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Xülasə. Məqalədə feli sifətin predikativlik, zaman kateqoriyası, təsdiq və 

inkar, felin növ kateqoriyası kimi felə xas əlamətləri göstərilr; feli sifətin 

cümlədə təyinetmə funksiyası, təyinin sualları, cümlənin müxtəlif üzvlərinin 

substantivləşərkən cümlədə oynadığı rol kimi sifətə xas əlamətləri tədqiq 

edilir. Feli sifətin bü əlamətləri onu felin digər təsriflənməyən formalarından 

fərqləndirir. Feli sifətin ən vacib problemi Azərbaycan dilində sadə cümlə, 

türk dilində mürəkkəb cümlədə işlənməsidir. 
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Abstract. In the paper the verbal indications of 

participles such as predicativity, tense category, 

category of affirmation and negation, category of 

voices and the adjective indications such as 

adjective questions, the role in the sentence as 

attribute, the substantivisation are studied. These 

qualifications of the participles differ them from 

the other unconjugated forms of  verb. The most 

important problem of the participle is that in 

azerbaijanian language it is used as a simple 

sentences, but in turkish language it consideres as 

a compound sentences. 
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Резюме. В статье изучены признаки причас-

тий, присущие глаголам, такие как предикатив-

ность, категория времени, утверждение и 

отрицание, категория залога; а также признаки 

причастий, присущие прилагательным, как 

функция определения в предложении, вопросы 

прилагательных, исполнение роли различных 

членов предложения при субстантивации. Эти 

качества причастий отличают их от других 

неспрягаемых форм глагола. Главная проблема 

причастия является то, что в азербайджанском 

языке она используется в простом предложе-

нии, а в турецком языке в сложном предложе-

нии. 

Ключевые cлова: причастия, синтаксис, 

сложноe предложениe. 

 

1. Giriş 

Felin üç əsas təsriflənməyən növlərindən biri olan feli sifət feil kök və əsaslarının 

üzərinə müəyyən şəkilçilərin artırılması ilə düzəlir. Türk dillərinin qrammatik quruluşunda 

feli sifətlər mühüm yer tutur. Xüsusən Azərbaycan, türk və türkmən dillərində işlənən feli 

sifətlər qaqauz dilində nisbətən məhduddur. 

 Feli sifət felin üç təsriflənməyən forması kimi ikili xüsusiyyət daşıyır.Yəni həm felin, 

həm də sifətin xüsusiyyətlərini ifadə edərək hərəkət və əlamət bildirir. Feli sifətin iki nitq 

hissəsinə aid əlamətlərə sahib olması onun adının da fərqli terminlərlə ifadə olunmasına səbəb 
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olmuşdur. Azərbaycan dilində “feli sifət”, türk dilində “sıfateylem”, “sıfatfiil”, “ortaç”, özbək 

dilində “sıfatdaş” və s. 

Türk dilini araşdıran bir çox türkoloqlardan Muharrem Ergin, Tahir Nejat Gencan, 

Zeynep Korkmaz, Leyla Karahan, Tahsin Banguoğlu öz tədqiqat işlərində feli sifətlər 

haqqında geniş məlumat vermişlər. M.Ergin bəzi feli sifətlərdə keyfiyyət isim ifadəsindən 

başqa hərəkət ifadəsi də olduğunu qeyd edir ki, bu xüsusiyyətinə görə onlar feli bağlamaya 

bənzəyirlər. Bu əsasən -dık
4
 və -ecek

2
 feli sifətinə aid edilir. Muharrem Erginin fikrini olduğu 

kimi qeyd etsək, “Partisiplər fiil kök ve gövdelerinepartisip ekleri getirmek suretiyle 

yapılırlar. Partisip ekleri bir yandan zaman ve hareket, öte yandan isim yapma fonksiyonları 

ile çekim ve yapım eki arasında yerleşen, fíilden isim yapma eklerine çox yaklaşan fiil işletme 

ekleridir. Asıl fonksiyonları geçici hareket isimleri yapmaktır. Fakat gerekince bir yandan 

yapım eki gibi kalıcı isimler yapabilmekte, öte yandan arkasına şahıs ekleri olarak fiil 

çekiminikuran şekil ve zaman eki durumuna gelebilmektedirler” [1,  səh.333]. 

Zeynep Korkmaz feli sifətləri sıfat-fiil olarak adlandırmış ve bunların həm feil, hem 

sifət olmaq xüsusiyyətini çox konkret və gözəl ifadə etmişdir: “Sıfat-fiiller bir yanları ile sıfat, 

bir yanları ile fiildirler. Fiil özellikleri dolayısiyle kendilerinde var olan hareket ve zaman 

kavramlarına ad oldukları sıfata aktararak varlık ve nesneleri hareket, zaman gösterme 

özellikleri ile geçici olarak vasıflandırırlar” [4, səh.909]. 

