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Xülasə. Çoxşaxəli diapazona malik olan feli sifətlər adverbiallaşaraq 

cümlədə zərflik vəzivəsini də icra edə bilirlər. Azərbayacan dilində 

adverbiallaşma prosesi müəyyən qoşmalar və zaman mənalı sözlər qəbul 

edərək baş verir ki, bu xüsusiyyət onları feli bağlamalara yaxınlaşdırır. Ərəb 

dilində feli bağlamaların xüsusi bir forması olmadığından onun zərflik olmaq 

üzrə sintaktik funksiyalarını feillər və feli sifətlər icra edir. Sintaktik struktur 

baxımından müxtəlif cümlə üzvlənməsi sisteminə malik olduğundan 

Azərbaycan və ərəb dillərində zərfliklərin cümlədəki yeri də fərqlidir. Ərəb 

dilində adverbiallaşma prosesi zərflərlə münasibətdə də baş verir. Belə ki, 

eynilə feli bağlamalar kimi cümlədə zərflik vəzifəsini icra edən zərflər ərəb 

dilinə fel, məsdər və feli sifətlərlə təmsil olunurlar və əsasən düzəltmə 

zərflər mövqeyində dururlar.  
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Abstract. Adverbializing, the participles that have 

multiple range, play the function of adverbial 

modifier in a sentence. In Azerbaijani, adver-

bialization process occurs, when certain post-

positions and words expressing tense are used, and 

this feature brings them nearer to linking verbs. As 

linking verbs have no specific form in Arabic, 

verbs and participles play the function of the 

adverbial modifier. As having the system of 

different members  of the sentence in terms of 

syntactic structure, the place of adverbial modifiers 

varies in Arabic and Azerbaijani. In Arabic, 

adverbialization process occurs in respect of 

avderbs. Thus, like participles, adverbs, playing 

the function of adverbial modifier in the sentences, 

are represented in Arabic as verb, infinitive, and 

participle and mainly can be in the position of 

derivative adverbs.  

Keywords: participles, linking verbs, adverb, 

adverbial modifier, specific feature.                       
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Резюме. Причастия, обладающие многоаспектным 

диапазоном адвербиализуясь, могут выступать так-

же в роли обстоятельства. В азербайджанском язы-

ке процесс адвербиализации происходит, когда 

способность принимать определенные предлоги и 

слова с временным значением сближает их с дее-

причастиями. Из-за отстутствия в арабском языке 

определенной формы деепричастий их синтак-

сическую функцию обстоятельства выполняют 

глаголы и причастия. С позиции синтаксической 

структуры в азербайджанском и арабском языках, 

обладающих различной системой членения пред-

ложения, также различно место обстоятельства в 

предложении. В арабском языке процесс адвер-

биализации происходит и в отношении обстоя-

тельств. Так, наречия, как и причастия, выпол-

няющие роль обстоятельства в предложении в 

арабском языке представлены глаголом, инфини-

тивом  и причастиями и в основном стоят в пози-

ции составного наречия.  

Ключевые слова: причастие, деепричастие, наре-

чие, обстоятельство, спесифические особенности. 
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1. Giriş 

Cümlənin leksik semantikası sözlərin lüğəvi mənaları əsasında yaranır. Obyektiv 

aləmin hadisələri arasındakı real əlaqələr məhz onların vasitəsilə ifadə olunur. Odur ki, bu 

hadisələrin orijinal ifadəsinə nail olmaq üçün cümləni təşkil edən üzvlərin struktur-semantik 

xüsusiyyətlərini öyrənmək lazımdır. Leksik-qrammatik mənalarına və sintaktik roluna əsasən 

seçilmiş söz qruplarından ibarət nitq hissələri cümlə üzvləri vəzifəsində çıxış edərkən həm öz 

funksiyalarını, həm də əlavə funksiyaları icra edirlər. Əsas sintaktik vəzifəni dəyişdikdə nitq 

hissələrini təşkil edən sözlərin də təbiətində semantik dəyişikliklər yaranır. Məsələn, cümlə 

