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GİRİŞ 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Müasir elmin xa-

rakterik cəhəti mürəkkəb sistemlərin öyrənilməsi və əsas xüsusiyyət-

ləri tamlıq, əlaqələrin zənginliyi və ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqədə 

olan obyektlərin dərk edilməsinə cəhddir. Bu baxımdan sistem-struk-

tur yanaşmasının mövcud şərhlərinə daha çox dinamizm verilməsinin 

zəruriliyi getdikcə daha aydın görünür. Nəzəri biliklərin və eksperi-

mental-praktik tədqiqatların bütün sahələrinin çox sürətlə genişlən-

məsi elmi təfəkkürün bütün üslublarının kökündən dəyişməsi ilə nəti-

cələndi  və elmi idrakın yeni “fəaliyyət” paradiqmasının yaranmasına 

səbəb oldu. 

Dilçilikdə “fəaliyyət” metodologiyasının bərqərar olması, ilk 

növbədə, dilin instrumental konsepsiyasını bəyan edən funksiona-

lizmin sürətli inkişafı ilə bağlıdır. Bu konsepsiyaya görə, dil ictimai 

qarşılıqlı təsir vasitəsidir və insanlar bir-birinin əqli və praktik fəaliy-

yətinə dil ilə qarşılıqlı təsir göstərirlər. Funksional linqvistikanın 

konsepsiya və kateqoriyalarında dil strukturu nitq realizasiyası prose-

sində, konkret nitq praktikasında öyrənilir, ona görə də bu gün hər 

şeyin dilin faktik işlənməsi ilə izah edildiyi bu “təbii qrammatika” 

haqqında təsəvvürlər məhz funksional istiqamətlə bağlıdır. 

Dilin vəziyyətinin  dinamikliyi getdikcə daha çox onun sistemi-

nin və ayrı-ayrı alt sistemlərinin mərkəzi və periferiya sahələrinə bö-

lünməsi ilə əlaqələndirilir. Görünür, bu istiqamət üzrə funksional-

qrammatik tədqiqatları konseptual-dil əməliyyatlarını modelləşdirən 

və dil və nitq faktlarını “məqsəd-vasitə” prinsipi ilə analiz etməyə, 

yəni hər hansı dilin müəyyən kommunikativ məqsədə çatmaq üçün 

hansı vasitələrə malik olduğunu və bu vasitələrin bir-biri ilə hansı 

münasibətdə olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verən dil sahələri 

nəzəriyyəsi mövqeyindən aparmaq daha məqsədəuyğundur. Sahə 

qrammatikasının yaranması və inkişafı müasir elmi idrak nəzəriyyə-

sində “fəaliyyət” paradiqması fikrindən ayrılmazdır. Funksional isti-

qamətin getdikcə daha xüsusi formalarda təzahür edən metodikaları 

kimi sahə analizi dilin ünsiyyətdə necə istifadə edilməsini, dilin hə 
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yat fəaliyyətinin, onun yaradıcılıqla qarşılıqlı əlaqəsinin daha dərin 

qanunauyğunluqlarını daha mükəmməl formada əks etdirmək məqsə-

di güdür. Bu zaman sahə yanaşması prinsiplərinin reallaşmasında çox 

vaxt sistemlilik problematikası dilçiliyin ənənəvi obyektindən – dil-

dən (dil strukturundan) nitq kommunikasiyasına keçirilir. Eyni za-

manda, bilavasitə fikrin gerçəkliyini əks etdirdiklərindən dil və nitqin 

dialektik olaraq bir-birinə keçməsi fikri ilə razılaşaraq belə bir qənaə-

tə əsaslanmaq olar ki, bu gün linqvistikanın metodoloji vəzifəsi dil və 

nitqi ayırmaq yox, onların hansı şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olmasını, 

bu qarşılıqlı əlaqənin hansı ümumi platformada mümkün olmasını 

başa düşməyə cəhd etməkdir. Həmçinin təkcə belə qarşılıqlı əlaqənin 

mövcudluğunu qəbul etmək yox, onun modelini yaratmaq da çox 

mühümdür. 

Sahə tədqiqatlarının dilçilikdə geniş müsbət təcrübəsinin ana-

lizi belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, linqvistlərin işləyib hazır-

ladıqları sahə konsepsiyaları dilin və onun ayrı-ayrı sahələrinin təşki-

li və mövcudluğu qanunauyğunluqları haqqında təsəvvürlərimizi 

xeyli irəli aparmış və bununla həmin metodikanı müasir dilçilik elmi-

nin aparıcı istiqamətlərindən birinə çevirmişdir. Bununla belə, möv-

cud konsepsiyalarda dil vasitələrinin onların  dil xaricindəki gerçəkli-

yi milli və fərdi insan şüurunda və beləliklə, insan nitqində əks etdir-

mək bacarığı nöqteyi-nəzərindən təsvirinə kifayət qədər diqqət gös-

tərilmir. Bu konsepsiyalarda dilə sistem və funksiyanın vəhdəti kimi 

yanaşma da qənaətbəxş şəkildə əksini tapmamışdır. Dil və nitq kate-

qoriyaları və alt sistemlərinin sahə strukturlaşdırılması və dilin mo-

delləşdirilməsinin sahə nəzəriyyəsinin gələcək inkişafı, məsələn, sırf 

taksonomik vahid kimi “sahə”dən dilin onun konkret reallaşmasında 

öyrənmə aləti kimi “sahə”yə keçid üçün metodoloji baza ola bilən 

ümumi nəzəriyyəsi arasında əlaqə də çox az tədqiq olunmuşdur. Sa-

həyə daxil olan vahidlərin (xüsusilə aksioloji) kommunikativ-praq-

matik xarakteristikaları da indiyə qədər tədqiqatçıların diqqətindən 

kənarda qalmışdır, çünki sahə problemləri ilə bağlı geniş ədəbiyyatda 

belə bir nəzər nöqtəsi üstün mövqe tutur ki, dilin sahə konsepsiyaları 

guya sırf paradiqmatik konsepsiyalardır, onlarda analiz dil vasitələri  
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sistemi ilə qapanmışdır. 

Maraqlıdır ki, dilçilikdə müasir funksional istiqamət yaxın za-

manlara qədər istisnasız olaraq sinxron yanaşma kimi inkişaf edirdi. 

Nəticədə dil sahəsi nəzəriyyəsi diaxroniyada tamamilə öyrənilməmiş 

qalmışdır. Halbuki diaxronik tədqiqatlara daha çox dinamizm verə 

biləcək və dilə məhz funksional vasitələr sistemi və bununla bərabər, 

tarixi hadisə kimi yanaşmanı təmin edə biləcək yeni prinsipial im-

kanlar və metodlar axtarılmasının zəruriliyi şübhəsizdir. Bu gün hələ 

zəif işlənmiş məsələlər sırasına, əlbəttə, sahə modelinin funksional 

əsasda, xüsusilə kontensiv (“məzmun”) tipologiya kimi aktiv inkişaf 

edən bir istiqamət məcrasında həyata keçirilən dillərarası qarşılaş-

dırma tədqiqatlarında tətbiqi ilə bağlı məsələləri də aid etmək lazım-

dır. 

Dilçilik elminin müasir inkişaf mərhələsi funksional qrammati-

ka  və daha geniş – dilin funksional təsviri problemlərinə getdikcə ar-

tan maraqla  da xarakterizə edilir. Bu, tam qanunauyğundur, çünki bu 

gün dilçilik dil “özlüyündə və özü üçün” müddəasına deyil, dilin 

məqsəd kimi təsnifi və ya sistemli təsviri məsələlərinə deyil, dilin hə-

qiqi praktik şüur kimi, insan cəmiyyətində kommunikasiya şəraitində 

fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş mühüm vasitə kimi dərk edilməsinə 

istiqamətlənir. Ona görə də tədqiqatçıların diqqəti öz istiqamətini də-

yişərək dil vahidlərinin fəaliyyət qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi 

və təsvirinə, söyləmin mənasının çatdırılmasında iştirak edən müxtə-

lif dil səviyyələrinə aid elementlərin qarşılıqlı əlaqəsinə yönəlmişdir. 

Bu yalnız formalardan mənalara / vasitələrdən funksiyalara istiqamə-

tində deyil, həm də mənalardan formalara / funksiyalardan vasitələrə 

istiqamətində analizin mümkünlüyünü ehtimal edir 

Dissertasiyada araşdırılan çoxluq kateqoriyası özlüyündə an-

layış kateqoriyasıdır. O, bir tərəfdən, gerçəkliyin inikasıdır, digər tə-

rəfdən isə dil və nitqin kontekstual məzmununu  təşkil edir, yəni linq-

vistik kateqoriyadır. Linqvistik ədəbiyyatda öz əsasında “1-dən çox 

kəmiyyət” kimi başa düşülən çoxluq mənası, adətən, qrammatik kə-

miyyət (kvantitativlik) kateqoriyası çərçivəsində araşdırılır. 

“Kəmiyyət kateqoriyası onunla bağlı olan keyfiyyət kateqori-
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yası kimi universal anlayış kateqoriyasıdır”1. Onun müxtəlif dillərdə 

sapmalarını öyrənərkən ayrılma meyarı müxtəlif dil səviyyələrinin 

qarşılıqlı əlaqəli elementlərinin semantik funksiyalarının ümumiliyi, 

bu elementlərin diferensial semantik əlamətlərində məlum semantik 

invariantın mövcudluğu olan müvafiq “funksional-semantik kateqo-

riya” nəzərdə tutulur2. 

Funksional-semantik kateqoriya nəzəriyyəsi müxtəlif sistemə, 

müxtəlif struktura  malik dillərin materialları əsasında hərtərəfli inki-

şaf mərhələsindədir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, nəzəri qrammatika- 

tikanın ən mürəkkəb  məsələlərindən biridir.  

Dissertasiyanın mövzusunun seçilməsində  müxtəlif strukturlu 

dillərin situasiyalar çoxluğu  baxımından  konfrontativ  təsviri, onla-

rın oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinin, bütövlükdə tipoloji inventarının 

müəyyənləşdirilməsi məsələlərinə önəm verilmişdir. 

Son dövrlərdə linqvistik tədqiqatlar gerçək aləmin təzahürləri-

nin dil ilə əksi və ifadəsi mexanizminə son dərəcə böyük maraq gös-

tərilməsi ilə xarakterizə edilir. Obyektiv gerçəklik, insan şüuru və di-

lin qarşılıqlı əlaqəsi problemi öz-özlüyündə yeni deyildir. Lakin dilin 

kateqorial-təsnifedici funksiyasının konkret və daha qeyri-tipik təza-

hürləri ilə bağlı çoxsaylı tədqiqatlar, ayrı-ayrı dil səviyyələri kateqo-

riyalarının müxtəlif sistem əlaqələri bu problemə keyfiyyətcə başqa – 

funksional-semantik yanaşma üçün zəmin hazırladı. Bu yanaşmanın 

                                                 
1Аристотель. Избранные сочинения: [в 4 томах]. T. 1. / Аристотель. Москва: 

Мысль, – 1976. –с.164;  Холодович, А.А. Категория множества в японском в 

свете общей  теории множества в языке // Уч. зап. Ленинградского универ-та. 

№ 69. Вып.10. –1946. –с.15-36;  Панфилов, В.З. Философские проблемы  язы-

кознания. Гносеологические аспекты / В.З.Панфилов. – Москва: Наука, – 

1977. –288 с.; Зарбалиев, Х.М. Типология числительных и числовых конст-

рукций / Х.М.Зарбалиев. – Баку: Азия, – 1997. –  267 с.; Əlizadə, A.С. Azərbay-

can dilində kəmiyyət kateqoriyası (XIV-XIX əsrlər ədəbi dili abidələri əsasında) ): 

/ filologiya elmləri namizədi ... dissertasiyanın avtoreferatı / – Bakı, 1966. – 23 s.; 

Qıpçaq, M.Д. Kəmiyyət anlayışının dildə ifadəsi (tarixi-tipoloji tədqiqat) / 

M.D.Qıpçaq. – Bakı: Elm, – 2000. – 453 s.;  
2Бондарко, А.В.  Русский глагол / А.В.Бондарко, Л.Л.Буланин. –Ленинград: 

Просвещение, –1967. – c.18. 
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spesifikası onun qlobal xarakterindədir, çünki o, müəyyən anlayış 

məzmununun müxtəlif səviyyəli ifadə vasitələrinin bütöv bir sistemi-

ni ehtimal edir. Müasir linqvistika semantikanın dil sisteminin bütün 

səviyyələrində öyrənilməsinə olan böyük diqqətlə də xarakterizə edi-

lir. Bir çox qrammatik kateqoriyalar, o cümlədən kəmiyyət kateqori-

yası da semantik analizin obyekti olmuşdur. Lakin kəmiyyət kateqo-

riyasının semantik formalarının müzakirəsində dəqiqləşdirmə və gə-

ləcək araşdırmalar tələb edən bir çox mübahisəli məqamlar vardır. 

Bu tədqiqatın mövzusu yalnız onun az öyrənilməsi ilə aktual deyil-

dir. Təklik və çoxluğun oppozisiya əlaqələri və münasibətləri ilə bağ-

lı tədqiqatlar müxtəlif sistemə və müxtəlif struktura malik müasir dil-

lərdə tək və cəm formalar ilə real olaraq çıxış edən mənalar dairəsini 

tam təsəvvür etməyə, bu formaların məna incəliklərini müəyyənləş-

dirməyə imkan verir. Bundan başqa, situasiyalar çoxluğunun funksi-

onal-semantik sahəsi çərçivəsində kəmiyyət aspektuallığı formaları-

nın müxtəlif xüsusi mənalarının fəaliyyəti, onların kontekst ilə se-

mantik cəhətdən qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi də kifayət qədər öyrənil-

məmişdir. Dissertasiyanın mövzusu bu baxımdan da aktualdır. 

Dilçilikdə çoxdan aspektuallıq funksional-semantik kateqoriya-

sının daxili quruluşunun tədqiqindən istər cümlədə, istərsə də onun 

hüdudları xaricində aspektuallıq mənalarının müəyyən subkateqorial 

növlərini ifadə edən müxtəlifsəviyyəli dil vasitələrinin real fəaliyyə-

tinin öyrənilməsinə keçid hazırlanırdı. Bu tədqiqat işində həmin sa-

hədə də mühüm addımlar atılmasına cəhdlər edilmişdir. Bundan baş-

qa, indiyə qədər ötəri şəkildə yalnız qeyri-feili cümlələrin aspektual 

xarakteristikası öyrənilirdisə, bu dissertasiya işində predikatlı cümlə-

lərin də aspektual xarakteristikası tədqiq olunmuşdur. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Obyekti müxtəlifsistemli 

dillərdə situasiyalar çoxluğu, predmeti isə müxtəlifsistemli dillərdə 

çoxluq kateqoriyasının müxtəlifsəviyyəli ifadə vasitələri, situasiyalar 

çoxluğunun məzmun planı və ifadə planıdır. 

Tədqiqatın bilavasitə obyekti kimi cümlədə ifadə edilən situa-

siyalar çoxluğu seçilsə də, xüsusi nəzəri analiz predmeti qeyri-müəy-

yən situasiyalar çoxluğudur. Burada üç tip situasiya çoxluğunun – 

multiplikativ, distributiv və iterativ situasiyalar çoxluğunun daxil ol-



 

8 

 

duğu təsnifat müəyyənləşdirilir. Bu təsnifatın mühüm xüsusiyyəti  

ondadır ki, o, implisit və eksplisit şəkildə çoxluqların qeyd olunmuş 

tiplərinin semantikası arasında olan fərqliliklər və oxşarlıqları  

nümayiş etdirir.  

Belə yanaşmanın mühüm cəhəti mənadan formaya doğru hə-

rəkətdir. Multiplikativ, distributiv və iterativin izahı ayrılıqda, daha 

tez-tez isə məcmu halında istər eyni bir dildə, istərsə də müxtəlif dil-

lərdə həmin mənaların ifadəsi üçün istifadə edilən qrammatik, leksik 

və kontekstual vasitələrin inventarının müəyyənləşdirilməsi üçün ba-

za kimi xidmət edir. Qrammatik araşdırmalarda formadan mənaya 

doğru adi hərəkətdə analiz qrammatik formaların mənalarının mü-

əyyən edilməsinə aparır, leksik və kontekstual mənalar isə tədqiqat 

predmeti olmur və nəticədə semantika məlum dərəcədə zəiflədilmiş 

kimi görünür. Bu fikir ümumi halda doğru olmaqla çoxluq mənala-

rının xarakteristikasının verilməsində xüsusilə mühümdür, çünki 

çoxluq mənası daha çox ya qrammatik və leksik vasitələrin kombina-

siyası ilə, ya da yalnız leksik vasitələrlə ifadə edilir. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi:         

a) müxtəlif dillərin materialları əsasında kvantitativlik kateqori-

yasının semantik məzmunu, əlamətləri və variasiyalarını müəyyən- 

ləşdirmək və bu dillərdə situasiyalar çoxluğunun semantikasının 

müxtəlifsəviyyəli ifadə vasitələrinin, onların bir-birinə qarşılıqlı təsiri 

və bir-birindən asılılığının konfrontativ analizi əsasında dil 

kvantitativlik sahəsinin iyerarxik strukturunu xarakterizə etmək,      

b) mənadan formaya doğru hərəkət edərək müxtəlif dillərdə çox-

luğun qeyri-tipik mənalarının ifadəsi üçün istifadə olunan morfoloji, 

leksik, sintaktik və kontekstual vasitələrini müəyyənləşdirməkdir. 

Tədqiqatın əsas istiqamətləri və vəzifələri funksional-semantik 

kateqoriyaların nəzəri konsepsiyasına uyğun olaraq müəyyənləşdiril-

mişdir. Bu konsepsiya qeyri-qrammatik vasitələrin qrammatik məna-

lar ifadə etməsi funksiyası haqqının tanınması üzərində qurulmuşdur.     

