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МОРФОЛОҜИЈА 

Морфолоҝија сөзүн гурулушунун мүхтәлиф аспектләрини, сөзүн формасыны 

өјрәнән дилчилик саһәсидир. Биз бурада јалныз нитг һиссәләриндән бәһс едәҹәјик. 

 

НИТГ ҺИССӘЛӘРИ 

Cөзләр семантикасы, морфоложи әламәтләри вә синтактик функсијалары әсасында 

мүхтәлиф груплара бөлүнүр ки, бунлар да нитг һиссәләри адланыр. Дилчиликдә нитг 

һиссәләри әсас вә көмәкчи нитг һиссәләри олмагла ики јерә бөлүнүр. Әсас нитг 

һиссәләри исим, сифәт, сај, әвәзлик, фе’л, зәрф, көмәкчи нитг һиссәләри исә гошма, 

бағлајыҹы, әдат, модал сөзләр вә нидадан ибарәтдир. 

 

ИCИМ 

Исим әшјанын адыны билдирән нитг һиссәсидир, ки?, чич?, коврә? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Инсана ки?, диҝәр ҹанлылар вә ҹансызлара чич?, 

јер билдирән исимләрә коврә? суалы верилир.  

Мәсәлән: Ки бә мәктәб дәшә? - Cолмәз бә мәктәб дәшә. Бә чәмә кә ки омә? - Бә 

чәмә кә ғонәғ омә. Бо һәвате чич бәбаш? - Бо һәвате пәс бәбам. Чич һардәш? - Нун 

һардәм. Озорбојҹони јолә шәһәр коврәје? - Озорбојҹони јолә шәһәр Бокује. (Шн) Әшја 

адлары хүсуси вә үмуми олур. Хүсуси адлар ејниҹинсли әшјалары бир-бириндән 

фәргләндирмәк үчүн ишләдилән адлардыр. Инсанларын хүсуси адлары, фамилијалары, 

тәхәллүсләри, ҹоғрафи адлар, бәдии әсәрләрин, гәзет вә журналларын, тәшкилат вә 

ҹәмијјәтләрин адлары хүсуси исимләрдир. Һәтта, һејванлара да хүсуси адлар верилир. 

Талыш дилиндә спесифик, јә’ни талыш дили сөзләриндән вә ја ҹалаг сөзләрдән ибарәт 

инсан адлары - антропонимләр, һәмчинин ҹоғрафи адлар, зоонимләр диггәти ҹәлб едир. 

Инсан адлары: Кинәвәс, Гәдәкинә, Cери; топонимләр: Cијосығ, Cығјурд, Канәди, 

Бәлеткогәв; һејван адлары: Cымбыле, Рәше, Овәјне вә с. 

Үмуми исимләр ејниҹинсли әшјаларын адларыны билдирир. Бураја үмуми шәхс 

адлары, тәбиәт һадисәләринин адлары, мүҹәррәд анлајышларын адлары вә с. дахилдир: 

одәм, моә, зоә, ди, даве, вош, гемыж, һыр, речинәти, чоки вә с. 

Талыш дилиндә үмуми исимләрин хүсуси исимләрә кечмәси просеси өзүнү 

ҝөстәрир. Мәсәлән: бу дилдә Инҹи, Ғызыл, Нығә кими гадын, Әлмос кими киши адлары 

ҝениш јајылмышдыр. Ајдын мәсәләдир ки, бу шәхс адларынын әсасында инҹи (инҹи), 

ғызыл (гызыл), нығә (ҝүмүш), әлмос (алмаз) кими үмуми исимләр дурур. 

Талыш дилиндә исимин өзүнәмәхсус категоријалары вардыр. Бунлар 

ашағыдакылардыр: 1) мүәјјәнлик вә гејри - мүәјјәнлик; 2) кәмијјәт; 3) һал 

категоријасы. 



Талыш дилиндә грамматик ҹинс категоријасы јохдур. Лакин бу һеч дә о демәк дејил 

ки, талыш дилиндә ҹинс анлајышлары фәргләндирилмир. Талыш дилиндә ҹинс 

анлајышы лексик, гисмән морфоложи вә синтактик јолла ифадә едилир. 

1. Лексик јолла ҹинс анлајышынын ифадәси. Талыш дилиндә бә’зи сөзләрин 

лүғәти мә’насы ҹинс анлајышы ифадә едир. 

а) Инсанын ҹинси фәргләрини билдирән сөзләр: жен, мерд, кинә, зоә. 

б) Ҹинси фәргләри билдирән гоһумлуг терминләри: пә, моә, һовә, боә, биби, дај, халә, 

амү, балдүз, ғәјн, ијә, һивә, һәсы, һәсүјә. 

в) Ев һејванларынын ҹинси фәргләрини билдирән сөзләр: зандәго, него, гомүш, кәл, 

пәс, ғоч, каг, сүк. 

2. Морфоложи јолла ҹинс анлајышынын ифадәси. Талыш дилиндә Азәрбајҹан 

дили васитәсилә кечмиш елә алынма сөзләр вар ки, онлар алындыглары дилдән өзләри 

илә бирликдә ҹинси фәргләри билдирән морфоложи әламәтләри дә ҝәтирмишләр вә 

һазырда талыш дилиндә дә мәһз һәмин тәркибдә ҹинси фәрги билдирир. Мәсәлән: 

мүәллим-мүәллимә, шаир-шаирә, әртист-әртисткә вә с. 

3. Cинтактик јолла ҹинс анлајышынын ифадәси. Талыш дилиндә ҹанлы 

адларындан ибарәт бә’зи үмуми исимләрә ҹинс анлајышы билдирән лексик васитәләр 

әлавә етмәклә гадын вә киши ҹинсләри фәргләндирилир. Мәсәлән: женә дохтур, мердә 

дохтур, женә мүәллим, мердә мүәллим. 

Мараглыдыр ки, талыш дилиндә гојунун, атын өзүнүн вә ја баласынын дишилијини 

билдирмәк үчүн моә сөзүндән истифадә едилир ки, бу сөз һәм дә ана анлајышыны 

билдирир. Мәсәлән: моә пәс, моә вә, моә асб, моә кырә вә с. Амма ешшәјин, итин, 

пишијин өзүнүн вә ја баласынын дишилијини билдирмәк үчүн дел сөзүндән истифадә 

едилир ки, бу сөз дә талыш дилиндә мүәјјән гәдәр икраһ ассосиасијасы јарадыр. 

Мәсәлән: делә һә, делә кытә, делә сыпә, делә күтлә, делә пишик. 

Һејванларын еркәјини билдирмәк үчүн исә нијә сөзүндән истифадә едилир. 

Мәсәлән: нијә асб, нијә кырә, нијә пәс, нијә вә, нијә һә, нијә кыты вә с. 

Мисал: Нијә асбе кырәш бә дүмә (Јс. 47). 

 

I. МҮӘЈЈӘНЛИК ВӘ ГЕЈРИ-МҮӘЈЈӘНЛИК КАТЕГОРИЈАСЫ 

1. Талыш дилиндә мүәјјәнлик мүхтәлиф васитәләрлә јараныр: 

а) ы//ым//ын

 ҹүмләнин васитәсиз тамамлығы функсијасында ишләнмәси илә. 

Мәсәлән: Әғыли бәты асбардедәм (шифаһи нитгдән). 

в) васитәсиз һалдакы исмин номинатив ҹүмләнин мүбтәдасы функсијасында 

ишләнмәси илә. Мәсәлән: Китоб чымыне; Кыло тожәје (Шн). 



2. Талыш дилиндә гејри-мүәјјәнлик ашағыдакы васитәләрлә јараныр: 

а) гыләј артикли васитәсилә. Мәсәлән: Гыләј ахмәхи сығ шодој бә чол, да гылә 

ағылманди бекардеш нызнәј (Јс.21); Гыләј мүәллим омәбе (Шн); 

б) васитәсиз һалдакы исмин номинатив ҹүмләдә васитәсиз тамамлыг функсијасында 

ишләнмәси илә. Мәсәлән: Аз бәты ғәләм дојдәм (Шн); Ышты вәјәдә пәс бәкыштем 

(Шн); 

в) шәкилчисиз јијәлик бирләшмәсинин биринҹи компоненти кими ишләнмәси илә. 

Мәсәлән: Кижә моә чәмә сәгыне (Шн); Кинә пә шедә бә выжор (Шн). 

 

II. КӘМИЈЈӘТ КАТЕГОРИЈАСЫ 

Талыш дилиндә кәмијјәт категоријасы исимләрә -он ҹәмлик шәкилчиси артырмагла 

ифадә олунур. Мәсәлән: Бә даст быгәтән вылон (ТC, 1993, №3); Чәмә сыханон мәсә 

кәс бызно мыни бәштә боә (ТC, 1993 № 4); Аспон бә нал кардеәдә мүчәконән 

лынгоншон рост карде (Ј с. 8) 

Исим ә саити илә битирсә, она -он ҹәмлик шәкилчиси артырыланда сөзүн сонундакы 

һәмин саит дүшүр. Мәсәлән: вишә-виш-о-он, појнә-појн-о-он, кинә-кин-о-он, астә-аст-

о-он вә с. 

Исим о саити илә битдикдә дә она -он ҹәмлик шәкилчиси артырылдыгда сөзүн 

сонундакы о илә шәкилчинин әввәлиндәки о сәсләринин икисинин дә ишләнмәси гејри 

-мүмкүн олур. Беләликлә, һәмин о сәсләриндән бири ихтисара дүшдүјүндән диҝәри 

ихтисар олунанын функсијасыны да өз үзәринә ҝөтүрүр вә буна ҝөрә дә узун тәләффүз 

олунур. Мәсәлән: кыло-кыло-н, пыло-пыло-н, гыно-гыно-н, һампо-һампо-н вә с. 

Исим и, у, ү саитләриндән бири илә битирсә, онда һәмин исимлә ҹәмлик шәкилчиси 

арасында зәиф тәләффүз олунан јарымчыг ј самит сәси артырылыр ки, ики саит јанашы 

ишләнмәсин. Мәсәлән: соғали-соғалијон, гыли-гылијон, чаху-чахујон вә с. 

 

III. ҺАЛ КАТЕГОРИЈАСЫ 

Талыш дилиндә исимин ики һалы вар: 

1. Васитәсиз һал. 2. Васитәли һал. 

 

1. ВАСИТӘСИЗ ҺАЛДА ОЛАН ИСИМ 

а) номинатив ҹүмләдә мүбтәда функсијасында ишләнир. 

Мәсәлән: Әғыл бә дәрс шедә (Шн). 



б) исми хәбәрли ҹүмләләрдә хәбәр функсијасында ишләнир. Мәсәлән: Азад 

мүәллиме (Шн). 

в) номинатив ҹүмләдә гејри-мүәјјән васитәсиз тамамлыг функсијасында ишләнир. 

Мәсәлән: Аз боты оләт бәстем (Шн); Бә әғыли нүн быдә (Шн). 

г) ергатив ҹүмләдә васитәсиз тамамлыг функсијасында ишләнир. Мәсәлән: Каги дон 

һардыше (Шн); Әј чымы әғыл жәше (Шн). 

ғ) шәкилчисиз јијәлик бирләшмәсинин биринҹи компоненти функсијасында 

ишләнир. Мәсәлән: кижә тык, холчә ранг, оснәғә зәһмәт вә с. 

 

2. ВАСИТӘЛИ ҺАЛДА ОЛАН ИСИМ 

а) ергатив ҹүмләдә мүбтәда функсијасында ишләнир. Мәсәлән: Әғыли истканыш 

арыште (Шн); Каги моғнәш ној (Шн). 

б) номинатив ҹүмләдә мәјјән васитәсиз тамамлыг функсијасында ишләнир. Мәсәлән 

Мы ы китоби һәватедәм (Шн); Әғыли вығандәм бо һанде (Шн). 

в) шәкилчили јијәлик бирләшмәсинин биринҹи компоненти кими ишләнир. 

Мәсәлән: каги дон, әғыли оләт, жени шол, коғәзи ранг вә с. 

г) диҝәр мүхтәлиф ҹүмлә конструксијаларында васитәли тамамлыг функсијасында 

ишләнир. Мәсәлән: Әғыликү хәбә быстән (Шн). 

 

ИCМИН ГУРУЛУШҸА НӨВЛӘРИ 

Талыш дилиндә исмин гурулушҹа үч нөвү вардыр: 1. Садә; 2. Дүзәлтмә; 3. 

Мүрәккәб исимләр. 

1. Cадә исимләр јалныз бир көкдән вә ја мүасир талыш дилиндә көк вә шәкилчијә 

ајрылмајан садә бир сөздән ибарәт олур. Мәсәлән: до, одәм, пәс, ру, һәши, шыт вә с. 

2. Дүзәлтмә исимләр мүхтәлиф шәкилчиләр васитәсилә дүзәлир. Талыш дилиндә 

әсас сөздүзәлдиҹи шәкилчиләр ашағыдакылардыр: 

-дон шәкилчиси васитәсилә исимдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир: Мәсәлән: 

ғәләм-ғәләмдон, чинә-чинәдон, ғәфә (гәһвә)-ғәвәдон. 

Мисаллар: Чы мәло ғәләмдон ҝин бәбе (Шн); Каги чинә-донәдә һичи ныбе (Шн); 

Ғәфәдон әнә ғазисә (Шн); 

- ә шәкилчиси васитәсилә исимдән, сифәтдән вә фе’лдән дүзәлтмә исим әмәлә 

ҝәтирилир. 



а) исимдән исим дүзәлдилир: Мәс.: тер-терә, әјвон-әјвонә, дүм-дүмә, лон-лонә, кум-

кумә. Мисаллар: Дүәвожи терә кырт бәбе: (Ј.с.29) Дизә бу бә әјвонә 

пебәтате;(Ј.с.27) Бә кыты гәви дүмә нырәсо, бәвоте шыше; (Ј.с.11) Кижә бондә лонә 

гәтәше (Шн); Әғлон кумә дутедән (Шн). 

б) сифәтдән исим дүзәлдилир. Мәс.: һавз-һавзә, хәроб-хәробә. Мисаллар: Бә гүги вә 

һавзә екә (Шн); Ды зүлми обод бә вырә рә хәробә бәбе.(Ј.с.25). 

в) фе’лдән исим дүзәлир. Мәс.: сыре-сырә, бәме-бәмә, данҹе-данҹә, екыре-екырә. 

Мисаллар: Бәмы сырә омедә; (Шн) Әғыли бәмә гәте; (Шн) Һа кәс иштә данҹә баһа 

(Ј.с.61) Екырә әғыли кыштедә (Шн). 

- әвон//-вон шәкилчиси васитәсилә исимдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: 

боғ-боғәвон, мол-моләвон, гәлә-гәләвон, осио-осиовон. Мисаллар: Доон мивә вардеәдә 

боғәвони гуш кор бәбе (Јс. 29); Чәмә дијәдә моләвон каме (Шн); Гәләвон тутәк 

жәјдәбе (Шн); Даси вәши осиовон мандә, даси форси кәвыжә пегәтдәни (Јс. 24). 

-әвун шәклчиси васитәсилә исимдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: ранг-

рангәвун. Мисаллар: Әғыл ве рангәвуне (Шн).  

-әјз шәкилчиси васитәсилә исимдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: ов-овәјз. 

Мисал: Овәјз сыфтә кындә - кулыс бәва (Јс.48). 

- әк шәкилчиси васитәсилә исимдән, сифәтдән вә фе’лдән дүзәлтмә исим әмәлә 

ҝәтирилир. Бу шәкилчинин сөздүзәлтмә имканы мәһдуддур. 

а) исимдән исим дүзәлдилир. Мәс.: даст-дастәк. Мисал: Аз боты дастәкә 

әғылим? (Шн). 

б) сифәтдән исим дүзәлдилир. Мәс.: гам-гамәк. Мисал: Ымсор чокә гамәк һесте 

(Шн). 

в) фе’лдән исим дүзәлдилир. Мәс.: мәвинде -мәвиндәк. Мисал: Мәвиндәк 

димәдәж әбыни (Јс.43). 

- әко шәкилчиси васитәсилә исимдән кичиклик мә’насыны верән дүзәлтмә исим 

әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: замбул - замбуләко // замләко. Мисал: Рүжи гәв обедә, пегәт 

замбуләко (ТC, 1993, № 5-6). 

- ән шәкилчиси васитәсилә сифәтдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Гејри-

мәһсулдар шәкилчидир. Мәс.: һырд - һырдән. Мисал: Һырдән зинәку бә кә омәни (Шн). 

- әндә шәкилчиси васитәсилә фе’лдән исим дүзәлдилир. Мәс.: пәре - пәрәндә. 

Мисал: Пәрәндә чанә тади быгәто, инҹил ыштә вахтәдә бәрәсе (Јс. 50). 

- әти шәкилчиси васитәсилә исимдән вә сифәтдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. 

а) исимдән исим дүзәлдилир. Мәс.: инсон - инсонәти, потшо - потшоәти, хыдо - 

хыдоәти, мерд - мердәти. Мисаллар: Инсонәти ды сәводи, вар-девләти вејәти не, ды 

дыли јоләти памуједән (ТC, 1993, № 5-6); Шир марде, шәғоли бәјо потшоәтиш карде 



(Јс.68); Кыртә одәми рүжәдә се кәрә хыдоәтиш бәпије (Јс.41). Пенҹо сор мердәтику 

гәп же-же и саһәт мерд быби (Јс. 50). 

б) сифәтдән исим дүзәлдилир: Мәс.: шат - шатәти, јол - јоләти, речин - речинәти, 

чыркин - чыркинәти.  

Мисаллар: Әнҹәх ыштә шатәти бекардәшбе чы јодош (ТC, 1993, № 11); Вәјү 

јоләти пардә пештон бәбе (Јс.19); Речинәти бо инсони омә (Шн); Бә чәвон арә 

чыркинәти егыне (Шн). 

- ж//-ыж//-вож шәкилчиси васитәсилә исимдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәлир. Мәс.: 

Боку-бокуж, Ланкон-ланконыж, ди-дивож. Мисаллар: Әв һәни бокуж бә (Шн); Ты бә 

ланконыжи ошедәш (Шн); Ҹо дивожонән чәј дүмо омеәдә не вотдәни (ТC, 1993, № 4). 

- жор шәкилчиси васитәсилә исимдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: теғ-

теғжор, леғ-леғжор. Мисаллар: Бә теғжорә вырәдә һичи бенибәше (Шн); Гомуш 

леғжорәдә си бәбе (Јс. 22) 

- и шәкилчиси васитәсилә сифәтдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: һич-һичи, 

чок-чоки, бевәҹ-бевәҹи, шин-шини, тел-тели, шат-шати, зард-зарди. Мисаллар: Һичи 

манде, чоки барде (ТC, 1993 № 5-6); Чоки кардәниш, намәлә бевәҹи мәкә (Јс. 67); Кәдә 

шини орәхә (Шн); Балә нә бәнә шини шодој бедә, нә бәнә тели һарде (Јс.9); Мор ыштә 

шати әзыни (Јс. 45); Бә әғыли зарди гынијә (Шн). 

- ил шәкилчиси васитәсилә сифәтдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: чәп-

чәпил. Мисал: Чәпил бәрк бәже (Јс.65). 

- ин шәкилчиси васитәсилә исимдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: нохәш-

нохәшин. Мисал:  

Нохәшиним чә холи,  

Гит бофтә мүјәхоли (ТC, 1993, № 4). 

- кор шәкилчиси васитәсилә исимдән атрибутив исим дүзәлдилир. Мәс.: тамә-

тамәкор. Мисал: Тамәкори мол бәј ғысмәт әбыни (Јс. 56). 

- лә шәкилчиси васитәсилә исимдән кичиклик мә’насы верән дүзәлтмә исим әмәлә 

ҝәтирилир. Мәс.: сүк-сүклә, гуг-гуглә, чу-чулә. Мисаллар: Тожә сүклә ве баһанде (Јс. 

58); Гуглә ыштә моә дидәни (Шн); Бә бызанги лонә чулә дәмәку (Шн). 

- ли шәкилчиси васитәсилә исимдән әзизләмә мә’налы дүзәлтмә исим әмәлә 

ҝәтирилир. Мәс.: кинә-кинәли, һовә-һовәли, балә-баләли, бо-бојли. Мисаллар: Кинәли, 

ты чоконо омәш? (Шн); Һовәли, бә чәмә кә бочи омедәниш ? (Шн); Рза бәшты 

баләлијон сә чәво, һа ғонәға, һәни чәмә кәј мәво! (ТC, 1993, № 3); Ышты сәдо ве 

мобарәк: чыми бојли, зә толыш (ТC, 1993, № 4). 

