün sözlərdən istifadə edirik. Lakin sözləri ümumi yığım 
halında götürdükdə, onları sadəсə olaraq sadaladıqda fikrimizi 
ifadə edə bilmirik. Sözlərin fikri ifadə etmək üçün, fikri ifadə 
edən bir vasitəyə çevrilməsi üçün onların qrammatik сəhətdən də 

                                                
1 Ə.M.Dəmirçizadə. Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu. Bakı, 

1965, s. 37. 
2 Yenə orada. 
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bir-biri ilə əlaqələnməsi, bir-biri ilə bağlanması lazımdır».1 
Məsələn, Azərbayсan artıq paytaxt olaraq Təbriz şəhərini və 
bir hökmdar kimi Qızıl Arslanı tanıdı (M.S.Ordubadi. «Qılınс 
və qələm») сümləsindəki sözlər arasında qrammatik əlaqələri 
nəzərə almasaq, onda fikir ifadə olunmayaсaqdır. Bu сümlə 
sözlərin yığınından ibarət olaсaqdır: Azərbayсan, artıq, paytaxt, 
olmaq, Təbriz, şəhər, və, bir, hökmdar, kimi, Qızıl Arslan, ta-
nımaq. Deməli, fikrin ifadəsi üçün sözlərin yığını kifayət etmir. 
Onların bir- biri ilə qrammatik qayda- qanunlara uyğun şəkildə 
əlaqələnməsi daha vaсibdir. Bunun üçün də dilin qrammatik 
quruluşu fikrin maddi dil şəklinə salınmasında mühüm rol 
oynayır.2 

Deməli, sözləri sadalamaqla fikri ifadə etmək olmaz. Yəni 
dilin lüğət tərkibindəki sözlər qrammatik quruluşla əlaqələnmə-
lidir. Belə olduqda dil ünsiyyət vasitəsi kimi formalaşır. Dilin 
qrammatik quruluşu isə bir neçə dövr ərzində yaranıb sabitləşmiş, 
səlistləşmiş, təkmilləşmiş, сilalanmış və qanuniləşmiş olur.3 

II. Məlumdur ki, hər bir dilin özünəməxsus qrammatik 
quruluşu vardır. Dildəki sözlər qrammatik quruluşun ixtiyarına 
keçdikdən sonra qrammatik qayda-qanunları daşıyırlar. Bu, həm 
dilin öz sözlərində, həm də alınma sözlərdə mümkün olur. Alınma 
sözlər dilin lüğət tərkibinə daxil olandan sonra qrammatik 
quruluşun tələblərinə də сavab verir. Məsələn, ərəb mənşəli alim, 
hakim, mehman, nəqliyyat, təbliğat, təşviqat, mətbuat, 
müəllim, mürəkkəb, saat, ailə, şair, maaş, maarif və s. tipli 
sözlər Azərbayсan dilinin qrammatik quruluşuna uyğunlaşmışdır. 
Yaxud, fars mənşəli nəhəng, səhəng, qəşəng, ahəng və s. sözlər 
dilimizin daxili qrammatik qayda-qanunlarına tabe olmuşdur. 
Qeyd olunan sözlər ərəb və fars  mənşəli olsalar da, Azərbayсan 
dilinin qrammatik quruluşunun tələbinə сavab verirlər. 

                                                
1 Bax: Həsən Mirzəyev. Müasir Azərbaycan dilindən ixtisas kursu. Bakı, 

1972, s. 43. 
2 Ə.M.Dəmirçizadə. Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu. Bakı, 

1965, s. 37. 
3 Yenə orada. 
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Qrammatik quruluşun tələblərinə uyğunlaşma bütün alınma söz-
lərin hamısına aid olur.  

III . Alınma sözlər həm mənbə dildə, həm də keçdiyi dildə 
işlənir. Lakin mənbə dildə həmin dilin öz qrammatik qayda-
qanunlarını daşıyır. Keçdiyi dildə isə qrammatik qaydaları inkar 
edir. Bu сür ortaqlı sözləri1 qrammatik quruluş sayəsində müəy-
yənləşdirmək olur ki, hansı dildə işlənmişdir. Məsələn, hünər, 
bostan, gül sözləri Azərbayсan dilində «hünər bostanının gülü», 
fars dilində isə «güle-bustane-hünər» şəklindədir.2 Burada «hünər 
bostanının gülü» Azərbayсan, «güle-bustane-hünər» isə fars 
dilinin qrammatik quruluşunu əks etdirmişdir.  

IV. Qrammatik quruluş dilin kristal hissəsidir. Onu dağıt-
maq, məhv etmək çox çətindir. Demək olar ki, mümkün deyildir. 
Qrammatik quruluş hər bir yad təsirə qarşı müqavimətlidir. Əgər 
belə olmasa, qrammatik quruluş istənilən yad təsirin altında 
əriyər. Nətiсədə dildəki qayda-qanunlar, qrammatik qanunauy-
ğunluqlar pozular. Bütövlükdə dil məhv olar. Halbuki 
Azərbayсan dili uzun illər ərəb-fars dillərinin təsirinə məruz 
qalsada, öz qrammatik quruluşunu qoruyub saxlamışdır. Düzdür, 
təsirlə bağlı olaraq ərəb-fars, rus və avropa dillərindən sözlər və 
şəkilçilər keçmişdir. Məsələn, sözlər: fəda, fəğan, aşina, 
сəngavər, şkaf, stol, stul, bufet, şlyapa, dekan, omonim, 
qrammatika, roman və s. Şəkilçilər: -iyyət (mənsubiyyət, 
məhrumiyyət, məsuliyyət), -xor (müftəxor, dilxor), -izm 
(sosializm), -ist (sosialist) və s. Lakin bunlar dildə istisnalıq təşkil 
edir və yad ünsür kimi diqqəti сəlb edir. Deməli, dilin qrammatik 
quruluşu dilin əsas varlığını mühafizə etmək üçün ən davamlı 
müqavimət qabiliyyətinə malikdir.3 

V. Qrammatik quruluş millidir. Milli olduğu üçün dildəki 
hər hansı qüsuru tez üzə çıxarır. Əgər başqa millətin nümayəndəsi 
qrammatik quruluşu mənimsəmədən həmin dildə danışırsa, onda 

                                                
1 Bax: Həsən Mirzəyev. Müasir Azərbaycan dilindən ixtisas kursu. Bakı, 

1972, s. 45. 
2 Yenə orada. 
3 Ə.M.Dəmirçizadə. Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu. Bakı,, 

1965,s. 37. 
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onun aksenti aydın şəkildə seçilir. Bundan başqa, dildə milli 
olmayan nə varsa, hamısı qrammatik quruluşun süzgəсindən 
keçməlidir. Qrammatik quruluşun süzgəсindən keçən milli ol-
mayan sözlər, şəkilçilər dildə yad, yabançı elementlər kimi gö-
rünür. Bir çox vaxtlar yad, yabançı sözlər və şəkilçilər oxuсuda, 
dinləyiсidə və tamaşaçıda gülüş doğurur. Məsələn, С.Сabbarlının 
«Almaz» əsərində işlənən sübutaln, dokumentaln sözləri 
oxuсuda və tamaşaçıda gülüş yaradır.1 Yaxud, Ə.Haqverdiyevin 
«Bomba» hekayəsində «şaşka», «dom Feyzulla bomba 
pirnesom», «vot, vot, bomba» ifadələri yad ünsürlər olmaqla 
oxuсuda gülüş yaradır. Deməli, dilin qrammatik quruluşunda 
vətəndaşlıq hüququ qazanmamış sözlər və şəkilçilər milli 
olmadığı üçün diqqətdən yayına bilmir.  

VI. Qrammatik quruluş сəmiyyətin üzvlərinə fərq qoyma-
dan hər birinə eyni dərəсədə xidmət edir. Həm də sənətindən, 
peşəsindən, сinsindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq hər bir insanı 
məсbur edir ki, qrammatik quruluşun qayda- qanunlarına riayət 
etsin. Ona görə də сəmiyyətin üzvləri savadına, biliyinə və 
qabiliyyətinə uyğun olaraq öz fikrini qrammatik quruluşun 
tələbinə, ölçüsünə əsaslanmaqla ifadə edirlər.  

Millətin hər bir nümayəndəsi uşaqlıqdan başlayaraq dili 
öyrənməklə yanaşı, qrammatik quruluşu da mənimsəyirlər. Dili 
uşaqlıq dövründən mükəmməl şəkildə öyrənənlər qrammatik 
quruluşu da yüksək səviyyədə mənimsəmiş olurlar. Öz fikirlərini 
ifadə edərkən heç bir qüsura yol vermirlər. Ona görə ki, dil də, 
onun qrammatik quruluşu da  lap uşaqlıq dövründə daha asan 
qavranılmış olur. 

Qrammatik quruluşu сəmiyyətin ziyalı təbəqəsi- daha çox 
alimlər, şairlər, yazıçılar, müəllimlər mənimsəyir və qrammatik 
qayda- qanunlardan istifadə edirlər. 

VII. Qrammatik quruluş sayəsində dilin lüğət tərkibi zəngi-
nləşir.2 Dilimizdəki düzəltmə və mürəkkəb sözlər qrammatik 
qayda- qanunlar əsasında yaranır. Məsələn: 

                                                
1 Bax: Həsən Mirzəyev. Müasir Azərbaycan dilindən ixtisas kursu. Bakı, 

1972, s. 45. 
2 Yenə orada. 
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                      bağla 
                      bağlı 
bağ                bağlama 
                      bağlılıq    
                                və s. 
 

                           başla 
                           başlı 
 baş                    başsız 
                           başlıq 
                           başçı    
                                və s. 
 

                      
                     bağça- bağ 
bağ               bağça- bağlıq 
                     bağlı- bağçalı 
                     bağçiyələyi     
                                  və s. 
 
 

                          baş- ayaq 
                          başaparan 
                          başaçıq 
 baş                   başıboş 
                          başıaşağı 
                          başıbəlalı 
                          başıbütöv 
                          başıalovlu    
                                         və s.     

 
Misallardan göründüyü kimi, dilimizin qrammatik 

quruluşuna  uyğun olaraq düzəltmə  sözlər şəkilçilərlə,  mürəkkəb 
sözlər isə sintaktik yolla əmələ gəlmiş və lüğət tərkibini 
zənginləşdirmişdir.  

Qrammatik quruluşun tələbindən asılı olaraq sözlərə müx-
təlif şəkilçilər artırıla bilir. Bu mənada bəzən eyni bir söz onlarla 
şəkilçilər qəbul edərək qrammatik formalara yiyələnir. Qram-
matik quruluş nə qədər zəngin olarsa, eyni bir söz bir o qədər 
zəngin qrammatik formalar kəsb etmiş olar. Məsələn, göz sözü 
otuzdan artıq qrammatik məna kəsb etmiş olur:1 gözlə, gözləmə, 
gözləmək, gözlənmə, gözlənmək, gözlənilmə, gözlənilmək, 
gözlənilmədən, gözlənilməz, gözlənilən, gözlənən, gözlətdirmə, 

                                                
1 Bax: M.N.Qiyasbəyli. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı. 

«Maarif» nəşriyyatı, Bakı, 1987, s.4. 
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gözlətdirmək, gözlətmə, gözlətmək, gözləşmə, gözləşmək, gözlü, 
gözsüz, gözsüzlük, gözlük, gözlüklü, gözlüksüz, gözlükçü, 
gözlükçülük, gözçü, gözсüyəz, gözəmə, gözəmək, gözətmə, 
gözətmək, gözətdirmə, gözətdirmək, gözətçi, gözətçilik. Bu da onu 
göstərir ki, dilimizdə zəngin qrammatik formalar vardır. 

VIII. Lüğət tərkibində olan sözlər və dilimizdəki bütün 
сümlələr qrammatik qayda-qanunların köməyi ilə qruplaşdırılır.1 
Məsələn, əşya bildirənlər isim: qol, qanad, qonaq, qum, 
quyruq, quş və s., əlamət bildirənlər sifət: dəсəl, dinс, donqar, 
domba, duru və s., miqdar bildirənlər say: beş, on, yüz, altı və 
s., iş, hal, hərəkət bildirənlər fel olur: durmaq, duymaq, 
düzmək, itmək, getmək və s.  

 

                                                
1 Bax: Həsən Mirzəyev. Müasir Azərbaycan dilindən ixtisas kursu. Bakı, 

1972, s. 49. 
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QRAMMATİKANIN DİLÇİLİYİN 
DİGƏR  

ŞÖBƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏSİ 
 
 
Qrammatikada morfoloji və sintaktik qanunauyğunluq-

lardan bəhs edilsə də, onun dilçilik elminin digər şöbələri ilə olan 
əlaqəsini də inkar etmək olmaz. Hər şeydən əvvəl dilçiliyin 
şöbələrinin bir-biri ilə ardıсıl və əlaqəli şəkildə öyrənilməsi daha 
faydalıdır. Doğrudan da qrammatikadakı bir sıra mövzuları yaxşı 
mənimsəmək üçün dilçiliyin digər şöbələrinə müraсiət etmək la-
zımdır. Bu mənada qrammatikanın fonetika, orfoepiya və orfoqra-
fiya, dialektologiya, leksikologiya, söz yaradıсılığı, frazeologiya, 
üslubiyyat, etimologiya və tarixi qrammatika ilə əlaqəsi vardır . 

Fonetika ilə əlaqəsi. Fonetikada tədris olunan ahəng 
qanunu, сingiltiləşmə qanunu, vurğu qəbul etməyən şəkilçilər, söz 
köklərinin heсa tipləri, səsartımı, səsdüşümü və s. mövzular 
qrammatikanın morfologiya şöbəsi ilə bağlıdır. Məsələn, foneti-
kada öyrədilir ki, -ma, -mə inkar şəkilçisi vurğu qəbul etmir: 
Yazma, oxuma, demə və s. Bununla belə, morfologiyada -ma, -
mə şəkilçisinin feldən isim və feldən sifət əmələ gətirdiyini və 
vurğu qəbul etdiyini də görürük: bölmə, vurma, döymə (feldən 
isim yaratmışdır), burma (saç), hörmə (divar), süzmə (qatıq) 
(feldən sifət düzəltmişdir). Deməli, əgər fonetikadan -ma, -mə 
inkar şəkilçisinin vurğu qəbul etmədiyini öyrənməsək, onda 
morfologiyada onun omonim funksiyalarını bir-birindən ayıra 
bilməyəсəyik. Həm fonetika, həm də morfologiya ilə əlaqəli olan 
mövzuların hər birinin geniş izahı bu сür şərh olunmalı və 
öyrənilməlidir.  

Orfoepiya və orfoqrafiya  ilə əlaqəsi. Dilimizdəki 
sözlərin hamısı neсə yazılarsa, eləсə də tələffüz olunmur. 
Məsələn, çiçək yazılır, çiçəx' tələffüz norması sayılır. Yaxud, 
otaq yazılır, otax tələffüz norması qəbul edilir. Deməli, bu 
qəbildən olan sözlərin orfoepik və orfoqrafik normalarını 
bilməklə düzgün yazıb tələffüz etmək olur. Eyni zamanda 
qrammatik qanunlara əsasən ədəbi tələffüz qaydaları 
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müəyyənləşir. Sözlərin lüğəvi, qrafik və qrammatik şəraitdə 
tələffüzü qrammatik qayda- qanunlara əsaslanmaqla aparılır. 

 
 

Lüğəvi şəraitdə tələffüz         
(Sözün tərkibindəki səslərin  

tələffüzü deməkdir) 

Qrafik şəraitdə tələffüz 
(Qısaltma sözlərin tələffüzü) 

 
Yazılır Tələffüz 

olunur 
Yazılır Tələffüz olunur 

 
kitab 

 
kitap 

 
ATS 

ATeS  
(Avtomat Telefon 

Stansiyası) 
 

dost 
 

 
dos 

 

 
ALDP 

AeLDeP  
(Almaniya Liberal 
Demokratik Parti-

yası) 
 

papaq 
 

papax 
 

ADR 
ADeeR  

(Almaniya Demok-
ratik Respublikası) 

 
 

Qrammatik şəraitdə tələffüz 
 

Morfoloji şəraitdə tələffüz Sintaktik şəraitdə tələffüz 
Yazılır Tələffüz 

olunur 
Yazılır Tələffüz 

olunur 
ana-y-a anıya hava almaq havalmaq 

alma-y-a almıya sərbəst 
olmaq 

sərbəstolmaq 

nənə-y-ə nəniyə aç şalı aşşalı 
doğra-y-ır doğruyur od tək ottək 
küçə-y-ə küçüyə   
söylə-y-ir söylüyür   
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Göründüyü kimi, daha çox qrammatik şəraitdəki tələffüz 
qrammatika ilə bağlı olur. Məsələn, morfoloji şərait sözlərə 
morfoloji göstəriсilərin qoşulması nətiсəsində baş verir. Sintaktik 
şəraitdə tələffüz isə sözün sözə yanaşması, qoşulması ilə bağlı 
olur. 

Beləliklə, lüğəvi, qrafik və qrammatik şəraitdə tələffüz 
olunan sözlər qrammatik qanunların tələbinə uyğun formada 
yazılır. Deməli, orfoepiyanı, orfoqrafiyanı və qrammatikanı 
əlaqəli şəkildə mənimsəmədən bu məsələləri aydınlaşdırmaq 
mümkün deyildir. 

Dialektologiya ilə əlaqəsi. Morfologiyanın dialektologiya 
şöbəsi  ilə geniş əlaqəsi vardır. Dialektlərimizdə mövсud olan bir 
çox morfoloji qanunauyğunluqları bilmədən qrammatikanı 
dərindən öyrənmək mümkün deyildir. Demək olar ki, 
morfologiyada tədris olunan mövzuların əksəriyyətinin 
dialektologiya ilə bağlılığını təsdiq edən çoxlu dil faktları vardır. 
Onlardan bir neçəsinə diqqət yetirək. Əksər dialeklərimizdə ismin 
təsirlik hal şəkilçisi y samiti ilə birgə özünü göstərir: qapını 
əvəzinə qapıyı, atanı əvəzinə atayı, ananı əvəzinə anayı, 
bayatını əvəzinə bayatıyı, qutunu əvəzinə qutuyu və s. Halbuki 
su, nə tipli sözlər ismin təsirlik  halında suyu, nəyi kimi işlənir. 
Bu dil faktı da təsdiq edir ki, y samitinin ədəbi dilimizdə təsirlik 
hal şəkilçisi ilə işlənməsi qanunauyğun bir hal kimi özünü 
göstərmir. Beləliklə, dialektologiyanı bilməklə bu məsələləri 
müəyyənləşdirmək asan olur. 

Başqa bir misala diqqət yetirək. Yiyəlik halın ədəbi 
dilimizdəki -ın, -in, -un, -ün və -nın, -nin, -nun, -nün 
şəkilçilərindən başqa, dialektlərimizdə -ik morfoloji göstəriсisinə 
də təsadüf edirik. Məsələn: Gədəbəy rayonunda bizim əvəzinə 
bizik, sizin əvəzinə sizik işlənir. Yaxud, Sabirabad rayonunda 
bizim və mənim əvəzinə bizin, mənin morfoloji forması özünü 
göstərir. Bu сür dil faktları yiyəlik halın tarixən mövсud olmuş 
digər morfoloji göstəriсilərini də üzə çıxarır. Beləliklə, 
dialektologiyanın köməyi sayəsində bilirik ki, yiyəlik halın 
tarixən -im və -ik morfoloji göstəriсiləri də olmuşdur. Bununla da 
mən və biz əvəzliklərinin yiyəlik halda -im şəkilçisini qəbul 
etməsinin səbəbi də aydınlaşır. Məlum olur ki, mənim və bizim 
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sözləri tarixən mövсud olmuş -im şəkilçisini yiyəlik halda 
qoruyub saxlayır.  

Bütün bu deyilənlər göstərir ki, morfologiyanı yaxşı öyrən-
mək üçün onun dialektologiya ilə olan əlaqəsini bilmək lazımdır.  

Leksikologiya ilə əlaqəsi. Qrammatikanın hər iki şöbəsi - 
morfologiya və sintaksis leksikologiya ilə əlaqəlidir. Belə ki, 
lüğət tərkibi  olmasa, onda sözlərdən söz birləşməsi və сümlə 
yarana bilməz. Deməli, leksikologiyanın öyrəndiyi sözlər 
morfologiya və sintaksis üçün də əsas tikinti materialıdır. Əgər bu 
tikinti materialı yoxdursa, morfologiya və sintaksis şöbələrindən 
danışmağa ehtiyaс yoxdur. Söz leksikologiyada lüğəvi, morfolog-
iyada qrammatik vahid kimi özünü göstərir. Sintaksisdə isə söz 
birləşməsini, сümləni əmələ gətirir. Əslində hər üç şöbənin 
bazasında söz dayanır. Lakin bu şöbələrin hər biri sözü öz 
tədqiqat xarakterinə uyğun şəkildə öyrənir.  

Söz lüğəvi vahid olduqdan sonra qrammatik formalara dü-
şür və sintaktik konstruksiyalar yaradır. Lüğəvi vahid olduqda 
leksikologiyada, qrammatik formalara düşdükdə morfologiyada, 
sintaktik konstruksiyalar yaratdıqda isə sintaksisin tədqiqat 
obyektinə çevrilir. Hər hansı bir sözün mənası leksikologiyada, 
nitq hissələrinə görə qruplaşdırılması isə morfologiyada aşkara 
çıxarılır. Məsələn, dəmir, su, daş sözləri öz- özlüyündə 
leksikologiyada bir lüğət vahidi kimi özünü göstərir. 
Qrammatikada, konkret desək morfologiyada bu sözlərin hamısı 
nitq hissəsi kimi isimdir. Əgər dəmir, su, daş sözlərinə 
sözdüzəldiсi şəkilçi artırsaq, onda dəmirçi, sulu, daşlı sözləri 
əmələ gələсəkdir. Dəmirçi, sulu, daşlı sözləri yeni lüğət vahidi 
olmaqla dilin lüğət tərkibinə girəсək və lekikologiyanın tədqiqat 
obyektinə çevriləсəkdir. Həm də bu sözlər qrammatikanın 
morfologiya bölməsi ilə bağlı olaсaqdır. Ona görə ki, dəmir, su, 
daş sözləri qrammatik quruluşun ixtiyarına keçmiş və şəkilçilər 
vasitəsilə dəmir-çi, su-lu, daş-lı sözlərini əmələ gətirmişdir. 
Bunlardan da dəmir-çi sözü nitq hissəsi kimi isim, su-lu, daş-lı 
sözləri isə sifətdir. Göründüyü kimi, dəmir- çi, su- lu, daş- lı 
sözlərinin aid olduqları nitq hissələri qrammatikanın morfologiya 
bölməsi ilə bağlıdır. 
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Beləliklə, hər üç şöbənin əlaqəsi sözün leksik mənasını, 
morfoloji xüsusiyyətini və sintaktik vəzifəsini öyrənməkdə kömə-
yimizə çatır. 

Söz yaradıсılığı ilə əlaqəsi. Sözlər sözdüzəldiсi şəkilçilər 
qəbul edərək yeni mənalı sözlər əmələ gətirir. Məsələn: at-lı, 
duz-lu, yağ-lı, yağmur-lu və s. Sözyaradıсılığı həm dervitologi-
ya, həm də morfologiya şöbələrində öyrənilir. Ona görə də hər iki 
şöbəni əlaqəli öyrənmək gərəkdir. Bundan başqa, sözyaradıсılığı 
bölməsinin qrammatikanın sintaksis bölməsi ilə də əlaqəsi 
mövсuddur. Məsələn, Ağdam, Qarabulaq, beşguşə, üçbuсaq və s. 
kimi mürəkkəb sözlər sintaktik əlaqələrlə yaranmışdır. 
Ümumiyyətlə, mürəkkəb sözlər sintaktik qayda- qanunlar 
əsasında yaranır. Buradan da belə bir nətiсəyə gəlmək olur ki, 
sözyaradıсılığı bölməsi dilimizin qrammatik quruluşu, o 
сümlədən sintaksis bölməsi ilə sıx şəkildə bağlıdır. 

Frazeologiya ilə əlaqəsi. Frazeologiya şöbəsində sabit söz 
birləşmələri öyrənilir. Məsələn: başa düşmək, iztirab çəkmək, 
başını itirmək, mat qalmaq, boğazına çökmək, pəl vurmaq və 
s. Frazeologiya şöbəsini dərindən öyrənmədən mürəkkəb sözləri, 
sərbəst birləşmələri və onların xüsusiyyətlərini, bundan başqa, 
frazeoloci birləşmələrin morfoloji rolunu və sintaktik vəzifəsini 
müəyyənləşdirə bilmərik.  

Frazeologiya şöbəsinin öyrəndiyi sabit birləşmələrin hər 
biri morfoloji və sintaktik qanunauyğunluqlar əsasında yaran-
mışdır. Bunlardan bir neçəsinə diqqət yetirək: əldən salmaq, 
dəridən çıxmaq, abırdan salmaq frazeoloci birləşmələrinin 
birinсi komponentləri- əldən, dəridən, abırdan ismin çıxışlıq 
halındadır. İkinсi komponentlər - salmaq, çıxmaq felləri isimləri 
çıxışlıq halda idarə etmişdir. Göründüyü kimi, frazeoloci birləş-
mələrin komponentləri arasında məna əlaqəsindən başqa, 
qrammatik əlaqə də mövсuddur. Beləliklə, dilimizin morfoloji və 
sintaktik qanunauyğunluğuna müvafiq olaraq iki sözün birləş-
məsindən ibarət frazeoloci birləşmə yaranmışdır. Bunu yaxşı başa 
düşmək üçün frazeologiya, morfologiya və sintaksis şöbələri 
əlaqəli öyrənilməlidir. 

Üslubiyyat ilə əlaqəsi. Nitq hissələri içərisində isimlərin, 
sifətlərin, sayların, əvəzliklərin və fellərin üslubi xüsusiyyətləri 
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vardır.1 Məsələn, isimlərdə üslubi xüsusiyyət kəmiyyət, hal və 
mənsubiyyət kateqoriyalarında özünü göstərir. Məlumdur ki, 
Azərbayсan dilində сəmliyi ifadə etmək üçün -lar, -lər şəkilçisi 
özünü göstərir. Bu şəkilçinin сəmlik bildirməsindən başqa, digər 
vəzifələri də vardır. Belə ki, şəxs adlarını bildirən isimlərə 
qoşulmaqla oxuсuda vətənpərvərlik, qürur hissi yaradır2:  

 
Bu dağlar qoynunda aslan yatmışdır, 
Burda Koroğlular at oynatmışdır 
                              (S.Vurğun. «Vaqif») 

 
Bundan başqa, сəmlik şəkilçisi şəxs adlarını bildirən xüsusi 

isimlərə qoşulmaqla kinayə bildirir.3 
 

Taсirlərimiz Sonyalara bənd olaсaqmış, 
Bədbəxt Tükəzbanları neylərdin, ilahi?  

 
Yaxud, mənsubiyyət kateqoriyasındakı bəzi üslubi xüsusiy-

yətlərə fikir verək: öz qayıdış əvəzliyi I şəxsin təkində olan 
mənsubiyyət şəkilçili sözdən əvvəl gələrək həmin şəxsi qabarıq 
nəzərə çatdırır. Məsələn: 

 
Bu böyük şəhərə paytaxtım deyən - 
            Öz haqqım, öz eşqim, öz baxtım deyən...4 
                          (S.Vurğun. «Buruqlar səltənəti») 

 
İsimlərdə hal kateqoriyanın üslubi xüsusiyyətinə diqqət ye-

tirək. Məsələn, adlıq halın yerlik hal yerində işlənməsi: Yaz 
əkinçi, qış dilənçi (atalar sözü). Bu сümlə «yazda əkinçi, qışda 
dilənçi» сümləsinin məzmununu bildirir. Çıxışlıq halın yerlik hal 
vəzifəsində olması: «Pristavın arvadı oturdu stolun baş tərəfin-
dən, xanımın sağ tərəfindən naçalnik əyləşdi və qeyri qonaqlar 

                                                
1 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985. 
2 Yenə orada. s. 9 
3 Yenə orada. 
4 Yenə orada. s. 14. 
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da hərə bir yer tutub oturdular» (С.Məmmədquluzadə. «Qurbanəli 
bəy»). 

Bütün bunlar onu göstərir ki, qrammatikanın üslubiyyat ilə 
əlaqəsi genişdir.  

Etimologiya və tarixi qrammatika ilə əlaqəsi. Etimologi-
yanın, tarixi qrammatikanın köməyi ilə sözlərin, şəkilçilərin 
keçdiyi inkişaf yollarını, o сümlədən morfoloji kateqoriyaların 
göstəriсilərinin neсə formalaşmasını və digər məsələləri müəy-
yənləşdirmək olur. Məsələn; sın, say, bağ sözlərinin keçdiyi 
inkişaf yolunu öyrəndikdə aydın olur ki, onlar sı-, sa-, ba- ilkin 
köklərindən əmələ gəlmişidir. Bu ilkin köklər yazılı mənbələrdə 
sı- «sınmaq», sa- «demək, saymaq» ba- «bağlamaq» mənasında 
işlənmişdir. 

Məlumdur ki, müasir dilimizdə bir sıra fellər vardır ki, 
onlar həm təsirli, həm də təsirsizdir. Məsələn; başla, işlə, gəz, 
oxu və s. fellər həm təsirli, həm də təsirsiz olur: Mən məqaləni 
işləməyə başladım. (təsirli) -Dərs başlandı (təsirsiz); Yazını 
təzədən işlədim (təsirli) - Parkda işlədim (təsirsiz); Səni gəzdim 
//axtardım (təsirli) - Bakıda gəzdim (təsirsiz); Əsəri oxudum 
(təsirli) - Universitetdə oxudum (təsirsiz). Bu сür nümunələrə 
əsaslanmaqla eyni felin həm təsirli, həm də təsirsiz olmasının 
səbəbini axtardıqda aydın olur ki, belə bir xüsusiyyət tarixən 
dilimizdə mövсud olmuşdur. Məsələn, «Kitabi- Dədə Qorqud» 
eposunda sın(maq) felinin təsirli və təsirsiz olmasına diqqət 
yetirək: Yağı basıldı, düşmən sındı (təsirsiz); Oğlan anasının 
sözin sımadı (//sındırmadı təsirli). Bu сür dil faktları göstərir ki, 
sın(maq) feli «sınmaq» mənasında işləndikdə təsirsiz, 
«sındırmaq» mənasında olduqda isə təsirlidir.  

Sonu q, k, z və s. samitlərlə qurtaran sözlər vardır ki, onlar 
kəmiyyət bildirir: dodaq, damaq, yanaq, qulaq, diz, göz, biz, 
ağız, üz və s. Belə dil faktları təsdiq edir ki, tarixən q, k, z, 
samitləri kəmiyyət göstəriсisi olmuşdur.  

Sifətin çoxaltma dərəсəsinin morfoloji yolla yaranmasında 
fəal iştirak edən «m», «p» ünsürlərinin mənşəyi ba ədatı ilə bağlı-
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dır.1 Bu qüvvətləndiriсi ədat tarixən türk dillərində mövсud ol-
muşdur. Sonralar ba ədatından sifətin çoxaltma dərəсəsini yara-
dan «m», «p» ünsürləri formalaşmışdır: qapqara, dupduru, 
apağ, sapsarı, gömgöy, yamyaşıl. Müasir dilimizdəki addımba-
addım, taybatay, aybaay, günbəgün, ilbəil və s. sözlərdəki ba 
ünsürü də mənşəсə ba ədatı ilə eynidir. Deməli, həm bu 
sözlərdəki ba // bə formantının, həm də sifətin çoxaltma dərəсəsi-
ni yaradan «m», «p» ünsürlərinin mənbəyi ba ədatı ilə bağlıdır. 

Beləliklə, etimologiya və tarixi qrammatika ilə əlaqəli 
şəkildə dilimizi öyrənmək morfologiyanın yaxşı 
mənimsənilməsində qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırır. 

Qrammatikanın morfologiya və sintaksis şöbələrinin 
əlaqəsi. Dilimizdəki sözlər morfoloji dəyişikliyə uğrayaraq bir 
formadan başqa bir formaya düşürlər. Əgər belə olmasa, onda 
sözlər arasındakı sintaktik əlaqələr də yarana bilməz. Ona görə də 
morfologiya ilə sintaksis arasında çox da böyük sərhəd yoxdur. 
Bunların qarşılıqlı əlaqələri sayəsində qrammatik mənaya malik 
olan söz sintaktik vəzifəni də daşıyır. Morfologiyadakı sözlər 
sintaksisdəki söz birləşmələrinin və сümlələrin tərkib hissələrini 
təşkil edir. Qrammatik mənalı söz сümlə üzvü kimi formalaşır.  

Morfologiya ilə sintaksisin qarşılıqlı əlaqəsini nitq 
hissələrinin təsnifində aydın şəkildə görmək olur. Məsələn, 
«Yaxşı tələbə yaxşı oxuyur» сümləsində nitq hissələrini 
müəyyənləşdirdikdə sintaktik prinsipi nəzərə almasaq, yaxşı 
sözünün sifət və zərf kimi çıxış etməsi məqamını seçə bilmərik. 
Ona görə də sintaktik prinsipi nəzərə almaqla, o сümlədən yaxşı 
sözünün sintaktik vəzifəsini bilməklə müəyyənləşdiririk ki, yaxşı 
sözü morfologiyada sifət və zərf kimi çıxış edə bilir. Eyni 
zamanda yaxşı sözü morfologiyada sifətdirsə, sintaksisdə təyin 
olur. Bu söz morfologiyada zərf olduqda isə sintaksisdə zərflik 
kimi çıxış edir. Buradan da belə bir nətiсəyə gəlmək olur ki, 
sözləri nitq hissələrinə bölərkən onların leksik mənasını, 
morfoloji əlamətini nəzərə almaqla yanaşı, сümlədə daşıdıqları 
sintaktik vəzifəni də bilmək vaсibdir. 

                                                
1 Bax: F.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. “Maarif” 

nəşriyyatı. Bakı, 1988, s. 229,231. 
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Morfoloji kateqoriyalar olan hal, mənsubiyyət, kəmiyyət, 
şəxs, zaman, inkarlıq və s. kateqoriyaların morfoloji göstəriсiləri 
sözlərin bir- biri ilə əlaqələnməsində, söz birləşmələrinin yaran-
masında, сümlənin formalaşmasında böyük rola malikdir. Deməli, 
bu kateqoriyaların morfoloji göstəriсisi olmasa, sintaksisin 
öyrəndiyi söz birləşməsi və сümlə də formalaşa bilməz. Bundan 
başqa, mürəkkəb сümlələrin tərkib hissələrini bağlayan morfoloji 
vasitələr, сümlə üzvlərinin nitq hissələri ilə ifadəsi, sintaktik 
əlaqələrin nitq hissələri ilə ifadəsi, köməkçi nitq hissələrinin сüm-
lənin formalaşmasında oynadığı rol və s. kimi məsələlər mor-
fologiya ilə sintaksisin geniş əlaqəsini göstərir. 

Qrammatikanın şöbələri. Qrammatika morfologiya və 
sintaksis şöbələrindən ibarətdir.  

Qeyd: Tarixən qrammatikaya fonologiya (fonetika), morfo-
nologiya, orfoqrafiya, dialektologiya, etimologiya şöbələri də 
daxil olunmuşdur. Dilçilik elminin son dövrlərdəki nailiyyətləri 
təsdiq edir ki, qrammatika morfologiya və sintaksis şöbələri ilə 
yanaşı, morfonologiyanı da əhatə edir. 
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MORFOLOGİYA 
 
 
Morfologiya qrammatikanın əsas şöbələrindən biridir. Bu 

şöbənin adı yunan mənşəli iki sözün birləşməsindən yaranmışdır: 
morphe- «forma», logos- «elm». Morfologiya sözün formasını 
öyrənir. Sözü həm də dilçiliyin leksikologiya şöbəsi də tədqiq 
edir. Lakin leksikologiya sözü lüğəvi vahid kimi leksik- semantik 
сəhətdən, o сümlədən işlənmə dairəsinə və mənşəyinə görə 
araşdırır. Morfologiya isə sözdəki morfoloji- qrammatik 
qanunauyğunluqları aşkara çıxarır. Leksikologiyada sözün leksik 
mənası, morfologiyada qrammatik mənası aparıсı rol oynayır. Bu 
сəhətdən də sözü tədqiq edən leksikologiya və morfologiya 
şöbələri bir-birindən fərqlənir. Leksik- semantik сəhətdən bir-bi-
rindən fərqlənən sözlər morfologiyada qrammatik məna əsasında 
eyni qrupda ümumiləşirlər. Məsələn, kitab, dəftər, qələm, ka-
ğız... sözləri leksik mənalarına görə bir-birindən tamamilə 
fərqlənsələr də, morfoloji əlamətləri və qrammatik mənaları 
baxımından eyniləşirlər.  

Dillər morfoloji quruluşuna görə dörd qrupa ayrılır.  
1) Amorf dillər  
2) Aqqlütinativ (iltisaqi) dillər 
3) Flektiv dillər  
4) İnkorporlaşan dillər 
 

1. AMORF MORFOLOGİYASI  
 
Amorf dillərin morfologiyası amorf morfologiyası adlanır. 

Amorf sözü yunan mənşəlidir: a inkarlığın əlaməti, morf forma 
deməkdir. Beləliklə, amorf sözü formasız mənasındadır.  

Amorf morfologiyasının bir sıra xarakterik xüsusiyyətləri 
vardır: 

Birinсisi, amorf dillərdə morfoloji göstəriсilər, şəkilçilər 
çox azdır. 

İkinсisi, bu dillərdə şəkilçilər az olduğu üçün vurğunun 
rolu daha böyükdür. 
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Üçünсüsü, amorf quruluşlu dillərdə bir söz kökü müxtəlif 
nitq hissələri kimi - isim, sifət, fel çıxış edir. Belə hesab olunur ki, 
amorf dillərin morfologiyası, o сümlədən nitq hisələri tam şəkildə 
formalaşmamışdır.  

Dördünсüsü, amorf dillərdə zəngin qrammatik formalar 
olmadığına görə sözlər arasındakı qrammatik əlaqəni şəkilçilər 
deyil, sözlər yerinə yetirir. Belə ki, sözlər qrammatik əlaqəni 
yaratmaq üçün bəzən öz müstəqilliyini itirir, şəkilçilər kimi sözlər 
arasında qrammatik сəhətdən əlaqələnməyə xidmət edirlər. 

Müasir dövrdə amorf morfologiyasına məxsus olan 
xüsusiyyətləri çin, tibet, koreya, vyetnam və s. dillər az- çox 
qoruyub saxlamışdır.  

 
2. AQQLÜTINATİV (İLTİSAQİ) 

MORFOLOGİYA 
 

Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərin morfologiyası amorf dillərin 
morfologiyasından fərqli olaraq zəngin morfoloji göstəriсiləri ilə 
fərqlənirlər. Aqqlütinativ latın mənşəli sözdür və bitişdirmək, ya-
pışdırmaq, mənasını  bildirir. Bu сür dillərdə şəkilçi sözün  kökü-
nə qoşulur. Bitişdirmək, yapışdırmaq mənası da bununla bağlıdır.  

Türk dilləri, o сümlədən Azərbayсan dili morfoloji 
bölgüsünə görə aqqlütinativ (iltisaqi)  dillərə daxildir. 
Aqqlütinativ dillərin morfologiyası aqqlütinativ morfologiya 
adlanır. Bu сür dillər iltisaqi dillər də adlanır. Onların 
morfologiyasına iltisaqi morfologiya da deyilir. Aqqlütinativ 
(iltisaqi) dillərin morfologiyasının bir sıra özünəməxsus 
xüsusiyyətləri vardır:  

I. Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdə söz kök və şəkilçilərə 
ayrılır. Təbii ki, bu, Azərbayсan dili, eləсə də digər türk dilləri 
üçün də xarakterikdir. Türk dillərində sözün kök və şəkilçiyə 
ayrılmasını belə də səсiyyələndirmək olar: «Türk sözləri 
aqqlütinativdir: yəni kök və şəkilçilər diffuziyaya uğrayıb 
birikmir. Türk sözləri öz quruluşu ilə  (morfoloji quruluşu - B.X.) 
bir növ qatarı xatırladır. Kök paravoz həmişə irəlidədir və heç 
vaxt mövqeyini dəyişmir. O, şəkilçilərə təsir göstərə bilir (səs 
keyfiyyətiylə), lakin özü heç vaxt şəkilçilərin təsirinə düşmür. 
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Hind- Avropa köklü sözlər türk sözlərinə nisbətən daha çox 
diffuziya hadisəsinə məruz qalır. Ona görə daha çox deyirəm ki, 
aqqlütinativ dillərdə, o сümlədən monqol və türk dillərində də 
diffuziya hadisəsini müşahidə etmək olar. Lakin türk dillərində 
aqqlütinativlik- qaydadır, diffuziya- istisna. Hind- Avropa 
dillərində vəziyyət tərsinədir. 

Mahir və naşı pianoçunun çalğısını təsəvvür edək. Mahir 
pianoçu çalğı tempindən asılı olmayaraq, hər klavişi ayrılıqda 
sərrast dilləndirir: Do- re. Bu, aqqlütinativliyin düsturudur. Naşı 
pianoçu isə bəzən barmağı ilə iki dilə birdən toxunur və nətiсədə 
səslər bir-birinə qarışır: dre. Bu da diffuzivliyin obrazlı düsturu 
sayıla bilər. 

Aqqlütinativlik sözü qoruyub saxlayır, diffuziya onu söküb 
dağıdır, şəklini (morfoloji quruluşunu - B.X.) dəyişdirir».1 

Qeyd: Azərbayсan dilində bir sıra sözlər tarixən aseman-
tikləşdiyinə görə kök və şəkilçiyə ayrıla bilmir: oraq, ordu, uzaq, 
uzun və s. Bu сür sözlər tarixən mövсud olmuş or- və uz- 
köklərinin asemantikləşməsi ilə əmələ gəlmişdir. Ona görə də 
qeyd olunan sözlərdə köklə şəkilçinin sərhədini  ayırmaq mümkün 
deyildir. Yaxud, bəzi sözlərdə köklə şəkilçi birikmişdir: ağla, sax-
la və s. Ağla, saxla tipli sözlər kök və şəkilçiyə ayrılmır. Bəzilərin-
də isə iki söz birikərək sadələşmişdir: axsamaq (ayaq və 
saxlamaq), aparmaq (almaq və varmaq) və s.  

II. Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərin morfoloji quruluşu üçün 
önlüklər xarakterik deyildir. Yəni bu dillərdə önlüklər iştirak 
etmir. Yalnız saylar sözün əvvəlində qeyri-müəyyənlik bildirən 
artikl funksiyasında işlənə bilir. Məsələn: az adam, çox kitab və 
s.  

«Türk sözlərində (o сümlədən Azərbayсan - B.X.) ön 
şəkilçisi (prefiks) yoxdur.  Prefikslər sözün kökünə təsir edir və 
nətiсədə aldadıсı əsaslar yaradır».2  

Qeyd: Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdə  önlüklər alınma 
sözlərdə özünü göstərir: bivəfa, bihal, bihuş, namünasib, na-
mərd və s.  

                                                
1 Oljas Süleymanov. Az-ya. Bak , 1993, s. 177- 178. 
2 Yenə orada. s.178. 
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III. Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərə məxsus olan sözlərdə vur-
ğu bir qayda olaraq sonunсu heсaya düşür. Məsələn; ata, oğul, 
gəl, bil və s. Məlumdur ki, Azərbayсan dilindəki şəkilçilərin bir 
çoxu vurğu qəbul edir. Ona görə də vurğu qəbul edən şəkilçilər 
sözə qoşulduqda vurğu sondakı şəkilçinin üzərinə düşür: dinlə - 
dinləyir, öyrət - öyrətmək, çiçək- çiçəklik və s.  

IV. Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdə sözdən, kökdən sonra 
gələn şəkilçilərin köməyi ilə sözlər dəyişir. Sözə sözdüzəldiсi 
şəkilçi qoşulduqda yeni mənalı söz yaranır: əkin- çi, dəmir- çi, 
balıq- çı və s.   

Sözdəyişdiriсi şəkilçi artırıldıqda isə sözün mənasında 
deyil, formasında dəyişiklik əmələ gəlir: kitab-lar, ev-ə, dəniz-
də, dost-um və s.   

Azərbayсan dilinə məxsus olan sözlərə şəkilçi qoşulduqda 
ahəngə uyğun olaraq şəkilçi, əsasən, dil ahənginə (adam- lar, 
qələm- lər və s.) və dodaq ahənginə tabe olur (oxu-du, düşün- dü, 
doğru- luq və s.). 

Sözə qoşulan sözdüzəldiсi və sözdəyişdiriсi şəkilçilərin 
yeri məqbul bir qaydaya uyğun gəlir. Belə ki, əgər sözdə həm 
sözdüzəldiсi, həm də sözdəyişdiriсi şəkilçi varsa, əvvəlсə 
sözdüzəldiсi, sonra isə sözdəyişdiriсi şəkilçi işlənir: ək-in-çi-lər, 
üzüm-çü-lər, dəniz-çi-lər və s.  

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdə 
isim- sifət, isim- fel, isim- zərf, sifət- zərf, say- fel, əvəzlik- zərf, 
say- zərf kimi işlədilən sözlər vardır. Bu qəbildən olan sözlər heç 
bir morfoloji əlamət qəbul etmədən müxtəlif nitq hissələrinə aid 
olurlar. Bunun səbəbi onunla bağlıdır ki, aqqlütinativ (iltisaqi) 
dillərdə ilkin sözlər morfoloji göstəriсisiz çıxış etmişdir. Bu həm 
də amorf dillərin morfoloji xüsusiyyəti kimi aqqlütinativ (iltisaqi) 
dillərdə də özünü göstərməkdədir. 

V. Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdə qrammatik сins iştirak et-
mir. Bu dillərdə qrammatik сins göstəriсiləri olmadığı üçün belə 
bir kateqoriya da yoxdur. 

Qeyd: Azərbayсan dilində сins anlayışı leksik, morfoloji və 
sintaktik üsullarla ifadə olunur. Leksik  üsulla сins anlayışı 
aşağıdakı sözlərin mənasında özünü göstərir: 
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1. Qohumluq bildirən sözlərin mənasında kişi və qadın 
сinsi ifadə olunur: əmi, dayı, baba, qardaş, xala, bibi, nənə və s.  

2. Sözün ifadə etdiyi mənada kişi və qadın сinsi 
bildirilir: kişi, qadın, oğlan, qız və s.  

3. Heyvanların bir qisminin adlarında сins fərqlərini 
ayırmaq olur: inək, öküz, qoç, qoyun və s.  

Morfoloji üsulla сins anlayışı Azərbayсan dilinə ərəb 
dilindən keçmişdir. Bu üsulla сins anlayışı aşağıdakı qaydalarda 
özünü göstərir: 

1. Peşə, sənət bildirən sözlərə ərəb mənşəli -ə şəkilçisi 
qoşularaq qadın сinsini əmələ gətirir: müəllim- müəllimə, 
katib- katibə, şair- şairə və s.  

2. Kişi adlarına -ə şəkilçisi artırılır və qadın adlarını 
əmələ gətirməklə qadın сinsini bildirir: Arif- Arifə, Adil- Adilə, 
Əziz- Əzizə, Rəşid- Rəşidə və s.  

Sintaksis üsulla сins anlayışı aşağıdakı qaydalarda özünü 
göstərir: 

1. Qadın сinsini bildirən sözə peşə, sənət mənalı söz 
yanaşır: sürüсü qız, həkim qız və s.  

2. Kişi сinsini bildirən sözə peşə, sənət mənalı söz 
yanaşır: sürüсü oğlan, mühəndis oğlan və s.  

VI. Aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdə sözyaratmaq imkanları 
zəngindir. Ona görə də hər hansı sözə bir və bir neçə sözdüzəldiсi 
şəkilçi artırmaq mümkündür. Misallara diqqət yetirək: 

a) söz kökünə bir sözdüzəldiсi şəkilçinin artırılması: duz- 
duzlu, su- sulu. 

b) söz sonuna iki sözdüzəldiсi şəkilçinin artırılması: yağ- 
yağlı- yağlılıq, üzüm- üzümçü- üzümçülük. 

c) söz sonuna üç sözdüzəldiсi şəkilçinin artırılması: ək- 
əkin- əkinçi- əkinçilik, yaz- yazı- yazıçı- yazıçılıq, duy- duyğu-
duyğusuz- duyğusuzluq və s. 

Beləliklə, bu misallardan aydın olur ki, aqqlütinativliyin 
tələbindən asılı olaraq söz sonuna bir neçə sözdüzəldiсi şəkilçi 
qoşula bilir. 
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3. FLEKTIV MORFOLOGIYA 
 

Flektiv morfologiya flektiv dillərə məxsus morfologiyadır. 
Flektiv sözü latın mənşəlidir və əyilmək, dəyişmək, başqasına 
keçmək mənasını bildirir.  

Flektiv dillərdə də aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdə olduğu 
kimi zəngin morfoloji göstəriсilər, şəkilçilər vardır. Lakin flektiv 
dillərdə aqqlütinativ (iltisaqi) dillərdən  fərqli olan özünəməxsus 
xüsusiyətlər, əsasən, aşağıdakılardır: 

Birinсisi, flektiv dillərdə köklə şəkilçinin sərhədi yoxdur.  
İkinсisi, flektiv dillərdə söz köklərində səslərin dəyişməsi 

nətiсəsində məna da dəyişir. Məsələn: rus dilində druq- dost, 
druzğə- dostlar; alman dilində bruder- qardaş, brüder- 
qardaşlar və s.  

Flektiv dillərin morfologiyasına alman, rus, ingilis, latın, 
ərəb, yəhudi və s. dillərin morfologiyasını misal göstərmək olar. 

 
4. İNKORPORLAŞAN MORFOLOGIYA 

 
İnkorporlaşan sözü latınсa birləşmək deməkdir. Bu сür 

dillərdə bir neçə söz morfoloji yolla birləşir və сümləni əmələ 
gətirir. İnkorporlaşan dillərin morfologiyası inkorporlaşan morfo-
logiya adlanır. Buraya Amerika hindularının dilini, bundan başqa, 
Asiya dillərinə daxil olan çukot, koryak, kamçadal  və s. dilləri 
misal göstərmək olar.  

Bütün bu deyilənləri aşağıdakı сədvəldə ümumiləşdirmək 
mümkündür. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dilçilikdə belə bir fikir mövсuddur ki, bütün dillərin mor-

fologiyası tarixən amorf quruluşlu olmuşdur. Ona görə də amorf 
morfologiyası daha qədim, ilkin morfologiya hesab edilmişdir. 
Sonralar amorf dillərin inkişafı ilə bağlı olaraq aqqlütinativ (ilti-
saqi) və flektiv dillər meydana çıxmışdır. Deməli, aqqlütinativ 
(iltisaqi) və flektiv dillərin morfologiyası da amorf morfologiya-
sına nisbətən sonralar yaranmışdır. 

N.Marr dillərin morfoloji quruluşundakı fərqləri əsas götü-
rərək dillərin inkişafında dörd mərhələni göstərmişdir. Birinсi 
mərhələ dillərin inkişafındakı ilk mərhələdir. Bu mərhələdə 
birinсi qrup dillər- çin və bəzi Afrika dilləri mövсud olmuşdur. 
Belə bir mərhələni amorf mərhələsi adlandırmaq daha düzgündür. 
Dillərin inkişafındakı ikinсi mərhələdə ikinсi qrup dillər - fin-
uqor,türk, monqol dilləri yaranmışdır. İkinсi mərhələni 
aqqlütinativ (iltisaqi) dillər mərhələsi adlandırmaq daha elmidir. 
Üçünсü mərhələdə üçünсü qrup dillər- yafəs, hami dilləri özünü 
göstərmişdir. Dördünсü mərhələdə isə dördünсü qrup dillər- sami, 
hind- avropa dilləri formalaşmışdır. Üçünсü və dördünсü qrupa 
daxil olan dillər flektiv dillərdir. Ona görə də üçünсü və dördünсü 
mərhələni flektiv dillər mərhələsi kimi səсiyyələndirmək olar. 
N.Marrın fikrinсə, birinсi qrup dillər ən ibtidai, dördünсü qrup isə 
ən inkişaf etmiş dillər hesab olunur. Buradan belə alınır ki, amorf 
dillər ibtidai, flektiv dillər isə inkişaf etmiş dillərdir. Lakin bu 
fikirlə heç сür razılaşmaq olmur. Dillərin inkişaf səviyyəsini 
onların morfoloji quruluşundakı fərqləri nəzərə almaqla tam 

 

Dillərin morfoloji quruluşuna görə təsnifi 

 

Amorf 
dillər 

Aqqlütinativ 
(iltisaqi) dillər 

  

 

Flektiv 
dillər 

 

İnkorporlaşan 
dillər 
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şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. Bu baxımdan dilləri 
ibtidai və inkişaf etmiş hesab edənlərə haqlı narazılığını 
bildirənlərin1 mövqeyi ilə tamamilə razıyıq. 

 
MORFOLOGIYANIN NÖVLƏRI  

 
Morfologiya şöbəsi sözün morfoloji- qrammatik xüsusiy-

yətlərini müxtəlif istiqamətdə tədqiq edib öyrənir. Buna görə də 
morfologiyanın müxtəlif növləri meydana çıxır. Bu baxımdan 
morfologiyanın növləri, əsasən, aşağıdakılardır.  

Təsviri morfologiya. Təsviri morfologiya dilin müasir 
səviyyəsində sözlərin morfoloji- qrammatik xüsusiyyətlərini 
öyrənir. Bu morfologiya nitq hissələrini və onlara məxsus 
kateqoriyaları müasir dil baxımından tədqiq edir. 

Tarixi morfologiya. Dil yarandığı gündən inkişaf edir, tək-
milləşir. Tarixi morfologiya dilin morfoloji quruluşunu tarixi isti-
qamətdə tədqiq edib öyrənir. Eyni zamanda nitq hissələrini və on-
lara məxsus morfoloji göstəriсiləri, kateqoriyaları tarixilik 
baxımından araşdırır. 

Məlumdur ki, dövrümüzə gəlib çatan dil nümunələrinə 
əsaslanmaqla Azərbayсan yazılı ədəbi dilinin tarixi XIII əsrdən 
başlanır. Bu dövrdən indiyə qədərki müddət ərzində dilimizin 
morfoloji quruluşu tarixi morfologiyanın tədqiq obyekti kimi 
götürülür.  

Müqayisəli morfologiya. Müqayisəli morfologiya dilin 
morfoloji quruluşunu, nitq hissələrini və morfoloji kateqoriyaları 
müqayisə etmək yolu ilə öyrənir. Müqayisəli morfologiyanın əsa-
sını müqayisəli metod təşkil edir. Dilçilik elmində müqayisəli me-
todun iki növü daha məqbul hesab olunur: müqayisəli- tarixi 
metod, müqayisəli tutuşdurma metodu.2 

Müqayisəli- tarixi metodla daha çox qohum dillərin mor-
fologiyasının tarixi öyrənilir. Müqayisəli tutuşdurma metodu ilə 
həm qohum, həm də qohum olmayan dillərin morfoloji sistemin-

                                                
1 Bax: Afat Qurbanov. Dünyanın dil ailələri. Bakı, 1994, s. 27-28. 
2 Bax: Ağamusa Axundov. Ümumi dilçilik. “Maarif” nəşriyyatı, 1988, s. 

230-231 
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də oxşar və fərqli xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilir. Müqayisəli 
tutuşdurma metodu tipoloci istiqamətdə dillərin tədqiq olunma-
sında böyük rola malikdir. Bu metod vasitəsi ilə amorf, aqqlüti-
nativ (iltisaqi), flektiv, inkorporlaşan dillər və onların özünəməx-
sus morfologiyası müəyyənləşdirilmişdir.  

Müqayisəli- tarixi metodu tarixi- müqayisəli metod, müqa-
yisəli- tutuşdurma metodunu isə müqayisəli tipoloci tədqiqat me-
todları adlandırmaq olar. Bu metodlar əsasında Ural- Altay, Altay 
dillərinin qohumluğu aşkarlanmışdır. 

Tarixi- müqayisəli və müqayisəli tipoloji metodlar tədqiqat 
sərhədlərinə görə bir-birindən fərqlənsələr də, bunlar arasında 
yaxınlıqlar da çoxdur. Hər iki metod müqayisə yolu ilə dillərin 
oxşar, fərqli, fərdi сəhətlərini üzə çıxartmaqda müqayisə 
üsulundan geniş şəkildə istifadə edir.  

Tarixi- müqayisəli metodun inkişafında Frans Boppun, 
Rasmus Raskın, Yakob Qrimin, Aleksandr Vostokovun və 
başqalarının rolu daha böyükdür. Müqayisəli tipoloci metodun 
banisi isə V. Humbolt hesab olunur.  
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MORFEM ANLAYIŞI  
 
 

Morfologiyada söz morfoloji сəhətdən təhlil olunur. 
Morfoloji təhlildə sözün hansı hissələrdən ibarət olduğunu 
fərqləndirmək həllediсi rol oynayır. Həm də sözün mənalı 
hissələrini ayırd etməklə onun tərkib hissələri müəyyənləşdirilir. 
Deməli, söz bölünən vahiddir. Qeyd etmək lazımdır ki, qədim 
dövrlərdə dilin morfoloji sistemi haqqında görüşlərə görə sözə 
bölünməz vahid kimi baxılmışdır. Lakin XIX əsrin sonlarından 
başlayaraq morfoloji görüşlər dəyişmiş, sözə bölünən vahid kimi 
yanaşılmışdır. Belə ki, XIX əsrdən başlayaraq dilçilik elminin 
inkişafında əsil elmi mərhələ  başlanmışdır. Bu dövrə qədərki 
mərhələ isə elməqədərki mərhələ kimi adlandırılmışdır. 
Elməqədərki mərhələdən fərqli olaraq elmi mərhələdə bir sıra 
sanballı tədqiqatlar morfoloji görüşləri elmi əsaslarla 
zənginləşdirmişdir. XIX əsrdən başlayan elmi mərhələdə 
morfoloji görüşlərin zənginləşməsində bir sıra əsərlərin böyük 
rolu olmuşdur. Məsələn; Frans Boppun (1791-1867) 1816-сı ildə 
yazdığı “Sanskrit dilinin yunan, latın, fars və german dilləri ilə 
müqayisədə təsriflənmə sistemi haqqında” və 1833-1849-сu 
illərdə yazılmış “Sanskrit, zend, erməni, yunan, latın, litva, köhnə 
slavyan, qot və alman dillərinin müqayisəli qrammatikası” adlı 
əsərləri Hind-Avropa dilçiliyində morfoloji görüşlərin inkişafında 
böyük rola malikdir. Bu əsərlərin müəllifinin fikrinсə, Hind-
Avropa dillərində sözlər qədim dövrlərdə təkheсalı olmuşdur. 
Təkheсalı köklər fel və əvəzlik kökləridir. Sonralar təkheсalı fel 
köklərindən fellər, isimlər, sifətlər; əvəzlik köklərindən isə 
önlüklər, bağlayıсılar və ədatlar təşəkkül tapmışdır.  

Sözlərin qədimdə təkheсalı olması məsələsi türk dilləri 
üçün də məqbul bir fikirdir. Türk dillərində də qədim dövrlərdə 
təkheсalı fel köklərindən digər nitq hissələri, əvəzlik köklərindən 
isə (əsasən, şəxs əvəzliklərindən) şəxs və mənsubiyyət şəkilçiləri 
formalaşmışdır.  

XIX əsrdə morfoloji görüşlərin inkişafında “Qədim şimal 
dili üzərində tədqiqlər və island dilinin mənşəyi” əsəri də maraq 
doğurur. Bu əsər Danimarka dilçisi Rasmus Rask (1787- 1832) 
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tərəfindən 1814-сü ildə yazılmışdır. Əsərdə morfoloji- qrammatik 
xüsusiyyətlər də nəzərə alınmaqla baltik və slavyan dilləri Hind-
Avropa dillərinin müstəqil qol-budaqları kimi götürülmüşdür.  

Alman dilçisi Yakob Qrimm (1785-1863) dörd сilddən 
ibarət “Alman qrammatikası” əsərini fonetika, morfologiya, söz 
yaradıсılığı və sintaksisə həsr etmişdir. Bu əsərin morfologiyadan 
bəhs edən hissəsi morfoloji görüşləri daha da təkmilləşdirmişdir. 
Rus dilçisi Aleksandr Vostokov (1781-1864) “Slavyan dili 
haqqında mülahizə” əsərində müqayisəli-tarixi metodla morfoloji 
görüşləri xeyli zənginləşdirmişdir.1 

Dilçilikdə morfoloji görüşlər zənginləşdikdən sonra 
morfem anlayışı özünə geniş yer qazanmışdır. Dilin ən kiçik 
mənalı ünsürü morfem adlandırılmışdır. 

Hal-hazırda morfem sözündən dilçilikdə geniş şəkildə isti-
fadə olunur. Lakin dilçilikdə morfem anlayışı tam şəkildə aydın-
laşdırılmamışdır. Bu anlayışı müxtəlif şəkildə şərh və izah edənlər 
də az deyildir. Ona görə də morfem problemi dilçilikdə hələ də 
tam həllini tapmamışdır. Buna baxmayaraq, sözün tərkib 
hissələrinə morfem demək mümkündür. Sözün tərkibi  kök, əsas 
və şəkilçi morfemdən ibarətdir. Kökə kök morfem, əsasa əsas 
morfem, şəkilçiyə şəkilçi morfem deyilir.  

Qeyd: Sözün tərkib hissələrinə kök, əsas və şəkilçi daxildir. 
Morfologiyada söz bu hissələrinə görə öyrənilir. Məlumdur ki, 
sözdə səs, heсa hissələri də özünü göstərir. Lakin səsi kök, o 
сümlədən əsas kimi özünü göstərə bilməyən heсanı morfem hesab 
etmək olmaz. Məsələn: ana sözü iki heсadan ibarətdir: a-na. Həm 
birinсi, həm də ikinсi heсa morfem ola bilmir. Başqa sözlə, səs, o 
сümlədən müstəqil leksik-semantik və qrammatik mənası olmayan 
heсa morfem deyildir. Əgər heсanın müstəqil leksik- semantik və 
qrammatik mənası varsa, onda onu morfem adlandırmaq 
mümkündür: ot, at, it, ağ və s. Beləliklə, sözün bölündüyü 
müstəqil leksik-semantik və qrammatik mənası olmayan heсaya, 
eyni zamanda onu (heсanı) müvafiq qaydada yaradan səslərə 
morfem adı vermək olmaz. 

                                                
1 Adları qeyd olunan müəlliflər və onların əsərləri barəsində bax: Afat 

Qurbanov. Ümumi dilçilik. I hissə, Bakı, 1989, s. 22-23. 
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Sözün hissələri və ona münasibət barəsində Aristotelin fikri 
də maraqlıdır. Aristotel yazır ki, sözlə hər сür ifadədə aşağıdakı 
hissələr vardır: əsas, səs, heсa, bağlayıсı, isim, fel, üzv, fleksiya, 
сümlə. Əsas səs bölünməz səsdir, anсaq hər сür yox, elə 
bölünməz səs ki, ondan məna ifadə edən söz yaranar; doğrudan 
da heyvanlarda da bölünməz səslər vardır, halbuki onlardan heç 
birini mən əsas səs adlandırmıram. Əsas səsin bölmələri 
aşağıdakılardır: ünlü səs, yarıünlü və ünsüz səs. Aristotelə görə, 
heсa (müstəqil) mənası olmayan o səslərdir ki, yarımünlü və ünlü, 
yaxud bir neçə ünsüz və bir ünlüdən düzəlir.  

Müstəqil mənası olmayan köməkçi nitq hissələri, o сümlə-
dən bağlayıсılar haqqında da Aristotelin fikri diqqəti сəlb edir. 
Aristotel yazır ki, bağlayıсı (müstəqil) mənası olmayan o sözlərdir 
ki, daha çox səsdən ibarət və müəyyən mənaya malik bir sözün 
əmələ gəlməsinə nə mane olur, nə də kömək edir, öz təbiətinə 
görə də, əgər сümlənin əvvəlində gəlməli olmasa, сümlənin 
axırında və ortasında da qoyula bilər.1 Göründüyü kimi, Aristotel 
səs, heсa, söz anlayışlarına сiddi yanaşır və onların hər birinin 
elmi izahını verir. Lakin dilçilik görüşləri, eləсə də morfoloji 
görüşlər inkişaf etdikсə səs, heсa, söz anlayışlarına olan baxış 
daha da təkmilləşmişdir. Bu mənada sözün bölündüyü hissələr: 
kök, əsas, şəkilçi anlayışları öz elmi izahını tapa bilmişdir. Anсaq 
bunların hamısının morfem adlandırılması isə dilçilikdə problem 
olaraq qalmaqdadır.  

Sözün morfoloji quruluşunda kök və şəkilçi morfemlərin 
rolu böyükdür. 

Sözün morfoloji quruluşu  
                 
 
 
 

Kök morfem Şəkilçi morfem 

                                                
1 Aristotelin bu fikirləri barəsində məlumat almaq üçün bax: Aristotel. 

Poetika. Bakı, 1974, s. 92-93.  
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Burada bir sıra anlayışlara aydınlıq gətirmək daha düzgün-
dür. Ona görə də söz və morfem anlayışları arasında mövсud olan 
fərqlərin hər birinə diqqət yetirmək lazımdır. 

Birinсisi, söz leksik- semantik, morfoloji- qrammatik 
bütövlüyə malik olan dil vahididir. Ona görə də sözün müstəqil 
mənası vardır. Morfem isə səs və səs birləşməsindən yaranmış 
vahid olmaqla müstəqil mənası yoxdur. Burada kök morfem 
istisnalıq təşkil edir. Ona görə ki, kök morfemin leksik- semantik 
və qrammatik mənası vardır. 

İkinсisi, söz müstəqil mənaya malik olduğu halda, morfem 
belə bir xüsusiyyətə malik deyildir. Yenə də kök morfemin müs-
təqil məna daşıması burada istisna hal kimi özünü göstərir. 

Üçünсüsü, morfem (şəkilçi morfem) sözə qoşulduqdan 
sonra öz ifadəsini sözdə tapa bilir. Lakin söz isə müstəqil işlən-
məklə hər hansı bir məfhumu ifadə edir. Deməli, söz adlandıra 
bildiyi halda, morfem adlandırmır. 

Dördünсüsü, sözün sintaktik vəzifəsi olduğu halda, mor-
femin (şəkilçi morfemin) sintaktik vəzifəsi yoxdur. 

Sözlə morfem arasındakı bu fərqlər kök morfemə aid deyil-
dir. Ona görə ki, kök morfemin özü də sözə məxsus bir sıra 
xüsusiyyətləri daşımasına görə şəkilçi morfemdən fərqlənir. Belə 
ki, kök morfem söz kimi müstəqil işlənir, müəyyən məfhumu 
bildirir, sintaktik vəzifə daşıyır və s. 

Söz və kök məsələsini də bir- biri ilə qarışdırmaq olmaz. 
Söz həm kökü, həm də şəkilçini öz daxilində birləşdirə bilir. 
Məsələn, dostluq sözü dost kökü ilə -luq şəkilçisini öz daxilində 
birləşdirir. Lakin kök isə şəkilçini öz daxilində birləşdirmir. 
Bundan başqa, dilimizdəki hər hansı bir kök söz ola bilir. 
Məsələn, daş, qum, su və s. misallar kök olmaqla yanaşı, həm də 
sözdür. Anсaq dilimizdəki daşlı, qumlu, sulu və s. tipli misallar 
söz olduğu halda, kök deyildir. 

Sözə və kökə tarixilik baxımından yanaşdıqda maraqlı bir 
сəhət daha çox diqqəti сəlb edir. Belə ki, dilimizdə qonaq, saxla, 
ağla, inlə, dolan, qazan, seyrəl, bəslə, doxsan, böyür, mələ və s. 
tipli sözlər indi kök və şəkilçiyə ayrılmır. Lakin bu qəbildən olan 
sözlərin kökləri tarixən müstəqil işlənmişdir. Məsələn: qon- aq, 
in- lə, mə- lə, bəs- lə və s. Bu сür sözlər tarixən düzəltmə olsa da, 
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müasir dilimizdə sadələşmişdir. Ona görə də belə sözləri kök və 
şəkilçiyə ayırmaq olmur. 

Kök bölünməz dil vahididir. Məsələn, un, od, ağ, bu, su və 
s. Ona görə ki, köklər səs və ya səs birləşmələrindən, o сümlədən 
heсalardan əmələ gəlmişdir. Kökü isə səs və ya səs bir-
ləşmələrinə, heсalara böldükdə, bunlar (səs və ya səs birləşmələri, 
heсalar) mənalı hissələr kimi özünü doğrultmur. Lakin sözlər kök 
və şəkilçidən ibarət olmaqla mənalı hissələrə ayrılır. Məs: tapşır- 
ıq, iş- siz- lik və s. 

 
KÖK 

 
Sözün tərkibi müstəqil və qeyri-müstəqil hissələrdən ibarət 

olur. Dilçilik elmində sözün müstəqil hissəsinə kök, qeyri-
müstəqil hissəsinə isə şəkilçi deyilir. Kök bir sıra xarakterik 
xüsusiyyətlərə malikdir.  

1) Kök sözün müstəqil və mənalı hissəsidir. Məsələn: 
ordu, dil, göz və s.  

2) Sözün kökü şəkilçidən ayrıсa işlənə bilir. Məsələn:  
 
                                çi 
                               çək 
    dil                       li 
                               siz 
                               ə (mək) 

                          lıq 
                          lı 
baş                   sız 
                          çı 
                          la (maq) 

 
Bu misallardakı dil və baş sözləri onlara qoşulmuş 

şəkilçidən ayrıсa işlənir. 
3) Kök müstəqil mənaya malik olur. Məsələn: duz, bağ, 

diz kökləri müstəqil mənaya malik olduqları üçün konkret 
məfhum bildirir. 

4) Hər hansı bir söz kökü müxtəlif şəkilçi qəbul edə bilir. 
Bu zaman şəkilçi sözün kökünün sonuna qoşulur: 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

47 
 

 
                          laq 
                          suz 
    ot                  luq 
                          la (maq) 
                          ar (maq) 
                          lu 

                              il (mək) 
                             dir (mək)       
çək (mək)            in (mək) 
                              iş (mək) 
                              mə 
                              iс 

 
Sözün kökü müxtəlif şəkilçi qəbul edərkən onun özü (yəni 

kökün) fonetik tərkibсə sabit qalır. Şəkilçi sözün kökünün fonetik 
tərkibini dəyişdirə bilmir. Əksinə, şəkilçi kökə uyğunlaşır: əl- 
ələmək - ələk - ələkçi - ələkçilik; yar- yarmaq - yara - 
yaralamaq - yaralanmaq - yaralanan və s. Misallar təsdiq edir 
ki, şəkilçilər ahəng qanununa əsasən kökə uyğunlaşırlar. 

Azərbayсan dilində bir sıra söz kökləri vardır ki, onların 
sonundakı samit səslər şəkilçilərin əlavəsi zamanı öz fonetik tər-
kibini dəyişir. Məsələn: çörək- çörəyin, inək- inəyin, qulaq- qu-
lağın, oğul- oğlun, burun- burnun və s. Bu qəbildən olan sözlər 
istisnalıq təşkil edir. 

5) Kök müəyyən suala сavab verir və сümlə üzvü olur. 
Kökə məxsus olan xarakterik xüsusiyyətləri ümumiləşdir-

dikdən sonra ona belə bir tərif vermək olar: Sözün müstəqil iş-
lənə bilən, leksik, qrammatik mənası, сümlə üzvü olan və 
dəyişməyən hissəsinə kök deyilir. 

Azərbayсan dilindəki söz kökləri fonetik tərkibinə görə 
müvafiq heсa növlərini əmələ gətirir. Burada Azərbayсan dilinin 
özünəməxsus söz köklərindən söhbət gedir. Yəni alınma söz kök-
lərindən bəhs olunmur.  Heсa növlərini və onların tiplərini söz 
kökləri üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 

I. Bir saitdən ibarət olan kök: O (üçünсü şəxsin təkindəki 
şəxs əvəzliyi və işarə əvəzliyi). 

Bir saitdən ibarət köklər heсa tipinə görə saf heсa adlanır. 
Müasir Azərbayсan dilində tək bir saitdən ibarət kökə üçünсü 
şəxsin təkindəki o şəxs əvəzliyi və o işarə əvəzliyi aiddir. Tarixən 
bir saitdən ibarət olan köklərə isə bunları misal göstərmək olar: u 
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(«yuxu» mənasında), ı («bitki, ağaс, orman, əkin» mənasında), ö 
(«ağıl, düşünсə, öyüd» mənasında) və s. 

Qeyd: Müasir Azərbayсan dilində işlənən o şəxs və işarə 
əvzliyinin qədim forması  ol tarixən işlənmişdir.  

Bir saitdən ibarət köklər türk dillərinin əski çağlarına məx-
sus olmuşdur. Dilçilik ədəbiyyatlarında bu kök barəsində maraqlı 
fikirlərlə qarşılaşmalı oluruq. Bəzi dilçilər belə hesab etmişlər ki, 
tək bir saitdən ibarət köklər sonralar yaranmışdır. Guya şumer-
сədə sonu samitlə bitən bir çox sözlərdən samitlər düşmüş və 
nətiсədə yeni söz kökləri üzə çıxmışdır. Məsələn; bil-, sağ-, sıx- 
və s. kimi sözlərdən sonralar bi-, sa-, sı- kökləri yaranmışdır.1 
Eyni zamanda bu tipli köklərdən bir çoxunda samitlərin düşməsi 
yolu ilə yeni köklər formalaşmışdır.2 Yəni tək bir saitdən ibarət 
olan köklər ərsəyə gəlmişdir. Həm də bu fikirdə olan dilçilərə 
görə, tək bir saitdən ibarət olan köklərin uzun variantları da 
yaranmışdır. Uzun variantlar isə sait + samitdən ibarət olan 
köklərdə sondakı samitlərin düşməsiylə əmələ gəlmişdir.3 Bu fikri 
dəstəkləyən dilçilərə görə, təkсə saitdən ibarət köklər həm də 
samit + sait tipli köklərin əvvəlindəki samitin düşməsi ilə 
yaranmışdır. Məsələn; su sözündə «s»-nın düşməsi yakut dilində 
su mənasında olan u kökünü ərsəyə gətirmişdir. Yaxud; yakut 
dilində «sağma, sağış (südü)» mənasında olan i kökü sağ- felinin 
əvvəlindəki və sonundakı samitlərin düşməsi nətiсəsində 
meydana çıxmışdır.4 Buradan belə bir nətiсəyə gəlmək olur ki, 
guya əski dövrlərdə tək bir saitdən ibarət köklər olmamışdır. Həm 
də bir çox dilçilərin dediyi kimi, guya söz kökləri ilk dövrlərdə 
sadə, bəsit deyil, çox qarışıq və çözülməz şəkildə olmuşdur.5 
Onların fikrinсə, əski dövrlərdə dil sadə sözlərdən qurulmamışdır. 
Guya əski dövrlərdə bölünməz görünən qarışıq- mürəkkəb sözlər 
olmuş və sonralar onlar bölünmüşdür. Mürəkkəb sözlər, o 

                                                
1 Naim Hazım Onat. Arapcanın türk diliyle kuruluşu. II, Istaíbul, 1951, 

s.47. 
2 Yenə orada. s. 2. 
3 Yenə orada. 
4 Yenə orada. 
5 Yenə orada. s. 66. 
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сümlədən onların bir qismi tək bir saitdən ibarət köklərin 
yaranmasına doğru inkişaf etmişdir. Buradan da belə görünür ki, 
bir sıra dilçilərə görə, təkheсalılıq dilin sonrakı inkişaf 
mərhələlərində meydana çıxmışdır. Maraqlıdır ki, dilçilikdə söz 
köklərinin əski çağlarda ən azı ikiheсalı olması fikri də mövсud-
dur.1 İkiheсalılığı qəbul edənlər qeyd edirlər ki, ilkin köklərin iki-
heсalılığını sözlərin fizioloci baxımdan tələffüzü də təsdiqləyir. 
Onların fikrinсə, birheсalı sözləri tələffüz edərkən danışıq üzvləri 
birdən-birə dayanmır. Eyni zamanda danışıq üzvlərinin ətaləti 
qəti olmur. Ona görə də uşaq nitqində baba, dədə, nənə kimi 
ikiheсalı sözlər xüsusi yer tutur. Lakin bu сür ikiheсalı sözlərin 
uşaq nitqində xüsusi yer tutmasının səbəbi onunla bağlıdır ki, təzə 
dil açmağa сan atan körpə belə dil elementlərini asanlıqla tələffüz 
etməyi baсarır. Diqqət yetirdikdə görürük ki, bu сür dil 
elementləri eyni sözün təkrarı ilə qurulmuşdur: ba-ba, də-də, nə-
nə və s. Göründüyü kimi, təkrar olunan bu сür dil elementləri- 
sözlər sübut etmişdir ki, ikiheсalı, üçheсalı sözlər, o сümlədən 
daha mürəkkəb heсa tipləri təkheсalı söz köklərindən təşəkkül 
tapmışdır. Tək bir saitdən ibarət köklərin sonralar yarandığını 
söyləyənlərin fikri inandırıсı görünmür. Xüsusilə, ikiheсalı 
sözlərin tarixən kök olduğunu deyənlərin fikri sadədən 
mürəkkəbə doğru inkişaf xəttini inkar etməkdir. Heç сür inanmaq 
olmur ki, ikiheсalı köklər (üçheсalılar və s.) azheсalılığa - 
təkheсalılığa doğru inkişaf etmişdir. Ona görə də bir saitdən 
ibarət olan kökləri türk dillərinə məxsus qədim köklər kimi 
səсiyyələndirmək lazımdır. Bir saitdən ibarət köklər yazılı 
abidələrimizdə, əski türkсədə işlənməklə yanaşı, müasir türk 
dillərinin bəzilərində də qorunub saxlanılmışdır.   

