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Fonetika haqqında ümumi məlumat.
Fonem və onun funksionallığı.
Fonetika sözü mənşəcə yunan dilinə məxsusdur. Bu
söz
dilçilikdə nitq
səslərinin
akustik və fizioloji
(artikulyasiya) təbiətini öyrənən bəhsin adı mənasında
işlədilir. Eyni zamanda, fonetika sözü hər hansı bir dilin səs
tərkibinin fizioloji və akustik (artikulyasiya) quruluşu
mənasını bildirir. Fonetika sözü, bir termin kimi fon (fone)
sözü və tika vahidinin birləşməsi yolu ilə yaranmışdır. Fon
sözü
mənşəcə yunan dilinə
məxsusdur. Mənası səs
deməkdir. Tika (tike) tərkibi də mənşəcə yunan dilinə
məxsusdur. Tika (tike) hissəsi affiksal vahiddir. Fone
(fone) və tika (tike) hissələrinin birləşməsi ilə nitq səslərinin
quruluşu və onların tərkibi mənasında yeni bir terminoloji
vahid yaranmışdır.
Fonetika sözünün əsası olan fon tərkibi səs
mənasında bir çox başqa sözlərin də yaranmasında iştirak
edir. Məsələn, həmin köklə bağlı fonem (dilin səs
sisteminə məxsus kiçik vahid), fonietariya (insanın səs
aparatının fiziologiyasını və patologiyasını öyrənən elm
sahəsi), fonika (bədii nitqin səs tərkibi, səsyazma, səs
instrumentovkası, səslərin bədii xassəsinin tədqiqi sahəsi),
fonoqram (fonoqraf vastəsi ilə səs yazılması), fonoqraf (səs
yazan və həmin səsləri yenidən hasil edən aparat),
fonologiya (dilçiliyin fonemlərdən bəhs edən sahəsi),
fonometr (səsin gücünü ölçən cihaz), fonoskop (nitqin
fonetik xüsusiyyətlərini və bununla əlaqədar dodaqların və
əzələlərin hərəkətlərini tədqiq etmək üçün işlədilən cihaz),
fonoteka (fonoqramlar, səs yazıları arxivi), fonokardioqram
(ürəyin səs fəaliyyətinin qrafik yazısı) və s.
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Fon (fone) tərkibi eyni zamanda bir çox sözlərin
sonunda affiksal vahid kimi işlənərək səs anlayışı ilə bağlı
terminlərin yaranmasında iştirak edir. Məsələn, patefon,
qrammafon (səs yazılmış valı səsləndirmək üçün işlədilən
aparat), telefon (danışıq cihazı), diktofon (maqnit lentinə
yazmaq üçün
cihaz)
mikrofon (danışığı ucadan
səsləndirmək üçün işlədilən cihaz), linqafon (başqa dilin
düzgün tələffüz və nitq vərdişlərini öyrənmək üçün işlədilən
cihaz) və s.
Фонетика нитг сясляриндяn, онларын акустик, сосиоложи,
мянтиги, психоложи характериндян вя тарихи-тякамцл
просесиндян бящс едян елм сащясидир. Конкрет vя гыса
шякилдя десяк , фонетика nитг сясляриндян вя онларын тятбиги
принсипляриндян бящс едир.
Нитг сясдяри хцсуси бир системя вя ардыъыллыьа малик
олан дил vащидляридир. Тябиятдя сясляр чох, рянэарянэ вя
мцхтялифдир.Истяр тябият сясдяри, истярся дя нитг сясляри
цмумиликдя акустик просесlяря дахилдир. Бу сясляр юз
кейфиййятиня эюря бир-бириндян фярглянир.
Бцтювлцкдя, акустик просесляри тяшкил едян сяслярi юз
кейфиййятиня эюря ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар:
1) fизики просеслярин тясири иля йаранан сясляр
2) bиоложи просеслярин тясири ииля йаранан сясляр
3 ) fизиоложи-акустик просеслярин тясири иля йаранан
сясляр.
Физики просеслярин тясири иля йаранан сясляр тябият
сясляриндян ибарятдир. Бурайа эюйцн эурултусу, илдырымын
шаггылтысы, суйун шырылтысы, kцляйин выйылтысы, мцхтядиф яшйа вя
йа mеталларын тохумасы иля йаранан, щямчинин, тясир вя якс
тясир нятиъəсиндя ямяля эялян тыггылты, таггылты, партылты, ъинэилти
сяслярi və s. дахилдир. Биоложи просесдярин тясири иля йаранан
сясляр тябият сясляриндян ибарятдир. Мясялят; иняйин бюйцртцсц,
гойунун мяляртяси, гушларын ъиvилтиси, ъцъülярин ъырыlтысы щямин
просесин тясири нятиъясидир.
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Физиоложи-акустик просеслярин тясири иля йаранан сясляр
ися инсанларын нитг заманы тяляффцз етдийи сяслярдян ибарятдир.
Инсанларын нитг цчцн истифадя етдийи сясляр юз кейфиййятиня
эюря диэяр сяслярдян фярглянир. Беля ки, нитг сясляри хцсуси
тяляффцз шяраитиня маликдир. Физики вя биоложи тясирлярин нятиъяси
олан сясляр ися хцсуси тяляффцз шяраитиня малик дейилдир.
Инсанларын нитг цчцн истифадя етдийи сясляр хцсуси тяляффцз
шяраитиня эюря фяргляняряк мцстягилляшдийиня (цзвляnдийиня)
эюря онлар мяналы ващид ямяля эятирир. Диэяр сясляр ися
мцстягилляшя билмядийиня эюря (цзвляня билмядийиня эюря)
мяналы ващид яmяля эятиmир. Бунунла бирликдя, физики вя
биоложи тясирлярин нятиъяси олaн сясляр инсанларын нитгиндя
тяглиди йолла мянимсянилир.
Бу щалда, инсан нитги щямин сяслярдян имитатив сясляр
ямяля эятирир. Мясялян; gюйцн эурултусу инсан нитгиндя
эурр.., суйун шырылтысы шырр..,гойунун мяляртиси мяя.. тяглиди иля
мянимсянилир. Бу сясlяр мянимсянилдикдя инсан нитгиндяки
сясляря бянзядийи цчцн онлардан мцвафиг сюзляр дцзялир.
Мясялян; эурр.. тяглидиндяn эурultu, эурулда, шырр..,
тяглидиндян шырылты, шырылда, мяя.. тяглидиндян мялярти, мялямяк
кими сюзляр йараныр. Беляликлə, физики вя биоложи тясирлярин
нятиъяси олан сясlяр тяляффцз шяраити цзря фярглянмядийи цчцн
онлар фонетик ващид кими формалашмыр. Инсанларын нитг цчцн
истифадя етдийи сясlяр ися тяляффцз шяраитиня эюря фярглянир,
мцстягилляшир (цзвлянир) вя мяналы ващид йарадыр. Она эюря дя
онлар фонетик ващид адланыр.
Дилчиликдя фонем вя фонетик ващид мясяляси барясиндя
бир чох фикирляр мювъуд олса да онларын щамысы бцтювлцкдя
фонеmin мцстягил ващид кими тяйин олунмасы цчцн кифайят
гядяр инандырыъы дялилляря mалик дейилдир. Мясяля бурасындадыр
ки, нитг сясдяри айрылыгда физиоложи-аkusтик просеслярин
мящсуlu щесаб олунур. Бу щалда, онлары мяналы ващид кими
сяъиййяляндирмяк мцмкцн дейилдир. Онларын иштиракы иля
йаранан сюзляр ися мяналы ващиддир. Неъя олур? Мяна
дашымайан бир ващид мцвафиг структуру формалашдырыр вя
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щямин структур юзцнямяхсус мяна дашыйыр. Фонемин
мцстягиллийи мясялясиня дя мящз бу аспектдян йанашмаг
мцяййян сямяряли нятиъядяр ялдя етмяйя эятириб чыхара биляр.
Дилчиликдя фонем вя онун мцстягиl ващид кими тяйин
едилмясинdя, башлыъа олараг ашаьыдакы кими йанашма цсуllары
вардыр.
Fonemi müəyyənləĢdirməyin биринъи цсулу структур
тящлил цсулудур. Бу цсуlа эюря фонем о сяс щесаб едилир ки,
щямин сяс сюз тяркибиндя юз мцстягиллийини, бир нюв, физики
ъящятдян горуйуб сахламыш олсун. Йяни сяс сюз тяркибиндя
дяйишмясиn, йа да дяйишмяйя мейлли олмасын. Бу щалда,
сюзцн сяс тяркибиндяки мювгейи ясас эютцрцлцр. Сюзцн сяс
тяркибиндяki мювгейи onun эцъlц вя зяиф щесаб едилян йердя
ишлянмяси иля тяйин едилир.
Nitq səsləri üçün güclü mövqe, bir qayda olaraq,
sözün
əvvəlinci hecası hesab edilir. Sözün həmin
mövqeyindəki səslər güclü artikulyasiyaya malik olur. Odur
ki, həmin mövqedə variantların baş verməsi ehtimalı azalır.
Məsələn, Azərbaycan dilindəki qız, qar, qaĢ, qaz, qıĢ, qan,
qal, qapı, qayıĢ, qazan kimi sözlərin əvvəlində q samiti
dəyişmir, başqa bir tələffüz şəraitinə məxsus səslə əvəz
olunmur və digər bir variantla da əvəzlənmir. Samit səsdə
olduğu kimi, söz əvvəlindəki sait səsdə də dəyişmə və ya
variant müşahidə edimlir. Məsələn, ay, ayı, ana, arı, ada,
ad, ali, ar, at, al, axır, arxa və s. kimi sözlərdə a saiti güclü
mövqeyə düşdüyü üçün onun fiziki tərkibində dəyişmə
müşahidə edilmir. Ona görə də həmin səslər öz fiziki
müstəqilliyini qoruyub saxlayır.
Zəif mövqe isə sözün son hissələri hesab edilir ki,
bu mövqedə artikluyasiya öz təsirini zəiflədir. Nəticədə səs
keyfiyyətcə dəyişib yumşaq variantla əvəzlənir. Belə
mövqedə səsin öz fiziki müstəqilliyini itirməsi ehtimalı
artmış olur. Məsələn, ataya, anaya, babaya, saxlayır,
gözləyir, izləyir kimi sözlər öz struktur xarakterinə görə
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normativ kök-şəkilçi ardıcıllığına malikdir. Lakin nitqdə
sözün sonuna doğru artikulyasiya intensivliyi zəiflədiyi üçün
sait səslərdə keyfiyyət dəyşilməsi baş verir: ataya-atıya,
anaya-anıya, babaya-bıbıya, saxlayır-saxlıyır, gözləyirgözlüyür, izləyir-izliyir və s.
Samit səslərə gəlincə, sözün sonuna doğru olan
mövqedə onların da fiziki tərkibində dəyişmə baş verməsi
müşahidə edilir. Məsələn, sözün əvvəlində q samiti sabit
qaldığı
halda, təkhecalı sözün sonunda həmin səs
keyfiyyətcə
dəyişib ğ
variantına
keşir. Belə ki,
Azərbaycan dilində dağ, bağ, yağ, ağ, sağ, çağ, yığ, bığ,
kimi sözlərdəki q samiti keyfiyyətcə dəyişərək ğ variantı ilə
əvəzlənir : daq – dağ, saq-sağ, çaq-çağ, yıq- yığ, bıq-bığ və s.
Sözün heca tərkibi artdıqda variant ehtimalı daha da
intensivləşir. Məsələn, struktur cəhətdən normativ sayılan
yarpaq, torpaq, qıraq, çıraq, inək, kəpək, çiçək kimi sözlər
tələffüzdə son samitə görə müxtəlif variantla üzləşir. Q
samiti x və ya ğ-ya, k samiti y və ya x/ (ih) qarşılığına
çevrilir: yarpaq- yarpağ – yarpax, qıraq-qırağ-qırax, çıraqçırağ- çırax; inək-inəy- inəx/, kəpək-kəpəy- kəpəx/; çiçəkçiçəy- çiçəx/.
Bu üsulla mövqeyə görə fonemlərin xarakterini,
onların dəyişmə, əvəzetmə və variantlaşma keyfiyyətlərini
müəyyən etmək mümkün olsa da fonem müstəqilliyini
müəyyənləşdirmək və söz tərkibində onun funksiyasını
meydana çıxarmaq mümkün olmur. Digər tərəfdən, mənalı
vahid olan söz
tərkibində onların müstəqil məna
keyfiyyətləri təyin edilə bilmir. Başqa bir tərəfdən, o
məsələni də aydınlaşdırmaq olmur ki, məsələn, qohum
dillərdə söz əvvəlində dilarxası kipləşən kar k samiti
işləndiyi halda nə üçün Azərbaycan dilində həmin səs q
variantına çevrilmişdir. Müqayisə et:
kal (türk), qal
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(Azərb.), kalk (türk), qalx (Azərb.) koyun (türk), qoyun
(Azərb.) və s.
Söz sonuna gəlincə, Azərbaycan dilində ğ və x variantları yarandığı halda, qohum dillərdə k (q) variantı
saxlanılır: kork (türk), qorx (Azərb.), kırk (türk), qırx
(Azərb.), daq (türkm.), dağ (Azərb), çaq (türkm), çağ
(Azərb.) və s.
Fonem müstəqilliyini təyin etmək üçün sözün güclü
və zəif mövqeyinin araşdırılması ilə bir çox məşhur dilçi
alimlər məşğul olmuşlar. Fonetika sahəsində ciddi elmi
tədqiqatlar aparmış N. S. Trubetskoy, İ. A. Boduen de
Kurtene, L. R. Zinder, R.İ. Avanesov, B.N. Qolovin, B. A.
Serebrennikov, Y.S.Stepanov kimi alimlər güclü və zəif
səslər məsələsini araşdırmışlar.
Güclü mövqedə olan səslər daha sabit, zəif mövqedə
olan səslər isə variantlıq üzrə dəyişilməyə meylli olan
vahidlər kimi xarakterizə edilmişdir. Hətta, güclü mövqedə
olan səslər fizioloji-akustik xarakterinə görə intensiv, zəif
mövqedəki səslər isə intensiv olmayan səslər kimi nəzərə
alınmışdır. Bütün bunlar fonemlərin sabitliyini və qeyri
sabitliyini müəyyən etmək üçün
irəli sürülən ciddi
arqumentlər
kimi qəbul oluna bilər. 1 Лакин щямин
мцлащизяляр фонемин фонемлийини тяйин етмяк цчцн
гянаятляндириъи ясаслар веря билмир. Сяслярин мювгейя эюря
эцълц вя зяиф характеря маклик олмасы тцрколожи тядгигатларда
гейд олунмушдур. Щямин тядгигатларда гябул олунан
цмуми принсип бундан ибарятдир ки, кар самитляр сюзцн эцълц
mюvqeyindя daha чох иштирак едирляр. Ъинэилтили самитлярин
1

Н. С. Трубетской. Основы фонологии. М. 1960.с. 175, И.А. Борден де
Куртэне. Избранные труды по общему языкознанию. Том 1. Изд. АН
СССР, М. 1965, с. 353. Л.P. Зиндер. Общая фонетика. М. 1979, с. 182.
Р.И. Аванесов. Фонетика современного русского языка. М. 1956, с.193194, Общее языкознание (под редакции Б. А. Серебренникова). М.1977
с. 62-63. Ю. С. Степанов. Основы общего языкознания. М. 1975 с 86.
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йери ися ясас етибари иля зяиф мювгедир, йяни сюзцн илк
щеъасындан сонракы мювгедя ъинэилтили самитляр даща чох
ишлядилир. Одур ки, кар самитляр физиоложи - акустик характериня
эюря эцълц, ъинэилтили самитляр ися зяиф сясляр щесаб едиля биляр.2
Азярбайъан дилчилийиндя дя səslərin güъlü, зяиф мювгейинин
тяйин едилмяси фонемин мцяййян олунмасы цсулларындан
щесаб едилир.
Фуад Казымов сюз кюкцнц саит фонемляр цчцн эцълц
мювге щесаб едир. Саитлярдя олдуьу кими самит фонемлярин
дя мцяййянляшдирилмясиндя онларın эцълц мювгейинин
мейдана чыхарылмасы зярури щесаб едилир.1Аьамуса Ахундов
йазыр ки, “Мцхтялиф диlлярин фонемлярини мцяййянляшдиряркян,
адятян биринъи нювбядя, фонемин эцълц мювгейини тяйин
едирляр. Азярбайъан дилинин фонем тяркибинин щяртяряфли эениш
тящлилини
вермяк,
щабеля
ону
елми
ясасларла
мцяййянляшдирмяк цчцн бир сыра мясялялярин хцсуси олараг
нязярдян кечирмяси лазым эялир. Эюрцнцр, бу суала асанлыгда
ъаваб вермяк мцмкцн дейил”2. Ящмяд Мащмудов самитляр
цчцн эцълц мювгейи самитдян яввялки мювге щесаб едир3.
Фонемин мцяййянляшдирмяйин икинъи цсулу мцгайисяли
гаршылышдырмадан ибарятдир. Бу цсул васитяси iля щяр щансы
сюзцн тяляффцз вариантлары гаршылашдырылыр, сюз тяркибиндяки
охшар сяслярдян йазы нормасынa мцвафиг оланы фонем, нитг
цчцн сяъиййяви оланы variant щесаб едилир.

2

А.А. Пальмбах, Ф.Г.Исхаkов. Придыхательные и непридыхательные
смычные согласьне в тувинском языке – ИСТГЯ, I ч. М,1955,с. 254;
Н.З.Гаджиева. К истории анлаута в тюркских языках.-Тюркологическая исследования. М., 1976,с. 81-93; А.М. Щербак. Сравнительная
фонетика тюркских языков. Л., 1970,с. 158-165.
1
Ф. Кязимов. Система гласных фонем азербайджанского языке. Изв.
АН СССР. ОЛЯ, 1952, Т. XIII, вын.4.с. 295.
2
A. Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984. S. 13 - 16
3
A. Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984. S. 14
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Ağamуса Ахундов мцгайися йолу иля фонемлярин
мцяййянляшдирилмясини ашаьыдакы кими изащ едир:
1) “Dил вязифяси олан данышыг сясляри йяни лексик вя
грамматик мянасы олан дил ващидлярини бир-бириндян
фяргляндирян данышыг сясляри вя 2) dил вязифяси олмайан йяни
лексик вя грамматик мянасы олан дил ващидлярини бир-бириндян
фяргляндирмяйян данышыг сясляри. Биринъи гисмя дахил олан
данышыг сясляриня фонем дейилир. Мясялян : iл, öл, ял, ел, ал вя с.
сюзлярдя i,ю,я,е,а саитляри вя аb, ат, аd, ан, ас, аз, ал, аъ, ар,
аш, ай, аx, аь, аh – сюзляриндяки b, т, д, н, с, з, л, ъ, р, ш, y, x, ğ,
щ – самитляри Азярбайъан дилиндя мцстягил фонемдир. Чцнки
онлар йухарыда эюстярилян вязиййятдя мцяййян лексик мянасы
олан дил ващидлярини( сюзляри)бир-бириндян фяргляндиря
билир.Икинъи гисмя аид олан данышыг сясляри ися фонем чаларлыьы
йахуд садяъя чаларлыг адланыр”.1 Беля чаларлыьа нцмуня
эюстярилян бунлардыр- сцд, сцт, кянд, кянт вя с2. Нитгдяки
диэяр вариантлар мясялян, х/, додагланан, д,г инъя, л,б,н кими
сясляр ися вариасийа адландырылыр3.
Булудхан Хялилов да фонемлярин мцяййянляшдирилмясиндя мцгайисяли гаршылашдырма цсулуна истинад едир. Беля ки,
мясялян, ал, ял, ол, юл сюзляриндя а, е, я, ю саитляри, ан, аğ, аy,
ах кими сюзлярдя н, ğ, y, х самитляри фяргляндириъилик нцмайиш
етдирдийи üçün фонем щесаб олунур. Ейни гайда цзря гал, гuл,
гoл сюзляриндяки а, у, о сясляри фяргляндириъилик йаратдыьы цчцн
фонем сайылыр. Гоша саитли мааш, саат, маариф, ъамаат, бядии,
тябии, мятбяя кими сюзлярдя гоша саитлярин щяр бири мцстягил
фонем щесаб олунур4. Бу тящлил вя арашдырмалардан беля чыхыр
ки, щарада фяргляндириъилик варса, фяргляндириъилийя сябяб олан
сяс фонем сайылыр. Нязря алмаг лазымдыр ки, щяр щансы сюзцн
1

Bax: A. Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984. S. 12
Bax: A. Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984. S. 12
3
Bax: A. Axundov. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı, 1984. S. 12
4
Bax: Buludxan Xəlilov. Müasir Azərbaycan dili. Fonetika yazı, əlifba,
qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya. Bakı, 2007,s. 26 -28.
10
2

Азярбайъан дили фонетикасынын ясаслары

нитгдя айры-айры вариантлары варса бунлар тясадцфи дейил.
Мясялян; бир йердя эюз сюзц эцz, од сюзц уд, баbа сюзц бoба,
гардаш сюзц гярдяш, дiш сюзц чиш шяклиндя дейилирся, бурада
сющбят анъаг ареал нормалылыьындан эедя биляр. Йяни сюзлярин
бу вя йа башга нитг ареалындакы варианты щямин нитг
ареалында нормадыр. Бир ареалда мясялян, диш сюзцндяки – д –
фяргляндириъилик йарадырса, о бириндя – ч – сяси фяргляндириъилик
йарадыр. Щямчинин, ал, яl, ол, öл кими сюзлярдя а, я, о, ю фонем
сайылырса, бяс онда икинъи сяс (л) ня сайылмалыдыр. Фонем,
йохса вариант? Вариантдырса, онда няйин вариантыдыр.
Беляликля, фонемин мцяййянляшдирилмяси цсуллары чохлу суаллар
дoğурурса, демяли, бу саhядя щяля эюрцлмямиш ишляр
галмагдадыр.
Fonemi
müəyyənləĢdirməyin
üçüncü
üsulu
eksperimental və ya semantik üsuldan ibarətddir. Bu sahədə
də
dilçilikdə
bir çox tədqiqatlar aparılmışdır. Bu
tədqiqatlarda fonemin müstəqil bir vahid olmasının
müəyyən edilməsi başlıca məqsəddir. Fonemin müstəqil
olmasını, əlbəttə ki, söz tərkibindən ayrı təyin etmək
mümkün deyildir. Bu halda, ancaq səsin fizioloji-akustik
xarakterini aydınlaşdırmaq mümkün olardı. Söz tərkibində
araşdırma isə tədqiqatçını semantik mühitlə qarşılaşdırır.
Onda da fonem müstəqilliyi onun semantik funksiyası ilə
birlikdə araşdırılmalı olur. Bu da istər-istəməz, tədqiqatçını
sözün
fonomorfoloji
keyfiyyətlərinin
araşdırılması
istiqamətinə gətirib çıxarır. Başqa sözlə, tədqiqatçı fonemi
müəyyənləşdirmək məqsədini qarşıya qoysa da o, əslində
yeni bir tədqiqat istiqamətinin, fonomorfologiyanın izinə
düşmüş olur. Fonemlərin müstəqilliyinin araşdırılması, bir
qayda olaraq, birhecalı kök sözlər hüdudunda aparılır.
Çünki belə bir əhatədə sözün semantik mühiti ilə fonemin
funksiyasını araşdırmaq çətinlik törətmir.
Dillərin şəkilçisizlik mərhələsində mənalı vahid kimi
formalaşmış kök sözlər (birhecalı köklər) müxtəlif anlayış11
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ların ifadəsində başlıca yer tutmuşdur. Köksözlülük
dövründə dilin struktur dəyşikliklər üzrə yeni sözyaratma
imkanları məhdud olduğundan xarici aləm hadisələrinin
insan təfəkküründə qavranılması nəticəsində yaranan
anlayışlar mövcud birhecalı köklərin vasitəsi ilə ifadə
edilmişdir. Belə hesab etmək olar ki, birhecalı köklərin
formalaşdığı
ilkin dövrdə təfəkkür imkanları dil
imkanlarından daha irəli gedərək yeni anlayışlar yaratmışdır. Bu anlayışlar kəmiyyətcə dil vahidlərindən artıq
olduğu üçün bir neçə məna bir vahidin tərkibində
yerləşmişdir. Çünki dilin hər bir yeni yaranan məna üçün
bir söz forması əmələ gətirmək imkanları olmamışdır.
Bununla birlikdə, hər bir yeni anlayış yarandıqca dilin
ifadə imkanları məhdud vəziyyətdə qalmayıb getdikcə
artmağa və zənginləşməyə başlayır.
Dildə xüsusi məna bildirən sözlərin ayrı-ayrı
fonetik vahidlər əsasında necə yaranması prosesinə aid
məsələlər daim mütəxəssisləri narahat edir. Belə bir suala
hələlik tam cavab verilməmişdir ki, görəsən, sözlər xüsusi
bir anlayış bildirən səslər əsasında törəyir, yoxsa, onların
formalaşmasında ixtiyari fonemlər iştirak edir? Yəni sözlər
müstəqil fonemlərin əsasında törəyir, yoxsa onların
yaranmasında bu və ya digər variantlar və ixtiyari səslər də
iştirak edir? Və ya, sözlərin strukturunda variantlar nəyə
xidmət edir? Nə üçün nitq səslərinin bəziləri fonem, bəziləri
variant sayılır? Suallar çoxdur, cavab isə sualları təmin
edəcək qədər deyildir. Mövcud cavablar yenə də kök
sözlərdəki fonemlərin üstünə qayıdır. Burada da səs
simvolizmi barədəki tədqiqatlar xüsusi maraq doğurur. Belə
tədqiqatlara görə fonem müstəqildirsə, onun özünün
daxilində müəyyən bir məna xüsusiyyəti gizlənir. Fonem
müstəqil deyilsə, onun semantik mühiti də yoxdur. Başqa
sözlə, o səslər fonemdir ki, onlar semantik mühitə malikdir.
12
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Semantik mühitə malik olmayan səs fonem yox, variant (və
ya variasiya) səciyyəli hesab edilməlidir. Səs simvolizmi
tədqiqatçılarından V. V. Levitski bu barədəki araşdırmaları
ümumiləşdirərək göstərir ki, “O. Espersen bir çox sözlərdə
i, u saitlərinin qapalılıqla bağlı müəyyən məna çalarlıqları
əmələ gətirdiyini iddia edir. Bu isə təsadüfi deyildir. Həmin
fikrin irəli sürülməsində Platonun “Kratil” əsərindəki
müddəalara əsaslanılır. Qədim yunan dilində səs simvolizmi
probleminin açılmasına cəhd göstərən Platona görə k
samiti hərəkəti və yarıb keçmə anlayışını ən yaxşı ifadə
edən səsdir. L samiti incəlik, yumşaqlıq, i saiti qısalıq,
kiplik, ı saiti böyüklük, uzunluq, e saiti daimilik, əbədilik
anlayışları üçün səciyyəvi olan səsdir”.1
Platon tərəfindən irəli sürülmüş bu müddəa sonrakı
dövrlərdə də müəyyən istiqamətlərdə inkişaf etdirilmişdir.
Məsələn,
Леyбнитс, Ломоносов, Hумboldt, Щеrдер,
Гримм, Kурсiус кими алимляр вя мцтяфяккирляр сяс
символикасы проблемлярини арашдырмыш вя бир чох щалларда
бир-бирини тякзиб едян филирляр иряли сцрмцшляр.
Сяс символикасына аид тядгигатларда дил фактларынын
мцгайися йолу иля тящлили мцщцм ъящятлярдян бирини тяшкил
едир. Мясялян, Е. Сepир мил вя мал сюзлярини мисал эюстяряряк
беля щесаб едир ки, мил сюзцнцн кичик, мал сюзцнцн бюйцк стол
мянасы билдирмяси щеч дя тясадцфи дейилдир. Чцнки, и саити
кичиклик, а ися
бюйцклцк анлайышыны билдирмяк цчцн
сяъиййявидир.С. Нцман ися даща иряли эедяряк инgилис дилиндя
бюйцклцк вя кичиклик анлайышыны билдирян сюзлярин бцтюв
сийащысыны верир1.
Сяс символизми мясялялринин тядгигиня сон дюврлярдя,
хцсусиля диггят артырылмышдыр. Бу сащя цзря апарылан бцтцн
тядгигатларда диггэти чялб едян башлыча чящят будур ки, сясляр
1

В.В. Левитский. Семиoтика и фонетика. Черновицы. 1973 c.9.
П.Ф. Пелевина. О семантизации звуковой стороны художественного
текста. – “Вопросы семантики”, вып 2, Ленинград, 1976,с. 88.
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айрылыгда мцяййян мяна чаларлыглары йарада билир вя бу мяна
мцвафиг сяс kompleksləri щцдудунда мейдана чыхыр2.
Т.С.Филиппова фонетик ващидлярин мяналарынын
мятндя даща айдын тясяввцр едилдийини эюстяряряк ашаьыдакы
шеiр парчасыны нцмуня эюстярир.
Но от но болотом огромный,
Идет и ревет бегемот
Он идет, он идет по болотам
И громко и грозно рeвет3.
Мятндя о саитинин чох ишлянмясини мцяллиф ифадя едилян
образла ялагяляндирир. Щямин саитин böyüklük anlayışı
bildirməsi fikrini irəli sürür. T. S. Filippovaya görə o saiti
böyüklük, dəyirimi, səsin ucalığı, i saiti dəyirmi olmayan,
küncvari kiçiklik, sakitlik kimi əlamətlərə malikdir1.
A.P. Juravlyev və Y. M. Orlovun birlikdə yazdıqları
bir məqalədə səslərin semantik əlamətlərə malik olması
nəzəri cəhətdən iddia edilir. Bu müəlliflər, həmçinin, öz
mülahizələrini dilin sistem-struktur mahiyyəti ilə izah
etməyə çalışırlar2.
Səs simvolizmi məsələlərinə həsr olunmuş digər
tədqiqatlarda da fonetik vahidlərin
ayrılıqda, söz
tərkibində və ya mətndə böyüklük-kiçiklik, çoxluq-azlıq,

2

Бах.Т.С.Филиппова. Звук и символ в стихах К. М. Чуковского. –
“Вопросы семантики”. Вып. 2, Ленинград, 1976, с. 97
3
Т.С.Филиппова. Звук и символ в стихах К. М. Чуковского. - Вопросы
синтактики. Вып. 2, Ленинград, 1976, с. 104.
1
Т.С.Филиппова. Звук и символ в стихах К. М. Чуковского. –
“Вопросы семантики”. Вып. 2, Ленинград, 1976, с. 104.
2
А.П.Журавлев, Ю.М. Оролов, Признаковые семантическое
прстранство русских гласных - “Развитие фонетики современного
русского языка”. М. 1971,с. 209
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yuxarılıq-aşağılıq istiqamətində müvafiq assosialiyalarla
səciyyələndiyinə dair fikir və mülahizələr vardır3.
Azərbaycan dilçiliyində Əbdüləzəl Dəmirçizadənin
fonemlərə aid məna xüsusiyyətləri barədəki mülahizələri də
maraqlıdır. Ə.Dəmirçizadə yazır: “Sövti təqlid səslərinin
formalaşması aydın surətdə göstərir ki, dildə olan səslərin
hamısı bu və ya digər məna çalarlığına malikdir.
Məsələn, u səsi uğultu, gurultu, qurultu və buna bənzər
hadisələrin səs rəngini vermək üçün; Ģ səsi atışmaq,
çalışmaq, çarpışmaq kimi əməliyyatın və ya şırıltı, xışıltı
kimi hadisələrin, yaxud, Ģaqraqlıq, Ģənlik kimi psixi–ictimai
halların səs rəngini vermək üçün işlənir.
E -səsi sakitlik, süstlük kimi hadisələrin səs rəngini
vermək üçün əhəmiyyətli hesab olunur. N, m səsləri dərd,
qəm, inilti ifadəsi üçün k, ç, Ģ, j kimi səslər su şırıltısı, at
çapışı, güllə atışı, əl çalmaq, şıqqıldamaq, şadlanmaq və
bu kimi halların təsviri üçün; t, d, p, b kimi səslər daha çox
titrəyiş, tappıltılı halları təsvir etmək üçün bir araya
gətirilərək bir səs cərgəsi düzəldə bilər. Beləliklə, fısıltılı,
vıjıltılı, fvşıltılı, vızıltılı, iniltili, zingintili, cingiltili və ya
digər məna çalarlığı üçün səs cərgələri düzəldilib işlədilə
bilər 1.
Şübhəsiz ki, səslərin semantik əlamət daşıması
barəsindəki fikir və mülahizələr mənalı köklərin
mövcudluğu ilə əlaqədar meydana çıxmışdır. Hər hansı
məna və anlayış bildirən köklərin özləri müəyyən danışıq
səsləri kompleksindən ibarət olsa da onlarda semantik
3

E.B.Opлова.О восприятии звуков. Развитие фонетики современного
русского языка.М. 1966. С.144-154. М. Б. Пaнов. О восприятии звуков.
– «Развитие фонетики современного русского языка». М.1966. с.155162. А. П. Журавлев. Фонетические значение. М. 1974. с.6.
1

Bax. Ə. Dəmirçizadə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1962, s. 55.
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əlamətlərin hüdudunu meydana çıxarmaq çox çətindir.
Bununla belə, danışıq səslərinin müəyyən modellərə
müvafiq şəkildə birləşib mənalı kök söz əmələ gətirməsində
fonetik vahidlərin semantik potensialını da inkar etmək
olmaz. Çünki dildə nə zamansa formalaşmış mənalı kök
sözlər varsa bu o deməkdir ki, həmin sözlərin tərkib
elementlərini təşkil edən fonemlər təsadüfi və ya ixtiyari səs
komplekslərindən ibarət ola bilməz. Onların yanaşmasında
və birləşməsində hər bir fonemin özünəməxsus olan
anlayış mühiti aparıcı yer tutr. Lakin indiyədək bu sahədə
ardıcıl tədqiqatlar aparılmadığından çox zaman fonemlərin
semantikası barəsindəki fikir və mülahizələr, hətta, mütəxəssislər arasında belə fantastika təəssüratı ilə qarşılanmışdır. Həmin sahədəki mövcud tədqiqatların özü də
hələlik eksperiment səviyyəsindən yuxarı qalxmadığına
görə bu sahədə metodoloji baza da yaradıla bilməmişdir.
Odur ki, zəngin faktlarla təsbit edilməyən həmin
ekperimentlərin nəticələri çox zaman inandırıcı olmur.
Belə nəticələri birbaşa dilin tərkibinə aid nümunələrə tətbiq
etmək praktik cəhətdən özünü doğrulda bilmir. Çünki
sözlər yarandığı dövrlərdən bəri quruluşca dəyişmiş,
onların mənaları da tamamilə sabit şəkildə qalmamışdır. Səs
simvolizminə dair aparılan tədqiqatların təcrübəsinə əsasən
belə nəticəyə gəlmək olur ki, sözlərin mənalı vahid kimi
formalaşmasında iştirak edən fonemlərin özü də xüsusi
məna daşımamışdır. Olsa-olsa fonetik vahidlər ümumi
anlayışlar bildirə bilmişlər. Ümumi anlayış bildirən fonetik
vahidlər bir söz kompleksində birləşdiyi zaman həmin
ümumi anlayışlar konkretləşir. Buna
görə sözün öz
mənasında konkretləşmə baş verir. Məsələn, sözlərin
mənalarına görə səslərin təhlilindən müəyyən etmək olur
ki, t, d samitləri topluluq çoxluq, təpəlik, tappıltı, a saiti
genişlik, böyüklük, ğ samiti son, qurtaracaq, сонлуьун кичик
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нюгтяси анлайышлары цчцн сяъиййявидир. Щямин анлайышлар ися
аралыг, щцндцрлцк, бюйцклцк, уъалыьа (сона) доьру кичилмя
мянасыны юзцндя ялс етдирян даь сюзцндя конкретляшир.
Йахуд к сяси цчцн щцндцрлцк, диклик, сонлуг, ю сяси цчцн
щячм, щцндцрлцк, p сяси цчцн чохлуг, юртцлцлцк, гапалылыг
кими анлайышлар сяъиййявидир. Щямин анлайышлар, тяркибиндя к,
ö, p сясляри иштирак едян кюp, кюpцк, кюpяшик, кюпцртмяк,
кюк, кюкя, кюклцк кими сюзлярдя конкретляшир. Fonemlərin
ibtidai mərhələdə ümumi anlayış bildirməsinin izləri indi də
öz ənənəsini yaşatmaqdadır. Məsələn, h səsinin güclü
ifadəsi ilə güc vermək (hı...) x smitinin davamlı ifadəsi ilə
kəsmək (x...), ğ səsinin davamlı ifadəsi ilə boğulmaq (ğ...) s,Ģ
səslərinin davamlı ifadəsi ilə sakitləçmək (s..., ş...) və s. kimi
mənalar bildirilir. Həmçinin a saiti heyrət (a...), o saiti
təəccüb (o...), ı saiti ağrı kimi assosiativ mənalar bildirir.
Шцбщясиз, айры-айры сяслярин цмуми анлайышлары барядя гяти
щюкм вермяк чятиндир. Бунунла беля, бязи бядии
нцмунялярдя емосионаллаьы гцввятляндирмяк цчцн сяслярин
анлайыш хцсусиййятляриндян мящарятля истифадя едилмясиня дя
раст эялмяк олур. Мясялян, d самити цчцн сяъиййяви олан
анлайышлардан бири топлулуьун (чохлуг) яламятидир. Мятндя
бу самитин ардыъыл (тякрар) ишлядилмяси иля чохлуг билдирилир. Бу
хцсусиййяти ашаьыдакы нцмунялярдя дя мцшащидя етмяк олур.
Дящəнiн дярдимя дярман дедиляр, ъананыn,
Билдиляр дярдими, йохдур, дедиляр дярманын.
(М. Фцзули)
Диняндя йанды дилим, динмяйяндя дил йанды,
Ня сирri эизлядя билдим, ня ашкар етдим.
(Лаядри)
Биринъи бейтдя д самитинин тякрары иля дярдин, икинъи
бейтдя ися йаньынын чохлуьу анлайышы билдирилир.
Ашаьыдакы бейтдя ися к вя с сясляринин тякрары тля
кясилмяк, чарясизлик, цмидин сону анлайышы билдирилир:
Щяр кясин вар бир кяси, мян бикясин йох бир кяси,
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Мян кясин сянсян кяси, ей кимсясизляр кимсяси.
Дястими кяссян галыр дамянин лцтфцндя ялим,
Дамянин кяссян галыр, дястимдя лцтфцн дамяни1
(Лаядри)
Эюрцндцйц кими, сяслярин семантик мцщити иля
ялагядар апарылан експериментал тядгигатлар вя тящлилляр дя
фонеми мцяййянляшдирмяк цчцн мцщцм васитя дейилдир.
Чцнки бу йолла анъаг мцстягил мяналы сюзляр цзяриндя
ямялиййат апарыла биляр.
Fonemi müəyyənləĢdirməyin dördüncü üsulu fonem
müstəqilliyi üsuludur. Нитгин фонетик ващидляри щям мцстягил
мянасы олан, щям дя мцстягил мяна дашымайан дил
ващидляринин (кюмякчи нитг щиссяляринин, баьлайыъыларын вя
грамматик шякилчилярин) тяркибиндя ишлядилир. Демяли, фонем
щаггында дцшцняндя ону мцъярряд, абстракт бир анлайыш
кими тясяввцр етмяк дцзэцн дейилдир. Фонемляр чох садяъя
олараг, хцсуси тяляффцз шяраитиня малик олан, йяни юзцнцн
тяляффцз yeri олан, aьыздан чыхан щава ахынынын вя нитг
апараты цзвляринин иштиракы иля йаранан мцстягил, цзвлянян
нитг сясляридир. Фонем мцстягиллийи одур ки, щяр бир сяс цчцн
хцсуси бир йува вардыр. Она эюря дя нитг сясляринин щяр бири юз
йувасында(тяляффцз
мцщитиндя)
юзцнямяхсус
физики
кейфиййятляря мяхсусдур. Щеч бир сяс тяляффцздя бири-диэяринин
ейни олмур, бири-диэяринин тяляффцз мцщитиня дахил олмур.
Мясяляни чятинляшдирян ися йазы вя нитг нормалары арасындакы
фярглярдир. Мясялян, тяркибиндя гоша саит вя йа гоша самит
ишлянян сюзлярдя вя йа бир ъцр йазылыб башга ъцр сяслянян
сюзлярдя щансы сясин фонем олмасы, digər тяряфдян, йазылы дил
иля нитг арасындакы вариантларда няйин фонем олмасы
фикирлярдя мцхтялифлик йарадыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки,
Азярбайъан дилиндяки гоша вя йа йанашы саитляр алынма
1

Bax: Нцмуняляр бу мянбядян эютцрцлмцшдцр. М. İ. Адилов, З Н.
Вердийева, Ф. М. Аьайева. «Изащлы дилчилик лцьяти». Бакы, 1989, с-135.
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сюзлярдядир. Беля сюзлярядя саитлярин гоша вя йа йанашы
ишлянмяси онларын фонем олмасына щеч бир манечилик
тюрятмир, чцнки щямин сяслярин щяр икиси ейни функсийа
дашымыр Щяр биринин юз функсийасы вар. Мясялян, саат, мааш,
маариф, тябии, бядии, биолог, мцасир, сосиолог, мцяййян кими
сюзляря щяр бир фонемин юз функсийасы вардыр. Бунун кими
гоша самитли мцвяффяг, тясяввцр, мцттяфиг, грамматика,
оппонент кими сюзлярдя дя щяр бир гоша самит юзцнямяхсус
функсийа дашыйыр. Яэяр онлар юз функсийасыны итирирся онда
ишляклийини дя итирир. Вя демяли бизим дилдя фонем ящямиййяти
дашыйа билмир. Мясялян, группа сюзцнцн Азярбайъан
дилиндяки груп, аппарат сюзцнцн апарат, программа,
телеграмма сюзляринин пргограм, телеграм кими вариантлары
буна мисал ола биляр.
Азярбайъан дили цчцн гоша самитли сюзлярdə гоша
kipləşən самитлярин икинъиси нитгя эюря дяйишир. Анъаг буна
бахмайараг щямин сясляр юзляринин дахили функсийасыны
сахлайыр. Буна эюря дя щямин сясляр фонем ящямиййятини дя
мцщафизя едир. Мясялян, щоппан (щопбан), топпуз (топбуз),
тоqга (токга), щогга (щокга), чаггал (чакгал), саггал
(сакгал) кими сюзлярдяки гоша самитляр бу гябилдяндир.
Алынма сюзлярин бязиляриндя дя гоша самитлярдян бири юз
функсионаллыьыны итирдикdя ихтисар олунур: Алийя (Aliyyə),
санийя (saniyyə), Нурийя (Nuruyyə), тювсийя (tövsiyyə) вя с.
Бязи ики самитли сюзляр ися гоша йазылса да нитгдя онлардан
бири ихтисар олунма вязиййятиндядир, кəmiyyət, кейфиййят,
hədiyyə вя с. Сюз тяркибиндяки сяслярин шифащи нитгдя дяйишмяси
дя онларын фонем ящямиййятини арадан эютцрмцр. Мясялян:
чырaг-чырах-чыраь, йарпаг-йарпах-йарпаь, диряк-дирях/-диряй,
чичяк-чичях/-чичяй кими сюзлярдя биринъи вариант йазы цчцн,
икинъи вя цчцнъц вариантлар areal нитгi цчцн нормалдыр.
Онларын щяр цчц юз мцщитиндя фонем функсийасыны йериня
йетирир. Еля сюзlяр дя вардыр ки, тарихян юз фонем функсийасыны
итирдийиндян сюз тяркибиндя юз мцстягиллийини дя сахлайа
билмир. Мясялян, улдуз, илдырым, алов kлими сюзлярин гощум
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диллярдяки вариантларында anlaut üçün й самити сяъиййяви
эюрцнцр.
Азярбаъан дилиндя щямин самит юз фонем
ящямиййятини итирдийи цчцн нитгдя ихтисар олунмушдур.
Бурадан фонемин мцстягиллийи барядя фикир дя конкретляшир.
Беля ки, фонем щяр щансы нитг ващидинин тяркибиндя юз
функсийасыны йериня йетирирся о, юз мцстягиллийини сахлайыр.
Фонем мцстягиллийи сюзцн мянасынын сабитлийини горудуьу
кими кюмякчи васитялярин дя (кюмякчи нитг щиссяляринин вя
шяктлчилярин) мцстягиллийини, сабитлийини горуйуб сахлайыр.
Фонем мцстягиллийинин горунмасы нитг нормаларынын
горунмасына бярабяр бир щадися кими гиймятляндирилмялидир.
Азярбайъан дилиндя мцстягил мяналы бирщеъалы кюк
сюзлярин тяркибиндя фонемлярин hər birinin дахили
функсионлаллыьы vardır.
Birinci fonem sözlərdə mənanı fərqləndirir, ikinci
fonem birinci və sonuncu samiti əlaqələndirməklə həm də
məna fərqləndiriciliyinə xidmət edir. Üçüncü fonem söz
tərkibində affiksal funksiyanı yerinə yetirir. Birhecalı
sözün tərkibindəki sonuncu samitdən sonra işlənən samit
fonem isə ikiqat affiksallıq funksiyası daşıyır. Birinci
fonemin məna fərqi əmələ gətirdiyini bağ, dağ, sağ; yağ,
qar, dar, var; daĢ, baĢ, yaĢ; dal, yal, bal, qal, bal, sal kimi
sözlərin ayrı-ayrı anlayışlar bildirməsində görmək olar.
İkinci fonemin mənaca fərqləndiyi sözlərin arasında
anlayışa görə həm də bir yaxınlıq müşahidə edilir: cad cod, köp-küp, küp-kip, bağ-boğ, top-tüp, böl-böl və s.
Aşağıdakı kimi nümunələrdə isə üçüncü fonemin
affiksal xarakterini görmək mümkündür: qar-qaz, qaç-qal,
bar-bat-baĢ –bağ; bil-bir-biz- biç və s. Bu tipli köklərdə
müşahidə edilən bir cəhəti də nəzərə almaq lazımdır ki,
onların ya əvvəlindən, ya da sonundan nitqə görə tarixən
samit ixtisar oluna bilər. Sözün əvvəlindən samit ixtisar
olunduqda həmin samitin funksiyası sonrakı saitin üzərinə
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düşür. Sözün sonundan samit ixtisar olunduğu halda da
onun funksiyası əvvəlki səsin (saitin) üzərinə keçir.
Məsələn alov (yalov), ulduz (yulduz), ayaq (yayaq) kimi
sözlərdə, eləcə də nitq areallarındakı ük (yük), uxarı
(yuxarı), ürmək (hürmək), açar (haçar) kimi sözlərdə ilk
samitin ixtisarı ilə onun funksiyası sonrakı səsin üzərinə
keçir. Bunun kimi, de, ye, nə, yu, su kimi sözlərdə son samit
iştirak etmir.
Buna
görə sait səs həm də affiksal
funksiyasını öz üzərinə götürür. Həmin sözlərə saitlə
başlayan şəkilçi qoşulduqda isə son samit formal olaraq
bərpa edilir: de-deyir, ye-yeyir, nə-nəyin, yu-yuyur, su-suyun.
Söz sonundakı ikinci samitin ikiqat affiksallığı isə
aşağıdakı kimi nümunələrdə müşahidə edilir: sərt, sürt, bərk,
dart, alt, üst, art və s.
Fonetikanın (sahələri) növləri
Fonetika dilçilik elminin müstəqil bir sahəsidir. Fonetikanın özü müstəqil, xüsusi bir sahə olduğu kimi onun
müvafiq növləri də vardır. Fonetikanın növləri bütövlükdə
fonetik sistemin ardıcıllığı üzrə ümumiləşir. Yəni
fonetikanın inkişafı sayəsində onun ayrı-ayrı qolları
yaranmış olsa da bütövlükdə onların hamısının təməli dilin
səs sistemi ilə bağlıdır.
Fonetikanın növləri aşağıdakılardan ibarətdir:
1) təsviri fonetika
Təsviri fonetika nitq səslərinin sinxron vəziyyətini
öyrənir. Başqa mənada təsviri fonetika müasir dilin
fonemlər sistemini öyrənən sahədir. Müasir dilin fonemləri
dedikdə hər hansı sinxron mühitdə fonemlərin vəziyyəti
nəzərdə tutulur. Sinxron
mühitdə səs
sisteminin
öyrənilməsi o deməkdir ki, dildə sait və samitlərin tərkibi,
onların sistem-struktur xüsusiyyətləri, fonetik vahidlərə aid
ardıcıllıq, səs sistemində ierarxiya, cüttüklər, əksliklər,
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vurğu, avazlanma, ton və s. əsas tədqiqat obyekti kimi
nəzərə alınır.
Təsviri fonetikaya, eyni zamanda, lokal şəraitdəki
fonemlərin sistem-struktur xüsusiyyətləri daxildir. Hər bir
təsviri, sinxron fonetika dilin müəyyən mərhələsi üçün
tarixi faktlara çevrilir.
Məsələn, deyək ki X, XI, XII və ya ondan əvvəlki və
sonrakı dövrlərdə Azərbaycan dilinin fonetik quruluşunu
tədqiq edən bir mənbə mövcud olsaydı onlar müasir
dilimizdə qədimliyi müəyyən etmək üçün ən etibarlı
material bazası olardı.
2) tarixi fonetika
Tarixi fonetika dilin müəyyən dövrlərində fonetik
sistemin öyrənilməsi ilə məşğul olan bir sahədir. Dilin
tarixi fonetikasını, nitq
səslərinin tələffüz
və ifadə
xarakterini tədqiq etmək üçün sinxron mühit mövcud
olmasa da fonem tərkibinin quruluşu mövcud tarixi
mənbələr əsasında öyrənilir. Azərbaycan dilinin tarixi
fonetikasını öyrənmək
baxımından “Kitabi – Dədə
Qorqud” dastanlarının və Həsənoğludan tutmuş ta sonrakı
əsrlərə qədər ana dilində yazan yazıçı və şairlərimizin
əsərləri əsas tədqiqat mənbəyidir.
Tarixi fonetikanın
öyrənilməsində
təsviri
fonetikanın tədqiqat üsullarından istifadə olunur. Təsviri
fonetikanın tədqiqi üçün material mənbəyi dilin sinxron
vəziyyəti olduğu kimi tarixi fonetika üçün ayrı-ayrı yazılı
nümunələr material mənbəyi ola bilər.
3) müqayisəli fonetika
Müqayisəli fonetika qohum və qohum olmayan
dillərin, dilin sinxron vəziyyətinin və ya tarixi faktların,
eləcə də lokal nitq xüsusiyyətləri bazasındakı materialların
təhlili ilə məşğul olan elm sahəsidir.
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Tarixi materialların müqayisəli təhlili ilə sözlərin
fonetik tərkibi, quruluşu eləcə də fonem tərkibi və fonemlər
sisteminin vəziyyəti öyrənilir.
Müqayisəli fonetika ilə həmçinin, fonemlərin tarixi
evolyusuya (təkamül) prosesləri də öyrənilir. Müqayisəli
fonetika sayəsində qohum dillərin səs tərkibi, fonetik
ardıcıllıqlar, fonetik normalar müəyyənləşdirilir.
Müqayisəli fonetika qohum dillərin fonem təbiətini
öyrəndiyi kimi, qohum olmayan dillərin fonem təbiətini də
öyrənməklə məşğul olur. Bununla da həm müxtəlifsistemli
dillər arasındakı müştərək elementlər öyrənilir, həm də
dillərarası kontaktlarda transferlərin fonetik və qrafik
inifikasiyası sistemləşdirilir.
4) təcrübi və ya eksperimental fonetika
Təcrübi və ya eksperimental fonetikanın da tədqiqat
obyekti nitq səsləridir. Fonetikanın bu sahəsində də mövcud
nitq səsləri təhlil olunur. Ancaq səslərin təhlilində
linqivistik üsullardan yox, səsin uzunluğunu, qısalığını,
qalınlığını, incəliyini, tonunu və ahəngini öyrənmək üçün
müvafiq cihazlardan istifadə olunur.
5) fizioloji fonetika
Fizioloji fonetika da bilavasitя nitq sяslяrinin
юyrяnilmяsi ilя mяшьul olur. Fizioloji fonetikanın tяdqiq
обйекти нитг апаратыдыр. Нитг апараты инсанын бядян
цзвляриндян ибарят олдуьу цчцн дилçiliyin бу саhяси физиоложи
фонетика адландырылыр. Физиоложи фонетика сяслярин aкустик
характерини, онларын нитг апаратындакы йаранма йерини,
йаранма вязиййятини, еляъя дя сяслярин сяда, кцй вя тона эюря
фярглянян ъящятлярини юйрянир. Физиоложи фонетиканын тядгигат
вя тящлил базасы олан нитг апаратына аь ъийяр, няфяс борусу,
боьаз, дилин арха, orta, юн щиссяси, ашаьы вя йухары дамаг,
дишляр вя додаглар дахилдир. Нитг сясляринин йаранмасында
нитг апаратына дахил олан бу физиоложи васитяляр иштирак едир.
6) sемантик фонетика
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Семантик фонетика фонетиканын диэяр нювляриня
нисбятян йенидир. Семантик фонетика нитг сясляринин айрылыгда
малик олдуьу цмуми анлайыш хцсусиййятлярини вя бу
анлайышларын сюз тяркибиндя реаллашма вязиййятини юйрянир.
Семантик фонетика щямçинин, кюк сюзлярдя бу вя йа диэяр
фонемин функсийаъа дяймшмяси ясасында баш верян фонетик
сюз йарадыъылыьы просесини дя юйрянир. Семантик фонетика йени
елм сащяси олдуьу цчцн онун тящлил нятиъяляри дя бир чох
щалларда, гейри-мцяййян эюрцнцр. Бунунла беля, семантик
фонетика кюк сюзлярин мянаъа юйрянилмясиндя, хцсусян,
етимоложи тядгигатларда, ейни заманда, мцхтялифсистемли
диллярдя сюзлярин охшар мяна хцсусиййятляринин тящлилиндя
хцсуси ящямиййятя маликдир.
7) fономорфолоэийа
Фонетик семантика сащяси кими, фономорфолоэийа да
дилчиликдя сон заманларын мящсулудур. Фономорфолоэийа
бирбаша нитг сясляринин характерини юйрянмякля мяшьул
олмур. Фономорфолоэийа нитг сясляринин моносиллаб вя
шякилчи mорфемлярдяки функсийасыны юйрянир. Дилчиликдя кюк
сюзлярин фонетик гурулушундан бящс едяркян чох заман
эцълц мювге, зяиф мювге ифадяляри ишлядилир. Фономорфолоэийа
мящз эцълц вя зяиф мювгелядя
сяслярин функсионал
хцсусиййятлярини юйрянир. Фономорфолоэийа сюзцн фонетик
гурулушуну юйряняркян эцълц мювгедя дуран биринъи сясин
вя зяиф мювгедяки сонунъу сясин функсийасы иля бирликдя дахили
сясин функсийасыны да юйрянир. Еля сюзляр вардыр ки, онларын
бязиlяринин яввялиндян, бязиляринин ися сонундан бiр нитг
елементи ихтисар олунур. Фономорфолоэийанын вязифяси ихтисар
шяраитини юйрянмякдир. Шякилçiляря эялинъя,
сюзцн сон
елементини юйрянмяк хцсуси ящяитййят дашыйыр. Бязи сюзлярдя
кюк сонуна ики самит елементин битишдийи мцшащидя едилир.
Фономорфолоэийанын вязифяси щямчинин битишяn самитин həm
фонетик, щям дя морфоложи хцсисиййятини юйрянмякдир.
Фономорфолоэийа кюк сюзлярин етимолоэтйасыны юйрянмяк
бахымындан мараглы олан бир елм сащясидир.
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8) mорфоnoлоэийа
Морфоnoлоэийа да дилчиликдя йени сащялярдян щесаб
олунур. Чох вахт фономорфолоэийа иля морфонолоэийа ейни
тядгигат обйекти иля мяшьул олан елм сащяси кими гиймятляндярилир. Лакин, фономорфолоэийа иля морфонолоэийа арасында
инъя бир фярг вардыр. Морфоnoлоэийа
кюк вя шякилчи
морфемлярин гурулушу иля мяшьул олур. Мясялян, кюк
морфемляр бир, ики вя йа цч щеъадан идарят олур вя тяркиб
щиссяляриня бюлцнмцр. Бу щадися она эюря баш верир ки, кюк
юз мяна функсийасыны итирир, (асемантикляшир), йяни кюкц тяшкил
едян фонемляр юз семантик функсийасындан мящрум олур.
Шякилчиляр дя юз нювбясирдя юz семантик функсийасындан
узаглашыр. Сюзцн дахилиндяки щям биринъи, щям дя икинъи
шякилчи кюкля бирляшиб ващид бир кюк вя шякилчи tərkibi ямяля
эятирир. Лакин кюк вя шякилчи тяркибиндян шякилчи
ихтисарлашмасы шярт deyildir. Мясялян, габырьа, гурбаьа, ясирэя
kими сюзлярдя фонетик ващидляр ихтисар олунмур. Анъаг онлар
бирликдя кюкя бирляшяряк бир ващид кими формалашырлар. Бязи
грамматик шякилчилярдя ися щям сюз кюкцня йахынлашма, щям
дя сюз кюкцндян узаглашма баш верир. Мясялян, aлмайыр,
эялмяйир кими сюзлярин аlmır, gялmир вариантларында шякилчидян
бир елемент ихтисар олунур,шякилчи кюкя йахынлашыр. Лакин
нəйи, суйу, эюзцнц, гуzусу кими сюзляря н, й, с шякилчи
елементляри дя артырылыр. Морфонолоэийанын тядгиг обйекти
дилдяки бу kими ващидлярдян ибарятдир1.
Fonetikanın əhəmiyyəti
1

Фонетиканын нювляри иля ялагядар. Бах.Н.С.Трубецкой. Основы фонологии.
М.1960: Л.Р.Зиндер. Общая фонетика. М.1979: А.М.Щербак. Сравнительная
фонетика тюрских языков. Л.1970: Общее языкознание. М.1972:Б.Н.Головин.
Введение в языкознание.М.1977: Я.Дямирчизадя. Мцасир Азярбайъан дили.
Бакы, 1972: А.Ахундов. Азярбайъан дилинин фонетикасы.Бакы, 1984:Сравнительo
-историческая грамматика тюрских языков.Фонетика. М.1964.М.Yusifov. Оьуз
групу тцрк дилляринин мцгайисяли фонетикасы. Бакы, 1984. Б.Хялилов. Мцасир
Азярбайъан дили. Фонетика, йазы, ялифба, грамматика, орфографийа, орфоепийа. Бакы,
2007. Ф.Ъялилов. Азярбайъан дилинин морфоnoлоэийасы. Бакы, 1989.
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Fonetika dilçilik elminin və onun tətbiq sahəsinin
açarıdır, onun, obrazlı desək, gizli qapısıdır. Fonetikanı
öyrənmədən, fonetikanın sistem və strukturunu öyrənmədən
dilçiliyin başqa sahələrinə yiyələnmək mümkün deyildir.
Fonetika dil üçün və bütövlükdə dilçilik elminin aşağıdakı
sahələri üçün əhəmiyyətlidir.
1) əlifbanın tərtibində
Hər bir dilin əlifbası bu dilin səs tərkibini əks
etdirir. Ayrı-ayrı dillərdə eyni əlifba sistemindən istifadə
edilsə də bütün dilərdə əlifba qaydası eyni deyildir. Çünki
iki müxtəlif dilin səs tərkibi oxşar olmur. Ona görə də
əlifba formalaşdırılarkən mütləq mövcud dilin səs tərkibi,
xarakteri nəzərə alınır. Məsələn, Azərbaycan əlifbasında
uzun dövrlər ərzində (VII əsrdən ta XX əsrin ikinci
onilliyinin sonuna kimi) ərəb əlifbasından istifadə
edilmişdir. Ərəb dilində ç, p, j, g samitlərini ifadə edən
səslər yoxdur. Odur ki, ərəb əlifbasında həmin səslərin
xüsusi işarəsi də olmamışdır. Azərbaycan dilində həmin
səslər mövcuddur. Ona görə də ərəb əlifba sistemindən
istifadə edərkən Azərbaycan dilində ərəb işarələri əsasında
həmin səslərə müvafiq yeni hərflər formalaşdırılmışdı.
Məsələn, (ha) işarəsinin altında üç nöqtə qoymaqla (ç), (be)
işarəsinin altında üç nöqtə qoymaqla (p), (ze) işarəsinin
üstünə üç nöqtə qoymaqla; (je), (ke) işarəsinin üzərinə xətt
qoymaqlar (ge) hərfləri düzəldilmişdir. Eyni zamanda,
Azərbaycan dilində olmayan və ərəb dili üçün xas olan bəzi
səslərin işarələri də Azərbaycan yazısında ənənə üzrə
işlənmişdir. Bunlar ayn, ğayn, za, zal, zad, sad, se, ta
hərflərinin işarələrdən ibarətdir.
1928-ci ildə ərəb əlifbasından latına keçid zamanı
əsas etibarı ilə bir səs, bir işarə prinsipinə üstünlük verilirdi.
Lakin bu əlifbada dilin ümumi fonetik normaları tam əks
olunmurdu. Odur ki, işləndiyi on il müddətində (1928-1939)
26

Азярбайъан дили фонетикасынын ясаслары

bu
əlifbada müəyyən
dəyişikliklər edilmişdi. Kiril
əlifbasına keçid zamanı (1 yanvar 1940-cı ildən) da əsas
prinsip bir səs bir işarə olmuşdur. Lakin kiril əlifbasından
istifadə edən digər ittifaq respublikalarında bu əlifbaya çox
da müdaxilə edilmirdi. Əlifba neçə var elə də qəbul edilirdi.
Hətta ь (мяагкй знак) ъ (твердый знак) ц, щ, я, ю, э kimi
işarələr də əlifbaya müxaniki şəkildə köçürülürdü. Belə
halda, səs əlifbaya uyğunlaşdırılırdı. Yəni işarəni ləğv
etməmək xatirinə süni şəkildə müəyyən bir səsin ifadəsi üçün
uyğun olmayan işarədən istifadə edilirdi. Məsələn, deyək ki,
səsin incə variantını bildirmək üçün müvafiq bir işarənin
yanında ь (мяагкй знак) qalınlığını bildirmək üçün ъ
(твердый знак) işarəsi yazılırdı. Bu xüsusiyyət kumık,
noqary, qaraçay-balkar dillərinə tətbiq edilmişdi.
Azərbaycan əlifbasına rus əlifbasındakı ц, я, ю, э işarələri
mexaniki surətdə daxil edilmişdi. 1947-ci ildə əlifbadan ц
işarəsi, 1958-ci ildə isə я, ю, э işarələri çıxarıldı. Rus
əlifbasındakı й işarəsi isə y ilə əvəz olundu.
1991-ci il dekabrın 25-də Azərbaycan əlifbasının
bərpası (latın əsaslı əlifbaya qayıdış) haqqında Azərbaycan
Respublikasının qanunu olmuşdur. O zamandan 2001-ci il
iyunun 18-nə kimi həm latın, həm də kiril əsaslı əlifbadan
istifadə edilmişdir. 2001-ci il iyunun 18-də Azərbaycan
dilinin tətbiqi ilə əlaqədar imzalanan sərəncama əsasən
latın qrafikalı əlifbaya birdəfəlik keçid qərarlaşdırıldı.
Əlifbada bir səs, bir işarə prinsipi əsas götürülmüşdür. Ona
görə də burada artıq işarələr yoxdur. Hətta, kiril əsaslı
əlifbadakı apostrof Azərbaycan dilində heç bir səsin xüsusi
təmsilçisi olmadığı üçün əlifbadan çıxarıldı. Ancaq dünya
xalqlarının əlifbasında hər hansı bir səsi ifadə etmək üçün
iki işarədən istifadə prinsipi saxlanmaqdadır. Məsələn, latın
əlifbasında Ģ, f, ç səsləri üçün xüsusi işarə yoxdur. İngilis
dilində ş səsini ifadə etmək üçün SH hərflərindən, yunan
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dilinə məxsus sözlərdə f səsini bildirmək üçün PH
hərflərindən, ç səsini bildirmək üçün CH hərflərindən
istifadə olunur. Azərbaycan dilində isə bir səs bir işarə
prinsipinə görə Ģ səsi üçün Ģ, f səsi üçün f, ç, səsi üçün ç
işarəsindən istifadə olunur. Beləliklə, səsin tələffüzünün
işarə vasitəsində və yazıda çətinlik baş verməməsi üçün
əlifbadakı mövcud işarələrdə dəyişiklik aparılmasına
üstünlük verilmişdir. Bu da əlifba
formalaşdırılması
sahəsində işlədilən üsullardan biridir.
2) orfoqrafiya qaydalarının tənzimlənməsində
Orfoqrafiya
qaydalarının
tənzimlənməsində
fonetikanın
mühüm əhəmiyyəti vardır. Orfoqrafiya
qaydalarının uzunömürlü olması informasiyaların gələcək
zamana maneəsiz ötürülməsinin başlıca şərtlərindən biridir.
Orfoqrafiya qaydalarında dəyişmələr,daha çox nitq və yazı
(əlifba) prinsipləri ilə
bağlıdır. Əlifba
bütövlükdə
dəyişdikdə və ya onun tərkibində prinsiplər əvəz edildikdə
bu yazı qaydalarına da öz təsirini göstərir. Məsələn,
Azərbaycan yazısı uzun dövrlər ərzində ərəb əlifbası
əsasındakı qrafika ilə aparılmışdır. Buna görə də bu gün
bəzi sözlərdə k-x-q səslərinin işlənmə normasını dəqiqləşdirmək çətinləşir. Belə ki, məsələn, bax sözünün baq və ya
bak şəklində olması, dağ, yağ, sağ kimi sözlərin sonunda ğ
və ya q samitinin səciyyəvi olması, söz kökü əvvəlində k
(ka) və q samitinin mövqeyi (kadın – qadın, karşı- qarşı,
kol-qol, kısır – qısır, kutu-qutu) aydın deyildir. Eləcə də söz
kökü sonunda k və y səslərinin mövqeyini aydınlaşdırırmaq
çətin olur. Məsələn, bək-bəy, kök-köy, dög-döy kimi
sözlərdə hansı variantın norma olduğu aydınlaşdırıla
bilmir. Yaxud, söz əvvəlində h-q samitlərinin paralelliyində
normanı aydınlaşdırmaq çətin olur. Məsələn, hansı, harada,
hanı kimi sözlərin qansı, qanğı, qanda, qanı kimi
variantlarının necə
yarandığı
və yazıya gəldiyi
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aydınlaşdırıla bilmir. Яряб ялифбасында саит ишаряляринин
олмамасы вə z самитинин dörd, s самитинин üç, т самитинин
ики ишаря вариантынын олmасы да орфографийада норма гейрисабитлийинin мювъудлуьуну эюстярир.
Орфографийа гейри-сабитлийи 1940-ъы илдя гябул олунан
кирил ялифбасында мювъуд da олмушдур.Бурада гоша сясли ю, я,
ю, ё ишаряляринин орфографийасы, хцсусиля сятирдян-сятря кечид
гайдаларында проблем йаратмышдыр. Апостроф да бу гябилдян
иди. Мцасир дилимиздя ялифбайа эюря орфографийа проблеми
демяк олар ки, йохдур. Лакин бязи сюзлярдя самит сясляр
дяйишдийиня эюря орфографийада тянзимлямя апарылыр.
Мясялян, дилдяки яняняви prinsipə эюря сону г вя к иля битян
сюзлярдя йазылыш гайдасы щямин самитляря эюря тянзим едилир.
Çörək, ипяк, ятяк сюзляри тяляффцздя ики вариантда дейилир:
чюряк – чюрях/ – чюряй: иpяк-иpях/ -иpяй; ятяк -ятях/ -ятяй.
Лакин вариантлыьа йол вермямяк цчцн доьру олараг йазыда
яняняви prinsipə риайят едилир.Бу сюзляря саитля башлайан
шякилчи гошулдугда к сяси й иля явязлянир: чюряк-чюряyin, инякиняйин,ятяк-ятяйин. Нитг бу дяйишмянин юзцнц ващид нормайа
эятирир. Доьрудур, бязи локал(йерли) нитг ареалларында й
самитинин g варианты да мцшащидя едилир: чюряк- чюряэин, инякиняэин, ятяк-ятяэин. Лакин, й варианты даща цмуми олдуьу
цчцн бу вариант норма кими гябул едилир. Беля сюзляря
самитля башлайан шякилчи гошулдугда ися ики нитг варианты
йараныр. Чюряк-чюрях/дя, чюряйдя, иняк-инях/дя-иняйдя, ятякятях/дя-ятяйдя. Bуна эюря дя йазы цчцн сону к самити варiant
норма щесаб олунур: чюрякдя –инякдя- ятякдя. Яняня цзря
сону г иля битян сюзлярдя дя охшар вариант йараныр. Мясялян,
гонаг, чыраг кими сюзляриn локал нитгдя ашаьыдакы вариантлары
вардыр: гонаг-гонаx-гонаь, папаг-папах-папаь, чыраг-чырахчыраь. Анъаг йазы гайдасы цчцн ващидлик сяъиййяви
олдуьундан сону г вариантлы йазылыш нормасы кими гябул
едилир. Бу сюзляря саитля башлайан шякилчи ялавя олундугда г
самити ь иля явязлянир. Йазы нормасы ися нитг васитяси иля
тянзим едилир : гонаг-гонаьын, папаг-папаьын, чыраг-чыраьын.
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Беля сюзляря самитля башлайан шякилчи гошулдугда ися ики нитг
варианты йараныр: гонаг-гонахда-гонаьда, папаг-папахдапапагда. Йазыда икили варианта йол верilмямяси цчцн беля
щалда сюз сонунун г варианты норма кими гябул едилир.
Фонетик ващидляря эюря йазы нормасы мцяййян алынма
сюзлярин унификасийасында да тятбиг едилир. Мясялян: rус вя
Авропа дилляриня мяхсус алынмаларда г-щ,г-ж,г-э,ц-с,щ-ш,яйа,ю-йу кими орфографик тянзимлямя сяъиййяvidir гандбoл(инэ)-щяндбoл,
гармоника(йунан)-щармоника,
гегемон
(йунан) - щеэемон, физиологический–(шякилчи рус) физиоложи,
филологический - филоложи, герб (полша)-эерб, герметика (йун)эерметика, гигиена (йун)-эиэийена, генерал (лат)-эенерал,
географийа (йунан) -эеографийа, цейтнoт (алм)-сейнтнoт,
целлофан
(йунан)-селофан,
целлюлозаселлцлоза,
цемент(алман)-семент, цензура(лат) сензура, шетка (рус)щотка,
щи(рус)-ши,
щит(рус)-шитлювщя,
яхта(инэ)-йахта,
ягуар(рус)-йагуар, юбилей (лат)- йубилей, юмор(инэ)-йумор,
юпитер(лат)-йупитер, бюджет (фр)-бцдъя, бюллeтен (фр)–бцллетен,
бюро (фр)-бцро, карбюратор(фр) – карбцратор вя с.
Орфографик гайдаларын ващидлийи, даимилийи вя сабитлийи
йазылы мятнлярин диахрон вя синхрон вязиййятлярдя maneəsiz
мянимсянилмясинин ян етибарлы təminatçısıdır.
3) oрфоепийа гайдаларынын тянзимлянмясиndə
Орфоепийа гайдаларынын тянзимлянмясиндя дя
фонетиканын мцщцм ролу вардыр. Орфоепийа нормалары, бир
гайда олараг, нитг васитяси иля тянзим едилир. Она эюря дя
нитгин тясири иля фонетик ващидлярин дяйишмяси вя йенидян
нормалашмасы йолларыны юйрянмяк ваъибдир. Нитгин тясири иля
сюзцн вя йа шякилчинин тяркибиндяки фонемин дяйишмяси
нормалашма иля баша чатырса демяли шифащи вя йазылы нитг
арасында бярабярляшмя йаранмасынын бир цсулу да бу типли
дяйишмялярдян ибарятдир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, нитг
чевикдир вя дил структуруна чох тез тясир эюстяря билир. Она
эюря дя нитгдя баш верян бцтцн дяйишикликляри дил структуруна
тятбиг етмяк норма фяргляринин артмасы бахымындан дцзэцн
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сайыла билмяз. Одур ки, артыг чохдан нормалашмыш
вариантлары сахламагла нитгин юзцня аид олан вариантларын да
сабитлийини горумаг эяряклидир.
Азярбайъан дилиндя нитг васитяси иля дяйишян вя щям йазы,
щям дя нитг цчцн нормайа чеврилян вариантлара даир
ашаьыдакылары нцмуня эюстярмяк олар :
a) indiki zamanın inkarı
Индики заманын инкары дил структуруна эюря беля олмалы
иди: fел+инкар+индики заман: ал-ма-ыр.Беля сюз структуру
тяляффцздя аьырлыг ямяля эятирир. Она эюря дя нитг бурада ики
вариант йарадыр.Бунлардан бири будур ки, сюздя ики саит
йанашы ишляня билмядийиндян щямин саитлярин арасына бир самит
дахил олур вя дейилиш аьырлыьы арадан галдырылыр: aлмайыр. Бу
вариант бязи локал нитг ареалларында щятта, алмайыр вя йа
aлмейир шякилляриндя дя ишлядилир. Бу вариантын юзц нитгдя йеня
дя чохвариантлылыг ямяля эятирдийиня эюря йазыда ващид
нормайа дцшя билмямишдир. Беля вариантлар локал нитгдя
ишлядилдийи кими, бязи йазылы мянбялярдя дя фярди цслуба хас
нцмуняляр кими ишлядилмишдир.
Икинъи вариантда нитг чохкомпонентлиliйи азкомпонентлилик иля явяз етмишдир. Нятиъядя aлмайыр типли структурда инкар
шякилчисинин а елементи юз фонем мцстягиллийини итиряряк ихтисар
олунмуш вя щямин структур алмыр кими гыса формайа
дцшмцшдцр. Бу структурда ися диэяр нитг варианты йохдур.
Одур ки, almır типли структур цмуми норма газанараг
йазыйа да ейни гайдада кечмишдир. Нятиъядя щям дя йазы вя
нитг арасында норма вящдяти йаранмышдыр.
b) гейри-гяти эяляъяк заманын инкары
Гейри-гяти эяляъяк заманын инкарынын дил структуру
цзря ифадя формасф белядир: фел + инкар + гейри-гяти эяляъяк:
ал-ма-ар.Бурада да икили вариант йараныр. Биринъисиндя сюзцн
шякилчи тяркибиндя ики саит арасына самит дахил олмасы
тамамиля мцмкцн олан щалдыр: алмайaр. Анъаг беля бир
вариант нитги даща да аьырлашдырыр. Она эюря нитг bu варианты
цмумишляк норма кими гябул етмир.
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Икинъи вариант гасалма вариантыдыр: алмыр. Бу вариант
асандыр, ялавя бир вариант мювъуд дейилдир. Она эюря дя бу
вариант йазыда вя нитгдя цмуми нормайа дахил олур.
Гейри - гяти эяляъяк замана шяхс шякилчиси гошулдугда
ися даща бир вариант ямяля эялир. Биринъи шяхсин тяkиндя
структур дяйишмяси баш вермир: алмарам, алмарыг. Икинъи
шяхсдя
ися
р
самити
з
самити
иля
явязлянир:
алмазсан(алмазсыныз).Цчцнъц шяхсдя шяхс шякилчиси иштирак
етмир. Анъаг р-з явязлянмяси юз йерини тутур: алмаз,
алмазлар. Бурада баш верян р- з явязлянмяси дя билаваситя
нитгя аиддир. Нитг юз интенсивлийи иля даща асан вариант
ахтардыьы цчцн титряйиъи вя чятин тяляффцзлц р сясини даща асан
тяляффцзлц з сяси иля явяз етмишдир. Бу явязлянмя цмумнитг
нормасына чеврилдийи цчцн йазыда да юзцня мющкям мювге
тутмушдур. Доьрудур, гейри-гяти эяляъяйин инкарында р
варианты тамам итмямялидир. Анъаг бу вариант там локал
шяраитдядир:алмарсан-алмарсыныз.1 Она эюря дя онлар
цмуми дил-нитг нормаллыьына дахтл дейилдир. Нитгин тясири иля
сюзцн шякилчи тяркибиндя баш верян диэяр сяс дяйишмяляриня дя
тясадцф олунур. Анъаг бцтцн дяйишмялярин щамысы цмуми
дил-нитг нормасына дахил ола билмир. Мясялян, индики заманын
икинъи шяхсинин ъями вя нягли кечмиш заманынын икинъи шяхс
шякилчисинин тяк вя ъями буна нцмунядир. Нягли кечмишин
икинъи шяхсинин ъями цчцн йазы нормасы белядир: фел+индики
заман+шяхс шякилчиси-алырсыныз.
Нитгин интенсивлийи иля бу структурда трансформасийа
баш вермяси мцшащидя олунур. Беля ки, нитг асан ифадя цчцн
шяхс
шякилчисинин
н
елементинин
фонем
тябиятини
нейтраллашдырыр. Она эюря дя н самити ихтисар олунур. Йени
йаранан формада сюз алырсыз шяклиня дцшцр. Локал шяраитдя

1

М.Ш.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Bakы, 1962.с.246248. Р.Рцстямов. Азярбайъан дили диалект вя шивяляриндя фел. Бакы. 1965. с.
248-249.
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щямин форманын
щятта
алырсыyыз, алырсыьыз (алырсыныз)
вариантлары да мцшащидя олунур.1
Алырсыз вариантында ики саит аьырлыг етдийи цчцн
онлардан бири фонем мювгейини итирир вя дцшцр. Сюз ися алырсыз
вариантында галыр. Нитг юз интенсивлийи иля щямин варианты юзц
цчцн нормайа чевирмишдир. Лакин йазы нормасында сабитлик
мцщцм шярт олдуьу цчцн нитг варианты йазы нормасы иля
ейниляшдирилмир.
c) nягли кечмиш заман
Нягли кечмиш заманын ikinci шяхсинин тяк вя ъяминдя
дя ейни щал мцшащидя олунур. Нягли кечмиш заманын икинъи
шяхсинин тяк вя ъями цчцн структур белядир: фел+нягли
кечмиш+шяхс шякилчиси: алмышсан (тяк), алмышсыныз (ъям).
Шякилчи тяркибиндя ш вя с самитляри йанашы олдуьу цчцн
нитги чятинляшдирир. Одур ки, ш самити юз фонем мювгуйини
итирир вя ихтисар олунур. Алмысан, алмысыныз. Бу вариантлар
нитгдя юзцнямяхсус нормайа маликдир. Она эюря нитг цчцн
дя цмуми норма дейилдир. Чцнки бу анлайышын ифадяси цчцн
алыбсан, алыбсыныз паралелляри дя вардыр. Одур ки, алмысан,
алмысыныз вариантлары йазы вя нитг цчцн ващид норма
йаратмыр.
ç) eйниъинсли самитлярин ардыъыл ишляндийи фелляря заман
вя шяхс шякилчиси гошулması
Şифащи нитг цчцн норма олан вя йазылы дил нормасына
чеврилмяйян диэяр структурлар да мювъуддур. Мясялян,
сахла, эюзля, сясля, динля кими фелляря заман вя шяхс шякилчиси
гошулдугда нитг цчцн мцвафиг вариантлар йараныр:
сахлайырам-сахлыйырам, эюзляйирям-эюзлцйцрям, сясляйирямсяслийирям, динляйирям-динлийирям вя с. Беля вариантлар
орфоепик нормалары якс етдирир.Йазы нормасында ися сабитлик
эюзлянилир.2
1

Бах. М.Ш.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962.
с.224-234
2
Бах.М.Йусифов. Дювлят дили вя норма.s. 108
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Дилимиздя йанашы эялян самитлярин тяляффцзц иля
йаранан нитг нормалары да бу гябилдяндир: газлар-газдар,
эюзляр-эюздяр,оьланлар-оьланнар вя с. Бурада да йазы вя нитг
нормасында юзцнямяхсуслуг мцшащидя едилир. Анъаг еля
сюзляр дя вардыр ки, онлар заман-заман нитгдя ишлядиляряк
ващид нормайа чевриля билмишляр. Мясялян: сатдыг(ат),
чатдаг(габ) батдаг (палчыглы йер), хиртдяк (боьаз) cızdaq
(qızartma) вя саир кими сюзлярдя йазы вя нитг нормасы
цмумиляшмишдир.
Нитгин тясири иля фонетик ващидлярин дяйишмяси
сайясиндя ващидлik йаранмасы норма сабитлийи цчцн мцщцм
амиллярдян биридир.
d) eтимоложи тящлилdə
Етимолоэийа сюзц мяншяъя йунан дилиня мяхсусдур.
Мəнасы –етимон-щягиги, ясл, сюзцн ясл мянасы, логoс ися елм,
анлайыш демякдир. Цмумиликдя етимолоgийа сюзцн ясл,
щягиги, ясас мянасяны юйрянян елм сащяси демякдир.
Етимоложи тядгигатларда фонемлярин юйрянилмясинин вя
фонетик ardıcıllıqların, сяслярин кечидинин, ихтисарынын вя
бярпасынын тятбиги ваъиб мясялялярдяндир. Етимоложи тящлил
йолу иля hям гощум диллярдя сяслярин илкин мянасыны вя həm
də гощум олмайан диллярдя müştərək ялагяляри
мцяййянляшдярмяк мцмкцндцр. Бir дилин сюзляри цзяриндя
апарылан тящлилдя ися дилин тарихилийи və müasirliyi арасындакы
ялагяляр мцяййянляшдярилир.
Гощум олан дилляр цзря етимоложи тящлил апарылаrkən
сяс кечидлярини билмяк ваъиб мясяlяlярдяндир. Мясялян, тцрк
дилляриндя л-ш явязлянмясиня эюря дилляр арасында мцяййян
сюзляря də вариантлыг йаранмасы мцшащидя едилир. Беля ки,
чуваш дилиндя л самити мцяййян сюзлярин тяркибиндя ш иля
уйьун эялир: хел (чув) гыш (Aзярб), чул (чув) даш (Aзярб),
калак (чув) гашыг (Aзярб), шал (чув) диш (Aзярб).
Етимоложи тящлил иля мцяййян едилир ки, ш явязиня чуваш
дилиндяки l варианты Азярбайъан дилиндя дя вардыр. Мясялян,
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Çалдаш(йер ады) тяркибиндяки чал сюзц чуваш дилиндяки чул(даш)
сюзцнцн башга бир вариантыдыр Демяли, ики ейни мяналы
сюз(дашдаш) бир ващиддя бирляшмишдир. Йахуд Сянэячал (йер
ады) сюзцндяки биринчи компонент сянэ фарс дилиндя даш
демякдир. Чал сюзц ися Çалдаш сюзцндя олдуьу кими, даш
сюзцнцн вариантыдыр. Локал нитгдя гашыг-гулаг йедиздирмяк,
гашыг-гулаг топламаг ифадяляри мювъуддур. Бурада гулаг
сюзц, яслиндя чуваш дилиндяки калак (гашыг) сюзцнцн
вариантыдыр. Бу мянада гашыг-гулаг йедиздирмяк, гашыг гашыг (аз-аз) йедиздирмяк, гашыг-гulaq топламаг ися гашыггашыг (аз-аз) топламаг демякдир.
Азярбайъан дилиндя, щямчинин башгырд дили иля
мцгайисядя щ – с кечиди (уйьунлуьу) вардыр. Мясялян,
Азярбайъан дилиндяки су сюзц башгырд дилиндя щыу, сиз сюзц
щез, сян сюзц щен кими ифадя олунур. Азярбайъан дилиндя дя с
явязиня щ сясинин мювъудлуьуну тясдиг едян фактлар вардыр.
Мясялян, су анлайышы билдирян щовуз, щовламаг (йаранын су
удмасы) кими сюзлярдя щ сясинин мювгейи щямин сясин с иля
тарихи кечидини нцмайиш етдирир.
Гощум олмайан дилляря мяхсус мцяййян сюзлярин
етимоложи тяhлиlинdя дя фонетик ващидлярин кечиди бир васитя
ролу ойнайыр. Бу мянада тцрк дилляри цчцн сяъиййяви олан к –
с кечидини (kямик-сцмцк, кoйuн-сарык), гощум олмайан
диллярдя дя мцшащидя етмяк олур: кюпяк-собака, кырксорок,кедр-сидр вя с.
Етимоложи тящлилдя гощум олмайан дилляр арасындакы
охшарлыьын тяйин олунмасы üçün беля кечидлярин мцщцм ролу
вардыр. Етимоложи тящлилдя дилин тарихилийи иля мцасирлийи
арасындакы фяргляр билаваситя, сяслярин дяйишмяси (явязлянмяси,
ихтисары, бярпасы) йолу иля мцяййян едилир. Мясялян, илдырым,
илхы кими сюзлярдя саитлярин таразлыьы позулмушдур. Етимоложи
тящлил йолу иля мцяййян едилир ки, щямин сюзлярин яввялиндян
тарихиən самит ихтисар олунмуш вя сюзлярин саит тяркибиндя дя
дяйишмя баш вермишдир. Тцрк дилиндя щямин сюзлярин йылдырым
вя йылхы вариантларынын мювъудлуьу буну тятгиг едир.
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e) fонетинк сюз йарадыъылыьынын тядгигиндя
Фонетик сюз йарадыъылыьынын арашдырылмасы сюз
кюкляринин фонетик вя сemantik диференсиаллашмасынын тяйин
едилмяси цчцн мцщцм амиллярдян биридир. Фонетик сюз
йарадыъылыьы просесиндя щям саитлярин, щям дя самитлярин
дяйишмяси баш верир. Бу щалда, йени мяналы сюз ямяля эялдийи
кими, мцяййян груп сюзлярдя дя мяна йувасы йараныр.
Мясялян, сюзлярин мцяййян гисминин тяркибиндя сяс дяйишмир,
мяна дяйишир вя синкретик омонимляр йараныр: кюк (мейвя),
кюк (шишман), бит (щяшярат), бит (битмяк), эюй (сяма), эюй
(рянэ).
Бязи, сюзлярдя ися сяс дяйишмяси йолу иля йени мяна йаранса да цмуми мяна йувасы итмир. Мясялян, кяс кюкцнdən
гас (эюдяк), гыс (а) (эюдяк), кцс (цз дюндярмяк-мяъази мянада, мцнасибяти кясмяк), гай кюкцндян гайьы, гайыг, гыйыг
(яйри ийня), гыйгаъ (цчкцнъ юртцк), гыйма (хырда доьранмыш
ят) кими ейни йувайа аид сюзляр тюрянир.
Фонетик ващидляря мяхсус ardıcıllıqlara истинадян бу
истигамятдя арашдырма апарылмаsы, гощум диллярля тарихи ялагялярин, ейни заманда, сюзлярин структур вя семантик диференсиаллашмасынын сябяблярини юйрянмяк бахымындан мараг
доьурур.
ə) fонемлярин тякамцлцнцн арашдырылмасында
Фонемин юйрянилмяси щяр щансы дилин сяс тяркибинин
тарихян формалашмасы
имканларыны арашдырмаьа шяраит
йарадыр. Азярбайъан дили фонемляринин тимсалында ону
демяк мцмкцндцр ки, дилин ян ибтидаи мярщялясиндя, ялбяття
ки, мцасир дюврдяки гядяр данышыг сясинин бирдян-биря формалашмасы чятин иди. Фонетикайа аид тядгиглярин тяърцбяси дя
эюстярир ки, нитг сясляри нитг просесинин интенсивлийи сайясиндя
айры-айры мярщялялярдя формалашмыш вя дил нормасына кечмишдир. Тядгигатчыларын бюйцк яксяриййяти бу фикирдядир ки,
илкин самит сясляр характер етибары иля нитг апаратында
бирдяфялик дейиля билян, эцълц кцйцн ифадяси иля йаранан, сярт
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тяляффцзлц сяслярдян ибарят олмушдур.1 Бу мянада йухары сярт
дамагда тяляффцз олунан К (кa) орта дамагда кцтля тяляффцз
олунан Т вя додаг тяляффцзлц эцълц кцйля мцшайият олунан П
сясляри мцвафиг сяс йувасында юз интенсивлийи иля доминант
характери дашымышдыр. Дилин сонракы инкишаф мярщяляляриндя
нитгин интенсивлийи сяс йуваларынын мювгейини эенишляндирмиш
вя kipləşən кар, сярт тяляффцзлц сяслярин базасында новлу ,
ъинэилтили вя мусигили сясляr тюряmишдир. Азярбайъан дилиндя,
мясялян, K(ка) сясинин тяляффцз йери олдуьу щалда мцасир
дюврдя щямин сяс юз йерини г сясиня вермишдир. (кадынгадын,калдыр-галдыр, кырх-гырх,куш-гуш,кыш-гыш,куту-гуту ,
кылча-гылча вя с.).
Г самитинин ися нитг просесиндя х вя ь сясляринин
паралелляри кими ишлянмяси мцшащидя едилир: йараг – йарах –
йараğ, йарпаг-йарпахда-йарпаьда вя с. Башга сяс
йуваларында да мцвафиг паралелляр мювъуддур. Ялбяття ки,
беля паралелляр, дяйишмя вя кечидляр сябябсиз дейилдир.
Онларын арашдырылмасы, фактик материалларын мцгайисяlи тящлили
сяслярин тякамцлц барядя мцвафиг анлайышларын тясбит едилмяси
ишиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Саитлярин тякамцлцня
эялинъя, онларын içərisində ачыг, эениш вя интенсив тяляффцз
едилянлярин илкин щесаб олунмасына даир мцлащизяляр цстцнлцк
тяшкил едир1. Беля ки, бурада йухары дамаг цзря а сясиня,
ашаьы дамаг цзря я, е сясляриня даща чох цстцнлцк верилир.
Нитг сясляринин тякамцлц фонетикада хцсуси бир мювзудур.
Онун арашдырылмасы фонетикaya dair tədqiqatlrın vacib
istiqamətlərnidən biridir.

