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4.1.Sifət bir nitq hissəsi kimi 

Maddi varlığın əlamətini,kefiyyətini bildirən sözlərə sifət deyilir. 

Əşyanın əlamətini,kefiyyətini bildirən bir söz qrupu kimi,sifət başqa nitq 

hissələrindən mənasına,morfoloji əlamətinə və sintaktik vəzifəsinə görə fərqlənir. 

Sifət necə? nə cür? hansı? suallarına cavab verir,əşyanın əlamətini,kefiyyətini 

bildirdiyindən biləvasitə isimlə bağlı olur,isimlə yanaşma əlaqəsində olur,ismə yanaşır. 

Əlamət və kefiyyət anlayışları fərqli anlayışlardır.Əlamət əşyanın zahiri 

görünüşü,forması ilə bağlıdır:yumru,böyük,uzun,sarı,qırmızı,göyçək sözləri əşyanın zahiri 

cəhətinə aid olub əlamət bildirir.Kefiyyət isə əşyanın məzmunu,mahiyyəti,daxili aləmi ilə 

bağlı olur.acı,şirin,turş,dadlı,isti,soyuq və s. kimi sözlər daxili məzmun,kefiyyət bildirir. 

Qırmızı alma dedikdə almanın əlaməti,şirin alma dedikdə kefiyyəti nəzərdə tutulur. 

Bəzən eyni bir söz həm əlamət,həm də kefiyyət bildirir.Məsələn,gözəl insan 

birləşməsində gözəl sözü insanın həm daxili-mənəvi aləminə,həm də zahiri görünüşünə aid 

ola bilər. 

Əlamət bildirən sifətlərin aşağıdakı məna qrupları var: 

1.Rəng bildirənlər:qırmızı,sarı,yaşıl,ağ,qara,çəhrayi,gümüşü və s. 

2.İnsan və başqa canlı,cansız varlıqların xarici,cismani xüsusiyyətlərini bildirənlər: 

lal,kar,kor,topal,gözəl,qəşəng və s. 

3.Həcm,ölçü,məsafə bildirənlər:dar,gen,uzun,gödək,alçaq,yaxın,uzaq,hündür və s. 

Kefiyyət bildirən sifətlərin məna növləri: 

1.Dad bilmə,eşitmə,duyğu,lamisə üzvləri ilə dərk edilən sifətlər:şirin,turş,acı,isti, 

ağır,yüngül və s. 



2.Xasiyyət,psixoloji vərdiş və vəziyyət bildirənlər:dəli,tənbəl,xəsis,lovğa,cəsur, 

axmaq,mehriban və s. 

3.Ümumi kefiyyət,hal-vəziyyət bildirənlər:yaxşı,pis,rahat,normal,bədbəxt və s. 

Sifətlər morfoloji əlamətinə görə başqa nitq hissələrindən fərqlənir.Sözdüzəldici 

şəkilçilər sistemi olan sifətin mühüm morfoloji xüsusiyyəti kimi,dərəcə əlamətləri 

vardır.İsimləşərək kəmiyyət,mənsubiyyət və hal şəkilçiləri qəbul edir,əlamət,kefiyyət 

məzmunu ilə yanaşı,maddi varlıq,əşya məzmunu qazana bilir,cümlənin mübtəda və 

tamamlığı olur.Feillərlə əlaqələnərək verbiallaşır,zərflik vəzifəsində işlənir.Əsas sintaktik 

vəzifəsi təyindir.Xəbər vəzifəsində işləndikdə gizli substantivləşmə keçirir. 

Sifət təyin vəzifəsində:Mədəniyyət evinin böyük zalı adamla qaynaşırdı.(M.İ);Sonra 

balaca otların içində ağ,qırmızı,sarı,çəhrayı çiçəklər.(İ.Ə) 

Sifət xəbər vəzifəsində:Bülbülüm,köksünün altı sarıdır,Gözəldir səndəki bu 

söz,sənət...(S.V) 

Sifət xəbər tamamlıq vəzifəsində:Dedim:”Çirkinlərdən danışma artıq...” (S.V) 

4.2.Sifətin quruluşca növləri:sadə sifətlər 

İsim kimi,sifətlər də quruluşca sadə,düzəltmə və mürəkkəb olur. 

