
Mövzu 16 Söz yaradıcılığının tədrisi. Söz yaradıcılığı təhlili. 

Plan 

1. Söz yaradıcılığı 

2. Söz yaradıcılığı üsulları 

3. Leksik və qrammatik şəkilçilər 

4. Söz yaracılığı üzrə təhlil 

  Söz yaradıcılığı müasir dilçilik elminin müstəqil bir bölməsi hesab edilir. O, bir növ, 

leksika ilə qrammatika ( morfologiya ) arasında orta mövqe tutur.  Söz yaradıcılığı 

sözlərin əmələ gəlməsi haqqında təlimdir. Dilçilk elminin bu şöbəsində sözlərin əmələ 

gəlmə üsulları və ya vasitələri öyrənilir. Burada sözlərin həm quruluşundan, həm də 

yeni sözlərin əmələ gəlməsi qaydalarından bəhs olunur. Sözün qrammatik cəhətdən 

dəyişməsi, qrammatik mənasının dəyişməsi ilə nəticələnirsə, leksik şəkilçi qəbul 

etməsi onun leksik mənasını dəyişməyə səbəb olur və başqa yeni söz törədir. 

Nümunələrə diqqət yetirək.  Müəllim meydançadakıları, məktəblilərdən kimi sözləri 

tərkibinə görə təhlil etdirərkən şagirdlərdən, ilk növbədə, həmin sözlərin ilkin 

formasını göstərməyi tələb edir. Müəyyənləşdirilir ki, birinci sözün ilkin forması 

meydançadakı, ikinci sözünkü isə “ məktəbli ” dir. Onların qəbul etdikləri digər 

şəkilçilər ( -lar, - ı  və   - lər, - dən ) qrammatik, yəni sözün formasını dəyişən 

şəkilçilərdir.  

   Söz yaradıcılığı prosesinin leksika və qrammatika ilə əlaqəliliyi yeni sözlərin 

müxtəlif üsullarla əmələ gəldiyini göstərir. Bunları ümumiləşdirsək söz yaradıcılığı 

prosesində aşağıdakı tipik üsulların olduğunu göstərmək olar:  

• leksik – morfoloji , 

• leksik – sintaktik, 

• morfoloji – sintaktik, 

   ç) leksik – semantik üsullar. 

  1. Leksik- morfolji üsulu xarakterizə edən əlamət sözlərin leksik şəkilçilərlə      

(məktəbli, dənizçi, meşəlik, yağsız, qırıcı, dilləş, söküntü və s.) əmələ gəlməsidir. Bu, 

Azərbaycan dili üzrə söz yaradıcılığının ən məhsuldar üsulu hesab olunur və dilimizin 

lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə xidmət edir.  



   2. Leksik–sintaktik üsul iki və daha artıq sözün birləşməsilə yeni sözlərin yaranması 

üsuludur. Dilimizdə bütün mürəkkəb sözlər bu üsulla yaranır. Bu sahədə ətraflı 

məlumat V-VI siniflərdə verilir. Nəticədə şagirdlər mürəkkəb sözlərin əmələ 

gəlməsinin bir neçə mühüm yolu ilə tanış olur. Məsələn.  

• Bir tərəfin leksik mənası olub, digər tərəfinin leksik mənası olmayan ( kağız 

– kuğuz, iş–miş, dəmir–dümür, qoç–moç, it-mit və s.) 

• Yaxın mənalı iki sözün ( yorğan–döşək, bacı–qardaş, qab–qacaq, ev–eşik və s.) 

• Müxtəlif mənalı iki sözün ( tozsoran,taxılbiçən,sarıdöş, günəbaxan, quzuqulağı 

və s.) 

• Əksmənalı sözlərin ( gecə - gündüz, ağ – qara, yaxşı – yaman, az- çox, gec – 

tez və s.) 

• Eyni sözün təkrarı ilə ( tez – tez, gülə - gülə, qaça – qaça, vura – vura, top – 

top və s) 

• - “ha”, “ a” bitişdiricilərilə fel köklərinin təkrarından yaranan (gəlhagəl, 

vurhavur, qaçaqaç, basabas, tutatut və s.)  