- мон шәкилчиси васитәсилә мәсдәрдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: быре-

быремон, душе-душемон, жије-жимон, каште-каштемон, пәре-пәремон. Мисаллар: 



Бә әлмоси гәдәли диә мәкә, бә чәј быремони диә быкә (Јс. 31); Чәвон кәдә душемон ни 

(Шн); Кәлхози каштемон ве бевәҹ бә (Шн); Каги пәремон де тобә сыләкује (Јс. 39). 

- н шәкилчиси васитәсилә мәсдәрдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. Мәс.: дыве-

дывен. Мисал: Дывени вахт омә рәсә (Шн).  

- нә//-әнә//-инә шәкилчиси васитәсилә сифәтдән дүзәлтмә исим әмәлә ҝәтирилир. 

Мәс.: Аз моғнә сипинә һардедәним (Шн); Нуни кырчәнә бәмы быдә (Шн); Моғнә 

зардинә бә нохәшини мәфәте (Шн). 

- хо шәкилчиси васитәсилә исимдән атрибутив исим әмәлә ҝәлир. Мәс.: ғарз-ғарзхо. 

Мисал: Ғарзхо чы ғарзхо сәломәтиш бәпије (Јс. 22). 

- чә шәкилчиси васитәсилә исимдән кичиклик мә’насы верән дүзәлтмә исим әмәлә 

ҝәтирилир. Мәс.: вә-вәчә, кәл-кәлчә, леф-лефчә, тымон-тымончә. Мисаллар: Вәчә ҝин 

бә (Шн); Кәлчә кәвшәнәдә мандә (Шн); Бо әғыли гыләј лефчәм гәтә (Шн); Ыштә 

жиәдә тымончә оғанд (Шн). 

- Чи шәкилчиси Азәрбајҹан дилиндән алынмышдыр. Исимләрдән мүхтәлиф мә’налы 

атрибутив исимләр дүзәлдир. Мәс.: дәвә-дәвәчи, зевыл-зевылчи, гәрмон-гәрмончи, 

зырно-зырночи. Мисаллар: Бә дәвәчи сыпә дәрыведә (Јс. 10); До гыне зевылчиш 

кыште (Јс. 28); Кинә ыштәнбәсә бе ја бә гәрмончи бәше, ја бә зырночи (Јс.40). 

3. Мүрәккәб исимләр ики даһа артыг сөзүн бирләшмәсиндән әмәлә ҝәлир. Бунлар 

әсасән ашағыдакы јолларла дүзәлир. 

а) Ики исимин бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр.  

Талыш дилиндә белә мүрәккәб исимләр үч үсулла дүзәлир: 

1. Биринҹи компонент -ә шәкилчисини гәбул едир. Мәс.: димәкүкә, мүјәхол, 

дастәҝәво, идәгардыш, лефәдим, бумәларзә, хомәту, кәшәбын, лүзәдож. Мисаллар: 

Димәкүконыш сефе, Шинә зывондәш кыве?! (ТC, 1993, № 3); Нохәшиним чә холи, Гит 

бофтә мүјәхоли (ТC, 1993, № 4); Бомы дастәҝәво быстән (Шн); Әғлон идәгардыш 

кардән (Шн); - Ым бо лефәдими чоке (Шн); Иронәдә бумәларзә бә (Шн); Ышты ҝи 

кәшәбыныш виндәни (Јс. 37); Аз ышты лүзәдожи зындәм (Јс. 37). 

2. Компонентләрин һеч бири шәкилчи гәбул етмир. Мәс.: кәсојб, кубыз, вишәку, 

хәмәнҹо, халәзоә, кәјбә, синәбәнд, сәдож, кәхыванд, кумәкижә, шонәпәпу, 

дастдырозәти. Мисаллар: Кәсојб һәлә омәни (Шн); Чәмә вишонәдә кубыз һесте 

(Шн); Ыврә һәмә вишәкује ки (Шн); Әғлон хәмәнҹоәдә һәнәк кардедән (Шн); Халәзоә 

бә чаш чидәни (Шн); Чашы бәштә кәјбә быбу (Јс. 65); Мы пидәме тыни синәбәнд 

быкәм, ты ғошғун бедәш (Јс.44); Әнәһытәти сәдож бәва (Јс. 31); Ғонәғ кәхыванди 

аварә бәка (Јс. 23); Бә түмҹори һәндәвәр ныгардо күмәкижон... (ТC, 1993, № 11); 

Рандә сәј шонәпәпуј гәдә меһринә кинә Дастдырозәти мәкә (Јс. 24). 

3. Компонентләр арасында бә бирләшдириҹиси ишләнир. Мәс.: моғнәбәрүән, 

чәкмәбәтан. Мисаллар: Cыпә ләвә моғнәбәрүән пенибәғәте (Јс. 54); Ды чәкмәбәтани 

һәмроәти мәкә (Јс. 26.) 



б) исимлә сифәтин бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр. 

Белә мүрәккәб исимләр талыш дилиндә мәһдуд мигдардадыр. Мәс.: дастдыроз, 

дастож, гәвданг. Мисаллар: Хајш кардәм, дастдыроз мәби (Шн); Әв ве дастоже 

(Шн); Гәвдангә одәм бевәҹи әкәни (Јс. 20). 

в) Исимлә фе’л әсасынын бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр. Мәс.: дастор, 

годуш, паснәсут. Мисаллар: Дастори нәһорә шеј дандон бәһоре (Јс. 25); Го марде, 

годуш аршијәј (Јс. 22); Чы лорини паснәсут бәғанден (Јс. 66). 

г) Исимлә фели сифәтин бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр. 

Бу һалда фе’ли сифәт өз спесифик хүсусијјәтини итирир вә мүрәккәб сөз субстантив 

кејфијјәт кәсб едир. Мәс.: ҝитәкә, коәкә, әрәкәш, дуәвож, пылопарзын, колодуж, 

мојәгәт. Мисаллар: Ҝитәкон бо чоштә һарде ныштән (Шн); Бә коәкәј чок фик дој 

лозиме (Шн); Әмә әрәкәшимон (Шн); Дуәвож ғәссәм ве баһа (Јс.29); Чәмә 

пылопарзыншон бардә (Шн); Чы рывоси ро колодужи кәјбәсеј (Јс.66); ...бо јолә 

зоәјошән, мојәгәт бе горош, дыјо кәноәдә һозоә со-бәш һырјә (ТC, 1993, №11). 

ғ) Исимлә тәглиди сөзүн бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр. 

Мәс.: авәгүррә, кижәҹикҹик, моләбурә, нечијәзузә. Мисаллар: Авәгүррә гынеәдә 

дүмәзыҹон думи бә һәво рост кардән (Јс. 6); Бә чымы гуш кижәҹикҹик омәј (Шн); 

Cоәдә моләбурә омедәбе (Шн); Нечијәзузә мәһолыш егәтәбе (Шн). 

д) Cифәтлә исимин бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр. Бунлар ики үсулла 

дүзәлир: 

I. Биринҹи компонент кими ишләнән сифәт -ә атрибутив шәкилчисини гәбул едир. 

Мәс.: гижәпәни, шатәпешт, хомәту, аләжен, пиәмерд. Мисаллар: Ымсор гижәпәни 

веје (Шн); Ә мерд гырд шатәпешт бә (Шн); Выжорәдә чокә хомәту һәватедән (Шн); 

Аләжен боме, тыни бәба (Шн); Мәло Баба навко мәҹлисонәдә ды пиәмердон әнышти 

(ТC, 1993, №4)  

II. Компонентләр һеч бир шәкилчи гәбул етмир. Мәс.: сијокижә, чәпдаст. 

Мисаллар: Cијокижә бәнәј шори һандә (Јс. 53); Әв јаман чәпдасте (Шн). 

е) фе’ли сифәтлә исмин бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр. Мәс.: зандәго. 

Мисал: Зандәго иминҹи ләвә чы годушије, дыминҹи ләвә чы баләје, семинҹи ләвә чы 

әдуши (Јс.33) 

ә) сајла исмин бирләшмәсиндән јаранан мүрәккәб исимләр. 

Мәс.: дыдум, селынгә. Мисаллар: Әғыли гофеәдә дыдум һесте (Шн); Хурәки 

селынгәсә патедәм (Шн). 

 



ГОША ИCИМЛӘР 

Талыш дилиндә гоша исимләр ҝениш јајылмышдыр вә бунлар мүхтәлиф јолларла 

дүзәлмишдир. Талыш дилиндә гоша исимләрин ики әсас типи вардыр. 

I. Һәр ики тәрәфи мүстәгил лексик мә’насы олан сөзләрдән дүзәлмиш гоша 

исимләр. Бунларын да ән чох ишләнән нөвү һәр ики компоненти исимдән ибарәт олан 

гоша исимләрдир. Мәс.: дәдә-бобо, дәдә-нәнә, пә-моә, һовә-боә, жен-мерд, дуст-

дышмен, абур-һурмәт, нун-немык, ғәјси-кишмиш, даст-почә, даст-по, до-гичә, до-чу, 

кә-бә, со-бә, кәјбә-пенҹә, холчә-пәлос, овтовә-ләгән, тахтә-шалмон, чаш-бәв, чаш-дим, 

гәв-гуш, ләвә-руә, ти-кәмон, тәвә-тишә, жиә-кешы, сығ-тазы, сығ-зиндон, шым-потјә, 

гә-гәлә, појнә-потығ, сыпә-улох, морә-муш, каг-кижә, боли-пүрәти. Мисаллар: Дәдә-

бобо зәмин чәмә жимоне (ТC, 1993, №12), Бә дәдә-нәнә дим әманд рүшт әвинднин 

(Јс.10); Пә-моә һурмәти огәте лозиме (Шн); Әвон һовә-боә бә мәктәб шедән (Шн); 

Кәшон жены-мерд вотә (Јс.40); Чәј дуст-дышменыш веје (Шн); Димонәдә абур-

һурмәт мандәни (ТC, 1993, №4); Ды корпә бә хәј-шәр әшынин (Јс. 25); Одәм нун-

немыки ҝин нибәка (Шн); Вәшиәнә ләвә һанәдә ғәјси-кишмиш бәвинде (Јс.19); Ыштә 

даст-почә омәшанд (Шн); Ты ве даст-по ғандедәш һа! (Шн); До-гичә ве бә вырә 

вәһиште (Ј.с.29) Бо кә карде до-чу лозиме (Шн); Вотдә тане, лозыме, Гыләј кә-бә 

лозиме (ТC, 1993, №5-6);... бо јолә зоәшән, мојәгәт бе горош, дыјо кәноәдә һозоә со-бәш 

һырјә (ТC, 1993, №11); Бәмы тикәј кәјбә-пенҹә лозиме (Шн); Холчә-пәлосым веје 

(Шн); Вәјү, екырын гәрдәни, овтовә-ләгәны вардәни (Јс. 19); Cерә доәдә тахтә-

шалмон әбыни (Јс. 52); Cио чаш-бәв, дорозә мижә, гырдә зоәм (ТC, 1993, №3);... Әјо 

ыштә чаш-дими шыштән (ТC, 1993 №8-9) Ыштә гәв-гуши ҹүдә (Јс. 36); Пәси ыштә 

ләвә-рүәш һардә (Јс. 50); Әчәј сәпе ти-кәмон һестбе (Шн); Бә тәвә-тишә гынјәни (Јс. 

13); Ды жиә кешы бә ро омедәни (Ј.с.25); Һа кәс дыштә сығ-тазы (Ј.C.61) Чымы ко бә 

сығ-зиндон гыне (Ј.с.66) Мы әвым ды шым-потјә бә нымож огәтә, ты чәј шым-потјә 

еват (Јс. 44); Чәмә әнә го-гәлә һестбе, мәһол гәтдәныбе (Шн); Һори аләфи појнә-

потығ баһа (Јс. 64); Евлади ки, бәштә пә-моә, бәштә вәтәни хәјыш ныдој, сыпә-улох 

бәсә әј чоке (Јс. 30); Ым шанго морә-мушон һытин, аз ныһытим (Јс. 36); Cоәдәмон 

хәјләки каг-кижә һесте (Шн); Ым боли-пүрәти чы һүкмәти чокикүје (Јс.36). 

Талыш дилиндә аз да олса, һәр ики тәрәфи сифәт, фе’л вә ја зәрфдән ибарәт 

олан гоша сөзләрә дә раст ҝәлирик. Лакин бунлар субстантивләшдијиндән мәһз исим 

кими ишләнир. Буну ашағыдакы мисаллардан ајдын ҝөрмәк олар: Есә јол-рүк чаш 

кардәнин (Шн); Пи-ҹоһил һәмә бә тамшо бешәбин (Шн); Выжорәдә быдә-быстәни 

дастәдә лыве бедәныбе (Шн); Әв сару-сапе зындәни (Шн). 

II. Икинҹи тәрәфи лексик мә’насы олмајан гоша исимләр. 

Белә гоша сөзләрдә икинҹи тәрәф биринҹи тәрәфдә ишләнмиш сөзүн тәһриф 

едилмиш сәсләнмәсиндән ибарәт олур. Мәс.: китоб-митоб, оләт-моләт. Мисаллар: 

Әмә пули бә оләт-моләти дојдәмон, китоб-митоб сәјдәнимон (Шн). 

Елә фактлар да вардыр ки, икинҹи тәрәф биринҹи тәрәфдәки сөзүн тәһриф едилмиш 

сәсләнмәсиндән јох, бәлкә дә вахтилә мә’насы олмуш, мүасир талыш дилиндә исә 

мә’насы билинмәјән «сөз»дән ибарәт олур. Мәс.: кижә-кәвул, һырдән-һәвул, пи-пышк, 

һарде-һәш, пыт-пилә, мол-мәлә, кындә-кулыс. Мисаллар: Ымсор кәфшәнәдә кижә-

кәвул бә чаш гындәни (Шн); ... ыштә һырдән-һәвули ғәдри зындә (ТC. 1993, №4); 

Зымыстон бо пи-пышки гон дәвардедә (Шн); Һарде-һәшдә һисоб быкә, дәныштим 



(ТC. 1993. №3); Пыт-пиләдә нун әбыни (Јс. 51); Чәшым бәшты мол-мәлә... (Јс.65) 

Овәјз сыфтә кындә-кулус бәва.(Ј.с.48). 

Елә гоша сөзләр дә вардыр ки, онларын икинҹи тәрәфи мүстәгил лексик мә’налы 

сөздән ибарәт олур. Биринҹи тәрәф кими исә икинҹи тәрәфдәки сөзүн илк һеҹасы 

ҝөтүрүлүр, һәмин һеҹанын сонундакы самит дә р сәси илә әвәз едилир. Мәс.: ҹыр-

ҹындыр, шыр-шындыр. 

 

CИФӘТ 

Cифәт адландырылан сөзләр дилдә әшјаларын әламәт вә кејфијјәтини 

билдирмәк үчүн ишләдилир. Әламәт вә кејфијјәтләр исә мүхтәлиф вә чохчаларлы 

олдуғундан бунлары ифадә етмәк үчүн дилдә дә сифәтләрин мигдары чохдур. Буна 

ҝөрә дә сифәт адландырылан сөзләр илк нөвбәдә әшјаны һансы ҹәһәтдән 

сәҹијјәләндирмәк бахымындан груплашдырылмалыдыр. 

I. Әшјанын рәнҝини билдирән сифәтләр: сы, сипи, һавз, зард, каву, нонҹ, сијо, 

боз, рүјәнос, әбләғ, чал, курән вә с. Мисаллар: Бә чәвон ҹәһ-ҹә обән сыә вылон (ТC. 23 

март 1993); Әју бә таныш сипијә шәј тәка (ТC. 1993, №10); Һавзә аләф чы моли ҹоне 

(Шн); Бәнә бифи зард бедәш (Тс. 1993, 10); Кавүјә чаш шәјтон бәбе (Јс. 38); Бәмы 

тикәј нонҹә ранг быдә (Шн); Шәв сијо, го сијо (Јс. 68); Бозә кәлә кәфшәндә мандә 

(Шн); Рүјәносә рангәдәм камым сә (Шн); Чымы гыләј чокә әбләғә асбым һестбе (Шн); 

Әчәј сә чал бә (Шн); Курән рангә одәмику дүәро бе лозиме (Шн). 

II. Дад билдирән сифәтләр: шин, тел, тырш, тәвән, сес, су, тәмин, бетәм, ләзәтин. 

Мисаллар: Бәнә мерди жим пидәме, Телә чајым шин пидәме (ТC. 1993, №13); Хани 

боғи тыршә әју дандони рә кыл бәка (Јс.58); Пијози гәдәли диә мәкә, бәј чәј тәвәни 

диәкә (Јс.50); Патә кәс ды нәфәр быбу, хорәк ја сес бәбе, ја су (Јс.49); Ә поло ки, се-чо 

ғат петамбедә, тәмин бедә, ләзәтин бедә, әтрә бу дојдә... (ТC. 1993, №1); Бәнә пози 

ку бетәм мәби (Јс.16). 

III. Әшјанын хариҹи әламәтини билдирән сифәтләр: кок, лод, нозык, сыраф, 

гырдул, дыроз, былынд, кырт, дүз, шат, һырд, барз, чил, ғашғә, ку, һер, кәчәл, лүмә, 

гызгин. Мисаллар: Әнҹәх әв кокә сукон бо шири вығандәбе (ТC, 1993, №11); Лодә мол 

шыт кам дојдә (Шн); Бә соәдә гыләј мерд нәведә: Ваһаб Әһмәди зоә. Нозыкә выни, 

мионә боли, гызгинә сә (ТC, 1993, №11); Зырно сырафә сәј бә гәв дәмәнә (Јс. 34); Бәнем 

ројсә гыләј гырдулә ше егынијә (Шн); Дырозә одәми ағыл чәј чығәдә бәбе (Јс. 29); Чы 

ғәшәнҝин вылә боғон, Былындә дон, гәдә тоғон (ТC, 1993, №13); Жиә кырт бе, бәты 

нырәсәј (Јс. 33); Шатә ро чәнә ве быбо, дыштә дүзә рој быши (Јс. 68); Кәон хоки 

ешандән, һырдә әғлон дәшандән (ТC, 1993, № 8-9); Ышты барзә бандон, нығылә вишон 

бы јолә дынјоәдә, валлаһи, вәште (ТC, 1993, №5-6); Ә чилә кижә чәмәне (Шн); Гыләј 

чокә ғашғә аспмон һестбе (Шн); Ым анә шеј ни ки, ку бәһә, кәчәл дыво быкә (Јс. 35); Ә 

һерә зоә чәмә һамсүәје (Шн); Кәчәлә быз һони чашмәдә ов баһа (Јс. 40); Ә лүмә сыпә 

чы Ғафурије (Шн). 

IV. Әшјанын физики әламәтләринә ҝөрә гавранылан хүсусијјәтләрини 

билдирән сифәтләр: тат, сардон, сәрин, нимолә, тар, һышк, нам, сахт, пүчә, кырч, 

гон, сывык, сәнгин, танг, һовуж, выжг, тәнык, тожә, канә, тиж, кыл, пүтәл, кол, лил. 



Мисаллар: Татә тәнү боты нүн әпатни (Јс. 57); Хүрәк сардон бә (Шн); Тожә мавлә 

ов сәрин бәбе (Јс. 58); Бә нохәшинә моли нимолә ов дој лазиме (Шн); Әв бәсә тарә 

сыпәсән мырдоле (Шн); Һышкә кыләшәдә һафт гылә пај түмо кардедән (Тс, 1993, № 

8-9); Һәм нам бедә, һәм сипи, Дыроз мәкә ым гәпи (Тс, 2 март 1993); Cио каги моғнә 

сахт бәбе (Јс.53); Пүчә виз бәмы лозим ни (Шн); Кырчә нүн бәмы хош омедә (Шн); 

Тавзы гонә сә бәба (Јс.56); Памбә сывык бәбе (Шн); Кыры доә мој сәнгин бәбе (Јс. 41); 

Чәмә вырә ве танге (Шн); Һовужә оләт бәмы дамедәни (Шн); Выжгә дандон дү ве 

бәвоте (Јс. 20); Тәныкин бәнәј зизә, Рә бәгне бәвон ризә (ТC, 1993, № 7); Бә тожә кисә 

хыванди ғарзыхо мәби (Јс. 13); Чымы канә сымә бемәкә, ышты тожә сымәм пидәни 

(Јс. 20); Чы һәши тижә ғылынҹи зылмоти анҹе-анҹе һәмә выроныш рүшин карде (ТC, 

1993, № 13); Һәмә ком де дүмә, Кылә кортым бе дүмә (Јс. 63); Пүтәлә кындә мәби (Јс. 