üzvü kimi əsas funksiyası mübtəda, tamamlıq olan isim atributlaşaraq təyin vəzifəsini də icra 

edə bilir, əsas etibarı ilə cümlədə təyin vəzifəsini icra edən sifət və feli sifətlər isə 

substantivləşərkən mübtəda, tamamlıq, xəbər, adverbiallaşarkən isə zərfliklərin funksiyalarını 

da icra edirlər.  Bu baxımdan feli sifətlər daha məhsuldardır. 

Özünün ikili xüsusiyyəti sayəsində feli sifətlər dilin sintaktik quruluşu nöqteyi 

nəzərindən həddən artıq mütəhərrik bir formadır. “Demək olar ki, heç bir başqa nitq hissəsi bu 

qədər müxtəlif sintaktik funksiyalar həyata keçirə bilmir. Bu müxtəlifliklər isə öz növbəsində 

cümlə quruluşunu və onun təkamülünü müəyyənləşdirən əsas qrammatik kateqoriyalar 

sistemi ilə bağlıdır” [5, s. 37].   

 

2. Feli sifətlərin adverbiallaşması və feli bağlamalar 

Çoxşaxəli diapazona malik olan feli sifətlər adverbiallaşaraq cümlədə zərflik  

vəzivəsini də  icra edə bilirlər. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvlərindən biri olan zərflik struktur-

semantik komponentlərdən biri kimi müəyyən spessifik xüsusiyyətlərə malikdir; “...daha çox 

zərf, feli bağlama, feli bağlama tərkibləri, ismin məkani halları, qoşmalı feli sifət və 

məsdərlərlə ifadə olunur; cümlədə yeri sərbəstdir; aktuallaşma zamanı daha çox cümlənin 

sonunda işlənir” [2, s.135]. Adverbiallaşmış feli sifətlər cümlədə zərflikləri təmsil edərkən 

müxtəlif ifadə vasitələrinə malik olurlar. Azərbayacan dilində adverbiallaşma prosesi 

müəyyən qoşmalar və zaman mənalı sözlər qəbul edərək baş verir ki, bu xüsusiyyət onları feli 

bağlamalara yaxınlaşdırır. Məsələn: 

Ağzını açan kimi hamı onun səsinə hay verdi; möcüzə baş vermiş kimi oğlan bir an 

quruyub qaldı; qatar gələnə qədər vaxt qazanıb bir az da düşündü; Onu qarşımda gördüyüm 

zaman çox təəccübləndim; İlk dəfə məzuniyyətə getdiyi vaxt anası onu üçün çox darıxmışdı; 

və s. 

Verilmiş misallarda feli sifətlər qoşmalarla birlikdə işlənərək tərz və zaman mənasını 

verirlər. “Faktlar göstərir ki, bunlar tədricən qoşmaları itirərək feli bağlamaya çevrilə bilər. 

Hazırkı halda bunlar substantivləşərək adlıq, yönlük və çıxışlıq hallarda olan feli sifətdən və 

qoşmadan ibarətdir və funksiya etibarilə zaman və tərz zərfliyi vəzifəsində işlənirlər” [3, 

s.290]. 



İPƏK YOLU, No.4, 2017 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
110 

Etimoloji cəhətdən feli sifətlərlə yerlik hal şəkilçisinin birlikdə işlənməsi ilə yaranan “ 

– dıqda
2
” şəkilçili feli bağlamalar da işin başlanma anını göstərən zaman zərfliyi vəzifəsində 

işlənir.Məsələn: 

Əhməd qardaşını gördükdə çox sevindi. Müəllim sinfə daxil olduqda hamı ayağa 

qalxdı; və s. 

