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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Bütün humanitar və istimai 

elmlərdə olduğu kimi, filologiya elmləri, xüsusən də dilçilik elmi  müstəqil 

Azərbaycan xalqının əsl milli-mənəvi sərvətidir. Dilçiliyin ekstralinqvistik 

problemlərinin böyük əksəriyyəti yeni tədqiqat yönümündə öyrənilməlidir. İndi 

dilçilik elmimizi bilavasitə xalqımızın milli-mədəni inkişafına doğru 

istiqamətləndirmək və burada daha çox uğurlar əldə etmək üçün real şərait 

yaranmışdır. Azərbaycan dilçiliyinin bugünkü səviyyəyə çatmasında xüsusi 

xidmətləri olmuş dilçi alimlərin elmi irsinin araşdırılıb tədqiq edilməsi xüsusi önəm 

kəsb edir. Bu xarakterli tədqiqatlar dilçilik elminin nəzəri problemlərinin 

ümumiləşdirilməsinə və bir sıra müasir dilçilik problemlərinin sistemə salınmasına 

kömək edir. 

Azərbaycan dilçiliyinin tarixi ümumi şəkildə işlənmiş və dilçiliyimizin bu və 

ya digər görkəmli nümayəndəsinin elmi yaradıcılığı Bəkir Çobanzadə, Muxtar 

Hüseynzadə, Məmmədağa Şirəliyev, Əbdüləzəl Dəmirçizadə, Əliheydər Orucov, 

Həsən Mirzəyev istisna olmaqla, bu günümüzədək monoqrafik şəkildə araş-

dırılmamışdır. Əslində, belə araşdırmalarsız dilçilik tarixinin, bu elm sahəsinin 

müxtəlif məsələlərinin tam və hərtərəfli tədqiqi mümkün deyil. Dilçiliyimizin tanın-

mış nümayəndələrinin elmi yaradıcılığını araşdırıb dilçilik tariximizdə qiymətini 

vermək milli filologiyamızın ən mühüm vəzifələrindəndir. Fikrimizcə, bu alimlər 

dilçilik tarixində elə izlər qoymuşlar ki, onların hər birinin elmi xidmətləri ayrıca  

tədqiqatın  mövzusu olmalıdır.  

Dilçiliyin həm nəzəri, həm də tətbiqi bölmələrinin yorulmaz və məhsuldar 

araşdırıcısı professor Zərifə Budaqovanın elmi irsinin, dilçilik görüşlərinin araş-

dırılması dissertasiya işinin mövzusunun aktuallığını şərtləndirir. Alimin vəfatından 

30 ildən çox müddət keçməsinə baxmayaraq, onun yaradıcılığı elmi ictimaiyyət 

qarşısında kifayət qədər açılmamış, yalnız bir neçə məqalədə öz əksini tapmışdır. Bu 

dissertasiya işi Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığının sistemli şəkildə öyrənil-

məsinə həsr olunmuş ilk tədqiqatdır. Odur ki, dilçilik tarixində öz sözünü demiş, filo-
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logiya üzrə professor adını almış ilk qadın dilçimizin elmi yaradıcılığının öyrənilməsi 

və dəyərləndirilməsi vacib və zəruridir ki, bu da dissertasiyanın aktuallığını təşkil 

edir.      

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqiatın obyektini Zərifə Budaqovanın  

türkologiya, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyi sahəsindəki  əsərləri təşkil edir. Predmeti 

isə  Zərifə  Budaqovanın  dilçilik  görüşləridir.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiyada başlıca məqsəd Zərifə 

Budaqovanın elmi-tədqiqat işlərinə nəzər salmaq, türkologiya və Azərbaycan 

dilçiliyinin zənginləşməsində və inkişafında alimin xidmətlərini müəyyənləş-

dirməkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün dissertasiyada qarşıya aşağıdakı vəzifələr 

qoyulmuşdur: 

- Zərifə Budaqovanın dilçiliyin tətbiqi sahələrindəki xidmətlərini 

dəyərləndirmək; 

          - Yazıda durğu işarələrinin işlədilməsi və orfoqrafiya ilə bağlı alimin 

xidmətlərini müəyyənləşdirmək; 

- Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənətinin müasir problemlərinə Zərifə 

Budaqovanın  münasibətini  müəyyənləşdirmək; 

- Alimin müxtəlif mövzularda yazdığı  məqalələrində qarşıya qoyduğu 

problemləri  araşdırmaq; 

-  Morfologiya məsələləri, xüsusən də feilin lüğəvi məna növləri, quruluşca 

növləri, feillərdə tərz kateqoriyası haqqında nəzəri fikirləri müqayisəli şəkildə təhlil 

etmək; 

-  Sintaksis  sahəsində  alimin  elmi xidmətlərini  müəyyənləşdirmək; 

-  Alimin sadə cümlə haqqındakı fikirlərini təhlil etmək; 

- Cümlə üzvlərinin tədqiqi sahəsində alimin xidmətlərini aşkara çıxarmaq; 

Tədqiqatın metodları. Tədqiqatda təsviri və tarixi-müqayisəli metodlardan 

istifadə edilmişdir. 

           Müdafiəyə çıxarılan əsas  müddəalar: 

- Zərifə Budaqovanın elmi işlərini, dilçilik görüşlərini araşdırmaq, dərindən 

öyrənmək XX əsrin ikinci yarısından sonra Azərbaycan nəzəri dilçiliyinin inkişafı və 
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formalaşması tarixini əyani şəkildə təqdim etmək, bu tarixi pillə-pillə, mərhələlərlə 

göstərmək üçün olduqca dəyərli və əhəmiyyətlidir. 

-  Zərifə Budaqova öz elmi əsərlərində morfologiya sahəsində Azərbaycan 

dilinin qrammatikasının nəzəri məsələlərini, mübahisəli bəhslərini obyektivliklə, 

alimlik səriştəsi ilə təhlil süzgəcindən keçirmiş, elmi qrammatika üçün baza hazırla-

mışdır. 

- Zərifə Budaqova Azərbaycan dilinin morfologiya sahəsində ən zəngin 

qrammatik kateqoriya olan feillərin mənaca təsnifatını aparmış, feillərdə tərz 

kateqoriyası barədə ümumtürkoloji planda yüksək elmi-nəzəri səviyyədə mülahizələr 

söyləmiş, faktlar əsasında sanballı qənaətlərə gəlmişdir. Nəticə etibarilə, görkəmli 

türkoloq Azərbaycan dilçiliyində özünün məktəbini yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 

- Zərifə Budaqova əsərləri, monoqrafiyaları ilə Azərbaycan dilçiliyində 

sintaksis problemlərinə aydınlıq gətirmiş, xüsusən də sadə cümlə sintaksisinin XX 

əsrin 50-ci illərə qədərki səviyyəsini xeyli yüksəltməyə nail olmuşdur. 

- Zərifə Budaqova elmi yaradıcılığında orfoqrafiya, punktuasiya kimi 

dilçiliyimizin əməli-tətbiqi məsələləri üzrə də mahiyyətcə yeni, bu sahələrdə mü-

kəmməl, dolğun mülahizə və qənaətləri əks etdirən əsərlər yazaraq,  elmi istimaiyyətə  

təqdim etmişdir. 

- Zərifə Budaqovanın elmi irsində nitq mədəniyyəti, natiqlik sənəti, şifahi 

ədəbi dil məsələlərinin  öyrənilməsi də önəmli yer tutur.  

- Zərifə Budaqovanın  əsərləri bütövlükdə 3 cildlik Azərbaycan dilinin elmi 

qrammatikasının hazırlanıb nəşr edilməsində mühüm, aparıcı baza rolunu oyna-

mışdır.  

         Tədqiqatın elmi yeniliyi. Zərifə Budaqovanın dilçilik görüşləri ilk dəfə bu 

dissertasiyada tam, sistemli monoqrafik şəkildə tədqiq olunmuşdur. Dissertasiyada 

alimin ümumtürkoloji aspektdə Azərbaycan dilinin qrammatikasının morfologiya 

sahəsindəki orijinal fikirləri təhlilə cəlb olunmuşdur. Sintaktik problemlər, xüsusən 

də sadə cümləyə aid tədqiqatları ümumiləşdirilmiş, alimin bu sahədəki fəaliyyətinə 

elmi qiymət verilmişdir. Həmçinin alimin dilçiliyin tətbiqi sahəsinə dair əsərləri 

dəyərləndirilmişdir.        
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          Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Araşdırmanın nəzəri  əhəmiyyəti 

Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığının mahiyyətini üzə çıxarmaqla onun nəzəri 

müddəalarının gələcək tədqiqatlarda elmi mənbə kimi istifadə olunacağı ilə şərtlənir. 

Dissertasiyadan dilçiliyə aid dərsliklərin, tədqiqat işlərinin hazırlanmasında, həmçinin 

ali məktəblərin filologiya fakültələrində bakalavr və magistr dərəcələri üzrə kadr 

hazırlığında bir vəsait kimi istifadə etmək olar. 

Aprobasiyası və tətbiqi. Araşdırmanın başlıca müddəaları və əsas nəticələri 

doktorantın müxtəlif beynəlxalq və respublika konfranslarındakı məruzə və 

çıxışlarında, AAK-ın tövsiyə etdiyi nəşrlərdə dərc olunmuş elmi məqalələrində öz 

əksini tapmışdır. Mövzu ilə bağlı müəllifin  11 məqalə (3-ü xaricdə) və 7 tezisi (3-ü 

xaricdə) dərc  edilmişdir.  

Tədqiqat işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya Sumqayıt 

Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasında 

hazırlanmışdır. Tədqiqat işi həmin kafedrada və filologiya fakültəsinin elmi 

seminarında müzakirə olunmuşdur. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi 

həcmi. Giriş 4 səhifə, I fəsil 43 səhifə, II fəsil 32 səhifə, III fəsil 35 səhifə, Nəticə 4 

səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı 13 səhifə. Ümumi həcmi 134 səhifə  – 

237, 835 işarə.   
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I FƏSİL 

ZƏRİFƏ  BUDAQOVANIN  YARADICILIĞINDA  AZƏRBAYCAN  DİLİNİN 

TƏTBİQİ  MƏSƏLƏLƏRİ  

 

1.1. Zərifə Budaqovanın  elmi yaradıcılığının ümumi mənzərəsi 

 

AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, 

professor Zərifə İsmayıl qızı Budaqovanın tanınmış dilçi-filoloq, elm təşkilatçısı, 

istimai xadim kimi fəaliyyət dairəsi, mənalı həyatı olduqca zəngin, geniş, sonrakı 

nəsillər üçün örnək olmuşdur. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda şöbə 

müdiri, direktor müavini, nəhayət, direktor kimi elmi-ictimai fəaliyyətində həmişə 

fəal bir elm adamı, dilçiliyimizin ağbirçəyi kimi, Dissertasiya Şurasının sədri, Elmi 

Şuranın sədri, fundamental nəşrlərin, Azərbaycan dilinin qrammatikası çoxcildliyinin 

redaktoru və əsas müəlliflərindən biri kimi, həm də öz elmi monoqrafiya, dərslik və 

başqa kitabları ilə filologiyamıza başucalığı gətirmişdir. Zərifə Budaqovanın bu 

zəngin irsi Azərbaycan dilçiliyi üçün çox dəyərli məxəzdir. Alim Azərbaycan 

dilçiliyində müasir Azərbaycan dilinin morfologiyasının yaradıcılarından, 

qrammatika üzrə aparıcı mütəxəssislərdən biri olmuşdur. Alimin elmi araşdırmaları 

dilimizin  morfologiyası, sintaksisi, üslubiyyatı, dil əlaqələri, tətbiqi dilçilik 

məsələləri və durğu işarələri problemlərini öz əhatəsinə alır. Zərifə Budaqova Səməd 

Vurğun kimi ziyalının xeyirxahlığını görmüş, ondan daim dəstək almışdır. Odur ki, 

özü də savadlı kadrlara daim kömək etmiş, onların bir dilçi alim kimi yetişməsində 

böyük rol oynamışdır.  

Zərifə Budaqovanın qələminin məhsulu olan çoxsaylı elmi-publisistik 

məqalələrində çağdaş dilçiliyimizin  problemlərinə, elm və mədəniyyətimiz üçün ən 

önəmli olan mövzulara, məsələlərə geniş yer verilmiş, elmi-mənəvi dəyərləri yüksək 

peşəkarlıqla təhlildən keçirilmişdir. Alimin məqalələrində təfəkkür tərzindən, dil və 
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üslubundan, ixtisasından və s. cəhətlərindən asılı olmayaraq, vətənimizə, xalqımıza, 

Azərbaycan elminə, təhsilinə, maarifinə  xidmətin  real  mənzərəsini  görmək olar. 

Alimin Azərbaycan dilçilik elminə verdiyi töhfələr sırasında onun  dilçiliyə 

gətirdiyi, yetişdirdiyi yüksək ixtisaslı dilçilər də durur.  O, saysız-hesabsız aspirant və 

dissertantlara elmi rəhbər, elmi məsləhətçi olmuş, dilçilik sahəsində müdafiə olunan 

dissertasiyalarda rəsmi opponent, rəyçi olmaqla neçə-neçə gənc alim yetişdirmişdir. 

Təkcə Bakı şəhərində deyil, həmçinin Azərbaycanın başqa şəhərlərində, digər 

türkdilli regionlarda da onun tələbələri, davamçıları var. Onun yetirmələri öz sevimli 

müəllimini unutmur, müəllimlərini məhəbbətlə xatırlayır, xatirəsini öz elmi 

yaradıcılıqlarında əbədiləşdirməyə çalışırlar. Biz onların tam olmayan siyahısını 

vermək istərdik: professorlar: Şəfiqə Yusifli, Nabat Abdullayeva, Qara Məşədiyev, 

Əsmət Həsənova, Mirvari İsmayılova, Sənubər Abdullayeva, İbrahim Bayramov və  

fəlsəfə doktorları: Rəxşəndə İsrafilova, İntizar Salehova, Gülnarə Rəhimova, Sevda 

Kazımova, Akif Miriyev, Ofelya Quliyeva, Rasim Adilov, Təhminə Mehdiyeva, 

Əlikram Əsədov, İbrahim Hacıyev, Səriyyə Əsgərova, Mədət Bayramov, Zərifə 

Əliyeva,  Aybəniz  Mirzəyeva,  İsmət  Abdullayeva  və b. 

“Professorun elmi yaradıcılığı, tərcümeyi-halı ilə tanışlığımız, onun 

dilçiliyimizin ən çətin, həll olunmamış, öyrənilməsinə böyük zərurət duyulan məsələ-

lərinə həsr etdiyi monoqrafiya, kitab və dərsliklər, elmi məqalələri  elmimizin inkişafı 

və yüksəlişi yolunda yorulmaz fəaliyyəti, gərgin əməyinin bəhrəsi kimi razılıq doğu-

rur, bununla qürur duyulur. Onun bu şərəfli elmi bioqrafiyasını alimin yetirdiyi dilçi-

müəllim kadrları daha da dolğunlaşdırır, tamamlayır “ [99, s.474]. 

Ad və soyadlarını sadaladığımız alimlərin tədqiq etdikləri elmi araşdırmaların 

əksəriyyəti Zərifə Budaqovanın Azərbaycan dilçiliyi üçün aktual problemlər saydığı 

işlərdəndir. Məsələn, “Azərbaycan dilində adlıq cümlə”, “Azərbaycan mətbuatının 

dilində morfoloji normalar”, “Azərbaycan dilində atributivləşmə”, “Azərbaycan 

dilinin lüğət tərkibində sözlərin mənaca dəyişməsi”, “Azərbaycan dilində ikiqat 

mənsubiyyət”, “Azərbaycan dilində söz-cümlə”, “Azərbaycan dilində inversiya”, 

“Azərbaycan dilində sifətin məcazlaşması”, “Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindəki 

sözlərin daxili imkanlar hesabına zənginləşməsi”, “Elmi və bədii üslublar arasında 
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əlaqə”, “Azərbaycan ədəbi dilinin rəsmi üslubu” və s. 

Zərifə Budaqova XX əsrin ortalarında, 1953-cü ildə keçmiş SSRİ-nin paytaxtı    

Moskva şəhərində yerləşən Dilçilik İnstitutunda “Azərbaycan dilində feilin tərz 

kateqoriyası” adlı namizədlik dissertasiyasını Elmi Şurada müdafiə etmişdir. 

Namizədlik dissertasiyasından 10 il sonra “Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə” 

adlı  doktorluq dissertasiyasını müdafiə etdikdən sonra, 1968-ci ildə  “professor” elmi 

adına layiq görülmüşdür. O, Azərbaycanın ilk qadın dilçi professorudur. 

          Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığında gəldiyi nəticələr müxtəlif konfrans və 

simpoziumlarda etdiyi çıxışlarda əks olunmuşdur. Alimin məqalə və tezisləri 

dilçiliyimizə dair nəşrlərdə çap olunmuşdur. Z.Budaqovanın bütün elmi yaradıcılığı 

boyu 150-dən çox məqaləsi işıq üzü görmüşdür. Ana dilimizin morfologiya və 

sintaksisinin  problemli  məsələləri  dilçi alimimiz tərəfindən araşdırılmışdır.  

         “Feilin zaman və şəkilləri, mürəkkəb feillər, feilin tərz kateqoriyası kimi 

morfoloji kateqoriyalar, cümlə problemi ilə əlaqədar sintaktik məsələlər, nitq 

mədəniyyəti və üslubiyyata dair problemlər, əlifba və orfoqrafiya məsələləri və s. 

onun  tədqiqat  obyektləridir” [83, s.21]. 

Filologiya elmləri doktoru Zərifə Budaqovanın tədqiqatları Azərbaycan dilinin 

qrammatikasına, dilimizdəki söz birləşmələrinə, dilimizin üslubi imkanlarına, 

semasiologiya sahəsinə, durğu işarələri və onların işlənmə funksiyalarına, 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya  qanunlarına, dilimizin sintaksisində önəmli mövqeyə 

malik olan sadə cümləyə həsr olunmuşdur. Onun əsərləri, tədqiqatları  müasir  

linqvistikanın  ən mühüm nailiyyətləri  sırasında  sayıla bilər. Z.Budaqovanın 

redaktoru və əsas müəlliflərindən olduğu “Müasir Azərbaycan dilinin 

semasiologiyası”, “Azərbaycan dilində durğu işarələri”, ”Azərbaycan dilində 

orfoqrafiya qaydaları”, “Müasir Azərbaycan dilində sadə cümlə”, “ Azərbaycan bədii 

dilinin üslubiyyatı”, “Грамматика азербайджанского языка”, “Самоучитель: 

азербайджанского языка “ və s.  kimi monoqrafiyaları   dilçiliyimizdə  qiymətli  

əsərlərdəndir.  

            Alimin əsərləri nəzəri və tətbiqi səciyyəlidir. Tətbiqi dilçilik sahələrinə aid 

tədqiqatları bu mövzuları əhatə edir: dilimizin orfoqrafiya qaydalarını, durğu 
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işarələrini və nitq mədəniyyətini. Alimin nitq mədəniyyətinə dair yazdığı əsərlər, 

məqalələr dilçiliyimizin tətbiqi dil sahəsindəki ən dəyərli əsərlərdən sayıla bilər.  

 “Azərbaycan dilinin qrammatikası” əsərinin  işıq üzü görməsində Zərifə 

Budaqovanın böyük rolu olmuşdur. Bu onun yüksək təşkilatçılıq bacarığından irəli 

gəlirdi.  

İ.Məmmədli qeyd edir ki, “1969-cu ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

partiya təşkilatına rəhbər seçilir. Bu hadisədən sonra ölkəmizdə siyasi-iqtisadi, kənd 

təsərrüfatı və sənaye sahəsində böyük irəliləyişlər baş verməyə başlayır. Mədəniyyət 

və elm sahəsində də böyük və möhtəşəm dönüş müşahidə olunur. Ölkəmizdə dilçilik 

elmi yeni mərhələyə keçir... Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə olan böyük sevgisi 

nəticəsində 1970-ci ildə  bir qrup Azərbaycan dilçisinə dövlət mükafatları verildi.  

Yusif Seyidov, Əlövsət Abdullayev, Ağaməli Həsənov bu siyahıda yer almışdır. Zərifə 

Budaqovanın da bir çox əsərləri dövlət rəhbərinin bu qayğısından sonra yarandı “ 

[101, s.108]. 

Dilçi alim dilimizin çoxcəhətli xüsusiyyətlərini ümumi şəkildə araşdırmışdır. 

Zərifə Budaqovanın dəyərli tədqiqatları alimlərimiz tərəfindən, türkologiya sahəsində 

çalışanlar tərəfindən öz qiymətini hələ sağlığında almışdır. Dünya şöhrətli alimlər  

Ə.R.Tenişev, M.Ergin, S.Buluc, Z.Qorxmaz və b. qeyd etmişlər ki, Z.Budaqova 

dilçiliyin öndə olan, araşdırılmasına ehtiyac duyulan tədqiqatlar müəllifi olmuşdur. 

Azərbaycan alimlərindən  M.Şirəliyev, A.Axundov, A.Qurbanov, M.Qasımov, 

M.Seyidov, İ.Məmmədli, B.Xəlilov və başqa alimlər də bu qadın alimi – Zərifə 

Budaqovanı yüksək qiymətləndirmişlər. Alimin dilçilik əsərlərinin filologiya elminin 

tərəqqisində böyük rolu olmuşdur.Zərifə Budaqovanın tədqiqat və araşdırmalarındakı 

problemlərin mövzusu əhatəliliyi,  dərin mühakimələri, böyük peşəkarlığı ilə həmişə 

elmi istimaiyyətin diqqətini cəlb etmişdir. Zərifə Budaqovanın bütövlükdə elmi irsi, 

elmi-pedaqoji araşdırmaları alimin tədqiqatları haqqında yazılmış məqalələrdə öz 

həqiqi dəyərini tapmışdır. Alimin əsərləri filologiyamızın müxtəlif  bölmələrində yeni 

tədqiqatların aparılmasına  imkan və şərait yaratmışdır.  

B.Xəlilov Zərifə Budaqova haqqında yazır: “Professor Zərifə Budaqova 

həmişə dövri mətbuatın diqqət mərkəzində olub, dilçinin özü və tədqiqatları barə-
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sində yüzlərlə məqalə çap edilib. Onun səmərəli elmi fəaliyyəti və elmi əsərlərinin 

əhəmiyyəti Azərbaycan qadınının  müvəffəqiyyəti  kimi  qiymətləndirilib və  təbliğ  

olunub” [79, s.5]. Ə.Zeynalovun İrəvan ziyalıları haqqında yazdığı kitabda Zərifə 

Budaqovanın həyat və yaradıcılığını əks etdirən “Qoşa qanadın biri” adlı yazısı da 

diqqət çəkir [133, s.418-424]. Alim haqqında Ə.Əliyev, İ.Sarıyeva, N.Mustafayev, 

G.Ağazadə, M.Cəfərov, İ.Kazımov və digərləri də maraqlı məqalələr yazmışlar [ 61; 

124; 111; 5; 51; 80]. Həmçinin C.Cəfərov  və  C.Allahverdiyevin  birgə  ərsəyə  

gətirdikləri  “İrəvan Pedaqoji  Məktəbi”  kitabında  Zərifə Budaqova  haqqında  

məlumata  rast  gəlirik [11, s.62]. Müəlliflərin  “İrəvan:  Ensiklopedik  foto-toplu “  

kitabında  da  alim haqqında  yazı  öz  əksini  tapmışdır [12, s.52]. 

2013-cü il 9 oktyabr tarixində Türkiyənin İstanbul Universitetində VIII 

Beynəlxalq Türkoloji Konqresdə 20 ölkənin 300-dən çox nümayəndəsinin qatıldığı 

tədbirdə Azərbaycan alimlərinə, o cümlədən türkologiyada dilçilik sahəsində böyük 

xidmətləri  olan  Zərifə  Budaqovaya  həsr olunmuş  seminar  keçirilmişdir.  

         Ümumiyyətlə, Zərifə Budaqova ölkədən kənarda da yetərincə tanınmış 

dilçilərimizdəndir. Alim xidmətləri ilə yalnız ölkəmizdə yox, keçmiş Sovetlər 

birliyində  də yetərincə tanınmış, elmi fəaliyyəti qiymətləndirilən  türkoloq olmuşdur.  

Alim 1983-1985-ci illərdə müxtəlif xarici ölkələrdə elmi ezamiyyətlərdə 

olmuşdur. Berlin, İstanbul, Daşkənd kimi şəhərlərdə keçirilmiş möhtəşəm elmi 

konqreslərdə iştirak etmiş, orada müxtəlif  mövzularda çıxışlar etmişdir.  

Professor Zərifə Budaqovanın idarəçilik, elmi və pedaqoji işgüzarlığı 

Azərbaycan filologiyasını zənginləşdirməyə xidmət göstərmişdir. Alimin elmi 

əsərləri bu gün də filoloqlarımızın stolüstü  kitablarıdır.  

 

         1.2.  Punktuasiya məsələlərinin müqayisəli təhlili 

 

        Dilçiliyin elə bölmələri var ki, onlar yalnız dilçilərin deyil, qeyri-dilçilərin də 

maraq dairəsinə daxil olaraq, müxtəlif mütəxəssislərin araşdırma mövzusu kimi 

dəyərlənir. Belə bölmələrdən biri də punktuasiya şöbəsidir. Punktuasiyalar müxtəlif 
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araşdırmaların əsas mövzusu kimi götürülür. Elmi-nəzəri mövzular olan morfologiya, 

sintaksis, leksikologiya, etimologiya, semantikadan fərqli olaraq, dilçiliyin tətbiqi 

bölmələri də vardır. Bu bölmələrlə yalnız dilçi alimlər deyil, tədris işçiləri, hüquq,  

mətbuat, mədəniyyət, siyasət, iqtisadiyyat və digər  sahələrdə çalışanlar da məşğul 

olurlar. Dilin tətbiqi sahələri arasına nitq mədəniyyəti, orfoqrafiya, orfoepiya, 

punktuasiya daxildir.  

Durğu işarələrini bilmək, onları yaxşı mənimsəmək, durğu işarələrini yerli-

yerində işlətmək hər bir vətəndaşın və savadlı adamın yazılı nitqində çox zəruri və 

vacib amillərdəndir. Hər bir ziyalı durğu işarələrinin istifadə və işlənmə məqamlarını  

dürüst  bilməlidir.  

Nəinki ana dili və ədəbiyyat müəllimlərinin, jurnalistlərin, mətbuat işçilərinin, 

bütün Azərbaycan ziyalılarının  ilkin  vəzifəsi düzgün yazı normalarını qorumaq, nitq 

mədəniyyəti məsələlərinə xüsusi fikir verməkdir. 

Punktuasiya durğu işarələrindən istifadə qaydalarının cəmidir və yazı qay-

dalarının nizama salınmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bəzən punktuasiya ilə 

durğu işarələri anlayışlarını eyniləşdirirlər. Məsələn, Ə. Abdullayev yazır:”Yazıda 

əlifbadan başqa, durğu işarələrindən də istifadə edilir. Bu işarələri işlətməkdə 

məqsəd şifahi nitqi yazıda olduğu kimi ifadə etməkdir. Elə ifadə etmək ki, yazını 

oxuyan yazanın mətləbini başa düşməkdə çətinlik çəkməsin və onu olduğu kimi 

canlandıra bilsin. Bu işarələr sisteminə punktuasiya, yaxud durğu işarələri deyilir” 

[2, s.407]. Lakin Zərifə Budaqova punktuasiya ilə durğu işarələrini çox düzgün 

fərqləndirir və qeyd edir ki, punktuasiya durğu işarələrinin qoyulması haqqında 

qaydalar sistemidir. Fikrimizcə, Zərifə Budaqovanın  yanaşması  daha doğrudur. 

Doğrudan da, qaydalar ayrı-ayrılıqda yox, sistem təşkil etdikdə punktuasiya adlı elm 

sahəsinə çevrilir. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır ki, durğu işarələrini saymaq 

mümkündür, punktuasiya isə ümumi bir anlayışdır. Durğu işarələri punktuasiyanın 

tədqiq obyektidir desək, daha doğru olar. N.Pələngov punktuasiya sözünə 37 lüğət və 

15-dən çox dilçilik ədəbiyyatında tərif verildiyini qeyd etmişdir [118, s.11]. 

Q.Kazımovun gəldiyi qənaətə görə isə durğu işarələrindən bəhs edən bölmə 

ümumiləşmiş şəkildə punktuasiya adlanır. 
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          Bildiyimiz kimi, yazılı nitqin düzgün formalaşmasında əsas iş durğu 

işarələrinin üzərinə düşür. Durğu işarələri mətnin düzgün anlaşılmasında yardımçı 

vasitə olub, mühüm kommunikativ funksiya daşıyır. Punktuasiya dilin qrafik 

sistemini təşkil edir. Zərifə Budaqova yazır: “Durğu işarələri fikrin aydın başa 

düşülməsində, yazının düzgün, ifadəli tələffüzündə çox mühüm və əhəmiyyətli qrafik 

vasitədir. Bunları yerində işlətmədikdə fikirdə dolaşıqlıq yaranır. Şifahi nitqlə yazılı 

nitq arasında məzmun eyniliyi pozulur”  [33, s.3]. 

Durğu işarələrinin yaranması tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, onlar yazıdakı 

digər işarələrlə bir dövrdə meydana çıxmamışdır, hərflərdən sonra təşəkkül tapmışdır. 

A.Qurbanov yazır: “Qədimdə yazı başdan-başa bitişik yazılırdı. Bu oxu və yazı işini 

olduqca çətinləşdirirdi...Yazı mədəniyyətinin inkişafı, yazıya olan ehtiyacın artması, 

müxtəlif forma və məzmunda yazıların meydana çıxması  və bununla bərabər fikrin 

oxucuya aydın çatdırıla bilməsi əsasında yazıda sözləri bölmək tələbi ciddi şəkildə 

qarşıya çıxmışdır” [85, s.687].  Alim qeyd edir ki, “bu müxtəlif şəkildə özünü 

göstərmişdir: bəzi xalqlar sözlər arasında şaquli xətt qoymuş, bəziləri xüsusi 

işarələrdən istifadə etmişlər. Daha sonralar sözlər arasında məsafə qoyulmuş və 

nəhayət, durğu işarələrindən istifadə olunmağa başlanmışdır” [85, s.688].  

Qeyd edək ki, durğu işarələrinin işlənməsi fonoqrafik yazıdan başlanmışdır. 

Digər yazı növlərində durğu işarələri işlənməmişdir. Məlumdur ki, durğu 

işarələrindən ilk dəfə Finikiya və Yunanıstanda istifadə olunmuşdur. XIII əsrdən 

yazıda durğu işarələrindən geniş miqyasda istifadə edilməyə başlanılmışdır. İndiyə 

qədər hər bir dilin öz milli xüsusiyyətlərinə uyğun durğu işarələri yaranmışdır. XV 

əsrdə kitab çapının yaranması ilə bağlı olaraq durğu işarələrinin sayı çoxalmışdır. 

XVIII əsrdən sual və nida kimi işarələr indiki vəzifəsində işlədilmişdir. Azərbaycan 

yazılarında nöqtəni əvəz edən xüsusi işarəyə 1073-cü ildə yazıya köçürülmüş 

“Kitabi-Dədə Qorqud” əsərində rast gəlirik. Lakin əsərin XV əsrdə üzü köçürülmüş 

Drezden nüsxəsində hər bir cümlənin sonunda qoyulan  ulduzvari  işarə  geniş yayıla 

bilməmişdir. 

M.Cahangirov qeyd edir ki, “XIX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq, rus və 

Avropa yazı sistemi ilə tanışlıq, yeni məktəblərin yaranması, dərs vəsaiti hazırlamaq 
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kimi məsələlər durğu işarələrindən istifadəyə ehtiyacı artırmışdır. Bu səbəbdən qərb 

xalqlarının işlətdiyi durğu işarələrinə meyil artmış, bəzi alınma durğu işarələrinin 

tətbiqinə başlanılmışdır.Məsələn, Mirzə Kazım bəy 1839-cu ildə çap etdirdiyi 

“Грамматика турецко-татарского языка” dərsliyində tələbələrin çalışması üçün 

ərəb əlifbası ilə verdiyi səkkiz səhifəlik mətndə hər biri iki yerdə olmaqla cəmi 2 

durğu işarəsindən – nöqtə yerinə ulduzabənzər işarədən (*) və tiredən (–)  istifadə 

etmişdir”. [48, s.181]. Müəllif Mirzə Kazım bəyin bu təşəbbüsünü durğu işarələrinin 

Azərbaycan dilinə ilk tətbiqi nümunəsi  kimi saymağı doğru hesab etmir. Durğu işa-

rəsi məsələsinin nisbətən geniş planda ilk dəfə M.F.Axundzadə tərəfindən elmi su-

rətdə əsaslandırıldığını diqqətə çatdırır və qeyd edir ki, XIX əsrin son rübündə durğu 

işarələri mətbuata yol açır. Hətta dərsliklərə də rus və Avropa yazılarında işlənən 

ayrı-ayrı durğu işarələri daxil edilir. Azərbaycan yazılı ədəbi dilində durğu işarələri 

ilk dəfə “Əkinçi” qəzetində  ardıcıl  təsbit  olunur.  

Q.Kazımov punktuasiyanın əsaslarının izahında 3 meyil olduğunu yazır. 

Bunlardan biri məna, biri sintaktik quruluş, sonuncusu isə intonasiyadır.  

Q.Kazımovun fikrincə, bu üç amil içərisində ən əsası  məna məsələsidir. Bununla 

bərabər cümlənin quruluşu da, intonasiyası da müəyyən məqsəd, mənanın ifadəsi də 

əsas və həlledicidir. Alimin bəzi fikirləri həddindən artıq maraq doğurur. Bu 

məsələlərdən biri odur ki, durğu işarələrinin işlədilməsi intonasiya ilə bağlı deyildir. 

Biz də hardasa alimin fikirləri ilə razıyıq. Çünki vasitəsiz nitqin dırnaqlar  daxilində 

verilməsi, müxtəlif hissləri insanlara ötürmək üçün mötərizə daxilində sual işarəsinin 

qoyulması hallarının intonasiya ilə əlaqəsi, demək olar ki, yoxdur və ya çox zəifdir. 

İ.Kazımov da qeyd edir ki, “ Müasir Azərbaycan dilində durğu işarələri yalnız bu və 

ya başqa prinsip əsasında qoyulmur; o, bir sıra prinsiplərin – qrammatik və məna, 

həmçinin də intonasiya əlaqələrinin vəhdəti əsasında qoyulur ” [25, s.9]. Görkəmli 

Azərbaycan dilçisi Ə.Dəmirçizadənin fikrincə isə, “punktuasiya işarələrinin 

işlədilməsi mürəkkəb bir prosesdir. Durğu işarələri cümlə daxilindəki leksik vahidlər, 

cümlə üzvləri arasında, mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri  və cümlənin sonunda 

məna, məqsəd və psixoloji halla  bağlı olan mürəkkəb bir prosesdir” [58, s.167]. 

Ümumiyyətlə, dilçiliyimizə nəzər saldıqda görürük ki, punktuasiya ilə bağlı bir 
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çox metodik vəsaitlər, kitablar yazılmışdır. Eləcə də, Azərbaycan dili dərsliklərinini 

sintaksis bölməsində durğu işarələri barədə məlumata rast gəlirik. Durğu işarələri 

haqqında son illərdə yazılan kitablar sırasına H.Əliyev və A.Kazımovun “Durğu 

işarələrinin işlənmə qaydaları” [64] ,V.Dumanoğlu və İ.Əsgərin “Azərbaycan ədəbi 

dilində durğu işarələri” [66]  kitabını da əlavə edə bilərik. M.Hüseynovanın “Müasir 

Azərbaycan dilində punktuasiya məsələləri” kitabında durğu işarələri ilə bağlı 

müəllifin zəruri saydığı və tədris prosesində vacib hesab etdiyi məsələlər dilçiliyin 

müasir nailiyyətləri baxımından izah edilir, həmçinin durğu işarələrinin işlənmə 

qaydaları zəngin dil materialları  əsasında  təhlil olunur. Bu kitab isə 2017-ci ilin 

nəşridir [73]. N.Pələngovun “Müasir Azərbaycan dili punktuasiyasının bəzi 

problemləri” monoqrafiyası da durğu işarələri, onların işlənmə qaydaları haqqında 

yazılmış mükəmməl əsərlərdəndir [118]. Azərbaycan EA-nın nəşri olan “Azərbaycan 

dilində durğu işarələri sistemi” kitabı da son ədəbiyyatlar siyahısındadır [25]. 

 Zərifə Budaqova da durğu işarələri ilə bağlı öz elmi fikirlərini söyləmiş, 1965-

ci ildə R.Rüstəmovla birgə Azərbaycan EA  nəşriyyatında “Azərbaycan dilində durğu 

işarələri” kitabını çap etdirmişdir. Həmin kitabın redaktoru Azərbaycan dilçiliyinin 

yaradıcılarından olan prof. Muxtar Hüseynzadə olmuşdur. Z.Budaqova 1977-ci ildə 

bu əsəri həcm və məzmunca daha da təkmilləşdirmiş və elmi ictimaiyyətə 

çatdırmışdır. Bu iki kitab durğu işarələri haqqında yazılmış monoqrafik tədqiqat 

hesab olunur. A.Axundov Z.Budaqovanın “Azərbaycan dilində durğu işarələri” 

əsərini dilimizdə durğu işarələrinin işlənmə yeri barədə ən geniş və ən əhatəli 

tədqiqat  adlandırmışdır. 

Alimin “Durğu işarələri yazılı nitqin açarıdır” adlı məqaləsi də maraqlıdır. 

Məqalədə vergülün  işlədilmə  qaydalarından  bəhs  olunur [31, s.25-31]. 

M.Şirəliyev qeyd edir ki, “durğu işarələrinin tətbiqi, demək olar ki, 

Azərbaycan yazısı yeni əlifbaya keçdikdən sonra mümkün olmuşdur. Lakin durğu 

işarələrinin işlənməsində sintaktik qanun-qaydalar həmişə gözlənilmir. Xüsusən, belə 

hal vergülün işlənməsində gözə çarpır. Zərifə Budaqovanın “Azərbaycan dilində 

durğu işarələri” adlı əsərinin mətbuat işçilərinə, yazıçılara, müəllimlərə xeyli 

yardımı olacaqdır” [129, s.8]. 
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 “Kaspi” qəzetinin 9-11 yanvar 2010-cu il tarixli nömrəsində Elcan 

Salmanqızının “Durğu işarələri: harada istifadə etməli? ” məqaləsi verilib. Müəllif 

durğu işarələrinə dair olan ən son qəbul olunan qaydalar  sisteminin  müəllifi  kimi 

Zərifə Budaqovanın adını qeyd edir [123]. 

Ə.Əfəndizadə də punktuasiya qaydalarının işlənib sistemə salınmasında  Zərifə 

Budaqovanın xidmətlərini xüsusi qeyd edir. O, Zərifə Budaqovanın “Azərbaycan 

dilində durğu işarələri” adlı əsərindən  əsas mənbə  kimi istifadə olunduğunu diqqətə  

çatdırır [60, s.67]. 

Zərifə Budaqova durğu işarələrini yerində işlətmədikdə yazılı nitqimizin mü-

əyyən incəliklərdən məhrum olduğunu göstərir. Alim durğu işarələrinə ciddi əməl 

etmədikdə qrammatikada verilən hökmlərə qarşı çıxmış olduğumuzu diqqətə çatdırır.  

B.A.Şapiro qeyd edir ki, “durğu işarələri müxtəlif dillərdə zahirən eyni ola 

bilər, amma onların mənaları, istifadəsi müxtəlifdir “[174, s.6]. 

Zərifə Budaqova müasir Azərbaycan dilində aşağıdakı durğu işarələrinin 

işləndiyini bildirir: nöqtə, vergül, nöqtəli  vergül, iki nöqtə, sual, nida, tire, üç nöqtə, 

mötərizə, dırnaqlar. Qeyd edək ki, bu işarələrdən nöqtə, nöqtəli vergül, üç nöqtə, qoşa 

nöqtə, sual və nida işarəsi ayırıcı, dırnaq və mötərizə fərqləndirici, vergül və  tire isə 

həm ayırıcı, həm də fərqləndirici funksiya daşıyır. Alim durğu işarələrinin 

xüsusiyyətlərini çox geniş şəkildə izah etmişdir. Onun yazdığı qaydalar bu gün də 

savadlı yazı üçün çox aktualdır. Düzdür, bu kitabda, eləcə də, adını qeyd etdiyimiz 

digər ədəbiyyatlarda durğu işarələrinin işlənmə məqamlarına toxunulub. Ancaq bu 

mənbələrdə verilən fikirlərin bəziləri bugünkü müasir Azərbaycan dilində bütün hal-

larda özünü dogrulda bilmir. Çünki dilimiz inkişaf  edir, zənginləşir, dilin indiki  və-

ziyyəti 50-60 il öncəki vəziyyəti ilə eyni deyil. Durğu işarələri dinamik bir sistem 

olduğu üçün dil inkişaf etdikcə, fikrin ifadə vasitələri genişləndikcə punktuasiya 

yeniləşir. Amma apardığımız müqayisələr göstərir ki, bütün bunlara baxmayaraq, 

Zərifə  Budaqovanın “Azərbaycan dilində durğu işarələri” kitabındakı qaydaların 

böyük əksəriyyəti bu gün də işləkdir.  

Nöqtə Azərbaycan yazısında çoxvəzifəli durğu işarəsidir. O həm orfoqrafik, 

həm də durğu işarəsidir. Onun əsas vəzifəsi cümlənin bitdiyini bildirməkdir. Amma 
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qeyd edək ki, ad və soyadın ixtisarında işləndikdə əlavə vəzifə yerinə yetirir. Alim 

məzmununda bilavasitə sual, eləcə də emosional çalarlıq olmayan cümlələrdən sonra 

nöqtə qoyulduğunu bildirir. Nöqtədən aşağıdakı hallarda istifadə olunduğunu 

göstərir: 

“1.Nəqli cümlənin sonunda; 

2.Yarımçıq nəqli cümlələrdən sonra; 

3. Adlıq cümlələrdən sonra; 

4. Lakin, bununla belə, amma, ancaq, halbuki, həm də, özü də, hətta, yəni və s. 

tabesizlik bağlayıcıları müstəqil cümlələri mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri kimi 

birləşdirirsə, həmin bağlayıcıdan əvvəl nöqtə qoyulur. 

5.Əmr cümlələrinin sonunda çox vaxt nöqtə qoyulur. Bu vaxt müəllif ya 

nitqdəki emosional çalarlığı nəzərə çarpdırmaq istəmir, yaxud da çalarlığı leksik və 

qrammatik vasitələrlə çatdırır. 

6. Dram əsərlərində surətlərin nitqlərindən sonra və ya nitqləri arasında gələn 

remarkalar mötərizəyə alınır və bunlardan sonra nöqtə qoyulur” [33, s.11-14].         

  Dram əsərlərində iştirak edən şəxslərin adları abzasdan yazılırsa, onlardan 

sonra nöqtə qoyulur. Müasir nəşrlərdə bununla bağlı belə bir fikirlə rastlaşırıq. 

V.Dumanoğlu və İ.Əsgərin birgə nəşr etdirdikləri “Müasir Azərbaycan ədəbi dilində 

durğu işarələri” kitabında belə qeyd olunur:“ Dram əsərlərində iştirak edən şəxslərin, 

obrazların adı abzasdan verildikdə onlardan sonra nöqtə yox, qoşa nöqtə işlənməsi-

nin daha məntiqli olması fikri qeyd-təklif kimi verilir”  [66, s.15].  Bunu müəlliflər 

abzasdan verilən şəxs adları və onlara məxsus fikirlərin bir növ vasitəsiz nitq şəklində 

təşəkkül tapması ilə əlaqələndirirlər. M.Hüseynova da bu fikirlə razılaşır. Zərifə 

Budaqova şəxsin adı ortadan yazılarsa, ondan sonra heç bir işarə qoyulmadığını, 

şəxsin adından sonra remarka olarsa, nöqtənin  mötərizədən sonra qoyulduğunu 

diqqətə çatdırır. 

1965-ci ildə nəşr olunan Zərifə Budaqova və Rəsul Rüstəmovun “Azərbaycan 

dilində durğu işarələri” adlı kitabında “Qeyd” başlığı altında göstərilir ki, “sitat və ya 

misaldan sonra mötərizədə müəllifin və ya mənbənin adı göstərilibsə, nöqtə bağlanan 

mötərizədən sonra qoyulur” [29, s.57]. Zərifə Budaqovanın 1977-ci ildə nəşr olunan 
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eyni adlı kitabında həmin fikir başqa cür verilir. Artıq burada nöqtə bağlanan mö-

tərizədən əvvəl qoyulur [33, s.84]. Q.Kazımovun “Müasir Azərbaycan dili (Sin-

taksis)” kitabında verilən nümunələrdə də nöqtə nümunədən sonra qoyulur. Məsələn, 

“Uzun Həsənin “Qanunnamə”sinin hazırlanmasında vəzir yaxından iştirak 

etmişdir”. (F.Kərimzadə) [81, s.493]. Yəni mötərizədən sonra nöqtə qoyulmur. 

V.Dumanoğlu və İ.Əsgərin gəldiyi qənaətə görə isə belə hallarda həm cümlənin 

sonunda, həm də mötərizədən sonra nöqtə qoyulur. Fikrimizcə, yaranan fikir 

müxtəlifliyinə aydınlıq gətirmək üçün vahid qaydalar tərtib olunmalıdır. İndi hər iki 

halla rastlaşmaq mümkündür. Bizcə, bu cür hallarda nöqtənin verilən nümunədən 

sonra qoyulması daha uyğundur.   