51); Колә әјү дандони кыл бәка (Јс. 42); Лилә овәдә мој гәте һостоне (Шн). 

V. Инсан вә һејванын дахили, психоложи кејфијјәтини билдирән сифәтләр: 
зырәк, ағылманд, оҹиз, беһынә, гиҹ//гиж, пәхыл, хәсис, нокәс, нодуз, дызд, биҹ, јалтағ, 

һәмул, динҹ, фәғыр, косиб, ҹындо, рыкин, бәдсүлүк, беинсоф, кеј, тәнбәл, сәбрин, данг, 

гәвданг, беһәјо, дәрәс, дәмәрәс, сәмә, ахмәх, беағыл, тарсо, нодон. Мисаллар: Зырәкә 

боә һовә ғорбыш бәбе (Јс. 34); Пеныманде бә гыләј ағылманди мәсләһәти, Нодони 

детбә ысә кәшәше нәш’ә боғәдә (ТC, 1993 №5-6); Оҹизә одәм бо ожә јоли бәнәве(ТC, 

49); Беһынә одәми зывон дыроз бәбе (Јс. 46); Вәдә шедәм, воттән биҹе, бә дүмо 

мандәм, воттән гиже (Јс. 19); Нәве бе-ды биҹә кәчәли, һарде бе-ды гиҹә кәчәли (Јс.46); 

Пәхыли ыштә ләвә-рүәш һардә (Јс. 50); Чәмә дырехтор ве хәсисе (Шн); Нокәс кәс 

әбыни (Јс. 47) Нодузә одәм бәмы лозим ни (Шн); Дызд бе риз әбыни (Јс. 27); Јалтағи 

пешт шат бәбе (Јс. 38); Гыләј һәмүлә зандәгом сәј (Шн); Бәмы гыләј динҹә асб лозиме 

(Шн); Фәғырә одәмикү бытарс (Јс. 58); Ды тәнбәли бынәвош, тәнбәл бәбеш, ды косиби 

бынәвош косиб (Јс. 26); Ҹындоә кәлә шох рә баршије (Шн); Рыкинә одәм мүәллим бе 

әзыни (Шн); Бәдсүлүкә одәм бәсә морисә бевәҹе (Јс. 15); Беинсофә одәми имонән 

әбыни (Јс. 9); Кејә әғыләдә һичи бенибәше (Шн); Хыдо дүст сәбринә одәме (Јс. 59); Ды 

дангә жени бә ро ше чәтине (Шн); Бевәҹә жен гәвданг бәбе (Јс. 9); Пејғәмбәри бә 

беһәјош сәлом доә, дәвардә (Јс. 49); Дәрәсә дышмен бәсә дәмәрәсә дүсти чоке (Јс. 27); 

Сәмә әғыл чок һанде әзыни (Шн); Ахмәхә одәми ҹәвоб там жәје (Јс. 8); Ағыл 

беағыликүән бәбе (Јс. 6); Тарсоә одәм хаин бәбе (Шн) 

 

CИФӘТИН ГУРУЛУШҸА НӨВЛӘРИ 

Талыш дилиндә сифәтин гурулушҹа үч нөвү вар: садә, дүзәлтмә вә мүрәккәб 

сифәтләр.  

1. Cадә сифәтләр бир көкдән ибарәт олур. Мәсәлән: сы, зард, ку, шин, чок, тат вә 

с. 

2. Дүзәлтмә сифәтләр көк вә сөздүзәлдиҹи шәкилчидән ибарәт олур. Талыш 

дилиндә дүзәлтмә сифәтләр мүхтәлиф шәкилчиләр васитәсилә јараныр. Ән чох 

истифадә олунан шәкилчиләр бунлардыр: 

-манд шәкилчиси васитәсилә исимдән сифәт дүзәлдилир. Мәсәлән: әсыл-әсылманд, 

зү-зүманд, ағыл-ағылманд. Мисаллар: Чәмә һамсүә ве ағылмандә одәме (Шн); 



Һәммәјсән зүмандә зоәш бә чымы јод дәше (ТC, 1993, №11); Ағылмандә әғыли бәләгәдә 

бәбе зыне (Јс. 6).  

- и н // -/ј /н шәкилчиси васитәсилә исимдән сифәт дүзәлдилир. Мәсәлән: сос-сосин, 

рык-рыкин, күт-күтин, ов-овин, рүјән-рүјәнин, чырк-чыркин, ғырјәт-ғырјәтин, сәвод- 

сәводин, шығ-шығин, әтыр-әтырин, инсоф-инсофин, зәнд-зәндин, анҹ-анҹин. 

Мисаллар: Cонә гыләј сосинә кинәш һесте (Шн); Чәмә дырехдор ве рыкинә одәме 

(Шн); Ә кутинә мерд чәмә дијовыже(Шн); Бәмы овинә хүрәк хош омедә(Шн); 

Чыркинә оләт тамәкә (Шн); Ғырјәтинә жен беғырјәтә мердисә чоке (Јс. 23); 

Cәводинә одәм жәго ко әгәтни (Шн); Шыҹинә аләфон шо бин (ТC, 1993, № 13); 

Әтринә чај нише әвәз (ТC, 1993, № 13); ... одәм бәпе инсофин быбү (ТC, 1993, № 4); 

Зәндинә әғыл бә һар институт дәбәше (Шн); Cыхан анҹинә кәје (Јс. 55). 

-нок шәкилчиси васитәсилә исимдән сифәт дүзәлдилир. Мәсәлән: ғәзәб-ғәзәбнок 

Мисал: Бә ғәзәбнокә одәми сыхан тәсир әкәни (Шн). 

-ок шәкилчиси васитәсилә исимдән сифәт дүзәлдилир. Мәсәлән: шәкк-шәккок. 

Мисал: Шәккоки ко чәтине (Шн). 

-о шәкилчиси васитәсилә исимдән сифәт дүзәлдилир. Мәсәлән: тарс-тарсо, асб-

асбо. Мисаллар: Ды тарсоә одәми бә ро мәшиш (Шн); Асбоә одәми чы пијадәкүш хәбә 

әбыни(Шн). 

-и шәкилчиси васитәсилә исимдән сифәт дүзәлдилир. Мәсәлән: шыт-шыти. 

Мисал: Чәмә сијо зандәғо ве шытијә моле (Шн). 

-ли шәкилчиси васитәсилә сифәтдән дүзәлтмә сифәт әмәлә ҝәтирилир. Мәсәлән: 

тәј-тәјли. Мисал: Тәјлиә нүни һарде бедәни(Шн). 

Талыш дилиндә өншәкилчиләр васитәсилә дә дүзәлтмә сифәтләр јараныр. 

-бе -өншәкилчиси васитәсилә исимдән сифәт дүзәлдилир. Мәсәлән: тәм- -бетәм, 

һәјо-беһәјо, бәһрә-бебәһрә, инсоф-беинсоф. Мисаллар: Бетәмә хыјо бочи сә? (Шн); 

Беһәјоә одәмикү диәро бе лозиме (Шн); Нүнкүә евлад бебәһрә доје (Шн); Беинсофә 

одәми имонән әбыни (Јс. 9). 

-но өншәкилчиси васитәсилә дүзәлтмә сифәт әмәлә ҝәтирилир. Мәсәлән: динҹ-

нодинҹ, мәһрәм-номәһрәм , мерд-номерд, үмид ноүмид. Мисаллар: Нодинҹә әғыли јол 

карде ве чәтине (Шн); Ијо номәһрәмә одәм ни (Шн); Бә номердә одәми ыштә сыри 

мәдәјш (Шн); Одәм бәпе ноүмид ныбү (Шн). 

–әнә өншәкилчиси васитәсилә дүзәлтмә сифәт әмәлә ҝәтирилир. Мәсәлән: рәсе-

әнәрәс, һыте- әнәһыт, тәклиф-әнәтәклиф. Мисаллар: Әнәрәсә әвү дандони кыл бәка 

(Шн); Әнәһытә одәм ко карде әзыни (Шн); Әнәтәклифә ғонәғ бәсә хүги бевәҹе (Јс.31).  

3. Мүрәккәб сифәтләр ики вә даһа артыг сөзүн бирләшмәсиндән ибарәт олур. 

Мүхтәлиф нитг һиссәләринә аид олан сөзләр бирләшиб мүрәккәб сифәтләр әмәлә 

кәтирир.  



а) Cифәтлә исмин бирләшмәсиндән ибарәт олан мүрәккәб сифәтләр. Мәсәлән: 

дырозәболо, шинәзывон, барзәболо, софәдыл, гырдәболо, сијобәв, һовүжәчәкүт, 

тәныкәдыл, теләзывон, ожәдаст, сипириш, сиодим, Мисаллар: Дырозәболоә зоон бо 

баскетбол һәнәк карде вығандән (Шн); Cамир шинәзывонә әғыле(Шн); Әв ве софәдылә 

инсоне (Шн); Чымы барзәболоә зоәш ты (Шн); Гыләј гырдәболоә кинәшон бәмә сәдр 

доә (Шн); Чәмә әғлон һәмә сијобәв, һовужәчәкутин (Шн); Ыштә пә тәныкәдылә 

баләш ты (Шн). Cәдр ве теләзывонә одәме (Шн); Бо ожәдастә одәми хыдо роснедә 

(Шн); Ты гыләј сипиришә мердиш (Шн); Нүнкүә евлад чы хыдо тоноән сиодиме (Јс. 

48). 

б) Исимлә сифәтин бирләшмәсиндән ибарәт олан мүрәккәб сифәтләр. Мәсәлән: 
сәдәсывык, гәвданг. Мисаллар: Әмә сәдәсывыкә одәми бә ко пегәтдәнимон (Шн); 

Гәвдангә одәм бевәҹи әкәни (Јс. 20). 

в) Исимлә фе’ли сифәтин бирләшмәсиндән ибарәт олан мүрәккәб сифәтләр. 

Мәсәлән: димәдәж, дүәвож, дыләсүт, әғылдовон. Мисаллар: Рафиг ве димәдәжә 

әғыле (Шн): Дыләсүтә одәм бәбәјш, есә нохәшини тонобиш (Шн): Ды дүәвожә одәми 

дүстәти мәкәјш (Шн); Бо әғылдовонә женон гыләј мәнзылшон ҹо кардә (Шн). 

г) Cифәтин тәкрарланмасы нәтиҹәсиндә јаранан мүрәккәб сифәтләр. Мәсәлән: 

речин-речин, дыроз-дыроз, былынд-былынд. Мисаллар: Чәмә дијәдә речин-речинә 

кинон һестин (Шн); Чы Рүбабә дыроз-дырозә мүјәхолоныш һестбе (Шн); Ысәт 

былынд-былындә кәон дутедән (Шн). 

Бә’зән белә тәкрарланан сифәтләрдән дүзәлмиш мүрәккәб сөз -ин сифәтдүзәлдән 

шәкилчисини дә гәбул едир. Мәсәлән: чилчилин. Мисал: Чәмә чилчилинә каг бә чаш 

чидәни (Шн). 

ғ) Мүрәккәб сифәт үч сөзүн (бир сифәт вә ики исмин) бирләшмәсиндән әмәлә 

ҝәлмишдир. Мәсәлән: сијочашбәв. Мисал: Ты ыштә пә сијочашбәвә баләш (Шн). 

 

CИФӘТИН ДӘРӘҸӘЛӘРИ 

Талыш дилиндә сифәтин үч дәрәҹәси (ади, азалтма, чохалтма) ишләнир. 

1. Ади дәрәҹәдә олан сифәтләр әшјанын ади, нејтрал аламәтини билдирир. Мәсәлән: 

кавү, кок, шин, речин вә с. 

Мисаллар: Кәфшәнәдә чокә кавүә аләф һесте (Шн); Гыләј кокә пәси мыштәрим 

(Шн); Бахтәвәриш ты, ај Ханәли дај, бә шәв, бә рүжән һардәш шинә чај (ТC, 1993, № 

16). 

2. Азалтма дәрәҹәсиндә олан сифәтләр әшјанын ади, нејтрал әламәтдән аз олан 

әламәтини билдирир. Талыш дилиндә азалтма дәрәҹәсинин ән ҝениш јајылмыш 

морфоложи әламәти -ләвүн шәкилчисидир. Мәсәлән: сијоләвүн, зардләвүн, шинләвүн вә 

с. 



Мисаллар: Чымы дүст ә сијоләвүнә зоәј (Шн); Ы зардләвүнә чит бәмы хош 

омедәни (Шн); Исткани шинләвүнә чајым пешомәј, дәро гыним (Шн). 

3. Чохалтма дәрәҹәси әсасән синтактик јолла дүзәлир. Бу заман ән чох тынд, зил вә 

егәт сөзләриндән истифадә олунур. Мәсәлән: тынд сы // тындә сы, тынд һавз // 

тындә һавз, зил сы, егәтә сы вә с . 

Мисаллар: Бы ранги тындә сы вотедән, ымән тындә һавзе (Шн); Зил сы бә тындә 

һавзи дамедә (Шн); Ы тоғи егәтә сы ранг карде лозиме (Шн). 

Чохлуг билдирән ве сөзү васитәсилә дә чохалтма дәрәҹәси ифадә едилир. Мәсәлән: 

ве сы, ве тат, ве јол. 

Мисаллар: Ве сыә тәнүәдә нүн пате бедәни (Шн); Ве татә нүни һарде зијоне 

(Шн); Ве јолә тоғә нышанде, нибәгәте (Шн). 

Талыш дилиндә ән, лап әдатлары да сифәтдә мүвафиг әламәт вә ја кејфијјәтин ади 

дәрәҹәдән чох олмасы семантикасынын јаранмасына сәбәб олур. Мәсәлән: ән речин, 

лап чок. 

Мисаллар: Чәмә групәдә ән речинә кинә Лаләје (Шн); Поз бо вәјә карде лап чокә 

вахте (Шн). 

Ашағыдакы ифадәләрдә дә чохалтма семантикасы вардыр: тыршә зәкко, кавүјә ҹәғә, 

зардә ҹүло вә с.  

Cифәт ҹүмләдә әсасән тә’јин функсијасында вә атрибутив бирләшмәнин биринҹи 

компоненти кими ишләнир. бу заман әксәр һалларда сифәт атрибутив -ә шәкилчисини 

гәбул едир. Мәс.: Һавзә шәј, кокә одәм, чокә зоә, шинә сеф, дыләсүтә әғыл вә с. Гејд 

етмәк лазымдыр ки, тәјин кими ишләнән исимләр дә чох вахт -ә шәкилчисини гәбул 

едир. Исимләр белә функсијада әшја анлајышындан даһа чох атрибутивлик билдирир. 

Мәсәлән: оснә кәјбә, ғызылә дандон вә с.  

Ҝөрүндүјү кими , талыш дилиндә әшјанын әламәт вә кејфијјәтини билдирмәк 

имканлары чох ҝенишдир. Бу да сифәтин, бир нитг һиссәси кими там инкишаф 

етмәсини ҝөстәрир. 

 



САЈ 

Талыш дилиндә бирдән минә гәдәр олан бүтүн әдәдләри адландырмаг үчүн 

ашағыдакы 20 сөздән истифадә едилир: и, ды, се, чо, пенҹ, шәш, һафт,һәшт, нәв, да, 

вист, си, чыл, пенҹо, шест, һафто, һәшто, нәве, са, һәзо. 

Мин (һәзо) даирәсиндә олан галан әдәдләрин адлары бу сај адларындан дүзәлдилир. 

Гејд етмәк лазымдыр ки, Талыш дилиндә он бирдән он доггуза гәдәр (он доггуз да 

дахил олмагла) олан әдәдләр ики ҹүр ифадә олунур. Биринҹи үсулда фарс дилиндәки 

мүвафиг сајлара ујғун формадан истифадә едилир. Јә’ни әввәл тәкликләр ишләнир, 

сонра онлуг сај әлавә едилир. Бу заман он бир, он ики, он үч, он беш, он алты, он доггуз 

сајларында онлуг сајын ады(да) там ишләнмир. Һәмин сајларын фарс дилиндәки 

формасы олан (дәваздәһ, сиздәһ, вә с.) 3 үнсуру галыр, да (он) сөзүндәнки а сәси исә ә 

сәсинә чеврилир. Мәсәлән: јонзә, донзә сензә, понзә, шонзә, нонзә, Он дөрд, он једди 

вә он сәккиз сајларыны ифадә едәркән исә онлуг сајын ады там ишләнир, јалныз һәмин 

сајын(да) сонундакы а сәси ә сәси илә әвәз олунур. Мәсәлән: чордә, һавдә, һәждә. 

Икинҹи үсулда исә он (да) сајындан һәр сонракы адәти (он доггуза гәдәр) билдирмәк 

үчүн да (он) сөзүндә мүвафиг тәкликләри (и, ды, се, чо, пенҹ, шәш, һафт, һәшт, нәв,) 

әлавә етмәк лазымдыр. Бү шалда онлугла тәкликләр арасында вә бағлајыҹысынын вы 

кими тәләффүз олунан вә јазылан варианты ишләдилир. Даһа доғрусу, бу бағлајыҹы 

онлуг билдирән сөзә әлавә едилир. Мәсәлән: давы и давы ды, давы се, давы чо, давы 

пенҹ, давы шәш, давы һафт, давы һәшд, давы нәв. 

Ијирмидән сонра ҝәлән бүтүн әдәдләрдә һәр онлугдан сонра әввәлҹә бөјүк сај, сонра 

тәкликләр ишләнир. Мәсәлән: висты и, висты ды,... висты нәв, си, сивы и, сивы ды, ... 

сивы нәв вә с. 

Вә бағлајыҹысынын вы фонетик варианты ики һалда - ондан ијирмијә гәдәр вә 

отуздан гырха гәдәр олан әдәдләрдә әввәл ишләнән онлуг дилдирән саја әлавә едилир. 

Мәсәлән: давы и, давы ды,... давы нәв: сивы и, сивы ды, сивы се, сивы чо, сивы пенҹ, 

сивы шәш, сивы һафт, сивы һәшт, сивы нәв. 

Бу әдәдләри билдирән сајлар даһа мүрәккәб әдәдләрин тәркибиндә ишләндији бутун 

һалларда һәмин хүсусијјәти сахлајыр. Мәсәлән: И һәзо нәвса дав са давы чо ; Ды һәзо 

пенҹ са сивы һәшд. 

Ҝәтирдијимиз фактлардан ҝөрүндүјү кими, талыш дилиндә сајлар онлуг системә 

әсасланыр. 

Сајларын мә’наҹа беш нөвү вардыр: 1. мигдар сајлары, 2. сыра сајлары; 3. гејри-

мүәјјән сајлар, 4. кәср сајлары, 5. бөлүшдүрмә билдирән сајлар. 

 



МИГДАР САЈЛАРЫ 

Мигдар сајлары әшјанын конкрет мигдарыны, кәмијјәтини билдирир. Бу сајлар 

әдәдләр кими рәгәмләр шәклиндә дә јазылыр. 

Талыш дилиндә мигдар сајлары гурулушҹа ики нөвә бөлүнүр: 1. садә мигдар 

сајлары, 2. мүрәккәб мигдар сајлары. 

1. Садә мигдар сајлары јалныз бир сөздән ибарәт олур. Мәсәлән: и, пенҹ, нәв, да, 

вист, са, һәзо вә с... 

2. Мүрәккәб мигдар сајлары исә ики вә даја артыг сајын јанашы ишләдилмәси 

васитәсилә дүзәлдилир. Бу заман бөјүк сајлар кичик сајлардан әввәл ҝәлир вә белә бир 

сыраланма әмәлә ҝәтирир: онлуг -тәклик (48-чылы һәшд); јүзлүк-онлуг-тәклик (157 - са 

пенҹо һафт); минлик-јүзлүк-онлуг-тәклик (2345 - ды һәзо се са чылы пенҹ). 

Мигдар сајлары әсасән исимләрлә ишләнир вә онлардан габаг ҝәлир.Мигдар сајы 

исимлә кәмијјәтә ҝөрә узлашмыр. Мәсәлән: пенҹ гылә китоб; са мәнот пул вә с. 

Мигдар сајлары исимлә ишләндикдә чох вахт онларын арасында нумератив сөзләр 

дазил олур. Талыш дилиндә ән чох ишләнән нумеративләр ашағыдакилардыр: гылә, 

гит, тикә, мышд, ғуртым, огард, сә, кәс, кечә, гәз, даст, дастә, выжә, мангул, чангә, 

тылә, гәв, бүҹҹә вә с. 