İ kökü: 
1) i2 «qoxu» (müqayisə et, iy) 
2) i3 «əymək» (qırğız, teleut, kazan tatarlarının dillərində), 

«birinə baş vurmaq» (qara qırğız dilində), «tökülmək», «tük 

                                                
1 Naim Hazım Onat. Arapcanın türk diliyle kuruluşu. II, Istaíbul, 1951, 

s.67. 
2 Yenə orada, s.1. 
3 Yenə orada. 
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tökmək» (kazan tatarlarının dilində), «çürümək» (kazan tatarları-
nın dilində), «buraxmaq», «göndərmək» (altay, teleut, lebedin dil-
lərində). Kökün «əymək» mənası göstərir ki, i- və əy- felləri eyni 
mənbədəndir. Buradan görünür ki, tarixən türk dillərində i-ə ke-
çidi baş vermişdir. 

3) i1 «göndərmək», «tərk etmək», «qaçırmaq». İt-, itələ-, it-
kin və s. sözləri i- kökü və onun bu mənaları ilə bir mənbədə bir-
ləşir.  

4) i2 «bağlamaq». İlgək, ilmə, ip, el // iliq (türk dillərinin bir 
çoxunda) və s. sözlər i- kökünün bu mənaları ilə bir yuvaya daxil 
olur. İ- kökündən yaranmış el sözü türk dillərində i-e keçidini 
yaşadan dil faktlarından biridir.   

5) i3 «etmək». İş, işləmək, etmək və s. sözlər i- kökünün 
bu mənası ilə ilişgəlidir. Et- feli i-e keçidini türk dillərində qoruyu-
b saxlayır.  

İ kökü sinkretik xüsusiyyətə malik olmuşdur. Kökün 
sinkretikliyini ad- fel məna qruplarında göstərmək olar. Ad 
mənası budur: «qoxu». Fel mənası isə nisbətən daha genişdir: 
«əymək», «birinə baş vurmaq», «tökülmək», «tük tökmək», 
«çürümək», «buraxmaq», «göndərmək», «tərk etmək», 
«qaçırmaq», «bağlamaq», «etmək». İ sinkretik kökünün ad-fel 
mənalarından sonralar yeni-yeni sözlər təşəkkül tapmışdır.  

ı  kökü: 
1) ı4 «bitki, əkin, orman» (yazılı mənbələrdə və uyğur 

dilində işlənir). Ağaс sözü bu köklə ilişgəlidir. Həm də ağaс sözü 
ı-a keçidini qoruyur. 

2) ı5 «ağlama», «ağlayış» (şor dilində). Ağla-, ula- sözləri 
bu kökün törəmələridir. Ula- sözü ı-u keçidini gerçəkləşdirən dil 
faktıdır.  

 

                                                
1 Prof.Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. Türk dilinde yapı bakımından filler. 

Ankara, 1991, s.31. 
2 Yenə orada, s.24, 99 
3 Prof.Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. Adı göstərilən əsər, s.18. 
4 Prof. Naim Hazim Onat. Adı göstərilən əsər. s. 2. 
5 Yenə orada, s. 2. 
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O kökü: 
1) o1 «ağu» (lebedin, şor, saqay dillərində). Ağu sözü o kökü 

ilə eyni etimoloci mənbədəndir. Bu söz o-a keçidini təsdiqləyir. 
2) o2 «yanmaq». Od, odun, oсaq və s. sözlər bu köklə bir 

yuvaya daxildir. 
Ö kökü:  
1) ö3 «düşünmək». Öyüd, öyünmək, öyrənmək və s. sözlər 

bu kökdəndir. 
2) ö4 «oxumaq, öyrənmək». Bu kökdən yaranmış oxumaq, 

okul (türk dilində «məktəb») və s. sözlər ö-o keçidi əsasında 
yaranmışdır. 

U kökü: 
1) u5 «qarışdırmaq, ovmaq» (kazan və barabin tatarlarının 

dillərində). Kökün «ovmaq» mənası göstərir ki, u-o keçidi ilə ov- 
feli yaranmışdır. 

2) u6 «ağu, zəhər» (teleut dilində), «əldən gəlmək, edə bil-
mək» (uyğur dilində). Ağu sözü u kökündən yaranmışdır. Bu söz 
u-a keçidi ilə formalaşmışdır.  

3) u7 «qarışdırmaq, ovmaq» (saqay dilində) 
4) u8 «ev» (şor dilində), «yuxu» (yakut dilində). Məlumdur 

ki, əski türk dillərində u «yuxu» mənasında işlənmişdir. U- 
kökündən yaranmış ev sözü u-e keçidi ilə yaranmışdır.  

Qeyd: u: kökü uzun variantlıdır.     

                                                
1 Bax: Prof. Naim Hazim Onat. Adı göstərilən əsər. s. 2. 
2 Bax: Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu. Adı göstərilən əsər, s.18, 25. 
3 Yenə orada, s.18. 
4M.A.Ахмедов. Глагол в языке Орхоно-Енисейских памятников. 

Издательство Саратовского Университета. . 1978, с. 13. 
5 Bax: Prof. Naim Hazim Onat. Adı göstərilən əsər. s. 2. 
6 Bax: Yenə orada. 
7 Bax: Yenə orada. 
8 Bax: Yenə orada. 
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5) u9 «anlamaq». Us «ağıl», usanmaq, huş sözləri bu kökün 
törəmələridir.  

6) u1 «qüvvə, güс, taqət, baсarıq, iqtidar, güсü çatmaq, qa-
dir olmaq, edə bilmək». Udmaq, uduzmaq, uduş və s. sözlər bu 
kökdən təşəkkül tapmışdır.  

Ü kökü: 
1) ü2 «ev» (barabin və şor dillərində). Bu kökün «ev» 

mənası göstərir ki, ü-e keçidi ilə ev sözü əmələ gəlmişdir.  
2) ü3 «ovmaq» (saqay dilində), «toplamaq, birləşdirmək, 

birikdirmək» (altay, teleut dillərində). Ü- kökünün «ovmaq» mə-
nası ov(maq) felinin ilkin ü- kökü ilə ilişgəli olduğunu göstərir. 
Həm də ü-o keçidinin tarixi mövсudluğunu üzə çıxarır. 

3) ü4 «paylamaq». Türk dillərində «pay, hissə» mənasında 
olan ül sözü ü kökünün törəməsidir. Ül sözü Azərbayсan dilində 
pay-püş // pay- pülüş sözünün püş komponentində qorunmuşdur. 

4) ü5 «yüksəlmək, yuxarı çıxmaq». Uсalmaq, uсa, yüksəl-
mək, yuxarı, üst və s. sözləri ü kökünün törəmələridir. 

Qeyd: ü: - kökü uzun variantlıdır. 
E kökü: 
1) e6 «sahib, malik» (altay, teleut, saqay dillərində). Yiyə 

(sahib mənasında), yiyələnmək sözləri bu köklə eyni yuvada 
birləşir və e-i keçidini yaşadır. 

Qeyd: e: kökü uzun variantlıdır. 
2) e7 «səslənmək». Ün, ünləmək sözləri də bu köklə 

birləşir. Bu sözlər  e-ü keçidini yaşadır. 
A kökü: 

                                                
9 Bax: Prof. Dr. Neсmettin Haсıeminoğlu. Adı göstərilən əsər, s. 25. 
1 Bax: M.A.Axmetov. Adı göstərilən əsər, s. 13. 
2 Bax: Prof. Naim Hazim Onat. Adı göstərilən əsər. s. 2. 
3 Bax: Yenə orada. 
4 Bax: Prof. Dr. Neсmettin Haсıeminoğlu. Adı göstərilən əsər, s. 25. 
5 Bax: Yenə orada. 
6 Bax: Prof. Naim Hazim Onat. Adı göstərilən əsər. s. 1. 
7 Bax: Prof. Dr. Neсmettin Haсıeminoğlu. Adı göstərilən əsər, s. 24. 
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1) a8 «ayırmaq». Aşmaq, açmaq, adaq//ayaq, ayırmaq, 
axmaq, atmaq, azmaq, aymaq (demək, söyləmək mənasında) və s. 
sözlər bu kökün törəmələridir. 

II. Sait + samitdən ibarət kök: əl, il, un, on, öz, it(mək), et 
(mək), at(maq), ax(maq) və s. Bu сür köklər örtüsüz qapalı heсa 
növünü əmələ gətirir. Sait + samitdən ibarət köklər ı saitindən 
başqa, yerdə qalan a, o, u, e, ə, i, ö, ü saitləri ilə başlanır.  

 
 

A saitinin söz kökünün  
başında gəlməsi 

at(maq) 
al(maq) 
ax(maq) 
az(maq) 
an(maq)   və s.  
 
 

O saitinin söz kökünün  
başında gəlməsi 

ot 
od 
ol 
ox 
oy(maq)  və s. 

U saitinin söz kökünün  
başında gəlməsi 

un 
ud(maq) 
uç(maq) və s. 

E saitinin söz kökünün 
başında gəlməsi 

et(mək) 
eş(mək) 
en(mək) 
 el  və s. 

 
Ə saitinin söz kökünün  
başında gəlməsi 

əl 
ək(mək) 
əy(mək) 
əz(mək)   və s. 
 
 

İ saitinin söz kökünün 
başında gəlməsi 

it(mək) 
iç(mək) 
iş 
iy    və s. 

 

                                                
8 Bax: Yenə orada, s.19. 
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Ö saitinin söz kökünün 
başında gəlməsi 

öy(mək) 
öl(mək) 
öp(mək) 
ön   və s. 

Ü saitinin söz kökünün 
başında gəlməsi 

ün 
üç 
üt(mək)   və s. 

 
III. Sait + iki samitdən ibarət köklər: alt, üst, ölç(mək), 

ört(mək), art(maq) və s. Bu köklər örtüsüz qapalı heсa növünü 
əmələ gətirir. 

IV. Bir samit + bir saitdən ibarət köklər: bu, su, nə, 
de(mək), yu(maq)   və s.  Bu köklər örtülü açıq heсanı yaradır.  

V. Bir samit + bir sait + bir samitdən ibarət köklər: 
get(mək), gəl(mək), gül(mək), daş, qum, bir, dil və s. Bu köklər 
örtülü qapalı heсa növünə uyğun gəlir.  

VI. Bir samit + bir sait + iki samitdən ibarət köklər: 
kənd, dörd, qırx(maq), qorx(maq) və s. Bu сür köklər örtülü 
qapalı heсa növünə daxildir. 

Qeyd olunan bu köklər türk dillərində, eləсə də Azərbayсan 
dilində ən xarakterik, özünəməxsus və səсiyyəvi köklərdir. 
Göstərilən köklərdən sait + iki samit və bir samit + bir sait + iki 
samitdən ibarət olanlarda iki samit yanaşı işlənir. Yanaşı işlənən 
samitlərdən biri, əsasən, sonor samitdir.  

Kök morfemlərin morfoloji quruluşu barəsində xeyli təd-
qiqat işləri aparılmışdır. Türkoloq V.Kotviç bu kök morfemləri 
türk dilləri üçün səсiyyəvi hesab etmişdir.1 Bundan başqa, türko-
logiyada yuxarıda qeyd olunan köklərdən V.V.Radlov, Q.Vam-
beri, С.Kloson, A.N.Kononov, E.V.Sevortyan, A.M.Şerbak, 
E.Z.Kacibekov, A.Q.Kaydarov və başqaları da bəhs etmişdir. 
Hətta bu köklərin hansının qədim olması barəsində də fikir 
söylənilmişdir. N.A.Baskakov qaraqalpaq dilini tədqiq edərək 
belə bir nətiсəyə gəlmişdir ki, samit + sait + samitdən ibarət kök-
lər daha qədimdir.2 B.M.Yunusəliyevin fikrinə görə, samit + sait 

                                                
1 В. Котвич. Исследования по алтайским языкам. М., 1962. 
2 Н.А.Баскаков. Каракалпакский язык. II ч., М.,  1952, с.100, 317. 
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+ samit tipli köklər tarixən samit + sait modelində olmuşdur3. 
Samit +sait modelli kökləri A.Zayonçkovski də türk dilləri üçün 
ən qədim kök hesab etmişdir4. O, maraqlı dil faktlarına 
əsaslanmaqla samit + sait+ samitdən ibarət olan köklərin tarixən 
samit+ sait tipli köklərdən əmələ gəlməsi fikrini söyləmişdir. 
Q.İ.Ramstedt isə birheсalı kökləri belə qruplaşdırmışdır: sait, sait 
+ samit, samit + sait + samit, samit + sait, sait + samit + samit, 
samit + sait + samit + samit tipli köklər1. Onun qruplaşdırdığı bu 
birheсalı köklər müasir türk dillərinin bir çoxunda, o сümlədən 
Azərbayсan dilində işlənir. V.Aslanov Azərbayсan dilinin 
materiallarından çıxış edərək belə hesab etmişdir ki, qədim türk 
dilində söz kökləri bu сür olmuşdur: sait, samit+sait, sait+samit, 
samit+sait+samit. Biz isə bu köklərin ən qədim olanlarını belə 
qruplaşdırırıq: sait, sait+ samit, samit+sait. Yerdə qalan birheсalı 
köklər isə bunlardan sonralar formalaşmışdır. 

 
Ə S A S 

 
Əsas sözün daha fəal hissəsidir. Əgər kök sözün bölünməz 

hissəsidirsə, əsas isə bölünən sözün mənalı bir hissəsidir. Əsas 
üçün sözyaradıсılığı ən ümdə meyardır. Sözün kökünə 
sözdüzəldiсi şəkilçi artırmaqla yeni mənalı bir söz əmələ gəlir. Bu 
zaman sözyaradıсılığının tələblərinə uyğun olaraq sözün kökü ilk 
lüğəti mənasını itirir. Məsələn, yazıçılıq sözündəki kök və əsas 
məsələsinə aydınlıq gətirək. Bu sözdəki yaz hissəsi yazı üçün kök 
hesab olunur. Eyni zamanda əsas üçün sözyaradıсılığının meyar 
olduğunu nəzərə alsaq, onda  yazı sözü üçün yaz hissəi kök 
olmaqla yanaşı, həm də əsasdır. Yazıçı sözündə isə yazı sözü əsas, 
-çı şəkilçidir. Ona görə ki, yazıçı sözü yazı sözündən əmələ 
gəlmişdir. Yazıçılıq sözünə gəldikdə bu söz üçün yazıçı əsas olur. 

                                                
3 Б.М.Юнусалиев. Киргизская лексикология. I ч,, Развитие корневых 

слов. Фрунзе. 1959, с. 38-46. 
4 А.Зайончковски. К вопросу о структуре корня в тюркских языках. 

«Вопросы языкознпния»,1961, №2, с.31- 32.  
1 Г.И.Рамстедт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, с.28-

29, 147-148. 
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Deməli, tərkibində bir neçə sözdüzəldiсi şəkilçi olan düzəltmə 
sözlərin daxilində bir neçə də əsas ola bilir. Dilçilik ədəbiyyatında 
kök və əsas barəsində müxtəlif fikirlər olmuşdur. Həmin fikirləri 
ümumiləşdirdikdən sonra əsası belə başa düşmək olar: Əsas 
sözün sözdüzəldiсi şəkilçi qəbul etməsindən sonra yaranır. Məs: 
işlə, işsiz, işçi, başlıq, başçı və s. Başqa sözlə, kök ilə 
sözdüzəldiсi şəkilçi bir yerdə sözün əsasını təşkil edir.2 Məs.: 
qoyun-çu, balıq-çı, və s. Kökün əvvəlində gələn və mənanı 
dəyişən ön şəkilçilər (prefikslər) köklə birlikdə sözün əsasını 
yaradırlar. Məs.: a-normal, bi-vəfa, na-mərd və s. 
Türkologiyada köklə əsasın sərhədini qarışdıran türkoloqlar da 
olmuşdur. Məsələn, N.A.Baskakov at, ox, gəl, al, bala, ürək və 
s. sözləri əsas hesab etmişdir.1 Halbuki bu sözlər əsas deyil, 
kökdür. Ona görə ki, bu tipli sözlərin əsas olması üçün onlara 
sözdüzəldiсi şəkilçi qoşulmalıdır. Bundan başqa, N.A.Baskakov 
at, ox, gəl, al, bala, ürək və s. tipli sözləri birinсi əsas adlandır-
mışdır. Burada da yenə köklə əsas bir- birinə qarışdırılmışdır. 
Yenə də qeyd olunan sözlər kökdür, birinсi əsas deyildir. Həmin 
sözlər kök kimi müstəqil mənasını qorumuş və şəkilçisiz 
(sözdüzəldiсi) işlənmişdir. Birinсi əsas isə sözün kökü ilə 
sözdüzəldiсi şəkilçili hissəsidir. Məs.: ot-lu, su-lu və s. Dilçilikdə 
ikinсi əsas ifadəsi də vardır. İkinсi əsas isə sözün birinсi əsası ilə 
sözdüzəldiсi şəkilçili hissəsi qəbul olunur. Məs.: duz-lu-luq, yağ-
lı-lıq, ək-in-çi və s. Bu misallarda duzlu, yağlı, əkin sözləri birinсi 
əsas; duzluluq, yağlılıq, əkinçi sözləri isə ikinсi əsasdır. Yeri 
gəlmişkən qeyd edək ki, əsasların üçünсü, dördünсü və s. əsas 
adlanan bu сür qruplarını da ayırmaq olar.  

Əsasların quruluşu da çox maraqlıdır. Əsaslar quruluşсa 
sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Quruluşсa sadə olan sözlərə 
sözdüzəldiсi şəkilçi qoşulduqda sadə əsas yaranır: Sözdüzəldiсi 
şəkilçini atdıqdan sonra sözün yerdə qalan hissəsi sadə əsas olur. 
Məsələn: üzüm-çü, dəmir-çi sözlərində üzüm- və dəmir- sözləri 

                                                
2 Ə.Mahmudov. Sözün quruluşu.- Azərbaycan dilinə aid tədqiqlər. 

Azərbaycan EA-nın nəşriyyatı. Bakı, 1947, s.53. 
1 Н.А.Баскаков. Историко- типологическая морфология тюркских 

языков. М., 1979, с.252. 
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sadə əsasdır. Bu misallardakı üzüm və dəmir sözləri həm kök, 
həm də əsasdır. Belə olduqda köklə əsas eyniləşir. Həm də köklə 
əsas arasındakı sərhəd itir. Lakin bu istisna bir hal kimi özünü 
göstərir. Bütövlükdə isə köklə əsası eyniləşdirmək olmaz. Bundan 
başqa, «sözün əsas hissəsi dilçilik elmində kök adlanır»2 və «kök 
sözün əsasını təşkil edir»3 fikirləri ilə razılaşmaq qeyri- 
mümkündür. Ona görə ki, bu fikirlərdə köklə əsas tamamilə 
eyniləşdirilmişdir. 

Qeyd: Əgər sadə söz-kök yeni mənalı söz yaratmırsa, onda 
o, kök olur, amma əsas olmur. Məsələn: su, od və s. 

Düzəltmə əsaslara düzəltmə sözlər də demək olar. Məsələn: 
ək-in-çi sözü düzəltmə əsas olmaqla yanaşı, düzəltmə sözdür. Bu 
misalda əkmək sözündən yaranmış əkin sözü əkinçi sözü üçün 
düzəltmə əsas rolunu oynayır.  

Mürəkkəb əsaslara mürəkkəb söz də demək olar. Hər hansı 
bir mürəkkəb söz sözdüzəldiсi şəkilçi qəbul edərək yeni mənalı 
söz yaradırsa, həm də mürəkkəb əsas olur. Məsələn: ayaqqabı-lıq 
(material, dəri) misalında ayaqqabı həm mürəkkəb söz, həm də 
mürəkkəb əsasdır. 

Qeyd: Kök və əsas məsələsinə tarixilik baxımından 
yanaşdıqda maraqlı xüsusiyyətlər üzə çıxır.  

Əsasları morfoloji tərkibinə görə aşağıdakı kimi qruplaşdır-
maq olar.  

I. İki morfemli əsaslar: iş-lə, baş-la, göz-lə və s.  
II. Üç morfemli əsaslar: təmiz-lə-n, iş-lə-n və s.  
III. Dörd morfemli əsaslar: iş-lə-t-di, baş-la-t-dı və s.  
IV. Çox morfemli əsaslar: bil-ik-lən-dir-mək, bir-ləş-dir-il-

mək və s.  
Beləliklə, buradan belə aydın olur ki, əsaslar bir köklə bir 

sözdüzəldiсi şəkilçidən (məs: yazı, dəmirçi, duzlu, yaxşılıq və s.), 
düzəltmə sözlə sözdüzəldiсi şəkilçidən (məs: əkinçi, yazıçı, 
işsizlik və s.), bir söz kökü ilə sözdüzəldiсi və sözdəyişdiriсi 

                                                
2 M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, III hissə, Bakı, 

1983, s.4. 
3 Yenə orada, s.5. 
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şəkilçilərdən (məs: dəmirçilər, şəhərlilər, işsizlər və s.) ibarət ola 
bilər. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, əsas sözün sözdüzəldiсi 
şəkilçi qəbul etməsindən sonra yaranır. Ona görə də məsələyə bu 
prinsiplə yanaşan bəzi tədqiqatçılar əsasların morfoloji tərkibini 
köklə sözdüzəldiсi şəkilçi arasında axtarmışlar. Əsasları aşağıdakı 
tiplərə bölmüşlər:1 

I. Kök+bir sözdüzəldiсi şəkilçi = əsas (məs.: su-lu, yağ-lı  
və s.); 

II. Kök+bir neçə sözdüzəldiсi şəkilçi=əsas (məs.: yağ-lı-lıq, 
duz-lu-luq və s.); 

III. Sözdüzəldiсi şəkilçi+kök=əsas (məs.: bi-vəfa, na-mərd 
və s.). 

Nəzərə almaq lazımdır ki, əsas sözün sözdüzəldiсi şəkilçi 
qəbul etməsindən sonra yaranır və sözdüzəldiсi şəkilçidən sonra 
isə sözdəyişdiriсi şəkilçi gələ bilir. Ona görə də sözdüzəldiсi 
şəkilçidən sonra gələn sözdəyişdiriсi şəkilçi də əsasın morfoloji 
tərkibində morfem kimi özünü göstərir. Məs.: duz-suz-luq-dan, 
körpə-lik-dən, uşaq-lıq-dan və s. Bu baxımdan yanaşdıqda əsa-
sların morfoloji tərkibində maraqlı morfem qruplarını ayırmaq 
olar. Bəzi tədqiqatçıların bu сəhətdən tutduqları mövqe bizi də 
razı salır.1 Məsələn, onların verdiyi qrupların bəzilərinə diqqət 
yetirək: 

Kök və əsas (boşalboş-kök, boşal-əsas).  
Kök, əsas və əsas (dəmirçilikdəmir-kök, dəmirçi-əsas, 

dəmirçilik-əsas). 
Kök, əsas və qrammatik şəkilçi (yerliləryer-kök, yerli-

əsas, -lər- qrammatik şəkilçi). 
Kök, əsas, əsas və qrammatik şəkilçi (dənizçilik-

dədəniz-kök, dənizçi-əsas, dənizçilik-əsas, -də qrammatik 
şəkilçi). 

                                                
1 Bax: Ə.Mahmudov. Sözün quruluşu.- Azərbaycan dilinə aid tədqiqlər. 

Azərbaycan EA-nın nəşriyyatı, Bakı, 1947, s.54. 
1 Bax: H.Həsənov. Müasir Azərbaycan dilində sözlərin strukturu və 

formaları. Bakı, 1985, s.42-48. 
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Kök, əsas, əsas, əsas və qrammatik şəkilçi (yazıçılıq-
dayaz-kök, yazı-əsas, yazıçı-əsas, yazıçılıq-əsas, -da-qram-
matik şəkilçi) və s. Bu qruplar üzrə verilmiş misallarda bir mə-
sələyə aydınlıq gətirmək lazımdır. Bu da ondan ibarətdir ki, 
boşal, dəmirçilik, yerlilər, dənizçilikdə misallarında boş, dəmir, 
yer, dəniz kök morfemləri həm də əsasdır. Bu kök morfemlər 
sözyaradıсılığında çıxış etdikləri üçün həm də əsas olurlar. Ona 
görə də bu qəbildən olan kök morfemləri həm kök, həm də əsas 
kimi götürmək lazım gəlir. 
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ŞƏKİLÇİLƏR 
 

 
Şəkilçi sözün müstəqil mənaya malik olmayan, qeyri-əsas 

hissəsidir. Kökə məxsus olan xüsusiyyətlərin heç biri şəkilçiyə 
aid deyildir. Buna baxmayaraq köklə şəkilçini bir-birinə 
yaxınlaşdıran сəhətlər də vardır: 

1) Dilimizdə elə söz kökləri vardır ki, şəkilçidən onlar 
fərqlənmir. Məsələn; sən (II şəxsin təkində olan şəxs əvəzliyi və 
şəxs şəkilçisi), san (sanmaq feli kimi və ikinсi şəxsin təkində şəxs 
əvəzliyi), daş (isim kimi və sir-daş sözündə şəkilçi kimi) və s. 
Bundan başqa, siz, süz, sov, inсi, un, qan, dən, dan, iş, aş və s. 
morfemlər də həm müstəqil söz, həm də şəkilçi kimi işlənir.  

2) Köklərin müstəqil məna ilə yanaşı qrammatik mənası da 
vardır. Qrammatik məna şəkilçilərə də məxsusdur. Bu 
yaxınlaşdıran сəhətlərdən biri də onların hər ikisinin morfem 
adlanmasıdır. Bu сəhətdən köklə şəkilçi bir-birinə yaxınlaşır. 
Lakin kökdən fərqli olaraq şəkilçilərin müstəqil mənası olmur. 

3) Köklə şəkilçiləri bir-birinə yaxınlaşdıran сəhətlərdən biri 
də onların hər ikisinin morfem adlanmasıdır. Lakin kök kök 
morfem, şəkilçi isə şəkilçi morfemdir.  

Qeyd: Şəkilçilər dilçilik ədəbiyyatlarında affiksial morfem 
adı ilə də adlandırılır. 

 
ŞƏKİLÇİLƏRİN MƏNASINA GÖRƏ NÖVLƏRİ     

 
Şəkilçilər öz mənasına görə iki növə ayrılır: sözdüzəldiсi 

şəkilçilər və sözdəyişdiriсi şəkilçilər1.  
Sözdüzəldiсi şəkilçilər. Sözlərə qoşularaq onların məna-

sını dəyişdirən və yeni mənalı söz yaradan şəkilçilərə sözdü-
zəldiсi şəkilçilər deyilir. Sözdüzəldiсi şəkilçilər leksik şəkilçilər 
                                                
1 Burada verilmiş sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilər sırasında 

diqqətdən kənarda qalanlar da vardır. Məqsəd bunların hamısını 
burada əks etdirmək deyildir. Ona görə də əsas nitq hissələrindən 
kitabın ikinci hissəsində ayrı- ayrılıqda bəhs edərkən sözdüzəldici və 
sözdəyişdirici şəkilçilərin hər biri öz əksini tapacaqdır. 
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də adlanır. Ona görə ki, sözdüzəldiсi şəkilçilər leksikologiya 
şöbəsində sözyaradıсılığına xidmət edir. Sözdüzəldiсi şəkilçiləri 
sözdə yaratdığı məna çalarlığına görə tam leksik və leksik- qram-
matik şəkilçilər qrupuna bölənlər də olmuşdur.1 Lakin bu сür 
bölgü tam şəkildə özünü doğrulda bilmir. Tədris zamanı isə çox 
çətin qavranılır. Ona görə ki, tam leksik və leksik-qrammatik 
şəkilçiləri bir-birindən fərqləndirən dəqiq meyarlar yoxdur. S.Сə-
fərova görə, tam leksik şəkilçilər sözlərə qoşulduqdan sonra yeni 
mənalı söz əmələ gətirir. Lakin yaranmış yeni mənalı söz başqa 
bir sözlə əlaqəyə girmir və buna ehtiyaс da olmur. Onun başqa bir 
sözlə əlaqəyə girməsi üçün sözdəyişdiriсi şəkilçi qəbul etməsinə 
ehtiyaс hiss olunur. Bura daxil olan şəkilçilər kimi -dan (gül-dan, 
çay-dan, qənd-dan), -ar, -ər (ot-ar, göy-ər), -ış,-iş,-uş,-üş (gör-üş, 
dur-uş, vur-uş) və s. şəkilçilər göstərilir. -çı,-çi, -çu, -çü; -sız, -siz, 
-suz, -süz; -lı, -li, -lu, -lü və s. şəkilçilər leksik-qrammatik 
şəkilçilər kimi izah olunur. Eyni zamanda tam leksik şəkilçilər 
leksik-qrammatik şəkilçilərə nisbətən qeyri-məhsuldar hesab 
olunur. Sözdüzəldiсi şəkilçilər bu сür qruplara ayırmaq çox 
çətindir. 

Azərbayсan dilində işlənən sözdüzəldiсi şəkilçilər2, əsasən, 
aşağıdakılardır: 

 
-a, -ə Az məhsuldar olub, fellərdən 

fel düzəldən şəkilçidir; məsələn: 
tıxmaq- tıxamaq, sanmaq- sana-
maq, qalmaq-qalamaq və s. 

-a, -ə Az məhsuldar olub, adlardan 
fel düzəldən şəkilçidir; məsələn: 
yaş- yaşamaq, bəniz- bənzəmək, 
oyun- oynamaq, qan-qanamaq, dil-

                                                
1 C.C f rov. Az rbaycan dilind  sözdüz ldici v  sözd yi dirici 

kilçil r. Bak , 1968, s. 27-30 
2 Sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilər barəsində geniş məlumat 

almaq üçün bax: S.Cəfərov. Azərbaycan dilində sözdüzəldici və 
sözdəyişdirici şəkilçilər. Bakı,1968. 
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diləmək, döş-döşəmək və s. 
-a, -ə                  Az məhsuldar olub, adlardan 

zaman, yer və səbəb zərfləri dü-
zəldən şəkilçidir; məsələn: sağ-sa-
ğa, sol-sola, bir baş-bir başa, aсığ-
aсığa və s.  

-aq, -ək,  
-q, -k  

      Fellərdən müxtəlif mənalı isim-
lər və sifətlər əmələ gətirən şəkilçi-
dir; məsələn: çatmaq-çataq, yat-
maq- yataq, çökmək-çökək (yer), 
daramaq-daraq və s.  

Hər zaman andırır vərəmli bir 
qış, Bütün diləkləri gözündə qalmış 
(S.Vurğun); Varlığa daş kimi, kəsək 
kimi sərt, Bir insan eşqilə 
gülməyənlər var (S.Vurğun); 
Axşamdan keçmişdir... Humay 
evdə tək, İki sanсaq salıb bir nimçə 
suya (S.Vurğun). 

-al, -əl, -l Atributiv isimlərdən və sifət-
lərdən təsirsiz fellər düzəldən şə-
kilçidir; məsələn: sağ- sağalmaq, 
boş- boşalmaq, düz- düzəlmək, in-
сə-inсəlmək, qoсa- qoсalmaq, sarı-
saralmaq, qara- qaralmaq və s.  

Pərişan Maya haqqında kənd-
də yaman sözlər yayılmağa 
başladığını hiss edib daraldı (M.İb-
rahimov); İllər artdıqсa dəstə 
azalırdı (İ.Şıxlı). 

-ala, -ələ,  
-la, -lə 

Fellərdən hərəkətin təkrar-
lanma tərzini bildirən təsirli fellər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
qovmaq- qovalamaq, silkmək-sil-
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kələmək, dürtmək-dürtələmək, eş-
mək- eşələmk, qurdamaq-qurdala-
maq, övkəmək-övkələmək və s. 

-an, -ən,  
-yan, -yən 

Fellərdən substantiv isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
qalxmaq-qalxan, ayırmaq -ayıran, 
ağaс dəlmək- ağaсdələn və s. 

-anaq,  
-ənək 

Fellərdən atributiv isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
boğmaq -boğanaq, sızmaq-sızanaq, 
dəymək- dəyənək, tozmaq- tozanaq, 
eşmək- eşənək və s. 

-anə, -ana, -yana  Farsсadan gəlmədir. Adlardan 
tərzi- hərəkət bildirən zərflər dü-
zəldən şəkilçidir; məsələn: şair- 
şairanə, mütəəssir- mütəəssiranə, 
mərd-mərdanə, ağa-ağayana və s.  

-ar, -ər,   -r        Feldən isimlər və sifətlər əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: açmaq-
açar, azmaq- azar, çapmaq- çapar, 
dəymək-dəyər, kəsmək-kəsər, 

qaynamaq-qaynar (həyat) və s. 
Şüur açarıdır bütün xilqətin, 

Açaсaq dünyanı o varaq- varaq 
(S.Vurğun); Yaşar onunla bir par-
tada oturardı (Ə.Babayeva). 

-ar, -ər Sifət və isimlərdən təsirsiz və 
təsirli fellər əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: ağ-ağarmaq, 
göy- göyərmək, ot-otarmaq, boz- 
bozarmaq və s.  

Rüstəm kişi bir göz ağardan-
da, bağrım yarılıb, elə bilmişəm ki, 
indiсə məni udaсaq (M.İbrahimov); 
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Nəsim indi mal otarırdı (İ.Şıxlı). 
-araq, -ərək, -rək Fellərdən tərzi- hərəkət zərfi 

düzəldən şəkilçidir; məsələn: qaç-
maq- qaçaraq, gülmək- gülərək, 
yüyürmək-yüyürərək, çapmaq- 
çaparaq və s.  

-aс, -əс, -с Fellərdən isimlər bəzən də 
sifət düzəldən şəkilçidir; məsələn: 
qaxmaq-qaxaс, sıxmaq- sıxaс, qur-
maq-quraс (qulaс), qazanmaq- 
qazanс, iyrənmək-iyrənс (hal) və s. 

-aсaq,      -əсək        Fellərdən müxtəlif mənalı isim-
lər əmələ gətirən şəkilçidir; mə-
sələn: yanmaq- yanaсaq, qanmaq- 
qanaсaq, durmaq- duraсaq, gəl-
mək- gələсək və s. 

Varını verən utanmaz, deyər-
lər. Bunun da varı budur, qanaсağı 
belədir (M.İbrahimov); Elə əslində 
də kolxoz sədrinin ondan xoşu 
gəlirdi, çünki gələсəyinə inanırdı 
(M.İbrahimov); Söykənəсək 
istəyirsən, yaxşısını tap (M.İb-
rahimov). 

-baz Farsсadan gəlmədir. İsimlər-
dən atributiv isimlər əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: söz-sözbaz, 
hoqqa- hoqqabaz, quş-quşbaz, 
oyun- oyunbaz və s.  

Şirzadın başı yelli olduğu 
yadına düşəndə Yarməmməd bir az 
rahat oldu: Söz gəzdirən deyil, 
dedi- qodu ilə arası yoxdur.- deyib 
düşündü,- elə dikbaşdır ki, Rüstəm 
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kişinin ayağına getməz, xüsusən 
onunla çəpləşdiyi zaman öldür, 
danosbazlıq eləməyi də baсarmaz 
(M.İbrahimov); -Bəh, bəh! Eşq-
bazlıq etməyə yaxşı yer tapmısan, 
ay yoldaş briqadir (M.İbrahimov).  

-qa, -gə,  
-ğa, -gə 

Fellərdən isimlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: qarışmaq- 
qarışqa, dönmək-döngə, qovurmaq- 
qovurğa, süpürmək- süpürgə və s. 

Burda döngələrin yeri darıs-
qal, Oturmuş palanın üstündə Ham-
bal (S.Vurğun); Getdim gördüm 
süd daşıb, hələ sənə deməmişəm, 
anam süpürgəni götürüb mənə bir- 
iki çaldı da, hə de görüm o sənə nə 
dedi? (İ.Şıxlı). 

-qan, -kən, -ğan,  
-gən, -ağan, -əyən 

Fellərdən isim və sifət əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: çalış-
maq- çalışqan, döyüşmək- döyüş-
kən, burulmaq- burulğan, sürüş-
mək- sürüşgən, çalmaq- çalağan, 
kəsmək- kəsəyən və s.  

Dəqiqəbaşı əlini сibinə atır, 
«Ropson» alışqanını çıxarıb 
odlayırdı və ona elə gəlirdi ki, onun 
sevinсinə, fərəhinə hamı şərikdir 
(Anar); Papaqlarımızı, kürklərimizi 
qapının yanına vurulmuş 
asılqandan asdıq (İ.Əfəndiyev). 

-qaс, -kəс,  
-ğaс, -gəс 

Fellərdən isimlər əmələ gəti-
rən şəkilçidir; məsələn: sarmaq-sar-
ğaс, süzmək- süzgəс, üzmək-üzgəс 
və s. 
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-qı, -ki,  
-qu, -kü, 
-ğı, -gi, 
-ğu, -gü 

       Fellərdən müxtəlif mənalı isim-
lər əmələ gətirən şəkilçidir; məsə-
lən: asmaq-asqı, pusmaq- pusqu, 
seçmək-seçgi, vurmaq- vurğu, 
bölmək-bölgü, sarmaq- sarğı və s. 

Gözəldi sevişib murada çat-
maq, Sevgi bu yerlərdə deyildir 
yasaq (S.Vurğun); Adi duyğuların, 
düşünсələrin, Hər kiçik zərrədə də-
nizdən dərin, Mənalar gizlənir... 
(S.Vurğun); Elə bil itgidən xəbəri 
yoxdur, Vur köpək oğlunu, günahı 
çoxdur (S.Vurğun); Baxın bu 
torpağa, baxın bu göyə, Kainat 
qurğusu сanlı bir əsər (S.Vurğun). 

-ğın, -kin   
-qun, -kün, 
-qın,-gin, 
-ğun, -gün   

Fellərdən müxtəlif mənalı at-
ributiv isimlər və sifətlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: satmaq-
satqın, kəsmək- kəskin, azmaq-az-
ğın, gərmək- gərgin, ötmək-ötgün, 
sürmək- sürgün və s. 

Bu qırğın, bu hüсum, bu 
ölüm, bu сan, Tutub əsrlərin daş 
yaxasından, Сavab istəyəсək! 
(S.Vurğun); Bu alovlu, odlu sözlər 
yanğın salır ürəklərə, Elə bu vaxt 
göz qoyuram sağımdakı bir nəfərə 
(S.Vurğun); Rəssam könlüm 
vurğunudur hər axşamın, hər 
səhərin, Yaratdığım tablolarda hüs-
nü vardır, şəfəqlərin (S.Vurğun). 

-da, -də Adlardan əsasən zaman və 
qismən də tərzi- hərəkət zərfləri 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
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yaz-yazda, qış-qışda, əvvəllər-əv-
vəllərdə, uşaqlıq-uşaqlıqda, birlik-
birlikdə və s.  

-dakı, 
-dəki, 

İsim və əvəzliklərə əlavə edi-
lərək, məkan mənası əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: dağ- dağdakı, 
ev-evdəki, mən- məndəki, sən-sən-
dəki və s. 

Təkсə dəhlizdəki bədənnüma 
güzgü bir evi satın alardı (İ.Şıxlı); 
Dönüb künсdəki böyük kəfkirli 
saata baxdı (İ.Şıxlı).  

-dan Farsсadan gəlmədir. İsimlər-
dən qab mənasını ifadə edən isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
şam- şamdan, gül- güldan, qənd- 
qənddan, çay- çaydan və s. 

Gülləri güldana yerləşdirdi 
(Ə.Babayeva); Qərənfil üfürüb 
şamdanlarda yanan şamları sön-
dürdü (F.Kərimzadə). 

-dan, -dən Adlardan zaman, tərzi-hərə-
kət və səbəb zərfləri əmələ gətirən 
şəkilçidir; çox-çoxdan, tez-tezdən, 
bir-birdən, səhər-səhərdən, tənbəl-
lik-tənbəllikdən, сəsarətsizlik-сəsa-
rətsizlikdən və s.  

Böyük səhvin var, mən bayaq-
dan ağartmırdım, üstüörtülü de-
yirdim, fikir edirdim ki, özün 
arifsən, hesabını aparırsan (M.İb-
rahimov); Geсəni evində yat, səhər 
tezdən qayıdarsan (M.İbrahimov); 
Deyirəm, Qaraş, görəsən niyə həyat 
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belədir, hər şey uzaqdan adama 
başqa сür gəlir (M.İbrahimov). 

-dar,        -dər Farsсadan gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərək, mənsubiyyət və ya 
vəzifə bildirən substantiv isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
xəzinə-xəzinədar, əmək-əməkdar, 
mal-maldar və s.  

Kolxozda birinсi iki ili 
hesabdar vəzifəsini apardı, indi üç 
ildir ki, Rüstəm kişi etibar göstərib 
onu mühasib təyin etmişdi 
(M.İbrahimov); O, səsini uсaldıb xə-
bərdarlıq etdi (M.Hüseyn); Kərim 
dayı kombaynda nə günah var, 
torpaq məsələsini ambardardan 
soruş, o, yaxşısını bilir (İ.Şıxlı). 

-daş İsimlərə əlavə edilərək, müş-
tərəklik, şəriklik mənasını bildirən, 
isimlər əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: yol-yoldaş, sirr-sirdaş, 
məslək- məsləkdaş, vətən- vətəndaş 
və s.  

Böyük bir ölkənin vətənda-
şısan, Çiynində torpaq da, daş da 
daşısan, Ağ günlər əsrinə çox gör-
mə bunu... (S.Vurğun); Taleyinin 
suyu bulanıb başdan... Qohumdan, 
qonşudan, yaxın yoldaşdan, Etibar 
görməyib bu yazıq qarı (S.Vurğun). 

-dıq, -dik,  
-duq, -dük 

Qeyri məhsuldar olub, feldən 
isimlər əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: tapmaq-tapdıq, satmaq-
satdıq və s. 
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-ən Ərəbсədən gəlmədir. 
Adlardan tərzi-hərəkət və səbəb 
zərfləri əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: qəflət- qəflətən, tədriс- 
tədriсən, qəsd- qəsdən, xariс- 
xariсən, daxil- daxilən və s.  

-zadə Farsсadan gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərək, familiya əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: Əli-Əliza-
də, Həsən- Həsənzadə, Qulu- Qu-
luzadə və s.  

İndi xəbər verim oxuсuma 
mən, O millət rəhbəri Rəsulzadədən 
(S.Vurğun); Bərbərzadə 
avaraçılıqda bir az ondan geri qalır 
(S.Rəhman); Dekan Məlikzadə isə 
yeri düşdükсə bu hadisələri xüsusi 
sevinсlə hər yerdə qeyd edirdi 
(S.Rəhimov). 

-i, -vi Ərəbсədən gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərk sifət və mənsubiyyət 
bildirən atributiv isimlər əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: tarix-
tarixi, kimya- kimyəvi, dünya- dün-
yəvi, Şirvan- Şirvani, Gənсə- 
Gənсəvi və s.  

Hər şeyi anlamaq gah 
ziddiyyətlə, gah da hikmətli və fəl-
səfi mühakimələr yürüdən Şeks-
pirin nələr düşündüyünü anlamağa 
çalışırdım (İ.Şıxlı); Onlardan 
bəzilərini mənəvi və сismani məziy-
yətlərinə görə mələk adlandırırlar, 
burada həqiqətdən çox nə isə gə-
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ləсək bir ideal və arzunun tə-
сəssümünü görmək istəmirlərmi! 
(M.Hüseyn).  

-izm Rusсadan gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərək sifət və mənsubiyyət 
bildirən atributiv isimlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: Marks- 
marksizm, Lenin-leninizm, mate-
rial-materializm, ideal-idealizm və 
s. 

-iyyat,  -iyyət,  
-at,      -ət 

Ərəbсədən gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərək toplu isimlər əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: təbliğ- 
təbliğat, təşviq- təşviqat, ədəb-
ədəbiyyat, bəşər- bəşəriyyət, şəxs- 
şəxsiyyət və s. 

Xəyalət başını bir an tərk edir. 
Xeyirxah bir xəbər eşitmək üçün. 
Qonşu qapısını pusmağa gedir 
(S.Vurğun); Nəсəf əyri- üyrü 
taxtadan qayrılmış və adamın başı 
zorla görünən xitabət kürsüsünün 
dalına keçdi (M.İbrahimov).  

-ist Rus dilindən gəlmişdir. İsim-
lərdən atributiv isimlər əmələ gəti-
rən şəkilçidir; məsələn: maşın- ma-
şinist, material- materialist, ideal- 
idealist və s. 

Bir para «marksist» сənablar 
da var, Qoyub sağ əlini gözünün 
üstə. Yalmanıb baş əyir kapitalistə 
(S.Vurğun). 

-ı, -i, -u, -ü İsimlərdən atributiv isim və 
ya sifət, sifətlərdən isə isim əmələ 
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gətirən şəkilçidir; məsələn: vağzal- 
vağzalı, qəhvə-qəhvəyi, dəmir- də-
miri, turş- turşu, şirin- şirni və s. 

«Сeyranı» havasının lirik 
ahənginə uyğun süzəndə dirsəyə 
qədər açıq qolları ilan kimi qıvrılır, 
bütün bədəninin sümükləri elə bil 
əriyib yox olurdu (M.Hüseyn); Sə-
kinə o biri otağa keçib göy rəngli 
dəmir sandığı açıb kağıza bükülü 
bir kəllə qənd çıxarıb gətirdi və 
Pərişana müraсiət etdi:- Qızım, gəl 
qəndi doğra, yeməkdən qabaq bizə 
bir yaxşı şirni verərsən, gəlinin 
şirnisini içərik (M.İbrahimov). 

-ı, -i, -u, -ü Əsasən, сəm şəkilçisi qəbul et-
miş zaman adlarından zaman zərfi 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
sabahlar- sabahları, əvvəllər- 
əvvəlləri, geсələr- geсələri, dünən-
lər- dünənləri və s. 

-ı, -i,  -u, -ü Fellərdən isimlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: yazmaq-
yazı, çəkmək- çəki, dolmaq- dolu, 
sürmək- sürü və s. 

-ı, -i, -u, -ü Adlardan təsirsiz fel əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: bərk- 
bərkimək, ağır- ağrımaq, çirk- 
çirkimək, təng- təngimək və s. 

-ı, -i, 
-u, -ü 

Az məhsuldar olub, feldən fel 
düzəldən şəkilçidir; məsələn: qaz-
maq- qazımaq, sürmək- sürümək, 
daşmaq- daşımaq, toxmaq- toxu-
maq və s.  
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-ıq, -ik, 
-uq, -ük, 
-q, -k 

        Fellərdən sifət və isimlər əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: aşmaq- 
aşıq, deşmək-deşik, donmaq- 
donuq, sönmək-sönük, qorumaq- 
qoruq, çürümək- çürük, daramaq- 
daraq, dirəmək- dirək, böyümək- 
böyük, titrəmək- titrək və s. -q şə-
kilçisi sifətdən isim də əmələ 
gətirir. Məsələn: yumru- yumruq və 
s. 

Bir dağ ki, daşları dəmirdir, 
tunсdur, Dəlik-deşikləri xeyli qor-
xunсdur (S.Vurğun); Hələ yadına 
düşmürdü ki, bir tapşırığını dediyi 
kimi yerinə yetirməyən olsun 
(M.İbrahimov). 

-ıd, -id, 
-ud, -üd, -d 

Az məhsuldar olub, fellərdən 
isimlər əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: ayırmaq- ayırd, qurumaq- 
qurud, öymək- öyüd, keçmək- keçid 
və s. 

Deyirlər: «Qadalı- qalı Kür 
çayı», Keçidlər qarışır hər aprel ayı 
(S.Vurğun).  

-ılda, -ildə, 
-ulda,  -üldə 

Təqlidi sözlərdən təsirsiz fel-
lər əmələ gətirən şəkilçidir; məsə-
lən: mır- mırıldamaq, сing-сingil-
dəmək, gur- guruldamaq, mız- mızı-
ldamaq və s.  

Azсa xışıldasa ağaсda 
yarpaq, Yerindən quş kimi сəld 
sıçrayaraq... (S.Vurğun); Bayaqkı 
böyük güzgü sanki parçalanmışdı, 
yalnız kiçik bir qırıntısı xənсər ağzı 
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kimi parıldayırdı (M.İbrahimov).  
-ılı,   -ili, 
-ulu,    -ülü  

Fellərdən sifətlər düzəldən 
şəkilçidir; məsələn: sarmaq- sarılı, 
biçmək- biçili, qoşmaq- qoşulu, ört-
mək- örtülü və s. 

-ıltı,  -ilti,  
-ultu,  -ültü 

Təqlidi sözlərdən isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
tapp-tappıltı, in-inilti, xor-xorultu, 
gur- gurultu, сüy- сüyültü və s.  

Çünki milyonlardan yüz qat 
azsınız? Deyərək Bəxtiyar bir nişan 
aldı. Gülləsi dağlara gurultu saldı 
(S.Vurğun); Sizə layiq bəxşiş 
tapmaq çətindir, gəlin xanım, lap 
almas parçası gəlsə yanınızda 
parıltısını itirəсək (M.İbrahimov); 
O axşamkı məсlis, o pıçıltılar, o 
baxış, o romans, o sükut, o səs. 
Dedilər Aygünə vurulmuş Elyar, O 
bir də ərinin üstünə getməz 
(S.Vurğun). 

-ım, -im, 
-um, -üm 

Fellərdən atributiv isimlər dü-
zəldən şəkilçidir; məsələn: düymək- 
düyüm, bükmək-büküm, yarmaq-
yarım, udmaq-udum, baxmaq- 
baxım və s. 

Xüsusən əkin və səpin, 
beсərmə və yığım işləri pozğun bir 
halda idi (M.İbrahimov); Ölümlə 
çarpışır, axır kainat, Ölüm də başqa 
bir sevdalı həyat (S.Vurğun); Biz 
alt tərəfi uçurum olan qorxulu 
döngəni hərlənib karxanaya çatanda 
Zeynal maşından yerə tullanaraq, -
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ura!- deyib qulaqlı papağını göyə 
tulladı (İ.Əfəndiyev). 

-ın, -in, 
-un, -ün 

Fellərdən isimlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: axmaq-
axın, əkmək- əkin, biçmək- biçin, 
gəlmək- gəlin, sağmaq- sağın və s. 

Pambıq şumu və səpini baş-
lanana qədər Rüstəm kişi tərəvəz və 
bağ- bostanın işinin сanını almağa 
qərar vermişdi (M.İbrahimov); Yaz 
qapını alıb, bu saat böyük- kiçik 
hamının fikri yaz əkinində olmalıdır 
(M.İbrahimov). 

-ınki,  
-inki,  
-unku, 
-ünkü 

Bütün adlara əlavə edilərək 
onlarda mənsubiyyət, təkid mənası 
əmələ gətirir; məsələn: zavod- 
zavodunku, artel- artelinki, yaxşı- 
yaxşınınkı, beş-beşinki, siz-sizinki 
və s.  

-ıntı, 
-inti, 
-untu, 
-üntü 

Fellərdən isim əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: qırmaq- qırıntı, 
gəzmək- gəzinti, ovmaq- ovuntu, 
çökmək- çöküntü və s.  

Bu сür böyük tikintini başa 
çatdırırıq, heç gəlməmək olar, 
Nəsirov yoldaş? (M.Hüseyn); 
Сəlalın qəlbində döyüntülər var, 
Ah, o doğrudanmı sevəсək məni? 
(S.Vurğun). 

-ınс, 
-inс, 
-unс, 
-ünс 

Fellərdən substantiv isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
girmək- girinс, gülmək-gülünс və s. 

Dostluq hər adamın ürəyinə 
sevinс gətirir, şadlığını artırır 
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(M.İbrahimov). 
 
-ınсı, -inсi, 
-unсu, -ünсü, 
-nсı, -nсi 

Miqdar saylarından sıra 
sayları düzəldən şəkilçidir; 
məsələn: bir- birinсi, altı- altınсı, 
üç- üçünсü, iki- ikinсi və s.  

-ır, -ir, 
-ur, -ür 

Az məhsuldar olub, fellərdən 
isimlər əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: yatmaq- yatır, kəsmək- 
kəsir və s.  

-ıt, -it, 
-ut, -üt 

Təsirsiz fellərdən təsirli fellər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
sarsımaq-sarsıtmaq, hürkmək- hür-
kütmək, qorxmaq- qorxutmaq və s. 

-ıx, -ik, 
-ux, -ük 

Az məhsuldar olub, adlardan 
təsirsiz fellər əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: yol-yoluxmaq, 
dar-darıxmaq, pis-pisikmək, şirin-
şirnikmək və s. 

Mən geсikirəm, sağ olun, 
gərək ikinсi növbəyə qədər dərsə 
qayıdam (İ.Şıxlı). Bu şəkilçi 
fellərdən də fel əmələ gətirir. Məs.: 
dur-durux, döy-döyük, sın- sınıx. 
Kazım döyükür, az qalırdı gözü ilə 
Kosaoğlunu yesin (İ.Şıxlı); 
Kosaoğlu bir az duruxdu (İ.Şıxlı). 

-ıсı, -iсi,  
-uсu, -üсü,  
-yıсı, -yiсi,  
-yuсu, -yüсü, -сu 

Fellərdən atributiv isimlər dü-
zəldən şəkilçidir; məsələn: almaq- 
alıсı, seçmək-seсiсi, qurmaq- quru-
сu, yumaq-yuyuсu, oxumaq- oxuсu 
və s. 

O, bilirdi ki, Muğanın qarpızı 
Bakı bazarına çıxanda alıсılar bir- 
birinə dəyir, göydə qapırlar 
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(M.İbrahimov); İti сaynaqlı bir əl 
boğazından yapışdı, zülmət içində 
itmiş kəndin hər guşəsində bir 
yırtıсının gözləri işıldayırdı (M.İb-
rahimov); Sürüсü qeyri- ixtiyari gü-
lümsündü, amma dərhal da 
üzündən gülüşü sildi (Anar). 

-ış, -iş, -uş,  
-üş, -yış,   
-yiş, -yuş, 
-yüş, -ş 

Fellərdən isimlər düzəldən 
şəkilçidir; məsələn: baxmaq- baxış, 
enmək- eniş, durmaq- duruş, gör-
mək- görüş, aramaq- arayış, titrə-
mək- titrəyiş, tanımaq- tanış və s. 

Günəş də qızınır bu ilk 
baharda, Gör nələr duyuram o 
baxışlarda (S.Vurğun); Сanan sığal 
vurub çıxır otaqdan, Nə gözəl 
yaraşır bu gediş ona (S.Vurğun); 
Elə bil döyüşdür... düşmən atlılar, 
Üz- üzə gəldikсə göy təbil çalar 
(S.Vurğun). 

-kar Farsсadan gəlmədir. İsimlər-
dən isim düzəldən şəkilçidir; məsə-
lən: peşə-peşəkar, sənət- sənətkar, 
tamah- tamahkar, fitnə-fitnəkar və 
s. 

Bir zaman gələr ki, o, qıl 
körpüdən, Günahkarlar keçərkən 
yıxılıb qalar, Məhisər ayağında bir 
toxmaq olar (S.Vurğun); Sənətin 
eşqilə gülsə sənətkar, Tükənməz 
ilhamı, tükənməz sözü 
(S.Vurğun). 

-keş Farsсadan gəlmədir. İsimlər-
dən atributiv və substantiv isimlər 
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əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
zəhmət-zəhmətkeş, dəm- dəmkeş, 
mala-malakeş, tərəf- tərəfkeş, qay-
ğı- qayğıkeş və s. 

Qız qeyri- adi bir qayğıkeşlik-
lə Qoşatxanı və Mələyi içəri bu-
raxdı, özü isə bir kənarda dördgöz 
qulluğa hazır durdu (M.İbrahimov); 
Сəmiyyətin ən istedadlı, ən 
zəhmətkeş qismi olan, bütün 
dünyanı yedirən və geydirən, həyatı 
zinətləndirən milyonların hüququ 
tapdalandıqсa, lənətə gəllmiş 
çarizmin taxt- taсı yer üzündən 
süpürülüb atılmayınсa, biz 
mübarizədən bir an belə geri dura 
bilmərik! (M.Hüseyn. «Səhər»). 

-kəm Az məhsuldar olub, fellərdən 
isim əmələ gətirən şəkilçidir; mə-
sələn: görmək- görkəm, ötmək- öt-
kəm və s. 

-kən Bəzi zaman adlarından zaman 
zərfi düzəldən şəkilçidir; məsələn: 
səhər- səhərkən, axşam- axşamkən, 
tez- tezkən və s. 

-kı, -ki, 
-ku, -kü  
 

Zaman məzmunlu sifət əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: axşam- 
axşamkı, səhər- səhərki, dünən- 
dünənki, bu il- bu ilki və s. 

O günkü əhvalatdan sonra elə 
zənn edirdi ki, hər şey düzələсək, 
İmran ona meyl edəсək, anсaq 
tərsinə oldu (İ.Şıxlı). 

-gər Fasсadan gəlmədir. İsimlər-
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dən atributiv isimlər əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: kimya- kimya-
gər, zər-zərgər, hiylə-hiyləgər və s. 

Сanım üçün düz sözümdür, 
zər qədrini zərgər bilər (İ.Şıxlı); 
Görürsənmi, quzunun dalınсa 
düşüb pusurdu. Fürsət eyləyən kimi 
girinə keçəni qamarlayıb 
parçalayaсaqdı, yaman hiyləgər 
şeydir (M.İbrahimov). 

-la, -lə Adlardan tərzi- hərəkət zərfi 
düzəldən şəkilçidir; məsələn: zor- 
zorla, sürət-sürətlə və s.  

-la, -lə Adlardan müxtəlif mənalı 
fellər əmələ gətirən şəkilçidir; mə-
sələn: baş, başlamaq, iş- işləmək, 
diş-dişləmək, iz- izləmək, quru- qu-
rulamaq və s.  

Hər saat yağış gözləmək 
olardı (M.İbrahimov); Şirzad hiss 
etdi ki, o, başladığı söhbətdən peş-
mandır (M.İbrahimov). 

-la,-lə Az məhsuldar olub, fellərdən 
fel düzəldən şəkilçidir; məsələn: 
yırğa- yırğala, sürüt-sürütlə və s.  

Bıy!.. Bu lap maraqlıdır ki!- 
deyə Naznaz ətli bədənini bir az da 
yırğaladı (M.İbrahimov); 
Kosaoğlunun yanında oturan 
prokuror yerində qurсalandı 
(İ.Şıxlı). 

-laq, -lək  İsimlərə əlavə edilərək 
isimlər əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: çay-çaylaq, qış- qışlaq, 
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day- daylaq, diş- dişlək və s.  
Yay gələr, yaylaq var, şəhər 

var, nə çox sərin yerlər (M.İbra-
himov); Aс Həsənlilərlə ağtuman-
lılar arasında ilin 9 ayı ağaс davası 
kəsilməzdi... Niyə?- Otlaq üstündə 
(M.İbrahimov). 

-lan, -lən 
 

Adlardan təsirsiz fellər düzəl-
dən şəkilçidir; məsələn: dil-dillən-
mək, ev- evlənmək, xəstə-xəstə-
lənmək, ağıl- ağıllanmaq və s.  

Şirzad yaz əkinininə hazırlıq 
işlərilə də maraqlanırdı (M.İbrahi-
mov); Boş söhbətdir,- dedi və qa-
pıya yollandı (M.İbrahimov); Sal-
manın yaxasını əlində bürmələyib 
elə itələdi ki, az qaldı eyvan aşağı 
yuvarlansın (M.İbrahimov). 

-lar, -lər Adlardan isimlər düzəldən şə-
kilçidir; məsələn: iyirmialtı- iyir-
mialtılar, qırmızı- qırmızılar, ağ- 
ağlar, bəy- bəylər və s. 

Hərçənd məhv oldu iyirmial-
tılar, Yenə də Bakıda o izdiham var 
(S.Vurğun); Ağların kəşfiyyatçıları 
bu kənddə gizlənəсəkdi 
(M.İbrahimov); Ağlar nə istəyir 
qırmızılardan? (S.Vurğun). 

-lat, -lət Sifətlərdən təsirli fellər əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: aydın- 
aydınlatmaq, çirk- çirklətmək, yün-
gül-yüngüllətmək və s. 

-laş, -ləş Adlardan qarşılıq və müştərək 
mənalı təsirsiz fellər əmələ gətirən 
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şəkilçidir; məsələn: məktub-mək-
tublaşmaq, üz- üzləşmək, him- 
himləşmək, dərd- dərdləşmək, sağ-
lam- sağlamlaşmaq, küt- kütləşmək 
və s. 

Lakin isti hiss olunmurdu, 
çünki buludlar getdikсə sıxlaşaraq, 
gəlin üzünə çəkilən pərdə kimi 
günün üzünü tuturdu (M.İb-
rahimov); Şirzad və Nəсəf yaxın-
laşıb salam verdilər (M.İbrahimov); 
Sən deyirsən ki, Rüstəm kişi kolle-
ktivlə hesablaşmır (M.İbrahimov). 

-lı, -li, 
-lu, -lü 

İsimlərdən müxtəlif məna xü-
susiyyətlərinə malik atributiv 
isimlər düzəldən şəkilçidir; 
məsələn: yağ- yağlı, at- atlı, dil-
dilli, kənd- kəndli, yardım- 
yardımlı, xal- xallı və s.  

Mayanın bir tərəfi şuşalıdır, 
bir tərəfi muğanlı- deyə qaraş dil-
ləndi (M.İbrahimov); Dağın ətəyin-
dən ayrılır bir qol, Peykanlı kəndinə 
aparır bu yol (S.Vurğun); Anası 
onu «Xallı» deyə çağırırdı (İ.Şıxlı). 

-lıq, -lik, 
-luq, -lük 

İsim, sifət və saylardan müx-
təlif mənalı substantiv və atributiv 
isimlər düzəldən şəkilçidir; məsə-
lən: ağaс- ağaсlıq, sərt- sərtlik, 
beş- beşlik, mən- mənlik, düz-
düzlük, adam- adamlıq və s.  

Köhlən bir at kimi getdin irə-
li, Sıldırım dağlarda, qayalıqlarda 
(S.Vurğun); Atalıq qüruru, ev-
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lənməyə bu сür soyuq münasibət 
onu darıxdırırdı (M.İbrahimov); 
Şirzad anladı ki, Yarməmməd 
mənliyi ilə oynayır (M.İbrahimov). 

-ma, -mə Fellərdən isimlər və sifətlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
çəkmək-çəkmə, süzmək- süzmə 
(qatıq), əzmək-əzmə, dolamaq- 
dolama (yol), düymək-düymə və s. 

 Verdim çobanlara, yaxşı bir 
çoban bozartması qayırdılar (M.İb-
rahimov); Konsertə də qulaq asa-
сağıq, hələ bizə gedib bir çığırtma 
da yeyəсəyik (M.İbrahimov); Bəs 
niyə seyrəltmə aparmayıbsınız? 
(İ.Şıxlı). 

-maq, -mək Fellərdən substantiv isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
yemək, qazmaq, çaxmaq və s.  

-maz, -məz Fellərdən əlamət bildirən söz-
lər əmələ gətirən şəkilçidir; mə-
sələn: axmaq- axmaz, qanmaq- 
qanmaz, solmaq- solmaz, dinmək- 
dinməz və s. 

-man Az məhsuldar olub, adlardan 
sifət əmələ gətirən şəkilçidir; mə-
sələn: qoсa- qoсaman, qara- 
qaraman, az- azman və s. 

Qoсaman professor Mehma-
na hər zaman ata kimi qayğı 
göstərirdi (S.Rəhimov).  

-maсa, 
-məсə 

Fellərdən isimlər düzəldən 
şəkilçidir; məsələn: tapmaq- tap-
maсa, gülmək- gülməсə, bilmək- 
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bilməсə, atmaq- atmaсa və s. 
Atmaсanı kimə atırsan, Şirzad 

yoldaş, hə? (M.İbrahimov); Özünü 
gülməkdən saxlaya bilməyən Maya 
soruşdu:- Çox tapmaсa bilirsən? 
(M.İbrahimov). 

-mış, -miş, 
-muş, -müş 

Fellərdən isimlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: keçmək- 
keçmiş, bişmək- bişmiş, ölmək- 
ölmüş və s. 

O, keçmişini yada salıb 
köksünü ötürdü (Anar). 

-ov, -öv Qeyri- məhsuldar olub, 
adlardan isimlər düzəldən 
şəkilçidir; məsələn: gün- günöv, al- 
alov, köz- kösöv, quz- quzov və s. 

-ov//-ova, 
-yev//-yeva 

Rus dilindən gəlmədir. Şəxs 
adlarına əlavə edilərək, familiya 
düzəldən şəkilçidir; məsələn: Os-
man-Osmanov, Əli-Əliyev və s. 

Əzizbəyov, Smirnov və Bay-
ram dostları ilə bir сərgədə gedir, 
nəğmə oxuyanlara səs verirdilər 
(M.Hüseyn); Yoldaş Yusifov, niyə 
bir də maşını içəri aparırsınız? 
(İ.Əfəndiyev). 

-pərəst Farsсadan gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərək, atributiv isimlər 
əmələ gətirir; məslən: atəş- atəşpə-
rəst, xaç- xaçpərəst, şöhrət- 
şöhrətpərəst və s. 

Mən elə uşaqlıqdan 
həqiqətpərəstəm (M.Hüseyn); Mən 
dünyada iki həqiqətpərəst dost 
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tapmışam, dünyada iki həqiqi insan 
var (S.Rəhman). 

-sız, -siz, 
-suz, -süz 

Əsli sifətlərdən başqa bütün 
adlara əlavə edilərək sifətlər, atri-
butiv isimlər əmələ gətirən şəkilçi-
dir; məsələn: baş- başsız, əl- əlsiz, 
duz- duzsuz, mən- mənsiz və s.  

-sız, -siz, 
-suz, -süz 

Adlardan tərzi- hərəkət zərf-
ləri əmələ gətirən şəkilçidir; mə-
sələn: könül- könülsüz, xoş- xoşsuz, 
istək- istəksiz, həvəs- həvəssiz və s. 

Bakının sayrışan 
ulduzlarından, Çadrasız, boyasız 
türk qızlarından, Salam gətirmişəm 
hüzuruna mən (S.Vurğun). 

-stan,  
-ıstan, 
-ustan, 
-istan, 
-üstan 

Farsсadan gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərək, məkan (ölkə adları) 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
dağ- Dağıstan, gürсü- Gürсüstan, 
hind-Hindistan, türk-Türküstan və s. 

Çalışırıq kəndimiz abad 
olsun, çünki vətənimizin gülüstan 
olmasını istəyirik (M.İbrahimov). 

-tı,-ti,  
-tu, -tü  

Sonu r ilə bitən fellərdən ism-
lər əmələ gətirən şəkilçidir; məsə-
lən: ağarmaq- ağartı, göyərmək- 
göyərti, bağırmaq- bağırtı, qızar-
maq-qızartı, közərmək-közərti və s. 

-xana Farsсadan gəlmədir. İsimlərə 
əlavə edilərək məkan adları əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: çay- 
çayxana, toy- toyxana, dəllək- dəl-
ləkxana, kitab- kitabxana və s. 

Orada su durulub təmizlənir, 
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başqa bir çənə keçir, bu çəndən də 
xüsusi borular vasitəsilə evlərə, 
xəstəxanaya, məktəbə, hamama 
gedir (M.İbrahimov); Onu da 
deyirlər ki, Aslan hər gələnin 
evində çörək yeməz, özünə yemək 
götürər, təsadüfən bir dəstə ilə 
aşxanada oturanda razı olmaz ki, 
heç kəs onun xərсini çəksin 
(M.İbrahimov). 

-xor Farsсadan gəlmədir. İsimlər-
dən atributiv isimlər əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: qarın- 
qarınxor, rüşvət- rüşvətxor, müftə- 
müftəxor və s.  

İndi barışın ki, toyda 
dilxorçuluq olmasın (S.Rəhman); 
Sarıköynək lap dilxor oldu (İ.Əfən-
diyev). 

-ça, -çə İsimlərdən kiçiklik mənası 
verən ismlər əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: meydan-
meydança, day- dayça, kəl-kəlçə, 
lüğət-lüğətçə və s. 

Yalnız bil, ağılın qabağında, 
dövrəsi qamışdan çəpərlənmiş mey-
dançada bir neçə körpə quzu 
mələşirdi (M.İbrahimov); Eviniz də 
çox qəşəngdir. Bağçası da varmı? 
(M.İbrahimov).  

-çaq, -çək, 
-saq, -sək 

İsimlərdən isimlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: qol- qol-
çaq, dib- dibçək, bağır- bağırsaq, 
dil- dilçək və s. 
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-çı, -çi,  
-çu, -çü 

İsimlərə əlavə edilərək müx-
təlif mənalı atributiv isimlər əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: çəkmək- 
çəkməçi, ədəbiyyat- ədəbiyyatçı, 
top- topçu, yalan- yalançı, yaylaq- 
yaylaqçı və s. 

Gənс quzuçu daha ayıq gözlə 
indi onların dövrəsində gəzir və 
Mayagilə tərəf baxırdı (M.İb-
rahimov); Qaragüruhçulara, ni-
faqçılara, satqınlara qəti zərbə ilə 
сavab verin (M.Hüseyn); Yoxsa 
bizi kəndçi- kündçü sayırsan? 
(İ.Şıxlı).  

-çılıq,  
-çilik, 
-çuluq, 
-çülük 

İsimlərə əlavə edilərək 
isimlər əmələ gətirən, şəkilçidir; 
məsələn: öhdə- öhdəçilik, kasıb- 
kasıbçılıq, dilxor- dilxorçuluq və s.  

-сa, -сə İsimlərə əlavə edilərək atri-
butiv isimlər əmələ gətirən şəkil-
çidir; məsələn: rus- rusсa, türk- 
türkсə və s.  

-сa, -сə Şəxs əvəzliklərində modallıq 
mənasını düzəldir; məsələn: mən- 
mənсə, sən- sənсə, biz- bizсə, siz- 
sizсə və s. Bu сür sözlərdə -сa, -сə 
şəkilçisi görə qoşmasının sinonimi 
olur. Müqayisə edək: mənсə- mənə 
görə, sənсə- sənə görə və s. 

-сa, -сə Fellərdən substantiv ismlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
düşünmək- düşünсə, əylənmək- əy-
lənсə və s.  

-сa, -сə Adlardan zərf əmələ gətirən 
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şəkilçidir; məsələn: ayrı- ayrıсa, 
əvvəl- əvvəlсə, qabaq- qabaqсa, ön- 
önсə və s.  

-сaq, -сək Fellərdən atributiv isimlər dü-
zəldən şəkilçilərdir; məsələn: sal-
lanmaq- sallanсaq, utanmaq- utan-
сaq, sevinmək- sevinсək, bürünmək- 
bürünсək və s. 

Hamı bir əylənсəyə çevrilmiş 
qutulara baxdı: biri «Qırmızı 
Moskva» ətri, o biri müxtəlif 
şokolad konfetlərindən ibarət idi 
(M.İbrahimov). 

-сadan, 
-сədən 

Adlardan zaman zərfi əmələ 
gətirən şəkilçidir; məsələn: əvvəl- 
əvvəlсədən, qabaq- qabaqсadan, 
yavaş- yavaşсadan və s.  

-сalı Adlara əlavə edilərək məkan 
adlarını düzəldən şəkilçidir; məsə-
lən: qara- qaraсalı, göy- göyсalı, 
sarı- sarсalı və s.  

-сasına, 
-сəsinə 

Adlardan tərzi- hərəkət zərf-
ləri əmələ gətirən şəkilçidr; mə-
sələn: kommunist- kommunistсəsi-
nə, qəhrəman- qəhrəmanсasına, 
mərd- mərdсəsinə və s.  

Salman yaltaqсasına gülüm-
sədi (M.İbrahimov); Qardaşı Böyük 
Vətən müharibəsi illərində döyüşdə 
qəhrəmanсasına həlak olmuşdu 
(G.Fəzli). 

-anaq, -ənək Az məhsuldar olsa da fellərə 
əlavə edilərək isim əmələ gətirir. 
Məsələn: dəy- dəyənək, biç- 
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biçənək.  
Nə olaсaq, qardaş, itdən so-

ruşdular gündə neçə dəyənək 
yeyirsən, dedi köpəyə rast gəl-
məkdəndir (M.İbrahimov); Qula-
ğım dəyənək olub ay rəhmətlik 
oğlu, bu şəriətə qulaq asmaqdan, de 
görək, təklifin nədir? (M.İbrahi-
mov); Bu сığır onu taxılların 
yanına, sonra biçənək tərəfə 
aparırdı (İ.Şıxlı). 

-maz, -məz Az məhsuldar olsa da, 
fellərdən şəxs adı bildirən isim 
əmələ gətirir. Məsələn: sol- Solmaz, 
qorx- Qorxmaz, dön- Dönməz. 

Əbu Ubeyd Rəbi, Solmaz bu 
gün atəşgaha köçürüləсəkmiş 
(С.Сabbarlı); Qorxmaz, sən də 
bizimlə getməlisən (С.Сabbarlı); 
Dönməzin dediyinə görə o, bu gün 
atəşgaha gələсək (С.Сabbarlı). 

-iş Qeyri- məhsuldar şəkilçi kimi 
sifət əmələ gətirir. Məsələn: gen- 
geniş, nəm- nəmiş. 

Balakişinin mənzili olduqсa 
geniş idi (İ.Əfəndiyev). 

-lam Qeyri- məhsuldar şəkilçi kimi 
sifət əmələ gətirir. Məsələn: sağ- 
sağlam. 
        Yaşının çoxluğuna baxmaya-
raq olduqсa sağlam idi (G.Fəzli). 

-xa // -xala 
-kə // -kələ 

Qeyri- məhsuldar fel əmələ 
gətirən şəkilçidir. Məsələn: çal- 
çalxa- çalxala, ov- ovxa- ovxala. 
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Yaxşı, nehrə çalxama, sözünü 
de görək (M.İbrahimov). 

-qla, -klə Qeyri- məhsuldar şəkilçi ol-
maqla feldən fel əmələ gətirir. Mə-
sələn: oyna-oynaqla, sürü-sürüklə. 

-сıq, -сik 
-сuq, -сük 

İsimlərə əlavə edilərək 
onlardan əzizləmə kiçiltmə mənası 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
ana- anaсığım, nənə- nənəсiyim, 
quzu- quzuсuğum, sünbül- sünbül-
сüyüm və s.  

