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5.1.Sifətin substantivləşmə və adverbiallaşması; 

5.2.Sifətin dərəcələri. 

 

5.1.Sifətin substantivləşmə və adverbiallaşması 

Substantivləşmə (isimləşmə) müxtəlif şəraitdə,müxtəlif səbəblərlə əlaqədar təzahür 

etsə də,sifətin substantivləşməsi,başlıca olaraq,əlamət,kefiyyət bildirən sözün,yəni sifətin 

əşya bildirən sözü  ̶  ismi əvəz etməsi,əlamət,kefiyyət mənasını saxlamaqla yanaşı,əşya 

məzmunu da qazanması əsasında yaranır.Məsələn:Cavanlar özlərini qocalara göstərib 

daha cəld işləyirdilər. 

Dəlinin ağlına bələddir hər kəs,Ondan bu incilər saçıla bilməz.(N);Ey gözüm,ey 

canım!Get məktəbə ,cavanım! (S) 

Yuxarıdakı misallarda cavan sözü sifət olmasına baxmayaraq,cəm şəkilçisi qəbul 

etmişdir,adlıq haldadır,işləyirdilər xəbərini uzlaşma yolu ilə özünə tabe etmişdir.Həmin 

cümlədəki qocalara sifəti kəmiyyət və hal şəkilçiləri qəbul etmişdir,göstərib feili 

bağlaması vasitəsilə idarə olunmuşdur.İkinci misalda dəli sifəti yiyəlik halın şəkilçisini 

qəbul edərək ağıl sözü ilə uzlaşma-idarə əlaqəli birləşmə yaratmışdır.Son misalda cavan 

sözü mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş və mənsubiyyət birləşməsinin ikinci tərəfi kimi 

çıxış etmişdir.Bunlar qeyd etdiyimiz sifətlərin isim xüsusiyyəti kəsb etməsi 

,substantivləşməsi ilə əlaqədardır.Bu cür proses substantivləşmə hesab olunur. 

Sifətin cümlədə mübtəda və ya tamamlıq vəzifəsində işlənə bilməsi də onun 

substantivləşmə kefiyyəti ilə bağlıdır.Sifət substantivləşərək adlıq halda işlənə bilməklə 

mübtəda vəzifəsində çıxış edə bilir.Eləcə də tamamlıq vəzifəsində işlənmək üçün 

substantivləşərək hallana bilməli,idarə olunma kefiyyəti qazanmalıdır.Həqiqətdə də 

sifətlər yalnız bu yolla mübtəda və tamamlıq vəzifəsində işlənə bilir;məs.:Tazələr açmış 

idi,qoyduq onu viranə.(S);Öldürməyin,amandır,yaralını öldürməzlər.(M.İ) 

Sifətlərdə substantivləşmə ilə yanaşı,adverbiallaşma meyli də güclüdür.Eyni bir sifət 

əşya bildirən sözdən əvvəl işlənib əşyanın əlamətini bildirdiyi kimi ,iş,hal,hərəkət bildirən 

sözlərdən  ̶  feillərdən əvvəl işlənərək hərəkətin də əlamətini bildirə bilir.Bu sonrakı 

prosesə adverbiallaşma deyilir. 



Bir sıra sifətin zərf məqamında işlənməsi,hərəkətin əlamətini bildirməsi 

təbiidir.Adverbial sifətlər öz əlamət,kefiyyət mənasını saxlamaqla yanaşı,yeni xüsusiyyət  ̶  

zərf xüsusiyyəti qazanır. 

Substantivləşmə ilə adverbiallaşmanın struktur fərqi var.Substantivləşmədə sifət 

özündən sonrakı sözü  ̶  ismi itirir,özü ya tabe edən,ya da tabe olan sözə çevrilir,ya 

mübtəda vəzifəsində işlənməklə feili xəbəri özünə tabe edir,yaxud da yönlük,təsirlik,yerlik 

və çıxışlıq hallardan birinə düşərək feil vasitəsi ilə idarə olunur. 

