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AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFINDA
HEYDƏR ƏLİYEVİN ROLU
Эюркямли иcтимаи вя сийаси хадим, Ümummilli liderimiz Щейдяр Ялийевин
щяртяряфли йарадыcы фяалиййятиндя дилчилик мясяляляри, илк юнcя ана дили, дил вя
мядяниййят, дил вя миллят, дил вя тарих, дил вя ядябиййат, дил гуруcулуьу кими юнямли
сосиолингвистик мясяляляр дя хцсуси йер тутур. Бцтцн бюйцк сийаси хадимляр кими
Щейдяр Ялийев дя юз халгынын, юз юлкясинин игтисадиййаты, мадди рифащ щалынын
йахшылашмасы иля бярабяр, онун цмуммядяни тяряггисинин дя гайьысына галмыш,
йашадыьы юлкянин, мянсуб oлдуьу халгын дцнйанын ян инкишаф етмиш юлкяляри вя
халглары сявиййясиня йцксялмясиня cидди диггят йетирмишдир.
Щяр бир миллятин инкишафында онун ян мцщцм варлыг вя йашам амили олан дилинин
мцстясна ролу вардыр. Тясадцфи дейилдир ки, Щейдяр Ялийевин дил доктринасында дил
амили щяр бир халгын варлыьы цчцн бцтцн башга амиллярдян ужа тутулур. Азярбайжан
Республикасынын йени Конститусийа лайищясини щазырлайан комиссийанын дювлят дили
мясялясиня щяср олунмуш иcласларындан бириндя о дейир: «Инди биз дилимиздя сярбяст
данышырыг вя щяр бир мцряккяб фикри ифадя етмяйя гадирик. Бу, бюйцк наилиййятдир. Бу,
игтисади вя башга наилиййятлярин щамысындан цстцн бир наилиййятдир ки, бизим бир миллят
кими юзцмцзя мяхсус дилимиз вар вя о да о гядяр зянэиндир ки, дцнйанын щяр бир
щадисясини биз юз дилимиздя ифадя едя билирик»
Дили игтисади вя башга наилиййятлярин щамысындан цстцн наилиййят сайан Щейдяр
Ялийев 1960-cы иллярин сонундан башлайараг юз зянэин тяcрцбяси, йцксяк интеллекти,
милли мядяниййятимизя вя мянявиййатымыза дяриндян бяляд олмасы сайясиндя ардыжыл
милли дил сийасяти ишляйиб щазырламыш вя бцтцн чятинликляря синя эярляряк ону
дюнмядян щяйата кечирмиш, Азярбайcан дилинин дювлят дили олмасы, халгымызын
мяняви мювcудлуьунун ясас амилляриндян олан дилимизин инкишафы вя йцксялиши
уьрунда ардыcыл мцбаризя апармышдыр.
1969- cu ildə о заманлар Азярбайcан Дювлят Университети адланан Бакы
Дювлят Университетинин 50 иллийиня щяср олунмуш тянтяняли иcласы республикада
рящбярлийя cямиси дюрд ай яввял эялян Щейдяр Ялийев Азярбайcан дилиндя ачды вя
щямин дилдя – ана дилиндя парлаг бир нитг сюйляди. Бу щадися о заман
республиканын щяр йериндя бюйцк якс-сяда йаратды. Хцсусян о вахтын эянc
зийалылары кими, бизим цряйимиздя бюйцк фярящ щисси доьурду. Бу, бир дя она эюря
яламятдар щадися иди ки, щямин иcлас бейнялхалг статуслу иди вя онун ишиндя
Сов.ИКП МК-нын, ССРИ Али вя Орта Ихтисас Тящсили Назирлийинин рящбяр ишчиляри, бцтцн
республикалардан, сосиалист юлкяляриндян, узаг хариcдян нцмайяндяляр иштирак
едирдиляр. Гонаглар республика рящбяринин эюзял интонасийалы вя мязмунлу нитгини
вярдиш елядикляри дилдя – рус дилиндя йох, Азярбайcан дилиндя – республиканын дювлят
дилиндя, натигин ана дилиндя динляйирдиляр. Бу, о заман цчцн чох бюйцк, ейни
заманда чох рискли бир сийаси-иcтимаи щадися иди. Щейдяр Ялийев бу щадисяни 25 ил
сонра артыг мцстягил Азярбайcанын президенти икян щямин университетин 75 иллийиня
щяср олунмуш тянтяняли йубилей иcласында йада салды: «Хатиримдядир, университетин
50 иллик йубилейиндя чыхыш едяркян, шцбщясиз ки, юз ана дилимдя, Азярбайcан дилиндя
данышдым. Бу, бюйцк сенсасийа кими гябул олунду – ня cцр олур ки, республиканын
рящбяри Азярбайcан дилиндя чыхыш едир вя бу дилдя щеч дя пис данышмыр. Бязиляри
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мяни бу щадися мцнасибяти иля тябрик етдиляр, миннятдарлыгларыны билдирдиляр. Дилини
севян, милли рущла йашайан инсанлар, доьрудан да, буну бюйцк щадися кими гябул
етдиляр…»
Щейдяр Ялийевин ана дилиня гайьысы вя диггяти сонракы иллярдя дя давам
етмишдир. 1978-cи илдя мцттяфиг республикаларын йени конститусийалары гябул етдийи
заман онун эюстярдийи тяшкилати фяалиййят дя чох бюйцк олмушдур. Бялли олдуьу
кими, о вахт республикаларда гябул олунмуш конститусийаларын щеч бириндя ана дили
дювлят дили кими гейд олунмамышды. Загафгазийа республикаларындан башга диэяр
республикалар цчцн беля проблем артыг мювcуд дейилди. Азярбайcанда ися дювлят
дили маддяси уьрунда гызьын мцбаризя эедирди. Юлкямизин рящбяри о эцнляри
хатырлайараг дейир: «1977-78-cи иллярдя биз йени конститусийаны гябул едяркян бу
мясяля, шцбщясиз ки, ясас мясялялярдян бири иди. Биз йени конститусийада
Азярбайcанын дювлят дилинин Азярбаycan дили олмасы барядя маддя щазырладыг.
Гейд етдийим кими, мян щямин конститусийаны щазырлайан комиссийанын сядри идим
вя бу ишляря рящбярлик едирдим”.

DİL HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT
Dil nədir?
Dil insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir. İnsanlar bir-biri İ3 əlaqə saxlamaq
üçün müəyyən kollektiv şəklində, toplu halmda vasarnalıdırlar. Artıq bu, cəmiyyət deməkdir. Dil
insan cəmiyyətində meydana aəldiyi ücün ictimai hadisə sayılır.
Dilin yaranması üçün insan orqanizminin fizioloji cəhətdən müəyyən səkild9' bugünkü
vəziyyətdə formalaşması da vacib şərtlərdəndir. İnsan bədəninin şaquli vəziyyətə düşməsi,
insanm əməklə məşğul olmasmın buna təsiri, eyni zamanda dilin və şüurun yaranması bütöv
halda vahid bir ictimai prosesdir.
Dilin yaranması insanda şüurla, təfəkkürlə bağlıdır. Heyvanlar da bir-birini xəbərdar etmək
üçün səs siqnallanndan istifadə edirlər. Lakin bu şüura -təfəkkürə əsaslanmadığı üçiin dil adlana
bilməz.
Dil irqi və irsi cəhətlərlə bağlı deyil. Əgər dil irqi xüsusiyyətlərlə bağlı olsaydı, dünyada üç
dil olardı: avropoid, monqoloid və neqroid dilləri. Əgər dil irsi cəhətlərlə bağlı olsaydı, onda hər
bir övlad yalnız atasmın danışa bildiyi dildə danışardı. Dil haqqında kəlamlar:
Sokrat demişdir: "Bir səsini çıxar, deyim ki, sən kimsən?" Həzrət Əli deyib: "İnsan öz dilinin
altında gizlənibdir, danışmağa başlayandan sonra ağıllı və ya ağılsız olması bilinir".
Məşhur natiq Taleyran deyir: "Dil fikri açmaq üçün yox, fikri gizlətmək üçündür".
Sədi Şirazi demişdir: "Dil ağızda nədir: hünər sahibi xəzinəsinin qapısına açardır. Nə qədər ki, bu
qapı bağlıdır, heç kəs bilmir ki, bu xəzinə sahibi cəvahir satır, yoxsa zir-zibil"..
DİLİN FUNKSİYALARI
Dil orqanizmdə ikinci siqnal sisteminin nəticəsidir ki, bu da canhlardan ancaq insana
aiddir. Eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi, dil irsi xarakter də daşımır. Bioloji cəhətdən uşaq öz
valideynlərinə bənzəyir, ancaq valideynlərinin danışdığı dildə danışmaya bilər. Belə ki, yeni
doğulan uşağı ata-anasından ayırıb oaşqa milli-irqi şəraitdə böyütsən, o, öz əhatəsindəki dildə
danışacaq. Buradan da blr daha məlum olur ki, dil bioloji hadisə deyil, ictimai hadisədir, birbaşa
cəmiyyətdə formalaşır və məhz cəmiyyətə xidmət edir.
Dil cəmiyyətdə ünsiyyət vasitəsi kimi işlənir. Cəmiyyətdə müxtəlif ünsiyyət vasıtələri var küçə hərəkəti qaydalarını göstərən işarələr, gəmilərdə bayraqlarla Verılən siqnallar, müxtəlif jestlər,
əl-qol hərəkətləri və s. Lakin bunlar dilə köməkçi ^rni istifadə edilir. Bunlar dilə nisbətən çox zəif
və imkanca məhduddur. ılın üç funksiyası meydana çıxır:
1. İnsanlar arasında əlaqə yaratmaq, cəmiyyətdə ünsiyyət vasitəsi olmaq.
2. İnsanı əhatə edən əşya və hadişələri adlandırmaq.
3. Fikri ifadə etmək.
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YAZI
Yazmm olmadığı vaxtlarda insanlar bir-birləri ilə səsli dillə uz məsafələrdə ünsiyyət
saxlamah olurdular ki, bəzən bu, çox çətin olurd ^ Məsafə artdıqca səsli dil öz əlaqə yaratmaq
imkanlarmı itirirdi. Məhz h ehtiyacdan insanlar ən böyük kəşflərdən biri olan yazını
yaratmışdırlar. Ya bəşəriyyətin ən böyük mədəni dəyərlərindən biridir.
Yazı səsli dilin norma ilə qavrayışını təmin edən işarələr sistemidir Bugünkü yazımızda
hər səs bir işarə ilə - hərflə ifadə olunur. Amma yazı bu şəklə gələnə qədər bir neçə inkişaf
mərhələsi keçmişdir:
1. Əşyəvi
yazı:
bu
yazıda
insanlar
əşyalar
vasitəsi
ilə
ünsiyyət
saxlayırdılar.
«Qara
vəzir
nağıh»,
«Daşdəmirin
nağıh»,
«Bir
qalanın
sirri»
bədii filmində bu yazılardan istifadə olunub.
Bu yazılar əsasən məktub formasmda olub. Yəni məktub yerinə insanlar bir-birinə
müəyyən əşyalar göndəriblər. Daşdəmir sözünü ifadə etmək üçün daş və dəmirdən istifadə
etmək olar. İran hökmdarı Daranın iskitlərə göndərdiyi məktublardan biri əşyəvi yazı formasında
olub.
2. Şəkli
(piktoqrafik)
yazı.
Bu
yazı
növündə
hansı
əşyanı
yazmaq
nəzərdə tutulursa, onun şəkli çəkilir. Ət mağazasımn vitrinindəki inək kəlləsi,
zooparkdakı
heyvan
şəkli,
ayaqqabı
dükanınm
qapısma
vurulmuş
ayaqqabı
şəkli şəkli yazı nümunəsidir.
3. Fikri (ideoqrafik) yazı: Bu yazı növü ilə şəkli yazı arasında yaxmlıq
çoxdur. Məs.: şəkli yazıda göz şəkli gözü, baş şəkli başı, günəş şəkli günəşi,
göyərçin şəkli göyərçini bildirir. Fikri yazıda isə, həmin şəkillər müvafıq olaraq
görmək, düşünmək, işıq və sülh anlayışlarını ifadə edir.
Fikri yazı simvolik, rəmzi yazıdır. Məs.: it şəkli fikri yazıda sədaqət rəmzidir, ağ göyərçin
sülhün rəmzidir və s.
4. Yazının ən mükəmməl və çevik forması hərfi (fonoqrafik) vazıdır. Bu
yazıda bütöv söz yox, həm də sözün ayrı-ayrı səsləri ifadə olunur.
Hərfı yazmın iki mərhələsi var. İlk mərhələ heca yazısı (sillabik yazı) hesab olunur. Bu
yazıda bir neçə səs bir hərflə ifadə olunub. Sonrakı mərhələsi isə səsli yazı (fonoqrafık yazı)
adlanır.
• Qədim misirlilər, assuriyahlar heca yazısından istifadə ediblər.
• Dünyada ilk yazı daş, metal, ağac üstündə oyma şəklində olmuşdur.
• Bu gün də şəkli və fikri yazılardan istifadə olunur. Lotereya təbliğ edən plakatda «5 manata
udmaq olar»- sözlərindən sonra maşın, fotoaparat və s. əşyalarm şəkli verilir. Bunlar şəkli
(piktoqrafık) yazı nümunələridir.
• Kimya dərslərində olan işarələr - FbO- su, NaCl-xörək duzu, Fe-dənrrr v s. fıkri yazı
nümunələridir.
Nəqliyyat yolunda qoyulmuş nida işarəsi, yolun əyriliyini göstərən nışan. yüksək gərginlikli
elektrik şəbəkəsinin üstündə çəkilən kəllə şəkli; nəqliyyatl" keçidini tənzimləyən qırmızı, ||an,
yaşıl işıq (işıqlar), qara geyimin y bildirməsi, fızika dərslərindəjiJ|pado olunan «F», «V», «S»,
«T» işarəl9
Azərbaycan dili dərslərində istifadə olunan , ? - ( ) . və s. işarələr fıkri yazı flümunələridir.
Şehli otun üstündə, yaxud nəm torpaqda ovun ayaq izlərini ovçu ■jeoqrafik yazı kimi
oxumahdır.
, Şosse yollarımn üstündə qoyulmuş çəngəl-bıçaq şəklinin restoran bildirməsi
ideoqrafik yazıya nümunədir.
, Azərbaycan bayrağmm rəngləri, gerbimiz, təqvimdə bayramların qırmızı rənglə işarə olunması
fikri yazıya misaldır.
, Türklərə məxsus Orxan-Yenisey əlifbası hərfi yazıya nümunədir. , Dünyada ən çox
yayılmış əlifbalar - ərəb əlifbası, latın əlifbası, kiril əlifbası. QEYD: Bəzi cümlələr ola bilər ki,
onları iki yazı növünə görə oxumaq lazım gəlir: l'jıml cümlələrinin sonımda qoyulur. H20 suyun
moduludur. Yuxarıdakı cümlələri oxumaq üçün həm fıkri, həm də hərfi yazıdan istifadə etmək
lazımdir.
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DİLÇİLİK VƏ ONUN SAHƏLƏRİ
Dilçilik ictimai hadisə olan dili tədqiq edir. Bu elm, dünyanın ən qədim elmlərindən biridir.
Qədim çinlilər, hindlilər, ərəblər və yunanlar dilçilik elmindən istifadə ediblər. Türklərin ən böyük
dilçisi XI əsrdə yaşamış Mahmud Qaşğarhdır. Onun 1072-ci ildə yazdığı «Divani-lüğətit - türk»
əsəri türkcə-ərəbcə lüğətdir və Türk dünyasınm ilk ensiklopediyası sayılır. M.Qaşqarlı
türkologiya elminin banisi sayılır.
Lüğət Həzrəti peyğəmbərin «Türk dilini öyrənin, onların uzun sürən hakimiyyəti vardır» kəlamı
ilə başlayır. Lüğətdə 9000-dən artıq söz və ifadə toplanıb.
«Divani-lüğətit -türk» əsərinin bu günə gəlib çatan yeganə əlyazması XIII əsrdə
Azərbaycanda Məhəmməd Əssari tərəfmdən üzü köçürülən nüsxədir. Lüğət 1939-cu ildə nəşrə
hazırlansa da, hələ də çap olunmayıb.
XIX əsrdə Abbasqulu ağa Bakıxanov «Qanuni-qüdsi» (müqəddəs qanun) adlı dilçilik kitabı
hazırlayıb.
Üç dəfə Demidov mükafatı alan Mirzə Kazım bəy Azərbaycan elmi irammatikasının banisidir.
Dil müxtəlif baxımlardan öyrənilir. Buna görə də dilçiliyin müxtəlif şöbələri ~ sahələri meydana
çıxır. Fonetika, leksikologiya (frazeologiya da buraya daxildir), morfologiya və sintaksis
dilçiliyin sahələridir. Bunlar haqqmda ^əlumatımız var. Dilçiliyin digər sahələri etimologiya,
lüğətçilik və d'alektologiyadır.
Etimologiya. Etimologiya dilçiliyin sözün mənşəyini, nədən törəməsini oyrənən şöbəsidir.
Etimologiya həm də mənşə sözünün sinonimi kimi işlənir. °ü söz yunanca etimon-əsl, həqiqət,
sözün əsas mənası və loqos-təlim, elm ^ssələrinin birləşməsindən yaramb.
Etimologiya iki yerə bölüıuım a) elmi etimologiya- elmi əsaslara söykənir, b) Xalq etimologiyası
(yalançı etimologiya) xalqm məntiqinə əsaslanır
^^^T^Tb^^tmək, on^Tbaşqa söz və mənalarla əlaqəsini öyrəmjT • • aSan dilçüik
araşdırmasma etimolojı təhlıl deyılır. Etimoloji təhlil^ hərmşə nəticə eyni olmur. Elə buna görə də
ayrı-ayrı sözlərin etimologiyası haqqında bəzən bir neçə fikir olur.
Lüğətçilik. Lüğətçilik lüğətlərin tərtib olunma, yaranma prinsipini və öyrənən dilçilik sahəsidir.
Lüğətçilik dilçiliyin təcrübi sahələrindəndir.
Lüğətlərin yaradılması ilə məşğul olan mütəxəssis lüğətçi adlarnr Ümumilikdə dilçilikdə
lüğətçiliyə leksikoqrafiya, lüğətçiyə leksikoqraf deyilir.
Türk dilçiliyində qədimdən lüğətçilik olmuşdur. Hələ XI əsrdə Mahrrnıd Qaşğarhnın yaratdığı
«Divani-lüğətit-türk» (Türk dillərinin divanı-toplusu) əsəri məlumdur.
Azərbaycan lüğətçiliyində XIII-XIV əsrlərdə Cəmaləddin İbn Mühənna Hinduşah Naxçıvani,
Hünıam Təbrizi, XIX əsrdə Mirzə Məhəmmədəli Kazımbəy kimi simalar olmuşlar.
XX əsrin əvvəllərində Sultan Məcid Qənizadə, Üzeyir Hacıbəyov, Əliağa Şıxlinski, Qarabəy
Qarabəyov və s. şəxslər lüğətçiliklə məşğul olmuşlar.
XX əsrin 40-cı illərində Heydər Hüseynovun rəhbərliyi ilə dördcildlik «Rusca-Azərbaycanca
lüğət» nəşr olunur. 1964-1987-ci illərdə Əliheydər Orucovun müəllifliyi və rəhbərliyi ilə
«Azərbaycan dilinin izahh lüğəti» (4 cild) nəşr olunur.
Lüğətçiliyin sürətli inkişafı elmi-mədəni tərəqqi ilə, maarifin- məktəbin genişlənməsi, həmçinin
siyasi-diplomatik fəallaşma ilə bağlıdır. Lüğətlər, bir tərəfdən müxtəlif dillərin öyrənilməsinə
kömək edir (tərcümə lüğətləri), bir tərəfdən dilin özündə mövcud olan sözləri qeydə alıb
ümumiləşdirir, mənalarını dürüst şərh edib, onlarm istifadəsində sistemlilik yaradır (izahlı
lüğətlər), digər tərəfdən də, müxtəlif ixtisas sahələrində çahşanları professional vahidlərlə təmin
edir və eyni sahənin mütəxəssislərini bir məxrəcə gətirir (terminoloji lüğətlər).
Lüğətlərdə sözlər əlifba sırası ilə düzülür ki, bu da onlardan istifadəni xeyli asanlaşdırır.
Dialektologiya. Ədəbi dildə, mətbuatda, radio-televiziyada işlənən nitqdən başqa, müəyyən
ərazilərlə bağlı danışıq təzahürləri, müxtəlif regionlarda təsadüf olunan məhəlli dil xüsusiyyətləri
də mövcuddur. Bu yerli-məhəlü danışığa dialekt və ya şivə deyilir.
Şivələrdə ədəbi dilimizdə işlənməyən xeyli söz vardır ki, onların bir qisffli tarixən ana
dilimizdə olub, sonra istifadədən çıxmışdır. Dialektlər bəzən həmin sözləri (hətta bəzən başqa
türk dillərində indi də işlənənləri) qoruyub saxlayır, Məs.: əsrük, hancarı, anarı sözləri həm arxaik
sözlərdir , həm də dialekt sözləri.
Dilimizin tarixini, onun keçdiyi inkişaf yolunu öyrənməkdə dialektlər ən etibarh mənbədir.
Dialektləri (şivələri) öyrənən dilçilik sahəsi dialektologiya adlanır. Bəzən
yazıçılar bədii əsərdə obrazların nitqini fərdiləşdirmək üçün dialektizmlərdən
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istifadə edirlər. Bədii əsərlərin dilində işlənən məhəlli əlamətlərə dialektizffl
deyilir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT DİLİ
Dövlət qanunlarmm, rəsmi göstəriş və sərəncamlarm, müxtəlif iş sahələrinə rəsmi sənədlərin
vahid dildə olması mühüm şərtlərdəndir. Bu dil vahidliyi asağıdan
yuxarıya
dövlət
quruculuğunda və idarəçiliyində ünsiyyəti asanlaşdırır, anlaşmanı maksimum təmin edir.
Bu əlaqələndirmə və ünsiyyət
vasitəsinə dövlət dili deyilir.
Konstitusiyammn (1995-ci il noyabrın 12-si) 21-ci maddəsində yazılır: «Azərbaycan
Respublikasmın dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin
inkişafıni təmin edir».
Bu maddəyə görə aşağıdakılar məcburidir:
1. Azərbaycan Respublikasının bütün dövlət orqanlarmda yazılı və şifahi glaqə işləri
Azərbaycan dilində aparılacaqdır.
2. Dövlət idarələrində vəzifə tutan müxtəlif xalqlarm nümayəndələri öz işlərini məhz
Azərbaycan dilində icra edəcəklər.
Konstitusiyanm həmin maddəsində yenə yazılır: «Azərbaycan Respublikası əhalinin
danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafmı təmin edir». Bu, dövlət dilinin
vahidliyinin demokratizmini göstərir. Deməli,
1. Respublikamızda
yaşayan
azsaylı
xalqların,
etnik
qrupların
nümayəndələri öz aralarmda, məişətdə, həyatlarmm müxtəlif sahələrində öz
ana dillərində ünsiyyət saxlamaq hüququna malikdirlər.
2. Həmin qrupların öz dillərində və istənilən başqa dillərdə təhsil almaq
hüquqları var.
Bəzi mühüm maddələr:
4.1. Azərbaycan Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq səviyyəli rəsmi
mərasimlərdə, habelə digər icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən başqa ölkələrdə
keçirilən mərasim və tədbirlərdə Azərbaycan dilində danışmaq şərt ola bilməz.
6.1.Azərbaycan Respublikasmın ərazisində təsis edilən, fəaliyyət göstərən bütün
televiziya və radiolardakı yayımlar Azərbaycan dilində olmahdır.
7.1. Azərbaycan Respublikasınm ərazisində bütün xidmət növləri (elan, reklam)
Azərbaycan dilində verilir. Əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı sahələrdə
Azərbaycan dili ilə yanaşı, xarici dillərdə də reklam, elan və s. verilə bilər.
11.1. Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlannda Azərbaycan dili
ışlənilir. Dövlət dilini bilməyən şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada
tərcüməçidən istifadə edə bilərlər.
H.2. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüwələrində qanunvericilikdə müəyyən
edilmiş hallar istisna olmaqla, dövlət dili işlənir.
H-4 Azərbaycan Respublikasınm məhkəmələrində məhkəmə icraatı dövlət dilində
a
Panhr. Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
hallarda və qaydada bütün növ məhkəmə icraatları digər dillərdə aparüa bilər.
1919-20-ci
illərdə
Azərbaycan
Cümhuriyyəti
türk
dilini
rəsmi
dövlət
dili
elan etdi. Sovet çevrilişindən sonra 30-cu illərə qədər dövlət dili yenə türk dili
adlanırdı.
'
1936-cı ildən dövlət dili Azərbaycan dili adlandırıldı. Azərbavc Respublikası
müstəqillik əldə etdikdən sonra 1992-ci ilin 22 dekabrında veril fərmanla Azərbaycan
Respublikasmm dövlət dili yenidən türk dili aldandırıld 1995-ci ilin 12 noyabrmda qəbul edilmiş
konstitusiyada dövlət dili kim' Azərbaycan dili adı işlədildi.
2001-ci il iyunun 18-də «Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında», 2001-ci
ilin avqust aymın 9-da «Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi
haqqında» fərmanlar verildi. 2002-ci ilin sentyabr ayının 30-da 3 fəsil, 20 maddədən ibarət
«Dövlət dili haqqında » qanun qəbul edildi.
2003-cü il yanvarın 2-də isə «Azərbaycan Respublikasmda dövlət dili haqqında» fərman
imzalandı.
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TÜRKDİLLƏRİ AİLƏSİ
İlk dövrlərdə dünya dilləri çox az sayda olub. Zaman keçdikcə bu dillər arasında bölünmə
getmiş, bir dildən onlarla yeni dil formalaşmış və formalaşanların da hər birindən sonralar yenə
başqa dillər əmələ gəlmişdir. Bu gün dünyada 3500-dən çox dil var. Bu törəmə prosesi ilə yanaşı,
həm də onlarla dil ölmüşdür.
Bir kökdən törəyən dillər qohum dillər adlanır. Qohum dillərin hamısına dil ailəsi deyilir.
Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinə mənsubdur.
Qədim ulu türk dili aşağıdakı şaxələrə - dil qruplarına ayrılır. Oğuz dili, qıpçaq dili, qarluq
dili, sibir dili, çuvaş dili, Saxa (yakut) dili. Oğuz dilindən - budağından Azərbaycan, qaqauz,
türkmən və Türkiyə türkcəsi; Qıpçaq dilindən (budağından) qazax, qırğız, tatar, başqırd, qumuq
və s; Qarluq dilindən (budağından) özbək, uyğur, salur və s. dillər meydana gəlmişdir.
Bu bölünmə - şaxələnmə milli dillər yaranana qədər davam edir. Dıl şaxələrinə dil qrupları
da deyilir. Yəni salur, uyğur və özbək dili qarlıq qrupunu təşkil edir.
Ayrılma vaxtı nisbətən yaxın olduğu üçün eyni budaqdan-qrupdan olan dillərin lüğət tərkibi,
fonetik və qrammatik quruluşları bir-birinə daha yaxw olur.
Oğuz
qrupundan
olan
dillərin
formalaşması
eramızın
birinci
minilliyində
başa çatır.
Bugünkü Azərbaycan dilinin fonetik sistemi, əsas lüğət fondu qrammatik quruluşu artıq
ilk.orta əsrlərdə - birinci minillikdə təşəkkül tapmışdır. Bunu «Kitabi-Dədə Qorqud» eposu sübut
edir.
XVI əsrdən etibarən Azərbaycan dili milli dil kimi yetişmiş və Oğuz upuna daxil olan digər
dillərdən fərqli keyfıyyətlər qazanmışdır. Aşağıdakı ^dvəldə Azərbaycan dili ilə Türkiyə
türkcəsində bəzi sözlərin tarixi inkişafnda qazandıqları fərqli məna xüsusiyyətləri əks
olunmuşdur.
AZƏRBAYCAN DİLİNİN MORFOLOJİ QURULUŞU
Dillərin qohumluq - geneoloji prinsiplə bölgüsündən başqa həm də tipoloji bölgüsü var. Bu bölgü
dildəki sözlərin morfoloji quruluşuna əsaslanır. Tipoloji - morfoloji baxımdan dillər bir neçə
qrupa ayrılır:
a) Kök (amorf) dillər. Bu dillərdə şəkilçi yoxdur və sözün kökü dəyişmir. Belə dillərə həm də
amorf (formasız) dillər deyilir. Çin dili bu dillərə aiddir.
b) Flektiv dillər. Bu dillərdə sözün kökü içəridən dəyişir, həm də şəkilçi sözün müxtəlif
yerlərində gəlir. Yəni bu dillərdə həm ön şəkilçi (prefiks), həm iç şəkilçi (infiks), həm də son şəkilçi
(suffiks) işlənir. Bu şəkilçilər vasitəsilə kök öz quruluşunu dəyişir, yəni fleksiyaya uğrayır. Məs,
nəzm- nazim-nizam, yaxud nazir- nəzər-nəzir-bənzər-mənzərə, mübahisə-bəhs, şərik-müştərəkiştirak, elm-alim-üləma, təhkiyə-hekayə, məktəb-məktub-kitab-katib, müdrik-idrak-dərrakə, dark
və s.
c
) Utisaqi-aqlütinativ dillər.
' Budillərdə:
' sözün kökü sabit qalır;
| sözün kökü həmişə müstəqil leksik mənaya malik olur; 4 ön şəkilçilər olmur; 1
Sə
kilçi sözün - kökün sonuna qoşulur; | sözə əwəl leksik, sonra qrammatik şəkilçilər
qoşulur; Şəkilçinin sözə qoşulduğu zaman ahəng qanunu gözlənilir. % ^zərbaycan,
həmçinin bütün türk dilləri iltisaqi dillərə aiddir. ^üimizə məxsus bəzi sözlərii
prinsipindən kənarda qalır
1) Oğul, qarm, boyun, çiyin, beyin və s. kimi milli mənşəli sözlərə saifT başlayan mənsubiyyət
şəkilçisi qoşulduqda söz kökündəki son sait düşür. 0V Ə - oğlum, qarın-qarnımız və s. Deməli, söz
kökü dəyişdiyi üçün iltisaqivv pozulur.
2) -dakı2, -kı4, -gil, -sız4 qrammatik şəkilçilərdən sonra da sözə qoşula biiə leksik şəkilçilərdir:
gəmilərsiz, evimizdəki, xalamgil, bizimki. Bu sözlərdə (j iltisaqilik pozulub.
3) Bəzi sözlərimiz ön şəkilçisi ilə işlənir: nakişi, nadinc, natəmiz. Bunlarda da iltisaqilik pozulur.
4) Bəzi sözlərdə kökün son samiti dəyişir: get-gedir
5)Bəzi sözlərimizdə söz kökündə dəyişmə (fleksiya) baş verir: alçaq-alçal, kiçik.
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kiçil, sarı-saral, uzaq-uzan-uzat, dağıt-dağınıq-dağıl, isti-isin-isit, yunışaq.
yumşal
QEYD: Çiynimizdəki, oğlumdakı və s. kimi sözlərdə iltisaqilik iki dəfə, oğlumgij
sözündə isə üç dəfə pozulub:
1) Həmin sözlərin kökündən hərf düşüb,
2) Qrammatik şəkilçidən sonra leksik şəkilçi işlənmişdir.
3) "Oğlumgil" sözündə iltisaqiliyin pozulduğu üçüncü hal köklə şəkilçi arasında ahəng qanunun
pozulmasıdır
Alınma sözlərdə iltisaqilik daha çox pozulur, çünki dilimizdəki alınma sözlər flektiv dillərdən
gəlmə sözlərdir. Kökün dəyişməsi flektiv dillər üçün norma olsa da, bizim dilimizdə iltisaqiliyin
pozulduğu hal kimi qiymətləndirilir: la-qeyd, ba-məzə, bi-vəfa, a-normal, anti-humanist və s.
Bioloji, frazeologiya və s. kimi sözlər kök və şəkilçiyə ayrılmır. Mənəvi və lüğəvi sözlərində -vi
şəkilçisi aşkarca seçilir, ancaq dilimizdə mənə və lüğə sözləri yoxdur.
DİLİMİZİN MORFOLOJİ QURULUŞU VƏ AHƏNG QANUNU
Ahəng qanunu sözdə qalm və yaxud incə saitlərin bir-birini izləməsidir. Ahəng qanunu
fonetikada öyrənilir. Amma ahəng qanunu dilimizin morfolojı quruluşu ilə də bağlıdır. Yəni sözə
hər hansı bir milli mənşəli şəkilçi arürdıqda həmin şəkilçi söz kökündəki son hecanm ahənginə
mütləq uyğunlaşır. Mss-alma-nm, odun-lar, idarə-də və s.
Deməli, kök və şəkilçi arasmda ahəng qanunu daha möhkəm və dəyişm9Z olur. Köklə şəkilçi
sözün morfoloji quruluşunu müəyyən edir. Ahəng qanunu köklə şəkilçi arasında nizamlayıcı amil
rolunu oynadığı üçün morfonoloji (^1" fonetik, həm də morfoloji) hadisə sayılır. Ahəng qanunu
dilin morfoloJ1 quruluşunu müəyyən etdiyi üçün iltisaqilikdə onun xüsusi rolu var.
DİL VƏ MƏDƏNİYYƏT. DİL VƏ TARİX
^
İctimai hadisə olan dil başqa ictimai hadisələrlə qarşılıqh əlaqədə inklŞ edir. Dil müstəqil
inkişaf qanunlarma malik olsa da, cəmiyyətin t>ü sahələrindəki dəyişikliklərə, geriləmə və
irəliləyişlərə reaksiya verir. Müəy^ köhnəliklərlə bağlı dilin lüğət tərkibində bir sıra sözlər
arxaikləşir. İstehsa1
ayenin, elmin, texnikanm, bütövlükdə mədəniyyətin inkişafı yeni 83 layıŞİarm yaranmaslna
səbəb olur ki, bunlar da dil vasitəsilə ifadə olunur. a vlədəm inkişaf geniş anlayışdır, cəmiyyətin
bütün sahələrini əhatə edir. t canlarm bütün yaradıcıhq və fəaliyyət sahələri
özünəməxsus mədəni
ranlşla müşayiət olunur. Adi ailə-məişət sahəsində də, yüksək əqli-tellektual inkişafda
da mədəniyyət nizamlayıcı faktordur.
Mədəni inkişaf dildə yeni terminlərin yaranmasını şərtləndirir. Bu, dilin ]üftƏt tərkibinin
zənginləşməsi deməkdir. Müasir radio-televiziyanm , ütı9viləşməsi xalqda nitq mədəniyyətinin
yüksəlməsinə güclü təsir göstərir. ^gjniyyətdə insanlarm mədəni səviyyəsinin qalxması ədəbi
dilin sferasını, f3aliyyət dairəsini genişləndirir, ədəbi dilin orfoepik, orfoqrafık, qrammatik
normalarmı möhkəmləndirir. Nəticədə dialektin sosial fəaliyyət dairəsi və tezliyi məhdudlaşır.
Beləliklə, dilin inkişafı xalqın tarixi ilə bilavasitə bağhdır. Bu bağlıhğı iki istiqamətdə görmək
mümkündür: Biri odur ki, bir dövlətin ərazisində qohum tayfaların birləşməsi nəticəsində xalq
formalaşdığı kimi, bu tayfaların dili də (buna dialekt dili deyilir, yəni dialekt tayfa dilinə bərabərdir)
qarışaraq-birləşərək həmin xalqın dilinə çevrilir. Məsələnin başqa tərəfı odur ki, müəyyən
mədəni-tarixi hadisələrin aydmlaşmasmda dil faktları mühüm rol oynayır.
Dil faktları xalqm mədəni -tarixi səviyyəsi haqqmda aydm məlumat verir.
• XI əsrdə Mahmud Kaşğari yazırdı: Türk və ərəb dilləri atbaşı (yəni bərabər) gedir.
QURANdakı İxlas surəsi "Dədə Qorqud" dastanında Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edilmişdir.

16. Bir y ilə yazılan sözlər: tərbiyə, heyət, tövsiyə, saniyə, təhkiyə, ehtiyac, ehtiyat,
mərsiyə.
17. Xüsusi isimlər ümumiləşdirmə bildirərək cəmləşdikdə böyük hərflə yazılır:
Nizamilər, Sabirlər, Aşıq Ələsgərlər.
18.Söz başında və ortasında ov, öv hərf birləşmələrindəki v samiti tələffüzdən düşür
və o,
ö saitləri bir qədər uzun tələffüz olunur: dovşan {do:şan}, yovşan {yo:şan}, qovurma
{qo:urma}, sovqat {so.qat}, qırqovul {qırqo.ul}, çovdar {ço.dar}, dovğa {do:ğa}, çovğun
{ço.ğun}, ovuc {o:uc}, ovxalama {o.xalama}, ovuşdurma {o:uşdurma}, tövlə {tö:lə},
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lövbər {lö.bər}, növbə {nö.bə}, dövlət {dö.lət}, bənövşə {bənö.şə}, tövbə {tö:bə}, gövdə
{gö:də}, gövşəmək {gö:şəməx>}. İstisna: ovçu, ovçuluq, ovlamaq, zövq, şövq, dövran.
19. Sonu a, ə saitləri ilə bitən çoxhecalı sözlərə əvvəlində bitişdirici y samiti olan
müəyyən
şəkilçilər qoşulduqda həmin saitlər ahəng qanununa ııyğun olaraq tələffüz zamanı ı,
u, i,
ü səslərindən birinə çevrilir, yəni sözün sonundakı açıq saitlər qapalı sait kimi kimi
tələffüz olunur.
g) ismin vöıılük hahnda:
kölgəyə fkölgüyəj, arabaya [arabıya], dərəyə fdəriyəj, özgəyə fözgüyəj.
b) felin indiki zamanında:
yaşayır [yaşıyırj, işləyir fişdiyirj, otlayır [otduyurj, bulayır [buluyurj.
t) felin qeyri-qəti gələcək zamanında:
İşləyər [işliyər], bulayar [buluyar], söyləyər [söylüyər], başlayar [başdıyar].
d) felin qəti gələcək zamanında:
yaşayacaq [yaşıyacax], oynayacaq [oynuyacax], atlayacaq [atlıyacax].
e) felin arzu və lazım şəklində:
yaşaya [yaşıya], işləyə [işdiyə], işləyəsidir [işdiyəsidir].
f) indiki zaman məzmunlu feli sifətlərdə:
yaşayan [yaşıyan], söyləyən [söylüyəri], tərləyən [tərriyən].
h) bir sıra müxtəlif sözlərdə:
anayam [anıyam], oynaya [oynuya], saxlayın [saxlıyın].
20.Rus dilindən alınan sözlərdə əgər vurğu [o] saitinin üstünə düşmürsə, o zaman [o]
saiti [a] kimi tələffüz olunur: motor [mator], kombayn [kambayn], bloknot [blaknot],
qonorar [qanarar], domino[damino], dosent ]dasent]. İstisna: bomba\
Bombe'y,
bota'nika.
21.Sonu [ç] ilə bitən sözlərə d, z, s, t, 1, n samitləri ilə başlanan şəkilçilər, eləcə də sözlər
qoşulduqda həmin sait [ş] kimi tələffüz olunur: keçdi [keşdi], heç zaman [heş zamanj
qaçsan [qaşsanj, üç dəfə [üş dəfə].
22.Bəzi qoşasaitli sözlərdə saitlərdən heç biri düşməsə də, uzanma baş verir: qiraət
[qira:ət[, qənaət [qəna:ət[, bəraət [bəra:ət], şücaət [şüca:ət[.
23.-mı4 və -sana2 ədatları sözə bitişik yazılır. İstisna: əgər -mı4 sual ədatı da-də
bağlayıcısından sonra gəlirsə, hər ikisi ayrı yazılmahdır: Sən də mi məni satdın?
Aşağıdakı şəkilçilər qoşulduğu sözdə deyüiş və yazıhş fərqi yaradırlar:
„2.

l.-lar : oğlanlar [oğlannar], qızlar [qızdar] 2.-hq4:
çəmənnik [çəmənnix'], daşlıq [daşdıx ]
3. zərf düzəldən -la2: inadla [inadnan], təlaşla [təlaşnan]
4. -dıqca : oxuduqca [oxuduxca], danışdıqca [danışdıxca], gəzdikcə [gəzdix'cə'],
itirdikcə [itirdix'cə]
5. m və n samitlərindən sonra çıxışlıq hal şəkilçisi -dan2 -nan2kimi tələffüz olunur:
səndən[sənnən], yerindən[yerinnən]
6. sonu a və ə saitləri ilə bitən sözlərə qoşulan yönlük hal şəkilçisi olan-a2: kölgəyə
[kölgüyə], tövləyə [tö:liyə]
7. şəxs sonluğu olan -ıq4: oxuyuruq [oxuyurux], gözləyirik [gözliyirix']
8. -kı4 isim düzəldən şəkilçisi: seçki[seçgi], itki [itgi].
9. -qın sifət və isim düzəldən şəkilçisi: coşqun [coşğun], kəskin [kəsgin].
10.
-la fel düzəldən şəkilçi: başlamaq [başdamaq], gözləmək [gözdəməx'].

FONETİK TƏHLIL NECƏ OLMALIDIR
Fonetik təhlil zamanı sözün səs və hərf tərkibi, heca, vurğu, ahəng qanunu və s
göstərilir. Təhlilin aparılma qaydası: l.Sözün səs və hərf tərkibi;
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2.Sait səslər(qalın, incə, dodaqlanan, dodaqlanmayan, açıq və qapalı olması);
3.Samit səslər (kar və cingiltili olması); 4.Ahəng qanununa tabe olub-olmaması;
5.Sözün hecalan və vurğusu.
Sözün fonetik təhlilində səs tərkibi (1.2.3-cü variant) tələffüzə əsasən, ahəng
qanunu, hərf tərkibi, vurğu və heca isə sözün yazılışına görə aparılmalıdır.
NÜMUNƏ:
1. Teorem [tiyarem]
Sözdə 6 hərfvar: (te, e,o,re,e,m)
7 səs var: [t,i,y,o,r,e,m]
Sözün vurğusu sonuncu, üçüncü hecanın üzərinə däşür.
Söz hecalara te-o-rem şəklində aynlır.
Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
[t] - samitdir, kardır, qarşılığı [d]-dır
[i] - saitdir, incədir, qapalıdır, dodaqlanmayandır.
[y] - samitdir, cingilitilidir, qarşılığı [x']-dır.
[a] - saitdir, qalındır, açıqdır, dodaqlanmayandır.
[r] - samitdir, cingiltilidir, kar qarşılığı yoxdur.
[e] - saitdir, incədir, açıqdır, dpdaqlanmayandır. [m] - samitdir, cingiltilidir.
kar qarşılığı yoxdur, bunın samitidir.
ŞƏKİLÇİLƏRİN NÖVLƏRİ
Sözün mənalı hissələrindən olan şəkilçilər bir çox xüsusiyyətlərinə görql növlərə bölünür:
1. mənasma (fiınksiyasına) görə; 2. yazılışına görə; 3.mənşəyinəj görə; 4. qoşulma yerinə görə;
l.Mənasına görə
I leksik şəkilçilər (sözdüzəldici).
II qrammatik səkilçilər (sözdəyişdirici).
• Sözlərin kökünə yaxud başlanğıc formasına qoşularaq yeni mənalı sözlərj
yaradan şəkilçilərə leksik şəkilçilər deyilir. Leksik şəkilçi sözün mənasını dəyişsəj
də, yeni sözlə kök arasmda məna yaxmlığı olur. Məs.: göz-lük, yaz-ı-çı, gör-üş,|
ailə-vi, neft-çi, bir-ləş. Misallardan da göründüyü kimi, sözlərə qoşulan şəkilçilərj
bir mənadan başqa bir məna yaratmışdır. Göz insanın bədən üzvlərindəndir, lakinj
gözlük gözə taxılan bir əşyadır.
Dilimizdə leksik şəkilçilər sözə qrammatik şəkilçilərdən əwəl qoşulmalıdır.
İstisna: bəzi şəkilçilər var ki, qrammatik şəkilçilərdən sonra da işlənə bilir: -kı4, -sız4, -gil, dakı2 . Məs.: xala-m-gil, ev-imiz-dəki, biz-im-ki, ata-m-sız. Qeyd: bu hal Azərbaycan dilinin
iltisaqiliyini pozur.
• Sözün kökünə qoşularaq onu başqa sözlərlə bağlamağa xidmət edən şəkilçilərə|
qrammatik şəkilçilər deyilir. Qrammatik şəkilçilər sözün mənasını yox, formasmı
dəyişir.
Məs.:
kitab-lar,
qələm-im,
oxu-maq.
Bu
şəkilçilər
qoşulduğu
sözün
mənasım yox, formasını dəyişdirmişdir. Yəni -lar şəkilçisi kitab sözünə qoşularaq
sadəcə onun kəmiyyətcə,-ım şəkilçisi isə qələm sözünə qoşulmaqla onun şəxsə
görə fərqli formasını yaratmışdır.
Qrammatik şəkilçilər yalnız iki və dörd cür yazılır.
QRAMMATİK ŞƏKİLÇİLƏR: AJsimlərdə cəm, hal,
mənsubiyyət şəkilçiləri: Cəm: -lar2; analar, nənələr
Mənsubiyyət: -ım4, (-m), -ın4 -(n), -ı4 (-sı4), -ımız4, (-mız)4, -ınız4 (-nız4), -lan,: anam, anan, əmisi,
ananız,
Hal: -ın4 (-nın4), -a2 (-ya2), -ı4 (-nı4), -da2, -dan2; kitabın, kitaba, qələmi, qələmə, türkdən
B.Xəbər (şəxs) şəkilçiləri:
-am2, -ıq4, -san2, -smız4, -dır4, -dırlar4; adamam, adamsan, adamıq, adamsınız,] adamdır,
adamdırlar.
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QEYD: Feldən fel düzəldən -dır4 şəkilçisi ilə xəbərlik -dır4 şəkilçisini fərqləndirmək bəzən şagirdlər
üçün çətin olur. Adı çəkilən omonim şəkilçiləri bir-birindən fərqləndirmək üçün -maq2 məsdər şəkilçisini
sözə artırmaq lazımdır, əgər qoşularsa, leksik, qoşula bilməzsə qrammatik şəkilçidir. Bir də yadda
saxlamaq lazdımdır ki, —dır4 leksik şəkilçisi yalnız fel düzəldir.
Onu güldür(mək), Bu güldür(mək), yazdır(maq)ılmalıdır(maq). Bundan başqa,-dır 1 qrammatik şəkilçi
(şəxs şəkilçisi)olduqda vurğu qəbul etmir.
C.Fellərə məxsus qrammatik şəkilçilər:
A)İnkarhq şəkilçisi; -ma2: yazma, gəlmə.
B)Felin şəkillərinin şəkilçiləri: -a2, -ası2, -malı2, -sa2: gələsi, deyəsi, yaza,
oxumalı, oxusa
C)Zaman şəkilçiləri: -ır4, -mış4 (-ıb4), -dı4, -acaq2, -ar2: oxuyar, deyir, dedi, demiş,
deyib, deyəcək, deyər.
D)Şəxs sonluqları: I şəxs-ım4, -am2, -m, -aq2(q-k), -ıq4(q) yazaq, oxumuşuq,
alım, baxam: II şəxs -san2, -ın4(-n), -sınız4, -nız4 almısan, oxudun, aldınız,
III şəxs- sın4, -dır4, -sın4 (-lar2), -dır(lar): alsın, yazsmlar, aldılar, oxumalıdırlar.
E) Məsdər şəkilçisi: -maq2 (ma2) gəlməyi, gəlməsi, oxumağı, oxuması
F) Feli sifət şəkilçiləri:-mış4, -acaq2, -an2, -malı2, -ası2, -dıq4+mənsubiyyət yatmış
(pişik), görüləcək (iş), yazan (adam), yazdığım (kitab)
G) Feli bağlama -ıb4, -araq2, -dıqca2, -a2-a2, -madan2, -anda2, -dıqda2, -arkən2, -dıqca4,
-ınca4, -ar-maz2: gülüb, gülərək, güldükcə, gülə-gülə, gülmədən, güləndə və s.
2.Yazılışına görə:
I. 1 cür yazılan səkilcilər.
II. 2 cür yazılan şəkilçilər.
III. 4 cür yazılan şəkilçilər
Dihmizdəki leksik şəkilçilərin əksəriyyəti, qrammatik şəkilçilərin hamısı ahəng qanununa tabe
olur. Onlar qoşulduğu sözün son hecasının ahənginə uyğun olaraq iki və dörd cür yazılır. İki cür
yazılan şəkilçilərin tərkibində a, ə (açıq), dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində isə ı,i,u,ü qapalı
saitləri olur. Məs.: açar sözünün son saiti qalın olduğu üçün ona -lar, ərən sözünün son saiti incə
olduğu üçün ona -lər şəkilçisi qoşulur.
Dilimizdə bir cür yazılan şəkilçilər də var. Bu cür şəkilçilər ahəng qanununa
tabe olmurlar. Məs.: yol-daş, vətən-daş.
3.Mənşəyinə görə:
I. milli şəkilçilər
II. alınma şəkilçilər
Türk dilinə aid olan şəkilçilərə milli şəkilçilər deyilir. Dilimizdəki qrammatik şəkilçilərin hamısı,
leksik şəkilçilərin isə əksəriyyəti milli şəkilçilərimizdir. Alınma şəkilçüər, əsasən, dilimizə ərəb, fars
dillərindən keçmişdir.
. ^ Bir cür yazılan şəkilçilərin əksəriyyəti ərəb, fars dillərindən gəlmə şəkilçilərdir. Istisna: -daş, gil, -sov, -laq şəkilçiləri milli şəkilçilərimizdir. Bəzi bir cür yazılan Şəkilçilər aid olduğu dildə leksik
mənaya malik olan sözdür, lakin bizim dilimizdə onlardan şəkilçi kimi istifadə edilir. Məs.: xanaev, dar-malik olmaq, kar-iş, saz-düzəldən mənasını verir.
AUnma şəkilçilər: -dar, -keş, -kar, -xana, -i(vi), bi-, na-, la-, ba-, -ist, -izm, -lvyə, pərvər-, co-.
4
Qoşulmayerinə görə
I. sözarxası şəkilçilər
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FONETİKA
Yazılı və şifahi nitq müəyyən vahidlərdən ibarətdir-səslər, hərflər, sözlər, cümlələr və s.
Fonetikada öyrənilən səslər və hərflər dilin ən kiçik dil vahidləridir. Ümumilikdə fonetika danışıq
səslərini öyrənir. Ahəng qanunu, heca, vurğu, səsartımı və səsdüşümü fonetikamn mövzuları
sırasına daxildir. Fonetika yunan sözü olub "fone" (səs) və "tika" (elm) sözlərindən əmələ gəlib.
Danışıq zamanı tələffüz etdiyimiz səslər danışıq səsləri adlanır. Danışıq səslərinin
yaranmasında dodaqlar, dil və səs telləri daha fəal iştirak edir. Bundan başqa ağ ciyər, nəfəs
borusu, qırtlaq, ağız boşluğu, dişlər, burun boşluğu, alt çənə kimi üzvlər də danışıq səslərinin
yaranmasında iştirak edir. Ən fəal danışıq üzvü dildir. Danışıq səsləri şifahi nitqin vahidləridir.
Yazılı nitqdə isə bu, hərflərdə öz əksini tapır. Səslər hərflərdən müəyyən cəhətlərə görə fərqlənir:
*Səslər tələffüz olunur və eşidilir. *Hərflər yazüır və oxunur(görünür).
*Səsləri hərflərdən fərqləndirmək üçün transkripsiyadan [ ] istifadə olunur. Tələffüz
etdiyimiz səslər yarandığı zaman hava axınında maneəyə rast gəlməsinə və yaxud
gəlməməsinə görə iki qrupa bölünür: l)sait səslər 2)samit səslər
SAİTLƏ'R
SAMİTLƏ'R
1. Ağız boşluğunda sərbəst
LAğız boşluğunda maneəyə rast gəlir və
maneəsiz tələffüz olunur.
və həmin maneəni dəf edərək yaranır.
2.Avazh olur.
2.Küylü, bəzən həm də avazh olur.
3.Heca yaradır.
3.Heca əmələ gətirmir, hecam formalaşdırır.
4.Bir sıra hallarda uzun tələffflz olunur.
4.Uzun tələffiiz olunmur.
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ƏMƏLƏGƏLMƏ YERİNƏ GÖRƏ SAİT SƏSLƏRİN BÖLGÜSÜ
Azərbaycan dilində 9 sait səs var: [a], [ı], [o], [u], [e], [ə], [i], [ö], [ü]. Dodaqların
və dilin müəyyən vəziyyətlərə düşməsi ilə əlaqədar saitlərin müxtəlif növləri
yaranır. Dilimizdə saitlər üç qrupa bölünür və bu baxımdan hər saitin də üç əlaməti
özünü göstərir:
LDilin üfüqi vəziyyətinə görə:
a)Dilarxası və ya qalın saitlər: [a], [ı], [o], [u].
b)Dilönü və ya incə saitlər: [ə], [i], [ö], [ü], [e].
2.Diün şaquli vəziyyətinə görə:
a
)Alt çənə və dil nisbətən yuxarı qalxır, ağız boşluğu daralır. Bu baxımdan dar və
ya qapah saitlər əmələ gəlir: [ı], [i], [u], [ü].
b
)Alt çənə və dil nisbətən aşağı enir, ağız boşluğu nisbətən genəlir. Bu zaman gen
və
ya açıq saitlər əmələ gəlir:[a], [ə], [o], [ö], [e].
3.Tələffüz zamanı dodaqların aldığı vəziyyətə görə:
a)Dodaqlar dairəvi vəziyyət alır və dodaqlanan saitlər yaranır: [o], [u], [ö], [ü].
b)Dodaqlar sərbəst qalır və dodaqlanmayan saitlər yaranır:[a], [ə], [ı], [i], [e].
SAİT SƏSLƏRİN TƏSNİFİ CƏDVƏLI
DODAQLANAN

ı, ı, u, u
DODAQLANMAYAN

O, U, 0, U

a, ı, e, ə, ı
QAPALI

Milli
sğzlərimizdə ö, e, o saitləri çox zaman
milli şəkilçilərin tərkibində iştirak etmir. İstisna: güney, oxlov, uzunsov və s.
Qapalı saitlərin hamısı dörd cür yazılan şəkilçilərin tərkibində iştirak edir.
> [a], [ə] saitləri iki cür yazılan şəkilçilərin tərkibində iştirak edir.
Dilimizdə ı saiti ilə başlayan söz yoxdu
Müəyyən sözlərin, adların siyahısını tərtib edərkən, adətən, onları əlifba sırası ilə düzürlər ki, lazım
olan söz tez tapılsın.
Əlifbadakı hər bir hərfın öz adı var: [t] səsini bildirən hərf "te", [s] səsini bildirən hərf "se", [n] səsini
bildirən hərf isə "en" adlanır.
Əlifbamızdakı samitlərin əksəriyyətində adlanma prinsipi eynidir. Lakin "el", "em", "en", "er"
hərfləri bu prinsipi pozur, yəni fərqli şəkildə adlanır. Xalqımız uzun illər ərəb əlifbasından, XX
əsrdə gah latın, gah da kiril əlifbasından istifadə etmişdir. Nəhayət, 90-cı illərin əvvəlləridən
xalqımız latın əlifbasından istifadə edir. "Əlifba" sözü ərəb əlifbasmdakı ilk iki hərfin
(əlifj bey) admı bildirir.

UZUN TƏLƏFFÜZ OLUNAN SAİT SƏSLƏR
Dilimizdə [ı], [ü] saitlərindən başqa, bütün saitlər uzun tələffüz olunur. Uzun tələffüz
olunan saitlərin iştirak etdiyi sözlər, əsasən, ərəb mənşəli sözlərdir. Uzun tələffüz olunan
səslər sözün müxtəlif hecalarında ola bilər. Məs.:Akif, xiyaban [a:]; elan, memar [e:];
mədə,tərif [ə:]; möcüzə, mötərizə [ö:]; musiqi, rütubət [u:]; nizə, zinət, vəsiqə [i:], Tofıq
[o:] . Bu halda həmin sözlərin səs və hərf tərkibində heç bir fərq yaranmır. [o] və [ö]
saitlərinin uzun tələffüzü başqa halda da baş verir. Belə ki, v və n samitləri tələffüzdə
13

ixtisar olunur və həmin səslər uzun tələffüz olunur. Məs.:dovşan, dovğa, sonra [o:];
lövhə, bənövşə [ö:]. Səs düşümü ilə nəticələnən səs uzanması deyilişlə yazıhş
arasında fərq yaradır.
------------------------------------------------------------------------------------) Uzun tələffüz olunan saitlər vurğu qəbul etmir. İstisna: bəzi,
bəzən, sonra, yəni, bəli, lakin sözlərində uzun tələffüz olunan
səslərlə vurğulu heca eyni-birinci hecadır.
Milli sözlərimizdə uzun tələffüz olunan sözlər yoxdur. İstisna: dovğa,
ovuşdurmaq, qovurma, qarovul. >Uzun tələffüz olunan səslər sözün
bütün hecalarında işlənə bilər.
> İstisna olaraq, aşağıdakı bəzi sözlərdə ov, öv hərf
birləşmələrində uzun tələffüz olunma baş vermir: ovçu, ovçuluq,
ovlamaq, zövq, şövq, dövran və s.
>Uzun tələffüzə görə manası dəyişən sözlər: nərə-[nə:rə], [nərə] əyan [ə:yan], [əyan] bəzən-[bə:zən]
> Bəzən bir sözdə iki sait uzun tələffüz oluna bilər: -[ta:ziya:nə]taziyanə, [təva:zökəra:nə]-təvazökaranə, simasız -[si:ma:sız], tabeli
[ta:be:li].
> Ərəb-fars mənşəli saitlə bitən bir sıra sözlər samitlə başlayan
şəkilçi qəbul edərkən söz kökündəki sonuncu sait uzun tələffüz
olunur: vəfasız [vəfa:sız], şəfalı [şəfa:lı],
mənbədən [məmbə:dən] və s.

QOŞASAİTLİ SÖZLƏRİN YAZILIŞIVƏ TƏLƏFFÜZÜ
Dilimizdə mənşə etibarilə elə alınma sözlər var ki, həmin sözlərdə iki sait səs
yanaşı gəlir. Bu cür sözlər qoşasaitli sözlər adlanır.Qoşasaitli sözlər iki qrupa
bölünür:
J
1) eynicinsli sait qoşalığı olanlar;B
Jlisait qoşalığı olanlar.
EYNİCİNSLİ QOŞASAİTLİ SÖZLƏR
Eynicinsli qoşasaitli sözlərdə saitlərdən ikisi birlikdə bir uzun sait kimi tələffüz
olunur. Eyni sait qoşalığı sözün ortasında və sonunda işlənə bilər. Məs.:təəccüb
[tə:ccüb], təəssüf [tə:ssüf], əmtəə [əmtə:], bədii [bədi:] və s. Qoşa o saiti ilə işlənən
bəzi sözlər vurğu qəbul etməyərək [a:] kimi tələffuz olunur.
Məs.: zoologiya [za:logiya], kooperasiya [ka:perasiya] və s.
-------------------------------------------- . ----------------------------------------S
QEYÜı Eynicinsli qoşasaitli sözlərin hamısı deyilişi və yazıhşı fərqli
sözlərdir.

MÜXTƏLİFCİNSLİ QOŞASAİTLİ SÖZLƏR
Müxtəlifcinsli sait qoşalığmda səsartımı, səsdüşümü, bəzən hətta səs dəyişməsi
hadisələri baş verir. Bəzi sözlərin isə deyilişində və yazılışında heç bir fərq baş vermir.
Müxtəlifcinsli sait qoşalığı sözün əvvəlində, ortasında və sonunda ola bilər.
a)ai, iə, əi, io, ea, aü, ia hərf birləşmələrinin işləndiyi sözlərdə -y samiti artırıhr. Məs.:
ailə [a:yilə], Səidə [Səyidə], iaşə [iyaşə], bioloq [biyolok'], təbiət [təbiyət], teatr [tiyatr] və
s. Bu cür sözlərdə səsartımı hadisəsi baş verir. b)əa, üa, üə hərf birləşmələrinin işləndiyi
sözlərdə isə birinci sait tələffüz olunmur, ikinci sait isə uzun tələffuz olunur. Məs.:
14

səadət [sa:dət], müəyyən [mə:yyən], müəllim [mə:llim], müasir [ma:sir] və s. Belə
sözlərdə səsdüşümü hadisəsi baş verir.
c)Qoşasaitli mürəkkəb sözlərdə də yanaşı gələn sait səslərdən birincisi tələffüzdə düşür.
Məs.: xalaoğlu [xaloğlu], dayıoğlu [dayoğlu], bacıoğlu [bacoğlu], əliaçıq [əlaçıx] və s. Belə
sözlərdə səsdüşümü hadisəsi baş versə də, uzun tələffuz olunan səs olmur.
d)Dilimizdə bəzi müxtəlifcinsli sait qoşalığı olan sözlər var ki, həmin sözlərdə tələffuz
zamanı heç bir fərq yaranmır. Məs.: aktual, memuar, qiraət, Laos, xaos, Seul, şüəra,
bəraət, seans, mətbuat, sual, məcmuə, pauza, sauna, fauna, raund, şücaət, şüa, riayət
və s.
SAMİT SƏSLƏRİN BÖLGÜSÜ
Samit səslərin yaranmasında səs tellərinin iştirakı fərqlidir. Səs tellərinin iştirakına
görə samit səslər iki növə bölünür: kar, cingiltilL
l)Kar samitlərin yaranmasmda səs telləri iştirak etmir və ona görə də təkcə küydən
ibarət olur. Dilimizdə 11 kar samit var: [ç], [fj, [h], [x], [k], [p], [s], [ş], W' [k'], [x']. Son iki
səsin əlifbada xüsusi işarəsi yoxdur.
2)Cingiltili samitbrin yaranmasmda səs telbri iştirak etdiyi üçün küylə yanaşı, avaz da olur.
Cingiltili saitlərin sayı 14-dür: [c], [v], [ğ], [g], [b], [z], [j], [d], [q], [y], [1], M, [n], [r].
Yaranma və səsbnmə ardıcıllığına görə kar və cingiltili samitbr bir-biri ib qarşılıq təşkil edir. Bunu
aşağıdakı kimi görmək olar:
kar
cingiltili j

ş
v

f
ğ

x
g

k p
b z
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Dilimizdə 25samit səs var. Bunlardan 24-nün yazıda xüsusi işarəsi var.
[Q] səsinin qarşılığı olan [k] və [g] səsinin qarşılılğı olan [k] əlifbada eyni işarə
ilə verilir. [q] samitinin kar qarşılığı olan [k'] samiti alınma sözbrdə işlənir.
Əlifbamızda bu səsin adı -ka kimi göstərilir. Kolxoz, kartof sözbrindəki [k']
səsini kənd, köz sözbrindəki [k] ilə qarışdırmaq olmaz. >[h] kar samitinin
cingiltili qarşılığı, [1], [m], [n], [r] cingiltili samitbrinin isə kar qarşılığı yoxdur. >[1],
[m], [n], [r] samitbri sonor samitbr adlanır. [m], [n] samitbrinin təbffüzündə
hava axmı burun boşluğundan çıxdığı üçün burun samitbri də adlanır.
>ka və ke samitbrini qarışdırmamaq üçün ka-da(bu hərfın adı ka-dır) ştrixdən (')
istifadə olunur: [k']

SONU CİNGİLTİLİ SAMİTLƏ BİTƏN SÖZLƏRİN YAZILIŞIVƏ TƏLƏFFÜZÜ
Sonu b, d, g, c samitbri ilə bitən sözbrdə təbffüz zamanı iki fərqli cəhət yaranır:
l)Yazıldığı kimi təbffüz olunur. Bu zaman həmin söz ya saitlə başlayan şəkilçi qəbul edir, ya da
özündən sonra gələn söz saitlə başlayır. Məs.: corabı, tüfəngin, qılmc oynatmaq, palıd ağacı və
s.
2)Həmin samitbrin kar qarşılığı kimi təbfftiz olunur. Bu zaman həmin sözlər ya samitlə başlayan
şəkilçi qəbul edir, ya da özündən sonra samitlə başlayan söz gəlir. Bu cür sözlər şəkilçisiz
işbndikdə də, əsasən, kar tələffüz olunur. Məs.: bulud topası [bulut topası], buludlu fbulutduj,
corab [corapj və s.
Sonu c samiti ilə bitən sözlər d, 1, t, z, s, n samiti ilə başlayan şəkilçi qəbul edərsə
c samiti [ş] kimi təbffüz olunur.Məs.: əlacsız [əlaşsız ] və. s
> Sonu z samiti ilə bitən bəzi sözlər də kar təbffüz olunur.Məs.:yersiz cavab,
[yersis cavap], almaz [almas], palaz [palas] və s.
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^Təbffüz zamanı dəyişikliyə uğrayan hərf orfoqram adlanır: kənd [kənt]
SONU QOŞA SAMİTLƏ BİTƏN TƏKHECALI SÖZLƏR
Dilimizdə bəzi təkhecalı sözbr var ki, sonu iki samitlə bitir. Belə sözlər iki növə bölünür:
l.Eynicinsli qoşasamitli təkhecalı sözlər; 2.Müxtəlifcinsli
qoşasamitli təkhecalı sözlər.
EYNİCİNSLİ QOŞASAMİTLİ TƏKHECALI SÖZLƏR
Eynicinsli qoşasamitli təkhecalı sözlər əsasən ərəb mənşəli sözbrdir. Məs.: haqq, sirr, sədd,
fənn, xətt, hədd, zidd, həzz, həll, rədd, hiss, küll və s. Belə sözlərə samitlə başlayan şəkilçi
qoşulduqda son samit düşür. Məs.: hədsiz, haqlı, sirli və s.
Mürəkkəb sözün tərkibində işlənən belə sözbrdə qoşa samitbrdən biri yazılır və bu cür də
təbffüz edilir: rəsmxət, hüsnxət və s.
Mürəkkəb sözün tərkibində birinci tərəfdə işlənən belə sözbrdə şəkilçisiz qoşa
samitbrin hər ikisi yazılır və mürəkkəb söz defıslə yazılır. hədd-hüdud, haqq-hesab,
hədd-büluğ, haqq-nahaq və s. >Hiss və küll sözləri tək samitlə işbndikdə ayrı leksik
məna ifadə edir.
His-Balığı hisdə bişirdim. Kül-Ocağın külünü təmizlə!
MÜXTƏLİFCİNSLİ QOŞASAMİTLİ TƏKHECALI SÖZLƏR
Müxtəlifcinsli qoşasamitli təkhecah sözbrdə iki fərqli xüsusiyyət yaranır: l.Samitbrdən ən
azından birinin cingiltili olduğu belə sözbrdə təbffüz zamanı samitbrin arasma qapalı sait səs
artınhr. Məs.:qəbz, qəsr, əmr, zülm, nəbz, hüzn, həsr, üzv, həbs, kəsr, sədr, mətn, fəhm, sehr
və s. Bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda da səsartımı hadisəsi baş verir. Məs.:
zülmkar [zülümkar], fəhmli [fəhimli] və s.
2.Sonu iki kar samitlə bitən sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda ikincisi təbffüz olunmur.
Məs.: dost-luq [doslux], neft-çi [nefçi] və s.
İkinci variantda verilmiş qayda çoxhecah sözlərə də aiddir. Məs.: sərbəstlik [sərbəshV],
xoşbəxtlik [xoşbaxhx] və s. Ümumiyyətb, st, ft, şt hərf birbşməbri ilə bitən sözbrdən sonra
samitlə başlayan şəkilçi gələrsə təbffüzdə, ikinci samit düşür.
Bəzi ikihecah sözlər var ki, onların təbffüzü təkhecah qoşasamitli sözlər kimi olsa da,
yazıhşında onlardan fərqbnir, yəni yazıhşda da qapalı sait olur. Həmin sözlər bunlardır: qəbir,
qədir, eyib, ətir, zehin, izin, səbir, ömür, isim, cisim, nəsil, sətir, sinif, fəsil, fikir, şəkil,
heyif, meyil, şeir, əsil və s.
SONU "Q" İLƏ BİTƏN SÖZLƏR
Dilimizdə son səsi [x] və ya [ğ] kimi təbffüz olunan çoxhecah sözlər q ilə yazılır. Söz şəkilçisiz
təbffüz olunduqda q-x kimi təbffüz olunur. Məs.: uşaq [uşax], qonaq [qonax] və s. Bu cür sözlərə
saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda q-ğ əvəzbnməsi baş verir. Bu təkcə təbffüzdə deyil, yazılışda da
belədir. Məs.: ocağa, qonağın və s. Bu tipli sözlərin hamısı milli sözlərdir. İstisna: uşağ-ımız
Sonu q ilə yazılıb [k'] kimi təbffüz olunan sözlər ərəb mənşəli sözbrdir. Həmin sözlər
bunlardır: müttəfıq, ittifaq, nifaq, istintaq, şəfəq, üfüq, hüquq, eşq, əxlaq, vərəq, aşiq, natiq, irq və
s. Belə sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda heç bir fərq yararimır. Məs.: müttəfıqimiz, aşiqi
və s. Buraya bəzi Avropa mənşəli sözlər də daxildir: dialo'q [k'], monoloq [k'].
QEYO: Sonu q ilə yazılan təkhecah sözlərə də saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda son samit
dəyişmir: xalq-ım, irq-i və s.
SONU "K" İLƏ BİTƏN SÖZLƏR
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Son səsi [x'] kimi tələffiiz olunan çoxhecalı milli sözlər [ke] ilə yazıhr.Bu cür sözlər şəkilçisiz k ilə
yazılır. Məs.: bilik [bilix'], külək [küləx'], ürək [ürəx'] və s. Belə sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırılanda
yazıhşda k-y əvəzlənməsi baş verir. Məs.: bilivi. küləyə, iirəvin və s.
Q£YD: Sonu k ilə bitən təkhecah Məs.: türk-ü, börk-ü, lək-in və çoxhecah
ahnma sözlər saitlə başlanan şəkilçi qəbul etdikdə son samit dəyişmir. Məs.:
malik-in, idrak-ı, iştirak-ımız, şərik-imiz, əmlak-ın, istehlak-ı və s. İstisna:
mələyim
QOŞASAMİTLİ SÖZLƏRIN YAZILIŞIVƏ TƏLƏFFÜZÜ Qoşasamitli sözlər iki növə
bölttnür:
1 .Eynicinsli qoşasamitli sözlər; 2.Müxtəlifcinsli qoşasamitli
sözlər.
EYNİCİNSLİ QOŞASAMİTLİ SÖZLƏR
Eynicinsli qoşasamitli sözlər özləri də iki qrupa bölününkar samitlərin qoşalığı və cingiltili
samitlərin qoşalığı.
l.Kar samitlərdən qoşa kk, pp və tt ilə yazılan sözlərdə ikinci kar samit onun cingiltili
qarşılığı kimi tələffüz olunur. Məs.: səkkiz [səkgiz], hətta [hətda], əlbəttə [əlbətdə],
guppultu [gupbultu] və s.
2.Kar samitlərdən qoşa ff, ss samitlərinin işləndiyi sözlərdə tələffüzdə heç bir fərq
yaranmır. Məs.: tələffüz [tələffüz], həssas [həssas], xiffət [xiffət].
3. Cingiltili samitlərdən qoşa qq ilə yazılan sözlərdə birincisi kar qarşıhğı kimi tələffüz
olunur.Məs.: rəqqas [rək'qas], saqqız [sak'qız] və s.
4.Cingiltili samitlərdən qoşa bb, cc, dd, 11, mm, nn, rr, w, zz samitlərinin işləndiyi
sözlərdə tələffüzdə heç bir fərq yaranmır. Məs.:abbat [abbat], addım [addım], qüllə
[qüllə], qüvvə [qüvvə], ləzzət [ləzzət] və s.
5.Qoşa yy samitləri ilə yazılan sözlərin bir çoxu bir y ilə deyilir.
Məs.: kəşfıyyat [kəşviyat], hissiyyat [hissiyat] və s.
> Ahnma sözbrdə işlənən -iyyat , -iyya2 şəkilçilərində işlənən qoşa yy samitləri bir y ilə
təbffuz olunur. İstisna: cəfəngiyat sözündə bu prinsip pozulur. Dilimizdə cəfəng sözü
olsa da, lüğətlərdə bu söz bir -y ilə yazılır.
Söz kökündə işlənən qoşa yy samitləri yazıldığı kimi də tələffüz olunur. Məs.: səyyah, səyyad,
qəyyum, Fəyyaz, Teyyub, hədiyyə, müəyyən, Xəyyam və s. Səyyarə və, təyyarə sözləri istisna olaraq
fərqli tələffüz olunur: [səya:rə], [təya:rə]

QOŞA YY SAMİTİ İLƏ YAZILAN SÖZLƏR
Məsuliyyət, əməliyyat, nəqliyyat, ətriyyat, təyyarə, qəyyum, Xəyyam, səyyah, səyyar,
ədəbiyyat, mənəviyyat, riyaziyyat, hədiyyə, cərrahiyyə, xasiyyət, vəziyyət, əhəmiyyət, kəmiyyət,
nailiyyət, cəmiyyət, şəxsiyyət, hakimiyyət, mülkiyyət, xüsusiyyət, məğlubiyyət, qalibiyyət,
hürriyyət, xəfıyyə, niyyət, məğhıbiyyət, müvəffəqiyyət, müəyyən, kəşfıyyat, xeyriyyə, bəşəriyyət,
aidiyyət, ictimaiyyət, niyyət, bələdiyyə, ciddiyyət, cərrahiyyə, cinsiyyət, davamiyyət, ədliyyə,
eyniyyət, fərziyyə, fəaliyyət, fəxriyyə, əziyyət, hal-qəziyyə, heysiyyət, ilahiyyat,irsiyyət,
istiqlaliyyət, keyfıyyət, külliyyat, qabiliyyət, maliyyə, məhdudiyyət, mədəniyyət, mədhiyyə,
məhrumiyyət, məşğuliyyət, məhkumiyyət, mənsubiyyət, məziyyət, məsuliyyət, məzuniyyət,
müdiriyyət, muxtariyyət, mütləqiyyət, nəşriyyat, səciyyəvi, şəxsiyyət, vəsiyyət və s.
BİR Y SAMİTİ İLƏ YAZILAN SÖZLƏR
Tövsiyə, saniyə , tərbiyə, cəfəngiyat, mərsiyə, məyus, təyin, akasiya, aksiya, akademiya,
alleqoriya, allergiya, laboratoriya, ambisiya, anarxiya, artilleriya, batareya, Bəxtiyar, coğrafıya,
dekorasiya, diviziya, dizinteriya, ehtiyat, ehtiyac, federasiya, fıziologiya, fılarmoniya, fılologiya,
fotoqrafıya, frazeologiya, haşiyə, heyət, imperiya, inteqrasiya, investisiya, inversiya, intonasiya,
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infeksiya, izolyasiya, kampaniya, kommersiya, koordinasiya, qvardiya, muğayat, orfoepiya,
olimpiya, riayət, şayiə, təmayül və s.
MÜXTƏLİFCİNSLİ QOŞASAMİTLİ SÖZLƏR
l.Söz ortasında q samiti kar samitdən əvvəl gələrsə, tələffüzdə q-k' əvəzlənməsi
baş verir. Məs.: iqtidar [ik'tidar], təqsir [tək'sir] və s. Bu cür tələffüz olunan sözlər
əsasən alınma sözlərdir.
2.Söz ortasında iki müxtəlif kar samit yanaşı gələrsə, adətən, ikincisi cingiltili
tələffüz olünur. Məs.: əski [əsgi], ustad [usdad] və s. İstisna: istintaq [istintak'].
Qeyd: Almma mənşəli -kar və -keş şəkilçilərindəki [k] səsi həmişə olduğu kimi tələffuz
olunur: sənətkar, zəhmətkeş, həvəskar [sənətkar], [zəhmətkeş], [həvəskar].
3.Söz ortasmda vt samit qoşalığı gələrsə, birinci samit kar qarşılığı kimi tələffüz
olunur. Məs.: avtomat [aftamat], avtobus [aftobus] və s.
4. K samiti samit səsdən əvvəl gələrsə, tələffüzdə, adətən, k-x" əvəzlənməsi baş
verir. Məs.: məktub [məx'tup], küləkli [küləx'li], məktəb [məx'təb], təklif [təx'lif]
və s.
5.Söz ortasında b,m samitlərindən əwəl gələn n samiti [m] kimi tələffüz olunur.
Məs.: anbar [ambar], qənbər [qəmbər], zənbil [zəmbil], günbəz [gümbəz], sünbül
[sümbül], şənbə [şəmbə] və s. Kombayn, kombinat, hanıbal, kömbə, pambıq,
kombinasiya, simfoniya, qumbara, lampa, ambulans, embrion sözləri "m" ilə
yazıhr.
6.Sonu ç ilə bitən sözlərə d, z, s, t, 1, n samitləri ilə başlanan şəkilçi və ya söz gələrsə, tələffüzdə
ç-ş əvəzlənməsi baş verir. Məs.: qaçdı [qaşdı], heç nə [heş nə], üç dəfə [üş dəfə] və s.
7.Sözün ilk c samitindən sonra d, 1, s, z samitləri gələrsə, c-j əvəzlənməsi baş verir. Məs.: güclü
[güjdü], səcdə [səjdə] və s.
AHƏNG QANUNU
Fonetikanın əsas qanunlarından biri ahəng qanunudur. Ahəng qanunu bütün türk dillərinin
əsas qanunudur. Bu qanuna görə sözün ilk hecası incə saitlidirsə, sonrakı saitlər də incə, qalın
saitlidirsə, sonrakı saitlər də qalın saitli olmahdır. Sözdə qalın və ya incə saitlərin bir-birini
izləməsinə ahəng qanunu deyilir. Məs.: "' qaranlıqdakılar''' sözündə qalın, hərəkətsizlikdir
sözündə isə incə saitlər biribirini izləmişdir. Buna dilçilikdə damağ ahəngi deyilir. Dodaq ahəngi
dedikdə isə dodaqlanan (üzüm, ölüm,) və dodaqlanmayan (çiçək, etibar) saitlərin ahəngi
nəzərdə tutulur.
Ahəng qanunu fonetikamn mövzusu olduğu kimi, həm də morfoloji xüsusiyyət daşıyır. Çünki
kök və şəkilçi arasında ahəng qanunu daha möhkəm və dəyişməz olur. Hər hansı bir söz alınma
olsa da, öz dilimizə məxsus şəkilçi qəbul edərsə, mütləq sözün son saitinin ahəngini qorumahdır.
Məs.:şi-ka-yət-çi-lər-dən, sa-hib-kar-la-rı-mız . Bu xüsusiyyətinə görə ahəng qanunu morfonoloji
hadisə adlanır.

*• Ahəng qanununun pozulduğu sözlər milli sözlərimiz deyil.
> Ahəng qanununa tabe olan sözlərin hamısı milli sözlər deyil.
Almma sözlər də ahəng qanununa tabe ola bilər. Məs.:məktəb,
təhsil, karbon, namaz və s.
>Milli sözlərimiz içərisində ahəng qanununa tabe olmayan
istisna sözlər də var. Məs.: ilan, işıq, inam, elat, ilğım,
ildırım, ihq, işartı, ilxı, tikan, sanki, islaq, gedişat, quzey,
islanmaq, inanc, işıldamaq, inan və s.
>Milli şəkilçilərimiz ahəng qanununun tələbinə görə iki və
dörd cür yazılır.
>Milli mürəkkəb sözlərimiz ahəng qanununa tabe olmaya
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bilər. Məs.: Aygün, Elnur, taxtabiti, dəvədabanı və s.
HECA
Tələffuz zamanı sözün asanlıqla bölünə bilən hissəsinə heca deyilir. Sözlər bir, iki, üç və daha
artıq hecadan ibarət ola bilər. Hər hecada bir sait hərf olur. Ona görə də sözdə neçə sait hərf
varsa, bir 0 qədər heca olur. Məs.: ot, a-ta, mək-təb-li, mə-ət-təl və s. Hər hansı hecada iki sait
işlənə bilmədiyi kimi, bir hecada iki samit də yanaşı işlənə bilməz. Lakin bu qayda bir sıra almma
sözlərdə pozulur. Məs.: dram, trak-tor, me-lo-dram, te-le-qraf, ki-lo-qram və s.
Söz ortasmda işlənən qoşa samitlərdən biri əvvələ, ikinci samit isə sonrakı
hecaya düşür. Məs.: əv-vəl və s.
Samit səs özündən sonra gələn sait səsin yaratdığı hecaya tabe olur. Məs.:ki-tab, kita-bın, ki-ta-bı-nı və s.
Üç samitin yanaşı işləndiyi sözlərdə daha çox ilk iki samit əvvəlki saitə,
üçüncü samit isə sonrakı saitə tabe olur. Məs.: gənc-lik, xalq-lar və s.

Sözün hecaya bölünməsi həmin sözün yazılışı əsasmda aparıhr. Sözün
fonetik təhlilində buna fikir vermək lazımdır.
■> Hecanm quruluşunu göstərmək üçün samit səs C, sait səs isə V işarəsi ilə
göstərilir. > Söz ortasında dörd samitin yanaşı gəldiyi sözlərin çoxu almma
sözlərdir.

SÖZÜN SƏTİRDƏN-SƏTRƏ KEÇİRİLMƏSİ
Sözlər sətirdən-sətrə hecalara bölünməklə keçirilir. Ancaq sözün hər bir hecasını sətirdənsətrə keçirmək olmaz. Sözün əvvəlində və sonunda qalmış tək saiti sətrin sonunda saxlamaq və
ya sətrin əwəlinə keçirmək olmaz. Məs.: A-na, i-lan, tə-bi-i. Əgər sözün əvvəlində iki sait yanaşı
gələrsə, onu sətirdən-sətrə bu cür keçirmək lazımdır: ai-lə-li, ae-ro-port -Birhecalı sözlər
sətirdən-sətrə keçirilmir: kənd, tort, akt və s. -Sözdə sait və samit səslər bir-birinin ardınca
sadalanarsa, hər bir heca samit səslə başlayar: mü-na-si-bət, ka-sa-la-rı və s.
-Rəqəmlə verilən ixtisarlar, əlamətlər və sıra bildirən şəkilçi rəqəmdən ayrı sətirdən-sətrə
keçirilmir: 150 sm, 2008-ci il, 78 %, 3 sot və s. -Mürəkkəb adların ixtisarları da sətirdən-sətrə
keçirilmir: ABU, BMT. -Mürəkkəb sözlərin tərkib hissələri ayrı-ayrılıqda hecalara bölünür.Tərkib
sözlərin səsləri birləşib bir heca yarada bilmir. Keçirmək olmaz: ya-rı-ma-da , mün-as-ib-ət, xeyir-xah-lıq. Keçirmək olar:' ya-rım-a-da , mü-na-si-bət, xe-yir-xah-lıq. -Sözün daxilində qoşa samit
varsa, hecalara bölünərkən samitlərin hərəsi bir hecada qalır: ad-dım, sək-kiz və s.
VURĞU'
Azərbaycan dilində vurğunun üç növü var:
l.Heca vurğusu
2.Məntiqi vurğu
3.Həyəcanlı vurğu
HECA' VURĞUSU'
Sözdə hecalardan birinin o birinə (və ya o birilərinə) nisbətən qüwətli deyihnəsinə heca
vurğusu deyilir. Vurğu qəbul edən heca vurğulu heca adlanır. Vurğulu heca vurğusuz
hecalardan iki əlamətə görə fərqlənir: 1. Yüksək səs tonuna malik olur. 2. Qüvvətli tələffüz
olunur.
Hər hansı sözdə vurğunu tapmaq üçün sözü hecalara ayırmadan nisbətən qüwətli demək
lazımdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, sözü hecalara ayıranda bütün hecalar eyni vurğu altmda
deyilir. Bu halda vurğunu müəyyənləşdirmək olduqca çətinləşir. Vurğunu asan tapmaq üçün sözü
sərbəst tələffüz edib, hecaları nisbətən qüwətli demək lazımdır. Bu cür tələffüz olunma zamanı
hansı halda vurğu ilə bərabər sözün düzgün tələffüzü üst-üstə düşürsə, bu zaman vurğulu heca
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həmin hecadır. Yazılışda vurğunu göstərmək üçün (') işarəsindən istifadə olunur. Bu işarə vurğu
qəbul etmiş hecanın sait səsinin üzərinə qoyulur.
Türk mənşəli sözlərdə vurğu, əsasən, sözün son hecasına düşür. Məs.: sarı', danla', danışıq',
Eldəni'z və s. İstisna olaraq vurğusu əwələ düşən əsl Azərbaycan sözləri də var: dü'nən, bi'ldir,
sa'nki, ne'cə, a'ncaq, ba'yaq, ye'nə, ya'lnız və s. İlk hecasına m,p,r,s samitlərinin qoşulması
ilə yaranan sifətin çoxaltma dərəcəsində olan sözlərdə də vurğu əwələ düşür. Məs.:qa'pqara,
bo'mboz, bü'sbütün, tə'rtəmiz və s. Bitişik yazılan mürəkkəb sözlərdə çox zaman vurğu son
hecalara düşür. Ancaq bəzi mürəkkəb sözlər var ki, vurğusu əwələ düşür.Məs.:A'ğdaş, A'ğdam,
Gö'yçay, tay'batay, növ'bənöv, Ağ'su, Göy'göl və
s.
Alınma sözlərdə isə vurğu çox zaman əwəlinci hecalara düşür. Məs.:sta'nsiya, fi'rma,a'vqust və
s.

> Uzun tələffüz olunan sait səslərlə vurğu qəbul etraiş sait səsi qarışdırmaq
olmaz. Uzun tələffuz olunan sait səs, adətən, vurğu qəbul etmir: Tahi'r,
laməka'n və s. Elə sözlər var ki, onlar istisna təşkil edir: bə'zi, bə'zən, so'nra,
bəzi, yəni, lakin, bəli və s.
> Sözlər xitab kimi işləndikdə vurğunun yeri dəyişilə bilər. Məs.: Tahi'r sabah
rayona gedəcək. Ta'hir, sabah rayona gedərsən. Göründüyü kimi, bu uzun
tələffüz olunan sözlərə də aiddir.
> Bəzi sözlərdə vurğunun yerini dəyişməklə sözün mənası dəyişir.
Məs.: di'şlə-dişl'ə, a'zdır-azdı'r, a'lma-alma' və s.

İNTONA'SİYA
Nitqin ahəngi (səsin yüksəlməsi və ya alçalması), ritmi (vurğulu və vurğusuz hecaların
nisbəti, əlaqəsi), nitqin tempi və ya sürəti (sürətlə və yavaş tələffuzü), intensivliyi
(nəfəsalmanm güclənməsi və ya zəifləməsi), məntiqi vurğusu və s. kimi hadisələrin
məcmusuna intonasiya deyilir.
İntonasiya cümlə üzvlərinin düzgün qruplaşdırılmasmı təmin edir, sadə və mürəkkəb
cümlələrin, habelə tabesizlik və tabelilik əlaqələrinin formalaşmasma xidmət edir.
Həmçinin məntiqi vurğunun, ara sözlərin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır.
İntonasiya damşanın məqsədi, istək və arzuları ilə əlaqədar olduğundan, modallıq
bildirir. Onun vasitəsilə məlumat vermə, sual və əmr intonasiyalarım fərqləndirirlər.
Xitablann, ara söz və ara cümlələrin intonasiyası da fərqlənir.
ORFOE'PİYA VƏ ORFOQRA'FİYA QAYDALARI
l.İkinci hecasındakı saiti "u", bəzən də "ü" ilə deyilən sözlər "i" ilə yazılır. Məs.: münbit,
ülvi, ümid, münsif, müdir, mühit, müflis, müdhiş. İstisna: üfüq, mühüm.
2.Qandax, Muxax, Qazax, Samux, Yevlax sözlərinə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda
sondakı x samiti ğ samiti ilə əvəz olunmur. Lakin tələffüz zamanı ğ kimi tələffüz oluna
bilər: Qazax[Qazağ]
3.Rus dilində tərkibində n olan ümumi isimlər "s" ilə yazılır: dosent, lisey, konsert, sex,
sirk, sement və s. Vitse sözü istisnadır. Xüsusi isimlərdə sözün əwəlində s, sözün
ortasında
və axırında ts yazılır.
4.0 saitli ahnma sözlər a və o ilə deyilməsindən asılı olmayaraq, o ilə yazılır: avtomat,
biologiya, velosiped, ensiklopediya, kollektiv, kombinat, laborant, obyekt, poeziya,
poema,
poçtalyon, problem, professor, solist, motor, polkovnik və s.
5.İki saitin arasmda gələn qoşa samitlər qoşa samitlə yazılır: kassa, libretto, operetta,
nəqqaş, kəmiyyət, kapella və s.
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ö.Əslində sonu qoşa samitlə bitən iki və çoxhecah alınma sözlər bir samitlə yazılır:
ekspres,
kilovat, kiloqram, konqres, metal, proses, sərhəd, hüsnxət və s.
7.Rus dilində -iy, -skiy ilə qurtaran xüsusi və ümumi ahnma isimlərin sonundakı y
yazılmır: Qorki,Yaroslavski, Mayakovski, sanatori, planetari və s.
8.Əslində (mənşəyinə görə) birhecah olub, tələffuzdə çox zaman sonundakı iki samit
arasma "i" və "ü" saiti artırmaqla deyilən sözlər iki cür yazdır:
A)iki saitlə yazılanlar: qəbir, qədir, eyib, ətir, zehin, izin, səbir, ömür, isim, nəsil, sətir,
sinif, fəsil, fikir, cisim, şəkil, heyif, meyil, şeir, əsil
B)bir saitlə yazılanlar: qəbz, qəsr, əmr, zülm, nəbz, nəfs, hüzn, həsr, üzv, həbs, kəsr,
sədr, mətn.
9.-vari şəkilçili sözlərin düzgün yazılışı: buynuzvari, yüngülvari, üzükvari, qalxanvari,
igidvari.
lO.Tərkibində qeyri, əks, küll, eks, vitse, kontr, ober, super sözləri işlənən mürəkkəb
isimlər defıslə yazıhr.
ll.idi, imiş, ikən köməkçi sözləri adlardan (isim, sifət, say, əvəzlik) və saitlə bitən
fellərdən sonra ayrı, samitlə bitən fellərdən sonra isə həm ayrı, həm də bitişik yazılır:
ata idi, uşaq idi, uşaq ikən, uşaq imiş, gəlmiş imiş, gəlmişmiş, gələr ikən, gələrkən.
12.-can, -cən, -dək, -tək qoşmalan sözlərə bitişik yazılır.
13.Bəzi mürəkkəb adların yazılışı: Azərbaycan Respublikasmın
Prezidenti, Azərbaycan Respublikasmm Baş Naziri, AR Milli Məclisinin Sədri, Babək
Rayon Təhsil Şöbəsi
14.1xtisarlar (abreviatura) üç cür yazılır:
l.Tam ixtisarlar aid olduqları sözlərə uyğun olaraq böyük və ya kiçik hərflə yazılır:
MDB, BMT, (m) metr, c (cild)
2.Yanmçıq ixtisarlar aid olduqları sözlərə uyğun olaraq böyük və ya kiçik hərflə,
mürəkkəb adlarm tərkib hissələri isə bitişik yazıhr: akad.(akademik), prof.(professor),
Azərkitab (Azərbaycan kitabı)
J.Sözün orta hissəsinin düşməsi ilə yaranan ixtisarlar defislə yazılır:
k-b (kitab)
'5.Yeni orfoqraiiya qaydalarında dəyişilmiş sözlər:
ubreviatura, anten,
~r- ~-- -~~-....... • .-.~.. ....-*,,-t-., .,».„1., t»gı/ £,-, ı.*JL~l,
"Byil, şeir, profılaktori, sanatorihpfl >>lmaq, vaz keçmək, bağırsaq, heyif
hospitatMİQkggkompyuter,
ı oMn^sfahıhəzək quş adt bitişik
ğğfhcamal,
nəqarət, şirtək, hərgünkü, hərgünm,
hüsnxidmət,
hüsnrəğbət, hotel,
yazUırj
ala-çiy.
t

16.Bir y ilə yazılan sözlər: tərbiyə, heyət, tövsiyə, saniyə, təhkiyə, ehtiyac, ehtiyat,
mərsiyə.
17.Xüsusi isimlər ümumiləşdirmə bildirərək cəmləşdikdə böyük hərflə yazılır:
Nizamilər, Sabirlər, Aşıq Ələsgərlər.
18.Söz başında və ortasında ov, öv hərf birləşmələrindəki v samiti tələffüzdən düşür
və o,
ö saitləri bir qədər uzun tələffüz olunur: dovşan {do:şan}, yovşan {yo:şan}, qovurma
{qo:urma}, sovqat {so.qat}, qırqovul {qırqo.ul}, çovdar {ço.dar}, dovğa {do:ğa}, çovğun
{ço.ğun}, ovuc {o:uc}, ovxalama {o.xalama}, ovuşdurma {o:uşdurma}, tövlə {tö:lə},
lövbər {lö.bər}, növbə {nö.bə}, dövlət {dö.lət}, bənövşə {bənö.şə}, tövbə {tö:bə}, gövdə
{gö:də}, gövşəmək {gö:şəməx>}. İstisna: ovçu, ovçuluq, ovlamaq, zövq, şövq, dövran.
19.Sonu a, ə saitləri ilə bitən çoxhecalı sözlərə əvvəlində bitişdirici y samiti olan
müəyyən
şəkilçilər qoşulduqda həmin saitlər ahəng qanununa ııyğun olaraq tələffüz zamanı ı,
u, i,
ü səslərindən birinə çevrilir, yəni sözün sonundakı açıq saitlər qapalı sait kimi kimi
tələffüz olunur.
g) ismin vöıılük hahnda:
kölgəyə fkölgüyəj, arabaya [arabıya], dərəyə fdəriyəj, özgəyə fözgüyəj.
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b) felin indiki zamanında:
yaşayır [yaşıyırj, işləyir fişdiyirj, otlayır [otduyurj, bulayır [buluyurj.
t) felin qeyri-qəti gələcək zamanında:
İşləyər [işliyər], bulayar [buluyar], söyləyər [söylüyər], başlayar [başdıyar].
d) felin qəti gələcək zamanında:
yaşayacaq [yaşıyacax], oynayacaq [oynuyacax], atlayacaq [atlıyacax].
e) felin arzu və lazım şəklində:
yaşaya [yaşıya], işləyə [işdiyə], işləyəsidir [işdiyəsidir].
f) indiki zaman məzmunlu feli sifətlərdə:
yaşayan [yaşıyan], söyləyən [söylüyəri], tərləyən [tərriyən].
h) bir sıra müxtəlif sözlərdə:
anayam [anıyam], oynaya [oynuya], saxlayın [saxlıyın].
20.Rus dilindən alınan sözlərdə əgər vurğu [o] saitinin üstünə düşmürsə, o zaman [o]
saiti [a] kimi tələffüz olunur: motor [mator], kombayn [kambayn], bloknot [blaknot],
qonorar [qanarar], domino[damino], dosent ]dasent]. İstisna: bomba\
Bombe'y,
bota'nika.
21.Sonu [ç] ilə bitən sözlərə d, z, s, t, 1, n samitləri ilə başlanan şəkilçilər, eləcə də sözlər
qoşulduqda həmin sait [ş] kimi tələffüz olunur: keçdi [keşdi], heç zaman [heş zamanj
qaçsan [qaşsanj, üç dəfə [üş dəfə].
22.Bəzi qoşasaitli sözlərdə saitlərdən heç biri düşməsə də, uzanma baş verir: qiraət
[qira:ət[, qənaət [qəna:ət[, bəraət [bəra:ət], şücaət [şüca:ət[.
23.-mı4 və -sana2 ədatları sözə bitişik yazılır. İstisna: əgər -mı4 sual ədatı da-də
bağlayıcısından sonra gəlirsə, hər ikisi ayrı yazılmahdır: Sən də mi məni satdın?
Aşağıdakı şəkilçilər qoşulduğu sözdə deyüiş və yazıhş fərqi yaradırlar:
„2.

l.-lar : oğlanlar [oğlannar], qızlar [qızdar] 2.-hq4:
çəmənnik [çəmənnix'], daşlıq [daşdıx ]
3. zərf düzəldən -la2: inadla [inadnan], təlaşla [təlaşnan]
4. -dıqca : oxuduqca [oxuduxca], danışdıqca [danışdıxca], gəzdikcə [gəzdix'cə'],
itirdikcə [itirdix'cə]
5. m və n samitlərindən sonra çıxışlıq hal şəkilçisi -dan2 -nan2kimi tələffüz olunur:
səndən[sənnən], yerindən[yerinnən]
6. sonu a və ə saitləri ilə bitən sözlərə qoşulan yönlük hal şəkilçisi olan-a2: kölgəyə
[kölgüyə], tövləyə [tö:liyə]
7. şəxs sonluğu olan -ıq4: oxuyuruq [oxuyurux], gözləyirik [gözliyirix']
8. -kı4 isim düzəldən şəkilçisi: seçki[seçgi], itki [itgi].
9. -qın sifət və isim düzəldən şəkilçisi: coşqun [coşğun], kəskin [kəsgin].
10.
-la fel düzəldən şəkilçi: başlamaq [başdamaq], gözləmək [gözdəməx'].

FONETI'K TƏHLIL
Fonetik təhlil zamanı sözün səs və hərf tərkibi, heca, vurğu, ahəng qanunu və s
göstərilir. Təhlilin aparılma qaydası: l.Sözün səs və hərf tərkibi;
2.Sait səslər(qalın, incə, dodaqlanan, dodaqlanmayan, açıq və qapalı olması);
3.Samit səslər (kar və cingiltili olması); 4.Ahəng qanununa tabe olub-olmaması;
5.Sözün hecalan və vurğusu.
Sözün fonetik təhlilində səs tərkibi (1.2.3-cü variant) tələffüzə əsasən, ahəng
qanunu, hərf tərkibi, vurğu və heca isə sözün yazılışına görə aparılmalıdır.
NÜMUNƏ:
1. Teorem [tiyarem]
Sözdə 6 hərfvar: (te, e,o,re,e,m)
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7 səs var: [t,i,y,o,r,e,m]
Sözün vurğusu sonuncu, üçüncü hecanın üzərinə däşür.
Söz hecalara te-o-rem şəklində aynlır.
Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
[t] - samitdir, kardır, qarşılığı [d]-dır
[i] - saitdir, incədir, qapalıdır, dodaqlanmayandır.
[y] - samitdir, cingilitilidir, qarşılığı [x']-dır.
[a] - saitdir, qalındır, açıqdır, dodaqlanmayandır.
[r] - samitdir, cingiltilidir, kar qarşılığı yoxdur.
[e] - saitdir, incədir, açıqdır, dpdaqlanmayandır. [m] - samitdir, cingiltilidir. kar qarşılığı
yoxdur, bunın samitidir.
2. Aidiyyat [a:yidiyat]
Sözdə 8 hərf var: (a,i,de,i,ye,ye,a,te)
Sözdə 8 səs var: [a:], [yj, [i], [d], [i[, [yj, [a[, [t]
Sözfin vurğusu sonuncu, dördfincfi hecanın fizərinə düşür.
Söz hecalara a-i-diy-yat şəklində bölfinfir.
Sözdə ahəng qanunu pozulmuşdur.
[a:]- saitdir, qahndır, açıqdır, dodaqlanmayandır.
[y] - samitdir, cingilitüidir, qarşıhğı [x']-dır.
[i] - saitdir, incədir, qapalıdır, dodaqlanmayandır.
[d] - samitdir, cingiltilidir, kar qarşıhğı [t]-dir.
[i] - saitdir, incədir, qapahdır, dodaqlanmayandır.
\y] - samitdir, cingilitilidir, qarşıhğı [x']-dır.
[a]- saitdir, qahndır, açıqdır, dodaqlanmayandır.
[t] - samitdir, kardrr, qarşıhğı [d]-drr

LE'KSİKA
SÖZ, SÖZÜN LEKSİK VƏ QRAMMATİK MƏNASI
Söz dilin əsas vahididir. Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin lüğət tərkibini, yəni leksikasmı
təşkil edir. Dilin lüğət tərkibini öyrənən elm leksikologiya adlanır.
Leksikologiya yunanca iki sözdən-lexikos (söz) və loqosdan (təlim) ibarətdir. Leksikologiya
dilçiliyin bir bölməsi olub, dildəki bütün sözləri öyrənir.
Sözlər əşyaları, hərəkəti, əlaməti, miqdarı və s. ifadə etməyə xidmət göstərir. Hər bir sözün
birbaşa ifadə etdiyi mənaya onun leksik nıənası deyilir. Sözlərin leksik mənası izahlı lüğətlərdə
öz ifadəsini tapır. Məs.: Kərə-əridilmiş yağ, şit yağ, Maya - I.Qıcqırma əmələ gətirən maddə,
rüşeym, döl, müəyyən bir şeyə qoyulan pul, II.Dişi dəvə.
Sözün leksik mənası ilə yanaşı, qrammatik mənası da olur. Məs.: Dəryaz sözünün ot çalmaq
üçün uzun saplı, dişsiz orağa oxşayan alət olması onun leksik mənasıdır; isim olması, adlıq halda
işlənməsi isə qrammatik mənasıdır.
Əsas nitq hissələrini təşkil edən bütün sözlər leksik və qrammatik mənaya malik olur. Amma
köməkçi nitq hissələrinin yalnız qrammatik mənası olur.
İzahlı lüğətlərdə sözlərin leksik mənaları, orfoqrafıya lüğətində onlarm düzgün yazılış
qaydaları, orfoepiya lüğətində düzgün tələffüz qaydaları və s. əhatə olunur.
Lüğətlərin növləri çoxdur: orfoqrafiya, orfoepiya, leksika, termin lüğətləri və s. Bunların
hamısında sözlər əlifba sırası ilə düzülür.
> Bütün sözlərin leksik mənası olmur.
> Sözün leksik mənası onun məzmununu əks etdirir.
> Sözün qrammatik mənası sözlərin hansı nitq hissələrinə aid olması və həmin nitq hissəsinə
xas olan xüsusiyyətləri ifadə etməsi ilə müəyyənləşir.
Bütün sözlərin qrammatik mənası olur
Sözün leksik mənasım müxtəlif yollarla izah etmək olar:
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l.Həmin sözə yaxm mənalı söz seçməklə (özül-təməl-bünövrə, qaçmaqyüyürmək)
2.Əşyanın, hərəkətin əlamətlərini izah etməklə (şütümək-sürətlə ötüb keçmək)
3.Mürəkkəb sözün hissələrinin mənasmı açmaqla (meşəbəyi-meşə gözətçisi)
4. Sözə əks mənalı sözü seçməklə: gözəl-çirkin

SÖZÜN HƏQİQİ VƏ MƏCAZİ MƏNASI
Dəmir qapı birləşməsində dəmir sözü qapının materialınm dəmirdən olduğunu ifadə
edir. Dəmir vumruq birləşməsində isə dəmir sözü «möhkəm», «güclü» mənalarını
bildirir. Gördüyümüz kimi, dəmir metaldır, qapı dəmirdən hazırlanır, yumruğun isə
metalla heç bir əlaqəsi yoxdur. Deməli, ilk baxışda dəmir sözünün göstərilən mənaları
bir-birindən çox uzaqdır. Lakin dəmirdən hazırlanan hər bir əşya çox möhkəm, davamlı
olduğu üçün, söz birləşməsində dəmir sözü məhz bu mənada, yəni möhkəm, dözümlü,
davamlı mənalarında işlədilir. Demək, dəmir sözünün həqiqi mənası ilə yanaşı, məcazi
mənası da var.
Sözlər tarixi inkişaf prosesində bəzən həqiqi mənasmdan başqa, yeni törəmə məna
da ifadə edir. Sözün həqiqi mənasma dominant məna, yəni ilkin məna deyilir.
Qazandığı yeni, törəmə məna isə məcazi məna adlanır.
Sözün məcazi mənası çox zaman insanlara məxsus müəyyən hərəkətləri cansız
əşyalara aid etmək nəticəsində meydana çıxır. Məs.: Təbiət oyandı. Günəş dağların
arxasında gizləndi. Bu cümlələrdə oyanmaq, gizlənmək felləri insanlara məxsus
hərəkəti bildirir.
Bənzətmə vasitəsi kimi də bədii əsərlərdə sözün məcazi mənalarmdan geniş istifadə
olunur. Məs.: coşqun dəniz - insan dənizi; çiy ət - çiy söz; uşağın yuxusu - təbiətin
yuxusu; gözəl mənzərə - gözəl fıkir; dumanlı dağ - dumanlı fıkir; ağır yük - ağır xasiyyət.

> Bütün əsas nitq hissələrinə aid sözlərin həqiqi mənası olur.
> Bütün sözlər məcazi mənaya malik olmur.
> Məcazi məna, əsasən, bədii üslubda işlədilir.
> Sözün məcazi mənasının olması onun çoxmənalı olması deməkdir.
> Bütün frazeoloji birləşmələrdəki sözlər məcazi mənada olur, amma
bütün məcazi mənada olan sözlər frazeoloji birləşmə deyil: Külək yatdı.
Gözlə görünə bilməyən hərəkəti ifadə edən fellər heç vaxt məcazilik qazana bilmir:
düşünmək, sevmək, xəyala dalmaq və s.

TƏKMƏNALI VƏ ÇOXMƏNALI SÖZLƏR
Yalnız bir leksik mənası olan sözə təkmənalı söz deyilir. Məs.: moruq, böyürtkən,
avtobus, yaşıl və s.
Eyni leksik məna ilə bağlı bir-birinə yaxın müxtəlif mənaları bildirən sözə isə
çoxnıənalı söz deyilir. Məs.: üz-adamın üzü, suyun üzü, yorğanm üzü; göz - adamın
gözü, bulağın gözü, şkafın gözü və s.
Çoxmənalılıq yaradan sözlər həmişə eyni nitq hissəsinə aid olur. Məs.:
Həqiqi məna
Məcazi məna
polad balta (isim)
polad bilək (isim)
gözəlmənzərə (sifət)
gözəlfikir (sifət)
Bu zaman həmin sözlər və birləşmələr bir-biri ilə oxşar əlamətlərə malik əşyaları
ifadə edir. Beləliklə, sözlərin çoxmənalılığı yaranır. Məs.: alovun dili, çəkmənin dili,
insanın dili, heyvanın dili. Bu söz birləşmələrindən insamn dili, heyvanın dili
nümunələrində leksik vahidi həqiqi mənada, alovun dili, çəkmənin dili nümunələrində
isə məcazi mənada işlənib.
Çoxmənah sözlər bu və ya digər cəhətdən bir-birinə oxşar əşyaları, yaxud oxşar
əlamət və hərəkəti bildirir. Məs.: kağız sözü bir neçə mənada işlənir. Kağız-üzərində yazı
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yazılan, yazı çap edilən xüsusi materialdır. Kağız-hər cür rəsmi sənəddir (yaş kağızı,
icazə kağızı və s.). Bu mənaların ikisində də bir-birinə yaxınlıq var.
• Bütün sözlər çoxmənah ola bilməz.
• Çoxmənalı sözlər əsasən bədii üslubda işlədilir.
• Çoxmənah sözlərə dilimizin, demək olar ki, bütün əsas nitq hissələrində təsadüf
olunur. Bunların içərisində isimlər, fellər və sifətlər daha çoxdur.
Isim:
Onun əli bağlı idi. (həqiqi məna)
Bu işdə kiminsə əli var
Əl
ən saldı
O, bizə əl açdı
Adam uşağa əl qaldırmaz
Sifət:
Bu, çox gözəl mənzərədir (həqiqi məna)
Gözəl
----------- Gözəl fikirlər bizə lazımdır
Həyat gözəldir
Fel

Stəkan yerə düşdü (həqiqi məna)
Yolçu yola düşdü
Düşdü
İşlər rahatlıqla yoluna düşdü
Motor işə düşdü
O, hamının gözündən düşdü
Düşmən əsgəri əsir düşdü
Aşağıdakı sözlər daha çox çoxmənalı söz kimi işlənir: qol, maşın, baş, Wmaq, ağız,
keçmək, çəkmək, almaq, saymaq, qaş, burun, göz, dil, kağız, şirin, acı, yumşaq, dolu,
kök, güclü, dumanlı, dəMr, polad, yol, yaymaq, qaçmaq, ayaq, ağ, ağır, °ğaz, bişmək,
çevirmək, çıxmaq, ətək, yüngül, kəsmək, getmək, yüksək, soymaq, salmaq,
lalmaq, baxmaq.
OMONİMLƏR
Çoxmənah sözlərdə mənalardan biri əsas, digərləri isə ondan törəmə olur. Yəni
çoxmənahhq sözün əsas mənasımn məcazlaşması yolu ilə yaranır. Məs.: ət maşını, minik
maşım, təbliğat maşını və s.
Əgər sözün mənaları arasmda heç bir bağhlıq yoxdursa, deməli, bunlar ayrı-ayrı leksik
vahidlərdir, yəni omonimlərdir. Məs.: ləpə-su dalğası, ləpə-qoz
ləpəsi.
Deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin leksik mənalarına görə tamamilə
fərqlənən sözlərə omonimlər deyilir.
• Lüğətlərdə omonimlər ayrı-ayn sözlər kimi verilir və onların üzərində
sıra nömrəsi qoyulur:
Divan1 - oturmaq üçün vasitə Divan2 - şeirlər
külliyyatı
• Çoxmənah sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər ayrı-ayrı mənaları bildirir. "Balıq tutmaq"
sözü ilə kiminsə "fikrini tutmaq" birləşmələrindəki "tut" sözləri çoxmənahdır, amma "tut
yemək" birləşməsi ilə "topu tut" ifadələrindəki "tut" sözləri omonimdir.
• Çoxmənah sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər yalnız həqiqi mənada olur.
• Çoxmənah sözlərdən fərqli olaraq, omonimlər həm eyni, həm də ayrı-ayrı nitq hissələrinə
aid olur. Məs.: "adamın üzü", "kitabın üzü" ifadələrindəki "üz" sözləri çoxmənah sözlərdir
və isimlərdir, "kitabın üzü" ifadəsi ilə "dənizdə üz" ifadəsindəki "üz"lərdən birincisi isim,
ikincisi isə feldir.
Aşağıdakı sözlər omonim kimi götürülə bilməz:
1. Ümumi və xüsusi isimlər:
çiçək - gül
Çiçək - xüsusi ad
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alim-elm sahibi
Alim-xüsusi ad
2. Eyni cür yazılıb, vurğularına görə fərqlənən sözlər:
ə'kin (fel)
əki'n (isim)
a'lın (fel)
alı'n (isim)
Belə sözlər omoqraf adlanır.
3. Yazılışı və tələffüzü eyni olan, lakin kökləri müxtəlif olan sözlər:
əs-ir (fel)
əsir (isim)
daşı (fel)
daş-ı (isim)
Belə sözlər omoform adlamr.
4. Xüsusi isimlər:
Araz (çay)
Araz (ad)
5. Səslənməsinə görə eyniləşən, lakin yazılışı fərqli olan sözlər:
xeyr
mətn
mətin
Belə sözlər paronim adlanır.
Dilimizdə elə sözlərə də rast gəlinir ki, həmin sözlər həm çoxmənah, həm də omonim ola
bilir. Məs.: boğaz, yar, say, al, at, inci, quru, ağrı, kök, dil, tut, bel, yay, qaş, qol, yol, düz,
dolu və s.
Belə sözlərin çoxmənahhğından damşarkən mütləq konkret bir nitq hissəsindən bəhs
olunmahdır. Məs.: tut felinin çoxmənahhğından, kök sifətinin çoxmənahhğından. Omonimlərdə
isə söz bütöv şəkildə götürülür, sözün mövcud fərqli mənaları məhz sonradan, zərurət
yarandıqda, habelə nitq hissələrinə mənsubluğu cəhətdən fərqləndirilir.
Aşağıdakı sözlər daha çox omonim olurlar: ağıl, dəf, cır, zindan, yara, tala, dava, aşıq,
qaz, qır, don, balaq, qurd, boylu, boğaz, qol, lil, dolu, ay, kiit, yel, dil, bel, çən, şiş, üz, tut,
qat, qurum, ləpə, ox, ov, çay, bənd, qoşma, köç, kürək, kütlə, aşıq, ayrı, az, daş, düz, din,
divan, yağ, biz, bağ, dağ, var, en, əqrəb, uçmaq, saç, bar, bal, tək, inci, mürəkkəb, qan,
yaş, top, bit, it, min, qarış, an, çağ, çal, sap, rəng, qat, əsər, bulud, şor və s.