Tədqiqatın əsas vəzifələri: Dissertasiyada aşağıdakı vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

- situasiyalar çoxluğu problemi ilə məşğul olmuş müxtəlif təd-

qiqatçıların baxışlarını analiz etmək və ümumiləşdirmək,  
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- kvantitativlik kateqoriyasının semantik əlamətlərini üzə çıxar-

maq, onların invariantlığını müəyyən etmək, 

- semantik əlamətlərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi və bir-

birindən asılılığı baxımından xarakteristikasını vermək, 

- qarşılaşdırılan dillərdə situasiyalar çoxluğunun semantikası-

nın ifadə vasitələrinin aid olduğu dil səviyyələrini müəyyənləşdir-

mək, 

- bu ifadə vasitələrinin məhsuldarlıq və müntəzəmlik dərəcəsini 

aydınlaşdırmaq, 

- invariant kvantitativlik semantikasının ifadə vasitələrinin si-

nonimliyini üzə çıxarmaq, 

- eyni zamanda, iki cür dil vasitəsinin istifadəsi hallarında pleo-

nastikliyi müəyyən etmək. 
 

Tədqiqatın metodları. Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinə uy-

ğun olaraq aşağıdakı metodlar tətbiq olunmuşdur:  

- bilinqval/polilinqval təsvirin ayrılmaz hissəsi kimi kontrastiv 

/ konfrontativ və tipoloji metodlar,  

- situasiyalar çoxluğunun semantikasının müxtəlifsəviyyəli 

bütün (mümkün) ifadə vasitələrini, onların bir-birinə qarşılıqlı 

təsirini üzə çıxarmaq üçün dil materialının “sahə” metodu, 

- dil vahidlərinin strukturunda kəmiyyət semalarını müəyyən-

ləşdirmək üçün sözün strukturunun komponent analizi metodu, 

- kvantitativlik kateqoriyasının semantik əlamətləri və onun 

ifadə vasitələrinin tam xarakteristikasını vermək üçün kontekst ana-

lizi metodu, 

- müxtəlif dil vahidləri ilə ifadə edilən kəmiyyət semantikasının 

eyniliyi və ya sinonimliyini tapmaq üçün istər bir, istərsə də iki və ya 

daha çox qarşılaşdırılan dilin vasitələrindən istifadə etməklə transfor-

masiya metodu. 

Tədqiqat dil faktlarının tədqiqinə onomasioloji yanaşmanın 

əsaslandığı “mənadan formaya” istiqamətində aparılır. 
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Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar:  
- Dilin iki nisbi müstəqil tərəfin – məzmun planı və ifadə planı-

nın vəhdəti kimi başa düşülməsi və onlar arasında tam izomorfizmin 

olmaması hər iki planın strukturunun öyrənilməsinə fərqli yanaşmanı 

mümkün və hətta zəruri edir. 

- Situasiyalar çoxluğu dildə funksional-semantik kateqoriyada 

birləşir. Bu zaman kəmiyyət bildirən ifadələrin inteqrasiyası funksio-

nal, semantik və qrammatik əsasda reallaşır. 

- Situasiyalar çoxluğunun semantikasının ifadəsində dil siste-

minin müxtəlifsəviyyəli vahidləri iştirak edir. 

- Situasiyalar çoxluğunun leksik, qrammatik və sintaktik məna-

ları eyni bir anlayış kateqoriyasını xarakterizə etsə də, müxtəlif se-

mantik statusa malikdir. Bu, funksional-semantik sahənin üç modifi-

kasiyasının – hər biri müstəqil struktura malik olan və daim qarşılıqlı 

mürəkkəb əlaqədə olan leksik, qrammatik, sintaktik modifikasiyaları-

nın olmasını şərtləndirir. 

- Sahənin leksik, qrammatik və sintaktik modifikasiyalarının 

konstituentləri kimi həm diferensial “çoxluq” semalı, həm də fon 

“çoxluğ”u semalı vahidlər çıxış edir. Bu, hər bir halda mərkəz və pe-

riferiya zonalarının yaranmasına aparır. 

- Situasiyalar çoxluğu aspektual mənadır. O həm tərzlər siste-

mi, həm də hərəkət üsulları ilə sıx bağlıdır. Onun bəzi növlərində bu 

məna bir sıra hərəkət üsullarını əhatə edir və hər növdə yalnız məz-

mun planında deyil, eləcə də ifadə planında spesifik xarakter daşıyır.  

- Feil cümlənin təkrarlılığının aspektual xarakteristikasının for-

mantıdır. O, ad formantlarla bərabər hüquqa malikdir. Bu, o halda və 

yalnız o şərtlə keçərlidir ki, onlar cümlənin predikatları kimi çıxış 

edir. 

- Predikat onun istənilən ifadə formasında (feil və ya ad olma-

sından asılı olmayaraq) cümlənin aspektual xarakteristikasının situa-

siyalar çoxluğu mənasının leksik vasitələrlə ifadəsi ilə bərabərhüquq-

lu formantdır. 

    - Situasiyalar çoxluğu mənasının formalaşdırılmasında 

leksik vasitələrin bir sıra amillərdən – tərz, zaman, hərəkətin üsulu və 

s.-dən asılı olan aspektual semantikası feili sözün aspektual 
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semantikasından daha konkret və müəyyəndir. 

- Hərəkətlər çoxluğu və buna müvafiq olaraq situasiyalar çox-

luğu cümlədə çoxluq funksional-semantik sahəsinə daxil olan müxtə-

lif qrammatik, sözdüzəldici, leksik və kontekstual vasitələrlə nişanla-

nır, həm də bu vasitələr ayrı-ayrılıqda işlənməkdən daha çox cəmləş-

miş şəkildə işlənir. Əsas numeral, yaxud kvantitativ mənanın çatdırıl-

masından əlavə, onlar konnotativ mənaların geniş diapazonunu çat-

dırmaq imkanına malikdir. Bu, daha çox  təklik  kateqoriyası  ilə  

korrelyasiyada  olan çoxluq kateqoriyasının  insan  həyatında  və  

onun idrak fəaliyyətində tutduğu “unikal” yerlə şərtlənmişdir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi onunla şərtlənir ki, burada mövcud 

tədqiqatlardan fərqli olaraq ilk dəfə çoxluq kateqoriyasının dilin sis-

temli təşkili və onun ayrı-ayrı sahələrinə daha dərindən nüfuz etməyə 

imkan verən, dilin qurulmasının ümumi qanunauyğunluqlarının üzə 

çıxarılmasına kömək edən müxtəlifsəviyyəli vasitələri və onların bir-

birinə qarşılıqlıqlı təsiri kompleks şəkildə öyrənilir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Bu tədqiqat işinin 

nəticələri funksional-semantik kateqoriyaların gələcək inkişafına, sə-

viyyələrarası əlaqələrin aşkarlanmasına kömək edə, müxtəlif dillərin 

konfrontativ tədqiqi üçün baza ola bilər, çünki oxşar anlayışlar müx-

təlif dillərdə yalnız semantik baxımdan üst-üstə düşən sözlər və kon-

struksiyalarla deyil, həmcinin dilin müxtəlif səviyyələrinə aid olan 

dil vasitələri ilə ifadə edilir. Bundan başqa, tədqiqatda əldə olunmuş 

nəticələr kontensiv kimi tanınmış (yəni dil formalarının məzmununa 

yönəldilmiş) qrammatik nəzəriyyələr yaradılması, xüsusilə universal 

elementləri onların məzmumundakı idioetnik elementlərdən ayırmaq 

məqsədilə qrammatik formaların analizi, eləcə də ənənəvi nitq hissə-

ləri və cümlə üzvlərinin analizi, təfəkkür elementləri və universal dil 

elementlərinin onların universal-mənalı məzmununda aşkara çıxarıl-

ması üçün istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatda morfoloji, leksik, sintaktik və kontekstual təzahür-

lərə, onların funksional spesifikasına xüsusi diqqət yetirildiyindən 

onun nəticələri müxtəlif sistemə malik dillərin tədrisi üçün əhəmiy-

yətlidir, çünki onlar tələbələrdə dil vasitələrinin kompleks istifadəsi 

vərdişlərinin formalaşmasına və xarici dilə yiyələnmə bacarığının 
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ciddi şəkildə artmasına  kömək edir. Dissertasiyanın materiallarından 

funksional-semantik sahələrə, dil vahidlərinin semantikasına, 

kontrastiv və konfrontativ linqvistikaya aid mühazirə və seminar 

məşğələlərində də istifadə oluna bilər. 

Tədqiqatın aprobasiyası və tətbiqi. Tədqiqatın əsas müddəa-

ları Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xarici dillər kafed-

rasının elmi seminarlarında, ölkə və beynəlxalq miqyaslı elmi konf-

ranslarda məruzə edilmışdir. Mövzu ilə bağlı müəllifin 1 monoqrafi-

yası, müxtəlif elmi nəşrlərdə 31 məqaləsi, o cümlədən elmi konfrans-

larda etdiyi  7 məruzəsinin materialları çap olunmuşdur.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilat. Dissertasiya işi 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xarici dillər kafedrasın-

da yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 

olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi.  Dissertasiya 

giriş, dörd fəsil, nəticə, istifadə edilmiş ədəbiyyat və ixtisarların 

siyahısından ibarətdir. Dissertasiyanın giriş hissəsi 10 səhifə, birinci 

fəsli 43 səhifə, ikinci fəsli 73 səhifə, üçüncü fəsli 52 səhifə, dördüncü 

fəsil 77 səhifə, nəticə hissəsi 3 səhifə, ədəbiyyat hissəsi 38 səhifə 

ixtisarlar 2 səhifədən ibarətdir. Dissertasiya işi ümumilikdə 300 

səhifə, 457, 749 işarədən ibarətdir. 

 

 

 

TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU 
 

 

Dissertasiyanın Giriş hissəsində mövzunun aktuallığı, işlənmə 

dərəcəsi əsaslandırılır, tədqiqatın obyekti və predmeti, məqsəd və və-

zifələri, metodları, müdafiəyə çıxarılan müddəaları müəyyən-

ləşdirilir, elmi yeniliyi, nəzəri və praktik əhəmiyyəti, aprobasiyası və 

tətbiqi, yerinə yetirildiyi təşkilat, strukturu və həcmi haqqında 

məlumat verilir.   

 “Qrammatikada sahə nəzəriyyəsi” adlanan I fəsil səkkiz 

bölmədən ibarətdir. 
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I bölmədə linqvistikada sahə anlayışı və sahə yanaşması şərh 

edilir, semantik sahə probleminin tarixi işıqlandırılır. Özündə bu və 

ya digər mənanın çatdırılmasının bütün vasitələrini ehtiva edən dil 

sahələri, adətən, sahə şəklində – ona xas olan cəhətlərlə müəyyən 

konfiqurasiyaya malik xüsusi tipli dil qruplaşması şəklində təqdim 

olunur. Bu şəkildə başa düşülən sahə strukturu dilin öyrənilməsinə 

məna baxımından yanaşma ilə bağlıdır, çünki sahənin konstituentlə-

rini başlıca olaraq məhz  invariant məna birləşdirir. 

Linqvistikada anlayış sahələri nəzəriyyələrinin işlənib hazırlan-

ması daha çox V.Q.Admoninin3, Y.V.Qulıqa və Y.İ.Şendelsin4, 

G.S.Şurun5 tədqiqatları  ilə bağlıdır. Tədqiqatların bir qismində sahə 

strukturu qrammatik formaların özlərinin müxtəlif cür qrammatik tə-

zahürlərin xassəsi kimi öyrənilməsi ilə bağlı araşdırılır. Sahə anlayışı 

bu mənada dildə bir tərəfdən hansısa qrammatik əlamətlər toplusuna 

malik olan formaların, digər tərəfdən isə bu əlamətlərin yalnız bir 

qisminə malik olan formaların mövcudluğu ilə müəyyənləşdirilir. Bu 

mənada sahə prinsipi dil kateqoriyalarını onların ümumiləşdirilmiş 

qrammatik mənaları ilə müxtəlif qrammatik mənaların təbəqələşmə-

sinə, sərhəd təzahürlərinə yol verən mürəkkəb bir sistem kimi təqdim 

etməyə imkan verir və ayrı-ayrı, bəzən isə çox kiçik siniflər arasında 

əlaqələrin gücünü üzə çıxarmağı mümkün edir. 

Hər iki qəbildən olan sahə – həm sahə ümumi mənalı müxtəlif-

cinsli elementlərin məcmusu kimi, həm də sahə formalar kateqoriya-

sının xassəsi kimi – dil materialının təsvirində eyni zamanda istifadə 

edilə bilər, çünki onlar bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə, bir-

birini tamamlayır. Məsələn, anlayış sahələrinin konstituentləri sahə 

strukturunun xas olduğu forma kateqoriyalarından ibarətdir.  

Sahə yanaşmasının hər bir cəhəti hər halda linqvistik ənənə ilə 

bağlıdır. Sonuncu, bir qayda olaraq, “sahə” termini olmadan keçinir-

                                                 
3Адмони,  В.Г. Основы теории грамматики  / В.Г.Адмони. –  Москва – Ленинград: Наука, – 

1964. – 104 с.  
4Гулыга, Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке / Е.В.Гулыга, 

Е.И.Шенделсь.  – Москва: Просвещение, – 1969. – 184 с. 
5Щур, Г.С. Теория поля в лингвистике / Г.С.Щур.– Москва: Наука, – 1974. – 254 c. 
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di, lakin sahə nəzəriyyəsinin məşğul olduğu bir çox məqamları qeydə 

alır, onlarla məşğul olurdu. Sahə yanaşmasının keyfiyyət spesifikası, 

hər şeydən əvvəl, analizin əvvəllər bir bütöv kimi araşdırılmamış bir 

sıra prinsipləri və üsullarının bir yerdə cəmləşdirilməsi və sistemləş-

dirilməsindən, eləcə də linqvistik analizin bəzi tərəflərinin dil sistem-

lərinin müasir şərhi kontekstində xüsusi olaraq nəzərə çatdırılması və 

təfərrüatı ilə göstərilməsindən ibarətdir. 

Linqvistikada semantik sistem-sahə problemi uzun tarixə ma-

likdir. XIX əsrdə dilçilər artıq lüğətin sistem xarakterindən bəhs edir-

dilər. Müasir linqvistikada dilin lüğət tərkibində sözlərin sistem mü-

nasibətlərinin öyrənilməsinə böyük diqqət verilir. Lakin dilin seman-

tik sisteminin mahiyyətini dilçilər müxtəlif şəkildə müəyyənləşdirir-

lər. Geniş yayılmış tərifə görə, sistem müəyyən vəhdət təşkil edən 

qarşılıqlı əlaqəli elementlərin məcmusudur. Rus dilçilyində semantik 

sahələr nəzəriyyəsinin banisi, leksik-semantik sistemlər və onların 

öyrənilməsinin mühümlüyü haqqında fikir söyləmiş A.A.Potebnya6 

və M.M.Pokrovski7 hesab olunur. SSRİ dövründə dilçilər leksikanın 

sistemli şəkildə öyrənilməsi nəzəriyyəsinin işlənib hazırlanmasında 

daha çox iş görmüşlər. Funksional-semantik sahə nəzəriyyəsinin işlə-

nib hazırlanmasında  isə A.V. Bondarkonun xidməti  xüsusilə  bö-

yükdür. Onun nəzəriyyəsinə görə, “funksional-semantik sahə bir sıra 

cəhətlərlə, yəni sahəni təşkil edən vahidlərdə ümumi invariant se-

mantik funksiyaların olması ilə, yekcins və müxtəlifcinsli elementlə-

rin, daha doğrusu, müxtəlif səviyyələrə aid olan elementlərin qarşı-

lıqlı əlaqəsi ilə, eləcə də nüvə və periferiyaya parçalanmanı nəzərdə 

tutan struktur ilə xarakterizə edilir”8. Funksional-semantik sahələrin 

öyrənilməsi dilin müxtəlif səviyyələrinin vahidlərinə kompleks ya-

                                                 
6Потебня, А.А. Из записок по русской грамматике: [в 4 томах] / А.А.Потебня. –

Москва: Учпедгиз, – т. 1-2. –1958. – 536 c. ; – Mосква: Просвещение, – т. 3. – 1968. 

– 552 c.; –Москва: Просвещение,– т. 4. – 1977. –  406 c. 
7Покровский, М.М. Избранные работы по языкознанию / М.М.Покровский. – 

Москва, Изд-во Академии наук СССР, –1959. –382 c. 
8Бондарко, А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление) / 

А.В.Бондарко. – Москва: Просвещение, – 1971. –239 c. 
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naşma tətbiq etməyə, onların qarşılıqlı əlaqəsini və fəaliyyətinin xa-

rakterini üzə çıxarmağa imkan verir. 

I fəslin II bölməsində funksional qrammatikada tətbiq olunan 

semasioloji və onomasioloji yanaşmalar şərh edilir. 

Qrammatika linqvistik elm kimi qrammatik vahid və kateqori-

yaların forma və məzmununu, quruluşunu və fəaliyyətini öyrənir. 

Qrammatik vahid və kateqoriyaların mürəkkəb təbiəti onlara öyrən-

mə məqsədindən asılı olaraq müxtəlif cür yanaşmaya gətirib çıxar-

mışdır. Qrammatika tiplərinin (formal və semantik, statik və dina-

mik, dil qrammatikası və kommunikativ qrammatika) təsnifi üçün də 

bu müxtəlif yanaşmalar əsas olmuşdur.  

Birinci qarşıqoyma qrammatik forma və qrammatik mənanın 

öyrənilməsinə  iki  mümkün  yanaşmaya  əsaslanır – formadan məna-

ya və mənadan formaya. Bu iki qrammatik yanaşma onomasioloji 

(struktur-semantik, formal) və semasioloji (semantik-struktur, se-

mantik) yanaşmalar adlandırılır. 