1

Бах.Сравнительно – историческая грамматика тюрских языков.
Фонетика. М.1984,с.11-57
1
Bax: Сравнительная грамматика тюрских языков. Фонетика. М.1984,
с.118 -169
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Фонетик ващидляр
Нитг апараты
İnformasiyanın ən kiçik ünsürü olan danışıq səsləri
insanın nitq aparatında yaranır. Nitq aparatı insan
fiziоlogiyasına məxsus daxili və zahiri bədən üzvlərindən
ibarətdir . Bunlar aşağıdakılardır:
Ağ ciyər. Ağ ciyərin vəzifəsi nitq aparatı üzvlərinə
hava ötürməkdən ibarətdir.
Bronxlar. Bronxların vəzifəsi ağ ciyərdən gələn hava
axınını nəfəs borusuna ötürməkdən ibarətdir.
Nəfəs borusu. Nəfəs borusunun vəzifəsi hava axınının
maneəsiz qırtlağa keçirməkdən ibarətdir.
Qırtlaq. Qırtlağın vəzifəsi hava axınını nəfəs
borusundan alıb səs tellərinə keçirməkdən ibarətdir.
Səs telləri. Səs tellərinin vəzifəsi özünün sürətindən,
azlığından, çoxluğundan, zəifliyindən, güclülüyündən asılı
olaraq hava axınının səsə çevirilməsi üçün onu ağız
boşluğuna (yuxarı orqanlara) ötürməkdən ibarətdir. Səs
telləri hava axınının təsiri ilə müvafiq titrəyişi, açılıbyumulmanı, genişlənib – daralmanı təmin edə bilməsə nitq
səsi yarana bilməz. Səs telləri zədələndikdə və ya
soyuqlamadan deformasiyaya uğradıqda nitq səsi normal
tembrdə və ya tonda yarana bilməz. Səs tellərinin incəliyi
musiqili avaz yaradır. Belə səslər sözlərin avazla
səslənməsinə səbəb olur. Adətən, avazlı ifadə mahnı oxuyanlarda, müğənnilərdə müşahidə edilir.
Ağız boĢluğu. Ağız boşluğu əslində şərti mənada işlədilir. Çünki ağız boş deyildir və burada həm ümumi səs
yuvalarının və həm də hər bir səsin özünün xüsusi yeri
vardır. Bunlar da ağız boşluğu deyilən sahədəki üzvlərin
fəaliyyəti ilə yaranır.
Burun boĢluğu. Səslərin tələffüzündə burun boşluğu
deyilən sahənin də rolu vardır. Burun boşluğu üçün sə38
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ciyyəvi olan səslərin tələffüzündə ağız boşluğunun hava
məkanı bağlanır, hava burun boşluğuna daxil olur və nitq
aparatı burun səslərini yaradır.
Yuvaqlar. Yuvaqların vəzifəsi dilin yuvaqlara sıxılması şəraitinə müvafiq olaraq yuvaq səslərini yaratmaqdan
ibarətdir.
Dil. Dilin
vəzifəsi ağız
boşluğunun müvafiq
yerlərində hərəkət etməklə sait və samitlərin tələffüzünə
şərait yaratmaqdır.
DiĢlər. Dişlərin vəzifəsi hava axınının dağılmasına
və itkisinə yol verməməkdən ibarətdir. Dişlər olmayanda
hava axını dağılır, yayılır, itir və səsi düzgün tələffüz etmək
olmur.
Dodaqlar. Dodaqların vəzifəsi müəyyən səslərin
tələffüzü
zamanı
hava
axınının
paylaşdırılmasını
tənzimləməkdən ibarətdir.
Alt çənə. Alt çənə mütəhərrik olmaqla sait və
samitlərin yaranmasında fəal iştirak edir.
Nitq aparatı insanın düşüncəsindən, fəaliyyətindən,
nitqin qurulmasından asılı olaraq beyinlə, xüsusilə, əsəb
sistemi ilə tənzim edilir. Sait və samitlərin xarakteri onların
nitq aparatında tutduqları mövqeyə görə müəyyən olunur.
Nitq aparatında hər bir səsin özünün xüsusi rolu və
mövqeyi olmaqla
hava axınının müvafiq
qaydada
paylaşdırılması səslərin tələffüzü prosesində bir ardıcıllıq və
sıra əmələ gətirir. Bu sıra və ardıcıllıq onları bir- biri ilə
keyfiyyətcə əlaqələndirir. Ona görə də istər saitlər və istərsə
də samitlər arasında bir ierarxiya (yəni yuxarıdan aşağıya
doğru daxili bir əlaqə) və sistem yaranır. Ona görə də saitlər
və samitlər barədə ümumilikdə bəhs edərkən onların
ardıcıllığı saitlər sistemi və samitlər sistemi kimi
səciyyələndirilir.
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Fonemlərin sistemi və strukturu
Dildə bütün elementlər bir-biri ilə sistem və
struktur vəhdətinə malikdir. Dil vahidlərinin sistem və
struktur əlaqələri onların mənalı vahidə çevrilib informasiya
vasitəsi kimi formalaşmasının əsasını təşkil edir. Dildəki
sistem
ardıcıllığı struktur
elementlərin
bazasında
formalaşır. Bu cür daxili, üzvi əlaqə təbiət hadisələri
arasındakı sistemli və çoxelementli əlaqələrin bir tərkib
hissəsindən ibarətdir. Təbiətdəki çoxelementli üzvi əlaqələr
olmasa materiyanın tərkibində çoxsaylı transformasiyalar
baş verə bilərdi. Dildə də bütün elementlər bir-biri ilə sıx
bağlı olduğu üçün transformasiya baş vermir, ancaq dil
elementləri nitq vasitəsi ilə təkmilləşir, canlanır, müvafiq bir
ardıcıllıqla tandemşəkilli inkişaf prosesi keçirir. Dil
elementlərinin sistemi və strukturu fonetik vahidlərdən
başlanır, bütün dil
proseslərini əhatə edir. Fonetik
vahidlərdə sistem onların ierarxiya qaydası üzrə baş verən
əlamətlərindən ibarətdir. Struktur elementlər isə sistemin
tikinti materialıdır. Başqa sözlə, fonetik vahidlərin sistemi
onların xətti, üfüqi ardıcıllığında özünü göstərir. Bu
ardıcıllıq sintaqmatika adlandırılır. Struktur elementlər isə
paradiqmatik əlaqələr hesab edilir. Fonetik vahidlərin tikinti
materialı sait və samitlərdən ibarətdir. Hər bir sait və
samitin xüsusi tələffüz şəraiti olduğu kimi, onların özlərinə
məxsus səs yuvaları da vardır. Bu səs yuvalarından ya yaxın
tələffüz şəraiti ilə səciyyələnən bir neçə səs törəyir və ya tək
bir səs yaranır. Tək səslər nitqdə fəallaşdıqda digər səs
yuvaları ilə təmas yaradır. Azərbaycan dili fonemlərinin
paradiqmatikası onların şaquli əlaqələrindən ibarətdir.
Fonemlərin şaquli əlaqəsi (paradiqması) səs
yuvaları
arasında baş verir. Sait səslərin formalaşması üç şaquli əlaqə
əsasında verir: dilarxası, dilortası və dilönü tələffüz yeri.
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Samitlərin şaquli əlaqəsi (paradiqması) isə beş şaquli
əlaqə əsasında əmələ gəlir: boğaz, dilarxası, dilortası, dil-diş,
dodaq.
Saitlərin dilarxası tələffüz yerində dörd, dilortası
yerində bir, dilönü yerində dörd səs
formalaşmışdır.
Samitlərin boğaz tələffüz yerində bir, dilarxası yerində dörd,
dilortası yerində üç, dil-diş yerində on bir, dodaq tələffüz
yerində isə beş səs vardır. Səslərin bazasında nitq vahidləri
formalaşdıqda bu struktur elementlər qarşılıqlı əlaqə
yaradır. Ayrı-ayrı yuvalardakı səslərin struktur əlaqələri
mənalı söz vahidlərini formalaşdırır. Fonemlərin xətti,
üfüqi, sintaqmatik əlaqələri səs
yuvalarına toplanmış
səslərin arasında müşahidə edilir. Məsələn, dilarxası
saitlərdə ardıcıllıq bu prinsip üzrə baş berir: dilarxası,
damaq: a-ı; dilarxası dodaq: o –u; dilarxası açıq: a-o;
dilarxası qapalı: u – ı.
Fonemlərin şaquli – yuvalararası əlaqələri paradiqmatik əlaqədir. Bu əlaqələr struktur elementlər arasındakı
əlaqələrdir. Məsələn, saitlərdə dilarxası, dilönü,
açıq
damağa görə:a-ə; dilarxası, dilönü, açıq dodağa görə: o –ö;
dilarxası – qapalı damağa görə: ı –i; dilarxası – dilönü
qapalı dodağa görə:u –ü.
Samitlərdə də belə bir qayda vardır: Dilarxası, dilortası,
dil-diş, dodaq və kipləşməyə, karlığa görə: k (ka) – k (ke) –t –
p.
Dilarxası, dilortası, dil-diş, dodaq kipləşməyə,
cingiltiliyə görə:q, g (y), d,b. Samitlərin sistemli, xətti,
ardıcıl, sintaqmatik əlaqələri də saitlərdə olduğu kimidir.
Məsələn, dilarxası samitlərin əlaqəsi belədir: dilarxası
kipləşməyə görə: g-q; dilarxası cingiltiləşməyə görə: q-ğ;
dilarxası novluluğa görə: ğ-x; dilarxası karlığa görə: k –x.
Sait və samitlərin sistem - struktur əlaqələri dildaxili
şəbəkə yaradır və mənalı sözləri formalaşdırır. Məsələn,
dağ, bağ, kip kimi sözlərin müqayisəsində bu şəbəkəni, nitq
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vahidlərinin hörgüsünü aydın görmək olur. D dil-diş
samiti, a dilarxası sait, ğ dilarxası novlu samit, k dilortası
kipləşən samit, i dilönü, qapalı, damaq saiti, p dodaq,
kipləşən kar samitdir. Dildə bütün nitq vahidləri sait və
samitlərin sistem-struktur əlaqələri əsasında bir hörgü
materialı kimi formalaşır.
Sait fonemlər
Sait səslər hava axınının udlaqda dirənib səs
tellərinə birdən təsir göstərməsi şəraitində yaranır. Səs
tellərindən keçən hava ağız boşluğuna daxil olur. Ağız
boşluğunda isə dilin arxası və ön hissəsi müvafiq səs
yuvalarına çevrilir. Saitlərin tələffüzündə ağız boşluğu gen
və ya dar açıla bilər. Yaxud, bəzi səslərin tələffüzündə
dodaqlar fəallıq göstərə bilər. Saitlərin yaranma şəraiti
səslər arasında həm də bir daxili əlaqə əmələ gətirir. Belə
daxili əlaqə sait səslərin ierarxiyasını və sistemini
formalaşdırır. Səslərin tələffüz şəraiti bunlardan ibarətdir:
1) səslərin yaranma yeri; 2) ağız boşluğunun vəziyyəti;
3)damaq və dodaq.
Saitlərin yaranma yerləri
a) dilarxası saitlər
Saitlərin yaranma yeri bəzi hallarda dilin üfiqi
vəziyyəti kimi də təqdim edilir.Saitlərin yaranma yerində və
ya dilin üfiqi vəziyyətində yaranması zamanı dil fəal üzvə
çevrilir. Dilin arxa hissəsinin yuxarı, arxa damağa doğru
qalxması şəraitində bir силсиля сясляр йараныр. Беля сясляр
дилархасы
саитляр адланыр. Дилархасы саитлəрин юзляринин
арасында бир сыра, гайда вя дахили ялагя мювъуд олдуьуна
эюря онлар архасыра саитляр да адландырылырлар. Дилархасы
(архасыра) саитляр бунлардыр: а, ы, о,у.
Дилархасы (архасыра) саитляр нитг апаратында сяс
телляриня йахын олан йердя тяляффцз едилдийиня эюря щава ахыны
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эцълц хариъ олунур. Она эюря дя сяслярин тембриндя галынлыг
мцшащидя едилир. Бунун цчцн дя бязи китабларда дилархасы
(архасыра) саитляр щям дя галын саитляр адландырылыр.
b) дилюнц саитляр
Саитлярин дилюнц тяляффцз йериндя йаранмасы заманы дилин юн
щиссяси юн дамаьа доьру дартылмыш (габармыш) вязиййятдя
олур. Саит сясляр дилин юн щиссясиндяки йаранма шяраитиндя
онларын тяляффцз йери сяс телляриндян узаглашыр. Аьыздан чыхан
щава ахынынын интенсивлийи азалыр. Она эюря дя сяс тембри
дяйишир, зяифляйир. Нятиъядя дилин юнцндя йаранан сяслярин
тяляффцзц дилархасы саитлярин тяляффцзцндян фярглянир. Дилин
юнцндя йаранан саитляр йериня эюря дилюнц, дахили ялагяляриня
эюря юнсыра, тембриня эюря инъя саитляр адланыр. Дилюнц
(юнсыра вя йа инъя) саитляр ашаьыдакылардан тбарятдир:я,у,ю,ц.
Дилархасы вя дилюнц саитлярин дахили ялагяси онларда
сыра йарадыр. Саитляр системиндя сыра йаратмайан сяс е
сясиндян ибарятдир. Е саити дилархасы вя дилюнц сяслярдян фяргли
олараг дилин орта щиссясиндя тяляффцз олунур. Азярбайъан
дилиндя е саитинин дилортасы тяляффцз йериндя yаранмасы барядя
Я. Дямирчмзадянин фикри хцсуси мараг доьурур. Я.
Дямирчизадя е саитинин йаранма йери иля ялагядар йазыр:
«Дилortасы саитлярин ямяля эялмясиндя дилин юн вя орта щиссяси
бцтювлцкдя дамаьа доьру галхмыш олур ки, беля вязиййятдя
аьыз бошлуьу тягрибян ики бярабяр щиссяйя бюлцнцр.
Резонансын бярабярляшмяси нятиъясиндя дилortасы саитляр
ямяля эялир».1
Нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайъан дилинин саитляр
системиндя дилин ортасы цчцн йалныз е саити сяъиййявидир. Она
эюря дя щямин мцлащизядяки «саитляр» сюзцня диггятля
йанашмаг лазымдыр.Е саити иля ялагядар Аьамуса Ахундов
йазыр ки, «Азярбайъан дилиндя йалныз е ортасыра саитидир.
Щямин сяси тяляффцз етмяк цчцн дилин уъу азъа эери чякилир вя
Я.Дямирчизадя. Мцасир Азярбайъан дили. Ы щисся. (фонетика, орфограпфийа,
орфоепийа). Бакы 1972 с. 30.
43
1

Мцбариз Йусифов

дил юзц ися бир гядяр галхыр. Дилин галхма дяряъяси у
саитиндякиnдян хейли ашаьы, я саитиндякиnдян азъа йухары
олур. Щава ахыны нисбятян эениш арха резонатордан кечиб
юзцнямяхсус тембр кясб едяряк чыхыр.Беляликля, ортасыра,
йарымачыг, гейри- эярэин гыса е саити ямяля эялир. Е саитинин
тялффцзц заманы додаглар нейтraл олур» 2 .
Е саитинин дилортасы тяляффцз йериндя йаранмасы фикри
Булудхан Хялилов тяряфиндян дя давам етдирилир: “Е саити
дилортасы (инъя) йарымqapалы, додагланмайан саитдир».3
E saitinin dilarxası mövqedə xüsusi sistemi mövcud
olmadığı üçün bu sait dilönü sıradakı ə saiti ilə müəyyən
mövqelərdə yaxınlaşa bilir. Məsələn, ə saiti i saitini izləyir:
gəlir, dəyir. E Saiti də i saitini izləyir: gedir. E saiti dilortası
mövqedə tələffüz olunmaqla birlikdə bir çox hallarda ə
səsinin yerində işlənməklə onu əvəz edə bilir. Odur ki, e
sitinin ə ilə birlikdə dilönü saitlər sisteminə daxil olması
imkanları da istisna deyildir. Dilarxası və dilönü (həmçinin,
dilortası) saitlərin hər biri norma baxımından müstəqil
fonem
funksiyasını yerinə yetirsə
də ayrı-ayrı nitq
areallarında onların bu və ya digər nitq variantları da
vardır. Lakin ümumi dil
norması baxımından sait
variantları mövcud tələblərə cavab vermir. Ona görə də
saitlərə aid variantlar (yəni ı səsinin u-ya bənzər tələffüzü, ı
səsinin i-yə bənzər tələffüzü, ə səsinin a-ya bənzər
tələffüzü) ancaq öz arealında norma sayıla bilər (aldın –
aldıu n, qaldı- qaldıi, gəldin – gəaldın və s).
Ağız boĢluğunun vəziyyətinə görə saitlər.
Ağız boşluğunun vəziyyətinə və ya dilin şaquli
vəziyyətinə görə saitlər iki yerə bölünür.
А Ахундов. Азярбайъан дилинин фонетикасы. Бакы, 1984. С. 47.
Мцасир Азярбайъан дили. (фонетика, йазы, ялифба. qрафика,
орфогафийа, орфоепийа). Бакы, 2007.с.82.
2

3Б.Хялилов.
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a) açıq saitlər
Açıq saitlərin yaranmasında ağız boşluğunun
vəziyyəti əsasdır. Açıq saitlər tələffüz edilərkən ağız
boşluğuna daxil olan hava axınının sərbəst xaric olması
üçün ağız boşluğu geniş açılır. Açıq səslərin tələffüzü
zamanı bəzi saitlərin əmələ gəlməsində dodaqlar da iştirak
edir. Bu halda dodaq saitləri dodaqların tam daralmaması
şəraitində tələffüz olunur. Ona görə də dodaq saitlərinin
bəziləri açıq saitlər arasına daxil olur.
Açıq saitlər sırasına (sisteminə və ya ardıcıllığına )
həm dilarxası, həm də dilönü (və dilortası) saitlər də daxil
olur. Odur ki, bu tələffüz zamanı dilin üfüqi yaranma yeri
dəyişir. Dilin şaquli vəziyyəti əsas hesab olunur. Şaquli
vəziyyət hər üç üfüqi vəziyyəti yarıb keçir. Dilin şaquli
vəziyyətinə görə yaranan açıq saitlər aşağıdakılardır: a, o, e,
ə, ö.
b) qapalı saitlər
Dilin şaquliu vəziyyətində qapalı saitlər də yaranır.
Qapalı saitlərin tələfüzü zamanı ağız boşluğunda daralma
baş verir. Ağız boşluğuna daxil olan hava axını daralmaya
görə tam sərbəst və intensiv xaric oluna bilmir. Bunun
nəticəsində isə dilarxası və ya dilönü şəraitindəki tələffüzdən
asılı olmayaraq qapalı saitlər əmələ gəlir. Qapalı saitlər
aşağıdakılardan ibarətdir: ı, u, i, ü
Damaq və dodağa görə saitlər
Damaq və dodağa görə saitlər iki qrupa bölünür:
a) damaq saitləri
Saitlərin bəzilərinin tələffüzü damaqda baş verir,
bəzilərinin tələffüzündə isə dodaqlar fəal üzvə çevrilir.
Damaq dilin şaquli istiqamətində üç keçidə malikdir.
Dilarxası, dolortası və dilönü. Damaqda tələffüz zamanı
hava axını ağız boşluğundan sərbəst xaric olur. Ancaq
bütün səslərin tələf-füzündə hava axını eyni intensivliyinə
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malik olmur. Ona görə də damaq tələffüzlü saitlərin bəziləri
açıq, bəziləri isə qapalı səslər sırasına daxil olur. Damaq
saitləri bunlardır: a, ı, e, ə, i.
b) dodaq saitləri
Saitlərin bir qisminin tələffüzündə dodaqlar fəal
üzvə çevrilir. Dodaq saitlərinin də bəziləri hava axınının
intensiv-liyinə görə açıq və qapalı səslər arasına daxildir.
Dodaq saitləri bunlardır: o, u, ö, ü
Damaq saitləri bəzən dodaqlanmayan, dodaq
saitləri isə dodaqlanan saitlər adlanır.
Azərbaycan dilində dodaqlanan və dodaqlanmayan
terminləri məntiqcə düzgün deyildir, süni təəssürat yaradır.
Bu mənada, damaq saitlərini damaqlanan və ya damaqlanmayan deyə adlandırmaq mümkün deyildir. Odur ki,
dodaqlanan və dodaqlanmayan kimi məntiqsiz terminlərin
əvəzinə damaq və dodaq saitləri terminlərini işlətmək
daha məqsədəuyğundur.
Saitlərin ierarxiyası
İerarxiya sözü mənşəcə yunan dilinə məxsusdur.
Mənası- hieros müqəddəs, arxe – hakimiyyət deməkdir.
İerarxiya sözü termin kimi elementlərin yuxarıdan aşağıya
doğru qayda üzrə düzülüşü, yerləşməsi mənasında işlədilir.
İerarxiya termini mənaca saitlər sisteminə də tətbiq edilir.
Yuxarıdan aşağıya doğru düzülüş qaydası sait
səslərin ağız boşluğundan intensivlik üzrə xaric olmasında
özünü, tamamilə doğruldur. Beləliklə, ierarxiya qaydası
üzrə saitlərin düzülüşünü aşağıdakı kimi səciyyələndirmək
olar:
a)dilin üfiqi vəziyyətində yaranan saitlərinin ierarxiyası.
Dilarxası saitlər.
A saiti. A saiti açıq damaq saitidir. Nitq aparatında
hava axınının sərbəst xaric olmasına görə ən intensiv
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səsdir. A saiti öz tələffüz yerində интенсивлийя эюря
апарыъыдыр.
Ы саити. Бу саит дилин архасында тяляффцз едилдийиня эюря
интенсив сайылыр. Лакин дилархасы дамаг istiqamətinə эюря а
самитиня нисбятян ikinci йердя дурур.
О саити. О саити ачыглыьына эюря интенсив тяляффцзлцдцр.
Лакин, додаг тяляффцзцня эюря бу интенсивлиk а саитиндян
зяифдир. Додаг тяляффцзц щятта о саитинин интенсивлийини ı
саитиндян сонрайа кечирир.
У саити. У саити дилархасы тяляффцзцнц эюря а вя ı
саитляриндян, гапалылыьына вя dodaq тяляффцзцня эюря ачыг о
саитиндян эери галыр. У саити дилархасы тяляффцз йериндя
интенсивлийя эюря сонунъу йери тутур.Беляликля,дилархасы
саитлярин iерарxийасы бу истигамятдядир:a- ы-о у.
Дилюнц саитляр
Дилин цфиги вязиййятиня эюря тяляффцз олунан сясляр
системиндя е саити я, и, ю, ц саитляри иля бир сырайа дахил
олур.Дилюнц(вя дилoрtасы) саитлярин iерархийасы ашаьыдакы
кимидимр:
Я саити. Я саитинин тяляффцзц заманы аьыз бошлуьу
сярбяст вязиййят алыр.Щава ахыны интенсив олараг хариъ олунур.
Я саити тяляффцзя эюря дилюнü саитляр сыраснда ян интенсивидир.
Е саити. Е саити дилортасы тяляффцз йериндя йарандыьы
цчцн онун ямяля эялмяси заманы дилин орта щиссяси йухары
дамаьа доьру дартылмыш вязиййятдя олур. Одур ки, е саитинин
тяляффцзцнdя щава ахыны я сясиндя олдуьу кими там сярбяст
хариъ ола билмир.Буна эюря дя юз тяляффцз йериндя систем
тяшкил едя билмяйян е саити дилюнц sırada я саитинин ъярэясиня
дахил олур.Анъаг интенсивлийиня эюря я саитиндян сонра икинъи
йердя дурур.
И саити. И саити я вя е кими дамаг тяляффцзлцдцр. Анъаг и
саитинин тяляффцзц заманы аьыз бошлуьунда даралма баш верир.
Она эюря дя и саити интенсивлийя эюря я вя е саитляриндян эери
галыр.
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Ю саити. Ю саитинин тяляффцзцндя додаглар фяал иштирак
едир. Аьыз бошлуьундан сярбяст хариъ олмаг истяйян щава
ахыны додагларын манеяси иля гаршылашыр. Одур ки, ю саитинин
тяляффцзцндя щава ахынынın интенсивлийи я,е,и саитляриндякиндян аздыр. Бунунла беля, ю саитинин тяляффцзцндя додаглар
мцяййян дяряъядя ачыг вязиййят алыр. Одур ки, ю саити дилюнц,
ачыг додаг тяляффцзлц сяс кими интенсивлийя эюря я, е, и
саитляриндян сонракы сырайа дахил олур.
Ц саити. Ц саитинин тяляффцзцндя дя додаглар фяал цзв
олур. Ц саитинин тяляффцзцндя ö-йя нисбятян daralma вязиййяти
даща артыгдыр. Она эюря дя дилюнц сырада ц саитинин
интенсивлийи башгаларындан зяифдир. Беляликля, интенсивлийя эюря
дилюнц саитлярин iерархийасы ашаьыдакы ъярэядя олдуьу кимидир:
я, е, i, ю, ц.
б) dилин шагули вязиййятиндя йаранан saitlərin
iерархийасы.
Дилин шагули вязиййятиндя йаранан саитлярин iерархийа
ардыъыллыьыны дилархасы, дилортасы вя дилюнц саитляринин
интенсивлийи цзря мцяййянляшдирмяк олур:
Дилархасы–дилортасы саитлярин iерархийасында саит сясляр
ачыглыг, гапалылыг, дамаг; ачыглыг-гапалылыг додаг
хцсусиййятляриня эюря ъярэя тяшкил едир.
Бу хцсусиййятя эюря а саити ачыг дамаг истигамятиндя
ə (e), qapalı damaq istiqamətində и саити иля ъярэя йарадыр: а,
я (е) и. I saiti isə ancaq i ilə cərgə yaradır: ı –i.
О саити ачыг додаг истигамятиндя ю вя ц иля ъярэя тяшкил
едир. У саити ися ü саити иля ъярэя йарадыр: o-ю-ц; у –ц.
Беляликля, дилин цфцги вя шагули истигамятиндя сяслярин
iерархийа ъярэясиндя интенсивлийя эюря сырасы ашаьыдакы кимидир
: 1) а,ы, о, у; я,е,и,ю,ц; 2) а- я(е)-ы-и; о-ю-ц; у-ц.
Bu ardıcıllıq üzrə, а сяси дилархасы сырада ян интенсивдир.Дилюнц сырада я ян интенсивидир. Дилархасы сырада ы дамаг
саити олдуьу цчцн о -дан вя у-дан цстцндцр.Бу сырада у ян аз
интенсив сясдир.Дилюнц сырада е сяси дамаг тяляффцзцня эюря ю,
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и вя ы-дан эцълцдцр.И саити дамаг тяляффцзцня эюря ю-дян, ю
саити ися ц-дян интенсивдир.Дилюнц сырада ян аз интенсивлик ц
саитинин пайына дцшцр. Ц саити сясляр сирасында интенсивлийя
эюря ян зяиф сясдир.
Бцтювлцкдя, бцтцн саит сясляр интенсивлик цзря йухарыдан
ашаьы бир-бири иля дахили, цзви бир ялагяйя маликдир.
Саитлярин дихотомийасы (оппозисийасы)
Дихотомийа сюзц, мянşəcə йунан дилиня мяхсусдур.
Мянасы диха-ики щисся, томе-бюлцнмя, айрылма демякдир.
Оппозисийа сюзц латын дилиня мяхсус оппозитийа
сюзцнддяндир. Мянасы гаршылашма (гаршылашдырма) демякдир.
Дихотомийа вя оппозисийа сюзляринин мянаъа фонемляря
тятбиги юзцнц тямамиля доьрулдур. Беля ки, саит сясляр
йаранма йериня эюря, ачыглыг вя гапалылыьа эюря ъцт-ъцт,
гоша-гоша бюлцняряк гаршылашдырыла билирляр. Саитлярин
дихотомийасыны онларын цфцги вя шагули истигамятдяки тяляффцз
йувалары цзря оппозисийасында айдын мцшащидя етмяк олур:
a) цфцги вязийятдяки оппозисийа цзря баш верян
дixотомийа
Цфцги вязиййятдяки оппозисийада дixotomiйаya ашаьыдакы cцтлцкляр daxil olur: дамаг саитляри – а-ы: додаг
саитляри о-у: гапалы саитляр ы-у.
Дилюнц саитляр цзря гаршылашмадакы ъцтлцкляр ися
ашаьыдакылардан ибарятдир: дамаг саитляри я (е)-i; ачыг саитляр
я(е)-ю; гапалы саитляр и-ц; додаг саитляри ю-ц:
b) Ģагули вязиййятдяки оппозисийа üzrə baĢ verən dixotomiya.
Şaquli vəziyyətdəki dixotomiya səslərin aşağıdakı oppozisiyası üzrə baş verir: ачыг дамаг саитляри: а-я(е); ачыг додаг
саитляри –о-ю; гапалы дамаг саитляри-ы-и; гапалы додаг саитляри – уц; дамаг саитляри а-ы,я(е)и; dodaq саитляри о-у,ю-ц.
Беляликля, Азярбайъан дилиня мяхсус доггуз саитин щяр
бирини сяъиййяляндирən цч яламятинин мювъудлуьу мцшащидя
едилир :
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а - дилархасы, ачыг, дамаг.
Ы – дилархасы, гапалы, дамаг.
о – дилархасы, ачыг, додаг.
у – дилархасы, гапалы, додаг.
е – дилортасы, ачыг (вя йа йарымачыг)дамаг
я - дилюнц, ачыг дамаг
и - дилюнц, гапалы, дамаг.
ю - дилюнц, ачыг додаг.
ц – дилюнц, гапалы, додаг.
Саитлярин тякамцлц
Саит сяслярин физиоложи-акустик ъящятдян интенсив олмасы
мцяййян сяс йувасында сясляр силсилясинин йаранмасынын
тямялини тяшкил едир. Дилин мцяййян инкишаф мярhələсиндя
аnлайышларын ифадясиня yаранан зярурятя эюря нитг аparatıында
айры-айры сяс йувалары ямяля gялмишдир. Щямин сяс йувалары
саитляр цчцн дилин arxası və арха damaq, dilin ортасы вя орта
дамаг, дилин юнц вя юндамаг щиссяляриндян ибарятдир.
Дилин архасы вя арха дамаг тяляффцз yериндя нитгин
интенсивлийи ян эцълц кюк саитдян диэяр саитлярин йаранмасыны
шяртляндирилмишдир. Дилортасы вя ортадамагда йалныз бир сяс
формалашмыш, сistem йаранмamышдыр. Dilönü, öndamaq
tələffüz yerində isə nitqin intensivliyi sistem yaratmışdır.
Fonetikaya dair tədqiqatlarda saitlərin təkamülündən bəhs
edərkən, güclü səslərin müvafiq sözlərdə həmin yuvadan
olan digər səslərlə əvəz edilə bilməsinə istinad edilmişdir.
Məsələn, A.M. Şerbak şərti kök hesab edilən pəĢ sözünün
bies (beş), pər sözünün bier (ver), töĢ sözünün düĢ (deş),
tart sözünün tırt kimi variantlarının mövcudluğu əsasında
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güclü saitlərdən az intensiv olan digər səslərin yaranması
imkanlarının mövcudluğunu əsaslandırır.1
Saitlərin təkamülü ilə əlaqədar digər tədqiqatlarda
da belə bir üsul qənaətləndirici qayda kimi qəbul edilr.2
Dil faktlarının müqayisəli qarşılaşdırma yolu üzrə
təhlili zamanı müşahidə olunan
səs
uyğunluqları
(həmçinin, səs keçidləri) səslərin eyni yuvada bir- birindən
törəməsi haqqındakı
mülahizələri istisna etmir. Bu
mənada, keçidin və ya törəmənin güclüdən zəifə doğru baş
verməsi məntiqi cəhətdən əsaslandırıcı sayılmalıdır. Çünki
səslərin bir yuvadan törəməsində zəifdən güclüyə doğru
təsiri məntiqi görünmür. Güclü səs isə nitqin intensiv təsiri
ilə eyni yuvada başqa səslərin törəməsinə təsir göstərə bilər.
Belə səslərin müvafiq sözlərdə bir-birinin variantı kimi çıxış
etməsi əlbəttə ki, təsadüfi sayıla bilməz. Bu cür variantlar,
xüsusən, leksik vahidlərin yaranmasında iştirak etdiyi kimi,
ayrı-ayrı qohum dillərdə və bir dilin areallarında biri
digərinin variantı kimi də işlənir. Beləliklə, eyni yuvadan
müvafiq səslərin törənməsini səs yuvaları hüdudunda
aşağıdakı kimi təxmin etmək olar:
a) dilarxası səs yuvası üzrə
Dilarxası saitlərin içərisində a saiti fizioloji- akustik
cəhətdən
ən güclü səsdir. A saitindən
dilarxası
istiqamətində qapalı ı saitinə doğru təkamül mümkündür.
Nitq intensivliyi əsasında ağız
boşluğunda yaranan
daralmaya müvafiq olaraq ı səsninin törəməsi ehtimal edilə
bilər. Eyni qayda üzrə yəni güclülükdən zəifliyə təsir
əsasında dilarxası tələffüz yerində dodaqların iştirakı ilə a
saitindən o törəməsi ehtimalı özünü döğruldur. O saitindən

1

Bax. A.M. Щербак. Сравнительная фонетика торкскиx языков. Л,
1970, с. 143-144
2 Bax. А.Ахундов. Азярбайъан дилинин фонетикасы. Бакы,1984. сящ.73-74
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isə dodaqların daha çox daralması yolu ilə u saiti yaranması
ehtimalını irəli sürmək olar.
b) dilortası səs yuvası üzrə
Dilortası səs yuvasındakı e saiti tələffüzün ağırlaşdığı
yerdə deyilir. Dilortası tələffüz yerində digər variantların
yaranması nitqə görə çətinliklə üzləşir. Odur ki, həmin
tələffüz yerində başqa variantlar törəməmişdir. Nəticədə
nitq e səsinin özünü daha asan tələffüzlü dilönü (öndamaq)
səslər sırasının variantına çevirmişdir.
c) dilönü səs yuvalı üzrə
Dilönü səs yuvasında ə səsi fizioloji –akustik baxımdan ən intensiv saitdir. Bu saitin
dilönü
qapalılıq
istiqamətində i saitinin yaranmasına təsiri mümkündür.
Dilönü açıq damaq saitindən açıq dodaq ö saitinin
törəməsi də reallığa uyğundur. Dilönü dodaq istiqamətində
açıqlıqdan qapalılığa doğru inkişafın nəticəsi kimi ü
saitinin törəməsi məntiqi cəhətdən özünü doğruldur.
Beləliklə, ə kök saitindən dilönü qapalı i, açıq
dodaq ö saiti törəməsi ehtimalı özünü doğruldur. Məntiqi
cəhətdən dilönü açıq dodaq ö saitindən dilönü qapalı ü
saitinə keçidin mümkünlüyü ü saitinin həmin istiqamət
üzrə törəməsini istisna etmir.
Saitlərdə uzanma
Fonetik vahidlərin bir qrupu kimi sait səslərin söz
əmələ gəlməsində mühüm rolu vardır. Sait səslərin
funksiyası həm mənafərqləndiricilikdən və həm də morfem
daxilində əlaqəyaradıcılıqdan ibarətdir. Sait səslər müəyyən
sözlərin yaranmasında həm qısa variantda, həm də uzanan
variantda çıxış edir. Uzanan variant oxşar səs tərkibli
sözlərdə işlənərək oxşar tərkibli sözlərlə müqayisədə tam
müstəqil fonem kimi çıxış edir.
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Bu hadisə Azərbaycan dilinin daxil olduğu türk
dilləri ailəsində eyni tipli deyildir. Dillərin bəzilərində
uzanan səs müstəqil fonem kimi işləndiyi halda, bəzilərində
uzanan səsin fonem olması səciyyəvi hal deyildir. Ancaq
səslərin uzun tələffüzü, demək olar ki, dilərin hamısı üçün
səciyyəvi hal hesab olunur. Dillərin bəzilərində uzanan səs
xüsusi fonem təbiətinə malik olmayıb qısa səsin variantı
kimi
çıxış
edir. Səslərin uzanması fonetikaya aid
tədqiqatlarda onların ikili xarakterinə görə fərqləndirilir.
Morfem daxilində fonem keyfiyyətinə malik uzanma,
dilcilikdə ilkin uzanma, morfem daxilində variant
keyfiyyətli uzanma isə ikinci uzanma adlandırılır.
a) ilkin uzanma
İlkin uzanma türk dillərinin müəyyən qismində
mövcuddur. İlkin uzanma daha çox türkmən, yaqut,
qaqauz, tuva (toflar), altay, xakac, çulım-türk və çuvaş
dilləri üçün səciyyəvidir. İlkin uzanma zamanı saitin xüsusi
fonem kimi çıxış etməsi onu göstərir ki, dilin qədim
dövrlərdə fonetik söz yaradıcılığı prosesində səs uzanması
da məna fərqləndiricilik üçün səciyyəvi əlamət olmuşdur.
Zaman keçdikcə saitlərin
uzanması nitqdə ağırlıq,
dolaşdırıcılıq əmələ gətirdiyi üçün aradan çıxmağa və
keyfiyyətcə qısa tələffüzlü səslərlə bərabərləşməyə
başlamışdır. Bununla belə, bəzi dillərdə səs uzanması
keyfiyyətcə mühafizə olunmuşdur. Səs uzanması bəzi dillər
üçün (məsələn, Azərbaycan, türk, qazax, qaraqalpaq,
kumık, noqay və s.) norma olmasa da
lokal nitq
areallarında ilkin uzanmanın bu və ya digər
izləri
saxlanmaqdadır. İlkin uzanmanın aradan çıxması ilə kök
morfemlərdə omonimlik baş verməsinə zəmin yaranmışdır.
İlkin uzanmanın təbiətini ilkin uzanmanı mühafizə
edən dillərin materiallarında aydın müşahidə etmək olur: at
(heyvan) aat (ad); baĢ (bədən üzvü), baaĢ (yara) – türkmən;
al (qaldır) aal (kənd), ay (sərma cismi), aay (rəy, fikir), taĢ
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(uzaq), taaĢ (cism, daş), ar (arıq), aar (ağır)- tuva; ben
(mən) been (bəyən) – tuva; pil (fil), piil (bel) bil (bilmək) biil
(kürək, arxa) iĢ (toxumaq), iiĢ (iş)- türkmən; düĢ (düşmək)
düüĢ (yuxu) – türkmən; qız (qızmaq, isinmək) qıız (qız)türkmən
və s.
Səslərin ilkin uzanmasına dair tədqiqatlar çoxdur.
Bu tədqiqatlarda ilkin uzanmanın saxlanılmasına dair
faktık materiallar çoxçeşidlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
təhlil edilən nümunələrin bir qismi fonetik fərq yaratmayan
faktlardır. Ancaq həmin nümunələr ilkin uzanmanın bu və
ya digər şəkildə saxlanması baxımından maraq doğurur.1
İlkin uzanmanın izləri Azərbaycan dilinin yerli nitq
areallarında da müşahidə edilir. Belə nümunələrdə uzanma
fonem xarakteri daşımır. Ona görə də tərkibində qısa sait
iştirak edən morfemlə variant hüdudunda çıxış edir.
Məsələn, ilkin uzanmaya dair nümunə kimi göstərilən
baari, saarı, daarı, qaadın, aarı, qaarı, dəərin, dəəri, əərik,
dəəli, qooru, qoorx, booru, öölü, köörük 2 kimi sözlərdə sait
uzanması ancaq ilkin uzanmanın izlərinin göstəricisidir.
Özlərinin isə oxşar müstəqil vahid kimi struktur qarşılığı
yoxdur. Odur ki, bunları fonem müstəqiliyini itirmiş
uzanmanın anacaq izləri kimi
qiymətləndirmək
1

Bax:А.Поцелуевский.Фонетика туркменского языка. Ашхабад.
1936.с.29-49. А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюрских языков.Л.1970.с.47-65. Сравнительно-историческая грамматика тюрских
языков. Фонетика М.1984-с.23-48; Э.Ю. Уразов. Узбекские говоры южной Каракалпакии. (Автореф.канд. дисс.); Ташкент, 1966, с. 84 Г.
Кульманов. Геоклинский диалект туркменского языка. (Автореф.канд.
дисс). Ашхабад, 1960, с. 7-9; N.Məmmədov. Azərbaycan dilçiliyinin
nəzəri əsasları., Bakı, 1971,s. 38-43.
2
Bax: М. М. Исламов. Нухинский диалект. (Автореф.канд. дисс. Баку,
1961, с.8.; М.Ş. Ширялийев. Азярбайъан диaлeктолоэийасынын ясаслары. Бакы,
1962, с. 24. Азярбаъан дилинин гярб групу диалекt вя шивяляри. Бакы, 1967.
с.7.
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mümkündür. Nəzərə almaq lazımdır ki, həm də mövcud
tədqiqatlarda ilkin uzanmanın müasir dil materialları ilə
izah edilməsinin mümkünsüzlüyü də qeyd edilir. Bəzi tədqiqatlarda isə ilkin uzanmanın səbəbləri başqa dillərin substrat təsirləri kimi də izah edilir. İlkin uzanmanın baş
verməsində
altay, monqol təsirləri, söz əvvəlindən h
samitinin düşməsi və ya kök morfemin sonundan samit
düşməsi ehtimalları da istisna edilmir.
İlkin uzanma onu mühafizə edən dillərdə fonem
təbiətini də saxlayır. Belə dillərdə həm sait səsin uzun
variantı, həm də qısa variantı fonem olur.
b) икинъи узанма.
Икинъи узанма нитгин интенсив тясири иля баьлы
фономорфоложи щадисядир. Икинъи узанма дилдя цмуми норма
сайылмыр. Йалныз локал шяраитдя нитгин эцълц тясири иля сюз
тяркибиндян hяр щансы бир самитин фонем функсийасыны итирмяси
нятиъясиндя дцшмяси иля саитдя узанма баш верир. Йяни икинъи
узанма яслиндя сюз тяркибиндян дцшян самитин йерини
тутмагдан башга бир функсийа дашымыр. Башга сюзля, саитин
биринъи норматив тяляффцзц онун юз функсийасыдыр. Икинъи
узанма ися итян самитин йеринин сяс узанмасы васитяси иля
долдурулмасындан ибарятдир. Икинъи узанма щадисясини локал
нитгя аид ашаьыдакы кими нцмунялярдя мцшащидя етмяк олур:
А саитинин узанмасы
Sюзцн тяркибиндя н самитинин зяифляйяряк дцшмяси иля
локал нитгя мяхсус сана, мана кими сюзлярдя а саитинин
узанмасы баш верир: саа, (сана), маа (мана).
О саитинин узанмасы.
Сюз тяркибиндян й, в самитляринин дцшмяси иля о саитинин
узанмасы баш верир. сойуг-соог, тойуг-тоог, довьа-дооьа,
човьун-чооьун, совур-соор, говурма-гоорма, йовшан-йоошан
вя с.
Ю саитинин узанмасы.
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Ю саитинин узанмасы сюз тяркибиндяки v вя йа й
самитинин зяифляйяряк дцшмяси нятиъясиндя баш верир. Чюйцрчююр,тювля-тююля, кювшян-кююшян, эюйчяк-эюöчяк, бюйцк-бююк,
сюйуд-сююд, бюйцрткян-бюöрткян.
Ц саитинин узанмасы.
Сюз тяркибиндя й самитинин дцшмяси иля ц саити узаныр:
эцйцм-эццм, йцйцр-йццр, шцйцд-шццд, дцйц-дцц.
Икинъи узанманын баш вермяси дилдя йазы иля нитг
арасындакы фярглянмянин мювъуд олмасы иля баьлыдыр. Локал
шяраитдя йазы нормасы чох заман горунмадыьы цчцн йазы иля
нитгин фярги самит дцшцмцня вя сяс узанмасына сябяб
олур.Одур ки, кцтляви информасийа васитяляринин ъямиййятдя
эетдикъя артан ролу вя ящямиййяти бу ъцр фярглярин азалмасына вя арадан галдырылмасына мцщцм тяминат кими гиймятляндирилмялидир.
Дифтонг
Дифтонг да сяс узанмасы кими локал нитгин тясири
нятиъясиндя баш верир.
Дифтонглар да бир гайда олараг й вя йа v самитляринин
зяифляйяряк дцшмяси нятиъясиндя ямяля эялир. Дифтонгларын
ямяля эялмяси ейни саитин узанмасындан фярглянир. Бурада
ики саит йанашы эялир. Анъаг йанашы эялян саитлярин узаnмасы
саит узаnмасы кими давамлы олмур. Чцнки йанашы саитлярин
бири ачыг, диэяри гапалы саитдян ибарят олур. Ачыг саит нисбятян
узун, гапалы саит ися гыса тяляффцз олунур.
Дифтонглашмада адятян, биринъи сяс ачыг олур, икинъи
гапалы, йа да биринъи гапалы, икинъи ачыг олур. Дифтонг сюзц
йунан дилиня мяхсусдур. Мянасы ися икигат сяс (ди-фтонгoс)
демякдир. Дифтонглашманы ашаьыдакы кими нцмунялярдя
мцшащидя етмяк олар:
a) биринъиsi ачыг, икинъиси гапалы саитдян ибарят олан
дифтонглар. Беля дифтонгларда биринъи сяс узун, икинъиси гыса
дейилир.

56

Азярбайъан дили фонетикасынын ясаслары

Ой дифтонгу: товуз-тоуз, щовуз-щоуз, сойуг-соуг,
говурма-гоурма, сойутма-соутма, овуъ-оуъ, гаровул-гароул,
гырговул-гыргоул.
Юц дифтонгу: ъювцз-ъюцз, сюйцд-сюцд, чевирмякчюцрмяк, бянювцш-бянюцш.
b) bиринъиsi гапалы, икинъиси ачыг саитдян ибарят олан
дифтонглар. Бeля дифтонгларда биринъи сяс гыса, икинъиси узун
тяляффцз едилир:
Uа дифтонгу:ъувар-ъуар, суваq-суаq, дуваг-дуаг,
суйa-суа, çuval – çual.
Ця дифтонгу: дявя-дця, нцвя-нця.
Бязян дифтонглашмада йанашы ачыг саитлярин
ишлянмясиня дя раст эялмяк олур: Оа-ойанмаг-оанмаг,
говала-гоала.
Юя – бюйяляк-бюяляк, эавалы-эюяли, эюйям-эюям;
Азярбайъан дилиндяки сяс узанмасы вя дтфтонг локал
нитгя мяхсус олдуьу цчцн анъаг юз локал шяраитиндя норма
щесаб едиля биляр.
Гоша вя йанашы саитляр
Азярбайъан дириндя мцяййян груп сюзляр дя вардыр
ки, онларын тяркибиндя гоша вя йанашы саитляр ишлянся дя онлар
норма кими гябул олунур. Беля сюзляр, ялбяття ки, Азярбайъан дилиня мяхсус олмайыб башга диллярдян алынан ващидляр сырасына дахилдир. Башга диллярдян алынан сюзлярдяки гоша
вя йанашы саитляр Азярбайъан дилиндя фонем мцстягиллийини
горуйараг щям йазыда, щям дя нитгдя ейни гайдада
ишлядилир.
Тяркибиндя гоша вя йанашы саит ишлянян сюзляр мяншяъя
щям яряб-фарс дилляриня, щям дя рус-Aвропа дилляриня мяхсусдур. Беля сюзляря аид ашаьыдакы нцмуняляри мисал эюстярмяк олар:
a) тяркибиндя гоша саит ишлянян сюзляр:
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АА: мааш, маариф, саат, ъамаат, тaариф.
ЯЯ: ямтяя, тяяссцф, тяяъъцб, мятбяя.
ИИ: бядии, тябии.
ОО: зоолоэийа, кооператив, коордтнат.
Бу, сюзлярдя ики гоша саит она эюря йазылыр ки, онларын
щяр бири мцстягил бир фонем функсийасыны йериня йетирир.
Бязи сюзляр дя вардыр ки, онларда саит сяс узун тяляффцз
едилир. Анъаг саит сяс бир ишаря (щярф) иля ифадя олунур. Беля
сюзлярдяки узанан саит йазыда бир ишаря иля верилдийи щалда
нитгдя узун тяляффцз едилир. Эюрцнцр, сюздя бир ишаря иля
йазылан сяс нитгдя узанмагла шярти олараг ики сясин фонем
функсийасыны йериня йетирир. Bеля сюзляря даир ашаьыдакы кими
нцмуняряри мисал эюстярмяк олур: мяна, алим, ариф, айдын,
адил, ащянэ, яла, яманят,дявят, тяриф, елан, емал, етибар, шюбя.
мюъцзя, мютябяр ,шюля. бихуд, щалят, тале, бинява, вади, вазещ,
вагиф, щасил, ващид,гийамят, гянимят, ясатир, яруз, ибаря, назим,
назир, мадди, немят, мядян, мяваъиб, мялум,нагил, мялул,
нагис, намус, намизяд, намярд, мцлайим, мцнасиб вя с.
b) tяркибиндя йанашы саит ишлянян сюзляр.
Belə sözlərdə də yanaşı saitlər uzun tələffüz edilərək
diftonqu xatırlatsa da onlar başqa dillərdən yanaşı sait
tərkibli alındığı üçün hər biri fonem funksiyası daşıyır. Belə
sözlərə dair aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar;
AĠ: dairə, xain, sait, sail;
ĠƏ: təbiət, Ģəriət, müdafiə, faciə;
ƏA: səadət, fəaliyyət, müddəa;
ÜA: müavin, müasir, müalicə, müayinə, Ģüar;
ƏĠ: Səidə, məiĢət, müddəi;
ÜƏ: müəllim, müəyyən, müəmma, müəzzin;
AE: aerostat, aerokassa, aeroplan;
ĠA: diametr, diaqram, dialekt,;
ĠO: pioner, bioloq, radio;
ĠU: radius, kalium, kalsium;
EĠ: ateist, piramein, pirkofein;
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EA: reaksiya, reaktor, teatr;
EO: teorem, feodal, teoriya
OE: poema, poetika, orfoepiya;
OĠ: selliloid, sinusoid;
UE: duel, duet;
UA: aktual, proseseessual, dualist.
AU: fauna, raund, laureat, trauler.
Саитляря аид кечидляр.
Кюк сюзлярин гурулушунда дахили елемент кими саитлярин чох мцщцм ролу вардыр. Лакин кюклярин диференсиаллашмасы вя йени алломорффларын тюрямяси просесиндя саит фонемляр нейтрал олмаmışдыр. Она эюря дя саит кечидляринин
истигамятини мцяййянляшдирмяк билаваситя кюк сюзлярин
реконструксийасы мясяляляриндя практик ъящятдян хцсуси
ящямиййятя маликдир.
Саитлярин дяйишмясиндя вя явязлянмясиндя онларын
эцълцлцк-зяифлик iерарxийасы ясас йер тутур. Саитляря аид
кечидляр онларын дилархасы-дилюнц, ачыг-гапалы вя дамагдодаг истигамятиндяki iерарxсийасында юзцнц эюстярир.
Саитлярин эцълцлцк-зяифлик iерарxсийасы онларын кечид
истигамятляринин ясасыны тяшкил едир. Саит сяслярин кечиди, ейни
заманда, бир сяс йувасындакы эцълц саитдян диэяр рефлекслярин
тюрямясиnin əsası кими дя гиймятляндиря биляр. Башга сюзля,
кечид эцълцлцкдян зяифлийя доьру олдуьу кими, сяс
рефлексляринин йаранмасы(вя йа сяслярин тякамцлц) да эцълц
сясдян зяиф сяся доьру олан истигамятдя баш верир. Беляликля,
саитлярин эцълцлцк-зяифлик iерарxсийа-сындаn доьан кечид
истигамятлярини ашаьыдакы кими цмумиляшдирмяк мцмкцндцр:
А саитиня аид кечидляр:
А саити дилархасы, ачыг дамаг сясидир. Тяляффцз
шяраитиня эюря нитг апаратында щава ахыны a saitinin йаранма
нюгтясиня даща йахындыр. Одур ки, бу йахынлылыг а саитиниn
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физиоложи–акустик cящятдян диэяр саитляря нисбятян даща эцълц
олмасыны тямин едир.
А - Ы кечиди.
А саити дилархасы тяляффцз йериндя ı саитиндян ачыггапалы мцнасибятиня, о саитиндян дамаг-додаг мцнасибятиня, у саитиндян щям ачыг –гапалы щям дя да-маг-додаг
мцнасибятиня эюря интенсивдир. Она эюря дя дилархасы
мяхряъдя физиоложи- акустик ъящятдян ян эцълц сяс олан а
саитиндян ы,о вя у саитиня доьру кечид вардыр. Бу кечидлярин
ашаьыдакы кими цмуми вя сяъиййяви яламятляри müşahidə
edilir:
Диархасы тяляффцз йериня эюбря а вя ы саитляри ейни
щцгуглудур. Лакин, аьıзын вязиййятиня эюря а ачыг, ы
гапалыдыр. А саити аьызын вязиййятиня эюря ы саитиндян эцълц
олдуьунуна эюря кечид истигамяти а дан ы-йа доьрудур. Бу
кечид йерли нитг ашаьыдакы кими фактларла тясдиг олунур:
манат-маныт, даща-дайы//тайы, йаха-йыха, ашаьа-ашаьы, hанаhаны, сармашыг-сырмашыг вя с1.
А – ы кечиди тцрк дилляриня аид нцмунялярдя дя
мцшащидя едилир: даşары- (тцркмян)–дыşары (Aзярб.гаг),
тахмаг (Aзярб) –такмак(тцрк), дакмаа (гагауз) дыкмак(тцркмян),аьла (Aзярб)- агла (тцркмян), аьла (тцрк)
аала(гагауз), жылаu (газ),йыла(noq),йыла(кумык); аьаъ
(Aзярб), аьаъ (тцркмян), аьаъ(тцрк), ааç (гагауз),
йывас(кар), йывас(tува).
А – o кечиди.
А – о кечидиндя ачыглыьа вя дилархасы яламятиня эюря
ейнилик вардыр. Фярглянмя а саитиниn дамаг, о саитинин
додаг тяляффцзлц олмасына эюрядир. Саитляря аид фонем
аллофонларынын йаранмасында додаг вариантлары дамаг
сясляриня эюря икинъи йердя дурур. Одур ки, а саити интенсивлийя
Бах. М. Ш. Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962
с. 50. Азярбайъан дилинин гярб групу диалект вя шивяляри.Бакы, 1967, с.20.
М.Исламов Нухинокий диалект. (Aвтореф. канд. дисс.);.Баку,1961.с. 11
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эюря о саитиндян цстцн сайылмалыдыр. Дилархасы ачыг мяхряъдя
о саитинин йаранмасы, дилчиликдя дамаг саитляриндян додаг
саитинин тюрямяси və палаталлыгдан лабиализасийайа доьру
инкишаф просесинин башланмасы иля ялагяляндирилир. Бунунла
йанашы, щямин просесин мейдана эялмясиндя тарихи сяс
дяйишмяляри ганунауйьунлугларыныn
əvəzinə бязян дя
субстрат тясирляринин ролу олдуьу эюстярилир.1
А – о кечиди тцрк дилляриня аид ашаьыдакы кими нцмунялярдя мцшащидя олунур: ав (тцрк,тцркм.гаг.кум), ов
((Aзярб), тавуk (кум,тцркм.), тавыk(tат), таук(газ), тойуг
(Aзярб), тоок(гырь.), авуъ(тцрк), ауç(гаг), овуъ(Aзярб), ата
(Aзярб,тцрк), ота(юзб.), ана (Aзярб, тцрк, тцркм), она (юзб).
А-о кечиди Азярбайъан дилинин локал нитг ареалында
да мцшащидя едилир: гавын(говун), давшан(довшан), авыъ
(овуъ), авъы(овъу)2, савух(со-йуг)3, бормаг(бармаг), боба
(баба), бош(баш), йохун(йахын), бобат(ба-бат), щовайы (щавайы)1.
А - У кечиди.
A saiti u saiti ilə müqayisədə həm açıqlığa, həm də
damağa görə intensivdir. A saitindən u -ya keçid dilarxası
açıq damaq saitindən dilarxası qapalı dodaq saitinə doğru
inkişaf prosesini əks etdirir. Bu istiqamətdəki keçidi
1

Е.Д Поливанов. Узбекская диалектология и узбeкский литературный язык.
Ташкент. 1933. с. 22-23.Н.K. Дмитриев. Грамматика башкиского языка. МЛ.1948. с. 8: Л. З.Заляй. Развитие татарской диалектологии. Казань. 1955, с. 9:
Ф.Абдуллаев. К вопросу об оканье в узбекском языке. «Материалы узбекской
диалектологии». I, Ташкент, 1987. с. 263-267. А.М.Щербак. Сравнительная
фонетика тюрских языков. Л. 1970. с. 40: Сравнительно-историческая
грамматика тюрских языков. Фонетика. М. 1984, с.71-72.
2

Бах. М.М.Джафарзаде. Говоры Имишлинского района Азербайджанского языка. (Автореф. канд. дисс.); Баку 1969. с.6
3
Бах. С.М.Моллазаде. Говоры Кахского района. Азербайджанской
ССР. (Автореф.канд. дисс.); Бакы, 1966.с.9
1
Бах. М.Ш.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары.
Бакы,1962. с. 54
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aşağıdakı nümunələrdə müşahidə etmək olur: yavaĢ –
yuvaĢ, yavan – yuvan, savuk – suuk2 və s.
A saiti nitq aparatında hava axınının çıxışına daha
yaxın olduğuna görə ierarxiya üzrə bütün başqa saitlərdən
daha intensivdir. Odur ki, bu saitdən təkcə dilarxası saitlərə
yox, həm də dilortası e saitinə və dilönü saitlərə keçid vardır.
Bu keçidlərdə əsas istiqamət açıqlıq prinsipindən ibarətdir.
Həmin prinsipə görə a saitindən e, ə və ö saitlərinə keçid
vardır. Dilönü saitlər silsiləsində a saitindən i və ü saitlərinə
keçid müşahidə edilmir. Çünki a saiti i saitindən həm
dilönü, həm qapalı, ü saitindən isə dodaq və qapalılıq
xarakterinə görə ikiqat uzaqlaşır. A saiti dilönü açıq
saitlərdən ancaq dilarxası məxrəcə görə fərqlənir. Açıqlıq
xarakteri imkan verir ki, a saitindən e, ə və ö saitlərinə
keçid yaransın. Bu keçidlər aşağıdakı kimi faktlarla təsbit
olunur: qayıĢ- qeyiĢ, qaymaq- qeymaq, qayın – qeyin,
yaylaq- yeylaq (Ģərq nitq arealı), yayma- yeyma, yaĢ-yeĢ
(Ģimal – qərb arealı), aciz- eciz, aĢkar-eĢkar, ayğır- eyğır
(Qarabağ).
Türk dillərində də a - e keçidi müşahidə edilir: yaĢıl
(Azərb.) yeĢil (türk), alma (Azərb.) , alma (qaz), elma (türk,
qaq).
A-ə keçedi
Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarında a-ə
keçidinə dair aşağıdakı nümunələri göstərmək olar: bağ
(Azərb, türk) baa (qaq) , baq (türm), bəy (tat.) , bağır
(Azətb. türk), baar (qaq), bəqır (tat), haydı (Azərb.), hadi
(türk), hayt (türkm.), əydə (tat), əyda (qaz).
A-ö keçidi
A-ö keçidi
türk dillərinə aid
aşağıdakı kimi
nümunələrdə müşahidə edilir: tavra (çuv), töqirek (qaz),
2

Bax. M.Ş.Şirəliyev Azərbaycan diolektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s.
47.
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dövrə (Azərb), savaĢ (Azərb), savaĢ (türk), söveĢ (qaq), söveĢ
(türkm.), sap (Azərb), sap (türk), sap (qaq), söp (türkm) A-ö
keçidinə “Kitabi- Dədə Qorqud”un
mətninə aid
materiallarda da rast gəlmək olur. Tavla- tavla şahbaz
atları sorar olsan, binət kılsın1.
I saitinə aid keçidlər.
Türk dillərinə aid materiallarda ı saitinə dair aşağıdakı
kimi keçidlərin mövcudluğu müşahidə edilir:
I – u keçidi:
Dilarxası məxrəcdən ı saiti qapalı olduğu üçün həmin
tələffüz yerində qapalı u saiti ilə qarşılaşır. Damaq – dodaq
qarşılaşmasına görə ı saiti u saitindən intensivdir. Ona görə
də keçid intensivi ı-dan u-ya doğrudur. Azərbaycan dilinin
lokal nitq areallarında bu keçidin təsbit olunduğu aşağıdakı
kimi faktlar mövcuddur: qarpız - qarpuz, ağız-ağuz, yağıĢyağuĢ2, bıçaq- puçax3, quzı- quzu, quyı-quyu4.
Dilarxası damaq ı saitindən dodaq u saitinə keçid
türk dillərində də müşahidə edilir: kozı (qaz; qırğ), quzu
(Azərb.) yumırtka (noq,), jumırtka (qırğ.) yumurta (Azərb.)
I-i keçidi
Dilarxası qapalı damaq ı saitindən dilönü qapalı damaq
i saitinə keçid vardır. Nitq aparatında hava axınına
yaxınlığa görə ı saiti i saitinə nisbətən intensivdir. Odur ki,
keçid istiqaməti də ı dan i-yə doğrudur. Belə bir keçidin baş
verməsi Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarına məxsus
aşağıdakı kimi nümunələrdə müşahidə olunur: ıldırım-

1

“Kitabi –Dədə Qorqud”un izahlı lüğəti. Bakı, 1999. s. 164.
С.М.Моллазаде. Говоры Кахского района Азербайджанской ССР
(Автореф. канд.дисс.) Баку, 1966,с. 9.
3
С.М.Моллазаде. Говоры Кахского района Азербайджанской ССР
(Автореф. канд.дисс.) Баку, 1966,с. 14
4
А.Г. Агаев. Говоры Джаллиабадского района Азербайджанскго языка.
(Автореф. канд.дисс.) Баку, 1975,с. 9
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ildırım, ıĢıq-iĢıq, ılxı-ilxı, ırax-iraq, sıçan- siçan, mıĢar-miĢar1
(Qərb nitq arealı).
Bu istiqamətdəki keçidin refleksinə türk dillərində də
rast gəlmək olur. ız (türkm), iz (Azərb., türk, qaq), ıĢık
(türkmən), ıĢık (qaq), iĢıq (Azərb.); sıçan (türkm., qaq.),
siçan (Azərb.); yıl (türk.), yıl (qaq), yıl (türkm.), il (Azərb.);
yılxı (türk, qaq., türkm.), ilxı( Azərb) йылдырым (тцрк, тцркм,
гаг), илдырым (Aзярб), йылыk (тцрк), йылы (гаг, мцркм. noq.),
yıllı (г-гаlp), жыллу (гырь), илыг (Азярб).
О саитиня аид кечидляр
О-у keçidi
Дилархасы вя додаг мяхряъиндя ачыглыг-гапалылылыг
мцнасибятиня эюря ямяля эялян гаршылашмады о саити у
саитиндян даща интенсивдир. Буна эюря дя кечид о саитиндян уйа доьрудур. Тцрк дилляриня аид нцмунялярдя бу кечидин
refleksini ашаьыдакы кими нцмунялярдя мцшащидя етмяк олур:
боран (Aзярб), буран (тцрк, гаг), додаг (Азярб. dодаk
(тцркм.), дудак (тцрк, гаг), бонъуг (тцрк, гаг), монъуг
(тцркм), mунъуг (Азярб), боьаз (Азярб), бугаз (tцркм.ног.)
сойуг Азярб), совуг (тцркм.), сoğuk (тцрк) суук (гаг), сувыk
(ног) суук (гырь).
О-у истигамятиндяки кечид Азярбайъан дилинин локал
нитг ареалларында da вардыр: qоъа-гуъа, торпаг-турпаг, гонаггунаг, отуз-утуз1.
О саитиндян у-йа кечид диалектоложи тядгигатларда бязи
сяслярин тякамцлцнц сяъиййяляндирян дахили ганунауйьунлуг
1

Бах. М. Ш. Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы,
1962. С. 13.
1

М. Ш. Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962. С.
13.
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кими йох, ареал вя йа субстрат тясири кими изащ едилир.
Мясялян: М. Ш. Ширялийевя эюря o-у кечиди гыпчаг дилляриня аид
хцсусиййятдир2.
Р.Я.Рцстямов
ися
юз
намизядлик
диссертасийасында бу hadisəni ləzgi dilinin тясири кими изащ
етмиш, сонра ися щямин фикрин йанлыш олдцьцнц эюстярмишдир3.
Faktik materaillar da яслиндя о-у кечидинин тцрк дилляринин дахили ганунауйьунлугларынын ясасында мейдана эялмяси имканларыны истисна етмир.
О-ю кечиди.
Дилархасы додаг tələffüzlü о саити ачыглыьа эюря дилюнц
додаг ю саити иля гаршылашыр. О саити дилархасы мяхряъдя ю
саитиндян интенсив олдуьу цчцн кечид о-дан ю-йя доьрудур.
Азярбайъан дилинин йерли нитг ареалларында щямин кечид
ашаьыдакы кими нцмунялярдя мцшащидя едилир: тойла-тювля4,
конул-кюнцл, эора-эюря, ойунъаг-юйцнъаг, дашаб-дошаб,
товла-тюйля.5
О саитиндян ю саитиня кечид тцрк дилляриня даир
ашаьыдакы нцмунялярдя дя мцшащидя олунур. kор (Азярб),
кюр (тцрк), коса (Азярб) кюсе (тцрк, тцркм. гаг).
У саитиня аиd кечидляр.
У саити дилархасы мяхряъдя физиоложи-аkustik ъящятдян
ян зяиф щялгядир. Она эюря дя дилархасы сясляр силсилясиндя удан щеч бир саитя кечид йохдур.

2

М.Ш. Ширалиев. Кыпчакские элементы в азербайджанском языке. (на
материале диалектов и говоров) – Исследование по грамматике и
лексике тюркских языков. Ташкент, 1965,с. 8.
3 Р.Я.Рцстямов Губа диалеки. Нам. dисс, Bакы, 1948, с. 16-17; Р.Я
Рцстямов Губа диалекти, Бакы 1961, с. 37.
4
Бах. М.Ш.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962.
s. 43.
5
Бах. С.М.Бехбудов. Зангeланский говор Азербайджанского языка.
(Автореф. kанд. дисс). Баку, 1966. С.6. Ш.М.Керимрв. Азербайджанские говоры в Красносельском и Иджеванском районах Армянской
ССР. (Автореф. канд. дисс). 1972. С 6.
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У саити гапалы вя додаг характериня эюря дилюнц
саитлярля кечид тяшкил едир. Дилин архасында тяляффцз едилдийиня
эюря у саити дилюнц саитлярля щава ахынынын интенсивлийи üzrə
гаршылаша биляр. Бу мянада у саити иля дилюнц сырада ю саитинин
кечиди истисна сайылмамалыдыр. Бязи локал нитг ареалларында
тясадцф олунан у-ю кечидинин мювъудлуьу да бу истиснаны
тясдиг едир: нuмра-нюмря, хuрек-хюряк, нухсан-нюгсан,
гунча-гюнчя, чураг-чюряк1 вя с.
У саитинин дилюнц саитляри ичярисиндя ясас кечидляри
ашаьыдакылардыр
У-ц кечиди.
Дилюнц гапалы додаг мяхряъиня эюря у саити ц иля
гаршылашыр. Интенсивлийя эюря у саити ц –дян цстцн олдуьу цчцн
кечид истигамяти дя у-дан ц-йя дoьрудур.
У-ц кечидиня тцрк дилляриня аид материалларда да
тясадцф едилир: йун (Азярб), йцн (тцрк, тцркм.гаг), jцн
(гырь.q.галпаг); уъа (Азярб, тцркм.), йцъе (тцрк). yцъя (гаг),
эур (Азярб), гур (г. галп), гцр (тцрк, тцркм).
У-и кечиди.
У саити дилюнц истигамятиндя и саити иля дя гаршылашыр. Бу
гаршылашмада кечид истигамяти гапалы дамаг саити у-дан и-йя
доьрудур. Чцнки у саити юз мяхряъиня вя сяс йувасына эюря идян интенсивдир. Буна эюря дя мцяййян нитг ареалларында у
саитиндян и-йя кечид мцшащидя едилир. Бу истигамятдяки
кечидин рефлексляри ашаьыдакы кими нцмунялярдя мцшащидя
едилир: гуру-гури, гузу-гузи, дуру-дури, йуху-йухи, оьру-оьри,
йумру-йумри1.
Е саитиня аид кечидляр.

1

М.Ш.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962. s. 8485
1 М. Ш. Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962. s.
84-85
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Е саити тяляффцз йериня эюря дилортасы сяс кими гябул
олунур2.
Е саитинин сяс йувасында башга бир сяс
формалашмадыьына эюря бу саит фономорфоложи ъящятдян я
саитинин сяс йувасындакы сясляр силсилясиня гошулур.
Е саити тяляффцз мяхряъиня эюря я саитиня мяхсус сяс
йувасында intensivliyə görə ə saitindən geri qalır. Çünki e
saiti yarımçıq tələffüzdür, ə isə açıq tələffüzlü. Odur ki,
dilönü keçiddə e səsi bir növ, ə ilə müştərəklik təşkil edir.
Беляликля, е саитиндян ачыглыьа эюря ю, дамаг хцсусий-йятиня
эюря и саитиня кечид вардыр. Е саитиндян ц саитиня бирбаша
кечид она эюря мцмкцн дейилдир ки, ц саити е саитиндян ики
характериня эюря, щям гапалылыьа, щям дя додаг тяляффцзцня
эюря узаглашыр. Щярчянд, а сяси ачыг дамаг саити олдуьу
щалда ондан гапалы додаг саити у- йа кечид мювъуддур.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, дилархасы мяхряъдя щава ахыны
даща интенсивдир. А саити дя щямин мяхряъдя доминат
мювгейиня маликдир. Е саити ися dилортасы мяхряъдядир вя
интенсивлик ъящятдян я саитиндян фярглянир. E saiti dilortası
yarımqapalı olduğu üçün dilönü istiqamətdə keçid ə-dən eyə doğru sayılmalıdır. Bu keçid aşağıdakı nümunələrdə
müşahidə edilir:
Ə- e кечиди:
Е саити я саитиндян анъаг тяляффцз yerinə эюря
ирялидядир. İntensivlik isə ə saitinin tərəfindədir. Бу ися
кечидин ə-дян e-йя доьру олмасыны тямин едир. Ancaq
burada keçiddən daha çox müştərəklik baş verir. Belə keçid
aşağıdakı кими нцмунялярдя тясбит олунур: Севэи-сявgи,
чешмя-чяшмя, елясин-ялясин, ертя-яртя, чевирмяк-чявирмяк,
щейван-щяйван, вер-вяр, ениш-яниш1.
Я.Дямирчизадя. Мцасир Азярбайъан дили. Бакы 1972.s.41. А.К.Алекперов.
Фонетическая система Азербайджанского языка. Баку. 1971 с. 49.
1 М.Ш. Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы 1962. С. 5556.
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Тцрк дилляриндя бу кечидя аид рефлексляр ашаьыдакы
кими нцмунялярдя мцшащидя олунур: bен (тцрк, гаq), мен
(тцркм.), (Aзярб, газ. гырь), эерек (тцрк,гаг.), эерек
(тцркм,г.qalp.,гырь.), эерег (q. балк.), эяряк (Aзярб).
E saiti müəyyən məqamlarda ö ilə də qarşılaşır.
Burada da, əslində e saitinin ə ilə müştərəkliyi müşahidə
edilir. Bu xüsusiyyəti aşağıdakı nümunələrdə də götürmək
olar:ев (əv) -юй, дейил (dəyil) -дюйцл, чевир-чюйцр, севэи
(səvgi) -сюэи, sевин (səvin) -сюйцн.2
Тцрк дилляриндя ися бу рефлексляр ашаьыдакы кими
нцмунялярдя тясбит олунур: севилмяк (Азярб), севинмек
(тцрк), севиенмяя (гаг), сюйцнмек (тцркм.), ев
(Азярб,тцрк,гаг.), юй (тцркм.), беля (Азярб), бейlə (тцркм),
бюйлe (türk, гаг).
Е saiti ə saitinə müştərək bir səs kimi i saitinə də
keçid yarada bilir. Е саитиндян и саитиня кечид ашаьыдакы
нцмунялярдя мцшащидя едилир: елчи-илчи, щеч-щич, мешя-мишя,
йе-йи. Тцрк дилляри материаллары цзря щямин кечид ашаьыдакы
кими нцмунялярдя мцшащидя олунур: бел (Aзярб. тцрк, гаг),
бil (тцркм.) бер (tат.башг), бир (Aзярб. тцрк. тцркм), эет
(Aзярб), gит (тцрк, гаг. тцркм.)
Я саитиня аид кечидляр.
Я саити анъаг тяляффцз йериня эюря е-дян фярглянир.
Ачыглыьа эялинъя, я саитинин тяляффцзцндя ачыглыг даща чох
мцшащидя едилир. Я саити дилöнц сырада даща интенсив олдуьу
цчцн ондан ю, и, вя ц саитляриня кечид вардыр.
Я саитиня аид кечидляр ашаьыдакы кими нцмунялярдя
тясбит олунан рефлекслярдя мцшащидя едилир.
Я – ö кечиди.
Я саити дилюнц, ачыг дамаг саити олдуьу цчцн дилюнц,
ачыг додаг саитиня нисбятян интенсивдир. Кечид истигамяти дя
я-дян ю-йя доьрудур. Азярбайъан дилинин локал нитг
2

М.Ш.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962. с.57
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ареалында бу кечид ашаьыдакы кими нцмунялярдя ифадя
олунур: дявя-дювя,нəвя-нювя,кявяр-кювяр,бясди-бюсдц.1
Тцрк дилляриндя я-ю кечидиня даир ашаьыдакы кими
нцмуняляри мисал эюстярмяк олар: гявцшме (тцркм),
кювшямяк (Aзярб), гяцде (тат), эювдя (Aзярб), гяb(тцркм),
кюp (Aзярб).
Я – и кечиди. Я саити ачыглыьа эюря и-дян интенсивдир.
Она эюря дя кечид я саитиндян и-йя доьрудур. Азярбайъан
дилинин нитг ареалларында бу кечид ашаьыдакы кими
нцмунялярдя мцшащидя олунур: йящяр-йiщяр, зянъир-зинъир,
йеня-эиня.2
Я – и кечиди тцрк дилляриндя ашаьыдакы кими
нцмунялярдя тясбит едилир: яз(Aзярб), iзц(тат), ялли(Aзярб),
Ġlli(tat.) ят(Aзярб), иt (тат,башг.), мян(Aзярб), мин(тат,
башг.), яр(Aзярб), яр(тцркм.), иr(тат,башг), дяйиш (Азярб),
дииш(гагауз), яyри(Aзярб) , iiri (qaq.).
Я-ц кечиди.
Я саити дилюнц мяхряъдя ц-йя нисбятян intensiv олдуьу
цчцн кечид истигамяти дя я-дян ц-йя доьрудур. Бу кечид
ашаьыдакы кими нцмунялярдя тясбит олунур:дявя-дцвя, нявянцвя, кящяр-кцяр, qəpik- küpik , чяpяр-чцpяр1.
Ю саитиня аид кечид
Ю саити дилюнц мяхряъдя юзцнцн физиололжи-акустик
характериня эюря ц иля гаршылашыр. Ю саити ü-йя нисбятян
интенсив олдуьу цчцн кечид ю-дян ц-йя доьрудур.
Азярбайъан дилинин локал нитг ареалларында бу кечидин
ашаьыдакы кими рефлексляри мцшащидя едилир: эюйярчинэцэярчин, юкцз-цкцз, юрдяк-црдяк, чюл-чцл, эюдяк-эцдяк,
щюрцмчяк-щцрцмчяк.

Бах.М.Ш.Ширялийев. Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962.
с.48
2 М.Ш.Ширялийев.Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары.Бакы,1962.с.53.
1 М.Ш.Ширялийев.Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары.Бакы,1962.с.53.
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Тцрк дилляриндя дя бу кечиди тясбит едян нцмуняляр
вардыр: эюзял (Aзярб), гюзял (тцркм.), гцзел (тüрк, гаг.); кюче
(тцркм), кцчя (Aзярб), бюйцр (Aзярб), бюгцр (тцркм.), бццр
(гаг), бютен (тат), бöтöн (башг), бцтцн (Aзярб), бцтцн (тцрк,
гаг), бцтин (тцркм); kюз (тат, башг), гцз (тцрк, гаг), гцйз
(тцркм), эцз (Aзярб) (пайыз).
И саитиня аид кечид
И – ü кечиди
И саити дилюнц, гапалы дамаг саити oлмагла тяляффцз
интeносивлийиня эюря ц саитиндян цстцндцр. Она эюря дя кечид
истигамяти и-дян ц-йя доьрудур.
И – ü кечиди Азярбайъан локал нитг ареалында
ашаьыдакы кими нцмунялярдя мцшащидя едилир: цлэиъ-цлэцъ,
дцйц-диэи, тцлкц-тцлки, кюмцр-кюмир2, цтц-цти, тцстц-тцсси,
сцрц-сцри, эцълц-эцъли.3
И- Ц кечидиня аид нцмуняляр тцрк дилляриндя дя
мцшащидя едилир. tилки (тцркм. tцрк. qаг.) тцлкц (Aзярб), мин
(Aзярб), бин (тцрк, гаг), мцн (тцркм.), иpяк (Aзярб, тцрк,
гаг), йцpек (тцркм.)
Саитляр системиндя ц саити щава ахынынын хариъ
олмасына эюря ян зяиф щялгя тяшкил едир. Ц саити саитляр
системидя ян зяиф щялгя олдуьу цчцн бу саитдян диэяр саитляря
кечид баш вермир.
Саит сясляр системиндя эцълцлцк - зяифлик мейары онларын
физиоложи-акустик интенсивлийиндян ибарятдир. Физиоложи-акустик
интенсивлийи цстцн оланлар эцълц, аз оланлар ися зяиф сясляр кими
характеризя едилир. Зяиф сяслярин эцълц сяслярдян тюрямя
имканларыны да щямин принсипин ясасында ещтимал етмяк олар.
Сюзлярин дахилиндя сяслярин дяйишмяси нитгин
интенсивлийи иля баш верян дахили бир просесдир. Кюк вя шякилчи
морфемлярин дахили имканлары цчцн фонетик ващидлярин
2

М.Ширялийев.Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары.Бакы, 1962.с.46.
А.Г.Агаев. Говoр Джалилабадского района азербайджанского языка.
(Автореф. kond.дисс.) Баку, 1975,с.8
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мцвафиг рефлексляринин тюрямясиня нитг интенсивлийи ъидди тясир
эюстярир. Бу просесин нятиъясиндя ейни йувадан олан сяслярин
рефлексляри йараныр. Бу рефлексляр дил фактларында юз
тяъяссцмцнц тапыр. Сяс кечидляри дилчилик ядябийатларнда
явязлянмя, йа да сяс уйьунлуьу кими дя гейдя алыныр.
Етимоложи ъящятдян щямин фярглянмялярдя мцвафиг сяс
йуваларына
мяхсус
сяс
рефлексляринин мювъудлуьу
мараглыдыр. Сюзлярин етимоложи тящлили цчцн беля рефлексляр
тятбиги ящямиййят дашыйыр. Ейни сюзлярдяки фярглянмялярdə
сясин характериня эюря гаршылашдырылан elementlərdən щяр
щансы биринин илкин, диэяринин сонракы просеся аид олдуьуну
сюйлямяк юзцнц доьрултмур. Мясялян, аьаъ сюзцнцн тцрк
дилляриндя йывас, аьла сюзцнцн йыьла, öküz сюзцнцн цкцз, кцчя
сюзцнцн кюçе
вариантлары вардыр. Бурада саитлярин
интенсивлийиня истинад едиб аьаъ, аьла, юкцз, кцче сюзляринин
даща яввял, диэяр вариантларыn сонра йарандыьыны иддиа етмяк
ящямиййятсиздир. Беля фярглянмялярдя даща чох ареал нитг
хцсусиййятляринин нязяря алынмасы ящямиййятлидир. Мювъуд
фярглярин мейданда олмасы ися, ейни йувадан олан сяслярин
рефлекслярини арашдырмаг цчцн материал мянбяйидир.
Sаит кечидляриндя универсалийа
Nitq səsləri ümüdil hadisəsidir. Yəni bütün dillərdə
nitq səsləri mövcuddur. Fərq bu səslərin fizioloıi -akustik
xarakterinə aiddir. Nitq səsləri bütün dillərdə özünəməxsus
səs yuvalarında dəyişir. Dillərin hamısında səs aparatı
oxşarlığı vardır. Bu səs aparatında dil, dodaqlar, alt çənə,
səs telləri fəal, digər üzvlər isə qeyri-fəaldır. Fəal üzvlər səs
yuvalarında onların yerdəyişməsinə də təsir edə bilir. Bu
dəyişmələr ümumilikdə nitqin təsirinə, ierarxiyasına,
güclülük- zəiflik prinsipinə əsaslanan bir sistem daxilində
baş verir. Belə dəyişmələr Azərbaycan dili materiallarında,
daha geniş əhatədə isə türk dilləri materiallarında mövcud
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olduğu kimi, başqa dillərdə də müşahidə edilir. Ümumi
prinsipə əsaslanan bu dəyişmələr keçidlərdəki universliyalar
kimi özünü göstərir. Sait
universliyalarını aşağıdakı dil
faktlarında müşahidə etmək olar:
A-o keçidi: атход - отход ( tullantı), глаток – глoток
(udum), аценить - оценить (qiymətləndirmək), абонент –
обонент, автамат – автомат, вайна – война (müharibə)
(rus).
O- u keçidi: arduous - a: djuəs ing.- (ağır, çətin),
bostan – bustan (bostan), doşab – düşab - (doşab) (fars),
бульдозер – бульдузер (rus).
O- ı keçidi: выбор – выбыр (seçmə), вызов – вызыв
(çağırış) (rus).
O – ü keçidi: bozorg- büzürk (böyük), dorost- dürüst
(doğru), donya – dünya (fars).
A-ə keçidi: abandon - əbaendən (tərk etmək), abase əbeis (alçalmaq), abdomen – abdəmən (qarın boşluğu)
(ing.), aşpəz – aşpaz (fars), bəqqal –baqqal (ərəb).
A –i keçidi: mine-main-mina, daining – diniнq
(yemək) (ing.)
O –ö keçidi: qohər – gövhər (fars).
E- i keçidi: del –dil (ürək), aqel –aqil (ərəb), альвеoлы –
альвиолы (yuvaq) (rus).
Saitlərin фономорфолоэийасы
Saitlərin фономорфолоэийасыны ики ясас истигамят цзря
мцяййянляшдирмяк олар: а) саит сяслярин сюз вя шякилчилярдяки
мювгейи, б) саит сяслярин сюз дахилиндяки таразлыьы (ардыъыллыьы).
a) sаит сяслярин сюз вя шякилчилярдяки мювгейи.
Саит сяслярин сюз тяркибиндяки мювгейи онларын ишлянмя
йери иля мцяййянляшдирилир. Шякилчилярдяки мювгейи ися шякилчи
вариантларынын йаранмасында саитлярин иштиракы иля тяйин
олунур.
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Саитлярин сюз тяркибиндяки мювгейи.
Азярбайъан дилинин саитляри сюзцн мцхтялиф йерляриндя
ишлядилир. Саит сяслярин сюз тяркибиндя ишлянмясинин цмуми
мянзярясини ашаьыдакы кими сяъиййяляндирмяк олар:
А саити
А саити Азярбайъан дилиндяки сюзлярин бцтцн
мювгеляриндя ишляня билир. А саити тякщеъалы сюзлярин щям
яввялиндя, щям дя ортасында ишлядилир: ал, ат, ас, ай, аь, аш, ач,
аз, ад, ан, арт, алт: qал, гыр, гаш, гаç, йат, йай, йад, йаш, йал,
йар, йан,йаь вя с.
А саити тякщеъалы müstəqil mənalı сюзlərin сонунда
ишлядилмир. Илкин тякщеъалы сюзлярин сонунун саитля битмяси
ещтималына эюря а саитинин щямин мювгедя ишлянмяси
фономорфоложи факт кими мювъуд дейилдир. Тякщеъалы сюз
сонунда саит вапрса, щямин сюз айры-айры фономорфоложи
щалларда ишляндикдя, йяни сюзя саитля башлайан шякилчи
гошулдугда, сонунъу саитин изи эюрцнмяйя башлайыр. А
саитиня даир беля бир факт дилимиздя мювъуд дейилдир. A saiti
ha!, ba! kimi təəccüb bildirən nidaların sonunda işlədilir.
А саити ики вя чохщеъалы сюзлярин сонунда ишлядиля билир.
Бу факт она эюря мювъуддур ки, тякщеъалы кюкцн сонундакы
щеъалар кейфиййятъя шякилчи фунсийалыдыр. Бу о демякдир ки, а
саити tякщеъалы кюк сонунда йох, кюкя гошулан шякилчи
функсийалы морфемлярин сонунда ишляня билир: дара, гара,
йара, гора, сыра, чала, аьла, сахла, йохла, ара, щара, ора, ата,
ана, хала, охĢа, баба, гоъа, аьла, йохла вя с.
Икищеъалы бу cür сюзлярдян ilkin кюк - шякилчи тяркибини
айырмаг чятиндир. Беля сюзлярдя кюк вя шякилчинин тящлили,
кюкцн мянасыныn, шякилчинин функсийасыныn итмяси, лакин
онларын бирликдя йеридян мяналанмасы етимоложи арашдырма
бахымындан мараглыдыр.
А саити, ейни заманда, кюк вя шякилчи тяркибиня
бюлцнян сюзлярин дя сонунда ишлядилир: йаь-йаьла, баь-баьла,
гарала-qарала, baĢ- башла, tuĢ -тушла, yara - йарала, para парала, qondar - гондарма, sıra - сырала вя с.
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Азярбайъан дилинин юз сюзляриндя а саити ади гайдада
тяляффцз олундуьу щалда, алынма сюзлярдя онун узун
тяляффцзц дя сахланылыр: мааш, маариф, тариф, саат вя с. Беля
сюзлярдя а саитинин узун тяляффцзцнц нцмайиш етдирмяк цчцн
узанан сяс ики а ишаряси иля йазылыр. Узун (гоша) а саити ики
мцстягил фонем функсийасы дашыйыр. Бу сюзляр мянбя дилдя ики
а иля йазылмыр. Азярбайъан дилиндя сюзцн тяляффцзц мянбя
дилдяки варианта уйьунлашдырылдыьы цчцн узанма нормал щал
кими нязяря алыныр. Чцнки бу сюзляр бир а иля йазылдыгда мянбя
дилдяки адекватындан узаглашыр вя мянаъа айдын олмур.
Дилимиздя яряб вя фарс мяншяли бязи сюзляр дя вардыр
ки, онларда а саити узадылса да бир ишаря иля йазылыр: али, алим,
адил, сярмайя, каинат, малиййя, сямайя, агибят, агил, арам,
ащянэ, ади, натяван вя с.
Беля сюзлярдя а саити Азярбайъан дили орфографийасына
мцвафиг олараг бир ишаря иля йазылыр. Йазы нормасынын сабитлийини сахламаг бахымындан щямин типли сюзлярдя а саитинин
ики ишаря иля йазылмасына ещтийаъ эюрцлмцр.
Ы – саити.
Азярбайъан дилиндя ы саити сюз яввялиндя ишлянилмир.
Саит сясин сюз яввялиндя ишлянмясиня етимоложи ъящятдян
йанашмаг лазымдыр. Илкин кюклярин яввялинин саитля
башланмасы ещтималына эюря сюз яввялиндяn самит дцшдцкдя
онун функсийасы саитя кечир. Азярбайъан сюзляриндя ы саити иля
баьлы беля бир мягама раст эялмяк олмур. Щятта тцрк дилляри
иля мцгайисядя илк щеъасында ы саити ишлянян сюзлярин
яввялиндян самит ихтисар олундуьу ещтимал едилян сюзлярин
Азярбайъан дили вариантында беля ы башланьыъы олан ващидляря
тясадцф едилмир. Бу онунла изащ едиля биляр ки, ы саити
дилархасы, гапалы дамаг саити олдуьу цчцн Азярбайъан
дилинин нитг просесиндя аьырлыг тюрядир. Бу аьырлыг она эюрядир
ки, ы саитиндян сонра сюз тяркибиндя ишляня билян а вя йа ы
саитляри биринъи ы саитинин интенсивлийини чятинляшдирир. Нятиъядя
илк ы саити кейфиййятъя асан дейилян башга вариантла
явязлянмяли олур. Мясялян, тцрк дилиндяки yылдыз, йылдырым,
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йылан, йыл, тцркмян дилиндяки йылы (илыг), башгырд дилиндяки йылы
(илыг) йылдыз кими сюзлярин Азярбайъан дилиндяки адекватлары
улдуз, илдырым, илан, ил, илыг вариантларындан ибарятдир.
Азярбайъан дилинин локал нитг ареалларында да щямин сюзлярин
яввялиндя й самити ишлядилян вариантлары
вардыр: йыл
(Nахчыван), йылдыз (Qазах), йылдырым, йылхы (Qах) вя с .1
Нитгин даими асанлашма тялябиня уйьун олараг
Азярбайъан дилиндя щямин сюзлярин яввялиндяки й самити
ихтимар олунмушдур. Бу щалда ы саити сюз яввялиндя тяляффцз
чятинлийи иля цзляшдийи цчцн асан варианта чеврилир. Мясялян,
йылдыз сюзцндяки ы саити у иля явязлянир (улдуз), йылан, йылдырым,
йыл, йылы (г), йылхы кими сюзлярдя ися и варианты цстцнлцк тяшкил
едир. (илдырым, илан, ил, илыг, илхы).
Азярбайъан дилиндя ы саити сюзцн башланьыъында
норма
олмадыьы щалда тцркмян дилиндя ы башланьыъы
мцшащидя едилир. Щятта ы башланьыъына мили сюзлярля йанашы
алынма сюзляря дя раст эялмяк олур: ышыг (ишыг), ыссы (исти), ыглан
(елан), ылым (елм).
Азярбайъан дилинин Qярб ареалына мяхсус локал
нитгиндя дя ишыг, илыг, илдырым кими сюзлярин ышыг, ылыг, ылдырым
кими вариантларынын ишлянмясиня тясадцф едилир.
Азярбайъан дилиндя ы саити норма кими тякщеъалы сюз
тяркибиндя ишлядилир: гыр, гыĢ, гыл, гыз, гыn, гыт, гыч.
Азярбайъан дилиндя ы саити ики вя чохщеъалы сюзлярин дя
тяркибиндя ишлядилир: гыса, гыраг, гырыг, чарыг, дарых, карых,
гıшгыр, галдыр, йаьдыр, гарышдыр, гарышыг, гырышыг вя с.
Азярбайъан дилиндя ы саити тякщеъалы сюз сонунда
ишлядилмир. Бу о демякдир ки, тякщеъалы сюз сонунда ы саити
фономорфоложи функсийайа малик дейилдир. Ики вя чохщеъалы
сюзлярин сонунда ы саитинин иштиракы сюзцн шякилчи щиссясиндя бу
саитин фономорфоложи функсийасыны эюстярир.
Азярбайъан дилиндя ы саитинин узун тяляффцзцня тясадцф
едилмир.
1

М. Ширялийев, Азярбайъан диалектолоэийасынын ясаслары. Бакы, 1962. с. 99.
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I səsi intensiv şəraitdə təkhecalı ifadə sonunda işlədilir:
hı...
О саити.
О саити сярбяст шякилдя тякщеъалы кюк тимсалында
цчцнъц шяхсин тякини билдирир. О саити ейни заманда, тякщеъалы
сюзлярин яввялиндя дя ишлядилир: ов, од, ол, ох, от, он. О саити
щямчинин ики вя чохщеъалы сюзлярин илк щеъаларында ишлядилир:
оба, овчу, оьлан, оьлаг, ойлаг, ойнаг, орта, оймаг, отур, ора,
орта, ойунъаг, одунъаг, олаъаг, орталыг, овалыг,ойнатмаг,
ойатмаг вя с.
О саити сюзцн икинъи щеъасында цмуми норма щесаб
едилmир. Икинъи щеъада ишлядилмядийи щалда, о саити сонракы
щеъаларда да ишлядилмир. Бунун ясас сябяби одур ки,
Азярбайъан дилиндя сюзцн бцтцн мювгеляриндя ачыг додаг
тяляффцзц нитгин асанлашма тяляби иля уйьун эялмир. Нитг даим
асанлашма тяляб етдийи цчцн сюз тяркибиндя дилархасы ачыг
додаг саити ардыъыл ишляня билмир. Ейни заманда, сюзцн биринъи
вя йа яввялки щеъаларында башга саитляр ишляндийи щалдa,
сонракы щеъаларда о саити işlədilmir. Бунунла беля, о саитинин
сюз тяркибиндяки ардыъыллыьына tandeminə вя ümumiyyətlə,
икинъи щеъадакы ишлянмясиня локал нитгдя раст эялмяк
мцмкцндцр. Мясялян, Qярб нитг ареалынын бязи локал
шивяляриндя о саитинин щямин хцсусиййятиня аид фактлар
мювъуддур. Бунлар башлыъа олараг ашаьыдакы кими
нцмунялярдя мцшащидя едилир: олор (олур), йорор (йорур),
дойор (дойур), гурор (гурур), дурор (дурур), гуруйор
(гуруйур).
Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу фактлар локал характерли
олдуьу цчцн анъаг юз ареалында норма сайыла биляр. Цмуми
характерли олмадыьы цчцн щямин фактлар дил нормасы
сявиййясиндя дейилдир. Эюрцндцйц кими, локал нитг факты
олмасына бахмайараг о саити сюзцн икинъи вя сонракы
щеъаларында да юзцня йер тапа билир. Анъаг тяляффцз
асанлыьына олан тяляб щямин сясин бу мювгелярдя норма кими
ишлянмясиня йол вермир. Сюзцн икинъи щеъасында о саитинин
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иштиракына, анъаг бир нечя сюзцн тяркибиндя монолитляшмiş
шяклиндя раст эялмяк олар: охлов, аров, гыров, гаров, бузов,
гашов.
Бязи тядгигатларда сюзцн тяркибиндяки- ов щиссясинин
мяншяъя – агу-яку морфеминдян тюрядийи эюстярилир.1 Лакин
о саитинин икинъи щеъадакы локал характерини нязяря алараг
демяк лазымдыр ки, о саитинин икинъи щеъайа дцшмяк
имканлары мювъуд фактларда тясдиг едилmир. Садяъя нитг
интенсивлийи бу саитин икинъи вя сонракы щеъаларда ишлядилмясини
мящдудлашдырмышдıр.
О саитинин икинъи вя сонракы щеъаларда йер тутмасы
юзбяк вя гырьыз дилляриня аид нцмунялярдя дя тясдиг едилир:
боткоk (батаг), бошок (башаг), бокмок (бахмаг), бузоk
(бузов), oширмок (галдырмаг), (юзбяк), бозkыроо (гыров),
бошо (бурах), дорбо (торба), jorqo (йорьа), жогору (йухары),
toмолок (дяйирми) (гырь).
Эюрцнцр, икинъи вя сонракы щеъаларда о саити даща
эениш ареала йайылмаг имканларына малик олмушдур. Лакин
нитг интенсивлийи бу имканлары мящдудлашдырмыşdır. Она эюря
тцрк дилляриндя о саитинин икинъи вя сонракы щеъаларда мювъуд
ишляклийи intensiv deyildir.
О саити тякщеъалы сюз сонунда да ишлядилмир. Чцнки
щямин мювгедя фономороложи функсийа дашымыр. Yalnız
imitativ şəraitdə o saiti təkhecalı ifadəyə daxil olur: ho –ho
У – саити
У саити тякщеъалы сюзлярин башланьыъында ишлядиля билир:
уд, уч, ун, уй, ум. У саити, щямчинин, ики вя чохщеъалы
сюзлярдя дя ишлядилир. Бу о демякдир ки, у саити сюзцн шякилчи
щиссясиндя ишлянмя имканларына маликдир: узун, уğур, уйьун,

1

Бах. В.И. Асланов. О путях установления первичных корней слов с
непродуктивными аффиксами в тюркских языках (на материале
азербайджанского языка) -Исследования по грамматике и лексике
тюркских языков. Ташкент, 1965. С. 114-133.
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гуру, гузу, dуру, гуйу, çuxur, гуруcу, гуруъулуг, уьурсузлуг,
гудузлуг, йумрулуг.
У саити она эюря сюзцн бцтцн щеъаларында ишлядиля билир
ки, бу саитин тяляффцзц нитгин интенсивлийи тялябляриня ъаваб
веря биляъяк сявиййядядир.
У саити а, ы, о саитляриндян фяргли олараг тякщеъалы сюз
сонунда фономорфоложи функсийа дашыйа билир. Одур ки,
дилимиздяки бу, су вя йу сюзляринин сонунда у саитинин
ишлядилмяси норма щесаб олунур. Тякщеъалы сюз сонунда саит
о мягамда ишлядилир ки, щямин саит фономорфоложи функсийа
дашысын.Даща дягиг десяк, сюз сонундан ихтисар олунмуш
самитин функсийасыны юз цзяриня эютцрмцш олсун.Бу кими
сюзляря аид беля бир факт да мараглыдыр ки, щямин сюзляря
саитля башлайан шякилчи гошулдугда итмиш самитин изи цзря
чыхмыш олур. Мясялян, su, йу вя бу сюзляриня саитля башлайан
шякилчи гошулдугда итмиш самитин изи й və n самити шяклиндя
цзя чыхыр : su -суйу-суйун: йу-йуйун-йуйур: бу-буна-бунда.
Адекват дил фактларыны мцгайися етдикдя бязи щалларда
й реликтиниn ь, q, в, b кими вариантларынын да мювъудлуьу
мцшащидя едилир. Мясялян, су сюзцнцн чуваш дилиндя чув, тува
дилиндя чуг, юзбяк, тцркмян дилляриндя чув, уйьур дилиндя
суğ, гядим тцрк мянбяляриндя суb вариантлары вардыр. Йу
сюзцн тцркмян вя юзбяк дилляриндя йув вариантларына тясадцф
едилир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу сюзлярин сонунда
ишлянмиш аффиксал характерли самит сяс йумшалараг юз аффиксал
мювгейини итирдикдя сюз дахилиндяки саитин цзяриня йени
функсийа дцшцр. Анъаг итмиш сясин йери сюз сонуна саитля
башлайан шякилчи гошулдугда мцвафиг реликтля долдурулур. Бу
сюзцн сон самити локал нитгдя й самити иля дя ифадя олунур:
муyи(буну).
Е – саити.
Е саити тякщеъалы сюзлярин башланьыъында ишлянир: ел, ев,
ет, еш, ен.
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Е саити, щямчинин, ики вя даща чох щеъалы сюзлярин дя
яввялиндя ишлядилир : елчи, евдар, ертя, еркян, еркяк, еркяъ,
евлян, ешит, ешялян, ендирмяк вя с.
Е саити сюзцн биринъи щеъасына да длахил олараг
ишлядилир: эетмяк, эеймяк, эейинмяк, эейдирмяк, демяк,
дедирмяк, тейлямяк, чейнямяк, чешидлямяк.
Е саити сюзцн икинъи вя сонракы щеъаларында норма
кими ишлядилмир. Бу о демякдир ки, е саити дилортасы тяляффцзлц
олдуьу цчцн, сюзцн сонракы щеъаларында нитг интенсивлийинин
тяляблярини юдямир. Лакин Гярб групуна мяхсус локал нитг
ареалында е саитинин ардыъыллыьына раст эялмяк олур: эедeр,
дейeр, сечeр, енeр вя с.
Е саити щямин ареалда, щямчинин, яввялдя щансы саитин
işlənməsinə бахмайараг сонракы щеъалара дахил ола билир:
данышер, эятирер, эялер, чякер, билмер, ешидер.1
E saitinin ikinci və sonrakı hecalarda işlədilməsi
ancaq lokal nitq üçün norma sayıla bilər. Ümumi dil
səviyyəsində e saiti ikinci və sonrakı hecalarda norma
deyildir. E saitinin ikinci və sonrakı hecalarda işlədilməməsi
həmin saitin söz tərkibindəki yerinin göstəricisidir. Lokal
faktlarda sözün başqa hecalarında e saitinin işlənmək
imkanları mövcuddur. Lakin nitqin asanlaşması tələbi bu
imkanların məhdudlaşdırılmasına səbəb olur.
E saiti təkhecalı bəzi sözlərin də sonunda işlədilir:
de, ye. Belə
təkhecalı kök sözlərin mövcudluğu söz
sonundan müvafiq samitin ixtisar edilməsi ehtimalını
söyləməyə imkan verir. Belə ki, məsələn, de, ye sözlərinə
saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda itmiş samitin izi
Azərbaycan dilində y relikti ilə üzə çıxır: de-deyir, deyəcək;
ye-yeyir, yeyəcək.

