
  

İPƏK YOLU, No.2, 2020, səh.131-139 

 

 
131 

 

SƏBƏB-NƏTİCƏ KONSEPTİNƏ FƏLSƏFİ VƏ LİNQVİSTİK BAXIŞ 

(Azərbaycan dili materialları üzrə) 

 

Günel Əhmədova 

 
Azərbaycan Universiteti, Bakı, Azərbaycan 

e-mail: gunelahmedova.1987@gmail.com  

 

Xülasə. Fəlsəfədə səbəb-nəticə münasibətləri universal əlaqənin növü kimi 

interpretasiya olunur. Fəlsəfi səbəb-nəticənin dildə ifadə imkanları dilin 

morfoloji və sintaktik səviyyələrində meydana çıxır. Bunun təzahürü kimi 

intonasiya, səbəb zərfləri, həmin zərflərin sadə, mürəkkəb cümlələrdə, 

sintaktik bütövlərdə işlənməsi özünü göstərir. Bu cümlələrin təzahürü 

zamanı ortaya çıxan konseptual qanunauyğunluqlar tədqiqatın başlıca 

məqsədini təşkil edir. 

 

Açar sözlər: kateqoriya, anlayışlar sistemi, səbəb-nəticə əlaqəsi, səbəbiyyət 

konsepti, koqnitiv elm, ifadə planı. 
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Abstract. In philosophy, cause-effect relationships 

are interpreted as a kind of universal connection. 

The possibilities of expression in the language of 

philosophical causal relationships are revealed at 

the morphological and syntactic levels of the 

language. This is externally manifested in the form 

of intonation, an adverb of reason, and the use of 

these adverbs in simple and complex sentences, 

syntactic units. The conceptual compliance with 

the laws identified in the process of forming these 

sentences is the main goal of the study. 

Keywords: category, system of concepts, cause-

effect relationship, concept of cause, cognitive 

science, plan of expressions. 
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Резюме. В философии причинно-следственные 

связи интерпретируются как некая универ-

сальная связь. Возможности выражения на 

языке философских причинно-следственных 

связей раскрываются на морфологическом и 

синтаксическом уровнях языка. Внешне это 

проявляется в форме интонации, наречия 

разума и использования этих наречий в прос-

тых и сложных предложениях, синтаксических 

единицах. Концептуальное соответствие зако-

нам, выявленным в процессе формирования 

этих предложений, является основной целью 

исследования. 

Ключевые слова: категория, система понятий, 

причинно-следственная связь, концепция при-

чины, когнитивная наука, план выражений. 

 

 

1. Giriş 

İnkişaf dialektikanın öyrənilməsinin başlıca predmetidir.İnkişaf yalnız konkret maddi 

və mənəvi sistemlərlərlə bağlıdır. İnkişaf əlaqələrin xüsusi növüdür. Bu əlaqəni qaydasız 

təsəvvür etmək çətindir. İnkişafın müəyyən olunması üçün dəyişiklik (onların keyfiyyət 

xarakteri), dönməzlik, istiqamətlənmə səciyyəsi lazımdır. 
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Bəllidir ki, hər bir elm təkcə qanunlardan deyil, həm də bir sıra kateqoriyalardan, yəni 

anlayışlar sistemindən istifadə edir. Fəlsəfə elmində istifadə olunan belə anlayışlardan biri 

determinizmdir. Determinizm latın mənşəli termindir, “müəyyən etmək” mənasında işlənir. 

Determinizmin fəlsəfi mahiyyəti obyektiv hadisələrin ən ümumi asılılığı, yəni şərtlənməsi 

haqqinda təlim olmasıdır.Bu asılılıq səbəbiyyət asılılığıdır. Bu anlayış kauzallıq da adlanır. 

Kauzallıq səbəbiyyət bildirən asılılıq və belə asılılığın ifadəsi ilə bağlı olan, sintaktik 

vasitələrlə ifadə olunmuş səbəb deməkdir. Kauzallıq hadisələrin ən ümumi qanunauyğun 

əlaqəsi formalarından biridir. İnsan səbəb (səbəbiyyət) və nəticə (fəaliyyət kimi-F.Engels) 

anlayışlarını yaratmaqla vahid obyektiv bir prosesin bu və ya digər əlamətlərini təcrid 

edir,başqalarından ayırır. Səbəbiyyət münasibəti substansional xüsusiyyətə malikdir, iki 

hadisə arasında mövcudluqdur. 