Digər şəkilçilərdən fərqli olaraq “– dıq” feli sifət şəkilçisi müstəqil şəkildə işlənə 

bilmir. O ya mənsubiyyət şəkilçiləri qəbul edərək feli sifət olur, ya da yerlik hal şəkilçisi ilə 

birlikdə feli başlama olur. “Feli bağlama istilahı şəkilçilərin sintaktik rolundan alınmış bir 

istiladır” [1, s.244]. Məsələn, gördükdə, bildikdə və s. “ –dıq” şəkilçili feli sifətlər 

substantivləşərək yerlik hal şəkilçilərini qəbul edir və sonra qoşması ilə birlikdə cümlədə 

əsasən zaman zərfliyi vəzifəsini icra edir.  

Eyni vəziyyət “-anda
2
” şəkilçisi üçün də keçərlidir. Etimoloji cəhətdən “-an” feli sifət 

şəkilçisi ilə yerlik hal şəkilçisindən ibarət olan bu şəkilçi ilə yaranmış feli bağlamalar cümlədə 

zaman zərfi vəzifəsində işlənir. Bu şəkilçilər vasitəsilə zaman, hal-vəziyyət, bəzən də eyni 

cümlədə həm zaman, həm də hal-vəziyyət məzmunu ifadə olunur. Məsələn:  

Qulam dayının bu cavabını eşidəndə o özündən çıxdı. 

Bu feli bağlamalar da zaman və şəxs şəkilçiləri qəbul etmirlər. Burada şəxs və zaman 

əsas felin şəxs və zamanından asılı olur. Məsələn: 

Mən gələndə səninlə görüşəcəm; O gələndə mənimlə görüşmüşdü; və s. 

Misallardan göründüyü kimi “gələndə” feli bağlaması “görüşmək” felinin şəxs və 

zamanından asılı olaraq birinci və üçüncü şəxsin gələcək və keçmiş zamanı ifadə edir. 

 “-an” feli sifət şəkilçisi çıxışlıq hal şəkilisi ilə də işlənə bilir. həm qoşmalı, həm də 

qoşmasız variantda işlənən bu ifadə əsas feldəki işin başlanma zamanını bildirən zərflik 

vəzifəsini icra edir. Məsələn: 

Bakıya gələndən bir dəfə də olsun bizə baş çəkməyib.← Hamı oturandan sonra ev 

sahibi söhbəti açdı. 

Feli bağlamalar qoşma ilə işlənə bilmədiklərindən  burada qoşmasız variant feli 

bağlamalar, qoşmalı variant isə feli sifət hesab olunur. Azərbaycan dilində “feli sifət+qoşma”  

modelli ifadələr ərəb dilində sintaktik üsulla – zaman budaq cümləsi şəklində ( , .... ػُذيا سًغ

 verilir. Haqqında danışdığımız budaq cümlənin bu növü zərflik budaq cümlələrinə (حًٍُا شاهذ

aiddir.  

Ərəb dilində zaman budaq cümləsi çox vaxt baş cümlədən əvvəl gələrək, onunla 

nisbətən çox işlənən zaman mənalı bağlayıcılardan biri ilə əlaqələndirilir:  

حًٍُا, تًٍُا, ػُذيا, نًا  – o zaman ki,..., o vaxt ki,..,  -dıqda
2
لثم أٌ, لثم يا ;  - əvvəl ki,..; تؼذ يا ,

 :etibarən ki,... Məsələn – يُز أٌ ;..,sonra ki – تؼذ أٌ

س يٍ تٍٍ سحاترٍٍ كثٍشذٍٍ ػُذيا  ًْ ظَهشِخ انَش
1

 .سىداوٌٍ كُُد أُيشُّ أياو ذهك انحذٌمح
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Günəş iki qara buludun arasından görünəndə mən həmin hənim bağçanın qarşısından 

keçirdim.( hərfən: o vaxt ki, göründü günəş iki qara buludun arasından keçirdim hənim 

bağçanın qarşısından.) 