QEYD:
Dilimizdə elə omonimlər var ki, onların leksik mənalan bir-biri ilə antonimlik təşkil
edir: yaman (bir mənası pis - yaman adamdır, digər mənası yaxşı-yaman qızdır ha).
SİNO' NİMLƏR
Bəzən eyni bir əşya, eyni bir əlamət və ya hərəkət dildə müxtəlif sözlərlə ifadə olunur. Məs.:
müharibə, dava isimləri eyni bir əşyanm adıdır; yüksək, hündiir sifətləri eyni bir əlaməti bildirir;
odlamaq, alışdırmaq felləri eyni bir hərəkəti ifadə edir. Belə sözlər sinonim adlanır.
Yazılışı və deyilişi müxtəlif olan, lakin eyni və ya yaxın mənaları bildirən sözlərə
sinonimlər deyilir.
Sinonimlər eyni mənanı bildirsə də, onların nitqdə işlənməsində incə fərqlər var. Məs.:
qaçmaq - yüyürmək sinonimlərindən ikincisində hərəkət daha güclüdür. Yaxud böyük, iri, yekə
sinonimləri eyni əlaməti bildirsə də, bunlardan birincisini hadisə sözünə, ikincisini isə
kompyuter sözünə aid etmək mümkün deyil.
• Sinonimləri təşkil edən sözlər eyni bir nitq hissəsinə aid olur. "Kal" və "yetişməmiş",
"şəkər" və "şirin" tipli sözlər sinonim hesab edilmir. Çünki kal sifət, yetişməmiş feli sifətdir,
şəkər isim, şirin sifətdir.
• Sinonimlər fikri daha dəqiq ifadə etməkdə mühüm rol oynayır, sözləri yersiz
təkrar etməyin qarşısını alır.
• Sinonimlik özünü daha çox isim, sifət və fellərdə göstərir.
Sinonimlərdən, əsasən, bədii üslubda istifadə olunur.
Eyniköklü sözlər sinonim ola bilmir: bivəfa-vəfasız
ANTCTNİMLƏR
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Mənaca bir-birinin əksi olan sözlərə antonimlər deyilir; Məs.: alçaq-hündür, sülh-müharibə,
oyanır-yatır, çalışqan-tənbəl, müxtəsər-geniş, nağd-nisyə.
• Kökü eyni olan sözlər antonim sayılmır: dadh-dadsız
• İnkarda olan fellər antonim deyil: getmək-getməmək
• Antonimlər, əsasən bədii üslubda istifadə olunur.
• Antonimlər həmişə eyni nitq hissəsinə aid olur.
İŞLƏNMƏ DAİRƏSİNƏ GÖRƏ SÖZ QRUPLARI Ümumişlək sözlər və
ümumişlək olmayan sözlər
Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin əsas hissəsini mənası hamı tərəfindən başa düşülən
ümumişlək sözlər təşkil edir. Bu sözlər istənilən üslubda olan yazılı və şifahi nitq hissələrində
işlənir. Məs.: ağac, qorııq, bina, çiçək və s. Dildə elə sözlər də mövcuddur ki, onlarm işlənmə
dairəsi məhduddur. Belə sözlər ümumişlək olmayan sözlər adlanır və onlara dialektizmləri,
terminləri və ixtisas sözlərini aid etmək olar. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bir dildə danışan
adamlar eyni bilik səviyyəsinə, eyni ixtisasa malik olmadıqları kimi, müxtəlif şəraitdə və məkan
etibarilə müxtəlif yerlərdə yaşayırlar. Ona görə hər hansı bir dildə danışan adamlarm da işlətdiyi
sözlərin miqdarı və səciyyəsi də müxtəlif olur. Bu cəhətdən Azərbaycan dilində ümumişlək
olmayan sözlər meydana gəlir.
Dialekt sözlər: Hər hansı bir bölgədə yaşayan bir qrup əhalinin dilində işlənən söz və ifadələr
dialekt sözlər adlanır. Dialekt sözlərin ədəbi dildə qarşıhğı olur. Məs.:
ədəbi dil sözü
dialekt sözü
qarğıdah ,
kəbə, məkə, sütül, peyğəmbəri, qarqundey
döşəkçə
nimdər
dəsmal
əlardan, təlis, məhrəba
hündür
qəlbi
tez
becid
daş
qəmbər
bibi
ciyi
xiyar
yerpənək
bıçaq
qəməlti
tısbağa
deşdəkəb^
necə
hancarı
əsgi
düşgü
lobya
maş
balqabaq
boranı (kadoy)
qəfildən
lapdan
lavaş
əppək
nəlbəki
zir
necə
hancarı
Dialekt sözlər bədii üslubda daha çox istifadə olunur. Zaman keçdikcə dialekt sözlər
ümumişlək sözlərə çevrilə bilir: sayrışmaq, təzəcə, ilğım, faraş, qəlbi kimi sözlər bu qəbildəndir.
diqqət: hancarı, anarı, əsrük sözləri həm arxaik, həm də dialekt söz kimi işlənir.
TERMİNLƏR (İXTİSAS SÖZLƏRİ)
Müxtəlif ixtisas və peşə sahibləri ilə əlaqədar olan sözlərə terminlər və yaxud ixtisas sözləri
deyilir. Məs.: isim, qoşma, qravitasiya və s. Terminlərin əsas xarakterik xüsusiyyətləri:
1) yığcamlıq.
2) yeni söz yaratmaq qabiliyyətinə malik olmaq.
3) emosionallığın olmaması.
4) sinoniminin olmaması (çox vaxt).
5) məcaziliyin olmaması.
6) çoxmənahhğın olmaması.
Terminlər, əsasən, elmi üslubda işlədilir. Amma bəzən bədii üslubda-bədii əsərlərdə də
terminlərdən istifadə olunur. Bu, həmin əsərlərdə adamları, onlarm məşğuliyyətini daha dəqiq
şəkildə təsvir etməyə kömək göstərir.
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Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar yalnız termin kimi işlənirlər. Məs.: metafora, sinekdoxa,
fiksaj, akvarel, relyef, qradient və s.
Elə sözlər də var ki, həm termin, həm də ümumişlək söz kimi işlənir. Məs.: güc, isim, bucaq,
qüvvə, enerji, zərf, say, fel, bənd, ada, aşıq və s.
Cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq terminlərdən (ixtisas sözlərindən) bəziləri ümumişlək
sözlərə çevrilir. Məs.: ekran, solo, aspirin, arayış, protokol, soyuducu, kompyuter və s.
Elmi üslubu digər üslublardan fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri burada terminlərin
işlənməsidir. Hər bir elm sahəsinin, peşənin özünəməxsus terminləri olur. Məs.: dilçilikdəantonim, sinonim, sait, samit, fonetika, leksika, mübtəda və s. ədəbiyyatşünaslıqda-roman,
povest, qafiyə, bənd, bayatı və s.; riyaziyyatda-sinus, vurma, qalıq, bölünən, arqument və s.
Dildə işlənən kobud ifadələr, nalayiq sözlər vulqarizmlər adlanır: gəbərmək-ölmək,
tıxışdırmaq-yemək, alçaq, şərəfsiz, küçük, qoduq və s.

MƏNŞƏYİNƏ GÖRƏ SÖZ QRUPLARI

Azərbaycan dili türk dilbri aibsinə mənsub olsa da, qədim zamanlardan bəri bir sıra başqa
dillərb də əlaqə və münasibətdə olmuşdur. Bunun nəticəsində Azərbaycan dilinin lüğət
tərkibində də müəyyən dəyişiklikbr əmələ gəlmişdir. Bu cəhətdən dilimizdəki sözlər mənşəyinə
görə milli və alınma olmaqla iki qrupa bölünür. Amma yadda saxlamaq lazımdır ki, dilimizin lüğət
tərkibindəki sözbrin böyük əksəriyyəti mənşəyinə görə əsl Azərbaycan sözbrindən ibarətdir;
Məs.: su, daş, ürək, dağ, dəniz, mən, biz, altı, doqquz, yazmaq, daramaq, islanmaq, elat,
dəvəquşu və s. Xüsusən əvəzlikbrin, saylarm (sıfır, həştad, milyon, milyard, trilyon saylarından
başqa qalan bütün müəyyən miqdar sayları), sadə felbrin, demək olar ki, hamısı əsl türk mənşəli
sözbrdir. Bundan başqa bədən üzvlərinin adları (saç, qulaq, baş, üz, göz, burun və s.), qohumluq
münasibəti bildirən sözbr (ata, ana, bacı, qardaş və s. İstisna: "əmi" sözü alınma sözdür) türk
mənşəli sözlər hesab olunur. Almma sözlər özləri də iki qrupa bölünür:
1) Ərəb-fars dillərindən alınma sözlər;
2) Rus və Avropa dillərindən alınma sözlər.
Əsl Azərbaycan sözlərini ahnma sözlərdən fərqləndirən xüsusiyyətlər:
1. Vurğusunun son hecaya düşməsi; yazıçı', ata' (ba'yaq, dü'nən, sa'nki, ya'lnız və s. sözlər
istisnadır).
2. Ahəng qanununa tabe olması: ana, nənə, oğul, qarm (işıq, ilğım, elat, islanmaq, quşüzümü və
s. sözlər istisnadır).
3. Sözün əvvəlində iki samitin yanaşı işlənməməsi: plan, şkaf. Bu sözlər Avropa mənşəlidir.
4. Sözdə iki saitin yanaşı işbnməməsi: ailə, saat, səadət, camaat, təbii.
5. Sözün r, z, f hərfı ilə başlanmaması: razı, rəfiqə, rabitə, radio. İstisna: zoğ, zoğal
6. Saitin uzun təbffüz olunmaması: bəzi, bəzən, alim, arif, kamil, nazir, Sabir. İstisna: dovğa
[do:ğa], qovurma-[qo:urma], ovuşdurmaq- [o:uşdurmax]
7. Fleksiyaya uğramaması. Fleksiyaya uğrayan sözlər ərəb mənşəlidir: şəkil-təşkil- mütəşəkkil;
elm-alim-übma; nəsr-nasir-mənsur; nəzm-nizam-Nizami-Nazim-mənzum, tərəf-ətraf; eşq-aşiqməşuq-məşuqə və s. İstisna: (bunlar türk mənşəlidir) alçaq-alçal, sarı-saral, kiçik-kiçil, uzun-uzat,
dağıt-dağıl-dağınıq.
8. Sonu -at2 (cəm şəkilçisidir) şəkilçisi ilə bitən sözlər almmadır; bu sözlər ərəb mənşəlidir:
məlumat, həqiqət, hökumət, təbliğat, hesabat. İstisna: gedişat, elat türk mənşəlidir.
Ön şəkilçili sözlər almmadır: bivəfa, laməkan, namünasib, baməzə, anormal. İstisna: nadinc,
nakişi, natəmiz milli sözlərdir.
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11 Daxilində təkrar olunan qoşasamitli sözbrin bəzisi almmadır: mədəniyyət,
vvəl, molla, qüvvə, təəccüb, professor, rejissor və s. İstisna: əlli, yeddi (bu cür
bütün saylar)
12 Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən təkhecah sözbr ahnmadır: xətt, sırr,
hədd, hiss, tibb və s.
13 Tərkibindəy səsi olan sözlər alınmadır: janr, jurnal, jalə, müjdə, bioloji və s.
Oeyd: Azərbaycan dilində söz əvvəlində ı saiti işbnmir. Vaxtilə işıq, ilıq, ildırım
sözbri ı ib başlamışdır. Sonralar ı səsi /-yə keçdiyi üçün bu ana dili
sözlərimizdə ahəng qanunu pozulmuşdur. Bugünkü ildırım, ilan sözləri əvvəlbr
yıldırım, yılan kimi işlənmişdir.
14 Azərbaycan dilində söz sonunda o, ö, e saitbri gəlməz. Beləbri alınma
sözlərdir: kino, büro, Nitşe və s.
15. Azərbaycan dilində o, ö, e saitbri ilə şəkilçibr işbnməz {-lov, -sov,-ey
istisnadır).
16. mə, mo, mö, mü, qü, tə hecaları ilə başlayan sözlər, adətən, alınma olur. Mömin, məşhur,
motor, mübariz, qüssə, mükalimə, müalicə, müasir və s. Azərbaycan dilinə ərəb, fars, rus və rus
dili vasitəsilə Avropa dillərindən sözlər keçmişdir.
17. Sözün h hərfi ilə bitməməsi: Allah, şah, günah və s.
18. Sözdə "ənc", əng" parçaları olarsa, ahnmadır: qəşəng, pəncərə, fışəng və s.
Ərəb dilindən keçən sözbrin əksəriyyəti təhsilb, tədrisb və islam dini ilə
bağlı sözbrdir. Məs.: Allah, Əkbər, Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyn və s. İstisna: tann,
inam, inanc. (Əsl Azərbaycan sözləridir)
• Fars dilindən keçən sözbrin əksəriyyəti poetik ifadəbr və sözlərdir. Məs.:
gül, dilbər, bülbül və s.
• Rus dilindən keçmiş sözlər: samovar, paroxod, parovoz, vedrə.
• Latın dilindən keçmiş sözlər: veksel, molbert, kurort, qalstuk, şayba
• İngilis dilindən keçmiş sözlər: mitinq, klub, rels, trolleybus, keks, futbol və s.
Başqa dillərdən sözlər alınması müəyyən səbəblərlə bağhdır:
a) bu və ya digər ölkədə yeni bir əmək aləti, nəqliyyat vasitəsi, silah növü və s. meydana
çıxanda ona hansı dildə ad verilirsə, həmin ad başqa dillərə də keçir; Məs.: buldozer,
ekskavator, maqnitofon, samovar, qaboy və s.
b) oxşar əşyaları, hadisəbri fərqbndirmək üçün almma sözbrdən istifadə olunur; Məs.: kekspirojna; mürəbbə-cem; mehmanxana-motel (avtoturistbr üçün mehmanxana) və s.
Alınma sözbrin bir çoxunun Azərbaycan dilində qarşıhğı vardır. Nitqdə ahnrna sözbrdən
elmi, qismən də bədii və publisistik üslublarda termin kimi ^stıfadə etmək mümkündür. Lakin
danışıqda, məişət üslubunda beb terminbrdən istifadə olunmasma ehtiyac yoxdur.
Almma sözbrin bir çoxu nitqimizi zənginləşdirir, onu dəqiq və ifadəli edir. akin onlardan
yerli-yersiz isüfadə etmək dili korlamağa aparıb çıxarır.
Alınma sözlərin əksəriyyəti, xüsusən ərəb-fars mənşəli sözlərin bir çoxu dilimizin ümumişlək
sözlərinə qaynayıb-qarışmışdır ki, onlan özsözlərimizdən fərqləndirmək çətindir. Bu cür
sözlərə aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: qanun, qayda, qələm, fayda, uşaq, məktəb, mələk,
bədbin, bəxtəvər, dövlət, həkim, kitab, şagird, cücə, xoruz, din, məscid, namaz, çarpayı, xörək,
qənd, şəkər, bahar, şirin, vətən, məclis, məşğələ, rahat, sərhəd, əsir, səliqə şəhid, tərbiyə, vərəq,
sinif, şəkil, bülbül, gül, ağü, nəsil, çörək, əmi və s.
Fəsil adlarından payız və bahar fars mənşəlidir. Qış və yay isə millj mənşəli sözlərdir.
Azərbaycan dilinə başqa dillərdən söz keçdiyi kimi, Azərbaycan dilindən də başqa dillərə söz
keçmişdir. Məs.: fars dilinə təppe (təpə), curab (corab), xanum (xanım), bey (bəy) və s., rus
dilinə alça (alça), arşin (arşın), arbuz (qarpız) və s.
Bizim dilimizdəki alınma sözlərin bir qismi dünya dillərinin çoxunda işlədilir: teatr, futbol, qol,
kompyuter, parlament, deputat, firma, fonetika və s. Belə sözlər beynəlmiləl sözlər adlanır

QEYD:
1. Dilimizdə bir sıra alınma sözlər var ki, Azərbaycan dilinin fonetik xüsusiyyətlərini
qəbul etmişdir: qazeta-qəzet, maşina-maşın. 2.Elə ahnma sözlər var ki, ahəng
qanununa tabe olur və vurğu son hecaya düşür: dəftər', rahat', həsrət', enerjf və s.
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Dil ictimai hadisədir. O, cəmiyyətlə birlikdə yaşayır və inkişaf edir. Tarixi hadisələr,
cəmiyyətdəki dəyişikliklər dildə əks olunur, yeni sözlər meydana gəlir, digərləri isə köhnəlir. Bu
baxımdan dilin lüğət fondunda fəal (aktiv) və qeyri-fəal (passiv) leksika formalaşır.
Dilin lüğət fondunun aktiv hissəsinə mənası hamı tərəfindən başa düşülən ümumişlək sözlər
daxildir.
Dilin lüğət fondunun passiv hissəsi isə iki hissəyə bölünür: köhnəlmiş sözlər və yeni sözlər.
Köhnəlmiş sözlər özü də 2 qrupa bölünür:
1. Tarixizmlər
2. Arxaizmlər
Tarixizmlər.' Tarixi inkişaf prosesində əşya və ya hadisələrin bəzilərinin ömrünü başa vurması
ilə əlaqədar onlarm adları da qeyri-fəal leksikaya çevrilir. Belə sözlər tarixizmlər adlanır. Məs.:
darğa, çuxa, abbası, batman, koxa, dinar, qorodovoy, mədrəsə, konka, dəbilqə, çarıq,
güyüm, təhnə, qalxan, xurcun, daqqa, toppuz və s.
Tarixizmlər keçmiş həyat və məişətin aradan çıxması, dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq fəal
istifadədən qalsa da, bədii əsərlərin dilində həmin həyatı canlandırmaq üçün onlardan istifadə
olunur.
Arxaizmlər. Əşya və ya hadisənin admı ifadə edən söz köhnələrək yenisi ilə əvəz olunur. Bu
cür köhnəlmiş sözlərə arxaizmlər deyilir. Tarixizmlərdən fərqli olaraq, arxaizmlər elə sözlərdən
ibarətdfr ki, onların ifadə etdiyi əşya və ya hadisələr indinin özündə belə mövcuddur, lakin onlar
başqa sözlərlə ifadə olunur. Məs.: arı (təmiz), yaşmmaq (gizlənmək), yey (yaxsı), seyvan
(eyvan), Iraq (uzaq), ər/ərən (igid), ayaq (qədəh), tanıq (şahid), sayru (xəstə), us (ağıl)
(sağ-salamat), damu (cəhənnəm), uçmaq (cənnət), düş (yuxu), Itun (qızd), güz (payız),
ayıtmaq (demək), varmaq (getmək), dəyə (kotnaçıq), qısqı (sıxışdırma), qənşər (qarşı, tərəf),
bəndərgah (düşmənin keçə bilməyəcəyi yol, keçid), yazı (çöl), pitik (yazı), baqqal (dükançı),
əllaf (taxıl, ot alverçisi) və s.
Tarixizmlərdən bədii dilin üslub xüsusiyyətlərini vermək üçün istifadə edilir. Hər hansı bir
yazıçı keçmiş həyatın müəyyən tarixi bir dövrünü və o dövrdə yaşamış bu və ya digər surəti
qabarıq vermək istədikdə, dövrün müəyyən dil xüsusiyyətlərini nəzərə çatdırmaq istədikdə
tarixizmlər işlədilir.
Köhnəlmiş sözlər daha çox atalar sözləri və məsəllərin tərkibində mühafizə olunub. Məs.:
Aydan arı, sudan duruduv. Cadu-pitik eləmək. Yeni sözlər: İctimai həyatda baş verən bir sıra
yeniliklərlə əlaqədar olaraq, elmə, texnikaya, mədəniyyətə, məişətə və s. aid yeni əşyaları,
hadisələri yeni sözlərlə ifadəyə ehtiyac yaranır: Məs.: kosmodrom, sərinkeş, biznesmen,
ekologiya, alışqan, telefılm və s. Elmin, texnikanın inkişafı ilə əlaqədar yaranan yeni anlayışların
adlarını ifadə edən sözlər yeni sözlər- neologizmlər adlanır.
Dil ictimai hadisə olaraq daim inkişafdadır, hərəkətdədir. Buna görə də, dildə yeni yaranan
sözlər - neologizmlər bir müddətdən sonra ümumişlək sözlər sırasına keçə bilər. Zaman
keçdikcə köhnələrək dildən çıxa da bilər. Məs.: komsomol, pioner, kolxoz və s. sözlər XX
əsrin 20-30-cu illərində neologizm, 40-80-ci illərində ümumişlək söz, 90-cı illərində isə tarixizm
olmuşdur.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, yeni sözlər dildə hələ sınaq mərhələsindədir. Onlar dildə
işlənməyə də bilər. Yeni sözlər iki yolla düzəlir:
1) dildə əvvəlcədən mövcud olmuş söz ehtiyatı əsasmda: çimərlik, duracaq, açıqca, bölgə və s.
2) başqa dillərdən almma yolla: denominasiya, spiker, investisiya, distribüter
y
əs.
_
QEYO: Aşağıdakı sözlər həm arxaik, həm də ümumişlək söz kimi işlənə bilər: ayaq, arı, yazı,
ağac, uçmaq, dəli və s
FRAZEOLOJİ BİRLƏŞMƏLƏR
Dildə iki cür söz birləşməsi mövcuddur: sərbəst və sabit söz birləşmələri. Sabit söz
birləşmələri frazeoloji birləşmələr (frazeoloji vahidlər, frazemlər və ya frazeologizmlər) adlanır.
Nitqdə ayrı-ayrı sözlərlə yanaşı, bütövlükdə, müəyyən bir leksik mənanı ifadə edən frazeoloji
birləşmələrdən geniş istifadə olunur. Frazeoloji birləşmələr dedikdə, tərkibcə dəyişməz, hazır
şəkildə işlənən məcazi mənalı birləşmələr nəzərdə tutulur; Məs.: lovğalanmaq mənasında
gözü ayağının altını görməmək; qorxmaq mənasmda-siçan deşiyinə girmək; şübhələnmək
mənasında gözü su içməmək; yorulmaq mənasında əldən düşmək və s. belə birləşmələr
frazeoloji birləşmələr adlamr.
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Frazeoloji birləşmələrin tərkibindəki ayrı-ayrı sözlər öz həqiqi mənalarmı itirir, birlikdə yalnız
məcazi məna ifadə edir. Əgər sərbəst söz birləşmələrinin tərkibindəki sözlər ayrı-ayrılıqda
leksik mənaya malik olurlarsa, frazeoloji vahidlər bütövlükdə bir məna ifadə edir.
Məhz buna görə frazeoloji birləşmələr sintaktik baxımdan parçalanmır, bir cümlə üzvü olur,
tərəfləri arasında heç bir sintaktik əlaqə olmur.
Frazeoloji birləşmələr dildə hazır şəkildə olur.
Frazeoloji birləşmələr omonimlik, sinonimlik, antonimlik yarada bilir. Frazeoloji
birləşmələrin omonimliyi:
QEYD: Frazeoloji birləşmələr omonim, sinonim, antonim olduqda onlarm məna tayları da
frazeoloji birləşmə olmahdır: Kiminsə yola düşməsi ilə, qələmin yola düşməsi omonim ola
bilməz
Frazeoloji birləşmələrin sinonimliyi:
ağzma su almaq - ağzını qıfıllamaq, dil-dil ötmək - dilotu yemək burnunun ucu
göynəmək - ürəyi istəmək, ürəyi axmaq.
Frazeoloji birləşmələrin antonimliyi:
xoşu gəlmək - acığı gəlmək , üz ağartmaq - üz qaraltmaq dil-dil ötmək - ağzma
su almaq.
Frazeoloji birləşmələr nitqə xüsusi ifadəlilik, canlıhq gətirir. Belə birləşmələrdən,
əsasən, məişət üslubunda və bədii üslubda istifadə olunur.

QEYO:
1 .Kömək etmək, yaxşı olmaq, əl etmək, adam olmaq, oxuya bilmək kimi birləşmələr
frazeoloji birləşmə sayılmırlar. Çünki bunlar tərkibi-mürəkkəb fel hesab edilir. 2. "Yola
düşmək" kimi birləşmələr omonim frazeoloji birləşmə hesab edilmir, çünki
mənalarından biri həqiqi (top yola düşdü), biri məcazidir (O küsüb yola düşdü).
Frzaeoloji birləşmənin omonimliyi dedikdə, ifadə etdiyi mənalannm hər iki tərəfınin
məcazi olması nəzərdə tutulur.

Leksik təhlil

1.
2.
3.
4.
5.

sözün leksik mənası
sözün mənşəyi
sözün omonim, antonim, sinonimliyi
təkmənah və çoxmənahlığı
ümumişlək olub-olmaması

Təbir- ifadə, cümlə mənasmdadır, təkmənalıdır, omonim, antonimliyi yoxdur
İfadə, cümlə sözləri ilə sinonimdir. Təkmənalıdır, ümumişlək sözdür. Vəsmə-qadmlann qaşlarına
çəkdikləri boya, rəng mənasındadır. Omonim v? antonimliyi yoxdur, boya sözü ilə sinonimdir.
Təkmənalıdır. Köhnəlmiş sözdür.
SOZUN TƏRKIBI VƏ SOZ YARADICILIGI
Sözün tərkibi
Dilin lüğət tərkibindəki sözlər quruluşca müxtəlif olur: sadə, düzəltmə və mürəkkəb. Sözlərin
quruluşunu öyrənmək üçün onu tərkib hissələrinə ayırmaq lazını gəhr. Dilimizdəki sözlər
tərkibinə görə iki yerə bölünür: kök və şəkilçi. Sözün ayrıhqda işlənərək leksik məna verən
hissəsinə kök, ayrıhqda işlənməyən, leksik məna verməyən hissəsinə isə şəkilçi deyilir.
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Morfemika-dilçiliyin sözlərin tərkibindən, onlarm quruluşundan bəhs edən bölməsidir.
Şəkilçilərin də omonim, sinonim və antonimliyi ola bilər

Yadda saxla!!!
•
Şəkilçinin heç vaxt leksik mənası olmur.
•
Şəkilçilər heç vaxt sözdən ayrı yazılmır:
•
Sözün hecalara ayrılması ilə, kök və şəkilçilərə ayrılması tamamilə fərqli
anlayışdır.
•
Dilimizdəki bütün qrammatik şəkilçilər milli şəkilçilərdir.
•
Milli şəkilçilərin tərkibində o, e, ö saitləri işlənmir. Çünki iki və daha artıq
hecadan ibarət olan milli sözlərimizin son hecalarmda bu saitlər işlənmir.
İstisna: -sov, -lov, -ey
•
Dilimizdə çox az təsadüf edilən şəkilçilərə qeyri-məhsuldar leksik
şəkilçilər deyilir. Məs.: -man (qocaman), gər (misgər), -lam (sağlam),
-sal (qumsal), -axay (solaxay)
•
Bir cür yazılan şəkilçilərin hamısı leksik şəkilçilərdir.
•
Bir sözə bir neçə leksik şəkilçi qoşula bilər: pambıq-çı-lıq-dakı, biç-in-çilik.
•
Kökün şərti işarəsi
' məktəb'
Başlanğıc formanın şərti işarəsi|məktəbli|
■

•

Leksi

ı ıA n

Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə iltisaqi dildir. Elə buna görə də dilimizdə şəkilçilər
qayda olaraq kökdən sonra sözə qoşulur: mis-gər, bağ-ça. Lakin dilimizdə alınma sözlər olduğu
kimi, almma şəkilçilər də var. Bəzi əcnəbi şəkilçilər milli şəkilçilərimizdən fərqli olaraq sözün
önünə də artırılır. Bu tip
QEYD: İstisna hallarda ön şəkilçilər türk mənşəli (milli) sözlərə də qoşula bilir: na-kişi, natəmiz, na-dinc
şəkilçilər, adətən, alınma sözlərə qoşulur: Bi-elnı, la-qeyd, na-cins, co-mərd, mə-daxil, a-normal,
anti-faşist, ba-məzə, zi-qiymət.
BAŞLÄNĞIC FORMA
Hər bir sözün leksik mənası onun başlanğıc forması əsasında müəyyən edilir. Sözün
başlanğıc formasına axırmcı leksik şəkilçi daxil olmaqla qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsi
daxildir. İsimlərdə başlanğıc forma qrammatik şəkilçisiz və adlıq halda olan hissədir. Fellərdə isə
başlanğıc forma lüğətlərdə məsdər formasında verilir: oxutdurmaq. Amma bu felin başlanğıc
forması oxutdur-dur.
Qrammatik şəkilçisiz sadə sözlərdə başlanğıc forma ilə kök üst-üstə düşür. Məs.: yurd
sözünün kökü də, başlanğıc forması da eynidir. Yurddakı sözündə isə yurd sözün kökü, yurddakı
başlanğıc forma hesab olunur.
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QEYO: Yurdumuzdakı sözünün başlanğıc forması elə yurdumuzdakı sözüdür. Çünki
qrammatik şəkilçidən sonra leksik şəkilçi işlənmişdir. Sözlərin quruluşca növü, hansı nitq
hissəsinə aid olması onların başlanğıc formasına görə müəyyən edilir.
BİTİŞDİRİCİ SAMİTLƏR
Əgər söz saitlə bitərsə, şəkilçi də saitlə başlayarsa, onları birləşdirən vasitə kimi y, n, s, ş
bitişdirici samitlərindən istifadə edilir. Məs.: ana-y-a, bala-n-ı, ana-s-ı, ara-ş-dırmaq, su-v-ar.
Bəzən elə hallar olur ki, bitişdirici samitlər saitlə samiti də bir birinə bağlaya bilir: o-n-lar, bu-ndan, qisqanclığı-n-dan, çəmən-lik-dəkin-dən. Sözün kökündəki və ya şəkilçinin son samiti bitişdirici samitlə qarışdırılmamalır. Məs.:
külək sözü saitlə başlayan şəkilçi qəbul etdikdə sondakı k samiti y samitinə çevrilir: küləy-in, gəlməy-in. Bu sözlərdə y bitişdirici samit yox, birincidə kökün, ikincidə isə şəkilçinin samitidir.
QEYD: 1. Bir hecalı sonu k samiti ilə bitən sözlərdə səs dəyişməsi baş vermir: kök, tək, lək, bərk,
börk, türk, kürk
2.Sözü tərkibinə görə təhlil edərkən bitişdirici samitlər ayrıca işarə ilə qeyd edilə bilməz. Ya aid
olduğu şəkilçinin tərkibində, ya da aynca şərti-işarəsiz qalmalıdır.
SOZ YARADICILIGI
Söz yaradıcılığı dilçiliyin bölmələrindən biri olub sözlərin yaranma üsullarını • rənir- Dildə
sözlər müxtəlif yollarla yaranır: morfoloji, sintaktik, leksik yolla.
Dildə sözlərin öz əvvəlki mənasından fərqli olan yeni məna kəsb etməsinə ksik yolla söz
yaratmaq deyilir. Məs.: Ay sözü Yerin peykini və onun ətrafmda frlanma dövrünü (30 gün) və ya
bazar həm alış-veriş yeri, həm də istirahət gününü ifadə edir.
Morfoloji yolla söz yaratmaq üçün söz kökünə və başlanğıc formasına leksik səkilçi artırmaq
lazımdır: dad-sız, yağ-la, dön-əm.
Sintaktik yolla söz yaratma prosesi iki və daha artıq sözün birləşərək bir məna ifadə etməsidir.
Mürəkkəb sözlər buna misal ola bilər: Aygün, dəvədabanı, soykök, bir-bir, əlbir və s.
QEYO: Mürəkkəb sözə leksik şəkilçi qoşulmasına baxmayaraq, o, düzəltmə hesab olunmur.
Mürəkkəb olaraq qalır: xoşbəxtlik, soyuqqanlılıq və s.

EYNIKOKLU SOZLƏR
Söz kökünə bir neçə leksik şəkilçi qoşula bilər. Bu zaman hər dəfə müxtəlif mənalı sözlər
yaranır. Belə sözlərə eyniköklü sözlər deyilir. Məs.: gül sözündən güllü, güllük, güldəki, güldan,
ov sözündən ovçu, ovlaq, ovdakı, ovla kimi yeni leksik mənah sözlər yaranmışdır.
• Eyniköklü sözlər ancaq düzəltmə sözlərdən ibarət olur.
• Əgər köklər omonim olarsa, eyniköklü söz yarada bilməz. Məs.: yara sözü ilə yardakı sözü,
sıxac sözü ilə sıxlıq sözləri eyniköklü ola bilməz. Çünki yara sözünün kökü yarmaq feli, yardakı
sözünün kökü isə yar (sevgili) ismidir.
• Qrammatik şəkilçilərlə eyniköklü söz yaratmaq olmaz. Qrammatik şəkilçilərlə yalnız eyni sözün
müxtəlif formalarını yaratmaq olar: ovlar, ovda, ovun, ovumuz.

QEYO: Testlərdə işlədilən "sözün kökü hansı nitq hissəsinə aiddir?" sualı ilə söz hansı nitq

hissəsindən yaranıb?" sualları tamam fərqli ifadələrdir. Məs.: susuzluqdan sözünün kökü isim
(su), yarandığı söz isə sifətdir (susuz). Susuzluqdan sözü isə sifətdən yaranmış isimdir. Bu
zaman, son leksik şəkilçi hansı nitq hissəsinə aid sözə qoşulubsa, o, əsas götürülür.

Eyniköklü sözlər eyni nitq hissəsinə aid olmaya da bilər. Məs.: güldan isim, Süllənıək fel,
güllü isə sifətdir.
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Omonim sözlərdən eyniköklü şöflər yarana bilməz: gülüşmək sözü ilə güldan ^özü omonim deyil.

SÖZÜN QURULUŞCA NÖVLƏRİ
Sözlər quruluşuna görə 3 yerə bölünür: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Sadə sözlər kökdən bəzən
isə kök və qrammatik şəkilçidən ibarət olur: das ağla, dinlə, qaldır, kompyuter, anamız.
Sadə sözlər lüğəti
adaş, alışmaq, ağlamaq, anlamaq, kiçilmək, barışmaq, bağışlamaq, qardaş qaldırmaq, qarışmaq,
qırışmaq, qızarmaq, qışqırmaq, qaranlıq, qıraq, saxla saxsı, saxta, sarsıntı, saralmaq,
sarmaşmaq, sarsılmaq, səngər, soruşmaq dülgər, danışmaq, dağıntı, dağılmaq, dağıtmaq,
dinləmək, dəyişnıək danlamaq, dəyişmək, çalışmaq, çilingər, səngər, saxta, yoxlamaq, yoxuş,
yapışmaq, yarışmaq, yırğalamaq, güləşmək, oturmaq, korlamaq, gödək, darçın, qırçm, yaxa,
yuxa, əlvan, çiyələk, qayış, böyürtkən, gicitkən, çəhrayı, naxış, alqış, alışmaq, qarğı, işarə, mələk,
kəpənək, kəpək, güzgü, özgə, darğa, yanaq, bilək, qarmaq, dərin, aşkar, çinar, namus, bürkü,
əski, çolaq, sərin, üzük
Düzəltmə sözlər leksik şəkilçilərin köməyi ilə yaranan sözlərdir: kitab-ça, aç-ıl, baş-la.
(köməkçi nitq hissələri düzəltmə ola bilmir)
Mürəkkəb sözlər iki və daha artıq sözdən ibarət olur: əlüzyuyan, qazayağı, kələ-kötür,
yavaş-yavaş.
• Mürəkkəb sözlər bitişik və defislə yazdır.
• Mürəkkəb sözlərdə bir vurğu olur və adətən, son sözün son hecasına düşür.
• Mürəkkəb sözlərdə istifadə edilən defis tiredən fərqli olaraq, durğu işarəsi hesab edilmir.
Mürəkkəb sözlər bir neçə yolla yaranır:
1. İki müxtəlif mənalı sözün birləşməsi ilə: yolüstü, ağacdələn, baramaqurdu və s.;
2. Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə: oğul-uşaq, toyuq-cücə, bacı-qardaş və
s.;
3. Antonim sözlərin birləşməsi ilə; yer-göy, ev-eşik, dost-düşmən, dərə-təpə, az-çox, gəl-get və
s.;
4. Eyni sözün təkrarı ilə: bir-bir, yaxşı-yaxşı, diri-diri, gülə-gülə və s.;
5. Biri və ya hər ikisi ayrdıqda işlənə bilməyən sözlərin birləşməsi ilə: kələ-kötür, adam-madam,
dizin-dizin, için-için və s.
Sözün leksik cəhətdən və tərkibinə görə təhlili: "Bölgə" sözü quruluşca düzəltmədir, "böl"
felindən düzəlmişdir, leksik mənasma görə ərazi, rayon mənasım verir. Sinonimi rayondur.
Omonimi, antonimi yoxdur, təkmənahdır, türk mənşəli sözdür.
BƏZİ ÇƏTİN SÖZLƏRİN TƏRKİBİNƏ GÖRƏ TƏHLİLİ

^ğbıləşdinİmək, xışıİtı, əlcək, yenəncək, yelkən, oyuncaq, utancaq, sevda, yaralılar,
«j£ğan, y^ffaşiqh, sürü, yöxsul, heyrətamiz, müilərlə, yüzlərcə, ləngidilmək, turşutmaq, ^^sədlrdm,
şappddamaq, eşələmək, səpələmək, qəribsəmək, yaşayış, bərkidirdm,
^özbməzdün, istəməmisən, yırğalanırdıq, dağümışdı, üzləşmək, ayaqlaşmaq, ayaqlanrnaq, üzlənmək,
qanatmaq, boşatmaq, yanaşmaq, gecikmək, gücəmnək, yanaşı,
azaldırdım, sancüammşdır, qızarmışdir, dincəltdİk, aldandıq, sarmaşıqlı, aldatdm,
^alaqlanmışd^r, ələkdədir, təvazökarhq, kəşfiyyatçılar, maldarhqda, calaqlammşdn-,
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gizlədilmişdir, daxUidir, daxilən, mədaxil, məxaric, bürünmflşdür, yürüşdə, susamaq, namünasibdir,
qaranhqda, düşmənçilik, peşmançıhq, qoyunçuluq, dəyişdirmərəm, yateqxanadayıq, düzəldirdim,
çəkisizlikdə, mürgülədi, susamışdıq, xışddamaq,
gəlmisiniz, oğlumgildəki, yazıqlaşmısınız, dəmləndi, dəmləndi, dayagımız, quraqlıq, qamnazlıq,
yandıqlarmdan, düşüncə, düşüncə, oxutdurmuşdur, dinləyərək, qazancmdn-,
ayrüığm, düşüncəsizlik.

QRAMMATİKA
MORFOLOGİYA VƏ SİNTAKSİS
Dilçilik elminin beynəlmiləl adı linqvistika adlanır (lingua-dil). Dilçilik dilin
qanunauyğunluqlarını, inkişaf tarixini öyrənən elmdir. Bu elmin müxtəlif bölmələri vardırıfonetika,
leksikologiya, dialektologiya, üslubiyyat və s. Dilçilik elminin ən böyük və geniş bölməsi
qrammatikadır. Qrammatika özü də iki hissədən ibarətdir:
l.Morfologiva
2.Sintaksis.
Morfologiya yunanca morfos (forma) və loqos (elm) sözlərindən yaranıb. Morfologiya nitq
hissələrindən, sözlərin tərkibindən və dəyişnıə qaydalarından bəhs edir.
Sintaksis sözü də yunan sözü olub tərtib deməkdir.Bu bölmədə sözlərin söz birləşmələri və
cümlə daxilində əlaqələnməsindən bəhs olunur.
NİTQ HİSSƏLƏRİ
Dilimizin lüğət tərkibində olan sözlərin hamısı müəyyən qrammatik mənaya malik olur. Bu
baxımdan həmin sözlər ayrı-ayrı nitq hissələri kimi qruplaşır. Sözün hansı nitq hissəsinə aid
olması onun hansı suala cavab verməsindən, əşya, yoxsa hərəkətlə bağlı olmasından və s.
asılıdır. Nitq hissələri bir-birindən leksik-qrammatik mənalarına görə fərqlənir. Dilimizdə 11 nitq
hissəsi var. Onlardan altısı əsas, beşi köməkçi nitq hissəsidir

KOMƏKÇINITQ HISSƏLƏRI
Isim, sifət, say, əvəzlik, fel, zərf
ƏLAMƏTLƏRI
*Müstəqil leksik mənaya malik
olur;
*Müəyyən bir suala cavab verir;
*Cümlə üzvü olur;
:
*Şəkilçi qəbul edərək cəhətdən
dəyişir.

Qoşma,
ədat,
bağlayıcı, modal
sözlər,
nida
ƏLAMƏTLƏRI
*Ancaq qrammatik mənası olur,
ifadə etmir;
Hec bir suala cavab vermir;
Ayrılıqda heç bir cümlə üzvü olmur;
Şəkilçi qəbul etmir

leksik məna
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OEYO Kök və şəkilçi morfologiyada əsas anlayışlardandır. Leksik şəkilçilər özə qoşularkən
sözün yalmz mənasım deyil, aid olduğu nitq hissəsini də dəyişə
bilirƏŞYAVƏHƏRƏKƏT
Qrammatikada əşya dedikdə canlı və cansız, gözlə görünən və ya təsəwür dilə bilən bütün
varlıqlar və anlayışlar nəzərdə tutulur. Hərəkət dedikdə isə yalnız
Vıaş vermiş hadisə, hərəkətin icra edilməsi deyil, icra edilməməsi də götürülür. Əvəzlikdən başqa
digər nitq hissələri ya əşya, ya da hərəkətlə bağlı olur. Əvəzlik
isə əvəz etdiyi nitq hissəsindən asılı olaraq həm əşya, həm də hərəkətlə bağlı olur.

İSİM
Ümumi qrammatik mənasına görə əşyanın adını bildirən əsas nitq hissəsinə isinı deyilir.
İsim kim? nə? hara? suallarından birinə cavab verir. İsmin özünəməxsus cəhətləri var
ki,onları başqa nitq hissələrində görmürük. İsmə məxsusdur: *Konkret və mücərrəd olur.
*Ümumi və xüsusi olur. *Tək və ya cəm olur. *Mənsubiyyətə görə dəyişir. *Hal şəkilçisi qəbul edir
(hallanır). *Şəxs (xəbərlik) şəkilçisi qəbul edir.

QEYD:

İlk ikisini çıxmaq şərtilə digərlərinin qrammatik (morfoloji) göstəriciləri (şəkilçiləri)

var.
KONKRET VƏ MÜCƏRRƏD İSİMLƏR
Bütün əşyalarm, varlıqlarm adım bildirmək ismin birinci əlamətidir. Varlıqlar ısə şərti olaraq
müəyyən qruplara bölünə bilər ki, onlardan biri də gözlə görünə bılən və görünməyən varhqlardır.
Gözlə görünə bilən, əllə toxunulması mümkün ola bilən isimlər konkret isimlərdir. Şəklini
çəkə bildiyimiz isimlər də konkret ısunlərdir. Məs.: maşm, bulud, hərf, mühəndis hava, külək
və s. Mücərrəd 'sımlərdə isə bu xüsusiyyətlər yoxdur. Belə varlıqlar yalnız xəyallarda,
uşüncələrdə mövcuddur: qüssə, yaddaş, zaman, əmək, hiyləgərlik və s. Mücərrəd
sımlərin bəzisi cəm şəkilçisi ilə işlənmir. Məs.: insanlıq, düşüncəsizlik, yoldaşlıq
və s.
ÜMUMİ VƏ XÜSUSİ İSİMLƏR
Əşyalar cəmiyyətdəki mövqeyinə və həmcinsliyinə görə iki qrupa h'll.Ümumi isimlər 2. Xüsusi isimlər
Bunlar arsmda oxşar cəhətlər var. Hər ikisinin əşya adı bildirməsi, halla
mənsubiyyətə görə dəyişməsi və quruluş baxımmdan üç yerə bölünməsi
cəhətlərdəndir.
Ümumi isimlər eynicinsli əşyalara verilən adlardır: ağac, gül, küçə, das kənd və s. Eynicinsli əşyaları bir-birindən
fərqləndirmək üçün onların hər bi verilən adlara xüsusi isimlər deyilir: "Mehman"(povest), "Azərbaycan" (nəz t\ Araz və
s. Xüsusi isimlərin ümumi isimlərdən bir sıra fərgli cəhətləri vaı-*İşIənmə yerindən asılı olmayaraq ilk hərfi
həmişə böyük yazılır. *Ancaq konkret olur. *Sinonimi, omonimi olmur. Xüsusi isimlər bir sıra növlərə bölünür:
l.İnsan adlarını və soyadlannı bildirənlər: Vidadi, Məhəmməd, Elşən, Zərdabi Gəncəvi, Axundov və s.
2.Yer adlannı bildirənlər: Təbriz, Xankəndi, Şuşa,Türkiyə və s. 3.Əsər və mətbuat adlan: "İsgəndərnamə",
"Vaqif', "Səs"(qəzet) və s. 4.Heyvanlara verilən adlar: Dürat, Alaş, Məstan, Bozdar, Alapaça və s.
Xüsusi isimlərin əksəriyyəti sadə, düzəltmə, mürəkkəb, konkret, mücərrəd olan ümumi isimlərdən yaranır. Məs.:
Hikmət, İsmət, Arzu, Ulduz, Topxana, Tovuz və s. Bəzi hallarda xüsusi isimlər də ümumiyə çevrilir. Məs.: sirab,
badamlı, şampan, kalaşnikov, plombir, mersedes və s.
QEYO: Elə xüsusi isimlər var ki, başqa nitq hissələrindən düzəlir:, Mehriban, Qorxmaz, Əziz-sifətdən, Sevil, Sevərfeldən yaranmışdır. Bu cür xüsusi isimlər, ümumiyyətlə, tərkibinə görə təhlil edilmir.

İSİMLƏRİN QURULUŞCA NÖVLƏRİ
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İsimlərin quruluşca üç növü var: sadə, düzəltmə, mürəkkəb. Sadə isimlər heç bir leksik şəkilçi qəbul etmir. Yalnız
qrammatik şəkilçi qəbw etmiş isimlər də sadə isimlərdir. Məs.: şeir-şerimiz, ağac-ağaclar, maşın-maşıw, kitab-kitabdır və
s.
Düzəltmə isimlər isə kökdən və leksik şəkilçidən ibarət olur. Düzəltmə isimlər əsasən isimlərə və fellərə leksik
şəkilçilər artırmaqla yaranır. Yalnız -hQ şəkilçisinin köməyi ilə isim, sifət, say, əvəzlik və zərfdən isim düzəltmək olur.
Məs.: istilik, düzlük, çoxluq, mənlik, gerilik, yaxmlıq və s. Bu cür isimlər mücərrəd isimlərdir.
İSİMDƏN İSİM DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR
irçi traktorçu, üzümçü və s. Göründüyü kimi, -çı4 şəkilçisi, əsasən, 4. bostanÇ1'£9ldirən'isirrııər
yaratsa da, eyni zamanda insan anlayışı bildirən isimlər s^'f!fZJ-yolçu,yalançı,xəbərçiW3S.
• va Mj»;^ konkret və mücərrəd mənalı ısımlər, yənı əşya bıldırən, qohumluq ;iıq4: Bu ^kl511dirən yaradır: gözlük, bacılıq,
qardaşlıq, düzənlik, meşəlik, daşlıq, bıldirən, yf ™ ^J^ yg s Həm də sifət düzəldən şəkilçidir; donluq parça, onluq
... n'SllW' ı

.

^

yaXŞ''fudliktaxta vəs
'""Tdətən ad sonluqlarına artırılır: Nəcəflı, Muradlı, Qədımlı və s. "''. i.meydança,
kitabça, döşəkçə, gödəkçə və s. 'a *■ aəlincik, oduncuq, evcik, qulaqcıq və s. İ ■
qızcığaz, gəlinciyəz, quşcuğaz və s. ç„, üçü kiçiltmə və əzizləmə mənalı
isimləryaradır.
.gm insan adlanna, həm də mənsubiyyət şəkilçili qohumluq terminlərinə artırılır:
Əligil, xalamgil, dayımgil və s.
-i -vi:Toponomik adlara qoşularaq nisbə bildirir:N.Tusi ,Ə.Naxçıvani, Ə.Təbrizi _ov _ova.-yev,-yeva: Əliyev,
Məmmədov, Səfərov və s.
-zadə: Vəlizadə, Hacızadə, Qafarzadə və s. Son ikisi soyad bildirən isimlər yaradır. -anaq: tozanaq və s.
-daş: vətəndaş, silahdaş, əməkdaş və s. (Adaş və qardaş sadə sözlərdir.) -stan (-ıstan4): Türkmənistan,
Ərəbistan, gulüstan,Gürcüstan və s. -\ana: məsləhətxana, kababxana və s. -at2: məlumat, təbliğat,
mühacirət, tədqiqat və s. -dar: havadar, mülkədar və s. -dan: güldan, çaydan, qənddan və s. -laq: yaylaq,
buzlaq və s. - kən: yelkən və s. -caq : əlcək, oyuncaq və s. -pik: yelpik və s.
-Şünas: Sənət anlayışı bildirir: Füzulişünas, ədəbiyyatşünas və s.
gər:mısgər, kimyagər və s. (hiyləgər sifətdir), (çilingər və dülgər sadədir)
-|zm: materializm, realizm və s.
-ıst: maşınist, realist, idealist və s.
-oaz: quşbaz, kəndirbaz, hoqqabaz və s.
"Şaz: saatsaz, rəngsaz və s.
1Slm həm də sifət
(sifən
'
düzəldir: sənətkar, zülmkar (isim), fıisunkar, sehrkar
S^u^: qərar§ah> qihləgah və s.
s
və s
°zlərdən (yamsılamalardan) isim əmələ gətirir: pıçıltı, guppultu, civilti
cə
SUİdar səki
" k(əlc ?^
lçilər: -an (dövran), -er (milyoner), -yor(boksyor), -re. (rpf ' "zar(gülzar), -vat(xırdavat),
-ey(güney), -ban(bağban), -ayə(kinayə) ^etorm,reaktiv)vəs.

FELDƏN İSİM DÜZƏLDƏN ŞƏKİLÇİLƏR

-ış4: anlayış, baxış, çağınş, duruş, göstəriş və s.
-aq2,(-q,-k): yataq, daraq, sarıq, istək, döşək və s.
-ma2: qovurma, qoşma, çəkmə, süzmə və s.
-qı4(ğı4): asqı, pusqu, sürtkü, qurğu, bölgü və s.
-tı4 qışqırtı, çığırtı, döyüntü, böyürtü və s.
-ıntı4 qazıntı, tikinti, tapıntı, ovuntu və s. İstisna: dağıntı və sarsmtı sadə isimlərdir
-ıcı4 (-yıcı4) alıcı, seçici, bölücü, bağlayıcı, soyuducu və s.
-ı4 yazı, pozu, çəki, qorxu, örtü, sürü və s.
-ıq4 asqırıq, barışıq, bilik, danışıq, örtük, sarmaş-ıq və s.
-ım4 (-əm, -m) aşırım, deyim, ölüm, durum, kəsim, qırpım və s.
-maq2 çaxmaq, cırmaq, yemək, qazmaq və s.
-qın4, -ğın4 basqm, qaçqm, uçqun, köçkün, qırğın, yanğın və s.
-ın4 ,-n əkin, səpin, biçin, axın, talan, və s.
-ar2 açar, çapar, dəyər, kəsər və s.
-acaq dolanacaq, qanacaq, yanacaq, gələcək, yatacaq, sığınacaq və s.
-ır -ir kəsir, yatır (var-dövlət), gəlir və s.
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-id, -üd, keçid, öyüd və s.
-caq bürüncək, yelləncək, yığıncaq, oyuncaq və s.
-ınc, -inc, -c sevinc, qaxınc, güvənc, tıxac,inanc və s.
- ğa, gə süpürgə, döngə, qovurğa, bölgə və s.
-anaq2 boğanaq, sızanaq, süzənək, döyənək, biçənək və s.
-mac tutmac, bulamac, yamltmac, yaxmac və s.
-maca2 atmaca, tapmaca, bilməcə və s.
-ca2 düşüncə, əyləncə və s.
-laq udlaq
-da
sevda
MÜRƏKKƏB İSİMLƏR
Mürəkkəb isimlər sintaktik yolla, iki və daha artıq sözün birləşməsi ilə yaranır. Mürəkkəb
isimlər yazılışma görə iki yerə bölünür: bitişik yazılanlar, defisto yazılanlar. Bitişik yazüan
mürəkkəb isimlər bir vurğu altında deyilir. Bu cür sözlər əmələ gəlmə üsullarına görə bir neçə
qrupa bölünür:
l.İki müxtəlif mənalı və tərkibində heç bir şəkilçisi olmayan sadə sözlərin birləşməsi ilə:
Kürdəmir, Qarabağ, istiot, Elşən, kəlləpaça və s. 2.Mənsubiyyət şəkilçili sözlərin iştirakı ilə:
suiti, kəklikotu, Nəbioğlu, dağkeçisi, Bazardüzü və s.
3.Sadə və düzəltmə sözün birləşməsi ilə: soyqırım, Rüstəmxanlı, qəlbisınıqhq.
beşillik və s.
4.İkinci tərəfi feli sifət olan müçəkkəb isimlər: falabaxan, yelqovan, əlüzyuyafl, tozsoran və s
bitişdiricilərinin vasitəsilə eyni fel köklərinin təkrarından 5' rananlar:
gəlhagəl, vurhavur, qaçaqaç, basabas və s.
6 Aga, xanım, bəy, şah, xatun kimi sözlərin iştirakı ilə: Ağasəlim, Bəyəli, Gülxanım,
Saraxatun və s.
Defislə yazılan mürəkkəb isimlər aşağıdakılardır: \ Yaxın mənalı sözlərin birləşməsi ilə:sözsöhbət, qapı-pəncərə, qayda-qanun,
dət-ənənə və s.
2 Əks mənalı sözlərin iştirakı ılə: dərə-təpə, enış-yoxuş, gedış-gəlış, ev-eşık və s.
3 Tərəflərindən biri ayrılıqda işlənməyən sözlərin iştirakı ilə: kol-kos,
kagız-kağaz, zir-zibil, dəmir-dümür, sür-sümük və s.
4 İzafət tərkibi formasında olanlar: tərzi-hərəkət, nöqteyi-nəzər, həddi-buluğ,
tərcümeyi-hal və s.
S.Tərkibində əks, eks, vitse, kontr, ober, super, külli sözləri olan mürəkkəb
isimlər: əks-inqilab, eks-prezident, vitse-admiral, ober-leytenant, super-market,
külli-ixtiyar və s.
Defıslə yazılan mürəkkəb isimlərin də əksəriyyəti bir vurğu altında deyilir.
MÜRƏKKƏB ADLAR
Şəxslərin, əşyalarm adları ayrı-ayrı isimlərlə və söz birləşmələri ilə ifadə oluna bilər. Bu
baxımdan mürəkkəb adları mürəkkəb xüsusi isimlərlə qarışdırmaq olmaz. Unutmayın ki, mürəkkəb
isimlər söz, mürəkkəb adlar isə söz birləşməsidir.
Mürəkkəb söz
Adlar
Mürəkkəb ad
Qarabağ
Qarabağ xanlığı
Məmmədhüsey
Məmmədhüseyn Şəhriyar
n
Sadə ad

Mürəkkəb ad

38

Sadə
söz
sadə ad
Imam
duz

Düzəltmə
söz sadə
ad
Imamzadə
duzlu

Mürəkkəb
söz sadə
ad
Imamqulu
duzqabı

Söz birləşməsi
Xocalı faciəsi
Aşıq Ələsgər

QEYO: Mürəkkəb adlar bütövlükdə cümlənin bir mürəkkəb üzvü olur, amma mürəkkəb sözlər
sadə cümlə üzvü olur.
Mürəkkəb adlann yazılış qaydaları belədir:

Tarixi hadisələrin, dövrlərin, sülalələrin, yer adlarınm, eləcə də qədim yazılı abidələrin və s.
adlann ilk sözünün birinci hərfi böyük yazılır: Vətən müharibəsi, Yüzillik müharibə, Gülüstan
müqaviləsi, Orxon-Yenisey abidələri, Səfəvibr sülaləsi, Azadlıq meydanı, Şəhidlər günü və s.
Belə sözlərə fərqləndirici söz əlavə olunduqda onun da birinci hərfı böyük yazılır: Son Paleolit
dövrü, Orta Paleolit dövrü və s.
Ölkələrin, muxtar respublikaların, vilayət və diyarların rəsmi adlarmın tərkibindəki bütün
sözlərin ilk hərfi böyük yazılır: Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şəki
Şəhər İcra Hakimiyyəti.
Yüksək dövlət vəzifələri, fəxri adlar, habelə nazirlik, komitə, birlik, cəmiyyət, qurum,
akademiya, universitet, teatr, filarmoniya, siyasi partiya, eləcə də tarixi gün adlarında da bütün
sözlərin baş hərfləri böyük yazılır (yardımçı sözlərdən başqa): Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasmın Nazirlər
Kabineti, M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası, Babək Rayon Təhsil Şöbəsi,
Bakı Dövlət Universiteti və s.
Orden, medal, bədii əsər, opera, balet, kinofilm, qəzet, jurnal, kinoteatr, mehmanxana, kafe,
nəşriyyat, restoran, düşərgə, mağaza və s. adları dırnaqda və böyük hərflə yazılır: "Azərbaycan
Bayrağı" ordeni, "Ata və oğul"povesti, "Yeddi gözəl" baleti, 'Azərbaycan''qəzeti, "Çinar"kafesivə
s.
Mirzə, hacı, şeyx, seyid, şah, soltan, ağa, bəy, bəyim, xan, xanım və s. sözlər rütbə, ləqəb, titul
bildirib sözlərdən əwəl gələrsə, böyük, sonra gələrsə, kiçik yazılır: Mirzə Fətəli, Hacı Qara, Şeyx
Qasım, Nadir şah, Fətəli xan, Heyran xanım və s.

QEYO: 1. Dırnaqda yazılan sözlərə artınlan şəkilçi dırnaqdan kənarda yazılır:
"Xalq Qəzeti"nin dünənki sayı, "Leyli və Məcnun"un ilk tamaşası və s.
L Mürəkkəb adlann ixtisanna abreviatura deyilir. Mürəkkəb adların bir çoxu ixtisar şəklində
yazıla bilir: Müstəqil Dövlətlər Birliyi-MDB, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti-ABU,
Azərbaycan Teleqraf Agentliyi-AzərTAC və s.
İxtisarlar şəkilçi qəbul edərkən şəkilçilər ixtisarın son hecasma uğun olaraq artırılır: ABU-ya, BMTnin, MDB-də və s.
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1. Adlarm bildirdiyi varhq tək olur. Həmişə böyük hərflə yazılır
2. Cəm şəkilşisi qəbul etmir.
3. Xüsusi isimlərdir.
4. Hal şəkilçisi qəbul edə bilər.
5. Adlar quruluşca iki yerə bölünür: sadə və mürəkkəb.
SADƏ ADLAR
1. Sadə adlar həmişə böyük hərflə yazılır, bəzən dırnaq arasında verilir.
2. Sadə adlar sadə, düzəltmə və mürəkkəb ola bilər: Sadıqlı, Qəmbərov, Məhəmmədzadə
düzəltmə sadə adlardır. Amma bu sözlər heç vaxt təhlilə cəlb edilmir.
3. Sadə ad bir xüsusi ismdən ibarət olur.
4. Sadə adlar insanlara, həm heyvanlara, həm əsərlərə və s. verilə bilər.
MÜRƏKKƏB ADLAR
l.Söz birləşməsi şəklində olur.
2.Mürəkkəb ad bütövlükdə cümlənin bir üzvü olur.
3. Mürəkkəb adları təşkil edən sözlərin ya hamısı, ya
da bəzisi böyük hərflə yazıhr.
4.Bəzi mürəkkəb adlar ixtisar olunmuş şəkildə
işlədilir.
5.Mürəkkəb adların ixtisarına qoşulan şəkilçilər
ixtisarın ahənginə uyğun artırılır. (BMT-yə)
5. Mürəkkəb adlara daxildir: ölkə, idarə və təşkilat,
şirkət, mağaza, kafe adlan, cöğrafı adlar, tarixi gün,
bayram adları.

TƏK VƏ CƏM İSİMLƏR
İsimlər kəmiyyət baxımından tək və ya cəm olur. İsmin ifadə etdiyi əşya iki və ya' daha artıq olsa,
o zaman -lar2 şəkilçisi qəbul edir. İsimlərin tək və ya cəm olması; şəhər-şəhərlər, odun-odunlar,
maşın-maşınlar və s. Cəmlənmək daha çox ümumi isimlərə aiddir. İsimdən əvvəl müəyyən miqdar
sayı gələrsə, isim cəm şəkilçisi qəbul etmir: beş kitab, altı durna və s. Beş kitablar olmaz.
İstisan hallarda bədii xüsusiyyət daşıyaraq xüsusi isimlər də cəm şəkilçisi qəbul edir:
Öldü Balaşları öldürən əsgər, Öldü Gülüşləri güldürən əsgər. (M.Müşfıq) Xüsusi isimlər cəm
şəkilçisi qəbul etdiyi zaman böyük hərflə

QEYO: l.Sözün son samitindən asılı olaraq, cəm şəkilçisinin ilk samiti fərqli tələffüz
oluna bilər. Bu daha çox sonu t, n, z, və r samitləri ilə bitən sözlərdə özünü göstərir:
canlar [cannar], qızlar [qızdar], şairlər [şairrər]. 2. -lar2 şəkilçisi bəzən mənsubluq və ya
xəbərlik anlayışı da bildirir: onların anaları, bunlar uşaqdırlar və s.
Elə isimlər var ki, onlar cəm şəkilçisi qəbul etmədən say etibarı ilə çoxluq, topluluq bildirir. Məs.:
cəmiyyət, qoşun, ordu, ilxı, naxır, partiya, dəstə, xalq, camaat, el, üləma, şüəra, əhali, alay və s.
Bunlara toplu isimlər deyilir
> Topluluq bildirən isimlər qrammatik cəhətdən tək isimlərdir.
Toplu isimlər cəm şəkilçisi qəbul edə bilir. İstisna olaraq canıaat, şüəra, əhali, ülənıa sözləri cəm
şəkilçisi qəbul etmir.
İSMİN MƏNSUBİYYƏTƏ GÖRƏ DƏYİŞMƏSİ
İsmi başqa nitq hissələrindən fərqləndirən əlamətlərdən biri də mənsubiyyət kateqoriyasıdır.
Mənsubiyyətə görə dəyişmə şəxslərlə şəxslər, şəxslərlə əşyalar, əşyalarla əşyalar arasında ola
bilər. I və II şəxslərə aid mənsubiyyət şəkilçisi yalnız şəxs və ya əşyanın insana mənsubluğunu
bildirir. Məs.:mənim evim, sənin dərdin və s. III şəxsə aid mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş isim isə
həm insana, həm də cansız əşyaya aid ola bilər. Məs.:evin pəncərəsi, atm ayağı və s.
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Əksər hallarda mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş ismin əvvəlində yiyəlik hal
şəkilçisini qəbul etmiş şəxs əvəzliyi, isim və ya isimləşmiş digər nitq hissələri gəlir;
Onun maşını qəşəngdir. Bəzi hallarda yiyəlik hallı şəxs əvəzliyi cümlədə ixtisar
olunur: Maşım qəsəngdir.
QEYD: Mənsubiyyət şəkilçili söz yiyəlik hal şəkilçili sözdən sonra gəldiyi zaman hər ikisi cümlənin
bir üzvü olur: Sənin əmin gəldi.
MƏNSUBIYYƏT ŞƏKILÇJUƏRINI GOSTƏRƏN CƏDVƏL
ŞƏKİLÇİLƏR

NÜMUNƏLƏR

ŞƏXSLƏR
I şəxs tək
I şəxs cəm
II şəxs tək
II şəxs cəm

-ım, -im, -um, -üm, -m
-ımız,-imiz,-umuz,-ümüz
-mız, -miz,-muz,-müz

qardaşım, dərsim, anam
qardaşımız,dərsimiz,anamız
qardaşın, dərsin, anan
qardaşınız, dərsiniz, ananız

III şəxs tək və
cəm

-m,-in,-un,-ün,-n
-ınız,-iniz,-unuz,-ünüz,-nız,
-niz,-nuz,-nüz
-ı,-i,-u,-ü; -sı,-si, -su, -sü
(-yı,-yi,-yu,-yü)

qardaşı, dərsi,
anası, mövqeyi

QEYO:
1.111 şəxsin təkinin və cəminin şəkilçihri eynidir.
2. Heç də isimlərin hamısı biitün şəxslər äzrə dəyişə bilmir: kitabdır,
qələmdir.
3. Mənafe, mövqe, mənşə, tale, mənbə tipli ahnma sözlər III şəxsin təkinin
mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul etdikdə millis sözlərinnzdəki kimi, "s"
bitişdirici samitindənyoXy "y" bitişdirici samitindən istifadə edUir:
mənbəyi, mənşəyi, taleyi, mənafeyi. Su və nə sözləri miüi söz olmalanna
baxmayaraq, mənsubiyyətə görə dəyişərkən yuxandakt altnma sözlər
kimi dəyişir: Suyu, nəyu

İStMLƏRİN HALLANMASI
İsimlər başqa sözlərlə əlaqəyə girərkən bəzi qrammatik şəkilçilər qəbul edərək formaca
dəyişə bilir. İsimlərin belə dəyişilməsi hallannıa adlamr. Dilimizdə ismin altı halı var:
1 ismin halları
söz
1 hal şəkilçisi
! suah
Adhq
| Yiyəlik
| Yönlük
! Təsirlik
| Yerlik
Çıxışhq

Vətən
Vətənin
-ın2
Vətənə
pVətənT^
Vətəndə
Vətəndən -dan2

Kim? nə? hara?"kimin? nəyin?haranm?
kimə? nəyə? haraya?
kimi? nəyi? haranı?
kimdə? nədə? harada?
kimdən? nədən? haradan?

Adhq hal
Əsasən kim?(ata), nə? (qəzet), bəzən də hara? (Təbriz) sualını tələb edir. Lüğətlərdə
isimlər adlıq halda verilir. Adlıq halın xüsusi şəkilçisi yoxdur. Adlıq halda olan isimlər
cümlədə daha çox dörd mövqedə işlənir: 1 .Mübtəda: Vətən hamımızın baş tacıdır.
2.Xəbər: Hamımızın baş tacı vətəndir. 3.Təyin: Daş bina möhkəm olar. 4.Xitab:Vətən,
səndən ötrü can verməyə hazırıq.
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Adlıq halda olan isim cəm, mənsubiyyət və şəxs şəkilçiləri qəbul edə bilər.Bu şəkilçilər ayrıayrılıqda və eyni zamanda ismin başlanğıc formasına qoşula bilər: kitab-kitablar-kitablarımkitablarımdır.
QEYD: Söz birləşməsi və cfimlədə olan sifətləşmiş isimlər adhq halda olur:
dəmir qapı, giimüş üztik və s.
Yiyəlik hal
Yiyəlik hallı isimlər özündən sonra gələn sözlərlə əlaqəyə girərək əşyalar, şəxslər
arasında aidlik,mənsubluq mənası yaradır. Xüsusi şəkilçisi: -ın4, -nın4 Sualları: kimin? nəyin?
haranın?
Yiyəlik hallı isimdən sonra, adətən, mənsubiyyət şəkilçili söz gəlir və söz birləşməsi yaranır. Bu
cür söz birləşməsinin birinci tərəfi yiyəlik
(sahiblik), ikinci tərəfi isə
Mənsub(aid)
mənsubluq (aidlik) bildirir:
olan
Yiyəlik (sahiblik) edən
yarpağı
Ağacın
qələmi
Müəllimin
məsləhəti
Atanın

Ylyəlik halın iki növü var:
1 )Müəyyənlik bildirən yiyəlik hal. 2)Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik hal.
yuxarıda verilmiş nümunələr müəyyənlik bildirən yiyəlik hala misal ola bilər. fiöründüyü kimi,
burada hal şəkilçisi mütləq iştirak edir və konkretlik varadır.Özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili
söz gələrsə, ayrıhqda cümlə üzvü olmur. Müəyyən yiyəlik halda olan söz xəbərlik şəkilçisi qəbul
edib xəbər olur: Kitab Ayxanındır. Biz və siz əvəzlikləri yiyəlik halda təyin Sizin (hansı?) sinif,
bizinı (hansı?) qızlar, digər əvəzliklər isə qoşma ilə tamamhq ola bilər: Sizin üçün, onun üçün,
hamı üçün (kim üçün?) aldım.
Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik halın xüsusi şəkilçisi yoxdur; vətdn sevgisi, dövlət dili dedikdə
qeyri-müəyyənlik olduğu aşkar görünür. Nümunələrdən göründüyü kimi, daha çox kim? nə?
suallanna cavab verir. Cümlədə bu sualı adlıq halın sualı ilə qarışdırmaq olmaz. Bunun üçün üç
əsas məsələyə diqqət etmək lazımdır:
l.Qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan ismə asanlıqla kimin? nəyin? sualını vermək olur: müəllim
(kimin?) məsləhəti, kitab (nəyin?) üzü və s.
2.Qeyri-müəyyən yiyəlik halda işlənən isim ayrılıqda cümlə üzvü olmur. Özündən sonra gələn III
şəxsin təki mənsubiyyət şəkilçili sözlə məna və qrammatik cəhətdən birləşərək bir suala cavab
verir: Ata məsləhəti (nə?) faydasız olmaz. 3.Nümunədən göründüyü kimi, adlıq halda olan isim
cümlədə fellə əlaqəyə girir, qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan isim isə mənsubiyyət şəkilçili sözlə.
QEYD: Müəyyənlik bildirən yiyəlik haldan fərqli olaraq, qeyri-müəyyən yiyəlik hal
ayrılıqda cümlə üzvü ola bilmir. Bütün qeyri-müəyyən yiyəlik halda olan sözləri
müəyyənliyə çevirmək olmur: Gəncə şəhəri, qurban bayramı və s.
Yiyəlik halın şəkilçisi ilə II şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi omonimdir. Onları bir-birindən
fərqləndirmək üçün
Yiyəlik hallı isim digər hallarda olduğu kimi ikinci dəfə hallana bilmir. Mənsubiyyət şəkilçisi isə hal
şəkilçisi qəbul edir. Sənin kitabın-kitabını-kitabında-kitabından və s. Mənsubiyyət şəkilçili
sözün əvvəlinə sənin əvəzliyini əlavə etmək olar: Kitabın məndədir. Sənin kitabın məndədir
Ismin yönlük halı istiqamət bildirir.Yönlük halda işlənən isimlər -a2, -ya2
ŞƏKilçisj qəbul edir. (O, bu sözləri və III şəxs mənsubiyyət şəkilçili sözlərlə yönlük
Hal şəkilçisinin arasına "n" bitişdirici samit girir: o-na, anası-na)
Kinıə? nəyə? haraya? suallarmdan birinə cavab olur. Məs.: Qardaşına (kimə?)
Salam deyərsən. Kitaba (nəyə?) diqqətlə bax. Şagirdlər məktəbə (hara?) gəldilər.
Yönlük halda olan isimlər cümlədə əsasən tamamlıq və yer zərfliyi olur. Yuxarıdakı ilk iki
cümlədə tamamlıq, sonuncu cümlədə isə zərflik rolundadır.Xəbərlik şəkilçisini qəbul etdiyi zaman
ismi xəbər ola bilir.
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Sonu açıq saitlə bitən isimlər yönlük halda fərqli tələffüz edilir, sondakı -a, -3 saitləri -ı,-i,-u,-ü
kimi tələffüz olur: komaya [komuya], xalaya [xalıya] və s.
Təsirlik hal
Təsirlik hal hərəkətin hansı əşya üzərində icra olunduğunu bildirir. Yiyəlik hal kimi, təsirlik hal
da iki cür olur: l.Müəyyən təsirlik hal; 2.Qeyri-müəyyən təsirlik hal.
Müəyyən təsirlik halda olan isimlər -ı4, -nı4 (Nitqdə bəzən müəyyən təsirlik hal yalnız -n bitişdirici
samiti ilə düzəlir: Almasın, heyvasın, narın yemədim.) şəkilçilərini qəbul edir. Kimi? nəyi?
haranı? suallarma cavab olur: Əlini (kimi?) bura çağır. Kitabı (nəyi?) mənə ver. Şəhəri
(haranı?) bulud aldı.
Qeyri-müəyyən təsirlik hal isə şəkilçi qəbul etmir və nə? sualına cavab olur. Cümlədə daha çox
hərəkət bildirən sözlə yanaşı gəlir. Məs.: Rəssam divardan şəkil (nə?) asdı. Bu cümlədəki qeyri
-müəyyən təsirlik hallı ismi asanlıqla müəyyən təsirlik hala çevirmək olar: Rəssam divardan şəkli
(nəyi?) asdı. Müəyyən və qeyri-müəyyən təsirlik halın əsas oxşar cəhətlərindən biri odur ki, hər
ikisi təsirli fellərlə əlaqəli olur. İstisna hallarda müəyyənlik bildirən təsirlik hal təsirsiz fellərlə də
əlaqəyə girir: Yayı dincəlmədim.
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı olan nə? adlıq hahn sualı ilə eynidir. Bunları fərqləndirmək
üçün YADDA SAXLA!
l.Adlıq haldan fərqli olaraq qeyri-müəyyən təsirlik halda olan isim nə? suahna cavab verdiyi kimi,
nəyi? sualına da cavab olur. Məs.: kitab (nə?) oxudum, kitabı (nəyi?) oxudum.
2. Qeyri-müəyyən təsirlik halın əvvəlinə o, bu işarə əvəzliklərindən birini əlavə etdikdə asanlıqla
müəyyənlik halm şəkilçisini qəbul edir. Məs.: Bu kitabı oxudum. Bu halda isim şəkilçisiz heç
zaman işlənə bilməz.
3,Qeyri-müəyyən təsirlik hal həmişə felin yanında işlənir. Xəbərin yanmdan kənarlaşdıranda isim
mütləq təsirlik halm şəkilçisini qəbul edir. Məs.: Mən kitab oxudum. Kitabı mən oxudum. Adlıq
hal digər cümlə üzvlərinin yanmda işlənə bilir, qeyri-müəyyən təsirlik hal isə həmişə felin yanında
işlənir. 4.Adlıq hal təsirsiz fellərlə bağlı ola bilir. Qeyri-müəyyən təsirlik hal isə həmişə təsirli
fellərlə bağlı olur. Qeyd: l.Təsirlik hal ismin yeganə hahdır ki, şəxs şəkilçisi qəbul etmir və
xəbəf
olmur.
2. Bəzi qeyri-müəyyən təsirlik halda olansözlər müəyyən təsirlik hala çevrilə
bilmir: Vətən mənə ogul desə, dərdim
Təsirlik halm şəkilçisi III şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçisi ilə omonimdii'' Mənsubiyyət şəkilçisi
qəbul etmiş isim çox zaman yiyəlik hal şəkilçisi qəbul etffliŞ isimlə söz birləşməsi əmələ gştirir. Bu
zaman cümlədə hər ikisi bir cümlə üzvü olur Dostun sözü(nə?) qiymətli olar. Tək işləndiyi
zaman isə əvvəlinə onun
jjyini əlavə etmək olur: (Onun) Sözü' (nə?) qiymətlidir. Təsirlik halda olan söz
cüml^də tamamhq kimi işlənir. Məs.: Məktəbi (nəyi?) təmir etdilər. İstina
Harda zaman məzmunu bildirərək zaman zərfliyi ola bilər: Gecəni yatmamışam. Yayı şəhərdə
qaldım.
Yerlik hal
Yerlik hal hərəkətin icra olunduğu yeri bildirir və kimdə?, nədə?, harada? suallarına cavab
olur.Yerlik halda olan isimlər -da2 şəkilçisini qəbul edir. Cümlədə kimdə? nədə? suallarına cavab
verdiyi zaman tamamlıq, harada sualına cavab verdiyi zaman isə yer zərfliyi və kimdədir,
nədədir? suallarına cavab verdiyi zaman xəbər olur. Məs.: Kitabda (nədə?) maraqlı
mövzular var. Adamlar parkda (harada?) dincəlir. Qoşunlar sərhəddədir (hardadır?).
Çıxışlıq hal
İsmin çıxışlıq halı hərəkətin başlanğıc yerini və çıxışlıq nöqtəsini bildirir və kimdən? nədən?
haradan? suallarına cavab verir. Çıxışlıq halda isimlər -dan2 şəkilçisini qəbul edir. Cümlədə
tamamhq, zərflik və bəzən də xəbər kimi iştirak edə bilir. Məs.: Ağacdan (nədən?) budaq
qırdım. Qədir kənddən (haradan?) uzaqlaşdı. Məktub kənddəndir (hardandır?).
İsmin çıxışlıq halı yönlük halda ifadə olunan fıkrin əksini bildirir.Yönlük hal hərəkətin son,
çıxışlıq hal isə başlanğıc nöqtəsini bildirir.
Sonu n, m samitləri ilə bitən sözlərdə çıxışlıq hal - nan2 kimi tələffüz olunur. Məs.: atamdan
[atamnan], Həsəndən [Həsənnən] və s.
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III şəxs təkinin mənsubiyyət şəkilçili sözlərində bitişdirici samitin tələbi ilə tələffüzdə fərqyaranır.
Məs.: atasından [atasınnan].

İsimlər cümlədə daha çox mübtəda və tamamlıq olur. Məs.:Uşaqlar (kim?) ağacları
(nəyi?) suvardılar.
Bəzi hallarda isimlər cümlədə zərflik, təyin və ismi xəbər kimi də işlənə bilər. Məs.:
Atam Türkiyədən (zərflik) qızıl (təyin) medal gətirdi. Dünyada ən böyük zirvə
analıqdır. (ismixəbər)
İsim bütün cümlə üzvü vəzifəsində çıxış edə bilər.
İsimlərə qrammatik şəkilçilər aşağıdakı ardıcıllıqla qoşulur:
cəm+mənsubiyyət+hal+şəxs sonluğu: uşaq+lar+ımız+dan+dır.

İsmin cümlədəki sintaktik vəziL
Adhq hal- mübtəda, xəbər, təyuı, xitab olur; Ayxan gəldi. O, Ayxandır. Dəri Çantadır. Ata,
getmə.
Müəyyən yiyəlik hal- müstəqil şokildə yalnız xəbər olur. Kitab Ayxanındır.
Yiyəlik halda olan şəxs əvəzliyi isə təyin və tamamhq ola bilər: BizjnjLsinif, şizin üçiin
ahb.
3.Qeyri-müəyyən yiyəlik hal- ayrıhqda heç bir cümlə üzvü olmur, yalnız ikinci
növ təyini söz birləşməsinin birinci tərəfı olur: ana laylası, ata yurdu
4.Yönlük hal- tamamlıq, zərflik, xəbər olur: Ayxana de. Şəhərə getdim. Sözürn
Ayxanadır.
5.Təsirlik hal- tamamlıq, zərflik (heç zaman xəbər ola bilmir) olur: Qələmi ver
Gecəni heç yatmadım.
ö.Yerlik hal- tamamlıq, zərflik, xəbər olur: Ramində şəkil var. Evdə
oturmuşam. Mənim qardaşım şəhərdədir.
7.Çıxışhq hal- tamamlıq, zərflik, xəbər, təyin olur: Uşaqdan (kimdən?) əl çək,
Məktəbdən (haradan?) gəlirəm, Bu bizim kənddəndir (haradandır?),
Oğlanlardan (hansı) Qoşqar Həbibzadə mənim dostumdur.
İSMİN SİFƏTLƏŞMƏSİ (atributivləşməsi)
İsimlər cümlədə daha çox mübtəda və tamamhq olur. Bəzi hallarda isim sifətləşərək cümlədə
təyin vəzifəsində çıxış edir. İsmin sifətləşməsi adlanır. Bu zaman isim sifətin suallanna cavab
verir. Məs.: taxta (hansı?) qapı çürüyür. Dəri (necə?) ayaqqabı dözümlü olur. İsim
sifətləşərkən cümlədə sintaktik vəzifəsi dəyişsə də, morfoloji xüsusiyyətlərini saxlayır. Yəni
cümlədə verilmiş nümunələr cümlə üzvü kimi təyin olsa da, nitq hissəsi kimi isimdir. Daha çox
sifətləşən isimlər: daş, yun, taxta, şüşə, asfalt, torpaq, çit, pambıq, dəmir, giimüş, mis, qızıl, bez,
bürünc, dəri və s.
BƏZİ İKİHECALI İSİMLƏRİN SON SAİTİNİN DÜŞMƏSİ
Dilimizdə ikihecalı sözlər mənşə etibarı ilə milli və almma sözlər ola bilər.Bu sözlərin bəziləri
saitlə başlanan şəkilçi qəbul etdikdə yazılışda və tələffüzdə fərq yaranır. Əsl Azərbaycan sözləri
yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdə son sait düşür. Həmin sözlər bunlardır: burun, çiyin,
ağız, boyun, beyin, alın, qarın, oğul, ovuc, qoyun (qucaq mənasında) və s. İstisna: ağıl (dərrakə)
sözü ahnma olsa da, yalnız mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edəndə son saitini itirir. İstisna:
"Şeir" sözü digər isimlərdən fərqli olaraq, saitlə başlayan şəkilçi qəbul etdikdə "i" saitini itirir:
şeriyyət, şerim, şerə
Milli sözlər

şəkilçisiz

[ hal şəkilçisi ilə

jmənsubiyyət^^
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beyin | beyini, beyinin, beyinə [ Beynim, beynin, beyni,
burun
| burunu,burunun,buruna Burnu, burnun, burnum
Alınma sözlərə isə saitlə başlanan istənilən şəkilçi artırdıqda son sait düşür.Həmin sözlər
bunlardır: qəbir, qədir, eyib, ətir, zehin, izin, səbir, ömür, isim, nəsil, sətir, sinif, fəsil, fikir, cisim,
şəkil, heyif, meyil, əsil, şeir və s.
Ahnma sözlər
hal şəkilçisi ilə
[ nəslin, nəslə, nəsli
ömrün, ömrü, ömrə

mənsubiyyət şəkilçisi ilə
nəslim, nəslin, nəsli
ömrüm, ömrün, ömrü

İsmin şəxsə görə dəyişməsi
Adlar şəxsə görə dəyişə bilir. İsimlər də ad olduğundan şəxsə görə dəyişir. Adlarm şəxsə görə
dəyişərək qəbul etdiyi şəkilçilər şəxs (xəbərlik) şəkilçiləri adlamr. Şəxs şəkilçiləri aşağıdakılardır:
Tək
•am2 övlad-am

Cəm
j -ıq4 övlad-ıq

Şəxslər
Işəxs
II şəxs

-san2 övlad-san
-dır4 övlad-dır
-sınız4 övlad-sınız -dır4, +lar^ övladdırlar

III şəxs
Əgər isimlər saitlə başlanarsa, o zaman isimlə şəxs şəkilçisi arasında y bitişdirici
samitindən istifadə edilir: Mən ata-y-am, biz dəmirçi-y-ik və s.
İsmin mənsubiyyət şəkilçiləri də şəxslə bağlı olduğu üçün, adətən, şəxs
şəkilçiləri ilə qarışdınlır. Bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün bilmək lazımdır
ki, xəbərlik şəkilçili sözlər cümlənin yalnlz xəbəri ola bildiyi halda (uşağam,
uşağıq, uşaqsan, uşaqsınız, uşaqdır, uşaqdırlar), mənsubiyyət şəkilçili söz
cümlənin müxtəlif üzvləri ola bilər.

QEYD:
Şəxs şəkilçiləri vurğu qəbul etmir.
III şəxsin şəkilçisi -dır4 tələffüz zamanı "r" samitini itirir: qələmdi [qələmdi],
güldür[güldü] və s.
Bəzən xəbərin inkarda olması lazım gəlir ki, bu zaman "deyil" hissəciyindən
istifadə edilir.
Şəxs şəkilçisi qəbul etmiş söz yalnız cümlənin xəbəri olur

İSİMLƏRİN MORFOLOJİ TƏHLİLİ
İsmin morfoloji təhlili zamanı aşağıdakı məsələlər diqqətdə saxlanılır:! l.İsmin morfoloji sualı
və başlanğıc forması
Quruluşca növü
Ümumi və xüsusiliyi
Konkret və mücərrədliyi
Canlı və cansızlığı
Tək və cəm olması
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Hal şəkilçilərini qəbul etməsi
Sintaktik rolu
Məs.: Adilin atası sürücüdür.
Adilin-kimin?, isimdir, sadədir, xüsusidir, konkretdir, canlıdır, təkdir, müəyyən yiyəlik
haldadır, verilmiş cümlədə ayrıca sintaktik rolu yoxdur-söz birləşməsinin asılı tərəfıdir.
Atası -kim?, isim, sadə, ümumi, konkret, canh, tək, III şəxs təkin mənsubiyyət şəkilçisini
qəbul etmişdir, adlıq halda, sintaktik rolu Adilin sğzü ilə birlikdə III növ təyini söz birləşməsi
yaradıb mübtəda olmaqdır.
Sürücüdür-kimdir?, isim, düzəltmə, feldən düzəlmişdir, ümumidir, konkretdir, canlıdır, təkdədir, III
şəxs təkin şəxs (xəbərlik) şəkilçisini qəbul etmişdir, adlıq haldadır, sintaktik vəzifəsi ismi xəbər.
SİFƏT
Sifət əşyanm əlamət və keyfıyyətini bildirən əsas nitq hissəsidir. Sifət cümlədə srnə aid olub
onu müxtəlif cəhətdən təyin edir: qara kəmər, şirin söhbət, dəhşətli insan, ağacdakı quş. Necə?
nə cür? hansı? suallarından birinə cavab verir. Sifətlərin mənaca aşağıdakı növləri var:
1 Rəng bildirən sifətlər: göy, qırmızı, yaşıl və s.
2 Dad bildirən sifətlər: şirin, turş, acı, dadlı və s.
3 Keyfiyyət bildirən sifətlər: yaxşı, pis, çalışqan və s. 4.Əlamət (görkəm) bildirən
sifətlər: gözəl, kök, nurani və s. 5.Forma bildirən sifətlər: uzun, əyri, incə,
badamı və s. ö.Həcm bildirən sifətlər: böyük, kiçik, enli və s.
SİFƏTİN QURULUŞCA NÖVLƏRİ
Sifətlər quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur:
Sadə sifətlər
Sadə sifətlər quruluşca bir kökdən ibarətdir: qara, sarımtıl, qaraşın, uzaq, yaxın,
gözəl.
Düzəltmə sifətlər
Düzəltmə sifətlər, əsasən, isim və fellərdən düzəlir. Elə buna görə də sifətlər
düzəlmə yoluna görə iki yerə bölünür: isimdən düzələn sifətlər, feldən düzələn
sifətlər.
İsimdən sifət düzəldən şəkilçilər:
-h
dadlı, duzlu, həvəsli, güllü və s.
-sız4
dadsız, duzsuz, həvəssiz, gülsüz və s.
-ı
badamı, qəhvəyi, gümüşü, armudu və s.
-i(vi); tarixi, tibbi, hərbi, inqilabi, tərbiyəvi və s.
-cıl
zarafatcü, ölümcül, yuxucul, işcil və s.
-dakı ağacdakı, həyətdəki, irəlidəki və s.
Qeyd: Bu şəkilçi (dakı2) sifətdən (gözəldəki), saydan (beşdəki), zərfdən
(buradakı), əvəzlikdən də (ondakı, bundakı) sifət düzəldə bilir və həmişə -kı4
Şəkilçisi kimi hansı? sualına cavab verir.
"lJq
aylıq, donluq, ikilik və s.
"keş; zəhmətkeş, cəfakeş və s.
Da
S
baməzə və s.
°is
bivəfa və s.
la
S
laməkan və s.
"kär; həvəskar, füsunkar və s.
"dar; evdar və s.
-xah; xeyirxah və s.
"Caq; tumançaq və s.

Feldən sifət düzəldən şəkilçilər:
-ağan2 ; qaçağan, güləyən və s.
-ar2 (r) axar (su), oxşar (hadisə) və s.
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-qan2
çalışqan, döyüşkən və s.
-ğm4
azğm, əzgin, vurğun, düzgün (sonu cingiltili samitlərlə bitən fellərə
qoşulur) və s.
-qın4
satqın, kəskin, tutqun, küskün (sonu kar samitlə bitən
fellərə qoşulur) və s.
-ıq4,
açıq, sökük, uçuq və s.
-ıcı4
qıncı, öldürücü, dondurucu
-unc, ünc qorxunc, gülünc və s.
-maz2 alınmaz (qala), qanmaz (adam), dinməz (adam) və s.
-aq2
qorxaq, çökək, soyuq, böyük və s.
-ma2
burma (saç), çatma (qaş), eşmə (bığ) və s.
-ı4
dolu(qab), örtülü (qazan), tikili (paltar) və s.
-əri
köçəri, ötəri və s.
-kəm: ötkəm, -c: qısqanc, -caq: utancaq, -canı: yığcam, -ri: əyri,
-ə: kəsə (yol)

1. Digər nitq hissəiərindən də sifət düzəltmək olur:
Sifətdən dfizələnlər: -man qocaman, -ə: viranə, əntiqə, lam: sağlam, -na: namərd, -co: comərd.
Zərfdən düzələnlər: -kı4 -dakı2 dünənki, bugünkü, axşamkı,
irəlidəki, qabaqdakı.
2. -kı4 şəkilçisi digər nitq hissələrinə qoşulduqda isim düzəldir: bizimki,
ailəninki və s.
3. Bozi şəkilçilər hom isim, həm do sifət düzəldə bilir: -ma2 burma saç, bölmə;
-ıq4 açıq söz, ayaqdakı qınq; -laq otlaq yer, bizim yaylaq; -hq4 qurbanhq
quzu, bizim dostluq; -qm4 (ğm)4 düzgün söz, otaqdakı yanğın; -kı4 dünənki
hadisə, bizimki; -ıcı4 qıncı təyyarə, satıcı; -ı4 şabahdı rəng, ölçü vahidi;

MÜRƏKKƏB SIFƏTLƏR
Mürəkkəb sifətlər iki və ya daha artıq sözün birləşməsindən yaranan sifətlərdir-Mürəkkəb
sifətlər bitişik və ya defıslə yazılır: enlikürək, gözəl-göyçək, bığıburma, şirin-şirin və s. Bu cür
sifətlərin yaranma yolları müxtəlifdir:
1. Sadə sifətlə sadə ismin birləşməsi ilə: şirindil, qarayaxa;
Bir sadə və bir düzəltmə sözün birləşməsi ilə: enlikürək, məqsədyönlü;
İki düzəltmə sifətin birləşməsi ilə: soyuqqanh, açıqürəkli;
Mənsubiyyət şokilçili sözün iştirakı ilə: ürəyiaçıq, sözübütöv;
Sadə və ya düzəltmə sözlərin təkrarı ilə: qırıq-qırıq, qara-qara;
"ba" və "a" bitişdiricilərinin köməyi ilə: cürbəcür, növbənöv, rəngarəng;
Biri və ya heç biri ayrıhqda işlənə bilməyən sifətlərin birləşməsi ilə: əzik-üzük, dəlmədeşik;
8. Yaxın və ya əks mənah düzəltmə sifətlərin birləşməsi ilə: güllü-çiçəkli, qocah-cavanh;
9. "Qeyri" sözü və sifətin birləşməsi ilə: qeyri-müəyyən, qeyri-insani.
3.
4.
5.
6.
7.

SİFƏTİN DƏRƏCƏLƏRİ
Sifətin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri də onun dərəcə bildirməsidir. Əşyaların əlamət
və keyfiyyoti azlığı və çoxluğu ilə bir-birindən fərqlənir. Buna görə də əşyalarm əlamət və
keyfiyyəti nisbi olaraq üç dərəcə üzrə müəyyənləşdirilir:
Azaltma dərəcəsi
göytəhər

-

Adi dərəcə
0 göy

Çoxaltma dərəcəsi
+

gömgöy
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Sifətin adi dərəcəsi
Sifətin adi dərəcəsi əşyanın keyfiyət və ya əlamətinin normada olduğunu bildirir. Azaltma və
çoxaltma dərəcələri adi dərəcə əsasında formalaşır: Sarı, yaşıl, qırmızı, kiçik. Adi dərəcəninin
xüsusi şəkilçisi yoxdur.
Heç də bütün sifətlər dərəcənin morfoloji əlamətini qəbul edə bilmir, həmişə adi dərəcədə
olurlar:
• Düzətmə və mürəkkəb sifətlərin əksəriyyəti: duzlu, sınıq, süzgün, daxili, güləyən, qaraqaş,
qaragöz, qaraqabaq və s.
• Bəzi sadə sifətlər: kal, qalm, mehriban, kar, ağır, kobud
• Alınma sifətlərin bir çoxu: etnik, fizioloji, tibbi.
Sifətin azaltma dərəcəsi
Sifətin azaltma dərəcəsi əlamət və keyfiyyətin adi dərəcədən, yəni normadan az °lduğunu
bildirir. Azaltma dərəcəsi iki üsulla düzəlir: 1-MorfoIoji üsulla:
Bu üsulla yaranan sifətlər formaca dəyişir, yəni adi dərəcədə olan sifətlərə Şəkilçilər
artırılır:
-sov: uzunsov, dəlisov. -şın: qaraşın, sanşın. -ımsov4: göyümsov, ağımsov. , -ımtıl4: (-mtıl)
sarımtıl, ağımtJ. -ımtıraq4: (mtraq) sarımtraq,

-raq2: yaxşıraq gödərək (bu sözdə kökün son saiti düşüb, beləliklə iltisaqilik pozulub)
Qeyd: -ımtraq4 (mtraq), -raq2 şəkilçiləri qeyri-məhsuldar şəkilçilərdir. Bu şəkilçilər artıq
müasir dilimizdən çıxmaq üzrədir. Hal-hazırda bu cür sözlərə ya bədii ədəbiyyatda, ya da
bəzi ləhcələrdə rast gələ bilərik.) 2. Sintaktik iisuila:
Bu üsulla yaranan sifətlərə başqa bir söz artırılır:
Təhər: qırmızıtəhər, qocatəhər və s.
Kəm: kəmşirin, kəmturş və s.
Ala:
ala-çiy, ala-yanmçıq və s.
Açıq: açıq-sarı, açıq-qara və s.

QEYO:

1. təhər və kəm sözləri ilə düzələn sifətlər bitişik, ala və açıq sözü ilə
düzələn sözlər defislə, az sözü ilə düzələn sifətlər ayrı yazılır: qaratəhər,
kəmşirin, ala-çiy, açıq-göy, az şirin və s.
Bəzən isimlər sifətlə işlənərək, azaltma və ya çoxaltma dərəcəsini oxşayır, amma bu cür
sözlər azaltma dərəcəsi hesab edilmir: açıq çay, tünd rəng. Kəmsavad, ağbəniz kimi
sözlər sadəcə mürəkkəb sifətlərdir. Bu bölgüyə ədatlarla işlənən say, zərf, hətt
fellər də daxil edilə bilər: Lap az uşaq, ən gözəl danışan, lap xoşuma gəldi

Sifətin çoxaltma dərəcəsi
Əlamətin adi dərəcədən çox olduğunu bildirən dərəcəyə sifətin çoxaltma dərəcəsi deyilir:
Çoxaltma dərəcəsi də iki üsulla yaranır:
l.Morfoloji üsulla:
A)Adi dərəcədə olan sifətin sonuna -ca2 şəkilçisi artırmaqla: zorbaca, yaxşıca. İstisna:
Balaca adi dərəcədədir.
B)Adi dərəcədə olan sifətin əvvəlinə onun ilk hecası artınlır, lakin bu zaman hecanın son
samiti m, p, r, s samitlərindən biri ilə əvəz olunur: Əgər həmin heca saitlə bitirsə, bu
samitlərdən biri sadəcə olaraq hecaya qoşulur: gö-m-göy, do-s-doğma, qı-p-qırmızı, tə-rtəmiz. Ağappağ sözü bu üsulla yaransa da, göründüyü kimi, bir az fərqlidir.
2. Sintaktik üsulla
Adi dərəcədə olan sifətlərin əvvəlinə lap, daha, ən, olduqca ədatlan, tünd sözü və ya
dünı
hissəciyi artırılır: ən gözəl, lap qırmızı, tünd-göy, dümağ.
Qeyd: Ədatlarla düzələn sifətlər ayrı (Utftf
^gd hissəciyi ilə düzələn defıslə (tünd- j
qırmızı), düm sözü ilə düzələn bitişikänzjJj^Hr
SIFƏTIN ISIMLƏŞMƏSI (SUBSTANTIVLƏŞMƏSI)
48

Bəzən sifətlər cümlədə ismin rolunda çıxış edə bilir. Bu zaman sifət sifətə əxsus
xüsusiyyətlərini itirərək isimləşir, amma morfoloji baxımdan sifət olaraq alır: Gözəl
qızlar= gözəllər. Sifət isimləşərkən aşağıdakı xüsusiyyətlərini itirir: ı Əlamət və ya
keyfiyyət bildirməsini;
2 Sifətin suallarına cavab verməsini;
3 Təyin ohna xüsusiyyətini;
4 İsimdən əvvəl gəlmə xüsusiyyətini.
Sifət isimləşərkən aşağıdakı xüsusiyyətləri qazanır:
l.Adbildirmək: İgid gəldi
2 Cümlənin mübtəda və tamamlığı olmaq: Dahilər yanılmırlar, Dəlidən ağıllı söz.
3 Hallamr: şirin, şirinin, şirinə, şirinin, şirində, şirindən 4.Cəmlənir:
cavanlar, yaxşılar
4. Mənsubiyyətə görə dəyişmək: qaragözüm, qaragözün ö.İsimsiz işlənmə
xüsusiyyətini: oğrular, dəlilər.
QEYO: Ümumiyyətlə, sifət aid olduğu isimsiz işlənərsə, isimləşmiş hesab edilir.
İstisna olaraq, birbaşa xəbərlik şəkilçisi qəbul edərək cümlənin xəbəri olduqda
isimləşməyə də bilər: Bizi xilas edən bu igiddir (kimdir?)-İsimləşmişdir. Mənim dostum
igiddir (necədir)-cümləsində isə dostun keyfıyyəti vurğulandığı üçün isimləşmiş hesab
edilmir. Lakin sifət ismə aid şəkilçidən sonra xəbər vəzifəsində çıxış edərsə, isimləşmiş
sifət hesab olunur. Məs.: Bunlar bizim qəhrəmanlardır.
Sifət isimləşsə belə, morfoloji təhlil zamanı sifət kimi götürülür. Azaltma və
çoxaltma dərəcəsinin şəkilçilərini qəbul etmiş sifətlər sadə sifətlərdir.
Sifət isimləşərkən yalnız dərəcə çalanna malik olma xüsusiyyətini saxlayır: Sarışınlar
mənim xoşuma gəlmir. Ən gözəli mənimdir. Bəzən sifətlərlə isimləri fərqləndirmək
şagirdlər üçün çətin olur, yəni söziin kim?, yoxsa necə?, sualına cavab verdiyini
müəyyənləşdirə bilmirlər. Bunu daha yaxşı bilmək üçün sözü xəbər vəzifəsində işlədərək
sual vermək lazımdır: Publisistdir (kimdir?), şirindir (necədir?) Dərəcə şəkilçisi qəbul
etmiş sifətlər sadə sifətlər sayılır.

SİFƏTİN CÜMLƏDƏ ROLU
Sifətin cümlədəki birinci sintaktik vəzifəsi izah etdiyi sözdən əvvəl gəlməsi-təyin
olmasıdır, lakin bəzən elə olur ki, sifət isimləşərək həm ismin, həm də sifətin vəzifələrini
daşıyır:
Sifət təyin kimi: Bayağı (necə?) mahm
Sifət xəbər kimi: Mənim dostum üzgündür. (necədir?)
Sifət mübtəda kimi: Qoca (kim?)birdən dilləndi.
Sifət tamamlıq kimi: Arxadakını (hansını?, nəyi?)mən aparacağam.
Sifət zərf kimi:
Sənsiz (necə) yaşaya bilmirəm.
SİFƏTİN MORFOLOJİ TƏHLİLİ
l.Sualı
2.Mənaca növü
3.Quruluşcanövü
4.Dərəcəsi
5.Hansı nitq hissəsi ilə bağlılığı
ö.Sintaktikrolu
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"Ağacdakı" quş anasını görcək səs
salmağa
morfoloji təhlilinə diqqət yetirək: l.Əşyanm başladı" cümləsindəki sifətin əlamətinin
bildirir. 2."Hansı" sualma cavab verir. 3.Quruluşca düzəltmədir, isimdən düzəlib. 4.Adi
dərəcədədir. 5.Quş sözü ilə bağlıdır. ö.Cümlədə təyin rolunda çıxış edir.

SAY
İsim əşyanın adını, sifət isə onun əlamətini bildirir. Əşyanm miqdarını və ya sırasını
da əsas nitq hissəsi olan say bildirir. Say neçə?, nə qədər?, neçənci? suallarına cavab
verir.
Sayla sifət arasındakı oxşar cəhətlər: . Hər ikisi isimlə
bağlı olur: igid oğul, beş uşaq.
• Hər ikisi isimdən əvvəl gəlir: igid oğul, beş uşaq.
• Hər ikisi isimləşə bilir: igidlər, beşincilər.
• Hər ikisi ədatla işlənə bilir: lap gözəl, lap çox.
• Hər ikisi, əsasən, cümlədə təyin vəzifəsində çıxış edir: yaxşı adam, iiç rəng
• Hər ikisi quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur.
• Hər ikisi "hansı?" sualına cavab verə bilir: Birinci (hansı?), bugünkü (hansı?) hadisə
Qeyd: Əgər isim eyni zamanda həm say, hənı də sifətlə işlənərsə, o zaman say
sifətdən svvəl işlənir: üç böyük bina.
Sayla sifətin fərqli cəhətləri:
• Say əşyanm miqdarım, sifət əşyanın əlamətini bildirir.
• Düzəltmə say əsasən saylardan, düzəltmə sifət isə müxtəlif nitq hissələrindən yaranır.
• Saylardan sonra gələn isimlər, adətən, cəmlənə bilmir (10 adamlar), sifətdən sonra
gələn isimlər isə cəmlənə bilir (özəl insanlar).
SAYIN QURULUŞCA NÖVLƏRİ
Saylar quruluşca üç yerə bölünür: sadə, düzəltmə, mürəkkəb.
Sadə saylar yalnız kökdən ibarət olur: beş, az, xeyli, çox, üç.
Düzəltmə saylar isə -ıncı4, -lu, -acıq, -larca2, -larla2 şəkilçiləri vasitəsi ilə düzəlirlər:
birinci, yüzlərlə, minlərcə, çoxlu, azacıq.
Mürəkkəb saylar yazılışma görə iki cür olur: l.defislə yazdanlar: üç-dörd, əlli-altmış
2. ayrı yazdanlar: ikidə bir, on beş, bir qədər
SAYIN MƏNA NÖVLƏRİ
Saylar manaca iki yerə bölünür: nıiqdar sayları, sıra sayları.
MİQDAR SAYLARI
Mıqdar sayları mənaca üç yerə bölünür: müəyyən miqdar sayları, qeyri-müəyyən
miqdar sayları, kəsr sayları. Müəyyən miqdar sayları:
• Əşyanm konkret saymı bildirir. Beş bina.
• Müəyyən miqdar sayı, adətən, neçə? nə qədər? sualma cavab verir.
• Quruluşca sadə və mürəkkəb (tərkibi) olur: beş, üç, on beş, əlli iki.
• Düimizdə quruluşca sadə olan 23 miqdar sayı var.
• Müəyyən miqdar saymdan sonra gələn isim həmişə təkdə olur: iki
Kompyuter, bir vərəq.
^}d: Saydan sonra "il" ism^^j
DUr>dan qabaq, min illərlə.

nan cəmdə ola bilər: milyon illər

• Müəyyən miqdar sayı yazıda həm rəqəmlə (5), həm də hərflə (beş) yazıla bilir.
• Müəyyən miqdar sayı ilə isim arasında çox vaxt numerativ sözlər
işlənir: beş nəfər kişi, üç baş qoyun, iki dənə kitab, üç sap mirvari. Bu nümunələrdə nəfər, baş,
dənə, sap sözləri numerativ sözlərdir. Aşağıdakı sözlər də numerativ söz kimi işlənə bilir: tikə,
ədəd, çimdik, stəkan, otaq, cüt, dəst, qab vedrə, kilo, qram, metr, litr, top, vaqon, gbz, kasa, sap
və s.
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QEYRİ-MÜƏYYƏN MİQDAR SAYLARI
• Qeyri-müəyyən miqdar sayları əşyanın təxmini miqdarını bildirir və
yalnız nə qədər? sualına cavab verir. Məs.: az, çox, bir az, bir qədər, bir sıra, az-çox, çoxlu,
azacıq, minlərlə, yüzlərcə, xeyli, beş-altı, bir çox və s.
• Qeyri-müəyyən miqdar sayları quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur: az,
azacıq, üç-dörd.
• Az, çox sayları ədatla işlənə bilir: ən az maşın, lap çox insan.
Bir sıra, bir çox saylarından sonra gələn isimlər cəmdə olur: bir çox məktəblər.
• Çox, onlarla, yüzlərcə saylarından sonra gələn isimlər həm təkdə, həm
də cəmdə işlənə bilər: onlarla müəllim, onlarla müəllimlər.
Yerdə qalan qeyri-müəyyən miqdar saylardan sonra gələn isim həmişə təkdə olur.
• 3-4, 5-6 tipli qeyri-müəyyən miqdar saylarla isimlər arasında da numerativ
sözlər işlənə bilər: 2-3 nəfər şagird, 7-8 dənə alma. Bu tipli saylar əsl mürəkkəb say hesab
olunur və təqribi-təxmini saylar adlanır.
KƏSR SA YLARI
Kəsr sayları tamın hissəsini və ya tam və hissəni bildirir: üçdə bir, üç tam onda dörd.
• Kəsr sayları quruluşca yalnız tərkibi olur.
• Kəsr sayları nə qədər?, neçə hissə? sualma cavab verir.
• Müəyyən miqdar sayları və -da2 hal şəkilçisinin köməyi ilə yaranır.
• Kəsr saylan, adətən, mənsubiyyət şəkilçisi ilə birlikdə işlənir. Qeyd: Kəsr saylan
rəqəmlərlə yazılanda vergüldən də istifadə olunur: 3,5
SIRA SAYLARI
Sıra sayları əşyanm sırasını bildirir: birinci sinif, axırıncı mərtəbə.
• Sıra sayları, əsasən, neçənci?, mətndə isə bəzən də hansı? sualına cavab verir.
• Sıra saylarından sonra gələn isim cəmdə də ola bilər, təkdə də: 10-cu sinif, 10-cu
siniflər.
• Sıra sayları, əsasən, müəyyən miqdar saylanna və əvvəl, axır, son zərflərinə və filan
əvəzliyinə -mcı4 şəkilçisi artırmaqla yaranır: ikinci, axırınci, sonuncu. Sonu saitlə bitən sözlərdə nCı4 kimi yazılır: yeddinci, altıncı. Sıräj saylanmn müxtəlif yazı formaları var: birinci; 1-ci; I;
1.; 1)
Azərbaycan dilində müəyyən miqdar sayları ərəb rəqəmləri ilə yazılır (5,10, ^5) Lakin sıra
sayları həm ərəb, həm də rum rəqəmləri ilə yazılır: V-5-ci X-lOcu, L.50-ci, C-100-cü, D-500-cü,
M-1000-ci.
SAYLARIN CÜMLƏDƏ ROLÜ
Saylarm cümlədəki əsas vəzifəsi təyin olmaqdır. Bəzən xəbərlik şəkilçisi qəbul edərək
cümlənin ismi xəbəri də olur. Saylar isimləşərək cümlənin mübtədası və tamamhğı da ola bilir: 1
Say təyin kimi: Birinci otaq genişdir.
2. Say xəbər kimi: Atam birincidir.
3. Say zərflik kimi: Qardaşım birinci gəldi.
4. Say mübtəda kimi: Birincilər onlardır.
5. Say tamamhq kimi: Birincini mənə ver.
SAYIN İSİMLƏŞMƏSİ (SUBSTANTİVLƏŞMƏSİ)
Saylar bəzən cümlədə isimləşərək ismin xüsusiyyətlərini də daşıya bilir. Bu zaman
say aşağıdakı xüsusiyyətləri qəbul edir:
1 .İsmin sualına cavab verir: Beş (nə) üçdən (nədən) böyükdür.
2.İsim kimi hallanır: iki, ikinin, ikiyə, ikini, ikidə, ikidən.
3.İsim kimi mənsubiyyətə görə dəyişir: mənim beşim.
4.İsim kimi cəmlənir: beşincilər, birlər.
5.İsim kimi cümlənin mübtədası, tamamlığı olur: İki mənim xoşuma gəlmir, Beşi
hamı ala bilməz.
Qeyd: Say yalnız xəbərlik şəkilçisi qəbul edib cümlənin xəbəri olduqda isimləşmir:
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Bu, ikidir. O, birincidir.
saylardan düzəlir.
Düzəltmə saylar
olara ancaq
İstisna düzələ bilər:
q
zərfdən və
əvəzlikdən
əwəlinci,
axırıncı,
,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_
filanıncı və s.
Saylara aid heç bir qrammatik şəkilçi yoxdur.
Bitişik yazılan mürəkkəb say yoxdur.
Saylar ismi xəbər olur.
Sıfır, həştad, milyon, milyard, trilyon saylanndan başqa
bütün saylar türk mənşəlidir.
Say düzəldən bütün leksik şəkilçilər türk mənşəlidir.
SAYIN MORFOLOJt TƏHLİLİ
Bir ağülı baş min başı saxlayar.
1. Cümlədəki hər iki say (bir, min) müəyyən miqdar sayıdır.
2. Cümlədəki hər iki say sadədir.
3. Cümlədəki hər iki say neçə? sualına cavab verir.
4. Cümlədəki hər iki say təyin vəzifəsində çıxış edir.
1. Azlıq çoxa tabedir.
"Çoxa" qeyri-müəyyən miqdar sayıdır, sadədir, cümlədə isimləşərək tamamhq
rolunda çıxış edir.
2.Mən birinci sırada əyləşmişdim.
l.Birinci- neçənci?, düzəltmə saydır, sıra sayıdır, cümlədəki rolı
təyindir

ƏVƏZLİK
Əvəzliyin əsas xüsusiyyəti bütün əsas nitq hissələrini əvəz etməkdir. Əvəzlik etdiyi əsas nitq
hissəsinin sualına cavab verir. Əli (isim) gəldi, o (əvəzlik)
gəldi.
Əvəzliyin ismi əvəz etməsi: atam gəldi- o gəldi Əvəzliyin sifəti əvəz
etməsi: gözəl qız-bu qız Əvəzliyin sayı əvəz etməsi: beş kitab-neçə
kitab Əvəzliyin feli əvəz etməsi: getdi-nə etdi Əvəzliyin zərfı əvəz
etməsi: ucadan oxu-belə oxu Əvəzliyin əvəzliyi əvəz etməsi: o
getdi-kim getdi
ƏVƏZLİYİN QURULUŞCA NÖVLƏRİ
Əvəzliklər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur. Sadə əvəzliklər: mən,
belə, necə, hamı və s. Düzəltmə əvəzliklər: biri, birisi, kimsə, neçənci, bəzisi
və s. Mürəkkəb əvəzliklər: fılankəs və s.
QEYO: Bəzi əvəzliklər ayrı yazıhr, ona görə də bunlara tərkibi əvəzliklər deyilir: hər kəs, heç
kim, kim isə, heç nə.
ƏVƏZLİYİN MƏNACA NÖVLƏRİ
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1.
2.
3.
4.
5.