1

Бах Азярбайъан дилинин Гярб групу диалект вя шивяляри. Бакы, 1967, с. 25.
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Türkmən dilində de və ye sözlərinin sonunda y relikti
saxlanılır: diy(de), iy (ye). Qazax dilində isə y relikti q ilə
ifadə olunur: deq (de).
Mümkündür ki, türk dillərinin ayrı-ayrı areallarında
həmin relikt ğ, b, kimi başqa variantlarda da ifadə
olunsun. Yəni ki, başqa variantlar istisna deyildir.
Ə saiti.
Ə saiti təkhecalı kök sözlərin əvvəlində işlədilir: əl,
ət, əy, əz, əm, ək, ər.
Ə saiti iki və daha çox hecalı sözlərin də əvvəlində
işlədilir: ətək, əmək, əkin, əyin, əyil, ərit, ərik, ərk, ərinti,
əyinti, əməkçi, əkinçi və s. Ə saiti iki və çoxhecalı sözlərin
sonrakı hecalarında da həm ardıcıl, həm də müstəqil
işlədilir: əylən, əylənmək,ələmək, ələtmək, mələrti, dincəlmək
, dinləmək, dindirmək, diĢləmək və s.
Ə saitinin ikinci və sonrakı hecalara sərbəst çıxışı bu
saitin nitqə məxsus asanlaşma tələblərinə uyğunluğunun
göstəricisidir.
Ə saiti təkhecalı nə sual əvəzliyinin sonunda da
işlədilir. Kök sözün sonunda ilkin samit işlənməsini təsdiq
edən faktlara istinadən demək olar ki, nə sözünün
sonundan da nitqə görə müvafiq samitin ixtisarlaşması
ehtimalı mövcuddur. Belə ki, nə sözünə saitlə başlayan
şəkilçi qoşulduqda ilkin samitin relikti y samiti şəklində
bərpa olunur; nə -nəyi, nəyin, nəyim.
Nə sözünün sonuna aid olan ilkin samit relikti tuva
dilində q, özbək və türkmən dillərində m relikti ilə ifadə
olunur. Çüq (tuva), nem (a) (türkmən), nim (a) (özb).
Türk dillərində belə variantların mövcudluğu ayrı –
ayrı areallarda digər variantların da mövcudluğunu istisna
etmir.
Ġ saiti
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Ġ saiti təkhecalı kök sözlərin əvvəlində işlənir: it, iy,
iĢ, iç, il, iz.
Ġ saiti iki və daha çox hecalı sözlərin tərkibində də
həm ardıcıl, həm də müstəqil işlədilir: iri, iyi, ilik, indi,
kiçik, kimi, dilim, dilik, didik, dəli, dəmir, gəmir, gəlir, iliĢik,
didiĢir, tələsik, gəmirmək, gətirmək.
Ġ saitinin söz tərkibində müstəqil işlənməsi onun
nitq intensivliyi tələblərinə uyğun olduğunu göstərir.
Ġ saiti təkhecalı söz sonunda müstəqil fonem
funksiyasında işlənə bilmir. Ancaq lokal nitqdə təkhecalı
söz sonunda i saiti e saitinin əvəzedicisi kimi çıxış edir: di
(de), didim (dedim), diyir (deyir) (Şərq nitq arealı) yi (ye),
yidim (yedim), yiyir (yeyir), (Qərb nitq arealı)
İ saiti təkhecalı imitativlərdə də işlənə bilir: hi, hi-hi.
Ö saiti:
Ö saiti təkhecalı kök sözlərin əvvəlində işlənir: öd,
ön, öl, öz, öt, ölç, ört.
Ö saiti , həmçinin iki və daha çox hecalı sözlərin
birinci hecasında işlənir: ödəmək, ölçmək, öcəĢmək, özül,
dözüm, döyülmək, döndərmək, tökülmək, törəmək, çökək,
çörəkçi, böyürmək, böyələk, böyrək və s.
Ö saiti ümumi norma kimi iki və çoxhecalı sözlərin
sonrakı hecalarında işlədilmir. Bu ondan irəli gəlir ki,
dilarxası açıq dodaq o saitində olduğu kimi, dilönü açıq
dodaq ö saitində də nitqə məxsus asanlaşma tələbi öz
təsirini göstərir. Yəni ö saitinin iki və çoxhecalı sözlərin
sonrakı hecalaında norma kimi işlənməsi ona görədir ki,
həmin mövqelərdə ö saiti nitqin asanlaşma tələblərini ödəyə
bilmir. Ancaq Azərbaycan dilində bəzi monolitləşmiş
sözlər vardır ki,
onların ikinci hecasında ö saitinin
işlənməməsi həmin sözlər hüdudunda norma sayılır. Bunlar
aşağıdakılardan ibarətdir: kösöv, bülöv, köntöy, kötöy,
bənövĢə, gülöyĢə.
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Ö saitinin ikinci və sonrakı hecalarda işlənməsinə
Qərb nitq arealının lokal şivələrində də rast gəlmək olur:
örtör (örtür), döyülör (döyülür), öröllər (hörürlər), örtör
(örtür), görör (görür), gözdöm (gözləyim), söylöm (söyləyim),
köçmör (köçmür),
tökörük ( tökürük), götürördük (
1
götürürdük)
Ö saiti sözün ikinci və sonrakı hecalarda yalnız
işləndiyi lokal arealda nitq normasıdır. Digər areallarda bu
norma öz funksiyasını itirir.Ö saitinin ikinci və sonrakı
hecalarda işlənməsi, xüsusən, qırğız və Altay (oyrot)
dillərində norma səciyyəlidir. köllördö
(göllərdə),
2
öböqönnör, örtök (ördək) , bükmolö (bükmək), köpürö
(körpü), köynök (köynək), köşöqö (pərdə), köyöö (kürəkən),
örköç ( hürküc), ölmökcö (hörgüçü)3.
Bu nümunələrə əsaslanaraq demək lazımdır ki, ö
saiti fonetik cəhətdən sözün müxtəlif yerlərində işlənmə
hüququna malikdir. Lakin nitq bir çox hallarda bu
imkanları
məhdudlaşdırır. Qırğız və Altay (Öyrot)
dillərində isə nitq özü ö saitinin ikinci və sonrakı hecalarda
işlənməsinə maneə törətmir. Başqa sözlə, həmin dillərdə ö
nitqdə intensivləşərək sözün ikinci və sonrakı hecalarında
işlənmək imkanlarını qoruya bilmişdir.
Ö saiti təkhecalı kök sözlərin sonunda da işlədilmir.
Bu o deməkdir ki, təkhecalı kök sözün sonunda ö saitindən
sonrakı samit ixtisarlaşmaya çox da meyilli olmamışdır.
Məsələn, deyək ki, tərkibində ö işlənən, sonu yumşaq
tələffüzlü y samiti ilə bitən sözlər müstəqil şəkildə y
samitini mühafizə edir: döy, söy, göy və s.
Şifahi nitqdə isə bəzi hallarda belə sözlərin sonuna
saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda y saitinin zəifləməsi
1

Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialekt və şivələri. Bakı, 1967. S. 23-24.
Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialekt və şüvələri Bakı, 1967, s. 23-24.
3 M.Yusifov. Tцrkologiyaya giriш. Bakы, 2001, s. 248.
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müşahidə edilir: döy-döyər-döər, söy-söyər-söər, göy-göyərgöər. Ancaq belə hal intensiv xarakter daşımadığı üçün y
samitinin zəifləməsi lokal nitqə görə səciyyəvi sayıla bilər.
Ö saiti bəzi təkhecalı imitativlərin sonunda işlədilə
bilir: bö..., mö...
Ü saiti
Ü saiti təkhecalı kök sözlərin əvvəlində işlədilir.Ün,
üz, üç, üst.
Ü saiti, həmçinin iki və çox hecalı sözlərin də
tərkibində işlədilir: ünlü, üzlü, üzgüçü, üstəlik, bürünmək,
bürüĢmək,
bürkülü, bükülü, düyünlü,
düyünçə
dürtüĢdürmək, götürmək, döyüĢmək, görünüĢ və s.
Sözün müxtəlif yerlərində ü saitinin işlənməsi dilönü
qapalı dodaq tələffüzünün nitq intensivliyi tələblərinə
uyğunlu-ğunu əks etdirir.
Ü saiti təkhecalı kök söz sonunda iştirak etmir. Bu o
deməkdir ki, daxilində ü saiti iştirak edən təkhecalı kök söz
sonundakı samit ixtisarlaşmaya meylli deyildir. Müqayisə
üçün nəzərə almaq lazımdır ki, məsələn, küy, çüy, düy, kimi
sözlərə saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda belə y samitində
güclü zəifləmə baş vermir: Буна эюря дя кцй, чцy кими
сюзлярдя цмумиййятля й самитинин зяифлямяси мцшащиджя
едилмир: кцй -kцйц, чцй-чцйц, дцй-дйцйн.
Mümkündüр ки, бязи локал нитг шяраитиндя дцйцн сюзц
дццн кими тяляффцз едилсин. Анъаг бу цмуми дил нормасына
тясир етмяк эцъцндя дейилдир.
Ü saiti təkhecalı imitativlərində işlənə bilir: dü..., zü...
Беляликля, саит сяслярин сюзлярдяки иштиракына даир
ашаьыдакы нятиъяляри цмумиляшдирмяк олар :
1) nитгин асанлашмасы тялябинin тямин олунмасында
дамаг саитляри апарыъы йер тутур. Нитгин асанлашмасынын
тямин олунмасында щям ачыг вя щям дя гапалы дамаг
саитляринин фяаллыьы мцшащидя едилир.
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2) e – саити ачыг дамаг тяляффцзлц олмасына
бахмайараг дилортасы мяхряъя аиддир. Дилортасы тяляффцз
мяхряъиня малик олан е саити сюзцн икинъи вя сонракы
щеъаларында нитгнин асанлашма тялябляриня ъаваб веря билмир.
Она эюря дя щямин мювгелярдя е саитинин интенсивлийи
мящдуддур.
3) nитгин асанлашмасы щямчинин, гапалы додаг саитляри
иля дя тямин олунур. Бурадан айдын олур ки, гапалы додаг
саитляри нитгин интенсив олмасына манечилик йаратмыр, яксиня,
нитгин
асанлашма
тялябинин
юдянилмясиндя
дамаг
саитляриндян дя эери галмыр.
4) nитгин асанлашмасы бахымындан ачыг додаг саитляри
сюзцн икинъи вя сонракы щеъаларында фяал дейилдир. Чцнки
онларын щямин мювгедя ишляня билмяси нитгин интенсивлийини
тямин едя билмир.
5) tякщеъалы сюз сонунда у, е, я саитляринин
фономорфоложи функсийасы кюк сонуна мяхсус илкин самитин
дцшмяси иля баш верир. Ихтисар олунмасы ещтимал едилян самит
сяс мцхтялиф nitq ареалларында мцвафиг реликтлярля ифадя
олунур. Мясялян, су сюзцндя г, ь, в, й, йу сюзцндя в бу
сюзцндя н,й; дe,yе сюзляриндя г, й; ня сюзцндя й, м кими
реликтляр бярпа олуна билир.Нитг ареалларында диэяр мцвафиг
вариантларын мювъудлуьу да истисна дейилдир.
Саитлярин шякилчи тяркибиндяки мювгейи
Саит сяслярин шякилчи тяркибиндя дя юзцнямяхсус
мювгейи вардыр. Беля ки, бязи саитлярин сюз тяркибиндя
ишлянмясиня эюря шякилчиляр iки варианлы, бязи саитлярин
иштиракына эюря дюрдвариантлы нювляр вардыр. Бязи шякилчиляр дя
вардыр ки, онлар тяркибдяки саитлярин характериндян асылы
олмайараг бирвариантлы шякилдя формалашыр.
Азярбайъан дилиндяки доггуз саитин щяр бири мцвафиг
шякилчи тяркибиндя ишляня билир. Анъаг, бцтцн саитлярин иштиракы
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иля дцзялян шякилчиляр интенсив дейилдир. Шякилчи тяркибиндя
интенсив ишлянян саитляр ачыг додаг вя гапалы дамаг-додаг
саитляриндян ибарятдир. Ачыг саитлярдя а вя я саитляринин иштиракы
иля дцзялян шякилчиляр интенсивдир. Тяркибиндя щямин саитлярин
ишляндийи шякилчиляр икивариантлы олур. Беля шякилчиляр щям
сюздяйишдириъи, щям дя сюздцзялдиъи характерлидир. Мясялян,
йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щал шякилчиляринин тяркибиндя а вя я
саитляри ишлянир: - а,- я,- да,-дя, дан-дян
Кямиййят шякилчиляри дя икивариантлыдыр: - лар, -ляр. Qяти
эяляъяк, гейри гяти эяляъяк вя хябярлик шякилчиляринин бирингъи
вя икинъи шяхсиндя дя икивариантлы шякилчиляр ишлядилир: - аъаг, яъяк, - ар, -яр, -ам, - ям, -сан, - сян.
Сюздцзялдиъи шякилчилярин дя бир гисми икивариантлыдыр: ъаг,-ъяк:утанъаг, бцрцнъяк, - анаг-,-яняк, боьанаг, дюйяняк;
- ча – чя: мейданча, газанча; лан, - лян: аьыллан, шцбщялян:
лаш, - ляш: сюзляш, бирляш: - ар,-яр: бoзар, эюйяр.
Икивариантлы сюздяйишдириъи шякилчиляр самитля битян
сюзляря гошулдугда вариантларда кямиййят артымы олмур :
даш, dаша; ев-евя; даш-дашда, ев-евдя, даш-дашдан, ев- евдян.
Саитля битян сюзляря саитля башлайан шякилчи гошулдугда
ися ики саит арасына нитги тянзимляйян бир самит дахил олур.
Она эюря дя икивариантlı шякилчиляриn дюрд ъцр йазылышы
мейдана чыхыр. Мясялян, дейяк ки, - а - я шякилчиляринин ейни
заманда йа – йя, - ан – ян шякилчиляринин – йан- йян
вариантлары ямяля эялир : даш- даша, ев-евя, орта-ортайа, кцчякцчяйя, йаз-йазан, дцз-дцзян, сахла-сахлайан, динля-динляйян
вя с.
Бу хцсусиййят анъаг саитля башлайан шякилчиляря аиддир.
Шякилчи самитля башладыгда ися саитля вя йа самитля битян
сюзляря гошулдугда ялавя вариант йаранмыр. – да- дя: сусуда, сящра- сящрада: даш-дашда, ев-евдя: малы-мяли: алалмалы, эял-эялмяли, йе-йемяли, сахла-сахламалы.
Тяркибиндя гапалы –ы, -и, -у, -ц саитляри ишлянян шякилчиляр
ися дюрдвариантлы олур. Мясялян, йийялик, тясирлик щал
шякилчиляри, мянсубиййятя аид биринъи, икинъи вя цчцнъц шяхсин
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ъями, индики заман шякилчиляри дюрдвариантлыдыр. Йийялик щалда
китабын, дяфтярин, йолун, эюзцн; Tясирлик щалда: китабы, дяфтяри,
йолу эюзц; mянсубиййят категорийасында- йазымыз,
дяфтяримиз, эюзцмцз; iндики заманда: алыр, эялир, гурур, эюрцр.
Мцвафиг щалларда бу шякилчилярин сяккиз ъцр йазылышы да
мейдана чыхыр. Мясялян, цчцнъц шяхс тяк мянсубиййят
шякилчиси самитля битян сюзя гошулдугда шякилчинин яввялиня
тянзимляйиъи с самити гошулур. Гаршысы, дяриси, гузусу,
кюрпцсц. Тясирлик щал шякилчиси саитля битян сюзя гошулдугда
шякилчинин яввялиня тянзимляйиъи н самити дахил олур : дарыны,
кюрпцнц, гузуну, дярини. (-ı, -i, -u,-ü; -sı, si, - su, -sü; -ı, -i, u,-ü; -nı, -ni, -nu,-nü).
Биринъи şəxs ъям мянсубиййят шякилчиси самитля
башлайан сюзя гошулдугда шякилчинин яввялиня тянзимляйиъи ы, и
у, ц саитляри дахил олур: китабыныз, дяфтяримиз, йолумуз,
кюрпцмцз. Индлики заман шякилчиси саитля битян сюзя
гошулдугда шякилчинин яввялиня тянзимляйиъи й самити дахил
олур: - сахлайыр, эюзляйир, гуруйур, сцрцйцр. ( -mız, -miz, muz, -müz; -ımız, -ımiz, -umuz, -ümüz; -ır, -ir, -ur, -ür; -yır, yir, -yur, -yür).
Шякилчилярин бязиляри хцсуси сюзя гошулдуьу цчцн бир
вариантда йазылыр. Беля шякилчиляр, бир гайда олараг, сюздцзялдиъи характерлидир. Бунлара аид ашаьыдакы нцмуняляри мисал
эюстярмяк олар:
- даш: сирдаш, вятяндаш, йолдаш, мяслякдаш, ямякдаш. ман : гоъаман
-сал: гумсал
- гар: уъгар
-ахlı: адахлы.
Дилимиздя еля шякилчи цнсцрляри дя вардыр ки, онлар сюз
дахилиндя бир самит сясля тямсил олунурлар. Беля цнсцрляр
ашаьыдакылардан ибарятдир:
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Мянсубиййят, биринъи вя икинъи шяхс тяk: саитля битян
сюздян сонра м вя н цнсцрляри атаm, анаm, гузум, эюзцм,
атан, анан, гузун, эюзцн
Шцщуди кечмиш заманда биринъи вя икинъи шяхсин
тякиндя м вя н цнсцрляри: эялдим, алдым, эюрдцм, гурдум,
бурдум: эялдин, алдын, эюрдцн, гурдуn. Биринъи шяхсин тякиндя
ися к, г цнсцрляри ишлядилир: алдыг, эюрдцк, эялдик, гурдук.
Saitlərin fonetik tarazlığı (ardıcıllığı)
Azərbaycan diulində sait səslərin özünəməxsus
ardıcıllığı, ahəngdarlığı və ritmikliyi vardır. Dilçilk
ədəbiyyatında samitlərin ardıcıllığı ahəng qanunu adı ilə də
verilir. Qanun adı ona görə deyilir ki, bu ardıcıllıq bir sistem
təşkil edir. Ancaq sistemdaxili struktur elementlərin özləri
nitqə görə sabit deyildir. Belə ki, məsələn, dilarxası saitlərin
arasında yaranma yerinə görə bir ardıcıllıq (sıra, tandem)
olsada sözdaxili ardıcıllıqda (saitlərin ahəngində) bu sistem
bütün saitləri tam əhatə etmir. Belə ki, məsələn, diarxası
sırada o –o, a –u dilortası sırada e –e, dilönü sırada ö –ö, əö, i –ö, ü-ö saitləri intensiv ardıcıllıq yarada bilməz. Yaxud,
nitqə görə dilönü saitlər dilarxası saitlərin sırasına daxil ola
bilir (i –ı, i –a, i –o) sistemdənkənar ardıcıllıq isə yenidən
nitqin özü
tərəfindən normallaşdırılır. Sistemdəki
pozulmaların yenidən normalaşması qanun tələbləri ilə
ziddiyyət yaradır. Bundan başqa, bəzi eyni səslər heç də
intensiv şəkildə bir-birini izləyə bilmir. Eyni sıradakı bəzi
saitlər də bir-birini izləmir. Odur ki, saitlərin ahəngi onların
ardıcıllığı və sözdaxili fonetik
tarazılıq kimi nəzərə
alınmalıdır. Fonetik tarazılıq həm saitlərin ardıcıllığını
tənzim edən sistemdə həm də nitq vasitəsi ilə dəyişdirilmiş
və yenidən normalaşdırılmış variantlarda ənənə yaradır.
Sistemdə nitqə verilən güzəştlər saitlər ahənginin qanun
fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Odur ki, saitlərdə ahəng
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qanunu adı özünü bütünlüklə doğrulda bilmir. Saitlərin
fonetik tarazılığı sözdaxili ritmiklik və ahəngdarlıq yaradır.
Bu xüsusiyyət Azərbaycan dilinin musiqililik, ahəngdarlıq,
axıcılıq və ritimlilik baxımın-dan bənzərsizliyini təcəssüm
etdirir. Sait səslərin müvafiq ardıcıllıqla bir-birini izləməsi
şifahi xalq ədəbiyyatı nümunə-lərində, eləcə də klassik şeir
üslubunda güclü bir poetizm yaratmışdır. Sait səslərin
ardıcıl düzülüşü ilə müşayiət olunan poetik ənənələrin
izlərini hələ qədim daş kitabələrin üzərində yazılmış
mətnlərdə də görmək mümkündür. Məsələn, qədim türk şeir
nümunələrinə dair aşağıdakı kimi faktlar saitlərin
müvafiq ardıcıllıqla düzümü baxımından maraqlıdır.
Adağı (ayağı) ud (öküz) adağı dəq
Belləri börü (qurd) belləri dəq
Yaqrı (çiyni) kiş (samur) yaqrı dəq
Göqüzü (köksü) aduq köküzü dəq erdi1
Bu nümunələrdə dilarxası saitlərin dilarxası, dilönü
saitlərin dilönü saitləri izləməsi xüsusi bir ahəngdarlıq və
ritmilik yaradır.
Dilarxası və dilönü saitlərin müvafiq ardıcıllıqla
bir-birini izləyərək əsrarəngiz bir poetik
ahəngdarlıq
yaratmasını
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının
mətnindən də görmək olur:
Qarşı yatan qara dağlar
Qarıyıbdır, otu bitməz.
Qanlı-qanlı irmağlar
Quruyubdur, suyu gəlməz.
Tavla-tavla şahbaz atlar
Qarıyıbdır qulun verməz
Qızıl-qızıl dəvələr
Qarıyıbdır, köşək verməz1
1
1

A.M.Щербак. Огузнаме. Муxаббатнаме. М. 1959. С. 23.
“Kitabi-Dədə Qorqud” Bakı, 1999, s. 60.
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Sait səslərin ardıcıl işlənməklə poetizm yaratmasını
nağıl və
dastanların dilindəki aşağıdakı kimi
standartlaşmış mətnlərdə də görmək olur;
Dərələrdən sel kimi
Təpələrdən yel kimi
Badeyi- sərsər kimi
Orda ayla, illə
Burda şirin dillə
Az getdi
Üz getdi
İynə yarım yol getdi.
Saitlərin müvafiq ardıcıllıqda bir-birni izləməsini və
ritmiklik yaratmasını atalar sözləri və zərbi-məsləllər kimi
folklor nümunələrində də müşahidə etmək olur: Yaxşı
yoldaş yaman gündə tanınar; Yaxşılığa yamanlıq hər
kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir; Dost dosta
tən gərək, tən olmasa, gen gərək; Anasına bax, qızını al,
qırağına bax, bezini al. Saitlərin müvafiq ardıcıllıqla birbirini izləməsinə klassik şeir nümunələrində də rast gəlmək
olur.
Məni candan usandırdı
Cəfadan yar usanmazmı?
Fələklər yaqndı ahimdən
Muradım şəmi yanmazmı?
Qamu bimarinə canan
Dəvayi-dərd edər ehsan
Neyçün qılmaz mənə dərman
Məni bimar sanmazmı?
(Məhəmməd Füzuli)
Saitlərin ardıcıllığı dünya dilləri içərisində öz ənənələrini daha çox, türk dilləri ailəsində saxlayır. Ancaq
tədqiqatçıların bir etirafını da nəzərə almaq lazımdır ki,
saitlərin ahəngdarlığı ənənələri Azərbaycan dilində daha
çox müşahidə edilir, qorunub saxlanılır. Tarixin ayrı-ayrı
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mərhələ-lərində Azərbaycan dilinə icbari yolla
başqa
dillərdən bir çox substratlar daxil olsa da bunlar doğma
dilin daxili sait nizamını, ardıcıllığını və ritmikliyini poza
bilməmişdir. Əksinə, bir чох щалларда дилимизя дахил олан
яъняби сюзляр Азярбайъан дилинин тяляффцz -нитг ardıcıllığına
табе едилмиш-дир. Мясялян, məarif sözü маариф, саят sözü saat,
яагил sözü aqil, яариф sözü arif , тəариф сюзц тaариф, мəаш сюзц
мaаш, mявалид сюзц мювлуд, мутян сюзц вятян, мябалиь сюзц
мябляьляр, мəhmиз сюзц мащмыз, мящpаря сюзц мащpаря,
мящмуд сюзц мащмуд, мясариф сюзц мясряф, мясаиб сюзц
мцсейиб, мüщяррям сюзц мəщяррям кими ифадя олунур.
Азярбайъан дилиндя дилархасы саитлярин дилархасы,
дилюнц саитлярин дилюнц саитляри излямяси дахили бир ardıcıllıq
nümunəsidir. Анъаг саитлярин юзляринин дахилиндя дамаг
саитляриниn дамаг, додаг саитляриниn додаг, дамаг
саитляринин додаг саитлярини излямяси faktları да вардыр. Бцтцн
бунлары саитллярин щяр бирининин юзцнямяхсус ардыъыл
сыраланма мянзярясини якс етдирян нцмунялярдян айдын
эюрмяк олар.
Дилархасы саитлярин ардыъыллыьы
Дилархасы саитлярин дилархасы саитляри излямяси цмуми
ardıcıllıqdır . Бу ardıcıllıq нитг васитяси иля нормалашдырылмыш,
низамланмыш вя бцтцн дил дашыйыъыларынын цмуми истифадясиня
верилмишдир. Саитлярин ащянэдарлыьында йазылы вя шифащи нитг
нормасынын цмуми характери даща ъанлы шякилдя тяъяссцм
олунур. Щярчянд, бязи локал нитг шяраитиндя бу нормадан
кянара чыхма щаллары баш верир. Анъаг дилимизин йазы
гайдалары щямин нормаларын сабит галмасы цчцн чох мцщцм
вя етибарлы тямиnат мянбяйидир. Башга сюзля, йазылы дил, шифащи
нитгин чох мцщцм дилдахили сярвят кими йетишдирдийи бу
норманы горуйуб сахламаsının дайаьыдар.
Азярбайъан дилиндя дилархасы саитлярин ардыъыллыьы
мющкямдир. Она эюря дя дилархасы сырайа дилюнц саит гатышыьы
дахил олдуьу məqamda бу ardıcıllığın позулмасы баш верир.
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Бу фактлар, ялбяття ки, аздыр. Бунлар даща чох сюзлярдя
тарихян баш верян структур дяйишмяляри ясасында баш верир вя
тезликля дя нитг онлары нормайа чевирир. Нормайа чевирир она
эюря ки, башга адекват дяйишикликляр пейда ола билмясин.
Дилархасы саитлярин ардыъыллыг мянзяряси ашаьыдакылардан ибарятдир.
А саитинин ардыъыллыьы.
1.Сюзцн тяркибиндя а саити а вя ы саитлярини изляйир.
Биринъи щеъада а ишляnдикдя икинъи щеъада да а ишлянир: ара,
ата, ана, ала, аьаъ, айаг, алаг, гара, дара, аралы,гарала,
гармала,йарала, йахала, ахтармаг вя с.
2. Сюзцн тяркибиндя биринъи щеъада а саити ишлядикдя
икинъи щеъада ы саити ишлядиля билир: ара-айры, ашыг, гашыг, дары,
дарых, йарыг, сарыг, чарыг, атлы, йазы, аьыр вя с.
3. Сюзцн тяркибиндя а саити а вя ы саитлярини излядийи
цчцн онларын гаршылыглы излямnяси дя нормадыр: гарышга,
йарылма, дарыхма, сарылма, атылма, айырма, айрылма, алынма,
дашыма, чаьырма, гарышмаг, сарымсаг, йарышмаг вя с.
4. А саитиндян сонра бязи моноliтляшмиш сюзлярдя
икинъи щеъада о саити дя ишляня билир: алов, аров, гашов, гаров
вя с. Ачыг додаг саити икинъи щеъада нитг интенсивлийи йарада
билмядийи цчцн башга сюзлярдя мцшащидя едилмир.
5. А саитиндян сонра бязи монолит сюзлярдя у саити дя
ишлядилир: арзу, армуд, ахур вя с. Ачыг дамаг саитиндян сонра
гапалы додаг саити нитг интенсивлийи тялябляриня ъаваб веря
билмядийи цчцн беля бир саит сырасы ащянэдарлыг нормасына
чевриля билмямишдир.
Ы саитинin ардыъыллыğı
Ы саити сюз тяркибиндя ы вя а саитлярини изляйир:
1. Сюзцн тяркибиндя биринъи щеъада ы саити ишляндикдя
икинъи щеъада да ы саити ишлядилир гырыг, сыныг, йыртыг, ъырыг, сырыг,
гыйыг, сыйыг, йыьыш, газыл, гырмызы.
2. Сюзцн биринъи щеъасында ы саити ишляндикдя икинъи
щеъада а саити ишлядилир: чыраг, гыраг, гаса, сынаг, хырда.
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3. Сюзцн тяркибиндя ы саитиндян сонра ы вя а ишляндийи
цчцн онлар гаршылыглы шякилдя бир-биринин дя изляйя билир: чыраглы,
сыралы, хырдалы, хырдачы, сынаглы, ъыьалы, сыьаллы.
4. I саитиндян сонра да бязи монолитляшмиш сюзlərдя о
саити ишляня билир: гыров, qıjov.
О саитинin ардыъыллыğı
О саити норма кими а вя у саитлярини изляйир.
1.О саити ачыг додаг саити кими икинъи щеъада анъаг
монолитлямиш сюзlərдя бир-бирини изляйя билир: охлов, qoloy.
О саитинин сюз дахилиндя бир-бирини интенсив изляйя
билмямясинин сябяби икинъи (вя сонракы) hеъада ачыг додаг
саитляринин ишлянмясиндя нитг ardıcıllığı йарана билмямяси иля
баьлыдыр.
2.Биринъи щеъада о ишлянян сöзлярин сонракы
щеъаларында а ишляня билир. А саити она эюря икинъи (вя
сонракы) щеъада ишляня билир ки, ачыг дамаг саити сонракы
щеъаларда нитг интенсивлийини тямин едя билир: отаг, ораг, оъаг,
ортаг, сораг, гочаг, гоъа, бойаг, ойнаг, ойаг, гонаг, чомаг,
чобан, довшан, йовшан вя с.
3. Биринъи щеъада о саити ишляндикдя икинъи щеъада у
саити интенсив ишляня билир. Чцнки у саити икинъи щеъада нитгин
ардыъыллыьы тяляблярини юдяйя билир: олур, отур, ойун, овчу, одун,
oйуг, гойун, готур, чопур, сойуг, совур, долу, тойуг вя с.
У саитинин ардыъыллыьы.
У саитинин ардыъыллыэына а вя у саитляри дахилдир. У
саитиндян сонра о саити ися бязи монолит сэзлярдя ишляня билир.
1. У саитиндян сонра сöз тяркибиндя а саити норма
кими ишлянир. Чцнки а саити сюз тяркибиндя нитг ардыъыллыьы
тяляблярини юдяйир: узаг, гуъаг, гуршаг, йумаг, ушаг, дурна,
дузлаг вя с.
2. У саитиндян сонра сюз тяркибиндя у саити интенсив
ишляня билир. Чцнки у саити икинъи щеъада нитг ардыъыллыьы
йаратмаг тяляблярини юдяйир: узун, бурун, гузу, дуру, буруг,
йумру, йумруг, буйур, буйруг, гуйруг, тулуг, шулуг вя с.
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3. U saitindən sonra bir sözdə e işlənir: quzey.
Дилархасы саитлярдян сонра дилюнц саитлярин норма кими
ишлянмясиня башга сюзлярдя тясадцф едилмир.
Дилortası e саитинin ардыъыллыьы.
E саитиня аид ардыъыллыгда я, и саитляри иштирак еdир. Е
саитиндян сонра e иштирак етмир, чцнки, дилортасы саит икинъи
щеъада нитг ардыъыллыьыны йарада билмир. Анъаг нитг
ареалларында е-е ардыъыллыьы мцшащидя едилир: geder, keçer,
deyer. Е саитиндян сонра ю ишлянмир. Чцнки дилортасы саитдян
сонра ю саити таразлыг йарада билмир. Е саитиндян сонра ц саити
дя нитг ардыъыллыьыны йарада билмир. Она эюря дя дилортасы е
саитиндян сонра ишлянмир.
Е саитинин ардыъыллыьына аид хцсисиййятляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Е саити я саитини интенсив изляйя билир: эедяр, беъяр,
сечяр, кечяр, кечял, ертя, демяк, чейня, кечя вя с.
2. E саитиндян сонра и саити интенсив ишляня билир: чевир,
кечир, кечи, йериш севинъ,дейим, эедиш, ениш, йетиш вя с.
Dilönü saitlərin ardıcıllığı
Я саитинин ардыъыллыьы.
Ə saitindən sonra ə, i saitləri intensiv işlənir. Ə
saitindən sonra e işlənmir. Çünki ikinci hecada dilortası
sait nitq tarazlığının tələblərini təmin edə bilmir. Ə
saitindən sonra ü saiti də nitq ardıcıllığı yaratmır. Ə
saitindən sonra ö saitinin nitq ardıcıllığı çox zəifdir.
Ancaq bəzi monolit sözlərin ikinci hecasında ö saiti işlənir.
Ə saitindən sonra dilarxası o saitinə də bəzi sözlərə rast
gəlmək olur. Ə saitinə aid ardıcıllıq aşağıdakı kimi
nümunələrdə təsbit olunur:
1. Ə saitindən sonra ə saiti intensiv işlənir. Ələk,
əmək, ətək, kələk , kəpənək, təkər, tələs, tənək, tənə, tələ və s.
2. Ə saitindən sonra i saiti intensiv işlənə bilir. sərin,
təmiz, əkin, bəri, əyin, dəmir, ərik və s.
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3. Ə saitindən sonra ö saiti bəzi monolit sözdə də
işlədilir: bənövĢə, bənövĢəyi.
4. Ə saitindən sonra o saiti bəzi monolit sözlərdə
işlədilir: dəmrov, gərməĢov.
Ġ saitinin ardıcıllığı
Ġ saitinə aid ardıcıllığın yaranmasında ə, i saitləri
intensiv işlənir. Ġ saitindən sonra dilarxası a,ı,o saitləri də
bəzi monolit sözlərdə işlədilir. Ġ saitinin ardıcıllığına aid
xüsisiyyət-lər aşağıdakılardan ibarətdir:
1.Ġ saiti i saitini intensiv izləyir: iri, iti, kiĢi, giriĢ, diri,
dilim, dilin, kiĢik, kirpik, kilim.
2. Ġ saitindən sonra ə saiti intensiv işlənir: inək, ipək,
çiçək, dilək, ilkən, iĢlək, iĢlənmək, dirsək, dirək.
3. İ saitindən sonra bəzi monolit sözlərdə a saiti
işlənir: ilan, inam, inan, inanc, iraq, irmaq.
4. Ġ saitindən sonra dilarxası o saiti də bəzi sözlərdə
işlənir: эиров , синов, сиртов, бировуз.
5. И саити бязи сюзлярдя дилархасы ы саитини дя изляйир: илыг,
ишыг, илдырым.
6. Ġ saiti dilortası e ilə də yanaşır: giley
Ю саитинin ардыъыллыğı.
Ю саитинин ардыъыллыьында я, ц саитляри интенсив мшлянир.
Ю саитиндян сонра бязи монoлит сюзлярдя ю саитинин дя
ишlянмясиня тясадцф едилир.
1. Ю саити нормайа мцвафиг олараг я саитини изляйир:
юйрян, юйрят, юдя, юдяк, юрдяк, дюшяк,дюшямя, кюля, кюмяк,
кювшян, кюмяк вя с.
2. Ю саитиндян сонра ц саити норма кими ишлянир: кюнцл,
эюрцш, дюйцш, дюнцш, ютцш, бюлцш, бюлцм, дюйцk, тюкцл, сюйцш,
эюрцнцш.
3. Ю саитиндян сонра ю саити анъаг бязи сюзлярдя
ишлянир. Чцнки ю саити икинъи щеъада нитг ардыъыллыьы тялябляриня
ъаваб веря билмир: кюсюв, кюнтюй, кютюй.
Ц саитинin ардыъыллыğı.
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Ц саитинин ардыъыллыьында ц вя я саитляри интенсивдир. Ю
вя е саитляри ися анъаг бязи сюзлярдя ишлянир :
1.Ц саитиндян сонра ц норма норма кими ишлянир :
цзцн, цзцм, цтц, тцстц, tülкц, дцйц, дцйцн, сцрц, сцрцн, чцрц,
чцрцк, кцлцнэ, йцрцр.
2. Ц саитиндян сонра ю саити бязи сюзлярдя ишлядилир.
Бцтюв, бцлюв, эцлюйшя вя с.
3. Ц саитиндян сонра е саитиня эцней сюзцндя тясадцф
едилир.
Беляликля, саитлярин таразлыэынын (ардыъыллыьынын) цмуми
мянзяряси ашаьыдакылардан ибарятдир.
А – а , а - ы – интенсив
А – о, а- у – зяиф
А – ы, ы – а -интенсив
I – о, о – о – зяиф
O– а, о – у – интенсив
U – у, у – а – интенсив
U – о – зяиф
U – е – зидд
E – я, е – и – интенсив
Ə – я, я – и – интенсив
Ə– ю – зяиф
Ə – о – зидд
İ– и , и – я – интенсив
İ-e - zəif
İ – а, и – о, и – ы – зидд
Ö – я, ю – ц – интенсив
Ö– ю – зяиф
Ü– ц , ц – я – интенсив
Ü– ю, ц – е –зяиф
Самит fonemlяr
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Самит сясляр щава ахынынын нитг апаратында мцхтялиф
манеяляря раст эялмяси иля йараныр.
Нитг апаратында щава ахынынын раст эялдийи манеяляр
ейниъинсли дейилдир. Она эюря дя самит сясляр щава ахынынын
раст эялдийи манеяляря мцвафиг гайдада йараныр.
Азярбайъан дилиндя цмуми нитг просеси цзря нормалашмыш 24
самит фонемдян истифадя олунур. Дилимиздяки 24 самит сясин
ифадяси цчцн 23 щярфи ишарядян истифадя edilir. Дилимиздя к сяси
юз сюзляримиз цчцн мцстягил фонем сяъиййяlи олмадыьындан
онун юзцнцн хцсуси ишаряси йохдур. К сяси мцстягил фонем
кими алынма сюзлярдя ишлядилир. Азярбайъан дилиндя кирил
ялифбасындан истифадя едилян вахт да хцсуси олараг к самити
цчцн айрыъа бир ишаря йох иди. Гейд етмяк лазымдыр ки, рус
дилиндя дя к (ka) вя k (ke) цчцн айрыъа ишаря олмамышдыр. Еля
она эюря дя Азярбайъан йазысында кирил ялифбасындан истифадя
едяркян к цчцн айрыъа ишаря ишлядилмямишдир. Азярбайъан
йазысында латын ясаслы ялифбайа кечиддян сонра да (2001)
яняняйя уйьун олараг к сяси цчцн айрыъа ишарядян истифадяйя
лцзум эюрцлмямишдир.
К сяси Азярбайъан дилиндя башлыьа олараг, рус вя
Авропа дилляриндян алынмыш сюзлярдя ишлядилир: клуб, комитя,
комиссийа, комплекс, култиватор, координат, кооператив,
трактор, тактика, практик, синтетик вя с.
Фарс дилиндя К (ka) иля дейилян сюзляр Азярбайъан
дилиндя К (ke) иля ишлядилир: kарэозяр ( карэцzяр), карханя
(кархана) кафтaр (кафтар). Азярбайъан дилинин локал нитг
ареалында бязи самит вариантларынын да ишлядилмясиня тясадцф
едилир. Бунлар ясас етибары иля, ашаьыдакылардан ибарятдир: к, x/
, н/ ц, з, дз.
Дилархасы к сясиня Загатала, Гах, Газах ареалларында
тясадцф едилир: Купя(кцпя), каьыз(коьыз), комaк (кюмяк),
йека(йекя) (Заг. Гах), кыш, кыфыл, куш(Газах).
Х/(ущ/) сяси дилархасы, новлу, кар самитдир. Шярг
ареалындан башга диэяр ареалларда щямин сяся раст эялмяк
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олмур : кящлух/, чюрях/, инях/, кирpих/(Газах, Гарабаь,
Эянъя, Нахчыван, Ъулфа ).
N/ dilarxası, sonor kipləşən səsdir. Bu səs ya sağır
(kar) n, ya da velyar n adlandırılır. N/ samiti Qərb nitq
arealı üçün səciyyəvidir: man/a, san/a, sənin/, son/ra, an/rı.
Şəki, Zaqatala, Qax,
Naxçıvan, Ordubad
areallarında velyar n səsi burun tələffüzünə keçir: əlinəəlaa, mana-maa, əlini-əlıı.
Ц dilönü novlu kar samitidir. Bu samit, başlıca
olaraq, Ordubad arealında işlədilir; цay-çay, цırak- çırax,
цaxır- çaxır, цəltik- çəltik.
v

Z dilarxası novlu cingiltili samitdir. Daha çox
Qazax arealında işlədilir: əzəli-əzəli, əzildi-əzildi, buz-buz.
Dz – dilönü, novlu, cingiltili samitdir. Qazax,
Naxçıvan, Ayrım, İsmayıllı, Cəbrayıl şivələri üçün
səciyyəvidir: gəldzəm (gələcəyəm), dzorab (corab), udza
(uca), badzı (bacı), badza (baca).1
Samit səslər də sait səslər kimi özünəməxsus tələffüz
şəraiti ilə bir-birindən fərqlənir. Samitlərə aid tələffüz
şəraiti onların yaranma yerlərindən, tələffüz üzvlərinin
iştirakından,
həmçinin, küy, səda
və ton
münasibətlərindən ibarətdir. Beləliklə, samit səslər tələffüz
şəraitinə görə aşağıdakı kimi bölünür:
1. Yaranma yerinə görə
a) boğaz samiti
Azərbaycan dilində böğaz tələffüz yeri üçün bir samit səs
vardır: h
b) dilarxası samitlər:

1

Bax: M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962,
s. 75-79.
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Dilarxası samitlər dilin
arxa hissəsinin yuxarı
damağa
qalxması şəraitində tələffüz olunur. Dilin
arxasında tələffüz olunan samitlər bunlardır: k,q,ğ,x.
c) dilortası samitlər
Dilortası samitlərin tələffüzü zamanı dilin orta
hissəsi yuxarı damağa doğru dartılmış vəziyyətdə olur. Bu
şəraitdə aşağıdakı samitlər tələffüz edilir: k, g, y.
d) dil-diĢ samitləri
Dil-diş samitlərinin tələffüzü zamanı dil fəal üzv, diş
nahiyəsi isə tələffüz yeri olur. Dil dişlərə doğru ya sıxılmış,
ya da toxunmuş vəziyyətdə olur. Eyni zamanda, dil
müvafiq şəkildə ya aşağı, ya da yuxarı damağa doğru
dartılır, sıxılır. Dil-diş samitləri bunlardır: t,d,ç,c,Ģ,j,s,z,l,,n,r.
T və d samitlərinin tələffüzü zamanı dil üst damaqda
ön
dişlərin arxasına doğru sıxılır. Ç, c samitlərinin
tələffüzündə dil yuxarı damağın yan dişlərinə doğru sıxılır.
ġ və j samitlərinin tələffüzündə də dil yuxarı damağın yan
dişlərinə tərəf sıxılır.S və z səslərinin tələfüzündə dilin ucu
aşağı damağın ön dişlərinə tərəf sıxılır. L, n, r samitlərinin
tələfüzündə dil yuxarı damağın ön dişlərinə doğru sıxılır.
e) dodaq samitləri
Dodaq samitlərinin tələffüzündə dodaqlar fəal üzv
kimi iştirak edir. Dodaq samitlərinin tələffüzündə ya
dodaqlar bir- birinə toxunur, ya da alt dodaq dişlərə
toxunur. Dodaq samitləri bunlardır: p,b,m,f,v.
P, b, m samitlərinin tələffüzündə dodaqlar bir-birinə
toxunur. F və v samitlərinin tələffüzündə isə alt çənədə ön
dişlərə toxunur.
2.Təlяфfцз цзвляринин иштиракына эюря.
Тяляффцз цзвляринин иштиракына эюря саmит сясляр ики йеря
бюлцнцр:
a) кипляшян самитляр
Кипляшян самитлярин тяляффцзц заманы нитг апаратында
бирдяфялик щава ахыны тяляффцз цзвлярини бир-бириндян айырыр.
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Нятиъядя бир-бири иля кипляшян тяляффцз цзвляри санки бир
партлайышла араланыр вя нитг сясляри йараныр.Кипляшян самитляр
ашаьыдакылардан ибарятдир: к, q, к, э, т, д, ç, ъ, н, п, б, м. (12)
b) nовлу самитляр
Новлу самитлярин тяляффцзц заманы щава ахыны тяляффцз
цзвляри арасында нов йарадыр. Щава ахыны санки тяляффцз
цзвляринин арасындан сцзцляряк кечир. Бу шяраитдя новлу
самитляр йараныр: щ, ь, х, ж, ш, й, с, з, л, r, ф, v.(12)
3. Кцй, сяда вя тона эюря.
Кцй, сяда вя тона эюря самитляр цч група бюлцнцр:
a) кар самитляр
Кар самитлярин тяляффцзцндя щава ахыны тяляффцз
цзвляриня эцълц тясир едир. Йяни щава ахыны кцйля хариъ
олунур. Щава ахынынын кцйля хариъ олмасы нятиъясиндя
йаранан самитляр кар (кцйлц) самитляр адланыр. Кар (кцйлц)
самитляр бунлардыр: щ, k, х, к, т, ш, ч, s, p, f. (10)
b) ъинэилтили самитляр
Ъинэилтили самитлярин тяляффцзцндя hава ахыны тяляффцз
цзвляриня бир гядяр йумшаг (зяиф) тясир едир. Щава ахыны санки
тяляффцз цзвляриня тохунмагла сяда йарадыр. Щава ахынынын
нитг апаратындакы сядалы тясири иля йаранан саmитляр ъинэилтили
(сядалы) самитляр адланыр. Бу самитляр ашаьыдакылардан
ибарятдир: г, ь, g, y, д, ъ,,j з, б, в.(10)
c) sонор самитляр
Сонор самитлярин тяляффцзц мусигили тонла мцшайiят
олунур. Бу самитлярин тяляффцзц заманы щава ахыны тяляффцз
цзвляриня тохунмагла мусигили тон йарадыр. Беля бир шяраитдя
тяляффцз олунан самитляр сонор самитляр адланыр. Сонор
самитляр бунлардыр, л, r, н, м.
Сонор самитляр поезийада, поетик мятнлярдя, еляъя дя
мусигидя ритмиклик йаратмаг хцсиййятляриня маликдир.
Самит сяслярин iерархийасы
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Саит сяслярдя олдуьу кими самит сяслярдя дя эцълцлцкзяифлик принсипи мювъуддур. Самит сяслярин iерархийасыны
йаранма йериня эюря вя йа сяс йувалары ясасында мцяййянляшдирмяк олар. Самит сяслярин iерархийасынын цмуми мянзяряси
ашаьыдакы кимидир:
a) bоьаз тяляффцз йери
Боьаз тяляффцз йериндя анъаг бир самит йараныр. О да
щ самитиндян ибарятдир. Щ самитинин сяс йувасында башга бир
самит мювъуд дейилдир. Лакин щ самити боьаз сяс йувасында
тяк олдуьу цчцн щям дя сясляр системиндя мцяййян
сярбястлийя дя маликдир. Беля ки, мцвафиг дил фактларынын
тящлилиндян мялум олдуьу кими
щ самити мцяййян
məqamlarda başqa samitlərlə кечидляря дахил ола билир. Бу
барядя самитляря аид сяс кечидляриндя мцфяссял мялумат
верилир.
b) dилархасы тяляффцз йери.
Дтлархасы сяс йувасындакы самитлярин ичярисиндя
акустик ъящятдян ян эцълц сяс к самитиндян ибарятдир. К
самити мüасир Азярбайъан дилиндя юзцнцн фонем
мцстягиллийини сахлайа билмяся дя дилархасы сяс йувасында юз
йерини сюз яввялиндя г самитиня, сюз сонунда ися х самитиня
вермишдир. (Мцгайися цчцн бу типли нцмуняляри
гаршылашдырмаг олар: кыш-гыш, куту-гуту, куĢ-гуĢ, кадын-гадын,
каршы-гаршы, бак-бах, йох-йок, чок-чох вя с.)
Беляликля, к сясинин рефлексляри тимсалында формалашмыш
г сяси к сясиндян тяляффцздяки йумшаглыьына эюря, х сяси ися
титряйиъи-новлу олмасына эюря зяифдир. Г сяси кипляшян
олдуьуна бахмайараг щава ахынынын хариъ олмасындакы
зяифлийиня эюря к сясиндян йумшаг дейилир. Одур ки, к сяси иля
мцгайисядя г сяси ъинэилтили сайылыр. Г сясинин ъинэилтили
олмасынын мцяййянляшдирилмясиндя башга бир яламят мювъуд
deyildir. Х сяси ися щава ахынынın интенсивлийиня эюря
эцълцдцр. К самити кими карлыг яламятини сахлайыр. Анъаг
титряйиъилик онун тяляффцз йериндяки сабитлийи позур. Одур ки, х
самити к самитиндян фяргли олараг новлу тяляффцз олунур.
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Дилархасы сяс йувасындакы ь самити ися титряйиъилийя эюря х
самитиня, даща йумшаг тяляффцзя эюря г самитиня йахындыр.
Беля ки, ь самити х самити кими титряйиъи вя новлудур, анъаг
кар дейил. Тяляффцздяки йумшаглыьа эюря ися ъинэилтилидир.
Беляликля, дилархасы самитлярин iерархийасыны ашаьыдакы
схемдяки кими эюстярмяк олар:
Г
К X
Ь
c) dилортасы тяляффцз йери
Дилортасы сяс йувасында к, gы й самитляри тяляффцз
олурур. Бу самитлярин ичярисиндя тяляффцз интенсивлийиня эюря к
самити ян эцълцдцр.
G самити кипляшмяйя эюря к самитиня йахындыр. Лакин
щава ахынынын интенсивлийи к самитиндя эцълцдцр. Она эюря дя
к самити кардыр, g самити ися йумшаг тяляффцзлц олдуьу цчцн
ъинэилтилидир. Й самити сцзэцн тяляффцзлцдцр. Бу хцсисиййятиня
эюря щям к самитиндян, щям дя g самитиндян фярглидир. К, g
кипляшян, y новлудур. Беляликля, к самити кипляшян, кар
хцсусиййятиня эюря ян эцълцдцр. Gы самити ъинэилтили олдуьу
цчцн к-дан зяифлир, кипляшян олдуьуна эюря й-дан эцълцдцр.
Й самити ися ъинэилтили вя новлу олдуьу цчцн щяр ики самитдян
зяифдир. Беляликля, дилортасы самитлярин iерархийасыны ашаьыдакы
кими эюстярмяк олар: к-g -й.
ç) dил-диш тяляффцз йери
Дил-диш сяс йувасындакы самитлярин юзцнямяхсус
iерархийа системи вардыр. Дил-диш самитляринин сайы 11-дир. Бу
сырада интенсивлик т самитиня мяхсусдур. Т самити щава
ахынынын интенсивлийиня эюря ян эцълц тяляффцзя маликдир. Кар,
кипляшян, там сабит тяляффцз йери олан сясдир. Т сясиня мяхсус
йува дилин цст дамагдакы юн дишлярин архасындадыр. Бу
йувада щям дя д, н, л, р сясляри тяляффцз едилир. Бурада т сяси
тяляффцз интенсивлийиня эюря д самитиндян, д самити кипляшян,
сонор н самитиндян, н самити сцзэцн новлу сонор л
самитиндян, л ися титряйиъи р самитиндян daha çox тяляффцз
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интенсивлийиня маликдир. Дил-диш самитляриндян ч-ъ цст
дамаьын дил вя йан дишляр йувасында тяляффцз едилир. Бу
сяслярин тяляффцзцндя дилин юнц йох, йанлары иштирак едир. Одур
ки, ч сяси кипляшян вя кар олдуьу щалда интенсивлийя эюря т-дан
эери галыр. Ъ ися ъинэилтили олдуьу цчцн ч самитиндян зяифдир.
Демяли, т самити ч вя ъ самитиндян интенсивдир.
Ш вя ж самитляри дя цст дамагда дилин йанларынын
иштиракы иля йараныр. Анъаг ш вя ж самитляри интенсивлийя эюря ч
вя ъ самитляриндян gери галыр. Чцнки ш вя ж самитляри новлу, ч
вя ъ ися кипляшяндмр. Бурада ш самити ж-дан эцълцдцр. Ейни
заманда, ч щям ш, щям дя ж-дан, щямчинин, паралел олараг чш-дан, ъ-ж-дан интенсивдир. Дил-диш самитляри ичярисиндя с вя з
самитляри дилин йанларынын yuxarı damağa, dilin ucunun isə
`aşağı дамагдакы öн дишляря тохунмасы шяраитиндя дейилир. Бу
щалда, с-з самитляри щятта, ш вя ж самитляриндян дя аз
интенсивлийя малик олур. Бу самитлярин özляри дя новлу
тяляффцзлцдцр. С самити кар новлу, з ися ъинэилтили новлудур.
Беляликля, с вя з самитляри дил-диш сырасында ч-ъ вя ш-ж
ъцтлцкляриндян зяиф мювгейя маликдир. Дил-диш самитляринин
iерархийа сырасыны ашаьыдакы кими эюстярмяк олар:
Т - д - н – л - р.
ç-ъ
ш - ж
с - з.
д) додаг тяляффцз йери
Додаг сяс йувасында беш самит тяляффцз олунур. Бу
сяс йувасында физиоложи-акустик ъящятдян ян эцълц сяс П
самитидир. П самитинин тяляффцзц заманы щава ахыны бирбаша
кип сыхылмыш додагларын бирдян араланмасы иля баш вердийи
цчцн дейилиш интенсивляшир. П самитиндян сонракы сяслярдя
буна уйьун интенсивлик мцшащидя олунмур. Бу йувадакы б
самити кинляшян олса да тяляффцз интенсивлийи зяифдир. Она эюря
дя б самити ъинэилтилиляр сырасына дахил олур. М самити дя
кипляшяндир. Анъаг онун интенсивлийи б самитиндян дя зяифдир.
Бу зяифлик м самитини сонорлар сырасына аид едир. Додаг
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самитляри ичярисиндя ф самити дя тяляффцзъя интенсивдир. Анъаг
ф самити интенсивлийя эюря кар олса да новлудур. Бу ъящятдян
онун интенсивлийи и самитиня нисбятян зяифдир. В самити дя ф
самитинин йувасында дейилир. Лакин онун тяляффцз интенсивлийи
ф самитиндян ашаьыдыр. Бу о демякдир ки, ф самити кар олдуьу
щалда в ъинэилтилидир. Беляликля, додаг тяляффцз йериндя п ян
интенсивдир, б онун ъинэилтили, м ися сонор рефлексидир. Ф самити
нювлц олдуьу цчцн п самитиндян интенсивлийя эюря эери галыр.
В самити ися нювлц ъинэилтили олдуьу цчцн ф самитиндян эери
галыр. Додаг самитляринин иърархийасыны ашаьыдакы кими
эюстярмяк олар:
П
б
м
Ф
в
Самит сяслярин дихотомийасы
Самит сяслярин дихотомийасы онларын иърархийасы
базасында тяйин едилир. Бунлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
Боьаз самитинин дихотомийасы
Боьаз самити щ юз сяс йувасында башга бир сясля
гаршылашмыр. Анъаг сярбяст шякилдя щям с, щям дя й самити иля
гаршылашыр. Бу гаршылашманы щовламаг-суланмаг, щюйцш-йаш
кими паралеллярдя мцшащидя етмяк олур.
Дилархасы самитлярин дихотомийасы
Дилархасы самитляр кар-ъинэилтили вя икиляшмя-новлу
яламятляриня эюря гаршылашыр. Бу яламятляря эюря к самити г вя
к иля, х вя г самитляри ь иля гаршылаша билир. (к-г; к-х; х-ь; г-ь).
К-г самитляри кипляшмяйя эюря, к-х самитляри карлыьа
эюря, х-ь новлулуьа эюря, г-ь ъинэилтилийя эюря гаршылашыр.
Дилортасы самитлярин дихотомийасы
Дилортасы самитляр бир-бири иля карлыг, кипляшмя вя
ъинэилтилилик яламятиня эюря гаршылашыр. К самити кипляшян
кардыр. Э самити кипляшян ъинэилтилидир. Й самити новлу
ъинэилтилидир. Дилортасы самитляр ичярисиндя й самитиндян башга
бир новлу самит йохдур. Она эюря дя й самитинин
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гаршылашмасында ъинэилтилилик яламяти ясасдыр. Дилортасы
самитлярин дихотомийасы ашаьыдакы кимидир: к-э; э-й.
Дил-диш самитляринин дихотомийасы
Дил-диш
самитляринин
дихотомийасында
карлыг,
ъинэилтилилик, кипляшмя, новоулуг яламятляри ялагяляндириъилик
тяшкил едир. Дил-диш самитляри ичярисиндя т, ч кипляшян кар, д, ъ
кипляшян ъинэилтили, ш, с новлу кар, з, ж новлу ъинэилтили, л, р
новлу сонор, н кипляшян сонордур. Онларын дихотомийасы
ашаьыдакы кимидир: т-д, ч-ъ, ш-ж, с-з, л-н, л-р.
Додаг самитляринин дихотомийасы
Додаг самитляринин дихотомийасында кипляшмя,
карлыг, ъинэилтилилик вя новлулуг яламяти ясас эютцрцлцр.
Додаг самит-ляриндян п, м, б кипляшян, ф, в новлудур. Ейни
заманда, п-ф кар, б-в ъинэилтили, м сонордур. Онларын
дихотомийасы ашаьыдакы кимидир: п-б; б-м; ф-в; б-в; п-ф.
Samitlərin təkamülü
Samit səslərin ierarxiyasi və dixotomiası onların eyni
yuvadan törəməsi, formalaşması və təkamülü haqqında fikir
söyləməyə imkan verir. Samit səslərin ierarxiyası üzrə
aparılan təhlilin nəticəsindən məlum olur ki, eyni yuvaya
aid səslərin biri o birindən fizioloji-akustik cəhətdən güclü
olur. Aydındır ki, güclülüyün əks tərəfi zəiflikdir. İerarxiya
qaydasından görünür ki, eyni yuvadan olan bir səs ən güclü
olur, başqaları isə müəyyən silsilə üzrə pillə-pillə ondan zəif
mövqe tutur.
Başqa sözlə, güclülük- zəiflik prosesində
pillə-pillə fərqlənmə müşahidə edilir.
Bu da eyni yuvadan olan səslərin mərhələ-mərhələ
birinin digərindən törəməsi barədə ehtimalların, fikir və
mülahizələrin yaranmasının əsaslandırılmasını şərtləndirir.
Eyni yuvadan olan samit səslərin ierarxiyası həm də karlıq104
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cingiltilik,
kipləşmə-novluluq
əlamətlərinə
görə
qarşılaşmaları dilçilikdə onların birinin digərindən
yaranması barədəki fikir və mülahizələrin elmi əsaslarla,
məntiqi dəlillərlə təsbit edilməsinə zəmin yaradır.
Səslərin təkamülü hər hansı bir dildə baş verən tarixi
mərhələdir. Bu o deməkdir ki, danışıq səsləri bütövlükdə
birdən-birə formalaşmamışdır. Səslərin fomalaşmasına təsir
göstərən amillər, hər şeydən əvvəl, sosial-ictimai şəraitilə,
yeni anlayışları ifadə edən sözlərin əmələ gəlməsinə
yaranmış tələbatın ödənilməsi ilə əlaqədardır. Nitq
səslərinin
təkamülü,
eyni
zamanda
səsyaratma
mexanizminin özünün təkmilləşməsini şərtləndirir. Səslərin
təkamülü proseseində şifahi nitqə məxsus çevikliyin olduqca
mühüm rolu vardır. Səslərin təkamülü prosesində və onların
sabitləşməsində yazının çox böyük rol oynadığını da nəzərə
almaq lazımdır. Yazının ən mühüm rolu ondan ibarətdir ki,
şifahi nitqin çevikliyi nəticəsində baş verə biləcək
çoxvariantlılığın qarşısı alınır. Eyni zamanda, yazı vasitəsi
ilə dilə müvafiq substratların daxil olması ehtimalı da istisna
edilmir. Ümumiyyətlə, səslərin təkamülü prosesi çox
mübahisə yaradan problemlərdən biridir. Bu problem həll
olunmadan qaldığı üçün səslərin keyfiyyəti, onların hansının
ilkin və sonrakı olması,ilkin elementlərin hansı şəraitdə
mühafizə olunması barədə çoxlu ziddiyyətli və biri digərini
inkar edən fikirlər də meydana çıxmışdır. Bütün mübahisəli
fikirlərin baş verməsinə baxmayaraq təkamül prosesinin
eyni yuvadakı səslərə aid olması barədə etirazlar yox
dərəcəsindədir. Qaldı səslərin formalaşmasının istiqaməti
barədəki mülahi-zələrə, mübahisə də məhz bu istiqamətlə
bağlı meydana çıxır. Çünki səslərin təkamülü nıticəsində
“ilkin başlanğıc” anlayışı bu barədəki fikirlərin başının
üstünü kəsdirir. Hansı əvvəldir, hansı sonrakı? Karlar
əvvəldir, yoxsa cingiltililər? Cingiltiлиləр əvvəldir yoxsa
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novlular? Bu tipli suallar o qədər baş qaldırır ki, cavablar
yoruculuqdan başqa heç nə gətirmir. Ona görə də səslərin
güclü-zəif xarakterini özündə canlandıran ierarxiya qaydası
daha ağlabatan və optimal variant təəssüratı yaradır.
Həqiqətən də səslərin təkamülü prosesində onların birinin
digərindən
yaranması
imkanları
daxili
bir
qanunauyğunluqdur. Biri digərindən yaranan səslərin
fizioloji-akustik xarakteri guclülükdən zəyifliyə doğru olan
istiqamət üzrə müəyyən edilir. Səslərin ierarxiya sistemi isə
eyni yuva daxilində mövcuddur. Qaldı törəmə səbəblərinə,
burada da sosial şərait, sözyaratma tələbləri, dilin
imformasiya funksiyasının genişlənməsi, şifahi nitqin fəallığı
kimi amillər aparıcılıq təşkil edir. Bu cəhətdən, dilarxası səs
yuvasında K (ka), dilortası səs yuvasındakı K (ke), dil-diş
səs yuvasında T, dodaq səs yuvasında P samitləri aparıcılıq
təşkil edir.
Samit səslərin təkamülü ilə əlaqədar mülahizələrdə
müşahidə edilən müxtəliflik isə əsas etibarı ilə məsələyə
yanaşma metoduna görə fərqlənir.
Səslərin təkamülü prosesinin tarixən baş verməsini
nəzərə aldıqda belə nəticəyə gəlmək olur ki, ən ilkin
mərhələdə Azərbaycan dilində indiki kimi 24 samit səs
mövcud olmamışdır. Türk dillərinin tarixi fonetikasının
tədqiqi ilə əlaqədar da A.M. Şerbak belə mülahizə irəli sürür
ki, kök türkcədə samitlərin sayı 15 olmuşdur. Bunları,
tədqiqatçı belə müəyyən edir: k,t,p,c,ç,Ģ,s,d (dil, diş və ya
dişarası z)
ə (ğ),y, r/l, b/v, y ( sual altında) m, n
və n (sual altında)1.
A. M. Şerbakın kök türkcədə nə üçün məhz bu
samitlərin mövcud olduğunu təsdiq edən sübutlarının
1

Баку. А.М.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л,
1970, с.105-106, Аğamusa Axundov. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası.
Bakı, 1973, s. 44 – 47.
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inandırıcı olduğunu başa düşmək olur. Ancaq bir həqiqət
həqiqətliyində qalır ki, doğurdan da ən ilkin mərhələdə
çoxlu sayda samitlərin mövcudluğu mümkün deyildir.
Fonetik vahidlərdə ilkinlik məsələsi barədə fikir
birdən - birə yaranmamışdır. Bu fikir,əslində, müəyyən səs
keçidlərinin öyrənilməsi prosesində meydana gəlmişdir. Səs
keçidləri əsasında fonemlərin birinin digərindən törəməsi
haqqında Q. İ. Ramstedtin monqol dillərinin müqayisəli
fonetikasına həsr olunmuş tətqiqatında maraqlı mülahizələr
vardır. Q. İ. Ramstedtin tətqiqatlarında maraqlı cəhət odur
ki, burada kök samitlərin yaranması ilkin, cingiltililərin
əmələ gəlməsi isə sonrakı prosesə aid edilir. Məntiqi
cəhətdən belə cıxır ki, ilkin proseslərdə kar samitlər
yaranmışsa cingiltili samitlər onların refleksləri kimi
diferensiallaşmışdır. Q. İ. Ramstedt samitləri artikulyasiya
xüsusiyyətlərinə görə 3 qurupa bölür.
a)güclü samitlər, b) zəif samitlər, c) burun səsləri.
Q. I. Ramstedtin tətqiqatına görə güclü səslər K,T,P
samitlərindən ibarətdir. Onların törəmələri hesab edilən
q,d,b səsləri isə cingiltili refleksləridir. Öz artikulyasiyasına
görə daha zəif n ,n, m, burun səsləri isə cingiltili samitlərin
refleksləri kimi yaranmışdır1.
M. Ryasyanenə görə qədim türk dillərində işlənən
kar və cingiltili, həmçinin, sibilyant (novlu) samitlər
arasında çox ciddi fərqlər vardır. M. Ryasyanenin fikrincə,
qədim türk sözlərinin əvvəllində işlənən kar K,T,P samitləri
ilə yanaşı q,d,b samitləri də işlənilmişdir2.
Bu o deməkdir ki, M. Ryasyanen kar samitlərlə
yanaşı başlanğıcda cingiltili samitləri də qəbul edir. Belə
1

Г.И.Raмстедт. Сравнительная фонетика монголъского письменного
языке и халхаско угринского говора. С. Петербург 1908 , с 6-26
2
М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков.
М., 1955, с 124-129
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olduqda təsəvvür edilən paralelliyə görə başlanğıc üçün
karların və ya cingiltililərin əsas olduğunu müəyyən etmək
çətinləşir.
N. Z. Hacıyeva ilkin səslərin xarakterinin
müəyyənləşdirilməsi barədə türk dilləri tətqiqatlarında üç
əsas mübahisəli fikirin olduğunu göstərir3.
Bir qurup alimlər ilkin köklərdə kar kipləşən
samitlərin əsas olması fikirinin tərəfdarıdırlar. Bu fikirin
tərəfdarları kar samitləri ilkin səslər kimi qəbul edirlər. İlkin
başlanğıc üçün kar samitlərin xarakter olması fikirini, əsas
etibarı ilə V. V. Radlov, E. R. Tenişev, B. A. Serebrennikov,
N. Z. Hacıyeva kimi alimlər qəbul edirlər. X. Pedereson, K.
Menqec, M. Ryasyanen, B.M. İlliç Svitıç, A.M. Şerbak,
N.N.Şirobokova ilkin başlanğıcda karlarla yanaşı
cingiltililərin də mövcud olması fikirinin tərəfdarlarıdırlar.
N. N. Poppenin, V. A. Boqoroditskinin tətqiqatlarında isə
ilkin başlanğıcın cingiltilərdən ibarət olması fikiri əsas
götürülür.
Bu fikir və mülahizələrdə kar və cingiltili samitlərin
ilkin olması məsələsinin müxtəlif arqumentlərlə əsaslandırılmasına cəhd göstərilir. Məsələn, B.A. Serebrennikov türk
dillərində ilkin başlanğıcın kar samitlərdən ibarət olmasını
bu dillərin aqlütinativliyi ilə izah etməyə çalışır.1 Lakin bu
mülahizənin nə dərəcədə doğru olmasını dil faktları ilə
təsdiq etmək mümkün deyildir. Çünki həmin fikirə görə
aqlütinativ olmayan dillər üçün gərək kar samitlərin əsas
olmadığı fikiri iddia edilsin. Digər tərəfdən, türk dillərində
də aqlütinasiya, axı birbaşa formalaşmamışdır. Dilin ibtidai
3

Н.З.Гаджиева. Глухое начало слова в тюркской проязыке. «Советская
тюркология», 1973, №4, с. 3.
1
Б.А. Серебренников. Причины устoйчивости агглютинативного стрoя
и вопрос о морфологической типа языка.-«Морфологическая
типология проблема классификации». М. Л. 1965, с. 8 -20.
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mərhələsində sonşəkilçili strukturun mövcdluğu da
inandırıcı görünmür. N. Z. Hacıyeva Hind-Avropa
dillərinin tətqiqatları təcrubələrinə əsaslanaraq belə
nəticələrə gəlir ki, türk dillərində K, T, P samitləri ilkin
olmuşdur. R, l, N kimi sonantların ilkin mərhələdə movcud
olmamasına dair söylədiyi mülahizələrə əsasən öz fikirlərini
arqumentləşdirməyə çalışır.2
B.M.İlliç Svitıç, A.M.Şerbak və N.N. Şirobokova
ilkin başlanğıcda t ilə yanaşı d və y samitlərinin də movcud
olduğunu göstərirlər3.
N.N. Poppe, V.A.Boqorditski y samitinin ilkin
olmasına dair müəyyən dəlilləri əsaslandırmağa çalışırlar ki,
bu da əslində, cingiltili başlanğıcın qədimliyi fikirinin
müdafiə edilməsindən ibarətdir1.
İlkin başlanğıcın kar və ya cingiltili samitlərdən
ibarət olması fikri Hind-Avropa dilləri materialları əsasında
meydana gələn tədqiqatlarda da mübahisəlidir. Bu sahədə
demək olar ki, qəti və müəyyən bir fikir mövcud deyildir2.
Ilkin samitlər məsələsinin mübahisəli olması ona görə
qalmaqdadır ki, tətqiqatçıların bu
barədəki fikirləri
keçidlər üzərində qurulur. Bu da daha inandırıcı və daha
məntiqi əsaslı arqument irəli sürülməsində azlıq edir. Həm
2

Н.З.Гаджиева. Глухое нагало слова в тюркском про языке. «Советская
тюркология», 1973, №4, с. 10.
3
В.М.Иллич - Свитыч. Алтайские дентальные т, д, з. «Вопросы
языкознания», 1965, №6 , с. 37; Н.Н. Широбокова. Дентальные мычные
в якутской анлауте. Фонетика и морфология языков нарадов Сибири.
Новосибирск., 1972,с, 55, А.М.Щербак. О некоторых спорных вопросах
реконструкции фонологической системы тюркского проязыке.
«Тюркологические исследования». М., 1976, с. 152 – 156.
1
Бах: Н. З. Гаджиева. Глухое начало в тюркском праязыке. «Советская
тюркология», 1973, №4, с. 3 -10.
2
Bax: Едуард Сэпир. Язык. Введение в изучение речи. М. –Л, 1934, с.
148.
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də səslərin təkamülünün keçidlər üzərində qurulması o
deməkdir ki, dil artıq informasiya vasitəsi kimi
formalaşmışdır. Bu halda, əlbəttə ki, dildə həm kar, həm də
cingiltili samitlərin mövcudluğu istisna deyildir. Belə bir
vəziyyətdə doğrudan da səslərin ilkinliyini sübut etmək
praktik cəhətdən olduqca çətindir. Bu şəraitdə səs
keçidlərinə müraciət etmək mövcud vəziyyəti nəzərə
almaqdan başqa bir şey deyildir. Lakin onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, səs keçidləri varsa bunlar təsadüfü
deyildir. Səs keçidlərinin mövcudluğu dildə mərhələ-mərhələ
baş verən daxili təkamülün izlərinin göstəricisidir. Odur ki,
səslərin təkamülündən bəhs edərkən dilin ən ibtidai təsvirini
yaratmaq əbəsdir. Çünki bu günkü materiallar min illər
əvvəlki mərhələni əks etdirmir. Ancaq dilin daxili
quruluşunda məhz min illərin izləri yaşamaqdadır. Bu izləri
araşdırıb fonetik vahidlərin ilkin arextiplərini və onların
sonradan müstəqil fonemlərə çevrilmiş reflekslərini müəyyən
etmək mümkündür. Səslərin təkamülünü dilin ən ibtidai
mərhələsinə
aparıb
məsələni
qəlizləşdirmək
və
abstraktlaşdırmaq lüzumsuz bir işdir. Çünki təkamül bir
anda yox, dilin inkişafı prosesində baş verən hadisədir.
Odur ki, səslərin təkamülündən bəhs edərkən dilin fonetik
strukturu üzrə təhlil aparmaq məqsədəuyğudur.
Samitlərin təkamülünün araşdırılması üçün sözün ilk
samitinin mənafərqləndiricilik xüsusiyyətlərinin, təkhecalı
söz sonundakı samitin affiksal xarakterinin və heca tərkibi
genişlənmiş sözlərdə nitq intensivliyinin səslərə göstərdiyi
təsirlərin nəzərə alınması vacib məsələlərdəndir. Beləliklə,
samit
səslərin
təkamül
prosesini
onların
nitq
finksionallığındakı mövqeyinə görə aşağıdakı kimi
səciyyələndirmək olar
Boğaz tələffüzü. h samiti.
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H samiti söz əvvəlində mənafərqləndirici fonetik
vahid kimi intensiv işlənmir. Eyni zamanda, h samitinin
yarandığı tələffüz yerində başqa bir samit səs də mövcud
deyildir. Sözün əvvəlində h samitinin intensiv olmaması
onun ilkin səslər sırasına daxil edilməsini şübhə altında
qoyur. Digər tərəfdən, həmin səs yuvasında başqa səslərin
olmaması h samitinin özünün hansı əsasdan törəməsi
barədəki mübahisələrin təməlində durur. N. İ. Dimitriyev və
M. Ş. Şirəliyev h samitinin subastrat xarakteri daşıdığını
göstərirlər1. Bu o deməkdir ki, türk dillərində, o cümlədən
Azərbaycan dilində h samiti mövcud olmamış, ancaq başqa
dillərin təsiri ilə işlənilmişdir. Belə olduğu halda, h samiti
ancaq alınma sözlədə işlənə bilərdi. Çünki bir dildən başqa
dilə fonemlər müstəqil keçə bilmir və idxal olunmur. Ona
qalmış olsa, ərəb mənşəlli sözlərdəki ayn ( )عsəsi ancaq
həmin dilə məxsus olan məlum, təlim elan, emal, mədən, bəzi
kimi sözlərdə öz izini qoymazdı, həm də Azərbaycan dili
sözlərinə də təsir göstərə bilıərdi. Ancaq, Azərbaycan dilində
öz izini müəyyən müddət apostrofla saxlamış həmin tipli
sözlərdə apostrofa da ehtiyac qalmamışdır. Ayn boğaz səsi
həmin sözlərdə cüzi bir səs uzanması ilə öz izini saxlaya bilir.
Bundan başqa, ayn boğaz səsi ərəb dilinə məxsus sabit bir
fonem olduğundan Azərbaycan dili sözlərində onun
işlədilməsi mümkün deyildir. H samiti isə Azərbaycan
dilində hörük, hörgü, hürkək, hürmək, hündür, hörra kimi
müstəqil hırılda, hırıltı, hörültü, hörüldə, hönkürtü kimi
təqlidi sözlərdə işlədilir. H samiti həmçinin, hiylə, hünər,
həkim, hasil, hissə, hüceyrə kimi ərəb-fars sözlərinin

1

Баx:Н.К.Димитриев. Некоторие вопросы азербайджанского языкознания . – “Труды Азерб. гос. Ун –та. серия филол. III, Баку”, 1949, с.
60; М.Ш.Ширалиев. О звуке h в азербайджанском языке. Həmin
jurnal. s. 64 – 68.
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əvvəlində işlədilir. Bu o deməkdir ki, h samiti müxtəlif
dillərdə müxtəlif fonem kimi formalaşa bilər.
H samitinin Azərbaycan dilində substrat olduğunu
təsbit edən bəzi mülahizələr tarixi mənbələrdə haçan, hansı,
handa, hanı sual əvəzliklərinin qaçan, qansı, qanda, qanı
şəkilində işlədilməsindən irəli gəlir.1 Lakin bu sözlərin bizə
q ilə çatdırılması heç kəsə haqq vermir ki, desin, məsələn,
(hörümçək), sözü əvvəlcə qörümcək hörgü sözü qörgü, hörük
sözü qörük, hürkmək sözü qürkmək, horra sözü qorra,
hoppanmaq sözü qoppanmaq, hündür sözü qündür,
horuldatmaq sözü qoruldatmaq, hırıldamaq sözü qırıldamaq
şəklində olmuşdur. Bu cür faktlar heç bir tarixi mənbə ilə də
təsbit edilmir. Qaldı, haçan, hansı, handa, hanı kimi sual
əvəzliklərinin q ilə yazılışına, bunu ancaq klassik yazı
üsubunun təsirindən başqa heç nə ilə izah etmək mümkün
deyildir. Nəzərə almaq lazımdır ki h samiti sözün əvvəlindən
düşmə meyillidir. Ona görə də sabit yazı qaydası olmayan
dövrdə hörümçək sözü nitqə görə örümçək, hörük sözü örük,
hürkmək sözü ürkmək, hündür sözü ündür, hoppanmaq sözü
oppanmaq kimi də yazıla bilərdi. Mümkün olan haldır ki,
klassik nümunələrdə bu cəhət nəzərə alınmış və dil-üslub
pozulmasına yol verillməməsi üçün əvvəlində h tələffüzü
olan sual əvəzlikləri q ilə yazımışdır.
Yazı prosesində h əvəzinə q samitindən istifadəyə
görə dilçilikdə h samitinin q – x – h istiqamətində inkişaf
etməsi barədə də mülahizələr də yaranmışdır. Ç. Dörfer h
samitinin əmələ gəlmə səbəbini söz əvvəlində p samitinin
zəiflənməsi ilə əlaqələndirir.1 Nəzərə aldıqda ki, p samiti
dodaq, h samiti boğaz tələffüzlüdür, onda həmin səslərin
tələffüz yerlərinə görə fərqləndiyi aydın müşahidə edilir.
1

Баx: H. Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin morfologiyası. Bakı, 1962, s. 141.

1

Баx: G. Dörfer. Qədim türk dili. Rekonctruksiya problemləri. “Türk
araşdırmaları yıllığı. Bülleten”. 1975 – 1976. s. 1-59.
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Bundan başqa, dildə h və p samitlərinin paralelliyini təsdiq
edən nümunə də tapmaq mümkün deyildir. Dil tarixinə dair
tətqiqatlarda konkrekt faktlar əsasında təsbit edilir ki,
nəinki dilin uzaq inkişaf mərhələsində, konkret olaraq orta
əsr mənbələrində ta “ Kitabi-Dədə Qorqud”dan başlanmış
XVIII əsrə qədərki yazılarda h əvəzinə q işlədilməsi
səciyyəvi olmuşdur. Ancaq bəzi mənbələrdə q əvəzinə də k
işlənməsinə rast gəlmək olur: qamusu-xamusu, qandaxanda, qansı- xansı2.
Bu o deməkdir ki, orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə
h samiti yazı norması üçün səciyyəvi olmamışdır. Bunun ən
başlıca səbəbi kimi, bir daha h samitinin söz əvvəlində qeyrisabit olduğunu göstərmək olar. Maraqlıdır ki, Mahmud
Kaşqari də türk dillərində h samiti olmamasını göstərir3.
Mahmud Kaşqari bəzi tayfa dillərində rast gəldiyi h samitini
nədənsə hind dilinin təsiri kimi izah edir4.
M. Şirəliyev özü isə h samitinin Qafqaz- iber
dillərinin təsiri ilə yarandığını göstərir5.
B. Aslanov h səsinin ərəb təsirinə məruz qalmış türk
dilləri üçün səviyyəvi olduğunu qeyd edir. Bu o deməkdir ki,
h səsi ərəb dilinin təsiri nəticəsində formalaşmışdır1.
A. M. Şerbakın fikirincə h samiti türk dilərində ilkin
samit olmayıb sonradan formalaşmış fonemdir2.

2

Баx: H. Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası. Bakı, 1962, s. 42; A.
Axundov. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı, 1973, s. 97- 98.
3
Баx: A. M. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.. 1970, с.
182.
4
Бах: M. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasnın əsasları. Bakı, 1962. s. 100.
5
Баx: Yenя orada, s. 100.
1

Баx:В.И.Асланов. Из этюдов по исторической фонетике
Азербайджан-ского языка. (о фонеме). С. 67 – 68.
2
Бах: A.M.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.,
1970, с. 182.
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H samiti, ümumiyyətlə, türk dillərində qeyri bərabər yayılmışdır. Məsələn, türk, qaqauz və türkmən
dillərində h boğaz səsi olmaqla yanaşı dilarxası x samitinin
yerində işlənir. Məsələn, xırda, xan, xala kimi sözlər həmin
dillərdə hırda, han, hala kimi işlənir. Başqırd dilində isə h
başqa dillərdəki s səsini əvəz edir: huy-su (Azərb), suv
(türkm), suq (özb), hen- sən (Azərb), sen (türk, türkmən,
qaz, qay, qırıq), hez-siz (Azərb, türkmən, qaqauz, qırğız) .
Bəzi hallarda h səsi y ilə paralellik təşkil edir: hörümçək (Azərb), yörqömüş (Altay), hüru (Azərb), yüryü (q.qalp)
Bu o deməkdir ki, h samiti öz səs yuvasında sabit deyildir.
H samitinin öz səs yuvasında sabit olmaması onun ilkinliyini təsdiq etməyən faktlardan biridir. Bu samitin söz əvvəlində sabit olmaması da onun sonradan məhz başqa səs yuvalarındakı səslərin bazasında müvafiq bir refleks kimi formalaşmasını təsdiq edir. H samiti danışıq dilində hörümçək,
hörmək, hürmək, hürkmək, hörük, hıçqırmaq kimi sözlərin
əvvəlində düşməyə meyillidir. Bəzi sözlərin əvvəlində isə h
samitinin artırılması müşahidə edilir. Məsələn, haçar,
hasand, hiylə, hindi, həlbəttə ,hərik, hundi, harava kimi
sözlərdə h samitinin artırıldığı müşahidə edilir.Belə artırma
başqa türk dillərinə də xasdır; hambar (anbar), hateĢ (atəĢ),
heger (əgər), hindi (indi), halay (alay) və s3.
Bütün bunlarla əlaqədar belə nəticəyə gəlmək olur ki,
h samiti dildə nitqin təsiri ilə tələffüz asanlığı yaratmaq üçün
sonrakı prosesdə formalaşmış səsdir. Hətta, h samiti,
tələffüz asanlığı üçün alınma sözlərədə nitq vasitəsi ilə tətbiq
edilir: həlbət (əlbət), haftamabil (avtomobil), hamba
(amma), həmək (əmək), hadet (adət), camahat (camaat),

3

Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 100.
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sahat (saat), ehtibar (etibar), nəhlət (lənət), hasant (asan),
haxçıx (axçi)1.
Faktlar onu təsdid etməyə imkan verir ki, h samiti
ancaq nitqin tənzimləyici fünksiyası sayəsində sonradan
formalaşmış samitdir. Məhz nitqdə tənzimləyici olduğu
üçün h samiti öz səs yuvasında əlavə bir refleksə malik
deyildir.
Tənzimləyici rolunu yerinə yetirdiyi üçün ya q,x
samitlərinin və ya y,s kimi samitlərin adekvatı rolunda
çıxış edir.
H samitinin başlıca
funksiyası tənzimləyicilik
olduğu üçün söz əvvəlində sabit deyildir. Buna baxmayaraq
h samiti özünə müvafiq bir səs yuvası yaratmışdır. Bu o
deməkdir ki, h samiti müstəqil bir fonem kimi formalaşa
bilmişdir. Hətta h samiti bir qrup müstəqil sözlərin əvvəlində
işlənib mənafərqləndiriçilik vəzifəsini yerinə yetirir.Əsas
etibarı ilə h samiti özünün fonem funksiyasını o halda yerinə
yetirir ki, təqlidi sözlərin formalaşmasında iştirak etmək
imkanları qazana bilmişdir. Bu mənada hıçqırıq,
horuldamak, hartıldamak, hırtıldamak,
hönkürmək,
hönkürtü, hiqqanmaq, hovlamaq və s. kimi sözlər
səciyyəvidir. Alınma sözlərdə işlədilən h səsi başqa dillərdəki
adekvatın təqlidi imitasiyası deyil, məhz Azərbaycan dilinin
tələffüz məxrəcinə xasdır. Məsələn, həm, heç, hiylə, heca,
həll, hidayət, hikmət, hilal, hiss, huri, hicab, hünər, hökm,
hicrət, hövslə, hüzür, hərif, həzin, həzm və s. sözlərdəki h
samiti bilavasitə Azərbaycan dilinə məxsus h səsinin tələffüz
xüsusiyyətini əks etdirir.
Dilarxası tələffüz yeri: k, x, q, ğ samitləri.
1

Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 100 101; A.M.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л..
1970, с. 182.
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K samiti
K samiti dilarxası tələffüz yerində öz fiziolji-akustik
xarakterinə görə aparıcı yer tutur. K səsi kar, kipləşən və
tələffüz yeri sait olan bir fonemdir. Yazılı mənbələrdə k
samitinin mövcudluğu bu barədə aparılıan tədqiqatlarda da
təsdiq olnur1.
M. Şirəliyev k samitini Azərbaycan dili ilə türk dilləri
arasındakı fərqləndirici əlamətlərdən biri hesab edir. Lakin
bu da nəzərə alınır ki, k samiti yerli nitq areallarında işlədilməkdədir. Buna misal olaraq aşağıdakı kimi nümunələr
göstərilir. Komak (kömək), kor (kor), kupa (küpə), kabin
(kəbin), kağız (kağız), okuz (öküz), yeka (yekə), inak
(inək), (Zaqatala, Qax), kiĢ (qıĢ), kıfıl (qıfıl), kuĢ (quĢ),
küçə (küçə)2.
Bu nümunələr onu göstərir ki, k samiti, öz fiziolojiakustik keyfiyyətinə görə Azərbaycan dilində xüsusi bir
mövqeyi olan samit fonemdir. Lakin k samiti müasir
dilimizdə müstəqil fonem normasını yerinə yetirə bilmir. Bu
səs alınma sözlərdə, xüsusən, rus və Avropa dillərindən
alınan sözlərdə intensiv işlədilir: klub, komanda, kordinat,
kapital, kanal, kalibr, kooperativ, taktika, sintaksis, praktika,
akvarim və s.
Türk dillərində k samiti intensiv işlədilən fonemdir.
Bu samit, demək olar ki, bütün türk dillərində müstəqil
fonem kimi öz işləklik mövqeyini mühavizə edir. Yalnız
xakas dilində k səsinin əvəzinə x samitinin işlənməsinə rast
gəlmək olur: xarak (xak), karak (tuv), göz; xaxpak (xak),

1

Ə. Dəmirçizadə. Kitabi – Dədə Qorqud dastanlarının dili. Bakı, 1959, s.
44- 45; H. Mirzəzadə. Füzulinin dili. Bakı, 1965, s. 47; A. Axundov.
Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı, 1973, s. 83 – 86.
2
Баx: M. Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dili dialektologiyasının əsasları. Bakı,
1962. s. 75..
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kakpa (tuv) tələ; xaxpak (xak), kakpak (tuv), qapaq; xaksa
(xak), kaksa (tuv) qurumaq.
Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi mövqelərdə k (q) səsi
əvəzinə x işlədilməsinə Azərbaycan dilinin Qərb arealında
da rast gəlmək olur: damın altında xapan qalmaq (qapalı
qalmaq). K samiti sabit tələffüz yerinə malik olduğu halda
Azərbaycan dilində öz mövqeyini tamamilə q samitinə
vermişdir.
Bunu
başqa
dillərin
nümunələrinin
müqayisəsindən də görmək olur: qız (kız), qal (kal), qalx,
(kalk), kur (qur), qoy (koy), qan (kan) və s.
Klassık mənbələrdə də k və q səsi eyni işarə ilə ( ) ق
verilmişdir.1 Dilçilik tətqiqatlarında k-q paralelliyi barədə
mülahizələr konkret faktlarla tətsbit edilsə də nə üçün k
samitinin məhz Azərbaycan dilində (eləcə də xakas dilində)
öz mövqeyini itirdiyinə dair münasibət aydınlaşdırılmır.
Fonetik
vahidlərin
araşdırılması
və
təhlili
təcrübəsindən belə bir qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycan
dilində şifahi nitq daim dil vahidlərinə güclü təsir
göstərmişdir. Nəticədə fonetik vahidlərdə yumuşalma
meylləri mərhələ-mərhələ çoxalmağa, artmağa başlamışdır.
K samitinə gəlincə, bu samit kar və kipləşən, həm də sabit
tələffüzlü olmaqla, yuxarı, sərt, damaqda deyilir. Sərt
damaq tələffüzü isə nitq intensivliyinin yumşalma tələblərinə
görə öz yerini və mövqeyini q samitinə verməli olmuşdur.
Məhz q samitinin tam şəkildə söz əvvlində k samitini əvəz
etməsi faktları da bunun nəticəsi hesab edilməlidir. K samiti
sərt tələffüzlü olduğu üçün onun söz sönunda yeri yoxdur.
Bu aşkar faktlar onu göstərir ki, Azərbaycan dilində şifahi
nitqin xüsusi intensivliyi k samitinin dildəki norma
mövqeyini sıradan çıxarmamışdır. Ancaq, nə üçün
Azərbaycan dilində nitq intensivliyinin güclü təsirə malik
1

Баx: A. Axundov. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı, 1973, s. 83 –
87.
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olduğuna birbaşa cavab vermək çətindir? Bu, hər halda
xalqın özünün ictimai pisixologiyası ilə, abstrakt təfəkkürün
inkişafı ilə, şifahi yaradıcılıq və ünsiyyət imkanlarının
zənginliyi ilə, eyni zamanda, cəmiyyətin sosial həyatında
vaxtilə yazıdan çox şifahi ünsiyyətin mühüm yer tutması ilə
də izah edilə bilər. Beləliklə, k samiti artıq söz tərkibində öz
fonetik normasını saxlaya bilməsə də onun tələffüz yeri
itməmiĢdir. Çünki yazı normaları alınma sözlərin tələffüzünə
görə nitq aparatındakı yerinin saxlanmasına təminat
yaratmıĢdır. Görünür, Azərbaycan dilində yazı normalarının
möhkəm olmadığı mərhələdə şifahi nitq k samitinin sıradan
çıxmasına təsir etmiş yazı, normalarının sabitləşdiyi
mərhələdə isə bu samitin tələffüz yerinin saxlanılmasına
ehtiyac baş vermişdir.
Q samiti
Q samiti də eyniylə k samitinin yarandığı yerdə
tələffüz edilir. Fərq ondadır ki, k samiti güclü nəfəslə deyilir,
q samitinin tələffüzündə isə hava axını zəifləyir. Ona görə də
q samiti cingiltili samitlər sırasında daxil olur. Q samiti k
samitnin funksiyalarını daşıdığı üçün prinsipcə həmin
samitin yumşaq törəməsi kimi formalaşmışdır. Mövcud
tətqiqatlarda da q səsinin k samitnin refleksi olması fikiri
təsdiq edilir1.
Q samitinin yaranması elə bir şəraitdə baş vermişdir
ki, nitq intensivliyi dildə yeni ifadə vasitələrinin əmələ
gəlməsini tələbata çevirir. Yəni k samiti işləndiyi mərhələdə
söz əvvəlində yerləşə bilərdi. Təkhecalı və ya çoxhecalı
sözlərin sonunda k işlənməsi nitqə məxsus asanlaşma
tələbinə uyğun gəlmir. Sabit yazı normasının mövcud
olmaması da bu prosesin güclənməsinə təkan vermişdir.
Beləliklə, k samitindən onu əvəz edə bilən yeni yumşaq bir
1

A. M. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.. 1970,
с. 165; A. Axundov. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı, 1973, s. 87.
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refleks formalaşmışdır. Q samiti Azərbaycan dilinin söz
əvvəlində öz intensivliyi ilə xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, q samiti həm müstəqil sözlərin, həm də təqlidi
sözlərin əvvəlində işlənməklə mənafərqləndiricilik funksiyası
daşıyır. Məsələn, q samiti qar, qal, qaz, qaç, qıĢ, qız, qır, qal,
qoz, qor, qon, qop və s. kimi təkhecalı sözlərin əvvəlində
işlədilir. Nitq intensivliyi təkcə sözün əvvəlinin yox, həm də
sonrakı hecaların, xüsusilə, şəkilçi tərkibinin də formalaşmasına təsir göstərir. Belə ki, k samiti şəkilçi tərkibində işlənə bilmədiyi üçün həmin mövqedə işlənə bilən başqa bir
refleksin yaranması zərurəti meydana çıxır.
Həmin mövqedə də q samiti öz intensivliyini göstərir.
Məsələn, -qın, -qun, - qa, -qı kimi şəkilçilərin formalaşmasında q samitinin funksionallığı müşahidə edilir. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, həmin mövqedə də q samiti k
samitinin əvəzedicisi kimi formalaşmışdır. Müqayisə et:
daĢqın-daĢkın, alıĢqan-alıĢkan, alqısatqı-alkısatkı və s.
Q samiti k samitnin cingiltili (yumşaq) refleksi kimi
formalaşsa da onun tələffüz yeri k samitinə məxsus sərt
damaqdır. Odur ki, Azərbaycan dilində nitq daim
yumşalma tələb etdiyi üçün q samiti nə təkhecalı söz
sonunda nə də çoxhecalı söz sonunda işlədilə bilmir.
Çoxhecalı söz sonunda q samiti ancaq yazı normasına görə
işlədilir. Nitq norması isə çoxhecalı sözlərin sonunda q
samitinin işlənməsinə yol vermir. Belə ki, məsələn,
Azərbaycan dilində sonu q ilə bitən təkhecalı söz yoxdur.
Baq, saq, yaq, daq, çaq kimi foramalar nitqə görə norma
deyildir. Çoxhecalı sözlərdə isə q samiti iki əsas variantda
işlədilir: ğ, x. Şərq arealı üçün ğ, Qərb arealı üçün x
səciyyəvidir. Müqayisə et: qonaq - qonağ – qonax, qıraq –
qırağ – qırax, yataq – yatağ – yatax.
Q samiti çoxhecalı sözlərdə yazı normasına görə
stabilləşdirildiyinə baxmayaraq sözə saitlə başlayan şəkilçi
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əlavə edildikdə nitq dərhal asanlaşma tələbinə müvafiq
olaraq q səsini ğ ilə əvəzləşdirir: qonaq – qonağın, çıraq –
çırağın, yataq – yatağın.
Türk dillərinin hamısında şıfahi nitqin intensivliyi və
təsiri eyni olmadığından bu dillərdə q səsinin işlənməsində
müəyyən fərqli cəhətlər müşahidə edilir. Məsələn, türk
dilində söz əvvəlində k sabitdir. Burada q samiti işlədilmir.
Q samiti yalnız bəzi təqlidi sözlərdə (qaqa, qaqalanmaqdimdik, dimdikləmək) işlədilir. Söz sonunda da q samiti
işlədilmir. Həmin mövqedə daha yumuşaq variantlar özünə
yer tutur.
Türkmən dilində isə q samiti təkheclı söz sonunda
işlədilir: daq, baq, yaq və s.
Q samiti özbək, uyğur, qırğız, qaraqalpaq, Qazax
dillərində də işləkdir. Q samiti, həmçinin tatar, başqırd,
karaim dillərində də işlədilir. Çuvaş dilində isə bu samit
işlədilmir. Kalmık, noqay, qaraçay - balkar dilində sözün
əvvəlində yox, sonrakı mövqelərində işlədilir tuva, altay,
xakas dillərində də q samitinin mövqeyi Şimali Qafqaz türk
dillərində olduğu kimidir. Yaqut dilində də q söz əvvəlində
yox, başqa mövqelərdə işlədilir. Bu o deməkdir ki, türk
dillərinin hamısında şıfahi nitqin dil strukturuna təsiri eyni
səviyyədə deyildir.
X samiti.
X samiti dilarxası tələffüz yerində k samitinin kar,
novlu refleksidir1.
Klassik nümunələrdə x samitinin k və ya q ilə paralel
işlənməsinə təsadüf olunur. Çox – çok – çoq ; yox – yok –

1

A. M. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.. 1970,
с. 168; A. Axundov. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı, 1973, s. 87.
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yoq; yaxĢı – yakĢı – yaqĢı ; bax – bak – baq ; qorxu – qorku –
qorqu; qıĢlax – qıĢlak – qıĢlaq2.
X samiti söz əvvəlində intensiv işlənən səs deyildir.
Azərbaycan dilindəki xoruz, xəncər, xirtdək, xırda, xıĢ,
xıĢma, xıncmaq kimi cüzi müstəqil sözlərin əvvəlində
işlədilir. Etimoloji cəhətdən araşdırılsa, bu sözlərin özlərinin
imitasiya yolu ilə yarandığını söyləmək olar. X samiti
həqiqətən də daha çox təqlidi yolla düzələn sözlərin
əvvəlində işlədilir: xırda, xırdala, xırıltı, xarıltı, xarılda,
xorulda, xorultu, xırçilda, xırçıltı, xartıltı, xartıldamaq və s.
Türk dillərinə aid qədim mənbələrdə x samitinin söz
əvvəlində k samitinin refleksi kimi işlənməsi faktlarına rast
gəlmək olur: xalın (kalın, qalın), xan (kan, qan), xara (kara,
qara), xarğa (karğa, qarğa), xarın (karın, qarın), xoy (koy,
qoy), xal (kal, qal), xonağ ( konax, qonaq), xorq (kork,
qorx), xurtul (kurtul, qurtul), xutğar (kudğar, qurtar)1.
Müasir türk dillərində x samiti qeyri - bərabər şəkildə
inkişaf etmişdir. X samiti Cənub – qərb dilləri arasında
daha çox Azərbaycan dili üçün səciyyəvidir. Türk dilində x
samitini söz əvvəlində əsas etibari ilə h samiti əvəz edir: xala
(hala), xidmət (hizmət), xəyal (hayal), xəncər (hancer).
Təqlidi sözlərin müqayisəsində işə x səsi k ilə ifadə
edilmir: xırıltı (kırıltı), xarçıltı (kıçırtı), xoruldamaq (koruldamaq).
Sözün ortasında və sonunda da x səsi türk dilindəki k
ilə ifadə edilir: sıxmaq - sıkmaq, baxmaq – bakmak, yaxmaq
– yakmak, buraxmaq – burakmak, soxmaq – sokmak və s.
2

Bax: Q.K.Bağırov. XV əsr Azərbaycan ədəbi – bədii dilinin leksik,
fonetik, qrammatik xüsusiyyətlərinə dair (Şəmsin “Qisseri Yusif”
poemasının dili əsasında). M. F. Axundov adına APDİ –nun Elmi Əsərləri.
1965, IX buraxılışı, s. 21; Ə.Dəmirçizadə. Kitabi – Dədə Qorqud
dastanlarının dili. Bakı, 1959. s. 86.
1
Bax: Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969, с., 635 – 638.
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Türkmən dilində x dialekt səciyyəlidir. Qaqauz
dilində işlədiмir. Cənub – Şərq arealındakı özbək və uyğur
dillərində x səsi sözün birinci hecasının sonunda işlədilir:
yax (buz) , yaxĢi (yaxĢı) (özb.), toxsən (doxsan), toxu
(toyuq), oxĢam (oxĢar) (uyğur). Şimal – qərb dillərində x
samiti intensiv deyildir. Yalnız çuvaş dilində söz əvvəlində x
samiti k,q samitlərinin əvəzedicisi kimi işlədilir: xaça
(qayçı), xel (qış), xer (qız), xur (qaz), xura (qara).
Şimali-Qafqaz dillərində x səsi az işlənir: xan, xamur
(kum.), xo, xay (hə, bəli), axsılık (yaxşılıq), kabaxan (tələ)
(q-balkar).
Sibir türk dillərində x samitinə xakas və tuva
dillərində rast gəlmək gəlmək olur.
X samiti bu dillərdə k,q səsinin əvəzedicisiz kimi
işlədilir: xabırğa (kabırğa-qabırğa), xan (kan-qan), xol (kolqol), xas (kaz-qaz), xar (kar-qar), xoy (koyun-qoyun), xılıĢ
(kılınc-qılınc) (tuva).
X samiti yaqut dilində də söz əvvəlində k(q)
samitlərinin əvəzedicisi kimi işlədilir: xaal (kal-qal),
xaar(kar-qar), xara(kara-qara), xalın(kalın-qalın).
X samiti Azərbaycan dilində sözün ortası üçün, daha
dəqiq desək; birinci hecanın sonu üçün səciyyəvidir:
baxmaq, çıxmaq, sıxmaq, qalxmaq, axmaq, taxmaq, çıxmaq,
çoxlu və s. Belə sözlərdə x samiti ənənəvi k samitini əvəz
edir. X samiti bəzi ikihecalı sözlərin sonunda da ənənəvi k
samitini əvəz edir: burax, yarıx, solux, sarıx, qarıx, yolux,
darıx və s.
Söz sonunda yazı norması üzrə q (k) samiti işlənən
məqamda x samiti nitqə görə əvəzedici kimi işlənir: çıraq –
çırax, qoruq – qorux, qırıq – qırıx, sarıq – sarıx, açıq – açıx,
qıraq – qırax və s.
Göründüyü kimi, x samiti söz əvvəlində mənafərqləndirici vahid kimi ənənəvi k (q) samitinin yerində işlədilir. X
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samiti dildə xüsusi mənafərqləndirici element kimi, əsas
etibarı ilə təqlidi sözlərin yaranması nəticəsində
formalaşmaqdadır. Sözün ortasında və sonunda x samiti
nitq intensivliyi üzrə işlədilir.
Ь samiti
Azərbaycan dili sözlərinin başlanğıcında ğ samiti
işlədilmir. Ümumiyyətlə ğ samiti türk dillərinin heç birində
mənafərqləndirici fonem kimi söz əvvəlində işlənə bilmir.
Ğ samiti dilarxası tələffüz yerində k samitinin x-ya
doğru novluluq q-ya doğru cingiltililik istiqamətində
zəifləmə mərhələsi keçirmiş refleksdir. Ğ samiti təkhecalı və
çoxhecalı söz sonu üçün, eyni zamanda sözün şəkilçi tərkibi
üçün səciyyəvi olan bir samitdir: dağ, bağ, yağ, sağ, qoğ,
boğ, qırağı, sarığı, buruğu, darağı, sarğı, qarğa, qurğu,
yorğa və s.
Ğ samiti yazılı abidələrin dilində də öz sözlərimizin
əvvəlində də işlədilmir. Hətta, ərəb mənşəli bəzi sözlər imla
qaydası üzrə ğ ilə yazılmış olsa da oxuduqda q tələffüzü
üstünlük təşkil edir: ğəzəb – qəzəb, ğalib-qalib, ğüssə - qüssə,
ğəliz – qəliz, ğələt – qələt, ğeyrət- qeyrət1 və s.
Beləliklə, ğ samiti dilarxası səs yuvasında
formalaşmış
bir
refleks
kimi
söz
əvvəlinin
mənanafərqləndiricilik mövqeyində işlənməsə də söz
tərkibində nitqin tənzimləyicisi, eyni zamanda şəkilçi
tərkibinin formalaşdırılmasına xidmət edən bir element kimi
işlədilir.
Dilortası tələffüz yeri: k, g, y samitləri
K samiti
K samiti özünün akustik-fizioloji xarakterinə görə
dilortası səs yuvasında ən güclü və intensiv səsdir.