 .لثم أٌ وصهد إنى انجايؼح لاتهد صذٌمرً

Universitetə çatmazdan əvvəl dostumla qarşılaşdım.( hərfən: o vaxtdan əvvəl ki, 

universitetə çatdım qarşılaşdım dostumla.) 

 .   تؼذ أٌ ششح نُا انضٍف انؼشتً انًىضىع تذأ حذٌثه انشٍك ػٍ َشاط انخهٍفح ػثذانشحًٍ انُاصش

Ərəb qonağı mövzunu bizə şərh etdikdən sonra Xəlifə Əbdu-r-Rəhmanın fəaliyyəti 

haqqında maraqlı söhbətinə başladı. (hərfən: hə vaxtdan sonra ki, ərəb qonağı bizə şərh etdi 

mövzunu başladı öz maraqlı söhbətinə Xəlifə Əbdu-r-Rəhmanın fəaliyyəti haqqında.)  

 .يُز أٌ وصهد تاكى شاهذخ ػذج افالو

Bakıya gələndən bəri bir neçə film görmüşəm. ( hərfən: o vaxtdan etibarən ki, gəldim 

Bakıya, gördüm bir neçə film.) 

          Ərəb dilində feli bağlamaların xüsusi bir forması olmadığından onun zərflik olmaq üzrə 

sintaktik funksiyalarını feillər və feli sifətlər icra edir. Məsələn: 

 .و أطشق حسٍ أغا حٍُا ثى هة ُيهَْشَوال إنى فُاء انذاس فًؼه انمؼة انفاسؽ

Həsən ağa bir az susdu, sonra boşalmış qabla evin həyətinə qaçaraq coşdu. 

 .جهسُد ػهى ألَشب َيمَؼذ ُيَؼّشضاً وجهً نهشًس

Üzümü günəşə tutub (sərən, günə verən) ən yaxın oturacaqda oturdum.  

 :انذخىاس ضاحكالال نه 

Daxvar ona gülərək ( gülən) dedi: 

 :و َهضانذٌدخىاس لااال أتى انؼالء ػهىٌد . و حاٌ ولد االَصشاف ػُذيا اَرصف انهٍم

Gecə yarısı olduqda getmə vaxtı gəldi və Dəxvar əbi –l- aləyə deyib  (deyən) qalxdı: 

شذَِؼشح ػهى انكهة انزي وضغ سأسه فً حجشها ُيسرَسهًِاً، ثى لاند ُيُهًكح فً انحذٌث إنى  ًُ ػادخ ذشتِد تٍذها ان

 ..انكهة

Əsən əlləri ilə başını təslim olmuş halda onun dizləri üzərinə qoymuş iti sığallamaqda 

davam etdi, sonra itin söhbətinə dalaraq (yüklənən, dərinləşən) dedi: 

 ...       ذطهَّؼُد إنٍها ُيْثرِسًا 

Gülümsəyərək ( gülümsəyən) şəhvətlə ona baxdım. 

 .ثى ذشكره و اسرذسخ و سحد أيشً يثرؼذا ػُه تسشػح

Sonra onu tərk etdim, döndüm və ondan sürətlə uzaqlaşaraq (uzaqlaşan) getməyə 

başladım. 

Verilmiş nümunələrdə “qaçaraq”,” tutub (sərən, günə verən)”, “gülərək ( gülən)”, 

“deyərək (deyən)”,” dalaraq (yüklənən, dərinləşən)”, “Gülümsəyərək (gülümsəyən)”, 

“uzaqlaşaraq (uzaqlaşan)” qeyri müəyyən təsirlik hal feli sifətləri ilə ifadə olunmuş tərzi-

hərəkət zərfləri Azərbaycan dilinə “-ıb
4
” “-araq, -ərəq” şəkilçiləri ilə düzələn feli bağlama 