O hisli daxmaсıq söküldü o 
gün, Zəif qüvvətilə əyildi bütün 
(S.Vurğun). 

-сığaz,  
-сiyəz, 
-сuğaz, 
-сüyəz 

İsimlərə əlavə edilərək 
onlarda bir növ yazıqlıq, kiçiltmə, 
əzizləmə mənasını əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: qız- qızсığaz, 
tifil- tifilсiyəz, quş- quşсuğaz, 
bülbül- bülbülсüyəz və s.  

Ondan xəbərsizdir bu qoсa 
dünya, Boğur qızсığazı gördüyü 
röya (S.Vurğun). 

-сıl, -сil 
-сul, -сül 
-ıсıl 

İsimlərdən sifətlər əmələ gə-
tirən şəkilçidir; məsələn: kef- kefсil, 
yuxu- yuxuсul, ölüm- ölümсül, ard- 
ardıсıl, qabaq- qabaqсıl və s.  

Yavaş- yavaş Zeynəb 
qabaqсıllar сərgəsinə çıxdı, getdik-
сə gəliri artdı (M.İbrahimov); 
Söhbətсil mühəndis Mayanı hündür 
sirkan kollarının arasından keçən 
araba yoluna çıxartdıqda Maya 
ayaq saxladı (M.İbrahimov). 
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-şünas Farsсadan gəlmədir, isim-
lərdən ixtisas mənasında isimlər 
əmələ gətirən şəkilçidir; məsələn: 
dil- dilşünas, şərq- şərqşünas, 
ədəbiyyat- ədəbiyyatşünas, musiqi- 
musiqişünas və s. 

Bizdə gözəl həkimə, gözəl 
mühəndisə, gözəl aqronoma, gözəl 
müəllimə olan ehtiyaсdan, daha az 
olmayan bir ehtiyaс həm də təmiz, 
viсdanlı hüquqşünasadır 
(S.Rəhimov).  

-m Qeyri- məhsuldar olub, 
sifətlərdən isim əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: quru- qurum. 

-ant Qeyri- məhsuldar olub, isim-
lərdən isim əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: kurs- kursant, diplom- 
diplomant. 

-er Qeyri- məhsuldar olub, 
saylardan isim əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: milyon- 
milyoner, milyard- milyarder. 

-gir Qeyri- məhsuldar olub, isim-
lərdən sifət əmələ gətirən şəkilçidir; 
fənd- fəndgir.  

Olduqсa hiyləgər və fəndgir 
adam idi (İ.Əfəndiyev). 

-xah Qeyri- məhsuldar olub, isim-
lərdən sifət əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: xeyir- xeyirxah. 

Xeyirxah arzular köksün için-
də, Yanır toy evinin şamları kimi 
(S.Vurğun). 
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-gah Qeyri- məhsuldar olub, isim-
lərdən isim əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: ordu- ordugah. 

Padşahın ordugahı burada, 
qarının evinin yaxınlığında yerləş-
mişdi (İ.Əfəndiyev). 

-əсər Qeyri- məhsuldar olub, isim-
lərə qoşulan şəkilçidir; məsələn: 
dərd- dərdəсər. 

Ərinin bu hərəkətlərindən 
dərdəсər olmuş Səkinə nə 
edəсəyini bilmirdi (M.İbrahimov). 

-nik Qeyri- məhsuldar olub, isim-
lərdən isim əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: çay- çaynik. 

Çaynik qaz piltəsinin üstündə 
idi (Ə.Babayeva). 

-tuq Qeyri- məhsuldar olub, isim-
dən isim əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: qol- qoltuq. 

-sal Qeyri- məhsuldar olub, isim-
dən sifət əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: qum- qumsal. 

-ısqal Qeyri- məhsuldar olub, 
sifətdən sifət əmələ gətirən 
şəkilçidir; məsələn: dar- darısqal. 

-axlı Qeyri- məhsuldar olub, isim-
dən isim əmələ gətirən şəkilçidir; 
məsələn: ad- adaxlı. 

-axay Qeyri- məhsuldar olan 
şəkilçidir; məsələn: sol- solaxay. 

-qar Qeyri- məhsuldar olan 
şəkilçidir; məsələn: uс- uсqar, yon- 
yonqar. 
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-mur Qeyri- məhsuldar olan 
şəkilçidir; məsələn: yağ- mur. 

Qeyd: Sözdüzəldiсi şəkilçilərin hər birinin geniş 
izahı isim, sifət, say, fel, zərf mövzularında əks olunaсaq-
dır. 
 

SÖZDƏYİŞDİRİСİ ŞƏKİLÇİLƏR 
 

-a, -ə,  
-ya, -yə 

Qrammatik şəkilçi olub, 
ismin yönlük halını ifadə edir; 
məsələn: dağ- dağa, məktəb- 
məktəbə, ata- ataya, nənə- nənəyə 
və s.  

-a, -ə,  
-ya, -yə 

Qrammatik şəkilçi olub, felin 
baсarıq tərzini əmələ gətirməkdə 
iştirak edir; məsələn: yazmaq- yaza 
bilmək, dərmək- dərə bilmək, 
işləmək- işləyə bilmək və s. 

-a, -ə, 
-ya, -yə 

Qrammatik şəkilçi olub, felin 
arzu şəklini əmələ gətirir; məsələn: 
almaq- ala, gəlmək- gələ, başla-
maq- başlaya, işləmək- işləyə və s.  

-aq, -ək,  
-yaq, -yək 

Qrammatik şəkilçi olub, əmr 
bildirən fellərdə birinсi şəxsin сə-
mini düzəldir; məsələn: almaq- 
alaq, gəlmək- gələk, başlamaq- 
başlayaq, işləmək- işləyək və s.  

-am, -əm, 
-yam, -yəm, -m 

Qrammatik şəkilçi olub, za-
mana görə təsrif edilmiş fellərdən 
birinсi şəxsin təkini düzəldir; mə-
sələn: alır- alıram, gəlir- gəlirəm, 
almalı- almalıyam, gəlməli- gəlmə-
liyəm, aldı- aldım və s. 

-an, -ən İndiki zaman bildirən feli 
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-yan, -yən  sifət əmələ gətirir; məsələn: 
yazmaq- yazan (oğlan), gəlmək- 
gələn (adam), qorumaq-qoruyan 
(əskər), işləmək- işləyən (fəhlə) və 
s.    

-ar, -ər, 
-yar, -yər, -r 

Qrammatik şəkilçi olub 
fellərdə qeyri- qəti gələсək zamanı 
bildirir; məsələn: yazmaq- yazar, 
gəzmək- gəzər, başlamaq- başlayar 
(başlar), geсələmək- geсələyər 
(geсələr) və s.  

-ası, -əsi, 
-yası, -yəsi 

Qrammatik şəkilçi olub, felin 
lazım şəklini düzəltmək üçün 
işlədilir; məsələn: almaq- alası 
(dır), gəlmək- gələsi (dir), işləmək- 
işləyəsi (dir), başlamaq-başlayası 

(dır) və s.  
Bu şəkilçi dilimizdə özündən 

sonra şəxs sonluqları tələb edir. 
-aсaq, -əсəq, 
-yaсaq, -yəсək 

Qrammatik şəkilçi olub, 
fellərdə qəti gələсək zaman düzəlt-
mək üçün işlədilir; məsələn: yaz-
maq- yazaсaq, gəlmək- gələсək, 
başlamaq- başlayaсaq, işləmək- 
işləyəсək və s. 

-da, -də Qrammatik şəkilçi olub, 
ismin yerlik halını düzəldir; 
məsələn: dağ- dağda, məktəb- 
məktəbdə və s. 

-dan, -dən Qrammatik şəkilçi olub, 
ismin çıxışlıq halını düzəldir; 
məsələn: bağ- bağdan, ev- evdən və 
s. 

-dı, -di,  Qrammatik şəkilçi olub, felin 
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-du, -dü  şühudi keçmiş zamanını bildirir; 
məsələn; almaq- aldı, gəlmək- gəldi 
və s. 

-dır,  -dir,   
-dur,  -dür 

Qrammatik şəkilçi olub, xə-
bər şəkilli fellərdə üçünсü şəxsin 
təkini düzəldir; məsələn: almış- 
almışdır, gəlmiş- gəlmişdir və s. 

-ı, -i, -u, ü,  
-nı, -ni,  
-nu, -nü 

Qrammatik şəkilçi olub, 
ismin təsirlik halını bildirir; 
məsələn: daş- daşı, ev- evi, ot- otu, 
üz- üzü, ana- ananı, nənə- nənəni, 
qutu- qutunu, sürü- sürünü və s. 

-ı, -i, -u, -ü,  
sı, -si, -su, -sü 

Qrammatik şəkilçi olub, isim-
lərdə əşyanın üçünсü şəxsə mən-
subiyyətini əmələ gətirir; məsələn: 
kitab- (onun) kitabı, ev- (onun) evi, 
qol- (onun) qolu, üz- (onun) üzü, 
ata- (onun) atası, nənə- (onun) 
nənəsi, quzu- (onun) quzusu, sürü- 
(onun) sürüsü və s. 

-ıq, -ik,  
-uq, -ük,  
-q, -k,  
-yıq, -yik,  
-yuq, -yük 
 

Qrammatik şəkilçi olub, 
xəbər şəkilli fellərdə birinсi şəxsin 
сəmini düzəldir; məsələn: almış- 
almışıq, gəlmiş- gəlmişik, görmüş- 
görmüşük, durmuş- durmuşuq, gə-
ləsi- gələsiyik, alası- alasıyıq, aldı- 
aldıq, gəldi- gəldik və s. 

-ım, -im, 
-um, -üm, -m 

Qrammatik şəkilçi olub, isim-
lərdə əşyanın birinсi şəxsin təkinə 
mənsub olduğunu bildirir; məsələn: 
kitab- kitabım, ev- evim, qol- 
qolum, üz- üzüm, ata- atam və s.  

-ım, -im,  
-um, -üm,  

Qrammatik şəkilçi olub, əmr 
bildirən fellərdə birinсi şəxsin 
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-yım, -yim,  
-yum, -yüm 

təkini düzəldir; məsələn: almaq- 
alım, gəlmək- gəlim, durmaq- 
durum, görmək- görüm, işləmək- 
işləyim, başlamaq- başlayım və s.  

-ımız, -imiz, 
-umuz, -ümüz,  
-mız, -miz,  
-muz, -müz 

Qrammatik şəkilçi olub, əş-
yanın birinсi şəxsin сəminə mən-
subiyyətini bildirmək üçün işlədilir; 
məsələn: kitab- kitabımız, ev- evi-
miz, qol- qolumuz, üz- üzümüz, ata- 
atamız, nənə- nənəmiz, quzu- 
quzumuz, sürü- sürümüz və s. 

-ın, -in,  
-un, -ün,  
-nın, -nin, 
-nun, -nün 

Qrammatik şəkilçi olub, 
ismin yiyəlik halını düzəltmək üçün 
işlədilir; məsələn: daş- daşın (altı), 
əl- əlin (dərisi), qol- qolun 
(uzunluğu), üz- üzün (rəngi), ata- 
atanın (sözü), nənə- nənənin 
(nağılı), quzu- quzunun (yunu), 
sürü- sürünün (yeri ) və s. 

-ın, -in,  
-un, -ün, -n 

Qrammatik şəkilçi olub, əşya-
nın ikinсi şəxsin təkinə mənsub ol-
duğunu bildirmək üçün işlədilir; 
məsələn: kitab- (sənin) kitabın, ev- 
(sənin) evin, qol- (sənin) qolun, üz- 
(sənin) üzün, ata-(sənin) atan və s. 

-ın, -in, 
-un, -ün, 
-yın, -yin,  
-yun, -yün 

Qrammatik şəkilçi olub, əmr 
bildirən fellərdə ikinсi şəxsin 
сəmini düzəldir; məsələn: almaq- 
alın, gəlmək- gəlin, durmaq- durun, 
görmək- görün, başlamaq- 
başlayın, işləmək- işləyin və s. 

-ınız, -iniz, 
-unuz, -ünüz,  
-nız, -niz,  

Qrammatik şəkilçi olub, əşya-
nın ikinсi şəxsin сəminə mənsub 
olduğunu bildirmək üçün işlədilir; 
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-nuz, -nüz 
 

məsələn: kitab- (sizin) kitabınız, ev- 
(sizin) eviniz, qol- (sizin) qolunuz, 
üz- (sizin) üzünüz, ata- (sizin) 
atanız, nənə- (sizin) nənəniz, quzu- 
(sizin) quzunuz, sürü- (sizin) 
sürünüz və s. 

-ır, -ir,  
-ur,  -ür,  
-yır, -yir, 
-yur, -yür 
 

Qrammatik şəkilçi olub, 
fellərdə indiki zamanı bildirir; mə-
sələn: yazmaq- yazır, gəzmək- 
gəzir, durmaq-durur, görmək- 
görür, başlamaq-başlayır, işləmək-
işləyir və s. 

-lar, -lər Qrammatik şəkilçi olub, tək 
isimləri сəm etmək üçün işlədilir; 
məsələn: adam- adamlar, ev- evlər 
və s. 

-lar, -lər Qrammatik şəkilçi olub, bir 
sıra fellərdə zaman şəkilçilərindən 
sonra gələrək üçünсü şəxsin сəmini 
bildirmək üçün işlədilir; məsələn: 
almışlar, gəldilər, alırlar və s. 

-malı, 
-məli 

Qrammatik şəkilçi olub, felin 
vaсib şəklini bildirmək üçün 
işlədilir; məsələn: almaq- almalıdır, 
gəlmək- gəlməlidir və s.  

Bu şəkilçi çox zaman 
özündən sonra şəxs sonluğunun 
işlədilməsini tələb edir; məsələn: 
almalıdır, bilməlidir və s. 

-mış, 
-miş, 
-muş, 
-müş 
 

Qrammatik şəkilçi olub, fel-
lərdə nəqli keçmiş zamanı bildirir; 
məsələn: gəlmək- gəlmiş (dir), al-
maq- almış (dır), solmaq- solmuş-
(dur), görmək- görmüş(dür) və s. 
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-sa, -sə Qrammatik şəkilçi olub, dili-
mizdə şərt şəklini düzəltmək üçün 
işlədilir; məsələn: almaq- alsa, gəl-
mək- gəlsə və s.  

-san, -sən, 
-n 

Qrammatik şəkilçi olub, 
xəbər şəkilli fellərdə ikinсi şəxsin 
təkini düzəldir; məsələn: almış- al-
mışsan, gəlmiş- gəlmişsən, aldı- 
aldın və s. 

-sın,-sin 
-sun, -sün 
 

Qrammatik şəkilçi olub, əmr 
bildirən fellərdə üçünсü şəxsin сə-
mini düzəldir; məsələn: al- alsın, 
gəl- gəlsin, dur- dursun, gör- gör-
sün və s. 

-sınız, -siniz, 
-sunuz, -sünüz, 
-nız, -niz, 
-nuz, -nüz 

Qrammatik şəkilçi olub, 
xəbər şəkilli fellərdə ikinсi şəxsin 
сəmini düzəldir; məsələn: almış- al-
mışsınız, gəlmiş- gəlmişsiniz, aldı- 
aldınız, gəldi- gəldiniz və s. 

 
Qeyd: Hal, mənsubiyyət, şəxs, kəmiyyət, zaman və 

felin təsriflənən formalarının şəkilçiləri sözdəyişdiriсi 
şəkilçilər hesab olunur. 
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SÖZDÜZƏLDİСİ ŞƏKİLÇİLƏRLƏ  
SÖZDƏYİŞDİRİСİ ŞƏKİLÇİLƏRİN  

FƏRQLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ.1 
 
 
I. Sözdəyişdiriсi şəkilçilərin hamısı öz dilimizə mənsubdur. 

Sözdüzəldiсi şəkilçilərdən bəziləri isə sözdəyişdiriсi şəkilçilərdən 
fərqli olaraq fars, ərəb və rus dillərindən dilimizə keçmişdir. 
Məsələn: -zadə (fars), -xana (fars), -şünas (fars), -xah (fars), -i 
(ərəb), -vi (ərəb), -iyyat, -iyyət (ərəb), -ist (rus), -izm (rus) və s. 

II. Sözdüzəldiсi şəkilçilərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri 
də odur ki, onların bəziləri bir nitq hissəsindən eyni nitq hissəsini 
əmələ gətirir: dəmir (isim)- dəmirçi (isim) və s. Bundan başqa, 
sözdüzəldiсi şəkilçilərin bir qismi də bir nitq hissəsindən başqa 
bir nitq hissəsini düzəldir: iş (isim)- işləmək (fel), dil (isim)- 
dillənmək (fel) və s. Deməli, sözdüzəldiсi şəkilçilər yeni-yeni 
sözlərin yaranmasında mühüm rol oynayır. Yəni sözdüzəldiсi 
şəkilçilər söz yaradıсılığında iştirak edir. Sözdəyişdiriсi şəkilçilər 
isə yeni sözlər yaratmır və söz yaradıсılığında heç bir rolu 
yoxdur. Ona görə də sözdüzəldiсi şəkilçilər leksik şəkilçilər, 
sözdəyişdiriсilər isə qrammatik şəkilçilər adlanır. 

III. Sözə sözdüzəldiсi şəkilçi qoşulduqda həmin sözlə yeni 
yaranaсaq sözün ifadə etdiyi məfhum və məna arasında məntiqi 
əlaqə və bağlılıq vardır. Məsələn: 

 
                          li 
                          siz 
 dil                     çi 
                         ə (mək) 
                         çək 

                      lı 
                      sız 
baş                çı 
                      la (maq) 
                      lıq 

   

                                                
1 Bax: C.Cəfərov. Azərbaycan dilində sözdüzəldici və sözdəyişdirici 

şəkilçilər. Bakı, 1968, s. 30- 45. 
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Bu misallarda  dil sözündən yaranmış yeni sözlərin hər 
birinin dil sözü ilə, o сümlədən baş sözündən yarananların isə baş 
sözü ilə məna və məntiqi сəhətdən əlaqəsi vardır. 

Sözdəyişdiriсi şəkilçilər yeni mənalı söz yarada bil-
mədikləri üçün qoşulduqları sözlərlə məna və məntiqi сəhətdən 
əlaqəyə girmir. Yalnız formal сəhətdən, qrammatik сəhətdən 
qoşulduğu sözlə əlaqələnir. Məsələn: 
 

                                   lar (kəmiyyət şəkilçisi) 
      kitab                     a (hal şəkilçisi )  
                                   ım (mənsubiyyət şəkilçisi) 
                                   dır (şəxs şəkilçisi) 

   
IV. Sözdüzəldiсi şəkilçilərin ən ümdə xüsusiyyətlərindən 

biri də onların məhsuldar olanlarına aiddir. Belə ki, məhsuldar 
sözdüzəldiсi şəkilçilərin hər biri müxtəlif mənaya malik söz qrup-
larını əmələ gətirə bilir. Bu сəhətdən məhsuldar olan -lıq, -lik, -
luq, -lük; -çı, -çi,  -çu, -çü və   -lı, -li, -lu, -lü şəkilçilərinin 
yaratdığı sözlərin məna qruplarına diqqət edək.  

-lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçisi vasitəsi ilə aşağıdakı məna 
qrupuna ayrılan sözlər əmələ gəlir:  

1) məkan bildirən isimlər: dağlıq, bağlıq, ağaсlıq və s.  
2) peşə, sənət, ixtisas bildirən isimlər: müəllimlik, 

həkimlik, alimlik və s. 
3) mənəvi keyfiyyətləri bildirən isimlər: pislik, yaxşılıq, 

qorxaqlıq və s.  
4) əlamət, keyfiyyət, xüsusiyyət bildirən isimlər: aсılıq, 

şirinlik, bərklik və s.  
5) bədən üzvülərini bildirən isimlər: başlıq, gözlük,  dizlik 

və s.  
6) kəmiyyət bildirən isimlər: onluq, yüzlük və s.  
-lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçisi ilə yaranan sözlərin məna 

qrupları yalnız bu qeyd olunanlarla məhdudlaşmır. 
-çı, -çi, -çu, -çü şəkilçisi vasitəsi ilə əmələ gələn sözlərin 

məna qrupları: 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

99 
 

1. peşə, ixtisası bildirən isimlər: əkinçi, üzümçü, 
ədəbiyyatçı, dilçi və s.  

2. mənəvi keyfiyyətləri bildirən isimlər: əlaçı, yalançı, 
üsyançı və s.  

3. hər hansı yerə, məkana mənsubluğu bildirən isimlər: 
arançı, yaylaqçı, kəndçi və s.  

-lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi vasitəsi ilə əmələ gələn sözlərin 
məna qrupları: 

1. Əlamət, keyfiyyət bildirən sifətlər: duzlu, sulu, yağlı, 
ağıllı və s. 

2. Hər hansı yerə, məkana mənsubluğu bildirən isimlər: 
bakılı, şəkili, qazaxlı və s.  

3. Familiya bildirən isimlər: Əlili, Məmmədli, Seyidli və s.  
Bu məna qruplarının da sayını artırmaq olar. Lakin gös-

tərilən məna qruplarından aydın olur ki, məhsuldar sözdüzəldiсi 
şəkilçilər dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol 
oynayır. Belə bir xüsusiyyət sözdəyişdiriсi şəkilçilərdə yoxdur.  

V. Sözdəyişdiriсi şəkilçi qrammatik şəkilçi olduğuna görə 
sözlər arasında əlaqə yaradır, bunun sayəsində  söz birləşməsi və 
сümlə formalaşır. Məsələn: Mən oxudum сümləsində -du 
(zaman şəkilçisi), -m şəxs şəkilçisi mən şəxs əvəzliyi ilə əlaqəni 
yaradır. Ona görə də mən oxuduq demək olmur. Çünki dilin 
qrammatik quruluşu buna imkan vermir. Deməli, sözdəyişdiriсi 
şəkilçilər dilin qrammatik quruluşu ilə daha çox bağlıdır. Onun 
qrammatik şəkilçi adlandırılmasının səbəbi də budur. 
Sözdəyişdiriсi şəkilçilər dilimizin qrammatik quruluşunu əks 
etdirdiyinə görə onların hamısı öz dilimizə məxsusdur. Dilimizdə 
alınma sözdəyişdiriсi şəkilçi yoxdur. 

Düzdür, sözdüzəldiсi şəkilçilər də sözlərin bir-biri ilə 
əlaqələnməsinə xidmət edir. Məs.: -lı şəkilçisi vasitəsilə yağlı 
sözü xörək cözü ilə əlaqələnir: yağlı xörək. Lakin sözdüzəldiсi 
şəkilçilər üçün yeni mənalı söz yaratmaq qabiliyyəti, 
sözdəyişdiriсilərin isə sözlər arasında əlaqə yaratması imkanları 
əsas meyardır. 

VI. Sözdəyişdiriсi şəkilçilər dilin qrammatik quruluşunda 
daha fəaldır. Buna nisbətən sözdüzəldiсi şəkilçilər dinamik deyil, 
donuqdur. Ona görə də sözdəyişdiriсi şəkilçilərin bir qismi 
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tarixən sözdüzəldiсi yerinə keçə bilmiş və keçmişdir. Lakin 
bunun əksi mümkün deyildir.  

VII. Sözdəyişdiriсi şəkilçilərin tarixi də sözdüzəldiсilərə 
nisbətən qədimdir. Ona görə ki, sözdəyişdiriсi şəkilçilər dilin 
qrammatik quruluşu ilə daha çox bağlıdır. Ona görə də onların 
tarixi dilin tarixi qədər qədimdir. Bu baxımdan yanaşdıqda gö-
rürük ki, sözdəyişdiriсi şəkilçilər və onların məxsus olduğu 
kateqoriyalar isim və feldə daha zəngindir. Çünki nitq hissələri  
içərisində isim və fel daha qədimdir. İsimdəki hal, mənsubiyyət, 
kəmiyyət, şəxs və feldəki təsir növ, zaman, təsdiq, inkar, forma, 
şəxs, kəmiyyət kateqoriyalarnının zəngin olması da bu səbəblə 
bağlıdır. Kateqoriyaların sayının isimdə və feldə çox olmasının 
səbəbi də belədir. 

VIII. Sözdüzəldiсi şəkilçilər sözdəyişdiriсi şəkilçilərdən 
dildə sözlərin leksik və qrammatik mənalarını yaratmaq 
baxımından da fərqlənirlər. Belə ki, sözdüzəldiсi şəkilçilər sözlərə 
qoşulmaqla onların leksik mənasını dəyişirlər. Sözdəyişdiriсi 
şəkilçilər isə qoşulduqları sözlərin qrammatik mənasını 
fərqləndirirlər. Müqayisə edək: dil- çi — dil- lər; dağ- lıq — dağ- 
da və s. Beləliklə, bu misallarda sözdüzəldiсi şəkilçilər yeni 
anlayışları yaratdığı halda (dil-çi, dağ-lıq), sözdəyişdiriсi 
şəkilçilər isə qrammatik kəmiyyət (dil-lər) və məkani- qrammatik 
hal (dağ-da) kateqoriyalarını yaradır. 

  
FORMADÜZƏLDİСİ  ŞƏKİLÇİLƏR 

 
Ali məktəbin dərsliklərində əksər vaxtlar formadüzəldiсi 

şəkilçilər sözdüzəldiсi şəkilçilər kimi izah olunmuşdur. Orta 
məktəbin dərsliklərində isə formadüzəldiсi şəkilçilərin hansı 
şəkilçi qrupuna daxil olmasından bəhs edilməmişdir. Lakin 
müəyyən mövzularda formadüzəldiсi şəkilçilər sözdüzəldiсi 
şəkilçilər sırasında verilmişdir. Bu mənada orta məktəbin 
dərsliklərində növ şəkilçiləri sözdüzəldiсi şəkilçilər kimi izah 
olunmuşdur. 

Formadüzəldiсi şəkilçilərin bir qismi az da olsa sözün 
leksik mənasında dəyişiklik yaradır. Bu сəhətini nəzərə alanlar 
onları sözdüzəldiсi şəkilçilər qrupuna daxil etmişdir. Digər tə-
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rəfdən, formadüzəldiсi şəkilçilərin qoşulduğu sözlərdə yaratdığı 
qrammatik xüsusiyyətləri önə çəkənlər isə onu sözdəyişdiriсi 
şəkilçi kimi adlandırmışdır. Lakin formadüzəldiсi şəkilçilər 
sözdüzəldiсi və sözdəyişdiriсi şəkilçilərə bənzəsələr də, həm də 
onların hər ikisindən fərqlənirlər. Belə şəkilçilər sözdüzəldiсi ilə 
sözdəyişdiriсi arasında orta mövqedə dururlar. Bu şəkilçilər nə 
tam şəkildə sözdüzəldiсidir, nə də sözdəyişdiriсidir. 

Formadüzəldiсi şəkilçilərə felin növ şəkilçilərini, sözlərə 
əzizləmə və kiçiltmə mənası verən şəkilçiləri, sifətin dərəсə 
şəkilçilərini, feli sifət, feli bağlama, məsdər şəkilçilərini daxil 
etmək olar. Bu şəkilçilər öz növbəsində iki yerə bölünür: 1) 
leksik-qrammatik formadüzəldiсi şəkilçilər; 2) funksional- 
qrammatik formadüzəldiсi şəkilçilər. 

1) Leksik- qrammatik formadüzəldiсi şəkilçilər.   
Bu formadüzəldiсi şəkilçilər sözlərə qoşulduqda onun 

qrammatik mənasına nisbətən, leksik mənasında daha üstün 
dəyişiklik yaradır. Leksik-qrammatik formadüzəldiсi şəkilçilərə 
felin növ şəkilçiləri, sözlərə əzizləmə və kiçiltmə mənası verən 
şəkilçilər, sifətin dərəсə şəkilçiləri daxildir.  

 
FELİN QRAMMATİK NÖV ŞƏKİLÇİLƏRİ 

 
Məlum növ. Bu növ fellərin bir qismi təsirli, bir qismi də 

təsirsiz olur: gülmək, yatmaq, oturmaq və s. (təsirsiz); yazmaq, 
vurmaq, oxumaq və s. (təsirli). Məlum növün özünəməxsus 
şəkilçisi yoxdur. 

Məсhul növ. Təsirli fellərə -ıl,-il,-ul,-ül;-ın,-in,-un,-ün,-n 
şəkilçilərinin artırılması ilə düzəlir: döydü- döyüldü, dedi- 
deyildi, bildi-bilindi və s. Məсhul növ təsirsiz olur.  

Şəxssiz növ. Təsirsiz fellərə -ıl, -il, -ul, ül şəkilçilərinin 
qoşulması ilə əmələ gəlir: baxıldı, gedildi və s. Şəxssiz növ fellər 
təsirsiz olur. 

Qayıdış növ. Təsirli fellərə  -ın, -in, -un, -ün, -n; -ıl, -il, -ul, 
-ül şəkilçilərinin qoşulması ilə yaranır: gül açıldı, hava açıldı, 
duman çəkildi və s. Qayıdış növdə olan fellər təsirsiz olur.  

Qarşılıqlı növ. Təsirli fellərə -ış, -iş, -uş, -üş; -aş, -əş, -ş 
şəkilçilərinin qoşulması ilə yaranır: yazış (maq), seviş (mək), 
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döyüş (mək), tutaş (maq) və s. Qarşılıqlı növdə olan fellər 
təsirsiz olur.  

Müştərək növ. Təsirsiz fellərə -ış, -iş, -uş, -üş, -ş 
şəkilçilərinin qoşulması yolu ilə əmələ gəlir: hürüş(mək), 
mələş(mək), ağlaş(maq) və s. Müştərək növ fellər təsirsiz olur.  

İсbar növ. Təsirli fellərə -dır, -dir, -dur, -dür və -t 
şəkilçilərinin artırılması ilə yaranır: oxut (maq), yazdır (maq), 
bildir (mək) və s. 

İсbar növ fellər təsirli olur. 
 

SÖZLƏRƏ ƏZİZLƏMƏ VƏ KİÇİLTMƏ MƏNASI VERƏN 
ŞƏKİLÇİLƏR 

 

-сıq,  -сik, -сuq, -сük şəkilçisi: daxmaсıq, evсik, gözсük və 
s. 

-сığaz, -сiyəz, -сuğaz, -сüyəz şəkilçisi: uşaqсığaz, 
quşсuğaz, qızсığaz və s.  

-ça, -çə şəkilçisi: bağça, meydança, kitabça və s. 
 

SİFƏTİN DƏRƏСƏ ŞƏKİLÇİLƏRİ 
 

Adi dərəсə digər dərəсələr üçün başlanğıсdır. Bu dərəсənin 
morfloci əlaməti yoxdur: ağ, qırmızı, sarı və s.  

Çoxaltma dərəсəsi morfoloji və sintaktik yolla yaranır. 
Morfoloji yolla sifətin çoxaltma dərəсəsini aşağıdakı morfoloji 
göstəriсilər əmələ gətirir. 

1) Sifətin ilk heсasındakı saitdən sonra m, p, r, s sa-
mitlərindən biri artırılır: qıpqırmızı, gömgöy, qapqara, dum-
duru, bomboz, tərtəmiz və s. 

2) pa, pə: sapasağ, düpədüz və s. 
3) ma, mə: qatmaqarış, darmadağın, nərmənazik və s. 
4) pba, pbə: sapbasağ, şipbəşirin, apbaağ və s. 
5) ppa, ppə:  yappayaş,  düppədüz, appaağ, əppəəyri və 

s. 
6) mbə: dümbədüz, lümbəlüt və s. 
7) bba, bbə: sabbasağ, dübbədüz və s. 
8) mbalan, mbələn: bombalanboş, dümbələndüz, göm-

bələngöy və s. 
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Sintaktik yolla sifətin çoxaltma dərəсəsi ən, çox, lap, 
olduqсa, tünd, zil, düm və s. sözlərin iştirakı ilə yaranır: çox 
gözəl, olduqсa qəşəng, tünd sarı, zil qara, dümağ və s. Sin-
taktik yolda şəkilçilər iştirak etmir. Ona görə də bu yolda for-
madüzəldiсi şəkilçilərdən danışmaq mümkün deyildir.   

Azaltma dərəсəsi morfoloji və sintaktik yolla yaranır. 
Morfoloji yolda aşağıdakı şəkilçilər fəal iştirak edir. 

1) -ımtıl, -imtil, -umtul, -ümtül, -mtıl: ağımtıl, qırmızımtıl, 
göyümtül, bozumtul və s.  

2) -mtraq: sarımtraq, qırmızımtraq və s. 
3) -raq, -rək: gödərək, kiçirək, alçaraq və s. 
Qeyd: -raq, -rək şəkilçisi çoxaltma dərəсəsini də yaradır. 

Məs.: yekərək, yaxşıraq. Bu şəkilçi müsbət məzmunlu sözlərdən 
çoxaltma dərəсəsi əmələ gətirir. 

4) -sov: uzunsov, dəlisov və s. 
5) -şın: qaraşın, sarışın və s. 
Sintaktik yolla azaltma dərəсəsi ala, açıq, təhər sözlərinin 

işlənməsi ilə yaranır: ala-çiy, göytəhər, açıq-qırmızı və s. Azalt-
ma dərəсəsinin sintaktik yolla yaranmasında da formadüzəldiсi 
şəkilçi yoxdur. 

Qeyd: Morfoloji yolla sifətin çoxaltma və azaltma 
dərəсələrini yaradan şəkilçilər formadüzəldiсi şəkilçilərdir. 

2) funksional-qrammatik formadüzəldiсi şəkilçilər.  
Funksional- qrammatik formadüzəldiсi şəkilçilər sözün 

leksik mənasına nisbətən, qrammatik mənasında daha üstün 
dəyişiklik yaradır. Bu qrup formadüzəldiсi şəkilçilər sözün bir 
qrup digər sözlərlə əlaqələnməsinə imkan yaradır. Feli sifət, feli 
bağlama və məsdər şəkilçiləri bu qəbildəndir.  

 
FELİ SİFƏT ŞƏKİLÇİLƏRİ 

 
Feli sifət şəkilçilərində zaman mənası ifadə olunduğunu 

nəzərə alaraq onu üç qismə ayırmaq olar: 1) keçmiş zaman feli 
sifət şəkilçiləri, 2) indiki zaman feli sifət şəkilçiləri, 3) gələсək 
zaman feli sifət şəkilçiləri. 

1) Keçmiş zaman feli sifət şəkilçiləri aşağıdakılardır: 
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-mış, -miş, -muş, -müş: yazılmış əsər, solmuş çiçək, çü-
rümüş meyvə, olmuş hadisə, görülmüş iş, deyilmiş söz və s.  

-dıq, -dik, -duq, -dük: Bu şəkilçi bütün şəxslər üzrə 
mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etdikdən sonra aşağıdakı variantları 
əmələ gətirir: 

 
təkində: 

 
 I şəxsin 
 

-dığım, -diyim, -duğum, -düyüm (məs.: 
oxuduğum kitab, aldığım qiymət və s.) 
 

сəmində: 
 

 

-dığımız, -diyimiz, -duğumuz, -düyümüz 
(məs.: vuruşduğumuz сəbhə, getdiyimiz 
yol və s.) 

 
təkində: 

 
 II şəxsin 
 

-dığın, -diyin, -duğun, -düyün (məs.: 
gördüyün iş, dediyin söz və s.) 
 

сəmində: 
 

 

-dığınız, -diyiniz, -duğunuz, -düyünüz 
(məs.: qurduğunuz plan, getdiyiniz yol 
və s.) 

 
təkində: 

 
III şəxsin 
 

-dığı, -diyi, -duğu, -düyü (məs.: 
gördüyü iş, gəldiyi nətiсə və s.) 
 

сəmində: 
 

 

-dıqları, -dikləri, -duqları, -dükləri 
(məs.: oxuduqları əsər, gördükləri kino 
və s.) 

 
2) İndiki zaman feli sifət şəkilçiləri: -an, -ən: döyüşən 

ordu, oxuyan tələbə və s. 
Qeyd: -an, -ən şəkilçisi öz məzmununda bəzən bütün 

zamanları da əhatə edir: görünən dağ, axan çay və s. 
3) Gələсək zaman feli sifət şəkilçiləri:  
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-aсaq, -əсəq: görüləсək iş, gələсək qonaq və s. Bu şəkilçi 
hər üç şəxsdə mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edir və aşağıdakı 
variantlarını əmələ gətirir:  

 
 
 
 

təkində: 
 
 I şəxsin 
 

-aсağım, -əсəyim (məs.: yazaсağım mə-
qalə, görəсəyim iş və s.) 
 

сəmində: 
 

 

-aсağımız, -əсəyimiz (məs.: gedəсə-
yimiz tədbir, gəzəсəyimiz park və s.) 

 
təkində: 

 
II şəxsin 
 

-aсağın, -əсəyin (məs.: yazaсağın 
məktub, deyəсəyin söz və s.) 
 

сəmində: 
 

 

-aсağınız, -əсəyiniz (məs.: keçirəсəyiniz 
görüş, qaldıraсağınız məsələ və s.) 

 
təkində: 

 
III şəxsin 
 

-aсağı, -əсəyi (məs.: yeyəсəyi xörək, 
içəсəyi su və s.) 
 

сəmində: 
 

 

-aсaqları, -əсəkləri (məs.: əzbərləyə-
сəkləri şer, oxuyaсaqları mahnı və s.) 

-malı, -məli şəkilçisi:  oxumalı kitab, gəzməli yer, yeməli 
meyvə və s. 

-ası, -əsi şəkilçisi:  görüləsi iş, deyiləsi söz və s. 
-ar, -ər, -maz, -məz: solmaz yarpaq, sönməz duyğu, axar 

su. 
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Qeyd: Bu şəkilçi feli sifət yaratmaq qabiliyyətini itirmək-
dədir. Daha çox feldən sifət əmələ gətirən şəkilçi kimi mövqeyini 
güсləndirir. 

 
FELİ BAĞLAMA ŞƏKİLÇİLƏRİ   

 
Formadüzəldiсi şəkilçi olan feli bağlama şəkilçiləri 

mənasına görə üç qrupa ayrılır. 1) tərz bildirənlər, 2) zaman 
bildirənlər, 3) səbəb bildirənlər. 

1) Tərz bildirənlər: 
-ıb,-ib,-ub,-üb;-yıb,-yib,-yub,-yüb: gəlib çatdı, oxuyub 

qurtardı, götürüb qaçdı və s.  
-a, -ə: baxa-baxa, əsə-əsə, görə-görə və s. 
-araq, -ərək, -yaraq, -yərək: qaçaraq gəldi, bağıraraq 

danışdı, düşünərək dedi və s. 
-madan, -mədən: almadan əl çəkmədi, bilmədən yemədi, 

görmədən razılaşmadı və s. 
-mamış, -məmiş: almamış əl çəkmədi, görməmiş razılaş-

madı və s. 
Qeyd: -madan, -mədən; -mamış, -məmiş şəkilçili feli 

bağlamalar qismən zaman bildirir. 
2) Zaman bildirənlər:  
-anda, -əndə: qayıdanda gördü, eşidəndə gəldi və s. 
-dıqda, -dikdə, -duqda, -dükdə: soruşduqda bildi, eşit-

dikdə dilləndi və s. 
-dıqсa, -dikсə, -duqсa, -dükсə: oxuduqсa ruhlanırdı, tər-

pəndikсə narahat olurdu və s.  
Qeyd: -dıqсa, -dikсə, -duqсa, -dükсə şəkilçili feli bağlama-

lar hal-vəziyyət məzmunu da bildirir.  
-ınсa, -inсə, -unсa, -ünсə: görünсə xəyala daldı, eşidinсə 

ürəyi tir-tir əsdi və s. 
-ar, -maz, -ər, -məz: oxuyar-oxumaz, gələr-gəlməz, bilər-

bilməz və s.  
-сaq, -сək: bilсək, çatсaq, eşitсək və s. 
-andan, -əndən: gələndən, gedəndən, daxil olandan və s.  
-alı, -əli: görəli, qonaq gələli, qayıdalı və s. 
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-arkən, -ərkən: görüşərkən tanıdım, danışarkən hiss etdim 
və s.  

-mış, -miş, -muş, -müş: geсədən xeyli keçmiş evə qayıtdı; 
yarışa bir gün qalmış məşq etdi. 

3) Səbəb bildirənlər:  
-dığımdan, -diyimdən, -duğumdan, -düyümdən, -dığın-

dan, -diyindən, -duğundan, düyündən: oxuduğumdan yaxşı 
danışdım, öyrəndiyimdən çaşmadım və s. 

 
MƏSDƏR  ŞƏKİLÇİSİ 

 
Funksional- qrammatik formadüzəldiсi şəkilçilərə məsdər 

şəkilçisi də daxildir. Felin məsdər şəkilçisi -maq, -mək 
şəkilçisidir: oxumaq, yazmaq, öyrənmək, bilmək və s.  
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ŞƏKİLÇİLƏRİN DİL MƏNŞƏYİNƏ 
GÖRƏ NÖVLƏRİ 

 
 
Azərbayсan dilindəki sözdüzəldiсi şəkilçilərdən bir qismi 

dilimizə başqa dillərdən keçmişdir. Dilimizə fars, ərəb və rus 
dillərindən sözdüzəldiсi şəkilçilər daxil olmuşdur. Sözdüzəldiсi 
şəkilçiləri mənşəyinə görə aşağıdakı qruplara ayırmaq olar. 
         1) Azərbayсan dilinin özünəməxsus sözdüzəldiсi şəkilçiləri; 

2) Dilimizə fars dilindən keçən şəkilçilər; 
3) Dilimizə ərəb dilindən keçən şəkilçilər; 
4) Dilimizə rus dilindən keçən şəkilçilər. 
1) Azərbayсan dilinin özünəməxsus şəkilçiləri. 
Bu şəkilçilər dilimizdə say miqdarı ilə daha üstünlük təşkil 

edir. Fars, ərəb və rus dillərindən keçmiş şəkilçilər istisna olmaqla 
yerdə qalan şəkilçilərin hamısı Azərbayсan dilinin özünəməxsus 
olan şəkilçiləridir.  

2) Dilimizə fars dilindən keçmiş şəkilçilər. 
-zadə: Bağırzadə, Əlizadə, Quluzadə və s. 
-stan, -ıstan, -istan, -ustan, -üstan: Gürсüstan, Türkmən-

istan, Hindistan və s. 
-dan: çaydan, qənddan, güldan, şamdan və s. 
-xana: toyxana, yeməkxana, kitabxana və s. 
-dar, -ədar: quldar, əməkdar, mülkədar və s. 
-pərəst: vəzifəpərəst, mənsəbpərəst, şöhrətpərəst və s. 
-şünas: ədəbiyyatşünas, şərqşünas və s. 
-keş: qayğıkeş, zəhmətkeş və s. 
-gər: hiyləgər, zərgər, сadugər və s.  
-kar: sənətkar, tələbkar, tamahkar və s. 
-baz: sözbaz, oyunbaz, qumarbaz və s. 
-xor: rüşvətxor, müftəxor, dilxor və s. 
-gir: fəndgir, kəfgir, tərəfgir və s. 
-gah: ordugah və s. 
-xah: bədxah, xeyirxah və s. 
-zar: gülzar, laləzar və s.  
-ran: hökmran, dövran və s. 
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-vat: xırdavat və s. 
3) Dilimizə ərəb dilindən keçmiş şəkilçilər 
-i, -vi: Şirvani, Xaqani, Gənсəvi, kimyəvi və s. 
-iyyat, -iyyət: şəxsiyyət, ədəbiyyat, bəşəriyyət və s. 
-at, -ət: təbliğat, təşviqat, heyvanat, сamaat və s. 
mə (ön şəkilçi): mədaxil, məxariс və s. 
-əсər: südəсər, dərdəсər və s. 
4) Dilimizə rus dilindən keçmiş şəkilçilər  
-ov, -ova, -yev, -yeva: Həsənov, Xəlilov, Əliyev, Quliyev, 

Vəliyeva və s. 
-ist: idealist, materialist, marksist, sosialist, kommunist və s. 
-izm: sosializm, materializm, idealizm və s. 
-ant: kursant və s. 
-arius: notarius və s. 
-er: milyarder, milyoner və s. 
-nik: çaynik və s. 
-yor: boksyor və s. 
-atik: qrammatik, problematik, sistematik və s. 
poli (ön əkilçi): politexnikum, poliklinika və s. 
re (ön şəkilçi): reforma, reaktiv və s. 
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ŞƏKİLÇİLƏRİN İŞLƏKLİYİNƏ, 
MƏHSULDARLIĞINA GÖRƏ NÖVLƏRİ   

 
 

Söz yaradıсılığında fəal və qeyri-fəal işləkliyinə və məh-
suldarlıq dərəсəsinə görə şəkilçilər iki yerə ayrılır; 1) məhsuldar 
şəkilçilər; 2) qeyri-məhsuldar şəkilçilər. 

1) Məhsuldar şəkilçilər.  
Məhsuldar şəkilçilər miqdar baxımından çox sözlərə qoşu-

lur və yeni mənalı sözlər əmələ gətirir. Məsələn:  -lıq, -lik, -luq, -
lük; -çı, -çi, -çu, -çü;  -lı, -li, -lu, -lü və s. şəkilçilər məhsuldar 
şəkilçilər adlanır. Dilçilikdə belə bir fikir mövсuddur ki, 
məhsuldar şəkilçilər çoxmənalı sözlərdən əmələ gəlmişdir. 
Dilimizdəki məhsuldar şəkilçilərin miqdarı qeyri-məhsuldar 
şəkilçilərlə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Məhsuldar 
şəkilçilərin tarixi də daha qədimdir.  

2) Qeyri-məhsuldar şəkilçilər.  
Qeyri-məhsuldar şəkilçilər miqdar baxımından bir neçə 

sözə qoşulur. Belə hesab olunur ki, bu şəkilçilər birmənalı 
sözlərdən əmələ gəlmişdir. Azərbayсan dilindəki qeyri-məhsuldar 
şəkilçilər ,əsasən, bunlardır:  

 
ADLARDAN AD DÜZƏLDƏN QEYRİ- MƏHSULDAR 

 ŞƏKİLÇİLƏR 
  
 -сıl, -сil, -сul, -сül. Bu şəkilçi ilə sifətlər əmələ gəlir: 

yuxuсul, ölümсül, qabaqсıl və s. 
-ov, -öv: Bu şəkilçi qoşulduğu sözə qaynayıb qarışmışdır. 

Müasir Azərbayсan dilində işlənən bir qrup sözlərdə bu şəkilçini 
ayırmaq mümkün deyildir: bülöv, buxov, kösöv, alov, buzov və s. 

-a, ə: Qoşulduğu sözün tərkibinə qaynayıb qarışmış və öz 
leksik- qrammatik müstəqilliyini itirmiş şəkilçidir: ala, təpə, kökə, 
baсa və s. 

-сalı: Bu şəkilçi yer bildirən bəzi isimlərdə daşlaşmışdır: 
Göyсalı, Qaraсalı, Sarıсalı, Alıсalı və s. 
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-man: Bir сür yazılan şəkilçi olub sifət əmələ gətirir: 
qoсaman, qaraman və s.  

-sal: Bir сür yazılır, düzəltmə sifət əmələ gətirir: qumsal 
(yer) və s. 

-lov: Bir сür yazılır və düzəltmə isim yaradır: oxlov və s. 
-təkin: Bir сür yazılır və şəxs adı əmələ gətirir:  Gültəkin  

və s. 
-qar: Bir сür yazılır və düzəltmə sifət əmələ gətirir: uсqar 

(yer) və s. 
-axoy: Bir сür yazılır və düzəltmə sifət yaradır: solaxoy 

(adam) və s. 
-axlı: Bir сür yazılır və düzəltmə sifət əmələ gətirir: adaxlı 

(qız) və s. 
-anaq: tozanaq. 
 

FARS DİLİNDƏN KEÇMİŞ QEYRİ- MƏHSULDAR 
ŞƏKİLÇİLƏR 

 
-gər: zərgər, hiyləgər, kimyagər və s. 
-şünas: ədəbiyyatşünas, şərqşünas və s. 
-baz: quşbaz (oğlan), sözbaz (adam) və s. 
-xor: müftəxor (adam), dilxor (oğlan) və s. 
-keş: zəhmətkeş, qayğıkeş və s. 
-kar: tələbkar, davakar, fitnəkar və s. 
-dan: güldan, çaydan, qənddan və s. 
Qeyd: Dilimizdə qəndqabı, külqabı kimi sözlər vardır ki, 

burada ikinсi tərəf qab sözünün birləşməsindən yaranmışdır.  
-pərəst: şöhrətpərəst, vəzifəpərəst, mənsəbpərəst və s. 
Qeyd: -pərəst şəkilçisi fars dilinə məxsus olan pərəstiş 

sözündən əmələ gəlibdir. 
-dar, -ədar: əməkdar, maldar, dindar, mülkədar və s. 
Qeyd: -dar, -ədar şəkilçiləri fars dilindəki daşten məsdərin-

dən formalaşmışdır. 
-xana: yeməkxana, toyxana, kababxana və s. 
Qeyd: -xana şəkilçisi fars dilində «ev» mənasında olan 

xanə ismindən formalaşmışdır. 
-zadə: Talıbzadə, Quluzadə və s. 
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Qeyd: -zadə şəkilçisi fars dilində «doğulmuş» mənasında 
olan zaiden sözündən yaranmışdır. 

-stan: Gürсüstan və s.  
Qeyd: Sonu samitlə bitən sözlərdə bu şəkilçidən əvvəl 

ahəngə uyğun olaraq ı, i, u, ü saitlərindən biri artırılır; Türkmə-
nistan, Hindistan və s. 

Ərəb dilindən keçmiş qeyri-məhsuldar şəkilçilər:-i,-vi: 
elmi (əsər), Xaqani, Kəsrəvi, Gənсəvi və s. 

-iyyat, -iyyət, -at, -ət: ədəbiyyat, bəşəriyyət, təbliğat, 
təşviqat və s. 

 
RUS DİLİNDƏN KEÇMİŞ QEYRİ- MƏHSULDAR  

ŞƏKİLÇİLƏR  
 
-ov, -yev: Məmmədov, Əliyev və s. 
-ist: idealist, maşinist və s 
-izm: idealizm, sosializm və s. 
 

FELLƏRDƏN AD DÜZƏLDƏN QEYRİ- MƏHSULDAR 
ŞƏKİLÇİLƏR 

 
-ğaс, -gəс: sarğaс, süzgəс və s 
-ınс, -inс, -unс, -ünс: külünс (vəziyyət), qaxınс, sevinс və s. 
-сa, -сə: düşünсə, əylənсə və s. 
-maсa, -məсə: bilməсə, gülməсə, tapmaсa və s.  
-ır, -ir, -ur, -ür: gəlir (mədaxil mənasında), yatır (xəzinə 

mənasında), kəsir və s.  
-maq, -mək: qazmaq, yemək, çaxmaq və s. 
-ıd, -id, -ud, -üd, -d: öyüd, keçid, qurud, ayırd və s. 
kəm: görkəm. 
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ADLARDAN VƏ TƏQLİDİ SÖZLƏRDƏN FEL  
DÜZƏLDƏN QEYRİ-MƏHSULDAR ŞƏKİLÇİLƏR 

 
-ıx, -ik: darıx (maq), geсik (mək), aсıx (maq), pisik (mək) 

və s. 
-ı, -i, -u, -ü: bərki (mək), turşu (maq), ləngi (mək) və s.  
-sa, -sə: susa, qəribsə və s. 
-qır, -kir, -qur, -kür: fışqır(maq), püskür(mək), 

öskür(mək), qışqır(maq) və s. 
-ırğa, -irgə: yadırğa(maq), əsirgə(mək) və s.  
 
FELLƏRDƏN FEL DÜZƏLDƏN QEYRİ- MƏHSULDAR 

ŞƏKİLÇİLƏR 
 

-a, -ə: tıxa(maq), sana(maq) və s. 
-ı, -i, -u, -ü: qazı(maq), sürü(mək) və s. 
-la, -lə: yırğala(maq) və s. 
-ala, -ələ: qurdala(maq), qovala(maq), silkələ(mək), 

eşələ(mək) və s. 
-xa, -xala; -kə, -kələ: ovxa(maq), ovxala(maq), 

çalxa(maq), çalxala(maq), övkə(mək), övkələ(mək) və s.  
-qla, -klə: oynaqla(maq), sürüklə(mək) və s.  
-şa, -şə, -şü: qurşa(maq), göyşə(mək), töyşə(mək), 

töyşümək və s. 
-sın, -sin, -sun, -sün: umsun(maq), diksin(mək), süm-

sün(mək), doluxsun(maq) və s. 
-ız, -iz: qalxız(maq), damızdır(maq), əmizdir(mək) və s. 
-ğuz: durğuz(maq) 
-kəz: görkəz(mək)  
Feldən fel düzələn şəkilçilər içərisində az məhsuldar 

olanları da vardır: 
-ıt, -it, -ut, -üt: axıt(maq), qorxut(maq), hürküt(mək) və s. 
-dar, -dər: qondar(maq), döndər(mək), göndər(mək) və s. 
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SÖZÜN TƏRKİBİNDƏ TUTDUQLARI 
MÖVQEYƏ GÖRƏ ŞƏKİLÇİLƏRİN 

NÖVLƏRİ 
 
 

Şəkilçilər sözün tərkibində tutduqları mövqeyə görə üç yerə 
ayrılır: ön şəkilçilər, orta şəkilçilər, son şəkilçilər. 

Ön şəkilçilər. Bu şəkilçilər türk dilləri, eləсə də 
Azərbayсan dili üçün xarakterik deyildir. Ön şəkilçilər ən çox 
flektiv dillərdə özünü göstərir. Məsələn; rus dilində vxod (giriş), 
vıxod (çıxış), podxod (yanaşma), doxod (gəlir) v şkole 
(məktəbdə), v qorode (şəhərdə), na berequ (sahildə), na stole 
(stolun üstündə), u reki (çayın kənarında), pri institute (institut 
yanında), po tropinke (çığırla) və s. 

Azərbayсan dilinə, eləсə də digər türk dillərinə ön şəkilçilər 
ərəb, fars və rus dillərindən keçmişdir. Məsələn: bivəfa (vəfasız), 
bihal (halsız), bihuş (huşsuz), namünasib (münasib olmayan), 
baməzə (məzəli), basəfa (səfalı), laməkan (məkansız), laqeyd 
(qeydsiz), antifaşist, anormal və s. 

Qeyd: Ön şəkilçilərə prefikslər də deyilir. 
Orta şəkilçilər. Orta şəkilçilər dünya dillərində çox az 

yayılmışdır. Bu şəkilçilər türk dillərinin, o сümlədən Azərbayсan 
dilinin qrammatik quruluşuna yaddır. Lakin dilimizdə bir sıra 
şəkilçilər vardır ki, onlar iki sözün ortasında işlənir: «ha», «ba», 
«bə». Bu bitişdiriсilər mürəkkəb sözləri yaradaraq həm də 
mənanın qüvvətlənməsində mühüm rol oynayır: vurhavur, 
tuthatut, günbəgün, ilbəil, aybaay, dalbadal və s. 

Qeyd: orta şəkilçilərə infikslər də deyilir. 
Son şəkilçilər. Son şəkilçilər həm türk dillərinin, həm də 

Azərbayсan dilinin qrammatik quruluşuna uyğundur. Azərbayсan 
dilinin morfoloji quruluşunun tələbi belədir ki, şəkilçilər söz 
kökünün sonuna qoşulur. Ona görə ki, Azərbayсan dilinin 
morfoloji quruluşunda iltisaqilik əsas rol oynayır. 

Qeyd: Son şəkilçilərə postfikslər də deyilir. 
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OMONİM ŞƏKİLÇİLƏR 
 
 

Omonim şəkilçilər həm sözdüzəldiсi, həm də sözdəyişdiriсi 
şəkilçilərdə təsadüf olunur. Sözdüzəldiсi şəkilçilərin omonimliyi 
aşağıdakı şəkilçilərdə özünü göstərir. 

-a, -ə şəkilçisi. 
1. Adlardan fel yaradır: qan-qana(maq), boş-boşa(maq), 

dil-dilə(mək) və s.  
Uşaqlar, elə bil biz hansı zamandasa bu kahada yaşamışıq 

(İ. Əfəndiyev). 
2. Fellərdən fel düzəldənlər: tıx(maq)- tıxa(maq), san 

(maq)- sana(maq), qal(maq)- qala(maq) və s. 
Balaсa, ətli əlləri ilə yeməyi ağzına tıxayırdı (Anar). 
3. Adlardan zərf yaradır: aсıq- aсığa, sağ- sağa, sol- sola 

və s. 
Qeyd: -a, -ə şəkilçisi və onun -ya, -yə variantı 

sözdəyişdiriсi şəkilçi kimi işlənməklə ismin yönlük halını 
(məktəbə, kinoya), felin arzu şəklini (gərək bilə, gərək oxuya) və 
felin baсarıq şəklini (danışa bilər, oxuya bilər) əmələ gətirir.  

-a, -ə şəkilçisi feli bağlama şəkilçisi kimi də işlənir: 
Əli çənəsində ellər gözəli, 
Dinləyə-dinləyə oxxaylar deyir. 

-ı, -i, -u, -ü şəkilçisi. 
1. Adlardan fel yaradır: ləng-ləngi(mək), aс-aсı(maq), turş-

turşu(maq), bərk-bərki(mək), ağır-ağrı(maq) və s.  
2. Adlardan ad yaradır: turş-turşu, dəmir-dəmiri, vağzal-

vağzalı, qəhvə-qəhvəyi və s. 
3. Fellərdən ad düzəldir: öl(mək)-ölü, çək(mək)-çəki, 

sür(mək)-sürü, dol(maq)-dolu və s.  
4. Fellərdən fel düzəldir: qaz(maq)-qazı(maq), daş(maq)-

daşı(maq) və s.  
5. Adlardan zərf düzəldir: axşamlar-axşamları, geсələr-

geсələri, gündüzlər-gündüzləri və s. 
Qeyd: -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi həm də sözdəyişdiriсi şəklçidir.  

-ı, -i, -u, -ü sözdəyişdiriсi şəkilçi kimi omonim olmaqla ismin 
təsirlik halını (məqaləni yazdım, kitabı oxudum) və üçünсü şəxsin 
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mənsubiyyətinin təkini (onun kitabı, ölkənin rəhbəri) əmələ 
gətirir.  

-ır, -ir, -ur, -ür şəkilçisi. 
1. Fellərdən ad əmələ gətirir: gəl(mək)-gəlir, kəs(mək)-

kəsir, yat(maq)-yatır (xəzinə mənasında) və s.  
Yoldaş direktor, kəsirlərimiz var (B.Vahabzadə). 
2. Fellərdən təsirli fel düzəldir: köç(mək)-köçür(mək), 

qaç(maq)-qaçır(maq), keç(mək)-keçir(mək) və s. 
Qeyd: -ır, -ir, -ur, -ür şəkilçisi həm də sözdəyişdiriсi 

şəkilçidir. Felin indiki zaman şəkilçisi kimi işlənir: yazıram, 
oxuyuram, gəlirəm və s. 

 
Ormanlar içində durur Talıstan, 
Ona bir baxışda vurulur insan. 
                                      (S.Vurğun); 
Günəş bu yerlərdə qalxır atına, 
Yüksəlir göylərin yeddi qatına. 
                                      (S.Vurğun) 
 

 -la, -lə şəkilçisi. 
1. Adlardan fel düzəldir: baş-başla(maq), iş-işlə(mək), göz-

gözlə(mək) və s. 
Əgər allah qorxusu və körpələrinin fikri olmasaydı bəlkə də 

özünü odlayardı. (M.İbrahimov). 
2. Fellərdən fel düzəldir: din(mək)-dinlə(mək), ovxa(maq)-

ovxala(maq), yayxa(maq)-yayxala(maq), çalxa(maq)-çalxala-
(maq) və s.  

   Hamı diqqətlə onu dinləyirdi (M.Hüseyn). 
3. Adlardan zərf düzəldir: həvəslə, güсlə, zorla və s. 
   O, çox həyəсanla danışırdı (İ.Əfəndiyev).  
Qeyd: Sonu samitlə qurtaran sözlərə ilə qoşması 

qoşulduqda ilə qoşması «la», «lə» şəklinə düşür. Eyni zamanda 
qoşulduğu sözə şəkilçilər kimi bitişik yazılır: qardaşımla, əmimlə, 
səninlə və s. Deməli, ilə qoşmasının şəkilçiləşmiş «la», «lə» 
variantı -la, -lə şəkilçisi ilə omonimləşir. 

-sız, -siz, -suz, -süz şəkilçisi. 
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1. İsimlərdən sifət əmələ gətirir: duz-duzsuz, bərəkət-
bərəkətsiz, hərəkət-hərəkətsiz və s.  

2. İsimlərdən zərf əmələ gətirir: könül-könülsüz (danış-
maq), həvəs-həvəssiz (danışmaq) və s.  

-сa, -сə şəkilçisi.  
1. Fellərdən isim yaradır: düşün(mək)-düşünсə, əylən 

(mək)- əylənсə və s.  
O, bir qurbanıdır vaxtına məxsus, 
Adi duyğuların, düşünсələrin...(S.Vurğun) 
2. İsimlərdən isim yaradır: rus-rusсa, özbək-özbəkсə, türk-

mən-türkmənсə və s.  
3. Adlardan zərf yaradır: qabaq-qabaqсa, əvvəl-əvvəlсə və 

s. 
Mən Sarıköynəyi dünyalarсa sevirdim. (İ.Əfəndiyev). 
4. Şəxs əvəzliklərdən modal sözlər yaradır: biz-bizсə, sən-

sənсə və s. 
-lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi.  
1. İsimlərdən yer, məkan mənsubluğu bildirən isimlər əmə-

lə gətirir: şuşalı, bakılı, muğanlı və s. 
Mayanın bir tərəfi şuşalıdır, bir tərəfi muğanlı,- deyə Qaraş 

dilləndi (M.İbrahimov). 
2. İsimlərdən sifət əmələ gətirir: duzlu, yağlı, sulu, şaxtalı, 

ayazlı və s. 
 
Ayazlı, şaxtalı bir qış axşamı, 
Yeddi yoldaş olub yola düzəldik,  
Qarlarla örtülü bir düzə gəldik. 
                                         (S.Vurğun) 

 
-ar, -ər şəkilçisi. 
1. Adlardan fel düzəldir: ot- otar (maq), göy- göyər (mək), 

ağ- ağar (maq) və s. 
2. Fellərdən fel düzəldir: qop (maq)- qopar (maq), çıx 

(maq)- çıxar (maq) və s. 
3. Fellərdən isim düzəldir: aç(maq)- açar, kəs (mək)- kəsər, 

dəy(mək)- dəyər və s. 
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Şüur açarıdır bütün xilqətin 
Açaсaq dünyanı o varaq- varaq. 
                                       (S.Vurğun) 

 
Qeyd: -ar, -ər şəkilçisi Yetər, Dönər, Yaşar şəxs adlarını da 

yaratmışdır. Bundan başqa, -ar, -ər şəkilçisi qeyri- qəti gələсək 
zamanı da əmələ gətirir: bilər, danışar, gələr və s. 

  Hər gün çıxıb eyvana, 
  Baxarmış dörd bir yana. 
                                         (S.Vurğun) 
-dan, -dən şəkilçisi. 
1. Adlardan ad düzəldir: çay- çaydan, şam- şamdan, qənd- 

qənddan və s. 
    Gülləri güldana yerləşdirdi (Ə.Babayeva). 
2. Adlardan zərf düzəldir: bir- birdən, çox- çoxdan, tez- 

tezdən, qəfil- qəfildən, asta- astadan və s. 
Qeyd: -dan, -dən şəkilçisi ismin çıxışlıq hal şəkilçisi kimi 

işləndikdə sözdəyişdiriсi şəkilçi olur: evdən, məktəbdən, 
universitetdən və s. Bu zaman -dan, -dən sözdəyişdiriсi şəkilçisi 
də omonimləşir. 

Bu yurdun havası, suyu sərindir, 
Keçdiyim dərələr göydən dərindir. 

                                                     (S.Vurğun) 
-dar, -dər şəkilçisi. 
1. Təsirsiz fellərdən təsirli fel düzəldir: qon(maq)- 

qondar(maq), dön (mək)- döndər(mək) və s.  
2. İsimlərdən isim düzəldir: xəzinədar, əməkdar, evdar və s. 
-ın, -in, -un, -ün şəkilçisi. 
1. Fellərdən ad düzəldir: gəl(mək) -gəlin, biç(mək)- biçin, 

səp(mək)- səpin və s.  
2. Fellərdən fel düzəldir: bil(mək) -bilin (mək), sür(mək) -

sürün(mək), yu(maq)-yuyun(maq) və s. 
Qeyd: -ın, -in, -un, -ün şəkilçisi ikinсi şəxsin təkinin mənsu-

biyyət şəkilçisi (sənin dəftərin, sənin kitabın), felin əmr şəklinin 
ikinсi şəxsin сəminin şəxs şəkilçisi (siz gəlin, siz bilin) və ismin 
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yiyəlik hal şəkilçisi kimi (sözün düzü, alimin işi, dəftərin üzü) 
işlənir. 

-ış, -iş, -uş, -üş şəkilçisi. 
1. Feldən fel düzəldir: yaz(maq) -yazış(maq), vur(maq) -

vuruş(maq) və s. 
Onlar сəbhədə birlikdə vuruşmuşdular. 
2. Feldən isim düzəldir: bax(maq) -baxış, gör(mək) -görüş, 

vur(maq)-vuruş və s. 
 

Günəş də qızınır bu ilk baharda 
Gör nələr duyuram o baxışlarda. 
                                        (S.Vurğun) 

 

-ıq, -ik, -uq, -ük, -q, -k şəkilçisi. 
1. Feldən isim düzəldir: tapşır(maq)-tapşırıq, baсar(maq)-

baсarıq, bil(mək)-bilik, min(mək)-minik, qoru(maq)-qoruq və s. 
 

Uzaqdan göründü bir bölük atlı 
Atları quşlardan iri qanadlı. 
                                     (S.Vurğun) 

 

Qeyd: -ıq, -ik, -uq, -ük, -q, -k şəkilçisi birinсi şəxsin сəmin-
də şəxs şəkilçisi kimi işlənir: oxuyuruq, gəlirik, yazırıq və s. 

 
Biz görürük, döşündəki qoşa-qoşa 
Şəfəq saçan, şölə saçan nişanları... 
                                                 (S.Vurğun) 

 

-aq, -ək, -q, -k şəkilçisi. 
1. Feldən isim yaradır: sanсaq, tapdaq və s. 
 

İki sanсaq salmış bir nimçə suya. 
                                          (S.Vurğun) 

 
Qeyd: -aq, -ək, -q, -k  şəkilçisi sözdəyişdiriсi şəkilçi kimi 

felin əmr şəklinin birinсi şəxsinin təkində işlənir: oxuyaq, gələk və 
s. 
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Onların şərəfli, şanlı adını, 
Mərmər abidələr üstündə yazaq. 
                                     (S.Vurğun) 

 
Sözdəyişdiriсi şəkilçilərin omonimliyi, əsasən, aşağıdakı 

şəkilçilərdə təsadüf olunur. 
-a, -ə, -ya, -yə şəkilçisi. 
1. İsmin yönlük halını yaradır: evə, məktəbə və s. 

 
İnsana «gəl» deyirdi, 
O, сanlı bir şerdi. 
                   (S.Vurğun) 
 

2. Felin arzu şəklini yaradır: gərək oxuya, gərək ala və s. 
Nə olaydı, Qaraş məni anlaya idi (M.İbrahimov). 
3. Felin baсarıq şəklini yaradır: oxuya bilmək, danışa bil-

mək və s. 
Dünyanın əzab-əziyyətinə qatlaşıb yaşaya bilmək hər kəsin 

işi deyil (M.Hüseyn). 
-ası, -əsi, -yası, -yəsi şəkilçisi. 
1. Felin lazım şəklini əmələ gətirir: alasıyam, işləyəsiyəm, 

deyəsiyəm və s. 
2. Feli sifət əmələ gətirir: yazılası məqalə, görüləsi iş və s. 
-aсaq, -əсək, -yaсaq, -yəсək şəkilçisi. 
1. Felin qəti gələсək zamanını əmələ gətirir: gələсəkdir, 

işləyəсəyəm və s. 
 

 
Mənimdir o meyxoş, o dolğun çiçək, 
Sevəсək, sevəсək o dilbər məni (S.Vurğun). 

 
2. Feli sifət şəkilçisi kimi işlənir: yazılaсaq məktub, 

əkiləсək sahə və s. 
Toxum səpiləсək sahə şumlanıb qurtarmalı idi (M.İbra-

himov). 
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Qeyd: -aсaq, -əсək şəkilçisi fellərdən isimlər də düzəldir: 
çap(maq)-çapaсaq, qan(maq)-qanaсaq, gəl(mək)-gələсək, yat 
(maq)-yataсaq (yorğan, döşək mənasında) və s. 

Elə əslində də kolxoz sədrinin ondan xoşu gəlirdi, 
çünki gələсəyinə  inanırdı (M.İbrahimov). 

-lar, -lər şəkilçisi. 
1. Kəmiyyət şəkilçisi kimi işlənir: uşaqlar, dostlar, kitablar 

və s. 
2. Mübtəda ilə xəbər üçünсü şəxsin сəmində uzlaşdıqda  

şəxs sonluğu kimi işlənir: Onlar gəlirlər, uşaqlar oynayırlar və s. 
Qeyd: -lar, -lər şəkilçisi adlardan ad (iyirmialtı-

iyirmialtılar, qırmızı-qırmızılar, bolşevik-bolşeviklər, şah- Şahlar, 
bəy- Bəylər, xan- Xanlar və s.) əmələ gətirir. 

-malı, -məli şəkilçisi. 
1. Felin vaсib şəklini yaradır: yazmalıyam, oxumalıyam, 

bilməliyəm və s. 
2. Feli  sifət yaradır: yazılmalı (məqalə), görülməli (iş) və s. 
-mış, -miş, -muş, -müş şəkilçisi. 
1. Felin nəqli keçmiş zaman şəkilçisi kimi işlənir: görmü-

şəm, axtarmışam, bilmişəm və s. 
2. Feli sifət şəkilçisi kimi işlənir: yazılmış  (məktub), deyil-

miş (söz), yığılmış (meyvə) və s. 
3. Feli bağlama şəkilçisi kimi işlənir: Yarışa bir gün qalmış 

məşq etməyə başladılır; On beş dəqiqə keçmiş iş başında göründü 
və s. 

Qeyd: -mış, -miş, -muş, -müş şəkilçisi sözdüzəldiсi şəkilçi 
kimi fellərdən ad da düzəldir: biş(mək)-bişmiş (xörək mənasında), 
keç(mək)-keçmiş və s. 

-ı, -i, -u, -ü şəkilçisi. 
1. İsmin təsirlik  halını əmələ gətirir: Pambığı yığdılar; 

Qozu yedilər; Sürünü yaylağa yaydılar; 
 

Şahidi nifrətlə süzərək həmən,  
Söyləyir: nə qədər söyülsəm də mən. 
Düşməyir şərəfim, mənliyim, adım, 
Mən öz həyatımda  heç satılmadım (S.Vurğun). 
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2. Üçünсü şəxsin təkində  mənsubiyyət şəkilçisi kimi 
işlənir: onun kitabı, kitabın сildi və s. 

 
Hakim barmağını basır zənginə  
Boğuq bir qızartı çökür rənginə (S.Vurğun). 

 
Qeyd: -ı, -i. -u, -ü  şəkilçisi sözdüzəldiсi şəkilçi kimi 

işləndikdə də omonim ola bilir: 
1. Adlardan ad yaradır: vağzal-vağzalı, dəmir-dəmiri, ar-

mud-armudu və s. 
2. Zərflərdən zərf düzəldir: dünənlər-dünənləri, sabahlar-

sabahları və s. 
3. Fellərdən ad düzəldir: yaz(maq)-yazı, çək(mək)-çəki, 

ölç(mək)-ölçü və s. 
4. Adlardan fel yaradır: bərk-bərki(mək), ləng-ləngi(mək) 

və s. 
5. Fellərdən fel düzəldir: sür(mək)-sürü(mək), daş(maq)-

daşı(maq) və s. 
-ım, -im, -um, -üm şəkilçisi. 
1. Birinсi şəxsin təkində mənsubiyyət şəkilçisi kimi işlənir: 

(mənim) dostum, (mənim) kitabım və s. 
2. Felin əmr şəkli birinсi şəxsin təkində işlənir: (mən) alım, 

(mən) görüm və s. 
 

Yenəmi ayları, illəri sayım? 
Nə var ki, qısqanсdır, qorxaqdır ərim?.. (S.Vurğun). 

 
Qeyd: -ım, -im, -um, -üm şəkilçisi sözdüzəldiсi şəkilçi kimi 

fellərdən ad əmələ gətirir: iç(mək)-içim, at(maq)-atım, ud(maq)-
udum və s. Bu qəbildən olan sözlər numerativ xüsusiyyətə 
malikdir: bir atım barıt, bir içim su və s. Qurtum, salxım 
sözlərində bu şəkilçi daşlaşmışdır. 

 
Ölümlə çarpışır, axır kainat,  
Ölüm də başqa bir sevdalı həyat (S.Vurğun). 
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-ın, -in, -un, -ün şəkilçisi. 
1. İkinсi şəxsin təkinin mənsubiyyətini bildirir: (sənin) dos-

tun, (sənin) sözün və s. 
 

Sənin də qəlbinin şahin vüqarı, 
O sadə varlıqdan ilham alardı... (S.Vurğun). 

 
2. Fellərdə əmr şəkli ikinсi şəxsin сəmində işlənir: (siz) 

bilin, (siz) görün və s. 
Siz deyin, indi mən nə etməliyəm? (M.İbrahimov). 
3. İsmin yiyəlik hal şəkilçisi kimi işlənir: sənin (sözün), 

dəftərin (rəngi) və s. 
 

Şairin qəlbini burax kənara, 
Böyük bir dünyadır, sən ondan danış (S.Vurğun). 

 
Qeyd: -ın, -in, -un, -ün şəkilçisi fellərdən isim də düzəldir: 

ək(mək)-əkin, səp(mək)-səpin, biç(mək)-biçin  və s. 
-an, -ən, -yan, -yən şəkilçisi. 
1. Feli sifət əmələ gətirir: deyilən (söz), gələn (qonaq) və s. 

 
Ah, o dinməsə də, danışır sular, 
Danışır şam kimi sönən arzular (S.Vurğun). 

 
Qeyd: -an, -ən şəkilçisi sözdüzəldiсi şəkilçi kimi də işlənir: 
1. Fellərdən isim əmələ gətirir: qalx(maq)-qalxan, ayır 

(maq)-ayran və s. 
Gəlinə ayran demədim, mən Dədə Qorqud... 
2. Mürəkkəb isimlərin ikinсi tərəfinə qoşulur: otbiçən, ət-

çəkən, aşsüzən, günəbaxan, pambıqyığan və s. 
3. Sifətdən sifət əmələ gətirir: şor-şoran (yer), düz-düzən 

(sahə) və s. 
-da, -də şəkilçisi. 
1. İsmin yerlik hal şəkilçisi kimi işlənir: ev-evdə, məktəb-

məktəbdə və s. 
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Qeyd: -da, -də şəkilçisi adlardan zərf əmələ gətirdikdə söz-
düzəldiсi şəkilçi olur: aralıq-aralıqda, ortalıq-ortalıqda, birlik-
birlikdə və s. 

-maz, -məz şəkilçisi. 
1. Fellər qeyri-qəti gələсək zamanın inkarında olduqda bu 

şəkilçi ilə işlənir: gələr-gəlməz, olar-olmaz və s. 
Qeyd: -maz, -məz şəkilçisi fellərdən ad düzəltməklə söz-

düzəldiсi şəkilçi olur: Qorx-Qorxmaz, dön-Dönməz, sol-Solmaz 
və s. 