 

2. Fəlsəfədə səbəb-nəticə konseptinin təhlili 

 “Marksizm fəlsəfəsinin əsasları” (Bakı, 1980) oxuyuruq: “Səbəb ilə nəticə arasındakı 

münasibəti funksional asılılıq formasında təsəvvür etmək olar: nəticə səbəbin funksiyasıdır, 

lakin burada səbəbiyyətdəki əsas cəhət pərdələnir;gerçək bir hadisə olmaq etibarilə səbəb 

digər bir gerçək hadisə olan nəticəni meydana gətirir və onu şərtləndirir ”[5, s.143]. 

 Fəlsəfə elmində kateqoriyalaşmış səbəb-nəticə əlaqəsinin dildə təzahürü son illər 

koqnitiv metodların köməyilə tədqiq olunmaqdadır. Koqnitiv elmdə insan amili çox zaman 

müasir sosial bilimlərin bir elmi tədqiqat əsası səviyyəsində də öyrənilməkdədir. Bu yöndə 

olan tədqiqat insan intellektinə arxalanan dil bağlılıqlarının bundan sonra dünyanın dərk 

edilməsində bir başlanğıc nöqtəsi yerində tədqiqinin siqnallarını verməkdədir. İndən belə 

qeyd olunan elmlərdə səbəb-nəticə anlayış kateqoriyaları yeni dil reallıqları çərcivəsində 

tədqiqini gözləməkdədir. 

Kant vaxtı ilə insanların səbəbsiz heç nəyin baş vermədiyini, hər şeyin nəyinsə nəticəsi 

olduğuna inandığını əsərlərində vurğulamışdır. Kantın düşüncələri bizə diqtə edir ki, təbiətdə, 

cəmiyyətdə qaydaya uyğun olaraq öncə səbəb, sonra nəticə baş verir. Həmin məzmun dilin 

müxtəlif vasitələri ilə ifadə olunarkən nəzərə alınır. 

Səbəb-nəticə fəlsəfi kateqoriya kimi gerçəkliyin ümumi cəhətlərini, əlaqələrini, 

tərəflərini və xassələrini əks etdirən anlayışdır. Bu kateqoriya digər kateqoriyalar kimi 

cəmiyyətin min illər boyu davam edən zəngin təcrübəsinin, onların əmək fəaliyyəti və 

dünyagörüşünün yekunu, ümumiləşdirilməsidir. Daha doğrusu, dünyanı dərkin 

mərhələlərindən biridir. 

Beləliklə, səbəb-nəticə kateqoriyasına fəlsəfi yanaşma belədir: həmin anlayış 

dərketmənin zəruri formasıdır, bu o deməkdir ki, həyatda, təbiətdə baş verən hər bir şeyin 

səbəbi mövcuddur. Bundan savayı, səbəb-nəticə əlaqəsinin qəbul edilməsi qazanılmış 

praktikadan qaynaqlanaraq, şüurumuzun həmin fikrə vərdiş etməsindən irəli gəlir. 

Y.Rüstəmov yazır: “Səbəb-nəticə əlaqələri universal əlaqənin bir növüdür. Səbəb (lat. Causa) 
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deyəndə elə hadisə başa düşülür ki, onun fəaliyyəti başqa bir hadisəni meydana gətirir, 

dəyişdirir və öz arxasınca aparır; yaranan yeni hadisə isə nəticədir.Səbəb-nəticə arasındakı 

əlaqəni səbəbiyyət əlaqəsi də adlandırmaq olar. Bu əlaqə müəyyən qarşılıqlı təsirə əsaslanır 

[2, s.55]. 

Əgər gerçəklikdəki şeylər arasında əlaqə nəzərdən keçirilirsə, başqasını izah edən bir 

hadisə onun səbəbi və yaxud, əgər idrak prosesində ideyaların əlaqəsi nəzərdə tutulursa, onun 

əsası adlana bilər.  