Şəxs əvəzlikləri
Qeyri-müəyyən əvəzliklər
İşarə əvəzlikləri
Sual əvəzlikləri
Təyini əvəzliklər

ŞƏXS ƏVƏZLİKLƏRİ
Ismi əvəz edərək kim? nə? suallarma cavab verir. Bu əvəzliklər şəxsə və kəmiyyətə görə
fərqlənir: tək və cəm olur.
Tək
Cəm
I Şəxs (danışan)
mən
biz
II Şəxs (dinləyən)
sən
siz
III şəxs (haqqmda danışılan) o
onlar
Və
II şəxs əvəzlikləri yalnız insanlara, III şəxs əvəzlikləri həm insana, həm də cansiz əşyalara aid
olur.
ŞYD: Bəzən hörmət əlaməti olaraq "siz" əvəzliyi tək şəxsə də aid ola r: &əy, siz məni
tamyırsınızmı?
9Əxs əvəzlikləri quruluşca yalnız sadə olur.
>əxs əvəzlikləri hallamr: mən, mənim, mənə, məni, məndə, məndən.
Qeyd: Mən və biz əvəzlikləri hallandıqda yiyəlik halda -in yox, -\m şəkilçiSjn. qəbul edir.
• Mən və sən əvəzliklərindən başqa, digər şəxs əvəzlikləri cəmlənə bilir: Bizk gərək onun
qeydinə qalaq.
• Şəxs əvəzlikləri cümlədə mübtəda (O güldü), tamamlıq (heç kimə demə) v xəbər (Bu,
sənsən) olur.
• Şəxs əvəzlikləri özünə aid müvafiq şəxsin şəkilçilərini qəbul edə bilir. Sənsən mənəm, odur.
Diqqət: Şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir, ad bildirmir, qeyrj. müəyyən təsirlik
halda olmur.
QEYRİ-MÜƏYYƏN ƏVƏZLİKLƏRİ
Qeyri-müəyyən əvəzliklər də şəxs əvəzlikləri kimi ismi əvəz etsə də, onlann mənasında
qeyri-müəyyənlik var.
Qeyri-müəyyən əvəzlikləri bunlardır: hamı, hər kəs, hər nə, heç nə, hər şey, hərə, bəzisi, kim
isə, kimsə, nəsə, biri, kimi,filankəs.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər sadə (hərə, hamı), düzəltmə (kimsə, nəsə), mürəkkəb və tərkibi
(filankəs, nə isə, hər şey) olur.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər hallanır: kimi, kiminin, kiminə, kimini, kimində, kimindən. İstisna: Kim
isə, nə isə əvəzlikləri nə hallanır, nə də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir. Bəzi əvəzliyi yalnız
mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdən sonra hallanır.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər mənsubiyyətə görə dəyişə bilir. Mənim kimsəm yoxdur.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər kim? nə? suallardan birinə cavab verir.
Bəzi qeyri-müəyyən əvəzliklər cəmlənə də bilir: bəziləri, kimsələr, fılankəslər. Hamı, hərə, kimi,
biri və s. əvəzliklər cəmlənə bilmir.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər cümlənin mübtədası (Hərə bir söz deyir), tamamlığı (Heç nəyi
istəmirəm), xəbəri (Mənim dostum filankəsdir) olur. Yalnız bəzi əvəzliyi sifəti əvəz edərək
cümlənin təyini də ola bilir: Bəzi insanlar bunu bilmir:

_____________________

QEYO:
1 .Kimsə əvəzliyi bəzən inkarlıq məzmunu da daşıya bilir. Bu zaman həmin
cümlənin xəbəri də inkarda olmalıdır. Kimsə (heç kim) mənə söz deyə bilməz.
Hamı, hərə və bəzi əvəzlikəri I, II və III şəxsin cəminin mənsubiyyətində işlənə
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bildiyi halda, təkində işlənə bilmir Hamı, hərə, bəzisi qeyri-müəyyən əvəzlikləri
I,II,III şəxsin təkinin yox, cəminin mənsubiyyətini qəbul edir: bizim hərəmiz, onların
hərəsi, sizin bəziniz.
İŞARƏ ƏVƏZLİKLƏRİ
Kimə və ya nəyə isə işarə məqsədi ilə işlədilən əvəzliklərə işarə əvəzliyi
deyiürİşarə əvəzlikləri aşağıdakılardır: o, bu, elə, belə, həmin
İşarə əvəzlikləri necə? nə cür? hansı? suallarına cavab verir.
İşarə əvəzlikləri quruluşca yalnız sadə olur.
İşarə əvəzlikləri sifəti və zərfı əvəz edə bilir. O, bu, həmin əvəzlikləri, adətən,
ifəti, elə, belə əvəzlikləri isə həm sifəti, həm də zərfı əvəz edir. Yəni əşyaya aid
olduqda sifəti (belə kitab, elə insan), hərəkəti izah etdikdə isə zərfı (belə danışma,
elə demə) əvəz edir.
Oeyd: Belə əvəzliyi ədatla omonimdir: Ay belə səni min yaşal(ədat) Belə demə
(əvəzlik)
• İşarə əvəzlikləri cümlənin təyini (O kitab) və zərfliyi (Belə qışqırma), xəbəri (sənin işin belədir)
ola bilir. "Həmin"dən başqa, digər işarə əvəzlikləri bəzən sifət kimi isimləşərək cümlənin
mübtədası (Elələri də var), tamamlığı (Bunu götür) da ola bilir.
• O, bu işarə əvəzlikləri hallamr (Onu ver, Buna bax), amma mənsubiyyətə görə dəyişə bilmir.
• Elə, belə işarə əvəzlikləri sifəti əvəz etdikdə mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edəndən sonra
hallanır və cəmlənir: eləsini, belələri.
• Həmin əvəzliyi ismin heç bir xüsusiyyətini qəbul edə bilmir, yalnız sifəti əvəz edir.
• O, bu işarə əvəzlikləri cümlədə mübtəda vəzifəsində çıxış edərsə, onlardan sonra vergül
qoyulmalıdır. Bu, mənə tanış gəlir. O, sənin dostundur. Əgər 0 və bu əvəzlikləri cümlənin təyini
olarsa deməli, həmin əvəzliklərdən sonra vergül qoyulmamalıdır. O kitab mənimdir. Bu binada
biz yaşayırıq. O və bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində çıxış etdikdə onlardan sonra fel və
köməkçi nitq hissələri işləndikdə vergül qoyulmur: O getmir. Bu da sənindir. Lakin modal sözlər
istisnahq təşkil edir. Çünki modal sözlərdən əvvəl və sonra vergül qoyulmalıdır. O, əlbəttə,
gələcək. Burada vergül mübtədamn yox, modal sözündür.
! "O" əvəzliyi həm şəxs, həm də işarə əvəzliyidir. Onları yalnız cümlə və ya
soz birləşməsi tərkibində müəyyənləşdirmək olar. Bu əvəzlik işarə məqsədilə
ışlənərək cümlənin təyini olarsa, işarə, mübtəda, tamamhq vəzifəsində işlənərsə,
Şəxs əvəzliyidir.
O

QEYD:

l.Tabeli mürəkkəb cümlərıin tərkibində işlənən əvəzlik-qəlib və qarşılıq söz vəzifəsində çrxış
edən işarə əvəzliyi "O" cümlənin mübtədası, tamamlığı, təyini və xəbəri ola bilər: O da
mənə məlumdur ki, sən vətənpərvər insansan.. Mən onu da bilirəm ki, sən məni əwəllər
görmäsən. Mənimfikrim odur ki, sənə maşın alım. 2. Elə, belə, həmin əvəzlikləri də
qəlib söz ola bilir.
TƏYİNİ ƏVƏZLİKLƏR
Əşyanı ümumi şəkildə müəyyən etmək üçün işlədilən əvəzliklərə təyini əvəzlikk deyilir.
• Təyini əvəzliklər bunlardır: hər, bütün, filan, öz, cümlə (cümlə aləm)
• Təyini əvəzliklər işarə əvəzliyi kimi sifəti əvəz edir.
• Təyini əvəzliklər quruluşca yalnız sadə olur.
• Təyini əvəzliklər necə? hansı? suallarına cavab verir.
• Heç bir təyini əvəzlik cəmlənə bilmir.
• Öz əvəzliyindən başqa, bütün təyini əvəzliklər yalnız cümlənin təyini olur (hər insan), yəni
isimləşə bilmir. Öz əvəzliyi isə isimləşərək mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edib, cümlənin mübtəda,
tamamhq və xəbəri də ola bilər: Özüm bunu götürdüm. Özünə baxma. Hamısı özümündür.
• Öz əvəzliyi şəxs əvəzliyini də əvəz edə bilir: Mən gəldim-Özüm gəldim Qeyd: Hər əvəzliyi kəs,
şey, vaxt, zaman, an, gün kimi sözlərin əvvəlində işlənərsə, təyini əvəzlik olmur. Müvafiq olaraq
tərkibi qeyri-müəyyən əvəzlik və j yaxud zərf olur: hər kəs, hər vaxt, hər zaman.
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SUAL ƏVƏZLIYI
Bütün əsas nitq hissələrinin sualları sual əvəzlikləridir. Kim? necə? neçə? nə etdi? və s.
Sual əvəzlikləri əvəz etdikləri nitq hissələrinin əlamətlərini özündə daşıyır.
• Sual əvəzlikləri əvəzliklər də daxil olmaqla bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir.
• Sual əvəzlikləri quruluşca sadə (nə?, hara?), düzəltmə (neçənci?) və tərkibi (nə etdi?, nə
üçün?) olur.
• Bəzi sual əvəzlikləri bir neçə nitq hissəsini əvəz edə bilir:
1. Kim və nə: isim və əvəzliyi-Nicat gəldi-0 gəldi-kim gəldi?
2. Necə: sifət və zərfı-belə adam, belə gülmə-necə?
3. Hansı: sifət və say- birinci sinif, ağacdakı quş-hansı?
4.
Hara: isim və şifahi formada zərfı- Bakı gözəldir,
Ora getmə - hara? (haraya?)

QEYO:
> "Şəxs" sözü də "əşya" sözü kimi, qrammatik anlayışdır, heç də həmişə insanla bağlı
olmur.
> Əvəzliklər bütün cümlə üzvləri rolunda çıxış edə bilər.
> Əvəzliyin özünə aid heç bir qrammatik şəkilçisi yoxdur.
Sual əvəzlikləri suala cavab vermədən cümlə üzvü olur: Kim gəldi?

Əvəzliyin morfoloji təhlili
9vəzliyin morfoloji təhlili zamanı diqqət yetirilir:
l.Suah
2.Hansı nitq hissəsini əvəz etməsi
3.Quruluşcanövü
4.Mənaca növü
5.Halı, mənsubiyyəti(əgər varsa)
Ö.Sintaktik rolu
l.Hərə bir şey deyirdi.
1. Əvəzlik quruluşca sadədir
2. İsmi əvəz etmişdir.
3. Qeyri-müəyyən əvəzlikdir.
4. Mübtəda vəzifəsində çıxış edir.
5. "Kim?" sualına cavab.
2.Hər insan vətəninə bu qədər bağlı ola bilməz.
"Hər" təyini əvəzlikdir, sadədir, sifəti əvəz etmişdir, cümlənin təyinidir. "Hansı"
sualma cavab verir.
3.Hər adam hər şeyi bilə bilməz.
Hər-hansı?, təyini əvəzlikdir, sifəti əvəz etmişdir, sadədir, sintaktik rolu
təyin olmaqdır
hər şeyi-nəyi? qeyri-müəyyən əvəzlikdir, ismi əvəz edib, təsirlik haldadır,
tərkibidir, cümlədəki rolu- tamamhq.
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ZƏRF*
Zərf hərəkəti müxtəlif cəhətlərdən izah edən nitq hissəsidir.
• Zərf cümlədə, əsasən, felə aid olaraq, onun tərzini, zamanmı, yerini və miqdarmı bildirir.
Məs.: yaxşı danışır, çox oxuyanda, yuxarı getmək, dünən gələn və s.
• Zərflər necə? nə cür? nə zaman? haçan? nə vaxt? hara? nə qədər? və s.
suallarından birinə cavab olur.
• Yadda saxlamaq lazımdır ki, zərflər həm təsriflənən, həm də təsriflənməyən fellərə (məsdər,
feli sifət, feli bağlama) aid olur: Dünən gəlirdi, indi getməliyəm kimi cümlələrdə zərf təsriflənən
fellərə aiddir. Dəfələrlə demək asta-asta gələndə, cəsarətlə danışan birləşmələrində zərf
təsriflənməyən fellərə aiddir.
ZƏRFİN QURULUŞCA NÖVLƏRİ
Zərflər quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olur.
Sadə zərflər:
Sadə zərflər bir kökdən ibarət olur və leksik şəkilçisi olmur; məs.: dünən, indi,
hələ, yenə, sonra, tez və s.
Düzəltmə zərflər:
Düzəltmə zərflər kök və leksik şəkilçidən ibarət olur. Düzəltmə zərflər, əsasən, aşağıdakı
şəkilçilər vasitəsilə əmələ gəlir:
-ca2; yavaşca, rusca, sakitcə və s.
-casına2; qəhrəmancasma, namərdcəsinə və s.
-la2; zorla, güclə, inadla və s.
-ən; daxilən, qəsdən, qəflətən və s.
-yana; -yanə; -anə; saymazyana, dahiyanə, aşiqanə və s.
-dan2; ucadan, bərkdən, çoxdan və s.
-da2; yayda, gündə və s.
-akı2; çəpəki, yanakı və s.
-aşı; yanaşı və s.
-caq2; sevincək, görcək və s.

QEYD:

1. -la2 şəkilçisi [-nan2] kimi tələffüz edilin ləlaşla [təlaşnan], cəsarətlə
[cəsarətnən].
2. -la2, -casma2, -ca2, -ən şəkilçiləri vurğu qəbul etmir: inadla, hiyləgərcəsinə,
türkcə, daxilən və s.
3. Zərf düzəldən -la2, -ca7, -dan2, -du2, -caq3 şəkilçiləri omonim şəkilçilərdir.
4. -ən, anə/yana/yanə şəkilçüəri alınmadı

Feli bağlama bölməsinin şagirdlər tərəfmdən daha yaxşı mənimsənilməsi üçün zərfı feldən əwəl verməyi
məsləhət gördük.
Mürtkkəb zərflər
Mürəkkəb zərflər ən azı iki sözün birləşməsindən əmələ gəlir; Mürəkkəb zərflər bitişik və
defıslə yazıhr. Defislə yazılan mürəkkəb zərflər:
1 Sadə sözlərin təkrarı ilə: az-az, tez-tez, çox-çox, sakit-sakit və s.
2 Biri və ya ikisi şəkilçi qəbul etmiş sözlərin təkrarı ilə: gündən-günə, ildən-ilə, başdan-başa və s.
r. /^ntonim və ya yaxın mənalı sozlənn yanaşı ışlənməsı üə: gec-tez, orda-burda, əvvəl-axır,
hərdən-birdən, başdan-binadan və s.
4 Yönlük hal şəkilçisi qəbul etmiş bir sayma digər miqdar saylarmm artırılması ilə: birə-beş,
birə-min, birə-on və s.
5 Tərəflərindən biri və ya hər ikisi ayrılıqda işlənə bilməyən sözlərin iştirakı ilə; az-maz, için-için;
dizin-dizin və s.
Bitişik yazılan mürəkkəb zərflər:
6 Müxtəlif mənah sözlərin birləşməsi ilə: addımbaşı, atüstü, gözucu, üzüyuxarı, hərdənbir, arabir
və s.
7 -ba2 bitişdiricili sözlərin təkrarı ilə: yanbayan, üzbəüz, günbəgün, taybatay və
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__________________________
QEYO:

l.Növbənöv, rəngbərəng, cürbəcür və s. kimi sözlər zərf
deyil, sifət hesab ediiməlidir: Dükanda rəngbərəng şalvarlar
ZƏRFİN MƏNACA
vardı. 2. a, ha bitişdiriciləri ilə yaranan mürəkkəb sözlər
NÖVLƏRİ
isimdir: qaçaqaç, basabas, gəlhagəl, vurhavur və s.
Hərəkəti izah etmə
cəhətindən asılı olaraq zərflər müxtəlif məna növlərinə bölünür:
Tərzi-hərəkət zərfləri hərəkətin necə, hansı tərzdə yerinə yetirildiyini, icra olunduğunu bildirir,
necə? nə cür? suallarına cavab olur. Məsələn: O, sənə təəccüblə baxırdı. Akifinadla susurdu.
Cavad hiyləgərcəsinə gülümsəyirdi.
Tərzi-hərəkət zərfləri hərəkətin keyfıyyətini də bildirə bilir. Məsələn: gözəl danışmaq, yaxşı
bilmək və s.
Zäman zərfi hərəkətin icra olunduğu (yaxud icra olunmadığı) zamanı bildirir, nə zaman? haçan?
suallarma cavab verir. Dünən, indi, sabah, bayaq, sonra, gec, tez, hələ, yenə və s. zaman
zərfləridir. Məs.: Mən hələ də kitabı ala büməmişəm. Yenə göy üzünü duman bürüyüb.
¥£LZərfi hərəkətin icra olunduğu (yaxud icra olunmadığı) yeri bildirir. Aşağı, yuxarı, irəli, geri,
ora, bura, yaxın, uzaq, sağ, sol sözləri yer zərfləridir.
Dilimizdə irəli, geri, içəri, yuxarı, aşağı, bəri və s. sözlər yönlük, yerlik, Çrxişhq hal şəkilçiləri qəbul
etdikdə də yer zərfləri olur: irəliyə, yuxarıda,

Miqdar zərfləri hərəkətin miqdarım və ya dərəcəsini bildirir. Nə qədər? sualrna cavab
olur; az, çox, azacıq, birə-iki, birə-beş, qismən və s. sözlər miqdar zərfləridir.
QEYD: Yadda saxlamaq lazımdır ki, morfoloji vahid olaraq səbəb zərfı
anlayışı dilçilikdə yoxdur. Səbəb zərfiiyi, yəni cümlə üzvləri isə aşağıdakı
formalarda olur: Istidən tərlədi. Soyuqdan dondu. Qorxudan qışqırdı və
s. bunümunələrdəki istidən, soyuqdan sözləri isimləşmiş sifət, qorxudan
sözü isə çıxışlıq halda olan isimdir.
Zərfin digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsi
Bəzi sözlər cümlədəki yerindən asıh olaraq isim və zərf, sifət və zərf, say və zərf,
qoşma və zərf ola bilir. /. İsim və zərfolan sözlər: səhər, axşam, gecə və s. sözlər
buraya daxildir.
Bu sözbr zaman mənası bildirdikdə nə vaxt? haçan? nə zaman? suallarma cavab
verirbr və zaman zərfı olurlar. Biz sabah (nə vaxt?) gedəcəyik. Qışda (nə zaman?)
köçəri quşlar isti ölkəbrə gedir.
Məlumdur ki, yerlik halda olan isimbr kimdə? nədə? harada? suallarından birinə cavab
olur. Amma yuxarıdakı (sonuncu) nümunədə işbnmiş qışda sözü (o cümbdən payızda,
yayda və s.) zərf kimi işlənir və buna görə də nə vaxt? haçan? nə zaman? suallarına
cavab verir.
Səhər, axşam, gecə və s. sözlər nəl sualma cavab verəndə isim olurlar. Səhər açıldı.
Axşam düşdü və s.
2. Sifət və zərfkimi işlənə bilən sözlər: Tərzi-hərəkət zərflərinin çoxu sifətə oxşayır.
Onları fərqbndirmək üçün aşağıdakıları bilmək vacibdir:
a) Sifət isimlərə, zərf fellərə aid olur: yaxşı fıkir (sifət), yaxşı danışır (zərf); sıx meşə, sıx
oturmuşduq (zərf).
b) sifət necə? nə cür? suallarmdan başqa hansı? sualma da cavab verir, zərf isə bu
suala cavab vermir: iti mişar - necə? hansı? İti danışır - necə?
Yaxşı, pis, iti, gözəl, açıq, sıx, cəld və s. kimi sözlər həm sifət, həm də tərzi-hərəkət
zərfı ola bilir.
Qeyd: Sifətə məxsus şəkilçi qəbul etmiş sözlər bura daxil deyil: sənsiz yaşamaq, mənalı
damşmaq
3. Say və zərfkimi klənə bilən sözlər: Az, çox, xeyli, bir qədər,
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bir az və s. kimi sözbr əşyaya aid olduqda qeyri-müəyyən miqdar sayı, hərəkətə aid
olduqda miqdar zərfı olur. Az kitab (say), az danışdı (zərfj.
4. Zərf və qosma olan sözlər: əvvəl, qabaq, sonra və s. sözlər həm qoşma, həm də zərf
olur. Bu sözlər çıxışhq halda olan sözb işbnəndə qoşma olur: səndən əvvəl, bundan
sonra, ondan qabaq - qoşma. Əvvəl mən gəldim, sonra o - zərf.
Zərfvə ədat olan söz.lər: yalnız və təkcə sözləri yerinə görə həm zərf, həm də ədat
olurlar. Yalnız sən mənə kömək edə bibrsən (ədat). O, evə yalnız getmişdi (zərf)-Təkcə
Akif işi öz xeyrinə həll etdi (ədat). Onun təkcə gəlməyi yaxşı olmadı. (zərf).

QEYO:

1. Məkan mənalı isimlərlə yer zərflərini qarışdırmamaq lazımdır.
Kəndə, kənddə, kənddən tipli sözlər müvafıq olaraq yönlük, yerlik və
çıxışhq halda olan isimbrdir. Yer zərfləri isə, əsasən, bunlardır: ora,
bura, irəli, geri, aşağı, yuxan, yaxm, uzaq, sağ, sol və s.
2. Zərf ilə feli bağlamam qarışdırmamalı. Zərf kimi feli bağlama da
hərəkəti müxtəlif cəhətbrdən izah edir; feli bağlama tərzİ-hərəkət və
zaman zərflərinin suallanna cavab verir. Bunları fərqbndirmək üçün
aşağıdakılan bilmək vacibdir: feli bağlama fellərə qoşulan qrammatik
şəkilçilər vasitəsib düzəlir və felə aid bir sıra xüsusiyyətlərini qoruyub
saxlayır: hərəkəti bildirir, təsdiq və inkar olur, təsirli və təsirsiz olur,
qrammatik məna növlərində olur. Məs,: O, qorxmadan irəliləyirdi (feli
bağlama); O, cəsarətlə irəlibyirdi (zərf). 3.Zərfiə zərfiiyi
qarışdtrmamah. Zərf morfologiyanın, zərfiik isə sintaksisin terminidir.

ZƏRFİN CÜMLƏDƏ ROLU
Zərflər cümlədə, əsasən, xəbərlə bağlı olur və zərfiik vəzifəsində çıxış edir. Əsgər
inadla susurdu (zərflik).
Bəzən yer zərfi cümlədə təyin olur. Yuxarı (hansı?) evi sən təmizlə. Bəzi zərflər
substantivləşir və cümlədə ismi xəbər, mübtəda və tamamlıq olur: Xəbər-Mənim
təzyiqim aşağıdır. (necədir?) Mübtəda- Yuxarılar (kimlər?) bu qaydanı tətbiq edirlər.
Tamamlıq olur: Yuxannı (haranı?) Fatma təmizləyəcək.
ZƏRFİN MORFOLOJİ TƏHLİL QAYDASl
Zərfın morfoloji təhlili zamanı müəyyən olunur:
l.Sualı
2-Quruluşca növü 3-Mənaca növü 4Sintaktik rolu
1- 0, uşaqlara ötəri baxaraq yoluna davam etdi.
1- "Ötəri" zərfı quruluşca düzəltmədir, "öt" felindən düzəlmişdir.
2- Mənaca tərzi-hərkət zərfıdir. -"•Necə?
sualma cavab verir.
•*• Feli bağlamanm tərkib hissəsi kimi tərzi-hərəkət zərfliyi rolunda iştirak edir.
^Uşaq sevincək dilləndi.
Sevincək-nə tərzdə?, düzəltmədir^ feldən düzəlib, tərzi-hərəkət zərfıdir, sintaktik roluzərflik
Feldən fel düzəldən şəkilçilərin əksəriyyəti, əsasən, felin qrammatik məna
növlərinin şəkilçiləridir.
Düzəltmə sözlə sözün kökü (və ya başlanğıc forması) arasmda məna
yaxmhğı olur.
/ Feldən fel düzəldən şəkilçilərin əksəriyyəti 4 cür, digər nitq hissələrindən fel
düzəldən şəkilçilərin əksəriyyəti isə 2 cür yazılır.
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> -lan2, -laş2 şəkilçilərini (-la2)+(-n) və (-la^+^-ş)
şəkilçilərindən fərqləndirmək lazımdır. Dilimizdə salamla(maq), qarşı-la(maq) sözləri var. Bu sözlərə -n, -ş
şəkilçiləri əlavə etməklə yeni fellər yaratmaq olar: salamla-ş(maq), qarşı-la-ş(maq). Lakin alovla, lovğala yoxdur.
Odur ki, lovğalan(maq), alovlan(maq) sözləri -lan2
şəkilçisinin köməyi ilə yaranıb.
Bir sıra sadə fellər var ki, onlarm sonluğu fel düzəldən şəkilçiləri xatırladır:
yapış (maq), dağıl(maq), anla(maq), qaldır(maq), güləş(mək), dinlə(mək),
dağıt(maq), və s. Bu felləri düzəltmə fellərlə qarışdırmaq olmaz, çünki bu cür
sözlərin «kök»ü (şəkilçiyə bənzər sonluğa qədərki hissəsi) ilə heç bir yaxmhğı
olmur
> Bir sıra fellər var ki, onlarm «kök»ü təhrif və ya ixtisar
olunmuş,
dəyişdirilmişdir.
Məs.:
kiçilmək,
qızarmaq,
uzanmaq, dağılmaq, dağıtmaq və s. Aydındır ki, bu fellər
tarixən
müvafiq
olaraq
«kiçik»,
«qırmızı»,
«uzun»
sifətlərindən,
"dağ"
ismindən
yaranmışdır.
Bununla
belə,
bu cür fellər də müasir dilimizdə quruluşuna görə sadə fel
sayılır.
Mürəkkəb fellər iki və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. Bu birləşms nəticəsində yaranan
leksik vahid yeni bir məna bildirir. Mürəkkəb fellərin yarannıa yolları müxtəlifdir:
l.Əks və ya yaxm mənalı fellərin birləşməsindən yaranan mürəkkəb fellər: oturub-durmaq, bəzənibdüzənmək, gedib-gəlmək və s.
Gördüyümüz kimi, bu mürəkkəb fellərdə birinci tərəf -ıb4 feli bağlama şəkilçisı qəbul edir. Lakin bu
fellər həmin şəkilçisiz də işlənə bilər. Belə olduqda mürəkkəb fe' əmələ gətirən fellərdən hər biri
qrammatik cəhətdən dəyişə bilər: atır-tutur, oturacaq-duracaq və s. Bu yolla yaranan fellər defislə
yazılır.
3. Digər mürəkkəb fellər ayrı yazılır və tərkibi fel adlanır. Bunlara ol, et, bil, qd və *• köməkçi
sözlərinin müxtəlif sözlərlə birləşməsini (oxuya bilmək, yaxşı olmaq, göz etmək. namaz qılmaq) və
frazeoloji birləşmələri misal göstərmək olar.

FELİNTƏSDİQ VƏ İNKARI
Fel hərəkət bildirən nitq hissəsidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, fel əkətin icra olunduğunu
bildirdiyi kimi, hərəkətin icra olunmadığmı da hldirir. Bu cəhətdən fellər təsdiq və inkar fellərə
bölünür.
Hərəkətin icra olunduğunu bildirən fellər təsdiq fellər adlanır. Bu fellərin bjr xüsusi şəkilçisi
olmur. Fellər kök və başlanğıc formada təsdiqdə olur: de,
danış, oturt, qoxula və s.
Hərəkətin icra edilmədiyini bildirən fellər inkar fellər adlanır. Bu fellər vurğu qəbul etməyən ma2 şəkilçisi vasitəsilə düzəlirlər: demə, danışma, oturtma, qoxulama və s.
İnkar şəkilçisi olan -ma2 və fellərdən isim və sifət düzəldən -ma2 şəkilçisi omonimdir. Onları
bir-birindən fərqləndirmək üçün bəzi xüsusiyyətləri bilmək lazımdır:
-ma2
Felin inkar şəkilçisi
1. Hərəkət bildirir: oxumamaq,
yazmamaq və s.
2. Qrammatik şəkilçidir:

-ma2
Feldən isim və sifət düzəldən şəkilçi
1. Əlamət və ya əşya adı bildirir:
hörmə (corab), doğma (övlad),
qovurma və s.
2. Leksik şəkilçidir: aoğma

oxumamaq
3. Vurğu qəbul etmir:
soru'şma, döndə'rmə

3. Vurğu qəbul edir:
qovurma', soyutma', doğma'
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Felin zamanından asılı olaraq -ma2 inkar şəkilçisinin saiti (a) ixtisar oluna bilər. Məs.: gözləm-ir, de-m-ər-əm, oxu-m-ur-san və s.
Bu hal indiki və qeyri-qəti zamanlarm inkarında baş verir. Məs.: de-m-ər-əm sözü ilkin
formada de-mə-yər-əm olub.
Bütün fellərin inkarı -ma2 şəkilçisi ilə düzəlmir. Lazım şəkli deyil sözü ilə mkarda olur. Məs.:
Oxuyası deyiləm, deyəsi deyilik və s. Bu mənada oxumayasıyam, deməyəsiyəm formaları
doğru hesab olunmur.
Felin vacib şəklinin inkan həm -ma2 şəkilçisi, həm də deyil sözü ilə düzələ bilir.
Məs.: deməməliyəm, oxumamahyam - deməli deyiləm, oxumalı deyiləm və s.

TƏSİRLİ VƏ TƏSİRSİZ FELLƏR
Felbr hərəkətin obyektə münasibətinə görə iki qrupa bölünürlər: təsirlj fellər, təsirsiz
fellər.
• Özündən asılı olan (yəni idarə etdiyi) sözün ismin təsirlik halmda işlənməsinj tələb edən fellərə
təsirli fellər deyilir. Təsirli fellərlə əlaqəyə girən sözlər ismin təsirlik halmın suallanna cavab
olur. Məs.: kitabı (nəyi?) al, məktubu (nəyin yaz, Vətəni (nəyi?) sev. Gül (nə?) dərirəm, kitab
(nə?) alıram.
• Özündən asılı olan sözün ismin təsirlik halında işlənməsini tələb etməyƏI1 fellərə təsirsiz fellər
deyilir. Məs.: Xörək (nə?) bişdi. Səndən (kimdən?) yazıhb və s.
• Müəyyən leksik şəkilçilər artırmaqla təsirli fellərdən təsirsiz fellər, yaxud əksinə, təsirsiz
fellərdən təsirli fellər düzəltmək olar.
Təsirli fellərdən təsirsiz fellər yaradan şəkilçilər: -ıl4, -ış4, -ın4. Məs.: yaz-d, gör-üş, oxu-n və s.
Təsirsiz fellərdən təsirli fel yaradan şəkilçilər: -dır4, -ır4, -ar2, ıt(t). Məs.: gül-dür, köç-ür, qop-ar,
ax-ıt, düş-ür, gəz-dir, dön-dər və s.
FELİN QRAMMATİK MƏNA NÖVLƏRİ
İş görənlə üzərində iş görülən (icra olunan) əşya arasmdakı qarşılıqlı münasibətə görə felin
qrammatik məna növləri yaranır. Bunlar aşağıdakılardır.
1. Məlum növ. Felin məlum növündə iş görən qrammatik cəhətdən məlum olur: dur, yat, götür
və s. Bu növü düzəltmək üçün heç bir xüsusi şəkilçidən istifadə edilmir. Bu fellər həm təsirli, həm
də təsirsiz fellərdən düzələ bilir.
2. Məchul növ. Məchul növ fellərdə iş görən qrammatik cəhətdən məlum olmur; məsələn, otaq
yuyuldu cümləsində otağı kimin yuduğu məlum deyildir. Hər halda otağı yuyan vardır, lakin
cümlədə onun kim olduğuna işarə yoxdur.
• Burada obyekt, yəni üzərində iş görülən əşya (otaq) mübtədanm yerini tutmuş, icraçı (subyekt)
naməlum qalmışdır.
• Məchul növfelləri düzəltmək üçün təsirli fellərə -ıl4, -m4, -n şəkilçilərindən biri artırılır. Fel saitlə
bitərsə, -ıl4 şəkilçisi ona -n-, -y-, bitişdirici samiti vasitəsib birləşir; məsələn,
1) (Kağız) cir-ıl-dı. (Soğan) soy-ul-du, (Qapı) döy-ül-ür. (Meyvə) dər-il-di.
2) (Ot) çal-ın-dı. (Lövhə) sil-in-di. (Vətən) qoru-n-ur. (Torpaq) böl-ün-dü.
3) (Düşmən) güllələ-n-di. (Quzu) bəslə-n-di (bəslə-nil-di).
Qeyd: -ıl4 şəkilçisi təsirsiz fellərə artırıldıqda yaranan fellər şəxssiz cümlələrin xəbəri olur. Belə
cümlələrin mübtədası olmur. Məs:filmə baxddı.
3. Qayıdış növ. Qayıdış növ fellər iş görənin işi öz üzərində icra etdiyini bildirir.
Məs: hava açıldı, uşaq deyindi, ürək döyündü və s. Qayıdış növ fellər, əsasən, ın4, -n, -ıl4 şəkilçiləri vasitəsilə təsirli fellərdən düzəlir və təsirsiz olur (Geyindi,
soyundu felləri istisnadır).
Qrammatik formasına görə məchul növ fellər qayıdış növ fellərə oxşayır, yəni hər ikisi -ın4, n, -ıl4 şəkilçiləri vasitəsilə düzəlir. Lakin qayıdış növ fellər qrammatik mənasına görə məchul növ
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fellərdən fərqlənir. Məchul növ fellərda iş görən məlum olmadığı halda, qayıdış növ fellərdə iş
görən məlumdur. Məs: '^Mən çəkildi cümləsində düşmən həm iş görəndir, həm də üzərində iş
"rüləndir. Məchul növ fellərlə qayıdış növ felləri fərqləndirmək üçün onlarm t°də etdiyi mənaya
diqqət yetirmək lazımdır.
Qayıdış növ fellər:
Məchul növ fellər:
i görən məlumdur: Gül açıldı
(açan da, açılan da gül özüdür).
Dutnan çəkildi (dumam heç kəs
cəkmir, o, öz-özünə çəkilib
gedir). Əsgər irəli atüdı (iş görən
bizə məlumdur: əsgər özü irəli
atılmışdır).

İş görən məlum deyil: Qapı açüdı
(qapım kimin açdığı məlum deyil).
İp çəkildi (ipi kim isə çəkib, amma
biz onu çəkənin kim olduğunu
bilmirik). Ocaq qalandı (kim isə
ocağı qalayıb, amma qalayan bizə
məlum deyil).

Qeyd: Bəzi hallarda eyni fellər məchul növdə bir, qayıdış növdə isə başqa şəkilçi qəbul
edir. Məs.: gör, döy felləri məchul növdə -ül (iş görüldü, taxıl döyüldü), şayıdış növdə isə ün (Ayaz göründü, ürək döyündü) şəkilçisini qəbul edir.
4. Qarşıhq-birgəlik növ. Qarşüıq növfellər hərəkətin qarşı-qarşıya icra
edildiyini bildirir.
Qarşıhq növ felləri düzəltmək üçün -ış4 (-ş) şəkilçisindən istifadə olunur;
məsələn: yaz-ış (maq), qucaqla-ş(maq), salamla-ş (maq) və s.
Qarşıhq bildirən fellər əsasən təsirli fellərdən düzəlir: Məs: gör-üş(mək),
salamla-ş(maq) və s.
Felin qarşılıq növü ilə birgəlik növü bir-birinə bənzəyir. Hər ikisinin şəkilçisi eynidir. Lakin
qarşılıq növ fellərdə hərəkət qarşı-qarşıya, birgəlik fellərdə isə birgə halda icra olunur.
Bundan başqa, qarşıhq növdən fərqli olaraq birgəlik növ təsirsiz feldən əmələ gəlir. Məs:
civildəş(mək), ağlaş(maq) və s. Qarşıhq və birgəlik növ fellər təsirsiz olur. Qeyd: Vuruş,
göriiş,döyüş tipli sözlər isim də ola bilir.
5. İcbar növ. İcbar növ fellərdə hərəkəti danışan və ya haqqmda danışılan şəxs deyil, başqası
icra edir. Məs: Orxan məktubu yazdırdı. Burada danışan mənəm, haqqmda damşılan
Orxandır. Məktubu yazdıran isə nə mənəm, nə də Orxan.
Başqasıdır.
kbar növ fellər təsirli fellərin sonuna -dır4, bəzən də -t şəkilçisini artırmaqla
düzəlir: məsələn, yazdır, oxutdur.
2)Cingiltili samitbrin yaranmasmda səs telbri iştirak etdiyi üçün küylə yanaşı, avaz da olur.
Cingiltili saitlərin sayı 14-dür: [c], [v], [ğ], [g], [b], [z], [j], [d], [q], [y], [1], M, [n], [r].
Yaranma və səsbnmə ardıcıllığına görə kar və cingiltili samitbr bir-biri ib qarşılıq təşkil edir. Bunu
aşağıdakı kimi görmək olar:
kar
cingiltili j

ş
v

f
ğ

x
g

k p
b z

s
c

ç
d

t h
_ q

k^ _
l m

_
n

_
r

_ x
y

Dilimizdə 25samit səs var. Bunlardan 24-nün yazıda xüsusi işarəsi var.
[Q] səsinin qarşılığı olan [k] və [g] səsinin qarşılılğı olan [k] əlifbada eyni işarə
ilə verilir. [q] samitinin kar qarşılığı olan [k'] samiti alınma sözbrdə işlənir.
Əlifbamızda bu səsin adı -ka kimi göstərilir. Kolxoz, kartof sözbrindəki [k']
səsini kənd, köz sözbrindəki [k] ilə qarışdırmaq olmaz. >[h] kar samitinin
cingiltili qarşılığı, [1], [m], [n], [r] cingiltili samitbrinin isə kar qarşılığı yoxdur. >[1],
[m], [n], [r] samitbri sonor samitbr adlanır. [m], [n] samitbrinin təbffüzündə
hava axmı burun boşluğundan çıxdığı üçün burun samitbri də adlanır.
>ka və ke samitbrini qarışdırmamaq üçün ka-da(bu hərfın adı ka-dır) ştrixdən (')
istifadə olunur: [k']
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SONU CİNGİLTİLİ SAMİTLƏ BİTƏN SÖZLƏRİN YAZILIŞIVƏ TƏLƏFFÜZÜ
Sonu b, d, g, c samitbri ilə bitən sözbrdə təbffüz zamanı iki fərqli cəhət yaranır:
l)Yazıldığı kimi təbffüz olunur. Bu zaman həmin söz ya saitlə başlayan şəkilçi qəbul edir, ya da
özündən sonra gələn söz saitlə başlayır. Məs.: corabı, tüfəngin, qılmc oynatmaq, palıd ağacı və
s.
2)Həmin samitbrin kar qarşılığı kimi təbfftiz olunur. Bu zaman həmin sözlər ya samitlə başlayan
şəkilçi qəbul edir, ya da özündən sonra samitlə başlayan söz gəlir. Bu cür sözlər şəkilçisiz
işbndikdə də, əsasən, kar tələffüz olunur. Məs.: bulud topası [bulut topası], buludlu fbulutduj,
corab [corapj və s.
Sonu c samiti ilə bitən sözlər d, 1, t, z, s, n samiti ilə başlayan şəkilçi qəbul edərsə
c samiti [ş] kimi təbffüz olunur.Məs.: əlacsız [əlaşsız ] və. s
> Sonu z samiti ilə bitən bəzi sözlər də kar təbffüz olunur.Məs.:yersiz cavab,
[yersis cavap], almaz [almas], palaz [palas] və s.
^Təbffüz zamanı dəyişikliyə uğrayan hərf orfoqram adlanır: kənd [kənt]
SONU QOŞA SAMİTLƏ BİTƏN TƏKHECALI SÖZLƏR
Dilimizdə bəzi təkhecalı sözbr var ki, sonu iki samitlə bitir. Belə sözlər iki növə bölünür:
l.Eynicinsli qoşasamitli təkhecalı sözlər; 2.Müxtəlifcinsli
qoşasamitli təkhecalı sözlər.
EYNİCİNSLİ QOŞASAMİTLİ TƏKHECALI SÖZLƏR
Eynicinsli qoşasamitli təkhecalı sözlər əsasən ərəb mənşəli sözbrdir. Məs.: haqq, sirr, sədd, fənn,
xətt, hədd, zidd, həzz, həll, rədd, hiss, küll və s. Belə sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda
son samit düşür. Məs.: hədsiz, haqlı, sirli və s. Mürəkkəb sözün tərkibində işlənən belə sözbrdə
qoşa samitbrdən biri yazılır və bu cür də təbffüz edilir: rəsmxət, hüsnxət və s.
Mürəkkəb sözün tərkibində birinci tərəfdə işlənən belə sözbrdə şəkilçisiz qoşa
samitbrin hər ikisi yazılır və mürəkkəb söz defıslə yazılır. hədd-hüdud, haqq-hesab,
hədd-büluğ, haqq-nahaq və s. >Hiss və küll sözləri tək samitlə işbndikdə ayrı leksik
məna ifadə edir.
His-Balığı hisdə bişirdim. Kül-Ocağın külünü təmizlə!

özün sil). Kitab al (Kitabı sən yox, başqası silməlidir). Kitabı aldır (Kitabı sənin
özün al)
göstərişinlə başqası almalıdır).
Yuxarıda göstərilən şəkilçilər (yəni -dır4, -t şəkilçiləri) yalnız təsirli fellərin
sonuna artınldıqda icbar növ əmələ gətirir. Həmin şəkilçilər təsirsiz fellərə
əlavə edildikdə icbar növ deyil, sadəcə təsirli fel yaranır: məsələn, sus, soyu
kimi təsirsiz fellərə müvafiq olaraq -dur və -t əlavə etsək, onlar təsirli felə
çevrilir.
Məs:
sus-dur
(kimi?),
soyu-t
(nəyi?).
Belə
fellərdən
icbar
növ
düzəltmək
üçün
yenidən
icbar
növün
şəkilçisini
artırmaq
lazımdır:
sus-dur-t
soyu-t-dur.
^.

QEYO:
1. Felin qrammatik məna növlərindən yalnız məlum növ quruluşca sadə, düzəltmə və
mürəkkəb ola bilər. Yerdə qalan bütün növlər, adətən, düzəltmə olur.
2. Qaldır, çatdır, güldür, öldür, sındır tipli sözlər məlum növdədir.
Bildir, dəyişdir tipli fellər təsirlidən düzəlib təsirli olsa da, icbar növ hesab edilmir. Məlum növdədir.
FELİN ZAMANLARI
Felin zamanları işin nə zaman icra edildiyini (və ya edilmədiyini) bildirir.
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İş keçmişdə, indi və ya gələcəkdə icra edilə bilər. Deməli, felin üç zamanı var: 1. Keçmiş
zaman; 2.İndiki zaman; 3. Gələcək zaman. 1. Keçmiş zaman Keçmiş zaman iki cür olur: I. Şühudi
keçmiş II. Nəqli keçmiş
I. Şühudi
keçmis
hərəkətin
keçmişdə
icra
olunub-olunmadığını
qətiyyətlə
bildirir və -dı4 şəkilçisi ilə düzəlir; məsələn, çağır-dz, vermə-di, soy-du, öl-dü.
İşin neçənci şəxs tərəfindən görüldüyünü göstərmək məqsədi ilə şühudi keçmiş zamanda
fellərə müvafıq şəxs şəkilçiləri artırılır. Məs: tutdu-m, tutdu-n, tut-du tutdu-q, tutdu-nuz, tutdu-lar
və s.
II.
Nəqli keçmiş zamanda keçmişdə icra edilmiş və ya edilməmiş hərəkət
haqqında nəql yolu ilə məlumat verilir. Nəqli keçmiş zaman -mış4 şəkilçisi ilə
düzəlir. Məs: çağır-mış-am, çağır -mış-dır; çağır -mış-ıq, çağır -mış-sınız, çağır mış-lar və s.
Felin
qrammatik
məna
növləri
Məlum
növ

Xüsusiyyəti

Şəkilçi
si

şəkilç j İş görən qrammatik isi
cəhətdən məlumdur. Həm yoxd
təsirli, həm də təsirsiz ur
fellərdən ibarətdir.

Məchul
növ

-1İ4,

Qayıdış
növ

-ll4, ın4

-

m4

İş görən məlum olmur.
Təsirli fellərdən yaranıb
təsirsiz olur.

İş görən məlumdur. İş
görən işi öz üzərində görür.
Təsirli fellərdən yaranıb
təsifsiz olur (geyinmək,
soyunmäq istisnadır).

Nümunə

Mən
oxudum.
Gün çıxdı.
Quş
qanadlandı.
Əsgərlər
vidalaşdılaı\_
Məktub
yazıldı.
Otaq
təmizləndi.
İp çəkildi.
Sinif
bəzəndi.
Duman
çəkildi.
Qız
bəzəndi.
Qadın

QEYÜ:
l.Şifahi nitqdə II şəxsin təkində və cəmində -mış4 şəkilçisinin son\ samiti buraxıla bilər.
Məs: sat-mış-san - sat-mı-san, sat-mış-sınız < - sat-mı-sınız.
l.Nəqli keçmiş ikinci və üçüncü şəxsdə -ıb4 şəkilçisi vasitəsilə də əmələ gəlir. Məs:
satıbsan, gəlibsən, durubsan, götürübsən, satıbsınız, gəlibsiniz, durubsunuz,
götürübsünüz, satıb(dır), durubfdur), götürüb (dür); satıblar, gəliblər, durublar,
götürüblər.
2. İndiki zaman. İndiki zaman hərəkətin söhbət gedən vaxt icra edildiyini bildirir. İndiki zaman
fellərə -ır4 şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Fel saitlə bitərsə -ır şəkilçisi ona -y- birləşdirici samiti ilə
birləşir; Məs.: yaz-ır, qorx-ur, istə-yir, saxla-yır və s. Bu zaman bəzi fellərdə tələffüz və yazılış
fərqi yaranır: başlayır-[başdıyır]
İnkar fellər indiki zamana görə dəyişəndə inkar şəkilçisinin (-ma, -mə) saiti (-a, -ə) düşür. Məs:
gör-mə-di (keçmiş zaman), gör-m-ür (indiki zaman).
İşin neçənci şəxs tərəfindən görüldüyünü göstərmək məqsədi ilə felin indiki zamamna müvafıq
şəxs şəkilçiləri artırılır. Məs: verir-əm, verir-sən, verir, verir-siniz və s.
3.Gələcək zaman. Gələcək zaman işin gələcəkdə icra ediləcəyini (və ya edilməyəcəyini)
bildirir. Gələcək zaman iki cür olur: 1) qəti gələcək, 2) qeyri-qəti gələcək.
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I.Qəti gələcək zaman felə -acaq2 şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Məs: qalacağam, düzəcəyəm;
qalacağıq, düzəcəyik; qalacaqsan, düzəcəksən.

QEYO:

-acaq2 şəkilçili felə saitlə başlanan şəxs şəkilçiləri artırdıqda q samiti ğ, k samiti isə y
samitinə keçir; məsələn, yatacaq yatacağam, siləcək- siləcəyəm və s. Fel
saitlə bitərsə, -acaq şəkilçisi ona bitişdirici -y- samiti vasitəsilə 2 birləşir.
Məs:
darayacaq, işləyəcək və s. Bu zaman da bəzi fellərdə tələffüz və yazüış fərqi
yaranır: başlayacaq- [başdıyacax]
II.Qeyri-qəti gələcək zaman felə -ar2 şəkilçisini artırmaqla düzəlir. Fel ;aitls s
bitərsə, -ar2 şəkilçisi ona -y- bitişdirici samiti vasitəsilə birləşir; məsələn, tap-° • bil-ər, qala-yar,
bəstələ-yər və s.,Bu zaman da bəzi fellərdə tələffüz ^ə y^1 ' fərqi yaranır: başlayar- [başdıtqM
İnkar
felləri
qeyri-qəti
gələcək
zaman
üzrə
dəyişdikdə
inkar
şəkilçisinin
saiti düşür. II və III şəxsdə isə r səsi z səsinə keçir. Məs: dur-m-ar-amJJ şəxs),
ıur.m-az-san (II şəxs), dur-m-az (III şəxs).
f, j

QEYO:
1. Fel -la2 şəkilçisi ilə bitdikdə iki hal özünü göstərir: ya qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisindən
əwəl y samiti artırıhr (ümumiyyətlə, saitlə qurtaran sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda çox vaxt
belə olur), ya da qeyri-qəti gələcək zamanın şəkilçisində olan sait düşür; məsələn, sax-la-y-ar, gözlə-y-ər; sax-la-r, göz-lə-r. 1. İndiki, qeyri-qəti gələcək və şühudi keçmiş zamanlar III şəxsdə -dır4
şəxs şəkilçisini qəbul etmir: alır, alar, aldı.
Nəqli keçmiş zamanın -ıb4 forması və qəti gələcək zaman III şəxsdə -dır4 şəxs şəkilçisini qəbul
edə də bilər, etməyə də: alıb- alıbdır, alacaq-alacaqdır.
Nəqli keçmiş zamanın -mış4 forması III şəxsdə -dır4 şəxs şəkilçisini hər zaman qəbul edir:
almışdır.
FELİN TƏSRİFLƏNƏN VƏ TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI
Şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişə bilib-bilməməsi baxımmdan fellər iki böyük qrupa
ayrılır: 1. Təsriflənən formalar. 2. Təsriflənməyən formalar.
Felin təsriflənən formaları şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilir. Bunlara felin şəkilləri deyilir.
Təsriflənməyən formalar isə şəxsə, kəmiyyətə və zamana görə dəyişə bilmir. Fel şəxs və
kəmiyyətə görə dəyişir və bu zaman şəxs sonluqlan qəbul edir.
Mən (I şəxs, tək) yazır-am
Sən (IIşəxs, tək) yazır-san
O (IIIşəxs, tək) yazır
Biz (Işəxs, cəm) yazır-ıq
Siz (Hşəxs, cəm) yazır-sınız
Onlar (IIIşəxs, cəm) yazır-lar
FELİN ŞƏKİLLƏRİ
relın şəkilləri danışan, yazan şəxsin görülən işə münasibətini bildirir. Danışan
s m m
ünasibətinə görə işin icrası: a) tələb oluna bilər, b) arzu oluna bilər; c) vacib
s .
ç muə
tər r&
^ yyən şərtlə bağlı olar; d) müəyyən bir vaxtda müəyyən şəxs
ındən yerinə yetirilə bilər və s. Bütün bunlar fel şəkillərinin məzmununu təşkil edir.
^ unnizdə felin aşağıdakı şəkilləri vardır: 1) əmr şəkli, 2) xəbər şəkli, 3) arzu şəkli,
a2
«n şəkli, 5) vacib şəkli, 6) şərt şəkl^lBH
Felin əmr şəkli
• Əmr, xahiş, məsləhət, təklif, nəsihət və s. bildirən fel şəklinə felin əmr şəkli deyilir
• Əmr şəklinin xüsusi şəkilçisi yoxdur. O, felin kokünə və ya başlanğıc forrnasına şəxs şəkilçiləri
artırmaqla düzəlir. Məs: qal -ım, qal -sın, qal- aq və s.
• Əmr şəkli zaman şəkilçiləri qəbul edə bilmir, zamanlara görə dəyişmir. Amma felin bu şəklinin
məzmununda gələcək zaman anlayışı olur.
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Felin əmr şəklinin qəbul etdiyi şəxs sonluqlan başqalarından fərqlənir.
Fel (başlanğıc forma)

götür

Əmr şəkli
tək

cəm

götür-üm
götür-()
yaz-sın

götür-ək
götür-ün
götür-sünlər

Felin xəbər şəkli Felin xəbər şəkli işin nə zaman və neçənci şəxs
tərəfmdən həyata keçirildiyini (və ya keçirilmədiyini) bildirir. Felin xəbər şəklinin xüsusi
qrammatik əlaməti olmur. Xəbər şəkli zaman şəkilçiləri və şəxs sonluqları qəbul edir. Yəni
xəbər şəkli zamana və şəxsə görə dəyişir. Məs.: görəcəksən -gör sözün kökü, -əcək qəti
gələcək zaman şəkilçisi, -sən ikinci şəxsin təkinin şəkilçisi, görəcəksən sözü felin xəbər
şəklindədir.
Felin arzu şəkli
• İşin gələcəkdə icrasınm arzu edildiyini bildirən fel şəklinə felin arzu şəkli deyilir.
• Felin arzu şəkli felə -a2 şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Məs: tap-a, tapü-a, qazdır-a, sev-ə,
sevil-ə və s. Fel saitlə qurtararsa, şəkilçinin əvvəlinə y samiti əlava edilir; məsələn, saxla-ya,
gözlə-yə.
• Felin arzu şəkli zamanlara görə dəyişə bilmir. Arzu şəklinin məzmununda gələcək zaman
anlayışı var.
• Arzu şəklində feldən əvvəl çox vaxt gərək, kaş sözlərindən biri işlədihr, məsələn,
gərək (kaş) dayan-a
gərək (kaş) səsh-yə
gərək (kaş) gör-ə
gərək (kaş) dinlə-yə
•
Arzu şəkli hərəkətin neçənci şəxsə aid olduğunu göstərmək üçün şəXı
şəkilçilərini qəbul edərək şəxsə görə dəyişir.

QEYD:
1. Arzu şəklinin şəkilçisi a,ə saitləri ilə bitən fellərə qoşulsa, bu zaman fellərdə tələffüz və
yazılış fərqi yaranır: başlaya-[başdıya]
Arzu şəklinin şəkilçisi ilə felin əmr şəklinin I şəxsin cəminin şəxs şəkilçisi -aq, ək bəzən cümlədə
qarışdırıhr. Bunları yalnız cümlənin üslubundan müəyyən etmək olar. Arzu: -kaş oxuy-a-q burada
-a arzu şəklinin şəkilçisi, -q isə xəbərlik, gəl oxuy-aq sözündə isə -aq birbaşa xəbərlik şəkilçisidir.
Felin vacib şəkli
• İcra ediləcək işin zəruri olduğunu bildirən fel şəklinə/e//« vacib şəkli deyilir.
» Vacib şəkli felə -malı2 şəkilçisini artırmaqla düzəlir; məsələn, dinlə-məli, dayan-malı, yat-malı,
səslə-məli və s.
• Vacib şəkli zaman şəkilçisi qəbul etmir və felin zamanları üzrə dəyişə bilmir. Felin vacib şəklinin
məzmununda gələcək zanıan anlayışı olur.
• Vacib şəkli şəxs sonluqları qəbul edərək şəxsə görə dəyişir.
Felin lazım şəkli
• İcra ediləcək işin lazım olduğunu bildirən fel şəklinə felin lazıtn şəkli
deyilir.
• Lazım şəkli felə -ası(-yası)2 şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Məsələn: tikiləsi, atılası və s.
• Lazım şəkli zamanlara görə dəyişə bilmir, amma onun məzmununda gələcək zaman anlayışı
olur. Şəxs sonluqlan qəbul edərək şəxsə görə dəyişir.
Mən oxu-yası-yam
Biz oxu-yası-yıq
Sən oxu-yası-san
Siz oxu-yası-sınız
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O oxu-yası-dır

Onlar oxu-yası-dırlar

Felin şərt şəkli
Hərəkətin icrasmm müəyyən şərtlə bağlı olduğunu bildirən fel şəklinə/<?//« Şdrt şəkli deyilir.
Şərt şəkli felə -sa2 şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Məs: qaç-sa, dinlə-sə və s.
ŞƏrt şə
anl
k^ zamana görə dəyişə bilmir, məzmununda gələcək zaman
a
y!Şi olur. Şərt şəkli şəxs sonluqları qəbul edərək şəxsə görə dəyişir
Tək
I. qaç-sa-m
II. qaç-sa-n
III. qaç-sa

dinlə-sə-m
dinlə-sə-n
dinlə-sə

Cəm
qaç-sa-q dinlə-sə-k
qaç-sa-nız dinlə-sə-niz
qaç-sa-lar dinlə-sə-lər

Qeyd: Göründüyü kimi, şərt şəkli I şəxsin təkində -m, cəmində -k;
II şəxsin təkində -n, cəmində -nız (-niz, -nuz, -nüz) şəkilçilərini qəbul edir. ///
şəxsin təkində və cəmində şəxs şəkilçisi yoxdur.
• Şərt şəklində olan fellərdən əvvəl bəzən əgər bağlayıcısı da işlədilir;
məsələn, əgər qaçsan, əgər tullasan, əgər işləsən.
/~^

QEYO:

1. Felin şərt şəkli müstəqil cümlənin xəbəri ola bilmir. O yalnız mürəkkəb cümlədə
asılı cümlənin xəbəri olub, hərəkətin icrasmı müəyyən şərtlə bağlayır; Məsələn,
əgər oxumaq istəsən, mənim kitabımı götürərsən.
2. İndiki, qeyri-qəti gələcək və şühudi keçmiş zamanları arzu və şərt şəkli III şəxsdə dır4 şəxs şəkilçisini qəbul etmir: O alır, O alar, O aldı. Kaş o, kitab ala. Əgər gəlsə, ...

FELDƏ ŞƏXS SONLUQLARI
Fellər də şəxsə görə dəyişə bilir. Felin təsriflənməyən formalarından feli sifətin şəxs sonluqlarıxəbərlik şəkilçiləri adlara qoşulan şəxs sonluqları ilə eynidir: I şəxs -am2, -ıq4, II şəxs -san2, -sınız4,
III şəxs -dır4, -dırlar4; Məsdər isə yalnız III şəxs sonluğunu-xəbərlik şəkilçisini qəbul edir: -dır4; feli
bağlama isə şəxs sonluğu qəbul etmir, çünki feli bağlama cümlədə yalnız zərflik olur. • Şəxs
sonluğu qəbul etmiş istənilən söz cümlədə yalnız cümlənin xəbəri olmalıdır.
Təsriflənən fellərdə isə şəxs sonluqları bunlardır:
Felin əmr şəklinə qoşulan şəxs sonluqları felin digər şəkillərindən fərqlənir:
I şəxsin təkində; -ım4 (gəlim, deyim), cəmində -aq2 (gələk, deyək)
II şəxsin təkində; - (sən gəl, de),
cəmində -ın4 (gəlin, deyin)
III şəxsin təkində; -sın (gəlsin, desin), cəmində -sın4+lar (gəlsinlər, desinlər)
Felin arzu, lazım, vacib, şərt, xəbər şəkillərinin şəkilçiləri bunlardır:
I şəxsin təki -am2 Arzu şək.gə/-ə-m, lazını şək. gəl-əsi-yəm, vacib şək. gəl-məlı-yəm, şərt şək. gəlsə-m, nəqli k.z. gəl-miş-əm, şühudi k. z. gəl-di-m, indikı z. gəl-ir-əm, qeyri-qəti g. zaman gələr-əm, qəti g.z. gəl-əcəy-əm. I şəxsin cəmi -ıq4 Arzu şək. gəl-ə-k, lazım şək. gəl-əsi-yik, vacib
şək. 8əl-m9'L yik, gəl-sə-k, şərt şək. gəl-sə-k, şühudi k. z. gəl-di-k, nəqli k.z. gəl-miş-ik, indıW z.
gəl-ir-ik, qəti g.z. gəl-əcəy-ik-qeyfBJf^LgSiaman gəl-ər-ik.
təki -san (n) Arzu şək. gəl-ə-sən, lazım şək. gəl-əsi-sən, vacib şək. gl.0əli-sən, gəl-sən, şərt şək. gəl-sə-n, şühudi k. z. gəl-di-n, nəqli k.z. gəl-miş-sn, qeyri-tpti g. zaman gəl-ər-sən,
qəti g.z. gəl-əcək-sən, indiki z. gəl-ir-sən.
II şəxsin cəmi -sınız (nız) Arzu şək. gəl-ə-siniz, lazım şək. gəl-əsi-siniz, vacib
sak. gəl-məli-siniz, şərt şək. gəl-sə-niz, şühudi k. z gəl-di-niz, nəqli k.z. gəl-mişsitıiz, qeyri-qəti g. zaman gəl-ər-siniz, qəti g.z. gəl-əcək-siniz, indiki z. gəl-irsinizt
4

TT şaxsin
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III şəxsin təkı -dır Arzu şək. gəl-ə, lazım şək. gəl-əsi-dir, vacib şək. gəl-məlidir, şərt Şək. gəl-sə, şühudi k. z. gəl-di, nəqli k.z. gəl-miş-dir, indiki z. gəl-ir, qəti g.z. qəti g.z«
gəl-əcək-dir, q.-q. g. zaman gəl-ər.
III şəxsin cəmi -dır4 + lar2 Arzu şək. gəl-ə-lər, lazım şək. gəl-əsi-dirlər, vacib şək. gəl-məli-dirlər,
şərt şək. gəl-sə-lər. şühudi k. z. gəl-dilər, nəqli k.z. gəl-miş-dirlər, indiki z. gəl-irlər, qəti g.z. gələcəg-dirlər, qeyri-qəti g. zanıaıı gəl-ərlər.
İDİ, İMİŞ, İSƏ, MTƏ/VHİSSƏCİKLƏRİ
İdi, imiş, isə, ikən hissəcikləri fellərə və digər nitq hissələrinə artırıla bilir. Gəlmiş idi, yazar imiş,
gələr isə, gəlir ikən, uşaq idi, uşaq imiş, uşaq ikən.
* İdi, imiş, isə, ikən hissəcikləri sözlərə şəkilçi formasında da qoşula bilər: idi-dı4, imiş-mış , isəsa2, ikən-kən. Qeyd olunan hissəciklər şəkilçiləşmiş formada olarkən şühudi keçmiş zaman -dı4,
nəqli keçmiş zaman -mış4, şərt şəkilçisi -sa2 ilə qarışdırıla bilər; bunları fərqləndirmək üçün bilmək
lazımdır ki, felin şəkillərinin şəkilçiləri felin kökünə və ya başlanğıc formasma qoşulduğu halda
(şühudi: yaz-d, nəqli: yaz-mış, şərt: yazsa), hissəciklərin şəkilçiləşmiş formaları felin şəkillərinin
şəkilçisindən sonra sözə qoşulur (yaz-ır-(idi)dı, yazacaq-(imiş)mış, yazar-(isə)sa).
* Idi, imiş, isə, ikən hissəciklərinin şəkilçiləşmiş formaları vurğu qəbul etmir. Deyər^di,
demiş'miş, gəlir'sə
* İdi, imiş, isə, ikən hissəcikləri qoşulduqları sözlə birlikdə bir cümlə üzvü olur və cümlə
üzvünün quruluşuna təsir göstərmirlər: Qardaşım dünən sizə demiş idi. Burada demiş idi sadə
xəbərdir.
' Idi, imiş, isə, ikən hissəcikləri samitlə bitən fellərə qoşulduqda həm ayrı, həm də bıtışik (gəlirdi,
gəlir idi) yazıla bildiyi halda, saitlə bitən fellərə və saitlə də, satıııtlə də bitən adlara qoşulduqda
isə həmişə ayrı yazılmalıdır (yaza idi, gələ idi, ata,n idi, cavan ikən).
Wi, inıiş, jsə? ikən hissəcikləri həmişə felin formalarının şəkilçilərindən sonra ^02ə qoşulur: yazmalı- idi, bil-əcək-(miş) imiş, gəl-ər-sə(isə) ,. di hissəciyi felin əmr şəklindən və şühudi keçmiş
zamamndan başqa, bütün
J
Uərinə qoşula bilir: vurmuş idi, vuracaq idi, vurar idi, vurur idi, vurmalı idi, ^rası idi, vursa
iji
şə,. m^ hissəciyi də felin əmr şəklinə və şühudi keçmiş zamanmdan başqa bütün ərınə qoşula
bilir: vurmuş imiş, vuracaq imiş, vurar imiş, vurur imiş, mah imiş, vurası imiş, vursaÜmiş.

• İsə hissəciyi əmr, arzu və şərt şəkillərindən başqa, felin yerdə qalan xəbƏr vacib və
lazım şəkillərinə qoşula bilir: gəldi isə, gələcək isə, gəlmiş isə, gəlməli iSə gələsi isə.
İsə heç zaman mustəqil cümlənin xəbərinə qoşula bilmir. Həmişə tabeli mürəkkəb
cümlənin asılı tərəfınin xəbərinə qoşulur. O səni görərsə, pis olar.
• Isə hissəciyi istənilən sözə qoşulduqda ona şərt məznıunu verir.
• İdi hissəciyi həmişə şəxs şəkilçisindən əvvəl (yazmış-dı-m), imiş hissəciyi həm şəxs
şəkilçisindən əvvəl, həm də sonra (yazmış-mış-am, yazmış-am-mış), jSə hissəciyi isə
həmişə şəxs şəkilçisindən sonra (yazdı-m-sa)sözə qoşulur.
Qeyd: idi, imiş hissəcikləri isə hissəciyi ilə işlənə bilər: Gəlmişdimsə.
FELİN TƏSRİFLƏNMƏYƏN FORMALARI
Şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişməyən fel formaları felin təsriflənməyən formaları
adlanır.
Təsriflənməməsinə baxmayaraq, onlar felin bəzi əsas xüsusiyyətlərini (təsdiq-inkar,
təsirli-təsirsiz olmaq, növ bildirmək) saxlaya bilirlər. Məsdər, feli sifət, feli bağlama felin
təsriflənməyən formalarıdır. Əsas fel xüsusiyyətlərini saxlamaqla yanaşı, bu formalar ikili
nitq hissəsi kimi də işlənirlər: məsdər isim, feli sifət siM, feli bağlama isə zərf
əlamətlərinə də malik olur.
MƏSDƏR
• Həm felin, həm də ismin xüsusiyyətlərinə malik olan sözlərə məsdər deyilir.
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• Məsdər -maq2, (-ma2) şəkilçilərinin köməyi ilə yaranır: oxumaq, gəlmək, yazma, gülmə
və s.
• Məsdər hərəkətin adıdır. Lüğətlərdə bütün fellər məsdər formasında qeyd olunur:
qaçmaq, işləmək və s.
• Məsdər felin başlanğıc forması üzərinə -maq2 şəkilçisi artırmaqla düzəlır. Məsələn:
tap-maq, bil-mək, dinlə-mək və s.
• Məsdərin, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ikili xüsusiyyəti var: həm felə, həm də ismə
məxsus xüsusiyyət.
• Məsdər cümlənin mübtədası, tamamlığı, ismi xəbəri və zərfliyi ola bilir. Qeyd: Bəzən
məsdər qoşmalarla birlikdə cümlənin təyini də ola bilər: oxıımm kimi yaxşı vərdiş ola
bilməz
Məsdərin felə aid xüsusiyyətləri
\ Fel və ondan əmələ gələn məsdər eyni leksik nıəna bildirir (qrammatik mənaları isə
müxtəlif olur); məsələn, apar və aparmaq sözlərinin leksik mənaları arasında fərq
yoxdur. Hər ikisi hərəkət bildirir.
2. Məsdər də təsdiq və
inkarda olur. Məsələn,
aparmaq və aparmamaq
3. Məsdər
də feli növündə
n
muəyyən
Məsələn, görüş olu
görüşmək. Hər r. də ikisi qarşılıq bildirir.
4. Məsdər də təsirli və ya
təsirsiz olur. Məs.: görmək
- təsirli, qaçmaq - təsirsiz
5. Məsdər də fel kimi
ətrafına söz toplaya bilir,
məsdər tərkibi əmələ
gətirir. Məsdər tərkibi
bütövlükdə
cümlənin
mürəkkəb üzvü olur;
məsələn, İdmanla məşğul
olmaq sağlamlıqdır
cümləsində idmanla məşğul
olmaq birləşməsi məsdər
tərkibidir, mürəkkəb
mübtədadır.
Məsdərin ismə aid xüsusiyyətləri
1. Isim kimi hallanır və mənsubiyyətə
görə dəyişir. Məsdərin isim kimi
hallanması: aparmaq, aparmağın,
aparmağa, aparmağı, aparmaqda,
aparmaqdan. Məsdərin mənsubiyyət
şəkilçisi qəbul etməsi: (mənim)
aparmağım, (sənin) aparmağın, (onun)
aparmağı, (bizim) aparmağımız,
(sizin)
aparmağınız, (onlarm)
aparmağı.
2.1simlər kimi nə? sualma cavab olur; məsələn, aparmaq (nə?) və s.
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3. III şəxsdə xəbər şəkilçisi (-dır4) qəbul edib cümlədə ismi xəbər olur (feli xəbər
ola bilmir). Məsələn, onun hobbisi üzməkdir.
4. Cümlənin mübtədası, tamamlığı, zərfliyi və ismi xəbəri ola bilir.
5.Qoşmalarla işlənə bilir. Məsələn, yeməkdən qabaq, tapmaq üçün və s.

QEYO:

1. III şəxsdə məsdər mənsubiyyətə görə dəyişərkən, bəzən -nıaq2
şəkilçisi -ma2 şəklinə dfişür: quşların oxu-mağ-ı-quşların oxu-ması.
2. Məsdər ismin xfisusiyyətlərini daşısa da, isim kimi cəmlənə,
sifətləşə bilmir. Şifahi nitqdə işlənən onların oxumaqları tipli

FELİ SİFƏT
Həm felin, həm də sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan sözlər feli sifət adlanır.
Feli sifət düzəltmək üçün aşağıdakı şəkilçilərdən istifadə olunur: Feli sifət düzəldən
şəkilçilər
1. -mış4 şəkilçisi vasitəsilə keçmiş zaman mənalı feli sifətlər düzəldilir; məsələn, verilmiş (vəd),
qazılmış (torpaq), batmış (gəmi) və s.
2. Mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənən -dığı4 şəkilçisi hər üç şəxsin təkində və cəmində keçmiş zaman
mənalı feli sifətlər düzəldir; məsələn, axtardığımız (sənəd), bildiyim (iş), gördükləri (adam) və s.
3. -an2 şəkilçisi vasitəsilə indiki zaman mənalı feli sifətlər düzəldilir; məsələn, dayanan (adam),
gələn (qız) və s.
4. -acaq2, -ası2, -malı2 şəkilçiləri vasitəsi ilə gələcək zaman mənalı feli sifətlər düzəldilir; məsələn,
görül-əsi (iş), deyil-əcək (söz), tikil-məli (paltar) və s.
Feli sifətdə həm felə, həm də sifətə məxsus xüsusiyyətlər vardır.
Feli sifətin felə məxsus xüsusiyyətiəri:
1 .Zaman mənası bildirir: kökəlmiş (heyvan) - keçmiş zaman; gələn (adam) -indiki zaman;
görüləcək (işlər) - gələcək zaman feli sifəti.
2. Təsirli və ya təsirsiz olur: oxuyan (müğənni) - təsirli; baxan (qız) - təsirsiz.
3. Növ bildirir: qazüan (torpaq) - məchul növ; görüşən (adamlar) - qarşılıq növ
və s.
4. Təsdiq və ya inkar ola bilir: ağlayan (körpə)-təsdiq, ağlamayan (körpər
inkar.
5. Hərəkət bildirir.
Feli sifətin sifətə məxsus xfisusiyyətləri:
1. Əşyanın əlamətini bildirir: uçan (hansı?) quş və s.
2. Necə?, nə cür?, hansı? suallarından birinə cavab olur.
•
3. Aid olduğu ismin əvvəlində gəlir. Məs.: batmış gəmi batmış feli sifət, P® isim.
4. Cümlədə təyin vəzifəsində işlJuıM
,f
Xəbərlik şəkilçilərini qəbul fOf ^/ə isflklxəbər olur: əzizdir (sifət) - oxuyuf - (feli sifət).
/ gifot kimi substantivləşə bilir və bu vaxt cümlədə isim kimi çıxış edir. Məs.: QXuyanı (kimi?)
tamyırsan?
Feli sifotlərlə feldən düzələn sifətləri qarışdırmaq olmaz. Feldən düzələn sifətlər felin heç mr
xüsusiyyətini daşıya bilmir; yalnız sifətin əlamətlərini daşıyır:
Feldən düzələn sifətlər

Feli sifətlər
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TTağla-ğan (körpə)
2. kəs-ici (alət)
3. bur-uq (məftil)
4. dur-ğun (zaman)
5. qorx-unc (adam)
"Feldən düzələn sifətlər
düzəltmə sifətlərin bir növüdür
və felin xüsusiyyətinə malik
deyildir.

1.
2.
3.
4.
5.

ağla-yan (uşaq)
bat-mış (gəmi)
bax-an (qız)
görül-əcək (iş)
alın-malı (mebel)

Feli sifətlər isə həm felin, həm də
sifətin xüsusiyyətlərini daşıyır. Sözün
feldən düzələn sifət yox, feli sifət
olduğunu onun təsirlitəsirsizliyini yoxlamaqla və ya
inkarda işlətməklə bilmək olar.
Yadda saxlayın ki, təsirli və ya
təsirsiz olmaq, təsdiq və ya
inkarda işlənmək yalnız felə
aid xüsusiyyətdir.
■Illlll«11111111......... III 1 .......IIW ............. lllllllllllia^MB^MBMMMIIIIIIII ..................... II m® .... -v:ä

Feli sifət də ətrafma söz yığa bilir. Bunu aşağıda aydın görmək olar.
':'-\, ■■:.-.

l.Oxuvan uşaq dərslərində
1. Tələbkarlıqla oxuyan uşaq
hər zaman uğur qazanar. 2. dərslərində hər zaman uğur
Batnııs_gəmini, nəhayət ki,
qazanar.
tapdılar.
2. Dənizdə batmış gəmini
Feli sifətlə onun əlaqəyə girdiyi nəhayət ki, tapdılar.
sözlər birlikdə/e/z' sifət tərkibi
lr
adlanır. Bu cür ° ləşmələr cümlənin mürəkkəb üzvü olur və bir sintaktik suala cavab verir. ^əs-: 1.
VətM^fğnmdä^ölM qəhrəmanlar şəhidlik zirvəsinə ucalırlar. 2. ~^^£&dmj>MJiiyMMjdimş. iki
şagird sinifdə qaldı.

FELİ SİFƏTİN SUBSTANTİVLƏŞMƏSİ (İSİMLƏŞMƏSİ)
Sifət və saylar kimi, feli sifətlər də bəzən substantivləşə (isimləşə) bilir. Belə halda feli
sifətlər ismin xüsusiyyətlərinə malik olur: hallanır, cəmlənir mənsubiyyətə görə dəyişir,
qoşma ilə işlənə bilir və s.
Feli sifətin isimləşməsini aşağıdakı cədvəldə aydm görə bilərik:
Feli sifət
substanlivləşərkən isimləşərkən hansı
əlamətini itirir'?
1. Sifətə aid əlamətlərini
(qismən).
2. Cümlədə təyin olmaq
xüsusiyyətini.
3. Necə?, nə cür?, hansı?
suallarma cavab
əlamətini.
vermək

İtirdiyi əlamolin əvəzinə nə
qazanır?
1. Əşya bildirmək
xüsusiyyətini.
2. İsmi xəbər, mübtəda,
tamamlıq olmaq xüsusiyyətini.
3. İsmin suallanna cavab
vermək əlamətini.
4. Qoşma qəbul etmək

Hansı j
əlamətini
saxlayır?
]
1. Felə və
sifətə aid
əlamətləri
(qismən).
2. Səs
tərkibini

əlamətini

Cədvəldə verilmiş əlamətləri misallarla izah edək:
1. Yatmış körpə birdən ağlamağa başladı. 2. Kitab oxuyan qız sinfin əlaçı şagirdidir. 3.
Yatmışları razı deyiləm kimsə oyatsm. 4. Ən yaxşı oxuyan qız gördüyün o kitabı
oxuyandır.
Birinci cümlədəki yatmış (körpə), ikincidəki kitab oxuyan (qız) sözləri feli sifətdir;
necə?, nə cür?, hansı? suallarmdan birinə cavab verir, cümlənin təyini vəzifəsində çıxış
edir.
Üçüncü cümlədəki yatmış(-lar-ı), dördüncüdəki oxuyan(-dır) feli sifətləri isimləşmişdir;
onlardan biri cəm və təsirlik hal şəkilçiləri (yatmış-lar-ı) qəbul edərək tamamlıq, digərinə
isə xəbər şəkilçisi (çalan-dır) artırılaraq cümləds ismi xəbər hahnda işlədilmişdir. Bu
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sözlərin heç biri necə?, nə cür?, hansu suallarma cavab vermir və təyin vəzifəsində
deyildir. Yəni üçüncü və dördüncu cümlələrdəki feli sifətlər substantivləşmişlər.
Ən çox -acaq2, -mış4, -an2, -dığı4,-malı2 şəkilçiləri ilə düzələn feli sifətlər isimləşir. Bu
şəkilçilər omonim şəkilçilərdir: -an və -dığı4 istisnadır.
FELİ BAĞLAMA
feli bağlamalar həm felin, həm də zərfm xüsusiyyətlərini daşıyır.
Feli bağlamamn felə Feli bağlamanın zərfə aid xüsusiyyətləri
aid xüsusiyyətləri l.Hərəkətin tərzini, zamanmı,
miqdarını
bildirir.
Uşaq
qaçaraq (necə?) gözdən itdi.
Evə gələndə (nə zaman?)
çörək alarsan və s.
2. Zərfm suallarma cavab ola
bilir.
3.Əlaqəyə girdiyi sözlərlə
birlikdə cümlənin zərfliyi
olur.
Feli bağlama şəkilçiləri:
Feli bağlama şəkilçiləri aşağıdakılardır.
4
1)-ıb . Bu şəkilçi ilə düzələn feli bağlamalarm aşağıdakı xüsusiyyətləri vardır:
a) İşin əsas feldəki işdən əvvəl icra olunduğunu bildirir: Bağban bağdakı
qurtarıb, əllərini
işlərini
yumağa getdi.
b) Əsas feldəki hərəkətin tərzini bildirir: Vüsal kitabı götürüb oxumağa başladı.
c) Əsas feldəki hərəkətin səbəbini bildirir: Uşaq anasından qorxub çarpayının altında gizləndi.
2)-araq2. Bu şəkilçi ilə düzələn feli bağlamalar mənasına görə -ıb4 şəkilçili feli bağlamalarla oxşardır;
məsələn, Ana otağa girərək, körpənin üstünü örtdü və s.
3)-a2, -a2. Eyni formanm təkrarı olan belə feli bağlamalar tərz mənası bildirir;
Məsələn, Uşaqlar qaça-qaça həyətə doluşdular. Əsgər təhlükəni bilə-bilə irəliyə atıldı.
v -madan2. Bu şəkilçi ilə düzələn feli bağlamalar hərəkətin zamanmı, bəzən də tərzini udırrr;
məsələn, Dərsini hazırlamadan oynamağa getmə.
)-mamış2 şəkilçisi -madan2 şəkilçisinin sinonimi kimi çıxış edir və daha çox əsas feli Ş3rt baxımmdan
izah edir: Oxunıadan (oxumamış) getmə. Şağıdakı şəkilçilərlə düzələn feli bağlamalar daha çox
hərəkətin zamamnı bildirir: |-anda2; qalanda, verəndə və s. J" ^da4; qaldıqda, verdikdə, gördükdə və
s. )-arkən2; qalarkən, verərkən və s. lfh"^*4' qannca> verincə və s. ll)/I3Ca4; aaldıaca- verdikcə və s. işjə
r.~maz2. Qoşa işlənən felin biri -ar2 (təsdiq), digəri -maz2 (inkar) şəkilçisi ilə
'Ş olur: Məs.: baxar-baxmaz, gələr-gəlməz və s.
Dagiama digər sözlərlə ək^yjgprərok feli bağlama tərkibi əmələ
ağj
ağ[ar_
.
«,
— -- bgətirir.
Feli
verjr a tərkibi həmişə cümlənin a tarV,u, u._:„- _■=__,
hxÄkkəb üzvü olur və bir sintaktik
Ad
1
gozänü
bir
no
suala
cavab
^tntadd' '
CUrnləd U bütün Pİanlarımız p
timkəyala dalmışdır. Onlar vaxtında gəlib ~~ bağlamalar və
Dlr

qayda olaraq, zərflilki

-ıb4 keçmiş zaman şəkilçili söz cümlənin həmcins xəbəri olduqda ondan sonra vergül işarəsi
qoymaq lazımdır. Məs: Vüsal evdən qaçıb, qonşunun bağında gizlənmiş^ Bu cümlədəki qaçıb feli
qaçmışdı xəbərinin sinonimi kimi işlədilmişdir və gizləntnişj: xəbəri ilə həmcinsdir.
Qeyd: -madan2 şəkilçisi vurğu qəbul etmir. -arkən2, -araq2, -mca4,-dıqca4 şəkilçilərjnin etmir.

> Felə aid bütün şəkilçilər: həm leksik, həm də qrammatik
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şəkilçilər türk mənşəlidir.
>Bütün kök (sadə) fellər türk mənşəlidir: gəl, get, vur, götür.
>Birgəlik növ yalnız I, II, III şəxsin cəmində ola bilər.
>Təsriflənməyən fellər (feli bağlamadan başqa, feli bağlama
yalnız zərflik olur.) cümlənin ismi xəbəri olur, feli xəbər ola
bilmir.
>Felin qeyri-qəti gələcək və indiki zamana qoşulan şəxs
şəkilçiləri eynidir. Gəlirəm-gələrəm, gəlirik-gələrik, gəlirsəngələrsən, gəlirsiniz-gələrsiniz, gəlir-gələr.
FELİNMORFOLOJt TƏHLİL QAYDASI
Felin morfoloji təhlili zamanı diqqət müəyyən edilir:
l.Suah
2.Quruluşca növü
3.Qrammatik məna növü
4.Təsirli və təsirsiz olması
5.Təsdiq və yaxud inkar olması
ö.Zamanı
7.Hansı şəkildə olması
8.Təsriflənən, təsriflənməyən olması
9.Hansı şəxsdə olması
lO.Sintaktikrolu
l.Müəllim məruzəyə həmin saat hazırlaşdı.
Hazırlaşdı-xvä etdi?, düzəltmədir, sifətdən düzəlmişdir, məlum növdədjj
təsrifiənəndir, təsdiqdədir, şühudi keçmiş zamandadır, xəbər şəklindədir, U
şəxsin təkindədir, sintaktik rolu-xəbər.
2.««AğardıImışdır'' Feldən düzəlmiş düzəltmə feldir, (sözün kökü sifətdir.) təsirsizdir, məchul
növdədir, xəbər şəpndədir, nəqli keçmiş zaman şəkilcisı qaö etmişdir, III şəxsin təkindədir.

KÖMƏKÇt NİTQ HİSSƏLƏRİ
Köməkçi nitq hissələrinin aynlıqda leksik mənaları olmur, suala cavab cümlə üzvü
olmurlar.
verrnır
Azərbaycan dilində beş köməkçi nitq hissəsi var və onlar yalnız rammatik mənaya
malikdirlər. Qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər və nida köməkçi nitq hissələridir.

QOŞMA
İsmin adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq halmda olan sözlərə qoşularaq rrıiiəyyən məna çaları
yaradan köməkçi nitq hissəsinə qoşma deyilir.
Məs.: evə kimi. səndən başqa, bunun üçün, quştək, sənədə dair, kitabdan glayəvəs.
Qoşmanı başqa köməkçi nitq hissələrindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri onun qoşulduğu
sözlə birlikdə cümlə üzvü olmasıdır.
Qoşmalarm hamısı quruluşca sadə olur.
İsmin halları ilə işlənməsinə görə qoşmalar aşağıdakı qruplara bölünür:
1. Adlıq və yiyəlik halla işlənən qoşmalar: üçün, ilə (-la2), qədər, kimi, tək, -ca2, üzrə (üzrə yalnız
adlıq halla işlənir);
2. Yönlük halla işlənən qoşmalar: qədər, kimi, -dək, tərəf, sarı, doğru, qarşı, -can2, görə, aid, dair,
əsasən, xas;
3. Çıxışhq halla işlənən qoşmalar: əvvəl, qabaq, sonra, bəri, başqa, savayı, qeyri, ayrı, ötrü, özgə.
Qoşmaların məna növləri
Yaratdıqları məna çalarlarma görə qoşmalarm aşağıdakı məna növləri yaranır.
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1- Birgəlik, vasitə,
_alət_____________
2. Zaman .İ-Məsafə
Ajgtiqamət
__Bpnzətmə
6
- Fərqləndirmə
8

' Səbəb, məqsəd

ilə, (-la2), -ca2
adlıq, yiyəlik
əvvəl, qabaq, sonra, çıxışlıq
bəri
kimi,
qədər,doğru,
-dək, qarşı
-can2
sarı, tərəf,
yönlük
kimi, qədər, -tək, -ca
Adlıq, yiyəlik
başqa, savayı, özgə, çıxışlıq
üçün,
sarı
yiyəlik, yönlük,
qeyri, görə,
əlavəötrü,
________
çıxışhq
gorə, əsasən
yönlük
dair, aid, xas, məxsus
yönlük

QEYO:
l.Yuxarıdakılar qoşmanm qrammatik mənalarıdır. Qoşmaların
qrammatik mənaları aid olduqları sözlərlə reallaşır. Məs.: sənin
kimi (bənzətmə), evə kimi (məsafə).
2. Sarı qoşması yönlük halda olan isimlə işləndikdə istiqamət
bildirir. Evə sarı gedirəm. Bu qoşma bəzən (şifahi nitqdə) ismin
çıxışlıq halı ilə işləndikdə səbəb mənasmı ifadə edir: Səndən sarı
nigaranam.
MÜXTƏLİFCİNSLİ QOŞASAMİTLİ TƏKHECALI SÖZLƏR
Müxtəlifcinsli qoşasamitli təkhecah sözbrdə iki fərqli xüsusiyyət yaranır: l.Samitbrdən ən
azından birinin cingiltili olduğu belə sözbrdə təbffüz zamanı samitbrin arasma qapalı sait səs
artınhr. Məs.:qəbz, qəsr, əmr, zülm, nəbz, hüzn, həsr, üzv, həbs, kəsr, sədr, mətn, fəhm, sehr
və s. Bu sözlərə samitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda da səsartımı hadisəsi baş verir. Məs.:
zülmkar [zülümkar], fəhmli [fəhimli] və s.
2.Sonu iki kar samitlə bitən sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda ikincisi təbffüz olunmur.
Məs.: dost-luq [doslux], neft-çi [nefçi] və s.
İkinci variantda verilmiş qayda çoxhecah sözlərə də aiddir. Məs.: sərbəstlik [sərbəshV],
xoşbəxtlik [xoşbaxhx] və s. Ümumiyyətb, st, ft, şt hərf birbşməbri ilə bitən sözbrdən sonra
samitlə başlayan şəkilçi gələrsə təbffüzdə, ikinci samit düşür.
Bəzi ikihecah sözlər var ki, onların təbffüzü təkhecah qoşasamitli sözlər kimi olsa da,
yazıhşında onlardan fərqbnir, yəni yazıhşda da qapalı sait olur. Həmin sözlər bunlardır: qəbir,
qədir, eyib, ətir, zehin, izin, səbir, ömür, isim, cisim, nəsil, sətir, sinif, fəsil, fikir, şəkil,
heyif, meyil, şeir, əsil və s.
SONU "Q" İLƏ BİTƏN SÖZLƏR
Dilimizdə son səsi [x] və ya [ğ] kimi təbffüz olunan çoxhecah sözlər q ilə yazılır. Söz şəkilçisiz
təbffüz olunduqda q-x kimi təbffüz olunur. Məs.: uşaq [uşax], qonaq [qonax] və s. Bu cür sözlərə
saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda q-ğ əvəzbnməsi baş verir. Bu təkcə təbffüzdə deyil, yazılışda da
belədir. Məs.: ocağa, qonağın və s. Bu tipli sözlərin hamısı milli sözlərdir. İstisna: uşağ-ımız
Sonu q ilə yazılıb [k'] kimi təbffüz olunan sözlər ərəb mənşəli sözbrdir. Həmin sözlər
bunlardır: müttəfıq, ittifaq, nifaq, istintaq, şəfəq, üfüq, hüquq, eşq, əxlaq, vərəq, aşiq, natiq, irq və
s. Belə sözlərə saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda heç bir fərq yararimır. Məs.: müttəfıqimiz, aşiqi
və s. Buraya bəzi Avropa mənşəli sözlər də daxildir: dialo'q [k'], monoloq [k'].

_______________________________________________
QEYO: Sonu q ilə yazılan təkhecah sözlərə də saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda son samit
dəyişmir: xalq-ım, irq-i və s
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SONU "K" İLƏ BİTƏN SÖZLƏR
Son səsi [x'] kimi tələffiiz olunan çoxhecalı milli sözlər [ke] ilə yazıhr.Bu cür sözlər şəkilçisiz k ilə
yazılır. Məs.: bilik [bilix'], külək [küləx'], ürək [ürəx'] və s. Belə sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırılanda
yazıhşda k-y əvəzlənməsi baş verir. Məs.: bilivi. küləyə, iirəvin və s.
Q£YD: Sonu k ilə bitən təkhecah Məs.: türk-ü, börk-ü, lək-in və çoxhecah
ahnma sözlər saitlə başlanan şəkilçi qəbul etdikdə son samit dəyişmir. Məs.:
malik-in, idrak-ı, iştirak-ımız, şərik-imiz, əmlak-ın, istehlak-ı və s.
İstisna:
mələyim
QOŞASAMİTLİ SÖZLƏRIN YAZILIŞIVƏ TƏLƏFFÜZÜ Qoşasamitli sözlər iki növə
bölttnür:
1 .Eynicinsli qoşasamitli sözlər; 2.Müxtəlifcinsli qoşasamitli
sözlər.
EYNİCİNSLİ QOŞASAMİTLİ SÖZLƏR
Eynicinsli qoşasamitli sözlər özləri də iki qrupa bölününkar samitlərin qoşalığı və cingiltili
samitlərin qoşalığı.
l.Kar samitlərdən qoşa kk, pp və tt ilə yazılan sözlərdə ikinci kar samit onun cingiltili
qarşılığı kimi tələffüz olunur. Məs.: səkkiz [səkgiz], hətta [hətda], əlbəttə [əlbətdə],
guppultu [gupbultu] və s.
2.Kar samitlərdən qoşa ff, ss samitlərinin işləndiyi sözlərdə tələffüzdə heç bir fərq
yaranmır. Məs.: tələffüz [tələffüz], həssas [həssas], xiffət [xiffət].
3. Cingiltili samitlərdən qoşa qq ilə yazılan sözlərdə birincisi kar qarşıhğı kimi tələffüz
olunur.Məs.: rəqqas [rək'qas], saqqız [sak'qız] və s.
4.Cingiltili samitlərdən qoşa bb, cc, dd, 11, mm, nn, rr, w, zz samitlərinin işləndiyi
sözlərdə tələffüzdə heç bir fərq yaranmır. Məs.:abbat [abbat], addım [addım], qüllə
[qüllə], qüvvə [qüvvə], ləzzət [ləzzət] və s.
5.Qoşa yy samitləri ilə yazılan sözlərin bir çoxu bir y ilə deyilir.
Məs.: kəşfıyyat [kəşviyat], hissiyyat [hissiyat] və s.
> Ahnma sözbrdə işlənən -iyyat , -iyya2 şəkilçilərində işlənən qoşa yy samitləri bir y ilə
təbffuz olunur. İstisna: cəfəngiyat sözündə bu prinsip pozulur. Dilimizdə cəfəng sözü
olsa da, lüğətlərdə bu söz bir -y ilə yazılır.
Söz kökündə işlənən qoşa yy samitləri yazıldığı kimi də tələffüz olunur. Məs.: səyyah, səyyad,
qəyyum, Fəyyaz, Teyyub, hədiyyə, müəyyən, Xəyyam və s. Səyyarə və, təyyarə sözləri istisna olaraq
fərqli tələffüz olunur: [səya:rə], [təya:rə]

BAĞLAYICI
Köməkçi nitq hissəsi olan bağlayıcı sözlər, cümlələr, abzaslar və mətnlər arasında əlaqə
yaradır, onları qrammatik cəhətdən bir-birinə bağlayır. Məs.: Mdn oxuyurdum, o isə şəhərin
küçələrini gəzirdi. Akifdə bu məsələni bilmişdi.
Sintaktik funksiyasma görə (cümlədəki vəzifəsinə görə) bağlayıcılar iki yerə bölünür: 1)
tabesizlik bağlayıcüarı, 2) tabelilik bağlayıcıları.
Tabesizlik bağlayıcıları bərabərhüquqlu üzvləri-cümlənin həmcins uzvlərini, eləcə də tabesiz
mürəkkəb cümlənin tərəflərini birləşdirir.
Tabelilik bağlayıcıları isə yalnız tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini əıaqələndirir.
Tabesizlik bağlayıcıları bərabərhüquqlu tərəflər, tabelilik bağlayıcıları isə Jrı ^üstəqil, o biri asıh
olan tərəflər arasında işlənir. ^yd 1.: Bəzən bağlayıcılar təkcə sözləri və mürəkkəb cümləni əmələ
gətirən
ə
cümlələri deyil, ayrı-ayrı müstəqil cümlələri, abzasları, hətta mətnin
u
xtəlif hissələrini də bir-birinn buğlayır.
1 r.eSIZ^k bağlayıcdarının aşağıdakı qrammatik məna növləri var:
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"ləşdirmə bağlayıcıları və, ilə (-la2). Həsən və Akifkəndə gedəcəklər. Onun
^ nəyi ilə qayıtmağı bir oldu. *
X h ^" ^a ",ağlayıc,sı yalnızj^pj
vləri bir-birinə bağlayır. Həmcins
ə
rlər və tabesiz mürəkkəb^mraffljl^^Məli arasında işlənmir.
s

t!

2. Qarşılaşdırma bağlayıcıları: amma, ancaq, lakin, halbuki, isə, fəqət. ju danışırdım, o isə qulaq
asmırdı. Məlik bunu bildi, amma özünü bilməməzh vurdu.
3. Bölüşdürmə bağlayıcıları: ya, ya da, ya da ki, və ya, gah, gah da, gah da k' istər, istərsə də.
Gah danışır, gah gülür. İstər bəstəkar ol, istər rəssam ol.
4. İştirak bağlayıcıları: həm, həm də, həm də ki, 0 cümlədən, hətta, habeh həmçinin, -da2.
Meşələrdə ağcaqayın ağacları da əkmişdilər. Hamı, hətta Caha'n xala da məclisə gəlmişdi.
5. İnkarlıq bağlayıcıları: nə, nə də, nə də ki. Nə yardan doyur, nə əldən qoyur. ö.Aydmlaşdırma
bağlayıcılar: yəni, məsələn. Bunların bizə, yəni Alimoğlularına heç bir aidiyyəti yoxdur. Burada
xeyli ziyalı, Məs.: H.Zərdabi, M.F.Axundzadə N. Vəzirov cəmlənmişdi.
Tabelilik bağlayıcüarının mənaca növləri isə bunlardır:
1. Aydınlaşdırma bağlayıcıları: ki, belə ki. Məs.: Evə gəlib çatmışdıq ki, işıqlar söndü. Hamı narazı
idi, belə ki, müdirlə dil tapa bilmirdilər.
2. Səbəb bağlayıcıları: çünki, ona görə ki, buna görə də, ona görə də, onun iiçiin ki, ondan ötrü ki
və s. Məs.: Oxumadım, çünki vaxtım yox idi. Ondan ötrü getdim ki, bunları gözləmirdim.
3. Güzəşt bağlayıcıları: hərçənd, hərçənd ki və s. Məs.: Hərçənd, dünyanı qadınlar idarə edirlər,
lakin tarixçilər ancaq kişilərin adını bilirlər (Henrix Heyne).
4. Şərt bağlayıcıları: əgər, hərgah, madam ki, indi ki, yoxsa, bir halda ki və s. Məs.: Əgər
sinəmizlə cəbhə yarmasaq... Madam ki gəlmir, demək bizi saymır.
İlə köməkçi sözü - qoşma və bağlayıcı kimi
İlə sözü həm qoşma, həm də bağlayıcı kimi işlənə bilər. Onları bir-birindən
fərqbndirmək üçün bunları bilmək lazımdır:
\)İlə köməkçi sözü bağlayıcı kimi işbndikdə onu vergül işarəsi ilə, yaxud və bağlayıcısı ilə əvəz
etmək olur; Məs.: Akif ilə Malik qonşudur - Akif, Malik qonşudur - Akifvə Malik qonşudur.
2) İlə köməkçi sözü qoşma kimi işbnərkən, qoşulduğu sözbrlə birlikdə bır suala cavab verir və bir
cümlə üzvü olur; Məs.: Akif ilə (kim ilə?) gedirərn-Amma ilə köməkçi sözü bağlayıcı kimi
işbndikdə bu xüsusiyyətə malik olmur.
Bağlayıcıların quruluşu Quruluşca bağlayıcılar
sadə və mürəkkəb olur.
Sadə bağlayıcüar bir tərkib hissədən ibarət olur: amma, yəni, məsələn, ilə, əgə • hərçənd, məgər
və s.
Mürəkkəb bağlayıcılar iki və ya üç müxtəlif nitq hissəsinə aid sözlərdən yaran1
və bitişik yazılır: hərgah, halbuki, habelə.
.,
Bəzən tərkibi bağlayıcılar da fərqbndirilir. Bu bağlayıcılar ayrı yazılan tərk1 hissəbrindən ibarət
olur: yəni ki, belə ki, həm də və s.
Bağlayıcılarda vergülün işlənməsi qaydaları
\jə H bağlayıcıları vergülb işlədilmir.
' Affttna, ancaq, lakin, halbuki, ona görə ki, yəni və s. bu kimi tək işlənən h alayıclıarın<^an əwəl
vergül qoyulur. Məs.: Mən istəyirdim, amma onlar razı Imcıdrfar. Mən gələnləri, yəni təzə
tələbələri tanımırdım. Məmməd demədi, ona örə ki buna ehtiyac duymadı.
f jtf bağlayıcısından sonra vergül qoyulur. Məs.: Evə çatırdım ki, Akif məni Islədi. Bizə 0 da
aydındır ki, əhali bunu bilməli idi.
4 Təkrarlanan da (də) bağlayıcısmdan sonra (sonuncusundan başqa) vergül noyulur. Lakin da
(də) bağlayıcısı tək işbndikdə ondan nə əvvəl, nə də sonra vergül qoyulmur. Lalə də, Gülnar da
dərsə gəlmədi.
5 sah, həm, nə, ya, istər bağlayıcılarında birincidən başqa qalanlarmdan əvvəl vergül qoyulur.
Məs.: Gah yağış yağırdı, gah külək əsirdi. Nə yardan doyur, nə dldən qoyur.
ə

Digər nitq hissələri ilə qarışa bilən bəzi bağlayıcıların fərqləndirilməsi
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Bəzən da, də iştirak bağlayıcısı ilə ismin yerlik hal şəkilçisi olan -da2, ki aydınlaşdırma bağlayıcısı
ilə sifət düzəldən -kı4 şəkilçisi qarışdırılır. Bunları fərqləndirmək üçün bilmək lazımdır:
İsmin yerlik hal şəkilçisi vurğulu, da, də bağlayıcısı isə vurğusuz olur; hal şəkilçisi sözə bitişik
yazılır, bağlayıcı isə ayrı. Məs.: Səndə (kimdə? - yerlik hal), deyəsən təzə xəbər var. Sən də
(kim? - bağlayıcı) lap ağ elədin ha! Başqa nitq hissəbrindən sifət düzəldən -kı4 şəkilçisi ahəng
qanununa görə dörd cür yazılır və əsasən, zaman bildirən sözlərə artırılır. Məs.: bayaqkı
(hadisə), dünənki (söhbət) və s.
•kt4 şəkilçisi yiyəlik halda olan əvəzlikbrə artınlaraq isim düzəldir: sizinki, özümüzünkü, bizimki.
&' bağlayıcısı isə tabeli mürəkkəb cümləni əmələ gətirən cümbbri bir-birinə bağlayır; Məs.:
İnanıram ki, Aqil Əsgərov bu işin öhdəsindən gələcək. Ki həm də ədat kimi işbnir, bu zaman
quvətbndirmə mənası daşıyır və ondan sonra heç vaxt vergül qoyulmur: Sən ki bunu bilirsən

ƏDAT
• Ədat sözlərin və cümlələrin təsir qüvvəsini artıran köməkçi nitq hissəsidir
• Məgər bunu sizə deməmişdik?- cümləsində məgər ədatı bütövlükdə cümləni təsir gücünü
artırır. Sən ki belə deyildin cümləsində ki ədatı sən sözünün təsi gücünü artırır.
• Ədatlar söz və ya cümlələrin mənasım qüvvətləndirməyə xidmət etdiyi üçün onları cümlədən
çıxarsaq, mənada ciddi dəyişiklik baş verməz, həmin məna yalnız bir qədər zəifləyə bilər. Ən
gözəl qız gəlsin -Gözəl qız gəlsin.
• Ədatların qrammatik mənası söz və cümlələrin təsir gücünü artırmağa xidmət etməsidir.
Ədatların mənaca növləri
1. Qüvvətləndirici ədatlar: ən, lap, daha, axı, hətta, artıq, -ca2, da, də, ha, düz bir, ki, necə,
nə, belə, olduqca, hələ. Məs.: Lap başımı itirmişəm. Artıq mən beh fikirlə razı deyiləm. Sən
bunu desən belə, heç kəs razı olmayacaq. Deməlisən ha. Hətta mən də bunu bilmirdim. Düz
yanında dayandı. Sən bir evə qayıt...
2. Dəqiqləşdirici ədatlar: elə, məhz, əsl. Məs.: Elə mən də bunu istəyirdim. Əsl mən deyəndir.
Məhz Oqtay bu rolu oynaya bilər.
3. Məhdudlaşdırıcı
ədatlar:
ancaq,
təkcə,
tək,
bircə,
yalnız,
bir.
Məs.:
Məsələdən yalnız mən xəbərdar idim. Ancaq sən ona kömək edə bilərsən.
4. Sual ədatları: bəs, məgər, bəyəm, yəni, -mı4, ki. Məs.: Yəni sən heç atanı düşünmürsən?
Məgər belə də iş olar? Bəs mən bunu niyə bilmirəm? Bu çətin işdir ki?
5. Əmr ədatları: di, qoy, bax, gəl, gör, görün, gəlin, gəlsənə, ha, -sana, -səm, -sanız, -səniz.
Məs.: Almayın hal Bax, gözləsin ha. Gəl belə edək və s.
6. Arzu ədatları: kaş, gərək, kaş ki, təki, barı, bircə, bir. Məs.: Təki sən səsh məni. Kaş ki səni
görəydim. Bircə yaz tez gəlsəydi.
7. Təsdiq və inkar ədatları: hə, yox, bəli, xeyr, heç, əsla. Məs.: Hə, mən razıyam. Heç elə şey
yoxdur və s.

QEYO:
1. ha ədatı felin əmr şəklinə aid sözlərdən sonra işlənərsə əmr, qalan
vəziyyətlərdə qüwətləndirici ədat kimi çıxış edir. Məs.: Getsin ha - əmr ədatı.
Müəllimdir ha. Oxumahsan ha - qüwətləndirici ədat.
2. "Ki" ədatı cümlənin ortasmda gəldikdə qüwətləndirici: Sən ki belə deyildin;
sual cümlələrində sonda gəldikdə sual ədatı olur. Bir yerə getməyəcəksən
ki?
3. "Ki" o zaman bağlayıcı olur ki, mürəkkəb cümlənintərkib hissələri
arasında işlənsin.
Ədat ların digər nitq hissələrindən fərqləndirilməsi
Ədatlarm bəziləri başqa nitq hissələri ilə omonim və yaxud ortaq ola u-ijr Belə hallarda bu
və ya digər sözün hansı nitq hissəsinə aid olduğunu ■j9yy9nləşdirmək üçün onun cümlədəki
roluna, məna və vəzifələrinə fıkir vermək lazımdır.
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1 nd> ki, da, də, ancaq, hətta, yəni sözləri həm bağlayıcı, həm də ədat kimi islənir. Məs.: Həsən
də gəlmişdi. Bəziləri, yəni məsələni bilməyənlər susurdular-jjağlayıcı. Ağacları da suladı da. Yəni
sən bunu bilmirsən?
2 -ca, tək sözləri qoşma və ədat kimi çıxış edir. Məs.: Dəryaca ağlın olsa... Ouştək uçurduqoşma. Bircə manat pulumuz vardı. Tək sən mənə kömək edə bibrsən.-ədat
3. düz, əsl, tək, artıq sözləri sifət və ədat kimi işlənir. Məs.: Düz yanımda dayandı. Əsl mən
deyəndir. Artıq bu məsələ bizi çox narahat etmişdir—ədat. Düz sözə nə deyə bilərik. Əsl müəllim
vətənpərvər olmalıdır. Artıq kitabları aparın-sifət.
4. bir, çox sözləri say və ədat olur. Məs.: Bir uşaq anası. Bir o, bu işə baxsaydı... Çox insan bunu
bilmir. Ramilə çox gözəl qızdır.
5. necə, nə, elə, belə sözləri əvəzlik və ədat olur. Məs.:Sən ona necə dedin?-əvəzlik. Necə də
gözəl oxuyur-ədat.
6. bax, gəl, gör, qoy, gəlsənə və s. sözlər fel və ədat olur. Qoy sözünü desin. Gəl birlikdə
oxuyaq—ədat. Çantanı yerinə qoy. Evə tez gəl-fel
7. təkcə, yalnız, tək, artıq sözləri zərf və ədat kimi işlənir.Kəndə yalnız gəlmişdi. Quş tək uçurduzərf. Yalnız sən mənə kömək edə bilərsən. Tək sənə inanıram-ədat
8. bircə bütövlükdə məhdudlaşdıncı ədatdırsa, onu təkcə sözü ilə əvəzləmək mümkün olur.
Bəzən bir sayına quvvətləndirici -cə ədatı qoşulduqda onu iki sözü üə əvəz etmək lazım gəlir,
əgər bu mümkünsə, o zaman bir say -cə isə ədatdır: Bircə (ədat-təkcə) səni arzulayırdım. Bircə
(say-ikicə) kitab aldım
Ədatların ortbqrafiyası odatların əksəriyyəti
sözdən ayrı yazılır.
^ual bildirən -mı4, əmr bildirən -sana2, qüvvətləndirmə bildirən -ca ədatları Şəkilçi formasma
düşdüyü üçün sözlərə bitişik yazılır. Məs.: Bunu dedinmi? Uxusana. Bircə manat pulum qalıb.
'Wı sual ədatı -da, -də bağlayıcısından (və ya ədatından) sonra ayrı yazılır. Sən "ə mi bunu belə
anlayırsan?

MODAL SÖZLƏR
Modal sözlər danışanm ifadə etdiyi fıkrə münasibət bildirən köməkçi rxit hissəsidir. Modal
sözlərin mənaca aşağıdakı növləri var:
1. Təsdiq
(yəqinlik)
bildirənlər:
əlbəttə,
şəksiz,
şübhəsiz
(ki),
doğruSu
doğrudur, doğrudan da, həqiqətən, düzü, sözsüz və s. Məs.: Əlbəttə ki, »Ö2
ürəyin aynasıdır. Doğrudan da, insan nə xoşbəxtdir. Şübhəsiz, əmək insan
xarakterini müəyyən edə bilər.
2. Güman və şübhə bildirənlər: bəlkə (də), giiman (ki), ehtimal ki, yəqin (ki) deyəsən,
görünür, olsun ki, olmaya və s. Məs.: Olmaya, sən bizsiz getnidk fikrindəsən? Güman ki,
məsələ xeyli uzanacaq. Görünür, onlar işin ciddüiyini hələ yaxşı anlamırlar. Deyəsən, mən onu
inandırdım.
3. Nəticə (ümumiləşdirmə) bildirənlər: axır ki, deməli, ümumiyyətlə, beləlikb xülasə, nəhayət,
bir sözlə, tutaq ki, demək, yaxşı, müxtəsər və s. Məs.: Yaxşı, indi biz hara gedirik? Demək,
sən məndən bunları gizlədirdin. Xülasə, hamımız getməliyik.
4. Sıra və ardıcıllıq bildirənlər: əvvəla, birincisi, ikincisi və s. Məs.: Birincisi, mən özüm
istəmirdim, ikincisi, bunun sənə aidiyyəti yoxdur.
5. Fikrin mənbəyini bildirənlər: məncə, səncə, fikrimizcə, bizcə, zənnimcə, məm görə və s.
Məs.: Qiymətli əsərlərin itkin düşməsi, məncə, sizin kimi böyük rəssamı daha çox
maraqlandırmalıdır. Fikrimizcə, bu xəmir hələ çox su aparacaq.
6. Təəssüf bildirənlər: təəssüfki, heyifki, əfsus ki və s. Məs.: Heyifki, biz onu vaxtında tanıya
bilmədik. Təəssüfki, sən Şuşanı görməmisən.
Bənzətmə (və müqayisə) bildirənlər: sanki, elə bil, elə bilki və s. Məs.: Sanki onun üstünə bir
qazan isti su tökdülər.
Modal sözlərin quruluşu
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Modal sözlər quruluşca sadə və tərkibi olur. Sadə modal sözlər bir sözdən ibarət olur: bəlkə,
deyəsən, xülasə, yaxşı və s. Tərkibi (mürəkkəb) modal sözlər ayrı yazdır:
əlbəttə ki, ehtimal ki, yəqin ki və s.
Modal sözlərdə durğu işarələri
Modal sözlər cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda gələ b"f': Cümlənin
əvvəlində gəldikdə modal sözlərdən sonra, ortada işlənəndə hər 1) tərəfdən, sonda gələndə
ondan əvvəl vergül qoyulur, sonda işlənərkən cümte111 intonasiyasmdan asılı olaraq nöqtə, sual,
nida işarəsi qoyula bilər. Məs.:
1) Tutaq ki. sən kitabı almamısan...^M^j
2) Əgər dərviş olmasa idi, şəksijf Müsyö Jordan Şahbazı aparacaqdı
3) Elin malına xor baxanlar məgfol^llcg|pa.r. əlbəttə.
Qeyd: sanki, guya, elə bil modal sözlərində bütün vəziyyətlərdə vergül qoyulmur'

NİDA
Nida danışanın hiss və həyəcanını ifadə edən köməkçi nitq hissəsinə deyjr Nidalar insanın
müxtəlif hisslərinin, hadisələrə emosional münasibətin' ifadəsidir. Nidaların müxtəlif məna

növləri var:

1. Sevinc, heyranlıq bildirənlər: bəh-bəh, of, ura, paho, oxqay, ay can - ay can Məs.: Paho!
Ay salam, xoş gördük.
2. Kədər, narahathq, qorxu bildirənlər: ay aman, ah, ox, vay-vay, uf, ay dad\ş s. Məs.: Vay-vay,
bu nə işdi başıma gəlir? Ah, əfsus, keçdi o gözəl günlər. Vah' Batdıq biz.
3. Çağırış bildirənlər: ey, ay, ya, hey, a, ehey. Məs.: A bala, bir bura gəl. Ehey athlar, xan evinə
gedərsiz...
4. Nifrət, istehza bildirənlər: tfu, xa-xa-xa, xux, xox və s. Məs.: Xox, qorxdum səndən. Xa-xa-xa,
get ay batandan sonra gəl, nə qəribə iş oldu.
5. Qəm, kədər bildirənlər: of, ah, ox, oy, eh və s. Məs.: Ah, keçdi artıq o günlər. Of, əllərin
qurusun, cəllad.
Nidalann orfoqrafiyası
Bütün nidalar sözdən ayrı yazılır.
Nidalar cümlənin əvvəlində gəldikdə ondan sonra, ortada gəldikdə hər iki
tərəfdən, axırda gəldikdə ondan əvvəl vergül qoyulur.
1. Ax, bu uşaqlar necə bədzatdırlar!
2. Qorxdum, ay aman, yarıldı bağrım.
3. Bülbül bağlara səs salır; cəh, cəh, cəh! Güllərin ətrini ahr:
bəh, bəh, bəh!

QEYO:
Llazım deyil, ey oğul. Ey, mən səni gözləyirəm. Çağırış nidalan olan ay, a, ya tək
işlənmir, onlardan sonra xitab gəlir və vergül xitabdan sonra qoyulur. Məs.: Ay
uşaq, bura gəlmə. A kişi, bu nə işdi edirsən? Ey nidası həm xitabla, həm də tək
işlənir. Tək işlənəndə ondan sonra vergül qoyulur. Məs.: Ey, manə köməkedin
Nidalar da bəzən omonimlik yaradır:

-İsim: Ahm dağlara, bala!
İsim: Dizimdə hey qalmadı.
/ İsim: Kəndimizdə vay düşdü.
Nida: Vay, sən nə dedin ona.
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İsim: Ay bu günlükdür.
Nida: Ay ana, mən səni sevirəm.
Fel: Araz axar lil ilə.
Fel: demədim, Düşmən felinə uy
Nida: Uy, barmağım, az qalmışdı qırılsın
Nida: Ax, bir göreydim, o günü.