Funksional qrammatika “semantikadan onun ifadə vasitələrinə 

doğru” yanaşmasının semantik qrammatikanın yaradılmasını şərtlən-

dirən əsas başlanğıc mövqe kimi müəyyən rolunu nəzərdə tutur. 

Bununla bərabər, bu əsas mövqe çərçivəsində analizin müxtəlif 

mərhələlərində semantikadan formaya və formadan semantikaya 

(funksiyadan vasitələrə və vasitələrdən funksiyalara) doğru müxtəlif  

istiqamətli hərəkət həyata keçirilir. Beləliklə, semantikadan onun ifa-

də vasitələrinə doğru istiqamət (“semantikadan” prinsipi ilə qramma-

tikanın strukturunun funksional-semantik sahə qruplaşmalarının təs-

viri nəzərdə tutulur) aparıcı rol oynadığı halda biz qrammatik təsvirin 

hər iki istiqamətinin sintezi prinsipinə əsaslanırıq. 

Ənənəvi qrammatika tədqiqatın formadan semantikaya doğru 

istiqaməti ilə xarakterizə edilir. Bu heç də onda funksional aspekti is-

tisna etmir; formaya istinad edərək və “qrammatik vahidlər (formalar 

və konstruksiyalar) necə qurulmuşdur?” sualına cavab verərək bu 

qrammatika formaların, onların siniflərinin və həmin siniflərdə təmsil 

olunmuş qrammatik kateqoriyaların məna və funksiyalarını öyrənir. 

Ona görə də ənənəvi qrammatikanı onun sistem-struktur və funksio-

nal aspektləri ilə, zənnimizcə, formal aspektin onda mühüm rol oyna-
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masına baxmayaraq, formal qrammatika adlandırmaq tam doğru ol-

mazdı. Bu qrammatika diferensial-səviyyə əsaslı və monosistemlidir. 

Kateqorial situasiya da funksional-semantik sahə kimi öyrəni-

lən dil təzahürlərinin ikitərəfli xarakterini əks etdirir. Söhbət söyləm-

də özünün formal ifadəsi ilə vəhdətdə baxılan məzmun strukturların-

dan gedir. Yalnız hansısa bir qrammatik formaya (zaman, feilin şə-

killəri və s.) təhkim edilmiş məzmun strukturları yox, söyləmin müx-

təlif vasitələrilə bağlanan məzmun strukturları analiz edilir. “Söylə-

min məzmununda üstünlük təşkil edən kateqorial situasiyalar bir sıra 

hallarda cümlə (söyləm) tiplərinin adları ilə onlardakı hakim məz-

mun əlamətlərinə görə əlaqəli ola bilər”9. Buna mövcudluq, poses-

sivlik, kvalitativlik, komparativlik və s. bildirən cümlələri (söyləm-

ləri) misal göstərmək olar.. 

III bölmədə funksiya anlayışında potensial və rezultativ as-

pektlər şərh edilir və bir-birindən fərqləndirilir. Potensial aspektdə 

funksiya (Fp) dil sistemində bu və ya digər vahidə xas olan müəyyən 

vəzifə yerinə yetirmək və müvafiq fəaliyyət göstərmək bacarığıdır. 

Rezultativ aspektdə funksiya (Fr) müəyyən vahidin öz əhatəsi ilə 

qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyətinin nəticəsi, yəni nitqdə nail olunmuş 

məqsəd kimi bir təyinatdır. Funksiya anlayışının bu aspektləri 

funksiyanın mahiyyətini dərk etmək üçün mühümdür və dil və nitqin 

vəhdətində funksiyaların mövcudluq formaları, funksiya və fəaliyyət 

arasında əlaqələr kimi məsələlərin daha dərindən dərk olunmasına 

kömək edə bilər. Bizim funksional qrammatika modelimizdə funk-

siya anlayışının analiz edilən aspektləri funksional-semantik sahə və 

kateqorial situasiya anlayışları ilə qarşılıqlı şəkildə əlaqəlidir. 

Fp və Fr arasında münasibətlər çoxcəhətlidir. Bu, bir tərəfdən 

funksiyanın ümumi məqsədli şərhi çərçivəsində ehtimal və gerçəkli-

yin münasibətləri, digər tərəfdən isə kauzasiya və onun nəticəsinin 

münasibətləridir. 

Konkret söyləmlər, əlbəttə, semantik kateqoriyaları ifadə etmək 

                                                 
9Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Времен-

ная локализованность. Таксис. / Отв .ред. А.В.Бондарко. –Ленинград: Наука,–

1987. – c.12. 
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üçün deyildir. Onlar nitqin mənasını çatdırmağa yönəlmişdir. Lakin 

konkret mənaların ifadəsi müəyyən konstantlarla – bu və ya digər va-

riantlarda çıxış edən semantik kateqoriyalarla tənzimlənir. Məsələn, 

Mən evə [getmək] istəyirəm söyləminin mənasında modallıq (iradə 

bildirmənin variantlarından birində), temporallıq (bu halda iradənin 

ifadəsinin aid olduğu aktual indiki zaman variantında, arzu edilənin 

məzmununa aid olan gələcək zamanın implisit temporal perspektivi 

ilə birləşmədə – “evdə olmaq”), aspektuallıq (“arzusunda olmaq” halı 

variantında), konkret zaman lokallaşması, personallıq (iradə ifadə et-

mənin danışana aidliyi variantında), növ (aktivlik variantında), loka-

tivlik (istiqamət və ehtimal edilən hərəkətin son məntəqəsi variantın-

da) kimi semantik kateqoriyalar vardır. Beləliklə, semantik kateqo-

riyalar öz variativliyində elə mövcudluq formasına malikdir ki, bu 

forma təfəkkür-nitq fəaliyyətinin real prosesləri ilə bağlıdır.  

IV bölmədə funksional-semantik sahə sistem kimi araşdırılır. 

Tamlıq əlaməti hər bir sistemə xasdır. Funksional-semantik sa-

hələrdə bu əlamət müəyyən semantik kateqoriyaya əsaslanan sahənin 

məzmununu xarakterizə edir. Formal ifadə vasitələri ilə bağlı isə, de-

mək lazımdır ki, onların məcmusu tamlıqdan məhrumdur, çünki on-

lar müxtəlif dil səviyyələrinə aiddir və öz strukturuna görə müxtəlif-

dir. Funksional-semantik sahələrin sistem kimi spesifikasını əyani şə-

kildə üzə çıxarmaq üçün funksional-semantik sahələrin və qrammatik 

kateqoriyaların sistem əlaqələrini qarşılaşdırmaq məqsədəuyğundur. 

Qrammatik kateqoriyalar qrammemlər sistemi kimi məzmun 

planında yüksək tamlıq dərəcəsi və yekcinsliyi ilə xarakterizə edilir. 

Qrammatik kateqoriyalardan fərqli olaraq funksional-semantik 

sahə bir sistem kimi ifadə planında tamlıq və yekcinslik əlamətlərinin 

olmaması və məzmun planının çoxaspektliliyinin yalnız nisbi (zəiflə-

miş, məhdud) tamlıq haqqında danışmağa imkan verən təzahürlərinin 

mümkünlüyü ilə xarakterizə edilir. Eyni zamanda, funksional-seman-

tik sahələrə yalnız “sistem kiçilməsi” aspektində baxmaq doğru ol-

mazdı. Funksional-semantik sahələrin “güclü” sistem əlamətlərinə 

diqqət vermək lazımdır. Söhbət, ilk növbədə, sahənin funksional 

tamlığından gedir. Funksional-semantik sahə funksiyanın müəyyən 

semantik kateqoriyaya əsaslanan bütün sferasını əhatə edir. Məsələn, 
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rus dilində temporallıq sahəsi temporal münasibətlərin bütün sfe-

rasını, o cümlədən qrammatik zaman formaları hüdudlarında olan 

(tam və ya qismən) münasibətləri əhatə edir. Məsələn, yaxın – uzaq 

keçmiş və ya gələcək zamanın  только что ‘indicə, bir az əvvəl’  – 

давно ‘çoxdan’, вот-вот ‘çox keçməz, indicə (gələcək zamana 

aid)’, скоро ‘tezliklə’, сейчас ‘indi’, нескоро ‘gec’, через много 

лет ‘çox illər sonra’ tipli göstəricilər ilə bağlanmış münasibətləri be-

lədir. Funksional-semantik sahələrdən fərqli olaraq, qrammatik kate-

qoriyalar üçün müəyyən vəhdətin komponentlərinin əhatə etdiyi 

funksional sferanın natamamlığı xarakterikdir: hər bir qrammatik ka-

teqoriya yalnız o mənaları əhatə edir ki, onlar müəyyən sistemin for-

maları üçün relevantdır. 

Funksional-semantik sahənin ikinci “güclü” sistem əlaməti hə-

min sahənin əhatə etdiyi formal vasitələrin xarakteri və tipi cəhətdən 

məhdudiyyətlərin olmaması, yəni formal qeyri-məhdudluqdur. Hər 

hansı vəhdətin əsasını təşkil edən semantik kateqoriya ixtiyari vasitə-

lərlə (morfoloji, sintaktik, sözdüzəldici, leksik) və onların ixtiyari 

birləşmələri ilə ifadə edilə bilər. Sahənin semantikasının ifadə üsulla-

rı arasında diskret və qeyri-diskret, eksplisit və implisit, bilavasitə və 

dolayı vasitələr, sözün həqiqi mənasında dil vasitələri və dil vasitələ-

rinin birləşməsindən və nitq situasiyası elementlərindən ibarət vasitə-

lər ola bilər. Bu cəhətdən funksional-semantik sahə yalnız məzmun 

tərəfindən deyil, həm də formal ifadə tərəfindən ciddi məhdudluğun 

xarakterik olduğu qrammatik kateqoriyalardan kəskin fərqlənir. 

V bölmədə əsas funksional-semantik sahələrin qruplaşmaları 

təqdim olunur: 

1) Predikativ nüvəli funksional-semantik sahələr. Bu qruplaş-

maya aşağıdakılar daxildir: a) aspektual və aspektual-temporal müna-

sibətlərin daxil  olduğu  sahələr  kompleksi; b) temporallıq, modallıq, 

mövcudiyyət; c) predikativliyi subyektlik və obyektlik ilə bağlayan 

sahələr kompleksi: personallıq, növlük (aktivlik, passivlik, qayıdışlıq, 

birgəlik, təsirlilik / təsirsizlik; 2) subyekt-obyekt (predikat-subyekt və 

predikat-obyekt) nüvəli funksional-semantik sahələr: subyektlik, 

obyektlik; söyləmin kommunikativ perspektivi (o, subyekt-predikat 

münasibətləri ilə bağlı olaraq nəzərdən keçirilir); bu qruplaşmaya bəzi 
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əlamətlərinə görə başqa qruplaşmalara aid sahələrlə geniş əlaqələr 

dairəsi ilə xarakterizə edilən müəyyənlik / qeyri-müəy- yənlik də 

qoşulur; 3) keyfiyyət-kəmiyyət nüvəli funksional-semantik sahələr: 

kvalitativlik, kvantitativlik, komparativlik; bu qruplaşmaya, bir tərəfdən 

atributiv münasibətlərə meyil edən (və bu baxımdan qismən 

substansiyaların keyfiyyət xarakteristikası ilə bağlı olan), digər tərəfdən 

isə predikativ münasibətlərə meyil edən posessivlik qoşulur; 4) zərflik 

nüvəli funksional-semantik sahələr: lokativlik; şərtlilik sahələri 

kompleksi (səbəb, məqsəd, şərt, güzəşt, nəticə sahələri); şərtlilik sahəsi 

lokativliklə predikatın adverbial xarakteristikası əlaməti ilə bağ-

lanmışdır, lakin başqa əlamətlərinə görə dərindən predikatlararası mü-

nasibətlər sahəsinə toxunan şərtlilik və söyləmin məkan xarakteristikası 

müxtəlif semantik dairələrdir. 

Göstərilənlərə bənzər komponentlərə malik olan funksional-se-

mantik sahələrin qruplaşmaları müxtəlif dillərdə vardır. Dillər bir-bi-

rindən sahələrin müxtəlif struktur tiplərinə mənsubluğu, qismən ayrı-ay-

rı sahələrin ümumi sistemdə əhəmiyyəti, onların konfiqurasiyaları, eləcə 

də qarşılıqlı əlaqələrinin xüsusiyyətləri baxımından da fərqlənir. 

Funksional-semantik sahələrin vahid bir bütöv kimi məcmusu 

yalnız bir müəyyən dilin vahidləri və kateqoriyalarına istinad etməklə 

tədqiq oluna bilər. Əsas funksional-semantik sahələr kompleksinin öy-

rənilməsi məsələsi qoyulursa, o halda analizin iki mərhələsini fərqlən-

dirmək lazımdır: “tədqiqat üçün seçilmiş dildə funksional-semantik 

sahələr qruplaşmasının təsviri; məhz ziddiyyət təşkil edən materialın 

(funksional-semantik sahələrin başqa struktur tipi və s.) təqdim olun-

duğu dillərin məlumatlarının cəlb edilməsi. İkinci mərhələ təsvirin 

sistem dominantına dair bir növ kontrastiv “fon” verir”10. 

VI bölmə funksional-semantik sahələrin əsas tiplərindən bəhs 

edir. Bu sahələrin iki əsas tipini ayırmaq olar: monosentrik və poli-

sentrik. Monosentrik tipin spesifikası daha aydın şəkildə tam qram-

matik nüvəli funksional-semantik sahələrin strukturunda ifadə edil-

mişdir. Polisentrik sahələr hər birinin öz mərkəzi və periferiya kom-

                                                 
10Westermann, D.A Study of the Ewe Language / D.A.Westermann. Translated  by  

A.L.Bickford-Smith / – London: Oxford University Press, – 1930. – 258 p. 
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ponentləri olan bir neçə sahəyə ayrılması ilə xarakterizə edilir. Poli-

sentrik funksional-semantik sahələrə dair bir neçə nümunə gətirək. 

Posessivlik sahəsində rus dilində bir tərəfdən yiyəlik əvəzlikli, sifətli 

konstruksiyaları, isimlərin hal formalı konstruksiyalarını (müq. et: 

мой дом ‘mənim evim’, отцовский дом ‘ata evi’, дом отца ‘atanın 

evi’) birləşdirən atributiv mərkəz, digər tərəfdən isə у меня есть 

…‘məndə ... vardır’, я имею…‘mənim ... var(ım)dır.’, в моем рас-

поряжении имеется…‘mənim ixtiyarımda ... vardır’ tipli konstruk-

siyalarda posessiv predikatlar ilə təmsil olunmuş predikativ mərkəz 

fərqləndirilir. Atributiv və predikativ posessivlik dil vasitələrinin 

müxtəlif tiplərini də şərtləndirən posessiv funksiyaların müxtəlif tip-

ləridir. Həmin sahənin polisentrik (bisentrik) strukturu da elə buradan 

irəli gəlir. 

Monosentrik sahələr bir başlanğıc sistemi əsasında bu sistem 

mühiti ilə vəhdətdə qurulursa, polisentrik sahələr hər biri öz mühiti 

ilə birləşmədə çıxış edən bir neçə (iki, üç və daha çox) başlanğıc 

qrammatik və leksik-qrammatik sistemin birləşməsindən ibarət olur, 

başqa sözlə, polisentrik sahə daha ümumi sistemdə birləşdirilmiş bir 

neçə xüsusi “sistem-mühit” kompleksidir. 

VII bölmədə funksional-semantik çoxluq sahəsi şərh edilir. Si-

tuasiyalar çoxluğu semantik əlaməti bir-biri ilə bağlı iki mənanın – 

“təklik” və “çoxluq” mənalarının məcmusu kimi reallaşır. Bu məna-

lardan biri həmin semantik əlamət ilə birləşən predikativ leksemlərin, 

başlıca olaraq feili leksemlərin mənalarına qoşulur. Bu zaman onu 

qeyd etmək vacibdir ki, çoxluq əlaməti mənaları yalnız feili leksemin 

mənasına deyil, həm də cümlədə ifadə edilən situasiyaya aid olur. 

Çoxluq əlaməti müvafiq funksional-semantik sahə ilə əlaqəli olur. 

Funksional-semantik çoxluq sahəsi prinsipcə bu komponentlərdən 

ibarət olur: 1) feillərin, daha dəqiq desək, predikatların çoxluq  əla-

məti  mənaları  ilə birləşən anlam sinifləri, 2) çoxluq əlaməti mənala-

rını leksik yolla ifadə edən (bilavasitə və ya dolayısı ilə) və müvafiq 

olaraq cümlədə feillərin funksional-semantik sahənin birinci kompo-

nentini əmələ gətirən anlam sinifləri ilə birləşən sözlər və söz birləş-

mələri, 3) xüsusi olaraq həmin semantik əlamətin mənalarını ifadə et-

mək üçün nəzərdə tutulmuş  qrammatik kateqoriyalar və / və ya bu 
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mənaları okkazional şəkildə ifadə edən qrammatik kateqoriyalar, elə-

cə də bu və ya digər dərəcədə həmin sintaktik əlamətin mənalarını 

ifadə etmək üçün istifadə olunan ixtiyari qrammatik vasitələr,          

4) cümlə xaricində kontekstin feil formasının bir dəfə və ya dəfələrlə 

oxunmasını təmin edən elementlər. 