Sadə sifətlər.Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə daxil olan sifətlərin böyük bir qismi 

sadə sözlərdən ibarətdir.Məs.:ağ,boz,dar,gen,kök,düz,sarı,acı,yaşlı,qısa,alçaq,yoğun, 

hündür,qırmızı,turş,şirin  və s.Belə sözləri müasir dil baxımından kök və şəkilçiyə 

ayırmaq,onların tərkibində ikinci bir morfem göstərmək qeyri-mümkündür.Odur ki belə 

sözlər sadə sifətlər hesab olunur. 

4.3.Düzəltmə sifətlər 

Düzəltmə sifətlər,başlıca olaraq,isim və feillərin sonuna sözdüzəldici şəkilçilər 

artırmaqla düzəlir.Sifət düzəldən şəkilçilər əksəriyyət etibarilə mənşəcə Azərbaycan-türk 

dilinin özünə məxsus şəkilçilərdir.Lakin alınma şəkilçilər də var.Azərbaycan dilinin özünə 

məxsus şəkilçilər son şəkilçilərdən ibarət olub sözün kökünə və ya əsasına 

artırılır.Alınmalar içərisində ön şəkilçilər də var.Şəkilçilərin bir qismi məhsuldar,bir qismi 

qeyri-məhsuldardır.Az bir qismi həm isimdən,həm həm geildən,əksəriyyəti ya isimdən,ya 

da feildən sifət düzəldir. 

Adlardan sifət düzəldən şəkilçilər həm xalis Azərbaycan sözlərindən,həm də alınma 

sözlərdən sifət düzəldən milli və alınma şəkilçilərdən ibarətdir: 



-lı,-li,-lu,-lü şəkilçisi kefiyyət,əlamət bildirən sifətlər düzəldir:ağıl-lı (uşaq),düşüncə-

li (uşaq),duz-lu (xörək),maraq-lı (məsələ),sədaqətli  (yoldaş) və s. 

-sız,-siz,-suz,-süz şəkilçisi -lı,-li,-lu,-lü şəkilçisi ilə düzələn sifətlərin əksmənasını 

bildirən sifətlər düzəldir;məs.:ağıl-sız,düşüncə-siz,duz-suz,maraq-sız,sədaqət-siz  və s. 

-cıl,-cil,-cul,-cül şəkilçisi isimlərdən əşyanın müəyyən bir əlamətə,kefiyyətə malik 

olan sifət düzəldir;məs.:yuxu-cul (adam),ölüm-cül (yara),qabaq-cıl (dəstə),qonaq-cıl (ailə) 

və s. 

-ı,-i,-u,-ü şəkilçisi geyim forması və rəng bildirən sifətlər düzəldir;məs.:çərkəz-i 

(geyim),gümüş-ü (saçlar),zolağ-ı (parça),sürmə-yi (qaşlar) və s. 

Sifət düzəldən qeyri-məhsuldar şəkilçilər: 

-sal şəkilçisi:qum-sal (yer). -sul şəkilçisi:yox-sul (adam). -c şəkilçisi:ana-c (toyuq). -

lam şəkilçisi:sağ-lam (adam). -ca şəkilçisi:bala-ca  (bir süfrə). 

Ərəb və fars mənşəli sifət düzəldən ön və son şəkilçilər: 

bi-ön şəkilçisi vasitəsilə Azərbaycan dilində -sız,-siz,-suz,-süz  şəkilçisilə düzələn 

sifətlərdəki məna ifadə olunur;məs.:bi-vəfa (gözəl),bi-ədəb (söz),bi-savad (adam) və s. 

na-ön şəkilçisilə mənfi məzmun bildirən sifətlər düzəlir:na-mərd ,na-nəcib 

(adam),na-münasib (hərəkət) və s. 

ba- ön şəkilçisi vasitəsilə Azərbaycan dilində -lı,-li,-lu,-lü şəkilçisilə düzələn 

sifətlərdəki məna ifadə olunur:ba-səfa (yer),ba-məzə (adam) və s. 

-i,-vi son şəkilçisi nisbət,aidiyyət bildirən düzəltmə sifətlər yaradır;məs.:mülk-i 

(hüquq),hərb-i (xidmət),elm-i (əsər),tarix-i (hadisə),şərt-i (işarə),kütlə-vi (yardım),dairə-vi 

(küçə) və s. 