SİNTAKSİS
Sintaksis qrammatikanın bir şöbəsi olub söz birləşmələrini və cümləi-, • öyrənir.
Söz birləşməsi
Söz birləşməsi iki və daha artıq müstəqil sözün məna və qrammatik cəhətdə
birləşməsindən əmələ gəlir: ana ürəyi, vətən sevgisi, yurdu qorumaq, düşniənl
döyüşəndə və s.
• Söz birləşməsi ən azı iki müstəqil mənalı sözün birləşməsindən əmələ gə]jr Buna
görə də müstəqil sözlə köməkçi sözün birləşməsi söz birləşməsi sayılmır bizə tərəf,
sənin üçün.
• Söz birləşmələri quruluşca iki cür olur: sadə və mürəkkəb. Sadə söz birləşmələri
iki müstəqil mənalı sözdən (mənim arzum), mürəkkəb söz birləşmələri üç və daha artıq
müstəqil mənalı sözdən ibarət olur (Türkün qədim torpağı)

QEYD:

1. Köməkçi nitq hissələri söz birləşməsinin quruluşuna təsir
göstərmir. Məs.: "mənim qədər oxumaq", "Əməlləri üçün
peşman olmaq" birləşmələri quruluşca sadədir, çünki birincidə
"qədər" qoşmadrr, ikincidə isə "üçün" qoşma, peşman olmaq isə
tərkibi feldir.
2. Söz birləşmələri sabit söz birləşmələri, sərbəst söz
birləşmələri olaraq ilri yerə bölünür. Bütün ismi və feli
birləşmələr sərbəst birləşmələrdir. Sabit söz birləşmələri isə
frazeoloji birləşmələrdir.
Söz birləşməsi və söz
l.Söz birləşməsi ilə söz arasındakı oxşar cəhətlər:
• Hər ikisi ad bildirir: məktəb, direktor-məktəb direktoru
• Hər ikisi cümlənin qurulmasında bir vasitədir: kitabdır-Sənin kitabındır.
• Həm mürəkkəb söz, həm də söz birləşməsi sözlərdən təşkil olunur.
ölkələrarası-ölkə prezidenti
2.Söz birləşməsi ilə söz arasındakı fərqli cəhətlər:
• Sözlər səslərdən, söz birləşmələri sözlərdən düzəlir: kitab-kitab evi.
• Söz birləşməsi sözə nisbətən daha konkretlik bildirir: "hava" dedikdə bütur havalar
və havanın bütün əlamətləri nəzərdə tutulur. Dağ havası dedikdə isə mə dağın
havasından danışıldığı başa düşülür.
_#„
• Söz leksik, söz
birləşməsi isə sintaktik vahiddir. Yəni sözlər dilimizin Wg
tərkibində hazır şəkildə iu hal olduğu halda, soz birləşmələri nitq prosesində meyd31*
gəlir.
OÖZ birləşnıəsində tərəflərin ayrıca öz vurğusu olduğu halda, sözlərin bir ' rğusu olur.
dıTT şirnf - dilişirhf
Sözlərdən fərqli olaraq söz birləşmələrində əsas və asılı tərəflər olur.

SÖZ BİRLƏŞMƏSIVƏ CUMLƏ
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Söz birləşməsi ilə cümlə arasındakı oxşar cəhətlər:
Həm söz birləşmələri, həm də cümlələr sözlərdən təşkil olunur: təbiəti sevməktebiəti sevirəm.
Həm söz birləşmələrindəki, həm də cümlələrdəki sözlər müəyyən ardıcıllıqla sıralanır:
biz gələndə-ulu türk-biz gəldik, ulu türkdür. 2 Söz birləşməsi ilə cümlə arasındakı
fərqli cəhətlər:
• Cümlədən fərqli olaraq, söz birləşməsində bitmiş fıkir və intonasiya olmur. Mənim
dostum-Mənim dostumdur.
• Söz birləşməsi bir sözdən ibarət ola bilmədiyi halda, cümlə bir sözdən ibarət ola bilir:
Ayaqqabıdır. İnternetdir.
• Cümlə söz birləşməsinə nisbətdə daha böyük sintaktik vahiddir.
SÖZ BİRLƏŞMƏSİNİN NÖVLƏRİ
Söz birləşmələrinin iki tərəfı olur: birinci tərəf, ikinci tərəf. Dilimizdə birinci tərəfə
həmişə asılı, ikinci tərəfə isə əsas tərəf deyilir. Əgər söz birləşməsi üç və ya daha artıq
sözün birləşməsindən əmələ gəlibsə, yalnız sonuncu söz əsas, ondan əwəlkilər asılı
tərəf sayılır. İkinci tərəf birinci tərəfı özünə tabe etdiyi üçün bəzən bu terminlərin yerində
tabe olan (asılı), tabe edən (əsas) sözləri də işlədilir. Məs.: çiçək ətri birləşməsində çiçək
asılı, ətri isə əsas tərəfdir. Bəzən inversiyadan istifadə edərək söz birləşməsində
tərəflərin yerini dəyişmək olar: mənim vətənim-vətənim mənim.
Söz birləşmələri əsas tərəfinin ifadə vasitəsinə görə iki yerə bölünür: 1. ismi
birləşmələr 2. feli birləşmələr.
İSMİ BİRLƏŞMƏLƏR
Əsas tərəfı adlarla (adlar dedikdə isim, sifət, say, əvəzlik və bəzi zərflər nəzərdə
tutulur) ifadə olunan birləşmələrə ismi birləşmələr deyilir: yeməli meyvə, jnsanın
yaxşısı, kitabların üçü, uşaqların hamısı, işin sonrası və s. jsmi birləşməiənn asılı tərəfləri
əsas tərəfləri izah etdiyi üçün belə birləşmələrə təyini söz birləşmələri deyilir.
Təyini söz birləşmələrinin forma və məna xüsusiyyətlərinə görə fərqlənən üç novüvar:
*• Birinci növ təyini söz biriəşməsi. (JTo+2T0)
2- İkinci növ təyini söz bir|^^y^To+ 2T )
m
3-Üçüncü növ təyini sözLiMphəsı. (1 Tv+2Tm )
BİRİNCİ NÖV TƏYİNİ SÖZ BİRLƏŞMƏSİ (1T0+2T0)
Yaranması üçün xüsusi bir şəkilçi tələb etməyən birləşmələrə birinci növ təyj„' söz
birləşmələri deyilir: gözəl qız, igid oğlan, dəmir qapı.
• Birinci növ təyini söz birləşmələrinin birinci tərəfi isim, sifət, say, əvəzlik fer sifətlə
ifadə oluna bilər: taxta pilləkən, yalançı usta, xeyli insan, belə iş, yatm vulkan.
• Birinci növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri cümlə təhlili zamanı, adətən, avr
götürülür. Birinci tərəf təyin, ikinci tərəf müxtəlif cümlə üzvü olur: beş (neç3j kitab,
yatmış(hansı) uşaq. İstisna: yeni il, orta əsrlər, bu saat, qədim dövr, yarım saat, Ana
Vətən tipli birləşmələr birlikdə bir cümlə üzvü olurlar.
• Birinci növ təyini söz birləşmələrinin asıh tərəfi həmişə təyin olduğu halda (aynla
bilənlər nəzərdə tutulur), əsas tərəf cümlədə mübtəda, xəbər, tamamlıq zərflik ola bilər:
gözəl qız, yaxşı evi, maraqlı şəhərdə, gözəl evdir.
• Birinci növ təyini söz birləşməsinin asıh tərəfı məsdər, feli bağlama və təsriflənən
fellərlə ifadə oluna bilmir.
• Birinci növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasına söz girə bilmir. İstisna hallarda
"bir" ədatı girə bilər: gözəl bir qız, maraqlı bir həyat.
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• Birinci növ təyini söz birləşmələri quruluşca sadə və mürəkkəb olur: sadə-nəhəng
heyvan, uzunsaç Lalə; mürəkkəb-<fors oxuyan uşaq, dünəndən yatmış körpə.
/"">.

________________________
QEYD:

l."Birinci növ təyini söz birləşmələrinin xüsusi şəkilçisi yoxdur" deyəndə
məhz birinci növ təyini birləşmələrini yaradan xüsusi şəkilçi nəzərdə
tutulur. Bəzən şagirdlər elə başa düşür ki, birinci növ təyini söz
birləşməsinin tərəflərinə heç bir şəkilçi qoşula bilməz. Halbuki bu cür
birləşmələrin tərəflərinə əksər leksik və qrammatik şəkilçiləri qoşmaq olar:
şirin uşaqlar, mehriban müəllimimiz, qızım Selcan, ağıllı uşağa və s.

İKİNCİ NÖV TƏYİNİ SÖZ BİRLƏŞMƏSİ (1T0+ 2Tm) Birinci tərəfı qeyri-müəyyənlik
bildirən yiyəlik halda, ikinci tərəfi III Şəxsın mənsubiyyət şəkilçisi ilə (-ı,-i,-u,-ü şəkilçilərini)
yaranan söz birləşmələrinə ikınC növ təyini söz birləşmələri deyilir: Naxçıvan şəhəri,
insan ağlı, Tanrı sevgisi və >•
• İkinci növ təyini söz birləşmələri quruluşca sadə və mürəkkəb olur: sadə-t^ qalası,
gül ətri, mürəkkəb- "Qız qalası" operası, Xalqlar dostluğu metrosu.
• Bu cür birləşmələrdə təroflərj əsasən, isimlərlə ifadə olunur: İnternet ka mersedes
arzusu. İstisna: gözəllər gözəli, birincilər birincisi, üz qarası
İkinci növ təyini söz birləşməÄrS^^f^
Igfləri arasına söz girə bilmir.
rəfləri istisnasız olaraq birlikdə bir cümlə üzvü olur.
rəflərindən biri cəmləndikdə ikincisi təkdə olur: Qocalar evi, Qızlar bulağı,
aa bağÇttldfl' İstisna: Həmkarlar ittifaqları,atalar sözləri, Elmlər namizədləri və s.
. sgrjyyətinin asılı tərəfini müəyyənlik bildirən yiyəlik hala çevirmək olar: ıviaktəb bağıməktəbin bağı, ev sahibi-evin sahibi. Lakin bəzi ikinci növ söz , ■ jgşrnələrinin asılı tərəfi
müəyyənliyə çevrilə bilmir: Nəsimi rayonu, Istirahət giinü, Novruz bayramı.
ÜÇÜNCÜ NÖV TƏYİNI SOZ BIRLƏŞMƏSİ (lTy+ 2Tm)
Birinci tərəfi yiyəlik hal, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçili söz birləşmələrinə üçüncü növ
təyini söz birləşmələri deyilir: ağacın yarpağı, hasarın hüridürlüyü. Üçüncü növ təyini söz
birləşmələrinin
- Tərəflər arasına nə qədər söz girsə də, birlikdə bir cümlə üzvü götürülür. Mənim
mehriban anam gəldi. Cümlədə "mawfm mehriban anam" birləşməsi cümlənin
mübtədasıdır.
İstisna:Üçüncü növ təyini söz birləşməsinin asılı tərəfi I və II şəxs əvəzlikləri ilə ifadə
olunduqda əsas tərəfin mənsubiyyət şəkilçisi düşə bilir (Bizim sinif-imiz). Bu zaman
birinci tərəf yanaşma əlaqəsi ilə əsas tərəflə əlaqəyə girərək təyin olur: sizin(hansı)
dağlar, bizim (hansı) qızlar
-tərəfləri arasına istənilən qədər söz girə bilər: Məktəbin binası- məktəbin hündür,
möhtəşəm binası.
-quruluşca sadə və mürəkkəb olur: sadə-sənin evin, mürəkkəb-sənin əvvəlki evin. tərəfləri eyni zamanda cəmlənə bilir: onların fıkirləri, uşaqların dərsləri. -əsas tərəfı bütün
şəxslərin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edə bilir.
İkinci növ təyini söz birləşmələri ilə üçüncü növ təyini söz birləşmələri arasında
bir sıra fərqli cəhətlər var:
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* II növ təyini söz birləşmələrinin əsas tərəfi yalnız üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət
şəkilçisini qəbul etdiyi halda, III növ təyini söz birləşmələrinin əsas ərəfi bütün
şəxslərin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edə bilir.
II növdən fərqli olaraq, III növdə hər iki tərəf eyni zamanda cəmlənə bilir.
II növdən fərqli olaraq, III növdə tərəflər (istisna olsa da) aynhqda təhlil oluna
oılir.
II növdən fərqli olaraq, III növdə tərəflər arasma istənilən qədər söz girə bilir.

QEYD:

Bəzi ismi birləşmələr də var ki, onlarda asdı tərəf əsas tərəfi izah etmir. Ona
görə də bu cür birləşmələrə qeyri-təyini ismi birləşmələr deyilir. Qeyri-təyini ismi
birləşmələrdə asılı tərəf yönlük, yerlik və çıxışlıq hallarda olur: dağlardan uca, anaya
məhəbbət, beşdə dörd, gözlərdə qığılcım, qızlardan biri, gözü yaşlı, əlində qələm,
döşündə orden və s.
Bəzi birləşmələrdə isə birinci tərəf III şəxs mənsubiyyət şəkilçili söz, ikinci tərəf sifət
olur. Məs.: əlləri qanlı, gözləriyaşlı Qeyri-təyini ismi birləşmələrin tərəfləri birlikdə bir
cümlə üzvü olur: Qocaya hörmət (nə?) sizin borcunuzdur.
Söz birləşməsinin başlanğıc forması deyiləndə söz birləşməsini yaradan
əlamətlərin olduğu hissə nəzərdə tutulur. Məs.: bizim evimiz, acı dönər
birləşmələri başlanğıc formadadır, amma bizim evimiz-da, acı dönər-iərimiz
başlanğıc formada deyillər.
II və III növ təyini söz birləşmələri cümlənin feli xəbərindən başqa bütün
cümlə üzvləri rolunda çıxış edə bilər.
> Mənim oxumağım, tələbənin oxuyanı tipli birləşmələrin əsas tərəfi məsdər
və feli sifət olmasına baxmayaraq, III növ təyini söz birləşməsi kimi
götürülür(burada məsdər ismin xüsusiyyətini daşıyır, feli sifət isə isimləşib),
lakin mənim oxuduğum tipli birləşmələr feli birləşmə kimi qəbul edilir, çünki
burada mənsubiyyət şəkilçisi ayrılmır.
> Söz birləşmələri cümlənin mürəkkəb cümlə üzvü olur.
> İsim+isim sxemi hər iki tərəfı isimlə ifadə olunmuş söz birləşməsi
deməkdir. Məs: Qızıl üzük
> "Mənim sinif rəhbərim", "sənin gənclik illərin"
tipli söz birləşmələrinin daxilində olan "sinif rəhbəri", "gənclik illəri" ikinci növ
söz birləşməsi hesab olunur və ya "sinif', "gənclik" sözləri qeyri-müəyyənlik
bildirən yiyəlik haldadır.
FELİ BİRLƏŞMƏLƏR
Əsas tərəfi felin təsriflənməyən formaları (məsdər, feli sifət, feli 'latna) ilə ifadə
olunan birləşmələrə
feli birləşmələr deyilir: dərs oxumaq,
rnən g^ən> onu aParanda-Feli birləşmələr quruluşca sadə və mürəkkəb olurlar: sadə-vətəni
qorumaq,
Ürəkkdb-vətən yolunda ölmək. 0 Feü birləşmələri tərkibi fellərlə qarışdırmaq olmaz. Belə
ki, həm frazeoloji [ytoşmələr, həm də ol, et, bil, qıl tipli köməkçi fellərin köməyi
üəyaranan tərkibi aiər sərbəst söz birləşməsi hesab edilmir. Məs.: oxuya bilmək, qulaq
asmaq, adam
Imaq tipli sözlər bir müstəqil məna daşıyır, mürəkkəb-tərkibi fel adlanır. Feli hirləşmənin
hər iki tərəfi müstəqil mənaya malik olmalıdır.
• Feli birləşmələrə cümlə təhlili zamanı tərkiblər deyərək onları əsas tərəfın ifadə
vasitələri ilə adlandırırlar: məsdər tərkibi, feli sifət tərkibi, feli bağlama tərkibi.
Əslində, mahiyyətcə feli birləşmə ilə tərkibin heç bir fərqi yoxdur. Tərkib iki
sözdən də, daha çox sözdən də ibarət ola bilər. "Tərkib" sözü ilə "birləşmə" sözü
sinonim ola bilər
Məsdər tərkibləri
• Məsdər tərkiblərinin əsas tərəfı məsdərlə ifadə olunur: evə getmək. Asılı tərəfı isə
müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə oluna bilər: yaxşı oxumaq, beş almaq, belə damşmaq,
oxuyub gəlmək, aşağı düşmək.
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• Məsdər tərkiblərinin cümlədə rolu:
-mübtəda olur: Onu görmək mənim xoşuma gəlmədi. -tamamlıq olur:
Onu görməyi çox arzulamışam. -ismi xəbər olur: Mənim məqsədim
onu görməkdir. -məqsəd zərfliyi olur: Onu görmək üçün kəndə
getdim.
Feli sifət tərkibləri
• Əsas tərəfləri feli sifətlə ifadə olunmuş tərkiblərə feli sifət tərkibləri deyilir. məs:
dünəndən yatan. Asılı tərəfləri isə müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə oluna bilər: bizə gələn,
dünəndən gözlərini yummayan, gedəndə yatmış, belə dayanmış, kənddən Qldığım,
sənin dediklərin, sən yazdığın, mən oxuduğum və s.
• Feli sifət tərkiblərinə aid olan təyinedici sözlər də tərkib daxilinə qatılır: Bu yaz iŞndə
sələn (hansı?) qonaqlar kəndimizə valeh olacaqlar.
Feli sifət tərkiblərinin cümlədə rolu: "ə«asən, təyin olur: Dünən axsamdan görüləcək
(hansı?) işlər bu günə niyə qalıb? ■mübtəda olur: Mənim illərlə oxuduqlarım (nə?) mənə
bəs edər. ~ arnamhq olur: Sənin üzünə sülənləri (kimi?) tanı. 'lsmi xəbər olur: Bunlar
sənin sördüklərindir. (kimlərdir?) -səbəb zərfliyi olur: Atam dünən xəstələndiyi üçün
(niyə?) mən gəlmədim. Ərzi hərəkət zərfliyi: Bura birnəfəsə gəldiyin kimi də qayıt. 'mıqdar
zərfliyi olur: Sənin bu cantana erləsdirə bildivin gədər (nə qədər) yığ
Feli bağlama tərkibləri
• Əsas tərəfi feli bağlamalarla ifadə olunan birləşmələrə feli bağlama tərkibla' deyilir: Ölkəmizi görəndə. Asılı
tərəf müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə oluna bila səni görəndə, dərslərini oxumamış, iki alanda, oxumaq istəyəndə,
yatmış görənda
• Feli bağlama tərkiblərinin cümlədə rolu:
Feli bağlama yer zərfliyindən başqa, zərfliyin bütün məna növləri vəzifəsinda
iştirak edə bilir..
-tərzi hərəkət zərfliyi: Əlinin atası ilə danısa-danısa (necə?)getdi.
-zaman zərfliyi: Yolun kənarı ilə gaçanda (nə zaman)adam yıxılmaz.
-səbəb zərfliyi: O, pələngin vəhşi nəriltisindən qorxub (niyə?) heyvanxanaya
gəlmədi.
-miqdar zərfliyi: Mənim aarnım şişincə (nə qədər) yedim.
> Feli birləşmələr cümlənin feli xəbəri ola bilmir.
> Feli birləşmələrin asılı tərəfləri də fellə ifadə oluna bilər: yeyib gedəndə, yataraq oxumaq,
işləyəndə yorulan.
> Tərkiblərin əsas tərəfi ilə əlaqəyə girən bütün sözlər tərkibin bir hissəsi sayılaraq bütövlükdə
bir cümlə üzvü hesab olunur: Sovua sudan içib xəstələndikləri üçün diinən Füzulinin
yubiley şecəsinə gəlməyən (hansı?) uşaqlar özlərini bədbəxt hiss edirdilər. Doğma
torpağa getmək (nə?) mənim çoxdankı arzumdur.
SİNTAKTİK ƏLAQƏLƏR
göz birləşmələrini və cümlələri təşkil edən sözlər arasında iki cür əlaqə olur: I nıəna əlaqəsi. 2.sintaktik
əlaqə.
ytaraqh kitab birləşməsində həm məna, həm də sintaktik əlaqə var, lakin dəli kitab fadəsində sintaktik əlaqə
olsa da, sözlər mənaca bir-biri ilə əlaqələnmədiyindən birləşm9 yaratmır. VerilmiŞ cümlədəki sözlərin sintaktik
əlaqəsinə fikir verək:
Böyük qardaşım Ərtoğrul məni həmişə əzizləyir.
Böyük+ qardaşım, qardaşım+Ərtoğrul, Ərtoğrul+əzizləyir mgni + əzizləyir, həmişə + əzizləyir. Sxemlərdən
göründüyü kimi, müxtəlif sözlər bir-birləri ilə sintaktik əlaqəyə girmişdir. Amma bu, o demək deyil ki, bütün sözlər
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bir-biri ilə sintaktik əlaqəyə girə bilər. Məs.: Böyük sözü ilə Ərtoğrul sözü arasında heç bir əlaqə yoxdur. Məna
əlaqəsi dedikdə asılı tərəfin əsas tərəfə olan məna asıllığı başa düşülür. Məs.: "Samir gələndə" birləşməsində
subyekt əlaqəsi, "səhər gələndə" birləşməsində zaman əlaqəsi, "evə gələndə" birləşməsində məkan əlaqəsi və
s. var. Sintaktik əlaqənin iki növü var: l.tabesizlik əlaqəsi, 2.tabelilik əlaqəsi

TABESİZLİK ƏLAQƏSİ
abesizlik əlaqəsində tərəflər bərabərhüquqlu olur: "Selcan və Azərin mehriban sərnımi rəfiqədirlər"
cümləsində Selcan və Azərin həmcins mübtədaları,
və ssm m
avd
' i həmcins təyinləri-biri o birinə tabe olmadan,
mla
,
Şdırmadan sintaktik əlaqəyə girmişlər.
(j3 esızlik əlaqəsi həm bərabərhüquqlu sözlər, o cümlədən, həmcins üzvlər, həm
e
siz mürəkkəb cümlələrin tərəfləri arasmda ola bilər.
Tabesizlik əlaqəsi olan tərəflər ya yalnız intonasiya, ya da intonasiya v
tabesizlik bağlayıcıları vasitəsi ilə əlaqələnir.
TÄBELİLİK ƏLAQƏLƏRİ
Tabelilik əlaqələrində bir tərəf asılı (tabe olari), digər tərəf isə əsas (tabe ed3n\ olur. Yəni əsas
sözün tələbi ilə asılı söz əsas sözlə ya uzlaşır(wə« gəldim), ya [^ olunur (onu götür), ya da sadəcə
olaraq əsas sözə yanaşır (xoşbəxt insan).
Uzlaşma əlaqəsi
Əsas tərəfın tələbi ilə asılı tərəfın onunla şəxsə və kəmiyyətə görə uyğunlaşmasına uzlaşma
əlaqəsi deyilir.
• Uzlaşma əlaqəsi həm mübtəda ilə xəbər arasında (Onlar gəldilər), həm də II və m növ təyini söz
birləşmələrinin tərəfləri arasında (kitab üzü, kitabın üzü) olur.
• Uzlaşma əlaqəsində əsas söz birinci, asılı söz ikinci olur. Ox işarəsi asılı sözdən əsas sözə doğru
uzanır: Bizim < ------------------ evimiz. Mübtəda ilə xəbər
arasında uzlaşma zamanı mübtəda əsas, xəbər isə asılı tərəf olur, mübtədanm tələbi ib xəbər
kəmiyyətə və şəxslərə görə dəyişir.
• Uzlaşma əlaqəsinin qrammatik göstəriciləri mənsubiyyət şəkilçisi və şəxs sonluqlarıdır.
• Azərbaycan dilində şəxsə görə uzlaşma həmişə gözlənilir, lakin kəmiyyətə göra uzlaşma mübtəda
və xəbər arasmda III şəxsin cəmində bəzən pozula bilir. Quşlar uçdular-Quşlar uçdu.
• II növ təyini söz birləşməsinin tərəfləri arasmdakı əlaqə yalnız üçüncü şəxsdə olur: Su sonası, oğul
nəvəsi.
• III növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasında bütün şəxslərə görə uzlaşma olur. mənim anam,
sənin anan, onun anası, bizim anamız, sizin ananız, onların anaları
Bildiyimiz kimi, xəbərlə mübtəda arasmda kəmiyyətə görə uzlaşma pozulduğu halda, şəxsə görə
uzlaşma pozulmur. İstisna: l.Xəbər şaxs əvəzlikləri ilə ifadə olunanda şəxsə görə uzlaşma
pozula bilər: Gələn mənəm; 0, mənəm; Bu, sənsən. 2.Mübtəda şəxs əvəzlikləri ilə ifadə
olunduqda əlaval işlənərsə, şəxsə görə də uzlaşma pozula bilər: Mən, Əliyev Ramiz, söz
verırəm
A dlarla idarə zamanı isimlər isim, sifət, say, əvəzlik, zərf və qoşmalarla idarə oluna u'lir' yaradana
məhəbbət, qızdan gözəl, uşaqlardan biri, Ramindən yuxarıda, evə

adidr
Üçüncü növ təyini söz birləşmələrinin tərəfləri arasmda həm uzlaşma, həm də idarə
glaqəsi olur:
s~
^
zlaşma məhəbbətİ
Məcnunun ' ara,I7ıa,ma
məhəbl
l.Elmi

*-------- '
--------- Q

qrammatikada

II
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növ söz birləşmələrinin də tərəfləri arasında həm uzlaşma, həm də idarə əlaqəsi
olduğu deyilir. Lakin TQDK-nın qəbul qaydalarmda II növ təyini söz birləşmələrinin
tərəfləri arasında yalnız uzlaşma əlaqəsi götürülür.
YANAŞMA ƏLAQƏSI
Asılı tərəfin heç bir qrammatik şəkilçi olmadan əsas tərəfə yanaşıb ona məna və
qrammatik cəhətdən bağlanmasına yanaşma əlaqəsi deyilir.
• Yanaşma əlaqəsi aşağıdakı cümlə üzvləri və birləşmələr arsında ola bilər:
Təyin ------- mübtəda: Gözəl qız birdən anasına tərəf baxdı
Təyin -------- tamamhq: Maraqlı kitabı oxumaq hamı üçün asandır
Təyin -------- təyin:
Qara saçlı qız bizim diyardandır, oğul.
Təyin -------- zərflik:
Böyük şəhərə gedirəm mən, ana
Təyin ------- ismi xəbər: Yaxşı oğlandır bizim bu Məhərrəm
Təyin ------- feli xəbər: Yaxşı adam ol, bala, elinə sahib çıx
Zərflik -------- . feli xəbər Axşam gəldim, Qorxduğu üçün getdi, Oxumaq üçün getdi, Yavaş
danış, Az danış (səbəb, məqsəd, tərzi-hərəkət, kəmiyyət zərfliyi).
Feli birləşmənin asılı tərəfi ilə əsas tərəfi arasında: mən ► gələndə
hl növ ismi birləşmələrin əsas tərəfi ilə tərəflər arasma girmiş söz arasmda:
mənimgözəl ► anam
Cümləni quran əsas əlaqə forması tabelilik əlaqəsidir.
Söz birləşməsindəki əsas və asıh tərəf terminləri ilə sintaktik
Köməkçi nitq hissəsi olan qoşma da ismi idarə edə bilər: puldan
ötrü, yola kimi.
İsmin adlıq halı yanaşma əlaqəsində asılı (taxta qapı), uzlaşma
əlaqəsində əsas tərəf (Aydm gəlir) ola bilər.

CÜMLƏ ÜZVLƏRİ
Bir-biri ilə məna və qrammatik cəhətdən bağlı olan, bir sintaktik suala cavab verən
sözlərə və söz birləşmələrinə cümlə üzvləri deyilir.
• Cümlə üzvləri əsas nitq hissələri və söz birləşmələri ilə ifadə olunur.
• Xitab və ara sözlərinin sintaktik vəzifəsi olsa da, cümlə üzvü ola bilmir.
• Var, yox, lazım, bəs, gərək, mümkün tipli predikativlər suala cavab verrnəda ismi xəbər,
sual əvəzlikləri isə suala cavab vermədən istənilən cümlə üzvləri ol bilir.
• Cümlə üzvləri quruluşca sadə və mürəkkəb olur: sadə cümlə üzvləri nitn hissələri ilə (kitabnə? gözəl-necə?), mürəkkəb üzvlər isə söz birləşmələri və mürəkkəb adlarla (sənin dostun-kim?
biz gələndə-nə zaman? Həsən Əliyev-kİnt? \ ifadə olunur.
• Beş cümlə üzvü var: Mübtəda, xəbər, tamamhq, təyin, zərflik. Cümlə üzvləri cümlənin
təşkilindəki roluna görə iki yerə bölünür:
l.Baş üzvlər- mübtəda, xəbər
2.İkinci dərəcəli üzvlər-təyin, tamamlıq, zərflik
• Cümlə üzvlərindən təyin, mübtəda, tamamhq, zərflik, ismi xəbər və təyinin özü ilə, tamamhq
və zərflik xəbərlə, xəbər isə təyin kimibütün cümlə üzvləri ib sintaktik əlaqəyə girir.
• Cümlə üzvləri müəyyən şərti işarələrlə qeyd edilir: Mübtəda
Xəbər
■.
Təyin
---------Tamamlıq
_____
Zərflik
----------

Mübtəda cümlənin baş üzvü olub, hərəkət və əlaməti xəbərlə müəyyənləşən şəxsi, əşyanı
bildirir.

85

•
•
•
•

Mübtəda kim? nə? hara? suallarından birinə cavab verir.
Mübtəda ismin adlıq halında olan sözlər və və söz birləşmələri ilə ifadə olunur.
Mübtəda cümlənin ən müstəqil üzvüdür, heç vaxt heç bir cümlə üzvündən asılı olmur.
Mübtəda təyinlə yanaşma, xəbərlə isə uzlaşma əlaqəsinə girir, hər iki halda əsas

tərəf olur; İgıd oslan gəldı.
• Cümlədəki əsas fıkir mübtədaya görə nizamla
nın ifadə vasitələri:
>İsimləşmiş köməkçi nitq hissələri ilə - .Va" birləşdirmə bağlayıcısuhr.
>Mürəkkəb adlarlaNizami Gəncovi Azərbaycan şairidir.
. ıə .
vasitəsidir)
zliklə vasitəsidir)
c'fətləja.
MəsdərləFeli sifətləv7ərflə> I növ söz birləşməsi ilə>II növ söz birləşməsi ilə>III növ söz birləşməsi ilə>Bəzi qeyri-təyini birləşmələr ilə-

Alpər döyüşür. (Əsas ifadə
Haını bizdədir. (Əsas ifadə
Gözəüər şənlənir.
Üçüncüsü sizdədir.
Gülmək sənin peşəndir.
Döyüşənlər mükafatlandınldı.
Ora mənim vətənimdir.
Qədim dövr çox sirlidir.
Vatən oğhı döyüşə hazn olmalıdn.
Onunfıkri sizi sevindirmək idi.
Gözü sürməlilər bizim qızlardu.

XƏBƏR^
Xəbər cümlənin
baş üzvü olub,
haqqmda
danışılanın hərəkət və ya əlamətini bildirir: Qoşun addım-addım irəliləyirdi. Mənim oğlum
igiddir. Birinci cümlədə "irəliləyirdi" əşyanın hərəkətini bildirdiyi halda, ikinci cümlədə əşyanın
daşıdığı əlaməti bildirir.
• Cümlədə söylənilən yeni məlumatı, adətən, xəbər və xəbərə aid olan üzvlər (tamamhq, təyin,
zərlik) vasitəsilə alırıq.
• Xəbər nə edir? (felin bütün şəkil və zamanlarında) kimdir?, necədir?, haradadır? və s.
suallarından birinə cavab verir.
• Xəbər sözlərlə ifadə olunduqda sadə (O, insandır), söz birləşmələri və mürəkkəb adlarla ifadə
olunduqda isə mürəkkəb (Həzi Aslanov Azərhaycan övladıdır) olur.
• Var, yox, gərək, lazım, mümkün, bəs tipli predikativ sözlər və sual əvəzlikləri suala cavab
vermədən cümlənin müstəqil ismi xəbərləri olur. Bu xəbərlər söz xəbər adlanır.
• Başlamaq, istəmək, bilmək, olmaq, etmək felləri əksərən başqa sözlərlə birləşərək xəbər
vəzifəsində işlənir: O şetmək istəmirdi. Lalə hələ yaza hilmİL "Jşaqlar birdən şülməyə
hasladılar.
V*yd: başlamaq, istəmək, bilmək, olmaq sözlərinin müstəqil cümlə üzvü olduğu ttallar da ola bilir:
Gültən dondurma istəvirdi. Onlar şəhərdə olur. Artıq Fənər və vefo" oyunu bgşlgdL.
'di, imiş, deyil tipli hissəciklərə qoşularaq cümlə üzvü olan qoşmalar həmişə ^oşulduğu sözlə
birlikdə sadə cümlə üzvü yaradır: Elçilər gəlmiş idi. Onlar sizin *OU- Bütün etdiklərim sənin
üçündür.

XƏBƏRIN IFADƏ VASITƏLƏRI
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Xəbər ifadə vasitələrinə görə iki yerə bülünür: feli xəbər, ismi xəbər >Feli xəbər felin
təsriflənən şəkilləri (formaları) - əmr, lazım, vacib xəbər və şərt şəkilləri ilə ifadə
olunur:
Əmr şəkli ilə- Şəxsiyyətini heç zaman satma. Xəbər şəkli iləMüəllim dayanmadan yazırdı. Arzu şəkli ilə- Kaş "Hədəf' qalih
gəla idi. Lazım şəkli ilə- Qardaşım sabah gələsidir. Vacib şəkli
ilə- İşimi bir azdan hitirməliyəm. Şərt şəkli ilə- Siz getsəniz,
inciyərəm. Frazeoloji birləşmə ilə- Mən ona qulaq asmadım.
1. Felin şərt şəkli həmişə mürəkkəb cümlənin asılı tərəfinin xəbəri olur: Bizimkilər
udsa, sənə bir qonaqlıq verəcəyəm. 2.Frazeoloji birləşmələr və ol, et, bil tipli
köməkçi fellər mürəkkəb tərkibi fellər hesab edildiyindən sadə xəbər kimi qəbul
edilir.
İsmi xəbər adlarla-isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, məsdər, feli sifət, ismi birləşmələr
və bəzən isimləşmiş köməkçi nitq hissələri ilə ifadə olunur.
Isimlə- Biz uşağıq.
Sifətlə- Mənim Vətənim gözəldir.
Sayla- Məndə ədəbiyyata maraq eoxdur
Əvəzlikl Qardaşım sizdədirmi?
əOnlar irəlidədir.
Zərflə- Mənim arzum əsl vətəndaş olmaqdır. Mənim
Məsdərl cücələrim səs salanlardır.
əI növ ismi birləşmə ilə- Mənim toyum bu ildir.
Feli
II növ ismi birləşmə ilə- Xurşidbanu el qızıdır,
sifətlə
III növ söz birləşmə ilə- Bu, savtın adıdır.
Köməkçi nitq hissələri- Bu cümlədə mənanı qüwətləndirən "ki"dir.
Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması
Xəbərlər mübtəda ilə şəxsə görə uzlaşır. Belə ki, mübtəda hansı şəxsdə o
xəbər də həmin şəxsdə olur, həmin şəxsin şəkilçisini qəbul edir.
Mən oxuyuram.
Biz oxuyurug.
pxuyursunuz.
Sən
oxuyurlar.
oxuyursan 0_
də uzlaşır. Lakin III şəxsin cəmində *
oxuvur.
la. Bu, aşağıdakı formalarda olur: 128
Xəbər mübtəda ilə
kəmiyyJU mübtəda ilə
uzlaşa
da bilər,bildirən
uzl
'Tcan anlayışı
mübtəda cəm olduqda xəbər də əksərən cəmdə olmalıdır: it
lacalaf ağlayırlar. Bəzi hallarda isə xəbər mübtəda ilə kəmiyyətcə uzlaşmaya da fjgr:
Qonaqlar getdi. ıT Heyv^11 və 1US anlayışı bildirən mübtəda cəm olduqda xəbər təkdə də
ola bilər,
'mdə də: Atlar qaçır-Atlar qaçırlar. TTT Cənıdə olan mübtəda cansız varhqlarla ifadə
olunduqda xəbər əksərən təkdə
lur G'öyldr qaraldı. Binalar söküldü.
■; .

TAMAMLIQ
Tarnamhq cümlənin ikinci dərəcəli üzvü olub, hərəkət və əlamətin obyektini
bildirir.
* İsmin adlıq və yiyəlik hallarından başqa, qalan hallarda əşya, obyekt bildirən
sözlər və birləşmələr cümlədə tamamlıq vəzifəsində işlənir.
• Tamamlıqlar quruluşca sadə və mürəkkəb olur:
Sadə tamamhqlar- Səmn ücün su alımmı? Vətən məniçağınr.
Mürəkkəb tamamlıqlar- Qnun_ey^ə__qayjdaçağını heç bilmirdi. İrad_şjn__zidd
getməyi. xoşlamırdı.
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ismin yönlük, yerlik, çıxışlıq hallannda olan, eyni zamanda 3' üçün, ötrü, savayı,
barəsində, haqqmda, qarşı qoşmalarmm qoşulduğu sözlər və
S0Z birləşmələri ilə ifadə olunub əşya, obyekt bildirir.
asıtəli tamamlığm sualları: kimə? nəyə? kimdə? nədə? kimdən? nədən? kim "• nə
üçün? kim ilə? nə ilə? kim haqqında? nə haqqında? kimdən savayı?
ənsavayı? kim barəsində? nə barəsində? kimdən ötrü? nədən ötrü?
t
asıtəli tamamlıqlar həm təsirli, həm də təsirsiz fellərlə əlaqəyə girir: Kitabdan
°*üdum (təsirli), khaba. baxdım (təsirsiz).
asıtəli tamamlıqlar ismi xəbərlə də əlaqəyə girə bilər: Bu
kompyut
;er mənə
^ıırıdır.
m. _■
ffllda olan söz həm tamamhq, həm də 'ə? kimdə? nədə? kimdə? nədən
haradan? Suallarından birinə cavab verərək məkan, boşluq bildirir. Məs başdan, başda
tamamlıq, evə, evdə, evdən zərflik olur.
>Vasitəli tamamlıqların ifadə vasitələri
İsimləUşaqlar §əkjə həsrətlə baxırdı.
ƏvəzlikləMən hj|m_nj_rian jböyüyəm.
SifətləYaraJjlara kömək etməliyik.
Saylafiçdən iki çıx.
Zərflə
.YSJŞÖİSÖI bel bağlama.
MəsdərləMaşı n sürməyə marağım yoxdur.
Feli sifətləYazdLqlaruıa şübhəm yoxdur.
I növ ismi birləşmə ilə- Buj*ünjərinə şükr et.
II növ ismi birləşmə ilə- DjıJ.havasiÇ?. ehtiyacım var.
III növ ismi birləşmə ilə- Mənijn jnesjıjlajıma cavab yaz.
VASİTƏSİZ TAMAMLIQLAR
Vasitəsiz tamamlıqlar ismin təsirlik halında olan sözlərlə və söz birləşmələri ilə ifadə olunur,
kimi? nəyi? haranı? və nə? Suallarından birinə cavab verir. İsmin təsirlik halı müəyyənlik və
qeyri-müəyyənlik bildirdiyi üçün vasitəsiz tamamlıq da müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar və
qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar olaraq iki yerə bölünür: Gülü dərdim- Gül dərdim
Müəvvənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar
• Kimi? nəyi? haranı? suallarma cavab verir.
• İfadə vasitəsi yalnız ismin müəyyənlik bildirən təsirlik halmda olan sözlərdir.
• Həm sadə (fıkrini), həm də mürəkkəb (sənin fıkrini) ola bilir.
• Yalnız feli xəbərlə idarə əlaqəsinə girir.
Yağış komamızı uçurdu, yplun k_man_n_d_a_kjnı mənə ver. Oevrimüəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar
• Nə? sualına cavab verir: Həkinı çağırdıq. Tprpag.aldıq.
• İfadə vasitəsi yalnız ismin qeyri-müəyyənlik bildirən təsirlik halında c sözlərdir: Gül dərdim.
Kitab oxudum. Ey_gu_u aldım.
• Qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıqlar şəxs əvəzlikləri ilə ifadə oluna bilmir.
• Cümlədəki yeri həmişə xəbərin yamdır.
Quruluşca sadə və mürəkkəb olur: Sadə-Ç_ay içirəm. Mürəkkəb-Ot__ayj ıÇırəl
fQel: ü9yyənlikOİik bildirən vasitəsiz tamamlığın tələb etdiyı guall jj;1 ilə mübtədanm
tələb etdiyi nə? sualını eyn*\mərnəli. C'İ- Cavad maşın sürür cümləsində maşın
SÖZÜ
Vmhqdır, r&> nə? sualma cavab verir. Belə cümlələrdə tama\ müəyyəniıyənıik
bildirən təsirlik hala çevirərək nəyi? sualm biigj-ik trik və məna dəyişməz:
Cavad maşını sürür. ArnI\übtədanı imı bu cür dəyişmək mümkün deyil. Məs.:
Maşl}
vrətlə gedü?,edir. Burada "maşın" sözü təsirlik halda

W

İSİ9n
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- y'ii|da kim? !ı? sualına cavab verərək insan anlayışı bildiij,sözjər qeynjeyri müəyyən vasitəsiz
tamamlıq olduqda nə? Sl%a cavab \lb verir: Məktəb daha şagird qəbul etmir. Kons*nıüğənni çl?j
çağırın. Həkim çağırın.
>Müəyyən və fıi-müəyyəntvən vasitəsiz tamamlıqların ifadə vasitələri:
Is mlə
' ;
Uşaqkaqlar gülü £gül_ aldılar.
Əvəzlikləxoya |/a _im_əni__kjjnşə} çağırmayacağam.
^lfətlə"
İ|_ _Ləj§l?_İ (İgldlər] səsİəyir yaralı vətən.
ÜS (G (Ü_ü) götürsən, udacaqsan.
MəsdərləQxjınjumağı çox sevirəm.
jelı sıfətləYazdjdıqlarını jətir.
1
növ ismi birləşiiiləLl&ün.lərinj unutma. aöv ismi
fc.1^ b,irlff !f ÖÄğ-h_Lhäva}r (Dağ_h_a_v_a_sın_ı) gətirmişəm
birl# ilə- Mənijjjnjm jneşaJLarjınj oxu, cavab ver.

TƏYİN

ow!Əym cümk'ilklncı də^sərəcəli üzvü olub, isimlə və isimləşmiş sözlərlə ifadə y^ uzvləri n#lıf
cəhətd%dən izah edir.
• xTƏ? nƏCff.rdnS1? "eC^Çə? nə <Jədər? neçənci? suallarına cavab verir. girir ^m feİ1 x:p Ən basoA>qa, qalan
bütün cümlə üzvləri ilə yanaşma əlaqəsinə <fe g*7tən' asıl;,!ry!n }^}n:< 'ini izah etdikdə əsas tərəf ola
bilər: Gözəl görünüşlü °W tof lrləŞm3l;'r"""5/" m gözşl Sözünün əsas, qız sözünün asılı tərəfıdir.) tərəf
• ısusna halİJ' reHə də ə]a9ıaqəyə girə bilər: Çalış əxlaqlı adam ol

• Təyinlər də quruluşca sadə və mürəkkəb olurlar: Bğyük insan bağışlarn j bacarmahdır.
Eyəlgsləu qonaqlar bizdən razı getdilər.
• Əsas ifadə vasitələri: sifət, say, feli sifət, işarə və təyini əvəzlikləri. >Təyinin ifadə
vasitələri
SifətləXmLvs oman meşə oyamrdı. SaylaSinifdə
«&.uşaq var. Əvəzliklə- figfe dostu harda tapa bilərsən? Feli
sifətlə- Gühnəli bir uşaq gəlmişdi. ZərfləAşağl
mərtəbələr sərin idi.
II növ ismi birləşmə ilə- Sinjıfyzhhm Altay müəllim sənə kömək edər.
III növ söz birləşməsi ilə- MäktaMlLdkgktam Həsən müəllim bizə tərəf gəldi.
Qeyd: Bəzən təyin feli xəbərə də aid ola bilər. Belə ki, feli xəbər tərkibi fellə ifadg
olunduqda təyin onun birinci tərəfınə aid ola bilər. Onun qonaqporvərliyi xaricilərə
mxsi tgsir hağışladı,

ZƏRFLIIC
Zərflik cümlənin ikinci dərəcəli üzvü olub, hərəkətin icrasını və ya əlamətin meydana
çıxmasını müxtəlif cəhətdən izah edir.

• Zərfiiyin əsas ifadə vasitəsi zərflə feli bağlamadır.
• Zərfiiklər də quruluşca sadə və mürəkkəb olur: Sadə-Dünən yaman yağış yağdı.
Mürəkksb-Qızları evlərinə ötürüb gələndə yolu azdım.
• Zərfliklər əksərən feli xəbərə, az hallarda isə ismi xəbərə aid olur. Feli xəbəra aid
olduqda işin, ismi xəbərə aid olduqda əlamətin meydana çıxmasmın tərzini, zamanım,
yerini, miqdarmı, səbəbini və məqsədini bildirir. Bu baxımdan zərfliym aşağıdakı məna
növləri var:
1 .Tərzi-hərəkət zərfliyi.
2.Zaman zərfliyi.
3.Yer zərfliyi.
4.Kəmiyyət zərfliyi.
5.Səbəb zərfliyi.
ö.Məqsəd zərfliyi.
Qeyd: Bunlardan əlavə, dilimizdə şərt və qarşılaşdırma zərflikləri də vardır. I
xüsusiləşmiş zərfliklərdir. Məs.: Rəisin qəbuluna düşməyincə heç yana ge «
deyiləm. Müəllim yorğun olmasına baxmayaraq, dərsi həvəslə danışmnjj
çahşırdı. Verilmiş cümlələrdən birincisində işarələnmiş söz şərt, ıkıncı
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qarşılaşdırma zərfliyidir.

.. o ns

> Tərzi-hərəkət zərfliyi işin, hərəkətin icra tərzini bildirir. Necə? nə cu'
tərzdə? nə vəziyyətdə? suallarma cavab verir.
Tərzi-hərəkət zərfliyinin ifadə yjasi|fpri:
Tərzi-hərəkət zərfi ilə- Yavaş <
Feli bağlama ilə-

—^rtialı sözlərlə■ birİ9Şm9^ə" il9"

Uşaq kimi ağlama.
Gözu' yaşlı qalmaq.

Oeyd>
1. Təyin ilə tərzi-hərəkət zərfliyi eyni suala cavab verdiklərindən bəzən onlar
qarışdırıhr. Lakin bilmək lazımdır ki, təyin əşya bildirən üzvləri izah edir: Yaxşı
kitab. Zərflik isə hərəkət bildirən sözlərlə bağh olur: Yaxşı danış.
2. Tərzi-hərəkət zərfliyi ismi xəbərə də aid ola bilər: O, kədərli vəziyyətdə
də gözəl idi
y Zarnan zərfliyi işin, hərəkətin, hadisənin zamanmı bildirir. Nə vaxt? nə latnan?
haçan? nə vaxtadək? nə vaxta kimi? nə vaxta qədəfl suallarına cavab
verir.
ygnıan zərfliyinin ifadə vasitələri:
Zaman zərfləri ite-Dünən gəldi.
Zaman mənalı isimlərlə- Zəngdə məni də çağır.
Feli bağlamalarla- Mən gələndə onu gətirdim.
Qoşmalı feli sifətlə- O oxuyan kimi getdi.
I növ təyini söz birləşmələrlə- Bu il kəndə getmə.
II növ təyini söz birləşmələrlə- II sonunda gələrsən.
III növ təyini söz birləşmərlə- İlin sonunda camaat yaylağa gəlir.
Qeyd:
1. Zaman məzmunu bildirən söz təsirlik halda olanda cümlənin zaman zərfliyi olur:
Gecəni küçədə keçirmişəm. Yayı Şamaxıya gedəcəyik.

2. Zaman zərfliyi də ismi xəbərə aid ola bilər: Gecə çox isti idi
> Yer zərfliyi işin, hərəkətin, hadisənin yerini bildirir. Hara? haraya? harada?
haradan? suallarına cavab verir.
Yer zərflivinin ifadə vasitələri
Yer zərfləri ilə- Aşağıda, deyəsən, pişik var.
Məkan bildirən isimlərlə-Bu gün məktəbdə tədbir olmahdır.
Şsxs əvəzliyi ilə- Sabah bizə gedək.
J növ ismi birləşmələrlə- Dəniz qırağında böyük
HI növ ismi birləşmələrlə- Yolun kənarında ağac bir bayraq var.
olar bildi

Cəmiyyət zərfliyi işin, hərəkətin nə qədər, hansı
kəmiyyətdə icra olunduğunu Wr və nə qədər?
suahna cavab verir. Zərfliyin bu növü bəzən hərəkət və ya
a
mətin dərəcəsini də bildirir, nə dərəcə? nə dərəcədə? suallarına cavab verir. mıyyat zərfliyi
ismi xəbərlə də əlaqəyə girə bilir: Hava hədsiz dərəcədə soyuq

• : Kəmiyyət zərfliyi ismi xəbərə də aid ola bilər: Bıçaq bir qədər iti idi. ^SjiSalzərflivinin ifada
vasitələri
Fe? K ZƏrflərİ ilə" MüMimxeyli əsəbiləşdi.

ismi bağlama ilə" D°yunca yedim^ ttləşmə ilə- Bir tam onda üç hissə götürdüm.
Wəb 9 zərfliyJ hərəkətin və ya əlamətin səbəbini bildirir. Niyə? nə iiçün? nə *ab>.j\ nədən
əkı

zamandan əwəl baş feıfrr Üşüdüyü üçün evə getdi. Bu
cümlədəki xəbər
keçmiş zamandadır,
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xəbər-hərəkətin başvermə səbəbi ondan əvvəl olub, belə^
səbəb olmalıdır ki, nəticə görünsün. Evə getməsinin səbəbi üşüməyidir.
Səbəb zərfliyi də quruluşca sadə və mürəkkəb olur: Sadə-Qorxub geri çəkiin
Mürəkkəb-ÄiYaA oxumaqdan kor oldu.
Qeyd: Səbəb zərfliyi də ismi xəbərə aid ola bilər: Getdiyi üçün peşman idi.
Səbəb zərflivinin ifadə vasitələri.
Üçün, ötrü, görə qoşmalarının artırıldığı feli sifət və feli sifət tərkibləri ilə- Qaçd^
üçün təngnəfəs olmuşdu. Evə gəldiyinə görə onu görmədi.
Feli bağlama və feli bağlama tərkibləri ilə- O dura bilməyib yıxıldı. Üşaqilq
illərini yadına salıb güldü.
Məsdər və məsdər tərkibləri i\ə-Danışmaqdan boğazı qurumuşdu. Gecə-gündh\
işləməkdən əriyib çöpə dönmüşdü.
Sual əvəzlikləri ilə-Sən niyə Vətəni bu qədər sevirsən?
İsimlərlə- Qorxudan dili tutulmuşdu.
Sifətlə-ZsftVfow boğuldu.
Ismi birləşmələrlə-Bı> tikə çörəyin ucbatından buradan Moskvaya gedib. Pul
həvəsindən oğru da oldu.
> Məqsəd zərfliyi. Məqsəd zərfliyi işin, hərəkətin məqsədini bildirir. Niyə? na
üçün? nədən ötrü? nə məqsədlə? suallarına cavab verir. Məqsəd cümlədəki
xəbərin zamanından sonra baş verir: Oxumaq üçün gedirəm. Belə ki, cümlədən ds
göründüyü kimi, məqsəddə olan oxumaq gedəndən sonra baş tutacaq.
Məgsəd zərfliklərinin ifadə vasitələri:
-Yönlük halda olan məsdər və məsdər tərkibləri ilə- Biz işləməyə gəlmişik. Qrj
köçürməyə gedirik. Prezident oğluna şikayətə (şikayət etməyə) gəlmişik.
-Üçün, ötrü qoşmalarının ismi birləşmələrə, məsdər və məsdər tərkiblərinə
qoşulması yolu ite-Sizin rahatlığınız üçün çalışıram. Öyrənmək üçün baxıram.
-Niyə? nə üçün? nədən ötrü? nə məqsədlə? sual əvəzlikləri ilə- Sən nə məqsədb
bura gəlmisən.
-Deyə sözündən ibarət olan tərkiblərlə- Evə tez çataq deyə, maşmı sürətlə sürürdil
-İkinci tərəfı məqsəd, uğur, yol, niyyət, bəhanə tipli birləşmələrlə- Vətən yolunda
cammdan keçərəm. Sizi də bura bu məqsədlə gətirmişik.
Səbəb və məqsəd zərfləri bəzən qarışdırılır. Buna görə də onlar arasında
fərqlərə diqqət yetirək:
...
l.Səbəb iş cümlənin xəbərindəki işdən əvvəl baş verir, məqsəd zərfliyindəkı ış
xəbərdən sonra baş tutacaq hərəkətin baş vermə məqsədini bildirir. Şj»bjb_zəlU^
Xəstələndiyindən bayrama gəlməmişdi. Məasəd zərfliyi-Xəstələnməmək «
çöldəki bayrama gəlməmişdi.
,arl.
2. Səbəb zərfliyi -dığı4 (bütün şəxslərdə) şəkilçili feli sifət+üçün, ötrü ^0^^.
məqsəd
zərfliyi
isə
maq2+üçün,
ötrü
qoşmaları
ilə
düzəlir:
Şəbəb__zəX->
Gördüyü üçün sevindi. Məqsəd zərfliyi-Görmək üçün getdi.
^
3.
Səbəb zərfliyi olan cümlələri mürəkkəb cümləyə çevirdikdə səbəb ,
cümləsi, məqsəd zərfliyi olan cümləni mürəkkəb cümləyə çevirdikdə ^J^
budaq cümləsi olur. Səbəb zsrfM-Hirsindən dişini smdırdı-Dişini sındırdı, Ç
'T'^gjjınişdi. Məqsəd zərfliyi-5'fflvfl</ sahibi olmaq üçün çox çalışıram-Mən ona çalışıram ki,
savad sahibi olum.
\ Sgbəb zərfliyində işin kortəbii, qeyri-şüuri icrası olur: Nə üçün mən ondan rxurdum. O, niyə
yatmırdı? Cümlələrin birincisində nə üçün səbəb zərfliyidir,
•nki qorxu kortəbii baş verən bir haldır. İkinci misalda niyə həm səbəb zərfliyi, h rn də məqsəd
zərfliyi ola bilər. Bu, mətndən asılıdır: insan müəyyən səbəbdən də
atnıaya bilər, müəyyən məqsədlə də yatmaya bilər.
I suallar yaxın və ya eyni olsa da, səbəb zərfliyi üçün nə səbəbə, məqsəd zərfliyi ücün nə
məqsədlə sualı daha müvafiqdir. Oeyd: Məasəd zərflivi ismi xoborə aid ola bilmir.
> Ürəkdən, birdən, ürəklə sözləri, adətən, zərflik olur, bu zaman həmin
sözlərdəki şəkilçilər zərf düzəldən leksik şəkilçi olur: Birdən qapı açddu Ürəkdən

91

güldü, ürəklə danışdı. Bu cür sözlər çıxışlıq halda olarkən tamamlıq da ola blər:
Birdən kiçik nə var? Ürəkdən qan axır. Böyrəyi ürəklə satırdılar.
> Nə üçün? niyə? həm tamamlığın, həm səbəb zərfliyinin, həm də məqsəd
zərfliyinin sualı ola bilər: Ev üçün (nə üçttn) aldım, Oxuduğum üçün (nə üçün)
gəlmişəm. Oxumaq üçün (nə ttçttn) gəlmişəm.
> Qara torpaq, Ana Vətən, Mirzə Fətəli Axundzadə tipli birləşmələr
mürəkkəb ad olduqları üçün təhlil zamanı tərəflərinə ayrılmırlar.
> Yer zərflikləri feli bağlama ilə ifadə oluna bilməz.
> Əgər nə? kim? sualına cavab verən söz həm cümlədəki feli bağlama ilə,
həm də xəbərlə əlaqəyə girə bilirsə, onu mübtəda, yalnız cümlədəki feli
bağlama ilə əlaqəyə girsə, o zaman feli bağlamanın tərkibi kimi başa düşmək
lazımdır. Məs.: Mən kəndə gələndə onu gördüm cümləsində mən mübtəda,
Mən kəndə gələndə 0 getdi cümləsində isə mən feli bağlama tərkibinin tərkib
hissəsidir.
> Yer zərfliyinin haranı sualı yoxdur.
Bəzən xəbərin əlavəsi zamanı əlavəli üzvdə-xəbərdəki şəxs şəkilçisi ixtisar olunur: Mənim evim
uçurumun kənarında-kəndin qırağmdadır. Bu zaman əlavə zərfliyin əlavəsi kimi götürülməməlidir. Şəxs
şəkilçisi əlavəyə uyğun olaraq, bərpa olunmalı və əlavə xəbərə aid edilməlidir

Bir neçə cümlənin sintaktik təhlili
1. Bir qarının bir pişiyi var idi.
2. Dfinən biz kandə gələndə pnjan kəndin kənarında gördiik 3.Aydan, Aysu və bacım
Fatimə rəfiqə idilər 4.Qızıl-gümüş mədənidir yarandığım Ana torpaq.
S.XoJuıı^niirındj^kilıniş ağac adama yaxşı təsir bağışlayır.
6. Dərş Qxumadığıficün valandanısan şagirdlar bütün.mjigllimləri
əsəhilaşdirir.
7. Dayım Əli gözləmədən yuxarı mərtəbəyə

çıxdı.

8. Dostumuz Buludxan və kiçik qızı Ləman hər gün bizə gələrdilər.
9. Nazim _yuxudan duran kimi oxumağa haşladı
10. Bizim sinif elə bu gfin

işə başladı.

11. Balaca Orxan xəstələndiyi üçün

həkim çağırdılar»

12. Olkəmizin Oarabağ uğrunda döyüşən igidləridir.
13. Balalar, yaxşı oxumaq lazımdır.
14. Bu kitabları oxuyan §agird_ə. nıukafat veriləcək.
15. jtkinlə_*_barə_də nə bilirsən.
16. Biz Vətənin gələcəyi uğrunda dövüşurük.
17. Oj o_ rayonda fiç il işləyib.
18. Topqapı saraymın tavanı necə də gözəldir.
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19. Yer adları tarixin vaddaş kitahıdır.
20. Sən ______ ağzına su almısant?
21. Kimsə bilmaz Tanrıdağm'
fll^gİI" ravondan çıxdığım yadıma gəlmir. jvy^yakrin yenicə yetişmis
vaxtı idi.
Ən böyük arzum tprpaglarımızın_düşmən tagdağınd_ı__azja_I_ ol_ı_ımaşını ggrflliMäİEi
U rinnn gara, uzun hörükləri _______
26, Qnıın sirin və lətafətli danışığı pturanjara XQŞ təsir bağısladı.
17 K"rs üçüo veni binanm tikilacəyini esidən valideynlərin sevincinin həddi-hfldudu yoxidi.

28.Ana, axı keçmişı, bu günü və gələcəyi görməmək korluqdur_
29.Ey-badi-səba, gfizar qıl Şjışaya,
30. .Yena ajıajsmmjKƏ^ğlunuja^

gü

31. Apardı sellər Saranı.

32. Təbrizin küçalarindan hirindayik.
33. Dağlar dağımdır mənim.
34- Hər təraf qaranlıq idi.
35

- 4____pğluna yelpşip.ed aldı.

6>

__________ yMujLkəııaxmda maşın şəsj esitdik,

" 4l__n və gardaşı ________ təjfesəxtəjasə tendajəjraf gejjinüiaL
• aÜümn ən gözal küçalarindən hirinə ajd_idjL

CÜMLƏ ÜZVLƏRİNİN ƏLAVƏSİ
Cümlədə özündən əvvəlki üzvün mənasını izah edib konkretbşdirən sözə v söz birbşməsinə
əlavə deyilir: Nıc&l-mənim oğlum bu işin öhdəsindən gələ kı cümləsində "mənim oğlum" "Nicat"
mübtədasmm əlavəsidir. Kəndimiz da^
_/_1?IW//_

•
•
•
•

_

-M^C _/ı_~y/_

\A\

rMİml-.oinrl^

"iMnc^lihJ-ı

lAf*

-^r—:;

"AnX—

. *

ətəyində - meşəlikdə idi cümbsində "meşəlikdə idf' sözü "dağın ətəyjnri xəbərinin əlavəsidir.
Əlavənin olduğu üzvə əlavəli, yəni əlavəsi olan üzv deyilir.
Cümb üzvünün əlavəsi ayrıca cümlə üzvü hesab edilmir, aid olduğu cümlə üzvı" ilə birlikdə
cümlənin bir üzvü olur. Qaragöz. yəni gbzəl qız mənim bacımdır. 0 bMMzkmd&gdlmdä həmişə
məni yad edər.
Əlavə aid olduğu üzvdən sonra gəlir və ondan xüsusi intonasiya ilə ayrılır.
Əlavə aid olduğu üzvün qrammatik xüsusiyyətbrini daşıyır. Yəni əlavə əlavali üzvlə şəxsə,
kəmiyyətə və ismin halına görə uzlaşır. Onlar-uşaqlar gəlirbr. Cümbdən göründüyü kimi, uşaqlar
əlavəsi onlar sözü ilə eyni şəxsdədir.
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•

•

•
•
•

I və II şəxs əvəzlikbri ilə ifadə olunmuş mübtədanm əlavəsi xəbərlə şəxsə görə uzlaşmır, bu
zaman əlavənin hər iki tərəfındən vergül qoyulur: Biz, Äzərbaycan gəncləri, Azərbaycanın
gələcəyini quranlarıq cümbsində əlavəli üzv (biz) adlıq halda, I şəxsin cəmində, əlavə isə adlıq
halda, III şəxsin cəmindədir, lakin xəbər I şəxsin cəmindədir (quranlarıq).
Əlavəbr izah etdiyi sözdən, əsasən, tire (-) və bəzən də vergülb ayrılır: Bura-həyətə bax. Mən,
Sadıqova Fidan Elçin qızı birinci sinifdə oxuyuram. Bəzən əlavəbrdə "yəni" aydınlaşdırma tabesiz
bağlayıcısmdan istifadə edilir. Bu zaman "yəni"dən əvvəl vergül qoyulur: Vətən, yəni Azərbaycan
mənə hər şeydan üstündür.
Bütün cümlə üzvbrinin əlavəsi olur, lakin tamamlıq və zərflikbrin əlavəsi daha çox olur.
Hər bir əlavənin ayrıca təyinedicisi, yəni təyini ola bilər. Kamil-bjlasa qardaşım mənə gül almışdı.
Bu cümlədə "qardaşım" "Kamil" mübtədasının əlavəsidir. Balaca isə Kamilin təyinidir.
Əlavəsi ola biləcək cümlə üzvləri, söz birləsmələri.
> Mübtədanın əlavəsi- Ramin- dostum bizə kömək edir.
> Tamamhğın əlavəsi- Raminə- dpştuma kömək et.
> Təyinin əlavəsi Ordakı- axxadakı uşaq mənə baxır.
> Xəbərin əlavəsiAtam orada-kənddədir.
> Zərfliyin əlavəsiBela—yavaş qaç, Sabah-ayın üçü gəl. Buraya-P*# qayıt, Az-bir qaşıq
götürdüm, Oxumaq üçün-adam olmaq üçün gəldin? &Ş£1 üçün-s£»«/ sevdiyim üçün gəldim.
Dünən, yəni fevrahn 26-sı Xocalı faciəsinin ildönümü ffİ.^
> Xitabm əlavəsi- Ey Turan-Türk oylağı, sən gözlə məni.
-Türk oylağı
n və HI növ byini söz birbşməbrinin asılı tərəfınin əlavəsi- Talenin - Uşaq ^ latnentinin Spikerinin
arzusu uşaqları sərbəst görməkdir. Qabağa getmək, yəni
■ i-tı işlərdə müvəffəqiyyət qazanmaq arzusu onu tərk etmirdi. bÜ Peli birbşməbrin asılı tərəfınin
əlavəsi- Naxçıvana-yurduna qayıdan dahi \bər sevinclə qarşılandı. Həyətimizə-ata yurduna
gələndə kövrəldim. /^~~\

QEYO:

Cümb üzvünün əlavəsi ilə əlavə cümbbri (sözləri) qarışdırmamalı. Yadda
saxlamaq lazımdır ki, cümlə üzvünün əlavəsindən əvvəl vergül və ya tire
qoyulduğu halda, əlavə cümblərdən əwəl və sonra ya mötərizə, ya da tire
qoyulur. Nümunələrə fıkir verək,
Cümb üzvünün əlavəsi- Onlar-vətən xainbri ölməlidirbr. Əlavə cümb və sözbr1995-ci ildə (O zaman mənim 17 yaşım vardı) və ya Vasif-el arasında ona Vasya
deyirbr- bizə kömək etdi.

CÜMLƏNİN HƏMCİNS ÜZVLƏRİ
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlərə həmcins üzvlər deyilir.
Cümbnin müxtəlif üzvləri arasında (xəbərlə mübtəda, tamamhqla xəbər, zərflikb xəbər, təyinlə
təyinbnən arasında) tabelilik əlaqəbri olur. Lakin cümbnin eb üzvləri də var ki, onlardan biri
digərinə tabe olmur, biri digərini izah etmir, aydmlaşdırmır. Bu cür üzvbr arasındakı əlaqə
tabesizlik əlaqəsi, bərabərhüquqlu əlaqədir. Məs.: Sevinc, Lalə və Reyhan çox yaxın rəfiqə
idilər; Ağ, qırmızı, sarı güllər adamı heyran edirdi-cümbbrindən birincisində mübtədalar, ikinci
cümbdə isə təyinbr həmcins üzvbrdir.
• Həmcins üzvlər bir-birbri ilə ya təkcə intonasiya, ya da intonasiya və tabesizlik
bağlayıcıları ilə əlaqələnir. İntonasiya ilə- O durdu, əl-üzünü yudu, getdi.
Intonasiya və tabesizlik bağlayıcıları ilə- O durdu da, əl-üzünü yudu da, getdi də.

Bütün cümlə üzvbri həmcins ola bilər.
QEYD: Təyin digər cümlə üzvlərindən fərqli olaraq, həmcins və qeyri hərnci olur. Həmcins
təyinlər arasında vergül və ya bağlayıcı olur, onlar-həmcins təyinı S birbaşa təyinlənənə aid olurlar:

1 ---- *
Gözəl və göyçək qızlar gəlmişdi.
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Az-çox biri digərinə aid olan və ya təyini təyin edərək'onunla yanaşma əlaqəsin girən sözlər
qeyri-həmcins təyinlərdir. Bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, əg3r cümlədə yanaşı işlənən iki
təyin varsa, onların arasında vergül və ya tabesizlik bağlayıcısı yoxdursa, deməli, qeyri-həmcins
təyindir.

1 -------- * 1—v

1

%—v-ı

Qırmızı yayhqlı qadm. Həmin 0

y
gözəl məktəb binasını deyirəm.

Nümunələrdən də göründüyü kimi, birinci cümlədə təyin qadını yox, onun yaylığını təyin edir,
ikinci təyin isə qadını təyin edir. Və ya ikinci cümlədə həmin təyini o təyinini, o təyini gözəl təyinini,
gözəl təyini isə bina tamamlğmı təyin edir.
• Cümlədə emosionallıq, ifadəlilik məqsədi ilə təkrar edilən sözlər həmcins sayılmır: Danışma,
danışma, bala, Gülmə, gülmə, qızım cümlələrində təkrarlanan fellər həmcins ola bilmir.
• Və, ilə bağlayıcılarından başqa digər bağlayıcılarla bağlanan həmcins üzvbr arasında vergül
qoyulur.
• Həmcins xəbərlərdən biri təsdiqdə, digəri isə inkarda ola bilər: O gəldi, amma getmədi.
• Hər bir həmcins üzvün ayrıca təyini ola bilər: Müəllim və böyük qızı Jalə Uv gəldi
• Yox, deyil tipli sözlər də cümlədə həmcins xəbər məqamında işlənə bilər: Bu, sənin üçün yox
(alınmayıb), qardaşın üçün gətirilib. Bu, telefon üçün deyil, kompyuter üçün almıb.
• Həmcins üzvlər bir-birləri ilə tabesizlik əlaqəsində olsalar da, aid olduqları üzvlə tabelilik
əlaqəsində (yanaşma, idarə və yaxud uzlaşma) olurlar.
Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər
Həmcins üzvlərin hamısına aid olan və onları ümumiləşdirən cümlə üzvu ümumiləşdirici söz
adlanır.
Məs.: Hamv. atası, əmişi, bacısı və dayıları onu axtanrdı. Nə nıəkw direktorları, nə müəllimlərheç kəs yaxşı maaş almır- cümlələrində hamı və n kəs sözləri həmcins mübtədalara aid
ümumiləşdirici sözlərdir.
• Ümumiləşdirici sözlər həm həmcins üzvlərdən əwəl, həm də sonra işlənə W •
Sinifdəkilər: Lalə, Həsən və Günel ayağa qalxdılar. Lalə, Həsən və Gune
sinifdəkilər ayağa qalxdılar. Evdə, həyətdə, küçədə-hər yerdə onu axtarırdılar.
■ Ümumiləşdirici söz homcins üivlərdəij pvvəl gələrsə, ondan sonra qoşa nc
(Hər yerdə: məktəbdə, xəstəxanada, bağçada təmir gedirdi), həmcins üzvlər
■^Tgələrsə, ondan əvvəl tire qoyulur (Almanı, armudu, heyvanı-meyvələri
SOflld B

cantayay^g)-Rəzən ümumiləşdirici sözlərdən sonra yəni, məsələn tabesizlik bağlayıcıları
" ladilir- ^u zaman nəmm bağlayıcılardan əwəl vergül, sonra isə qoşa nöqtə lŞ vulur. Ağac növləri, yəni:
şam, fıstıq, göyrüş qapı üçün yararlıdır. Mən bir çox H'lləri, məsələn: rus, ingilis, alman,
Azərbaycan, talış dillərini bilirəm. Bəzən həmcins üzvlərdən sonra, ümumiləşdirici sözdən əwəl
ara söz olan "bir özlə" tipli yekunlaşdırıcı söz işlənir. Bu halda həmcins üzvdən sonra tire,
vekunlaşdıncı sözdən sonra vergül qoyulur. Məs.: Kitabı, qələmi, dəftəri, pozanı-Ursözto, çantanı
bura gətir.
Həmcins üzvlərdə şəkilçilərin və hissəciklərin ixtisarı
Adətən, dilə rəvanlıq, yüngüllük gətirmək üçün həmcins üzvlərdəki qrammatik şəkilçilərdən
sonuncu saxlanılmaqla əwəldəkilər ixitsar oluna bilir. Aşağıdakı şəkilçilər ixtisar oluna bilər: l.Hal
şəkilçiləri- Telefon (u) və saatı götür. 2.Cəm şəkilçiləri- Dağ(lar), daş(lar) və dərələr suya
möhtacdır. 3.Mənsubiyyət şəkilçiləri-Ata(m), ana(m), bacı(m) və qardaşım bizə gəldilər. 4.Şəxs
sonluqları- Mən, ilk növbədə, ata(yam), müəllim(əm) və qardaşam. 5Həmcins xəbərlər tək
olduqda idi, imiş hissəcikləri, cəm olduqda idi, imiş hissəcikləri və cəm şəkilçisi ixtisar olunur: O
yazır (dı) və oxuyurdu. Onlar yazır (dılar), oxuyurdular. O yazıb(mış) və oxuyubmuş.
6. İlə, üçün, ötrü qoşmaları da ixtisar oluna bilər: Sən Ramin, Ramil və Ramalla get. Atam ana və
bacım üçün hədiyyə almışdır.
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l.Bəzən elə olur ki, cəm, mənsubiyyət, hal, xəbərlik şəkilçiləri
birlikdə ixtisar oluna bilər: Ana və bacılanmızdandır.
2.Bəzən mürəkkəb cümlələrdə ikinci tərəfin xəbəri də ixtisar
oluna bilər: Onun atası da hündür idi, anası da-cümləsində ikinci
tərəfdəki "hündür idi" xəbəri ixtisar olunub.
3.Həmcins üzvlərdə qrammatik şəkilçilərdən zaman şəkilçisi
ixtisara düşmür.
Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması
Həmcins mübtədalar həm müxtəlif şəxs əvəzlikləri, həm də isimlərlə jf A oluna bilər. Bu
aşağıdakı qaydada olur: I.Müxtəlif şəxslərdə olan həmcins mübtədalardan biri I şəxsin cəmində
olur: Mən və sən Mən və o Mən və siz Mən, sən və şəxsdə olduqda xəbƏ;rl Biz və siz Onlar və
biz
II.Müxtəlif şəxslərdə olan həmcins mübtədalar arasında I şəxs
olmazsa,
həmcins mübtədalar II və III şəxslərdə olarsa,
sabah getməliyik
xəbər II
şəxsin
cəmində olur: Sən və o(Akif
Siz və
onlar ------------------^^^^J^sabah getməlisiniz
Siz və o_
Onlar və sər
III. Həmcins mübtədalar III şəxsdə olan sözlərlə ifadə olunduqda xəbər III şəxsin
cəmində də ola bilər, təkində də.
- Həmcins mübtədalar insan anlayışı bildirdikdə xəbər yalnız cəmdə olur: Gülşən, Təhminə və
Nigar 11-ci sinifdə oxuyurlar.
- Həmcins mübtədalar heyvan anlayışı bildirdikdə xəbər təkdə də ola bilər, cəmdə də: İt və pişik
dost ola bilməz (bilməzlər)
- Həmcins mübtədalar cansız əşya bildirdikdə yalnız təkdə ola bilər: Son dövrlər şəhərimizdə
məktəb, xəstəxana və bağçalar tikilir.
Qeyd: Cansız varlıqları bildirən həmcins mübtədalarla xəbər o zaman uzlaşa bilər ki, həmin
mübtədalar şəxsləndirilsin-canlandırılsm: Dağlar və daşlar dilə gəldihr.

SADƏ CÜMLƏDƏ SÖZLƏRİN SIRASI Məntiqi vurğu
Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşuna görə cümlədə sözlərin müəyyən j var. Əgər cümlə
müxtəsərdirsə, mübtəda birinci, xəbər isə ikinci gəlir. Geniş •■tnlələrdə də mübtəda ilə xəbərin
sırası yuxandakı kimi olur: mübtəda əvvəldə vin varsa, təyindən sonra) xəbər cümlənin sonunda
gəlir. Tamamlıqlar übtədadan sonra, xəbərdən əwəl, zərfliklər isə daha çox xəbərin yanmda
(avvəlində) olur:
jgyıik bacısı kitabı £ald götürdü.
Lakin bu, o demək deyil ki, cümlə üzvlərinin yeri heç vaxt dəyişə bilməz. Bəzən zərflik
tamamlıqdan, hətta mübtədadan da əvvəl gələ bilər: Dünən mən səni
gordüm.
>>Cümlədə təyinin və qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlığm yeri həmişə sabit olur. Belə ki,
təyini təyinolunandan, qeyri-müəyyənlik bildirən vasitəsiz tamamlıği xəbərdən ayırmaq olmur.
Məntiqi vurğu
Cümlədə müəyyən sözün başqalarına nisbətən qüvvətli tələffüzünə məntiqi vurğu deyilir.
>Bəzən biz məqsədimizdən asılı olaraq, cümlədəki sözlərin yerini dəyişirik. Bu zaman lazım olan
söz bir qədər yüksək tonla, yəni digər sözlərlə nisbətdə qüvvətli deyilir. Bu sözü məntiqi vurğulu
söz adlandırırıq.
^Yadda saxlamaq lazımdır ki, məntiqi vurğulu söz, adətən, xəbərin yanmda gəlir. ^Məntiqi vurğulu
söz cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növünü dəyişmir. ^Xəbərin özü də məntiqi vurğu
altında deyilə bilər. ^Aşağıdakı cümlələrə diqqət yetirək:
1. Mən sabah kəndə gedirəm.
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2. Sabah kəndə mən gedirəm.
3. Mən kəndə sabah gedirəm.
enlmiş cümlələrdə işarələnmiş sözlər məntiqi vurğulu sözlərdir. ^özlərin yerini
dəyişmədən də məntiqi vurğunu dəyişə bilərik.
1. Mən sabah kəndə gedirəm.
2. Mən sabah kəndə gedirəm. v
3. Mən
sabah kəndə gedirəm.
uxanda işarələnmiş hər bir sözü daha ucadan, qüvvətli tələffüz edin.
u
qayda şifahi nitqə aiddir. Yazıh nitqdə məntiqi vurğu yalnız xəbərin yanında
01an
söz hesab olunur.

QRAMMATİK CƏHƏTDƏN CÜMLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDƏ OLMAYAN
SÖZLƏR: Xitab və ara sözlƏr
XİTAB
• Xitablar cümlədə müraciət olunanı bildirir: Ay oğul, anana kömək et R cümlədə "Ay oğul" digər
üzvlərlə qrammatik əlaqəyə girmir, sadəcə, mürac'U məqsədilə işlədilmişdir.
• Xitablar cümlə üzvləri ilə məna əlaqəsinə girsə də, qrammatik əlaqəyə „: bilmir, buna görə də
heç vaxt heç bir cümlə üzvü olmur, suala cavab vermir.
• Xitablar sözlərlə və söz birləşmələri ilə ifadə olunur, buna görə də xitablar da sadə və
mürəkkəb olur. Sadə olduqda sözlərlə (Ata, mənə maşın al), mürəkksh olduqda söz birləşmələri
ilə (Əziz anam, sən niyə mənə inanmırsan? Mənim dostum, niyə bikefsən?) ifadə olunurlar.
• Xitablar isim və isimləşmiş sözlərlə ifadə olunur və həmişə adlıq halda olur.
• Xitab vəzifəsində işlənərkən sözün vurğusu, adətən, bir heca əvvələ keçir: Ramin" gəldi- Ra
'min, gəl. Birinci halda vurğu son hecaya düşürsə, ikinci halda, yəni xitab kimi işləndikdə vurğu
əvvəlinci hecaya düşür. Bəzən bu qayda pozulur: Ay Ramin \ niyə gəlmədin? Gözəl Vətən,
mənan dərin.
• Xitab, adətən, insana aid olur. Amma bəzən bədii dildə cansızlara da aid xitablar ola bilər:
Dağlar, siz mənə qulaq asm!
• Xitablar cümlənin istənilən yerində işlənə bilər. Bu zaman xitaba aid durğu işarələrindən istifadə
edilir. Əgər xitab cümlənin əvvəlində gəlirsə, ondan sonra vergül və ya nida, ortasında gəlirsə, hər
iki tərəfindən vergül, sonda gəlirsə, ondan əwəl vergül, sonda isə cümlənin növünə müvafiq işarə
qoyulur. Sevşilim, incitma məni. Nədəndir, sevgilim, al yanaqlarm? Sən də mi atdm məni odlarə,
sülüm?
• Xitablar ey, ay, a, hey kimi nidalarla da işlənir. Bu zaman vergül o söztarte işlənən xitabdan
sonra qoyulur: Ey insan, sən şüuruna sahib ol! Bəzən elə olurkı, bu cür nidalann özü xitab kimi
işlənir və ondan sonra vergül qoyulur. Bu, intonasiyadan asılıdır. Ey, insan, şüuruna sahib ol!
Xitablar forma baxımdan mübtədalara oxşayır, lakin xitablar mübtədalardan fərqli olaraq,
cümlənin heç bir üzvü ilə əlaqəyə girmir, heç bir suala cavab verrnı xüsusi intonasiya ilə digər
üzvlərdən ayrılır. Xitab-Baş alıb gedirsən haya ceyranl Mübtəda-Nə gözəl yaraşır muğana
ceyran.

ARA SÖZLƏR
sözlər danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirir: Nəhayət, biz
sürən ayrılıqdan sonra qovuşduq-cümləsində "nəhayət" ara sözü cümləyə Sasibsti
formalaşdırır.
A ra sözlər formaca söz, söz birləşməsi və ya cümlə şəklində olur.
.. egklində: Məncə, sən bunu bilirsən. Bəlkə, daym səni apardı. Sftz birləşməsi şəklində: Mənim
fikrimcə, siz bu məsələdən agahsımz. Sözün doerusu, olmaq istəmirəm vicdan oğrusu.
fümlə şəklində: Deyəsən, qapmı döyən var. Sən demə, Nicat oyun istəyir. Necə devərlər, həm
ziyarət, həm də ticarət. Qəribədir, Səməd bəy də bu məsələdən söhbət açmışdır.

97

• Ara sözlər, əsasən, cümlənin əvvəlində işlənir; bəzən cümlənin ortasmda, təsadüfi hallarda isə
sonunda işlənən ara sözlərə də rast gəlirik. Əvvəldə gələrsə, ara sözdən sonra, ortada gələrsə,
hər iki tərəfdən, sonda gələrsə, ondan əvvəl vergül qoyulur ki, bu da ara sözləri digər üzvlərdən
ayıran fasiləni bildirir: Demək, siz bu uşağı özünüzlə aparmaq istəyirsiniz? Türklərin igidliyi,
həqiqətən, məni heyran etdi. Şagirdlər bizə gələcək, deyəsən.
• Ara sözlərin bir sıra məna növləri var. Onlardan daha çox işlənənləri aşağıdakılardır:
> Yəqinlik bildirənlər. əlbəttə, şübhəsiz, həqiqətən, düzü, doğrusu, sözün doğrusu, doğrudan da,
yəqin ki, şübhəsiz, düzdür, əsla, qətiyyən, hökmən və s. >Güman. şübhə bildirənlər: bəlkə, bəlkə
də, güman, güman ki, deyəsən, ehtimal, olsun, olsun ki, görəsən, görünür, olmaya.
^Fikrin mənbəyi, kimə aid olduğunu bildirənlər: məncə, bizcə, mənə görə, sənə görə, deyilənə
görə, guya, atalar demişkən, eşitdiyimə görə və s. rNitain hissələri arasında əlagə yaradanlar:
nəhayət, beləliklə, deməli, demək, xülasə, qısası, əvvələn, əvvəla, əksinə, birincisi, ikincisi,
vəssəlam, əsasən, təxminən, başlıcası, bir sözlə, hər şeydən əvvəl, xüsusən, uzun sözün qısası.
'ls&ssüf'bildiranlər: heyif, heyif ki, çox heyif ki, əfsus, təəssüf və s. WLWvisƏı bamətmə
bildirənlər: elə bil, sanki və s.

QEYO:
Ara sözlər və modal sözlər terminlərini qanşdırmaq olmaz. Ara sözlər sintaksisin, modal sözlər isə
morfologiyanın terminidir. Ara sözlər, adətən, modal sözlərlə ifadə olunur. Modal söz yalnız söz
formasmda, ara sözlər isə söz, söz birləşməsi və cümlə formasında olur.
Söz ortasmda işlənən qoşa samitlərdən biri əvvələ, ikinci samit isə sonrakı
hecaya düşür. Məs.: əv-vəl və s.
Samit səs özündən sonra gələn sait səsin yaratdığı hecaya tabe olur. Məs.:ki-tab, kita-bın, ki-ta-bı-nı və s.
Üç samitin yanaşı işləndiyi sözlərdə daha çox ilk iki samit əvvəlki saitə,
üçüncü samit isə sonrakı saitə tabe olur. Məs.: gənc-lik, xalq-lar və s.

Sözün hecaya bölünməsi həmin sözün yazılışı əsasmda aparıhr. Sözün
fonetik təhlilində buna fikir vermək lazımdır.
■> Hecanm quruluşunu göstərmək üçün samit səs C, sait səs isə V işarəsi ilə
göstərilir. > Söz ortasında dörd samitin yanaşı gəldiyi sözlərin çoxu almma
sözlərdir.

SÖZÜN SƏTİRDƏN-SƏTRƏ KEÇİRİLMƏSİ
Sözlər sətirdən-sətrə hecalara bölünməklə keçirilir. Ancaq sözün hər bir hecasını sətirdənsətrə keçirmək olmaz. Sözün əvvəlində və sonunda qalmış tək saiti sətrin sonunda saxlamaq və
ya sətrin əwəlinə keçirmək olmaz. Məs.: A-na, i-lan, tə-bi-i. Əgər sözün əvvəlində iki sait yanaşı
gələrsə, onu sətirdən-sətrə bu cür keçirmək lazımdır: ai-lə-li, ae-ro-port -Birhecalı sözlər
sətirdən-sətrə keçirilmir: kənd, tort, akt və s. -Sözdə sait və samit səslər bir-birinin ardınca
sadalanarsa, hər bir heca samit səslə başlayar: mü-na-si-bət, ka-sa-la-rı və s.
-Rəqəmlə verilən ixtisarlar, əlamətlər və sıra bildirən şəkilçi rəqəmdən ayrı sətirdən-sətrə
keçirilmir: 150 sm, 2008-ci il, 78 %, 3 sot və s. -Mürəkkəb adların ixtisarları da sətirdən-sətrə
keçirilmir: ABU, BMT. -Mürəkkəb sözlərin tərkib hissələri ayrı-ayrılıqda hecalara bölünür.Tərkib
sözlərin səsləri birləşib bir heca yarada bilmir. Keçirmək olmaz: ya-rı-ma-da , mün-as-ib-ət, xeyir-xah-lıq. Keçirmək olar:' ya-rım-a-da , mü-na-si-bət, xe-yir-xah-lıq. -Sözün daxilində qoşa samit
varsa, hecalara bölünərkən samitlərin hərəsi bir hecada qalır: ad-dım, sək-kiz və s.
VURĞU'
Azərbaycan dilində vurğunun üç növü var:
l.Heca vurğusu
2.Məntiqi vurğu
3.Həyəcanlı vurğu
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HECA' VURĞUSU'
Sözdə hecalardan birinin o birinə (və ya o birilərinə) nisbətən qüwətli deyihnəsinə heca
vurğusu deyilir. Vurğu qəbul edən heca vurğulu heca adlanır. Vurğulu heca vurğusuz
hecalardan iki əlamətə görə fərqlənir: 1. Yüksək səs tonuna malik olur. 2. Qüvvətli tələffüz
olunur.
Hər hansı sözdə vurğunu tapmaq üçün sözü hecalara ayırmadan nisbətən qüwətli demək
lazımdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, sözü hecalara ayıranda bütün hecalar eyni vurğu altmda
deyilir. Bu halda vurğunu müəyyənləşdirmək olduqca çətinləşir. Vurğunu asan tapmaq üçün sözü
sərbəst tələffüz edib, hecaları nisbətən qüwətli demək lazımdır. Bu cür tələffüz olunma zamanı
hansı halda vurğu ilə bərabər sözün düzgün tələffüzü üst-üstə düşürsə, bu zaman vurğulu heca
həmin hecadır. Yazılışda vurğunu göstərmək üçün (') işarəsindən istifadə olunur. Bu işarə vurğu
qəbul etmiş hecanın sait səsinin üzərinə qoyulur.
Türk mənşəli sözlərdə vurğu, əsasən, sözün son hecasına düşür. Məs.: sarı', danla', danışıq',
Eldəni'z və s. İstisna olaraq vurğusu əwələ düşən əsl Azərbaycan sözləri də var: dü'nən, bi'ldir,
sa'nki, ne'cə, a'ncaq, ba'yaq, ye'nə, ya'lnız və s. İlk hecasına m,p,r,s samitlərinin qoşulması
ilə yaranan sifətin çoxaltma dərəcəsində olan sözlərdə də vurğu əwələ düşür. Məs.:qa'pqara,
bo'mboz, bü'sbütün, tə'rtəmiz və s. Bitişik yazılan mürəkkəb sözlərdə çox zaman vurğu son
hecalara düşür. Ancaq bəzi mürəkkəb sözlər var ki, vurğusu əwələ düşür.Məs.:A'ğdaş, A'ğdam,
Gö'yçay, tay'batay, növ'bənöv, Ağ'su, Göy'göl və
s.
Alınma sözlərdə isə vurğu çox zaman əwəlinci hecalara düşür. Məs.:sta'nsiya, fi'rma,a'vqust və
s.
QEYO: Vurğusu son hecaya düşən sözlərin hamısı milli sözlər deyil. Dilimizdə
yetərincə vurğusu son hecaya düşən alınma sözlər var. Məs.: defi's, dialo'q, kati'b,
enerji', monoloq'və s.
Dilimizdə söz kökünə şəkilçi artırılarkən vurğu da sözün sonuna doğru istiqamətlənir: ya'z,
yazı', yazıçı', yazıçılı'q və s. Dilimizdə bəzi şəkilçilər də var ki, vurğu qəbul etminfJEH
Cümlədə sözlərdən birinin digərlərinə nisbətən qüwətli deyilməsinə məntiqi
vurğu deyilir. Məntiqi vurğu altına düşən söz, əsasən, felin yanında işlənir.
Məs.: Mən sabah kəndə gedəcəyəm. Mən kəndə sabah gedəcəyəm. Sabah
kəndə mən gedəcəyəm.
ğr
Həyəcanlı vurğu hiss və həyəcşnları ifadə etmək üçün cümlədə və ya abzasda sözün, yaxud
ifadənin həyəcanl|cm@lməsmə deyilir

SADƏ CÜMLƏNİN ŞƏXSƏ GÖRƏ NÖVLƏRt
• Sintaksis bəhsində şəxs dedikdə mübtəda nəzərdə tutulur. Sadə cümlənin şax görə növləri
mübtədanın olub-olmamasına görə müəyyənləşir. Ona gorə A mübtədası olan cümlələrə şəxsli,
olmayan cümlələrə isə şəxssiz cümlələr deyilir
İkinci dərəcəli üzvlərinin iştirakına görə sadə cümlələr iki ye bölünür;l.Müxtəsər cümlələr. Belə
cümlələrdə yalnız baş üzvlər iştirak edə bilgr Mən gəldim. Müxtəsər cümlələr yalnız xəbərdən:
Gəldim, oxudum, mənini mehriban anamdır, yaxud mübtədadan: Bulaq başı, dağ havası- ibarət
ola bilər 2 Geniş cümlələrdə, hökmən, ikinci dərəcəli üzvlərdən biri də olsa, iştirak etməlidip Gözəl
insandır. Kitabı aparma. Saat birdə Ayişəni çağır

MÜƏYYƏN ŞƏXSLİCÜMLƏ
Cümlənin qrammatik əsası olan mübtəda və xəbər cümlənin iki qütbünü təş« edir. Nitqimizdə
olan cümlələrin əksəriyyəti mübtəda və xəbərin iştirakı ilə yarantf' Mübtədası olan, yaxud olmasa
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da asanlıqla bərpa edilə bilən cürnləl31 müəyyən şəxsli cümlə deyilir: Kimsə küçə ilə tələsik
gedirdi. Maraqh bir rotn oxudum.
• Mübtədası olan bütün cümlələr müəyyən şəxsli cümlələrdir. Lakin elə hallar o ki, müəyyən
şəxsli cümlənin mübtədası olmur, amma onu asanlıqla bərpa et mümkündür. Bu zaman,
hökmən, buraxılan mübtədanın yerinə mən, sən, o, otı, şəxs əvəzliyinin qoyulması mümkün
olmalıdır: I şəxs (tək, mən)- Hər gün məktəbdən evə tək gəlirəm. (mən)
I şəxs (cəm, biz)- İdarədə söz verrnişik. (biz)
II şəxs (tək, sən)- Dur, and iç Babəkin məzarı üstə. (sən)
II şəxs (cəm, siz)- Gərək vaxtmda çatasmız bura. (siz)
o) -bu cür cümlələrdə, mübtəda III şəxsdə olduqda isə onu əvvəlki
1 jglgrin köməyi ilə bərpa etmək olur: -Adam da sevindiyindən ağlayarmı, ana? A'layar, oğlum, ağlayar! Ikincisi müəyyən şəxsli cümlədir, amma mübtədası
xdur, mübtədanı isə əwəlki cümləyə əsasən əlavə etmək olur: Adam (o) ağlayar.
QEYRİ-MÜƏYYƏN ŞƏXSLİ CÜMLƏLƏR
Hərəkət və ya hökmün qeyri-müəyyən şəxsə aid olduğunu bildirən sadə j-jjjjalarə qeyrimüəyyən şəxsli cümlə deyilir: Bu sözləri Qacara çatdırdılar. jldamı belə tələyə salarlar.
» Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə mübtəda olmur və mübtədanı müəyyənləşdirmək çətin olur.
Çünki işin icraçısı bir yox, bir neçə nəfər olur: Bir azdan gedəcəklər. Deyəsən, buzovu
gətirirlər.
• Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin bir qismində elə bil, sanki, deyəsən, guya ki və s. tipli modal
sözlər işlənir: Elə bil, uşağın ətini kəsirlər. Sanki, haqqımda danışırlar. Elə bil başıma bir
qazan su tökdülər. Belə cümlələrdə icraçı qeyri-müəyyən deyil, qeyri-real olur. Bu cümlələrdə
qeyri-real-məzmun olur.
• Bütün qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrin xəbəri həmişə III şəxsin cəmində olur, lakin xəbəri III
şəxsin cəmində olan bütün cümlələr qeyri-müəyyən şəxsli hesab edilmir: Gəldilər qeyri-müəyyən
şəxsli cümlə olduğu halda, onlar gəldilər müyyən şəxsli cümlədir.
Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr müxtəsər (yalnız xəbərlə) və geniş (İkinci dərəcəli üzvlərlə) ola
bilər: müxtəsər-Yola saldılar, geniş-Kitablarım götürüb evə getdilər

QEYO:
Yadda saxiamaq lazımdır ki, bəzi cümlələrin xəbəri III şəxsin cəmində olur, mübtədası isə
obnur: Qapmı döyürlər cümləsində mübtəda olmasa da, qrammatik cəhətdən cümləyə onlar
əvəzliyini artırmaq olar, ona görə də şagirdlər bunun da müəyyən şəxsli olduğuna inamrlar.
Amma digər buraxılan şəxs əvəzliklərinə fıkir versək, görərik ki, mübtəda olmasa da, şəxsin kim
olduğu müəyyəndir və biz onu tanıyınq, man, san, biz, siz, o. Amma "onlar"m kim olduğu bizə
məlum deyü, onun üçün də bu cör cümlələr qeyri-müəyyən şəxsli cümlə hesab edilir.
Gəldilər. Dfinən getdilər. Uşaqları aparacaqlar
ÜMUMİ ŞƏXSLİ CÜMLƏLƏR
Hərəkət və ya hökmiin hamıya aid olduğunu bildirən sadə cünıləi ümumi şəxsli cümlə
deyilir: Yaralını öldürməzlər, Cavan olanda bəyəm «* baxmazlar?
• Ümumi şəxsli cümlələr ümumiləşmiş mənalar ifadə edir.
• Ümumi şəxsli cümlələr əksərən atalar sözləri və məsəllərdən, hikmətli sözlərda aforizmlərdən
ibarət olur, hamıya aid olan, bir qayda şəklində təzahür edən i$ hərəkəti bildirir: İşləməyənə
tənbəl deyərlər, Çalağanların bir qisminə kənd yerlərində toğlugötürən deyirlər, Keçənə güzəşt
deyirlər.
Qeyd: Bütün atalar sözləri ümumi şəxsli deyil, çünki bəzilərinin mübtədası olduğundan onlar
müəyyən şəxsli cümlə hesab olunur: İgid ölər, adı qalar, Daldan atılan daş topuğa dəyər.
• Ümumi şəxsli cümlələrdəki fıkir xəbərin tələb etdiyi şəxsə yox, ümumə-hamıya aid olur.
Äğyudum, qara sərdim. Azərbaycan meşələrində addımbaşı şahmar ilana rast gəlinir
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• Ümumi şəxsli cümlələr, adətən, geniş cümlələrdən ibarət olur, lakin bununla bərabər, müxtəsər
ümumi şəxsli cümlələr də ola bilər: Gərək kef çəkəsən, vəssalam.
• Ümumi şəxsli cümlələrdə mübtədanın olmaması yarımçıqlıq hesab edilmir.
• Ümumi şəxsli cümlələrin xəbəri, əsasən, ikinci şəxsin təkində və ya III şəxsin cəmində olur:
Sözünün yerini bilməyənin gərək dərsini verəsən. Təbiətin qoynuna çıxanda zövq alırsan,
Pilləkənipillə-pillə qalxarlar.
Qeyd: Dərslikdən fərqli olaraq, elmi qrammatikada ümumi şəxsli cümlənin xəbərinin müxtəlif
şəxslərdə olduğu da qeyd edilir: Adımı sənə qoyum, səni dd yana-yana qoyum, Başlayırıq
qızmağa yay gəlməmiş, hoppanırıq keçməyə çay gəlməmiş, Ozgöziində tiri görmür, özgəsində
qılı axtarır.
• Ümumi şəxsli cümlənin digər cümlə növlərindən əsas fərqi buradakı fikrin
hamıya, küllə aid edilməsidir.

____________________________________

DIQQƏT:
Müəyyən şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli, şəxssiz cümlələr sadə cümlə bəhsində
öyrənildiyindən bəzi oxucular elə düşünürlər ki, bu cür cümlələr yalnız sadə cümlə
olmahdır. Amma bu, belə deyil, yadda saxlamaq lazımdır ki, mürəkkəb cümlələri təşkil
edən cümlələlərin özləri də sadə cümlələrdir. Onun üçün də mürəkkəb cümlənin
istənilən tərəfı müəyyən şəxsli də, qeyri-müəyyən şəxsli də, ümumi şəxsli də, şəxssiz də
ola bilər: Nə əkərsən, onu da biçərsən, Əgər qonşun pisdirsə, onunla necə yola
gedəsən? Ona məlum idi, iirək ağrısını ovmazlar.

ŞƏXSSİZ CÜMLƏ
fjrnunıi və qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrdə mübtəda artırmaq mümkün
da,
həmin cümlələrdə ümumi və qeyri-müəyyən şəkildə mübtəda təsəvvür
asa
0
Lakin
dilimizdə elə cümlələr də var ki, onlarda nəinki mübtəda olmur, heç
ur
° ibtədanı təsəvvür etmək mümkün deyil: Xoşum gəlmir. Məsələyə dünən baxıldı.
„ cUmlələrdə mübtəda yoxdur və əlavə etmək mümkün də deyil.
Səxssiz cümlələrin xəbəri həmişə III şəxsin təkində olur, lakin bu o demək deyil ki xəbəri III
şəxsin təkində olan bütün cümlələr şəxssiz cümlədir: Dünən döyüşə vollandı cümləsi şəxsli
cümlədir.
, Şəxssiz cümlələrin ismi xəbərli də ola bilər, feli xəbərli də: İsmixəbərli şəxssiz cümlələrin xəbəri
isimlərlə, bəzi zərflər və ismi'birləşmələrlə ifadə olunur: Qarlı, şaxtalı bir səhər idi. Giiniin çıxa-çıx
vaxtı idi. Deyəsən, gecədir. Onun ərə gedən vaxtıdır.
Fdi xəbərli səxssiz cümlənin xəbəri frazeoloji birləşmələr və felin şəxssiz forması ilə ifadə
olunurlar. Mənim xoşum gəlir. Zəhləm gedir. Bizim meşələrimizdə filə rast gəlinmir. Səhər
məsələyə baxılacaq.
* Şəxssiz cümlələr də geniş və müxtəsər olur: Müxtəsər-Səhər idi. Geniş-Məninı ah-nalə
edən adamdan xoşum gəlməz. Dünən gec idi.
ADLIQ CÜMLƏLƏR
Yuxarıda öyrəndiyimiz cümlələr mübtədanın iştirak edib-etməməsi baxımmdan təsnif
olunurdu. Ancaq dilimizdə elə cümlələr də var ki, xəbəri olmur, sadəcə hər hansı bir hadisənin adı
çəkilir: Yenə həmin yer... Gözəl mənzərələr... Ay işığı... Belə cümlələr adlıq cümlə hesab edilir.
* Adlıq cümlələr mübtəda əsasında formalaşır.
* Adhq cümlələr, əsasən, dram əsərlərinin remarkalarında, şeirdə, qəzet və jurnal
məqalələrində işlədilir.
* Adhq cümlələrdə baş üzv (mübtəda) isimlə, ismi birləşmələrlə ifadə olunur və adlıq halda olur.
* Adhq cümlələr də müxtəsər və geniş ola bilir: nıüxtəsər- Bakı... Qağayılann Səsi- ■ ■ GenişBöyük bir şəhər... Əyri-üyrü yollar...
' Adhq cümlələr insanın həyəcan və düşüncələrinin yığcam və təsirli ifadə etmək u?ün ən yaxşı
vasitələrdəndir. " Əsasən bədii üslubda işlənir.
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SÖZ-CÜMLƏ
Bir sözdən (və ya sözlərin sabit birləşməsindən) ibarət olub, sintaktik cəhətdən üzvlənməyən
cümlələrə söz-cümlə deyilir.
Məsələn: Bunu tanıyırsan? -Yox. Kəndə gedəcəksənmi? -Əlbəttə. Gəl gedək Yaxşı. Yuxarıdakı
"yox, əlbəttə, yaxşı" sözləri söz cümlələrdir.
Söz cümlələr hə, bəli, yox, xeyr, heç, heç də yox kimi ədatlar, ah, aha, oho, ev əfsus və s. kimi
nidalar və əlbəttə, əsla, qətiyyən, sözsüz, baş üstə, göz üstə, şübhəsiz kimi modal sözlərlə ifadə
olunur.
Söz cümlələr bir sözdən ibarət olsalar da, cümlənin ifadə etdiyi fıkrə bərabər olurlar.
Söz-cümlələr aşağıdakı cümlə növləri əvəzində işlənir: Şəxsli cümlə
əvəzində- Sən böyüksən? -Xeyr. Şəxssiz cümlə əvəzində- Vaxtdır? -Bəli.
Tabesiz cümlələr əvəzində: - Kiçiklər böyüyür, böyüklər qocalır... -Hə. Tabeli mürəkkəb cümlələr
əvəzində: Bir söz desəm, inciməzsən ki? -Yox Əgər ədat və ya modal sözlər üzvlənən cümlə ilə
birlikdə işlənib, həmin cümlədəki fıkrə uyğun məna ifadə etdikdə söz-cümlə olmur. Məs.: Sən kəndə
gedəcəksənmi? -Bəli, gedəcəyəm. Sizi ona dedinizmi? -Bəli, dedim.

MÜRƏKKƏB CÜMLƏ
Mürəkkəb cümlə iki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik hətdən
birləşməsinə deyilir.
C
jylürəkkəb cümlə sadə cümlələrin birləşməsindən yaranır. Sadə cümlənin bir
mrnatik əsası (mübtəda və xəbər) olur. Mürəkkəb cümlənin isə tərkibində neçə
də cümlə varsa, bir o qədər də qrammatik əsası olur. Mürəkkəb cümlənin tərkib
h'ssələri təkcə müəyyən şəxsli cümlələrdən ibarət olmur. Tərkib hissələrindən biri
ya hər ikisi qeyri-müəyyən şəxsli, şəxssiz və ya ümumi şəxsli cümlələrdən də barət ola bilər:
Dedilər ki, bu il hamını yartşa çağıracaqlar. Mən bilirəm ki, xazsrdə suitiyə çox təsadüf
olunur. Torpaqlarımızın qaytarılması haqqında şad xdbsr verdilər, ananın könlü açıldı.
Mürəkkəb cümlənin əlaqələnməsində məna bağlılığı və qrammatik əlaqə vacibdir. Məna
bağlıhğı dedikdə cümlələr arasında fikir ifadə etmək baxımından uyğun cümlələrin əlaqədə olması
nəzərdə tutulur. Məs.: Yağış yağır. Hər tərəf palçıq olur. Bu sadə cümlələri mürəkkəb
cümləyə çevirəndə tərəflər arasında mdtıa bağlılığı yaranir: Yağışyağır, hər tərəfpalçıq olur.
Yağış yağır. Futbol maraqlı oyundur. Bu sadə cümlələri mürəkkəb cümləyə çevirmək olmaz.
Çünki bu zaman məna cəhətdən əlaqəsi olmayan və birlikdə heç bir fıkir ifadə etməyən cümlə
alınar. Buna görə də mürəkkəb cümlə üçün məna bağlılığı vacib şərtdir.

MÜRƏKKƏB CUMLƏNIN NOVLƏRI
Mürəkkəb cümlənin yaranması üçün cümlələr arasında qrammatik cəhətdən əlaqələnmə də
vacib şərtdir. Bu zaman cümlələr arasında sintaktik əlaqə qurulur. Sintaktik əlaqə iki cür olur: 1tabesizlik əlaqəsi
2. tabelilik əlaqəsi.
Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlanan mürəkkəb cümlələr bərabərhüquqlu sadə
c
ümlələrin məna və qrammatik cəhətdən birləşməsindən yaranır.Tabesiz mürəkkəb
cümləni təşkil edən sadə cümlələri ayn-ayrılıqda işlətmək olur. Məs.: Yağış
kə
sildi, camaat bazara tələsdi (mürəkkəb cümlə). Yağış kəsildi. Camaat bazara
3
'3sntəyə başladı fsadə cümlələr). Birinci tip cümlələr tabesiz mürəkkəb cümlələr adlanır
Tabelilik əlaqəsi ilə qurulan mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrindən biri
Vämrnatik cəhətdən müstəqil, digəri ondan asılı olur. On doqquz ildən artıqdır ki
ə
şas), ermənilər murdar ayaqlarını torpaqlarımızdan çəkmirlər (0 astlı). Kim
a
dəsinin qeyrətini çəkir (asılı), o, vətəninin qeyrətini çəkir(əsas). Asıh cümlələr
J^ cümlələri izah edir, aydmlaşdınr. Bu tipli cümlələr tabeli mürəkkəb cümlə
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Mürəkkəb cümlələr əksər hallarda sadə cüttərkibli cümlələrin
birləşməsindən yaranır. Belə mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrindən
birində mübtədanı ixtisar etdikdə müəyyən şəraitdə o, həmcins xəbərli
sadə cümləyə çevirilir. Məs.: Həsən bütiin bunları artıq saydı, Oj öz
nikbin ümidini itirmək istəmədi. -mürəkkəb. Həsən biitün bunları
artıq saydı, öz nikbin ümidini itirmək istəmədi.-sadə
Lakin bu, o demək deyil ki, mürəkkəb cümlə heç zaman müştərək
mübtədah ola bilməz. Müştərək mübtədalı mürəkkəb cümlələrdə bir
mübtəda bir neçə xəbərə aid ola bilər.Məs.: 1 .Cümlədəki xəbərlərin
biri ismi, digəri isə feli olduqda-ÄH qəşəng parçadır. Qazaxıstandan
gətirilih.
2.Feli xəbərlər müxtəlif zamanlarda o\&\\(\Aa-Kitabı miiəllim apardı, sabah
gətirəcək.
3.Feli xəbərlər müxtəlif fel şəkillərində olduqda-2?/z b« gün gətirdik, sahah
əkməlivik.

TABESIZ MURƏKKƏB CUMLƏ
İki və daha artıq bərabərhüquqlu sadə cümlənin məna və qrammatik
cəhətdən birləşməsinə tabesiz mürəkkəb cümlə deyilir.
Tabesiz mürəkkəb cümlə müəyyən qrammatik vasitələrlə-intonasiya va tabesizlik
bağlayıcıları ilə əlaqələnir. İntonasiya vasitəsi ilə əlaqələnən tabesız mürəkkəb
cümlələrdə tərəflər heç bir qrammatik göstərici olmadan əlaqələnrr: l.Cənubi
Azərbaycanda milli hökumət hökm sürürdü, hər yerdə Azərbaycan dilində yazılmış
lövhələr vurulmuşdu. 2.Rayon mərkəzindən iki saatdan bıt avtobus gəlirdi, neçə
gündür, o da gəlmir. Belə cümlələr bağlayıcısız tabesız mürəkkəb cümlələr adlanır.
Bağlayıcıh tabesiz mürəkkəb cümlələrin əlaqələnməsində aşağwa
bağlayıcılardan istifadə olunur:
o äa
l.Birləşdirmə bağlayıcısı-və; Məs.: Mən ona qulaq burması birind verərəm və
a
qayıdar, gələr evinə. Bu köpüyün qabarcıqları getdikcə
azalacaq və günün
3rl
onların hamısı partlayacaq (Birləşdirmə bağlayıcısı "ilə" mürəkkəb
cün
m
İ9İ
l
əlaqələndirə bilmir.)
., u
2.Qarşılaşdırma bağlayıcıları-amma, ancaq, lakin, isə; Məs.: Özünü tənıpd
bilmək çox çətindir, ancaq(amma.lakin) bu keyfiyyətlərə sahib olmaq
fəzilətdir. Mən oxuyurdum, Araz isə alver edirdi.
^
3.Bölüşdürmə bağlayıcıları-ya, ya da (ki), gah, gah da (ki).Məs.:^ ^ dostlarımızı
əsirlikdən azad edəciyik, ya da onlar bizi öldürəcəklər.Gah tf təmirə dayanır, gah da
sürücü jps,
^^jajrak bağlayıcıları-həm, həm də (ki), hətta, da -da, də -də. Məsr.Həm Əli
- Mirüb yuxumu qaçırmışdı, həm də planlarım alt-üst olmuşdu. Üstümdə Allah da
° r Peyğ^mbər də var. (Ə.Haqverdiyev)
stnkar bağlayıcıları-nə, nə də (ki). Məs.:Daha nə o artıq-əskik danışdı, nə də
foğrul silaha əl ätdı.
(. Avdınlaşdırma bağlayıcıları-yəni, məsələn. Məs.: Uşaqların bəzisi sözə
hmtnır, məsələn Ataş hər gün tərslik edir. Zavod artıq işə başlamışdı, yəni
rabhənin tələbatı ödənilirdi.
Birləşdirmə, qarşılaşdırma, aydınlaşdırma bağlayıcıları ilə əlaqələnən
cümlələri intonasiya vasitəsi ilə də əlaqələndirmək olar.
, İştirak, bölüşdürmə və inkar bağlayıcıları ilə əlaqələnən cümlələr isə intonasiya ilə
əlaqələnə bilmir. Yəni cümlədə həmin bağlayıcıları ləğv edib ancaq intonasiya vasitəsilə
əlaqələndirmək olmur. "Və" bağlayıcısından başqa digər bağlayıcılarda durğu işarəsindən
(vergül) istifadə olunur.
* Birləşdirmə "və" bağlayıcısı zaman, ardıcıllıq və səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz
mürəkkəb cümlələrin tərəflərini bağlaya bilir.
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TABESİZ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRDƏ MƏNA
ƏLAQƏLƏRİ
Bağlayıcılı və bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında
müxtəlif məna əlaqələri mövcuddur. Həmin məna əlaqələri bunlardır: l.zaman məna
əlaqəsi 2.ardıcıllıq məna əlaqəsi 3.səbəb-nəticə məna əlaqəsi
4.aydınlaşdırma məna əlaqəsi
5.qarşılaşdırma məna əlaqəsi
6.bölüşdürmə məna əlaqəsi
ZAMAN MƏNA ƏLAQƏSİ
Zaman məna əlaqəsi tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkibinə daxil olan bərabərhüquql
u sadə cümlələrin hər birində bəhs olunan halın, vəziyyətin, görülən 'Şin eyni zaman
daxilində baş verdiyini bildirir. Buna görə də həmin cümlələrin ^bərləri qrammatik
cəhətdən eyni zamanın şəkli əlamətini qəbul edir. Məs.: 1) Vodının dili qurudu, gözləri
yandı, dodağı titrədi. 2) Nə o bunu dindirir, nə də bu nu danışdırır. 3) Arvad da
qulluq eləyir, qız da (qulluq eləyir). 4. Divarı nəm yıxar, insanı qəm (yıxar).
Nürnunələrdən göründüyü kimi, zaman məna əlaqəsi birləşdirmə, inkar, ll*ak
bağlayıcıları və intonasiya vasitəsi ilə əlaqələnə bilir. XK man məna əlaqəsində tərkib
hissələrin xəbərləri əksər hallarda feli ərləruən ibarət olur. Həmin xəjpərlər isə eyni
zaman şəkilçiləri ilə formalaşmış
Nümunələrdən göründüyü kimi, ardıcıllıq məna əlaqəsində ikinci tərpu hissənin
baş verməmək ehtimalı da var. Səbəb-nəticə məna əlaqəsində iSə u mütləqdir. Bundan
başqa səbəb-nəticə məna əlaqəsində bir kortəbiilik ohı' Ardıcıllıq əlaqəsində isə
şüurluluq əsasdır. Buna görə də tərkib hissəlƏrjn: sadalama intonasiyası ilə artırmaq
olur.
Səbəb-nəticə əlaqəli mürəkkəb cümlələr iki hissədən-səbəb və nətic
hissələrindən ibarət olur. Nəticə hissəsi isə iki və daha artıq cümlədən ibarət ola bilər. Bu
halda bütün cümlələr birinci tərkibdəki cümlədəki səbəblə bağh 0lUr Məs.: Kəndin yuxarı
məhəlləsindən beş-altı güllə səsi eşidildi, adamlar dik attldılar, toyuq-cücə
qaqqıldaşdı, itlər hürüşdü.
• Səbəb-nəticə məna əlaqəsində olan cümlələr də daha çox intonasiya va
birləşdirmə bağlayıcısı ilə əlaqələnir.