Funksional-semantik çoxluq sahəsinin bu dörd komponentin-

dən ilk ikisi, şübhəsiz, universaldır. Hər halda çoxluq mənaları ilə 

birləşən feillərin, eləcə də bu əlamət mənasını leksik yolla ifadə edən 

sözlər və ya söz birləşmələrinin olmadığı dillər bizə hələ məlum de-

yildir. Funksional-semantik sahənin son iki komponenti ilə bağlı isə 

onu demək lazımdır ki, onlar, görünür, universal deyildir, çünki çox-

luq mənasının ifadəsi üçün heç bir qrammatik vasitənin olmadığı bir 

dilin mövcudluğu prinsipcə mümkündür11. Dissertasiyada bu kompo-

nentlərin hər birinin konkret nümunələr əsasında geniş şərhi təqdim 

olunur. Məsələn, birinci komponentə çoxluq əlamətinin mənaları ilə 

birləşən, təbiətinə görə kəsilə və yenidən başlana bilən kvantifikasiya 

olunan (zamanda lokallaşmış) hərəkətlər ifadə edən feillər, ikinci 

komponentinə dövrilik, fasilə (interval), uzuallıq, dəfəlik və komp-

leks mənalı zərfliklər aid edilir. Funksional-semantik multiplekslik 

sahəsinin bütün dörd komponentinin analizi göstərir ki, situasiyalar 

çoxluğu mənasının ifadə olunmasında funksional-semantik sahəyə 

daxil olan nəzəri cəhətdən bütün mümkün vasitələr (leksik, qram-

matik, kontekstual) iştirak edir, lakin bütöv sistem təşkil etmir. 

VIII bölmədə kəmiyyət funksional-semantik kateqoriya kimi 

araşdırılır. Dissertasiyanın kvintessensiyasını təşkil edən və keyfiyyət 

kateqoriyası ilə vəhdətdə universal məntiqi kateqoriya olan kəmiyyət 

kateqoriyasının şərhinə keçməzdən əvvəl onun “funksional-semantik 

sahə”12 çərçivəsində araşdırıldığını və tədqiqatın nəzəri bazası üçün 

müxtəlif tipologiyaya və areal baxımdan müxtəlif coğrafiyaya malik 

                                                 
11Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Времен-

ная локализованность.   Таксис / отв. ред. А.В.Бондарко. – Ленинград: Наука, 

– 1987. –  c.127. 
12 Бондарко, А.В.  Русский глагол / А.В.Бондарко, Л.Л.Буланин. –  Ленинград: 

Просвещение, –1967. – 190 c. 
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dillərin seçildiyi qeyd olunmalıdır. Bu bölmədə türk dilləri ilə bağlı 

Azərbaycan dilçilərinin, eləcə də dünya türkoloqlarının, digər dillər 

üçün isə müəllifləri əsasən rus və Avropa dilçiləri olan elmi tədqiqat-

lar və qrammatik təsvirlərdən istifadə olunmuşdur. 

Kəmiyyət semantikasına maraq müxtəlif tipli reali-əşyalara, 

hərəkətlərə, əlamətlərə və müvafiq anlayışlara xas olan kəmiyyətin 

dillərdə ən  müxtəlif  şəkillərdə əks  olunması  ilə izah edilir. “Kvan-

titativlik” anlayışına biz hərəkətlər və əlamətlərlə deyil, daha tez-tez 

əşyalarla əlaqələndirilən “miqdar” analyışından daha geniş bir anla-

yış kimi baxırıq. Lakin  hətta  əşyaların kəmiyyət  xarakteristikasın-

dan bəhs edərkən də biz yalnız onların miqdarının bildirilməsinə gə-

lib çıxırıq. Məsələn, azərb. iki ev, rus. два дома, ing. two houses tipli 

birləşmələr  haqqında danışarkən onlarda  əşyaların  miqdarının  kə-

miyyətin xüsusi halı kimi ifadə edildiyini demək olarsa, azərb. kiçik 

ev, evcik, rus. маленький дом, домик, ing. small house, hut və ya  

azərb. böyük ev, imarət, rus. большой дом, домище, ing. big house, 

mansion tipli sözlərdə  əşyaların miqdarının deyil, kvantitativliyinin 

(həcminin, ölçüsünün, miqyasının ... və s. ) ifadə edildiyini söyləmək 

olar. 

Kvantitativliyin ifadəsi müxtəlif səviyyəli vasitələrdən istifadə 

edilməsi ilə bağlıdır. Bu zaman bu və ya digər kəmiyyət mənasının 

dəqiqləşdiyi, bir mənanın itdiyi və digər mənanın ifadə edildiyi kon-

tekst böyük rol oynayır. Bundan başqa, bəzi dil vahidləri məhz kon-

tekstdə, başqa vahidlər ilə kombinasiyada kəmiyyət mənası əldə edir. 

Bütövlükdə I fəsildə sahə nəzəriyyəsi, funksional-semantik sa-

hə, o cümlədən funksional-semantik çoxluq sahəsi ilə bağlı anlayışla-

ra aydınlıq gətirilir, funksional qrammatikada “semantikadan” və 

“formadan” yanaşmaları şərh edilir. Dilçilikdə artıq qəbul edilmiş bu 

anlayışlar və onlara burada verilmiş şərhlər bu tədqiqatın predmeti 

olan multiplikativ, distributiv və iterativ çoxluqları sahə nəzəriyyəsi 

müstəvisində bütün cəhətlərdən analiz etməyə imkan verir. Bu fəsil-

də analiz edilmiş material belə hesab etməyə əsas verir ki, dillərdə 

kvantitativliyin ifadə planındakı fərq daha çox onların tiplərindəki – 

müstəsna sintetizm və müstəsna analitizmindəki fərqlə bağlıdır. Be-

ləliklə, kvantitativlik funksional-semantik kateqoriyasının məzmun 
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planının müxtəlif dillərdə identik olduğunu, ifadə planının isə dilin 

ümumi struktur tipindən asılı olduğunu deməyə əsas vardır. 

Dissertasiyanın doqquz bölmədən ibarət II fəslində 

“Multiplikativ situasiyalar çoxluğu” tədqiq olunur. Multiplikativ 

çoxluğa iki semantik xüsusiyyət xasdır. Həmin xüsusiyyətlərdən biri 

ondan ibarətdir ki, multiplikativ çoxluğa daxil olan situasiyaların hər 

birində eyni iştirakçılar olur. Məsələn, rus. Сосед несколько минут 

стучал в дверь cümləsində ifadə edilmiş multiplikativ situasiyalar 

çoxluğu eyni Сосед стукнул в дверь ‘Qonşu qapını tıqqıldatdı’ 

situasiyalarından ibarətdir, başqa sözlə, bütün situasiyalarda eyni 

qonşu (сосед) və eyni qapı (дверь) iştirak edir. Öz aydınlığı 

səbəbindən çoxluğun bu xüsusiyyəti həmişə kölgədə qalır. 

Multiplikativ çoxluğun digər semantik xüsusiyyəti onun mono-

temporal olmasıdır. Başqa sözlə, multiplikativ çoxluğa daxil olan si-

tuasiyalar əslində istənilən qədər qısa və ya istənilən qədər sürəkli 

ola bilən, fasiləsiz davam edən zaman müddətini əhatə edir. Bu fikri 

situasiyaların multiplikativ çoxluğunun ifadə etdiyi eyni bir cümlədə 

alternativ şəkildə işlənə bilən qeyri-məhdud / məhdud sürəklilik bil-

dirən zərfliklər də sübut edir. Müq. et: rus. Ребенок кашлял долго / 

одну минуту / целый день / всю ночь / несколько недель / два года 

‘Uşaq uzun müddət / bir dəqiqə / bütün gün / bütün gecə / bir neçə 

həftə / iki il öskürdü’; Сосед недолго / несколько минут / полчаса / 

весь день стучал в дверь ‘Qonşu qapını çox döymədi / bir neçə də-

qiqə / yarım saat / bütün gün döydü’. Beləliklə, situasiyalar çoxluğu-

nun bu tipini belə şərh etmək olar: 

“Mult [P (X, Y,…, Z)]= P (X, Y,..., Z) situasiyasının dəfələrlə 

təkrarlanması baş verir; bütün təkrarlanan situasiyalarda aktant-

ların eyni topluları təqdim olunur; təkrarlanma (nitq anı və ya hər 

hansı başqa başlanğıc nöqtəsinin daxil ola bildiyi) bir T zaman fasi-

ləsində baş verir”13. 

Bu məna müxtəlif dillərdə, əsasən, ənənəvi olaraq çoxaktlı,  

çoxfazalı, multiplikativ, iterativ adlanan feillərlə ifadə olunur. Biz 

                                                 
13 Typology of Iterative Constructions (edited by V.S. Khrakovsky) / LINCOM 

studies in theoretical linguistics  / – München: Lincom Europa, – 2000. – p.25. 
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onları multiplikativ feilləri və ya sadəcə, multiplikativlər adlandırma-

ğa üstünlük veririk. Multiplikativ feilləri qeyri-məhdud dəfə təkrarla-

nan ayrı-ayrı aktlar və ya kvantlara parçalanmış hərəkətləri bildirir. 

Burada insanın hiss orqanları ilə qəbul edilən konkret fiziki hərəkət-

lər və ya artmayan hərəkətlər bildirən (качать ‘yırğalamaq, yellət-

mək’, крякать ‘vaqqıldamaq’, мигать ‘göz qırpmaq; kirpik çalmaq; 

göz vurmaq; titrəmək’, скрипеть ‘cırıldamaq’ tipli) feillərin nəzərdə 

tutulduğunu, həm də onların çoxunun səs-işıq təsviri bildirən və ya 

bədii kimi xarakterizə edilə bilən feillər (булькать ‘quruldamaq, 

qur-qur ilə axmaq’, громыхать ‘guruldamaq)’, звякать ‘cingildə-

mək’, мерцать ‘titrəmək, sayrışmaq’) olduğunu deyərək, bu tərifi 

dəqiqləşdirək. Onlar istər fonetik, istərsə də morfoloji strukturda 

spesifik formal xüsusiyyətlərə malik olur. Bu isə müxtəlif dillərin təs-

viri qrammatikalarında onların fərqləndirilməsi üçün əsas kimi gö-

türülür. Бодать ‘buynuzlamaq’ tipli çoxfazisli feillərlə formal və se-

mantik cəhətdən bir dəfə icra edilən hərəkətləri bildirən feillər ara-

sında əlaqə vardır: бодать – боднуть. Öz mənasına görə боднуть 

feili бодать feilinin bildirdiyi kompleks, çoxfazisli hərəkətin ayrılıq-

da götürülmüş bir fazisi kimi təsəvvür edilə bilər. Belə feillər adətən 

birdəfəli feillər adlandırılır14. Biz onları semelfaktiv feilləri və ya sa-

dəcə, semelfaktivlər adlandırmağa üstünlük veririk.  

Derivasiya baxımından multiplikativ / semelfaktiv mənasının 

leksemlə ifadə edildiyi leksik (qeyri-törəmə) multiplikativlər / semel-

faktivlər və multiplikativ / semelfaktiv mənasının qrammatik (sözdü-

zəldici) göstərici ilə ifadə edildiyi qrammatik multiplikativlər / se-

melfaktivlər fərqləndirilir.   

II fəslin I bölməsində leksik multiplikativlər araşdırılır. Bu 

multiplikativlərin (və semelfaktivlərin) universal xüsusiyyətlərindən 

biri ondan ibarətdir ki, onlar əksərən səs təsviri bildirən sözlərdir, yə-

ni ideofon feillərdir. Başqa sözlə desək, onlara sözün fonemləri və 

obyektin – denotatın nominasiyasının əsasına qoyulan əlaməti 

                                                 
14Исаченко, А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со 

словацким. Ч. 2 / А.В.Исаченко. ‒ Братислава: Словацкая Академия Наук, 

‒1960. ‒ с.253 
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arasında nisbi sabit, qeyri-iradi, fonetik (primar) motivlənmiş əlaqə 

xasdır15. Bununla təsdiq edilir ki, multiplikativlər və semelfaktivlər 

ya akustik cəhətdən (sözün fonem tərkibi onların ifadə etdiyi səslən-

mələrin bəzi akustik xarakteristikalarını əks etdirir), ya da artikulya-

tor cəhətdən (sözün fonem tərkibi təsvir olunan proseslərin artikulya-

siyasının strukturunu əks etdirir) motivlənmişdir. Müxtəlif dillərdə 

multiplikativlər (semelfaktivlər) leksik yolla müxtəlif şəkildə ifadə 

edilir və müxtəlif  semantik əlamətlərə malik olur. Məsələn, aleut di-

lində leksik multiplikativlər üçün (куйӽи- ‘öskürmək’, чаӄух- ‘çeynə-

mək’, чмат- ‘yoğurmaq’, ичах - ‘damcılamaq’, агих-‘daramaq’) 

əsasən multiplikativin morfoloji göstəricisinə malik feillərə xas olan 

eyni semantik əlamətlər xarakterikdir16. Çamali dilində  leksik multi- 

plikativlər elə (tam) təkrarlanan situasiyaları təsvir edir ki, o zaman 

hər növbəti ayrı-ayrı situasiya bilavasitə əvvəlki situasiya bitdikdən 

sonra başlanır; belə ayrı-ayrı situasiyaların məcmusu müəyyən xüsu-

si bir vəhdət yaradır (məsələn, iterasiya edilə bilər): manaLaRubub 

adamaqi ḶidiḶu uw diču tunkitunkideda ‘gedən adamlara mənim-

baxmağım-üçün o, məni dürtmələyir’ (müq. et: tunkidi ‘itələmək, 

dürtmələmək ’(bir dəfə); denni ḳazi xo‘ar‘ideda ‘mən yaylıq yelləyi-

rəm’ (müq.et: xo‘idi ‘yellətmək (bir dəfə)17. Türk dillərində situasi-

yalar çoxluğunun ifadəsinin leksik vasitələri sferasına (qeyri-törəmə) 

feillər (əsasən təsviri feillər) və dövrilik, fasilə, uzitativlik zərflikləri, 

eləcə də predikat aktantlı konstruksiyalarda asılı predikatlar kimi feili 

bağlamalar aiddir. Türk dillərində leksik multiplikativlər əsasən səs 

təsviri bildirən feillərdir. Bu feillər üç qrupa bölünür: 1) multiplika-

tivliyin kökün (əsasın) leksik mənasına daxil olduğu feillər, 2) mul-

tiplikativliyin sözdüzəldici modeldə affikslə ifadə edildiyi feillər,    

                                                 
15Воронин, С.В. Основы фоносемантики: / Автореферат диссертации ... док-

тора филологических наук / – Ленинград: Наука, – 1982. –  с.8-9, 36. 
16Bergsland, K. Atkan Aleut School Grammar / K.Bergsland, M.Dirks. – Rural 

Education. University of Alaska, – Anchorage: National Bilingual Development 

Center, – 1981. – p.90-91.                           
17Кибрик, А.Е. Материалы к типологии эргативности. Чамалинский язык // 

Предварительные публикации Института русского языка АН СССР. Вып.130, 

‒Москва: Изд-во Академии Наук СССР, ‒1980.‒ c.114-123. 
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3) ümumtürk modeli – reduplikasiya edilmiş təsviri söz + “etmək” 

(tofalar dilində isə həm də “demək”) mənalı köməkçi feil modeli üz-

rə əmələ gələn mürəkkəb feillər. Təsviri sözün reduplikasiyası ikinci 

komponentdə fonetik dəyişikliklər ilə – saitin variasiyaları ilə, yayıcı 

samitin calanması ilə müşayiət edilə bilər: özb. вағир-вуғур қил- 

‘səs-küy salmaq’, tat. ыгы-зыгы кыл‘vurnuxmaq’, tof. hымыр-hы-

мырт кын- ‘mürgüləmək’, azərb. tak-tuk et-, türk. şapur-şupur et-, 

kum. тапур-тупур ет- ‘səs-küy salmaq. Slavyan dillərində multip-

likativ hərəkətlər a) çoxaktlı feillər, b) istiqamətlənməmiş hərəkət 

feilləri və c) kəsilən-uzunmüddətli hərəkət tərzi bildirən feillər ilə 

ifadə edilir. Onlar hamısı bitməmiş tərzdə çıxış edir. Ərəb ədəbi 

dilində feili predikatlar kvantifikasiya edilən və kvantifikasiya edil-

məyən predikatlara bölünür. Bu dildə formal olaraq fərqləndirilə bi-

lən multiplikativ və semelfaktiv feili leksemlər yoxdur. Hər iki məna 

şərti olaraq multiplikativ adlanan lawwaḥa ‘yelləmək’, daqqa ‘taq-

qıldatmaq’, ṣarafa ‘cırıldamaq’ tipli eyni bir leksem ilə ifadə edilir. 

Multiplikativ feilləri arasında formal olaraq kökləri reduplikasiya 

edilən ikisamitli özəklərdən ibarət dandana ‘zümzümə etmək, mızıl-

damaq’, damdama ‘donquldamaq’, qahkaha ‘qəhqəhə ilə gülmək’ 

tipli feillər fərqləndirilir.                                        

Multiplikativ feilləri insanın hiss üzvləri ilə bilavasitə qavranan 

konkret fiziki hərəkətlər bildirir. Onların bir çoxunu həm də səs təqli-

di bildirən feillər kimi xarakterizə etmək olar. Bu hərəkətlər homo-

gen daxili struktura malik olan və mövcud olduğu istənilən an özləri 

özlərinə uyğun olan son hədd bildirməyən hərəkətlərdir. 

Araşdırılmış başqa dillərin də materialları leksik multiplikativ-

lərin (və semelfaktivlərin) universal olduğunu bir daha təsdiq edir. 

Əsas universal xüsusiyyət isə leksik multiplikativlərin öz mənşəyinə 

görə əksərən səs təsviri bildirən sözlər, yəni ideofon feillər olmasıdır.   