Мисаллар: Ды гылә лынги бә и гылә шым дәмәнә (Јс. 27): И гит һәзо пүтә сығ 

еһаштәбе кәшонку (ТС, 1993, №12): Бәмы ды тикә кәбобыш дој (Шн); Сәдри 

гандымәдә и мыштыш пегије (Шн); Әј бәмы и ғуртым овыш ныдој (Шн); Ымруж 

пенҹ огард бо дарзи шәм (Шн); Соәдә чо сә мол нығо дојдәм (Шн); Әчәј дастәдә 120 

кәс ҹәсур, Әфганыстанәдә ов-отәши дыләку бешә зоон хидмәт кардәбин (ТС,1993, № 

5-6); Тыни ды и кечә зәһәри бәбе ебарде (Јс. 57); Ахырымон пенҹ гәз сипиәје (Јс. 8); 

Алверчику ды даст оләтым сәј (Шн); Нечи и дастә пәси дыләдә боме чы косиби пәси 

бәба (Јс. 46); И выжә боло, да выжә риш (Јс. 34); И мангул пысокыш шыдој бәшдә гәв 

(Шн); Печәт и чангә пизә, Маһне баһанд, Әзизә (ТС, 1993, № 7); Чымы чашонәдә ды 

тылә арс, ышты чашонәдә чә ружон пәшимонәти (ТС, 1993, № 8-9); Хајш кардәм и 

гәв маһне баһанд (Шн); Тамәкори и бүҹҹә түл си бәка (Јс. 56). 

Чох вахт нумератив сөз мигдар сајы олмадан да ишләнир. Бу һалда нумератив сөздән 

габаг бир мигдар сајы тәсәввур олунур. Мәсәлән: Каги ҹәјмә гыләј моғнәје (Јс. 39); 

Чангәј түл, гыләј сио гезы дышмени чаши ку бәка (Јс. 64); И дүә ов ғычи рүри вырәј 

әдәни (Јс. 35); Пиәмерд чәнә мардә быбо, тыләј вәнҹин бәзне ҹүје (Јс. 50). 

Ҹүмләдә мигдар сајына енкликт дә гошула биләр. Мәсәлән: Иш һестбе, дашән ғарз 

карде вите (Јс.35); Жығо бызын мы дам һардә, бәты им доә (Јс. 33).  

Талыш дилиндә ағырлыг (чәки) билдирмәк үчүн мысғол ( 4, 68 г.), гирвәнкә (400г), 

мән (4 кг), пут (16 кг), узунлуг олчүсү өлчүсү билдирмәк үчүн гәз (1 м), чоәк (дөрддә 

бир һиссә), һабелә, ҹүт шејләри билдирмәк үчүн гит сөзүндән истифадә едилир. 

Мисаллар: Ды мысғол быдаш, бәты са һәзо мәнот пул бәдом (Шн); -Чымы әзизә 

Мәшә Бибиш, чо са ғырам и гырвәнкәје (ТС, 1992, № 2); 



Кырыжәдә ды мән бәбе тахыл мандә (Шн); Зинә ды пут гандымым бардә бо һоре 

(Шн); Ы чит ҹәми ды гәз и чоәке (Шн); Бәты и гит чокә кижә бәдом (Шн). 

 

СЫРА САЈЛАРЫ 

Сыра сајлары мигдар сајларындан дүзәлдилир вә әшјанын сырасыны билдирмәк 

үчүн ишләдилир. Белә сајлар мигдар сајларынын үзәринә -минҹи шәкилчисини 

артырмагла әмәлә ҝәтирилир. Мәсәлән: иминҹи, дыминҹи, семинҹи, шәшминҹи вә с. 

Мисаллар: Ғәләмым пегәте, бә түки даир иминҹи шеерым нывыште (ТС, 1993, № 

11); Хагани чы Ханибәј Рүстәмови дыминҹи зоә бе (ТС, 1993, № 5-6); Бевәҹә авлод 

бәнә шәшминҹи ангыштәје: ныбырош, ајбе, быбырош, дыл дәжедә (Јс. 9). 

Мүрәккәб мигдар сајларындан сыра сајы дүзәлдәркән јалныз сонунҹу әдәдә сыра 

сајынын шәкилчиси артырылыр. Мәсәлән: ды са сивы семинҹи, чо һәзо пенҹ са висты 

чоминҹи вә с. 

Мисаллар: Аз бәвәдә ды са сивы семинҹи одәми тонику мандәбим (Шн); Кәј нубәдә 

чо һәзо пенҹ са висты чоминҹи одәмим. (Шн). 

Иминҹи сыра сајы мүхтәлиф мә’на чаларлары ифадә едә билир ки, бунлардан да ән 

чох истифадә едиләни дәрәҹә, мөвге билдирмәк хүсусијјәтидир. Мәсәлән: Саһиб дијәдә 

иминҹи һампоје (Шн). 

Бә’зән бу дәрәҹәни, кејфијјәти даһа габарыг нәзәрә чарпдырмаг, мүмкүнлүјүнү 

хүсуси гејд етмәк үчүн ән әдаты да артырылыр. Мәсәлән: Саһиб дијәдә ән иминҹи 

һампоје (Шн). 

 

ГЕЈРИ -МҮӘЈЈӘН САЈЛАР 

Гејри-мүәјјән сајлар әшјанын мигдарыны, кәмијјәтини гејри-мүәјјән, тәхмини 

шәкилдә көстәрир. Талыш дилиндә ве, хәјли, кам ((камиши)) камишәвој, тикәј, лыски 

((лыскәј)) вә с. кими гејри-мүәјјән сајлар ишләнир.  

Мисаллар: Ве пул бәкәси сә бә һәво бәбе (Јс. 18); Идарә вәдә хәјли одәм гырдә бәбе 

(Шн); Дәмон каме, дард вәје (ТС, 1993, № 13); Кәдә камиши (камишәвој) ордә мандә 

(Шн); Выжорәдә тикәј памәдорым сәј (Шн); Лыски (лыскәј) нун бәмынән быдә (Шн).  

Талыш дилиндә гејри-мүәјјән кәмијјәт башга васитәләрлә вә үсулларла да ифадә 

олунур. Белә ки, бу дилдә әнә, чәнә, чан, чанд сөзләри јеринә ҝөрә ҹүмләдә гејри-

мүәјјән кәмијјәти дә билдирир. Мәсәлән: Бә мәјдон әнә одәм омәбе! (Шн); Давеәдә 

чәнә одәм мардә, чәнә кәон хәробә бән (Шн); Ымсор Мығонәдә чан (чанд) гылә пәс 

марде! (Шн). 

Талыш дилиндә һәзо сајы гејри-мүәјјән мигдар билдирмәк үчүн дә ишләдилир. 

Мәсәлән: Һәзо одәмон бо, ышдә сыханику әгардним (Шн). 



Гејри-мүәјјән кәмијјәт билдирмәк үчүн талыш дилиндә синтактик јолданда истифадә 

едилир.  

1. Сај билдирән һәзо сөзүнүн тәкрарланмасы илә гејри-мүәјјән кәмијјәт анлајышы 

ифадә едилир. Мәсәлән: Бә чымы зоә вәјә һәзо-һәзо мәмләкәтоно одәмон омәбин (Шн). 

Ҝөрүндүјү кими, бурада гејри-мүәјјән кәмијјәт мүбалиғәли шәкилдә ифадә 

едилмишдир. 

2. Кам, ве, чан, чанд, чәнә гејри-мүәјјән сајларынын тәкрары илә дә гејри -мүәјјән 

кәмијјәт анлајышы ифадә едилир. Мәсәлән: Ымсор кам-кам одәм бә ко шедә (Шн); 

Чан-чан (чанд-чанд) одәмон шин орәхәјн (Шн); Чәнә-чәнә кижәм дәроснијәбе, һәмә 

рывоси барде (Шн). 

3. Мүхтәлиф мигдар билдирән сајларын гоша ишләдилмәси илә гејри\-мүәјјән 

кәмијјәт ифадә едилир. Мәсәлән: Јол бедә пенҹ-шәш әғыл һа и толиши кәдә(ТС, 1993, 

№ 8-9); Си-чыл мәнот дојдәни, ышдә «Сәдо» сәјдәни (ТС, 1993, № 5-6); Һа сор са-ды 

са гылә каг нығо әдәјм (Шн). 

Мисаллардан ҝөрүндүјү кими, әввәл кичик, сонра бөјүк кәмијјәти билдирән сајын 

гошалашмасы илә гејри-мүәјјәнлик ифадә едилир. 

4. Бир-биринә антоним олан ве вә кам сајларынын гоша ишләдилмәси (әксәр 

һалларда вејәдә-камәдә шәклиндә ) илә дә гејри-мүәјјән кәмијјәт билдирилир. Мәсәлән: 

Ымсор кәлхозәдә ве-кам гандымшон дој (Шн); Вејәдә-камәдә ордәмон һесте (Шн). 

5. Чан (чанд) сөзү са вә һәзо мигдар сајы илә бирләшиб гејри мүәјјән кәмијјәт 

билдирир. Мәсәлән: Зоә вәјәдә чан (чанд) һәзо пулым хәрҹ карде, чан (чанд) са гылә 

пәсым кыште (Шн). 

6. Ками-ками ифадәси дә мигдар сајлары илә ишләнәрәк гејри-мүәјјән кәмијјәт 

анлајышы билдирир. Мәсәлән: Ијо ками-ками пенҹ кило ғызыл һесте (Шн). 

7. Тобә имфадәси мигдар сајлары илә ишләнәрәк гејри-мүәјјән кәмијјәт билдирир. 

Мәсәлән: Тобә чыл гыләј пәсым һесте (Шн). 

8. Ве сөзү мигдар сајындан сонра ишләнәрәк һәмин мигдара гејри-мүәјјәнлик 

семантикасы верир. Бу заман мигдар сајы -сә сонгошмасы илә ишләнир. Мәсәлән: 

Вистисә ве әскәр омәј чығын дәварде, ше (Шн); Синыш һәштосән веје (ТС. 1993, № 4). 

 

КӘСР САЈЛАРЫ 

Кәср сајлары кәср илә олан мигдары вә ја ваһидин һиссәләриндән ибарәт мигдары 

билдирир. Белә сајлар мигдар сајларындан әмәлә ҝәлир. Кәср сајларыны әмәлә 

ҝәтирмәк үчүн бүтөви билдирән бир сајла онунһиссәсини билдирән башга бир сај бирҝә 

ишләнир. Бүтөвү билдирән сај -әдә (-дә) сонгошмасыны гәбул едир, һиссәни билдирән 

сај исә шәклини дәјишмир вә бир гајда олараг, бунлардан сонра һиссә вә ја поә 



сөзләриндән бири әлавә едилир. Мәсәлән: пенҹәдә се һиссә (пенҹәдә се поә); дадә и 

һиссә (дадә и поә) вә с. 

Мисаллар: Чы тахыли пенҹәдә се һиссә (се поә) бәмә әдәјн (Шн); Чәмә ғәзәнҹи 

дадә и һиссә (и поә) бәмә дојдәнин (Шн). 

 

 

БӨЛҮШДҮРМӘ БИЛДИРӘН САЈЛАР 

Бөлүшдүрмә билдирән (дистрибутив) сајлар садаланан әшја вә шәхсләр арасында 

мигдарҹа бөлүшдүрүҹүлүк анлајышы билдирир. Талыш дилиндә белә сајлар 

ашағыдакы јолларда әмәлә ҝәлир: 

1. Мигдар сајларынын тәкрары илә . Мәсәлән: и-и, ды-ды, се-се,да-да вә с. 

Мисаллар: И-и боән, ыштә бахшә пегәтән (Шн); Ијо ды-ды нәвәкәс веје (Шн); Ы 

визон да-да ҹо быкән (Шн). 

Бә’зән тәкрар олүнан мигдар сајлары арасында бә өнгошмасы да ишләнир. Мәсәлән: 

дыбәды, себәсе, вә с. 

Мисаллар: Әғлон дыбәды шин (Шн); Себәсе быбән, бынәвән бә вишә (Шн). 

Гылә нумератив сөзү, һабелә, ҹүт шејләри билдирмәк үчүн истифадә едилән гит 

сөзүнү дә гоша ишләтмәклә бөлүшдүрмә билдирән сајлар јарадылыр. Мәсәлән: Гылә-

гылә, гит-гит. 

Мисаллар: Пәсон гылә-гылә вадә бә гочә (Шн); Әғлон һәмә гит-гит бышанд (Шн). 

2. -инә (-јнә) шәкилчисини мигдар сајына артырмагла мүәјјән групда бирләшән шәхс 

вә ја әшјаларын мигдары билдирилир. Мәсәлән: дыјнә, пенҹинә. 

Мисаллар: Бо нәве дыјнә бышијон (Шн); Рүжәдә ды кәрә пенҹинә-пенҹинә омәјн, 

кәшон әләк-вәләк карде, һичиһон пәјдо карде нызнәшоне (Шн). 

Шәхсин груп һалында јох, тәклијини билдирмәк үчүн ејни шәкилчи тәк мә’насыны 

ифадә едән ҹојли сөзүнә артырылыр. Мәсәлән: Аз бә вәјә ҹојлинә бомем (Шн). 

3. Заман анлајышы групун кәмијјәтини билдирмәк үчүн ҹәм һалында ишләнмиш 

заман билдирән сөзүн әввәлинә ды өнгошмасы артырылыр. Мәсәлән: ды мангон, ды 

сорон вә с. 

Мисаллар: чә јазығи шу шедә ды мангон бә кә омедәни (Шн) Аз ды сорон әчәј 

сифәти виндедәним (Шн). 



4. Чохлугдакы мүәјјән ваһиди ајырмаг үчүн сыра сајындан габаг һа тә’јин әвәзлији 

ишләдилир, сонра исә һәмин чохлуғун мадди әсасы билдирилир. Мәсәлән: Һа 

пенҹминҹи одәм; һа семинҹи рүжи вә с. 

Мисаллар: Бы сирәдә һа пенҹпинҹи одәм бә нав бешу (Шн); Һәфтә һа семинҹи 

ружи дәрсим һесте (Шн). 

5. Диҝәрләрә нисбәтән дәфәләрлә өлчүлән чохлуг вә ја азлығы билдирмәк үчүн 

мигдар сајындан сонра кәрә сөзү ишләдилир вә нәтиҹәдә фәргләнән мүәјјән, ҝениш 

мә’нада, груп анлајышы јаранр. Мәсәлән: пенҹ кәрә. 

Мисаллар: Чымы китобхонә китобон иштынкинисә пенҹ кәрә кәрә веје (Шн): Ты 

бәсә мысә ды кәрә ве һардедәш (Шн). 

Ҝөрүндији кими, талыш дилиндә мүхтәлиф кәмијјәт анлајышыларыны ифадә етмәк 

үчүн сај адландырылан нитг һиссәси там инкишаф етмишдир. 

 

ӘВӘЗЛИК 

Әвәзлик әшјанын адын, әламәтини, кејјфијәтини, мигдарыны вә ја сырасыны 

билдирмәјиб, јалныз онлара ишарә едән сөзләрдән ибарәт нитг һиссәсидир. 
Әвәзликләрин мүхтәлиф нөвләри вар. Онларын ајры-ајрылыгда нәзәрдән кечирәк. 

 

ШӘХС ӘВӘЗЛИКЛӘРИ 

Шәхс әвәзликләри конкрет шәзси јох, үмуми шәкилдә шәхс мәвһуму ифад едир. 

Шәхс әвәзликләри биринҹи, икинҹи вә үчүнҹү шәхсин тәкини вә ҹәмини билдирир.  

Талыш дилиндә адлыг вә васитәли һалда шәхс әвзликләри бир-бириндән фәргләнир. 

1. Адлыг һалда олан шәхс әвәзликләринин үмуми парадигмасы беләдир: 

 

тәк ҹәм 

I ш. - аз әмә 

II ш. - ты шымә 

III ш. - әв (ым) әвон (ымон) 

 

Биринҹи шәхсин тәкини билдирән аз әвәзлији чох гәдим лексик ваһиддир вә јалныз 

адлыг һалда ҹүмләнин мүбдәдасы, хәбәрлик шәкилчиси гәбул етдикдә исә ҹүмләнин 



хәбәри кими ишләнир. Мәсәлән: Вотем , аз шаирим, димым вәрәғе, Дыштә чашә 

астон шеир нывышдәм (ТС, 1993, № 4); Түтәк быжән азим (Шн). 

Икинҹи шәхсин тәкинә аид мисаллар: Ты роһәт ныштәбиш ышдә вырәдә (ТС, 

1993, №5-6 ); Ты ғәзән бәш, аз кечә (Јс. 57). 

Үчүнҹү шәхсин тәкини билдирмәк үчүн әв вә ым әвәзликләриндән истифадә едилир. 

Әв узагда олан шәхси, ымисә јахында олан шәхси билдирмәк үчүн ишләдилир. Бу 

һалда әв вә ым шәхс әвәзликләри ҹүмләнин мүбтәдасы функсијасында ишләнир. 

Мәсәлән: Әв чәмә мүәллимә (Шн); Ым чокә мердә (Шн). 

Јухарыдакы парадигмадан ҝөрүндүјү кими, биринҹи вә икинҹи шәхсин ҹәмини 

билдирән әвәзликләр хүсуси лексик ваһидләрдир. Үчүнҹү шәхсин ҹәми исә үчүнҹү 

шәхсин тәкини билдирән әвәзлијә -он ҹәмлик шәкилчиси артырмагла дүзәлдилир. 

Биринҹи шәхсин ҹәминә аид мисаллар: Әмә ве-ве мәҹлисонәдә бедәмон (ТС, 1993, 

№ 4) Тәјлә сыхани мәвотәмон әмә, Зомсонәдә гуҹули мандон һәмә (ТС, 1993, № 7). 

Икинҹи шәхсин ҹәминә аид мисал: Әмә бәке, шымә бәке? (Јс. 31). 

Үчүнҹү шәхсин ҹәмини билдирмәк үчүн дә ики әвәзликдән -әвон вә ымон 

әвәзликләриндән истифадә едилир. Узагда олан шәхсләри билдирмәк үчүн әвон, 

јахында олан шәхсләри билдирмәк исә ымон әвәзлији ишләдилир. Һәр ики әвәзлик бу 

һалда ҹүмләдән мүбтәдасы фүнгсијасыны јеринә јетирир. Мәсәлән: Әвон мәҹбурин 

ышдә хејзониән пегәтон бешүн бышүн бә ғәрибә мәһолон (ТС, 1993, № 11): Ымон чәмә 

незә одәмонин (Шн). 

Үмумијјәтлә, адлыг һалда олан шәхс әвәзликләри номинатив ҹүмләдә мүбтәда, исми 

хәбәрин ад һиссәси, ергатив ҹүмләдә исә васитәсиз тамамлыг олур. 

Јухарыда гејд етдијимиз кими, васитәли һалда олан шәхс әвәзликләри адлыг һалда 

оланлардан фәргләнир. Талыш дилиндәки васитәли һалда оланшәхс әвәзликләринин 

парадикмасы беләдир: 

 

тәк ҹәм  

I ш. мы, мыни әмәни 

II ш. тыни шымәни 

III ш. әј (ыми) әвони (ымони) 

 

Биринҹи шәхсин тәкинә аид мисаллар: Мы каштә, ты бәдывеш ( Јс. 44): Мыни бо 

һанде вығандедән (Шн). 



Икинҹи шәхсин тәкинә аид мисаллар: Әчәј бәбол тыни бәғәте (Јс. 31); 

Нывыштәним ве сыхани, Һәмә чок зынедән тыни (ТС, 1993, №11). 

Үчүнҹү шәхсин тәкинә аид мисаллар: Әј боштә мојнәш варде, ты боштә појнә (Јс. 

31); Са соры дој бә әҹләфи, һаше, доше әј ды кефи (ТС, 1993, №5-6); Ыми ыштә кош 

нызнәј (Шн). 

Биринҹи шәхсин ҹәминә аид мисал: Кәјнә бәбовтем тыни, Шо бәкардеш әмәни (ТС, 

1993, № 7). 

Икинҹи шәхсин ҹәминә аид мисал: Шымәни товыстон бә гыјә бәғандем (Шн). 

Үчүнҹү шәхсин ҹәминә аид мисаллар: Әвони һәмә чы вәзифо бебәкан, ымони бәдон 

бә чәвон вырә (Шн); Ымон бәсә бәвонсә ве чокә одәмин (Шн). 

Үмумијјәтлә, јијәлик һалда олан шәхс әвәзлији номинатив ҹүмләдә васитәсиз 

тамамлыг (Мыни бә даст дәнојдә), васитәли тамамлыг (Һәсәни бәј вотыше) 

функсијасында ишләнир. Ергатив ҹүмләнин мүбтәдасы кими васитәли һалда олан 

јалныз ики әвәзликдән истифадә едилир: мы, әј. Мисаллар: Мы ышдә вотәјо 

бенибәшем (Шн); Әј гыләј чоке әсәриш нывыштәше (Шн). 