ÄYDINLAŞDIRMA MƏNA ƏLAQƏSİ
Aydınlaşdırma məna əlaqəsində tərkib hissələrdən birinda (əvvəlincisində)
ifadə olunan fikir digər (ikinci) tərkib hissədə aydınlaşdırılır, Bu məna əlaqəsi daha
çox intonasiya və aydınlaşdırma bağlayıcüarı ilə əlaqələnir. İntonasiya ilə
əlaqələndikdə tərkib hissələri arasında iki nöqtə və ya nöqtəli vergül işarələrindən
istifadə olunur. İkinci tərkib hissədə bir sadə cümlə varsa, iki nöqtədən, əgər bir neçə
cümlədən istifadə edilibsə, nöqtəli vergül qoyulur. Məs.:l. Onun işi asan idi: sadəcə
məktubları qeyd edirdi. 2.Toya aı qaldığı Uçün hamı işləyirdi; biri soğan soyur, biri
ət doğrayır, biri ortalığı yığışdırmağa çahşırdı.
Aydınlaşdırma məna əlaqəsində ikinci tərkib bir neçə cümlədən ibarət ola bilər. Məs.:
Nicat fıkrini ha cəmlədi, ha güc verdi, xeyri olmadı; nə göy gurultusu eşitdı. nə at
tappıltısı, nə də babasmın səsini.
Aydmlaşdırma məna əlaqəsində birinci tərkib hissə aydmlaşdırılan, ikinci tərkı hissə
aydınlaşdıran tərəflərdir. Bəzi cümlələrdə bunun əksi də ola bilir. Bu zaman intonasiya
vasitəsi ilə əlaqələnirsə, tərəflər arasında tire işarəsi qoyulur. Məs.^A",, odun yarır, kimi
torpaq daşıyır, kimi də su gətirirdi -hər kəs bir işlə məşğul ıdu
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QEYO:
Ümumiləşdirici söz olan sadə cümlələr quruluş baxımmdan
aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrə oxşayır. Bunu
asanlıqla fərqləndirmək üçün yadda saxlamaq lazımdır ki,
ümumiləşdirici sözlərdən əvvəl və ya sonra gələn sözlər həmcins
üzvlərdir. Sintaktik təhlil zamanı onlar ümumiləşdirici sözlə eyni cümlə
üzvünün sualına cavab verir. Və bu zaman mürəkkəb cümlədəki kimi
sadə cümlə formasını əmələ gətirmir, yəni tərkib hissə ola bilmir.
Məs.: l.Ümumiləşdirici sözlü sadə cümla-Dağlarımızda bitən
otlar.quşəppəyi, yemlik, quzuqulağı, dəvədabam, şomu, əvəlik bir çox
xəstəliyin dərmanıdır,
2.Aydınlaşdırma əlaqəli mürəkkəb cümlə-Ailənin bütün ağırlığını
çiyninə götürmüşdü; sağına da o baxırdı, yır-yığışa da, biş-düşə də.

QARŞILAŞDIRMA MƏNA ƏLAQƏSİ
Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrində ifadə
olunan iş və hadisələr bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Qarşılaşdırma məna əlaqəsi
intonasiya, qarşılaşdırma bağlayıcıları (amma, ancaq, lakin, fəqət, isə) və antonim
sözlərin köməyi ilə əlaqələnir. Qarşılaşdırma bağlayıcıları əsasən ikinci tərkib hissənin
əvvəlində işlənir.
Məs-: l.Sənin atan ağıllı kişidir, sən ona oxşamamısan. l.Evin açarını istədi,
ve>ntədilər. 3.Gülbəniz sevincdən səs-küy salmaq istədi, səsi çvcmadı. 4.Hamı
'rəlıyə gedirdi, sən geriyə. 5.0, çox qaradı və kosadı, ancaq mən ağımttl və
'opsaqqalam.
Qarşılaşdırma məna əlaqəsində hər iki cümlənin mübtəda, tamamhq, təyin və
^"uklərində də qarşılaşdırma özünü göstərir. Məs.: Məktəbdə bütün şagirdlər ■^ääähı
geyirdi, təkcə mən çarıg geyirdim. Bu gün qara suda tam var idi, ]y~~^2- dad yox
idLÇamaat iş görür, taxıl becərir, mən isə sənin üçün bazara hLf/aŞiyiram' Örtülü
süfrənin bir eybi olar, açıq süfrənin min eybi olar. Mən "~~~ääilgəlmişəm, dostlarım
şəhərdən səlib.
Şməsmdən əmələ
b^varşılaşdırma məna əlaqəli mürəkkəb cümlələr yalnız iki cümlənin və s
gəlir. Tərkib hissələri arasmda bəzən bununla belə, yenə də yetlə jozlər işlədilə də bilir.
Məs.: Dostün sənə qarşı bu qədər haqsızhq edib, sən
ə də onun hörmətini saxlayırsan
BÖLÜŞDÜRMƏ MƏNA ƏLAQƏSİ
Bölüşdürmə məna əlaqəsində tərkib hissələrdə ifadə olunan iş və hadisəlƏr növbə ilə bir-birini
əvəz edir, ya da iki və daha artıq işdən birinin mümkünlü ~ ifadə olunur. Tərkib hissələri yalnız
bölüşdürmə bağlayıcıları vasitəsi ilə əlaqəıƏll yəni bağlayıcısız düzəlmir. Məs.:7.F« uşaqlar kəndə
gələcək, ya da mən onl görməyə gedəcəyəm. 2. Ya Vətən torpağı tam azad olacaq, ya da biz
hamıntK h yolda şəhid olacağıq. 3. Gah yağış yağırdı, gah güclü külək əsirdi.
Bölüşdürmə bağlayıcıları olan "ya", "ya da", "gah", "gah da" bağlayıcııan arasında məna fərqi
var. "Ya", "ya da" bağlayıcılarının işləndiyi cümlələrdə ijy işdən birinin nıümkünlüyü ifadə olunur.
Bunu yuxarıdakı cümlələrdən \\v ikisində görmək olar. "Gah", "gah da" bağlayıcılarının vasitəsi
ilə əlaqələnən cümlələrdə isə baş verən hadisələr növbəli şəkildə əvəz edilir. Bunu da
yuxarıdakı nümunələrdən 3-cü və 4-cü cümlələrdə görmək olar.
Tabesiz mürəkkəb cümlənin bu növü az-az hallarda iki cümlədən artıq olur. Məs.:Ya sən
damşmalısan, ya Afərin izah verməlidir, ya da mən özüm yoxlamalıyam. Gah yağış yağır, gah
dolu tökür, gah da tufan olurdu.

Həmcins xəbərli sadə cümlə və tabesiz mürəkkəb cümlənin
fərqləndirilməsi
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Həmcins xəbərli sadə cümlələrlə tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrinin
bağlanmasmda, düzülüşündə və qurulmasında oxşarlığm olduğuna görə bəzən bu cümlələr
qarışdırıhr. Bunun əsas səbəblərindən biri həm həmcins üzvlü sadə cümlələrin, həm də tabesiz
mürəkkəb cümlələrin tərəfləri arasında tabesizlik əlaqəsinin, bərabərhüquqluluğun, sadalama
intonasiyasının eyni olmasıdır. Aşağıdakı cümlələrə nəzər salaq:
1. Yağış yağdı, torpağı islatdı.
2. Yağış yağdı, torpaq islandı.
3. Başım ağrıdı, heç kəsə demədim.
İlk baxışdan bu cümlələrin hansının sadə, hansınm mürəkkəb olduğunu müəyy3 etmək olmur. Bu
tip cümlələri fərqləndirmək üçün bilmək lazımdır ki, hənıc11 xəbərli cümlələr sadə cümlələrdir və
onların bir qrammatik əsası olur. Tabes mürəkkəb cümlələrin isə hər bir komponentinin ayrıca
mübtədası olmalıdır-mübtədalar bəzən cümlədə üzdə olur və aydm seçilir, onu görmək asan oiur.
yuxarıdakı 2-ci cümləni misal gətirmək olar: Yağış (nə?) yağdı.Çnə etdi?), İ2Q* (nə?) islandı (nə
etdi?). Bu cümlə səbəb nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cürffl çünki tərəfləri bəarbərhüquqlu
cümlələrdən - qrammatik əsaslardan ibarətdırdə tabesiz mürəkkəb cümlədir: Başım (nə?) ağrıdı (nə etdi?), heç kəsə
•m9?)demədim (nə etdim?). Bu cümlənin tərkibindəki birinci sadə

3-0»

cümlənin

•btədası (başım) aydın görünür. Amma 2-ci cümlənin mübtədası buraxılmışdır.
nəmin

cümlənin xəbərinə sual verməklə tapa bilərik: heç kəsə demədim- kim?

mgn.

Deməli, bu cümləyə mübtədanı əlavə etsək bu forma alınacaq: Mənim

basrrQ ağrıdı, mən heç. kəsə demədim.
t-ci cümlə isə, həmcins xəbərli sadə cümlədir. Belə ki, bu cümlənin xəbərləri bir mübtədaya
bağlıdır: Yağış nə etdi? Yağdı. Yağış nə etdi? İslatdı.
TABELİ MÜRƏKKƏB CÜMLƏ
Tabeli mürəkkəb cümlə iki və daha artıq sadə cümlənin məna və qrammatik cdhdtdən
tabelilik əlaqəsi əsasında birləşməsindən yaranır.
Belə cümlələrin tərkib hissələrinin qrammatik cəhətdən biri əsas, digəri isə ondan asılı olur.
Əsas cümlə baş, asılı olan cümlə isə budaq cümlə adlanır. Budaq cümlə həmişə baş cümləyə aid
olub onu müxtəlif cəhətdən izah edir . Bu zaman budaq cümlə ya baş cümlənin buraxılmış cümlə
üzvü yerində işlənir, ya da ümumi məzmunla bağh olur. Ümumi məzmunla bağlı olan şərt budaq
cümlələr sadə cümləyə çevrilmir.
• Bəzi budaq cümlələr baş cümlənin buraxılmış üzvünün sualına cavab verir: Mən bilirdim ki
(nəyi?), hər şey bizim iradəmizdən asılıdır. Bu cümlədə baş cümlə budaq cümlədən əvvəl gəlib
və baş cümlədəki buraxılmış üzvü- tamamlığı əvəz edir.
• Budaq cümlə baş cümlədə işarə əvəzliyi ilə verilmiş cümlə üzvünün sualına cavab olur: Mən
onu da (nəyi?) bilirdim ki, əvvəl-axır torpaqlarımızı geri <\aytaracagıq. O, elə (necə?) danışırdı ki,
heç kəs diqqətini ondan yayındırmırdı. Məni düşündürən o idi ki (nə idi?), biz nəyə görə öz tarixi
keçmişimizi tez "nuduruq? Verilmiş cümlələrdə işarə əvəzlikləri tamamlığın, zərfliyin və xəbərin
suahna cavab olur.
• Budaq cümlə baş cümlənin ümumi məzmunu ilə bağlı olur və onun məzmununu izah edir: Atın
cilovunu nə qədər yığdısa da, yelini ala bilmədi. Müəllim icazə versə, mən sənə kömək edərəm.
Bu cümlələrdə heç bir cümlə Uzvünün sualı meydana çıxmır, ancaq ümumi məzmundan
birincisində 1arŞilaşdırma, ikincisində şərt mənası var. Belə cümlələrdə budaq cümlə baş
CUr
nlədən əvvəl gəlir.
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aş cümlə ■, budaq cümlə isə ^işarəsi ilə göstərilir. udaq cümlədən baş cümləyə tabelilik
əlaməti olaraq Q^#°x işarəsi qoyulur:
B

B

BAŞ VƏ BUDAQ CUMLƏNİN ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİ
Tabeli mürəkkəb cümbbr müəyyən qrammatik vasitəbrb əlaqəbnir « əlaqə vasitəbri baş və
budaq cümbnin yerini də müəyyənbşdirir. Tabeli mürəkk v cümlədə əlaqə vasitəsi bunlardır:
intonasiya, tabelilik bağlayıcdarı, bağlav sözlər, -sa2 şəkilçisi, da2, belə və -mı4 ədatı.
• İntonasiya ən qədim və ən çox yayılan əlaqə vasitəsidir. İntonasiya vasitəsi i] əlaqəbnən
cümbbrdə, adətən, baş cümlə budaq cümbdən əvvəl gəlir: İ4-% Mən bilirəm (nəyi?), nə
demək istəyirsən. İlk dəfə idi (nə?), mən bu qədər məyu olurdum. İntonasiya vasitəsi ilə
əlaqəbnən cümbbrə asanlıqla "ki" bağlayıcısın, artırmaq olar: İlk dəfə idi ki, məyus olurdum.
• Baş cümbnin budaq cümbdən əvvəl gəldiyini şərtbndirən əlaqə vasitələrindən biri də
tabelilik bağlayıcılarıdır. Həmin bağlayıcılar bunlardır: ki, çünki, ona görə ki, ona görə də,
odur ki, belə ki və s. Məs.: Uşaq ağlayırdı, çünki atası bu gün uzaq bir səfərə gedəcəkdi. Neçə
gün idi ki, yağış kəsmirdi. O sevinirdi, ona görə ki, əla qiymət almışdı.
Hərçənd, əgər, madam ki, bir halda ki, indi ki şərt və güzəşt bağlayıcılarının işləndiyi cümlələrdə
budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir.#*d
• Budaq cümlə baş cümləyə səbəb və aydınlaşdırma bağlayıcıları ib bağlandıqda
isə, baş cümlə əvvəl gəlir:

QEYO:

Bəzən zaman budaq cümlələrində əlaqə vasitəsi "ki" olsa da, budaq cümlə baş
cümlədən əvvəl gəlir. Belə cümlələri asan müəyyənləşdirmək üçün mürəkkəb cümləni
sadələşdirmək lazımdır. Bu zaman birinci tərəf (budaq cümlə) feli bağlama şəkilçisi anda2 ilə əvəz olunmuş olacaq. Məs.:Mən sinfə çatmışdım ki (nə zaman), zəng
vuruldu (mürəkkəb cümlə). Mən sinfə çatanda zəng vuruldu (sadə cämlə).
• Budaq cümlənin bəzi növbri baş cümləyə bağlayıcı sözbr vasitəsi ib bağlanır. Bu zaman
budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Bağlayıcı sözlər sual əvəzlikləridir: kim, nə , nə
vaxt, necə, nə qədər, neçə, hara, haraya, hansı, na cür və s. Bəzən elə ki, o vaxt ki və s.
sözlər də bağlayıcı söz kimi çıxış edu". Bağlayıcı sözlər "ki" ədatı ilə də işlənir və özündən sonra
durğu işarəsi tələb etmır-Məs.: Mən harada vasavıramsa, o da orada yaşayır. Kim yaxsı hazırlaşır,
qwu olacag. Kimə ki demişdiniz, ona da məlumat çatdırdıq.
t
• Bir sıra hallarda budaq cümlə baş cümləyə -sa2 şəkilçisi, -da2, belə və W ədatı ilə bağlanır.
Bu zaman budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir: #>■ Yağış yağsa, məhsul bol olar. Evə
gəlsə də, heç nə demədi. Evə çatdınmı, Wd zəng vur. Desəm belə, inanmadılar.
1. Tabeli mürəkkəb cümlənin həmişə bir əlaqə vasitəsi olmur. TJmumilikdə bütün
cümlələrdə intonasiya var. Bundan başqa, bəzən cümlənin əlaqə vasitəsi bağlayıcı söz
və -sa2 şəkilçisi ola bilər. Məs.: Kim yaxşı hazırlaşşa, o, ali məktəbə qəbul olacaq.(Mübtəda budaq
cümləsi)2. -mı4 ədatı bəzən baş cümlədə də işlənə bilər. Bu zaman onu "ki" bağlayıcısı ilə əvəz
etmək olar: Olarmı (nə?), içəri girim? Eşitdinmi (nəyi?)5 əsgərlərimiz düşmənə necə layiqli
cavab veriblər?
BAŞ CUMLƏDƏ IŞLƏNƏN IŞARƏ ƏVƏZLİKLƏRİ
, Bağlayıcıh tabeli mürəkkəb cümblərin baş cümbsində bir çox hallarda işarə avəzlikləri-o, bu,
ona, buna, onda, bunda, elə, belə, orası, burası, həmin vaxt, o zaman, o vaxt, o idi, bu idi və s.
işlənir. İşarə əvəzlikbri baş cümlədə hansı cümb üzvünün sualına cavab verirsə, budaq cümb də
onun adı ilə adlanır. Bu xüsusiyyətinə görə işarə əvəzliyi əvəzlik-qəlib (qəlib söz) də adlanır.
Məs.: Hətta burası da yadımdadır ki(nə?), kəndə sel gəlmişdi. Ona təəccüblənirəm ki(nəyə?),
mənə heç nə deməmisiniz. Məni narahat edən o idi ki ( nə idi ?), niyə mən onu yaxşt
tanımamışam? O zaman səni bağışlaram ki (nə zaman), sən bütiin günahlarını etiraf edəsən.
Bu cümbbrdə əvəzlik-qəlibbr: burası əvəzliyi mübtəda, ona əvəzliyi tamamhq, o idi əvəzliyi
xəbər, o zaman əvəzlik-qəlibi isə zaman zərfliyinin yerində işbnib.
• Baş cümlə bağlayıcı sözü olan budaq cümbdən sonra gəldiyi zaman əvəzlik-qəlib budaq
cümlədə işbnən bağlayıcı sözə (sual əvəzliyinə) qarşılıq söz olur: İndi kim (bağlayıcı söz) yaxşı
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cavab verdi, o (qarşılıq söz) qalibdir . İndi kim yaxşı cavab verdi, qalib odur. Birinci cümlədə
"kim" bağlayıcı sözünə "o" əvəzlik-qəlibi, ikinci cümlədə isə "kim" bağlayıcı sözünə "odur" əvəzlikqəlibi qarşılıq söz 0İaraq işbnmişdir.
Əvəzlik-qəlib və qarşıhq söz anlayışını qanşdırmamaq üçün yadda saxlamaq 'azımdır ki, hər bir
qarşılıq söz əvəzlik-qəlibdir, ancaq hər əvəzlik- qəlib 1arŞihq söz deyil. Qarşıhq söz bağlayıcı
sözlər vasitəsi ilə əlaqəbnən cümbbrdə Ş'ənır. Əvəzlik-qəlib, bağlayıcı söz və qarşıhq söz yalnız
tabeli mürəkkəb umlənin terminbridir. Mürəkkəb cümlə sadəbşən zaman bunlar ixtisar olunur və
Sa
də cümbnin içərisində yer almır.

ƏVƏZLİK-QƏLIB VƏ BAGLAYICI SÖZLƏRİN ÖZÜNƏMƏXSUS
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ƏVƏZLİK-QƏLİB
1 .Əlaqə vasitəsi deyil.
2.Budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirir.
3. Həmişə baş cümlədə işlənir.
4.Cümlə üzvü olur.
5.Cümlədə işlənmədiyi zaman asanlıqla bərpa etmək olur.
ö.Cümlədə bağlayıcı sözə qarşılıq söz kimi də işlənir.
7.Cümlə sadələşdiyi zaman ixtisar olunur.
8.Ədatlarla işlənə bilmir.
BAGLAYICI SOZ
1 .Əlaqə vasitəsidir.
2.Budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirmir .
3.Həmişə budaq cümlədə işlənir.
4.Cümlə üzvü olur.
5.Tabelilik bağlayıcılarından fərqli olaraq intonasiya ilə əvəz olunmur.
ö.Qarşılıq söz olmur.
7.Cümlə sadələşdiyi zaman ixtisar olunur.
8.Ədatlarla işlənə bilir.
9.Budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlandıqda budaq cümlə əvvəldə gəl

QEYD:

Budaq cümlənin növünü tapmaq üçün bağlayıcı sözün sualına fikir vermək
olmaz. Eyni bağlayıcı söz müxtəlif budaq cümlənin əlaqə vasitəsi ola bilər.
Bağlayıcı sözə sual vermək həmin cümləni sintaktik təhlil etmək kimi başa
düşülə bilər. Bu isə budaq cümlənin növünü tapmaqda səhv nəticəyə gətirib
çıxarar. Unutmaq olmaz ki,

Hara gedirsən,N

o, əlaçıdır. (mübtəda b.
c) ► əlaçı odur. (xəbər
b.c)
onu qalib sayacaqlar.
(tamamlıq
b.c) (mübtəda b.
Ora cənnətə
dönür.
c) ► Sənə vətən oradır. (xəbər b.c
)
Qranı cənnətə
döndərirsən.(tamamhq b.c) Qra^a
Sənə
hörmətCÜMLƏNİN
edirlər. (yerNÖVLƏRİ
b.c.)
BUDAQ

cümlələr cümlə üzvlərinə görə təsnif olunur və aşağıdakı növləri var: ?MÜbtəda
budaq cümləsi
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i Xəbər budaq cümləsi
Ji Tamamhq budaq cümləsi
vXəyin budaq cümləsi
V Zərflik —► tərzi-hərəkət, zaman, yer, kəmiyyət, səbəb, məqsəd budaq
ümlələri.
Vl.Qarşdıq-g"23^ budaq cumləsı Vlİ.Şart budaq
cümləsi
MÜBTƏDA BUDAQ CÜMLƏSI
Mübtəda budaq cümləsiya baş cümlənin buraxtlmış mübtədası vəzifəsində işlənir, ya
ia baş cümlədə işarə əvəzliyi ih ifadə olunan mübtədanı əvəz və izah edir. Budaq cümlə
baş cümlədəki mübtədamn sualına cavab olur.
• Budaq cümlənin bu növündə baş cümlə budaq cümlədən əvvəl də gələ bilər, sonra
da. Əwəl gəldiyi zaman əlaqə vasitəsi ya intonasiya olur, ya da tabelilik bağlayıcısı:
Düz beş ildir (nə?), mən heçyerə getmirəm. Düz beş ildir ki (nə?), mən heçyerə
getmirəm.
• Baş cümlənin budaq cümlədən əwəl gəldiyi mübtəda budaq cümlələrində çox zaman
avəzlik-qəlib işlənir.Bu zaman əvəzlik-qəlib nə? bəzən də kim ? sualına cavab verir: O
da (nd?) məlumdur ki, doğruya zaval yoxdur. Bu da (nə?) həqiqətdir ki, biz haqqın
tdrəfdarıyıq.
• Baş cümlənin budaq cümlədən əvvəl gəldiyi mübtəda budaq cümlələrini sadələşdirən
zaman budaq cümlə mübtədaya çevrilib əvvələ gəlir və ümumilikdə mübtədanm sualma
cavab verir.Yuxarıda verilmiş nümunələri sadələşdirək. Mənim heç yerə getməməyim
(nə?) düz beş il idi. Bizim haqqtn tərəfdarı olmağımız (nə?) həqiqətdir.
• Budaq cümlənin baş cümlədən əvvəl gəldiyi mübtəda budaq cümlələrində kim, kim ki
bağlayıcı sözləri işlənir. Baş cümlədə isə əvəzlik-qəlib işlənə də bilər, işlənməyə də bilər.
M*&: Kim ki zəhmət çəkir, bəhrəsini gbrər. Hər kim gəncliyini zəhmətsiz keçirşə, o±
gələcəkdə peşman olacaq. İkinci cümlədən göründüyü kimi, bağlayıcı sözlə -sa2 şəkilçisi
eyni zamanda əlaqə vasitəsi ola bilər.
Budaq cümləsi baş cümlədən əvvəl gəldiyi cümlələri sadələşdirən zaman sözlərin
sırası °Wuğu kimi qalır. Bağlayıcı söz, tabelilik bağlayıcısı və əvəzlik-qəlib isə ixtisar
olunur: təhmət çəkən (kim?) bəhrəsini görər. Gəncliyini zəhmətsiz keçirən (kim?)
gələcəkdə PeMan olacaq.
Bəzi mübtəda budaq cümlələrin baş cümləsində orası, burası, elələri,
eləsi, bəziləri və • örni əvəzlik-qəliblər də işlənir: Amma orası yamandır ki
(nə?), pulların yarısı "»ızdən çıxacaq. Eləsi də var ki (kim?), ancaq var-dövlət
yığır. Elələri də var ki, bu Pe&ni sevmirlər

daq cümlənin növünü əvəzlik-qəlib müəyyən edir.
Mfibtəda budaq cttmlələri
1. Ilk dəfə idi ki, əli-qolu sanqlı yerə sərilmişdi.(M.C)
2. Xeyli vaxtdır ki, ƏIi kişi oğlunu görmürdü.
3. Birinci il idi, Əsmər məktəbə gedirdi.
4. Elələri də var ki, bu peşəni sevmirlər.
5. Orası da məlumdur ki, Baxışəlinin işi yaxşı getmirdi.
6. Hararn ürəklə düzəldirlər, ora abad olur.
7. Iki gtindür, bərk şaxtadır.
8. Gözümün qabağındadır ki, zəlzələdən binalar necə dağıhrdı.
9. Məlum idi ki, rəis borclu qalmayacaqdı.
10. Əlbəttə, burası da məlum idi ki, Kələntər müəllim ona görə hər gün bura
gəlibgedir.
1 l.Biz o yerdə görüşdük ki, o yer əwəlcədən nəzərdə tutlmuşdur.
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XƏBƏR BUDAQ CÜMLƏSİ
Xəbər budaq cümləsi baş cümlənin əvəzlik-qəliblə ifadə olunmuş xəbərini izah edir
və ismi xəbərin suallarına (nədir? nədəndir? nə oldu? necəsən? necədir? və s.) cavab
verir. Xəbər budaq cümləsində işlənən əvəzlik-qəliblər bunlardır: odur, budur, o idi,
bu idi, elədir, belədir, eləsən, beləsən, oradadır, buradadır, burası idi,
orasındadır, onun üçündür, bunun üçündür və s.
• Xəbər budaq cümləsində əvəzlik-qəlib, demək olar, həmişə işlənir. Əlaqə
vasitəsindən asılı olaraq, xəbər budaq cümləsində baş cümlə budaq cümlədən əwəl və
sonra işlənə bilər.
• Baş cümlənin əvvəl gəldiyi xəbər budaq cümlələrində əlaqə vasitəsi intonasiya və
tabelilik bağlayıcısı olur. Məs.:Tələbim bu oldu ki, mərkəzdən yoxlama gəlsin. Elə
məsələnin mühüm cəhəti oradadır ki, insanlar bir çox şeyləri bilmirlər. Bizim rəyimiz
belədir, kəndin yolları bərbad gündədir. İlk iki cümlə tabelilik bağlayıcısı, digərləri isə
intonasiya vasitəsi ilə əlaqələnib. Belə cümlələri sadələşdirdikdə budaq cümlə baş
cümlədəki əvəzlik-qəlibin yerində işlənir. Məs.: Tələbim mərkəzdən yoxlamanın
gəlməyidir. Bizim rəyimiz kəndin yollarının bərbad gündə olmağıdır.
• Budaq cümlənin əwəl gəldiyi cümlələrdə əlaqə vasitəsi bağlayıcı söz olur.
Bəzən isə bağlayıcı sözlə bərabər, cümlədə -sa2 şəkilçisi də əlaqə vasitəsi ola
bilər. Məs.: Əvvəllər kim idi, indi də odur. Hər kim tez gəlşə, bu yer onundur. Belə
cümlələr sadələşən zaman birinci gələn budaq cümlə, baş cümlədəki əvəzlik-qəüb1
əvəz edir.Verilmiş nümunələri sadələşdirək: İndi də əvvəlki kimidir. Bu yer tez
gələnindir.
• Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrinin aşağıdakı forması da olur:
Niyyətin hara idi, mənzilin də oradır. Hamı necə idi, sən də elə ola idin. QEYD: Xəbər
budaq cümləsinin əvə?ü||l|jfeLbəzən əvəzliyin digər məna növləri ılə də ifadə oluna
bilər. Məs.: Kijğ Şfflfari$1lsız deyirsə, ağılsız onun özüdür-Sadələşdirəndə isə
həmin əvəzlikflHHH ■fik-qəliblər kimi ixtisar olunur: AğdslZ sənə ağılsız deyəndir.
Xəbər budaq cümlələri
! giə məsələnin mühüm cəhəti də oradadır ki, o zamanlar iş çox idi.
Yaziyyət elə idi ki, bu sirri Mehmandan gizlətmək olmazdı.
Hamı necədir, sən də elə.
Hər kim yüz il yaşamasa, günah onun özündədir.(O.S)
gəhvimiz orada olub ki, yazdığımızın altına qol qoymamışıq.(Ə.V) 6
Ailəmiz haradadır, kiçik qardaşım da oradadır. ı Kim sənə axmaq deyirsə,
axmaq onun özüdür.
Niyyətin hara, mənzilin də ora.
9.Hava isinən kimi məsləhət bu oldu ki, yaz əkininə başlasınlar.
10,
Axırda muzdlu o oldu ki, xan gözlərini çıxartdırdı.("Koroğlu")
TAMAMLIQ BUDAQ CÜMLƏSİ
Tamamlıq budaq cümləsiya baş cümlənin olmayan tamamlığı əvəzində işlənir, ya da
baş cümlədə işarə əvəzliyi Uə ifadə olunan tamamhğı izah edir. Məs.: kimi?, nəyi?,
kimə?, nəyə?, kimdə?, nədə?, kimdən? və s.
• Budaq cümlənin bu növü bütün forma xüsusiyyətlərinə görə mübtəda budaq cümləsinə
oxşayır. Fərqli xüsusiyyəti yalnız baş cümlənin budaq cümlədən tələb etdiyi sualdır ki,
həmin suallar tamamhğın suallarıdır. Tamamlıq budaq cümləsi daha çox baş cümlənin
feli xəbərinə aid olur.
• Tamamlıq budaq cümləsində işlənən əvəzlik-qəliblər bunlardır: onu, bunu, orasmı,
burasını, onda, bunda, onu da, bunu da, ondan, bundan və s.
• Tamamlıq budaq cümləsində də baş və budaq cümlənin yeri dəyişə bilər. Baş cümlənin
əvvəl gəldiyi növlərində əlaqə vasitəsi intonasiya və tabelilik bağlayıcısı olur: Deyirlər
(nəyi?), şirin yuxu gözəl nemətdir. Inanıram (nəyə?), hamınız imtahandan uğurla
çıxacaqsınız, Öz-özümdən soruşdum ki (nəyi?), heç zaman səhv etməmişəm? Onu da
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yaxşı bilirəm ki (nəyi?), torpaqlarımızı gec-tez geri qaytaracağıq. Bu cümlələrin
sadələşməsi də mübtəda budaq cümləsində olduğu kimidir: Şirin yuxunun gözəl nemət
olduğunu (nəyi?) deyirlər. Torpaqlarımızı gec-tez geri qaytaracağımızı (nəyi?) yaxşı
bilirəm.
Bəzi hallarda "ki" ədatı ilə işlənən kim, kimi, kimə bağlayıcı sözlərin əlaqə vasitəsi
°lduğu cümlələrdə budaq cümlə baş cümlədən əwəl gəlir. Baş cümlədə işlənən əvəzlikqəüb qarşıhq söz olur. Məs.: Kim yaxşı oxuyub, onu seçdilər. Kim ki ad qoymusdur qoca
"unyada, onu öz dostları vermişdir bada. Baş cümlədə əvəzlik-qəlib işlənməyə də bilər.
°u zaman onu asanlıqla bərpa etmək olur. Məs.: Kim günahsızdır, azad etdilər. (Kim
Sänahsızdtr, onu azad etdilər.)
vtYD: Tamamlıq budaq cümləsi bəzən qeyri-müəyyən təsirlik halın sualma da cavab ola
"Ər. Belə cümlələri mübtəda budaq cümləsi ilə qarışdırmamaq üçün tamamlığın da sualmı
ermək lazımdır. Bu, mümkündürsə,^^ej^ək, cümlə tamamlıq budaq cümləsidir.
Əs-'Deyirlər ki (nə ?), (nəyi?), -^JİTOBBB olacaq (tamamlıq budaq cümləsi).
əwmdur ki (nə ?), havalar soyuq ojfHHj W&B0?udaq cümləsi).
Tamamhq vasitəsiz və vasitəli olduğu kimi, tamamlıq budaq cümlələri də
vasitəsiz
va vasitəli tamamlığın suallarınta cavab verir. Vasitəli tamamlıq budaq cümləsi:
8'rdlər şikayətlənir ki, müəlliıln onları ;ox təriqid edir. Mən inanıram ki (nəyə?),
^^fimiz müəyyən olacaq.
Vasitəsiz tamamlıq budaq cümləsi: Deyirəm ki (nəyi?), biz türklər həmişə dostliT"
sadiq oluruq. Fatimə bildirdi ki (nəyi), mən artıq döyüş bölgəsinə gedirəm.
Tamamlıq budaq cümlələri
1. O, arxayın olacaqdı ki, zavod təzə avadanlıqlardan istifadə edəcəkdir.
2. Ədalət mülkündən kim üz çevirsə, Ona aqil deməz ağıllı kimsə. (N.G)
3. Xalq deyəcəkdi, padşahımız yaxşı adamdır.(M.İ.)
4. Zübeydə burasım da fıkirləşdi ki, heç kim heç nə görməz.
5. Kim ki sevir vətənin, ona mənim böyük hörmətim var.
6. Haram sənə tərifləyirlər, oram görmək istəyirsən.
7. Sən nə deyirsən, onu da sənə verəcəyəm.
8. Fikirləşir ki, bu işin sonu necə olacaq.
9. Hər kim ki bu dünyadan zövq almağı bacarır, ona da yaşamaq halaldır.
10.Bu cümləni nə üçün yazımısansa, ona da əlavə et.
11.Kim nə bilir, kim nə çəkir.
TƏYİN BUDAQ CÜMLƏSİ
Təyin budaq cümləsi baş cümlənin isimlə və ya isimləşmiş sözlərlə ifadd
olunmuş hər hansı bir üzvünü təyin edir və təyinin suallarına (necə?, nə ciir?,
hansı?) cavab verir. Adətən, təyin budaq cümləsinin baş cümləsində 0, bu, elə, belə,
həmin, bir, elə bir, 0 qədər və s. kimi əvəzlik-qəliblər işlənir. Əvəzlik-qəliblər budaq
cümlənin bu növündə özündən sonra isim tələb edir.
• Təyin budaq cümləsi əksər zaman baş cümlədən sonra gəlir. Bu zaman əlaqə
vasitəsi ya tabelilik bağlayıcısı, ya da intonasiya olur. Məs.:Mən o(hansı?) kəndləri
gəzmişəm ki, havası havadır, suyu sudur. Elə(necə?) otlar var ki, min bir dərdin
dərmanıdır. Adam var (necə), adamların naxışıdır. Mən bir solmaz (necə?)
yarpağam ki, çölü-düzü bəzərəm.
• Təyin budaq cümləsinin bəzilərində əvəzlik-qəlib ixtisar olunur. İxtisar olunmuş
əvəzlik-qəlibi asanlıqla bərpa etmək olur. Məs.: Əsər var, oxumaqdan doymursan. Bu
cümlə intonasiya vasitəsilə əlaqələnib və əvəzlik-qəlib ixtısar olunub.Belə cümlələrdə
tabelilik bağlayıcısını və əvəzlik-qəlibi asanlıqla bərpa etmək olur. Məs.: Elə əsər var ki,
oxumaqdan doymursan.
Təyin budaq cümləsində əvəzlik-qəliblər cümlədə mübtədanı, tamanılığı n ismi xəbəri
təyin edə bilər. Məs.:Elə çiçəklər var ki, ətrindən doymaq olm"r-Alimlərimiz elə
dərman düzəltdi ki, epidemiya təhlükəsi aradan qalxdu Bu e kitabdır ki,
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oxumamaq olmur. Cümlələrdə ardıcıllıqla əvəzliklər mübtəda < tamamhğı və ismi
xəbəri təyin edir. Təyin budaq cümləsində buna fıkir verıfl' lazımdır.
cadələşən zaman təyin budaq cümləsində budaq cümlə sadə cümlənin təyini fəsində
işlənir. Məs.: Mən insan adam o adama deyərəm ki, ömrü fırtınalar
y9 :slndə keçsin (mürəkkəb). Ömrü fırtınalar içərisində keçən (hansı?) adama
%an adam deyərəm.
1 Orta məktəb dərsliklərində təyin budaq cümləsinin yalnız budaq cümlənin baş
ümlədən sonra gəldiyi forması qeyd olunub. Buna baxmayaraq, elmi ədəbiyyatda
östərildiyi kimi, budaq cümlənin baş cümlədən əvvəl gəldiyi təyin budaq cümlələri də
vetərincədir. Bu zaman əlaqə vasitəsi, əsasən, bağlayıcı söz və -sa2 şəkilçisi olur. Baş
cümlədə əvəzlik-qəlib qarşılıq söz kimi işlənir. Məs.: Hansıpaltara dərman vurmuşam,
0 naltarlar yaxşı qalıb. Kimdən narazı idik, o adamı işdən azad etdik. Onun atası necə
adamdırsa, oğlu da elə adamdır.
2. Bəzi hallarda təyin budaq cümləsinin budaq cümləsində nə qədər, nə qədər ki
bağlayıcı sözü, baş cümlədə isə 0 qədər, bir o qədər əvəzlik-qəlibləri işlənir. Bunları
kəmiyyət budaq cümləsi ilə qarışdırmamaq üçün əvəzlik-qəlibdən sonra gələn nitq
hissəsinə fıkir vermək lazımdır. Əgər isim gələrsə təyin, fel gələrsə, zərflik budaq
cümləsi olur. Məs.: Nə qədər kitab almışdım, o aədər kitab qaytardım. Nə qədər
demişdin, bir o gədər aldım. Birinci cümlə təyin, ikinci cümlə kəmiyyət budaq
cümləsidir. Təyin budaq cümləsinin bu formasında da budaq cümlə baş cümlədən əwəl
gəlir.
Təyin budaq cümlələri
1. Mən bir solmaz yarpağam ki, çiçəkləri bəzərəm.(C.C)
2. Mən 0 tənqidi sevirəm ki, işin xeyrinədir.
3. Elə gecələr var ki, səhərədək yata bilmirəm.
4. İndi gözəl o qızdır ki, səngərdə beş külüng, beş bel artıq vurur. (M.C.)
5. Bu 0 dərə idi ki, burada Güzdəkli Bayandur öz igidləri ilə Ağa Məhəmmədin
qoşunlarma divan tutmuşdu. (İ.Ə.)
5-Elə müəllim var ki, öz uşaqlarına qəlbən bağlıdır.
6-Söz var kəsdirər başı, söz var kəsər savaşı. '• Bir söz
de ki, mənim ürəyimə yatsm.
°- 0 adama söz de ki, sözünü yerə salmasm. • Elə bir qız
ol ki, xalqın səninlə fəxr etsin. "• Elə adam var ki, heç
vaxt öz yerini bilmir.
TƏRZİ-HƏRƏKƏT BUDAQ CÜMLƏSİ
Jərzi-hərəkət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin nə ciir icra olunduğunu
Budaq cümlə baş cümlənin feli xəbərinə aid olur. Suallan: necə?, nə cür? . ^dətən,
baş cümlədə elə, belə əvəzlik-qəliblər işlənir. Əvəzlik-qəliblər mütləq
feli
.
—*" "lu uıui. J_JU z.aıııau •^lənin əvvəl gəldiyi növIəıSn«3ə^^ga^ yasitəsi intonasiya
LƏ-J çıgırdı ki, hamı
^Tərzi-lıərəkət
budaq cümləsindo baş və budaq cümlənin yeri sabit
dönüb b
deyil. Baş
,

aırir.

aqa ■

və yaxud tabelilik
> Uzun tələffüz olunan sait səslərlə vurğu qəbul etraiş sait səsi qarışdırmaq
olmaz. Uzun tələffuz olunan sait səs, adətən, vurğu qəbul etmir: Tahi'r,
laməka'n və s. Elə sözlər var ki, onlar istisna təşkil edir: bə'zi, bə'zən, so'nra,
bəzi, yəni, lakin, bəli və s.
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> Sözlər xitab kimi işləndikdə vurğunun yeri dəyişilə bilər. Məs.: Tahi'r sabah
rayona gedəcək. Ta'hir, sabah rayona gedərsən. Göründüyü kimi, bu uzun
tələffüz olunan sözlərə də aiddir.
> Bəzi sözlərdə vurğunun yerini dəyişməklə sözün mənası dəyişir.
Məs.: di'şlə-dişl'ə, a'zdır-azdı'r, a'lma-alma' və s.

İNTONA'SİYA
Nitqin ahəngi (səsin yüksəlməsi və ya alçalması), ritmi (vurğulu və vurğusuz hecaların
nisbəti, əlaqəsi), nitqin tempi və ya sürəti (sürətlə və yavaş tələffuzü), intensivliyi
(nəfəsalmanm güclənməsi və ya zəifləməsi), məntiqi vurğusu və s. kimi hadisələrin
məcmusuna intonasiya deyilir.
İntonasiya cümlə üzvlərinin düzgün qruplaşdırılmasmı təmin edir, sadə və mürəkkəb
cümlələrin, habelə tabesizlik və tabelilik əlaqələrinin formalaşmasma xidmət edir.
Həmçinin məntiqi vurğunun, ara sözlərin müəyyənləşdirilməsinə imkan yaradır.
İntonasiya damşanın məqsədi, istək və arzuları ilə əlaqədar olduğundan, modallıq
bildirir. Onun vasitəsilə məlumat vermə, sual və əmr intonasiyalarım fərqləndirirlər.
Xitablann, ara söz və ara cümlələrin intonasiyası da fərqlənir.
ORFOE'PİYA VƏ ORFOQRA'FİYA QAYDALARI
l.İkinci hecasındakı saiti "u", bəzən də "ü" ilə deyilən sözlər "i" ilə yazılır. Məs.: münbit,
ülvi, ümid, münsif, müdir, mühit, müflis, müdhiş. İstisna: üfüq, mühüm.
2.Qandax, Muxax, Qazax, Samux, Yevlax sözlərinə saitlə başlanan şəkilçi qoşulduqda
sondakı x samiti ğ samiti ilə əvəz olunmur. Lakin tələffüz zamanı ğ kimi tələffüz oluna
bilər: Qazax[Qazağ]
3.Rus dilində tərkibində n olan ümumi isimlər "s" ilə yazılır: dosent, lisey, konsert, sex,
sirk, sement və s. Vitse sözü istisnadır. Xüsusi isimlərdə sözün əwəlində s, sözün
ortasında
və axırında ts yazılır.
4.0 saitli ahnma sözlər a və o ilə deyilməsindən asılı olmayaraq, o ilə yazılır: avtomat,
biologiya, velosiped, ensiklopediya, kollektiv, kombinat, laborant, obyekt, poeziya,
poema,
poçtalyon, problem, professor, solist, motor, polkovnik və s.
5.İki saitin arasmda gələn qoşa samitlər qoşa samitlə yazılır: kassa, libretto, operetta,
nəqqaş, kəmiyyət, kapella və s.
ö.Əslində sonu qoşa samitlə bitən iki və çoxhecah alınma sözlər bir samitlə yazılır:
ekspres,
kilovat, kiloqram, konqres, metal, proses, sərhəd, hüsnxət və s.
7.Rus dilində -iy, -skiy ilə qurtaran xüsusi və ümumi ahnma isimlərin sonundakı y
yazılmır: Qorki,Yaroslavski, Mayakovski, sanatori, planetari və s.
8.Əslində (mənşəyinə görə) birhecah olub, tələffuzdə çox zaman sonundakı iki samit
arasma "i" və "ü" saiti artırmaqla deyilən sözlər iki cür yazdır:
A)iki saitlə yazılanlar: qəbir, qədir, eyib, ətir, zehin, izin, səbir, ömür, isim, nəsil, sətir,
sinif, fəsil, fikir, cisim, şəkil, heyif, meyil, şeir, əsil
B)bir saitlə yazılanlar: qəbz, qəsr, əmr, zülm, nəbz, nəfs, hüzn, həsr, üzv, həbs, kəsr,
sədr, mətn.
9.-vari şəkilçili sözlərin düzgün yazılışı: buynuzvari, yüngülvari, üzükvari, qalxanvari,
igidvari.
lO.Tərkibində qeyri, əks, küll, eks, vitse, kontr, ober, super sözləri işlənən mürəkkəb
isimlər defıslə yazıhr.
ll.idi, imiş, ikən köməkçi sözləri adlardan (isim, sifət, say, əvəzlik) və saitlə bitən
fellərdən sonra ayrı, samitlə bitən fellərdən sonra isə həm ayrı, həm də bitişik yazılır:
ata idi, uşaq idi, uşaq ikən, uşaq imiş, gəlmiş imiş, gəlmişmiş, gələr ikən, gələrkən.
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12.-can, -cən, -dək, -tək qoşmalan sözlərə bitişik yazılır.
13.Bəzi mürəkkəb adların yazılışı: Azərbaycan Respublikasmın
Prezidenti, Azərbaycan Respublikasmm Baş Naziri, AR Milli Məclisinin Sədri, Babək
Rayon Təhsil Şöbəsi
14.1xtisarlar (abreviatura) üç cür yazılır:
l.Tam ixtisarlar aid olduqları sözlərə uyğun olaraq böyük və ya kiçik hərflə yazılır:
MDB, BMT, (m) metr, c (cild)
2.Yanmçıq ixtisarlar aid olduqları sözlərə uyğun olaraq böyük və ya kiçik hərflə,
mürəkkəb adlarm tərkib hissələri isə bitişik yazıhr: akad.(akademik), prof.(professor),
Azərkitab (Azərbaycan kitabı)
J.Sözün orta hissəsinin düşməsi ilə yaranan ixtisarlar defislə yazılır:
k-b (kitab)
'5.Yeni orfoqraiiya qaydalarında dəyişilmiş sözlər:
~r- ~-- -~~-....... • .-.~.. ....-*,,-t-., .,».„1., t»gı/ £,-, ı.*JL~l, ubreviatura, anten,
"Byil, şeir, profılaktori, sanatorihpfl >>lmaq, vaz keçmək, bağırsaq, heyif
hospitatMİQkggkompyuter,
ı oMn^sfahıhəzək quş adt bitişik
ğğfhcamal,
nəqarət, şirtək, hərgünkü, hərgünm,
hüsnxidmət,
hüsnrəğbət, hotel,
yazUırj
ala-çiy.
t

bağlayıcısı olur. Bu zaman əvəzlik-qəlibi ixtisar etmək olmur. Məs.: Elə dan^^ hamı
başa düşsün. Elə oxu, hamı dinləsin. Polkovnik elə çığırdı ki, çinovnik « -itirdi.
• Budaq cümlənin əwəl gəldiyi növlərində əlaqə vasitəsi kimi necə, nə cür
ki, hər necə və s. kimi bağlayıcı sözlər və -sa2 şəkilçisi olur. Məs.: Necə demişdi °' elə də
etdik. Kim necə istəyirdişə, eləcə dəyaşayıb işləyirdi. Tahbgil necə gəlmişdiı elə də
getdilər.
• Budaq cümlənin əwəl gəldiyi növlərində əvəzlik-qəlib ixtisar oluna bilər. A/ə Kim necə
istəyir, yazırdı. (Kim necə istəyir, elə yazırdı).
• Bəzən budaq cümlədə müqayisə məzmunu bildirən sanki, elə bil kimi modal sözlər
işlənir: Məs.: Solmaz elə oxuyurdu ki, elə bil aktrisa idi. Natiq elə danışırdı ki sanki
gbydən yerə enmiş mələk idi.
• Tərzi-hərəkət budaq cümləsində bəzən budaq cümlə baş cümlədəki ismi xəbsrfo də
əlaqələnir. Bu zaman əvəzlik-qəlibdən sonra ismi xəbər gəlir. Belə cümlələrd; tərzihərəkət deyil, dərəcə çaları olur. Məs.: 5« elə soyuq idi ki, içmək olmurdu. Eh tənbəldir
ki, söz deməyə peşman olursan. Bu cümlələri təyin budaq cümləsi ilg qarışdırmamaq
üçün ismi xəbərlərə fıkir vermək lazımdır. Nümunələrdəki ismi xəbərlər dərəcə anlayışı
qəbul edə bilər. İsmi xəbərləri kitab, ağac, hədiyyə və s. kimi isimlər olduqda isə dərəcə
anlayışı olmur.
Tərzi-hərəkət budaq cümlələri
1. Allah kora necə baxsa, kor da Allaha elə baxar.
2. Kərim kişi kağızı necə ki deyir, eləcə də yazdırıbdır.
3. Gənclik o qədər güclü, o qədər coşqun bir aləmdir ki, çox zaman nənələrin,
dədələrin arzusundan asılı olmur. (M.C)
4. Uşaq o qədər kövrəlmişdi ki, dindirəndə az qahrdı ağlasın.
5. O, o qədər əldən düşərdi ki, yerə uzanmaqla yuxuya getməyi bir olardı.
6. Başı o qədər ağırlaşmışdı ki, sanki çiyinlərində ağır bir yük vardı.
7. Şəkil o dərəcədə gözəl və təbii idi ki, adam gözünü çəkmək istəmirdi.
8. Uşaqlar bu axşam o qədər şən idilər ki, ətrafdakılara qətiyyən fikir vermirdilər.
9. Hava elə isti idi ki, adam nəfəs ala bilmirdi.
10.Sən onunla nə tərzdə rəftar edirsənsə, səninlə də, o tərzdə rəftar edirlər.

ZAMAN BUDAQ CÜMLƏSİ
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Zaman budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin, əlamətin zamanını bildirır *
vaxt?, nə zaman?, haçan? suallarından birinə cavab olur.
.
• Zaman budaq cümləsində də baş cümlə budaq cümlədən əvvəl və sonra g^
bilər. Baş cümlə əvvəl gəldiyi zaman əlaqə vasitəsi ki tabelilik bağlayıcısı olur" ^
zaman baş cümlədə o vaxt, onda, o zaınan, o vədə, elə bir vaxtda və s. ^
əvəzlik-qəliblər işlənir. Məs.: Mən onda kəndə çatdım ki, qaranlıqlaşırdı. Sa
zaman dükana çatdı ki, dukanayşni mallar gəlmişdi.
•
Budaq cümlənin baş cümlədən əvvəl gəldiyi cümlələrdə əlaqə vaSİtf' s.
zaman ki, o gün ki, o vaxt k^ra jffigKJ^, nə vaxt ki, haçan ki, elə kI

QEYD:

Zaman budaq cümləsində bəzi hallarda əlaqə vasitəsi ki tabelilik bağlayıcısı olsa da,
budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlir. Belə cümlələri asan müəyyənləşdirmək üçün
yadda saxlamaq lazımdır ki, ikinci cümləyə (baş cümləyə) asanlıqla əvəzlik-qəlib
artırmaq olur. Məs.: Giilşən oturub çay içirdi ki, (onda) telefonuna zəng gəldi. Yolu yarı
etmişdik ki, (o zaman) dəniz dalğalanmağa başladı. Digər tərəfdən də budaq cümlədə,
adətən, təzəcə, elə tipli sözləri işlənir: Təzəcə sözünıü qurtarmışdım ki, işıqlar yandı.
Elə onu tutmaq istəyirdim ki, qaçdı.
Belə cümlələri tabelilik bağlayıcısı olmadan bağlayıcı sözün vasitəsi ilə də slaqələndirmək
olur: O zaman ki Kişvər oturub çay içirdi, (o zaman) telefonuna zəng galdi. Elə kiyoluyarı
etmişdik, onda dəniz dalğalanmağa basladı.

YER BUDAQ CÜMLƏSİ
*er budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin yerini bildirir və haraya? arada? haradan?
suallarından birinə cavab olur.
*er budaq cümləsi, adətən, baş cümlədən əvvəl gəlir. Budaq cümlədə *r<ıya (ki),
harada (ki), haradan (ki), oyerə ki, oyerdən ki, biryerə ki, biryerdə I Və s- kimi bağlayıcı
sözlər işlənir. Bu zaman əlaqə vasitəsi kimi -sa2 şəkilçisi də qsl-K edə ^Ər' Baş cumlədə oray>a
(ora), orada, oradan və s. kimi əvəzlik-^ 'olər işlənir. Məs.: Harada işləyirsən, oraya
(ora) can yandırırsan. Oyerdə ki ^ə çox olur, orada insan rahat nəfəs alır. İndi harada ki
qazıntı aparılır, Çn*işdə orada böyük bir şəhən o\
Baş cümlədə yönlük, yerlik, çtxışhq hallarının şəkilçisini qəbul etmiş 0ra orada, oradan
əvəzlik-qəliblər olmadıqda onları asanlıqla bərpa etmək olur. fy ° Haraya gedirsən, əliboş
qayıdırsan. Haraya gedirsən, oradan əliboş qayıdırsan "
Yer budaq cümlələri
Hara istəyirsiniz, göndərin.
Harada işləri xarablaşırdı, tez əkilirdi.
Hara deyirsən, gedək.
Bir yerdə ki tənqid və özünütənqid yoxdur, orada inkişaf da yoxdur.
Harada yaşıllıq varsa, orada su və həyat var.
Bir yerdə ki yalan və böhtan var, nə qədər tez uzaqlaşsan yaxşıdı.
7. Hara baxırsan, rüşvətxorlardır.
8. O yerdə ki səni sevmirlər, durma.
O yerdə ki köhnə daxmalar vardı, orda hündür binalar ucalıb

QEYO:

1: Yer budaq cümləsində haraya, harada, haradan bağlayıcı sözləri hara,
harda, hardan şəklində, oraya, orada, oradan əvəzlik-qəliblər isə ora, orda,
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ordan şəklində tələffüz olunur.
2: Dərslikdə qeyd olunmasa da, yer budaq cümləsinin baş cümlədən sonra gələn
növləri də var: İnsanlar orada yaşamağa üstunlük verirlər ki, yaşamaq üçün hər
cür imkan olsun. Dərslikdə verilmədiyi üçün belə cümlələrdən qəbul
imtahanlarında istifadə olunmur.
3: Hara gözəldir, ora təmizdir tipli cümlələr mübtəda budaq cümləsidir.

KƏMİYYƏT BUDAQ CÜMLƏSI
Kəmiyyət budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin və əlamətin miqdarını bildirir və nə
qədər? sualına cavab verir. Kəmiyyət budaq cümləsində də, əsasəı baş cümlə budaq
cümlədən sonra gəlir.
Kəmiyyət budaq cümləsinin baş cümləyə bağlanmasında nə qədər, nə qə 3 ki, hər nə
qədər və s. kimi bağlayıcı sözlər iştirak edir. Bu zaman baş cümlə ə qədər, bir o qədər
(də), o qədər də, bir elə və s. kimi əvəzlik- qəliblərdən qarşılıq söz kimi iştirak edir.
Məs.: Nə qədər səbirli olsan, bir o qədər xeyirh o • Ön cəbhə nə qədər möhkəm olsa,
insanlar bir o qədər arxayın olar. Sahəy* qədər laztm idi, o qədər də gətirdik. ,0,
.pj
Kəmiyyət budaq cümləsi bəzi hallarda hərəkətin deyil, əlamətin kəmiy5^r də bildirir. Məs.:
Su nə qədər sərin idisə, hava bir o qədər isti idi. Əh nə q soyuq adamdırsa, qardaşı bir o
qədər istiqanlıdır.
Kəıniyyət budaq cümləsində bəzi hallarda baş cümlədə əvəzlik-qəlib .
e r
)3nnıəyə də bilər. Bu zaman əvəzlik-qəlibi bərpa etmək olar. Məs.: Ürəyi nə dər Ş *
istəyirdisə, söylədi. (Ürəyi nə qədər şeir istəyirdisə, o qədər söylədi.)
Kəmiyyət budaq cümlələri
j Öz evindir, nə qədər istəyirsən, o qədər qal.
2 Arxa nə qədər möhkəm olsa, qohumlar özlərini o qədər arxayın sanar, asudə
yaşayarlar.(S.Ə.)
3,0 nə qədər bacarırdı, yedi.
4. Əllərini o qədər ovuşdurdum ki, barmaqlan qıpqırmızı oldu.
5.0 qədər ömrüm ola idi ki, Fikrətin kitabının satışım görərdim.
SƏBƏB BUDAQ CÜMLƏSİ
Səbəb budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin və ya əlamətin səbəbini bildirir və
niyə? nə üçün? nəyə görə? nə səbəbə? suallarından birinə cavab olur.
• Səbəb budaq cümləsində baş cümlə budaq cümlədən əwəl işlənir. Bu zaman əlaqə
vasitəsi ki, çünki, ona görə ki, ondan ötrü ki və s. kimi bağlayıcılar olur. Məs.: Günəşin
çtxmağından qorxurdu, çünki günəş ağappağ dumanı dağıda bilərdi. İndi hamının kefi
saz idi, ona görə ki, hamısının yuxusu qaçmış, zehni açılmışdı.
• Səbəb budaq cümləsində baş cümlədə əvəzlik-qəlib də işlənə bilər. Həmin əvəzlikqəliblər bunlardır: ona görə, ondan ötrü, o səbəbə və s. Məs.: Kərim bunları ondan
ötrü edirdi ki, evlənib özünə həyat qursun. Çayı ona görə tələsmədən içirdi ki, söhbətin
mövzusu ona xoş gəlirdi.
Verilmiş nümunələrdə hərəkətin səbəbi bildirilir və ya izah olunur. Bəzi səbəb budaq
cümlələrində isə əlamətin səbəbi də izah olunur. Məs.: Azərbaycanın tabiəti gözəldir,
çünki iqlim qurşaqlarının doqquzu burada var.
Səbəb budaq cümləsi bəzən bağlayıcısız da işlənə bilər. Bu zaman həmin "äğlayıcını
asanhqla artırmaq mümkündür. Məs.: Bu saat gəlib çtxar, yol çox yaxındır. Bu saat
gəlib çıxar, çünkiyol çoxyaxındır.
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Səbəb budaq cümləsi sadələşən zaman budaq cümlə feli sifət (tərkibi) + 1°Şma
şəklində sadələşir. Məs.: Padşah sevinirdi, çünki Təbriz kimi böyük whərdə hökm verirdl
Təbriz kimi böyiik şəhərdə hökm verdiyi üçün padşah Sevinirdi.
JjpYD: Digər tabelilik bağlay^|MBMxtəlif tabeli mürəkkəb cümlənin
^aqələnməsində iştirak edə bilir. JpİHİHfapı olan çünki bağlayıcısı isə əlaqə Sltəsi kimi
yalnız səbəb budaq Mn^^H Wmt edir.
Səbəb budaq cümlələri
1. Sarvan tez əritdi yıxdığı dağı, Çünki ildınmmış əli, ayağı. (S.V.)
2. Bakı şəhəri bəlkə Canəli müəllimə ona görə sərin gəlirdi ki, o odun, istinin yanğısı indi onun
canından getmişdi.(Ə,Ə.)
3. Əflatun ayağı ilə o balaca küçüyü bir tərəfə itələdi ki, özünü növbəti məqsədin çatdırsın.(Elçin)
4. Var olsun Naxçıvan kimi məkanı ki, Cəlil kimi publisist, Cavid kimi dramatura yetişdirib.
5. Kəndə gedə bilmədim, yollar xarabdır.
MƏQSƏD BUDAQ CÜMLƏSİ
Məqsəd budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin məqsədini bildirir və niyə? nə üçün? nə
məqsədlə? suallarından birinə cavab olur.
•
Məqsəd budaq cümləsində də baş cümlə əwəldə gəlir. Bu zaman əlaqə vasitəsi kimi
"ki" bağlayıcısından istifadə olunur. Məs.: Biz Nabrana getdik ki, istirahət edək. Başqa
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar gəlmişdir ki, vətənə kömək etsinlər.
•
Çox zaman baş cümlədə əvəzlik-qəlib rolunda ona görə, ondan ötrü sözləri də
işlənir. Məs.: Məktəblilər Fəxri xiyabana ona görə gedirdilər ki, ıılıt öndər H.Əliyevin
məzarını ziyarət etsinlər. Biz ondan ötrü bura gəldik ki, şəhid anasına dəstək olaq.
•
Məqsəd budaq cümləsi sadələşəndə məsdər(tərkibi)+üçün qoşması şəklində
sadələşir. Məs.: Məhərrəm və Ülvi tələsirdi ki, Qarabağa gedən qatara gecikməsinlərQarabağa gedən qatara gecikməmək üçün Məhərrəm və Ülvi tələsirdi.
Məqsəd budaq cümlələri
1. Müəllimlər keçmiş dərsi ona görə təkrar edirlər ki, şagirdlər biliklərə daha möhkəm yiyələnsinlər.
2. Sarı pişik palıda yaxınlaşdı ki, yavaşca yuxarı dırmaşsın.(M.İ.)
3. Mən bura gəlməmişəm ki, səninlə çənə döyüm.
4. Çox ağıllı iş görmüsən ki, bura oxumağa gəlmisən.
5. Biz sizə o səbəbə gedirik ki, səni atandan oğluma istəyim.
Biz buradan durub kəndə ona görə gəldik ki, sizin timsalınızda xalqımızı yad edək
S Ə B Ə B VƏ MƏQSƏD BUDAQ CÜMLƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ
ı,gb və məqsəd budaq cümlələrinin bir sıra oxşar və fərqli cəhətləri var. 0xşar cəhətləri:
ggr ikisində baş cümlə budaq cümlədən əwəl gəlir.
'ggj- jkisində baş cümlədə yaranan suallar demək olar ki, eynidir: niyə? nə üçün?
,v3 görə? (Öz adları ilə verilən suallardan başqa, yəni, nə məqsədlə? nə səbəbə?) ıjter ikisinin
baş cümləsində işlənən əvəzlik-qəliblər eynidir: ona görə, ondan Ötrü. (Budaq cümlələrin öz
adları ilə olan qəliblərdən başqa, yəni, o səbəbə, o pıəqsədlə)
4 Hər ikisini sadələşdirəndə "üçün" qoşmasından istifadə olunur. Farqh cəhətləri:
j jvləna cəhətdən bir-birindən fərqlənir.
2 Səbəb budaq cümləsində budaq cümləsindəki iş əsas işdən əwələ, məqsəd budaq cümləsində
isə sonraya aid olur.
3,Səbəb budaq cümləsi feli sifət+ üçün qoşması, məqsəd budaq cümləsi isə məsdər+ üçün
qoşması formasmda sadələşir.
4.Səbəb budaq cümləsinin xəbəri, əksərən, felin xəbər şəklində, məqsəd budaq cümləsinin
xəbəri isə felin əmr və ya arzu şəklində olur. 5.Səbəb budaq cümləsinə nə məqsədlə? sualını
vermək olmur. ö.Məqsəd budaq cümləsində budaq cümlədə çünki bağlayıcısmı işlətmək mümkün
deyil. Nümunə: (müqayisə et)
Mən şəhərə ona görə gəldim ki, (nə səbəbə?) Təhsil Nazirliyindən çağırmışdüar.
(səbəb budaq cümləsi)
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Mən şəhərə ona görə gəldim ki, (nə məqsədlə) sınaq imtahamnda iştirak edim.
(məqsəd budaq cümləsi)

ŞƏRT BUDAQ CÜMLƏSİ
Şərt budaq cümləsi baş cümlədəki hərəkətin şərtini bildirir və hansı şərtlə? Mahna cavab olur.
Şərt budaq cümləsinin əsas qrammatik göstəricisi -sa, -sə şəkilçisidir.
u
ndan başqa, budaq cümlə baş cümləyə əgər, hərgah, madam ki, indi ki, bir
älda ki bağlayıcıları ilə də bağlana bilər. Əlaqə vasitələrinin hər ikisi də bir yerdə
Şsnə bilər, təkcə -sa, -sə şəkilçisi də işlənə bilər. Bu halda baş cümlə budaq
oılədən sonra gəlir. Məs.: Əşər qoca ytxılıb ölşə, bütün miras oğlana qalacaq.
j^İäh. Ataş bu kişi ilə yaxınlaşşa, çox şey öyrənəcəkdi. Boyum uca olşa_ idi, mən
Sənı
nlə arxada oturardım. Madam ki bu fikrə gələcəkdiniz, mənim təklifimi
t
Wetməməliydiniz.
ÖƏZİ şərt budaq cümlələri də var ki, baş cümlə budaq cümlədən əvvəl gəlir. Bu
^,an ə^aclə vasitəsi "ki" tabelilik bağlayıcısı olur. Belə cümlələrdə bu şərtlə, o
. ' oır şərtlə qəlib sözlərdərı istifädə olunur. Məs.: Bir şərtlə maşınları
hjjl7caram ki, vaxtında burdğ äİsunlad Belələrini o şərtlə buraxmaq olar ki,
Un
silahlarım təhvil versinwX^SHB^Kr
VASİTƏSİZ NİTQ Başqasının eynilə işlətdiyimiz
sözlərinə vasitəsiz nitq deyilir.
Bəzən ünsiyyət prosesində başqasmın nitqini, onun bütün leksik və qramrnafu
formalarını olduğu kimi saxlamaqla işlətmək lazım gəlir. Yalnız başqası
deyil, özümüzün də əvvəllər söyləmiş olduğumuz fıkri eynilə işlətm u
mümkündür. Bu cür cümlələr iki hissədən - müəllifin sözlərindən və vasitəs"
nitqdən ibarət olur; Məs.:
Müəllifin sözü
Loğman dedi:

vasitəsiz nitq
«Həyatın şirin olur hər anı» (B. V.)

Müəllifin sözü

vasitəsiz nitq

O vaxt mən demişdim: «Biz yenə gələcəyik».
Müəllifm sözləri çox zaman dedi, əmr etdi, düşündü, Jikirhşdi, soruşdu və s. kimi sözhrh nitq felləri ilə bitir, daha çox müəyyən şəxsli cümlə şəklinds formalaşır. Vasitəsiz nitq isə bir, iki,
üç və daha çox cümlədən ibarət olub, müəllif nitqinə intonasiyanın köməyi ilə qoşulur.
Yazıda vasitəsiz nitqi fərqləndirmək üçün dırnaq işarəsindən və ya tiredən istifadə edilir.
Vasitəsiz nitq müəllif təhkiyəsinə daxil olduqda dırnaq arasına alınır, dialoqun tərkib hissəsi
olduqda, adətən, dırnaqlar atılır və tire ilə verilir.
Vasitəsiz nitq beş vəziyyətdə işlənə bilir:
a) müəllifm

sözlərindən

sonra;

Məs.:

M.Qorki

demişdir:

«Gələcək

uşaqlara

məxsusdur». (M: « V») Pərşan pıçıldadı:
- Gəlin Şirzadı qorxudaq. (M.İ.) (M:- V)
b) müəllifin

sözlərindən

əvvəl;

Məs.:

«Sadə

cümhnin

təhlil

qaydası

necədir?»

-

deyə müəllim mənə sual verdi. (« V?»-m.)- Heç yetimhri düşünən yoxdur, - deyib
Qızyetər Şirzadı göstərdi. (M.İ.)
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c) müəllif

sözlərinin

arasmda;

Məs.:

Müəllif

dəstəyi

stolun

qoyub:

üstünə

«Hədəf

kurslarının sınaq testlərinivaxtında çap edin», -dedi.(R.S.) (M:«V»,- m.)
Saday onun əlini silkələyə-silkəhy^
Otur, - dedi. (İ.M.) (M:-V,-mi
FlTüəllifin sözlərindən əvvəl və sonra; Məs.: «Vağzala siir,- dedi, -orada
n>K

(M.H.) («V,-m,-v») - Qoca, -dedi, - kəndə duy vurmuşam ki, Saday

gjib. (t-M.) (V,-m,-v.)
I müəllif nitqi ilə vasitəsiz nitq ardıcıl növbələşə də bilir; Məs.: Paltarım w vittib: «Mən gec
gəhcəyəm, - dedi, - gəlsəm də, sabah gəhcəyəm»,- Ələm əlini
yelhdi.(M:«V,-m,-v».)
VASİTƏLİ NİTQ. VASİTƏSİZ NİTQİN VASİTƏLİ NİTQƏ ÇEVRİLMƏSİ
Başqasımn nitqinin eynilə deyil, dəyişilmiş şəkildə verilməsinə vasitəli nitq
deyilir- Bu cür cümləbr müəllifm sözlərindən və başqasmın nitqinin məzmunundan ibarət olur; Məs.:
Südabə sevinclə dedi: «Bu mənim üçün dünyanın bütün dövbtindən qiymətlidir» (M.İ.) cümləsində
Südabənin sözləri eynilə - vasitəsiz nitq şəklində verilmişdir. Südabə sevinclə dedi ki, bu, onun üçün
dünyanın bütün dövlətindən qiymətlidir cümləsində isə Südabənin nitqi eynilə verilməmiş, yalmz onun
məzmunu saxlanmışdır.
Vasitəsiz nitq vasitəli nitqə çevrilərkən ki bağlayıcısmdan istifadə olunur, dırnaqlar və tire
atılır; Məs.:
Müəllim dedi: "Sabah sifətin dərəcələrini soruşacağam ". ( Vasitəsiz nitq) Müəllim dedi ki, o,
sabah sifətin dərəcələrini soruşacaq.fVasitəli nitq)
Göründüyü kimi, vasitəli nitqə məxsus xüsusi intonasiya da olmur. Vasitəsiz nitq vasitəli
nitqə çevrilərkən xitabları, nidaları və vasitəsiz nitq üçün zəruri olan bəzi başqa əlamətləri
saxlamağa ehtiyac olmur; Məs.: Anası dedi: «Ramiz, bir dəstə gülyığ, gətir».
Anası güllərə baxdı və: «Pəh-pəh, nə gözəl güllərdir, Ramiz!» - dedi. Anası Ramizə dedi ki, bir dəstə
gülyığıb gətirsin. Anası giillərə baxdı və Ramizə dedi ki, gözəl güllərdir

•

SİTATLAR Öz fikrini əsaslandırmaq
aydınlaşdırnıaq üçün başqasın
söylədiklərindən, yazdıqlarından gətirilən dəqiq çıxarışlara sitat deyilir.

və

ya

Sitat iki, üç və daha çox cümlədən, həm sadə, həm mürəkkəb cümlələrd3n hətta bir cümlənin
müəyyən hissəsindən də ibarət ola bilir. Sitatla verilən cümlə tərtih formasına, durğu işarələrindən
istifadə qaydasına görə vasitəsiz nitqdən seçilmir. FərQ ondadır ki, sitatdan istifadə edərkən müəllif öz
fikrini əsaslandırmaq, aydmlaşdırrnaq söylənmiş fıkri gücləndirmək, fikrin ilkin mənbəyini göstərmək və
s. məqsədlər güdür Bu cəhət elmi əsərlər üçün səciyyəvidir. Əgər Məhəmməd Füzulinin həyatını
elmi şəkildə öyrənmək istəyiriksə, onun haqqında ilk mənbələrə baxmah, zəruri hallarda ilkin
mənbədən sitat gətirməliyik. Məs.: Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, tənqidçi Firidun bəy Köçərli
yazırdı: «Füzuli kimi məşhur və mötəbər şairin tərcümeyi-hahna dair məlumat, heyifki, azdır». (Firidun
bəy Köçərli. - Azərbaycan ədəbiyyatı. - lc, Elm, B., 1978, s.84)
Əgər bütöv bir cümlədən ibarət olan sitat tam şəkildə verilmirsə, bəzi sözlər ixtisar edilirsə,
buraxılmış sözlərin yerinə üç nöqtə qoyulur; Məs.: S.Vurğun yazırdı: «Zəmanəmizin nəhəng addımları
ilə irəliləyən Azərbaycan xalqı qəhrəman... xalqdım S. Vurğun yazırdı: «...Azərbaycan xalqı
qəhrəman vəyaradıcı xalqdır».
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Sitatlar müəllifm nitqinin tərkibinə də daxil ola bilər. Bu zaman dırnaqlar saxlansa da, sitat kiçik
hərflə başlamr. Sitatdan bu cür istifadə halları vasitəli nitqa oxşayır; Məs.: M.F.Axundzadənin fikrincə
(və ya: M.F.Axundzadə göstərirdi ki), «elm və mədəniyyət geniş yayıldıqdan sonra» artıq despotizm,
fanatizm və s. «yaşaya bilməz»-

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NİTQ MƏDƏNİYYƏTİ
NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Nitq mədəniyyəti Azərbaycan dilinin qayda-qanunlarını, incəliklərini,
özünəməxsus xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün zəmin yaradır. Nitq
mədəniyyəti mədəni davranmağı və nitq vərdişlərini öyrədir. Ona görə də
hər bir şəxs nitqini qurarkən səslərin düzgün tələffüzünü, vurğunun,
intonasiyanın işlənmə qaydalarını bilməlidir. Bu fənn tələbələrin istər yazılı,
istərsə də şifahi nitqinin inkişafı üçün yollar, perspektivlər açır.
Nitq mədəniyyəti ancaq düzgün danışmaq bacarığı deyil, həm də
düzgün yazmaq vərdişləri aşılayır, məlumatları rəvan bir dildə çatdırmaq
bacarığına yiyələnməyə imkan verir. Bu fənnin ali məktəblərdə tədris
olunmasında əsas məqsəd tələbələrin nitqinin inkişaf etdirilməsindən
ibarətdir.
Nitq mədəniyyətinin əsas vəzifəsi tələbələri onun elmi əsasları ilə tanış
etmək, onlara ədəbi dil normalarını öyrətmək, nitqini inkişaf etdirməkdir.
Nitq mədəniyyəti ümumi anlayışdır. Onu adi və yüksək mədəni nitq
kimi, nitqlə dilin münasibəti, nitq ünsiyyətinin növləri (monoloq, dialoq,
poliloq) və nitq formaları (yazılı və şifahi nitq) baxımından öyrənmək olar.
Adi nitq sadə, aydın, səlis bir nitqdir. hər bir kəs nitqini öz səviyyəsinə
uyğun qurur. Adi nitqdən həm monoloq, həm dialoq, həm də poliloqda
istifadə olunur.
Yüksək mədəni nitqdə isə vəziyyət bir qədər başqadır. Belə nitqdə
böyük tələblər irəli sürülür. Natiq yüksək danışıq tərzi ilə bərabər, xüsusi
intonasiya, dilin normalarından (fonetik, leksik, qrammatik, semantik,
sintaktik və s.) ustalıqla istifadə edir. O, dinləyiciyə estetik təsir göstərir.
Yüksək mədəni nitqdə hər bir natiq «seçmə və əvəzetmə» prinsipindən
istifadə etməlidir. Belə nitq dialekt və şivə sözlərdən, loru danışıq dilindən,
qəliz ərəb, fars, rus, Avropa mənşəli və s. sözlərdən uzaq olmalıdır. Yüksək
mədəni nitqdə yüksək mədəniyyət nümayiş etdirilməlidir. Yersiz təkrarlar,
jestlər mədəni nitqin təsir qüvvəsini azaldır.
Nitqlə dilin münasibəti. Dil ictimai hadisədir. Dil heç bir sinfə xidmət
etmir. Daha ümumi mənada dil ünsiyyət vasitəsidir. Dil vasitəsilə insanlar
bir-birini başa düşür, əlaqə saxlayır, fikir mübadiləsi aparır. O, mənəvi
sərvətdir. Dilin bütün elmlərə açar olması, onun başqa elmlərlə əlaqəsi,
həmin elmlərlə birlikdə tədqiq olunmasına gətirib çıxarır. Məsələn, fəlsəfə,
məntiq, psixologiya, ədəbiyyat və s. elmlərlə əlaqəli olması bəllidir. Lakin bu
elmlərlə əlaqəsinə baxmayaraq, dilin əsas tədqiq obyekti dilçilikdir.
Məsələyə bu baxımdan yanaşsaq, onda dilin bir neçə sistemi öz
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quruluşunda birləşdirməsinin şahidi oluruq. Bu sistemin bəzilərini nəzərdən
keçirək.
1) Fonetik sistem. İctimai mənalı səslərin bir -birinə
birləşməsi,
fonetik qanunları, səslərin, fonetik hadisələrin öyrənilməsini tədqiq edən
dilçiliyin bir şöbəsidir.
2) Semantik sistem - dil vahidlərini məna cəhətdən tədqiq edən
sahəsinə deyilir.
3) Leksikoloji sistem. Sözlərin təklikdə tədqiqi ilə məşğul olan dilçiliyin
bir şobəsidir.
4) Qrammatik sistem sözlərin quruluşundan və birləşməsindən bəhs
edir. Onu da qeyd edək ki, bu sistem iki sahəni əhatə edir. A) morfoloji
sistem; b) sintaktik sistem.
Morfoloji sistemə daxil olan sözlər leksik və qrammatik mənasına görə
on bir qrupa ayrılır. Bunlar isə nitq hissələri adlanır. Nitq hissələri iki qrupa
bölünür:
1. Əsas nitq hissələri
İsim
Sifət
Say
Əvəzlik
Fel
Zərf
2. Köməkçi nitq hissələri
Qoşma
Bağlayıcı
Ədat
Modal sözlər.
Dilimizdə olan xüsusi bir nitq hissəsi də var ki, o nida adlanır.
Sintaktik sistem sərbəst söz birləşmələrindən, cümlələrdən, onların
quruluşundan bəhs edir. Sadə və mürəkkəb cümlələri tədqiq edir.
Sintaktik sistem həm də dilimizdə olan cümlələri məqsəd və
intonasiyaya görə öyrənir. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Nəqli cümlə
2. Əmr cümləsi
3. Sual cümləsi
4. Nida cümləsi
Natiq belə cümlələri xüsusi hallarda işlədir, bu da cümlənin təsir
qüvvəsini artırır.
Üslubi sistem - üslubları onların əsasını təşkil edən bədii fiqurların
ifadə etdikləri xüsusiyyətləri öyrənən müstəqil elm sahəsidir. Buna da
üslubiyyat deyilir.
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Nitq dilin təzahür formasıdır. Nitqi dildən fərqləndirən əsas
xüsusiyyətlərdən biri onun fərdi olmasıdır. Hər bir natiqin öz nitq üslubu var.
Nitqin gözəlliyi natiqin dili gözəl bilməsi, hər bir sözü yerində işlətməsi,
cümlədə söz sırasını pozmaması və s. ilə şərtlənir. Nitqi dildən fərqləndirən
amillərdən biri də nitqdə intonasiya və digər vasitələrdən istifadə etmək
imkanlarının olmasıdır.

NATİQİN ƏMƏYİ VƏ DAVRANIŞI
Hər bir natiq nitqini hazırlayarkən qarşısına məqsədlər qoyur. Öz şəxsi
təcrübəsindən istifadə edib, nitqini maraq doğuran məsələlər üzərində
qurmağa çalışır. Belə ki, o, natiqlik sənətinin prinsiplərinə riayət etməlidir.
Odur ki, natiq nitqini hazırlayarkən aşağıdakı prinsiqlərə əməl etməlidir:
1. Nitqin məzmunu;
2. Nitqin forması;
3. Məzmun ilə formanın vəhdəti;
4. Məzmunun aydınlaşdırılmasında ənənəvi formalardan düzgün
şəkildə istifadə edilməsi;
5. Nitqin kompoziyasının qurulması;
6. Ədəbi dil, onun normalarına əməl edilməsi;
7. Nitqin sadə, yığcam olmasının təmin edilməsi;
8. Nitqin ideyasının dinləyicilərə çatdırılması;
9. Üslub.
Natiq dilimizdə işlənən söz birləşmələrindən də (həm sabit, həm də
sərbəst) düzgün istifadə etməlidir. Bu qəbildən olan ibarələri, atalar
sözlərini, zərbi-məsələləri, idiomatik ifadələri, hikmətli sözləri yerli-yerində
işlətməyi bacarmalıdır. Məsələn, ürəyim ağrıyır əvəzinə, qəlbim ağrıyır,
gözüm səndən su içmir əvəzinə, ağlım səndən bir şey kəsmir, gözləri
kəlləsinə çıxmaq əvəzinə, gözləri hədəqəsindən çıxdı və s. kimi ifadələr
düzgün işlədilməyəndə öz təsir qüvvəsini itirir.
Söz birləşmələri dilin frazeologiya şöbəsinin tədqiqat
obyektidir.
Natiq söz birləşmələrinin növlərini (sabit söz birləşmələrini, sərbəst söz
birləşmələrini) dərindən bilməlidir. Natiq bunu dərk etməlidir ki, sərbəst söz
birləşmələrinin tərəfləri onun özü tərəfindən qurulur. Bunu dəyişə bilər. Sabit
söz birləşmələri isə uzun bir tarixi yol keçib, sabitləşib. Onun tərəfləri
arasına söz daxil etmək olmur. Milli ruh, adət-ənənə belə birləşmələrdə
daha qabarıq özünü göstərir. Məsələn, gözüm səndən su içmir, nə baxırsan,
dəvə nalbəndə baxan kimi; bel bağlama; söz almaq; dərd çəkmək; yersiz
gəldi, yerli qaç; igid ölər adı qalar, namərd ölər nəyi qalar? keçmə namərd
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körpüsündən, qoy aparsın sellər səni; dost başa baxar, düşmən ayağa və
s...
Natiq onu da bilməlidir ki, frazeoloji söz birləşmələri sərbəst söz
birləşmələrindən bəzi xüsusiyyətlərinə görə ciddi şəkildə fərqlənir. Məsələn,
sabit söz birləşmələri dildə hazır birləşmə kimi işlədilir, buradakı sözlər
müstəqil mənaya malik olmur, hamısı birlikdə bir sual tələb edir. Sabit söz
birləşmələri özü də sərbəst söz birləşmələrindən əmələ gəlir. Sabit söz
birləşmələri bitkinliyə malik olmur. Sərbəst birləşmələr isə bitkinliyə malik
olur, tərəfləri müstəqil olur, ayrılıqda sual tələb edir, müəyyən ehtiyacla
əlaqədar işlədilir və s.
Dilimizdə işlənən frazeoloji vahidlər həm çoxmənalı, həm omonim, həm
sinonim, həm də antonim ola bilər. Frazeoloji vahidlər dildəki obrazlılığı,
effekti, təsir qüvvəsini artırmaq üçün müəyyən üslubi çalarlıqlar, rənglər
yaradır. Məsələn,
Mən aşıq qız alanda,
Yanağın qızaranda,
Oğlan murada çatar
Toy tutub qız alanda.
və yaxud
Ay dolandı, il dolandı,
Hicran odu alovlandı,
Dost-aşna, qohum-qardaş
Zərnigara çəkərdi baş.
(S.Vurğun)
Sabit birləşmələr həm də bədii təsvir vasitələri ilə işlənə bilir, sözlərin
məna qüvvəsini, təsirini artırır.
Nitq prosesində diskussiya və polemika da mühüm rol oynayır. Hər
hansı bir problemə, hadisəyə aid həqiqi fikrin meydana çıxmasında
mübahisədən istifadə edilir. Diskussiya nisbətən geniş şəkildə dinləyicilərlə
aparılan fikir mübadiləsidir. Diskussiya müəyyən ədəbi cərəyanın
nümayəndələri arasında, kiçik idarə və müəssisələr arasında, müəyyən
siyasi partiyalar arasında, müxalifətlə iqtidar arasında aparıla bilər. Hətta
müəyyən bir kitabın, elmi məqalənin müzakirəsi də diskussiya xarakteri
daşıya bilər.
Polemika isə natiqlik sənətində barışmaz mövqe anlayışını ifadə edir.
Yəni burada tərəflər öz fikrini, konsepsiyasını əks tərəfə qəbul etdirməyə
çalışır. Bu, əlbəttə, zorla, güclə deyil, müəyyən inandırma yolu ilə, sübutla,
faktlarla həyata keçirilməlidir. Məsələn, keçmiş Respublika prezidenti
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H.Əliyev cənablarının xalq yazıçısı Hüseyn Abbaszadə ilə apardığı
polemikanın bir hissəsini nəzərdən keçirək. Bu polemika dilimizin necə
adlanması ilə əlaqədar aparılır.
H.Əliyev: - Hüseyn müəllim, o vaxt sən yazdın ki, türk dili olsun?
H.Abbaszadə: - Yox, Azərbaycan dili.
H.Əliyev: - Bəs niyə yazmadın?
H.Abbaszadə: - O vaxt «türk dili» deyənin dilini boğazından çıxarırdılar
(gülüş).
H.Əliyev: - Çıxaraydılar da, nə olar, yazaydın da...
Sonra həmin polemika aşağıdakı şəkildə davam etdi:
H.Əliyev: - Amma bilirsən nə var?.. O vaxtlar biz əməkdaşlıq eləyirdik
və keçən dəfə də mən dedim, «Azərbaycan dili» yazmaq üçün mən nə
qədər mübarizə apardım. Amma, mən açıq üzünüzə deyirəm, hamınıza,
senə de deyirəm, Bəxtiyar müəllimə də deyirəm, biriniz də o vaxt mənə
gəlib demədiniz ki, «türk dili» yazmaq lazımdır?
H.Abbaszadə: - Düzdür.
H.Əliyev: - Heç biriniz deməmişdiniz.
H.Abbaszadə: - O vaxt qorxurduq deməyə.
H.Əliyev: - «Azərbaycan dili» demişdilər, onu demişdilər, amma, «türk
dili» deməmişdilər»... “Azərbaycan” qəzeti 10 noyabr, 1995-ci il.
Göründüyü kimi, polemikada mühüm yeri əsas məntiqi fikirlər, sübutlar,
faktlar tutur. Həm də polemika iki şəxs arasında gedir. Bu onu göstərir ki,
polemikanın əhatə dairəsi diskussiyanın əhatə dairəsinə görə məhduddur.
Polemika məhkəmə natiqliyində müttəhimlə hakim arasında, akademik
natiqlikdə aspirantla opponent arasında, hətta, müəllimlə tələbə, şagird
arasında da baş verə bilər.
Nitqini yüksək səviyyədə qurmaq üçün natiq öz nitqində dərin mənalı
mündəricə və bitkin formaya nail olmalıdır. Həyatda nə varsa, nə inkişaf
edirsə bir qanunauyğunluq formasında təzahür edir. Deməli, mündəricə ilə
forma obyektiv gerçəklikdir.
Gerçək aləmdə hər nə varsa, hamısı mündəricəli və formalıdır.
Mündəricə özünə müvafiq formada təzahür tapır. Məzmun və forma
maddənin, həyat faktının, insan fəaliyyətinin atributu, mövcudiyyət tərzidir.
Həyatın özü kimi, onun bədii inikası da mündəricəsiz və formasız ola
bilməz.
Əsil həqiqət... təəssüratla varlıq haqqındakı təsəvvürlərin, ideya və
idealların müqayisəsindən və peyvəndindən yaranır. Həyatdakı bu inikas
tərzi incəsənətdə bədii inikas kimi keçir. Həyat mündəricəsi də burada
mütləq bədii mündəricə kimi formalaşır.
İnikasın obyekti, predmeti yox inikasın özü incəsənət əsərinin
mündəricəsini təşkil edir. Misal üçün C.Cabbarlının «1905-ci ildə» pyesinin
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mündəricəsi sadəcə inqilab hadisələri deyil, bu hadisələrin müəllif
şüurundakı inikasından ibarətdir. Səməd Vurğun «Vaqif» dramında XVIII
əsrin hadisələrini bir tarixçi kimi yox, bir sənətkar kimi inikas etdirməsidir.
Natiq nitqini qurarkən, öz təxəyyülünü də bu məzmuna köçürməli, başa
düşdüyü formada fikrini ifadə etməlidir. Bu prinsipə nail olmaq üçün natiq
kərkin zəhmət çəkməli və öz üzərində işləməlidir. Məzmunu
aydınlaşdırmaqdan ötrü natiq induksiya metodundan istifadə etməli, onu
təcrübədən keçirib fikrini ümumiləşdirməlidir. İnduksiya üsulu deduksiya ilə
əlaqəli olduğu üçün natiq bu üsulu da yaddan çıxarmamalıdır.
Nitqdə forma da qorunub saxlanmalıdır. Təcrübə göstərir ki, hər bir
natiq öz üslubuna müvafiq forma qurur. Bəzisi öz bildikləri kimi danışır,
bəzisi kitab dilinə üstündük verir, bəzisi müstəqilliyə, öz sözünü deməyə can
atır. Bu isə nitqin formasını təşkil edir.
«Predmetlə mündəricə arasında fərq olan kimi, əsərin bədii ifadə
vasitələri ilə onun bədii forması arasında da mühüm fərq vardır. Bədii ifadə
vasitələri (söz, dil,
cümlə quruluşu, melodiya,
ahəng, ritm,
kompozisiya, rəng, işıq və kölgə, perspektiv və s.) müxtəlif janrlarda işlənir.
Forma isə konkret əsərin ifadəsidir. Forma ümumilik qəbul etmir. O əsərin
mündəricəsindən asılıdır və ancaq bu və ya digər mündəricəni əyan edə
bilər. Mündəricə mütləq özünə müvafiq formada təcəssüm tapır. Əgər belə
formada realizə olunmursa, deməli, öz-özlüyündə gərəkli və zəngin olsa
belə, potensiyada qalır, aşkarlanmır. Mündəricə daha mühüm və aparıcı
kateqoriyadır. Forma ondan asılıdır və ona xidmət edir. Lakin bu şərt heç də
formanın əhəmiyyətsizliyinə dəlalət etmir. Forma kateqoriyası da bədii
yaradıcılıq prosesində mühüm rol oynayır. Böyük sənətkarlar həmişə bədii
forma ustası olmuşdur. Bunsuz sənətkar olmaq və bədii əsər yaratmaq
mümkün deyildir. M.Qorki yazır ki, «Sənətkar öz şəxsi, sübyektiv
təəssüratının üzərində işləməyi, əsərın ümumi əhəmiyyəti olan cəhətlərini
tapmalı, öz təsəvvürlərinə öz formalarını verməyi bacaran adamdır»
(M.Məmmədov. “Estetika haqqında söhbət”).
Nitqlərin müxtəlifliyini nəzərə alsaq, onda belə bir nəticə çıxara bilərik
ki, hər bir nitqin özünəməxsus forması olur. Formadan danışarkən ənənəvi
formanı da yaddan çıxartmaq olmaz. Nitqin dinləyicilərə çatdırılmasında bu
prinsin mühüm rol oynayır. Məsələn, bir natiq çıxış edərkən əvvəl
müvəffəqiyyətlərdən, sonra isə nöqsanlardan, daha sonra isə qarşıda duran
vəzifələrdən söhbət açır və nəticə əldə edir. Digər natiq isə əvvəl
nöqsanlardan, ardınca müvəffəqiyyətdən, sonra isə qarşıda duran
vəzifələrdən məlumat verir və nəticə əldə edir. Bu nitq hər iki halda məqbul
hesab olunur. Çünki belə nitqi dinləyicilər daha tez qavrayır. Bu ənənəvi
formalardan demək olar ki, bütün natiqlər istifadə edir, faydalanır.
Natiq nitqini qurarkən məzmun ilə formanı vəhdətdə götürməlidir. Əks
təqdirdə onlar bir-birindən təcrid olar və nitq istənilən nəticəni verə bilməz.
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Bəzən məzmun ilə forma bir-birini tamamlamır, bu zaman nitqin naqisliyi
dərhal hiss olunur. Natiq nitqin ideyasını tamamlaya bilmir, ya da çətinliklə
tamamlayır. Bəzi vaxtlar forma məzmuna qurban verilir. Bu daha çox nitqin
nəzm formasında özünü göstərir. Şair qafiyə xatirinə formanı məzmuna
qurban verir. Lakin nəsr dilində bu prinsip özünü doğrultmur. Natiqin
nitqində məzmun ilə forma o zaman dolğun və səlis olur ki, mövzu elmi
şəkildə qurulur, fikir məntiqi cəhətdən əsaslandırılır.
Nitqin qurulmasında kompozisiya da əsas amillərdən biri hesab olunur.
Natiq nitqini necə qurmalı? sualına özü cavab tapmalıdır. Natiq əvvəlcədən
topladığı materialı ardıcıl şəkildə qruplaşdırır. Bunun əsasında plan qurur.
Plan ayrı-ayrı hissələrə bölünür, məntiqi əlaqə yaradılır və son variant
diqqət mərkəzində qalır. Natiq nitqini plan əsasında şərh edir və ardıcıllığı
gözləyir. Bu haqda əvvəlki fəsildə məlumat verdiyimiz üçün artıq şərhə
ətraflı ehtiyac duymuruq.
Nitq ədəbi dilin normaları əsasında qurulmalıdır. Bu da natiqdən böyük
zəhmət tələb edir. Ədəbi dil idarə və təşkilatlarda, ali məktəblərdə (ümumi
şəkildə təhsildə), informasiya mərkəzlərində, radio və televiziyada və s.
yerlərdə istifadə olunur. Ədəbi dilin forması hamı tərəfindən qorunmalıdır.
Ədəbi dil uzun bir tarixi yol keçib formalaşmışdır. Natiq dilin keçdiyi tarixi
yolu və onun əsasında ədəbi dilin formalaşmasını, ədəbi dil normalarını,
yazılı və şifahi qollarını, səs sistemini, lüğət tərkibini, qrammatik quruluşunu
dərindən bilməli və nitqində onları yerli-yerində işlətməyi bacarmalıdır. Onu
da yaddan çıxarmaq olmaz ki, natiq bu prinsiplərdən seçmə və əvəzetmə
yolu ilə bəhrələnməlidir. Bu seçmə və əvəzetməni natiq təxminən belə
qruplaşdırmalıdır.
1. Natiq dilimizdəki səslərin spesifik xüsusiyyətlərini, səs və fonemi,
fonetik hadisə və qanunları (ədəbi dildə sabitləşənlər qanun adlanır; belə
sözlər necə yazılırsa, elə də oxunur; yazıda sabitləşməyənlər isə fonetik
hadisə adlanır).
2. Natiq lüğət tərkibinə yaxşı bələd olmalı, hamı üçün aydın və başa
düşülən sözləri seçib işlətməlidir.
3. Natiq nitqində qrammatik qaydaları gözləməli, sözlərdə şəkilçilərin
düzgün işləməsini, şəkilçilərin variantını, növlərini düzgün şəkildə
müəyyənləşdirməlidir.
4. Natiq müasir dilçilik elminə aid yazılmış lüğətlərdən,
ensiklopediyalardan istifadə edib nitqini əsaslandırmalıdır.
5. Dilimizdə işlənən bir sıra sözlər var ki, dialekt xarakteri daşıyır,
məsələn, bajı, qardüş, məmə (ana mənasında), qaş (hündür və yaxud
havanın qaralması mənasında) və s. sözlər natiqin nitqində özünə yer
tapmamalıdır.
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6. Natiq çətin anlaşılan ərəb, fars sözlərindən, həmçinin rus-Avropa
mənşəli sözlərdən uzaq olmalıdır. Lüzumsuz sözləri nitqə gətirmək ədəbi dil
normalarının pozulması deməkdir.
Nitqə hazırlaşarkən natiq ədəbi dilin özünəməxsus normalarına riayət
etməlidir. Normativlik nitq üçün əsas şərtdir. Nitqdə normativlik pozularsa,
ədəbi dildən danışmağa dəyməz. hər bir natiq ədəbi dilin bütün formalarına
riayət etməli və onlardan faydalanmalıdır. Bu normaları bir daha yada
salmağı lazım bildik:
1. Fonetik normalar;
2. Orfoepik normalar;
3. Orfoqrafik normalar;
4. Qrammatik normalar;
5. Üslubi normalar;
6. Semantik normalar;
7. Leksik normalar.
Bu normalar haqqında əvvəlki fəsillərdə ətraflı məlumat vermişik.
Qeyd edək ki, «ədəbi dilin normaları daimi deyildir. Bunlar dilin inkişafı
ilə bağlı zaman keçdikcə dəyişir və zənginləşir. Müasir dövrün tələblərini
ödəyə bilməyən normalar sıradan çıxır. Hər bir yeni ədəbi norma xalqın
ruhuna uyğun yaradılır. Qeyd etdiyimiz bütün bu normalar şifahi ədəbi dilə
aiddir.
Ədəbi dilin yazılı növü isə şifahi növdən xeyli sonra təşəkkül tapmışdır.
Yazılı nitq şifahi nitqdən onunla fərqlənir ki, yazılı nitq dəqiqlik, səlislik tələb
edir. Yazılı nitq müəyyən çərçivə daxilində inkişaf edir. Natiq nitqini yazarkən
ədəbi dilə verilən tələbləri bilməlidir. Bu tələbləri təxminən elə qruplaşdıra
bilərik:
1) Nitq yazılır və oxunur. Bu nitqi həm natiq, həm də başqa bir şəxs icra
edə bilər.
2) Yazılı ədəbi dildə terminlərdən daha çox istifadə edilir.
3) Yazılı ədəbi dil elmi xarakter daşıyır.
4) Yazılı nitqdə əsasən mürəkkəb fikirlər və onların izahı, nitqə ayrılan
vaxt çoxluğu, yığcamlıq əsas götürülür.
5) Yazılı nitqdə qrammatik normalara daha çox diqqət yetirilir.
6) Yazılı nitq şərh olunarkən durğu işarələri fikirləri ifadəsinə xidmət
edir.
7) Natiq yazılı nitqi hazırlayarkən mənbələrə, kitablara, mətbuata,
məqalələrə və s. külliyyatlara tez-tez müraciət edir və sitatlar gətirir.
Natiq nitqini qurarkən həm yazılı, həm də şifahi ədəbi dil normalarından
istifadə etməlidir. Nitqin qurulmasında və dinləyicilərə çatdırılmasında
sadəlik, yığcamlıq, dəqiqlik də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nitqin sadəliyi
onun aydınlığını, dəqiqliyi isə yığcamlığını təmin edir. Sadə və təmiz nitq
dinləyicilərin səviyyəsinə uyğun qurulmalıdır. Yəni nitq hazırlanarkən
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auditoriyanın səviyyəsi hökmən nəzərə alınmalıdır. Bəzən natiqlər elmi
mövzular hazırlayarkən terminlərin izahına çalışırlar, bu isə nitqin dəqiqliyini
pozur. Bu müəyyən qədər nitqin təmizliyinə də xələl gətirir. Nitqi sadə,
aydın, təmiz qurmaq üçün natiq bədii təsvir vasitələrindən və bədii ifadə
vasitələrindən düzgün istifadə etməlidir.
Nitq mədəniyyəti termini, sözün geniş mənasında, yalnız gözəl və aydın
danışmaq qabiliyyəti, nitqi düzgün və yaxşı qura bilmək bacarığı demək
deyildir. Nitq mədəniyyəti, eyni zamanda məzmunlu, ifadəli, parlaq, orijinal,
həm də maraqlı nitq qurmağı bacarmaq deməkdir. Buraya qədər deyilənlərə
yekun vuracaq olsaq, aşağıdakı nəticəyə gəlmək mümkündür.
Bizim dilimiz zəngin, qüdrətli və rəngarəng bir dildir. Əgər danışan
adamda ümumi mədəniyyət, bilik və hərtərəfli məlumat yoxdursa, o, təkcə
dili bilməklə düzgün və səlis nitqə yiyələnə bilməz. Eyni zamanda dili
sevmədən, nitqə şüurlu münasibət bəsləmədən, dilçilik və üslubiyyat
sahələrinə dair müəyyən məlumata malik olmadan ən düzgün, ən məntiqi
fikirləri ifadə etmək mümkün olmaz.
Dilçilik nöqteyi-nəzərindən nitq mədəniyyəti, nitqin düzgünlüyü, yəni
müasir ədəbi dilin normalarını bilməyi və ona möhkəm, həm də sərbəst
yiyələnməyi nəzərdə tutur. O, nitqin üslubca gözəlliyini, yəni hazırda istifadə
etdiyimiz üslublara əsaslanaraq, fikri ifadə edən dil vasitələrinin
xüsusiyyətini nəzərə almalıdır.
Natiq çıxışında anlaşılmazlığa, ikimənalılığa, uzunçuluğa yol verməməli,
nitqin mümkün qədər sadə, aydın və yığcamlığına çalışmalıdır. Natiqin sözü
məzmunlu, ifadəli, səlis, obrazlı olmalıdır.
Nitq mədəniyyətinə yiyələnmək çox kərkin əmək tələb edir. Ona hazır
reseptlə yiyələnmək olmaz; hər bir adam nitqini müstəqil surətdə, dilə şüurlu
münasibət bəsləməklə inkişaf etdirə bilər.
Nitq ilə təfəkkür arasında əlaqə və qarşılıqlı bir asılılıq vardır. Dinləyici
və oxuculara nitqin təkmilləşməsi zərurətini başa düşməkdə, onlara dilçilik
məsələlərindən baş çıxarmaqda kömək etmək mühüm bir vəzifədir. Çünki
«dilin təmizliyi, məna dəqiqliyi və onun kəskinliyi uğrunda mübarizə
mədəniyyət silahı uğrunda aparılan mübarizədir. Bu silah nə qədər düzgün
istiqamət alsa, bir o qədər qiymətli olar». (A.Abdullayev)
Deməli, nümunəvi nitqə verilən tələblər içərisində sadəlik, dəqiqlik,
yığcamlıq mühüm rol oynamaqla bərabər, natiqdən bacarıq, təcrübə və
istedad tələb edir. Çünki natiqin ən böyük müvəffəqiyyəti mövzunun
ideyasını dinləyicilərə çatdırmaqdır.
İdeya nədir? Cavab belədir: obyektiv gerçəklik, həyat hadisəsi. Hər
hansı bir predmet haqqında insanların təsəvvürü. Yaranan təsəvvürlərə
insanların münasibəti. Bu münasibətləri əks etdirən fikir məcmusu. İdeya
həmişə həyatdakı hadisələrdən doğur və inkişaf edir.
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Natiqin dünyagörüşü, onun mövqeyi, nitqinin zənginliyi və ideya
istiqaməti əsas meyardır. Natiq nitqində həyatı nə qədər gözəl təsvir edirsə
etsin, ideya zəif olarsa, nitq dinləyiciləri razı salmır, Natiqin nitqi dolğun,
inandırıcı, xalqın mənafeyinə xidmət edən ideyalarla zəngin olmalıdır. Natiq
xalqın mənafeyinə xidmət edən qabaqcıl ideyaları təbliğ və tərənnüm
etməlidir. Məsələn, Respublikamızın müstəqilliyi, dövlətçiliyimiz, söz
azadlığı, işıqlı gələcəyimiz, torpağımızın bütövlüyü və digər mütərəqqi
ideyalar nəzərdən yayına bilməz. Yeri gəldikdə bu ideyalar dinləyicilərə
aşılanmadıdır. Bədii əsərdə olduğu kimi, nitqdə də müəllifin təsvir etdiyi
hadisələr onun ifadə etdiyi fikirlərin məcmusudur. Əsas ideya da buradan
doğur. Məsələn, tutaq ki, böyük Azərbaycan dramaturqu, nasiri, tənqidçisi,
akademik M.İbrahimov «Böyük dayaq» əsərini yazarkən, qarşısına belə bir
məqsəd qoymuşdur ki, xalqa arxalanmayan inadkarlıq göstərən, mənəmmənəm deyənlərin axırı fəlakətlə qurtarır. Ona görə də şəxsiyyətəpərəstiş
dövrünün məhsulu olan bu əsər Rüstəm kişi ətrafında cərəyan edir.
Özündən başqa heç kəslə razılaşmayan gənclərə, ağsaqqallara, əmək
qabaqcıllarına, kəndi namuslu, düz adamlarına inanmayan Rüstəm kişinin
aqibəti əsərdə çox gözəl və bədii boyalarla əks olunmuşdur. Yaltaqları,
əliəyriləri ətrafına toplayan Rüstəm kişi əsərin finalında tək qalır və ətrafına
topladığı bu yaramaz adamlar tərəfindən ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalır.
Böyük yazıçı əsərin adını da ideyası ilə bağlayır. Xalq qüvvəsini cəmiyyətin
aparıcı qüvvəsi kimi təsvir edir. Yalnız xalq kütlələrinə arxalanmaqla
müvəffəqiyyət qazanmaq olar fikrini əsərin ideyası kimi tərənnüm edir. Öz
günahını, səhv mövqeyini başa düşən Rüstəm kişinin xəstəxanada yatması
səhnəsi ilə müəllif fikrini və əsərin ideyasını tamamlayır. «Bayırda isə gur
yağış yağırdı, hər şeyi yuyub təmizləyən yağış». Bu cümlə ilə müəllif olubkeçənləri unutdurmaq istəyir. Yeni bir həyatın başlanğıcından xəbər verir.
Həyatı bədii boyalarla əks etdirən, realizm ənənəsini əsas götürən,
dolğun süjetə malik olan belə əsərlər natiqlər üçün bir məktəb, örnək
olmalıdır. Görkəmli yazıçı əsərdə əsas ideyadan əlavə, ana süjet xəttindən
törəyən bir sıra hadisələri də təsvir edib, onlara surətlər vasitəsi ilə
münasibətini bildirmişdir. Natiq nitqində nikbin, gələcəyə inamla baxan, yeni
dünya quruculuğuna xas olan duyğuları, əməlləri əks etdirən ideyaları açıb
göstərməlidir.
İdeya həyatda baş verən mürəkkəb ictimai ziddiyyətləri, natiqin apardığı
müşahidələri, ümumiləşdirmələri konkret şəkildə əks etdirir. İdeyanı natiq
nitqinin ruhunu kimi qəbul etməlidir. Çünki ideya nitqin əsasını, canını təşkil
edir. Natiq apardığı müşahidələri canlı, bədii təsvir vasitələri ilə işıqlandırır.
Təsvir etdiyi və yaxud haqqında danışdığı hadisəyə öz münasibətini bildirir.
Bu isə ideyanın özəyini, əsasını təşkil edir. «Böyük sənət-karların öz
əsərlərində yürütdüyü ideyalar bəzən mürəkkəb bir xarakter daşıya bilər,
əsərlərdə bir sıra ideyalar ifadə oluna bilər. Bu, əlbəttə mümkündür. Dünya
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ədəbiyyatının təcrübəsi bunu aydınca sübut edir. Lakin əsərin bir əsas
ideyası ola bilər, qalan ideyalar isə yardımçı xarakter daşıyır və ədəbi əsərin
birliyini mühafizə etmək üçün əsas ideyaya tabe olur, əsas ideyanın təzahür
etməsinə yardım edir.
Bədii əsərdə əsas yardımçı ideyalar təbii olaraq, yalnız bədii şəkildə
təzahür edir. Yəni ideya mücərrəd şəkildə deyil, fikir, hiss, həyəcan vasitəsi
ilə tamamilə konkret şəkildə təzahür edir. Əsas ideya əsərin bütün ideya
məzmununu birləşdirir, ümumiləşdirir, əsərin təlqin etdiyi fikir, hiss və
həyəcanların birliyini təşkil və təmin edir» (M.Rəfili. “Ədəbiyyat
nəzəriyyəsinə giriş”).
Deməli, yaradıcı olan hər bir adam ideya anlayışına ciddi yanaşmalı və
ondan məqsədinə nail olmaq üçün ustalıqla istifadə etməlidir. İdeya
hadisələrin inkişafında, fikrin canlandırılmasında, müəllifin hadisəyə şəxsi
münasibətini ifadə edən ədəbi termindir. İdeya natiq üçün zəngin və
müxtəlif bədii vasitələrdən istifadə edərək, həyata olan münasibətini daha
canlı və ifadəli, daha təsirli və mənalı ifadə etmək üçün dəyərli, kəsərli silah
olmalıdır.
Natiq onu da unutmamalıdır ki, nitqin ideyasını meydana çıxarmaq üçün
nitqdə
aparılan
təhlillər,
məzmunu
aydınlaşdırmaq,
predmetin
səciyyələndirilməsi, fikrin mahiyyətini açmaq əsas şərtlərdən biridir. İdeya
həyatın bütün sahələrini əhatə edir. İdeya həyat hadisələrindən, həyatda
cərəyan edən hadisələrin inkişafı və fəaliyyətindən doğan, intişar edən
idealdır. Bu, natiqin yaradıcılığında əsas xətt kimi keçməli və özünü
göstərməlidir.
Nitqin qurulmasında natiqin özünün şəxsi üslubu olmalıdır. Üslub nitqlə
sıx şəkildə bağlıdır. Hər hansı bir natiqin yaradıcılığına, dilinə, sözlərin
seçilməsinə, işlənmə qaydalarına, təkrar edilən fikirlərinə, dünyagörüşünə
xas olan ümumi bir anlayışdır. Fərdi üslubda bir natiqə məxsus
xüsusiyyətlər, digər natiqdə olan xüsusiyyətlərdən fərqlənir. Nitqin ideyası,
məzmun və forması, özünəməxsus bədii təsvir vasitələri, mövzunun əhatə
dairəsi, ən əsası şifahi şərh olunması natiqin üslubunu nümayiş etdirir.
Hətta, natiqin nitqində olan orijinal fikirlər, yeniliklər də onun şəxsi
üslubudur.
Azərbaycan filologiyasında fərdi üslub anlayışını ifadə edən bir neçə
termin işlədilir. «Fərdi deyim tərzi», «fərdi manera», «fərdi poetik üslub»,
«poetik fərdiyyət», «poetik səs», «öz səsi, öz nəfəsi» və s. İşlənən terminlər
içərisində «fərdi üslub» daha əhatəlidir və geniş yayılıb, «Poetik dəsti-xətt»;
«poetik fərdiyyət», «fərdi poetik üslub», «poetik səs» və s. terminlər daha
çox şairin, yazıçının özünəməxsus cəhətlərini əks etdirir. Axı alimin,
jurnalistin, natiqin də özünəməxsus ifadə tərzi vardır! Buna görə də «fərdi
üslub» termini başqa terminlərdən məqbul sayılır. XVIII əsrdə yaşayıbyaratmış fransız alimi J.L.Buffon 1753-cü ildə «Üsluba dair mulahizələr» adlı
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əsərini yazmışdır. Müəllif həmin əsərdə bu qənaətə gəlmişdir ki, «Üslub eyni
ilə insandır!» Həmin fikir get-gedə aforizmə çevrilmiş, həm Qərb, həm də
Şərq ölkələrində geniş yayılmışdır. XX əsrin əvvəllərində bu nəzəriyyə bizim
ədəbiyyatımızda da öz əksini tapmışdır».
Deməli, hər kəsin özünə məxsus nitqi var. İnsanlar bir-birinə
oxşamadığı kimi (onların səsi də, bədən quruluşu da, boyu da, üzü də,
dünyagörüşü də, müşahidələri də və s), nitqləri də biri-birindən fərqlənir. Hər
bir natiqin özünəməxsus fikri, ifadə tərzi ən əsası isə emosionallığı və
məntiqi ardıcıllığı olmalıdır. Ümumiyyətlə, natiqlər nitqlərini qurarkən iki əsas
cəhətə üstünlük verirlər:
1) Bəzi natiqlər nitqlərində məntiqi ardıcıllığı, aydınlığı, elmiliyi, fikir
dərinliyini, ahəngdarlığı üstün tutur.
2) Bəzi natiqlər isə obrazlılığı, emosionallığı, yığcamlılığı əsas götürür.
Adətən, birinci prinsipi daha çox üstünlük verilir. İctimai yerlərdə idarələrdə, təhsil müəssisələrində, iclas və müşavirələrdə belə nitqlər
diqqətimizi cəlb edir, Təcrübəli natiqlər çıxışlarında məntiqi ardıcıllığa
üstünlük verir və dinləyicilərdə mövzuya güclü maraq oyadırlar.
Fərdi üslub haqqında mülahizələrini oxucularla bölüşən mərhum
professor A.Abdullayev yazır:
«Nitqini təkmilləşdirmək istəyən hər adam oy qarşısında üç vəzifə
qoymalıdır:
1. Nitqimin güclü və üstün tərəfləri hansılardır? Bunu aydınlaşdırmalı.
2. Nitqimin nöqsanları nədən ibarətdir?
3. Hansı yollarla birincini qüvvətləndirmək və ikincini zəiflətmək olar?
Nitqlərin əksəriyyəti məntiqi növə aid olduğundan və başqa nitqlərdə də
mövzunun məntiqi surəti aydınlaşdırılması böyük rol oynadığından, şifahi
nitqin bu cəhəti üzərində bir qədər dayanmaq lazımdır.
Fikrimizcə, həmin məsələnin böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ali
təhsil ocaqlarında olduğu kimi, orta məktəbin yuxarı siniflərində, pedaqoji
məktəblərdə də «Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat» fənni üzrə xüsusi kurs
yaratmaq lazımdır».
İkinci prinsipi əsas tutan natiqlər əsasən müəllimlərdir. Xüsusilə dilədəbiyyat müəllimləri nitqlərində obrazlılığa, emosionallığa daha çox fikir
verirlər.
Fərdi üslub natiqin danışıq tərzini, dil qabiliyyətini, sözə yanaşmasını,
ifadə vasitəsini, şəxsi mühakiməsini, mülahizəsini əks etdirir. Fərdi üslub
yazılan məqalələrin, kitabların, elmi işlərin, bədii əsərlərin orijinallığını təmin
edir, onların bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərini oxucuya çatdırır.
Natiq nitqində öz üslubi imkanlarını nümayiş etdirir. Fərdi üslub olmasa,
natiqlərin, yazıçıların, alimlər və ümumiyyətlə elmin bütün sahələrində
fəaliyyət göstərən ziyalıların fikri bir-birinə qarışar, elmdə bir hərc-mərclik
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yaranar. Fərdi üslub insanların öz dili, elmi, dünyagörüşü, fikri, zəkası, ağlı,
müşahidəsi və mülahizəsi ilə sıx bağlıdır.
Natiq əməyinin əsas mərhələlərindən biri də onun çıxış edəcəyi
auditoriya ilə yaxından tanış olması, onlarla əlaqə saxlamasıdır. Natiq heç
vaxt təcrübəsinə və biliyinə arxalanmamalıdır. İmkanı olan kimi mütaliə ilə
məşğul olmalıdır. Natiq nitqə hazırlaşarkən müşahidə apardığı mövzu
əsasında (yazıya köcürülməmiş) özlüyündə təhlillər aparmalı, fikirləri
dəfələrlə nəzərdən keçirməli, plan tərtib etməli, mətn üzərində redaktə
aparmalı, sonra auditoriyaya daxil olmalıdır.
Natiq əməyinin əsas mərhələlərindən biri də budur ki, o, auditoriya
qarşısına çıxmamış dəfələrlə mətn üzərində redaktə işi aparmalıdır. Bu
əsasən, gənc natiqlərə aiddir. Bəzən gənc natiqlər nitqi hazırlayarkən
tələsir, sözlərin mənasına fikir vermir, ya da buraxdıqları səhvi düzəltməyə
çalışırlar. Xalq şairi Süleyman Rüstəmə istinad edən M.Əsgərov yazır:
«Səmədağa Ağamalı oğlu Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri
vəzifəsində çalışarkən, yanına gələn gənclərə belə tövsiyələr verirdi.
«Sözlərimi cavan yazanlara çatdırarsan. Cavanlar bizim gələcəyimizdir,
ümidimizdir, çalışın həmişə xalq içində olun, onun istədiyini yazın, elə yaxşı
yazıçılarımız var ki, əsərlərini oxuyub heyfslənirsən ki, niyə elin başa
düşəcəyi ana dilində yazmırlar. Biz nə farsıq, nə ərəb, özümüzün təmiz,
gözəl ana dilimiz var. Ruhulla (Ruhulla Axundov nəzərdə tutulur - A.R.)
dilimizi saflığı üçün böyük əmək sərf etmişdir. Dilimizi ərəb, fars, osmanlı
sözlərindən təmizləmək uğrunda əlindən gələni əsirgəməmişdir.
Yadımdadır, fəhlə klubunda ilk gənclik şerlərimdən birini oxudum.
Salondakılar məni yaxşı qarşıladı. Şerin son beyti belə idi:
Sarsıtmaz varlığını quduz tufan, qasırğa,
Annə, bu sözlər olsun qulaqlarımda sırğa.
Bu dəmdə Ruhulla ayağa qalxıb külə-külə mənə dedi:
- Bu da bizim ümid bəslədiyimiz proletar şairimiz. Sözə bax, annə,
qasırğamı yapiyorsan, balam - anamıza, «annə» yox, öz dilimizdə ana
desək qiyamət qopar?... Bax, bu axırıncı olsun.
Salondakılar Ruhullanın bu sözlərini alqışladı. Mən pərtlikdən qızardım.
Sonralar Ruhulla hər məni görəndə gülə-gülə soruşardı:
- Daha qasırğa yapmiyorsan ki?.
Beləliklə,
inqilabın
yüksəliş
illərində,
Azərbaycanda
sovet
hakimiyyətinin qələbəsi naminə aparılan mübarizələr mərhələsində və bu
qələbənin ilk dövrlərində inqilabçı nəsil natiqlik sənəti və məharəti
sahəsində böyük təcrübə əldə edir».
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Deməli, natiqlik sənətində hər bir sözün işlənmə yeri, məqamı
gözlənilməlidir. Məhz, belə olduqda natiq geniş xalq kütləsinin ürəyinə yol
tapır, xalqın sevimlisinə çevrilir.
Söylənilən nitqin təsir qüvvəsini, mənasını dinləyicilərə daha yaxşı
çatdırmaq üçün natiqin davranış da az rol oynamır. Natiq nitqini şərh
edərkən özünü elə aparmalıdır ki, onun sözü ilə əməli düz gəlsin. Yersiz
öskürmələr, boğaz arıtlamaq, məncə, doğrudan, belə ki, deməli, filan,
nəhayət və s. sözlərdən tez-tez istifadə etmək onun söz ehtiyatının
zəifliyindən xəbər verir. Hətta bəzi natiqlər nitqi şərh edən zaman gözlərini
kağızdan çəkə bilmir, bu da öz növbəsində nitqin təsir qüvvəsini nəinki
azaldır, bəlkə də anlaşılmaz bir söz yığnağına çevirir. Natiqin ən yüksək
mədəniyyəti odur ki, o, həm özünə, həm də qarşıdakı dinləyicilərə böyük
hörmət göstərib nitqi başa düşdüyü şəkildə, öz sözləri ilə sadə, aydın,
düzgün şəkildə şərh etsin. Belə olduqda, dinləyicilərlə öz arasında möhkəm
bir əlaqə, bir növ, körpü yaradan natiq auditoriyanı ələ alır və istədiyinə nail
olur. Mövzunun ideyasını dinləyicilərə təlqin edir.
Natiqin mədəniyyəti onun nitqi ilə ölçülür. Hər bir natiq nitqi hazırlayıb
şərh edərkən öz xarakterini yazıya köçürür. Hətta, bəzən əsəbi adamların
nitqində hövsələsizlik, tələskənlik özünü biruzə verir. Odur ki, natiq nitq
söylərkən nitqə verilən tələblərdən səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdır.
Natiqlikdə əsas amillərdən biri də danışanın səsidir. Natiq səs
tembrindən düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır.
Bəzi natiqlər nitq
söylərkən ucadan danışmağı üstün tutur. Nəticədə nitqin sonuna qədər
boğazları quruyur, onları tər basır, həm özlərini, həm də dinləyiciləri yorub,
əldən salırlar. Bu, danışanın ən uğursuz cəhətidir. Natiq öz məharətini,
yüksək mədəniyyətini məhz, səsi vasitəsi ilə bildirməlidir. Bəzən də əksinə,
böyük auditoriya qarşısında çıxış edən natiq aşağı tonda danışır. Bu
dinləyicilərin zövqlərini oxşamır. Yəni, auditoriyanın qabaqda oturan
dinləyiciləri nitqi eşidir, arxadakılar isə yalnız nitqin nə vaxt qurtaracağını
gözləyirlər. Natiq elə etməlidir ki, səsi bütün auditoriyanı təmin etsin, səsinin
ahəngdarlığı, musiqililiyi, gözəlliyi səslənməsi dinləyiciləri valeh etsin. Yeri
gəldikcə səsin tonu yüksəltməli, aşağı tondan məharətlə istifadə olunmalıdır.
Natiq səsinin tonuna uyğun olaraq mimikasını, duruşunu da nizamlamalıdır.
Bu əlamətlər natiqin əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərdəndir.
Natiqin xarici görkəmi də diqqətəlayiq olmalıdır. Natiq görkəmi ilə,
səliqəsi, mədəni səviyyəsi ilə dinləyicinin diqqətini cəlb etməlidir. Çünki
dinləyicilər natiqlə əlaqə yaratmamış onun xarici görkəmi ilə müəyyən
təsəvvür əldə etməyə nail olur. Əgər natiq təsəvvürü (nitq başlanmamış)
müsbət mənada doğruldursa, yəni gözəl davranışı ilə diqqəti cəlb edirsə,
şübhəsiz ki, ilk anlarda auditoriya ilə ünsiyyət yarada biləcəkdir. Belə halda
dinləyicilərin natiqi sakitliklə dinləməsi,
nitqə maraqla qulaq asmaları
imkan yaradır ki, natiq bütün ustalığını, bacarığını və təcrübəsini nümayiş
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etdirsin. Natiq xarici görkəmini elə etməlidir ki, o, dinləyicilərdə gülüş
doğurmasın. Məsələn, həddindən artıq bər-bəzəyə meyl eləmək, əlini
başına çəkmək, üzünə sığal çəkmək, burnunu çəkmək, tez-tez öskürmə və
s. natiqə yad olmalıdır. Bəzən, üzdən kobud görünən, simaları xoş təsir
bağışlamayan natiqlərlə də rastlaşırıq. Dinləyicilərdə ilk baxışda mənfi
emosiyalar yaradan belə natiqlər çox zaman sənətinin ustası kimi yüksək
səviyyəli çıxış edir və onun haqqında olan mənfi təəssüratları alt-üst edir. O,
nitqin sonunda dinləyicilərin hüsn-rəğbətini qazanır. Deməli, dərin düşüncə,
ağıl, kamal, gözəl dil qabiliyyəti insanı gözəlləşdirir, mədəniyyətini,
səviyyəsini artırır və onu insanların sevimlisinə çevirir.
Bəzi natiqlər isə rəsmi olmağı daha üstün tuturlar. Onlar nitqi şərh
edərkən ciddi olmağa meyl göstərirlər. Tutaq ki, nitqin mövzusu
M.F.Axundovun «Hacı Qara» komediyasıdır. Bu zaman natiq odla su
arasında qalır. Gülüş, yoxsa ciddiyyət. Hansını qəbul etsin. Hökmən gülüşü.
Çünki gülüş olan yerdə rəsmi danışmaq yersizdir. Natiq bunu yadda
saxlamalıdır ki, onun ən böyük qələbəsi auditoriya ilə xoş əhval-ruhiyyə
yaratmaqdır.
Bəzən gənc natiqlər nitq zamanı özlərini aparmaq qaydasını tamam
unudur. Sanki dinləyicilərdən utanır, sıxılır, həyəcanlanır, deməyə söz
tapmırlar. Belə olan təqdirdə natiq gözlərini bir nöqtəyə zilləyib dinləyicilərə
məhəl qoymadan danışır. Dinləyicilərlə əlaqə yaratmaq, onlarda maraq
oyatmaq natiqin heç ağlına belə gəlmir. Belə nitqdə səs tembri, sürət
avtomatik olaraq pozulur. Nitqini tez qurtarıb auditoriyanı tərk etməyə
çalışan natiq müvəffəqiyyətin ləzzətini dadmağı qarşısına məqsəd kimi
qoymur. Belə natiqlər auditoriyanı diqqət mərkəzində saxlaya bilmir,
dinləyicilərə nəzarət kənarda qalır.
Belə natiqlər nitq söyləyərkən dinləyiciləri ozünə tərəfmüqabil edə
bilmir. Ona görə də dinləyiciləri özünə cəlb edə bilmir.
Natiqin davranış qaydaları sırasına daxş1 olan məsələlərdən biri də nitq
söyləyəcəyi yerlə ilk tanışlığıdır. Yəni natiq harada çıxış edəcəyi yeri
əvvəlcədən müəyyən etməlidir. Hətta imkan varsa, lap auditoriyaya getməli
və oradakı şəraitlə tanış olmalıdır. Zalda və ya auditoriyada nə qədər
dinləyici iştirak edəcək audtoriyanın həcmi nə qədərdir? Auditoriyada
mikrofon var, ya yox? Natiq üçün harada yer ayrılıb (öndə, ortada, yoxsa
zalın qıraq hissəsində). Bütün bunları natiq nəzərdən keçirəndən sonra
şəraitə uyğun şəkildə hərəkət etməlidir. Nitqini şərh edərkən imkan varsa,
əyani vəsaitdən, şəkillərdən, çertyojlardan istifadə etməlidir. hətta,
mikrofonun sazlığını da yoxlamağı natiq yaddan çıxarmamalıdır.
Bəzən, elə olur ki, hər hansı bir yığıncaqla, yubileylə, hadisə ilə
əlaqədar natiq aşağıda, zalda oturur. Yığıncağı başqa bir rəhbər vəzifəli şəxs
aparır. Sonra sözü natiqə verir. Bu vaxt natiq zalın axırında oturmamalıdır.
İmkan daxilində tribunaya yaxın bir yerdə əyləşməlidir. Ona söz verilərkən
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dinləyicilərin fikrini yayınmaması üçün vaxtında tribunaya çıxmalı və aramla
nitqə başlamalıdır. Sonra isə nitq prosesində sürəti nizama salmalı,
konspekti və ya nitqin yazılı formasını səliqə ilə tribunada yerbəyer
etməlidir. Yoxsa, nitqi başlamamış ciblərini axtarmaq, gözlük çıxarmaq,
qalstuk düzəltmək, alnının tərini silmək, dərindən bir ah çəkmək, sonra isə
nitqə başlamaq nitq mədəniyyətinin tələblərinə və natiqin davranış
qaydalarına zidd hərəkət kimi qiymətləndirilməlidir.
Natiq tribunada özünə ciddi bir yer tutmayınca nitqə başlamamalıdır.
Sonra nitqini saxlayıb özünə münasib yer axtarmağa məcbur olacaq.
Məsələn, işığın düşmə səmtini, xitabət kürsüsünün lazımi yerində
konspektini yerləşdirməyi, əgər vaxtla çıxış edirsə, saatını səliqə ilə qoyub,
sonrakı mərhələyə başlamalıdır. Natiq nitqini şərh edərkən tribunaya
söykənməməlidir. Bəzi natiqlər iki əli ilə tribunadan yapışıb nitqini şərh edir.
Bunu bəzi natiqlər bilərəkdən, bəziləri isə bilmədən edir. Bəzi natiqlər isə
tərtib etdiyi konspekti, planı dinləyicilərdən gizlətməyə çalışır. Lakin natiq
başa düşmür ki, onun bu hərəkəti auditoriya ilə onun arasında bir sədd
yaradır. Əksinə, natiq konspektdən və ya tərtib etdiyi plandan açıq şəkildə
istifadə etsə, bu daha məqsədəuyğun olar. Belə olan halda natiq çıxış
edərkən daha sərbəst hərəkət edər. Təcrübə və araşdırmalar sübut edir ki,
öz işinin mahir ustası olan natiqlər çıxış edərkən arabir tribunanı tərk edir,
auditoriyanın arasında durub nitqlərini davam etdirirlər. Sonra isə tədricən,
yavaş - yavaş yerinə qayıdır və nitqini şərh edirlər. Bəzən mütəxəssislər
bunu natiqə nöqsan tuqur. Lakin oiu yaddan çıxarırlar ki, natiqin bu priyomu
audtoriyanı ələ almaq, onlarla əlaqə yaratmaq, bir növ onları söhbətə cəlb
etmək naminədir. Bu adətən böyük auditoriyalarda daha çox müşahidə
olunur. Bu zaman natiq auditoriyanın hansı tərəfində daha çox narahatlıq
varsa, o hissəni nəzarət altına alır. Dinləyicilərin diqqətini nitqə cəlb
etməyənə qədər həmin yeri tərk etmir. Bu hal əsasən təcrübəsiz
müəllimlərlə tələbələr arasında daha çox müşahidə olunur. Təcrübəsiz
müəllim auditoriyanı idarə edə bilmir, çətinlik çəkir, psixoloji cəhətdən
hazırlıqsız olduğunu büruzə verir. Tələbə isə əksinə, səs salmağı, yersiz
replikaları, gülüşləri yağış kimi müəllimin üstünə yağdırır, özünü bu «oyunun»
qalibi hesab edir. Hətta belə hadisələrə psixoloji cəhətdən hazır
olmayan müəllim auditoriyanı tərk etməyə məcbur olur. Belə hallarda
müəllimin imkanlarını məhdudlaşdıran tribuna lazımsız əşyaya çevrilir.
Müəllim audtoriyanın zalın müəyyən hissəsində yerini dəyişə-dəyişə
dinləyiciləri idarə etməlidir. Başqa çıxış yolunu müəyyən edə bilməyən
müəllim,
tezliklə narahatlıq yaradan hissə ilə əlaqə yaradıb, onları
ünsiyyətə cəlb etməlidir. Yeri gələrsə, bir neçə dəqiqə nitqdən kənara çıxıb,
müəyyən bir tərbiyəvi mövzuya əl atmaqla dinləyicilərin diqqətini
mövzuya cəlb etməlidir. Müəllim tərbiyəvi mövzunu ümumi halda
şərh etməlidir. Məsələn, o qeyd edir: son dövrlərdə bizim gənclər üçün
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təlim-tərbiyə
ocaqları,
idman
kompleksləri,
gələcək
nəsillərin
dünyagörüşünü artıran informasiya mərkəzləri və s. şəraitlər yaradılır. Bəzi
gənclər bunlardan səmərəli istifadə edir, bəziləri isə buna laqeydliklə
yanaşır. Onu da qeyd edək ki, hər bir uşaq, gənc hər hansı bir ailənin
üzvüdür. həmin ailəni təmsil edir. Yəni uşaq ailənin güzgüsüdür, onu olduğu
kimi əks etdirir. Əgər o, mədəni, bir-birinə hörmət etməyi bacaran bir
ailədə böyüyüb tərbiyə almışsa, özünü aparmaq qaydalarını da çox gözəl
bilir. Belə uşaqlar həm də yüksək savada, mədəniyyətə malik olurlar. Kimin
savadı varsa, onun mədəniyyəti, qanacağı da var. Belə adamlar özünü çox
gözəl aparır, dərslərini yazır və oxuyurlar. Özünü apara bilməyən uşaq,
yeniyetmə həm ailəyə, həm də qohum-qardaşa əngəldirlər. Özünü, sözünü,
danışığını bilməyən şagirdlərə
müəllim Mücirəddin Beyləqaninin
yaradıcılığından bir parçanı misal gətirir:
Bir sıra anlamaz azğınlar da var.
Qohuma eyibdir, məhəlləyə ar...
Onların səsindən qulaqlar dəngdir.
Ancaq ki, dərmansız boş bir həvəngdir...
Uzun dilləri şam kimi gerçək,
Lakin dedikləri məna da pəltək.
Bu misallardan sonra müəllim birbaşa nitqin davamını şərh etməyə
başlayır. Bu mövzunun yaratdığı sakitlikdən sonra öz məharətini tam
səfərbərliyə alıb nitqi yüksək səviyyədə davam etdirmək olar. Yaranan
əlaqəni, ünsiyyəti bir növ «dostluğa» çevirib, hətta bəzən yersiz hərəkətlərə,
replikalara da ciddi yanaşmamalı və belə vəziyyətləri yalnız yüngül gülüşlə
qəbul etməlidir. Bu natiqin davranış qaydalarının əvəz olunmaz bir
qaydasıdır.
Natiqin davranış qaydalarında əsas amillərdən biri də əl-qol
hərəkətlərindən düzgün istifadə edilməsidir. Bəzi natiqlər nitqlərinə uyğun
gəlməyən, məzmuna uyuşmayan, daxili aləmdən gələn səslə qovuşmayan
yersiz hərəkətlərdən istifadə edirlər. Sonra dinləyicilərin verdiyi reaksiya ilə
müəyyən edirlər ki, yalandan, boş yerə gurultulu sözlərlə çıxış edir, əl
çalmaq xatirinə danışır. Məsələn, zavodda, məktəbdə, ictimai yerlərdə
«yaşasın zavodlarımız arasında olan dostluq əlaqələri», «yaşasın
zavodumuzun beynəlmiləlçiliyi», «sizi həmişə gülərüz görüm», «əlləriniz var
olsun», «pis adamlara bizim aramızda yer yoxdur» və s. kimi lazımsız söz
birləşmələrini ironiya ilə tələffüz edən natiq bu dırnaqarası kəlamları əllərini
Havada oynada-oynada, qışqıraraq dinləyicilərə çatdırır. Nəticədə isə yalnız
səs telləri korlanır, səsi batır, onu tər basır, ağzı quruyur. Sonra qarşısına
çıxan hər bir kəsdən soruşur. «Necə çıxış etdim?» «Hamı sakit dayanıb
mənə diqqətlə qulaq asırdı?» «Fikirlərim aydın idi?» «Rəhbərlik çıxışa
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diqqətlə qulaq asırdı?» və s. kimi inamsız suallarda özünü təhlil etməyə
başlayır. Belə ümidsiz suallar natiqə inamsızlıq aşılayır. Onun inkişafına
mane olur. Natiq hər şeydən əvvəl yadda saxlamalıdır ki, onun hərəkəti təbii
olmalıdır. Kimisə təqlid etmək, özünü kiməsə oxşatmaq, səsin tembrini
dəyişmək nitqə bayağılıq, sünilik gətirir. Bunu natiqin özü də hiss edir.
Natiqin jesti nə qədər təbii olarsa, fikri bir o qədər dəqiq, sərrast və əyani
olar. Çünki jest natiqin fikirlərinin hərəkətlə təsdiqi deməkdir. Natiqin
jestləri də ondan asılı olmayaraq dinləyicilərlə əlaqə yaradır, danışır, fikir
aşılayır. Bəzi natiqlər çıxış edərkən dinləyiciləri özü ilə birlikdə kədərləndirir,
onları göz yaşı tökməyə sövq edir. Tutaq ki, natiq “Qanlı yanvar»
hadisələrindən danışır. O, nitqində, səsində, duruşunda, üzünün
mimikasında kədərləndiyini bildirir. Həmin anları dinləyicilərlə birgə yaşayır.
Vətən uğrunda axıdılan günahsız qanlar dinləyiciləri sarsıdır, onların daxili
aləmini bir kədər bürüyür. Natiq isə nitqi şərh edərkən əl-qol hərəkətlərindən
istifadə etmir, sanki mimikası ilə dinləyicilərlə danışır, onların dərdlərinə şərik
olur. Bu, natiqdən ustalıq, əsil istedad tələb edir. «İnsanlar əlləri vasitəsilə
yalnız balta tutmur, ev tikmir, iş görmür, həm də əlləri
vasitəsilə dostlarını
salamlayırlar, düşmənlərini hədələyirlər, hər hansı varlığı nəvazişlə
oxşayırlar. Axı sözlərlə birləşən jestlər nitqin emosional səslənməsini daha
da qüvvətləndirərək ünsiyyət vasitəsinə çevrilir. Təsvir əsnasında və ya
təqlid xatirinə, müəyyən səmti, yeri, hərəkəti göstərərkən, jestlər ifadələrə
lazımi aydınlıq gətirir. Bundan əlavə, jestlər natiqin yaradıcı qüdrətinin fiziki
ifadəsi kimi də qiymətlidir, dinləyicilər natiqin belə jestlərini çox diqqətlə
izləyir və xoşlayırlar. Natiq fikirlərini başqalarına çatdırarkən, hisslərini
müşayiət edən belə fiziki hərəkətlərindən razı qadır. Bundan əlavə natiqin
pozasında (duruşunda) ahəngdarlıq əmələ gəlməsinə kömək edir. Natiq
jestlərin müxtəlif şəkillərindən istifadə edə bilər. Məsələn, ifadəli jestlər daha
çox geniş şəkildə işlənir və tətbiq olunur. Bu jestlər nitqin ən qüvvəli
məqamlarını müşayiət edir. Məsələn, natiq dinləyicilərə iki müxtəlif kitabın
həcmi barəsində əlləri ilə məlumat verərkən, jestdən təsviri məqsədlə
istifadə edir. Həmçinin tərəqqi və tənəzzülün baş verməsini ялляринин сцряти
иля динляйижиляря даща йахшы чатдыра билир. Ъестлярин ян садя нювц (шякли) олан
эюстярижи ъест ялляр вя бармаглар васитясиля щяр щансы бир яшйайа ишаря олунур.
… Натигляр йери эялдикжя тяглиди ъестлярдян дя истифадя едирляр. Чцнки
натиг дя бязи щярякятляри иля актйору хатырладыр. Лакин натиг юзцнцн харижи
мимика прийомларына вя сяс тяглидиня анжаг йцнэцл штрихляр шяклиндя мцражият
етмяси иля актйордан фярглянир.
Натигин давраныш гайдаларындан бири дя сярбяст, ряван данышмаьыдыр.
Щям дя сюзя вердийи гиймятдир. Натиг буну йахшы йадда сахламалыдыр ки,
жцмлядя ишлятдийи щяр бир сюз фикрин ифадясиня йени бир шей ялавя едир. Яэяр б
тенденсийа юзцнц доьрултмурса, демяли, фикир йерсиз, ясассыз эюрцняжяк.
Натиг нитгини гураркян йалныз бир шейи фикирляшмялидир: бу коллектив цчцн
щазырланыр. Она эюря дя коллективя щюрмят етмяк щяр бир натигин боржудур.
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Сюзляря, ифадяляря, жцмляляря гайьы иля йанашмаг коллективя вя биринжи
нювбядя натигин юзцня бюйцк щюрмят эятирир. Буна эюря дя натигин хцсуси
лцьятляри олмалыдыр. О, бу лцьятлярдян сямяряли шякилдя истифадя етмялидир. Бязи
натигляр чыхыш едяркян сюзлярин синонимлярини йерли-йериндя ишлядя билмирн.
Щятта, синоним сюзлярля, дублети бир-бириндя айыра билмирляр. Нятижядя нитгляри
гцсурлу вя сюнцк эюрцнцр. Натиг ону билмялидир ки, синонимляр нитгдя тякрарын
гаршысыны алыр, она рянэарянэлик эятирир, йени мяна чалары йарадыр. Синонимляр
натигин дилиня чевиклик эятирир, фикирин образлы ифадя олунмасына хидмят едир.
Мясялян, бюйцк сюз устады Сямяд Вурьун синонимлярдян мящарятля
истифадя етмишдир:
Ел билир ки, сян мянимсян, Йурдум, йувам, мяскянимсян. Анам
доьма вятянимсян, Айрылармы кюнцл жандан, Азярбайжан, Азярбайжан!
Бу бянддя мцяллиф «вятян» анлайышы иля бярабяр, йурд, йува, мяскян
сюзлярини и8шлядиб фикрини хцсусиляшдирдикдян сонра Азярбайжанла баьлайыб. Ясл
истедад будур.
Натиг дя беля мисралары гейд етмяли вя йерли-йериндя ишлятмялидир.