V.Dumanoğlu və İ.Əsgərin müəllifliyi ilə nəşr olunan yeni kitabda  müasir 

dövrümüzlə bağlı internet ünvanlarının,  saytların adlarının domen adlandırılan bir 

neçə elementdən ibarət olub, nöqtə ilə ayrıldığı da göstərilir. Həmçinin 

dissertasiyalarda, elmi ədəbiyyatda istifadə olunan sitatların mənbəyini göstərmək 

üçün mötərizə daxilində həmin ədəbiyyatın sıra nömrəsindən sonra nöqtə qoymağın 

vacibliyi də qeyd olunur. Bu kimi qaydaların kitabda yer alması, sözsüz ki, müasir 

dövrümüzlə, zamanla daha çox əlaqədardır. Zərifə Budaqovanın durğu işarələri ilə 

bağlı fikirləri də məhz alimin yaşadığı zaman üçün yenilik idi. 

Zərifə Budaqova ad, ata adlarının qısaltma formalarından sonra, birinci tərəfi 

yarımçıq, ikinci tərəfi tam qısaltma formasında olan mürəkkəb ixtisarlarda birinci 

qısaltmadan sonra, minlik və daha artıq kəmiyyət bildirən mürəkkəb saylar rəqəmlə 

yazıldıqda minliklər və s. ifadə edən rəqəmlərdən sonra və ilaxır, və sair sözləri 

ixtisar şəklində yazıldıqda da nöqtə qoyulduğunu qeyd edir. 

          Durğu işarələri içərisində həm daha çox mübahisəyə səbəb olan, həm də 

işlənmə tezliyinə görə vergül işarəsi seçilir. Yazılı nitqdə durğu işarələri ilə bağlı ən 

çox səhv, demək olar ki, vergüllə bağlıdır. Nöqtədən fərqli olaraq, vergül cümlə 

sərhədi ilə əlaqədar olmur. Vergül və tire digər durğu işarələrindən fərqlənir. Hər iki 

durğu işarəsi eyni zamanda həm ayırıcı, həm də fərqləndirici  funksiyaya malikdir. 

Zərifə Budaqova intonasiya ilə bağlanan tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri 

arasında vergül qoyulduğunu qeyd edir. Alim tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib 
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hissələrini bağlayan nə (də), ya (da), həm (də), gah (da) bağlayıcılarından əvvəl 

vergül qoyuldugunu da diqqətə çatdırır.  

         Alim ki ədatı isim, əvəzlik, feil, zərf və köməkçi nitq hissələri ilə birlikdə 

işləndikdə ondan sonra vergül işarəsinə ehtiyac olmadığını qeyd edir. B.Xəlilov da bu 

fikirlə razılaşır və Zərifə Budaqovanın kitabındakı nümunəni öz kitabında eynilə 

verir: “Qar ki adamı lap dondurur” [75, s.200]. 

         Zərifə Budaqova həmcins üzvlər arasında vergül qoyulmasını vacib şərt kimi 

vurğulayır. Ancaq o, incə bir məqamı da qeyd edir ki, gör, görək, görüm, qoy,  gəl, 

gəlsənə, bax sözləri ədat kimi işləndikdə cümlənin həmcins üzvü olmur. Odur ki, 

onlardan sonra vergül qoyulmur. Müəllif mübtəda bəhsindən danışarkən ondan sonra 

vergülün qoyulub-qoyulmamasına toxunarkən maraqlı məqamları diqqətə çatdırır. 

Alim onu da vurğulayır ki, bəzən mübtədanın özündən sonra gələn üzvün təyini kimi 

başa düşülməməsi üçün ondan sonra vergülə ehtiyac duyulur. Bu zaman cümlənin 

mənasına diqqət etmək lazımdır. 

Zərifə Budaqova o və ya bu əvəzliyi ilə ifadə olunan mübtədadan sonra isim, 

sifət və ya say gələrsə, ondan (mübtədadan) sonra vergül işarəsinin qoyulmasını 

məqbul hesab edir. O şəxs və ya bu işarə əvəzliyi ilə ifadə olunan mübtədadan sonra 

əvəzlik, feil, zərf və köməkçi nitq hissələri gələrsə, ondan (mübtədadan) sonra 

vergülə ehtiyac olmadığını vurgulayır. Əlbəttə ki, bu, Zərifə Budaqovanın fikridir. 

B.Xəlilov da alimin bu mülahizələrini təsdiq edir. Fikrimizcə, bu qayda həmişə özünü 

doğrultmur. Məs.: “O gecə getdi” cümləsində qaydaya görə vergül işarəsi 

qoyulmamalıdır. Amma vergül işarəsi qoyulmayanda cümlənin mənasını iki cür 

anlamaq olur. Vergül işarəsi qoysaq, “o” mübtəda, qoymasaq, təyin olur. Deməli, 

əvəzliklər özündən sonrakı sözü təyin etmirsə və bu, cümlənin semantik quruluşunda 

bir dəyişiklik yaratmırsa, vergülün qoyulmasına ehtiyac qalmır. Yuxarıdakı nümunə 

də bunu təsdiq edir.Q.Kazımov isə yazıda şəxs əvəzliyindən sonra (isim, sifət, say və 

zərfdən əvvəl) vergül qoyulduğunu bildirir [82, s.154]. Bu məsələ ilə bağlı 

N.Pələngovun fikirləri də maraqlıdır. O yazır: “Məlumdur ki,“o” və “bu” 

əvəzliyindən sonra vergülün  qoyulması müxtəlif zamanlarda fərqli şəkildə təqdim 

edilmişdir. Son zamanlar isə əsas tələb budur: 1) “o” və “bu” əvəzlikləri mübtəda 
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rolunda çıxış etsin; 2) onlardan sonra isim, sifət, say, zərf kimi nitq hissələrindən biri 

gəlmiş olsun” [118, s.51-52]. N.Pələngov da Q.Kazımovun fikirlərini dəstəkləyir. 

İ.Kazımov isə o, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində işlənərkən onlardan sonra feil və 

köməkçi nitq hissələri (modal sözlərdən başqa) gələrsə, vergül qoyulmadığını qeyd 

edir [25,s.29]. V.Dumanoğlu və İ.Əsgər də o, bu şəxs əvəzliklərindən sonra feil və 

köməkçi nitq hissələri gəldikdə vergül qoyulmadığını diqqətə çatdırırlar. Həmçinin 

qeyd edirlər ki, əvvəllər mübtəda vəzifəsində işlənən o, bu əvəzliklərindən sonra zərf 

də gəldikdə vergül qoyulmurmuş [66,s.46]. Əslində, bu cür fikir müxtəlifliyinin 

olması vergüldən istifadədə bir sərbəstlik yaradır. Etiraf etmək lazımdır ki, indi də bu 

mövzuda fikir müxtəlifliyi özünü göstərir, yəni dəqiq bir sistem yoxdur. 

Ə.Əfəndizadənin bir fikri diqqətimizi çəkir: “Bəzən ismin də qarşısında  gələn o, bu 

mübtədalarından sonra verğülə ehtiyac duyulmayan hallar olur. Məsələn, “O 

Kiyevdən dünən qayıdıb”, “Bu Nəsiminin heykəlidir” kimi cümlələrdə o, bu 

əvəzlikləri yalnız mübtəda kimi çıxış edir, təyinlə qarışdırılmır. O, bu əvəzlikləri 

mübtəda vəzifəsini daşıyarkən onları təkcə köməkçi sözlərin qarşısında verğüllə 

fərqləndirməyə  ehtiyac  yoxdur. Ona görə ki, belə halda həmin əvəzliklər heç vaxt 

təyin ola bilmir. Məsələn, “O da qaynaqçıdır” [60, s.76]. Ə.Əfəndizadə  o, bu 

əvəzlikləri ilə ifadə olunan mübtədalardan sonra yalnız  köməkçi  söz  gəldikdə  

vergüldən istifadə etməyi məqsədəuyğun hesab edir. Alimin bir fikri də maraqlıdır. O 

yazır: “Həmin əvəzliklər mübtəda vəzifəsini daşıyarkən yazıda onların vergüllə 

fərqləndirilməsinə onlardan sonra hansı nitq hissəsinin gəlməsi “meyarı” ilə 

yanaşmaq o qədər də əsaslı deyildir” [24, s.149]. Ə.Əfəndizadə durğu işarələrinin 

bilavasitə sintaksislə bağlı olduğunu əsas tutur və morfoloji kateqoriyalarla 

əlaqələndirlməsini məqbul hesab etmir. Fikrimizcə, o, bu əvəzlikləri  mübtəda  

vəzifəsində işlənərkən onlardan sonra vergül işarəsinin qoyulmasına dair vahid bir 

qayda yaradılmalıdır. Bu zaman vergüldən  istifadədə  sərbəstliyin  qarşısı  alınar. 

 M.Şirəliyev və M.Hüseynov o, bu əvəzliklərindən sonra isim, sifət, say gəl-

dikdə vergül qoyulmasını məqbul hesab etmişlər [127, s.9]. A.Rəhimov “Azərbaycan 

türkcəsi ədəbi dilində bütövləşmə və düzgün yazı qaydaları” kitabında durğu 

işarələrindən bəhs edir, amma o, bu əvəzlikləri mübtəda yerində işlənərkən onlardan 
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sonra vergülün işlənmə məqamlarına açıqlama vermir [120, s.183]. 

İ.Məmmədli o, bu əvəzliklərindən sonra feil və köməkçi nitq hissələrindən 

başqa, qalan nitq hissələri ilə  ifadə olunan  cümlə üzvü gəldikdə vergül qoyulmasını 

məqbul hesab edir. İ.Məmmədlinin fikrincə, “o, bu əvəzlikləri mübtəda vəzifəsində 

işlənərkən özündən sonra feil və köməkçi nitq hissələri (feili sifət və modal sözlərdən 

başqa) gələrsə, vergül qoyulmur” [102, s.9]. A.Axundov qeyd edir ki, “durğu 

işarələrindən yazılan kitablarda ən çox durğu işarələrinin qrammatik mahiyyəti 

açıqlanır. Fonetik vəzifəyə önəm verilmir. Xüsusən, vergül işarəsi başdan-başa qram-

matik yüklə yüklənir. Doğrudanmı belədir? Nə üçün, məsələn, “O kitab oxumaqla 

vaxtını keçirirdi” cümləsində o sözü ilə kitab sözü arasında heç bir fasilə olmadığı 

halda, biz o sözündən sonra vergül işarəsi qoymalıyıq? Və yaxud, nə üçün “O özü də 

kitab oxumağı sevirdi” cümləsində isə o sözü ilə özü də sözü arasında fasilə verildiyi 

halda həmin durğu işarəsindən istifadə etməyək? Ancaq ona görəmi ki, dilçilik 

kitablarında belə yazılır?” [10, s.185]. A.Axundov iki nöqtə, nöqtəli vergül, tire 

işarəsi ilə bağlı məqamları da diqqətə  çatdırır. Alim  yazılı dildə durğu  işarələrindən 

çox istifadəni müsbət hal hesab etmir, rus dili və Avropa dillərində  durğu 

işarələrindən məhdud istifadəni təqdirəlayiq hesab edir. Fikrimizcə, durğu işarələri 

yazılı nitqimizdə zəruru olan hallarda  işlənərsə, onların işlənmə yeri də dəqiq və 

mübahisəsiz olar. Diqqətə çatdıraq ki, əgər vergül işarəsinin 54 işlənmə yeri göstərilir 

və hər bir halda onun qoyulması tələb olunursa, bu qaydaları yadda saxlamaq və 

yazılı nitqə tətbiq etmək çox çətin bir işə çevrilir. Müqayisə  üçün deyə bilərik ki, 

inkişaf etmiş dillər sırasında öndə olan ingilis dilində vergül işarəsindən çox nadir 

hallarda, yəni işlənməsinə  daha çox zəruriyyət  duyulduqda  istifadə  olunur. 

Zərifə Budaqova təkrarlanan eyni sözlər arasında yalvarış, xahiş, əzizləmə, and 

bildirən sözlərdə də vergül işarəsinin qoyulmalı olduğunu bildirir. Həmçinin 

mübtəda, xəbər, tamamlıq və zərfliyi xüsusiləşdirən yəni, xüsusən, ələlxüsus, 

xüsusilə sözlərindən əvvəl vergül qoyulduğunu da diqqətə çatdırır. Kitabda ara söz-

lər, xitab, nidalarda hansı məqamlarda vergül qoymaq lazım gəldiyi də nümunələrlə  

ətraflı izah olunur. Alim  -ib4  və  -araq2 şəkilçili feili bağlamaların cümlə daxilində 

tərz, zaman, səbəb, məqsəd zərfliyi funksiyasında çıxış edəndə onlardan sonra vergül 
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qoyulmadığını da diqqətə çatdırır. İ.Kazımov isə Z.Budaqovadan fərqli olaraq, bu tip 

tərkiblərin yalnız zaman zərfliyi funksiyasında işlənərkən ondan sonra vergül 

qoyulduğunu qeyd edir [25, s.32] . Amma bu şəkilçili feili bağlamalar həmcins xəbər 

funksiyasında çıxış edərsə, ondan sonra vergül qoyulur. Etiraf edək ki, hal-hazırda bu 

şəkilçilərdən sonra vergülün işlənməsi dolaşıqlığa səbəb olur. ”Azərbaycan dilindən 

suallar və cavablar” kitabında yazılır: ” Ümumiyyətlə, cümlədə feili bağlama və feili 

bağlama tərkibindən sonra vergülün işlənməsi qaydaları dilçilik elmimizdə xüsusi 

olaraq tədqiq edilməmişdir; bu məsələ hələ də mübahisəli olaraq qalır” [63, s.22]. 

M.Adilovun fikri də maraqlıdır. O yazır :“ Məsələ burasındadır ki, adətən, vergül 

işarəsini  feili bağlama ilə əlaqələndirirlər. Lakin feili bağlamanın vergüllə heç bir 

əlaqəsi yoxdur. Feili bağlama morfoloji kateqoriyadır.Vergül və digər durğu işarələri 

qaydaları sintaktik  hadisələrlə əlaqədardır “ [4, s.20]. 

Diqqət çəkən durğu işarələrindən biri də nöqtəli vergüldur. İşlənmə dairəsinə 

görə həm nöqtə, həm də vergüldən geri qalır. Alim nöqtəli vergüldən istifadə 

məqamlarını da diqqətə çatdıraraq qeyd edir ki, “nöqtəli vergül daxilində həmcins 

üzv iştirak edən bağlayıcısız tabesiz  mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında 

qoyulur. Tərəfləri çünki, ona görə də, bununla belə, o səbəb ki və bu kimi bağlayı-

cılardan biri ilə bağlanan geniş tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkibində vergül işarəsi 

işlənmiş olduqda həmin bağlayıcılardan əvvəl nöqtəli vergül qoyulur. Müstəqil 

cümlələrdən ibarət olmayıb, sadalanan geniş maddələrdən sonra (sonuncudan baş-

qa) nöqtəli vergül qoyulur” [33, s.58-60]. 

Professor qeyd edir ki, iki nöqtə həm ayırıcı, həm də aydınlaşdırıcı funksiya 

yerinə yetirir. Sadalanan sözlərdən əvvəl ümumiləşdirici söz gəldikdə ondan sonra iki 

nöqtə qoyulur. Özündən əvvəlki cümləyə intonasiya ilə bağlanıb, onu izah edən, 

cümlələrdən və cümlə üzvlərindən əvvəl də iki nöqtə qoyulur. Həmçinin misallardan 

əvvəl işlənmiş misallar və məsələn (yaxud da onun ixtisarı olan məs.:) sözlərindən 

sonra iki nöqtə qoyulur.  

Alim ritorik sual cümlələrindən sonra, tərkibində sual ifadə edən heç bir xüsusi 

leksik vasitə olmayan xüsusi intonasiyaya malik  sual cümlələrindən, tərkibində sual 

göstərən xüsusi söz olan sual cümlələrindən sonra sual işarəsi qoyulduğunu 
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nümunələrlə əsaslandırır. O diqqətə çatdırır ki, yüksək hiss-həyəcanla deyilən təkid, 

alqış, təşəkkür, çağırış bildirən əmr cümlələrindən sonra, nida cümlələrinin sonunda 

nida işarəsi qoyulur. Hiss-həyəcan ifadə edən xitablardan, bəli, xeyr, yox , çox gözəl 

və s. təsdiq, inkar  sözlərdən  sonra da nida işarəsi qoyulur. Hiss-həyəcanı daha 

qüvvətli ifadə etmək üçün cümlənin sonunda iki və ya üç nida işarəsi qoyulur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi ədəbiyyatlarda tire ilə defis işarəsi qarışdırılmış, 

səhv olaraq defis durğu işarələri sırasında verilmişdir. Məsələn: M.Şirəliyev və 

M.Hüseynov defisi durğu işarəsi kimi götürmüşlər [127, s.12]. Sonrakı tədqiqatlarda, 

eləcə də Zərifə Budaqovanın kitabında defisdən söhbət açılmamışdır. Defis 

orfoqrafik, tire isə punktuasiyanın obyektidir. Tire sözlər, defis isə bir sözün arasında 

qoyulur. Həm də defis vizual olaraq da tiredən kiçikdir. 

Zərifə Budaqova tire işarəsindən aşağıdakı məqamlarda istifadə olunduğunu 

diqqətə çatdırır. Əksər vaxtlarda tirenin işlənmə yeri sabit olur. Cümlə üzvünün 

əlavəsindən əvvəl, şəxs şəkilçisi buraxılmış xəbər “budur” sözü ilə mübtədaya 

bağlandıqda həmin sözdən əvvəl, müqayisə edilən obyektləri daha qabarıq şəkildə 

nəzərə çarpdırmaq üçün onların (müqayisə edilən üzvlərin) arasında, ümumiləşdirici 

söz  sadalanan  üzvlərdən əvvəl gələrsə, ondan sonra, sadalanan üzvdən sonra gələrsə, 

ondan əvvəl tire işarəsi qoyulur. Cümlənin ortasında işlənən ara söz və cümlələri 

daha qabarıq nəzərə çatdırmaq üçün onların hər iki tərəfində tire işarəsi qoyulur. 

Alim həmçinin təyin təyin olunandan sonra gəldikdə ondan (təyindən) əvvəl tire 

işarəsi qoyulduğunu  da diqqətə çatdırır.  

Zərifə Budaqova zaman, məkan və kəmiyyət hüdudunu göstərmək üçün iki söz 

arasında tire qoyulduğunu nümunələrlə göstərir. Məs.: XIX − XX əsrlər, Moskva − 

Berlin və s. Həmçinin şəhər, dövlət və başqa coğrafi adlar qarşılaşdırıldıqda da  

aralarında  tire qoyulduğunu  qeyd  edir [33, s.69-70]. 

Müəllif kitabda üç nöqtənin işlənmə məqamlarını da göstərir. O qeyd edir ki, 

üç nöqtədən, əsasən, fikrin bitmədiyini bildirmək məqsədilə istifadə olunur. Sitatlarda 

da üç nöqtədən istifadə olunur: sitatın əvvəli atıldıqda, sitatın daxilində  söz və ya 

cümlə buraxıldıqda, sitatın sonu atıldıqda. Yüksək hiss-həyəcanla deyilən nəqli 

cümlələrdən sonra da üç nöqtə qoyulur. Alim yüksək hiss-həyəcanla deyilib, özündən 
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sonrakı sözlərdən müəyyən fasilə ilə ayrılan xitabdan sonra üç nöqtə qoyulmasına  

aid yetərincə nümunə göstərir. Məs.: “Ey, ay xala... Mən getmək istəmirəm” [33, 

s.72]. Yüksək hiss-həyəcanla deyilən, fasilə ilə özündən sonrakı sözlərdən ayrılan 

nidalar və təsdiq, inkar sözlərdən sonra da üç nöqtə qoyulur. Dialoqda  müsahib 

cavab vermədikdə də üç nöqtə qoyulur. 

 Alim mötərizənin də işlənmə məqamlarını qeyd edir. Mötərizə cütüzvlü durğu 

işarəsidir. Çox az hallarda təküzvlü (yarımmötərizə şəklində) işlənir. Müəllif sitat və 

misal müəlliflərinin adı, soyadı, götürdüyü mənbənin adı, əsərin nəşr olunma ilinin 

mötərizədə yazıldığını bildirir. Remarkaların, cümlə üzvlərinin xüsusiləşməsi və 

əlavəsinin, müəyyən şəxsin anadan olduğu və vəfat etdiyi il və bu kimi məlumatların  

mötərizədə yazılmasını  məqsədəuyğun  hesab edir.  

Zərifə Budaqova dırnaq işarəsinin işlənmə məqamlarını da diqqətə çatdırır. 

Sitatların, məcazi və kinayəli şəkildə işlənən söz və ifadələrin, əsər, qəzet, jurnal, 

nəşriyyat və s. adlarının dırnaqda  yazıldığını  bildirir. 

Punktuasiyada dırnaq işarəsinin qoyulması ilə bağlı müəyyən problemlər hal-

hazırda da vardır. Bu mübahisəli məsələlərdən biri də vasitəsiz nitqin sonunda sual və 

ya nida işarələrinin dırnaqdan əvvəl, nöqtənin isə dırnaqdan sonra qoyulmasıdır. 

Zərifə Budaqova vasitəsiz nitqdə durğu işarələrinin işlənmə məqamlarına toxunur və 

bu qaydaları  nümunələrlə  izah edir. 

 Müəllif durğu işarələrinin  yanaşı  işlədilməsi məqamına da toxunur. Alimin 

fikrincə, əgər cümlədə vergül və tire işlənirsə, öncə vergül, daha sonra tire 

işarəsindən istifadə edilir. Nöqtə, vergül, nöqtəli vergül, iki nöqtə və tire işarələri 

bağlanan dırnaqdan əvvəl deyil, kənarda qoyulur. Sual, nida, üç nöqtə işarələri 

dırnağa alınan söz və ya cümləyə aiddirsə, bu işarələr bağlanan dırnaqdan öncə 

qoyulur. Mətnin müxtəlif  bölümlərinə lazım olan müxtəlif punktuasiya işarələri həm  

dırnaqdan öncə, həm də sonra işlənə bilər. Bəzən cümlədə sual və nida işarəsi yanaşı 

işlənir. Sual mənası danışanın söylənilən fikrə kinayəli, yaxud hiss-həyəcanlı 

münasibətindən daha qabarıq  ifadə edildikdə  əvvəl sual, sonra  nida işarəsi qoyulur. 

Əksinə olduqda isə əvvəl nida, sonra sual işarəsi qoyulur. Nida, sual işarəsi və üç 

nöqtə yanaşı işlənərsə, əvvəl sual və ya nida işarəsi, sonra üç nöqtə qoyulur. Alim 
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açılan və bağlanan mötərizədən əvvəl vergül, iki nöqtə, nöqtəli vergül, tire 

işarələrinin qoyulmadığını da diqqətə çatdırır. Bu işarələr  bağlanan  mötərizədən 

sonra qoyulur. Bəzən cümlədə  hər iki dırnaq işarəsindən (“...”,«...») istifadə olunur. 

Bu zaman dirnaq işarələri bir-birindən fərqləndirilməlidir. Yəni eyni dırnaq yanaşı 

işlənə bilməz. Z.Budaqovanın dırnaq işarəsi ilə bağlı verdiyi bir qayda da maraq 

doğurur və bu işarədən düzgün istifadə üçün əhəmiyyət kəsb edir. Alim qeyd edir ki,   

sitatın, eyni zamanda vasitəsiz nitqin daxilində başqa bir söz və ya cümlə də dırnağa 

alınarsa, daxili və xarici dırnaqlar  şəkil cəhətdən fərqlənir. Xarici dırnaqlar bu 

şəkildə -  «...», daxili dırnaqlar isə vergül şəkilli (“ ”) olur. 

Apardığımız müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, Zərifə Budaqovanın 

N.Cəfərovun “təlimat” adlandırdığı monoqrafiyası punktuasiya haqqında dolğun və 

ətraflı məlumatlardan ibarətdir. Alim kitabda durğu işarələrinin işlənmə qaydalarını 

geniş, mükəmməl və ətraflı vermişdir. Biz bunların bəzilərinə nəzər saldıq. Alimin 

yazdığı  bu kitabı həmişə ehtiyacımız olan bir vəsait kimi qiymətləndirmək yerinə 

düşər. Çünki professor bu vəsaitdə durğu işarələrinin işlənmə yeri və mahiyyəti 

haqqında öz dövrü üçün tam və dolğun təsəvvür yaratmağa nail olmuşdur. Bu kitab 

əksər dilçilər üçün bir presedent yaratmışdır desək, yanılmarıq. Alim sübut etmişdir 

ki, durğu mənalı səslənmənin bir növüdür və nitq axını parçalarının bitkinliyini təmin 

edən mühüm vasitədir. 

 

  1.3.Orfoqrafiya məsələləri ilə bağlı araşdırmalar 

 

Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığı çoxşaxəli, mövzu və problem baxımdan 

olduqca geniş, əhatəli və zəngindir. Alimin yaradıcılığında müasir Azərbaycan dilinin 

orfoqrafiya məsələləri də uğurlu həllini tapmışdır. O, Azərbaycan dilçiliyinin hansı 

sahəsinə aid yazırsa yazsın, həmişə orijinal və obyektiv mülahizələr söyləmiş, elmi 

qənaətlərə gəlmişdir. 

 Müəyyən sabit, normalaşmış ədəbi dil özünün fəaliyyəti və inkişafı prosesində 

danışıq dili və dialektlərlə, eləcə də  başqa dillərlə daim qarşılıqlı əlaqədə olur. Bu 

prosesdə həmin normaların sabitliyini təmin etmək üçün müəyyən qanunların tərtibi 
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vacib hesab olunur. Belə qanunların məcmuyu olan orfoqrafiya yazıda sözlərin və 

onların bütün qrammatik formalarının düzgün yazılışını müəyyənləşdirir. Bu qaydalar 

sadə, aydın, ümumi tələffüzə uyğun, sabit olmalı, dilin qrafik sistemini əhatə 

etməlidir. Dövlət tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiq olunan orfoqrafiya qaydalarına əməl 

etmək isə hər bir vətəndaş üçün məcburidir. A.Axundov ədəbi dilin formalaşmasında, 

normalaşmasında xüsusi rol oynayan amillərdən biri kimi orfoqrafiyanı göstərir: 

“Yazılı ədəbi dil həmin dilin orfoqrafiyasına əsaslanır və bütünlüklə onun 

“hakimiyyət sferasında” mövsüd olur. Hər bir dilin orfoqrafiya qaydaları həmin dilin 

mənsub olduğu xalqın hökumətinin xüsusi qərarı ilə təsdiq edilir. Hökumətin təsdiq 

etdiyi orfoqrafiya qaydaları onun aid olduğu dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə 

edən xalqın bütün nümayəndələri üçün məcburidir. Elmi cəhətdən nə qədər düzgün 

olub-olmamasından asılı olmayaraq, bütün orfoqrafik normalara əməl etmək həmin 

dildə yazanların borcudur” [9, s.45]. 

Orfoqrafiya əslində dilçiliyin tətbiqi sahəsidir. Amma bunu qeyd-şərtsiz  sırf 

tətbiqi-praktik problem hesab etmək olmaz. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, orfoqrafiya  

qaydalarının  tətbiqi  elmi  əsaslara  söykənməlidir.  

“Orfoqrafiya (yunanca orthos- düzgün, grapho- yazıram) sözlərin və onların 

mənalı  hissələrinin yazılış qaydaları, baş hərflərin istifadəsi, sözlərin ayrı, bitişik, 

defislə yazılışı  və sözlərin  keçirilmə qaydaları  sistemidir” [152, s.239]. 

 Zərifə Budaqova göstərir ki, başqa dillərdə olduğu kimi, Azərbaycan dilində 

də orfoqrafiya müəyyən prinsiplərə əsasən yaradılır. Orfoqrafiyaya aid yazılan əsər-

lərdə fonetik, morfoloji, ənənəvi prinsip əsas götürülür. Bəzi dillərdə bu prinsiplər 

çox da ola bilər. Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası üçün fərqləndirici 

və etimoloji prinsipləri də əlavə edir [58, s.226]. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, orfoqrafiyanın  prinsiplərini  linqvistik  

istiqamətdə iki planda öyrənmək lazımdır: diaxron və sinxron aspektdə. Diaxron 

planda qədim, vaxtı ilə bəzi dillərə keçmiş  elmi prinsip (ənənəvi, tarixi, etimoloji), 

sinxron  planda  isə  müasir  prinsip (fonetik, morfoloji və s.) araşdırılmalıdır.  

“Bütün dillərin orfoqrafiya qaydalarının tərtibində, başlıca olaraq üç prinsipə 

əsaslanılır: 1) fonetik prinsip; 2) morfoloji prinsip ; 3) tarixi-ənənəvi prinsip. Bu 
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prinsiplərin hər birinin təklikdə həm yararlı, həm də yararsız cəhətləri vardır. Buna 

görə də orfoqrafiya qaydalarını tərtib edərkən, bu prinsiplərdən yalnız birinə 

əsaslanmaq, yəni təkcə ya fonetik, ya morfoloji, ya da tarixi prinsipə əsaslanmaq 

doğru deyildir. Bu halda dillərin orfoqrafiyasında həmin prinsiplərin biri hökmran 

olacaqdır ki, bu da o dilin orfoqrafiyasında ya formalizmin, ya deyiliş hərc-

mərcliyinin, ya da mühafizəkarlığın üstünlüyü ilə nəticələnəcəkdir “ [69,s.64-65].   

Azərbaycan dilinin orfoqrafiyasında fonetik prinsip əsas vasitələrdən biridir. 

Bu prinsip sözün tələffüzünü əsas tutur, yazı qaydalarını sadələşdirir, bəzi alınma 

sözləri dilimizin tələffüz qaydalarına tabe etdirir. Bu prinsipə görə sözlər müasir 

ədəbi tələffüzə müvafiq yazılmalıdır. Lakin fonetik prinsipə bütün hallarda həmişə 

əsaslanmaq düzgün nəticə vermir, çünki tələffüz  həmişə əsas ola bilmir. 

Fonetik prinsip ədəbi tələffüz ilə yazı arasında uyğunluq yaradır. Fonetik prin-

sip o demək deyil ki, hər bir kəs sözü necə tələffüz edirsə, elə də yazsın. Bu prinsip 

sözün ədəbi tələffüzə uyğun yazılmasını nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, sözün tələffüz 

edilməsi kimi yazılması anlayışı məhdud mənada işlənilən bir anlayışdır. Çünki bu 

zaman fərdi yox, ümumi ədəbi tələffüz nəzərdə tutulur. 

2013-cü ildə çap olunmuş “Orfoqrafiya lüğəti”mizdə də bir sıra sözlərin 

yazılışında daha çox fonetik prinsipə üstünlük verilmişdir. Feil, səbir, meyil, 

kompüter, heyif  kimi  sözlər fonetik prinsipə  əsaslanaraq  yazılmışdır [23, s.6]. 

Vaxtilə 1930-cu ildə keçirilmiş II İmla Konfransında da fonetik prinsipi yeganə 

prinsip hesab edənlərin əksinə olaraq, imla üçün, əsasən,  morfoloji və ona köməkçi 

olaraq, fonetik prinsip qəbul edilir. Zərifə Budaqova belə fikirdədir ki, fonetik 

prinsipin morfoloji prinsiplə birlikdə tətbiqi daha  faydalı  hesab  olunur. Alimin bu 

fikri ilə biz də razıyıq. 

 2013-cü ildə nəşr olunmuş “Orfoqrafiya lüğəti”mizə nəzər saldıqda görürük 

ki, bəzi sözlər 2004-cü ildə nəşr olunan “ Orfoqrafiya lüğəti”ndəkindən fərqli verilib, 

yəni fonetik prinsipə uyğun olaraq  yazılıb. 

Morfoloji prinsip sözlərin, şəkilçilərin vahid formada yazılışına əsaslanır. Bu  

prinsipə görə, şəkilçilər deyilişindən asılı olmayaraq, vahid bir qaydaya tabe olur. 

Burada şəkilçilərin deyiliş cəhəti deyil, forma cəhəti nəzərə alınır. Alim qeyd edir ki, 
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orfoqrafiya məsələlərinin həlli, eləcə də orfoqrafiya qanunlarının tərtibi əlifba 

məsələlərinin həlli ilə daha çox bağlıdır. Doğrudan da, əlifba ilə orfoqrafiyanın 

birbaşa bağlılığı var. Z.Budaqova onu da diqqətə çatdırır ki, M.Mahmudbəyov 

imlamızı və yazımızı çətinləşdirən məsələlərdən biri kimi əlifbamızın naqis olmasını 

göstərir.  

Tarixi-ənənəvi  prinsip  ayrı-ayrı  sözlərin  müasir  ədəbi dilimizdə işlənən 

şəkillərini deyil, tarix boyunca  yazıda sabitləşən şəklini nəzərə alır. Bu prinsipdən 

yalnız  klassiklərin  əsərlərini  çap edərkən yox, eyni zamanda, bir çox Azərbaycan, 

rus, ərəb, fars  sözlərinin  əvvəlki  yazılış  şəklini işlədərkən də istifadə edirik. 

 Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları 1936-cı ildən 1958-ci ilə qədər altı 

dəfə dəyişdirilmişdir və hər dəfə rəsmi şəkildə qəbul edilmiş, nəşr olunmuşdur. 

Fikrimizcə, qaydaların belə tez-tez dəyişdirilməsi yazılı ədəbi dilimizin inkişafına 

mənfi təsir göstərmişdir. 

Qrafikada aparılan hər bir dəyişiklik orfoqrafiya qaydalarında öz əksini 

tapmalıdır. Bu onlar arasındakı sıx əlaqə səbəbindən baş verir. 

Zərifə Budaqova Azərbaycanda orfoqrafiya məsələlərinin müzakirə və həllini  

ərəb, latın və rus qrafikası əsasında yaradılmış əlifba dövrünə görə ayırır. Təbiidir ki, 

ikinci dəfə latın qrafikası əsasında yaradılmış yeni əlifbaya (2004) keçilərkən 

orfoqrafiya məsələsi bu dövrə aid ola bilməz. Bu dövr 17 ildir  ki, davam edir. 

Alim ərəb əlifbasından istifadə edilən dövrdə orfoqrafiya məsələsini birinci 

dövr adlandırır. Ərəb əlifbasının Azərbaycan dili üçün yararsızlığı, xüsusən, saitlərin 

olmaması Azərbaycan yazısının dolaşıqlığına səbəb olan əsas amillərdən idi. Bu 

səbəbdən ərəb əlifbasını dəyişdirmədən orfoqrafiya məsələlərini həll etmək mümkün 

deyildi. Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafiya qaydalarının tərtibi və nizama salınması 

məsələsi XIX əsrdə M.F.Axundzadənin Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars 

sözlərini dilimizin tələffüzünə uyğunlaşdırmaq məsələsi ilə başlayır. Zərifə Budaqova 

qeyd edirdi ki, ərəb əlifbasından istifadə edilən dövrdə orfoqrafiyada morfoloji 

prinsip əsas olmuşdur. Ərəb dili üçün morfoloji prinsip Azərbaycan dili üçün qeyri-

həqiqi, şərti-morfoloji prinsip idi. Orfoqrafiyadakı bu uyğunsuzluğu aradan 

qaldırmaq  üçün ərəb əlifbası dəyişdirilməli idi. Alimin fikirləri həm praktik, həm də 
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elmi cəhətdən düzgündür. 

 XX əsrdən başlayaraq əlifbanın dəyişdirilməsi uğrunda genişlənən mübarizə 

dilimizin yazı qaydalarının sadələşməsi, alınma sözlərin yazılışının Azərbaycan dilinə 

uyğunlaşdırılması uğrunda  aparılan  mübarizəni  daha  da  sürətləndirir. 

Qeyd edək ki, 1911-ci ildə nəşr olunan “İmlamız” kitabında da Azərbaycan dili 

orfoqrafiyasına aid qiymətli fikirlər vardır. M.Mahmudbəyov  M.F.Axundzadədən 

fərqli olaraq, morfoloji prinsipə üstünlük verir və göstərir ki, imla qaydaları yaratmaq 

işində tələffüz əsas ola bilməz. Onun orfoqrafik prinsiplər haqqındakı fikirləri indi də 

öz əhəmiyyətini itirməmişdir.  

Zərifə Budaqova ərəb əlifbasının Azərbaycan dilinin qrafik-orfoqrafik xüsu-

siyyətlərinə cavab vermədiyini bildirir. 

Alim ikinci dövrü əsas dönüş dövrü adlandırır. Latın qrafikası əsasında 

yaradılmış yeni əlifba dövründə orfoqrafiya məsələlərinə aydınlıq gətirir.  

Q.Məşədiyev çox düzgün vurğulayır ki, “XX əsrin 20-ci illərində latın 

əlifbasının Azərbaycanda tətbiq olunma ideyasının ilk müəllifi M.F.Axundzadə 

olmuşdur. Hazırda istifadə etdiyimiz latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası isə prof. Afad 

Qurbanovun adı ilə bağlıdır”[107]. 

 Orfoqrafiya məsələlərinin müzakirəsi əlifba uğrunda gedən mübarizə ilə 

yanaşı aparılırdı. 1926-cı ildə I Ümumittifaq Türkoloji Qurultayda orfoqrafiya 

məsələsinə də xüsusi yer verilmişdi. Azərbaycanda, demək olar ki, bütün mətbuat 

orqanlarında: “Kommunist”, “Yeni yol”, “Gənc işçi” və s. qəzetlərdə, “Molla 

Nəsrəddin”, “Maarif və mədəniyyət” jurnallarında orfoqrafiya məsələsi daimi 

müzakirə obyektinə çevrilmişdi. Alim aparılan mübahisə və müzakirələrə yekun 

vurmaq məqsədilə, 1928-ci ildə I Azərbaycan İmla Konfransı çağırılmasından sonra 

Azərbaycan dilinin ilk imla lüğəti və imla qaydaları nəşr olunduğunu diqqətimizə 

çatdırır. 

Zərifə Budaqovanın gəldiyi qənaətə görə fonetik, morfoloji və ənənəvi 

prinsiplərə əsaslanaraq yaradılan  ilk “Qaydalar” Azərbaycan dilinin orfoqrafiya mə-

sələlərini tamamilə həll edə bilmədi. Lakin ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçid 

dövründə Azərbaycan ədəbi dilində mövcud olan hərc-mərcliyə, başqa dillərin, 
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həmçinin dialektlərin, dilimizə keçən yeni rus və Avropa sözlərinin yazılışının 

nisbətən sabitləşməsinə yardımçı oldu. 

 Sözlükdə dialektizmlərə, eləcə də lüzumsuz, tərcüməsi mümkün olan ərəb, 

fars, türk sözlərinə çox rast gəlinir. Bütün bunlar lüğətin ədəbi dilin inkişafında 

təmizlənib saflaşmasındakı rolunu xeyli azaltmış olurdu. Bu səbəbdən mətbuatda 

orfoqrafiya məsələlərinin müzakirəsi daha da genişlənir, bu sahədə çalışanlar 

arasında müxtəlif təkliflər irəli sürülür. Müzakirələr 1931-ci ildə Azərbaycanda II 

İmla Konfransının açılması ilə nəticələnir və konfransda qəbul edilmiş “Qaydalar” 

1936-cı ildə Q.Məmmədəlinin redaktəsi ilə çapdan çıxır. Bu “Qaydalar” latın 

əlifbasından istifadə olunan dövrdə çıxan ikinci mühüm orfoqrafiya qaydaları olur. 

Zərifə Budaqova 1929 və 1936-cı illərdə hazırlanıb nəşr olunmuş imla qaydalarını 

nəzərdən keçirib qiymətləndirmələr aparmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,1936-

cı ildə tərtib olunan qaydalar 1929-cu il qaydalarına nisbətən geniş və dəqiq 

işlənmişdir. Amma bununla yanaşı, bu qaydalarda da bəzi ciddi nöqsanlar vardı. 

Məhz buna görə də 1937-ci ildə yeni orfoqrafiya qaydaları layihə şəklində hazırlanır. 

Hazırlanmış layihə müzakirəyə verilir və müzakirədən keçərək, 1938-ci ildə təsdiq 

olunur. 

Alim bu qaydalardakı paraqraf və bəndləri quruluş və həcmcə də müqayisə 

edir, fikir söyləyir. 1938-ci ildə nəşr olunan “Qaydalar”ı əvvəlki qaydalardan ancaq 

paraqrafların miqdarca çoxluğu fərqləndirmir və diqqətə çatdırır ki, bu “Qaydalar” 

hər şeydən əvvəl ayrı-ayrı bölmələrdəki dəqiqliyi ilə fərqlənir. Azərbaycan ədəbi 

dilinin fonetik xüsusiyyətləri, şəkilçilərin yazılışı, mürəkkəb sözlər və mürəkkəb 

idarə adları, eləcə də qısaltmaların, dilimizə keçən ərəb və fars sözləri və şəkilçi-

lərinin, rus və Avropa sözlərinin orfoqrafiyası ətraflı işlənilmişdir. Məsələn, əgər 

1929-cu il “Qaydalar”ında şəkilçilərin yazılışı bölməsində ancaq 4-5 maddə vardısa, 

1938-ci il “Qaydalar”ında şəkilçiləri əhatə edən 20 maddə vardır. Bu “Qaydalar”da 

xüsusilə rus dilindən keçən sözlərin orfoqrafiyası genişdir. 31 maddədən ibarət bu 

bölmədə dilimizin lüğət tərkibinə istər sovetləşmədən əvvəl, istərsə də sonra keçən 

rus və Avropa dillərinə məxsus sözlərin yazılışı, rus dilinin şəkilçilərinin dilimizdəki 

ifadə formaları verilmişdir. Alim  alınma sözlərin yazılışında azərbaycanlaşdırılma  
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prinsipinin  üstünlük  təşkil etməsini də  müsbət  hal kimi dəyərləndirir. 

Bildiyimiz kimi, əlifbanın dəyişdirilməsi orfoqrafiya qaydalarına da yenidən 

baxmağı tələb edir. Odur ki, 1940-cı ildən tətbiq olunmağa başlayan yeni Azərbaycan 

əlifbası həmin “Qaydalar”a  yenidən  baxmaq  zərurətini  doğurur. 

Alim rus qrafikası əsasında yaradılmış əlifba dövründə orfoqrafiya məsələsinə 

də toxunur. Rus qrafikası əsasında yaradılmış yeni Azərbaycan əlifbasına keçdikdən 

sonra 1940-cı ildə ilk yeni orfoqrafiya qaydaları və lüğəti nəşr olunur. Zərifə Budaqo-

vanın gəldiyi qənaətə görə, 1938-ci il “Qaydalar”ının bütün maddələri bir sıra də-

yişiklik  və dəqiqləşdirmələrlə  yeni qaydalara  daxil edilmişdir. 1940-cı il 

“Qaydalar”ı daha çox elmi-nəzəri planda işlənilmişdir, məsələlərin orfoqrafik 

həllində diferensiallaşma daha qabarıq nəzərə çarpır. Bu, Zərifə Budaqovanın fikridir. 

1938-ci il “Qaydalar”ında şəkilçilərin yazılışı bölməsində bir və iki cür yazılan 

şəkilçi, qoşma və bağlayıcıların orfoqrafiyası qarışıq şəkildə verilmişdirsə, son 

“Qaydalar”da bir, iki, üç və dörd cür yazılanlar başlıqları altında bağlayıcı, şəkilçi və 

qoşmaların yazılışına dair qaydalar ətraflı qruplaşdırılmışdır.  

 Alim 1938-ci il qaydalarını əvvəlkilərdən üstün tutur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

1940-cı ildə nəşr olunan “Orfoqrafiya lüğəti” ikinci irihəcmli lüğətdir. Bu lüğət 

əvvəlki “Orfoqrafiya lüğəti”ndən leksik tərkibi etibarilə də ciddi şəkildə fərqlənir. Bu 

lüğətdə 1929-cu il “Orfoqrafiya lüğəti”ndə verilən yersiz  ərəb, fars və türk sözlərinə, 

qəliz ərəb tərkiblərinə, dialektizmlərə və sözlərin dialektə müvafiq yazılışına rast 

gəlinmir. Alim hər iki lüğəti müqayisə etmiş və  sonuncu lüğətdə daha çox ədəbi 

dildə geniş yayılıb, ümumxalq danışıq dilinə daxil olmuş, ərəb, fars sözlərinə, yeni 

istimai-siyasi quruluşla, mədəni, iqtisadi həyatla əlaqədar yaranmış, eləcə də başqa 

dillərdən alınmış sözlərə, terminlərə daha çox yer verildiyini qeyd etmişdir. 

“Rus qrafikası əsasında tərtib edilmiş yeni Azərbaycan əlifbasına keçdikdən 

sonra birinci imla qaydaları 1940-cı ildə nəşr edilmişdir.Təcrübə göstərdi ki, həmin 

qaydaların bir sıra qüsurları vardır, bunların bəzisi Azərbaycan dilinin qanunlarını 

və xüsusiyyətlərini düzgün ifadə etmir” [18, s.3]. Bu səbəbdən 1949-cu və 1950-ci 

illərdə yeni orfoqrafiya qaydaları layihələri nəşr edilir. Hər iki layihə geniş müzakirə 

olunur. 1951-ci ildə layihə yenidən nəşr olunur. “Qaydalar” 1954-cü ildə əlifba 
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ətrafinda  gedən  mübahisələr  nəticəsində  yenidən  çap olunur.  

Məlumdur ki, Azərbaycan dilində bir sıra ərəb sözlərinin mövcudluğu apostrof 

işarəsinin qrafikaya daxil olmasına səbəb olmuşdur. Apostrof həm ərəb sözlərinə, 

həm də rus dilindən alınan sözlərə ь, ъ işarəsinin əvəzinə artırılırdı. Apostroflu 

sözlərin yazılışı dilimizin daxili inkişaf qanunlarına və tələffüz xüsusiyyətlərinə 

uyğunlaşdırılır. Bu işlə bağlı 1955-ci ildə yeni layihə tərtib edilir və müzakirə olunur. 