Adverbiallaşmada isə sifət ismin başı üzərindən adlayaraq feilin qarşısına keçir,lakin 

heç bir struktur dəyişikliyə uğramır,öz əvvəlki formasında  ̶  isimlərə yanaşdığı şəkildə 

feilə yanaşmış olur:Gözəl qız danışır  ̶  Qız gözəl danışır. 

Hətta eyni söz isimdən əvvəl də öz yerində qala bilər:Gözəl qız gözəl danışır.Yaxşı 

tələbə yaxşı oxuyur. 

Sifətlər adverbiallaşmış olduğu zaman,zəif şəkildə olsa da ,onunla feil arasında 

şəkildə,tərzdə,vəziyyətdə sözləri və ya adverbiallaşarkən özərindən keçdiyi isim təsəvvür 

edilə bilər: O,yaxşı oxuyur  ̶   O,yaxşı (kitab) oxuyur. 

Lakin adverbial sifətlərin hamısında bu cür əməliyyat aparmaq mümkün olmadığı 

kimi,buna elə bir ehtiyac da yoxdur.Məsələn :Əbil bərk qəzəbləndi cümləsində qəzəbləndi 

sözündən sonra hansı ismin buraxıldığı,üstündən keçildiyi təsəvvür edilmir. 

5.2.Sifətin dərəcələri 

Müxtəlif əlamət,kefiyyət dəyişmələrini ifadə etmək üçün sifətlərin düşdüyü şəkillərə 

sifətin dərəcələri deyilir. 

Sifətləri başqa nitq hissələrindən fərqləndirən onların dərəcə əlamətləridir.Əşyaya xas 

olan əlamət və kefiyyətin dəyişməsi,yəni onun adi normal vəziyyətdən aşağı və ya yuxarı 

səviyyəsinin dildə ifadəsi onun dərəcələrini yaradır. 

Dərəcələr üzrə dəyişmək sifətin mənasından asılıdır və daha çox sadə  ̶  əsli sifətlərə 

aiddir.Düzəltmə,xüsusən mürəkkəb sifətlərdə dərəcə əlaməti qəbul edərək dəyişmə halları 

məhduddur. 

Sifətin üç dərəcəsi var: adi dərəcə,azaltma dərəcəsi,çoxaltma dərəcəsi. 

Adi dərəcə qeyri-müəyyən,dərəcə ölçüsü olmayan bir dərəcədir.Adi dərəcədə olan 

sifətlər əlaməti,kefiyyəti normal səviyyədə göstərir.Əlamət,kefiyyət təbiidir,nə həddən 

artıq güclü,nə zəifdir. 



Heç bir əlamət və kefiyyətlə müqayisə olunmayan dərəcə şərti olaraq,adi dərəcə 

adlanır.Bu dərəcənin şəkli əlamətləri yoxdur.Dərəcə şəkilçisi olmayan və ya ədatsız 

işlənən sadə,düzəltmə və mürəkkəb sifətlər adi dərəcədən hesab olunur:qara,qırmızı,şirin, 

yağlı,sətiraltı və s. 

Adi dərəcə azaltma və çoxaltma dərəcələri üçün çıxış nöqtəsi hesab olunur. 

Azaltma dərəcəsi əlamət və kefiyyətin adi dərəcədən az olduğunu,aşağı olduğunu 

bildirir. 

Sifətin azaltma dərəcəsi iki üsulla əmələ gəlir:1.Morfoloji üsulla;2.Sintaktik üsulla. 

1.Morfoloji üsul əlamət və kefiyyətin adi normadan az olmasının morfoloji yolla 

ifadəsidir.Bir sıra şəkilçilərin sifətlərə artırılması ilə əlamətin,kefiyyətin adi normadan az 

olduğunu ifadə etmək olar. 