NATİQLİK SƏNƏTİNİN TARİXİNƏ DAİR
Öz tarixi keçmişinə görə çox qədim zamanları əhatə edən natiqlik
sənətinin ilk rüşeymləri Misirdə, Çində, daha sonra Ərəbistanda təşəkkül
tapmışdır. Qədim zamanlarda xalqın böyük hörmətini qazanmış nüfuzlu və
istedadlı natiqlər Şərq bəlağətini (fikrin, aydın, incə və gözəl ifadə olunması)
və fəsahətini (aydın danışma və ya fikrin aydın ifadəsi) yüksək səviyyəyə
qaldırmışlar. Lakin sonralar süquta uğrayan natiqlik sənəti Avropada böyük
inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Öz inkişaf və mədəniyyətinə görə həmişə
Şərqə borclu olan Avropa bu sənətin də ilk rüşeymlərini qoca Şərqdən əxz
etmişdir.
Natiqlik sənəti Avropada, xüsusilə Qədim Yunanıstanın paytaxtı
Afinada geniş şəkildə yayılmağa və inkişaf etməyə başladı. Qədim
Yunanıstanda incəsənətin bir çox növlərilə yanaşı (memarlıq, poeziya,
heykəltəraşlıq) ritorika sənəti də yüksəliş pilləsinə qədəm qoyurdu. Bir çox
ritorlar (natiq, müəllim mənalarını ifadə edir) meydana gəlirdi. Bu sənət
Afinada daha geniş vüsət almışdı. Xüsusilə, Solonun hakimiyyətə gəlməsi
(B.e.ə. 594-cü il), apardığı islahatlar, borcların ləğv edilməsi, qulların azad
olunması natiqlik sənətinin inkişafına güclü təkan verdi. Bu islahatlardan
sonra hər kəs hüququnu müdafiə etmək imkanı əldə etdi. Lakin bunu hər
adam bacarmadığı üçün məhkəmələrdə xüsusi adamlar fəaliyyət
göstərməyə başlayır ki, onlar da loqoqraflar adlanırdı.
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Natiqlik sənətinin atası sayılan məşhur siyasi və ictimai xadim
Demosfen bu dövrdə yetişib fəaliyyətə başladı.
Natiqlik sənətini yüksəklərə qaldırmış, natiqlik məktəbi yaratmış bu
şəxsiyyət neçə-neçə ritorların yetişməsinə köməklik göstərmişdir. Hətta bir
çox natiqlər, müəllimlər öz nitqlərini Demosfenin təsiri ilə qurmuşdu.
Təsadüfi deyil ki, vaxtı ilə M.P.Siseron «Kim Demosfen kimi olmaq
istəmirsə, o, natiq deyil» fikrini irəli sürmüşdür.
Demosfen bu şan-şöhrətə birdən-birə gəlib çatmamışdı. Bu, uzun illərin,
gərgin zəhmətin, mübarizə və mətin iradənin hesabına başa gəlmişdi.
Həyata fiziki cəhətdən qüsurlu gələn Demosfen (o, çox əsəbiymiş, «r»
səsini düzgün tələffüz edə bilmirmiş, danışan zaman çiynini çəkirmiş və s.)
ilk növbədə bu qüsurları aradan qaldırır. O, dəniz qırağına gedir, ağzına
xırda daş atıb, gur səslə nitq söyləyir. Çox çəkmir ki, onun nisbətən yekə dili
normal hala düşür və pəltəkliyi aradan qalxır. Sonra özündən hündür olan
yerdə qılınc asır və çiyni üzərində saxlayır. Çiynini atdığı zaman qılınca
toxunur. Qılıncın verdiyi ağrı hesabına bu qüsurunu da aradan qaldırır.
Nəhayət, dostu Satirin məsləhətilə səs tembrindən, intonasiyadan düzgün
istifadə Demosfenə müvəffəqiyyət gətirir. Əvvəllər qışqıra-qışqıra danışıb
özünü yoran, hətta nitqi yarımçıq qalan, istehzalara, lağlağı gülüşlərə məruz
qalan Demosfen inadkarlığı sayəsində gözəl bir natiqə çevrilir. İlk qələbəsini
qohumları üzərində qazanan Demosfen beş dəfə nitq söyləyir. Bu zaman
ona məşhur loqoqraf İsey yaxından köməklik göstərir. Atasının var-dövlətinə
sahib çıxmış bu adamlarla mübarizə aparan Demosfen ədaləti bərpa edir.
Var-dövləti geri qaytara bilməsə də, ədalətsiz qəyyumluq edən bu adamları
məğlub edir. Elə həmin vaxtdan da natiqlik sənətinə dərindən bələd olmağa
çalışır. Ömrünün qırx iki ilini bu sənətə həsr edir. Böyük nailiyyətlər əldə edir.
Hələ gənc yaşlarında loqoqraf kimi fəaliyyət göstərən Demosfen
«Malikanəyə ziyan vuran Kallik əleyhinə» və «Cehiz haqqında Spudi
əleyhinə» adlı məşhur nitqlərini yazır. Elə bu dövrdə natiqlik sənətindən
dərs deyib müəllimlik edir. Müəllimlik etdiyi illərdə o, ritorikanın sirlərinə
dərindən bələd olur, tədqiqat aparır, əldə etdiyi nəticələri nitqində
müvəffəqiyyətlə işlətməyə nail olur. Natiqliyin tələblərindən irəli gələn
prinsipləri əsas götürən Demosfen onlara ciddi əməl edirdi. Bu tələblər
aşağıdakılardır:
1) Materialın toplanması,
2) Məzmun və formaya uyğun plan tərtib edilməsi,
3) Ardıcıllığın gözlənilməsi
4) Üslubi çalarların işlənməsi,
5) Nitqdə intonasiyadan, orfoepiyadan, səs tembrlərindən düzgün
istifadə olunması.
Demosfen bütün nitqlərində giriş, əsas hissə, nəticədən istifadə etmiş
və nitqini hissələrə bolmüşdür.
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Elm aləminə Demosfenin 61 nitqi və 6 məktubu məlumdur. Onlardan
9-u rus dilinə tərcümə olunmuşdur. Bu nitqlər arasında Esxinin əleyhinə
yönəlmiş nitqi xüsusi yer tutur. Demosfen Esxinin çar Filipplə olan yaxın
münasibətini güclü tənqid atəşinə tutur və Demosfenin «Esxin Filipplə
əməkdaşlıq edirdi, bu çox dəhşətdir, ey Yer kürəsi, ey Allahlar! Məgər bu
doğru deyil?» kimi müraciətləri, xitabları kütlənin qəlbinə yol tapırdı. Bundan
sonra Demosfen yazır: «Mən ona görə səndən yaxşı vətəndaş olmuşam ki,
hamıya fayda verən iş görmüşəm, sən isə heç bir təklif irəli sürməmisən,
qərar qəbul etməmisən... Əksinə, son hadisələr aydınlaşdırdı ki, sən elə işlər
görmüsən ki, onları yalnız ən yararsız adamlar, dövlətimizin qəddar
düşmənləri görə bilər... Dövlətimizin qəddar düşmənləri olan Aristart,
Naksosda, Aristoley, Fasosda afinalıların dostlarını məhkəməyə cəlb etdiyi
kimi, Esxin də Afinada Demosfeni ittiham edir».
Doxsan səhifədən ibarət olan bu nitqdə Demosfen Esxini tam məğlub
edir və Xalq Məclisi tərəfindən ona verilən «qızıl çələng» mükafatının
ədalətli olduğunu sübut edir. Demosfenin bu çıxışı Siseron tərəfindən latın
dilinə, daha sonra isə rus dilinə (üç dəfə 1784, 1873, 1887) tərcümə
olunmuşdur. Bu məğlubiyyətin səbəblərini aydınlaşdıran Esxin, Demosfeni
«əjdaha» adlandırmışdır. Bundan əlavə, Demosfenin «Ktesifontun
müdafiəsi» adlı nitqi də dövrünün nadir incilərindən sayılırdı. Esxinin nitqinin
əleyhinə yazılmış bu nitq də suallarla, müraciətlərlə nəzəri cəlb edir. Filippi
müdafiə edən Esxinlə mübarizədən qalib çıxmış Demosfen çarın özü ilə də
mübarizə aparmaqdan çəkinmir. Onun Filippə qarşı söylədiyi nitqlər bir neçə
hissədən ibarətdir. Məsələn, nitqlərinin birində «Bəli sizi gözləyən təhlükə
başqa təhlükələrə bənzəmir. Axı Filipp bizi sadəcə özünə tabe etmək
fikrində deyil, dövlətimizi tamamilə məhv etməyə çalışır». «Dövlətin
daxilində fəaliyyət göstərən düşmənləri əzmədən, onların havadarları olan
xarici düşmənləri məğlub etmək olmaz». Mən vicdanlı vətəndaşın vəzifəsini
onda görürəm ki, o, dövləti xilas etməyi gözəl nitq soyləyib «şöhrət
qazanmaqdan üstün tutsun». Demosfenin Filipp əleyhinə yazdığı silsilə
nitqlər natiqlik sənətində əvəzolunmaz bir mənbə kimi həmişə diqqət
mərkəzində durur. Yorulmaz ictimai-siyasi xadim Demosfen bir müddət
dövlət işlərində çalışmış, hətta maliyyə işlərinə rəhbərlik etmişdir. Afina
divarlarının bərpasına rəhbərlik edən 27 üzvdən biri olan Demosfen tikintiyə
və yoxsul kəndlilərə şəxsi vəsaitindən xeyli pul xərcləmişdir.
Məhz, bu fəaliyyətinə görə Xalq Məclisi tərəfindən “Qızıl çələng”lə
mükafatlandırılmışdır (onu bu mükafata təqdim edən Ktesifont olmuşdur).
Esxin bu mükafatın verilməsinin əleyhinə çıxmışdır. Nəticədə isə ağır
məğlubiyyətə uğramışdır. Vətəni uğrunda canını qurban verən, alovlu natiq
Demosfenin olümünə səbəb Aleksandrın hakimiyyəti illərində xəzinədar
işləyən Qapralın Afinaya gəlib sığınacaq alması olur. Bu məsələ ilə əlaqədar
Demosfen Hiperid ilə dostluq əlaqələrini kəsir. Antipatr və Aleksandrın
140

anası Qapralın vətəndaşlıq qəbul etməsinə etiraz edirlər. Qapral Afinadan
qaçır. Demosfen isə məsuliyyətə cəlb olunur. O, doğma vətənindən
getməyə məcbur olur. Alksandrın olümü (e.ə.323-cü il) Afinalıları yenidən
üsyana qaldırır. Demosfen də üsyana qoşulur və yenidən Afinaya qayıdır.
Lakin Antipatrın hakimiyyətə gəlməsi və demokratiyanı boğması, hər şeyi
alt-üst edir. Hiperid öldürülür. Arki tərəfindən axtarılan Demosfen isə Kalavri
adasındakı Poseydon ibadətgahında tutulur. Düşmənlər inandırmağa çalışır
ki, o, əfv olunacaq, heç bir cəza çəkməyəcək. Demosfen onlara inanmır və
bir məktub yazmaq üçün icazə istəyir. Ona icazə verilir. Demosfen isə
qələmində gizlətdiyi zəhəri udur və e.ə. 322-ci ildə keşməkeşli həyatını sona
çatdırır. Ölümündən yarım əsrə yaxın bir vaxt keçəndən sonra (42 il)
Demosfenə Afinada əzəmətli heykəl qoyulur. Üzərində isə «Demosfen, qoy
ağlın kimi, səndə elə bir qüdrətli güc yaransın ki, hətta Makedoniyalı Aresin
özü də yunanları məğlub edə bilməsin» sözləri həkk olunur.
Ümumiyyətlə, Yunanıstanda natiqlik məktəbinin yaranmasında xalq
təxəyyülü, Homerin «İliada» və «Odisseya» əsərləri, Solonun islahatları,
ölkənin iqtisadi, mədəni, siyasi inkişafı mühüm rol oynamışdır.
Bu illərdə yetişən və tarixi mənbələrdə yeddi müdrik adlanan natiqlərin
adı bu gün böyük hörmətlə yad edilir. Kleobu, Pittak, Biant, Periandr, Xilon,
Solon, Fales. Bunların içərisində ən məşhuru Solondur. Vətənindən didərgin
düşən Solon bir müddət Misirdə, sonra Kiprdə yaşayır. İlk dəfə Kiprdə Sol
şəhərinin bünövrəsini qoyur. Onun beş min adda yaradıcılıq məhsulu miras
qalmışdır. Səksən yaşında ikən Kiprdə vəfat edir.
Ümumiyyətlə, yunan natiqlik məktəbinin bir çox nümayəndələrindən
Antifont, Andokit, Lisi, İsey, İsokrat, Demosfen, Hiperid, Likurq, Esxin,
Dinarx və başqalarının əsərləri böyük maraq doğurur. Yunan natiqlik
məktəbinin nümayəndələri haqqında dolğun məlumat verən dilşünas Kamil
Əliyev onların həyat və yaradıcılığını geniş işıqlandırmağa nail olmuşdur.
Adları qeyd olunan nümayəndələrlə yanaşı Aristotelin natiqlik sənətinin
nəzəri əsaslarını elmi surətdə əlaqələndirən məşhur «Ritorika» əsəri böyük
maraq doğurur.
Tisi və Koraksı «Ritorika»nın ilk müəllifləri olmuşlar. Afinaya isə
«Ritorika»nı Koraksıdan dərs almış Qorki gətirmişdir. Daha sonralar
«Ritorika» yazmaq, onu dərslik kimi istifadə etmək geniş vüsət almışdır.
İstər Yunanıstanda, istərsə də Romada yazılan «Ritorika»lar içərisində
Aristotelin, Siseronun, Kvintillianın əsərləri daha çox şöhrət qazanmışdır.
Hələ müəllimi Platon sağ olarkən natiqlik sənətindən dərs deyən
Aristotel şagirdlərə mühazirənin mətnlərini köçürməyi tövsiyə edirdi. Platon
öləndən sonra Aristotel Afinanı tərk edir. Bir müddət Filippin oğlu
Aleksandra dərs deyir. Müəlliminin mühazirələrilə yanaşı, öz nəzəri biliyini
də mühazirəyə əlavə edir. Az vaxtda Aristotel yenidən Afinaya qayıdır və
oxuduğu mühazirələrin mətnlərini bir yerə toplayıb onları təkmilləşdirir.
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Natiqlik sənətinə yeni bir «Ritorika» qədəm qoyur. Aristotelin yazdığı
«Ritorika» digərlərindən onunla fərqlənirdi ki, bu əsərdə ilk dəfə olaraq dil,
üslub, nitq haqqında yeni və orijinal fikirlər söylənilirdi. Burada
1) nitqin tərtibi,
2) natiq üçün lazım olan şəxsi keyfiyyətlər,
3) nitq texnikası, tətbiq olunan vasitələr və s. kitabın əsas
məziyyətlərindən biri idi.
Kitab üç hissədən ibarətdir. Birinci hissə dildən, ikinci hissə üslubdan,
üçüncü hissə nitqdən bəhs edir.
Burada üsluba daha çox fikir verən müəllif üslubu nitqin predmetinə
uyğun qurmağı tövsiyə edirdi. Üslubun isə əsas xüsusiyyəti onun aydın
olması ilə bağlıdır.
Müəllif aydınlığı, təbii və səlis danışmağı, inandırmanı nitq üçün əsas
amil hesab edirdi. Aristotel natiqlik sənətinin beş əsas prinsipini xüsusi
olaraq qeyd edirdi:
1) Materialın toplanması və hazırlanması;
2) Plan tutulması, materialın məzmun və formaya uyğun tərtib edilməsi.
Sübut və faktlardan düzgün istifadə olunması;
3) Materialın yadda saxlanması və ardıcıllığın gözlənilməsi;
4) Nitqdə şifahi şərhin, üslubi çalarlığın gözlənilməsi;
5) Nitqdə intonasiyadan, orfoepiyadan, səs tembrindən düzgün istifadə
olunması.
Tarixin amansızlığına düçar olan Yunanıstan öz siyasi azadlığını
itirməklə bərabər, natiqlik sənətini də yavaş-yavaş itirməyə başlayır.
Beləliklə, Avropanın başqa bir ölkəsi estafeti ələ alıb, natiqlik sənətini uğurla
davam etdirir. Qədim və ulu dünyanın başqa bir ölkəsi, Roma bu ağırlığı öz
çiyinləri üzərinə alır.
Qədim Romada natiqlik məktəbi
Roma natiqlik məktəbinin yaranmasında əsas amilləri Yunanıstanın
zəifləməsi və yüksək təbəqənin ondan üz döndərməsi oldu. Romanın güclü
inkişafı, Yunanıstanı öz əyalətinə çevirməsi natiqlik məktəbinin yaranmasına
gətirib çıxardı. Roma natiqlik məktəbi yunan natiqlik məktəbinə nisbətən
daha azad və demokratik idi. Əgər Yunanıstanda yalnız qullar nitq söyləyib
özünü müdafiə edirdisə, Romada hər bir vətəndaş bu hüquqa malik idi.
Lakin buna baxmayaraq, nitqin priyomları, məktəblərdə tədris, yunan
ritorlarının əsərləri bir mənbə kimi Roma natiqlərinə öz təsirini göstərirdi. Bu
dövrdə Romada Katon, Antoni Mark, Qay Qrakx , Tiberi Qrakx və başqa
natiqlər yetişmişdi. Tədqiqatçılar bu natiqlərin əsərlərini araşdırarkən bəlli
olub ki, bəzi natiqlərin əsərləri tam şəkildə, bəzisinin isə yaradıcılığından
kiçik, cüzi bir hissə miras qalmışdır. Roma natiqlik sənətinin ən görkəmli
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nümayəndəsi Mark Tulli Siseron hesab olunur. Elm aləmində yüz beş
nitqinin olması haqqında məlumat olan, lakin onlardan əlli səkkizinin bizə
gəlib çatması onun haqqında söz deməyə əsas verir. Mark Tulli Siseron ilk
nitqini 81-ci ildə, iyirmi yeddi yaşında olarkən söyləmişdir. Bu nitq Publinin
mülki işi ilə bağlı olmuşdur. İkinci nitqi isə Romada dövlətli adamlardan biri
olan Sekst Rostsinin ölümü ilə əlaqədar olmuşdur. Roma küçələrinin birində
qətlə yetirilən Rostsinin oğluna da sui-qəsd hazırlanır. Təsadüf nəticəsində
sağ qalan oğul, qəsdçilər tərəfindən “ata qatili” kimi ittiham olunur. O dövrün
adlı-sanlı natiqləri susduğu halda gənc natiq Mark Tulli Siseron müdafiə
nitqi söyləyir. Sonra qədim Yunanıstana səfər edir, Antioxun mühazirələrinə
qulaq asır və təcrübəsini daha da artırır.
Siseron həm də dövlət işlərində çalışıb xalqın hörmətini qazanmışdı.
Dövlət xəzinəsinə nəzarətçi kimi rəhbər vəzifədə çalışan Siseron xalqa və
vətəninə namusla xidmət etmişdir. Siserondan sonra bu vəzifəyə gələn
Verres xalqı soyur, talayırdı. Siseron isə xalqın təkidi ilə onu məhkəməyə
verir. Məhkəmə Verresi külli miqdarda pulla cərimə edir. Siseron sonra
daha böyük xalq məclislərində, yığıncaqlarında çıxışlar edib, böyük hörmət
qazanır. Hətta tarixdə böyük sərkərdə kimi tanınan Qney Pompeyin baş
komandan seçilməsi zamanı nitq söyləyən Siseron danışmağı özünə şərəf
bilir. Xalqın ona göstərdiyi hörməti yüksək qiymətləndirir.
Siseron öz siyasi nitqlərini 64-çü ildə konsul seçiləndən sonra
söyləməyə başlayır. Bu illər onun yaradıcılığının çiçəklənmə dövrü hesab
olunur. Siyasi arenada isə Siseron ən böyük səhvini edir. Lutsi Katilianın
təşkil etdiyi sui-qəsddə iştirak edənlərdən beş nəfəri məhkəməsiz edam
etdirir. Bu onun düşmənlərinin fəallaşmasına səbəb olur. Katilianın tərəfdarı
Klodi xalq tribunu seçilir və Siserona qarşı hücuma keçir. Siseron Romanı
tərk edir, Yunanıstana gəlir. Onun evi, malikanəsi müsadirə olunur. Bir il
yeddi aydan sonra Romaya qayıdan Siseron evini, malikanəsini məhkəmə
vasitəsilə geri qaytarır. Onun Romaya qayıtmasına yaxından köməklik edən
nüfuzlu şəxslərdən asılı vəziyyətə düşür. Hətta, Publi Setsi kimi şəxslər
haqqında müdafiə nitqi də söyləyir. Kiligiyada prokonsul (51-ci ildə) işləyir.
Vaxtı qurtaran kimi yenə Romaya qayıdır. Qalmaqallı Roma yenə Siseronu
rahat buraxmır, hakimiyyət uğrunda mübarizə, xalq iğtişaşları məşhur natiqi
ağuşuna alır.
Siseron Mark Antoniyə qarşı cidd-cəhdlə mübarizə aparmağa başlayır,
alovlu nitqlər söyləyir. Böyük Demosfenin şərəfinə bu nitqlərini «filippika»
adlandırır. Bu çıxışlar isə ona həyatı bahasına başa gəlir. Mark Antoni
hakimiyyətdə nüfuzlu bir şəxs kimi məşhur olur. Bu nüfuzundan istifadə
edərək alovlu natiq, vətənpərvər, dövlət xadimi Siseronun başını və yazı
yazan sağ əlini kəsdirir. Bu tarixdə ən dəhşətli ölümlərdən biri idi. Onun
yazdığı «Natiq haqqında», «Brut», «Natiq», məşhur «Ritorikası» natiqlik
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sənətində əbədi, həmişəyaşar bir həyat qazandı. Roma imperatorluğu
natiqlik sənətinin süquta uğramasına səbəb oldu.
Qədim Yunanıstanda və Romada təşəkkül və tərəqqi tapmış, uzun
tarixi yol keçmiş natiqlik sənəti durğunluq illərini yaşamağa başlayır. Bu
durğunluq XVIII əsrə qədər davam edir. XVIII əsrdən başlayaraq, burjua
zülmünə və istismara qarşı baş verən iğtişaşlar, mitinqlər natiqlik sənətinin
inkişafına təkan verdi. Qərbi Avropadakı bu dirçəliş XIX əsrin əvvəllərində
daha geniş şəkil almağa başlayır. Bu illəri tədqiqatçılar renessans dövrü
adlandırır. «Renessans» fransız sözü olub, mədəniyyətin, ictimai-siyasi
həyatın oyanması, dirçəlməsi deməkdir. Xüsusilə, Fransada, Almaniyada,
İtaliyada, Avstriyada baş verən burjua-demokratik inqilabları bir çox
natiqlərin yetişməsinə səbəb oldu. Məsələn, Fransada Jerbye, Koşen,
Tarja, Jül, Laşo, Favr, Demanj, Düpen, Almaniyada Robert Blyum,
Sikizmund, Borkheym, Vilhelm Volf kimi natiqlər yetişmişdir. Xüsusilə,
Fransada Demosfenin, Lisinin, Siseronun nitqləri tərcümə olunub,
öyrənilməyə başlanmışdı. Fransada fəaliyyət göstərən andlı məhkəmə
prosesi daha geniş vüsət almışdı. Məsələn, Fransa ordusunun kapitanı
Alfred Dreyfusu vətənə xəyanət üstündə həbs edirlər. Məşhur yazıçı Emil
Zolya buna etirazını bildirərək xalqa və prezidentə müraciət edir. On iki il
davam edən bu işi üç natiq - Mornar, Labori, Mano müdafiə edir. Bu
məhkəmə natiqliyində Yunanıstan natiqlik məktəbinin təsiri açıq-aşkar
duyulmaqdadır. Fransızlar da Yunanlar kimi əsas diqqəti nitqin üslubuna,
ardıcıllığına, aydınlığına, dəqiqliyinə, təsirliliyinə, emosionallığına verirdilər.
Fransa natiqlik məktəbi bir çox ölkələrə müsbət təsirini göstərdi.
Almaniyada natiqlik məktəbinin nümayəndəsi Avqust Bebel hamının
sevimlisinə çevrilmişdi. Onun dərin məzmunlu nitqi xalqın rəğbətini
qazanmışdı. Bu sözləri xalq seçkilərində gözəl və aydın çıxışları ilə
radikalların qələbəsini təmin edən Vilhelm Volfun da ünvanına söyləmək
olar.
XIX əsrdə Rusiyada natiqlik sənətinin inkişafı geniş vüsət almış, fəhlə
hərəkatı natiqlik sənətinə güclü təsir göstərmişdi. Demosfenin, Siseronun,
Lisinin bir neçə nitqi rus dilinə tərcümə olundu. Böyük mütəfəkkir
Lomonosov natiqlik sənəti haqqında (1748-ci il, «Kratkoe rukovodstvo
krasnoreçiu») yazdığı əsəri çap etdirdi. Əsərdə yunan «Ritorikası»nın təsiri
özünü tam aydınlığı ilə göstərir. Müəllif, natiqin və dinləyicinin əhvalruhiyyəsini əsas şərt kimi qəbul edir. Gertsen, Stankeviç, Xomyakovun
rəhbərliyi altında bir çox dərnəklər fəaliyyətə başlayır. Rus natiqləri
«Ritorika»nı əzbərləyib, kor-koranə öyrənməyin əleyhinə çıxır. Belinski
yazırdı: «Əgər siz natiq olmayanlarda natiqlik sənəti haqqında təsəvvür
yaratmaq, natiq olmaq istəyənlərə isə köməklik göstərmək istəyirsinizsə,
«Ritorika» yazmayın, bütün xalqların müxtəlif dövrlərdə fəaliyyət göstərmiş
məşhur natiqlərinin nitqlərini toplayın, bu natiqlərin hər birinin həyatı
144