-kar son şəkilçisi vasitəsilə düzələn sifətlər:təcavüz-kar (qüvvələr),təkiz-kar (qadın), 

günah-kar (şəxs) və s. 

-baz son şəkilçisilə düzələn sifətlər:kələk-baz,söz-baz,hoqqa-baz (adam) və s. 

-pərəst son şəkilçisi vasitəsilə düzələn sifətlər:vərzifə-pərəst (işçi),şöhrət-pərəst 

(adam),xəyal-pərəst (filosof) və s. 

-pərvər son şəkilçisilə düzələn sifətlər:vətən-pərvər (şair),insan-pərvər (dövlət 

xadimi) və s. 

-xah son şəkilçisilə düzələn sifətlər:xeyir-xah,bəd-xah (insan) və s. 



-dar son şəkilçisilə düzələn sifətlər:ev-dar (qadın),din-dar (adam),əmək-dar 

(müəllim) və s. 

Rus və Avropa mənşəli sifət düzəldən şəkilçilər: 

anti-  ön şəkilçisi:anti-faşist,anti-imperialist və s. a- ön şəkilçisi:a-normal (uşaq),a-

morf (dillər)  və s. -iv son şəkilçisi:obyekt-iv (aləm),subyekt-iv (görüş) və s. -loji son 

şəkilçisi:bio-loji (hadisə),psixo-loji (təsir) və s. -(a)tik  son şəkilçisi:problem-atik 

(məsələ),sistem-atik (nəzarət) və s. -ist  son şəkilçisi:material-ist (baxış),ideal-ist 

(nəzəriyyə) və s. 

Feillərdən sifət düzəldən məhsuldar şəkilçilər aşağıdakılardır: 

-ıcı,-ici,-ucu,-ücü şəkilçisi feillərdən peşə,sənət və s.bildirən sifətlər düzəldir;məs.: 

qır-ıcı (təyyarə),qaldır-ıcı (kran),zəhərlə-yici (maddə),yandır-ıcı (maye) və s. 

-qın,-kin,-qun,-kün,-ğın,-gin,-ğun,-gün  şəkilçilərindən birincisi kar,ikincisi cingiltili 

samitlə bitən feillərə artırılaraq hal-vəziyyət,kefiyyət bildirən sifətlər düzəldir;məs.:tut-qun 

(hava),kəs-kin (söz),coş-qun (çay),az-ğın (adam),sol-ğun (çiçək),gər-gin (iş) və s. 

-ıq,-ik,-uq,-ük,-q,-k şəkilçisi feillərdən əlamət,bəzən də kefiyyət bildirən sifətlər 

düzəldir;məs.:aç-ıq (qapı),əz-ik (parça),uç-uq (divar),soyu-q (su),böyü-k (adam) və s. 

-aq,-ək  şəkilçisi –ıq şəkilçisinin açıq saitli variantı olub,feillərdən eyni kefiyyətə, 

xüsusiyyətə malik sifətlər düzəldir;məs.:ürk-ək (heyvan),qorx-aq (adam),çök-ək (yer) və s. 

-ağan,-əyən şəkilçisi feil köklərindən xasiyyət ,vərdiş bildirən sifətlər düzəldir; 

məs.:ağla-ğan (uşaq),qaç-ağan (at),hür-əyən (it) və s. 

-ınc,-inc,-unc-ünc,-c şəkilçisi feil köklərindən əlamət bildirən sifətlər düzəldir;məs.: 

qorx-unc (hadisə),gül-ünc (iş),qısqan-c (adam) və s. 

-caq,-cək  şəkilçisi feillərdən xasiyyət,kefiyyət bildirən sifətlər düzəldir;məs.:utan-

caq (adam),ərin-cək (uşaq) və s. 

-ar,-ər şəkilçisi feillərdən daimi kefiyyət bildirən sifətlər düzəldir;məs.:ax-ar 

(su),yan-ar (dağ),gül-ər (üz) və s. 

-maz,-məz şəkilçisi feillərdən daimi kefiyyət bildirən sifətlər düzəldir:ax-maz 

(su),sön-məz (vulkan),qorx-maz (əskər) və s. 

-ma-mə şəkilçisi əlamət bildirən sifətlər düzəldir:gəl-mə (adam),bur-ma (saç),eş-mə 

(bığ),uyğur-ma (söz) və s. 