1958-ci ildə  isə təsdiq və nəşr edilir.  

Göründüyü kimi, artıq 1955-ci il iyunun 30-31-də Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasında S.Vurğunun sədrliyi ilə orfoqrafiya müşavirəsi keçirilir. Müşavirədə 

bir sıra qiymətli təkliflər irəli sürülür. Komissiya “Qaydalar”da edilən dəyişikliklərə 

yenidən baxır və 1957-ci ilin aprelində müşavirənin müzakirəsinə verir. 

           R.Rüstəmov və Z.Budaqova tərəfindən tərtib edilən yeni “Orfoqrafiya 

qaydaları” 1958-ci il 24 iyul tarixli 497 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilir. Bu 

“Orfoqrafiya qaydaları” zamanı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən qaydalar toplusu 

kimi diqqət çəkir. 

           1958-ci ildə nəşr olunan “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları”nda qeyd 

olunur: “Əvvəlki orfoqrafiya qaydalarının quruluşunda elmi cəhətdən nöqsan 

olduğunu, ayrı-ayrı bəhslərdə dolaşıqlıq müşahidə edildiyini nəzərə alaraq mövcud 

orfoqrafiya qaydaları  tamamilə yeni quruluşda tərtib edilmişdir” [20, s.3]. 

“Orfoqrafiya qaydaları” Azərbaycan dilinin fonetik tərkibini əks etdirən 

maddələrlə  başlanır. Bu maddələrdə həm Azərbaycan dilinə məxsus, həm də alınma 

sözlərin ədəbi dil normalarına müvafiq dəqiq elmi maddələr yaradılmışdır. 

“Qaydalar”ın I fəsli “Saitlərin yazılışı”na həsr olunur. Burada “Sözün ilk 

saitinin yazılışı”, “Sözün orta saitinin yazılışı”, “Sözün son saitinin yazılışı”, “Sözün 

müxtəlif yerlərindəki saitinin yazılışı” başlıqları altında saitlərlə bağlı bütün 

məsələlər elmi şəkildə izah olunur. 

II fəsil “Samitlərin yazılışı”dır. Burada sözün əvvəlində, ortasında və sonunda 

bir neçə cür tələffüz olunan sözlərin , eləsə də ц, щ və s. hərfli alınma sözlərin ədəbi 

dildə müvafiq dəqiq yazılış formaları verilmişdir. 

Bir qisim yoldaşlar rus əlifbasındakı hərflərin hamısının qalmasının tərəfdarı 
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idi. Bu fikrin layihəyə salınmasına çalışırdılar. Onlar Azərbaycan dilinin fonetik 

təbiətini nəzərə almır, ancaq hər iki dili öyrənərkən oxucuların çətinlik çəkməməsi 

xatirinə və alınma sözlərin yazılışında hər iki dildə eyni hərflərdən istifadəni təmin 

məqsədi ilə я, ю, ё, е, (y+э), щ, ц, ъ, ь hərflərinin əlifbada qalmasını istəyirdilər. 

Lakin Ə.Dəmirçizadə, Ə.Mahmudov, A.Abdullayev, S.Vurğun və b. şəxslər bu fikri 

qəbul etmirdilər. Zərifə Budaqova da qoşa səsli я, ю, е hərflərinin əlifbadan 

çıxarılmasını təklif  edir. O, bu hərflərin tədris işlərində, dil hadisələrinin izahında, 

lüğətdən  istifadədə  çətinlik  yaratdığını  diqqətə  çatdırır. 

 Ə.Dəmirçizadə yazırdı: “Əlifbamızdakı я, ю, е, ц hərflərini ixtisara salmalı , e 

hərfini й+э mənasında deyil, ancaq э mənasında saxlamalıdır. Belə bir islahat 

apardıqdan  sonra əlifbamız 32 hərf və bir əlamətdən ibarət olacaqdır” [57,s.3].  

         “Qaydalar”da  “Sözün ilk samitinin yazılışı”, “Sözün son samitinin yazılışı”, 

“Sözün müxtəlif yerlərindəki samitlərin yazılışı” bölmələrində verilən qanunlar 

həmin samitlərin  danışıq və ədəbi tələffüz uyğunluğuna görə müəyyənləşdirilmişdir. 

Sözlərin yazılışının müəyyənləşdirilməsində hansı formanın  ədəbi  dildə  uzun  

müddət  və fəal  işlədilməsi də nəzərə alınır. 

III fəsil “Eynicinsli qoşa sait və samitlərin yazılışı”dır. Eynicinsli qoşa sait və 

samitlərin işlədilməsi daha çox alınma sözlərdə müşahidə edilir. Bu tip qoşa sait və 

ya samitlər sözün ikinci hecasındakı saiti uzatmaq, samiti uzatmaq, daha aydın 

tələffüz etmək və ya karlığı bildirmək üçün istifadə olunur.  

Apostrof işarəsi Azərbaycan dilinə ərəb dilindən keçən bir sıra sözlərdə ə, e, ö 

saitlərinin uzun tələffüzünü, bir sıra sözlərdə isə sözün saitlə başlayan ikinci hecasını 

ayırmaq və saitin aydın tələffüzünü təmin etmək məqsədilə işlədilirdi. Əvvəlki 

“Qaydalar”da olduğu kimi, son “Qaydalar”da da bu işarə 61 sözdə  saxlanılmış və 

xüsusi  fəsildə  onun  işlədilmə  yerləri  göstərilmişdir. 

 Zərifə Budaqova belə bir fikir söyləyir ki, “apostrofun olmaması bir sıra 

sözlərin anlaşılmamasına səbəb olur. Məsələn, oxucu “bəzən” sözünü görərkən onun 

feil, yoxsa zaman zərfi olduğunu, eləcə də “mədəni” sözünü oxuyarkən onun təsirlik 

halda işlənən isim , yoxsa  sifət olduğunu müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkə bilər” 

[128, s.2]. Alimin bu fikri ilə razılaşmırıq. Çünki hər hansı bir səs uzun tələffüz 
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olunarsa, apostrofsuz da yazıla bilər. Həm də alimin verdiyi nümunələrdəki 

apostroflu sözləri cümlədə işlənmə məqamına görə də fərqləndirmək mümkündür. Bu 

zaman vurğu da ən gözəl vasitə kimi köməyimizə çata bilər. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, belə sözlər apostrofsuz yazılan zaman omonimləşir. 

 Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, bir sıra apostroflu sözlərin yazılmasında 

tarixi-ənənəvi prinsipdən istifadə olunmuşdur. Ümumiyyətlə, türk dillərində apostrof 

sözü kök və şəkilçiyə ayırmaq, sözü sətirdən-sətrə keçirmək, defis əvəzi istifadə 

olunmuşdur. 2004-cü ildə çap olunmuş “Orfoqrafiya lüğəti”ndə bu işarə 

çıxarılmışdır. Bu cür sözlər dilimizin qayda-qanunlarına  uyğunlaşmışdır. İltisaqi 

dillərdən fərqli olaraq, bəzi flektiv dillərdə apostrof işarəsi defislə əvəz edilib. 

Məlumdur ki, yeni orfoqrafiya qaydalarında apostrofla bağlı bölmə yoxdur. 

S.Sadıqova qeyd edir ki, “ərəb və fars mənşəli bəzi ikihecalı sözlərə saitlə başlanan 

şəkilçi artırıldıqda ikinci hecadakı sait qısa tələffüz olunduğu üçün düşür. Feil, şeir 

şəklində yazılan sözlər bu qaydaya tabe olmur. Şeirən, şeiriyyət, feili tipli sözlərdə də 

bu, aydın şəkildə görünür. Buna görə də bununla bağlı yeni orfoqrafik qaydalar 

işlənib hazırlanmalıdır” [122, s.14]. 

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları”nın (1955-1957) “Söz köklərinin 

yazılışı” bölməsində şeir, feil kimi verilən sözlərə saitlə başlanan şəkilçi bitiş-

dirildikdə bu sözlərin ikinci hecasındakı i saiti əvəzinə apostrof qoyulduğu qeyd olu-

nur. Məsələn: fe`lin, fe`lə, şe`rə və s.[19, s.2-3]. 

Azərbaycan yazısında apostrof  işarəsinin qalıb-qalmaması məsələsində fikir 

ayrılığı  olmuşdur.“ Yeni Azərbaycan” qəzetinin 8 fevral 2000-ci il sayında  “Di-

limizin fonetik imkanları apostrofu rədd edir” adlı yazıda görkəmli Azərbaycan 

dilçilərinin bu məsələdə bir-birinə əks mövqeyi açıqlanır. T.Hacıyev yazır: “Apostrof 

işarəsi saxlanmalıdır. Əruz vəznində yazılan şeirlərdə istifadə olunan apostroflu 

sözlərin çoxunda bu işarə samitlərin üzərinə düşür və əgər biz apostrofdan tamamilə 

imtina etsək, gələcək nəsillər bu vəzndə yazılan yaradıcılıq nümunələrini  lazımi 

səviyyədə başa düşməyəcəklər” [6, s.8]. 

N.Cəfərov isə apostrof işarəsinin dilimizin səs quruluşuna yad olduğunu 

vurğulayır. Diqqətə çatdırır ki, biz apostrofu heç vaxt ərəblərdə olduğu kimi tələffüz 
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etmirik. Hər dəfə əlifbamız dəyişəndə bəzi alınma sözlərdəki  apostrof  işarəsinin 

ləğv olunması da  bir daha sübut edir ki, apostrofdan imtina etmək zamanı çatmışdır. 

B.Nəbiyev bu məsələyə tənqidçi münasibətini açıqlayır: “Dil çox incə 

məxluqdur. O qədər incədir ki, ona qanunların gücü ilə süni surətdə müdaxilə etmək 

olmaz. Apostrofun birdən-birə ləğvi sözün düzgün oxunmamasına gətirib çıxara bilər 

və bu da nitqimizdə müəyyən naqisliklərin yaranmasına səbəb olar. Şəxsi qənaətimə 

görə, bu məsələni zamanın ixtiyarına buraxmaq lazımdır” [6,s.9]. 

A.Axundov da latın qrafikalı əlifbada apostrofun  lazımsız olduğunu bildirir. 

Apostrof işarəsi, onun dilimiz üçün yararlı ya yararsız olması barədə B.Xəlilovun da 

tutarlı fikirləri var. Alim qeyd edir ki, “ bu işarə imlamızda həm nəzəri, həm də 

praktik cəhətdən özünü doğrultmur. Belə ki, tədris prosesində hansı sözlərin 

apostrofla yazılmasını mənimsətmək, eləcə də mənimsəmək çətinlik törədir” 

[75,s.251]. Biz də apostrofun əlifbamızdan çıxarılmasını müsbət hal kimi qəbul 

edirik. Çünki bu işarə bizim dilimizin heç bir səsini göstərmir. 

“Orfoqrafiya qaydaları”nda böyük fəsillərdən biri “Şəkilçilərin yazılışı”dır. Bu 

fəsildə şəkilçilər üç qaydaya tabe edilərək qanuniləşdirilmişdir: 

“1. Ahəng qanununa tabe edilməyərək bir cür yazılan şəkilçilər (-gil, -daş, -i, -

stan, -varı) 

2. Ahəng qanununa tabe edilərək iki cür yazılan açıq samitli şəkilçilər (-qan, // 

-kən // -ağan // -əyən // -ma // -mə, -sa // -sə, -lar // -lər) 

3. Ahəng qanununa tabe edilərək dörd cür yazılan qapalı saitli şəkilçilər (-çı..., 

-lı..., -lıq..., -sız..., -kı..., -ı..., -dıqca..., -dır..., -mış..., -qı..., -ğı..., -ğın..., -ıncı..., -ıcı..., 

cı..., -mı...)” [112, s.78]. 

-varı /-vari morfeminin yazılışı müxtəlif illərdə nəşr olunan orfoqrafiya 

qaydaları və lüğətlərində bir neçə dəfə dəyişmişdir. 1958-ci ildə nəşr olunmuş 

“Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları” nda bir cür yazılan şəkilçilər sırasında 

varı kimi verilmişdir [20, s.14]. 1975-ci ildə nəşr olunan “Orfoqafiya lüğəti”ndə -varı 

kimi verilmişdir [21, s.15]. 2004-cü ildə nəşr olunmuş “Orfoqrafiya lüğəti”ndə -vari 

kimi [22, s.8], 2013-cü ildə nəşr olunmuş “Orfoqrafiya lüğəti”ndə isə -varı kimi 

verilib [23, s.14]. A.Rəhimoğlu bir cür yazılan şəkilçilər sırasında bu şəkilçini -varı 
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kimi göstərir [120, s.134]. Ə.Dəmirçizadə bu şəkilçinin -vari varıantını qəbul edir 

[59, s.240]. Şəkilçi barədə gənc tədqiqatçı İ.Əsgər də məlumat verir. Həmin şəkil-

çinin orfoqrafiya lüğətlərində fərqli verildiyini o da qeyd edir və -vari variantını 

məqbul hesab edir [65, s.21-22]. Biz də şəkilçinin fonetik prinsipə uyğun olaraq -vari 

formasında yazılmasının tərəfdarıyıq. Fikrimizcə, şəkilçi fonetik prinsipə uyğun 

olaraq yazılsa, daha çox diləyatımlı olar. 

Şəkilçi barəsində M.Nağısoylunun fikirləri də maraq doğurur. Alim qeyd edir 

ki, “sözügedən morfemin -vari şəklinə ilk dəfə E.V.Sevortyanın 1966-cı ildə 

Moskvada nəşr olunmuş “Affiksı imennoqo slovoobrazovaniya v azerbaydjanskom 

yazıke” kitabında rast gəlinir və morfemin fars mənşəli olduğu diqqətə çatdırılır” 

[117]. M.Nağısoylu bu morfemin şəkilçi funksiyası daşımadığını bildirir və 

bənzərlik, müqayisə bildirən “kimi” qoşmasının qarşılığı kimi çıxış etdiyini qeyd 

edir. Morfemin -varı və ya -vari kimi yazılmasından söz açarkən isə qeyd edir ki, 

“vari şəklində tələffüzün aparıcı olduğu linqvistik təcrübədə sübuta yetirilib” [117].  

           Son olaraq diqqətə çatdıraq ki, “Müasir Azərbaycan dili” (fonetika və 

fonologiya) kitabında  Azərbaycan dilinin yeni orfoqrafiya  qaydalarına aid   layihədə  

şəkilçi -vari kimi verilib [116, s.489]. 

 Bütün bu təhlillərdən sonra Zərifə Budaqova son qaydaları daha mükəmməl 

hesab edir. Qeyd edir ki, bəhs etdiyimiz son qaydaların bir sıra üstün cəhətləri vardır. 

Burada bir çox maddələr dəqiqləşdirilmiş, eyni və ya müxtəlif mənalarda işlədilən 

sözlərin yazılışı vahidləşmişdir. “Qaydalar” tərtib olunarkən Azərbaycan ədəbi dilinin 

ahəngdarlığı, incəliyi nəzərə alınmış, əksər sözlərin yazılışı bu qanuna tabe 

edilmişdir. 

Zərifə Budaqova son qaydaların Azərbaycan dilinin fonetik-qrammatik norma-

larına, əsasən, cavab verdiyini bildirir. Lakin bir sıra çatışmazlıqlar və qeyri-

dəqiqliyin hələ də davam etdiyini  diqqətə çatdırır. Məsələn, şəkilçilər bölməsində 

Azərbaycan  ədəbi dilində fəal iştirak edən şəkilçilərdən bəziləri verilməmişdir. 

Qeyd edək ki, alimin tərtib etdiyi bu orfoqrafiya qaydaları ətalətdə qala bilməz. 

Artıq bu qaydaların tərtibindən uzun bir zaman keçib. Dilimiz durmadan inkişaf edir, 

dilimizin lüğət tərkibinə yeni-yeni sözlər daxil olur. Elə bu baxımdan  dilin 
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orfoqrafiya qaydaları da dəyişir, təkmilləşir. 

Alim Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin son illərdə sürətlə 

zənginləşməsində mürəkkəb sözlər, adlar və birləşmələrin xüsusi rolu olduğunu 

bildirir. Buna görə də yeni layihədə  mürəkkəb sözlərin yazılışına xüsusi yer verilir. 

1940, 1950, 1951 və 1954-cü il layihələrində mürəkkəb sözlərin yazılışına nitq 

hissəsi baxımından yer verilməmişdir. “Qaydalar”da isə “Ümumi qaydalar” başlığı 

altında verilən maddələr (49-50), əsasən, bütün nitq hissələrini əhatə edir.  

Bildiyimiz kimi , XIX əsrdən Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi rus və 

Avropa dilindən alınmış sözlər hesabına zənginləşməyə başlamışdır. Bu 

zənginləşmənin başlısa səbəbi XX əsrdə istimai-siyasi, iqtisadi hadisələr olmuşdur. 

Sovet dönəmində isə rus dilindən və rus dili vasitəsilə başqa dillərdən sözalma 

Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində ikinci əsas mənbəyə 

çevrilir.  Sovetləşmədən əvvəl müəyyən anlayışları ifadə etmək məqsədilə daha çox 

ərəb və fars dillərinə müraciət olunurdusa, Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra yeni 

anlayışların ifadəsi zamanı dilin daxili imkanları hesabına sözdüzəltmə mümkün 

olmadıqda, birinci növbədə rus dilinə müraciət olunur. Bunun nəticəsində uzun illər 

rus dili  hətta  ana dilimizi də işləkliyinə görə üstələmişdi.  

Məlumdur ki, Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin müəyyən bir hissəsini 

də ərəb və fars sözləri təşkil edir. Sovet hakimiyyətindən sonra ərəb və fars 

dillərindən əsas sözgötürmə mənbəyi kimi istifadə olunmur. Dilimizdə uzun əsrlər 

boyu işlədilərək vətəndaşlıq hüququ qazanan, hətta öz sözlərimizlə yanaşı, söz 

yaradıcılığında fəal iştirak edən ərəb və fars sözləri vardır ki, onların yazılışı 

Azərbaycan sözləri ilə bərabər xüsusi maddələrdə izah olunur. Ərəb və fars sözlərinin 

yazılışında ahəng qanununa  uyğunlaşdırma  imkan daxilində nəzərə alınır. 

Zərifə Budaqova istər rus dilindən alınan sözlər, istərsə də ərəb və fars dillərinə 

məxsus sözlər haqqında maddələrin xüsusi başlıq altında toplanmadığını, ümumi 

başlıqlar  altında verildiyini  diqqətə çatdırır. 

Alim qeyd edir ki, ixtisarların və qısaltmaların yazılışına sovet dövründə 

yaradılan bütün orfoqrafiya qaydalarında müəyyən dərəcədə yer verilmişdir. Səbəb 

bu ixtisar və qısaltmaların rus dilinin təsiri ilə ədəbi dilimizdə özünü göstərməsi 
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olmuşdur. Hətta rus dilində geniş şəkildə işlədilən bir sıra ixtisarlardan olduğu kimi 

istifadə edilir. Rus dilində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də bir sıra qısaltmaları 

təşkil edən hərflərin arasında nöqtə qoyulurdu. Sonralar onlar hər iki dildə nöqtəsiz 

yazıldı. Məhz buna görə də ixtisarlar və qısaltmalar haqqında qaydalar yaradılarkən 

rus dilindəki qaydalardan istifadə olunur.  

Alim Azərbaycan dilində baş hərflərin latın əlifbası əsasında yaradılan yeni 

əlifbaya keçdikdən sonra tətbiq olunduğunu diqqətə çatdırır və qeyd edir ki, “ərəb 

əlifbasında baş hərflər yox idi. Buna görə də baş hərflərin işlənilmə yerləri 

orfoqrafiya  qaydalarında  xüsusi  başlıq  altında  şərh  olunur”  [47, s.81].  

Zərifə Budaqova daha sonra qaydaları ümumiləşdirərək yekun fikir söyləyir. 

Alim son “Orfoqrafiya qaydaları”nda ayrı-ayrı bölmələr üzrə aparılan dəqiqləşdir-

mələr və əlavə edilən yeni maddələrlə yanaşı, əvvəlki “Qaydalar”a daxil olmayan bir 

neçə bəhs də artırıldığı haqda məlumat verir. Bu qaydalardan biri də  “Keçirmə 

qaydaları”dır. Qeyd edir ki, bu qaydalar istər sadə, istər düzəltmə, mürəkkəb sözlərin, 

istər mürəkkəb idarə adlarının, istərsə də ixtisarların və qısaltmaların sətirdən-sətrə 

keçirilməsində dəqiq elmi prinsiplərin  yaradılmasına əsaslanır. 

 Orfoqrafiya lüğətlərinin təkmilləşdirilməsi, yenidən çap olunması, hər şeydən 

əvvəl, bir tələbatla bağlı olur. Azərbaycanın iqtisadi, siyasi, sosial, mədəni, elmi 

həyatında baş verən mütərəqqi dəyişikliklər yeni-yeni məfhumların yaranmasına 

gətirib çıxarır. Belə məfhumları ifadə edən sözlərin yazılış normalarını qaydaya 

salmaq üçün dövrün tələbinə cavab verən “Orfoqrafiya lüğəti”nin çapına ehtiyac  

yaranır. Odur ki, 1975-ci ildən sonra “Orfoqrafiya lüğəti”miz üç dəfə yenilənib. 

Təbiidir ki, yenilənən lüğətlər təhlilini apardığımız “Qaydalar”dan da bəhrələnmişdir. 

Müqayisələr zamanı biz bunun şahidi olduq. Zərifə Budaqovanın dilimizin 

orfoqrafiya məsələlərinin həllində müstəsna xidmətləri olduğunu qeyd etmək 

lazımdır. Təəssüf ki, Zərifə Budaqovanın ömrü vəfa etmədi ki, 2004-cü ildə nəşr 

olunan “Orfoqrafiya  lüğəti”  haqqında  öz  sözünü desin.  
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 1.4. Nitq mədəniyyəti və natiqlik sənəti məsələləri  

 

Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığında, dilçiliyə dair əsərlərində Azərbaycan 

dilçiliyinin əksər sahələri haqqında elmi-nəzəri görüşləri, dilimizin tətbiqi 

məsələlərinə dair mülahizələri geniş yer alır. Görkəmli alim Azərbaycan dilçiliyində 

nitq mədəniyyəti kimi ən vacib və aktual bir sahənin sadədən mürəkkəbə, 

nəzəriyyədən praktikaya qədər, onun yazılı məsələləri ilə yanaşı, şifahi nitq üzrə ən 

ümdə cəhətlərinə də diqqət ayırmış, bütün incəliklərini dərinliklərinəcən təhlil süz-

gəcindən keçirmişdir. Alim yazır: “...nitq mədəniyyəti bütövlükdə dili əhatə edir. 

Azərbaycan dilinin ədəbi normalarını, bütün  üslublarını, dil vahidlərinin 

məqsədəuyğun seçilməsini, ifadə imkanlarını, ümumən, yazılı və şifahi dilimizin 

müxtəlif məsələlərini öyrənmək, araşdırmaq nitq mədəniyyətinin vəzifəsinə daxildir. 

Nitq mədəniyyəti məsələlərini öyrənmək nəzəri məsələ olmaqla yanaşı, həm də 

praktiki əhəmiyyət daşıyır” [35, s.9-10]. 

“Nitq mədəniyyətinin linqvistik problemləri və vəzifələri” adlı məqaləsində 

alim yazır: “Nitq mədəniyyətinin nəzəri problemlərinin əsasını norma təşkil edir. 

Normanın özü dildə iki istiqamətlidir. Bunlardan birincisi linqvistik, ikincisi 

ekstralinqvistik  normadan  ibarətdir ” [45,  s.85]. 

Zərifə Budaqova  nitq mədəniyyətinin nəzəri problemlərinin əsasını linqvistik 

və ekstralinqvistik normalar təşkil etdiyini diqqətə  çatdırır. XX əsrin I yarısında 

Azərbaycan yazı və qrafikasında dalbadal iki dəfə islahat  aparılması ilə əlaqədar 

ekstralinqvistik  normaların  pozulduğunu qeyd edir. Alim yazır: “Aydın məsələdir ki, 

hər bir əlifba uzun dövrlər ərzində bir dilin qrafika sisteminə tətbiq edildikdə onun 

özünəməxsus qaydaları da sabitləşir. Orası da bəllidir ki, əsrlərlə öz xüsusi 

qaydalarına malik olub sabitləşən əlifbanı dəyişdikdə keçmiş dövrlərin mənəvi 

yadigarı sonrakı nəsillər üçün qaranlıq qalır. Həmçinin yeni yazı sisteminin özünün 

sabitləşməsi üçün uzun müddətli bir təkamül dövrü keçirmək məcburiyyəti lazım 

gəlir” [45, s.89-90]. Daha sonra müəllif diqqətə çatdırır ki, ekstralinqvistik normaya 
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görə bir dildən başqa dilə söz daxil olması ehtiyac və tələbata görə mümkündür. 

Qeyd edək ki, Zərifə Budaqovanın açıqlama gətirdiyi bu məsələ bu gün də aktualdır. 

Dilə yeni söz gətirmək, yaxud mövcud alınma sözləri öz sözlərimizlə əvəz etmək 

məsələsi o dövr üçün Zərifə Budaqovanı da düşündürmüş və alim bu məsələyə 

məqalədə aydınlıq gətirmişdir. Fikrimizcə, elə alınma sözlər var ki, işlənmə  dairəsi  

geniş olur. Ədəbi dilin təsirilə həmin sözün ekvivalenti sıxışdırılır və dildən çıxarılır. 

Bu cür sözlərin milli ekvivalenti saxlanılmalıdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan ədəbi dilinin saflığına, nitq 

mədəniyyətinə daim diqqət göstərilməli olduğunu vurğulayır. Onu da söyləməyi 

özümüzə borc bilirik ki, Heydər Əliyevin siyasət, diplomatiya, iqtisadiyyat, tarix, 

ədəbiyyatşünaslıq, memarlıq, incəsənət, maarifçilik, estetika, fəlsəfə, dövlətçilik 

sahələri ilə yanaşı, ana dili sahəsində, xüsusilə yüksək nitq mədəniyyəti, natiqlik 

sahəsindəki fəaliyyəti də olduqca təqdirəlayiq bir məsələdir. Bütün bu mühümlüyü və 

aktuallığı ilə seçilən, xalqın mənəvi həyatında həmişə aparıcı yer tutan nitq 

mədəniyyəti məsələlərinə Zərifə Budaqova da silsilə məqalələr həsr etmiş, konfrans, 

müşavirə və sessiyalarda mövzu ilə əlaqədar çıxışlar söyləmişdir. 

A.Axundov qeyd edir ki, “nitq mədəniyyəti tətbiqi dilçilik sahəsinə aiddir. 

Eyni zamanda nitq mədəniyyəti dilin orfoepik, orfoqrafik, leksik, qrammatik, üslubi 

və s. normalarını  müəyyənləşdirir” [7, s.105]. 

 Nitq mədəniyyəti sahəsi üçün ən mühüm problem ədəbi dil norması 

anlayışıdır. Bu anlayış haqqında dilçilikdə əsas mülahizə bundan ibarətdir: “Ədəbi 

norma dil sisteminin kollektiv realizasiyalarının hər hansı bir məsmusudur ki, cəmiy-

yətin inkişafının müəyyən mərhələsində cəmiyyət tərəfindən qəbul edilir və onun tərə-

findən düzgün və nümunəvi kollektiv realizasiyalar kimi başa düşülür” [165, s.566].  

M.Məmmədov qeyd edir ki, “nitq mədəniyyəti sahəsində əsaslı dönüş 

Azərbaycanda 1960-cı illərdən sonra başlanmışdı. 1964-cü ildə “Azərbaycan 

müəllimi” qəzetində və radioda nitq mədəniyyətinə aid müzakirələr və verilişlər təşkil 

edilir. “Maarif” nəşriyyatı işçiləri üçün təşkil olunmuş seminar və elmi-praktiki 

müşavirədə dərsliklərin dilinə aid maraqlı məruzələr oxumuş alimlər içərisində 

Zərifə Budaqovanın da adı yer alır” [103, s.130-133]. 
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M.Məmmədov Z. Budaqovanın 1982-ci ildə Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda 

Nitq mədəniyyəti şöbəsinin “İnkişaf etmiş sosializm dövründə Azərbaycan nitq 

mədəniyyəti məsələləri” mövzusunda keçirdiyi respublika müşavirəsində “Mətbuat 

dili” mövzusunda  məruzə ilə çıxış etdiyini də qeyd edir. Ümumiyyətlə, Z.Budaqova 

nitq mədəniyyəti və onun problemləri mövzusunda cox sayda çıxışlar etmiş və 

dilimizin saflığı məsələsini həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. 

Zərifə Budaqova “Azərbaycan dili nitq mədəniyyəti problemləri” adlı Böyük 

Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan dilçiliyi məsələləri 

elmi-nəzəri konfransın məruzələrinin tezislərində nitq mədəniyyətinin tərkib hissəsi 

olan mətbuat dili məsələləri üzərində ardıcıl dayanmağı və müşahidələr aparmağı 

zəruri hesab edir. Alim bu münasibətlə yazır: “Sovet dilçiliyində mətbuat dili bütün 

səviyyələrdən öyrənilmişdir. Bu, 70-ci illəri əhatə edir. Mətbuat dilini normativ 

üslubi və funksional üslubi meyarla öyrənmək lazımdır... Son illərdə qəzet və 

jurnalların dil fəaliyyəti cəmiyyətin artan tələblərinə cavab verə bilir” [40, s.5]. 

Alimin müşahidələrinə görə, qəzet dilinə xas ştamplar, söz və ifadələr işlənir. Son 

illərdə qəzetlərdə danışıq dili üslubu aydın hiss olunur, yeni tip cümlə olan nisbi 

budaq cümləsi formalaşır, yeni söz və ifadələr yaranır, simvolik məna daşıyan 

ifadələrdən istifadə olunur. Ümumiyyətlə, ədəbi dilin normalarının pozulmasına qarşı 

mübarizə güclənir. 

Zərifə Budaqova hər hansı bir dilçilik məsələsinin, yaxud da onun ən vacib 

sahəsinin həllinə girişməzdən əvvəl həmin mövzunun aktuallığını, öyrənilmə 

vəziyyətini, dilçilikdəki yerini təsvir eləməyi, məlumat verməyi lazım bilir. Nitq 

mədəniyyəti barəsində də məsələ belədir. Alim çağdaş dönəmdə nitq mədəniyyəti, 

onun vəzifə və problemlərini  dilçiliyin aktual problemlərindən hesab edir. Nitq 

mədəniyyətinə aid olan tədqiqatlarda dilçiliyin bu bölməsinin  məqsəd və 

vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi önə çəkilir. Nitq mədəniyyətinin vəzifələri onun 

problemlərində öz əksini tapır. Bu məqsəd və vəzifələr şifahi və yazılı nitqin 

müəyyən kontekstlərində, səhnə danışığında, çıxışlarda, məruzələrdə, radio, 

televiziya, mətbuat, kino,  teatr,  tərsümə ədəbiyyatı,  reklam,  afişa,  elan dilində öz 

real ifadəsini tapır.  



 

 42 

 Sonra professor mülahizələrini ümumiləşdirərək nitqin funksionallığı, 

funksional üslubların səciyyəvi və fərqləndirici əlamətlərini diqqətə çatdırır, prob-

lemə ciddi elmi mahiyyət baxımından yanaşır. Nitqin funksionallığı kimi nitq 

mədəniyyətinin vəzifələri olan konkretlik, ardıcıllıq, məntiqlik, aydınlıq və s. 

əlamətlərin  qeyd edir. 

 Bir şeyi unutmaq olmaz ki, nitq mədəniyyəti deyərkən hər bir şəxsin öz fikrini 

həm yazılı, həm də şifahi şəkildə qrammatik və məntiqi baxımdan düzgün, aydın, 

mənalı, gözəl, anlaşıqlı ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Nitq mədəniyyətinin əsas 

vəzifələrinə ədəbi dilimizin müəyyən edilmiş vahid qrammatik, leksik, orfoqrafik, 

orfoepik, üslubi normalarına düzgün və ciddi əməl olunması daxildir. Dil normalarına 

riayət etmək də nitq mədəniyyətinin vəzifələrinə, problemlərinə daxildir. Dil 

normaları dilin daxili inkişaf qayda-qanunlarına uyğun gələn və həmin dildə 

danışanlar arasında məqbul hesab olunan ümumiləşdirilmiş qanunlardır. Zərifə 

Budaqova göstərirdi ki, gözəl danışmaq, yazmaq ixtisas və peşəsindən asılı 

olmayaraq  hamını  düşündürməlidir. 

Z.Budaqova Azərbaycan dilinin  aktual və lazımlı bölümü sayılan nitq 

mədəniyyətinin vacib, obyektiv və müasir günümüz üçün  elmi mahiyyət kəsb edən 

mahiyyətini  hifz etmiş və bu barədə qiymətli fikirlər irəli sürmüşdür. Alim hər bir 

vətəndaşın dilimizin qaydalarına, normalarına əməl etməyinin vacib olduğunu 

vurğulayır və qeyd edir ki, nitq mədəniyyəti  bütünlüklə dilə aiddir.  

 Professor nitq mədəniyyəti məsələlərini dilin işləndiyi bütün fəaliyyət 

sahələrində izləməyi, onlara tətbiq etməyi vacib hesab edirdi. Onun təşviqatçının dili, 

nitqi barəsindəki fikirləri olduqca orijinal və maraqlıdır. Alimin mülahizə və fikirləri, 

qənaətləri son dərəcə real və təqdirolunandır: “ Təşviqatçı geniş auditoriya ilə əla-

qədə olur. Ona görə də təşviqatçının dili və üslubu şifahi nitqə məxsus xüsusiyyətləri 

(söz yox ki, burada şifahi nitq mədəniyyəti nəzərdə tutulur – M.M.) özündə 

cəmləşdirməlidir” [36, s. 22-23]. Təşviqatçı nitqini yazılı hazırlayır, şifahi danışır. O, 

dilinin saflığına, anlaşıqlı olmasına çalışmalıdır. Təkrarlardan, mənasız terminlərdən 

tələffüzü çətin olan sözlərdən qaçmaq lazımdır. Təşviqatçı bəzən dinləyicinin 

diqqətini özünə cəlb etmək üçün bədii təsvir vasitələrindən istifadə etməli, nitqində 
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rəqəmlərə çox yer verməməlidir. Təşviqatçı xalq kütlələrini inandırmaq, yaradıcı  

qüvvələri  məqsədyönlü  işlərə  səfərbər etməyi  bacarmalıdır.  

Bir cəhəti xüsusi olaraq qabartmaq istərdik ki, professor çox doğru 

göstərmişdir ki, məqsədyönlülük, uyğunluq ünsiyyət yaradarkən çox kara gəlir, uy-

ğunluq nitqin ünsiyyət məqsədinə və şərtlərinə cavab verməsini təmin edən dil ünsür-

lərinin, vasitələrinin  seçilməsidir.  

Mark Tulli Siseronun fikrincə, hər hansı bir çıxışın müvəffəqiyyəti, natiqin 

dinləyicini inandırmaq və özünə tabe etmək bacarığı, ilk növbədə, nitqin 

uyğunluğundan asılıdır. O yazırdı: “ Natiq qarşısında neçə məqsəd varsa, o qədər də 

natiqlik növü vardır. Həyatda olduğu kimi, nitqdə də uyğun olanı görməkdən çətin 

şey yoxdur. Lakin nəzərdə tutmaq lazımdır ki, nə uyğundur. Bu həm haqqında danı-

şılan işin məğzindən, həm də danışan və qulaq asan şəxslərdən asılıdır” [140, s.196]. 

 Nitq uyğunluğu ədəbi dilin funksional üslublarına, onları yaradan sözişlətmə 

qanunauyğunluqlarına, dilin üslublar sisteminə bələd olmağı tələb edir. Burada  hər 

hansı bir dil vahidinin  işlədilməsində  zövqün  də rolu vardır.  

Zərifə Budaqova “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibi və sintaktik 

quruluşunun əsas inkişaf meyilləri” adlı məqaləsində dilin lüğət tərkibinin 

zənginləşmə yollarından söhbət açır. Alim qeyd edir ki, dilimizdəki alınmalarda 

“əvəzetmə” əməliyyatı apararkən dilin daxili inkişafını nəzərə almalıyıq. O, yeni söz-

ləri mətbuatda qeyd etməyin vacibliyini vurğulayır: dənizlik (купальный костюм), 

bənzərsiz (уникал, орижинал), verimli, gəlirli (məhsuldar) tipli sözlərin hələlik dildə 

sabitlik qazanmadığını da qeyd edir [43, s.48]. Alimin bu fikri dövrü üçün məqbul sa-

yıla bilər. Yeni sözlərin  mətbuatda  dərc olunması fikrini isə biz də dəstəkləyirik. 

Yeni sözlərin mətbuatda və ya sosial mediyada vaxtaşırı nəşr olunması xalqın yazılı 

nitq mədəniyyətinin inkişafına önəmli təsir göstərə bilər. Məsələn, hələ də bəzi 

yazılarda  fel, şer kimi yazılışlara rast gəlirik. 

Müəllif dildə, eləcə də bədii üslubda dialekt sözlərdən hədsiz istifadəni də 

məqbul hesab etmir. Dilimizin sintaktik quruluşunun da “orijinallıq” xatirinə 

pozulması hallarını diqqətə çatdırır. Bura nəsrdə cümlələrin “və” bağlayıcısı ilə 

başlamasını, süni olaraq cümlələrin bir-birinə vergüllə birləşdirilməsini aid edir.    
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Alimin “İkidillilik şəraitində Azərbaycan dilinin yeni normalaşma istiqamətləri” 

məqaləsində ikidillilik şəraitində, danışıq dilində bir sıra proseslərdə olduğu kimi, 

alınmaların işlədilməsinə münasibətdə də mürəkkəbləşmənin davam etdiyi qeyd 

olunur. “İkidillilik şəraitində, danışıq dilində bir sıra proseslərdə olduğu kimi, 

alınmaların işlədilməsinə münasibətdə də mürəkkəbləşmə davam edir. Belə ki, ədəbi 

dilə leksik-terminoloji lüzum daşıyan vahidlər daxil olmaqla yanaşı, danışıq dilində 

interferensiya elementləri də işlədilir. Məsələn, sovsem, koneçno, s udovolstviem, 

naoborot, liş bı, pryamo, zato, voobşe, kak itak və s.  kimi sözlərin işlədilməsi dilin 

daxili normalarını, onun ahəngdarlığını pozur” [46, s.7]. Zərifə Budaqova danışıq 

dilində yersiz olaraq interferensiya elementlərinin işlədilməsinin yolverilməzliyini  

qeyd  edir. Məqalədə  rus  dilindən  Azərbaycan dilinə  daxil olan sözlərdə  vurğu 

normasının  saxlanılması  və belə sözlərə  dilimizin qaydalarının  tətbiq olunması  

məsələsi də öz əksini tapmışdır. 

Z.Budaqova ikidillilik şəraiti deyəndə  Azərbaycan  dili ilə paralel  işlənən rus 

dilini  nəzərdə  tutur. Ədəbi dildə baş verən yeni normalaşma istiqamətlərini də məhz 

rus dili ilə bağlayır. Bu məsələdə əlifba məsələsi də önəmli rol oynayır. Fikrimizcə, 

XX əsrin 30-cu illərinin sonunda rus təbliğatı öz bəhrəsini verir. M.Çobanovun  

dediyi kimi, “əlifbanın  tarixində  ikinci repressiya  öz işini gördü. Bütün  türk  

xalqları  bir-birindən  tamamilə fərqlənən kiril qrafikalı  əlifbaya keçdi “ [55, s.152]. 

N.Cəfərovun “Nİtq mədəniyyətindən nitqin mədəniyyətinə” adlı yazısında 

deyilir ki, “danışıq dilimizdə rus sözləri, ifadələri kifayət qədər geniş vüsət almışdır. 

Məsələn,  açki, znaçit, pasluşnı, seryoznı, toçnı , damaşnik, maşennik , zakonnı, tak 

sto, kaneşna, sveji  və s. Bu cür leksik vahidlərin , ifadələrin  istifadə olunması bu və 

ya digər şəxsin nitq qüsurunun, yaxud subyektiv marağının təzahürü ola bilməz” [52]. 

Ədəbi normaya belə münasibəti kütləvi təcavüz sayan alim, eyni zamanda,  milli  dil 

təfəkkürümüzdəki özgə leksik vahidlərə müqavimətin zəif olmasını da diqqətə 

çatdırır. Deməli, yuxarıdakı sözlərin qarşılığı milli şüurumuzda möhkəm şəkildə 

sabitləşməmişdir. Rus leksik vahidlərinin ana dilimizdəki qarşılıqlarının yeri zəifdir. 

Danışıq dilimizdəki yad sözlərin  nüfuzu çox yüksəkdir. O qədər yüksəkdir ki, bu 

alınma sözlər ana dilimizin öz sözlərini sıxışdırıb dildən çıxarmaq iqtidarına malikdir. 
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Bu gün üçün eyni sözləri ingiliş dili haqqında da deyə bilərik. Təəssüflər olsun ki, bu 

gün, xüsusən  də,  gənclərin nitqində ingilis sözləri üstünlük təşkil edir. Hər birimiz 

dilimizin mühafizəsi üçün daim özgə leksik vahidlərə qarşı çıxmalıyıq. 

Alimin “Qrammatik normaların pozulması halları” adlı məqaləsində dövri 

mətbuatda  dərc olunan  materiallarda tez-tez rast gəlinən qrammatik səhvlərdən 

söhbət açılır. Qeyd olunur ki, “söz sırası pozulur, bu isə fikrin  təhrif olunmasına 

aparıb çıxarır,  cümlə üzvlərinin ehtiyac olmadan təkrarı fikrə ağırlıq gətirir və s.” 

[32,s.27-28]. 

 Azərbaycan dilinin sabit qrammatik quruluşa, zəngin lüğət tərkibinə, geniş 

ifadə imkanlarına malik olması dünyanın qədim və potensial imkanları olan digər 

dillərlə bir sırada dura bilməsini təsdiq edə bilən reallıqdır. Zərifə Budaqovanın da 

göstərdiyi kimi, nitq mədəniyyətinə həsr olunmuş çoxsaylı əsərlərdə də dilçiliyin bu 

yeni sahəsinin vəzifələrinin işıqlandırılması doğru olaraq ön plana çəkilir. Zərifə 

Budaqovanın nitq mədəniyyəti sahəsinə aid qələmə aldığı 15-dən artıq elmi 

araşdırması bir daha sübut edir ki, görkəmli dilçi dil haqqında elmin bu aktual və 

vacib bölməsinə  böyük  önəm vermişdir.  

         

 

                      1.4.1. Elmi-publisistik məqalələr 

 

“Zərifə Budaqova təkcə irihəcmli elmi əsərlər yazmaqla kifayətlənməmiş, onun 

saysız-hesabsız məqalələri də öz sanbalına görə həmişə diqqət çəkmişdir. Mətbuatda 

tez-tez dərc olunan elmi-publisistik məqalələr öz oxucularını dilçiliyin bütün sahələri 

haqqında maarifləndirməyə xidmət etmişdir” [88, s.103]. Alimin publisistik 

məqalələri bir çox dövri mətbuatda çap olunmuş və geniş oxucu kütləsi toplamışdır.  

Bu məqalələr “Kommunist”, “Azərbaycan müəllimi”, “Azərbaycan gəncləri”, 

“Ədəbiyyat və incəsənət”, “Elm və həyat” və s. kimi qəzet və jurnallarda dərc 

olunub. Müxtəlif mövzularda yazılmış bu məqalələr geniş oxucu kütləsi tərəfindən 

maraqla oxunulur. 
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Alim “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1983-cü il, 29 iyul tarixli 

buraxılışında Səməd Vurğunun şeir dilinin gözəlliyi və zənginliyindən bəhs edən bir 

məqalə ilə çıxış etmişdir. “Şeir dilinin gözəlliyi və xəlqiliyi” adlanan bu məqalədə 

şairin poetik dünyasında sözdən sənətkarlıqla istifadə imkanlarını xüsusi 

vurğulamışdı. O, S.Vurğunu sovet poeziyasının iftixarı adlandırmışdır. Məqalədə 

dilçi alim qeyd edir: “S.Vurğun ədəbiyyatımızın böyük korifeyləri Nəsimi və Füzuli 

ilə parlayan, Vaqiflə büllurlaşan, Sabirlə satirik kəsər tapan Azərbaycan poeziya 

dilini sovet dövründə cilalayaraq daha da yüksəklərə qaldırdı, poeziya dilimizin in-

kişafında Vurğun  zirvəsi yaratdı” [39, s.6]. 

Sadə cümlələrlə, bir sözlə böyük məna, sadəliklə dərin hikmətin ifadəsi, 

lakonizm S.Vurğunun poetik sintaksisinin əsas əlamətləridir. S.Vurğun şeirlərində 

sinonim mənanın bütün incəliklərini vermək məqsədilə sinonim söz sırasından,  

antonimlərdən  yüksək  sənətkarlıqla  bəhrələnmişdir. 

“Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 1987-ci il 19 avqust tarixli buraxılışında 

alimin “Bir daha “k” hərfi haqqında” məqaləsi çap olunub. Məqalədə alim “k” 

hərfinin ikili funksiyası haqqında Ə.Paşayevin mülahizəsi və bununla bağlı müzakirə 

və təkliflərini qeyd edir. Ə.Paşayevin k və k| səsləri üçün müstəqil hərf düzəltmək 

təklifinin özünü doğrultmadığını bildirir. Zərifə Budaqova yazır: “k səsini ayrıca 

fonem kimi götürməyə fonoloji əsas yoxdur və bu səs “q” foneminin kar variantı olan 

bir səsdir. O ki qaldı bir hərfin yerindən  asılı olaraq bir neçə səsi işarələndirməsi 

imkanına, belə hallar dünya dillərinin əlifbalarında yeganə hadisə deyil. Burada 

söhbət ancaq “fonem-qrafem” uyğunluğundan gedə bilər ki,bu baxımdan Azərbaycan 

dilinin əlifbası bütöv sistemə malikdir ”  [41, s.3]. 