1

Bax: H. Mirzəzadə. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası. Bakı. 1962,
s. 43 – 44.
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K samiti dilarxası səs yuvası ilə müqayisədə yumşaq
tələffüzlü fonetik vahiddir.
Bu mənada, k (ke) samiti k (ka) samitinin yumşaq
tələffüzlü varantı kimi də hesab edilə bilər. A. M. Şerbak da
k (ke) samitinin ehtimoloji cəhətdən prototürkdəki k (ka)
samiti ilə əlaqələndirir2.
Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarındakı q-k (ka)
əvəzlənməsi də k (ka) samitinin genetik cəhətdən k (ke)
samitnindən uzaq olmadığını və həmin samitlə bağlı
olduğunu təsdiq edir: quçə (küçə) – küçə; qıççık (kiççik) –
kiçik; qünç (künç) – künc; qeçid (keçit) – keçid; qiĢi (kiĢi) –
kiĢi; qöçmək (köçmek) – köçmək3.
K samiti yumşaq tələffüzlü olduğu üçün sözün həm
əvvəlində, həm də təkhecalı sözlərin sonunda işlədilə bilir:
kök, tök, tək, tük, çök, çək, tik, dik çəki, tükənmək, səki və s.
Sözün tərkibi genişləndikdə isə sonda gəlməli olan k
samiti nitqin asanlaşma tələbi üzrə novlu kar və ya cingiltili
variantla əvəzlənir:- çiçək, - çiçəx`, - çiçəy: kəpənək –
kəpənəx` - kəpənəy; döyənək – döyənəx` - döyənəy; dəyənək
– dəyənəx` - dəyənəy:
K
samitnin
mənafərqləndirici
fonem
kimi
müstəqilləş-məsi onun nəticəsidir ki, bu samit genetik
cəhətdən k (ka) səsinə bağlı olsa da özünün sərbəst, müstəqil
səs yuvası vardır. Bu səs yuvasında k (ke) samiti kar,
kipləşən fonem olmaqla müstəqil mənafərqləndirici vahidə
çevrilmişdir. K samitinin x`(ih) variantı isə dilortası səs
yuvasına aid refleks kimi yalnız şifahi nitqin lokal şəraitdəki
tənzimləyicisindən ibarətdir.
2

A. M. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.. 1970,
с. 169;
A.Axundov. Azərbaycan dilinin tarixi fonetikası. Bakı, 1973, s. 81.
3
M. Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dili dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962.
s. 85.
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G samiti
G samiti dilortası səs yuvasında k (ke) samitnin
birbaşa refleksi kimi formalaşmışdır. G samiti k (ke)
samitinin refleksi kimi formalaşdığından müəyyən sözlərdə
k və g samitlərinin uyğunlaşmasını (əvəzediciliyini)
müşahidə etmək mümkündür; keçi – geçi, keçid – geçid,
keşniş – geşniş, kobud - gobud.1
Türk dillərinə aid nümunələrdə də k – g uyğunluğu
müşahidə edilir: keşe (kumık) geçə (Azərb.), kök (kumık) –
göy (Azərb.), kийиру (k. kalp.) – giriş (Azərb.), gəüzə (başq.)
– gövdə (Azərb.), ket (karaim) – get (Azərb.), kir (karaim)
gir (Azərb.), kemel (çuvaş)gümüş (Azərb.), kelin (özb) gəlin
(Azərb.), kenq (özb) gen (Azərb.), kiyim (özb)geyim
(Azərb.), körkem (q. qalp.) görkəm (Azərb.).
K samiti kimi g samiti də genetik cəhətdən k (ka) ilə
əlaqəlidir. Odur ki, bəzi sözlərdə g samitinin q(k) ilə
paralelliyinə də rast gəlmək olur: qöy (türkm) göy
(Azərb.türk), qöz (türkm. qaq) göz (Azərb.türk), qün
(türkm. qaq) gün (Azərb.türk), gəlin (Azərb), gelin (türk),
qelin (türkm. qaq), qözle (qırğ), gözlə (Azərb), qör (qırğ),
gör (Azərb. türk), qəvdə (uyğ), gövdə (Azərb), ilqek (qırğ),
ilgək (Azərb), qeçe (kar.), gece (Azərb) və s.
G samiti müstəqil mənafərqləndirici fonem kimi
formalaşdığı üçün sözün başalnğıcında işlənir: göy, gün, gör,
gəl, get, gir, gizli, gəlin, gözəl, geyim, göyçək, geymək,
gəzmək, giriĢ, görüĢ və s.
G samiti lokal nitq arealında təkhecalı sözlərin
sonunda işlədilir: bəg, dög, dəg, dəgirman, ignə, dügmə, dügi,
dügün, gökəm, gögərti, əgri, cigər, igirmi, dəgirman 1.

1

1

M. Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 84..
Bax: M. Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 90.
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Sözün ilk hecasının sonunda və ya təkhecalı söz
sonunda g samitinin işlənməsi bu səsin fonetik təbiəti
baxımından tamamilə qanunauyğundur. Lakin nitqin
asanlaşma tələbinə müvafiq olaraq həmin mövqedə g səsi öz
müstəqil-liyini itirir. Ümumi normalaşma prosesində
təkhecalı söz sonunda və sözün ilk hecasının sonunda g
samiti юз mövqeyini tamamilə y samitinə güzəştə gedir;
düyü, dəymək, döymək, döyüĢmək, söymək, göyərmək,
geyinmək, dəy, dəyə, dəyirman və s. G samiti sonu n,g samitli
sözlərdə normaya müvafiq olaraq sabit saxlanılır: pələng,
tufəng,fiĢəng, qəĢəng, külüng və s.
S.Cəfərov tüfəng sözünü təhlil edərək belə mülahizə
irəli sürür ki, həmin söz əslində tüfək olmuş, fars dilinin
təsiri ilə bu sözün sonundakı g samitinin əvvəlinə n
qoşulmuş, sonradan söz bizim dilimizə tüfəng kimi
qayıtmışdır2.
Görünür, S. Cəfərov tüfəng sözünü fars dilindəki
səng, cəng, rəng, ahəng, huĢəng kimi sözlərlə müqayisə edib
belə bir nəticəyə gəlmişdir. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki,
gülünc, qılınc, qəĢəng, fiĢəng, tüfəng, süngü, döngə, cöngə,
külüng-sözləri fars dili təsirinə düşməmişdir və fars dilindən
Azərbaycan dilinə ekstradisiya olunmamışdur. Burada n
samiti ancaq nitqin asanlaşdırıcılıq tələbinə görə g səsindən
əvvələ düşmüşdür ki, həmin səsin sabitliyi saxlanıla bilsin. G
samiti sözün müxtəlif yerlərində işləndiyi kimi, şəkilçi
tərkibində də işlədilir: kölgə, döngə, süpürgə, gərgin, sürgün,
dərgi, sürgü, əsirgə və s.
Y samiti
Y samiti dilortası səs yuvasında süzgün tələffüz
olunur. Odur ki, bu samit səsdə sürüşkənlilik xarakteri
yaranmışdır. Belə ki, y samiti söz əvvəlində dil – diş, söz
sonunda isə həm dil – diş həm dilarxası və dilortası
2

Bax: S. Cəfərov. Müasir Azərbaycan dili. (Leksika), Bakı, 1970, s. 147.
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samitlərin əvəzedicisi kimi işlənir. Ona görə ki, y səsi öz
artikulyasiyasına görə dilortası səs yuvasına aiddir. Dil – diş
səs yuvasına aid səslərin əvəzedicisi kimi işlənir, ona görə ki,
onun sürüşkən tələffüzlü xarakteri bu səsi dil – diş səslərinin
tələffüz yerinə yaxınlaşdırır. Y səsinin tələffüzü zamanı dil
yayılır, dil – diş səslərinin bəzilərində (s, z, ş, j, ç, c, t, d)
olduğu kimi damaq və dişlərlə təmasda olur. Beləliklə, y
samitinin dilortası və dilarxası samitlərinin əvəzedicisi kimi
işlənməsi aşağıdakı nümunələrdə təsdiq olunur: yaz (Azərb.)
jaz (qırğ.), yeddi (Azərb.), jeti (qırğ.), yay (Azərb.), jay
(qırğ.), yılan (türk, qaq), tılan (Altay), yarık (türk), darık
(Altay) (işıq), yaman (Azərb.), çabal (xak.), yır (türk.), cır
(tat) (mahnı), yağ (Azərb.), sağ (xak.), yolak (kum.), zolak
(Azərb.), şeş (Azərb.q. mənb. ), yəş (uyğ.) (açmaq), yanaq
(Azərb.), naak (xak.).
Y samiti, həmçinin dilarxası və dilortası samitlərlə
əvəzlənir: qoqarçin (göyərçin), duqu (düyü), yuqən (yüyən),
(Qax, Zaqatala) qöqərçin, deqişik, yiqrmi (türkm.), səysən
(səksən), diysin (diksin), öysür (öksür), dügün (düyün),
gögəm (göyəm), əgri (əyri), cigər (ciyər) (Muğan).
Y samiti söz sonunda daha da yumşalaraq, hətta
dodaq samitlərinin novlu variantı olan v samiti ilə də
əvəzlənir: çəvirkkə (çəyirtgə), gövərti (göyərti), gövərçin
(göyərçin), sövüd (söyüd), tovuk (toyuq), sovux (soyuq) və s.
Türk dialektlərində də analoji səs əvəzlənməsi mövcuddur:
dövüş (döyüş), dovmek (döymək), tavuq (toyuq), oyçi
(ovçu), söyda (sövda), söymek (sövmək)1.
Y samiti həm sözün əvvəlində, həm təkhecalı söz
sonunda, həm sözün müxtəlif yerlərində və şəkilçi hissəsində
işlədilir: yağ, yaz, yay, yel, yas, yal, yat, yaĢ, yan, yar, yağı,
yanaĢ, yatmaq, yazı, yeniĢ, yoldaĢ, yalan, dayaq, dayanmaq,
1

M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 89 91.
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dayı, doymaq, deyinmək, yaĢayan, yalayan, saxlayır, gözləyir
və s.
Dil diĢ samitləri: t, d, ç, c, Ģ, j, s, z, l, n, r.
T samiti
T samiti dil – diş səs yuvasında fizioloji – akustik
cəhətdən ən güclü səsdir. Kar və kipləşən fonemdir. Bu
samit söz əvvəlində, təkhecalı söz sonunda və şəkilçi
tərkibində işlənir. Tək, tər, təp, tənə, tüp, tünd, tap, toy, tap,
tax, tök, sərt, dart, ört, art, təpə, taxta, tələ; tut, at, yat, çat,
öt, ət, it, qurut, yarat, yatırt, ötürt, çıxart və s.
T samit öz fizioloji – akustik xarakterinə görə həm
söz əvvəlində mənafərqləndirici fonem kimi, həm də sözün
sonrakı hecalarında nitqin asanlığını təmin edən vahid kimi
müvafiq funksiyaları yerinə yetirir.
T samiti bütün türk dilləri üçün səciyyəvidir.
D samiti
D samiti t samitindən bir əlamətlə fərqlənir. Bu da d
samitinin cingiltili olmasıdır. D samiti t samitinin birinci
refleksi kimi nitqin yumşalma təsirinə müvafiq olaraq
formalaşmış səsdir. D samiti mənşəyinə görə t samitindən
yarandığı üçün müvafiq dil faktlərında da onun əvəzedicisi
kimi işlənilir: tər – dər, tustü – düsdü, tərpənmək –
dərbənmək (Azərb. niq areallarında), der (tər), dökmek
(tökmək), döretme (törətmə), duĢ qelmek (tuş gəlmək)
(türkm.), dilki (tülkü), depe (tepe), dakmak (takmaq) (türk)1.
D səsi Azərbaycan dilinə məxsus sözlərin sonunda da nitqin
yumşaldıcı təsirinə müvafiq olaraq t samitini əvəz edir.
Məsələn, bulud, öyüd, söyüd, qurud, keçid, ayırd kimi sözlər
buna nümunədir.
D samiti həmçinin, özündən sonra samitlə başalanan
şəkilçi işlədildikdə də t samitini əvəz edir: yarat – yaradır,
1

M. Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 82.
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qurut – qurudur, saxlat – saxladır, bərkit – bərkidir, tərpət –
tərpədir.
Təkhecalı söz sonunda isə nitq yumşalma tələb
etmədiyi üçün t samiti sabit qalır: öt – ötür, at – atır, tut –
tutur, yat – yatır, çat – çatır, bat – batır, yet – yetir.
Et və get sözlərində isə t samiti nitqin təsirinə
düşməklə öz sabitliyini itirir: et –edir, get – gedir. D samiti
dil – diş tələffüz yerində mənafərqləndirici bir fonem kimi
formalaşdığı üçün həm sözün əvvəlində, həm təkhecalı söz
sönunda, və ya ilk hecanın sonunda və həm də sözün digər
yerində işlənə bilir: dad, dil, deĢ, dəl, dur, dəy, don, daĢ, dal,
dağ, dart, dilən, daĢın, dəlik, durum, dəyirman, ad, öd, od,
yad, bud, budaq, badaq, dağda, bağda, otaqda, dağdan,
bağdan və s.
Ç samiti
Ç samiti kipləşmə və karlıq əlamətinə görə t samiti ilə
yaxınlaşır. Fərq ondadır ki, t samitnin tələffüzündə dilin
önü, ç samitinin tələffüzündə isə dilin yanları dişlərlə
təmasda olur. Ç samitinin t refleksindən törəməsi onunla
təsbit edilə bilər ki, müvafiq dil faktlarında ç samitinin t ilə
əvəzedicilik münasibəti müşahidə edilir: diĢ (tiş) – çiĢ, düĢ
(tüş) – çüĢ, diĢi (tişi) – çiĢi, düĢkün (tüşgün) – qüĢkün2.
Türk dillərində də t – ç əvəzlənməsi ç samitinin bir
refleks kimi t kökündən törədiyini göstərən nümunədir:
tickan (tat), çiçkan (qırğ.) (siçan), tlan (altay), çılan (xak.)
(ilan), taĢ (qazax), çul (çuv.) (daş).
Ç samiti sözün əvvəlində mənafərqləndirici element
kimi işlədilir: çal, çat, çataq, çadır, çək, çəkic, çəkiĢmə,
çılpaq, çök, çökək, çökəklik və s.

2

Bax: M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dili dialektologiyasının əsasları. Bakı,
1962. s. 85..
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Ç samiti təkhecalı söz sonunda və sözün şəkilçi
tərkibində də işlədilir: aç, qaç, iç, üç, saç, keç, köç, biç,
qaçaq, uçuq, saçaq, keçid, köçəri, biçin, bıçaq, qaçaq, dayça,
çayçı, dəmirçi, qazança, qalaça, alaçıq və s.
C samiti
C samiti ç samitindən bir əlamətlə fərqlənir. O da c
samitinin cingiltili olmasıdır. Kenetik cəhətdən c samiti t
samiti ilə bağlı olsa da onun törəməsi ç əsasına uyğundur.
C samitinin ç samitini əvəz etməsi isə sözün sonunda
nitqin yumşalma təsirinin nəticəsində baş verir: qulaç-qulac,
qaxaç-qaxac, qazanç -qazanc, kərpiç-kərpic, qılınç-qılınc,
iyrənç-iyrənc, qıyqaç-qıyqac, güvənç-güvənc, dinç-dinc, künçkünc, qısqanç-qısqanc və s.
Nitqə görə söz sonundakı ç samiti c ilə əvəzlənib öz
mövqeyini də sabit saxlayır. C samiti söz əvvəlində
mənafərqləndirici vahid kimi də formalaşmışdır: cücə,
cüyür, coĢqun, cib, ceviz, cəld, cəhrə və s.
C samiti mənafərqləndiricilik qazandığına görə söz
əvvəlində işlənə bilir. C samiti daha çox təqlidi sözlərin
yaranmasında iştirak edir: cırmaq,cırıq, cırıldamaq, cırıltı,
cıyilti, cingilti, civilti və s.
C samiti, eyni zamanda, sözün birinci hecasının
sonunda da işlədilir: ac, aç, açılmaq, öcəĢmək, acı, acılamaq,
üc, ucqar, qıc, qoca,, qocalıq və s.
C samiti sözün şəkilçi tərkibində də işlədilir: azacıq,
körpəcik, üzgəc, yüyucu, alıcı, sürücü, əyləncə, düĢüncə,
yelləncək, qabaqcıl və s.
C samitinin sözün şəkilçi tərkibindəki intensivliyini
nitqin ç samitinə yumşaldıcı təsirinin nəticəsi kimi də
qiymətləndirmək olar.
S samiti
S samiti dil- diş səs yuvasına aid olmaqla genetik
cəhətdən t ilə əlaqəlidir. Fərq ondadır ki, s samiti kar
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olmaqla dilin yanının yuxarı damaqdakı yan dişlərə dil
önünün isə aşağı damaqda ön dişlərə doğru sıxılması ilə
tələffüz edilir. S samitinin t ilə genetik əlaqəsi aşağıdakı kimi
nümunələrdə təsdiq olunur: tıçqan (tat) siçan (Azərb.).
Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarında nitqə görə
t-s əvəzlənməsi sözün kök və şəkilçi aralığında müşahidə
olunur: isti – issi, bostan – bossan, yastıq – yassıq, tüstü –
tüssü, üstələ -üssələ, üstünə - üssünə1.
S samiti öz səs yuvasında tamamilə müstəqilləşərək
söz əvvəlində mənafərqləndirici vahid kimi işlənir: səs, say,
sal, sil, söz, söy, süz, süzmə, süzgün, seçki, söyüd, sap, sor,
soruĢ, silkələ, sın, sındır, sev, sevinc, sevgi, saray, sarı, saqqal
və s.
S samiti, həmçinin sözün birinci hecasının sonunda
və şəkilçi tərkibində də işlədilir: as, kəs, küs, bas, yas, yastı,
yastıq, kəskin, basqı, basdırmaq, basırıq, duzsuz, əlsiz, baĢsız,
yağsız, dirsək, bağırsaq, sarımsaq, dursun, görsün, gəlsin və s.
Z samiti
Z samiti də genetik cəhətdən öz səs yuvasında t başlanğıcı ilə əlaqəlidir. Ancaq z samiti bir refleks kimi s
samitinin nitqdə yumşalıb cingiltiliənmiş variantı kimi
formalaşmışdır. Z samiti s samitinin hesabına formalaşdığı
üçün onun birbaşa t ilə əlaqəsini təstiq edən nümunələrini
etimoloji yolla müəyyənləşdirmək olar. Məsələn, yol – yolaq
– zolaq sözləri mənaca bir-birinə yaxındır. Yol sözünün isə
Altay dilinin də tol variantı vardır.
Z samiti Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarında t
samitinin bir – başa refleksi kimi yaranmış d samiti ilə
əvəzlənə bilir: bizdən – bizzən, gözdən – gözzən, sizdən –
sizzən, payızda - payızza1.
1

Bax: M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962.
s. 112 – 113.
1
M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 112.
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Z samiti Azərbaycan dilindəki müstəqil sözlərin əvvəlində mənafərqləndirici vahid kimi az işlənir: zol, zolaq,
zibil, zil, ziyil və s.
Z samiti daha çox təqlidi yolla düzələn sözlərin əvvəlində işlənir: zarı, zarıltı, zarılda, zıqqan, zırıllamaq, zınqırov,
zırpı, zırlama, zingilti, zingildə və s.
Z samiti yumşaq varant olduğundan nitq onun söz
sonunda və şəkilçi tərkibində işlənməsini təmin edir: az, üz,
əz, iz, öz, söz, göz, yaz, diz, biz, boz, üzük, əzik, axmaz,
dinməz, qorxmaz, sönməz, dönməz, sönməz, quĢcuğaz,
mənciyəz və s.
ġ samiti
ġ samiti də mənşəyinə görə t başlanğıcı ilə əlaqəsi
olan samitdir. Bu əlaqə müəyyən dil vahidlərində qorunub
saxlanılır: Məsələn türk dillərinə məxsus tiĢ – diĢ, sözünün
çuvaş dilindəki Ģal variantında belə bir əlaqənin
mövcudluğu təsdiq edilir.
Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarında Ģ samitinin
t samitinin birbaşa refleksi olan d ilə əvəzlənməsi müşahidə
edilir: alaĢsan – alaĢdan- alaĢtan – alaĢĢan, görəĢĢən – görəĢdən- görəĢtən – görəĢĢən.2
ġ samiti müstəqil sözlərin əvvəlində mənafərqləndirici
vahid kimi çox zəifdir. Söz əvvəlində bu samitə Ģal, Ģalvar,
Ģalğam, Ģanlı kimi nümunələrə də rast gəlmək olur. ġ samiti
daha çox təqlidi yolla düzələn sözlərin əvvəlində işlənir: Ģillə,
Ģıtıq, Ģapalaq, Ģırıltı, Ģırılda, Ģıllaq və s.
ġ samiti novlu olduğu üçün nitqə görə söz sonunda və
şəkilçi tərkibində daha asanlıqla işlənir: iĢ, aĢ, iĢçi, aĢağı,
aĢmaq, aĢırmaq, aĢırma, aıiq, diĢ, diĢlə, diĢlək, yarıĢ, vuruĢ,
qarıĢ, yaraĢıq, yaraĢmaq, yaĢayıĢ, quruluĢ və s.
J samiti
2

M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 235
– 236.
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J samitinin t ilə genetik əlaqəsi jol (qaz), tol, (alt) yol
(Azərb.) kimi faktlarda təstiq edlə bilər.
J samitində novluluq xarakteri güclüdür. Bu
səbəbdən də j samiti sözün əvvəlindəki mənafərqləndiricilik
məqamında işlədilmir. Bu samit Azərbaycan dilinin Qərb
arealında nitqin yumuşaldıcı təsirinə uyğun olaraq sözün
birinci hecasında və şəkilçi tərkibində c samitinin əvəzedicisi
kimi işlədilir: saj, güj, gij, qoja, ajı, ajıq, alajam, alajaq,
sancajaq, görəjəm və s.1
J samiti söz əvvəlində ancaq alınma sözlərdə işlədilir:
jurnal, jaket, jüri, jandarm, jonqlyor, jalə və s.
L samiti
L samiti dil – diş samitləri içərisində sürüşgən bir
səsdir. Onun tələffüzü zamanı dilin kənarları sürüşkənliklə
yuxarı damarın yan dişləri ilə təmasda olur. L samitinin t
ilə əlaqəsi nitqdəki l –d- t qarşılaşmasında öz təsdiqini tapır:
atlar – atdar, satlıq – satdıq, qüvvətli- qüvvətdi, aldat – allat,
atlanmaq – atdanmaq- attanmaq, çatlamaq –çatdamaqçattamaq, qatlanmaq- qatdanmaq – qattanmaq. L söz
əvvəlində çox az işlənir: lağ, lığ, lal, lap, ləyən, lil, lüt, lülə.
L samiti daha çox təqlidi yolla düzələn sözlərin əvvəlində işlədilir: lağlağı, lələ, lax, laqqıltı, lıqqıltı, loxma və s.
L samiti nitqə görə asan tələffüzü tənzim etmək üçün
həm birinci hecanın sonunda, həm də sözün şəkilçi
tərkibində işlədilir: ol, əl, il, al, ələk, ilmək,alıĢmaq,
aldanmaq, ayaqlanmaq, salmaq, sallanmaq, tullanmaq,
dillənmək və s.
N samiti
Dil – diş səs yuvasında n samitinin genetik izlərini d
samiti ilə müşahidə olunan keçiddə görmək mümkündür:

1

Bax: Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialekt və şivələri. Bakı, 1967, s. 40,
123 – 130.
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nan (xak.), dan (Alt.), yan (Azərb.), nen (xak.), den (alt.),
yelən (paltarın ətəyi – Azərb.).
Azərbaycan danışıq dilində də d samitinin nitqə görə
ilə əvəzlənməsini müşahidə etmək olur: əlimdən - əlimnən,
səndən – sənnən, damdan – damnan, özümdən- özümnən,
atamdan -atamnan və s.
N samiti söz əvvəlində mənafərqləndirici vahid kimki
çox zəyifdir. N samitinə nə, nədən, necə, neçə neyləmək, niyə,
nə üçün kimi sual əvəzliklərinin əvvəlində rast gəlmək olur.
N samiti sözün əvvəlində təqlidi yolla düzələn vahidlərdə
işlədilir: nənni, ninni, nənə, nay – nay, nanay – nanay və s.
N samiti tələffüz yumşaqlığına malik olduğu üçün
sözün birinci hecasının sonunda, təkhecalı sözlərin axırında
və şəkilçi tərkibində intensiv işlədilir: mən, sən, gün, son,
don, en, un, ün, ön, an, qan, yan, dan, yandır, dindir, dondur,
oyna, qayna, dəyənək, döyənək, sızanaq, yazan, pozan, yatan,
duran və s.
R samiti
R samiti l və n kimi, dil – diş yuvasında zəif (yumşaq)
reflekslərdəndir. R samiti söz əvvəlində işlədilmir. Yalnız
alınma sözlərdə r samitinin işlədilməsi müşahidə edilir: rinq,
raport, rayon, reyal, restoran, restovrasiya, rast, rəmz, rəhm,
rəng, riayət, riqqət, riyazi, rizvan və s.
Azərbaycan dilində r samitinin dil – diş səsləri ilə
əlaqəsini söz daxilindəki müvafiq səs keçidlərində görmək
mümkündür: almazsan-almarsan, bilməzsən–bilmərsən, yazmazsan – yazmarsan.
Z – r keçidini həmçinin etimoloji yolla göz – gör, diz
– dirsək ,təzə -tər kimi sözlərdə də müəyyən etmək olur.
Türk dillərində də belə əvəzlənməyə aid nümunlər
vardır: buzov (Azərb.) paru (çuv.), qız (Azərb.), xer (çuv),
qaz (Azərb.), xur (çuv.), donuz (Azərb.), taxar (çuv.), təzə
(Azərb.), tara (çuv.).
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R samitinin, həmçinin, nitqdə l ilə əvəzlənməsi
müşahidə edilir: alırlar – alıllar, görürlər – görüllər, deyirlər
– deyillər, hörümçək-ölümçək, kərtənkələ-kəltənkələ, saralsarar, qurbağa-qulbağa.
R samiti zəyif refleks olduğu üçün təkhecalı söz
sonunda birinci hecanın axırında sözün şəkilçi tərkibində işlədilir: gör, ver, dur, dər, gir, sər, sür, dəri, sürü, geri, duru,
daçaraq, yuxarı, köçəri, yanar, açar, doğru, əyri, qovur, sovur
və s.
Buradan göründüyü kimi, zəif reflekslər, söz
əvvəlində mənafərqləndiricilik funksiyasi daşımaqdan daha
çox sözün sonrakı hissələrində nitqin asanlığını təmin etmək
vəzifəsini yerinə yetirir. Onların təkamül yolu öz
funksiyalarına qədər olan bir mərhələni təşkil edir.
Dodaq – samitləri. p, b, m, f, v.
P samiti
P samiti kipləşən və kar xarakterinə görə sözün
əvvəlində mənafərqləndirici vahid kimi işlənir: pay, parça,
parçalamaq, paralamaq, pis, pislik, pinti, pozmaq, pozulmaq,
pozğun, püskürmək, peyin, püskürmək, papaq, palaz və s.
P samiti təkhecalı söz sonunda, birinci hecanın
axırında və sonrakı hecalarda da işlədilir: tap, tapdala,
təklik, təpə, təpəli, tərpənmək, tərpətmək, körpü, sərpmək,
səpin, səpiĢik, qapı, qonaq, qapıĢmaq, qapalı və s.
B samiti
B samiti dodaq səs yuvasında p samitinin yumşaq
(cingiltili) refleksidir. P samitindən onun fərqi p samitinin
kar, b samitinin cingiltili olmasıdır. B samitinin p samitnə
aid refleks olduğunu söz başında nitqə görə p samitinin
zəyifləyib b ilə əvəzlənməsində görmək olar: biçin – piçin,
bıçaq – puçax, bütün – pütün, bıçqı – pıĢqı, buxarı - puxarı1.
1

M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 80.
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Söz başında p samitnin zəifləyərək b refleksinə keçməsini türk dillərinə aid nümunələr də görmək olur: pil
(xak.), bel (Azərb.), pas (xak.), baş (Azərb.), put (xak.), bud
(Azərb.), pıçaq (xak.), bıçaq (Azərb.), pızo (xak.), buzov
(Azərb.), piçen (kar.), biçin (Azərb.), piĢ (kar.), biş (Azərb),
peĢeru (tat), biĢirmək (Azərb.).
B samiti sözün başlanğıcında mənafərqləndirici
fonem kimi işlədilir: boz, biz, bel, bir, bol, bal, büzmə, balıq,
bilək, böyük, bala, bölgü, böyür, böyrək, boylanmaq,
boyamaq, biĢmək, biĢirmək və s.
B samiti həmçinin sözün birinci hecasının sonunda və
şəkilçi hissəsində də işlədilir: qab, cib, dib, dəb, daban, qab,
qabırğa, dipçək, dəbərmək, qabarmaq, gəbərmək, köbələk,
göbək, qurbağa, Ģoraba, dalbadal, birbəbir, alıb, görüb, gəlib,
saxlayıb və s.
V samiti
V samiti dodaq səs yuvasında p samitinin novlu
refleksidir. Söz əvvəlində v samitinin p samiti ilə
əvəzlənməsinə dair faktlar v samitinin nitq prosesində p
mənşəyindən törəməsini təsdiq edir: par (çuv.), ver (Azərb,
türk), pur (çuv.), var (Azərb, türk), payı (xak.), varlan
(Azərb.) və s.
V samiti söz sonunda nitqə görə b samitini əvəz edir:
cib-civ, dib – div, baba – bava, yaba – yava, Ģorba – Ģorva,
qabıq – qavıq, qabaq – qavax, çoban – çovan, qabırğa –
qavırğa, bibi – bivü1.
V samiti söz əvvəlində mənafərqləndirici səs kimi zəif
mövqe tutur: var, ver, vur, varlı, varlıq, vuruĢ. V samiti əsas
etibarı ilə təqlidi düzələn sözlərin əvvəlində işlənir: vıyıltı,
vırıltı, vıjıltı, vırtıltı, vızıltı, vızılda və s.

1

M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 86.
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V samiti yumşaq (novlu) səs olğdu üçün sözün birinci
hecasının sonunda və şəkilçi tərkibində işlənə bilir: ov, ev,
sev, sevgi, sevinc, dəvə, güvə, güvənmək, qov, qovla, qovğa,
qovun, qovur, qovurma, qovurğa, qovuĢmaq, alov, qırov,
qaĢov, dirov və s.
F samiti.
F samiti dodaq səs yuvasında p samitinin kar novlu
refleksi kimi formalaşmışdır. Sözün əvvəlində f samitinin
mənafırqləndirici vahid kimi işlənmə mövqeyi olduqca
zəifdir. Bu səsə fərə, fərli, fərsiz, fındıq, fıstıq kimi sözlərin
əvvəlində rast gəlmək olur. F samiti daha çox təqlidi yolla
yaranmış sözlərin əvvəlində işlədilir: fısıltı, fıĢıltı, fırıldaq,
fırfıra, fınxırtı, fıyxırtı, forslanmaq və s.
F samitinə türk dilləri içərisində Azərbaycan və
karaim dillərində təsadüf olunur: fırıldaq (Azərb.), fırıldaq
(kar.). Başqa dillərdə isə həmin mövqedə p işlədilir: pursat
(kum.), fürsət (Azərb.), pil (kum),fil (Azərb.), pındık
(türkm.), fındıq (Azərb.), pil (türkm.), fil (Azərb.).
F samiti söz sonunda əsasən nidalarda və təqlidi
sözlərdə işlədilir: of, uf, ofultu, ufulu, ufaq. F samiti,
həmçinin, bəzi çoxhecalı sözlərin sonunda işlədilə bilir:
dalaf, yulaf, gilif, suluf və s.
M samiti
M samiti dodaq səs yuvasında p samitinin yumşaq
sonor refleksidir. Kipləşmə xarakterli olduğu üçün bəzi
sözlərin əvvəlində mənafərqləndirici element kimi işlənə
bilir: mən , mələ, muncuq, mal.
M samiti daha yumşaq (sonor) refleks olduğu üçün
əsas etibarı ilə, təqlidi sözlərin əvvəlində işlədilir: mələmək,
movlamaq, manqırmaq, mızıldamaq, mırıldamaq və s.
M samiti p samitinin cingiltili kipləşən refleksi kimi
formalaşan b samiti ilə əvəzlənməsi
mövcuddur: bığ
(Azərb.), bıyiq (türk), murt (türkm.), bəniz (Azərb.), meniz
(türkm), boncuk (qaq.), muncuq (Azərb.), mencuq (türkm.),
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boyun (Azərb.), moyın (qaz.), burun (uyğı.), murın (qaz.),
beyin (Azərb.), miy (qaz.).
Azərbaycan dilinin nitq areallarında b-m samitlərinin
əvəzlənməsinin müşahidə etmək olur: bunu – munu, bunda –
munda, banlamaq – manlamaq1.
M samiti sözün cingiltili şəkilçi tərkibində m
samitinin b ilə əvəzlənməsi o deməkdir ki, p-m keçidində b
samiti aralıq yer tutur. M samiti sözün şəkilçi tərkibində
intensiv işlənir: almıram, bilmirəm, almayacaq, almalıdır,
görməmə-lidir, almıĢam, görmüĢəm, danıĢmıĢam, alam,
görəm, biləm və s.
Samit səslərin təkamülünə aid aparılan təhlilin
nəticəsi göstərir ki, dilimizdə norma kimi mövcud olan samit
səslərin heç də hamısı söz əvvəlində mənafərqləndirici vahid
kimi intensiv işlənmir. Bu mövqedə əsas on samit səs
intensividir. Azərbaycan dili samitlərindən söz əvvəlində
intensiv olan samitlər bunlardır: q, k, g, y, t, d, ç, s, p, b.
Qalan on dört samitdən (h, k, x, ğ, c, Ģ, j, z, l, n, r, f,
v, m) bəziləri ya söz əvvəlində işlənmir (k, r, j, ğ) ya da
olduqca zəif işlənir. Onlardan k samiti norma kimi
ümumiyətlə işlənmir qalanları isə sözün sonrakı hecaları
üçün səciyəvidir.
Nəzərə aldıqda ki, Azərbaycan dilində cəmi 10 samit
söz əvvəlində mənafərqləndirici vahid kimi intensivdir, belə
hesab oluna bilər ki, türk dillərində, o cümlədən,
Azərbaycan dilində yeni söz yaratma imkanları zəifdir.
Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycan dili sözlərinin
əvvəlində məna farqləndiriciliyi intensiv olmayan samitlər
ərəb, fars, rus, ingilis, fransız, alman və digər dillərdə
intensivdir.

1

M. Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 81.
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Türk dillərində və o cümlədən, Azərbaycan dilində
samitlərin söz əvvəlində passiv mənafərqləndiriciliyi isə heç
də bu dillərin sözyaratma imkanlarının zəif olması deyildir.
Məsələ burasındadır ki, analitik dillərdə söz artımı, əsas
etibarı ilə, samitlərin söz əvvəlində intensiv işlənməsi ilə
təmin
olunursa,
türk
dillərində
söz
əvvəlində
mənafərqləndiriciliyi zəif olan samitlər sözün sonunun
inkişafı üçün fəaldır. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki,
sözün əvvəlində intensiv işlənməyən samitlərlə yanaşı sözün
əvvəlində intensiv olan samitlər də söz sonun inkişafında
fəaldır.
Buradan B.A.Serebrennukovun bir fikirinə əlavə və
düzəliş etmək lazım gəlir. B.A.Serebrennukova görə, türk
dillərində ilkin başlanğıcın kar və kipləĢən səslərdən ibarət
olmasının səbəbi bu dillərin aqlütinativ quruluşu ilə
bağlıdır. Məlumdur ki, dilin ilkin formalaşma mərhələsində
aqlütinasiyadan söhbət gedə bilməzdi. Aqlütinasiya inkişaf
etdiyi
mərhələdə
isə
samitlərin
söz
əvvəlində
mənafərqləndiricilik mövqeyi azalmağa başlayır. Samit
səslər sözyaratma funksiyasını sözün əvvəlindən sonuna
keçirməyə başlayır. Odur ki, nitqə görə kar – kipləşən
samitlərin yumşaq refleksləri formalaşır. Bu reflekslərin
fəaliyyəti söz sonunun inkişaf etməsinə yönəlir.
Buraya belə bir fikir də əlavə etmək lazım gəlir ki,
türk dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində səs
reflekslərinin təkamülü dilin aqlütinasiyaya meylliyi
əsasında meydana gələrək inkişaf edir. Bu prosesdə isə nitq
intensivliyi aparıcı yer tutur. Görünür, analitik dillərdə
proses tərsinədir. Söz əvvəlinin mənafərqləndiricilik
mövqeyinin möhkəmləndirilməsi tələbi əsasında müvafiq səs
refleksləri yaranmış və onlar sözün sonundan daha çox
sözün əvvəlinin inkişafına xidmət etmişdir. Azərbaycan
dilində səs refleksləri sabitləşərək fəaliyyət göstərir. Yazı
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norması əlavə reflekslərin variantlılıq yaratmasına yol
vermədiyi üçün mövcud fonemlər dilin bütün potensial
tələblərini ödəmək imkanlarına malikdir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, şifahi nitqin təsiri ilə yaranmış bəzi reflekslər
mövcuddur ki, onlar müstəqilləşə bilmədiyi üçün lokal
arealda işlənirlər. Bu o deməkdir ki, nitqin sabitliyi üçün
yazının vahid qaydalarının olduqca mühüm əhəmiyyəti
vardır.
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SAMİTLƏRƏ AİD KEÇİDLƏR
Samitlərə aid səs keçidlərində onların formalaşması,
müstəqilləşməsi, təkamül prosesi öz izlərini canlandırır. Ayrı
– ayrı nitq areallarında hər hansı variantın üstünlüyü həmin
arealda səsin nitqə görə normalılıq qazandığını təsdiq edir.
Məhz nitqə görə baş verən fərqlənmə nəticəsində lokal
danışıq əraziləri əmələ gəlməsinə şərait yaranır. Nitqə görə
fərqlənmənin ən başlıca səbəblərindən biri hər bir dil
ərazisində yazının funksionallığının zəif olmasından
ibarətdir. Digər tərəfdən, dil üzərində dövlətçiliyin himayəsi
və nəzarəti olmaqda nitq fərqlənməsi daha da çoxalır. Türk
xalqlarının zaman – zaman, bir – birindən aralanması isə bu
dillərdə arasında daha çox nitq fərqlənməsinin baş
verməsinə aparıb çıxarır. Aralanma ərazi cəhətdən, siyasi
cəhətdən, ictimai cəhətdən, ideoloji cəhətdən, mədəni –
məişət cəhətdən nə qədər artıq olursa, fərqlənmə də o qədər
çox olur. Xalqların siyasi, ideoloji, mədəni – məişət və
iqtisadi əlaqələr baxımından yaxınlaşması isə dillər
arasındakı fərqlərin zaman – zaman azalmasına, anlayışların yaxınlaşmasına səbəb olan amillərdəndir. Odur ki, dil
fərqlərinin öyrənilməsi, həm də onların aradan qaldırılması
və azadılması imkanlarının başlanğıcı sayılmalıdır. Türk
xalqlarının birliyinin baş verməsi üçün ən qədim dövrlərə
məxsus adətlərin, ictimai birlik mühitinin, ictimai təfəkkür
qaynaqlarının, mədəni – məişət ənənələrinin qorunması,
saxlanılması və yaşadılması mühüm şərtlərdəndir. Əlbəttə
ki, yaxınlaşma tarixin işidir. Ancaq tarixin bir anı ilə min
illərin arasında da məsafə çox deyildir. Zaman heç nəyə
baxmadan ötüb keçir, nəsillər dəyişir, həyat yeniləşir.
Davam edən ənənələr isə xalqların yaxınlaşmasına, dillərin
uyuşmasına, zəmin yaradır. Ənələr davam edəcəyi şəraitdə
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hansı zaman olursa olsun, xalqların və dillərin birliyi
ideyadan reallığa çevrilə biləcəkdir.
Qohum dillərdə nitq areallarının təcrid olunması
sayəsində xüsusi norma ilə səciyyələnən ayrı –ayrı ədəbi
(normativ) dillər yaranmış olsa da dil diferensiallaşması
kəskin şəkildə özünü göstərə bilmir. Belə diferensiallaşma
nitqdə fərdi şəkildə baş verdiyi üçün dialekt fərqlənmələri
kimi nəzərə alına bilər.
Dillər arasındakı fərqlənmələr səs keçidlərinin artmasına səbəb olur. Səs keçidləri ixtiyari baş vermir, müəyyən
prinsiplərə əsaslanır.
Səs keçidlərinin prinsipləri
Dünya dillərində səslərin müvafiq keçidləri vardır.
Bu keçidlərdə müəyyən sıra, ardıcıllıq və sistem müşahidə
edilir. Səs keçidlərində isə nitqin fəallığı aparıcı yer tutur.
Nitq səs keçidlərinin mövcudluğuna görə lokal variantlar
yaradılmasına meyillidir. Başqa sözlə, nitq bir tərəfdən
yeni törənişlər üçün fonemlərin təkamülünə yol açır, digər
tərəfdən morfemlərin tərkibində fonem allofonlarının lokal
variantlarının işlənməsi üçün müsbət şərait yaradır.
Yəni belə bir sual ola bilər: fonem təkamülü nəyə
xidmət edir? Cavab isə sadədir: fonem təkamülü birincisi
yeni anlayışları bildirən söz formalarının yaranmasına
xidmət edir. İkincisi isə fonem təkamülü nəticəsində
yaranan nitq səsləri lokal şəraitdə vahid bir norma ilə
tənzimlənmədikdə
variantlıqların baş verməsinə səbəb
olur. Fonemlərin təkamülü bir səs yuvasından törəyən
reflekslərin müstəqilləşməsi nəticəsində baş verdiyi kimi, səs
keçidləri də həm eyni kök morfeminin ayrı – ayrı lokal
areallardakı nitq variantlarında, həm də eyni kökün məna
yuvası əsasında yaranmış yeni kök sözlərdə müşahidə
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olunur. Səslərin təkamülü özünəməxsus ardıcıllıq və sistem
üzrə baş verir. Səs keçidlərində də bu ardıcılıq və sistem
gözlənilir. Əks halda, bir sözün başqa nitq areallarına
məxsus allomorflarını təyin etmək mümkün olmazdı. Eyni
zamanda, bir məna yuvasından törəyən sözləri təhlil etmək
böyük problemlər yaranmasına gətirib çıxarardı. Deməli,
səs keçidlərinin öyrənilməsi iki cəhətdən əhəmiyyətlidir.
Birincisi eyni kök morfemlərin allomorfların, yəni, ayrı- ayrı
nitq areallarındakı varantlarının müəyyən edilməsində,
ikincisi isə eyni məna yuvasından törəmiş köklərin meydana
çıxarılmasında.
Birinci istiqamət üzrə nitq fərqləri araĢdırılır. Nitq
fərqlərinin araşdırılması sabit normaların tətbiq edilməsi
baxımından nitq mədəniyyəti üçün əhəmiyyətlidir. Bu
istiqamət məsələn, qohum dillər mühitində bir dilin norma
sabitliyini bərqərar etmək və onu qorumaq üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Dirgər tərəfdən, qohum dillər arasında
yaxınlaşma istiqamətlərinin müəyyən edilməsində, qədim
yazılı mənbələrdə mənası çətin anlaşılan sözlərin
aydınlaşdırılmasında birinci istiqamət vacibdir.
Ikinci istiqamət isə artıq mənasını itirmiĢ sözlərin təhlil
edilməsində funksiyasını itirmiş şəkilçilərin rekonstruksiyasında, həmçinin, onların qohum dillərdəki izlərinin
axtarılmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Səs keçidlərinin mövcudluğu dilçilikdə ilkin səslər,
törəmə səslər, sözün əvvəlində (güclü mövqedə) və sözün sonunda (zəif mövqedə) səslərin funksionallığı barədə bir çox
mülahizələrin söylənilməsinə səbəb olmuşdur. Məsələn. Q. İ.
Ramstedt səs keçidlərinin mövcudluğuna əsasən kar
kipləşən samitlərin ilkin, cingiltili novlu samitlərin isə
sonrakı (törəmə) prosesə aid olması fikirini irəli sürür. O,
ümumiyyətlə, samit səsləri fizioloji - akustik xarakterinə
görə üç qismə bölür: a) güclü səslər; b) zəif səslər; v) burun
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səsləri. Q. İ. Ramstedtə görə güclü səslər kar kipləşən k, t, p
səsləridir. Q, d, b samitləri isə onların zəif refleksləridir. N,
n, m səsləri isə cingiltili (q, b, d) samitlərin daha zəif
reflekslərindən ibarətdir.
M. Ryasyanen isə ilkin başlanğıcda kar kipləşən
samitlərlə yanaşı cingiltili samitlərin də işləkliyini təsdiq
edən nümunələrin möcudluğu barədə mülahizə yürüdür1.
Türk dillərinə aid tədqiqatlarda ayrı – ayrı keçid
cütlüklərinə daxil olan elementlərin ilkinliyi barədə maraqlı
fikirlər irəli sürülür. Məsələn, N. K. Dimitriyev türk dillərinə
məxsus aşağıdakı kimi nümunələrdə l – Ģ uyğuluğunu
müəyyən edir: tuul (yaqut), tüĢ (türk), düĢ ( Azərb), yuxu; ulu
(yaqut), üĢü (Azərb.), üĢümək2.
N.K.Dimitriyev belə uyğunluğun eyni mənşədən
törədiyini göstərir. Burada isə hansı variantın ilkin
olmasının müəyyənləşdirilməsi tətqiqatçıların qarşısında
problemlər yaradır. Türk dilləri tətqiqatçıları arasında
keçidlərlə
bağlı
ilkinliyin
müəyyənləşdirilməsindəki
mübahisələrdə r-z məsələsi də xüsusi bir yer tutur. Bu
səslərin keçidi barədə hələ 1828 – ci ilə aid tətqiqatlarda
müvafiq fikirlər söylənilmişdir. Həmin məsələ barəsində
İ.Klaport, V.Şott, V.V.Padlov, Z.Qembes, Q. Ramstet,
N.K.Dimitriyev, B.A.Serebrennikov kimi görkəmli alimlər
mübahisə açmışlar. Lakin məsələnin həlli barədə, yəni
keçidin hansı səsdən hansına doğru baş verdiyi müəyyən
edilməmiş qalmışdır3.
1

Bax:Г.И.Рамстедт.
Сравнительная
фонетика
монголъского
пимсъменного языка и халхаско – угринского языка. С. Петербург,
1908, с. 6 – 26.
2
Bax: Н. К. Дмитиев. Сооветствие л – ш ИСТГЯ, I, М., 1955, с. 320 –
321.
3
Bax: Н. К. Дмитриев. Сооветствие л – ш ИСТГЯ, I, М., 1955, с. 320 –
325; Б.А. Серебренников. Что было первичным p или з «Советская
тюркология». 1971, № 1, с. 14-19.
144

Азярбайъан дили фонетикасынын ясаслары

Səs keçidlərinin mövcudluğu dilçilikdə ilkin
başlanğıc barədə fikirlərin yaranmasına da səbəb olmuşdur.
Əslində isə səs keçidləri əsasında ilkin başlanğıcın
müəyyənləşdirilməsi nə nəzəri, nə də praktik cəhətdən
mümkün deyildir. Səs keçdləri sadəcə olaraq, nitq
prosesində baş vermiş fərqlənmələrin lokal areallardakı
göstəricilərindən ibarətdir. Səs keçidləri, həmçinin, fonetik
təkamülün izlərinin saxlanılmasına dair faktları özündə
canlandırır. Odur ki, dildə fonemlərin qədimliyini, ilkin
başlanğıcın xarekter əlamətlərini müəyyən etmək üçün səs
keçidlərindən daha çox fonetik təkamül prosesinin
izlənilməsi istiqamətində təhlil aparmağa ehtiyac vardır.
İlkin fonetik vahidlər səslərin kar - cingiltili və kipləşənnovlu əlamətlərinə görə də müəyyənləşdirilə bilməz. Ilkin
səslər, ilkin fonemlər deyəndə yalnız nitq vahidi kimi
formalaşmış səslərin mövqeyindən çıxış etmək lazım gəlir.
Nitq vahidi kimi formalaşmış səslər isə mənalı kök
morfemlərin daxili elemetlərindən ibarətdir. Ilkin kök
morfemlərin məna potensialı inkişaf etdikcə onların daxili
elementlərində parçalanma baş verir. Nəticədə isə nitq
səslərinin allofonları, kök morfemlərin isə allomorfları
yaranır. Bu prosesdə allomorflar pərakəndə şəkildə peyda
ola bilməz. Çünki, parçalanmanın özü məntiqsiz baş vermir.
Parçalanma prosesində meydana çıxan allofonlar və ya
reflekslər əlbəttə ki, güclünün öz allofonlarını və ya
reflekslərini yaratması istiqamətində baş verə bilərdi. Çünki
məntiqə görə zəif özünün yeni zəif variantlarını yaratmaq
gücündə deyildir. Güclü isə özündən öz zəif variantlarını,
reflekslərini yaratmaq üçün potensial imkanlara malikdir.
Beləliklə, reflekslərin yaranması güclülük – zəiflik, kar –
kipləşən və cingiltili – novlu istiqamətəində baş verdiyi üçün
keçidlərin istiqamətinin də bu prinsip əsasında əmələ
gəlməsi məntiqi cəhətdən özünü doğruldur. Ona görə də
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istər l -Ģ, istər r-z və ya digər keçidlərdə istiqamətin
müəyyənləşdirilməsi üçün səslərin fizioloji - akustik
keyfiyyətini nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə, səs keçidləri
iki prinsip üzrə baş verir. Birincisi, fonemlərin daxili
təkamülünün nəticəsi kimi; ikincisi, nitq intensivliyinin
lokal şəraitdə müvafiq variantların baş verməsi kimi. Səs
keçidlərinin nitq prosesində üç istiqamət üzrə baş verməsi
müşahidə olunur. Bunlardan birincisi üfiqi, ikincisi şaquli,
üçüncüsü isə sərbəst keçidləridir.
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Üfüqi keçidlər
Üfüqi keçidlər səs aparatının yuxarıdan aşağıya
doğru bütün səs yuvalarındakı səslər arasında baş verir. Belə
keçidlər bir səs yuvasındakı fonetik vahidlərin arasında
müşahidə olunur. Ona görə də belə keçidin olması üçün bir
səs yuvasında ən azı iki səsin mövcudluğu zəruridir. Üfiqi
keçidlərin ümumi mənzərəsi aşağıdakı kimidir:
Boğaz samiti.
h samitinə aid edilən keçidlər
Azərbaycan dilinin boğaz səs yuvasında yeganə h
samiti tələffüz edilir. Boğaz səs yuvasında h samitindən
başqa ayrı bir samit olmadığı üçün onun həmin səs
yuvasında başqa samitlə səs keçidindən də söhbət açmaq
mümkün deyildir.
H samiti ümumiyyətlə türk dillərində qeyri-bərabər
yayılmışdır. Məsələn, türk, qaqauz və türkmən dillərində h
samiti boğaz səsi olmaqla yanaşı diarxası səs yuvasındakı x
səsinin əvəzində işlədilir. Məsələn, xırda, xan, xorultu, xala
kimi sözlər həmin dillərdə hırda, han, horultu, hala şəkilində
işlədilir. Başqırt dillindəki h isə başqa dillərdəki s səsini əvəz
edir: su (Azərb.), suv (türkm.), suq (özb.), hıu (başq.); sən
( Azərb.), sen ( türk. türkm. tat. qaz. qırğ.) hen (başq.), siz
(Azərb. türk. türkm. tat. qaz. qırğı.), hez ( başqırd).
Bəzi dillərdə h samiti y ilə paralellik təşgil edir:
hörümçək (Azərb.), yörqömüĢ ( Alt.), hürü ( Azərb.), yüryü
( q. qalp.).
H samitinin səs yuvasında başqa samit yoxdur. Ona
görə özünəməxsus keçidi də yoxdur. H samitinin sabit
tələffüz yeri olmadığına görə söz əvvəlindən düşməyə
meyillidir. Həm də h samiti müxtəlif səs yuvalarındakı
səslərlə də müvafiq keçidə daxil ola bilir.
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Diarxası və dilortası samitlərə aid keçidlər
Dilarxası samitlər k, q, ğ, x, dilortası samitlər isə k, g,
y səslərindən ibarətdir. Bu samitlərin səs yuvası yuxarı və
orta damağa yaxın olduğu üçün onların birindən digərinə
üfiqi keçidlər mövcuddur.
Türk dillərində k samitinə aid birbaşa keçiddə q
samiti əsas yer tutur. K samiti diarxası, sərt damaq kipləşən
kar səsdir. Q samiti isə ondan cingiltili olmaslna görə
fərqlənir. K samiti öz fizioloji - akstuik xarakterinə görə q
samitindən güclüdür. Ona görə keçid istiqməti də k- dan qya doğru hesab edilir. Türk dillərinə aid nümunələrdə bu
keçidlər aşağıdakı kimi dil faktlarında təsbit edilir: kak
( türk. türkm. qaq.), qax ( Azərb.); kat ( qırğız. türk. türkm.),
qat ( Azərb.), kabak ( kum.), qabaq (Azərb.), kbık ( tat),
qabıq ( Azərb.). Türk dilləri üçün ümumi səciyyəli k – q
keçidinə x samiti də daxildir. Bu keçidlərdə x samti həm h,
həm də q ilə qarşılaşır. K – x və q – x keçidləri türk dilləri
üçün ümumi səciyyəli deyildir. Çünki belə keçiddəki x
fərqlənməsinə, başlıca olaraq çuvaş, xakas, tuva və yaqut
dillərində təsadüf edilir. Bu istiqamətdəki keçidləri
aşağıdakı kimi nümunələrdə də mümkündür: kız (tat. qırğı.
q – qalp. türk.), qız (azərb.), xel(çuv.); kazan ( tat. qaz. q –
qalp. kum. türk.) qazan ( Azərb.), xuran (çuv.); kıĢ (qaz. tat.
qırğ.q– qalp. kum. türk.) qıĢ ( Azərb.), xoy ( çuv.) koy (özb.),
xoy (tuv.), koy (q - qalp.), koyun ( türk.), qoyun (Azərb.), kıl
(q-qalp. qaz, türk.) qıl (Azərb.), xıl (tuv.), klıĢ (q – qalpaq.),
qılınc (Azərb.), xılıĢ (tuv.), xılıc (xak.); kurt (tat., q – qalp.,
qaz.), qurd (Azərb.), kurt (çuv., xak), kan (türk.), qan
(Azərb.), xan ( yaq.).
Dilarxası səs yuvasına məxsus ğ samiti söz əvvəlində
işlənmədiyi üçün onun keçidi söz sonuna aiddir: baq (
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türkm.), bağ (Azərb.), daq (türkm.), dağ (Azərb.), yaq
(türkm.), yağ (Azərb.).
Dilortası samitlər diarxası samitlərdən keyfiyyətcə
yumşaq damaq tələffüzünə görə fərqlənir. Səslərin sərt
damaqdan yumuşaq damağa keçidi həmin səs yuvasındakı
samitlərin müvafiq keçidlərinin baş verməsinə də təsir
göstərir.
Türk dillərində sərt damaq q samitinin müvafiq
yumşaq damaq k və g samitlərinə keçidlərinin mövcud
olduğu aşağıdakı kimi nümunələri də təsbit edilir: köl
(türkm.), qöl (qaq.), göl (Azərb.), qir ( türkm.), kir (tat ), gir
(Azərb.), kün (özb), qün (türkm), gün (Azərb).
Dilortası səslər içərisində y samiti yumşaq refleks olduğu üçün onun diarxası samitlərlə keçidi olduqca
məhduddur. Ancaq bəzi nümunələrdə
söz əvvəlində
dilarxası samitlərlə y samitinə də keçid müşahidə edilir: kar
(türk.), xur (tuv.), qar (Azərb.), yur (çuv.).
Ь samitinin dilarxası samitlərlə keçidi daha çox söz
sonunda müşahidə olunur: bağla (Azərb.), bayla (q-qalp.),
sığır (tat.), sıyır (q-qalp.) inək; sokuĢ (qırğ.), sağış (Azərb.,
mənb.), sayış (Alt.) – döyüş; dağ (Azərb.), toy (Alt.).
Y samitinin söz sonunda yumşaq variantlarla
əvəzlənməsi və hətta, bəzən nazal səslərə çevrilməsi
tətqiqatçılarda belə bir fikir yaratmışdır ki, türk dillərində
bu səsin həm saf, həm də burun tələffüzlü variantı
olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, y səsinin nazal variantla
əvəz olunması Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarında da
müşahidə edilir: gözünüz – göyüyüz - gözuyuz1.

1

Bax: M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962.
s. 156 -157.
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A.M. Şerbak burun tələffüzlü y samitinin ny, nğ (
nq), yn kimi səs birləşmələrindən və ya n/ samitindən
törəməsi imkanlarını istisna etmir.2
V.M. Nadelyayev
Orxon-Yenisey yazılarında
burun tələffüzlü y samitinin olduğunu müvafiq faktlarla
isbat edir. Aşağıdakı kimi sözlərdəki y samitinin burun
tələffüzlü olduğunu göstərir: koy (qoyun), turuya (durna),
kitay (etnonim), yay (yaymaq), kya (ədat).1
Y samitinin sözün əvvəlində dil-diş, söz sonunda isə
dilarxası səslərlə kecidi vardır. Bu o demək deyildir ki, türk
dillərində dilarxası və dilortası səs yuvası ücün bir, dil-diş
səs
yuvası
üçün ayrı y samiti mövcuddur. Məsələ
burasındadır ki, y samiti də h samiti kimi sabit tələffüz yeri
olmayan bir səsdir. Ona görə də sərbəst şəkildə başqa səs
yuvalarına aid samitlərlə kecidə daxil ola bilir.
Dil-diş samitlərinin kecidi
Dil-diş samitləri (t,d,c,ç,s,z,ş,j,l,n,r) kəmiyyətcə digər
səs yuvalarına aid olan samitlərdən çoxdur. Dil-diş
samitlərinin türk dillərində həm cüt, həm də silsilə
keçidlərinə rast gəlmək olur. Cüt keçidlər aşağıdakı kimi
səslərin keçidlərində müşahidə edilir: t-d, t-n, d-n, c-n, ç-Ģ, sn,j-n, s-z, Ģ-j, Ģ-l,z-r:
T-d: tav ( tuv), dağ (Azərb.); tər (Azərb.), der (türk),
tez (Azərb.), dez (qırğ), tulı (tat), dolu (Azərb.).
T-n: toha (yaq), niyə (Azərb.), tuox (yaq), nə
(Azərb.).

2

Bax: A.M.Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л..
1970, с. 81 – 82.
1
Bax: В.М. Наделяев. Читение Орхоно – Енисейского знака «j» и
этимология имени Тоньюкука -Тюркологические исследования. М. Л.;
1963, с. 197.
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D-n: dan (Alt), nan (xak), danmır (alt), nanmır (xak)
(yağmur).
Ç-n; çaa (tuv), naa (xak) (yeni), çuduruk (tuv),
nuzuruk (xak) (yumuruq).
Ç-Ģ; çiyid (Azərb.), Ģiit (qaz), çuru-Ģuru (qaz), çibin
(Azərb), Ģıbın (qaz.)
S-n; sımııt (yaq), nımırtka (xak) (yumurta); sınqaak
(yaq), naak (xak) (yanaq)
J-n; jamqır (qırğ), nanmır (xak) (yağmur); jün
(q.qalp), nun (xak) (yun).
S-z; das (Alt), yaz (Azərb.); düs (Alt), yüz (türk), üz
(Azərb.); xıs (Alt), kız (türk), qız (Azərb.).
ġ-j; deĢik (Azərb.) dejik (tuv); döĢək (Azərb.), döjek
(tuv).
ġ-l: qıĢ (Azərb.), kıĢ (türk), xel (çuv.), daĢ (Azərb.),
taĢ (türk), çul (tçuv); qaĢıq (Azərb.), kaĢık (türk), kalak
(çuv.)
Z-r: qız (Azərb.) xer (çuv), qazan (Azərb.), kazan
(türk), xuran (çuv).
Türk dillərində dil-diş samitlərinin silsilə keçidlərini
isə aşağıdakı səslərdə görmək mümkündür: t –ç –s; t- ç-j; ç –
s – j, ç- s- n; t-c-j; t –ç-s:
T – ç – s: tıçkan (tat.),çıçkan (qırğ) siçan (Azərb.).
Ç – s- j: çıl (tuv.), sıl (yaq.), jıl (qaz.) (il).
Ç –s – n: çuurta (tuv.), sımııt (yaq), nımırtka (xak)
(yumurta).
T – ç– j: talax (çuv.), cetim (q. balk.), jetim (qaz.),
(yetim).
Dodaq samitlərinin keçidləri
Dodaq samitlərinin (p,b,f,v,m) keçidlərinə aşağıdakı
kimi nümunələrdə rast gəlmək olur:
P- b: paru (çuv), buzov (Azərb.), buzağu (türk), paĢ
(alt.), baĢ (Azərb.).
P – f: pırlamaq (türkm.), fırlamaq (Azərb.).
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B-m: burun (Azərb.), burın (türkm.) murın (qaz.); bığ
(Azərb.), bıyık (türk), murt (qaz.), ben (türk), mən (Azərb.),
men (qaz.).
Şaquli keçidlər
Şaquli keçidlər ayrı – ayrı yuvalardakı səslərin
paralel keçidlərindən ibarətdir. Şaquli keçidlər, bir qayda
olaraq, sözün
əvvəlində baş
verir. Sözün
əvvəli
mənafərqləndirici mövqe olduğu üçün paralel keçidlər üzrə
qarşılaşan sözlər quruluşca fərqlənən, mənaca bir- biri ilə
paralellik təşkil edən vahidlərdən ibarət olur. Başqa sözlə,
paralel keçidlər o sözlərdə müşahidə edilir ki, onlar biri
digərinin nitq variantı deyil, məna paraleli olur.
Şaquli keçidlər xaraktercə nitq fərqləri yox, leksik
fərqlər yaradan fonetik prosesin
göstəricisidir. Türk
dillərində belə
paralellərin aşkar edilməsi etomoloji
rekonstruksiya üçün
əhəmiyyətlidir. Paralel keçidləri
aşağıdakı kimi sözlərdə müşahidə etmək olur:
K (q, x) –s : koyun (türk,qaq.), qoyun (Azərb.,
türkm.), xoy (xak), sarık (tat.).
K – s: kemik (türk, qaq.), sümük (Azərb.); kar
(Azərb.), keren, (qaz., qırğ.) sağır (türk).
K (q) – p(b): kurt (türk), qurd (Azərb.), püür (xak),
börü (tuv.), buri ( özb.), büre (tat).
K (q, g) –t: keça (özb.) gece (türk) qije (türkm.), gecə
(Azərb.), tün, (qaz., xak., alt., kar., özb.) ton (başq., tat).
Şaquli keçidlərin bəziləri nitq səciyyəli olduğu üçün
paralel sözlər
əmələ gətirmir, ancaq nitq variantı
yaratmaqla məhdudlaşır. Məsələn, kim – çim, çir –kir, (gir),
çiqiz – kiqiz kimi sözlərin uyğur dilində nitq variantı kimi
işlədilməsi müşahidə edilir1 .

1

Bax: Н.З. Гаджиева. Проблемы тюркской ареальное лингвистике. М.,
1975, с. 198.
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Bu cür
variantlıq Azərbaycan dilinin nitq
areallarında da mövcuddur:kimi – çimi, kirpik – çirpik,
köhnə - çohnə, kim-çim, küçə -çüçə2 və s.
Paralel keçidlər dillərin areal cəhətdən bir- birindən
ayrıldığı mərhələnin məhsulu kimi baxmaq olmaz. Belə
paralellərin baş verməsi dilin leksik – semantik inkişafının
nəticəsi kimi qəbul edilməlidir. Məsələn, Azərbaycan
dilində gecə sözü vardır. Gecənin motivi qaranlıqdır. Bu
mənada dildə tünlük sözü də vardır. Klassik dildə isə dün
(gecə sözü işlədilir:
Dün sayə saldı başıma bir sərvi-sərbülənd
(Füzuli)
Paralel keçidlərin öyrənilməsi həm qohum dillərdə
leksik-semantik inkişafın işlənilməsi üçün, həm də müxtəlifsistemli dillərdə motivasiya müştərəkliyini araşdırmaq üçün
əhəmiyyətlidir.
Müxtəlifsistemli
dillərdə paralel keçidlərə aid
olunan aşağıdakı kimi nümunələr maraqlıdır:
K – s keçidi: корова (rus), кuh (alm.), kaw (ing.), qav
(fars); sıyır (siğir), sıer- sığır ( türk dilləri); кость (rus),
knoken ( alm.), skleten (ing.), sümük- (suyek), sook (türk
dilləri), köpək (türk dilləri), собака (rus), səg (fars), sap
(isp.), sape (itаl), kəlb (ərəb).
K – b – v keçidi: kurt (qurd) – börü (türk dilləri), волк
(rus), wolf (ing., alm.)
K (q) – p –b keçidi: kopf (alm.), голова (rus), pas
(xaк.), baş (Azərb.)
Şaquli keçidlərə hind – Avropa dillərində də təsadüf
edilir. məsələn kino (latın), sinema (ing.), kinema (yunan)
2

Bax: М.Ш.Ширалиев. О диалектной основе азербайджанского
литературного языке. – «Вопросы диалектологии тюркских языков».
Баку, 1958, с. 17; Р.А.Рустамов. О состоянии изучение диалектов
азербайджанского языка. Yenə orada. s. 71.
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kentаvr – sentаvr (qədim yunan), kordia (yunan), сердца
(rus), sentum (lat), kentum (yun), (yüz) kimi sözlər bu
cəhətdən maraq doğurur.
Səs uyğunluqlarının və fərqlənmələrin müəyyənləşdirilməsi ilə müxtəlif dillərə məxsus semantik paralelləri
meydana çıxarmaq mümkündür. Məsələn, Azərbaycan
dilindəki qol sözü türk dillərinin bəzilərində həm qol, həm də
əl mənasında işlədilir. Bu sözün semantik paralelləri rus
dilində ruka, fars dilində dəst, ingilis dilində hənd, fransız
dilində mayn, ispan və italyan dillərində mano kimi
vahidlərlə ifadə olunur. Yaxud, ingilis dilindəki talk,
(danışmaq) rus dilindəki талковать (izah etmək – danışmaq)
sözləri mənaca türk dillərindəki til (dil) sözü ilə semantik
uyğunluq təşkil edir. Maraqlıdır ki, bu sözlərin derivatları
arasında da struktur və semantik paralellik mövcuddur.
Məsələn, Azərbaycan dilindəki qol sözündən qulp sözü
yaranmışdır. Eyni qayda üzrə fars dilində dəst sözündən
qulp mənalı dəstək rus dilində рукоятка, ingilis dilində
handl, fransız dilində manivel, ispan dilində manivela sözləri
yaranmışdır. Yaxud rus dilindəki беременная sözü
mənasına görə yüklü anlayışı bildirir.
“Kitabi – Dədə Qorqud”da da yüklü sözü
“беременная” yəni hamilə (sadə dildə desək, boğaz)
mənasında işlədilir.
Qaytabanın mayasını
Yüklü qoydum, nər oldu
Qara ayıllı qoyunumu
Yüklü qoydum, qoç oldu
Ala gözlü halalımı
Yüklü qoydum, aslan oldu
(KDQ, s. 113, 114).
Dəvəlikdəki dişi dəvələrimi
Boğaz qoydum, erkək doğdu (o da)
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nər (erkək dəvə) oldu.
Yataqdakı çoxlu qoyunumu
Boğaz qoydum, erkək doğdu, (o da)
qoç oldu
Ala gözlü arvadımı hamilə qoydum,
oğlan doğdu (o da) aslan (kimi) oldu.
Беременная sözünün ber hissəsi qədim yunan və fars
dillərində bar formasında yük mənası bildirir.
Müxtəlifsistemli dillərdə motivləşmiş vahidlərin
mövcudluğu təsadüfi deyildir. Belə
dil
vahidlərinin
mövcudluğu insanların ilkin ictimai təfəkküründə təbiət
hadisələrinin oxşar şəkildə inikasının, qavranılmasının,
imitasiyasının və dərk olunmasının nəticəsidir. Məhz belə
bir hadisənin universal xarakteri dillər arasında semantik
paralellərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu sahədə
tədqiqatlar
aparılması
və
onların
şəbəkəsinin
genişləndirilməsi dilçilikdə bir çox açılmamış səhifələrin
meydana çıxarılması baxımından olduqca maraqlıdır.
Sərbəst keçidlər
Sərbəst keçidlər iki samit səs üzrə baş berir: h və y.
H samiti sözün həm əvvəlində, həm də sözün birinci
hecasının sonunda baş berir. Y samitinin sərbəst keçidlərinə
də sözün əvvəlində və sonunda rast gəlmək olur. H və y
samitlərinin sərbəst keçidləri onların tələffüz yerinin qeyrisabit və sürüşkən olması ilə əlaqədardır.
H samiti dilarxası səs yuvasındakı x, dilortası səs
yuvasındakı y, dil –diş səs yuvasındakı s – Ģ samitləri ilə
sərbəst keçidlərə daxil olur:
h –x: haçan (Azərb.), xasan (çuv.), hansı (Azərb.),
xaysı (türkm.).
h –y: hörümçək (Azərb.), yörqömüş (Alt.); hürü
(Azərb.), yüryü (q.qalp.)
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h –s: hen (başq.). sən (Azərb.), hez (başq.), siz
(Azərb.)
h –ş:kişi (Azərb.), kihi(yaq.), eşit (Azərb.), ihit
(yaq.), dişi, (Azərb.), tıhı (yaq.).
Sözün əvvəlində y samiti dil –diş yuvasındakı
aşağıdakı kimi samitlərlə də keçidə daxil olur:
t – y: tılan (alt.), yılan (türk), toğis (xak.), yumıs
(nöq.) (iş).
d –y: darık (alt.), yarık (türkm.) (işıq); daan (alt.),
yanaq (Azərb.).
ç –y: çabal (xak.), yaman (Azərb.), çuurta (tuv)
yumurta (Azərb).
c –y: cır (tat, q.balk.) yır (türk) (mahnı).
s -y:sağ (xak.), yağ (Azərb.), sette (yaq.), yeddi
(Azərb.), yedi (türk)
z - y: zolaq (Azərb.), yolak (kum.)
j - y: jıl (qaz.), yıl (türk.), jaka (qırğ.), yaxa (Azərb.),
yaka (türk.).
n –y: naa (xak.), yeni (Azərb.), naak (xak.), yanaq
(Azərb.)
H və y samitlərinin keçidləri xaraktercə paralel
keçidlərə bənzəsə də onlar sürüşkən tələffüzlü olduğuna
görə məna fərqi yarada bilmirlər. H və y samitlərinin söz
əvvəlindəki keçidləri keyfiyyətcə üfüqi keçidlərdəki kimi
məna fərqlərini xatırladır.
Y samitinin söz sonundakı müvafiq keçidləri də nitq
variantı xarakterlidir və lokal nitq şəraitində tələffüz
asanlığını təmin edir.
Məsələn, sovuq –soyuq, dövğa – doyğa, dügmə -düymə və s.
Самитлярин кечидляриндя универсалийа
Саитляр кими самит кечидляри дя айры-айры диллярдя
универсал характерлидир. Самит кечидляринин универсаллыьы онда
юзцнц эюстярир ки, ейни сяс йувасындакы самит сясляр бир-бири
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иля кечид тяшкил едя билир. Беля кечидляря аид ашаьыдакы кими
нцмуняляри мисал эюстярмяк олар:
К-г самитляринин кечиди: друг-друк, также-тагже,
агитка-агитга, братушка-братушга, легче-лекче (рус), игтидаиктида (яряб).
Г-ь самитляринин кечиди: ьалиба-галиба, ьайят-гайят,
алимяьам-алимягам, бигям-биьям (яряб).
К-э самитляринин кечиди: киридар-эиридар (фарс), яфкаряфэар (яряб).
Т-д
самитляринин
кечиди:
авангард-авангарт,
автозавод-автозавот, аккорд-аккорт, аненкдот-аненктот,
дудка-дутка, жидкий-житкий (рус), дястур-дясдур, дястякдясдяк (фарс), дяфтяр-дяфдяр, яхтяр-яхдяр (яряб).
Т-ш самитляринин кечиди: аътион-акшн, абсорптион-ябся:
-апшн (инэ).
С-з самитляринин кечиди: близко-блиско, градуз-градус
(рус), адвисе-ядваиз, албинисм-албинизям (инэ).
С-ш самитляринин кечиди: аъаъиа-якеишя (инэ), безшумнобешшумно (рус).
П-ф
самитляринин кечиди: алпща-алфа, ампщибианамфибиян (инэ).
В-ф самитляринин кечиди: встать-фстать, встретитьфстретить, автобаза-афтобаза, автомат-афтомат (рус), ятфалятвал, мящфуз-мящвуз (яряб).
П-б самитляринин кечиди: ибтидаи-иптидаи, мцбтяламцптяла (яряб), биринъ-пиринъ (франс).
Samitlərin fonomorfologiyası
Samit səslərin fonomorfologiyası nitq fəaliyyətinə
məxsus tələblərlə tənzim olunur.
Nitq fəaliyyəti samitlərin söz əvvəlində, söz sonunda
kök – şəkilçi aralığında və bütövlükdə sözün struktur
tərkibindəki mövqeyini normalaşdırır və nizamlayır.
Sözün əvvəlində samitlərin mövqeyi
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Azərbaycan dilli sözlərinin əvvəlində əsas 10 samit
səs intensiv işlənə bilir. Qalan samitlər isə əsasən təqlidi
yolla düzələn sözlərin əvvəlində çox işlənir. Onlar daha
çox söz sonunda nitqin tənzimləyicisi yolunda çıxış edir.
Söz əvvəlində samitlərin iştirakı üçün üç əsas tələb
ödənilməlidir:
1) samit səslərin kar olması; 2) samitlərin kipləşən
olması; 3) tələffüz yerinin sabitliyi və yumşaqlığı.
Bu əlamətlərə görə samit səslərin söz əvvəlindəki
mövqeyini aşağıdakı kimi xarakterizə etmək olar:
1. Boğaz samiti h.
H samiti birinci tələbi ödəyir, kardır. Ikinci tələbi
ödəmir. Kipləşən deyil. Üçüncü tələb də ödənilmir, onun
tələffüz yeri sabit deyil, ancaq qismən yumşaq tələffüzlüdür.
H samiti bir əsas tələbi və qismən də yumşaq tələffüzlülük
tələbini ödədiyi üçün müstəqil mənalı sözlərin əvvəlində az
işlənir. Bu samitə hanı, hansı, hara, harada, haçan, kimi sual
əvəzliklərinin və hörgü, hörük, hürmək, hörümçək, halq kimi
müstəqil, hoqqa, hoppan, hırılda, hırtılda,
heyvərə,
hayqırmaq kimi təqlidi sözlərin əvvəlində işlədilir.
H samitinin tələffüz yeri qeyri-sabit və sürüşkən
olduğu üçün söz əvvəlində öz mövqeyini itirə bilir və ixtisar
olunur: hörük –örük, hürmək-ürmək, hörümçək-örümçək.
Dilarxası samitlər: k, q, x, ğ.
K samiti müasir dil üçün ümumi normaya daxil
olmur. Ancaq şifahi nitqdə k samiti bəzi sözlərin əvvəlində
işlənir: kadın, kum, kıĢ, kıĢqır, kutu, kıfıl, kut olmaq və s.
Alınma sözlərdə isə k samiti intensiv işlənir. Çünki
k samitinin mövcud olduğu dillərdə sərt damaq tələffüz
yeri həmin dillərin norma tələbinə cavab verir. Azərbaycan
dilində k səsinin müstəqil tələffüz yeri mövcud olduğuna
görə alınma sözlərdə bu samit mənbə dildəkinə uyğun
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şəkildə işlədilir: kollektiv, klub, klassik, kanal, kooperasiya,
kran, kondisoner, konfet və s.
Q samiti kipləşən və cingiltilidir. Q samiti sabit
tələffüz yerinə malikdir. Q samiti söz əvvəlində işlənmək
üçün iki əsas tələbi ödəyir. Cingiltili olması isə onun sərt
damaq tələffüzünü yumşaldır. Buna görə də q samiti söz
əvvəlində k samitinin bütün funksiyalarını öz üzərinə götürə
bilir. Q samiti həm müstəqil həm də təqlidi yolla düzələn
sözlərin əvvəlində işlənir:qab, qal, qar, qaĢ, qan, qaz,qıĢ, qır,
qar, quyu, qapı, qatı, qarı, quru, qaĢıq, qayıq, qapaq, qırıltı,
qırılda, qırtlamaq, qurultu, qurtulda və s.
Dilarxası samitlər içərisində ğ səsi novludur,
cingiltilidir, titrəyici tələffüzlüdür; onun tələffüzü zamanı
səsin yaranma nöqtəsi sabit qalmır, yerini dəyişir. Bu samit
sözün əvvəlində işlənmə tələblərinin heç birinə cavab verə
bilmir. Odur ki, ğ samiti söz əvvəlində norma kimi işlənə
bilmir.
Klassik mənbələrdə ğ samitinin söz əvvəlində
işlənməsinə təsadüf edilir: ğəm, ğəzəl, ğıfıl, ğalib, ğeyb,
ğənim, ğərib, ğürrə, ğurub, ğübar, ğübtə, ğəflət, ğəfur, ğurbət,
ğərq, ğəmkar, ğəmmaz, ğəni, ğəmzə, ğəmzədə, ğələbə, ğeyri,
ğeyrət, ğeybət, ğazi və s.
Ərəb mənşəli bu sözlərin əvvəlində yazı nümunəsinə
görə ğayn səsinin tələffüzünü saxlamaq məqsədi əsas
olmuşdur. Lakin ğayn səsi Azərbaycan tələffüzünə yad
olduğu üçün həmin sözlərin deyilişi q samiti ilə başa
gəlmişdir.
Bəzən lokal nitq areallarında söz əvvəlinin ğ ilə başlanmasına təsadüf edilir: ğeytap, ğızə və s. Lakin bunlar
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müvafiq tədqiqatlarda lokal etnik dilin təsiri kimi nəzərə
alınır1 .
X samiti kar və novlu səsdir. X samiti də ğ samiti
kimi titrəyicidir. Tələffüz yeri sabit deyildir. Lakin x
samitinin söz əvvəlində işlənə bilməsi üçün bir əsas (karlıq)
əlaməti vardır. Novluluğu isə onun sərt tələffüz təbiətini
zəiflədir. Odur ki, x samiti intensiv olmasa da bəzi müstəqil
sözlərin əvvəlində işlədilə bilir. Eyni zmanda, x samiti
təqlidi yolla düzələn sözlərin də əvvəlində işlənir: xəngəl,
xəncər, xoruz, xırda, xirtdək, xıĢ, xıncmaq, xırıltı, xıĢıltı,
xorultu, xorulda, xorultu və s.
Dilortası samitlər: k, g, y.
K samiti kar, kipləşən səsdir. K samitinin tələffüz
yeri də sabitdir. Dilin ortasında yumşaq tələffüz xarakterli
olduğu üçün k samiti sözün əvvəlində işlənmək üçün bütün
tələbləri ödəyir. Ona görə də k samiti söz əvvəlində intensiv
işlədilir. K samiti həm müstəqil, həm də təqlidi yolla
düzələn sözlərin əvvəlində işlənir: kar, köz, kol, köç, kip,
kök, küp, köp, köbək, kürək, köynək, kirpi, kirpik,
kikildəmək, kikildəmək, kəkələmək və s.
G samiti cingiltili, kipləşən samitdir. Tələffüz yeri
sabitdir. Söz əvvəlində işlədilmə üçün iki tələbi ödəyir.
Odur ki, həm müstəqil mənalı, həm də təqlidi yolla düzələn
sözlərin əvvəlində intensiv işlənir: göz, göl, göy, gön, güc,
gün, gül, gen, get, gir, gəl, gövdə, geyim, göyçək, gözəl,
gərgin, gurultu, guppultu, gumbultu, gəyirmək, gizildəmək və
s.
Y samiti cingiltili və novlu samitdir. Tələffüz yeri
isə sürüşkəndir. Bu əlamətlər həmin samitin söz əvvəlində
işlənməsini təmin etmir. Lakin y samiti söz əvvəlində
1

Bax: М.Г.Абдуллаев. О характере и форма проявлении двуязычие и
многоязычие в Азербйджане. -«Проблемы двуязычие и мноюязычие».
М., 1972, с. 200 – 217.
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intensiv işlənir. Çünki y samiti sürüşkən tələffüzlü olduğu
üçün söz əvvəlində dil –diş samitlərinin tələffüz yerinə
asanca yaxınlaşır onlarla sərbəst keçidə daxil ola bilir. Bu
yaxınlaşmada nitqin asanlaşdırıcı rolu aparıcı yer tutur.
Müqayisədə aydınca müşahidə edilir ki, ç, c, s, z, Ģ, j
samitlərinin hər birinin tələffüzündə, y samitində olduğu
kimi, dilin ortası üst damağa doğru sıxılmış vəziyyətdə olur,
dilin yanları isə üst damağın yan dişinə toxunaraq onlarla
təmas yaradır. Bu mənada, y samiti dil – diş samitlərindən
məsafəcə uzaq bir səs sayılmamalıdır. Sadəcə y səsinin
tələffüz yeri azacıq da olsa üst damaqda dilin ortasına
doğru meyillidir. Keçiddə də əsas motiv bundan ibarətdir:
yumurta (Azərb.), sımııt (yaqut), çuurta (tuva), yumruq
(Azərb.), nuzuruk (xak.), çuduruk (tuva), yanaq (Azərb.)
naak (xak.); yaman (Azərb.), çabal (tuv.)
Yumru sözünün yum kökü Azərbaycan dilindəki
tumurcuq sözündəki tum, topa sözündəki top kökləri ilə
semantik əlaqəyə malikdir. Bunun kimi, yumruq və yum
kökü eyni məna verən dümbüz (tumbuz) sözünün düm (tüm)
kökləri ilə eyni semantik yuvaya aiddir.
Y samitinin dil-diş samitlərinə keçidi sеmantlik
əlaqə mühitinə də qoşula bilir. Məsələn, yüyür sözünün
kökündəki yüy morfemi, yeyin yerimək mənasındakı dabrı,
ayaq hərəkətinə aid olan tapdaq, təpik, təpinmək kimi
sözlərin kökləri ilə semantik əlaqəyə malikdir.
Y samiti dil-diş tələffüzlü səslərlə təmas yarada
bildiyi üçün asan tələffüz olunur və həm təqlidi, həm də
müstəqil sözlərin əvvəlində işlənə bilər: yaz, yol, yağ, yar,
yığ, yan, yat, yem, yet, yetiĢ, yarıĢ, yara, yaraq, yırtıq, yarıq,
yağıĢ, yataq, yazı, yağlı, yorğa, yorğala, yırğala, yortmaq və
s.
Y samitinin tələffüz yeri sürüşkən olduğu üçün
sözün əvvəlindən onun düşmə ehtimalı da vardır. Belə ki,
sözün əvvəlində y samitinin mövqeyi zəiflədiyi məqamda
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onun həmin mövqedə düşməsi başlanır: yuxarı – uxarı, yük
–ük, yıldız – ulduz, yıl – il, yigit – igid, yüz –üz, yumurta –
murtda, yenmək –enmək və s.
Dil – diĢ samitləri: t,d,ç,c,Ģ,j,s,z,l,n,r.
T samiti kar, kipləşən, tələffüz yeri sabit, samitdir.
Söz əvvəlində iştirakını təmin edən bütün tələblər ödənilir.
Ona görə də t samiti həm müstəqil, həm də təqlidi yolla
düzələn sözlərin əvvəlində intensiv işlənə bilir. Tağ, tay, tut,
toy, tök, tək, tik, tük, tox, tünd, taya, tala, taxıl, tarla, tövlə,
toyuq, torpaq, toxunmaq, təzə, tələ, təmiz, təkər, topla,
tappıltı, tarıltı, taqqıltı, taytımaq və s.
D samiti kipləşən, cingiltili, tələffüz yeri sabit olan
səsdir. Sözün əvvəlində işlənməsi üçün kipləşmə və sabit
tələffüzlülük keyfiyyəti vardır. D samiti həm müstəqil, həm
də təqlidi yolla düzələn sözlərin əvvəlində intensiv işlənir:
dağ, dal, dam, daĢ, dil, din, diz, deĢ, diĢ, daz, dal, döĢ, dön,
düz, düzəngah, dələ, dəyirman, dərə, dərin, dəyiĢ, deĢik,
darı, darıx, dönük, döyük, döyüĢ, darılda, dırılda, dingildə
və s.
Ç samiti kipləşən, kar, sabit tələffüz yeri olan səsdir.
Sözün əvvəlində iştirak etmək üçün iki əsas əlamətə
malikdir. Ç samiti həm müstəqil, həm də təqlidi yolla
düzələn sözlərin əvvəlində işlənir: çox, çıx, çay, çal, çim,
çöl, çöp, çap, çıraq, çirk, çırp, çökək, çiçək, çimdik, çıqqıltı,
çırtıltı, çırtlamaq və s.
C samiti cingiltili, kipləşən, sabit tələffüz yeri olan
səsdir. Sözün əvvəlində işlənməsi üçün iki əlaməti vardır. C
samiti müstəqil sözlərin əvvəlində intensiv deyildir. Əsas
etibarı ilə təqlidi yolla düzələn sözlərin əvvəlində işlənir. C
samitinə aşağıdakı kimi səslərin əvvəlində rast gəlmək olur:
cır, cığır, cıdır, cad, cadar, cücə, codar, cıqqır, cınqırtı, cırıltı,
cırıq, carıltı və s.
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ġ samiti novlu, kar, tələffüz yeri sabit olan səsdir. Sözün əvvəlində işlənməsi üçün əsas əlaməti karlıqdır. ġ
samiti müstəqil sözlərin əvvəlində intensiv deyildir. Əsas
etibarı ilə təqlidi yolla düzələn sözlərin əvvəlində işlənir. ġ
samitinə aşağıdakı kimi sözlərin əvvəlində rast gəlmək olur:
Ģal, ĢiĢ, Ģllə, Ģıllaq, Ģallaq, ĢiĢmək, Ģırıltı, Ģıqqıltı, Ģappıltı,
Ģıppıltı və s.
J samiti novlu, cingiltilidir, titrəyicidir, tələffüz yeri
sabit deyildir. Ona görə də ğ samiti kimi söz əvvəlində
işlənilir. Ancaq alınma sözlərin əvvəlində j samitinin
işlənməsinə rast gəlmək olur: Jalə (şeh), julidə (qarışıq)
(fars), jaket, jandarm, janr, jarqon, juri, jeton, jokey (Avropa
dillərinə məxsus alınmalar).
S samiti kar, novlu, sabit tələffüz yeri olan səsdir.
Sözün başlanğıcında işlənməsi üçün iki əlaməti var. Ona
görə müstəqil və təqlidi yolla düzəlmiş sözlərin əvvəlində
işlənmir: Söz, say, sil, söy, sev, son, sön, sür, sürü, sülən,
seyrək, sarı, söyüĢ, sovuĢ, soruĢ, sürüĢ, satıĢ, səpin, sərin,
sırsıra, sızıltı, sızılda və s.
Z samiti novlu, cingiltili sabit tələffüz yeri olan
səsdir. Sözün əvvəlində işlənmək üçün bir əlaməti vardır.
Ona görə müstəqil sözlərin əvvəlində intensiv deyil. Təqlidi
sözlərin əvvəlində daha çox işlənir: zal, zor, zoğ, zil, zurna,
zibil, zarı, zırılda, zarılda, zırpı, zıppıltı, zoqqulda, zınqırov,
zingilti və s.
L samiti novlu, sonor, sürüşkən tələffüz yeri olan
səsdir. Müstəqil sözlərin əvvəlində intensiv deyil. Təqlidi
sözlərin əvvəlində daha çox işlənir: lığ, lax, leĢ, lüt, lək, lül,
lülə, ləli, lələ, lümək, ləpə, lağım, lıqqıltı, lıqqılda, lükkültü,
loqqultu, laxlamaq və s.
N samiti kipləşən sonor, tələffüz yeri sabit səsdir.
Kipləşmə əlaməti olmasına baxmayaraq sonorluğu və onun
söz əvvəlində intensiv işlənməsini istisna edir. N samiti
aşağıdakı kimi müstəqil (əsasən sual əvəzlikləri) və təqlidi
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yolla düzələn sözlərin əvvəlində işlənir: nə, niyə, necə,
nədən, nə üçün, nənə, naqqal, nıqqıltı, nıqqılda, nırçılda,
nənni, ninni və s.
R samiti novlu, sonor, səsdir. Titrəyicidir. Tələffüz
yeri sabit deyildir. Odur ki, ğ və j samitləri kimi sözün
əvvəlində işlənə bilmir. R samiti alınma sözlərin əvvəlində
işlənir: rast, Rza, rəng, rəvan, RövĢən, Rəna, rəsm, riya,
rüsvay, rəhim, rütbə, rinq, refleks, referat, reflektor, restoran,
radikal və s.
Dodaq samitləri: p, b, m, f, v.
P samiti kar, kipləşən, sabit tələffüz yeri olan səsdir.
Sözün əvvəlində işlənmək üçün hər üç əlamətə malikdir.
Ona görə də müstəqil və təqlidi yolla düzələn sözlərin
əvvəlində intensiv işlənir: pay, piy, paz, pis, poz, parça, para,
pərçim, paya, pərdi, porsumaq, püskürmək, pırıltı, partıltı,
pırtlamaq, pırlamaq, püfləmək və s.
B samiti cingiltili, kipləşən, tələffüz yeri sabit səsdir.
Söz əvvəlində işlənmək üçün iki əsas əlaməti vardır. Ona
görə müstəqil mənalı və təqlidi yolla düzələn sözlərin
əvvəlində intensiv işlənir: boy, bay, bel, bil, bal, bir, bol,
boya, bölük, bilək, bölün, boyaq, bürü, bürkü, bərk, bərki,
bəri, boru burun, buruq, böyür, böyrək, balıq, balta, bağırtı,
böyürtü və s.
M samiti kipləşən, sonor, tələffüz yeri sabit səsdir.
Sonorluğu
söz əvvəlində işlənmə
imkanını azaldır.
Kipləşən və sabit tələffüzlü olduğu üçün bəzi müstəqil
sözlərin əvvəlində və daha çox təqlidi yolla düzələn
sözlərin əvvəlində işlədilir: mən, mal, mum, maral, min,
mırılda, mırçılda, mızılda, marçılda, mırtılda, mırtdamaq və
s.
F samiti novlu kar, sabit tələffüzlüdür. Söz əvvəlində
işlənməsi üçün karlıq əlaməti əsasdır. Novluluğu onun söz
əvvəlində intensiv işlənməsini zəiflədir. F samiti aşağıdakı
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kimi müstəqil və təqlidi yolla düzələn sözlərin əvvəlində
işlənir: fır, fırlan, fırıq, fırtına, fıĢqırıq, fırıq, fit, fiĢəng, fıĢıltı,
fısqırıq, fınxırtı, fısıltı, fısıllıq və s.
V samiti novlu, cingiltili, sabit tələffüzlü səsdir.
Ancaq bir əlamətə görə söz əvvəlində işlənmək imkanı var.
V samiti aşağıdakı kimi müstəqil və təqlidi yolla düzələn
sözlərin əvvəlində işlənir:ver, vur, var, vuruĢ, vergi, varlı,
vayıltı, vızıltı, vırtıltı, vırçıltı, vıyıltı, vıjıltı və s.
Sözün sonunda samitlərin mövqeyi
Sözün sonunda samitlərin işlənməsinə aid tələblər
söz əvvəlindəkinin əksindədir. Sözün sonunda samitlərin
işlənməsi üçün tələbələr aşağıdakılardan ibarətdir: 1)
novlulaşma,
2) cingiltililəçmə, 3) yumşaq
tələffüzlülük.
Sözün son hissəsində samitlərin işlənmə imkanlarının
yaranması şəkilçilərin söz
sonundakı funksionallığına
yaranan tələbin nəticəsidir. Bununla birlikdə, söz sonunda
nitq öz yumşalma tələblərini də yerinə yetirir.
Söz sonunda samitlərin iştirakının intensivləşməsi
dilin aqlütinasiyaya meyilliliyinin güclənməsi prosesinin
göstəricisidir. Belə ki, Azərbaycan dilinin söz əvvəlində cəmi
on samitin intensivliyi yaranan anlayıĢların ifadəsinə tam
cavab verə bilmir. Ona görə də söz sonunda Ģəkilçiyə olan
tələbələrin yerinə
yetirilməsi prosesində
samitlərin
funksionallığına münbit Ģərait yaranır. Bununla da söz
əvvəlində samitlərin mənafərləndiriciliyi hesabına yeni
sözlərin yaranması imkanlarına malik olan dillərlə
müqayisədə türk dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində
söz sonunun funksionallığının genişlənməsi prosesi baş
verir. Azərbaycan dili samit səslərinin söz sonundakı
funksionallığı aşağıdakı kimi xarakter əlamətlərlə səciyyələnir:
Boğaz samiti h
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H samiti novlu, kar, tələffüz sabitliyi olmayan səsdir.
Söz sonu üçün onun əsas əlaməti novluluqdur. H samiti
bəzi birhecalı sözlərin sonunda işlənir: Ģeh, çəhlim, yəhər,
ləhlə. H samiti daha çox nidaların sonunda işlədilir: ah, oh,
eh, əh, bəh, bah.
H samiti, həmçinin təqlidi sözlərin də sonunda
iştirak edir: qahqah, qəhqəhə, bəhbəh, bahbah.
H samiti sözün şəkilçi tərkibində də öz funksionallığınını göstərir: gəlhagəl, gethaget, vurhavur, tuthatut,
durhadur, qırhaqır, dağıthadağıt, girhagir və s.
Dilarxası samitlər: k, q,ğ, x
K samiti
K samiti kar, kipləşən, sərt tələffüzlü olduğuna görə
söz sonunda işlənmə tələblərinə cavab vermir. Odur ki,
təkhecalı kök sonunda k samiti işlədilmir. K samiti ancaq
alınma sözlərdə ilk hecanın sonunda və ya tərkibi
genişlənmiş sözlərdə işlədilir: taktika, sintaksis, faktor,
didaktika, xarakter, optika, elektronik, tektonuk, praktik və
s.
Azərbaycan dilində sözün daxilində q samitinin
qoşalaşması məqamında birinci samit səs ikincidən daha
qalın tələffüz edilərək k səsinin ifadəsinə yaxınlaşır. Bunun
səbəbi odur ki, qoşalaşma məqamında tələffüz gücü birinci
səsin üzərinə keçir. Çünki əvvəl gələn səs sonrakına
nisbətən güclü mövqe sayılır. Ikinci səs isə zəif mövqeyə
düşür: toqqa- tokqa, hoqqa – hokqa, saqqız – sakqız, çaqqal –
çakqal, baqqal – bakqal və s.
Q samiti
Q samiti kipləşən, cingiltili, sərt damaq samitidir. Q
samitinin cingiltili olması onun sərt damaq xarakterinə
yumşaqlıq gətirsə də təkhecalı söz sonu zəif mövqe
olduğundan kipləşən sərtdamaq samiti q bu mövqedə
işlənə bilmir. Məsələn, Azərbaycan dili üçün baq, daq, saq,
yaq, çıq kimi tələffüz edilən sözlər səciyyəvi dyildir.
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Klassik nümunələrdə təkhecalı söz sonunda q samiti
işlənməsinə təsadüf edilsə də bu ancaq ərəb əlifbasının yazı
ənənələrinə məxsus prinsiplərin qorunması tələblərindən
irəli gəlir. Məsələn, çox sözünün çoq, bağ sözünün baq, dağ
sözünün daq kimi yazılması tədqiqatçılar tərəfindən yazı
qaydalarının təsiri kimi nəzərə alınır1. Ancaq onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, q samiti təkhecalı sözlərin sonunda, məhz
nitqin yumşaldıcı təsiri ilə ğ-ya çevrilmişdir. Yazı ənənəsi
isə təkhecalı söz sonunda q səsinin sabitliyini qorumaq üçün
çox mühüm bir vasitədir. Tarixən, bizim dilimizdə şifahi
nitq yazı ənənəsindən güclü olduğuna görə təkhecalı söz
sonu yazıda da şifahi nitqin tələblərinə tabe edilmişdir.
Q samiti ikihecalı söz sonunda ənənəvi prinsip üzrə
yazı sabitliyin qorunması məqsədi ilə saxlanılır.
Nitqə görə isə q samiti ikihecalı sözlərin sonunda da
işlək deyildir. Çünki
birhecalı
kök sonu nə qədər
yumşaqlıq tələb edirsə ikihecalı kök sonu daha artıq
yumşalma tələb edir. Ona görə də norma sabitliyini
qorumaq üçün ikihecalı sözlərin sonunda q işlənsə də
həmin samit nitqə görə sabit qalmır. Belə ki, məsələn,
yarpaq, torpaq, qonaq, dayaq kimi sözlərdə q samiti nitqə
görə iki variantda dəyişir. Şərq nitq arealında q samiti ğ,
Qərb nitq arealında isə x samitinə keçir: yarpaq – yarpağ –
yarpax, torpaq- torpağ –torpax, çanaq- çanağ – çanax, ayaq
–ayağ –ayax, dayaq –dayağ –dayax.
Alınma sözlərdə isə q samiti qalır. Çünki həmin
sözlərdə yazı norması səs dəyişməsinə yol verilməsinin
qarşısını alır. Məsələn, Afaq, üfüq, Tofiq, təriq, fələq, təzyiq,
1

Bax: Ə. Dəmirçizadə. “ Kitabi – Dədəd Qorqud” dastanlarının dili. Bakı,
1959, s. 44-45; Q. K. Bağırov. XV əsr Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin leksik, fonetik, qrammatik xüsusiyyətlərinə dair (Şəms təxəllüslü şairin
“Qisseyi – Yusif” poemasının dili əsasında.) M.F.Axundov adına ADPİ.
Elmi əsərləri. 1961, IX buraxılış, s. 21.
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Faiq, təsdiq, təsəddüq, təbəq, təəllüq, zövq, nahaq, vərəq,
qərq, bərq, aĢiq, məĢuq kimi sözlərdə q samiti dəyişmir.
Ancaq bəzi sözlərə Azərbaycan dilinin şifahi nitqinin
təsiri o qədər güclü olur ki, həmin sözlərdə q samitinin ğ –
ya keçməsi müşahidə edilir: maraq – marağın, talaq- talağı
(verilmək), araq- arağın, Ģuluq-Ģuluğun, məxluq- məxluğun və
s.
Azərbaycan dilində sonu q ilə bitən həcmi
genişlənmiş sözlərə saitlə başlanan şəkilçi əlavə edildikdə də
nitqin təsiri ilə q samiti ğ ilə əvəzlənir. Bu əvəzlənmə ümumi
xarakter daşıdığı üçün norma hesab olunur.çıraq-çırağın,
daraq-darağın, dayaq-dayağın, otaq-otağın, saçaq-saçağın.
Belə sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda yazı
normasına uyğun olaraq q samiti saxlanılır. Nitq isə q
samitini iki variantda dəyişdirir. Şərq arealında ğ, Qərb
arealında isə x variantı ifadə olunur; çıraq- çırağda-çıraxda,
daraq-darağda-daraxda, dayaq-dayaqda-dayaxda, otaqotağda-otaxda, saçaq-saçağda-saçaxda.
X samiti.
X samiti kar, novlu samitdir. Novlu, titrəyiçi olması
onun tələffüz yumşaqlığını ikiqat artırır. Odur ki, x samiti
birhecalı sözlərin sonunda işlədilir: bax, yax, çıx, tox, çıx,
yox, qax, qorx, qırx və s.
X samiti həcmi geniş olan sözlərin sonunda da
işlədilir; darıx, durux, karıx, solux, dolux (sun) və s.
X
samiti söz sonunda öz sabitliyini müstəqil
şəkilində saxladığı kimi, şəkilçi qəbul etdikdə də öz
sərbəstliyini saxlayır:solux-soluxur-soluxdu; darıx-darıxırdarıxdı;durux- duruxur – duruxdu və s.
Ğ samiti.
Ğ samiti həm cingiltili və həm də növlü olduğu ücün
təkhecalı söz sonunda intensiv işlənir: bağ, boğ, dağ, cağ,
sağ, yağ, doğ, ağ.
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Ğ samiti cingiltili və novlu olduğu üçün həcmi
genişlənmiş sözlərin sonunda daim yazı sabitliyini qoruyan
q samitinə təsir edib onu dəyişdirir; qulaq-qulağın, ayaqayağın, çıraq-çırağın, qonaq-qonağın, dırnaq-dırnağın.
Dilortası samitlər; k, g, y
K samiti;
K samiti kar, kipləşən olsa da yumşaq tələffüzlüdür.
Ona görə də təkhecalı söz sonunda işlənir. tək, yük, tuk, tök,
çək, çök, tik, dik, ək və s.
Təkhecalı söz sonunda k samiti saitlə başlayan
şəkilçidən əvvəl sabit qalır; tök-tökür, çək-çəkir,çök-çökür,
sök-sökür, ək-əkir.
Bu mövqedə k ona görə sabit qalır ki, özündən
sonrakı sait onun mövqeyini bir daha yumşaldır.
Təkhecalı söz sonunda k samitindən sonra samitlə
başlayan şəkilçi qoşulduqda Qərb arealında k samiti x/
variantına cevrilir; əkdi- ək/di, çəkdi-çəx/di, çökdü-çöx/dü,
sökdu-söx/dü,
Şərq arealında isə k samiti sabit qalır.
K samiti ikihecalı söz sonunda yazı normasının
sabitliyini saxlamaq məqsədi ilə işlədilir; kəklik, kəpənək,
kömək, dirək, inək, cörək, köynək, dəyənək, cəltik və s.
Şərq arealında k samiti yumşalıb cingiltili g
variantına kecir; kəklig, kəpənəg, köməg, dirəg, inəg, cörəg,
köynəg, dəyənəg, çəltig.
Qərb arealında isə k samiti yumşalıb novlu x/
variantına kecir: kəklix/, kəpənəx/, köməx/, dirəx/,
inəx/,çörəx/,köynəx/,dəyənəx/,cəltix/.
Həcmi genişlənmiş sözlərin sonuna saitlə başlayan
şəkilçi qoşulduqda sait səs k samitini daha da yumşaldıb
onu y variantına cevirir: kəkliyin, kəpənəyin, köməyə, dirəyə,
inəyin, çörəyin, köynəyin, dəyənəyin, cəltiyin.
Belə sözlərə samitlə başlayan şəkilçi qoşduqda isə k
samiti nitq areallarına görə dəyişir. Şərq arealında g
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variantına, Qərb arealında isə x/ variantına cevrilir;
kəkligdə, kəpənəgdə, çörəgdə, köynəgdə, dəyənəgdə,
kək/likdə,
kəpənək/də,
kömək/də,
dirək/də,
inək/də,
/
/
/
/
çörək də,köynək də, dəyənək də, cəltik də.
K samiti alınma sözlərin sonunda yazı normasına
müvafiq olaraq sabit saxlanılır; mübarək, idrak, təbrik,
mütəhərrik, mühərrik, təhrik, həvəsnak, Ģəkkak, hövlnak.
G samiti.
G samiti cingiltili və yumşaq tələffüzlü olduğu üçün
təkhecalı söz sonunda işlənə bilməsi mümkündür. Məsələn,
Şərq arealında təkhecalı söz sonunda g işlənməsi lokal
normadır; əg, dög, sög, bəg, kög, dəg.
G samiti sözün ortasında da həmin areal üçün
səciyyəvidir: dügi, əgri, gögəm, gögəyin, dəgirman, gögcək,
dəgirmi, igirmi.
Ş.Şirəliyev sözün ortasında g samitinin mövqeyinə
görə Azərbaycan dilinin nitq areallarını üç qrupa bölür: 1)
Şərq qrupu dilaket və şivələridir ki, burada söz ortasında g
səsi; 2) Qərb qrupu dialekt və şivələrdir ki, burada söz
ortasında y səsi; 3) Şimal və Cənub qrupu dialekt və
şivələridir ki, burada həm g, həm də y səsi işlədlir. 1936-cı ilə
qədər ədəbi dildə söz ortasında g səsinə, 1936-cı ildən sonra
isə y səsinə üstünlük verilmişdir. Buna görə y > g
hadisəsindən danışarkən bu gün ədəbi dildə tətbiq olunan
orfoqrafiya qaydaları nəzərə alınmışdır1.
G samiti təkhecalı söz sonunda və söz-şəkilçi
aralığında nitqin təsiri ilə daha da yumşaldığı üçün öz
fonem sabitliyini saxlaya bilmir və novlu variant olan y ilə
əvəz olunur: sög –söy, dög-döy, gög –göy, əgri-əyri, gögəm –
göyəm, dügü – düyü və s.