Səbəbin (bəhanənin) fəlsəfi mənası. Şərtlənmə burada əsas sayılır. Bu baxımdan 

yanaşsaq, elə əlaqə seçmək lazımdır ki, onun bir tərəfi (səbəb) zəruri olaraq digər tərəfini, 

yəni nəticəni doğursun. 

Səbəb gizli şəkildə nəticədən qabaq görünür, biri digərinə qarşılıqlı təsir edir. Əslində 

onların hər ikisi bir yerdə olurlar. Hətta bəzən onların hansının səbəb, hansının nəticədən 

ibarət olmasını da təyin etmək çətinliyi yaranır. 

Səbəb və nəticə, əsas ilə əsaslandırılan arasındakı əlaqəni hansı qaydalar ilə 

müəyyənləşdirmək məsələsi meydana çıxanda ciddi problemlər yaranır. Bu əlaqənin müxtəlif 

mümkün formalarından müxtəlif səbəbiyyət konsepsiyaları ortaya çıxır.  

 

3. Dilçilikdə səbəb-nəticə əlaqəsinə yanaşma 

Koqnitiv linqvistika antroposentrik paradiqma çərçivəsində meydana çıxmışdır.XX 

əsrin axırları dilçilik elmində koqnitiv linqvistika, konseptologiya və s. kimi istiqamətlər 

müəyyənləşir. Müəyyənləşir ki, koqnitiv dilçiliyin ən kiçik vahidi konseptdir. Ən vacibi isə 

insanın öz aləmini dildə ifadəsi bacarığıdır [10, s.6].  

Konsept çoxölçülü fikir konstruksiyasıdır, dərketmə prosesini əks etdirir. Konsept 

insan fəaliyyətinin,təcrübəsinin nəticəsidir,informasiyanı qoruyub saxlayır [3, s.40-59] 

Konsept nədir? Konsept anlayışdır, koqnitiv sıra vahididir. Konseptkoqnitiv elmin 

baza vahididir, məna planıdır [6, s.85] 

Konseptin komponentləri: 1) əsas, aktual əlamət, 2) əlavə, passiv əlamət, 3) daxili 

forma [8, s.40-43]. 

Konsept dünya barədə şüurun, biliklərin komponenti kimi özünü göstərir. Dünyanı 

anlama, dərketmə prosesində səbəb-nəticə kateqoriyasının da rolu inkaredilməzdir. Səbəb 

sözü ərəb mənşəli leksik-terminoloji vahiddir.Bir şeyin, hadisənin baş verməsini şərtləndirən 

başqa hadisə, şəraitdir [1, s.47]. 

Səbəb dildə kauzal anlayışları bildirir.Səbəb aktual anlayışdır, nəticə bitmiş simvoldur. 

Səbəbin desiqnat əlamətləri mövcuddur. Bu əlamətləri aşağıdakı cümlələrdən də görmək olur: 

“Memar olmaq fikrindən ona görə daşındım ki, bir qazanda iki qoçun başı qaynamaz 

“(B.Bayramov), “Çoxusu ondan ötrü getmirəm ki, qubernatorun bu günlərdə qonaqlığı 

olacaqdır” (N.Nağıyev). 

Səbəb-nəticə məzmunu Azərbaycan dilçiliyində konseptual planda öyrənilməmişdir. 

Yəni səbəb-nəticə bir konsept, anlayış, təsəvvür kimi bir sistem formalaşdırır. Səbəb-nəticə 
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məzmun anlayışı bir mental vahid kimi təsəvvürlər sistemidir. Bu təsəvvürün-konseptin 

Azərbaycan dilində özünəməxsus strukturu və ifadə vasitələri mövcuddur. Məsələn, səbəb-

nəticə konseptinin paradiqmaları kimi dilimizdə səbəb zərflərindən istifadə olunur. Növbəti 

yazılarda ətraflı bəhs edəcəyimiz səbəb konseptinin səbəb zərfləri ilə ifadəsi: “Təzə vəzifəyə 

təyin olunan Allahverən təcrübəsizlikdən əziyyət çəkirdi”. ”Qulu paxıllıqdan pis vəziyyətə 

düşmüşdü”. Bu cümlələrdə “təcrübəsizlikdən”, “paxıllıqdan” səbəb zərfləri səbəb 

məzmununu əmələ gətirmişdir. 