Alimin “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1989-cu il 11 avqust tarixli bura-

xılışında “Yazısız dillər” adlı məqaləsi çap olunub. Məqalədə Moskvada  “SSRİ-də 

milli dil münasibətləri və milli mədəniyyətlərin inkişafı problemləri “ mövzusunda 

keçirilən elmi simpozium haqqında alimin düşüncələri əks olunub. Simpoziumda 

şəxsən iştirak edən Zərifə Budaqova respublikamızda dil situasiyası məsələsi 

haqqında məruzə etdiyini bildirir. Müəllif son zamanlar mərkəzi 

mətbuatda Azərbaycanda talış və eləcə də digər yazısız dillərin sıxışdırılması, xalqın 
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zorla azərbaycanlaşdırılması haqqında uydurma yazıların çap olunduğunu qeyd edir 

və bildirir ki, Azərbaycanda olan xırda xalqların heç birinin dili itmək 

təhlükəsi qarşısında deyil. Alim məqalədə Azərbaycanda yazısı olmayan xalqlara 

irandilli talışları, tatları, kürdləri, iber-qafqazdilli udinləri, qrızları, xınalıqları, bu-

duqları və başqalarını nümunə göstərir. Azərbaycanda  XXəsrin 30-cu illərindən 

başlayaraq həmin xalqlardan bir çoxu üçün dərs vəsaitlərinin yazıldığını qeyd edir. 

Həmçinin Ümumittifaq Mərkəzi yeni Əlifba Komitəsinin qərarı ilə avarlar, ləzgilər, 

talışlar, tatlar və kürdlər üçün latın qrafikası əsasında əlifba layihələri təsdiq 

olunduğunu da diqqətə çatdırır. Müəllif məqalənin sonunda qeyd edir: 

“Azərbaycanda yazısı olmayan xalqların dilinə, mədəniyyətinə həmişə qayğı olub və 

bundan sonra da olacaqdır. Bizim əsas vəzifəmiz respublikamızda, eləcə də 

ölkəmizdə yaşayan xalqların və millətlərin dillərinə, mədəniyyətlərinə qarşılıqlı 

hörmət etməkdən ibarətdir “ [44, s.6].  

Alimin “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində daha bir məqaləsi diqqətimizi 

çəkir. Zərifə Budaqova məqaləni “O illəri xatırlayanda” adlandırıb. Məqalədə alim öz 

uşaqlıq və gənclik illərini belə xatırlayır: “Bakı mənim ikinci vətənimə çevrildi. Mən 

burada püxtələşdim” [42, s.8]. 

Məqalədə diqqətimizi çəkən bir məsələ də alimin Qarabağ haqqındakı 

fikirləridir. Alim qeyd edir ki, nəzərə alsaq ki, Qarabağ yer adı təkcə Azərbaycan 

regionunda deyil, qədim türkdilli tayfaların yaşadığı başqa ərazilərdə də mövcuddur, 

onda ərazi iddiaçılarının fikri daha gülünc və mənasız olur. Qədim türkdilli tayfaların 

məskəni kimi Qarabağ yer adı müasir dövrdə Özbəkistan, Qırğızıstan, Qazaxıstanda 

da qorunub saxlanılır. Alim çox haqlı olaraq qeyd edir ki, xalqın yazılmamış tarixi 

yer adlarında daha canlı şəkildə yaşayır. Ona görə də xalqın tarixini, keçmişini 

yaşatmaq, canlandırmaq təəssübkeşliyi ilə yer adlarının tarixi və müqayisəli aspektdə 

tədqiqi müasir dövrdə xüsusilə vacib problemlərdəndir. Məlum olduğu üzrə, 

Ermənistandakı külli miqdarda Azərbaycan yaşayış məskənlərinin adları xüsusi bir 

ustalıqla, pillə-pillə, məkrli məqsədlərlə saxtalaşdırılaraq dəyişdirilmişdir. Belə 

dəyişdirilmə əməliyyatı hətta Azərbaycanın erməni əhalisi yaşayan regionlarında da 

aparılmışdır. Dəyişdirilmə əməliyyatı ilə bir növ köhnə tarix itir. Belə yer adlarının 
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tədqiqinə çox mühüm diqqət yetirilməlidir. Azərbaycan xalqının yarandığı, 

məskunlaşdığı  tarixi   ərazini öyrənmək  ziyalılarımızın vətənpərvərlik  borcudur. 

Ümumiyyətlə, Zərifə Budaqova öz vətəninə, öz elinə, öz millətinə, onun dilinə 

çox bağlı insan olub. Alimin doğma vətəninə, ana dilinə olan hədsiz sevgisini onun 

M.Hüseynzadə haqqında yazısından da əyani şəkildə görmək olar. “Azərbaycan 

müəllimi” qəzetinin 26 mart, 1980-ci il tarixli buraxılışında Zərifə Budaqova 

müəllimi M.Hüseynzadənin geniş elmi fəaliyyətindən bəhs edərək yazır: “Onun 

yorulmaz elmi fəaliyyəti nəticəsində respublikamızda bir çox dilçi alimlər dəstəsi 

yetişmişdir. Hal-hazırda Bakının, Kirovabadın (indiki Gənsənin – M.M.) və digər 

şəhərlərin ali məktəblərində müvəffəqiyyətlə elmi-pedaqoji iş aparırlar. İndi 

M.H.Hüseynzadənin tələbələrinə Sovet İttifaqının bütün guşələrində: Moskva, Kiyev, 

Ufa, Daşkənd, Aşqabad, Yakutsk, Buxara, Səmərqənd, eləcə də respublikamızın bütün 

rayon, kənd və qəsəbələrində rast gəlmək olar”  [37, s.4]. Müəllif məqalədə oxucuya 

Muxtar müəllimin vətən və dil sevgisini çox gözəl nümunə ilə çatdırmışdır.   

Zərifə Budaqovanın “Dilçiliyimizin nailiyyəti” adlı məqaləsi də 80-ci illərdə 

mətbuatda nəşr olunmuş məqalələr sırasındadır. Məqalə türkoloq Fərhad Zeynalovun 

“Türkologiyanın əsasları” adlı əsərinə həsr olunub.  

Müəllif məqalədə qeyd edir: “Dünyanın 34 ölkəsində oxunan “Sovet 

türkologiyası” kimi Ümumittifaq jurnalının nəşrinin Azərbaycan dilçilik elminə 

tapşırılması dilçiliyimizin müqayisəedilməz inkişafı ilə səciyyələnir. Türkologiya 

fənninə aid B.Çobanzadənin “Türkologiyaya mədxəl” əsərindən başqa, dərs vəsaiti,  

demək olar ki, yox idi. Dilçiliyimizdəki bu boşluğu doldurmaq baxımından çox 

əhəmiyyətli görünən kitab – professor Fərhad Zeynalovun “Türkologiyanın əsasları” 

əsəri xüsusi maraq doğurur” [38, s.3]. Zərifə Budaqova “Türkologiyanın əsasları”na 

türkologiyanın indiki inkişaf səviyyəsi formasında qiymət verməyi vacib sayır 

və  əsərin I-IV fəsillərinin türk dillərinin tarixi, quruluşu, təsnifi və tədqiqinə həsr 

olunduğunu diqqətə çatdırır. Fərhad Zeynalov “Türk dillərinin tarixi” adlanan fəsildə 

əvvəlki türkoloqlardan fərqli olaraq türk dillərinin inkişaf mərhələlərini 4 dövrə 

bölür.  

Alimin fikrincə, əsərin ən maraqlı səhifələrini “Türk dillərinin quruluşu” 
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adlanan fəsil təşkil edir. Bu fəsildə türk dillərinin fonetik, leksik, morfoloji və sintak-

tik quruluşu kompleks halında tədqiq olunur, spesifik xüsusiyyətlər, nəzəri prob-

lemlər ön plana çəkilir və qiymətləndirilir. Zərifə Budaqova müəlli-

fin türkologiyada  hələlik tam həll olunmamış nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri haq-

qındakı qeydləri və irəli sürdüyü morfoloji-semantik meyarın yeni söz kimi çox 

qiymətli olduğunu vurğulayır. Məqalənin sonunda alim yekun olaraq qeyd edir ki, 

Fərhad Zeynalovun sözügedən  bu əsəri  türkoloqların stolüstü  kitabına  çevriləcək. 

Zərifə Budaqovanın “Dillərin sosioloji təsnifi” adlı məqaləsi də maraq doğurur 

[34]. Məqalədə sosioloji dilçilik haqqında müəllifin müəyyən fikirləri öz əksini 

tapmışdır. Əvvəlcə müəllif dillərin tipoloji və genealoji təsnifi haqqında məlumat 

verir. Sonra keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan millətlərin və xalqların dillərini beş 

qrupa bölür. O, sosioloji təsnifin I qrupunda rus dilinin adını qeyd edir, ikinci qrupda 

Azərbaycan, özbək, belarus, qırğız, türkmən, latış və s. dilləri sadalayır. Alim üçüncü 

qrupa 40-a yaxın dili, dördüncü qrupa Ucqar Şimal, Uzaq Şərq və milli mahallarda 

yaşayan xalqların məhdud çərçivədə istimai vəzifə yerinə yetirən nanay, qaqauz kimi 

10-dan artıq yazılı dili aid edir. Alimin fikrincə, sosioloji təsnifin beşinci 

qrupuna məhdud ərazidə yayılmış, ana dillərində yazısı olmayan dillər daxildir. O, 

Dağıstandakı arçin, rutul, Azərbaycandakı qrız, buduq, xınalıq və udin dillərini 

bunlara  misal göstərir . 

Məqalədə müəllif çox haqlı olaraq qeyd edir ki, yazısı olmayan xırda xalqların 

ikidilliyi daha güclüdür və tam kütləvi şəkil  almışdır. Buna görə bunlar ikinci dildə 

müvəffəqiyyətlə təhsil alırlar. Daha sonra professor dilin cəmiyyətlə dialektik 

vəhdəti, cəmiyyətin vəziyyətinin dilin lüğət tərkibində əks olunması kimi məsələlərə 

açıqlama gətirir. 

Alimin dövri mətbuatda dərc olunan məqalələrindən bir neçəsinə nəzər saldıq. 

Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu məqalələrin sayı 150-yə yaxındır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, alim dünyanın bir çox ölkəsində müxtəlif konfranslarda maraqlı 

məruzələrlə  çıxış  edərək dilimizi təbliğ etmişdir. 
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                                          II FƏSİL 

 ZƏRİFƏ BUDAQOVANIN  YARADICILIĞINDA MORFOLOGİYA 

MƏSƏLƏLƏRİ 

 

2.1. Zərifə Budaqovanın feillərin lüğəvi məna növləri ilə bağlı 

müəyyənləşdirdiyi təsnifat 

 

Fəlsəfə elmində bir qayda olaraq, varlığı materiya (substansiya) və hərəkətin 

vəhdətində, yəni iki tərəfin vəhdətində götürürlər, yaxud onların vəhdəti hesab 

edirlər. Hərəkətsiz materiya yoxdur və ola da bilməz. Belə ki, materiya hərəkətdən 

ayrılmazdır. Yəni hərəkət materiyanın əbədi varlıq formasıdır. Hərəkət dedikdə 

cisimlərin  hər cür dəyişikliyi  nəzərdə  tutulur. Qrammatikada hərəkət bildirən 

sözləri əsas nitq hissəsi olan feillər adlandırır. Deməli, söhbət hərəkətdən, yəni ikinci 

tərəfdən gedirsə, o zaman bir nitq hissəsini – feilləri nəzərdə tutmalıyıq. Məhz bu 

cəhəti əsas götürdükdə dilin qrammatik quruluşunda feillərin mövqeyi, onların 

oynadığı rolu heç bir nitq hissəsinə aid etmək olmaz. Feillərin bu quruluşda müstəsna 

yer tutacağına əmin olarıq. N.Ştreker qeyd edir ki, “feil termini yunan və latın 

dillərindən kalka olunmuşdur. Cümlə daxilində feil predikativ funksiyanı yerinə 

yetirir və xəbəri ifadə edir” [177, s.114]. Heç də təsadüfi deyil ki, feillər haqqında 

bəhs edən dilçilər tərəddüd etmədən onları – bu leksik vahidləri dilin əsas sütunu 

hesab etmişlər. Bu münasibətlə B.Xəlilovun aşağıdakı mülahizələrini xatırlamaq 

yerinə düşərdi: “Feil dilin milli xüsusiyyətlərini özündə hifz edən, fonetik, leksik-

semantik, morfoloji və sintaktik cəhətdən zəngin xüsusiyyətlərə malik, 

kateqoriyalarının sayına görə ən zəngin nitq hissələrindən sayılır” [77, s.163]. 

Alimin fikrincə, feil çoxkateqoriyalı əsas nitq hissəsidir. Burada feillə bağlı müəllifin 

söylədiyi mülahizələri biz bütünlüklə qəbul edirik, çünki həqiqətən də insan nitqinin 

əsasını daha çox iş, hal və hərəkət ifadə edən leksik vahidlər – feillər təşkil edir. 
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Ə.Dəmirçizadənin, habelə feillərin tədqiqi ilə məşğul olan başqa araşdırıcıların da 

qənaətlərinə görə, feilləri başqa nitq hissələrindən fərqləndirən başlıca cəhət onların 

olduqca  zəngin, rəngarəng  mənalara  malik olmalarıdır.  

H.Mirzəzadə qeyd edir ki,“inamla demək olar ki, Azərbaycan dilinin leksik-

qrammatik kateqoriyaları içərisində feillər ən mühüm yer tutur. Feil morfologiyanın 

ən böyük və zəngin tərkib hissəsidir. Azərbaycan dilinə dair yazılmış əsərlərdə ümumi 

bir fikir geniş yayılmışdır. O da feilin nitq hissələri içərisində mühüm və əsaslı yer 

tutmasıdır” [108, s.202-203]. Alim doğru olaraq vurğulayır ki, feil digər nitq hissələri 

ilə müqayisədə  həm kəmiyyət, həm də məzmunca zəngin və çoxcəhətlidir.  

 Feillərin dilin lüğət tərkibində ən zəngin söz qrupları təşkil etmələri, məna və 

məzmunca daha geniş və tutumlu olması, başqa nitq hissələri ilə müqayisədə daha 

çox leksik, qrammatik məna və vəzifələrə malik olmaları səbəbinə, söz yaratmada 

son dərəcədə məhsuldar və geniş imkanlarının olmasına görə bu kateqoriyaya 

dərindən elmi maraq göstərilmiş, doktorluq və başqa elmi araşdırmaların tədqiqat 

obyekti olmuşdur. Görkəmli Azərbaycan dilçiləri: Q.Bağırov, Ə.Dəmirçizadə, 

İ.Əfəndiyev, M.Hüseynzadə, R.Rüstəmov, H.Mirzəyev, M.Rəhimov, Z.Budaqova, 

Q.Kazımov, B.Xəlilov və başqaları bu sahədə dəyərli tədqiqatlar aparmış, 

monoqrafiyalar yazıb çap etdirmişlər. Qeyd edək ki, dilçilikdə feil ən çox öyrənilmiş, 

tədqiqat aparılmış nitq hissələrindən biri kimi diqqəti cəlb edir. Bu araşdırmalar 

içərisində Zərifə Budaqovanın araşdırmaları xüsusi yer tutur. Məlumdur ki, indiyə 

qədər Azərbaycan dilçiliyində feillərin müxtəlif leksik-semantik təsnifatları 

aparılmış, ayrı-ayrı bölgülər verilmişdir. Alimin elmi yaradıcılığını xronoloji ardı-

cıllıqla nəzərdən keçirsək, görərik ki, 1950-ci illərdə “Azərbaycan dilində feilin tərz 

kateqoriyası” adlı namizədlik dissertasiyasında feil mövzusu alimin əsas ob-

yektlərindən biri olmuşdur. “Azərbaycan dilinin qrammatıkası”nın I cildində “Feil-

lərin semantik bölgüsü”, “Feillərin  quruluşca  növləri”  və  başqa bəhslər də onun  

qələmindən çıxmışdır [16]. 

N.Məmmədov feil haqqında yazır: “Feilin rəngarəng semantik qruplara malik 

olması, qrupların hər bir üzvünün ayrı-ayrılıqda müxtəlif məna keyfiyyətləri ifadə  

etməsi onların leksik-qrammatik xüsusiyyətləri ilə, obyekt və ya subyektlə  
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əlaqəliliyinin  müxtəlifliyi ilə bağlıdır "  [105, s.5].      

Alimin feillərin leksik mənaları haqqındakı təsnifatı ilk təsnifatlardan biri kimi 

diqqətəlayiqdir. Bu təsnifat “Azərbaycan dilinin qrammatikası”nın 1960-cı ildə nəşr 

olunmuş I cildində verilmişdir. Zərifə Budaqovanın feillər haqqında yazdığı bu hissə 

1980-ci ildə nəşr olunmuş “Müasir Azərbaycan dili” monoqrafiyasının ikinci cildində 

təkrar çap olunmuşdur [113, s.196-207]. Burada “Feillərin leksik-semantik mənaları” 

mövzusunu Zərifə Budaqova “Feillərin lüğəvi məna qrupları” adı ilə işləmişdir. Ən 

təqdirolunası haldır ki, alimin bu bölgüsü – təsnifatı feillərin mənalarını olduqca 

dolğun şəkildə ifadə edən bir yanaşmadır. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan dilçiliyi 

tarixində ilkin olan bu təsnifatdan sonra feillərin lüğəvi mənaları haqqında təqdim 

olunan digər təsnifatlar görkəmli alimin ayırdığı, müəyyənləşdirdiyi prinsiplər 

əsasında dəqiqləşdirilmiş və genişləndirilmişdir. Onu da qeyd edək ki, professor 

bütün qruplardan olan feilləri də onların semantikasına və qrammatik  

xüsusiyyətlərinə  görə qruplaşdırır. 

 R.Xəlilov, H.Quliyev kimi dilçi alimlər də Zərifə Budaqovadan sonra 

Azərbaycan dilində işlənən feillərin semantik planda araşdırılması məsələsinə öz 

namizədlik (fəlsəfə doktorluğu) dissertasiyalarında müəyyən yer ayırmışlar. 

Dilçilərin bu sahədə irəli sürdüyü, qətiləşdirdiyi mülahizələrin əsasında Zərifə 

Budaqovanın nəzəri fikirləri önəmli yer tutur. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, bu 

təsnifatların mahiyyətinə varsaq, görürük ki,  mahiyyət, məzmun təxminən eyni 

mənaya uyğundur, amma  adlandırmada  termin  dəyişikliyi  aparılmışdır.  

B.Xəlilov da öz tədqiqatlarının bir qismini feillərin araşdırılmasına həsr 

etmişdir. Onun da feillərə semantik baxımdan verdiyi təsnifat Z.Budaqovanın 

təsnifatı  ilə üst-üstə düşür. 

 Zərifə Budaqovanın təsnifatını sxem şəklində belə təsvir etmək olar: “Hərəkət 

feilləri: a) hərəkətin istiqamətini göstərənlər; b) hərəkətin tərzini göstərənlər; 

İş feilləri: a) qurmaq, uçurtmaq, tikmək mənalı iş feilləri; b) sökmək, dağıtmaq 

mənalı iş feilləri; c) əşyanın, predmetin müəyyən bir hissəsindən dəyişikliyi bildirən 

iş feilləri; ç) əşya, predmet və varlıqlara təsirlə bağlı olaraq onları hərəkətə gətirən 

iş feilləri; 
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Nitq feilləri: a) yüksək tonlu nitq feilləri; b) alçaq tonlu nitq feilləri; c) davamlı 

şəkildə olan prosesi bildirən nitq feilləri; ç) sual məqamında işlənən nitq feilləri; d) 

cavab məqamında işlənən nitq feilləri; e) təsdiq bildirən nitq feilləri; ə) inkar bildirən 

nitq feilləri; 

Təfəkkür, görmə, eşitmə, hissetmə ilə bağlı olan feillər: a) təfəkkür feilləri; b) 

eşitmə feilləri; c) görmə feilləri; ç) dadı və iybilməni bildirən feillər; 

Hal-vəziyyət feilləri: a) əşyada keyfiyyət, kəmiyyət, əlamət, xasiyyət 

dəyişikliyini göstərən feillər; b) qəzəb, hiddət, kin-küdurət, təəssüf, peşmançılıq, ağrı 

bildirən feillər; c) sevinc, razılıq, şadlıq bildirən feillər; ç) qohumluq, yaxınlıq və ya 

qarşılıqlı münasibət bildirən feillər; d) insan, heyvan və ya cansız əşyaların səslərinə 

təqliddən yaranan  hal-vəziyyət bildirən feillər” [113, s.197-205]. 

V.Məmmədova “Türkologiyada feillərin semantik təsnifatı barədə” elmi 

məqaləsində feillərin semantikaya görə təsnifi probleminə toxunaraq yazır ki, “təkcə 

Azərbaycan dilçiliyində feillərin mənaca qoyuluşu və həllini nəzərdən keçirdikdə bəlli 

olur ki, Azərbaycan dilçiliyində feillərin semantik mənaya görə təsnifatı haqqında 

danışılarkən mövqeləri, mülahizələri üst-üstə düşən tədqiqatçılar yoxdur. Fikrimizcə, 

bu müxtəlifliyin səbəblərindən biri və birincisi feillərin təbiətinin mürəkkəbliyi və 

çalarlarının saysız olmasıdır” [106, s.121]. 

Zənnimizcə, Zərifə Budaqovadan sonra feillərin təsnifatını nisbətən 

yeniləşdirmək  meylində  bəzən  ifrata varmaq  halları  da yox deyil. 

Başqa bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır. Bütün dilçilik ədəbiyyatında feillərin 

semantik mənaya görə təsnifində hərəkət feilləri ayrıca bir qrup kimi göstərilir. Bu da 

belə bir reallığa gətirib çıxarır ki, bütün tədqiqatçılar həmin qrupu birmənalı qəbul 

edir. Təsnifatın müəyyənləşdirilməsində yalnız cüzi fərqlər müşahidə olunur. 

 P.Monaxov hərəkəti fərqləndirən amilləri bir neçə qrupa ayırır. Çox zaman 

hərəkət feillərinin iki və ya üç diferensial amili əhatə etdiyini qeyd edir [163, s.5]. 

A.Çalkalamanidze hərəkət feillərinin zaman və məkanda baş verən hərəkəti ifadə 

etdiyi üçün təfəkkürdə çoxlu sayda əşya və hadisələrlə assosiasiya yaratdığını bildirir 

[172, s.1]. 

 N.Hacıeminoğlu “Türk dilində yapı bakımından fiiller” adlı kitabında türk 
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dilində feilləri semantik prinsipə görə 4 qrupa ayırır ki, bunlardan biri də “hərəkət 

bildirən feillər”dir [137, s.13]. 

Azərbaycan dilçiliyində hərəkət feillərinə yanaşmadakı iki münasibəti ayrıca 

müqayisə etmək olar. 1960-cı ildə yazılmış kitabda hərəkət feilləri haqqında belə 

yazılır: “İnsan və ya başqa canlı və cansızların hərəkəti ilə bağlı olan feillər hərəkət 

feilləri adlanır” [16, s.94]. B.Xəlilov hərəkət feilləri haqqında yazır: “Hərəkət feilləri 

insan və ya başqa canlı, cansızların, nəqliyyat  vasitələrinin  hərəkəti  ilə bağlı olur” 

[77, s.194]. 

 Göründüyü kimi, ikinci tərifdə bölgüyə təkcə “nəqliyyat vasitələri” söz 

birləşməsi artırılmışdır. Unutmaq olmaz ki, “nəqliyyat vasitələri” də cansız əşyalara 

daxildir, onda deyə bilərik ki, buraya heç bir şey artırılmamışdır. 

Lakin hərəkət feillərinin daxili təsnifi, yəni yarımqrup və məna çalarlarına görə 

təsnifi məsələlərində xeyli fərqli xüsusiyyətlərə rast gəlirik. Zərifə Budaqova hərəkət 

feillərini iki qrupa bölür: hərəkətin istiqamətini göstərənlər və hərəkətin tərzini 

göstərənlər. Hərəkət feillərinin bəzisinin hərəkətin icrasında olan vasitəni 

göstərdiyini, bir qisminin  adi, bir qisminin  sürətli prosesi bildirdiyini qeyd edir. 

Eyni fikir “Müasir Azərbaycan dili” kitabında da eynilə təkrar edilir [113, s.198]. Bu 

fikir feilləri ayrıca iki qrupa bölməyə əsas vermir, olsa-olsa, hərəkətin tərzini göstərir. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan dilçiliyində hərəkət feillərinin semantik mənaya 

görə təsnifində daha çox istiqamət bildirmə meyarından istifadə edilmişdir. Bu 

baxımdan tədqiqatçılar hərəkət feillərini iki qrupa ayırırlar: üfüqi hərəkət feilləri və 

şaquli hərəkət feilləri 

Bütün başqa dillərdə olduğu kimi, üfüqi hərəkət feilləri həm kəmiyyətcə 

çoxluq təşkil edir, həm də məna çalarlarına və işlənmə məqamına (funksional-üslubi 

çalarlarına) görə daha zəngindir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dilində, həm də 

digər dillərdə şaquli hərəkət feilləri də zəngin semantik və qrammatik xüsusiyyətlərə 

malikdir. Bu feillərin leksik-semantik və qrammatik xüsusiyyətlərini araşdırıb aşkara 

çıxarmaq, gələcək araşdırmalarda onların funksional-üslubi çalarlarını  

müəyyənləşdirmək  dilçilik  üçün  faydalı  olardı. 

Alim feillərin lüğəvi məna qruplarından söz açarkən hərəkət, iş, nitq, təfəkkür, 
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görmə və ya eşitmə prosesi ilə bağlı olan feilləri, eyni zamanda hal-vəziyyət feillərini 

göstərmiş, bunların hər birisi barədə geniş məlumat vermişdir. Z.Budaqova türk dil-

lərində feilin məna qrupları haqqında yalnız N.Veşilovanın “Türk dilində hərəkət 

feilləri” adlı namizədlik dissertasiyasında söhbət açıldığını qeyd edir. Bu 

dissertasiyada da, əsasən, hərəkət feilləri  ətraflı tədqiq olunub. Bir neçə əsərdə isə 

feillərin məna qruplarından dolayı yolla danışılır. Alim qeyd edir ki, Azərbaycan 

dilçiliyində feilin məna qruplarına dair fikirləri araşdırdıqda məlum olur ki, bu barədə 

ya bilavasitə, yaxud dolayısı yolla danışmışlar. Müəllifin fikrincə, feillər məna 

qruplarına malik olduqları ilkin növə görə bölünür. Sonradan ayrı-ayrı məna 

qruplarından olan feillərin başqa növlər üzrə dəyişib-dəyişməməsindən, təsirli və 

təsirsiz növlərindən, tələb etdikləri obyektlərdən bəhs olunur. Alim Azərbaycan 

dilindəki feilləri 5 məna qrupuna (hərəkət, iş, nitq, təfəkkür, görmə və ya eşitmə 

prosesi ilə bağlı olan və hal-vəziyyət feilləri)   bölməyi  məqbul  sayır. 

B.Xəlilov da feilin lüğəvi məna növlərini Zərifə Budaqovanın verdiyi bölgü 

kimi qruplaşdırmışdır. B.Xəlilov feillərin hamısının  hərəkət bildirdiyini qeyd edir, 

amma hərəkət feillərinin  konkret olaraq bu lüğəvi mənanın birbaşa daşıyıcıları 

olduğunu diqqətə çatdırır. 

Müqayisələr aparmaqla belə qənaətə gəlirik ki, Zərifə Budaqovanın verdiyi 

təsnifat bu gün də özünü doğruldur. 

 Q.Kazımov da feillərin zəngin lüğəvi məna xüsusiyyətlərinə malik olduğunu 

bildirmiş və onları lüğəvi mənalarına görə iş, hərəkət, təfəkkür, görmə, hal-vəziyyət, 

eşitmə feilləri kimi qruplaşdırmışdır. 

Zərifə Budaqova hərəkət feillərinin quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb 

olduğunu göstərmiş, həmçinin bu qrupa daxil olan feillərin hərəkətin müxtəlif 

cəhətlərini  göstərəbilmə  xüsusiyyətinə  görə iki yerə ( hərəkətin istiqamətini və 

hərəkətin  tərzini göstərənlər) ayrıldığını da qeyd etmişdir. 

Alim hərəkət feillərinin bir qisminin hərəkətin icrasında olan vasitəni göstərə 

bildiyini də qeyd edir və bura isimlərdən törənən bir qrup feilləri aid edir. Məsələn: 

addımlamaq, yol getmək, təpik atmaq, ayağa qalxmaq və s. 

Hərəkət feillərinin çox az hissəsini təsirli feillər təşkil edir. Təsirli hərəkət 
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feilləri başlıca olaraq bunlardır: gəzmək, keçmək, qabaqlamaq, izləmək, təqib etmək 

və s. 

Alim iş feillərindən danışarkən qeyd edir ki, iş feilləri quruluşca sadə (məsələn: 

boğmaq, əymək, oymaq və s.), düzəltmə (əsasən də -la2 şəkilçisi ilə düzələnlər: 

nallamaq, yağlamaq, ayaqlamaq və s.) və başlıca olaraq adlıq, yönlük və ya çıxışlıq 

halda olan adla vermək, vurmaq, götürmək, gəlmək, çəkmək, salmaq, tutmaq, 

qoymaq, sürmək və ya aparmaq köməkçi feillərindən düzələn mürəkkəb feillərdən 

(üstünlük vermək, od vurmaq, yara vurmaq, məhsul götürmək, mühasirəyə almaq) 

ibarət olur. İş feillərinin də əksəriyyəti təsirlidir. Belə feillərin çoxu məchul və icbar 

növ, qarşılıqlı növ, qayıdış növ əlamətini qəbul edə bilir. Hətta qarşılıqlı növün əla-

mətini qəbul edərək, müştərək işi bildirənlər də var. 

Zərifə Budaqova nitq feillərindən bəhs edərkən onların əksəriyyətinin 

quruluşca sadə və mürəkkəb olduğunu qeyd edir. O, düzəltmə nitq feillərinə isə 

başlıca olaraq , -lan//-lən; -laş//-ləş; la//-lə və ya -ılda// ildə//ulda//üldə şəkilçili bir 

qrup düzəltmə feilləri aid edir. Müəllif nitq feillərinin yüksək və ya alçaq tonda 

deyilməsinə görə yüksək tonlu və alçaq tonlu feillər olmaqla iki yerə ayrıldığını 

bildirir. Bir qisim nitq feillərinin davamlı şəkildə olan prosesi bildirməsini də qeyd 

edir. 

Nitq feilləri həmçinin sual vermək və cavab almaq məqsədi ilə də işlənir. Alim 

nitq feillərinin fikrin təsdiq və inkar məqamında da işlənməsinə görə bölündüyünü 

qeyd edir. Həmçinin  nitq feillərinin danışıq prosesini müsbət və mənfi mənada 

göstərə bilməsini nəzərə çatdırır. Məsələn: tərif etmək, təşəkkür etmək, lənətləmək, 

acılamaq və s. Nitq feillərinin də əksəriyyəti təsirsizdir. Nitq feilləri qayıdış növ, 

məchul və icbar növdə işlənə bilir. Eyni zamanda belə feillərin bir qismi qarşılıq 

növün əlamətini qəbul edərək danışıq prosesinin müştərək şəkildə icra olunduğunu 

bildirir: pıçıldamaq-pıçıldaşmaq , səsləmək-səsləşmək və s.  

Alim təfəkkür feillərinin də quruluşca sadə, düzəltmə və mürəkkəb olduğunu 

bildirir. Düzəltmə təfəkkür feillərinə başlıca olaraq, -la//-lə , -ırğa , -imsə şəkilçili bir 

qrup düzəltmə feilləri aid edir. Məsələn: xatırlamaq, mənimsəmək, yadırğamaq və s. 

Mürəkkəb təfəkkür feillərinə, əsasən, adlıq, yönlük, yerlik və ya çıxışlıq halda 
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olan adla etmək, çıxmaq, getmək, qalmaq, olmaq, almaq, gətirmək və ya döndərmək 

köməkçi feillərindən ibarət bir qrup mürəkkəb feillər daxildir. Deyilənlərə nümunə 

kimi  başa düşmək, xəyala gətirmək, qərara gəlmək və s. feilləri göstərə bilərik. 

Təfəkkür feilləri də həm təsirli, həm də təsirsiz olur. 

Müəllif feillərin  lüğəvi məna qruplarından söhbət açarkən, həmçinin eşitmə və 

görmə feillərinin də adlarını qeyd edir. Görmə prosesi ilə bağlı olan feillərin azlıq 

təşkil etdiyini bildirir. B.Xəlilov bu yarımqruplardan söhbət açarkən onları 

ümumiləşdirən cəhəti aydınlaşdırır. Təfəkkür prosesinin  təkcə təfəkkür feillərində 

deyil, görmə, eşitmə, hissetmə feillərində də iştirak etdiyini və bu səbəbdən də 

yarımqrupları bir ümumi qrupda verməyin daha düzgün olduğunu diqqətə çatdırır. 

Zərifə Budaqovanın bölgüsundə də bu yarımqruplar bir ümumi qrup altında verilib. 

Bizcə, bölgünün  belə  verilməsi  daha  məqsədəuyğundur. 

Zərifə Budaqovanın hal-vəziyyət feilləri haqqındakı mülahizələri də 

maraqlıdır. Alim  hal-vəziyyət feillərinin növlərini belə qruplaşdırır: əşyada 

keyfiyyət, kəmiyyət, əlamət, xasiyyət dəyişikliyinin əmələ gəlməsini göstərənlər, 

qəzəb-hiddət, kin-küdurət, təəssüf, həmçinin sevinc, razılıq, şadlıq bildirənlər, 

qohumluq, yaxınlıq və ya qarşılıqlı münasibət ifadə edənlər, insan, heyvan və ya 

cansız əşyaların səslərinə təqlidən yaranan hal-vəziyyəti bildirənlər. Bunların 

hamısına aid nümunələr verir və ayrı-ayrılıqda hər biri haqqında elmi izahını qeyd 

edir.  

Professor insan və ya cansız əşyaların səslərinə təqlidən əmələ gələn hal-

vəziyyət  feillərinin  növünü də  qeyd edir. Buraya   cansız  əşyaların  səslərinə, 

heyvanların səslərinə, insana  məxsus  səslərə, həmçinin  insan və heyvanların 

səslərinə təqlidən əmələ gələn hal-vəziyyət feillərini aid edir. 

Qrammatikaya aid kitablara nəzər saldıqda görürük ki, feilin lüğəvi məna 

növləri haqqında müxtəlif fikirlər söylənilmiş, bəzən feilin lüğəvi məna növləri adı 

altında qrammatik məna növləri, bəzən də təsirli və təsirsiz feillərdən bəhs olun-

muşdur. Ancaq Zərifə Budaqova redaktoru olduğu “Müasir Azərbaycan dili” 

kitabında feilin lüğəvi məna növlərinə  aydınlıq  gətirmiş, əhatəli şəkildə  elmi izahını 

vermişdir. Müasir Azərbaycan dili dərsliklərinə nəzər salıb müqayisələr apardıqda  
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görürük ki, alimin  fikirləri  bu gün də əhəmiyyətini  itirməmişdir. 

 

 

         2.2. Feillərin quruluşu barədə elmi fikirlərin müqayisəli təhlili 

 

         Azərbaycan dilçiliyində feil problemi ilə M.Kazımbəy, M.Əfşar, B.Çobanzadə, 

A.Şərifov, İ.Həsənov, Ə.Dəmirçizadə, Q.Bağırov, Z.Tağızadə, A.Ələkbərov, 

M.Rəhimov, A.Axundov, Z.Budaqova, R.Rüstəmov, H.Quliyev, V.Əliyev, 

H.Mirzəyev və başqaları məşğul olmuşlar. Zərifə Budaqovanı başqa dilçilərdən 

fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də ondan ibarətdir ki, o, feil haqqında tədqiqat 

aparanların fikirlərini sanki ümumiləşdirib sadə, sistemli və mükəmməl bir şəklə 

salmış, öz mövqeyində qalmışdır. Alim ümumi dilçilikdə, türkologiya və Azərbaycan 

dilçiliyində feillər barəsində söylənilmiş bütün mülahizələrlə dərindən tanış olduqdan 

sonra belə bir qənaətə gəlmişdir ki, bu zənginliyi və qədimliyi ilə seçilən nitq hissəsi, 

morfoloji-qrammatik  kateqoriya  olan  feillər  aşağıdakı  əlamət və xüsusiyyətləri  ilə 

tanınır: 

1.Feillərin iş görəni, işi isra edəni, yerinə yetirəni olmalıdır; 

2.Feillərdə təsdiqlik və inkarlıq kateqoriyaları vardır; 

3.Feillərdə təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası vardır; 

4.Feillərdə növ kateqoriyası vardır; 

5.Feillərdə tərzlər də vardır (Zərifə Budaqova hələ 1953-cü ildə bu mövzuda 

Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun Elmi Şurasında 

namizədlik (fəlsəfə doktorluğu) dissertasiyası müdafiə etmişdir). 

6.Feillərdə zaman kateqoriyası vardır; 

7.Feillərdə şəxs kateqoriyası vardır; 

8.Feillərdə formalar (feillərin şəkilləri) vardır; 

9.Feillərdə təsriflənməyən formalar  vardır. 

Müasir türk dillərində söz köklərinin quruluşu problemi ta əvvəllərdən bu günə 

qədər öz həllini tapıb qurtarmamışdır.  Monqol və türk dillərini müqayisəli şəkildə 
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tədqiq edən alimlər belə nəticəyə gəlmişdilər ki, söz kökləri ilkin olaraq C, CM, MC, 

MCM, MCMM (C saitləri, M samitləri bildirir) tipində olmuşlar. B.Xəlilov qeyd edir 

ki, “türkoloq  V.L.Kotviç qeyd olunan birhecalı söz köklərinin bu tiplərini türk dilləri 

üçün də məqbul hesab etmişdir. Türkoloqların bir qismi də sübuta çalışmışdır 

ki,birhecalı söz köklərindən MCM tipində olan söz kökləri ən qədim və türk dilləri 

üçün xarakterik olanıdır. B.M.Yunusəliyevin fikrincə, MCM tipli söz kökləri (feillər) 

tarixən MC şəklində olmuşdur” [74, s.3]. 

Dilimizə dair yazılı materialları oxuduqda görürük ki, feilin əsas xüsusiyyətləri 

bütün dövrlər ərzində mühafizə edilib saxlanılmışdır və zaman keçdikcə feillərin 

tərkibi kəmiyyət və keyfiyyətcə zənginləşmişdir. Həmçinin feillər morfoloji cəhətdən 

müəyyən dəyişikliklərə uğramışdır. Bu baxımdan əvəzolunmaz yazılı abidəmiz olan 

“Kitabi-Dədə Qorqud”un dili böyük maraq doğurur. Xüsusən də, feillərin dastanda 

işlənmə tezliyi ilə seçilməsi diqqət çəkir. Zərifə Budaqova da dastanda feillərin 

məhsuldar  işləndiyini  qeyd edir.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində feilin quruluşca növləri haqqında müxtəlif 

alimlər fikir söyləmişlər. Bu alimlərdən M.Kazımbəy, İ.Əfəndiyev, S.Cəfərov, 

M.Hüseynzadə, Z.Budaqova, H.Mirzəyev, Z.Tağızadə və b. adını çəkmək olar. 

Azərbaycan dilçiliyində feillərin tədqiqatçısı olan B.Xəlilovun fikrincə, “feil 

tədqiqatçıları içərisində Zərifə Budaqova xüsusi çəkiyə malik olmuşdur və feilin 

quruluşca növlərini ən əhatəli şəkildə o işləmişdir. Z. Budaqova  düzəltmə feillərin 

yaranmasında əsas rol oynayan leksik morfemləri məhsuldar və qeyri-məhsuldar 

deyə təsnif etmişdır”  [77, s. 169] . 

Dilçilər feilin quruluşundan danışarkən müxtəlif bölgülər vermişlər. 

H.Dizdaroğlu hal-hazırda türk dilində feillərin quruluşuna görə üç cür olduğunu 

bildirir: bəsit feillər, törəmiş feillər və birləşik feillər. Alim bəsit feilləri kök 

sözcüklər adlandırır [134, s.29]. 

B.Xəlilov feilin quruluşundan bəhs edən alimlər sırasında İ.Əfəndiyev, 

M.Hüseynzadə, Z.Tağızadə, S.Cəfərov, H.Mirzəyevlə yanaşı, Zərifə Budaqovanın da 

adını xüsusi olaraq qeyd edir.  

Azərbaycan dilinin morfologiyasının tanınmış tədqiqatçısı Q.Kazımov 
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dilimizdəki feillərin böyük bir hissəsinin  kök və leksik şəkilçidən ibarət olduğunu 

qeyd edir. Həmçinin feillərin və adlarla  feillərin birləşməsindən ibarət olan 

mürəkkəb feillərin də çoxluq təşkil etdiyini bildirir. Ə.Tanrıverdi də bir dil tarixçisi 

kimi Azərbaycan dilindəki  yazılı abidələrin dilində işlənmiş feilləri quruluşca üç 

yerə ayırır: sadə, düzəltmə və mürəkkəb feillər [132, s. 273]. 

 Ümumiyyətlə, müqayisələr apararkən görürük ki, feilin quruluşca növlərinin  

təsnifini  aparan  alimlərin  fikirlərində  elə bir ciddi fərqlər yoxdur. 

B.Xəlilov qeyd edir ki, türk dillərində feil köklərinin təkhecalılığı daha ilkindir. 

Alim bir çox türkoloqların irəli sürdükləri təkhecalılığın törəmə olması fikri ilə 

razılaşmır. Əksinə, söz köklərinin (o cümlədən feillərin) tarixən təkhecalı olub, 

sonralar ikihecalılığa, üçhecalılığa və çoxhecalılığa doğru inkişaf etdiyini bildirir.  

Zərifə Budaqova feillərin quruluşca növlərini ətraflı şəkildə şərh etmiş alimlərdəndir. 

O, redaktoru olduğu “Müasir Azərbaycan dili” (II cild, morfologiya) kitabında bu 

məsələlərə yetərincə toxunmuş, elmi mülahizələrini irəli sürmüşdür. Alim sadə 

feillərdən söz açarkən bildirir ki, sadə (əsli) feillər heç bir sözdüzəldici şəkilçi qəbul 

etmədən iş ifadə edən feillərdir. Alim buraya müasir dil nöqteyi-nəzərindən hissələrə 

ayrılmayan feillərin də daxil olduğunu vurğulayır. Biz də alimin bu fikri ilə razıyıq. 

Doğrudan da, bu gün dinləmək, saxlamaq, ağlamaq tipli feillər sadə hesab olunur, 

onları kök və şəkilçiyə ayırmaq mümkün deyil. 

 Z.Budaqova zənn edir ki, Azərbaycan dilində SMS quruluşlu  

(sait+samit+sait) köklər daha çoxdur. Belə köklərdə saitlərin hamısı olur. Ən az 

işlənən MCC tipli feil kökləridir. Ən çox MCMM quruluşlu köklərə rast gəlinir. 

Məsələn; dart(maq), qalx(maq) və s. Bu tip söz köklərində sondan öncəki samit,  bəzi 

hallarda isə i saiti, əsasən, sonor səsdən ibarət olur. Alim qeyd edir ki, əsl Azərbaycan 

sözlərində nəinki iki kar samitin yanaşı gəlməsi halına az rast gəlinir, hətta müxtəlif 

cinsli iki samit də çox az hallarda yan-yana işlənir. Əgər iki samit yanaşı gəlirsə də 

onlardan biri əksər hallarda sonor olur.: sürt-, ört-, yırt-, dart- və s. 

B.Xəlilov sadə feillər sırasında ol, et, elə sözlərini, idi, imiş, isə köməkçi 

feillərini göstərir [77, s.173]. Alim fikirlərində yanılmır. Ol, et, elə leksik vahidləri 

mürəkkəb feillərin yaranmasında, idi, imiş, isə feil formalarının mürəkkəbinin əmələ 
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gəlməsində önəmli rol oynayır. Məhz bu səbəbdən onların hər ikisi sadə sayılmalıdır.  

Z.Budaqova düzəltmə feillərin iki növdə  (ad və feildən düzələnlər) olduğunu 

yazmışdır. Alim feil yaradıcılığında ən çox adlardan istifadə olunduğunu nəzərə 

çarpdırır. Elmi mənbələrdə düzəltmə kökdən danışılanda onların yalnız müasir 

vəziyyətini yox, tarixini də əsas götürürlər. Ağla(maq), güləş(mək), ayır(maq), 

dinlə(mək) quruluşlu feilləri düzəltmə sayırlar. Alim fikirlə razılaşmır. Düzəltmə 

əsasda müstəqil söz şəklində olan canlı kök, müasir dildə yaşayan və məlum 

feildüzəldici şəkilçi olur. Azərbaycan dilində  əsasları tərkib hissələrinə bölünməyən 

feillər parçalanmayan feillər adlanır. Bu gün də belə feillər sadə feillər hesab olunur. 

