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Mövzu:Dilin qrammatik quruluşu.Morfologiyaya giriş 

Plan: 

1.1.Dilin qrammatik quruluşu; 

1.2.Qrammatika və onun növləri; 

1.3.Sözün mənalı hissələri:Kök və şəkilçi; 

1.4.Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri. 

 

1.1.Dilin qrammatik quruluşu 

Hər bir dilin fonetik sistemi,lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu var.Səslər söz 

şəklində birləşir,söz qrammatik quruluşun ixtiyarına keçir və beləliklə,dil təşəkkül tapır. 

Səslər dilçiliyin fonetika,lüğət tərkibi  ̶  leksikologiyada öyrənilir.Dilin qrammatik 

quruluşu isə qrammatikanın obyektinə daxildir. 

Dilin lüğət tərkibi ilə qrammatik quruluşu vəhdətdə olub,daim bir-birini 

zənginləşdirir.Lüğət tərkibinə daxil olan sözlərin bir qismi tədricən öz müstəqil mənasını 

itirərək köməkçi sözə (nitq hissəsinə) və şəkilçiyə çevrilib qrammatikanın ixtiyarına 

keçir.Həmin köməkçisözlər və çəkilçilər də lüğət tərkibindəki müstəqil mənalı sözlərə 

qoşularaq yeni sözlərin birləşmələrin mənasına,lüğət tərkibinin zənginləşməsinə səbəb 

olur. 

Sözün leksik (lüğəvi) və qrammatik mənaları.Hər bir tammənalı sözün həm leksik 

,həm də qrammatik mənası olur.Söz leksik və qrammatik mənaların 

birliyidir.Məsələn,kitab  sözü çap olunmuş və cildlənmiş kağız əşyanı bildirir.Bu onun 

leksik mənasıdır.Eyni zamanda bu söz ad bildirir,konkret,ümumi,tək.adlıq ahda olan 

isimdir.Bunlar isə onun qrammatik mənasıdır.Leksik məna konkret,qrammatik məna isə 

ümumi,mücərrəd olur.Sözün leksik mənası xarici aləmin bu və ya digər hadisədən asılı 

olur.Qrammatik məna isə başqa sözlərlə əlaqədə meydana çıxır.Hər bir sözün qrammatik 

mənası var,lakin elə sözlər var ki,onların leksik mənası yoxdur. 

Azərbaycan dili iltisaqi dil olduğundan sözlər arasında əlaqədə şəkilçilərin rolu 

böyükdür.Ona görə də şəkilçilər xüsusi əhəmiyyətə malikdir.Qrammatik mənanın 

yaranmasında vurğunun,intonasiyanın,qoşmaların,ədatların.modal sözlərin xüsusi rolu 

vardır. 



1.2.Qrammatika və onun növləri 

Qrammatika sözü mühüm bir dilçilik termini kimi.iki mənada  ̶  dilin qrammatik 

quruluşu və dilin qrammatik quruluşundan bəhs edən elm mənasında işlədilir. 

Dilin qrammatik quruluşu  ̶ sözlərin dəyişməsi,müxtəlif şəkillərə düşməsi,cümlədə 

sözlərin,mətndə cümlələrin birləşməsi qaydalarının məcmusudur. 

İkinci mənada qrammatika  ̶  sözlərin dəyişməsi,müxtəlif şəkillərə düşməsi,cümlədə 

sözlərin,mətndə cümlələrin birləşməsi qaydalarından bəhs edən elmin adıdır. 

Dilin qrammatik quruluşu bir neçə istiqamətdə öyrənilir.Ona görə də bir elm sahəsi 

kimi,qrammatikanın bir sıra növləri vardır.Bunların başlıcaları aşağıdakılardır: 

1.Tarixi qrammatika;2.Müqayisəli qrammatika;3.Tarixi-müqayisəli qrammatika; 

4.Təsviri-elmi qrammatika;5.Məktəb qrammatikası. 

Bunlarla yanaşı,məntiqi,fəlsəfi,nəzəri.akademik qrammatikalar da vardır. 

Təsviri qrammatikada sözlərin,söz birləşmələri və cümlələrin quruluşu,dəyişmə və 

inkişafı tarixi aspektdə öyrənilir.Tədqiqat işi dilimizin ən qədim abidəsi olan “Kitabi-Dədə 

Qorqud”un dilindən başlayır,M.F.Axundov kimi sənətkarların dil materialı əsasında hər 

bir kateqoriyanın inkişaf,səsləşmə,zənginləşmə istiqamətində keçdiyi yol mərhələlər üzrə 

tədqiq olunur.Bu cür araşdırma böyük tədqiqat tələb edən diaxronik (tarixi) 

qrammatikanın işidir.Dilimizin bu cür tədqiqatı sahəsində Ə.Dəmirçizadə, 

H.Mirzəzadə,R.Məhərrəmova,T.Hacıyev və bu kimi digər alimlərimizin xidməti 

böyükdür. 