Q. Kazımov bu kontekstdə səbəb məzmununu bu cür səciyyələndirir: “Səbəb zərfi 

kimi qeyd etdiyimiz sözlərin (məs.: qorxudan, istidən, soyuqdan, heyrətdən və s.) kökü 

mücərrəd anlayışları bildirdiyindən heç bir şeyin çıxış nöqtəsini ifadə edə bilmir. Bu 

xüsüsiyyət-dan,-dən şəkilçisinin artırıldığı -lıq,-lik,-luq,-lük şəkilçili mücərrəd isimlərdə də 

özünü göstərir. Bu cür mücərrəd mənalı sözlər səbəb məzmunu üçün daha zəngin potensial 

imkanlara malikdir. Yəni bu məqamda sözün səbəb bildirə bilmə imkanı da genişdir. Belə 

sözlər isə dilimizdə çoxdur: pərtlik, susuzluq, kütlük, kobudluq, axmaqlıq, təcrübəsizlik, 

arxayınlıq, etinasızlıq, avaralıq, naxoşluq, imkansızliq, işsizlik, haramxorluq, qayğısızlıq, 

xəsislik, dişsizlik, əsəbilik, paxıllıq, yaramazlıq, pərakəndəlik, biveclik, namussuzluq, 

işgüzarlıq, dilxorluq, əlacsızliq və s. Bu cür sözlərin ifadə etdiyi xüsusiyyət daim səbəb kimi 

çıxış edir və obyektiv reallıqda həmişə müəyyən reallıqla nətıcələnir. Bunu həmin sözlərə -

dan,-dən şəkilçisini artırmaqla daha aydın müşahidə etmək olar:pərtlikdən, susuzluqdan, 

kütlükdən, kobudluqdan, axmaqlıqdan, təcrübəsizlikdən, arxayınlıqdan, etinasızlıqdan, 

avaralıqdan, naxoşluqdan, imkansızlıqdan, işsizlikdən, haramxorluqdan, qayğısızlıqdan, 

xəsislikdən və s. [4, s.380]. 

 Fikir və düşüncədə səbəb-nəticənin səbəb hissəsi müsbət, nəticə hissəsi isə mənfi 

hesab edilir. Hər ikisi birləşərək “asılılıq” deyilən qanunu yaradır. Bu qanun, eyni zamanda 

“səbəb-nəticə” qanunudur. Həmin qanuna görə nəticə səbəbdən asılıdır. Məs.: “Qız özünü 

rahatsız hiss etdi, çünki (ona görə ki, ondan ötrü ki...) rəfiqəsi onu təhqir etmişdi”. Bu o 

deməkdir ki, qızı təhqir ediblər, o, özünü narahat hiss edir, səbəb odur ki, qız rəfiqəsi 

tərəfindən təhqir olunub, demək, qızın özünü narahat hiss etməsi təhqirdən irəli gəlmişdir. 

Deməli, asılılıq həm səbəb, həm də nəticə ilə əlaqədardır. Nəticənin məzmununu 

yaradan onun asılı olma keyfiyyətidir. Səbəbiyyət əlaqəsi də bu asılılıqdan doğur. 

Səbəb-nəticə məzmunu insanlar tərəfindən qavranılır, ağılla, şüurla dərk edilir. Aydın 

olur ki, bir şeyin bir əlaməti səbəb, digər cəhəti isə nəticədir. Və yaxud əksinə. Məs.: “Mən 

pəncərəni açanda gül dibçəyi yerə düşdü”. Demək, gül dibçəyinin yerə düşməyinin səbəbi 

mənim pəncərəni açmaq hərəkətimdir. Q.Kazımov yazır: “Çox inkişaf etmiş səbəb və məqsəd 

zərfliklərinin aşağı qatında səbəb zərfləri də görünməli idi”. Çünki təbiət, cəmiyyət və 

təfəkkür hadisələri içərisində səbəb-nəticə əlaqəsi çox güclüdür. Ola bilməz ki, insan həyatını 

şərtləndirən bu qədər hadisələrin dildə leksik ifadə edəni olmasın. Faktlar göstərir ki, sadə 

leksik vahidlər içərisində səbəb bildirən sözlərə təsadüf edilməsə də, müxtəlif şəkilçilərin və 
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söz birləşmələrininköməyilə səbəbiyyət əlaqəsi dilimizdə geniş şəkildə ifadə olunma 

imkanlarına malikdir [4, s.379]. 