Alim sözdüzəldici şəkilçiləri üç yerə ayırır: 1) qeyri-məhsuldar morfemlər-

sözdə ayrılan, lakin hal-hazırda yeni söz yaratmayanlar. Məsələn: qavra(maq), 

qarmala(maq) feillərindəki -ra və -mala şəkilçisi tarixən feildüzəldici element 

olmuşdur, indi isə bu şəkilçi vasitəsilə yeni söz düzəlmir; 2) az məhsuldar morfemlər 

-a//-ə şəkilçisi ilə bir neçə feil (tıxamaq, sanamaq) əmələ gəlir. B.Xəlilov da bu 

şəkilçini isim və sifətdən feil düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçi kimi verir. Amma onu 

da diqqətə çatdırır ki, bu şəkilçini məhsuldar şəkilçi adlandıranlar da olmuşdur. 3) 

məhsuldar  sözdüzəldici  morfemlər. Bu şəkilçilər fəal şəkildə yeni sözlər yaradır. 

V.Vinoqradov “fəal şəkildə yeni sözlər və formalar düzəldən şəkilçiləri canlı 

və məhsuldar, sözdə və formada ayrılan, lakin yeni söz düzəltməyən şəkilçiləri qeyri-

məhsuldar, bəzən isə ölü şəkilçilər hesab edir”  [149,  s.36].  

Düzəltmə feillər ad və ya feildən əmələ gəlir. Zərifə Budaqovanın fikrincə, 

feildən əmələ gəlmiş feillər adlardan düzəldilmiş feillərdən fərqli olaraq, təkcə yeni 

məfhum ifadə etmir, həm də feildə müəyyən bir qrammatik mənanın əmələ gəlməsinə 

səbəb olur, müxtəlif  məna çalarlıqları yaradır. 

Dilçi alim növ şəkilçilərinin sözdüzəldici, yaxud formadüzəldici olmasının 

dilçilikdə mübahisə doğurduğunu da qeyd edir. Bu məsələnin mübahisəli 

məqamlarını bu gün də dilçiliyimizdə görürük. Q.Kazımov “Müasir Azərbaycan dili” 

(Morfologiya) kitabında qeyd edir: “Son dövrlərdə təsirlik və növ şəkilçiləri feildən 

feil düzəldən şəkilçilər kimi verilir. Təsirlik və növ şəkilçiləri bir sistem halında 

feildən feil düzəldən şəkilçilər kimi verilirsə, o zaman məntiq tələb edir ki, təsirlik və 
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növ anlayışları, təsirlik və növ mənaları feildüzəldicilik sisteminə daxil edilməli, 

düzəltmə feillərin məna xüsusiyyəti kimi öyrənilməlidir” [82, s.173]. Buradan aydın 

görürük ki, alim növ şəkilçilərinin sözdüzəldici olmasının tərəfdarı deyil. Lakin 

dərslikdə ənənəvi olaraq təsirlik və növ şəkilçiləri nisbi feildüzəldicilik əlamətləri 

kimi özünü göstərir. B.Xəlilov da növ şəkilçilərinin sözdüzəldici şəkilçi kimi 

verilməsinə  qarşı çıxır və bildirir ki, feilin növ şəkilçiləri sözün leksik mənasında 

dəyişiklik yaratmır. İşin icrasında iştirak edən qrammatik subyektlərin sayını dəyişir. 

Bu funksiya da sözdüzəldici şəkilçilərin tələblərinə cavab vermir. B.Xəlilov növ 

şəkilçilərini sözdüzəldici şəkilçilərlə sözdəyişdirici şəkilçilər arasında orta mövqe 

tutan formadüzəldici şəkilçilər sırasında verir. Zərifə Budaqova da haqlı olaraq 

bildirir ki, növ şəkilçiləri yeni lüğəvi mənalı söz əmələ gətirmir. Sözün formalarını 

əmələ gətirən şəkilçilər nitq hissələrinə qoşulduqları zaman müəyyən qrammatik 

kateqoriyaya məxsus olan mənaları ifadə edir. Odur ki, bunları (növ,cəm şəkilçilərini) 

formadüzəldici şəkilçilər adlandırmaq düzgün olar. Fikrimizcə, alim çox doğru olaraq  

bu şəkilçiləri  formadüzəldici  adlandırır. 

Zərifə Budaqova məhsuldar feil düzəldən şəkilçiləri başlıca olaraq aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmışdır: 

-la//-lə. Görkəmli tədqiqatçı bu şəkilçinin çox qədimdən bəri işləndiyini qeyd 

edir. Sözügedən şəkilçi -da//-də, -lı şəklində, yəni dar saitlə də işlənmişdir. Bu 

şəkilçilərlə işlənən feillər  prosesin nəticəsini, adını və ya əlamətini (arzulamaq, 

sərinləmək, mürgüləmək və s.), işin tərzini, üsulunu (sıralamaq, geriləmək), işin 

istiqamətini (qabaqlamaq, irəliləmək və s.), vaxtı (gecələmək, qışlamaq) və s. bildirir. 

Q.Kazımov bu şəkilçilərin bədən üzvlərinin adından feil düzəldə bildiyini qeyd 

edir. [82, s.169].  

Onu da diqqətə çatdıraq ki, müasir dilimizdə sax-la, ağ-la, in-lə, söy-lə tipli 

feillərin kökü müstəqil şəkildə heç bir məzmun ifadə edə bilmir. 

 Ə.Tanrıverdi şəkilçinin etimologiyasından danışarkən qeyd edir ki, “bu haqda 

müxtəlif fikirlər vardır: -lar//-lər cəm şəkilçisindən yaranmışdır; isim və sifət dü-

zəldən -lı şəkilçisindən törəmişdir; -al//-a feili bağlama şəkilçisinin fonetik dəyişikliyə 

uğramış variantıdır. Tarixi qrammatikanın nüfuzlu araşdırıcısı, mərhum H.Mirzəzadə 



 

 63 

bu ehtimalların heç birini qəbul etmir və -la//-lə şəkilçisinin ol, elə köməkçi feilləri ilə 

bağlı olduğunu göstərir”  [132, s.276].  

-lan//-lən. Türkoloji araşdırmalarda bu şəkilçinin -la+-n (qayıdış və məchul 

növün ünsürü) modeli əsasında düzəldiyi göstərilir. Zərifə Budaqova bu şəkilçinin 

prosesin nəticəsini (budaqlanmaq, genişlənmək, çiçəklənmək), prosesin əlamətini 

(kədərlənmək, təravətlənmək), işin alətini (silahlanmaq, yaraqlanmaq), işin tərzini 

(yellənmək, lovğalanmaq) və s. bildirdiyini qeyd edir. Alim  -la-n,-lə-n şəkilçiləri ilə 

-lan2 şəkilçisini bir-birindən fərqləndirməyin vacibliyini, lazımlığını da vurğulayır. 

Alim dillənmək, xumarlanmaq, şölələnmək kimi feillərin tərkibində şəkilçinin -la+n 

yox, -lan//-lən formasında olduğunu diqqətə çatdırır. M.Hüseynzadə, Q.Kazımov, 

B.Xəlilov və başqa dilçilər də bu fikirdədir. Bu şəkilçiləri fərqləndirmək üçün 

inkarlıq və məsdər şəkilçilərindən istifadə etmək lazımdır. Əgər inkarlıq və məsdər 

şəkilçisi -n ünsüründən əvvəl işlənərsə, sözdə  iki  şəkilçi (-la+n) olur. 

Dilçi alim məhsuldar feil düzəldən şəkilçilər sırasında  -laş2,-lat2, -landır2, -  

laşdır2,-ı4, -ılda4, -al2,-ış4 şəkilçilərini, qeyri-məhsuldar  şəkilçilər sırasında isə -ıq//-

x//-ık,-uq,-ük//-x, -an//-ən//-qan//-qun, -ırğa//-irgə, -a//-ə, -aş, -xul, -uz,, -na-nə , -xa//-

qı, -ar//-ər//-var  və s. şəkilçiləri verir. 

Alim -a//-ə şəkilçisini qeyri-məhsuldar şəkilçi hesab edir. Bəzi alimlər isə bu 

şəkilçini məhsuldar şəkilçilər siyahısında verir. Biz də Zərifə Budaqovanın fikri ilə 

razılaşırıq. Çünki əksər vaxtlar bu şəkilçili feilləri kök və şəkilçiyə ayırmaq olmur. 

Qınamaq, oynamaq və s. feillərdə bunu aydın görmək olur. 

Belə bir maraqlı məqamı da diqqətə çatdırmaq istərdik. Zərifə Budaqova -ar// - 

ər//-var şəkilçisini qeyri-məhsuldar feildüzəldən şəkilçilər sırasında verir. Nümunə 

kimi yaşarmaq, közərmək, suvarmaq, otarmaq və s. feilləri göstərir. Alim suvarmaq 

feilində şəkilçi kimi -var ünsürünü götürür. Q.Kazımov suvarmaq feilinə belə 

aydınlıq gətirir: “suvarmaq sözü suv(sub) kökünə -ar şəkilçisinin artırılması ilə 

düzəlmişdir” [82, s.171]. M.Hüseynzadə də su sözünün qədim forması kimi suv 

sözünü götürür [72, s.122]. Alim bu fikri M.Kaşğarinin “Divani-lüğat-it türk” əsərinə 

istinadən söyləyir. Azərb.EA-nın 1951-ci ildə nəşr etdiyi “Azərbaycan dilinin 

qrammatikası” (I h., Morfologiya) kitabında şəkilçi -ar/-ər kimi verilir [15, s.171]. 
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2004-cü ildə nəşr olunmuş “Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası” kitabında da 

bu şəkilçi -ar/-ər variantında göstərilir. Qeyd olunur ki, “dilimizdə tarixən bu şəkilçi 

ilə düzələn suvarmaq, bacarmaq, qızarmaq sözləri işlənir ki, hazırda bunları kök və 

şəkilçiyə ayırmaq düz deyildir” [50, s.74]. B.Xəlilov da şəkilçini -ar/-ər variantında 

isim və sifətdən feil düzəldən məhsuldar şəkilçilər sırasında verir [77, s.175]. 

H.Mirzəzadə də sözün kökünün tarixən suf olduğunu bildirir. Məlumdur ki, zaman 

keçdikcə söz kökündəki samit düşmüşdür. Gənc tədqiqatçı İ.Əsgər qeyd edir ki, “-

var dilimizdə söz-şəkilçi kimi işlənir. İsimdən təsirli feil düzəldən qeyri-məhsuldar 

şəkilçidir. Məsələn: suvarmaq. Müasir dilimizdə suf kökü işlənmədiyindən və su kimi 

sabitləşdiyindən f samiti v şəklində şəkilçi daxilində daşlaşmış və sabitləşmişdir. 

Buna görə də bu sözdə v samitinin heç bir bitişdirici samit funksiyası yoxdur “ [65, 

s.118]. Şəkilçi barəsində prof. H.Mirzəyevin elmi mülahizələri də maraq doğurur. 

Alim -ar/-ər şəkilçisinin ol/er köməkçi feillərindən törədiyini bildirir. Fakt kimi ağ-ar- 

ağ ol; göy-ər- göy ol kimi nümunələri göstərir. Yəni -ar/-ər şəkilçili belə feillər 

əvvəlcə mürəkkəb olmuş, zaman keçdikcə olmaq/ermək feilləri şəkilçi halına 

düşmüşdür. Alim suvarmaq feilinin quruluşuna da aydınlıq gətirmişdir. Bu sözün kök 

və şəkilçisinin həm tarixən, həm də hal-hazırda nə şəkildə olmasına xüsusi fikir 

vermək lazım olduğunu qeyd edir. Bu haqda o yazır: “ Azərbaycan dilindəki 

suvarmaq təsirli feilini hal-hazırda düzəltmə söz və bu sözün su hissəsini kök, var 

hissəsini şəkilçi hesab etmək doğru olmaz ... Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində 

su sözündən başqa bir dənə də olsun sonu saitlə qurtarıb leksik mənaya malik olan 

birhecalı isimlərin, həmçinin digər ad bildirən sözlərin olmaması və s. göstərir ki, 

Azərbaycan dilində suvarmaq feilində söz kökü suv olmuşdur”[110,s.278]. 

Fikrimizcə, su sözünün kökü qədimdə suv kimi götürülmüşsə də, müasir dilimizdə 

suv kökü işlənmədiyi  üçün  suvar(maq)  sözünü  kök və  şəkilçiyə  ayırmaq  düzgün 

deyil. 

N.Hacıeminoğlu tək ünsürdən ibarət olan d, k, l, n, r, ş, t, y, z şəkilçilərini 

feildən feil düzəldən şəkilçilər sırasında verir [137,s.14]. B.Xəlilov bu fikri düzgün 

hesab etmir və bu şəkilçilərin feildən feil düzəldən yox, sinkretik söz köklərindən 

feil, bəzən də ad düzəldən şəkilçi hesab edir. B.Xəlilov bu şəkilçilərin omonim şəkilçi 
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olması fikrini açıqlayır və qeyd edir: “Azərbaycan dilində morfoloji yolla sifətin 

çoxaltma dərəcəsinin yaranmasında “m “,”n” ,”r”, ”s” formantlarının iştirakı ən 

qədim omonim  şəkilçilərin  izlərinin qorunmasına bariz dəlil və sübutdur” [74, s.20]. 

Dilimizdə mürəkkəb feillərin təsnifatı ilə əlaqəli müxtəlif fikirlərlə rastlaşırıq. 

M.Hüseynzadə mürəkkəb feillər barədə bəhs edən öncül dilçilərimizdəndir. Alimin 

fikrincə, mürəkkəb feillər dörd yerə bölünür: 

“1. ol, et, elə kimi qismən müstəqil, qismən də köməkçi feillər isim və bəzən də 

sifətdən sonra istifadə olunmaqla mürəkkəb feil yaradır. Məsələn: hazır ol, daxil et, 

şad olar və s. 

2. müstəqil semantikalı feillər isimlərdən sonra istifadə olunmaqla mürəkkəb 

feil yaradır. Belə mürəkkəb feillərin hər iki komponenti (ad və feil hissəsi) eyni 

kökdən ibarət olur (ov ovlamaq, quş quşlamaq). 

3. -ıb4 morfemli feili bağlama ilə təsriflənən feil əlaqəyə girərək mürəkkəb feil 

yaradır: (bəzənib-düzənmək, vurub-çatmaq və s.) 

4. mürəkkəb feillərin böyük bir hissəsi leksik xüsusiyyətlərinə görə 

frazeologizmlərdən yaranır: (başa çıxmaq, dilə düşmək və s.)” [71, s.142-145]. 

Q.Kazımov müxtəlif leksik vahidlərin məna və qrammatik yöndən birləşərək 

bir semantik məna bildirməsi sonunda  mürəkkəb feillərin əmələ gəldiyini bildirir. 

 Zərifə Budaqova Azərbaycan dilçiliyində mürəkkəb feillərin öyrənilməsində 

yekdilliyin olmamasının nəzərə çarpdığını qeyd edir. Mütəxəssis-alim bunu onunla 

əlaqələndirir ki, analitik dillərdə mürəkkəb sözlə söz birləşməsinin sərhədi tam 

müəyyən deyildir. Bundan əlavə hər bir konkret dildə mürəkkəb feilin müəyyən 

quruluş əlamətləri vardır. Alim göstərir ki, ad+etmək və ya olmaq köməkçi feilindən 

ibarət birləşmələrin hansı morfoloji kateqoriyaya aid olması mübahisəli məsələdir. 

Əksər dilçilər bu qəbil feilləri mürəkkəb hesab edirlər. Ancaq tərkibi feil hesab 

edənlər də var. Belə feillərin nə üçün mürəkkəb feil olmamasının səbəbi isə 

göstərilmir. 

Professor etmək və ya olmaq feillərinin yanaşdığı sözün lüğəvi mənası ilə bağlı 

müxtəlif mənalı feillər düzəltdiyini də bildirir. Bu mürəkkəb feillər öz leksik-

semantik təbiətinə görə şəkilçili sintetik feillərə yaxındır və leksemlər hesab olunur. 
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Bu feillərin tərkibində ad və köməkçi feil kimi iki ünsür iştirak edir. Etmək, olmaq 

feilləri müstəqil mənada çox az işlənir, daha çox köməkçi feil kimi çıxış edir.  

         Türk dilində də etmək, olmaq, eyləmək kimi feillər yardımçı feillər adlanır. 

Amma onlar sözə bitişik də yazıla bilir: şükrolsun, zannederim, seyreyledim və s. Et-

mək yardımçı feili bitişik yazılanda onunla birləşən sözlərdə son hərf qoşa yazılır: 

his-hissediyor, bəzən isə birləşən ikihecalı sözdəki ikinci sait düşür: şükür-

şükredelim [136, s.216]. 

         Zərifə Budaqova qeyd edir ki, ad+vur-, çıx, ver-, aç-, at-, düş-, gəl-, get- və s. 

feillərin birindən ibarət birləşmələrin mürəkkəb feil olub-olmaması da mübahisəlidir. 

Bəzi dilçilər bunları mürəkkəb, bəziləri sabit birləşmə hesab edir. Hətta bəziləri 

“xüsusi vəziyyətdə olan semantik birləşmələr” adlandırırlar. Zərifə Budaqova bu 

fikirlə razılaşmır və bildirir ki, belə feillər müəyyən dərəcədə öz mənasını saxlasaydı, 

onda onlar tərkib əmələ gətirməz, sərbəst söz birləşməsi olaraq qalardı. Alim bu cür 

feilləri quruluşca  mürəkkəb hesab edir. Q.Kazımov da tərkibində belə feillər olan 

birləşmələrin frazeoloji vahidlər əmələ gətirdiyini bildirir və bunlarin  mürəkkəb feil 

hesab edilə bilməsini məqbul hesab edir  [82, s.175].  

“Azərbaycan dilinin qrammatikası” (I hissə) kitabında da belə birləşmələr 

mürəkkəb feillər kimi verilib [15, s.173]. 

Alim bu fikirlə də razılaşmır ki, sabit söz birləşmələrinin ad hissəsi mürəkkəb 

feillərdən fərqli olaraq, hər cür addan ibarət ola bilir. Professor sabit söz 

birləşmələrinin mürəkkəb feilə daxil etməyin doğru olmaması ilə əlaqədar gətirilən 

dəlilləri təkzib edir. Zərifə Budaqova sabit birləşmələrin hamısını mürəkkəb sözə aid 

etmir və bildirir ki, bunların bir qismi cümləyə ekvivalentdir, bir qismi, həqiqətən, 

söz birləşmələridir, üçüncü bir qismi isə leksik vahidlərdir. Bu leksik vahidləri 

mürəkkəb feillərə aid edir. Alimin bu fikri ilə biz də razılaşırıq. Doğrudan da, 

dilimizdəki sabit birləşmələrin hamısını mürəkkəb feillərə aid etmək dogru olmaz. 

Burnunun ucu göynəmək, gözü su içməmək tipli  birləşmələri  mürəkkəb feil  

adlandırmaq  düzgün  olmaz. 

A.Ələkbərovun gəldiyi qənaətə görə, “müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb 

feilin hər iki tərəfi feil olmalıdır” [139, s.14]. Zərifə Budaqova isə qeyd edir ki, başqa 
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nitq hissələrinə daxil olan mürəkkəb sözlər müxtəlif nitq hissələrindən təşkil edilə 

bildiyi kimi, mürəkkəb feil də ad və feildən əmələ gələ bilir. Dilimizdəki mürəkkəb 

feillərin əksəriyyətini bu növ feillər təşkil edir. Müəllif getməli, gedəsi, getmiş, 

gedəcək və ol(maq) feilindən ibarət birləşmələri mürəkkəb hesab etmir. Bunları 

sintaktik birləşmələr adlandırır və qeyd edir ki, belə birləşmələrdə ol feili işləndiyi 

feili sifətlə birlikdə yeni mənalı söz yaratmır. Q.Kazımov isə belə birləşmələri 

mürəkkəb hesab edir [82, s.174]. C.Cəfərov və N.Abdullayev də bu fikirlə razılaşırlar 

[50, s.75]. Fikrimizcə,  Zərifə  Budaqovanın  mövqeyi daha düzgündür. Həqiqətən də, 

ol koməkçi  feili  feili  sifətin  məzmununa  yenilik  gətirmir. 

Alim -a//-ə şəkilçili feillə bil(mək) feilindən yarananları tərkibi feillərə aid edir. 

O, tərz birləşmələrinin üç cəhətə görə leksik birləşmələrlə uyğunluq təşkil etdiyini 

qeyd edir: tərz birləşmələrinin də tərəfləri arasına leksik birləşmələrdə olduğu kimi 

başqa söz daxil etmək olmur. (itib getdi, yana-yana qaldım və s.). Tərz 

konstruksiyaları, əsasən, feili bağlama ilə köməkçi feildən ibarət olur. Tərəflərinin 

hər iki tərəfi birlikdə cümlənin  bir  üzvü vəzifəsində  işlənir. Bununla yanaşı, onların 

fərqli  xüsusiyyətlərini də diqqətə çatdırır. 

 Professor idi, imişdən ibarət olan formaların da uzun müddət mürəkkəb feil 

hesab edildiyini qeyd edir və bu fikirlə də razılaşmır. O bildirir ki, mürəkkəb sözün 

ikinci komponenti birləşmədən xaricdə müstəqil və ya yarımmüstəqil mənaya malik 

feillərdən ibarət olur. İdi, imişin isə ayrılıqda müstəqil mənası yoxdur. Ola bilər ki, 

dilimizin müəyyən inkişaf mərhələsində bu hissəciklər müstəqil mənalı feillər olub. 

Amma müasir dilimizdə bunlar bağlama vəzifəsində işlənir. Buna görə də belə 

birləşməli feilləri mürəkkəb hesab etmək düzgün deyil. Q.Kazımov idi, imişi zaman 

ədatları adlandırır və onların artıq feillik  əlamətinin  qalmadığını bildirir. İdi, imişi 

köməkçi feil adlandıranlarla da razılaşmır və Zərifə Budaqova kimi belə birləşmələri 

mürəkkəb hesab etmir [82, s.176]. Hər iki alimin fikri doğrudur. Amma bəzi dilçilər 

belə birləşməli feilləri mürəkkəb hesab etmişlər. 1951-ci ildə nəşr olunmuş 

“Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında qeyd olunur: “idi, imiş köməkçi feilləri 

feilin formaları ilə (əmr və şühudi keçmiş zamandan başqa) işlənə bilir və mürəkkəb 

feil əmələ gətirir”  [15, s.173]. 
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Zərifə Budaqova “mürəkkəb feil”, “tərkibi feil” və bəzən də “analitik feil” 

anlayışları haqqında fikir söyləyir. Yaza bilmək, oxumağa başlamaq, gedəsi olmaq 

quruluşlu söz birləşmələri  “analitik feillər”, gəlir idi, yazır imiş üçün “tərkibi feillər”, 

həll etmək, məğlub olmaq, səs salmaq tipli leksik vahidlər  üçün isə “mürəkkəb 

feillər” terminindən  istifadə  etməyi  qənaətbəxş  hesab edir.  

Alim  mürəkkəb feilləri belə göstərir: 

“1. mürəkkəb feillər iki və daha çox leksik vahidin leksik və qrammatik 

cəhətdən  təsiri nəticəsində  əmələ  gəlir. 

2.mürəkkəb feilin içərisində  ilk komponentdə çox vaxt qrammatik dəyişiklik 

olmur. 

3. mürəkkəb feilin birinci komponenti müxtəlif nitq hissələri ilə reallaşır: 

hücum etmək (isim), gəlib çıxmaq (feil) və s.” [113, s.222]. 

Z. Budaqova qeyd edir ki,  mürəkkəb feilin içərisində müstəqil vurğuya malik 

iki leksik vahidin reallaşması, içərisindəki leksik vahidlərdən birinin ilk mənasını 

itirməsi, birləşmədən kənarda tərkib hissələrinin öz müstəqilliyini hifz etməsi, bir 

cümlə üzvü rolunda olması, ikinci tərəfin qrammatik əlamətləri qəbul etməsi, 

semantik quruluş  sabitliyi  ilə  seçilir. 

 Müəllif mürəkkəb feillərin çox zaman analitik üsulla əmələ gəldiyini yazır və 

birinci tərəfin nitq hissələrinə görə müxtəlifliyinə uyğun olaraq onları belə təsnif edir:  

“1. İsim, sifət, əvəzlik, məsdər və ya zərf ilə təsriflənən feildən yaranan 

mürəkkəb feillər: həyat sürmək, yardım göstərmək, mübahisə açmaq, ad qoymaq, 

özünə gəlmək və s.”[113, s.223]. Belə feillər Azərbaycan dilində  olduqca çoxdur. 

Bunların əksəriyyəti eyni zamanda frazeoloji  birləşmələrdir. 

2. Adla müstəqil leksik mənalı feildən yaranan mürəkkəb feillər. Belə feillər 

daxili obyektli feillərdir. Daxili obyektli feillər adlıq halda olan ismin bir qisim 

feillərə yanaşması yolu ilə yaranır. Bu qəbildən olan mürəkkəb feillərin bir 

hissəsində feil özündən əvvəlki ismin kökündən yaranır: şum şumlamaq, su sulamaq, 

ov ovlamaq, ütü ütüləmək  və s.” [113, s.232]. 

Müəllif  daha sonra yazır ki, daxili obyektli feillərdən  bəhs edərkən bir nüansı 

da söyləmək lazımdır ki,  bir kökdən yaranmış isim və feil cümlədə yanaşı gəldikdə 
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əksər vaxt mürəkkəb feil yaranmır. Bu zaman yanaşı yerləşən isim və feilin bir yerdə 

tam məna ifadə etməsinə diqqət vermək gərəkdir. Məsələn: “Gülnaz xala yamaq 

yamayır” cümləsindəki feilin tərkibindəki komponentlər leksik və qrammatik 

cəhətdən vəhdət təşkil edir. “Anam bişmiş bişirir” cümləsindəki  feil  isə daxili ob-

yektli  feil deyil” [113, s.232].  

            3. Feili baglama ilə təsriflənən feildən ibarət olan mürəkkəb feillərin əsas 

leksik mənası feili baglamada əks olunur, təsriflənən feil  feili baglamadakı prosesin 

son nöqtəyə gəldiyini (gəlib çıxmaq, gedib çatmaq), hərəkətin istiqamətini   (axıb 

gəlmək, qayıdıb getmək və s.) və digər qrammatik mənaları əks etdirir” [113, s.234].  

         Alim tərkiblərindəki təsriflənən feilin köməkçi və ya müstəqil məna ifadə 

etməsini əsas götürərək, feili bağlama və təsriflənən feildən yaranmış mürəkkəb 

feilləri iki qismə bölür: feili bağlama ilə köməkçi feildən; feili bağlama ilə müstəqil 

semantikalı feildən əmələ gələnlər 

Feili bağlama ilə köməkçi feildən yaranan mürəkkəb feillərin içərisinə -ıb4//-

yıb4 və -a2//-ya2 şəkilçi morfemli feili bağlama gəlmək, getmək və ya çıxmaq 

köməkçi  feilindən  biri daxil olur. 

Feili bağlama ilə müstəqil mənalı feildən yaranan mürəkkəb feillər bildirdikləri  

semantik  mənalara  görə  aşağıdakı  növlərə  bölünür: 

  1.Hərəkət və prosesin son yerə gəldiyini  bildirən mürəkkəb feillər (gəlib 

çatmaq, gedib çatmaq və s.) 

  2.Hərəkətin istiqamətini bildirən mürəkkəb feillər (uçub getmək, qaçıb gəlmək 

və s.) 

  -ıb2//-yıb2 morfemli feili bağlamalar, əsasən, getmək və ya gəlmək azacıq da 

başqa feillərlə yanaşı işlənərək, hərəkətin danışana və ya danışandan başqa tərəfə 

istiqamət götürdüyünü bildirən mürəkkəb feillər yaradır. Məsələn: dönüb gəlmək, 

keçib gəlmək, çıxıb getmək və s. Müəllif yazır ki,  belə leksik birləşmələrdəki feili 

bağlamaları tərzi-hərəkət zərfliyi kimi götürmək mümkün deyil, çünki bunlarda feili 

bağlama yanaşdığı feillə həm leksik, həm də qrammatik baxımdan sıx bağlantıda 

olub, bütöv bir semantikanı bildirir. Alim bunu da bildirir ki, hərəkətin danışana və 

ya danışandan başqa tərəfə doğru istiqamətini bəlli edən mürəkkəb feillərin bir 
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neçəsində  feili bağlama öz leksik semantikasını itirir. O, fikrini  qoyub gəlmək və 

qoyub getmək feilləri ilə sübuta yetirir. Qoyub feili bağlaması gəlmək və ya getmək 

feili ilə yanaşı gələrək, öz leksik mənasını itirib əsas feillə vəhdət təşkil etdikdə isə 

mürəkkəb feil düzəldir. Məsələn: “a) Anası uşağı evdə qoyub gəldi ; b) Məhəm-

mədhəsən əmi bir qədər gözlədikdən sonra qoyub getdi” [113, s.236]. Birinci 

cümlədəki qoyub gəldi birləşməsi mürəkkəb feil deyil, sintaktik birləşmədir. Bunun 

birinci tərəfi dilin üslub tələbinə görə feili baglama şəklinə düşmüşdür. Əslində, 

həmcins xəbərdir. Sadəcə üslubda ağırlıq törətməmək məqsədilə belə işlənib. 

Bildiyimiz kimi, qoymaq feili öz müstəqil mənasında işlənən zaman təsirlik halda 

olan obyekt tələb edir. İkinci cümlədəki qoyub getdi isə mürəkkəb feildir. Çünki 

onun tərkibindəki qoyub feili bağlaması getmək feili ilə birlikdə bütöv bir məna ifadə 

edir və təsirlik halda olan obyekt tələb etmir. 

3. Hal-vəziyyətin əlamət və tərzini ifadə edən mürəkkəb feillərin birinci tərəfi -

ıb4//-yıb4 şəkilçili feili bağlamadan ibarət olur. Bu növ mürəkkəb feillərdə fikir daha 

obrazlı və qüvvətli şəkildə ifadə olunur. Məsələn: “çalışıb-vuruşmaq, aşıb-daşmaq, 

qızarıb-bozarmaq və s.” [113, s.236] 

Ümumiyyətlə, feil orijinal və maraqlı bir leksik-qrammatik kateqoriyaya malik 

əsas nitq hissəsidir. Zərifə Budaqova da feilin göstərdiyimiz bu xüsusiyyətlərini öz 

elmi yaradıcılığında yetərincə təhlil etmişdir. Feilin quruluşca növləri haqqında 

alimin elmi fikirlərinin müqayisəli şəkildə təhlili zamanı digər dilçilərin fikirləri ilə 

bəzi fərqli məqamlar aşkarlansa da, əsas fikirlər, demək olar ki, üst-üstə düşür. 

Alimin təkcə feilin quruluşca növləri deyil, feilin lüğəvi məna növləri, tərz 

kateqoriyası, feilin  zaman və şəkilləri  haqqında da elmi mülahizələri maraq doğurur 

və bütün araşdırıcılar üçün, həm də bu gün bizim kimi gənc tədqiqatçılar üçün dəyərli 

mənbə rolunu oynayır. 
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2.3. Zərifə Budaqova Azərbaycan dilçiliyində feilin tərz  kateqoriyasının      

araşdırıcısı kimi 

 

          Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dilində qrammatik kateqoriyalar ümumi və xüsusi 

olmaqla iki yerə bölünür. B.Xəlilov nitq hissələrinin mənalarına və qrammatik-

morfoloji xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqlənsələr də, eyni kateqoriyaya daxil 

olmaq baxımından birləşdiklərini bildirir. O qeyd edir ki,” hər hansı qrammatik 

kateqoriya bir neçə nitq hissəsinə aid olursa, onu ümumi qrammatik kateqoriya 

adlandırmaq lazımdır ” [76, s.152]. Ancaq elə qrammatik kateqoriyalar da var ki, 

onlar xüsusi kateqoriyalardır, yalnız bir nitq hissəsinə aiddir. Feillərin tərzləri də bu 

baxımdan seçilir. Dilçi-türkoloqlar arasında feilin tərzləri haqqında müxtəlif fikirlər 

söylənilmişdir. Feilin tərz kateqoriyası qrammatik quruluşun az işlənmiş sahəsidir 

desək, yanılmarıq. Feil tərzləri indi də mübahisələrə səbəb olan bir sahədir. Feilin tərz 

kateqoriyası və ya feilin tərzlərinin mövcudluğuna münasibətə görə dilçiləri müxtəlif 

qrupa bölmək olar. Bir qrup dilçilər feil tərzlərini bir kateqoriya kimi qəbul etmirlər. 

İkinci qrup dilçilər kateqoriya kimi qəbul edirlər, amma bu qrup dilçilər say etibarilə 

azlıq təşkil edirlər. Üçüncü qrup dilçilər isə feil tərzlərini kateqoriya kimi deyil, bir 

dil hadisəsi kimi qəbul edirlər, lakin bu dil hadisəsinin qrammatik kateqoriya kimi 

mövcudluğunu inkar edirlər. Onlar tərz kateqoriyasının yaranması üçün sistemli 

qrammatik vasitələrin olmadığını qeyd edirlər. Qrammatik vasitə dedikdə isə, əsasən, 

şəkilçiləri nəzərdə tuturlar və bu şəkilçilərin bütün feillərə artırıla bilməməsini səbəb 

kimi götürürlər. Diqqət etdikdə görürük ki, feilin növ şəkilçiləri də bütün feillərə 

artırıla bilmir. Belə olan halda gərək feillərdə növ kateqoriyasından söhbət açılmasın. 

Bir şeyi də qeyd etmək lazımdır ki, təqlidi sözlərdən yaranan feillərin tərz mənası 

ifadə etməsi əsl sözyaratmadır. Təqlidi sözlərlə yaranan feillərdə tərz çaları hərəkətin 

intensivliyi və ya təkrarı məzmununda olur. Fikrimizcə, tərzi ona gorə kateqoriya 

kimi qəbul etmək istəmirlər ki, onun xüsusi şəkilçisi azdır.  

Türk dillərində feil tərzlərinin mövcudluğu haqqındakı fikirlərə hələ XIX 
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əsrdən başlayaraq rast gəlirik. Məşhur türkoloq və şərqşünas Mirzə Kazım bəy türk-

tatar dilində “sürətləndirici feillərin” (feil formalarının) mövcud olduğunu 

söyləmişdir. O.N.Bötlinqk də yakut dilində gücləndirici və sürətləndirici feillər 

yaradan şəkilçilərdən bəhs etmişdir [144, s.319-320]. Türk dillərində feil tərzlərinin 

işlənməsi haqqında ilk əhatəli və mükəmməl əsəri A.İ.Xarisov yazmışdır. Alim feilin 

tərzlərinə pərakəndə dil hadisəsi kimi yox, sistem təşkil edən hadisə kimi, daha 

doğrusu, kateqoriya kimi baxır. A.İ.Xarisov başqırd dilində feilin 3 tərzinin mövcud 

olduğunu göstərir: başlanğıc, sürəkli və bitmiş [170, s.25-71]. 

Görkəmli türkoloq N.Dmitriyev də başqırd dilində feil tərzlərinin işlənməsi 

haqqında fikirlər söyləmişdir. N.Dmitriyevin əsərində feil tərzlərinin analitik və 

sintetik üsulla ifadəsi də təhlil edilir. Alim feil tərzlərinin analitik formalarına daha 

çox üstünlük verir. Bu haqda yazır: “Türk feil tərzlərinin çox böyük əksəriyyəti 

analitik üsulla ifadə edilir. Feil tərzlərinin bu ikinci tipi feili bağlama və modal feilin 

təsriflənən formasının kombinasiyasından ibarətdir” [155, s.196]. 

Türk dillərində feil tərzlərinin tədqiqi sahəsində N.Baskakovun da xüsusi yeri 

var. Onun “Каракалпакский язык” adlı əsərində feilin tərzləri haqqında türkologiya 

üçün böyük nəzəri məlumatlar vardır. Alim yazır: “Feilin tərz kateqoriyası feilin 

məna növləri kimi semantik kateqoriyadır və buna görə də feilin bütün tərz formaları  

leksik  sözyaratma  sisteminə  aiddir” [142, s.352]. 

 L.Xaritonovun “Формы глагольного вида в якутском языке” adlı 

monoqrafiyası da feil tərzlərinin tədqiqinə həsr edilmiş əsərlərdəndir. Müəllif tərz 

kateqoriyasının 2 yolla: sintetik və analitik üsulla yarandığını göstərir. L.Xaritonov 

yakut dilində işlənən feil tərzlərini 3 leksik-morfoloji tipdə birləşdirir: hərəkət-

vəziyyət feillərinin tərz formaları; səs təqlidi feilləri; obrazlı feillər [171, s.9]. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, yakut dili feil tərzlərinin ilk və əhatəli tədqiq edildiyi türk 

dilidir. 

          K.Musayev “Грамматика караимского языка” adlı əsərində türk dillərində 

analoji şəkildə mövcud olan bəzi tərzqayırma üsullarının qaraim dilində də mövcud 

olduğunu diqqətə çatdırır və bu dildə 2 tərzin olduğunu göstərir: hərəkətin çox-

dəfəliliyini (təkrarını) göstərən feil tərzi (bu tərz sintetik üsulla yaranır); hərəkətin 
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başlanğıcını ifadə edən tərz (bu tərz analitik üsulla, yəni feili bağlama və funksional-

köməkçi feilin birləşməsi vasitəsilə) yaranır [164, s.255]. 

 A.Kononov “Грамматика современного турецкого литературного языка” 

adlı əsərində qeyd edir: “Tərz kateqoriyası prosesin baş verməsini onun əlamətinə 

görə (təkrarlıq, uzunluq, çoxdəfəlik, dinamiklik və s.), yaxud bitkinlik, nəticəlik, 

məqsədlik əlamətinə görə (leksik, morfoloji və sintaktik) xarakteristikasını özündə əks 

etdirən feil formalarını ehtiva edir ” [156, s.207]. A.Kononov yazır ki, türk dillərində  

feilin  tərz kateqoriyası  leksik üsulla da yaranır. 

Q.Şaripov qeyd edir: “Feilin tərz formaları feil əsasında ifadə edilmiş 

hərəkətin, yaxud vəziyyətin icrasının baş verməsinin, həyata keçirilməsinin 

üsulundakı  fərqləri  bildirir” [175, s.14].  

Azərbaycan dilçiliyində də feilin tərzləri haqqında müxtəlif fikirlər  söy-

lənilmişdir. B.Xəlilov Azərbaycan dilçiliyində feilin tərz kateqoriyası haqqında ilk 

dəfə olaraq M.Xəlifəzadənin “Azərbaycan dilində feili əsaslar” mövzusunda fəlsəfə 

doktorluğu dissertasiyasında bəhs edildiyini bildirir. Ancaq onun tərz kateqoriyasını 

düzgün müəyyənləşdirmədiyini, feil tərzlərini feilin zamanları və formaları ilə 

qarışdırdığını qeyd edir. Bu fikirləri  B.Xəlilov Zərifə Budaqovaya  istinadən  verir.  

 Bir qrup dilçilər tərz kateqoriyası dedikdə əsas etibarilə iş, hal və hərəkətin 

təkrar olunması, sürəkliliyi, davamlılığı, birdəfəliliyi, iş və hərəkətin hala çevrilməsi, 

hərəkətin istiqamətləri və s. kimi mənaları ifadə etdiyini söyləmişlər. Digər qrup 

dilçi-türkoloqların fikrincə, tərzlərlə iş, hal və hərəkətin bitməsi, bitməməsi və baş-

lanması ifadə edilir. Onlar feilin tərzini zamanlarla bağlayırlar. Çünki türk qrupuna 

daxil olan dillərdə iş, hal və hərəkətin bitib-bitməməsi, əsasən, feilin zamanlarında 

ifadə olunur.  

Azərbaycan dilçiliyində feilin tərz kateqoriyası haqqında elmi fikirləri ilə 

diqqət çəkən alimlər içərisində Zərifə Budaqovanın adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Onun 1953-cü ildə Moskvada “Müasir Azərbaycan dilində tərz kateqoriyası” 

mövzusunda müdafiə etdiyi namizədlik dissertasiyası (fəlsəfə doktorluğu – M.M.) 

buna əyani sübutdur. Qeyd etdiyimiz kimi feil tərzləri mübahisəli bir sahə kimi hələ 

50-ci illərdən diqqət mərkəzində olmuşdur. Alim də feilin tərz kateqoriyasına həsr 
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olunmuş Alma-Ata müşavirəsində bu sahədə fikir ayrılığının olduğunu qeyd edir. 

Müəllif bildirir ki, müşavirənin bəzi iştirakçıları rus dilində olduğu kimi, türk 

dillərində də bitmiş və bitməmiş növlərin olduğunu qəbul edirlər və bunların feili 

bağlama formasında olan əsas feillə birləşərək  ifadə  edildiyini  göstərirlər. “Основы 

грамматики современного азербайджанского языка” kitabında da alim feilin 

tərzləri haqqında ətraflı məlumat verir [146, s.106-116]. 

 Azərbaycan dilində feilin tərz kateqoriyasına münasibət birmənalı deyil. 

Morfologiyaya  aid  kitabların  əksəriyyətində  bu  kateqoriyanın  adı çəkilmir.  

Azərbaycan dili ilə rus dilində feil zamanlarının müqayisəli tipologiyasından 

bəhs edən G.Həsənova qeyd edir ki, “Azərbaycan dilində tərz qrammatik kate-

qoriyası yoxdur, çünki onun ifadəsi üçün qrammatik əlamətlər yoxdur. İş, hal və ya 

hərəkətin kəmiyyət və keyfiyyət əlamətlərinin bitməsini, davamlılığın təkrar olunma-

sını, inkişafının tam icrasını feilin müxtəlif zamanları ifadə edir” [67, s.67]. 

Q.Kazımov və B.Xəlilov isə feilin tərzini kateqoriya kimi qəbul edirlər. Bir məsələni 

də diqqətə çatdırmaq vacibdir ki, G.Həsənova və onun həmfikirləri zaman 

şəkilçilərinin ifadə etdiyi davamlılıqla tərz şəkilçilərinin ifadə etdiyi davamlılıq 

arasındakı fərqi nəzərə almırlar. Zaman şəkilçiləri işin zaman etibarı ilə davam 

etdiyini, tərz yaradan şəkilçilər isə eyni bir işin təkrar-təkrar icrasını göstərir. Həm də 

zaman şəkilçiləri hər cür feilə artırıla bildiyi halda, tərz yaradan  şəkilçilər bir qrup 

sözlə, bəzən bir-iki feillə işlənir. Fikrimizcə, feilin zamanları və tərzləri fərqli dil 

kateqoriyalarıdır. Amma hər hansı bir hərəkət zaman və məkan daxilində baş 

verdiyindən  feilin zamanları  müəyyən  tərz  çalarına da malik olur. 

B.Xəlilov müasir Azərbaycan dilində tərz kateqoriyasının sintaktik üsul, ortaqlı 

şəkilçilər (zaman və forma şəkilçiləri) və xüsusi  şəkilçilərlə (-ux, -əclə, -işdir, -ü və 

s.) əmələ gəldiyini bildirir. 

          M.Hüseynzadə 1954 və 1973-cü illərdə nəşr olunuş “Müasir Azərbaycan dili” 

(Morfologiya) kitabında feillərin əlamət və xüsusiyyətləri sırasında tərz 

kateqoriyasını da qeyd edir [69, s.106; 70, s.148]. Alimin 2007-ci ildə nəşr olunmuş 

kitabında isə feil haqqında ümumi məlumat verilərkən bu xüsusiyyətlər içərisində 

tərz kateqoriyası verilmir [72, s.118]. 1951-ci ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin 
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qrammatikası” kitabında feilin tərz kateqoriyasının adı çəkilmir [15, c.1]. 1960-cı ildə 

nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında isə “feilin tərzləri” adlı 

başlıqla verilir [16, s.156]. 2004-cü ildə nəşr olunmuş “Azərbaycan dilinin 

morfologiyası” kitabında tərz feilin qrammatik kateqoriyaları sırasında verilir. Kitab-

da tərz haqqında qeyd olunur: “Azərbaycan dilində tərz anlayışını sistemli şəkildə 

ifadə edən vahid, yekcins qrammatik əlamət, yəni xüsusi şəkilçi olmasa da, ancaq 

müxtəlif vasitə və üsulların köməyi ilə bunu ifadə etmək mümkündür. Dilimizdə tərz 

anlayışı 2 üsulla ifadə olunur: a) Analitik (sintaktik);  b) Sintetik (morfoloji). Analitik 

(sintaktik) üsulla feili bağlama formalı feillərlə yarımmüstəqil feillərin birləşməsi nə-

ticəsində tərz anlayışı yaranır... Sintetik (morfoloji) üsul feillərə müəyyən şəkilçilərin 

artırılması ilə ifadə olunur” [50, s.85-86]. Amma müəlliflər yekun olaraq qeyd 

edirlər ki, feillərdə tərz hələ tam təşəkkül tapmamışdır. 

           “Azərbaycan dilinin qrammatikası” (Morfologiya) kitabında Y.Seyidov 

feillərin qrammatik kateqoriyaları sırasında tərz kateqoriyasını da qeyd edir. Alim 

yazır: “Azərbaycan dilində tərz kateqoriyası varmı? Suala birbaşa cavab vermək 

olur: Azərbaycan dilində tərz kateqoriyası var. Lakin bu dildə həmin kateqoriya o 

qədər məhdud, o qədər zəifdir ki, çox vaxt diqqəti cəlb etmir” [126, s.340-341]. Alim 

Azərbaycan dilində tərz kateqoriyasının məhdud halda  zaman kateqoriyası tərkibində  

özünü  göstərdiyini qeyd edir və fikrini belə dəqiqləşdirir: “İdi və imiş köməkçi 

feillərinin qısaldılmış formaları (tarixən şəkilçilər) feilin indiki zaman şəkilçisi qəbul 

etmiş feil formalarına əlavə olunduqda, indiki zaman şəkilçisi zaman şəkilçisi kimi öz 

funksiyasını itirir, tərz əlamətinə çevrilir, zaman bildirmək isə idi, imiş köməkçi 

feillərinin öhdəsinə düşür” [126, s.343]. 