II bölmədə situasiyalar çoxluğunun multiplikativ tipini yaradan  

(mikro)situasiyalar zəncirinin bir (mikro)həlqəsi kimi semelfaktivlər 

araşdırılır. Müxtəlif dillərdə həm multiplikativ, həm də semelfaktiv 

mənası ifadə edən qeyri-törəmə feillər də vardır. Məsələn: ing. kick 

‘vurmaq’ (bir dəfə və ya bir neçə dəfə; müq. et: rus. ударить / 

ударять), vyet. gật (đầu) ‘başı ilə göstərmək’ (bir dəfə və ya bir ne-
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çə dəfə; müq. et: rus. кивнуть / кивать). Qrammatikalarda adətən 

leksik multiplikativlərə aid edilən belə feillərdə multiplikativ və se-

melfaktiv mənaları bərabərhüquqlu deyildir. Adətən multiplikativ 

mənası üstün hüquqa malik olur. Bunu xüsusilə belə feillərin ikidilli 

lüğətlərdə – ingilis–rus, fransız–rus və s. lüğətlərdə verilməsində gör-

mək olar. Bu lüğətlərdə onların tərcümə ekvivalenti kimi кивать 

(‘başı ilə göstərmək’ – dəfələrlə), мигать (‘göz qırpmaq’ – dəfələr-

lə) tipli rus multiplikativ feilləri çıxış edir. Başqa bir mülahizəyə gö-

rə, semelfaktiv mənası bu feillərə yalnız bəzi zaman formalarında 

xasdır. Aleut dilində туга-ку (‘(yumruğu ilə) vurdu’) tipli feillər var-

dır18. Belə feilləri, görünür, semelfaktivlər kimi qiymətləndirmək la-

zımdır. Eve dilində aoristdə feil xüsusi zərfliklər olmadan semelfaktiv 

mənasına malik olur: Gaɖi ‘Zəng çaldı’, Ekpekpe ‘O öskürdü’, Avu wo19 

‘İt hürdü’. Türk dillərində semelfaktivlərə “reduplikasiya edilməmiş 

təsviri söz + “etmək” / “demək” mənalı köməkçi feil” ümumtürk modeli 

üzrə əmələ gələn törəmə feillər aid edilir: türk. de, söyle- (hav de-/ 

söyle-)20, tat. ит-, кыл- (лəң ит-), özb. эт-, қил- (вов қил-), tof. кыл-, 

кылын- ~ кын-дэ- (аң дэ-), azərb. et-, de-, söylə- (ham et-/de-). Qeyri-

törəmə feillər çoxmənalı olur və kontekst xaricində istər ayrıca bir 

situasiya ilə, istərsə də situasiyalar çoxluğu ilə əlaqəli ola bilər. Feilin bir 

situasiyanı, yaxud situasiyalar çoxluğunu bildirdiyi yalnız cümlənin 

analizi zamanı semantik şərh prosesində aydın olur. Hausa dilində 

multiplikativ feilləri semelfaktiv mənasına perfektdə malik olur: Dokiya 

kaɖawutsiya ‘At quyruğunu oynatdı’. Ya ɖauki alkalami ya buga 

                                                 
18Головко, Е.В.. Система времен в алеутском языке // Лингвистические иссле-

дования. Языковые единицы в синхронии и диахронии. – Москва: Наука, – 

1982. – с.34-41. 
19Агбоджо, К.О. Выражение множественности действий в языке эве / О.К. 

Агбоджо, В.П.Литвинов // Типология итеративных конструкций. – Ленин-

град: Наука, – 1989.  – с.107. 
20Гаджиев, Э.Н. Аспектуальность – важнейший категориальный признак ку-

мыкского глагола   (сравнительно с турецким): / Диссертация ... доктора фи-

лологических наук / – Махачкала, 2006. – 300 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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tebur...21‘O, karandaşı götürdü və masaya vurdu’. Ərəb dilində feillər 

semelfaktiv mənasına keçmiş zaman formasında malik ola bilər. Onun 

göstəricisi kimi kontekstdə bəzən “bir dəfə” mənalı adlar və marratan 

‘bir dəfə’ numerativi çıxış edir: wa naqara ’alā zujāji-n-nāfiẓati naqra-

tan / marratan22 ‘O, pəncərənin şüşəsini döydü’ (hərf. ‘döydü-pəncərə-

nin şüşəsinə-bir taqqıltı / bir dəfə’). Ümumiyyətlə, feillər keçmiş zaman 

formasında multiplikativ mənasında semelfaktiv mənasından daha tez-

tez çıxış edir. Analoji situasiya gələcək zaman forması üçün də 

xarakterikdir: sayaktubu ‘o yazar / yazacaq’ (sintetik variant; eyni 

mənada savfa yaktubu – analitik variant). İngilis dilində semelfaktiv 

mənasının ifadə vasitəsi kimi “give / take + müvafiq multiplikativdən 

əmələ gələn, qeyri-müəyyən artikli olan feili isim” konstruksiyası çıxış 

edir: to give a kick ‘itələmək’, to give a cough ‘öskürmək’. Analoji 

konstruksiya have feili ilə, bir qayda olaraq, delimitativ mənasına malik 

olur: to have a chat ‘bir qədər laqqırtı vurmaq’, to have a bite 

‘qəlyanaltı etmək’23. Bu konstruksiyaların əmələ gəlməsinə qoyulan 

məhdudiyyətlər hələ öyrənilməmişdir. Hindi-urdu dilində eyni bir feil 

kontekstdən asılı olaraq multiplikativ, ya da semelfaktiv mənasına malik 

ola bilər: ćHi : Mk- ‘bir dəfə asqırmaq’ və ‘bir neçə dəfə / dəfələrlə 

asqırmaq’: vah hameśa : su raj ko dekH kar ćHi : Mkta : hä ‘O, həmişə 

günəşə baxanda asqırır’ – ek ba : r pHir : ćHi : Mk kar vah patra ko  

paRHne  laga:24 ‘O, bir də asqırıb qəzet oxumağa başladı’. 

Araşdırılmış digər dillərin də materialları göstərir ki, semelfaktiv-

lər formal-sintaktik noqteyi-nəzərdən həm təsirli, həm də təsirsiz feil-

lərdən yaranır. Törəməlik nöqteyi-nəzərindən isə onlar həm leksik (qey-

ri-törəmə), həm də qrammatik (törəmə) ifadə vasitələrinə malikdir. Feili 

                                                 
21Смирнова, М.А. Залоговые  конструкции в языке хауса // Залоговые конст-

рукции в разносистемных языках.  – Ленинград: Наука, – 1981. – с.254-266. 
22Panahi, M.A.Ways and Methods of Wordbuilding of Arabic Terms //  Al-Lisan-

al-Arabi. – Rabat: Maktab al-Da'im li-Tansiq al-Ta'rib fi al-watan al-'Arabi .– 

1971. – p.11–13. 
23Wierzbicka, A. Why can you have a drink when you can’t have an eat? // 

Language.  Vol. 58, № 4. Washington.  –1982.  – p.758-759. 
24Липеровский, В.П. Глагол в языке хинди  / В.П.Липеровский.  ‒ Москва: 

Наука, ‒ 1984. ‒ 229 с. 



 

29 

 

leksemlərin müxtəlifmənalılığı (birdəfəliliyi / çoxdəfəliliyi) həm 

qrammatik, həm də kontekstual vasitələrlə əmələ gəlir. 

III bölmədə multiplikativin qrammatik formaları analiz edilir. 

Qrammatik multiplikativlər affiksləşmə və reduplikasiyaların köməyi ilə 

leksik multiplikativlərdən, bəzi hallarda isə kontekstdən asılı olaraq 

semelfaktiv mənası ifadə edən feillərdən yaranır. Bu halda derivasiyanın 

əsas təyinatı ilkin feillərdə müxtəlifmənalılığın aradan qaldırılmasıdır. 

Çamali dilində morfoloji cəhətdən üç tip reduplikasiya fərqləndirilir. Bu 

zaman hər bir feil əsası üçün yalnız bir tip reduplikasiya mümkündür. 

Reduplikasiya tipinin seçilməsinə feil əsasının fonoloji strukturu təsir 

göstərir. Bu dildə feilin mühüm xüsusiyyəti reduplikasiyanın tipi ilə 

reduplikasiya edilmiş feilin mənası arasında uyğunluğun olmamasıdır: 

istənilən məna istənilən tip reduplikasiyanın köməyilə ifadə edilə bilər, 

bu və ya digər tipin seçilməsi isə feili leksemin semantik xassələri ilə 

deyil, yalnız fərdi xassələri ilə müəyyənləşdirilir. Çoxluğun semantik 

cəhətdən müxtəlif mənaları morfoloji cəhətdən bir-birinə qarşı 

qoyulmur: dildaxili baxımdan yalnız bir morfoloji qarşıqoyulma və 

yalnız bir semantik qarşıqoyulma (sadə [tək-tək] situasiya ~ çoxlu 

[təkrarlanan] situasiya) relevantdır. Türk dillərində multiplikativin 

qrammatik ifadə vasitəsi kimi -а /-э- /-ə və ya -p /-b (-п / -б) ilə bitən 

feili bağlamanın reduplikasiyası çıxış edir. Onlar leksik mul-

tiplikativlərin iki tipindən əmələ gəlir. Reduplikasiya edilmiş feili 

bağlamalar finit feillərlə ifadə edilən əsas hərəkəti müşayiət edən 

situasiyalar çoxluğunu bildirir. Sonuncular kimi, adətən, hərəkət, proses, 

danışma semantikalı hədsiz feillər çıxış edir. -а / - э / - ə ilə bitən feili 

bağlamanın reduplikasiya olunmuş formasının istifadə edilməsi praktik 

olaraq əsas feilin müəyyən zaman for ması ilə bağlı deyildir: özb. 

Сўнгра қизиқ бир хиқояни кула-кула айта бошлади ‘Sonra o gülə-

gülə gülməli bir əhvalat danışmağa başladı’. Azərbaycan dilində bu 

məna -ıb4 və ya -dıqca4 affiksli feili bağlamanın reduplikasiya 

edilməyən forması ilə də ifadə edilir: Qırat ayaqlarını yerə döyüb kişnə-

yirdi. Bu dildə feili bağlama ilə tammənalı və ya köməkçi feildən ibarət 

olan tərz birləşmələri də multiplikativlik ifadə edir. Ərəb ədəbi dilində 

feillər kauzativlik, refleksivlik, resiprokluq, konativlik və bəzi başqa 
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mənaların ifadəsinə xidmət edən on morfoloji sinif (bab) arasında 

bölünür. Fransız dilində qrammatik yolla multiplikativ mənası 

attenuativ mənası ilə birləşmiş şəkildə -ill-,  -ot-, -onn-, -in- 

suffukslərinin köməyi ilə ifadə edilir (sautiller ‘hoppanmaq, atılıb düş-

mək’, chantonner ‘zümzümə etmək’. Qrammatik multiplikativlərin 

çoxu leksik multiplikativlərdən düzəlir (tousser ® toussoter)”25. 

İndoneziya dilində qrammatik multiplikativlər hər şeydən əvvəl se-

melfaktiv mənasına malik başlanğıc feillərdən əmələ gələn 

reduplikasiya olunmuş feillərdir26: menyambar ‘vurmaq (bir dəfə)’ ® 

menyambar-nyambar ‘vurmaq (dəfələrlə)’, berteriak ‘qışqırmaq (bir 

dəfə)’ ® berteriak-teriak ‘qışqırmaq ‘dəfələrlə’. Khmer dilində 

reduplikasiya situasiyalar çoxluğunun xüsusi mənalarının ifadəsinin 

marginal vasitəsidir27. Feilin reduplikasiyası multiplikativ mənalarının 

ifadəsi zamanı mümkümdür: кхньум Теир дау Теир мак тэ рак мин 

гхеинь канлэнг Тэл кхньумтру:вка:р ‘Mən ora-bura getdim, amma la-

zım olan şöbəni (mağazada) tapmadım’. 

II fəslin digər bölmələrində multiplikativ situasiyalar çoxluğu-

nun alternativ, duplikativ, sepetiv, raritiv və delimitativ növləri ana-

liz edilir. 

Analiz göstərir ki, multiplikativin növləri dillərdə müxtəlif şə-

kildə təmsil olunmuşdur. Semelfaktiv və alternativ (çamali dilində 

semelfaktiv istisna olmaqla) araşdırılmış bütün dillərdə vardır. Dupli-

kativ və sepetiv isə onların əksəriyyətində müəyyən edilmişdir. Bu, 

dillərin universal xassəsidir. Raritiv və delimitativ həmin dillərin ço-

xuna xas deyildir. Bu növlərin olmadığı dillərdə müvafiq mənalar 

təsviri yolla ifadə edilir. 

                                                 
25Люшинская, Е.Х. Функционально-семантическое поле кратности глаголь-

ного действия в современном французском языке: / Автореферат диссертации 

…кандидата филологических наук / ‒ Москва, 1977. ‒ c.16. 
26Aгус, Салим. Редупликация и квантитативное значение в индонезийском 

языке // Функциональное и типологическое направления в грамм.-ке и их 

использование в преподав. теоретич. дисциплин в вузе.–Вологда:–1986. – с.4. 
27Спатарь, Н.М. Выражение множественности действий в кемерском языке // 

Типология итеративных конструкций. – Ленинград: Наука, – 1989. – с.224. 
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Dillərin genetik qohumluğu onların hamısında multiplikativin 

formalarının eyni şəkildə təmsil olunması üçün əsas deyildir. Məsə-

lən, araşdırılmış bütün türk dillərində multiplikativin bütün növləri 

olduğu halda, slavyan dillərinin bəzilərində onun bu növlərinin heç 

də hamısı təmsil olunmamışdır. 

Multiplikativ ifadə vasitələrinə görə bütün dillərdə oxşardır. 

Dillərin böyük əksəriyyətində həm leksik, həm də qrammatik  

multiplikativlər vardır. 

Beləliklə, multiplikativin bu və ya digər forması bütün dillərdə 

mövcuddur. Bu, tam (mütləq) universalidir. Multiplikativ çoxluğun 

növləri isə heç də dillərin hamısında təmsil olunmadığından bu əla-

mət natamam (nisbi) universalidir. 

“Distributiv çoxluq” adlanan III fəslin on bölməsində çoxlu-

ğun distributiv tipinin mahiyyəti şərh edilir, distributiv çoxluğun 

növləri tədqiq edilir.   

Çoxluğun distributiv tipinə iki semantik xüsusiyyət xasdır. On-

lardan distributiv mənasının istənilən təsvirində  bu və ya  digər for-

mada qeyd olunan biri ondan ibarətdir ki, distributiv çoxluğa daxil 

olan eyni mikrosituasiyaların hər birində iştirakçıların eyni və həm 

də tam eyni olmayan toplusu təmsil olunur. Bu fikrin müəyyən dərə-

cədə paradoksallığı onunla müəyyən edilir ki, mikrosituasiyaların hər 

birində minimum bir iştirakçı vardır və bu iştirakçı distributiv çoxlu-

ğa daxil olan bütün mikrosituasiyalar üçün ümumi olan müəyyən qə-

dər müştərək iştirakçının ayrı-ayrı təmsilçisidir. Dediklərimizi izah 

edək. Mikrosituasiyanın rus. Студент перечитал все эти книги 

‘Tələbə bu kitabların hamısını oxudu’ cümləsində ifadə edilmiş dist-

ributiv çoxluğu eyni Студент читает книгу ‘Tələbə kitab oxuyur’ 

situasiyalarından ibarətdir28. Lakin distributiv çoxluğun bütün situa-

siyalarında tələbə eynidirsə, kitablar hər bir situasiyada fərqlidir.    

Tələbə bir dəfə bir kitabı, ikinci dəfə başqa bir kitabı oxuyur və i.a., 

bununla belə, kitablar eyni bir toplu çoxluğuna, yəni  məsələn oxu-

                                                 
28Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Времен-

ная локализованность. Таксис.  / Отв. ред. А.В.Бондарко. – Ленинград: Наука, 

– 1987.  – c.138.  
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maq üçün ayrılmış kitablar çoxluğuna aiddir. 

Distributiv çoxluğa daxil olan mikrosituasiyaların ikinci xüsu-

siyyəti ondan ibarətdir ki, onlar hamısı bir yerdə monotemporal, yəni 

bir zaman müddətində baş verən eyni situasiyanı təşkil edir. Əslində 

bu zaman müddəti praktik olaraq istənilən qədər qısa və ya istənilən 

qədər sürəkli ola bilər, lakin məhdud sürəkli müddət kimi qiymətlən-

dirilir. Bu nəticəyə alternativ şəkildə situasiyaların distributiv çoxlu-

ğunun ifadə edildiyi eyni bir cümlədə işlənə bilən məhdud sürəklilik 

zərfliklərini nəzərdən keçirdikdən sonra gəlmək olar. Müq. et: rus. За 

длительное время (за минуту / за час / за неделю / за год) неиз-

вестный хищник перетаскал всех наших кур ‘Uzun müddət ər-

zində (bir dəqiqə ərzində / bir saat ərzində / bir həftə ərzində / bir il 

ərzində) naməlum vəhşi heyvan bizim bütün toyuqlarımızı daşıyıb 

apardı’29. 

Situasiyalar çoxluğunun distributiv tipinə belə şərh vermək 

olar:  

“Distr [P ( X,Y, …, Z)] = “Р (Х,Y, …, Z) situasiyalarından 

X/Y/…/Z ümumi aktantının / sirkonstantının ayrı-ayrı x1, x2, …, xn/ 

y1, y2, …, yn/z1, z2,…,zn  təmsilçilərindən birinin hər Pi situasiyasının 

hər hansı eyni bir aktantı /sirkonstantı olması ilə fərqlənən Р1, Р2, ..., 

Рn situasiyalarının dəfələrlə icra edilməsi mövcuddur; təkrarlanma 

eyni  (nitq anını və ya ixtiyari başqa başlanğıc nöqtəsini ehtiva edən) 

Т zaman fasiləsində baş verir”30. 