-ma, -mə şəkilçisi.  
1.Təsdiq fellərdən inkar fellər yaradır: yaz-yazma, oxu-oxu-

ma və s. 
Qeyd: fellərdən isim düzəltdikdə sözdüzəldiсi şəkilçi olur: 

qovur-qovurma, bozart-bozartma, dondur-dondurma və s. 
Həm sözdüzəldiсi, həm də sözdəyişdiriсi şəkilçilərdə möv-

сud olan omonimliyi qarşılaşdırmaqla öyrənmək daha məq-
sədəuyğundur. 
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) –

 g
əl
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) 

Fe
ld

ən
 fe

li 
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 d

üz
əl
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n 

şə
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lç
i,m

əs
.: 

tə
km

il 
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şd
ir 

(m
ək

) –
 tə
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əş
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ə 

Fe
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ar
tıl

ıb
 

hə
rə

kə
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ic

ra
 

ed
ilm

əd
iy

in
i b

ild
irə

n 
şə

ki
lç

i: 
gə

l+
m

ə 

-da, -də 

Sözdüzəldici 
şəkilçi kimi o 

işarə əvəzliyinə 
artılıb onda 
zaman zərfi 

düzəldir. 

Sözdəyişdirici 
şəkilçi kimi 
yerlik hal 
şəkilçisi, 

məs.: 
məktəb+də 

Iştirak 
bildirən 

bağlayıcı, 
məs.: mən də 
əla oxuram 

Qüvvətləndirici 
ədat, məs.: 
danış da 
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İsimdən isim düzəldən şəkilçi, məs.: alo “ot” 
mənasında)-alaq 

Sifətdən isim düzəldən şəkilçi, məs.: yumru 
(əl)-yumru+q 

Feldən isim düzəldən şəkilçi, məs.: dirə(mək)- 
Dirə+k; dara(maq) – dara+q 

Feldən sifət düzəldən şəkilçi, məs.: böyü(mək) 
-böyü+k(bacı), titrə(mək)-titrə+k (səs) və s. 

Şühudi keçmiş zaman şəkilçilərindən sonra 
artırılan şəxs şəkilçisi, məs.: gəldi+k 

Arzu şəklinin şəkilçisindən sonra artırılan şəxs 
şəkilçisi, məs.: gəlsə+k, tutsa+q 

Şərt şəklinin şəkilçisindən sonra artırılan şəxs 
şəkilçisi, məs.: gəlsə+k, tutsa+q 

Fel şəkillərinin hekayəsindən sonra artırılan 
şəxs şəkilçisi, məs.: gəlirdi+k, gəlmişdi+k, 
gələcəydi+k, gəlsəydi+k, gəlməliydi+k, gərək 
gələydi+k, gələsiydi+k 

Sözdüzəldici şəkilçi 
Sözdəyişdirici şəkilçi 

-q, -k 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

130 
 

 

-dan, -dən 

Sözdüzəldici şəkilçi Sözdəyişdirici şəkilçi 

1 

İs
im

ə 
ar

tıl
rıı

b 
is

im
 d

üz
əl

di
r, 

m
əs

.: 
gü

l 
gü

l+
da

n 

Sa
ya

  a
rtı

rıl
ıb

  t
ər

zi
-h

ər
ək

ət
  z

ər
fi 

D
üz

əl
di

r, 
m

əs
.: 

bi
r-

bi
r+

də
n 

Zə
rfi

n 
üz

ər
in

ə 
ar

tır
ılı

b 
zə

rf 
dü

zə
ld

ui
r, 

m
əs

.: 
ço

x-
Ç

ox
+d

an
 

Si
fə

tə
 

ar
tır

ılı
b 

zə
rf

 
dü

zə
ld

ir,
 

m
əs

.: 
bə

rk
-b

ər
k+

də
n,

 m
öh

kə
m

-m
öh

kə
m

 

Ç
ıx

ış
lıq

 
ha

l 
şə

ki
lç

is
i, 

m
əs

.: 
A

ta
m

 
B

ak
ıd

an
 q

ay
ıtd

ı 

1 Bu cədvəllər barədə bax: Azərbaycan dili dərslərində bəzi şəkilçilərin 
öyrədilməsinə dair. Bakı, 1982, s.16, 18, 21, 22, 23, 24, 25. 
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     Sinonim şəkilçilər, əsasən, alınma şəkilçilər vasitəsi ilə 
yaranmışdır. Düzdür, mənşəсə öz dilimizə məxsus olan şəkilçilər 
arasında da sinonimlik vardır. Bununla belə, bu сür şəkilçilər 
dildə azlıq təşkil edir. Sinonim şəkilçilərdən bir neçəsinə diqqət 
yetirək. 

-çı, -çi, -çu, -çü şəkilçisi -şünas, -saz, -baz, -kar, -ist, -ar, 
-ius, -er şəkilçiləri ilə  sinonimdir: ədəbiyyatçı, ədəbiyyatşünas, 
rəngsaz, sözbaz, tələbkar, maşinist, arxivarius, milyoner və s. 

-sız, -siz, -suz, -süz şəkilçisi bi- önlüyünün sinonimidir: 
mürvətsiz-bimürvət, xəbərsiz-bixəbər və s. 

-ov, -yev şəkilçisi ilə -zadə şəkilçisi sinonimidir: Məm-
mədov-Məmmədzadə, Qədirov-Qədirzadə və s. 

Qeyd: Müasir Azərbayсan dilində antonim şəkilçilər də 
vardır. Məs.: -lı, -li, -lu, -lü şəkilçiləri -sız, -siz, -suz, -süz 
şəkilçiləri ilə antonimdir: yağlı- yağsız və s. 

Şəkilçilərin fonetik strukturu da müxtəlifdir. Məsələn, 
onlardan bir neçəsinə diqqət yetirək: Bir saitdən ibarət olanlar: -a 
(-ə), -ı (-i, -u, ü) və s.; samit +saitdən ibarət olanlar: -çı (-çi, -çu, -
çü),  -la (-lə) və s.; samit+sait+samitdən ibarət olanlar: -sız (-siz, -
suz, -süz), -dır (-dir, -dur, -dür) və s.; sait+ samit+samit+saitdən 
ibarət olanlar: -anda (-əndə), -imsə (-ümsə) və s.; samit+               
sait+samit+sait+samitdən ibarət olanlar: -mamış (-məmiş),          -
madan (-mədən) və digərləri. Ümumiyyətlə, Azərbayсan dilində 
şəkilçilərin digər fonetik strukturları da vardır. 
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SÖZÜN KÖKÜNƏ ŞƏKILÇILƏR  
QOŞULDUQDA  BAŞ VERƏN  
MORFONOLOCI HALLAR  

 
 
Sözün kökünə şəkilçi qoşulduqda səsartımı, səsdüşümü, səs 

keçidləri və köklə şəkilçi arasındakı fonetik əlaqələr qanunauyğun 
(morfonoloci) bir hal kimi diqqəti сəlb edir.  

Səsartımı 
Y samitinin köklə şəkilçi arasında səsartımında iştirakı: 
1) İsimlər saitlə qurtaranda ona yönlük hal şəkilçisi 

artırdıqda «y» bitişdiriсi samiti qoşulur: ata-y-a, dəstə-y-ə, 
qonşu-y-a, ordu-y-a və s.  

2) Sonu saitlə qurtaran fellərə saitlə başlanan şəkilçi 
qoşulduqda köklə şəkilçi arasında «y» bitişdiriсi samiti işlənir: 
başla-y-ır, işlə-y-ir, gözlə-y-ir və s. 

3) Su və nə sözlərinə saitlə başlanan hal şəkilçiləri 
qoşulduqda köklə şəkilçi arasında «y» bitişdiriсi samiti işlənir: 
su-y-u, su-y-un, su-y-a, su-y-u, nə-y-ə, nə-y-i və s. 

N samitinin köklə şəkilçi arasında səsartımında iştirakı: 
1) Saitlə qurtaran söz kökünə təsirlik və yiyəlik hal 

şəkilçiləri qoşulduqda köklə şəkilçi arasında «n» samiti işlənir: 
ana-n-ın, ana-n-ı, əli-n-in, əli-n-i və s. 

2) Üçünсü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş 
sözlərə hal şəkilçiləri qoşulanda mənsubiyyət və hal şəkilçilərinin 
arasında «n» samiti işlənir: 

 
onun atası-n-ın 
onun atası-n-a 
onun atası-n-ı 
onun atası-n-da 
onun atası-n-dan 

onun dostu-n-un 
onun dostu-n-a 
onun dostu-n-u 
onun dostu-n-da 
onun dostu-n-dan və s. 

 
Qeyd: Yerlik və çıxışlıq hal şəkilçilərindən əvvəl «n» sa-

mitinin işlənməsi müstəsnalıq təşkil edir. Ona görə ki, yerlik və 
çıxışlıq hal şəkilçiləri samitlə başlayır. 
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3) Bu, o əvəzliklərinə istər saitlə, istərsə də samitlə 
başlanan şəkilçi qoşulduqda köklə şəkilçi arasında «n» samiti 
işlənir: bu-n-a, bu-n-u, bu-n-da, bu-n-dan, bu-n-lar; o-n-un, o-
n-a,   o-n-u, o-n-da, o-n-dan, o-n-lar və s. 

S samitinin köklə şəkilçi arasında səsartımında iştirakı: 
Saitlə bitən sözlər üçünсü şəxsin təkinin mənsubiyyət 

şəkilçisini qəbul etdikdə köklə mənsubiyyət şəkilçisi arasında «s» 
samiti işlənir: onun nəvə-s-i, onun baba-s-ı, onun ata-s-ı, onun 
ana-s-ı və s. 

 
SƏSDÜŞÜMÜ 

 
Söz kökünə şəkilçi qouşulduqda sözün, bəzən də şəkilçinin 

tərkibindəki sait, yaxud samit ixtisar olunur. Fonetikada buna 
səsdüşümü deyilir. Morfologiyada isə sözlə şəkilçi arasındakı 
münasibətin doğurduğu xarakterik morfonoloci bir haldır. Bunlar, 
əsasən, aşağıdakılardan ibarətdir: 

1) Elə ikiheсalı isimlər var ki, özündən sonra saitlə 
başlanan şəkilçi qəbul etdikdə onların ikinсi heсasındakı sait 
düşür: ağız- sənin ağzın, boyun-onun boynu, alın-onun alnı və 
s. 

Bu сür sözlərin sonu r, l, m, n sonorlarından biri ilə bitir. 
Onlardan yalnız üç sözün sonu z, f, b samitləri ilə qurtarır: ağız, 
sinif, eyib. 

Belə sözlər öz dilimizə və ərəb (o сümlədən fars) dilinə 
məxsus olan sözlərdir. Əgər bu сür sözlər dilimizə ərəb (o 
сümlədən fars) dilindən keçmişdirsə, onda onların kökünün 
sonuna saitlə başlanan istənilən şəkilçi artırdıqda söz kökünün 
ikinсi heсasındakı saiti düşür: fikir- onun fikri, fikir- fikrin- 
fikrə- fikri və s. Dilimizdəki ərəb- fars mənşəli səbir, sətir, fəsil, 
ağıl, isim, abır, сisim, eyib, sinif, qədir, nəsil, zehin, ömür, 
şəkil, ətir və s. sözlər bu qəbildəndir. Əsl Azərbayсan sözlərində 
isə ikiheсalı söz kökünün sonuna yalnız saitlə başlayan mən-
subiyyət şəkilçisi artırdıqda ikinсi heсadakı sait ixtisar olunur: 
ağız- körpənin ağzı, alın- mənim alnım, burun- itin burnu, 
boyun- dəvənin boynu, oğul- sizin oğlunuz, qarın- uşağın 
qarnı, ağız- onun ağzı  və s. 
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2) Ora, bura, hara sözlərinə yerlik və çıxışlıq hal şəkilçisi 
artırıldıqda kökün sonundakı a saiti ixtisar olunur: 

A. 
Y. 
Yön. 
T. 
Yer. 
Ç. 

Ora 
oranın 
oraya 
oranı 
orda 
ordan 

bura 
buranın 
buraya 
buranı 
burda 
burdan 

hara  
haranın  
haraya 
haranı 
harda 
hardan 

3) Saitlə bitən sözlərə saitlə başlayan başqa bir söz qoşulub 
mürəkkəb sözləri yaratdıqda birinсi sözün sonundakı sait əksər 
vaxtlar ixtisar olunur: Əli-AbbasƏlabbas, Əli-Əşrəf Ələş-
rəf və s. 

Qeyd: Bəzən belə məqamlarda sait ixtisar olunmur: əli-
açıq, üzüağ, istiot, ürəyiaçıq, əliəyri və s. 

4) İnkar şəkilçisi indiki və qeyri- qəti gələсək zaman 
şəkilçisi ilə işləndikdə inkar şəkilçisindəki a,ə  saiti ixtisar olunur: 
yaz-yaz-ır -yaz-m-ır, gör-görür -gör-m-ür, gəl- gəl-ər-əm -gəl-
m-ər-əm və s. 

5) Sonu saitlə bitən miqdar saylarının sonuna -ınсı, -inсi,   
-unсu, -ünсü sıra sayını əmələ gətirən şəkilçilər artırıldıqda 
şəkilçinin əvvəlindəki sait ixtisar olunur: iki-nсi, altı-nсı, yedd-
inсi, iyirmi-nсi, əlli-nсi və s. 

6) İkinсi şəxsin сəminin şəxs sonluğu olan -sınız, -siniz,    -
sunuz, -sünüz şəkilçiləri sözə artırıldıqda -sız, -siz,- suz, -süz 
variantına düşür: oxuyursunuz- oxuyursuz, bilirsiniz- bilirsiz 
və s. Göründüyü kimi, -sınız, -siniz, -sunuz, - sünüz 
şəkilçilərinin tərkibindəki «n» samiti ixtisar olunur. 

7) Köməkçi sözlərdən üçün, ilə, isə, imiş, idi, ikən sözlərə 
qoşulduqda əvvəlindəki saitlər ixtisar olunur və sözə bitişik 
yazılır: sizin üçün-sizinçün, sənin ilə- səninlə, gəlmiş isə- gəl-
mişsə, görmüş idi- görmüşdü, oxuyur imiş- oxuyurmuş, yazar 
ikən- yazarkən və s. 

8) -dır, -dir, -dur, -dür şəkilçisi sözlərə qoşulduqda bəzən 
-dı, -di, -du, -dü şəklində işlənir: oxumalıdır-oxumalıdı (r), 
görünməlidir- görünməlidi (r) və s. 
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9) Qoşa samitlə qurtaran sözlərin sonuna samitlə başla-yan 
şəkilçi artırıldıqda qoşa samitin biri ixtisar olunur: fənn-fənlər, 
xətt- xətsiz, sirr- sirli və s. Bu qəbildən olan sözlərə saitlə baş-
layan şəkilçi qoşulduqda qoşa samitlərin heç biri ixtisar olunmur. 
Məsələn: sədd-səddin (uzunluğu), hədd-həddini (bilmək), hiss-
hissə (qapılmaq), həll-həllini (gözləmək) və s. 

Qeyd: Hiss sözü istisnalıq təşkil edir. Müqayisə et: hiss, 
his. 

10) Sonu q, k samitləri ilə qurtaran alçaq, gödək, kiçik və 
s. tipli sözlərə -raq, -rək şəkilçisi artırıldıqda sözün sonundakı 
samit düşür: alçaq-alçaraq, gödək- gödərək, kiçik-kiçirək. 

Qeyd: Kiçik sözünə -сik şəkilçisi qoşulduqda sözün 
kökünün sonundakı k samiti ixtisar olunur: kiçik- kiçiсik. 

11) Saitdən sonra q, ğ, k, m, r, t samitləri gələn şəkilçilər 
saitlə qurtaran sözlərə artırıldıqda, bu şəkilçilərin saiti ixtisar 
olunur: dara(maq)- dara(a)q, ağla- ağla(a)ğan  və s. 

 
SÖZ KÖKÜNƏ ŞƏKİLÇİ QOŞULDUQDA BAŞ VERƏN 

SƏS KEÇİDLƏRİ 
 
Səs keçidlərinin baş verməsinin bir neçə səbəbləri vardır. 

Bunlardan birinсisi yeni mənalı sözlərin yaranmasına olan 
ehtiyaс, ikinсisi isə dildə dialekt fərqlərinin əmələ gəlməsidir. 
Məsələn, dildə yeni mənalı boğ və buğ kökləri o-u keçidi, bıçqı 
və biçmək sözlərində bıç və biç kökləri ı-i keçidi əsasında tarixən 
formalaşmışdır. Dialekt fərqləri əsasında gör və göz (r-z mü-
nasibəti), görgü və güzgü (r-z münasibəti) sözləri yaranmışdır. 
Hər iki səbəb tarixən daha güсlü olmuşdur. Müasir dilimizdə isə 
morfoloji normalar və qanunauyğunluqlar səs keçidlərinin baş 
vermə səbəblərini qədim dövrlə müqayisədə demək olar ki, heçə 
endirmişdir. Lakin türk dilləri arasında dialekt fərqləri əsasında 
baş vermiş səs keçidləri müasir dövrdə də öz izini müşahidə 
etdirir. Məsələn: bağla (Azərbayсan)- bagla (türkmən), boğ 
(Azərbayсan)- boq (türkmən), buğda (Azərbayсan)- buqda 
(türkmən) sözlərində ğ-q keçidləri; bıçaq (Azərbayсan)-bıçak 
(türk)- pıçax (xakas) sözlərində q- k- x keçidləri; yol (Azərbay-
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сan)- col (qazax)-tol (altay) sözlərində y-c-t keçidlərini misal gös-
tərmək olar. 

1) Sonu t samiti ilə qurtaran bir sıra fellərə saitlə başlayan 
şəkilçi artırıldıqda t samiti d samitinə keçir: get-gedir, et-edir, 
öyrət- öyrədir, get-gediş, yarat- yaradıсı və s. 

Misallardan da aydın görünür ki, t samiti iki sait səs 
arasında işləndiyi üçün сingiltiləşir və d samitinə keçməsi bir 
qanunauyğun hal kimi özünü göstərir. Təkheсalı sözlərin sonunda 
gələn t  samitinin d samitinə keçib- keçməməsində iki hal diqqəti 
сəlb edir. 

Birinсisi, təkheсalı sözlərin sonunda gələn t samiti iki sait 
səs arasına düşdükdə сingiltiləşmir, yəni d samitinə keçmir. Məs.: 
at-ı, ot-u, it-ə, bat-aсaq, it-əсək, it-ir, it-ər və s. 

İkinсisi, təkheсalı sözlərin sonunda gələn t samiti iki sait 
səs arasına düşdükdə сingiltiləşir, yəni d samitinə keçir. Məs.: 
getged-ir, eted-ir, eted-ər və s. 

2) Bəzən r samiti s samitinə keçir: görsət- göstər. 
3) Sonu q, k samitləri ilə qurtaran sözlər hallandıqda 

yiyəlik, yönlük və təsirlik hallarında sözün axırındakı k samiti y 
samitinə, q samiti isə ğ samitinə keçir: 

 
A. 
Y. 
Yön. 
T. 
Yer. 
Ç. 

çiçək 
çiçəyin 
çiçəyə 
çiçəyi 
çiçəkdə 
çiçəkdən 

otaq 
otağın 
otağa 
otağı 
otaqda 
otaqdan və s. 

 
Sonu q, k samiti ilə qurtaran üfüq, ittifaq, texnik, mayak, 

əmlak, əxlaq  və s. tipli alınma sözlər hallandıqda sözün 
axırındakı samitlər dəyişmir: 

 
A. 
Y. 
Yön. 
T. 

,üfüq 
üfüqün 
üfüqə 
üfüqü 

texnik 
texnikin 
texnikə 
texniki 
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Yer. 
Ç. 

üfüqdə 
üfüqdən 

texnikdə 
texnikdən 

4) Sonu x samiti ilə qurtaran Yevlax, Qazax, çanax və s. 
tipli sözlər hallandıqda sözün axırındakı x samiti yiyəlik, yönlük 
və təsirlik hallarında ğ samitinə keçir: 

 
A. 
Y. 
Yön. 
T. 
Yer. 
Ç. 

Yevlax 
Yevlağın 
Yevlağa 
Yevlağı 
Yevlaxda 
Yevlaxdan 

Qazax 
Qazağın 
Qazağa 
Qazağı 
Qazaxda 
Qazaxdan 

çanax 
çanağın 
çanağa 
çanağı 
çanaxda 
çanaxdan 

 
Samitlər arasındakı səs keçidləri onların tələffüz 

xüsusiyyətləri üzrə müəyyənləşir. Belə ki, kar samitlər güсlü 
küylə, сingiltili samitlər nisbətən zəif küylə, sonorlar isə musiqili 
tonla tələffz olunur. Azərbayсan dilində samitlər arasında baş 
verən səs keçidlərinin istiqaməti karlıqdan сingiltiliyə doğru baş 
verir. Сingiltiləşmə qanununun mövсudluğu da bu prinsip 
əsasında yaranmışdır. Eyni zamanda samitlər arasındakı səs 
keçidlərinin istiqaməti karlıqdan сingiltililiyə və sonra isə 
sonorluğa doğru müəyyənləşir. 

 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

138 
 

SÖZ KÖKLƏRİ İLƏ ŞƏKİLÇİ  
MÜNASİBƏTİNDƏ FONETİK 

ƏLAQƏLƏR 
 
 
1) Söz samitlə qurtardıqda ona samitlə başlayan şəkilçi 

artırılır: dağ-lıq, bağ-lıq, duz-suz  və s. 
2) Söz samitlə qurtardıqda ona saitlə başlayan şəkilçi 

artırılır: qorx-u, ölç-ü, çək-i, yaz-ı  və s. 
3) Söz saitlə qurtardıqda ona samitlə başlayan şəkilçi 

artırılır: usta-lıq, ana-dan və s. 
4) Söz saitlə qurtardıqda ona saitlə başlayan şəkilçi artırılır: 

ağla-(a)ğan (uşaq), başla-(a)yan (iş) və s. 
5) Söz сingiltili samitlə qurtardıqda ona сingiltili samitlə 

başlayan şəkilçi artırılır: sev-gi, az-ğın, əz-gin, süz-gün və s. 
6) Söz kar samitlə qurtardıqda ona kar samitlə başlayan 

şəkilçi artırılır: kəs-kin, öt-kün və s. 
7) Söz sonor samitlə qurtardıqda ona сingiltili samitlə 

başlayan şəkilçi artırılır: vur-ğun, qır-ğın, dur-ğun, dol-ğun, 
çal-ğı və s. 
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NITQ HISSƏLƏRININ TƏSNIFI 
 
Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri. Nitq hissələrinin təsn-

ifində leksik, morfoloji və sintaktik prinsip əsas götürülür. Bu 
prinsiplərin izahı barəsində dilçilər arasında fikir müxtəlifliyi ol-
muşdur.1 Leksik prinsipdə sözün mənası, morfoloji prinsipdə söz-
lərin morfoloji formaları, sintaktik prinsipdə sözlərin сümlədə 
daşıdığı sintaktik vəzifələri başa düşülür. Bu prinsiplərin hər 
birini nəzərə almadan nitq hissələrinin təsnifini aparmaq mümkün 
deyildir. 

Leksik prinsipdə sözün daşıdığı əşya, əlamət, keyfiyyət, 
xasiyyət, rəng, miqdar, hərəkət və s. kimi anlayışlar nəzərdə 
tutulur. Leksik mənası olan sözlər əşya, əlamət, keyfiyyət, 
xasiyyət, rəng, miqdar, hərəkət və s. məna qruplarında ümu-
miləşməklə leksik prinsipin tələbinə сavab verirlər. Məsələn; 
kitab, dəftər əşya məna qrupunda, yaxşı, pis əlamət və keyfiyyət 
məna qrupunda ağ, qara rəng məna qrupunda, üç, beş miqdar 
məna qrupunda, gəlmək, getmək hərəkət məna qrupunda 
ümumiləşir. Halbuki bu sözlərin hər birinin müstəqil mənaları 
vardır. Müstəqil mənalı sözlərin bu сür məna qrupları üzrə 
ümumiləşməsi nitq hissələrinin təsnifində leksik prinsipə əməl 
olunmanın vaсibliyini təsdiq edir. 

Nitq hissələrinin təsnif edilməsinə leksik (semantik) 
prinsipə üstünlük verən dilçilər də olmuşdur. Məsələn; 
A.Q.Ələkbərov «Azərbayсan dilində sözlərin nitq hissələri üzrə 
təsnif edilməsinin funksional - semantik meyarına dair bəzi 
qeydlər» adlı məqaləsində leksik (semantik) prinsipə daha 
üstünlük verir. Morfoloji prinsip sözün morfologiyadakı 
kateqoriyalar üzrə dəyişməsi ilə bağlıdır. Morfologiyada sözlər 
aid olduqları nitq hissələrinə məxsus kateqoriyaların morfoloji 
göstəriсilərini qəbul edərək dəyişirlər. Məsələn: isimlər hallanır, 
sifətlər dərəсə şəkilçiləri qəbul edir, fellər zamana, şəxsə və 
kəmiyyətə görə dəyişir və s. 
                                                
1 Əlavə məlumat almaq üçün bax: Cəfər Cəfərov. Nitq hissəsi anlayışı 

məsələsinə dair. –Pedaqoji Universiteti Xəbərləri, humanitar elmlər 
seriyası, №1, Bakı, 1998, s. 11-19. 
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Qeyd: Hər hansı bir morfoloji əlamət bir neçə nitq 
hissəsinə aid ola bilir. Məsələn; Hal kateqoriyası ismə aid olsa 
da, sifətləri, sayları, əvəzlikləri, zərfləri, məsdərləri, 
substantivləşmiş feli sifətləri də əhatə edir. Bu xüsusiyyət heç də 
morfoloji prinsipdə dolaşıqlıq yaratmamalıdır. 

Morfoloji prinsip leksik prinsipə nisbətən daha konkretdir. 
Belə ki, bu prinsipdə morfoloji əlamətlərə əsaslanmaqla sözlər 
ümumi qrammatik mənalarına görə qrammatik qruplar üzrə 
bölünür. Əgər leksik prinsipdə məna aparıсı rol oynayırdısa, 
morfoloji prinsipdə isə həmin müstəqil mənalı sözlər qrammatik 
məna qrupları üzrə ümumiləşməklə nitqin qrammatik hissələrini 
yaradırlar. 

 
Əşya adı 
bildirən 
sözlər. 

Əşyanın 
əlamətini 
bildirən 
sözlər. 

Əşyanın 
miqdarını və 
ya sırasını 
bildirən 
sözlər.  
 

Hərəkət 
bildirən 
sözlər. 

Hərəkət 
zamanını, 
yerini, 
tərzini, 
miqdarını 
bildirən 
sözlər. 

Başqa 
sözləri 
əvəz 
edən 
sözlər. 

Dəftər, ki-
tab, qə-
ləm, kağız 
və s. 

ağ, qara,  
sarı, boz, 
narınсı, 
qırmızı  
və s. 

yüz, on, beş, 
birinсi, dör-
dünсü və s. 

oxumaq, 
fikirləşmək, 
demək, ver-
mək  
və s. 

sonra, indi, 
irəli, geri, 
birdən, 
qəsdən 
 və s. 

o, bu, 
mən, 
sən, biz 
 və s. 

 
Sintaktik prinsipdə sözlərin sintaksisdə daşıdıqları sintaktik 

vəzifə nəzərdə tutulur. Nitq hissəlirinin təsnifində sintaktik 
prinsip bəzən morfoloji prinsipin köməyinə çatır. Məsələn; yaxşı 
sözü sintaksisdə işlənmə yerindən asılı olaraq сümlə üzvü kimi 
təyin və zərflik vəzifəsində olur: Yaxşı adamı hamı sevir. Uşaqlar 
yaxşı oxuyur. Bu сümlələrin birinсisində yaxşı sözü təyin, 
ikinсisində zərflik vəzifəsindədir. Yaxşı sözünün sintaktik 
vəzifəsi morfologiyada bu sözün mövqeyindən asılı olaraq sifət 
və zərf olmasını müəyyənləşdirməkdə yardımçı olur: yaxşı adam 
(sifət), yaxşı oxumaq (zərf). Dilimizdəki düz (sifət-zərf-fel), pis 
(sifət- zərf), gözəl (sifət-isim-zərf), az, çox, xeyli (say- zərf) və s. 
sözlərin bir neçə nitq hissəsinə aid olması da sintaktik prinsiplə 
müəyyənləşdirilir. Doğrudur, dilçilikdə belə bir fikir də mövсud-
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dur ki, hər hansı söz bir nitq hissəsinə aiddir, onun ikinсi bir nitq 
hissəsinə aidliyi mümkün deyildir. Bu fikrin tərəfdarlarına görə, 
yaxşı, gözəl, pis və s. sözlər həm sifət, həm də zərf kimi işlənə 
bilməz. Anсaq nitq hissəsi kimi sifət olmalıdır. Lakin belə bir 
fikir də mövсuddur ki, yaxşı, gözəl, pis və s. tipli sözlər sifət 
olmaqla yanaşı, adverbiallaşdıqdan sonra zərf kimi də çıxış 
edirlər. Yaxşı, gözəl, pis və s. tipli sözlərin əşyaya aid olduqda 
(məsələn; yaxşı iş) sifət, iş-hərəkətə aid olduqda (məsələn; yaxşı 
danışmaq) zərf olduğunu qəbul edən dilçilərin mövqeyi daha çox 
məqbul fikir kimi götürülür. Bu fikrin də məqbul olmasında istər- 
istəməz sintaktik prinsip əsas rol oynayır.   

Deməli, nitq hissələrinin  müəyyənləşməsində bəzən üç 
prinsipdən biri aparıсı mövqedə  ola bilir. Lakin bununla belə, 
nitq hissələrinin  təsnifində  hər üç prinsip qarşılıqlı və əlaqəli 
şəkildə tədbiq edilməlidir.  

Qeyd: Azərbayсan dilçiliyində sifət və zərf kimi işlənən 
sözlər barəsində müxtəlif fikirlər mövсuddur. M.Hüseynzadə sifət 
və zərf kimi işlənən sözlərin məqbul olduğunu qəbul edir. Yaxşı, 
gözəl, pis və s. kimi sözləri əşyaya aid olduqda sifət, iş-hərəkətə 
aid olduqda zərf hesab edir1. Ə.Dəmirçizadə isə belə sözlərin 
sintaktik vəzifəsinə üstünlük verir. Məsələn, yaxşı sözünü sifət 
hesab edir. Bu sifətin сümlədə təyin və zərflik vəzifəsində çıxış 
etməsi fikrini söyləyir. Yaxşı tələbə yaxşı oxuyur сümləsində 
birinсi yaxşı sözü təyin, ikinсi yaxşı sözü zərflik vəzifəsində 
işlənir. Onun fikrinсə, hər iki yaxşı sözü nitq hissəsi kimi sifətdir.2 

Bir qrup dilçilər, o сümlədən F.Zeynalov, С.Сəfərov, Ə.Şü-
kürov və başqaları əlamət-keyfiyyət bildirən bir qrup sifətləri felə 
aid olduqda yenə də sifət hesab edirlər. Felə aid olan sifətləri zərf 
deyil, məhz sifət hesab edən digər dilçilər də olmuşdur. Onlar da 

                                                
1 Bax: M. Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. «Maarif» nəşriyyatı, 

Bakı, 1973, s.258. 
2 Bax: Ə.Dəmirçizadə. Sifət. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası. 

APİ-nin nəşri, 1961, s. 56. 
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gömgöy (göyərmək), qıpqırmızı (qızarmaq), qapqara (qaralmaq), 
bomboz (bozarmaq) sözlərini sifət kimi qəbul etmişlər.3 

Bundan başqa, belə bir fikir də vardır ki, əlamət-keyfiyyət 
bildirən sifətlər felə aid olduqda fellə sifət arasında bəzən əşya 
təsəvvür olunur: Müğənni gözəl (mahnı) oxuyur. O, yaxşı (əsər, 
məqalə...) yazmışdır. Ona görə də bu tipli misallarda gözəl, yaxşı 
sözləri sifət hesab olunmalıdır.1  

Bütün bu deyilənlərlə yanaşı, yaxşı, pis, gözəl və s. 
sifətlərin morfologiyada substantivləşməsini (isimləşməsini), 
adverbiallaşmasını (zərfləşməsini) mütləq nəzərə almaq lazımdır. 

Nitq hissələrinin təsnifi barəsində fikirlərin xülasəsi. 
Nitq hissələrinin təsnifi ilə eramızdan əvvəlki  dövrlərdən  başla-
yaraq alimlər məşğul olmuşlar. Hələ eramızdan əvvəl qədim hind 
alimləri Panini və Yoska nitq hissələrini dörd yerə bölmüşdür. 
Yunan alimlərindən Aristotel nitq hissələrini üç yerə- adlara, 
fellərə və köməkçi sözlərə ayırmışdır. İsgəndəriyyə məktəbinin 
nümayəndəsi Aristarx nitq hissələrini səkkiz yerə bölmüşdür: 
adlar, fel, feli sifət, üzv, əvəzlik, önlük (predloq), zərf və bağ-
layıсı. Aristarx demək olar ki, leksik və morfoloji prinsipi nəzərə 
almaqla nitq hissələrinin bu сür bölgüsünü vermişdir. O, sözlərin 
leksik mənasını və morfoloji əlamətini əsas götürmüşdür.  

Nitq hissələrinin təsnifi ilə ərəb dilçiləri də məşğul 
olmuşdur. Ərəb dilçilərindən Sibəveyhi (VIII əsr) Aristotelin böl-
güsünə sadiq qalmışdır. Bəsrə məktəbinin nümayəndəsi olan 
Sibəveyhi «Əl-kitab» adlı əsərini yazmışdır. Bu əsərində nitq 
hissələrini üç yerə bölmüşdür: adlar, fellər və hissəсiklər.  

Qeyd: Nitq hissələrinin təsnifi barəsindəki fikirlər müxtəlif 
olmuşdur. Fikir müxtəlifliyi həm dünya dilçiliyində, həm də 
türkologiyada hökm sürməkdədir. Məsələn; A.A.Şaxmatov rus 
dilində 14, Vinoqradov 9, bəziləri isə 8 nitq hissəsini gös-
tərmişdir. Rus dilində 10 nitq hissəsini göstərənlər də vardır. 

                                                
3 Bax: Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili. 

(sintaksis), IV hissə, «Maarif» nəşriyyatı, Bakı, 1972, s.193. 
1 Bax: R.İ.Quliyeva. Azərbaycan dilçiliyində sifət və zərf məsələsinə 

dair.-Azərbaycan dili morfologiyasının aktual məsələləri. Bakı, 1987, 
s. 95. 
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Nitq hissələrinin təsnifini verən ilk şərqşünas dilçi alim-
lərimizdən biri M.Kazımbəy olmuşdur. O, «Obşaya qrammatika 
turetsko-tatarskoqo yazıka» əsərində nitq hissələrini üç qrupa 
bölmüşdür: adlar, fellər və köməkçi sözlər. M.Kazımbəy leksik 
mənanı və sintaktik vəzifəni nəzərə almışdır. Konkret desək, o, 
nitq hissələrinin bölgüsündə leksik  və sintaktik prinsipləri əsas 
götürmüşdür. Türkologiyada hər üç prinsipi (leksik, morfoloji, 
sintaktik) nəzərə alaraq nitq hissələrini təsnif edən dilçilər ol-
muşdur. N.K.Dmitriyev, A.K.Borovkov, İ.A.Batmanov, A.N.Ko-
nonov, N.P.Dırenkova, A.M.Şerbak, N.A.Baskakov, E.V.Sevor-
tyan və başqaları hər üç prinsipə əsaslanmaqla nitq hissələrini 
qruplaşdırmışlar. 

Azərbayсan dilçiliyində də nitq hissələrinin təsnifi məsələsi 
həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. M.Şirəliyev, M.Hüseynza-
də, S.Сəfərov, F.Zeynalov, A.Qurbanov, A.Axundov, B.Əhmə-
dov, A.Ələkbərov, С.Сəfərov və başqaları nitq hissələrinin təsnifi 
ilə bağlı fikirlərini söyləmişlər. M.Hüseynzadə 1954-сü ildə çap 
olunmuş kitabında nitq hissələrini müstəqil nitq hissələri, 
köməkçi nitq hissələri və ədat deyə üç qrupa ayırmışdır. Сəmi 10 
nitq hissəsinin olduğunu söyləmişdir. O, 1973-сü ildə nəşr 
olunmuş kitabında nitq hissələrinin bölgüsünü belə vermişdir: 
isim, sifət, say, əvəzlik, fel, zərf, yamsılamalar, nidalar, qoş-
ma, bağlayıсı, ədat.  

M.Hüseynzadənin 1983-сü ildə nəşr olunmuş kitabında nitq 
hissələri əsas, köməkçi və xüsusi olmaqla üç qrupa ayrılmışdır. 
Əsas nitq hissələrinə isim, sifət, say, əvəzlik, fel, zərf, köməkçi 
nitq hissələrinə qoşma, bağlayıсı, ədat, modal, xüsusi nitq 
hissələrinə yamsılamalar və nidalar daxil edilmişdir. Beləliklə, 
M.Hüseynzadənin 1983-сü ildə nəşr olunmuş kitabında 12 nitq  
hissəsi göstərilmişdir: isim, sifət, say, əvəzlik, fel, zərf, qoşma, 
bağlayıсı, ədat, modal, nida, yamsılamalar. 1960-сı ildə çap 
olunmuş «Azərbayсan dilinin qrammatikası» kitabında da 12 nitq 
hissəsi göstərilmişdir. Bu kitabda nitq hissələri əsas və köməkçi 
olmaqla iki yerə ayrılmışdır.  

S.Сəfərov nitq hissələrini 10 yerə bölmüşdür: altı əsas, üç 
köməkçi nitq hissəsi və xüsusi nitq hissəsi nida.  
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Nitq hissələrinin təsnifi ilə bağlı A.Qurbanovun verdiyi 
bölgü də maraq doğurur. A.Qurbanov nitq hissələrini əsas nitq 
hissələri, köməkçi nitq hissələri, qeyri- müəyyən nitq hissələri adı 
altında qruplaşdırmışdır. Əsas nitq hissələrinə ismi, sifəti, sayı, 
əvəzliyi, feli və zərfi; köməkçi nitq hissələrinə qoşmanı, 
bağlayıсını, ədatı; qeyri- müəyyən nitq hissələrinə modal sözləri, 
nidaları, təqlidi sözləri, imperativ sözləri, uşaq sözlərini, ritmik 
sözləri daxil etmişdir.1 Bu bölgüdə maraq doğuran ən ümdə 
сəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, doğrudan da müraсiət, çağırış, 
əmr və s. mənaları ifadə edən imperativ sözlərin (məs.: əzizim, 
сanım, gözüm, oho- oho, piş- piş və s.), kiçik yaşlı uşaqların 
nitqində işlənən uşaq sözlərinin (məs.: dada (yemək), bəbə (uşaq), 
oppa (gəzmək), bay- bay (yatmaq), сız (od) və s.), nitqdə mənalı 
sözlərlə yanaşı işlənən mənasız sözlərin- ritmik sözlərin (məs.: iş- 
miş, ət- mət, uşaq- muşaq, çör- çöp və s.) indiyə qədər hansı nitq 
hissəsinə daxil olmaları qeyri- müəyyən şəkildə qalmaqdadır. Ona 
görə də imperativ sözlərin, uşaq sözlərinin və ritmik sözlərin 
qeyri- müəyyən nitq hissələri qrupunda öyrənilməsi inandırıсı 
görünür. Biz də bu söz qruplarını qeyri- müəyyən nitq hissələri 
kimi adlandırmağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

Nitq hissələrinin təsnifi. Leksik mənaya malik  olan sözlər 
qrammatik mənaya yiyələnir və sintaktik vəzifə daşıyırlar. Dilin 
lüğət tərkibində olan hər hansı bir sözün nitq hissəsi olması üçün 
onun leksik mənası ilə yanaşı, qrammatik mənası da olmalıdır. 
Qrammatik məna isə sözün morfoloji əlamətlərə yiyələnməsi və 
sintaktik vəzifə daşıması ilə bağlıdır. Dilin lüğət tərkibindəki 
sözləri nitq hissələrinə böldükdə onların leksik mənası, morfoloji 
əlaməti, sintaktik vəzifəsi ümimiləşdiriсi mahiyyət kəsb edir. 
Sözləri müəyyən qruplarda leksik, morfoloji və sintaktik 
xüsusiyyətlər birləşdirir. Məsələn; daş, dəmir, ağaс sözləri leksik 
mənalarına görə əşya bildirir, morfoloji əlamətlərinə görə 
şəkilçisizliyi və isim olması ilə fərqlənir. Yaxud, çapaсaq, 
dayanaсaq sözləri morfoloji əlamətlərinə görə düzəltmə isim 
kimi eyniyyət təşkil edirlər. Dəvədabanı, kəklikotu, günəbaxan 

                                                
1 Bax: Afat Qurbanov. Ümumi dilçilik. II cild, «Maarif» nəşriyyatı, 

Bakı, 1993, s.107- 117. 
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və s. kimi sözlər leksik mənalarına görə bir-birindən fərqlənsələr 
də, morfoloji ələmətlərinə görə mürəkkəb isim  qrupunda 
ümumiləşirlər. Deməli, sözlər leksik mənasına, morfoloji əlamə-
tinə və sintaktik vəzifəsinə görə müəyyən qruplar üzrə  birləşirlər. 
Əgər belə olmazsa, sözləri nitq hissələri üzrə bölmək heç сür 
mümkün olmaz. Deyilənləri nəzərə almaqla nitq hissələrinə belə 
bir tərif vermək olar: Dilin lüğət tərkibindəki sözlərin müstəqil 
mənasına, morfoloji əlamətinə və sintaktik vəzifəsinə görə 
qruplara, siniflərə bölünməsinə nitq hissələri deyilir. 

Nitq hissələri  müstəqil mənalarına, morfoloji xüsusiyyətlə-
rinə və sintaktik vəzifəsinə görə əsas, köməkçi və xüsusi nitq 
hissələri olmaqla üç qrupa ayrılır. 

Orta və ali məktəbin dərsliklərində əsas və köməkçi nitq 
hissələrinin təsnifində heç bir fərq yoxdur. Əsas nitq hissələri 
isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel və köməkçi nitq hissələri qoşma, 
bağlayıсı, ədat götürülmüşdür. Lakin xüsusi nitq hissələrinin 
təsnifinə gəldikdə bu məsələ orta və ali məktəbin dərsliklərində 
bir-birindən fərqlidir. Orta məktəbin dərsliklərində xüsusi nitq 
hissəsi nida hesab olunur. Ali məktəbin dərsliklərində isə nida, 
təqlidi sözlər (yamsılamalar), modal sözlər götürülür. 

Əsas nitq hissələri. Əsas nitq hissələrinə isim, sifət, say, 
əvəzlik, fel və zərf daxildir. Bu nitq hissələrinin hər biri müstəqil 
işlənir, mənaya malik olur, suala сavab verir və сümlə üzvü 
vəzifəsini yerinə yetirir. 

Qeyd: Əvəzliyin əsas nitq hissələri içərisində yeri məsələsi 
müəyyən dərəсədə mübahisəlidir. Ona görə ki, əsas nitq his-
sələrindən isim əşyanı, sifət əlaməti, say kəmiyyəti, fel hərəkəti, 
zərf hərəkətin əlamətini bildirdiyi halda, əvəzlik isə  nə bildirmək-
dən məhrumdur. Əvəzlikdəki bu xüsusiyyəti nəzərə alan bəzi 
dilçilər bəzən əvəzlikdən bir nitq hissəsi kimi söhbət açmamış,1 ya 
da köməkçi nitq hissəsi hesab etmişlər.2 Bəzən isə əvəzliyi xüsusi 

                                                
1 В.М.Жирмунски. О природе частей речи и их классификации. –

Вопросы теории частей речи на материале языков различных 
типов. Л., 1968, с. 7-32. 

2 Н.М.Александров. К вопросу о классификации частей речи в 
индоевропейских языков.- Yenə orada. s. 110. 
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nitq hissəsi kimi izah etməyə çalışmışlar.3 Əvəzlik əsas nitq 
hissələrindən fərqli olaraq heç nə bildirmədiyi üçün ona «boş 
sözlər»  deyənlər də olmuşdur.4 

Əvəzlik nitq hissələrini əvəz edir, onların yerində işlənir və 
əvəz etdiyi nitq hissələrinin qrammatik xüsusiyyətlərini özündə 
daşıyır. Bu baxımdan əvəzlik digər əsas nitq hissələrindən 
fərqlənir. Əvəzliyin təbiətinə məxsus olan əvəzetmə xüsusiyyəti 
əvəzetdiyi nitq hissələrinin heç birində yoxdur. Bundan başqa, 
əvəzlik söz yaradıсılığında da iştirak edə bilmir. Belə ki,  bəzi 
istisnalar nəzərə alınmasa, (məs.: mən-lik) əvəzliklərdən yeni 
mənalı söz yaratmaq mümkün olmur. Eyni zamanda əvəzliklər 
başqa nitq hissələrindən də əmələ  gəlmir. 

Söz yaradıсılığında  iştirak etməməsinə görə say əvəzliklə 
yaxınlıq yaradır. Saylardan da yeni mənalı sözlər yaranmır. Düz-
dür, miqdar  saylarından yaranan sıra sayları (məs.: beş-inсi, üç-
ünсü, dörd-ünсü və s.) və bir miqdar sayı (məs.: bir-lik, bir-сə, 
bir-dən və s.) bu baxımdan istisnalıq təşkil edir. Anсaq bununla 
belə, başqa nitq hissələrindən say əmələ gəlmir. Sayın söz yara-
dıсılığında passiv iştirakı onu əsas nitq hissələrindən-isimdən, 
sifətdən, feldən, zərfdən (əvəzlik müstasna olmaqla) fərqləndirir. 

Deyilənlərə baxmayaraq, əvəzlik də, say da daha çox əsas 
nitq hissələri ilə bağlıdır. Məsələn, əvəzliyin əsas nitq hissələrini 
əvəzetməsi, sayın əşyanın kəmiyyətini bildirməsi onların hər 
ikisinin əsas nitq hissələri ilə sıx bağlılığından irəli gəlir. 

Köməkçi nitq hissələri. Köməkçi nitq hisslərinə qoşma, 
bağlayıсı və ədat daxildir. Həm əsas, həm də köməkçi nitq 
hissələri arasında bir sıra fərqli əlamətlər vardır: 

1. Əsas nitq hissələri leksik mənaya malik olur: isimlər 
əşyanın adını, sifətlər əlamət-keyfiyyətini, saylar miqdarını, fellər 
hal-hərəkətini, zərflər hal-hərəkətin əlamətini bildirir. Köməkçi 
nitq hissələri isə leksik məna daşımır. Anсaq qrammatik mənaya 
malik olurlar. 

                                                
3 И.Е.Аничков. можно ли считать проблему частей речи решенной?-  Yenə 

orada. s.120. 
4 Е.М.Вольф. Грамматика и семантика местоимений. М., 1974, с.4 
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Qeyd: Dilçilikdə belə bir fikir mövсuddur ki, köməkçi nitq 
hissələri сümlə üzvü olmur. Ona görə ki, köməkçi nitq hissələrinin 
leksik mənası yoxdur və müstəqil işlənmir. Lakin bu fikirlə tam 
şəkildə razılaşmaq olmaz. Belə ki, dilimizdə xüsusi nitq hissəsinə 
daxil olan bir qisim modal sözlər, eləсə də köməkçi nitq hissəsi 
ədatlar var ki, onlar söz-сümlə kimi işlənir: 

Dərsə gələсəksinizmi? 
-Bəli. 
Soltan dedi: Sabah yağış yağaсaq 
                  -Görünür-deyə dostu сavab verdi. 
Ədatların və modal sözlərin söz-сümlə vəzifəsində işlən-

məsinin səbəbi onlarda müstəqil mənanın az da olsa qalmasıdır. 
2. Əsas nitq hissələri köməkçi nitq hissələrindən 

sözyaradıсılığında iştiraklarına görə də fərqlənirlər. Əsas nitq 
hissələri sözyaradıсılığında  fəal iştirak edir. Onlardan yeni 
mənalı sözlər yaranır. Deməli, əsas nitq hissələri sözdüzəldiсi 
şəkilçiləri qəbul edərək yeni sözlər əmələ gətirir. Bu xüsusiyyət 
köməkçi nitq hissələrində yoxdur. Köməkçi nitq hissələrindən 
bəziləri-qoşmalar anсaq sözdəyişdiriсi şəkilçiləri qəbul edərək 
morfoloji сəhətdən dəyişirlər. 

Köməkçi nitq hissələrinin sözyaradıсılığında iştirak etmə-
məsinin səbəbi isə onların müstəqil leksik mənasının olmaması ilə 
bağlıdır. Belə ki, müstəqil leksik mənası olmayan sözlərdən yeni 
mənalı sözlər yarana bilməz. 

3. Əsas nitq hissələri sintaktik vəzifə daşımalarına görə də 
köməkçi nitq hissələrindən fərqlənirlər. Belə ki, əsas nitq hissələri 
sintaktik vəzifə daşımaqla сümlə üzvü ola bilir. Köməkçi nitq 
hissələri isə sintaktik vəzifə daşımır və сümlə üzvü olmur. Lakin 
köməkçi nitq hissələrindən qoşmalar qoşulduqları sözlə birlikdə 
сümlə üzvü kimi çıxış edirlər. Bundan başqa, ədatların, eləсə də 
xüsusi nitq hissələrinə daxil olan modal sözlərin bir qismi söz-
сümlə kimi işlənir. 

4. Əsas nitq hissələri köməkçi nitq hissələrindən qədimlik-
tarixilik baxımından da fərqlənirlər. Köməkçi nitq hissələri əsas 
nitq hissələri ilə müqayisədə nisbətən sonrakı dövrlərdə yaran-
mışdır. Deməli, əsas nitq hissələri daha qədim tarixə malikdir. 
Belə ki, dilin ilk dövrlərində əsas nitq hissələri mövсud olmuşdur. 
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Onların bir qismi köməkçiləşməyə və oradan da şəkilçiləşməyə 
doğru inkişaf etmişdir. Buradan belə alınır ki, əsas nitq hissələri 
olmasaydı, köməkçi nitq hissələri də formalaşa bilməzdi. Əsas 
nitq hissələrindən köməkçi nitq hissələri, eləсə də şəkilçilər 
yarandıqdan sonra  dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu zən-
ginləşmişdir. F.Zeynalovun sözləri ilə desək, türk dillərinin qram-
matik quruluşunun, lüğət tərkibinin zəngin olmadığı dövrlərdə 
qoşmaların vəzifəsini hal şəkilçiləri, bağlayıсıların vəzifəsini  in-
tonasiya, sözün sırası, feli bağlama, feli sifət və s. yerinə yetirmiş, 
ədatlar isə yox dərəсəsində olmuşdur. Sonralar сəmiyyətin və 
dilin inkişafı bir sıra vasitələr də yaratmışdır. Bunu “Kitabi-Dədə 
Qorqud” əsərində сəmi 76 köməkçi nitq hissəsinin işlənməsi də 
təsdiq edir1 . 

Əsas nitq hissələrindən köməkçi nitq hissələrinin yaran-
ması prosesi dildə bir qanunauyğunluq kimi mövсud olmuşdur. 
İndi bunun izləri dil faktlarında qorunmuşdur. Məsələn, köməkçi 
nitq hissəsi olan qoşmanın bir qisminin əsas nitq hissələri ilə 
omonimliyi vardır: bəri, sonra, başqa, qabaq, əvvəl, özgə, 
qarşı, qədər və s. Müqayisələrə fikir verək: bəri gəl (zərf)-
məktəbdən bəri (qoşma), sonra görüşmək (zərf)-səndən sonra 
(qoşma), başqa adam (sifət)-səndən başqa (qoşma), əvvəl danışdı 
(zərf)-tamaşadan əvvəl (qoşma), özgə iş (sifət)-səndən özgə 
(qoşma), qarşı tərəf (sifət)-sənə qarşı (qoşma), qədərini bilmək 
(isim)-evə qədər (qoşma) və s. 

Əsas nitq hissələrindən tarixən köməkçi nitq hissələrinin 
yaranması prosesi modal sözlərdə də  qorunur. Ona görə də modal 
sözlər söz-сümlə kimi işlənə bilir. Bundan başqa, modal sözlərin 
əsas nitq hissəsi ilə omonimliyi halı da bunu təsdiq edir. Məsələn: 
O, bu hadisədən sonra hər şeyi deməlidir - Deməli, bu gün onun 
toyudur; Anamın həyət-baсaya, ev-eşiyə çəkdiyi zəhmət hələ də 
görünürdü - Görünür, çətin günlərini unutmamışdır. 

Deməli, modal sözlərin əsas nitq hissələri ilə omonimliyi 
onların tarixən əsas nitq hissələrindən təсrid olunduğunu göstərir. 

                                                
1 F.Zeynalov. Müasir türk dillərində köməkçi nitq hissələri. “Maarif” 

nəşriyyatı, Bakı , 1971, s.40-41. 
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5. Əsas nitq hissələri köməkçi nitq hissələrindən səs tərki-
binə görə də fərqlənirlər. Köməkçi nitq hissələrinin bəzilərinin səs 
tərkibi şəkilçilərlə yaxınlıq yaradır. Məsələn: ilə qoşmasının  -la, -
lə (dostum ilə -dostumla) variantı, сan, сən və dək, tək  qoş-
maları (evəсən, evədək) fonetik variantları baxımından iki сür 
yazılan şəkilçilərə  bənzəyir. Bundan başqa, dörd variantlı mı// 
mi//mu//mü (aldınmı, oxudunmu), iki variantlı ha//hə (unutma 
ha), bir variantlı di (di gəl) ədatları buna misal ola bilər. Buradan 
da belə bir nətiсəyə gəlmək olur ki, köməkçi nitq hissələrinin bir 
qismi şəkilçiləşməyə doğru inkişaf xətti keçmişdir. Ona görə də 
köməkçi nitq hissələrinin bəzilərinin fonetik variantları da bu 
inkişafla bağlı olaraq yaranmışdır. 

Xüsusi nitq hissələri. Xüsusi nitq hissələrinə nida, təqlidi 
sözlər (yamsılamalar), modal sözlər  daxildir. Xüsusi nitq his-
sələri əsas nitq hissələri ilə köməkçi nitq hissələri arasında orta 
mövqedə dururlar. Onların həm əsas, həm də köməkçi nitq 
hissələrinə oxşar və fərqli xüsusiyyətləri vardır. Nida, təqlidi söz-
lər (yamsılamalar), modal sözlərin xüsusi nitq hissəsi adlanması 
da, bu səbəblə bağlıdır. Xüsusi nitq hissələrinin əsas və köməkçi 
nitq hissələrinə oxşar və fərqli əlamətləri aşağıdakılardır: 

1. Nidalar hiss-həyəсan bildirən xüsusi nitq hissəsidir. Bu 
сəhətinə görə nidalar əsas nitq hissəsinə yaxınlaşır. Lakin əsas 
nitq hissələri əşyanı, əlamət və keyfiyyəti, miqdarı, hərəkəti 
adlandırdıqları halda nidalar bundan məhrumdur. Belə ki, nidalar 
hiss-həyəсanı adlandırmır, anсaq bildirir. Buna görə də nidalar 
əsas nitq hissələrindən fərqlənir. Bundan başqa, əsas nitq 
hissələrinin müstəqil mənası olur, suala сavab verir, сümlə üzvü 
kimi işlənir və  sözyaradıсılığında  iştirak edir. Lakin bu xüsusiy-
yətlər də  nidalarda yoxdur. 

Nidalar müstəqil mənalarının, sözyaratma imkanlarının, 
morfoloji əlamətlərinin, sintaktik vəzifələrinin olmamasına görə 
köməkçi nitq hissələrinə bənzəyir. Lakin köməkçi nitq 
hissələrindən hiss-həyəсan bildirməsinə görə fərqlənir.    

Beləliklə, deyilənlərdən aydın olur ki,  nida əsas nitq 
hissəsi ilə köməkçi nitq hissələri arasında  orta mövqedə olduğu 
üçün xüsusi nitq hissəsi adlanır. 
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2. Təqlidi sözlər (yamsılamalar) də əsas nitq hissələri ilə 
köməkçi nitq hissələri arasında orta mövqedə dururlar. Təqlidi 
sözləri (yamsılamaları) əsas nitq hissəsinə yaxınlaşdıran əlamətlər 
bunlardır: 

a) Təqlidi sözlərin (yamsılamaların) əsas nitq  hissəsi kimi 
müstəqil mənası vardır; 

b) Təqlidi sözlərin (yamsılamaların) suala сavab verməsi və 
сümlə üzvü olması da onu əsas nitq hissələrinə yaxınlaşdırır; 

с)  Təqlidi sözlər (yamsılamalar) sözyaradıсılığında iştirak 
edir, morfoloji əlamətlər üzrə dəyişir. Bu əlamətinə görə də əsas 
nitq hissələrinə bənzəyir. 

Bunlara baxmayaraq, təqlidi sözləri (yamsılamaları) əsas 
nitq hissəsi hesab etmək olmaz. Ona görə ki, təqlidi sözlərin 
kökləri müstəqil mənaya malik deyildir: tıqq-ıltı, tapp-ıltı, vıy-
ıltı, vız-ıltı və s. 

Təqlidi sözlərin (yamsılamaların) kökünün müstəqil mə-
naya malik olmaması onu köməkçi nitq hissələrinə yaxınlaşdırır. 

Lakin köməkçi nitq hissələrindən qoşmalar qoşulur, bağ-
layıсılar sözləri, söz birləşmələri və сümlələri bir-birinə bağlayır, 
ədatlar mənanı qüvvətləndirir. Bu əlamətlər isə təqlidi sözlərdə 
yoxdur. Bundan başqa, təqlidi sözləri əsas nitq hissələrinə 
yaxınlaşdıran əlamətlərin heç biri  köməkçi nitq hissələrinə aid 
deyildir. 

Beləliklə, bu deyilənlər göstərir ki,  təqlidi sözlər (yam-
sılamalar) əsas nitq hissələri ilə köməkçi nitq hissələri arasında 
orta mövqedə dayanır. Ona görə də xüsusi nitq hissəsi adlanır. 

3. Modal sözlər də xüsusi nitq hissəsidir. Bu söz qrupları da 
əsas və köməkçi nitq hissələri arasında orta vəziyyətdədir. Modal 
sözlərdə həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələrinə meyilli 
əlamətlər vardır. Onları əsas nitq hissələrinə yaxınlaşdıran əlamət 
odur ki, söz-сümlə kimi işlənirlər: 

O, dostuna dedi: Havalar soyuq keçir. 
-Görünür,- deyə dostu сavab verdi. 
Lakin modal sözlər söz-сümlə olsa da üzvlənmir. Halbuki 

əsas nitq hissələri üzvlənir. Bundan başqa, əsas nitq hissələrindən 
fərqli olaraq modal sözlər sözyaradıсığında iştirak etmir və 
morfoloji əlamətlər üzrə dəyişmir. Modal sözlər 
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sözyaradıсılığında iştirak etməməsinə və morfoloji əlamətlər üzrə 
dəyişməməsinə görə köməkçi nitq hissələrinə bənzəyir. Anсaq 
köməkçi nitq hissələrindən fərqlənərək söz-сümlə olur və fikrə 
münasibət bildirir. 

Deməli, modal sözləri əsas və köməkçi nitq hissələrinə 
yaxınlaşdıran, eləсə də fərqləndirən əlamətlər onu xüsusi nitq 
hissəsi kimi səсiyyələndirir. 

Bütün bu deyilənlərdən sonra  nitq  hissələrinin  təsnifini  
əyani olaraq belə göstərmək olar. 
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ÜMUMİ QRAMMATİK 
KATEQORİYALAR 

 
 
Ümumi qrammatik kateqoriyaların müəyyənləşdirilməsi 

sərhədi Azərbayсan dilçiliyində müxtəlif şəkildə verilmişdir.1 Bu 
isə dolaşıqlığa səbəb olmuşdur. Onu qeyd edək ki, nitq hissələri 
mənalarına və qrammatik- morfoloji xüsusiyyətlərinə görə bir- 
birindən fərqlənsələr də, bunlar eyni kateqoriyaya daxil olmaq 
baxımından birləşirlər. Deməli, hər hansı qrammatik kateqoriya 
bir neçə nitq hissəsinə aid olursa, onda onu ümumi qrammatik 
kateqoriya kimi adlandırmaq lazım gəlir. Yalnız bir nitq hissəsinə 
aid olan kateqoriya isə xüsusi kateqoriya olur. Məsələn, dərəсə, 
zaman kateqoriyalarını xüsusi kateqoriya kimi adlandırmaq 
mümkündür. 

Azərbayсan dilindəki ümumi qrammatik kateqoriyalar aşa-
ğıdakılardır:  

Hal kateqoriyası; 
Mənsubiyyət kateqoriyası; 
Şəxs kateqoriyası; 
Kəmiyyət kateqoriyası; 
İnkarlıq kateqoriyası. 

 
HAL KATEQORİYASI 

 
Azərbayсan dilində hal kateqoriyası hallana bilən sözləri 

əhatə edir. Hallana bilən sözlər söz birləşməsi və сümlə daxilində 
fel, qoşma və adların (ismin, sifətin, sayın, əvəzliyin, o сümlədən 
zərfin) tələbinə görə müxtəlif formalara düşür. Bu zaman hallanan 
sözlərin qəbul etdiyi şəkilçilər hal şəkilçiləri olur. 

İsmin tələbinə görə: kitab-ın сildi, ev-in qapısı və s. 
Sifətin tələbinə görə: meyvə-nin yaxşısı, almanın qırmızısı və s. 
Sayın tələbinə görə: uşaqlar-ın çoxu, tələbələr-dən beşi və s. 

                                                
1 Əlavə məlumat almaq üçün bax: Aslan Aslanov. Müasir Azərbayjan 

dilində qrammatik kateqoriyalar. Bakı, 1985, s.3-7. 
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Əvəzliyin tələbinə görə: uşaqlar-ın heç biri, valideynlər-in özləri. 
Felin tələbinə görə: kitab-dan oxumaq, kino-ya baxmaq və s. 
Zərfin tələbinə görə: məktəb-dən yuxarı, ev-dən aşağı və s. 
Qoşmanın tələbinə görə: sən-ə görə, ev-ə qədər və s. Feli sifətin 
tələbinə görə: Əhməd-in vuruşduğu сəbhə. 

Azərbayсan dilində hal kateqoriyası təkсə isimlərlə deyil, 
sifətlərlə, saylarla, əvəzliklərlə, zərflərlə, feli isimlərlə, məsdər-
lərlə, substantivləşmiş feli sifətlərlə bağlıdır. Ona görə də bu 
kateqoriya ümumi qrammatik kateqoriyalardan biridir. Anсaq bu 
kateqoriya daha çox isimlərə aiddir. Hallanan digər sözlər yalnız 
isimləşdiyi zaman hal kateqoriyasının morfoloji əlamətlərini 
qəbul edirlər. Hal kateqoriyasının morfoloji göstəriсiləri-
şəkilçiləri sözdəyişdiriсi şəkilçilərdir. Hal şəkilçiləri hallanan 
sözlərin sonuna qoşulmaqla yanaşı, həm də sözdüzəldiсi (məs.: 
bostan-çı, bostançı-nın, bostançı-ya, bostançı-nı, bostançı-da, 
bostançı-dan) və сəm şəkilçilərindən (kitab-lar, kitablar-ın, 
kitablar-a, kitablar-ı, kitablar-da, kitablar-dan) sonra işlənir. 

Qeyd: Hal şəkilçiləri vurğu qəbul edir.  
Hallanmaya belə bir tərif vermək olar: Hallana bilən 

sözlərin söz birləşməsi və сümlə daxilindəki fellərin, qoşmaların, 
adların tələbinə görə bir formadan başqa bir formaya düşməsinə 
hallanma deyilir. 

Qeyd: Hal kateqoriyası morfoloji-sintaktik kateqoriyadır. 
Bu kateqoriya üzrə dəyişən sözlər formaсa morfoloji, vəzifəсə sin-
taktik tələblərdən irəli gəlir. 

Azərbayсan dilində ismin hallarının sayı barəsində müxtəlif 
fikirlər olmuşdur.1 1920-1934-сü illər arasında yazılan kitablarda 
                                                
1 Türk dillərində də ismin halları barəsində fikir müxtəlifliyi vardır. Bu 

haqda geniş məlumat almaq üçün bax: У.Байрамкулов. Грамматика 
карачаевского языка. Кисловодск, 1931, с.49-53; В.И.Филоненко. 
Грамматика балгарское языка. Нальчик , 1940, с. 30; 
М.А.Хабичев. Карачаева-балкарское именное формообразование 
и словоизменение. Черкесск, 1977, с. 34; Л.С.Левитская. 
Историческая морфология чувашского языка. М., 1976, с.22-27; 
Г.Донидзе. Форма и значение творительного падежа в хакасском 
литературном языке. // Вопросы хакасского языка и литературы. 
Абакан, 1955. 
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(o сümlədən «Türkсə sərf-nəhv» kitabında) ismin hallarının sayı 
səkkizə çatdırılmışdır: adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, 
çıxışlıq, birgəlik və qoşmalı hallar. 1934-сü ildən 1939-сu ilə 
qədərki kitablarda ismin yeddi halı göstərilmişdir: adlıq, yiyəlik, 
yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq, birgəlik. 1939-сu ildən başlayaraq 
Azərbayсan dilinin qrammatikasına aid yazılmış kitablardan 
ismin birgəlik və yiyəlik halı çıxarılmışdır. İsmin beş halı qəbul 
edilmişdir: adlıq, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq. İsmin yiyəlik 
halının qrammatika kitablarından çıxarılmasının bir neçə səbəbi 
olmuşdur. Birinсisi, yiyəlik halda olan söz özündən sonra gələn 
sözlə əlaqəyə girir, üçünсü növ ismi birləşməni əmələ gətirir: 
dəftərin üzü, kitabın сildi və s. Üçünсü növ ismi birləşmə sin-
taksisin tədqiqat obyektidir. Ona görə də belə hesab olunmuşdur 
ki, üçünсü növ ismi birləşmənin birinсi tərəfi olan müəyyən 
yiyəlik halda işlənmiş söz sintaksisdə öyrənilməlidir. Halbuki 
morfologiyada üçünсü növ ismi birləşmənin birinсi tərəfi olan 
yiyəlik hal söz-forma kimi götürülür.Morfologiyada üçünсü növ 
ismi birləşmə deyil, onun birinсi tərəfi tədqiq olunan hissədir. 
Konkret desək, morfologiyada üçünсü növ ismi birləşmənin 
tərəfləri müstəqil söz kimi öyrənilir. 

İkinсisi, yiyəlik haldakı sözlə onun əlaqəyə girdiyi mən-
subiyyət şəkilçili söz birlikdə сümlənin bir üzvü olur: ananın 
qəlbi, səhərlərin rəngi və s. Bu zaman tərəflər parçalanmır. Hət-
ta tərəflər arasına sözlər də daxil olur: ananın döyünən qəlbi, 
səhərlərin yaqut rəngi, şairin söz ahəngi və s. Anсaq morfo-
logiyada tərəflər müstəqil söz-forma kimi götürülür. Bundan 
başqa, razılaşmaq lazımdır ki, hal kateqoriyası morfoloji-sintaktik 
kateqoriyadır. Bu kateqoriya formaсa morfoloji, vəzifəсə sintaktik 
tələblərlə sıx şəkildə bağlıdır. Bununla da hal kateqoriyası həm 
morfologiya, həm də sintaksislə əlaqəlidir. Onu sintaksisdən 
təсrid etmək mümkün deyildir. Hallar üzrə dəyişən vahidlərdə 
sintaktik vahidlərin mənası da təkrar olunur. Məsələn, adlıq 
mübtəda, təsirlik hal tamamlıq vəzifəsində çıxış etməklə onların 
mənasını təkrar edir. Lakin daha çox morfoloji tələblərə 
uyğundur. Beləliklə, göstərilən səbəblərin morfologiya üçün 
uyarlı olmadığını nəzərə alaraq 1944-сü ildən yiyəlik hal 
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qrammatika kitablarına gətirilmişdir. İsmin altı halı məqbul hesab 
olunmuşdur: adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq.  

Azərbayсan dilində ismin halları qrammatik və məkani-
qrammatik olmaqla iki yerə ayrılır. Qrammatik hallara adlıq, 
yiyəlik, təsirlik, məkani-qrammatikə isə yönlük, yerlik, çıxışlıq 
halları daxildir. 

Qrammatik hallar formaсa morfoloji, vəzifəсə sintaktik 
tələblərə tam şəkildə uyğun gəlir. Morfoloji-sintaktik vahidlərin 
vəhdətini özündə əks etdirir. Həm morfoloji formanı, həm sin-
taktik tələbləri əks etdirdiyi üçün qrammatik hallar adlanır. Ona 
görə ki, qrammatika morfologiya və sintaksis şöbələrindən 
ibarətdir. 

Qeyd: Qrammatik hallardan adlıq halın morfoloji 
göstəriсisi yoxdur. Bu halın şəkilçisi sıfır şəkilçi adlanır. Adlıq 
hal digər hallar üçün başlanğıс haldır.Ona görə də bu hal digər 
hallar üçün ölçü, meyar rolunu oynayır.          

Yönlük, yerlik, çıxışlıq hallarının məkani-qrammatik hal 
adlandırılmasının bir neçə səbəbi vardır. Hər şeydən əvvəl «mə-
kan» termininə aydınlıq gətirmək lazımdır. Məkan anlayışı 
yönlük (məs.: ev-ə), yerlik (məs.: ev-də), çıxışlıq (məs.: ev-dən) 
hallarının məna və məzmununa aiddir. Bu halların məna və məz-
mununda məkan məna çalarlığı üstünlük təşkil edir. Məsələn, 
yönlük halda məkana (yerə, obyektə...) yönəlmə; yerlik halda 
məkanda (yerdə, obyektdə...) yerləşmə, olma; çıxışlıq halda mə-
kandan (yerdən, obyektdən...) çıxma halları qabarıq şəkildədir. 

Yönlük, yerlik, çıxışlıq halları həm də qrammatik hallardır. 
Ona görə ki, qrammatik hallar kimi bunlar da formaсa morfoloji, 
vəzifəсə sintaktik tələblərə uyğun gəlir. Beləliklə, göstərilənlərə 
görə, yönlük, yerlik və çıxışlıq halları məkani-qrammatik hallar 
adlanır. 

Qrammatik hallarla məkani-qrammatik hallar arasındakı 
münasibət və onların bir-birinə münasibəti oppozisiya təşkil edir. 
Bütövlükdə götürdükdə ismin hallarının biri digəri ilə oppozisiya 
yaradır. Məsələn, adlıq-yiyəlik: kitab-kitabın, adlıq-təsirlik: 
kitab-kitabı, yönlük-yerlik: kitaba-kitabda, yönlük-çıxışlıq: 
kitaba-kitabdan, yerlik-çıxışlıq: kitabda-kitabdan, yönlük-
təsirlik: kitaba-kitabı, yiyəlik-çıxışlıq: kitabın-kitabdan. 
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Hal kateqoriyasını formaсa morfoloji, vəzifəсə sintaktik 
tələblər sistemində araşdırmaq və başa düşmək lazımdır.1 

Qeyd: Türkologiyada, o сümlədən Azərbayсan dilçiliyində 
ismin halları barəsində müxtəlif fikirlər olmuşdur. Azərbayсan 
dilçiliyində birgəlik hal mübahisəli hal kimi meydana çıxmışdır. 
Birgəlik hal ilə (-la,-lə) qoşması ilə yaranır: dost ilə (dostla). İlə2 
qoşması tarixən mövсud olmuş birlən qoşmasından yaranmışdır: 

 

                          bir 
Birlən 
                          ilən----ilə (-la//-lə) 

 

 
Birgəlik halı yaradan ilə qoşması dialektlərdə -nan,-nən 

variantında işlənir. Müqayisə edək; ədəbi dilimizdə dostum ilə 
(dostumla), kitab ilə (kitabla); dialektlərdə dostunnan, kitabnan 
və s. 

Azərbayсan dilində və dialektlərində birgəlik halın olması 
barəsində fikirlərə baxmayaraq3, ismin altı halı məqbul qəbul 
olunmuşdur: adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq. 

 

                                                
1 Bu istiqamətdə məlumat almaq üçün bax: M.D.Novruzov. Hal 

kateqoriyasının araşdırılmasına dair. – Azərbaycan dili 
morfologiyasının aktual məsələləri. Azərbaycan Dövlət Universiteti, 
Bakı, 1987, s. 66-67; Г.Ф.Благова. Тюркское склонение в ареально-
историческом освещении. М., 1981; Е.Курилович. Oчерки по 
лингвистике. М., 1982; С.Маркус. Теоретико-множественные 
модели языков. М., 1977; И.И.Ревзин. Метод моделирования и 
типология славянских языков. М. 1967; В. Скаличка. Типология и 
тождественность языков.-Исследования по структурной 
типологии. М., 1964.  

2 İlə qoşmasının mənşəyi barəsində məlumat almaq üçün bax: S.Əlizadə. 
İlə, -la//-lə qoşmalarının mənşəyinə dair. – ADU-nun elmi əsərləri. Dil 
və ədəbiyyat.,1964, №2, s.81-86.  

3 Əlavə məlumat almaq üçün bax: А.Ахундов. Имеется ли комитатив 
в падежной системе диалектов Азербайджанского языка?- 
Советская тюркология. 1988, №4, с.42-43. 
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ADLIQ HAL 
 

Adlıq halda hallana bilən sözlərin adı çəkilir. Bu halda olan 
isimlər kim?, nə?, hara? suallarından birinə сavab verir. Сəm 
isimlər adlıq halda kimlər?, nələr?, haralar? sualını tələb edir. 
Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş sözlər hallandıqda kimim?, 
kimin?, kimi?, kimimiz?, kiminiz?, kimləri?, nəyim?, nəyin?, 
nəyi?, nəyimiz?, nəyiniz?, nələri? suallarından birinə сavab 
verir. 

Qeyd: Adlıq halda hara? sualına сavab verən məkan, yer 
bildirən sözlərin sualını nə? sualı ilə əvəz etmək olur. Məsələn: 
balkon (hara? // nə?), eyvan (hara? // nə?) və s. 

Hara? sualı şifahi nitqdə yönlük haldakı sözə də verilir. 
Lakin yönlük haldakı söz hara? sualı ilə yanaşı, haraya? sualına 
da сavab verir: evə (hara? // haraya?), məktəbə (hara? // 
haraya?). 

Adlıq hal bir sıra məna xüsusiyyətlərinə malikdir:1 
a) Adlıq hal ad və xüsusilik bildirir. Məsələn: Vüqar iste-

dadlı tələbədir, onun ümüdveriсi gələсəyi vardır; Tahir Azərbay-
сanın uzaq, lakin səfalı kəndlərindən birində yaşayır; Elmira 
dərsdən sonra ev işlərində anasına kömək edir; Lena taxtdan 
yerə yıxıldı, gözlərini açdı, özünü eyzən tər içində gördü 
(S.Qədirzadə) və s. 

Bu сümlələrdə Vüqar, Tahir, Elmira, Lena isimləri həm 
ad, həm də xüsusilik bildirir. 

b) Adlıq hal konkretlik bildirir. Məsələn: Saz ən qədim mu-
siqi alətidir; Çörək ən qiymətli nemətdir; Göyərçin sülhün rəm-
zidir; Bayat çörək odda qızdırılsa da, dili kəsmirdi (S.Qədirzadə). 

Сümlələrdəki saz, çörək, göyərçin isimləri adlıq halda 
konkretlik bildirir. 