   3. Morfoloji – sintaktik üsulla da dilimizin lüğət tərkibini zənginləşdirmək mühüm 

rol oynayır. Bir neçə konkret misal göstərək. Məlum olduğu üzrə, düz, gənc, qoca, 

qəhrəman, göy, ağ və s. kimi sözlər əslində sifətdir. Lakin həmin sözlər isimləşərək 

müvafiq əşyaları da bildirmək mənasını kəsb edir: düz – düzənlik ; gənc – cavan oğlan 

və ya qız ; qoca – yaşı müəyyən həddi ötmüş adam : qəhrəman – böyük igidlik 

göstərmiş şəxs ; göy – səma, göyərti ; ağ – pambıqdan toxunmuş ağ parça.  

   4.  Leksik – semantik üsulla yaranan sözlər formaca yeni olmayıb, öz ilkin 

mənasından fərqli məna ifadə edən “ yeni ” sözlərdir. Məs. vaxtilə yolçu sözü dilənçi 

mənasında işlənirdi, sonralar həmin söz səfərdə olan, yol gedən mənalarını kəsb 

etmişdir.  

   Hazırda söz yaradıcılığı yeni proqram üzrə V, VI və VII siniflərdə öyrədilir və 

nəticə etibarilə dilin lüğət tərkibini zənginləşdirir. Lakin dilin lüğət tərkibinin başqa 

dillərdən alınma sözlərin hesabına da zənginləşdiyini unutmamalıyıq. Həm də bu proses 

söz yaradıcılığı prosesi hesab olunmur. Dilə başqa dildən hazır şəkildə gəlir. Söz 

yaratmaq üçün heç bir leksik şəkilçidən istifadə olunmur.  



   Şagirdlərə eyni bir sözə müxtəlif leksik şəkilçilər artırmaqla yeni söz əmələ 

gətirmək mümkün olduğunu başa salmaq üçün odun sözündən düzəldilmiş odun-çu, 

odun–luq, odun–lu, odun–suz kimi düzəltmə sözləri buna misal göstərmək olar. Odun 

sözünə - da, -dan, -lar və s. kimi müxtəlif qrammatik şəkilçilər əlavə etdikdə isə 

həmin proses (yeni söz düzəldilməsi) özünü göstərə bilmir, söz eyni leksik mənasını 

saxlayır. Məsələn, odun–da, odun–dan, odun–lar və s.  

   Bundan sonra müəllim şagirdlərin diqqətini belə bir mühüm cəhətə cəlb edərək 

problem situasiya yaratmaq məqsədilə qarşıya : nə üçün leksik şəkilçilər qrammatik 

şəkilçilərdən əvvəl gəlir ? sualını qoyub onların özlərindən cavab alır.  

• Leksik şəkilçilər qrammatik şəkilçilərdən əvvəl gəlir. Ona görə ki, həmin 

şəkilçilər sözün leksik mənasını müəyyənləşdirən göstəricidir, onun ( sözün ) 

ilkin formasının tərkib hissəsini təşkil edir. Daha sonra şagirdlərə öyrətmək 

lazımdır ki, bu və ya digər leksik şəkilçi hər sözə yox, yalnız bəzi sözlərə qoşulur 

və onun ilkin formasını dəyişə bilir.  

 Sözdəki yerinə görə leksik şəkilçilər ön və son şəkilçilər olmaqla iki yerə ayrılır. 

Dilimizdəki bütün şəkilçilər, o cümlədən leksik şəkilçilər son şəkilçilərdir. Ön 

şəkilçilər qoşulduqları sözlərlə birlikdə dilimizə başqa dillərdən keçmişdir. Bunlara 

ərəb – fars dillərindən keçmiş – bi, - na, - ba; rus dili vasitəsilə dilimizə keçmiş – 

anti, - izm şəkilçilərini misal göstərmək olar. – bi, - na şəkilçiləri – sız
4
 şəkilçilərinin, - 

ba şəkilçisi isə - lı
4
 şəkilçilərinin sinonimi kimi işlənir. Məs. savadsız – bisavad, 

vəfasız – bivəfa, insafsız – nainsaf, əlacsız – naəlac, səfalı – basəfa, məzəli – baməzə 

və s.  

   Düzəltmə sözlərin öyrədilməsini qohum ( eyni köklü ) sözlər üzərində aparılan işlə 

əlaqələndirmək də faydalıdır. Belə ki, bu zaman məktəblilər:  

• Eyni kökdən düzələn sözlərin müəyyən bir məna ilə ( kökün mənası ilə 

bağlılığını; məs. bağça, bağban, bağlıq sözlərində bağ kökü ( ağac əkilən yer) 

eyni sözdür, Lakin bağlamaq, bağlı sözlərində bağ kökü həmin mənanı deyil, 

hərəkət mənasını bildirir. 