Səbəb zərfinə ismin çıxışlıq hal formasında zərfləşən söz qrupları daxildir. 

Məs.:”Sevincdən ananın gözləri yaşardı. Xəcalətdən qaməti əyildi. Dəhşətdən dəli durumuna 

düşdü. Qəhərdən boğuldu. O səbəbə görə sayılmadı, bu səbəbə görə isə məclisə dəvət 

olunmadı”. 

Feli tərkiblər də bəzən ifadə etdikləri hərəkətlə əsas hərəkətin icra səbəbini bildirir və 

həmişə feili xəbərə aid olur. Məs.: “Gülsənəmin gəlmədiyini gördükdə (görəndə), o bir baş 

Alo kişigilə getdi” (S.Rəhimov). 

 Digər konsept tipləri kimi səbəb-nəticə konsepti də dünyanın fəlsəfi və dil 

mənzərəsini əks etdirir. Səbəb-nəticə anlayışı dünyanın real hadisə və proseslərini inikas 

etdirir (insan fəaliyyətinin formaları). 

 Səbəbin təsəvvürünün fəlsəfi mənasının açılmasında şərtlənmə əsas sayılır. Bu 

baxımdan yanaşsaq, elə əlaqə seçmək lazımdir ki, onun bir tərəfi (səbəb) zəruri olaraq digər 

tərəfini, yəni nəticəni doğursun. 

Səbəb gizli şəkildə nəticədən qabaq görünür, biri digərinə qarşılıqlı təsir edir. Əslində 

onların hər ikisi bir yerdə olurlar. Hətta bəzən onların hansının səbəb, hansının nəticədən 

ibarət olmasını da təyin etmək çətinliyi yaranır. 

Cəmiyyət səbəb-nəticə təsəvvürünü-konseptini yaratmaqla vahid obyektiv bir prosesin 

bu və ya digər əlamətlərini təcrid etmiş olur. 

A.Şükürovun fikrincə, səbəb və nəticə bir-birilə bağlı anlayışlardır. Başqa bir hadisəni 

doğuran hadisə ona nisbətən bir səbəb kimi çıxış edir. Səbəbin təsirinin sonu nəticədir. 

Səbəbiyyət münasibətlərinin bir çox əlamətləri sırasında iki hadisə arasında istehsal və ya 

yaranmanın varlığı, genetik törəmənin münasibəti, zəruriliyi, birmənalılığı; məkan və zaman 

fasiləsizliyi yaxud qarışığı dayanır [9, s.172 (s.384 )]. 

 Nəticənin formalaşması hər hansı hadisəni onun səbəbi edir. Nəticə hərəkətin ən son 

nöqtəsidir. Nəticə başlanğıc nöqtəsi olur və dərketmə buradan başlayaraq səbəbi müəyyən 

etməyə istiqamətlənir. Beləliklə, nəticə öz səbəbi ilə şərtlənir. Məs.: “Bu həmin həyət idi ki, 

Şükufənin atası vaxt tapan kimi buraya Abuzər kişi ilə nərd oynamağa gəlirdi” (Ə.Əylisli). 

“Evə qonaq gəlmişdi, onun üçün ləngidim” (Y.V.Çəmənzəminli).  

Səbəbin linqvistik anlamı: səbəbiyyət bildirən, asılılıq və ya belə asılılığın ifadəsi ilə 

bağlı olan, sintaktik vasitələrlə ifadə olunmuş məna dildə formalaşır. Burada həmin 

məsələlərdən hələlik müfəssəl danışacağıq. Məs.: “Nə səbəbə məni qınayırsan? Nə üçün gələ 

bilmədi? Mən dünənki tədbirdə iştirak edə bilmədim, onun üçün ki, (ona görə ki, ondan ötrü 

ki...) xəstələnmişdim”. 