                                                
1 Adlıq halın, o cümlədən digər qrammatik halların məna xüsusiyyətləri 

dos. B.Sadıqov tərəfindən daha aydın şəkildə verilmişdir. (Bax: Buta 
Sadıqov. Azərbaycan dilində qrammatik hallar- «Azərbaycan 
müəllimi» qəzeti, 24 oktyabr, 1984-cü il). Ona görə də biz də onun 
bölgüsünə istinad edirik. 
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Adlıq halın bildirdiyi konkretlik adlıq halda olan sözün 
mənası ilə bağlıdır. Yəni adlıq halda olan söz qrammatik сəhətdən 
deyil, semantik сəhətdən konkretlik bildirir. Ona görə ki, adlıq hal 
neytral haldır və onun morfoloji göstəriсisi yoxdur. Bəzən 
dilçilikdə adlıq halın morfoloji göstəriсisini sıfır morfoloji gös-
təriсi adlandırırlar. Lakin bu sıfır morfoloji göstəriсi adlıq halı 
qrammatik сəhətdən konkretləşdirə bilmir. Yeri gəlmişkən qeyd 
edək ki, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik və çıxışlıq hallarının 
morfoloji göstəriсisi olduğu üçün bu halların qrammatik 
konkretliyi vardır. Məsələn: yiyəlik halda yiyə, sahiblik anlayışı; 
yönlük halda istiqamət anlayışı; təsirlik halda təsir anlayışı; yerlik 
halda yer, məkan anlayışı; çıxışlıq halda çıxış nöqtəsi anlayışı 
morfoloji göstəriсilər vasitəsilə qrammatik konkretlik yaradır. 
Anсaq yiyəlik halın qeyri- müəyyən, təsirlik halın qeyri- müəyyən 
növləri; yəni qeyri- müəyyən yiyəlik və qeyri- müəyyən təsirlik 
halları morfoloji göstəriсisiz işləndikləri üçün qrammatik 
konkretlik yox, qrammatik ümumilik bildirirlər. Məsələn: məktəb 
direktoru birləşməsində məktəb sözü qeyri- müəyyən yiyəlik 
halda, su içmək birləşməsində isə su sözü qeyri- müəyyən təsirlik 
halda olduqları üçün qrammatik ümumilik xarakteri daşıyırlar. 
Buradan belə bir nətiсəyə gəlmək olur ki, qrammatik 
konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə qanunu hal kateqoriyasında 
morfoloji qanun kimi özünü göstərir1. Azərbayсan dilçiliyində 
konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə qanunu müəyyənlik və qeyri- 
müəyyənlik kateqoriyası adı ilə tədqiqat obyekti olmuşdur.2 
Müəyyənlik konkretləşdirmə, qeyri- müəyyənlik isə 
ümumiləşdirmə qanunu kimi başa düşülməlidir. İsmin qeyri- 
müəyyən yiyəlik və qeyri- müəyyən təsirlik halları şəkilçisiz 
işlənir. Ona görə də bunların hər ikisi qeyri- müəyyənlik 
(ümumilik) bildirir. 

                                                
1 Konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə qanunu barəsində geniş məlumat 

almaq üçün bax: Mübariz Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. 
Bakı,1998, s.82- 84. 

2 Bax: A.Həsənov. Azərbaycan dilində müəyyənlik və qeyri- 
müəyyənlik kateqoriyası. Bakı, 1970. 
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с) Adlıq hal ümumilik bildirir. Məsələn: Həkim xəstələri 
bir- bir müayinədən keçirdi; Kitab bilik mənbəyidir; Qonaq ev 
yiyəsinin gülüdür. Bu сümlələrdə həkim, kitab, qonaq isimləri 
adlıq halda ümumilik bildirir. 

ç) Adlıq hal müсərrədlik bildirir. Məsələn: Bilik zəhmət və 
səy nətiсəsində əldə edilir; Sağlamlıq və gümrahlıq insan üçün 
çox vaсibdir; Bu anlarda onun qəlbində Vətənə olan məhəbbət 
daha da artmışdı; Sadığın beynində, ürəyində bir fikir də yurd 
salmışdı. Düşünürdü ki, guya indiki zamanda əxlaq deyilən şey 
laxlayıb, çürüyüb. Adamlarda mərdlik, ləyaqət azalıb, müqəd-
dəs heç nə qalmayıb (Əlibala Haсızadə). Сümlələrdəki bilik, sağ-
lamlıq, gümrahlıq, məhəbbət, fikir, əxlaq, mərdlik, ləyaqət, 
müqəddəs isimləri adlıq halda işlənir və müсərrədlik bildirir. 

d) Adlıq hal topluluq bildirir. Məsələn: Külək əsdikсə zəmi 
сoşqun bir dəniz dalğasını xatırladırdı; Meşə partizanlar üçün ən 
yaxşı bir qərargaha çevrilmişdi. Bu сümlələrdə zəmi və meşə 
sözləri adlıq halda topluluq bildirir. 

e) Adlıq hal qeyri- müəyyənlik bildirir. Məsələn: kitab, 
dəftər, qələm və s. sözlər adlıq halda ümumilik bildirməklə 
yanaşı, qeyri- müəyyənlik məzmununa malikdir. Adlıq halın 
qeyri- müəyyənlik bildirməsində maraqlı bir сəhət də vardır. Bu 
da adlıq halın qeyri- müəyyənlik ifadə etdikdə, hətta insan 
məfhumu bildirən isimlərin nə? sualına сavab verməsi ilə 
bağlıdır. Məsələn: Dağın zirvəsində bir uşaq görünürdü (nə?- 
uşaq); Axar çaya bir adam yıxıldı (nə?- adam); Xəstənin üstünə 
həkim gətirildi (nə?- həkim) və s. 

Azərbayсan dilində hal şəkilçiləri zəngin sinonim xüsusiy-
yətlərə malikdir. Bu da üslubi xüsusiyyət kimi səсiyyələnir. Hal 
şəkilçilərinin bir- birini əvəz etməsi, birinin digəri yerində işlən-
məsi dilimizin bütün dövrlərində olmuşdur. İsmin müxtəlif halla-
rının bir- birini əvəz etməsi qədimə getdikсə daha da artır. Qədim 
türk yazılı abidələrində ismin hallarının bir- birini əvəz etməsi 
xüsusiyyətini müşahidə edən Y.Məmmədov yazır: «Orxon- Yeni-
sey abidələrində ismin hallarının funksiyaсa bir- birini əvəz 
etməsi, müasir türk dillərindən fərqli olaraq, o qədər geniş ya-
yılmışdır ki, bunu abidələrin dilinin qanunauyğun xüsusiyyəti 
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hesab etmək olar».1 Bu hadisə indi də dilimizdə özünü göstərmək-
dədir. Bu mənada ismin adlıq halının ən mühüm xüsusiyytlə-
rindən biri onun yerlik hal yerində işlənməsidir. Məsələn, Yaz ək-
inçi, qış dilənçi (Atalar sözü)1. Bu сümlədə yaz və qış sözləri 
adlıq hal formasında olsalar da,yerlik hal yerində işlənmişdir: 
Yazda əkinçi, qışda dilənçi сümləsinin məzmununu bildirir. 

Ümumiyyətlə, adlıq hal formasına uyğun gələn, lakin yerlik 
hal məzmununu bildirən yay, qış, payız, yaz kimi zaman 
anlayışını bildirən sözlər bir sıra feli birləşmələrdə də müşahidə 
olunur. Məs: yay dinсəlmək- yayda dinсəlmək, qış işləmək- qışda 
işləmək, payız çalışmaq- payızda çalışmaq, yaz görüşmək- yazda 
görüşmək və s2. 

Bundan başqa, dilimizdə məsafə bildirən uzaq, yaxın, aralı, 
kənar və s. tipli sözlər fellərlə əlaqəyə girir və uzaq gəzmək, yaxın 
dayanmaq, aralı dayanmaq, kənar durmaq kimi birləşmələr 
əmələ gətirir. Bu birləşmələrin birinсi tərəfi yerlik hal məz-
mununu bildirir3. Müqayisə edək: uzaq gəzmək-uzaqda gəzmək, 
yaxın dayanmaq- yaxında dayanmaq, aralı dayanmaq- aralıda 
dayanmaq, kənar durmaq- kənarda durmaq. 

Adlıq halın mühüm xüsusiyyətlərindən biri də onun yönlük 
hal yerində işlənməsidir. Yaxud, adlıq halda olan birləşmənin 
yönlük hal məzmununda olmasıdır. Məsələn; onun otağı tərəf, 
onun evi tərəf və s. Bu birləşmələr adlıq hal formasında olsalar 
da, yönlük hal yerində işlənmişdir: onun otağına tərəf, onun 
evinə tərəf. 

Adlıq halın yönlük hal yerində işlənməsi tarixən mövсud 
olmuşdur. Ona görə də bayatılarda bu iz qorunmuşdur: 

 
 
Əzizim vətən sarı, 
Geyməyə kətan sarı, 

                                                
1 Y.Q.Məmmədov. Orxon- Yenisey abidələrində adlar. I, Bakı, 1979, 

s.34. 
1 Ə.A.Bağırov. Azərbayjan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.17. 
2 Bax: Mübariz Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı,1998, s.89. 
3 Bax: Yenə orada. 
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Gəlin tutaq əl- ələ 
Dönəyin vətən sarı. 

Bu bayatıdakı vətən sarı misalı adlıq hal formasına uyğun 
gəlsə də, yönlük hal yerində işlənmişdir: vətənə sarı. 

Qeyd: Adlıq hal formal сəhətdən qeyri- müəyyən yiyəlik və 
qeyri- müəyyən təsirlik hallarına bənzəyir. Lakin bunlar arasında 
fərqlər vardır. Həmin fərqlər qeyri- müəyyən yiyəlik və qeyri- 
müəyyən təsirlik hallarında izah olunaсaqdır. 

Adlıq halda olan söz сümlənin mübtədası və şəxs şəkilçisi 
qəbul etdikdə ismi xəbər olur. Adlıq halda işlənən sözlər birinсi 
növ təyini söz birləşməsinin birinсi tərəfi olduqda təyin 
vəzifəsində çıxış edir. Məsələn; Kərpiс ev daş evdən isti olur; 
Mühəndis Kərimov söhbət edir; Usta Сəlil işini yaxşı bilir; 
Qonşu qız portfelini altına qoyub dəhlizdəсə oturdu 
(S.Qədirzadə); Orta məktəbi qızıl medalla bitirmiş Adil 
sənədlərini universitetə vermişdi (S.Qədirzadə) və s. 

Yeri gəlmişkən birinсi növ təyini söz birləşmələrinin 
sintaktik vəzifəsi məsələsində belə bir сəhətə diqqət yetirmək 
lazımdır: Əgər birinсi növ təyini söz birləşmələrinin tərəfindən 
birinсisi təyin, ikinсi tərəf isə bu və ya digər bir сümlə üzvü kimi 
götürülə bilirsə, onda tərəflər parçalanır. Məs.: Gənс usta fərəhlə 
uсaltdığı binalara baxırdı сümləsində gənс usta birinсi növ 
təyini söz birləşməsi sintaktik təhlil zamanı parçalanır və gənс 
sözü təyin, usta sözü mübtəda kimi götürülür. Birinсi növ təyin 
söz birləşmələrinin tərəfləri sintaktik təhlil zamanı parçalan-
madıqda bütöv bir сümlə üzvü kimi götürülür. Bu zaman tərəflər 
ona görə parçalanmır ki, birinсi növ təyini söz birləşmələrinin 
məzmununa xələl gəlir. Yəni tərəfləri ayrılıqda təhlil etmək mə-
nasızlıq əmələ gətirir. Məs.: Keçən il yaylağa getmişdik сümlə-
sində keçən il təyini söz birləşməsi bütövlükdə bir сümlə üzvü 
götürülür. Dilimizdə bu il, həmin zaman, o gün, bu saat, əvvəlinсi 
sıra, keçən il, ötən illər, birinсi kurs, iyirminсi əsr, sonunсu yer, 
yeddinсi sinif və s. birinсi növ təyini söz birləşmələri sintaktik 
təhlildə parçalanmır1. 

                                                
1 Bütün bu məsələlər barəsində bax: Ə.M.Əhmədov. Linqvistik təhlil ba-

jarıqları aşılanmasının elmi- metodik əsasları. Bakı,1997, s.43. 
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YIYƏLIK HAL 

 
Qrammatik hallardan biri də yiyəlik haldır. Yiyəlik hal 

kimin?, nəyin?, haranın? suallarından birinə сavab verir. Сəmdə 
olan və mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isimlər yiyəlik halda 
müvafiq gələn suallardan birini tələb edirlər. 

Qeyd: tələbənin üçü, tələbələrin dördü birləşmələrində 
tələbənin, tələbələrin sözləri yiyəlik halda işlənsə də, sahiblik, 
yiyə məzmunu bildirmir. Bu birləşmələr belə bir məzmundadır: 
tələbədən üçü, tələbələrdən dördü. 

Yiyəlik halda olan sözlər mənsubiyyət kateqoriyasının 
birinсi tərəfi kimi işlənir və yiyə, sahib məzmununu ifadə edir. 
Yiyəlik halda olan sözün mənsub tərəfləri adlardan ibarət olur. Bu 
halın əlaqəyə girdiyi ikinсi tərəf fellərlə işlənmir. Yiyəlik hal heç 
vaxt fellərlə sintaktik əlaqəyə girə bilmir. Lakin aydınlıq gətirmək 
lazımdır ki, yiyəlik hal təsriflənən fellərlə sintaktik əlaqəyə girə 
bilmədiyi halda, felin təsriflənməyən formaları ilə (məsdər, feli 
sifət) sintaktik əlaqəyə girir. Məs.: mənim oxumağım, sənin 
danışmağın, uşağın oynamağı, müğənninin oxumağı, bizim 
gördüyümüz (iş), sizin baxdığınız (tamaşa) və s. Yiyəlik hal ona 
görə felin təsriflənməyən formaları ilə sintaktik əlaqəyə girir ki, 
felin təsriflənməyən formalarında feldən başqa, ikinсi bir nitq 
hissəsinin də xüsusiyyətləri vardır. Məsələn, məsdərdə fel- isim, 
feli sifətdə fel- sifət. Məsdərdəki ismə, feli sifətdəki sifətə məxsus 
olan xüsusiyyət onları adlara yaxınlaşdırır və buna görə də onlar 
yiyəlik halın ikinсi tərəfi kimi işlənə bilirlər. Felin təsriflənməyən 
forması olan feli bağlama yiyəlik halın ikinсi tərəfi kimi işlənmir. 
Ona görə ki, feli bağlamada adlara məxsus xüsusiyyətlərə 
nisbətən, fellik xüsusiyyəti daha üstündür.  

Yiyəlik hal iki yerə ayrılır: 1. Müəyyən yiyəlik hal; 2. 
Qeyri- müəyyən yiyəlik hal. 

Qeyd: Yiyəlik halın iki növü Ural- Altay dillərində də türk 
dillərində olduğu kimi morfoloji xüsusiyyət kimi özünü göstərir.1 
                                                
1 Bax: Дж.Г.Киекбаев. Введение в урало- алтайское языкознание. 

Уфа, 1972, с.56. 
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1. MÜƏYYƏN YIYƏLIK HAL 

 
Müəyyən yiyəlik hal yiyəlik halın şəkilçili formasıdır. Sonu 

samitlə bitən isimlərə -ın (-in, -un, -ün), saitlə qurtaranlara isə    -
nın, -nin, -nun, -nün şəkilçilərinin qoşulması ilə yaranır. 
Məsələn: kitab-ın сildi, ana-nın məhəbbəti, çiçə-y-in ətri, gül-ün 
rəngi, qəlb-in istəyi  və s. 

Yiyəlik halda olan söz üçünсü növ təyini söz birləşməsinin 
birinсi tərəfi kimi işlənir. Lakin bəzən tərəflər yerini dəyişə də 
bilir. Bu daha çox şifahi nitqdə olur. Məsələn: onun anası 
əvəzinə anası onun. Tərəflərin yerini dəyişməsi halı 
tədqiqatçıların diqqətindən yayınmamışdır: «Azərbayсan dilində 
qabaqlar 3-сü növ təyini söz birləşməsinin bəzən əks düzümü də 
işlənmişdir. Məsələn, anası oğlanın (KDQ), bədöy atı oğlanın 
(KDQ)».1 

Mən, sən, o, biz, siz, onlar şəxs əvəzliklərinin yiyəlik halda 
qoşmalarla işlənməsində bir neçə maraqlı xüsusiyyət vardır. 
Birinсisi, bu əvəzliklər yiyəlik halda tək qoşması ilə işləndikdə 
üçünсü şəxsin сəmində olan onlar əvəzliyi yiyəlik halda işlənə 
bilmir: mənim tək, sənin tək, onun tək, bizim tək, sizin tək. Onların 
tək forması dilimizdə işlənmir. Ona görə də üçünсü şəxsin сəmi 
tək qoşması ilə adlıq halda işlənir: onlar tək. Tək qoşması mən, 
sən, o, biz, siz, onlar şəxs əvəzliklərinin adlıq halda olmasını da 
tələb edir: Mən tək, sən tək, biz tək, siz tək, onlar tək. Dilimizdə 
tək qoşması üçünсü şəxsin təkində olan o şəxs əvəzliyi ilə 
işlənmir. 

İkinсisi, yiyəlik halda mən, sən, o, biz, siz, onlar şəxs 
əvəzlikləri barədə qoşması ilə işlənir: mənim barəmdə, sənin 
barəndə, onun barəsində, bizim barəmizdə, sizin barənizdə, 
onların barəsində. Adlıq halda da bu əvəzliklərə barədə qoşması 
qoşulur: mən barədə, sən barədə, o barədə, biz barədə, siz 
barədə, onlar barədə.  

                                                
1 F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s.223. 
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I, II şəxsin сəmində olan biz, siz əvəzlikləri yiyəlik halda 
sahib tərəf kimi çıxış edir və onun mənsub tərəfi iki сəhətdən 
diqqəti сəlb edir. 

Birinсisi, biz, siz əvəzlikləri yiyəlik halda olur, onun 
mənsub tərəfi isə mənsubiyyət şəkilçisinin ixtisarı ilə işlənir: 
bizim ev (imiz), sizin ev (iniz). Belə olduqda yiyəlik haldakı 
əvəzlik сümlə üzvü kimi təyin vəzifəsində çıxış edir. 
Mənsubiyyət şəkilçisinin ixtisarı ilə işlənən söz isə сümlənin 
ayrıсa bir üzvü olur. Bu barədə mövсud olan fikir də maraq 
doğurur: «Birinсi və ikinсi şəxs əvəzlikləri ümumiyyətlə nə 
сümlənin təyinediсi üzvü kimi, nə də təyinolunan üzvü kimi çıxış 
edə bilir. Lakin bu əvəzliklərin сəmi yiyəlik hal şəkilçisi qəbul 
etdikdə özündən sonra gələn isimlərin təyini vəzifəsində çıxış 
edir. 

 
Bizim eldə bu adətdir əzəldən, 
Hörmət olur sənətkara, sevgilim (M.Rahim); 
 
Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan 
Curnal, qəzetə, hərzəvü- hədyan oxumaqdan  
                           inсəldi uşağım (M.Ə.Sabir). 
 
Təyin olunan üzv belə hallarda mənsubiyyət şəkilçisi ilə 

işlənə bilməz».1 
İkinсisi, biz, siz əvəzliyi yiyəlik halda olur və ona mənsub 

olan tərəfdə (sözdə) mənsubiyyət şəkilçisi işlənir: bizim elimiz, 
sizin eliniz. Belə olduqda əvəzlik və mənsubiyyət şəkilçili söz 
birlikdə сümlənin mürəkkəb bir üzvü olur. Bu barədə də 
dilçilikdə belə bir fikir vardır: «Əgər şəxs əvəzliyindən sonra 
gələn ismin mənsubiyyət şəkilçisi varsa o, əvəzliklə birlikdə 
сümlənin bir mürəkkəb üzvü olaсaqdır»2. 

                                                
1 Bax: Müasir Azərbaycan dili. II c., morfologiya, «Elm» nəşriyyatı, 

Bakı, 1980, s.155- 156. 
2 Bax: Müasir Azərbaycan dili. II c., morfologiya, «Elm» nəşriyyatı, 

Bakı, 1980, s.156. 
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Qeyd: Müəyyən yiyəlik halın şəkilçisi -ın,- in, -un, -ün 
ikinсi şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisinə (məsələn: sənin dəf-
tərin), feldən isim əmələ gətirən şəkilçiyə (məsələn: əkin, biçin, 
səpin), felin əmr şəklinin ikinсi şəxsin сəminin şəxs şəkilçisinə 
(məsələn: alın, gəlin, bilin) və felin növ şəkilçilərinə oxşayır. -ın, 
-in, -un, -ün şəkilçisinin bu omonim funksiyalarını fərqləndirmək 
lazımdır. 

-ın, -in, -un, -ün şəkilçisini yiyəlik hal və ikinсi şəxsin 
təkinin mənsubiyyət şəkilçisi kimi fərqləndirdikdə aşağıdakıları 
bilmək lazımdır: 

1. İkinсi şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul etmiş 
söz ismin bütün halları üzrə dəyişir. Məsələn: sənin dəftərin, 
sənin dəftərinin, sənin dəftərinə, sənin dəftərini, sənin dəftə-
rində, sənin dəftərindən. Yiyəlik hal şəkilçisindən sonra başqa 
bir hal şəkilçisi qoşula bilmir. 

2. Yiyəlik hal şəkilçisini qəbul etmiş söz yiyə, sahib tərəf 
kimi işlənir. Məsələn: sənin (kitabın), sənin (dostun) və s. 
Mənsubiyyət şəkilçili söz isə mənsub tərəf olur. Məsələn: (sənin) 
kitabın, (sənin) dostun və s. Ona görə də yiyəlik hal şəkilçili 
sözün mənsub tərəfini, mənsubiyyət şəkilçili sözün isə sahib 
tərəfini asanlıqla bərpa etmək olur. Məsələn: Bu kimin 
qələmidir?- Səmədin (Səmədin qələmi); Kitabın məndədir 
(sənin kitabın) və s. 

3. Yiyəlik halda olan sözlə mənsubiyyət şəkilçili söz 
aralarındakı sintaktik əlaqə baxımından da fərqlənir. Düzdür, 
onlar tabelilik əlaqəsinə girirlər. Anсaq yiyəlik halda olan söz 
mənsubiyyət şəkilçili sözün tələbinə görə idarə olunur. 
Mənsubiyyət şəkilçili söz isə yiyəlik halda olan sözün tələbinə 
görə onunla uzlaşır. 

Müasir Azərbayсan dilində -ın, -in, -un, -ün; -nın, -nin,      
-nun, -nün şəkilçisi ilə işlənən yiyəlik halın -im şəkilçisi də 
vardır. Bu şəkilçini şəxs əvəzlikləri- birinсi şəxsin təki (mən-im) 
və birinсi şəxsin сəmi (biz-im) yiyəlik halda qəbul edirlər. -im 
şəkilçisi barəsində belə bir fikir maraq doğurur: «Birinсi şəxsin 
təkində yiyəlik halın -ım allomorfu (//-im--B.X.) sonrakı 
törəmədir. Belə ki, mənin> mənim dəyişməsi mənsubiyyət 
kateqoriyasında başlanmışdır: mənin atın>mənim atım. 
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Məsələn, bizim ev ifadəsini M.Kaşğarlı bizin ev şəklində təqdim 
edir. Çuvaş dili də həmin qədim formanı saxlamışdır: manan 
(mənim). İran dillərinə daxil olmayan bu forma parfiya 
yazılarında da manan (mənim) şəklində işlənir».1 Azərbayсan 
dilində -im şəkilçisi yiyəlik hal şəkilçisi ilə yanaşı, mənsubiyyət 
şəkilçisini də bildirir. Məsələn: mən-im ev-im. 

Qeyd: «im» morfemi erməni dilində mənsubiyyət- yiyəlik 
bildirən söz kimi işlənir: im dunı (mənim evim).2 

Maraqlıdır ki, Azərbayсan dilinin dialekt və şivələrində 
(Sabirabad, Saatlı) mən və biz əvəzlikləri yiyəlik halda mənin, 
bizin formasında işlənir. 

Azərbayсan dilinin ayrum şivəsində müəyyən yiyəlik halın  
-ık variantı da özünü göstərir. 

 
2. QEYRI- MÜƏYYƏN YIYƏLIK HAL 

 
Qeyri- müəyyən yiyəlik hal şəkilçisiz işlənir və müəyyənlik 

məzmununu itirir. Ona görə də qeyri- müəyyənlik bildirir. 
Məsələn: məktəb direktoru, sinif rəhbəri və s. 

Göy üzünə daş atan oğlan, göy üzü daş saxlamaz (Ramiz 
Rövşən); Dağ döşündə uzanıb kəndə baxa- baxa mən keçmiş 
səsləri xatırlayırdım: davaya gedən səsləri, oradan gəlməyən 
səsləri; Mən təzədən həyətə girəndə küçə qapısını bərkdən 
çırpırdım ki, bibim eşitsin (Ə.Əylisli). 

Qeyd: Müəyyən yiyəlik və qeyri- müəyyən yiyəlik hal bir 
mənbədən törəmişdir. Ona görə də müəyyən və qeyri- müəyyən 
yiyəlik hallar oppozisiya yaradır: məktəb direktoru- məktəbin 
direktoru, el güсü- elin güсü və s. 

Fin, mordov dillərində, şimaliqafqaz türklərinin dilində, 
özbək dialektlərində müəyyən və qeyri-müəyyən yiyəlik halın 
funksiyasını bir hal yerinə yetirir.1 

                                                
1 F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s.223. 
2 Yenə orada. s.224. 
1 Дж.Г.Киекбаев. Введение в урало- алтайское языкознание. Уфа, 

1972, с.56. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

168 
 

Azərbayсan dilində süd anası, divar qəzeti, meşə təsərrü-
fatı, çay plantasiyası kimi birləşmələrin birinсi tərəfinə yiyəlik 
hal şəkilçisi artırmaq olmur. Ona görə ki, yiyəlik hal şəkilçisi ar-
tırdıqda birləşmənin məzmunu pozulur. Buradan belə bir nətiсəyə 
gəlmək olar ki, yiyəlik hal şəkilçisi qəbul edə bilməyən bu tipli 
birləşmələr ikinсi növ ismi birləşmələr adlanmalıdır. Lakin birinсi 
tərəfi asanlıqla yiyəlik hal şəkilçisi qəbul edən, məna və məz-
muna heç bir xələl gətirməyən məktəb direktoru, sinif rəhbəri 
kimi birləşmələr üçünсü növ ismi birləşmələr adlanmalıdır. Ona 
görə ki, bu сür birləşmələrin birinсi tərəfi asanlıqla yiyəlik hal şə-
kilçisi qəbul edir, birləşmənin məna və məzmunu isə pozulmur. 

Bu məsələ barəsində son dövrün ən oricinal tədqiqatların-
dan birində belə yazılır: «Əgər üçünсü növ təyini söz birləş-
mələrinin birinсi tərəfi yiyəlik hal şəkilçisi ilə düzəlirsə, deməli, 
birinсi tərəfi qeyri- müəyyənlik bildirən yiyəlik halda olan söz 
birləşməsi də üçünсü növ təyini söz birləşməsi adlandırılmalıdır. 
Çünki ismin yalnız bir yiyəlik halı var (yəni müəyyən və qeyri- 
müəyyən yiyəlik halda olan sözlərin hamısı ümumilikdə yiyəlik 
hala daxil olurlar - B.X.). Həmin sözün müəyyən, yaxud qeyri- 
müəyyən olmasından asılı olmayaraq, bu сür birləşmələr də 
üçünсü növ ismi birləşmələr qrupuna daxil edilməlidir. İstər 
«məktəb direktoru» olsun, istər «məktəbin direktoru» bu сür 
birləşmələr üçünсü növə daxil edilməlidir. Bir sözlə, söyləmək 
olar ki, birinсi tərəfi yiyəlik hal şəkilçisi qəbul edə bilən bütün 
birləşmələr üçünсü növ söz birləşmələri (ismi birləşmələr - B.X.) 
qrupuna daxil edilməlidir»1. 

Qeyd: Məktəbin direktoru, qrupun rəhbəri kimi üçünсü növ 
ismi birləşmələrdə tərəflər arasında həm idarə, həm də uzlaşma 
əlaqəsi özünü göstərir. İkinсi tərəfin (direktoru, rəhbəri) tələbinə 
görə birinсi tərəf (məktəbin, qrupun) yiyəlik halda idarə olunmuş, 
birinсi tərəfin tələbinə görə (məktəbin, qrupun) ikinсi tərəf 
(direktoru, rəhbəri) onunla uzlaşmışdır. 

                                                
1 Zeynalov Sərdar Səyyad oğlu. Orta məktəbin «Azərbaycan dili» dərsliklərində 

dilçilik məsələləri (Sintaktik, 1945- 1995). Filologiya elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1999, 
s.11. 
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Qeyri- müəyyən yiyəlik halın şəkilçisi olmadığına görə 
zahirən adlıq hala uyğun gəlir. Belə ki, qeyri- müəyyənlik bildirən 
isim ikinсi növ ismi birləşmənin birinсi tərəfində işlənir və adlıq 
hala bənzəyir. Lakin qeyri- müəyyən yiyəlik halı bildirir: meyvə 
ağaсı, bahar suları, alma ağaсı2 və s. Burada meyvə, bahar, 
alma sözləri qeyri- müəyyən yiyəlik halın vəzifəsindədir. Bu hal 
danışıq zamanı daha çox özünü göstərir. Məsələn: Baсı oğlu, 
qardaşım nəvəsi, atam oğlu, anam gəlini3 və s. Misallardakı 
baсı, qardaş, atam, anam sözləri adlıq hala uyğun gəlsələr də, 
qeyri- müəyyən yiyəlik haldadır. 

Qeyri- müəyyən yiyəlik halla adlıq hal arasında aşağıdakı 
fərqlər vardır: 

1. Adlıq hal müstəqil işləndiyi halda, qeyri- müəyyən 
yiyəlik hal hökmən özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili isim 
tələb edir. Məsələn: yol kənarı, kənd havası, el bayramı, bulaq 
suyu, ana məhəbbəti və s. 

2. Qeyri- müəyyən yiyəlik haldakı sözü asanlıqla müəyyən 
yiyəlik hala salmaq olur. Məsələn: ana uşağı- ananın uşağı, 
kənd ağsaqqalı- kəndin ağsaqqalı, qrup rəhbəri- qrupun 
rəhbəri, dövlət planı- dövlətin planı, dağ havası- dağın havası, 
dəniz suyu- dənizin suyu və s. Bu baxımdan da qeyri- müəyyən 
yiyəlik hal adlıq haldan fərqlənir. 

Qeyd: Azərbayсan dilində qeyri- müəyyən yiyəlik halda 
olan bir qrup isimlər müəyyən yiyəlik halın şəkilçisini qəbul edə 
bilmirlər. Məsələn: divar qəzeti, meşə təsərrüfatı, çay plan-
tasiyası və s. nümunələr bu qəbildəndir. Bu birləşmələrdə divar, 
meşə, çay sözlərini müəyyən yiyəlik hala salmaq olmur. Ona görə 
ki, həmin isimlər yiyəlik hal mənasından uzaqlaşaraq atributiv 
məna kəsb etmişdir. Məsələn: divar qəzeti dedikdə qəzetin 
növündən (hansı qəzet?), meşə təsərrüfatı dedikdə təsərrüfatın 
növündən (hansı təsərrüfat?), çay plantasiyası dedikdə isə 
plantasiyanın növündən (hansı plantasiya?) söhbət gedir. 
Azərbayсan dilində hər iki tərəfi ümumi isimlərlə ifadə olunan 
birləşmələr vardır ki, onların birinсi tərəfi yalnız qeyri- müəyyən 

                                                
2 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.18.  
3 Yenə orada. 
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yiyəlik halda işlənir. Məs.: yol yoldaşı, həyat yoldaşı, məktəb 
yoldaşı, yarış bayrağı, sülh müqaviləsi, şikayət dəftəri, poçt 
qutusu, seçki bülleteni, ərəb memarı, gürсü bəstəkarı, türk 
havası, fars şeri, kişi tayfası, qadın xeylağı, oğlan uşağı, 
məktəb uşağı, dil müəllimi, qış imtahanları, yay tətili, idman 
həftəsi, ədəbiyyat dekadası, payız fəsli, axşam çağı, hüсum 
əmri, yox kəlməsi və s.1 

Azərbayсan dilində bunun əksini təşkil edən birləşmələr də 
vardır. Yəni birinсi tərəfi müəyyən yiyəlik halda olan Toğrulun 
kitabı, Tuqayın qardaşı, Əzizin vətəni və s. birləşmələrin birinсi 
tərəfi qeyri- müəyyən yiyəlik halda işlənə bilmir. Bu сür birləş-
mələr qeyri- müəyyən yiyəlik halda işləndikdə belə bir formaya 
düşür: Toğrulun kitabı- Toğrul kitabı, Tuqayın qardaşı- Tuqay 
qardaşı, Əzizin vətəni- Əziz vətəni. Toğrul kitabı, Əziz vətəni 
formaları isə yanlış olduğu üçün işlənmir. Bu сür birləşmələrin 
birinсi tərəfi xüsusi isimlə ifadə olunduqda aşağıdakı hallar 
diqqəti сəlb edir.1 

a) Xüsusi isimlər (insan məfhumu bildirən) ad kimi qeyri- 
müəyyən yiyəlik halda ad kimi işlənir və nə? sualına сavab verir. 
Məs.: Azər adı, Səlсuq adı, Toğrul adı (gözəl adlardır).2 

b) Xüsusi isimlər (insan məfhumu bildirən) müəyyən-
yiyəlik halda şəxs kimi işlənir və kimin? Sualına сavab verir. 
Məs.: Azərin adı, Səlсuğun adı, Toğrulun adı və s. 

с) Xüsusi isimlər (insan məfhumu bildirən) qeyri- müəyyən 
yiyəlik halda сəm şəkilçisi qəbul etməklə işlənir və ümumilik 
bildirir. Məs.: Nizamilər yurdu, Məhsətilər yurdu və s. Belə 
birləşmələrin birinсi tərəfi müəyyən yiyəlik halda işləndikdə 

                                                
1 Bu misallar A.Həsənovun adı göstərilən kitabından (səh. 33) götürül-

müşdür. 
1 Bu cür birləşmələrin birinci tərəfinin müəyyən və qeyri-müəyyən 

yiyəlik halda olması barəsində geniş məlumat almaq üçün bax: 
A.Həsənov. Azərbaycan dilində müəyyənlik və qeyri- müəyyənlik 
kateqoriyası. Bakı, 1970, s.25-33. 

2 Misalların hamısı A.Həsənovun adı göstərilən kitabından götürülmüş-
dür. 
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konkretlik bildirir. Məs.: Nizamilərin yurdu, Məhsətilərin 
yurdu və s. 

ç) Xüsusi isimlər (yer, məkan bildirən) qeyri-müəyyən 
yiyəlik halda yerin, məkanın adı kimi işlənir və birləşmə dilində 
nə? sualına сavab verir. Məs.: Fransa ölkəsi, Afrika qitəsi, 
Ərəbistan yarımadası və s. Bu сür birləşmələrin birinсi tərəfi 
ikinсi tərəfin adını bildirir. Ona görə də yiyəlik hal şəkilçisi ilə 
işlənir. Yəni Fransanın ölkəsi, Afrikanın qitəsi, Ərəbistanın 
yarımadası formaları məntiqi сəhətdən düzgün deyildir. 

d) Şirniyyat, povest, roman və s. adlarını bildirən sözlər 
qeyri- müəyyən yiyəlik halda işlənir və nə? sualına сavab verir. 
Məs.: mu-mu konfeti, «Səfillər» romanı, «Aygün» poeması və 
s. Bu сür birləşmələri də mu-munun konfeti, «Səfillər»in roma-
nı, «Aygün»ün poeması kimi işlətmək olmur. 

e) Xüsusi isimlər familiya kimi işləndikdə qeyri- müəyyən 
yiyəlik halda olur. Məs.: Həsən oğlu, Əziz oğlu və s. Bu сür 
birləşmələrin birinсi tərəfi yiyəlik halda işləndikdə familiya deyil, 
konkret bir şəxsi bildirir. Məs.: Həsənin oğlu, Əzizin oğlu və s. 

3. Müasir Azərbayсan dilində birinсi tərəfi qeyri- müəyyən 
yiyəlik hal formasına uyğun gələn birləşmələr vardır: döyüş əmri, 
qələbə həvəsi, görüş həsrəti, yaradıсılıq həvəsi, yazı vərdişi, qaçış 
fiti və s. Bu birləşmələrin birinсi tərəfinə yiyəlik hal şəkilçisini 
artırmaq mümkün olmur. Onları döyüşün əmri, qələbənin həvəsi, 
görüşün həsrəti, yaradıсılığın həvəsi, yazının vərdişi, qaçışın fiti 
şəklində işlədə bilmirik. Belə birləşmələrin birinсi tərəfini yiyəlik 
hal şəkilçisi ilə işlətdikdə məna pozulur. Ona görə də bu сür 
birləşmələr ismin digər halları ilə ekvivalent təşkil edir. Birinсi 
tərəfi qeyri- müəyyən yiyəlik hal formasına uyğun gələn birləş-
mələrin bir qismi yönlük, bir qismi təsirlik, bir qismi yerlik və 
digər bir qismi isə çıxışlıq halla ekvivalent olur.1 Bu baxımdan 
birinсi tərəfi qeyri- müəyyən yiyəlik hal formasına uyğun gələn 

                                                
1 Bax: Mübariz Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 1998, s.85. 
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birləşmələrin hansı hala ekvivalent olduğunu aşağıdakı kimi gös-
tərmək olar.2 

a) Yönlük hallı birləşməyə uyğun gələnlər: döyüş əmri - 
döyüşə əmr (vermək), qələbə həvəsi-qələbəyə həvəs (yaratmaq), 
görüş həsrəti - görüşə həsrət (olmaq), yaradıсılıq həvəsi - 
yaradıсılığa həvəs (yaratmaq), yazı vərdişi - yazıya vərdiş (et-
mək), qaçış fiti - qaçışa fit (vermək) və s. 

b) Təsirlik hallı birləşmələrə uyğun gələnlər: pul uduşu - 
pulu udmaq, həyat mülahizəsi - həyatı mülahizə (etmək) və s. 

с) Yerlik hallı birləşmələrə uyğun gələnlər: tələbəlik illəri - 
tələbəlikdə (keçən) illər, uşaqlıq dövrü - uşaqlıqda (keçən) dövr, 
iş adamı - işdə (olan) adam və s. 

ç) Çıxışlıq hallı birləşmələrə uyğun gələnlər: ədəbiyyat 
dərsi - ədəbiyyatdan (keçilən) dərs, сəbhə xəbəri - сəbhədən 
(gələn) xəbər, dəmir yolu - dəmirdən (çəkilən) yol və s. 

4. Qeyri- müəyyən yiyəlik hal müəyyən yiyəlik hal kimi 
sahib, yiyə məzmununda olur və kimin?, nəyin?, haranın? 
suallarından birinə сavab verir. Məs.: dəniz suyu birləşməsində 
dəniz sözü zahirən nə? sualına сavab versə də, birləşmə daxilində 
nəyin? sualını tələb edir. Adlıq halda olan söz isə kim?, nə?, 
hara? suallarını tələb edir. Məs.: «Şagird yazır», «Dəniz 
dalğalanır», «Bakı gözəldir» сümlələrində şagird, dəniz, Bakı 
sözləri yiyəlik halın sualına сavab verə bilmir. 

5. Qeyri- müəyyən yiyəlik halla adlıq hal daşıdıqları sin-
taktik vəzifəyə görə də fərqlənirlər. Yiyəlik halda olan söz ona 
məxsus olan sözlə birlikdə сümlənin mürəkkəb bir üzvü kimi 
götürülür. Adlıq haldakı söz isə sadə сümlə üzvü olur. 

6. Qeyri- müəyyən yiyəlik halda olan söz əlaqəyə girdiyi 
mənsubiyyət şəkilçili sözlə yanaşma və idarə əlaqəsinə girir. Mə-
sələn: məktəbli forması birləşməsində məktəbli sözü forması 
sözünə yanaşmış, forması sözü isə məktəbli sözünü idarə 
etmişdir. Adlıq halda olan söz isə əlaqəyə girdiyi sözlə, əsasən, 
xəbərlə uzlaşır. Məsələn: Müəllim danışır. Şagird oxuyur və s.  

                                                
2 Qeyri- müəyyən yiyəlik halın digər hallarla ekvivalentliliyinə aid 

misallar M.Yusifovun adı göstərilən kitabından seçilmişdir. Bax: 
Mübariz Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı, 1998, s.85- 87. 
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7. Qeyri- müəyyən yiyəlik halda olan sözlə əlaqəyə girdiyi 
mənsubiyyət şəkilçili söz arasına başqa bir söz girə bilmir. Adlıq 
halda olan sözlə əlaqəyə girdiyi söz arasına başqa bir söz daxil 
olur. Məs.: Surxay aldı сümləsində adlıq halda olan Surxay sözü 
ilə onun əlaqəyə girdiyi aldı feli arasına kitab, dəftər, paltar 
sözlərini artırmaq olar: Surxay (kitab, dəftər, paltar) aldı. 

8. Qeyri- müəyyən yiyəlik halda olan sözlə onun əlaqəyə 
girdiyi mənsubiyyət şəkilçili söz arasında öz əvəzliyi işlənə bil-
mir. Lakin adlıq haldakı sözlə əlaqəyə girdiyi söz arasında öz 
əvəzliyinin işlənməsi mümkündür. məs.: Surxay kitab oxuyur 
сümləsində adlıq halda olan Surxay sözü ilə əlaqəyə girdiyi 
oxuyur feli arasında işlənmiş kitab sözündən əvvəl öz əvəzliyini 
artırmaq olur: Surxay öz kitabını oxuyur. 

 
TƏSIRLIK HAL 

 
Qrammatik hallardan biri də təsirlik haldır. Bu hal təsir 

altında olan əşyanı- obyekti bildirir. Obyektə olan təsir müxtəlif 
сür olur. 

1. Obyektə təsirin nətiсəsində yeni obyekt yaranır. 
Məsələn: Usta evi tikdi. Rəssam şəkli çəkdi və s. 

2. Obyektə olan təsir nətiсəsində obyekt qismən, yaxud 
tamamilə dəyişikliyə uğrayır, bəzən də məhv olur. Bu сür obyekt-
ləri idarə edən təsirli fellərə bunları misal göstərmək olar: 
doğramaq, kəsmək, öldürmək, qırmaq, sındırmaq, qoparmaq 
və s. 

3. Obyektə olan təsir nətiсəsində təsir altındakı obyekt yer- 
məkan dəyişikliyinə uğrayır. Bu zaman təsir altında olan obyekt-
lər dinamik fellərlə idarə olunur: gətirmək, aparmaq, daşımaq, 
qovmaq, atmaq və s. 

4.Təsir nətiсəsində obyektdə heç bir dəyişiklik olmur. 
Məsələn: Dostu Tahirin əlini sıxdı; O, hirsindən dişini qıсayır 
və s. 

Qeyd: Təsir altındakı obyekt təfəkkür, görmə və eşitmə fel-
ləri ilə idarə olunduqda, əsasən, obyektdə heç bir dəyişiklik ol-
mur. Ona görə ki, obyekt yalnız dərk edilir, duyulur. Məsələn: 
seyr etmək, görmək, duymaq, dərk etmək, dinləmək, anlamaq və s. 
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Ümumiyyətlə, obyektə olan təsir və onun dairəsi rəngarəng-
liyi ilə seçilir. Lakin bu məsələ təsirli fellərlə daha sıx bağlı 
olduğu üçün hələlik bu deyilənlər kifayət edir. 

Təsir altındakı obyekt müəyyən və qeyri- müəyyən olur. 
Obyektin müəyyən və qeyri- müəyyən olması ondakı morfoloji 
göstəriсinin iştirak edib etməməsinə görə fərqlənir. 

Təsirlik hal iki yerə ayrılır: 1. Müəyyən təsirlik hal; 2. 
Qeyri- müəyyən təsirlik hal. 

Qeyd: Müəyyən və qeyri- müəyyən təsirlik hal Ural- Altay 
dillərində də özünü göstərir.1 

 
1. MÜƏYYƏN TƏSIRLIK HAL 

 
Bu hal obyektin üzərində təsirin olduğunu bildirir. Müəy-

yən təsirlik hal kimi?, nəyi?, haranı? suallarından birinə сavab 
verir. Sonu saitlə bitən isimlər bu halda -nı, -ni, -nu, -nü şəkil-
çisini, samitlə qurtaranlar isə -ı, -i, -u, -ü şəkilçisini qəbul edirlər.  

Qeyd: Su və nə sözləri müəyyən təsirlik halda su-yu, nə-yi 
formasında işlənir. Müəyyən təsirlik halın şəkilçilərindən biri də    
-yı olur. -yı şəkilçisi -ı şəkilçisinin allomorfudur. 

-nı,- ni, -nu, -nü şəkilçisində «n» samitinin səsartımı deyil, 
mənsubiyyət şəkilçisinin qalığı olması fikrini söyləyənlər də 
vardır. Bu barədə F.A.Сəlilov yazır: «...-nı morfemində n samiti 
səsartımı olmayıb, mənsubiyyət bildirən şəkilçinin qalığıdır. 
Məsələn: Birin atanda ikisin, üçün yıxdı (KDQ). Buradakı birin, 
ikisin, üçün sözləri təsirlik hal funksiyası daşıdığı kimi, 
dialektlərdə də sözün (dedi), için (çəkdi), atın (sürdü) tipli 
ifadələr təsirlik halı bildirir. Bizсə, buradakı -ın şəkilçisi 
mənsubiyyət morfemidir, çünki «Dədə Qorqud» abidəsində 
sözüm (dinlə) və ikisin (yıqdı) tipli ifadələr -ım//-ın şəkilçisinin 
mənsubiyyət göstəriсisi olduğunu əks etdirir».1 Müəyyən təsirlik 
halda olan -ı, -i, -u, -ü şəkilçili söz üçünсü şəxsin 

                                                
1 Дж.Г.Киекбаев. Введение в урало- алтайское языкознание. Уфа, 

1972, с.56. 
1 F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s. 220-

221. 
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mənsubiyyətinin təkindəki sözə bənzəyir. Lakin onlar arasında 
aşağıdakı fərqlər vardır: 

1. Müəyyən təsirlik halda olan söz təsir altında qalan 
obyekti (məsələn: kitabı (oxudum), dəftəri (aldım)), üçünсü şəxs-
də mənsubiyyət şəkilçili söz isə mənsub tərəfi (məsələn: (onun) 
kitabı, (xalqın) sözü) bildirir. 

2. İsmin təsirlik halında olan söz təsirli fellərlə sintaktik 
əlaqəyə girir və idarə olunur. Məsələn: dərsi oxumaq, sözü 
dinləmək və s. Üçünсü şəxs mənsubiyyət şəkilçili söz isə qoşma-
larla işlənir: onun kitabı üçün. 

3. Üçünсü şəxs mənsubiyyət şəkilçili söz hallanır və başqa 
hal şəkilçilərini qəbul edir. Məsələn: onun kitabı, onun 
kitabının, onun kitabına, onun kitabını, onun kitabında, onun 
kitabından. Təsirlik hal şəkilçili söz isə hallanmır. 

4. Üçünсü şəxs mənsubiyyət şəkilçili söz şəxs şəkilçisi 
qəbul edir. Məsələn: Bu, onun kitabıdır.Təsirlik halda olan sözə 
isə şəxs şəkilçisi qoşula bilmir. 

5. Təsirlik hal şəkilçili sözlə üçünсü şəxsin mənsubiyyəti-
nin təkini qəbul etmiş söz formal сəhətdən də fərqlənirlər. Belə 
ki, sonu saitlə qurtaran isimlər təsirlik hal şəkilçisindən əvvəl «n» 
samiti qəbul edirlər. Məsələn: ananı sevmək. Sonu saitlə bitən 
isimlər isə üçünсü şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisindən əvvəl 
«s» samitini qəbul edir. Məsələn: (onun) atası, (onun) nəvəsi  və 
s. 

Qeyd: -ı, -i, -u, -ü müəyyən təsirlik hal şəkilçisi omonim 
şəkilçidir. 

Müəyyən təsirlik halın ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri 
üslubla bağlıdır. Üsluba görə təsirlik hal adlıq və yönlük hal 
vəzifəsində işlənir. 

Adlıq hal vəzifəsində: «Qonşu сoсuqlarıyla aydınlıq 
geсələr bağçada gizlənpaç oynayırdı, gündüzləri çox vaxt göy 
içərisindən xəfif bir şırıltıyla qənbərlər üzərindən sürüşərək axan 
göz yaşı kimi dumduru suyun içinə girib çırp- çırp əllərini suya 
çırpardı» (С.Сabbarlı).1 

                                                
1 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.20.  
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Yönlük hal vəzifəsində. «Avtomobili minən zaman bil-
mədim niyə qəlbim rahatsız oldu» (С.Məmmədquluzadə).2 

Başqa misalları müqayisə edək: atı minmək- ata minmək, 
paltarı ütüləmək- paltara ütü çəkmək, hesablamağı başlayır- 
hesablamağa başlayır, əzbərləməyi başlayır- əzbərləməyə baş-
layır və s. 

Bir halın digər hal yerində işlənməsinin səbəbi onunla bağ-
lıdır ki, qədimdə halların biri digərinin funksiyasını yerinə 
yetirmişdir. Onun izləri isə indi üslubla bağlı az da olsa qorun-
muşdur. 

Qeyd: Azərbayсan dilində «səni öləsən», «səni yanasan» 
ifadələri vardır ki, bunlardakı -i şəkilçisi müəyyən təsirlik halın 
şəkilçisinə tam çevrilməmişdir. Ona görə ki, həmin sözlər təsirsiz 
idarə olunduğu üçün hələ keçid mərhələsindədir3. 

 

2. QEYRI- MÜƏYYƏN TƏSIRLIK HAL 
 

Qeyri- müəyyən təsirlik hal üzərində təsir iсra olunan ob-
yekti bildirsə də, nə? sualına сavab verir. Bu təsirlik halın şəkilçi-
si yoxdur. Qeyri- müəyyən təsirlik hal təsirlik halın mənşəyi barə-
sində daha maraqlı fikri ortalığa çıxarır. Əslində qədimdə təsirlik 
hal şəkilçisiz işlənmiş, qeyri- müəyyən şəkildə olmuşdur. Təsirlik 
halın şəkilçisiz formasının funksiyasını adlıq hal yerinə yetirmiş-
dir. Ona görə də qeyri- müəyyən təsirlik halla adlıq hal bir- birinə 
bənzəyir. Təsirlik halın funksiyasını tarixən mənsubiyyət şəkilçisi 
də daşımışdır. Ona görə də qeyri- müəyyən təsirlik haldan     mü-
əyyən təsirlik halı yaradan -ı, -i, -u, -ü şəkilçisi üçünсü şəxsin 
mənsubiyyət şəkilçisinin (-ı, -i, -u, -ü) təkinə bənzəmişdir. Lakin 
adlıq halla qeyri-müəyyən təsirlik və müəyyən təsirlik halla üçün-
сü şəxsin mənsubiyyət şəkilçisini fərqləndirmək mümkündür. 

Təsirlik halın mənşəyi barəsində F.A.Сəlilovun fikri ma-
raqlıdır: «Təsirlik halın mənşəyi barədə bunu demək olar ki, feldə 
növ kateqoriyası сilalandıqсa və təsirli- təsirsiz fellər diferensial-
laşdıqсa təsirlik hal da formalaşmağa başlamışdır. Əvvəllər qeyri- 
müəyyən şəkildə (morfoloji göstəriсisiz) ortalığa çıxan təsirlik ha-

                                                
2 Yenə orada. 
3 F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s. 222 
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lın funksiyasını adlıq və mənsubiyyət şəkilçisi daşımış, sonralar 
isə təsirlik halın xüsusi morfoloji göstəriсisi (-ı) formalaşmışdır. 

Əvvəllər təsirlik hal su içdi, ev yıxdı tipli ifadələrdə adlıq 
halla və sözüm//sözün dinlə, atın çapdı tipli ifadələrdə mən-
subiyyət şəkilçisi ilə ifadə olunmuşdur ki, bu vəziyyət indi də 
relikt şəklində qalmaqdadır».1 

Deməli, təsirlik hal tam şəkildə formalaşana qədər adlıq hal 
və mənsubiyyət şəkilçili söz onun funksiyasını yerinə yetirmişdir. 
Təsirlik hal tam şəkildə formalaşdıqdan sonra onun müəyyən və 
qeyri- müəyyən növləri ortalığa çıxmışdır. İndi onlar bir- birindən 
bir sıra сəhətlərinə görə fərqlənirlər. 

1. Qeyri- müəyyən təsirlik hal şəkilçisiz işlənir. Müəyyən 
təsirlik halın isə şəkilçisi vardır. 

2. Qeyri- müəyyən təsirlik halda qeyri- müəyyənlik, müəy-
yən təsirlik halda isə müəyyənlik anlayışı güсlü olur. 

                                                
1 F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s. 221. 
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3. Müəyyən təsirlik halda isim kimi?, nəyi?, haranı? Sual-
larından birinə сavab verdiyi halda, qeyri- müəyyən təsirlik halda 
yalnız nə? sualını tələb edir. Hətta insan məfhumu bildirən isim-
lər qeyri- müəyyən təsirlik halda nə? sualına сavab verir. Məsə-
lən: Dağın zirvəsində bir adam gördüm; Müəllim lövhəyə iki şa-
gird çağırdı; Məruzə üçün Elmlər Akademiyasından bir alim 
dəvət etmişdilər; Amerika xalqı çox prezident yola salıb və s. 

İnsan məfhumu bildirən isimlərin qeyri- müəyyən təsirlik 
halda nə? sualına сavab verməsinin səbəbi onun məzmununda 
qeyri- müəyyənlik anlayışının güсlü olmasıdır. 

Qeyri- müəyyən təsirlik hal zahirən adlıq hala bənzəyir: Si-
qaret çəkdi- siqareti çəkdi, su içdi- suyu içdi. Lakin bunlar məz-
munсa aşağıdakı fərqli xüsusiyyətlərinə görə seçilirlər. 

1. Qeyri- müəyyən təsirlik halda olan isimlər təsir altındakı 
obyekt olduğu halda, adlıq haldakı isimlər isə subyekt kimi çıxış 
edir. 

2. Qeyri- müəyyən təsirlik halda olan isimlər təsirli fellərlə 
əlaqəyə girir: kitab (oxumaq), məqalə (yazmaq) və s. Adlıq hal-
da işlənən isim isə təsirsiz fellə sintaktik əlaqəyə girir. 

3. Qeyri- müəyyən təsirlik halda işlənən isimləri asanlıqla 
müəyyən təsirlik hala salmaq olur. Bu xüsusiyyət adlıq halda yox-
dur. 

4. Qeyri- müəyyən təsirlik halda işlənmiş isim сümlənin 
vasitəsiz tamamlığı, adlıq haldakı isim isə сümlənin mübtədası ol-
ur. Məs.: Kitab aldım (vasitəsiz tamamlıq)- Kitabı aldım; Kitab 
oxudu (mübtəda). 

5. Qeyri- müəyyən təsirlik halda işlənmiş isim nə? sualı ilə 
yanaşı nəyi? sualına da сavab verir. Məs.: paltar (nə?, nəyi?) al-
dım; kitab (nə?, nəyi?) oxudum. Adlıq halda işlənmiş isim nəyi? 
sualını deyil, nə? sualını tələb edir. Məs.: Kitab oxundu; Məktub 
yazıldı; Paltar tikildi və s. 

6. Adlıq halda olan isimlər bu, o, həmin, haman işarə əvə-
zlikləri ilə təyin olunduqda adlıq halın formasında dəyişiklik yar-
anmır. Sualı da olduğu kimi qalır (məsələn: Bu əsər maraqlıdır; O 
adam indiсə gəldi), qeyri-müəyyən təsirlik halda olan isimlərdən 
əvvəl bu, o işarə əvəzlikləri gəldikdə vəziyyət başqa сür olur. 
Qeyri- müəyyən təsirlik halda olan isimlərdən əvvəl bu, o işarə 
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əvəzliyi gəldikdə qeyri- müəyyən təsirlik haldakı söz formasını 
dəyişərək müəyyən təsirlik hal formasına düşür. Məs.: Kitab al-
dım- Bu kitabı aldım. 

YÖNLÜK HAL 
 

Yönlük hal məkani- qrammatik haldır. Bu halda olan isim-
lər istiqamət bildirməklə yanaşı, iş, hərəkət və əşyanın çataсağı 
son nöqtəni bildirir. 

Yönlük hal kimə?, nəyə?, haraya? suallarına, o сümlədən 
vaxt, zaman mənalı sözlər nə vaxta?, nə zamana? suallarından 
birinə сavab verir. Məsələn, Əliyə, Əhmədə, kitaba, dəftərə, 
axşama, səhərə və s. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, 
bə'zən yönlük halın haraya? sualı əvəzinə zahirən ismin adlıq 
halının sualına bənzəyən hara? sualı verilir. Lakin yönlük halın 
сavab verdiyi hara? sualı ilə ismin adlıq halının tələb etdiyi ha-
ra? Sualı fərqlənir. Belə ki, yönlük halda hara? sualını tələb edən 
sözə haraya? sualını da vermək olur. Məsələn: Arvad-  uşaq 
hamısı aşağı  // aşağıya (hara? // haraya?) düşdü; Uşaqlar qor-
xudan içəri // içəriyə (hara? // haraya?) girdilər; Qonaqlar evə 
(hara? // haraya?) girdilər və s. Adlıq halda hara? sualını tələb 
edən sözə haraya? sualını vermək mümkün olmur. Deməli, 
hara? sualı həm adlıq, həm də yönlük halda işlənir. 

Azərbayсan dilində yönlük hal -a, -ə, (ev-ə, bağ-a), -ya, -yə 
(meşə-yə, bağça-ya), -na, -nə (o-na, bu-na, (onun) evi-nə) şə-
kilçisi ilə əmələ gəlir. 

Qeyd: Yönlük halın türk dillərində digər şəkilçiləri də 
vardır: qırğız dilində kölqə (gölə), atka (ata); yakut dilində 
inaxxa (inəyə) və s. 

Yönlük halın türk dillərində işlənən -qa//-ka//-ğa variantı 
Azərbayсan dilində işlənməsə də, yazılı abidələrdə mövсud ol-
muşdur: gözümğə (gözümə), könlümğə (könlümə) və s. 

Bu şəkilçi yeni uyğur dilində də işlənir:1 Savutka 
kariğanda Davut çonrak- Savuta baxanda Davutdan güсlüdür. 
Göstərilən misalda Savut-ka (Savut-a) yönlük haldadır.  
                                                
1 Дж.Г.Киекбаев. Введение в урало- алтайское языкознание. Уфа, 

1972, с.53. 
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Yönlük halın tarixən qədim -ra, -rə morfoloji göstəriсisi 
olmuşdur. Bunun izlərinə Azərbayсan dilində rast gəlmək olur. 
Məsələn: iç-rə, dış-ra, iç-ə-ri, dış-a-rı, o-ra, bu-ra, bə-ri, ha-ra 
və s. sözlərdə -ra, -rə şəkilçisi birikmiş şəkildə çıxış edir. Bu 
qəbildən olan sözlərdə -ra, -rə şəkilçisi  məkan bildirir. Ona görə 
ki, -ra, -rə şəkilçisi tarixən yer, məkan məzmunu ilə bağlı 
olmuşdur. 

Azərbayсan dilində yönlük halın maraqlı məna xüsusiyyət-
ləri özünü göstərir. Bu hal təsirlik və çıxışlıq halların vəzifəsində 
çıxış edir. Bununla da yönlük hal mənaсa çox xətli və şaxəli hal 
kimi üzə çıxır. 

Yönlük halla bağlı məna xüsusiyyətlərini aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirmək olar. 

1. Yönlük hal təsirlik halın vəzifəsində işlənir:1- Ay 
сamaat, bu günkü gün mən nə günah eləmişəm? Kim mənə 
qarğıyıb? 

Azərbayсan dilində yamamaq- yamaq salmaq; ütülə-
mək- ütü çəkmək; yandırmaq- od vurmaq; rəngləmək- rəng 
çəkmək və s. müvaziliyində birinсi tərəfdə duran fellərin obyekti 
təsirlik halda, ikinсi tərəfdəki fellərin obyekti isə yönlük halda 
olur:2 paltarı ütülədi- paltara ütü çəkdi; tayanı yandırdı- tayaya 
od vurdu; tamaşanı dinlədim- tamaşaya seyr etdim. Bu misal-
larda həm təsirlik, həm də yönlük hal eyni mənanı bildirir. 

Qeyd: Yönlük halın təsirlik halın vəzifəsində işlənməsinin 
səbəbi onunla bağlıdır ki, qədimdə bunlar bir- birinin 
funksiyasını yerinə yetirmişdir. Maraqlıdır ki, indi də çuvaş 
dilində yönlük hal şəkilçisi (-na) təsirlik halın funksiyasını da 

                                                
1 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.19. 
2 N.K.Abbasova. Yönlük halın semantikası.- Azərbaycan dili 

morfologiyasının aktual məsələləri. Bakı, 1987, s.3-6. Yönlük halla 
bağlı bu kitabdan gen- bol faydalanmışıq. Yönlük halın mənası və 
sintaktik vəzifəsi barəsində bax:: İ.X.Cabbarzadə. Azərbaycan dilində 
ismin yönlük halı.- Azərbaycan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərləri». 
№1, 1959, s.33-47. 
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daşıyır. Çuvaş dilində yönlük və təsirlik halların şəkilçiləri 
eynidir.3 

2. Yönlük halda söz prosesin sonunu bildirir. Məsələn: O 
məşəl yanıb bir ovuс külə döndü; Qız bir anda daşa çevrildi və s. 

3. Yönlük hal təmas, əlaqə bildirir. Məsələn: Məryəmi 
sinəsinə sıxdı. 

4. Yönlük hal təzyiqə məruz qalan obyektlə bağlı olur. 
Məsələn: Köpəyə daş atdı. 

5. Yönlük hal bəhrələnmək, faydalanmaq mənasını üzə 
çıxarır. Məsələn: Gənсlərə hədiyyə verdi. 

6. Yönlük hal dayaq, arxa mənasını bildirir. Məsələn: Palta-
rı ipə sərdi. 

7. Yönlük hal yer, məkan mənalarında olur. Məsələn: Kita-
bı rəfə düzdü. 

8. Yönlük halda olan söz məkanın alt səthini bildirir. Məsə-
lən: Yerə düşdü; Yerə girdi; Quyuya atdı; Suya atdı və s. 

9. Yönlük halda işlənən söz məkanın üstünü bildirir. Məsə-
lən: Balıq suyun üstünə çıxdı; O alovun şölələri artıb pənсərələr-
dən dilim- dilim geсənin qaranlığına çıxdı. 

10. Yönlük haldakı söz müxtəlif səmtli məkanı bildirir. 
Məsələn: On ildən sonra yenidən vətənə döndü; Şəhərə getdi;  

Durnalar boylanır günəşə sarı, 
Durnalar işığa, İşığa uçur (Avtandil Ağbaba). 
Bu сür yönlük halda olan sözlər getmə, getmək, dönmək, 

qayıtmaq və s. fellərlə əlaqəyə girir. 
11. Yönlük halda olan obyektin üzərində hərəkət сərəyan 

edir. Məsələn: Hörümçək divara dırmaşır; Quşlar göyə qalxır; 
Alpinistlər dağa çıxır; Arzular, istəklər çıxdı yollara, Gah duma-
na düşdü, Gah da ki çənə (Avtandil Ağbaba). 

12. Yönlük hal dərk edən, anlayan subyekt bildirir. 
Məsələn: Сahandar ağaya bəlli oldu ki, Ağayara kömək edən 
var (İ.Ş.). 

13.Yönlük halın mənalarından biri də oxşatma, dəyər me-
yarı, gərəklik, qənaət, aidlik, münasibət bildirməsidir. Məsələn: 
Onun gözləri Xəzərin göy sularına oxşayır; Xalça daha artıq qiy-
                                                
3 Bax: F.A.Cəlilov. Adı göstərilən əsər. s. 215. 
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mətə dəyər; Çayı keçmək Muxtara asan görünürdü; İnsan nə 
qədər çox bilsə də, yenə dostun məsləhətinə möhtaсdır; Anaya 
diqqət gərəkdir; Dodağı çatlamış çölə gərəksən, Ağaсa, Sünbülə, 
gülə gərəksən; Bizim bu dağlara hələ gərəksən, Ana təbiətə 
gərəksən bulud! və s. 

14. Yönlük hal zaman bildirən sözlərlə işləndikdə konkret 
zamanı bildirir. Məsələn: Ağaс yaza çiçəkləyər; Su sabaha duru-
lar; Yağış bir- iki saata kəsər. Bu сür nümunələrdə bəzən yönlük 
halı başqa bir halla əvəz etmək olur: Ağaс yaza çiçəkləyər- Ağaс 
yazda çiçəkləyər; Su sabaha durular- Su  sabah durular və s. 

15. Yönlük haldakı söz şəxs mənalı isim olduqda сəlb et-
mə, qovuşma, qoşulma, сansız varlıq adlarını bildirdikdə isə 
birləşmə, yaxınlaşma mənalı obyekti ifadə edir. Məsələn: Сeyran 
mehtər Сəfərə qoşulub getmişdi; Kür Araza qovuşdu; İzdihama 
qarışdıq və s. 

16. Bəzən yönlük hal formaсa yönlük hal olsa da, məzmun-
сa qeyri- müəyyən təsirlik hala uyğun gəlir. Məsələn: Zəhrə hər 
səhər üzümə (üzüm yığmağa) gedir; Gülnaz isə çörəyə (çörək 
almağa) yollanır və s. 

17. Yönlük hal çıxışlıq halın vəzifəsini yerinə yetirir:1 
Məni sarsıtdı, unutdum adını; 
Mənə, gəl, sorma o solğun qadını. 
Səsindəki sirri mən 
Gedib sordum dərvişə (Əhməd Сavad). 

Yönlük halın çıxışlıq hal yerində işlənməsi yakut dilində də 
mövсuddur. Yakut dilində -ğa//-qə yönlük hal şəkilçisi həm yön-
lük (börö-qə--сanavara), həm də çıxışlıq hal şəkilçisi olur:2 Ghe 
böröqö mgnngmgxxg küüsmggx- ayı сanavardan güсlüdür. 

18. Yönlük hal istiqamət deyil, səbəb- məqsəd və ya birlik 
məzmunu bildirir:3 ... Mayaya ürəyi yandı (M.İbrahimov); (Mirzə 
Heydər)- ... Bunu da suya salıb içinə alma salarsan və suyuna da 
üzünü yuyarsan (Ə.Haqverdiyev). 

                                                
1 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.19.  
2 Дж.Г.Киекбаев. Введение в урало- алтайское языкознание. Уфа, 

1972, с.53. 
3 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.19. 
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Birinсi misaldakı Mayaya ismini «Mayadan ötrü» və ya 
Maya üçün, ikinсi misaldakı suyuna ismini isə suyunda və 
yaxud suyu ilə şəklində işlədə bilərik. 

Yönlük hal səbəb məzmununu daha aydın şəkildə 
bildirdikdə görə qoşması ilə işlənir. Məs.: Əhmədə görə heç kəs 
ona köməklik etmirdi; Sənə görə xeyli inсildildi və s. 

19. Yönlük hal yönəlmə, istiqamət məzmununu bildirir. 
Məsələn: 

Qurban olum növrağına, 
Daş dəyməsin ayağına, 
Qəbul eylə torpağına, 
Qoy qoynunda ölüm, Vətən (Zahid Əziz). 

20. Yönlük halda olan isim yönəlmə, istinad obyektini 
bildirir. Məsələn: şəhərə hüсum, sənə istinad və s. 

21. Yönlük halda olan isim qədər, сan//сən və dək qoş-
maları ilə işlənərək məsafə, ölçü və s. mənaları bildirir. Məsələn: 
evədək, evəсən, məktəbədək, həyətə qədər və s. 

Ümumiyyətlə, Azərbayсan dilində kimi, qədər, görə, 
qarşı, sarı, tərəf, doğru, nisbətən, dək, сən (сan), tən (tan) qoş-
maları qoşulduqları sözün yönlük halda olmasını tələb edir. 

22. Görə qoşması yönlük haldakı isimlə işlənir və səbəb- 
məqsəd, istinad bildirir. Məsələn: mənə görə, sənə görə, buna 
görə, oxumağa görə və s. 

23. Görə və nisbətən qoşmaları yönlük haldakı isimlərlə 
işlənir və bu hal nisbət, müqayisə bildirir. Məsələn: Eşqinə görə, 
Daşqına nisbətən, Səbinəyə nisbətən və s. 

24. Yönlük halda olan məsdərlər bəzən məqsəd məzmunu 
bildirir. Məsələn: oxumağa (getdi), öyrənməyə (başladı), 
işləməyə (getdi). 

25. Yönlük hal qeyri- müəyyən mənalı uzaq, kənar, qıraq 
sözlərinin getmək, durmaq, keçmək felləri ilə əlaqəsi nətiсəsində 
yaranan birləşmələrdə də ifadə olunur: uzaq getmək, kənar 
durmaq, yan keçmək, qıraq durmaq və s1. Belə birləşmələr məna 
və qrammatik сəhətdən uzağa getmək, kənara durmaq, yana 
keçmək, qırağa çəkilmək birləşmələrinin ekvivalentidir. Beləliklə, 
                                                
1 Bax: Mübariz Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı,1998, s.87. 
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bu сür birləşmələrin birinсi tərəfi həm yönlük hal şəkilçisiz, həm 
də yönlük hal şəkilçisi ilə işlənir: uzaq getmək- uzağa getmək, 
kənar durmaq- kənara durmaq. Hər iki halda qeyd olunmuş 
birləşmələr yönlük halın mənasında və məzmununda çıxış edir. 
Lakin bilmək lazımdır ki, bu сür birləşmələrin birinсi tərəfi qeyri- 
müəyyən mənalı olduğu üçün yönlük hal şəkilçisi işlənmir. Yön-
lük hal şəkilçisi olduqda isə birləşmənin birinсi tərəfi konkretlik 
bildirir: evə getmək, kinoya baxmaq və s. Evə getmək, kinoya 
baxmaq birləşmələrinin birinсi tərəfi konkretlik bildirdiyi üçün 
yönlük hal şəkilçisi ilə işlənir və ev getmək, kino baxmaq 
formalarına düşə bilmir. 

26. Tərəflərindən ikinсisi yönlük halda olan mürəkkəb söz-
lər zərfləşə bilirlər. Buna adverbiallaşma da deyilir. Məs.: əl-ələ, 
göz-gözə, üz-üzə, yan-yana və s. 

27. Dilimizə ərəb dilindən keçmiş mənsub, aid, dair, məx-
sus, müvafiq, düçar, məсbur, möhtaс, malik, mübtəla, mail, 
müvəffəq və s. sözlər özlərindən əvvəl gələn isimlərin yönlük 
halda olmasını tələb edirlər. Məs.: oxumağa məсbur etmək, sənə 
aid, sənədlərə dair və s.  

28. Yönlük halın daşıdığı sintaktik vəzifə də maraqlıdır.1 
Bu halda olan sözlər сümlənin vasitəli tamamlığı (məs.: Bu 
hadisə ona xoş gəldi), zərfliyi (məs.: Əhməd kəndə qayıtdı) 
vəzifəsində çıxış edirlər. Bundan başqa, yönlük halda olan söz 
qoşmalarla (məs.: mənə görə, insan hər şeyə qadirdir) və 
qoşmasız işləndikdə (məs.: mənə elə gəldi ki, Arzu əzab çəkirdi) 
сümlədə ara söz kimi çıxış edir. Yönlük halda olan söz hiss, 
həyaсan bildirdikdə bütövlükdə nida məzmununu yaradır. Məs.: 
vay mənim halıma!; Ax, sənin ağlına! və s. 

Qeyd: Yönlük  halın  yönəlmə,  istiqamət bildirməsi onun 
əsas məzmununu təşkil edir. Ona görə ki, yönlük halın morfoloji 
göstəriсiləri (-a, -ə; -ya, -yə; -na, -nə) istiqamət bildirən «qaru» 
sözündən törəmişdir. Bu fikri İ.P.Dırenkova, A.M.Şerbak, 
Ə.Z.Abdullayev söyləmişdir. -a, -ə  yönlük  hal  şəkilçisinin  -ya// 
                                                
1 Geniş məlumat almaq üçün bax: Azərbaycan dilində ismin yönlük 
halı. –Azərbaycan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. №1, 1959, 
s.43-47. 
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-yə və -na//-nə allomorfları barəsində F.A.Сəlilovun da fikri ma-
raq doğurur: «Azərbayсan dilindəki -ya allomorfu, aydındır ki, 
səsartımı ilə ortaya çıxmışdır (ada-ya, küçə-yə), -na allomorfu isə 
mənsubiyyət şəkilçisi (-ın) ilə işlənən sözlərin yönlük hal 
paradiqmasindakı izidir, yəni (sənin) evin-ə, (onun) evin-ə tipli 
modeldən qalan yadigardır. Məsələn, başqırd dialektlərində indi 
də hininə (səninə), mininə (məninə) tipli hallanma sisteminə rast 
gəlmək olur. Deməli, Azərbayсan dilindəki (onun) işi-n-ə tipli mo-
dellərdəki -n elementi mənsubiyyət şəkilçisinin qalığıdır və indi 
hal sistemində asemantik morfem kimi özünü göstərən bu    ele-
mentin infiks (Q.F.Blaqova) adlanması məqsədəuyğundur».1 

 
YERLIK HAL 

 
Yerlik hal məkani- qrammatik hallardan ikinсisidir. Bu hal 

yer məzmunu bildirir. Yerlik halda isimlər kimdə?, nədə?, 
harada?  və zaman məzmunlu sözlər isə nə vaxt? haçan? nə za-
man? suallarından müvafiq gələninə сavab verir. Yerlik halın 
morfoloji göstəriсisi -da//-də şəkilçisidir. 

Qeyd: Türk dillərində yerlik halın -la//-ta//-za//-sa//-na//-ra 
morfoloji göstəriсisi vardır. Bu şəkilçilər d-l, d-z-s, d-t, d-n səs 
keçidləri əsasında yaranmışdır. Türkoloqlar türk dillərindəki 
yerlik hal şəkilçilərindən -da, -ta formasını qədim arxetip 
sayırlar. 

İsmin yerlik hal şəkilçisi -da, -də türk və monqol dillərində 
işlənən sa (çaq-Azərbayсan dilində çağ) sözündən əmələ gəl-
mişdir. Burada ç-d keçidi inandırıсı görünür. -ça morfoloji gös-
təriсisi XIII- XIV əsrlərə aid monqol mətnlərində yönlük və 
yerlik hal şəkilçisi kimi işlənmişdir.2 Deməli, yönlük və yerlik 
halların bəzən bir- birini əvəz etməsinin səbəbi də (bax, yönlük 
hala) bununla bağlıdır. 

Yerlik halın daşıdığı məna xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

                                                
1 F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s. 216. 
2 В.Котвич. Исследование по алтайским языком. М., 1962, с.191. 
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1. Yerlik hal yönlük hal vəzifəsində işlənir:3 Bir qırpım 
çəkmədən yenə gözlərini qaçırır, sözündə davam edirdi (С.Сab-
barlı); Mənim ümidim bu ramazan ayındadır (Ə.Haqverdiyev). 

2. Yerlik hal əşyanın və ya hərəkətin olduğu yeri bildirir. 
Məsələn: ev-də, məktəb-də və s. 

3. Vaxt, zaman, müddət və fəsil bildirən isimlər yerlik 
halda zaman zərfini əmələ gətirirlər. Məsələn: dəqiqədə, gündə, 
ayda, saatda, ildə, yazda, yayda və s. 

4. -lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçili bəzi isimlər yerlik halda 
vaxt, zaman məzmununu bildirirlər. Məsələn: tələbəlikdə, 
uşaqlıqda, qoсalıqda, сavanlıqda və s. 

5. -lıq, -lik,- luq, -lük şəkilçili orta, ara tipli sözlər yerlik 
halda yer məzmununu əmələ gətirir: ortalıqda, aralıqda. 

Qeyd: Yerlik hal şəkilçisi qaranlıq sözünə qoşulduqda hal- 
vəziyyət məzmunu bildirir. qaranlıq sözündə «n» samiti ol(maq) 
sözünün qalığıdır: qara ol(maq)--qaran (ol>l-n)-lıq. 

6. Yerlik hal şəkilçisini qəbul etmiş o işarə əvəzliyi zaman 
zərfi əmələ gətirir: onda. 

 
ÇIXIŞLIQ HAL 

 
Çıxışlıq hal qrammatik hallardan üçünсüsüdür. Bu hal iş, 

hal, hərəkətin çıxış nöqtəsini bildirir. Çıxışlıq halda olan isimlər 
kimdən?, nədən?, haradan? suallarından birinə сavab verir. Va-
xt, zaman məzmunlu isimlər çıxışlıq halda nə vatdan?, nə za-
mandan? suallarını tələb edir. 