Distributiv situasiyalar çoxluğunun mühüm xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, çoxluğa daxil olan situasiyaların sayı ümumi aktantın ay-

rı-ayrı təmsilçilərinin sayına uyğun gəlir. Bu uyğunluq, daha dəqiq 

desək, bərabərlik məcburi olduğundan onun əsas etibarilə üç ifadə 

imkanı vardır: 1) həm situasiyalar çoxluğu, həm də ümumi aktantın 

ayrı-ayrı təmsilçilərinin çoxluğu nişanlanır, 2) yalnız situasiyalar 

                                                 
29Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Времен-

ная локализованность. Таксис.  / Отв. ред. А.В.Бондарко. – Ленинград: Наука, 

– 1987.  –  c.139. 
30Typology of Iterative Constructions (edited by V.S. Khrakovsky) / LINCOM 

studies in theoretical linguistics  / – München:Lincom Europa, – 2000. – p.34. 
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çoxluğu nişanlanır, 3) yalnız ümumi aktantın təmsilçilərinin çoxluğu 

nişanlanır. Sadalanmış bütün bu imkanlar müxtəlif dillərdə reallaşır.  

İlk imkan, məsələn, situasiyalar çoxluğunun xüsusi feil prefiksi 

ilə nişanlandığı, ümumi aktantın ayrı-ayrı təmsilçilərindən ibarət çox-

luğun isə adın cəm forması ilə nişanlandığı rus və digər slavyan dillə-

rində reallaşır: Наши овцы за одну неделю передохли от какой-то 

неизвестной болезни ‘Qoyunlarımız bir həftə ərzində hansısa namə-

lum xəstəlikdən qırıldılar’. Toplu isimlər cəm halında deyil, tək ha-

lında işlədilir: Наш скот за одну неделю передох от какой-то не-

известной болезни31 ‘Mal-qaramız bir həftə ərzində naməlum bir 

xəstəlikdən qırıldı’. 

İkinci imkan situasiyalar çoxluğunun xüsusi feil suffiksi ilə ni-

şanlandığı eskimo dilində reallaşır. Bu suffiks həm də ümumi aktan-

tın ayrı-ayrı təmsilçilərinin çoxluğunu göstərir, ad isə müvafiq aktan-

tın mövqeyində ismin tək formasında işlədilir: Наҳсақ қайгыҳтақā 

‘Kibriti  [yerdən] qaldırır’ → Наҳсақ қайгыҳ-қуғ-ақā32 ‘Kibriti [yer-

dən] bir-bir (=bir-birinin ardınca) qaldırır’.  

Üçüncü imkan, məsələn, ümumi aktantın ayrı-ayrı təmsilçiləri-

nin çoxluğunun adın reduplikasiyası ilə, bəzən determinativlə birləşə-

rək reduplikasiya edilməsi ilə məxsusi olaraq ifadə edilə bildiyi 

Vyetnam dilində reallaşır. Adın reduplikasiyası əvəzçiliklə situasiya-

lar çoxluğunu da göstərir33: ngu’ò’i1 nàо2 ngu’ò’i3nầу4 кẻ5chuyện6 

đi7 bói8 lai9 cho10 chồng11 nghe12 ‘Onlardan hər biri1,2,3,4  ərinə10,11,12 

kahinin yanına8  getdiyini7 danışırdı5,6’. 

                                                 
31Касевич, В.Б. Конструкции с предикатными  актантами. Проблемы семан-

тики / В.Б.Касевич, В.С.Храковский // Kатегории глагола и структура предло-

жения, ‒ Ленинград: Наука, ‒ 1983. ‒ с.5–27. 
32Меновщиков, Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч.1. / Г.А.Ме-

новщиков. ‒ Москва–Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, ‒1962. ‒  

с.75–81. 
33Быстров, И.С.  Опыт классификации слов вьетнамского языка / И.С.Быст-

ров, Н.В.Станкевич // Вьетнамский лингвистический сборник. – Москва: Нау-

ка,  –1976. –  с. 89–107. 
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Derivasiya baxımından distributivlərin leksik (qeyri-törəmə) və 

qrammatik (törəmə) növü vardır. Leksik distributivlər müxtəlif dil-

lərdə semantikasına görə yaxın sözlərin məhdud bir qrupundan iba-

rətdir. Qrammatik distributivlər inxoativ feillərdən ya affikslər vasi-

təsilə, ya da reduplikasiyanın köməyi ilə əmələ gəlir. Əslində affiksa-

siya və reduplikasiya bir-birini istisna etmir və eyni bir dildə bir-bi-

rindən ayrı və birlikdə istifadə edilə bilər. 

Subyekt distributivi. Distributiv mənasının (və ya distributivin 

alt tiplərinin) növlərinin təsnifi zamanı müntəzəm olaraq subyekt dis-

tributivlərini ayırırlar. Distributiv mənasının növlərinin (alt 

tiplərinin) təsnifində diaqnostik əlamət kimi əlavə olaraq feili lek-

semlərin semantikasını nəzərə alsaq, o halda qanunauyğun olaraq 

subyekt distributivini də (ümumi olan aktant-subyektdir) ayırmalıyıq. 

Khmer dilində subyekt distributivi mənasının göstəricisi kimi 

мна: к’ мmанг ‘gah biri, gah digəri’ ifadəsi çıxış edir: йеинг Та:к’ 

вен гна: дхвеипа:й мна:к’ мmангмна:к’мmанг кнунг муай а: 

диmŭ34‘Biz növbə ilə hazırlayırıq: bir həftə birimiz, bir həftə o biri-

miz’. Vyetnam dilində reduplikasiya edilmiş ngưòi ngưòi ismi cərgə-

yə düzülmüş, yaxud bir-birinin ardınca qapıdan çıxan (və bu kimi) 

insanları bildirir. Reduplikasiya edilmiş belə isim mübtəda mövqe-

yində subyekt distributivi mənası ifadə edə bilər: ngưòi1ngưòi 

2thi3đua4  ‘bütün1,2 insanlar1,2 yarışırlar3,4’. 

Obyekt distributivi. Distributivin məna növlərinin təsnifində 

müntəzəm olaraq obyekt distributivləri də fərqləndirilir. Bu təsnifat-

da ona nəzəri ədəbiyyatın əsas muddəalarına uyğun olaraq empirik 

yanaşdıqda obyekt distributivlərinin təsirli və ya təsirsiz feili lek-

semlərin (aktant-obyektlərin) yaratdığı konstruksiyalarla xarakterizə 

olunduğu göstərilir. Eve dilində feillər zənciri “seriyalı” və ya “enu-

merativ” predikat əmələ gətirə bilər. Obyekt distributivi mənası sağ 

mövqedə işlənən və son, bitmişlik bildirən keŋ və ya keŋ keŋ, vɔkeŋ 

elementinə malik seriyalı predikatlara xasdır: Lakl  le koklowo 

                                                 
34Горгониев, Ю.А. Грамматика  кхмерского языка /  Ю.А.Горгониев. – Моск-

ва: Наука, – 1966.  –  с.209–214.  
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vɔkeŋ35 ‘Vəhşi heyvan toyuqları daşıyıb apardı’. İngilis dilində ob-

yekt distributivi mənası obyektlər çoxluğu zamanı ani tranzitivli 

ifadələrə xasdır: I’m rather fond of gardening. I was busily exter-

minating dandelion roots when…‘Mən bağçılığı sevirəm. ... Mən 

zəncirotuların köklərini dartıb çıxarırdım’. Alman dilində bu məna 

jeder ‘hər’ əvəzliyinin köməyi ilə ifadə edilir: Gewissenhaft 

bekreuzigte sich Matthias vor jedem Heiligenbild ‘Mattias vicdanla 

hər bir ikonanın qarşısında xaç çəkdi’. 

Subyekt-dispersiv distributivi. Subyekt-dispersiv distributivin-

də ümumi element aktant-subyektlə “hissə-tam” münasibətilə bağla-

nan lokal sirkonstantdır. Bu mənaya subyekti, əsasən, məkanda mü-

əyyən ölçüyə malik (“divar”, “tavan”, “qayıq”, “torpaq”, “qar”, 

“qum” tipli) əşyalar və cisimlər olan qeyri-agentiv, bir qayda olaraq, 

qeyri-ixtiyari, neqativ proseslər bildirən feillərdən əmələ gələn distri-

butiv feillərinə xas olan subyekt distributivinin bir növü kimi baxmaq 

olar. Distributiv feilinin bildirdiyi hərəkətlər çoxluğu bu halda eyni 

zamanda və ardıcıl olaraq məkanda ölçüyə malik əşyalar və ya 

cisimlərin müxtəlif hissələrində / müxtəlif yerlərində həyata keçirilir: 

yak. Сир хай-ыттала-ммыт ‘Torpaq müxtəlif yerlərdə çatladı’, 

esk. Аңйаҳпагым асиңа уки-қу-мақ ‘Gəminin altı bir neçə yerdən 

yırtıldı’. Türk dillərində subyekt dispersivi -et, -ol köməkçi feilləri-

nin para-para, çat-çat, cadar-cadar tipli reduplikasiya olunmuş zərf-

liklərlə birləşməsilə əmələ gəlir: azərb. Yağış yağmayan yerlərdə 

torpaq suzuluqdan cadar-cadar olmuşdu. 

Nəzəri cəhətdən subyekt dispersivi ilə yanaşı, obyekt dispersivi 

haqqında da danışmaq olardı, lakin praktik olaraq həmin məna ayrıl-

mır. Bu, izah olunan haldır, çünki belə məna ayrılmış olsaydı, o za-

man agentiv olmayan, qeyri-iradi proseslərin kauzasiyasını da müm-

kün hesab etmək lazım gələrdi. 

Diversativ distributivləri. Distributivin məna növlərinin təsni-

fində əlavə olaraq feili leksemlərin semantikasını nəzərə alsaq, o hal-

                                                 
35Westermann, D.H. A Study of the Ewe L  anguage / D.Westermann. Translated 

by A.L.Bickford-Smith. –London: Oxford Un iversity Press, –1930. – p.133  
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da qanunauyğun şəkildə subyekt və obyekt diversativini də ayırmalı-

yıq. 

Subyekt diversativi zamanı xüsusi olaraq ümumi aktant-sub-

yektin ayrı-ayrı təmsilçilərinin müəyyən mərkəzi nöqtədən müxtəlif 

məntəqələrə hərəkət etməsi göstərilir. Obyekt diversativi zamanı əla-

və olaraq hərəkətin aktant-kauzatordan başlanan kauzasiyanın nəticə-

sindən ibarət olması göstərilir. Bu mənanın ən universal, bəzən də 

yeganə ifadə vasitəsi hərəkətin istiqamətini bildirən “hər tərəfə”, 

“müxtəlif tərəflərə”, “[hərə] öz evinə, ...öz evlərinə”, “ora-bura” se-

mantikalı zərfliklərdir. Belə zərflikləri, görünür, diversativ zərflikləri 

adlandırmaq olar. Yalnız belə zərfliklər diversativ mənasının göstəri-

ciləri kimi çıxış edə bilər. Məsələn, eve dilində onlar istər sadə for-

mada, istərsə də reduplikasiya edilmiş formada məhz bu mənanı bil-

dirir. Reduplikasiya edilmiş forma yalnız insanların “öz şəxsi” mən-

təqələrinə hərəkəti halında işlədilir: Woyi  woƒe  aƒe  me  aƒe  me 

‘Onlar öz həyətlərinə gedirlər [hər biri öz həyətinə gedir]’. Sadə for-

manın işlənməsinə hər hansı məhdudiyyət yoxdur: Kakalikawo kaka 

ɖe gogloewo me ‘Mətbəx böcəkləri künc-bucaqlara qaçışır’. Bir sıra 

dillərdə leksik diversativlərin dar bir qrupu göstərilir: frans. se dis-

percer ‘dağılışmaq’, dispercer ‘pərən-pərən salmaq’, haus. bazu / 

baje ‘yayılmaq’, ‘dağılmaq, səpələnmək’. Müxtəlif dillərdə ya eynilə 

digər distributivlər kimi nişanlanan (məsələn, aleut, çamali, eskimo 

dillərində), ya da xüsusi şəkildə nişanlanan (məsələn, slavyan dillə-

rində) qrammatik diversativlər geniş təmsil olunmuşdur. Məsələn, 

rus dilində qrammatik diversativlər раз- prefiksinin, yaxud раз- pre-

fiksi ilə -ся postfiksinin birləşməsinin köməyilə əmələ gəldiyi halda 

(разо-гнать ‘dağıtmaq’, раз-лететь-ся ‘uçub dağılışmaq’), qram-

matik distributivlər əsasən пере- (пере-бить ‘qırıb-çatmaq’) və по- 

(по-бросать ‘töküb-töküşdürmək’) prefikslərinin köməyilə yaranır. 

Türk dillərində bu məna -p/-b (-п/-б) ilə bitən feili bağlamalı analitik 

konstruksiyalarda “çıxıb getmək” mənalı köməkçi hərəkət feillərilə 

nişanlanır: özb. Онам хонадан пашшаларни ҳайдаб чиқарди 

‘Anam milçəkləri otaqdan qovdu’.  

Sislokativ distributivləri. Subyekt sislokativi mənası subyekt 

diversativi mənasına antonimikdir və buna müvafiq olaraq subyekt 
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sislokativi mənasının ifadə edildiyi cümlədə ümumi aktantın – sub-

yektin ayrı-ayrı təmsilçilərinin müxtəlif məntəqələrdən müəyyən bir 

mərkəzi nöqtəyə hərəkət etdiyi göstərilir. Obyekt sislokativinin işlən-

diyi zaman əlavə olaraq bu hərəkətin səbəbkarının aktant-kauzator 

olduğu bildirilir. Bu mənanın ifadəsinin universal vasitəsi kimi hərə-

kətin istiqamətini bildirən “hər tərəfdən”, “müxtəlif tərəflərdən”, 

“oradan-buradan” semantikalı zərfliklər çıxış edir. Belə zərflikləri 

sislokativ zərflikləri adlandırmaq olardı. Bir sıra dillərdə sislokativlə-

rin kiçik bir qrupu olduğu göstərilir. Adətən bu, leksik diversativlərin 

də olduğu dillərdir: frans. s’unir ‘birləşmək’, ‘toplaşmaq’, unir ‘bir-

ləşdirmək’, ‘toplamaq’, haus. taru ‘toplaşmaq’, tara ‘toplamaq’. 

Qrammatik sislokativlər, adətən, həm distributivlərin, həm də diver-

sativlərin göstəricilərindən fərqlənən spesifik göstəricilərə malik 

olur. Rus dilində bu, -ся postfiksi ilə birləşə bilən с- prefiksidir 

(məsələn, с-ходить-ся ‘toplaşmaq, yığışmaq’, с-летать-ся ‘uçuşub 

gəlmək; toplaşmaq’, со-гнать ‘bir yerə qovub yığmaq’, с-водить 

‘toplamaq, yığmaq’). Alman dilində bu, zusammen komponentli fe-

illərdir: Der Arzt packte seine Instrumente zusammen ‘Həkim öz 

alətlərini topladı’. Eve dilində sislokativ mənası elə öz-özlüyündə 

leksik sislokativ olan ƒoƒu (bir yerə) ‘yığışmaq, toplaşmaq’ feilinin 

hərəkət feilləri seriyası ilə ifadə edilir: Amedzrowo tso duwo me va 

ƒoƒu ‘Qonaqlar toplaşdılar’. Bu cümlədə seriyanı üç hərəkət feili təş-

kil edir: tso ‘gəlmək (miniklə)’, va ‘gəlmək (ayaqla)’, ƒoƒu ‘top-

laşmaq’. 

Ambulativ distributivləri. Distributivin məna növlərinin təsni-

fində diaqnostik əlamət kimi hərəkət feilləri üçün xarakterik olan am-

bulativ mənasının fərqləndirilməsi qanunauyğundur. Subyekt ambu-

lativi subyektin hərəkətinin yekunda müəyyən ümumi lokativ aktant 

təşkil edən bir sıra ayrı-ayrı məntəqələrdən ardıcıllıqla keçərək real-

laşdığını göstərir. Bəzi dillərdə hərəkət feillərinin derivatları olan 

qrammatik ambulativlərin olduğu göstərilir. Rus dilində bu, məsələn, 

о-/об- prefiksli feillərdir (о-бежать ‘gəzmək, dolaşmaq, baş vur-

maq; yanından qaçıb keçmək; qaçaraq dövrə vurmaq’, об-ходить 

‘gəzmək, keçmək, dolanmaq, dövrə vurmaq, baş vurmaq; yanından 

keçmək’): Утром ... она босиком от одного крылечка к другому 
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обежала Шибаниху ‘Səhər ... o, ayaqyalın bir artırmadan o birinə 

[gedərkən] Şibanixanın yanından qaçıb keçdi’. Türk dillərində bu 

halda -р/-b (-п/-б) ilə bitən feili bağlamalı analitik konstruksiyada 

“çıxmaq” mənalı köməkçi feil işlədilir. Bu zaman lokativ aktant bir 

qayda olaraq cəm formasında çıxış edir və “bütün” təyini ilə müşayi-

ət edilə bilər: tat. Фəрид барлык кибеmлəрне йөреп чыкmы ‘Fərid 

bütün mağazaları gəzib dolaşdı’. İndoneziya dilində “məkanda müəy-

yən məntəqələr çoxluğundan hər bir məntəqədə ardıcıllıqla olmaq” 

mənası təsirsiz feillərdən -i suffiksi vasitəsilə əmələ gələn təsirli feil 

konstruksiyaları ilə ifadə edilir. Obyekt hərəkətin subyektinin keçmə-

li olduğu bütün məntəqələr çoxluğunu bildirən kampong demi kam-

pong “kəndbəkənd” (hərf. “kənd kəndin ardınca”) tipli konstruksiya 

ilə ifadə edilir: Kumasuki kampong demi kampong … “Mən kəndbə-

kənd gəzdim....” (feilin əsası – masuk  “daxil olmaq, girmək”). 