Səbəb məzmununun tabelilik bağlayıcısı ilə ifadəsi: çünki, zira, ona görə ki, buna görə 

ki, ondan ötrü ki, bundan ötrü ki, onun üçün ki, bunun üçün ki. Həmin bağlayıcılar 

Azərbaycan dilində bir sıra funksiyaları yerinə yetirir: Səbəb budaq cümləsini baş cümləyə 

bağlayır.  
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Səbəb məzmunu “ki” bağlayıcısı ilə açılır: “İnqilabı elə bilirsən bunun üçün eləyiblər, 

qanı bunun üçün töküblər ki, düşməni gətirib oturdaq süfrənin qırağında” (Ə.Əylisli). 

Səbəb məzmunu “ona görə ki” bağlayıcısı ilə əlaqələnir: “Bizim bu yerlərin yazını çox 

sevirəm, ona görə ki, havası cansıxıcı deyil” (İ.Əfəndiyev), “Ştirner bu iclası ona görə çağırır 

ki, özlərini biabır eləsin” (Əbülhəsən), “Mən tələsməzdim, ona görə ki, həmin oğlan burada, 

qızıl torpaqlarda anadan olmuşdur” (M.Hüseyn). 

Səbəb məzmunu “çünki” bağlayıcısı ilə əlaqələnir:”Axır vaxtlar Cahandar ağa lap sərt 

və inadkar olmuşdu, çünki Şamxalın hərəkəti ona çox toxunmuşdu” (İ.Şıxlı), “Ayrılanda 

qardaşımı öpmədim (nə səbəbə?), çünki ürəyimdə ondan incimişdim” (İ.Hüseynov), 

“Krasnodon qəhrəmanlarının analarına çox hörməti vardır, çünki onlar vətəni sevməyi 

bacarırlar”. 

Səbəb məzmunu “onun üçün” bağlayıcısı ilə əlaqələnir: “Evə qonaq gəlmişdi, onun 

üçün ləngidim”. 

Səbəb məzmunu “ondan ötrü ki” bağlayıcısı ilə əlaqələnir: “Ondan ötrü belə dedim ki, 

mən əsərlərini həvəslə ona-buna göstərən yazıcıları dost tutmuram” (B.Bayramov). 

Səbəb məzmunu “zira” bağlayıcısı ilə əlaqələnir: “Lakin qardaşının xahişinə əməl 

etməyə məcbur oldu, zira, gördü ki, qardaşının hər bir işi Hacının əlindədir” (C.Cabbarlı). 

Səbəb bağlayıcılarının digər vəzifəsi mətnin komponentləri arasında əlaqə yarada 

bilməsidir. Məs.: “Kişi dinmədi, başa düşdü ki, oğlu xoşluqla danışmaq istəmir. Görünür, baş 

verən hadisələr, yəqin ki, anasının sözləri ona təsir etmişdir. Ona görə belə köntöy-köntöy 

cavab verir” (İ.Şıxlı), “Faytonçu darıxdı. Uzun yolun yorğunçuluğunu unutmaq üçün söhbət 

etmək, maraqlı bir əhvalata qulaq asmaq istədi. Elə buna görə də dönüb, apardığı sərnişinə 

baxdı” (İ.Şıxlı). 

Növbəti yazılarda bu məsələdən də geniş danışılacaq. 

Nəticə sözü də ərəb mənşəlidir, bir işdən, hadisədən və s. dən doğan, çıxan hər hansı 

başqa bir hadisə və ya vəziyyət, hal, son [1, s.408]. 

Nəticə deyəndə insan fəaliyyətinin (yaxud insan qruplarının) başa çatmasının ən son 

nöqtəsi başa düşülür. 

Nəticə konsepti nəticə budaq cümləsi ilə ifadə olunur. Bu ifadə imkanını aşağıdakı 

bağlayıcılar yaradır və genişləndirir: ona görə, buna görə, ona görə də, buna görə də, onun 

üçün, bunun üçün və s. 

“Əvvəl gətirilən yaralılar az idi, buna görə də həkimlərin və səhiyyə nəfərlərinin 

yaralılarla danışmağa vaxtları vardı” (Ə.Əbülhəsən), “Çox istəklisini itirmişdi, onun üçün də 

ağlayırdı”. 