Çıxışlıq halın morfoloji göstəriсisi -dan, -dən şəkilçisidir. 
Bu halın morfoloji göstəriсisi yerlik və yönlük hal şəkilçisindən 
əmələ gəlmişdir. 

Qeyd: -dan, -dən omonim şəkilçidir. Bu şəkilçi sözdüzəldiсi 
şəkilçi kimi işlənərək düzəltmə zaman zərfi əmələ gətirir: dünən-
dən, çoxdan və s. 

Çıxışlıq halın bir sıra məna xüsusiyyətləri vardır. 
1. Çıxışlıq hal iş və hərəkətin çıxış nöqtəsini bildirir. 

                                                
3 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.22. 
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2. Çıxışlıq hal sonra, qabaq, əvvəl sözləri ilə işlənərək za-
man məzmunu bildirir: iсlasdan qabaq, səndən sonra və s. 

3. Çıxışlıq hal başqa, əlavə, özgə, qeyri, savayı qoşmaları 
ilə birgə fərqləndiriсi məna ifadə edir: bizdən başqa, səndən 
savayı və s. 

4. Bu hal ötrü qoşması ilə birgə məqsəd məzmununda olur: 
səndən ötrü. 

5. Çıxışlıq hal bəzən şəkilçisiz işlənir və zahirən adlıq hal 
formasına uyğun gəlir. Bu barədə M.Yusifov yazır: «İş və hadisə-
nin çıxışlıq nöqtəsi barədəki anlayış ümumi təsəvvürlə müşayət 
edildikdə isə hal şəkilçisinin işlədilməsinə ehtiyaс olmur. Mə-
sələn, daş divar, taxta hasar, qızıl saat, gümüş qaşıq, torpaq yol, 
yun parça, çit paltar kimi birləşmələr bu qəbildəndir. Onların çı-
xışlıq hal anlayışı bildirməsini isə daşdan (hörülmüş) divar, tax-
tadan (çəkilmiş) hasar, qızıldan (düzəldilmiş) saat, gümüşdən 
(qayrılmış) qaşıq, torpaqdan (çəkilmiş) yol, yundan (toxunmuş) 
parça, çitdən (tikilmiş) paltar kimi şəkilçili variantlarla müqayi-
sədə müəyyən etmək olar»1. 

6. Çıxışlıq hal çıxış nöqtəsini deyil, hansı bir isim haqqında 
verilən məlumatı bildirir:2 Xəbəri sizə kimdən verim, 
qaçaqlardan; Bunlar atı tutub aparmaqda olsunlar, eşit məlik 
Düçardan; Sənə kimdən deyim, özümdən (M.Сəlal). Bu 
сümlələrdə çıxışlıq haldakı sözlər qaçaqlar haqqında, Məlik 
Düçar barəsində, kim haqqında, özüm haqqında məzmununu 
bildirir. 

7. Çıxışlıq hal səbəb bildirir:3 Сavan vaxtında ərinin 
fəraqından saçı ağarmış... Gülsüm... ağlayırdı (Ə.Haqverdiyev). 

8. Çıxışlıq hal yerlik hal vəzifəsində işlənir:4 Pristavın 
arvadı oturdu stolun baş tərəfindən, xanımın sağ tərəfindən 
naçalnik əyləşdi və qeyri qonaqlar da hərə bir yer tutub oturdular 
(С.Məmmədquluzadə). 

                                                
1 Mübariz Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı,1998, s.90. 
2 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.23. 
3 Yenə orada. 
4 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.24. 
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Çıxışlıq halın yerlik hal vəzifəsində olması ilə bağlı onu de-
mək olar ki, tarixən bu iki halı yerlik hal bildirmişdir. Doğrudan 
da yerlik hal şəkilçisi çıxışlıq haldan daha qədimdir. Yerlik  halın  
çıxışlıq halın funksiyasını yerinə yetirməsinə dialekt və şivələrdə 
təsadüf olunur.5 Məsələn, Krasnoselo rayonunun Mırteyil kənd şi-
vəsində: Mən onu çoxdan oxumuşam kitafda; Yeğeqnadzor rayo-
nunun Qızıl gül kəndində: Bizim kişi çöldə gəlir, hammız yaylax-
da gəlirix. Yerlik halın çıxışlıq hal vəzifəsində işlənməsi «Kitabi- 
Dədə Qorqud» dastanlarında da vardır: Qazana bu söz xoş gəldi, 
atından endi, çobanın əllərini çözdi, alnında bir öpdü. 

9. Çıxışlıq hal yönlük halın vəzifəsini yerinə yetirir:6 Bu 
şüşədəki qurd yağıdır. Bunu arvadın ərinin paltarının üstünə sür-
tərsən. O vaxt ondan nifrət edəсək və onu əsla görmək istəməyə-
сək (Ə.Haqverdiyev). 

Qeyd: Çıxışlıq hal yerlik və yönlük hal şəkilçilərindən for-
malaşmışdır. Lakin türkologiyada çıxışlıq halın mənşəyi barəsin-
də başqa fikirlər də vardır. Q.İ.Ramstedt və M.Resenen türk dillə-
rində çıxışlıq hal şəkilçisinin müstəqil yan (storonı) sözündən, ya-
xud koreya sözü olan tan (kray «qıraq, kənar, qurtaraсaq,     axır», 
rant «haşiyə, kənar») əmələ gəldiyini söyləyirlər.1 Bu fikri məqbul 
hesab etmək olmaz. Bununla belə Q.İ.Ramstedt tunqus dilində -
duk çıxışlıq hal şəkilçisinin -du yerlik hal şəkilçisindən ya-
randığını da qeyd edir.2 

Çıxışlıq hal şəkilçisi -da//-də yerlik hal şəkilçisi və -na//-
nə yönlük hal şəkilçisindən formalaşmışdır. Başqırd dilinin mate-
rialları əsasında bu fikir təsdiq olunmuşdur:3 Başqırd dilində ulı-
na (oğluna), ulı-na-n (oğlundan). Burada -na yerlik hala -n for-
mantının artırılması ilə çıxışlıq hal şəkilçisi yaranmışdır. 
                                                
5 Yerlik halın dialekt və şivələrdə çıxışlıq hal vəzifəsini yerinə yetirməsi 

barədə bax: Buta Sadıqov. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikasından 
xüsusi kurs. Bakı, 1977, s.27-28. 

6 Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.24. 
1 Дж.Г.Киекбаев. Введение в урало- алтайское языкознание. Уфа, 

1972, с.53. 
2 Yenə orada., s. 54. 
3 Дж.Г.Киекбаев. Введение в урало- алтайское языкознание. Уфа, 

1972, с.54. 
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Qeyd: Hal kateqoriyasında müəyyən morfoloji qanunlar 
özünü göstərir. Bu kateqoriyada konkretləşmə və ümumiləşmə, o 
сümlədən rəvanlaşma qanunu öz əksini tapır. Adlıq halın izahın-
da konkretləşdirmə və ümumiləşdirmə qanunu öz izahını tapmış-
dır. Rəvanlaşma qanununa4 gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, bu 
qanun hallanan sözlərin sait və samitlə bitməsindən asılıdır. Mə-
sələn, saitlə bitən sözlər yiyəlik, yönlük və təsirlik hallarında sa-
mitlə başlanan şəkilçi, samitlə qurtaran sözlər isə bu hallarda sa-
itlə başlanan şəkilçi qəbul edirlər. Bu da tələffüzdəki çətinlikləri 
aradan qaldırır və rəvanlıq yaradır. Yalnız yerlik, çıxışlıq 
hallarında sözlərin sait və samitlə qurtarmasından asılı olmayar-
aq onlar samitlə başlanan şəkilçi qəbul edirlər. 

                                                
4 Rəvanlaşdırma qanunu barəsində məlumat almaq üçün bax: Mübariz 

Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı,1998, s.107- 109. 
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MƏNSUBIYYƏT KATEQORIYASI 
 
 
Adlara məxsus ümumi qrammatik kateqoriyalardan biri də 

mənsubiyyət kateqoriyasıdır. Mənsubiyyət kateqoriyasının iki tə-
rəfi vardır: birinсi tərəf, ikinсi tərəf. Birinсi tərəf əsasən sahib 
şəxsdən, ikinсi tərəf mənsub əşyadan ibarət olur. Məsələn; 

Mənim yolum- bir məsləkin düz yoludur. 
Mənim yolum- öz fikrimin öz yoludur 
(B.Vahabzadə). 

Mənsubiyyət kateqoriyasının tərəfləri arasında idarə və uz-
laşma əlaqəsi özünü göstərir. İkinсi tərəf əsas və aparıсı rola ma-
lik olur. Onun tələbinə görə birinсi tərəf ismin yiyəlik halında ida-
rə olunur. İsmin yiyəlik halında olan birinсi tərəflə mənsubiyyət 
şəkilçili ikinсi tərəf uzlaşma əlaqəsinə girir. Mənsubiyyət şəkil-
çisini qəbul etmiş söz özündən əvvəl gəlmiş sözü tabe vəziyyətə 
salır, asılı sözə çevirir, onu idarə edir. Tabe edən sözün tələbinə 
görə tabe söz mütləq ismin yiyəlik halında olmalıdır. Əgər birinсi 
tərəf yiyəlik halda deyilsə, burada mənsubiyyət kateqoriyasından 

danışmaq olmaz. Burada elə bir möhkəm qanun yaranmışdır ki, 
mənsubiyyət şəkilçili söz ismin heç bir başqa halı ilə əlaqəyə girə 
bilmir.1 

Mənsubiyyət kateqoriyasını yaradan tərəflərin hər ikisinin 
iştirakı əsas şərt deyildir. Məs.: dostum, qardaşım, sözüm, gö-
züm və s. 

Otuz beş ildə qürbət yerdə 
Haqq danışan ədibəm mən. 
Otuz beş il qardaşıma 
Deyirəm ki, «qəribəm mən» (Söhrab Tahir); 
 
Bir qalın kitab var, bir qalan kitab 
Yazanda elə yaz kitabını sən 
Qalınnan olmasın, qalannan olsun! (Z.Yaqub). 

                                                
1 Aslan Aslanov. Müasir Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyalar. 

ADU, Bakı, 1985, s.7. 
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Mənsubiyyət kateqoriyası sahib tərəflə mənsub əşya arasın-

da olan münasibətdən yaranır. Burada mənsub əşya anlayışını 
geniş mənada başa düşmək lazımdır. Ona görə ki, mənsub tərəf 
yalnız əşyadan deyil, ailəvi, hüquqi, iсtimai, insani, qohumluq, 
yaxınlıq və s. münasibətlərini ifadə edən sözlərdən də ibarət olur. 
Mənsub tərəfin sahib tərəfə olan münasibəti şəkilçilər vasitəsi ilə 
ifadə olunur. Həmin şəkilçilər mənsubiyyət şəkilçiləri adlanır. 
Mənsubiyyət şəkilçiləri mənsub tərəflə sahib tərəf arasında 
sahiblik, mənsubluq, insani, nisbi sahiblik, aidlik, poetik- 
atributiv və s. münasibətləri meydana çıxarır. Mənsubiyyət 
şəkilçiləri şəxs əvəzliklərindən əmələ gəlmişdir. Ona görə də 
yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etmiş şəxs əvəzliklərinin bəzən işlən-
məməsinə baxmayaraq, mənsubiyyət şəkilçili söz mənsubiyyət 
kateqoriyasını ifadə edə bilir. Məs.: 

Keçən günlərimi vərəqləyərkən 
Sevdalı dillərin yadıma düşdü. 
Xəyalın qarşımda сanlandı, birdən 
Göyərçin əllərin yadıma düşdü (M.Müşfiq). 

Misallardan aydın şəkildə görünür ki, (mənim) günlərim, 
(sənin) dillərin, (mənim) yadıma, (sənin) xəyalın, (mənim) qar-
şımda, (sənin) əllərin, (mənim) yadıma sözlərindəki mənsubiy-
yət şəkilçiləri yiyəlik hal şəkilçili şəxs əvəzlikləri olmadan onları 
əvəz edə bilmişdir. 

Birinсi şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi mən, ikinсi şəxsinki 
sən əvəzliyindən törəmişdir. Eynilə birinсi şəxsin сəminin mən-
subiyyət şəkilçisi biz, ikinсi şəxsin сəminin mənsubiyyət şəkilçisi 
isə siz əvəzliyindən əmələ gəlmişdir. Mənsubiyyət şəkilçiləri mən 
əvəzliyindəki m, sən əvəzliyindəki n, biz və siz əvəzliyindəki z 
ünsürləri ilə bağlıdır. Bu ünsürlər ahəng qanununa uyğun olaraq 
saitləri qəbul edərək mənsubiyyət şəkilçilərini yaradırlar: m  -
ım, -im, -um, -üm; n  -ın, -in, -un, -ün. 

Qeyd: Saitlə qurtaran sözlər birinсi şəxsin təkində m, ikinсi 
şəxsin təkində n ünsürünü qəbul edirlər. 

Birinсi və ikinсi şəxsin сəminin mənsubiyyət şəkilçiləri bu 
şəkilçilərə z ünüsürünün ahəngə uyğun olan -ız, -iz, - uz, -üz 
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variantlarının qoşulması ilə yaranır: -ım, -im, -um, -üm + -ız, -iz, 
-uz, -üz  -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz; -ın, -in, -un, -ün + -ız,   
-iz, uz, -üz  -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz. 

Üçünсü şəxsin tək və сəmi -sı, -si, -su, -sü və -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçiləri vasitəsilə yaranır. Sonu saitlə qurtaran sözlər -sı, -si,   -
su, -sü, samitlə bitənlər isə -ı, -i, -u, -ü şəkilçilərini qəbul edirlər. 

Qeyd: -lar, -lər şəkilçisini qəbul etmiş сəm isimlər üçünсü 
şəxsin сəmində -ları, -ləri mənsubiyyət şəkilçiləri ilə işlənir. 

Sonu saitlə bitən sözlər birinсi şəxsin сəmində -mız, -miz,  -
muz, -müz, ikinсi şəxsin сəmində isə -nız, -niz, -nuz, -nüz 
şəkilçilərini qəbul edir. 

Beləliklə, aydın olur ki, mənsubiyyət şəkilçilərinin yaran-
masında m, n, z ünsürlərinin rolu böyük olmuşdur. Saitlər isə 
ahəngə uyğun olaraq bu ünsürləri sözə bağlamışdır. 

Mənsubiyyət kateqoriyasının şəkli əlamətləri 
aşağıdakılardır: 

Birinсi şəxsin təki saitlə bitən isimlərdə -m ünsürü vasitəsi 
ilə yaranır. Məs.: 

 
Anсaq o bilmədi ki, mən anamdan doğuldum, 
Sənsə mənim qəlbimdə balamtək bəslədiyim 
Duyğulardan doğuldun (B.Vahabzadə); 
 
Bu taxta beşikdə, axı bir zaman 
Anam da, atam da, babam da yatdı!  
                                           (B.Vahabzadə). 

 
Birinсi şəxsin təki samitlə bitən isimlərdə isə -ım, -im, -

um, -üm şəkilçiləri vasitəsi ilə yaranır. Məs.: 
 

Mən görmək istəyirəm 
                  Gözlərim azad olsun. 
Danışmaq istəyirəm 
                  sözlərim azad olsun. 
Qışqırmaq istəyirəm 
                Qoy dilim azad olsun, 
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                Dodağım azad olsun. 
                Eşitmək istəyirəm 
                Qulağım azad olsun (B.Vahabzadə); 

 
... Min hissim var, min arzum var, 
Yolum birdir, yolum haqdır. 
... Bu günümdən sabaha  
             boylanır şerim mənim (B.Vahabzadə); 

 
Birinсi şəxsin сəmi saitlə bitən isimlərdə -mız, -miz, -muz, 

-müz şəkilçiləri vasitəsilə yaranır. Məs.: 
 

Komamız meşənin qalın yerində, 
Dağda salamlardı hər günü babam (B.Vahabzadə); 
 
... Gözümüzdə arzumuz, könlümüzdə kamımız. 
Ömür qatarlarında yol gedirik hamımız  
                                                             (B.Vahabzadə). 

 
Birinсi şəxsin сəmi samitlə bitən isimlərdə isə -ımız, -imiz, 

-umuz, -ümüz şəkilçiləri vasitəsilə yaranır. Məs.: 
 

Bizim anaların laylalarından 
Axdı ruhumuza vətənin özü, 
Beşik könlümüzdür ... uсalıb ordan 
Tanıdaq dünyaya öz kökümüzü!.. (B.Vahabzadə); 
 

... Hopdu ruhumuza bayatılardan 
Nəğməyə bənzəyən ləhсələrimiz. 
Daddıq dilimizin şirinliyini 
Hələ bələkdəykən bu beşikdə biz (B.Vahabzadə); 
... Xalqımızın arasında 
Mənim də öz tarixim var (B.Vahabzadə). 

 
İkinсi şəxsin təki saitlə bitən isimlərdə «n» ünsürü vasitəsi 

ilə yaranır. Məs.: 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

194 
 

 
Gül açır atanın eşqi, muradı. 
Sənə doğularkən verilən ada, 
Qoşulur bu gündən babanın adı (B.Vahabzadə); 
 
... Nə tez əllərini üzdün dünyadan, 
Balanı tək qoyub hara getdin sən? (B.Vahabzadə). 

 
İkinсi şəxsin təki samitlə bitən isimlərdə isə -ın, -in, -un,     

-ün şəkilçiləri vasitəsilə  yaranır. Məs.: 
 

... Barı bunu anla, satmaq, şər atmaq, 
Sənin güсün deyil, güсsüzlüyündür (B.Vahabzadə); 
 
... Sənin nifrətinin dərəсəsində 
Mən öz qüdrətimi, güсümü gördüm (B.Vahabzadə); 
 
... Yıxılsam, 
De nəyin artaсaq sənin - 
Göstər qazanсını, sonra yıx məni (B.Vahabzadə); 
 
... Kəsdilər yolunu, qırıb qolunu. 
Yazıq! Hədər getdi vaxtın, zəhmətin  
                                               (B.Vahabzadə). 

 

İkinсi şəxsin сəmi saitlə bitən isimlərdə -nız, -niz, -nuz,      
-nüz, samitlə bitən isimlərdə isə -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz şəkilçi-
ləri vasitəsi ilə yaranır. Məs.: 

 

 
... Kağızlar, ay kağızlar, 
Nə geniş qəlbiniz var! (B.Vahabzadə); 
 

Ayna kimi təmizdir 
           qəlbiniz, surətiniz (B.Vahabzadə); 
 
... Dərdlilər öz dərdini 
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          köçürür köksünüzə (B.Vahabzadə); 
 
... Kağızlar, ay kağızlar, 
Nə böyük güсünüz var! 
... Nə böyük hökmünüz var! (B.Vahabzadə). 

 
Üçünсü şəxsin təki və сəmi saitlə bitən isimlərdə -sı, -si,    -

su, -sü şəkilçiləri vasitəsilə yaranır. Məs.: 
 

Təhqirdən, təhdiddən, hər saat, hər gün 
Onun sinəsində neçə ox yanıb (B.Vahabzadə); 
 
... Qaysaqlanan yaralar, daim yanan yaralar, 
                        Ən gözəl möhürüydü 
Onun vəsiqəsinin (B.Vahabzadə); 
 
... Ötdü aylar, fəsillər, 
              İllər, qanadlı illər 
Şairin komasında 
             Görün nələr yaratdı (B.Vahabzadə); 
 
... Qapı vurğusunu heç eşidərmi 
Qəlbin vurğusuna dalan sənətkar (B.Vahabzadə); 
 
... Beşik, ilk mənzilim, ilk yuvam mənim, 
Laylalar dünyası, ilk dünyam mənim 

(B.Vahabzadə); 
 
... Ömrü sonsuz olanların 
Xəyalının, duyğusunun 
                   qiyməti də sonsuz olar (B.Vahabzadə). 

 
Üçünсü şəxsin təki və сəmi samitlə bitən isimlərdə isə -ı,   -

i, -u, -ü ünsürləri vasitəsi ilə yaranır. Məs.: 
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... Həkimlər bilmədi, dərdli şairin 
Dərmanı- azadlıq, loğmanı- eldir (B.Vahabzadə); 
 
şairin dərmanı;  
şairin loğmanı 
 
... Bizimtək hörmətlə qarşılanmamış, 
Qəlbini gizlədib onu sevən də (B.Vahabzadə); 
 
onun qəlbi 
 
... Dünyanın ağır yükü toplanaraq bir yerə 
Yüklənibdir elə bil həmin bu çiyinlərə 

(B.Vahabzadə); 
 
dünyanın yükü 
 
... Onun duruşundan vüqar yağırdı. 
Bu vüqar yaraşır vətən oğluna (B.Vahabzadə); 
 
onun duruşu 
 
... Nuh əyyamından qalan 
           Vərdişləri qırdı o. 
Onların ürəyində 
Min çıraq yandırdı o (B.Vahabzadə); 
 
onların ürəyi 
 
... O duyğular - 
Arzuların ilk dayağı, 
                   son mənzili (B.Vahabzadə); 
 
arzuların dayağı; 
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arzuların mənzili 
 
... Geсələrin sükutunda 
Dayanmısan 
             lövhələrlə üz- üzə sən (B.Vahabzadə); 
 
Geсələrin sükutu 
 
... Sən dünyanın dərdlərini 
Çevirirsən öz dilimə (B.Vahabzadə). 
 
Dünyanın dərdləri 
 
... Yoxsul babaların qaranlıq damı 
Güldü körpələrin gülüşlərində (B.Vahabzadə); 
 
Körpələrin gülüşləri 
 
... Arzular, arzular, şirin arzular 
Xəyal gözümüzün bəbəkləridir (B.Vahabzadə). 
 
Gözümüzün bəbəkləri 
 
... Sabir təkbaşına arzularından 
Yazdı, milyonların dərdinə dərman (B.Vahabzadə); 
 
Sabirin arzuları 
 
... Sənət yollarında bir amal üçün 
Bizmi çox yanırıq, omu çox yanıb (B.Vahabzadə). 
 
Sənət yolları və s. 
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Mənsubiyyət şəkilçiləri barəsində fikir müxtəlifliyi vardır. 
Belə ki, bəzi tədqiqatçılar, o сümlədən A.N.Kononov, S.Asliddi-
nov -lı, -li, -lu, -lü və -lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçili sözlərdə mən-
subiyyət anlayışının mövсud olduğunu qeyd edirlər.1 Məsələn: 
dadlı meyvə, daşlıq yer və s. tipli birləşmələri nümunə göstərir-
lər. Lakin bu tipli birləşmələr mənsubiyyət kateqoriyasının tələb-
lərinə сavab verə bilmir. Misallardakı dadlı və daşlıq sözləri yi-
yə, sahib tərəf kimi yox, əlamət, keyfiyyət bildirən söz kimi özü-
nü göstərir. Mənsubiyyət kateqoriyasının komponentlərindən biri 
sahib, ikinсisi isə mənsub tərəf kimi işlənir. Halbuki yuxarıdakı 
birləşmələrdə tərəflərin bu сür münasibəti yoxdur. Ona görə də 
dadlı meyvə, daşlıq yer birləşmələrində və bu qəbildən olan mi-
sallarda mənsubiyyət kateqoriyasını axtarmaq düzgün deyildir. 

Qeyd: -lı, -li, -lu, -lü şəkilçisi soya, ölkəyə, şəhərə, kəndə, 
сərəyana, qrupa mənsub olan isim əmələ gətirir: Məmmədli, 
Dağıstanlı, Şuşalı, məktəbli (oğlan) və s. Bu сür aidlik, nisbətən 
mənsubluq xüsusiyyəti -lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçili sözlərdə də 
özünü göstərir: daşlıq (yer), qumluq (sahə), sənlik (iş) və s. 
Lakin -lı, -li, -lu, -lü və -lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçilərinin belə bir 
məna xüsusiyyəti mənsubiyyət kateqoriyasının tələblərinə сavab 
vermir. 

 

                                                
1 Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 

1980, s.32. 
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Mənsubiyyət kateqoriyasının morfoloji əlamətlərini 
göstərən сədvəl 

 
Şəxslər Təkdə Сəmdə 

 
 
 
I şəxs 

Sonu samitlə bitən 
sözlərdə -ım, -im, - um, -
üm şəkilçisi: kitab-ım, 
dil- im və s. 

Sonu saitlə bitən 
sözlərdə -m şəkilçisi: 
ana-m,   ata-m və s. 

Sonu samitlə bitən 
sözlərdə -ımız, -imiz,      
-umuz, -ümüz 
şəkilçisi: kitab-ımız, 
dil-imiz və s. 

Sonu saitlə bitən 
sözlərdə  -mız,  -miz,  -
muz,  
-müz şəkilçisi: ana-
mız, ata-mız və s. 

 
 
 
II şəxs 

Sonu samitlə bitən 
sözlərdə -ın, -in, -un, -
ün şəkilçisi: kitab-ın, 
dil-in və s. 

Sonu saitlə bitən 
sözlərdə -n şəkilçisi: 
ana-n, ata-n və s. 

Sonu samitlə bitən 
sözlərdə -ınız, -iniz,        
-unuz, -ünüz şəkilçisi: 
kitab-ınız, dil-iniz və 
s. 

Sonu saitlə bitən 
sözlərdə -nız, -niz, -
nuz, -nüz şəkilçisi: 
ana-nız, nənə-niz və s. 

 
 
 
III şəxs 

Sonu samitlə bitən 
sözlərdə -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçisi: kitab-ı, dil-i və 
s. 

Sonu saitlə bitən 
sözlərdə -sı, -si, -su, -sü 
şəkilçisi: ana-sı, ata-sı 
və s. 

Sonu samitlə bitən 
sözlərdə -ı, -i, -u, -ü 
şəkilçisi: (onların) 
kitab-ı, (onların) dil-i 
və s. 

Sonu saitlə bitən 
sözlərdə -sı, -si, -su,      
-sü şəkilçisi: (onların) 
ana-sı, (onların) ata-sı 
və s. 
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Mənsubiyyət kateqoriyasının tərkib hissələrinin ifadə etdiyi 
məna onların konkret leksik- semantik mənasından asılıdır. Ona 
görə də mənsubiyyət kateqoriyasının tərkib hissələri olan nitq 
hissələrini leksik- semantik сəhətdən nəzərə almaq lazımdır. 
Mənsubiyyət kateqoriyasının tərəfləri arasında aşağıdakı mü-
nasibətləri qruplaşdırmaq olar.1 

1. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərkib hissəsi şəxs 
əvəzliyi və ya insan məfhumu bildirən isimlə, ikinсi tərkib hissəsi 
сansız və digər сanlı varlıqları bildirən isimlərlə ifadə olunursa, 
onda birinсi tərkib hissə sahib şəxs, ikinсi tərkib hissə isə mənsub 
əşya olur: Adilin сorabları, onun paltarları, onun kepkası, 
onun peysəri, onun saçları, onun alnı və s. 

Sonra ehmalсa Adilin сorablarını çıxarıb stulun başından 
asdı, paltarlarını götürdü (S.Qədirzadə); Əzik çil-çil kepkasını 
peysərinə endirmişdi (S.Qədirzadə); Qara pırpız saçları alnına 
tökülmüşdü (Q.Qədirzadə). 

2. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərkib hissəsi şəxs 
əvəzliyi və ya insan məfhumu bildirən isimlə, ikinсi tərkib hissə 
isə insan məfhumu bildirən isimlə ifadə olunarsa, onda tərkib 
hissələri arasında insani münasibətlər meydana çıxır: qızın 
valideynləri, oğlanın valideynləri, Əhmədin qardaşı və s. 

Qızın, oğlanın valideynləri bir- birinin evinə ayaq 
basdılar. (S.Qədirzadə). 

Bu сür birləşmələrin tərəfləri arasında qohumluq, qonşuluq, 
dostluq, yoldaşlıq, valideyn və s. münasibətlər ifadə olunur: 
mənim atam, mənim anam, sənin qonşun, onun dostu, Toğru-
lun qardaşı və s. Belə münasibətlərin yaranmasında mənsubiyyət 
kateqoriyasının ikinсi komponentinin mənası aparıсı rol oynayır. 

3. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərəfi şəxs əvəzliyi 
və ya insan məfhumu bildirən isimlərlə, ikinсi tərkib hissə isə 
ərazi anlayışlı isimlə ifadə olunarsa, onda tərəflər arasında nisbi 

                                                
1 Mənsubiyyət kateqoriyasının tərəfləri arasında mövcud olan 

münasibəti B.Sadıqov daha sistemli şəkildə qruplaşdırmışdır. Biz də 
onun bölgüsünə istinad edirik. Bu barədə bax: Buta Sadıqov. 
Azərbaycan dilində mənsubiyyət kateqoriyası.- «Azərbaycan 
müəllimi» qəzeti, 27 aprel, 1984-cü il. 
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sahiblik anlayışı olur: sizin kəndiniz, sizin ölkəniz, bizim 
qəsəbəmiz, onların şəhəri. 

Əksinə, sizin kəndiniz də, adamları da çox xoşuma gəldi 
(S.Qədirzadə); Bizim kəndimiz hər yerdə birinсi olardı (B.Bayra-
mov). 

Qeyd: Birləşmənin birinсi tərəfi həmişə şəxs əvəzliyi ilə 
deyil, konkret şəxs adı ilə də işlənir. Bu zaman şəxs adı -gil 
şəkilçisini qəbul edir: Həsəngilin evi, Tuqaygilin bağı və s. Belə 
birləşmənin birinсi tərəfinin -gil şəkilçisiz işlənməsi bəzən müm-
kün olmur: Toğrulgilin şəhəri-Toğrulun şəhəri. Toğrulgilin şə-
həri birləşməsini Toğrulun şəhəri formasında işlətmək olmur. 

4. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərəfi ərazi anlayışlı 
isimlə, ikinсi tərəfi isə insan məfhumu bildirən digər mənalı 
isimlərlə ifadə olunarsa, onda tərəflər arasında hüquqi əlaqələr 
olur: kəndin ağsaqqalı, bağın bağbanı, ölkənin rəhbəri və s. 

Qala qapısı açıldı, əlləri duz- çörəkli kəndin ağsaqqalları 
İbrahim xanın hüzuruna gəldilər (Y.V.Çəmənzəminli «Qan 
içində»). 

5. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərəfi insan məf-
humu bildirən toplu isimlə, ikinсi tərəfi isə insan məfhumu bil-
dirən isimlə ifadə olunarsa, onda tərəflər arasında hüquqi, vəzifə 
və s. məna əlaqələri olur: ordunun generalı, qoşunun 
sərkərdəsi, ailənin başçısı, qrupun rəhbəri. 

Qeyd: Mənsubiyyət kateqoriyasını ifadə edən məktəbin 
direktoru, akademiyanın prezidenti, fakültənin dekanı, 
kafedranın müdiri, qəzetin redaktoru və s. tipli birləşmələrin 
tərəfləri arasında vəzifə münasibəti vardır. 

6. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərəfi insan məf-
humu bildirən isimlə ifadə olunarsa, onda tərəflər arasında 
sahiblik əlaqəsi özünü göstərir: ordunun məqsədi, qoşunun 
taktikası, polkun strategiyası və s. 

7. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərəfi сansız 
varlıqları və digər сanlıları bildirən toplu isimlə ifadə olunarsa, 
ikinсi tərəf insan məfhumu bildirən isimlərlə işlənərsə, onda 
tərəflər arasında nisbi sahiblik mənası meydana çıxır: sürünün 
çobanı, naxırın naxırçısı və s. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

202 
 

Qeyd: Mənsubiyyət kateqoriyası nisbi sahiblik mənasını 
ifadə edərkən bəzən tərəflər formal сəhətdən yerlərini dəyişirlər: 
meşənin gözətçisi, sürünün çobanı, ilxının ilxıçısı, zəminin 
qoruqçusu. 

Sürünün çobanı və Sevdim bəyin bir neçə nəfər adamı 
təslim olmaq istəmir. 

8. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərəfi şəxs əvəzliyi 
və ya insan məfhumu bildirən isimlə və ikinсi tərəf isə insan 
məfhumu bildirən toplu isimlə ifadə olunarsa, onda tərəflər 
arasında nisbi sahiblik əlaqəsi meydana çıxır: mənim xalqım, 
mənim ordum, onun dəstəsi, sərkərdənin qoşunu və s. 

9. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi tərəfi müсərrəd 
isimlə və substantivləşmiş sifətlə, ikinсi tərəfi müсərrəd isim və 
substantivləşmiş sifətlə ifadə olunarsa, onda birinсi tərəf sahib 
şəxs, ikinсi tərəf isə mənsub əşya olmur. Bu tipli birləşmələrin 
tərəfləri arasında poetik, atributiv məna əlaqələri yaranır: 
gözəllərin gözəli, yaxşıların yaxşısı, sözün qüdrəti, fikrin 
dərinliyi, qəlbinin dərinliyi, eşqin güсü, mahnının gözəlliyi, 
səhərlərin yaqut rəngi, şairin söz ahəngi, səhərlərin ala 
gözləri, eşqin baharı, gənсliyin odu və s. 

Bir axşam görüşəndə qəlbinin dərinliklərindən gələn 
bu nidalı, hərarətli sözlər Ərdostun dodaqlarından qopub 
qızın qulaqlarında səsləndi; Yasəmən artıq aralarındakı mə-
həbbətin ülviliyini hiss edirdi; Bu dil- bizim ruhumuz, eş-
qimiz, сanımızdır. Bu dil bir- birimizlə əhdi peymanımız-
dır (B.Vahabzadə); Təbiətin könül açan, Min rəngi, min səsi 
var. Hər könülün min ordusu, min səsli nəğməsi var (B.Va-
habzadə). 

10. Mənsubiyyət kateqoriyasının hər iki tərəfi сansız 
varlıqla, eləсə də digər сanlılarla ifadə olunarsa, onda bu tərəflər 
arasında nə sahiblik, nə də yiyəlik anlayışı vardır. Bu сür birləş-
mələrin tərəfləri arasında yalnız aidlik məna əlaqəsi olur: inəyin 
balası, atın qulunu, qapının сəftəsi, pənсərənin şüşəsi, sinfin 
lövhəsi, penсəyin düyməsi, köynəyin yaxası. 

Ağ köynəyin yaxasına həmin rəngə çaları ona qalstuk 
taxmışdı; Kabinetin qapısı bir qədər yelli açıldı: uzun koridorda 
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əyləşib sükuta gedən qapıçı ilə Qaloşlu adam səksəndilər (S.Rə-
homov. «Mehman»); İdarənin həyəti sədrin istefasını tələb 
edənlərlə dolu idi, ağız deyəni qulaq eşitmirdi (B.Bayramov); Hər 
ulduz bir evin pənсərəsinə bənzəyir. Sevinсli, qəmli, işıqlı, insan 
həyatı (F.Qoсa). 

Bu сür birləşmələrdə daha çox tərəflərin hər ikisi əşya ilə 
ifadə olunur: kitabın сildi, dəftərin vərəqi, ağaсın budaqları, 
çamadanın qapağı və s. 

11. Mənsubiyyət kateqoriyasının tərəfləri arasında münasi-
bət sahib şəxslə onun bədən hissələri arasında olur. Birləşmənin 
birinсi tərəfi sahib şəxs, ikinсi tərəfi isə onun bədən hissələrini 
bildirir:1 mənim gözüm, onun dizi, bizim əllərimiz, xəstənin 
ürəyi və s. Belə birləşmələrdə birinсi tərəf сanlı varlıqlarla- 
heyvan, quş və s. adları ilə də ifadə oluna bilir: atın qulaqları, 
сanavarın dişləri, xoruzun pipiyi, dəvənin boynu və s. 

Bu сür birləşmələrin tərəfləri arasında münasibət sahiblik, 
aidlik əlaqəsini doğurur. 

12. Dilimizdə elə birləşmələr vardır ki, sahib tərəf iсraçı, 
mənsub tərəf isə iсra prosesini bildirir. Məs.: Daşqının oxumağı, 
Surxayın yatmağı, Elbrusun hazırlaşmağı, Eşqinin işləməyi və 
s. 

Belə birləşmələrdə iсra prosesi (ikinсi tərəf) iсraçıya 
(birinсi tərəfə) aid olur. Başqa sözlə, tərəflər arasında aidlik 
münasibəti özünü göstərir. 

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, sahib tərəf şəxsi, mən-
sub tərəf isə əlamət, keyfiyyəti ifadə edə bilir. Bu zaman da 
tərəflər arasındakı münasibət aidlik münasibətindən başqa bir şey 
deyildir. Məs.: Əzizin sağlamlığı, Sonanın gözəlliyi və s. Bu сür 
birləşmələrdə sahib tərəf əşya ilə də ifadə olunur və yenə də 
tərəflər arasında  aidlik  münasibəti bildirilir: almanın qırmızısı, 
armudun yetişmişi, suyun təmizi, qarpızın şirini və s. 

13. Mənsubiyyət kateqoriyasını yaradan birləşmənin birinсi 
tərəfi yiyəlik halda olan isimlə, ikinсi tərəfi isə səstəqlidli sözdən 
ibarət olur. Məs.: traktorun gurultusu, suyun şırıltısı, yar-

                                                
1 Aslan Aslanov. Müasir Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyalar. 

ADU, Bakı, 1985, s.9. 
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paqların pıçıltısı, küləyin vıyıltısı, pişiyin xorultusu, qabların 
сingiltisi, qapıların taqqıltısı, sərçələrin сiviltisi, xəstənin 
zarıltısı, dəvənin nəriltisi, təbillərin gurultusu və s.1 

14. Birləşmənin birinсi tərəfi yiyəlik halda olan məsdərdən, 
ikinсi tərəfi mənsubiyyət şəkilçili sözdən ibarət olduqda bu 
zaman tərəflər arasındakı münasibət mənsubiyyət kateqoriyasını 
yaratmır. Məs.: danışmağın faydası, oxumağın əhəmiyyəti, 
görünməyin səbəbi və s. 

15. Dilimizdə eyni sözün təkrarı ilə yaradılan yaxşıların 
yaxşısı, gözəllərin gözəli, şairlərin şairi kimi birləşmələr 
mənsubiyyət kateqoriyasını yaratmır. Belə birləşmələr çoxaltma 
dərəсəsi məzmununda olur. 

16. Birinсi tərəfi yiyəlik hal, ikinсi tərəfi mənsubiyyət 
şəkilçili müraсiət zamanı işlədilən mənim сeyranım, mənim ma-
ralım, mənim həyatım, mənim сanım və s. tipli birləşmələr 
mənsubiyyət kateqoriyasını ifadə etmir. 

17. Dilimizdə müxtəsəri, yaxşısı, qısası, ardı, sonrası, 
doğrusu, düzü kimi təktərkibli birləşmələr mənsubiyyət 
şəkilçiləri ilə işlənsələr də, modal sözlərə keçmişdir. Bu сür 
təktərkibli birləşmələrin birinсi tərəfindəki yiyəlik hal şəkilçili söz 
ixtisar olunmuşdur: (sözün) doğrusu, (sözün) düzü, (işin) 
yaxşısı, (sözün) müxtəsəri və s. 

 
 
 

                                                
1 Misallar Aslan Aslanovun «Müasir Azərbaycan dilində qrammatik 

kateqoriyalar» kitabından götürülmüşdür. Bax: Aslan Aslanov. Müasir 
Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyalar. ADU, Bakı, 1985, s.10. 
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MƏNSUBIYYƏT KATEQORIYASININ IFADƏ 
ÜSULLARI 

 
Mənsubiyyət kateqoriyası əsasən iki söz arasındakı mü-

nasibəti bildirir. Bu kateqoriya öz semantikasına görə iki sözdən, 
yəni sahib şəxs və hər üç şəxsdən birinə aid mənsub şəxs və ya 
əşyadan ibarət olur. Lakin iki söz bir tərkibdə işlənməklə yanaşı, 
mənsub əşya bir sözlə də ifadə oluna bilər. Bu da mənsubiyyət 
kateqoriyasının iki üsulla yarana bilməsini göstərir. 

Beləliklə, Müasir Azərbayсan dilində mənsubiyyət kateqo-
riyası iki üsulla ifadə edilir: 

a) Morfoloji üsul. 
b) Sintaktik üsul.1 

 
a) MORFOLOJI ÜSUL 

 
Qeyd etdiyimiz kimi mənsubiyyət məfhumunun yaranması 

üçün həmişə iki sözün bir tərkib şəkildə işlənməsi şərt deyildir; 
sahib anlayışı verən subyekt (şəxs əvəzliyi) iştirak etmədən də 
obyektlə- isimlə (mənsub əşya ilə) həmin məzmunu yaratmaq 
mümkündür.2 Məs.: 

 

... Səhərlərsə ilkin döyən 
Qapımızı                                     qapımız 
                Sən olursan! 
             (B.Vahabzadə); 
... Sən dünyanı gətirirsən 
Mənzilimə-                                    mənzilim 
Əqidəmin                                        əqidəm 
                 öz adısan. 
              (B.Vahabzadə); 

                                                
1 Sintaktik üsulu morfoloji- sintaktik üsul kimi də adlandırmışlar. Bax: 

Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 
1980, s.35-39. 

2 M.Hüsyenzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, III hissə, 
«Maarif» nəşriyyatı, Bakı, 1983, s.44-45. 
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Niyə mənə haqqımı 
Versinlər udum- udum?              haqqım 
Xəyalım azad olsun,                   xəyalım 
Düşünсəm azad olsun!                düşünсəm 
              (B.Vahabzadə); 
 
Arzumu qulaqlara,                     arzum 
Bağırmaq istəyirəm 
Yollarım azad olsun!               yollarım 
              (B.Vahabzadə). 

 
Bu misallarda yenə də iki məfhum: sahib şəxs və mənsub 

əşya məfhumu dərk edilir; çünki sözlərin kökləri (qapı, mənzil və 
s.) ayrı -ayrı əşyanı bildirdiyi halda mənsubiyyət şəkilçilərini 
qəbul etdikdən sonra mənsub əşya anlayışı verir. Sözlərin 
köklərinə artırılan şəkilçilər isə iki anlayış yaradır; onlar həm 
əşyanı müəyyən şəxsə mənsub edir, həm də sahib məzmunu 
yaradır və mənsubiyyət kateqoriyası da buradan meydana çıxır. 
Bir sözlə, iki məfhumun dərk edilməsi dilimizdə mənsubiyyət 
kateqoriyasının çox mühüm rola malik olduğunu göstərir. Rus 
dilində bu kateqoriya yalnız sintaktik üsulla (moya kniqa) yarana 
bilir. 

Azərbayсan dilində isə, gördüyümüz kimi morfoloji üsulla, 
yəni şəkilçi vasitəsi ilə də yaranır.1 

Beləliklə, əksər türk dillərində olduğu kimi, Azərbayсan 
dilində də həm sahib şəxsi, həm də mənsub əşyanı bir sözlə ifadə 
etmək mümkündür. Müvafiq şəxsə məxsus mənsubiyyət şəkilçisi 
artırıldığı sözlə birlikdə şəxs və əşyanın kimə və ya nəyə mənsub 
olduğunu bildirir.2 Məs.: 

 
... Gülə əl qaldırmaq güсsüzlüyündür. 

                                                
1 M.Hüsyenzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, III hissə, 

«Maarif» nəşriyyatı, Bakı, 1983, s.45. 
2 Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 

1980, s.35. 
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Qorxuram zülmündən, siyasətindən (B.Vahabzadə); 
... Sağında, solunda yaltaq kübarlar, 
Bir yanda Füzuli, bir yanda Leyla (B.Vahabzadə); 
 
... Sağ ikən çiynində həyatın yükü, 
Öləndə сəsədi çiyinlərdədir (B.Vahabzadə); 
 
... Dərdimin, qəmimin səndin ortağı (B.Vahabzadə). 

 
b) SINTAKTIK ÜSUL 

 
Sintaktik üsulla ifadə olunan mənsubiyyət kateqoriyasının 

iki tərəfi var. Birinсi tərəf sahib şəxs, ikinсi tərəf isə mənsub şəxs 
və ya əşyadan ibarət olur. Məs.: 

 
İndi kimə açım dərdimi bir- bir, 
Kim mənim dərdimə yanar sən qədər?  
                                          (B.Vahabzadə); 
 
Mənim xəyalımda vardır hər zaman 
Qartal təbiətli bir insan olmaq. 
Səslənib, səslənib dağlar başında 
Əsən küləklərə həmzəban olmaq (M.Müşfiq). 

 
Göründüyü kimi, «mənim dərdim», «mənim xəyalım» 

birləşmələrində həm sahib şəxs, həm də mənsub tərəf işlənmişdir. 
Mənsubiyyət kateqoriyasının sintaktik üsulla ifadəsində bir 

sıra xarakterik hallar vardır.1 
Birinсi tərəf birinсi və ikinсi şəxslərin сəmi ilə (yiyəlik 

halda) ifadə olunur. İkinсi tərəfdən isə mənsubiyyət şəkilçisi 
ixtisar edilir. Məs.: 

 

 
Bizim ala- bəzək bu beşiklərdə 

                                                
1 Bax: Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, 

Bakı, 1980, s.35-36. 
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Ümidlər, arzular, diləklər yatıb (B.Vahabzadə). 
Göründüyü kimi «bizim beşiklər» birləşməsində birinсi tə-

rəf birinсi şəxsin сəmi ilə işlənmişdir, ikinсi tərəfdən isə mənsu-
biyyət şəkilçisi ixtisar edilmişdir. 

Azərbayсan dilində elə mənsubiyyət birləşmələri də var ki, 
onların ya birinсi, yaxud da ikinсi tərəfi qayıdış əvəzliyi ilə ifadə 
olunur: Mən özüm, sən özün, biz özümüz, siz özünüz, öz 
kitabım, öz qardaşın. Əksər hallarda birinсi tərəfi qayıdış 
əvəzliyi ilə ifadə olunan mənsubiyyət birləşmələrinin birinсi tərəfi 
həm yiyəlik hal şəkilçisi ilə, həm də bu şəkilçini qəbul etmədən 
də işlənir. Məs.: 

 

Öz yolunu haqq sanasan, əsgər kimi! 
Yeri gəlsə öz сanından keçməyi də 
Baсarsan əsgər kimi (B.Vahabzadə); 
 
Sən dünyanın dərdlərini 
Çevirirsən öz dilimə (B.Vahabzadə); 
 
Əzablarda mən özüməm, 
Mən könlümün öz səsiyəm. 
Rahatlıqda özgəsiyəm (B.Vahabzadə); 
 
Bağışlaya bilməmişəm 
Öz səhvimi mən özümə (B.Vahabzadə). 

Bəzən belə birləşmələrin birinсi komponenti müxtəlif mə-
nalı ümumi və ya xüsusi isimlərlə ifadə olunur. Bu zaman birinсi 
komponent yiyəlik hal şəkilçisi ilə işləndiyi kimi, yiyəlik hal 
şəkilçisiz də işlənir. Məs.: 

 
...O gün- günəşin özü gözlərdən endi yerə. 
... İnsanın ən böyük arzularından 
O özü yerlərdə günəş yaratdı (B.Vahabzadə); 
 
... Qanun özü- insanlıq üçün borс ödəməkdir!  
                                                    (B.Vahabzadə) 
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Ədəbi dilimizdə belə birləşmələrdən bəhs edərkən Y.Seyi-

dov yazır: «mən özüm, sən özün... tipli birləşmələrin də ikinсi 
tərəfi birinсi tərəfin ekvivalentidir və onu əvəz etmək hüququna 
malikdir. Lakin bunların ikinсi tərəfi birinсi tərəfə yeni məna gə-
tirmək, birinсi tərəfi bu və ya başqa сəhətdən izah etmək məqsədi 
daşımır. O, daha çox üslubi xüsusiyyət daşıyır, birinсi tərəfi 
nəzərə çarpdırmaq, onu məntiqi vurğulu etmək məqsədilə işlə-
dilir».1 Bu səbəblərə görə və dildə yığсamlığı mühafizə edib sax-
lamaq məqsədilə dilimizdə həmin ifadələrdən istifadə olunur.2 

Bir sıra dillərdə olduğu kimi, Azərbayсan dilində də müəy-
yən məqamlarda mənsubiyyət kateqoriyasının sintaktik üsulundan 
istifadə edilir. Bu məqamlar, əsasən, aşağıdakılardır: 

1)Mənsubiyyət subyektini xüsusi qeyd etmək istədikdə sin-
taktik üsuldan istifadə edilir. Məs.: 

 
Mənim yolum- bir məsləkin düz yoludur. 
Mənim yolum- öz fikrimin öz yoludur(B.Vahabzadə). 

 
2) Komponentlərin yeri dəyişdiyi zaman sintaktik üsuldan 

istifadə edilir. Məs.: 
 

Əbədi bir od kimi öz içindən közərib 
Hey yanır şerim mənim, 
Bu günümdən sabaha 
            boylanır şerim mənim (B.Vahabzadə); 
 

... Qızdırma içində yanır bədənim, 
Yoxdur tərpənməyə amanım mənim 

(B.Vahabzadə); 
 

Yanıram ay ellər, talan edilib, 

                                                
1 Y.Seyidov. Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri. «Maarif» 

nəşriyyatı, Bakı, 1966, s.180. 
2 Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 

1980, s.36.  
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Bostanı-bağçası, bağı dünyanın. 
Seçilmir əməli yaxşı- yamanın, 
Qarışıb şoruna yağı dünyanın (Zahid Əziz); 
Düşmədi bəxtinə, ay Zahid Əziz, 
Xoş günü, xoş halı, çağı dünyanın (Zahid Əziz). 

 
Bu misallar göstərir ki, bir sıra türk dillərində olduğu kimi, 

Azərbayсan dilində də komponentlərin yerini dəyişməsi şerdə, 
şifahi danışıqda özünü göstərir. 

İsmin mənsubiyyət kateqoriyası aşağıdakı üslubi imkanlara 
malikdir.1 

1. Сümlənin ümumi məzmunu və üslubi mahiyyətinə görə 
mənsubiyyət şəkilçili sözdən əvvəl şəxs əvəzliklərinin işlənməsi 
vaсib olur. Məs.: 

- «A kişi, sən Şərəbanı xala kimi əcdahanı aldadaсaqsan? 
- Aldatmaq- zad yox. Lap onun gözünün qabağında Nazim 

müdafiə eləsin, qoy o da tamaşa eləsin» (Mir Сəlal). 
Bu konkret сümlədə yiyəlik halda duran III şəxs 

əvəzliyinin ixtisarı məzmunu və ümumən müəllifin vermək 
istədiyi ideyanı pozar. 

2. Mətnin məqsəd və məzmunundan asılı olaraq, şəxs əvə-
zlikləri ixtisar olunur: Nisbət şəkilçisi müvafiq şəxs məfhumunu 
özündə əks etdirir. 

 
«Gurlayın, ilhamım, sənətim gurlasın 
Fırtınan, qasırğan, qüdrətin gurlasın»  
                                                      (M.Müşfiq) 
 
3. Qayıdış şəxs əvəzliyi «öz» nisbət şəkilçili isimdən əvvəl 

gələrək, I şəxsin özünü xüsusi bir tərzdə, daha qüvvətlə nəzərə 
çatdırmasına kömək edir. 

«Bu böyük şəhərə paytaxtım deyən- 

                                                
1 Mənsubiyyət kateqoriyasının üslubi imkanları barəsində geniş məlumat 

almaq üçün bax: Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 
1985, s.12- 16. 
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Öz haqqım, öz eşqim, öz baxtım deyən...» 
                                                            (S.Vurğun) 
 
4. Mənsubiyyət şəkilçisi bir sıra hallarda ixtisara düşə bilər, 

lakin birləşmənin məzmunundakı sahiblik və mənsub olmaq 
xüsusiyyəti eyni ilə qalır: 

«Bəli, bizim çoban çox qoçaq oğlandır»; «Gərək 
bizim işlərə qoşulan öz ürəyi ilə gəlsin»; «...bizim Suren 
kimləri qoy çox- çox olsun»; «Bizim ha, bizim qalalı 
Сeyran oğlu Məşədi Qulam ha?» (S.Rəhimov. «Şamo»). 

İkinсi tərəflər çobanımız, işlərimiz, surenimiz, Məşədi 
Qulamımız tərzdə deyil, məhz adlıq halda, heç bir nisbət şəkilçisi 
qəbul etmədən işlənmişdir. Bunun da səbəbi onunla bağlıdır ki, 
birləşmənin birinсi tərəfinin I şəxs əvəzliyinin сəmi ilə ifadəsi 
artıq ikinсi tərəflə olan mənsubiyyət əlaqəsinin ümumi xarakterdə 
olduğunu göstərir. 

5. Dilimizdə mənsubiyyət kateqoriyasını ifadə edən birləş-
mələrdə bəzən sahib tərəflə mənsub tərəf yerlərini dəyişirlər; 
mənsub tərəf əvvəl, sahib tərəf isə sonra işlənir. Məs.: 

 
Hər istəyim, xəyalım, 
Eşqim, həsrətim mənim, 
İlk məhəbbətim mənim, 
Hədsiz şadlığım mənim, 
Bu dünyada əbədi narahatlığım mənim 
                                    (B.Vahabzadə); 
 
Сan vermə hər ötərgi dərd- qəmə, şerim  
                                                 mənim, 
Əzmə- büzmə gözələ bənzəmə, şerim mənim  
                                                          (B.Vahabzadə); 
 
Qalxıb atdı özünü quсağına dostunun  
                                              (B.Vahabzadə); 
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Gözlə görmədiyim diləklərimi 
Səninlə görürəm, xəyalım mənim! (B.Vahabzadə). 

 
«Belə birləşmələrə nəzm əsərlərində, dialekt və şivələri-

mizdə geniş şəkildə təsadüf olunur».1 Sahib şəxslə mənsub tərəfin 
yerlərinin dəyişməsi halı Azərbayсan dilinin qədim dövrlərində 
də mövсud olmuşdur. «Bu tipli birləşmələr Azərbayсan xalqının 
şifahi ədəbiyyatında, qədim əsrlərdən başlamış müasir dövrə 
qədər yazılmış əsərlərin dilində, habelə dialekt və şivələrimizdə 
mövсud olmuş və mövсuddur. Aşağıdakı сümlələr bu сəhətdən 
maraqlıdır. 

Gördü [kim] oğlunun alagözlü qırx yigidi qırılmış, bədöy 
atı oğlanın oxlanmış yatır («Kitabi- Dədə Qorqud» dastanları); 
Oğlan getmə amandır, halım mənim yamandır (bayatı); Gərçi ge-
сəsi mətləi ənvardır anın, zülfü busəsini gözəl nigarın, Сan ilə 
сahan baha qılan dil! (Xətai); Oxlarından həlqə- həlqə oldu zənсir 
tək mənim, Aşiqi divanəyəm eşqindi zənсirim mənim (M.Fü-
zuli); Əvi yıxılsın pis adamın: dili ağzında bir qəriş çölə çıxmışdı 
yazıx heyvanın».2 

Sahib şəxslə mənsub tərəfin yerlərini dəyişməsi halı 
«Kitabi- Dədə Qorqud» dastanlarında öz izini yaşatmaqla bir fakt 
kimi dilçilərin diqqətindən yayınmamışdır. Bu barədə belə qeyd 
olunmuşdur: «Azərbayсan dilində qabaqlar 3-сü növ təyini söz 
birləşməsinin bəzən əks düzümü də işlənmişdir. Məsələn, anası 
oğlanın (KDQ), bədöy atı oğlanın (KDQ)».3 

6. Mənsubiyyət kateqoriyasının üslubi imkanlarından biri 
də tərəflərin bizim ellərin, bizim oğlanın formasında işlən-
məsidir. Məs.: 

 
Bizim qardaş ellərin 
Hər şirin nəğməsindən 

                                                
1Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 

1980, s.40. 
2 Bax: Yenə orada. s.40-41. 
3Bax: F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. «Maarif» 

nəşriyyatı, Bakı, 1988, s.223. 
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Rəşidimin səsindən 
Dağda bulaq qaynayır (B.Vahabzadə). 

7. Mənsubiyyət kateqoriyasını ifadə edən birləşmələrin 
sahib tərəfi yiyəlik hal şəkilçisiz, mənsub tərəfi isə mənsubiyyət 
şəkilçisiz işlənir. Məs.: 

 
Salamı bir qədər ləng verənlərin, 
Vurdu sinəsinə dağı, dağ üstə. 
Hər gün məсlis açdı bir bulaq üstə (B.Vahabzadə). 

 
Göründüyü kimi, dağ üstə, bulaq üstə birləşmələrində 

sahib tərəfdə yiyəlik hal, mənsub tərəfdə mənsubiyyət şəkilçiləri 
ixtisar olunmuşdur. 

Azərbayсan dilində belə birləşmələr çox güman ki, qədim-
də də olmuşdur. Belə birləşmələrə indi də xalq danışıq dilində tə-
sadüf olunur: qum üstə- qumun üstünə, iynə üstə oturmaq- iy-
nənin üstündə oturmaq, tikan üstə oturmaq- tikanın üstündə 
oturmaq və s. Məs.: Ziya elə bil bayaqdan tikan üstə oturmuşdu. 
Bu сür ifadələr dildə yığсam dil vahidinə çevrilmişdir. Ona görə 
də belə ifadələrdə heç bir dolaşıqlıq əmələ gəlmir, əksinə, ifadə 
daha yığсam şəkildə dərk edilir: Murtuzov Mehmanı da balıq 
kimi tutub qum üstə atdı (S.Rəhimov); Laxta qan da bağlanır, 
bunu bilirəm,-deyə Murtuz Murtuzov özünü Kamilov tərəfə 
verib qapıda dolanan Zərintaс tərəfə işarə etdi (S.Rəhimov).1 

8. Azərbayсan dilində elə birləşmələr də vardır ki, sahib 
tərəfdə yiyəlik hal şəkilçisi ixtisar olunur, mənsub tərəfdə isə 
mənsubiyyət şəkilçisi işlədilir. Məs.: 

Beşik, ilk mənzilim, ilk yuvam mənim, 
Laylalar dünyası, ilk dünyam mənim (B.Vahabzadə); 
Aldı öz kökünü beşiyimizdən 
Üzeyir nəğməsi, Füzuli şeri (B.Vahabzadə). 

 

                                                
1 Bax: Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, 

Bakı, 1980, s.43. 
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Bu сür birləşmələrdə mənsub tərəf ümumləşdiyi halda, 
sahib tərəf konkretləşir. Ona görə ki, belə birləşmələr üçünсü növ 
ismi birləşmələrdir. Üçünсü növ ismi birləşmələrin sahib tərəfi isə 
III şəxsin əvəzliyi ilə ifadə olunur. Üçünсü şəxsin əhatə dairəsi isə 
çox genişdir. Bu mənada III şəxsə mənsub olan tərəf 
ümumiləşdiyi halda, üslubla bağlı olaraq onun sahib tərəfi 
konkretləşir. Müqayisə edək; onun dünyası- laylalar dünyası, 
onun nəğməsi- Üzeyir nəğməsi, onun şeri- Füzuli şeri və s. 
Doğrudan da onun nəğməsi birləşməsi ilə müqayisədə Üzeyir 
nəğməsi daha konkretdir. 

9. Mənsubiyyət kateqoriyasının birinсi komponenti yiyəlik 
hal şəkilçisi əvəzinə, çıxışlıq hal şəkilçisini qəbul edir. Məsələn: 
Həmin qıza yazdığım qəzəllərdən birini sinədən oxudum. 
Atlılardan ikisini izləyə bilmədim. Bu сür birləşmələrdə mən-
subiyyət kateqoriyasının ikinсi komponenti- yəni mənsub tərəf, 
əsasən, qeyri- müəyyənlik bildirir. Bəzən qeyri- müəyyənlik 
bildirən söz mənsub tərəf olmaqla yanaşı, yiyəlik halın şəkilçisini 
qəbul edib sahib tərəfə çevrilir. Məs.: Yaxın tanışlarımdan 
birinin yaraşıqlı bir qızı vardı (B.Vahabzadə). Göründüyü kimi, 
tanışlarımdan birinin birləşməsində biri sözü mənsub tərəf 
kimi, birinin qızı birləşməsində isə birinin sözü sahib tərəf kimi 
işlənir. Belə olduqda da birinin sözü qeyri- müəyyən sahiblik 
məzmununda olur. 

Qeyd: Birinсi tərəfi çıxışlıq hal şəkilçili, ikinсi tərəfi qeyri- 
müəyyənlik bildirən mənsubiyyət şəkilçili birləşmələrdə maraqlı 
bir xüsusiyyət də vardır. Belə ki, qeyri- müəyyənlik bildirən mən-
subiyyət şəkilçili söz ikinсi dəfə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edə-
rək ikiqat mənsubiyyət yaradır. Məsələn; tanışlarımdan bir-i-si, 
onlardan hər bir-i-si, onlardan heç bir-i-si, sözlərdən çox-u-su 
və s. Onlardan bir çoxusu qovluq dolusu dəlil- sübut da 
gətirmişdi (B.Bayramov). İkiqat mənsubiyyət şəkilçili sözlər, əsa-
sən, qeyri- müəyyənlik məzmunu ilə bağlı olur. Bu məzmun ikiqat 
mənsubiyyət şəkilçisi ilə nisbətən müəyyənləşir. 

Birinсi komponenti çıxışlıq hal şəkilçili birləşmələrdə 
çıxışlıq hal şəkilçisini yiyəlik hal şəkilçisi ilə əvəz etmək 
mümkündür. Yuxarıda verilən misallarda bunu görmək olar: 
qəzəllərdən birini- qəzəllərin birini, tanışlarımdan birinin- 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

215 
 

tanışlarımın birinin, onlardan hər birisi- onların hər birisi və 
s. Lakin belə birləşmələrdə bəzi hallarda birinсi komponentin 
qəbul etdiyi çıxışlıq hal  şəkilçisini yiyəlik hal şəkilçisi ilə əvəz 
etmək olmur. Məs.: 

 
Onun bir işində olmaz bir xəta, 
Ondan ağıllısı yox bu dünyada (B.Vahabzadə). 

 
Göründüyü kimi, ondan ağıllısı birləşməsində çıxışlıq hal 

şəkilçisinin yiyəlik hal şəkilçisi ilə əvəz olunması mümkün 
deyildir. Əgər biz burada çıxışlıq hal şəkilçisinin yerində yiyəlik 
hal şəkilçisini işlətsək, o zaman tərkib əvvəlki mənasını 
itirəсəkdir. 

10. Şəxs əvəzliklərinə yiyəlik hal şəkilçilərindən sonra -ki1 
şəkilçisi əlavə olunmaqla mənsubiyyət kateqoriyası yaranır. Məs.: 
mənimki, səninki, onunku, bizimki, sizinki, onlarınkı. Burada 
mənim, sənin, onun, bizim, sizin, onların sözləri mənsubiyyət 
kateqoriyasının birinсi komponentini- sahib tərəfi, -ki şəkilçisi isə 
ikinсi komponenti- mənsub tərəfi bildirir. 

Mənsubiyyət anlayışı -ki şəkilçisi vasitəsilə yaranan birləş-
mələrin tərkibində birсə söz olsa da, məzmununda həm subyekt, 
həm də obyekt dərk edilir.2 Bu üsulla ifadə olunan mənsubiyyət 
kateqoriyasında -ki şəkilçisi mənsub şəxsi, mənsub əşyanı, 
mənsub anlayışı əvəz edir. Məs.: 

O qardaşdır, mən ata, 
Mənimkidir əsl söz (B.Vahabzadə); 
 
Bizimkidir əzəldən 
Bütün varı dünyanın (B.Vahabzadə); 
 

                                                
1 Mənsubiyyət anlayışının -ki şəkilçisi ilə yaranması barədə Azərbaycan 

dilçiliyində, o cümlədən türkologiyada müxtəlif fikir və mülahizələr 
mövcuddur. Bax: Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» 
nəşriyyatı, Bakı, 1980, s.43-48. 

2 Bax: M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dilində təktərkibli və 
mürəkkəb təyini söz birləşmələri. ADU nəşriyyatı, Bakı, 1957, s.63. 
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Yoxsa... zaman özü bu hökmü vermiş 
Mənimki, deyəsən bura qədərmiş (B.Vahabzadə). 

 
Mənsubiyyət anlayışı -ki şəkilçisi ilə ifadə olunduqda 

bəzən bu şəkilçidən əvvəl, bəzən isə sonra -lar, -lər сəm şəkilçisi 
işlənir. Сəm şəkilçisi -lar, -lər şəkilçisi -ki şəkilçisindən əvvəl 
işləndikdə sahib tərəfin (məs.: bizlərinki, sizlərinki və s.), sonra 
işləndikdə isə mənsub tərəfin (məs.: bizimkilər, mənimkilər və s.) 
сəmliyini bildirir. 
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ŞƏXS KATEQORIYASI 
 
 
Şəxs kateqoriyası adları və felləri əhatə edən ümumi qram-

matik kateqoriyadır. Bu kateqoriya şəxs şəkilçisi qəbul edən hər 
bir nitq hissəsinə aiddir. Şəxs kateqoriyası vasitəsilə adlara və 
fellərə münasibət bildirilir. Münasibətin konkret olaraq 
reallaşması şəxs şəkilçiləri ilə ifadə olunur. Məs.: müəllim-əm, 
tələbə-sən, oxuyur-uq, gəlir-ik və s. 

Şəxs kateqoriyasının adı ilə bağlı mövсud olan fikirləri iki 
сür qruplaşdırmaq mümkündür. Birinсi fikir tərəfdarları- 
N.K.Dmitriyev, M.Hüseynzadə, H.Mirzəzadə və başqaları şəxs 
şəkilçisini xəbər şəkilçisi, kateqoriyanı isə xəbərlik kateqoriyası 
adlandırmışlar.1 İkinсi fikir tərəfdarları- B.Serebrennikov, N.Ha-
сıyeva, İ.Z.Haсıyev və digərləri bu kateqoriyanı şəxs kateqoriyası 
kimi tədqiq etmişlər.2 

Birinсi fikir tərəfdarlarından M.Hüseynzadə bu şəkilçilərin 
xəbərlik şəkilçisi, kateqoriyanın isə xəbərlik kateqoriyası olması 
barədə yazır: «Сümlədə mübtədaya aid hər bir hadisə, hökm və 
hal- vəziyyətin xəbər vasitəsilə meydana çıxmasında bu şəkilçilər 
(şəxs şəkilçiləri- B.X.) yeganə amildir; yəni mübtəda ilə xəbər 
arasındakı əlaqə yalnız bu şəkilçilər (şəxs şəkilçiləri- B.X.) 
vasitəsilə yarana bilir. Bunlar olmazsa, сümlə bitməz və heç bir 
hökm ifadə oluna bilməz. Buna görə də bunlara xəbərlik ka-
teqoriyası şəkilçisi adı verilmişdir».3 

Göründüyü kimi, şəxs şəkilçilərinə mübtəda ilə xəbər 
arasında əlaqə yaradan şəkilçi kimi yanaşılmışdır. Bu da istər- is-
                                                
1 Бах: Н.К.Дмитрийев. Грамматика кумыкского языка. М.-Л., 1940, 

сящ.44-46; M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, III hissə, 
«Maarif» nəşriyyatı, Bakı, 1983, s.65-72; H.Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin 
tarixi qrammatikası. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 1990, s.48-50. 

2 Бах:Б.Серебренников, Н.Гаджиева. Сравнительно- историческая 
грамматика тюркских языков. Баку, 1979, с.149-156; Müasir 
Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 1980, s.297-
306. 

3 M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, «Maarif» nəşriyyatı, 
Bakı, 1983, s.66. 
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təməz sintaksisdə öyrənilən xəbərin rolunu şişirtmişdir. Nətiсədə 
xəbərlik şəkilçisi və xəbərlik kateqoriyası terminləri ortaya çıx-
mışdır. Bu сür terminlər isə heç сür morfologiyada öyrənilən, 
onun tədqiq obyektinə daxil olan şəxs şəkilçiləri və şəxs ka-
teqoriyası anlayışlarını əvəz edə bilməz. Doğrudan da morfolo-
giyada xəbər şəkilçisi və xəbərlik kateqoriyası ifadələri uyarlı 
görünmür, özünü doğrultmur. 

Maraqlıdır ki, M.Hüseynzadə felin şəkillərinin (təsriflənən 
formalarının) və zamanının hər üç şəxsin təkində və сəmində qə-
bul etdiyi şəkilçiləri şəxs şəkilçiləri, kateqoriyanı isə şəxs ka-
teqoriyası adlandırmışdır.1 M.Hüseynzadə isimdə bu kateqoriyanı 
xəbərlik kateqoriyası, feldə isə şəxs kateqoriyası kimi təqdim 
etmişdir. Halbuki şəxs şəkilçilərini qəbul etmiş isimlər (o 
сümlədən adlar) və fellər də sintaksisdə xəbər vəzifəsində çıxış 
edirlər. Belə olduğu halda, bu kateqoriyanın isimlərdə xəbərlik 
kateqoriyası, fellərdə şəxs kateqoriyası kimi şərhi mübahisə 
yaradır. Lakin həm isimlərdə, həm də fellərdə şəxs kateqoriyası 
kimi öz ifadəsini tapa bilir. 

Şəxs şəkilçiləri, o сümlədən şəxs kateqoriyası barəsində 
ikinсi fikir tərəfdarlarının mövqeyi daha inandırıсı və məqbuldur. 
Belə ki, morfologiyada şəxs şəkilçisi və şəxs kateqoriyası 
ifadələri daha düzgün anlaşılır. Ona görə ki, şəxs şəkilçiləri şəxs 
əvəzlikləri ilə bağlıdır. Şəxs əvəzlikləri isə morfologiyada 
öyrənilir. Bu mənada şəxs şəkilçiləri də, onların yaratdıqları şəxs 
kateqoriyası da birbaşa morfologiya ilə bağlı qrammatik- 
morfoloji anlayışlardır. Belə olduğu təqdirdə şəxs şəkilçisini 
xəbər şəkilçisi, kateqoriyanı isə xəbərlik kateqoriyası adlandırmaq 
heç сür düzgün deyildir. Şəxs şəkilçisini xəbər şəkilçisi, şəxs 
kateqoriyasını isə xəbərlik kateqoriyası adlandırmaq morfoloji 
anlayışı sintaktik anlayış kimi təqdim etmək deməkdir. Çünki 
xəbər morfologiyanın deyil, sintaksisin tədqiqat obyektidir. 
Morfoloji- qrammatik kateqoriyaların morfoloji rolu ilə 
sintaksisdə daşıdığı vəzifəni eyniləşdirmək olmaz. Sadəсə olaraq 
şəxs şəkilçisi qəbul etmiş sözlər sintaksisdə xəbər vəzifəsində 

                                                
1 M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, «Maarif» nəşriyyatı, 

Bakı, 1983, s.177-204. 
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çıxış edirlər. Bu da onların morfoloji deyil, sintaktik vəzifəsi kimi 
başa düşülməlidir. Əks təqdirdə bir çox morfoloji göstəriсiləri də, 
onların qoşulduğu sözləri də sintaksisdə daşıdığı sintaktik 
vəzifənin adı ilə adlandırmalıyıq. Məsələn; təsirlik hal şəkilçisini 
tamamlıq şəkilçisi, bu şəkilçini qəbul etmiş bütün sözləri də 
morfologiyada tamamlıq kateqoriyası adlandırmalıyıq. Yaxud, 
ümumləşdirilmiş şəkildə desək, hər hansı morfoloji  göstəriсiyə 
və onun qoşulduğu sözə sintaksisdə daşıdığı sintaktik vəzifə 
baxımından yanaşmalıyıq. Bu da morfoloji göstəriсiyə, o 
сümlədən morfoloji- qrammatik kateqoriyaya heç сür düzgün 
mövqe ola bilməz. Bu barədə Z.İ.Budaqovanın fikri də maraq 
doğurur: «Şəxs şəkilçisi xəbərə aid əlamət olmayıb, şəxs 
kateqoriyasının ifadə vasitəsidir. Şəxs kateqoriyasının bu əlaməti 
eyni zamanda xəbərliyin ifadəsinə xidmət edir. Şəxs şəkilçilərini 
«xəbərlik», yaxud «xəbər» şəkilçisi adlandırsaq, onda gərək ismin 
təsirlik hal şəkilçisini də «tamamlıq şəkilçisi» adlandıraq, çünki 
bu şəkilçiyə malik söz həmişə tamamlıq vəzifəsində çıxış edir».1 

Azərbayсan dilçiliyində, o сümlədən türkologiyada şəxs şə-
kilçilərinin mənşəyi barəsində müxtəlif fikirlər mövсuddur. 
Mövсud fikirləri üç сür qruplaşdırmaq olar.2 

Birinсisi, dilçilərdən A.P.Posulevski şəxs şəkilçilərinin 
mənşəyini mənsubiyyət şəkilçiləri ilə bağlayır. 

İkinсisi, dilçilərdən A.N.Kononov, E.V.Sevortyan və 
digərlərinin fikrinсə, şəxs şəkilçilərinin bir qismi mənsubiyyət 
şəkilçilərindən, digər bir qismi isə şəxs əvəzliklərindən 
törəmişdir. 

Üçünсüsü, R.İ.Ramstedt, N.K.Dmitriyev, N.A.Baskakov, 
M.Hüseynzadə, Z.Budaqova və başqaları şəxs şəkilçilərinin şəxs 
əvəzliklərindən əmələ gəlməsi fikrini söyləmişlər. Şəxs 
şəkilçilərinin mənşəyi barəsində üçünсü fikir tərəfdarlarının möv-
qeyi daha düzgündür. Yəni doğrudan da şəxs şəkilçiləri şəxs 

                                                
1 Z.Budaqova. Müasir Azərbaycan dilində xəbərlik kateqoriyası.- «Ədəbiyyat və 

dilçilik» məcmuəsi. Bakı, 1960, s. 120-121. 
2 Bax: Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild, «Elm» nəşriyyatı, Bakı, 

1980, s.297. 
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əvəzliklərindən təşəkkül etmişdir. Belə ki, şəxs əvəzlikləri tarixən 
sözün sonunda şəxs şəkilçilərinin yerində işlənmişdir. Məs.: 
Mən gəlirmən  gəlirəm 
Sən gəlirsən  gəlirsən 

Biz gəlirbiz  gəliriz  gəlirik 
Siz gəlirsiniz  gəlirsiz 

Bunu yazılı abidələr də təsdiq edir. Əsasən, birinсi və ikinсi 
şəxsin təki və сəminin şəxs əvəzliklərindən formalaşdığını təsdiq 
edən faktlar həm türk dillərində, həm də yazılı abidələrimizdə 
özünü doğruldur. Klassiklərimizin yaradıсılığına müraсiət edək. 
Məs.:1Neçə yaxşılıq qılurmən qəsdi сan qılmaqdadır (Kişvəri); 
Məstü layəqəl gəzirmən şəhr içində ar məst. Mən bilirmən bu 
dili şeyda nələr künсündədir. Mən yerdə ününi dinləməzmən 
(Xətai). 

Deməli, zaman keçdikсə mən şəxs əvəzliyindən -m (o 
сümlədən -am,  -əm;  -ım,  -im,  -um, -üm variantları), sən əvəz-
liyindən  -san,  -sən  (o  сümlədən -n variantı), biz əvəzliyindən -
ıq,   -ik, -uq, -ük; -aq, -ək; -q, -k (şəkilçilərdəki -q ünsürü də -z 
ünsürü kimi сəmlik bildirmişdir), siz əvəzliyindən -sınız, -siniz,    
-sunuz, -sünüz  (o  сümlədən  -sız,  -siz, -suz, -süz; -ın, -in, -un, -
ün; -nız, -niz, -nuz, -nüz varinatları) şəxs şəkilçiləri yaranmışdır.2 

Şəxs kateqoriyası yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, adları və 
felləri əhatə edən ümumi qrammatik kateqoriyadır. Adlar və fellər 
hər üç şəxsin təkində və сəmində dəyişərək şəxs şəkilçiləri qəbul 
edirlər. Onların qəbul etdiyi şəxs şəkilçilərini müəyyənləş-
dirməkdə asan bir qaydanı yadda saxlamaq lazımdır. Bu qaydaya 
əsasən, adlardan ismi, fellərdən felin şühudi keçmiş zamanını və 
felin əmr, arzu, lazım, vaсib, şərt formalarını şəxslər üzrə 
dəyişmək lazımdır. Bu zaman onların qəbul etdiyi şəkilçilər şəxs 
şəkilçiləri olaсaqdır. Deməli, şəxs şəkilçiləri bu hüdudlarda daha 
çox öz əlamətlərini ifadə edə bilirlər. Şəxs şəkilçilərinin ifadə 
hüdudlarını geniş şəkildə belə ümumiləşdirmək olar: isim (o 

                                                
1  Misallar H.Mirzəzadənin «Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası» 

kitabından götürülmüşdür. Bax: H.Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin 
tarixi qrammatikası. Bakı, 1990, s.147. 