Azaltma dərəcəsi aşağıdakı şəkilçilərin vasitəsilə yaranır: 

-ımtıl,-imtil,-umtul,-ümtül şəkilçisilə:qırmızımtıl,ağımtıl,bozumtul,göyümtül və s. 

-ımtraq,-imtraq,-umtraq,-ümtraq şəkilçisilə:ağımtraq,sarımtraq,bozumtraq və s. 

-ımsov,-ümsov şəkilçisilə:ağımsov,göyümsov və s. -sov şəkilçisi:dəlisov,uzunsov və s. 

-şın şəkilçisi:sarışın,qaraşın və s. -raq,-rək şəkilçisi:gödərək. 

2.Azaltma dərəcəsi sintaktik üsulla aşağıdakı üsulların köməyilə düzəlir: 

Az,bir az,bir qədər dərəcə zərflərinin sifətlərdən əvvəl işlənməsilə:az maraqlı,bir 

qədər sarı,bir az soyuq və s. 

Ala sözünün sifətlərin əvvəlinə artırılması ilə:ala-çiy,ala-yarımçıq,ala-babat və s. 

Açıq sözünün sifətlərin əvvəlinə artırılması ilə:açıq-sarı,açıq-yaşıl,açıq-narıncı və s. 

Təhər sözünün sifətlərə əlavə edilməsi ilə:sarıtəhər,yaşıltəhər,qırmızıtəhər və s. 

Çoxaltma dərəcəsi əlamətin,kefiyyətin adi dərəcədən çox olduğunu,artıq olduğunu 

bildirir. 

Əlamətin,kefiyyətin çox olduğunu,adi normadan artıq olduğunu ifadə etmək üçün də 

iki üsuldan istifadə olunur: 1.Fonosintetik üsul;2.Sintaktik üsul. 

1.Fonosintetik üsulla əlamətin,kefiyyətin çox olduğunu bildirmək üçün sifətin ilk iki 

səsinə (bir samit,bir sait) m,p,s,r səslərindən biri əlavə edilir və sifət yenidən bütövlükdə 

təkrar olunur.Məs.:qıpqırmızı,tərtəmiz,qosqoca,yamyaşıl və s. 



2.Çoxaltma dərəcəsi sintaktik üsulla aşağıdakı ədatların köməyi ilə düzəlir: 

Ən ədatının sifətlərdən əvvəl işlənməsilə:ən gözəl,ən yaxşı,ən münasib,ən dadlı və s. 

Lap ədatının sifətlərdən əvvəl işlənməsilə:lap yaxşı,lap gözəl,lap maraqlı və s. 

Daha ədatının sifətlərdən əvvəl işlənməsilə:daha səmimi,daha düzgün,daha açıq, 

daha çətin və s. 

Çox ədatının sifətlərdən əvvəl işlənməsilə:çox mədəni,çox rahat və s. 

Tünd ədatının sifətlərdən əvvəl işlənməsilə:tünd-qırmızı,tünd-yaşıl,tünd-qara və s. 

-ca ədatının sifətlərə artırılması ilə: bolluca,körpəcə və s. 

Düm ədatının sifətlərdən əvvəl işlədilməsilə:dümağ,dümsarı və s. 

Ən,lap,daha,çox ədatları ayrı,düm və -ca ədatları sözə bitişik,tünd  ədatı defislə 

yazılır. 

Sifətlər adverbiallaşdıqda belə,dərəcə əlamətini saxlaya bilir;məs.:Oğlan qıpqırmızı 

qızardı və nəzərləri Güləbətinə zillənib qaldı.(İ.Ə) 

Ədəbiyyat 

1.C.Cəfərov.Nitq hissələrində keçid prosesləri və konversiya.Bakı,2009 

2.Q.Kazımov.Müasir Azərbaycan dili.Morfologiya.Bakı,2014 

3.M.Hüseynzadə.Müasir Azərbaycan dili. (Morfologiya).III hissə.Bakı,2007 

4.Müasir Azərbaycan dili,II cild,Morfologiya,Bakı,1980 

 