şəklində tərcümə olunmuşdur. Bu şəkilçilərlə düzələn feli bağlamaların ifadə etdiyi iş, hal, 

hərəkət şəxsli feldəki iş və hərəkətdən əvvəl baş verdiyini göstərir. Sintaktik struktur 

baxımından müxtəlif cümlə üzvlənməsi sisteminə malik olduğundan Azərbaycan və ərəb 
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dillərində zərfliklərin cümlədəki yeri də fərqlidir. Belə ki, Azərbaycan dilində zərflik aid 

olduğu feldən əvvəl gəldiyi halda ərəb dilində bu cümlə üzvü əsas feldən sonra gəlir. “-ıb
4
” 

şəkilçiləri ilə düzələn feli bağlamalar sadə cümlənin əsasən tərzi-hərəkət, səbəb, bəzən də 

zaman zərfliyi kimi çıxış edir. “–araq şəkilçili feli bağlamalar aid olduğu feildəki işin, 

hərəkətin nə tərzdə, hansı vəziyyətdə, necə icra olunduğunu bildirir və cümlədə əksərən tərz 

zərfliyi vəzifəsində işlənir” [3, s. 298]. 

 

3. Feli sifətlərin adverbiallaşması və zərflər 

Ərəb dilində adverbiallaşma prosesi zərflərlə münasibətdə də baş verir. Belə ki, eynilə 

feli bağlamalar kimi cümlədə zərflik vəzifəsini icra edən zərflər ərəb dilinə fel, məsdər və feli 

sifətlərlə təmsil olunurlar və əsasən düzəltmə zərflər mövqeyində dururlar.  

Əsas nitq hissələrindən biri olan zərf istər leksik-qrammatik mənalarına, morfoloji 

əlamətlərinə, istərsə də sintaktik vəzifəsinə görə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Lakin zərflərin 

leksik məna baxımından digər nitq hissələri ilə olan yaxınlığı onun sərhədlərinin 

dəqiqləşdirilməsində müəyyən təzadlar yaratmışdır. Bu hal zərflərin çoxşaxəli olmasından və 

leksik mənasına görə digər nitq hissələri ilə ortaqlıq təşkıl etməsindən qaynaqlanır. Sintaktik 

mövqeyindən asılı olaraq bir sıra nitq hissələri cümlədə eyni zamanda zərflik vəzifəsini də 

icra edə bilir. 

Qrandenin də qeyd etdiyi kimi ərəb dilində məlum növ feli sifətlər qeyri müəyyənlikdə 

təsirlik halda işlənərək hərəkətin tərzini və halını da bildirmə imkanına malik olur. Bu zaman 

o həm obyektə, həm də subyektə yönələ bilir [6,  s. 336]. Məsələn:  

 :سياها ػهى األسض حاَما و صاح تانخادو

Onu qəzəblə (qəzəblənən) yerə atdı və xidmətçiyə qışqırdı:                                            

ٍِ شهٍشذٍٍ و لّذيرهًا إنٍه فُظش إنٍها يسرشٌثا و لال ٍْ : و أخشجد أو نطٍف يٍ ذحد خًاسها فطٍشذَ  

Ummul-lətif örtüyünün altından məşhur fətirlərindən iki ədəd çıxardıb ona uzatdı, o 

isə ona şübhə( şübhəedən) ilə baxdı və dedi: 

 ...و ذُاونهًا حسٍ أغا و نى ٌركهى و جهس يرشتِّؼا ػهى االسض أياو لؼة انهثٍ

Həsən ağa onları yedi, danışmadı, yerdə süd qabının qarşısında bardaş qurub 

(ayaqlarını çarpazlayaraq oturan) oturdu.  

ثح ثى لاند  :وساحد ذَهزُّ سأَسها ُيرَؼجَّ

Başını təəccüblə (təəccüb edən) əsdirməyə başladı və dedi: 

 .نمٍره فً انشاسع تاكٍا

Onu küçədə ağlarkən gördüm. 