           R.Hümmətovanın “Ana dili II”  dərs vəsaitində də  feilə xas xüsusiyyətlər 

sırasında tərz kateqoriyasının adı çəkilir, amma təəssüflər olsun ki, müəllif bu haqda 

heç bir  məlumat vermir [68,s.142]. 

Zərifə Budaqova türk dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində feilin 

tərzlərinin, əsasən, analitik üsulla ifadə olunduğunu qeyd edir. Tərz birləşmələrinin 

tərkibinə daxil olan feili bağlamanı tərz birləşməsinin şərti olaraq “əsas feili”, 

təsriflənən feil tərzlərini isə  “köməkçi feil” adlandırır. Tərz birləşməsi tərkibində 
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köməkçi feil əsas feildən sonra işlənir. R.Rəcəbova “Tərzin sintetik formaları” 

anlayışına feil tərzlərinin affiksal formalar, təqlidi sözlər və zaman formaları ilə 

ifadəsini aid edir. 

Z.Budaqova Azərbaycan dilindəki bütün feili bağlamaların tərz birləşmələrinin  

tərkibinə daxil ola bilmədiyini diqqətə çatdırır. Əsasən, -ıb4//-yıb4, -araq2//-yaraq2, -

a//ə; ya//-yə şəkilçili feili bağlamaların tərz yarada bildiyini vurğulayır. -ib4//-yıb4 

şəkilçili feili bağlamalar özlərindən sonra gələn feildə olunan işdən qabaq, -araq2//-

yaraq2,- a//-ə; -ya// -yə şəkilçili feili bağlamalar isə özündən sonra gələn feildəki işlə 

eyni vaxtda icra olunan işi göstərir. 

“Tərz birləşmələrinin tərkibindəki təsriflənən feil yanaşdığı feili bağlamaya 

yeni lüğəti məna vermir, daha doğrusu, tərz birləşmələri lüğəti vahidlər deyildir, 

yalnız  feil tərzlərinə  məxsus olan bu və ya digər mənanı ifadə edir” [16, s.156]. 

Tərz kateqoriyasında diqqəti çəkən cəhətlərdən biri də odur ki, tərz birləşməsi 

tərkibində olan ünsürlərdən durmaq, qurtarmaq, qalmaq, getmək, gəlmək, çatmaq, 

yetişmək və çıxmaq feilləri tərzləri ifadə edən köməkçi feillər sayılır. Düzdür,  

köməkçi feillərin hər biri ayrılıqda müstəqil mənaya malikdir. Lakin tərz birləşmələri 

tərkibində onların  bəzisi öz həqiqi mənasını itirir və qrammatik ünsürə çevrilir.  

Zərifə Budaqova köməkçi feillərin işin müxtəlif tərzini ifadə etməsinə görə 

aşağıdakı qruplara  ayrıldığını  qeyd edir: 

“1. İşin davamlılığını və ya sürəkliliyini ifadə edən: durmaq (baxıb durmaq, 

gözləyib durmaq) 

Türk dilində də kalmak, gelmek, durmak kimi yardımçı feillər “sürerlilik 

görünümü” yaradır [138, s.88]. 

2. İşin inkişafını göstərən: gəlmək (məsələn: davam edib gəlmək) 

3. İşin hala çevrilməsini  göstərən: qalmaq (məsələn: donub qalmaq, yıxılıb 

qalmaq) 

4. İşin tam icra olunmasını göstərən: qurtarmaq, çıxmaq, çatmaq (məsələn: 

işləyib qurtarmaq, içib qurtarmaq) 

5. İşin icra olunmağa başlanmasını göstərən: başlamaq (işləməyə başlamaq, 

getməyə başlamaq)”  [113, s.284]. 
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 Alimin təsnifindəki birinci dörd qrup, doğrudan da feili bağlama və 

funksional-köməkçi feillərin əlaqəsi ilə müəyyənləşir, axırıncı qrupda isə əsas feil 

kimi feili bağlama yox, ismin yönlük  halında  yer alan məsdər olur. Qeyd edək ki, 

belə feil tərzləri haqqında  türkologiyada heç bir fikir yoxdur. 

Dilçi birinci komponenti feili bağlama ilə əks olunan sintaktik və tərz 

birləşmələri arasındakı oxşar və fərqli əlamətlərin elmi təhlilini təqdim etmişdir. Alim 

yazır ki, birinci komponenti feili bağlama ilə ifadə olunan sintaktik birləşmələrin 

tərəfləri arasına başqa leksik vahid girdikdə yenə komponentlər öncəki lüğəvi və 

qrammatik semantik xüsusiyyətlərini hifz edib saxlayır. Belə birləşmələrdə feili 

bağlama inkarlıq kateqoriyası üzrə də dəyişə bilir. Bu tip birləşmənin komponentləri 

cümlənin ayrı-ayrı üzvü funksiyasında rol alır. İlk komponenti  feili bağlama ilə ifadə 

olunan lüğəvi birləşmələr, əsasən, feili bağlama ilə tam lüğəvi semantikada olan 

feildən ibarət olur. Belə lüğəvi birləşmələrin komponentləri müstəqil olmur, 

komponentlər arasına leksik vahid daxil olan an onlar öncəki lüğəvi və qrammatik 

semantikalarını itirir. Onu da deyək ki, bu tip birləşmələrdə feili bağlama inkarda 

işlənə bilmir. Məsələn: qaynayıb-qarışmaq kimi sabit birləşmə xüsusiyyətli leksik 

vahidin sözün birinci tərəfi inkarlıq əlaməti ilə olmur. Lüğəvi birləşmələrin hər iki 

komponenti  bir yerdə cümlənin bir üzvü kimi çıxış edir. 

 Zərifə Budaqova tərz birləşmələrindən danışarkən onların bu əlamətlərini 

göstərir:  

“1. Bir çox  tərz birləşmələrinin komponentləri arasına lüğəvi birləşmələrdəki 

kimi başqa leksik vahid girə bilmir. Məsələn: Gələnlər bunu düşünsələr də, heç nə 

demədən baxa-baxa qaldılar. Bu tip birləşmələrin komponentlərini bir-birindən 

ayırmaq olmur. Əgər bu komponentlərin tərəflərini ayrı götürsək, həmin birləşmə 

özünün  ilkin  lüğəti, qrammatik  semantikasını  itirir. 

2. Tərz birləşmələrinin hər iki komponenti bir yerdə cümlənin bir üzvü olur. 

Məsələn: Gedirlər, Solmaz bir təəssüflə ardlarınca baxıb qalır” [113, s.286-287]. 

Müəllif qeyd edir ki, qurtarmaq, qaçmaq, çatmaq, yetirmək və başlamaq feilləri 

ilə işlənən birləşmələrdən başqa, qalan tərz birləşmələrinin ikinci komponenti öz real 

semantikasını itirir, sözdüzəldici bir hissəciyə dönür. Məsələn: “həll olunub 
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gedəcəkdi” birləşməsinin içərisindəki getmək feili öz müstəqil lüğəvi semantikasını 

itirərək, tərz kateqoriyasına aid olan bu və ya digər mənanı bildirən qrammatik 

hissəyə  dönür. Getmək  feili prosesin son nöqtəsini bildirir. 

Dilçi alim durmaq, çırpınmaq, deyinmək, döyünmək, gəzinmək, söylənmək 

kimi feillərin qayıdış növ morfemlərini qəbul edərək işin davamlı şəkildə həyata 

keçdiyini söyləyir. İşin “inkişafını” göstərən tərzdən danışarkən getmək köməkçi 

feilinin -ıb4//-yıb4 morfemli feili bağlamalarla yanaşı işlənib, feili bağlamanın 

semantikası  ilə əlaqəli olaraq məna çalarlıqlarını  bildirdiyini söyləyir. Alim getmək 

köməkçi feilinin birləşmənin içərisində  inkarda işlənərkən işin eyni durumda  

dayanmasını  bildirdiyini də göstərir. 

Zərifə Budaqova tərz birləşmələrini  sözdüzəldici-sözdəyişdirici forma 

adlandırmağı daha məqsədəuyğun hesab edir. Qeyd edir ki, tərz birləşmələrini 

sözdüzəldici forma adlandırmaq olmaz. Çünki sözdüzəldici forma qoşulduğu sözə 

yeni məna verməlidir. Amma köməkçi feillər qoşulduqları əsas feilə yeni məna 

vermir, əsas feillə birlikdə yeni leksik mənalı söz əmələ gətirmir. Məsələn: donmaq- 

donub qalmaq. Zərifə Budaqova tərz yaradan xüsusi şəkilçilərdən bəhs etmir. 

Q.Kazımov isə morfoloji üsulla tərz mənası yaradan xüsusi şəkilçiləri qeyd edir və 

onları sözdüzəldici şəkilçi hesab edir [82, s.214]. Fikrimizcə, bu xüsusi şəkilçilərin 

tərz yaradan şəkilçilər kimi verilməsi doğrudur. Məsələn, səpələmək feilində -ələ 

şəkilçisi tərz yaradır, işin davamlılığını bildirir. Bu haqda R.Rəcəbovanın fikirləri də 

diqqət çəkir: “Feil tərzlərinin sintetik formalarını yaratdıqda feil kökü yaxud ilkin 

törəmə feil əsasına feil yaradan şəkilçi artırılır, lakin bu şəkilçi sözyaratma 

modelində qəbul edildiyi kimi, yeni leksik-semantik mənalı söz yaratmır, köhnə sözün 

mənasına yeni çalar verir, köhnə feilin ifadə etdiyi hərəkəti kəmiyyətcə dəyişir 

(modifikasiya edir). Yeni yaranan feil şəkilcə əvvəlkindən fərqlənsə də, əsas semantik 

məzmununa görə ondan fərqlənmir.Buna görə də onu yeni söz, yeni leksik vahid, 

sözyaratma prosesini isə leksik sözyaratma adlandırmaq olmaz” [119, s.43]. 

Diqqət etsək görərik ki, müasir dilçilik ədəbiyyatında belə şəkilçiləri feildən 

feil düzəldən şəkilçi adlandırırlar. Bir qrup dilçilər bu şəkilçiləri leksik-qrammatik, 

digərləri isə qrammatik şəkilçi hesab edirlər. S.Cəfərov feildən feil düzəldən 
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şəkilçilər haqqında yazır: “Feildən feil düzəldən şəkilçiləri 2 qismə ayırmaq olar: 1) 

Feillərdə tərz mənası ifadə edən bir məfhum əmələ gətirən şəkilçilər; 2) Feillərdə 

hərəkəti icra edən subyekt və bu hərəkətin icrasında iştirak  edən obyekt arasındakı  

münasibət mənasını ifadə edən bir məfhum əmələ gətirən şəkilçilər. Birinci qrupa 

daxil olan şəkilçilər dilimizdə getdikcə qeyri-məhsuldar şəkilçilər yerinə keçmək 

üzrədir, bunun səbəbi türk dillərində tərz kateqoriyasının feil kökləri əsasında 

yaranması  xüsusiyyətinin getdikcə öz zəminini itirməsi ilə əlaqədardır” [53, s.117]. 

Feilin zamanları və feilin tərzləri bir-birindən fərqlənən dil kateqoriyalarıdır. 

Lakin hər hansı bir hərəkət zaman və məkan daxilində baş verdiyi üçün feilin 

zamanları müəyyən tərz çalarına da malikdir. 

 Zərifə Budaqova da hərəkətin tərzlərinin ifadəsində zamanın kənarda 

qalmasının mümkün olmadığını bildirir. Feilin zaman və tərz kateqoriyalarının bir-

biri ilə üzvi şəkildə əlaqədar  olduğunu da diqqətə çatdırır. Bu əlaqəyə  görə bir çox 

tərz mənalarının öz ifadəsini zaman formalarında tapdığını qeyd edir. Amma feilin 

zamanlarında tərz mənalarını ifadə edəcək xüsusi bir  şəkli əlamət olmadığı üçün tərz 

mənalarının bilavasitə zaman şəkilçiləri ilə ifadə olunduğunu bildirir. Amma feilin 

zaman formalarında öz əksini tapan tərz mənalarını ayrıca tərzlər kimi vermir. 

B.Xəlilov və Q.Kazımov zaman şəkilçilərini tərz yaradan ortaqlı şəkilçilər içərisində 

verir. 

Z.Budaqova tərz mənalarının işin bitməsini və bitməməsini göstərən 

zamanlarda ifadə edilə bildiyini göstərir. İşin bitməsini göstərən zamanlara nəqli, 

şühudi və uzaq keçmiş zamanı, işin bitməməsini göstərən zamana isə bitməmiş 

keçmiş, qeyri-qəti gələcəkli və davamlı keçmiş zaman, davamlı indiki zaman, qeyri-

qəti gələcəkli keçmiş və indiki zamanı aid edir.   

Q.Kazımov da zaman şəkilçilərini işin icra olunub-olunmaması, bitib-bit-

məməsinə görə üç qrupa ayırır.  

            R.Rəcəbova qeyd edir ki, “Zərifə Budaqova A.Kononov kimi, lakin ondan 

əvvəl Azərbaycan dilində feilin tərz kateqoriyasının mənalarının feilin zaman 

formaları ilə ifadə edildiyini göstərir, amma tərz mənasının, əsasən, keçmiş zaman 

formaları ilə ifadə edildiyini söyləyən A.Kononovdan fərqli olaraq, Azərbaycan 
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dilində tərz mənalarının ifadəsini zaman formalarının bütün  sistemində  izləyir” 

[119, s.38]. 

Zərifə Budaqovadan sonra feilin tərzlərindən  Z.Tağızadə söhbət açmışdır. 

Alim yazır: “Tərz kateqoriyası hal və hərəkətin kəmiyyətini bildirir, yəni hal və 

hərəkətin bitib-bitməməsini, davamı, başlanması, bir dəfə və daha çox dəfə icrasını 

və s. göstərir” [115, s.116]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, feilin tərz kateqoriyası türkologiyada mübahisəli 

olaraq qalmaqdadır. Yəni feilin tərzləri istər dil faktı, istərsə də qrammatik kateqoriya 

kimi birmənalı qarşılanmır və bu sahədə vahid bir terminologiya yoxdur. Zərifə 

Budaqova 68 il bundan əvvəl dilçilik elminin XX əsrin 50-ci illərindəki nailiyyətləri 

əsasında tərz kateqoriyası haqqında namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

Fikrimizcə, alimin öz zamanı üçün feil tərzləri haqqındakı elmi mülahizələri 

qənaətbəxşdir. Alimin dissertasiyası, əsasən, tərzin feili bağlama və funksional-

köməkçi feildən ibarət analitik formalarının araşdırılmasına həsr edilmişdir. Burada 

feil tərzlərinin feilin zaman formaları ilə ifadəsi II fəsildə bir neçə səhifədə səthi 

şəkildə şərh olunur. Alim feil tərzlərinin xüsusi şəkilçilərlə əmələ gəlməsi, səs təqlidi 

feillərlə ifadəsi kimi məsələlərə isə toxunmamışdır. Bu da təbiidir. Diqqət etsək, 

görürük ki, az zaman keçməyib. Azərbaycan dilçiliyi müqayisəedilməz dərəcədə 

inkişaf edib. Feil tərzləri haqqında yeni fikirlər söylənilməsi təbii və labüddür. Zərifə 

Budaqova feil tərzləri haqqında 50-ci illərin dilçi alimi kimi öz dəyərli elmi fikirlərini 

söyləmişdir. Professordan sonra yenidən feil tərzləri haqqında R.Rəcəbova 

“Azərbaycan dilində feil tərzlərinin ifadə üsulları” [119]  mövzusunda  namizədlik  

dissertasiyası  müdafiə etmişdir. Zərifə Budaqovadan fərqli olaraq, alim elmi 

araşdırmasında feil tərzlərinin xüsusi tərz şəkilçiləri ilə əmələ gəlməsi , tərzlərin səs 

təqlidi feilləri ilə ifadəsi, feil tərzləri analitik formalarının iki təsriflənən feillə və 

feilin perifrastik formaları ilə ifadəsi kimi məsələlərə toxunmuşdur. Türk dillərində, o 

cümlədən, Azərbaycan  dilində  mübahisəli  məsələ olan feilin tərz kateqoriyasının 

Z.Budaqovanın və R.Rəcəbovanın  yazdıqları  dissertasiyalarda   öz dərin  həllini 

tapdığını, feilin tərz kateqoriyasının feilin müstəqil bəhsi kimi tədqiq olunduğunu  

Ə.Rəcəbli də xüsusi olaraq qeyd etmişdir. Doğrudan da, bu elmi araşdırmalarda  
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Azərbaycan dilində feil tərzlərinin  morfoloji və semantik xüsusiyyətləri  

aydınlaşdırılmış, onların leksik birləşmələrdən  fərqi izah olunmuşdur. 
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III FƏSİL 

ZƏRİFƏ BUDAQOVANIN ƏSƏRLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN  DİLİNİN      

SİNTAKSİSİNİN TƏDQİQİ 

 

                  3.1. Alimin cümlə və onun əlamətləri haqqında mülahizələri 

 

Sintaksisin əsas vahidlərinin söz birləşməsi, cümlə və sintaktik bütövlər olduğu 

hamıya məlumdur. “Dilçilik elminin inkişafı boyu iki cür sintaksis elmi olduğunu 

görürük: 1) sintaksis sözün birləşmə xüsusiyyətləri haqqında elm kimi; 2) sintaksis 

cümlə (söyləm, məlumat) haqqında elm kimi”  [166, s.264]. 

Dilimizin sintaktik quruluşunun təşəkkül tarixi çox qədimdir. Azərbaycan 

dilinin tarixi morfologiyası kimi, tarixi sintaksisi də dilin tarixi inkişafı, ona xas olan 

orijinal xüsusiyyətləri öyrənmək cəhətdən elmi əhəmiyyətə malikdir. Tarixi 

sintaksisin müəyyən etdiyi faktlar dilimizin sintaktik qanunlarının möhkəm bir 

zəminə və qədim bir tarixə malik olduğunu sübut etməyə əsas verir. 

         “Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşu B.Çobanzadə, M.Şirəliyev, 

Ə.Abdullayev, Z.Budaqova, H.Mirzəzadə, Y.Seyidov, Q.Kazımov və s. alimlər 

tərəfindən geniş və sistemli şəkildə, həm də daha çox tarixi-linqvistik müstəvidə 

tədqiq edilmişdir ” [92, s.93].  

            Rus mətbuatında Azərbaycan dilinin sintaksisi, dilçilər tərəfindən bu sahədə 

aparılan araşdırmalar yüksək qiymətləndirilmişdir: “50-ci illərə qədər məktəb 

qrammatikaları çərçivəsindən kənara çıxmayan türk dillərinin sintaksisi son 15 ildə 

hərtərəfli və ciddi tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Cümlə və söz birləşməsi haqqında 

təlimdə elmi-nəzəri müddəalar əldə edən türkoloqlar sadə və mürəkkəb cümlə 

sintaksisi, söz birləşmələri və s. haqqında fundamental əsərlər yaratmışlar. İlk 

növbədə, Azərbaycan dilçiləri tərəfindən cümlənin mürəkkəb üzvü olan tərkiblər və 

predikativliyə malik budaq cümlə arasındakı  fərq elmi şəkildə sübut edilmişdir” 

[169, s.3-5]. 

            Azərbaycan dilinin sintaktik quruluşunun təşəkkülü çox qədimlərə gedib çıxır. 
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Dilimizin müasir  sintaktik quruluşu ilə qədim tarixi yazılı abidələrimizin, xüsusilə,  

“Kitabi-Dədə Qorqud”un, bayatı və xalq mahnılarımızın, folklor nümunələrimizin 

qrammatik quruluşu arasında mühüm fərq yoxdur. Ancaq ana dilimizin sintaksisinin 

araşdırılması o qədər də əvvəllərə gedib çıxmır. Dilimizin sintaksisi böyük bir zaman 

kəsiyində yalnız məktəb qrammatikasında öyrənilib tədris olunmuşdur. Elmi sintaksis 

bizə yaxın dönəmdə yaranmışdır. Dilçi alimlər dilin başqa sahələrində olduğu kimi, 

sintaksis sahəsində də elmi araşdırmalar aparmış, bu sahədə yetərincə  

monoqrafiyalar  işıq  üzü  görmüşdür. 

Sintaksisin predmeti barədə dilçilikdə müxtəlif fikirlər formalaşmışdır. Bəzi 

dilçilər sintaksisin yalnız cümlə və cümlə üzvlərini öyrəndiyini, bəziləri söz 

birləşmələrini, bir qisim dilçilər isə cümlə və söz birləşmələrini öyrəndiyini qeyd 

edirlər. Fikrimizcə, üçüncü fikirlə razılaşmaq daha doğru hesab edilər.  

          Bildiyimiz kimi sintaksisin əsasını söz birləşməsi və cümlə təşkil edir. Nitqin 

əsas vahidi cümlədir. Tarixən cümləyə müxtəlif təriflər vermişlər. Bunların içərisində 

hələ e.ə II əsrdə yaşamış frakiyalı Dionisinin dediyi tərif müasir dönəmdə də 

keçərlidir. Cümlənin dildəki rolu çox böyükdür desək, zənnimizcə, yanılmarıq. Dilin 

əsas vahidi olan cümlə dilin səs sistemini, leksik tərkibini və qrammatik quruluşunu 

özündə əks etdirir. Cümlə iki vahidin (mübtəda və xəbərin) sintezindən ibarətdir. 

Cümlədə sözlər həm məna, həm də qrammatik cəhətdən  bir-biri ilə əlaqədar olur, biri 

digərini izah edir. Cümlədəki sözlərin bir-biri ilə belə əlaqələnməsi vacibdir. Düzdür, 

elə sözlər də iştirak edə bilir ki, onlar cümlədəki başqa sözlərlə belə hərtərəfli əlaqə 

saxlamır. Belə sözlər yardımçı vasitələr kimi cümləyə daxil olur. Bundan başqa 

cümlədə bir sıra köməkçi sözlərdən də (qoşma, bağlayıcı, ədat, nida) istifadə olunur 

ki, belə sözlər cümlədə yardımçı vasitə kimi çıxış edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, cümlədə iki mühüm cəhət: qrammatik və məntiqi 

cəhətlər vardır. T.Lomtev həmin məsələni belə izah edir: “Atributiv məntiqə görə, 

nəqli cümlə hökmdən ibarətdir. Hökm isə subyekt-predikat strukturuna malikdir: 

hökmün, yəni nəqli cümlənin bir hissəsi hökm, digər hissəsi predikatdır” [157, s.141-

142]. 

Cümlə haqqında ümumi dilçilikdə mübahisəli, həm də maraqlı fikirlər olduğu 
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məlumdur. Bəzi dilçilərə görə cümlənin əsas vəzifəsi hökm bildirməsidir. Bir çox 

dilçilər isə bu fikrin əleyhinə çıxmışlar. Məsələn: A.Peşkovski cümlənin hökmlə 

eyniləşdirilməsinin əleyhinə çıxmışdır [168, s.35]. Türkoloq N.Dmitriyev cümləni 

məntiqi hökmün ifadəsi kimi başa düşür. E.M.Qalkina-Fedoruk qeyd edir ki, “cümlə 

başqalarına məlumat vermək məqsədilə  fikrin, hissin və arzunun qrammatik 

cəhətdən  formalaşmış  sözlə  ifadəsi olan bütöv  bir vahiddir” [151, s.32].  

M.Peterson cümlədən danışarkən  yazır ki, “cümlə üçün iki əlamət 

xarakterikdir : məna bitkinliyi və fikrin bitkinliyini ifadə edən intonasiya” [167, s.92]. 

B.Çobanzadəyə görə, “cümlə hökmün lisani ifadəsindən başqa bir şey deyildir. 

Hökmün üzvləri hər zaman cümlənin üzvlərinə, yəni mübtədası mübtədasına, xəbəri  

xəbərinə  uyğun  gəlməz” [54, c.1,s.60]. 

Zərifə Budaqova hökmlə cümləni qarışdırmır, onları dəqiqliklə fərqləndirir və 

qeyd edir ki, hökmlərin hamısı cümlə olsa da, bütün cümlələr hökm deyil. Dilçi əmr 

və sual cümlələrini hökm hesab etmir, çünki bu cümlələrdə subyekt və predikat yox-

dur. Həm də hökmdə nə isə təsdiq və ya inkar edilir. Əmr cümləsində isə əşya və ya 

şəxs nəyə isə təhrik olunur. Sual cümlələrində nə isə soruşulur. Cümlənin üzvləri və 

quruluşu da hökmün üzv və quruluşundan bəzən fərqlənir, bəzən isə uyğunluq təşkil 

edir. Fərqli xüsusiyyətlər onu deməyə əsas verir ki, hökm məntiqin, cümlə isə 

qrammatikanın tədqiqat obyektidir. Həqiqətən də, alim cümlə və hökm  haqqında  

düzgün  mühakimə  yürüdür. 

A.Qurbanov da cümlədən bəhs edərkən qeyd edir ki, “cümlə ilə təfəkkür vahidi 

olan mühakimə arasında qarşılıqlı münasibət mövcuddur. Cümlə mühakimənin real 

varlığını bildirir. Qrammatik vahid olan cümlə mühakimənin yaranmasında xüsusi 

rol oynayır. Mühakimə cümlə vasitəsilə canlanır. Deməli, mühakimənin və əqli 

nəticənin dildə  ifadə forması cümlədir” [84, s.34] . 

A.Qurbanov cümlə və mühakiməni tərkiblərinə görə də fərqləndirir. Alim sual, 

əmr cümlələrinə nida cümlələrini də əlavə edir və onlarda mühakimə ifadə 

olunmadığını  nəzərə çatdırır.  

Dilçilikdə cümləyə psixoloji cəhətdən də yanaşmışlar. A.Şahmatov, 

F.Fortunatov kimi dilçilər cümlənin əsasında psixoloji hökmün durduğunu əsas tut-
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muşlar. A.Şahmatova görə, “cümlə danışan və dinləyən tərəfindən qrammatik bütöv-

lük kimi dərk edilən nitqin vahidi olub, təfəkkürün sözlə ifadəsinə xidmət edir” [176, 

s.19]. 

Fikrimizcə, V.Vinoqradovun cümləyə verdiyi tərif həm onun formasını, həm 

də məzmununu əhatə edir. Onun fikrincə, “cümlə qrammatik cəhətdən həm dilin 

qanunları əsasında formalaşmış bütöv nitq vahidi olub, fikrin təşəkkülünə, ifadəsinə 

xidmət edir” [150, s.389]. Zərifə Budaqova qeyd edir ki, V.Vinoqradovun cümləyə 

verdiyi tərifi  bütün  dillərə  aid etmək olar.  

Cümlədən söz açarkən 3 mühüm əlaməti bildirmək gərəkdir: predikativlik, 

bitmə intonasiyası, modallıq. Bu əlamətlər yalnız birlikdə  iştirak edərək sözlərin, söz 

birləşmələrinin cümləyə çevrilərək bitmiş fikir ifadə etməsində həlledici  rol 

oynayırlar. Bitmiş bir fikir ifadə edən cümlə modallıq, xəbərdə özünü göstərən 

predikativlik əlamətləri ilə əhatə olunur desək, yanılmarıq. Q.Kazımov cümlənin 

predikativlik, modallıq və bitkinlik intonasiyasına malik olan, leksik vahid, söz 

birləşməsi və yaxud leksik vahidlərin müxtəlif tipdə birləşməsi, hətta bir səsdən  

ibarət olan nitq vahidi olduğunu diqqətə çatdırır [81, s.81]. 

 Bütün dünya dillərində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də cümlə sintaksisin 

əsas vahididir. Dilin əsas xüsusiyyətləri məhz cümlədə reallaşır. Zərifə Budaqova 

cümlənin əlamətlərinin daha geniş, əhatəli təhlilini aparmışdır. Alim görkəmli rus 

dilçilərinin əsərlərinə müraciət etmiş, müqayisələr aparmış, elmi-filoloji fikirlərini 

diqqətə çatdırmışdır. O, N.Baskakov, E.Kroteviç kimi alimlərin cümlənin quruluşu, 

xüsusiyyətləri haqqındakı fikirlərinə aydınlıq gətirmişdir. Qeyd edək ki, alimin  rus 

qrammatikasına daha çox istinad etməsi o zamanın tələbindən  irəli gəlirdi.  

N.Baskakov türk dillərində cümlənin quruluşunun mübtəda və xəbərdən ibarət 

olduğu fikrini irəli sürür [143, s.107].  

 Zərifə Budaqovanın fikrincə, hər bir cümlə bitmiş məlumat, intonasiya, 

predikativliyə və modallığa malik olmalıdır. O, N.Baskakovun cümlə üçün predikativ 

münasibəti səciyyəvi hesab etməsi fikrini birmənalı qəbul etmir. Qeyd edir ki, bu 

əlamətlər ancaq cüttərkibli cümlələrə aid edilə bilər. Çünki predikativ münasibət 

(mübtəda ilə xəbərin münasibəti) ancaq cüttərkibli cümlələrdə öz tam ifadəsini tapır. 
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Alim intonasiya vasitələrinə nitqin melodikası, vurğu, fasilə, deyiliş tərzi və s. daxil 

edir. Nəzərə çatdırır ki, cümlənin məqsədə görə növlərini fərqləndirməkdə 

intonasiyanın rolu böyükdür. Heç bir qrammatik vasitə cümlədə intonasiya qədər 

emosional münasibətlər yarada bilmir. 

Q.Kazımov intonasiyanı  predikativliyin ümumi vasitəsi hesab edir. Onun 

vasitəsilə leksik vahidlərin cümlə şəklində formalaşdığını diqqətə çatdırır. Biz də 

alimin bu mülahizəsi ilə razılaşırıq. Qeyd edək ki, şifahi nitqdə hər bir cümlə 

intonasiya ilə qurulur.  

Predikativliyin əsasında formalaşan cümlələrin özündə belə intonasiya əsas rol 

oynayır. Bəzən cümlənin qurulmasında, formalaşmasında predikativlikdən daha çox 

intonasiya mühüm rol oynayır. Əsasən də,  adlıq cümlələr intonasiyanın sayəsində  

predikativ  münasibət  bildirir.  

Predikativlikdən söhbət gedərkən Zərifə Budaqova cümləni təşkil edən 

sözlərin, əsasən, 4 əlaqədə, münasibətdə olduğunu vurğulayır. Bu münasibətlər 

obyekt (kitab oxumaq), adverbial (tez yatdı), atributiv (əla vəziyyət) və predikativ (bu 

əlaqə cüttərkibli cümlənin baş üzvləri – xəbərlə mübtəda arasında olur) münasibətdir. 

Təktərkibli cümlədə isə predikativ münasibət intonasiya və mətnlə ifadə olunur. Alim 

predikativ əlaqənin cümləyə əvvəlcədən hazır şəkildə gətirilmədiyini qeyd edir. Bu 

əlaqənin yaradılması ilə cümlə təşkil edilir. Başqa əlaqələr isə cümləyə ikinci dərəcəli 

üzvlərin gətirilməsi ilə yaradılır. Mübtəda və xəbər arasındakı uzlaşma predikativ 

münasibətin ifadə vasitələrindən biridir. Yanaşma və idarə əlaqəsi isə obyekt, 

adverbial və atributiv münasibətin ifadəsinə xidmət edir. Predikativlik və ya 

predikativ əlaqə  haqqında  dilçilikdə  mübahisəli  fikirlər  mövcuddur.  

A.Şahmatovun fikrincə,” predikativ münasibət izahedici səciyyə daşıyır, nəyi 

isə təsdiq və inkar edir” [176, s.28]. V.V.Vinoqradov predikativliyi izah edərkən 

onun mənası və vəzifəsinin cümlə məzmununu gerçəkliklə əlaqələndirilməsindən 

ibarət olduğunu bildirir.  

K.Abdullayev dilçilər arasında predikativliyin əsas əlamətlərinin nədən ibarət 

olması barədə fikir müxtəlifliyinin olduğunu bildirir və diqqətə çatdırır ki, “cümlənin 

bilavasitə səciyyəsinə dönən predikativlik, yəni modallıq, zaman və şəxs ideyaları 
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vasitəsilə reallaşan bu hadisə eyni zamanda sırf formal səviyyədə feili və ismi 

formanın mübtəda ilə onlar üçün  ümumi subyekt ideyasının təmsilçisi olan şəxs 

əlamətində ortaya çıxarır” [3, s.9]. 

Zərifə Budaqova predikativ münasibətin həm hökmün üzvləri (subyekt və 

predikat), həm də cümlənin üzvləri (mübtəda və xəbər) arasında olmasını nəzərə 

alaraq, predikativlik və xəbərlik terminlərini sinonim sözlər kimi işlətməyi məqbul 

sayır. O, rus dilçilərinin predikativlik haqqındakı fikirlərini təhlil edərək, belə bir 

fikirlə razılaşır ki, predikativliyə mübtəda və xəbər arasındakı münasibət kimi 

yanaşanlar ancaq cüttərkibli cümlələri nəzərdə tutmuşlar. Ancaq dildə təktərkibli 

cümlələr də mövcuddur və onlarda baş üzv bir sözdə ifadə edilir. Alim çox düzgün 

vurğulayır ki, predikativlik tək cüttərkibli cümlədə olmur. Təktərkibli cümlədə də 

predikativlik var. Belə cümlələrdə xəbərlik, əsasən,  intonasiya ilə ifadə olunur. Biz 

də hər iki cümlə növündə  predikativliyin  olması fikri  ilə razılaşırıq. 

Zərifə Budaqova V.Vinoqradovun predikativliyin bitmiş bir fikri təcəssüm 

edən, qrammatik cəhətdən nitq ünsiyyətinin mütəşəkkil vahidi olan cümləni təyin 

edib müəyyənləşdirən qrammatik kateqoriyaların məcmuyu olması fikri ilə razılaşır. 

Qeyd edir ki, V.Vinoqradovun bu tərifi əksər rus dilçiləri və türkoloqlar tərəfindən 

qəbul edilmişdir.  

Q.Kazımovun fikrincə, predikativliyə alimlərin müxtəlif yanaşmaları mövcud 

olmuşdur. Bu yanaşmalardan biri budur ki, predikativlik iki istiqamətin – 

müəyyənləşən və müəyyənləşdirənin, predmet və modallığın zaman əlaməti 

arasındakı münasibət kimi təqdim olunur. Bu fikrə görə, predikativlik üç cür anlaşılır: 

subyekt ilə predikat arasında münasibət, tema ilə rema arasındakı münasibət və 

mübtəda və xəbər arasındakı münasibət. Alim fikirləşir ki, bu izahatda predikativliklə 

predikativ münasibət bir-birinə qarışır. Onda belə çıxır ki, xəbər əsasında qurulan 

təktərkibli cümlələrdə predikativlik olmur. Təktərkibli və  üzvlənməyən cümlələrdə  

predikativlik olduğu kimi predikativ münasibət də mövcud olur. Ancaq onlar bu tip  

cümlələrdə cüttərkibli cümlələrdəki  kimi  tam  şəkildə reallaşmır. 

Predikativlik cümləni söz və birləşmələrdən fərqləndirir. Modallıq, zaman və 

şəxs kateqoriyaları predikativliyin yaranması üçün əsasdır. Bu əlamətləri olmayan 
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nitq vahidi ya sözlərdən, ya da söz birləşmələrindən ibarətdir.  

Zərifə Budaqova M.Hüseynzadənin “xəbərlik” və “xəbər” terminlərini sinonim 

sözlər kimi işlətdiyini qeyd edir [114, s.15]. M.Hüseynzadə xəbərlik kateqoriyası 

vəzifəsini xəbər ola bilən hər bir nitq hissəsinin ifadə edə bildiyini qeyd edir. Amma 

Z.Budaqova bu fikirlə razılaşmır və bildirir ki, xəbərlik (predikativlik) xəbər 

anlayışından çox genişdir. Xəbər cümlə üzvüdür, xəbərlik isə cümlənin məzmununun 

gerçəkliyə münasibətidir. Əslində xəbər bəzi cümlələrdə bu münasibətin əmələ 

gəlməsində əsas amil kimi çıxış edir, ancaq bəzi cümlələrdə (adlıq cümlə, söz-cümlə) 

xəbər olmadığı halda, xəbərlik var. Belə cümlələrdə  xəbərlik  müəyyən  sözlər, 

intonasiya  vasitəsilə  ifadə  olunur. 

 Doğrudan da, “xəbərlik” və “xəbər” terminlərini eyniləşdirmək düzgün deyil. 

Elə cümlələr var ki, xəbərsiz formalaşdığı  halda, xəbərlik  xüsusiyyətinə  malik  olur. 

Zərifə Budaqova bəzi dərsliklərdə də xəbərlik və xəbər anlayışının eyni 

tutulduğunu qeyd edir. Alim haqlı olaraq qeyd edir ki, predikativlik (xəbərlik) 

cüttərkibli cümlələrdə mübtəda və xəbərin münasibətindən doğur. Xəbərlə mübtəda 

arasında qrammatik əlaqənin yaranmasına feil işlənən cümlələrdə şəxs, zaman, şəkil, 

isim işlənən cümlələrdə isə ancaq şəxs əlaməti xidmət edir. Nitq hissələri (xüsusilə 

adlar) xəbər kimi işlənərkən, əsasən, şəxs şəkilçiləri ilə işlədilir. Bu fikrə istinadən, 

bəzi dilçi alimlər şəxs şəkilçilərini “xəbərlik şəkilçisi” və ya “xəbər şəkilçisi” 

adlandırırlar. Professor şəxs şəkilçilərini xəbərə aid əlamət hesab etmir, şəxs 

kateqoriyasının ifadə vasitəsi kimi qəbul edir. Eyni zamanda, şəxs kateqoriyasının bu 

əlamətinin predikativliyin ifadəsinə xidmət etdiyini və bu zaman onun sintaktik  

kateqoriyanın, yəni  xəbərin  əlamətinə  çevrilmədiyini  vurğulayır.  

Q.Kazımov da “Müasir Azərbaycan dili” (Morfologiya) kitabında xəbərlik 

kateqoriyasından söhbət açarkən “xəbərlik” kateqoriyasının Azərbaycan dilində ad 

etibarilə sintaktik, xarakter etibarilə morfoloji kateqoriya olduğunu qeyd edir və bu 

kateqoriyadan morfologiyada bəhs etmək lazım gəldiyini bildirir. Bunu onunla izah 

edir ki, bir çox dillərdən fərqli olaraq, bu kateqoriya dilimizdə morfoloji yolla, yəni 

xüsusi şəkilçilər vasitəsilə formalaşır [82, s.92]. 

Xəbərlik şəkilçilərinin şəxs əvəzlikləri ilə bağlı olduğunu Ə.Tanrıverdi də öz 
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kitabında qeyd edir: “Xəbərlik və şəxs kateqoriyalarının şəkilçiləri eynidir. Həm də 

hər iki kateqoriyanın morfoloji göstəriciləri şəxs əvəzlikləri əsasında yaranmışdır. (-

q,-k, -dır istisna olunmaqla)” [132, s.206]. 

Zərifə Budaqova cüttərkibli cümlədə predikativliyin ifadəsində şəxs 

kateqoriyası ilə bərabər zaman və şəkil kateqoriyasının da iştirakını qeyd edir. Yəni 

şəxs şəkilçiləri zaman və şəkil əlamətləri ilə vəhdətdə cümləyə bitkinlik verir. Buna 

görə də şəxs, zaman və şəkil əlamətlərini predikativliyin əsas morfoloji göstəriciləri 

adlandırmaq olar. 

 Alim onu da diqqətə çatdırır ki, ismi cümlələrdə predikativ münasibət, əsasən, 

şəxs şəkilçiləri ilə ifadə olunur. Feili cümlələrdə isə predikativliyə şəxs kateqoriyası 

ilə bərabər zaman və şəkil kateqoriyası da xidmət edir. Zaman və şəkil feili cümlələrə 

aid olur, adlarda isə zaman və şəkil anlayışı (mənası) ifadə edilir. Bu məna ya şəxs 

şəkilçiləri ilə ya da idi, imiş bağlaması və ya olmaq feili ilə ifadə olunur. Zərifə 

Budaqova adlarda şəxs şəkilçilərinin  ancaq şəxsi deyil, zamanı da bildirdiyini 

diqqətə çatdırır. Buna  görə də şəxs şəkilçisini  ümumpredikativ, zaman və şəkil 

əlamətlərini isə ancaq feilə məxsus səciyyəvi göstərici kimi adlandırmağı məsləhət 

bilir.  

Professor bəzi dilçilərin şəxs şəkilçilərinin isim və feillərdə müxtəlif funksiya 

daşıdığı haqqındakı fikirlərini qəbul etmir. O, H.Mirzəzadənin “-dır 4” şəkilçisini 

omonim şəkilçi adlandırması fikri ilə razılaşmır. Alim fikrini belə izah edir ki, “O, 

tələbədir” və “O yazmalıdır” cümlələrinin hər ikisinin xəbərindəki -dir (-dır) şəkilçisi 

eyni vəzifəyə malikdir. Birinci misalda ismi xəbərin, ikinci misalda isə feili xəbərin 

III şəxsə aid olduğunu göstərir. Hər iki cümlədəki -dir 4 şəkilçisi predikativliyin 

ifadəsinə xidmət edir. Bu fikir bu gün də birmənalı qarşılanmır.  Zərifə Budaqova da 

şəxs şəkilçilərini “İsim” bəhsində “xəbərlik kateqoriyası”, “Feil” bəhsində “şəxs 

kateqoriyası” adı altında verilməsini məqbul hesab etmir. Alim bu zaman 

N.Dmitriyevin şəxs kateqoriyasından “ümumi qrammatik kateqoriyalar” başlığı  

altında  bəhs  etməsi fikrini  dəstəkləyir. 

Zərifə Budaqova predikativlikdən söz açarkən təktərkibli cümlələri də yaddan 

çıxarmır. Alim qeyd edir ki, təktərkibli cümlələrdə də predikativliyə xidmət edən 
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şəxs, zaman və şəkil kateqoriyaları olur, lakin bunlar müəyyən formalarla 

məhdudlaşır. Müəllif təktərkibli cümlələrdə predikativliyin ya mübtəda, ya da 

xəbərdə ifadə olunduğunu bildirir. Lakin fərq ondadır ki, cüttərkibli cümlələrdə 

predikativliyin yaranmasına bütün şəxslər, bütün zaman və şəkillər eyni dərəcədə 

xidmət edir. Təktərkibli cümlələrdə isə bir qədər məhduddur. Alim təktərkibli 

cümlələrdən adlıq və söz-cümlələrdə predikativliyin intonasiya və mətnlə də ifadə 

olunduğunu qeyd edir. O, ümumi şəxsli, qeyri-müəyyən şəxsli və şəxssiz cümlələrdə 

isə predikativliyin söz və ona qoşulan şəxs, zaman və şəkil əlamətləri ilə ifadə 

olunduğunu  bildirir. 

           B.Ardentov göstərir ki, “predikativ münasibət (yaxud əlaqə) mübtəda və 

xəbərin münasibətindən doğur. Hətta müəllif “predikativlik”termininin məntiqi oldu-

ğunu, qrammatikada “xəbərlik” termininin işlədilməsini məsləhət görür” [141, s.51].  

Cümlədən danışarkən modallıqdan da mütləq danışmaq lazımdır. Cümlənin 

yaranmasında, söz birləşmələrinin cümlə formasına düşməsində  intonasiya, modallıq 

və predikativliyin əlahiddə bir rolu vardır. Bu üç anlayış leksik vahidlərin, söz 

birləşmələrinin cümlə şəklinə düşərək bitmiş fikir ifadə etməsində mühüm rol 

oynayır. 

Cümlənin var olması üçün vacib olan nüanslardan biri də  modallıqdır. Cümlə 

daxilində müəyyən hadisə və predmet barədə məlumat veriləndə fikrə münasibət 

aydın şəkildə özünü büruzə verir. Modallıq nəticəsində kommunikativ  və ekspressiv 

xüsusiyyət cümlədə reallaşır. Modallığı   bu funksiyalar  yaradır.  

Modallıq predikativliyin yaranmasına xidmət edən vasitələrdən biridir. 

Modallıq cümlədə zəif və qabarıq ifadə oluna bilir. Modallığın qrammatik-morfoloji 

vasitələri feilin əmr, arzu, vacib, lazım, şərt formalarının şəkilçiləridir. Qeyd edək ki, 

intonasiya vasitəsilə xəbəri feilin xəbər formasında olan cümlələrdə istənilən modal 

çalarları yaratmaq olar.  Dilçi alimlər müxtəlif modal mənalar olduğunu qeyd edirlər. 

Zərifə Budaqova cümlələri modallığa görə 3 yerə bölməyi məqsədəuyğun hesab edir: 

1) həqiqi modallıq ; 2) zəruriyyət modallığı ; 3) ehtimali modallıq 

Həqiqi modallıq müəyyən bir iş, əlamət, keyfiyyət və s. haqqında həqiqi bir 

şəkildə məlumat verir. Həqiqi modallığa malik cümlələrdə hər hansı bir hadisə təsdiq 
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və ya inkar edilir. Həqiqi modallıq feili cümlələrdə xəbər şəklinin indiki və ya keçmiş 

zamanı ilə ifadə olunur. Zəruriyyət modallığı söylənilən hökmün zəruri, vacib 

səciyyə daşıdığını bildirir. Belə modallığın ifadəsində modal sözlər və ədatlar xüsusi 

rol oynayır. Ehtimali modallıq iş, əlamət, keyfiyyət və s. haqqında güman, təxmini 

şəkildə olan məlumatı bildirir. Ehtimali modallığın ifadəsində yəqin (ki), bəlkə (də) , 

deyəsən, gərək (ki), ola bilsin(ki) və s. modal  söz  və  birləşmələr  xüsusi rol oynayır. 

 Cümlə, onun əlamətləri haqqında  Zərifə Budaqovanın  elmi fikirlərini təhlil 

etdikdə görürük ki, alim cümlə haqqında araşdırma apararkən bir çox alimlərin 

fikirlərini müqayisə etmiş, sonda  öz  gəldiyi qənaətləri  sistemləşdirmişdir.  