Feildən sifət düzəldən az məhsuldar şəkilçilər: 

-əri şəkilçisi:gedəri (qonaq),köç-əri (xalq); -qan şəkilçisi:çalış-qan (şagird); -rı 

şəkilçisi :əy-ri (ağac). -ım şəkilçisi:qıvr-ım (saç). 

 

4.4.Mürəkkəb sifətlər 



Mürəkkəb sifətlər iki müstəqil sözün birləşməsi ilə əmələ gəlir.Müxtəlif nitq 

hissələrindən,xüsusilə sifət və isimlərdən ibarət olan sözlər birləşərək bir məna,bir 

məşhum ifadə edərək mürəkkəb sifətə çevrilir. 

Mürəkkəb sifətlərin bir qismi bir vurğu ilə deyilir və bitişik yazılır.Bunlar aşağıdakı 

üsullarla yaranır: 

1.Sadə və ya düzəltmə sifətlərin təkrarı ilə;məs.:uzun-uzun (ağaclar),yaşıl-yaşıl 

(çəmənlər),əzik-əzik (paltarlar) və s. 

2.Sadə sifətlə atributiv sifətin birləşməsi:ağsaçlı (ana),ağıryüklü (maşın), 

qoşabuynuzlu (keçi) və s. 

3.Düzəltmə sifətlə atributiv ismin birləşməsi:açıqfikirli (adam),enlikürəkli (oğlan) və 

s. 

4.Sadə,yaxud düzəltmə sifətlə isimlərin birləşməsi:qaraqaş (oğlan),göygöz (kosa), 

uzunsaç (qız),ucaboy (qadın),bədbəxt (hadisə),gülərüz (uşaq)  və s. 

5.Sadə isimlə atributiv ismin birləşməsi ilə:daşürəkli (adam),ayüzlü (qadın) və s. 

6.Yönlük halda olan isimlə düzəltmə sifətin birləşməsi:ağlagəlməz (hadisə), 

insanayovuşmaz (oğlan) və s. 

7.İsim və sayın birləşməsi:qapıbir (qonşu),anabir (uşaq) və s. 

8.Say və atributiv isimlərin birləşməsi:beşguşəli (ulduz),beşmərtəbəli (ev),ontəkərli 

(maşın),altıyanlı (fiqur) və s. 

9.Mənsubiyyət şəkilçili isimlə ismin,sadə və düzəltmə sifətin birləşməsi:qəlbidaş 

(insan),başıboş (adam),suyuşirin (oğlan),əliboş (kişi),əliəyri (adam) və s. 

10.Mənsubiyyət şəkilçili alt,yan,qabaq,ara köməkçi adlarının ikinci tərəf kimi 

işləndiyi  ̶  ikinci növ birləşmələrdən düzələn mürəkkəb sifətlər:sətiraltı (məna), 

rayonlararası (müşavirə),bayramqabağı (yarış),həyətyanı (sahə),seçkiqabağı (yığıncaq) 

və s. 

11.Qədər,kənar,üst,yana,bab,fənd,orta sözlərinin də iştirak etdiyi mürəkkəb sifətlər: 

məktəbəqədər (tərbiyə),məktəbdənkənar (oxu),dağüstü (park),ağayana (adam),ortabab 

(kəndli),qocafəndi (yemək)  və s. 

Mürəkkəb sifətlərin bir qisminin tərəfləri müstəqil vurğu ilə deyilir və defislə yazılır. 

Bunlar  aşağıdakı üsullarla yaranır: 



1.Tərəflərdən birincisi sadə,ikincisi atributiv isimlərdən ibarətolanlar:boy-buxunlu 

(oğlan),dərə-təpəli (yerlər),ata-analı (uşaq),hay-küylü (məclis) və s. 

2.Yaxın mənalı atributiv isimlərdən və ya düzəltmə sifətlərdən ibarət olanlar:bağlı-

bağçalı (kəndlər),daşlı-kəsəkli (yollar),enişli-yoxuşlu (cığırlar),bitməz-tükənməz 

(əfsanələr),qırıq-sökük (bina) və s. 

3.Tərəflərdən biri mənasız və ya metaforik (qoşa söz) ibarət olanlar:dar-düdük 

(geyim),qama-qarışıq (məsələ),əyri-üyrü (yollar) və s. 
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