 

ИШАРӘ ӘВӘЗЛИКЛӘРИ 

Ишарә әвәзликләри әшјаја, онун әламәтинә, мигдарына вә с. ишарә етмәк мәгсәдилә 

ишләдилир. Талыш дилиндә ашағыдакы ишарә әвәзликләри вардыр: ы, ә, ым, (ын), әв; 

бы, ды, дә; чы, чә; жыго, жәго; жыләвон, жәләвон; ыјо (ијо), әјо (вәјо), һәмон. 

Бу ишарә әвәзликләриндән ән гәдими вә илкини ы вә ә әвәзликләридир; ы јахында 

јерләшән әшјаја, ә исә јерләшән әшјаја ишарә етмәк мәгсәдилә ишләдилир. Мәсәлән: ы 

кә чәмәне, ә кә чы Әждәрмоне (Шн); Ы до мы каштә, ә до чы һамсүәје (Шн).  

Ҝөстәрилән бүтүн диҝәр ишарә әвәзликләринин фонетик вә семантик әсасында ы вә 

ә әвәзликләри дурур. Белә ки, тәркибиндә ы сәси олан бүтүн ишарә әвәзликләри ым 

(ын), бы, ды, чы, жыго, жыләво, ијо, (ыјо) јахындакы, тәркибиндә ә сәси оланлар (әв, бә, 

чә, жәго, жәләвон) исә узагдан әшјаја ишарә етмәк үчүн ишләдилир. Фактлара диггәт 

јетирәк: 

1. Јерләшән әшјаја ишарә етмәк мәгсәдилә ишләдилән әвәзликләрә аид мисаллар: 

Ым болыпүриәти чы һүкүмәти чокикүје (Јс, 36); Чы хончә ын сәдә һардәкәс, ә сәдә 

чәш ныкардә кәс (Јс. 66); Бы давеәдә чәмә кәлә зоон ном бекардән (ТС, 1993,№ 5-6); Ды 

әғыли бәсә вардем нызнәј (Шн); Мы чы мерди нун-немыким һардә (Шн); Жығо ше бо 

косиби кәј омәни, Һәлә кејнә, сол омә, мој омәни! (ТС, 1993, № 8-9); Жыләвонә әғыли и 

руж нығо нибәдом (Шн); Ыјо ко веје (Шн); Мы ијо манде зындәним (Шн).  

2. Узагда јерләшән әшјаја ишарә етмәк мәгсәдилә ишләдилән әвәзликләрә аид 

мисаллар: Кәшоны чы рангине, Тарседәм бәвон#
symbol 42 \f "Symbol" \s 10#

 гыние (ТС, 1993, 

№ 7); Бә соәдә гыләј мерд нәведә (ТС, 1993, № 11); Дә мүәллими мы иврәдә һандәме 
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(Шн); Чә кәлә зоонәдә гыләј капитан Хагани Рүстәмове ((ТС, 1993, 5-6); Жәго одәми аз 

һич бә нез нибаһашдем (Шн); Жәләвони дүстијәти нибәбе (ТС, 1993, №4). 

Јухарыда ҝөстәрдијимиз ишарә әвәзликләринин демәк олар ки, һамысыны (ы вә ә-

дән башга) ҹалаг әвәзликләр адландырмаг олар. Белә ки, бунлар һамысы башга бир 

морфемлә ы вә ә ишарә әвәзликләринин синтезиндән мејдана ҝәлмишләр. Мәсәлән, бы 

вә бә әвәзликләри бә өнгошмасыны мүвафиг олараг ы вә ә әвәзликләри илә 

бирләшмәсинин нәтиҹәсиндә јаранмышдыр: бә+ы=бы: бә+ә=бә. 

Һабелә ды, дә ишарә әвәзликләри ды өнгошмасы илә ы вә ә әвәзликләринин 

бирләшмәсиндән әмәлә ҝәлмишдир: ды+ы=ды. Ды+ә=дә. Чы, чә әвәзликләри дә 

һәмчинин чы өнгошмасы илә мүвафиг олараг ы вә ә әвәзликләринин бирләшмәсинин 

нәтиҹәсидир: чы+ы=чы; чы+ә=чә. Нәтиҹәдә, бы, бә; ды, дә; чы, чә морфемләри 

синкретик характер кәсб етмишдир. Бунлар талыш дилиндә полисемантик вә 

полифунксионал кејфијјәтли морфем кими фәалијјәт ҝөстәрир, ҹүмләдә ифадә едилән 

фикрин мәзмунуна мүвафиг олараг, јеринә ҝөрә өнгошма вә ишарә әвәзлији кими 

ишләнә билир (“Өнгошмалар” бәһсинә бах). 

Мараглыдыр ки, тәркибиндә ә сәси олан һәмон ишарә әвәзлији дә заһирдә олмајан 

әшјаја ишарә етмәк мәгсәдилә ишләдилир. Мәсәлән: Һәмон ғәләм бәмыкубе (Шн в); 

Ышды вотә һәмон одәм ысә јолә вәзифәдәје (Шн). 

Талыш дилиндә ишләнән әнә (анә) әвәзлијиндән исә әшјанын вә һәрәкәтин 

кәмијјәтинә ишарә етмәк үчүн истифадә едилир. Мәсәлән: Бәмыку чо са мәнот пул 

һесте. Һәсәникујән әнә (анә) һесте. (Шн); Дәдә кәјку кам мандәбе, аспи сәпеән анә 

манде (Јс. 27). 

Талыш дилиндә ишарә әвәзликләри әсасән тә’јинләнәндән габаг ишләнир вә 

гаршысындакы исми тә’јин едир. Ишарә әвәзликләри Ҹүмләнин хәбәри функсијасында 

да ишләнир. Мәсәлән: Чымы пијә ше ыме (Шн); Нохәшини вәзијјәт жыгоје (Шн); 

Әғлон һәлә вәјон (Шн). 

 

СУАЛ ӘВӘЗЛИКЛӘРИ 

Суал әвәзликләри суал билдирмәк мәгсәдилә ишләдилир. Онлар ҹаваб ҹүмләсиндәки 

һәр һансы нитг һиссәси әвәз едир. Талыш дилиндә ашағыдакы суал әвәзликләри 

вардыр: ки?, чики?, чич?, конҹо?, бәке?, кыве?, кенә?, чокнә?, (чоко?), чы ҹүрә?, 

чанд?, чәнә?, бочи?, ком? 

Бу суал әвәзликләри сорушулан објектә мүнасибәтдә мүәјјән груплара бөлүнүр. Белә 

ки: 1. Инсаны вә онун тәсәввүрүнү верән анлајышлары сорушмаг үчүн исә ки, чики 

суал әвәзликләриндән истифадә едилир. Мәсәлән: Пијозә патә ки патә? (Јс. 50); Чы 

којку нызнәме бә чики чаш бешим? (Јс.66); Чики мол ҝине? (Шн) 

2. Инсан вә инсан тәсәввүрү верән анлајышлардан башга, бүтүн диҝәр ҹанлы вә 

ҹансыз әшјалары сорушмаг үчүн чич? суал әвәзлијиндән истифадә едилир. Мәсәлән: 

Сыпә оснәғәкү чич бәба? (Јс.55); Сонә чич сәше? (Шн). 



3. Әшја вә һадисәнин јерини өјрәнмәк үчүн конҹо? бәке? кыве? суал 

әвәзликләриндән истифадә едилир. Мәсәлән: Хыдо ағыл бахш кардеәдә ты конҹобиш? 

(Јс. 59); Шәғол каги конҹо һардәбү? (Јс. 68); Әвом ҹындо беәдә мәлоку шедә, мәло 

ҹындо беәдә бәке бышу? (Јс. 31); Чымы ғәјш кыве? (Шн) 

4. Иш вә һадисәнин иҹра, баш вермә заманыны өјрәнмәк үчүн кенә? суал әвәзлији 

ишләдилир. Мәсәлән: Тосә кенә ғол бәбеш? (ТС, 1993, № 10); Бә ди кенә шәбиш? (Шн).  

5. Әламәт, кејфијјәт вә тәрз һаггында мә’лумат алмаг үчүн чокнә? чоке? чы ҹүрә? 

суал әвәзликләриндән истифадә едилир. Мәсәлән: Ын дынјо чокнә шеје, Бынывышдом, 

бывотым (ТС, 1993, № 13); Чоко жедәш зындәним, ыми бә һәшә боғәдә? (ТС, 1993, № 

5-6); Әнә хурәкы чоко һарде? (Шн); Ә ышды дүст чы ҹүрә одәме? (Шн). 

Әшја вә һадисәнин кәмијјәтини өјрәнмәк үчүн суал верәркән чанд? чан? суал 

әвәзликләри ишләдилир. Мәсәлән: Аспикушон хәбә гәте: - Чанд сор бәжијеш? (Јс. 8); 

Чан гылә әғылы һесте? (Шн); Ше-омә кыштыше мы, чәнә бынәм гыј окүл аз (Тс, 1993, 

№12). 

7. Иш вә һадисәнин сәбәб вә мәгсәдини өјрәнмәк үчүн бочи? суал әвәзлијиндән 

истифадә едилир. Мәсәлән: Былбыл бочи һандәни? Выли һәлә окаШни! (ТС, 1993, № 

12); Бочи телә ҝеШны, әлелән бешә боғәдә? (ТС, 1993, № 5-6); Бә шәһәр бочи омәш? 

(Шн).  

 

ГЕРИ-МҮӘЈЈӘН ӘВӘЗЛИКЛӘР 

Гејри-мүәјјән әвәзликләрә конкрет олмајан, мүәјјәнләшмәјән шәхси, әшјаны, 

онларын әламәтини вә с. билдирән сөзләрин әвәзинә ишләдилир. Талыш дилиндә 

ашағыдакы гејри-мүәјјән әвәзликләр вар: Һәмә, кали, кәси, һа кәси, һа ше (һар ше), 

һичи, фылонкәс, (фисонкәс), бәһмәнкәс, жышеј. Мәсәлән: Һәмә бәчәј сә гырдә бәбин 

(Шн); Ымру кали бә ко омәбе, кали омәныбе (Шн); Кәси ки ыштә пыә-моә һурмәтыш 

онығәте, чәјку һич кәс хәј әвиндни (Шн); Һа кәс бәштә кә бышу (Шн); Мәғәзинәдә һа 

(һар) ше һесте (Шн) ; Бо һардеро һичи ни (Шн); Һежо вотедән фылонкәс јолә одәме, 

фисонкәс чымы дусте, бәһмәнкәс чәмә дијовыже(Шн); Бо һәватә жышеј, варде, ја 

не? (Шн). 

 

ТӘ`ЈИН ӘВӘЗЛИЈИ 

Тә`јин әвәзликләри әшјанын үмумиләшмиш әламәтини ҝөстәрир, ҹүмләдә исимдән 

әввәл ҝәләрәк ону тә’јин етмәјә хидмәт едир. Талыш дилиндә тә’јин әвәзликләри 

бунлардыр: Һа (һар), ыштә. Мәсәлән: Ды чымы чуј кардедә кә һар одәм, Ки пидәше 

бәј кәјбә-пенҹә додәм (ТС,1993, № 7); Бәбәзок бә һар тәрәф сынов һарде зындә (Јс. 14); 

Ыштә зывони кырт быкә (Јс. 36). 

 



ГАЈЫДЫШ ӘВӘЗЛИЈИ 

Гајыдыш әвәзлији талыш дилиндә чох аздыр. Белә әвәзлијә гајыдыш тә’јин әвәзлији 

ыштән вә гајыдыш-јијәлик әвәзлији ышдә аиддир. Ышдән әвәзлији аид олдуғу шәхс 

әвәзлијиндән сонра ҝәлир вә бир нөв, она мүнасибәтдә әлавә ролу ојнајыр. Бу әвәзлик 

һәр үч шәхсин тәкини вә ҹәмини билдирән шәхс әвәзликләри илә ишләнир, өзү дә бу 

заман һеч бир дәјишиклијә уғрамыр. Ашағыдакы парадигмаја диггәт јетирәк: 

 

тәк ҹәм 

I ш. Мы (аз) ыштән бәшем Әмә ыштән бәшемон 

II ш. Ты ыштән бәшеш Шымә ыштән бәшејон 

III ш. Әв ыштән бәше Әвон ыштән бәшен 

 

Гед олунан хүсусијјәти ашағыдакы иллүстратив материалдан да ајдын ҝөрмәк олур: 

Аз ыштән Бокуәдә бедәм (ТС, 1993, 4); Әгәм ты ыштән бәштә һурмәт кардәныбуш, 

ыштә милләти, ыштә зывони бәгәм кардәныбуш, бәты дышмен чы лазим? (ТС, 1993, 

№ 5-6). 

Гајыдыш-тә’јин әвәзлији олан ыштән шәхс әвәзлији олмадан да ишләнә билир. 

Мәсәлән: 

 

тәк ҹәм 

I ш. Ыштән бәшем Ыштән бәшемон 

II ш. Ыштән бәшеш Ыштән бәшејон 

II ш. Ыштән бәше Ыштән бәшен 

 

Ҝөрүндүјү кими, бу һалда ыштән әвәзлијинин һансы шәхсә аид олмасы хәбәрдәки 

шәхс сонлуглары васитәсилә мүәјјәнләшир. Ашағыдакы мисала да диггәт јетирәк: Бо ҹо 

кәси коло әдуж ыштән беколо бәмандәе (Јс. 17).  

Бу мисалда ыштән гајыдыш-тә’јин әвәзлијинин нечәнҹи шәхсә аид олмасыны 

дәгигләшдирмәк үчүн ҹүмләнин хәбәринә диггәт јетирмәк лазымдыр. Бәманде хәбәри 

үчүнҹү шәхсә аид олдуғу үчүн ыштән әвәзлијинин үчүнҹү шәхслә бағлылығы асан 

дәрк олунур. 



Талыш дилиндә ыштән әвәзлијинин васитәли формасы да вардыр: Ыштәни. 

Мәсәлән: Әв ыштәни һәлок кардедә (Шн); Ыштәни пемәкырын (Јс. 37). 

Ыштән әвәзлији өз васитәли формасы илә бирликдә дә ишләнир. Мәсәлән: Әв 

ыштән ыштәни чашо еғандедә.  

Гајыдыш-јијәлик әвәзлији ыштә, бир гајда олараг, тә’јинләнәндән габаг ишләнир. 

Мәсәлән: Ыштә хыјзони ғәдри нызнәкәс һампо ғәдри әзыни (Јс. 37); Ыштә авлодон 

јол һар кәс бәне бе, мердиш, ыштә милләти јол быби (ТС, 1993, № 5-6) 

Гајыдыш-тә’јин әвәзлији олан ыштә дә өзү һеч бир шәхс әламәти билдирмир; 

ҹүмләдә чох вахт шәхс әвәзлијиндән сонра ҝәлдијиндән һәмин шәхс әвәзлији нечәнҹи 

шәхси билдирирсә, гајыдыш-тә’јин әвәзлији дә һәмин шәхсә аид олур. Мәсәлән: 

 

тәк ҹәм 

I ш. Мы (аз) ыштә китоби һандедәм Әмә ыштә китоби һандедәмон 

II ш. Ты ыштә китоби һандедәш Шымә ыштә китоби һандедәшон 

III ш. Әв ыштә китоби һандедә Әвон ыштә китоби һандедән 

 

Гејд олунан әвәзлик шәхс әвәзлији олмадан да ишләнә билир. Белә һалда һәмин 

әвәзлији ишләндији ҹүмләнин хәбәриндәки шәхс сонлуглары васитәсилә гајыдыш-

тә’јин, бәлкә дә јијәлик әвәзлијинин дә нечәнҹи шәхсә аид олмасы мүәјјәнләшир. 

Мәсәлән: 

 

тәк ҹәм 

I ш. Ыштә китоби һандедәм Ыштә китоби һандедәмон 

II ш. Ыштә китоби һандедәш Ыштә китоби һандедәшон 

IIIш. Ыштә китоби һандедә Ыштә китоби һандедән 

 

Ҝәтирилән фактлардан ҝөрүндүјү кими, гајыдыш-јијәлик әвәзлији олан ыштә шәхс 

әламәти гәбул етмир. 

 



ЈИЈӘЛИК ӘВӘЗЛИЈИ 

Талыш дилиндә јијәлик әвәзлији чы өнгошмасы илә шәхс әвәзликләринин 

бирләшмәси нәтиҹәсиндә формалашмышдыр. Белә әвәзликләрин I вә III шәхсинин тәки 

васитәли, галанлары исә, јә’ни II шәхсин тәки, I, II вә III шәхсләрин ҹәми васитәсиз 

һалда олур.  

Јијәлик әвәзлијинин там парадигмасы беләдир; 

 

тәк ҹәм  

I ш. чымы (чы+мы) чәмә (чы+әмә) 

II ш. ышты (чы+ты > ыш+ты) шымә  

III ш. чәј (чы+әј) чәвон (чы+әвон) 

 

Биринҹи шәхсин тәкини билдирән јијәлик әвәзлијинә аид мисаллар: Чымы балә 

пәһливон бе (ТС, 1993, № 5-6); Зындәш, ышты ном чымы бы дыләдәј (ТС, 1993, № 4). 

Икинҹи шәхсин тәкини билдирән јијәлик әвәзлијинә аид мисаллар: Ышты сәпе 

чичон ныбин, гиди дынјо?! (ТС, 1993, № 5-6); Ышты ливон зард бедә, Ымән бомо дард 

бедә (ТС. 1993, № 5-6). 

Үчүнҹү шәхсин тәкини билдирән јијәлик әвәзлијинә аид мисаллар: Ым колсүте, 

әвы патә, Чәј чәшыш ож, дылыш һытә (ТС. 1993, № 5-6); Аспи бәгәм бәкан, чәј кырә 

бәстен (Јс. 8). 

Биринҹи шәхсин ҹәмини билдирән јијәлик әвәзлијинә аид мисаллар: Чәмә 

косибәти ды дарзәни гур кандеје (Јс. 65) . 

Икинҹи шәхсин ҹәмини билдирән јијәлик әвәзлијинә аид мисаллар: Шымә мүәллим 

бә кә ше (Шн). 

Үчүнҹү шәхсин ҹәмини билдирән јијәлик әвәзлијинә аид мисаллар: Чәвон арәдә 

марз һесте (Јс. 65); Чәвон тожә кәдә вәјәје (Шн). 

Ҝәтирдијимиз мисаллардан ҝөрүндүјү кими, јијәлик әвәзлији бир гајда олараг, 

тә’јинләнәндән габаг ишләнир. 

I вә II шәхсин тәки вә ҹәминә аид јијәлик әвәзликләри предикат кими ишләндикдә 

она н сәси артырылыр. Мәсәлән: Ы китоб чымыне (Шн); Есә нүбә ыштыне (Шн); Ә 

машин чәмәне (Шн); Ы орәғ шымәне (Шн). 

 



ЕНКЛИКТЛӘР 

Енкликтләр - әвәзлик галығы демәкдир. Ҹүмләнин мүхтәлиф үзвләринә гошулуб 

хәбәр васитәсилә ифадә олунан һал вә һәрәкәтин һансы шәхсә аид олдуғуну билдирир. 

Талыш дилиндә енкликтләр морфоложи категорија кими, ашағыдакылардан 

ибарәтдир: 

 

тәк ҹәм 

I ш. -ым,- м -ымон, -мон 

II ш. -ы -он 

III ш.-ыш, -ш -ышон, -шон  

 

Бу енкликтләр ҹүмләдә ашағыдакы кими реаллашыр: I ш. тәкдә: Мы әдәбым чы 

биәдәбонку үмүтәме («Ләнкәран», 1991, № 3); Зоәм һесте, кинәм ни (Шн). 

II ш. тәкдә: Китобы бә чанд сә? (Шн). 

III ш. тәкдә: Чы потшо гыләј вәзириш һесбе (“Ләнкәран”, 1991, № 3); Тејмурә маму 

хәјләки сорбе женыш мардәбе («Астара», 1991, № 8); Новрузи сукыш ванг карде ыштә 

тонику («Ләнкәран», 1991, № 27).  

I ш. ҹәмдә: Мәғәзенәдә хәјләки оләтымон сәј (Шн); Чо үмүтемон нызнәј («Астара», 

1991, № 8). 

II ш. ҹәмдә: Шымә әдәбон#
symbol 42 \f "Symbol" \s 10#

 чикику үмүтоне? (Ләнкәран, 1991, № 

3). 