1

M. Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 90.
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G samiti özündən əvvəl nitqi tənzimləyən n samiti işləndiyi məqamda sabit qalır: qəĢəng, tüfəng, fiĢəng, külüng və s.
Y samiti
Y samiti cingiltili, yumşaqdamaq və novlu olduğu
üçün sözün sonunda işlənmə tələblərinə tam cavab verir.
Odur ki, y samiti təkhecalı söz sonunda intensiv işlənir:göy,
döy söy, əy, say yay, doy tay, toy, çiy, çay, qoy, key, gey;
göyər, döyüĢ, söyüĢ, əyri, yayıl, doyur, geydir, keyləĢ və s.
Y samiti, həmçinin həcmi genişlənmiş sözlərin də
sonunda sərbəst işlənir: saray, haray, quzey, qoloy, halay,
toroğay, soloxay, güney və s.
Dil –diĢ samitləri: t, d, ç, c, Ģ, j, s, z, l, n, r.
Dil –diĢ samitlərinin bəzilərinin söz sonunda
işlənməsi səsin yumşaq tələffüzlü olmasına görədirsə,
bəzilərinin işlənməsi cingiltililik və novluluq əlamətinə
görədir. Dil –diş samitlərinin söz sonunda işlədilməsinin
ümumi mənzərəsi aşağıdakı kimidir:
T samiti
T samiti kar, kipləşən olsa da tələffüzə görə yumşaq
damağa məxsusdur. Odur ki, söz sonunda işlənir və fonem sabitliyini saxlayır: at, it, ət, ot, öt, yat, sat, çat,yet, tut, bit, bat,
qıt və s.
T samitinin novlu variantı olmadığı üçün ona saitlə
başlayan şəkilçi qoşulduqda sabit qalır: at –atır, tut – tutur,
öt –ötür, yat –yatır,bat- batır, sat –satır, bit –bitir və s.
T samiti təkhecalı söz sonunda samitlə başlayan
şəkilçidən sonra da öz sabitliyini saxlayır: atdı, tutdu, yatdı,
batdı, bitdi, satdı və s.
T samiti et və get sözlərinə saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda öz sabitliyini itirib cingiltili d variantına keçir: et –
edir, get – gedir.
Samitlə başlayan şəkilçidən əvvəl isə t samiti sabit
qalır.
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Saitlə başlayan
şəkilçidən əvvəl et sözündə t
samitinin zəifləməsi səbəbini sözün müstəqil mənasının
özünün zəifləməsi ilə izah etmək olar. Söz öz müstəqilliyini
itirdikdə və ya itirmək üzrə olduqda fonemlər də keyfiyyətcə
zəifləyir və yenidən zəif mövqeyə düşdükdə zəifləmə daha
da artır. Odur ki, et sözünə saitlə başlayan
şəkilçi
qoşulduqda t samiti d –ya keçir. Samitlə başlayan şəkilçidən
əvvəl isə t sabit qalır.
T samiti get sözünə saitlə başlayan şəkilçi
qoşulduqda da cingiltili d variantı ilə əvəzlənir: get – gedir.
Artıq buradakı t –d əvəzlənməsi sözün məna müstəqilliyinin
zəifləməsinə görə deyildir. Bu sözdə t samiti öz fonem
müstəqilliyini itirir və yumşaq variantla əvəzlənir. Çünki
şifahi nitq get sözündə t samitinin yumşalmasına güclü təsir
göstərir. Hətta xüsusən, Şərq arealında get sözünün özünün
ged (ged apar, ged gətir) şəklində işlənməsi geniş
yayılmışdır. Get sözünün ged variantı Füzulinin də dilində
işlənir: “Dedilər qəm gedирər badə çox içdim sənsiz”. Nitqə
görə get sözündə zəifləməyə meylli olan t samiti asanlıqla d
samitinə keçir. Sözə samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda isə
t samitinin mövqeyi möhkəmlənmir: getdi.
Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarında, xüsusən,
alınma sözlərdə nitqə görə t samitinin mövqeyi zəifləyir:
taxta –taxda,saxta – saxda, həftə-həfdə, dəstə -dəsdə, kiftəkifdə, bostan – bosdan, təstiq – təsdiq, hətta-hətda. Kök
cəhtdən məna müstəqilliyini itirmiş bəzi sözlərdə də t
samitinin zəifləməsi müşahidə edilir: asta –asda, astar –
asdar, yastıq –yasdıq və s.
Buradan görünür ki nitq daim özü üçün asanlaşma
yolunu tənzim edir. Sözün mənasında və ya fonem
tərkibində zəifləmə baş verdiyi məqamda nitq yeni
tənzimləmə prosesi yaradır.
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T samiti həcmi genişlənmiş sözlərin də sonunda
sərbəst işlənir: yarat, darat, qurut, törət, bərkit, sarsıt, yaĢat,
oyat və s. Həcmi genişlən- miş söz sonunda nitq yumşalma
ehtimalını daim artırır. Odur ki, belə sözlərə saitlə başlayan
şəkilçi qoşulduqda t samitinin mövqeyi zəifləyir və o d
variantı ilə əvəzlənir: yarat- yaradır, darat –daradır, qurut –
qurudur, törət – törədir, bərkit –bərkidir, sarsıt –sarsıdır,
yaĢat – yaĢadır, oyat –oyadır.
Samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda isə t samitinin
mövqeyi bərkiyir: yarat-yaratdı, darat-daratdı, qurutqurutdu, törət-törətdi, bərkit-bərkitdi, sarsıt-sarsıtdı, yaĢatyaĢatdı, oyat-oyatdı.
D samiti.
D samiti cingiltili və yumşaq damaq səsi olduğu üçün
birhecalı sözlərin sonunda sərbəst işlənir;ad, ud, öd, od, yad,
dad, bud, yad və s.
D samiti həcmi genişlənmiş sözlərin də sonunda
işlənir; öyüd, söyüd, kecid, igid, bulud, qurud, ayırd, və s.
D samiti bu mövqedə öz sabitliyini həm özündən
sonra saitlə, həm də samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda
saxlayır;
öyüd-öyüdün-öyüddə,
söyüd-söyüdün-söyüddə,
keçid-keçidin-keçiddə, igid-igidin-igiddə, bulud-buludunbuludda, qurud-qurudun-qurudda və s.
Bu tipli sözlərin sonunda d tələffüzü müəyyən qədər
qalınlaşaraq t kimi deyilir; öyüd-öyüt, igid-igit, kecid-kecit,
bulud-bulut, qurud-qurut, ayırd-ayırt.
Görünür, burada genetik t fonemi öz tələffüz izini
bərpa edir.
D samitinin t tələffüzünə yaxınlaşması o demək
deyildir ki, ikihecalı söz sonunda t samitinin mövqeyi daha
üstündür. Əksinə, belə sözlərdəki t tələffüzü nitqdə
yumşalaraq d ilə əvəzlənmişdir. Sözün ayrıca ifadəsində və
ona samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda isə əvvəlki t
tələffüzünün izi öz təsirini göstərir. S. Cəfərov da həmin tipli
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qurud sözü haqqında bəhs edərkən sondakı d samitinin
əvvəlcə t olub sonradan cingiltili varianta keçdiyini qeyd
edir1.
T samitinin ikihecalı söz sonunda qeyri-sabitliyi
onun kipləşən və kar olması, d samitinin intensiv olmaması
isə onun kipləşən xarakteri ilə əlaqədardır.
Ç samiti
Ç samiti kipləşən, kar səsdir. Tələffüzü yumşaq
damağa aid olduğu üçün təkhecalı söz sonunda işlənə bilir:
aç, iç, uç, üç, qaç, saç, qıç,qoç, köç, keç, ölç, biç, suç.
Ç samiti söz ortasında sərbəst işlənir: keçi, biçin,
keçid, uçuĢ, qaçıĢ, qaçqın, köçkün, açıq, kiçik və s.
Ç samiti təkhecalı sözlərin sonunda sabit qaldığı kimi
saitlə başlayan şəkilçidən əvvəlki mövqedə də öz sabitliyini
saxlayır: qaçıĢ, keçid, açıq, uçuĢ, qoçaq, ölçü, biçin və s.
Söz sonunda ç samitindən sonra samitlə başlayan
şəkilçi əlavə olunduqda nitq ç samitinin yumşalmasını və
novlu varianta çevrilməsini tələb edir: aç-açdı-aĢdı,biç-biçdibiĢdi, keç-keçdi-keĢdi, köç-köçdü-köĢdü,ölç-ölçdü-ölĢdü.
Yazıda nitqə görə variantlığa yol verilməməsi üçün
nitqin təsiri ilə baş verən dəyişmə norma kimi qəbul edilmir.
Ümumi norma kimi ancaq yazı üçün qəbul edilmiş ənənəvi
variant tətbiq olunur. Bu məqamda nitqin dəyişdirici,
dağıdıcı təsiri azaldılmış olur.
Ç samiti kipləşən və kar olduğuna görə həcmi
genişlənmiş sözlərin sonunda işlənə bilmir.
C samiti
C samiti kipləşən, yumşaq tələffüzlü və novludur. Söz
sonunda işlənmə imkanı ç samitindən üstündür. Bu üstünlük
onun cingiltiliyinə görə daha yumuşaq olmasından irəli
gəlir.
1

Bax: S. Cəfərov. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, 1970, c. 153.
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C samiti təkheclı sözlərin sonunda sərbəst işlənir: ac,
gec, sac, öc, bic, uc və s.
C samiti cingiltili xarakteinə görə həcmi genişlənmiş
sözlərin sonunda işlənə bilir: kərpic, çəkic, saxlanc, qorxunc,
hürküc, ağac, qulac, qılınc, inanc və s.
Bu tipli sözlərə saitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda c
samiti yumşaq mövqedə sabit qalır: kərpici, çəkici, saxlancı,
qorxuncu, hürgücü, ağacı, qılıncı, inancı və s.
Samitlə başlayan şəkilçi qoşulduqda isə nitqdə
tələffüz ağırlaşması baş verir. Odur ki, c samiti novlu
tələffüzlü samitlə əvəzlənməli olur: kərpic-kərpicdə-kərpiĢdə,
çəkic-çəkicdə-çəkiĢdə, hürküc-hürkücdə - hürküĢdə, ağacağacda-ağaĢda və s.
Bu tələffüz Qərb arealı üçün səciyyəvidir. Şərq arealında c samiti j variantına keçir: kərpic-kərpicdə-kərpijdə, çəkic-çəkicdə-çəkijdə, hürküc-hürkücdə-hürküjdə, ağac-ağacdaağajda və s.
Yazıda nitq variantlılığına yol verilməməsi üçün
norma kimi tarixi-ənənəvi prinsipə üstünlük verilir.
S samiti
S samiti kar, novlu və yumşaq tələffüzlüdür. Buna
görə də təkhecalı söz sonunda sərbəst işlənir: as, əs, kəs,
küs, bəs, səs, pis, bas, pus və s.
S samiti özündən sonra saitlə başlayan şəkilçidən əvvəlki mövqedə sabit qalır: kəsir, küsür, basır, pusur, səsin və
s.
S samitindən sonra l ilə başlayan şəkilçi əlavə
edildikdə s samiti nitqə görə kipləşən d variantına keçir: pispislik-pisdik, səs-səsli-səsdi.
Bu ona görədir ki, l samiti də s samiti kimi novludur.
Ancaq s kar, l isə sonordur. Odur ki, onların yanaşı
işlənməsi nitqə ağırlıq gətirir. Nitq isə asanlıq üçün öz
münasib variantını təqdim edir.
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Yazıda variantlıq baş verməməsi üçün bu tipli sözlərə
l samiti ilə başlayan şəkilçi qoşulduqda s samiti sabit
saxlanılır.
Sonu s ilə bitən birhecalı sözlərə d ilə başlayan şəkilçi
qoşulduqda isə s samiti sabit qalır: kəs- kəsdi, küs-küsdü,
bas-basdı,qus-qusdu və s.
S samiti həcmi genişlənmiş sözlərin də sonunda
işlənir: vələs, tələs, gilas. Birhecalı sözlərdə olduğu kimi bu
sözlərə də l ilə başlayan şəkilçi qoşulduqda nitqə görə l
samiti d ilə əvəzlənir; vələsli-vələsdi, gilas-gilasdı.
Ancaq yazıda variantlıq baş verməməsi üçün l samiti
norma kimi saxlanılır.
Z samiti
Z samiti cingiltili, yumşaq tələffüzlu, novlu səsdir.
Odur ki, təkhecalı sözlərin sonunda sərbəst işlənir; az, üz,
əz, öz, uz, göz, söz, saz, qaz, qız, qoz, gəz, göz, diz, döz və s.
Bu sözlərə saitlə başlayan şəkilçi əlavə edildikdə z
samiti sərbəst qalır; üzür, əzir, özü, izi, gözu, sazı, qazır,qızır,
gəzir, dözür və s.
Belə sözlərə l ilə başlayan şəkilçi qoşulduqda z samiti
d ilə əvəz olunur: üzlük-üzdük, sözlü-sözdü, qazlı-qazdı, sazlısazdı, nazlı-nazdı, buzlu-buzdu.
Yazıda variantlıq baş verməməsi üçün ənənəvi
prinsip norma kimi qəbul edilir.
Z samiti həcmi genişlənmiş sözlərin sonunda da
sərbəst işlənir; ayaz, dayaz, ulduz, ağız, saqqız, səkkiz,
almaz, yalnız, buynuz, baldız,cuvaldız və s.
Bu sözlərə də l ilə başlayan şəkilçi qoşulduqda z
samiti nitqə görə d ilə əvəzlənir; ulduzlu-ulduzdu, buynuzlubuynuzdu, ağızlı-ağızdı və s.
Yazıda isə variantlıq olmaması üçün ənənəvi prinsip
norma kimi qəbuı edilir.
ġ samiti
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ġ samiti kar, novlu, yumşaq tılıffüzlü səsdir.
Təkhecalı sözlərin sonunda sərbəst işlənə bilir; iĢ, aĢ, diĢ,
qaĢ, döĢ, baĢ, boĢ, qaĢ, quĢ, qıĢ, yaĢ, caĢ, düĢ, deĢ və s.
ġ samiti ilə bitən belə sözlərə də l ilə başlayan çəkilçi
əlavə edildikdə Ģ samiti nitqə förə d-ya kecir; baĢla-baĢda,
diĢlə-diĢdə, quĢlar-quĢdar, daĢlı-daĢdı, yaĢlı-yaĢdı və s.
ġ samiti novlu və yumşaq tələffüzlü olduğuna görə
həcmi genişlənmiş sözlərin sonunda da sərbəst işlənir; yarıĢ,
vuruĢ, qırıĢ, duruĢ, qarıĢ, yarıĢ, soruĢ, dırmaĢ, sarmaĢ, barıĢ
və s.
Belə sözlərə də l ilə başlayan şəkilçi qoşulduqda Ģ samiti d və ya kecir; qırıĢlı-qırıĢdı, baxıĢlı-baxıĢdı, yarıĢlar-yarıĢdar.
Yazıda isə variantlıq olmaması üçün ənənəvi prinsip
norma kimi qəbul edilir.
J samiti
J novlu, cingiltili və yumşaq tələffüzlüdür. Bu samit
sözlərdə müstəqil fonem funksiyasını yerinə yetirə bilmir.
Əsas etibarı ilə söz sonunda c samitini nitqə görə əvəz edir;
ac-aj, gic-gij, sac-saj, bic-bij, öc-öj, qoca-qoja, baca-baja,
bacı-bajı.
J samiti ancaq təqlidi sözlərdə müstəqil bir fonetik
vahid kimi işlənə bilir; qıj-qıj, qıjılda, qıjıltı, qıjov, vıjıltı,
vıjılda, vıj-vıj.
N samiti
N samiti sonor, kipləşən yumşaq tələffüzlüdür.
Sonor və yumşaq tələffüzlü olduğu üçün təkhecalı söz
sonunda işlənir; an, un, on, ün, yan, yön, yun, qan, dan, don,
din, dön, dən, san, mən, sən, Ģən, qon, sancaq, danıĢ, dinlə,
dəniz, qonĢu və s.
N samiti həcmi genişlənmiş sözlərin sonunda da
sərbəst işlənir; yaran, dayan, dirən, dilən, dayan, qarın,
qoyun, oyun, soyun, geyin, burun, sürün, dərin və s.
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Söz sonunda n samitindən sonra l ilə başlayan şəkilçi
əlavə edildikdə l samitinin özü keyfiyyətcə dəyişib n tələffüzünə cevrilir; yun-yunlu-yunnu, dən-dənli-dənni, don-donludonnu, qarın-qarınlı-qarınnı, qoyun-qoyunlu-qoyunnu, dərindərinlik-dərinnik.
Yazıda isə ənənəvi prinsipdən istifadə edilir.
R samiti
R samiti novlu, sonor, yumşaq tələffüzlü olduğu üçün
təkhecalı sözlərin sonunda sərbəst işlənir; dər, gör, gir,
kar,dar, qar, qor, sor, bur, vur, dür, bir və s.
R samiti öz xarakterinə görə həcmi geniş olan
sözlərin də sonunda işlədilir: qurtar, göndər, dindar, döndər,
yanar, yaĢar, qızar, bozar və s.
Sonu r ilə bitən sözlərə l ilə başlayan şəkilçi əlavə
edildikdə l samiti r tələffüzünə kecir; qarlı-qarrı, darlıqdarriq, qorlu-qorru, birlik-birrik.
Yazıda isə ənənəvi prinsipdən istifadə edilərək l
samiti norma kimi saxlanılır.
Ancaq dirrik sözündə l samiti nitqə görə r samitinə
cevrilir. Sözün kökü öz müstəqilliyini itirdiyi üçün sözdə səs
dəyişməsi də nitqə görə monolit normaya cevrilmişdir.
L samiti
L samiti novlu (sürüşkən) sonor, yumşaq samitdir.
Təkhecalı söz sonunda sərbəst işlənir; əl,al, öl, gəl, qal, bil,
sil, cöl, dal, sal, yal, mal, bal, bil, dalan, dolan, bilək, balıq,
bilik, qala, gəlin, ölcü, alma, ələk və s.
L samiti həcmi geniş olan sözlərin sonunda da işlənir;
qaral, saral, gözəl, düzəl, bərəl, sozal, burul, bükül, dikil.
L samiti söz sonunda tam sərbəstdir və hec bir
varianta kecmir. Həmin qayda üzrə də norma kimi qəbul
olunur.
Dodaq samitləri ; p, b, v, f, m.
P samiti
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P samiti kar, kipləşən səsdir. P samiti yumşaq
tələffüzlü olduğu üçün təkhecalı sözlərin sonunda sərbəst
işlənir; qap, kip, köp, küp, top, sap, qıp, qop və s.
Saitlə başlayan şəkilçidən əvvəl p samiti sərbəst
qalır. Çünki sait səs tələffüzdə asanlığı təmin edir; qap-qapır,
köp-köpür, top-topun, qop-qopur, qıp-qıpıq.
Belə sözlərə samitlə başlayan şəkilçi əlavə edildikdə
tələffüz cətinləşir və nitqə görə p samiti mümkün f variantına
keçməli olur; top-topda-tofda, köp-köpdür-köfdür, qopqopdu-qofdu, sap-sapda-safda, qap-qapdı-qafdı.
Yazıda isə variantlığa yol verilməməsi üçün ənənəvi
prinsip qəbul olunur.
P samiti kipləşən və kar olduğu üçün həcmi
genişlənmiş sözlərin sonunda işlənə bilmir. Bu samit yalnız
bəzi təqlidi sözlərin sonunda iĢlənir; tarap, tap-tarap,
tappatap, guppagup, guruppagurup, qapaqap.
B samiti
B samiti də kipləşən səsdir. Söz sonunda işlənmə
imkanı cingiltili və yumşaq tələffüzlü olduğuna görədir. V
samiti təkhecalı sözlərin sonunda sərbəst işlənə bilir; qab,
dib, dəb, cib, qabıq, dibçək, qabaq, qabar, qabarıq, daban,
baba, bibi və s.
B samiti təkhecalı söz sonunda sərbəst işlənə bilsə də
lokal nitqdə daha yumşaq v variantına da kecməyə
meyllidir; cib-civ, dib-div, qab-qav, qabıq-qavıq, baba-bava və
s.
B samiti həcmi genişlənmiş sözlərin sonunda da
işlənə bilir; boĢqab, dolab, corab, qutab və s.
Söz sonunda kipləşən samitlər novlulaşma meylli
olduğuna görə lokal nitqdə b samiti müvafiq novlu varianta
keçir; boĢqab-boĢqaf, corab-coraf.
V samiti
V samiti novlu, cingiltili səsdir. B samiti təkhecalı
sözlərin sonunda sərbəst işlənir; ov,ev, qov, sev, sov.
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V samiti həcmi genişlənmiş sözlərin sonunda da
sərbəst işlənir; girov, cilov, buzov, calov, qarov, qaĢov, arov,
bütöv, dəmirov.
Nitq areallarında v samiti bir daha yumşalmaya meyl
göstərir. Çərq arealında v samiti uzanan o-ya, Qərb
arealında isə y samitinə kecir; alov-aloo-aloy, qarov-qarooqaroy, buzov-buzoo-buzoy, qalov-qaloo- qaloy, qaĢov-qaĢooqaĢoy, bütöv-bütöö-bütöy, dəmirov-dəmiroo- dəmiroy.
Yazıda isə variantlığa yol verilməməsi üçün ənənəvi
prinsip norma kimi qəbul edilir.
F samiti
F samiti kar, novlu səsdir. Söz sonunda işlənməsi
üçün novluluq xarakteri əsasdır. F samiti təkhecalı sözlərin
sonunda sərbəst işlənir: kif, saf, xof.
F samiti həcmi genişlənmiş sözlərin sonunda işlənir;
yulaf, kələf, gilif, qılaf, dalaf.
M samiti
M samiti kipləşən, sonor, yumşaq tələffüzlü səsdir. M
samiti təkhecalı sözlərin sonunda sərbəst işlənir: kəm, nəm,
kim, qum, cum, yum, yem, mum və s.
M samiti həcmi genişlənmiş sözlərin sonunda da
sərbəst işlənir; qurum, durum, qalxım, görkəm, ötkəm, üzüm,
deyim, döyüm, yozum, qurtum və s.
FONETİK HADİSƏLƏR
Fonetik hadisələr səslərin söz tərkibində bir-biri ilə
əlaqə və münasibətləri əsasında baş verir. Səslərin birinin
digərinə təsiri, başlıca olaraq nitqin tələblərinə müvafiq
qanunauyğunluqlar əsasında baş verir.
Söz tərkibindəki səslərin bir-birinə təsiri nəticəsində
baş verən fonetik hadisələr, başlıca olaraq aşağıdakılardan
ibarətdir;1) assimilyasiya; 2) dissimilyasiya; 3) geminat;
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4)samitlərin fonetik tarazılığı; 5) alliterasiya; 6)assonans;
7)yerdəyişmə; 8)səsartımı; 9) səsdüşümü.
Fonetik
hadisələrin
başlıca
göstəriciləri
aşağıdakılardan ibarətdir;
Assimilyasiya
Assimilyasiya sözü mənşəcə latın dilinə məxsusdur.
Mənası uyuşma (uyğunlaşma) deməkdir.
Assimilyasiya hadisəsi birbaşa nitq prosesi ilə
bağlıdır. Nitq daim öz ifadəsində meydana cıxan
cətinliklərin asanlaşmasına meyllidir. Ona görə də dil
strukturu üçün məqbul olan, ancaq nitqə ağırlaşdırıcı təsir
göstərən samit yanaşmaları tələffüz prosesində dəyişdirilir,
daha asan deyiliş variantı ilə əvəzlənir.
Dil strukturuna məxsus samit yanaşmaları daha çox
sözün kök və şəkilçi hüdudunda müşahidə edilir.
Dil strukturuna görə samitlə bitən söz kökünə həm
saitlə, həm də samitlə başlayan şəkilçi qoşula bilir. Bu
mövqedə samit yanaşmaları dil strukturu üçün tam
qanunauyğunluq kimi qəbul edilir və norma hesab olunur.
Lakin nitqə görə belə yanaşmalarda səslərin müəyyən qismi
asanlıqla deyilə bilmir. Odur ki, nitq özü üçün daha asan
olan yolu secir və yeni bir lokal səciyyəli norma yaradır.
Lakin lokal normalar yazıda sabitliyin pozulmasına gətirib
çıxarır. Bu da dildən praktik istifadə prosesində
pərakəndəlik yaradır. Odur ki, assimilyasiya hadisəsi
prinsipcə nitq fəaliyyəti ilə bağlı olsa da dilin daxili
strukturunu və eyni zamanda da, yazı normalarını pozur.
Ona görə də, assimiliyasiyanın baş vermə səbəbləri nitqin
təsiri ilə ölçülürsə, nəticələri dil strukturuna məxsus
normaların dəyişdirilməsi kimi nəzərə alınmalıdır.
Sözün kök və şəkilçi mövqeyində sonor, cingiltili,
novlu sonor, cingiltili kipləşən - sonor, kar -novlu -sonor,
kar novlu- kipləşən sonor, kar novlu- kar kipləşən və s. tipli
samitlər bir-biri ilə qarşılaşır. Nitqə görə asan tələffüz növü
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lokal tələffüz şəraitində müşahidə edilir. Assimilyativ
şəraitdə
samit
qarşılaşmaları,
başlıca
olaraq
aşağıdakılardan ibarətdir;
1) tərkibində l samiti iştirak edən yanaşmalar.
L samiti şəkilçi tərkibində fəal işləndiyinə görə söz
sonundakı müxtəlif xarakterli samit səslərlə qarşılaşır.
Həmin qarşılaşmalarda nitqə görə asanlıq hansı samitin
tələffüzü ilə təmin olunursa digər samit ya onun tələffüzünə
cevrilir, ya da tələffüzcə asan olan başqa bir səslə əvəzlənir.
Belə assimilyativ təsirləri aşağıdakı kimi nümunələrdə
müşahidə etmək olar:
Rl. Samitlərin rl tipli qarşılaşmasında r-dən sonra l
tələffüzü cətinlik yaratdığından qarşılaşan samitlər rr
tələffüzünə kecir: qarlar-qarrar, bazarlar-bazarrar, kəmərlərkəmərrər və s.
Фелин индики заман шякилчисиндян сонра ися рл
гаршылашмасы лл тяляффцзц иля явяз едилир: алырлар-алыллар,
эюрцрляр-эюрцлляр.
Bu tələffüz şifahi nitq üçün ümumi xarakterlidir.
Yazıda isə sabitlik üçün ənənəvi prinsip norma kimi qəbul
olunur.
Ml. Bu samitlərin qarşılaşmasında ümumi norma
demək olar ki, dəyişmir; adamlar, bayramlar, damlar. Ancaq
bəzi lokal nitq şəraitində ml birləşməsi mn tələffüzünə keçir;
adamnar, bayramnıx, damnar.
Yazıda isə norma nl qarşılaşmasına əsaslanır.
ZL. Bu qarşılaşma zamanı lokal nitq şəraitində iki
variant müşahidə edilir: ZZ və ZD
ZZ variantı sırf lokal xarakterlidir; qızlar-qlzzar,
sözlər-sözzər, qazlar-qazzar.
ZD variantı isə ümumi səviyyəlidir; qızlar-qızdar,
sözlər-sözdər, qazlar-qazdar.
Buna baxmayaraq yazıda variantlığa yol verilməməsi
üçün ənənəvi prinsip norma kimi qəbul edilir.
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DL. Belə variantlıqda l samiti tələffüz cətinliyi
yaradır. Ona görə də dl samitləri dd tələffüzünə keçir; adlıaddı, dadlı-daddı, odlu-oddu, söyüdlü-söyüddü, südlu-süddü.
Yazıda isə şəkilçi varianlığı yaranmaması ücün
ənənəvi prinsip norma kimi qəbul olunur.
SL. Tərkibində sl qarşılaşması olan sözlərdə sl səsləri
iki variantda tələffüz edilir: ss və sd.
SS tələffüzü sırf lokal xarakterlidir; səslər-səssər,
dərslər-dərssər, hirsli-hirssi.
SD tələffüzü isə ümumi nitq səciyyəlidir; səslərsəsdər, dərslər-dərsdər, hirsli-hirsdi.
Yazıda isə pərakəndəlik baş verməməsi üçün ənənəvi
prinsip norma kimi qəbul olunur.
NL. Bu qarşılaşmada l samiti nitqə görə tələffüzdə
ağırlaşma yaradır. Odur ki, nl qarşılaşması nn tələffüzü ilə
əvəz olunur; oğlanlar-oğlannar, gəlinlər-gəlinnər, donlardonnar, qanlar-qannar, qoyunlar-qoyunnar, qanlı-qannı,
qoyunlu-qoyunnu.
NL qarşılaşmasının nn tələffüzünə çevrilməsi nitq
üçün ümumi bir hadisədir. Lakin yazıda –l ilə başlayan
şəkilçinin sabitliyini saxlamaq üçün ənənəvi prinsipdən
istifadə edilir.
TL. Bu qarşılaşmada l samiti tələffüz ağırlığı
yaratdığı üçün t samitinin yumşaq (cingiltili) variantı kimi d
səsinə çevrilir; atlı-atdı, itlər-itdər, qıtlıq-qıtdıq, qüvvətliqüvvətdi, qüdrətli-qüdrətdi və s.
Şəkilçi sabitliyinin qorunması üçün yazıda ənənəvi
prinsip norma kimi qəbul olunur.
ġl Belə qarşılaşmada l samiti tələffüz ağırlığı ilə
qarşılaşır. Odur ki, l samiti nitqə görə d tələffüzünə keçir;
daĢlı-daĢdı, yaĢlı-yaĢdı, quĢlar-quĢdar, boĢluq-boĢduq və s.
Yazıda şəkilçinin sabitliyini qorumaq üçün ənənəvi
prinsipdən istifadə olunur.
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LS. Bu qarşılaşmada l söz sonunda gəlir. Belə
qarşılaşmada ls nitq üçün ümumi norma olur. Ancaq bəzi
lokal şəraitdə l samiti öz sabitliyini itirir; лс гаршылашмасы сс
иля явяз олунур. ölsün-össün, olsun-ossun.
Yazıda isə söz kökünün sabitliyini qorumaq üçün
ümumi tələffüz norması saxlanılır.
LD. Bu qarşılaşmada d samiti ağırlaşma ilə üzləşir.
Ona görə ld samitləri ll tələffüzünə çevrilir; aldat-allat,
cırıldat-cırıllat, qırıldat-qırıllat, vızıldat-vızıllat, ĢırıldatĢırıllat.
Sözdə şəkilçi sabitliyinin (-dat) qorunması üçün
norma kimi ənənəvi prinsipdən istifadə olunur.
2)
tərkibində t səsi iĢtirak edən yanaĢmalar.
ST. Bu qarşılaşmada t kipləşən səs olduğu üçün
novlu səsdən sonra tələffüz ağırlığı yaradır. Ona görə də iki
asan varianta çevrilir; ss və sd
SS variantı tam lokal səciyyə daşıyır; asta-assa,
üstün-üssün, yastıq-yassıq, bostan-bossan, xəstə-xəssə, dəstədəssə, üstə-üssə, usta-ussa.
SD variantı isə ümumi nitq səciyyəlidir; asta-asda,
üstün-üsdün, yastıq-yasdıq, bostan-bosdan, xəstə-xəsdə,
dəstə-dəstə, usta-usda.
Yazıda variantlığa yol verilməməsi üçün ənənəvi
prinsip norma kimi qəbul edilir.
XT. Bu qarşılaşmada t samiti yenə novlu səsdən
sonraya düşür. Odur ki, novlu səsin təsiri ilə kipləşən t
samiti yumşaq d variantına çevrilir; taxta-taxda, axta-axda,
axtar-axdar, noxta-noxda, Ģaxta-Ģaxda.
Yazıda variantlığa yol verilməməsi üçün ənənəvi
prinsip norma kimi qəbul edilir.
TS. Bu yanaşmada t samiti yenə novlu səslə
qarşılaşır. T samiti burada birinci olmasına baxmayaraq
novlu səslə yanaşmada ağırlıq törədir. Ona görə də
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tələffüzcə s samitinə kecir; yatsa-yassa, batsa-bassa, itsə-issə,
tutsa-tussa, getsin-gessin, çatsın-çassın, bitsin-bissin.
Belə tələffüz nitq üçün ümumi səciyyə daşısa da
variantlıq yaranmaması və söz kökünün sabitliyinin
qorunması üçün yazıda ənənəvi prinsip saxlanılır.
TÇ. Bu yanaşmada t samiti nitqdə ağırlıq yaradır.
Odur ki, ç samitinin tələffüzünə uyğunlaşır: cütçü-cüççü,
növbəççi-növbəççi.
Yazıda variantlığa yol verilməməsi üçün ənənəvi
prinsip norma kimi qəbul edilir.
3) tərkibində m və n samiti iĢtirak edən yanaĢmalar.
Bu tipli qarşılaşmalar əsas etibarı ilə aşağıdakılardan
ibarətdir;
ND. Bu qarşılaşmada d samiti kipləşən olduğu üçün
nitqdə ağırlaşma yaradır. Odur ki, d samiti n samitinin
tələffüzünə uyğunlaşır; əlindən-əlinnən, dilindən-dilinnən,
könlündən-könlünnən, belindən-belinnən.
ND qarşılaşmasının nn ilə əvəzlənməsi nitq üçün
ümumi səçiyyəlidir. Lakin yazı normasında pərakəndəlik
baş verməməsi üçün ənənəvi prinsip tətbiq edilir.
NM. Nm qarşılaşmasında birinci yerdə gələn
kipləşən n samiti ağırlaşma yaradır. Ona görə də m
samitinin tələffüzünə uyğunlaşır; dinməz-dimməz, qanmazqammaz, yanmaz-yammaz, sönməz-sömməz,donmaz-dommaz.
Söz kökünün sabitliyinin qorunması üçün yazıda
ənənəvi prinsip üzrə nm qarşılaşması aparıcılıq təşkil edir.
MD. Bu qarşılaşmada kipləşən cingiltili d samiti
sonor m samitinin yanında nitqə görə tələffüz çətinliyi
yaradır. Odur ki, d samiti tələffüzdə n samitinə kecir:
əlimdən-əlimnən,
dilimdən-dilimnən,
elimdən-elimnən,
obamdan-obamnan,
könlümdən-könlümnən,
gözümdəngözümnən.
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Bu əvəzlənmə nitq üçün ümumi xarakterlidir.
Ancaq sözün şəkilçi tərkibində norma sabitliyini qorumaq
üçün ənənəvi prinsip tətbiq edilir.
PM. PM qarşılaşmasında m samiti nitq üçün ağırlıq
yaradır. Odur ki, p samitinin tələffüz tələbinə görə m səsi
dəyişib b ilə əvəzlənir; tapmaca-tapbaca, qapmaq-qapbaq,
qopmaq-qopbaq.
Bu cevrilmə ümumi nitq xarakterli olsa da yazıda
variantlıq yaranmaması üçün ənənəvi prinsip tətbiq olunur.
4) tərkibində z-s və z-ç samitləri iĢtirak edən yanaĢmalar.
ZS. ZS samitlərinin qarşılaşmasında s samiti z
samitini öz təsirinin altına alır; yazsın-yassın, qazsın-qassın,
azsa-assa, dözsün-dössün, düzsün-düssün.
Yazıda isə söz kökünün bütövlünü qorumaq üçün
ənənəvi prinsip əsas götürülür.
ZC. ZC samitlərinin qarşılaşmasında da c samiti z
samitini öz təsiri altına alır; azca-acca, dinməzcə-dinməccə,
yüzcə-yüccə, dayazca-dayacca.
Dissimilyasiya
Dissimilyasiya prinsipcə assimiliyasiyanın əksinədir.
Dissimilyasiya sözünün özü mənşəcə latın dilinə məxsusdur.
Mənası fərqlənmə (fərqləşmə) ayrılma deməkdir. Assimilyasiyadan fərqli olaraq söz tərkibində səslər nitqə görə birbirinə yaxınlaşmaq və uyğunlaşmaq əvəzinə bir-birindən
fərqlənir. Dissimiliyasiya hadisəsində söz tərkibindəki yaxın
mövqedə qarşılaşan samit səslər yox, bir-birindən aralı
mövqedəki eyni samit səslər bir-birindən fərqlənir. Bu
hadisə təkcə milli mənşəli sözlərdə yox, həm də alınma
sözlərdə müşahidə edilir.
Söz tərkibində səs fərqlənməsi əsas etibarı ilə
aşağıdakı samitlərin hüdudunda müşahidə edilir;
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P-L; saral-sarar, qaral-qarar, qurtar-qurtal, zərərzərəl, zərgər-zərgəl.
N-L; nacalnik- ləcənnik, nərdivan-lərdivan və s.
Dissimiliyasiya
hadisəsi
qohum
dillərin
müqayisəsində də müşahidə edilir: zərər (Azərb), zarar
(türk), zelel (türkm); qaralmaq (Azərb), kararmaq (türk);
saralmaq (Azərb), sararmaq (türk, qaq); murdar (Azərb),
mındar (qaq); rüzgar (Azərb), lüzgar (qaq).
Dissimiliyasiya hadisəsi Azərbaycan dilində lokal
xarakter daşıyır. Odur ki, yazıda ənənəvi prinsipə riayət
olunmasına üstünlük verilir.
Эeminat
Geminat sözü mənşəcə yunan sözü olub, mənası
qoşalaşma deməkdir. Samitlərin qoşalaşması sözün kökşəkilçi hüdudunda baş verir.
Yəni sözün kökünün sonu hansı samitlə bitirsə
şəkilçi əvvəli də eyni samitlə başlayır. Geminat barədə
dilçilikdə müxtəlif fikir və mülahizələr mövcuddur.
Türk dillərində, o cümlədən, Azərbaycan dilində
səslərin birhecalılıqdan ikihecalılığa doğru inkişafında ən
əsas və təsiredici amil informasiyavericiliyin getdikcə
artaraq intensivləşməsindən ibarətdir. Artıq, ictimai
həyatdakı sosial hadisələrlə əlaqədar dilin informasiya
potensialı genişləndikcə birhecalı köklərin həmin
informasiyanı ifadə etmək imkanları azalmağa başlayır.
Odur ki, yeni mərhələdə birhecalı sözlərin yaranması prosesi
zəifləyir və öz dövrünü başa çatdırır. Beləliklə, dildə yeni
informasiyaları ifadə etmək üçün yeni vasitələr yaranması
ehtiyacı zəruriləşir. Buna görə də, məsələn, köksözlülük dövründə yeni söz yaradıcılığı daxili struktur dəyişməsi və məna
ardıcıllığı hesabına baş verirdisə sonrakı mərhələdə bu
proses söz üstəgəl söz modelləri ilə əvəz olunmağa başlayır.
Həmin prosesi əks etdirən və bu günümüzə qədər gəlib çatan
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nümunələr mütəxəsislərin diqqətindən yayınmamışdır. Ilkin
dövrdə semantik çəhətdən bərabərhüquqlu vahidlərin
əsasında yaranan analitik söz formaları mövcud
tədqiqatlarda birhecalılığın inkişafı, həmçinin, disibillabik
(ikihecalı) və ya izomorfik (bərabərhüquqlu tərkiblərin
birləşməsi) modellər kimi təqdim edilir1.
Türk dillərinin müasir quruluşu göstərir ki, disillabik
və ya izomorfik modellərə əsaslanan analitizm bu dillərin
inkişafında keçici olmuşdur.
Türk dillərində disillabik modellərin özünəməxsus
əlamətləri vardır. Bu modellərin formalaşmasında
analitizmin tələbləri aparıcı olsa da onların sonrakı
inkişafında aqlütinasiya meyli güclənmişdir. Başqa sözlə,
türk dillərindəki disillabik modellərdə informasiyavericiliyin
getdikcə intensivləşməsi ilə aqlütinativliyin rüşeymləri
inkişaf etməyə başlamışdır.
İzomorfik modellər üzrə disillabizmin izlərini türk
dillərinin müasir dövrünə qədər gəlib cıxan qoşa samit
tərkibli sözlərdə müşahidə etmək mümkündür. Belə sözlərdə
əlamət budur ki, birinci birhecalı tərkib hansı samitlə bitirsə
ikinçi birhecalı tərkib də eyni samitlə başlanır. Bu qaydanın
ikinçi tərkibdəki sonuncu səsə aidiyyəti yoxdur. Disillabik
modellərin ilkin strukturuna aid mövcud izlərə görə birinci
və ya ikinci tərkibin müstəqil söz kimi bərpası müəyyən
çətinliklərlə bağlıdır. Belə modellərdəki tərkib hissələrinin
müstəqil söz kimi bərpası
bəzən dilin öz daxili
imkanlarından da kənara çıxa bilər. Çünki söhbət həmin
modellərin analitik quruluşundan gedirsə bərpa əməliy1

Bax: Besim Atalay. Türk dilində ekler və kökler üzerine bir deneme.
İstanbul, 1942, s. 6; Г. Рамстет . Введение в алтайское языкознание. М.,
1957, с. 27 -29; Н.А. Баскаков. Историко- типологическая морфология
тюркских языков. М., 1979, с. 73-75; Г.Е. Корнилов. Имитативы в
чувашском языке. Чебоксары, 1984, с. 92.
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yatında da mümkün olan halda analitik dillərdəki oxşar modellərlə müqayisələrə ehtiyac hiss olunur.
Bəzi tədqiqatlarda bu məsələyə ehtiyatla da olsa toxunulur. Məsələn, G.Y.Kornilov anqır, kıçqır, kıykır, baqır
kimi sözləri təhlil edərkən onların ikinci tərkibinin tarixən
müstəqil sözlərdən ibarət olduğunu ehtimal edir1. Bu o
deməkdir ki, birinci tərkib analitizmə görə affiksal
funksiyalı olmuşdur. Türk dillərinin sonrakı sintetikləşmə
mərhələsində söz kökü sonu şəkilçiləşmə üçün əlverişli
mövqeyə çevrildiyindən ikinci tərkib özünün söz mənasını
itirmişdir. Belə bir proses birinci tərkibdə də baş verdiyi
üçün rekonstruksiyada problem yaradır. Odur ki, mövcud
modellərin təhlili üçün analitik söz yaradıçılığına aid xüsusiyyətləri nəzərə almaqla analitik dillərin müvafiq materiallarından müqayisə vasitəsi kimi istifadə etməyə zərurət yaranır.
Türk dillərində ilkin izomororizmin izlərini saxlamış
disillabik modellərə dair aşağıdakı kimi nümunələri misal
göstərmək olar; çaqqal, yeddi, doqquz, saqqız (Azərb), assı
(qaynar), çıllı (ilıq), kattı (bərk), qarrı (qoca), arrıq (arıq),
ıssı (isti), aççı (acı), ullu (böyük), qiççi (kiçik), itti (iti),
koççak (qoçaq) (türkm), sukkar (kar)(çuvaĢ), bıyyıq (bığ),
eyyi (yaxĢı) (türk), ikki (iki), tokkuz (doqquz), uttiz (otuz)
(özb.)
Mövcud tədqiqatlarda söz tərkibindəki samit
qoşalaşmasının səbəbləri müxtəlif cəhətlərdən izah edilir.
Həmin hadisənin baş verməsində assimilyativ tələffüz
intensivliyinin təsirləri istisna edilmir.2
1

Г.Е. Корнилов. Имитативы в чувашском языке. Чебоксары, 1984, с. 92.
Н.К. Дмитриев. Двойные согласные в тюркских языкох. – ИСГТЯ,
Фонетика. М., 1955.с. 261; M.Ş. Şirəliev. Azərbaycan dialektologiyasıın
əsasları. Bakı, 1962,c. 124-125; В.М. Анисимов. Удвоение согласных в
якутском языке. СТ, №2, 1975, с. 9-12.
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T.İ.Hacıyev samit qoşalaşmasının səbəblərinin intensivliklə (emosionallıqla) bağlı olduğunu aşağıdakı kimi
misalların nümunəsində izah edilir: qarrı(qoca), ıssı (isti),
(türkm.), kattı (bərk), ikki (iki), (özb.) yeddi, səkkiz,
doqquz. (Azərb.)3
Dilin analitik mərhələsinin məhsulu olan izomorfik
modellərdəki daxili samit qoşağılığı V.K. Juravlyovun
qədim slavyan dilinə həsr etdiyi tədqiqatında tonallıq kimi
qiymətləndirilir və qrup ahəngdarlığı adlandırılır1.
Türk dillərinə məxsus dissilabik modellərin sonrakı
inkişafında nəzəri cəlb edən mühüm cəhətlərdən biri odur
ki, qoşalaşma hüdudundakı samitlərdən biri ixtisar olunur.
Sözün ikinci tərkib hissəsi şəkilçi kimi formalaşmağa
başlayır. Bu hadisə isə birbaşa analitik modellərin
aqlütinasiya təsiri ilə sintetikləşməsi prosesinə keçidin
göstəriçisindən ibarətdir; yeddi (Azərb), yedi (türk); doqquz
(Azərb), dokuz (türk); cıllı (q.qalp), ilıq (azərb), kattı
(q.qalp), kattık (uyğ), arıq (azərb), ıssı (türkmən), isti
(Azərb), ullu (türkmən), ulu (azərb.), ottuz (özb), otuz
(azərb), utuz (tat, başq.)
Söz tərkibindəki qoşa samitlərin ixtisarlaşmasını
Azərbaycan
dilinin
şivələrinə
aid
nümunələrin
müqayisəsində də görmək olar:
Təmmiz-təmiz, yoqquĢ-yoxuĢ (Muğan qr. şivələri),
təzzə-təzə (Zaqatala, Qax)2

3

Бах: Т.И. Гаджиев. О происхождении геминат в тюркских языках. СТ,
1971, №6, с. 26-27.
1
Бах: В.К. Журавелев. Формирование группового сингармонизма в
праславянском языке. М., 1967, с. 45.
2
M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962, c. 124
-125.
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Müasir Azərbaycan dilində samit qoşalaşması, əsas
etibarı ilə, təqlidi sözlərdə müşahidə edilir. Bunlara dair
aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar;
QQ samitli sözlər:
Çıqqan, zıqqan, hoqqa, toqqa, Ģaqqıltı, taqqıltı, tıqqıltı,
çıqqıltı, nıqqılda, pıqqılda, poqqulda, cıqqıltı, hoqquĢ,
toqquĢ,çoqquĢ və s.
PP samitli sözlər:
Hoppan, tappıltı, guppultu, zıppıltı, toppuz, tıppıltı.
LL samitli sözlər.
Dillənmək, yollanmaq, tullanmaq, belləmək, sallanmaq, güllələnmək, Ģallaq, Ģıllaq, Ģellənmək, hellənmək, gillənmək və s.
RR samitli sözlər
Fırrağan, horra, zırrama, Ģorramaq və s.
Samitlərin fonetik tarazılığı (ardıcıllığı).
Samitlərin fonetik tarazılığı assimliyasiyadan geminata, geminatdan assimliyasiyaya keçidi olan fonetik bir
hadisədir. Fonetik tarazılıq dilin ən qədim fonomorfoloji
strukturunun izlərini özündə saxlayır. Samitlərin fonetik
tarazılığı sözün kök və şəkilçi hissəsində həm eyni, həm də
eynicinsli səslərin sistemdaxili yanaşması və ardıcıllığı
deməkdir. Sistemdaxili yanaşma odur ki, yanaşı gələn samit
səslər eyni və eynicinsli olmaqla sözün daxilində ardıcıl
işlənirlər. Başqa sözlə,sözün kök-şəkilçi qovşağındakı samit
səslər eyni və eynicinsli olmaqla özlərinin ardıcıl sıralarını
saxlayrlar. Eyni səslər iki eyni samitin yanaşı (ardıcıl)
işlənməsi, eynicinsli, səslər isə keyfiyyət baxımından iki
eynicinsli samitin yanaşı (ardıcıl) işlənməsi (kar-kar;
cingiltili-cingiltili, sonor-sonor, kipləşən-kipləşən, novlunovlu) deməkdir.
Bu fonetik tarazılıq dil strukturunun ilkin mərhələdəki quruluşunun izi, əlaməti və göstəricisidir. Eyni
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zamanda, assimliyasiya nitqdəki yanaşı səslərin tələffüzünü
eyniləşdirir və ya onları eynicinsli edə bilir. Bu zaman
yenidən fonetik tarazılaşma baş verir. Nitqin bu şəkildə
fonetik tarazılaşma yaratması əslində dilin qədim fonetik
tarazılıq keyfiyyətinin başqa şəkildə, nitqin tələbinə və
təsirinə uyğun bərpası kimi də nəzərə alınmalıdır.
Fonetik tarazılığın ilkin
(genetik)
nümunəsi
ikihecalı sözlərin kök-şəkilçisi mövqeyində samit səslərin
qarşılaşmasından ibarətdir. Sonrakı hecalarda fonetik
tarazılığın saxlanılmasını fonetik tarazılığın ənənəvi
varisliyinin davamı kimi qəbul etmək olar.
Bu ənənə və varislik nitq vasitəsi ilə pozulur və ya
nitqin özü ilə də bərpa olunur. Beləliklə, samitlərin fonetik
tarazılığının qorunması, pozulması və ənənəviliklə bərpası
aşağıdakı kimi dil faktlarında müşahidə edilir.
İkihecali sözlərdə fonetik tarazılıq
Fonetik tarazılığın genetik tipləri həm ikihecalı sözlərdə, həm də kök – şəkilçi hissəsinə bölünən sözlərdə
müşahidə edilir. Kök – şəkilçi hissələrinə bölünməyən sözlərdə
fonetik qoşalaşma genetik tarazılığın nümunəsidir. Kök –
şəkilçiyə bölünən sözlərdə isə fonetik
qoşalaşma dil
strukturlarına aid göstəricidir. Bir çox hallarda, nitq belə
tarazılığı asanlıqla pozub onu öz təsirlərinə tabe edir.
İkihecalı sözlərdə kök və şəkilçi bölgüsü şərti xarakter
daşıyır. Çünki onlarda kökün semantik müstəqilliyi saxlanmadığı kimi şəkilçinin də sözdüzəltmə funksiyası itirilmişdir. Ona
görə də kök-şəkilçi aralığında qoşalaşma (fonetik tarazılıq) dedikdə, dəqiq olsun deyə birinci və ikinci heca aralığı ifadəsini
işlətmək daha məqsədəuyğun hesab edilməlidir. Azərbaycan
dilində ikihecalı sözlərin tərkibindəki samitlərin genetik
tarazılığı bir qism sözlərdə saxlanılır, digər qism sözlərdə
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pozulur. Burada elə bir stabil ardıcıllıq norması yoxdur ki,
genetik tarazılığın qorunması və pozulması sistemləşdirilə
bilsin. Çünki burada pozulma ancaq nitqin təsiri ilə baş verir.
Yəni pozulma yerlərində dil strukturu ilə nitq arasında bir
ziddiyyət yarandığı müşahidə edilir. Dil strukturu nitqdə pozulur və yenidən nitqin asanlığı tələbi ilə elə cilalanır ki, onun
pozulmuş variant olduğunu qəbul etmək olmur. Ancaq
analoji faktları qarşılaşdırmaqla pozulma haqqında ümumi bir
rəy yaratmaq mümkün olur. Eyni zamanda, təməl variantı
da rekonstruksiya etmək çətinləşir.
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Dilarxasi samitlərin tarazılığı
Q samiti
Q samiti öz keyfiyyətinə görə kipləşən, cigiltili səsdir.
Bu samit səs aşağıdakı kimi ikihecalı sözlərin tərkibində
qoşalaşaraq fonetik tarazılaşma yaradır: doqquz, çaqqal,
baqqal, daqqa, saqqal, Ģaqqa, toqqa, hoqqa, naqqa, saqqız və
s. Belə sözlərin tərkib hissələrində funksional müstəqilliyi
itirildiyinə görə nitq onların fonetik tarazılığını pozur.
Məsələn, Azərbaycan dilindəki saqqız, doqquz, saqqal,
çaqqal, baqqal türk dilində sakız, çakal, dokuz, sakal, bakal
şəklindədir. Q samiti təqlidi sözlərin tərkibində də işlənərək
fonetik tarazılıq yaranmasına səbəb olur: tıqqıl (tı), tıqqıl
(tı), çıqqıl (tı), vaqqıl (tı), hıqqıl (tı), Ģaqqıl (tı), Ģıqqıl (tı),
zıqqıl (tı), lıqqıl (tı), mıqqıl (tı), pıqqıl (tı), paqqıl (tı)
qaqqıltı, toqquĢmaq və s.
X samiti
Dilarxası samitlər içərisində x samiti zaman-zaman
öz ənənəvi funksiyasını q samitinə verdiyi üçün həmin səsin
söz tərkibində qoşalaşmasına təsadüf edilmir. Söz tərkibində
kar və cingiltili novlu x, ğ səslərinin fonetik tarazılıq
yaratmasına aid nümunələr də müşahidə edilmir. Ancaq nida
kimi “oxxay” sözündə x samitinin qarşılığı müşahidə
edilmir.Tərkibində x və ğ işlənən elə ikihecalı sözlər də vardır
ki, genetik cəhətdən həmin tipli sözlərdə fonetik tarazılığın
rekonstruksiyasını formalaşdırmaq mümkündür. Məsələn,
yuxa, yuxu, qoxu, toxu, axıt, yaxa, toxa, axın, axıt, buxar,
buxov, qaxac, tıxac, qaxınc, yaxın, yoxuĢ, naxır, noxud, oxu,
paxır, taxıl, çuxa, çuxur kimi sözlərdə fonetik tarazılığı yuxxa,
yuxxu, qoxxu, toxxu, axxıt, yaxxa, toxxa, axxın, axxıt,
buxxar, buxxov, qaxxac, tıxxac, qaxxınc, yaxxın, yoxxuĢ,
naxxır, noxxud, oxxu, paxxır, taxxıl, çuxxa, çuxxur şəklində
bərpa etmək olar. Təsadüfi deyildir ki, müvafiq dil faktları
belə bir fonetik tarazılığın mümkünlüyünü söyləməyə imkan
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verir. Bu mənada, yuxarı sözünün yukkarı, çuxur sözünün
çukkur, yoxuĢ sözünün yoqquĢ kimi
variantlarının
mövcudluğu anoloji qaydada digər sözlərin də tərkibində fonetik tarazılığın izini axtarmağa yol olduğunu göstərir.1
Dilortasi samitlərin tarazılığı
K samiti
K samiti hikkə, səkkiz, kimi müstəqil sözlərin tərkibində fonetik tarazılığını saxlayır. Qohum türk dillərində
k samitinin fonetik tarazılığını mühafizə edən digər sözlərə
də rast gəlmək olur: ikki2, tikkə3 sеккиz4.
Bu cür sözlərdə, əlbəttə, nitqin təsiri ilə fonetik tarazılığın pozulması qeyri-adi bir hadisə deyidir. Məsələn,
Azərbaycan dilindəki səkkiz sözü türk və qaqauz dillərində
e sekiz şəklindədir. Türkmən dialektlərindəki və özbək
dilindəki fonetik tarazılığı saxlayan ikki və tikkə sözləri
isə Azərbaycan dilində iki və tikə variantında işlənir.
Nəzərə aldıqda ki, Azərbaycan
dilində
kök-şəkilçi
tərkibinə bölünməyəyən, birinci hecanın sonu k ilə, ikinci
hecanın əvvəli saitlə başlayan sözlər mövcuddur, güman
etmək olar ki, zaman-zaman nitqin pozucu təsiri ilə söz
tərkibindəki qoşalaşmış samitlərdən biri ixtisar edilmişdir.
Bu mənada, ekiz (əkiz), kökə, kükü, kəkə, öküz, tikə,
təkə, çəki kimi sözləri genetik cəhətdən ekkiz (əkkiz),
1

M.Şirəliyev. Azərbaycan dili dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962. s. 124-125;
Мерт Анмамедов. Карадашлинский диалект туркменского языка. (нам. дисс.
автореф.), Ашхабад, 1970, с. 12-17; Алимухтар Агаев. Говор Джалилабадского
района Азервайджанского языка. (нам. дисс. автореф.), Bakı, 1975, s. 12-13
2
T.И.Гаджиев. О происхождении геминат в тюркских языках. «Советская
тюркология», 1971, №6, с. 27.
3
Гульнар Менглиева. Сакарский диалект тyркменского языка. (нам. дисс.
автореф.), Ашхабад , 1965, с. 14.
4

T.Тургунов. Заnадноферганские говоры узбекского языка. нам. дисс.
автореф.), Ташкент, 1968, с. 11.
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kökkə, kükkü, kəkkə, ökküz, tikkə, təkkə, çəkki şəklində şərti
olaraq fonetik tarazılığa müvafiq bərpa etmək mümkündür.
K samiti, eyni zamanda, bir qrup təqlidi sözlərin
tərkibində fonetik tarazılıq yaradır: kikkilti, lükkültü,
cikkilti, cükkültü və s.
Təqlidi sözlərdə fonetik tarazılıq pozulmur. Çünki
təqlidi sözlərdə fonetik tarazılıq intensivləşmə yaradır.
Fonetik trazılığın pozulacağı təqdirdə isə intensivləşmə itir.
Ona görə də təqlidi sözlərdə samitlərin qoşalaşıb işlədilməsi
norma kimi öz sabitliyini qoruyur.
Y samiti
Təkhecalı söz sonunda g samiti sərbəst işlənə bilmir.
Çünki g samiti həmin mövqedə artıq öz yerini y samitinə
verib. Ona görə də təkhecalı söz sonunda y-g paralelliyi
olan yerdə hesab etmək lazımdır ki, burada g samitinin də
genetik rolu vardır: düyü – dügi, göyər –gögər. öyüd – ögüt,
söyüd -sögüt
Y samitinin ikihecalı söz tərkibində fonetik tarazlıq
yaratmasına dair aşağıdakı kimi nümunələri misal
göstərmək olar: bıyyık (türk. dial – bıyık əd. dil), eyyi (türk
dial. eyi- əd. dil), ayyak (türk dial – ayak əd. dil)1
Y samitinin fonetik tarazlığını aşağıdakı kimi
sözlərdə də şərti bərpa etmək mümkündür: ayıq (ayyıq), ayı
(ayyı), ayaq (ayyaq), bayır (bayyır), bayıl (bayyıl), bəyir
(bəyyir), böyür (böyyür), qaya (qayya), qoyun (qoyyun),
dayaq (dayyaq), yeyin (yeyyin), düyü (düyyü), öyüd (öyyüd),
söyüd (söyyüd), paya (payya), taya (tayya), sıyıq (sıyyıq),
çiyin (çiyyin) və s.
Y samiti öz təbiətinə görə düşməyə meylli olduğu
üçün nitqin təsiri ilə fonetik tarazlığını daha tez itirir. Bu
xüsusiyyət, hətta, alınma sözlərdə də müşahidə edilir:
tövsiyyə-tövsiyə, hədiyyə-hədiyə, səhiyyə-səhiyə, səriyyə1

M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962 s. 125.
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səriyə, zülfiyyə-zülfiyə, fəxriyyə-fəxriyə, kəmiyyət-kəmiyət,
ədliyyə-ədliyə2 və s.
Dil-diĢ samitlərinin tarazlığı
T samiti
T samitinin fonetik tarazlığı aşağıdakı kimi nümunələrdə müşahidə edilir: kattık (qatıq), yetti (yeddi), uttiz
(otuz), (özb), itti (iti), kattı (qatı).1
Azərbaycan dilinin yerli nitq areallarında da t
samitinin fonetik tarazlığı müşahidə edilir: battak (Qazax),
tüttək (İsmayıllı), dittili (Muğan). 2
Şifahi nitqdə işlənən qattamaq, çattamaq, xirttək,
battaq, qırttaq, dürttək, sattıq kimi sözlər orfoqrafiya
lüğətinə qatlamaq, çatlaq, xirtdək, bataq, qırtlaq, dürtdək,
satlıq kimi daxil edilmişdir.
Bəzi təqlidi sözlərin tələffüzündə də t samitinə
məxsus fonetik tarazlıq müşahidə edilir: qırttatmaq,
qarttatmaq, xırttatmaq, xarttatmaq, fırttatmaq, hırttatmaq,
Ģarttatmaq, Ģırttatmaq, çattatmaq və s.
D samiti
D samitinin iştirakı ilə yaranan fonetik tarazlıq aşağıdakı kimi sözlərdə müşahidə edilir: addım, addamaq, yeddı, yaddaĢ və s.
Yerli nitq areallarında da d samitinin fonetik
tarazlığı müşahidə edilir: addaĢ (adaş), iddəĢmək (mübahisə
etmək).3
Tərkibində d samiti işlənən aşağıdakı kimi sözlərdə
fonetik tarazlığı şərti olaraq bu qaydada bərpa etmək olar;
2

A.Axundov – iyyət şəkilçili alınma sözlər.- Dil mədəniyyəti. Bakı, 1979,
s. 80-84.
1
M.Yusifov. Nitq mədəniyyətinin əsasları, Bakı,1998, s. 150-151
2
T.И.Гаджиев. О происхождении геминат в тюркских языках.«Советская тюркология», 1971,№ 6, с.27.
3
M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962 s.125.
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adaĢ (addaş), budaq (buddaq), qada (qadda), qadaq
(qaddaq), qədək (qəddək), qıdıq (qıddıq), dədə (dəddə),
yedək (yeddək), gödək (göddək), ödək (öddək), hodaq
(hoddaq) və s.
Ç samiti
Ç samitinin fonetik tarazlığını aşağıdakı kimi sözlərdə müşahidə etmək olur: kiççik (kiçik), (Qazax), qoççaq (qoçaq)(Bakı),1 aççik (acı) (özb.).2
Ç samitinin genetik tarazlığını aşağıdakı kimi
sözlərdə şərti bərpa etmək olar: biçin (biççin), bıçaq
(bıççaq), açıq (aççıq), qoçaq (qoççaq), kiçik (kiççik), saçaq
(saççaq), haçan (haççan), ləçək (ləççək) və s.
C samiti
C samitinin genetik tarazlığını analitik yolla
aşağıdakı kimi sözlərdə şərti bərpa etmək mümkündür: acıq
(accıq), böcək (böccək), ocaq (occaq), cücə (cüccə), bucaq
(buccaq), qıcıq (qıccıq), giciĢ (gicciş), uca (ucca), cocuq
(coccuq).
ġ samiti iĢĢək, eĢĢək, habelə aĢağı (aşşağı), baĢĢaq
(başaq) kimi sözlərdə genetik tarazlığını saxlayır.
Tərkibində ş samiti işlənən aşağıdakı sözlərə fonetik
tarazlığı şərti bərpa etmək olar: uĢaq (uşşaq), aĢıq (aşşıq),
eĢik (eşşik), döĢək (döşşək), baĢaq (başşaq)3, qaĢıq (qaşşıq),
qoĢa (qoşşa), deĢik (deşşik), köĢək (köşşək), piĢik (pişşik).
J samiti
J samiti qıjıltı, sözünün tərkibində işlənir. Bu sözdə
fonetik tərkib qıjjıltı şəklində bərpa oluna bilir.
S samiti

1

M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962 s.125.
T.И.Гаджиев. О происхождении геминат в тюркских языках.«Советская тюркология», 1971,№ 6, с.27.
3
M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962 s.125.
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S samiti issız, issızlıq, issızca, (tənhalıq, saktitlik)
issilıq (səpki)4 issi (isti) (türkm)5 kimi sözlərin tərkibində öz
fonetik tarazılığını saxlayır.
Ikihecalı söz
tərkibində s samitinin genetik
tarazılığını aşağıdakı kimi şərti bərpa etmək olar: qısa
(qıssa), kəsə (kəssə), kəsik (kəssik), yesir (yessir), yasaq
(yassaq), susa (sussa), çisək (çissək) və s.
Z samiti
Z samiti samitinin genetik tarazılığını aşağıdakı kimi
sözlərdə anoloji yolla bərpa etmək olar: azı (diş) (azzı),
üzük (üzzük), bəzək (bəzzək), düzək (düzzək), təzə (təzzə),
təzək (təzzək), uzaq (uzzaq), duzaq (duzzaq), özək (özzək),
sazaq (sazzaq) və s.
Z samitinin söz tərkibindəki fonetik tarazılığı yerli
nitq areallarında da müşahidə edilir: təzzə (təzə), uzzaq
(uzaq).1
L samiti
L samiti öz fonetik tarazılığını tullan, dillən, əlli,
Ģillə, Ģıllaq, kəllək, dəllək, qulluq kimi sözlərdə saxlayır. L
samitinin fonetik
tarazılığı, həmçinin, anoloji yolla
aşağıdakı şəkildə bərpa oluna bilər: bilək (billək), çəlik
(çəllik), bülöv (büllöv), yalın (yallın), qalın (qallın), külək
(küllık), kələk (kəllək), ləllək (lələk), ləlik (ləllik), ulaq
(ullaq)və s.
N samiti
N samiti nənni, ninni kimi sözlərdə fonetik tarazılığını
saxlayır. Anoloji yolla aşağıdakı kimi sözlərdə də n
samitinin fonetik tarazılığı bərpa oluna bilər: ana (anna),
4

Bax: Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti, Bakı, 2004, c. 311
Bax: T.И.Гаджиев.О происхождении геминат в тюркских языках.«Советская тюркология», 1971, № 6, с.27.
1
Bax: M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962
s.125.
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nənə (nənnə), eniĢ (enniş), danıĢ (dannış), dünən (dünnən), sinov
(sinnov) və s.
R samiti
R samiti dirrik, horra, tirrənmək, xarrat, hərrəmək,
hərrə (mişar) kimi
sözlərdə fonetik tarazılığını şərti
saxlayır. Eyni zamanda, aşağıdakı kimi sözlərdə də r
samitinin fonetik tarazılığını şərti bərpa etmək olar: arıq
(arrıq), diri (dirri), dəri (dərri), quru (qurru), qarı (qarrı),
duru (durru), ərik (ərrik), yarıq (yarrıq), cırıq (cırrıq), ürək
(ürrək), sarıq (sarrıq), qıraq (qırraq), darı (darrı) və s.
R samitinin fonetik tarazılığını qohum dillərə aid
aşağıdakı kimi nümunələrdə də müşahidə etmək olur: qarrı
(qoca), arrıq (arıq)1 qürren, qürrün2.
Dodaq samitlərinin tarazılığı
P samiti
P samiti aşağıdakı kimi sözlərdə öz
fonetik
tarazılığını nümayiş
etdirir: hoppan, əppək, Ģappadan,
hoppadan və s.
P samitinin fonetik tarazılığını anoloji yolla
aşağıdakı kimi sözlərdə bərpa etmək olar: qapaz (qappaz),
qapaq (qappaq), apar (appar), ipək (ippək), yapıĢ (yappış),
köpəĢ (köppəş), çapıq (çappıq), köpük (köppük), səpin
(səppin), təpik (təppik), süpür (süppür), topal (toppal) və s.
P samiti aşağıdakı kimi təqlidi sözlərdə fonetik
tarazılığını saxlayır: zappıltı, zıppıltı, tappıltı, tappılda,
guppultu, guppulda, tıppıltı, tıppılda, Ģıppıltı, Ģappıltı, Ģıppılda
Ģappılda və s.

1

T.И.Гаджиев. О происхождении геминат в тюркских языках.«Советская тюркология», 1971, № 6, с.27.
2
Н.Нартыев. Сарыкский диалект тyркменского языка. Нам. дисс.
автореф., Ашхабад, 1960, с.8.
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P samitinin fonetik tarazılığı yerli nitq areallarına
aid nümunələrdə də müşahidə edilir: təppə (təpə), ləppə
(ləpə), sappan (sapan), toppal (topal).3
B samiti
B samiti dabbaq (dabaqlıq), dəbbə (dəbbələmək, dəbbəli, dəbbəkar) kimi sözlərin tərkibində fonetik tarazılığını
saxlayır. B samitinin fonetik tarazılığını, eyni zamanda,
aşağıdakı kimi sözlərdə bərpa etmək mümkündür: qabıq
(qabbıq), qabaq (qabbaq), köbək (köbbək), bəbək (bəbbək),
tabaq (tabbaq) və s. Yerli nitq areallarında: dabban
(daban)4.
V samiti
V samitinin fonetik tarazlığını analoji yolla aşağıdakı
kimi sözlərdə etmək olar: yavaĢ (yavvaş), yavan (yavvan),
yavıq (yavvıq), yuva (yuvva), suvar (suvvar), suvat (suvvat),
çuvar (çuvar), tava (tavva) və s.
V samitinin fonetik tarazlığını türk dillərinin dialektlərində də müşahidə edilir: sovaĢ-sovvaĢ (savaşmaq).1
M samiti
M samiti təmmiz (təmiz), yummaq (yumaq),2 yamman
(yaman), yammaq (yamaq),3 çümmük (çimdik)4 əmmi (əmi)5
3

Г.М. Пашаев. Фонетикa керкукского диалекта.( Нам. дисс. автореф.),
Баку, 1969, с.29.
4
Bax: Г.М. Пашаев. Фонетик керкукского диалекта. (Нам. дисс.
автореф.), Баку, 1969, с.29.
1
Мерет Акмамедов. Карадашлинский диалект туркменского языка.
(нам. дисс. автореф) Ашхабад,1975, с.19
2
M.Ş.Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962, s. 125
3
Мерет Акмамедов. Карадашлинский диалект туркменского языка,
Ашхабад,1975, с.19
4
Нурберди Мавыйев. Диалект арабачи туркменского языка.
(нам.дисс.автореф) Ашхабад,1975, с.14
5
Г.М. Пашаев. Фонетик керкукского диалекта. ( Нам. дисс. автореф.),
Баку, 1969, с.29.
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sözlərdə fonetik tarazlığını saxlayır. Analoji qayda üzrə
aşağıdakı kimi sözlərdə də M samitinin fonetik tarazlığını
bərpa etmək olar: əmi (əmmi), yemiĢ (yemmiş), yamaq
(yammaq), yumaq (yummaq), lümək (lümmək), duman
(dumman), tuman (tumman), çəmən (çəmmən), təmiz
(təmmiz), xəmir (xəmmir), çamur (çammur), qımıĢ (qımmış),
qamıĢ (qammış), sümük (sümmük), sümür (sümmür), sumaq
(summaq), kömür (kömmür) və s.
F samiti
F samitinin fonetik tarazlığını aşağıdakı kimi
sözlərdə analoji yolla bərpa etmək olar: üfür (üffür), tufan
(tuffan), xəfə (xəffə-bürkü) və s.
F samiti uffuldamaq, uffultu, offuldamaq, offultu kimi
təqlidi sözlərdə öz fonetik tarazlığını bərpa edir.
Samitlərə məxsus genetik tarazlığın kökləri
təkhecalılıqdan ikihecalılığa keçid dövrünün məhsuludur.
Bu dövrdə təkrarlama (repetisiya) rolu ilə söz düzəltmə
üsulu öz izlərinin indiyədək qoruyub saxlayır. Söz
tərkibində, zaman keçdikcə öz fonetik əhəmiyyətini itirən
samitlərdən biri ixtisar olunmaqla ilkin variant
unudulmuşdur. Lakin analoji bərpa ilkin şərti variantın
müəyyən edilməsinə imkan verir.
M.Şirəliyev söz tərkibindəki samit qoşalaşması
(tarazlıq) barədə yazır ki, “söz ortasında q, d, Ģ səsli sözlər
işlənir. Səssizlərin qoşalaşması hadisəsinə başqa türk
dillərində də rast gəlirik. Lakin bu hadisəni doguran
səbəblər hələlik türkologiyada izah edilməmişdir”.1
Ancaq, əlbəttə ki, səbəbsiz heç nə yoxdur. Samitlərin
fonetik tarazlığı da səbəbsiz deyildir. Səbəb isə türk
dillərinin
köksözlülük
dövründə
təkhecalılıqdan
(monosillabizmdən) ikihecalılığa (disillabizmə) keçid
dövrünün xarakteri və tələbləri ilə bağlıdır. Belə sözlərin
1

M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962 s.125.
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fonetik tarazlığını müəyyənləşdirmək bizə nə verir? Əvvala,
müəyyən edilir ki, köksözlülük, təkhecalılıqdan ikihecalılığa
keçid bütün dillər üçün universal bir hadisədir. İkincisi, türk
dillərindəki ikihecalı sözlərə məxsus fonetik tarazlığın nitq
vasitəsi ilə pozulması yolları öyrənilir. Nəticədə indi öz
müstəqil funksiyasını itirmiş dissilabik modellərdə tərəflərin
təkcə formal yox, həm də məna bazasını aşkara çıxarmaq
imkanları yaranır. Belə bərpa etmədə həm türk dillərinin
materiallarının, həm də başqa dillərin nümunələrinin
müqayisəsindən istifadə edilir. Türk dilləri materiallarından
ona görə ki, bu dillər eyni inkişaf mərhələsi keçmişdir.
Başqa dillərdən ona görə ki, bütün dillər oxşar proseslərin
içindən keçmişdir. Son nəticə isə ana dilinin normalarının
sabitləşdirilməsinə və stabilləşdirilməsinə tətbiq olunmaq
üçün əhəmiyyətlidir.
Müvafiq materialların qohum olan və olmayan
dillərlə müqayisəsi ilə bir çox maraq doğuran məqamlar
ortaya çıxır. Belə məqamlar barədə sonrakı bölmələrdə
şərhlər verilir.
Sözlərin kök-Ģəkilçi hissəsində samitlərin struktur
tarazlığı.
Fonetik tarazlıq sözün kök və şəkilçi hissəsində dil
strukturuna
məxsus
elementlərin
öz
ardıcıllığını
saxlamasında da müşahidə olunur. Struktur tarazlıq nitqin
pozucu təsirindən kənardır. Struktur tarazlığa aid
nümunələrdə sözün kök və şəkilçi hissəsi müstəqil olur. Kök
öz mənasını, şəkilçi isə funksionallığını saxlayır. Struktur
tarazlıq həm ikihecalı və həm də çoxhecalı sözlərin kökşəkilçi mövqeyində müşahidə edilir. Struktur tarazlığın iki
növü mövcuddur. Birincisi, eyni samitlərin, ikincisi isə,
birinci tərəfdə sonor işlənən samitlərin tarzlığından
ibarətdir.
a) eyni samitlərin tarazlığı
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L samitinin tarazlığı
Sonu l ilə bitən sözlərə l ilə başlayan şəkilçi
qoşulduqda fonetik tarazlıq saxlanılır. Həm yazı, həm də
şifahi nitq üçün ortaq norma baş verir: çöl-çöllü-çöllük, dildilli-dilləĢ, sal-sallaĢ-sallan-sallat, yüngül-yüngülləĢməkyüngüllən-yüngüllət, yol-yollaĢ-yollat-yollan-yolla, gül-güllügüllük, qol-qollu-qolluq, kol-kollu-kolluq-kollamaq və s.
L samiti novlu sonor samit olduğu üçün nitqdə
tələffüz ağırlığı yaratmır. Ona görə də sözün kök-şəkilçi
aralığında sabit qalır.
D samitinin tarazlığı
D samiti cingiltili, yumşaq damaq samiti olduğu
üçün kök-şəkilçi mövqeyində dəyişməz qalır. Yazı və nitq
üçün norma vəzifəsini yerinə yetirir: od-oddan-odda, adadda-addan, qənd-qənddə-qənddan, yad-yadda-yaddaĢ,güdgüddür, dad-daddır, söyüd-söyüddə-söyüddən, öyüd-öyüddənöyüddən, keçid-keçiddə-keçiddən.
S samitinin tarazlığı
S samiti novlu yumşaq damaq tələffüzlü olduğu
üçün kök-şəkilçi mövqeyində sabit qalır. Yazı və nitq üçün
müştərək normaya çevrilir:as-assın-assa, küs-küssə-küssün,
bas-bassa-bassın, sus-sussun-sussa, pus-pussa-pussun, qusqussa-qussun, tələs-tələssin-tələssə, his-hissiz, həvəs-həvəssiz,
nəfəs-nəfəssiz və s.
M samitinin tarazlığı
M samiti sonor olduğu üçün sözün kök-şəkilçi
hissəsində dəyişməz qalır.Yazı və nitqüçün vahid normaya
çevrilir: çim-çimmək-çimməz, dam-dammaq-dammaz, cumcummaq-cummaz,əm-əmmək-əmməz və s.
b) birinci tərəfi sonorla ifadə olunan samitlərin
tarazlığı.
Belə sözlərdə sonor samitin yumşaqlığı ikinci tərəfdə
nitqin pozucu təsirinin keçməsinin qarşısını alır. Ona görə
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də ikinci tərəfdə hansı samit səs işlənməsindən asılı
olmayaraq yanaşı samitlərin tarazlılığı pozulmur. Yazı və
nitq üçün müştərək norma yaranır. Bunlara aid aşağıdakı
kimi nümunələri misal göstərmək olar:
RP: körpə, kirpik, kirpi, körpü,torpu
RT: artım, artıq,örtük, yırtıq, qurtum
RD: gördü, verdi, yardım, dərdim, xırda
RC: görcək, bircə
RK: bürkü, görkəm
RÇ: xırça, xırçıltı, marçıltı, qırçı
Rġ: qurĢaq
RX: arxa, qorxu
RS: kürsək, dirsək, sarsaq
RG: yorğa, darğa, qarğa, qarğıĢ, sırğa
LĞ: dalğa
LX: çalxala
LP: çalpov,çolpa
LK: kilkə,silkə(lə), tülkü
LT: altı
LG: kölgə, bölgü,silgi
LD: aldı, gəldi, oldu, güldü, güldür
LÇ: ölçü, alçaq, xalça, qolçaq
Lġ: gülĢən
LS: olsa, alsa, bilsə, gəlsin, bölsün
LF: külfə
MS: qurumsaq, sarımsaq
MD: damda, dimdik, çimdik
MC: damcı, ölümcül, yarımcan
MÇ: qamçı, yarımçıq, hörümçək
ML: damla, xamlamaq, dəmləmək
MB: domba, kömbə, sümbə
NQ: yanqı
NG: döngə, əngəl, çəngəl, yengə
ND: gündə, kündə,andır,yandır,söndür
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NC: incə, dincəl, cəncəl, öncül, sancı,sancaq
NS: ensiz, dinsiz, günsüz, sonsuz
Nġ: dinĢə
İkinci tərəfi sonorla ifadə olunan yanaşı samitlərdə
də fonetik tarazlıq pozulmur:
XL: yoxla, qoxla, saxla, çoxlu
ĞL: bağla, yağla, dağla, yağlı, dağlı
PL: sapla, iplik, topla
YL: əylə, söylə, yayla
YR: ayrı, əyri, sayrıĢmaq, böyrək
ÇP: döğru, sağrı
FL: püflə, üflə, kefli
VL: tövlə
TM: atmaca, atmalıq
Sözlərin kök və Ģəkilçi hissəsinin samit tarazlığında
nitqin assimilyativ təsiri.
Sözlərin kök-şəkilçi hissəsində assimilyativ təsirin
iki tipli mövcuddur. Birincisi, assimilyativ təsirlə fonetik
tarazlaşma pozulur və pozulma yeni normaya çevrilir;
ikincisi, assimilyativ təsir dil strukturundakı yanaşmanı nitq
üzrə tarazlaşmaya gətirir.
a) assimilyativ təsirlə fonetik tarazlığın pozulub
yeni normaya çevrilməsi
Dil strukturundakı ardıcıllığa görə kök-şəkilçi
mövqeyində iki eyni tipli və yaxın keyfiyyətli samit dəyişir
və yenidən normaya çevrilir. Bu xüsusiyyət aşağıdakı kimi
samitlərin yanaşı işlənməsində müşahidə edilir.
TT – td: attan-atdan, sattıq – satdıq, xirttək –
xirtdək, barıtta – barıtda, yarattı - yaratdı, yaĢattı –yaĢadtı,
quruttu – qurutdu, çattaq- çatdaq, saxlattı - saxlatdı, bərkittibərkitdi.
Bu nümunələrdə qoşa tt varıiantı genetik struktur
ardıcıllığın göstəricisidir. Belə bir variant türk dilində öz
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genetik ardıcıllığını saxlanılır: yarat –yarattı, oyat –oyattı,
hərəkət-hərəkəttə.
Azərbaycan dilində nitq belə bir genetik ardıcıllığı
pozub onu td kimi normalaşdırır.
KT – qd: darakta - daraqda, çırakta - çıraqda, otaqta
– otaqda, yanakta - yanaqda, sınakta - sınaqda və s.
Bu nümunələrdə də kt ardıcıllığı işlənən kar
samitlərin
genetik tarazılığından ibarətdir. Nitqin
asanlaşdırıcı və yumşaldıcı təsiri ilə kt ardıcıllığı qd
yanaşmasına çevrilir və qayda üzrə də normalaşma baş
verir.
KT –kd: çiçəktə -çiçəkdə, çörəktə-çörəkdə, köynəktəköynəkdə ətəktə - ətəkdə, inəktə - inəkdə və s.
Bu nümunələrdə də k və t samitlərinin genetik ardıcıllığı nitq vasitəsi ilə pozulub yeni bir normaya çevrilir.
XT – xd: darıxtı – darıxdı, duruxtu –duruxdu, karıxtıkarıxdı, soluxtu-soluxdu, çıxtaĢ –çıxdaĢ, çıxtı-çıxdı, baxtıbaxdı, yaxtı-yaxdı və s.
Bu nümunələrdə kar x və t samitlərinin genetik
qarşılaşması nitqdə ağırlaşdırıcı olduğu üçün kar kipləşən t
samiti cingiltili varianta keçir.
b) dil strukturundakı yanaĢmaların nitq üzrə assimliyativ tarazılaĢdırılması
Sözün kök-şəkilçi hissəsində müəyyən samit səslər
dil strukturunun tələbi ilə qarşılaşır. Bu qarşılaşma nitqin
asanlaşdırıcı və yumşaldıcı təsirinə görə dəyişdirilir. Belə
dəyişmə nitq norması üçün məqbul sayılır. Artıq yazıda dil
strukturunun və normasının stabilləşməsi üstünlük təşkil
etdiyinə görə nitq variantı nitqin hüdudunda da qalır. Belə
assimliyativ variantları aşağıdakı kimi
nümunələrdə
müşahidə etmək olur:
XT – xd: noxta- noxda, taxta-taxda, saxta-saxda,
axta-axda, taxta –taxda, axtar – axdar.
207

Мцбариз Йусифов

Söz tərkibindəki xt yanaşması genetik tarazılıqdır.
Iki kar samit yanaşı işlənir. Bu norma yazı üçün sabit
saxlanılır. Nitq onu pozub yeni variant yaratsa da yazı
norması bu variantı qəbul etmir.
ST – sd-ss: asta –asda- assa, astar-asdar- assar, dəstədəsdə-dəssə, yastı-yasdı-yassı, yastıq – yasdıq –yassıq, bəsti –
bəsdi-bəssi, xəstə -xəsdə- xəssə və s.
Bu
nümunələrdə st
qarşılaşması genetikdir,
ənənəvidir. Nitq burada t səsini d-ya, d səsini s–ya çevirsə
də yazı norması öz üstünlüyünü saxlayır.
TL – td: atlar –atdar, atlar-otdar,itlər –itdər.
Bu nümunələrdə l samiti kar kipləşən t-dan sonra
asan deyilə bilmədiyi üçün nitq olu kipləşən d samitinə
çevirir. Lakin yazı norması üstün olduğu üçün nitq variantı
nitqin hüdudunda qalır.
DL: odlar-oddar, adlar-addar, dadlı-daddı, odlu–
oddu, adlı-addı.
Bu nümunələrdə yenə l samiti kipləşən d samitinin
qovşağında çətin tələffüzə çevrilir. Nitq yenidən onu d
tələffüzünə döndərir. Ancaq yazı norması bu təsirdən
kənarda qalır.
ZL –zd : qızlar – qızdar- qızzar, qazlar-qazdar–
qazzar, izlər-izdər-izzər, düzlər-düzdər-düzzər və s.
Bu nümunələrdə l samiti z ilə yanaşı mövqedə çətin
tələffüz edilir. Odur ki, nitqdə l samiti ya d-ya, ya da z-ya
çevrilir. Ancaq bu norma nitq hüdudunda məqbul sayılır.
NL – nn: oğlanlar –oğlannar, ziyanlıq – ziyannıq,
gəlinlər –gəlinnər, donlar – donnar, qoyunlar –qoyunnar,
gələnlər –gələnnər.
Bu nümunələrdə l samiti ilə üzləşir və n samitinə
çevrilir. Belə çevrilmə isə nitq hüdudundan kənara çıxmır.
RL –rr: qarlar –qarrar, narlar – narrar, tarlar –
tarrar, sirlər – sirrər, dəmirlər-dəmirrər, damarlar-dmarrar.
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Bu nümunələrdə l samiti r ilə yanaşı mövqedə çətin
tələffüz edildiyi üçün r samitinə çevrilir. Belə variant isə nitq
norması hesab edilir.
ZS – ss: yasa –yassa, gəzsə -gəssə, dözsə-dössə, bizsizbissiz, sözsüz-sössüz.
Burada da z samiti nitqə görə s tələffüzünə
uyğunlaşır və nitq normalığından kənara çıxmır.
TS – ss: yatsa-yassa, batsa-bassa, itsə-issə, tutsatussa, bitsə-bissə, çatsa-çassa.
Bu nümunələrdə t samiti s samitinin tələffüzünə
uyuşur və nitq üçün norma sayılır.
Göründüyü kimi nitq özünün fəaliyyəti prosesində dil
strukturuna çox güclü pozucu təsir göstərir. Yazı normalarının üstün olduğu yerdə isə nitqin dəyişdirici təsiri zəifləyir.
Bu o demək deyildir ki, dil strukturu normaya görə nitqdən
aralanır. Əksinə, dil öz norma sabitliyi bazasında nitqi və
nitq normasını özünə yaxınlaşdıra bilir. Nitq və dil
normalarının yaxınlığı isə
informasiya intensivliyinin
təməlini gücləndirir, canlandırır, möhkəmləndirir.
Alliterasiya
Alliterasiya mənşəcə latın dilinə məxsusdur. Hərfi
mənası litteryanı (hərfyanı) deməkdir. Alliterasiya sözü bir
termin kimi eyni səs və ya hecaların təkrarlanmasından
ibarət şeir tərzi mənasında işlədilir. Alliterasiya sözü,
həmçinin, samit səslərin və samit qruplarının yaratdığı
ritm ahəngdarlığı kimi də başa düşülür. “İzahlı dilçilik
terminləri” lüğətində alliterasiya belə izah edilir: “İfadəni
təşkil edən sözlərin əvvəlindəki, yaxud ortasındakı samit
səslərin və ya səs qruplarının eyni və ya yaxın olması.
Azərbycan dilində alliterasiya üslubi və poetik vasitə
olmaqdan əlavə, həm də leksik-morfoloji vasitədir. Külli
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miqdrda qoşa sözlərin komponentləri, adətən, alliterasiya
prosesi üzrə düzülür”1 .
Alliterasiya türk dillərinin daxili quruluşuna məxsus
qədim təkrarlıq sisteminin öz ənənələrini poetik mətnlərdə
ritmikliklə yaşadan və üslubi fiqur kimi formalaşan
izlərinin göstəricisidir.
Alliterasiya ayrı-ayrı tədqiqatlarda ya daxili və ya
sözəvvəli qafiyə nümunəsi kimi də təqdim edilmişdir2.
Alliterasiya türk
dillərinə məxsus qədim
nümunələrdə, yazılı abidələrdə, şifahi xalq ədəbiyyatında
emosionallıq yaratmaq vasitəsi kimi işlədilmişdir.
Qədim türk mətnlərinə aid aşağıdakı nümunələrdə
alliterasiyanın bariz nümunələrini görmək olar:
Yinçürü topin yükyünyr biz
Yiq üstünki Tenqrimiz sizinqə
Yirtinçüdəki tınlığlar
Yüntəm Nırbanta toğzunlar
Tərcüməsi:
Önünüzdə hörmətlə səcdə edirik
(Ey) ən uza Tanrımız, Sizə (ki)
Yer üzündəki məxluqlar
İrəlidə Nitvanda doğulsunlar1
1

M.İ. Adilov, Z.N. Verdiyeva, F.M.Ağayeva. İzahlı dilçilik terminləri,
“Maarif”, Bakı, 1989, s. 14.
2
Bax: А.Н.Линин. К вопросом формального изучения поэзия турецких
народов. «Изв. Вост. Фак. АГУ»
Т.1., Баку, 1926,с. 147-196;
А.Н.Веселовский, Психологический параллелизм и его формы в
отражениях поетического стиля. «Историческая поэтика», Л; 1940, с.
125-185; А.М.Щербак. Аллитерация и рифма в тюркском
етихосложении. «Народы Азии и Африки». 1961, №2,с. 142-145; M.
Adilov. Allterasiya. “Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı” Oçerklər. Bakı,
“Elm”, 1970, s. 189-234.
1
Bax: Nizami Cəfərov. Qədim türk ədəbiyyatı, Bakı, 2004, s. 143-158.
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* * *
Bəldə turğun biş on oğlan
Bəgim kayda termi erki?
Bəzəkliktə kızlar, kırkın
Bərətərmi konqlin erki?
Tərcüməsi:
Bəldə duran əlli igid
Bəyim harda deyirlərmi?
Hərəmxanadakı qızlar, kənizlər
Ürəklərini parça – parça edərlərmi2
Orxan – Yenisey abidələrində alliterasiyaya aid
aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar:
Eçümiz apamız Bumın kağan
tört
bulunığ
Kısmıs yağmıs, yaymıs, basmıs
Ol kan yok boltukta
El yitmis, arğınmıs, karıĢmıs
Tərcüməsi:
Əcdadımız Bumin kağan
Dörd tərəfi
Sıxışdırılmış, yağmış (qarət etmiş) basmış (məğlub
etmiş)
Ol xan yox olduqda (oldükdə)
El sona yetmiş, dağlmış, qaçmış3
Alliterasiya nümunələri “Kitabi –Ddəd Qorqud”un
həm nəzm, həm də nəsr dilində ritmiklik yaradır:
Qaranqu axşam olanda günü doğan!
Qar ilə yağmur yağanda ər kimi duran!
Qaraqoç atları kişnəşdirən
Qızıl dəvə gördüyündə kişnəşdirən
2