Tahir Nejat Gencan feli sifətə belə tərif vermişdir: “Hem sıfat, hem eylem olan 

sözcüklere ortaç denir”. Müəllif "Dilbilgisi" kitabında felin təsriflənməyən formalarını 

eylemsileradlandırmışdır. Felin təsriflənməyən formalarından olan feli sifət isə bu kitabda 

ortaç və ya sıfateylem kimi qeyd olunmuşdur. Gördüyümüz kimi müəllif feli sifətləri ortaç 

termini ilə adlandırmışdır. O, əsərində -an, -en, -r, -mış
4
, - dik

4
, ecek

2
 şəkilçilərini 

göstərmişdir [2, s.415]. 

Azərbaycan dilində feli sifət haqqında ilk məlumat verən böyük türkoloq, professor 

Mirzə Kazım bəy olmuşdur. O feli sifəti feil kateqoriyasına aid etmişdir. Feli sifəti 

“причастия” adlandırmış, onun hal, hərəkət və keyfiyyət bildirdiyini göstərmişdir. 

Türkoloq Makarovun “Татарская грамматика Кавказского наречия” adlı əsərində 

feli sifət feil bəhsində izah edilir.  O, feli sifətin isim kimi substantivləşərək hallana bilməsini 

qeyd edir. H.Mirzəyev Makarovun feli sifətlər haqqındakı məlumatı Kazım bəyə nisbətən 

daha səthi və müxtəsərdir [5, səh.224]. 
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2. Feli sifət işlənən cümlələrin mürəkkəb cümlə hesab olunması məsələsi  

Türk dilində feli sifət cümlədəki yeri və vəzifəsi cəhətdən Azərbaycan dilindən xeyli 

fərqlənir. Bu cür fərqin səbəbi isə Azərbaycan və türk dillərində ümumi olaraq sintaksis 

bəhsinin, xüsusi olaraq isə cümlə quruluşunun fərqli şəkildə təsnifi və izahatıdır. Ona görə də 

feli sifətin cümlədəki sintaktik funksiyasını aydınlaşdıra bilməyimiz üçün əvvəlcə türk 

dilindəki cümlə quruluşuna diqqət edək: 

Türk dilində cümlə xəbərinə, mənasına, cümlə üzvlərinin düzülüşünə və quruluşuna 

görə 4 cür təsnif olunur. Lakin bizi maraqlandıran feli sifətin yeri və vəzifəsi olduğu üçün 

cümlənin  quruluşuna görə olan təsnifatına diqqət yetirək: 

1. Basit cümle 

2. Birleşik cümle 

1) Girişik birleşik cümle 

2) İç-içe birleşik cümle 

3) Şartlı birleşik cümle 

4) ki-li birleşik cümle (ilgi cümlesi) 

3. Sıralı cümle 

4. Bağlı cümle 

Cümlənin birleşik növünü xüsusilə ayırmağımızın səbəbi Azərbaycan dilində 

mürəkkəb cümlə yaranması üçün iki və daha artıq cümlə lazım ikən, türk dilində hər hansı bir 

təsriflənməyən feil forması mürəkkəb cümlə yaratmış olur. Bu cür cümlələr “girişik birleşik 

cümle” termini ifadə edilir. Məsələn: 

Katırı seven dikenine katlanır. 

Biz, bizi sevenleri çok üzdük be dostum. 

Bir zamanlar sokakta oynayan çocuklar bilgisayar başından kalkamaz oldular. 

Feli sifətli bu cümlələr Azərbaycan dilində sadə cümlələrdir, çünki bir mübtəda və bir 

xəbərə malikdirlər. Lakin türk dilində təsriflənməyən formalardan biri və ya bir neçəsi 

işlənmişsə, artıq burada xəbərdən başqa da mühakimə mövcud olduğundan girişik birleşik 

cümle hesab edilir və iki yere bölünür: 

1) yan cümle 

2) temel cümle 

Yan cümle tərkibində felin təsriflənməyən formalardan biri və ya bir neçəsi olub, cümlənin 