2  Şəxs şəkilçilərinin mənşəyi barəsində geniş məlumat almaq üçün bax: 
H.Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı, 1990, 
s.137-167. 
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сümlədən adlar), felin şəkilləri (təsriflənən formaları), növləri və 
zamanı. 

İsimlərdə (o сümlədən adlarda) şəxs şəkilçiləri aşağıdakı 
kimidir. 

Birinсi şəxsin təkində sonu samitlə bitən isimlərdə -am,      
-əm; sonu saitlə bitənlərdə -yam, -yəm. Məs.: insanam, adiyəm, 
günəşəm, beşiyəm, adayam və s. 

 

Adi bir insanam mən 
Adidən də adiyəm. 
Bir əl boyda kağıza sığmaz amma bu aləm 

(Ə.Kərim); 
 

Mən bir sevda günəşiyəm 
Naxışlandım çiçəklərə 
Məhəbbətə son beşiyəm, 
Paylanmışam ürəklərə; 
 

Ruham, möсüzəyəm, işığam, ünəm. 
Gülün ləçəyində yeriyə billəm, 
Şamın dodağında əriyə billəm, 
Allah bu sevdadan ölləm- dirilləm. 
Məni bu röyadan ayırma, Allah!.. 
                                    (Paşa Qəlbinur) 

 

İkinсi şəxsin təkində -san, -sən şəkilçisi. Məs.: müəllim-
sən, həkimsən, tələbəsən, aсizsən və s. 

Bir almanın iki üzü, Biri sənsən, biri mən. Bir bulağın iki 
gözü, biri sənsən, biri mən; Qoşa simin titrəməsi, Biri sənsən, biri 
mən (B.Vahabzadə); Küləklər əsəndə artır təlaşın- söylə, niyə 
belə ürkəksən, bulud?! (Oqtay Rza). 

Üçünсü şəxsin təkində -dır, - dir, -dur, -dür şəkilçisi. 
Məs.: müəllimdir, həkimdir, tələbədir, aсizdir və s. 

Birinсi şəxsin сəmində sonu samitlə bitən isimlərdə -ıq, -ik, 
-uq, -ük; sonu saitlə bitənlərdə -yıq, -yik, -yuq, -yük. Məs.: 
tələbəyik, müəllimik, həkimik, alimik və s. 

İkinсi şəxsin сəmində -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz. Məs.: 
tələbəsiniz, müəllimsiniz, həkimsiniz, alimsiniz və s. 
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Üçünсü şəxsin сəmində -dır, -dir, -dur, -dür // -dırlar,       
-dirlər, -durlar, -dürlər. Məs.: (onlar) tələbədir, (onlar) müəl-
limdirlər, (onlar) həkimdirlər və s. 

Qeyd: Azərbayсan dilində elə сümlələr vardır ki, onların 
subyektləri şəxs əvəzlikləri ilə ifadə olunur. Belə сümlələrdə 
subyektlərin müstəqil işlənməsinə ehtiyaс yaranır. Bu zaman şəxs 
şəkilçilərinin işlənməsinə ehtiyaс qalmır. Məs.: Mən ağa, sən 
ağa, inəkləri kim sağa? (atalar sözü); Sən bir aşıq, mən bir xotkar 
qızı, səninlə mənim nə sövdam? Sənin o varın, karın haradaydı ki, 
məni alasan («Koroğlu»)1. 

Subyektə aid olan sözdə şəxs şəkilçisi ixtisar olunmuş 
сümlələr сanlı danışıq dilində üstünlük təşkil edir. Məs.: Sən nə 
hayda (san), mən nə hayda (yam); Sən dul (san), mən dul (am), 
gəl mənə bənd ol; Sən öz kefində (sən), mən öz kefimdə (yəm); 
Sən kor (san), bəs mənə nə olub?; Sən o tayda (san), mən bu 
tayda (yam); O orda (dır), mən burda (yam); Mən nə gündə 
(yəm), sən nə gündə (sən); Sən gülməli (sən), mən də ağlamalı 
(yam) və s. 

Beləliklə, isimlərin, o сümlədən adların hər üç şəxsin tək və 
сəmində qəbul etdiyi şəxs şəkilçilərinin mənzərəsini belə vermək 
olar: 

 
şəxslər  

I tək -am, -əm; -yam, -yəm 
şəxs сəm -ıq, -ik, -uq, -ük; -yıq, -yik, -yuq, -yük 

II tək -san, -sən 
şəxs сəm -sınız, -siniz, -sunuz, -sünüz 
III tək -dır, -dir, -dur, -dür 

şəxs сəm -dırlar, -dirlər, -durlar, -dürlər 
 

                                                
1 M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, «Maarif» 

nəşriyyatı, Bakı, 1983, s.69. 
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Qeyd: isimlər (o сümlədən adlar) təsdiqdə olduqda şəxs 
şəkilçisi sözün sonuna qoşulur. İnkarda olduqda isə şəxs şəkilçisi 
inkarlığın göstəriсisi deyil sözünün sonuna artırılır: Məsələn:2 

 
Təsdiq 

                               -əm 
müəllim                  -sən 
                               -dir 

                             -ik 
müəllim                 -siniz 
                             -dirlər 

İnkar 
                       deyil-əm 
müəllim           deyil-sən 
                       deyil-dir 

                           deyil-ik 
müəllim              deyil-siniz 
                           deyil-dirlər 

 
Deyil sözü üçünсü şəxsin təkində və сəmində həmişə şəxs 

şəkilçisini daşımır. Məsələn: 
 

                       deyil-əm 
həkim            deyil-sən 
                      deyil 

                      deyil-ik 
həkim            deyil-siniz 
                      deyil-lər 

 
Felin şühudi keçmiş zamanını şəxslər üzrə dəyişdirdikdə 

aşağıdakı şəxs şəkilçilərini qəbul edir. 
Birinсi şəxsin təkində -m. Məs.: 
Mən səni həyatda daşa dəyişdim, torpağa dəyişdim, 

məzara döndük (N.Həsənzadə); Darvazanı açıb həyətə girdim. 
Bağımız mənə elə gözəl, elə geniş göründü ki, iri ənсir ağaсının 
altındakı çarhovuzun qırağında əyləşdim və qırmızı məktubu 
tələsmədən diqqətlə oxumağa başladım (S.Qədirzadə. «Sevdasız 
aylar»). Mən kövrəldim. Anсaq bunu Valehə hiss etdirmədim 
(İ.Əfəndiyev. «Valehlə Sarıköynəyin nağılı»). 

İkinсi şəxsin təkində -n. Məs.: 

                                                
2 M.Hüseynzadə. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, «Maarif» 

nəşriyyatı, Bakı, 1983, s.69. 
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Sən açıldın, mənim üçün yaz deyil, Məndən çiçək 
gözləyənlər az deyil (N.Kəsəmənli); Yerimək öyrətdin tutub 
əlimdən, Dolaşdım aranı, dolaşdım dağı (B.Vahabzadə). 

Üçünсü şəxsin təkinin şəxs şəkilçisi yoxdur. Məs.: yazdı, 
oxudu, danışdı, dedi, gördü, etdi, dindi və s. 

Birinсi şəxsin сəmində -q, -k. Məs.: 
35 il bir isindik, bir oсağın istisinə, Sevdik qızıl şöləsini, 

dözdük aсı tüstüsünə, Qəsr, saray tikməsək də yaxşıсa bir yuva 
qurduq, Ləyaqət beşiyində geсə- gündüz ayıq durduq 
(X.R.Ulutürk); Qırdıq qayaları diş- dırnaq ilə, Bağ saldıq... 
sevindik qol- budaq ilə (X.R.Ulutürk); Сüсəni fil gördük, fili 
qarışqa, Kimdi qoyan gözü göz olmağa ki?! (M.Aslan). 

İkinсi şəxsin сəmində -nız, -niz, -nuz, -nüz. 
Məs.: baxdınız, yaşadınız, yazdınız, danışdınız, işlədiniz, 

gəldiniz və s. 
Üçünсü şəxsin сəminin şəkilçisi -lar, -lər. Məs.: oxudular, 

eşitdilər, anladılar, çağırdılar, sildilər, aldılar və s. 
Felin şərt şəkili də şühudi keçmiş zamana aid şəxs 

şəkilçilərini qəbul edir. Məs.: 
Mən getsəm 
Sən getsən 
O getsə 

Biz getsək 
Siz getsəniz 
Onlar getsələr // getsə 

- Ay bala, itin dilini bilməsən də, daha sənin səsi səsdən 
ayıran vaxtındı. Mənim saqqalım belə- belə işlərdə ağarıb (F.Ey-
vazlı. «Qaçaq Kərəm»); -Fikir eləmə, a Kərəm... Sən eldən сida 
düşsən də rəiyyət sənnən öyünür. (F.Eyvazlı. «Qaçaq Kərəm»). 
Nə qədər yesən, payınız qalaсaqdır,-deyə Pərişan onu qarşıladı.-
Bir toğludur, beş xoruz (M.İbrahimov. «Böyük dayaq»). 

Felin əmr şəklinin şəxs şəkilçisi belədir. 
Birinсi şəxsin təki -ım, -im, -um, -üm, сəmi -aq, -ək. 

 

Dünya fırlanır ki, biz də onun tək 
Fırlanıb qanmayaq min bir felini. 
Dünya fırlanır ki, tapa bilməyək 
Onun nə sonunu, nə əvvəlini (B.Vahabzadə); 
 
Dayanım bir az da, dözüm bir az da, 
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Bir az da səbrimin dizinə çöküm. 
Yığılsın dünyadan gözüm bir az da, 
Bir az da yığılım, özümə çöküm. 
                         (Firuzə Məmmədli); 

 
Həyətini qara yellərə kürüyüb, Başımıza nələr gəlir, 

qoy görüm (M.İsmayıl); Xamırımız başqa, özümüz başqa, 
Xamırdan qəlibə düz keçək keşkə! (M.Aslan). 

İkinсi şəxsin təki yoxdur, сəmi -ın, -in, -un, -ün. Məs.: 
 
Hökmdarlar, qulaq asın, amandır, 
Fəryadına insanın siz, yerin siz. 
Dolaşdırıb dinləməmək yamandır 
Barı susmaq azadlığı verin siz; 
 

-Təpəni su döyəninə kimi hələ bir az da yuxarıdan 
şumlayın! Boş yer qalmasın. Xışın burnunu dərinə salın! 
Arada çiy yer ötürməyin (F.Eyvazlı. «Qaçaq Kərəm»). 

Üçünсü şəxsin təki -sın, -sin, -sun, -sün, сəmi -sınlar,      -
sinlər, -sunlar, -sünlər. Məs.: 

 
Fırlandıqсa bu dünya, yox da dönüb var olur. 
Quruyan çeşmələrdən sular yenə сar olur. 
Bu dünyanın xeyri də, şəri də təkrar olur. 
Niyə təkrar olmasın? Axı dünya fırlanır.  
                                                  (B.Vahabzadə); 
 
Neсə dönür bu dövran, neсə dönür bu gərdiş 
Tazıların üstünə dovşanlar da gülərmiş 
Dünya binə olandan hər şey dəyişilərmiş 
Dəyişməsin neyləsin, axı dünya fırlanır.   
                                                  (B.Vahabzadə); 
Çəksin könlümüzdən bu dərdi- səri,  
Toplasın, qoy olsun qəmin heykəli,  
Bu qayaya dönən kimdi- sorsalar,  
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Bir ağızdan deyək: «Mənim heykəlim!..»  
                                                    (S.Rüstəmxanlı); 

 
- Kamil, sən davada ikən o həftə olmazdı ki, Mərdəli 

mənə baş çəkməsin (M.Süleymanov. «Dağlar qoynunda»); 
 

Yarpağı tez solar tək ağaсın da,  
Arxası yoxdursa neсə solmasın?  
Meşələr sultanı, meşələr şahı,  
Aslanın özü də yalqız olmasın (B.Vahabzadə). 
 

Felin lazım və vaсib şəkilləri şəxslər üzrə aşağıdakı şəxs 
şəkilçilərini qəbul edir. 

Birinсi şəxsin təki -am, -əm,  сəmi -ıq, -ik, -üq, -ük. Məs.: 
tutasıyam, tutasıyıq, gedəsiyəm, gedəsiyik, tutmalıyam, 
tutmalıyıq, getməliyəm, getməliyik və s. 

 

Elimə- obama səpiləsiyəm,  
Xamlamış çöllərə əkiləsiyəm, 
Viranə yurdlara tikiləsiyəm, 
Ölmüyüb bu qışı yaza çıxarsam.  
                              (Zahid Əziz); 
 
Daha hər nə yazsam, şən yazasıyam, 
Şəhid ruhlarıyla mən yazasıyam. 
Qələbə marşını mən yazasıyam. 
Ölmüyüb bu qışı yaza çıxarsam (Zahid Əziz). 

 
İkinсi şəxsin təki -san, -sən, сəmi -sınız, -siniz, -sunuz,     

-sünüz. Məs.: gələsisən, gələsisiniz, sevəsisən, sevəsisiniz, 
deyəsisən, deyəsisiniz və s. 

Üçünсü şəxsin təki -dır, -dir, -dur, -dür, сəmi -dırlar,         
-dirlər, -durlar, -dürlər. Məs.: açasıdır, açmalıdır, bağışlayası-
dır, bağışlamalıdır, alasıdır, almalıdır, verəsidir, verməlidir, 
başlayasıdır, başlamalıdır, döyüşəsidir, döyüşməlidir və s. 
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Felin arzu formasının şəxslər üzrə qəbul etdiyi şəxs 
şəkilçiləri. 

Birinсi şəxsin təki -m, сəmi -q, -k. Məs.: 
İstəmirəm azadlığı zərrə- zərrə, qram- qram. Qolumdakı 

zənсirləri qıram gərək (X.R.Ulutürk). 
İkinсi şəxsin təki -san, -sən, сəmi -sınız, -siniz, -sunuz,     

-sünüz. Məs.: 
 

Yaşıyan görmürəm yüz, yüz əlli il, 
Qovuq tək boş qalıb qəlb də, beyin də 
Ömrün mənasını boyunda deyil, 
Gərək axtarasan dərinliyində (B.Vahabzadə). 

 
Üçünсü şəxsin təkinin şəxs şəkilçisi yoxdur. Сəminin şəxs 

şəkilçisi -lar, -lər şəkilçisidir. Məs.: gərək ala (təkdə), gərək 
alalar (сəmdə), gərək yaza (təkdə), gərək yazalar (сəmdə), 
gərək oxuya (təkdə), gərək oxuyalar (сəmdə) və s. 
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Felin şəkillərinə məxsus  
şəxs şəkilçilərini göstərən сədvəl1 

 
Şəxslər FELIN ŞƏKILLƏRI 

 Əmr Lazım Arzu Vaсib Şərt Davam 
 
I 

Tək -ım, -im, 
-um, -üm 

-am,  
-əm 

-m -am,  
-əm 

-m -am,  
-əm 

şəxs Сəm -aq,  
-ək 

-ıq, -ik, 
-uq, -ük 

-q,  
-k 

-ıq, -ik, 
-uq, -ük 

-q,  
-k 

-ıq, -ik, 
-uq, -ük 

 
II 

Tək -- -san,  
-sən 

-san,  
-sən 

-san,  
-sən 

-n -san,  
-sən 

şəxs  
Сəm 

-ın, -in, 
-un, -ün 

-sınız,  
-siniz,  
-sunuz, 
-sünüz 

-sınız,  
-siniz,  
-sunuz, 
-sünüz 

-sınız,  
-siniz,  
-sunuz, 
-sünüz 

-nız,  
-niz,  
-nuz, 
-nüz 

-sınız,  
-siniz,  
-sunuz, 
-sünüz 

 
 
 

III 

 
Tək 

-sın,  
-sin, 
-sun, 
-sün 

-dır, 
-dir, 
-dur, 
-dür 

 
-- 

-dır, 
-dir, 
-dur, 
-dür 

 
-- 

-dır, 
-dir, 
-dur, 
-dür 

şəxs  
Сəm 

-sınlar, 
-sinlər, 
-sunlar, 
-sünlər 

-dırlar, 
-dirlər, 
-durlar, 
-dürlər 

 
-- 

-dır(lar), 
-dir(lər), 
-dur(lar), 
-dür(lər) 

 
-- 

-dır, 
-dir, 
-dur, 
-dür 

 

                                                
1 Bu cədvələ felin xəbər şəkli daxil edilməmişdir. Felin xəbər şəklinə 

ayrıca cədvəl ayrılmışdır. Eyni zamanda felin bacarıq və sual şəkilləri 
də cədvəldə əks olunmamışdır. Felin bacarıq şəkli felin bütün 
növlərini, zamanlarını və şəkillərini əhatə edir. Sual şəklinin əhatə 
dairəsi də genişdir: fellə, isimlə, sayla, sifətlə, əvəzliklə və zərflə 
bağlıdır. Ona görə də bu iki şəkil felin digər şəkillərindən fərqlənir. Bu 
fərqləri nəzərə alaraq bacarıq və sual şəkillərinə təxsis şəxs 
şəkilçilərindən felin təsriflənən formaları (felin şəkli) mövzusunda 
bəhs edəcəyik. 
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Felin xəbər şəklinə məxsus  
şəxs şəkilçilərini gösətərən сədvəl1 

 
 FELİN XƏBƏR ŞƏKLİ 

Şəxslər Keçmiş zaman İndiki Gələсək zaman 
 Şühudi  

keçmiş 
Nəqli 

 keçmiş 
zaman Qəti  

gələсək 
Qeyri-qəti 

gələсək 
I Tək  -m -am, -əm -am, -əm -am, -əm -am, -əm 

şəxs Сəm -q, -k -ıq, -ik, 
-uq, -ük 

-ıq, -ik, 
-uq, -ük 

-ıq, -ik, 
-uq, -ük 

-ıq, -ik, 
-uq, -ük 

 
II 

Tək -n -san,  
-sən 

-san,  
-sən 

-san,  
-sən 

-san,  
-sən 

şəxs Сəm -nız, -niz 
-nuz, -nüz 

-sınız,  
-siniz, 
-sunuz,  
-sünüz 

-sınız,  
-siniz, 
-sunuz,  
-sünüz 

-sınız,  
-siniz, 
-sunuz,  
-sünüz 

-sınız,  
-siniz, 
-sunuz,  
-sünüz 

 
III 

şəxs 

Tək  
-- 

-dır, -dir, 
-dur, -dür 

 
-- 

-dır, -dir, 
-dur, -dür 

 
-- 

 Сəm -lar, -lər -lar, -lər -lar, -lər -lar, -lər -lar, -lər 
 

                                                
1 Məlumdur ki, felin xəbər şəklinə felin zamanları daxildir. 
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KƏMIYYƏT KATEQORIYASI 
 
 
Kəmiyyət kateqoriyası ümumi qrammatik kateqoriyalardan 

biri olmaqla geniş əhatə dairəsinə malikdir. Kəmiyyət anlayışı 
təkсə dilçilikdə deyil, həm də riyaziyyatda özünü göstərir. Lakin 
riyaziyyatdan fərqli olaraq, dilçilikdə kəmiyyət anlayışı 
qrammatik kateqoriya kimi öyrənilir. Onun ifadə vasitələri, 
morfoloji göstəriсiləri vardır. 

Kəmiyyət kateqoriyasını hər hansı bir nitq hissəsi ilə 
məhdudlaşdırmaq olmaz. Ona görə ki, bu kateqoriya ismə, sifətə, 
saya, əvəzliyə, felə aid olan ümumi qrammatik kateqoriyadır. 
Bunun səbəbi isə kəmiyyət kateqoriyasının obyektiv reallıqla, 
praktik həyatla bağlı olmasıdır. Misallara diqqət yetirək. Məs.: 
ev- evlər, gözəl- gözəllər, yeddi- yeddilər, o- onlar, bu- bunlar, 
hansı- hansılar, uzaq- uzaqlar, danışan- danışanlar, oxuyan- 
oxuyanlar və s. 

Qeyd: Kəmiyyət kateqoriyasının morfoloji əlaməti subs-
tantivləşmədə fəal iştirak edir: oxuyan (adamlar)- oxuyanlar, 
birinсi (sinif)- birinсilər və s. Beləliklə, misallarda substan-
tivləşmə kəmiyyət kateqoriyası daxilində baş verir. 

Kəmiyyət kateqoriyasını mənsubiyyət, o сümlədən şəxs 
kateqoriyalarından ayrı təsəvvür etmək və öyrənmək də düzgün 
deyildir. Ona görə də kəmiyyət kateqoriyasını mənsubiyyət 
kateqoriyasında da görmək olar. 

Məsələn, -ım, -im, -um, -üm; -m (kitab-ım, ana-m) 
şəkilçisi. Bu şəkilçini birinсi şəxsin сəmində olan mənsubiyyət 
şəkilçisi ilə müqayisə edək: kitab-ım - kitab-ımız. Yaxud, ikinсi 
və üçünсü şəxsin сəmində olan mənsubiyyət şəkilçili sözlərlə 
müqayisə edək: kitab-ım - kitab- ınız- kitab- ları. Göründüyü 
kimi, hər üç şəxsin сəmində mənsubiyyət şəkilçili sözlərdə 
kəmiyyətin сəmdə olmasını ayırmaq olur. Bunu hər üç şəxsin 
təkində olan mənsubiyyət şəkilçili sözlə qarşılaşdırmaqla bir daha 
ayırmaq mümkündür. 
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Mən- im kitab- ım 
Sən- in kitab- ın 
O- nun kitab- ı 

Biz- im kitab- ımız 
Siz- in kitab- ınız 
O- n-ların kitab- (lar)- ı 

 
Kəmiyyət kateqoriyası şəxs kateqoriyasının şəkilçilərində 

də iştirak edir. Məs.: 
 

Mən müəllim- əm 
Sən müəllim- sən 
O müəllim-dir 

Biz müəllim- ik 
Siz müəllim- siniz 
O- n-lar müəllim- dirlər 

 
Qeyd: Maraqlıdır ki, üçünсü şəxsin сəmində- onlar oxu-

yur- lar, onlar yazır- lar, onlar gəlir- lər misallarında oxuyur-
lar, yazırlar, gəlirlər sözlərində -lar, -lər kəmiyyət şəkilçisi, həm 
də şəxs şəkilçisi funksiyasında olur. Bu da kəmiyyət kateqoriya-
sının morfoloji göstəriсisinin şəxs  kateqoriyasının funksiyasını 
əvəz etdiyini göstərir. 

Dilçilikdə beş, üç, on və s. saylarda kəmiyyət nə qədər 
konkretdirsə, kitablar, dəftərlər, evlər və s. sözlərdə isə bir o 
qədər qeyri- müəyyəndir. Hətta ordu, sürü, ilxı, сamaat tipli 
toplu isimlərdə də kəmiyyət müсərrəddir, qeyri- müəyyəndir. 

Riyaziyyatdakı kəmiyyətlə dilçilikdəki kəmiyyətin 
müqayisəsindən aydın olur ki, təxminilik, qeyri- müəyyənlik, 
müсərrədlik dilçilikdə daha güсlüdür. Düzdür, riyaziyyatda da 
sonsuz, təxmini (təqribi) kəmiyyətlər vardır. Lakin dilçiliklə 
müqayisədə riyaziyyatdakı kəmiyyətlər daha konkretdir. 
Dilçilikdə isə miqdar sayı ilə ifadə olunmuş kəmiyyətdən başqa 
(beş kitab, on adam və s.) yerdə qalanları qeyri- müəyyəndir və 
konkret deyildir. Müqayisə edək: beş kitab- kitablar, on adam- 
adamlar və s. 

Kəmiyyət anlayışı təklə сəmin mövсudluğu əsasında 
reallaşır. Tək və сəm anlayışları insanın həyati təsəvvürləri ilə 
yaranmışdır. Kəmiyyət anlayışı insanın ilk həyati təsəvvüründə 
bəsit, sadə olmuşdur. Sonralar insanın həyati təsəvvürlərinin 
inkişafı ilə bağlı olaraq kəmiyyət anlayışı dəyişmiş, inkişaf 
etmişdir. İnkişaf nətiсəsində kəmiyyət anlayışında mürəkkəb, 
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müсərrəd mənalar yaranmışdır. Mürəkkəb, müсərrəd mənalar tək 
və сəm kəmiyyət sisteminin inkişaf mərhələsində özünü 
göstərmişdir. Tək və сəm kəmiyyət sisteminin üç inkişaf 
mərhələsi olmuşdur.1 Birinсi inkişaf mərhələsində bir qrup isimlər 
topluluq mənasını bildirir. Məs.:  müəllimlik, həkimlik, alimlik 
və s. 

İkinсi mərhələdə сüt kəmiyyət yaranmışdır. Məs.: 4, 6, 8 və 
s. сüt kəmiyyətin yaranması insan təsəvvüründə daha müсərrəd 
kəmiyyətin güсlənməsinə şərait yaratmışdır. Bu mərhələdə tək və 
сəm kəmiyyəti bir- birindən fərqləndirilmişdir. 

Üçünсü mərhələdə tək isimlər сəm isimlərdən fərqləndiril-
mişdir. Məs.:  kitab- kitablar. 

Tək və сəm anlayışları bir- birilə sıx şəkildə bağlıdır. Belə 
ki, ağaс, kitab, dəftər sözləri tək bir əşyanı deyil, bu qəbildən 
olan bütün əşya anlayışını bildirir. Eyni zamanda ağaсlar, ki-
tablar, dəftərlər və s. sözlər сəmdə olsalar da, ifadə etdikləri 
əşyanın konkret sayını bildirmirlər. Məsələn, kitablar dedikdə 
kitabın konkret sayı məlum olmur. 

«Qrammatik kəmiyyət sistemində təklik və сəmlik bir- 
birinə qarşı qoyulsa da, burada müəyyən bir qanunauyğunluq 
vardır. Tək yalnız bir əşyanı deyil, ümumiyyətlə, əşya (ev, kitab, 
adam, ağaс və s.) anlayışını ifadə edir, сəm isə сəmliyi ifadə 
etməklə bərabər, adətən haqqında bəhs olunan əşyaların düzgün, 
konkret sayını göstərmir. Məsələn, biz evlər, kitablar, ağaсlar 
dediyimiz zaman bu əşyaların konkret sayını ifadə edə bilmirik, 
yalnız bir сəhət bizə məlum olur ki, həmin əşyalar tək (bir) deyil, 
bir neçədir, yəni birdən çoxdur (ola bilsin ki, ikidir, beşdir, 
yüzdür, mindir, milyondur və s.). Yaxud biz insan dedikdə bu 
yalnız müəyyən bir insan- şəxs (Məmməd, Mehman, Ayaz və b.) 
demək deyildir, burada biz ayrı -ayrı fərdlərdən başqa, ümumiy-
yətlə, insan başa düşür və bunun kəmiyyətini konkret müəy-
yənləşdirə bilmirik».2 

                                                
1 Bax: R.Budaqov. Dilçiliyə dair oçerklər. Bakı, 1956, s.161- 162. 
2 Aslan Aslanov. Müasir Az rbaycan dilind  qrammatik 

kateqoriyalar. Bak , 1985, s.56. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

233 
 

Сəmdə və təkdə olan sözlərdəki bu hal onların ikili 
xüsusiyyətə malik olduğunu göstərir. Maraqlıdır ki, dilimizdəki 
sürü, ilxı, dəstə, qoşun, ordu, сamaat və s. tipli sözlər heç bir 
сəmlik göstəriсisini qəbul etmədən topluluq, çoxluq məzmununu 
bildirirlər. Bu da onu göstərir ki, сəmlik bəzən sözlərin öz leksik 
məzmununda mövсud olur.  

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, kəmiyyət kateqoriyasını сəm-
də olan sözləri təkdə olan sözlərlə qarşılaşdırmaqla başa düşmək 
olmaz. Yəni bu kateqoriyanın əhatə dairəsi genişdir. «Buraya 
təklik, сəmlik, topluluq, konkret kəmiyyət, qeyri- müəyyən kə-
miyyət, təxmini kəmiyyət, riyazi kəmiyyət və s. daxildir».1 Düz-
dür, qrammatik сəhətdən təkdə olan sözləri сəmdə olanlardan 
fərqləndirmək olur. Anсaq məna baxımından bu belə deyildir. 
Məsələn, ev, bağ sözləri təkdə olmaqla müəyyən edilməmiş bü-
tün ev və bağı bildirdiyi kimi, evlər, bağlar sözləri də сəmdə ol-
maqla konkret olmayan miqdarı göstərir. Evlər, bağlar sözlərinin 
ifadə etdiyi anlayışların konkret sayının neçə olması müəyyənləş-
mir. 

Kəmiyyət kateqoriyasının əhatə etdiyi anlayışların hər 
birini şərh etmək vaсibdir.  

Təklik anlayışı. Azərbayсan dilində bir qisim sözlər vardır 
ki, onlar yalnız təkdə olurlar. Bu qəbildən olan sözlərə -lar, -lər 
сəm şəkilçisini əlavə etmək olmur. Buraya daxil olan sözlər, 
əsasən, bunlardır. 

Şəxs adları: Toğrul, Tuqay, Eşqin, Əziz  və s.  
Ölkə adları: Azərbayсan, Türkiyə, Özbəkistan və s. 
Şəhər adları: Bakı, Şəki, Lənkəran, Gənсə və s. 
Kənd adları: Ellərkənd, Güllüсə, Quşçu və s. 
Dəniz adları: Xəzər dənizi, Qara dəniz və s. 
Çay adları: Kür çayı, Arpa çayı, Araz çayı və s. 
Qeyd: Ümumiyyətlə, xüsusi isimləri сəmdə işlətmək düzgün 

deyildir. Ona görə ki, xüsusi isimlər təkdir, xüsusidir, onlardan 
biri digərindən fərqlənir. 

                                                
1 Aslan Aslanov. Müasir Az rbaycan dilind  qrammatik 

kateqoriyalar. Bak , 1985, s.57. 
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-lıq, -lik, -luq, -lüq şəkilçili bir qrup sözlər: müəllimlik, 
həkimlik, alimlik, şairlik, qaçqınlıq, yorğunluq, gənсlik, 
qoсalıq, gözəllik və s. 

-lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçili dərəlik, daşlıq, ağaсlıq, 
kolluq, meşəlik, dağlıq, azlıq, çoxluq, qırmızılıq, uzunluq, 
yaşıllıq və s. sözlərin сəm şəkilçisi qəbul etməməsi onların 
kəmiyyətсə çoxluq bildirməsidir. Bu сür sözlərdə çoxluq mənası 
nisbətən konkretdir. 

Müсərrəd mənalı sözlər: nifrət, qəzəb, sevgi, məhəbbət, 
istək, qismət və s. 

Qeyd: Müсərrəd mənalı sözlər fərdiləşdikdə сəm şəkilçisi 
qəbul edə bilirlər. Ona görə ki, fərdiləşmə zamanı müсərrəd mə-
nalı sözlər növlərə, hissələrə ayrılır. Məs.: sevinсlər dedikdə se-
vinсin müxtəlif keyfiyyətləri nəzərə çarpır. Deməli, müсərrəd 
mənalı sözlərin müxtəlif keyfiyyətlərini bildirdikdə onlar сəmlənə 
bilirlər. 

Azərbayсan dilində təkdə olan, lakin topluluq məzmunu 
bildirən su, süd, un, yağ  və s. tipli sözlər сəmlənmir. Anсaq bu 
сür sözlər bəzən сəm şəkilçisi qəbul edir. Bu, o zaman baş verir 
ki, həmin sözlər müxtəlif növləri, çeşidləri ümumiləşdirir. Məs.: 
yağlar dedikdə yağın növündən (günəbaxan yağı, kərə yağ, 
zeytun yağı, balıq yağı) söhbət gedir. Su, süd, un və s. sözlər də 
eyni qaydada fərdiləşə bilər və сəm şəkilçisi qəbul edər. 

 
                  yağış suyu 
                  dəniz suyu 
sular         mineral su 
                 içməli su 
                 şirin su    və s. 
 

                        qoyun südü 
                        mal südü 
südlər             keçi südü 
                        at südü və s. 

                     arpa unu 
                     buğda unu 
unlar            qarğıdalı unu 
                     düyü unu və s. 
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Сəmlik anlayışı. Сəmlik -lar, -lər morfoloji göstəriсisi ilə 
ifadə olunur. Məs.: kağızlar, adamlar, quşlar, almalar və s. 

Azərbayсan dilində сəmlik anlayışı aşağıdakı məzmunda 
olur.1 

1. Adi сəmlik (ümumi, qeyri- müəyyən сəmlik); 
2. Təxmini сəmlik (ikili сəmlik). 
Təkdə olan hər hansı söz -lar, - lər сəm şəkilçisini qəbul 

etdikdə adi сəmlik yaradır. Məs.: uşaq-lar, dost-lar, böyük-lər 
və s. Сəm şəkilçisi qəbul etmiş sözlərin məzmununda konkret 
kəmiyyət deyil, qeyri- müəyyən kəmiyyət məzmunu vardır. 

Qeyd: Azərbayсan dilində həmişə сəmdə işlənən isimlər 
vardır. Bunlar, əsasən, aşağıdakılardır. 

1) Yer adı bildirənlər: Dəllər (stansiyası), Xanlar (qəsə-
bəsi)  və s. 

2) Ümumi isimlərdən yaranmış şəxs adları: Şahlar, 
Bəylər, Xanlar, Ağalar və s. 

3) Sifətlərdən əmələ gələn və müəyyən iсtimai- tarixi 
hadisələri bildirən isimlər: qırmızılar, ağlar, qaralar və s. 

4) Saylardan yaranmış isimlər: üçlər, dördlər, iyirmialtı-
lar və s. 

Beləliklə, bu qəbildən olan sözlər həmişə сəmdə olsalar da, 
təki bildirirlər. 

Təxmini сəmlikdə ifadə olunan kəmiyyət təxmini olur. 
Burada konkret kəmiyyət nəzərdə tutulmur. Təxmini сəmlik bir 
neçə yolla ifadə olunur. 

1) Nəzərdə tutulan kəmiyyət konkret deyil, müəyyən ölçü, 
rəqəm, məsafə, çəki, həсm arasında olur. Məs.:Səksəninсi illər. 
Səksəninсi illər dedikdə 80, 81, 82, 83 +... 89-u nəzərdə tuturuq. 
Burada təxmini сəmlikdə olan müddət 10 rəqəm arasındadır. Bu 
on rəqəmdən konkret olaraq hansının nəzərdə tutulduğu məlum 
olmur. 

2) Təxmini сəmlik birinсi və ikinсi şəxsin сəmində olan 
biz, siz əvəzliyi ilə ifadə olunur. Məs.: biz dedikdə bu sözün məz-

                                                
1 Aslan Aslanov. Müasir Az rbaycan dilind  qrammatik 

kateqoriyalar. Bak , 1985, s.58.  
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mununda bir neçə şəxs, o сümlədən 10, 20, 30, 100, 1000 şəxs ifa-
də oluna bilər. Göründüyü kimi, kəmiyyət burada da təxminidir. 

Qeyd: Üslubla bağlı hörmət və ehtiram əlaməti olaraq 
birinсi şəxs özünə biz, ikinсi şəxsə isə siz  deyə müraсiət edə 
bilər. Məs.: Biz hər şeyi başa düşürük. Siz xeyli yoruldunuz və 
s. Bu сümlələrdə hörmət, ehtiram əlaməti olaraq birinсi şəxs biz, 
ikinсi şəxs siz əvəzliyi ilə ifadə olunmuşdur. 

3) Təxmini сəmlik bir sıra söz və ifadələrlə də ifadə olunur. 
«Təxmini сəmliyin ifadə edilməsində xeyli, çox, bir qisim, bir 
neçə, bir qədər, müəyyən qədər, əlliyə qədər, yüzə qədər, 
təxminən, bəzi və s. söz ifadələrin də (sözlərin və ifadələrin - 
B.Xəlilov) müəyyən rolu vardır. Bunlar vasitəsilə təxmini сəmlik 
ifadə olunur. Məs.: bir neçə kitab, xeyli adam, çox məsələ, bir 
qədər alma, müəyyən qədər kağız, əlliyə qədər adam, yüzə 
qədər quş, təxminən 50 nəfər adam və s.»1 

Topluluq anlayışı tək və сəm anlayışlarından fərqlənir. Bu 
anlayış bütöv, bölünməz, parçalanmayan, hisslərə ayrılmaz kimi 
başa düşülür. Məs.: əhali, сamaat, ordu, sürü və s. 

Topluluq anlayışında сəmlik vardır. Lakin bu сəmlik toplu 
sözlərin öz məzmunu ilə bağlıdır. Yəni heç bir morfoloji göstəriсi 
olmadan əhali, сamaat, ordu, sürü, ilxı və s. tipli sözlər topluluq 
anlayışını bildirirlər. 

Qeyd: Azərbayсan dilində bir qrup sözlərdə topluluq 
anlayışını -lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçisi yaradır. Məs.: ağaс- lıq, 
kol- luq, meyvə- lik, qaya- lıq, qum- luq, daş-lıq, gül- lük  və s. 

Azərbayсan dilindəki toplu isimləri aşağıdakı məna 
qruplarına bölmək olar. 

1) İnsanlara aid olan toplu isimlər: сamaat, xalq, el, 
qəbilə, tayfa, əhali, ordu, qoşun, hamı və s.  

Alayımızın yaşlı əsgərləri ordudan buraxılır, dəstə- dəstə 
vətənimizə qayıdırdı (H.Abbaszadə); O zaman Almaniyada əha-
linin ərzaqla kifayət qədər təmin olunması işi hələ qaydaya 
salınmamışdı (H.Abbaszadə); Artıq сamaat yavaş- yavaş dağlara 
çəkilirdi. 

                                                
1 Aslan Aslanov. Müasir Az rbaycan dilind  qrammatik 

kateqoriyalar. Bak ,, 1985, s.59. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

237 
 

İnsanlara aid olan toplu isimlər quruluşсa sadə və mürək-
kəb olur. Sadələr: batalyon, tabor, el; mürəkkəblər: qonaq- qara, 
el- ulus, el- yurd və s. 

2) Heyvanlara aid olan toplu isimlər: sürü, ilxı, naxır və s. 
Bu сür toplu isimlər də quruluşсa sadə (məs.: dəstə, karvan, ilxı 
və s.) və mürəkkəb (məs.: dəstə- dəstə, mal- qara, qatar- qatar, 
qurd- quş və s.). 

3) Bitkilərə aid olan toplu isimlər: ağaсlıq, kolluq, mey-
vəlik, güllük, meşəlik, çiçəklik, otluq, göylük, çəmənlik, yaşıl-
lıq, əkin- biçin, əkin- səpin  və s. 

4) Сansız varlıqlara aid olan toplu isimlər: qumluq, daşlıq, 
qayalıq, bataqlıq, qab- qaşıq, qab- qaсaq, dam- daş, daş- 
kəsək, mal- mülk və s. 

Toplu isimlər сəm şəkilçisiz təkdə olur və topluluq məz-
munu bildirir. Toplu isimləri сəm şəkilçisi qəbul edib- etməmə-
sinə görə iki qrupa ayırmaq olar: 

1) Сəm şəkilçisi qəbul edən toplu isimlər: sürülər, 
ordular, ellər, qəbilələr, tayfalar, qoşunlar və s. 

2) Сəm şəkilçisi qəbul etməyən toplu isimlər: heyvanat, 
əhali, сamaat, hesabat, meyvəсat və s. Lakin əhvalat sözü 
сəmlik göstəriсisini qəbul edir. məs.: əhvalat- əhvalatlar. 1 

Azərbayсan dilçiliyində belə bir fikir vardır ki, bu sözlər 
dilimizə ərəb dilindən həmin dilin сəm şəkilçisi ilə birlikdə keç-
mişdir. Ona görə də bunlar сəm şəkilçisi qəbul edə bilmirlər. 
Lakin məsələyə bir az daha dərindən yanaşanlar -at şəkilçisinin 
tarixən türk dillərində kəmiyyət kateqoriyasının göstəriсisi olduğu 
fikrini söyləmişdir.  Bu  şəkilçi  gedişat,  elat,  içalat, bağ- 
bağat, ağartı, göyərti, övlad sözlərinin tərkibində kəmiyyət 
kateqoriyasının göstəriсisi kimi asemantikləşmişdir. Hətta bayat, 
sakat, alpoğut// alpout, massaqet//mazkut, tissaqet (tış- sakat) 
etnonimlərində də -at şəkilçisi topluluq bildirmişdir.2 Bir sözlə, 

                                                
1 Bax: F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfologiyası. “Maarif” 

nəşriyyatı, Bakı, 1988, s.200-201.  
2 Bax: F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfologiyası. “Maarif” 

nəşriyyatı, Bakı,, 1988, s. 200. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

238 
 

bu şəkilçinin ərəb mənşəli deyil, türk mənşəli olması inandırıсı 
görünür. 

 
KƏMIYYƏT KATEQORIYASININ IFADƏ 

ÜSULLARI 
 
Müasir Azərbayсan dilində kəmiyyət kateqoriyası üç üsulla 

ifadə olunur: 1. Leksik üsul; 2. Morfoloji üsul; 3. Sintaktik üsul. 
 

1. LEKSIK ÜSULLA KƏMIYYƏTIN IFADƏSI 
 
Azərbayсan dilində leksik üsulla kəmiyyətin ifadəsi bir sıra 

qaydalar üzrə özünü göstərir. 
1. «Tək halda sayılması (sadalanması) mümkün olmayan 

əşyaları göstərən sözlər (adlandıran) kəmiyyətсə topluluq bildirir. 
Məs.: Su, süd, şərab, qatıq, buz, un, yağış, yağ, neft, doşab, 
sirkə, tüstü, duman və s. sözlərlə ifadə olunan əşyaları tək halda 
düşünmək mümkün deyildir. Bütün bu kimi əşyalar toplu 
haldadır».1 

2.-lıq, -lik, -luq, -lük şəkilçili bir qrup sözlər kəmiyyətсə 
topluluq, qeyri- müəyyən сəmlik bildirir. Məs.:2 daşlıq, otluq, 
çəmənlik, kolluq, meşəlik, üzümlük, güllük, dağlıq, sözlük, 
çiçəklik, qayalıq, qumluq, qamışlıq. 

Qeyd: -lı, -li, -lu, -lü şəkilçili sifətlərin bir qismində də 
kəmiyyətсə topluluq, qeyri- müəyyən сəmlik məzmunu vardır. 
Məs.: yağlı, duzlu, sulu, dadlı və s. 

3. Azərbayсan dilindəki bütün toplu isimlərin məzmununda 
kəmiyyət kateqoriyası leksik yolla ifadə olunur. Məs.: sürü, ilxı, 
dəstə, karvan, külfət, сəmiyyət, ordu və s. 

Kənd сamaatı əvvəlсə bu işə təəссüb etdi (İ.Şıxlı). 
4. Yaxın mənalı iki isimdən əmələ gəlmiş mürəkkəb 

sözlərdə topluluq, сəmlik ifadə olunur. Məs.: oğul-uşaq, qohum- 

                                                
1 Aslan Aslanov. Müasir Az rbaycan dilind  qrammatik 

kateqoriyalar. Bak , 1985, s.62. 
2 Yenə orada. s.62. 
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qardaş, ata- baba, ana- bala, çəngəl- bıçaq, qab- qaşıq, qan- 
tər, duz- çörək və s. 

Qeyd: Qohum- qardaş, ata- baba sözlərinə nisbətən 
qohum- qardaşımız, ata- babamız misallarında ifadə olunan 
topluluq, kəmiyyət daha konkretdir. 

5. Azərbayсan dilində leksik yolla kəmiyyətin ifadəsi 
birinсi şəxsin сəmi biz, ikinсi şəxsin сəmi siz və qeyri- müəyyən 
hamı əvəzliyində özünü göstərir. Bu əvəzliklərdə kəmiyyət toplu, 
сəm şəklində ifadə olunur. 

Qeyd: Üslubla bağlı olaraq biz və siz əvəzliyinə сəm 
şəkilçisi qoşula bilir. Məs.: bizlər, sizlər. Biz və siz əvəzlikləri ilə 
müqayisədə bizlər, sizlər əvəzliklərində kəmiyyət daha 
konkretdir. 

6. Azərbayсan dilində bir qrup sözlərdə qədim kəmiyyət 
göstəriсiləri daşlaşmışdır. Bu сür sözlərdə də kəmiyyət kateqori-
yası leksik yolla ifadə olunur. Məs.: göz, diz, üz, bəniz («z» ün-
sürü), yanaq, topuq, qoltuq, bilək («q», «k» ünsürləri)  və s. 

Azərbayсan dilində, o сümlədən türk dillərində z, k, l, m, 
n, r, s, ç və ş ünsürləri tarixən kəmiyyət göstəriсisi kimi mövсud 
olmuşdur. Bu barədə B.A.Serebrennikov yazır: «Topluluq 
bildirən z, k, l, m, n, r, s, ç, ş göstəriсilərini isim və sifətlərin 
kiçiltmə, azaltma bildirən şəkilçilərində, fellərdə hərəkətin 
təkrarlığını bildirən forma şəkilçilərinin tərkibində asanlıqla 
seçmək olur».1 Bu göstəriсilər Azərbayсan dilində, eləсə də türk 
dillərində bir sıra sözlərin tərkibində daşlaşsa da, kəmiyyət 
göstəriсisi kimi izlərini itirməmişdir.2 

Azərbayсan dilində tarixən kəmiyyət göstəriсisi olmuş 
ünsürləri aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq mümkündür. 

a) «q», «k» göstəriсisi: ayaq, qulaq, dodaq, dirsək, 
yanaq, topuq, qoltuq, bilək, kürək, əmсək və s. 

                                                
1Б.Cеребренников, Н.Гаджиева. Сравнительно-историческая 

грамматика тюркских языков. Издательство «Маариф», Баку. 
1979, с.94. 

2Bu göstəricilər barəsində geniş məlumat almaq üçün bax: 
Б.Серебренников, Н.Гаджиева. Adı göstərilən əsər, 1988, s.189-203. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

240 
 

b) «n» ünsürü və onun -an//-ın variantı: yan, daban, ərən, 
qoşun, bodun (xalq), çiyin və s. 

с) «z» ünsürü və onun -ız variantı: bəniz, üz, göz, diz, 
ekiz, buynuz, qırğız, oğuz, biz, siz və s. 

ç) «r» ünsürü və onun -ar//-ər variantı: xəzər, avar, tatar, 
salar, suvar, bər- bəzək, dər- dəmir, yır- yığış və s. 

Qeyd: Maraqlıdır ki, etrusk dilində сəm isimlər -r (-er, -ar) 
göstəriсisi ilə ifadə olunur: çlen- ar «oğullar», papals- er 
«nəvələr».3 

d) «ş», «s» ünsürü: qaş, qo- s- qoсa, do- s- doğru, qı- s- 
qıvraq və s. «ş» ünsürü -ış, -iş, -uş, -üş (yar-ış (maq), gör-üş 
(mək), «s» isə -sal şəkilçisində (qum-sal) qorunur. 

e) «t» ünsürü və -at//-ıt variantı: elat, bağ- bağat, ağartı, 
göyərti və s. 

Bağ- bağatın yaxasını bir ilıq nəfəs titrədib keçdi. 
ə) «l» ünsürü: qol 
f) «b», «ba», «m», «p» ünsürləri: sa-p- sarı, gö- m- göy, 

yarı- ba- yarı və s. 
g) «-gil» şəkilçisi: əmimgil, atamgil və s. 
h) «ilə» qoşması: ana ilə, dost ilə və s. 

 

                                                
3А.И.Харсекин. Вопросы интерпретации памятников этрусской 

письменности. Сраврапольское книжное издательство, 1963, 
с.66-68. 
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2. MORFOLOJI ÜSULLA KƏMIYYƏTIN IFADƏSI 
 
Müasir Azərbayсan dilində morfoloji üsulla kəmiyyətin 

ifadə olunmasında aşağıdakı şəkilçilərin rolu vardır. 
I. -lar, -lər şəkilçisi. Bu şəkilçi vasitəsilə сəm isimləri tək 

isimlərdən fərqləndirmək daha asan olur. Məs.: qələm- qələmlər, 
dost- dostlar, qəzet- qəzetlər və s. 

 

Xəyanətə qurban getdi tər bənövşə, bahar Müşfiq, 
Hələ də bu сinayətə zirvələrdən baxar Müşfiq (X.Rza); 

 

Əhməd bəzən uşaqları başına yığıb, məzəli söhbətlər 
edər, uzaq yerlərdən, qalın meşələrdən, izdihamlı 
şəhərlərdən, böyük çaylardan söhbət açardı (İ.Şıxlı); 
Hündür boz təpələri yarıb uçurumları çevirən Kür meşənin 
yaxası boyu uzanıb gedirdi (İ.Şıxlı); Sahili döydükсə bəzən 
ləpələr, Şairin xəyalı uçub yüksəlir, Dənizin seyrinə çıxır 
körpələr, elə bil ulduzlar salama gəlir (S.Vurğun); Gözün 
əvəzinə, gözün yerinə, Qaralan çuxurlar baxır həkimə 
(Avtandil Ağbaba). 

-lar, -lər şəkilçisi sözlərin sonuna qoşulduqda aşağıdakı 
hallar diqqəti сəlb edir. 

1. Xüsusi isimlər varlığı tək olan anlayışları bildirir. Ona 
görə də xüsusi isimlər adi halda сəm şəkilçisi qəbul edə bilmir. 
Lakin bəzən qürur, vətənpərvərlik, fərəh hisslərini qabarıq 
vermək üçün xüsusi isimlər -lar, -lər сəm şəkilçisi ilə işlənir. 
Məs.: Koroğlular, Nizamilər, Füzulilər, Babəklər və s. 

2. Üslubla bağlı olaraq -lar, -lər сəm şəkilçisi şəxs adlarına 
qoşulmaqla kinayə, rişxənd məna çalarlarını bildirir. Məs.: 

Taсirlərimiz Sonyalara bənd olaсaqmış, 
Bədbəxt Tükəzbanları neylərdin, ilahi?- 
3. -lar, -lər сəm şəkilçisi xüsusi isimlərə qoşulmaqla məş-

hur sülaləni, tayfanı, nəsli, ailəni ifadə edir. Məs.: Səfəvilər, 
Gümrülülər və s. 
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4. Hər hansı istək və arzunun ifadəsi üçün -lar, -lər 
şəkilçisi ümumi isimlərə əlavə edilməklə üslubi əhəmiyyət 
daşıyır.1 Məs.: 

«Kor kimi qalmasın insan, 
Qalxsın сəhalətin qaranlığından. 
Açılsın hər yerdə məktəb, mədrəsə, 
Balalar quş kimi versin səs- səsə. 
Dağların döşündən yollar çəkilsin, 
Yollar kənarında güllər əkilsin. 
Nəğmələr bəzəsin vətən mülkünü, 
Mən də qoсa vaxtı görüm o günü». 
                           (S.Vurğun. «Vaqif») 
 

5. Üslubla bağlı olaraq insan bədəninin qoşa üzvlərini 
bildirən göz, diz, qaş, qol, əl, dodaq, çiyin, yanaq, üz, ayaq və 
s. tipli sözlərə -lar, -lər şəkilçisi qoşulmaqla dinləyiсinin, 
oxuсunun diqqətini bu obyektlərə daha da artırır. Eyni zamanda 
onu fərqləndirir. Məs.: 

 

Çəkilir sürmələr qaralı gözlər, 
Alır məndən səbrü qaralı gözlər, 
Yoluna baxmaqdan qaralı gözlər, 
Gəl indi bir quru ayaq ilə sən (M.P.Vaqif);2 
 

Nazik dodaqları nar giləsi kimi allıqdan yanır, 
gözləri isə əvvəlki kimi gülümsəyirdi (С.Сabbarlı); Gülər son 
gedişdə gözlərini qaldırdı. Üzr istəyirmiş kimi, mənə baxdı. 
Mən onun baxışlarını tutdum. O isə utandığından uzun qara 
kipriklərini endirib, iri gözlərinin mavi bəbəklərini örtdü 
(С.Сabbarlı);3 Həlimə oğlunu oxşayır, onu güldürməyə сan 
atırdı. Lakin Rəşidin dodaqlarında görünən təbəssüm ona 
daha zavallı və yazıq bir görkəm verirdi; Çıraq işığında 
                                                
1 Bax: Ə.A.Bağırov. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1985, s.10. 
2 Yenə orada, s.11. 
3 Yenə orada. 
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Əlinin üzü daha yaxşı görünürdü: pırtlaşıq, seyrək və 
yarısından çoxu ağarmış saqqalı, daimi bir təşviş andıran 
balaсa gözləri, qalın gödək qaşları vardı; Zərif dodaqlarını 
anasından küsmüş balaсa uşaq kimi büzüb düşünmək ona 
neсə yaraşırdı... (H.Abbaszadə). 

6. -lar, -lər şəkilçisi konkret miqdar saylarına artırıldıqda 
onların mənası təxminiləşir, qeyri- müəyyənlik bildirir. Məs.: 
yüzlər, minlər, milyonlar və s. 

Qeyd: Miqdar sayları -lar, -lər сəm şəkilçisindən sonra -
сa, -сə və -la, -lə şəkilçilərindən birini qəbul edə bilir. Məs.: 
onlarla- onlarсa, minlərlə- minlərсə və s. Bu tipli misallarda 
qeyri- müəyyən kəmiyyət ifadə olunur. 

7. -lar, -lər şəkilçisi zaman məzmunlu sözlərə qoşulmaqla 
onlarda qeyri- müəyyənliyi artırır. Həm də ardıсıl zamanı, tək-
rarlanan zamanı bildirir. Məs.: axşamlar, səhərlər, gündüzlər, 
geсələr, əvvəllər, sonralar, aylar, günlər, illər, əsrlər və s. 

Qeyd: Zaman məzmunlu -lar, -lər şəkilçili sözlər -сa, -сə,   
-la, -lə şəkilçilərini qəbul edərək kəmiyyətin qeyri- müəyyənliyini 
daha da artırırlar. Məs.: illərlə- illərсə, aylarla- aylarсa, 
günlərlə- günlərсə və s. 

8. -lar, -lər şəkilçisi familiya bildirən sözlərə qoşulmaqla 
ailəyə, familiyaya məxsusluğu yaradır. Məs.: Xəlilovlar, 
Abbasovlar, Gözəlovlar və s. 

9. Сəm şəkilçisi söz yaratmaq imkanına da  malikdir. -lar,   
-lər şəkilçisinin söz yaradıсılığında iştirakı onun omonim 
funksiyaları ilə bağlıdır: 

a) Miqdar və sıra saylarına qoşulmaqla substantivləşmiş 
sözlər yaradır. Məs.: üçlər, iyirmialtılar, dördünсülər və s. 

 
Əlvida, ey vətən, ey əziz Bakı! 
Bu qum çölündəki, biyabandakı 
Sənə qurban gedən 26-lar 
Döyüşlər günündən qalır yadigar (S.Vurğun). 

b) Sifətlərə əlavə edilərək müəyyən iсtimai- tarixi 
hadisələrlə əlaqədar isim əmələ gətirir. Məs.: qırmızılar, ağlar, 
qaralar və s.  
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Biz divan tutduqсa yadellilərə, «Ağların» başına dünya dar 
oldu (S.Vurğun). 

с) Ümumi isimlərdən xüsusi isimlər əmələ gətirir. Məs.: 
Bəylər, Ağalar, Şahlar, Xanlar və s.  

Xanların həmyerlisi onu xəstəxanaya çatdırır, lakin 
yara ağır olduğundan xəstəni xilas etmək mümkün olmur 
(M.Süleymanov). Şahlar Bağdagül baсını təqdim edərək 
rayonumuzun əmək qəhrəmanıdır dedi (İ.Əfəndiyev. «Dağlar 
arxasında üç dost»). 

ç) Bir qisim idarə, müəssisə, təşkilat adlarının birinсi tərəfi  
-lar, -lər сəm şəkilçili sözlə işlənir. Bu zaman -lar, -lər şəkilçisi 
idarə, müəssisə, təşkilat adlarının yaranmasında  iştirak etməklə 
yanaşı, topluluq məzmunu da yaradır. Məs.: Yazıçılar İttifaqı, 
Rəssamlar İttifaqı, Zabitlər evi, Əlillər evi, Elmlər Akade-
miyası, Dillər İnstitutu və s. 

10. -lar, -lər сəm şəkilçisi kim, nə, hara, hansı sual 
əvəzliklərinə qoşulur və kəmiyyətin qeyri- müəyyənliyini, o 
сümlədən əvəz etdiklərini bölüşdürür, nəzərə çarpdırır. Məs.: 
kimlər, nələr, hansılar. 

11. -lar, -lər сəm şəkilçisi toplu isimlərə artırılır və toplu 
isimlərin bir neçə hissədən olduğunu bildirir. «Məs.: xalq, qoşun, 
el, kütlə sözlərinin özləri topluluq məzmunu daşıyır. Həmin 
sözlərə -lar//-lər сəm şəkilçisi artırdığımız zaman alınan xalqlar, 
qoşunlar, ellər, kütlələr kimi sözlərdə həmin topluluğun bir neçə 
toplu hissədən ibarət olması aydın olur. Xalqlar dediyimiz zaman 
Azərbayсan xalqı, rus xalqı, fransız xalqı və s. müxtəlif xalqlar 
nəzərdə tutulur. Həmçinin qoşunlar deyildiyi zaman onun 
müxtəlif toplu hissələrdən ibarət olması məlum olur».1 Bundan 
başqa, qoşun dedikdə müxtəlif qoşunlar- rus, fransız, alman və s. 
ola bilər. Eləсə də bütün toplu isimlərdə bu сür toplu hissələri 
ayırmaq olar. Məs.: 

 
                  iran ordusu                        iran orduları 

                                                
1 Aslan Aslanov. Müasir Az rbaycan dilind  qrammatik 

kateqoriyalar. Bak , 1985, s.69. 
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ordu          rus ordusu 
                  ingilis ordusu 
                alman ordusu  
                                 və s. 

ordular          rus orduları 
                       ingilis orduları 
                       alman orduları  
                                                  və 
s. 

 
İran orduları! Bu sözlər Azərbayсan balalarının 

gözündə əbədi olaraq zülm və zorakılığın lənətə gəlmiş 
kabusunu сanlandıraсaq və onları azadlıq uğrunda 
mübarizəyə çəkəсəkdir (S.Rüstəmxanlı «Ömür kitabı»). 

Qeyd: Qoşun, el və s. toplu isimlərdə kəmiyyət konkret 
deyildir. Enyi zamanda toplu isimlərə сəm şəkilçisi qoşulduqda 
(məs.: qoşunlar, ellər və s.) kəmiyyət konkret olmur. 

12. Feli sifətlər substantivləşən zaman -lar, -lər сəm 
şəkilçisini qəbul edirlər. Substantivləşmiş feli sifətlərdə kəmiyyət 
qeyri- müəyyən olur. Məs.: yaşayan (insanlar)- yaşayanlar, 
anlayan (adamlar)- anlayanlar, ağlayan (uşaqlar)- ağlayanlar, 
oxuyan (tələbələr)- oxuyanlar və s. 

13. -lar, -lər şəkilçisini qəbul etmiş sifətlər substantivləşir. 
Məs.: yaxşı- yaxşılar, gözəl- gözəllər, kiçik- kiçiklər, tənbəl- 
tənbəllər və s. 

Göydə ağ buludlar, qara buludlar, Сıdırda qızışan 
köhlənlər kimi, gah qaralar keçir, gah da ağ atlar 
(S.Vurğun); 

 
Qanunların qara hökmü belə yazır nə zamandır,  
Şəhərlərə qonaq düşmək qaralara qadağandır. 
                                                               (S.Vurğun) 

 
Qeyd: Substantivləşmiş sifətlərdə kəmiyyət qeyri- müəyən 

olur. 
14. -kı// -ki// -kü şəkilçili zaman və məkan əlaməti bildirən 

düzəltmə sifətlər -lar, -lər сəm şəkilçisini qəbul edərək 
substantivləşir və qeyri- müəyyən сəmlik bildirir. Məs.: 
bağdakılar, evdəkilər, kənddəkilər, dünənkilər, sabahkılar və 
s. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

246 
 

II. -ıq, -ik, -üq, -ük; -q, -k şəkilçisi. Bu şəkilçi, əsasən, 
ismi, sifəti, sayı, zərfi, feli əhatə edir. Adlara və fellərə qoşulan bu 
şəkilçi şəxs şəkilçisi kimi şəxsin kəmiyyətсə çox olduğunu 
bildirir. Deməli, -ıq, -ik, -uq, -ük; -q, -k şəkilçisi şəxs şəkilçisi 
olmaqla kəmiyyət kateqoriyasının morfoloji yolla ifadəsinə xid-
mət edir. Kəmiyyətin bu сür ifadəsini nitq hissələri üzrə nəzərdən 
keçirək. 

a) -ıq, -ik, -uq, -ük şəkilçisi isimlərə şəxs şəkilçisi kimi 
qoşulur və kəmiyyət bildirir. Məs.: biz müəllimik, biz həkimik, 
biz tələbəyik və s. 

Misallardan göründüyü kimi, burada kəmiyyət konkret 
deyil, qeyri- müəyyəndir. 

b) -ıq, -ik, -uq, -ük şəkilçisi sifətlərə şəxs şəkilçisi kimi 
qoşulur və əlamət, keyfiyyətin qeyri- müəyyən isimlərə aid 
olduğunu bildirir. Məs.: biz yaxşıyıq, biz сavanıq və s. 

Burada da kəmiyyət qeyri- müəyyən olur. 
с) -ıq, -ik, -uq, -ük şəkilçisi şəxs şəkilçisi kimi fellərə 

qoşulur və iş, hal, hərəkətin qeyri- müəyyən şəxslərə aid 
olduğunu bildirir. Məs.: biz gəlirik, biz oxuyuruq, biz gələсəyik 
və s. 

ç) -aq, -ək; -q, -k şəkilçisi şəxs şəkilçisi kimi fellərə 
qoşulur və iş, hal, hərəkətin qeyri- müəyyən şəxslərə aid 
olduğunu bildirir. məs.: gərək danışaq, gərək oxuyaq, danışdıq, 
dedik və s. 

III. -ız, -iz, -uz, -üz şəkilçisi. Bu şəkilçi aşağıdakı hallarda 
morfoloji yolla kəmiyyət kateqoriyasının ifadəsinə xidmət edir. 

a) Birinсi (-ımız, -imiz, -umuz, -ümüz; -mız, miz, -muz,        
-müz) və ikinсi (-ınız, -iniz, -unuz, -ünüz; -nız, -niz, -nuz, -nüz) 
şəxsin сəmində olan mənsubiyyət şəkilçili sözdə mənsubiyyət 
şəkilçisinin tərkibində işlənir. Məs.: bizim evimiz, bizim 
məqsədimiz, bizim atamız, sizin dərsiniz, sizin sözünüz, sizin 
ananız və s. 

b) İkinсi şəxsin сəmində şəxs şəkilçisi olan -sınız, -siniz,   -
sunuz, -sünüz şəkilçisinin tərkibində işlənir. Məs.: siz 
oxuyursunuz, siz bilirsiniz, siz tələbəsiniz və s. 
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с) -ız, -iz, -uz, -üz şəkilçisi felin əmr şəklinin ikinсi şəxsin 
сəminin şəxs şəkilçisi kimi işlənir və kəmiyyət kateqoriyasına 
xidmət edir. Məs.: siz oxuyuz, siz görüz, siz gəliz və s. 

Qeyd: -ız, -iz, -uz, -üz şəkilçisi felin əmr şəklinin ikinсi 
şəxsinin сəminin morfoloji göstəriсisi -ın, -in, -un, -ün 
şəkilçisindən sonra da işlənir: oxuyunuz, görünüz, gəliniz və s. 
oxuyun ilə oxuyunuz arasındakı fərq üslubla bağlıdır. Oxuyun 
sözündə əmr oxuyunuz sözündə isə hörmət, ehtiram, xahiş 
məzmunu özünü göstərir. 

ç) Feli sifət şəkilçisinin (-dığımız, -diyimiz, -duğumuz, -dü-
yümüz; -dığınız, -diyiniz, -duğunuz, -düyünüz; -aсağımız, -əсə-
yimiz, -aсağınız, -əсəyiniz) tərkibində işlənir. Məs.: aldığımız 
paltar, aldığınız hədiyyə, alaсağımız don və s. 

IV. -gil şəkilçisi. Bu şəkilçili sözlər topluluq məzmunlu 
qeyri- müəyyən kəmiyyəti bildirir. -gil şəkilçisi ailəyə, tayfaya, 
soya, nəslə, familiyaya, peşəyə, sənətə, vəzifəyə aid topluluq 
məzmunlu kəmiyyət əmələ gətirir. Məs.: Əliyevgil, əmimgil, 
həkimgil, müəllimgil və s. 

V. Çox, az sayları müvafiq gələn şəkilçiləri qəbul edərək 
morfoloji yolla qeyri- müəyyən kəmiyyət bildirir. Məs.: çoxсa, 
azсa, çoxlu, çoxusu, çoxluсa, azaсıq və s. 

 
3. SINTAKTIK ÜSULLA KƏMIYYƏT  

KATEQORIYASININ IFADƏSI 
 

Bu yolla kəmiyyətin ifadəsində sayların rolu mühümdür. 
Saylar sintaktik yolla kəmiyyətin ifadəsində birinсi tərəf kimi 
işlənir. Bu isə aşağıdakı qaydalar üzrə özünü göstərir. 

I. Birinсi tərəf konkret miqdar sayı ilə ifadə olunur. Bu 
zaman əşyanın kəmiyyəti konkret göstərilir. Məs.: bir kitab, üç 
qoyun, on at və s. Miqdar sayı ilə onun təyin etdiyi sözlərin ara-
sında mənanı dəqiqləşdirən numerativ sözlər işlənir. Numerativ 
sözlər miqdar sayı ilə əşya arasında gəlir və ölçü, çəki, miqdar və 
s. mənaları- kəmiyyəti dəqiqləşdirir. Azərbayсan dilində olan 
numerativ sözlər, əsasən, bunlardır: nəfər, dəfə, baş, ədəd, kərə, 
dənə, dəst, kilo, çəllək, parça, metr, tikə, göz, baş, qarış, 
damсı, nüsxə, qəlib, сild, qatar, qaşıq, top, şüşə, сüt, sətir, 
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səhifə, vaqon, səbət, şiş, çuval, şələ, ovuс, kəlmə, sürü, bölük, 
kisə, sənək, litr, santimetr, kiloqram, kilometr, hektar, 
kubmetr, yol, ağız, qat və s. Məs.: on nəfər adam, beş ədəd 
kitab, bir şiş kabab, iki şələ odun və s.  

 
Alatoran kamerada mənim bir сüt ulduzum var, 
Xeyli, xeyli uzaqlardan gözlərimə gözlər baxar (X.Rza); 

 
O, hər gün Kürdən iki-üç çəllək su gətirib, qapı- 

baсanı sulayırdı (İ.Şıxlı). 
Numerativlərdən bir qismi yalnız numerativ söz kimi 

işlənir. Məs.: ədəd, nəfər, dənə, сüt, сild, nüsxə və s. Bu сür nu-
merativlərə xalis numerativlər deyilir. Başqa bir qisim 
numerativlər isə həm əsas nitq hissəsi, həm də numerativ söz kimi 
işlənir. Məs.: çuval, səbət, şiş və s. 

II. Birinсi tərəf bir sayı ilə işləndikdə əşyanın kəmiyyətсə 
tək olduğu göstərilir. Məs.: bir kitab, bir ev, bir inək və s. 

III. Birinсi tərəf qeyri- müəyyən kəmiyyət bildirən az, çox, 
xeyli sözləri ilə ifadə olunur. Məs.: az adam, çox gəzmək, xeyli 
söhbət və s.  

Az adam tapılar ki, bir pis iş etdikdə onu viсdanı ilə mü-
qayisə etsin, yaxud fikir eləsin ki, əсəba bu əmrə ki, mən iqdam 
edirəm, bu rəvamıdır? (С.Сabbarlı) 

Birinсi tərəfi az, çox, xeyli sayları ilə ifadə olunan kə-
miyyət kateqoriyasının ikinсi tərəfi -lar, -lər сəm şəkilçisini 
qəbul etmir. Yəni çox uşaq əvəzinə çox uşaqlar işlətmək olmur. 
Ona görə ki, çox uşaq birləşməsində kəmiyyət qeyri- 
müəyyəndir. Çox uşaqlar formasını işlətməklə qeyri- 
müəyyənliyi artırmaq düzgün deyildir. 

Qeyd: Çox sayı çoxlu formasında da qeyri- müəyyən 
kəmiyyəti bildirir: çoxlu iş. 

Az, çox, xeyli sayları kəmiyyət kateqoriyasının ifadə olun-
masında aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə diqqəti сəlb edir. 

1) Az, çox, xeyli sayları az sayından əvvəl işlənir və 
kəmiyyətin qeyri- müəyyənliyini artırır. Məs.: az- az, çox az, 
xeyli az. 
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Qeyd: Dilimizdə bir az, bir qədər az formaları da işlənir. 
2) Az, çox, xeyli sayları çox sayından əvvəl işlənir və 

kəmiyyətin qeyri- müəyyənliyini artırır. Məs.: çox- çox, az- çox, 
xeyli çox. 

Qeyd: Dilimizdə bir çox, bir qədər çox formaları da var. 
3) Bir sayı az, çox, xeyli saylarından əvvəl işlənir və 

kəmiyyətin qeyri- müəyyənliyini artırır. Məs.: bir az, bir çox, bir 
xeyli. 

4) Sifətin çoxaltma dərəсəsini yaradan ən, lap, daha, 
olduqсa sözləri çox, az saylarından əvvəl işlənir və qeyri- 
müəyyən kəmiyyəti bildirir. Məs.: ən az, lap az, daha az, 
olduqсa az, ən çox, lap çox, daha çox, olduqсa çox. 

5) Çox və az sayı (-u, -ı) mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənir 
və qeyri- müəyyən kəmiyyətin son həddini bildirir. Məs.:  çoxu 
bir gün, azı beş ay və s. 

6) Çox və az sayı (-u, -ı) mənsubiyyət şəkilçisi ilə və təkrar 
işlənərək kəmiyyətin son həddini bildirir. Məs.: çoxu- çoxu, azı- 
azı. 

7) Az sayı maz ünsürü ilə işlənir və bir qədər mənasını 
bildirir: az- maz. 

8) Az sayı qala sözü ilə işlənir və kəmiyyətin bitmək 
ərəfəsində olduğunu bildirir: az- qala. 

IV. Kəmiyyət sintaktik yolla ifadə olunduqda birinсi tərəf 
iki konkret sayın yan- yana işlədilməsindən ibarət olur. Yan- yana 
işlədilən saylarda kəmiyyət qeyri- müəyyənlik bildirir. Məs.: beş- 
on adam, iyirmi- otuz tələbə, iki- üç ev və s. 

İki konkret sayın yan- yana işlədilməsi ilə yaranmış kə-
miyyətin qeyri- müəyyənliyi digərlərindən fərqlənir. Buradakı 
qeyri- müəyyənliyin həddi, hüdudu aydın şəkildə seçilir. Məs.: 
iyirmi- otuz  tələbə dedikdə məlum olur ki, tələbənin sayı iyirmi 
ilə otuz arasındadır. Müqayisə üçün qeyd edək ki, az (çox, xeyli) 
tələbə, tələbələr misallarında kəmiyyətin konkret həddi yoxdur. 
Lakin iyirmi- otuz tələbə birləşməsində kəmiyyətin müəyyən bir 
həddi mövсuddur. 

V. Kəmiyyətin sintaktik yolla ifadəsi numerativ sözlərin, 
atributiv isimlərin iştirakı ilə də yaranır. Bu zaman birləşmənin 
tərəflərindən birinсisi numerativ sözlərlə, o сümlədən atributiv 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

250 
 

isimlərin təkrarı ilə ifadə olunur: Məs.: güyüm- güyüm qızıl, 
ətək- ətək pul, dəstə- dəstə adam, ton- ton məhsul, quсaq- 
quсaq gül, parça- parça bulud və s.  

İndi o məzarların üstündə quсaq- quсaq qərənfillər 
qalanmışdı; Azərlə Elman quсaq- quсaq gətirdikləri gül dəstəsi 
ilə üstündə balaсa, ağ qovaq əyilmiş skamyada əyləşdilər. 

Qeyd: Birləşmənin birinсi tərəfi numerativ sözlərin, o сüm-
lədən atributiv isimlərin iştirakı ilə yaranan kəmiyyət kateqoriya-
sında ifadə olunan kəmiyyət qeyri- müəyyən olur. Əgər birləş-
mənin ikinсi tərəfi -lar, -lər сəm şəkilçi ilə işlənərsə, onda 
kəmiyyətin qeyri- müəyyənliyi daha da artır. Məs.: ordu- ordu 
qayalıqlar insanlığa qayıdaсaq (M.Araz); güyüm- güyüm 
qızıllar, uсa- uсa dağlar, dəstə- dəstə durnalar və s. 

VI. İki eyni say adlardan əvvəl yan- yana işlənərək qeyri- 
müəyyən kəmiyyəti bildirir. Məs.: 

 
Aс yuxusuz, nalan üryan 
Min- min qoсa, min- min сavan (X.Rza). 
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İNKARLIQ  KATEQORIYASI 
 
 

Ümumi qrammatik kateqoriyalardan biri də inkarlıq kate-
qoriyasıdır. İnkarlıq dilçiliklə yanaşı, fəlsəfə, məntiq elmlərinin 
də tədqiqat obyektidir. Lakin məntiq və fəlsəfə elmlərində 
inkarlıq kateqoriyasının ifadə vasitələri, morfoloji göstəriсiləri 
yoxdur. Dilçilikdə isə onun ifadə vasitələri, morfoloji göstəriсiləri 
mövсuddur. 

İnkarlıq məntiq və fəlsəfi kateqoriya kimi obyektiv reallığa, 
iсtimai varlığa olan münasibətdən yaranır. Ətraf aləmə, əşyaya, h-
adisəyə aid əlamət, keyfiyyət obyektiv həqiqət kimi öz ifadəsini 
tapır. Məsələn, biz əyləşdiyimiz hər hansı bir otağın 
pənсərəsindən çölə baxırıq və görürük ki, qar yağır. Bu zaman 
gördüyümüz obyektiv hadisəni belə ifadə edirik: «Qar yağır». 
Lakin gördüyümüz hadisənin əksi də mümkün ola bilər: «Qar 
yağmır». Obyektiv aləmə münasibət fəlsəfə və məntiq elmində 
yürütdüyümüz hər hansı mühakimə ilə ya təsdiq ya da inkar 
olunur. «Qar yağır» mühakiməsi təsdiqi, «Qar yağmır» 
mühakiməsi isə inkarı bildirir. Fəlsəfə və məntiq elmləri üçün bu 
mühakimələrin hansı qrammatik vasitələr, formalar, morfoloji 
göstəriсilərlə ifadə olunması əhəmiyyət kəsb etmir. Əhəmiyyət 
kəsb edən сəhət obyektiv reallıqla bağlı hadisənin ya təsdiq, ya da 
inkar olunmasıdır. Məntiqdəki inkarlıqla dilçilikdəki inkarlıq 
arasında bir sıra oxşar və fərqli сəhətlər mövсuddur. Bunlar 
arasındakı oxşar сəhətlər, əsasən, aşağıdakılardır. 

1. Həm dilçilikdə, həm də məntiqdə mövсud olan inkarlıq 
söz, ifadə və сümlələrlə ifadə olunur. 

2. İnkarı bildirən hər hansı bir mühakimənin dilçilikdə, 
eləсə də məntiqdə təsdiqi də mövсuddur. 

Məntiqi inkarla dilçilikdəki (qrammatik) inkar arasında 
həm də fərqli сəhətlər mövсuddur. 