Dil vahidləri iki planda öyrənilir: məzmun və ifadə planında. Biz səbəb–nəticə 

konseptini daha çox ifadə planında öyrənməyi qarşıya məqsəd qoymuşuq. 

Sintaktik ifadə vasitələri dilimizdə geniş imkanlara malikdir. Səbəb konseptinin bir 

çox ifadə vasitələri vardır: 
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 Səbəb həmişə məqsədlə bir götürülüb. Hələ tarixən Azərbaycan dilində üçün 

qoşmasının üç variantı təkidli səbəbləri ifadə etmişdir. Məs.: “Gecə-gündüz oda düşüb 

yanıram, Siyah telli bir sonanın ucundan” (Vidadi). 

Tarixən yana deyilən qoşmanın da həmin funksiyada işlənməsi halları ilə də 

qarşılaşmaq olur: “Səndən yana əzm edib gedəndə” (Füzuli). 

Tarixi təhlil predmeti kimi səbəb məzmunlu tabelilik bağlayıcıları yazılı 

abidələrimizin dilində səbəb konseptinin ifadəsinə xidmət etmişdir: çün, çünki, çünkim, 

onunçün kim, zira, zira ki, ol səbəbdən, şol səbəbdən: “Çün muradım hasil olmaz, bən duanı 

neylərəm...” (Nəsimi). 

Səbəb məzmununun səbəb bildirən bağlayıcılarla ifadəsi: Həmin bağlayıcılar biri 

digərinə səbəb olan və səbəbə görə də biri başqasına tabe olan iki cümlə arasında işlənir, 

onları bir-birinə bağlayır. Məs.: “Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən Koroğlu. Bu görüş 

hər iki tərəfin arzu etdiyi sevincli, fərəhli görüş idi, çünki müəllim övlad qədər sevdiyi 

tələbələrinin bəxtiyar həyatını seyr etməkdən, tələbələr də müəllimlərinin səyinə minnətdarlıq 

etməkdən xüsusi bir həzz duyurdular (Mir Cəlal)”. 

Azərbaycan dilində səbəb konsepti səbəb budaq cümləsi ilə ifadə olunur. Bu budaq 

cümlənin başlıca cəhətlərindən biri, bir qayda olaraq, budaq cümlə səbəbi, baş cümlə isə 

həmin səbəb əsasinda alınan nəticəni bildirməsidir. Yəni, həmin budaq cümlə baş cümlədə 

ifadə olunan hərəkət və ya əlamətin səbəbini ifadə edir. Ya baş cümlədə budaq cümlənin 

qəlibi-səbəb zərfliyi olur və budaq cümlə vasitəsilə izah edilir, konkretləşdirilir, yaxud da 

budaq cümlə bilavasitə baş cümlənin xəbərinə aid olub, xəbərlə ifadə olunan hərəkət və ya 

əlamətin səbəbini müəyyənləşdirir [4, s.820]. 

 Tabeli mürəkkəb cümlənin tərkibindəki səbəb budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan 

morfoloji vasitələr bağlayıcılardır: çünki, ona görə ki, buna görə ki, onun üçün ki, bunun üçün 

ki, o səbəbə ki, bu səbəbə ki. 

Səbəb budaq cümləsi ilə ifadə olunan səbəb konsepti baş cümlədə ifadə olunan fikrin, 

ideyanın səbəbini aydınlaşdırmağa xidmət edir. Məs.: “Ondan inciyirəm, ona görə inciyirəm 

ki, haqsız işlər görür. Onun üçün acığa düşüb səni çağırıram ki, sən də mənə yoldaşlıq 

edəsən” (M.F.Axundov). 

Səbəb məqsəd və nəticədən ayrılmazdır. Bu ayrılmazlığın bir sıra əlamətlərini 

göstərmək istəyirik:  

1. Dildə səbəb-nəticə təsəvvürünün yaranması prosesinin ambivalentliyi: bu prosesdə 

emosional sfera meydana gəlir, intellektual mühit verballaşir, kristallaşır. 