Verilmiş cümlələrdə “qəzəblə (qəzəblənən)”, “şübhə( şübhəedən) ilə”, “təəccüblə 

(təəccüb edən)”, “ağlarkən” tərzi-hərəkət zərflikləri isimlərin sonuna “-la
2
” və “ilə” qoşması 

arıtılmaqla düzələn tərzi hərəkət zərfləridir. Ərəb dilində isə eyni tərzi-hərəkət zərfləri qeyri 

müəyyənlikdə və əlamət olaraq təsirlik halla üst-üstə düşən zərfdüzəldici halda olan 

isimləşmiş feli sifətlərlə ifadə olunaraq hərəkətin tərzini, vəziyyətini və halını bildirmişdir. 
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“Zərfdüzəldici təsirlik hal bu və ya digər qrammatik amilin idarəsindən irəli gəlməyib, 

zərflərin qrammatik təbiətinə xas bir xüsusiyyət kimi təzahür edir. Məhz buna görə də zərf 

əmələ gətirən təsirlik hala zərfdüzəldici (adverbial)  ad halı vermişlər” [4, s. 66]. 

V.E. Şaqal öz dərsliyində təsirlik halda olan feli sifətləri hərəkətin tərzini bildirən 

zərfliklərin ifadə vasitələrindən biri kimi verərək onların cümlənin mübtədası ilə cinsə və 

kəmiyyətə görə uzlaşdığını  qeyd edir: 

.خشجىا يٍ انثٍد يرىجهٍٍ إنى وسظ انًذٌُح  – Onlar şəhərin ortasına doğru yönələrək 

(yönələnlər) evdən çıxdılıar [7, s. 239] 

“Nəhvu –l-vadıh” və “nəhvu-l –vafi” əsərində də qeyri müəyyənlidə, təsirlik halda 

olan feli sifətlər hal zərfliklərinin göstərilmiş növləri sırasında qeyd olunmuşdur [8, s.103;9, 

s.363]. 

Feli sifətlər  cümlə daxilində zaman zərfliyi vəzivəsini də icra edir. Məsələn: 

 .. و فرحد َصف ػٍٍ ػهى شؼاع انشًس انزي ٌذاػة وسادذً ، ذٍمظد يرأخشا هزا انصثاح

Bu səhər gec (keçikən) oyandım və yastığımla oynaşan günəş şüalarına gözümü yarım açdım. 

Ərəb dilində feli sifətlər leksik- semantik anlamda tamamilə isimləşərək yer zərfliyi 

vəzifəsini di içra edirlər. Yer zərfliyi kimi çıxış edən feli sifətlər bir qayda olaraq Azərbaycan 

dilinin hal şəkilçilərini əvəz edən müvafiq ön qoşmalarla işlənirlər. Məsələn:  

 .انطثٍة فً انًسرشفى لال رنك أٌضا. يؼك حكٍّ ٌا سٍذي- 

- Ağa, sən haqlısan. Xəstəxanadakı  həkim də onu dedi. 

Nəticə. Göründüyü kimi cümlədə təsirlik halda olaraq zərflik funksiyasını icra edən 

feli sifətlər Azərbaycan dilinə sintaktik cəhətdən tərzi-hərəkət, zaman, hal zərflikləri və 

morfoloji statusu baxımından isə feli sifət, zərf və  feli bağlama kimi tərcümə olunur. Odur ki, 

hər bir dilin öz quruluşu, qrammatik inkanları özünəməxsus ifadə imkanları vardır və hər bir 

dilə bilavasitə onun məhz spesifikası baxımından yanaşılmalıdır.  

İstər Azərbaycan, istərsə də ərəb dillərində  feli sifət formalarının sintaktik 

stukturlardakı bütün mümkün mövqeləri nəzərdən keçirilsə belə qənaətə gəlmək olar ki, onlar 

üzlərinin daxili qanunlar sisteminə tabe olan  bir komleks təşkil edirlər. 
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