Tarixi qrammatikanın bir növü də sinxron tarixi qrammatika olub,burada dilin tarixi 

inkişaf mərhələlrindən birində (məsələn,XV,XIX və b. əsrlər) Azərbaycan dilinin quruluş 

xüsusiyyətləri tədqiq olunur. 

Müqayisəli qrammatikada bir dilin dialekt və şivələri ilə ədəbi forması müqayisəli 

şəkildə öyrənilir.Eyni zamanda,qrammatikanın bu növündə qohum dillərin qrammatik 

quruluşu müqayisəli şəkildə tədqiq edilir.Bu cür tədqiqat işi bütün qohum dilləri və ya 

onların bir qismini əhatə edə bilər.Məsələn,bütün türk dillərinin və ya Oğuz qrupu 

dillərinin qrammatik quruluşunu bu cür öyrənmək olar. 

Müqayisəli qrammatikanın bir növünü qarşılaşdırma yolu ilə aparılan tipaloji 

qrammatika təşkil edir ki,burada qohum olmayan dillərin qrammatik quruluşu tutuşdurma 

üsulu ilə öyrənilir. 

Tarixi-müqayisəli qrammatika dilçiliyin ən maraqlı sahələrindən biridir.Tarixi-

müqayisəli qrammatika imkan verir ki,qohum dillərin qrammatik quruluşuna tarixi 



aspektdə və müqayisəli şəkildə nəzər salmaq mümkün olsun.Bunun üçün qohum dillərin 

ən qədim abidələrindən başlanılır.Bu cür tədqiqatın əhəmiyyəti orasındadır ki,belə bir 

istiqamətdə tədqiqatlar Yer üzərində yaranmış vahid Ulu dilin qrammatik quruluşunun 

əsasını öyrənmək olar. 

Təsviri-elmi qrammatikada dilin hazırkı inkişaf vəziyyəti,müasir dilin qrammatik 

quruluşu elmi şəkildə tədqiq edilib öyrənilir. 

Məktəb qrammatikası ənənəvi tədqiqatlara əsaslanan və ümumtəhsil məktəblərində 

öyrənilən qrammatikadır.Burada yığcam şəkildə dilin qrammatik quruluşunun hamı 

tərəfindən qəbul edilən mühüm quruluş xüsusiyyətləri əhatə olunur.Məktəb qrammatkası 

xüsusi proqram əsasında yazılır və onu dəyişmək ,istənilən mübahisəli məsələləri dərsliyə 

daxil etmək olmaz. 

1.3.Sözün mənalı hissələri:Kök və şəkilçi 

Qrammatikanın tərkib hissəsi olan morfologiyanın (yunanca morphe –

forma,qəlib;loqos –elm,təlim ) obyekti sözdür.Sözün geniş qrammatik mənalarını öyrənən 

morfologiyada bütün nitq hissələri əhatə olunur,onların oxşar və fərqli cəhətləri öyrənilir. 

Azərbaycan dilinin sözləri əsasən,tərkibcə kök və şəkilçidən ibarətdir.Sözün kökü 

əsas,şəkilçi isə qeyri-əsas olan hissədir.Kök şəkilçidən yalnız formaca deyil,həm də 

məzmunca fərqlənir;çünki elə morfemlər var ki,onlar formaca kök və şəkilçi ilə eyniyyət 

təşkil edir.Məsələn,Sən- ,siz-,inci-,daş-(kök),-sən,-siz,-inci,-daş (şəkilçi). 

Deməli,dilimizdəki şəkilçilərin müəyyən bir qismi formaca köklərdən 

fərqlənmir.Onların kök və ya şəkilçi olması müstəqil və ya qeyri-müstəqil işlənib-

işlənməməsi və müstəqil məna daşıyıb-daşımaması ilə müəyyənləşdirilir. 

Sözün kökü ilə şəkilçi arasındakı fərqlər aşağıdakı kimidir: 

1.Kök sözün əsasını təşkil edir,şəkilçi isə əksinə,sözün əsasını təşkil etmir. 

2.Sözün kökü şəkilçidən ayrıca işlənə bilir,şəkilçi isə kökdən atrılıqda işlənə bilmir. 

3.Kök şəkilçidən fərqli olaraq müstəqil leksik mənaya malik olur. 

4.Kök əsasən,sabit qalır,şəkilçi isə dəyişir. 

5.Bir söz kökü müxtəlif şəkilçi qəbul edə bilir və s. 

Sözün ayrıca işlənib müstəqil leksik mənaya malik olan və dəyişməyən hissəsinə kök 

deyilir. 



Sözün ayrılıqda işlənməyən,müstəqil mənaya malik olmayan və söz köklərinə 

bitişdikdə onların ya şəklini,ya da şəkli ilə birlikdə məzmununu dəyişən hissəsinə şəkilçi 

deyilir. 