Bax: Nizami Cəfərov. Qədim türk ədəbiyyatı, Bakı, 2004, s. 87 - 88.
Bax: Ə. Rəcəbov, Y. Məmmədov. Orxon – Yenisey abidələri. Bakı, 1993, s. 5354.
3
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Qarmayıb qoç simizin alıb tutan
Qanlı quyruq üzüb cap-cap udan
Qurdumun xəbərini bilirmisən, degil mana
Qara başım qurban olsun Qurdum, sana!1
Bir gün Qamğan oğlu xan Bayandır
Yerindən durmuşdu
ġamı günlüyü yer üzünə dikdirmiĢdi
Ala seyvanı göy üzündə aĢanmıĢdı
Min yerdə ipək xalçası döĢənmiĢdi2
Alliterasiyadan
poeziyada,
el
ədəbiyytı
nümunələrində, şifahi danışıqda, hadisənin canlı təəssüratını
yaratmaq üçün istifadə olunur. Bu cəhətdən aşağıdakı kimi
nümunələr maraqlıdır:
Çaqıl daşlı çayları Çapayev çapa-çapa
Çapıb biçir çöllərdə çar generallarını
(Süleyman
Rüstəm.)
Qışda dağlar ağ geyinir yaz qara
Sağ əlinlə ağ kağıza yaz qara
Əsər yellər qəhr eyləyər yaz qara
DaĢar çaylar daĢlar gələr çata – şat
(Aşıq Ələsgər)
Nağıl və dastanlardakı –
Aya deyir, sən çıxma,
Mən çıxım
Günə deyir, sən çıxma
Mən çıxım - kimi etiketlərdə, habelə, şifahi nitqə
məxsus, “əzim-əzim əzmək”, “zülüm – zülüm ağlamaq”,
“dediyini demək”,
ilim-ilim itmək”, “alıb-aldatmaq”,
“yandırıb –yaxmaq”, “əldə-dildən düşmək”, “yırım-yırım
1
2

Bax: “Kitabi – Dədə Qorqud”, s. 32-33.
Bax: “Kitabi – Dədə Qorqud”, s 16
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yırğalanmaq”, “əsim-əsim əsmək”, “qırıldada-qırıldada
danışmaq”, kimi
ifadələrdə
alliterasiya üslubi
emosionallıqla informasiyanın canlandırılmasına xidmət
edir.
Alliterasiya vasitəsi ilə
emosionallıq, ritmiklik,
ahəngdarlıq yaradılmasında kar, kipləşən, cingiltili, novlu
və sonor samitlərin özünəməxsus rolu vardır. Belə ki,
məsələn, kar, kipləşən samitlərin ardıcıllığı qalınlıq,
böyüklük, əzəmətlilik assosiasiyası bildirdiyi kimi, cingiltili,
yumşaqlıq kimi assosiasiyalarını canlandırır.1 Sonor səslər
isə mətndə, xüsusilə, tembrin canlandırılmasına xidmət
edir. Sonorların digər samitlərdən bir fərqi vardır ki,
onlar poetik mətnlərdə davamlı tələffüz edilə bilirlər.
Bununla da sonor samitlərdə avazlanma daha güclü ifadə
olunur. Samitlərlə yanaşmada isə bu avazlanma daha da
artır. Müqayisə üçün
aşağıdakı nümunələr, xüsusilə,
maraqlıdır:
İstədim/
mərhəm
oxun/dan
ciyərim
ya/rəsinə,
Atdı bir ox ki, dəyər/ hər biri bir/ pa/rəsinə
Bilməzəm kim/ nəzər əhli/ nəsini əksil/dər
Qəzəb eylər/ nəzər etsəm/ mə/hi –
rüxsa/rəsinə
(Füzuli, I, 287, 1,6)
Alliterasiya dil strukturunda bir sistem təşkil edir.
Sözün fonem sistemindən tutmuş sintaktik vahidlərə qədər
bütün dil elementlərində alliterasiyanın təzahürləri
mövcuddur.
Alliterasiyadan
klassik ədəbiyyatda ritmiklik,
ahəngdarlıq yaradan ən başlıca vasitə kimi istifadə olunur:
Dar olam, kirdar olam, mənsur olam, bərdar olam
Tən olam, həm can olam, həm in olam, həm an olam
1

Bax: Ə.Dəmirçizadə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı, Bakı, 1962, s. 45-49.
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* * *
Gəh biyabani –xərabü, gəh sərabü, gəh türab
Gəh yenə məmur olam, gəh cin olam, gəh can
olam1
Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü
Alını gör nə al edər kimsə irişməz alinə
Düşüdü yenə dəli könül gözlərinin xəyalinə
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə2
Əks –ruyin suyə salmıĢ sayə zülfün torpağa
Ənbər etmiş torpağın adın, suyun ismin gülab
Yeldə bulmuş buyi –zülfün, suda əksi-arizin
Kim, yeli bağrına basıb suya göz dikmiş hübab3
Alliterasiya atalar sözləri və zərbi-məsəllər kimi
folklor nümunələrində də ritmik, ahəngdarlıq yaratmaq
vəzifəsini yerinə yetirir:
Başına gələn başmaqçı olar
Bal tutan barmaq yalar
Qoyunu qoyun ayağına, kçini keçi ...
Quşu quşla tutarlar
Qaz vur, qazan doldur
Dəvə durdu
Dam yıxıldı
Dağ dağa qovuşmaz
Adam adama qovuşar4
1

Bax: Yunis Əmrə. Əsərləri. Bakı, 2004, s. 89
Bax: İmaddədin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 2005, s. 41
3
Bax: Məhəmməd Füzuli. Əsərləri, I c. Bakı, 1958, s. 80.
4
Bax: Musa Adilov. Alliterasiya. “Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı”
Bakı, 1979, s. 199 -200.
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Assonans
Mənşəcə latın dilinə məxsus olan assonans sözü
fransız dilində saitlərin və sait qruplarının ardıcıl işlənməsi
mənasını bildirən bir termin
kimi formalaşmışdır.
Assonans da alliterasiya kimi türk dillərinin qədim təkrarlıq
sisteminin göstəricisidir. Assonans poetik mətnlərdə və
danışıqda ritmilik, ahəngdarlıq əmələ gətirməyə xidmət
edir. Mətn daxilində, cümlədə, sözlər arasında saitlərin
assonanslıq təbiəti varsa səbəbsiz deyildir. Çünki sait
ardıcıllığı hansısa hadisəyə aid assosiativlik bildirmək
xassəsinə malikdir. Əks halda, assonansın işlədilməsinə heç
bir ehtiyac olmazdı. Samitlərin ardıcıllığı kimi, saitlərin
ardıcıllığında da ritmikliklə yanaşı assosiativlik güclüdür.
Yəni ki, dilarxası saitlərin mətni ardıcıllığında böyük, geniş,
əzəmətli hadisələrin canlandırılması üstünlüyü olduğu kimi,
dilönü saitlərin ardıcıllığında nisbətən incə, zəif, zərif,
yumşaq hadisələrin
canlandırılması müşahidə edilir.
Doğrudur bu assosiativliyi tam, dəqiq və aydın təsəvvür
etmək olmur. Ancaq, hər halda assoenans varsa, səslər
təkrar olunursa, bu
emosionallığın assosiativ yolla
canlandırılması kimi nəzərə alınmalıdır. Nümunə üçün
verilən aşağıdakı kimi misallarda bu fərqləri hiss etmək
mümkündür.
Dilarxasi saitlər
A saiti
A saiti üçün böyük, geniş, əhatəli, uca, əzəmətli
hadisələrin assosiativliyi xasdır: Yaxşı yoldaş, yaman gündə
tanınar; Ağıl yaşda olmaz, başda olar; Ağıl ağıldan
üstündür; Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır;
Yamanlığa yaxşılıq hər kişinin işidir; Yamanlığa yaxşılıq
nər kişinin işidir; Yaxşı ata bir qamçı, yaman ata min
qamçı.
I saiti
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I saiti böyük, qapalı, müəmmalı, çətinlik bildirən
assosiyaları canlandırır: Yığma dən üçün xırman açılmaz;
Yüyrən yıxılana baxmaz; Yıxılan yıxıldığı yerdən qalxar;
Yıxılınanın dostu olmaz; Qızıldan taxtın olunca, qızıldan
baxtın olsun; Qıznan qızıl gizli gərək; Qızın isməti – ananın
dövləti; Qız yükü, duz yükü; Qızı otaqlıya yox, papaqlıya
ver.
O saiti
O saiti üçün böyüklük, topluluq, doluluq, ortalıq,
aralıq assosiyasiyası səciyyəvidir: Qocalıq soruşmaz, gələr;
Qocaya gülən özünə gülər; Qoca ayrı, qocaman ayrı; Ocaq
közsüz olmaz, gəlin sözsüz; Oddan kül törər, küldən nə törər;
Oğru elə bilər hamı oğrudur; Olan yerdən umarlar.
U saiti
U saiti O saiti ilə müqayisədə böyük, toplu, orta,
aralıq, və eyni zamanda qapalılıq assosiyasiyası bildirə
bilir: Uzun qız uzanar, özünə paltar qazanar; Ucuz ətin
şorbası olmaz; Utan utanmazdan, qorx qorxmazdan; Ulu
sözünə
baxmayan ulaya-ulaya qalar; Uşağı yemək
böyütməz, fərəh böyüdər.
Dilortasi sait
E saiti
E saiti dilortası sait olduğu üçün genişlik, orta
incəlik, şərtilik, qeyri-müəyyənlik assosiyasiyası bildirir:
Gen qaz, dərin qaz, özün düşərsən; Gendən baxana döyüş
asan görünər; Geç gələn qonaq öz kisəsindən küsər; Gecənin
xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır; Gedən bağdan gedər,
bağbandan nə gedər; Get özünə dost qazan, düşmən ocaq
başındadır.
Dilönü saitlər
Ə saiti
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Ə saiti açıq dilönü
damaq saiti kimi mətni
ardıcıllıqda genişlik böyüklük, incəlik kimi assosiativlik
bildirir: Gələn adam qismətinə gələr; Gələn gedənin
dədəsinə rəhmət oxudar; Gələnə yoldaş, gedənə qardaş;
Gəlin ocaqda, bərəkət qucaqda; Əl əli yuyar, əl də üzü; Əli
ətəyindən uzun gəlir; Ərənlər üçəcən deyiblər; Əsil al, çirkin
olsun, bədəsil gözəl alma.
Ġ saiti
İ saitinin ardıcıllığı incə, həzin, kiçik dərin, daxili
hissələrlə bağlı assosiyasiyaları ilitasiya edir: Kiçikdən xəta,
böyükdən əta; Kiminin ələyi olar, kiminin sacı; Kiminin
əvvəli, kiminin axırı; İt əl çəkdi, motal əl çəkmədi; İstədiyin
yar idi, yetirdi pərvərdigar; İşləməyən, dişləməz; İşıq olan
yerdə yaraşıq olar.
Ö saiti
Ö saitinin ardıcıllığı genişlik, bünövrə, təməl, köklük,
dəyirmilik, incəlik, işıqlıq kimi anlayışların assosiativ imitasiyasını bildirir: Köksüz ağac tez yıxılar; Könül bir
saraya bənzər, tikilməsi zor, sökülməsi asan; Körpünü
keçincə ayıya dayı de; Özü yıxılan ağlamaz; Göz gördü,
könül sevdi; Özgəyə quyu qazan özü düşər; Gözəl kamallı
gərək; Gözələ göz dəyər, qəlbə söz; Gözəllik ondur,
doqquzu dondur; Görən gözə yasaq olmaz; Gördü hənək,
görmədi dəyənək.
Ü saiti
Ü saiti işıqlıq, incəlik, nazilklik, həzinlik, üzüntülük,
sevinc kimi anlayışların assosiasiyasını canlandırır: Güc
birlikdədir; Gündüz getmədiyin yolu gecə getmə; Günü xoş
keçənə tanrı da xoş baxar; Gülmə qonşuna, gələr başına;
Gülünə bax, qönçəsini dər; Gül tikansız olmaz; Üz ki var,
ürəyin aynasıdır; Ürəkdən ürəyə yol olur; Üz üzdən utanar;
Düz yol gedən yorulmaz.
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Assonans bədii nümunələrdə ifadələrin, deyimlərin
obrazlaşdırılması üçün üslubi bir vasitə funksiyasını yerinə
yetirir:
Qarı düşmən dost olmaz
Qaraqoça qıymayıca yol alınmaz
Qara
polad üz qılıncı çalmayınca qızım
dönməz
Yapa –yapa qarlar yağsa yaza qalmaz
Yapaqlı kökcə çəmən güzə qalmaz.
(KDQ,12)
Mən mülki – cahan, cahan mənəm mən
Mən həqqə məkan, məkan mənəm mən
Mən kövnü məkanü kün – fəkanəm
Bil gil ki, nişan, nişan mənəm mən
Mən cümlə cəhanü kainatəm
Mən dəhrü zəban, zəban mənəm mən.
(Nəsimi, 2005, 261).
Bağə gir bülbülə ərzi-güli –rüxsar eylə
Yığ gülün irzini bülbül gözünə xar eylə
(Füzuli, I, 288,1)
Tüfənglər, peremyotlar səsləndikcə ta-ta -ta
Yaralılar qaçırlar havadan tuta –tuta
(Süleyman Rüstəm)
Yenə baş götürüb qaynayır həyat
Axır şırıl- şırıl şırşır bulaqlar
(Səməd Vurğun)1
Alliterasiya kimi assonans da dilin bütün struktur
tərkibində - fonetikada, leksikada, morfologiyada və
sintaksisdə sistem xarakteri daşıyır
Yerdəyişmə

1

Bax: Ə. Dəmirçizadə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1962, s. 47.
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Yerdəyişmə hadisəsində sözün kök və şəkilçi mövqeyindəki samitlər nitqə görə əvvəlki yerlərini dəyişdirir və
daha asan tələffüzlü varianta keçir.
Belə yerdəyişmədə əsas ağırlıq birinci yerdə gələn
samitin üzərinə düşür. Birinci samit yanaşma mövqeyində
nitq üçün ağırlıq törətdiyinə görə ikinci samitlə yerini
dəyişir. Beləliklə, birinci samit ikincinin,ikinci isə birincinin
yerinə kecir. Bu hadisə nəticəsində yerini dəyişən yanaşı
samitlər müəyyən sözlərdə ümumi nitq səciyyəli olduğu üçün
nitqin özü vasitəsi ilə də normaya cevrilir. Azərbaycan
dilində ümumi nitq normasına cevrilmiş yerdəyişmələrə aid
aşağıdakı kimi nümunələri misal göstərmək olar;
PR. Bu səslərin yanaşı işləndiyi məqamda p samiti
tələffüz ağırlığı ilə qarşılaşır. Odur ki, asan deyiliş üzrə
nitqin tələbi əsasında p samiti ikinci, r isə birinci yerə kecir:
torpaq (topraq), körpü (köprü), kiprik (kirpik), çarpaz
(çapraz), tərpən (təprən), qarpız (kaprız) və s.
Bu tipli sözlərin qohum dillərdəki müqayisəsindən
aydın olur ki, həmin dillərdə rp yox, pr yanaşması norma
kimi işlənir; çarpaz (Azərb), çapraz (türk, qaq); körpü
(Azərb), köprü (türk, türkm., qaq), tərpən (Azərb), tepren
(türk, qaq), torpaq (Azərb), topraq (türk, türkm., qaq),
yarpaq (Azərb), yapraq (türk, qaq).
PL. Bu samitlərin yanaşması zamanı p samiti nitqdə
ağırlıq yaratdığı üçün ikinci yerə keçir, l samiti birinci
işlənir; çılraq. Qohum dillərdə isə norma pl şəklində
saxlanılır: çıplaq (türk, qaqauz).
Azərbaycan dilində pl samit yanaşmalı bəzi sözlər də
vardır ki, onlarda nitq dəyişməsi baş verdiyi müşahidə
edilmir;saplaq, qaplan və s.
KS (QS). Bu samit yanaşmasında kipləşən k samiti
ağırlaşır və s ilə yerini dəyişir: asqır, öskür.
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Lokal nitq şəraitində isə KS (qs) səslərinin xs, ys
variantlarının işlədilməsi müşahidə olunur: haxsır, höysür.1
Qohum dillərdə də Azərbaycan dilində olduğu kimi
SK (SQ) variantı norma səviyyəsində işlənir: askır (türk),
asqır (türkmən), askır (qaq).
LR. Bu səs yanaşması Azərbaycan dilində norma
səviyyəsində işlənərkən l samiti nitqə görə yerini dəyişir.
Belə bir vəziyyətə irəli sözundə təsadüf edilir. Qohum
dillərdə isə lr birləşməsi saxlanılır: ileri (türk), iləri (türkm),
ileri (qaq).
ĞR. Azərbaycan dilində ğr (gr, yr) birləşməsi
norma kimi söz tərkibində saxlanılır: uğramaq, oğru, ağrı,
sağrı (atın sağrısı), doğra, ağrı, əyri və s.
ĞR birləşməsi tarixən qarğamaq sözünün tərkibində
dəyişərək rğ şəkilinə düşmüşdür. Qarğamaq sözünün ilkin
kökü olan qaq (qağ) forması qarğamaq mənasında “Kitabi –
Dədə Qorqud” da məhz qaq şəklində işlənir:“ Nə qaqarsan
mana ağam Qazan? (Yoxsa könlündə yoxmudur iman?)
(KDQ,34).
ĞR səs yanaşmasının rğ variantına lokal nitq
şəraitində rast gəlmək olur; doğra- dorğa1, oğru-orğu2, ağrıarğı, uğra-urğa3.
XL –lx, Mx – xm. Azərbaycan dilində xl, xm səs
birləşmələri ilə ifadə olunan oxlov, daxma kimi sözlərin

1

Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələri. Bakı, 1967, s. 26.
Bax: Ш.М. Кермов. Азербайджанские говоры в Кросносельском и
Иджваиском районах Армянской ССР. Баку, АКД 1972, с. 14.
2
М.М. Джафарзаде. Говоры Имишлинского района. Азербайджанского
языка. АКД. Баку, 1989, с. 13.
3
M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962, s.
119.
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lokal nitq şəraitində olxov, damxa kimi variantları da
mövcuddur.4
TS. Azərbaycan dilində ts səs yanaşması şəraitində t
samiti s ilə qarşılaşmağa ağırlıq törədir. Ona görə söz
tərkibində ikinci sıraya keçir. Məsələn; yastıq, yastı kimi
sözlərdə yerdəyişmə müşahidə edilir. Eyni zamanda, dustaq
sözündə də belə yerdəyişmə baş vermişdir; Əli bağlı, boynu
bağlı, üzü üzərinə salıb aldılar, yürüyü verdilər. Uruz dutsaq
oldu. (KDQ,74)
Sözün kök-şəkilçi mövqeyindəki samit yanaşması,
göründüyü kimi, nitq prosesində asan tələffüz tələbi ilə
dəyişə bilir. Belə dəyişmələr ümumi nitq xarakteri aldıqda
dil üçün normaya cevrilir. Ümumi nitq xarakteri qazana
bilməyən dəyişmələr ya diaxronik fakt kimi qalır və ya lokal
nitq norması səviyyəsində işlədilir.

4

M.М. Джафарзаде. Говоры Имишлинского района. Азербайджанского
языка. АКД. Баку, 1989, с. 13.
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Səsartımı
Səsartımı hadisəsi də bilavasitə, nitq prosesi ilə
bağlıdır. Səsartımı, əslində Azərbaycan dili sözləri üçün
səciyyəvi deyildir. Çünki, aqlütinativ dillərdə söz sonu
mütəhərrik olduğu üçün bu dillərə aid söz sonuna şəkilçilər
qoşulduqda onların müəyyən elementləri ixtisarlaşmaya
uğrayır. Bu mənada, Azərbaycan dili sözlərində səsartımı
hadisəsi prinsipcə aqlütinasiya ilə uyğun gəlmir. Ona görə də
səsartımı hadisəsi başlıca olaraq, alınma sözlərin
tələffüzündə müşahidə edilir. Səsartımı hadisəsində nitqə
görə sözün müvafiq hissələrinə saitlərin artırılması
səciyyəvidir. Bu hal o zaman baş verir ki, söz tərkibində
Azərbaycan dilinin nitq prosesi ilə uyğunlaşmayan samit
səslər və ya samit birləşməsi iştirak etmiş olsun.
Belə bir vəziyyət aşağıdakı hallarda müşahidə edilir:
1) sözun baĢlanğıcında Azərbaycan dili sözləri üçün
səciyyəvi olmayan r samitinin iĢlənməsi Ģəraitində.
Bu halda nitq yaranmış çətinliyi aradan qaldırmaq
üçün r samitindən əvvəl müvafiq bir saitin artırılmasını tələb
edir; rübənd-ürbənd, ruh-uruh, ruçka-uruçka, razı-irazı,
rahat-irahat, rza-irza, rüstəm-urusdam, rus-urus, rəftarirəftar, rəng-irəng, radio-iradio, rəĢid-irəĢid, rayon-irayon,
reyhan-ireyhan, riĢxənd-iriĢxənd1 və s.
Azərbaycan dilində sözün əvvəlinə hər hansı bir səsin
artırılması norma hüquqlu olmadığına görə r səsindən əvvəl
baş verən səsartımı hadisəsi ancaq lokal nitq üçün səciyyəvi
xarakter daşıyır. Belə səsartımı hadisəsi isə təkcə
Azərbaycan dilində yox, həm də qohum dillərdə də
1

И.Г. Джафаров. Говоры Таузского района. АКД, 1954,с. 5; Ш.М.Керимв. Азербайджанские говоры в Кросносельскем и иджеванском
районах Армянской ССР, АКД. Баку, 1972, с. 8; А.Г.Агаев Говoр
Джалилабадского района азербайджанского языка. АКД, Баку, 1975, с.
11; Т.И. Гаджиев. Джебраилский говор, азербайджанского языка. Баку,
1962, с. 11; Т.Б. Гамзаев. Ордубадский диалект. АКД, Баку, 1960, с. 8
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müşahidə edilir. Qohum dillərdə r samitindən əlavə, l samitli
sözlərə də müvafiq səslərin artırılmasını görmək olur: rengireng, rehim-irehim, radio-iradio, rast-iras, rahat-irahat,
layık-ılayık, lektop-ilektop, lampa-ılampa, leyka-ıleyka1
2) sözün baĢlanğıcında Ģk samit birləĢməsinin iĢlənməsi Ģəraitində.
Alınma sözlərin başlanğıcında Ģk sait birləşməsi
işləndiyi məqamda onların əvvəlinə nitqin asanlaşması üçün
müvafiq sait əlavə olunur; Ģkaf-iĢkaf-ıĢkaf, Ģkola-uĢkola.
Müvafiq səsartımı qohum dillərin nümunəsində də
müşahidə edilir; iĢkaf, uĢqal, iĢqaf, uĢqol, iĢqap.2
3) sözün baĢlanğıcında st səs birləĢməsinin iĢlənməsi
Ģəraitində.
Sözün əvvəlində st samit birləşməsi işləndiyi
məqamda nitqin asanlığının təmin olunması üçün səs
birləşməsinin əvvəlinə müvafiq sait artırılır:stəkan-istəkan,
stol-istol, ustol, ustul, stansiya-istansiya, astansiya, staje-istaj
və s.
ST səsbirləşməli sözlərə müvafiq sait artırılmasına
qohum dillərin nümunələrində də rast gəlmək olur;
Istol, ıssol, asdansiya, istasyon, isprafka, üstəl3 və s.

1

Бах: Н.Н. Межекова. Описание шорского диалекта хакасского языка.
АКД., М., 1969, с. 69; Ж. Мукамбаев. Джерге – тальский говор киргизкого языка. АКД. Фрунзе, 1955, с. 12; Б.Байрамдурдыев. Ахальский говор текинского диалекта туркменского языка. Ашхабат. 1955, с. 12.
2
Бах: Г.Кульманов. Геоклинский говор туркменского языка. АКД. Ваку, 1960, с. 11; Б. Байрамдурдуыев. Ахальский говор текинского
диалекта туркменского языка. АКД, Ашхабад, 1965, с. 12
3
Бах: Г.Кульманов. Геоклинский диалект туркменского языка. АКД,
Ашхабад, 1960, с. 11; Т.Бангуоглу, Türk qramreri. Sesbilgisi. Ankara,
1959. s. 133; И.И.Шамсуддинов. Каракульский говор узбекского языка.
АКД.Ташкент, 1965, с. 13; Т. Талипов. Система гласных в современном
уйгурском языке. АКД, Алма- Ата, 1960, с. 14.
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4) söz başlanğıcında tr, br, pr səs birləşməsi işlənməsi
məqamında.
Başlanğıçıda belə səs birləşmələri işlədilən sözlərdə
nitqi tənzimləyən səs sözün əvvəlinə yox, iki samitin arasına
artırılır; traktor-tıraktor, briqada-biriqada, proqrampıroqram, tramvay-tıramvay və s.
Bu tipli səs birləşmələri bəzi sözlərin sonunda
işlədilir. Bu halda, nitqi tənzimləyən sait yenə də qoşa
samitin aralığına daxil olur: oktyabr-oktyabır, sentyabrsentyabır, dekabr-dekabır.
Səsartımı haqqında danışılarkən, bəzən, h və y
samitlərini müəyyən sözlərdə protetik səciyyə daşıdığı
barədə fikirlər söylənilir. Məsələn; araba, asan, indi, əlbəttə,
alov kimi sözlərin əvvəlinə h və y artırılması
( harava,
hasan, hindi, həlbəttə, yaloy) həmin fikrin təsdiq edilməsində
motiv kimi qəbul edilir1.
Türk dillərinin lokal arealında ər sözünün hər, at
sözünün hat, ev sözünün həv, öl (yaş) sözünün höl, oraq
sözünün horaq, ayqır sözünün hayqır, armut sözünün harmut,
ayva sözünün hayva, ambar sözünün hambar kimi tələffüz
variantlarının mövcudluğu əsasında h samiti protetik səs
kimi qəbul edilir.2
H və y samitlərinin söz əvvəlində qəti mövqeyə malik
olmayan səslər olduğunu nəzərə almaqla həmin mövqedə h
və y samitlərinin protetik olub olmamasını müəyyən etmək
üçün əlbəttə, daha ciddi araşdırmalara ehtiyac var. Digər
tərəfdən, sözlərdə nitqə görə səsartımı məsələsinin təhlil
edilərək öyrənilməsindən başlıca məqsəd odur ki, yazı
norması və nitq arasında ciddi fərqlənmələrin baş tutmasına
1

Бах: М.Ш.Ширалиев. О звуке h в азербайджанском языке. “S.М.
Кirov аd. Azərbaycan Dövlət Darülfünunun əsərləri”. Bakı, 1949, s. 67.
2
Сровнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика.
М., 1984, с. 396 – 402.
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yol verilməsin. Yazı normasının sabitliyinin qorunması
barədəki arqumentlər daha da dəqiqləşdirilsin.
Bəzi tədqiqatlarda, hətta, Azərbaycan dilinin
özündə belə nitqə görə samit birləşmələrinin peyda olması
barədə fikirlər söylənilir. Ancaq deyər ki, kiĢi, kiçik, diĢi,
piĢik, pıçqı kimi sözlərdə iki samit arasındakı ı və i
saitlərinin qapalı tələffüzü1 kĢ, tĢ, dĢ, pĢ, kç kimi səs
birləşmələrinin formalaşmasına elə də ciddi əsas yaratmır.
Yazı və nitq arasında norma sabitliyinin qorunması
baxımından həmin tipli sözlərin tələffüzünün də ümumi
normaya müvafiq mənimsənilməsi və öyrədilməsi dildən
istifadənin mühüm problemlərindən biridir.
Səsdüşümü
SəsdüĢümü hadisəsinin Azərbaycan dili sözləri üçün
səciyyəvi olan nitq hadisəsidir. Bu hadisə Azərbaycan
dilində daimi olduğu üçün başqa dillərdən, xüsusilə, ərəbfars dillərindən alınan sözlərdə də öz təsirini göstərir.
SəsdüĢümü hadisəsinin iki tipi mövcuddur. Birincisi,
sözün tərkibindəki səslərin düşməsi; ikincisi, sözə müəyyən
şəkilçilər qoşulduqda qısalan sait səsin düşməsi.
Səsdüşümünün birinci tipi
Səsdüşümünün birinci tipinə aid olan hadisəsi həm
sözün əvvəli, həm sözün ortası və həm də sözün sonu üçün
səciyyəvidir.
Səsdüşümünün səbəbi nitqin asanlaşma meylinin
tələbi ilə ixtisarlaşan səsin öz
fonem əhəmiyyətini
itirməsindən ibarətdir.
1. Sözün əvvəlində səsdüĢümü. Azərbaycan dili
sözlərinin əvvəlində nitqə görə əsas etibarı ilə h və y
1

Бах: А.М.Мамедов. Позициoнные и комбинаторные изменения
семычных согласных в тюркских языках. АКД, Баку, 1979. с. 23.
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samitlərinin ixtisarlaşması müşahidə edilir. Türk dillərinin
materiallarının
müqayisəsində
isə
v
samitinin
ixtisarlaşmasını da görmək mümkündür.
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Sözün əvvəlindən h samitinin düşməsi
H samiti lokal nitq areallarında sözün əvvəlindən
düşmə meyllidir. Anlautda h samitinin düşməsi aşağıdakı
kimi sözlərdə müşahidə edilir: hörümçək-örümçək, hörməkörmək, hürmək-ürmək, hürkmək-ürkmək, hörük-örük,
hıçqırıq-ıçqırıq1
Türk dillərinə aid materialların müqayisəsi ilə h samitinin həm ixtisarlaşmış, həm də mühafizə edilən variantını
görmək mümkündür; hayqır (qaq), ayqır (Azərb), hocaq
(qaq), ocaq (Azərb); harmud (qaq), armud (Azərb); harpa
(qaq), arpa (Azərb); halma (qaq), alma (Azərb); hayırma
(qaq), ayırma (Azərb); hiĢlemə (qaq), iĢləmə (Azərb); harqa
(sarı uyğ), arxa (Azərb); hat (sarı uyğ), at (Azərb, türk,
türkm); horta (sarı uyğ), orta (Azərb, türk); hetek ( sarı uyğ),
ətək (Azərb), etek (türk) və s.2
Göstərilən nümunələrin müqayisəsindən göründüyü
kimi, bəzi dillərdə söz əvvəlindəki h saxlansa da dillərin
bəzilərində h samitinin ixtisar edilmiş variantı norma
hüququ qazanmışdır.
Lokal nitq variantlarının müəyyənləşdirilməsi isə
mövcud normanın sabit saxlanılmasını təmin etmək
baxımından əhəmiyyətlidir.
Sözün əvvəlindən y samitinin düşməsi
Azərbaycan dilinin lokal nitq areallarında y
samitinin söz əvvəlindən düşməsini aşağıdakı kimi
nümunələrdə müşahidə etmək olar; yük-ük, yuxarı-uxarı,

1

Bax: M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962,
c. 104.
2
Bax: Срaвнительно – историческая грамматика тюркских языков.
Фонетика. М., 1984, с. 396 – 397.
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yumruq-umrux, yumurta-umurta, yeməli-iməli, yumĢaqumĢaq, yuxu-uxu, yağmur-ağmur və s3
Ancaq bəzi sözlər də vardır ki, onların əvvəlindən y
samitinin ixtisar variantı artıq norma kimi sabitləşmişdir;
yeniĢ-eniĢ, yenmək-enmək, yıldız-yulduz-ulduz, yıldırımildırım, yılxı-ilxı, yılan-ilan, yagit-igid, yaloy-alov, yudumudum, yıl-il və s.
Azərbaycan dilində əvvəlindən y samiti ixtisar
olunmuş variant norma olduğu kimi başqa türk dillərində y
samitinin sabit qaldığı variant norma kimi işlənir: yıl
(türk,qaq), il (Azərb), yılan (türk, qaq), ilan (Azərb.),
yıldırım (türk, qaq), ildırım (Azərb), ilxı (Azərb), yılxı (türk),
yılxı (türkm), igid (Azərb), yigit (türk), yikit (türkm).
Sözün əvvəlində y samitinin və onun başqa keçid
variantlarının norma kimi saxlanılması və ixtisarı türk
dillərində müxtəlifdir. Bəzilərində birinci samitin işləndiyi,
bəzilərində isə ixtisarlaşdığı variant normadır: igid (Azərb.),
iit (qaq), yiqit (türkm.), yiqit (türk.), yemək (Azərb.), imaa
(qaq.), yemek (türkm.), irmi (qaq.), iyirmi (Azərb.), yiqirmi
(türkm.), yirmi (türk.), ük (qaq.), yük (Azərb., türk, türkm.),
ün (qaq.), yun (Azərb), yün (türk.), yün (türkm.), yuxarı
(Azərb), oqarı
(q. balk.), jokarı (qaz.), joqarku
(qırğ.).
Müasir Azərbaycan dilində yazı
normalarının
sabitliyi mühafizə olunduğu üçün lokal nitqin həmin
normalara təsir imkanları olduqca məhduddur.
2. Sözün ortasından səs düşümü.
Azərbaycan dili sözlərinin ortasından lokal şəraitdə
daha çox y və v samitlərinin zəifləyib düşməsi müşahidə

3

Bax: M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962,
c. 104 - 105
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edilir. Aşağıdakı kimi
sözlərin nümunəsində y və v
samitlərinin ixtisarlaşmasının müşahidə etmək olur.
Y samitinin düşməsi: soyuq- sooğ, toyuq -tooğ, oyuqooğ, böyük – böök, göyərçin – göərçin və s. Azərbaycan
dilində ixtisarlaşmış variantlar norma hüququ qazanmır.
Qohum türk dillərinə aid nümunələrin müqayisəsində isə
y samitinin ixtisarlaşdığı variant norma hüququ daşıyır:
böyük (Azərb), büyük (türk), beyik (türkm.), büük (qaq.),
böyür (Azərb), boğuz (türk), bövür (türkm.) büür (qaq.),
düyün (Azərb), dügün (türk), düvün (türkm.), düün (qaq.),
əyri (Azərb), eğri (türk), əqri (türkm.) iiri(qaq.), deyil
(Azərb), dəəl (türkm.), degil (türk).
V samitinin düşməsi: tövlə -töölə, qovun – qoun,
yavaĢ – yuaĢ, yavan – yuan, ovuc – ouc, tovuz – touz, dovĢan –
doĢan, dovğa – doğa, çevir – çöür, suvar – suar, çuval – çual
və s1.
Sözün ortasından v samitinin ixtisarlaşmasına türk
dillərinin dialektlərində də rast gəlmək olur: sovuk – suuk
(soyuq), buvun – buun (boyun)2,
savuk – sovuk- suuk
(soyuq)3.
3. Sözün sonundan səsdüşümü.
Sözün sonunda səsdüşümünə iki şəraitdə rast
gəlmək olur. birincisi, ikinci şəxs mənsubiyyət şəkilçisinin
zəifləyərək ixtisar olunmasıdır. Ikinci şəxs mənsubiyyət
şəkilçisinin həm təkində, həm də cəmində ixtisarlaşma
müşahidə edilir. Tək halda, mənsubiyyət şəkilçisinin n
1

Bax: Г.М. Пашаев. Фонетика кердского диалекта. АКД. Баку , 1969, с.
26; И.Г. Джафаров. Говоры Таузского района. АКД, 1954, с. 4 -5.
2
А.А. Моллаев. Фонетика кумского литературного языка. АКД.
Махачкала. 1967, с. 10 -18.
3
Ж. Мукамбаев. Джерге тальский говор киргизского языка. АКД,
Фрунзе, 1955, с. 8.
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elementi yönlük və təsirlik hal şəkilçisindən əvvəl yumşalır
və ixtisarlaşır: əlinə - əliyə - əlüvə- ələə, əlini - əliyə - əlüviəlüü, qoluna – qoluya – qoluva - qolaa4.
Cəm halda ixtisarlaşma həm şəkilçinin daxilində,
həm də yönlük və təsirlik hal şəkilçisi qoşulduqda baş
verir: əliniz - əliyiz -əlivüz - əliyüz; qolunuz – qoluyuz –
qoluvuz – qoluuz; əlinizə - əliyizə - əlivüzə- əlüüzə; əlinizi əlivüzü - əliyüzi - əliüüzü; qolunuzu – qoluvuzu – qoluvüzü –
qoluuzu.5
Səs düşümünün ikinci növü isə sonu yanaşı samitlə
bitən alınma sözlərdə müşahidə edilir. Bunlar, əsas eibarı
ilə sonu st səs birləşməsi ilə bitən sözlərdən ibarətdir.
Həmin tipli sözlərdə novlu kar s samitindən sonra kipləşən
kar t samitini tələffüz etmək nitqdə ağırlıq törədir. Odur
ki, şifahi nitqdə sonuncu, tələffüzdə ağırlıq törədən kar,
kipləşən t samiti ixtisar olunur: dost – dos, dəst – dəs, bəst –
bəs, dürüst – dürüs, sərbəst – sərbəs, rast –ras, verst – vers,
süst – süs və s.
Səsdüşümü hadisəsinin təhlili, hər şeydən əvvəl,
yazı dilinin norma sabitliyinin qorunmasının elmi əsaslar
üzrə qurulmasını təmin etmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Səs düşümünün ikinci tipi
Saitlərin nitqə görə söz tərkibindən düşməsi onların
nitq asanlığının təmin olunmasının göstəricisidir. Saitlərin
ixtisarı ilə baş verən tənzimləmə ümümi dil üçün norma
hesab olunan faktlar kimi maraqlıdır. Söz tərkibindən
saitlərin ixtisarı aşağıdakı kimi şəraitdə baş verir:
4

Bax: M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962,
c. 158- 168.
5
Bax: M.Ş. Şirəliyev. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Bakı, 1962,
c. 156- 168.
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1. Mənsubiyyət və təsirlilik hal Ģəkilçilərinin qoĢulması
ilə:
Burun-burnu-burnunu
Alın-alnı-alnını
Qoyun-qoynu-qoynunu(qoltuq)
Boyun –boynu-boynunu
Çiyin- çiyni – çiynini
Oğul-oğlu-oğlunu
Ağız-ağzı –ağzını
Fikir- fikri-fikrini
Cisim-cismi-cismini
Qisim-qismi-qismini
Sətir-sətri-sətrini
Abır-abrı-abrını
Ağıl-ağlı-ağlını
Eyib-eybi-eybini
Qədir-qədri-qədrini
Ətir-ətri-ətrini
Ġzin-izni-iznini
Ömür-ömrü-ömrünü
Əsil-əsli-əslini
2. Yiyəlik hal Ģəkilçisinin qoĢulması ilə
Fikir-fikrin (açıqlığı)
Cisim – cismin (xassəsi)
Ağıl- ağlın (üstünlüyü)
Eyib –eybin (açılması)
Ağız-ağzın(sirri)
Oğul-oğlun(ağıllılığı)
Sətir-sətrin(üstü)
Ətir-ətrin(rayihəsi)
Nəsil-nəslin(davamı)
Ömür – ömrün(baharı)
Fəsil – fəslin (gözəlliyi)
3.Yönlük hal Ģəkilçisinin qoĢulması ilə;
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Fikir – fikrə (düĢmək)
Cisim- cismə(toxunma)
Qisim –(iki)-qismə(bölünmək)
Sətir-sətrə (keçirmək)
Ətir- ətrə(bürünmək)
Ömür- ömrə(etibar)
Fəsil-fəslə (bölünmək)
4. Sifətdüzəldən i Ģəkilçisinin qoĢulması ilə:
Ġsim – ismi (birləĢmə)
Sətir – sətri(tərcümə)
Sinif – sinfi (ziddiyyət)
Zehin- zehni (əmək)
Misir- misri(qılınc)
Sait səslərin düşməsinə lokal nitqdə də rast gəlmək
olur. Belə səs düşümü öz xarakterinə görə ümumdil səciyyəsi
daşımır və yazı norması kimi qəbul edilmir. Bu tipli sait düşümünə dair aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar: xəzinə-xəznə, cərimə- cərmə, ərizə – ərzə, müavin-mavin, telefon-telfun, ikisi-iksi, əmisi-əmsi, dayısı-daysı, bibisi-bibsi,
geriyə-geryə, yuxarıya-yuxarya, irəliyə-irəlyə, burada-burda,
orada-orda, aĢağıda-aĢağda, buradan-burdan, əlinə-əlnə, dizinə-diznə, qoluna-qolna, atasını (görmək) – atasın (görmək),
gözünü (yummaq)- gözün (yummaq), əlini (uzatmaq)- əlin
(uzatmaq), gözünü (çəkmək)–gözün (çəkmək), dizini
(qucaqlamaq) – dizin (qucaqlamaq), baĢını (bulamaq) –
baĢın (bulamaq) və s1.
Fonetik söz yaradicılığı
Sözlərin fonetik üsulla yaranması söz yaradıcılığı
prosesinin ən qədim və ilkin mərhələlərini özündə əks
etdirir. Fonetik söz yaradıcılığı prosesi öz funksiyasını
artıq
çoxdan başa çatdırdığından həmin
prosesin
araşdırılması da xeyli
müddət
diqqətdən
kənarda
Локал сясдцшцмц иля ялагядар.Бах.М.Ш.Ширялийев.Азярбайъан диалектолоэийасынын ясас-лары.Бакы, 1962, с.70-72.
Azərbaycan dilinin Гярб групу диалект вя шивяляри. Бакы 1967. С. 27-28.
1
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qalmışdır.XX əsrin 60-cı illərin sonunda dilçi mütəxisslər
təhlil etdikləri fonetik materialın əsasında belə nəticəyə
gəlmişlər ki, dillərdə köklərin formalaşdığı və qrammatik
vasitələrin inkişaf etmədiyi bir mərhələdə yeni sözlərin
yaranması üçün kökdaxili fonetik dəyişmələr mühüm rol
oynamışdır. Azərbaycan dilçiliyində ilk dəfə fonetik söz
yaradıcılığının tədqiqinə və təhlilinə gedən yolu Ə.
Dəmirçizadə açmışdır. Onun fonetik vahidlərdə müəyyən
anlayışların mövcudluğu barəsindəki fikirləri fonetik söz
yaradıcılığına gedən yolun başlanğıcı oldu2.
Sonrakı tədqiqat
əsərlərində söz
yaradıcılığı
prosesində fonetik vahidlərin rolu və əhəmiyyəti barədə bir
sıra maraqlı fikirlər irəli sürülmüş olsa da fonetik söz
yaradıcılığı müstəqil bir tədqiqat obyektinə çevrilə
bilməmişdir3.
Fonetik söz yaradıcılığı bu gün Azərbaycan dili
üçün min illərin arxasında qalmış bir proses olsa da bu
onun unudulmasına heç cür haqq qazandıra bilməz. Çünki
fonetik söz yaradıcılığının ilkin əhəmiyyətini təkcə söz
tərkibinin səs dəyişməsi prosesi kimi məhdudlaşdırmaq
olmaz. Fonetik söz yaradıcılığında, hər şeydən əvvəl, nəinki
təkcə Azərbaycan dilinin, həm də bütün türk dillərinin
ilkin strukturu öz izlərini saxlayır. Kök sözlər bazasında
aparılan tədqiqatlar onu deməyə əsas berir ki, türk
dillərinin inkişafı tarixində kök sözün quruluşunun izlərini
müəyyən etmək mümkündür. Digər tərəfdən, kök sözün
əvvəlindəki samit dəyişməsinin, söz ortasındakı sait
Ə. Dəmirçizadə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı. Bakı, 1962, səh. 55.
S.Cəfərov. Фонетическая структура первичных слов в тюркских языках. (на материале азербайджанского языка).
S.M.Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat ser; 1979, №6,s. 11-13; A.K. Aлекперов. Лексические значение в
семасиологической
структуре слова. СТ, 1976, №2, с. 37;
В.И. Асланов. Историческая
лексикология
азербайджанского языка. (докт. дисс.) Баку, 1973, с. 26 -27; S.Q.Əlizadə. Azərbaycan dili sözlərinin sonundan q samitinin
düşməsinə dair. S.M. Kirov adına ADU-nun Elmi əsərləri. Dil və ədəbiyyat ser; 1972, №2,s. 11-14; R.Ə. Rüstəmov. Müasir
Azərbaycan ədəbi dili üçün arxaikləşmiş fellər. Dilçilik məcmuəsi, XVII. сild, Bakı, 1963, c. 7-9; V. Aslanov. О путях
установления первичных корней слов с непродуктивными аффексами в тюркских языках. (на материале азервайджанского языка) «Исследование по грамматике и лексике тюркских языков». Ташкент, 1965. с. 132. F.A. Cəlilov.
Azərbaycan dilinin morfonologiyası. Bakı, 1989. s. 98- 137.
2
3
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dəyişməsinin mövcudluğu türk dillərinin inkişafında analitizm meyllərinin mövcudluğuna dair faktların aşkara çıxarılıb təhlil edilməsinə imkan verir.
Məsələn, Fuad Qəniyevin tatar dilində fonetik söz
yaradıcılığına həsr olunmuş əsərində söz tərkibindən səslərin
düşməsi, palatallaşması və vürğunun yerdəyişməsi yolu ilə
məna dəyişməsi fonetik söz yaradıcılığının əsas mexanizm
kimi təqdim edilir.1
A.A.Naqayev söz tərkibindəki səs dəyişmələrini təhlil
edərək eyni kökdən yeni sözlər əmələ gəlməsini fonetik söz
yaradıcılığı kimi səciyyələndirir. DiĢ-deĢ, od-üt (ü) kimi
oxşar variantları digər türk dilləri ilə müqayisə edir.2 Aydın
Ələkbərov kökündə kö, gö elementləri olan sözləri (köz,
gövdə, gödək, gödən, kökə, kömbə, köpəĢik) təhlil edərək
onların yumruluq anlayışı üzrə bir-biri ilə bağlı olduğunu
göstərir.3
Erden Kajıibekov türk dillərində eyni köklü sözləri
xüsusi semantik ardıcıllığa malik vahidlər kimi tədqiq edir.1
Bəzən söz tərkibində səs dəyişməsi yolu ilə yaranan
vahidlərin fonetik variantlılığa aid edilməməsi fikirləri ilə də
rastlaşmaq olur.2
1

Бах: Ф.А.Ганиев. Фонетическое словообразование в татарском языке.
Казань, 1973, с. 3 – 38.
2
А.А.Нагаев. Чередование звуков как средство, словообразование (на
материале узбекского и некоторых других тюркских языков) АКД,
Самарканд, 1969, с. 26.
3
Бах: А.К.Алекперов. Лексические значение в семасиологической
структуре слова. СТ, 1976, №2, с. 37.
1
Бах: Е.З. Кажибеков. Глагольно-именная корреляция гомогонных
корней в тюркских языках. Алма – Ата, 1986,с. 77 – 245.
2
Бах: Г. Садвакасов. Имеется ли в совремонном уйгурском языке
фонетический способ словообразования? СТ. 1972, 6, с. 80-82; М.М.
Трофимов о фонетическом способе словообразования в современном
уйгурском языке. Ст 1979, №4,с. 48-50.
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Fonetik söz yaradıcılığı haqqında tədqiqatların
şəbəkəsi çox da geniş deyildir. Ancaq qohum dillərdə kök
sözlərin struktur və semantik əlaqələrinin öyrənilməsi üçün
ilkin köklərdən başqa sözlərin törəmə üsullarının
araşdırılması üçün, qohum dillərdə quruluşca və mənaca
bir-birindən uzaqlaşmış sözlərin bərpası üçün, ən əsası isə
qohum dillərdə leksik ümumiləşmə yaratmağa nail olmaq
üçün fonetik söz yaradıcılığının tədqiqi çox mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Fonetik söz yaradıcılığı bazasında
qohum olmayan dillər arasındakı struktur və semantik yaxınlıqların elmi əsaslarla müəyyənləşdirilməsinin də çox
böyük əhəmiyyəti vardır. Qohum olmayan dillər arasındakı
struktur və semantik yaxınliqlar təsadüfi sayıla bilməz.
Yaxud bu dillərin arasındakı oxşarları “nə zamansa baş
vermiş alınma” prosesinin üstünə qoymaq olmaz. Bu
mühüm hadisənin başqa səbəbləri vardır. Ona görə də ifrata
varmadan həqiqət yolunu axtarıb tapmaqla müxtəlifsistemli
dillərdəki oxşarlığın obyektiv səbəblərini araşdırmaq
təmamilə mümkündür.
Azərbaycan dilində fonetik söz yaradıçılığının
mühüm istiqamətlərini aşağıdakılardan ibarət hesab etmək
olar:
1) tonallıqla sinkretik sözlərin yaranması. 2)
məcazlaşma yolu ilə sinkretik köklərin yaranması. 3) sözün
əvvəlində, ortasında və sonunda fonetik dəyişmə baş
verməsi yolu ilə yeni sözlərin yaranması.
Tonalliqla sinkretik köklərin
yaranması
Tonallıqla yaranan sinkretik köklər müxtəlif nitq
hissələrinə aiddir. Sinkretizm sözü mənşəcə yunan dilinə
məxsusdur. Mənası birləşmək deməkdir. Sinkretik köklər
üçün səciyyəvi cəhət də müxtəlif mənaların eyni kök
daxilində birləşməsindən ibarətdir. Bu tipli sinkretik köklər
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Azərbaycan dilində olduğu kimi digər türk dillərində də
mövcuddur: at (heyvan), at (atmaq); tut (meyvə), tut
(tutmaq); daĢ (isim), daĢ (daĢmaq); dan (üfüq), dan
(danmaq); qan (maddə), qan (qanmaq); yay (fəsil), yay
(yaymaq); sağ (diri), sağ (sağmaq); yağ (maddə), yağ
(yağmaq); qaz (quĢ növü), qaz qazmaq); it (heyvan), it
(itmək); qız (insana məxsus cins), qız (qəzəblənmək); yan
(böyür), yan (yanmaq); al (qırmızı), al (almaq); qır
(maddə), qır (qirmaq); bit (həĢərat), bit (bitirmək) kimi
sözlər bu cəhətdən səciyyəvidir.
Müxtəlif nitq hissələrinə məxsus kök sinkretizmlərini
öz xarakterinə görə sözyaratmanın ən ilkin mərhələsi hesab
etmək olar. Ona görə ki, onların arasında məna əlaqələri
mövcud deyildir. Ümumiyyətlə, müasirlik baxımından
yanaşıldıqda bu cür sinkretik köklərdə məna əlaqəsi
təsəvvürə də gətirilmir. Dildə yeni anlayışların ifadəsinə
yaranan təlabat bir kökdən tamam başqa məna bildirən
sözlərin yaranmasını şərtləndirmişdir.
Türk dillərinin görkəmli tədqiqatçılarından biri olan
A.M.Şerbakın
fikrincə
bu
tipli
sinkretizmlərin
formalaşmasında təkhecalı sözlərə məxsus ilkin tonallıq
əlaməti əsas olmuşdur.1 Doğrudan da ad və fel nitq
hissələrinə aid birhecalı kök sinkretizmlərinin nitqə görə
fərqlənməsində tonallıq mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki,
məsələn, çat (isim), çat (fel); tut (fel), tut (isim); it (isim), it
(fel) və s. nümunələrdəki sait səslər tonallığın
fərqləndirilməsində əsas vasitədir. İsmi tonallıqda sait səs
bir qədər zəif, feli tonallıqda güclü hiss olunur. Bu da dilin
ilkin sözyaratma mərhələsində eyni kök daxilində ismin və
felin fərqləndiricisi kimi digər vasitələrin mövcud olmadığını
göstərir. Feli sinkretizmlərdə tonallıq öz səslənmə təsirinə
1

А.М. Щербак. Срaвнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, с.
129-136.
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görə əmr formasının ikinci şəxsinin təkinin ifadəsinə
bərabərdir. Yəni, məsələn, tut sözü isim kimi işlədiləndə ton
adi qayda da səslənir. Fel kimi işlədildikdə isə əmr
formasının tonu öz gücünü və təsirini göstərir.
Ümumiyyətlə, həmin tipli köklərdə dil əşyalılığa və
hərəkətə görə xüsusi bir fərq qoymur. Ona görə də nitq,
təfəkkürün gücü ilə məcburən iki anlayışı bir strukturda
birləşdirir. Tonallıq isə sözün strukturunu yox, mənasını
fərqləndirməyə xidmət edir. Bütün bunlar göstərir ki, dilin
ən qədim dövrlərində təfəkkür imkanları dil imkanlarından
güclü olmuşdur. Dil daim təfəkkürün arxasınca gedərək
nitqin intensiv fəaliyyəti ilə özünə yeni strukturlar
formalaşdırmışdır.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, bəzi
tədqiqatlarda ikihecalı sözlərdə də vurğu onları ismə və felə
görə fərqləndirir: alma-a/lma, bölmə-bö/lmə, vurma-vu/rma,
çıxma-ç/ıxma, gə/lmə-gəlmə, yarma-ya/rma, boğma-bo/ğma,
qırma-qı/rma, gəlin-gə/lin və s.
Buna istinad edərək tədqiqatların bəzilərində belə
sözlər də fonetik söz yaradıcılığına aid edilir. Nəzərə almaq
lazımdır ki, bunlar sadə kök sözlər yox, düzəltmə sözlərdir.
Она эюря дя нязяря алмаг лазымдыр ки, бурада тоналлыгла
бирликдя сюзйаратмада шякилчилярин дя ролу вардыр. Йяни
бурада тоналлыьын функсийасы ня гядярдирся шякилчилярин
функсийасы да о гядярдир. Одур ки, сюзйаратманын бу нювц
тякъя фонетиканын йох, шякилчилярин йох, щям дя
фоносимантиканын мящсулу кими гябул едилмясидир. Belə
sözlərdə vurğunun fərqləndirici rolunun mövcudluğunun
ilkin mərhələyə məxsus tonallığın keyfiyyətcə aqlütinativlik
mərhələsindəki ənənəvi davamı kimi nəzərə almaq lazımdır.
Məcazlaşma ilə sinkretik köklərin
yaranması
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Təfəkkürün inkişafının dilə daim təsiri ilə eyni nitq
hissələri daxilində kök sinkretizmləri ətraf aləm
hadisələrinin sadəcə olaraq təfəkkürdə qavranılması
nəticəsində
yaranmır.
Belə
kök
sinkretizmlərinin
formalaşmasında
artıq mücərrəd təfəkkürün rolu və
fəaliyyəti başlıca yer tutur. Bir kökün daxilində elə mənalar
toplaşır ki, onların arasında ilkin anlayışların müəyyən
əlaqələri görünür. Bu anlayışların bir kök daxilində
toplaşmasında isə məcazi mənalılıq aparıcı olur. Zaman
kecdikcə bir kök daxilində toplaşan anlayışların özü də
müstəqilləşmiş, onların arasındakı məna əlaqələri tədricən
aradan çıxmışdır. Eyni nitq hissələrinə dair kök
sinkretizmlərinin izlərini aşağıdakı kimi nümunələrdə
müşahidə etmək olur: kök (meyvə), kök (iri, ĢiĢman), göy
(rəng), göy (səma), yaĢ (ömür), yaĢ (nəm), yal (yem), yal
(dağın üstü), yal (atın yanmanı), iy (qoxu), iy (iĢ aləti), ay
(göy cismi), ay (vaxt), sağ (tərəf), sağ (diri), qaĢ (gözə aid
əlamət), qaĢ (üfüq).
Qohum dillərdə də bu tipli sinkretizmlər mövcuddur:
dal (sahə), dal (budaq), top (oyun aləti), top (silah), biz
(bez), biz (alət), qol (əl), qol (eniĢ),qut (xoĢbəxt),qut
(çirk) (türk), kör (kor), kör (qəbir), kur (yağlı), kur
(kəmər, qurĢaq), oy (fikir), oy (eniĢ)(qırğ) və s.
İlkin köklərin mənaca inkişafında sinkretizm əlamətinin çox mühüm təsiri olmuşdur. Belə ki, bu təsir, hətta, dilin
sonrakı şəkilçiləşmə mərhələsində də öz izlərini davam etdirə bilmişdir. Məsələn, aşağıdakı kimi ikihecalı sözlərdə ilkin sinkretizmlərinin izlərini görmək olur: bağır (daxili
bədən üzvü), bağır (qıĢqırmaq), tala (cöl), tala (talamaq),
böyür (yan), böyür (uca səslə qıĢqırmaq), qabar (ĢiĢ), qabar
(kobud danıĢmaq), kürək (iĢ aləti), kürək (arxa, bel), parça
(hissə), parça (paltarlıq) və s.
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Birhecalı köklərin inkişafında semantik amillərin
rolunun artması dilin informasiya imkanlarının çoxalması
deməkdir. Dilin informasiya imkanları genişləndikcə özünə
daim yeni ifadə formaları yaradır.
Köklərin əvvəlində səs dəyişməsi baş verməsi ilə söz
yaranması
Kök sözlərin əvvəlindəki səsin dəyişməsi ilə yeni sözlərin əmələ gəlməsi fonetik söz yaradıcılığının mühüm əlamətlərindən biridir. Köklərin əvvəlindəki ilk səslərin mənafərqləndiriciyə xidmət etməsi dilçiliyə aid tədqiqatlarda
təqdir edilir və bu məsələ mütəxəsislərin heç birində şübhə
yaratmır. Çünki dil faktlarının özü ilk səsin bu funksiyasını
təsdiq edir. Məsələn, bax, çax, yax, tax, qax kimi sözlərin
əvvəlindəki b, ç, y, t, q samitlərinə görə həmin sözlərdə özünəməxsus mənalar ifadə olunur. Bunun qar, dar, yar, var,
tar kimi sözlərdə də ilk səsin fərqlənməsi ilə müxtəlif
müstəqil
mənalar
bildirilir.
Birinci
samitin
mənafərqləndiricilik funksiyası mövcud olmasa idi dildəki
sözlərin xüsusi mənalarını da fərqləndirmək mümkün olmazdı.
Bu tipli sözlərdə birinci səsin fərqlənməsi ilə müstəqil
məna bildirən xüsusi sözlər formalaşmışdır. Fonetik söz
yaradıcılığının səciyyəvi əlaməti isə ondan ibarətdir ki,
sözün əvvəlindəki səsin dəyişməsi ilə eyni kökdən məna
əlaqələrini mühafizə edən başqa sözlər yaranır. Bu proses
dilin ilk sözyaratma mərhələsini əks etdirir. İlkin mərhələdə
bir-birindən tamam fərqlənən sözlərin yaranmasında dil
imkanları az olduğundan eyni kökdən məna əlaqələrini
saxlayan başqa sözlərin əmələ gəlməsi prosesi aparıcılıq
təşkil etmişdir. Bu prosesdə iştirak edən samitlər keyfiyyətcə
eyni səs yuvasını təşkil edən fonemlərdən ibarət olmuşdur.
Məhz eyni yuvadan törəyən səslərin keçid istiqamətləri üzrə
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baş verən dəyişmələrdə məna əlaqələrinin saxlanması əsas
əlamətlərdən biri olmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki,
təkhecalı sözün əvvəlində baş verən səs dəyişmələri həm
samitlə, həm də saitlə başlayan sözlərdə müşahidə edilir.
Təkhecalı sözün ortasında isə saitlər dəyişir. Sözün
sonundakı samit dəyişməsi ilə dəyişən samitin affiksallıq
funksiyasının təcəssüm etdirir.
Samitlə başlayan köklərdə səs dəyişməsi ilə
yeni sözlərin yaranmasi
Dilarxası səs keçidləri üzrə yaranan sözlər
Azərbaycan dilində dilarxası səs keçidləri əsasında
yaranmış aşağıdakı kimi nümunələri misal göstərmək olar:
Q-x samitlərinin keçidi
Dilarxası samitlər sistemində x səsi müstəqil fonem
hüququnu itirdiyi üçün mövcud nümunələr q və k
reflekslərinə aid keçidlər əsasında verilir.
Q-x keçidi əsasında
Qar kökündən Azərbaycan dilində qart, qartlamaq
kimi sözlər düzəlmişdir. Qar kökündən q-x dəyişməsi üzrə
təqlidi mənalı xar kökü və həmin kökdən xart, xırtıltı,
xarçıltı, xarlatmaq kimi sözlər düzəlmişdir.
Eyni qayda üzrə qır kökündən qırtlaq, qırıq, qırıltı,
çırıltı sözləri yaranmışdır. Xır kökündən isə xırt, xırıltı,
xarıltı kimi sözlər düzəlmişdir. Qır kökündən həmçinin qırıq,
qırıĢ, qırıĢdamaq (əzmək) kimi sözlər yaranmışdır. Buna
müvafiq olaraq Azərbaycan dilində x keçidi əsasında xırda,
xıĢda, xırıĢda kimi sözlər formalaşmışdır.
Q-x keçirdi ilə qot kökündən qotma (bir qucaq ot)
xot kökündən xotma (ot topası) kimi sözlər yaranmışdır.
Dilortası səs keçidləri üzrə yaranan sözlər
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Bu səs yuvasına aid keçidlər üçün yaranan sözlərə
dair aşağıdakı nümunələri misal göstərmək olar:
K-g samitlərinin keçidi
Bu keçidürsə kir kökündə kirtik (işlənmiş sabun
qalığı), kirkirə (dən üyütmək üçün məişət əşyası), gir
sözündən isə gird (bir əşyanın dəyirmi bölünməsi gird yarı),
girdə
(yumru) kimi sözlər yaranmışdır. Bunları
ümumiləşdirən anlayış kəsiklik, yumruluq, dəyirmilik
mənasındadır.
Həmin keçid əsasında köy və göy sözlər yaranmıĢdır.
Nəzərə aldıqda ki, göy sözünün tarixi mənbələrdə
kök variantı var, onda kök və göy sözlərinin əlamətinin k-g
səs dəyişməsi olduğunu qəbul etmək olar.
Kök sözündən
hündürlük, dəyirmilik anlayışını
bildirən kökə, köklük, göy (gök) kökündən isə göy (səma)
kimi sözlər yaranmışdır.
Q-k səslərinin keçidi
Dilarxası q samitinin dilortası k samitinə keçidində
onları yaxınlaşdıran əlamət q samitinin yumşaq tələffüzlü
olmasıdır. Bu əlamətə görə q samiti eyni yuvadakı səslər
kimi k samiti ilə üfüqi keçid təşkil edir.
Q -k keşidi əsasında törənən sözlərdəki məna
yaxınlığı da onların eyni yuvadan olan səslərə aid keyfiyyət
qazandığını təsdiq edir.
Q-K keçidindən yaranan qun-kün köklərindən qunc
(kənar, qıraq) və künc (guşə) kimi sözlər əmələ gəlmişdir.
Г-к кечиди ясасында йаранан сюзляря гул-кюл кюкляри
ясасында формалашмыш ашаьыдакы кими сюзляри дя аид етмяк
олар: гул (щцгугсуз инсан) кюля (ясир киши), гула (хябярчи),
гуллугчу (хидмят едян ишчи) кюлэя (яшйанын якс олунмасы),
гундаг (бяляк, бцрцлц яшйа) кцндя (йумурланмыш хямир).
Дил-диш сяс кечидляри цзря йаранан сюзляр
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Дил-диш сяс кечидляри цзря йаранан сюзляря аид
ашаьыдакы кими нцмуняляри мисал эюстярмяк олар:
Т- д самитляринин кечиди
Т – д сясляринин кечиди ясасында йаранан тиш – диш
кюкляриндян тишямяк (дяйирманын дашыны диш-диш етмяк), тишяк
(дяйирман дашынын ун цйцтмяйя щазырланмасы), дишля
(арабанын чыхынты щиссяси), дишлямяк (дишля гопармаг), диш-диш
(дишвари) кими йахын дахили мяналары мцщафизя едян сюзляр
йаранмышдыр.
Т – д кечиди щямчинин, тала (гарят) вя даламаг
(эиъиткян) далашмаг кими сюзлярдя сахланылыр. Т – д кечидиня,
щямчинин, таьар (юлчц) даьаръыг (ун, тахыл габы), тавар (йцк,
мал), давар (гойун) кими сюзляря дя раст эялмяк олур.
Тик – дик
T- d keçidi əsasında yaranmıĢ тик-дик кюкляриня
мяхсус щцндцрлцк, уъалыг кими цмуми анлайышлар бу
кюклярин ясасында формалашмыш тикмяк (уъалтмаг, гурмаг),
тикан (биткинин дик дайанан щиссяси), дикялтмяк (уъалтмаг,
галдырмаг), дикдир (щцндцр йер) кими сюзляр йаранмышдыр.
Т – ч самитляринин кечиди
Bu keçidə uyğun тал – çал кюкляриндян дахили
мяналылыьы сахлайан тала (гарят) вя чалмаг (чалыб-чапмагратячилик) кими сюзляр йаранмышдыр.
T-c samitlərinin keçidi
Bu samitlərin keçidi ilə til-cil köklərindən tilov-cilov
kimi sözlər düzəlmişdir..
Тыг –чыг köklərindən isə дахили мянаны сахлайан
тыггылты - чыггылты кими тяглиди сюзляр йаранмышдыр.
Т – ш самитляринин кечиди
Т – ш самитляринин кечиди иля йаранмыш таг – шаг // тыг –
шыг кюкляринin дахили мянасы таггылты-шаггылты, таггылдашаггылды, таггылдаг-шаггылдаг вя щямчинин, тыггылты-шыггылты
кими сюзлярдя мцщафизя олунур.
Д – с самитляринин кечиди
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Bu keçidə yaranmış dür-sür кюкляринdən дцрт-сцрт,
дцртяля-сцртяля, дцтмя-сцртмя кими сюзляр əmələ gəlmişdir.
Д – й сюзляринин кечиди
Bu keçid дум – йум köklərində müĢahidə edilir.
Həmin кюкляря аид цмуми мяналылыг думбуз-йумруг
кими сюзлярдя мцшащидя едилир.
Д – ч сюзляринин кечиди
D-ç keçidi дум- чум köklərində müĢahidə edilir.
Дум - чум кюкляриндян дцзялян сюзлярдя цмуми
йумурулуг анлайышы мцшащидя едилир: Думбуз (ялин
йумругланмасы), чумбуз (бир беля аьзы цстц), отлу, нямли
йумурувари торпаг).
D-ç keçidi, həmçinin дюв // дев – чев köklərində
mövcuddur.
Бу кюклярин дахили мяналарыны онларын ясасында
йаранмыш дювря-чевря, девирмяк-чевирмяк кими сюзлярдя
мцшащидя етмяк олур. Д- ч кечиди, щямчинин, дюн-чюн,
дюндяр-чюндяр кими сюзлярдя мцшащидя едилир.
Дыг – чыг кюкляриня мяхсус цмуми мяналылыг дыггылты
- чыггылты, дыггылдат-чыггылдат кими сюзлярдя мцщафизя едилир.
Ч –с сясляринин кечиди
Ч – с сясляринин кечиди сакын-чякин, сойуг-човьун кими
сюзлярдя мцшащидя едилир. Saкын-чякин сюзляриндя сак кюкц
мцстягил олмаса да чяк кюкцндя мцстягиллик вардыр. Цмуми
анлайыш ися онларын дцзялтмя вариантларында мцшащидя едилир.
Сой-(сов) вя чов кюкляри ися мцстягил дейилдир. Анъаг мяна
йахынлыьыны онларын дцзялтмя вариантларында эюрмяк олур.
Ъ – с сясляринин кечиди
Бу сяслярин кечиди иля йаранмыш ъярэя - сыра сюзляриндя
дцзцлмцш анлайышы мцщафизя олунур. Онларын кюкцнц тяшкил
едян ъяр - сыр морфелляри ися мцстягил мянадан мящрумдур.
Ъ – с сяс кечиди ясасында йаранмыш сувар - ъувар
сюзляриндя цмуми мяналылыг су анлайышында мцщафизя олунур.
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Сув вя ъув кюкляри мцасир дилимиздя мцстягил
ишлянмяся дя су анлайышы сувармаг (сащяни сувармаг) вя
ъувар (суварма иши иля мяшьул олан) сюзляриндя айдынлашыр. Ъ –
с сяс кечиди ъыьыр анлайышы иля цмумиляшян сырыг – ъырыг
сюзляриндя мцщафизя олунур.
Д – ъ сясляринин кечиди
Д – ъ сясляринин кечиди иля дырнаг-ъырмаг, дырнагламагъырмагламаг кими сюзляри формалашмышдыр.
Дыр кюкц мянаъа мцстягил олмаса да ъыр кюкцндя
мяна мцстягиллийи сахланылыр. Бу кюклярин базасында йаранан
сюзлярдя дя ъырмаг анлайышы мцшащидя едилир. Д – ъ сясляринин
кечиди, щямчинин, дуру-ъуйуг сюзляриндя дя мцшащидя едилир.
Дур вя ъуй кюкляринин щеч бири мцстягил дейилдир. Онларын
дцзялтмя формаларында ися дурулуг анлайышы сахланылыр.
C – й сясляринин кечиди
C – й сясляринин кечиди cырыг-йыртыг, ъырмаг-йыртмаг,
ъырылмаг-йыртылмаг кими сюзлярдя мцшащидя едилир. Щямин
сюзлярин кюкцнц тяшкил едян ъыр морфели мцстягил мянасыны
сахласа да йыр морфелиндя мяна мцстягиллийи итмишдир.
Онларын ясасында дцзялян сюзлярдя ися мяна цмумилийи
сахланылыр.
C – й сясляринин кечиди чах-йах, чох-йох кими кюк
морфеллярдя мцшащидя едилир. Чах-йах кюклярини бирляшдирян
цмуми анлайыш йанмаг мянасындан ибарятдир. Бу мяна
чахмаг (од йандырмаг цчцн ишдядилян даш, илдырым чахмаьы)
вя йандырыб-йахмаг ифадясиндя мцшащидя едилир. Чох-йох
сюзляри ися бир-бириня якс мяналылыгла сяъиййялянир. Чох олмаг
артыг олмаг, йох олмаг ися чохун арадан эетмяйи мянасыны
билдирир. Йох кюкцндян дцзялян йохламаг сюзцнцн мянасы
да йох оланы, вар олуб (чох олуб) эизли галаны, йох олуб
эюрцнмяйяни ашкара чыхармаг мянасыны билдирир.
С – щ сясляринин кечиди
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С– щ сясляринин кечиди (сув), суламаг, сувармаг,
суваг, вя щовуз, щовламаг, щюйцш кими су анлайышлы сюзлярдя
мцшащидя едилир.
Су (сув), сувар, суламаг, сувамаг кими сюзлярдя су
анлайышы су иля иш эюрмяк мянасы билдирир. Щовламаг, щовуз,
щюйцш кими сюзлярдя ися су мянасы суйу ичиня чякмяк, ичиня су
дахил етмяк мяналарны ифадя едир.
Ч – с кечиди
Ч – с кечидиня чалхала-силкяля кими сюзлярдя раст
эялмяк олур. Бу сюзлярин кюкляринин щеч бириндя илкин анлайыш
галмамышдыр. Йалныз онларын дцзялтмя формаларында
тярпятмяк мянасыны цмуми анлайышын ифадясини мцшащидя
етмяк олур.
С – з кечиди
С – з кечиди ясасында сыхчала вя зыхчала сюзляри ямяля
эялмишдир. Сых кюкцндя илкин анлайыш сахландыьы щалда, зых
сюзцндя мцстягил мяна мцщафизя олунмур. Анъаг бу
сюзлярин дцзялтмя формаларындан айдын олур ки, сыхчаламаг
сюзцндя сыхыб силкялямяк, зыхчаламаг сюзцндя ися йцнэцл
тутуб силкялямяк мяналары ифадя олунур.
Д – ш кечиди
Д – ш кечидиня диш-шиш, дишля-шишля кими сюзляря дя раст
эялмяк олур. Щяр ики кюк сюздя яшйанын шиш формасына аид
цмуми мяна ифадя олунур. Бу цмуми мяна щяр бир ейни
кюкдян дцзялян сюздя хцсуси, конкрет мяналылыгла тяъяссцм
олунур.
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Додаг самитляринин кечиди цзря йаранан
сюзляр
П – ф сясляринин кечиди
П – ф сяс кечиди ясасында пыр кюкцндян пырылты, пырылда,
пырылты, пырылда, фыр кюкцндян ися фырылда, фырылты, фыртылда кими
сюзляр йаранмышдыр. Онларын арасындакы мяна йахынлыьы сяс
тяглидинин йахынлыьы иля ифадя олунур.
Б – в сясляринин кечиди
Б – в сясляринин кечиди ясасында бир-бири иля йахын мяна
ялагясиндя олан бур-вур кюкляри вя онларын ясасында буругвуруг, бурьу-бурулма, вуруг, вурьу, вурулма кими дахили
мяналылыьы сахлайан сюзляр дцзялмишдир.
М – в сясляринин кечиди
М – в сясляринин кечиди иля дахили мяна ялагялярини
сахлайан мыртдамаг-выртдамаг, мыртылда-выртылда кими тяглиди
сюзляр формалашмышдыр.
Саитля башлайан кюк сюзлярдя сяс дяйишмяляри иля йени
сюзлярин йаранмасы
1. Саитля башлайан вя сяс дяйишмяси иля мяна ялагясини
сахлайан кюк морфемлярин йаранмасы
Саитля башлайан кюк сюзлярдя фонетик сюз
йарадыъылыьынын ики типини фярляндирмяк олар. Биринъиси, саитля
башлайан вя саит дяйишмяси иля мяна ялагясини сахлайан кюк
морфемляр, икинъиси, саитля башлайан вя яввялиня самит
гошулмагла мяна ялагяси йарадан кюк морфемляр. Кюк
сюзцн яввялиндя самит сяс иштирак етмирся вахтиля мювъуд
олмуш вя йа потенсиал самитин функсийасы башланьыъдакы саит
сясин цзяриня дцшцр. Мясялян, Азярбайъан дилиндя ил - кюкц иля
башлайан илдырым, илхы, ильым, ен кюкц иля башлайан ендирмяк,
ениш, ул кюкц иля башлайан улдуз, ал кюкц иля башлайан алов, цз
кюкц иля башлайан цзцк, цзцлмяк, уъ кюкц иля башлайан уъа,
уъуз кими сюзлярин яввялиндян й самитинин ихтисар олунмасы
шцбщя йаратмыр, чцнки гощум диллярдя вя йа локал нитг
ареалларында щямин сюзлярин яввяли й самити иля ифадя олунан
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вариантларыны ашкар етмяк мцмкцндцр. Щямин сюзлярин
яввялиндя потенсиал самит ишлянмяся дя сонракы саит сяс итмиш
фонемин функсийасыны юз цзяриня эютцрцр. Бу мянада, иш, ит,
ий, из, яз, ят, яй, яр, ай, ат, ал, аш, ач, аз, цз, цч, цн, ун, кими
яввяли самитля башламайан сюзлярдя саит сяс башланьыъ
фонемин мяна фяргляндириъилик функсийасыны йериня йетирир.
Азярбайъан дилиндя яввяли саитля башлайан бязи кюк
сюзляр дя мювъуддур ки, онларда башланьыъ саитин мцвафиг
кечиди сайясиндя бир-бири иля ардыъыл мяна ялагясини сахлайан
мцяййян сюзлярин йаранмасыны мцшащидя етмяк олур.
Бунлара даир ашаьыдакы сяс явязлямяляри ясасында йаранан
сюзляри мисал эюстярмяк олар:
А – у саитляринин кечиди
А – у сяс дяйишмяси ясасында формалашмыш ан-ун
кюкляриндян тюрянян сюзлярдя бу кюклярин цмуми мяна
ялагялярини эюрмяк олур. Ан кюкц мцстягил мяна билдирян сюз
кими дя ишлянир. Ан кюкц мцстягил мяналы сюс кими анмаг
(баша дцшмяк, билмяк) анлайышыны билдирир. Щямин кюкдян
тюряйян анламаг, (билмяк, баша дцшмяк) анылмаг
(хатырланмаг), андырмаг (баша салмаг) сюзляриндя дя анмаг
кюкцня мяхсус цмуми анлайыш билдирилир. Ун кюкц ися анмаг
вя анлайыш мяналарыны мцстягил шякилдя ифадя еля билмир.
Щямин мяналар бу кюкдян тюрямиш унамаг (баша дцшмяк,
дуймаг), щямчинин, унутмаг (хатырламамаг, дуймамаг,
йаддан чыхармаг) сюзляриндя юз излярини сахлайыр.
А – ц саитляринин кечиди
Азярбайъан дилиндя а –ц саитляринин кечиди иля ал-цл
кюкляри йаранмышдыр. Ал-кюкц мцстягил сюз кими алмаг (ялдя
етмяк, эютцрмяк) юз дахили мянасыны ъанландырыр.
Ал кюкцндян тюрямиш алышма (щисся – щисся пайлашма,
яти алышма етмяк) сюзц йаранмышдыр. Ал кюкцндян сяс
дяйишмяси йолу иля йаранан цл кюкц мцстягил мяналы дейилдир.
Бу кюкя аид мяна хцсусиййяти ися онун ясасында дцзялмиш
цлцшмяк (хырда щиссяляря бюлцб пайлашдырмаг) сюзцндя ифадя
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едилир: Гябристанныгда цлцш вердиляр ъамаата (вялйан), кафир
дяхи дцшцбян бир йердя ахъа цлцшмякдяйди (АДИЛ, 53).
Цл кюкцндян ейни заманда, кясмяк мянасы билдирян
цлэцъ сюзц дя ямяля эялмишдир.
А – ю сюзляринин кечиди
А – ю саитляринин кечиди иля дилимиздя ай-юй кюкляри
формалашмышдыр. Бу кюклярин ясасында йаранан мцвафиг
сюзлярдя данышмаг анлайышы цмумиляшир. Данышмаг анлайышы
ай кюкц ясасында дцзялян айытмаг сюзцндя ифадя олунур.
Айытмаг сюзц данышмаг мянасында классик мянбяляримиздя
вя локал нитг ареалларында ишлядилир: Ел-евиниздя чалыб-айыдан
озан олсун (КДГ, 32); Ялин ялиня урар айдар (КДГ, 33);
Сусян ешитдим ким, айдар дямбядям, дям бу дямдир, дям
бу дямдир, дям бу дям. (Щясими) О маа сюз айды (АДДЛ,
26).
Ай кюкц мцстягил шякилдя дя юзцнц юймяк, ифадясиндя
данышмаг мянасы билдирир. Щямин кюкля баьлы юйцнмяк,
юйцд, юйрянмяк, юйрятмяк, юйцд вермяк сюзляринин дя мяна
ясасы данышмаг анлайышы иля баьлыдыр.
А – ю сясляринин кечиди, щямчинин, аъ-юъ кюкляриндян
йаранан аъыг, аъыглы-юъяш кими сюзлярдя мцшащидя едилир.
А – о сясляринин кечиди
Сяслярин а – о дяйишмяси цзря ай- ой кюкляри
формалашмышдыр. Бу кюкляр мцстягил мянадан мящрум олса
да онларын ясасында дцзялмиш мцвафиг сюзлярдя айырмаг,
юзцня эялмяк бялли олмаг, айыглыг анлайышлары цмумиляшир.
Мясялян, айыг, айылмаг, айдынлыг кими сюзлярдя фикри ачыглыг,
анлашыглы олмаг, юзцня эялмяк, дярк етмяк мяналары вардыр.
Ой кюкцндян дцзялян ойаг, ойан, ойат, ойаныш кими сюзлярдя
дя айыглыг анлайышына мяхсус мяна чаларлары юз ифадясини
тапыр.
Е-и сясляринин кечиди
Дилимизин дахили гатларында е-и кечидини якс етдирян ейий кюкляри мювъуддур. Бу кюкляр мяна мцстягиллийини итирмиш
морфелляр сырасына дахилдир. Анъаг онларын мцвафиг
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дериватларында илкин мяна хцсусиййятляри мцшащидя едилир. Ейий кюкляринин илкин мяна анлайышыны мцщафизя едян
дериватларына ареалларында локал нитг еймя, ейдирмяк вя иймя
сюзляриндя раст эялмяк олур. Еймя сюзц гярб нитг ареалында
бюйцк гатыг вя йа пендир торбасы мянасындадыр: А киши, бир
аз еймядян пендир эяти (Эядябяй-АДДЛ, 210); Ейдирмяк
сюзц ися саьмаздан габаг иняйин ямъяйини сыьалламаг вя
бузову ямиздирмяк мянасыны билдирир. (АДДЛ, 210). Иймя
сюзц ися шярг ареалында суйу тамамиля сцзцлмцш гатыг
мянасында ишлядилир (АДДЛ, 233).
2. Яввялиня самит гошулмагла мяна ялагяси сахлайан
кюк морфемлярин йаранмасы
Саитля башлайан кюк морфемин яввялиня самит
гошулмасы фонетик сюз йарадыъылыьында сюзйаратма
цсулларындан бири кими аналитизмин эюстяриъисидир. Тцрк
дилляриндя аналитик сюз йарадыъылыьы кечиъи олса да илкин
сюзйаратма цсулларындан бири кими бу механизмин изляри
мцяййян груп нцмунялярдя юз излярини сахлайыр. Доьрудур,
мцасир аналитик диллярдя сюз яввялиня самит гошулмасы йолу иля
йени кюк морфемлярин йаранмасы просеси артыг фяал дейилдир.
Анъаг кюксюзлц диллярдя кюкдахили дяйишмяляр йолу иля сюз
йарадыъылыьы инди дя давам етмякдядир.1
Кюксюзлц диллярдя кюкдахили сяс дяйишмяси йолу иля сюз
йарадыъылыьы давам етдийи кими, аналитик диллярдя дя фонетик
сюз йарадыъылыьынын изляри галмагдадыр. Одур ки, кюкдахили
фонетик сюз йарадыъылыьына, хцсусян дя кюклярдя аналитик йолла
сюз йарадыъылыьы мясяляляриндян бящс едяркян мцвафиг
нцмунялярин мцхтялифсистемли диллярля мцгайисяси мцнасиб
сайылмалыдыр.