• Hansı sözlərdən ( köklərdən ) daha çox düzəltmə sözlər əmələ gələ 

bildiyini məs. – lıq
4
 : baş, göz, yaxşı, gözəl, təmiz, müəllim, həkim, dağ, üzüm, 



meşə, təpə, meyvə, alma və s. kimi sözlərdən başlıq, gözlük, yaxşılıq, gözəllik, 

təmizlik, müəllimlik, həkimlik, dağlıq, üzümlük, meşəlik, təpəlik, meyvəlik, 

almalıq və s.  

• lı
4
 şəkilçiləri ilə : məktəbli, yağlı, dağlı, ballı, güllü, sulu, buzlu, ətli, canlı,  

     qanlı, dərdli, zərli, tərli,  

• çı
4
 şəkilçiləri ilə : əkinçi, taxılçı, biçinçi, üzümçü, suçu, odunçu, 

kömürçü, quşçu, quzuçu, qoyunçu, dəvəçi 

• ıcı
4
 şəkilçiləri ilə : qırıcı, kəsici, sökücü, biçici, bilici, yeyici, deyici, əyici 

və s. kimi şəkilçilərlə çoxlu söz düzəltmək olur. Ona görə də bu şəkilçilərə 

məhsuldar şəkilçilər deyilir.  

• ar
2
, - dan və s. kimi şəkilçilər sözlərə qoşulduqda çox söz düzəltmək 

iqtidarında olmadıqları üçün onlara qeyri – məhsuldar şəkilçilər deyilir. Məs. 

acar, kəsər, güldan, qənddan və s.  

   Bundan əlavə şagirdlərə mürəkkəb sözlərlə mürəkkəb adların fərqini öyrətmək 

lazımdır. Belə ki, mürəkkəb sözlər iki və ya üç sözün birləşməsindən düzəlir, bir vurğu 

ilə deyilir, bitişik yazılır, bir adamın adını, atasının adını və ya familiyasını, həmçinin 

kənd, şəhər, bitki, quş, heyvan və s. adları bildirir...; Mürəkkəb söz bu və ya digər nitq 

hissəsinə aid; cümlənin sadə üzvü olur  və ixtisar olunmur.  

   Mürəkkəb adlar iki və daha artıq sözün birləşməsindən düzəlir, tərkibindəki sözlər 

müstəqil vurğu ilə deyildiyi üçün ayrı yazılır ; Mürəkkəb adlar birlikdə ad, ata adı, 

familiya və idarə ( təşkilat ) adları, yer adları, fəxri adlar, inqilabi bayram ( tarixi 

hadisə) adları və s. bildirir; Mürəkkəb adların tərkibindəki hər söz bir nitq hissəsidir ; 

Mürəkkəb adlar cümlənin mürəkkəb üzvü olur və ixtisarla da yazılır.  

   Bunlarla yanaşı şagirdlərə söz yaradıcılığını öyrədəndə şəkilçilərin birvariantlı ( -saz, 

- dar, - xana, - baz, - kar, - daş), ikivariantlı ( - a, -ə; -an, -ən; - lar, -lər; -dan, -dən; - 

acaq, - əcək; - ma, -mə; -ası, - əsi; -malı, - məli və s. ), dördvariantlı ( - cı
4
, -lı

4
,- sız

4
, 

lıq
4
, - ıcı

4
, -dı

4
, -mış

4
, -ır

4
, -mı

4
 və s.) olmasını da praktik yolla öyrətmək lazımdır.  

   Söz yaradıcılığı üzrə təhlil apararkən şagirdlərə aşağıdakı şərti işarələri də 

öyrətməliyik. Söz kökünün şərti işarəsi       ,leksik şəkilçini        ,    qrammatik 



şəkilçini isə           kimi, sözün başlanğıc formasını belə               göstərmək lazım 

bilinir. Nümunələr : bağ+ça+da, bağ+ça+dakı+lar, vətən+daş+lığ+ımız, 

kitab+xana+dakı+lar, düz+əl+t+di+k, qoca+l+ıq+da , göy+ər+ti+lər+dən, 

vur+ğu+suz+dur. 
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