 

          3.2. Zərifə Budaqovanın  yaradıcılığında sadə cümlə 

 

Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığında cümlə problemi geniş və əhatəli 

həllini tapmışdır desək, yanılmarıq. Alimin cümlənin ifadə məqsədinə və intonasi-

yaya görə növləri, təktərkibli və cüttərkibli cümlə, cümlənin baş və ikinci dərəcəli 

üzvləri, həmcins üzvlər, yarımçıq cümlə, söz-cümlə haqqında verdiyi elmi mülahizə-

lər  bu gün  dilçilik üçün, xüsusən  də,  gənc  tədqiqatçılar  üçün  əvəzsiz  mənbədir. 

1963-cü ildə alimin nəşr etdirdiyi “Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə” 

monoqrafiyası bütövlükdə sadə cümlə sintaksisini əhatə edən mükəmməl və elmi 

standartlara cavab verən bir əsərdir [28]. Bu kitab dilçilik tariximizdə xüsusi bir 

hadisə hesab edilə bilər. Bu monoqrafiya yalnız öz dövrü üçün deyil, həm də 

bugünkü  Azərbaycan  dilçiliyi  üçün  dəyərli elmi qaynaqlardan  biridir.  

 “Türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilçiliyində sadə cümlə problemi də 

sintaksisin maraqlı sahələrindən biridir. Bu problem mürəkkəb və mübahisəli , həm 

də geniş və çoxcəhətlidir. Buraya cüttərkibli cümlə, onun baş üzvləri olan mübtəda və 

xəbərin quruluşu, baş və ikinci dərəcəli üzvlərin cümlədə yeri, buraxılması; 

təktərkibli sadə cümlə, onun növləri, təktərkibli cümlələrin üslub, məna 

xüsusiyyətləri, növlər arasında mövcud olan oxşar və fərqli cəhətlər, sadə cümlənin 

məqsəd və intonasiyaya görə növləri və s. məsələlər daxil olur” [30, s.29-30].  
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Dissertasiyanın əvvəlində alimin əsərlərinin Azərbaycan dilinin əksər 

sahələrini əhatə etdiyini qeyd etmişik. Alimin dilimizin sintaksisi sahəsində apardığı 

tədqiqat işlərinin isə xüsusi əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan dilinin sintaktik 

quruluşunda məxsusi yer tutan cümlə növlərinin, sadə cümlənin də ilk 

tədqiqatçılarından biri  Zərifə Budaqova olmuşdur. Görkəmli alim hələ XX əsrin 60-

cı illərinədək türkologiyada sadə cümlə mövzusunda bir sıra mübahisəli və maraqlı 

məsələlərin mükəmməl şəkildə həll və tədqiq edilmədiyi bir zamanda Azərbaycan 

ədəbi dilinin sintaksisi sahəsində olduqca dəyərli və hər bir dövr üçün elmi-nəzəri 

əhəmiyyət daşıya biləcək araşdırmalar aparmışdır. Müəllif özü də bu problemin ana 

dilimizin sintaksisi sahəsində perspektivli bir istiqamət açacağını uzaqgörənliklə 

vurğulayır. Cümlə problemi, cümlə və söz birləşməsinin bir-birinə münasibəti, 

intonasiya, predikativlik və modallıq kimi əlamətlərin dildə təzahürü kimi məsələlər 

tədqiqata ehtiyacı olan məsələlərdir.  

Azərbaycan dilçiliyində söz birləşmələrinin öyrənilməsi həmişə diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Bu sahədə ilk addımı Mirzə Kazım bəy atmışdır. “Söz 

birləşməsi” terminindən ilk dəfə dilçiliyimizdə M.Hüseynzadə və M.Şirəliyev istifadə 

etmişlər. Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Aslanov, H.Mirzəzadə, R.Xəlilov və başqa 

alimlər söz birləşmələri və onların növlərindən bəhs edən elmi tədqiqat işləri 

yazmışlar. Zərifə Budaqova da sintaksisin tədqiqat obyektlərindən olan söz 

birləşmələri və onların növləri barədə maraqlı müşahidə və qeydlər aparmışdır. 

Xüsusən də, onun birinci tərəfi feili sifətlə ifadə olunan ismi və feili söz birləşmələri 

haqqındakı fikirləri diqqət çəkir. Alim qeyd edir: “Birinci tərəfi feili sifətlə ifadə 

olunan  söz birləşmələrini təyini söz birləşmələri termini ilə adlandırmaqdansa, ismi 

söz birləşmələri termini ilə adlandırmaq məqsədə daha uyğundur. Bunlara  təyini söz 

birləşmələri adını verənlər həmin birləşmələrin birinci tərəfinin təyin etmək 

xüsusiyyətini nəzərə almışlar.Yalnız  ismi söz birləşmələrində deyil, feili söz birləş-

mələrində də çox vaxt (məs.: tez-tez gəlmək, yavaş danışmaq, ucadan oxumaq)  

birinci tərəf birləşmənin daxilində təyinedici vəzifə daşıyır. Belə olduqda gərək söz 

birləşmələrinin əksər növünü təyini söz birləşməsi adlandıraq” [114, s.107]. Alim 

birləşmənin içərisində əsas mənanı hansı söz daşıyırsa, birləşmənin həmin sözün 
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mənsub olduğu nitq hissəsinin adı ilə adlandırmağın daha doğru olduğunu bildirir.  

Dilimizdə söz birləşmələrinin fundamental surətdə araşdırılması Y.Seyidova 

aiddir. Y.Seyidov söz birləşmələrini ismi, feili və zərf birləşmələri olaraq üç cür 

təsnif etmişdir. Q. Kazımov “təyini söz birləşmələri”  və “təyini söz birləşmələrinə 

daxil olmayan ismi birləşmələr” kimi adları uğurlu termin hesab etmir. Professor söz 

birləşmələrini sintaktik əlaqələr üzrə təsnif etməyi lazım bilir və əvvəlki 

tədqiqatlarında Zərifə Budaqova  kimi “təyini söz birləşmələri” terminindən  istifadə  

etmir.  

Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığının böyük bir hissəsini sadə cümlə 

mövzusu, cümlə haqqında nəzəriyyənin əsas məsələləri, cüttərkibli, təktərkibli cümlə, 

yarımçıq cümlə, sadə cümlənin ifadə məqsədinə və intonasiyaya görə növləri kimi 

sintaksis məsələləri əhatə edir. Bu mövzuları alim bütün genişliyi ilə elmi-nəzəri 

baxımdan, dilimizin zəngin faktları əsasında fundamental şəkildə işləmiş, 

monoqrafiya kimi nəşr etdirmiş, dilçiliyimizi yeni ideya və baxışlarla 

zənginləşdirmişdir. Görkəmli dilçimizin sadə cümlə probleminə daxil olan sadə 

cümlənin ifadə məqsədinə və intonasiyaya görə növləri haqqında fikirləri də xüsusi 

maraq doğurur. Doğrudur, dilçilik ədəbiyyatında sadə cümlə ifadə məqsədinə görə 

müxtəlif şəkildə təsnif edilsə də, onun üç növü: nəqli, sual və əmr cümlələrini əksər 

dilçilər qəbul edib. Bu bölgü barədə də professorun orijinal mövqeyi və münasibəti 

diqqəti cəlb edir: “Bizcə, təsdiq və inkar hökm, əsasən, nəqli cümlə ilə ifadə olunduğu 

üçün onu cümlənin xüsusi bir növü kimi vermək doğru olmaz. Əmr və sual cümlələri 

ilə (ritorik sualdan başqa) fikir təsdiq və ya inkar edilmir. Odur ki, onlar məntiqdə 

hökm sayılmır” [28, s.188]. 

“Русский язык” (1968) kitabında da məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin 3 

növü göstərilir: nəqli, sual və  əmr cümlələri [148, s.244]. 

Zərifə Budaqovanın ifadə məqsədinə və intonasiyaya görə cümlə növləri 

içərisində əmr cümləsinin də bildirdiyi məna növləri haqqında olduqca orijinal və 

elmi qənaətlərin dolğunluğu ilə seçilən ümumiləşdirici fikirləri diqqəti səlb edir. 

Ümumiyyətlə, feilin əmr şəkli müxtəlif dünya dillərinə aid materiallar əsasında 

öyrənilmişdir. Belə tədqiqatlarda əmr şəklinin tərifinə də, şübhəsiz ki, yer verilmişdir. 
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Belə ki, əmr şəkli fəaliyyətin başqa şəxsin iradəsinə (təhrikinə, tələbinə və ya 

kateqorial xahişinə) əsasən bir şəxs tərəfindən həyata keçirilməli olduğunu ifadə edən 

nominativ qrammatik  mənadır.  

Yeri gəlmişkən deyək ki, M.Rəhimov Azərbaycan dilində feil şəkillərinin 

formalaşması tarixinə həsr olunmuş araşdırmasında feilin əmr şəklindən bəhs edərkən 

onun əsl mənada əmrdən tutmuş xahiş məzmununa qədər müxtəlif çalarları (buyruq, 

təkid, təhrik, nəsihət, iltimas, alqış, arzu və s.) ifadə etməsini ön plana çəkir. Alim 

əmr şəklini semantik məzmuna görə təyin edir. O, ümumi təyinetmədə nə təhrik 

edəni, nə israçını müəyyənləşdirmir. Lakin görkəmli dil tarixçisinin “...əmr şəklinin 

Azərbaycan dilində keçirdiyi inkişaf yolunu izlərkən, ilk növbədə, bu şəklin tarixən 

çoxformalılığı, xüsusən, I və II şəxslər üzrə keçmişdə bir-birindən zahirən fərqlənən 

bir neçə qrammatik ifadə vasitəsinə malik olması nəzəri cəlb edir” fikri I və II şəxslər 

üzrə dəyişməni ifadə edir [121, s.16]. 

Zərifə Budaqova da əmr cümlələrini tədqiq edərkən feilin əmr şəklində ifadə 

olunan mənalardan geniş şəkildə bəhs edir. Ona görə də əmr şəkli vasitəsilə təkcə 

əmr deyil, həmçinin xahiş, nəsihət, çağırış, yalvarış, məsləhət, istək və s. mənalar 

ifadə olunur. Görkəmli dilçi bu haqda belə yazır: “Əmr şəklinin xüsusi morfoloji 

əlaməti yoxdur. Feil kökü + şəxs sonluğu + əmr intonasiyası əmr şəklinin qrammatik 

strukturunu təşkil edir” [113, s.311]. Bu tərifdə əmr semantik müstəvidə müəyyən-

ləşdirilir. Amma Zərifə Budaqova əmr şəklinin mənalarının müəyyənləşməsində həl-

ledici semantik ağırlığın şifahi nitqdə intonasiyasının və situasiyanın, yazılı nitqdə 

kontekstin üzərinə düşməsini xüsusi qeyd etməklə yanaşı, şəxs sonluqlarının təhrik 

olunan şəxsin qrammatik cəhətdən konkretləşməsinə  xidmət  etməsini  də  göstərir.  

Alimin söylədiyi bu fikirləri ümumiləşdirdikdə əmr şəklinin məna çalarlarının 

müəyyənləşdirilməsi üçün əlavə vasitələrdən istifadə olunması aydınlaşır. Ona görə 

də müəlliflərin əmr şəklini şərh yolu ilə təyin etmələri qənaətinə gəlmək olur. 

Əmr şəklinin çoxformalılığı Azərbaycan dilinin istər tarixinə dair, istərsə də 

dialekt və şivələri haqqında aparılmış bir sıra tədqiqatlarda dilçilərin diqqətini cəlb 

etmiş və bu istiqamətdə  əmr şəkli qismən  geniş  açıqlanmışdır. 

Zərifə Budaqova əmr cümlələrini araşdırarkən onların təhrik ifadə etməsi 
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üzərində də dayanır. Təkid ifadə edən əmr cümlələrinin, adətən, yüksək,  məsləhət, 

öyüd, nəsihət, xahiş bildirən əmr cümlələrinin isə nisbətən aşağı intonasiya ilə 

tələffüz olunduğunu bildirir. Zərifə Budaqova əmr cümlələrinin ifadə etdiyi mənaları 

fərqləndirərkən təkid, məsləhət, öyüd, nəsihət, xahiş bildirən əmr cümlələrinə 

əsaslanmışdır. Dil tariximizin tədqiqatçısı M. Cahangirov əmr şəklinin buyruq, təhrik, 

təbliğ, çağırış, müraciət, xahiş, yalvarış, alqış, qarğış, arzu, istək, nəsihət və s. bu kimi 

çalarlarını göstərmişdirsə, Zərifə Budaqova təkid, təklif, xahiş, məsləhət, nəsihət və 

çağırış çalarlarını faktlardan çıxış etməklə müəyyənləşdirmişdir. 

Zərifə Budaqova və M. Cahangirovun, eyni zamanda, başqalarının bu barədə 

söylədiyi mülahizələrdən də görünür ki, bir sıra hallarda əmr şəkli ilə arzu şəkli, 

xüsusən I şəxsdə mənaca bir-birinə çox yaxınlaşır, hətta hər ikisi bəzən eyni məna 

çalarını (arzu, niyyət, istək) ifadə edir. Bu həqiqətdən aydın olur ki, əmr şəkli ilə arzu 

şəkli I şəxs təkdə nadir hallarda olsa da, yaxın məna çalarını ifadə etsə də, semantik 

baxımdan üst-üstə düşsələr də onların hər birinin müstəqil morfoloji kateqoriyanın 

təzahürü  kimi özünəməxsus  funksiyası, işlənmə dairəsi vardır. 

Zərifə Budaqova əmr cümlələrini araşdırarkən sintaksis üçün maraqlı olan daha 

bir dil hadisəsini də qeyd edir. Görkəmli araşdırıcı belə bir məsələni də nəzərə 

çarpdırır: “Xəbəri əmr şəkli ilə ifadə olunan cümlələrdə təkid və ya xahişi daha 

qabarıq şəkildə ifadə etmək məqsədi ilə çox zaman xəbər təkrar olunur. Əmr mənası-

nın qüvvətlənməsinin üslub vasitəsi təkrardır. Əmr cümlələrində təhrikin əsas 

məzmununu ifadə edən söz iki dəfə, yaxud daha çox təkrar edilir. Təkrar danışanın 

işin icrasındakı səbirsizliyini bildirir. Təkrar edilən söz fəal, qüvvətli və adətən 

yüksək tonla ifadə edilir. Təkrar həm feili, həm də qeyri-feili cümlələrdə olur” [28, 

s.198-199].  

Z.Budaqova  sadə cümlədən danışarkən təktərkibli cümlələr haqqında da ətraflı 

məlumat vermişdir. Alim təktərkibli  cümlələri onlardakı baş üzvün uyğun gəldiyi 

cümlə üzvünün adı ilə təsnif etməyi doğru hesab etmir. Səbəb kimi təktərkibli 

cümlələrdə bir baş üzvün olmasını göstərir. Ümumi şəxsli cümlələrin xəbərinin isə 

ikinci şəxsin təki, üçüncü şəxsin cəmi, bəzən də birinci şəxsin təki və cəmi ilə ifadə 

olunduğunu bildirir. Xəbərlərin feilin əmr, arzu şəkli ilə, xəbər şəklinin qeyri-qəti 
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gələcək zamanının üçüncü şəxsin təki və cəmi ilə, qeyri-qəti gələcəkli keçmişlə, 

xəbər şəklinin indiki zamanı  ilə işlənə bildiyini  nümunələr  əsasında  göstərir. Qeyri-

müəyyən cümlələrdən danışarkən onların bəzən yarımçıq cümlələr, bəzən də ümumi 

şəxsli və şəxssiz cümlələrlə qarışıq salındığını diqqətə çatdırır. Amma onların bir-

birindən  başlıca  fərqli  xüsusiyyətlərini  qeyd  edir. Şəxssiz cümlələr haqqında 

məlumat verərkən qeyd edir ki, “şəxssizlik” mübtədanın olmamasıdir, amma  

subyektsizlik demək deyil. Çunki şəxssiz cümlələrdə əksər vaxt subyekt olur, lakin 

qrammatik mübtəda  şəklində  öz  əksini  tapa  bilmir. Alim feili xəbərli şəxssiz 

cümlələrdən  söz açarkən  məsdər-şəxssiz  cümlələri də qeyd edir və bildirir ki, 

məsdər-cümlələr  şəxssiz  cümlənin  bir  növüdür. Çünki onun da mübtədası yoxdur 

və təsəvvürü  mümkünsüzdür. Adlıq cümlələrdən danışarkən alim onların yarımçıq 

cümlələrlə  oxşar  və  fərqli  xüsusiyyətlərini  qeyd  edir. Bu fərqli xüsusiyyətlər 

içərisində ilk növbədə onların işlənmə yerini verir. Yarımçıq cümlələrin, əsasən, 

şifahi nitqdə, adlıq cümlələrin isə bədii əsərlərdə, xüsusən də, müəllif  nitqində  

işləndiyini bildirir. Adlıq cümlələrin daha çox isim, say, məsdər və ya ismi söz 

birləşmələri ilə ifadə olunduğunu qeyd edir. Z.Budaqova  adlıq cümlələrdən bəhs 

edərkən bir maraqlı faktı da diqqətə çatdırır. Əsər, qəzet, jurnal, müəyyən başlıqlar və 

s. adların adlıq cümlə adlandırılmasını  məqbul  hesab etmir. Onları  adlıq cümlə kimi 

bitmiş fikir ifadə edə bilməmələri səbəbindən söz birləşməsi hesab edir. B.Xəlilov isə 

kitab,qəzet, jurnal, əsər adlarını  adlıq cümlə hesab edənlərin fikri ilə razılaşır [78, 

s.199]. Q.Kazımov da  bu fikri  məqbul  hesab  edir və onları xüsusi adlıq cümlələr 

adlandırır [81, s.198]. 2007-ci ilin nəşri olan “Müasir Azərbaycan dili “ (Sintaksis,IV 

hissə) kitabında  isə bu barədə yazılır: “ Qəzet, jurnal, kitab və s. adlarının, 

sərlövhələrin  adlıq cümlə hesab edilməsi doğru deyildir. Belə olsaydı, bütün adları 

cümlə hesab etmək lazım gələrdi, bu halda sözlə, adla cümlə arasında fərq 

silinərdi...” [2, s.248]. Fikrimizcə, belə adlardan müəyyən başlıqları Q.Kazımovun 

adlandırdığı kimi  “xüsusi adlıq cümlələr”  kimi vermək məqsədəuyğundur. Əsər, 

qəzet, jurnal və s. adları isə söz birləşməsi kimi götürmək daha məntiqlidir. 

Alim sadə cümlə haqqında geniş və ətraflı elmi mülahizələr söyləyib və bu dil 

faktları hal-hazırda da öz dəyərini itirməyib. Belə bir həqiqət var ki, hər bir dilçilik 
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faktı, dilə aid ümumiləşdirici fikir nəzəri mülahizəyə çevrilməzdən əvvəl həmin dilin 

zəngin və xarakterik materialları, faktları əsasında yaranıb formalaşır. Zərifə 

Budaqovanın da mülahizələri dilimizin zəngin materialları əsasında formalaşıb, 

faktlar əsasında təsdiqlənib. 

 

3.2.1. Yarımçıq cümlə və söz-cümlələr  

 

        “Zərifə Budaqovanın elmi irsi içərisində yarımçıq cümlə haqqında fikir və 

mülahizələri maraq doğurur. Alim yarımçıq cümlə, onun tipləri, əsas xüsusiyyətlərini 

hərtərəfli, geniş şəkildə araşdırmış, dilimizin sintaksis bölməsini dəyərli fikirləri ilə 

zənginləşdirmişdir ” [95, s.76].  

Hamımıza məlumdur ki, cümlə mətn daxilində reallaşır. Cümlənin məzmunu, 

semantikası, təbii ki, mətnlə əlaqəli olur. Çox vaxt cümlədə mübtəda və ya xəbər 

buraxılır. Bu isə heç də fikrin yarımçıq olmasına dəlalət etmir. Baş üzvlərin 

buraxıldığı cümlələrdə fikir yox, ancaq üzv çatışmır. Əslində bütün dünya dillərində 

yarımçıq cümlələr nitqə yüngüllük, səlislik, yığcamlıq vermək məqsədi ilə, lazımsız 

təkrarın qarşısını kəsmək üçün yaradılır. K.Abdullayev qeyd edir ki,  “ellipsis, yəni 

cümlə üzvünün cümlədə buraxılması heç də o demək deyil ki,  uyğun sintaktik 

pozisiyada- mövqedə öz yerini tutmamışdır, buraxılmışdır və təbii ki, cümlənin 

buraxılmış üzvünün  bərpası cümlə quruluşundakı mövqe vasitəsi ilə həyata keçirilə 

bilər və bu mövqeni şərtləndirən böyük mətn və situasiya vasitəsi ilə üzə çıxır” [3, 

s.73]. 

Ə.Cavadov yazır:“Yarımçıq cümlələr ən çox danışıq zamanı işlənir. Danışan 

cümlənin bu və ya digər üzvünü təkrardan qaçmaq, nitqi yığcamlaşdırmaq məqsədi 

ilə işlədir. Bu cəhətə görə də yarımçıq cümlə dinamik  modeldir “ [49, s.45]. 

Yarımçıq cümlələr mətnlə, situasiya ilə sıx bağlı olur. Struktur cəhətdən yox, 

semantik cəhətdən isə bütöv cümlələrə bərabər olur.Yarımçıq cümlələr hansısa bir 

üzvü buraxılmış, amma bərpası mümkün olan cümlələrdir. 

 Z.Tağızadə qeyd edir: “Yarımçıq cümləni təktərkibli cümlə hesab etmək 
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olmaz. Yarımçıq cümlədə hər hansı bir səbəbdən buraxılmış üzv və ya üzvlərdən 

birinin bərpa edilməsinə ehtiyac olur, lakin təktərkibli cümlədə buraxılmış baş üzvün 

bərpası ya mümkün olmur, ya da onun bərpasına ehtiyac hiss edilmir” [131, s.104].  

 Zərifə Budaqovanın fikrincə, türkologiyada və rus dilçiliyində mövcud olan  

yarımçıq cümlə nəzəriyyəsinin özünəməxsus mübahisəli cəhətləri vardır. Bəzi 

əsərlərdə mübtədası və ya xəbəri buraxılan, ya da hər iki baş üzvü  buraxılan cümlələr 

yarımçıq sayılır. Bəzi əsərlərdə isə baş və ya ikinci dərəcəli üzvlərdən biri iştirak 

etməyən  cümlələr  yarımçıq cümlə sayılır. 

Q.Kazımov buraxılmış üzvləri mətnə, situasiyaya, cümləni təşkil edən üzvlərin 

forma və məzmununa əsasən bərpa oluna bilən cümlələri yarımçıq cümlələr 

adlandırır. Alim yarımçıq cümlələri yeni cümlə tipi hesab etmir. Cüttərkibli və 

təktərkibli cümlələrin müəyyən üzvü buraxıldıqda onların yarımçıq növünün 

yarandığını qeyd edir. Q.Kazımov da yarımçıq cümlənin buraxılmış üzvünün bərpa-

sının bəzən cümləyə artıqlıq gətirdiyini,  təkrara səbəb olduğunu bildirir. 

E.Əlibəyzadə kitabələrdə mübtədasız, yəni subyekti zahirdə olmayan 

cümlələrin, habelə mübtədası xəbərlə birləşmiş yarımçıq cümlələrə çox rast gəlin-

diyini bildirir:  “Yeti börü ölürdüm – “Yeddi canavar öldürdüm” [62, s.297].   

 “Yarımçıq cümlə şifahi nitqdə daha çox işlənir.Bədii ədəbiyyatda,  xüsusən də,  

dialoqlarda daha çox  rast gəlinir “ [154, c.2, s.87]. 

Zərifə Budaqova   yarımçıq cümlələri  iki cür təsnif edir:  kontekstual yarımçıq 

cümlələr və elliptik cümlələr. 

Alim buraxılmış üzvü əvvəlki cümlələrdə və yaxud cümlənin tərkib 

hissələrindən birinə aid olan və ya tərkib üzvlərdən biri ilə təyin olunan yarımçıq 

cümlələri kontekstual yarımçıq cümlələr adlandırır. Buraxılmış üzvü ya cümlənin, ya 

da ümumi mətnin məzmununa görə müəyyənləşən yarımçıq cümlələri isə elliptik 

yarımşıq  cümlələr kimi verir. 

Zərifə Budaqova mübtədası buraxılmış kontekstual cümlələri əhatəli şəkildə 

izah edir. Alim qeyd edir ki, mübtədası olmayan yarımçıq cümlələrin bir tipi də 

tapmacadır. Onun razılaşmadığı fikirlərdən biri də mübtədası buraxılmış tapmacaların 

şəxssiz cümlə hesab edilməsidir. Halbuki belə cümlələrin mübtədasını  
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müəyyənləşdirmək olur.  

“Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisinə dair materiallar” adlı kitabda yarımçıq 

cümlə haqqında yazılır: “... geniş və müxtəsər cümlələr eyni zamanda, əsasən, şəxsli 

cümlələrdirsə, yarımçıq cümlə eyni zamanda şəxssiz cümlə deyil. Yarımçıq cümlə ilə 

şəxssiz cümlənin işlənmə dövrləri arasında da müəyyən fərqlər var. Bu da ondan 

ibarətdir ki, Azərbaycan dilində yarımçıq cümlənin XVI əsrdən başlayaraq nisbətən 

çox işləndiyi, XIX əsrdən sonra isə böyük kəmiyyətdə və geniş ölçüdə inkişaf etdiyi 

nəzərə çarpırsa, şəxssiz cümləyə və ya onu xatırladan əlamətlərə XIV əsrdə  

(Nəsiminin şeirlərində) də təsadüf olunur “ [100, s.126]. 

Z.Budaqova qeyd edir ki, dialoqlarda  mübtəda buraxıla bilər. Yarımçıq 

cümlələrdə xəbər dialoq nitqində, o cümlədən təkrardan qaçmaq üçün  mürəkkəb 

xəbərin yalnız birinci tərkib üzvü kimi tabesiz mürəkkəb cümləni  təşkil  edən  sadə  

cümlələrin  içərisində  buraxıla  bilir. 

Alim yazır: “Cümlədə ellipsis hadisəsi (xəbərin ellipsisi nəzərdə tutulur) eyni 

bir sözün təkrarı ilə deyil, müəyyən bir məqsədlə bağlı olur. Odur ki, buraxılan üzv 

yerinə qoyulsa, nəzərdə tutulan məqsədin ifadə tərzi zəifləyər” [27, s.93].  

Alim elliptik cümlə termini haqqında da fikir söyləmişdir. Onun fikrincə,  

“elliptik cümlələr” termini şərti xarakter daşıyır. Bildiyimiz kimi, ellipsis (elipsis) 

yunan sözü olub, buraxılma deməkdir. Alim qeyd edir ki, elliptik cümlələrlə yarımçıq 

cümlələr arasındakı buraxılma anlayışı bir-birindən köklü şəkildə fərqlənir. Yarımçıq 

cümlələrdəki buraxılmış üzv özündən əvvəl, yaxud sonrakı cümlələrdə, və yaxud 

cümlənin tərkib hissələrində reallaşır, elliptik cümlələrdə isə mətnin, ya da cümlənin 

ümumi məzmununa  uyğun təyin olunur.  

Atalar sözlərində də elliptik cümlələrə rast gəlinir. Belə cümlələrdə buraxılmış 

xəbər cümlənin öz məzmununa görə bərpa edilir. Məsələn: “Dəmyənin bir Allahı var, 

sulunun iki “Allahı var”; Dəmiri nəm çürüdür, igidi qəm “çürüdür” [13, s.85]. 

Alimin fikrincə, elliptik cümlələrlə adlıq cümlələr oxşardır. Elliptik və adlıq 

cümlələrdə xəbər iştirak etmir, onun varlığına ehtiyac da olmur. Elliptik cümlələr 

müəyyən hallarda frazeoloji birləşmələrlə reallaşan söz-cümlələrə oxşayır. Lakin bir 

məsələ var ki, söz-cümlələrdə xəbəri müəyyənləşdirmək çox mürəkkəb olur. Onu da 
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nəzərə çatdırmaq lazımdır ki, elliptik cümlələrin buraxılmış xəbəri, əsasən, feillə 

ifadə olunur. Zərifə Budaqova feili xəbəri olmayan elliptik cümlələri hərtərəfli 

şəkildə araşdırmış, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmiş,  onların əsas xüsusiyyətlərini 

vurğulamışdır. Azərbaycan dilindəki elliptik cümlələrdə yalvarış, əzizləmə, təbrik 

semantik nüansları da işlənə bilər. məs.: “Maşallah, gözüm ayağının altına; həmçinin 

nifrət, qarğış, narazılıq semantik nüansları ; məs.: Ağrım xanın ürəyinə, xan gələndə 

dünya qopmayacaqdır ki, iki kəlmə danışıb, çıxıb gedəcək; çağırış, müraciət semantik 

nüansları; məs.: Oxucuların nəzərinə! işlənir” [114, s. 301-302]. 

Z.Budaqova nəqli və sual cümlələrində hər hansı bir cümlə üzvünü nəzərə 

çarpdırmaq üçün feili xəbərin iştirak etmədiyi vaxt  cümlənin əsasını adlıq haldakı  

söz birləşmələri ilə ifadə olunmuş mübtəda, tamamlıq, zərflik olmasını da nəzərə 

çarpdırır. Məsələn:” Dayan, hara belə ? (“gedirsən”)” [114, s.302]. 

İsmi xəbəri olmayan elliptik cümlələrdə “var” leksik vahidi buraxılır. Bu tip  

cümlələrin əsasını mübtəda təşkil edir və belə cümlələrin çoxusu da sual cümləsi 

olur; məs.: “Sənin oğlun, mənim oğlum, nə təfavütü “var” [114, s.303]. 

Müqayisə üçün onu da qeyd edək ki, F.Buslayev  “var”  sözünün  alman  

dilində yalnız  atalar  sözlərində  ixtisar  olunduğunu  qeyd  edir [147, s.265]. 

Zərifə Budaqova Azərbaycan dilində lazımdır, gərəkdir, bəsdir sözləri ilə ifadə 

edilmiş xəbəri olan elliptik cümlələrin də olduğunu bildirir. 

 Alim söz-cümlələr haqqında da məlumat verir. Söz-cümlələri təktərkibli 

cümlənin bir növü kimi təqdim edir. Q.Kazımov isə belə cümlələri üzvlənməyən 

cümlə adlandırır [81, s.208]. Zərifə Budaqova qrammatika kitablarında söz-cümləyə 

rast gəlinmədiyini bildirir. O, bu mövzunun ilk dəfə Azərbaycan dilində C.Əfəndiyev 

və M.Cahangirov tərəfindən tədqiq edildiyini diqqətə çatdırır. Alim söz-cümlələri 

üzvlənməyən cümlələr başlığı altında verənlərin fikrini təkzib edir. O bildirir ki, söz-

cümlələr təküzvlü olduğu üçün təktərkibli cümlənin bir növüdür. Fikrimizcə, söz-

cümlələrin üzvlənməyən cümlələr kimi verilməsi daha doğrudur. Söz-cümlənin 

mühüm xüsusiyyəti bu cür cümlələri təşkil edən sözlərin nominativ mənaya malik 

olmamasıdır. Ona görə də belə cümlələr ədat, modal sözlər, nidalarla  ifadə olunur. 

Bu cür cümlələr bitmiş fikir ifadə etsə də, üzvlənmir, ona görə də onları təktərkibli  
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cümlənin növü kimi düşünmək  düzgün  olmaz. Təktərkibli cümlələr, yarımçıq cüm-

lələr üzvlənən cümlələr olduğu üçün belə cümlələri başqa sözlərlə əlaqələndirmək, 

buraxılmış üzvləri bərpa etmək mümkündür. Söz-cümlələrdə  isə  bu  xüsusiyyətlər 

yoxdur. 

“Söz-cümlələr dialoq nitqində, remarkalarda, həmçinin monoloji nitqdə daha 

çox istifadə olunur” [153, c.2, s.80]. 

Zərifə Budaqova söz-cümlələrin aşağıdakı hallarda işləndiyini bildirir: 

“1. Fikrin təsdiq məqamında. Belə söz-cümlələr, adətən, dialoq nitqində 

işlənir, deyilən fikri təsdiq edir. Bəli, hə, əlbəttə, çox gözəl, baş üstə və s. kimi ədat və 

modal  sözlərlə ifadə olunur. 

2. Fikrin inkar məqamında. Bu cür söz-cümlələr deyilən fikirlə razılaşmamanı 

bildirir. Yox, xeyr, nahaq, vəssalam, heç (heç yox, heç də yox) və s. ifadə olunur. 

3. Sual məqamında. Yaxşı, necə, necə məgər, necə yəni, doğrudan, xeyir ola, 

deyilmi və s. sözlərlə ifadə olunur. 

4. Görüş və ya ayrılıq məqamında. Əleykəssalam, salam, hələlik, görüşənədək, 

əlvida və s. 

5. Qəzəb, sevinc, təəccüb, heyifsilənmə və s. məqamında. Maşallah, bərəkallah, 

bəh-bəh, mərhaba ; əstəğfürulla, ay tövbə, bah; paho, oho, buy; əfsus, heyhat və s.” 

[114, s.285-291]. 

 

          3.3.  Cümlə üzvlərinə dair fikirlərin müqayisəli təhlili 

 

 Hazırkı dövrdə dilçiliyimizdə cümlə üzvlərinin sayı sabit şəkildə verilir. 

Amma əvvəlki dövrə nəzər saldıqda görürük ki, istər türkologiyada, istərsə də 

Azərbaycan dilçiliyində cümlə üzvlərinin bölgüsü haqqında vahid bir fikir 

olmamışdır. 

 “Dilçilərin bir qrupu (İ.Batmanov, N.Dırenkova, A.Potseluyevski, 

Ə.Dəmirçizadə və.b) zərfliyi cümlə üzvləri sırasında inkar edir, ikinci dərəcəli 

üzvlərdən ancaq tamamlıq və təyini qəbul edirlər. İkinci qrup dilçilər isə (V. 
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Qordlevski, N.Dmitriyev, A.Kononov, E.Ubryatova, N.Baskakov, M.Şirəliyev, 

M.Hüseynzadə, S.Cəfərov və b.) türk dillərində cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri 

sırasında tamamlığı, təyini və zərfliyi qəbul edirlər” [104, s.334-335]. 

“Azərbaycan dilinin sərfi” kitabında cümlə üzvləri iki qismə ayrılır: “Əsas və 

xüsusiləşmiş üzvlər. Cümlənin əsas üzvləri mübtəda, xəbər, tamamlıq, təyin və 

zərflikdir. Əsas üzvlər də iki qrupa ayrılır. Mübtəda və xəbər baş üzvlər, tamamlıq, 

təyin, zərflik isə ikinci dərəcəli üzvlərə aid edilir “ [1, s.17].  

         Azərbaycan dilinə aid yazılmış qrammatika kitablarında da XIX əsrdən 

başlayaraq son vaxtlara qədər cümlə üzvlərinin təyin edilməsi və onun bölgüsü 

məsələsi mübahisəli olmuşdur. Mirzə Kazım bəy tamamlığı baş üzv hesab etmiş, 

Ə.Vəzirov zərfliyi cümlə üzvlüyündən tamam çıxarmış, ilk dəfə Azərbaycan dilində 

qrammatika yazan M.Əfşar isə cümlə üzvlərini nitq hissələri ilə qarışdırmışdır. 

Ə.Dəmirçizadə də zərfliyi cümlə üzvləri sırasına salmamışdır [131, s.33-35]. Bu cür 

fikir müxtəlifliyinə səbəb hər bir alimin cümlə üzvlərini özünəməxsus şəkildə  

qruplaşdırmasıdır. 

“Müstəqil leksik mənaya malik hər hansı bir söz və söz birləşməsi cümlə üzvü 

ola bilər. Bunların hamısı cümlədə daşıdığı vəzifəsinə görə eyni rola malik deyildir. 

Belə ki, cümlə üzvlərinin bir hissəsi fikrin ifadəsində əsas, həlledici rola malikdir 

(baş üzvlər), digər hissəsi isə baş üzvləri bu və ya başqa cəhətdən tamamlamağa, 

aydınlaşdırmağa , izah etməyə xidmət göstərir  (ikinci dərəcəli üzvlər)” [8, s.223]. 

Zərifə Budaqovanın cümlə üzvləri haqqında fikirləri maraqlıdır. Alim də 

mübtəda və xəbəri baş üzv, təyin, tamamlıq və zərfliyi ikinci dərəcəli üzvlər kimi 

qruplaşdırır. Mübtəda və xəbər məna və qrammatik cəhətdən cümlənin əsasını təşkil 

edir və xəbər mübtədaya predikativ əlaqə vasitəsilə bağlanır. Mübtəda cüttərkibli 

cümlənin baş üzvüdür. Qrammatik cəhətdən tam müstəqildir. Xəbərlə ifadə edilən 

aktiv və passiv əlamətlərin daşıyıcısıdır. Professor mübtədanın cümlədə 3 vəzifə 

daşıdığını qeyd edir: xəbərlə ifadə edilmiş əlamətin daşıyıcısı, bu və ya digər 

hərəkətin icraçısı və məchul növlü feili xəbərli cümlələrdə bu və ya digər əlaməti 

qəbul edən subyekt kimi. 

Alim mübtədanın ifadə vasitələri, quruluşca növləri haqqında da məlumat 
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verir. O, mübtədanın quruluşca sadə və mürəkkəb olduğunu nəzərə çatdırır. İfadə 

vasitələrinə isim, şəxs, işarə, qeyri-müəyyən, qayıdış, inkar, sual əvəzliklərinin bir 

qismini, məsdəri aid edir. İşarə əvəzlikləri, sual əvəzliklərinin bir qismi, sifət, say, 

feili sifət və köməkçi nitq hissələrinin isimləşdikdən sonra mübtəda vəzifəsində çıxış 

etdiyini  diqqətə çatdırır . 

 H.Mirzəzadə qeyd edir : “Tarix boyu mübtədanın inkişafını izləyərkən aydın 

olur ki, onun ifadə vasitələrində, vəzifəsində əsaslı heç bir dəyişiklik olmamışdır. 

Müxtəlif  dövrlərin yazı dilində rast gəldiyimiz əhəmiyyətsiz dəyişiklik hər şeydən 

əvvəl onun morfoloji quruluşunda olmuşdur, bu da onun mahiyyətinə heç bir xələl 

gətirməmişdir” [109, s.56]. 

Zərifə Budaqova mürəkkəb mübtədadan danışarkən, onların II və III növ təyini 

söz birləşmələri, feili sifət və məsdər tərkibləri ilə ifadə olunduğunu qeyd edir. Feili 

sifət və məsdər tərkibləri ilə ifadə olunan mürəkkəb mübtədalar Ə.Dəmirçizadə  

tərəfindən  çevrilmiş  və  keçid  mübtəda  adlandırılmışdır [56, s.47].  

Q.Kazımov mübtədanın mənsubiyyət şəkilçili sözlə də ifadə olunduğunu qeyd 

edir. Alim belə mübtədaları təsirlik halda olan sözlərlə eyniləşdirməməyi tövsiyə 

edir. Zərifə Budaqova mübtədanın ifadə vasitələri içərisində belə sözləri vermir. 

Həmçinin frazeoloji vahidlər, təsrif  formalı  feillərlə   ifadə olunan  mübtədalardan  

da  bəhs  etmir. 

Zərifə Budaqova xəbər, onun quruluşu, nitq hissələri ilə ifadəsinə görə növləri 

haqqında da elmi fikirlər söyləmişdir. Alim bəzi dilçilərin xəbərin vəzifəsini 

şişirtmələri fikri ilə razılaşmır. O, A.Dmitrevskinin mübtədanın baş üzv olmaması, 

tamamlığın növlərindən biri olması fikrini təkzib edir. Alimlərdən A.Potebnya, 

F.Buslayev, Ə.Dəmirçizadə və digərlərinin xəbərə xüsusi əhəmiyyət verdiyini qeyd 

edir [114, s.166]. Bu barədə Ə.Dəmirçizadə belə yazır: “Kazım bəy I dərəcəli fikirləri 

ifadə edən üzvlər deyə xəbər, mübtəda və tamamlığı nəzərdə tutmuşsa, biz bu sıradan 

xəbəri çıxarıb yeganə baş üzv adlandırmışıq” [56, s.15]. 

M.Ergin də xəbəri cümlənin əsas, ana ünsürü, cümlənin dirəyi hesab edir. Alim 

qeyd edir: “Cümlənin bütün yapısı onun üzerinə kurulur. Diger bütün unsurlar fiilin 

etrafında toplanan, onu destekleyen, onu tamamlayan unsurlardır” [135, s.376]. 
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 İ.Meşşaninov isə belə fikir söyləyir: “...Subyekt predikatsız, predikat 

subyektsiz bitmiş fikri ifadə etmir” [162, s.7].  Zərifə Budaqova alimin  bu fikri  ilə  

razılaşır.  

A.Şapiro xəbərin ancaq feillə ifadə edildiyini qeyd edir [173, s.128-129]. 

V.Borkovskiy rus yazılı abidələrində feilin fərdi formaları ilə ifadə olunan sadə 

xəbərlərin üstünlük təşkil etdiyini diqqətə çatdırır [145, s.322]. Ə.Dəmirçizadə vaxtilə 

tədqiqatlarından birində yazırdı: “...Xəbər bu üzvlərin  (başqa cümlə üzvlərindən 

söhbət gedir – M.M.) mərkəzində durmaqla hamısını özünə tabe edən, hamısını 

nizama salan və cümlədəki fikrin əsasını ifadə edən aparıcı və yeganə baş üzvdür” 

[56, s.23]. 

          Zərifə Budaqovanın fikrincə, cümləni qurmaq, predikativ münasibətləri ifadə 

etmək cəhətdən mübtəda daha önəmlidir. Çünki cümlə qurarkən xəbərin 

formalaşması mübtəda ilə bağlı olur. Mübtədanı predikativ münasibətləri ifadə etmək 

üçün daha vacib üzv hesab edən alimin fikirləri ilə biz də razılaşırıq. 

Xəbərin quruluşundan danışarkən alim türkologiyada, o cümlədən Azərbaycan 

dilçiliyində bir sıra mübahisə doğuran məqamların olduğunu diqqətə çatdırır. Bunlara 

mürəkkəb sözlərin sadə və ya mürəkkəb üzv olması, tərkibində idi, imiş, isə və s. 

köməkçi sözlər olan xəbərin ayrıca bir quruluş növünü əmələ gətirməsi kimi 

məsələləri aid edir. Professor bunları quruluşca sadə götürür. Q.Kazımov sadə, 

düzəltmə, mürəkkəb söz tipində olan xəbərləri sadə, söz birləşmələri ilə ifadə 

olunanları isə mürəkkəb xəbər kimi verir. Fikrimizcə, alimlərin xəbərin quruluşu haq-

qındakı fikirləri qənaətbəxşdir. Alim tərkibində idi, imiş, isə və s. köməkçi sözlər 

olan xəbəri şərti olaraq mürəkkəb (tərkibi) adlandırır. Q.Kazımov isə belə birləşmə-

ləri sadə götürür. Fikrimizcə, belə birləşmələr sadə götürülməlidir. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, Zərifə Budaqova da bu  birləşmələri  şərti  olaraq  mürəkkəb  götürür. 

Dilçilik əsərlərindən bəlli olduğu kimi, adla köməkçi feildən ibarət mürəkkəb 

feilin ismi və ya feili xəbər vəzifəsində çıxış etməsi  məsələsi həmin dövr üçün 

mübahisəli idi. Məhz bu səbəbdən də alim ismi və feili xəbər, onların ifadə vasitələri 

haqqında da geniş məlumat verir. İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, məsdər və köməkçi 

sözlərlə, sərbəst və ya sabit ismi söz birləşmələri ilə, sadə, düzəltmə, mürəkkəb ad və 
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köməkçi sözdən ibarət olan xəbərləri ismi xəbərlər kimi verir. Zərifə Budaqova var 

və ya yox sözlərindən ibarət olan ismi xəbərlərin həm tək, həm də başqa sözlərlə 

birlikdə şəxsli və ya şəxssiz cümlənin xəbəri vəzifəsində çıxış edə bildiyini qeyd edir. 

Fikrimizcə, alimin fikri daha məntiqlidir. Alim sadə ismi xəbərlərin sadə, düzəltmə 

və mürəkkəb adlara, məsdərə şəxs şəkilçilərinin qoşulması yolu ilə əmələ gəldiyini 

diqqətə çatdırır. Mürəkkəb ismi xəbərlərin isə sərbəst və ya sabit ismi söz 

birləşmələrindən, sadə, düzəltmə, mürəkkəb ad və köməkçi sözdən ibarət olduğunu 

qeyd edir. O, tərəfləri bir üzv kimi işlənən I növ ismi birləşmələrlə ifadə olunan 

xəbərləri də mürəkkəb ismi xəbərlər sırasında verir.  

İsmi xəbərin ifadə vasitələrini geniş izah edən alim ötəri olaraq xəbərdə şəxs 

şəkilçisinin buraxılması məqamını da diqqətə çatdırır.O qeyd edir ki, ad və köməkçi 

nitq hissələri xəbər vəzifəsində çıxış etdikdə şəxs şəkilçiləri qəbul edir. Lakin bəzən 

bu şəxs şəkilçiləri buraxılır. Türkmən, özbək, qazax dillərində bu hal üslubla bağlı 

olmayıb, ümumi bir qanun halını alıb. Alim təkrara yol verməmək məqsədilə, fikrin  

qüvvətli, obrazlı  ifadəsi ilə bağlı olaraq şəxs şəkilçilərinin buraxıldığını bildirir. 