1

С.Е.Яхонтов. Древнекитайский язык. «Наука», М., 1965, с. 34, 35, 36;
Н.Н.Коротков, Ю.Б.Рождественский, Г.П.Сердюченко, Б.М.Солнцев.
Китайский язык. М., 1961, с. 8-46.
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Илкин кюклярдян фонетик дяйишмя йолу иля йени
сюзйаратманын башлыъа просеси ондан ибарятдир ки, бир кюк
базасында йаранан сюз семантик ъящятдян яввялки кюкля
ялагясини итирмир. Ейни кюк базасында нечя сюз йаранырса
онларын щамысынын арасында дахили семантик ялагя мцшащидя
едилир. Бу мянада, гаш, баш, йаш, даш кими сюзлярдя биринъи
елемент, бил, бал, бол, бат, баш кими сюзлярдя цчцнъц елемент
фярглянирся онлары бир кюкдян фонетик дяйишмя йолу иля
йаранан сюзляр щесаб етмяк мцмкцн дейилдир. Чцнки онларын
арасында щеч бир семантик ялагянин мювъудлуьу мцшащидя
едилмир. Ейни кюкдян сяс дяйишмяси йолу иля йени сюз
дцзялмясиня аид буна охшар нцмунялярин верилмяси иля
фонетик сюз йарадыъылыьы барядя фикир сюйлянилмяси йанлышлыгдыр.
Семантик ялагя фонетик сюз йарадыъылыьынын башлыъа
яламятляриндяндир. Беля бир ялагя яввялиня самит гошулмуш
кюк морфемлярдян аналитик йолла дцзялян сюзлярдя дя
мцшащидя едилир. Мясялян, Азярбайъан дилиндя ан кюк
морфеми билмяк, баша дцшмяк, анламаг мянасы билдирир.
Азярбайъан дили иля гощум олмайан башга диллярдя дя ан –
кюк морфеминин адекватлары мювъуддур. Мясялян, инэилис
дилиндяки ундерстант (билмяк, баша дцшмяк), йунан мяншяли
анализ (тящлил едиб анламаг), латын мяншяли аннотасийа (шярщ,
айдынлашдырмаг), яряб мяншяли интихаб (сечмя), инкар
(данмаг), инширащ (ачылма, защир олма) кими сюзлярдя ан
кюкц иля сясляшян семантик уйьунлуглар вардыр. Азярбайъан
дилиндяки инам (етибар), инан (етибар етмяк) кими сюзлярин
дахили мяналары да ан – кюк морфеминдян узаг дейилдир. Ан
кюкцнцн яввялиня аналитик гайда цзря д самити ялавя етмякля
дан (инкар етмяк), т самити ялавя етмякля тан (ы) (билмяк), г
самити ялавя етмякля ган (баша дцшмяк), с самити ялавя
етмякля сан (билмяк, баша дцшмяк) мяналы сюзляр ямяля эялир.
Ан – кюк морфеминин аналитик дериватлары башга
диллярдя дя мювъуддур. Мясялян, рус дилиндяки знание (билик),
познание
(анлайыш),
знатный
(мяшщур),
вспомнить
(хатырламаг), яряб дилиндяки мяна (мязмун), фарс дилиндяки
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дана (билиъи), Чин дилиндяки доинг (хатырламаг, йада салмаг)
сюзляринин кюкцндя ан – морфеминин мцвафиг адекватлары
дурур.
Ан кюк морфеминин ин варианты инлямяк сюзцндя юз
мянасыны щязин сяс чыхармаг анлайышы иля билдирир. Бу кюкя д
самити гошулдугда дин (мяк) сюзц йараныр. Ин – кюкцнцн ун –
варианты рус дилиндя уныло (гямэин, щязин), унылый (щязин,
щцзцнлц), унывый (щязин, кядярли) сюзляриндя ишлянир. Чин
дилиндя ин кюкцнцн яввялиня т ялавяси иля тинг (динлямяк), й
ялавяси иля йин (сяс) сюзц ямяля эялир.
Азярбайъан дилиндяки ай кюкц ясасында айры (щиссящисся), айырмаг (бюлмяк) кими сюзляр дцзялир. Ай кюкцнцн яввялиня п самити ялавя едилдикдя ися бюлцнмяк мянасыны
сахлайан пай сюзц дцзялир.
Азярбайъан дилиндя ири тикяляря бюлмяк (айырмаг)
мянасында ишлянян алышма сюзц вардыр. Сюзцн ал кюкцнцн цл
варианты ясасында цлцш (хырда тикяляря бюлмяк) сюзц
йаранмышдыр. Бу сюз нитг ареалларында цлцш вя црцш
вариантларында ишлядилир: Гоншумуз бизя бир цлцш щалва верди
(Сабирабад); Йас йериндя щярийя бир цлцш щалва вердиляр
(Шуша); Йаны о хяртяня юлц олдухкун, бир црцш щалваны да йея
билмядих!? (Аьдам).
Цлцш сюзц «Китаби-Дядя Горгуд»да да хырда
щиссяляря бюлцб пайлашмаг мянасында ишлянир: Кафяр дяхи
дцшцбян бир йердя ахча цлцшмякдяйди (КДГИЛ, 179).
Цлцш сюзц щямин мянада гядим мянбялярдя дя
ишлянмишдир: Тян, риляркя юн цлцш болсин (Яввялъя танрылара
пай олсун) (ДТС, 625).
Цл кюкцнцн юл вариантынын цзяриня б самити
гошулдугда бюл сюзц алыныр. Бурада да бюлмяк мянасы цл
кюкц иля юз ялагясини сахлайыр.
Азярбайъан дилиндя цл кюкцнцн ил вариантынын цзяриня
д самити ялавя олундугда бу кюкдян йаранан дилим, дилиk
сюзляриндя дя бюлцк, кясик мяналары билдирилир. Ил, цл, юл
кюкляринин ел варианты ясасында рус дилиндя яввялиня д ялавя
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олунмагла делить (бюлмяк), делта (гуру щиссянин су иля
бюлцндцйц йер), инэилис дилиндя делимит (бюлцнмяк) сюзляри
йаранмышдыр.
Азярбайъан дилиндяки аз кюкц ясасында азмаг сюзц
йараныр. Аз кюкцнцн яввялиня й артырмагла йаз(ын) (итмяк)
сюзц дцзялир. Ай кюкцня й ялавя етмякля дцзялян йай
кюкцндян азмагла баьлы олан йай (ын) (ушаглашмаг,
араланмаг) сюзц дцзялир. Аш кюкцня й ялавяси иля йашын
(эизлянмяк), йашыр (эизлятмяк) сюзляри дцзялир.
Рус дилиндя аз кюкцнцн из вариантындан илизнуть (эизлянмяк, эюздян кяанр олмаг) сюзц дцзялмишдир.
Азярбайъан дилиндяки – из вариантындан излямяк сюзц
дцзялир. Кюкцн цзяриня э самити ялавя етмякля, якс мяналы
эиз кюкц йараныр ки, онун да мянасы эизлин, эизлян, эизли
сюзляриндян бялли олур.
Азярбайъан дилиндяки ар
кюкцнцн ясасында ары
(тямиз) сюзц йаранмышдыр. Ар кюкцня г самити ялавя етмякля
гар кюкц йараныр. Бу кюкдян ися якс мяналы гарышыг (тямизин
якси) сюзц дцзялир.
Тцрк дилляриня аид гядим мянбялярдя юр кюкц
ясасында йанмаг билдирян юрт сюзц ишлянир: юртча гызып келти
(од кими аловланыб эялдиляр); юрт цзя юртянип (одда йанмаг)
(ДТС, 389).
Азярбайъан дилиндя юрт сюзцнцн яввялиня п ялавя
олунмасы иля йанмаг, бишмяк, гызармаг мянасында пюртмяк
сюзц дцзялир.
Azərbaycan dilində üt (ütülmək yanmaq) kökündən
ütü sözü əmələ gəmişdir. Üt kökünə t əlavəsi ilə tüt kökü
yaranmışdır ki, bundan da tutsu (tüstü), tütün (tüstülənib
yanan) tutuşmaq (yanmaq) sözləri düzəlmişdir.
Юр кюкцнцн ар (ор варианты ясасында рус дилиндя гарь
(йаныг), гореть (йанмаг), разгар (аловлу) сюзляри
дцзялмишдир. Азярбайъан дилиндя ися ор вариантынын цзяриня г
ялавя олунмагла гор (од) сюзц ямяля эялмишдир.
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Оьру сюзцнцн оь кюкцн цзяриня ися д самити ялавя
олунмагла якс мяналы доьру сюзцнцн кюкц дцзялир.
Цз кюкцня д ялавя етмякля дцз(цл), с ялавя етмякля
(дцз(цл), б ялавя етмякля бцз(цл), ай(аг) кюкцня д ялавя
етмякля дай(аг), уй кюкцня д ялавя етмякля дуй(уг),
дуй(ьу), дуй(ум), юй(ун) мяк кюкцня с ялавя етмякля
сюй(мяк), ан(ры) кюкцня й ялавя етмякля йан (бюйцр),
йан(акы), ад кюкцня й ялавя етмякля йад (юзэя),
йад(хатырламаг) йад(ырьа) кими моносуллаблар дцзялир.
Азярбайъан дилиндя фонетик сюз йарадыъылыьынын излярини
сахлайан нцмуняляр чохдур. Мцгайися йолу иля беля сюзлярин
арашдырылмасы дилляр арасы эенетик охшарлыгларын мцяййянляшдирилмяси бахымындан мараглыдыр.
В вя БА гурулушлу моносиллаблара самит артырмагла
сюзлярин йаранмасы.
Фонетик сюз йарадыъылыьы просесиндя БА гурулушлу
моносиллабларын сонуна вя А моносиллабларынын щям
яввялиня, щям дя сонуна самит ялавя олунмасы иля йени кюк
сюзляр ямяля эялмяси мцшащидя едилир.
БА моносиллабларынын сонуна самит гошулмасы:
Ба-моносиллабы.
Ба-моносиллабы
мянбялярдя
баьламаг мянасында ишлянмишдир. Атыг ыга байур ертимиз
(Аты аьаъа баьладыг) (ДТЪ, 76). Ба моносиллабына ь ялавя
олунмагла баьлы, баьла, баьлат кими сюзлярин тямяли йараныр.
Би-моносиллабы. Би-моносиллабы мянбялярдя кясмяк
мянасындадыр. Гарт иькя би бичякин емблямиш (Йараны
кясмякля саьалдарлар) (ДТЪ, 97).
Би-моносиллабына ч артырмагла бич, бичмяк, бычаг,
бычгы, бичин кими сюзлярин ясасы йараныр.
Бу-моносиллабы. Бу моносиллабы мянбялярдя бухар
мянасындадыр. Ашыч бусы (кцпядян (эялян) бухар) (ДТЪ,
119). Бу-моносиллабына ь ялавя етмякля буь (буьланмаг) х
ялавя етмякля бух (бухар, бухары) кими кюкляр йараныр.
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Чи-моносиллабы. Чи моносиллабы мянбялярдя нямли
мянасындадыр: Чи йер (нямли йер) (ДТЪ, 145). Чи
моносиллабына й ялавя етмякля чий (чий ят, чийид), щ ялавя
едилиб ч-ш явязлянмяси баш вермякля шещ сюзц йараныр.
Кц-моносиллабы. Кц моносиллабы мянбялярдя данышыг,
ад-сан мянасындадыр: кц ер цкцлцр (Адлы-санлы кишиляр чохалыр)
(ДТЪ, 322). Кц-моносиллабына й ялавя етмякля кцй (сяскцй), гыйламаг (гуй вурмаг) сюзцнцн кюкц дя кц (гы, гу) иля
баьлыдыр.
Га-моносиллабы. Га-моносиллабы габ мянасында
ишлянмишдир: нечя га (нечя габ) (ДТЪ, 399). Гамоносиллабына б ялавя етдикдя габ, п ялавя етдикдя гап (гапы,
гапаг), т ялавя етдикдя гат (гатламаг, гатышдырмаг) кими
кюк морфемляр ямяля эялир.
Сц-моносиллабы. Мянбялярдя сц моносиллабы гошун
мянасында ишлянир: Илки сц ташыгмыш ерти (Юндяки гошун йцрцшя
башлады) (ДТС, 516). Сц-моносиллабына н ялавя едилдикдя
сцн(эц) м ялавя едилдикдя сцм(цк), й ялавя едилдикдя сцй
(сцн) кими кюк сюзляр йараныр.
Тяк саитдян ибарят олан моносиллабларын щям сонуна,
щям дя яввялиня самит артырыла билир:
У-моносиллабы мянбялярдя йуху мянасындадыр:
Гырьызлыг уда бастымыз (Гырьызлары йухуда мяьлуб етдик)
(ДТЪ, 603). У-моносиллабына й ялавя едилдикдя уй(маг),
уй(ьун), уй(уш), уй(дур); яввялиня й, сонуна х (к) артырмагла
йуху (йуку), яввялиня д артырмагла дуй(ум), дуй(ьу) кими
сюзляр ямяля эялир.
Ю-моносиллабы. Ю моносиллабы мянбялярдя дцшцнмяк,
фикирляшмяк мянасындадыр: ачсар тосыг юмяз (Аъ тоху
дцшцнмяз) (ДТЪ, 375). Ю-моносиллабына й ялавя етмякля
юй(цнмяк), юй(рятмяк), юй(цд), яввялиня с ялавя етмякля
сюй(лямяк),сюй(лямяк) кими сюзляр ямяля эяляр.
Кюк дахилиндяки саит дяйишмяляри иля йени
сюзлярин йаранмасы
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Кюкдахили саит дяйишмяси иля йени кюк сюзлярин
йаранмасы
фонетик
сюз
йарадыъылыьынын
сяъиййяви
яламятляриндян биридир. Азярбайъан дилиндя йени кюк
сюзляринин йаранмасы просесиндя ашаьыдакы кими кюкдахили
дяйишмялярин мювъудлуьу мцшащидя олунур:
А – ы сясляринин кечиди
Кюкдахили дяйишмялярдя а – ы саитляринин дяйишмяси иля
ашаьыдакы кими тяглиди сюзляр йаранмышдыр: таггылты-тыггылты,
чаггылты-чыггылты, ваггылты-выггылты, ваьылты-выьылты, харылты-хырылты
вя с.
А –ы сяс дяйишмясини, щямчинин, сар-сыр кюкляриндян
тюрямиш сарыг (сарымаг) сырыг (йорьанын, дюшяйин сырынмасы),
саь-сыь кюкляриндян тюрямиш саьмаг-сыьалламаг, йар-йыр
кюкляриндян тюрямиш йарыг, йарылмаг, йары, йарыламаг-йыртыг,
йыртмаг, йыртылмаг; ъай-ъый кюкляриндян дцзялмиш ъайнаг (ири
гуш дырнаьы) – ъыйнаг (хырда, ити дырнаг) гармаг (ири гармаг)
–гырмаг (хырда балыг гармаьы), дар-дыр кюкляриндян йаранмыш
дарашмаг (бцрцмяк) дырмашмаг (аьаъа, дивара сарылыб
чыхмаг), гай-гый кюкляриндян дцзялмиш гайчы (кясиъи алят) –
гыйыг (дешиъи алят), гас-гыс кюкляриндян дцзялмиш гасмаг,
(кясиб эюдялтмяк), гасдырмаг (кясдириб эюдялтмяк), гыса
(эюдяк) гысалтмаг (эюдялтмяк), гысмаг (эизлятмяк), гап-гып
кюкляриндян йаранмыш гапы, гапаг (юртцлцлцк), гыпыг
(йарымгапалы), гыпчаг (гулплу су габы), чаь-чыь кюкляриндян
дцзялмиш чаьыр-чыьыр кими мцстягил мяналы сюзлярдя эюрмяк
олар.
А – о сясляринин кечиди
А – о сясляринин кечиди иля баь- боь, гап- гоп кими
кюкляр формалашмышдыр. Бу кюклярин щяр бири дахилян юз мяна
мцстягиллийини горуйуб сахлайыр. Баь-боь кюкляриндян
йаранмыш баьлы, баьла, баьланыш кими сюзлярля боь кюкцндян
йаранмыш боьулмаг, боьунуг, боьдурмаг кими сюзлярдя дя
баь- боь кюкляриндяки баьлылыг анлайышы ифадя едилир. Гап - гоп
кюкляриндя дя мяна мцстягиллийи сахланылыр. Щямин кюклярин
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гапы- гапаг, гапалы, гапанмаг- гопар, гопармаг, гопуг кими
дериватларында да гап- гоп кюкляриня мяхсус анлайыш вардыр.
О – ю сясляринин кечиди
О – ю саитляринин кечиди ясасында дилимиздя бой-бюй
кюкляри формалашмышдыр. Бой кюкцндя мцстягил мяналылыг
сахланылыр. Бюй кюкцндя ися илкин мяна узаглашмыш
вязиййятдядир. Бу кюклярин мцвафиг дериватларында ися илкин
мяна йахынлыьы айдын мцшащидя едилир: бой (атмаг)бюйцмяк, бойлу (бухунлу) бюйцк.
О – у сясляринин кечиди
О – й сясляринин кечиди бой-буй кюкляриндя мцшащидя
едилир. Бурада буй кюкц юз мцстягиллийиндян мящрумдур.
Анъаг
онларын
бойун-буйнуз
кими
дериватларыны
гаршылашдырдыгда араларындакы цмуми мяна баьлылыьы юзцнц
бцрузя верир.
Я – ц саитляринин кечиди
Я – ц саитляринин кечиди кяс-кцс, тяк-тцк кими кюк
морфеллярдя мцшащидя едилир. Кяс-кцс кюкляриндя кясилмяк,
сона йетмяк, тяк-тцк кюкляриндя ися щцндцрлцк кими цмуми
анлайышлар ифадя олунур. Щямин цмуми анлайышлар бу
кюклярин ясасында йаранмыш ашаьыдакы сюзлярдя дя ифадя
олунур. Кясдирмяк-кясилмяк-кцсдцрмяк-кцсцшмяк; тяпя,
тяпялик-тцп (тцпдаьыдан).
Тцп сюзц мцасир дилдя мцстягил морфем кими
ишлянмяся дя мянбялярдя щцндцрлцк, мяркяз мянасында
ишлянмясиня тясадцф едилир. Ич оьуз бяйляри иля Газан тцпя
тяпди. (КДТ, 43). Щой дейяндя аьыр тцпляр даьыдан, Хан
Ейвазым бу эцн йанымда эяряк («Короьлу») дастаны).
Тцп кюкцнцн щцндцрлцк анлайышы гядим мянбялярдя
гейд олунмуш тцпцт (Тибет) (ДТС, 598, МК Ы, 29)
орониминдя дя ифадя олунур.
Я – и саитляринин кечиди
Я - и саитляринин кечиди дял - дил кюкляриндя мцшащидя
едилир. Бу кюклярин ясасында йаранан дялик, дялинмяк, - дилик,
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дилим, дилимлямяк сюзляриндя дешмяк вя кясмяк анлайышлары иля
цмумиляшян мяналар мцщафизя едилир.
У – ю саитляринин кечиди
У – ю саитляринин кечиди чух-чюк кюкляриндя мцшащидя
едилир. Чух кюкц юз мцстягиллийини итирмишдир. Чюк сюзцндя ися
чюкяклик, ениш мянасы сахланылыр. Щямин мяналар бу сюзлярин
мцвафиг дериватлары цчцн дя сяъиййявидир: чухур, чухурлугчюкяк, чюкяклик.
Ы – и саитляринин кечиди
Ы – и саитляринин кечиди ъыз-ъиз кюкляриндя мцшащидя
едилир. Ъызмаг сюзц мцстягил шякилдя ишлянир. Ъиз кюкц ися
мцстягил мянадан мящрумдур. Онларын ясасында йаранан
ъызыг, ъызылмаг, ъызламаг - ъизэи, ъизэилямяк кими сюзлярдя дя
цмуми анлайыш сахланылыр.
Е – и саитляринин кечиди
Е –и саитляринин кечиди бел-бил сюзляриндя мцшащидя
едилир. Бел сюзц мцстягил мянада бядянин арха щиссяси
мянасында ишлядилир. Щямин кюкдян и саитинин дяйишмяси йолу
иля йаранан бил кюкцндян йаранмыш биляк сюзцндя дя цмуми
анлайыш ъящятдян йахын олан мяна хцсусиййяти юз ифадясини
тапыр.
Е –ц саитляринин кечиди
Е – ц саитляринин кечиди иля йер-йцр кюкляри
формалашмышдыр. Бу кюклярин ясасында йаранан йериш-йцрцш
сюзляриндя кюк морфемлярин цмуми анлайышлары ифадя олунур.
Щяр ики сюздя цмуми мяна йеримяк анлайышы иля баьлыдыр.
Анъаг йеримяк сюзц аддымламаг, йцрцш етмяк сюзц ися
щцъум етмякля (дястя иля, чохлугла) щярякят етмяк мянасыны
билдирир.
И – ц саитляринин кечиди
И – ц саитляринин кечидиня бит-бцт, биз-бцз кими
кюклярдя тясадцф едилир. Бит-бцт кюкляриндя цмуми мяна
битмяк, баша чатмаг, бцтювляшмяк кими анлайышлардан
ибарятдир. Бу анлайышлар бит-бцт кюкляринин битир, битиш, биткин,
бцтцн, бцтюв, бцтювлцк дериватларында ифадя олунур. Биз-бцз
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кюкляриндя ися инъялик, инъялмяк анлайышлары ифадя олунур. Бу
кюклярин ясасында йаранан биз (иш аляти) вя бцзцк, бцзцшмяк,
бцзцлмяк сюзляриндя цмуми инъяляшмя анлайышы онлары
бирляшдирир.
У –ц саитляринин кечиди
У –ц саитляринин кечиди тут-тцт кими кюклярдя мцшащидя
едилир. Бу кюкляри бир-бири иля йанмаг (тцстцлянмяк) анлайышы
бирляшдирир.
Тут кюк мцасир дилимиздя йанмаг мянасында
мцстягил ишлянмир. Анъаг мянбялярдя тут кюкц ясасында
йаранмыш тутуш сюзцня тясадцф едилир ки, бу да йанмаг
мянасы билдирир.
Тутушду гям одуна шад эюрдцйцн кюнлцм (Фцзули);
Алыш Кярям, тутуш Кярям, йан Кярям («Ясли вя Кярям»
дастаны).
Тцт кюкцндян ися йанмаг мянасы иля йахынлашан
тцтцн, тцтмяк кими сюзляр ямяля эялмишдир. Онларын йанмаг
мянасы шифащи дилдяки тцтцнцн тцтмясин (одун йанмасын)
ифадясиндя сахланылыр. Тцт кюкцнцн мянасы мянбялярдя
тцстцляниб йанмаг кими гейд олунмушдур (ДТС, 601). Бу
кюкдян йаранан тцтцн сюзцнцн ися ики мянасы гейд олунур:
тцстц вя тцтцн (ДТС, 601).
Мцасир Азярбайъан дилиндяки тцстц сюзц дя тцт
кюкцндян йаранмыш тцтсц сюзцнцн дахилян тс самитляринин
йердяйишмяси иля йаранан вариантындан ибарятдир.
Кюк сонундакы самит дяйишмяляри иля йени
сюзлярин йаранмасы
Сюзун яввялиндя вя ортасында сяс дяйишмяси иля
йаранан кюклярдя вя онларын дериватларында цмуми мяна
анлайышы сахландыьы кими сонунъу сясин дяйишмяси нятиъясиндя
йаранан кюклярдя вя онларын дериватларында да мяна
цмумилийи мцшащидя едилир.
Бу хцсусиййяти ашаьыдакы кими сяс дяйишмяляри
ясасында йаранан кюк морфемлярдя вя онларын ясасында
йаранан сюзлярдя мцшащидя етмяк мцмкцндцр:
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Дилархасы самитлярин дяйишмяси цзря йаранан сюзляр
Х -ь дяйишмяси
Х-ь сясляринин дяйишмяси сых-сыь, йых-йыь, бох-боь кюк
морфемлярдя мцшащидя едилир.
Сых-сыь кюкляриндя цмуми мяна анлайышы сыхылмаг,
йыьылмаг кими мяна чаларлыгларында юзцнц эюстярир. Щямин
анлайышлара аид мцвафиг мяналары бу кюклярин ясасында
йаранан, сыхмаг, сыхылмаг, сыхлашмаг, сыхдырмаг, сыьышмаг,
сыьамаг сыьдырмаг, сыьалламаг кими сюзлярдя дя эюрмяк
мцмкцндцр.
Йых-йыь кюкляриндя ися цмуми мяналылыг йеря йыхмаг
вя топламаг кими чаларлыглардан ибарятдир. Бу ъцр мяна
чаларлыглары щямин кюклярин ясасында йаранмыш йыхылмаг,
йыхдырмаг, йыьышмаг, йыьдырмаг кими сюзлярдя мцшащидя
едилир.
Бох-боь кюкляриндя ися боьмаг, сыхмаг, сыхыб
баьламаг кими мяна хцсусиййятляри ифад олунур. Бох кюкц юз
мяна мцстягиллийини сахламаса да, онун ясасында дцзялян
бохча сюзц боь кюкц вя бу кюкя мяхсус дцзялтмя сюзлярля
гаршылашдырылдыгда йахын мяна чаларлыглары мцшащидя едилир:
боьулмаг, боьдурмаг, боьаз, боьунуг вя с.
Кюк сюзлярин сонунда х – n сясляринин дяйишмясиня дя
раст эялмяк олур. Bu dəyişmədə, samiti, əslində, dilarxası,
genetik kar h, (belyar h) səsinin relikti kimi iştirak edir. Бу
сяс дяйишмяси ясасында йан-йах кюкляри, онларын ясасында ися
йандырмаг, йандырыб-йахмаг кими мяна цмумилийи билдирян
сюзляр дцзялмишдир.
Дилортасы самитлярдян к самити кюк морфемин
сонунда диэяр бир самитля дяйишмир. К самитинин дяйишмяси
икищеъалы кюк сонунда даща чох мцшащидя едилир. Э самити
кюк морфемлярин сонунда норма кими даими й иля явязлянир.
Й самитинин юзц ися тякщеъалы кюк морфемлярин сонунда,
башлыъа олараг, дил-диш самитляри иля кечид тяшкил едир. Она эюря
дя дилортасы самитлярин функсийасы, демяк олар ки, бирщеъалы
кюк морфемлярин сонунда й самитинин цзяриня дцшцр. Одур
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ки, дилортасы самитлярин кюк сонундакы дяйишмясиндян даща
чох, дил-диш самитляринин кечиди иля сюз йаранмасы барядя бящс
етмяк даща мягсядяуйьундур.
Дил-диш самитляринин кечиди цзря йаранан
сюзляр
Дил-диш самитляринин кечиди цзря формалашан кюклярдя
ашаьыдакы кими сяс дяйишмяляриня тясадцф едилир:
Й – ш - з самитляринин кечиди
Сюз кюкц сонунда й – ш сяс дяйишмяси йай-йаш-йаз
кюкляриндя мцшащидя едилир. Бу кюклярин ясасында дцзялян
йайын-йашын сюзляриндя кянарлашмаг, эюздян аралы олмаг
кими мяналар билдирилир. Конкрет олараг, йайынмаг сюзцндя
кянар олмаг (эюздян йайынмаг), йашынмаг сюзцндя ися
эизлянмяк, юзцнц эюстярмямяк мяналары ифадя олунур.
Йаш кюкц ясасында дцзялмиш йашмаг сюзц дя
эизлянмяк мянасы билдирир. Йашмаг сюзц дилимиздя инди фяал
ишлянмяся дя мянбялярдя онун «гадынларын йад кишилярдян
цзцнц эизлятмяси» мянасында ишлядилдийи мясляк олунур.
Хатунлары гас-гас йашмаглары алтындан эцлцшдцляр (КДГ,
58); Айаьым башмаг, цзцм йашмаг эюрмяди (КДГ, 33).
Банучичяк йашмагланды, хябяр сорду (КДГ, 54).
Йаш кюкцндян дцзялмиш йашырмаг сюзцндя дя
эизлятмякля баьлы мяна чаларлыьы билдирилир: ол яр ал нянин
йашурьан (О адам юз яшйаларыны эизлятди). Зяфим елдян йашырыб
ящвалымы сахлар, вяли, Налейи биихтийарымдыр гылан рцсва мяни.
(Мящяммяд Фцзули).
Йашыр муйи бир мющкям йердя (Буну бир мющкям
(етибарлы) йердя эизлят (АДДЛ, 242).
Йаз кюкц дя йай вя йаш кюкляри кими эизлянмяк
мянасына мцвафиг чаларлыгла сяъиййялянир. Щямин мяна
чаларлыьы йаз кюкцндян дцзялян йазынмаг (Якдийим шитиллярин
бири дя йазынмады) сюзцндя ифадя едилир. Йазынмаг сюзц
мянбялярдя эцнащ етмяк вя азмаг мяналарында гейдя
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алынмышдыр: Танрыга йазыныб (Аллаща хош эетмяйян) эцнащ
едиб).
Йаз сюзцнцн юзц дя мянбялярдя сящв етмяк
мянасында гейдя алынмышдыр. Йазмас атым болмас йанылмаз
билэя болмас (сящвсиз нишанчы олмаз, сящвсиз мцдрик дя
олмаз (йохдур). (ДТЪ, 250).
Йаз кюкцндян дцзялмиш йазыг сюзц мянбялярдя эцнащ
етмиш адам мянасында гейдя алынмышдыр: Емти бу он тцрлцг
йазугда бошуну ютцнцр биз (инди биз йалварырыг ки, он ъцр
эцнащдан тямизляняк) (ДТЪ, 251).
Йазыг сюзц мцасир дилимиздя юз яввялки мянасыны
дяйишяряк эцнащсыз, фаьыр, садялювщ мянасында ишлядилир: «Бу
йазыьын ня эцнащы вар?».
Й – з сяс дяйишмяси гуй-гуз кюкляриндя дя мцшащидя
едилир. Бу кюкляря аид цмуми анлайыш газылмаг, газылыб ашаьы
дцшмяк, учуб ашаьы тюкцлмяк кими чаларлардан ибарятдир.
Гуй кюкц ясасында дцзялян гуйу, гуйтул кими сюзлярдя бу
мяналар цмуми характер дашыйыр.
Гуз кюкцндян дцзялян гузуламаг сюзцня аид учуб
тюкцлмяк мянасы ися йерли нитг ареалларында сахланылыр (Бах:
АДДЛ, 152).
Ш – л самитляринин кечиди
Ш – л сясляринин кечиди деш-дял, дюш-дюл, беш-бял
кюкляриндя мцшащидя едилир. Деш-дял кюкляри мцстягил мяналы
олдуьу цчцн бу сюзляря мяхсус цмуми анлайышы дуймаг
чятин дейилдир. Щямин кюкляря аид олан дериватларда да
цмуми мяна анлайышы айдын эюрцнцр: дешмяк-дялмяк, дешикдялик.
Дюш вя дюл сюзляриндя ися мяна анлайышы дюл иля баьлы
дюшдян сцд саьмаг, сцд яммяк, сцд ямиздирмяк кими
ифадяляря аид мяналардан ибарятдир. Беш вя бял кюкляри ися
онлары бирляшдирян цмуми мяна анлайышы бирбаша билдиря
билмир. Онларын цмуми мяналары бяляк-бешик сюзляриндя ифадя
едилир.
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Ш – л сясляринин кечидини йыл вя иш (йыш) кюкляриндя дя
мцшащидя етмяк олур. Йыл кюкц гядим мянбялярдя
галдырмаг сюзцнцн дахилиндя парылдамаг, ишылдамаг
мянасында гейдя алынмышдыр: Йылтырар ай (ай парылдайар,
ишылдайар), (ДТЪ, 267).
Йыл кюкц юзцнцн ишылдамаг мянасыны йылдыз (улдуз)
сюзцндя сахлайыр. Йыл кюкцндян, щямчинин, истилик мянасыны
билдирян йылыг (илыг) (ДТЪ, 266) йылыр (исинмяк) (ДТЪ, 267)
кими сюзляр дя дцзялмишдир.
Йыл кюкц ясасында дцзялян йылдыр сюзцня «Китаби-Дядя
Горгуд»да да раст эялмяк олур: Эюрдц ким, бир йыьнаг
йатыр, йылдыр-йылдыр йылдырыр (КДГ, 98).
Йыл кюкцндян, щямчинин, яввялиндян самит ихтисар
олунан вариант цзря илыг, илынмаг кими сюзляр дя йаранмышдыр.
Йыл кюкц ясасында ися ишыг, ишылты, ишылдамаг сюзляри
формалашмышдыр. Бу кюкдян дцзялян ишылты вя онунла баьлы
сюзляр дилимиздя интенсив ишлянир. Эцман ки, беля сюзлярдя
яввялки й самити гейри-сабит олдуьу цчцн сюзцн яввялиндян
ихтисар олунмушдур.
Кюкцн сонунда ш – с самитляринин явяз олунмасы иля
йыш (yıĢıq-iĢıq) // йысtı-yisti // ис кюкцндян, щямчинин исти,
истилик, ейни заманда мцнасибят билдирян истяк сюзц дя
йаранмышдыр.
Сюз сонунда с – л сясляринин дяйишмяси иля ейни
заманда гоша сюз шяклиндя формалашмыш кол-кос ифадяси дя
йаранмышдыр. С – л кечиди, щямчинин, мянаъа бир-бири иля дахили
ялагяйя малик олан коса (тцксцз) вя кола (буйнузсуз)
сюзляриндя дя мцшащидя едилир.
Коса сюзц ейни мянада мцасир дилимиздя ишлянир, кола
сюзц ися буйнузсуз кечи мянасында ареал нитгдя ишлядилир
(АДДЛ, 265).
Сяслярин ш-с-л истигамятиндя дяйишмясини бир-бири иля
дахили мяна ялагяси мювъуд олан ашаьы-алт кими сюзлярдя дя
мцшащидя етмяк олур. Сюзлярин щяр цчцндя онлары ашаьылыг
анлайышы бирляшдирир. Фонетик ъящятдян охшар олан цст сюзцндя
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ися йухарылыг мянасы вардыр. Охшар кюклц сюзлярдя щяр щансы
сясин дяйишмяси иля мяна дяйишмяси тамамиля ганунауйьун
бир щалдыр. Мясялян, ал кюкц мцяййян мягамда йухарылыг вя
ашаьылыг билдирир. Бу кюкдян дцзялян алп сюзцндя бюйцклцк
анлайышы вардыр: Мясялян, алп иэид, алп ярян ифадяляринин нцмунясиндя щямин мяна мцшащидя едилир. Алп сюзцнцн бюйцклцк
мяналы мянбялярдя дя гейдя алынмышдыр: ДТЪ, 37; Алплар
башы Газана зярбя урду, дцнйа башына дар олду. (КДГ, 99).
Ал кюкц щямчинин, мцяййян дериватларда ашаьы
мянасы билдирир: алчаг, алчалмаг, алчаглыг вя с.
Аз кюкцндя дя беля бир хцсусиййят мцшащидя едилир.
Бу кюкдян дцзялян азман сюзц бюйцклцк билдирир. Азаъыг,
азъа сюзляриндя ися азлыг мянасы вардыр.
Бу мянада, ас кюкцндян дцзялян астар сюзцндя
ашаьылыг, ондан яввялки саит сясин дяйишмяси иля йаранан цст
сюзцндя йухарылыг мянасы ифадя едилир.
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Й – ш самитляринин кечиди
Кюк сонунда й – ш самитляринин кечиди гый-гыш
морфемляриндя мцшащидя едилир. Бу кюклярин арасына цмуми
мяна баьлылыьыны онларын ясасында йаранан гыйламаг
(сяслямяк), гыйхырмаг (уъадан чаьырмаг) – гышгырмаг,
гышгырты кими сюзлярдя эюрмяк олур.
Р- л самитляринин кечиди
Р-л самитляринин кечиди ясасында сораг (мялумат),
салыг (хябяр), йылдырмаг – йарылмаг, гулташа (хябярчи),
гырылдатмаг (эилейлянмяк, гейбят етмяк) кими сюзляр
дцзялмишдир.
Салыг сюзцнцн хябяр мянасы «салыг вермяк» ифадясиндян айдын олур: (Салыьыны вермишям, эедиф алажам) (АДИЛ,
354).
Йылдырмаг сюзц «Китаби-Дядя Горгуд»да ишлянир:
Эюрдц ки, бир кясля йатыр, йылдыр-йылдыр-йылдырыр (КДГ, 98).
Йыл кюкцндян йылдырым сюзц дя дцзялмишдир. Йарылмаг
сюзцнцн ишыглыг мянасы ися «йарым-йарым йарылмаг» (ишымишым-ишылдамаг, пар-пар парылдамаг) ифадясиндян анлашылыр.
Гулташа (хябярчи) сюзцнцн гырылдатмагла ялагяси бу сюзцн
хябярчилик мянасындан айдынлашыр. (Хошун эялир ки, муну
гырылдадырсан? – АДИЛ 140).
З – р самитляринин кечиди
Кюк сюзлярин сонунда з – р самитляринин кечиди хцсуси
бир йер тутур. Бу сяслярин аффуксал характери мцяййян груп
сюзлярдя мцшащидя едилир. Сяслярин з – р кечиди цзря
формалашмыш ващидлярдя онларын юзляриня мяхсус мяна
ялагяляри мцшащидя едилир. Бу сяслярин кечидиня уйьун олараг
йаранмыш дир-дуз кюкляриндя дир морфеми мцстягил мяналы
дейилдир. Диз сюзц ися мцстягилдир. Дир кюкц ясасында
йаранмыш дирсяк, диряк, дирянъяк кими сюзлярдя дайаг мянасы
ифадя олунур. Диз сюзцндя дя щямин мяналары ялагяляндирян
цмуми мяна анлайышы вардыр. Йяни диз юзцндя дя ясас мяна
онун функсийасы иля (дирянмяк, дирянъяк) баьлыдыр.
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Р – з кечиди иля йаранан эюр-эюз кюкляринин мяна
баьлылыьы эюрмяк анлайышындан ибарятдир. Бу кюклярин
ясасында йаранан эюркям, эюрцнмяк, эюрцшмяк, эюзял,
эюзлямяк, эюзлцк кими сюзлярдя дя эюрмяк анлайышына аид
мяна йахынлыьы билдирилир.
З – р кечиди бцз-бцр кюкляриндя дя мцшащидя едилир.
Онларын арасындакы мяна йахынлыьы бцзцш-бцрцш, бцзцшцкбцрцшцк, бцзмя-бцрмя, бцзцлмяк-бцрцлмяк (бцкцлмяк) кими
сюзлярдя мцшащидя едилир.
З – р самитляринин кечидиня йоз-йюр кюкляриндя дя
тясадцф едилир. Йоз кюкц йозмаг фели кими дилимиздя мцстягил
ишлядилир. Даща чох йозмаг сюзцндян йуху йозмаг
ифадясиндя истифадя олунур. Йозмаг сюзцнцн юзц ися
айдынлашдырмаг, изащ етмяк, бязян дя йозушдурмаг кими
уйдурмаг мяналарында да ишлядилир. Йозмаг сюзц ися буна
уйьун мянада мцасир дилимиз цчцн цмумишляк дейилдир.
Мянбялярдя ися йозмаг анлайышына уйьун мяна билдирир: Тцш
йорду (йуху йозду); Йорайын бу сюзяни кюнцлтяги тег. (Бу
сюзц баша дцшцляъяк кими йоз) ДТС, 274; Ханым, гардаш,
мяним дцшцмц йорьул мана деди (КДГ, 44).
З- р самитляринин кечиди гызыл-гырмызы сюзляринин
кюкляриндя дя (гыз-гыр) мцшащидя едилир. З –р самитляринин
кечидиня сюзцн шякилчи щиссясиндя дя раст эялмяк олур:
йедиздир-йедирт, йатыздыр-йатырт, дамдыр-дамыздыр, алмазсамалмарсан вя с.
Додаг самитляринин кечиди ясасында йаранан сюзляр
Сюз сонунда додаг самитляринин кечиди цзря бир-бири
иля семантик ялагяси олан сюзляр формалашыр. Бунлара аид
ашаьыдакы кими кечидляр ясасында ямяля эялян сюзляри мисал
эюстярмяк олар:
П – б самитляринин кечиди
П-б самитляринин кечиди ясасында гап вя габ кими
кюкляр формалашыр. Бунларын арасындакы цмуми семантик
ялагя гапалылыг, юртцлцлцк анлайышы иля баьлыдыр. Гап вя габ
кюкляри ясасында дцзялян гапаг, гапы, габыг, габаг
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(балгабаг), габар, габаръыг кими сюзлярдя дахили семантик
ялагя мцшащидя едилир. П-б самитляринин кечидини кюплцк
анлайышы ясасындакы семантик ялагяйя дахил олан кюп-габ-эяб
кюкляри ясасында йаранан кюпмяк, кюпяшик, кюпдцрмяк,
габарыг, габармаг, эябярмяк (кюпцб юлмяк) кими сюзлярдя
мцшащидя етмяк олар.
П-б кечиди, щямчинин тяп-даб кюкляриндян йаранан
тяпик, тяпинмяк- дабан, дабрымаг (дабанла ити йеримяк) кими
сюзлярдя дя баш верир.
М-в самитляринин кечиди
М-в самитляринин кечиди ясасында йаранан кюклярдя
цмуми семантик баьлылыг йумрулуг, дяйирмилик, эирдялик
анлайышы ясасында йараныр. Беля мяна ялагяси йум-йув кюкляри
ясасында дцзялян йумру, йумаг, йумурта, йумруг-йува кими
сюзлярин арасында мцшащидя едилир.
П-м самитляринин кечиди
П-м самитляринин кечиди йап-йам кюкляри цзря
дцзялмиш йапышмаг, йапмаг, йапышыг-йамаг, йамамаг кими
сюзлярдя мцшащидя едилир. Беля сюзлярдя семантик ялагя
йапышмаг, битишмяк анлайышына ясасланыр.
Кюк морфемлярдя дахили сяс дяйишмяляри иля сюз
йарадыъылыьы Азярбайъан дилиндя сюзйаратманын гядим вя
даща актуал бир нювцнц тяшкил едир.
Fonetik söz yaradıcılığı müasir dövrdə türk dilləri və
o cümlədən, Azərbaycan dili üçün aktual deyildir. Ancaq
fonetik söz yaradıcılığının izləri tamamilə itməmişdir.
Müasir dövrdə fonetik söz yaradıcılığının işləri təqlidi yolla
yaranan sözlərdə saxlanılır.
Fonetik söz yaradıcılığının izləri aşağıdakı imitasiya
mühitində müşahidə edilir:
1)
təbiət səslərinin imitasiyası bazasında yarananlar:
şaq(şaqqıltı),şıq (şıqqıltı), şar (şarıltı), şır (şırıltı), gur
(gurultu), vıy (vıyıltı) və s.
267

Мцбариз Йусифов

2)
fiziki proseslırin imitasiyası bazasında yarananlar :
taq ( taqqıltı), tıq(tıqqıltı), tap (tappıltı), tıp (tıppıltı), çaq
(çaqqıltı), çıq(şıqqıltı) və s.
3)
bioloji varlıqlara aid səslərin imitasiyası bazasında
yarananlar: cik(cikkilti), böy(böyürtü), məə(mələrti),
qur(qurultu) və s.
4)
insanların
daxili
emosiyalarının
ifadəsi
ilə
yarananlar: çığ(çığırtı), qış(qışqırtı), sız(sızıltı), in(inilti),
bağ(bağırtı) və s.
İmitasiya əsasında yaranan gur – gur, guruldamaq, xır – xır
xırıldamaq, şaq-şaq şaqqıldamaq, sızım-sızım sızıldamaq,
ilim-ilim itmək, üzüm-üzüm üzülmək kimi təkrarlarda da
fonetik söz yaradıcılığının izləri qalmaqdadır.
Мцхтялифсистемли диллярдя кюк сюзлярин мцштяряклийи
Фонетик системин вя структурун юйрянилмяси тякъя бир
дилин вя гощум дил аиляляриндяки сюзлярин етимоложи тящлили иля
мящдудлашмыр. Фонетик систем дилляр цчцн универсал
олдуьуна эюря гощум олмайан диллярдя дя кюк морфемлярин
мцштяряклийиня аид сайсыз-щесабсыз нцмуняляр тапмаг
мцмкцндцр. Бунунла да фонетиканын ящямиййятлилик
щцдудларынын даща эениш олдуьу айдын вя ашкар дил фактлары
иля тясбит едилир. Мцхтялифсистемли диллярдя фонетик
универсалийанын тятбигинин ян мцщцм ролу одур ки, бир дилин
вя йа гощум диллярин материаллары иля ачыла билмяйян
реконструксийа дцйцнц башга диллярин материаллары ясасында
асанлыгла щялл олуна билир. Мцхтялифсистемли диллярин мцгайисяли
тящлили иля ялагядар мцтяхяссислярин чох мараглы фикирляри дя
вардыр. Мцтяхяссислярин ряйиня эюря мцхтялифсистемли диллярин
мцгайисяли тящлили ана дилиндя чятин мцшащидя олунан мя-
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гамларын ачылмасына имкан йарадыр, ейни заманда, ана
дилини эюзлянилмяз бир нурла ишыгландырыр.1
Kök sözlərin quruluşundakı daxili dəyişmələrin köksözlü və analitik dillərə münasibətini konkret dil
nümunələri əsasında təhlil etməklə türk
dilləri, o
cümlədən, Azərbaycan dili ilə dünyanın başqa dilləri
arasındakı struktur əlaqələrin səviyyəsini araşdırmaqla
imkan yaranır. Belə faktların təhlili isə onu göstərir ki,
dünyada heç bir ayrıca izolyosiyalı dil mövcud deyildir.
Bütün dillər arasında tarixi inkişaf proseslərinin
izlərini özündə saxlayan əlaqələr vardır. Bu əlaqələrin
araşdırılması bir çox tədqiqatçıları maraqlandırmış olsa da
bu istiqamətləri tədqiqatlar müəyyən maneçiliklərlə
qarşılaşdığından inkişaf edib öz səmərəli bəhrəsini verə
bilməmişdir.
Kök sözlərin fonetik təhlili eyni kök yuvasından
semantik cəhətdən bir-birinə yaxın olan sözlərin
mövcudluğunu göstərən faktların meydana çıxarılmasına
imkan yaradır. Bir dildə struktur və semantik cəhətdən
yaxın olan sözlərin mövcudluğu o deməkdir ki, analoji
yaxınlıq eyni sistemə daxil olan başqa qohum dillərdə də
vardır. Bunun məntiqi nəticəsi bundan ibarətdir ki, kök
cəhətdən struktur və semantik uyğunluqlar qohum olmayan
dillərdə də istisna deyildir. Dilçilik tarixində belə dil
yaxınlıqları mütəxəssislərin diqqətini özünə cəlb etmişdir.
Müxtəlifsistemli dillər arasındakı yaxınlıqlar isə mütəxəssislər tərəfindən müxtəlif baxışlar əsasında izah edilmişdir.
Başqa sözlə, dillər arasındakı yaxınlığı təsdiq edən faktlara
aid qanunauyğun əlaqələr lazımınca qiymətləndirilə bilmədiyindən irəli sürülən fikirlər böyük, nəticələr isə kiçik olmuşdur. Yəni müxtəlifsistemli dillərdəki struktur-semantik
Л.В.Щерба. Преподавание иностранных языков в школе. М-Л., 1947,
с. 44; А.Ахундов. Цмуми дилчилик – Бакы, 1979, с. 234.
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əlaqələrin göstəricisi kimi
meydana çıxan
faktların
əsasında irəli sürülən fikirlərdə dünya dillərinin birliyi
ideyasının əsaslandırılmasına cəhd göstərilmiş, nəticə isə
sübuta yetirilməmiş fərziyyə şəklində qalmışdır. Son
nəticədə dillərin yaranmasının səbəblərinin araşdırılmasına
yönəldilən bu fikir və mülahizələrin bir qismi dil
haqqında təbiət nəzəriyyələrini təşkil edir. Dilin yaranması
haqqında Platon, Demokrit, Diodor kimi mütəfəkkirlər
tərəfindən irəli sürülən nəzəri mülahizələr yeni dövrdə
Lokk, Leybnits, Russo, Herder, V. Humboldt və başqaları
tərəfindən inkişaf etdirilmişdir.
Dil
hadisələri müəyyən
sistem və
struktur
qanunauyğunluqları əsasında təkamül prosesi keçirir və
inkişaf edir. Ta qədim dövrlərdən
indiyədək bu
qanunauyğunluqların ayrı-ayrı mütəxəssislər tərəfindən
təhlil
olunmasında isə
vahid
istiqamət
mövcud
olmamışdır. Ona görə də təbii ki, hətta, qədim dünyanın ən
böyük mütəfəkkirlərinin dillərin mənşəyinə dair
mülahizələrində fikir ayrılıqları meydana çıxmışdır. Məsələn,
Platona görə (e.ə. IV əsr. 427-327) söz təbiətdə olan əşya və
hadisələrin instiktiv olaraq insan tərəfindən qavranılması
ilə əmələ gəlmişdir. Buradan belə çıxır ki, söz və ya
əşyanın təbiəti araında ümumilik mövcuddur. Demokritin
(e.ə.IV əsr) fikri isə bunun əksinədir. Demokritə görə əşya
ilə onun təbiəti arasında üzvi əlaqə yoxdur. Əşyanın adının
onun təbiətinə uyğun gəlməsi fikri məntiqi cəhətdən
dünyadakı dillərin eyniliyi demək olardı. Demokritin
fikrincə, sözlə əşyanın məna əlaqəsində insanların özü əsas
vasitə yerindədir. Başqa sözlə, dili insanların özü
yaratmışdır. Bu nəzəriyyə, əslində, müəyyən qrup, qəbilə,
tayfa dilləri səviyyəsində özünü doğruldur. Daha geniş
arealda, müxtəlifsistemli dillərin məna əlaqəsinin səbəb270
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lərinin öyrənilməsi cəhətdən isə bu nəzəriyyənin məhdudluğu və naqisliyi üzə çıxır.
Diodora görə (b.e. I əsr əvvəl) dilin yranması prosesində insanlar
əvvəlcə
üzvlənməyən (diffuz) səslər
çıxarmış, sonralar isə bu səslər saflaşıb sabitləşmiş və
mənalı sözlərin yaranmasında iştirak etmişdir. Fonemlərin
sabitləşməsi həmçinin,
variantların meydana gəlməsi
barədə mühüm istiqamət kimi maraqlı olan bu mülahizə
isə konkret faktlar əsasında təsbit olunmur.
Dünya dillərinin yaranması barədə səs təqlidi
nəzəriyyəsi, nidalar nəzəriyyəsi və əmək nəzəriyyəsi
adlanan xüsusi nəzəriyyələr də meydana gəlmişdir. Səs
təqlidi nəzəriyyəsi barədə əsas fikir və mülahizələr Q.B.
Leybnitsə məxsusdur. O öz səs təqlidi nəzərriyəsi barədəki
əsas fikirlərini “ İnsan idrakı haqqında yeni təcrübə” adlı
əsərində irəli sürmüşdür.
Bu əsərdə əcdad dil, ulu dil, həmçinin, dil ailəsi
məsələləri qaldırılır. Q.V. Leybnitsin fikrincə, səs təqlidi, hər
şeydən əvvəl “kök dildə” (ulu dildə) mövcud olmuşdur.
Törəmə dillərdə isə səs təqlidi prinsipləri daha da inkişaf
etmişdir. Bu nəzəriyyə, şübhəsiz, umumi isimlərə, konkret
mənalı sözlərə tətbiq edilə bilmir. Bununla belə, Q.V.
Leybnits nəzəriyyəsinin doğruluğunu subut etmək üçün
belə bir çıxış yolu qoyur ki, dillərin sonrakı inkişaf
mərhələsində sözlərin çox hissəsi öz ilk mənbələrindən
uzaqlaşmış, səs təqlidindən fərqlənən xüsusi modellər kimi
formalaşmışdır. Q.V. Leybnitsin səs təqlidi nəzəriyyəsi V.
Humbolt (1767-1835) və Ş. Balli (1865-1947) tərəfindən də
inkişaf etdirilmişdir.
Dillərin yaranması haqqındakı nidalar nəzəriyyəsi
J.J.Russoya (1712-1778) məxsusdur. J.J.Russonun nidalar
nəzəriyyəsi onun “Ensiklopediya, yaxud, elm, incəsənət və
sənətlər haqqında izahlı lüğət”inin 9-cu cildində
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əsaslandırılır. Nidalar nəzəriyyəsinin dil yaranması
haqqındakı başlıca arqumenti insanların şiddətli arzusu ilə
(nidalar və emosiyalar yolu ilə) ilk səslərin əmələ gəlməsi
prinsiplərindən ibarətdir. Bu nəzəriyyə sonralar D.N.
Kudryavski, Hegel, Vunt tərəfindən də inkişaf etdirilmişdir.
Nidalar nəzəriyyəsinə görə insanların ilk nitq səsləri
nidalardan ibarət olmuş, sonralar xüsusi fonetik vahidlər
kimi formalaşmışdır. Bu nəzəriyyə, əslində, dünya dillərinin
nidadan yaranması, sonrakı mərhələlərdə isə ayrı-ayrı dillər
üçün xüsusi vahidlər kimi sabitləşməsi fikrini ifadə edir. Lakin müxtəlifsistemli dillərin semantik və struktur qanunauyğunluqlarının
qarşılaşdırılması müqabilində nidalar
nəzəriyyəsi özünü tam şəkildə doğrulda bilməz.
Dünya dillərinin mənşəyi məsələlərindən bəhs edən
nəzəriyyələrdən biri də əmək nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə
XIX əsrin ikinci yarısında K.Buxer, V.Humbоldt, L.Nuare
tərəfindən yaradılmışdır. Əmək nəzəriyyəsinə görə
insanların kortəbii şəkildə çıxardığı çığırtılar və ya səslər
dilin əmələ gəlməsinin ilkin şərtləri olmuşdur. Əmək
nəzəriyyəsi öz xarakterinə görə səs təqlidi və nidalar
nəzəriyyəsinin başqa istiqamətdəki variantı kimi özünü
göstərir.
Dillərin yaranması nəzəriyyələrinin meydana
gəlməsində təbii nitq aspekti ilə yanaşı bioloji aspekə
əsaslanan nəzəriyyələr də irəli sürülmüşdür. Məsələn,
Avqust Şleyxer dilin inkişafını bioloji hadisə kimi nəzərə
almışdır. O, dildə baş verən struktur dəyişmələri, yeni
yaranmaları, köhnəlməni, nəhayət, dillərin unudulub getmə
proseslərini bioloji hadisələrlə müqayisə edir. Onun fikrincə,
dil də bioloji varlıqlar kimi doğulur, yaşayır və ölür. Avqust
Şleyxerin dilə bioloji varlıq kimi yanaşması fikirləri onun
“Kilsə slavyan dilinin morfologiyası”, “Litva dilinin
qrammatikası” (1856), “Hind-German dillərinin müqayisəli
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qrammatikası kompendiumu” (tədqiqi) (1869) adlı
əsərlərində ifadə olunur. Avqust Şleyxerin bioloji
nəzəriyyəsi N.Y.Marr və İ.M.Meşşaninovun
stadial
nəzəriyyələrində inkişaf etdirilmişdir.1 Stadial (mərhələli)
nəzəriyyəyə görə dünya dilləri inkişafının ilkin mərhələsində
köksözlülük mərhələsindən keçmişdir. Yəni dünya dilləri
əvvəlcə köksözlü olmuşdur. Bundan sonrakı mərhələdə
inkorporlaşma və ya aqlutinativlik prosesi baş vermişdir.
Dillərin mərhələli inkişafında ən yüksək pillə isə flektivlik
(analitizm) mərhələsidir. Burada dillərin inkişafı köksözlülükdən başlayıb flektivlikdə sona yetir. Stadial nəzəriyyə,
həmçinin, belə bir fikri də istisna etmir ki, guya köksözlülük
ən aşağı pillə olduğu üçün bu həm də dilin ən aşağı
mərhələsidir. İnkorporlaşan və aqlutinativ dillər köksözlu
dillərə nisbətən yuxarı inkişaf pilləsinə aid edilə bilər.
Flektivizm yüksək inkişaf pilləsinə aid dillərə xas
mərhələdir.
Bu nəzəriyyə, hər şeydən əvvəl, dil diskriminasiyası
ideyasına əsaslanır. Digər tərəfdən, stadial nəzəriyyə dillərin
struktur inkişafı proseslərini dolaşdırır, son dərəcə yanlış
informasiya yayır. Çünki dillərin inkişafının tarixi
təcrübəsində müəyyən təbii proseslərlə bağlı stadiyaların
mövcudluğu istisna olmasa da bu stadiyaların universallığı
fikri qətiyyən özünü doğrultmur. Çünki köksözlülük ən
qədimdə mövcud olduğu kimi müasir dövrdə də vardır.
Məsələn, çin, tai birma dilləri tipoloji cəhətdən köksözlü
dillər qrupuna aiddir. Bu dillər hazırda dünyanın ən inkişaf
etmiş dilləri sırasına daxildir. Məna ifadəsi bu dillərdə kök
1

Dillərin yaranması nəzəriyyələri ilə əlaqədar bax: R.A.Budaqov. Dilçiliyə
aid oçerklər. Bakı, 1956 –s. 236 – 237; N. Məmmədov, A.Axundov.
Dilçiliyə giriş. Bakı, 1980, s. 237-313 ; Ə.Ə. Rəcəbov. Dilçilik tarixi. Bakı,
1997, s. 62-182; N.Я. Mapp. Яфетическая теория. Баку, 1928, с. 18-52;
И.И. Мещщанинов. Введение в яфетитологию. Л. 1929, с. 11-74.
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morofemlərə məxsus modellərin daxili artımı nəticəsində
yaranır. Köksözlü dillərdə köklərin daxili artımı şəkilçili
dillərə nisbətən qat-qat üstün olduğuna görə şəkilçili dillərə
məxsus qrammatik və semantik funksiyalılıq bu dillərdə,
bilavasitə, kök sözlərinin üzərinə düşür.1
İnkorporlaşan dillərdə bir neçə söz bir cümlə
halında birləşir. Informasiya yığcamlığı bu yolla ifadə
olunur.2
Məsələn, Azərbaycan dilindəki “Hə, hə, yox, yox”,
“kor, kor-gör-gör” Öl-öl, qal-qal” “Dilləndirdiyimdi (yəni,
mən səni dilləndirən deyiləm)” kimi cümlələr inkoporativ
elementlərlə müqayisə edilə bilər. Analitik (flektiv) dillərdə
söz yaradıcılığı təkcə söz yanaşması ilə deyil, həm də sözün
əvvəlinə və sonuna şəkilçi artırılmaqla, eyni zamanda
sözdaxili elementlərin dəyişməsi ilə baş verir. Məsələn,
“предпочтителъный” sözündə iki şəkilçi əvvələ, iki şəkilçi sona
düşür
və
kök
daxilində
dəyişmə
baş
verir:
Пред+по+чти+тель+ный. Sözün kökü “чти” modelidir. Bu
kökdən yaranan читатъ, чтение kimi sözlər də vardır.
Dünya dillərinin hər biri öz sistemində inkişaf edərək
özünün struktur tərkibində müvafiq keçidlərin izlərini
yaşadır.
Stadial nəzəriyyənin digər naqis cəhəti dillərdə
aqlütinativliyin ikinci mərhələ kimi nəzərə alınmasından
ibarətdir. Bu nəzəriyyəyə görə belə yanlış təssəvür yaranır
ki, guya aqlütinativlik mərhələsinə xas olan sonşəkilçilik
flektivlik
mərhələsində,
həmçinin,
önşəkilçililik
istiqamətində
inkişaf
etmişdir.
Bu
nəzəriyyədə
ağlabatmayan fikirlərdən biri də odur ki, guya dünya
1

Н.Н. Коротков, Ю.Д.Рождественский, Г.П.Сердюченно, В.М. Солнцев
Китайский язык. М. 1961, с. 63; С.Яхонтов. Деревне - китайский язык.
М., 1965, с. 37;Корейский язык. М. 1961; с. 115-120.
2
Индейцы Америки. М. 1955, с. 12
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dillərinin kökündə dörd element durur. Bunlar SAL, BER,
YON, ROŞ elementləridir ki, guya dünya dillərinin yaranmasında həmin elementlərin müxtəlif konbinator variantları
iştirak etmişdir.1
Köksözlü, flektiv, həmcinin, inkornorlaşan və aqlütinativ dillərin özünün inkişaf prosesləri bu nəzəriyyənin elmi
cəhətdən heç bir əsasa malik olmadığını göstərir.
Müxtəlifsistemli dillərdə qohumluq əlaqələrinin meydana çıxarılması məqsədi ilə yaranan nəzəriyyələrdən biri də
nostratik nəzəriyyədir. Nostratika terminini dilcilikdə
V.M.İlliç-Svitıç işlətmişdir. V.M.İlliç-Svitıçın fikrincə,
nostratika altı böyük müxtəlifsistemli qədim dillərin (hindavropa, altay, ural, dravid, kartvel, sami-hami) ümumiliyi
kimi başa düşülməlidir. V.M.İlliç-Svitıç bu dillərin leksik
materialının
müqayisəsində,
həmçinin,
fonetik
qarşılaşdırmalarda
tipoloji
qohumluq
əlaqələrinin
mövcudluğu fikrini sübuta yetirməyə çalışır. Mənaca yaxın
və ya paralel olan sözlərin qarşılaşdırıl-masında k-q, t-d-z və
elecə də p-b-f fonemlərinin keçid prinsip-lərinə əsaslanır.
Dillərin qohumluq əlaqələrinin daha zəngin dil materialı
əsasında təhlil edilməsi məqsədi ilə türk dilləri
materiallarına
da
müraciət
edir.
V.M.İlliç-Svitıç
tədqiqatlarında olduqca böyük bir məsələ qaldırılır. Ancaq
tədqiqatların məntiqi gözlənilən nəticəni verilmir. Çünki
müxtəlifsistemli dillərdə oxşar elementlər tapmaq
mümkündür. Ancaq bütün bunlar hec də o demək deyildir
ki, əldə edilən faktlar müxtəlif-sistemli dillərin eyni
mənşədən törəməsini təsdiq edə bilər. Nəzərə almaq
lazımdır ki, dünyadakı insanların hamısı bir-biri ilə əlaqəsi
asan olan məkanlarda məskunlaşmamışdır. Məsələn, deyək
ki, areal cəhətdən yaxın olmayan Avstraliya, Amerika,
Afrika dilləri ilə türk dilləri arasında oxşar elementlərin
1

Бах: N.Я. Marp. Яфетическая теория. Баку, 1928, с.7.
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mövcudluğu istisna deyildir. Ancaq həmin ərazilərdəki
dillərin eyni mənşəyə və qohumluğa aidiyyəti barədə fikir
söylənirsə bu ancaq fantastika kimi təəssürat yarada bilər.1
Odur ki, V. M. İl-liç-Svitıçın tədqiqatları çox ağır zəhmət
tələb edən gərgin bir işdir. Müqayisəli tədqiqatların, dil
tipologiyasının öyrənilməsi-nin ən incə məqamları və
zirvəsidir. Ancaq istiqamətin məntiqi nəticəsi müəllifə
məyusluqdan başqa heç nə verə bilmir.
Eyni sistemli dillərdə struktur və semantik cəhətdən
yaxın olan sözlərin təhlilində və tədqiqində bu tipli
müqayisəli tədqiqat əsərləri öz maraqlı nəticələri ilə
mütəxəsislərin diqqətini özünə daha artıq cəlb edir.2
Türk dillərinə dair aparılan tədqiqatlarda isə dünya
dillərinin eyni mənşədən törəməsi kimi ifrat və ya oxşar
köklərin bir dildən başqasına keçməsi kimi yalançı fikirlər
yoxdur.
A.M.Şerbak dünya dillərinin müəyyən qrup oxşar
sözlər əsasında eyni mənşəli olduğunu irəli sürən fərziyyəyə
qarşı çıxır və təqdim edilən faktların sistem təşkil
etmədiyini, ancaq təsadüfən olduğunu göstərir.3
Təqdirəlayiqdir ki, türk dilləri üzrə söz
yaradıcılığına dair tədqiqatlarda təhlil edilən materialın
nəticəsi əsasında ifrat fərziyyələrə yol verilməyərək söz

1

В.М.Иллич-Свитыч. Матералы к сравнительному словарью ностратических
языков (индоевропейских, алтайских, уралських, дравидских, картвельских
семитохамитских). «Этимология» 1965, М., 1967, с. 321; Yenə onun;
Деревнейшие индоевропейско – семитские языковыe контакты. «Проблемы
индоевропейского языкознания». М., 1964, с.3-4. Yenə onun: Aлтайские
дентaльные. т,d,z. ВЯ, 1963, №6, с. 37.
2
А.Б.Долгополский. Методы реконструкции общеиндоевроейского языка и
сибироевропейского гипотеза. «Этимология». М.,1964 – 1965 с. 259 -270.
3

Бах: А.М.Щербак. К вопросу об отдельных связях тюркских языков.
Актуальные вопросы сравнительного языкознания. Л. , 1989, с. 150161.
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yaradıçılığının bu növünün daxili və səciyyəvi xüsusiyyətləri
ortaya çıxarılır.
Мцхтялифсистемли диллярдя кюк морфемлярин мцштяряклийини ашаьыдакы хцсусиййятляря эюря тящлил етмяк мягсядяуйьундур.
Биринъиси, бирщеъалы кюк морфемлярин мцгайисяли
тящлили; икинъиси, икищеъалы сюзлярин мцгайисяли тящлили; цчцнъцсц,
мцштяряк сюзлярин мотивасийа ясасында тящлили.
1. Бирщеъалы кюк морфемлярин мцгайисяли тящлили
Бирщеъалы кюк морфемлярин юзлярини ики истигамят цзря
тящлил етмяк олар. Бунлардан биринъиси кюк шяклиндяки сюзлярин
тящлили, икинъиси ися самит бирляшмяси шяклиндяки кюклярин эизли
мцштяряклийи.
а) кюк морфемлярин мцгайисяли тящлили
Башга диллярля мцгайисядя Азярбайъан дили иля
охшарлыгда кюк щцдудундакы морфемляр хцсуси йер тутур.
Башга диллярля мцгайисядя беля охшарлыглар мцяййян сяс
дяйишмяляри иля фяргляня билярляр. Мясялян, Азярбайъан
дилиндяки диш сюзцнцн адекваты кими инэилис дилиндя тоотщ сюзц
ишлянир. Фарс дилиндя ися диш мянасы тишя (кцлцнэ) сюзцндя
мцшащидя едилир. Тишянин функсийасы адятян, даш алятляри дишдиш йонмагдан ибарятдир. Щям инэилис вя щям дя фарс
дилиндяки адекватлар Азярбайъан дилиндян т-д сяс дяйишмяси
иля фярглянир. Цмуми мяна анлайышында ися фярг демяк олар
ки, йох дяряъясиндядир. Беля ки, фарс дилиндяки тишя сюзцнцн
мянасы Азярбайъан дилиндяки дишямяк (дяйирман дашыны,
киркиря дашыны диш-диш йонмаг) итилямяк сюзцндяки мяна иля
уйьунлашыр. Дишя (тишя) сюзц гядим мянбялярдя итилямяк
мянасындадыр (ДТС, 563). Арабанын дишля адланан щиссяси ися
рус дилиндя диш кюкцндян ямяля эялмиш дышло сюзц иля ифадя
едилир. Дишля-дышло сюзляриндяки мяна йахынлыьы диш сюзцнцн
чыхынты анлайышы билдирмяси иля цмумиляшир. Щямчинин ону да
нязяря алмаг лазымдыр ки, дыш морфеми Азярбайъан дилиндя
байыр, кянар, ятраф мянасы билдирян дышары сюзцнцн кюкцндя
дя ишлянир. Дыш морфеми гядим мянбялярдя даш вариантында
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да мящз бу мянада ишлянмишдир: Ич ох, боз ох йыьнаг олса
Газан евин йаьмаладарды. Газан кери евин йаьмалатды.
Амма даш оьуз беля булунмады. Щамын ич оьуз йамалады
(КДГ, 150).
Азярбайъан дилиндя гыс-, кяс-, кцс-, гас- морфемляри
цмуми анлайыш ъящятдян кясмяк, гысалтмаг, эюдялтмяк
мяналары цзря бир-бири иля йахын ялагяйя маликдир. Щямин кюк
морфемлярдян Азярбайъан дилиндя гыса, гысалтмаг, гысылмаг,
кясмяк, кясилмяк, кясмик, кясик, кяскин, кцсцшмяк, кцскцн,
гасмаг (кясиб эюдялтмяк) кими цмуми анлайыш билдирян
сюзляр дцзялмишдир. Яряб дилиндя ися бу сюзляря аид кюк
морфемлярин гас, гяс, гис, гцс адекватлары ясасында дцзялян
сюзлярдя дя охшар мяналар билдирилир: гасил (ити, кяскин), гасим
(бюлян, бюлцъц, бютцшдцрян), гасир (гыса, эюдяк), гяссам,
гясим (бюлян, бюлцшдцрян), гисм (щисся, бюлцнян) гисмят
(щисся, бюлцнмцш, пай) гцсур (яскиклик ), гцсся (кядяр,
шадлыьын йохлуьу) вя с.
Азярбайъан дилиндя кясмяк, бюлмяк, айырмаг кими
мяналарла цмумиляшян дял-, дил- кюк морфемляр вардыр. Бу
кюклярдян дялик, дялмяк, дилик, дилим, дилчяк кими сюзляр
формалашмышдыр. Рус дилиндя бу анлайышлара уйьун мяналара
дел-морфеми ясасында дцзялян мцвафиг сюзлярдя раст эялмяк
олур: делить (бюлмяк) раздел (бюлмя), разделить (бюлмяк),
разделение (бюлэц) вя с.
Инэилис дилиндя охшар анлайышла сяъиййялянян дел
морфеми вардыр. Щямин кюк морфемин ясасында инэилис
дилиндя бюлмяк, бюлцнмяк анлайышларыны билдирян мцвафиг
сюзляр йаранмышдыр: делимит (сярщядди тяйин етмяк),
делимитатион (бюлмяк, айырмаг).
Азярбайъан дилиндяки дил сюзц данышыг, нитг,
данышмаг, демяк, сюйлямяк анлайышлары иля цмумиляшир.
Дил сюзцня уйьун мяна хцсусиййяти рус дилиндя дил
морфеминин тол адекватында ифадя олунур. Тол адекваты
ясасында данышыг, шярщ, изащ, анлатма мяналары билдирян
ашаьыдакы кими сюзляр дцзялмишдир: Толк (мяна, аьыллы сюз,
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мцлащизя) толк (сющбят, данышмаг), толкование (изащ етмя,
шярщ етмя), толкователь (изащчы, йозан, йозучу, данышмаг,
сющбят етмяк), толковый (аьыллы, баша дцшцлмян, изащлы);
толком (айдын, баша дцшцлян), толмач (дилманъ, тяръцмячи) вя
с.
Инэилис дилиндя адекват кюк морфем тал шяклиндя ифадя
едилир. Бу кюкцн ясасында данышмаг анлайышына мцвафиг олан
ашаьыдакы кими сюзляр йаранмышдыр: талк (мярузя, сющбят, сяс,
данышмаг) талкативе (данышан) талкер (натиг, данышан), талк
овее (диля тутмаг) вя с.
Азярбайъан дилиндя сяс мянасы билдирян гу морфеми
мювъуддур. Гу морфеминин сяс мянасы «Гу дейирсян, гулаг
тутулур» ифадясиндя айдын ифадя олунур. Гу морфеми данышыг,
сяс, сясин ешидилмяйи иля баьлы гул морфеминдян йаранмыш
гулаг сюзц иля дя баьлыдыр.
Гу – морфеми мянбялярдя сяс, сюз, хябяр мянасында
ишлянмишдир: Гу айытмаг, гары-гоъа галмыйа-гу айыдана
(КДГ, 89);
Гу морфеминдян дцзялян мцвафиг сюзляр ареал нитгдя
данышыгла баьлы мяналар билдирир: гулойшалых- (сюз
эяздириъилик); Балаханым гулойшалых елер (Марнеули); Гулташа
(данышыб йалтагланмаг); О чох гулташа адамдыр (Товуз)
(АДДЛ, 154-155).
Бу сюзлярдян дя эюрцнцр ки, гу – кюкц бир морфем
кими гул формасына малик олмушдур.
Яряб дилиндя гул морфеми сюз кими сяс, нитг, данышыг
мянасында ишлядилир.
Фарс дилиндя гу морфеми ясасында данышан мянасы
билдирян гуйяндя вя гулаг, ешитмяк, динлямяк, данышмаг
мяналары цчцн ясас олан гуш сюзц дцзялмишдир.
Рус дилиндя гу морфеминин го- адекватына говорить
(данышмаг), говор (нитг) говарящий (данышан) кими сюзлярдя
раст эялмяк олур.
Инэилис дилиндя гу – морфеми го – адекваты кими
сюзэяздирян, сюзданышан мянасындакы госсип сюзцндя ишлянир.
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Щямчинин, инэилис дилиндя сяслянмяк мянасында ъалл сюзц
вардыр. Азярбайъан дилиндя од мянасы билдирян гор сюзц
мювъуддур. Гор сюзцнцн гар варианты ясасында гаралмаг
(йаныб гара олмаг), гарсалмаг (йандырмаг) кими сюзляр
дцзялмишдир. Гор морфеминя уйьун од анлайышы йанмаг
мянасында рус дилиндя дя мювъуддур. Рус дилиндя щямин
кюк морфемля баьлы ашаьыдакы кими сюзляр ишлянир; гарь
(йаныг), гореть (йанмаг), горевать (гцссядян йанмаг),
горелка (лампанын одлуьу) горелый (йаныг), горячий (гайнар),
разгореться (алышмаг, алышыб йанмаг), разгорячить
(гызышдырмаг), разгар (гызьын чаь) вя с.
Инэилис дилиндя йанмаг мянасы гор морфеминин эри
адекваты ясасында дярддян йанмаг мянасында то эриве сюзц
ишлянир. Инэилис дилиндя щямин кюкдян щямчинин гызартма (ят,
тойуг) мянасы верян грил сюзц дя ямяля эялмишдир.
Азярбайъан дилиндя гут-гуд морфеми хошбяхтлик,
сяадят, мярщямятлилик анлайышы цзря цмуми мяналарла
сяъиййялянир. Гут морфеми вя онун ясасында йаранан сюзляря
мяхсус мцвафиг мяналар гядим мянбялярдя гейдя
алынмышдыр. Гут (ъан, гцввя, рущ) гут (хошбяхтлик, сяадят,
уьурлулуг) (ДТС, 471); Гутад (хошбяхт олмаг, шадланмаг);
Гутадмаг (хошбяхт олмаг, мямнунлуг) (ДТЪ, 472); Гутал
(хошбяхт олмаг) (ДТС, 473, МК ЫЫ, 121); Гутлуг (хошбяхт,
уьур эятирян). Мянбялярдя, щятта хошбяхтлик эятирян, уьур
эятирян, мцбаряк мянасы билдирян Гутлуг сюзцнцн шяхс ады
кими ишлянмяси дя гейдя алынмышдыр (ДТЪ, 473; МК Ы 464).
Гут морфеми шифащи нитгдя «цряйиня гут олмаг»
(гцввя олмаг, тяпяр олмаг) ифадясиндя дя ишлядилир.
Гут морфеминин гуд варианты ясасында аиля гурмаг
мярасими иля баьлы олан гуда сюзц дя йаранмышдыр.
Кут морфеми ясасында тцрк дилиндя уьурлу, хошбяхт,
мцбаряк мянасында кутлу сюзц ишлядилир: «Байрамыныз кутлу
олсун!».
Гут морфеми ясасында дцзялян гутлу сюзц хошбяхт,
уьурлу мянасында «Китаби-Дядя Горгуд»да да ишлядилир:
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Дибдя отуран хас бяйляр, гутлу олсун дювлятиниз!-деди: Гутлу
мяляк, юлмяйями-итмяйями эетмишдим, йатаъаг йерим эеня
бу хяраб оласыйды (КДГ, 33).
Гут морфеминдян – суз шякилчисинин ялавяси иля гутсуз
сюзц дя ямяля эялмишдир ки, бу да уьурсуз мянасы билдирир:
Гядями гудсуз эялин дейинъя, идсуз (щяйасыз, абырсыз) эялин
десинляр (КДГ, 112).
Гуд сюзц Горгуд адында икинъи компонент кими
ишлянир. Гор морфеминин мяна сащясиня од анлайышы иля йанашы
горумаг мянасы да дахилдир. Няйиsя горумаг мянтигя эюря
она сащиб олмаг, щимайядар олмаг демякдир. Бу мянада
Горгуд сюзцнцн сяадят кешикчиси, мярщямят сащиби,
хошбяхтлик вя сяадят эятирян мянасыны билдирмяси истисна
дейилдир. «Китаби-Дядя Горгуд»дакы «Бамсы Бейряк»
бойунда дейилдийи кими, Дядя Горгуд вилайят исси (сащиби)
олуб (КДГ, 50).
Вилайят сащиби олмаг ися Аллащдан мяняви
щюкмдарлыг, шащлыг, щакимиййят сащиби олмаг ихтийарынын
верилмяси демякдир. Бу илащи щакимиййят ися пейьямбярляря
хасдыр. Бу мянада, Дядя Горгуд пейьямбяр шяхсиййятли бир
инсан олубмуш. Одур ки, хошбяхтлик, сяадят вя мярщямят
сащиби олмаг Дядя Горгуд шяхсиййятиня тамамиля
мцвафигдир.
Гуд морфеми инэилис дилиндя дя хошбяхтлик, сяадят,
йахшылыг, мярящмятлилик анлайышына мцвафиг мяналар билдирир.
Тясадцфи дейилдир ки, инэилис халгы хейирхащлыг, сяадятлилик вя
мярщямятлилик анлайышыны юзляринин яфсаняви гящряманына
шамил едяряк она «Робин Гуд» (мярщямятли, хошбяхтлик вя
сяадят эятирян Гуд) ады верилмишдир.
Гуд морфеми ясасында инэилис дилиндя ашаьыдакы кими
сюзляр дцзялмишдир: эоод (йахшы, эюзял, мялащятли), эоод дай
(эцнцн хейир), эоод морнинг (сабащын хейир), эоод щумоуред
(мярщямятли, хейирхащ), эоодли (эюзял, диггятялайиг),
эооднесс (хейирхащлыг) вя с.
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Гут морфеми яряб дилиндя гида мянасында мцстягил
сюз кими ишлянир. Гут морфеми гида анлайышына мцвафиг гутаб
сюзцндя дя ишлядилир. Гут морфеминин кят адекваты ися кятя
сюзцндя ишлянир.
Фарс дилиндя гут морфеминин ход адекваты ясасында
сащиб, йийя, сяадят эятирян, уьурверян, танры мянасындакы
худа сюзц ишлянир.
Рус дилиндя гад морфеми мцстягил сюз кими рязил,
алчаг, пис, мурдар, адам мянасындадыр. Бу кюк ясасында ися
гадалка (фалабахан), гадать (фал ачмаг), гадина (мурдар
адам), гадкий (рязил, алчаг), гадюка (кцрзя, зящяр тулуьу),
гадость (ийрянъ) кими сюзляр йаранмышдыр.
Гуд морфеминдян й – а сяс дяйишмяси ясасында
фярглянян гад-морфеми ися даща башга мяналы сюзлярин
ясасыны тяшкил едир. Бу морфем ясасындакы гада сюзц
Азярбайъан дилиндя кядяр, дярд, гцсся, аьырлыг, аьры, аъы
мянасы билдирир. Мяишят щяйатында ян йахын адамлара
«гаданы алым» мцраъияти формалашмышдыр ки, бу да
гаршыдакына мярщямятлилик, шяфгятин, хейирхащлыг кими
мяналарын билдирилмяси мцнасибяти иля гябул едилир.
Инэилис дилиндя ися год морфеми мярщямятлилийин,
шяфгятин, хейирхащлыьын, сяадятин, хошбяхтлийин сащиби кими
танры мянасында ишлядилир: эод (танры, сяъдяэащ, щимайядар),
эод блесс йоу! (Аллащ кюмяк олсун; Аллащ рящм етсин) Мй
Эод (Аллащым, Йа Аллащ) Эод wиллинэ (Аллащ йетирсин).
Азярбайъан дилиндяки гуд – морфеминин год –
адекваты ися году сюзцндя ишляняряк мярщямят эятирян, севинъ
эятирян, уьур эятирян мянасы билдирир:
Году – годуну эюрдцнмц?
Эюрцб салам вердинми?
Азярбайъан дилиндя тяп-топ-даб-тап- морфемляри
ясасында цмуми мяна анлайышы ъящятдян айагла баьлы
охшарлыг нцмайиш етдирян мцвафиг сюзляр йаранмышдыр: тяптяпик, тяпмяк; топ-топуг, топал, даб-дабан, дабрымаг (дабан
щярякяти иля ити йеримяк); тап-тап, таламаг вя с.
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Тап- топ-морфемляри рус дилиндя дя айаг щярякяти вя
айагла баьлы мцвафиг сюзлярин йаранмасында иштирак едир:
тапочки (ев айаггабысы, шапшап, нялейин); топот (айаг сясинин
таппылтысы); топотать (айагларыны таппылдада -таппылдада
йеримяк ), топотня (айаг таппылтысы, айагларыны таппылдадараг
ойнамаг), топтание (тапдалама, айаглама, айаг дюймя),
топтанный (тапдаланмыш, айагланмыш, айагланыб язилмиш),
топтать (таппылдатмаг, айагларыны йеря вурмаг, айаг алтында
язилмяк).
Азярбайъан дилиндя йандырмаг мянасында галмаг
сюзц ишлянир. Бу сюзцн кюкц олан гал морфеми од, йандырмаг,
истилик мянасында сярбяст ишлянмир. Анъаг од галамаг, тонгал
галамаг, одун галамаг кими ифадялярдя ишлянир.
Гал морфеми, щямчинин, мангал, тонгал кими сюзлярдя
икинъи компонент йериндя ишлянир. Гал морфеми рус дилиндяки
йанмаг мяналы сюзлярдя йа башланьыъ морфем кими, йа да
юзцндян яввял префикс гошулмуш гайдада ишлянир: калить
(гызармаг, кюзярмяк), калиться (гызардылмаг, кюзярмяк),
раскалить (бярк гыздырмаг, бярк кюзяртмяк), раскаленный
(гызмар, бярк кюзярдилмиш) вя с.
Азярбайъан дилинин Шярг нитг ареалында ядяби
дилдякиндян фяргли олараг ъамыш сюзц гомуш // эомуш
вариантларында ишлядилир.
Инэилис дилиндя ися гов-ков – морфеми иля адекватлыг
тяшкил едян ъоw сюзц иняк мянасында ишялдилир.
Щямин кюк сюзцн ясасында ися ъоwбой (ковбойщярфян: мал сахлайан, oğlan, малдар) ъоwфисщ (дяниз иняйи,
делфин), ъоwщерд (чобан, нахырчы), ъоwсщед (халхал, мал
сахланан йер), ъоwпох (иняк хястялийи) кими сюзляр
дцзялмишдир.
Рус дилиндя ися гов – морфеми ясасында мал (мал яти)
анлайышы билдирян говядина (мал яти), говяжий (мал ятиндян
щазырланмыш мящсул), говяжьи котлеты (мал ятиндян котлет),
говяже сало (мал пийи).
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Тцрк дилляриня аид мянбялярдя атлы араба мянасында
ганлы сюзц гейдя алынмышдыр: йцэцрцк атларын гошуглуг ганлы
(ъялд эедян атлар гошулмуш араба); Ганлычы (атлы арабаны
сцрян, ат арабачысы), ганлылыг (атлы араба гошгусу). (ДТЪ,
419).
Нязяря
алмаг
лазымдыр
ки,
Азярбайъан
топонимикасында щям Ганлы, щям дя Арабачы йер адлары
мювъуддур. Рус дилиндяки ат мянасы билдирян конь сюзц дя
кюк етибары иля ган (кан) морфеминин адекватыдыр.
Кон – морфеминдян рус дилиндя коневод (атчы
мцтяхясисс), конка (атлы араба), гонец (атлы чапар) кими сюзляр
дя дцзялмишдир.
Азярбайъан дилиндяки дарт сюзцнцн кюкц олан дар
морфеминин тор шяклиндяки адекватына тормошить (дартмаг),
тормошиться (дартылмаг) кими сюзлярдя раст эялмяк олур.
Азярбайъан дилиндяки мцрэц сюзц мцвяггяти йатмаг
мянасы билдирир. Мцрэц сюзцнцн йатмаг, йуху мянасы
«Китаби-Дядя Горгуд»дакы «Салур Газанын дутсаг олуб
оьлу Урузу чыхардыьы бойу бяйан едяр» бойунда кичик юлцм
кими анлашылыр:
«Газаны кцчцъцк юлцм тутду, уйуду. Мяэяр, ханым,
Оьуз бяйляри йедди эцн уйурду. Онун цчцн кцчцъцк юлцм
дерлярди». (КДГ, 140).
Эюрцнцр, танрычылыг инамында мцвяггяти йатмаг
мянасындакы мцрэц (йухуламаг) кичик юлцм (мцвяггяти
юлцм) кими тясяввцря эятирилмиш.
Мцрэц сюзцнцн мяр-мор-мер- кими кюк адекватлары
мцхтялиф диллярдя юлцм, юлмяк мянасы билдирян сюзлярин
тяркибиндя ишлядилир.
Мясялян рус дилиндя щямин кюк морфемлярин мцвафиг
адекватлары ясасында ашаьыдакы кими сюзляр дцзялмишдир:
мертвый (юлц), мертвящий (юлдцрцъц), мертвенный (ъансыз, юлц
кими) мертвить (рущдан салмаг) мертветь (юлцмсямяк) вя с.
Фарс дилиндя мур – морфеминин мцвафиг вариантлары
иля мярэ (юлцмъцл), мярэцмцш (юлдцрцъц зящяр), Яряб
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дилиндяки мат (юлцм), матям (юлц цчцн йас сахламаг),
матямзар (матям йери), мовт (юлцм), мцрдя (юлц), яряб-фарс
тяркибли мцрдяшир (юлц йуйан), мурдар (юлц, натямиз),
матямзядя (йаса батмыш) сюзляринин ясасында да мцрморфеминин мцвафиг адекватлары дайаныр.
б) самит бирляшмяли кюк морфемлярин мцгайисяли тящлили
Кюк морфемлярин юз гурулушуну дяйишиб самит
бирляшмяси кими формалашмасы дахили fлексийанын яламятидир.
Нязяря алдыгда ки, Азярбайъан дили кюксюзлцлцк мярщялясиня
биэаня олмамышдыр, онда беля чыхыр ки, бу дилин сюзляринин
дахили гурулушунда фонетик сюз йарадыъылыьынын бир яламяти
кими дахили флексийанын да изляри галмагдадыр. Флексийа
термини мяншяъя латын дилиня мяхсусдур. Мянасы сюзцн
тяркибиндя сяс дяйишмяси (сяс дяйишмяси йолу иля сюз
дцзялдилмяси) демякдир.
Азярбайъан дилиндя аглцтинасийа чох сурятли инкишаф
мярщяляси кечирдийиндян бу дилдя флексийанын тясири чох да
дярин из гойа билмямишдир. Анъаг щяр ан ишлятдийимиз
сюзлярин дахилиндя диггят йетиря билмядийимиз флексийанын
яламятляри йашамагдадыр. Флексийа яряб дилиндя, рус дилиндя,
инэилис дилиндя вя цмумиййятля аналитик диллярдя
сюзйаратманын бир нювц кими юз фяаллыьыны инди дя сахлайыр.
Дахили флексийанын Азярбайъан дилиндяки яламятляриндян бири
кюк морфемин тяркибиндян саитин яввяля кечмясидир. Бу
заман кюк самит бирляшмяси шяклиндя галыр, дахили саит ися
сюзйаратма функсийасыны йериня йетирир. Мясялян, яряб
дилиндяки шяхс, хябяр, тяряф кими сюзлярдя кюкдахили саит
яввяля чыхмагла яшхас (шяхсляр), яхбар (хябярляр), ятраф
(тяряфляр) сюзляри дцзялир. Бу заман сюз тяркибиндя шх, хб, тр
кими сяс бирляшмяляри йараныр. Рус дилиндяки охрана, отрасль,
отрасить остаться сюзляриндяки хр, тр, кр, ст сяс бирляшмяляри
саитин яввяля кечмяси иля йаранмышдыр. Инэилис дилиндяки
ембалм (балзамламаг), ембраъе (гуъагламаг), ординарй
(ади) кими сюзлярдя дя охшар щадися баш вермишдир.
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Яввяли самит бирляшмяси иля башлайан сюзлярдя дя (стол,
столица, страдание, краска) самит бирляшмясинин формалашмасы
дахили флексийанын ишидир. Азярбайъан дилиндя ян чох
мцшащидя едилян дахили флексийа яламяти саитин яввяля кечмяси
иля йаранан форматлардан ибарятдир.
Азярбайъан дилиндяки атланмаг (атылмаг) сюзцндя тл
йанашмасы вардыр. Бу сюзцн дахили мянасында итялямяк
анлайышы мцшащидя едилир. Бу мянада, флексийалашмыш тл
йанашмасыны рус дилиндяки мцвафиг сюзлярля мцгайися етмяк
олар.
Атланмаг сюзцндя а саити тл самитляринин дахилиндян
флексийа йолу иля кянара чыхараг мяна дяйишкянлийи цзря сяс
бирляшмяси йаранмасына сябяб олмушдур. Атланмаг сюзцнц
тулланмаг сюзц иля мцгайися етдикдя тл сяс бирляшмяси
щаггында айдын фикир йаратмаг олар.
Рус дилиндяки толкать (итялямяк) сюзцндяки тол
морфеми Азярбайъан дилиндя тулламаг, тулланмаг сюзляринин
тяркибиндя олан тул адекваты иля мцгайися едиля биляр. Бу кюк
морфемин тял адекваты Азярбайъан дилиндяки итяля сюзцндя
мцшащидя едилир. И – елементи итяля сюзцндя флексийа иля сюзюнц
функсийасыны йериня йетирян аналитик васитядир. Тул-талморфемляринин тыл- варианты ися атылмаг сюзцндя ишлядилир.
Бурада да а – елементи аналитик моделляря мяхсус префикс
функсийасыны дашыйыр. Итялямяк мяналы тол-, тял-, тыл флексийа
йолу иля тл сяс бирляшмяси йаранмасында базайа чеврилир.
Тел – морфеминдян рус дилиндя араба мянасындакы
телега сюзц йаранмышдыр. Бу сюзцн тел- морфеми мянаъа
Азярбайъан дилиндяки итяля сюзцнцн тял- морфеминя
адекватдыр. Беля ки, телега сюзцня мяхсус ясас анлайыш
итялямякля баьлыдыр.
Гядим мянбялярдя дя итялямяк мянасында тал сюзц
гейдя алынмышдыр. Ол йцкнц талгытты (о йцкцнц итяляди) (ДТЪ529, МК, Ы, 362).
Азярбайъан
дилиндяки
оьурлуг,
оьурламаг
сюзляриндянки гур- морфеминин адекваты яряб дилиня мяхсус
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гарят сюзцндяки гар- морфеминя мцвафигдир. Рус дилиндя ися
гар-морфеми флексасийа олунмуш гр шяклиндя ишлядилир: грабеж
(гарят, талан, сойьун, гапгыллыг, гулдурлуг, оьурлуг),
грабитель (сойьунчу, гарятчи, таланчы, гулдур), грабить
(соймаг, гарят етмяк).
Азярбайъан дилиндяки оьурлуг, оьурламаг сюзляриндя о
елементи ьур- морфеминин яввялиня кечяряк ьр сясбирляшмяси
йаранмасына сябяб олмушдур. Буна эюря оьру сюзцндя рус
дилиня мяхсус грабить сюзцндяки кими кюк морфем гр
шяклиндя ифадя олунур.
Азярбайъан дилиндяки яйри (яэри), анры кими сюзлярдя дя
йр (эр) эр (гр) сяс бирляшмясинин пейда олмасынын сябяби
кюкдахили саит сясин флексийа нятиъясиндя яввяля кечмяси иля
баьлыдыр. Илкин варианты бярпа етмиш олсаг, йр (эр) вя эр (ьр)
бирляшмясини эяр, эер кюкляри цзря шярти бярпа етмяк олар. Эяр
кюкцндян йаранан эярилмяк, эярэин сюзляриндя яйринин якси
олан дцзялмяк, эер кюкцндян йаранан эери, эерилямяк
сюзляриндя аралашмаг мяналары билдирилир. Бу сюзлярдя ися
дахилян яйри (яэри) анры сюзляри иля семантик ялагя мцшащидя
олунур.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, адекват сяс бирляшмяли кр
кюкцндян рус дилиндя р яйрилик билдирян кривой (яйри) скрывать
(эизлятмяк), прикрыть (юртмяк) кими сюзляр дцзялмишдир.
2. Икищеъалы сюзлярин мцгайисяли тящлили
Икищеъалы сюзлярин мцгайисяли тящлилини асанлашдырмаг
цчцн онларын дисиллабик (изоморфик) форматларыны шярти бярпа
етмяк лазым эялир. Бу щалда, онларын гурулушунда мцхтялифсистемли диллярдяки адекватлара йахынлыг ялдя етмяк мцмкцн
олур. Мясялян, Азярбайъан дилиндяки гызыл сюзцнц шярти
олараг, дисиллабик (изоморфик) модел шяклиндя гыззыл шяклиндя
бярпа етмяк мцмкцндцр.
Азярбайъан дилиндяки гызыл сюзцнцн мцгабилиндя рус
дилиндя золота сюзц ишлянир. Бу сюзцн кюкц зол- морфеминдян
ибарятдир.
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Азярбайъан дилиндя зол- морфеми мцстягил шякилдя
гызыл мянасы билдирмир. Зол – морфеминин гырмызылыг мянасы
шаллагла вя йа чубугла вурулан йерин гырмызылыьы мянасында
зол дурмаг (гамчынын йери зол дурур) ифадясиндя ишлядилир.
Гызыл сюзцндя ися
зол- морфеминин зыл- адектавы гыщиссясиндян сонра ишлянир. Эюрцнцр, гызыл сюзцндя гы –щиссяси
сон самитини итиряряк мцстягил форматдан префиксляшмяйя
кечмишдир.
Гызыл сюзцня аид гырмызылыг мянасы кизил (зоьал)
сюзцндя дя ифадя едилир. Бурада да зыл-морфеми зол-зылморфемляринин адекваты кими ишлянир. Гейд етмяк лазымдыр
ки, Тува Мухтар Вилайятинин пайтахтынын ады да Гызыл
(гырмызы) мянасы верян кызыл сюзц иля ифадя олунур.
Тцрк дилляриндя гызыл сюзцнцн адекваты кими алтун сюзц
ишлянир. Алтун сюзц Азярбайъан мянбяляриндя дя гызыл
мянасында ишлянмишдир: «Дохсан йердя ала халы, ипяк
дюшянмишди, сяксян йердя бадйяляр гурулмушду. Алтун айаг
сцращылар дцзцлмцшдц» (КДГ, 28).
Алтун сюзц гурулушъа ал (гырмызы) вя тун сюзляринин
бирляшмясиндян ибарятдир.
Тун – морфеми метал анлайышы билдирян сюз кими
тцнякя (назик дямир тягябя) сюзцнцн тяркибиндя ишлядилир.
Алтун сюзц бцтювлцкдя гырмызы (рянэли) метал мянасы
дашыйыр. Бурадан эюрцндцйц кими, гызыл анлайышы тцрк
дилляриндя щям дя алтун сюзц иля ифадя едилмишдир. Гызыл
сюзцндя гы- елементи префикся чеврилдийи кими, алтун сюзцнцн
ал- щиссяси дя префикс функсийасыны йериня йетирмишдир. Алтун
сюзцнцн ал щиссяси гызыл сюзцндяки гыз(з)ыл форматындакы ал
щиссясинин адекватыдыр.
Фарс дилиндя гызыл мянасы зяр сюзц иля ифадя едилир. Бу
сюздян зярэяр, зярбаф (гызыла тутулмуш сапла тохунмуш
парча) зяррин (гызылы) вя с. кими башга сюзляр дя йаранмышдыр.
Зяр сюзц иля гызыл сюзцнцн зыл тяркиби арасындакы фярг з-л
кечидиндян ибарятдир.
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Рус дилиндяки пламя (алов) сюзцнцн тярикиндяки лам
морфеми Азярбайъан дилиндяки алов сюзцнцн лов – щиссяси иля
адекватдыр. Пламя сюзцндя н – префикс, -я ися аффикс
функсийалыдыр. Алов сюзцндя ися – а
елементи префикс
характерлидир. Даща доьрусу, аналитик моделляря мяхсус
префикс яламятинин мцщафизя едилян изиндян ибарятдир. Алов
сюзцнц дисиллабик моделя уйьун олараг аллов шяклиндя бярпа
етмяк олар. Лов-, лам- морфемляринин йанмагла баьлы диэяр
адекватларына лампа вя лопа (мяшял) сюзляриндя раст эялмяк
олур. Яряб дилиндя алов мянасындакы лящяб сюзцнцн кюкц
(лящ) дя мяна вя гурулушъа лам, лов морфемляри иля
мцштярякдир.
Яряб дилиня мяхсус назир, (нязарят едян, бахан) нязяр
(бахмаг), нязарят (бахмаг), мцнтязир (эюзлямяк), мянзур
(бахылан, нязарят едилян) сюзляринин кюкцндя зир-, зар-, зяр-,
зур- морфемляри дурур. Бу морфемляри цмуми бахмаг,
эюрмяк анлайышы бирляшдирир. Рус дилиндя ися бахмаг, эюрмяк
анлайышыны якс етдирян – зор морфеми мювъуддур. Бу
морфемин ясасында зоркий (ити эюрян), зоркость (итиэюзлцлцк),
надзор (нязарят етмя, эюз йетирмя), надзиратель (нязарятчи,
эюзятчи), позорище (тамаша) кими сюзляр дцзялмишдир.
Рус дилиндя зор- морфеминин флексасийалы зр варианты
ясасында зрачок (бябяк), зрелище
(мянзяря) зрелость
(камиллик), зрелый (йеткин), зрение (эюрмя), зреть (эюрмяк,
бахмаг), зритель (тамашачы) кими сюзляр дцзялмишдир.
Азярбайъан дилиндя зюр- морфеминин адекваты зиршяклиндя эизир сюзцндя ифадя едилир. Эизир сюзц шифащи
ядябиййатда мяхфи ишляр ряиси вя йа назири мянасында
ишлянмишдир. («Короьлу» дастанында Эизироьлу, наьыллардакы
ханэизир адларыны мцгайися ет).
Эизир сюзцндя эи- елементи аналитик моделлярин
структуруна мцвафиг олараг префикс функсийасы дашыйыр. Бу
сюзц дисиллабик модел шяклиндя бярпа етдикдя ися эиззир
формасы алыныр. Назир вязифясиня мцвафиг мянада ишлядилян
вязир сюзцндя дя –зир морфеми бахан мянасыны билдирир. Вязир
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сюзц лцьятлярдя яряб мяншяли сюз кими верился дя эцман ки,
бу сюз яряб дилиня, мящз Азярбайъан дилиндян кечмишдир.
Азярбайъан дилиндяки эизлянмяк, эизлин, эизлятмяк
кими сюзлярдя эюрмяк аналайышлы зор-зир морфеминин
флексийалашмыш вариантыны эизлятмяк, эизлянмяк, эизлин
сюзляриндяки зл елементляриндя эюрмяк олар. Бу сюзлярин илкин
гурулушуна дисиллабизм бахышындан йанашсаг онда онларын
кюкцнцн илкин вариантыны эиззил тясяввцр етмяк олар.
Бурада ися эиз щиссясинин эюрмяк аналайышы иля баьлылыьы
айдын мцшащидя едилир. Зл елементляри ися зир морфеминин л-р
дяйишиклийиня уьрамыш вя флексасийа олунмуш варианты кими
тясяввцр едиля биляр. Беляликля, щяр ики тяркиб щисся эюрмяк,
бахмаг анлайышы ясасында йахынлашмыш, сонракы просеслярдя
ися аглцтинасийанын тясири иля онлар яввялки аналитик
гурулушуну итирмишляр. Изляр ися истяр-истямяз тядгигатчыны
щягигятя йахынлашдырыр. Беляликля, эизлин, эизлянмяк, эизлятмяк
кими сюзлярдя зл йанашы сясляря эюря тясяввцр едилян кюк
морфем зил вариантыдыр. Зил морфеминин ися бахмаг вя
эюрмякля ялагясини эюзлярини зилляйиб бахмаг, эюзлярини бир
нюгтяйя зиллямяк кими ифадялярдя эюрмяк олур. Цмумиййятля,
зиллямяк сюзц щарада ишлянирся онун ишляндийи ифадя эюз сюзц
иля мцшайият олунур. Зил морфеми, ейни заманда гара
(гапанлыг) сюзцнцн яввялиндя ишляняряк префикс функсийасы
дашыйыр: зил гара (тцнд гара- дахили эюрцнмяйян); зил гаранлыг
(ишыгдан мяьрум олан, эюрцнмя мцмкцн олмайан).
Азярбайъан дилиндя сону – ча, - ша елементляри иля
битян пача, мача, щача, гоша, маша кими сюзляр вардыр.
Бунлары пачча, мачча, щачча, гошша, маĢша кими бярпа етмяк
олар.
Бу сюзлярин биринъи щеъалары аналитик моделляря мяхсус
префикслярин изляри кими мцщафизя олунса да юз илкин
функсийасыны итиряряк икинъи щеъа иля бирликдя бир ващид тяшкил
едир. Кюк морфем йериндя галан икинъи щиссянин мцвафиг
адекватларыны
ися
башга
диллярля
мцгайисядя
мцяййянляшдирмяк олур.
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Рус дилиндя цап –морфеми иля баьлы олан сюзлярин
мянасыны Азярбайъан дилиндяки ча – морфеми иля
уйьунлашдырмаг олар. Рус дилиндяки цап – морфеми ясасында
йаранан цапка (эетмян) сюзцндя чапмаг, бюлмяк мянасы
ифадя олунур. Щямин кюкдян олан царапать (ъырмагламаг),
царапина (чырмаг йери), цапун (ъырмаг атан) сюзляриндя дя
чапмаг бюлмяк мяналары ифадя олунур. Мялумдур ки, щяр
бир чапыг ики щиссяйя бюлцнмя мянасында анлашылыр. Бу
мянада пача, мача, щача, гоша, маша кими сюзлярдя икийя
бюлцнмя анлайышы билдирилир. Мясялян, пача- ики айаьын арасы,
мача-ики айаьын ара сцмцйц, гылча ики айаг, щача бир бцтювдя
икийя айрылмыш щисся, гоша-ики паралел щисся, маша – икийя
айрылан алят, парча-икийя бюлцнмцш яшйа мянасындадыр.
Рус дилиндяки шаг (аддым) шагат (ики айагла
аддымламаг), шагаться (ики айагла аддым атмаг) сюзляриндя
дя ча морфеминин ша варианты мцшащидя едилир.
Яряб дилиндя икийя бюлцнмя анлайышы шягг (шагга-икийя
бюлцнмцш щисся) сюзцндя ифадя едилир ки, бурада да ча-, ша-,
цап морфемляринин шяг варианты мцшащидя едилир.
Азярбайъан дилиндяки итир, эятир, йетир, эютцр, отур кими
сюзлярдя кюк морфем тир, тцр, тур щиссяляридир. Бунлары иттир,
эяттир, йеттир, оттур кими бярпа етмяк олар. Бу кюк
морфемлярдя цмуми мяна анлайышы дурмаг, дайанмаг
анлайышындан ибарятдир. Йяни, эятир няйися эятирмяк ишини баша
чатдыр, йетир сюзц эетмякля иши баша чатдыр, эютцр сюзц эюрцб
ялдя едиб дур, отур сюзц бир йердя дайан мяналарына
мцвафигдир.
Рус дилиндя тур-тир- тцр морфемляринин адекваты тор
морфеми иля ифадя едилир. Щямин морфем мяншяъя йунан
дилиня мяхсусдур. Рус дилиндя тор морфеми иля баьлы тормоз
(яйляъ), тормозить (дайандырмаг), тормизиться (лянэидилмяк,
дайандырылмаг), тормозильщик (сцрцндцрцъц, дайандырыъы)
кими сюзляр ишлядилир.
Дурмаг сюзцнцн мяна адекваты кими Азярбайъан
дилиндя дайанмаг, дайаг, дайандырмаг, дайамаг (дирямяк)
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сюзляри ишлядилир. Бу сюзлярин кюкц олан дай морфеми рус
дилиндяки стоять, (дайанмаг), стоянка (дураъаг, дайанаъаг),
стойка (дурушу), стойкий (мющкям дайанмыш), стойкость
(мющкямлик), стоймя (дик, айаг цстя) сюзляриндяки той
морфеминин адекватыдыр. Бу сюзлярдя ися рус дилинин
аналитиклик хцсусиййятиня эюря ъ елементи префикс йериндя
ишлядилир.
Дайанмаг сюзцнцн кюкц олан дай морфеми инэилис
дилиндяки доwн (ашаьы), сит доwн (яйляш, отур) мянасы иля
уйьун эялир.
Мцхтялифсистемли диллярдя кюк сюзляри мцштяряклийинин
сябяблярини инсанларын щансы мяканда йашамасындан асылы
олмайараг онларын тябият щадисяляри иля гаршылыглы
мцнасибятляриндя ахтармаг лазымдыр. Беля ки, шцурлу мяхлуг
олан инсанларын тябиятля тямасында охшар имитасийаларын баш
вермяси истисна сайылмамалыдыр. Тябият щадисяляринин охшар
имитасийаларла гавранышы тяфяккцрдя охшар ассосиасийалар
йаранмасына сябяб олур. Нятиъядя тяфяккцр имитасийасы
мцхтялиф яразилярдя мяскунлашан инсанларын дилляриндя охшар
нитг елементляринин, имитативлярин, тяк саитдян, саит-самит
бирляшмяляриндян ибарят олан моносиллабларын баш вермясиня
сябяб олур. Заман кечдикъя нитг бу елементлярдя дяйишиклик
ямяля эятирир. Лакин дил юз илкин елементляринин излярини
горуйуб сахлайыр. Мцгайисяли тящлил нятиъясиндя беля
елементляри цзя чыхармаг мцмкцн олур.
3. Мцштяряк сюзлярин мотивасийа ясасында тящлили
Мцхтялифсистемли диллярдя сюзлярин гурулушъа вя
мянаъа мцштяряклийи иля йанашы мяна ясасы цзря дя
формалашмыш мцштяряклийи мцшащидя едилир. Сюзлярин бу ъцр
мцштяряклийи мцхтялиф диллярдя охшар имитасийаларын мяна вя
анлайыш цзря гавранылмасынын нятиъяси кими мейдана чыхыр.
Мясялян, шящяр анлайышы инсанларын тясяввцрцндя гапалы,
баьлы, мцщафизя олунан (щасарланмыш) вя инсанларын даща чох
мяскунлашдыьы мяскян кими ъанланыр. Рус дилиндя бу
мянада город сюзц формалашмышдыр.
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Гор – морфеми ясасында Азярбайъан дилиня горуг,
горумаг, горугчу, горьанмаг кими сюзляр ямяля эялмишдир.
Гор – морфеминя аид горумаг, сахламаг, мцщафизя етмяк
анлайышыны ейни морфемин ясасында йаранмыш мцвафиг
сюзлярдя ашкар етмяк олур. Мясялян, рус дилиндяки город
(шящяр), сюзцнцн кюкц гор- морфеминдян ибарятдир. Гор –
морфеминин горумаг мянасы гядим шящярлярин ятрафынын
щасарла баьланыб горунмасы иля баьлыдыр. Гор – морфеми,
ейни заманда, огород (бостан, диррик) сюзлярдя дя ишлядилир.
Бурада да гор – морфеминин горумаг мянасы бостанын,
диррийин мцщафизя олунмасы анлайышы иля ялагядардыр.
Гор-морфеминин горумаг, мцщафизя етмяк мянасы
чяпярлятмякля, щасарлатмагла баьлы олан диэяр сюзлярдя дя
мцшащидя едилир. Мясялян, огораживание (чяпярлямя,
щасарлама,
щасарламагла
горумаг),
огораживаться
(чяпярлямяк,
щасарланмаг),
огородить
(чяпярлямяк,
щасарламаг), огородиться (йерини чяпярлямяк, мцлкцнц
щасарламаг), огороженный (чяпярлянмиш, щасарланмыш),
перегородка (аракясмя, чяпяр) вя с.
Гор-морфеми бязи сюзлярин тяркибиндя дахили
дяйишмяйя (флексийайа) уьрайараг гр шяклиндя ифадя олунур.
Анъаг сюзцн мянасында горумаг, сахламаг, мцщафизя
етмяк анлайышы сахланылыр: ограда (чяпяр, щасар), оградить
(чяпярлямяк, щасарламаг), оградиться (горунмаг, юзцнц
горумаг, мцщафизя етмяк), оградка (балаъа чяпяр, щасар),
ограждение (чяпярлямя, щасарлама), ограничить (мящдуд
етмяк, щядд гоймаг), ограничитель (мящдудлашдырыъы),
граница (сярщяд, горуг) гранирчить (щям щцдуд олмаг),
граничный (сярщяд, щцдуд).
Гор – морфеми бязи сюзлярдя, щятта, хр вариантына да
чыхыш едир: охрана (кешик), хранение (горумаг), охранитель
(кешикчи), охранник (кешикчи, горугчу) вя с.
Азярбайъан дилиндяки гаровул сюзцнцн гар –
морфемин-дя дя горумагла баьлы мяна ифадя едилир.
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Гор- морфеминин горумагла баьлы мянасы инэилис
дилиндяки qуард (кешикчи), ту qуард (горумаг) кими сюзлярдя
дя мцшащидя едилир. Мясялян, рус дилиндя шящяр сюзц
горунмаг, горунан йердя мяскунлашмаг, йерляшмяк
мянасына уйьундур. Инэилис дилиндя шящяр ъитй сюзц иля ифадя
едилир. Ъитй сюзцнцн кюкц ися отурмаг, йерляшмяк,
мяскунлашмаг анлайышы билдирир.
Инэилис дилиндя, щямчинин сит– морфеми (сит) сит
шяклиндя отурмаг, йерляшмяк, мяскунлашмаг мянасы
билдирир. Щямин морфемин сет варианты ясасында ися
йерляшмяк, яйляшмяк, мющкямлянмяк мянасында сеттле сюзц
дцзялмишдир.
Фарс дилиндяки шящяр сюзцнцн ясасында шящ- морфеми
дурур. Бу морфем мцстягил сюз кими башчы, бюйцк, рящбяр,
щюкмдар, шащ анлайышы билдирир. Шящяр сюзц ися шащ отуран йер,
шащын яйляшдийи, мяскунлашдыьы йер, юлкя, мямлякят мянасыны
билдирир. Рус дилиндяки столица (пайтахт) сюзцнцн стол
щиссясиндяки ст самит бирляшмяси яслиндя дахилиндян саит ихтисар
олунмуш башланьыъ, морфемдир. Щямин морфеми бярпа
етдикдя сит формасы алыныр. Сит морфеми инэилис дилиндяки сит
кюкц кими отурмаг мянасы билдирир. Щямин морфем, ейни
заманда стул, стол кими сюзлярин ямяля эялмясиндя иштирак
едир.
Тцрк дилляриндя ися шящяр сюзц кян// кен – морфемляри
иля ифадя олунмушдур: ДТЪ, 297, МК, Ы 339. Кян-, кенморфемляри инди дя бир сыра шящяр вя инсан мяскянляринин
адында ишлядилир: Сямяргянд, Дашкянд, Чимкянд, Билкянд,
Балакян, Мярдякан, Бейляган вя с. Эянъя сюзцнцн илк тяркиб
щиссясини дя гядим шящяр мянасы билдирян кян – морфеми
тяшкил едир. М.Кашгари, Талас шящяри йахынлыьында Кенъяк
шящяринин мювъуд олдуьуну гейд едир: (МК ЫЫ, 277).
Мцасир тцрк дилиндя шящяр мянасы кент сюзц иля ифадя
олунур. Сюзцн сонуна т/д самитинин йанашмасы эцман ки,
кян-морфеминдя баьлылыг (горунмаг) мянасы билдирмяк цчцн
ишлядилян аффуксал елементдир. Беля ки, мясялян, кян кюкц иля
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баьлы олан кяндир (баьламаг васитяси) сюзцндя дя д елеманти
мювъуддур. Ейни заманда, юркян сюзцнцн икинъи тяркибиндя
кян – морфеми ишлядилир.
Яряб дилиндя шящяр мянасында бяляд сюзц ишлянир.
Бяляд сюзцнцн кюкц олан бял-морфеми, щямчинин бялли
(танынан, билинян), бялядчи (таныйан, билян) bələk (bağı,
örtülü) сюзляринин кюкцндя дя ишлянир. Демяли, шящяр сюзц
инсанларын таныдыьы, билдийи йердя йерляшмяси мянасына уйьун
эялир.
Тцрк дилляринин гядим мянбяляриндя шящяр анлайышы,
щямчинин, балык сюзц иля дя ифадя олунмушдур: Цч отуз
балыгсыды (ийирми цч шящяри даьытдылар).
Ертмиш юдцн бир улуг балыг бар ерти (Гядимдя бир
бюйцк шящяр вар иди) (ДТЪ-80).
Балык сюзц иля баьлы Тцркийядя Балыкесир шящяри,
Азярбайъанын Лянкяран яразисиндя ися Балик адында кянд
ады вардыр.
Балык сюзцнцн кюкцнц тяшкил едян ба-форманты
баьлылыг мянасында ишлянмишдир: Гузьунуь ыьачга бамыш
гатыьты ба едьцти ба (Гузьуну аьаъа баьладылар, бярк баьла,
йахшы баьла) (ДТЪ, 76).
Азябайъан дилинин лексик гатларында сярт сойуг
мянасында симлямяк сюзц ишлядилир. Бу сюз даща чох локал
характерли олса да онун мювъудлуьу дилин диахроник
гатларында сойуг мянасы верян сим-морфеминин изляринин
галыгларындан хябяр верир. Симлямяк сюзц хцсусиля, Гярб
ареалы цчцн сяъиййяви лексик ващиддир. Симлямяк сюз «Ичиня
сим йеримяк», «Симляйиб юлмяк», «Симляйиб йорьан дюшяйя
дцшмяк» ифадяляриндя дя кяскин сойугламаг мянасында
ишлянир.
Сим- морфеминин зим – адекваты рус дилиндяки зима
(гыш) сюзцнцн кюкцндя ишлянир. Рус дилиндя зим морфеми
ясасында сойуглугла баьлы ашаьыдакы кими сюзляр дя
йаранмышдыр: зимный (гыша аид), зимование (гышлама), зимовище
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(гышлаг), зимовник (гыш пятякханасы), зимовщик (гышлагчы),
зимовье (гышлама), зимой (гыш вахты) вя с.
Зим – морфеми фарс дилиндя гыш мяналы зимистан
сюзцнцн тяркибиндя ишлядилир. Зим-морфеминин –зям адекваты
щямчинин, фарс дилиндя бярк сойуг, шахта мянасындакы
зямщяриr (ашаьы дцшмцш щярарят) сюзцнцн тяркибиндя дя
ишлянир.
Инэилис дилиндя сойуг мянасында ъолд сюзц ишлядилир.
Рус дилиндя онун гаршылыьы холод сюзцдцр.
Кол-, хол- морфемляринин хел-адекваты чуваш дилиндя
гыш мянасында мцстягил сюз кими ишлядилир. Хел сюзц иля диэяр
тцрк дилляри арасында ися ясас фярг л-ш уйьунлуьудур. Бурадан
эюрцндцйц кими, гыш сюзц айры-айры диллярдя мцяййян форма
дяйишкянлийи иля ифадя олунса да цмуми мотивасийа онларын
арасындакы сойуглуг анлайышы иля баьлы шякилдя мейдана чыхыр.
Сойуглуг анлайышы цмуми щалда, гышын мотивасийасыдыр.
Мцхтялифсистемли диллярдя кюк морфемлярин гурулуш вя
мяна ъящятляри, ейни заманда, мотивасийа ъящятдян
мцштяряклийи, дил фактларындан да gюрцндцйц кими, фантазийа
дейил, фярзиййя дейил, уйдурма дейил, та гядимлярдян юз
излярини ачыг вя йа эизли шякилдя горуйан, сахлайан щягиги бир
реаллыгдыр. Бу реаллыьын там ачылмасы ися заман-заман юз
тядгигатчысыны эюзлямиш вя эюзлямякдядир.
Кюк сюзлярин гурулушу
Кюк сюзлярин гурулушунда, формалашмасында вя айрыайры нювляринин йаранмасында бирщеъалы кюкляр база ролу
ойнайыр. Бирщеъалы кюклярин юзляринин формалашмасында ися
саит сясин мяркязляшдириъи мювгейи вардыр. Чцнки саит сяс щям
сюзляр арасында семантик ялагянин сахланмасына хидмят едир:
кюп, эяб (яп), кцп (я), кип; тап, тяп (я), тцп, топ сюзляриндя
олдуьу кими; щям дя сюзцн структурунун формалашмасы цчцн
саитдян яввял мянафяргляндириъи префiс характерли самит
гошулур: цт (мяк), - тцт (мяк), тцт (цн), ал-йал (ан), цз (цл)дцз (цл), уш (аг)- йаш (кюрпя), еш –деш; еш (яля), деш (ик)
296