haqqında geniş məlumat verin, siz belə bir kitabla həm natiqlərə, həm də
natiq olmayanlara boyük xidmət göstərirsiniz». Rus natiqlik məktəbinin
xarakteri özündən əvvəlki sələflərindən onunla fərqlənirdi ki, Rusiyada
nitqlər kütləvi xarakter daşıyırdı. Əvvəlkilərdə isə məhkəmə natiqliyi hakim
mövqe tuturdu. Fəhlə sinfindən S.H.Xolturin, P.A.Alekseyev, Q.P.Petrovski,
A.J.Badayev, İ.V.Babuşkin və digərlərinin adı tarixdə fəhlə-natiq kimi həkk
olunmuşdu.
NATİQLİK SƏNƏTİNİN CƏMİYYƏTDƏ ROLU VƏ NÖVLƏRİ
Xalq yaradıcılığının incilərindən olan natiqlik sənəti cəmiyyətdə mühüm
yer tutur. Natiqlik sənəti hər bir insanın qabiliyyətini, istedadını üzə çıxarır.
Natiqlik sənətinin ən böyük rolu ondan ibarətdir ki, bu sənət vasitəsilə yeni
natiqlər və cəmiyyətə xidmət edən təbliğatçılar yetişir. Natiqliyin əsas
xüsusiyyətlərindən biri odur ki, bu sənət ilə məşğul olan hər bir adam hansı
mövzuda nitq söyləyirsə, həmin elmi dərindən öyrənir və müşahidələr
aparır. Bu da fikrin elmi əsaslarla ifadə olunmasına xidmət edir. Millətindən
asılı olmayaraq hər bir natiq xalqına yaxından bağlı olur və həqiqətlərin üzə
çıxarılmasında, kütləyə çatdırılmasında öz məharətlərindən istifadə edirlər.
Bu bir danılmaz faktdır ki, XX əsr Azərbaycanda natiqlik sənəti və onun
inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoydu. Bu dövrdə natiqlik sənəti, üslub və
üslubiyyat haqqında dəyərli fikirlər, elmi məqalələr, kitablar, dərsliklər
yazılıb çap olunmuşdur. Dünya natiqlik sənəti, onun ən gözəl nümunələri
Azərbaycan dilinə çevrilmiş və onlardan layiqincə istifadə olunmuşdur.
Məhz, bu illərdə M.İbrahimov, S.Vurğun, Ə.Sultanlı, H.Araslı,
Ə.Dəmirçizadə, H.Mirzəzadə, M.Cəlal, M.Quluzadə, A.Qurbanov,
Y.Seyidov, A.Axundov, T.Hacıyev və başqa görkəmli dilçilər, söz ustaları,
uslub və üslubi prinsiplər haqqında, ədəbi dil, dil tarixi haqqında elmi
əsərlər, kitablar, məqalələr yazıb çap etdirmişlər. Natiqlik sənətini hamı
bilməlidir (ziyalılar nəzərdə tutulur). Müasir dövrümüzdə xalq kütlələri
arasında, idarələrdə, müxtəlif sahələrdə çalışan insanları informasiya ilə
təmin etmək üçün cəmiyyətimizə savadlı natiqlər lazımdır. Natiq xalqının
həm təbliğatçısı, həm də təşkilatçısı olmalıdır. Ona görə də cəmiyyətimizin
qaymağı sayılan müəllimlər, mədəniyyət xadimləri, bilik cəmiyyətlərində
fəaliyyət göstərən mühazirəçilər, ağsaqqallar natiqlik sənətinin əsaslarını
dərindən öyrənməli və yeri gəldikcə məqsədyönlü şəkildə bundan istifadə
etməlidirlər. Bu günümüzün tələblərinə cavab vermək üçün hər bir natiq
dərin biliyə və müşahidə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Natiq həmçinin dilin
incəliklərini dərindən bilməlidir.
Bu gün təhsil ocaqlarımızda minlərlə müəllim natiqlik sənətinin
inkişafına xidmət edir. Sual-cavablar, keçirilən ədəbi gecələr, disputlar, elmi
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mübahisələr natiqlik sənətinin inkişafına, yüksək nitq mədəniyyətinə
yiyələnmək üçün geniş imkanlar açır.
Cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə informasiya bolluğu yaranır. Televiziya,
radio hər gün nə qədər informasiyanı əhatə edir. Dünyada baş verən
hadisələrin şərhi, daxili xəbərlər, rəsmi xronika, siyasi icmalçıların təhlili və
s. natiqlik sənətinin inkişafına xeyli köməklik göstərir, xalqın dünyagörüşünü
zənginləşdirir.
Natiqliyin inkişafına təsir edən amillərdən biri də demokratiyadır.
Demokratiya əsasında natiqlik sənəti və nitq mədəniyyətinin təməli qoyulur.
Söz azadlığı, obyektiv tənqid natiqliyin kəsərini artırır. İdarələrdə,
yığıncaqlarda, təntənəli gecələrdə nitq söyləyən və ya çıxış edən hər bir
şəxs qarşısında belə bir məqsəd qoymalıdır ki, söylədiyi nitq cəmiyyətə
xidmət etmiş olsun. Əsl natiq nitqini cəlbedici qurmalıdır. Xalq kütləsi,
kollektiv arasında natiqin nüfuzunu qaldıran, onu hörmətli edən əsas
cəhətlərdən biri nitqin inandırıcı və qərəzsiz olmasıdır. Fikri sübut və
faktlarla ifadə etmək üçün natiq tutarlı materiallardan istifadə etməlidir.
Natiqlik sənətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri də nitq zamanı
gətirilən sitatların fikirlə bağlı olmasıdır. Fikrin dolğun şəkildə dinləyiciyə
çatdırılmasında mənbədən gətirilən sitatlar aydın, düzgün və səlis ifadə
olunmalıdır.
Hər bir natiqin şəxsi xüsusiyyətləri ilə bərabər fərdi üslubu olmalıdır.
Onun yazdığı hər hansı mühazirə, çıxış xidmət etdiyi cəmiyyətlə güclü
təmasda olmalıdır. Şairə, yazıçıya, jurnalistə, tənqidçiyə və digər şəxslərə
xas olan fərdi üslub natiqlik sənətində mühüm və əsas keyfiyyətdir. Hər bir
natiq nitqini qurarkən dildə işlənən sözləri saf-cürük edir, fikrini dolğun,
obrazlı ifadə etmək üçün dil vahidlərini düzgün seçib işlədir. Bu xüsusiyyət
natiqin səviyyəsini üzə çıxarır. Ona görə də natiq olmaq istəyən hər bir şəxs
dilin incəliklərini bilməlidir, ondan düzgün istifadə etməlidir.
Söylənilən fikirlərdən aydın oldu ki, natiqlik sənəti cəmiyyətə xidmət
edir. Cəmiyyət isə uzun bir tarixi yol keçmişdir. Bu tarixi yol natiqlik
sənətinin müxtəlif növlərinin və şəkillərinin yaranmasına şərait yaratmışdır.
Eyni zamanda cəmiyyətin inkişafına və tərəqqisinə xeyli kömək
göstərmişdir. Onu da qeyd edək ki, cəmiyyətin inkişafı bir xətt üzrə
getmədiyi üçün natiqlik sənətinin də təsnifi, bölgüsü müxtəlif şəkildə təzahür
etmişdir. Yəni cəmiyyətin inkişafında bir sahə yüksək səviyyədə, digəri orta,
başqa birisi isə durğunluq dövrü keçirərək yaşamışdır. Bu müxtəliflik
şübhəsiz ki, cəmiyyətlə birgə inkişaf edən natiqlik sənətində də özünü
göstərməyə bilməzdi. Ona görə natiqlik sənətinin növləri ya tam əhatə
olunmamış, ya da bölgülərdə naqislik özünü göstərmişdir. Bu bölgülərin
müxtəlifliyinə, tədqiqatçıların fikir ayrılığına baxmayaraq, bu, natiqlik
sənətinin müvəffəqiyyəti idi. Artıq bir elm kimi mütəxəssislərin diqqətini cəlb
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edən natiqlik sənəti elmi mübahisələrin yaranmasına şərait yaratdı və öz
varlığını sübut etdi.
Ümumiyyətlə, natiqlik sənətinin bölgüsü haqqında fikir müxtəlifliyinə
Azərbaycan tədqiqatçılarının əsərlərində də rast gəlirik. Bizcə, başqa bir
alimin tərtib etdiyi sxemi əsas götürən və onu qəbul edən Məmmədəli
Əskərovun məqbul hesab etdiyi bölgü daha məqsədəuyğundur. Əsasən,
məqbul və dolğun hesab etdiyimiz bu bölgüdə yalnız bir növün adını
dəqiqləşdirmək yerinə düşərdi: Bu növün adının ilahiyyatçı natiqlik yox, dini
natiqlik adlanmasını daha düzgün hesab edirik. Yerdə qalan növləri və
onların müxtəlif qollara ayrılmasını (Məmmədəli müəllim bunları şəkillər kimi
ifadə edir) olduğu kimi qəbul edirik. Natiqlik sənətinin növlərini aşağıdakı
şəkildə qruplaşdırmaq olar.
1. İctimai-siyasi natiqlik
Bu növ müxtəlif qollara, budaqlara bölünür (Bütün növlər bu bölgü üzrə
aparılacaq).
a) siyasi mövzularda məruzələr;
b) iclaslarda, qurultaylarda, konfranslarda hesabat məruzələri;
c) siyasi nitq;
d) xülasə (icmal);
e) mitinqdə söylənilən nitqlər;
f) təbliğatçı və təşviqatçı nitqi;
2. Akademik natiqlik:
a) Ali məktəblərdə oxunan mühazirələr;
b) elmi məruzələr;
c) elmi xəbərlər;
d) birdəfəlik oxunan mühazirələr;
3. Məhkəmə natiqliyi:
a) prokuror nitqi və ya ittihamedici nitq;
b) vəkil və ya müdafiə nitqi;
c) müttəhimin nitqi;
d) özünü müdafiə nitqi;
e) hakimin nitqi;
f) şahidlərin nitqi;
4. Məişət natiqliyi:
a) yubileylərdə söylənilən nitq;
b) masa arxasında söylənilən nitq;
c) qəbirüstü nitqlər;
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan xalqına xas olan oxşamalar, ağılar
matəm mərasimində ifa edildiyi üçün bu növün qollarına daxil olmalıdır.
5. Dini natiqlik:
a) moizə və xütbə nitqi;
b) baş kilsə və camedə nitq;
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c) yasin oxunması, quran bağışlanması, ehsan və süfrə duaları bu
növün qollarına daxildir.
Qeyd edək ki, dini natiqliyin bəzi qolları məişət natiqliyi ilə sıx şəkildə
bağlıdır. Bu, hər iki növə aid edilə bilər. Məsələn, ehsan və süfrə duaları,
quran bağışlanması, qəbirüstü nitqlər və s.
İctimai-siyasi natiqlik
İstər keçmişdə, istərsə də indi ictimai-siyasi natiqlik xalqın həyatında,
inkişafında mühüm rol oynayır. İctimai-siyasi natiqlik mövcud quruluşun həm
mənfi, həm də müsbət keyfiyyətlərini əks etdirir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə
siyasi baxışlar ictimai-siyasi natiqlikdə özünə yer tapır. Keçirilən mitinqlər,
nümayişlər, yığıncaqlar isə yeni natiqlərin yetişməsinə səbəb olur.
Siyasi natiqlikdə özünə yer tapan natiqlər isə xalq ideyalarının
yayılmasında əsl təbliğatçıya çevrilir. Belə nitqlərin təsiri nəticəsiz qalmır.
İctimai-siyasi nitqin əsas qollarından birini təşkil edən hesabat məruzələri
isə icra olunmuş işlər haqqında yekun sözü deyir, görülən işlər təhlil olunur
və qiymətləndirilir. Bu mərhələdən sonra qarşıda duran yeni məqsəd və
vəzifələr müəyyən olunur.
İctimai-siyasi natiqlik əsasən mövcud iqtidarı müdafiə edir. Onun siyasi
fikirlərini, məqsəd və vəzifələrini təbliğ edir. Müxalifət qüvvələrinin belə
fikirlərlə razılaşmaması ziddiyyətli fikirlərin meydana gəlməsinə səbəb olur.
Bu isə cəmiyyətin siyasi inkişafına təkan verir. Yeni natiqlərin, liderlərin
yaranmasına gətirib çıxarır. Siyasi natiqlik kütləvi xarakter daşıyır, xalqa
xidmət edir.
İctimai-siyasi natiqliyin əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki,
o, xalqa xidmət edir. Onun mənafeyini hər şeydən üstün tutur. İctimai-siyasi
natiqliyin qədim və zəngin ənənəsi vardır. Bu növ natiqlik təbliğat və
təşviqat işlərində xalqa əvəzsiz xidmət edir. Dövlətin yeritdiyi məqsəd və
vəzifələri xalqa aşılayır, qarşıya çıxan problemləri aydınlaşdırır, ictimai-siyasi
məsələlərin düzgün təhlil olunmasında kəsərli silah kimi nəzəri-diqqəti cəlb
edir. Məhz bu xüsusiyyətlər onu digər növlərdən fərqləndirir.
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AKADEMİK NATİQLİK
Ali məktəb ocaqlarında oxunan mühazirələr, elmi məruzələr,
müzakirələr bu növə daxildir. Akademik natiqliyi digər növlərdən
fərqləndirən əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, burada elmiliyə daha çox
yer verilir. Hər bir natiq mühazirəyə hazırlaşarkən ona yaradıcı yanaşır,
verilən sualları elmi əsaslarla şəhr edir.
Akademik natiqliyin əsas məziyyətlərindən biri də mövzunun
əvvəlcədən dinləyicilərə məlum olmasıdır. Məsələn, hər hansı bir ixtisas
sahibi hazırladığı mühazirəni dinləyicilərin səviyyəsinə uyğun qurmalı və
müəyyən ümumiləşmələr aparmaq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Mühazirə
hazırlanarkən mübahisə doğuran məsələlər aradan qaldırılmalıdır. Əgər
fakt, sübut, dəlil varsa, bu, nitqin təsir gücünü artırır.
Bəzi elmi məruzələrdə isə vəziyyət dəyişir. Onlarda konkretlik olmur.
Bəzilərində isə fərziyələr irəli sürülür. Bu xüsusiyyət onu mühazirədən
fərqləndirir. Belə məruzələrdə məsələnin həlli ümumi xarakter daşıyır,
mahiyyət açılmır. Elmi məruzələr fərziyyə xarakteri daşıyırsa, onda sübut,
dəlil, fakt işlənə bilmir. Məsələn, zəlzələnin nə vaxt baş verəcəyi faktı elm
aləminə bəlli deyil. Şübhəsiz ki, bu barədə deyilən sözlərin, fikirlərin nə
fakta, nə də sübuta ehtiyacı var. Lakin onu da yaddan çıxarmaq olmaz ki,
ayrıca bir problemin həllində, mübahisələrə, dəlil və sübutlara ehtiyac
duyulur. Bu zaman elmi məruzə mühazirəyə yaxınlaşır, lakin dilinə görə,
ifadə vasitələrinə görə yenə də özünəməxsusluğunu saxlayır. Elmi
məruzələrin dili, ifadə tərzi mühazirəyə nisbətən qəliz olur. Elmi məruzələr
əsasən simpoziumlarda, konfranslarda daha çox işlənir. Akademik natiqliyin
də inkişafı cəmiyyətin tərəqqisinə bağlıdır. Elm, texnika nə qədər çox inkişaf
edirsə, akademik natiqlik də bir o qədər tərəqqi edir. Akademik natiqlik hər
hansı bir elmi kəşf və ya tədqiqat barədə məlumat verməklə bərabər,
müəyyən tezis xarakteri daşıyan müddəalardan da dinləyiciyə məlumat
verir. Akademik natiqlik həm də müəyyən məcmuələrdə, jurnallarda elmi
xəbərlər adı altında bir qrup adamlara çatdırılır. Bu xəbərlər isə öz
növbəsində uzunçuluqdan, təkrarlardan seçilir. Elmi xəbərlərdə əsas meyar
xəbərlərin şərhi hesab olunur. Akademik natiqliyin inkişafında müəllimlərin,
bilik cəmiyyətində işləyən elmi işçilərin mühüm rolu vardır. Akademik
natiqlikdə elmi düsturlar, təriflər, terminlər, dəlil, sübut, fakt, izahlar əsas
amil kimi özünü göstərir. Akademik natiqlik kütləvi xarakter daşımır.
Qeyd etmək lazımdır ki, elm inkişaf etdikcə, onun qolları çoxşaxələrə
bölündükcə, akademik natiqlik də genişlənir, zənginləşir və daha da
təkmilləşir. Akademik natiqlikdə dil vahidləri məhdud dairədə işlənir, geniş
şəkildə işlədilməsi mümkün olmayan, anlaşılmayan sözlərin, ifadələrin
işlənməsi isə bu nitqin təsir qüvvəsini azaltmır, əksinə, elmi cəhətdən fikrin
orijinallığına xidmət edir.
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MƏHKƏMƏ NATİQLİYİ
Məhkəmə natiqliyi natiqlik sənətində ən qədim tarixə malik demokratik
əsaslar üzərində qurulan bir anlayışı ifadə edir. Natiqlik sənətinin inkişafında
əvəzsiz xidmətləri olan məhkəmə natiqliyi antik dövrün məhsulu kimi diqqəti
cəlb edir. Solon islahatlarından sonra özünü müdafiə nitqlərinin yaranması,
loqoqrafların yetişməsi məhkəmə natiqlik sənətinin bünövrəsini qoydu.
Qədim Yunanıstanda Demosfen, Lisi, İsey, Romada Siseron, Fransada
andlı məhkəmələrə Lemetr, Demanj, Rusiyada Aleksandrov, Plevako, Konn
kimi natiqlərin yetişməsi böyük bir məktəbin yaranmasına gətirib çıxardı.
Məhkəmə natiqliyi müttəhimin müdafiəsi üzərində qurulur və ədalətin
zəfər qazanması üçün vəkil nitqi kimi hüquqi əsaslarla səciyyələnir.
Bununla da məhkəmə zamanı gizli qalan hadisələr, obyektiv və
subyektiv cəhətlər elmi şəkildə araşdırılır və ədalətli nəticə əldə edilir.
Məhkəmə natiqliyini digər növlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər
ondan ibarətdir ki, o, hüquq, psixologiya, məntiq, pedaqoqika, dil, ədəbiyyat
və digər elmlərlə sıx şəkildə bağlıdır.
Məhkəmə natiqliyində əsas məsələlərdən biri müttəhimin son söz
söyləməsidir. Bu son söz adətən ibrətamiz xarakter daşıyır. Müttəhim
törətdiyi əmələ görə peşmançılığını bildirir. Bir də heç vaxt cinayət
törətmədiyinə söz verir. Bəzən bu fikrin əksilə də rastlaşırıq.
Məhkəmə prosesində prokurorun nitqi əsas rol oynayır. O, dövlət
nümayəndəsi kimi çıxış edir və müttəhimin törətdiyi cinayətə görə cəza
almasını hakimdən tələb edir. Hakim isə müttəhimin cavanlığını və ya
qocalığını, uşaqlarını, ata-anasını və digər cəhətləri nəzərə alıb işi müəyyən
qədər yüngülləşdirir.
Məhkəmə natiqliyi öz məzmun və formasına görə, quruluşuna görə o
biri növlərdən fərqlənir. Belə ki, bu prosesdə bir neçə adam iştirak edir. Hər
birinin də nitqi bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənir. Məsələn, prokuror
ədalətin bərpası, hadisələrin düzgün təhlil və şərhini ustalıqla yerinə
yetirməlidir.
Vəkil isə qanunların aliliyini gözləyərək, müttəhimin hüquqlarını müdafiə
edir. Həm də şahidlərin nitqini düzgün və dəqiq izləməlidir. Üst-üstə
düşməyən fikirləri təkzib etməlidir.
Məhkəmə natiqliyi əsasən rəsmi xarakter daşıyır. Hadisələrin gedişi,
sübutlar, dəlillər, faktlar, əşyayi-dəlil olan hər bir şey rəsmiləşir və məhkəmə
prosesində istifadə olunur. Məhkəmə natiqliyinin yaranmasında və inkişaf
etdirilməsində respublikamızda fəaliyyət göstərən hüquq işçilərinin,
prokurorların əməyi yüksək qiymətləndirilməlidir.
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MƏİŞƏT NATİQLİYİ
Məişət natiqliyi qədim tarixə malikdir. O, xalq həyatının, məişətinin
inkişafı ilə əlaqədar yaranıbdır. Bizcə, o biri növlərə nisbətən məişət natiqliyi
Azərbaycanda daha erkən yaranıb püxtələşmişdir. İlkin nümunələrinə şifahi
xalq ədəbiyyatında rastlaşdığımız məişət natiqliyi fikrimizi sübut etməyə
əsas verir.
Əzizim, ulu dağlar,
Çeşməli, sulu dağlar,
Burda bir igid ölmüş,
Göy kişnər, bulud ağlar.
Məişət natiqliyi haqqında fikir söyləyən Kamil Əliyev yazır: «Eramızdan
əvvəl V-IV əsrlərdə Afinada məişət natiqliyinə böyük əhəmiyyət verilirmiş.
Müharibələrdə həlak olan igidlərin cəsədi sərv ağacından düzəldilmiş
tabutlara qoyularmış. Həmin tabutlar üçün uca bir yer düzəldilərmiş.
Təntənəli dəfn mərasimi başlanarmış. Tabutlar qəbrə endirilib üstü
örtüləndən sonra matəm mitinqi olarmış. Həmin mitinqdə ən məşhur natiq siyasi xadim nitq söyləyər, həlak olanların igidliyini yüksək qiymətləndirər və
dinləyicilərə vətənpərvərlik ideyaları aşılarmış.
Analoji fikir Ə.B.Haqverdiyev tərəfindən də söylənilir. Böyük mütəfəkkir
yazır: «Qədim Azərbaycanda böyük qəhrəmanlar üçün ağlamaq bir adət idi.
Qəhrəman ölən günü camaatı bir yerə toplayırdılar. Bu toplantıya «yuq»
deyirdilər. Toplananlar üçün qonaqlıq düzələrdi, xüsusi dəvət edilmiş
yuqçular isə ikisimli qopuz çalıb oynardılar. Yuqçu əvvəlcə mərhum
qəhrəmanın igidliklərindən danışıb, onu tərifləyərdi. Sonra isə qəmli havaya
keçib şanlı qəhrəman üçün ağı deyərdi.
Belə ağılar həm nəzm, həm də nəsr formasında şifahi xalq
ədəbiyyatında indi də varlığını qoruyub saxlayır. Məsələn, nəsr formasında:
«Açılmayan tüfəngin, sivrilməyən xəncərin öz canına qurban! Ay kimi
doğdun, gün kimi batdın! Minəndə at bağrı yardın, düşəndə yer bağrı yardın!
Saydığına salam verdin. düşməninə dirsək göstərdin...ağzuvun kəsərli
sözünə anan qurban!»
Nəsr forması ilə bağlı yuxarıda məlumat verdik. İlk yazılı
abidələrimizdən biri Azərbaycan xalqının məişətini, qədimliyini sübut edən,
ensiklopedik nümunəmiz olan «Kitabi-Dədə-Qorqud» dastanlarında məişət
natiqliyinin nümunəsi kamil şəkildə özünü göstərir. Xalq mərasimlərini, adətənənələri, xalq məişətini dolğun şəkildə əks etdirən bu qədim və əvəzsiz
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abidədə Banuçiçək başının tacı, igid, qəhrəman nişanlısı Beyrək üçün göz
yaşı tökərək bu ağını deyir:
Vay, ay duvağın ayası! Vay alnım başım umuru!
Vay şah igidim, vay şahbaz igidim!
Doyunca üzünə baxmadığım, xanım igit!
Qanda getdin məni yalqız qoyub, canım igit!
Məişət natiqliyinin bu qolu indi də yaşamaqdadır. Söylənilən qəbirüstü
nitqlər, yazılan nekroloqlar bu gün də davam etdirilir.
Məişət natiqdiyinin ən geniş yayılmış qollarından biri də sağlıq nitqidir.
Sağlıq yubileylərdə, şənliklərdə, toylarda, mərasimlərdə söylənilir. Sağlıq
nitqlərində əsas yerlərdən birini tutan təbriklər müxtəlif məzmunda olur.
Burada natiqin səmimiyyəti, arzu və istəkləri nitqin əsasını təşkil edir.
Maraqlı cəhətlərdən biri odur ki, məişət anlayışı bütün xalq həyatını əhatə
etdiyi kimi, məişət natiqliyi də geniş və əhatəli bir sahəni əks etdirir. Natiqlik
sənətinin digər növləri və onların qolları məişət natiqliyi ilə əlaqəlidir.
DİNİ NATİQLİK
Natiqlik sənətinin bu növü qismən sonrakı dövrlərdə yaranmışdır.
Qədim zamanlarda təbiət qüvvələri qarşısında aciz qalan insanlar mücərrəd
anlayışlara əl atır və özləri üçün çıxış yolu axtarırdı. Lakin orta əsrlərdə
özünə möhkəm yer eləmiş din öz ideyaları ilə yaşayıb inkişaf edirdi.
Məsələn, İranda, Əfqanıstanda, Avropada, Romada məscid və kilsələrdə
fəaliyyət göstərən din xadimləri fikrimizə misal ola bilər.
Azərbaycanda dini natiqlik ərəblərin hakimiyyəti illərində geniş vüsət
aldı. Aparılan ərəbizm siyasəti və islam dininin təbliği bu natiqliyin təməl
daşının daha da möhkəmlənməsinə səbəb oldu. Azərbaycanın ən ucqar
kəndlərində açılan dini məktəblər, mədrəsələr, xüsusilə müqəddəs QuraniKərimin tədrisi dini natiqliyin çiçəklənməsinə təkan verdi. Bu illərdə dini
natiqlik məktəblərdə «bəlağət» adı ilə keçilməyə başladı. Məscidlərin
tikilməsi, müqəddəs günlərin bayram edilməsi (bu ənənə Azərbaycan
müstəqillik qazanandan sonra bizim xalqımız arasında da geniş yayılıb.
Məsələn, orucluq bayramı, qurban bayramı, məhərrəmlik ayında müqəddəs
aşura günü və s.) xalqın şüurunda özünə yer tapdı. Doğrudur, məscidlərdə
fəaliyyət göstərən bəzi din xadimləri tənqid atəşinə tutulurdu. Amma,
bütünlükdə islam dini xalqın inam yeri, müqəddəs qibləgah hesab olunurdu.
İslam dininin yayılmasına əsas səbəb ərəb dilinin rəsmi dövlət dili olması
idi. Bundan sonra dini dərslər, ayinlər bu dildə tədris olunmağa başladı.
Lakin xalq öz dilini və adət-ənənələrini qorudu, varlığını saxladı. Lakin din
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xalqın şüurunu zəbt etdi. Dini ənənələr yaşadıqca təkmilləşdi və özü ilə
bərabər dini natiqliyin nümunələrini də qoruyub saxladı.
IV əsrin əvvəllərindən etibarən Arranın müəyyən hissələrində xristianlıq
yayılmağa başlamışsa da, Atropatenada atəşpərəstlik VII əsrə qədər əsas
hakim din olaraq yaşamış, hətta islamiyyət güclə qəbul etdirildikdən sonra
uzun müddət öz təsirini davam etdirmişdir.
«İstər zərdüştlük, istərsə də bundan daha əvvəlki ibtidai tayfa-qəbilə
«dini» görüşləri nağıllara, əfsanələrə də təsir etmiş və bu təsirlərlə bağlı bir
sıra surətlər, hətta bəzi süjetlər əmələ gəlmişdir ki, bunların da qalıqları
şifahi ənənə ilə zəmanəmizə qədər gəlmişdir. Xalq içərisində yaşamaqda
olan «Fatmanın inəyi», «Taxta qılınc», «Ovçu Pirim» kimi onlarca nağıllarda
totemizmin qalıqlarını görmək mümkündür.
Dini natiqlik Azərbaycanda bu gün geniş yayılıb. Bu isə xalqımızın islam
dininə olan inamından irəli gəlir.
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NİTQİN HAZIRLANMASI VƏ MƏRHƏLƏLƏRİ
Hər bir natiq çıxışdan əvvəl mövzusu ilə əlaqədar hazırlıq işləri görür. İlk
növbədə çıxışın mövzusu onu düşündürür. Bu, ali məktəbdə aparılan
mühazirələrə şamil edilmir. Çünki onların mövzusu əvvəlcədən təsdiq
olunmuş proqramlarda əks olunur. Bu, əsasən, «Bilik» cəmiyyətlərində
fəaliyyət göstərən natiqlərə aiddir. Hətta bəzi hallarda nitqin mövzusu
gözlənilmədən bir hadisə ilə əlaqədar (yubileylərlə, əlamətdar hadisə ilə,
gələn qonaqlar qarşısında çıxış etmək üçün ayrılan vaxtın azlığı və s. ilə)
bağlı olaraq meydana çıxır. Natiq bu zaman nitqin mövzusunu tam
qavramalı, onun əsasını təşkil edən məzmun və formanı, quruluşu
dinləyicilərin səviyyəsinə uyqun qurmalıdır. Adətən, natiqlər öz mövzusuna
məsuliyyətlə yanaşır. Hər bir natiq ixtisasına uyğun olan mövzu ətrafında
çıxış etmişdir. Bəzən biz bunun əksini görürük. Məsələn, tarixçi fəlsəfi
kateqoriyalardan, ədəbiyyatçı pedaqogikadan, riyaziyyatçı psixologiyadan,
bioloq kimyadan silsilə mühazirələr oxuyur. Belə natiqlər özlərindən razı
qalsalar da, tələbkar auditoriya ilə rastlaşdıqda, dinləyiciləri təmin edə
bilmirlər. Natiq nitqə hazırlaşarkən, ən mühüm məsələləri düzgün təhlil
etməyi və işıqlandırmağı qarşısına məqsəd qoymalıdır.
Natiq nitqini qurarkən mövzunu tam əhatə etməlidir. Çünki natiq də
yazıçı kimi mövzunu ideya ilə bağlayır. Yəni mövzu fikrin ifadəsinə uyğun
seçilməlidir. Söylənilən nitq, çıxış, məruzə natiqin həyatda qazandığı biliyin
və dünyagörüşün ifadəsidir. Odur ki, natiq olmaq istəyən hər bir şəxs birinci
növbədə dərin biliyə malik olmalıdır. Natiq həmişə özünə bu sualları
verməlidir. «Mən nə haqqında danışıram?», «Kimə danışıram?» (auditoriya
nəzərdə tutulur), «Dinləyicilərə yeni nə şey deyəcəyəm?», «Mövzuya
hazırlaşmağa vaxt çatacaqmı?», «Mövzunu əhatə edə biləcəyəmmi?»,
«Qarşıya çıxan sualları düzgün təhlil edə biləcəyəmmi?» və s.
Nitqin yazılması və ya şifahi şərhi olduqca mürəkkəb bir prosesdir. Bu
proses məqsədyönlü aparılmalıdır. Tələsməyə yol vermək olmaz. Bu
prosesi mərhələ -mərhələ aparmaq daha düzgün və məqbul hesab olunur.
Şərti olaraq bu mərhələləri belə qruplaşdıra bilərik:
1. Mövzu ətrafında düşünüb onu tam mənimsəmək.
2. Mövzuya aid ədəbiyyatın toplanması.
3. Toplanan ədəbiyyatı qruplaşdırıb nəticə əldə etmək.
4. Əldə edilmiş nəticə əsasında plan tərtib etmək.
5. Nəhayət, fikrin yekunlaşdırılması. Nəticə.
Mövzu ətrafında düşünən natiq, həm öz səviyyəsini, həm də
auditoriyanın tərkibini nəzərdən qaçırmamalıdır. Natiq nitqini qurarkən,
dinləyicilərin yaşını, ixtisasını, dünyagörüşünü, mövzuya aid biliklərini nəzərə
almalıdır. Bu xüsusiyyətləri mövzu ilə, yerli şəraitlə, nitqin əmələ gətirə
biləcəyi reaksiya ilə, mövzunun qavranılması ilə, yaranan problem ilə,
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situasiya ilə əlaqələndirməyi bacarmalıdır. Bu, natiqdən böyük bacarıq və
ustalıq tələb edir. Natiqin qarşısında qoyulan bu tələblər yerinə yetirilərsə,
dinləyicilərdə böyük maraq oyadar.
Nitqin gözəl, dolğun, elmi çıxması üçün natiq mövzuya aid ədəbiyyat
əldə etməlidir. Gündəlik mətbuatı, mövzuya aid elmi ədəbiyyatı (hətta
mübahisəli olsa belə, öz fikrini, gəldiyi qənaəti bildirməlidir), məqalələri,
tezisləri nəzərdən keçirib, yaradıcılıq təxəyyülü ilə əlaqələndirməlidir.
Toplanmış ədəbiyyatı nəzərdən keçirib, öz aləmində müqayisələr
aparıb, gəldiyi nəticələri məqsədyönlü şəkildə mövzuya şamil edir. Natiq
topladığı biliyi, faktı, sübutları, dəlilləri qruplaşdırıb, nitqi dəqiq və düzgün,
ardıcıl ifadə etmək üçün plan tərtib edir. Plan əsasında da fikrini
yekunlaşdırıb, gəldiyi nəticəni dinləyicilərlə bölüşür.
Nitqin hazırlanmasında natiqin biliyi ilə bərabər, təcrübəsi də mühüm
rol oynayır. Bəzi natiqlər nitqlərini həddindən artıq elmi şəkildə qurur (bu
bəzən bilərəkdən edilir), bəzisi isə savadlı görünmək xatirinə sadə, aydın
nitq əvəzinə fikrini təmtəraqlı cumlələrlə ifadə edir. Təcrübəli natiqlər isə
apardığı müşahidə ilə bərabər, dərin elmi bilikləri nitqə köçürüb sadə, lakin
təsir qüvvəsi olan çıxış hazırlayırlar. Belə nitqlər nümunəvi nitq kimi
dinləyicilərin rəğbətini qazanır.
Hər bir natiq ixtisasından və nitqin mövzusundan asılı olmayaraq, əldə
etdiyi materialın ən kiçik sitatlarını, faktlarını, dəlillərini dəfələrlə yoxlayıb,
gəldiyi nəticəni öz elmi və təcrübəsi süzgəcindən keçirib kağız üzərinə
köçurməlidir. Əks təqdirdə nitq quru və yorucu olar. Faktlar yığını, yersiz
sitatlar, əsaslandırılmamış dəlil və sübutlar şablon xarakteri daşıyar. Lakin
natiqin yaradıcı münasibəti, nitqdə öz sözü, öz səsi hiss olunur. Natiq nitqini
qurarkən hadisələrin içərisində olmalıdır. Təsvir etdiyi hadisənin iştirakçısına
çevrilməlidir. Cərəyan edən hadisələr natiqin gözləri qabağından bir kino
lenti kimi keçməlidir. Yalnız bu vaxt nitq inandırıcı və cəlbedici olur. Nitqin
belə qurulması hər bir natiqdən böyük təcrübə və dərin elmi bilik tələb edir.
Nitqin qurulmasında natiq dinləyicilərlə necə əlaqə yarada biləcəyi
haqqında düşünməlidir. Nitqin dinləyiciyə çatdırılmasında bu amil də əsas
şərtlərdən biridir. O, nitqi harada söyləyir? Doğma kollektiv arasında, yoxsa
tanımadığı bir idarədə, müəssisədə. Adətən, kənarda nitq söyləmək daha
çətindir. Dinləyicilərlə əlaqə yaratmaq yenə də natiqdən böyük ustalıq və
təcrübə tələb edir. Belə olan halda natiq nitq söyləyəcəyi yerin şəraitini,
dinləyicilərin marağını nəzərə alıb, fikrini əldə etdiyi təəssüratlarla, əgər
mümkün olsa, hətta suallarla ifadə etməlidir. Auditoriyanın diqqətini cəlb
etmək üçün onlarla təmasda olmaq ən gözəl vasitədir.
Natiq nitqini qurarkən günün tələblərinə cavab verən informasiyalardan
istifadə etməyi unutmamalıdır. Nitqin mövzusuna uyğun olaraq kitablardan,
məqalələrdən, qəzetlərdən, jurnallardan istifadə etməli və onlara yaradıcı
yanaşmalıdır. Günün tələblərinə cavab verməyən nitq şübhəsiz ki,
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dinləyicilərdə maraq oyada bilməz. İnformasiyanın bolluğu və natiqin
yaradıcı münasibəti nitqin zənginliyini artırır. Böyük Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvi yazırdı:
Dünyada nə qədər kitab var belə,
Çalışıb, əlləşib gətirdim ələ.
Ərəbcə, dəricə, yeri düşərkən,
Buxari, Təbəri əsərlərindən
Oxudum, oxudum, sonra da vardım,
Hər gizli xəzinədən bir dürr çıxardım.
Natiqlik sənətinə yiyələnmək istəyən hər bir şəxs elmi xəzinə olan
kitablardan bəhrələnməli və günün müəyyən hissəsini mütaliə ilə məşğul
olmalıdır. Yaxşı kitab natiqə yol göstərən bələdçini xatırladır. Onu elmin çətin
yollarından, enişindən-yoxuşundan keçirir.
Natiq nitqə hazırlaşarkən, əldə etdiyi materialları qruplaşdırdığı zaman
qeydlər götürməyi də unutmamalıdır. Bu qeydlər gələcəkdə ona köməklik
göstərir.
Bundan əlavə, natiq nitqini qurarkən konspekt, plan tərtib etməyi də
unutmamalıdır. Fikrin ardıcıl və məqsədyönlü ifadə olunmasında bu
prinsiplər əsas şərtlərdən biridir. Plan, konspekt toplanmış materialın
sistemə salınmasında natiqə köməklik göstərir. O zaman belə bir sual
ortaya çıxır:
Plan nədir? Plan nitqin yazılı növündə ardıcıllığı, şifahi növündə isə
fikrin sistemli olmasını təmin edir. Hər hansı bir nitqin quruluşu plan
əsasında giriş, əsas hissə, nəticədən ibarət olur. Hətta bəzi natiqlər planı
bölmələrə, yarımbölmələrə, maddələrə, bəndlərə də bölür. Bu təcrübə
özünü doğrultmur. Əsas fikri mətləbdən uzaqlaşdırır. Plan tərtib olunarkən
natiq onu nitqin ideyası ilə bağlamalıdır. Planın tərtib olunmasında nitqin
mövzusuna uyğun forma seçilməlidir. Plan nitqin ardıcıl şəkildə ifadə
olunmasına köməklik göstərir.
Natiqin söylədiyi fikirlərin yadda saxlanmasına, xatırlanmasına yardım
edir. Tərtib olunan plandan monoloji nitqə keçid başlanır. Təcrübəli natiqlər
planı yarımbölmələrə ayırsalar da, onu vahid forma kimi qəbul edirlər. Nitq
zamanı planda qoyulmuş bütün məsələlər şərh olunmaya da bilər, bunların
tam əhatə olunması vacib də deyil.
Qeyd etdik ki, hazırlanan nitq üç hissəyə bölünür:
1. Giriş
2. Əsas hissə
3. Nəticə
Nitqin giriş hissəsində natiq dinləyiciləri ilk andan ələ almalı və onların
diqqətini özünə cəlb etməlidir. Fikrini, mülahizələrini elə qurmalı və nitqə
başlamalıdır ki, auditoriyada maraq oyatsın. Natiq giriş hissəsində nitqin
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sonrakı hissələri üçün şərait yaradır. Əgər o, girişdə dinləyiciləri
maraqlandırıbsa, ələ ala bilibsə, onların diqqətini cəlb edibsə, o biri
hissələrdə müvəffəqiyyət qazanacağına şübhə yoxdur. Əksinə, göstərilən
prinsiplərə əməl edə bilməyibsə, müvəffəqiyyətdən danışmağa dəyməz.
Nitqin giriş hissəsi şablon xarakteri daşımamalıdır. Natiq düşdüyü vəziyyəti
və dinləyiciləri, onların əhval-ruhiyyəsini nəzərə almalı, nitqin
müqəddiməsini də bu şəraitə uyğun qurmalıdır. Nitqin giriş hissəsindən bəhs
edən M.Əsgərov yazır:
«Söylənilən nitqin girişini (müqəddiməsini) nəhəng və əzəmətli bir
binanın - auditoriyanın qızıl açarına bənzətmək mümkündür. Məlumdur ki,
şifahi nitq söylənilən nitqdir. Natiq nitqindən isə əsas məqsəd ünsiyyət
yaratmaq və əsas ideyanı, fikri, mənanı auditoriyaya
çatdırmaqdan
ibarətdir.
Bu
cəhətdən natiqlə auditoriya arasında əksər hallarda
monoloji nitq formasında ünsiyyət yaranır.
Natiq nitqinin müqəddiməsi (giriş) dərin və böyük psixoloji təsir
qüvvəsinə malik olmalıdır. Aristotelin nitqin müqəddiməsini poetik əsərin
proloquna bənzətməsi heç də təsadüfi deyildir».
Dövrümüzün böyük şairi olmuş ictimai-siyasi xadim, filologiya elmləri
doktoru, professor, alovlu natiq olmuş Bəxtiyar Vahabzadə «Müəllimlərin VI
qurultayında» çıxış edərkən nitqini belə başlamışdır:
Əziz və hörmətli müəllimlər! Sizi respublika müəllimlərinin VI qurultayı
münasibəti ilə yaradıcı ziyalılar adından təbrik edir, gənc nəslin tərbiyəsi
kimi mühüm və şərəfli işinizdə sizə uğurlar diləyirəm.
Müəllim bizim ilk dostumuz, mənəvi atamız, anamızdır. «Müəllim» sözü
dar lüğəti mənasından çıxıb daha böyük mənalar kəsb edir, misilsiz
məzmuna malik olmuşdur. Məndən olsaydı, əlifbadakı sıra qanunlarını
pozub «müəllim» sözünü bütün dillərin lüğətində ilk söz kimi yazardım.
Böyük yunan filosofu Əflatundan xəbər aldılar:
- Atanı çox sevirsən, ya müəllimini? Filosof cavab verdi:
- Müəllimimi!
- Nə üçün? - deyə xəbər alanda, o, belə cavab verdi:
- Atam məni göydən yerə endirdi, müəllimim isə yerdən göyə qaldırdı.
Bu, çox böyük sözdür. Yerdən göyə qalxmaq - yerin səviyyəsində
duran böyük fikirlər, böyük ideyalarla yaşamaq, gələcəyə qanadlanmaq
deməkdir. Bizi hələ uşaq ikən böyük fikirlər və böyük əməllərlə
silahlandıran, gözümüzü dünyaya açan, əllərimizdən tutub bizi sirlər
dünyasına aparan, bizə uçmaq üçün qanad verən müəllimimizdir. Müəllim
beyinlərə fikir, ideya toxumu səpir, gözlərə işıq, ürəklərə od verir. Ən ümdəsi
də bizə düşünmək öyrədir. Bu qədər böyük və lazımlı bir vəzifəni cəmiyyət
müəllimə tapşırmışdır». Gətirilən misaldan aydın olur ki, şair - natiq nitqin ən
əsas və ciddi mərhələsi olan müqəddiməni nə qədər gözəl, cəlbedici, sadə,
aydın bir şəkildə qurmuşdur.
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Yaradıcı nitqin əsasını, canını təşkil edən əsas hissə natiqə məharətini
göstərmək üçün geniş meydan açır. Nitqin əsas hissəsində natiq yaradıcılıq
vaxtı nə müvəffəqiyyət qazanıbsa, nə bilik əldə edibsə, onu hərtərəfli
dinləyicilərə (həm ümumi şəkildə, həm xüsusi şəkildə, həm konkret şəkildə,
həm də təhlil etmək yolu ilə) çatdırır. Əgər natiq yazdıqlarını oxumaqla
kifayətlənib, işini bitmiş hesab etsə, onda bu nitq dinləyicilər tərəfindən
məqbul hesab edilmir (xüsusilə, akademik natiqlik).
Nitqin əsas hissəsində natiq üzərinə düşən bütün çətinlikləri güclü
məntiqlə, dolğun və sadə fikirləri ilə aradan qaldırmağı bacarmalıdır. Fikrin
və müddəaların aparıcı qüvvəsi olan əsas hissə natiqin səviyyəsini göstərir.
Natiqin elmi biliyinin, dünyagörüşünün meyarı məhz əsas hissədir. Nitqin
əsas hissəsi ardıcıl, inandırıcı, məntiqi fikirlərin daha möhkəm, kəsərli
olması ilə fərqlənməlidir. Natiq nitqinin əsas hissəsində dinləyiciləri həm
öyrətməli, həm də mövzunu onlara oxutmalıdır. Yaddan çıxarmaq olmaz ki,
nitqin ideyası əsas hissədə açılır. Məhz bu hissədə nitqinin hansı ideyaya
xidmət etdiyi müəyyən olur. Natiq elmi biliyini, əxlaqi sifətlərini, nə məqsədə
xidmət etdiyini, əqidəsini, həyatda əxz etdiyi bütün keyfiyyətləri nitqin əsas
hissəsində əks etdirir.
Nitqin ən məsuliyyətli və nisbətən çətin hissəsi olan əsas hissədə natiq
bütün prinsiplərə, tələblərə əməl etməlidir. Yeri gəldikcə nitqdə
ümumiləşdirmə aparmalı və ya konkretliyi üstün götürməlidir. Natiq yeri
gəldikcə səsini də vəziyyətə uyğun çatdırmalıdır.
Nitqin əsas hissəsi onun süjetini, quruluşunu, məqsədini, mövzusunu,
vəzifəsini təşkil edir. Yalnız bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, nitqin əsas
hissəsi əldə edilmiş bütün çoxcəhətli faktların, mülahizələrin elmi şərhini
tamamlamaqla bərabər, fikrin yekunlaşdırılmasına köməklik göstərir.
Bundan sonra nəticəyə keçmək üçün yol açılır. Nəticə söylənilən nitqin
yekunu və sonuncu hissəsidir. Nitqin nəticə hissəsində bitkinliyin hiss
olunması, silsilə xarakteri daşıyan fikirlərin, mülahizələrin yekunu diqqəti
cəlb etməlidir. Natiq nitqin nəticə hissəsində fikri uzatmamalıdır. Əks halda
bu uzunçuluq auditoriyanı yorar və onlar fikri qavraya bilməzlər. Nəticə
yığcam, aydın, təsirli və əsasən, bitkin olmalıdır. Nitqin sonunda məzmunun
qavranılması, ideyası, məqsədi və vəzifəsi ardıcıl şəkildə bir-biri ilə
əlaqələnməlidir. Burada müəyyən vaxt bölgüsünə riayət etmək lazımdır.
Nitqin nəticə hissəsində müəllif irəli sürdüyü fikirlərin ümumi məcmusunu bir
yerə toplayıb yekunlaşdırır. Nəticə həm natiqin, həm də auditoriyanın
qarşısında duran problemlərin, sualların, mübahisəli fikirlərin həllində
gəldikləri ümumi yekdil rəyin (bu rəy müxtəlif də ola bilər) yekunudur. Əgər
nəticədə fikir müxtəlifliyi olarsa, (məsələn, elmi mübahisələr) deməli, bu
məsələ diqqətdən kənarda dayanmamalıdır. Nəticədə natiq öz fikrini,
mülahizələrini zorla auditoriyaya qəbul etdirməməlidir. Bu yalnız elmi yolla,
inandırma yolu ilə mümkün ola bilər.
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Bütün bu sadaladığımız prinsiplərlə yanaşı, nitqin hazırlanmasında
konspektlərdən də istifadə edilə bilər. Hətta bəzi natiqlər plandan daha çox
konspektə üstünlük verir. Natiq mövzu əsasında materiallar toplayır. Bu
hazırlıq mərhələsində müəyyən pərakəndəlik hökm sürür. Buna görə o ya
plandan, ya da konspektdən istifadə edir (Plan haqqında məlumatımız artıq
vardır). İndi isə konspektin özünəməxsus xüsusiyyətlərindən bəhs
edəcəyik. Konspekt əldə
edilmiş məlumatların, faktların, sitatların
ardıcıllığını, şərhini əks etdirir. Bir çox natiqlər əldə etdikləri hər hansı bir
məlumatı konspektə köcürur. Sonra nitqin hazırlanmasında ondan istifadə
edir. Məlumat, mülahizə yığcam şəkildə kağıza köçürülür. Konspekt məzmun
ilə formanın bir-biri ilə əlaqələndirilməsində, fikrin düzgün, dəqiq ifadə
olunmasında natiqə köməklik göstərir. Bəzi natiqlər konspekti nitqin
ideyasını dinləyicilərə çatdırmaqda vasitə kimi qəbul edir. Bəziləri onu geniş
şəkildə, bəziləri isə yığcam şəkildə tərtib edir.
Konspektin yığcam növündən təcrübəli natiqlər istifadə edir. Təcrübəli
natiqlər nitqini bəzən kiçik bir vərəq üzərində ardıcıl şəkildə yalnız bir cümlə,
ya söz, hətta işarə qeyd etməklə nitqini qurur. Konspekt təcrübəli natiqlər
tərəfindən dönə-dönə redaktə olunur, daha dəqiq və yığcam şəkilə salınır.
Geniş şəkildə konspekt nisbətən təcrübəsiz natiqlər tərəfindən tərtib
olunur. Bəzən konspekt o qədər geniş yazılır ki, icmal xarakteri daşıyır.
Sitatların genişliyi, fikrin uzadılması, dolayı yolla ifadəsi və s. məsələlər
konspekti icmala çevirir. Geniş konspekt tərtib etmək natiqi yaddaşsızlığa,
öz işinə məsuliyyətsiz yanaşmağa, laqeydliyə, savadsızlığa yuvarlayır. Bütün
ümidini konspektə bağlayan natiq nitqi fərqinə varmadan oxuyur və bununla
da üzərinə düşən işi bitmiş hesab edir. Belə nitqdə şəxsi fikir, mülahizə, elmi
mübahisəyə yer «ayrılmır».
Konspektin xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, o, təqlidçiliyin
qarşısını alır və natiqin qarşısına yeni məqsədlər, yeni ideyalar qoyur.
Məsələyə bu nöqteyi-nəzərdən yanaşan natiq geniş məzmun və yüksək
ideyaları tərənnüm edən bir nitq hazırlayır. Nitq hazırlanarkən, natiq ona
qədər elm aləminə bəlli olan materiallarla kifayətlənməməli, tamamilə yeni
bir yolla gedib, orijinal fikir söyləməyi qarşısına məqsəd qoymalıdır. Məhz,
belə üslubda işləyən natiqə konspekt kömək edir. Natiq konspektlərin
köməyi ilə şifahi şərhə başlayır; onun hazırcavablığı, natiqlik qüvvəsi və
kəskin mühakiməsi dinləyiciləri heyran edir. Natiq nitqində (şifahi nitq
nəzərdə tutulur), hadisələrin şərhində dinləyicilərin xəyalını uzaq keçmişə
çəkib aparır (əgər söhbət tarixi mövzudan gedirsə), onları tarixi keçmişin
ənənələri ilə tanış edir.
Konspekt
nitqi
uzunçuluqdan
qurtarmaqla
bərabər,
onun
emosionallığını artırır. Emosionallıq isə nitqin daha zəngin, obrazlı, canlı
ifadə olunmasına, qavranılmasına, ona yaradıcı yanaşılmasına şərait
yaradır. Konspektdə olan ardıcıllıq, yığcamlıq prinsipləri emosionallıq üçün
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əsas şərtlərdən biridir. Emosional nitqdə isə «kobud» sözlər, uzunçuluq,
fikir təkrarı o dəqiqə hiss olunur. Emosionallıq nitqin təsir qüvvəsini artırdığı
kimi, natiqin də həyəcanını artırır. Belə hallarda natiq konspektlərdə seçdiyi
misallarla, mövzunun mahiyyətini əks etdirən maraqlı faktlarla dinləyicilərin
diqqətini özünə cəlb edə bilər. Tədricən emosionallıq aradan qalxır, natiq
isə nitqini ardıcıl şəkildə davam etdirir. Gərgin zəhmətin və elmi biliyin
vəhdəti natiqə hər zaman müvəffəqiyyət qazandırır. Belə natiqlər xalqın və
dinləyicilərin sevimlisinə çevrilir.
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NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN BAŞQA ELMLƏRLƏ ƏLAQƏSİ
Hər bir insana bəllidir ki, yaşadığımız dünya keşməkeşli hadisələrlə dolu
bir aləmdir. Maddi aləmin bu mürəkkəb proseslərini elm sahələri araşdırır,
müəyyən nəticələr əldə edir. Maddi aləmin müxtəlifliyi, elmlərin də müxtəlif
şaxələrə bölünməsinə gətirib çıxarır. Nitq mədəniyyəti də bu elmlərdən
biridir. Başqa elm sahələrində olduğu kimi, bu sahədə də cəmiyyətin
tələblərindən doğan zəruri məsələlər diqqət mərkəzində durmalıdır.
Cəmiyyətin inkişafı ilə bərabər inkişaf edib bu günümüzə gəlib çatan bir çox
elmlər kimi, nitq mədəniyyəti elmində də həllini gözləyən məsələlər
mövcuddur. Çünki nitq mədəniyyəti uzun illər başqa elmlərin tərkibində
formalaşmışdır. Qədim Yunanıstandan tutmuş bir çox dünya ölkələrində
təşəkkül tapmış nitq mədəniyyəti bu gün də müxtəlif elmlərlə əlaqəli şəkildə
inkişafını davam etdirir. Nitq mədəniyyətinin aşağıdakı elmlərlə əlaqəsi
mövcuddur:
1. Dilçilik
2. Ədəbiyyat
3. Üslubiyyat
4. Psixologiya
5. Pedaqogika
6. Tarixlə
7. Etika
8. Estetika
9. Fiziologiya
10. Məntiq və s.
Qeyd edək ki, bu bölgü şərti xarakter daşıyır. Burada əsas elmlər
nəzərdən keçirilir. Siyahıya fəlsəfəni, mətnşünaslığı, ədəbiyyatşünaslığı,
fizikanı, hətta riyaziyyatı da əlavə etmək olar.
Nitq mədəniyyətinin bütün elmlərin açarı olan dillə əlaqəsi haqqında I
fəsildə ətraflı məlumat vermişik.
Onun ədəbiyyatla əlaqəsindən danışanda birinci növbədə yadda
saxlamalıyıq ki, ədəbiyyat həyatı bədii obrazlarla əks etdirən söz sənətidir.
Deməli, həm nitqin, həm də ədəbiyyatın materialı sözdür. Ədəbiyyat xalq
arasında ən geniş yayılmış elm sahələrindən biridir. Bu sənət hamının
(qocaların, cavanların, ziyalıların, uşaqların, böyüklərin və başqalarının)
diqqətini cəlb edib. Ədəbiyyat böyük auditoriyanı əhatə edir. Ona görə də
şair və yazıçılarımız əsəri yazarkən, hər bir söz haqqında, cümlə haqqında
dərindən düşünüb, ona yeni rəng, çalar, məna verib sonra işlədirlər.
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Beləliklə, yazıçı özü bilmədən, natiqlik sənətinə xidmət edir. Yəni nitqin
gözəlliyinə xidmət edən bu ifadələr bədii təsvir və ifadə vasitələrinin, bədii
üslubun yaranmasına, inkişaf etməsinə gətirib çıxarır. Bədii ədəbiyyatda
istifadə olunan məcazi mənalı sözlər, sinonimlər, cinas qafiyənin
yaradılmasında işlənən omonimlər və s. nitqin qurulmasında mühüm rol
oynayır. Bədii əsərlərin dilinin tədqiqində dilçi dil vahidlərini təhlil edərkən
yazıçının nitq qabiliyyətini, dildən istifadə yollarını aydınlaşdırmağa çalışır. Bu
da ədəbiyyatın nitq mədəniyyəti ilə əlaqəsi, elmi nailiyyətlərin qarşılıqlı
istifadə olunması nəticəsində əldə edilir.
Nitq mədəniyyətinin üslubiyyatla əlaqəsi daha geniş şəkildə özünü
göstərir. Belə ki, hər bir yaradıcı adam nitqini öz səviyyəsinə uyğun qurur,
müvafiq funksional üsluba müraciət edir. Üslubiyyat nitqin bütün məna
çalarlarını, fonetik, leksik, qrammatik cəhətlərini əhatə edir. Üslubiyyat həm
də kamil nitqin prinsiplərini araşdırır, təhlil edir. Üslubiyyat elmi varlığını nə
qədər gec təsdiq etsə də, müstəqil elm kimi çox geniş şəkildə təbliğ
olunmaqdadır. Bu haqda alimlərin (prof. Ə. Dəmirçizadə, prof. A.Qurbanov)
dəyərli tədqiqat işləri, kitabları, məqalələri diqqəti cəlb edir.
Ümumiyyətlə, üslubiyyat dilin təzahürü olan nitqi hərtərəfli öyrənib
tədqiq edir.
Nitq mədəniyyətinin psixologiya ilə əlaqəsi də araşdırılmağa ehtiyacı
olan problem kimi öz həllinin təhlilini gözləyir. Psixologiya insan
xarakterlərini, hər bir xarakterin spesifik xüsusiyyətlərini öyrənir. Professor
A.Qurbanov yazır: «Bu mexanizmlər içərisində nitq, ünsiyyət və təfəkkür
proseslərinin tədqiqi dilçilik və psixologiya elmlərini hansı nöqtədə isə
birləşdirir və əlaqələndirir». Fikrini davam etdirən professor A.Qurbanov
daha sonra yazır: “Bu tədqiqatlarda nitq fəaliyyəti, nitq və qavrayış, nitq
mexanizmi, radio verilişlərində nitqin mənimsənilmə xüsusiyyətləri,
vurğunun mənimsənilməsi, danışıq səsləri etalonları, qrammatik
kateqoriyaların mənimsənilməsi, qrammatik təhlillərin patologiyası, daxili
nitq fasiləsinin mənimsənilməsi, nitq axınında sözün quruluşu və s.
məsələlər araşdırılır. Dilçi alimlərin öz tədqiqatlarında psixolinqvistikanın
əldə etdiyi nəticələrdən istifadə etməsi, şübhəsiz ki, onların işinə müsbət
təsir göstərir. Nitqin daxili cəhətini öyrənən dilçi müəyyən psixoloji
hadisələrdən yan keçə bilməz. Məsələn, nitqin növləri həm dilçini, həm də
psixoloqu maraqlandırır».
Gətirdiyimiz sitatdan aydın olur ki, nitq insan psixologiyası ilə daim sıx
əlaqədə inkişaf edir. İnsan psixologiyası onun nitqi ilə ayrılmaz tellərlə
bağlıdır. Bəzən natiqlər çıxış edərkən həyəcanlanır və bir müddət özlərini ələ
ala bilmirlər. Keçirilən gərginlik nitqin gözəl ifadə olunmasına (dəqiq,
faktlarla, səlis, aydın, ardıcıl və s.) maneçilik törədir. Ona görə də natiq
düşdüyü vəziyyətdən çıxmaq üçün psixi cəhətdən hər hansı maneəyə qalib
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gəlməyi, əsəblərini cilovlamağı bacarmalıdır. İnsan psixologiyasının
müxtəlifliyi onun nitqində əks olunur.
Natiq nitqini şərh edərkən, ona psixoloji cəhətdən tam hazır olmalıdır.
Onun nitqinin gözəl olması üçün psixoloji hazırlıq olduqca faydalı və
məqsədəuyğundur.
Nitq mədəniyyətinin pedaqogika ilə əlaqəsi uzun bir tarixə malikdir.
Qədim Yunanıstanda, xüsusilə Afinada yetişən ritorlar natiqlik sənətinin
sirləri ilə bərabər, təlim, tərbiyə, təhsil haqqında da məlumat verir və tədris
prosesində nitqlə bərabər pedaqogika elmini də inkişaf etdirirdilər. Tədris
prosesi ilə sıx şəkildə bağlı olan pedaqogika natiqlik sənəti ilə qarşılıqlı
şəkildə müəyyən prinsiplərin, problemlərin həllində mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Pedaqogika elmi tədris prosesində, nitqin qurulmasında və şifahi
şərhdə əsas rol oynayan konkretliyin, bəzən ümumiliyin rolunu
müəyyənəşdirir. Pedaqogika həm də nitq zamanı natiqə özünü aparmaq
qaydalarını öyrədir. Yersiz hərəkətləri, jestləri, «deməli», «mənə elə gəlir»,
«filan», «alimlərin dediyinə görə» və s. kimi ifadə və sözləri lüzumsuz
olaraq işlətməkdən çəkindirir.
Pedaqogika natiqlik sənətinin əsas prinsiplərinin, nitqin qurulması
yollarının, elmi-nəzəri biliklərin, mənbələrdən düzgün istifadə olunmasında
natiqə istiqamət verir.
Ümumiyyətlə, natiqlik sənəti ilə pedaqogikanın əlaqəsi özünü həm
təlim-tərbiyə prosesində, həm də tədqiqat işinin aparılmasında göstərir.
Nitq mədəniyyətinin tarixlə əlaqəsi. Tarix cəmiyyətin yaranmasını,
inkişafını öyrənən bir elmdir. Tarix bütün elmlərlə əlaqəli şəkildə öyrənilir.
Hər bir elm yarandığı gündən öz tarixini yaşadır. Natiqlik sənəti, nitq
mədəniyyəti də belə elmlərdən biridir. Yarandığı gündən bu günümüzə
qədər müəyyən inkişaf mərhələləri keçmiş cəmiyyət həyatında,məişətində
baş verən hər hansı bir dəyişikliyi tarixin yaddaşına həkk edir. Bu qədim
abidələrin, salnamələrin -məxəzlərin vasitəsi ilə bugünkü tədqiqatçılar
xalqın keçmişinə aid mülahizələr, mühakimələr yürüdə bilir. Natiqlik sənəti
də məhz, belə bir tarixi yol keçmiş, tədqiq olunmuş, müəyyən
müvəffəqiyyətlər əldə etmişdir. Natiqlik sənətinin ilk rüşeymlərini
araşdırmaq, tədqiq etmək üçün onun tarixinə nəzər salmaq lazımdır. Məhz,
məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda nitq mədəniyyətinin tarixi, söz
yaradıcılığı,
sözə verilən qiymət haqqında mütəxəssis fikirləri əsas
götürülür.
Nitq mədəniyyətinin tarixlə əlaqəli inkişaf etməsinin əsas amillərindən
biri budur ki, sözlərin mənasının daralmasını və ya genişlənməsini, yeni
semantik məna kəsb etməsini, arxaikləşməsini müəyyənləşdirir.
Ümumiyyətlə, bu bir həqiqətdir ki, nitq mədəniyyəti ilə tarix elmi bir-biri
ilə sıx şəkildə əlaqədardır. Tarixçi əldə etdiyi nəticəni nitq vasitəsi ilə (istər
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yazılı, istərsə də şifahi yolla) şərh edir. Belə şərh faktlarla, mülahizələrlə,
sübutlarla, dəlillərlə, əşyalarla bağlı şəkildə edilir. Bu da nitq mədəniyyətinin
əsas prinsiplərini müəyyənləşdirir.
Nitq mədəniyyətinin etika ilə əlaqəsindən danışarkən birinci növbədə
rus xalq məsəlini xatırlamaq yerinə düşərdi: «Ruslar qonağı geyiminə görə
qəbul edir, ağlına görə yola salır». Hər bir şəxsin özünü necə
maskalamasından asılı olmayaraq, nitqi ağlını əks etdirir. Natiq olmaq
istəyən hər bir şəxs bütün etik normalara riayət etməlidir. Natiq danışarkən
səsinə münasib tembr seçməli, jestlərdən düzgün istifadə etməli, mimika ilə
mənalar ifadə etməlidir.
Natiq olmaq istəyən şəxs bütün davranış qaydalarını gözəl
mənimsəməlidir. Natiqin yerişi, baxışı, hərəkəti, geyimi, nəzakəti, üzünün
ifadəsi dinləyicidə ona qarşı rəğbət hissi oyatmalıdır. Bəzi natiqlər etik
normalara düzgün əməl etmədiyi üçün dinləyicilərin rəğbətini qazana bilmir.
Məsələn, bəzən elə olur ki, üzü tüklü, kostyumları standarta uyğun
gəlməyən natiq yorğun halda tribunaya doğru yaxınlaşır. Bu hər bir
dinləyicidə natiqə qarşı mənfi hisslər oyadır. Bəzən də natiq həddindən artıq
bər-bəzəyə aludə olur. Belə vaxtda dinləyici onun nitqindən çox, bərbəzəyinə diqqət edir. Natiq fikirləşməlidir ki, mən auditoriya ilə necə
ünsiyyət yaradım, nitqimi necə başlayım? Olduqca həssas və tələbkar
dinləyicilər natiqin səsinin titrəməsini, həyəcanlanmasını, bir an çaşıb
qaldığını da duyub hiss edirlər. Təcrübəli natiqlər isə belə momentləri
nitqlərində etdikləri pauza ilə az da olsa aradan qaldırırlar.
Natiqlər çıxış edərkən qalstukunu, pencəyinin düyməsini, əlindəki
təbaşiri və yaxud qələmi oynada-oynada fikrini ifadə edir. Etika nitqin şərhi
zamanı göstərilən bu nöqsanların aradan qaldırılmasına köməklik göstərir.
Bir anlığa məşhur natiq Demosfenin natiqlik sənətinə gəlişini xatırlamağa
ehtiyac duyulur. Həqiqətən, etika ilə nitq mədəniyyətinin əlaqəsi vacib
məsələdir.
Nitq mədəniyyətinin estetika ilə əlaqəsi. Nitqin gözəl ifadəsi dedikdə
gözəllik, ülvilik, faciəvilik, komiklik - estetikanın əsas kateqoriyaları yada
düşür. Bizi əhatə edən obyektiv varlığın dərk edilməsində (estetikanın
mühüm rolu vardır. Estetik kateqoriya olan gözəllik yalnız insanlara
məxsusdur. Estetik gözəllik insana məxsus olduğu kimi, dil də, nitq də, nitq
mədəniyyəti də insana məxsusdur. Həyatda baş verən hər bir hadisəni
estetik surətdə dərk edib qavrayan insan, əsasən, bədii dil və sənətkarlıq,
nitq, habelə estetik zövq, bədii obraz, bədii ustalıq kimi estetik
kateqoriyaların tədqiqində özünü göstərir.
Hələ qədim yunan filosofu Aristotel «Poetika» əsərində bir sıra dil
qanunauyğunluqlarını estetikanın kateqoriyaları baxımından şərh edir. «...
ifadələri bir-birinə nə isə xüsusi bir tərzdə qataraq istifadə etmək lazımdır ki,
qlossa, metafora, zinət və digər bu kimi başqa növlər nitqin təravət və
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ucalığını aşağı endirib yıpranmış hala salmasın, ümumən işlənən sözlər isə
nitqə aydınlıq gətirsin. İfadənin aydınlığına, səlisliyinə sözlərin uzadılması,
qısaldılması və dəyişdirilməsi az təsir etmir, sözlər
yeni şəkildə
səsləndiyindən nitqi təravətləndirir».
Bu gözəllik qanununa əsaslanıb dilin ahəngdarlığına, zərifliyinə,
musiqililiyinə və başqa estetik keyfiyyətlərinə dair maraqlı əsər yaradır.
Həmin əsərlərdə klassiklərimizin yaradıcılığında dilimizin gözəlliyini əks
etdirən poetik ifadələr, bədii vasitələr, qanadlı sözlər, onların rəngləri, məna
çalarları, zövqü oxşayan müasir şəxs adları, yer adları və s. öz əksini
tapmışdır».
Gətirilən sitatlardan da aydın olur ki, natiqlik sənəti, nitq mədəniyyəti
nə qədər estetikaya yaxın bir elmdir. Estetikanın əsas kateqoriyalarından
biri olan gözəllik ən ümumi və geniş anlamdır. Estetik qiymətləndirmə isə
insan təfəkkürünün məhsuludur. Bu əsas şərtdir. Nitqin qurulmasında qeyd
olunan bu prinsiplər mühüm rol oynayır. Gözəl nitq dinləyiciyə estetik zövq
və ləzzət verir. Auditoriyanı məftun edir, dinləyicilərin fəallığını artırır. Estetik
kateqoriya olan «gözəllik kateqoriyası daxilində qəşənglik, gözəllik, incəlik,
heyranlıq kimi bölgülər», dərəcələr və rənglər tapmaq olar. Habelə komiklik
kateqoriyasında gülüş, rişxənd, istehza, ifşa, yumor, satira, parodiya kimi
müxtəlif münasibət dərəcələri və boyaları vardır. Bunlardan başqa fəlsəfə
elminin bir sıra kateqoriyaları (mündəricə, forma, materializm, idealizm,
ideyalılıq və s.) estetika elmində də işlənməkdədir. Bu elmin incəsənətə aid
bəhsində sənətşünaslıq məfhumlarından, düstur və istilahlarından da
istifadə olunur. Əlbəttə, canlı həyat və incəsənət hadisələri, insanların
estetik fəaliyyəti bu düsturların, istilah və kateqoriyaların hamısından zəngin
və rəngarəngdir. Amma, hər halda bu kateqoriyalar həyatın estetik
təzahürlərinin tipik və ümumi cəhətlərini əhatə və ifadə edə bilir».
Deməli, estetika elə bir elmdir ki, onu həyatın bütün sahələrinə şamil
etmək mümkündür. O ki qaldı nitq mədəniyətinə, natiqlik sənətinə və
incəsənətin digər növlərinə, estetika onlarla nəinki əlaqədə, hətta birgə
inkişaf edir. Nitq mədəniyyətinə xas olan müəyyən prinsiplər,
qanunauyğunluqlar, mündəricə, forma və məzmun, ideyalılıq və s.
məsələlər həm də estetikanın tədqiq obyektidir. Gözəlliyə, gözəllərin tərifinə
yüksək qiymət verən böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi «Leyli və
Məcnun» poemasında Leyli surətini estetik bir dil zənginliyi ilə belə ifadə
etmişdir:
Murad dastanının ilk səhifəsi,
Gözəllik mülkünün baş sərkərdəsi,
Yeddi ulduz kimi gözəl camallı,
O göylər duruşlu, göylər cəlallı,
Gözəl cəlalına ay həsəd çəkən,
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Hüsnüylə sərvin də bağrını sökən.
Ümidi, qorxunu mat qoyan hünər,
O, aydan, günəşdən irs alan dilbər,
O, bütpərəstlərin səcdə mehrabı.
O, saray qəndili, gülşən gülabı...
Hüsnün, gözəlliyin ziynət mayəsi
Şəkər dillilərin naz sərmayəsi...
Böyük şairin bu kəlamından sonra gözəlliyi, sözü, söz sənətini ifadə
etmək üçün yeni bir söz deməyə sözün qüdrəti çatmadı.
Nitq mədəniyyətinin əlaqədə olduğu elmlərdən biri də fiziologiyadır.
Nitqin əmələ gəlməsində orqanizmin bir sıra üzvləri iştirak edir. Nitqin əmələ
gəlməsində fiziologiyanın tədqiq obyekti olan danışıq üzvləri (ağ ciyər,
boğaz, qırtlaq, ağız boşluğu, burun boşluğu, dilçək, üst damaq, alt çənə, dil,
diş, dodaqlar), əsəb sistemi mühüm rol oynayır. İnsan nitqinin əmələ
gəlməsində və öyrənilməsində fiziologiyanın əvəzsiz xidməti vardır. Nitq
prosesində fəaliyyət göstərən səslər ictimai mənası olan səslərdir.
Əgər normal insanın «nitq prosesində fəaliyyət göstərən üzvlər»i
möhkəm və mürəkkəb sistem halındadırsa, bunların birinin zədələnməsi
nəticəsində nitq prosesində müəyyən çatışmazlıq, anormallıq əmələ gələ
bilər. Məsələn, beyinin zədələnməsi nitq fəaliyyətinin pozulmasına səbəb
olur. İnsan beyninin müəyyən hissələrinin zədələnməsi nəticəsində nitq
fəaliyyətində bu və ya başqa qüsurlar yaranır. Belə ki, xəstələrin bəzisi
sözləri tələffüz edə bilmir, digəri dərketmə qabiliyyətini itirir və s. Nitq
fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olan başqa faktlar da vardır. Məsələn,
insanda ciddi yorğunluq, sarsıdıcı qorxu, gərgin əsəbilik nəticəsində də
nitqin pozulması halları baş verə bilər.” (A.Qurbanov)
Nitqin əmələ gəlməsində iştirak edən danışıq üzvlərindən hər birinin
möhkəm və sağlam olması əsas şərtdir. Bu üzvlərdən birinin anormallığı
mütləq nitqə qüsur gətirir. Məsələn, dilin böyüklüyü səslərin düzgün tələffüz
olunmasına (r səsi l kimi, ş səsi s kimi, j səsi z kimi tələffüz olunur) mane
olur. Nitqin səlis ifadə olunmasında, səs tembrlərindən düzgün istifadə
edilməsində eşitmə üzvünün də mühüm rolu vardır.
Son vaxtlar natiqlik sənəti cəmiyyətin inkişafı ilə əlaqədar bir çox
nailiyyətlər əldə etmişdir. Son dövrün məhsulu olan kibernetika da nitq
mədəniyyəti ilə əlaqəli xassəyə malikdir. Kibernetikada istifadə olunan
rabitə və informasiya sistemi natiqlik sənətində, xüsusilə də nitqin
hazırlanmasında istifadə olunur. Bundan əlavə, kibernetik maşınların
köməyi ilə sözlərin işlənmə tezliyi, lüğət tərkibinə daxil olan sözlərin təhlili,
səslərin və fonemlərin tədqiqi, cümlədə söz sırası, mətnlərin tərcümə
olunması və s. məsələlər öz həllini tapır.
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Kibernetik maşınlar həm də nitqə xidmət edən bir sıra amilləri özündə
birləşdirir. Məsələn, yazılmış nitqin məzmununu olduğu kimi yaddaşına
köçürür. İstənilən vaxt həmin nitqi bu maşın vasitəsi ilə əldə etmək olar.
Beləliklə, natiq yazılı nitqin üzünün koçürülməsini, dinləyicilərə çatdırılmasını
tezləşdirir və səliqəyə salır.
İndi kibernetik maşınlar vasitəsilə natiqlik sənətinin son nailiyyətləri
tədqiq olunur, öyrənilir.
Nitq mədəniyyəti eyni zamanda fəlsəfə ilə də əlaqəlidir. Fəlsəfə
insanlarda müəyyən bir dünyagörüşü yaradır, həm də obyektiv gerçəklikdə
onun yerini müəyyənləşdirir. İnsan onu əhatə edən aləmdə nə qazanırsa,
fəlsəfənin dialektik qanunları ilə əlaqələndirir. Bu dərketmə istər yazılı
nitqlə, istərsə də şifahi nitqlə reallaşır. Hətta fəlsəfənin bəzi prinsipləri, nitqin
prinsipləri ilə üst-üstə düşür.
Nitq mədəniyyəti ilə daha geniş şəkildə əlaqədə olan elmlərdən biri də
məntiqdir. Məntiq təfəkkür qanunlarından bəhs edir. Ona görə də nitq
mədəniyyəti ilə sıx şəkildə bağlıdır. Məntiq elminin əsas tədqiqat obyekti və
predmeti təfəkkür prosesidir. Nitq mədəniyyətinin əlaqədə olduğu digər
elmlərdən fərqli olaraq, məntiq bizi əhatə edən obyektiv gerçəkliyin dərk
olunmasını tədqiq edir. Bu xüsusiyyət onu digər elmlərdən fərqləndirir və
düzgün təfəkkürün formalarını, qanunlarını, həyatı dərk etmə yollarını
öyrənir. Dil təfəkkürün maddi forması kimi fəaliyyət göstərir. Nitq isə dilin
cilalanmış, rəngə, boyalara salınmış təzahür formasıdır.
Natiq dilin bütün incəliklərindən istifadə edir. Nitqini qurarkən bir çox
çətinliklərlə üz-üzə qalır. Nitqimi necə qurum, fikrimi necə ifadə edim?
Faktları, dəlilləri dinləyici ilə necə bölüşüm?-kimi suallar ilə qarşılaşır. Bu
zaman natiqin köməyinə məntiqi qanunlar gəlir. Natiq məntiqin
vasitələrindən zərgər dəqiqliyi ilə istifadə edir. Bu da təbii bir prosesdir.
Çünki məntiq şüurumuzla birbaşa bağlıdır. Məntiq şüurla bağlı olduğu üçün,
nitqlə də qırılmaz tellərlə bağlıdır. Əgər məntiqin qanunlarından düzgün
istifadə etməsək, nitqimiz dolğunluğunu, zənginliyini, düzgünlüyünü itirər.
Çünki məntiq fikrin təzahür formalarını öyrənir. Bunları vəhdət halında qəbul
edən natiq dolğun və zəngin nitq yaratmağa nail olur. Hər bir məntiqi
kateqoriyanın araşdırılmasında, onun mahiyyətinin açılmasında nitq xüsusi
rol oynayır. Natiq nitqin gözəl aşılanması üçün düzgün təfəkkürə meyl
etməlidir. Məhz, düzgün təfəkkür dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verir.
Bura sübutları, mühakimələri, mülahizələri də əlavə etmək olar. Bundan
əlavə nitqin əsas prinsinlərindən olan və onun əsasını təşkil edən fonetik
(bura intonasiya, vurğu, sözlərin düzgün hecalanması), leksik, morfoloji,
semantik, sintaktik sistemin öyrənilməsində də məntiqi kateqoriyalar
mühüm rol oynayır. Onu da qeyd edək ki, məntiq həmişə filologiya elmləri
ilə sıx əlaqədə olub və onların öyrənilməsində, araşdırılmasında, müəyyən
nəticələr əldə etməyə imkan və şərait yaradıb. Çünki düzgün və məntiqi
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təfəkkür olmadan elmdə heç bir nailiyyət əldə etmək olmaz. Əslində məntiq
bütün elmlərin tədqiqində istifadə olunan bir üsuldur. Bütün elmlər
ümumidən xüsusiyə və ya əksinə, xüsusidən ümumiyə gedən tarixi yolu
aydınlaşdırır.
«Tarix çox böyük ölçüdə ümumi və təkcə, zəruri və təsadüfi, başlıca və
ikinci dərəcəli və i.a. hadisələrin qəribə bir çulğaşmasıdır. Tarixi proseslər
müxtəlif nöqteyi-nəzərdən, müxtəlif üsullarla öyrənilir. Bunlardan biri tarixi
öyrənərkən hadisələrin bütün təfərrüatını, bütün rəngarəngliyini nəzərdə
tutur. Bu tarixi tədqiqat üsuludur. Digəri tarixi prosesdə təkrarlanan
ümuminin öyrənilməsini nəzərdə tutur. Bu artıq məntiqi üsuldur. Məntiqi
üsul əslində tarixi üsuldur, lakin çoxlu təfərrüatdan, təsadüflərdən,
təfsilatdan təmizlənmiş halda olan tarixi üsuldur.
Tarix və məntiqi tədqiqat üsulları vəhdət halındadır, axı bunların köməyi
ilə eyni bir predmetin meydana gəlməsi və inkişafı öyrənilir. Bunlardan
birinin unudulması və ya digərinin mütləqləşdirilməsi nəzəriyyədə və
praktikada ciddi səhvlərə gətirib çıxarır. Tarixi üsula laqeydlik göstərilməsi
subyektivizmə, predmetsiz nəzəriyyəbazlığa, real tarixi proseslə
əlaqələndirilməyən məntiqi mülahizələrə gətirib çıxarır. Məntiqi metodun
unudulması isə bu prosesi ümumilikdən, daxili əlaqədən məhrum olan
emprik faktorlar yığını kimi təsəvvür etməyə gətirib çıxarır.
Predmeti onun hərəkəti və inkişafı halında, onun daxili əlaqələri halında
tədqiq etmək üçün daha bir üsul abstraktdan konkretə yüksəltməkdir».
(A.Afanasiyev)
Sitatdan bəlli olur ki, məntiqi və tarixi idrak üsulları nitqdə aparılan
ümumiləşdirmələr və konkretləşmə fikrin ifadəsinə (istər zəif fikrin, istərsə
də dolğun fikrin) xidmət edir. Ona görə də filosoflar məntiqi fikri ifadənin
təzahür forması kimi qəbul edirlər (İstər formal məntiqi, istərsə də dialektik
məntiqi). Fikrin dolğunluğu, zənginliyi, elmiliyi hələ nitqin qəbul olunması
demək deyildir. Nitqdə qoyulan elmi məsələ (mübahisə də demək olar)
əsaslı surətdə faktlarla, sübutlarla təsdiq olunmalıdır. Məhz, bu mərhələdən
sonra məntiqi şəkildə dinləyiciləri razı salmaq olar.
Ümumiyyətlə, hər hansı bir elmi kəşf, irəli sürülən fikir, ixtira təcrübədən
və sınaqdan keçirilir, sonra ona müəlliflik şəhadətnaməsi verilir. Bu yenə də
məntiqi təfəkkürə əsaslanır. Məntiqi təfəkkür isə öz növbəsində yüksək
inandırıcılıq qabiliyyətinə malik olur.
Natiq nitqini qurarkən (mövzusundan asılı olmayaraq) məntiqi
təfəkkürün qanunlarını dərindən bilməli və fikrini şüurlu surətdə ifadə
etməlidir. Bu nitq mədəniyyətinin əsas amillərindən biridir. Qeyd edək ki,
bəzi natiqlər bu qanunauyğunluqlara məntiqin qanunlarını bilmədən əməl
edirlər. Bu nitq mədəniyyətinin məntiqi təfəkkürlə nə qədər yaxın olduğunu
sübut edir.
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Məntiqi qanunların nitq üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu
aydınlaşdırmaq üçün bir anlığa fikirləşək ki, hər hansı bir mövzuda nitq
hazırlayırıq və bu nitqdə məntiqi təfəkkürə aid qanunları, normaları
işlətməyib, onların üstündən sükutla keçirik. Əvvəla, nə qədər çalışsaq da,
bu mümkün deyil. İmkan daxilində məntiqi təfəkkürə xas olan qanun və
normalardan az istifadə edək. Sonra yazdığımız nitqi oxuyaq. Hər halda
(əgər buna nitq demək mümkünsə) özümüz nitqin ilk tənqidçisinə
çevriləcəyik. Deməli, nitq mədəniyyətini məntiqi təfəkkürdən ayırmaq qeyrimümkündür.
Nitqin aydın, məntiqi olmasının xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bunun üçün
hər hansı bir obyektin, məfhumun, əşyanın hissələrini əks etdirən ən sadə,
elementar anlayışdan, getdikcə daha mürəkkəb anlayışa, elmi nəzəriyyəyə,
sistemə doğru hərəkət etmək lazımdır. Ona görə də məntiqi təfəkkürün
müxtəlif forma və qanunları vardır. Bunlardan dörd əsas qanunu nəzərdən
keçirək:
1. Eyniyyət qanunu
2. Ziddiyyət qanunu
3. Üçüncünü istisna qanunu
4. Kafi - əsas qanunu
Öz üzərində çalışan, natiq olmaq istəyən hər bir şəxs bu dörd əsas
qanunu dərindən bilməlidir.
Eyniyyət qanunu əsas qanunlardan biridir. Bu qanunun xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, hər hansı bir predmet, əşya, məfhum, obyekt halında
yürüdülən fikir (burada mübahisə də, mühakimə də ola bilər) eyni, birmənalı
olmalıdır. Buradan elə bir nəticə çıxmamalıdır ki, natiqin nitqində şərh etdiyi
hər hansı predmet ətalətdədir. Predmet də, həyat da inkişaf edir, dəyişir.
Natiq təsvir etdiyi predmeti daha dərində öyrənir və birmənalı şəkildə
mövzusunda əks etdirdiyi məfhuma münasibətini bildirir. Natiq nitqində
təyin etdiyi predmeti pərakəndəlikdən qurtarır. Eyni zamanda ona birmənalı
yanaşır və müəyyən nəticələr əldə edir.
Əlimizdə olan materialların bolluğundan istifadə edib belə bir nəticəyə
gəlirik ki, eyniyyət lap qədim dövrlərdən, şifahi xalq ədəbiyyatından bu
günümüzə qədər yazılmış hər hansı bir ədəbi növdə, məqalədə, rəydə və s.
janrların yaranmasında özünə möhkəm yer tutmuşdur. Eyniyyət hər yerdəcəmiyyətlə insanlar, təbiətlə canlılar arasında yaranıb inkişaf etmişdir. Buna
görə qədim insanlar təbiətlə öz aralarında bir yaxınlıq, eynilik hiss edirdi.
Ona görə də qədim xalqların yaratdığı hər hansı bir abidənin kökü eynidir,
lakin bu eynilik sonralar insanların təxəyyülünə, təfəkkürünə təsir edib
fərqlənmişdir. Mirəli Seyidova istinad edən İ.Musayev yazır:
«Hər bir xalqın şifahi yaradıcılığı orijinaldır, doğmadır, özünəməxsusdur.
Bununla belə, həmin yaradıcılıq prosesi müəyyən yad təsirlərə də məruz
qalmışdır. Belə ki, xalq istilalara məruz qaldıqca onun yaddaşına hücumlar
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edilib, lakin onu tamamilə dağıtmaq, yox etmək heç kəsə müyəssər
olmayıb.»
Təbiəti dərketmədəki oxşarlıq, bəlkə də eynilik xalqların təfəkkür
tərzində, düşüncəsində oxşarlıq yaratmışdır. Bu oxşarlıq həm də xalqların
həyat tərzindəki yaxınlıqla bağlıdır.
Məşhur Amerikalı türkoloq - alim (şumerşünas) S.N.Kramerə istinad
edən İ.Musayev yazır: «Şumer atalar sözü ən azı üç min beş yüz il bundan
əvvəl yazıya alınmışdır ki, bunların da əksəriyyəti yəqin daha qədimlərdə
yaranmış, şifahi şəkildə nəsildən-nəslə keçərək yaşamışdır. Bunlar bizdən
hər cəhətcə fərqli bir xalq tərəfindən yaradılmışdır. Bu xalqın öz dili, öz
coğrafi mühiti, öz adət-ənənəsi, öz dini, öz siyasi və iqtisadi prinsipləri
olmuşdur. Lakin bütün onlarla birlikdə qədim Şumer atalar sözü heyrətamiz
dərəcədə bizimkinə yaxındır. Biz onlarda da öz arzu və ümidlərimizin, öz
zəiflik və çətinliklərimizin, öz görüşlərimizin inikasını çox aydın bir şəkildə
görməkdəyik».
Deməli, bütün xalqlar ayrı-ayrılıqda eyni nəticələrə gəliblər. Axı bütün
xalqların bioloji kökü birdir. Bioloji kökü bir olanların düşundükləri və
təsəvvürlərinin kökü də bir olmalıdır. Belə olan halda, hansısa xalq düşüncə
tərzini hansısa xalqdan götürüb - konsepsiyası kökündən yanlışdır. Çünki bu
cür yanaşma xalqların kökünə ayrılıq salır, bəzi xalqların qədim, bəzilərinin
törəmə olduğu ideyasını yaradır və nəticədə əsassız mübahisələr və
lazımsız müharibələr üçün bəhanə yaradır.
Eyniyyət qanununun əsas xüsusiyyətlərini, cəmiyyətin və təbiətin
inkişafında nə kimi rol oynadığını natiq nəzərdən qaçırmamalıdır.
Ziddiyyət qanunu. Bu qanun da natiq üçün əhəmiyyət kəsb edir. Natiq
bu qanunu da dərindən öyrənməli və nitqində yerli-yerində istifadə
etməlidir. Bu qanun söylənilən zidd fikrə münasibəti ifadə edir. Hər hansı bir
predmetə, hadisəyə münasibət bildirən şəxslərin dünyagörüşü müxtəlif
olduğu üçün, onların irəli sürdüyü konsepsiya da rəngarəng olur. Yəni
fikirlərin biri düzgün, o biri yanlış ola bilər. Bu, nitqin mübahisəli, canlı ifadə
olunmasına şərait yaradır və düzgün yeridilən fikri müdafiə edir. Ziddiyyət
qanunu irəli sürülən iki zidd fikrin birini təsdiq, o birini təkzib edir. Yəni
fikirlərdən biri düzdür. Lakin onu yaddan çıxarmaq olmaz ki, bu prinsip
predmetin müəyyənliyinə, onun varlığına arxalanır. Məsələn, tutaq ki, «bu
gələn mənim dostum Akifdir», eyni zamanda «bu gələn mənim dostum Akif
deyil» fikrini iddia edə bilərik. Ona görə ki, bu fikirlərin yalnız biri doğru ola
bilər. Məntiqi ziddiyyət qanunu belə fikirlərin işlənməsinə yol vermir.
Ziddiyyət qanunu elmi nəzəriyyələrin, sınaqdan çıxmış ixtiraların,
düsturların, təriflərin ifadə olunmasında nitqə daxil edilir. Məsələn, hamı bilir
ki, isim əşyanın adını bildirir, sifət əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirir və
yaxud atalar sözü, zərbi-məsəllərin bu qanuna heç bir ehtiyacı yoxdur.
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«İgidin igiddən ehtiyatı artıqdır», «Saxla samanı, gələr zamanı», «Mərdi
qova-qova namərd edir» və s.
Bəzən elə hallar da olur ki, yürüdülən fikirlərin heç biri düz olmur.
Ziddiyyət qanunu hər iki fikrin səhv olduğunu aydınlaşdırır və düzgün hökm
çixarılmasına imkan və şərait yaradır. Deməli, ziddiyyət həm həyatda, həm
də sözdə özünü göstərir. Ona görə də işi ilə əməli düz gəlməyən adamlara
ziddiyyətli adam kimi qiymət verirlər. Sözü ilə əməli, işi düz gəlməyən
natiqlər müəyyən yığıncaqlarda, elmi-nəzəri konfranslarda, müzakirələrdə
çıxış edərkən müvəffəqiyyət qazana bilmir, uğursuzluğa düçar olur. Ziddiyyət
qanunu həyatın bütün sahələri kimi nitq mədəniyyəti ilə də əlaqəli şəkildə
inkişaf edir və müxtəlif elmlər bu ziddiyyətlərlə məşğul olur. Ziddiyyətlər həm
daxili, həm də xarici olur.
Müxtəlif elmlərin bu ziddiyyətləri müəyyən predmetin, məfhumun biri o
birinə təsir göstərdiyi əks tərəflərin qarşılıqlı mübarizəsindən doğur, yaranır.
Xarici ziddiyyətlər isə müəyyən predmeti, məfhumu əhatə edən
mühitlə, bu mühitin predmetlərlə ziddiyyətli münasibətlərindən irəli gəlir.
Ziddiyyət qanunu əməli fəaliyyətin mühüm tələblərindən biridir. Ziddiyyət
qanunu hadisələrin təhlil edilməsinə, fikirlərin sübut olumasına, idrak
prosesinə də aiddir. Həyatın əsas qanunlarının şərhi məhz ziddiyyətdən
başlayır.
Üçüncünü istisna qanunu iki fikrin birinin doğru, digərinin yalan
olduğunu isbat edir. Üçüncü hökm və ya fikir ola bilməz. Yalnız düzgün
təfəkkürdə bu qanun özünə yer tapır. Bəzi xüsusiyyətlərinə görə ziddiyyət
qanununa oxşayır, lakin ondan fərqlənir. Bu fərq ondan ibarətdir ki, nitq
zamanı ortaya çıxan mübahisədən aydın olur ki, fikirlərdən biri doğrudursa,
şübhəsiz ki, digəri yalan olacaq, üçüncü fikir ola bilməz. Bu üçüncünü istisna
qanunudur. Üçüncünü istisna qanunu həmişə zidd fikirlərə aid olur.
Məsələn, Əli vaxtında gəldi. Əli vaxtında gəlmədi. Bu cümlələrdə biri doğru,
o biri yanlışdır. Qıraqdan kimsə söhbətə qoşulub təkid etsə ki, vaxtında
gələn Əli yox, Akifdir. Bu hökm yenə də Əlinin vaxtında gəlmədiyi hökmünü
ifadə edir. Üçüncü orta bir fikir yoxdur. Üçüncünü istisna qanunu fikrin
ümumi və xüsusi formalarını da ifadə edir. Bu zaman yenə də fikirlərdən biri
yalan, digəri isə mütləq doğru olmalıdır. Üçüncü ola bilməz. Tutaq ki, natiq
belə bir ziddiyyətli hökm irəli sürür.
1) Meydana toplaşan camaatın hamısı şairə rəğbət hissi ilə baxırdı.
2) Meydana toplaşan camaatın bəzisi şairə rəğbət hissi ilə baxırdı.
Yenə də üçüncü hökm ola bilməz.
Onu da qeyd edək ki, natiq nitqində ziddiyyətli fikir söyləyirsə,
üçüncünü istisna qanunundan istifadə edirsə, təsdiq ilə inkar arasında orta
bir şey olmadığını, qeyri-müəyyənliyi dəqiqləşdirməli, bu problemi aradan
qaldırmalı, fikrin yalanlığını açıb göstərməlidir. Bəzi natiqlər hiss etmədən bu
prinsipin üstündən sükutla keçir. Lakin dinləyicilər tələbkar olduqda natiq
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çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Belə olan halda natiqə üçüncünü istisna qanunu
kömək edir.
Bəzən də elə olur ki, natiq məsələnin mahiyyətinə diqqət vermədən
fikrin birinin doğru, digərinin yalan olduğunu təsdiq edir. Bu məsələnin həlli
demək deyildir. Hətta dinləyicilərdə də mücərrəd bir anlayış yaradır. Buna
görə natiq hökmü predmetin, məfhumun və ya hadisənin dərindən
öyrənilməsi yolu ilə verə bilər. Üçüncünü istisna qanunu həm natiqin, həm
də nitqin prinsipial olması, hadisənin düzgün şərhi üçün ən gözəl vasitədir.
Natiq nitqini hazırlayarkən, fikrin gerçəkliyini, şəxsi biliyini, müşahidə və
mülahizələrini gərgin əməyi nəticəsində başqa fikir və mülahizələrlə
əlaqələndirməlidir.
Kafi əsas qanunu. Bu qanunun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,
yürüdülən fikir dəqiq faktlara əsaslandırılmış olsun. Kafi əsas qanunu
gerçəklikdə əks olunan fikirləri və müddəaları başqa bir fikirlə əsaslandırır.
Kafi əsas qanunu məntiqi cəhətdən əsaslandırılmamış hər bir fikri rədd
edir. Natiq nitqini qurarkən belə bir müddəa irəli sürə bilər ki, dünyada ilk
yaşayış yeri, qədim insanların məskəni Azərbaycandır. Bu fikri təsdiq edən
heç bir fakt, dəqiq məlumat, sübut yoxdur. Ona görə də kafi əsas qanunu
pozulur, bu cümlədəki fikir başqa bir fikirlə əlaqələnə bilmir.
Yaddan çıxarmaq olmaz ki, nitq elə qurulmalıdır ki, hər bir fikrin,
konsepsiyanın, müddəanın məntiqi əsaslandırılması nitqi məntiqsizliyə
aparmasın, mövzunun məqsəd və vəzifəsi, məzmun və forması, ideyası
müəyyən faktlara söykənmiş olsun. Məsələn, Bakı Azərbaycanın
paytaxtıdır. Mən Bakı şəhərində yaşayıram. Azərbaycan şairlər diyarıdır və
s. belə cümlələrdə kafi əsas qanununa heç bir ehtiyac hiss olunmur. Fikrin
məntiqi cəhətdən doğruluğu heç bir şübhə yaratmır.
Deməli, nitqi qurarkən və yaxud şərh edərkən faktlara tez-tez müraciət
düz deyil və buna heç ehtiyac da yoxdur. Təcrübə göstərir ki, hər bir faktı
nitqə gətirmək onun şərhini çətinləşdirir. Natiq ümumi biliyi, konsepsiyanı
kənarda qoyur, tək-tək predmetlər, hadisələr haqqında fikir yürüdür.
Məsələn, bütün metallar qiymətlidir. Fikir belə ifadə olunur, metallar
qrupuna aid olan mis, qızıl, aliminium, bürünc, gümüş və s. bu ümumi fikirdə
əks olunur. Lakin qızıl qiymətli metaldır - dedikdə, xüsusi bir metaldan
söhbət getdiyi oxucuya və ya dinləyiciyə dərhal aydın olur.
Kafi əsas qanunu təfəkkür prosesi ilə bağlı olduğundan, fikrin
düzgünlüyü, əsaslandırılması üçün, gətirilən faktlara, dəlillərə, hökmlərə
söykənir. Buna məntiqi əsas deyilir. Bu da həmişə real əsasla bağlı olur və
əlaqə yaradır. Natiq kafi əsas qanunundan yerli-yerində istifadə etməlidir.
Faktları əsaslandırmaq üçün natiqə həmişə müəyyən sübutlar lazımdır. Bəs
sübut nədir? Sübutun xarakterinə, xüsusiyyətlərinə keçməzdən əvvəl bir
məsələni nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur. Natiq nitqini qurarkən,
hökmən sınaqdan çıxarılmış, təcrübədən keçmiş, elmi dəlillərlə ifadə
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olunmuş hökmləri üstün tutmalıdır. Əgər natiq bu konvensiyanı əsas
götürməsə, onda nitqin məntiqi qanunlardan kənarda qalacağı şübhə
doğurmur. Məsələn, natiq heç bir elmi əsasla əlaqələnməmiş fikirləri nitqə
daxil edibsə, onda o, fakt qarşısında aciz qalacaq və ya fikrini
əsaslandırmağa dəlil, sübut tapa bilməyəcək. Məsələn, sağ gözün səyriməsi
xoş xəbərdən, sol gözün səyriməsi pis xəbərdən məlumat verir. Qaşığın
yerə düşməsi qadın, bıçağın yerə düşməsi kişi qonağın gələcəyindən xəbər
verir. Faktlara söykənməyən belə fikir və mülahizələri kafi əsas qanunu
rədd edir. Odur ki, natiq bir məsələdən digərinə keçərkən fikirdə qırıqlıq hiss
olunmamalıdır. Nitqdə irəli sürülən fikir əsaslandırılmış şəkildə olmalıdır.
Fikirdəki mülahizələr həyati faktlara əsaslanmalı, aydın, konkret, səlis
olmalıdır. Nitqin hər bir müddəası düzgün və sərrast nəticə ilə qurtarmalıdır.
Natiq irəli sürdüyü hər bir konsepsiyanı sübuta yetirməlidir. Fikri sübuta
yetirmək üçün məntiqi priyomlarından və üsullarından düzgün istifadə
etməlidir. Sübut üç hissədən ibarət olur.
1. Tezis
2. Əsas (dəlil)
3. Sübutetmə
Tezis həqiqətə uyğun olmalıdır. Tezis gələcəkdə görüləcək işlərin
həqiqi yolunu təmin edir. Lakin son vaxtlar natiqlik sənətinə uyğun
gəlməyən, həqiqətdən uzaq tezislər də yazılır. Onu da qeyd edək ki, tezis
bütün elmləri əhatə edə bilmir. Həyat hadisələrini əks etdirən tezislər bəzən
özünü doğrulda bilmir. Məsələn, uzun illər təbliğ olunan dünya sosializm
sistemi, bərabərlik, qardaşlıq və s. tezislər özünü doğrultmadı.
Əsas (dəlil). Elm aləmində təsdiq olunmuş, təcrübədən, sınaqdan
çıxmış hər hansı bir əsas (dəlil) sübutun tərkib hissəsidir. Əsas, obyektiv
gerçəklikdə məntiqi qanunların ən düzgün ifadə olunmasında mühüm rol
oynayır. Əsas tezisə məxsus olan (həqiqətdən ibarət olan tezisdən söhbət
gedir) fikir və iddiaların ən düzgün və doğru əsaslarla ifadəsi deməkdir.
Sübutetmə yuxarıda söylənilən tərkib hissələrin arasında (tezis və
əsas (dəlil) əlaqə yaradır. Bu anlayış məntiqi qaydaların məcmusu
deməkdir. Əsasən, nitq prosesində ardıcıllığa xidmət edir. Yuxarıda belə bir
iddia irəli sürdük ki, sübut nədir?
Sübut. Ədəbi dilimizin izahlı lüğətinə istinad edən K.Əliyev yazır: «Hər
hansı bir şeyin həqiqiliyini, düzgünlüyünü göstərən fakt, mülahizə, müddəa,
dəlil».
Natiqin nitqdə irəli sürdüyü müddəalar əsaslandırılmış olmalıdır. Nitq
zamanı söylənilən nəzəri fikirlər sübutsuz qəbul edilmir. Natiq nitq
prosesində bir fikrin, iddianın doğruluğunu başqa bir fikir vasitəsi ilə ifadə
edir. Bu priyom sübutun bir üsuludur.
Sübutun üsulu bir sıra mərhələlərin ardıcıl əlaqəsi, hökmlərin silsiləsi
olub, inandırıcı bir surətdə göstərməlidir ki, sübut edilən tezis məntiqi olaraq
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müqəddimələrdən və ya doğruluğu təcrübədə yoxlanılmış dəlillərdən çıxır.
Ayrı-ayrı müqəddimələrin sadəcə mexaniki olaraq cəmlənməsi heç də sübut
qüvvəsinə malik deyildir.
Natiq nitq zamanı fikrini ifadə edərkən sübutun müxtəlif üsullarından
istifadə edir. Bu sübutlar isə özünəməxsus xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Əgər
natiq fikrini, müddəanı birbaşa faktlarla, dəlillərlə ifadə edirsə, bu
müstəqil sübut adlanır. Əksinə, fikir və müddəanın doğruluğunu inkar
etməklə yaranan sübut dolayı sübut adlanır. Təqsimi (yəni hissələrə
bölmək) sübut bir faktı qəbul edir, digərlərini inkar edir. Bu, natiqin nitqində,
əsasən o zaman baş verir ki, natiq nitqini şərh edir. İlk baxışda bu ümumi
xarakter daşıyır, sonra hiss olunur ki, o hansısa fakta üstünlük verir və
həmin faktı dəlillərlə əlaqələndirib fikrini inkişaf etdirir.
Bəzən də natiq nitqini şərh edən zaman sübut fikrə zidd olan başqa bir
fikri rədd edir. Sonra üçüncünü istisna qanununa əsaslanıb, sübut edilən
fikrin mütləq doğru olduğu qənaətinə gəlir. Bu üsul apoqogik (dolayı) sübut
adlanır.
Sübutlarda çox vaxt sübut olunmuş hökmlərdən istifadə etməklə,
dəlillərdən çıxan nəticələr əldə edilməlidir. Bu, əsl nitqdir, nümunəvi sayıla
bilən biliklərin şərhidir. Belə nitqi dinləyicilər qəbul edir. İrəli sürülən fikirləri
təsdiq edir. Əks təqdirdə, fikirlər qəbul olunmur, faktlar əsassız olur və
təkzib olunur.
Təkzib Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində belə izah olunur: Bir
məlumatın, xəbərin, şayiənin və s. yalan olduğunu məlumat, çıxış, məqalə
və s. ilə sübut etmə. İzahdan aydın olur ki, nitq prosesində təkzib də
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təkzibdən, ən çox opponentlərlə aspirantlar
və dissertantlar arasında gedən elmi mübahisədə istifadə olunur. Təkzibin
tək və ya xüsusidən ümumiyə doğru inkişaf edən xətti də mövcuddur ki,
buna da induksiya deyilir.
İnduksiya latınca yönəltmə mənasını verir. Nitq prosesində ayrı-ayrı
hadisələrin ümumi nəticələrə doğru hərəkəti deməkdir. Məlumdur ki, qanun
hadisələrdə təkrar olunan ümumi cəhətdir. Ümumi cəhət isə ayrıcadan
başqa bir halda mövcud deyildir. İnduksiya əldə olunmuş bilik əsasında yeni
predmetlərin, məfhumların öyrənilməsinə köməklik göstərir. İnduksiya
məfhumların bir qismi haqqındakı biliyin onların daha gec olan başqa
qisminə şamil edilərkən məzmununu dəyişdirmir. Buradan induksiyanın
məhdudluğu meydana çıxır ki, buna da natamam induksiya deyilir. Lakin
aparılan təhlil və sintez, ümumiləşdirmələr induksiyanın tamlığını təmin edir.
Buna isə tam induksiya deyilir. Tam induksiyada nəzərdən keçirdiyimiz
problem bütün halları ilə tədqiqatçıya məlum olmalıdır. Nitqdə düzgün
ümumiləşdirmə aparmayanda induksiya pozulur. İnduksiya hadisələrin
öyrənilməsində qanunauyğunluqları, səbəbi, məqsədi elmi şəkildə araşdırır
və təsdiq edir. Buna da elmi induksiya deyilir.
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Elmi induksiya. Hadisələri, müşahidələri, mülahizələri araşdıran natiq
onu təhlil edir və faktın mühüm əlamətini üzə çıxarır. Elmi induksiya
müşahidə və müqayisədən başlanıb, təcrübə apararkən səbəbin əlaqəsini
təsdiq edir və müxtəlif metodların köməyi ilə fikri aydınlaşdırır. Bu metodların
- a) oxşarlıq, b) təfavüt, c) qalıqlar, d) dəyişmələr tətbiq edilməsi nitq
prosesində (istər yazılı, istərsə də şifahi) ayrılıqda götürülmür. Onlar tam
formada götürülür və bir-birini tamamlayır. Nitq yazılarkən bir üsuldan da
istifadə olunur ki, bu da deduksiya adlanır.
Deduksiya latın mənşəli olub hasiletmə deməkdir. O, fikrin ümumidən
xüsusiyə doğru hərəkəti prosesidir. Bütövlükdə götürülən predmetlər
haqqında olan biliyi hər hansı predmetə şamil edir. Deduksiyadan, əsasən,
elmi işlərin yazılmasında daha çox istifadə olunur. Elmi nəzəriyyə qurmaq
üsulu kimi tədqiqatçıların ən çox müraciət etdiyi bir üsuldur. Məsələn,
deduksiya üsuluna aid aksiom metodu sübutsuz qəbul edilən
müddəalardan, konsepsiyalardan ibarət olan aksiomaların məcmusundan
müəyyən qaydalar və qanunlar əsasında əldə edilir.
NİTQ PROSESİNDƏ TƏLƏFFÜZ, İNTONASİYA VƏ ORFOEPİYANIN
ROLU
Tələffüz nitqin şifahi qoluna aiddir. Natiq yazdığı nitqi şərh edərkən və
ya nəyin isə haqqında danışarkən onun tələffüzü mühüm rol oynayır.
Tələffüz nümunəvi nitqin mühüm amilidir. Hər bir nitq necə tərtib olunursaolunsun, onun dinləyiciyə çatdırılması tələffüzün üzərinə düşür. Sözlərin
düzgünlüyü, səlisliyi, aydınlığı tələffüzün əsasını təşkil edir. Nitqin gözəlliyinə
xidmət edən diksiya aktyor, müəllim, diktor üçün çox mühümdür. Hər bir
natiq nitqini şərh edərkən, emosionallığa ciddi riayət etməlidir. Çünki diksiya
emosionallıqla bilavasitə əlaqədardır. Dinləyicilərin diqqətini cəlb edən
məsələlərdən biri də nitqdə səs tembrindən düzgün istifadə olunmasıdır.
Natiq nitqi şərh edərkən auditoriyanı nəzərə almalı və səsin tembrini ona
uyğun şəkildə qurmalıdır. Nitqdə təsvir olunan hadisələrlə yaşayan natiq
səsinin tembrində də bunu hiss etdirməlidir. Yeri gəldikcə tempi
dəyişməlidir. Nitqin ümumi şərhi isə orta tempdə olmalıdır. Səsin eşidilmə
dərəcəsi natiqin ustalığını nümayiş etdirir, bu diksiya üçün gözəl zəmin
yaradır. Nitq zamanı tələsmədən, aramla danışmaq mühüm rol oynayır.
Tez-tez danışmaq, dilin topuq vurması, ağız quruması, yersiz udqunmalar
diksiyanın pozulması deməkdir. Diksiyada natiq ağ ciyərdən gələn hava
axınını da düzgün tənzimləməlidir. Nitq prosesində tənəffüs sistemi
pozulursa, onda diksiya da pozulur. Belə nitqin təsir qüvvəsi zəifləyir və
dinləyicilərin diqqətinin yayınmasına səbəb olur. «Danışarkən cümlənin
təkcə məzmunu deyil, həm də nə məqsədlə söylənilmiş olması sözlərin
necə səslənməsinə təsir edir. Yəni səs bəzən ucalır, bəzən, əksinə, qısalır,
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daha da alçalır, bəzən uzanır, bəzən nitq axını kəsik-kəsik tələffüz olunur,
bəzən isə, əksinə, qarışıq bir silsilə təşkil edir. Bununla da nitqin ritmik və
melodik cərəyanı formalaşır ki, buna avazlanma (intonasiya) deyilir».
Gətirdiyimiz sitatdan aydın olur ki, intonasiyadan (sitatda onu mərhum
professor Ə.Dəmirçizadə avazlanma adlandırsa da, intonasiya terminindən
istifadə edəcəyik) natiq öz nitqində işlətdiyi ara sözləri, sual cümlələri,
xitabları, nidaları, əlavələri, xüsusiləşmələri düzgün tələffüz etmək üçün
(bura vurğunu da əlavə etmək olar) istifadə edir. Həmcins üzvlər arasında
cümlələrin sadalanmasında intonasiyanın təkrar olunması nitqdə hiss
olunmalıdır. İntonasiya mürəkkəb bir hadisədir. Buna səs tonunun alçalıb
yüksəlməsi,
nitqin
sürəti, tələffüzün qüvvətləndirilib zəifləndirilməsi,
cümlə daxilində fasilənin olub-olmaması və s. daxildir. İntonasiya
təsdiq
cümlələrini sual və nida cümlələrindən, tabesizlik əlaqəsini tabelilik
əlaqəsindən fərqləndirmək üçün imkan yaradır, intonasiya mənaya görə
cümlənin müəyyən hissəsini ayırmağa da imkan verir. İntonasiya vasitəsi ilə
şübhə, təəccüb, şadlıq, qəmginlik, kədər və s. kimi hisslər ifadə edilir.
İntonasiyadan düzgün istifadə etmək nitqin mənasını yaxşı başa
düşməyə kömək edir. Görkəmli şairlərin və bədii söz ustalarının şeir
oxuyarkən intonasiyadan bacarıqla istifadə etdikləri bizə məlumdur. Onlar
intonasiyadan düzgün istifadə edərək, əsərlərin məzmun və mənasını, eyni
zamanda onları yaradarkən, şairlərin keçirdikləri hiss və həyəcanları
məharətlə dinləyicilərin şüuruna çatdıra bilirlər. Natiq nitqi şərh etdiyi zaman
çalışmalıdır ki, dinləyici onun səsindən yorulmasın, əksinə, estetik ləzzət
alsın. Natiqin nitqi avazlanma vasitəsi ilə dinləyicilərdə xoş əhval-ruhiyyə
yaratmalıdır. Natiq nitqini şərh edərkən sazəndələr musiqi alətlərindən
hansı məharətlə istifadə edirlərsə, o da elə ustalıqla fikrini ifadə etməli və
dinləyicilərin zövqünü oxşamalıdır.
Orfoepiya yunan sözü olub düzgün nitq deməkdir. Orfoepik normalar
da dilimizin şifahi qoluna aiddir. Orfoepiya şifahi nitq üçün səciyyəvi nə
varsa hamısını əhatə edir. Orfoepiyanın tədqiqat obyekti aşağıdakılardır:
1. Səslərin düzgün tələffüzü
2. Sözlərin, tərkiblərinin düzgün tələffüzü
3. Qrammatik normaların tələffüzü
Deməli, orfoepiya ümumi normalar əsasında yaranan fonetik qaydaqanunların bir-biri ilə bağlı məsələlərini tədqiq edir, öyrənir. Bəzən orfoepiya
dar mənada tədqiq olunur. Bura yalnız tələffüz anlayışı daxil edilir. Lakin
orfoepiya çox geniş bir anlayışdır ki, bu anlayışlar hər biri ayrı-ayrılıqda nitqin
əsas amillərindən birini təşkil edir. Məsələn, səslərin hansı şəraitdə tələffüz
olunması, sözün əvəlində, ortasında, axırında işlənməsi, məxrəc sabitliyinə
görə, yanaşı işləndikdə hansı xüsusiyyətə malik olması və sair məsələlər
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orfoepiyanın tədqiq obyektdir. Bura intonasiya və vurğunu da əlavə etmək
olar. Orfoepiya həm də alınma sözlərdə vurğunun düzgün tələffüz
olunmasına da kömək edir. Orfoepiya ilə nitq sürəti məsələsinin də
müəyyən dərəcədə əlaqəsi var. Hətta orfoepik üslub növlərini
müəyyənləşdirən əlamətlər sırasında sürətin də nəzərə alınması zəruri
sayılır. Nəhayət, belə bir cəhəti də yada salmalıyıq ki, orfoepiya,
ümumiyyətlə, şifahi ədəbi dilin normalar sistemi anlayışı ilə bağlı
olduğundan, şifahi ədəbi dilin müxtəlif üslubları ilə əlaqədar bir sıra
əlamətdar cəhətləri də əhatə edir. Sitatdan göründüyü kimi, orfoepiya geniş
bir anlayışdır. Ədəbi dilin normaları ilə, üslublar sistemi ilə qırılmaz şəkildə
bağlıdır. Orfoepiya həm də yüksək mədəni nitq üçün insanın dil qabiliyətinin
inkişafına, püxtələşməsinə zəmin yaradır. Natiq nitqini şərh edərkən, fonetik
qanunları, fonetik hadisələri və onların tələffüzündən irəli gələn
xüsusiyyətləri nəzərə almalıdır. Bəzi natiqlər nitqlərində kitab üslubuna
üstünlük verir. Yəni söz necə yazılırsa, elə də tələffüz olunur. Bu qətiyyən
düz deyil, onda nitq quru çıxır və dinləyicilərin yorulmasına səbəb olur. Bəzi
natiqlər nitqlərində dialekt sözlərə yer ayırır. Bunlar da öz növbəsində
orfoepiyanın pozulması deməkdir. Hər bir natiq fikrini necə şərh edirsə
etsin, fərqi yoxdur, orfoepik normalara riayət etməlidir. Fikir həm məzmun
və forma, həm də ideya məntiqi əsaslar üzərində qurulmalıdır. Natiq nitqini
qurarkən orfoepiyanın normalarını və ünsürlərini nəzərə almalıdır. Bu
ünsürlər isə aşağıdakılardır:
1. Fasilə (pauza)
2. Vurğu
3. Ahəngdarlıq (buna melodiya da deyirlər)
4. Sürət (buna temp də deyirlər)
Bu dörd ünsürə riayət edən natiq nümunəvi nitqə nail ola bilir. Fasilə
nitq prosesində mühüm rol oynayır. Bəzən fasilə durğu işarələri hesabına
edilir. Lakin şifahi nitqdə fasilə mənaya görə edilir. Çünki şifahi nitqdə
orfoqrafik işarələr görünmür. Natiq cümlənin mənasına əsasən fasilədən
istifadə edir. Fasilə nitqin ikimənalılığını aradan qaldırır, xitabların, ara
sözlərin, müqayisə edilən birgə sözlərin düzgün işlənməsini təmin edir.
Natiq nitqində həm heca vurğusuna, həm məntiqi vurğuya, həm həyəcanlı
vurğuya qarşı diqqətli olmalı, müəyyən məna çalarlığını dərindən bilməlidir.
Natiq həm güclü vurğuya (ona dinamik vurğu deyilir), həm də avazlı vurğuya
(buna tonik vurğu deyilir) düzgün əməl etməlidir. Yeri gəlmişkən onu da
qeyd edək ki, Azərbaycan dilində sabit vurğudur. Natiq onu da bilməlidir ki,
dilimizdə işlənən şəkilçilər vurğunu qəbul edir və sözdə vurğunun yeri
dəyişir. Burada vurğu qəbul edən şəkilçilər nəzərdə tutulur (dilimizdə vurğu
qəbul etməyən şəkilçilər də var). Məsələn: Yaz-ı-çı-lıq-dan, iş-çi-lər-dən, təkmil-ləş-dir-il-miş-lər-dən və sair. Misallardan aydın olur ki, vurğu şəkilçilərin
artırılması ilə əlaqədar yerini dəyişir. Natiq vurğu qəbul etməyən şəkilçiləri
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də bilməlidir. Əks təqdirdə sözlərin mənasını düzgün ifadə edə bilməz.
Məsələn: alma-alma, çəkmə-çəkmə, vurma-vurma və s.
Ahəngdarlıq ünsürü də nitqdə böyük rol oynayır. Nəsr dilində nitqin
parçalara bölünməsi bir ahəngdarlıq yaradır. Ahəngdarlıq isə natiqin işini
asanlaşdırır və müəyyən nizama salır. Ahəngdarlıq natiqin əməyini
yüngülləşdirir, onun rahat işləməsi üçün yüngüllük gətirir. Ahəngdarlıq
həyatın bütün sahələrində özünü göstərir. Məsələn: nəbzin vurması,
əsgərlərin yerişi, quşların uçuşu və s. Ahəngdarlıq təbiətin, cəmiyyətin
inkişafında da daimi yer tutur: Dildə, rəqsdə, sənətdə belə müəyyən bir
ahəng var ki, bu da müəyyən bir qanuna və nizama tabedir. Biz rəqsdə
dinamik hərəkətləri, dildə nitq ünsürlərini görürük. Nəzmdəki ahəng nitq
ünsürlərinin müvazinətli təkrarından doğur.
Nitq də belədir. Nitq müəyyən hissələrə bölünməklə bərabər, müəyyən
bir nizam ilə təkrar edilirsə, ahəng təsiri yaranacaqdır. Əgər mənzum
misralar mütəmadi olaraq uzanan mənsur bir parça ilə yanaşı qoyulursa,
müvazinət, nizam, ahəng görünməyə bilər. Lakin eyni misralar bir ölçüdə
olmaqla bərabər, müəyyən pauzalar (fasilələr) və durğularla davam edərsə,
səslərin bu nizamlı əlaqəsindən mütləq ahəng doğacaqdır. S.Vurğunun
«Şair, nə tez qocaldın sən»! şerində ahəngdarlığın, axıcılığın, hər misranın
dərin məna kəsb etməsinin şahidi oluruq.
Nemətsə də gözəl şeir,
Şair olan qəm də yeyir,
Ömrü keçir bu adətlə,
Uğurlu bir səadətlə.
Görən məni nədir, deyir,
Saçlarına düşən bu dən?
Şair, nə tez qocaldın sən!
Dünən mənə öz əlində
Gül gətirən bir gəlin də
Gözlərində min bir sual
Heykəl kimi dayandı lal.
O bəxtəvər gözəlin də
Mən oxudum gözlərindən:
Şair, nə tez qocaldın sən?
Ovçuluğa meyil saldım,
Gecə-gündüz çöldə qaldım.
Dağ başından enib düzə
Bir ox kimi süzə-süzə
Neçə ceyran nişan aldım,
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Cavab gəldi güllələrdən:
Şair, nə tez qocaldın sən!
Bəzən uca, bəzən asta,
Ötür sazım min sim üstə.
Andı yalan, eşqi yalan.
Dostluğu da rüşvət olan,
Ürək yıxan bir iblis də
Üzəvari deyir hərdən:
Şair, nə tez qocaldın sən!
Saç ağardı, ancaq ürək,
Alovludur əvvəlki tək.
Saç ağardı, ancaq nə qəm,
Əlimdədir hələ qələm.
Bilirəm ki, deməyəcək,
Bir sevgilim, bir də vətən:
Şair, nə tez qocaldın sən!
Bu misralardan sonra söz deməyə, ahəngdarlıqdan danışmağa heç bir
natiqin haqqı yoxdur. Bu, əsl istedadın, sənətkarın, şair-natiqin qələbəsi və
bu qələbənin təntənəsidir. Əsl natiq ustalıq nümayiş etdirərkən, nitqində bu
cəhətləri hökmən nəzərə almalıdır. Doğrudur, bu nəsr dili ilə çox çətindir.
Lakin bacarıqlı natiq bu cəhətlərdən məharətlə istifadə edir.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev öz nitqində bu cəhətləri layiqincə
işlətmişdir.
«Heydər Əliyevin nitqləri auditoriyanın marağına, səviyyəsinə,
dərketmə imkanına müvafiq gəlir - auditoriya ilə natiq arasında demək olar
ki, hər dəqiqə psixoloji kontakt olur. Bunu aşağıdakı amillər təmin edir:
- çıxışın bütünlüklə auditoriyanı bilavasitə maraqlandıran faktlar,
hadisələr, konkret məlumat və misallar üzərində qurulması;
- çıxışda həmin auditoriya üçün əhəmiyyətli mülahizələrin irəli
sürülməsi;
- natiqin ümumən Azərbaycan cəmiyyətini narahat edən ən aktual
məsələlərə, problemlərə toxunması, mövcud mülahizələrə analitik bir
aydınlıq gətirməsi;
- auditoriya ilə polemikaya, fikir mübadiləsinə, əgər buna ehtiyac varsa,
girilməsi və onun marağının nəzərə alınması;
- auditoriyanın anlayacağı sözlər, ifadələr, cumlələr işlədilməsi və s.
Ulu öndər Heydər Əliyev nə qədər zəngin, mürəkkəb, dərin intellektual
təfəkkür sahibi olsa da heç bir çıxışında, məruzəsində, nitqində, yaxud
replikasında Azərbaycan cəmiyyətinin sıravi üzvünün başa düşməyəcəyi,
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xüsusi şərh tələb edən fikirlər söyləmir, həmişə məzmunluluğu saxlamaqla
maksimum sadə bir dillə - sadə sözlər, ifadələr, konstruksiyalarla danışır ki,
bu da istənilən auditoriya ilə ən yüksək səviyyədə kontakta girməyə imkan
verirdi. İkinci tərəfdən, Heydər Əliyev əzəmətli duruşu, iti baxışları, fikrin
dəqiq çatmasına kömək edən təsirli səsi ilə auditoriyanın diqqətini dərhal
özünə çəkməsi, əlinin bəzən asta, bəzən sərt, rəddedici hərəkəti ilə həmin
auditoriyanı mahir, bir drijor kimi idarə edirdi - onu dinləyənlər özlərindən
asılı olmayaraq həyəcanlanır, sözlərinə, mülahizələrinə reaksiya vermək
həddində olurdular ki, bu da hər hansı bir natiq üçün böyük hünərdir.»
(N.Xudiyev)
Heydər Əliyevin nitqlərinin təhlili üzərində apardığı tədqiqat işində
N.Xudiyev natiqlik sənətinə, orijinal fikirlər gətirmiş və fikirlərini əsl natiq
kimi əsaslandırmışdır. Şifahi nitqə verilən tələbləri dərindən şərh edən
N.Xudiyev oxucunu sanki tilsimləyir, onu iclas zallarına aparır, hadisələrin
şahidi edir.
Sürət şifahi nitqin dinləyiciyə çatdırılmasında mühüm rol oynayır. Natiq
fikrini şərh edərkən tələsməməli, aramla çıxış etməlidir. Natiqin səsi,
intonasiyası və zahiri əlamətləri haqqında fikir söyləyən K. Əliyev Siserona
istinad edərək yazır:
«Natiqin fikrincə, təbiətin bağışladığı şaqraq və xoş təsir göstərən
səsdən məqamına görə və məharətlə istifadə etmək lazımdır. Bir qədər
sonra qeyd edir ki, səsin, nəfəsin, bədən üzvlərinin, nəhayət, dilin məşqi
üçün elmi qaydaları öyrənmək yox, zəhmət çəkib öz üzərində yorulmadan
çalışmaq lazımdır. Yumşaq səs, üzün təvazökar görünüşü, ruhu oxşayan nitq
natiqin köməyinə çatır. Kəskin çıxış edəndə üzünün zahiri cizgilərini mimikasını elə nəzərə çarpdırmalısan ki, tamaşaçılar sənin məcburiyyət
qarşısında qaldığını dərhal hiss etsinlər.
Kim natiq olmaq istəyirsə, o, qəzəbli məqamlarda gərgin səslə, sakit
axında yumşaq səslə, tərəddüd göstərəndə ona uyğun intonasiya ilə öz
fikrini ifadə etməlidir.»
Zənnimcə, həmin sitat səsin nitqdə rolunu əks etdirsə də, müəyyən
məqamlarda natiqə hadisələrin iştirakçısı olmağı tövsiyə edən Siseron səsin
tempinin, sürətinin də hadisəyə uyğun qurulmasını məsləhət görür.
«Yüksək nitq mədəniyyəti insanın ümumi inkişafında xüsusi rol oynayır.
İstər məzmun, istərsə də zahiri cəhətdən düzgün olan nitq fikrin təsirli ifadə
olunmasına xidmət edir. Buna görə də «yüksək və zəngin nitq mədəniyyəti
olmadan böyük fikirləri və hadisələri ifadə etmək, həm də füsunkar bir
təsirlə ifadə etmək mümkün deyildir.» (S.Vurğun).
Fikir və düşüncələrin daha təsirli ifadə edilməsi üçün zəruri tələblərdən
biri olan orfoepiya da nitq mədəniyyətinin ayrılmaz və vacib ünsürüdür.
Orfoepiyanın böyük əhəmiyyəti vardır. O, eyni sözün müxtəlif
formalarda tələffüz olunmasına yol vermir. Ümumiyyətlə, düzgün tələffüz
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olunan dil vasitələri hər zaman fikrin asan və tez anlaşılmasına imkan
yaradır. Bunun əsasında da insanlar bir-birini düzgün başa düşürlər.
Orfoepik qaydalar poeziya üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu qaydalara
əməl etməklə bədii nitqin estetik effekti, daha da artır. Bütün bunlara görə
də orfoepiyanın nəzəri və praktik cəhətdən öyrənilməsinin böyük əhəmiyyəti
vardır:
Hər bir şəxsdən ədəbi dilin qanunlarına riayət edərək danışması tələb
olunur. Buna görə də ilk növbədə, müəllim, alim, diktor və aktyorlar dilimizin
tələffüz qaydalarını əsaslı surətdə bilməlidir.
Orfoepik qaydaların pozulması yol verilməzdir. Lakin bəzən danışıq
zamanı bu normaların pozulması halları olur. Orfoepiya normaları başlıca
olaraq bir neçə səbəbdən pozula bilər: a) danışanın dialekt sözlərdən
istifadəsi; b) klassik ədəbi dilin; v) alınma sözlərin; q) orfoqrafiyanın təsiri
nəticəsində. Danışıq zamanı orfoepik normaların pozulması dinləyicinin
fikrini əsas məsələdən uzaqlaşdıra bilir. Belə ki, «biz danışanı dinləyərkən,
onun nitqinin əsas cəhətinə bir o qədər diqqət etmirik; əsasən mənaya fikir
veririk. Lakin danışan şəxs tələffüz qaydalarını pozduqda dinləyici sözün
xarici cəhətinə, yəni səs cəhətinə də diqqət yetirməyə məcbur olur. Bunun
nəticəsində isə onun diqqəti yayınır.» (Ə.Əfəndizadə).
«Orfoepik normalardan uzaqlaşmaq ümumi anlaşma işinə mane olur.
Buna görə də orfoepik normaların pozulmasına qarşı müntəzəm mübarizə
aparmaq, onu qorumaq lazımdır. Çünki bu, yüksək nitq mədəniyyəti
uğrunda mübarizənin bir növüdür.» (Ə.Əfəndiyev)
Natiq orfoepiya qaydalarına riayət etməklə bərabər, orfoqrafik
qaydaları da dərindən bilməlidir. Ədəbi dilin şifahi qolu ilə yazılı qolu da
inkişaf edir. Yazılı qolun da öz xüsusiyyətləri, normaları, qayda-qanunları
vardır. Natiq bu qayda-qanunları da dərindən bilməli və orfoepiya ilə bağlı,
əlaqəli şəkildə bunlardan istifadə etməlidir.
Orfoqrafiya yunan sözü olub «düzgün yazıram» mənasını ifadə edir.
Orfoqrafiya dilimizdəki sözlərin hamısının qrammatik formaları üçün vahid
yazı qayda-qanunlarını müəyyən edir və onları daha da təkmilləşdirir.
Sərhədlərin müəyyənləşməsini təmin edir (kök və şəkilçi nəzərdə tutulur).
Orfoqrafiya qaydaları, sözlərin ayrı, bitişik, defislə, böyük hərflə yazılması,
sətirdən-sətrə keçirilməsi qaydalarıdır. Orfoqrafiya dilimizin yazılı əsasını
təşkil edir. Şifahi nitqi özündə əks etdirir, uzun ömürlü olur. Tarixi
yaddaşımızı bu günümüzə, gənc nəsillərə çatdırır. Orfoqrafiya dialekt və
məhəlli sözlərin, ədəbi dilə uyuşmayan hər bir sözün, ifadənin qarşısını alır,
Orfoqrafiya hamı üçün məcburi olan vahid qaydaları sabitləşdirir və inkişaf
etdirir.
Orfoqrafiyanı yaxşı bilməyən natiq nitqini hazırlayarkən (yazılı nitq
nəzərdə tutulur) ciddi çətinliklərlə qarşılaşır. Məsələn, savadsız yazılan nitq
oxu qaydalarını çətinləşdirir. Diktor, tələbə, aktyor, kimliyindən asılı
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olmayaraq hər bir kəs yazılı nitqi dinləyicilər üçün oxuyur. Ona görə də
cümlənin mənasını onun durğu işarələri ilə müəyyən edir. Ədəbi dilimizdə
işlənən durğu işarələrinin zənginliyi nitqin gözəl səslənməsini, pauzanı, fikir
bitkinliyini, istehzanı, yarımçıq qalmış fikri, yeni fikrə keçilməsini, fikrin
ümumiləşdirilməsini, defislə yazılmasını, sual cümlələrini, hiss-həyəcan
ifadə edən nidaları, nəqli cümlələri, əmr, xahiş, nəsihəti, arzunu, istəyi,
qarğışı, nifrəti, qorxunu, kədər ifadə edən sözlərin işlənməsində hansı durğu
işarələrindən istifadə olunmasını dəqiqliyi ilə bilməlidir. Əks təqdirdə,
intonasiya ilə yaranan sual cümləsi nəqli cümlə kimi və yaxud əmr cümləsi
kimi oxunar. Fikrin necə ifadə olunması dolaşıqlıq yaradar. Məhz, bu
qaydalar fikrin aydın və düzgün ifadə olunmasına şərait yaradır. Nitqin yazılı
qolunu təşkil edən orfoqrafiya qaydaları gec dəyişir, bu da onun dərk
olunmasına, hamı tərəfindən öyrənilməsinə köməklik göstərir.
Orfoqrafiya orfoepiya ilə sıx şəkildə bağlıdır. Xüsusilə, sözlərin və
səslərin bir variantını qəbul edən orfoqrafiya onların bir cür yazılmasını tələb
edir. Məsələn;
Ev - öy - əv;
deyil - dəgil - dögül - dəyil - döyür.
Misallardan göründüyü kimi, tələffüzdə ayrılığa, müxtəlifliyə yol verildiyi
halda, morfoloji prinsipə uyğun olaraq ədəbi dildə yalnız bir variantdan
istifadə olunur. Həmin sözlər ev və deyil kimi yazılır və bu sabitləşmiş (yazı
nəzərdə tutulur) bir formadır.
Bəzi natiqlər sözlərin ixtisarını düzgün ifadə edə bilmirlər. Yəni onlar
orfoqrafik qaydanı bilmədiyi üçün qısaldılmış sözü düz ifadə edə bilmir.
Məsələn, natiq bilməlidir ki, əgər qısaldılmış söz bütövlükdə samit
səslərdən ibarətdirsə, onda hərfin adı ilə ifadə olunmur (be, ve, qe, ğe, de
və s; bura sonorlar daxil edilmir, bu səslər el, em, en,er oxunur). Əgər
ixtisar sait və samitlərin birləşməsindən əmələ gəlmişsə, onda hərflərin adı
ilə oxunur. Fikrimizi yenə misallarla ifadə edək: APU - Azərbaycan Pedaqoji
Universiteti , BDU - Bakı Dövlət Universiteti, ADİİ -Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti və s. hətta natiq tanış olmadığı mətni oxuyarkən, durğu
işarələrinin sonda işlənməsi cümlənin düzgün oxunmasını çətinləşdirir. Natiq
cümlədəki mənanı düzgün tuta bilmir və nəticədə səhvə yol verir.
Məsələn:
Atan gəldi. (nəqli cümlə).
Atan gəldi? (sual cümləsi).
Atan gəldi! (nida cümləsi).
Ona görə də bir çox dillərdə durğu işarələrini cümlənin əvvəlində
işlənməsi məsələsi bir problem kimi diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. Məsələn,
latın yazılarında sual və nida işarələri cümlənin sonunda, ispan yazılarında
cümlənin (və ya sözün) hər iki tərəfində və hətta başı aşağı formada da
işlənir. Bundan əlavə, müasir gürcü əlifbasında böyük hərf olmadığı üçün
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xüsusi isimlər də kiçik hərflərlə yazılır. Yazıların müxtəlifliyi, sağdan sola
yazılması (ərəb, fars dilləri), yuxarıdan aşağı yazılması və s. durğu
işarələrinin də müxtəlifliyinə səbəb olur. Natiq başqasının hazırladığı nitqi
oxuyarkən əvvəlcədən mətnlə tanış olmalı, sonra auditoriya qarşısına
çıxmalıdır. Bu onun həm özünə, həm də dinləyicilərə hörməti kimi
qiymətləndirilməlidir.
ÜNSİYYƏT MƏDƏNİYYƏTİ, ДАНЫШЫГ ЕТИКАСЫ VƏ MÜRACİƏT
FORMALARI
ДАНЫШЫГ ЕТИКАСЫ ВЯ НИТГ ЕТИКЕТЛЯРИ

ÜNSİYYƏT NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALARINDAN BİRİ KİMİ
Ünsiyyət dedikdə biz nitq və nitqdənkənar təsirin köməyi ilə həyata
keçirilən qarşılıqlı münasibəti nəzərdə tuturuq. Ünsiyyət insanlar arasında
təmasın yaranması və inkişafı prosesi kimi meydana çıxır. Heç bir insan
birliyi oradakı adamlar arasında təmas yaradılmadan birgə fəaliyyəti həyata
keçirə bilməz və qarşılıqlı anlaşma baş verməz. Ünsiyyət insanlar arasında
birgə fəaliyyət tələbatından doğan təmasın çoxplanlı inkişaf prosesidir.
Başqa sözlə, ünsiyyət iki və daha çox insanın münasibətləri aydınlaşdırmaq
və ümumi nəticə əldə etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və
birləşdirməyə yönəlmiş qarşılıqlı təsirə deyilir.
Ünsiyyət müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilir. Onların içərisində nitq
xüsusi yer tutur. Ünsiyyətin ekspressiv mimik vasitələri də mühümdür:
təbəssüm, tərs baxış, mimika, əl və bədənin ifadəli hərəkətləri, vokal
mimikası - bunlardan hər birinin ünsiyyət prosesində öz yeri vardır.
Ünsiyyət prosesində insanlar nəinki mühit haqqında məlumat əldə edir, eyni
zamanda müxtəlif adət və ənənələrə yiyələnir ki, bunlar da real varlığın dərk
edilməsinə xüsusi istiqamət verir. Deməli ünsiyyət hər şeydən əvvəl
obyektiv varlığın dərk edilməsini təmin edən əsas şərtdir. Həyati faktlar
göstərir ki, ünsiyyət eyni zamanda psixi proseslərin təzahüründə
özünəməxsus tərzdə iştirak edir. Ünsiyyət psixi proseslərin dinamikasına,
təzahürünə təsir göstərir və onları daha da mütəhərrik edir. Ünsiyyət eyni
zamanda şəxsiyyətin formalaşmasına da müəyyən tərzdə istiqamət verir.
Şəxsiyyətin təşəkkülü ünsiyyət prosesinin məhsuludur. Belə ki, ünsiyyət
sayəsində insan keyfiyyətcə dəyişir, onun hərtərəfli, ahəngdar inkişafı
mümkün olur, o, müəyyən ictimai vəzifəni yerinə yetirir, sosial rolu ifa edir,
zəruri rəftar və davranış normalarına, praktik fəaliyyət vərdişlərinə yiyələnir,
ətraf aləmə fəal surətdə təsir göstərməyə can atır.
Ünsiyyətin vasitəli və vasitəsiz növləri vardır. Vasitəsiz ünsiyyət həm
verbal, həm də qeyri-verbal ola bilər. Vasitəsiz ünsiyyətdə nitq mühüm rol
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oynayır. Elmi- texniki tərəqqi nəticəsində meydana çıxmış mükəmməl texniki
vasitələr insanlar arasında ünsiyyət tərzinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Belə ünsiyyət “vasitəli ünsiyyət” adlanır.
Kollektiv əmək fəaliyyətinin planlaşdırılması və tənzim edilməsini təmin
etmək ünsiyyətin yerinə yetirdiyi ən başlıca sosial funksiyadır. Ünsiyyət eyni
zamanda idarəetmə və ictimai nəzarətetmə funksiyasını yerinə yetirir. Yəni
ünsiyyətin xüsusən də nitqin köməyilə cəmiyyət öz üzvlərinə bu və ya digər
davranış və rəftar normalarını yayır, onun mənafeyinə zidd olanları isə
pisləyir. Ünsiyyət vasitəsilə qruplararası qarşılıqlı təsir təmin edilir.
Ünsiyyət informasiya mübadiləsi dedikdə informasiyanın iki tərəfi
fərqləndirilir. Birinci, kommunikator - informasiyanı verən, ikincisi resipient informasiyanı qəbul edən.
İnsanlar ünsiyyət prosesində bir- birlərinin fikirləri, ideyaları, hissləri və s. ilə
tanış olurlar. Onlar keçmişdə baş vermiş müxtəlif hadisələr haqqında birbirinə məlumat verir, ayrı-ayrı məsələlər barəsində bir-birlərinin rəyini və
mülahizələrini öyrənirlər. Bu baxımdan kommunikasiya prosesi informasiya
mübadiləsi kimi təhlil oluna bilər. Kommunikasiyanın iki tipini fərqləndirmək
olar: verbal və qeyri-verbal kommunikasiya.
Verbal kommunikasiya. Ünsiyyət prosesində nitq mühüm rol oynayır.
İnsan istər onu əhatə edən mühit, istərsə də keçmiş və gələcək barədə hər
cür məlumatı əsasən yazılı və şifahi nitq vasitəsilə alır. Nitqin əsas struktur
vahidi olmaq etibarilə söz çox böyük qüvvəyə malikdir. İ.P.Pavlovun sözləri
ilə desək, «Söz fırtına kimi insanın orqanizminin ən etibarlı hesab edilən
psixofizioloji prosesləri belə dağıda bilər, tərsinə çevirər, hətta yox edər və
ya dəyişə bilər». Söz yalnız pozan, dağıdan deyil, eyni zamanda müsbət
təsirə malik ən qüvvətli qıcıqlandırıcıdır. Ən çətin şəraitdə deyilən bircə
kəlmə söz belə insanda ruh yüksəkliyi yaradır, onda müsbət emosiyaların
baş qaldırmasına, nəcib əxlaqi keyfiyyətlərin yaranmasına, təzahürünə,
həmçinin formalaşmasına istiqamət verə bilər. Burada əsl məsələ hər
sözdən yerində istifadə etmək, bununla da ünsiyyətə düzgün qiymət
verməkdir.
Nitqin müxtəlif funksiyaları var. Onlardan bəzilərini qeyd edək:

Nitq insanın intellektual fəaliyyətinin əsas silahıdır;

Ictimai- tarixi şərait haqqında məlumatı nitq vasitəsilə alınır;

Nitq ümumbəşəri təcrübənin mövcudluğunu təmin edir;

Nitq milli mədəniyyətin inikas vasitəsidir;

Nitq idrak alətidir.
Nitqin əsas funksiyası ilə yanaşı, köməkçi funksiyaları da mövcuddur:
a) nitqin emotiv funksiyası ( danışanın emosiyasını, hisslərini ifadə etməsi);
b) nitqin poetik, yaxud da estetik funksiyası; j) nitqin nominativ funksiyası; ç)
nitqin yardımçı funksiyası ( məs: allo); d) nitqin fərqləndirmə (diakritik)
funksiyası; ə) nitqin interdiktiv (qadağanedici) funksiyası və s.
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Kütləvi informasiya prosesi 4 tərkib hissədən ibarətdir: kommunikator,
resipient, verilən məlumat, informasiyanın verilməsini və qəbulunu təmin
edən vasitələr.
Kommunikator. Adi kommunikasiya prosesində kommunikator
konkret fərddir. Burada isə məlumatı verən müəyyən kollektiv və ya
qrupdur. Daha doğrusu, verilən məlumat konkret fərdin adından yox, hər
hansı kollektiv adından verilir.
Resipient. Kütləvi informasiya prosesində adətən müəyyən ixtisas
sahibləri və ya hər hansı yaş qrupunu təmsil edən adamlar resipient
rolunda çıxış edirlər.
Verilən məlumat. Kütləvi informasiya prosesində veriləcək məlumatın
düzgün seçilməsi vacib məsələlərdən biridir. Bu baxımdan, hansı tipli
məlumatlar necə və kimlərin fəal iştirakı ilə çatdırılmalıdır, qeyri-verbal
ünsiyyət vasitələrindən nə şəkildə istifadə edilməlidir və s. kimi məsələlərin
düzgün həlli ciddi əhəmiyyət kəsb edir. İnformasiyanın verilməsini və
qəbulunu təmin edən vasitələr. Bu vasitələrin düzgün
müəyyənləşdirilməsi kütləvi informasiya prosesinin əsas şərtlərindən biridir.
Bununla əlaqədar olaraq aşağıdakı məsələlərin aydınlaşdırılması zəruridir:
hansı kanallar vasitəsilə verilən məlumatları kimlər daha asan, düzgün
qavraya bilər, nə tipli məlumatlar hansı kanallar vasitəsilə verilsə, daha
təsirli olar və s.
Qeyri-verbal kommunikasiya vasitələrinin müxtəlif tipləri var. Bu
baxımdan aşağıdakılar xüsusi olaraq qeyd olunur:
1. Mimika sifət əzələlərinin dinamik ifadəsi kimi özünü göstərir. Qaş, göz,
yanaq, dodaqlar və s. sifətin bu və ya digər dərəcədə lokal mimika
sahələridir.
Son zamanlar vizual ünsiyyət- «gözlərin təması» problemi diqqəti daha çox
cəlb edir. Anatomik baxımdan gözlər nə qədər müxtəlif olsa da, onların
kodları, başqa sözlə, psixosemantikası baxışların, necə deyərlər, rəqsində
açıqlanır.
2. İntonasiya ünsiyyətin başlıca akustik vasitəsidir. Ünsiyyət prosesində
kommunikatorun resipientə münasibəti bilavasitə onun intonasiyasında əks
olunur. Onun ekspressiv- emosional funksiyası önəmlidir. İntonasiyanın bu
funksiyası xüsusi məntiqi vurğu, pauza və s. kimi akustik vasitələrlə
qaynaqlanır.
3. Kinesika «bədən hərəkətlərinin dili» kimi meydana çıxır. İnformasiya
mübadiləsində onun kodları jestlər vasitəsilə açıqlanır.
Nitq ünsiyyətinin növləri
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İnsanlar arasında xoş münasibətin yaranmasında gözəl nitq mühüm rol
oynayır. Nitq ünsiyyəti üç formada baş verir:
1) Monoloq və ya monoloji nitq,
2) Dialoq və ya dialoji nitq,
3) Poliloq və ya poliloji nitq.
Yunan mənşəli olan monoloq (monos bir, logos nitq) bir insanın, şəxsin
və ya adamın nitqi deməkdir. Monoloji nitq hər yerdə ola bilər. Ailədə,
idarələrdə, səhnədə, məktəbdə və s. İnsan öz-özünə monoloq söyləməz,
Lakin səhnə adamlarının, müəllimlərin, tələbələrin və başqa ixtisas
sahiblərinin məşqi və yaxud hər hansı bir çıxışa hazırlaşmaları (mühazirəyə,
dərsə, çıxışa) zamanı işlənə bilər. Monoloji nitq müxtəlif qruplara bölünür:
1) Mühazirə,
2) Məruzə
3) Çıxış
4) Nitq
Ali məktəblərdə müəyyən mövzu üzrə professor və ya dosentinin şifahi
şərhi mühazirə adlanır.
Əvvəlcədən işlənib hazırlanmış hər hansı mövzuya məruzə deyilir.
Məruzənin üç növü qeyd olunur:
1. Hesabat məruzəsi
2. Elmi məruzə
3. Siyasi məruzə
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, məruzəni müzakirə edirlər, mühazirəni
isə yox. Mühazirədə yalnız sual verilə bilər.
Daha çox iclaslarda, yığıncaqlarda söylənilən nitqə çıxış deyilir. Çıxışda
natiq irad və təkliflərini ifadə edir. Çıxış həm elmi, həm siyasi, həm də ictimai
xarakterli olur.
Nitq siyasi, ictimai-siyasi və s. şəkildə olur. Bu baxımdan nitqin
aşağıdakı növləri var:
1. İctimai-siyasi nitq,
2. İttiham nitqi,
3. Müdafiə nitqi.
4. Müttəhimin son sözü
Bunlar haqqında ayrı-ayrı bölmələrdə daha ətraflı məlumat veriləcək.
Dialoq yunan sözü (dialogos) olub, iki nəfərin arasında olan söhbət
deməkdir.
Söhbətdə bir neçə adamın iştirak etməsinə isə poliloq deyilir. Poly
loqos yunanca (poly - çox, loqos - nitq) çoxlu adamın iştirak etdiyi nitq
deməkdir. Belə nitq özünü daha çox dram əsərlərində göstərir.
Nitq ünsiyyətinin formaları
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Nitq müxtəlif formalarda təzahür edir, Nitqin müxtəlifliyi, təzahür
formaları a) ifadə yoluna görə və b) ifadə nizamına görə müəyyənləşir.
a) İfadə vasitəsinə görə nitq iki cür olur:
1. Şifahi nitq.
2. Yazılı nitq.
Şifahi nitqin materialı sözlər, onların ifadə olunması, tələffüz edilməsidir.
Yazılı nitqin materialı hərfi işarələrdir və onların vasitəsilə yaranan yazıdır.
Şifahi nitqdə səsin ahəngdarlığı, tembr, melodiya, mimika, jest, düzgün
tələffüz, emosionallıq, yığcamlıq, səlistlik, aydınlıq və s. nəzərə alınır. Yazılı
və şifahi nitqdə monoloqdan, dialoqdan və poliloqdan istifadə edilir. Bəzən
isə məruzələr, mühazirələr, çıxışlar, hətta bədii əsərlər (pyeslər, dram
əsərləri) yazılı şəkildə verilməsinə baxmayaraq, xalqa, kütləyə daha yaxşı
çatdırılmaq üçün şifahi şəkildə təqdim olunur. Çünki yazılı nitqin imkanları
məhduddur.
b) İfadə nizamına görə də nitq yenə də iki cür olur:
1. Mənsur nitq və ya nəşr şəklində ifadə olunan nitq;
2. Mənzum nitq və ya nəzm şəklində ifadə olunan nitq.
Nəsrlə ifadə olunan nitq roman, povest, növella, məqalə, oçerk,
reportaj, nağıl, dastan və s. şəklində ola bilər.
Nəzm əsərlərində isə heca, ahəngdarlıq, qafiyə, şerin təqti forması və
s. əsas götürülür. Mənzum nitq nizama salınmış nitqdir, burada kənara
çıxmaq mümkün olmur. Nəsr də, nəzm də, həm yazılı, həm də şifahi ola
bilir. Lakin son dövrlərdə yazılı mənzum nitq yalnız bədii ədəbiyyatda
işlədilir. Əvvəllər isə bu nitqdən riyaziyyat, fəlsəfə, qrammatika və hətta
lüğətlərin yazılmasında istifadə olunur.
Onu da qeyd edək ki, hər bir şəxsin xarakteri, ağlı, dünyagörüşü,
düşünmə qabiliyyəti müxtəlif olduğu kimi, nitqi də başqalarından fərqlənir.
Bu fərq isə fərdi üslubların yaranmasına səbəb olur.
ДАНЫШЫГ ЕТИКАСЫ ВЯ НИТГ ЕТИКЕТЛЯРИ

İfadə olunan bu və ya digər fikir nitq mədəniyyətinin tələbləri
baxımından düzgün, aydın, məntiqi, yığcam, səlis, zəngin, canlı, ahəngdar,
sadə, dəqiq və anlaşıqlı olmalıdır. Dilin ifadə imkanları o qədər zəngin və o
qədər rəngarəngdir ki, söz və söz formaların hansı sintaktik birləşmədə,
hansı mətndə necə işlənməsi haqqında konkret resept vermək mümkün
deyil. Buna görə də eyni dildə danışan hər fərdin öz danışıq tərzi, öz ifadə
üsulu var. Lakin dilin müqəddəsliyini qorumaq, onun ədəbi dil kimi daha da
püxtələşməsi və səlisləşməsi naminə yazıda və nitq prosesində heç kəs
ədəbi dilin müəyyən edilmiş normalarından kənara çıxmamalıdır və bu
normalara əməl etmək hamının şərəfli vəzifəsidir.
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Məlum olduğu kimi, insanlara məxsus ümumi mədəniyyət müxtəlif
komponentlərin məcmusundan ibarətdir. Mədəniyyətin ən vacib və aparıcı
tərkib hissələrindən biri də nitq mədəniyyətidir. Biz nitq mədəniyyəti
anlayışına danışıq mədəniyyəti ilə yanaşı, yazı mədəniyyətini də daxil edirik.
Əgər hər hansı bir şəxs öz fikrini nitq mədəniyyətinin yuxarıda sadalanan on
bir komponentinin dialektik vəhdəti əsasında ifadə edə bilmirsə, həmin
şəxsin özünü mədəni adam adlandırmağa heç bir mənəvi haqqı yoxdur.
Hər bir xalqın cəmiyyət üzvləri arasındakı müraciət etiketləri həmin
xalqın ümumi mədəniyyətinin bir hissəsidir.
İnsanlar arasındakı ünsiyyət bir-birinə müraciətdən başlanır. Müraciət
forması isə müraciət edənlə müraciət olunan arasındakı münasibətdən
asılıdır. Hətta bu asılılıq o dərəcədədir ki, ünsiyyətin başlanması və inkişafı
müraciətlə müəyyənləşir.
Mədəni nitqin etiketləri
Adamlar onları əhatə edənlərlə ünsiyyətdə müxtəlif məqsədlərlə
əksəriyyətin işlətdiyi bir sıra ifadələrdən istifadə edirlər ki, onların böyük bir
qismini mədəni danışığın etiketləri təşkil edir. Vaxtilə monarx saraylarında,
diplomatik dairələrdə və s. davranış qaydaları “etiket” adlanırdı. Hal-hazırda
hər hansı bir cəmiyyətdə qəbul edilmiş davranış və nəzakət formalarına da
“etiket” deyilir. Xalqımızın milli təfəkkürünə, etnoqrafiyasına, ənənələrinə
uyğun işlənilən bu ifadələr, hazır nitq modelləri bütün hallarda adamları razı
salır, onlarda xoş ovqat yaradır, müsahibin fəaliyyətini istiqamətləndirir,
qarşılıqlı anlaşmanı təmin edir. Dilimiz belə ifadələrlə zəngindir. Adamların
gündəlik nitq fəaliyyətində onların dünyagörüşü, savad dərəcəsi, dilə şüurlu
münasibətindən irəli gələn rəngarəng ifadələr tez-tez işlədilir.
Elmi dilçilikdə sözün bir neçə vəzifəsi olduğu göstərilir: a) adlandırma
(nominativ); b) ünsiyyət (kommunikativ); v) müraciət (apelyativ).
Öz tarixi inkişafına görə müraciət növlərini belə qruplaşdırmaq olar: a)
ailə-qəbilə daxilində müraciətlər; b) xalq dilində müraciətlər, milli dildə
müraciətlər.
Nitqlə ünsiyyətə başlamazdan əvvəl natiq müraciət etiketlərindən
istifadə edir. Bunu nəzərə alaraq, ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin ədəbi
müraciət, danışıq etiketləri haqqında bir neçə söz demək lazım gəlir:
1. Kömək etmək, qulluq göstərmək məqsədilə: İcazə verin kömək
edim;
Siz əziyyət çəkməyin, bunu mən edərəm; Qulluğunda olum; Sizə kömək
etmək lazımdır?; Köməyə ehtiyacınız varmı?; Mən sizi eşidirəm; Cavab
verməyə tələsməyin, bir qədər fikirləşin; Sizi narahat edən nədir?; Sizə nə
kömək edə bilərəm?; Nə buyurursunuz? və s.
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2. İş gördürmək, soruşmaq, üzrxahlıq etmək məqsədilə: İnciməyin, sizə
zəhmət verəcəyəm; əgər mümkünsə; zəhmət olmasa; Buyruq olmasın;
vaxtınız varsa; imkanınız olsa; Sizə əziyyət olacaq; Sizi yormayım; Rica
edirəm danışın; Lütfən söyləyin; Üzr istəyirəm; Əvvəlcədən minnətdarlığımı
bildirirəm və s.
3. Məmnun olmaq məqamında: Razıyam; Etiraz etmirəm; Sizinlə
şərikəm; Xoşuma gəlir; Çox şadam; Minnətdaram; Məmnuniyyətlə; Xoşdur;
baş üstə; göz üstə; Arxayın olun; Sizi unutmaram; Sizinlə işləmək mənim
üçün böyük şərəfdir; Allah köməyin olsun; Tanrı sənə yar olsun.
4. Etiraz etmək, razılıq verməmək məqamında: Bu, məni təmin etmir;
Etirazımı bildirirəm; Etiraz edirəm; Sizin fikrinizlə şərik deyiləm; Mən başqa
cür düşünürəm; Bağışlayın, bu məsələdə sizinlə razı deyiləm; Bu, mənim
xoşuma gəlmir; Belə etməyin; Bu, ürəyimcə deyil və s.
5. Təskinlik vermək, razı salmaq məqamında: Bir qədər ətraflı düşünün;
Əsəbiləşməyin; Darıxmayın; İcazə verin danışım; İmkan verin fikrimi izah
edim; Özünüzü ələ alın; Səbr edin; Bir qədər səbrli olun; Nə etmək olar,
qismət belə imiş və s.
6. İntizama dəvət, məzəmmət etmə: Sizdən bu hərəkəti gözləməzdim;
Belə hərəkət sizə yaraşmaz; Siz adınıza layiq hərəkət etməlisiniz;
Danışığınıza fikir verin; Allah xatirinə razı olun; Nəzakətli olun; Çalışın ki,
başqaları sizdən razı qalsın; Bir qədər səmimi olun, səhvinizi etiraf
etməkdən çəkinməyin və s.
7. Qarşılama məqamında: Xoş gördük; Nə gözəl təsadüf; Xoş gəlmişsiniz;
Lap vaxtında gəlmişsiniz; Həmişə siz gələsiniz; Sizin gəlişinizə şadam; Sizi
arzulayırıq; Səni çoxdan gözləyirdim; Gələn qədəmləriniz var olsun və s.
8. Dəvət etmək məqsədilə: Xoş gəlmisiniz; Buyurun qonağımız olun və
s.
9. Vidalaşma məqamında: Sizi səbirsizliklə gözləyirik; Salamat qalın;
Zəhmət çəkdiniz; Sizə əziyyət verdik; Gecəniz xeyrə qalsın; Yuxunuz şirin
olsun; Allah amanında; Eviniz abad olsun; Həmişə şadlığa gələk; Sizləri bir
daha evimizdə görsək, şad olarıq; Allah yolunuzu açıq eləsin, işinizi xeyrə
calasın və s.
10. Görülən işin müqabilində razılıq, rəğbətləndirmə: Afərin; Əhsən;
Minnətdaram; Hər şey üçün minnətdaram; Təşəkkür edirəm; Sizə zəhmət
verdim; Sizə borcluyam; Zəhmət çəkmə; Narahat olma; Sağ olun; Allah
sizdən razı olsun; Allah köməyin olsun; Biz bundan məmnun olduq; Sizin əl
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qabiliyyətinizə heyranam; Sizə qibtə edirəm; Çox sağ olun; Afərin, mərhaba;
Allah səni dərd-bəladan uzaq eləsin; Allah ürəyinizə görə versin; Allah sizi
bizə çox görməsin; Qəm, kədər sizdən uzaq olsun; Səni Allah saxlasın və s.
11. İcrası hər hansı bir səbəbdən mümkün olmayan işin müqabilində: Çox
sağ olun; Sizə zəhmət verdim; Əziyyət çəkdiniz; Nə etmək olar, siz
bacardığınızı etdiniz və s.
12. Arzu-istək və təbrik etmək məqamında: Yaxşı yol; Sağlıqla qalın; Uğur
olsun; Xoşbəxt olun; İşiniz avand olsun; Allah işinizə fərəc versin; Allah sənə
yar olsun; Ürəyincə ömür sürəsən; Min bir budaq olun; Var olasan; Gözünüz
aydın olsun; Yolunuz uğurlu olsun; Bayramınız mübarək; Ad gününüz
mübarək; Yeni dərs iliniz mübarək; Həmişə şənlikdə; Halal olsun; Xeyirli
olsun; Allah balalarını saxlasın; Allah köməyin olsun; Allah səni ümid yeri
eləsin; Allah imdadına çatsın; Ananın südü sənə halal olsun; Əlin-qolun var
olsun; Üzün ağ, başın uca olsun; Bərəkətli olsun; Göz dəyməsin; Ömrün
uzun olsun; Allah iltifatını artıq eləsin; İlahi, mərhəmətinə min şükür və s.
13. Hal-əhval tutmaq məqamında: Əhvalınız
necədir? Necə
dolanırsınız?;Güzəranınız necədir?; Xanımınız necədir?; Həyat yoldaşınız
necədir?; Özünüzü necə hiss edirsiniz? və s.
14. Öyrənmək məqsədilə verilən suala cavab məqamında: Buyurun,
soruşun; Lütfən buyurun; Sizə məmnuniyyətlə cavab verməyə hazıram; Bu
mənim üçün xoşdur; Bu, mənim vəzifə borcumdur; Bu dəqiqə öyrənib sizə
deyərəm; Bir dəqiqə gözləyin, öyrənim; Cavabım sizi qane etdimi? Daha
nəyi bilmək istəyirsiniz?; Bağışlayın, bu barədə məlumatım azdır (yoxdur);
Xeyr, tanımıram; Yaxşı tanımıram; Xeyr, bilmirəm.
15. Əzizləmə, yalvarış məqsədilə: “Canım qurban”, “baş üstə”, “Göz üstə
yerin var”, “qurban olum”, “quzum”, “sonam”, “dilbərim”, “ağrın alım”, “canım
qurban”, “başına dönüm” və s.
16. Danışmağa başlamaq məqamında: İcazənizlə fikrimi bildirim. Mənə
söz verdiyiniz üçün minnətdaram. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və
s.
17. Deyilənlərlə razılaşmaq, mübahisədən imtina etmək məqamında: Bu
məsələyə hazır deyiləm. Sizin fikrinizə şərikəm. Məsələ mənə aydındır. Bu
barədə söhbət açmağa ehtiyac duymuram.
18. Məsləhət vermək məqamında: Bunları nəzərə alsanız, yaxşı olar. Bu,
sizin xeyrinizədir. Bu, sizə başucalığı gətirər. Çalışın müsahibinizi axıra
qədər dinləyə biləsiniz və s.
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19. Məsləhəti qəbul etmək məqamında: Dediklərinizlə razıyam. Bunlar
mənim xeyrimədir. Faydalı məsləhətiniz üçün çox sağ olun. Sizin bu
xeyirxah məsləhətinizi heç vaxt unutmaram. Sizin təklifinizi qəbul edirəm.
Çalışacağam ki, dediklərinizə əməl edim. Sizin üçün bu işi etməyə çox şad
olardım və s.
20. Telefonla danışanda; Zəng edəndə: Alo, sabahınız (axşamınız, hər
vaxtınız) xeyir olsun. Bağışlayın, mən kiminlə danışıram? Sizi narahat edən
Kamilədir. Bilmək istəyirəm... Fikrimi sizə çatdıra bildimmi? Çox sağ olun.
Bağışlayın, vaxtınızı aldım. Deyəsən, sizi yordum. Təşəkkür edirəm.
Minnətdaram. Zəngə cavab verəndə: Alo, salam, eşidirəm sizi. Buyurun.
Zəhmət olmasa bir qədər ucadan danışın. Bağışlayın, zəng edən kimdir?
Xoşdur. Bu saat çağıraram. Mütləq yetirərəm. Arxayın olun! Sağ olun!
21. Süfrə etiketləri: “Bismillah”, “Bərəkətli olsun”, “Allah bol eləsin”, “Nuş
olsun”, “Buyurun”, “Çox sağ olun”.
Íèòã åòèêåòëÿðè þç íîðìàëàðû äàõèëèíäÿ èíêèøàô åäèð, òÿêìèëëÿøèð.
Áóýöíêö ýÿíж íÿñèë ìöðàжèÿò ãàéäàëàðûíà, ìöõòÿëèô õàðàêòåðëè õÿáÿðëÿðè
÷àòäûðìà, äèíëÿìÿ, ñîðóøìà, жàâàá âåðìÿ âÿ ñþùáÿòÿ ãîøóëìà ìÿäÿíèééÿòèíÿ
äÿðèíäÿí éèéÿëÿíìÿëèäèð. Ýÿíжëÿð ùÿìèøÿëèê éàääà ñàõëàìàëûäûðëàð êè,
öíñèééÿòÿ ýèðìÿê, èíôîðìàñèéà âåðìÿê âÿ àëìàã íèòã ìÿäÿíèééÿòèíèí, èíñàíûí öìóìè
ìÿ-äÿíèééÿòèíèí òÿðêèá ùèññÿñèäèð, áóíëàðû áèëìÿê âÿ ðèàéÿò åòìÿê ùÿð áèð
øÿõñèí áîðжóäóð.

191

NİTQ VƏRDİŞLƏRİ VƏ BACARIQLARI
Ünsiyyət aktının iştirakçılarının vərdiş və bacarıqlar sistemini «sosialpsixoloji göstəricilər», bəzən isə «kommunikativ səlahiyyətlilik» adlandırırlar.
Ekvivalentlik təşkil edən bu iki anlayışın başlıca mahiyyəti ünsiyyət prosesində
qarşı tərəfi duymaq, onun emosional durumuna və davranış tərzinə uyğun ünsiyyət
formaları seçmək yolunun müəyyənləşdirilməsidir.
Nitq bacarığı, yəni insanın öz nitqini sərbəst qurması və onu idarə edə
bilməsi özbaşına baş verən proses deyildir. Nitq bacarığı ardıcıl şəkildə və
məqsədyönlü formada, planlı qaydada və özü də bütün istiqamətlərdə inkişaf
etdirilməlidir. Bu o deməkdir ki, nitq bacarıqlarının formalaşması da prosesdir.
Özü də çoxpilləli prosesdir. Bu proses məktəb skamyasından, qrammatik və leksik
bilgilərin qazanılmasından başlanıb nitq mədəniyyəti səviyyəsində gerçəkləşir.
Odur ki, nitq bacarığı linqvistik və ekstralinqvistik faktorların təsiri altında
formalaşan bacarıq (qabiliyyət) formasıdır.
Beləliklə, nitq fəaliyyətini bacarıqda axtarırıqsa, bilməliyik ki, hər bir
bacarığın əsasında vərdiş və yaxud vərdişlər durur. Vərdişlər və bacarıqlar
qarşılıqlı bağlılığı olan anlayışlardır.