Həmçinin tabesiz mürəkkəb cümlənin hər iki tərkib hissəsini təşkil edən sadə 

cümlənin xəbərlərindən şəxs şəkilçisinin buraxıldığını  da nümunələrə  əsasən  izah 

edir. 

 Zərifə Budaqova feili xəbər, onun ifadə vasitələri haqqında da ətraflı məlumat 

verir. Sadə feili xəbərin sadə, düzəltmə və ya mürəkkəb feillərə şəxs, zaman, şəkil 

əlamətlərinin əlavəsi ilə əmələ gəldiyini, mürəkkəb feili xəbərin isə söz birləş-

mələrindən sadə, düzəltmə və ya mürəkkəb söz və köməkçi sözdən ibarət olduğunu 

bildirir. Mürəkkəb feili xəbərin feili söz birləşmələrinin hər iki növü (sərbəst və sabit) 

ilə ifadə olunduğunu diqqətə çatdırır. Fikrimizcə, frazeoloji vahidlərlə ifadə olunan 

xəbərlər quruluşca sadə götürülməlidir. Amma bir məqamı da qeyd etmək lazımdır 

ki, Q.Kazımov frazeoloji vahidin başqa bir müstəqil  sözlə əlaqələndikdə mürəkkəb 

feili xəbər kimi çıxış edə bildiyini vurğulayır. Z.Budaqova da mürəkkəb xəbər 

vəzifəsində işlənən sabit söz birləşmələrinin çox az qismini şəxsli cümlənin xəbəri 

kimi işləndiyini bildirir. Alim daxili obyektli feillərlə ifadə olunan xəbərləri 

quruluşca  mürəkkəb götürür. “Müasir Azərbaycan dili” (Sintaksis, 2007) kitabında 
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isə mürəkkəb xəbərlərin təyini söz birləşmələri, məsdər, feili sifət və ismi sifət 

tərkibləri, idi, imiş köməkçi feillərinin  qoşulduğu sözlər və s. ilə ifadə olunduğu 

yazılır [2, s.126]. Q.Kazımov da mürəkkəb feili xəbərlərdən danışarkən daxili 

obyektli feilləri birlikdə xəbər kimi götürür [81, s.118]. Fikrimizcə, belə xəbərlər 

quruluşca sadə hesab olunmalıdır. Çünki daxili obyektli feillər mürəkkəb feillər 

sırasında verilir. Əgər onlar mürəkkəb xəbər kimi götürülürsə, onda  atılıb-düşmək  

tipli mürəkkəb feillər də mürəkkəb feili xəbərin  ifadə  vasitəsi  kimi  götürülməlidir. 

Zərifə Budaqova cümlənin baş üzvlərini aydınlaşdıran, izah edən cümlə 

üzvlərini ikinci dərəcəli üzvlər adlandırır. Tamamlıq, təyin və zərfliyi bura aid edir. 

İkinci dərəcəli üzvlərin cümlədəki mövqeyini əlaqə və münasibətlərini, akademik 

İ.Meşşaninov belə ifadə edir: “Təyin substansiya anlayışı verən sözlərin əlamətini 

ifadə edir. Tamamlıq başqa üzvlərdən tam mənası ilə asılı deyildir. Təyin və zərflik 

isə cümlədə müstəqil işlənə bilməz. Bunlar ancaq müəyyənləşən üzvlə birlikdə 

işlənməlidir. Lakin tamamlığın belə bir müəyyənləşən üzvə ehtiyacı yoxdur. Əksinə, 

özü müəyyənləşdirən üzvün olmasını tələb edir. Bu cəhətdən o, müstəqildir. Yalnız 

feilin mənasına bağlı olub xəbərin ifadə etdiyi işi tamamladığı üçün ondan müəyyən 

qədər asılıdır” [162, s.179]. 

Zərifə Budaqova tamamlığı xəbərlə bağlayan vasitələri də göstərir. Bu, 

tamamlığın feillə idarəsi və yanaşmasıdır. İş, hərəkətin obyektlə olan əlaqəsi ya 

vasitəsiz, yaxud da başqa bir obyektin vasitəsilə ifadə olunduğu üçün tamamlıq iki 

hissəyə bölünür: vasitəsiz və vasitəli tamamlıq. Alim hər iki növ haqqında ətraflı 

məlumat verir. 

Cümlədə əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən, yaxud bütün cümlə üzvlərini, 

hər hansı bir xüsusiyyətinə görə müəyyən edən cümlə üzvünə təyin deyilir. Təyin, 

əsasən, təyin olunanın yanında gəlir və  əşyanı müxtəlif cəhətlərdən təyin edir. Amma 

bəzi hallarda təyin təyin olunandan sonra da gələ bilir. Buna daha çox şeirdə, satirik 

parçalarda və canlı danışıq dilində təsadüf etmək mümkündür. Məsələn:  Səlim yazıq 

dediyi sözlərə görə peşman oldu. 

Zərifə Budaqova təyinin mübtədaya, ismi xəbərə, tamamlığa, zərfliyə, hətta 

mürəkkəb xəbərin isim hissəsinə də aid ola bildiyini qeyd edir. Həmçinin təyin 
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olunanın bir və ya bir neçə təyinlə izah edilə bidiyini də diqqətə çatdırır.  

Alim bir təyinin bir neçə üzvün də təyini ola bildiyini nümunələrlə göstərir. 

Məsələn: “Onlar gözəl hekayə və dram əsərlərini çox sevirlər” [114, s.203]. 

Alim -dakı2 şəkilçili sözlərlə ifadə olunan təyinlərin haradakı? hansı? 

suallarından  birinə cavab verdiyini qeyd edir. Fikrimizcə,  belə təyinlərə hansı? 

sualını vermək  daha  düzgün olar. 2007-ci ildə nəşr olunan  “Müasir Azərbaycan 

dili” kitabında  da  təyinin sualları  içərisində  haradakı?  sualı  məkan  təyininin  

sualı  kimi verilib [2, s.145]. 

Professorun zərflik və onun məna növləri haqqındakı fikirləri də maraqlıdır. O, 

zərfliyin başlıca olaraq  xəbərə aid olduğunu qeyd edir. Zərfliyin daha çox zərflə 

ifadə edildiyini də diqqətə çatdırır. Zərfliklər bütün cümləyə də aid ola bilir, bu 

zaman  idarə  olunduğu  xəbərin  tələbi  ilə  müxtəlif  hal şəkilçiləri qəbul  edir. 

Bir məsələyə diqqət edək. Zərf bir nitq hissəsi kimi bəzən mübahisə doğurur. 

Məs.: yaxşı, pis, gözəl və s. sözlərin  sifət  ya  zərf  olması mübahisəlidir. 

“Azərbaycan dilinin qrammatikası” (II cild) kitabında yazılır: “ Məlum olduğu üzrə, 

müasir Azərbaycan dilinin bəzi problematik məsələləri hələ də elmi şəkildə izah 

edilməmişdir. Bunlardan biri də sifət və zərf məsələsidir. Bəzi dilçilərimiz yaxşı, pis, 

gözəl, bərk və s. sözləri yalnız sifət kimi, bəziləri isə yerinə görə həm sifət, həm də 

zərf kimi tanıyırlar. Şübhəsiz, ikincilər haqlıdırlar ” [17, s.157-158]. Q.Kazımov isə 

belə sözlərin, əslində, sifət olub, feili xəbərə aid olduqda adverbiallaşdığını qeyd edir. 

Morfologiya kitablarında bu cür sözlərin yanlış olaraq həm sifət, həm də zərf kimi 

izah edildiyini bildirir [81, s.141]. Zərifə Budaqova isə qeyd edir: “Tərzi-hərəkət 

zərfliklərinin bir qismi hərəkətin keyfiyyətini bildirir, necə? nə cür? suallarından 

birinə cavab verir. Belə zərfliklər keyfiyyət sifətləri və ya zərflə ifadə edilir ” [114, 

s.206]. 

Yer zərfliyi kimi işlənən ora, bura tipli sözləri alim isim kimi verir. Q.Kazımov 

da əslində bu cür sözlərin mahiyyət etibarilə məkan mənalı isimlərdən heç nə ilə 

fərqlənmədiyini bildirir. Qeyd edir ki, “bu sözlərin ismin halları üzrə sərbəst şəkildə 

dəyişməsi göstərir ki, əslində, bunlar ad bildirən sözlərdir” [82, s.327]. Amma 

ənənəvi olaraq, bu cür sözlərin yer zərfi kimi qeyd olunduğunu da vurğulayır. 
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M.Hüseynzadə isə bu tipli sözləri yer zərfləri kimi verir [72, s.212-213]. B.Xəlilovun 

fikirləri də maraqlıdır: “ Ora, bura işarə əvəzlikləri o və bu işarə əvəzlikləri ilə ara 

sözünün (“yer” mənasında olan) birləşməsindən yaranmışdır: o+ara- ora; bu+ara-

bura. Görünür ki, tarixən o, bu işarə əvəzlikləri ara sözünü təyin etmişdir. Sonralar 

təyin edən sözlə təyin olunan söz birləşərək sadələşmişdir. Sadələşmiş ora,bura 

sözlərində isə o,bu işarə əvəzliklərinin məna çaları izini itirməmişdir” [77, s.153]. 

Zərifə Budaqova zərfliyin 6 məna növü: tərzi-hərəkət, yer, zaman, kəmiyyət, 

səbəb və məqsəd zərflikləri haqqında məlumat verir. Y.Seyidov da bu zərfliklərdən 

bəhs edir və diqqətə çatdırır: “Azərbaycan dilində şərt, dərəcə, müqayisə, qarşılıq-

güzəşt zərflikləri də var, lakin bunlar olduqca az işlənir” [125, s.202]. Zərifə 

Budaqova qarşılaşdırma, şərt və müqayisə zərflikləri haqqında məlumat vermir. Şərt 

və qarşılıq-güzəşt zərflikləri haqqında  “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyində 

məlumat verilir [2,s.150]. “Azərbaycan dilinin qrammatikası” kitabında isə zərfliyin 

7 məna növü verilir [17, s.157]. Dilimizi tarixi aspektdə araşdıran Ə.Tanrıverdi tərzi-

hərəkət, yer, zaman, səbəb, məqsəd, kəmiyyət zərfliklərinin tarixən necə işlənməsi 

məqamlarına toxunmuş və əlavə olaraq onu da diqqətə çatdırmışdır ki, yazılı 

abidələrimizin dilində zərfliyin şərt və qarşılaşdırma kimi növlərinə də təsadüf olunur 

[132, s.423]. Q.Kazımov zərfliyin səkkiz məna növündən bəhs edir [81, s.140]. 

B.Xəlilovun “Müasir Azərbaycan dili” (Sintaksis) kitabında  isə  zərfliyin  mənaca 

doqquz  növü verilir [78,s.143]. 

           Zərifə Budaqova  zərfliyin məna növləri, onların ifadə vasitələrini  nümunələr  

əsasında izah etmişdir. Alimin bir fikri diqqətimizi çəkir. Bu bəzi sözlərin tamamlıq  

ya zərflik olması məsələsidir. Cümlə üzvlərini fərqləndirmək üçün əvvəlcə semantik-

sintaktik funksiyaya  diqqət etmək lazımdır. Daha sonra aydınlaşdırdığı üzvə, o 

üzvün nə ilə ifadə olunduğuna, leksik mənasına baxılmalıdır. Q.Kazımov bu barədə 

yazır: “Heç bir dilçilik ədəbiyyatında bu cür yaxın sualları olan sözləri fərqləndirmək  

meyarı müəyyənləşdirilməmişdir. Bu cür sözləri  “tamamlıq mənalı zərflik” və ya 

əşya məzmunu güclü olduqda “zərflik mənalı tamamlıq” adlandırmaq olar” 

[81,s.132]. 

           Z.Budaqovanın yaradıcılığında da bəzi sözlərin zərflik ya tamamlıq olması 
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məsələsində bəzən ziddiyyətli fikirlərlə rastlaşırıq. Alim müəyyən vasitəsiz 

tamamlıqlardan danışarkən qeyd edir ki, “ vasitəsiz tamamlıqlar bəzən ifadə edildiyi 

nitq hissəsinin mənasından asılı olaraq,  zaman və yer mənasını özündə saxlayır. 

İstər zaman, istər yer mənasını ifadə edən  sözlər  tamamlıq olmaq üçün, hər şeydən 

əvvəl, əşyalaşır. Məs.: Ay qız, indi çox gecdir, bəlkə gecəni qayıtmadı”. Müəllif 

bildirir ki, gecəni sözünü şərti olaraq  zaman tamamlığı adlandırmaq olar. Sonra isə 

belə bir fikir söyləyir: “ gecəni sözü ismin təsirlik halında işlənsə də, tamamlıq 

olmayacaq, çünki gecəni sözünü idarə edən qayıtmadı  feili obyekt anlayışını yox, nə 

vaxt?  nə zaman? sualına cavab olan zaman anlayışını tələb edir. Buna görə də 

gecəni sözü cümlənin zaman zərfliyidir ” [114, s.198].  Alim həmin cümləni təkrar 

nümunə kimi verərək qeyd edir ki, vasitəli tamamlıq zaman bildirən isimlərlə  ifadə 

olunub, müxtəlif mənalı feillə idarə olunaraq, işin icra vaxtını bildirir [114, s.204]. 

Müasir Azərbaycan dili (Sintaksis, 2007) kitabında  yazılır: “ Zaman bildirən isimlər 

təsirlik halda işləndikdə həm təsirli, həm də təsirsiz feili xəbərə aid olub (bəzən öz 

təyinləri ilə birlikdə) zaman zərfliyi olur: məs.: Biz gecəni yola düşdük ”. Kitabın 

166-cı səhifəsində isə gecəni sözü zaman miqdarı bildirən miqdar zərfliyi kimi 

verilir: məs.: Mən sevincimdən gecəni yatmadım. 

          B.Xəlilov isə bu tipli sözləri zaman miqdarı bildirən miqdar zərfliyi  hesab edir 

[78, s.155]. Fikrimizcə, B.Xəlilov daha düzgün mövqedən çıxış edir. 

         Z.Budaqova qeyd edir ki, “çıxışlıq halda duran yer zərflikləri yer və ya konkret 

əşya adını bildirən feillərlə idarədə işin mənbəyini göstərir; məs.: Mən dərmanı 

çamadandan çıxartdım” [114, s.208]. Gəldiyimiz qənaətə görə, belə sözləri yer 

zərfliyi yox, tamamlıq  kimi  götürmək  daha doğru olar. 

         Qeyd edək ki, bu gün müasir Azərbaycan dilinin qrammatikasında birmənalı 

qarşılanmayan   məsələlər  yetərincədir. Ümumiyyətlə, qrammatikada “ həmişə və 

heç vaxt prinsipi” özünü doğrultmur. Bu, dilin əksər sahəsində, o cümlədən 

sintaksisdə də özünü göstərir. Əslində bu, təbii bir haldır. Dilimiz daim inkişafdadır 

və bu baxımdan da dildə mübahisəli fikirlər formalaşmasını real qəbul etməliyik. 

Yalnız bu fikirlərdən hansının məqsədəuyğun  olmasını  ayırd  etmək  lazımdır. 
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3.4. Cümlənin həmcins üzvləri haqqında fikirlər 

 

          Zərifə Budaqovanın sintaksis sahəsindəki tədqiqat obyektlərindən biri də 

həmcins üzvlərdir. Alim həmcins üzvlər, onların tərkibi və əlaqə üsulları haqqında 

ətraflı məlumat vermişdir. K.Abdullayev qeyd edir ki, “Azərbaycan türk dili cümlə 

quruluşu həmcins üzvlər və paralel komponentlər üçün açıq quruluşdur” [3, s.58].  

 Cümlənin həmcins üzvləri haqqında dilçilərin subyektiv fikirləri var. Zərifə 

Budaqovanın tədqiqində həmcins üzvlərin təhlilinə diqqət yetirək. Həmcins üzvlərin 

tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, həqiqətən də, müasir Azərbaycan dilində olduğu 

kimi, tarixən də cümlədə bir neçə mübtəda, xəbər, təyin, tamamlıq, zərflik  işlənə 

bilib. Bir cəhət diqqəti cəlb edir. Tarixən tabesizlik bağlayıcısı olan və bağlayıcısının 

işlənməsi müasir dilimizdən xeyli fərqlənir. XIX əsrin ortalarına qədər işlənən 

həmcins üzvlü cümlələrdə bir qayda olaraq həmcinsin sayı qədər də və bağlayıcısı 

işlənmişdir. Və bağlayıcısının bir çox türkdilli xalqların da abidələrində işləndiyini 

müşahidə edirik. Deməli, ərəb dilinin təsiri olduğu yerlərdə və bağlayıcısı  türk  

xalqlarının yazısında qüvvətli iz buraxmışdır. Amma “Kitabi-Dədə Qorqud” 

dastanlarının dilində və ilə başlayan cümlə olmadığı kimi, həmcins üzvlü cümlələrdə 

də onun təkrarı müşahədə edilmir.  

          Həmcins üzvlər bərabərhüquqlu, biri digərindən asılı olmayan sözlərin 

birləşməsidir. Həmcins üzvlər cümlə daxilində qovuşur. Həmcins üzvlər cümlədə ya 

birləşdirici fasilə, sadalayıcı intonasiya və ya bağlayıcılarla bağlanır. Həmcins 

üzvlərin sayı ikidən çox olmaqla qeyri-məhdud kəmiyyətə malik olur. Feili sifət, feili 

bağlama və məsdər tərkibləri, ara sözlər və xitablar, əlavələr və xüsusiləşmələr, 

həmcins üzvlər cümlənin həcmini genişləndirən vasitələrdir. Onlar cümlənin həcmini 

genişləndirsə də, onu mürəkkəb cümləyə yaxınlaşdırsa da sadə cümlə  strukturundan  

çıxara  bilmir. 

      “Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası” kitabında qeyd edilir ki, 
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“həmcins cümlə üzvləri bir sintaktik vəzifədə işlənərək, cümlənin bir üzvü ilə bağlı 

olub, bir-biri ilə tabesizlik əlaqəsi ilə bağlanır və beləliklə, bərabərhüquqlu olur. 

Tabe  olduqları cümlə üzvləri ilə eyni tabelilik əlaqəsi ilə bağlanır. Sadalama çox 

vaxt qarşılaşdırma və ya bölüşdürmə  intonasiyası ilə tələffüz olunur. Əsasən, 

birləşdirmə,  qarşılaşdırma və ya bölüşdürmə bağlayıcıları ilə əlaqələnir. Əksər 

hallarda oxşar morfoloji quruluşa malik olaraq, eyni sualı savablandırır və  müxtəlif 

nitq hissələri və yaxud söz birləşmələri  ilə reallaşır” [14, s.347]. 

Zərifə Budaqova yazır ki, qrammatik həmcinsliklə məntiqi həmcinslik bir-

birinə uyğun gəlir. Aid olduqları sözlərlə eyni sintaktik münasibətdə olan eyni adlı 

cümlə üzvləri həmişə həmcins olmur. Alim çox doğru söyləyir ki, dilimizdəki tək-

rarların da çoxu ilk baxışda həmscns üzvlərə oxşayır. Çünki həmcins üzvlər kimi eyni 

cümlə üzvlərinə aid olur. Lakin bildirir ki, işin təkrarlılığını, davamlılığını, şəxsin, 

əşyanın kəmiyyətcə çoxluğunu, əlamətin qüvvətləndiyini göstərən eyni sözün 

təkrarlanmasını həmcins üzv hesab etmək olmaz. Çünki həmcins üzvlərdə müxtəlif 

əşya, əlamət,  keyfiyyət və ya iş göstərilir. Fikrini nümunələrlə əsaslandırır. Məsələn: 

“Yaxşı, get, get” [114, s.213].  

Həmcinsliyin xarici ifadə vasitəsinə: intonasiya, bağlayıcılar və sözün forması 

daxildir. Həmcins üzvlərin hər birində vurğu eyni yüksəkliyə malik olur. Alim 

ümumiləşdirici sözlərin həmcins üzvlərin birliyini ifadə etdiyini diqqətə çatdırır. 

Həmcins üzvlü cümlələrdə ümumiləşdirici sözlər bir qayda olaraq, fərqləndirmə 

əlaqəsi ilə bağlanan birləşmələrdə olur. Ziddiyyət əlaqəsində isə işlədilmir.  

H.Balıyev ümumiləşdirici sözləri belə xarakterizə edir: “Həmcins üzvlərdən 

əvvəl və ya sonra gələrək ümumiləşdirən, bunlarla eyni sintaktik vəzifədə işlənən, 

eyni suala cavab verən sözlər ümumiləşdirici söz adlanır. Ümumiləşdirici sözlər 

həmcins üzvlərdən ya qoşa nöqtə, ya da tire ilə ayrılır. Həmcins üzvlər arasında 

vergül qoyulur”  [26, s.214]. 

 Ümumiləşdirici sözü doğru olaraq Zərifə Budaqova cümlənin həmcins üzvləri 

sırasına daxil edir. Ümumiləşdirici sözün həm həmcins üzvlərdən əvvəl, həm də 

sonra işlənə bildiyini qeyd edir. Toplu sözlərlə tərkibində mücərrəd mənalı şey ismi 

olan birləşmələrlə ifadə olunduqda ümumiləşdirici söz cümlənin əvvəlində gəlir, 
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hamısı təyini əvəzliyi ilə ifadə olunduqda isə həmcins üzvdən sonra işlənir. Bəzən 

toplu isimlə ifadə edilmiş ümumiləşdirici söz əvvəl, əvəzliklə ifadə edilmiş 

ümumiləşdirici söz isə həmcins üzvlərdən sonra işlədilir. 

Zərifə Budaqova nümunələrlə izah edir ki, həmcins üzvlərdən biri əvəzlik, 

digəri isə sifətlə ifadə edildikdə bunları həmcins hesab etmək doğru deyil. Alim qoşa 

sözlərlə də həmcins üzvləri qarışdırmamağı tövsiyə edir və qeyd edir ki, qoşa sözlər 

birlikdə cümlənin bir üzvü vəzifəsində çıxış edir. Ümumi və xüsusi isimlər ilə 

qoşması ilə bağlandıqda cümlənin həmcins üzvləri kimi çıxış etmir. Cümlədə 

qoşalaşmış üzvlə birlikdə bir üzv kimi çxış edir. Alim nümunələrlə fikrini 

əsaslandırır: “Onun səsində kədərlə sevinc, ümidlə yas qəribə bir halda bir-birinə 

qarışmışdı” [114, s.215].  

Bir sintaktik kateqoriya kimi həmcinslik bütün cümlə üzvlərinə aiddir və 

əsasən, cümlə içərisində reallaşır. Həmcins xəbərlər mübtədaya, həmcins tamamlıqlar 

və zərfliklər xəbərə, həmcins təyinlər isə təyinlənənə tabe olur. Həmcins xəbərlər 

mübtədaya tabe olur, mübtəda  həmcins olduqda  isə  xəbəri  özünə  tabe  edir.  

Q.Kazımov yazır ki,“həmcins üzvlər eyni tipli morfoloji və sintaktik vasitələrlə 

ifadə olunur. Quruluşca isə fərqli vasitələrlə reallaşır. Bu vaxt ifadə vasitələrinin 

rəngarəngliyi özünü göstərir. Məsələn: Rəhman fikrə getmişdi, tez-tez çənəsini 

sığallayırdı.” cümləsində həmcins xəbərlərdən biri leksik, digəri frazeoloji vahidlə 

ifadə olunub” [81, s.218]. 

 2007-ci ildə nəşr olunan “Müasir Azərbaycan dili” kitabında həmcins üzvlərin 

xüsusiyyəti haqqında verilən məlumatda qeyd olunur ki,”həmcins üzvlər eyni 

sintaktik vəzifədə, yəni eyni cümlə üzvü rolunda çıxış edir” [2, s.170]. Q.Kazımov isə 

qeyd edir ki, “adətən, tabesizlik əlaqəsi əsasında eyni bir sintaktik vəzifədə işlənən 

üzvlər həmcinsləşdirilir, amma bəzən müxtəlif üzvlər də həmcins məqamda işlənə 

bilir; məs.: Bilmək olmur, bu xəbəri kim və necə yayıb?” [81, s.219]. Zərifə 

Budaqova da müxtəlif üzvlərin bəzən həmcins ola bildiyini diqqətə çatdırır. Alim 

həmcins üzvlərin iki məqamda müxtəlif sualı olduğunu qeyd edir. Bu həmcins 

üzvlərin müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə edildiyi və lüğəti cəhətdən eyni sözdən əmələ 

gəlib, qrammatik əlamətcə müxtəlif olduğu zaman baş verir; məs.: “Vladimir 
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Skvortsov hiss etdi ki, müəllim çox fikirlidir, həm də sözlü adama oxşayır; O, 

fikirlərini demiş və deyəcək”  [114, s.219-220].  

        Deməli, həmcins üzvlərin eyni morfoloji ifadəsi vacib deyildir. Bu üzvlər ya 

müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə oluna və yaxud müxtəlif qrammatik formaya malik 

ola bilərlər. 

          Alim həmcins mübtədalardan bəhs edərkən yazır ki, cümlədə iki və ya daha 

artıq mübtəda xəbərlə eyni zamanda sintaktik əlaqəyə girirsə, belə mübtədalar 

həmcins olur. Həmcins mübtədalar isim, əvəzlik, məsdər, substantivləşmiş başqa nitq 

hissələri,  ismi söz birləşmələri, feili sifət, məsdər tərkibləri ilə ifadə oluna bilər. 

Z.Budaqova həmcins mübtədaların ya birləşdirici pauza, ya da birləşdirmə və ya 

bölüşdürmə bağlayıcıları, eləcə də, bağlayıcı sözlərlə bağlandığını bildirir. 

Birləşdirmə bağlayıcılarından və, ilə (la, lə), habelə, həmçinin, eləcə də, hətta, nə..nə 

(də), həm...həm(də), gah...gah(da), da...da(də...də) vasitəsilə, bölüşdürmə 

bağlayıcılarından ya, ya da (ki), yainki, yaxud bağlayıcıları ilə həmcins mübtədaların 

bir-birinə bağlandığını diqqətə çatdırır. Alim bağlayıcı sözlərdən istər-istərsə (də), bir 

tərəfdən-o biri tərəfdən (də)//isə, bir tərəfdən (bir yandan)-digər tərəfdən (də)//isə ilə 

də həmcins mübtədaların bağlandığını qeyd edir. 

          Zərifə Budaqova həmcins feili xəbərlərdə eyni kəmiyyət, şəkil və şəxs 

şəkilçisinin olmasının  vacibliyini bildirir, zamanca isə onların fərqlənə bildiyini 

diqqətə çatdırır. 

         Zərifə Budaqova bildirir ki, xəbərlər ancaq zamanca fərqlənirsə, belə cümlələri 

mürəkkəb deyil, həmcins üzvlü sadə cümlə hesab edirik. Belə fikirlərdə iki fikir yox, 

iki hərəkət ifadə edilir və bu xüsusiyyət həmcins üzvlərin vəzifəsidir. Alimin fikirləri 

ilə biz də razılaşırıq. 

         Alim həmcins üzvlərin müxtəlif nitq hissələri ilə ifadə edilən zaman və lüğəti 

cəhətdən eyni sözdən əmələ gəlib, qrammatik əlamətcə müxtəlif olduqda  eyni suala 

cavab vermədiyini  diqqətə  çatdırır. Q.Kazımov da bu fikri məqbul hesab edir. Biz 

də  hər iki alimin bu elmi mülahizəsini qənaətbəxş hesab edirik. 

Həmcins xəbərlər ancaq fikri qüvvətləndirmir, onlar zaman və modal 

münasibətlərin açılmasına xidmət edir. Həmcins feili xəbər ya intonasiya, ya da 
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bağlayıcı ilə bir-birinə bağlanır. Zərifə Budaqova həmcins feili xəbərlərin sadə və 

təkrarlanan bağlayıcılarla bağlandığını qeyd edir. O, sadə bağlayıcılara və, hətta, həm 

də, özü də birləşdirmə bağlayıcılarını, ya, və ya bölüşdürmə bağlayıcılarını, ancaq, 

amma, lakin, yoxsa qarşılıq bağlayıcılarını, çünki səbəb bağlayıcısını  aid edir. Alim 

təkrarlanan bağlayıcılara gah..gah(da), ya..ya(da ki), yainki bölüşdürmə bağla-

yıcılarını, nə..nə(də ki) inkar bağlayıcılarını, həm..həm(də ki) bitişdirmə bağlayı-

cılarını daxil edir. Həmcins xəbərlərin mürəkkəb bağlayıcı və ya bağlayıcı sözlərlə də 

bağlandığını bildirir. Alim buraya  necə ki, elə də, nəinki-hətta, nəinki-əksinə, nəinki-

həm də, nəinki-heç, nəinki-daha da bağlayıcı sözləri daxil edir. Zərifə Budaqova 

həmcins feili xəbərlərin -ıb4 feili bağlama şəkilçisi ilə də bir-birinə bağlandığını qeyd 

edir. Bildirir ki, həmcins feili xəbərlər həmin şəkilçili feili bağlamalarla ifadə olunur. 

Belə həmcins xəbərlərdə feili bağlamadakı hərəkət təsriflənən xəbərdəki hərəkətdən 

əvvəl icra olunur. Məsələn: “Biz də bir yerdə məktəbə gedib, oynayıb, gülürdük” 

[114, s.224].  

Zərifə Budaqova -andə2, -arkən2, -caq2, -araq2, -mamış2,-madan2 və s. şəkilçili 

feili bağlamaların həmcins xəbər kimi işlənməsi fikrini məqbul hesab etmir. Biz də 

Zərifə Budaqovanın bu fikri ilə razılaşırıq. Onu da əlavə etmək lazımdır ki, bu 

şəkilçili feili bağlamalar təsriflənən feillə ifadə olunmuş xəbərlə birlikdə işləndikdə 

mübtədaya deyil, təsriflənən feilə aid olur. Amma bildiyimiz kimi həmcins feili 

xəbərlər eyni mübtədanı izah etməlidir. Alim bəzən həmcins xəbərlərin müəyyən 

qoşmalarla bir-birinə bağlana bildiyi fikrini də təkzib edir. Professor həmcins feili 

xəbərlərin feilin bütün şəkil və zamanlarında işlənə bildiyini qeyd edir. Həmçinin 

zaman kateqoriyasına görə müxtəlif qrammatik əlamətə malik həmcins xəbərlər 

haqqında da məlumat verir. İndiki və gələcək zamanla, keçmiş və gələsck zamanla, 

keçmiş və indiki zamanla, keçmiş zamanın müxtəlif formaları ilə ifadə olunmuş 

həmcins xəbərlərə nümunələr verir. O, həmcins xəbərdən danışarkən qarışıq həmcins 

xəbərlərin olduğunu da qeyd edir. Belə həmcins xəbərlərdə feili və ismi xəbərlər 

iştirak edir. Həmcins xəbərin qarışıq növü sadə cümlə tərkibində  işlənir.  

Zərifə Budaqova yazır ki, cümlədə işlədilmiş xəbər eyni mübtədaya aid 

olduqda həmcins üzv vəzifəsində çıxış edir. Əks halda, onlar həmcins hesab edilmir. 
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Fikrini aşağıdakı nümunələrlə dəqiqləşdirir: “İndi ki sədrimizsən, gərək uşaqlarımıza 

dil öyrətməyə müəllim də tapasan” [114, s.227]. Bu cümlədə işlədilən xəbərlər eyni 

mübtədaya aid olduğu üçün həmcinsdir. ”Gülöyşə toxtayıb sudan iki-üç qurtum uddu, 

nəfəsini dərdi, dodaqları tərpəndi, elə bil mənasız bir əhvalatdan söz saldı” [114, 

s.227]. Bu cümlədə uddu, dərdi, tərpəndi xəbərləri həmcins deyil, çünki birinci, ikinci 

xəbərin mübtədası Gülöyşə ismi olduğu üçün həmcinsdir, tərpəndi xəbərinin  

mübtədası isə dodaqları mübtədasıdır. Alimin bu fikri ilə biz də razılaşırıq. Həmcins 

üzvlərdən söhbət  açarkən  alim  bu cür  incə  məqamlara  toxunur. 

Həmcins tamamlıqlar eyni halda işlədilərək, bir və ya bir neçə xəbəri eyni 

cəhətdən tamamlayır. Bunlar da birləşdirici pauza və sadalayıcı intonasiya, ya da 

tabesizlik bağlayıcıları ilə bağlanır. Ən çox isim və ya əvəzlik, bəzən də 

substantivləşmiş nitq hissələri, təyini söz birləşmələri, məsdər və feili sifət tərkibləri 

ilə ifadə olunur. İki yerə bölünür: həmcins vasitəsiz tamamlıq və həmcins vasitəli 

tamamlıq. Alim hər iki növü ətraflı izah etmişdir. Həmcins vasitəsiz tamamlıqların 

hərəkətlə bilavasitə bağlı olub, hərəkətin icrası nəticəsində yaranan və ya dəyişikliyə 

uğrayan, həmin hərəkətin təsirinə məruz qalan obyekti ifadə etdiyini diqqətə çatdırır. 

Həmcins vasitəli tamamlıqların isə ən çox məkani halda duran sözlərlə ifadə 

edildiyini qeyd edir. Belə tamamlıqlar da ya intonasiya ilə, ya da bağlayıcılarla bir-

birinə bağlanır. 

Həmcins təyinlər ilə təyin edilən söz eyni münasibətdə olur. Həmcins təyinlər 

bir-birləri ilə tabesizlik əlaqəsi, tabesizlik bağlayıcıları, sadalama intonasiyası və 

birləşdirici fasilə ilə əlaqələnə bilirlər. Z.Budaqovanın fikrincə, cümlədə bir neçə 

təyin ola bilər. Amma onları həmişə həmcins hesab etmək doğru olmaz. Əgər 

cümlədə işlənən təyinlər eyni üzvə aiddirsə, onlar həmcinsdir, əks halda həmcins 

hesab olunmur. Yəni həmcins təyinlər əşyanı eyni səhətdən təyin edir. Sinonim 

təyinlər daha çox həmcins üzv vəzifəsində iştirak edir. Həmcins təyinləri bir-birinə ən 

çox və, lakin, ancaq, həm də bağlayıcıları bağlayır. Zərifə Budaqova həmcins 

təyinlərin mübtədaya, tamamlığa, ismi xəbərə, söz birləşmələrinin ikinci tərəfinə aid 

ola bilməsini də qeyd edir. Alim maraqlı bir məqamı da diqqətə çatdırır ki, həmcins 

təyinlərlə təyin olunan mübtəda arasında işlədilən bir sözünü  özündən əvvəlki  sifətlə   
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birlikdə  götürmək  lazımdır.  

Alim həmcins zərfliklər barəsində də əhatəli şəkildə məlumat vermişdir. 

Həmcins zərfliklərin, demək olar ki, eyni formalarla ifadə olunduğunu yazmışdır. 

Alim yazır ki, həmcins zərfliklər ən çox zərf, feili bağlama, məsdər və yaxud məkani 

halda mövqe tutan isimlə təzahür edir.  O cümlədən, müxtəlif nitq hissələri və ismin 

halları ilə reallaşır. Alim həmcins zərfliklər kimi, əsasən, tərzi-hərəkət, yer, zaman, 

məqsəd və səbəb zərflikləri haqqında  ətraflı  məlumat  verir.  

Zərifə Budaqovanın elmi tədqiqatlarını izlədikdə şahidi oluruq ki, alim müasir 

Azərbaycan dilindəki  qrammatik kateqoriyalar barəsində əhatəli şəkildə araşdırma 

aparmışdır. Bu elmi məlumatlar bu gün də özünün aktuallığını saxlayır. Alimin elmi 

irsini tədqiq edərkən maraqlı, tutarlı fikirləri daim diqqət çəkir. Professorun dilimizin 

həm nəzəri, həm də tətbiqi sahələrinə dair araşdırmaları müqayisəli şəkildə təhlilə 

cəlb olunarkən  alimin  elmi  maraq dairəsinin  əsas problemləri  aşkarlanır. 
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NƏTİCƏ 

 

Zərifə Budaqovanın həyatını və elmi-pedaqoji fəaliyyətini diqqətlə və ətraflı 

öyrənib  araşdırdıqdan  sonra  aşağıdakı  ümumiləşdirilmiş  nəticələrə  gəlirik: 

1. AMEA-nın müxbir üzvü, professor Zərifə Budaqova XX əsrin 50-ci illəri 

həm türkologiya, həm də Azərbaycan dilçiliyində qrammatika sahəsində özünə-

məxsus məktəb yaratmış  alimlərdəndir. 

Zərifə Budaqovanın elmi yaradıcılığı və pedaqoji fəaliyyətini bütünlükdə 

nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, görkəmli alim öz mənalı ömrünün ayrı-ayrı 

illərində daima arayıb-axtarmış, Azərbaycan dilçiliyinin, türkologiyanın hər hansı bir 

sahəsində, hansı bir mövzuda tədqiqat aparmışdırsa, o sahədə dilçiliyimiz üçün yeni, 

perspektivliyi olan, prioritet sayılan, elmi əhəmiyyət daşıyan nəticələrə nail 

olmuşdur. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı və formalaşması 

tarixini öyrənmək, müəyyənləşdirmək  üçün  onun  yaradıcılığını araşdırmaq böyük 

elmi əhəmiyyət kəsb edir. 

2. Zərifə Budaqova ana dilimizin tətbiqi məsələlərinə böyük önəm vermişdir. 

O, orfoqrafiya, durğu işarələri məsələlərinə dilçiliyimizin aktual məsələləri 

səviyyəsində yanaşmış, onları Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin ana xəttini təşkil edən 

sahələrdən hesab etmiş, öz tədqiqatlarında, xüsusən də, monoqrafiya və çoxsaylı 

məqalələrində bu mövzuya xüsusi diqqət yetirmiş, dəyərli elmi qənaət və nəticələrə 

gəlmişdir. Alimin R.Rüstəmovla birgə yazdığı  “Orfoqrafiya qaydaları”, 1965-ci ildə 

R.Rüstəmovla müştərək çap etdirdiyi “Azərbaycan dilində durğu işarələri”, 1977-ci 

ildə isə özünün nəşr etdirdiyi “Azərbaycan dilində durğu işarələri”  əsərləri   tətbiqi 

dilçilik sahəsinə aid yazılan ən dəyərli əsərlərdəndir. Alimin punktuasiya  haqqındakı 

fikirləri bu gün də öz dəyərini itirməmişdir. Müasir dövrümüzdə yazılan 

punktuasiyaya aid kitabların müəllifləri bu əsərdən bəhrələnir və müqayisələr 

aparırlar. 

         3. Z.Budaqova tətbiqi dilçiliyin, nitq mədəniyyətinin ən aktual məsələləri 

barədə elmi - kütləvi  publisistikada intensiv surətdə çıxış etmişdir. Bəhs etdiyimiz 
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dilçilik bölməsi barədə alimin 15-dən çox məqaləsi nəşr olunmuşdur. Zərifə 

Budaqovanın fikirlərinə görə, nitq mədəniyyətinin vəzifə və məqsədləri onun 

problemlərində öz əksini tapır. Bəhs olunan  problemlərin araşdırılması nitq mədə-

niyyətinə dair konkretlik, aydınlıq, məntiqlilik, ardısıllıq və s. məqsəd və vəzifələrin 

öyrənilməsinə  şərait  yaradır. Alim mütəmadi olaraq  istər respublikada, istərsə də 

ölkədən kənarda nitq mədəniyyətinin  qlobal  məsələlərini  əks  etdirən  məruzələri  

ilə  çıxış etmişdir.  

4. Zərifə Budaqova morfologiya problemlərinə də yaradıcılığında geniş yer 

vermişdir. Dilçilikdə uzun müddət  ərzində feilin tərz kateqoriyası barədə  müxtəlif 

fikirlər, mübahisələr olmuşdur. Zərifə Budaqova öz tədqiqatları ilə sübut etmişdir ki, 

feillərdə tərz kateqoriyası mövcuddur. Alimin namizədlik dissertasiyasının  mövzusu 

da məhz  feilin tərz kateqoriyası ilə bağlı olmuş və alim bu sahədə kompleks 

araşdırma aparmışdır. 50-ci illərdə türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində 

mübahisəli məsələlərdən biri olan feilin tərz kateqoriyası  öz dərin təhlilini alimin 

“Azərbaycan dilində feilin tərz kateqoriyası” adlı namizədlik dissertasiyasında 

tapmışdır.  

5. Zərifə Budaqovanın feilin lüğəvi məna növləri, quruluşca növləri barədə də 

elmi-filoloji fikir və mülahizələri diqqət çəkir. Azərbaycan dilçiliyində feil 

tədiqatçıları içərisində Zərifə Budaqova xüsusi çəkiyə malik olmuşdur və feilin 

quruluşca növlərini ən əhatəli şəkildə o işləmişdir. Dilçi alimin bu elmi fikirləri 

özündən sonra gələn alimlər üçün mənbə olmuşdur.  

6. Zərifə Budaqovanın tədqiqatlarında sintaksisin bir sıra məsələləri öz həllini 

tapmışdır. Xüsusən də, sadə cümlə alimin yaradıcılığında mükəmməl şəkildə 

öyrənilmişdir. “Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə” kitabı bu sahədə yazılmış 

sanballı tədqiqatdır. Alimin söz birləşmələri, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə 

növləri, təktərkibli və cüttərkibli cümlələr, yarımçıq cümlə, söz-cümlə, cümlə üzvləri, 

həmcins üzvlər və s. barədə də sintaksisdə özünü doğrultmuş elmi fikirləri vardır. Bu 

elmi müddəalar Azərbaycan dilçiliyində, eləcə də, türkologiyada alimlərin əksəriyyəti 

tərəfindən qəbul olunmuş fikirlərdir. 

            7. Zərifə Budaqova sintaksisin əsasını təşkil edən cümlə və söz birləşmələri 
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haqqında dəyərli fikirlər irəli sürmüşdür. O, əsərlərində sübut etmişdir ki, dilçiliklə 

məntiq elmi arasında kəsişən məqamlar müşahidə olunsa da,  nitqin mühüm vahidi 

olan cümlə ilə hökmün arasında bir sıra oxşarlıqların olmasına baxmayaraq, cümlənin 

üzvləri və quruluşu ilə hökmün üzvləri və quruluşu arasında bir çox fərqli cəhətlər 

vardır. Onun fikrincə, cümlənin intonasiya, predikativlik və modallıq kimi üç əsas 

əlaməti var. İntonasiya cümlənin məna bitkinliyini, predikativlik isə cümlənin ümumi 

məzmununun gerçəkliklə əlaqəsini əks etdirir. Azərbaycan dilində şəxs, zaman, şəkil 

kateqoriyaları predikativliyinin ifadəsinə xidmət edir. Cüttərkibli cümlələrdə bu 

kateqoriyalar mübtəda və xəbərin münasibətini göstərir. Görkəmli alim belə bir 

qənaətə gəlir ki, bəzi türk dillərində sözün sırası da predikativ münasibətin ifadə 

vasitəsi kimi çıxış edir. 

8. Professor cümlənin başqa bir əlaməti – modallıq əlaməti barədə də düzgün 

mövqedədir. Hər bir cümlədə modallıq olur. Yəni hər bir cümlədə danışanın 

söylənilən fikrə münasibəti ifadə edilir. Görkəmli nəzəriyyəçi-alim cümlənin 

modallığının ifadəsinə xidmət edən vasitələr sırasına feilin şəkillərini, modal sözləri, 

ədatları daxil edir. Təbiidir ki, bu göstərilənlər  real, zəruriyyət və ehtimali  

modallığın  ifadəsinə  xidmət  edir. 

9. XX əsrin 50-ci illərində sintaksis sahəsində bəzi terminlər, məsələn, 

“xəbərlik” və “xəbər” terminləri bir çox məşhur dilçilər tərəfindən (məs. M.Hü-

seynzadə, H.Məmmədov və b.) eyniləşdirilərək, sinonim termin kimi şərh edilirdi. 

Zərifə Budaqovanın bu barədə mövqeyi elmi baxımdan başqa alimlərə örnək kimi 

səsləndirildi. Alimin fikrincə, xəbərlik (predikativlik) xəbər anlayışından çox 

genişdir. Hazırda XXI əsr Azərbaycan dilçiliyində, ümumən, dilçilikdə bu mübahisə 

doğurmur. Hamı bu mülahizəni birmənalı şəkildə qəbul edir. Belə ki, xəbər cümlə 

üzvüdür, xəbərlik isə cümlənin məzmununun gerçəkliyə münasibətidir. Zərifə 

Budaqova bu mövzuda obyektiv qənaətlərini bildirərək sintaksis mütəxəssislərinə 

çatdırırdı ki, elə cümlələr var ki, münasibətin yaranmasında əsas faktor kimi iştirak 

edir, lakin adlıq cümlələr, söz-cümlələr xəbərsiz olsa da bu cümlələrdə predikativlik 

vardır.  Bu tip cümlələrdə leksik vahidlər mətn və intonasiya ilə predikativlik bildirir. 

       10. Sonuc kimi onu bildiririk ki, Zərifə Budaqova ana dilimizin qrammatikasının  
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bünövrəsini qoyanlardandır. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası, sintaksisi, 

üslubiyyatı, dil əlaqələri, tətbiqi dilçilik sahələri bu qadın alimin həmişə tədqiqat 

mövzusu olmuşdur. Alimin monoqrafiya, dərslik və s. elmi araşdırmaları bu əsərlər 

barədə yazılmış  resenziya və rəylərdə özünün yüksək və layiqli dəyərini tapmışdır. 

İnamla deyə bilərik ki, bu gün Z. Budaqovanın dilçilik görüşləri Azərbaycan 

dilçiliyinin müxtəlif bölmələrində yeni-yeni tədqiqatlara şərait yaradir və gələcək 

tədqiqatçılar  üçün   zəngin  elmi mənbə  olur. 
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