2. Qeyri-spontanlıq səbəb-nəticə təsəvvürünün yaranmasının tamamlayıcı əlaməti kimi 

çıxış edir. 

3. Bu prosesdə zaman planının mümkünlüyü, distansiyanın təyini, subyektlərarası əlaqə. 

4. Subyektin psixoloji, intim sferasının daxili mənsubluğu. 

5. Səbəbin prinsipial mümkünlüyü, nəticə ilə sona çatması. 
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6. Bu semantikada həyatın dəyər aspektlərinin əlaqələndirilməsi və müqayisə edilməsi 

[8, s.33]. 

Qeyd edək ki, bu tezis-əlamətlərin üzərində tədqiqat prosesində ayrıca dayanılacaqdır. 

Nəticə. Fəlsəfə elmində inkişafla əlaqədar müxtəlif kateqoriyalar meydana çıxır. 

Həmin kateqoriyalar ümumi anlayışlar sistemindən istifadə edir. Bu sistem gerçəkliyin hər 

hansı bir sahəsini əks etdirir. 

Reallıqda səbəbiyyət təsəvvür kimi ən ümumi, universal anlayışdır. Bu anlayış fəlsəfə 

və dilçilik elmlərində hadisələrin, eləcə də dil vahidlərinin ən ümumi qanunauyğun əlaqəsi 

formalarindan biri kimi özünü göstərir. 

Səbəb-nəticə konsepti insan fəaliyyətini səciyyələndirən mühüm fəlsəfi 

kateqoriyalardandır. Bir fəlsəfi kateqoriya kimi səbəb-nəticə gerçəkliyin ümumi cəhətlərini, 

əlaqələrini, tərəflərini və xassələrini inikas etdirən anlayışdır. 

Səbəb-nəticə əlaqəsi və konseptinin öyrənilməsi səbəbin həmişə təsir göstərmə 

xüsusiyyətinin üstün olduğunu göstərir. Bu təsirə görə belə qənaətə gəlmək olur ki, səbəb olan 

yerdə nəticə də olur fikri formalaşır və reallıqda özünü doğruldur. 

 Səbəb-nəticə konsepti müasir Azərbaycan dilində mühüm semantik çalarları inikas 

etdirir. Məna çalarlarının, anlayışlarının əsasını səbəbiyyət əlaqəsi təşkil edir. Bu anlayış-

əlaqənin leksik-semantik və sintaktik əhatəsi genişdir. Bu əhatədə sözügedən əlaqənin tərkib 

hissəsi, sinonimik strukturu və əsas atributları fəaliyyət göstərir. 

 Bu məsələnin təhlili göstərir ki, səbəbiyyət məzmunu gerçəkliyin özünə xasdır, səbəb-

nəticə arasındakı münasibət zəruri və ya təsadüfi səciyyə kəsb edə bilər. 

Beləliklə, səbəb-nəticə konseptinin dərinliyi və çoxmənalılığı onun dildə müxtəlif 

ifadə vasitələrinin (səbəb zərfləri, səbəb bağlayıcıları, sadə və mürəkkəb cümlələr, sintaktik 

bütövlər) həm yığcam, həm mürəkkəb, həm də genişlənmiş (inkişaf etmiş) strukturunun 

olduğunu göstərir. 

 Tədqiqat göstərir ki, səbəb-nəticə konsepti səbəb-nəticə haqqında düşüncə və 

konseptual baxışların toplusu kimi dildə reallaşır. 

Bizim tədqiqimizdə səbəb-nəticə konsepti emosional və intellektual səviyyədə insanin 

arzu, istəklərini, səyini, cəhdini, gələcəyə istiqamətləndirir. 

 Sonrakı gedişdə səbəb-nəticə konseptini insan fəaliyyətinə təsir göstərən, aktiv və 

harmonik inkişafda olan anlayış kimi tədqiq etmək olar. 

Tədqiqatın növbəti mərhələlərində səbəb-nəticə məzmununun mürəkkəb cümlədə 

verilməsi, budaq cümlənin quruluşu və aktuallaşması, sintaktik bütövlər vasitəsilə sözügedən 

konseptin ifadə imkanları, səbəb-nəticə məzmununun genişləndirilməsi məsələləri tədqiqini 

gözləyir. 
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