NATİQİN ƏMƏYİ VƏ DAVRANIŞI
Hər bir natiq nitqini hazırlayarkən qarşısına məqsədlər qoyur. Öz şəxsi
təcrübəsindən istifadə edib, nitqini maraq doğuran məsələlər üzərində
qurmağa çalışır. Belə ki, o, natiqlik sənətinin prinsiplərinə riayət etməlidir.
Odur ki, natiq nitqini hazırlayarkən aşağıdakı prinsiplərə əməl etməlidir:
1. Nitqin məzmunu
2. Nitqin forması
3. Məzmun ilə formanın vəhdəti
4. Məzmunun aydınlaşdırılmasında ənənəvi formalardan düzgün
şəkildə istifadə edilməsi
5. Nitqin kompoziyasının qurulması
6. Ədəbi dilin normalarına əməl edilməsi
7. Nitqin sadə, yığcam olmasının təmin edilməsi
8. Nitqin ideyasının dinləyicilərə çatdırılması
9. Üslub
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Natiq dilimizdə işlənən söz birləşmələrindən də (həm sabit, həm də
sərbəst) düzgün istifadə etməlidir. Bu qəbildən olan ibarələri, atalar
sözlərini, zərbi-məsəlləri, idiomatik ifadələri, hikmətli sözləri yerli-yerində
işlətməyi bacarmalıdır. Məsələn, “ürəyim ağrıyır” əvəzinə, “qəlbim ağrıyır,”
“gözüm səndən su içmir” əvəzinə, “ağlım səndən bir şey kəsmir”, “gözləri
kəlləsinə çıxmaq” əvəzinə, “gözləri hədəqəsindən çıxdı” və s. kimi ifadələr
düzgün işlədilməyəndə öz təsir qüvvəsini itirir.
Söz birləşmələri dilin frazeologiya şöbəsinin tədqiqat
obyektidir.
Natiq söz birləşmələrinin növlərini (sabit söz birləşmələrini, sərbəst söz
birləşmələrini) dərindən bilməlidir. Natiq bunu dərk etməlidir ki, sərbəst söz
birləşmələrinin tərəfləri onun özü tərəfindən qurulur. Bunu dəyişə bilər. Sabit
söz birləşmələri isə uzun bir tarixi yol keçib, sabitləşib. Onun tərəfləri
arasına söz daxil etmək olmur. Milli ruh, adət-ənənə belə birləşmələrdə
daha qabarıq özünü göstərir. Məsələn, gözüm səndən su içmir; nə baxırsan,
dəvə nalbəndə baxan kimi; bel bağlama; söz almaq; dərd çəkmək; yersiz
gəldi, yerli qaç; igid ölər adı qalar, namərd ölər nəyi qalar? keçmə namərd
körpüsündən, qoy aparsın sellər səni; dost başa baxar, düşmən ayağa və
s...
Natiq onu da bilməlidir ki, frazeoloji söz birləşmələri sərbəst söz
birləşmələrindən bəzi xüsusiyyətlərinə görə ciddi şəkildə fərqlənir. Məsələn,
sabit söz birləşmələri dildə hazır birləşmə kimi işlədilir, buradakı sözlər
müstəqil mənaya malik olmur, hamısı birlikdə bir sual tələb edir. Sabit söz
birləşmələri özü də sərbəst söz birləşmələrindən əmələ gəlir. Sabit söz
birləşmələri bitkinliyə malik olmur. Sərbəst birləşmələr isə bitkinliyə malik
olur, tərəfləri müstəqil olur, ayrılıqda sual tələb edir, müəyyən ehtiyacla
əlaqədar işlədilir və s.
Dilimizdə işlənən frazeoloji vahidlər həm çoxmənalı, həm omonim, həm
sinonim, həm də antonim ola bilər. Frazeoloji vahidlər dildəki obrazlılığı,
effekti, təsir qüvvəsini artırmaq üçün müəyyən üslubi çalarlıqlar, rənglər
yaradır. Məsələn,
Mən aşıq qız alanda,
Yanağın qızaranda,
Oğlan murada çatar
Toy tutub qız alanda
və yaxud,
Ay dolandı, il dolandı,
Hicran odu alovlandı,
Dost-aşna, qohum-qardaş
Zərnigara çəkərdi baş.
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(S.Vurğun)
Sabit birləşmələr həm də bədii təsvir vasitələri ilə işlənə bilir, sözlərin
məna qüvvəsini, təsirini artırır.
Nitq prosesində diskussiya və polemika da mühüm rol oynayır. Hər
hansı bir problemə, hadisəyə aid həqiqi fikrin meydana çıxmasında
mübahisədən istifadə edilir. Diskussiya nisbətən geniş şəkildə dinləyicilərlə
aparılan fikir mübadiləsidir. Diskussiya müəyyən ədəbi cərəyanın
nümayəndələri arasında, kiçik idarə və müəssisələr arasında, müəyyən
siyasi partiyalar arasında, müxalifətlə iqtidar arasında aparıla bilər. Hətta
müəyyən bir kitabın, elmi məqalənin müzakirəsi də diskussiya xarakteri
daşıya bilər.
Polemika isə natiqlik sənətində barışmaz mövqe anlayışını ifadə edir.
Yəni burada tərəflər öz fikrini, konsepsiyasını əks tərəfə qəbul etdirməyə
çalışır. Bu, əlbəttə, zorla, güclə deyil, müəyyən inandırma yolu ilə, sübutla,
faktlarla həyata keçirilməlidir. Məsələn, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xalq
yazıçısı Hüseyn Abbaszadə ilə apardığı polemikanın bir hissəsini nəzərdən
keçirək. Bu polemika dilimizin necə adlanması ilə əlaqədar aparılır.
Heydər Əliyev: - Hüseyn müəllim, o vaxt sən yazdın ki, türk dili olsun?
H.Abbaszadə: - Yox, Azərbaycan dili.
Heydər Əliyev: - Bəs niyə yazmadın?
H.Abbaszadə: - O vaxt «türk dili» deyənin dilini boğazından çıxarırdılar
(gülüş).
Heydər Əliyev: - Çıxaraydılar da, nə olar, yazaydın da...
Sonra həmin polemika aşağıdakı şəkildə davam etdi:
Heydər Əliyev: - Amma bilirsən nə var?.. O vaxtlar biz əməkdaşlıq
eləyirdik və keçən dəfə də mən dedim, «Azərbaycan dili» yazmaq üçün
mən nə qədər mübarizə apardım. Amma, mən açıq üzünüzə deyirəm,
hamınıza, senə də deyirəm, Bəxtiyar müəllimə də deyirəm, biriniz də o vaxt
mənə gəlib demədiniz ki, «türk dili» yazmaq lazımdır?
H.Abbaszadə: - Düzdür.
Heydər Əliyev: - Heç biriniz deməmişdiniz.
H.Abbaszadə: - O vaxt qorxurduq deməyə.
Heydər Əliyev: - «Azərbaycan dili» demişdilər, onu demişdilər, amma,
«türk dili» deməmişdilər»... (“Azərbaycan” qəzeti 10 noyabr, 1995-ci il).
Göründüyü kimi, polemikada mühüm yeri əsas məntiqi fikirlər, sübutlar,
faktlar tutur. Həm də polemika iki şəxs arasında gedir. Bu onu göstərir ki,
polemikanın əhatə dairəsi diskussiyanın əhatə dairəsinə görə məhduddur.
Polemika məhkəmə natiqliyində müttəhimlə hakim arasında, akademik
natiqlikdə aspirantla opponent arasında, hətta, müəllimlə tələbə, şagird
arasında da baş verə bilər.
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Nitqini yüksək səviyyədə qurmaq üçün natiq öz nitqində dərin mənalı
mündəricə və bitkin formaya nail olmalıdır. Həyatda nə varsa, nə inkişaf
edirsə, bir qanunauyğunluq formasında təzahür edir. Deməli, mündəricə ilə
forma obyektiv gerçəklikdir.
Gerçək aləmdə hər nə varsa, hamısı mündəricəli və formalıdır.
Mündəricə özünə müvafiq formada təzahür tapır. Məzmun və forma
maddənin, həyat faktının, insan fəaliyyətinin atributu, mövcudiyyət tərzidir.
Həyatın özü kimi, onun bədii inikası da mündəricəsiz və formasız ola
bilməz.
Əsl həqiqət... təəssüratla varlıq haqqındakı təsəvvürlərin, ideya və
idealların müqayisəsindən və peyvəndindən yaranır. Həyatdakı bu inikas
tərzi incəsənətdə bədii inikas kimi keçir. Həyat mündəricəsi də burada
mütləq bədii mündəricə kimi formalaşır.
İnikasın obyekti, predmeti yox, inikasın özü incəsənət əsərinin
mündəricəsini təşkil edir. Misal üçün, C.Cabbarlının «1905-ci ildə» pyesinin
mündəricəsi sadəcə inqilab hadisələri deyil, bu hadisələrin müəllif
şüurundakı inikasından ibarətdir. Səməd Vurğun «Vaqif» dramında XVIII
əsrin hadisələrini bir tarixçi kimi yox, bir sənətkar kimi inikas etdirmişdir.
Natiq nitqini qurarkən, öz təxəyyülünü də bu məzmuna köçürməli, başa
düşdüyü formada fikrini ifadə etməlidir. Bu prinsipə nail olmaq üçün natiq
gərgin zəhmət çəkməli və öz üzərində işləməlidir. Məzmunu
aydınlaşdırmaqdan ötrü natiq induksiya metodundan istifadə etməli, onu
təcrübədən keçirib fikrini ümumiləşdirməlidir. İnduksiya üsulu deduksiya ilə
əlaqəli olduğu üçün natiq bu üsulu da yaddan çıxarmamalıdır.
Nitqdə forma da qorunub saxlanmalıdır. Təcrübə göstərir ki, hər bir
natiq öz üslubuna müvafiq forma qurur. Bəzisi öz bildikləri kimi danışır,
bəzisi kitab dilinə üstünlük verir, bəzisi müstəqilliyə, öz sözünü deməyə can
atır. Bu isə nitqin formasını təşkil edir.
«Predmetlə mündəricə arasında fərq olduğu kimi, əsərin bədii ifadə
vasitələri ilə onun bədii forması arasında da mühüm fərq vardır. Bədii ifadə
vasitələri (söz, dil,
cümlə quruluşu, melodiya,
ahəng, ritm,
kompozisiya, rəng, işıq və kölgə, perspektiv və s.) müxtəlif janrlarda işlənir.
Forma isə konkret əsərin ifadəsidir. Forma ümumilik qəbul etmir. O, əsərin
mündəricəsindən asılıdır və ancaq bu və ya digər mündəricəni əyan edə
bilər. Mündəricə mütləq özünə müvafiq formada təcəssüm tapır. Əgər belə
formada realizə olunmursa, deməli, öz-özlüyündə gərəkli və zəngin olsa
belə, potensiyada qalır, aşkarlanmır. Mündəricə daha mühüm və aparıcı
kateqoriyadır. Forma ondan asılıdır və ona xidmət edir. Lakin bu şərt heç də
formanın əhəmiyyətsizliyinə dəlalət etmir. Forma kateqoriyası da bədii
yaradıcılıq prosesində mühüm rol oynayır. Böyük sənətkarlar həmişə bədii
forma ustası olmuşdur. Bunsuz sənətkar olmaq və bədii əsər yaratmaq
mümkün deyildir. M.Qorki yazır ki, «Sənətkar öz şəxsi, sübyektiv
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təəssüratının üzərində işləməyi, əsərın ümumi əhəmiyyəti olan cəhətlərini
tapmalı, öz təsəvvürlərinə öz formalarını verməyi bacaran adamdır»
(M.Məmmədov, “Estetika haqqında söhbət”).
Nitqlərin müxtəlifliyini nəzərə alsaq, onda belə bir nəticə çıxara bilərik
ki, hər bir nitqin özünəməxsus forması olur. Formadan danışarkən ənənəvi
formanı da yaddan çıxartmaq olmaz. Nitqin dinləyicilərə çatdırılmasında bu
prinsip mühüm rol oynayır. Məsələn, bir natiq çıxış edərkən əvvəl
müvəffəqiyyətlərdən, sonra isə nöqsanlardan, daha sonra isə qarşıda duran
vəzifələrdən söhbət açır və nəticə əldə edir. Digər natiq isə əvvəl
nöqsanlardan, ardınca müvəffəqiyyətdən, sonra isə qarşıda duran
vəzifələrdən məlumat verir və nəticə əldə edir. Bu nitq hər iki halda məqbul
hesab olunur. Çünki belə nitqi dinləyicilər daha tez qavrayır. Bu ənənəvi
formalardan demək olar ki, bütün natiqlər istifadə edir, faydalanır.
Natiq nitqini qurarkən məzmun ilə formanı vəhdətdə götürməlidir. Əks
təqdirdə onlar bir-birindən təcrid olar və nitq istənilən nəticəni verə bilməz.
Bəzən məzmun ilə forma bir-birini tamamlamır, bu zaman nitqin naqisliyi
dərhal hiss olunur. Natiq nitqin ideyasını tamamlaya bilmir, ya da çətinliklə
tamamlayır. Bəzi vaxtlar forma məzmuna qurban verilir. Bu daha çox nitqin
nəzm formasında özünü göstərir. Şair qafiyə xatirinə formanı məzmuna
qurban verir. Lakin nəsr dilində bu prinsip özünü doğrultmur. Natiqin
nitqində məzmun ilə forma o zaman dolğun və səlis olur ki, mövzu elmi
şəkildə qurulur, fikir məntiqi cəhətdən əsaslandırılır.
Nitqin qurulmasında kompozisiya da əsas amillərdən biri hesab olunur.
Natiq nitqini necə qurmalı?- sualına özü cavab tapmalıdır. Natiq əvvəlcədən
topladığı materialı ardıcıl şəkildə qruplaşdırır. Bunun əsasında plan qurur.
Plan ayrı-ayrı hissələrə bölünür, məntiqi əlaqə yaradılır və son variant
diqqət mərkəzində qalır. Natiq nitqini plan əsasında şərh edir və ardıcıllığı
gözləyir. Bu haqda əvvəlki fəsildə məlumat verdiyimiz üçün artıq şərhə
ətraflı ehtiyac duymuruq.
Nitq ədəbi dilin normaları əsasında qurulmalıdır. Bu da natiqdən böyük
zəhmət tələb edir. Ədəbi dil idarə və təşkilatlarda, ali məktəblərdə (ümumi
şəkildə təhsildə), informasiya mərkəzlərində, radio və televiziyada və s.
yerlərdə istifadə olunur. Ədəbi dilin forması hamı tərəfindən qorunmalıdır.
Ədəbi dil uzun bir tarixi yol keçib formalaşmışdır. Natiq dilin keçdiyi tarixi
yolu və onun əsasında ədəbi dilin formalaşmasını, ədəbi dil normalarını,
yazılı və şifahi qollarını, səs sistemini, lüğət tərkibini, qrammatik quruluşunu
dərindən bilməli və nitqində onları yerli-yerində işlətməyi bacarmalıdır. Onu
da yaddan çıxarmaq olmaz ki, natiq bu prinsiplərdən seçmə və əvəzetmə
yolu ilə bəhrələnməlidir. Bu seçmə və əvəzetməni natiq təxminən belə
qruplaşdırmalıdır:
1. Natiq dilimizdəki səslərin spesifik xüsusiyyətlərini, səs və fonemi,
fonetik hadisə və qanunları (ədəbi dildə sabitləşənlər qanun adlanır; belə
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sözlər necə yazılırsa, elə də oxunur; yazıda sabitləşməyənlər isə fonetik
hadisə adlanır).
2. Natiq lüğət tərkibinə yaxşı bələd olmalı, hamı üçün aydın və başa
düşülən sözləri seçib işlətməlidir.
3. Natiq nitqində qrammatik qaydaları gözləməli, sözlərdə şəkilçilərin
düzgün işləməsini, şəkilçilərin variantını, növlərini düzgün şəkildə
müəyyənləşdirməlidir.
4. Natiq müasir dilçilik elminə aid yazılmış lüğətlərdən,
ensiklopediyalardan istifadə edib nitqini əsaslandırmalıdır.
5. Dilimizdə işlənən bir sıra sözlər var ki, dialekt xarakteri daşıyır,
məsələn, bajı, qərdeş, məmə (ana mənasında), qaş (hündür və yaxud
havanın qaralması mənasında) və s. sözlər natiqin nitqində özünə yer
tapmamalıdır.
6. Natiq çətin anlaşılan ərəb, fars sözlərindən, həmçinin rus-Avropa
mənşəli sözlərdən uzaq olmalıdır. Lüzumsuz sözləri nitqə gətirmək ədəbi dil
normalarının pozulması deməkdir.
Nitqə hazırlaşarkən natiq ədəbi dilin özünəməxsus normalarına riayət
etməlidir. Normativlik nitq üçün əsas şərtdir. Nitqdə normativlik pozularsa,
ədəbi dildən danışmağa dəyməz. Hər bir natiq ədəbi dilin bütün normalarına
riayət etməli və onlardan faydalanmalıdır. Bu normaları bir daha yada
salmağı lazım bildik:
1. Fonetik normalar
2. Orfoepik normalar
3. Orfoqrafik normalar
4. Qrammatik normalar
5. Üslubi normalar
6. Semantik normalar
7. Leksik normalar
Bu normalar haqqında əvvəlki fəsillərdə ətraflı məlumat vermişik.
Qeyd edək ki, «ədəbi dilin normaları daimi deyildir. Bunlar dilin inkişafı
ilə bağlı zaman keçdikcə dəyişir və zənginləşir. Müasir dövrün tələblərini
ödəyə bilməyən normalar sıradan çıxır. Hər bir yeni ədəbi norma xalqın
ruhuna uyğun yaradılır. Qeyd etdiyimiz bütün bu normalar şifahi ədəbi dilə
aiddir.
Ədəbi dilin yazılı növü isə şifahi növdən xeyli sonra təşəkkül tapmışdır.
Yazılı nitq şifahi nitqdən onunla fərqlənir ki, yazılı nitq dəqiqlik, səlislik tələb
edir. Yazılı nitq müəyyən çərçivə daxilində inkişaf edir. Natiq nitqini
yazarkən ədəbi dilə verilən tələbləri bilməlidir. Bu tələbləri təxminən belə
qruplaşdıra bilərik:
1) Nitq yazılır və oxunur. Bu nitqi həm natiq, həm də başqa bir şəxs icra
edə bilər.
2) Yazılı ədəbi dildə terminlərdən daha çox istifadə edilir.
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3) Yazılı ədəbi dil elmi xarakter daşıyır.
4) Yazılı nitqdə əsasən mürəkkəb fikirlər və onların izahı, nitqə ayrılan
vaxt çoxluğu, yığcamlıq əsas götürülür.
5) Yazılı nitqdə qrammatik normalara daha çox diqqət yetirilir.
6) Yazılı nitq şərh olunarkən durğu işarələri fikirlərin ifadəsinə xidmət
edir.
7) Natiq yazılı nitqi hazırlayarkən mənbələrə, kitablara, mətbuata,
məqalələrə və s. külliyyatlara tez-tez müraciət edir və sitatlar gətirir.
Natiq nitqini qurarkən həm yazılı, həm də şifahi ədəbi dil normalarından
istifadə etməlidir. Nitqin qurulmasında və dinləyicilərə çatdırılmasında
sadəlik, yığcamlıq, dəqiqlik də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Nitqin sadəliyi
onun aydınlığını, dəqiqliyi isə yığcamlığını təmin edir. Sadə və təmiz nitq
dinləyicilərin səviyyəsinə uyğun qurulmalıdır. Yəni nitq hazırlanarkən
auditoriyanın səviyyəsi hökmən nəzərə alınmalıdır. Bəzən natiqlər elmi
mövzular hazırlayarkən terminlərin izahına çalışırlar, bu isə nitqin dəqiqliyini
pozur. Bu müəyyən qədər nitqin təmizliyinə də xələl gətirir. Nitqi sadə,
aydın, təmiz qurmaq üçün natiq bədii təsvir vasitələrindən və bədii ifadə
vasitələrindən düzgün istifadə etməlidir.
Nitq mədəniyyəti termini, sözün geniş mənasında, yalnız gözəl və aydın
danışmaq qabiliyyəti, nitqi düzgün və yaxşı qura bilmək bacarığı demək
deyildir. Nitq mədəniyyəti, eyni zamanda məzmunlu, ifadəli, parlaq, orijinal,
həm də maraqlı nitq qurmağı bacarmaq deməkdir. Buraya qədər deyilənlərə
yekun vuracaq olsaq, aşağıdakı nəticəyə gəlmək mümkündür.
Bizim dilimiz zəngin, qüdrətli və rəngarəng bir dildir. Əgər danışan
adamda ümumi mədəniyyət, bilik və hərtərəfli məlumat yoxdursa, o, təkcə
dili bilməklə düzgün və səlis nitqə yiyələnə bilməz. Eyni zamanda dili
sevmədən, nitqə şüurlu münasibət bəsləmədən, dilçilik və üslubiyyat
sahələrinə dair müəyyən məlumata malik olmadan ən düzgün, ən məntiqi
fikirləri ifadə etmək mümkün olmaz.
Dilçilik nöqteyi-nəzərindən nitq mədəniyyəti, nitqin düzgünlüyü, yəni
müasir ədəbi dilin normalarını bilməyi və ona möhkəm, həm də sərbəst
yiyələnməyi nəzərdə tutur. O, nitqin üslubca gözəlliyini, yəni hazırda istifadə
etdiyimiz üslublara əsaslanaraq, fikri ifadə edən dil vasitələrinin
xüsusiyyətini nəzərə almalıdır.
Natiq çıxışında anlaşılmazlığa, ikimənalılığa, uzunçuluğa yol verməməli,
nitqin mümkün qədər sadə, aydın və yığcamlığına çalışmalıdır. Natiqin sözü
məzmunlu, ifadəli, səlis, obrazlı olmalıdır.
Nitq mədəniyyətinə yiyələnmək çox gərgin əmək tələb edir. Ona hazır
reseptlə yiyələnmək olmaz; hər bir adam nitqini müstəqil surətdə, dilə şüurlu
münasibət bəsləməklə inkişaf etdirə bilər.
Nitq ilə təfəkkür arasında əlaqə və qarşılıqlı bir asılılıq vardır. Dinləyici
və oxuculara nitqin təkmilləşməsi zərurətini başa düşməkdə, onlara dilçilik
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məsələlərindən baş çıxarmaqda kömək etmək mühüm bir vəzifədir. Çünki
«dilin təmizliyi, məna dəqiqliyi və onun kəskinliyi uğrunda mübarizə
mədəniyyət silahı uğrunda aparılan mübarizədir. Bu silah nə qədər düzgün
istiqamət alsa, bir o qədər qiymətli olar». (A.Abdullayev)
Deməli, nümunəvi nitqə verilən tələblər içərisində sadəlik, dəqiqlik,
yığcamlıq mühüm rol oynamaqla bərabər, natiqdən bacarıq, təcrübə və
istedad tələb edir. Çünki natiqin ən böyük müvəffəqiyyəti mövzunun
ideyasını dinləyicilərə çatdırmaqdır.
İdeya nədir? Cavab belədir: obyektiv gerçəklik, həyat hadisəsi. Hər
hansı bir predmet haqqında insanların təsəvvürü. Yaranan təsəvvürlərə
insanların münasibəti. Bu münasibətləri əks etdirən fikir məcmusu. İdeya
həmişə həyatdakı hadisələrdən doğur və inkişaf edir.
Natiqin dünyagörüşü, onun mövqeyi, nitqinin zənginliyi və ideya
istiqaməti əsas meyardır. Natiq nitqində həyatı nə qədər gözəl təsvir edirsə
etsin, ideya zəif olarsa, nitq dinləyiciləri razı salmır, Natiqin nitqi dolğun,
inandırıcı, xalqın mənafeyinə xidmət edən ideyalarla zəngin olmalıdır. Natiq
xalqın mənafeyinə xidmət edən qabaqcıl ideyaları təbliğ və tərənnüm
etməlidir. Məsələn, Respublikamızın müstəqilliyi, dövlətçiliyimiz, söz
azadlığı, işıqlı gələcəyimiz, torpağımızın bütövlüyü və digər mütərəqqi
ideyalar nəzərdən yayına bilməz. Yeri gəldikdə bu ideyalar dinləyicilərə
aşılanmalıdır. Bədii əsərdə olduğu kimi, nitqdə də müəllifin təsvir etdiyi
hadisələr onun ifadə etdiyi fikirlərin məcmusudur. Əsas ideya da buradan
doğur. Məsələn, tutaq ki, böyük Azərbaycan dramaturqu, nasiri, tənqidçisi,
akademik M.İbrahimov «Böyük dayaq» əsərini yazarkən, qarşısına belə bir
məqsəd qoymuşdur ki, xalqa arxalanmayan inadkarlıq göstərən, mənəmmənəm deyənlərin axırı fəlakətlə qurtarır. Ona görə də şəxsiyyətəpərəstiş
dövrünün məhsulu olan bu əsər Rüstəm kişi ətrafında cərəyan edir.
Özündən başqa heç kəslə razılaşmayan gənclərə, ağsaqqallara, əmək
qabaqcıllarına, kəndin namuslu, düz adamlarına inanmayan Rüstəm kişinin
aqibəti əsərdə çox gözəl və bədii boyalarla əks olunmuşdur. Yaltaqları,
əliəyriləri ətrafına toplayan Rüstəm kişi əsərin finalında tək qalır və ətrafına
topladığı bu yaramaz adamlar tərəfindən ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalır.
Böyük yazıçı əsərin adını da ideyası ilə bağlayır. Xalq qüvvəsini cəmiyyətin
aparıcı qüvvəsi kimi təsvir edir. “Yalnız xalq kütlələrinə arxalanmaqla
müvəffəqiyyət qazanmaq olar”- fikrini əsərin ideyası kimi tərənnüm edir. Öz
günahını, səhv mövqeyini başa düşən Rüstəm kişinin xəstəxanada yatması
səhnəsi ilə müəllif fikrini və əsərin ideyasını tamamlayır. «Bayırda isə gur
yağış yağırdı, hər şeyi yuyub təmizləyən yağış». Bu cümlə ilə müəllif olubkeçənləri unutdurmaq istəyir. Yeni bir həyatın başlanğıcından xəbər verir.
Həyatı bədii boyalarla əks etdirən, realizm ənənəsini əsas götürən,
dolğun süjetə malik olan belə əsərlər natiqlər üçün bir məktəb, örnək
olmalıdır. Görkəmli yazıçı əsərdə əsas ideyadan əlavə, ana süjet xəttindən
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törəyən bir sıra hadisələri də təsvir edib, onlara surətlər vasitəsi ilə
münasibətini bildirmişdir. Natiq nitqində nikbin, gələcəyə inamla baxan, yeni
dünya quruculuğuna xas olan duyğuları, əməlləri əks etdirən ideyaları açıb
göstərməlidir.
İdeya həyatda baş verən mürəkkəb ictimai ziddiyyətləri, natiqin apardığı
müşahidələri, ümumiləşdirmələri konkret şəkildə əks etdirir. İdeyanı natiq
nitqinin ruhu kimi qəbul etməlidir. Çünki ideya nitqin əsasını, canını təşkil
edir. Natiq apardığı müşahidələri canlı, bədii təsvir vasitələri ilə işıqlandırır.
Təsvir etdiyi və yaxud haqqında danışdığı hadisəyə öz münasibətini bildirir.
Bu isə ideyanın özəyini, əsasını təşkil edir. «Böyük sənətkarların öz
əsərlərində yürütdüyü ideyalar bəzən mürəkkəb bir xarakter daşıya bilər,
əsərlərdə bir sıra ideyalar ifadə oluna bilər. Bu, əlbəttə mümkündür. Dünya
ədəbiyyatının təcrübəsi bunu aydınca sübut edir. Lakin əsərin bir əsas
ideyası ola bilər, qalan ideyalar isə yardımçı xarakter daşıyır və ədəbi əsərin
birliyini mühafizə etmək üçün əsas ideyaya tabe olur, əsas ideyanın təzahür
etməsinə yardım edir.
Bədii əsərdə əsas yardımçı ideyalar təbii olaraq, yalnız bədii şəkildə
təzahür edir. Yəni ideya mücərrəd şəkildə deyil, fikir, hiss, həyəcan vasitəsi
ilə tamamilə konkret şəkildə təzahür edir. Əsas ideya əsərin bütün ideya
məzmununu birləşdirir, ümumiləşdirir, əsərin təlqin etdiyi fikir, hiss və
həyəcanların birliyini təşkil və təmin edir» (M.Rəfili. “Ədəbiyyat
nəzəriyyəsinə giriş”).
Deməli, yaradıcı olan hər bir adam ideya anlayışına ciddi yanaşmalı və
ondan məqsədinə nail olmaq üçün ustalıqla istifadə etməlidir. İdeya
hadisələrin inkişafında, fikrin canlandırılmasında, müəllifin hadisəyə şəxsi
münasibətini ifadə edən ədəbi termindir. İdeya natiq üçün zəngin və
müxtəlif bədii vasitələrdən istifadə edərək, həyata olan münasibətini daha
canlı və ifadəli, daha təsirli və mənalı ifadə etmək üçün dəyərli, kəsərli silah
olmalıdır.
Natiq onu da unutmamalıdır ki, nitqin ideyasını meydana çıxarmaq üçün
nitqdə
aparılan
təhlillər,
məzmunu
aydınlaşdırmaq,
predmetin
səciyyələndirilməsi, fikrin mahiyyətini açmaq əsas şərtlərdən biridir. İdeya
həyatın bütün sahələrini əhatə edir. İdeya həyat hadisələrindən, həyatda
cərəyan edən hadisələrin inkişafı və fəaliyyətindən doğan, intişar edən
idealdır. Bu, natiqin yaradıcılığında əsas xətt kimi keçməli və özünü
göstərməlidir.
Nitqin qurulmasında natiqin özünün şəxsi üslubu olmalıdır. Üslub nitqlə
sıx şəkildə bağlıdır. Hər hansı bir natiqin yaradıcılığına, dilinə, sözlərin
seçilməsinə, işlənmə qaydalarına, təkrar edilən fikirlərinə, dünyagörüşünə
xas olan ümumi bir anlayışdır. Fərdi üslubda bir natiqə məxsus
xüsusiyyətlər, digər natiqdə olan xüsusiyyətlərdən fərqlənir. Nitqin ideyası,
məzmun və forması, özünəməxsus bədii təsvir vasitələri, mövzunun əhatə
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dairəsi, ən əsası şifahi şərh olunması natiqin üslubunu nümayiş etdirir.
Hətta, natiqin nitqində olan orijinal fikirlər, yeniliklər də onun şəxsi
üslubudur.
Azərbaycan filologiyasında fərdi üslub anlayışını ifadə edən bir neçə
termin işlədilir. «Fərdi deyim tərzi», «fərdi manera», «fərdi poetik üslub»,
«poetik fərdiyyət», «poetik səs», «öz səsi, öz nəfəsi» və s. İşlənən terminlər
içərisində «fərdi üslub» daha əhatəlidir və geniş yayılıb, «Poetik dəsti-xətt»;
«poetik fərdiyyət», «fərdi poetik üslub», «poetik səs» və s. terminlər daha
çox şairin, yazıçının özünəməxsus cəhətlərini əks etdirir. Axı alimin,
jurnalistin, natiqin də özünəməxsus ifadə tərzi vardır! Buna görə də «fərdi
üslub» termini başqa terminlərdən məqbul sayılır. XVIII əsrdə yaşayıbyaratmış fransız alimi J.L.Buffon 1753-cü ildə «Üsluba dair mulahizələr» adlı
əsərini yazmışdır. Müəllif həmin əsərdə bu qənaətə gəlmişdir ki, «Üslub eyni
ilə insandır!» Həmin fikir get-gedə aforizmə çevrilmiş, həm Qərb, həm də
Şərq ölkələrində geniş yayılmışdır. XX əsrin əvvəllərində bu nəzəriyyə bizim
ədəbiyyatımızda da öz əksini tapmışdır».
Deməli, hər kəsin özünə məxsus nitqi var. İnsanlar bir-birinə
oxşamadığı kimi (onların səsi də, bədən quruluşu da, boyu da, üzü də,
dünyagörüşü də, müşahidələri də və s), nitqləri də biri-birindən fərqlənir. Hər
bir natiqin özünəməxsus fikri, ifadə tərzi ən əsası isə emosionallığı və
məntiqi ardıcıllığı olmalıdır. Ümumiyyətlə, natiqlər nitqlərini qurarkən iki əsas
cəhətə üstünlük verirlər:
1) Bəzi natiqlər nitqlərində məntiqi ardıcıllığı, aydınlığı, elmiliyi, fikir
dərinliyini, ahəngdarlığı üstün tutur.
2) Bəzi natiqlər isə obrazlılığı, emosionallığı, yığcamlılığı əsas götürür.
Adətən, birinci prinsipə daha çox üstünlük verilir. İctimai yerlərdə idarələrdə, təhsil müəssisələrində, iclas və müşavirələrdə belə nitqlər
diqqətimizi cəlb edir, Təcrübəli natiqlər çıxışlarında məntiqi ardıcıllığa
üstünlük verir və dinləyicilərdə mövzuya güclü maraq oyadırlar.
Fərdi üslub haqqında mülahizələrini oxucularla bölüşən mərhum
professor A.Abdullayev yazır:
«Nitqini təkmilləşdirmək istəyən hər adam oz qarşısında üç vəzifə
qoymalıdır:
1. Nitqimin güclü və üstün tərəfləri hansılardır? Bunu aydınlaşdırmalı.
2. Nitqimin nöqsanları nədən ibarətdir?
3. Hansı yollarla birincini qüvvətləndirmək və ikincini zəiflətmək olar?
Nitqlərin əksəriyyəti məntiqi növə aid olduğundan və başqa nitqlərdə də
mövzunun məntiqi cəhətdən aydınlaşdırılması böyük rol oynadığından, şifahi
nitqin bu cəhəti üzərində bir qədər dayanmaq lazımdır.
Fikrimizcə, həmin məsələnin böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ali
təhsil ocaqlarında olduğu kimi, orta məktəbin yuxarı siniflərində, pedaqoji
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məktəblərdə də «Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat» fənni üzrə xüsusi kurs
yaratmaq lazımdır».
İkinci prinsipi əsas tutan natiqlər əsasən müəllimlərdir. Xüsusilə dilədəbiyyat müəllimləri nitqlərində obrazlılığa, emosionallığa daha çox fikir
verirlər.
Fərdi üslub natiqin danışıq tərzini, dil qabiliyyətini, sözə yanaşmasını,
ifadə vasitəsini, şəxsi mühakiməsini, mülahizəsini əks etdirir. Fərdi üslub
yazılan məqalələrin, kitabların, elmi işlərin, bədii əsərlərin orijinallığını təmin
edir, onların bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərini oxucuya çatdırır.
Natiq nitqində öz üslubi imkanlarını nümayiş etdirir. Fərdi üslub olmasa,
natiqlərin, yazıçıların, alimlər və ümumiyyətlə elmin bütün sahələrində
fəaliyyət göstərən ziyalıların fikri bir-birinə qarışar, elmdə bir hərc-mərclik
yaranar. Fərdi üslub insanların öz dili, elmi, dünyagörüşü, fikri, zəkası, ağlı,
müşahidəsi və mülahizəsi ilə sıx bağlıdır.
Natiq əməyinin əsas mərhələlərindən biri də onun çıxış edəcəyi
auditoriya ilə yaxından tanış olması, onlarla əlaqə saxlamasıdır. Natiq heç
vaxt təcrübəsinə və biliyinə arxalanmamalıdır. İmkanı olan kimi mütaliə ilə
məşğul olmalıdır. Natiq nitqə hazırlaşarkən müşahidə apardığı mövzu
əsasında (yazıya köcürülməmiş) özlüyündə təhlillər aparmalı, fikirləri
dəfələrlə nəzərdən keçirməli, plan tərtib etməli, mətn üzərində redaktə
aparmalı, sonra auditoriyaya daxil olmalıdır.
Natiq əməyinin əsas mərhələlərindən biri də budur ki, o, auditoriya
qarşısına çıxmamış dəfələrlə mətn üzərində redaktə işi aparmalıdır. Bu,
əsasən, gənc natiqlərə aiddir. Bəzən gənc natiqlər nitqi hazırlayarkən
tələsir, sözlərin mənasına fikir vermir, ya da buraxdıqları səhvi düzəltməyə
çalışırlar. Xalq şairi Süleyman Rüstəmə istinad edən M.Əsgərov yazır:
«Səmədağa Ağamalı oğlu Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin sədri
vəzifəsində çalışarkən, yanına gələn gənclərə belə tövsiyələr verirdi.
«Sözlərimi cavan yazanlara çatdırarsan. Cavanlar bizim gələcəyimizdir,
ümidimizdir, çalışın həmişə xalq içində olun, onun istədiyini yazın, elə yaxşı
yazıçılarımız var ki, əsərlərini oxuyub heyfslənirsən ki, niyə elin başa
düşəcəyi ana dilində yazmırlar. Biz nə farsıq, nə ərəb, özümüzün təmiz,
gözəl ana dilimiz var. Ruhulla (Ruhulla Axundov nəzərdə tutulur - A.R.)
dilimizin saflığı üçün böyük əmək sərf etmişdir. Dilimizi ərəb, fars, osmanlı
sözlərindən təmizləmək uğrunda əlindən gələni əsirgəməmişdir.
Yadımdadır, fəhlə klubunda ilk gənclik şeirlərimdən birini oxudum.
Salondakılar məni yaxşı qarşıladı. Şerin son beyti belə idi:
Sarsıtmaz varlığını quduz tufan, qasırğa,
Annə, bu sözlər olsun qulaqlarımda sırğa.
Bu dəmdə Ruhulla ayağa qalxıb gülə-gülə mənə dedi:
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- Bu da bizim ümid bəslədiyimiz proletar şairimiz. Sözə bax, annə,
qasırğamı yapiyorsan, balam - anamıza, «annə» yox, öz dilimizdə ana
desək, qiyamət qopar?... Bax, bu axırıncı olsun.
Salondakılar Ruhullanın bu sözlərini alqışladı. Mən pərtlikdən qızardım.
Sonralar Ruhulla hər məni görəndə gülə-gülə soruşardı:
- Daha qasırğa yapmiyorsan ki?.
Beləliklə,
inqilabın
yüksəliş
illərində,
Azərbaycanda
sovet
hakimiyyətinin qələbəsi naminə aparılan mübarizələr mərhələsində və bu
qələbənin ilk dövrlərində inqilabçı nəsil natiqlik sənəti və məharəti
sahəsində böyük təcrübə əldə edir».
Deməli, natiqlik sənətində hər bir sözün işlənmə yeri, məqamı
gözlənilməlidir. Məhz, belə olduqda natiq geniş xalq kütləsinin ürəyinə yol
tapır, xalqın sevimlisinə çevrilir.
Söylənilən nitqin təsir qüvvəsini, mənasını dinləyicilərə daha yaxşı
çatdırmaq üçün natiqin davranışı da az rol oynamır. Natiq nitqini şərh
edərkən özünü elə aparmalıdır ki, onun sözü ilə əməli düz gəlsin. Yersiz
öskürmələr, boğaz arıtlamaq, məncə, doğrudan, belə ki, deməli, filan,
nəhayət və s. sözlərdən tez-tez istifadə etmək onun söz ehtiyatının
zəifliyindən xəbər verir. Hətta bəzi natiqlər nitqi şərh edən zaman gözlərini
kağızdan çəkə bilmir, bu da öz növbəsində nitqin təsir qüvvəsini nəinki
azaldır, bəlkə də anlaşılmaz bir söz yığnağına çevirir. Natiqin ən yüksək
mədəniyyəti odur ki, o, həm özünə, həm də qarşıdakı dinləyicilərə böyük
hörmət göstərib nitqi başa düşdüyü şəkildə, öz sözləri ilə sadə, aydın,
düzgün şəkildə şərh etsin. Belə olduqda, dinləyicilərlə öz arasında möhkəm
bir əlaqə, bir növ, körpü yaradan natiq auditoriyanı ələ alır və istədiyinə nail
olur. Mövzunun ideyasını dinləyicilərə təlqin edir.
Natiqin mədəniyyəti onun nitqi ilə ölçülür. Hər bir natiq nitqi hazırlayıb
şərh edərkən öz xarakterini yazıya köçürür. Hətta, bəzən əsəbi adamların
nitqində hövsələsizlik, tələskənlik özünü biruzə verir. Odur ki, natiq nitq
söylərkən nitqə verilən tələblərdən səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdır.
Natiqlikdə əsas amillərdən biri də danışanın səsidir. Natiq səs
tembrindən düzgün istifadə etməyi bacarmalıdır.
Bəzi natiqlər nitq
söylərkən ucadan danışmağı üstün tutur. Nəticədə nitqin sonuna qədər
boğazları quruyur, onları tər basır, həm özlərini, həm də dinləyiciləri yorub
əldən salırlar. Bu, danışanın ən uğursuz cəhətidir. Natiq öz məharətini,
yüksək mədəniyyətini məhz, səsi vasitəsi ilə bildirməlidir. Bəzən də əksinə,
böyük auditoriya qarşısında çıxış edən natiq aşağı tonda danışır. Bu
dinləyicilərin zövqlərini oxşamır. Yəni, auditoriyanın qabaqda oturan
dinləyiciləri nitqi eşidir, arxadakılar isə yalnız nitqin nə vaxt qurtaracağını
gözləyirlər. Natiq elə etməlidir ki, səsi bütün auditoriyanı təmin etsin, səsinin
ahəngdarlığı, musiqililiyi, gözəlliyi səslənməsi dinləyiciləri valeh etsin. Yeri
gəldikcə səsin tonunu yüksəltməli, aşağı tondan məharətlə istifadə
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olunmalıdır. Natiq səsinin tonuna uyğun olaraq mimikasını, duruşunu da
nizamlamalıdır. Bu əlamətlər natiqin əldə etdiyi müvəffəqiyyətlərdəndir.
Natiqin xarici görkəmi də diqqətəlayiq olmalıdır. Natiq görkəmi ilə,
səliqəsi, mədəni səviyyəsi ilə dinləyicinin diqqətini cəlb etməlidir. Çünki
dinləyicilər natiqlə əlaqə yaratmamış onun xarici görkəmi ilə müəyyən
təsəvvür əldə etməyə nail olur. Əgər natiq təsəvvürü (nitq başlanmamış)
müsbət mənada doğruldursa, yəni gözəl davranışı ilə diqqəti cəlb edirsə,
şübhəsiz ki, ilk anlarda auditoriya ilə ünsiyyət yarada biləcəkdir. Belə halda
dinləyicilərin natiqi sakitliklə dinləməsi,
nitqə maraqla qulaq asmaları
imkan yaradır ki, natiq bütün ustalığını, bacarığını və təcrübəsini nümayiş
etdirsin. Natiq xarici görkəmini elə etməlidir ki, o, dinləyicilərdə gülüş
doğurmasın. Məsələn, həddindən artıq bər-bəzəyə meyl eləmək, əlini
başına çəkmək, üzünə sığal çəkmək, burnunu çəkmək, tez-tez öskürmə və
s. natiqə yad olmalıdır. Bəzən üzdən kobud görünən, simaları xoş təsir
bağışlamayan natiqlərlə də rastlaşırıq. Dinləyicilərdə ilk baxışda mənfi
emosiyalar yaradan belə natiqlər çox zaman sənətinin ustası kimi yüksək
səviyyəli çıxış edir və onun haqqında olan mənfi təəssüratları alt-üst edir. O,
nitqin sonunda dinləyicilərin hüsn-rəğbətini qazanır. Deməli, dərin düşüncə,
ağıl, kamal, gözəl dil qabiliyyəti insanı gözəlləşdirir, mədəniyyətini,
səviyyəsini artırır və onu insanların sevimlisinə çevirir.
Bəzi natiqlər isə rəsmi olmağı daha üstün tuturlar. Onlar nitqi şərh
edərkən ciddi olmağa meyl göstərirlər. Tutaq ki, nitqin mövzusu
M.F.Axundovun «Hacı Qara» komediyasıdır. Bu zaman natiq odla su
arasında qalır. Gülüş, yoxsa ciddiyyət. Hansını qəbul etsin. Hökmən gülüşü.
Çünki gülüş olan yerdə rəsmi danışmaq yersizdir. Natiq bunu yadda
saxlamalıdır ki, onun ən böyük qələbəsi auditoriya ilə xoş əhval-ruhiyyə
yaratmaqdır.
Bəzən gənc natiqlər nitq zamanı özlərini aparmaq qaydasını tamam
unudur. Sanki dinləyicilərdən utanır, sıxılır, həyəcanlanır, deməyə söz
tapmırlar. Belə olan təqdirdə natiq gözlərini bir nöqtəyə zilləyib dinləyicilərə
məhəl qoymadan danışır. Dinləyicilərlə əlaqə yaratmaq, onlarda maraq
oyatmaq natiqin heç ağlına belə gəlmir. Belə nitqdə səs tembri, sürət
avtomatik olaraq pozulur. Nitqini tez qurtarıb auditoriyanı tərk etməyə
çalışan natiq müvəffəqiyyətin ləzzətini dadmağı qarşısına məqsəd kimi
qoymur. Belə natiqlər auditoriyanı diqqət mərkəzində saxlaya bilmir,
dinləyicilərə nəzarət kənarda qalır.
Belə natiqlər nitq söyləyərkən dinləyiciləri ozünə tərəfmüqabil edə
bilmir. Ona görə də dinləyiciləri özünə cəlb edə bilmir.
Natiqin davranış qaydaları sırasına daxil olan məsələlərdən biri də nitq
söyləyəcəyi yerlə ilk tanışlığıdır. Yəni natiq harada çıxış edəcəyi yeri
əvvəlcədən müəyyən etməlidir. Hətta imkan varsa, lap auditoriyaya getməli
və oradakı şəraitlə tanış olmalıdır. Zalda və ya auditoriyada nə qədər
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dinləyici iştirak edəcək? Audtoriyanın həcmi nə qədərdir? Auditoriyada
mikrofon var, ya yox? Natiq üçün harada yer ayrılıb (öndə, ortada, yoxsa
zalın qıraq hissəsində)? Bütün bunları natiq nəzərdən keçirəndən sonra
şəraitə uyğun şəkildə hərəkət etməlidir. Nitqini şərh edərkən imkan varsa,
əyani vəsaitdən, şəkillərdən, çertyojlardan istifadə etməlidir. hətta,
mikrofonun sazlığını da yoxlamağı natiq yaddan çıxarmamalıdır.
Bəzən elə olur ki, hər hansı bir yığıncaqla, yubileylə, hadisə ilə
əlaqədar natiq aşağıda, zalda oturur. Yığıncağı başqa bir rəhbər vəzifəli şəxs
aparır. Sonra sözü natiqə verir. Bu vaxt natiq zalın axırında oturmamalıdır.
İmkan daxilində tribunaya yaxın bir yerdə əyləşməlidir. Ona söz verilərkən
dinləyicilərin fikrinin yayınmaması üçün vaxtında tribunaya çıxmalı və aramla
nitqə başlamalıdır. Sonra isə nitq prosesində sürəti nizama salmalı,
konspekti və ya nitqin yazılı formasını səliqə ilə tribunada yerbəyer
etməlidir. Yoxsa, nitqi başlamamış ciblərini axtarmaq, gözlük çıxarmaq,
qalstuk düzəltmək, alnının tərini silmək, dərindən bir ah çəkmək, sonra isə
nitqə başlamaq nitq mədəniyyətinin tələblərinə və natiqin davranış
qaydalarına zidd hərəkət kimi qiymətləndirilməlidir.
Natiq tribunada özünə ciddi bir yer tutmayınca nitqə başlamamalıdır.
Sonra nitqini saxlayıb özünə münasib yer axtarmağa məcbur olacaq.
Məsələn, işığın düşmə səmtini, xitabət kürsüsünün lazımi yerində
konspektini yerləşdirməyi, əgər vaxtla çıxış edirsə, saatını səliqə ilə qoyub
sonrakı mərhələyə başlamalıdır. Natiq nitqini şərh edərkən tribunaya
söykənməməlidir. Bəzi natiqlər iki əli ilə tribunadan yapışıb nitqini şərh edir.
Bunu bəzi natiqlər bilərəkdən, bəziləri isə bilmədən edir. Bəzi natiqlər isə
tərtib etdiyi konspekti, planı dinləyicilərdən gizlətməyə çalışır. Lakin natiq
başa düşmür ki, onun bu hərəkəti auditoriya ilə onun arasında bir sədd
yaradır. Əksinə, natiq konspektdən və ya tərtib etdiyi plandan açıq şəkildə
istifadə etsə, bu daha məqsədəuyğun olar. Belə olan halda natiq çıxış
edərkən daha sərbəst hərəkət edər. Təcrübə və araşdırmalar sübut edir ki,
öz işinin mahir ustası olan natiqlər çıxış edərkən ara-bir tribunanı tərk edir,
auditoriyanın arasında durub nitqlərini davam etdirirlər. Sonra isə tədricən,
yavaş - yavaş yerinə qayıdır və nitqini şərh edirlər. Bəzən mütəxəssislər
bunu natiqə nöqsan tutur. Lakin onu yaddan çıxarırlar ki, natiqin bu priyomu
audtoriyanı ələ almaq, onlarla əlaqə yaratmaq, bir növ onları söhbətə cəlb
etmək naminədir. Bu, adətən, böyük auditoriyalarda daha çox müşahidə
olunur. Bu zaman natiq auditoriyanın hansı tərəfində daha çox narahatlıq
varsa, o hissəni nəzarət altına alır. Dinləyicilərin diqqətini nitqə cəlb
etməyənə qədər həmin yeri tərk etmir. Bu hal, əsasən, təcrübəsiz
müəllimlərlə tələbələr arasında daha çox müşahidə olunur. Təcrübəsiz
müəllim auditoriyanı idarə edə bilmir, çətinlik çəkir, psixoloji cəhətdən
hazırlıqsız olduğunu büruzə verir. Tələbə isə əksinə, səs salmağı, yersiz
replikaları, gülüşləri yağış kimi müəllimin üstünə yağdırır, özünü bu «oyunun»
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qalibi hesab edir. Hətta belə hadisələrə psixoloji cəhətdən hazır
olmayan müəllim auditoriyanı tərk etməyə məcbur olur. Belə hallarda
müəllimin imkanlarını məhdudlaşdıran tribuna lazımsız əşyaya çevrilir.
Müəllim audtoriyanın, zalın müəyyən hissəsində yerini dəyişə-dəyişə
dinləyiciləri idarə etməlidir. Başqa çıxış yolunu müəyyən edə bilməyən
müəllim,
tezliklə narahatlıq yaradan hissə ilə əlaqə yaradıb, onları
ünsiyyətə cəlb etməlidir. Yeri gələrsə, bir neçə dəqiqə nitqdən kənara çıxıb,
müəyyən bir tərbiyəvi mövzuya əl atmaqla dinləyicilərin diqqətini
mövzuya cəlb etməlidir. Müəllim tərbiyəvi mövzunu ümumi halda
şərh etməlidir. Məsələn, o qeyd edir: son dövrlərdə bizim gənclər üçün
təlim-tərbiyə
ocaqları,
idman
kompleksləri,
gələcək
nəsillərin
dünyagörüşünü artıran informasiya mərkəzləri və s. şəraitlər yaradılır. Bəzi
gənclər bunlardan səmərəli istifadə edir, bəziləri isə buna laqeydliklə
yanaşır. Onu da qeyd edək ki, hər bir uşaq, gənc hər hansı bir ailənin
üzvüdür, həmin ailəni təmsil edir. Yəni uşaq ailənin güzgüsüdür, onu olduğu
kimi əks etdirir. Əgər o, mədəni, bir-birinə hörmət etməyi bacaran bir
ailədə böyüyüb tərbiyə almışsa, özünü aparmaq qaydalarını da çox gözəl
bilir. Belə uşaqlar həm də yüksək savada, mədəniyyətə malik olurlar. Kimin
savadı varsa, onun mədəniyyəti, qanacağı da var. Belə adamlar özünü çox
gözəl aparır, dərslərini yazır və oxuyurlar. Özünü apara bilməyən uşaq,
yeniyetmə həm ailəyə, həm də qohum-qardaşa əngəldirlər. Özünü, sözünü,
danışığını bilməyən şagirdlərə
müəllim Mücirəddin Beyləqaninin
yaradıcılığından bir parçanı misal gətirir:
Bir sıra anlamaz azğınlar da var.
Qohuma eyibdir, məhəlləyə ar...
Onların səsindən qulaqlar dəngdir.
Ancaq ki, dərmansız boş bir həvəngdir...
Uzun dilləri şam kimi gerçək,
Lakin dedikləri məna da pəltək.
Bu misallardan sonra müəllim birbaşa nitqin davamını şərh etməyə
başlayır. Bu mövzunun yaratdığı sakitlikdən sonra öz məharətini tam
səfərbərliyə alıb nitqi yüksək səviyyədə davam etdirmək olar. Yaranan
əlaqəni, ünsiyyəti bir növ «dostluğa» çevirib, hətta bəzən yersiz hərəkətlərə,
replikalara da ciddi yanaşmamalı və belə vəziyyətləri yalnız yüngül gülüşlə
qəbul etməlidir. Bu natiqin davranış qaydalarının əvəz olunmaz bir
qaydasıdır.
Natiqin davranış qaydalarında əsas amillərdən biri də əl-qol
hərəkətlərindən düzgün istifadə edilməsidir. Bəzi natiqlər nitqlərinə uyğun
gəlməyən, məzmuna uyuşmayan, daxili aləmdən gələn səslə qovuşmayan
yersiz hərəkətlərdən istifadə edirlər. Sonra dinləyicilərin verdiyi reaksiya ilə
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müəyyən edirlər ki, yalandan, boş yerə gurultulu sözlərlə çıxış edir, əl
çalmaq xatirinə danışır. Məsələn, zavodda, məktəbdə, ictimai yerlərdə
«yaşasın zavodlarımız arasında olan dostluq əlaqələri», «yaşasın
zavodumuzun beynəlmiləlçiliyi», «sizi həmişə gülərüz görüm», «əlləriniz var
olsun», «pis adamlara bizim aramızda yer yoxdur» və s. kimi lazımsız söz
birləşmələrini ironiya ilə tələffüz edən natiq bu dırnaqarası kəlamları əllərini
havada oynada-oynada, qışqıraraq dinləyicilərə çatdırır. Nəticədə isə yalnız
səs telləri korlanır, səsi batır, onu tər basır, ağzı quruyur. Sonra qarşısına
çıxan hər bir kəsdən soruşur. «Necə çıxış etdim?» «Hamı sakit dayanıb
mənə diqqətlə qulaq asırdı?» «Fikirlərim aydın idi?» «Rəhbərlik çıxışa
diqqətlə qulaq asırdı?» və s. kimi inamsız suallarda özünü təhlil etməyə
başlayır. Belə ümidsiz suallar natiqə inamsızlıq aşılayır. Onun inkişafına
mane olur. Natiq hər şeydən əvvəl yadda saxlamalıdır ki, onun hərəkəti təbii
olmalıdır. Kimisə təqlid etmək, özünü kiməsə oxşatmaq, səsin tembrini
dəyişmək nitqə bayağılıq, sünilik gətirir. Bunu natiqin özü də hiss edir.
Natiqin jesti nə qədər təbii olarsa, fikri bir o qədər dəqiq, sərrast və əyani
olar. Çünki jest natiqin fikirlərinin hərəkətlə təsdiqi deməkdir. Natiqin
jestləri də ondan asılı olmayaraq dinləyicilərlə əlaqə yaradır, danışır, fikir
aşılayır. Bəzi natiqlər çıxış edərkən dinləyiciləri özü ilə birlikdə kədərləndirir,
onları göz yaşı tökməyə sövq edir. Tutaq ki, natiq “Qanlı Yanvar”
hadisələrindən danışır. O, nitqində, səsində, duruşunda, üzünün
mimikasında kədərləndiyini bildirir. Həmin anları dinləyicilərlə birgə yaşayır.
Vətən uğrunda axıdılan günahsız qanlar dinləyiciləri sarsıdır, onların daxili
aləmini bir kədər bürüyür. Natiq isə nitqi şərh edərkən əl-qol hərəkətlərindən
istifadə etmir, sanki mimikası ilə dinləyicilərlə danışır, onların dərdlərinə şərik
olur. Bu, natiqdən ustalıq, əsil istedad tələb edir. «İnsanlar əlləri vasitəsilə
yalnız balta tutmur, ev tikmir, iş görmür, həm də əlləri
vasitəsilə dostlarını
salamlayırlar, düşmənlərini hədələyirlər, hər hansı varlığı nəvazişlə
oxşayırlar. Axı sözlərlə birləşən jestlər nitqin emosional səslənməsini daha
da qüvvətləndirərək ünsiyyət vasitəsinə çevrilir. Təsvir əsnasında və ya
təqlid xatirinə, müəyyən səmti, yeri, hərəkəti göstərərkən, jestlər ifadələrə
lazımi aydınlıq gətirir. Bundan əlavə, jestlər natiqin yaradıcı qüdrətinin fiziki
ifadəsi kimi də qiymətlidir, dinləyicilər natiqin belə jestlərini çox diqqətlə
izləyir və xoşlayırlar. Natiq fikirlərini başqalarına çatdırarkən, hisslərini
müşayiət edən belə fiziki hərəkətlərindən razı qadır. Bundan əlavə natiqin
pozasında (duruşunda) ahəngdarlıq əmələ gəlməsinə kömək edir. Natiq
jestlərin müxtəlif şəkillərindən istifadə edə bilər. Məsələn, ifadəli jestlər daha
çox geniş şəkildə işlənir və tətbiq olunur. Bu jestlər nitqin ən qüvvəli
məqamlarını müşayiət edir. Məsələn, natiq dinləyicilərə iki müxtəlif kitabın
həcmi barəsində əlləri ilə məlumat verərkən, jestdən təsvir məqsədilə
istifadə edir. Həmçinin tərəqqi və tənəzzülün baş verməsini ялляринин сцряти
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иля динляйиcиляря даща йахшы чатдыра билир. Jестлярин ян садя нювц (шякли) олан
эюстяриcи jест ялляр вя бармаглар васитясиля щяр щансы бир яшйайа ишаря олунур.
… Натигляр йери эялдикжя тяглиди ъестлярдян дя истифадя едирляр. Чцнки
натиг дя бязи щярякятляри иля актйору хатырладыр. Лакин натиг юзцнцн харижи
мимика прийомларына вя сяс тяглидиня анжаг йцнэцл штрихляр шяклиндя мцражият
етмяси иля актйордан фярглянир.
Натигин давраныш гайдаларындан бири дя сярбяст, ряван данышмаьыдыр.
Щям дя сюзя вердийи гиймятдир. Натиг буну йахшы йадда сахламалыдыр ки,
жцмлядя ишлятдийи щяр бир сюз фикрин ифадясиня йени бир шей ялавя едир. Яэяр бu
тенденсийа юзцнц доьрултмурса, демяли, фикир йерсиз, ясассыз эюрцняжяк.
Натиг нитгини гураркян йалныз бир шейи фикирляшмялидир: бу коллектив цчцн
щазырланыр. Она эюря дя коллективя щюрмят етмяк щяр бир натигин боржудур.
Сюзляря, ифадяляря, жцмляляря гайьы иля йанашмаг коллективя вя биринжи
нювбядя натигин юзцня бюйцк щюрмят эятирир. Буна эюря дя натигин хцсуси
лцьятляри олмалыдыр. О, бу лцьятлярдян сямяряли шякилдя истифадя етмялидир. Бязи
натигляр чыхыш едяркян сюзлярин синонимлярини йерли-йериндя ишлядя билмир. Щятта
синоним сюзлярля дублети бир-бириндяn айыра билмирляр. Нятижядя, нитгляри гцсурлу
вя сюнцк эюрцнцр. Натиг ону билмялидир ки, синонимляр нитгдя тякрарын
гаршысыны алыр, она рянэарянэлик эятирир, йени мяна чалары йарадыр. Синонимляр
натигин дилиня чевиклик эятирир, фикрин образлы ифадя олунмасына хидмят едир.
Мясялян, бюйцк сюз устады Сямяд Вурьун синонимлярдян мящарятля
истифадя етмишдир:
Ел билир ки, сян мянимсян,
Йурдум, йувам, мяскянимсян.
Анам доьма вятянимсян,
Айрылармы кюнцл жандан,
Азярбайжан, Азярбайжан!
Бу бянддя мцяллиф «вятян» анлайышы иля бярабяр, йурд, йува, мяскян
сюзлярини ишлядиб фикрини хцсусиляшдирдикдян сонра Азярбайжанла баьлайыб. Ясл
истедад будур.
Натиг дя беля мисралары гейд етмяли вя йерли-йериндя ишлятмялидир.
НАТИГЛИК СЯНЯТИNİN SAHƏLƏRİ
Нитги мювъуд ядяби нормалара уйьун (дцзэцн) олмагла йанашы, щям
дя дягиг вя эюзял (ифадяли) олан адамлар натиг адланырлар. Натиглик мцяййян
пешякарлыг тяляб едян сянятдир.
Натиглик сяняти дедикдя, щяр шейдян яввял, профессионал фяалиййят
сащяси баша дцшцлцр, икинъиси ися щямин фяалиййят сащясиндян данышан елм
(бuна риторика да дейилир) нязярдя тутулур.
Натиглик сянятинин ясас тялябляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Дцзэцн, дягиг вя эюзял (ифадяли) данышмаг;
2. Аудиторийанын сявиййясини, xарактерини нязяря алмаг, йяни аудиторийа
цчцн анлашыглы олмаг;
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3. Нитгин информасийасына, ритминя фикир вермяк, щямин интонасийанын,
ритмин тялябляриня уйьун бядян, баш вя ял-гол щярякятляри етмяк;
4. Мцмкцн гядяр йыьъам данышмаг, мятлябдян узаглашараг,
динляйиъиляри йормамаг;
5. Нитгя (чыxыша, мцщазиряйя вя с.) яввялъядян щазырлашмаг, сонра ися
тящлил едиб конкрет нятиъяляр чыxармаг.
Натиглик щям бир сянят, щям дя бир елм кими чоxдан формалашмышдыр.
Гядим дцнйанын, xцсусиля, антик дюврцн йетирдийи эюркямли натигляр натиглийин
практикасы иля мяшьул олмагла йанашы, бцтюв бир елми-нязяри систем
щазырламышлар. Платон (Яфлатун), Аристотел (Ярястун), Демофсен, Сисерон вя с.
антик натиглийин ян эюркямли нцмайяндяляри олмуşлар.
Азярбайъанын тариxи бойу бюйцк натигляри фяалиййят эюстярмишляр: Xятиб
Тябризи, Низами Эянъяви, Имамяддин Нясими, Шащ Исмайыл Xятаи, Молла
Пянащ Вагиф, Мирзя Фятяли Аxундов, Няриман Няриманов, Мяммядямин
Рясулзадя, Сямяд Вурьун, Микайыл Ряфили, Яли Султанлы, Исмайыл Шыxлы, Шыxяли
Гурбанов.
Ейни заманда Азярбайъанда ясрляр бойу натиглийин нязяриййяси иля
мяшьул олмуш, бир сыра мцкяммял нитг принсипляри мцяййянляшдирилмишдир.
Натиглийин ашаьыдакы сащяляри мювъуддур:
1. Бядии натиглик;
2. Академик натиглик;
3. Сийаси натиглик;
4. Инзибати-идаря натиглийи;
5. Ишэцзар натиглик.
Натиглик сянятинин мцщцм шяртляриндян бири ял-гол щярякятляриндян "жестлярдян" нитгин интонасийасына, ритминя уйьун шякилдя истифадя етмякдир.
Жестляр нитгин тясирлилийини артырыр, она емосионал эцъ верир.
Анъаг ял-гол щярякятляриндян чоx истифадя етмяк йери эялди-эялмяди ялгол атмаг, нятиъя етибариля нитгин тясирлилийини артырмаг явязиня, азалда биляр.
Она эюря дя эюркямли нытг усталары щяр бир жести юлчцб-бичир вя онлардан йерлийериндя истифадя етмяйя чалышырлар.
Бцтцн натиглярин ейни жест системиндян файдаланмасы мцмкцн дейил.
Адятян, щяр бир эюркямли натигин юзцнямяxсус жест цслубу олур.
Нитг просесиндя цз язяляляринин мяналы щярякяти (тяяъъцб, наразылыг,
ещтирам, севинъ вя с. мцxтялиф емосийалар ифадя етмяси) мимика адланыр. Ня
ися данышыб цзц щярякятсиз (мянасыз, ифадясиз вя с.) саxламаг мцмкцн
дейил вя тябии ки, мимика нитгин анлашылмасында, мясялян, сюзцн ъидди, йаxуд
иронийа иля дейилмясини баша дцшмякдя мцщцм рол ойнайыр.
Мимика васитясиля натиг нитгиня мцяййян емосионаллыг, сюзля ифадяси
мцмкцн олмайан чаларлар эятирир.
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Жестля мимика мцкяммял нитгдя бир-бирини тамамлайыр вя ващид псиxоложи
акт кими чыxыш едир. Шифащи ядяби дил бунларсыз мцмкцн дейил.
NATİQLİK SƏNƏTİNİN SAHƏLƏRİ
1. İctimai-siyasi natiqlik
a) Prezidentlərin inaqurasiya nitqi
b) Siyasi mövzuda məruzələr
c) Hər hansı toplantıda hesabat məruzəsi, müzakirədə çıxış,
ç) Siyasi mövzuda çıxış (hər hansı bir ölkədə başqa prezidentin çıxışı),
d) İcmal nitqi - son söz,
e) Mitinqlərdəki çıxışlar,
ə) Siyasi təbliğatçıların nitqi. Şüarlar, qanunvericilik layihələri.
Parlament mübahisələri
2. Diplomatik natiqlik
a) Xarici işlər nazirlərinin çıxışı
b) Dövlət başçılarının BMT-də çıxışları
c) Diplomatik mübahisə.
3. Akademik natiqlik
a) Ali məktəblərdə mühazirə oxumaq
b) Elmi məclisdə (konfransda) mühazirə
c) Elmi mövzularda kütləvi mühazirə
ç) Elmi məlumatvermə (elmi hesabat)
d) Elmi mövzuda mübahisə
e) Elmi rəy. Dissertasiya müdafiəsi çıxışı.
4. Məhkəmə natiqliyi
a) Prokurorun ittiham nitqi
b) Vəkilin və ya müdafiəçinin nitqi
c) Müttəhimin cinayət haqqında çıxışı
ç) Müttəhimin özünümüdafiə nitqi
d) Şahidlərin dindirilməsi (nitqi)
e) Hakimin nitqi - ittiham hökmü.
5. Məişət natiqliyi
a) Masa arxasında söylənən təbrik nitqi
b) Matəm mitinqində nitq (ağılar)
c) Məişət-müraciət etiketləri
ç) Məişət mübahisəsi.
6. Bədii axşamlardakı nitq
a) Şair və yazıçı haqqında məruzə - mühazirə-nitq
b) Şair və yazıçının nitqi.
7. Səhnə nitqi
a) Komik aktyorun nitqi
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b) Tragik aktyorun nitqi.
8. Dini natiqlik
a) Moüzə və xütbə
b) Məscid və kilsədə din xadimlərinin nitqi
c) Surə oxumaq, Quran tapşırmaq, süfrə və ehsan duaları
ç) Axund və mollaların imamların müsibəti haqqında hüznlü çıxışı,
mərsiyə,
sinəcan.
9. Hərbi natiqlik
a) Hərbçiləri-əsgərləri ruhlandırmaq üçün çağırış nitqi
b) Hərbi and
c) Hərbi nizamnamənin şərhi
ç) Komandanların və komandirlərin müxtəlif situasiyalarda çıxışları.
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NİTQ MƏDƏNİYYƏTİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR
NİTQİN ƏSAS KEYFİYYƏTLƏRİ

NİTQİN DÜZGÜNLÜYÜ. Nitqin düzgünlüyü eyni dərəcədə onun forması
və məzmununa hesablanmış anlayışdır, yəni formaca və məzmunca düzgün
qurulmuş nitqdir. Düzgün nitqə yiyələnmək üçün təkcə qrammatik qaydalara
riayət etmək azdır, ədəbi dilin digər normaları da nəzərdə saxlanılmalıdır. İlk
növbədə cümlələr məntiqi cəhətdən düzgün qurulmalı, dilin fonetik, leksik
və qrammatik normaları pozulmamalıdır.
Düzgün nitq qarşılıqlı anlamanın açarıdır. Nitqin düzgünlüyü onun
qarşılıqlı anlaşılmasını, birliyini təmin edir. Nitqin bu keyfiyyəti olmasa, nitq
ünsiyyətinin dəqiqlik, məntiqlilik, uyarlıq kimi kommunikativ keyfiyyətləri
pozular. Düzgün nitq həmişə ədəbi dil normaları çərçivəsində fəaliyyət
göstərir. Nitqin düzgünlüyü nitq-dil əlaqəsi əsasında anlaşılır.
Düzgünlük kommunikativ keyfiyyətdir. Nitqin düzgünlüyü onun qarşılıqlı
anlaşılmasını, birliyini təmin edir. Düzgünlük nitqin struktur təşkilini müəyyən
edir. Onun komponentlərinə təkrarlanma. yerləşdirilmə, birləşdirilmə və
dəyişdirilmə daxildir.
Düzgünlük cəhətdən nitq iki formadadır: düzgün nitq və qeyri-düzgün
nitq. Düzgün nitq gerçəklik haqqında məlumatın daha düzgün formasıdır.
Düzgün olmayan nitq mətni anlamaq işini çətinləşdirə və ya strukturda ciddi
pozulma yarada bilər, onun gerçəklik haqqında verdiyi məlumat dəqiq
olmaz. Yanlışlıq qeyri-dəqiqlik törədir. Düzgün nitqin məzmunu qaydalı
formalaşdığı və ifadə olunduğu üçün əlverişli sayılır, çünki hərəkidir.
Nitq mədəniyyəti qrammatik cəhətdən cümlələrin düzgün qurulması,
sözlərin düzgün işlədilməsi, düzgün tələffüz edilməsi, fikrin aydın, dəqiq və
məntiqi ardıcıllıqla ədəbi tələffüz normalarına uyqun ifadə etməyi bacarmaq
deməkdir. N.Q.Çernışevskinin sözləri ilə desək, “ifadənin qeyri-dəqiqliyi və
dolaşıqlığı, əlbəttə, fikrin dolaşıqlığına təsir göstərir. Dil şüurun ifadə
formasıdır; dil düzgün deyildirsə, deməli, şüur da qüsurludur. Əgər dil (nitq)
səliqəsiz və anlaşılmazdırsa, deməli, orada fikrin özü də qeyri-dəqiqdir».
Nitqin bu keyfiyyətindən bəhs olunarkən çox zaman göstərilir ki,
düzgünlük həm yazılı, həm də şifahi nitqdə qrammatik qaydalara əməl
etməkdir. Lakin nitqin düzgünlüyü üçün təkcə qrammatik qaydaları
gözləmək kifayət deyildir. Qrammatikanı yaxşı bilən adamlardan elələrinə
təsadüf edilir ki, onların nə yazdıqlarını oxumaq, nə də danışığını dinləmək,
anlamaq mümkündür. Belələrinin nitqi cansız, təsirsiz və qüsurlu olur.
Düzgün nitqə yiyələnmək üçün qrammatikanın qaydalarını bilməkdən əlavə,
ədəbi dilin digər normalarına da riayət etmək lazımdır. Bunun üçün cümlələr
məntiqi cəhətdən düzgün qurulmalı, oradakı fikirlər aydın olmalı, münasib
sözlər seçilməli, həmin sözlər düzgün tələffüz edilməli, canlı sözün təsir
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gücünü artıran vasitələrdən yerində və məqsədəuyğun istifadə olunmalıdır.
Nitqin düzgünlüyü üçün başlıca şərtlərdən biri ifadə edilən fikrin reallıqla
bağlılığı, gerçəkliyin hadisə və predmetlərini olduğu şəkildə əks etdirməsidir.
Reallıqdan uzaq, ona söykənməyən nitq hansı mövzuda olursa-olsun
maraqsızdır, təsirsizdir, sönükdür.
Nümunəvi nitqin mühüm şərtlərindən biri də cümlələrin
düzgün
qurulmasıdır. Bu cəhətdən natiqin nitqi başqalarından fərqlənməlidir. O,
dinləyicilərlə ünsiyyətin bütün formalarında fikrini dolğun, sanballı, aydın və
təsirli cümlələrlə ifadə etməyi bacarmalıdır. Danışıq prosesində yaxşı cümlə
qurmaq məqsədilə fikirləşmək və nümunəvi cümlələr düzəltmək mümkün
deyildir və buna ehtiyac da yoxdur. Belə bacarıq xüsusilə natiqlərdə
möhkəm nitq vərdişinə çevrilməli, nəzərdə tutulan fikir özünəmüvafiq forma
ilə verilməlidir.
Nitqin düzgünlüyü yalnız o zaman təmin oluna bilər ki, nitq söyləyən
şəxs bədii təsvir vasitələrindən, sinonimlərdən, obrazlı ifadələrdən, yeri
gəldikcə atalar sözləri, zərb-məsəllərdən, aforizmlərdən məqamında
bəhrələnsin.
Danışan bu vasitələrlə ən incə mətləbləri dinləyicilərə çatdıra bilməlidir.
Belə obrazlı ifadələr yerində, məqamında işləndikdə nitq xoşagəlimli olur,
onun bədiiliyi, təsir gücü artır.
Deməli nitqin düzgünlüyü üçün məntiqi və qrammatik cəhətdən düzgün
qurulmuş cümlələr əsas götürülməklə ədəbi tələffüz qaydaları gözlənilməli,
normal diksiya, nitq fasilələri, məntiqi vurğu nəzərdə saxlanılmalıdır.
NİTQİN TƏMİZLİYİ. Danışıq normalarından kənara çıxmayan, yararsız
yad ünsürlərdən uzaq olan və milli ədəbi dilin qayda və qanunlarına uyğun
gələn nitq təmiz adlanır. Belə nitq dil vasitələrinin təhrif olunması ədəbna,
ədəbi dilin normalarından kənara çıxmağa yol vermir. Əlbəttə, hər bir şəxs
öz nitqində həmişə bu tələbləri ödəyə bilmir. Bəzilərinin nitqi düzgün, təmiz
olmur, kələ-kötür olur. Belə nitq dilin təmizliyinə zərbə vurur. Dilin, nitqin
təmizliyinin pozulmasının müəyyən səbəbləri var. Bunun birincisi
dialektizmlərdir. Bəzilərinin nitqində həddən artıq yerli şivə və dialekt sözləri
işlədilir. İkincisi, nitqdə varvarizm, vulqarizm və jarqonizmlərdən istifadədir.
Heç bir ehtiyac olmadan nitq dialektizm, varvarizm, jarqonizm və
əcnəbi sözlərlə yüklənir. Dialektizmlərin ədəbi nitqdə işlədilməsi və tətbiq
olunması mümkündür. Azərbaycan həyatını, kəndini təsvir edən, milli kolorit
yaradan hər bir yazıçı əsərində dialekt sözlərinə müraciət edir, dialekt
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leksikası işlədir. Bədii nitqdə dialektizmlərin işlədilməsinə çox ehtiyatla
yanaşmaq lazımdır.
Bədii üslubdan kənarda dialektizmlərin işlədilməsi arzuolunmazdır. Elə
ziyalılar var ki, onlar öz nitqlərində əcnəbi sözlərdən, dialektizmlərdən, loru
sözlərdən, jarqonlardan bol-bol istifadə edir. Belə ziyalıların nitqini
«ədəbilikdən uzaq ziyalı nitqi» adlandırmaq olar.
Bədii əsərlərdə dialektizmlərin tez-tez yersiz işlədilməsi özünü
doğrultmur, onların xüsusən nəsr əsərlərində yersiz işlədilməsi fikrin
asanlıqla anlaşılmasına maneçilik törədir.
Dilin təmizliyini qoruyub saxlamaq üçün aşağıdakılara əməl olunmalıdır:
1) Nitqdə məhəlli dialektlərə, yerli şivələrə məxsus danışıq tərzinə yol
verilməməlidir:
2) Əcnəbi sözlər lüzumsuz işlədilməməlidir. Bəzi hallarda natiqlər heç bir
ehtiyac olmadan nitqlərini çətin, mənası çoxları üçün aydın olmayan
terminlərlə doldururlar ki, nəzərdə tutulan fikir, məzmun bu terminlərin
kölgəsində itib-batır, mətləb dinləyici üçün aydın olmur.
3) Tüfeyli sözlərlə bağlı qüsurlar aradan qaldırılmalıdır. Bəziləri danışıq
zamanı qurmaq istədikləri cümlələri tamamlaya bilmir, zəruri sözləri
tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bu səbəbdən danışan yersiz fasilələr
etmək məcburiyyətində qalır, mətnlə əlaqəsi olmayan sözlər, ifadələr
işlətməli olur: əsas etibarilə, deməli, məsələn, türkün məsəli, ən azı,
ona görə ki, beləliklə, adı nədir, adını sən de.
4) Jarqon sözlərin və ifadələrin işlədilməsi (məsələn; znaçit, voobşe,
temboli, mejdu proçim) məqbul sayılmamalıdır.
5) Mədəni danışıqda başqasını təhqir etmək, heysiyyətinə toxunmaq
məqsədini daşıyan söyüş və qarğışlara, ədəbsiz, təhqiramiz, qeyri-etik
sözlərə, ifadələrə (anqırmaq, bağırmaq, soxuşdurmaq, xosunlaşmaq,
donquldanmaq, qatıqlamaq, qanmaq, tülkü, ayı, eşşək, qoduq,
heyvərə, alçaq, tupoy, qanmaz, gəbərtmək, qırıldamaq, burnunu
soxmaq, kəllən haqqı, çərənləmək, başı girməyən yerə bədənini
soxmaq, hırıldamaq, hürkmək, xoruzlanmaq və s.) yer verilməməlidir.
6) Äèëèí òÿìèçëèéèíÿ õÿëÿë ýÿòèðÿí ñþç ãðóïëàðûíäàí áèðè äÿ àðqîëàðäûð.
Ôðàíñûç äèëèíäÿí êå÷ìèø áó òåðìèí àëòûíäà ìÿùäóä äàèðÿäÿ èøëÿíèá
áàøãàëàðûíûí áàøà äöøìÿäèéè øÿðòè èôàäÿ âÿ éà ñþç íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
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NİTQİN ZƏNGİNLİYİ. Nitqin zənginliyi dil və nitq əlaqəsi əsasında
meydana gəlir. Nitqdə müxtəlif və təkrarlanmayan dil vahidlərinin işlədilməsi
nitqi zənginləşdirir. Nitqdə eyni işarələr və işarələr həlqəsi nə qədər az
təkrarlanarsa, nitq o qədər qazanar, zəngin olar. Bu, o deməkdir ki, dil
strukturu nə qədər zəngin olarsa, nitq də o qədər zəngin olacaq. Nitqdə
eyni dil ünsürlərinin yersiz təkrarlanması, eyni konstruksiya və formaların
dalbadal verilməsi, düzülməsi, şablon ifadə vasitələrinə tez-tez müraciət
nitqi zənginləşdirmir. Əksinə, bu, nitqin yoxsulluğu, kasıblığı deməkdir. Eyni
cür danışıq tərzi, monoton intonasiya dinləyiciləri yorur, nitqi korlayır.
Nitqin zənginliyini və ya kasıblığını obyektiv mühakimə etmək üçün
mətnin statistik təhlili, eyni üslubda yazan müxtəlif müəlliflərdən götürülmüş
mətnlərin müqayisəsi aparılmalıdır.
Nitqin zənginliyi bütün üslublar üçün səciyyəvidir. Lakin bədii və
publisistik üslublarda nitq zəngin, elmi üslubda isə zəifdir.
Nitqin zənginliyi üçün başlıca meyar danışanın (yazanın) geniş söz
ehtiyatına malik olmasıdır. İnsan təfəkkürünün hüdudu sonsuzdur, dildə
sözlərin miqdarı bununla nisbətdə məhduddur. Natiq bu cəhəti nəzərə
almalı, hər hansı bir mətləbi aşkarlayarkən daha münasib sözlərdən –
sinonimlərdən, antonimlərdən, frazeoloji birləşmələr və ibarələrdən, digər
məcazlardan, intonasiya, üslubi vasitələr və s.-dən məharətlə istifadə
etməyi bacarmalıdır.
Nitqin zənginliyi və emosionallığını təmin edən amillərdən biri də
intonasiyadır. Bu o deməkdir ki, söylənilən fikirlər, onlara münasibət uyğun
səs tərtibatı, avazla verilə bilsin, nitq rəngarəng intonasiya çalarlarına malik
olsun, danışan intonasiya elementlərindən (məntiqi vurğu, nitq fasiləsi, nitq
tonu, səsin tembri və s.) düzgün istifadə etməyi bacarsın və s. Nitqin
intonasiya baxımından zənginliyindən danışarkən sual, nida, əmr cümlələri,
xitablar, ara sözlər, ara cümlələr və s. sintaktik quruluşların özünəmüvafiq
formada, təbii şəkildə tələffüz olunmasının vacibliyi də diqqət mərkəzində
saxlanılmalıdır.
Nitq zənginliyinin başlıca əlamətlərindən biri də onun məzmun
cəhətdən dolğunluğudur. Nitq o zaman maraqla dinlənilir ki, haqqında bəhs
olunan məsələ yeni olsun, həm də hərtərəfli şəkildə, sübutlarla, dəlillərlə,
həyati misallarla, dinləyicini qane edəcək bir formada şərh edilsin.
NİTQİN AYDINLIĞI. Nitq üçün aydınlıq, səlislik və yığcamlıq yüksək
qiymətləndirilir. Nitqin düzgünlüyü fikrin aydın ifadəsinin ilkin şərti sayılır.
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İnsan ifadə edəcəyi mövzu haqqında mükəmməl məlumata malik olub onu
dərindən və yaxşı bilirsə, müvafiq dil vasitələri hesabına nitqində sözçülüyə
yol verməz, fikrini maraqlı qurar, dolaşıq cümlələrə deyil, sadə, münasib
cümlələrlə deyəcəyi faktları ifadə etməyi bacarar.
Nitqin aydınlığı tələffüzlə sıx bağlıdır. Dil səsləri öz məxrəcində
deyilməsə, hecanın tələffüzdən düşməsi, normal intonasiyaya əməl
olunmaması, bütün cümlələrin ya yüksək, ya da alçaq tembrlə deyilməsi,
rəqəmlərin ardıcıl və sürətlə sadalanması, bəzi hərflərin sözlərin sonunda
buraxılması şəxsin savadı, dünyagörüşü, mütaliəsi, söz ehtiyatının kəmiyyət
və keyfiyyətcə azlığının nəticəsidir.
Aydınlıq dinləyici və oxucunun nitqi asanlıqla anlaması, başa
düşməsidir. Aristotel nitqin aydınlığını ünsiyyət üçün başlıca şərt sayır və
göstərirdi ki, nitq aydın deyilsə, deməli natiq öz məqsədinə çata
bilməmişdir. Nitqin aydınlığı üçün əsas amil danışanın (eləcə də oxuyanın və
yazanın) nitq obyekti haqqında mükəmməl məlumata malik olmasıdır. Natiq
haqqında danışacağı materiala dərindən və yaxşı bələd olsa, həmin
materialı ifadə etmək üçün müvafiq dil vasitələri də tapa bilər. Bəhs olunan
mövzular, hadisələr, əhvalatlar və s. barədə dərin, həm də ətraflı biliyə
malik olan natiqlər daha maraqla dinlənilir, onların şərhində heç bir
dolaşıqlıq, zidd fikirlər müşahidə olunmur. Belə adamlar sadə, aydın
cümlələrlə, faktlarla, dəlillərə əsaslanaraq danışır və yazır, işlədilən hər bir
sözün əhəmiyyətini, ifadə olunan fikir üçün onun nə dərəcədə yararlı
olduğunu aydın təsəvvür edirlər. Firudin bəy Köçərli nitqin aydınlığını
təfəkkürün düzgün işləməsi, fikrin düzgünlüyü ilə əlaqələndirir: “Bizim
yəqinimizdir ki, dili dolaşıq şəxsin fikri də dolaşıqdır. Doğru və salamat fikirli
adamların kəlamı həmişə aydın, açıq və düzgün olur”.
Düzgün olmayan tələffüz – səslərin öz məxrəcində deyilməməsi,
qarışdırılması, bəzən də səslərin, hecaların tələffüzdən düşməsi, məzmuna,
məqsədə uyğun intonasiyaya əməl olunmaması və s. də nitqin aydınlığına
xələl gətirən səbəblərdir. Normal nitq tempindən yavaş və ya əksinə, iti
danışanlara təsadüf etmək çətin deyildir. Iti templə danışarkən sözlər
yarımçıq tələffüz olunur. Belə nitqi eşitmək və qavramaq çətin olur. Sözlərin
əvvəli və ya axırı “udulur”, səslər anlaşılmır. K.S.Stanislavski bu cür nitq
haqqında demişdir: “Səsləri dəyişdirilmiş sözlər mənə ağzının yerində qulağı,
qulağın yerində barmağı olan adam təsiri bağışlayır. Əvvəli aydın deyilməyən
söz başı əzilmiş adam kimidir. Sonu eşidilməyən söz isə mənə ayaqları
kəsilmiş adamı xatırladır. Ayrı-ayrı hərf və hecaların buraxılması əzilmiş
burun, çıxarılmış göz və ya diş, kəsilmiş qulaq və bu kimi şikəstliklər təsirini
bağışlayır. Bəzi adamlar ehtiyatsızlıq üzündən sözləri yapışdırıb, mənasız və
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formasız kütləyə çevirəndə mən balın üstünə düşmüş milçəyi xatırlayır və
tutqun dumanda payız palçığı və çiskinini təsəvvürümə gətirirəm” .
Nitqin aydınlığını yaradan amillərdən biri də diksiyadır. Diksiya latınca
“dictio” sözündən alınmışdır, mənası sözlərin düzgün, səslərin öz məxrəcinə
uyğun şəkildə tələffüz olunması deməkdir. Aydın və oxunaqlı xətt yazılı
nitqin asan anlaşılmasına nə dərəcədə şərait yaradırsa, düzgün diksiya da
şifahi nitqin başa düşülməsi, qavranılmasını o dərəcədə təmin edir.
NİTQİN İFADƏLİLİYİ. Nitqin ifadəliliyi ünsiyyət mühiti ilə dilin struktur
sahələri və üslub sistemi ilə şərtlənir. İfadəli nitq təfəkkürlə, müraciət olunan
şəxslə və dili yaxşı bilməklə onun ifadəlilik imkanlarını duyub
qiymətləndirməklə əlaqədardır. Adi sözlərdən qurulmuş epitet, metafora,
metonimiya, sinekdoxa və məcazlar ifadəliliyi, bədiililiyi gücləndirən
vasitələrdir.
Nitq düzgün, dəqiq, təmiz, məntiqi olmaqla yanaşı, həm də mənalı,
təsirli və ifadəli olmalıdır. Ünsiyyətin yaranmasında ifadəlilik kateqoriyası
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
İfadəlilik dilin əsas kateqoriyalarından biridir və geniş diapazona
malikdir. Bu genişlik həm onun əmələgəlmə mənbələrinin
rəngarəngliyindən, həm də təzahüretmə xarakterinin mürəkkəbliyindən irəli
gəlir.
İfadəlilik kateqoriyasının nitqdə təzahürü son dərəcə mürəkkəbdir.
İfadəlilik nitqdə nə cür gəldi, kor-koranə deyil, müəyyən dil qanun-qaydaları,
nitqin formaları, funksional üslublar, janr növləri, hətta ayrı-ayrı fərdi
üslubların xarakterinə müvafiq özünü göstərir.
İfadəlilik kateqoriyasının təzahüretmə səciyyəsi ən əvvəl nitqin yazılı və
şifahi formalarda çıxış etməsi ilə bağlıdır. Şübhəsiz, nitqin hər iki formasında
ifadəlilik keyfiyyəti dilin bütün sistemlərinin iştirakı sayəsində mümkünləşir.
Lakin yazılı nitqdən fərqli dialoq və monoloqlardan ibarət olan şifahi nitq
səslənən nitq olduğuna görə, burada ifadəliliyin meydana çıxması üçün
daha geniş imkanlar açılır. Burada müxtəlif xarakterli dil vahidləri ilə yanaşı,
insanın psixoloji-fizioloji sistemi və səs cihazı da fəaliyyətdədir. Nəfəs, səs,
diksiya və s. anlayışlardan ibarət olan bu səs cihazı müəyyən qaydalar və
vərdişlərin məcmusu vasitəsilə dili konkret ünsiyyət şəraitində reallaşdırır.
Səs cihazı intonasiya, vurğu, pauza, orfoepiya, temp, ritm, tembr, mimika,
hərəkət kimi anlayışlarla birləşib, nitqin texnikası adlı bir sahəni təşkil edir.
Həmin sahə nitq mədəniyyətinin əsas bölmələrindən biri olub, şifahi nitqin
daxili, səslənən tərəfinin ifadəlilik keyfiyyətinin yaranmasına xidmət edir.
İfadəlilik ifadəli olma, yaxşı və aydın ifadə etmək deməkdir. Bu, dilin
söz xəzinəsinə, onun qanun-qaydalarına yaxşı bələdlilik, fikrin ifadəsində
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onlardan məqsədəuyğun istifadə edə bilmək bacarığı ilə bağlıdır. Nitq
vərdişlərini möhkəmləndirmək üçün sistematik məşğul olmaq lazımdır.
İfadəli nitq üçün bacarıq və vərdiş əsas şərtdir. İfadəli nitqi dinləyənlər onu
asanlıqla qavrayır və mənimsəyirlər, yaddaşlarında uzun müddət qalır.
Mükalimələrin əvvəlində, ortasında və sonunda eyni sözlərin təkrarı, qoşa
sözlərin işlədilməsi, nitqdə ədəbi tələffüz normalarına düzgün əməl
olunması, danışıqda fasilə və durğulardan düzgün istifadə kimi cəhətlər
nitqin ahəngdarlığına müsbət təsir göstərir, musiqililiyini gücləndirir.
Nitq düzgün, təmiz, məntiqli olmaqla yanaşı, həm də mənalı, təsirli və
ifadəli olmalıdır. İfadəlilik dilin əsas kateqoriyalarından biridir. İfadəlilik
keyfiyyətinin əmələ gəlməsində dilin bütün sistemləri iştirak edir: fonetika,
leksika, semantika, qrammatika, intonasiya, üslubiyyat.
İfadəliliyin müxtəlif tipləri var. Bunun üç əsas şərtini göstərmək olar: ilk
şərtlərdən biri ünsiyyət mühitidir. Müəllimin nitqinin ifadəliliyi siyasi natiqin və
ya diplomatın, vəkilin məhkəmədəki ifadəliliyindən, məruzəçinin nitqinin
ifadəliliyindən fərqlənir. İkinci əsas şərt dilin struktur sahəsidir, tələffüz,
leksik, sözyaratma, morfoloji və sintaktik normalarla, intonasiya ilə bağlıdır.
Üçüncü şərt üslubi ifadəlilikdir.
Nitqin ifadəli olması müəyyən şərtlərlə bağlıdır: birincisi, ayrı-ayrı
şəxslərin nitqinin ifadəliliyi təfəkkürün müstəqilliyi, nitq müəllifinin şüurlu
fəaliyyəti ilə əlaqədardır. İkinci şərt nitq müəllifinin hazırlığıdır. Danışan və ya
yazan bilməlidir ki, nə haqda danışır, yazır və ya onun danışdığını və
yazdığını kim bilməlidir. Belə olmasa, nitq söyləyənin danışığı dinləyicilərə
maraqsız görünəcək. Üçüncü şərt dili yaxşı bilmək və onun ifadəlilik imkanı
ilə əlaqədardır. Dil haqqında belə bilik elmin köməyi olmadan əldə edilə
bilməz. Buna görə də səsləri, vurğunu, sözləri, cümlə üzvlərini, intonasiyanı
bilmək vacibdir. Dördüncü şərt dilin üslublarını bilməklə bağlıdır: bədii, elmi,
işgüzar, publisistik, danışıq-məişət və s. Bu üslubların hər birində ayrı-ayrı
söz qruplarından, dil vasitələrindən istifadə edilir. Beşinci şərt nitq
vərdişlərinə sistematik və şüurlu münasibətdir. Əsas vasitə nümunəvi mətnin
diqqətlə oxunuşu, bədii, elmi, publisistik və s. üslublarda ifadəli danışmağı
bacaran adamların nitqini dinləməkdir. Öz nitqinə nəzarət etməyi öyrənmək
lazımdır. Hər bir adamın öz-özünü nəzarət etmək vərdişinə yiyələnməsi
vacibdir. Altıncı şərt beşinci ilə əlaqədardır. Müəllif nitqi şüurlu, məqsədlidir.
Yeddinci şərt ayrı-ayrı adamların iradə, istək və şüurundan asılı olmayaraq
obyektivdir. Nitqin əsas mənbələrindən biri leksikadır.
Íèòãèí èôàäÿëèéè åéíè çàìàíäà îíóí åêñïðåññèâëèéè, åìîñèîíàëëûüû èëÿ
ÿëàãÿäàðäûð. Åêñïðåññèâëèê þçö åìîñèîíàëëûã âÿ îáðàçëûëûãëà áèðëèêäÿ
òÿçàùöð åäèð. Åêñïðåññèâëèéè éàðàòìàã ñèíîíèìëÿðèí èøëÿäèëìÿñè ÿñàñыíäà
àïàðûëûð.
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Åìîñèîíàëëûã, åêñïðåññèâëèê âÿ îáðàçëûëûã éàõûí àíëàéûøëàðäûð, îíëàðà
ïàòåòèê ÷ûõûøëàðäà, ãûçüûí âÿ cîøãóí íèòãëÿðäÿ ðàñò ýÿëèðèê. Åêñïðåññèâëèê
äèëèí áöòöí ñÿâèééÿëÿðèíäÿ ìöõòÿëèô èôàäÿ âàñèòÿëÿðè èëÿ éàðàíûð.
Åìîñèîíàëëûã òþðÿäÿí ÿñàñ äèë âàùèäëÿðè àøàüûäàêûëàðäûð:
1) Ùèññè ùàëëàðû èôàäÿ åäÿí ñþçëÿð (òÿÿññöô, ùåéô, éàõøû êè âÿ ñ.)
2) Ôèêðÿ äàíûøàíûí åìîñèîíàë ìöíàñèáÿòèíè áèëäèðÿí ñþçëÿð (àôÿðèí, éàøà,
âàð îë; éàðàìàç, àë÷àã, øÿðÿôñèç âÿ ñ.)
3) Åìîñèîíàë ãèéìÿòëÿíäèðèжè ñèíîíèìëÿð («ýåòìÿê» ÿâÿçèíÿ «ýþòöðöëìÿê»,
«äàáàí àëûá ãà÷ìàã», «ÿêèëìÿê», «àðàäàí ÷ûõìàã»; «þëìÿê» ÿâÿçèíÿ
«ýÿáÿðìÿê», «жÿùÿííÿìÿ âàñèë îëìàã» âÿ ñ.).
4) Ìÿжàçè ìÿíàëû ñþçëÿð;
5) Åìîñèîíàëëûã áèëäèðÿí íèäàëàð âÿ ÿäàòëàð (ùåéùàò, ÿôñóñ, àé ýÿëäè ùà!
âÿ ñ.) Åìîñèîíàëëûã éàðàäàí ñþç âÿ èôàäÿëÿð жöìëÿäÿ þçöíö ìöõòÿëèô
÷àëàðëû åìîñèîíàë áîéàëàð øÿêëèíäÿ ýþñòÿðèð.

NİTQİN MƏNTİQLİLİYİ. Obyektiv gerçəkliyi doğru, dürüst əks etdirən
hökm, fikir məntiqə əsaslandığı üçün “məntiqi nitq” adlanır. Məntiqlilik nitqin
ən mühüm keyfiyyətidir. Elmi informasiya məntiqə əsaslanır, insanlar onu
dərk etməkdə çətinlik çəksələr də, fikrin düzgünlüyü və həqiqiliyi kimlərdəsə
şübhə doğurmur.
Nitqin məntiqiliyi həm də onun kompozisiyası ilə tamamlanır. Bu
danışandan bir neçə vacib şərti gözləməyi tələb edir.
1. Mümkün olduğu halda öz fikrini yığcam ifadə etməyi;
2. Fikrini çatdırarkən dinləyicinin diqqətini nitqin predmetinə yönəltməyi.
Kommunikativlik keyfiyyəti kimi məntiqlilik dəqiqliklə əlaqədardır.
Onların ümumi cəhətləri çoxdur. Bunlar nitqin konkret aktında birgə çıxış
edir. Qarşılıqlı əlaqə onlar arasındakı fərqi aradan qaldırır. Dəqiqlik mətnin
mənasını, nitqin semantik bütövlüyü və toplusuna münasibəti qiymətləndirir,
məntiqlilik isə nitqin semantik strukturu və onun təşkili ilə səciyyələnir.
Dəqiqlik kimi, məntiqlilik nitqin əlverişliliyi, hərəkiliyi və uyğunluğu kimi
keyfiyyətləri formalaşmasının bazasıdır.
Məntiqliliyin qanunauyğun şərtləri var. Onlar, əsasən, ikidir: dilxarici və
dildaxili (linqvistik). Məntiqliliyin dilxarici şərti mühakimənin məntiqinə
yiyələnmək, normaların prinsiplərinə uyğun düzgün düşüncə, yeni həqiqət
axtarmaqla, dildaxili şərt isə mənanın bağlılığına təsir göstərən və nitqin
strukturunun elementlərinə zidd olmama, dil vasitələrini bilməklə bağlıdır.
İkinci şərt kommunikativ nitq səviyyəsində hərəkətlə əlaqədardır.
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Düşüncənin məntiqliliyi daxili nitq prosesində həyata keçir, onun
nəticəsi sonralar ünsiyyət zamanı zahiri nitqə çevrilir.
Deyilmə səviyyəsində qanunauyğunluğun şərtləri: birinci, bir sözün
digər sözlərlə əlaqəsində ziddilik olmamalıdır, ikinci, nitqin məntiqi
olmasının vacib şərtlərindən biri də cümlədə sözlərin sırasıdır, üçüncü şərt
onun leksik əlaqələrinin bəzi cəhətləri, məntiqi əlaqənin və deyilmənin
hissələri arasında münasibətin vacib ifadə vasitəsi kimi köməkçi nitq
hissələridir.
Mətnin məntiqi təşkilinin bütövlüyü və möhkəmliyi, bir nitq hissəsinin
digərinə keçməsinin aydın ifadə olunması nitqin məhdud bütovlükdə daxili
sabitliyinə və tamamlanmasına kömək edə bilər. Belə bütövlük barədə
Platon gözəl demişdir: «Hər nitq canlı varlıq təsiri bağışlamalıddır, elə tərtib
olunmalıdır ki, sanki varlıqdır. Onun bədəni, başı və ayaqları ilə birgə
olmalıdır. Belə ki, gövdə və əl-ayaq bir birinə yaraşmalı və bütövlüyə uyğun
gəlməlidir».
Məntiqlilik elmi nitqin ən mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Elmi nitqin
müxtəlif formaları elmi axtarışların məntiqi haqqında məlumat vermək və
yeni elmi biliyin nitqdə formalaşdırılması kimi mövcuddur. Yeni elmi
informasiya aydın olmalıdır ki, onu başqa adamlar dərk edə bilsinlər, onun
düzgünlüyü və həqiqiliyi qəbul edilsin. Elmi nitqin əsas janrları məqalə,
məruzə, mühazirə, monoqrafiyadır.
Bədii nitqdə məntiqlilik xüsusi səciyyəlidir. Burada düzgün təfəkkürün
qanunları gözlənilməlidir. Bədii mətndə, sözsüz, ardıcıllıq, izahın
ziddiyyətsizliyi, deyilən fikirlər arasındakı əlaqə aydın ifadə olunmalıdır.
Lakin məntiqlilik meyarı bədii fikrin ifadəolunma tələblərini çətinləşdirir. Bədii
nitqdə məntiqlilik daxili birlik kimi mövcuddur, daha doğrusu, iki görkəmli
müəllifin qarşılıqlı əlaqəsidir. Konkret ədəbi janr şəraitində gerçəkliyin əksi və
bədii ideyanın ifadəsidir.
Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədar olan üç mənbəyi nəzərə almaq lazımdır:
gerçəkliyin məntiqi, fikrin məntiqi və nitqin məntiqi. Ziddiyyət gerçəkliyin
dialektik məntiqinə daxildir. Bu, nitqin təşəkkülü, müəyyən şəklə salınması
ilə ölçülür. Nitq deyimində, əsərlərdə fikrin məntiqliliyi birbaşa, açıq və
ardıcıllıqla ifadə olunmalıdır. Fikrin məntiqliliyi deyəndə gerçəklik
obyektlərinin, faktlarının əksinin düzgünlüyü nəzərdə tutulur. Onların əlaqəsi
ümumi-fərdi, səbəb-nəticə, uyğunluq-fərqlənmə, mahiyyət-görünüş,
məzmun-forma, tabelilik-tabesizlik və s. gümanlara, dəlillərə əsaslanır.
Müəllif bədii əsərində, Belinskinin sözləri ilə desək, «sübut etmir, amma
göstərir, daha dəqiq göstərməklə sübut edir».
NİTQİN AHƏNGDARLIĞI. Nitqin ahəngdarlığı deyiləndə onun səlisliyi,
gözəlliyi, axıcılığı, rəvanlığı gözlənilməklə materialın alçaq tondan başlayaraq
, uca tona doğru yüksəlməsi, eyni zamanda avazın, tempin dəyişməsi,
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dinləyiciləri özünə cəlbetmə qabiliyyəti, dilin fonetik imkanlarından
bəhrələnməklə cümlədə eyniköklü üzvlərin ardıcıl sıralanması və sadə
fikirlərin mürəkkəbə doğru faktlar və rəqəmlərlə ahəngdar verilməsi nəzərdə
tutulur.
Estetikakın ən mühüm kateqoriyalarından biri də ahəngdarlıqdır.
Estetika ədəbli, incə, mülayim, hazırcavab və bədii-emosional müxtəliflikdir.
Nitqdə ahəngdarlıq deyəndə nitqin uyğunluğu, səlisliyi, gözəlliyi başa
düşülür. Ahəngdarlığı təmin edən xüsusiyyətlər bunlardır: 1. Azərbaycan
sözləri üçün açıq hecalar səciyyəvidir. Açıq hecalar yüksək intonasiya ilə
tələffüz olunur. Bu da, şübhəsiz, nitqin ahəngdarlığına, uyğunluğuna, axıcı
və musiqili olmasına təsir göstərir. 2. Azərbaycan sözlərində saitlər, sonor
və cingiltili samitlər işlənmə tezliyinə və kəmiyyətinə görə fərqlənir. 3.
Ahəng qanununun nitqin uyarlığında rolu böyükdür. 4. Cümlədə eyniköklü
üzvlərin ardıcıl sıralanması nitqin ahəngdarlığına imkan yaradır.
K.S.Stanislavskinin dediyi kimi, “danışıq, şeir özü də musiqi kimidir,
mahnıdır. Danışıqda da, şeirdə də səs məlahətli olmalıdır. Skripka kimi
səslənməlidir, taxtaya dəyən noxud kimi taqqıldamamalıdır”.
NİTQİN DƏQİQLİYİ. Dəqiqlik nitqin ilk və əsas şərtidir. Dəqiqlik, bir
tərəfdən, nitqin gerçəklik və təfəkkürlə əlaqəsinin, digər tərəfdən, fikrin dil
vasitələri ilə düzgün verilməsinin göztəricisidir. Dəqiq söz işlətmə dilin leksik
sistemində olan sözlərin semantikasını, sinonimliyi, çoxmənalılığı, terminləri,
müxtəlif funksional üslubları və qrammatik formaları yaxşı bilməyi tələb edir.
Dilin sinonimlik imkanlarından istifadə edərək lazım olan sözün seçilib
işlədilməsi nitq üçün çox vacibdir.
NİTQİN YIĞCAMLIĞI. Nitqin yığcamlığı geniş anlayışdır. Burada
yığcamlıq dedikdə müxtəsərlik, fikrin qısa və aydın, lakonik şəkildə ifadə
olunması nəzərdə tutulur.
Yığcamlıq fikrin ən zəruri sözlərlə, söz birləşmələri və cümlələrlə ifadə
olunmasıdır. Bu, nitqdə sözçülüyə, uzunçuluğa qarşı qoyulan bir anlayışdır.
Sözçülük, əsasən, iki formada özünü göstərir: a) nitqdə artıq, lüzumsuz
sözlərin, ifadələrin işlənməsi, fikrin təkrarı, eyni bir mətləbin ayrı-ayrı
cümlələrlə bir neçə dəfə ifadə olunması; b) çox danışmaq, uzunçuluq,
çərənçilik. “Çox yeməkdən, çox danışmaqdan və çox yatmaqdan
uzaqlaşmalıyıq” (İslamın prinsiplərindən).
Yığcam danışa bilmək insanda çox vacib keyfiyyətlərdəndir. Hər kəs özünün
və başqasının danışığına (eləcə də yazısına) bu cəhətdən tənqidi münasibət
bəsləməli, imkan daxilində yığcam, həm də məntiqi danışmağı bacarmalıdır.
Fikri əhatə etməklə qısa demək bacarığı istedad əlamətidir. İstedadla
bağlı olan yığcamlıq söz söyləyəndən deyəcəklərini ölçülü-biçili, geniş
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mətləbləri yığcam şəkildə deməyi, vaxt almamağı, təkrarçılıqdan qaçmağı,
məlum olanları yenidən xatırlatmamalı, başqalarını yormamağı tələb edir.
Yığcam nitq danışandan dərin bilik, həssas düşüncə, zəngin lüğət
ehtiyatı tələb edir. Yığcamlıq məzmunu dolğun əhatə edən adekvat
formadır. Burada fikir geniş, sözlər az, məna dərin olmalıdır. Babalarımız
həmişə yığcamlığı gözləmiş, uzunçuluğa, yoruculuğa qarşı mübarizə
aparmışlar. Məsələn, “uzun sözün qısası” (Atalar sözü), mənası genişdir,
qafiyəsi dar.
Yığcamlıq nitqin bəzəyidir, təsirliliyidir. «Yığcamlıq nitqi qüvvətləndirir.
Elə ifadələr var ki, günəş şüalarına bənzəyir, nə qədər çox olursa, o qədər
şiddətlə yandırır» (H.Suit); «Yığcamlıq ağlın bacısıdır» (A.P.Çexov).
FİKRİN SADƏLİYİ. Nitqin aydın, asan, anlaşıqlı, düzgün olması tez
başa düşülməsinin rəhnidir. Sadə nitq hər cür sünilikdən, yalançı pafosdan,
qondarma ifadələrdən, təmtəraqdan, ibarəçilikdən, əllaməçilikdən uzaq
nitqdir. «İfadə nə qədər gözəl olarsa, fikir və hisslər o qədər zərif olar»
(D.N.Pisaryev).
Nitqin sadəliyi üçün yığcamlıq, aydınlıq, anlaşıqlıq və cümlənin qısalığı
əsas şərtdir. Vaxtilə Flober yazırdı: «Əgər cümləni qısaltmaq mümkünsə,
qısalt. Bunu həmişə etmək olar. Ən yaxşı cümlə? - Ən qısa cümlədir».
“Dil nə qədər asan, sadə olsa, bir o qədər gözəl, göyçək və məqbul
olar” (F.Köçərli). Nitqin sadəliyi onun aydınlığı, anlaşıqlı olması, asan
qavranılmasıdır.

Sadəliyi

heç

də

fikrin

məzmununun,

mahiyyətinin

bəsitləşməsi, ibtidailəşməsi kimi başa düşmək olmaz. Nitqin sadəliyi
mürəkkəb cümlələrdən qaçmaq, məzmunu mümkün qədər sadə cümlələrlə
vermək mənasında da anlaşılmamalıdır. Natiq danışarkən, əşya və
hadisələri təsvir edərkən onların mahiyyətini daha aydın və dəqiq vermək
üçün həm sadə, həm də mürəkkəb konstruksiyalardan istifadə etməlidir.
Nitqin sadəliyi tələb edir ki, orada işlədilən bütün sözlər dinləyicilərin
(auditoriyanın) ümumi səviyyəsinə və xüsusiyyətlərinə uyğun gəlsin, hamı
üçün aydın və anlaşıqlı olsun.
Dinləyicilərin ümumi səviyyəsinə uyğun olmaqla hər cür qondarma,
süni ifadələrdən, təmtəraqlı, gurultulu, yabançı pafosdan, gerçəkliyi əks
etdirməyən söz birləşmələrindən (vicdanın böyük heykəli, ölməzlik zirvəsi,
şeirin günəşi, kadr potensialı və s.) istifadə nitqin sadəliyi baxımından məqbul
sayılmır.
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NİTQİN MÜNASİBLİYİ . Dil ünsiyyəti müxtəlif şəraitdə, müxtəlif tərzdə
və məzmunda olur. Nitq məqamına, yerinə, danışan və dinləyənin
xarakterinə, şəxsiyyətinə, təhsilinə, sənətinə, savadına, məqsədinə və s.
görə müxtəlif şəkildə təzahür edir.
Nitqin münasibliyi deyəndə aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: Ünsiyyət
neçə şəxs arasındadır?; Natiq (müəllim və başqaları) yığıncaqdamı,
auditoriyadamı danışır, mühazirə oxuyur, yaxud radio və ya televiziya
vasitəsilə çıxış edir?; Danışan kimdir?; Kimə müraciət olunur?; Dinləyən
kimdir?:
uşaqdırmı?, ağsaqqaldırmı?, məktəblidirmi?, tələbədirmi?,
alimdirmi?; Savadı, təhsili necədir?; İxtisası nədir?; Nitqin məzmunu,
məqsədi, istiqaməti necədir?; Danışan nə haqda məlumat verir?; Nəyi sübut
etmək istəyir?; Dinləyiciləri nəyə sövq edir və ya nədən çəkindirmək
fikrindədir? və s. Qarşıya qoyulan məqsəddən, dinləyicilərin tərkibindən,
səviyyəsindən və s. asılı olaraq nitqdəki sözlər, ifadələr, sintaktik
konstruksiyalar müxtəlif olur.
Íèòãèí ìöíàñèáëèéè ö÷öí ìèñàëëàð âÿ ñèòàòëàð åëÿ ñå÷èëìÿëèäèð êè,
êîíêðåò äèë ñèòóàñèéàëàðûíûí, ÿäÿáè öñëóáëàðûí, çÿðóðè ñþç âÿ èôàäÿëÿðèí
èøëÿäèëìÿ ãàíóíàóéüóíëóüó íÿçÿðÿ àëûíñûí.
Íèòãèí ìöíàñèáëèéèíè øÿðòëÿíäèðÿí àìèëëÿð è÷ÿðèñèíäÿ àøàüûäàêûëàð äàùà
þíÿìëèäèð: 1) Ìþâçóíóí (ôèêðèí) ìÿçìóíóíà óéüóí äèë ìàòåðèàëûíûí ñå÷èëìÿñè; 2) Äèë
âàñèòÿëÿðèíèí íèòãèí ìÿãàì âÿ øÿðàèòèíÿ óéüóíëóüó; 3) Íèòã öñëóáóíäàí àñûëû
îëàðàã äèë âàñèòÿëÿðèíèí ìÿãñÿäÿóéüóíëóüó; 4) Äèë ìàòåðèàëûíûí íàòèãèí
øÿõñèééÿòèíÿ, éàøûíà, ñàâàäûíà, äöíéàýþðöøöíÿ, ñÿíÿòèíÿ óéüóíëóüó.
NİTQİN RABİTƏLİLİYİ. Íèòã ïðîñåñèíäÿ ÿýÿð ñþçëÿð éåðëèéåðèíäÿäèðñÿ, cöìëÿëÿð äöçýöí ãóðóëìóøñà, ìþâçó ðàáèòÿëè, ÿëàãÿëè øÿêèëäÿ
øÿðù îëóíóðñà, äåìÿëè, èíôîðìàñèéà âåðÿí èôàäÿ åòäèéè ôèêðè éàõøû áèëèð, îíóí
ìàùèééÿòèíè ùÿðòÿðÿôëè äÿðê åäèð. Áu âàõò ùàäèñÿíèí, ôàêòûí èçàùîëóíìà
àðäûcûëëûüû ìÿíòèãÿ ÿñàñëàíûð. Öìóìèééÿòëÿ, àðäûcûëëûãëà øÿðù îëóíàí
ìàòåðèàë éàõøû àíëàøûëûð, ìÿíèìñÿíèëèð.
Natiq fikrini sərbəst, aydın, ardıcıl, yığcam və təsirli ifadə edə bilmək
üçün ədəbi tələffüz qaydalarını gözləmək, cümlələri düzgün qurmaq, sözləri
yerli-yerində işlətməklə yanaşı, nəzərdə tutduğu məzmunu özünəmüvafiq
forma ilə ifadə etməyi də bacarmalıdır. Başqa sözlə, nitq həm də rabitəli
olmalıdır.
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Nitqin rabitəliliyi üçün aşağıdakılara əməl edilməlidir:
1. Nitq məzmunca dolğun olmalıdır. Bunun üçün natiq nitqin predmetini
–haqqında danışacağı (və ya yazacağı) əşyanı, hadisəni, əhvalatı və s.-ni
yaxşı mənimsəməli, onun mahiyyətini hərtərəfli dərk etməlidir. Əgər şərhçi
beynəlxalq aləmdə baş verən hadisəni, onu doğuran səbəbləri özü yaxşı
bilmir, aydın təsəvvür etmirsə, həmin hadisənin nə ilə nəticələnəcəyi
proqnozunu verə bilmirsə, onun söhbəti, şübhəsiz ki, dinləyici üçün
qənaətləndirici ola bilməz. Başqa bir misal. Əgər müəllim təhlil edəcəyi
bədii əsəri oxumayıb, onun haqda başqalarının fikirləri əsasında təhlil
aparır, rəy söyləyirsə, bu, lazımi effekti verə bilməz.
2. Hər hansı bir məsələ barəsində danışılarkən (və ya yazılarkən)
müəyyən məntiqi ardıcıllığa riayət olunmalıdır. Başqa cür desək, fikrin izah
olunması ardıcıllığı məntiqə əsaslanmalıdır. Məsələn, tutaq ki, mühazirəçi
Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası
barədə danışmağı (yazmağı)
planlaşdırmışdır. O, fikirlərini belə bir ardıcıllıqla şərh etməlidir.
1) Orfoqrafiya haqqında məlumat, orfoepiya anlayışı
2) Orfoqrafik qaydalara əməl olunmasının vacibliyi.
3) Orfoqrafiyanın orfoepiya ilə əlaqəsi. Onların oxşar və fərqli cəhətləri.
4) Azərbaycan dili orfoqrafiyasının tarixi, onun formalaşması və inkişafı.
5) Müasir Azərbaycan dili orfoqrafiyasının əsas qaydaları:
a) saitlərin təsnifatı;
b) samitlərin təsnifatı;
c) bəzi qrammatik formaların yazılış qaydaları.
Belə bir ardıcıllıqla şərh olunan material, söylənilən fikir yaxşı dinlənilir,
asan başa düşülür. Əks halda nitqdə rabitə pozulur, fikirdə ümumi bir
qarışıqlıq yaranır, deyilənlər çətin anlaşılır, yadda qalmır.
3. Danışan (yazan) əsas və ikinci dərəcəli məsələləri bir-birindən ayırmağı
bacarmalıdır. Natiq şərhində əsas məsələ üzərində xüsusi dayanmalı,
söhbətin mahiyyətini dinləyiciyə çatdırmalıdır. Onun nəzərində tutduğu
məsələdə ikinci dərəcəli fikirlər əsas fikrin izahına, anlaşılmasına kömək
etməlidir. Amma bəzən nitqdə bu tələb gözlənilmir. Danışan mövzuda az
əhəmiyyətli məsələlər üzərində daha çox dayanır, uzunçuluğa yol verir ki,
belə nitqdə fikir zəif və natamam ifadə olunur. Əsas fikri çatdıra bilməyən
natiqin nitqi, şərhi maraqsız olur, dinləyici belə söhbətdən tez can
qurtarmağa çalışır.
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4. Natiq öz sözü, cümləsi, düşüncəsi, üslubu ilə danışmalıdır. Özgə dili ilə,
hazır cümlələrlə danışmaq nitqin keyfiyyətini aşağı salır, onu canlılıqdan
məhrum edir. Natiq məlum olanları şərh etdikdə belə onları öz dili – ifadə
tərzi ilə daha bitkin, daha maraqlı bir formada dinləyicilərə çatdırmağı
bacarmalıdır.

NİTQİN ORİJİNALLIĞI. Nitqin məziyyətlərindən biri onun orijinallığıdır.
Bu, nitqdə özünəməxsusluqdur, bir şəxsin başqalarından fərqli danışması və
yazmasıdır. Nitqin orijinallığı bir neçə cəhətdən özünü göstərir ki, bunlardan
birincisi fərdi tələffüz tərzidir. Nitqin tələffüz baxımından fərqlənməsi,
nəzərə çarpması aşağıdakı amillərlə daha çox bağlı olur:
1. Səslərin, sözlərin aydın diksiya ilə tələffüzü.
2. Söz və qrammatik formaların orfoepik qaydalar əsasında tələffüzü.
3. Bir qədər ucadan, aramla danışmaq və oxumaq.
4. Bir qədər astadan danışmaq, nitq fasilələrində daha münasib sözlər
fikirləşib tapmaq və nitqini davam etdirmək.
5. Danışıq və xüsusən oxu prosesində intonasiya çalarlarından daha
bacarıqla, məzmuna uyğun şəkildə istifadə edə bilmək.
6. Danışanın səciyyəvi söz, ifadə, sitat, sintaktik konstruksiyalar,
frazeoloji ifadələr, aforizmlər, atalar sözü, zərb-məsəllər və s. işlətməsi,
nitqin xüsusi tərzdə qurulması.
Nitqin orijinallığını təmin edən vasitələrdən biri də bədii təsvir
vasitələridir. Bədii təsvir vasitələrindən (məcazi mənada işlədilən söz və
ifadələr, təşbeh, metafora, mübaliğə və s.; müxtəlif üslubi priyomlar –
sözlərin təkrarı və ya buraxılması, inversiya, ritorik-natiqanə suallar və s.)
yerində, həm də uyarlı bir şəkildə istifadə nitqi təsirli, parlaq, obrazlı etməklə
bərabər, ona orijinallıq da gətirir. Həmin vasitələrdən nitqdə istifadə
bacarığına yiyələnmək üçün natiq müntəzəm olaraq bədii əsərləri mütaliə
etməli, yazıçı və şairlərin dilindəki natiqlik sənəti baxımından daha yararlı və
münasib söz və ifadələrə, digər təsvir vasitələrinə diqqət yetirməli, onlardan
yeri gəldikcə istifadə etməyə çalışmalıdır. Volterin təbirincə desək, “adamlar
yaxşı yazıçıları mütaliə etdikcə, yaxşı danışmağa vərdiş edirlər”.
NİTQİN EKSPESSİVLİYİ VƏ EMOSİONALLIĞI. Ekspressivlik
(mənalılıq, təsirlilik, ifadəlilik) nitqin obrazlığı, emosional keyfiyyəti, təsirliliyi
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deməkdir. Emosionallıq (həyəcan) emosiyanın ifadə edilməsi, emosiya ilə
dolu olan, həyəcanlı, tez təsirlənən, tez mütəəssir olan mənadır.
Ekspressivlik, emosionallıq və obrazlılıq bir-bir ilə əlaqədardır, onlar
birgə təzahür edir. Emosionallıq ancaq patetik çıxışlarda, qızğın və coşqun
nitqlərdə, məntiqi ardıcıllıq və təmkinlə söylənilən mühazirələrdə özünü
göstərir.
Ekspressivlik dilin bütün səviyyələrində müxtəlif vasitələrin köməyi ilə
əldə edilir: fonetika, intonasiyanın ünsürləri (ton, vurğu, temp, fasilə və s.);
leksika (sinonim, antonim, frazeologizm və s.); morfologiya (zaman, növ,
şəkil, nida və s.); sintaksis (nəqli, əmr, elliptik, ritorik sual və s. cümlələrlə);
ekspressivliyə xidmət edən vasitələrlə.
Emosionallıq yaradan başlıca dil vahidləri bunlardır: 1) hiss adları olan
sözlər (təəssüf, kinayə, sevinc və s.); 2) deyilən fikrə danışanın emosional
münasibətini ifadə edən səciyyələndirici sözlər (alçaq, şərəfsiz, dələduz,
fırıldaq, əziz); 3) neytral sözlərdə emosional qiymətləndirici sinonim kimi
işlənən sözlər (qaçmaq-əkilmək, getmək - sürüşmək, ölmək-gəbərmək,
cəhənnəmə vasil olmaq və s.); 4) məcazi mənalı sözlər və birləşmələr; 5)
sintaktik və morfoloji ekspressiv vasitələr (ritorik fiqurlar, emosional
qiymətləndirici şəkillər və s.; 6) emosional nidalar və ədatlar (heyhat, əfsus,
yazdı ki, ay gəldi ha). Emosional boya əlavə məna çalarıdır. Emosional
boya dil faktı, dil hadisəsidir. Emosionallığın “rəngli” növləri üslubi cəhətdən
neytral olan nitq fonunda təzahür edir. Sözün bütün emosional boyalarını iki
böyük qrupda əks etdirmək olar: a) müsbət çalarlı emosional boyalar
(təntənəli, dəbdəbəli, adi və s.); b) mənfi çalarlı emosional boyalar
(etinasızlıq, dolama, həqarət və s).
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