Азярбайъан дили фонетикасынын ясаслары

сюзляриндя олдуьу кими; саитдян сонра аффиксал сяъиййяли самит
гошулур: ба-баь-баь(ламаг), су-сув-сув(ар), гы-гый-гый
(ламаг), йе-йем- йем(лямяк) сюзляриндя олдуьу кими.
Bunlar onu deməyə əsas verir ki, kök sözlərin
formalaşması prosesində saitlər mərkəzləşdiricilik vəzifəsi
daşıyır, samitlər isə saitin ətrafına toplaşmaqla, birləşməklə
bütövləşdiricilik vəzifəsini yerinə yetirir. Beləliklə sait və
samitlər, bir növ “söz ailəsini” yaradır.
Кюк сюзлярин дахили механизминдя саитлярин фяал
мювгейини онунла мцяййян етмяк олар ки, щяр бир саит сяс
айрылыгда да мцхтялиф ассосиасийалары билдирир. Мясялян, а…
тяяъъцб, ы… аьырлыг, чятинлик, о… щейрят, у… узунлуг,
ялчатмазлыг, е… инкар, хатырлама, я… ачыглыг, тясдиг,
и…цзцнтц, ю…горху, ц…сызылты, инъялик имитасийасы цчцн
сяъиййявидир.
Онлара
мцвафиг
самит
гошулдугда
имитасийаларда мяна айдынлашыр: а…, ай,-ай, щай-щай; ы…
щы…, щыщ, о… ащ, щощ, у… уф, пуф, е…ещ, щещ, я… ящ, бящ,
и… ищ, ц… цщ… цц…щ, цщц…. вя с.
Саит сясляря мцвафиг имитасийалар цзря самит сяслярин
чохчешидли гошулмасы ися дилдя дахили семантик ардыъыллыьы
сахлайан чохлу сюзлярин ямяля эялмясиня сябяб олур.
Тцрк дилляриндя кюк сюзляр гурулушъа бир, ики вя цч
щеъалы ващидлярдян ибарятдир. Бирщеъалы кюк сюзлярин
юзцнямяхсус фонетик типляри вардыр. Бунлар А, БА, АБ, БАБ,
АББ, БААБ* типли морфемлярдян ибарятдир. Тцрк дилляринин
щамысында бу кими кюк морфемляр мювъуд олса да онларын
мцвафиг адвекатларынын юзцнямяхсус гурулуш фярги дя
вардыр.
Ики вя цч щеъалы кюк сюзляр гурулушъа тяркиб
щиссяляриня бюлцнмцр, бцтювлцкдя садя сюз кими гябул
едилирляр. Бунлары гурулушъа сяъиййяляндирян башлыъа яламятляр
ашаьыдакылардан ибарятдир.
*

А саитин, Б самитин ишарясидир.
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Бирщеъалы кюк сюзляр
А тяркибли кюкляр
Тцрк дилляриндя А тяркибли сюзляр олдугъа аздыр.
Азярбайъан дилиндя дя А гурулушлу кюк сюзляр мящдуддур.
Бу кюкляр Азярбайъан дилиндя цчцнъц шяхсин тякини вя ишаря
билдирян о явязлийиндян ибарятдир. О явязлийинин говум
диллярдя АБ вариантлары да мювъуддур. О (Азярб.), о (тцрк),
у (юзбяк), цл (башг.), ол (г.балк.), ол (хак.), ол (тат), ол (газ).
Ол шяхс вя ишаря явязлийинин ол варианты гядим мянбялярдя дя
гейдя алынмышдыр. (ДТС, 36). Йазылы мянбялярдя о явязлийинин
БАБ гурулушлу вариантына да раст эялмяк олур.
- Няря оьлан! Ал шол бармаьындакы цзцйц бармаьына
тах, сана ох вя гылынъ кар елямясин (КДГ, 118).
Эюрцнцр, о явязлийинин илкин кюк морфем варианты
БАБ гурулушунда олмуш, сонрадан щяр ики тяряфдян самит
ихтисар олунмуш, о елементи щяр ики самит елементин
функсийасыны цзяриня эютцрмцшдцр. Ону да нязяря алмаг
лазымдыр ки, мянбялярдя А тяркибли моносиллаблара да тясадцф
едилир: у-дюзмяк, давам эятирмяк (ДТЪ, 603), у-йуху
(ДТЪ, 603); и-битки, аьаъ (ДТЪ, 216); ю-дцшцнмяк,
фикирляшмяк (ДТЪ, 375) вя с.
БА тяркибли кюкляр
Азярбайъан дилиндя БА тяркибли мцяййян груп кюк
морфемляр мювъуддур. Беля кюк морфемляр дя кямиййятъя
мящдуддур. Бу онунла ялагядардыр ки, тцрк дилляриндя сюзцн
сону шякилчи мювгейиня эюря сабитлийя мейллидир. Бунунла
беля, бязи кюк морфемлярдя сон самитин ихтисары иля БА
гурулушуну кюк сюзлярин формалашмасы да истисна
олмамышдыр. Беля кюк морфемляр Азярбайъан дилиндя де, йе,
ня, бу, су, йу кими сюзлярдян ибарятдир. Тцрк дилляринин
бязиляриндя БА гурулушлу башга сюзляр дя вардыр. Шу (тцркбу), йе (караим-сащиб, йийя), ме (йаг.-олмаз), су (чув-ун).
Тцрк дилляринин бязиляриндя Азярбайъан дилиндяки БА
гурулушлу сюзлярин БАБ вариантлары вардыр: (тцркм), шыв (чув),
чуг (тув), сув (юзб.), суь (уйьур), (су); йув (тцркм.), (йу); дий
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(тцркм), дег (газ), (де); чцг (тув) (ня) вя с. Мянбялярдя бязи
АБ тяркибли моносиллабларын мцстягил ишлянмясиня дя раст
эялмяк олур: ба –(баьламаг) (ДТЪ, 76), би-(кясмяк) (ДТЪ,
76); бу-(бухар) (ДТЪ, 119); чи-(нямлилик) (ДТЪ, 145); йа(йай-ох) (ДТЪ, 221); йа-(улдуз топасы) (ДТЪ, 221); йи(йаранын тикиши) (ДТЪ, 260); кц-(сяс, ад-сан) (ДТЪ, 322); га(гощум) (ДТЪ, 399); га-(габ) (ДТЪ, 399); га-(гатланмаг)
(ДТЪ, 399); са-(сай) (ДТЪ, 478); сы-(сындырмаг) (ДТЪ,
502); сц-(гошун) (ДТЪ, 545); ти-(даими) (ДТЪ, 565); ту(баьламаг) (ДТЪ, 594) вя с.
АБ тяркибли кюкляр
Азярбайъан дилиндя АБ гурулушлу кюк сюзляр
кямиййятъя А вя БА гурулушлу сюзлярдян фярглянир. Бу фярг
ондан ибарятдир ки, АБ тяркибли кюклярин сону сабит шякилдя
сахланылыр. Бу сабитлик ися мяналы кюк сонуна шякилчи
гошулмасы цчцн мцнбит бир мювгедир.
Азярбайъан дилиндя АБ гурулушлу ашаьыдакы кими
сюзляр ишлядилир: ал, аз, ач, ат, ай, ол, он, от, ов, уч, ен, еш, ял, яз,
яй, ят, ил, иш, ит, ий, ип, юз, юл, от, юп, цз, цч, цн вя с.
Тцрк дилляриндя дя АБ гурулушлу мцвафиг сюзляр
ишлядилир: ой (фикир), еш (йолдаш), юз (мяркяз), ав (ов), аъ (аъ),
ак (ахмаг) (тцрк), ас (ашаьы), ач (аъ), ил (юлкя), ис (ий), ит (ят),
иш (йолдаш), юч (уъ), ул (оьул), ул (о), (тат), ис (щис), ик (зювг),
оз (аз), от (ад) (юзбяк), ыр (мащны), ий (аьламаг) (гырь.).
Тцрк дилляриндя АБ гурулушлу кюкляр гурулушъа гейрибярабярдир. Бязи диллярдя мцвафиг сюзляр АБ гурулушлу
олдуьу щалда бязиляриндя БАБ гурулушлу шякилдядир: ип
(Азярб., тцрк, гаг), йцп (тцркм.), жцп (гырь.); ил (Азярб.), йыл
(тцрк), йыл (гаг, тцркм.), жыл (газ.), чыл (тув.), цз (Азярб), йцз
(тцрк, гаг, тцркм); уд (Азярб.), йуд (тцрк, гаг.), жут (газ); ит
(Азярб, тцрк, тцркм, гаг), йит (кар.); ев (Азярб, тцрк, гаг.),
юй (тцркм.), йув (кар), щюр (Азярб.), юр (тцркм, уйь), вур
(Азярб, тцрк), ур (газ), гарагалп, гырь).
Бурадан эюрцндцйц кими, АБ гурулушлу кюклярин
мцяййян гисми БАБ гурулушлу кюклярин яввялиндян илк самт
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сясин дцшмяси иля формалашмышдыр. Бязи АБ гурулушлу кюк
сюзляр дя вардыр ки, онларын БАБ вариантлары демяк олар ки,
сахланмамышдыр: ял, юз, ал, аз, ах, ащ, ач, ич вя с.
АБ гурулушлу мцяййян груп сюзлярин БАБ варианты
фактики олараг сахаланмаса да онларын бязилярини етимоложи
йолла бярпа етмяк мцмкцн олур. Мясялян, аь сюзцнцн
мянбялярдя щцндцрлцк мянасы гейдя алынмышдыр. (ДТЪ, 16).
Аь сюзц локал нитгдя дя йухарылыг мянасыа тясадцф едилир:
гойун даьа аьды (Фцзули) (АДДЛ, 29).
Фцзулинин дилиндя щямчинин аь кюкц ясасында
дцзялмиш аьырламаг сюзц иля уъа тутмаг щюрмят бяслямяк
мянасы билдирилир:
Бир ичим су иля аьырламадын мещманын.
Азярбайъан дилиндя щцндцрлцк анлайышынын йцксяк,
йухары, кими сюзлярля ифадя едилдийини нязяря алмагла аь
сюзцнцн дя кюк ъящятдян йцк, йук морфемляри иля баьлы
олдуьуну ещтимал етмяк мцмкцндцр.
БАБ гурулушлу кюкляр
БАБ гурулушлу кюкляр тцрк дилляриндя, демяк олар ки,
бирщеъалы кюк сюзлярин ян чох ишлянян нювцдцр. БАБ
гурулушлу кюкляря аид ашаьыдакы нцмуняляри мисал эюстярмяк
олар: эюр, бил, бах, эял, тез, ge, гач, эет, баь, даь, дил, диз, бел,
эюл, эюр, гыш, диш, эюз (Азярб.) эит, бак, гык, кыз, кач, йак, бен,
эен, бой, тат, эцч (тцрк), бар (вар), бет (цз), йаг (йаь), жаь
(йанаг), йаз (йай), гат (тябягя) (тцркм.) вя с.
Тцрк дилляриндя бцтцн БАБ гурулушлу сюзляр юз
тяркибиня эюря паралел ишлянмир. Бунларын бязиляриндя
бирщеъалы сюзлярин икищеъалы паралел вариант цзря ишляндийини дя
мцшащидя етмяк олур. Мясялян, тябягя мянасындакы гат сюзц
Азярбайъан вя тцркмян дилляриндя щеч бир фонетик фярг
олмадан ишлядилир. Тцрк, гагауз, тува вя Алтай дилляриндя бу
сюз йалныз фонетик вариантлыг ъящятдян фяргляняряк кат, чуваш
дилиндя хут, хакас дилиндя хад шяклиндя ишлядилир.
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Диллярин бязиляриндя ися бу сюзцн икищеъалы вариантына
да раст эялмяк олур: кабат (тат), кават (юзб.), кабат (газ.,
гырь., г.-галп., ног., башг.) вя с.
Щямчинин, сяс сюзц тцрк дилиндя сес, гагауз дилиндя
сяс формасында олдуьу щалда, гырьыз дилиндя тобыш, дабыш,
добуш вариантларында, газах дилиндя дыбыс, юзбяк дилиндя
товуш, татар дилиндя тавыш, хакас дилиндя табыс, Алтай дилиндя
тавыш, ногай дилиндя тавыш кумык дилиндя тавыш шяклиндя
ишлядилир.
БАБ гурулушлу сюзлярин щеъа фяргиня диэяр
нцмунялярдя дя раст эялмяк олур: сцд (Азярб., тцрк, гаг.),
сцйт (тцркм.), гыз (Азярб.), кыз (тцрк), кыз (гаг.), гыйз
(тцркм.); быь (Азярб.), быйык (тцрк, гаг.), мурт (газ.).
Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, тцрк дилляриндя тякщеъалылыг дюврцнцн изляри ейни шякилдя мцщафизя олунмур.
Мцмкцн олан щалдыр ки, диллярин бязиляриндя бирщеъалы вя йа
БАБ
гурулушундакы
сюзляр
аглцтинативизмя
кечид
мярщялясиндя юз мяна мцстягиллийини итирмиш, аглцтинасийа
просесиндя ися кюкцн итмиш мянасы она шякилчи ялавяси иля
бярпа олунмушдур.
АББ гурулушлу кюкляр
Азярбайъан дилиндя АББ гурулушлу кюк сюзляр дя
кямиййятъя мящдуддур. Цмумиййятля, тцрк дилляриндя АББ
гурулушлу кюк сюзляр интенсив дейилдир. Бунлара аид ашаьыдакы
кими нцмуняляри мисал эюстярмяк олар: алт, цст, юлч, ярк, арт,
ард, арх, юрт, ярп (Азярб.), арт (арха), аст (ашаьы), цст (цст), алт
(алт), (тцрк, гаг.), арт (арха), юрт (юрт), цст (цст), ерк (ярк),
(тцркм), айт (даныш) (хак), арт (арха), (газ), арт (арт) юлч
(юлч), (уйь.) вя с.
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Тцрколожи тядгигатларда АББ гурулушлу сюзлярдян
бящс едиляркян сонунъу самитин кюк тяркибиня фузиал йолла
битишмяси фикри истисна олунмур.1
Беля ки, щямин сюзлярдяки АБ тяркиби илкин кюк
формадыр. Сонунъу самит ися щямин кюкя сонрадан, айдын
мясялядир ки, аглцтинативизмин тясири нятиъясиндя ялавя
едилмишдир. Бу щалда да ещтимал етмяк олар ки, кюк юз
мянасыны итирдикдян сонра итмиш мяна аглцтинативлик
мярщялясиндя шякилчи ялавяси иля айдынлашдырмышдыр. Анъаг
сонралар шякилчинин юзц дя ихтисарлашараг кюк сонуна бир
самит елементи иля йанашмышдыр.
Тцрк дилляринин щамысында ися АББ гурулушлу кюкляр
ейни дейилдир. Онлардан бязиляринин сонунда илкин шякилчинин
реликти сахланылыр. Мясялян, Алтай дилиндя ярк сюзцнцн ерик,
газах дилиндя ирик, чуваш дилиндя ися ирек варианты вардыр.
Бурадан айдын олур ки, бирщеъалы кюклярин сонундакы
йанашы самит бирляшмяси тцрк дилляринин кюксюзлцлцк
мярщялясиня аид фактлар кими сяъиййяви сайыла билмяз. Бу
гябилдян олан кюклярдя аглцтинасийа мярщялясинин ян илкин
дюврляриня аид яламятляр юз яксини тапыр.
БАББ гурулушлу кюкляр
Азярбайъан дилиндя БАББ гурулушлу кюк морфемляр
кямиййятъя АББ гурулушлу кюклярдян чохдур. Бу кюк
сюзляря аид бярк, горх, сярт, чирк, дарт, гырх, эюрк, боръ, дюрд,
кюкс, гурд, сцрт, чырп, ъялд кими нцмуняляри мисал эюстярмяк
олар. Бу типли кюк сюзляр диэяр тцрк дилляри цчцн дя
сяъиййявидир: курт, тарт, сырт, дюрт (тцрк, гаг), берк (бярк),
бурч (кцнъ), гурт (гурд), дарт (дарт), йырт, мурт (быь.), сцрт,
1

Бах: Ф.Г.Искаков. Некоторые предложение о происхождении
конечных т и д в словах АСТ, УСТ, АЛД, АРТи.т.д.-В сб. Академику
В.А.Гордлевскому к его семидесятилетию. М 1953, с. П4-136; В.Асланов. О путях установления первичных корней слов с непродуктивными
аффиксами в тюркских языках. (на материале азербайджанского языка)
ИСГТЯ, Ташкент, 1965, с. 108.
302

Азярбайъан дили фонетикасынын ясаслары

чалт (ити), (тцркм.), сырт (арха), тарт (дарт), сцрт, боръ, (боръ),
керк (эюзяллик (газ.) вя с.
Мцасир тцрк дилляриндя бу типли кюклярин сонундакы
фузиал самитин шякилчи гурулушундакы вариантларына да раст
эялмяк олур. Мясялян, Азярбайъан дилиндяки кюкс сюзцнцн
тцрк вя гагауз дилляриндя кюкцс, Алтай дилиндя кюкцс, хакас
дилиндя кюгыс, тцркмян дилиндя гювцс, чуваш дилиндя какар
кими вариантлары мювъуддур. Бу ону эюстярир ки, БАББ
гурулушлу сюзлярдя сонунъу самит елемент кюк сонуна
сыхлашма (фузийа) йолу иля йанашмышдыр.
Азярбайъан дилинин Гярб нитг ареалында, хцсусян,
айрым шивяляриндя горх, гырх, бярк кими сюзлярин горух, гырых,
бярик вариантларынын ишлядилмяси дя ахырынъы самитин кюк
сонуна сыхлашма фузийа йолу иля бирляшдийини сюйлямяйя ясас
верир.1
Сюз кюкцнцн сонуна самитин шякилси сыхлашмасы йолу
иля йанашмасы диллярин аглцтинасийа мярщялясиня аид просесляри
якс етдирир. Сюзцн шякилчи щиссясинин сон елементинин кюкя
йанашмасы, щяр шейдян яввял, нитгин тясири цзря баш верир. Беля
бир щадисянин юзцндя ися, принсипъя, икищеъалы сюзцн йенидян
бирщеъалы шякилдя формалашмасы просеси якс олунур. Бу о
демякдир ки, аглцтинасийа дюврцнцн илкин мярщялясиндя
шякилчи ардыъыллыьы эцълц олмамышдыр. Йяни бир сюзя бир нечя
сюздцзялдиъи шякилчи апарылмасы имканлары йаранмамышдыр.
Одур ки, дил икищеъалы сюзляри нитгя эюря асанлыгла йенидян
бирщеъалылыга чевирмишдир. Шякилчинин бир елементинин кюкя
сыхлашмасы йолу иля кюк вя шякилчи вящдяти йаранмасы щадисяси
аглцтинасийа мярщялясиндя биринъи просес кими юзцнц эюстярир.

1

Фузийа щадисяси иля ялагядар бах: А.А.Реформатский. Агглютинация и
фузия как две тенденции грамматической строение слова. «Морфологическая типология и проблема классификации языков». М-Л, 1965, с.
69-91.
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Икищеъалы кюк сюзляр
Бирщеъалы кюк сюзлярдя фузиал елемент кюкдян
айрылмадыьы кими икищеъалы кюк сюзлярдя дя кюк вя шякилчи
ващид шякилдя садя сюз кими ишлянир.
Тцрк дилляриндя сюзлярин бирщеъалылыгдан икищеъалылыьа
доьру инкишафында ян ясас вя тясиредиъи амил информасийавериъилийин эетдикъя артараг интенсивляшмясиндян ибарятдир. Артыг,
иътимаи щяйатдакы сосиал щадисялярля ялагядар дилин
информасийа потенсиалы эенишляндикъя бирщеъалы кюклярин
щямин информасийаны ифадя етмяк имканлары азалмаьа
башлайыр. Одур ки, йени мярщялядя бирщеъалы сюзлярин
йаранмасы просеси зяифляйир вя юз дюврцнц баша чатдырыр.
Беляликля, дилдя ифадя етмяк цчцн йени васитяляр йаранмасына
ещтийаъ щисс олунур. Буна эюря дя мясялян, кюксюзлцлцк
дюврцндя йени сюз йарадыъылыьы дахили мяна вя структур
дяйишмяляри ясасында баш верирдися сонракы мярщялядя артыг,
бу просес сюз цстяэял сюз моделляри иля явяз олунмаьа
башлайыр. Аглцтинасийанын тясири иля даим икинъи тяркиб щисся
шякилчиляшмяйя мейл эюстярир. Бу да илкин мярщялядя сюз
сонуна бир шякилчи ялавясиня имкан йарадыр. Лакин щямин
мярщялядя сюзляр ики мейлин эцълц тясири иля цз-цзя дайанмыш
олур. Биринъи мейл дилин кюксюзлцлцк янянясинин тясириндян
ибарятдир. Бу тясир даим шякилчили сюзцн юзцнцн бир кюк ващиди
кими формалашмасыны шяртляндирир.
Икинъи мейл ися шякилчинин сюздцзялтмя функсийасынын
интенсивляшмяси иля баьлыдыр. Бу мейл о гядяр эцълц олмушдур
ки, щятта, шякилчи кюкцн функсийасына да тясир эюстярмишдир.
Беляликля, мяна тякъя кюкцн юзцндя йох, бцтюв бир кюкшякилчи ващидиндя ифадя едилмишдир. Одур ки, бу ики мейлин
тясири иля илкин мярщялядя кюк вя шякилчи анъаг бцтювлцкдя
мцстягил мяна дашыйан бир ващид кими формалашмышдыр.
Икищеъалы кюк сюзлярин тяркибиндяки шякилчилярин юзц
фонетик гурулушъа ашаьыдакы кими щеъа типляриндян ибарятдир:
1.Тяркибиндя БАБ гурулушлу шякилчи иштирак едянляр
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Бу ъцр гурулуша малик олан шякилчиляря ашаьыдакы кими
сюзлярдя раст эялмяк олур: сарсаг (Азярб.), сарсак (тцркм),
ахсаг (Азярб.), аксак (как, Алт.), оксак (юзб.), акщак
(башг.), уксах (чув.), гурсаг (Азярб), гурсак (тцркм.),
кцрсяк (Азярб.), дирсяк (Азярб.), дирсяк (тцрк), тирсек
(тцркм.), тирсак (юзб.), гуршаг (Азярб.), кушак (тцркм.),
гушак (тцркм.), кушак (башг.), алчак (гаг.), гуйруг (Азярб.),
куйрук (тцрк), гуйрук (тцркм), куйрук (алт, юзб.), кайрак
(йейя), (башг.), ортаг (Азярб.), ортак (тцрк), йалтаг (Азярб.),
йалтак (тцрк, гаг.); гышгыр (Азярб.), кыйкыр (гырь.), кышкыр
(чув.), кыйгыр (Алт.), кичкир (юзб.); кычкыр (тат.); астар (Азярб.),
астар (тцрк, тцркм.), ахтар (Азярб.), агтар (тцркм.), актар
(юзб.); бюйряк (Азярб.), бюбрек (тцрк), боврек (тцркм),
бюйряк (гырь.), бцйрек (газ.), бццряк (тув.), пццрек (хак),
бююрек (Алт), буйрюк (юзб.); дырнаг (Азярб.), тирнак (тцрк,
газ., башг, Алт.), дырьак (тув.), тырмак (Алт.), тырнак (юзб.) вя
с.
2. Тяркибиндя БА гурулушлу шякилчи иштирак едянляр
Икищеъалы кюк сюзлярин бир гисминин тяркибиндя БА
гурулушлу шякилчи иштирак едир: йорьа (Азярб.), йорга (тцркм.),
жорго (гырь), жорьа (газ.), чорьа (хак.), йурьа (юзб.), йурьа
(башг.), йурга (тат.); дальа (Азярб.), дальа (тцрк), говьа
(Азярб.), кавга (тцрк), говга (тцркм.), кавга (гаг.); бычгы
(Азярб.), бычкы (тцрк, башг, гаг.), пычкы (тцркм.); айры
(Азярб.), айры (тцрк, тцркм.); доьра (Азярб., тцрк), тувро
(юзб.).
Тцрк дилляринин щамысында БА тяркибли шякилчиляр сабит
дейилдир. Бунларын бязиляриндя БА гурулушлу шякилчи явязиня
БАБ гурулушлу вариант ишлядилмясиня тясадцф едилир: аьры
(Азярб.), агры (тцркм.), аврув (кар); буьда (Азярб), богдай
(кар), буьдай (тцрк).
Гядим мянбялярдя дя БА гурулушлу бязи шякилчилярин
БАБ вариантында ишлянмяси гейдя алынмышдыр: ювкялиг (юфкялигязябли) (ДТЪ, 394), кцвянчлик (эцвянъли) (ДТЪ, 330), йаьлыг
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(йаьлы) (ДТС, 225), аьрыг (аьры) (ДТЪ, 22), айруг (айры)
(ДТЪ, 30) вя с.
3. Тяркибиндя АБ гурулушлу шякилчи иштирак едянляр
Азярбайъан дилиндяки икищеъалы кюк сюзлярин бир
гисминин тяркибиндя АБ гурулушлу шякилчиляр иштирак едир.
Гощум диллярля мцгайисядя беля сюзляря аид ашаьыдакы
нцмуняляри мисал эюстярмяк олар: ярик (Азярб.), ерик (тцрк),
ерик (тцркм), юрцк (гырь.), црик (юзб.), ерок (башг.), кичик
(Азярб.) кцчцк (тцрк, гаг.), кичиг (хак); арыг (Азярб.), арык
(гырь, газ., алт., башг.), орик (юзб.); сцмцк (Азярб.), сцйяк
(кар.), щюйяк (башг), сцйек (газ.); гайыг (Азярб.), кайык
(тцрк, гырь., газ.); гайык (тцркм.), аъыг (Азярб.), юъцк
(тцркм.); тойуг (Азярб.), тавук (тцрк), товук (тцркм.), тавык
(тат.); сойуг (Азярб.), совук (тцрк), совук (тцркм.).
Тцрк дилляринин бязиляриндя АБ типли шякилчилярин паралел
варианты кими БАБ типли шякилчилярин ишлянмяси мцшащидя едилир:
женил (гырь.), йцнэцл (Азярб.), аъыг (Азярб.), аччик (уйь.),
батаг (Азярб.), боткак (юзб.).
4. Тяркибиндя А гурулушлу шякилчи иштирак едянляр
Азярбайъан дилиндяки икищеъалы кюк сюзлярин мцяййян
гисминин тяркибиндя бир саитля ифадя олунан шякилчи ишлядилир.
Гощум диллярля мцгайисядя бу сюзляря даир ашаьыдакы
нцмуняляри мисал эюстярмяк олар: гаты (Азярб.), каты (тцрк,
башг.), гаты (тцркм.), кату (алт.), хыта (чув.); айы (Азярб.), айы
(тцрк, тцркм.), ири (Азярб., тцрк, тцркм., гырь.); ере (башг.,
тат.); дяри (Азярб), дери (тцрк, тцркм), тери (гырь, газ, юзб.);
тере (алт.), тере (башг.); гузу (Азярб.), кузу (тцрк, гаг.), гузы
(тцркм.), кюзы (газ), кози (юзб); гайа (Азярб), хайа (чув,
хак), кайа (алт, башг), кайа (юзб).
Тцрк дилляриндя А типли шякилчиляр дя сабит ишлянмир. А
типли шякилчилярин башга диллярдя БАБ, АБ вя БА типли
вариантларына да раст эялмяк олур:
БАБ шякилчилярля паралелик: була (Азярб), булгат (кар.),
аъы (Азярб), аччик (уйь, юзб.), ити (Азярб, тцрк), юткир (уйь),
юткир (г. галп.)
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АБ типли шякилчилярля паралеллик: айы (Азярб, тцрк), айик
(юзб.), айув (кар.), ейик (уйь.), айув (юзб.), адыг (тув.); ары
(Азярб.), ары (тцрк), арув (кар.), (тямиз); гуйу (Азярб.), куйу
(тцрк), гуйы (тцркм.), кудук (кар.); дири (Азярб.), дири (тцрк.),
тириг (уйь, юзб.); дара (Азярб.), тара (тцрк), тарав (ног), улу
(Азярб., тцрк), улы (тцркм), улуг (юзб.).
А типли шякилчилярин АБ паралел вариантларына гядим
мянбялярдя дя раст эялмяк олур: арыг (ары) (ДТЪ, 51); тириг
(дири) (ДТЪ, 562), куруг (гуру) (ДТЪ, 464-470), сарыг (сары)
(ДТЪ, 488).
БА типли шякилчилярля паралеллик: инъя (Азярб.), инъе
(тцрк), инчге (кар.); йени (Азярб.), йангы (кар.); гыса (Азярб.),
кыса (тцрк), кыска (кар.), кыска (тув.); аъы (Азярб, тцрк), еччи
(кар.), аччи (кум.); буьа (Азярб.), буга (тцркм), бугай
(тув.).
Шякилчилярин арасында мцшащидя едилян бу ъцр
мцхтялифлик онларын юзляринин формалашма просесиндяки
фярглярин эюстяриъисидир. Щямин фярглярдя шякилчилярин юзляринин
дя кюклярдяки кими БАБ, АБ, БА вя А типляри цзря кечирдийи
дяйишмя просеси якс олунур.
Икищеъалы кюк сюзляр аглцтинасийа мярщялясиндя хцсуси
бир дюврцн мящсулу кими формалашмышдыр. Кюк вя шякилчинин
бирляшяряк ващид бир кюк шяклиндя формалашмасы аглцтинасийа
мярщялясиндя фузийа просесиндян сонра икинъи дюврц сяъиййяляндирир.
Аглцтинасийа мярщялясиндя мцшащидя едилян щям
биринъи вя щям дя икинъи просес тцрк дилляриндя кюк сюз
щцгугундакы ващидлярин кямиййятъя зянэинляшмясиня чох
бюйцк тясир эюстярмишдир.
Цчщеъалы кюк сюзляр
Кюк сюзлярин бир гисмини цчщеъалы ващидляр тяшкил едир.
Цчщеъалы кюк сюзлярдя дя икищеъалы кюк сюзлярдя олдуьу кими
кюк вя шякилчи щиссяляри бир вящдятдя бирляшир. Сюзцн
тяркибиндяки шякилчиляр сюзйаратма функсийасыны итирдийиня
эюря мяна цмумиликдя бир ващидя аид олур.
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Цчщеъалы кюк сюзлярин кюк щиссясиня аид бир ъящяти дя
нязяря алмаг ваъибдир. Бу да ондан ибарятдир ки, бязи
цчщеъалы кюк сюзлярдя кюк щисся сюзцн цмуми мянасы иля
ялагясини тамамиля итирмиш вязиййятдядир. Мцяййян груп
сюзляр дя вардыр ки, онларда кюкцн мяна мцстягиллийи
сахланылыр. Лакин кюк биринъи шякилчи иля бирликдя мцстягил
мяналы ващид кими ишляня билмир. Сюзцн мцстягил мянасы
анъаг цчцнъц щеъа тяшкил едян икинъи шякилчи иля бирликдя
ашкара чыхыр. Икинъи щеъа тяшкил едян биринъи шякилчи иля
бирликдяки формаsı ися мяналы ващидя чеврилмир. Цчцнъц щеъа
тяшкил едян икинъи şəkilçi иля бирликдяки конструксийа ися
мяналы ващидя чеврилир. Буна эюря дя кюк щисся мцстягил
мяна дашымайан сюзляр кими бу типли ващидляр дя семантик вя
грамматик характериня эюря дцзялтмя кюк сюзляр сырасына
дахил олур. Беля ващидлярдя семантик мцстягиллийя малик олан
кюк компонент сюзцн цмуми мянасы иля дя ялагясини
сахлайыр.
Кюк щиссяси мцстягил мяна дашымайан, щямчинин,
шякилчи щиссяси грамматик функсийасыны итирмиш цчщеъалы кюк
сюзляря даир тцрк дилляри иля мцгайисядя ашаьыдакы кими
нцмуняляри мисал эюстярмяк олар: гасырьа (Азяр.), касырьа
(тцрк), казырьы (тув), итяля (Азярб), ителе (тцркм); гыьылъым
(Азярб), кывылъын (тцрк), гаровул (Азярб), гаровул (тцркм),
коровул (юзб.), караул (Алт.), гурбаьа (Азярб.), курбаьа
(тцрк), гурбага (тцркм); дяйирман (Азярб.), деэирман (тцрк),
дегирмен (тцркм), тегирмен (гырг.), диирмен (газ.), теермен
(Алт), тегермен (тат); сцпцрэя (Азярб.), сцпцрэе (тцрк),
сцпцрги (тцркм, юзб.), шыпырьы (гырь), сыпырьы (газ.), себерке
(тат); йухары (Азярб.), йукары (тцрк), йокары (тцркм), йукори
(юзб.), йуьары (башг.), йугары (тат), йукары (гаг).
Кюк компоненти мцстягил мяна дашыйан, шякилчи
компоненти ися грамматик функсийасыны итирмиш цчщеъалы кюк
сюзляря аид ашаьыдакы кими нцмуняляри мисал эюстярмяк олар:
адахлы (Азярб.), адаглы (тцркм); ясирэя (Азярб.), есирэе (тцрк),
йумурта (Азярб.), йумурта (тцрк), йумуртна (тцркм),
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жумурта (гырь.), жумуртга (газ.), нымыртха (хак), самарта
(чув.), йымырта (гаг.), йумуртка (кар), йымыртка (Алт.),
йомортка (башг.); габырьа (Азярб.), кабурга (тцрк), кабырга
(тцркм., Алт), кабырьа (гырь., газ, башг.), хабырьа (хак.),
ковурьа (юзб.).
Сюз тяркибиндяки ики шякилчинин кюкля бирляшяряк бир
вящдят тяшкил етмяси, принсипъя, аглцтинасийа мярщялясиндя
ващид кюк йаранмасынын цчцнъц просесидир. Тцрк дилляриндя
тяркибиндя цч щеъадан артыг олан кюк сюзляря тясадцф
едилмир. Бу да ону эюстярир ки, тцрк дилляриндя аглцтинасийа
механизми ня гядяр эцълц олса да кюксюзлцлцк вя ондан
сонракы дювря аид олан аналитизм щятта, сонуна ики шякилчи
гошулмуш сюзлярдя беля шякилчилярин сюзйаратма функсийасынын
итирилмясиня тясир эюстярмишдир. Мящз аналитик диллярин юзцндя
дя мцстягил кюк сонуна ики груп сюзялдиъи шякилчи дахил
олмаг имканлары вардыр. Цчцнъц шякилчи ися артыг грамматик
функсиа дашыйыр. Мясялян, рус дилиндя смазываться сюзцнцн
кюкц маз морфемидир. С-елементи префикс,-вать, -ся ися
аффиксал сяъиййяли ващидлярдир. Йахуд, смертельность сюзцндя
с – префикс, мер кюк, тель-, - ность аффиксдир.
Смиренность сюзцндя дя с – префикс, мир кюк- енн,ость аффиксдир. Ужариваться сюзцндя у – префикс, жар – кюк,
иват,-ся шякилчидян ибарятдир.
Яряб дилиндяки мцгяддямя сюзцндя мц-юн шякилчи,
гядд кюк,-я,-мя шякилчидир. Яряб дилиндя адятян сонда бир
шякилчи ишлядилмяси сяъиййявидир. Бунун явязиндя сюзцн
яввялиня префикисляр артырылыр вя сюз дахилиндя флексийа баш
верир: Мясялян, мцгасимя (пайлашдырма) сюзцндя мц-юн
шякилчи, гисм кюк, и флексийа елементи, сонунъу -я шякилчидир.
Тцрк дилляриндя ися аглцтинасийа просеси эцълянян
информасийаны ифадя етмяк цчцн ян ялверишли механизм
олдуьуна эюря сюз сонуна ялавя шякилчиляр гошулмасы цчцн
бир даща йени имканлар йаратмышдыр. Бунунла да сюз сонуна
ялавя олуна билян цчцнъц шякилчи, артыг, сюзцн юзцнц
аналитизм орбитиндян чыхара билмишдир. Беля ки, мясялян,
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йумурта, гасырьа, дяйирман, гурбаьа, тысбаьа, габырьа кими
сюзляр юзляринин ики шякилчи тяркиби иля ващид кюкя чеврилдийи
щалда, онлара цчцнъц шякилчи гошулдугда щямин шякилчи бу
кюкдян мцвафиг йени сюзляр дцзялдя билир: йумуртайумурталыг, гасырьа-гасырьалы, дяйирман-дяйирманчы, тысбаьатысбаьалы, габырьа-габырьалы вя с.
Семантик кюкляр
Дилдя узунмцддятли дахили дяйишмя просесляри баш
вермиш олса да сюзлярин щамысында мяна вя структур
фярглянмясинин ямяля эялдийини сюйлямяк олмаз. Чцнки
сюзлярин бир гисми йени сюз йарадыъылыьы просесиндя вя йа
структур дяйишмя мярщяляляриндя трансформасийайа уьраса
да мцяййян гисми юз гурулушуну вя мяна хцсусиййятлярини
сахлайыр. Беля ки, мясялян, Азярбайъан дилиндя бир гисм
чохщеъалы сюзляр вардыр ки, онлар йа илкин БАБ гурулушуну
мцщафизя едир, йа да фонетик дяйишиклийя уьраса да (БА, АБ
вя А тяркибиня малик олмагла) юзляринин мяна мцстягиллийини
горуйа билирляр. Мясялян, дилимиздяки БАБ гурулушлу бах,
бил, эюр, йаз, гач, баш, эюз, диз, йоз, дур, дан, баь, гар, газ,
гал вя с. чохлу мигдардакы сюзляр та гядимдян юз мяна вя
гурулуш хцсусиййятлярини сахлайыр. Дилдяки аналитизм вя
аглцтинативизм мярщялясиндя мювъуд олан нцмунялярин
изляринин тящлили ону эюстярир ки, тякщеъалы сюзлярин
формалашмасы просеси кюксюзлцлцк дюврцнцн мящсулудур.
Сонракы дюврлярдя йени сюз йарадыъылыьы цчцн дахили
дяйишмяляр,
сюзцн
яввялиня
юншякилчилярин,
сонуна
соншякилчилярин эялмяси, дахилдя ися флексийа баш вермяси
сяъиййявидир. Она эюря дя кюксюзлцлцк мярщялясинин битмяси
тякщеъалы кюклярин йаранмасыны истисна едир. Бу мянада
тякщеъалы кюк сюзлярдя дилин ян гядим сюзйаратма просесинин
изляри йашайыр. Онларын структуръа ъцзи дяйишиклийя уьрамасы
вя мянаъа сабит галмасы ися дяйишиклийин бцтцн лексик
потенсиалы ящатя едя билмядийини эюстярир. Беля сюзляря бирбаша
сюздцзялдиъи шякилчиляр ялавя олунур вя онлар асанлыгла юз
структур тяркибляриня бюлцня билирляр. Даща дягиг десяк, беля
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сюзлярин кюкц юз мцстягиллийини горудуьу кими, шякилчиляр дя
юз функсионаллыьыны нцмайиш етдиря билирляр. Бу мянада, бир
сюзя гошулан шякилчи башга мцвафиг сюзляря дя гошулуб юз
сюзйаратма функсийаларыны йериня йетирирляр. Мясялян, даь
сюзцндян даьлы сюзц дцзялдийи кими, - лы шякилчиси йаь сюзцня
гошулуб йаьлы, дуз сюзцня гошулуб дузлу, даш сюзцня гошулуб
дашлы, дил сюзцня гошулуб дилли кими сюзляр ямяля эятирир. Беля
шякилчиляр, щямчинин, ики вя цчщеъалы кюк сюзляря дя гошула
билир:
аьаъ-аьаълы-аьаълыг,
йарпаг-йарпаглы-йарпагсыз,
сарымсаг-сарымсаглы-сарымсагсыз,
гантарьа-гантарьалыгантарьасыз.
Азярбайъан дилиндя юз мяна мцстягиллийини сахлайан
АБ, БА гурулушлу кюкляря дя сюздцзялдиъи шякилчиляр сярбяст
гошула билир: од-одлу-одсуз, яй-яйил-яйдир, иш-ишчи-ишсиз, евевъик-евдар, ах-ахын-ахыт, цз-цзлц-цзсцз, ен-ениш-ендир, сусувар-сучу, йу-йуйун-йудурт, йемяк-йедирт вя с.
А тяркибли о сюзцня дя сюздцзялдиъи шякилчи гошула билир.
Бу заман о сюзц вя шякилчи арасына мцвафиг форма
тянзимедиъи самит дя ялавя олунур: о – онсуз, онлуг (онлуг
дейил).
Азярбайъан дилиндя аглцтинасийа системи заманзаман инкишаф едяряк кейфиййятъя зянэинляшмишдир. Беля ки,
сюз сонуна алтыйа гядяр сюздцзялдиъи шякилчи гошулмасы
имканлары баш вермишдир.
Беляликля, кюксюзлц диллярдяки дахили дяйишмяляр йолу
иля, аналитик диллярдяки сюзюнц, дахили флексийа вя кюк сонуна
бир вя йа ики сюздцзялдиъи шякилчи артырылмасы йолу ясасында
йаранан йени сюздцзялтмя имканлары тцрк дилляриндя, о
ъцмлядян, Азярбайъан дилиндя силсиля шякилчиляр васитяси иля
тямин олунур.
Азярбайъан дилиндя сюз сонуна силсиля шякилчилярин
ялавя олунмасына даир ашаьыдакы кими нцмуняляри мисал
эюстярмяк олар.
а) сюз сонуна бир шякилчи гошулмасы: йаь-йаьлы, дуздузлу, чюл-чюллцк, от-отлу. б) сюз сонуна ики шякилчи гошулмасы:
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гойун-гойунчу-гойунчулуг, памбыг-памбыгчы-памбыгчылыг,
йаь-йаьлы-йаьлылыг.
ъ) сюз сонуна цч шякилчи гошулмасы: йаз-йазы-йазычыйазычылыг, кеч-кечир-кечириъи-кечириъилик.
ч) сюз сонун дюрд шякилчи гошулмасы: чяк-чякинчякиндир-чякиндириъи-чякиндириъилик, зяряр-зярярсиз-зярярсизляшзярярсизляшдир-зярярсизляшдириъи.
д) сюз сонуна беш шякилчи гошулмасы: йаь-йаьсызйаьсызлаш-йаьсызлан-йаьсызлашдырыъы-йаьсызлашдырыъылыг.
е) сюз сонуна алты шякилчи гошулмасы: дуй-дуйьу-дуйьусуз-дуйьусулаш-дуйьусузлашдыр-дуйьусузлашдырыъы-дуйьусузлашдырыъылыг; уй-уйьун-уйьунсуз-уйьун-сузлаш-уйьунсузлашдырыъы-уйьунсузлашдырыъылыг.
Доьрудур, сюз сонуна беш вя алты шякилчи гошулмасы
имканлары олса да беля гурулушлу сюзлярдян истифадяйя мейл
эцълц дейилдир. Анъаг мцмкцндцр ки, информасийа имканлары
артдыгъа, чохалдыгъа, зянэинляшдикъя сонуна беш вя алты
шякилчи гошула билян механизм дя ишляк вязиййятя дцшсцн.
Асемантик кюкляр
Асемантик кюкляр мяна мцстягиллийини сахламайан
кюк сюзлярдян ибарятдир. Сюзлярин мяна мцстягиллийиндян
мящрум олмасы дилин дахилиндя систем дяйишмясинин
мящсулудур. Азярбайъан дили сюзляриндя кюксюзлцлцйцн вя
аналитиклийин яламятляринин мювъудлулуьу, бцтювлцкдя тцрк
дилляринин ян гядим дюврлярдя кюксюзлцлцйя вя аналитизмя
биэаня олмадыьынын эюстяриъисидир. Тцрк дилляриндя
аглцтинасийанын инкишафы ися бу диллярдя кюксюзлцлцйцн вя
аналитизмин тясирляриндян йан кечмямишдир. Кюксюзлцлцйцн
ян ясас тясири сюзлярин щям семантик дяйишиклийя уьрайараг
синкретик кюклярин йаранмасында щям дя кюклярин дахили
фонетик дяйишмяляря мцвафиг олараг ейни кюкдян мяна
ялагясини сахлайан диэяр кюк сюзлярин йаранмасы просесинин
баш вермясиндя юзцнц эюстярир. Аналитизмин тясири ися даща
чох префикслярин сюз юнцня эятирилмяси, дахили флексийа вя сюз
сонундакы ики ардыъыл шякилчинин юз функсийасыны итирмясиндя
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мцшащидя едилир. Одур ки, мянасыны итирмиш кюклярин
бярпасында
кюкдахили
дяйишмялярин
истигамятини
мцяййянляшдирмякля
аналитик
дилляря
аид
мцвафиг
нцмунялярин гаршылашдырылмасы хцсуси ящямиййят кясб едир.
Гаршылашдырма заманы щям фонетик структурун, щям дя
диллярарасы мотивасийанын нязяря алынмасына ещтийаъ олдуьу
юзцнц эюстярир. Беляликля, асемантик кюк сюзлярин бярпасы
цчцн
ашаьыдакы
кими
цсуллардан
истифадя
етмяк
мягсядяуйьун сайыла биляр:
а) кюк сюзлярдя баш верян дахили дяйишмялярин мцвафиг
сюзлярля мцгайисяси иля. Дахили сяс дяйишмяси иля йаранан
кюклярин бир гисми мяна мцстягиллийини итирся дя бязи мцвафиг
кюк морфемлярдя мяна мцстягиллийи мцщафизя олунур.
Мцгайися йолу иля итмиш мянаны вя кюкцн йува
мянсубиййятини бярпа етмяк олур. Мясялян, аъыг, аъыглы,
аъымаг, аъышмаг, аъы сюзляриндя аъ кюкц мяна мцстягиллийини
сахламыр. Йяни аъ кюкцнц онун иштирак етдийи сюзлярдян
айырыб аъ галмаг ифадясиндяки аъ кюкц иля мцгайися етмяк
олмаз. Аъ морфемини онунла йахын мяна ялагяси олан юч
(гисас) кюкц ишляндийи юъяшмяк сюзц иля мцгайися едиля биляр.
Йахуд, яйин, яйля, яйляш кими сюзлярдя яй мцстягил
мяна дашымыр. Бу сюзцн илкин мянасыны яйри, яйил кими
сюзлярдя мяна мцстягиллийини сахлайан яй кюкц иля мцгайися
етмяк олар.
Бунун кими, биляк сюзцндя бил кюкц билмяк
мянасындакы сюзля мцгайися едилмир. Бу морфеми мцстягил
мянасыны сахлайан бел (арха) сюзц иля мцгайися етмяк олар.
Ейни гайда цзря, гайыг, гайсаг, гайчы сюзляриндяки гай
кюкцнц а-ы дяйишиклийи баш вермякля дцзялмиш гый кюкц иля
мцгайися етмяк олар.
Йухары, йцксяк сюзляринин кюкц олан йух-йцк
морфемлярини мцстягил мянасыны сахлайан йцк сюзц иля
мцгайися етмяк олар. Йцк кюкцнц, щямчинин йцкля, йцклян,
йцклят кими сюзлярля мцгайися етмяк олар. Нязяря алмаг
лазымдыр ки, мянбялярдя дя йцк кюкц аьырлыг мянасында
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ишлянмишдир: Йцкцш ганлар тюкцб алямдя чох хунабя йутдун,
тут (Фцзули, Ы, 92,2). (Артыг ганлар тюкцб алямдя чох ганлар
уддун, ону бил). Йцк сюзцнцн юк (йук) адекватына рус
дилиндяки вьюк (тай, йцк) сюзцндя раст эялмяк олур.
б) етимоложи йолла мцяййянляшдирмяли оланлар. Кюк
морфемлярин бязиляриндя, цмумиййятля, мяна мцстягиллийини
сахлайан вариантлар мцщафизя олунмур. Мясялян, аьаъ
сюзцнцн кюкцнц тяшкил едян аь кюкцнц мцгайися етмяк цчцн
мцвафиг вариант мювъуд дейил. Бу мянада ки, аь сюзц аьаъ
анлайышы верян диэяр сюзлярин тяркибиндя ишлянмир. Она эюря дя
бу ъцр сюзлярдя кюкц мцяййян етмяк цчцн тцрк дилляринин
материалларына вя мянбяляря мцраъият едиб етимоложи тящлил
апармаьа ещтийаъ йараныр. Мясялян, аьаъ сюзцнцн гядим
мянбялярдя йыьач формасы гейдя алынмышдыр. (ДТС, 265,
МК, ЫЫЫ 114).
Гощум диллярдя аьаъ сюзцнцн йывас (кар), йывас
(кум.) вариант вардыр. Кюк сонунда г (ь) вя в сясляринин
кечиди истисна дейилдир. Она эюря дя йыв-йыь морфемлярини
анъаг бирини диэяринин варианты кими нязяря алмаг олар. Йыь
(йыв) морфемини ися а-ы кечидинин мцмкцн олдуьуна эюря
йак морфеми иля мцгайися етмяк мцмкцндцр. Беляликля, йак
морфеминин йакыт (йанаъаг) йанмаг (йандырмаг) мяналары
билдирдийини нязяря алмагла аьаъ сюзцнцн кюкцнцн йанаъаг
васитяси олмаг мянасы дашыдыьыны мцяййян етмяк олар. Рус
дилиндя ися аьаъ мянасы дерево сюзц иля ифадя едилир. Сюзцн
кюкц олан дер морфеми щямчинин аьаъ мянасы билдирян трость
сюзцндяки тор морфеминин тро шякилиндя флексасийа олунмуш
варианты иля мцгайися едиля биляр. Дир, тор морфемляри ися
Азярбайъан дилиндяки диряк сюзц иля мцгайися етмяк олар. Бу
о демякдир ки, аьаъ сюзц тцрк дилляриндя йанаъаг васитяси
анлайышындан, рус дилиндя ися диряк, дирянъяк анлайышындан
тюрямишдир.
Инэилис дилиндя аьаъ сюзц трее (три) сюзц иля ифадя олунур
ки, бу сюзцн кюкц дя тер морфеминин флексийайа уьрамыш
вариантыдыр. Тер кюкц щямчинин, йунан мяншяли, йанмаг
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мянасы верян термит сюзцнцн тяркибиндя ишлянир. Бу кюкдян,
щямчинин истиликля баьлы термик (истилик) термометр (истилик
юлчян) термос (истилийи сахлайан) кими сюзляр дцзялмишдир.
Йанаъаг васитяси кими ишлядилян торфун кюкц дя тор
елементиндян ибарятдир.
Аь морфеми, щямчинин, аьламаг сюзцнцн тяркибиндя
ишлядилир. Азярбайъан дилиндя аь морфеминин аьламагла баьлы
мяна йахынлыьы олан вариант тапмаг мцмкцн дейилдир.
Гощум диллярдя аьламаг сюзцнцн кюкц олан аь морфеминин
яввялиндя мцвафиг самит сяс ишлянир: йыла (ног.), жылай (газ.),
йыла (кум.).
Мянбялярдя дя аьламаг сюзцнцн кюкцнцн яввялиндя
й самити ишлянян варианты гейдя алынмышдыр: йыьла (МК, ЫЫЫ
309, МК ЫЫ, 232; ДТЪ, 266).
Сюзцн йыьламаг варианты локал нитгдя дя ишлядилир: О
гыз ня йаман йыьлыйыр (Шяки) АДДЛ, 248.
Йыь морфеминин структур ъящятдян а-ы дяйишиклийи цзря
йаь (йаьмаг) кюкцндян йарандыьыны эцман етмяк олар. Бу
кюк морфем йаьыш йаьмаг, долу йаьмаг, даш йаьмаг кими
ифадялярдя дя ишлядилир. Беляликля, аьламаг сюзцнцн кюкцнцн
йаьмагла баьлы олдуьуну мцяййян етмяк олар.
ъ) аналитик елементлярин изляринин иля мцяййянляшдирилмяси йолу иля.
Азярбайъан дили сюзляриндя аналитизмин изляри аналитик
дилляря мяхсус нцмунялярин мцгайисяси иля мцяййянляшдириля
биляр. Азярбайъан дилиндя аналитизмин изляри башлыъа олараг,
дисиллабизм (изоморфик) моделлярин галыьында йашамагдадыр.
Одур ки, аналитизмин излярини арашдыраркян дисиллабик
(изоморфик) моделлярин гурулуш вя дяйишмя хцсусиййятлярини
нязяря алмаг лазымдыр. Мясялян, Азярбайъан дилиндяки ениш
сюзц йохуш сюзцнцн яксидир. Йохуш сюзцнцн йоккуш,
щямчинин, йухары-йуккары кими тюрямяляриндя дисиллабизмин
елементлярини мцяййян етмяк асандыр. Ениш сюзцндя ися бу
изляр бир гядяр эизли шякилдядир. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ениш
сюзцнцн йениш варианты да мювъуддур. Сюзцн дисиллабик
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варианты ися йохуш-йоккуш сюзляриндя олдуьу кими, йенниш
шяклиндя бярпа олуна биляр. Йениш сюзцнц рус дилиндяки, ениш
мянасы верян низкий, низший сюзляри иля мцгайися етдикдя айдын
олур ки, ениш сюзцндяки е елементи префикс сяъиййясидир. Ниш
морфеми ися гядим дисиллабик моделдя икинъи компонентдир.
Дисиллабик моделлярдя мцстягил мяналы сюзлярин йанашмасыны нязяря алдыгда беля мялум олур ки, йенниш моделиндя
йенмяк дцшмяк, ниш (низ) ися ашаьы мянасы билдирмишдир.
Бцтювлцкдя ися йениш сюзц ашаьы дцшмяк анлайышыны юзцндя
цмумиляшдирир. Сюзцн ниш (низ) щиссясинин няз адекваты фарс
дилиндяки няздик (йахын), нцз адекваты яряб дилиндяки нцзул
(ашаьы енмяк) сюзляриндя ишлядилир. Инэилис дилиндя ашаьы мянасында доwн сюзц вардыр. Wн сяс бирляшмясини дахили
потенсиал саитя эюря бярпа етдикдя wен варианты алынар.
Бурада да wен (ен) реконструксийа варианты ашаьы
мянасындакы ен (йен) тяркибинин адекваты кими гябул едиля
биляр.
д) кюклярин тюрямясиндя мотивасийа иля мцяййянляшдирилмяли оланлар.
Кюк сюзлярин мянаъа бярпасында мотивасийанын
мцщцм ролу вардыр. Мотивасийа щяр бир дилдя инсан вя ятраф
мцщит мцнасибятляринин хцсуси формасыдыр. Мотивасийа
ясасында щяр щансы бир системя дахил олан дилдя юзцнямяхсус
гурулушлу сюзляр йараныр. Анъаг ян цмуми анлайышда бир
охшарлыг вя йахынлыг да мцшащидя едилир. Мясялян,
Азярбайъан дилиндяки дяйирман сюзцнцн мяна адекваты рус
дилиндяки мельница сюзцдцр. Щяр ики сюзцн кюкц гурулушъа
фярглянир. Дяйирман сюзцндя кюк дяй, мельница сюзцндя ися
кюк мель морфемидир. Дяй кюкц мянаъа мцстягил дейилдир.
Бу морфеми тяркибиндяки саитя эюря ю-я кечиди цзря
формалашдырдыгда дюй кюкц алыныр.
Дюймяк кюкц тахылы
дюймяк, дцйцнц дюймяк, нохуду дюймяк кими ифадялярдя
язмяк, хырдаламаг мянасы билдирир. Бу да дяйирманын дяни
дюйцб, язиб цйцдцб хырдалатмасы, уна дюндярмяси
функсийасыны ифадя едир. Рус дилиндяки мельница сюзцнцн
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кюкцндя дя язмяк, хырдалатмаг мянасы билдирилир. Мель
(моль) кюкц ясасында дцзялян ашаьыдакы кими сюзлярдя бу
мянаны эюрмяк мцмкцндцр: мельчать (хырдалатмаг),
мельченный (хырдалашмыш), мельчить (хырдалатмаг, овхаламаг), размельчить (хырдаланмаг), размол (цйцтмя, цйцдцлмя), размолотить (язмяк, цйцтмяк), размолотый (цйцдцлмцш,
нарын дюйцлмцш), размолоть (цйцтмяк, язиб тоз щалына
салмаг), размольщих (цйцдян, цйцдцъц). Йахуд эюйярчин
сюзцнцн мянасы эюй гуш демякдир. Рус дилиндя эюйярчин
сюзцнцн адекваты кими эюй гуш мянасы верян голубь сюзц
вардыр. (Эюйярчин эюй ярин –танрыныны гушу) сюзц фарс дилиндя
ейни мотивасийа ясасында формалашмыш кябутяр сюзц иля ифадя
олунур. Инэилис дилиндя ися эюй гуш (эюйярчин) сюзц блуе бирд
шяклиндя ифадя олунур.
Беля нцмунялярин сайыны артырмаг да олар. Анъаг бу
хцсуси бир сащядир ки, онун тядгигиня зярури бир ещтийаъ
вардыр. Бу ещтийаъ нядян ютрцдцр?
Биринъиси, асемантик морфемлярин юйрянилмяси вя
онларын мянаъа бярпа едилмяси дилимизин кечдийи гядим вя
илкин мярщялялярин тядгиги вя арашдырылмасы цчцн
ящямиййятлидир.
Икинъиси, гядим кюклярин юйрянилмяси халгын тяфяккцр
просесинин, онун сосиал, сийаси- иътимаи, мяишят щяйат тярзинин
арашдырмаг юйрянилмяси бахымындан мараглыдыр.
Цчцнъцсц, дилимизин сюзйаратма имканларынын
мярщяля-мярщяля юйрянилмясиня зямин йарадылыр.
Дюрдцнъцсц, мцасир дюврдя артан информасийалары
ифадя етмяк цчцн лексик базанын эцъляндирилмясиня вя
зянэинляшдирилмясиня тяминат йараныр.
Бешинъиси, кюк морфемлярин мянаъа айдынлашдырылмасы
вя бярпасы мцхтялифсистемли диллярля електрон тяръцмянин
механизминин йарадылмасы цчцн хцсуси ящямиййятя маликдир.
Щеъа вя ритмик бюлэц
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Щеъалар сюзцн тяркибинин ритмик бюлэцсцдцр. Сюз
тяркибиндя щеъалар саит сясляря эюря асан бюлцнцр.
Азярбайъан дилиндя саит сясляр аналитик диллярдяки саитлярдян
кямиййятъя чохдур. Бу о демякдир ки, Азярбайъан дилиндя
сюзцн ритмиклик кейфиййяти дя аналитик диллярдякиндян
цстцндцр. Саитлярин чохлуьу ритмиклийин кейфиййятини артырдыьы
кими, ащянэдарлыьа да тясир эюстярир.
Азярбайъан дилиндя саитляря эюря щеъа бюлэцсцнц
асанлыгла мцяййян етмяк олур. Чцнки Азярбайъан дилиндя
сюз яввялиндя самит бирляшмяси йохдур. Сюзцн сонунда ися
мцяййян бирщеъалы сюзлярин сону йанашы самитля битир. Сюзцн
дахилиндя ися йанашы самитляр аьырлыг тюрятмир. Баш веря
биляъяк аьырлашма ися нитг васитяси иля тянзим едилир. Алынма
сюзлярдя ися бязян щятта цч самитин беля бирликдя ишлянмясини
мцшащидя етмяк олур. Бцтцн бунлара бахмайараг сюзцн
тяркибиндяки саит сяс щеъаны айырд етмяк цчцн мейар
вязифясини йериня йетирир. Дилимизя дахил олан алынма сюзляр
йазы гайдаларында юзцнямяхсус йер тутдуьуна эюря онлар да
цмумиликдя Азярбайъан дилинин щеъа гайдасы ясасында
бюлцнцр.
Азярбайъан дилиндя саитляря эюря щеъа бюлэцсцнц
юйрянмяйин ящямиййяти, ясас етибары иля, ашаьыдакылардан
ибарятдир:
а) сюзцн щеъа бюлэцсц ясасында щеъаларын сятирдян –
сятря кечирилмяси цзря орфографийа гайдалары мцяййян едилир.
б) сюзцн щеъа бюлэцсц юз сюзляримизля йанашы алынма
сюзляря дя тятбиг едилир. Бу заман Азярбайъан дилинин щеъа
бюлэцсц принсипляри ясас эютцрцлцр. Одур ки, сюзцн щеъайа
бюлцнмяси гайдасы цзря щям юз сюзляримиз цчцн, щям дя
алынма сюзляр цчцн ващид гайда тятбиг едилир.
ъ) сюзцн саитляря эюря щеъа бюлэцсц ритмиклик йаратдыьы
цчцн мусигидя щеъа бюлэцсц гайдасындан ащянэдарлыьы тямин
едян бир васитя кими дя истифадя едилир.
Беляликля, Азярбайъан дилиндя саитляря эюря бюлэц цзря
щеъаларын ашаьыдакы типлярини мцяййянляшдирмяк олур:
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Фонетик тяркибя эюря бюлэц
Щеъаларын фонетик тяркибя эюря 15-я кими нювц вардыр.
Бунлардан 6-сы Азярбайъан дилинин юз сюзляриня, 9-у ися
алынма сюзляря аиддир.
Алынма сюзлярин кямиййятинин артыб-азалмасына эюря 9
щеъа типии кямиййятъя арта вя йа азала да биляр.
Азярбайъан дилинин юз сюзляриня аид оланлар
А – о; а- (та); а (на); а (ьыр)
АБ – ай, яй, ев, ов; ай-(ры), ар-(ха)
БА – су, ня, де,-йе, бу, йу; йа-(хын), йа-(лыш), та-(ныш)
БАБ-дад, даш, диш, даг, йаь, бах; йай (лаг), гыш (лаг),
гай-(чы)
АББ-алт, цст, арт, юлч, арх, ярк, ярп, ард; алт-(да), цст-(дя), арх-(да)
БАББ-дюрд, горх, сярт, сцрт, бярк, дцрт, гурд, динъ;
дюрд(лцк), сярт-(лик), бярк (лик).
Алынма сюзляря аид оланлар
АБББ – Омск, Оле-андр.
ББА-бри-гадир, гра-фик, про-фессор
БББА-скле-ра, скле-роз
ББАБ-план-лы, трак-тор, Эцръц-стан
БАБББ-Маркс, Чарлз
ББАББ-франк, спирт
БББАБ-скрипка, шприс
БББА ББ- спринт
ББА БББ-спектр, Днестр
Азярбайъан дилиня мяхсус АББ вя БАББ типли
щеъалар мцстягил сюз шяклиндя ишляндикдя вя онлара самитля
башлайан шякилчи ялавя едилдикдя щеъа тяркиби дяйишмир: юлчдцк, арт-ды,юрт-дц, юлч-дц, цст-дян, алт-дан; сцрт-дц, дарт-ды,
бярк-дян, горх-ду, гурд-дан, пюрт-дц, дарт-ды вя с.
Бу типли мцстягил сюз шякилиндяки щеъалара саитля
башлайан шякилчи ялавя едилдикдя сюзцн щеъа тяркибиндя
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дяйишмя ямяля эялир. Йяни сюзцн кюк щиссясинин сон самити
юзцндян сонра эялян саитля бирликдя бир щеъа тяшкил едир: юлчюл-чцр, арт-ар-тыр, цст-цс-тцня, юрт-юр-тцк, ард-ар-дына, алт-алтында; сцрт-сцр-тцнцр, дарт-дар-ты, бярк-бяр-ки, горх-горху,
пюрт-пюр-тцр, дарт-дар-тыр.
Бу нцмунялярдя саит сяслярин щеъа цчцн апарыъылыг
ролуну айдын мцшащидя етмяк олур. Алынма сюзлярдя ики саит
йанашы ишлянирся, онлара щяр бири бир щеъайа дцшцр: а-и-ля-ли, аи-диййят, ко-о-пе-ратив, зо-о-лоэийа, ид-ди-а, тя-би-и, мцд-дя-а.
Саитляря эюря бюлцнян щеъалар йазылы дилдя мцвафиг
гайдаларла низамланыр. Щямин гайдалар щеъаларын
йазылышында норма вязифясини йериня йетирир. Бу гайдалар
ашаьыдакылардан ибарятдир:
1. Щеъа ващидлийи гайдасы
Бу принсипя эюря саит ясасында формалашан нитгдя
фонетик дяйишиклийя уьрамайан щеъадар сюз тяркибиндя ейни
ъцр йазылыр вя сятирдян-сятря дя щямин тяркибдя кечирилир: гара, са-ры, даш-лыг, гай-маг, дяр-ман.
2. Тяк саит щеъасына аид гайда
Тяк саит щеъасы сюзцн яввялиндя вя сонунда
ишляндикдя сятирдян-сятря кечилмир: А-риф, а-мил, е-лан, я-ла, язямят; тяби-и, сцн-и, бяди-и, мятбя-я, мцддя-а, бу щеъалар
сятирдян-сятря беля кечирилир: язя-мят, тя-бии, бя-дии, мят-бяя.
3. Сюзцн ортасында щеъа тяшкил едян гоша саитлярин
кечирилмя гайдасы
Сюзцн ортасындакы саитляр тякщеъа тяшкил едирся онлары
сятирдян-сятря кечирмяк олмаз: зо-о-лоэийа, ко-о-пера-тив,
ма-а-риф, та-а-риф.
Бу сюзляр сятирдян-сятря ашаьыдакы гайдада кечирилир:
коо-пе-ратив, зоо-ло-эийа, маа-риф, таа-риф.
4. Гоша самитли сюзлярдя щеъаларын кечирилмя гайдас.
Гоша самитли сюзляр щеъалара неъя бюлцнцрся сятирдянсятря дя щямин гайдада кечирилир: дог-гуз, ял-ли, сяк-киз, ряссам, сящ-щят, хам-мал, тог-га, щог-га, щик-кя, щис-ся, шаг-га,
ад-дым, гул-луг, тел-ли.
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5. Яввялляр щеъа бюлэцсцндя апострофун иштирак етдийи
сюзлярдя щеъаларын кечирилмя гайдасы
Бу типли сюзлярин кечирилмясиндя яняняви щеъа тяляффцзц
гайдасы нязяря алыныр: вцс-ят, щей-ят, ян-ам, ян-яня, няш-ят,
мяс-ул, бя-зи, бя-зян, тял-ят, бей-ят, сцр-ят, мя-лум, бя-зян,
мяс-уд, кян-ан, сян-ан.
6.Тякрарланан мцряккяб сюзлярдя нитги тянзимляйян а,
я саитляринин кечирилмя гайдасы
Бу гябилдян олан сюзлярин сятирдян-сятря кечирилмя
гайдасы ашаьыдакы кимидир: тута-тут, гача-гач, вурща-вур,
кяся-кяс.
7. –Стан шякилчили сюзлярин кечирилмя гайдасы:
Да-ьыстан, Даьыс-тан, Щин-дистан, Щиндис-тан, Монголустан, Монголус-тан.
8. –Грам, - графийа шякилчили сюзлярдя щеъаларын
кечирилмяси гайдасы
Дуа-грам, про-грам, стено-грам, теле-грам, биографийа, моно-графийа.
9. Сентйабр, октйабр, нойабр, декабр сюзляриндя
щеъаларын кечирилмя гайдасы
Бу сюзлярдя сятирдян-сятря кечирмя гайдасы ашаьыдакы
кимидир: сен-тйабр, ок-тйабр, но-йабр, де-кабр.
10. Мцряккяб сюзлярдя щеъаларын кечирилмя гайдасы
Мцряккяб гурулушлу ашаьыдакы кими сюзлярдя кечирмя
гайдасы белядир. Дил-уъу, Кор-оьлу, Гыр-ат, Дцр-ат, кякликоту, Эцл-аьа.
11. Ритмиклийя эюря бюлэц
Азярбайъан дилиндя сюзлярин ритмиклийи вя ащянэдарлыьы
саитлярин узанмасына эюря баш верир. Саитлярля бирликдя сонор
самитляр дя давамлы тяляффцз едилир. Одур ки, саитлярин вя
сонор самитлярин гаршылыглы шякилдя давамлы тяляффцзц нитгдя
мусигилилик, ащянэдарлыг вя ритмиклик йарадыр. Бу хцсусиййят,
даща чох яруз вязниндя йазылмыш поетик нцмунялярдя
мцшащидя едилир.
На/лядян/дир ней кими/ а/ва/зейи ешгим/ бцлян/д
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На/ля тяркин/ гыл/мазам ней тяк кясил/сям/ бян/д-бян/д
Лябин/ сирин/ эялиб кофта/ря мян/дян/, юзэядян/, сорма
Бу пцнщан/ нцктяни бир ва/гифи/-ясра/р олан/дан/ сор
Мящяббят ляззятин/дян бихябяр/дир/ за/щиди/-га/фил
Фцзули, ешг зювгцн/, зювги-ешги/ вар олан/дан/ сор
(Мящяммяд Фцзули)
Вурьу
Вурьу дилдя ифадялилийи тянзим едян фоносемантик бир
щадисядир. Щяр щансы дилин юйрянилмясиндя вурьунун йеринин
мянимсянилмяси хцсуси бир ящямиййят кясб едир. Якс
тягдирдя, сюзляри ихтийари тяляффцзля ифадя етдикдя мянанын
анлашылмасы чятинликля цзляшя биляр. Тясадцфи дейилдир ки,
диллярдя сялис, айдын, баша дцшцлян гайдада данышмаг цчцн
вурьунун йерли-йериндя дейилмяси ваъиб шярт щесаб олунур.
Вурьунун цч башлыъа функсийасы вардыр. Вурьу нитгдя
мяна фяргляндириъилийиня вя фонетик актуаллашмайа, йазыда ися
орфоепик тянзимлямяйя хидмят едир.
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1. Вурьунун мяна фяргляндириъи функсийасы.
Вурьу (тоналлыг) моносиллабизм дюврцнцн ян мцщцм
яламятляриндян бири кими сюз йарадыъылыьы просесиндя, хцсусиля,
омонимляшмя
базасында
синкретик
кюк
сюзлярин
йаранмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Тцрк дилляриндя
кюксюзлцлцк мярщялясиндян аглцтинативлийя кечид сцрятля баш
вердийи цчцн вурьу (тоналлыг) васитяси иля сюз йаратма
просесиндя сонралар лянэимя баш вермишдир. Лакин тарихдя
баш верян щадисялярин изляри ъямиййятдя бу вя йа диэяр шякилдя
йашадыьы кими, дилдя баш верян щадисялярин изляри дя дилин юзц
васитяси иля мцщафизя олунур. Кюксюзлцлцк механизмини вя
янянясини йашадан индики ъянуб-шярги Асийа дилляриндя ися
(Чин, Тибет вя с.) вурьу вя тоналлыг хцсуси ящямиййятя
маликдир.
Булудхан Хялилов вурьунун (тоналлыьын) характери иля
ялагядар йазыр ки, «Омонимляшмя тцрк дилляринин яски
чаьларында даща эцълц олмуш, йяни омоним сюзлярин сайы
цстцнлцк тяшкил етмишдир. Омонимляшмя дилдя аьырлыг
йаратдыьына эюря эетдикъя омоним сюзлярин сайы азалмышдыр.
Одур ки, омонимляшмя фоносемантиканын яламяти кими
сахланылмышдыр. Бир сюзля, омонимляшмя, омоним сюзляр
бирщеъалы диллярдя инди дя мювъуддур. Азярбайъан дилиндя дя
вурьу вя омоним сюзляр фоносемантиканын илк яламятляри
кими инди дя юзцнц эюстярир».1
Вурьу
Азярбайъан
дилиндя
кюксюзлцлцк
мярщялясиндян сонракы шякилчиляшмя дюврцндя дя юзцнцн
сюзйаратма функсийасыны сахламышдыр. Мясялян, вурма/
(исим), ву/рма (фел), газма/ (исим), га/зма (фел), сцзмя/
(исим), сц/змя (фел), гырма/ (исим), гы/рма (фел), эяли/н (исим),
эя/лин (фел), йейи/н (сифят), йе/йин (фел), эялмя/ (исим), эя/лмя
(фел).

1

Бах: Б.Хялилов. Мцасир Азярбайъан дили. Фонетика, йазы, ялифба, графика,
орфографийа, орфоепийа. Бакы, 2007, с. 160.
323

Мцбариз Йусифов

Эюрцндцйц кими, аддцзялтмядя вурьу сюзцн сон
щеъасына, фелдя ися илк щеъасына дцшцр.
Вурьуйа мяхсус фоносемантик яламят феллярин юзцндя
дя мянафяргляндириъилийя хидмят едир. Мясялян, ямр
формасында фелляр тоналлыьа (вурьуйа) эюря икинъи шяхсин
тякиня вя ъяминя аид ола билир: Эюрц/н (сян), эю/рцн (сиз,
сцрц/н (сян), сц/рцн (сиз), йайы/н (сян), йа/йын (сиз), дейи/н
(сян), де/йин (сиз), се/вин (сян), се/вин (сиз).
Тоналлыьа эюря омонимлик вя мяна фярглянмяси
яламяти вурьунун зяиф тоналлыьынын цстцн олдуьу диэяр
нцмунялярдя дя мцшащидя едилир. Бу мянада фелдян –ым (им, -ум,-цм) вя –ыш (-иш, -уш, -цш) шякилчиляри иля дцзялян
исимлярля ямр формасынын биринъи вя икинъи шяхслярини билдирян
омоним типли сюзляри мцгайися етмяк олар:
Дюзц/м (исим)- дюзц//м (фел-мян), бюлц/м (исим) –
бюлц//м (фел-мян), кяси/м (исим) – кяси//м (фел-мян), дуру/м
(исим) – дуру//м (фел-мян), дуйу/м (исим) – дуйу//м (фелмян), вуру/ш (исим) – вуру//ш (фел-сян), эири/ш (исим) – эири//ш
(фел-сян), дюй/цш (исим) – дюй//цш (фел-сян), эюрц/ ш (исим) –
эюрц// ш (фел-сян).
Бу сюзлярдя санки вурьу сона дцшцр. Лакин исимлярдя
сон щеъада тоналлыг зяиф, феллярдя ися эцълцдцр. Феллярдя
тоналлыг галхан тонла мцшайият едилир.
Вурьу
вя
тоналлыг
локал
нитгдя
дя
мянафяргляндириъилик функсийасына хидмят эюстярмяк
янянялярини давам етдирир. Мясялян, Азярбайъан дилинин
ъянуб-гярб яразисиндяки Гарабаь шивяляриндя фелин ямр
формасынын икинъи шяхсиндя вурьу сон щеъайа дцшмяк явязиня
илк щеъайа дцшцр: оху/-о/ху, дайа/н-да/йан, эюрц/н-эю/рцн,
сахла/-са/хла, даны/ш-да/ныш, эюзля/-эю/зля, биши/р-бишир/.
Икинъи шяхсин ъяминдя дя вурьу яввяля кечир: охуо/хуйун, сахла/-са/хлайын, даны/ш-да/нышын, эюзля/-эю/зляйин.
Вурьунун беля дяйишмяси аномалийа кими гябул олунмамалыдыр. Бу хцсусиййят гядим мянафяргляндириъи
тоналлыьын локал нитг ареалында сахланылан изляринин
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тяъяссцмцдцр. Щямин ареалда вурьунун яввяля кечмяси ишин
иърасында тящрик чаларлыьынын эцъляндирилмяси мягсядиня
хидмят едир.
Азярбайъан дилинин Гярб нитг ареалына дахил олан Эядябяй, Товуз, Газах, Борчалы шивяляриндя дя тоналлыьын башга
бир изи мцшащидя едилир. Бу ареалда бязи суал явязликляринин
вурьусу сюз сонунда дейилмяли олдуьу щалда, биринъи щеъайа
кечир: щара/да-ща/рда, щансы/-ща/нсы, щаны/-ща/ны.
2. Фонетик актуаллашма
Вурьунун тоналлыгла ифадяси сюздя емосионаллыьы
артырыр. Бу да ифадя тясири эцсляндирир. Беляликля, вурьу
тоналлыьы фонетик актуаллашма йарадыр. Фонетик актуаллашма
яввялки щеъалара кечдикъя онун тясири даща да артыр.
Вурьунун биринъи щеъайа дцшмясини йер зярфляриндя дя
мцшащидя етмяк олар: бурада/-бу/рда, орада/-о/рда.
Сонунда суал шякилчиси ишлядилян феллярин ифадясиндя дя,
вурьу яввяля кечир: эюрцрся/нми-эюрц/рсянми, йазырса/нмыйазы/рсанмы, билирся/нми-били/рсянми, эялирся/нми-эяли/рсянми.
Вурьунун тясири даща эцълц олдуьу ареалда, щятта,
щямин тясир алтында вурьулу щеъайа дцшян саит сяс узаныр. Бу
узанма нитгдя мцвазинятин сахланмасы цчцн юзцндян сонра
мцвафиг бир самитля тянзим олунур: эяли/рсянми-эялирся/нмиэяле/йрсянми, били/рсянми-билирся/нми-биле/йрсянми.
Сонунда суал шякилчиляри иштирак едян ад нитг щиссяляриндя дя тоналлыьа эюря вурьунун йери дяйишиляряк яввяля
кечир: дашды/рмы-да/шдырмы, аьаъды/рмы-аьа/ъдырмы, йахшыды/рмыйахшы/дырмы, дцздц/рмц-дц/здцрмц, онду/рму-о/ндурму, йцздц/рмц-йц/здцрмц, мянми/-мя/нми, сянми/-ся/нми, онлармы/онла/рмы, йавашмы/-йава/шмы, ъялдди/рми-ъя/лддирми.
Бязи суал явязликляриня -дыр (-дир,-дцр,-дур) хябярлик
шякилчиси ялавя едилдикдя вурьу явяля кечир: нечяди/р- нечя/дир,
няди/р-ня/дир, кимди/р-ки/мдир.
Вурьунун беля йердяйишмяси дилдя та гядим дюврлярдя
вурьу (тоналлыг) васитяси иля сюзцн мяна актуаллашмасынын
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излярини мцщафизя едян фоносемантик щадися кими нязяря
алынмалыдыр.
Тоналлыьын изляри Азярбайъан дилинин Шяки шивяляриндя
дя сахланылмагдадыр. Мясялян, «Бу мяни баша дцшмцр» кими
ъцмлядя вурьу сонунъу сюзцн илк щеъасына дцшдцкдя мяна
актуаллыьы мящз щямин сюзцн цзяриня кечир: «Бу мяни баша
дц/шмцр/ ». «Бу мян дейяни де/мир/ ».
Цмумиййятля, тоналлыг Азярбайъан дилиндя ян аз
юйрянилмиш сащядир. Одур ки, Азярбайъан дилиндя вурьу,
тоналлыг вя фоносемантика мясяляляринин гаршылыглы шякилдя
тящлил едилиб, арашдырылыб тядгиг олунмасына бир ещтийаъ вардыр.
3. Вурьунун орфоепик вя орфографик функсийасы
Вурьунун цмумдил нормасына мцвафиг олмасы
анлайышларын пяракяндялилийинин гаршысыны алмаг мягсяди
эцдцр. Одур ки, Азярбайъан дилиндя вурьунун ян мцщцм
яламятлярини нязяря алмагла онун тяляффцз гайдалары
цмумиляшдирилир. Щям дя нязяря алмаг лазымдыр ки,
вурьунун дцзэцн ифадяси юз сюзляримиздя анлашманы тянзим
етдийи кими, алынма сюзлярдя дя онун тятбиги мяналарын
анлашыглы олмасыны тянзим едир.
Азярбайъан дилиндя аглцтинативлийин инкишафы иля
ялагядар вурьунун сюз сонуна доьру мейли эцълянмишдир.
Одур ки, Азярбайъан дилиндя вурьунун, ясас етибары иля ики
нювц функсионаллашмышдыр. Бунлардан биринин сярбяст вурьу,
икинъисини ися сабит вурьу адландырмаг олар.
Сярбяст вурьу
Сярбяст вурьу диллярдя гядим вя илкин тоналлыг
мярщялясини сяъиййяляндирир. Сярбяст вурьу сюзцн мцхтялиф
щеъаларында ифадя едиляряк фоносемантик функсийа дашыйыр.
Сярбяст вурьунун ян бариз нцмунялярини аналитик типли
диллярдя эюрмяк олур. Мясялян, рус дилиндяки – за/мок (гала)замо/к (гыфыл), му/ка (язаб)-мука/ (ун), мо/ю (йуйурам)-мою/
(мяним) кими сюзлярдя вурьунун фоносемантик функсийасы
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мцшащидя едилир. Азярбайъан дилиндя сярбяст вурьу сюзцн
тоналлыьына эюря мянаъа дяйишмясиня аид нцмунялярдя,
мцшащидя едилир: эялмя/-эя/лмя, гырма/-гырма/, галы/н-га/лын,
дцртмя/-дц/ртмя, эцлмя/-эц/лмя вя с.
Сярбяст вурьу ъцмлянин мянтиги актуаллашмасына тясир
едян сюз вурьусунда да (буна мянтиги вурьу да дейилир)
мцшащидя едилир.
Ъцмлядя мягсяд вя мцнасибятдян асылы олараг щяр
щансы бир цзв гцввятли вурьу иля диэяриндян фяргляндирилир. Бу
заман ъцмля цзвляри дяйишмир, анъаг ъцмлядя вурьуйа эюря
актуаллашан цзвцн васитяси иля мянада дяйишмя баш верир:
1. Мян китаб охуйурам – китабы охуйан мяням.
2. Мян китаб охуйурам – Мяним охудуьум
китабдыр.
3. Мян китаб охуйурам- Мян китабы охумагла
мяшьулам.
Сабит вурьу
Сабит вурбу тцрк дилляри, о ъцмлядян, Азярбайъан дили
цчцн сяъиййявидир. Сабит вурьу аглцтинасийа мярщялясинин
мящсулудур. Сабит вурьу, бир гайда олараг, сюзцн сонунъу
щеъасына дцшцр. Йяни сюзцн тяркибиндя шякилчинин кямиййяти
артдыгъа вурьу да сонунъу щеъайа доьру щярякт едир: гуру/гурулу/ш, гурту/л-гуртулу/ш, йахы/н-йахынлы/г-йахынлыгда/-йахынлыьдакы/-йахынлыгдакыны/н.
Вурьу
сабитлийи
йазы
гайдаларынын
да
тянзимлянмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Азярбайъан дилиндя
мцяййян груп шякилчиляр вардыр ки, онларын цзяриня вурьу
кечмир. Йяни щямин шякилчиляр сюзцн информасийа
функсийасыны юз цзяриня кечиря билир. Одур ки, беля шякилчилярдя
вурьунун тясири апарыъы рол ойнамыр. Вурьу беля щалларда
сюзцн тяляффцз шяраитинин сабитлийини горуйур. Беля вурьу, бир
гайда олараг, сюзцн сонуна доьру олан мювгедя, вурьу
гябул етмяйян шякилчидян яввял ишлянир.
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Азярбайъан дилиндя вурьу гябул етмяйян шякилчиляр
ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) исимлярдя хябярлик шякилчиляри: -ам (-ям), -йам
(йям), -сан (-сян), -дыр (-дир,-дур,-дцр); - ыг (ик,-уг-цк),-йыг (йик, -йуг,-йцк), - сыныз (-синиз,-сунуз,-сцнцз); тяля/бяйям,
мцялли/мям, тялябя/сян, мцялли/мсян, тялябя/дир, мцялли/мдир,
тялябя/йик, мцялли/мик, тялябя/синиз, мцялли/мсиниз; тялябя/дирляр,
мцялли/мдирляр.
2) феллярдя инкар шякилчиляри: -ма (-мя)-м: а/лмадым,
/
а лмадын, а/лмады; а/лмадыг, а/лмадыныз, а/лмадылар, эя/лмирям,
а/лмырсан, эя/лмирсян, а/лмыр, эя/лмир; а/лмырыг, эя/лмирик,
а/лмырлар, эя/лмирляр.
3) феллярдя шяхс шякилчиляри –ам (-ям), -йам (-йям), сан (-сян), -дыр (-дир,-дур,-дцр), -ыг (-ик, -уг,-цк), - йыг (-йик, йуг,-йцк), - сыныз (-синиз, -сунуз,--сцнцз), - дырлар (-дирляр, дурлар, - дцрляр), - лар (-ляр); алы/рам, эяли/рям, алы/рсан, эяли/рся,
алмалы/йам, эялмяли/йям, алмалы/сан, эялмяли/сян, алмалы/дыр,
эялмяли/дир; алы/рыг, эяли/рик, алы/рсыныз, эяли/рсиниз, алы/рлар,
эяли/рляр; алмалы/йыг, эялмяли/йик, алмалы/сыныз, эялмяли/синиз,
алмалы/дырлар, эялмяли/дирляр.
4) иди кюмякчи фелинин –ды (- ди,-ду, дц) варианты:
/
алы рды, эяли/рди, алмы/шды, эялми/шди, алаъа/гды, эяляъя/кди, ала/рды,
эяля/рди; алмалы/йды, эялмяли/йди.
5) имиш кюмякчи фелинин-мыш (-миш,-муш,-мцш) варианты:
/
ала рмыш, эялярми/ш, алаъа/гмыш, эяля/ъякмиш, ала/рмыш, эяля/рмиш.
6) икян кюмякчи фелинин –кян варианты: алы/ркян,
/
эяли ркян, алмы/шкян, эялми/шкян, ала/ркян, эяля/ркян.
7) ися кюмякчи фелинин –са (-ся) варианты: алы/рса,
эяли/рся, алмы/шса, эялми/шся, алаъа/гса, эяляъя/кся, ала/рса,
эяля/рся.
8) иля гошмасынын –ла (-ля) варианты: ата/мла,
гардашы/мла, гоншу/мла, яли/мля, дили/мля.
9) ямр формасынын ЫЫ шяхс ъям шякилчиси: а/лын, эя/лин,
/
эю рцн, би/лин, сахла/йын.
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10)-мадан (-мядян),-мамыш (-мямиш) фели баьлама
шякилчиляри: а/лмадан, эя/лмядян, а/лмамыш, эя/лмямиш.
11) –араг (-яряк) фели баьлама шякилчисинин –раг,-ряк
формасы: ала/раг, эяля/ряк, сахлайа/раг, бясляйя/ряк.
12) –аркан (-яркян) фели баьлама шякилчиляринин –кан(кян) формасы: ала/ркян, эяляркя/н, сахлайа/ркян, бясляйя/ркян.
13) –ынъа (-инъя,-унъа,-цнъя) фели баьлама шякилчисинин
–ъа(-ъя) формасы: алынъа, эюрцнъя, сахлайы/нъа, бясляйи/нъя.
14) –дыгъа (дикъя, - дугъа,-дцкъя) фели баьлама
шякилчисинин –ъа (-ъя) формасы: алды/гъа, эюрдц/къя, сахлады/гъа,
бясляди/къя.
15) –ъа (-ъя) ядатлары: мя/нъя, ся/нъя, биз/ъя, си/зъя.
16) –мы (-ми,-му,-мц) суал шякилчиляри: алаъагла/рмы,
эяляъякля/рми, сахлайаъагла/рмы, бясляйяъякля/рми.
17) хцсуси тоналлыгла мяна актуаллашдыгда ашаьыдакы
сюзлярля вурьу биринъи щеъайа дцшя билир: а/нъаг (анъа/г),
дц/нян (дцня/н), йа/лныз (йалныз ), йе/ня (йеня/), са/нки (санки/),
са/бащ (саба/щ).
18) хцсуси тоналлыг тяляби иля ашаьыдакы яряб-фарс
мяншяли сюзлярдя вурьу яввяля дцшя билир: а/мма (амма/),
бя/зян (бязя/н), бя/зи (бязи/), ди/эяр (диэя/р), ла/кин (лаки/н),
фя/гят (фягят/), щя/мишя (щямишя).
Азярбайъан дилиндя рус вя Авропа дилляриндян дахил
олан сюзлярдя вурьунун йеринин сабитляшдирилмяси мцщцм
ящямиййятя маликдир. Чцнки бу диллярдян дахил олан сюзлярдя
вурьунун йери сабит олмадыьы цчцн тяляффцздя, мцяййян
щалларда вурьунун йери ихтийари олараг дяйишдирилир. Бунун
гаршысынын алынмасы цчцн ващид гайдалара риайят етмяк
ваъибдир.
Рус вя Авропа дилляриндян алынан сюзлярдя вурьунун
гайдайа салынмасы цчцн ашаьыдакы яламятляря диггят
йетирмяк ваъибдир:
1) рус вя Авропа дилляриня мяхсус сюзлярдя сярбяст
вурьу мянанын дяйишмясиня хидмят едир: акаде/мик –
(Академийа цзвц) академи/к (арайыш, саат, боръ вя с.)
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Некроло/г (мятбуатда мярщум щаггында йазы, мялумат),
некро/лог (мялуматы йазан), класси/к (гядимя аид олан),
кла/ссик (сечилмиш, мющтяшям), эенети/к (мяншя) – эене/тик
(биткилярин мяншяйи иля мяшьул олан), лири/к (ядяби нюв, жанр),
ли/рик (лирик жанрда йазылмыш поетик ясяр), сатири/к (сатира
жанрында йазылмыш), сати/рик (сатира йазан), елекри/к (електрикя
аид олан), еле/ктрик (електр/ин сащясиндя мцтяхяссис), диалекти/к
(диалектикайа аид олан)-диале/ктик (диалектика сащясиндя
мцтяхяссис).
2) вурьусунун йеринин ихтийари шякилдя дяйишдириляряк
дейилян сюзляр
Азярбайъан дилиня рус вя Авропа дилляриндян дахил
олмуш бир гисм сюзляр дя вардыр ки, онларда вурьунун йери
ихтийари шякилдя дяйишдирилир. Бунлара даир ашаьыдакы кими
нцмуняляри мисал эюстярмяк олар: колле/ъ-ко/ллеъ, колонка/коло/нка, ла/мпочка-лампо/чка, ла/мпа-лампа/, енержи/-ене/ржи,
ма/йка-майка/, ма/монт-мамо/нт, ма/рка-марка/, му/фтамуфта/, но/рма-норма/, о/рден-орден/, па/ра-папа/, па/рикпари/к, па/сха-пахса/, до/ллар-долла/р, про/лог-проло/г, ре/лйефрелйе/ф, ре/нтэен-рентэе/н, си/нтез-синте/з, со/вка-совка/, со/уссоу/с, ссена/ри-ссенари/, фе/рма-ферма/, фо/кус-фоку/с, ша/пкашапка/, ене/ржи-енержи/, йа/рмарка-йарма/рка, ка/федра-кафе/дра,
фи/зика-физи/ка, ана/лог-анало/г, ки/мйа-кимйа/, адрена/линадренали/н, алби/нос-албино/с, алле/рэийа-аллерэи/йа, диспа/нсердиспансе/р, ейфо/пийа-ейфопи/йа вя с.
Беля нцмунялярин сайыны артырмаг да олар. Шифащи
нитгдя вурьу нормасынын низама салынмасы цчцн орфографийа
лцьятиня дахил олан бу типли сюзлярин вурьу ишаряси иля
эюстярилмяси тамамиля мягсядяуйьун оларды. Йахуд
Азярбайъан дилиндя алынма сюзлярин тяляффцзцня аид лцьятляр
тяртиб едиляркян вурьунун тятбигиня хцсуси диггят
йетирилмялидир.
3) бязи йер (шящяр, юлкя) адларында вурьунун
дяйишдирилмяси.
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Бир сыра ономастик ващидлярдя вурьу йа биринъи, йа да
икинъи щеъанын цзяриня дцшцр. Она эюря дя тяляффцздя бязян
онларын йерли-йериндя дейилмямяси мцшащидя едилир. Бунлар
ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир:
а) вурьусу биринъи щеъайа дцшянляр: А/сийа, А/фрика,
/
В олга, А/мсердам, По/лша, Ки/йев, Та/ллин, Дц/блин, Ро/ма,
Ру/сийа, Тцр/кийя, Л/ондон, Си/дней, Ла/твийа, Ме/ксика вя с.
б)вурьусу икинъи щеъайа дцшянляр: Алма/нийа, Инэи/лтяря,
/
Авро па, Аме/рика, Ита/лийа, Испа/нийа, Чика/го, Австра/лийа,
Аъа/рийа, Алйа/ска, Анго/ла, Андо/рра, Брази/лийа, Ъака/рта,
Ъене/вря, Колу/мбийа, Отта/ва вя с.
с) вурьусу сон щеъайа дцшянляр: Пакиста/н, Фялясти/н,
Парагва/й, Пеки/н, Уругва/й, Сайго/н, Истанбу/л, Таила/нд,
Таймы/р, Дашкя/нд, Сенега/л, Сомали/, Изми/р, Ирты/ш, Ватика/н,
Бута/н, Браззави/л вя с.
Орфографийа лцьятляриндя вя йа ъоьрафи адлар лцьятляриндя беля адларын вурьу нормасына мцвафиг тяляффцзцнц
тямин етмяк мягсяди иля вурьунун йеринин эюстярилмяси мягсядяуйьундур.
Məntiqi vurğu.
Məntiqi vurğuda cümlə daxilindəki bir söz
aktuallaşır. Aktuallaşan cümlə üzvü informasiyasının
bazasını(nüvəsini) təşkil edir. Məntiqi vurğu ilə cümlənin bir
üzvünün aktuallaşması əslində, sintaktik aktuallaşmaya aid
bir məsələdir. Ancaq cümlədə hər hansı bir üzvün
aktuallaşaraq məna yükünü(informasiyanı) öz üzərinə
götürməsində intonasiya (tonallıq) əsasdır. Tonallığın
səslənmə səsə görə fərqləndirmə keyfiyyəti məntiqi vurğunu
fonetik proseslə bağlıdır. Məntiqi vurğuda cümlədəki üzvlər
öz yerini dəyişmir. Ancaq məntiqi vurğu ilə mənanın hansı
üzvə aid olduğu təyin edilir:
1. Mən indi kəndə gedirəm.(Yəni mən gedirəm)
2. Mən indi şəhərə gedirəm.(Yəni indi gedirəm)
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3. Mən indi şəhərə gedirəm(Yəni şəhərə gedirəm)
4. Mən indi şəhərə gedirəm(Yəni getməyi icra
edirəm).
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