III ш. ҹәмдә: Толышон гыләј мәсәлышон һесе («Астара», 1991, № 1); Әвонән бә 

отәши сәҹдәшон кардә («Толыш», 1991, № 4). 

Енкликтләр талыш дилиндә ики мүһүм функсија дашыјыр: I. ергатив ҹүмләнин 

мүбдәдасыны билдирир; 2. Јијәлик билдирир. 

I. Мүбдәданы билдирән енкликт, әсасән, ҹүмләнин тамамлығына вә зәрфлијинә 

гошулур, мүбдәданын нечәнҹи шәхсә, тәк вә ҹәмә аид олдуғуну билдирир. Мүбдәданы 

билдирән енкликти бирләшдији мүвафиг ҹүмлә үзвүндән асанлыгла ҝөтүрүб шәхс 

шәкилчиси кими һәмин ҹүмләнин хәбәринә артырмаг олар. Бу һалда шәхс шәкилчиси 

дә ејни функсијаны - енкликтин ифадә етдији мүбтәданы билдирәр. Мәсәлән: 

Мүәллимым винде. Бу мисалда тамамлыға (мүәллим) гошулмуш ым енкликтиндән 

мәлум олур ки, ҹүмләнин мүбтәдасы биринҹи шәхсин тәки - мы -дыр: Мы мүәллимым 

винде. 
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Енкликтли көтүрдүкдә, шәхси - мүбтәданы билдирмәк үчүн хәбәрә мүвафиг шәхс 

сонлуғу артырылмалыдыр: Мүәллим виндыме. 

Бурада нәзәрә алмаг лазымдыр ки, «Мүәллимым винде» ҹүмләсиндә сөһбәт мүәјјән 

мүәллимдән ҝетдији һалда, «Мүәллим виндыме» ҹүмләсиндә сөһбәт конкрет, мүәјјән 

мүәллимдән јох, гејри- мүәјјән, үмумијјәтлә мүәллимдән ҝедир. 

Талыш дилиндә енкликтләрин мүбтәда билдирмәк мәгсәдилә ишләдилмәси фактына 

чох раст ҝәлирик. Мәсәлән: Шымым таныкарде, сыкыл еше (Јс., 69); Зангым виндәбе, 

зынгыровим виндәныбе (Јс., 33) ; Шим бә ру бо мој гәте, Мој ныбе, кулмәм гәте (Јс., 

69); Вәјумон варде бо ко карде (Јс., 19): һәмә рангимон рыштә, манд и гылә гырмызи 

(Јс., 63); Хәјли оләты шыштә (Шн); Һишыш һардә, гивыш һардә, фикыш мандә 

әвәндәсә (Јс., 64); Аббасыш бә тахт виндә, Надырыш бә ғондәғ (Јс., 6); Бәнә жәжы 

теғыш бекардә (Јс., 15); Гыләј сәнҹәхыш дәжәнә бә чәј јәхә (Јс., 21); Чокә кәон дүтә 

(Шн); Ымсор хәјли вырәон кашдә (Шн); Әчәј ныхтәшон ләс кардә (Јс., 32); Тожә 

ханышон бә һә дүз пешандә, канә ханышон тәрсинә(Јс., 58). 

Ҝөстәрилән мисалларда енкликт ҹүмләдә билаваситә ишләнмәјән мүбтәданы 

билдирир. Елә һаллар да олур ки, ҹүмләдә һәм мүбтәда билаваситә ишләнир, һәм дә 

һәмин мүбтәданы билдирән енкликт мүәјјән ҹүмлә үзвүнә бирләшир. Мәсәлән: Мы 

дүконәдә нүним сәј (Шн); Әмә хүрәкмон һардә (Шн); Ты китобы һандәни (Шн); Сонә 

хүрәкыш патә (Шн); Әғлон молоншон бардә (Шн). 

Үмуми вә гејри-мүәјјән шәхси ҹүмләләрдә исә енкликт үмуми вә гејри-мүәјјән шәхси 

билдирир. Мәсәлән: Зинә мардәшон зинә дәкандә (ЈС., 34); Жәғо бызын бә чәј пиә 

гуришон отәш жәј (ЈС., 33); Бәшты јәхә сәнҹәхшон певүнә (ЈС., 14); Бә лој баләшон 

воте:-Ғыр-ғыр кику умите? (ЈС., 11); Кәшон жены-мерд вотә (ЈС., 40). 

II. Јијәлик билдирән енкликт әсасән ҹүмләнин мүбтәдасына гошулур. Мүбтдәданы 

билдирән енкликтдән фәргли олараг, јијәлик билдирән енкликти бирләшдији ҹүмлә 

үзвүндән - сөздән ајырмаг олмаз. Чүнки енкликт мәһз һәмин ҹүмлә үзвүнүн – сөзүн 

јијәлик мүнасибәтиндә олдуғуну билдирмәк мәгсәдилә она гошулмушдур. Ашағыдакы 

мисалларда буну ајдын ҝөрмәк олар: Сәғыр бәмәј кукәм руке, сыпә ваште әвшән барде 

(ЈС., 52); Дасым кырте (ЈС., 24); Һамсүәм һамсүә быбо, кәчәлә кинәм бә шу бәше (ЈС., 

62); Ришым ни, сыханым бә ро шедәни (ЈС., 51); Шартүкымон хәзоне, Хыдо һар чичи 

бызыне (ЈС., 68); Дәдәм, нәнәм кәдә ни, Ағлы-һушым сәдә ни (ЈС., 27); Ағлы бәбәј, 

тынән мојнә әбиш (ЈС. 6); Елмы ни, һелмы быбу (ЈС. 30); Пештым бә банди ангыләје 

(ЈС. 50); Ләвош чы дасто егынә (ЈС., 42); До теле, ливәш шине (ЈС., 29); Вүҹүтүш бә и 

шој әгыни (ЈС., 20); Бевәҹә одәм әве ки, дүстыш каме (ЈС., 9); Гәдә одәми һытеш чок 

бәбе - фе’лиш ныбо (ЈС., 21). 

Енкликтләр ҹүмләнин мүхтәлиф үзвләринә артырыла билир. Лакин, јухарыда гејд 

етдијимиз кими, ән чох мүбтәдаја вә тамамлыға бирләшир; мүбтәданы ифадә едир. 

1. Енкликт мүбтәдаја бирләшир. Мәсәлән: Ҹоным бә тарси ғыбон! (ЈС., 68); Ливәш 

зард бә (ЈС., 42); Ангыштәм ғәләме, синәм дәфтәре (ТС, 1993, № 13); Димәкуконо сеф, 

чашы мәрҹоне (ТС , 1992, № 7); Чәј тарых ијән мәдәнијјәт, чәј фолклорыш рангбәранге 

(ТС ,1992, № 8); Гыләј ғәзетән бешәдә, чәј номиш «Толыши сәдо»је (ТС ,1992, № 8). 



2. Енкликт тамамлыға бирләшир. Мәсәлән: Бали ше бә бәлелә дош шыкат карде 

(ЈС., 8); До гыне, зевылчиш кыште (ЈС., 28); Бәшты јәхә сәнҹәхышон певунә (ЈС., 14); 

Пејғәмбәри бә беһәјош сәлом доә, дәвардә (ЈС., 49); Тыным пиедә, ыштәным бәсә тысә 

ве пиедә (ЈС., 57); Мүәллимоныш бә хырптә роснәбе (ТС, 1992, № 8); Бәме-бәме 

коғәзыш барде чы үрисә мүәллими кәј (ТС ,1992, № 8). 

3. Енкликт зәрфлијә бирләшир. Мәсәлән: Рафиғи чымы диплом зынәш варде (Шн); 

Рәрәм нијо карде (Шн); Вәкушон варде, пештикушон барде (ЈС., 19); Чокшон ко карде 

(ЈС., 43).  

4. Енкликт мүрәккәб хәбәрин исимлә ифадә олунан һиссәсинә бирләшиб мүбтәданы 

билдирир. Мәсәлән: Аспи ды ғәты давеш карде, арәдә һә марде (ЈС., 8); Шир марде, 

шәғоли бәјо потшоәтиш карде(ЈС., 69); Әвеснә әвеснәтиш ныкарде, әвеснә зандәј 

әвеснәтиш карде (ЈС., 30); Дүәвожи кә суте, һич кәси бовәш ныкарде (ЈС., 29); Зырәкә 

боә һәво ғорбыш бәбе(Јс. 37). 

5. Енкликт фразеоложи бирләшмәнин (сабит сөз бирләшмәсинин) биринҹи 

конпонентинә дә бирләшир. Мәсәлән: Ғонәғи чы ғонәғи зәһләш бәше, кә хыванди чы 

һәмәни (Јс., 24); Дасым жәј бә кој, ко ше бәнәј вој (Јс., 24); Нечи ыштә хү дасыш 

пеғәте, вәши манде (Јс., 46); Евлади ки, бәштә пыә-моә, бәштә вәтәни хәјыш ныдој, 

сыпә-үлох бәсә әј чоке (Јс., 30); Әчәј бүкә егәтош, ҹоныш бебәше (Јс., 32); Косиби 

хәмәнисә во гынеәдә, чәј һанывәш боме (Јс., 42); Гәпишон жә (ТС, 1992, № 8). 

Талыш дилиндә бир ҹүмләнин бир нечә үзвү енкликтлә ишләнә биләр. Мәсәлән: 

Ыштәнбәсә бәјиш ҹүрбәҹүрә ғыјмәтоныш ноә (“Ләнкәран”, 1991, № 27); Моә ыштә 

евладоныш бәдә ыштә дыглә чәшиш бәпије (“Ләнкәран” ,1991, № 9); Гыләј әғыли чы 

һамсүјә кәјбә зангыш егәтеш пидәбе («Ләнкәран» ,1991, № 6); Бәле, әскәрәти 

Шәрифыш жыгош дәјиш кардәбе (ТС, 1992, № 8); Әғылыш пегәте зонисәж 

нышандыше (ТС, 1993, № 13) . 

Ону да гејд етмәк лазымдыр ки, ҹүмлә үзвү ҹәмдә ишләнирсә, сөзә әввәл ҹәмлик 

шәкилчиси, сонра исә енкликт гошулур. Мәсәлән: Китобоном пебахшыниә бә әғлон 

(Шн); Боғику вылоным обән , Әвонән бин сы, бој-бој (ТС, 1993, № 13); Молоны чүне 

дәромәј?(Шн); Ғасыми ышдә пәсоныш доә бә гәләвони (Шн); Аспонмон бә бо карде 

(Шн); Шымә әғлонон чүне вығанде?(Шн); Ҹоһилоншон бә әскәр барде (Шн). 

Мисаллардан ҝөрүндүјү кими, бу һалда ҹәмлик шәкилчиси әшјанын чохлуғуну 

билдирир. 

Ону да гејд етмәк лазымдыр ки, енкликтләр морфоложи категорија олса да, дилин 

синтактик структурунун формалашмасында мүһүм рол ојнајыр. 

 

ФЕ’Л 

Фе’л әшјанын иш вә һәрәкәтини билдирән нитг һиссәсидир. Фе’лин гурулушҹа 

үч нөвү вардыр: I) садә;2) дүзәлтмә; 3) мүрәккәб.  



1. Садә фе’лләр бир көкдән ибарәт олур. Мәсәлән: ше, дој, сәј, ној вә с. Мисаллар: 

Әғыл бә мәктәб ше (Шн); Ғәзәным ној бәсә кијәсә (Шн). 

2. Дүзәлтмә фе’лләр садә фе’лләрә мүәјјән шәкилчиләр артырмагла әмәлә ҝәлир. 

Талыш дилиндә бу мәгсәдлә әсасән о-, е-, бе-, пе-, дә-, сә-, өншәкилчиләриндән 

истифадә едилир. Мәсәлән: кыште-окыште; ватә-еватә; гынје-егынје; ше-беше; 

карде-бәкарде; кырне-пекырне; ғанде-пеғанде; варде-дәварде; гыне-сәгыне вә с. 

Мисаллар: Бәнә Ҹаваншири зырәкә зоон чәнәдә дешмени рүШнәш окышдә (ТС, 1993, 

№ 5-6); Әј ышдә оләтоныш евате (Шн); Егынијәм бә гыләј отәш, Сәјку бә лынг гәтәме 

вәш (ТС, 1993, № 5-6); Бочи бәс телә ҝеШны, әлелән бешә боғәдә! (ТС, 1993, № 5-6); 

Хагани дышдә шәхси гәһрәмонәти Ғарабағада номиш бекардәбе (ТС, 1993, № 5-6); Әв 

ыштәни јаман пекырнедә (Шн); Ваһид ғәзәл пеғандәбе (ТС, 1993, № 5-6); Пемандән 

бәјәнды дарди (ТС, 1993, № 8-9); Дәвардин чокә рүжон, Ај быјә, вәјә быкә (ТС, 1993, № 

18); Сәгыним чәј, нызнәме гәте (Шн). 

Талыш дилиндә,. аз да олса, -т- шәкилчиси васитәсилә дә дүзәлтмә фе’л јараныр. 

Мәсәлән: окышијә -окыште, аршијә-арыште, пепышијә-пепыште вә с. Мисаллар: 

Отәши окыштиш (Шн); Чәј кәшон арыштә (Шн); Әғылшон јаман пепыштә (Шн).  

3. Мүрәккәб фе’лләр ики вә даһа артыг сөзүн бирләшмәсиндән ибарәт олур. Талыш 

дилиндә мүрәккәб фе’лләр адларла карде, бе, дој. жәј, кәше, гәте вә с. кими көмәкчи 

фе’лләрин бирләшмәсиндән әмәлә ҝәлир. Мәсәлән: диә карде, ҝин бе, гуш дој, тәнә 

жәј, ҹон кәше, хәбә гәте. Мисаллар: Јә’не диә кардеән әбыни?(Шн); Ды гыләј пәсим 

ҝин бе (Шн); Мы бәты гуш дојдәм (Шн); Бә әғыли тәнә мәжән (Шн); Бо ко карде ҹон 

кәшедә (Шн); Әғлонкум тожә хәбә гәтә (Шн).  

 

МӘСДӘР 

Талыш дилиндә мәсдәр фе’л әсасына -е ( самитлә битәнләрдә) вә -ј (бә’зи саитлә 

битәнләрдә) шәкилчиләриндән бирини артырмагла дүзәлир. Мәсәлән: воте, һанде, 

жәј, дој, сәј вә с. Мисаллар: Ә сыхани воте лозим ни (Шн); Һанде чокә шеје (Шн); 

Мәктәби әғыли жәј әбыни (Шн); Бо дој дастыш дырозе(Шн). 

Мәсдәр ҹүмләдә мухтәлиф функсијаларда ишләнә билир: 

а) мәсдәр мүбтәда функсијасында: Һанде бә һәмәј лозиме(Шн); 

б) мәсдәр хәбәр функсијасында: Чәј ко -сәнәт дәныштеје(Шн); Ә дыли арзу әмәни 

һәмишә шо виндеје (ТС, 1993, № 20). 

в) мәсдәр тамамлыг функсијасында: Мы чәј һарде виндәме(Шн). 

г) мәсдәр зәрфлик функсијасында: Аз бо ко карде омәм (Шн). 

ФЕ’ЛИН ИНКАРЫ 

Талыш дилиндә фе’лин инкары ны-, мә-, нә- //на-, ни- шәкилчиләри васитәсилә 

дүзәлир. Фе’лин заман формаларынын мүхтәлифлијинә мүвафиг олараг, бу инкарлыг 



әламәтләринин ишләнмә ситуасијалары да мүхтәлифдир. Бу мәсәләләр фе’лин 

заманлары бәһсиндә өз әксини тапдығындан бурада, садәҹә олараг, фе’лин инкарыны 

әмәлә ҝәтирән васитәләри садаламагла кифајәтләнирик. 

а) ны- шәкилчиси васитәсилә. Мәсәлән: бышу-нышу; доме-ныдоме; виндәбим-

виндәныбим; патәмбе-патәмныбе; пеманде-пеныманде вә с. Мисаллар: Бәј вотем 

һичони нышу (Шн); Әј китобиш пиәј мы ныдоме (Шн); Мы һичи виндәныбим (Шн); 

Һәмон ружи хурәким патәмныбе (Шн); Пеныманде бә гыләј ағылманди мәсләһәти, 

Нодони детбә ысә кәшәше нәш’ә боғәдә! (ТС, 1993, № 5-6).  

б) ни- шәкилчиси васитәсилә. Мәсәлән: сыредәм-сыредәним ; обәгтем-онибәгәтем 

; бәдом-нибәдом; бедә - бедәни вә с. Мисаллар: Чә ружнәку сыредәним (Шн); Мы 

жыго моли онибәгәтем (Шн); Бәты һичи нибәдом (Шн); Виј бынәдә виз бедәни (ТС, 

1993, № 18). 

в) на- // нә- шәкилчиси васитәсилә. Мәсәлән һандыме-наһандыме; һарде-наһарде; 

әкәјм-нәкәјм; әһәјм-нәһәјм; вә с. Мисаллар: Балә, ты һичи наһарде ки (Шн); Мы 

бәштә һәмро хәјонәт нәкәјм (Шн); Бәдәј рыки һичи нәһәјм (Шн). 

г) мә- шәкилчиси васитәсилә. Мәсәлән: быдә-мәдә; быши-мәши; екә-емәкә; бәһә-

мәһә; бысут-мәсут вә с. Мисаллар: Бә әлели ты ов мәдә (ТС, 1993, № 18); Бә нығыл 

мәши (Јс, 12); Бә хавло немык емәкә (Јс. 13); Бәнә аләми ҹүш мәһә (Јс, 15); Һышки 

отәшәдә мәсут әмәни (ТС, 1993, № 8-9). 

 

ФЕ’ЛИН ЗАМАНЛАРЫ 

Мә’лумдур ки, иш вә ја һәрәкәт ја данышылан вахтда, ја һәмин вахтдан габаг, ја да 

сонра иҹра олунур. Буна мүвафиг олараг, иш вә һәрәкәтин дилдә ифадәедиҹиси олан 

фе’лин үч: индики, кечмиш вә ҝәләҹәк заман формалары олур. 

 

ИНДИКИ ЗАМАН 

Талыш дилиндә фе’лин индики заманы мәсдәрин үзәринә -дә- шәкилчисини 

артырмагла дүзәлир. Фе’л тәсриф олунаркән шәхс әламәти заман шәкилчисиндән сонра 

әлавә олунур. Мәсәлән: Һандедәм 

 

тәк ҹәм  

I ш. Һандедәм һандедәмон 

II ш. Һандедәш һандедәшон//һандедәјон 

III ш. Һандедә һандедән 



 

Мисаллар: Ды «Хәмсә» кардедәм аз истихарә, Сиприше бомыно кәдә Низами (ТС, 

1993, № 8-9); Чан соре дард ебардедәм, дылым чәр бә, сәм кардә гин (ТС, 1993, № 6); 

Чынедәш һар түлүсүб сә выл, вәнәшә боғәдә (ТС, 1993, № 5-6); Ҹәфәри гәрмон жәј 

дожи, тели чы јодо бекардедә(ТС, 1993, № 18); Ы рон мыни оғандедән, Чымы дардон 

до ғандедән (ТС, 1993, № 8-9); Ә чәши рүШнә бәмә ро нүшо дојдә (ТС, 1993, № 20). 

Бә`зән исә мәсдәрин әламәти ихтисар олунур. Мәсәлән: 

 

тәк ҹәм 

I ш. һандәм һандәмон 

II ш. һандәш һандәшон// һандәјон 

III ш. һандә һандән 

Мисаллар: Зоә ыми бошмә вотдә (ТС, 1993, № 18); Выжне-выжне, гылә-гылә һашдә 

дынјо, бардә дынјо (ТС, 1993, № 5-6); Бә дүсти дыл јавә дамдә, Сыханымән чочин омдә. 

Фикри ҹәмон сәдә чамдә, Толыш быбум-Толыш ныбум?(ТС, 1993, № 5-6); Идә хончә 

дәросдән (ТС, 1993, № 8-9). 