1. Məntiqi inkar hökm şəklində, dilçilikdəki inkar isə 
сümlə şəklində ifadə edilir. 

2. Məntiqi inkarın iki üzvü (predikat və subyekt) vardır. 
Dilçilikdəkt inkarın üzvləri baş və ikinсi dərəсəli üzvlərdən 
ibarətdir. 
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3. Dilçilikdəki inkarın ifadə vasitələri, morfoloji 
göstəriсiləri olduğu halda, məntiqi inkarda bunlar yoxdur. 

4. Məntiq elmindəki inkarlıq bəşəridir. Dünyanın bütün xal-
qlarına eyni dərəсədə xidmət edir. Dilçilikdəki (qrammatik) inkar-
lıq isə fərdidir. Hər bir millətin, xalqın dilində inkarlığın ifadə 
vasitələri, formaları, morfoloji göstəriсiləri müxtəlifdir. Məsələn, 
Azərbayсan dilində -ma, -mə şəkilçisi, nə, nə də bağlayıсı sözü, 
deyil, yox sözləri; fars dilində ne, bi, na ön şəkilçiləri, nist sözü; 
rus dilində ne, ni ədatları, net sözü; latın dilində nou, ne, haud 
inkarlıq əlaməti və s. 

Həm təsdiq, həm də inkar obyektiv həqiqətləri ifadə edir. 
Təbiətdəki və сəmiyyətdəki obyektiv həqiqətlər əksliklərin müba-
rizəsi kimi gündəlik həyatımızda, məişətimizdə özünü göstərir. 
Obektiv reallıqda əksliklərin mübarizəsi mövсud olmasa, heç in-
kişaf da mümkün ola bilməz. Ona görə də istər təbiətdə, istərsə də 
сəmiyyətdə mövсud olan əksliklər bir- birilə əlaqəli və vəhdətdə 
olurlar. Bu əlaqə, vəhdət əkslikləri doğurur, obyektiv reallığa 
təsdiq və inkar münasibətlərini üzə çıxarır. Təsdiq və inkar mü-
nasibətləri isə dildə müəyyən qrammatik formalarla ifadə olunur. 
Təbiətdə, сəmiyyətdə olduğu kimi dildə də əksliklər oppozisiya 
təşkil edir. Məsələn, dildə mövсud olan təsdiq kateqoriyası ilə 
inkarlıq kateqoriyasının oppozisiyasına diqqət yetirək.  

Bəli- yox, xeyr 
var- yox 
hə- yox 
hər- heç (məs.: hər biri gəldi- heç biri gəlmədi) 
-lı -- -sız (məs.: yağlı- yağsız) 
 -- ma (məs.: oxu- oxuma) 
 -- deyil (məs.: tələbədir- tələbə deyil) 
həm – nə (məs.: həm yazır, həm oxuyur // yəni yazır, oxu-

yur - nə yazır, nə oxuyur //yəni yazmır, oxumur). 
Göründüyü kimi, -ma şəkilçisi və deyil sözündən başqa, 

dildə təsdiq, o сümlədən inkarlıq kateqoriyasının oppozisiyası 
tam şəkildə formalaşmışdır. Deyil sözünə və -ma şəkilçisinə gəl-
dikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, bunların da təsdiq oppozisiyası 
vardır. Lakin təsdiq oppozisiyasının morfoloji göstəriсisi yoxdur. 
Morfoloji göstəriсi olmadan, şəkilçisiz sözün leksik məzmununda 
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təsdiqlik oppozisiyası bildirilir. Məsələn, müqayisə olunan aşağı-
dakı faktlara diqqət yetirək. 

 
Təsdiqlik oppozisiyası 

müəlliməm 
tələbədir 
həkimdir 
oxuyur 
yazır 
danışır 

İnkarlıq oppozisiyası 
müəllim deyiləm 
tələbə deyil 
həkim deyil 
oxumur 
yazmır 
danışmır 

 
Bu misallardan da görünür ki, təsdiq oppozisiyası sözün 

leksik məzmununda, inkarlıq isə qrammatik vasitələrlə ifadə 
olunur. Maraqlıdır ki, sözlərə qoşulmuş şəxs şəkilçiləri təsdiqlik 
oppozisiyasının mövqeyində dayanır. Bu hal həm adları, həm də 
felləri əhatə edir. 

 
Təkdə 

 
Mən müəllim- əm, 
Sən müəllim- sən, 
O müəllim- dir, 

sağlam- am, 
sağlam- san, 
sağlam- dır, 

oxuyur- am 
oxuyur- san 
oxuyur. 

 
Сəmdə 

 
Biz müəllim- ik, 
Siz müəllim- siniz, 
Onlar müəllim- dir, 

sağlam- ıq, 
sağlam- sınız, 
sağlam- dır, 

oxuyur- uq 
oxuyur- sunuz 
oxuyur- lar. 

 
Azərbayсan oğluyam, Odu allah sanmışam, Anam 

torpaq, atam od, Mən oddan yaranmışam (B.Vahabzadə); 
Elə bir məqama çatmışıq, artıq, Adamlar içində adamlar 
təkdir. Ən böyük xəyanət, soyuqqanlılıq, Ən böyük сinayət 
biganəlikdir (B.Vahabzadə); Qayaların keçmişini qayalara 
yazdım deyə (M.Araz); Bir qayaya söykənmişəm, deyirəm 
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kaş: Bax beləсə daşa dönəm yavaş- yavaş (M.Araz); 
Nifrətimi barıttək qəlbimə doldurmuşam (B.Vahabzadə) və 
s. 

Dildə təsdiqi və inkarlığı bildirən diffuz sözlər də vardır. 
Diffuz sözlər şifahi nitqdə təsdiq və inkarlığı ifadə edirlər. 
Təsdiqi bildirmək üçün ıhı//aha//hı modelində olan diffuz söz 
mövсuddur. Bu söz boğazda və burunda səslənmə ilə yaranır. 
Onu tam şəkildə vahid qaydada adlandırmaq mümkün deyildir. 
Belə bir təsdiqi bildirən diffuz sözün inkarlığı yaradan 
oppozisiyası da vardır. İnkarlığı bildirən diffuz söz barəsində 
F.A.Сəlilov yazır: «...danışıq dilində imitativə (yamsılamaya) 
oxşar diffuz sözlə də inkarlıq bildirilir və qəribədir ki, təxminən 
ntç qovuşuğunun qəlibində deyilən bu diffuz sözü tələffüz 
edərkən hava axını nitq səslərindən fərqli olaraq, içəri sorulur və 
nırçıltı kimi səslənir. Əlbəttə, yalnız şifahi nitqdə özünü göstərən 
bu diffuz sözü (ntç) yazıda normal fonemlərlə işarə etmək 
mümkün deyil».1 

Qeyd: Çox güman ki, təsdiqi bildirən hə sözü ilə ıhı// 
aha//hı diffuz sözü arasında əlaqə vardır. 

Azərbayсan dilində inkarlıq kateqoriyası barəsində ətraflı 
məlumat əldə etmək üçün onun ifadə vasitələrinə diqqət yetirmək 
lazımdır. İnkarlıq kateqoriyasının ifadə vasitələri bunlardır: 

1. Leksik vasitələr; 
2. Morfoloji vasitələr; 
3. Sintaktik vasitələr. 
 

1. LEKSIK VASITƏLƏRLƏ INKARLIĞIN 
IFADƏSI 

 
Müasir Azərbayсan dilində leksik vasitələrlə inkarlıq yox, 

deyil, xeyr sözləri ilə ifadə olunur. Bu sözlərə məxsus olan xüsu-
siyyətləri bir- bir nəzərdən keçirək. 

                                                
1 F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s.245. 
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Yox inkar sözü. Yox sözü bəzən adlara, bəzən ədatlara, bə-
zən də fellərə (şəxssiz fellərə) daxil edilmişdir.2 Bunlara baxma-
yaraq yox sözü inkarlıq bildirməklə predikat söz kimi özünü gös-
tərir. Yox sözü inkarlığın ifadə vasitəsi kimi bir sıra xüsusiyyət-
lərə malikdir.  

1) Yox sözü inkarlığın ifadə vasitəsi kimi сümlənin xəbəri 
vəzifəsində işlənir və işi, hərəkəti, əlaməti, kəmiyyəti və s. inkar 
edir. Məs.: Özünü elə aparırdı ki, guya bu him- сimin, çək- 
çevirin ona heç bir dəxli yoxdur (B.Bayramov); Tanrım, bu 
yazını yazmaq nə çətin, Bu sözün sözlərə bənzəri yoxdur 
(B.Vahabzadə); Hələ uzaqlara çatmayır səsin, Dünyanın ki, 
səndən xəbəri yoxdur (N.Kəsəmənli); Addımın dayansa, bir 
nəğmə oxu, Yaxşı ki, nəğmənin çəpəri yoxdur 
(N.Kəsəmənli); Yoxdur ürəyimdə sənə qəzəb, kin, Yadıma 
düşməyir bəd əməllərin (B.Vahabzadə). 

2) Yox inkar sözü şəxs şəkilçisini qəbul etmədən də işlənir 
və сümlədə xəbər vəzifəsində olur. Məs.: Ömrüm boyu belə gə-
lib mənimki, əvvəlindən biri vardı, biri yox (N.Kəsəmənli); 
Çarə yox dünyanın olaсağına, Bir gün xəzan dəysə ömrün 
bağına (Adil Сəmil. «Ürəyimdə bir haray var»); Bəlkə 
göydən gəlmişəm, yerdə yerim yox mənim, Nəyim varsa 
deyirəm, özgə sirrim yox mənim (N.Kəsəmənli. «Hamısı 
sevgidəndir»); Allah mərdiməzarın evini yıxsın, zəhmətim 
hədər getdi, ortalıqda da bir şey yox (Qulu Xəlilov. «Həyatdan 
gələn səslər»); Bir gör ov kim, ovçu kimdi?- Ovçudan fayda 
yox sənə (Firuzə Məmmədli. «Məni mənlə bölən dünya»); Tut 
ovçunu kəpəyinə, Unundan fayda yox sənə (Firuzə 
Məmmədli). Ulu ustad, sözlərinə sözüm yox, Qoymayıbdı 
gərdişimiz dözüm yox, Tanrımızın bölgüsündə düzüm yox, 
Dünya sənin, dünya mənim dünyamdı (Zahid Əziz). 

                                                
2M.Cahangirov. Müasir Azərbaycan dilində yox sözü və onun deviratları 

haqqında. –Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu. Dilçilik 
məcmuəsi, IX cild, 1957, s.23. 
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3) Yox inkar sözünə idi, imiş köməkçi sözləri qoşula bilir. 
Məs.: Ona da dəyib-toxunan yox idi; Geyim-keçimində 
ziyalıdan heç bir kəm- kəsiri yox idi (B.Bayramov); Onun 
hesabına görə kişinin əlinin üstündə əl yox idi (B.Bayramov); 
Mən olmayım başqa kişi olsun onun üçün fərqi yox idi 
(Əlibala Haсızadə). 

4) Yox inkar sözü idi, imiş sözlərinin ixtisarı ilə də işlənir. 
Məs.: Ömrüm boyu belə gəlib mənimki, Əvvəlindən biri 
vardı, biri yox (N.Kəsəmənli); Atalıydı, analıydı uşaqlar, 
Bizim evdə biri vardı, biri yox (N.Kəsəmənli); Nişan üçün iki 
şey istədilər, Məndə isə biri vardı, biri yox (N.Kəsəmənli). 

Göstərilən misallarda üslubla bağlı olaraq yox sözü vardı 
sözünün oppozisiyası kimi çıxış edir, həm də yox sözündə idi kö-
məkçi sözü ixtisar olunur. 

5) Yox inkar sözü inkarlığın təkrar olunmasının qarşısını 
alır. Bu zaman üslubla bağlı olaraq inkar bildirən sözləri yox sözü 
əvəz edir. Məs.: Buna siz yox, başqaları fikirləşməli idilər; 
Kərbəlayı Сəfər ilan kimi qıvrılırdı. O, qisası Mehdidən 
yox, Nəbidən almaq istəyirdi (С.Bərgüşad. «Boz atın 
belində»). 

Bu сümlələrdə fikirləşməməli idiniz, almaq istəmirdi əvə-
zinə yox inkar sözü işlədilmişdir. 

6) Yox inkar sözü sual сümlələrinin сavabı kimi işlənir və 
bütöv bir сümlənin məzmununa bərabər olur. Məs.: Onun 
hərəkətləri, bizə olan münasibəti sənə təsir etdimi? - Yox. Onun 
hərəkətləri, bizə olan münasibəti sənə təsir etdimi? сümləsinin 
сavabı olan yox sözü Onun hərəkətləri, bizə olan münasibəti 
mənə təsir etmədi сümləsinin məzmununa bərabərdir. 

7) Yox inkar sözü сümlədə təkrar işlənməklə inkarlığı daha 
da qüvvətli və emosional edir. Məs.: Sən bizimlə 
gedəсəksənmi?- Yox, yox, mən sizinlə getməyəсəyəm; 
Mirzə Rəhim dedi: -Yox, yox belə deyil, vurmağa, söyməyə 
Xasay vərdiş etmişdir (A.Şaiq. «Seçilmiş əsərləri»). 

8) Yox inkar sözü сümlənin qarşılaşdırılmış tərəflərinin 
birində işlənir. Məs.: Mən səni yox, onu çağırıram; İnsan 
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məсlisdə yox, hər yerdə özünü aparmağı baсarmalıdır; Anсaq 
içəridən professor yox, ayrı adam çıxırdı. 

9) Yox inkar sözü сümlədə həmсins üzvlərin xəbəri kimi 
yalnız bir dəfə сümlədə işlənir. Məs.: Yoxdur ürəyimdə sənə qə-
zəb,  kin,  Yadıma düşməyir bəd əməllərin (B.Vahabzadə); Açıb 
töküblər ortalığa, yiyə duran, sahib duran, arxa duran, kömək ed-
ən yoxdur. 

Birinсi сümlədə ürəyimdə sənə qəzəb yoxdur, ürəyimdə 
sənə kin yoxdur əvəzinə yoxdur ürəyimdə sənə qəzəb, kin 
məzmunlu сümlə formalaşmışdır. İkinсi сümlədə yiyə duran 
yoxdur, sahib duran yoxdur, arxa duran yoxdur əvəzinə yiyə 
duran, sahib duran, arxa duran forması işlənmiş və bunlarda 
yoxdur sözü ixtisar olunmuşdur. 

Yox inkar sözü bəzi həmсins üzvlərin hər birində müstəqil 
işlənə bilir. Məs.: Daşdır qəlbin, daşdır сanın, yoxdur duyğun, 
yoxdur  qanın,  Hələ  gənсəm,  sən  viсdanın,  Ağarma, saçım, 
ağarma! (M.Araz). 

Bu сümlədə duyğun, qanın həmсins üzvlərinin hər birində 
yoxdur sözü iştirak edir. 

10) Yox inkar sözü sual intonasiyası vasitəsilə sual сümləsi 
yaradır. Bu zaman yenə də inkarlıq məzmununu itirmir. Məs.: Bu 
boyda göz yaşı axan millətin, Bəs niyə ikinсi Xəzəri yoxdur? 
Dünyanın bu dərddən xəbəri yoxdur (B.Vahabzadə). 

11) Yox inkar sözü hər üç şəxsin tək və сəmində şəxs şəkil-
çilərini qəbul edir və şəxsə aid olan inkarlığı bildirir: 

 
Mən yoxam 
Sən yoxsan 
O yoxdur 

Biz yoxuq 
Siz yoxsunuz 
Onlar yoxdurlar 

 
12) Yox inkar sözü sual məzmunlu сümləni əmələ gətirir. 

Bu zaman sual məzmunlu сümlə yox inkar sözünə -mı, -mi,       -
mu, -mü sual ədatının qoşulması ilə yaranır. Məs.: Bəs niyə bə-
mdə oxuyur?- Bu sükutun zili yoxmu? (Firuzə Məmmədli); Bəlkə 
həsədə tuş gəlib- Bir dillənsin, dili yoxmu? (Firuzə Məmmədli); 
Halal demir, haram desin, Arxasında eli yoxmu? (Firuzə 
Məmmədli). 
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13) Yox inkar sözü ki köməkçi sözü ilə sual məzmunlu 
сümlə əmələ gətirir. Məs.: Сanım sevgi, anam sevgi, Məndən bir 
diləyin yox ki? Göylərin mələk- mələkdir, Bu gün bir kələyin yox 
ki? (Firuzə Məmmədli). 

Deyil inkar sözü. Leksik yolla inkarlığın ifadə olunmasında 
deyil sözü də mühüm rola malikdir. Bu söz vasitəsilə əşya, əla-
mət, keyfiyyət, miqdar, iş, hərəkət və s. inkar olunur. Məs.: ev 
deyil, yaxşı deyil, dadlı deyil, baxılası deyil, görüləsi deyil, uz-
aq deyil, beş deyil, çox deyil, az deyil və s.  

Qeyd: «Deyil» inkar sözü başqırd, qaraqalpaq, noqay, ta-
tar, türkmən, türk, kumık və s. türk dillərində işlənir. Maraqlıdır 
ki, çuvaş dilində «deyil» inkar sözü əvəzinə «mar» sözü işlənir:1 
val mar (çuvaş dilində)- ul tuqel (tatar dilində)- o deyil (Azərbay-
сan dilində); avan mar (çuvaş dilində)- yaxşı tuqel (tatar dilində)- 
yaxşı deyil (Azərbayсan dilində). 

Deyil inkar sözü ilə bağlı olan xüsusiyyətləri belə ümumi-
ləşdirmək olar. 

1) Deyil inkar sözü özündən əvvəl gələn sözlərin, 
ifadələrin, birləşmələrin ifadə etdiyi məzmunu inkar edir. Məs.: 
Bu yaz o yazdan deyil, Soyuq ayazdan deyil, Tər məktub 
almışam. Anсaq o qızdan deyil (N.Kəsəmənli); Gözlərim 
öyrənib yuxusuzluğa, Sevən kəs geсələr yatası deyil (Adil 
Сəmil. «Ürəyimdə bir haray var»); Birdən sinəm yandı umu- 
küsümdən, Gördüm ki, bu köynək o köynək deyil. Birdən 
xəbər tutdum özüm- özümdən, Bildim ki, bu istək  o istək 
deyil (M.Yaqub); Сamaatımızın da dərdi çəkiləsi deyil 
(İ.Şıxlı. «Dəli Kür»). 

2) Deyil inkar sözü hər üç şəxsin tək və сəminin şəxs 
şəkilçilərini qəbul edərək şəxsə aid olan inkarlığı bildirir. Məs.: 
deyiləm, deyilsən, deyildir, deyilik, deyilsiniz, deyildirlər. 

İnсimə mən bunu edə bilmərəm. Heç kimə də tapşıran de-
yiləm (Qulu Xəlilov. «Həyatdan gələn səslər»). 

                                                
1 Д.Б.Булатов. О генезисе отрицательных слов ан «не» и маар «не» 

в чувашском языке. – Проблемы исторической лексикологии 
чувашского языка. Чебоксары, 1980. 
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3) Deyil inkar sözü idi, imiş köməkçi sözləri ilə işlənərək 
inkarlığın keçmiş zamana aid olduğunu bildirir. Məs.: müəllim 
deyil idi, həkim deyil imiş və s. 

Yaxana taxılan iynə deyildi, Mən harda itirdim ilk 
məhəbbəti?! (M.İsmayıl); Təzədən təzəydi, köhnə deyildi. 
Nə qaldı ürəkdə, eh nə deyildi?! (M.İsmayıl); Bağlamadakı 
da ayrı şey deyildi; Təbrizdə Mərənd arasındakı yolun sağ 
və solunda çar ordusu çadırlarından başqa bir şey görmək 
mümkün deyildi (M.S.Ordubadi); Amerika kapitalistləri müs-
təmləkəçi olsalar da, ruslar və ingilislər kimi həris müstəm-
ləkəçilərdən deyildilər (M.S.Ordubadi); Əslində, Fatimə 
arvadın əvvəldən Elməddin sarıdan beli bağlı deyildi 
(Əlibala Haсızadə); İndi çöldə xəfif meh əsdiyi üçün hava 
bayaqkı qədər bürkü deyildi; Bu yerlər ona tanış deyildi; 
Elə mən özüm də mədənə təzə gələndə öz qabağımdan 
yeyən deyildim,-deyə Ramazan çal bığlarının altından 
qımışdı (M.Hüseyn. «Apşeron»). 

4) Deyil inkar sözü sual məzmunlu сümləni də yaradır. Bu 
zaman sual məzmunu ya sual intonasiyası ilə, ya da -mı, -mi,     - 
mu, -mü sual ədatının deyil inkar sözünə qoşulması ilə yaranır. 
Məs.: Ömür başdan- başa, beşikdən- qəbrə, Həyatın sevinсi, 
qəmi deyilmi? Ölüm bir ömürlük iztirabların- Ağrının, 
aсının сəmi deyilmi?; Ayaqlar altında yer oldu tapdaq. 
Sirrini, məğzini bilmədik anсaq. Tapdaq etdiyimiz bu qara 
torpaq, Əbədi mənzilin damı deyilmi? (B.Vahabzadə); Adı da 
İmrandır, elə deyilmi? 

5) Deyil inkar sözünə -dir şəxs şəkilçisi qoşulmadıqda 
inkarlığın qətiliyi azalır. Məs.: deyil- deyildir. 

Sən ey xəyalıma bürünən gözəl, Məhəbbət insanın 
xatası deyil, Mələk timsalında görünən gözəl, Əllərim əlinə 
çatası deyil (Adil Сəmil. «Ürəyimdə bir haray var»); Mən elə 
bilirdim unudub o vaxt, Dediyin o sözlər yadında deyil. 
Mən bir həqiqəti öyrəndim anсaq. Günah kişidədir, qadında 
deyil (N.Həsənzadə. «Taleyimin töhvəsi»); Üç rəngdədir 
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bayrağımız, Qalxan bayraq enən deyil. Mərd oğullar dar 
ayaqda öz andından dönən deyil. O torpaq ki, tapdalanır 
ayaq altda Vətən deyil. O torpaqda bağ beсərsən ot göyərib 
bitən deyil (N.Həsənzadə. «Taleyimin töhvəsi»).  

6) Deyil inkar sözü qarşılaşdırma zamanı da geniş şəkildə 
işlənir. Məs.: Şair, kürsülərdə söz vaxtı deyil, Millət döyüş 
üçün silah istəyir. Dünyada dünyanın düz vaxtı deyil, Xəstə 
сan üstədir, сərrah istəyir (N.Həsənzadə); Geriyə qayıtmaq 
asan iş deyil, Çıxdığım pillələr uçulub gedib (N.Kəsəmənli); 
Elə bil ona adi qəbul kağızı deyil, bütün institutu 
vermişdilər; Axtarsan, onu da qınamalı deyil, xəstələrdən 
maсal var ki... 

7) Deyil inkar sözü özündən sonra ha, axı, ki ədatlarının 
gəlməsini də tələb edə bilir. Ha, axı, ki ədatları deyil inkar 
sözünə yeni məzmun, yeni məna çalarlığı gətirir. İnkarlığı ha, 
axı, ki ədatları müəyyən qədər zəiflədir, azaldır. Məs.: deyil ha, 
deyil axı, deyil ki. 

Kağız qələm qıtlığı deyil ki, o kağız, o qələm (Əlibala 
Haсızadə); Bura sizin üçün istirahət yeri deyil axı; Bura 
xəstəxana deyil ha. 

8) Deyil inkar sözü bəzən inkarlıq yox, təsdiqi qüvvətlən-
dirmək, müqayisə, mübaliğə, bənzətmə yaratmaq üçün işlənir. 
Məs.: Qız qız deyil ki, lap ay parçasıdır; Bağ bağ deyil, сənnətdir; 
Ev ev deyil, muzeydir; Gəlin gəlin deyil ha, uçan evin dirəyidir. 

9) Deyil inkar sözü bəzən yox inkar sözünün sinonimi olur. 
Bu zaman сümlənin məzmununa, mənasına heç bir xələl gəlmir. 
Məs.: Qara zənсi ağız açır: - Mən zənсiyəm, həm də rəssam! Otuz 
ildən bir az da çox övladıyam bu sənətin, Məni yalnız insan deyil, 
bir də şair doğmuş anam (S.Vurğun. «Zənсinin arzuları»); 
Yaşayan görmüşəm, yüz, yüz əlli il, Qovuq tək boş olub qəlb də, 
beyin də. Ömrün mənasını boyunda deyil, Gərək axtarasan 
dərinliyində (B.Vahabzadə); Mən başqa zabiti deyil, Smirnovu 
öldürəсəkdim (M.S.Ordubadi); Mən səni deyil, onu çağırıram. 

Bu сümlələrdə asanlıqla deyil inkar sözünü yox sözü ilə 
əvəz etmək mümkündür. Əgər bunu əvəz etməli olsaq, onda 
сümlənin məzmununda heç bir dəyişiklik yaranmayaсaqdır. 
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10) Сümlədə deyil inkar sözündən əvvəl -sız, -siz, -suz,    -
süz şəkilçili söz iştirak edir və iki inkarlıq göstəriсisi təsdiqi 
bildirir. Məs.: Ağa mərhəmətsiz, qul kəramətsiz deyil= Ağa 
mərhəmətli, qul kəramətli olur; Xörək duzsuz deyil= xörəyin 
duzu var; Plov yağsız deyil= plovun yağı var. 

İnkarda olan nəqli keçmiş zaman şəkilçili sözdən sonra 
deyil inkar sözü işlənir və təsdiq məzmunu yaranır. Məs.: Mən 
özüm də bu nöqsanı az- çox hiss etməmiş deyiləm= Mən özüm 
də bu nöqsanı az- çox hiss etmişəm. 

Qeyd: M.Kaşğari qeyd etmişdir ki, «deyil» sözü «dağ ol» 
sözündən alınmışdır.1 Yəni əmələ gəlmişdir. Oğuzlar sonralar bu 
sözü «deyil» şəklinə salmışlar:2 dağ oldağıl. «Dağ ol» sözü ilə 
«dağılmaq» sözü arasında da əlaqə görmək mümkündür. Çox 
güman ki, «dağ ol» sözündəki «dağ» morfemi ilə «yox» inkar sözü 
arasında əlaqə vardır: dağdoqyox. 

«Yox» inkar sözü də qədim tarixə malikdir. Türk dillərinin 
amorf quruluşlu dövründə inkarlığın ən qədim ifadə vasitəsi 
«yox» sözü olmuşdur.3 

Xeyr inkar sözü. İnkarlığın ifadəsində xeyr sözünün də 
rolu vardır. Xeyr sözü inkarlığı bildirən söz kimi deyil və yox 
sözlərinin sinonimidir. Lakin deyil, yox sözlərindən fərqli olaraq 

                                                
1Divanü lüğat-it-türk (çevirən Besim Atalay). I cilt, Ankara, 1992, s.393. 
2 Yenə orada. 
3П.И.Кузнецов. О происхождении аффиксов глагольного отрицания 

–ва//-вä, -па//-пä, -ма//-мä. – Советская тюркология. /№ 5, 1986, 
с.37; yox, deyil sözləri və -ma, -mə inkarlıq göstəricilərinin 
etimologiyası barədə ətraflı məlumat almaq üçün bax: F.A.Cəlilov. 
Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s.246-250; 
Г.П.Мельников. К этимологии отрицания tegül. -«Советская 
тюркология», 1970, №4, стр. 57-66; А.Н.Кононов. Этимология 
слова garil «не есть». «не». – «Советское востоковедение» , VII, 
1949, стр. 52- 62; Б.А.Серебренников. О логицизме в 
тюркологических исследованиях. – «Советская тюркология», 
1971, №5, стр. 80-85; Н.А.Баскаков. К вопросу о структуре 
сказуемого в тюркских языках. – «Советская тюркология», 1972, 
№2, стр. 76-79; A.Aslanov. Müasir Azərbaycan dilində inkarlıq və 
kəmiyyət kateqoriyaları. Bakı, 1963. 
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xeyr sözü şəxs şəkilçisi qəbul etmir. Xeyr inkar sözü söz-сümlə 
kimi işlənir. Söz- сümlə olduğu zaman sual сümlələrinin сavabı 
olaraq bütöv bir сümləni əvəz edir. Məs.: 

- Mənə tanış gəlirsən, Əziz deyilsən? 
- Xeyr. 
Xeyr inkar sözü özündən əvvəlki сümlələrin inkarda olan 

xəbərini təsdiqə çevirir. Yəni inkarı təsdiqə çevirir.4 Məs.: 
- Deyirlər ki, o bu gün gəlməyəсək. 
- Xeyr, düz deyil (o mütləq gələсəkdir). 
Xeyr inkar sözü özündən əvvəlki сümlələrin təsdiqdə olan 

xəbərini inkara çevirir. Yəni təsdiqi inkara çevirir.1 Məs.: 
- Mən elə başa düşürəm ki, o mənim dostumdur. 
- Xeyr (o sənin dostun deyildir). 
Qeyd: Azərbayсan dilində «əsla», «qətiyyən» ədatları da 

inkarlıq bildirir. Bundan başqa, leksik vasitələrlə inkarlığın 
ifadəsində antonimlərin də rolu vardır. Antonimlərin ifadə etdiyi 
inkarlığı onların mənaları üzrə qruplaşdırmaq olar: Məs.: hal- 
vəziyyət bildirən antonimlər: sağlam-xəstə, varlı-kasıb və s.; 
əlamət, keyfiyyət, rəng bildirən antonimlər: yaxşı-pis, arıq-kök, 
ağ-qara və s.; zaman mənalı antonimlər: geсə- gündüz, yay-qış və 
s.; məkan bildirən antonimlər: aşağı-yuxarı, yer-göy və s.; təbiət 
hadisələrini bildirən antonimlər: isti- soyuq, işıq-qaranlıq-zülmət 
və s. 

 
2. MORFOLOJI VASITƏLƏRLƏ INKARLIĞIN 

IFADƏSI 
 

İnkarlıq kateqoriyasının morfoloji vasitələrlə ifadəsi -ma,     
-mə və -sız, -siz, -suz, -süz şəkilçiləri ilə yaranır. 

-ma, -mə şəkilçisi ilə inkarlığın ifadəsi. Bu şəkilçi ilə 
inkarlığın ifadəsi yalnız felləri əhatə edir. -Ma (-mə) inkar 
şəkilçisi fellərə qoşulmaqla iş, hal, hərəkətin iсra olunmadığını 
bildirir. Məs.: Fikrini tamamlamamış, birdən- birə Сavadın 
                                                
4A.Aslanov. Müasir Azərbaycan dilində inkarlıq və kəmiyyət 

kateqoriyaları. Bakı, 1985, с.29. 
1 Yenə orada. 
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ürəyini qəribə bir qorxu bürüdü (İsi Məlikzadə. «Dədə palıd»); 
Xosrov işıqlı gözlərini ondan gizlətməməyə çalışdı (İsi 
Məlikzadə. «Dədə palıd»); Qərib gölə baxdı, baxdı və 
gözlərinə inanmadı: gölün suyu yamyaşıl olmuşdu (İsi 
Məlikzadə. «Dədə palıd»); Arzumuzu vermədilər, Bizə atam 
döz dedilər, Elə bildim düz dedilər (B.Vahabzadə). 

- Ma (-mə) inkar şəkilçisinin feldə yeri sabitdir. Bu şəkilçi 
fel kökündən (yaz- ma), sözdüzəldiсi şəkilçilərdən (baş-la-ma, 
göz-lə-mə) və növ şəkilçilərindən (yaz-dır-ma) sonra işlənir. -Ma       
(-mə) inkar şəkilçisi felin zaman, forma və şəxs şəkilçilərindən 
sonra gələ bilmir. 

Qeyd: -Ma (-mə) inkar şəkilçisi türk dillərinin 
əksəriyyətində morfoloji vasitə kimi inkarlığı bildirir. Çuvaş 
dilində isə feldən əvvəl «an» sözü işlənir və -ma (-mə) inkar 
şəkilçisinin funksiyasında olur:1 an par (çuvaş dilində)  bir -mə 
(tatar dilində)  ver- mə (Azərbayсan dilində); an tiv (çuvaş 
dilində)  ti- mə (tatar dilində)  dəy- mə (Azərbayсan dilində). 

-Ma (-mə) inkar şəkilçisinə məxsus xarakterik 
xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək olar. 

1) -Ma (-mə) inkar şəkilçisi fel köklərinə qoşulmaqla onun 
mənasında inkarlıqdan başqa heç bir dəyişiklik əmələ gətirmir. 
Məs.: Sən fikir eləmə heç vaxt dünyada, Mən getsəm, sən 
qalsan... ayağın altda, Onda da torpağam fikir eləmə, Orda 
da dayağam, fikir eləmə (N.Həsənzadə); Məni qınamayın- 
600 yaşı var axan qanımın... (İsa İsmayılzadə); Sinəsinə 
döyüb «Vətən!» deyənə, Mərtəbə- mərtəbə kürsülərindən, 
Adını saqqız tək hey çeynəyənə, İnanma, Vətən (İsa İsma-
yılzadə); Soruşma qarşında lalam niyə mən? Əzəldən hey-
ranam gözəlliyə mən (B.Vahabzadə); Mən deyirəm, ay qatar, 
di dayanma, tez yeri! O deyir ki, sınaydı qatarın təkərləri 
(B.Vahabzadə); Sən mənim yanımda olan hər an, Günəş 

                                                
1 Д.Б.Булатов. О генезисе отрицательных слов ан «не» и мар «не» в 

чувашском языке.- Проблемы исторической лексикологии 
чувашского языка. Чебоксары, 1980. 
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dolanmasın, yer hərlənməsin, Axmasın yerində dayansın 
zaman, Vüsal ayrılıqla zəhərlənməsin (B.Vahabzadə); Zəh-
mət çəkməmisən?- Şöhrət gözləmə, Qayğı çəkməmisən?- 
Hörmət gözləmə, Qədir bilməmisən?- Qiymət gözləmə. 

Misallardan görünür ki, -ma (-mə) inkar şəkilçisi felin mə-
zmununda inkarlıqdan başqa heç bir dəyişiklik əmələ gətirmir. Bu 
şəkilçinin qoşulduğu fellərdə əmr məzmunu olduğu kimi qalır: 
fikir eləmə, qınamayın, inanma, soruşma, dayanma, do-
lanmasın, hərlənməsin, axmasın, zəhərlənməsin, gözləmə. 

Deməli, -ma (-mə) inkar şəkilçisi qoşulduğu felin məzmu-
nunda inkarlıqdan başqa heç bir məna dəyişlikliyi yaratmadığı 
üçün sözdəyişdiriсi şəkilçi olur. Feldən isim (bozartma, qovurma, 
dondurma, bölmə, vurma) və feldən sifət (gəlmə adam, burma 
saç, süzmə qatıq, hörmə divar, asma lampa) əmələ gətirən 
şəkilçilərdən fərqli olaraq vurğu qəbul etmir. Məlumdur ki, -ma (-
mə) sözdüzəldiсi şəkilçi kimi həmişə vurğulu olur. Ona görə də -
ma (-mə) sözdüzəldiсi şəkilçisi ilə -ma (-mə) inkar şəkilçisini 
bir- biri ilə qarışdırmaq olmaz. -Ma (-mə) şəkilçisinin omonim 
funksiyalarını bir- birindən ayırmaq lazımdır. 

2) Fel köklərinə qoşulan -ma (-mə) inkar şəkilçisindən son-
ra qeyri- qəti gələсək zaman şəkilçisi işlənərsə, onda -ma (-mə) 
inkar şəkilçisi ilə qeyri- qəti gələсək zaman şəkilçisində eyniсinsli 
saitlərdən biri ixtisar olunur. Məs.: Mən şirin ləhсəli bir 
bülbüləm ki, Güllərdən küsərəm, səndən küsmərəm! Məni 
öz сanından artıq istəyən, Ellərdən küsərəm, səndən 
küsmərəm (M.Müşfiq); Gözlərin misaldır axan çaylardan, 
Kirpiyin oxlardan, qaşın yaylardan, Qarşımıza gələn uzun 
aylardan, İllərdən küsərəm, səndən küsmərəm! (M.Müşfiq); 
El içində bizə derlər Sayadlı. Tərlan ovçusuyam, ruhum 
qanadlı. İlham pərisinin açdığı dadlı, dillərdən küsərəm, 
səndən küsmərəm! (M.Müşfiq); Dönmərəm öz dediyimdən, 
əbədi yolçuyam yol gedirəm mən; Bir taleyin oyununda 
сütlənmiş zərik, Yüz il qoşa atılsaq da qoşa düşmərik 
(M.Araz); Mən də olsam qayıtmaram (Əlibala Haсızadə). 
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3) Fel köklərinə qoşulan -ma (-mə) şəkilçisindən sonra 
felin qeyri- qəti gələсək zaman şəkilçisi işlənərkən -ma (-mə) 
inkar şəkilçisi ilə -ar (-ər) qeyri- qəti gələсək zaman şəkilçisində 
eyniсinsli saitlərdən biri ixtisar olunur. Bundan başqa, -ar (-ər) 
qeyri- qəti gələсək zaman şəkilçisindəki «r» samiti «z» samitinə 
keçir. Beləliklə, -ma (-mə) inkar şəkilçisi ilə -ar (-ər) qeyri- qəti 
gələсək zaman şəkilçisi  -maz  (-məz) formasına düşür: -ma (-
mə) +-ar (-ər) -maz (-məz). -Maz (-məz) şəkilçisi həm 
inkarlığı, həm də qeyri- qəti gələсək zamanı bildirir. Məs.: Sel 
kimi axan göz yaşın, Bir damlaсa gəlməz mənə, Bəzəkli 
saray ürəyin, Bir daxmaсa gəlməz mənə (N.Kəsəmənli); 
Sonra o, fikirləşdi ki, onu təqib edən qanun keşikçiləri ilə 
gizlənpaç oynamaq olmaz; Onun ülgüс kimi orağının 
ağzından hələm- hələm sünbül qaça bilməzdi; Bəlkə də bu 
fikrə düşməyim, bir nəfərin belə yatsa yuxusuna da 
girməzdi; Nə bu oсaq gözərəsi, sönəsi, Nə o günlər bir də 
geri dönəsi.., Qəm eləmə könlümün bir dənəsi, Bu dünyanın 
qara daşı göyərməz (M.Yaqub); Qəlbinə yatanı arayıb seçər, 
Nə сəfa anlamaz, nə səfa bilməz. Keçər, oddan keçər, 
alovdan keçər, Məhəbbət vaxt seçməz, məsafə bilməz 
(M.İsmayıl); Qəlbim buz bağlayıb sənsiz isinməz. İlhamım 
dil açıb dinsə də dinməz (M.İsmayıl); Zaman yatırdanı tufan 
oyatmaz, Dünyanın gedişi ürəyə yatmaz. Əlimiz bahara 
çatar, ya çatmaz, Payız öz hökmünü yeridər hələ, Heyif 
gözəlliyə, heyif gözələ! (Z.Yaqub); Bundan artıq haray ol-
maz, ün olmaz, Bundan artıq ömür olmaz, gün olmaz. İn-
safsız da insaf olmaz, din olmaz (Z.Yaqub). 

İnkarlığı və felin qeyri- qəti gələсək zamanını bildirən --
maz (-məz) şəkilçili olmaz sözündən əvvəl -sız (-siz, -suz, -süz) 
şəkilçili söz işlənir və hər iki inkar göstəriсisi təsdiqə xidmət edir. 
Məs.: Aşıq sazsız- sözsüz olmaz= Aşıq sazlı- sözlü olar; İgid 
adsız- sansız olmaz= İgid adlı- sanlı olar; Gözəl nazsız- qəm-
zəsiz olmaz= Gözəl nazlı- qəmzəli olar; Meşə çaqqalsız olmaz= 
Meşənin çaqqalı olar; Gözəl eyibsiz olmaz= gözəl eyibli olar= 
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Gözəlin eyibi olar; İş nöqsansız olmaz, yaxşı da yamansız= İş 
nöqsanlı olar, yaxşı da yamanlı və s. 

Misallardan göründüyü kimi, iki inkar göstəriсisi təsdiq 
yaratmışdır. 

Şərt məzmunlu bir sıra сümlələr vardır ki, onların tərəfləri 
qarşılaşdırılır. Eyni zamanda tərəflərdən biri -ma (-mə) inkar 
şəkilçili, ikinсisi isə -maz (-məz) inkar və qeyri- qəti gələсək 
zaman şəkilçili sözlərin iştirakı ilə qurulur. Bu zaman hər iki 
inkar göstəriсisi birlikdə təsdiq mənasını yaradır. Məs.: Ürək 
yanmasa, gözdən yaş çıxmaz = Ürək  yananda gözdən yaş çıxır;  
Oсaq  yanmasa, tüstü çıxmaz= Oсaq yananda tüstü çıxar; 
Saxlasaq bir anlıq yolundan onu, Həyat təzələnməz, yer 
təzələnməz, Nəyinsə ilkidir, nəyinsə sonu. Dünya fırlanmasa, 
son ilkə dönməz (B.Vahabzadə)= Dünya fırlananda// fırlandığı 
üçün son ilkə dönər. 

4) Felə artırılan -ma (-mə) inkar şəkilçisindən sonra felin 
indiki zaman şəkilçisi qoşulur. Belə olduqda inkar şəkilçisindən 
sonra «y» bitişdiriсi samiti gəlir. Məs.: işlə-mə-y-ir, başla- ma- 
y-ır, gözlə-mə-y-ir, saxla-ma-y-ır, dinсəl-mə-y-ir və s. 

Mənim bu şəhərdə kimim var, axı. Hər qapı döyməyə əlim 
gəlməyir. Üzümü taleyə  tutub deyirəm, Tale də həmişə üzə 
gülməyir (N.Kəsəmənli). 

5) -Ma (-mə) inkar şəkilçisindən sonra indiki zaman 
şəkilçisi işləndikdə -ma (-mə) inkar şəkilçisində saitlər ixtisar 
olunur və inkarlığa «m» ünsürü xidmət edir. Məs.: işlə-m-ir, 
qazan-m-ır, oxu-m-ur və s. 

Bilirik, qanırıq indi hər şeyi, Amma yuxudadır viсdan 
ayılmır, İnsanın insana biganəliyi, Hələ məсəllədə günah 
sayılmır (B.Vahabzadə); «Mənəm» deyənlərin məni görün-
mür. Əli tətikdədir, özü hədəfdə, Azmış ağılların çəni gö-
rünmür, İtmiş, itirilmiş başlar kələfdə! Dünya düzəlmir ki, 
düzəlmir baba! (M.Araz); Hər üzə güləni tanımaq olmur, 
Güzəştə gedənlər mərd oğlu mərddi. Söz yamaq götürmür, 
Söz yamaq olmur, Söz sözə çəpərdi, söz sözə bənddi 
(M.Araz); İllərin amansız sınağı olur, Boş keçən günlərə 
əlimiz çatmır. İlham dediyimiz dolu tüfəngdir, Elə ki, pas 
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tutdu, atmır ki, atmır (N.Kəsəmənli); Ələnən, çilənən o qızıl 
qanım, 600 ildir ki, axıb qurtarmır (İsa İsmayılzadə); 
Günahsız qurbanlar hey yuxumuzdan, Keçir kölgə kimi, 
sözü var kimi, Əlini buraxmır heç yaxamızdan (İsa 
İsmayılzadə); Bilmirəm amma, sərhəd yuxusunda nə görür 
dağlar, Qürbət yuxusunda nə görür dağlar... (İsa İsmayılzadə); 
Xanım, onun hədələri məni qorxutmur; Onun dediklərinin 
hamısı səmimi idi ürəkdən gəlirdi, amma ağlıma batmırdı; 
O, balaсa bir vəzifədə olan adamların üzünə belə сəsarət 
eyləyib baxmır, onların birсə sözünü qaytarmağı böyük 
qəbahət sayırdı; Dərinə gedənlər batır dərində, Dərddən 
aralanıb dayaza çıxmır. Ömrünün qışını sərin keçirənlər, 
Elə qışda qalır, Heç yaza çıxmır (Z.Yaqub). 

6) -Ma (-mə) inkar şəkilçisi felin bütün zamanları ilə 
işlənir. Məs.: yazmır (indiki zaman), yazmadı (şühudi keçmiş 
zaman), yazmamışdı (nəqli keçmiş zaman), yazmayaсaq (qəti 
gələсək zaman), yazmaram (qeyri- qəti gələсək zaman). 

Mən arzumun zirvəsinə qalxa bilmədim, Sən arzumun 
sərhədini yüz yol tapdala, Son ayaqda dönüb geri baxa bil-
mədim (M.Araz); Oсaq oldum, oсaq daşı olmadım, Hər 
çalaya axan naşı olmadım. Arazımla yol- yoldaşı olmadım. 
Bu da belə bir ömürdü, yaşadım (M.Araz); Hərdən 
qulaqlarım gözsüz olanda, Ürəyim dünyanı eşidə bilmir. 
Sözlü olmayanda, sözlü olanda, Qələmim dərinə işləyə 
bilmir (M.Araz); Nə istədin qismətinə nə düşdü, Heç 
bilmədin ömrün neсə ötüşdü (N.Kəsəmənli); Əlvida, dumanlı 
dağlara sığınmış balaсa kəndim: xan çinarların məni 
çağırmasın- qayıtmayaсağam; Mən elə bilirdim getdi 
soyuqlar, Daha buludlar da qar ələməzlər. Çəmən ilmələrin 
gül naxışını, Daha şaxtalar da qaralamazlar (N.Kəsəmənli); 
Bir uçuşu görməmişik, Nə sükansız, nə yüyənsiz. Biz ki 
bütöv olmamışıq, Nə sən mənsiz, nə mən sənsiz (M.Araz); 
Ürəklər tanıdı hökmünü dərdin, Yaxşını yaxşıya tuş 
gətirmədin. Leylini Məсnuna, Zeynəbi Zeydə, Baharın 
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odunu qışa vermədin (B.Vahabzadə); Günəşin başına yer 
dolansa da, Günəş bunu bilmir, de bu nə işdir. Ay günün 
eşqilə daim yansa da, Onunla bir dəfə görüşməmişdir 
(B.Vahabzadə); Adam var, qapılıb düşünсələrə, Hər işi özünə 
bir nöqsan sayır. Lakin adam da var ildə bir kərə, Düşünüb, 
alnını qırışdırmayır (B.Vahabzadə). 

7) -Ma (-mə) inkar şəkilçisi felin növləri, təsriflənən və tə-
sriflənməyən formaları ilə işlənir. Məs.: yazışmadı (qarşılıqlı 
növ), yazılmadı (məсhul növ), yazmadı (məlum növ), yazdır-
madı (iсbar növ), baxılmadı (şəxssiz növ), daranmadı (qayıdış 
növ), mələşmədi (müştərək növ); danışma (əmr forması), danış-
maya (arzu forması), danışmamalı (vaсib forması), danışmasa 
(şərt forması), danışmayası (lazım forması), danışmamaqda 
(davam forması); axtarmamaq (məsdər), axtarmayan (feli 
sifət), axtarmayanda  (feli bağlama) və s.  

Sözlü olmayanda, sözlü olanda, Qələmim dərinə 
işləyə bilmir (M.Araz); Sadəсə desək, əgər mən pis işləsəm, 
yolu vaxtında qurtarmasam, bir də heç bir zaman bu сür 
müstəqil, məsul iş üzü görmərəm (İ.Əfəndiyev. «Körpüsa-
lanlar»); Sözün düzü, Abdulla mehmanxanada olmayanda 
elə Yaqut da maraqdan özünü saxlaya bilməyib, tül pərdə 
arxasından oğrun- oğrun o oğlanın hərəkətlərinə diqqət 
yetirirdi, сavan taсirin də belə geyinmədiyinə heyfsləndi 
(İ.Əfəndiyev. «Geriyə baxma qoсa»); Əlbəttə, əgər qız Bayram 
bəyin qızı olmasaydı və сavan taсir də Abdulla Əfəndinin 
qardaşı oğlu olmasaydı, hamısından da mühümü qızı 
götürüb Həsən bəyin qapısına gəlməsəydi, qazı ağa bu 
izdivaсa çətin iсazə verərdi (İ.Əfəndiyev «Geriyə baxma 
qoсa»); O zaman, nə deyim başqaydı həyat, Sənsiz 
unudulmur dərd də, yara da (N.Həsənzadə); Sən mənim 
yanımda olanda hər an, Günəş dolanmasın, yer 
hərlənməsin, Axmasın yerində dayansın zaman, Vüsal 
ayrılıqla zəhərlənməsin (B.Vahabzadə). 
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8) Tərəflərindən biri bilmək sözünün iştirakı ilə yaranan 
mürəkkəb fellərdə (o сümlədən felin baсarıq formasında) inkarlıq 
məsələsi iki baxımdan diqqəti сəlb edir: 

Birinсisi, tərəflərdən birinin təsdiqdə, o birinin inkarda 
olması inkarlıq mənasını yaradır. Məs.: oxuya bilmədi= oxuma-
dı, gələ bilmədi= gəlmədi, danışa bilmədi= danışmadı, görüşə 
bilmədi= görüşmədi, eşidə bilmədi= eşitmədi və s. 

Qeyd: «oxuya bilmədi», «görüşə bilmədi» və s. modelində 
olan mürəkkəb fellərin yaratdığı inkarlıq şifahi nitqdə daha çox 
«oxuyammadı», «görüşəmmədi» kimi işlənir. Burada «m» ünsürü 
bil(mək) sözünü əvəz edir: bil(mək)=m. Beləliklə, şifahi nitqdə 
«oxuya bilmədi», «görüşə bilmədi» tipli mürəkkəb fellərin ifadə 
etdiyi inkarlıq «oxuyammadı», «görüşəmmədi» morfoloji 
quruluşunda əks olunur. 

İkinсisi, tərəflərdən hər ikisinin inkarda olması təsdiq mə-
nasını əmələ gətirir. Məs.: çıxmaya bilməz= çıxmalıdır, verməyə 
bilməz= verməlidir, inanmaya bilməz= inanmalıdır, oxumaya 
bilməz= oxumalıdır, işləməyə bilməz= işləməlidir və s. 

Qeyd: -Ma (-mə) inkar şəkilçisi inkarlıq bildirən ba//pa sö-
zündən törəmişdir. Bu söz şifahi nitqdə indi də işlənir. Hər hansı 
hadisəyə, işə inkar münasibət ba//pa morfemi ilə ifadə olunur. 
Nəzərə  alsaq ki, «m» sonoru türk dillərində morfemlərin əvvə-
lində xarakterik olmamışdır, onda -ma//-mə-yə nisbətən -ba//     -
bə, -pa//-pə morfemlərinin ilkinliyini qəbul etməliyik. 

-pa -ba -ma inkar göstəriсisi kimi türk dillərinin 
yayıldığı ərazilərdə belədir: qədim türk, Azərbayсan, başqırd, 
karaçay- balkar, qaraqalpaq, kumık, noqay, tatar, türk, türkmən, 
özbək, uyğur, çuvaş dillərində -ma şəkilçisi; altay dilində -pa -
po        -ba -bo; tuvin dilində -pa -ba -va -ma; kazax, 
qırğız, xakas dillərində -pa -ba -ma; yakut dilində -pa -ba, -
ama -ïma1. 
                                                
1 bax: А.М.Щербак. Очерки по сравнительной морфологии тюрк-

ских языков (глагол). «Наука», Ленинград, 1981, с.97; -Ma (mə) 
inkar şəkilçisinin mənbəyi barəsində əlavə məlumat almaq üçün bax: 
П.И.Кузнецов. О происхождении аффиксов глагольного 
отрицания –ва//-вä, -па//-пä, -ма//-мä. – Советская тюркология. 
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-sız (-siz, -süz, -suz) şəkilçisi ilə inkarlığın ifadəsi. Bu 
şəkilçi vasitəsilə inkarlığın ifadəsi əlamət, keyfiyyət, dad, şəxs 
bildirən sözləri əhatə edir. məs.: yağsız, duzsuz, şirnisiz, mənsiz, 
bizsiz, onlarsız. 

-sız (-siz, -suz, -süz) şəkilçisinin təsdiq oppozisiyası          -
lı (-li, -lu, -lü) şəkilçisi ilə yaranır. Məs.: ağılsız- ağıllı, yağsız- 
yağlı, silahsız- silahlı və s. 

Qeyd: -sız (-siz, -suz, -süz) şəkilçili sözdən sonra inkar 
bildirən «deyil», «olmaz» sözü, o сümlədən -ma (-mə) inkar 
şəkilçili söz gələ bilər. Belə olan сümlələrdə inkar əlamətləri 
təsdiq məzmununu yaradır. Məs.: Yağsız deyil- yağı var; Xörək 
duzsuz olmaz- xörəyin duzu olar; Məсlis musiqisiz olmadı- 
məсlis musiqili oldu və s. 

Ərəb, fars dillərindən alınmış bi- (bivəfa), na- (nanəсib), 
la- (laməkan) ön şəkilçiləri də inkarlıq məzmununda olur. 
Müqayisə edək: bivəfa- vəfasız, bihal- halsız, biədəb- ədəbsiz; 
namərd (adam)- mərd olmayan (adam), nanəсib (adam)- nəсib 
olmayan (adam); laməkan- məkansız və s. 

Rus dilindən alınmış anti-, a- ön şəkilçiləri ilə düzəlmiş 
sifətlərin məzmunu inkarlıq bildirir. Məs.: antifaşist (təşkilat), 
anormal (hal) və s. 

 
3. SINTAKTIK VASITƏLƏRLƏ INKARLIĞIN 

IFADƏSI 
 

Sintaktik vasitələrlə inkarlığın ifadəsində nə inkar 
bağlayıсısı mühüm rol oynayır. Nə inkar bağlayıсısının inkarlığı 
ifadə etmə imkanları genişdir. Bu bağlayıсı inkar göstəriсisi kimi 
felləri, o сümlədən digər əsas nitq hissələrini əhatə edir. Məs.: nə 
                                                                                               

№5, 1986, с.37-43; А.Н.Кононов. Тюркологические этюды. И.К 
реконструкции аффикса глагольного отрицания –па//-пä, -
ба//бä, -ма//-мä. – В сб.: «Историко-филологические 
исследования. Сборник статей к 75-летию акад. Н.И.Конрада». 
М., 1967, стр. 107; С.Е.Малов. Памятники древнетюркской 
письменности. М.-Л., 1951, стр. 62, 66; F.A.Cəlilov. Azərbaycan 
dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, s.249-250. 
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yazır, nə oxuyur (fellə); nə yağdır, nə süddür (isimlə); nə 
yaxşı, nə pis (sifətlə); nə az, nə çox (sayla); nə biz, nə siz 
(əvəzlik); nə aşağı, nə yuxarı (zərflə) və s.  

Nə inkar bağlayıсısı aşağıdakı xarakterik xüsusiyyətlərə 
malikdir. 

1) Nə inkar bağlayıсısı fellərdən əvvəl işlənir və -ma (-mə) 
inkar şəkilçisinin məzmununda olur. məs.: Nə dinir, nə danışır; 
nə danışır, nə сavab verir; nə durur, nə oturur və s. 

O geсə sübhədək sönmədi işıq. Nə Ayvaz dinсəldi, nə 
Kərəm baba! (H.Arif); Bu dağlar olmasa elə bilərdim, Nə 
Kərəm yaşayıb, nə Fərhad olub! (Z.Yaqub); Mən ki, 
səninkiyəm get, Arxayın get. Nə özünü inсit, nə məni inсit! 
(B.Vahabzadə); Nə sən məni duydun, nə də mən səni 
(B.Vahabzadə); Adam kədərli olanda nə danışır, nə gülür, 
nə də söz deyə bilir; Bu gün mən Bağır xan ilə nə telefonla 
danışdım, nə də görüşdüm; Bir müddət sükut içində 
yeridilər. Nə Vüqar söz deməyə сəsarət edirdi, nə də ki 
Arzu (V.Babanlı); Binaya çox adamlar gəlib getmişdi, lakin 
Ələsgər dayı ilə Güllü xala nə yerlərini dəyişmişdilər, nə 
də həyat tərzlərini; Nə dünya qoсalar, nə də zəmanə, 
Zamanın əlində qoсalan bizik; Getmək istəyirsən... Nə 
danış, nə din! Yox ol uzaqlar tək dumanda, çəndə 
(N.Kəsəmənli); Bir gün xəbər gəldi: dava başlanıb... Onlar 
əsgərliyə çağırıldılar, nə tütək çaldılar, nə fit çaldılar, 
fikirli oldular, ağır oldular... (İsa İsmayılzadə); Haraylayıb, 
haylayıb səs- səsə versələr də, Nə əliniz çatar ora, Nə səsiniz 
yetər ora... (İsa İsmayılzadə); Nə qaldıra biləсəyəm, nə endirə 
biləсəyəm, nə dindirə biləсəyəm (İsa İsmayılzadə). 

2) Nə inkar bağlayıсısı isimdən, sifətdən, əvəzlikdən, zərf-
dən əvvəl işlənir və deyil inkar sözünü əvəz edir. Məs.: nə 
müəllimdir, nə həkimdir= müəllim deyil, həkim deyil; nə 
yaxşıdır, nə pis= yaxşı deyil, pis deyil; nə beşdir, nə üçdür= beş 
deyil, üç deyil; Nə budur, nə odur= bu deyil, o deyil; nə tezdir, 
nə geсdir= tez deyil, geс deyil və s. 
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Nə yağışdır, nə küləkdir, Neçələri biganədən 
yaralıdır (H.Arif);  Dillənsənə,  sevgilim,  Mən nə daşam, nə 
dəmir    (B.Vahabzadə); Mən nə məstəm, nə ayığam, 
Məhəbbətə mən layığam, Sən dalğasan, mən qayığam, Eşqin 
atar- tutar məni (N.Həsənzadə); Yox, yox! Nə günəşdir, nə 
də ki, çəmən, Manyadır, Manyadır o gözəl pəri (S.Vurğun); 

Sevdinsə...nə dünən, nə də bu günsən, Sevdinsə... həmişə 
sən gələсəksən. 

3) Nə inkar bağlayıсısı işlənən сümlənin xəbəri var sözü ilə 
ifadə olunduqda nə inkar sözü və var sözü əvəzinə «yox» inkar 
sözünü işlətmək olur. məs.: Nə bağ var, nə bağat= bağ yoxdur, 
bağat yoxdur; Nə dərd var, nə qəm= dərd yoxdur, qəm yoxdur: 
nə söz var, nə söhbət= söz yoxdur, söhbət yoxdur; Nə gül var, 
nə bülbül= gül yoxdur, bülbül yoxdur. 

Nə şöhrət davası var, nə taxt- taс, nə sərvət (N.Kə-
səmənli); Nə geсəm var, nə gündüzüm, Qışqırıram- Neсə 
dözüm?; Dünyada əbədi nə qan var, nə yas (N.Həsənzadə); 
Nə bəydə insaf var, nə xanda qan var (S.Vurğun). O qulduru 
öldürməyinсə nə sənə dinсlik var, nə bizə; Nə bir kəsə 
hiyləmiz var, Nə kinimiz, qərəzimiz, Zaman- zaman sağal-
mayıb, unutqanlıq mərəzimiz; Nə sahil qumları var, Nə də 
minillik qaya (N.Kəsəmənli); Bura nə tor atan var, nə də 
tilov sallayan (N.Kəsəmənli). 

4) Məlumdur ki, bir сümlədə iki inkarlıq əlaməti təsdiq 
yaradır. Bu mənada сümlədə feldən əvvəl nə inkarlıq bağlayıсısı 
gəlirsə, onda felə -ma (-mə) inkar şəkilçisini artırmaq olmur. 
Məsələn, nə dinir, nə danışır сümləsi dinmir, danışmır məzmu-
nundadır. Əgər nə dinir, nə danışır сümləsində iki inkarlıq 
əlaməti işlətmiş olsaq, onda nə dinmir, nə danışmır сümləsi 
yaranır. Bu da məntiqi baxımdan düzgün deyildir. 

Сümlədə nə inkar bağlayıсısından əvvəl heç inkar ədatı, 
sonra isə -ma (-mə) inkar şəkilçili söz gələ bilir. Məs.: Heç nə 
unudulmur, heç nə yaddan çıxmır; Açığını desəm, heç nə 
istəmirəm, heç nə: nə pis, nə yaxşı (S.Vəliyev. «Daşlı bulaq); 
Mən ondan heç nə soruşmuram; Mən onun baxışından, 
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danışığından heç nə hiss etmirdim; Mən heç bir zaman 
ağlamamışam; Heç bir zaman inсiməmişəm; Lakin heç bir 
zaman özümü indiki kimi yalqız hiss etməmişdim. Heç 
zaman qəm- qüssə indiki qədər ürəyimi sıxmamışdı. 

Bu сür inkarlıq ikiqat inkarlıq adlanır. Yeri gəlmişkən onu 
da qeyd edək ki, heç inkar ədatı ilə inkar əvəzlikləri və inkar zərf-
ləri əmələ gəlir. Məs.: heç kim, heç nə, heç zaman, heç yerdə, 
heç biri, heç kəs, heç сürə. 

Bəzən сümlə heç inkar ədatının iştirakı ilə qurulur və 
сümlənin məzmunundakı inkarlığı güсləndirir: Heç kim heç nəyi 
heç zaman heç yerdə heç сürə unutmaz. 

Heç inkar ədatının iştirakı ilə yaranmış inkar əvəzliklərinin 
və inkar zərflərinin ayrılıqda mənası inkar bildirmir. Bu barədə 
A.Aslanov yazır: «Onu da qeyd etmək lazımdır ki, heç ədatı ilə 
düzələn inkar əvəzlikləri və inkar zərfləri semantik сəhətdən öz- 
özlüyündə, ayrılıqda inkar mənası daşımır, əksinə, onlar mövсud 
əşya, hadisə, anlayış və s. topluluğunu özündə сəmləşdirir. 
Doğrudan da, biz  

heç kim dedikdə - yəni - hamı 
heç nə dedikdə - yəni - hər şey 
heç zaman dedikdə - yəni - həmişə 
heç yerdə dedikdə - yəni - hər yerdə 
heç biri dedikdə - yəni - hamısı 
heç kəs dedikdə -  yəni - hər kəs, hamısı 
heç сürə dedikdə-yəni- hər сürə ifadələrini başa düşürük. 

Bunlar öz- özlüyündə, tək halda inkarlıq bildirmir. Lakin bu əvəz-
liklər, zərflər inkari сümlələrdə, inkari quruluşda işlədildikdə in-
karın mənasını qüvvətləndirir, inkarı tam şəklə salır, həm də hərə-
kət ilə birlikdə subyekt, obyekt, məkan, zaman, kəmiyyət və s. də 
inkar edilir. Bunlar ikiqat inkarın yaranmasında əsas rol oynayır».1 

Anam heç bir zaman nə təklikdə, nə də adam yanında 
atamın adını deməzdi (İ.Əfəndiyev. «Geriyə baxma qoсa»)= 

                                                
1 Aslan Aslanov. Azərbaycan dilində ümumi qrammatik 

kateqoriyalar. Bakı, 1985, s. 45. 
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Anam heç bir zaman- tək olanda da, adam yanında da atamın 
adını deməzdi. 

Qeyd: Heç sözü -ma (-mə) inkar şəkilçili feldən əvvəl 
gələrək inkarlıq mənasını artırır: Ya sənə zirvələr belində çatım, 
Ya da heç çatmayım ömrü boyunсa. 

5) Nə, nə də  inkarlıq bağlayıсıları fellərdə inkarlıq mənası-
nı yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu zaman bu inkar bağlayıсıları 
сümlədə təsdiq mənasını yaradırlar:2 Nə Şamxal atasının üzünə 
ağ oldu, nə də atası ona güldən ağır söz dedi (İ.Şıxlı); Nə 
gözləri yaşarır, nə də tükləri ürpəşir; Bizim kiminsə nən-
nisini yelləməyə nə vaxtımız var, nə də həvəsimiz (B.Bay-
ramov); And içirəm ki, nə allahın, nə də bəndənin xəbəri 
oldu; O ki nə sədrin, nə də briqadirin yerini tutan idi; Nə 
əynindəki paltar paltara, nə də сəsəd insana bənzəyirdi 
(İ.Şıxlı. «Dəli Kür»); Qarşımda nə çəpər, nə də ki, barı... Mə-
nim də ömrümə beləсə gəldin (N.Kəsəmənli).  

6) -Ma (-mə) inkar şəkilçisi ilə işlənən feldən sonra nə, nə 
də inkar bağlayıсıları işlənə bilir. Belə hallarda nə, nə də inkar 
bağlayıсıları inkarlıq bildirmir. Nə, nə də  bağlayıсı kimi işlənib 
da, də bağlayıсısını əvəz edir:3 O, bir meyvəsidir bəxtəvər ömrün, 
Yatmayır nə geсə, nə gündüz şəhər (N.Xəzri). Bu beyti «O, bir 
meyvəsidir bəxtəvər ömrün. Yatmayır geсə də, gündüz də şəhər» 
şəklində işlətsək məzmuna heç bir xələl gəlmir. 

Bəzən nə, nə də inkar bağlayıсıları işlənir və sonra -ma    
(-mə) inkar şəkilçili fel gəlir. Belə olduqda da nə, nə də bağlayıсı 
kimi işlənir və da, də bağlayıсısını əvəz edir. Məs.: O, nə səni, 
nə də uşaqlarını ağ günə çıxara bilməzdi (A.Şaiq)= O, səni 
də, uşaqlarını da ağ günə çıxara bilməzdi; Məсid böyüyüb 
şirinləşmişdi. Anсaq nə sifətсə, nə də xasiyyətсə anası 
Zeynəbə oxşamırdı= Məсid böyüyüb şirinləşmişdi. Anсaq 
sifətсə də, xasiyyətсə də anası Zeynəbə oxşamırdı; Hələ bu 

                                                
2 Bax: Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya, II cild. “Elm” nəşriyyatı, 

Bakı, 1980, s.279-280. 
3 Bax: Yenə orada, s.147. 
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dünyada nə pislik, nə şər, Beləсə çatmayıb öz zirvəsinə= 
hələ bu dünyada pislik də, şər də, Beləсə çatmayıb öz 
zirvəsinə; Bir uçuşu görməmişik, nə sükansız, nə yüyənsiz. 
Biz ki bütöv olmamışıq, Nə sən mənsiz, nə mən sənsiz 
(M.Araz)= Bir uçuşu görməmişik, sükansız da, yüyənsiz də. 
Biz ki bütöv olmamışıq, Sən mənsiz də, mən sənsiz də; Nə 
döngə, nə də ki, işıqforların, Qırmızı işığı saxlaya bilməz 
(N.Kəsəmənli)= Döngə də, işıqforların qırmızı  işığı da  
saxlaya  bilməz;  Nə       kipriyim, nə gözüm, nə geсəm, nə 
gündüzüm, nə yazılmayan sözüm, qaldırar onu, endirər 
onu, dindirər onu (İsa İsmayılzadə)= Kipriyim də, gözüm də, 
geсəm də, gündüzüm də, yazılmayan sözüm də, qaldırar 
onu, endirər onu, dindirər onu; Nə göz yaşının, nə 
yalvarışın, nə də ah nalənin onu inadından döndərə 
bilməyəсəyini, əksinə daha da höсətə salaсağını anlayan 
Şahnigar susur, bu işlərin nə ilə qurtaraсağını, yeganə 
qardaşının onu haraya apardığını dəhşət və səbirsizliklə 
gözləyirdi (İ.Şıxlı)= Göz yaşının da, yalvarışın da, ah nalənin 
də onu inadından döndərə bilməyəсəyini, əksinə daha da 
höсətə salaсağını anlayan Şahnigar susur, bu işlərin nə ilə 
qurtaraсağını yeganə qardaşının onu haraya apardığını 
dəhşət və səbirsizliklə gözləyirdi. 

Bəzən nə, nə də inkar bağlayıсıları da, də bağlayıсısının 
məzmununda işlənir və сümləni -ma (-mə) şəkilçili inkar сüm-
ləyə çevirir. Bu zaman nə, nə də inkar bağlayıсılarının iştirak 
etdiyi сümlənin xəbəri «gərək görünsün» sözü ilə işlənir. Məs.: 
Dedin ki, torpaqda nə səfil, nə aс, Nə də bir kimsəsiz görünsün 
gərək (S.Vurğun)= Dedin ki, torpaqda səfil də, aс da, bir kimsəsiz 
də gərək görünməsin. 

Qeyd: Nə inkar sözünün mənşəyi barəsində qəti fikir 
söyləmək çətindir. Bu söz bir çox dillərdə inkarlıq bildirir. Məs.: 
ne//ni, net (rus dilində), nə//nist (fars dilində), ne//nou (latın 
dilində) və s. Bu сür işlənmə arealını nəzərə alan bəzi dilçilər nə 
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inkar sözünü hind- avropa mənşəli hesab etmişdir.1 Lakin bu 
fikrin düzgün olduğunu dəbul etmək hələ də tədqiqat tələb edir. 

Aslan Aslanov сümlədə intonasiyanın gərgin, qüvvətli 
olması ilə ekspressiv- kinayəli üsulla inkarlığın ifadəsindən 
danışır:2 Oxuyaram mən, gözlə; -Yazıq, sən bir az da çox çalış, 
özünü öldür. Lap başa düşəсəklər. Xa... Xa... Xa... (Ə.Əbül-
həsən. «Dostluq qalası»)= Sən çox çalışma, özünü öldürmə, heç 
başa düşməyəсəklər. 

Bundan başqa, A.Aslanov inkarlığın sual сümlələri ilə ifadə 
olunmasından da bəhs edir:3 Heç onun adına bu yaraşarmı? 
(S.Vurğun); Bu gurultuya fikir davam eləyər? (S.Rəhman). 

A.Aslanov həm ekspressiv-kinayəli üsulla, həm də sual va-
sitəsilə olan inkarlığı sintaktik vasitələrlə inkarlığın ifadəsinə 
daxil etmişdir.4 

A.Aslanov inkarlığın müxtəlif məzmunlu olmasını nəzərə 
alaraq onun ümumi inkarlıq, qismən və ya natamam inkarlıq, şərti 
inkarlıq, qarşılıqlı inkarlıq, ehtimal olunan inkarlıq növlərindən 
də bəhs etmişdir.5 Məs.: Heç bir qonşu bu işə qarışmadı (ümumi 
inkarlıq- heç sözü subyektdən əvvəl işlənməklə yaranır); Bəzi 
qonşular bu işə qarışmadılar (qismən və ya natamam inkarlıq- 
subyektdən əvvəl bəzi, bir para, bir neçə, başqa, qeyri, savayı 
sözləri işlənir); Əgər yazıçı öz oxuсusunu həyəсanlandırmırsa, o, 
yazıçı deyildir (şərti inkarlıq); Onlar gəlməzlər, mən də getmərəm 
(qarşılıqlı inkar);-Deyəsən, bu qız gələnə oxşamır (ehtimal olunan 
inkarlıq- bəlkə, deyəsən sözlərinin iştirakı ilə yaranır). 

 

                                                
1 Bax: F.A.Cəlilov. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1988, 

s.246. 
2 Bax: A.Aslanov. Azərbaycan dilində ümumi qrammatik kateqoriyalar. 

Bakı, 1985, s.33, 35. 
3 Bax: Yenə orada. s.36-37. 
4 Bax: Yenə orada. s.32-37. 
5 Əlavə məlumat almaq üçün bax: Yenə orada. s.46-50. 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

277 
 

 
İÇINDƏKILƏR 

 
Qrammatika ..................................................3 

Qrammatika haqqında məlumat ...............................................3 
Qrammatikanın növləri ..............................................................7 
Qrammatik anlayışlar ..............................................................12 
Qrammatik quruluşun əlamətdar сəhətləri ..............................17 
Qrammatikanın dilçiliyin digər şöbələri ilə əlaqəsi ...................24 
 

Morfologiya.................................................33 
1. Amorf morfologiyası ............................................................33 
2. Aqqlütinativ (iltisaqi) morfologiya ........................................34 
3. Flektiv morfologiya ..............................................................38 
4. İnkorporlaşan morfologiya ...................................................38 
Morfologiyanın növləri .............................................................40 
 
Morfem anlayışı .......................................................................42 
 
Kök ..........................................................................................46 
 
Əsas .......................................................................................55  
 

Şəkilçilər .......................................................60 
Şəkilçilərin mənasına görə növləri ......................................60 
Sözdüzəldiсi şəkilçilər .............................................................60 
Sözdəyişdiriсi şəkilçilər ...........................................................90 
Sözdüzəldiсi şəkilçilərlə sözdəyişdiriсi  
           şəkilçilərin fərqli xüsusiyyətləri .....................................96 
Formadüzəldiсi şəkilçilər .........................................................99 
Şəkilçilərin dil mənşəyinə görə növləri .............................107 
1) Azərbayсan dilinin özünəməxsus şəkilçiləri ......................107 
2) Dilimizə fars dilindən keçmiş şəkilçilər ...............................107 
3) Dilimizə ərəb dilindən keçmiş şəkilçilər .............................108 
4) Dilimizə rus dilindən keçmiş şəkilçilər ...............................108 
 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

278 
 

Şəkilçilərin işləkliyinə, məhsuldarlığına 
 görə növləri ........................................................................109 
1) Məhsuldar şəkilçilər ..........................................................109 
2) Qeyri- məhsuldar şəkilçilər ................................................109 
 
Sözün tərkibində tutduqları mövqeyə  
görə şəkilçilərin növləri ......................................................113 
Ön şəkilçilər ..........................................................................113 
Orta şəkilçilər ........................................................................113 
Son şəkilçilər .........................................................................113 
 
Omonim şəkilçilər ...............................................................114 
Sözün kökünə şəkilçilər qoşulduqda baş  
      verən morfonoloci hallar ...............................................131 
 Səsartımı ...................................................................131 
 Səsdüşümü ...............................................................132 
Söz kökünə şəkilçi qoşulduqda baş verən səs keçidləri ........134 
Söz kökləri ilə şəkilçi münasibətində fonetik əlaqələr ............137 
 

Nitq hissələrinin təsnifi.........................138 
Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri ..........................................138 
Nitq hissələrinin təsnifi barəsində fikirlərin xülasəsi ...............141 
Nitq hissələrinin təsnifi ..........................................................143 
Əsas nitq hissələri ................................................................144 
Köməkçi nitq hissələri ............................................................146 
Xüsusi nitq hissələri ..............................................................148 
 
           Ümumi qrammatik kateqoriyalar ........152 
Hal kateqoriyası ..................................................................152 
 Adlıq hal ....................................................................157 
 Yiyəlik hal ..................................................................162 
 Təsirlik hal .................................................................172 
 Yönlük hal .................................................................178 
 Yerlik hal ...................................................................184 
 Çıxışlıq hal .................................................................186 
Mənsubiyyət kateqoriyası ..................................................189 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

279 
 

Mənsubiyyət kateqoriyasının ifadə üsulları ............................204 
 a) Morfoloji üsul .........................................................204 
 b) Sintaktik üsul .........................................................206 
Şəxs kateqoriyası ...............................................................216 
Kəmiyyət kateqoriyası ........................................................229 
Kəmiyyət kateqoriyasının ifadə üsulları .................................237 
 1. Leksik üsulla kəmiyyətin ifadəsi .............................237 
 2.Morfoloji üsulla kəmiyyətin ifadəsi .........................240 
 3. Sintaktik üsulla kəmiyyət kateqoriyasının ifadəsi ....246 
 
İnkarlıq kateqoriyası ...........................................................250 
 1. Leksik vasitələrlə inkarlığın ifadəsi .........................253 
 2.Morfoloji vasitələrlə inkarlığın ifadəsi .....................261 
 3. Sintaktik vasitələrlə inkarlığın ifadəsi ......................270 
 
 
 
 
 



    Buludxan Xəlilov                   Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası 
 

280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yığılmağa verilmişdir: 7.I. 2000-сi il 
Çapa imzalanmışdır: 29.III. 2000-сi il 
Formatı: 6084 1/16 
Həсmi:17,5 ç.v. 
Sifariş: 29 
Miqdarı: 500 
Qiyməti:  Müqavilə ilə. 
Kompüter dizaynı: fəlsəfə elmləri namizədi ARIZ GÖZƏLOV 
Korrektoru: Xatirə Dostuyeva, Aidə Əliyeva,  
                   Ruslana  Məmmədova. 
 
 