əsl xəbəri olan temel cümleye tabe olan tərəfdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz cümlə üzərində izah 

etsək: Bir zamanlar sokakta oynayan çocuklar bilgisayar başından kalkamaz oldular. Bu 

cümlənin “bilgisayar başından kalkamaz oldular” hissəsi temel cümle, “sokakta oynayan 
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çocuklar” hissəsi isə temel cümlenin üzvü (mübtədası) olan yan cümledir. Burdan aydın olur 

ki, biz türk dilində feli sifətlərin sintaktik mövqeyini girişik birleşik cümlelerin yan cümlesi, 

həmçinin türk dilində sıfat tamlamaları adlanan söz birləşmələrinin tərkibində 

aydınlaşdırmalıyıq. Bəs bunun səbəbinin nə olduğuna, yəni türk dilində feli sifət işlənən 

cümlələrin nəyə görə mürəkkəb cümlə hesab olunmasına isə əvvəlki bölmələrdə də fikirlərini 

qeyd etdiyimiz dilçilərin, ən əsas da girişik birleşik cümleni qəbul edən və etməyənlərin 

fikirləriylə aydınlıq gətirəcəyik.  

 Türk dilində cümlenin derin ve yüzey yapısı deyilen quruluşu mövcuddur: 

-Derin yapı (deep structure) cəhətdən girişik birleşik cümlələrdə ÜDD-nin (Üretimsel 

Dönüşümlü Dilbilgisi) banisi Noam Chomskynin düşüncələrini qısaca qeyd etmək lazımdır. 

O, 1957-ci ildə nəşr etdirdiyi Syntactic Structures / Sözdizimsel Yapılar / Sintaktik Quruluşlar 

adlı tədqiqat işindəki əsas fikirlərdən biri dil cümlələrdən əmələ gəlməsi, cümlələrin isə 

sonsuz olan üzvlərdən ibarət olub sonu olan uzunluqda olmasıdır. 1960-cı illərdə Chomsky 

tənqidlərin nəticəsində daha geniş bir qrammatik nəzəriyyə tətbiq edir və 1965-ci ildə Aspects 

of the Theory of Syntax / Sözdizimi Kuramının görünüşleri / Sintaksisin nəzəri aspektləri adlı 

əsərini nəşr etdirir.  

-Yüzey yapı (surface structure) cümlənin mücərrəd quruluşunun səsə çevrilmiş formasıdır. 

Yəni derin yapı cümlənin leksik-semantik, yüzey yapı isə morfoloji tərəfini göstərir. Derin 

yapılı cümlələr “dönüşüm” tətbiqatı ilə (silmə, dəyişdirmə, əlavə etmə) yüzey yapılı 

cümlələrə çevrilə bilir. Lakin bu proses anlam qoruyucudur. Yəni cümlənin bu prosesə görə 

qısalması və ya yer dəyişməsi onun mənasını dəyişdirməyəcəkdir. 

Aşağıdakı derin yapı ilə bağlı misallar ÜDD-ni türk dilində tətbiq etməyə çalışan 

dilçilərin fikirlərindən bəhrələnərək hazırlanmışdır. Burada derin yapının yüzey yapıya 

çevrilməsində rol alan silmə, yer dəyişmə, əlavə etmə qaydalarını feli sifət üzərindən ele 

türkcə izahatıyla birgə verək: 

Derin yapı-[Oğlu titreyen küçük elleriyle bardağı masaya bıraktı] [ben bardağı aldım] 

Yan tümceyi yerleştirme - [Ben (oğlu titreyen küçük elleriyle bardağı masaya bıraktı) bardağı 

aldım] 

Ortak öğeyi silme – [Ben (oğlu titreyen küçük elleriyle bardağı masaya bıraktı) bardağı aldım] 

Zaman eki silme – [Ben (oğlu titreyen küçük elleriyle bıraktı) bardağı aldım] 

Sıfat-fiil eki ekleme- [Ben (oğlu titreyen küçük elleriyle bırak-dık) bardağı aldım] 

Yan cümlenin öznesine durum, eylemine iyelik eki ekleme – [Ben (oğlu-nun titreyen küçük 

elleriyle bırak-dık-ı) bardağı aldım] 
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Yüzey yapı – Oğlunun titreyen küçük elleriyle bıraktığı bardağı aldım. 

Yuxarıdakı cümlədə Türk dilində iki cümlənin necə birləşərək mürəkkəb cümlə 

yaratdığını gördük. Sadəcə çox maraqlı məqamı qeyd etmək istərdim. Yuxarıdakı cümlələrdə 

türk dilində felin təsriflənməyən formalarının, həmçinin feli sifətlər işlənən cümlələrin 

mürəkkəb cümləyə çevrilməsini göstərən bu misal, Azərbaycan dilində tam əksinə - mürəkkəb 

cümlənin necə sadələşdirilməsinə örnək ola bilər. 