Индики заманын инкары -ни инкарлыг әламәти васитәсилә дүзәлир. Бу әламәт -дә 

индики заман шәкилчиси илә шәхс сонлуғунун арасында ишләнир. Мәсәлән: 

 

тәк ҹәм 

I ш. зынедәним зынедәнимон 

II ш. зынедәниш зынедәнишон //зынедәнијон 

III ш. зынедәни зынедәнин 

 

Мәсдәр шәкилчиси ихтисар олунанда: 

 

тәк ҹәм 

I ш.зындәним зындәнимон 

II ш. зындәниш зындәнишон //зындәнијон 



III ш. зындәни зындәнин 

 

Мисаллар: Зынедәним чәј бә чичи үмиш һесте (Шн); Әғлон тәјә нүн һардедәнин 

(Шн); Фик дојдәнин толышон Отәш вәшдә дыләдә (ТС, 1993, № 8-9);Бәмы жығо 

омедә ым дынјо һич гардәни (ТС, 1993, № 16); Мангә маш бә ғәнд, чај, нуни рәстәни 

(ТС, 1993, № 16); Шәһид һич вахт мардәни (ТС, 1993, № 16). 

 

КЕЧМИШ ЗАМАН 

Талыш дилиндә кечмиш заманын мүхтәлиф ифадә формалары вардыр: 

1. Индики заман фе’ли сифәтиндә мүвафиг шәхс шәкилчиси артырмагла кечмиш 

заман формасы јарадылыр. Мәсәлән: әнывыштим 

 

тәк ҹәм 

I ш. әнывыштим әнывыштимон 

II ш. әнывыштиш әнывыштишон//әнывыштијон 

III ш. әнывышти әнывыштин 

 

Мисаллар: Әчыним чы выли гыты Бәшты хото, бәшты хото (ТС, 1993, № 17); Мы 

бәвәдә Бокуәдә әһандим (Шн); Ышты бәмы вотә һа кәлмә, һа сыхани һәзо кәрә, һәзо 

ҹүрә ыштә дыләдә әновним (ТС, 1993, № 8-9). 

Бу заман формасынын инкары ҝөстәрилән сөз-форманын әввәлинә н- инкарлыг 

әламәтинин әлавә едилмәси илә јарадылыр. Мәсәлән: 

тәк ҹәм  

I ш. нәнывыштим нәнывыштимон 

II ш. нәнывыштиш нәнывыштишон//нәнывыштијон 

III ш. нәнывышти нәнывыштин 

 

Мисаллар: Ыштә сыри бә һич кәси нәвотим (Шн); Хәјли вахтбе бә чәмә кә нәвој 

(Шн). 



Гејд олунан заман формасында ишләнән фе’лләр кечмишдә баш верән сүрәкли, 

давамлы һәрәкәти билдирир. 

2. Мәсдәр әсаслы -дә шәкилчили тәсрифләнән фе’ллә садә кечмиш заман 

формасында олан бе (олмаг ) көмәкчи фе’линин бирләшмәсиндән кечмиш заман 

формасы јарадылыр. Мүвафиг шәхс сонлуглары көмәкчи фе’лә әлавә олунур. Мәсәлән: 

 

тәк ҹәм  

I ш. шедәбим шедәбимон 

II ш. шедәбиш шедәбишон//шедәбијон 

III ш. шедәбе шедәбин 

 

Мисаллар: Чәвонәдә кали гылә воседәбе (ТС, 1993, № 18)... фермә молон бә ҹү бо ов 

һарде шедәбин (ТС, 1993, № 18);  

Бу заман формасынын инкары көмәкчи фе’лә -ны инкарлыг әламәтинин 

бирләшмәси илә дүзәлир.Мәсәлән:  

 

тәк ҹәм  

I ш. шедәныбим шедәныбимон 

IIш. шедәныбиш шедәныбишон//шедәныбијон 

III шедәныбе шедәныбин 

 

Мисаллар: ...мы бәшты сыханон инанмиш ныбе зындәныбим (ТС, 1993, № 8-9); Шој 

-шојку гыләј кырынго кәшымон рәсдәныбе (ТС, 1993, № 8-9)#
symbol 42 \f "Symbol" \s 10#

. 

Гејд олунан заман формасында ишләнән фе’лләр кечмишдә баш верән узун 

мүддәтли, давамлы һәрәкәти билдирир.  

3. Һәрәкәтин кечмишдә бир дәфә баш вериб битдијини билдирмәк үчүн мүхтәлиф 

грамматик васитәләрдән истифадә едилир. 

а) Тә’сирсиз фе’лләрдә фе’л әсасы илә шәхс сонлуғу арасына -и- шәкилчиси 

артырылыр. Мәсәлән: витиш; ныштиш вә с. 

тәк ҹәм  
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I ш. Витим витимон 

II ш.витиш витишон //витијон 

III ш. Вите витин 

Мисаллар: мы витим бә әғыли нав; Әј әмәныш винде вите (Шн); Әвон һәмә витин 

(Шн); 

Ҝөрүндүјү кими, III шәхсин тәкиндә гејд олунан -и шәкилчиси ишләнмир. 

Бу заман формасынын инкарыны әмәлә ҝәтирмәк үчүн парадигмада ҝөстәрилән сөз-

формаларын әввәлинә ны- инкарлыг әламәти артырылыр. Мәсәлән: нывитим. 

тәк ҹәм  

I ш. нывитим нывитимон 

II ш. нывитиш нывитишон// нывитијон 

IIIш.нывите нывитин 

 

Мисаллар: Мы чы гонә којку нывитим (Шн); Ве сәғ быбән ки, бәдә ружәдә 

нывитишон (Шн);  

б) Тә`сирли фе’лләрдә исә фе’л әсасына әвәзлик галығы -енкликт артырылыр, ондан 

сонра бир -е саити әлавә едилир. Мәсәлән:  

 

тәк ҹәм 

I ш. Виндыме виндымоне//виндмоне 

II ш.винде виндоне 

IIIш. Виндыше виндышоне //виндшоне 

 

Мисаллар: Мы виндыме әв чокнә зикә жәјдәбе (Шн); Шымә виндоне әј чичоныш 

карде (Шн); Дарди сәпе дарды варде (ТС, 1993, № 5-6).  

Бу заман формасынын инкарыны әмәлә ҝәтирмәк үчүн ҝөстәрилән сөз-формаларын 

әввәлинә ны-инкарлыг әламәти артырылыр. Мәсәлән: нывиндымоне. 

 



тәк ҹәм  

I ш. нывиндыме нывиндымоне// нывиндмоне 

II ш. нывинде нывиндоне 

III ш. нывиндыше нывиндышоне//нывиндшоне 

Мисаллар: Дешмени әмәныш нывиндеше (Шн); Дылым бәшты дыли банде, 

Нывотыме, сырым манде (ТС,1993, № 5-6). 

Талыш дилиндә е-,о-,бе-,дә-,пе-,сә- өн шәкилчиләри илә дүзәлән фе’лләрдә исә -ны 

инкар һиссәҹији һәмин шәкилчиләрдән сонра әлавә едилир. Мәсәлән: еғандыме-

енығандыме; оғандыме-онығандыме; беғандыме-бенығандме; дәғандыме-

дәнығандыме; пеғандыме-пенығандыме; сәғандыме-сәнығандыме. 

Мисаллар: Мы әвоним онығандыме(Шн); Әвоным чы кәо бенығандыме , бә ҹо кә 

дәғандыме (Шн). 

3. Нәтиҹәли кечмиш заман -ә сәси илә битән кечмиш заман фе’ли сифәтиндән 

дүзәлдилир. Фе’ли сифәт тә’сирли фе’лләрдән дүзәлибсә, онлара әвәзлик галыглары -

енкликтләр артырылыр, тәсирсиз фе’лләрдән дүзәлибсә, шәхс шәкилчиләри әлавә 

олунур. Мәсәлән: Тә’сирли фе’лләрдән дүзәләнләр: нывыштәме; тә’сирсиз фе’лләрдән 

дүзәләнләр : һытәм. 

 

тәк ҹәм  

I ш. нывыштме, һытим, нывыштәмоне, һытәмон 

II ш. нывыштә, һытәш, нывыштәоне, һытәшон 

III ш. нывыштәше, һытә, нывыштәшоне, һытән 

 

Мисаллар: Мы китоб нывыштәме (Шн); Былбыли дыштә выли кефониш кәшә 

боғәдә (ТС, 1993, № 5-6); Нәнә үмүтәше бәмы (ТС, 1993, № 18); Ын сыханон капитан 

Хагани Рүстәмови вотә (ТС, 1993, № 5-6); Бәчәј дим жыго бызын хок витәшоне (Јс. 

13); Әғлон һәмә һытән (Шн). 

Бу заман формасынын инкары фе’ли сифәтлә енкликт (тә’сирли фе’лләрдә) вә шәхс 

шәкилчиләри (тә’сирли фе’лләрдә) арасына -ни инкарлыг әламәтинин әлавәсилә 

дүзәлир. Мәсәлән: нывыштәниме; һытәним. 

 

тәк ҹәм  



I ш.нывыштәниме, һытәним нывыштәнимоне, һытәнимон 

II ш. нывыштәни, һытәниш нывыштәнионе, һытәнион 

III ш. нывыштәнише , һытәни нывыштәнишоне, һытәнин 

 

Мисаллар: Вотедәш мы нывыштәниме, әјән нывыштәнише , бәс ки нывыштәше? 

(Шн); Шанго мы һытәним, әвонән һытәнин , бәс бүчи дыздмон виндәнимоне (Шн). 

Белә фе’л формалары кечмишдәки һәрәкәтин нәтиҹәси һаггында индики заманда 

мә’лумат вермәк мәгсәдилә ишләдилир. 

4. Узаг кечмиш заман формасы -ә сәси илә битән кечмиш заман фе’ли сифәтиндән вә 

көмәкчи бе (олмаг) фелиндән дүзәлир. Мәсәлән: омәбим; шәбе; ныштәбе вә с. 

 

тәк ҹәм  

I ш. ныштәбим ныштәбимон 

II ш. ныштәбиш ныштәбишон//ныштәбијон 

III ш. ныштәбе ныштәбин 

 

Мисаллар: Навко ид омәдә шој-вој кардәбим (ТС, 1993, № 5-6); Ангивиниш һардәбе , 

меши әвыш жәныбе (Јс. 7); Бә нез-кәно гардәбимон , Ошкә бимон, ошкә бимон! (ТС, 

1993, № 17); Әвон бәвәдә Мығонәдә ныштәбин (Шн). 

Бу заман формасында ишләнән фе’лләрин инкары бе көмәкчи фе’линдән габаг ны 

инкарлыг әламәтини артырмагла дүзәлир. Мәсәлән: ныштәныбим. 

 

тәк ҹәм  

I ш. ныштәныбим ныштәныбимон 

II ш.ныштәныбиш ныштәныбишон// ныштәныбијон 

III ш. ныштәныбе ныштәныбин 

 

Мисаллар: Бә мәҹлисәдә мынән ныштәныбим , шымәнән 

ныштәныбишон//нышдәныбијон (Шн); Әв һәлә һытәныбе (Шн). 



Белә фе’л- формалар кечмишдә һәрәкәтин баш вериб битдијини билдирир. 

Талыш дилиндә елә нәгли кечмиш заман формасы да вар ки, данышан фикрини 

мүәјјән һал, вәзијјәт вә һадисәдән чыхарылмыш мәнтиги нәтиҹә кими билдирир. Белә 

заман формасы фе’лә бән сөзүнү артырмагла дүзәлир. Мәсәлән: һытәјбән, рәсәјбән, 

омәјбән вә с. 

Мисаллар: Нохәшин һытәјбән (Шн); Әв бә сәрһәди рәсәјбән (Шн). 

Бу заман формасы олан ҹүмләдә бәзән мәвот модал сөзү дә ишләнир. Мәсәлән: 

Мәвот әв һытәјбән (Шн).  

 

ҜӘЛӘҸӘК ЗАМАН 

Талыш дилиндә фе’лин ҝәләҹәк заманы мәсдәрин үзәринә бә- өншәкилчисинин 

артырылмасы илә дүзәлир; фе’лин сонуна исә мүвафиг шәхс сонлуглары әлавә едилир. 

Мәсәлән: бәшем, бәнывыштеш вә с.  

 

тәк ҹәм  

I ш. бәнывыштем бәнывыштемон 

II ш. бәнывштеш бәнывыштешон//бәнывыштејон 

III ш. бәнвыште бәнывыштен 

Мисаллар: Ыштә вотәјон һәмә бәнывыштем (Шн); Әгәм ижән шәһиди хун емәј, ым 

дынјо һәмә бәвәше! (ТС, 1993, № 16); Бо ҹо кәси колоәдуж ыштән бе коло бәманде (Јс. 

17); Вәшиә каг һанәдә чинә бәвинде (Јс. 19); Пулы, ғызылы ни әгәр, бәты әфәл бәвотен, 

Фырсәт быбу тыни бә әбоси бәһватен (ТС, 1993, № 16). 

Бунларын инкарыны дүзәлтмәк үчүн гејд едилән фе’лләрин әввәлинә ни- инкарлыг 

әламәтини артырмаг лазымдыр. Мәсәлән: нибәнывыштем. 

тәк ҹәм  

I ш. нибәнывыштем нибәнывыштем 

II ш. нибәнывыштеш нибәнывыштешон// нибәнывыштејон 

III ш. нибәнывыште нибәнывыштен  

 



Мисаллар: Ғарз сә ов осјо нибәгордыне (ТС, 1993, № 16); Инәм тов нибәва (ТС, 

1993, № 5-6); Ымруж һичони нибәшем (Шн); Аз зындәм ки, әвон нибәнывыштен (Шн); 

Ышты авлодон һич вахт тыни бә һич кәси нибәдон (ТС, 1993, № 16). 

Талыш дилиндә ҝәләҹәк заманын инкарынын башга ифадә үсулу да вардыр. Белә ки, 

фе’л әсасынын әввәлинә ә- өншәкилчиси, сонуна исә ни- инкар әламәти артырылыр вә 

сөз- форма мүвафиг шәхсләр үзрә дәјишир. Мәсәлән: әшыним; әшыниш.  

 

тәк ҹәм  

I ш. әшыним әшынимон 

II ш. әшыниш әшынишон// әшынијон 

III ш. әшыни әшынин 

 

Мисаллар: Виз зизә әкәни (Јс. 19); Вәчә бызи лынги әһастни (Јс. 19); Веә сыпә нечи 

әгәтни (Јс. 18); Бәмы бевәҹи әкә ве ро әшыни (Јс. 12); Бевәҹә одәм бә мәтләб әрәсни 

(Јс. 9); Бә дәдә-нәнә дим әманд рушт әвиндни (Јс. 10); Бә ови ту әкәнин (Јс. 12). 

Талыш дилиндәки е-, о-, б-, дә-, пе-, сы- өншәкилчиләри илә әмәлә ҝәлән дүзәлтмә 

фе’лләри ҝәләҹәк заман формасында ишләтдикдә исә бә- өншәкилчиси ҝөстәрилән 

фе’лдүзәлдән өншәкилчиләрдән сонра ҝәлир. Мәсәлән: евате-ебәвате; окыште-

обәкыште; беше-бебәше; дәварде-дәбәварде; пекырне-пебәкырне; сәгыне-сәбәгыне. 

Мисаллар: Сонә ғази обәкыште (Шн); Әв һәлә ыштәни ве пебәкырне (Шн). 

Белә форманын инкарыны дүзәлтмәк үчүн исә мүвафиг олараг е-, о-, бе-, дә-, пе-, сә- 

өншәкилчиләриндән сонра ни инкарлыг әламәти әлавә едилир . Мәсәлән: енибәвате, 

онибәкыште, бенибәше, дәнибәварде, пенибәкырне, сәнибәгыне. 

Мисаллар: Әв һич вахт ыштәни пенибәкырне, ышты сә оләтиән енибәвате (Шн); 

Ын дынјо жыгоән дәнибәварде (Шн); Бевәҹә гәвәдә чокә сыхан бенибәше  

(Јс. 9).  

 

ЗӘРФ 

Зәрф иш вә һәрәкәтин тәрзини, заманыны, јерини, кәмијјәтини, сәбәбини 

билдирән нитг һиссәсидир. Талыш дилиндә мүстәгил нитг һиссәси кими мәһз зәрф 

олан сөзләр чох аздыр. Зәрф кими ишләнән сөзләрин мүәјјән һиссәси чох мә`налы сөз 

олуб, һәм дә диҝәр нитг һиссәси, мәсәлән, сифәт, исим вә с. кими ишләнир. Буна бир 

нитг һиссәсинин диҝәр нитг һиссәси функсијасында ишләнмәси кими јох, сөзүн 

мүхтәлиф, фәргли мә’наларындан биринин, мәсәлән, сифәт, диҝәринин зәрф тәк 



ишләдилмәси кими баша дүшмәк лазымдыр. Сөзүн чохмәналылығы, бир нөв, 

омонимлијә чеврилир. Мәсәлән, талыш дилиндә дик сөзү һәм сифәт, һәмдә зәрф кими 

ишләнә билир. Әҝәр сөз чокнә?, чы ҹүрә? суалларындан әлавә, һәмдә кон?//ком ? 

суалына да ҹаваб верирсә, демәли, о, сифәтдир. Мәсәлән: Ә дикә дој бәбырнем.- Чокнә 

дој?, чы ҹүрә дој?, кон//ком дој? Бурада дик сөзү исмин (до) әламәтини билдирир вә 

сифәтин һәр үч суалына ҹаваб верир. Демәли, о, сифәтдир. «Әғыл дик мандә» 

ҹүмләсиндә исә дик сөзү чокнә?, чы ҹүрә? суалларына ҹаваб верир, лакин ком? 

суалыны она вермәк олмур. Һәм дә бу ҹүмләдә дик сөзү әшјаја јох, һәрәкәтә («манде») 

аиддир. Демәли, о, зәрф кими мотивләшиб. Талыш дилиндәки ғојм, зу, чәп, нәфо, 

чошдә, поз, тожә вә с. кими сөзләр дә ејни кејфијјәтә маликдир. Буна ҝөрә дә зәрфләри 

тәдгиг едәркән бу ҹәһәтләрә хүсуси фикир вермәк лазымдыр. 

Талыш дилиндә зәрфләрин гурулушҹа үч нөву вардыр: 1) садә зәрфләр; 2) дүзәлтмә 

зәрфләр; 3) мүрәккәб зәрфләр.  

1. Садә зәрфләр бир көкдән вә ја мүасир талыш дилиндә көк вә шәкилчијә 

ајрылмајан бир сөздән ибарәт олур. Садә зәрфләрә аид ашағыдаклары мисал ҝәтирмәк 

олар : дик , зу, гон, чок, пүч, чәп, ғојум, ошго, есә , зинә , лади, сыфтә, рә, ди, маштә, 

пашо, нәфо, шанго, тожә , һежо, товыстон, поз, зымыстон, нез, ве, кам вә с.  

Мисаллар: Гон быныштош, мән бомеш (Јс. 22); Тожә сүклә ве бәһанде (Јс. 58); 

Толышә бо, Нәримани чок сәрәс, Моә зывони һесте ғырјәт нызнәкәс (ТС, 1993,№ 4);  

2. Дүзәлтмә зәрфләр һәм сөзүн әввәлинә, һәм дә сөзүн сонуна мүхтәлиф 

сөздүзәлдиҹи шәкилчиләр артырмагла јараныр.  

а) сә- өншәкилчиси васитәсилә: сәпо, сәпе, сәрост. Мәсәлән: Пиәмерд сәпо мандәбе 

(Шн); Ве сәростә гәф жәјдәбе (Шн). 

б) әнә- өншәкилчиси васитәсилә: әнәшыт, әнәһард, әнәһәрәкәт. Мәсәлән: Ды шәв 

әнәһыт мандим (Шн); Чәсәј әштә, әнәһард ко кардедә (Шн). 

в) әлә- өншәкилчиси васитәсилә: әләтәш. Мәсәлән: Һәмон ружи әләтәш хәјли ром 

карде (Шн). 

г) -әдә шәкилчиси васитәсилә: позәдә, жиәдә вә с. Мәсәлән: Позәдә вәјә бәкам (Шн); 

Ы оләтон жиәдә бынәјш (Шн).  

ғ) -ку//-ику шәкилчиси васитәсилә: Вәшику, зинәку, жәјку, ғәһәрику. тарсику, 

быхорику вә с. Мәсәлән: Вәшику сәпо манде зындәныбе (Шн); Әв ғәһрику жәго нохәш 

гынијә (Шн); Тарсику ыштә гәвшән оныкарде (Шн). 

д) -и шәкилчиси васитәсилә: ружи. Мәсәлән: Ружи се огард бо дарзи әшим (Шн). 

е) -о // -јо шәкилчиси васитәсилә: пешо, бетоно, жијо, пијо вә с. Мәсәлән: Пешо 

омәј, чәј чашонош егәте (Шн); Ләвом бетоно ноә (Шн); Пијо һич кәс мандәни (Шн). 

ә) -бәдә шәкилчиси васитәсилә: рәбәдә. Мәсәлән: Рәбәдә әштим, дәро гыним (Шн). 