Dilimizdə işlənən şəkilçilər kökə əlavə olunduqları yerə görə iki qismə  ̶  söz sonu 

(suffiks),söz önü (prefiks),sözlərdə əmələ gətirdiyi məzmun və forma dəyişikliyinə görə də 

iki yerə  ̶  sözdüzəldici və sözdəyişdirici şəkilçilərə ayrılır. 

 

Sözlərin hamısı eyni quruluşa malik olmadığından onlar quruluşca fərqlənir.Odur 

ki,sözlər quruluşca üç qrupa ayrılır: 1) sadə sözlər; 2) düzəltmə sözlər; 3) mürəkkəb 

(tərkibi) sözlər. 

Bir morfoloji vahiddən (və ya kök və qrammatik şəkilçili) ibarət olanlar sadə,kök və 

leksik şəkilçidən ibarət olanlar düzəltmə,iki və daha artıq müstəqi sözdən ibarət olanlar isə 

mürəkkəb söz adlanır. 

Kökə əlavə olunaraq sözdə forma və məzmun dəyişikliyi əmələ gətirən şəkilçilərə 

sözdüzəldici şəkilçilər deyilir.Məsələn,qorx-unc: qorxunc;çörək-çi:çörəkçi və s. 

Kökə əlavə olunaraq sözün yalnız formasını dəyişdirib məzmuna ciddi təsir etməyən 

şəkilçilərə sözdəyişdirici şəkilçilər deyilir.Məsələn,ye-di:yedi,kitab-lar:kitablar və s. 

1.4.Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri 

Leksik-qrammatik mənasına,morfoloji əlamətinə və sintaktik vəzifəsinə görə 

fərqlənən söz qruplarına nitq hissələri deyilir.Demək,nitq hissələri sözlərin məna,forma və 

sintaktik cəhətdən qruplaşmasıdır. 

Sözlər üç prinsip əsasında nitq hissələri üzrə qruplaşdırılır: 

1.Leksik-qrammatik mənasına görə; 2.Morfoloji əlamətinə görə;3.Sintaktik vəzifəsinə 

görə. 

Hər bir dilin lüğət tərkibindəki sözlər nitq hissələri üzrə qruplaşdırılarkən o dilin öz 

xüsusiyyətlərindən çıxış etmək lazımdır.Həm də üç prinsip ayrılıqda deyil,birlikdə nəzərə 

alınmalıdır. 

Müstəqil məna deyildikdə sözün yalnız ayrılıqda leksik-semantik mənası deyil,onun 

leksik-qrammatik mənası da nəzərdə tutulur.Söz öz-özlüyündə ancaq leksik-semantik 

mənaya malik olur,qrammatik mənaya malik olmur.Hər hansı bir söz müəyyən bir nitq 

hissəsidirsə,leksik məna ilə yanaşı,qrammatik məna da kəsb etməlidir.Qrammatik məna isə 

qrammatik formalarla meydana çıxır.Sözlər nitq hissələrinə bölünmək üçün dilin 



qrammatik quruluşuna xas olan qrammatik kateqoriyalara malik olmalıdır.Qrammatik 

kateqoriyaların da maddi əsasını qrammatik formalar  ̶  morfoloji əlamətlər,sintaktik 

vəzifələr  ̶  təşkil edir. 

Demək,leksik mənaya malik olan sözlər qrammatik məna kəsb edir və qrammatik 

formalara yiyələnir,sintaktik vəzifə daşıyır.Bütövlükdə qrammatik məna ,ilk 

növbədə,cümlədə başqa sözlərlə əlaqə və münasibətdə müəyyənləşən mənadır. 

Dilimizin lüğət tərkibində sözlərin hamısı bu pridsiplər əsasında bölgüyə əsas 

vermir.Belə ki,bir qrup söz yalnız qrammatik mənaya malik olduğundan morfoloji 

cəhətdən dəyişmir,sintaktik vəzifə daşımır. 

Leksik-lüğəvi mənaya mailk olan,morfoloji cəhətdən dəyişən,sintaktik vəzifə daşıyan 

sözlər əsas nitq hissələri adlanır.Bunun əksinə,lüğəvi məna daşımayan,morfoloji cəhətdən 

dəyişməyən,sintaktik vəzifəsi olmayan sözlər isə köməkçi nitq hissələri adlanır.Hər iki söz 

qrupu arasında orta mövqe tutanar isə xüsusi nitq hissələri  adlandırılır. 

Əsas nitq hissələri:İsim,sifət,say,əvəzli,feil,zərf. 

Köməkçi nitq hissələri:Qoşma,bağlayıcı,ədat,modal sözlər. 

Xüsusi nitq hissələri:Nida,təqlidi,vokativ sözlər. 
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