 Bəzi türk dilçiləri isə feli sifətlərlə qurulan cümlələri mürəkkəb cümlə hesab etmirlər. 

Onların fikrincə felin təsriflənməyən formalarının hər hansı bir isim, sifət ya da zərfdən fərqi 

yoxdur. Məsələn, onlar üçün keskin və kesen sözləri arasında fərq yoxdur, ikisi də sifət və 

ikisi də eyni cümlə üzvüdür. Bu fikir doğru olsaydı, üzen ve üzgün sözlərinin də fərqi 

olmazdı. Bu, feli sifətlə feldən düzələn sifətin qarışdırılması və ya eyniləşdirilməsi kimi ciddi 

səhvin göstəricisidir. Kəskin, üzgün kimi sözlərdə artıq feil mənası qalmamışdır. Bunlar 

feldən düzələn düzəltmə sifətlərdir (türemiş sıfatlar). Ona görə də bu cür sözlər feli sifət 

deyildir və yan cümle qura bilməzlər. 

Türk dilində yan cümləsi olan mürəkkəb cümlələrdə diqqət çəkən və zənnimcə 

mübahisəyə açıq digər bir məsələ də tərkibindəki təsriflənməyən formanın yan cümlənin 

xəbəri hesab olunmasıdır. Məsələn: 

O tuhaf adam tatlı diliyle konuşup /  yukarı sokağa doğru gitti. 

       y.t.öznesi          y.t.zarf tümleci     y.t.yüklemi     temel yüklem 

Bu cümlə Azərbaycan dilində sintaktik təhlil edilseydi, konuşup (danışıb) sözü zərflik 

vəzifəsində işlənmiş hesab edilərdi ki, zənnimcə, bu daha məqsədəuyğundur. 

Türkoloq Leyla Karahanın girişik birleşik cümləni qəbul etməyən dilçilərdən olması 

ilə feli sifətlərlə qurulan birləşmələrə aid fikirləri təzad təşkil edir. Məsələn, feli sifətlərlə 

bağlı bu cür açıqlama verir: “Grubun temel ünsürü sıfat-fiildir ve sonda bulunur. Grupta 

yüklem görevinde bulunan sıfat-fiilin anlamı, bir ve ya birden fazla unsurla tamamlanır. Bu 

unsurlar cümlede olduğu gibi özne, nesne ve yer tamamlayıcısı diye isimlendirilir” [5, s22]. 

Bu cür fikrə sahib türkoloq təzadlı olaraq qeyd edir ki, quruluşunda məsdər, feli sifət və feli 

bağlama olan cümlələr sadə cümlələrdir, çünki bu cür söz və söz qrupları bitmiş bir fikir ifadə 

etmirlər. 

 Feli sifət işlənən cümlələri mürəkkəb cümlə olaraq qəbul etməyən dilçilərin digər bir 

fikri də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş feli sifətlərin tamamilə isimləşməsi ilə bağlıdır. Bu 

fikri aşağıdakı cümlə ilə aydınlaşdıraq: Çocuklar onun ne söylediğini anlayamadılar. 

Əks fikrə sahib dilçilər isə feli sifətlərin bu cür adlaşmış olmasının yargı bildirməsinə mane 

olmadığını və mübtədanı işarə etdiyindən yan cümlə mövcudluğunu müdafiə edirlər. Burada 
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qeyd edək ki, felin şəxs şəkilçiləri ilə feli sifətlərə artırılan mənsubiyyət şəkilçiləri 

qarışdırılmamalıdır. 

 Nəticə. Bütün bunlardan nəticə çıxardığımız ən əsas məsələ Türkiyə türkcəsində feli 

sifətlərin sintaksisdəki yeri mürəkkəb cümlələrdir. Bu xüsusiyyət Azərbaycan dilində qəbul 

olunmaz və qəliz hesab olunsa da, Türk dilçiləri feli sifətlərlə yan cümləyə çevrilən bir 

cümlənin təməl cümlənin hansısa üzvü olmasını iki cümlənin necə qıvraq, asan və axıcı 

şəkildə bir-birinə bağlandığını müdafiə edirlər. Hesab edirlər ki, başqa bir çox dildə sadəcə 

bağlayıcıların yaratdığı mürəkkəb cümlələrin türk dilində təsriflənməyən formalarla daha asan 

başa gəlməsi göz qabağındadır. Ona görə də tərkibində məsdər, feli sifət və feli bağlama olan 

cümlələri sadə cümlə qəbul etmək türk dilinin bu zənginliklərini göz ardı etmək deməkdir. 
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