Kvazidistributivlər. Xüsusi distributiv mənalarının semantik 

zonasına “kvazidistributiv” adlandırılan mənanı da daxil etmək doğru 

olardı. Bu məna haqqında biz real olaraq bütöv aktantın – guya ayrı-

ayrı hissələrdən ibarət bir subyekt və ya obyektin olduğu və bu za-

man təkrarlanan hərəkətlərdən hər birinin aktantın guya ayrıca olan 

bu hissəsinə, təkrarlanan hərəkətlərin bütün qalan çoxluğunun isə 

əsasən bu aktantın guya ayrı olan bütün hissələrinə toxunduğu hallar-

da danışa bilərik. Qrammatik kvazidistributivlərin əsas kütləsi izahı-

na “hissələrə böl(ün)mək”, “hissə-hissə nə iləsə örtülmək”, “hissə-

hissə (hissələrin ardıcıllığı ilə) nəyinsə üzərində hərəkət etmək” kom-

ponentlərinin daxil olduğu başlanğıc feillərindən əmələ gəlir: klam. 

w-gew’- ‘uzun əşyanın zərbəsi ilə iki hissəyə bölmək’ → w-geew’- 

‘uzun əşyanın  zərbəsi ilə çoxlu  hissələrə  bölmək’, çamal. b-uq̉u 

‘kəsmək, doğramaq’ → b-uq̉uq̉u ‘kiçik parçalara bölmək’, al. чиси- 

‘parçalamaq, bölmək’ → чиси-ла- ‘doğramaq (doğrayıb tökmək)’. 

Bununla belə, qrammatik kvazidistributivlər bir dəfəyə icra edilən 

hərəkəti göstərən başlanğıc feillərindən əmələ gələ bilər. Bu halda tö-

rəmə feil bir neçə dəfəyə icra edilən hərəkət bildirir: al. чу- ‘bir dəfə-

yə geyinmək’ → чу-ла ‘bir neçə dəfəyə geyinmək’, чачи- ‘bir dəfəyə 

örtmək’ → чачи-ла ‘bir neçə dəfəyə örtmək’. Bu nümunələrdə qram-

matik kvazidistributivlərin göstəriciləri qrammatik distributivlərin 
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göstəriciləri ilə eynidir. Aparıcı meyil belədir. Bununla belə, qram-

matik kvazidistributivlərdə spesifik göstəricilər də ola bilər. Rus 

dilində, məsələn, из- prefiksi (из-мазать/ся ‘bulanmaq, üst-başını 

batırmaq’, изо-рвать/ся ‘cırıq-cırıq olmaq’) belə göstəricidir. Litva 

dilindəki piáuti ‘kəsmək’ və piáustyti ‘çoxlu parçalara doğramaq’ 

kimi feilləri qarşılaşdıraraq V.Dressler törəmə feildə effektiv-obyekt 

distributivi mənasını müəyyən edir36. Görünür, kvazidistributiv 

feillərində bu effektivlik çaları ona görə yaranır ki, hərəkətlərin sayı-

nın təsbit edilmiş şəkildə artırılması (iki / bir neçə hissəyə doğramaq 

→ çoxlu hissələrə doğramaq) praqmatik cəhətdən keyfiyyət dəyişik-

liyi kimi qiymətləndirilir. Rus dilində kvazidistributivlərə mənaların-

da subyekt və ya obyektin hərəkəti ilə təsirin yayılması, səpələnməsi 

və əhatə olunmanın tamlığı əlamətlərinin fərqləndirildiyi иззябнуть 

‘donmaq, bərk üşümək’, изранить ‘yaralamaq (bir neçə yerdən)’ 

tipli feilləri aid etmək olar37: А я изъездила весь город, побывала у 

Нарвских ворот, где мы жили когда-то ‘Mən isə bütün şəhəri 

gəzib dolaşdım, nə vaxtsa [yanında] yaşadığımız Narva darvazasında 

oldum’.  

Adresat distributivləri. Bu mənaya bölüşdürmə semantikalı 

“paylamaq”, “yollamaq”, “paylaşdırmaq, yaymaq” tipli təsirli distri-

butiv feilləri malik olur38. Bu feillərin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, 

onların yanında yalnız aktant-adresat deyil, həm də aktant-obyekt ol-

malıdır: rus. Почтальон разносит письма жильцам ‘Poçtalyon 

məktubları sakinlərə paylaşdırır’ və *Почтальон разносит письмо 

жильцам *‘Poçtalyon məktubu sakinlərə paylaşdırır’. Beləliklə, belə 

bir implikasiya irəli sürmək olar: cümlədə adresat distributivi ifadə 

edilirsə, o halda onda obyekt distributivi də ifadə edilir, bunun əksi 

                                                 
36Dressler, W. Studien zur verbalen  Pluralität. Iterativum, Distributivum, Dura-

tivum, Intensivum inder allgemeinen Grammatik, im Lateinischen und Hethi-

tischen /  W.U.Dressler. – Wien: Böhlau, – 1968. – s.69. 
37Шелякин, М.А. Категория вида и способы действия русского глагола. Тео-

ретические основы / М.А.Шелякин. – Таллин: Валгус, – 1983. – с.185. 
38Осипова, М.А. Дистрибутивные глаголы в современных западно-славян-

ских языках (синхронно-сопоставительный аспект): / Автореферат диссерта-

ции ...кандидата филологических наук / ‒ Москва, 1984. ‒ 19 с.                                       
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doğru deyildir. 

Ərəb ədəbi dilində kvantifikasiya edilən feillərin olduğu cümlə-

lərdə adresat distributivinin göstəricisi kimi tərkibinə “hər” mənalı 

kullu minhum  tipli sözlərin daxil olduğu ad qruplarını qəbul etmək 

olar: sallama ‘amīnu majlisi-l-’ulamā‘i-l-mustanadāti li kulli’adā‘i 

majlisi-l-’ulamā‘i ‘Elmi şuranın katibi bülletenləri elmi şuranın bü-

tün üzvlərinə payladı’. Distributivin leksik ifadəsi də mümkündür: 

wazza’a ’alā ‘paylamaq, bölüşdürmək’. 

İntensivlər və deminutivlər. İntensivlər özündə hərəkətin həc-

minin artması və intensivliyi mənası ilə çoxluq mənasının cəmini eh-

tiva edir.39 Məsələn, eskimo dilində   -nak və -(ҳ)лаг-  göstəriciləri 

hərəkətin intensivliyi mənasına malikdir: иmыгмигақā ‘ayağının bur-

nu ilə vurur (bir dəfə)’ → иmыгмих-лаг-ақā ‘ayağının burnu ilə 

(bərkdən) vurur (bir dəfə)’ → иmыгмих-лаг-а-mа-ғақā ‘ayağının 

burnu ilə (dəfələrlə bərkdən) vurur’.  

Deminutivlər hərəkətin kiçik həcmi və ya az intensivliyi məna-

sına malik olur. Məsələn, Litva dilində deminutiv mənasına -inė-ti 

suffiksli feillər malik olur. Deminutiv mənasını bu suffiks multipli-

kativ feillərinə  verir: šokti ‘tullanmaq, hoppanmaq’ – šok-inė-ti ‘ya-

vaşca, yüngülcə tullanmaq’, barstyti ‘tökmək, dağıtmaq’ – barts-inė-

ti ‘azacıq, yüngülcə tökmək, dağıtmaq’. 

Aparılmıış təhlil göstərir ki, distributivlik mütləq universali ki-

mi bütün dillərə xas olan əlamətidir. Lakin distributivin ayrı-ayrı 

növləri müxtəlif dillərdə müxtəlif şəkildə (tam və ya qismən)  təmsil 

olunmuşdur. Bu isə dilləri distributivin bu və digər növünün olması / 

olmaması əlamətinə görə təsnif etməyə və bu əlamətin natamam uni-

versali olduğunu deməyə əsas verir.  

“Situasiyalar çoxluğunun iterativ tipi” adlanan IV fəsildə 

əsas diqqət leksik və qrammatik iterativlərin tədqiqinə yönəlmişdir. 

Bununla yanaşı, ayrı-ayrı bölmələrdə multiplikativ və distributivin 

iterasiyası, iterativ mənalı analitik konstruksiyalar, iterativ mənanın 

kontekst göstəriciləri və situasiyaların sayı məsələləri şərh edilir. Si-

                                                 
39Ulvydas, K. (vyr. red.) Lietuvių kalbos gramatika. Morfologija. – 2 t. / 

K.Ulvydas. –Vilnius: Mintis,  –  1971. –  779 p. 
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tuasiyalar çoxluğunun iterativ tipini belə şərh etmək olar: 

“İter [P ( X,Y, …, Z )] = “Р (Х,Y, …, Z) situasiyalarının də-

fələrlə, nisbətən müntəzəm olan icrası mövcuddur; bütün təkrarlanan 

situasiyalarda aktantların eyni toplusu40 təqdim olunur; hər təkrar-

lanan hərəkət ayrıca (nitq anını və ya ixtiyari başqa başlanğıc nöq-

təsini ehtiva etməyən) T zaman fasiləsində baş verir, yəni P1 situa-

siyası T1 zaman fasiləsində, P2 situasiyası T2 zaman fasiləsində, Pn 

situasiyası Tn zaman fasiləsində41 baş verir”42.  

Ən müxtəlif dillərdə iterativ mənası onun bütün növlərində 

çoxluğun funksional-semantik sahəsinə aid olan və daha çox bir-biri 

ilə cümlədə və ya daha böyük kontekstdə kombinasiya edilən leksik, 

sözdüzəldici və qrammatik  vasitələrlə ifadə edilir. 

Leksik iterativlər. Dillərdə iterativlik seması yalnız leksik vasi-

tələrlə deyil, həm də onların digər dil vasitələri ilə birləşməsində re-

allaşır. Eskimo dilində leksik iterativ çox zaman қунпың ‘həmişə, da-

im’, углағлуку ‘dəfələrlə’ tipli zərfliklərlə, унакунығагу ‘hər gün’ 

tipli asılı hərəkət feilləri ilə, intensivin göstəricisinə malik feili adlar-

la ifadə edilir: Углағлуку сҳатуңа имами қағмамың ‘Mən dənizdə 

dəfələrlə ilğım görmüşəm’ (iterativ mənası углағлуку ‘dəfələrlə, çox 

dəfə’ zərfliyi ilə ifadə edilmişdir). Situasiyalar çoxluğu türk dillərin-

də cümlədə adətən kompleks şəkildə çıxış edən qrammatik və leksik 

vasitələrlə ifadə edilir. Leksika sahəsinə (“hər gün” tipli) dövrilik, 

(“tez-tez”, “hərdənbir, arabir” tipli) fasilə, (“adətən” tipli) uzitativlik 

zərflikləri aiddir. Türk dillərində iterativin bir növü olan diskontinua-

tiv mənanın leksik vasitəsi kimi “bəzən”, “arabir”, “hərdənbir” tipli 

                                                 
40 Aktantların yalnız referent eyniliyi (rus. Мальчик каждый год ездит к бабуш-

ке ‘Oğlan hər il nənəsinin yanına gedir’) deyil, həm də konseptual eyniliyi (rus. 

Каждый год сосед покупает себеновый костюм ‘Hər il qonşu özünə təzə 

kostyum alır’) nəzərdə tutulur. 
41 Hər situasiya nitq anı və ya ixtiyari başqa başlanğıc nöqtəsini ehtiva etməyən T 

zaman müddətində baş verdiyindən, iterativ çoxluğa daxil olan situasiyaları qeyri-

aktual  situasiyalar kimi xarakterizə etmək qanunauyğundur. 
42 Typology of Iterative Constructions (edited by V.S. Khrakovsky) / LINCOM 

studies in theoretical linguistics  / – München: Lincom Europa, – 2000. – p.41. 
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fasilə zərflikləri çıxış edir: azərb. Ara-sıra dostunu narahat edən baş 

ağrısı təkrarən gəlmişdi. 

Frekventativ məna leksik yolla “tez-tez”, “fasiləsiz, durma-

dan”, “dalbadal” tipli fasilə zərfliklərinin iştirakı ilə ifadə edilir: tat. 

Еш-еш кына синнəн хаmлар алдым ‘Mən səndən tez-tez məktub 

alırdım’. 

Uzitativ məna “adətən”, “həmişə”, “daim” tipli uzitativlik zərf-

liklərinin köməyilə ifadə edilir: tof. Мен эчжимнi hүн саны гөрдүр 

мен ‘Mən öz dostumu hər gün görürəm’. 

Klamat dilində iterativ mənasının ifadəsi üçün az hallarda döv-

rilik, fasilə, uzitativ zərfliklərindən istifadə olunur. Hərəkətlər arasın-

da fasilənin böyüklüyünü bildirmək üçün reduplikasiya edilmiş zərf-

lik xarakterli sözlər işlədilir. Bütün slavyan dillərində iterativlik əsa-

sən (feili leksemlərlə) bitməmiş tərz feillərilə ifadə edilir. Sapmalar 

bu funksiyada bitmiş tərz feillərinin işlənməsi imkanlarına aiddir. 

Bitməmiş tərz feilləri çoxdəfəlilik mənasını müvafiq leksik göstərici-

lər – zaman zərflikləri olmadan da bildirə bilər. Alman dilində funk-

sional-semantik sahə43 çərçivəsində iterativ mənası zaman formaları 

ilə uzlaşmada müəyyən qədər seçmə qabiliyyəti tələb edən dövrilik 

və fasilə zərflikləri ilə daha çox ifadə edilir. Dövrilik zərflikləri ilə 

feilin müxtəlif formaları, ancaq, ilk növbədə, prezens və preterit işlə-

nə bilir: … abends strahlen New York und alle anderen Städte in 

Zehntausenden von Lichtern und Fackeln ‘... Axşamlar Nyu-York və 

bütün digər şəhərlər on minlərlə işıq və məşəllərlə parıldayır’. İndo-

neziya dilində iterativ mənasının ifadəsi üçün xüsusi qrammatik va-

sitələr yoxdur. Sadə cümlədə onun göstəricisi kimi müntəzəm olaraq 

dövrilik, fasilə və uzitativlik zərflikləri (bəzən də reduplikasiya edil-

miş formada) çıxış edir. Bu zərfliklərin olduğu cümlədə feil özü, adə-

tən, reduplikasiya edilmir. Hausa dilində iterativ mənasının ifadəsi 

üçün fasilə (“tez-tez”, “arabir, bəzən” tipli), uzitativlik (“həmişə”, 

“adətən” tipli) və dövrilik (“axşamlar”, “səhərlər”, “hər gün” tipli) 

bildirən iterativ zərflikləri ilə sərbəst birləşə bilən tərz-zaman göstəri-

                                                 
43 Abdullayev,  S.Ə. Müasir alman və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası / 

S.Ə.Abdullayev. –Bakı: Maarif, –1998. –  s. 14-61. 
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cili xüsusi su kan forması vardır: ...su kan taru su yi ta hirarsu...      

‘... Onlar (adətən) laqqırtı vurmağa toplaşırlar’. 

Qrammatik iterativlər. İterativliyin qrammatik ifadə vasitələri-

nə feilin zaman formalarının paradiqmaları44, affiksasiya, reduplika-

siya, feilin irreal şəkilləri (formalrı), dəfəli-əlaqəli konstruksiyalar 

(DƏK), predikat aktantlı konstruksiyalar (PAK) və s. aid edilir. 

Müxtəlif dillərdə həmin formal ifadə vasitələri ixtisaslaşdırılmış, ixti-

saslaşdırılmamış və ya onların analitik (kombinə edilmiş) ifadə üsul-

ları kimi xarakterizə edilir. Qrammatik iterativlərdə iterativlik seması 

bəzən leksik ifadə vasitələrinin kombinasiyasında, bəzən də kon-

tekstual məzmun fonunda reallaşır. Türk dillərində məxsusi olaraq 

iterativin ifadə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş zaman formaları var-

dır: 1) keçmiş çoxdəfəli/qeyri-qəti gələcək zaman formaları: özb.    

ол-ар эдим ‘[adətən] götürürdüm’, azərb. al-ar-dım, al-ar-mış-am,  

2) keçmiş bitməmiş zaman formaları: tat. ал-а идем ‘götürürdüm’, 

azərb. al-ır-dım, 3) keçmiş sürəkli/davamlı zaman: özb. ол-моқда 

эдим ‘götürürdüm’, azərb. al-maqda idim (davamlı keçmişin hekayə 

forması) – al-maqda imişəm (davamlı keçmişin rəvayət forması). 

Onlar dövrilik və “bu yerlərdə”, “buralarda”, “orada” tipli yer 

zərflikləri ilə birləşə bilər. Bütün slavyan dillərində iterativlik başlıca 

olaraq bitməmiş tərz feillərilə ifadə edilir. Ziddiyyətlər bu funksiyada 

bitmiş tərz feillərinin işlənməsinin mümkünlüyünə aiddir. “Rus 

dilində iterativin bitmiş tərz feilləri ilə ifadəsi aydın ifadə edilən eks-

pressivliyi ilə, həm də ola bilər ki, ilk növbədə təkrarlanan situasiya 

bir neçə ardıcıl və ya bir-birini əvəz edən hərəkətlərdən ibarət 

olduğu zaman DƏK-lərdə fərqlənir”45: На самой заре встанешь и 

топчешься-топчешься по избе: и воды надо принесть, и печь рас-

топить… А он, как скинул ноги с кровати, выхлебал баночку 

молока – только я его и видела ‘Dan yeri söküləndən qalxırsan və 

daxmada durmadan vurnuxursan: həm su gətirmək lazımdır, həm 

                                                 
44 Tahirov, İ.M. Azərbaycan və ingilis dillərində zaman kateqoriyası / İ.M.Tahirov. 

– Bakı: Nurlan, –2007. –  324 s. 
45 Бондарко, А.В. Вид и время русского глагола (значение и употребление) / 

А.В.Бондарко. – Москва: Просвещение, – 1971. – c.141, 215-216. 
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ocağı yandırmaq lazımdır… O isə ayağını çarpayıdan aşağı salan 

kimi bir banka süd içirdi – mən elə onu görürdüm’. “Bolqar və 

makedon dillərində bitmiş tərz feilləri iterativliyi, həmçinin başlıca 

olaraq aoristdən başqa, bütün bitmiş tərz formalarının çıxış edə 

bildiyi DƏK-lərdə ifadə edir, məhdudiyyətsiz təkrarlanan zərfliklərlə 

isə bitmiş tərzin yalnız qeyri-preterital formaları çıxış edir”46: mak. 

Ќe dojde, ќе cedne, na ќе cmaнеиќе си излезе, без да прозбори47 

‘Gəlir, oturur, sonra qalxır və heç bir söz demədən çıxıb gedir’; bolq. 

Когато Иван дойдеше (bitmiş tərzin imperfekti), всички ставаха 

(bitməmiş tərzin imperfekti) ‘İvan daxil olanda (hərf. ‘nə vaxt ki, 

daxil olurdu’) hamı qalxırdı’. Digər slavyan dillərində bitmiş tərz 

feilinin iterativ ifadə etmək qabiliyyəti zaman formasından asılı 

olmur. 

İngilis dilində ifadə üsuluna görə iterativ söyləmlər onlarda si-

tuasiyaların təkrarlanmasının 1) ya hər hansı zaman çərçivəsilə məh-

dudlaşması (He usually gets up at 7 o’clock ‘O, adətən, saat 7-də ya-

tağından qalxır’), 2) ya da verilmiş zaman hüdudlarında baş verməsi 

ilə aydın şəkildə fərqlənir (I shall be dining alone all next week ‘Mən 

bütün gələn həftə boyu tək nahar edəcəyəm’). Fransız dilində qram-

matik iterativ tərkibində hərəkətin qeyri-aktual hədsiz sayda çox-

luğunu bildirən prezens və imperfekt formalı feillərin olduğu cümlə-

lərlə ifadə edilə bilər: Ce qu’il ya de terrible avec Louis, c’est qu’ il 

devine tout: la scène, il l’a prévue, il l’a désamorcée ‘Bu Lui   ilə bir 

işi olmaq dəhşətdir: o, hər şeyi irəlicədən duyur, elə bu səhnəni də o, 

                                                 
46 Маслов, Ю.С. Глагольный вид в современном болгарском литературном 

языке (значение и употребление) // Вопросы грамматики болгарского литера-

турного языка. ‒ Москва: Высшая школа, ‒ 1959. ‒  c.270-274; Станков, В. 

Българскитеглаголни времена / В.С.Станков. – София: Наука и изкуство, – 

1969. – c.17-19; Galton,H. The main functions of the Slavic verbal aspect / 

H.Galton.– Skopje: Универзитетска печатница Кирил и Методиj, – 1976. – 

p.86. 
47 Усикова, Р.П. Македонский язык // Славянские языки. – Москва: Изд-во 

Московского государственного университета, – 1977. – с.363. 
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qabaqcadan nəzərə almış və tədbir görmüşdür’48.  

Hausa dilində iterativ mənasının bildirilməsi üçün xüsusi tərz-

zaman forması mövcuddur: su kan. Bu forma ilə bildirilən qeyri-

aktual  hərəkətlər  çoxluğu adətən hədsiz zaman müddətinə aid olur: 

А muʠalian namu mutane su kan zabam musu littafi da kansu ‘Bizim 

kitabxanamızda insanlar (adətən) özləri üçün kitabı özləri seçirlər’. 

Hərəkətlər çoxluğu hədsiz zaman müddətinə aiddirsə, bu, cümlədə 

leksik yolla ifadə edilməlidir: А zamanin damutanen Abuje su kan yi 

neman kuʠi amma ba irin yadda su ke yi a yanzu ba ‘Əvvəlki dövr-

lərdə Abuca sakinləri pulu indi qazandıqları kimi qazanmırdılar’. 

İterativlik – dəfələrlə təkrarlıq (məhdudiyyətsiz) Çin dilində hər 

hansı şəkildə formal ifadəyə malik deyildir. “Zaman zərfliyi 

təkrarlanan və ya əksinə, bir dəfə edilən hərəkəti göstərə bilər, lakin 

bəzən cümlənin bu iki mənadan hansına malik olması yalnız 

kontekstdən asılı olur”49. 

Multiplikativ və distributivin iterasiyası. Dillərdə həm multip-

likativ, həm də distributiv topluluq bildirən çoxluq olduğundan bu 

çoxluqları iterasiya oluna bilən daha yüksək səviyyəli ayrı-ayrı situa-

siyalar kimi qiymətləndirmək olar. Fransız dilində multiplikativ və 

distributivin iterasiyasının göstəricisi kimi dövrilik, fasilə, uzitativlik, 

ümumilik zərflikləri çıxış edir: A d’autres moments, il lisait, plume 

en main. Il remuait les lèvres, comme un écolier qui répète une leçon. 

Parfois, je voyais sa t ête se pencher, se pencher, glisser vers sa poit-

rine ‘Başqa vaxtlar o əlində qələm [tutaraq] oxuyurdu. O, dərsini 

təkrarlayan məktəbli kimi dodaqlarını tərpədirdi. Hərdən mən onun 

başının necə endiyini, sinəsinə düşdüyünü görürdüm’. Burada 

remuer ‘tərpətmək’ və se pencher ‘əyilmək, enmək’ feilləri multipli-

kativ mənaları ifadə edir, iterativlik mənası isə zərfliklərlə verilir. Là, 

se réunissait quotidiennement l’élite de ces jeunes gens ‘Orada hər 

                                                 
48 Шеремета, Н.В.О средствах выражения способов действия в современном 

французском языке: / Автореферат диссертации ...кандидата филологических 

наук / – Львов, 1966. – 19 с. 
49 Яхонтов ,С. Е. Проблема описания множественности действий в китайском 

языке  // Типология итеративных конструкций. – Ленинград: – 1989. – с.236. 
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gün bu gənclərin elitası toplaşırdı’ cümləsində se réunir ‘toplaşmaq’ 

feili sislokativ situasiyası bildirir, zərflik isə bu situasiyanın qeyri-

müntəzəm şəkildə təkrarlandığını göstərir. Alman dilində multiplika-

tiv və distributiv mənalı konstruksiyalar həmçinin dövrilik və fasilə 

zərflikləri ilə birləşərək  iterasiya edilə bilər: Er hustete oft / abends / 

jeden Abend ‘O tez-tez / axşamlar / hər axşam öskürürdü’. İndonezi-

ya dilində multiplikativ və distributiv mənalarının iterasiyası multip-

likativ və distributiv feillərinin iterativ zərflikləri ilə birləşməsilə ya-

radılır: Kami sering lari naik-turun stadion … berulang kali ‘Biz tez-

tez [pilləkənlərlə] qalxıb düşə-düşə ... təkrar-təkrar stadiona qaçır-

dıq’. Eskimo dilində multiplikativ və distributiv çoxluq mənalarının 

iterasiyası morfoloji və leksik yolla ifadə edilə bilər: Атуқңулукык 

такук қамыграгык қунпың қиғни-тағ-а-мақ ынкам иқўағ-а-та-

мақ ‘Bu çəkmələrdə gəzəndə o hey sürüşür və yıxılırdı’ (ilkin əsasla 

müq. et: ilkin қиғнит- əsası  қиғнитақуқ ‘o sürüşür, yıxılır [bir 

dəfə, indicə]’), қиғнисимақ ‘o sürüşdü, yıxıldı’. İngilis dilində mul-

tiplikativin iterasiyası bir neçə yolla reallaşdırılır: a) iterativlik zərf-

liklərinin köməyilə: He often coughs at night  ‘O, gecələr tez-tez ös-

kürür’, b) dəfəli-qoşa tipli konstruksiyalarda: When the bus was in 

motion these hanging itemes spun and jerked and swayed in front of 

the driver’s eyes ‘Avtobus hərəkət edəndə bu asılı əşyalar sürücünün 

gözü qarşısında fırlanır, dartılır və yellənirdi’, c) used to + inf., would 

+ inf. konstruksiyalarında: A cigarette would hang from her half-

open mouth, and she would sway, or rock, or circle slowly...50 ‘Elə 

olurdu ki, siqaret onun yarıaçıq ağzından asılıb sallanır, [o]yellənir, o 

tərəf-bu tərəfə gedir və yavaş-yavaş fırlanırdı’. Distributivin iterasi-

yası fasilə, dövrilik və uzitativlik zərfliklərinin köməyilə baş verir: 

Each evening the guards brought him the paper… He went through 

every paper51 ‘Hər axşam qarovul ona qəzet gətirirdi ... O, bütün qə-

                                                 
50 Comrie, B. Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related 

problems  / B.Comrie. – Cambridge: Cambridge University Press, – 1976. –  142 p. 
51 Швачко, С.А. Языковые средства выражения количества в современном 

английском, русском и украинском  языках  / С.А.Швачко. – Киев: Высшая 

школа, – 1981. –  144 с. 
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zetləri oxuyurdu (hər bir qəzeti oxuyurdu)’.  

İterativ çoxluq və hərəkətin sayının eyni zamanda ifadəsi əsas 

qrupun formalarının olduğu söyləmdə twice а week  ‘həftədə iki 

dəfə’ tipli kompleks zərfliklər işləndiyi zaman baş verir: I ask you 

ten times a day… ‘Mən səndən gündə on dəfə soruşuram ...’ Dövrilik 

zərflikləri və say kompleksi ilə yanaşı, bu tipli söyləmlərdə fasilə 

zərflikləri işlənə bilər: Often twice and sometimes three times a week 

the two of them came to town…52 ‘Tez-tez həftədə iki, bəzən isə üç 

dəfə onların hər ikisi şəhərə gəlirdilər...’  

İterativ mənanın kontekst göstəriciləri. Situasiyalar 

çoxluğunun ifadə olunmasında nəzəri cəhətdən mümkün hesab edilən 

bütün dil vasitələri, o cümlədən kontekstual dilxarici vasitələr iştirak 

edə bilər, bir şərtlə ki, onlar çoxluğun funsional-semantik sahəsinə 

daxil olsun, lakin vahid sistem yarada bilməsin.   

Situasiyaların sayı.  Situasiyaların sayı komponentləri, əsasən, 

“dəqiq say/qeyri-müəyyən say/təxmini say+ kəmiyyət bildirən “dəfə” 

elementi”ndən (kvantorundan) ibarət olan say kompleksləri vasitəsilə 

aparılır. 

Analiz edilmiş material onu deməyə əsas verir ki,  iterativ uni-

versal əlamət kimi bütün dillərdə mövcuddur. Lakin onun ayrı-ayrı 

növləri onların heç də hamısına xas deyildir. Beləliklə, iterativin bu 

əlamətini natamam universali kimi qiymətləndirmək olar.                                              

Tədqiqatın əsas nəticələrini aşağıdakı kimi xülasə etmək olar: 

1. Dilçilik elminin müasir inkişaf mərhələsi funksional qram-

matika və daha geniş – dilin funksional təsviri problemlərinə getdik-

cə artan maraqla xarakterizə edilir. Bu, tam qanunauyğundur, çünki 

müasir dilçilik dil “özlüyündə və özü üçün” müddəasına deyil, dilin 

həqiqi praktik şüur kimi, insan cəmiyyətində kommunikasiya şərai-

tində fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmuş mühüm vasitə kimi dərk edil-

məsinə istiqamətlənmişdir. 
2. Çağdaş dilçilikdə dil elementlərinin müəyyən qanunauyğun-

luqlara əsasən qruplaşmasını və qarşılıqlı təsirini nəzərdə tutan sahə 

                                                 
52 Акимова, Т.Г. Типы многократного действия в английском языке // Т.Г.Акимова.  

Типология итеративных конструкций. – Ленинград: Наука, – 1989, – с.161–170. 
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nəzəriyyəsi dilin sistemli təşkili vasitəsi kimi mövcuddur və sahə dil 

sistemində onu təşkil edən ünsürlərin  real əlaqələrini əks etdirir. 
3. Sahə nəzəriyyəsinin əsl mahiyyətini xarakterizə edən cəhət 

onun ümumi – invariant məna oxu ətrafında bir-biri ilə sıx əlaqədə 

olan dilin müxtəlif səviyyəli  ifadə vasitələrinin vahid funksional sis-

tem kimi dərk olunmasındadır. 

4. Sahənin ifadə planına dilin bütün müxtəlif səviyyəli vahid-

lərinin formal struktur tərəfləri, məzmun planına isə həmin dil vahid-

lərinin invariant məna ətrafında cəmləşməsi aiddir. Bu vasitələr sahə-

nin konstituentləridir və onun “mərkəz-ucqar” (nüvə-periferiya) kon-

fiqurasiyasını təşkil edir. 

5. Kəmiyyət kateqoriyası onunla bağlı olan keyfiyyət kateqori-

yası kimi, universal məntiqi kateqoriyadır. Onun müxtəlif dillərdə 

sapmaları öyrənilərkən ayrılma meyarı “müxtəlif dil səviyyələrinin 

bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən elementlərinin semantik funksiyası-

nın ümumiliyi, bu elementlərin diferensial semantik əlamətlərində 

məlum semantik invariantın olması” hesab edilən müvafiq linqvistik 

“funksional-semantik kateqoriya” nəzərdə tutulur. 

6. Yaxın zamanlara qədər kəmiyyət kateqoriyasının analizi çox 

vaxt paradiqmatik sıralar və paradiqmatik münasibətlərin tədqiqi çər-

çivəsindən kənara çıxmırdı. İndi aydın görünür ki, kəmiyyət kateqo-

riyasının istənilən, ən yığcam təsvirində də müxtəlif nitq hissələrinə 

mənsub olan formalarının sintaktik uzlaşmasının xüsusiyyətləri nəzə-

rə alınmalıdır. Kəmiyyət kateqoriyasının öyrənilməsinin sintaktik as-

pekti yalnız kəmiyyətin uzlaşmış kateqoriya kimi çıxış etdiyi yerlər-

də aktual deyildir: aktantların sayının seçilməsinə predikatın bir çox 

xarakteristikaları təsir göstərir. 

7. Hərəkətlər çoxluğu aspektual mənadır. O istər tərzlər siste-

mi, istərsə də hərəkət üsulları ilə sıx bağlıdır. Onun bəzi növlərində 

bu məna böyük sayda hərəkət üsullarını əhatə edir və həmin üsulların 

hər birində yalnız məzmun planında deyil, həmçinin ifadə planında 

spesifik xarakter daşıyır. 

8. Linqvistik çoxluq kateqoriyasının anlam məzmunu “diskret-

lik-qeyri-diskretlik”,“məhdud-qeyri-məhdud”, “son həddə çatma-son 
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həddə çatmama” (müvəffəqlik-qeyri-müvəffəqlik)” kimi əlamətlərlə 

təmsil oluna bilər. 

9. Kəmiyyət kateqoriyası plürallıq funksional-semantik sahəsi-

nin nüvəsi olmaqla özü mərkəz və periferiya kimi göstərilə bilər. O, 

ismin semantikasında aparıcı bir kateqoriyadır, çünki onunla pred-

metlik ideyası bağlıdır. Nitq hissələri adlar sistemindən uzaqlaşdıqca 

plürallıq da zəifləyir. Beləliklə, feil üçün kəmiyyət periferik kateqori-

yadır. 

10. İsimlərin kəmiyyət kateqoriyası mənanın nominativ aspekti 

ilə bağlıdır, feillərdə kəmiyyət, əsasən, relyasion məzmuna malikdir. 

11. Kəmiyyət (kvantitativlik), üzvləri əks nişanlanmış binar op-

pozisiyanın təşkil etdiyi sözdəyişdirici qrammatik kateqoriyadır: hər 

şeydən əvvəl, cəm hal nişanlanmışdır. 

12. Situasiyalar çoxluğu aspektuallıq ümumi kateqoriyasının 

tərkib hissəsi kimi universalidir. Linqvistik universalilərin və ya dilin 

müxtəlif elementlərinin daxili qarşılıqlı münasibətlərini müəyyənləş-

dirən ümumi struktur qanunlarının aşkar edilməsi isə müasir mərhə-

lədə dillərin tipoloji baxımdan öyrənilməsinin ən başlıca vəzifələrin-

dən biridir. 

13. Multiplikativ, distributiv və iterativ çoxluqlar bütün dillər-

də təmsil olunmuşdur. Lakin onların bu və ya digər növünün təmsil 

olunmasına görə türk və slavyan dilləri üstünlük nümayiº etdirir. Gö-

rünür, bunu həmin dillərin müvafiq olaraq aqlütinativ və flektiv tipo-

logoyiası ilə izah etmək olar, çünki morfoloji göstəricilərin zəngin 

olduğu bu dillərdə coxluqların qeyd olunmuş növləri, əsasən, morfo-

loji yolla ifadə edilir. Bununla belə, bu dillərdə çoxluq mənalarını 

ifadə edən leksik vasitələr (feillər) də kifayət qədər zəngindir. 

14. Qrammatik vasitələrin zəif olduğu dillərdə situasiyalar çox-

luğunun ifadəsi üçün, əsasən, leksik vasitələrdən istifadə olunur, la-

kin leksik vasitələr bir çox hallarda qrammatik vasitələrlə birlikdə iş-

lənir. Sonuncu əlamət dillərin böyük əksəriyyətinə xasdır. 

15. Tədqiqata cəlb olunmuş dilləri situasiyalar çoxluğunun   

xüsusi məna növlərinin formal ifadəsi baxımından bu qruplara 

ayırmaq olar: a) ixtisaslaşmış, b) ixtisaslaşmamış, c) hər iki qrupun 
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ifadə vasitələrinin çulğaşdığı dillər və d) çoxluğun məzmun planının  

kontekstlə ifadə edildiyi dillər.   
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