3. Мүрәккәб зәрфләр ики вә даһа артыг сөзүн бирләшмәсиндән јараныр. Талыш 

дилиндә белә зәрфләр чохдур вә мүхтәлиф үсулларла әмәлә ҝәлир. 

а) ејни сөзүн тәкрары илә мүрәккәб зәрф јараныр. Тәкрарланан сөзләр исим, сифәт, 

сај, әвәзлик, фел, зәрф ола билир. Мәсәлән: гәдә-гәдә, рә-рә, гитә-гитә, сүте-сүте, 

сыре-сыре, дәлә-дәлә, мүте-мүте, бәме-бәме, тарсе-тарсе, маштә-маштә, ды-ды, есә-

есә вә с.  

Мисаллар: Дылымон дүз, ромон шат, шедәмон гәдә-гәдә, рә-рә, зү-зү, гитә-гитә, 

сүте-сүте, сыре-сыре, дәлә-дәлә, мүте-мүте, бәме-бәме, тарсе -тарсе, маштә-

маштә, ды-ды, есә-есә вә с.  

Мисаллар: Дылымон дүз, ромон шат, шедәмон гәдә-гәдә (ТС, 1993, № 12); Аз 

ыштән Бокуәдә бедәм, әнҹәх бә ди рә-рә шедәм (ТС, 1993, № 4); Әв һежо зү-зү гәп 

жәјдә (Шн); Бәнәвемон гитә-гитә ...Чә вахтику тыним пидә (ТС, 1993, № 13); Бә Боку 

едиәсә, бә Москва едиәсә, сүте-сүте лап бәркәдә аһиш кәше... (ТС, 1993, № 13); Һәши 

сыре-сыре ыштә нуриш бәнә идә бахшә бә бандон, бә кәфшәнон оғандыше (ТС, 1993, № 

13); Кали одәмон һәлә ве шеон дәрәстәнин... Нәведән дәлә-дәлә, Бә мәгсәди рәстәнин... 

(ТС, 1993, № 13); Ешғи отәш чәшониш ...Емәдә мүте-мүте (ТС, 1993, № 12); Выли 

сәдо беныше, Бәме-бәме пәрәј ше (ТС, 1993, № 12); Рүфәт тарсе-тарсе дәше бә 

мәнзыл (Шн); Маштә-маштә әјште ше (Шн); Шәһәрәдә ды-ды нәве иҹазә ни (Шн); 

Әв есә-есә бәштә омедә (Шн). 

Бә`зән тәкрарланан икинҹи компонент мүәјјән шәкилчи гәбул едир. Мәсәлән: ғојм-

ғојми, гон-гони, јол-јоли, там-тами, там-тамижә, кам-ками, тат-тати, ҹоли-ҹолинә, 

чок-чоки, шин-шини, тәј-тәјли вә с.  

Мисаллар: Чәј кәшоныш ғојм-ғојми дәбастыше (Шн); Әв һежо гон-гони кәшедә 

(Шн); Ты ве јол-јоли гәф жәјдәш (Шн); Чә кинә там-тами омәј, ныште ыштә вырәдә 

(Шн;) Фәрод там-таминә ныштәбе (Шн): Пысоки кам-ками екә (Шн); Хүрәки тат-

тати мәһә (Шн); Әшрәф һәмишә бә вишә ҹоли-ҹолинә шедә (Шн); Ыштә кәдә, ыштә 

бәдә јәнды чок-чоки мәстән (ТС, 1993, № 12); Зымыстонә сүә сер, товостонәдә сүә 

сол, Шин-шини бәһә, һәлоле, һәлол... (ТС, 1993, № 14); Рәшид чы Мәсковә тәј-тәјли 

омәбе (Шн).  

б) Тәкрар олунан ејни сөзләрин арасына бәнд бирләшдириҹи артырмагла мүрәккәб 

зәрф јараныр. Мәсәлән: димбәдим, јанбәјан, сәбәсә, гәвбәгәв, пештбәпешт, вәбәвә, 

гутбәгут, зоныбәзоны, чашбәчаш, дастбәдаст, кәшбәкәш, синәбәсинә, тыкбәтык, 

дүмобәдүмо, дастбәдастә, рүжбәрүж, шәвбәшәв, мангбәман, сорбәсор, кәбәкә, собәсо, 

дибәди, кулбәкул с. 

Мисаллар: Мы ды мүәллими димбәдим ныштәбим (Шн); Әмә јанбәјан шедәбимон 

(Шн); Тәләбон сәбәсә доәшоне, китоб һандедән (Шн); Хајш кардәм, чымы хајши бәј 

гәвбәгәв бывотиш (Шн); Мәҹлисәдә пештбәпешт ныште лозиме (Шн); Се-чо кәрә ды 

дырехтори вәбәвә омәјм (Шн); Ә кинә дә зоә кәшбәкәш нәведә (Шн); Рүјән рүжбәрүж 

боһо бедә (Шн); Дибәди нәведә, зәјом сәјдә (Шн). 

в) Әкс мә`налы сөзләрин, гаршылашдырылан сөз вә ифадәләрин бирләшмәси илә 

мүрәккәб зәрф јараныр. Мәсәлән: шәв-рүж, рә-ди, ымру-маштә, маштә-пашо, вәши-

тәши, жыго-жәго, ијо-вәјо, бытон-бәтон, чышәв-бәшәв, быманг-бәманг вә с. 



Мисаллар: Ә кәхәроб шәв- руж бә које (Шн); Рә-ди азән кә бәстем (Шн); Ымру-

маштә дәро бәгнемон (Шн); Вәши-тәши се руж ромон кардә (Шн); Рафиғи 

пешомәше, жыго-жәго шедә (Шн); Ијо-вәјо чымы ғыјбәти кам быкә (Шн); Әғлон пы 

быманг-бәманг и кәрә омедә бә кә (Шн). 

Бәзән бу типли мүрәккәб зәрфләрин компонентләри арасында бә ишлнир. Мәсәлән: 

сәјку бә по, сәјку бә жи, навбәдумо, ибәды, ибәпенҹ вә с. 

Мисаллар: Ҹабир сәјку бә по дәхысиәбе (Шн); Әғыл сәјку бә жи каву бәбе (Шн); Ты 

ымы навбәдумо карде ки (Шн); Вардәме, исә ды гандыми ибәды дәҝиш кардедәм (Шн). 

Бә бирләшдириҹи васитә кими бә`зән әксмә`налы олмајан сөзләрин дә арасында 

ишләниб мүрәккәб зәрф әмәлә ҝәтирир. Мәсәлән: тадибәсә, зәвбәдим, шәкбәдим, 

дастбәкәше, сәбәсару, сәбәсапе, ружбәмијон, гәвибәпүри вә с. 

Мисаллар: Рамизи ыштә оләтоныш тадибәсә такарде, ше (Шн); Кәмал зәвбәдим 

олахтәбе (Шн); Әв мыку шәкбәдыл ше (Шн); Әғыл дастбәкәшә мандәбе (Шн); 

Сәбәсару ше һостоне, сәбәсапе зындәним беше (Шн); Аз ружбәмијон шедәм бә ко 

(Шн); Ә жени гәвибпури зиккәш жәј (Шн). 

г) Јер зәрфи илә исмин бирләшмәсиндән мүрәккәб зәрф јараныр. Мәсәлән: жичаши, 

жибығи, жидасти, дүмотоно вә с. 

Мисаллар: Әв бәты јаман жичаши диә кардедә (Шн); Пиәмерд жибығи сырәј 

(Шн); Ымони жидасти огәт, лозим бәбе (Шн); Сыпә дүмотоно омәј, әвыш гәте (Шн). 

ғ) Сајларнан диҝәр нитг һссәләринә аид сөзләрин бирләшмәсиндән мүрәккәб зәрф 

јараныр. Мәсәлән: итәрәфә, ибирдәмәдә, вевахт вә с. Мисаллар: Машин итәрәфә 

шедә (Шн); Әғыли ибердәмәдә жәше зиккә (Шн); Аз вевахт бә ко шедәним (Шн). 

д) Диҝәр мүхтәлиф үсуллар вә васитәләрнән јаранан мүрәккәб зәрфләр. Мәсәлән: 

дүмојәнды, тәјәдаст, нијонәкыле, навчоштә, печоштә, шамәвәј, нәфосәј, ружобыни, 

дијәро, сиҹони, шатшут вә с. 

Мисаллар: Шабәҝими дүмојәнды сәбыш вардә (Шн); Һичоне тәјәдаст ше бедәни 

(Шн); Әј бәмы ғәндиш нијонәкылеш доше (Шн); Навчоштә мәктәбәдә бәбем, 

печоштә бомем шымә кәј (Шн); Шамәвәј дәро гыним (Шн); Нәфосәј бешим чы кәјку 

(Шн); Ружобони рәсәјм бә мәнзыл (Шн); Әв диәро нибәше (Шн); Сиҹони хурәким 

һарде (Шн); Мор шатшур шедә (Шн). 

 

ЗӘРФИН МӘ`НАҸА НӨВЛӘРИ 

Талыш дилиндә зәрфин мә`наҹа беш нөвү вардыр: 1)тәрзи-һәрәкәт зәрфи; 2) заман 

зәрфи; 3) јер зәрфи; 4) кәмијјәт зәрфи; 5) сәбәб вә мәгсәд зәрфи. 

 



ТӘРЗИ-ҺӘРӘКӘТ ЗӘРФИ 

Тәрзи-һәрәкәт зәрфи иш вә һәрәкәтин иҹра тәрзини билдирир вә чокнә?, чы ҹүрә? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Белә зәрфләр талыш дилиндә чох ишләнир. Һәм 

садә, һәм дүзәлтмә, һәм дә мүрәккәб тәрзи һәрәкәт зәрфләри вардыр. Бир нечә нүмунә 

вермәклә кифајәтләнирик: зү, дик, човазә, зәвбәдим, тарсе-тарсе вә с. 

Мисаллар: Бочи зү гәф жәјдәш? (Шн); Бәчымы чаши дик диәкә (Шн); Аспым човазә 

ромәј (Шн); Зәвбәдим һытим (Шн); Тарсе-тарсе омәј, нез бе (Шн). 

 

ЗАМАН ЗӘРФИ 

Заман зәрфи иш вә һәрәкәтин иҹра заманыны билдирир вә кенә?, кон вахти? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Талыш дилиндә һәм садә, һәм дүзәлтмә, һәм дә 

мүрәккәб заман зәрфләри кениш јајылмышдыр. Бә`зи нүмүнәләр: лади, ди, һангом, 

рүжбәмион вә с. 

Мисаллар: Лади чич кардәбиш? (Шн); Маштә ди бојш (Шн); Рүжобони чич быбо, 

һангомән әв бәбе (Јс. 52); Ә кинә чәмә кәј рүжбәмион шыт вардедәбе (Шн). 

 

ЈЕР ЗӘРФИ 

Јер зәрфләри иш вә ја һәрәкәтин иҹра јерини билдирир, конҹо?, кон вырәдә? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Јер зәрфләринин дә гурулүшҹа садә, дүзәлтмә вә 

мүрәккәб нөвләри вардыр. Мәсәлән: нез, навәдә, диәро, дүмо, пентон, жинтон, сарү вә 

с. Мисаллар: Диәро мәши, нез бој (Шн); Навәдә ты быши (Шн); Шедә бә нав, мандә 

дүмо, Чымы сәдә гардә дынјо! (ТС, 1993, № 5-6); Жинтон рише, пентон бығ (Јс. 33); 

Ов сару бәше (Јс. 48). 

 

КӘМИЈЈӘТ ЗӘРФИ 

Кәмијјәт зәрфи иш вә һәрәкәтин гејри-мүәјјән кәмијјәтини билдирир, чәнә? суалына 

ҹаваб верир. Талыш дилиндә гурулушҹа һәр үч нөвү олса да, мигдарҹа чох аздыр. 

Мәсәлән: ве, кам, лыски камышәвој, хәјли, ве-кам, бол-боли, кам-кам вә с. 

Мисаллар: Ве һарде - нокә бәмандеш, кам һарде - нокә бәгәтеш (Јс. 18). Лыски 

роһәт быбу чәшәдә чәшон, Лыски һәмүш быбу дынјо отәшон (ТС, 1993, № 10). Кәдә 

камишәвој һытим (Шн); Чәвон кәдә хәјли ныштим (Шн); Аз тыни ве-кам зынедәм 

(Шн); Сефә до, бәлелә до, нәрот ды һоли, Кардышоне гәп гәләҹи бол-боли (ТС, 1993, № 

7); Әв һәмишә кам-кам һардедә (Шн). 

 



СӘБӘБ ВӘ МӘГСӘД ЗӘРФИ 

Сәбәб вә мәгсәд зәрфләри иш вә ја һәрәкәтин сәбәбини, мәгсәдини, билдирир, бочи?, 

бә чы сәбәб?, бә чы мәгсәд?, бә чичи горә? суалларындан биринә ҹаваб верир. Талыш 

дилиндә белә зәрфләр чоз аз ишләнир. Мәсәлән: тарсикү, сардикү, жәјку, рыкисә, 

әғылисә, шој-шојкү вә с. 

Мисаллар: Әғыл тарсикү бә незән омедәни (Шн); Әв сардикү кавү бә (Шн); Турмәдә 

бә, жәјкү бә дарди мандә (Шн); Рыкисә бәчәј сә һәво омә (Шн); Әғылисә егынјә бә 

хәстәханә (Шн); Шој-шојкү иврәдә ныште зындәныбе (Шн);  



  



 

 

 

КӨМӘКЧИ НИТГ ҺИССӘЛӘРИ 

Талыш дилиндә гошма, бағлајыҹы, әдат, модал сөз вә нида кими көмәкчи нитг 

һиссәләри вардыр. 

 

ГОШМА 

Талыш дилиндә синтактик мүнасибәтләри ифадә етмәк үчүн гошмалардан истифадә 

едилир. Ишләнмә мөвгејинә ҝөрә гошмаларын ики нөвү вардыр: 1) өнгошмалар; 2) 

сонгошмалар. 

 

ӨНГОШМАЛАР 

Өнгошмалар аид олдуғу сөзүн өнүндә, әввәлиндә ишлинир. Талыш дилиндә ән чох 

ишләнән өнгошмалар бунлардыр: бо, бә, ды, чы.  

Бо өнгошмасы мәгсәд вә аидлик мә`насынын јаранмасына хидмәт едир. Азәрбајҹан 

дилиндәки үчүн гошмасынын семантик еквивалентидир; чох вахт адларла ишләнир. 

Мәсәлән: Ангули ныштә бо сығи бәмедә (Јс. 7); Сүк бо шәғоли ро быредә (Јс. 56); Һәјо 

бо инсони омә (Јс. 63); Ҹыртдан бо изыми бышу бә вишә, Бәшәви дырози ныжәны 

мижә (ТС, 1993, № 10); Ғатығ бә дас омедәни бо дәво (ТС, 1993, № 3). 

Бу гошма мәсдәрлә дә ишләдилир. Мәсәлән: Бәмыку бо һарде чокә сеф һесе (ТС, 

1993, № 7). 

Бо өнгошмасы илә аид олдуғу сөз арасында сифәт, сај, тәјин функсијасында 

ишләнир. Белә һалда бо өнгошмасы, бир гајда олараг, тә`јинә јох, тә`јинләнәнә аид 

олур. 

Мәсәлән: Бо сио моли рәһм ни (Јс. 17); Бо ве одәмон сор дәвардә шин (ТС, 1993, № 

10). 

Бо өнгошмасы шәхс вә суал әвәзликләри илә чох ишләнир вә әксәр һалларда бир 

вурғу алтында тәләффүз олунур. Тәсадүфи дејил ки, бо өнгошмасы шәхс вә суал 

әвәзликләри илә чох вахт битишик јазылыр. Мәсәлән: Бомы лап ангивин биш! (ТС, 

1993, № 5-6); Сыфтә бо хәлхи быпи, чәғын боштә (Јс. 55); Бочи жәғо пәлышг биш? 

(ТС, 1993, № 5-6). 

Бо өнгошмасы -о вә -ро сонгошмалары илә бирҝә дә ишләнир. Бу һалда һәмин 

сонгошмалар бо өнгошмасынын аид олдуғу сөзә гошулур, мәгсәд вә сәбәб мә`насында 



онларын даһа габарыг ифадәсинә хидмәт едир. Мәсәлән: Гофе! Ләјләј быжән бомыно 

ижән, Быдә јолә нәнәм бә јодым дәшу (ТС, 1993, № 1); Ты...ыштә әсгәрә һәмрон дыләдә 

боштәно вырә ка (ТС, 1993, № 5-6); Ды сорән һәсрәт быкәшон бо јәндыро шинә бојә 

(ТС, 1993, № 8-9).  

Бәзи талыш шивәләриндә бо өнгошмасы әвәзиндә ејни мәнада бы вә бә ишләнир. Бу 

факт мәтбуатдакы јазыларда да тәсбит олунмушдур.  

1. Бо өнгошмасы әвәзиндә ејни мә`нада бә елементинин ишләнмәсинә аид 

мисаллар: ... ты бә хүн кардә пемандәш (ТС, 1992, № 2); Кејнә ты шедәш, бәмыно 

зомсон омедә (ТС, 1992, № 5); Ыштә моә зывони јодо бекаш, татә тәнү бәты нун 

әпатни (ТС, 1992, № 1). 

2. Бо өнгошмасы әвәзиндә ејни мә`нада бы елементинин ишләнмәсинә даир 

мисаллар: ...әв дә һафтанди һәво быштә бывә комәк һеле кардедән (ТС, 1992, № 5); 

Һич бы лыве дылыш ни, Дард чы милләти дарде (ТС, 1993, № 5-6);Пидә быто лол быбү, 

Рәсәбу, лап кол быбү (ТС, 1993, № 5-6); Бәче чы вәҹ ҹәмати нүныш ни, Бы ғәнд сәјо, бы 

рүән сәјо пүлыш ни! (ТС, 1993, № 4). 

Фактлардан ҝөрүндүјү кими, ејни бир мәгсәд - Азәрбајҹан дилиндәки «үчүн» 

гошмасынын ифадә етдији мәзмуна мүвафиг мәзмүн јаратмаг мәгсәдилә талыш 

дилинин шивәләриндә үч мүхтәлиф морфемдән истифадә едилир. Конкрет олараг гејд 

етмәк лазымдәр ки, Астарада үчүн мәнасында бә, Ләнкәран вә Масаллынын бәзи 

јерләриндә бы, Лерикдә бүтүнлүклә, Ләнкәран вә Масаллынин чох јерләриндә исә бо 

ишләдилир. Бу фактлар һәр бири ејни заманда һәр шивәдә бир ајры мәгсәдлә, ајры 

мә`на билдирмәк үчүн дә ишләдилир. Белә ки, Лерик Масаллы вә Ләнкәранын чох 

јериндә бо өнгошмасы Азәрбајҹан дилиндәки үчүн гошмасы мәнасында, даһа доғрусу, 

мәгсәд вә аидлик билдирмәк мәгсәдилә Бо һанде шедәм- «Охумаг үчүн ҝедирәм» (Бо 

Тофиги китобым сә - «Тофиг үчүн китаб алмышам») кими ишләдилир. 

Бә өнгошмасы омоним мә`наја маликдир. Һәм Азәрбајҹан дилиндәки јөнлүк һалын 

мәзмунуна мүвафиг олараг истигамәт вә адресаты билдирир. (Аз бә кә шедәм- «Мән евә 

ҝедирәм»; Китобым бә Тофиги дој- « Китабы Тофигә вердим»), һәм дә бу вә ја диҝәр 

бир халгын дилини билдирән сөз-форма илә ишләнәрәк адвербал зәрф анлајышы 

јарадыр (бә толыши- « талышҹа», бә тырки- «түркҹә, бә оруси- русҹа»), һәм дә бу 

сөз-форма васитәсилә Азәрбајҹан дилиндә о ишарә әвәзлијинин мәзмуну ифадә едилир. 

Мәсәлән: Аз бә кә шедәм - «Мән о евә ҝедирәм». Бу мәгамда ишләнән бә сөз-формасы 

истигамәт мәнасыны билдирән бә өнгошмасы вә узагда јерләшән әшјаны ҝөстәрмәк 

үчүн истифадә едилән ә ишарә әвәзлијинин бирләшмәсиндән ибарәтдир: бәкә. Әввәлләр 

«Аз бә ә кә шедәм ( Мән о евә ҝедирәм)” кими формалашан ҹүмләдә бә өношмасыны ә 

илә ә ишарә әвәзлији ејни бир сәс олдуғундан сонралар бирләшиб бә кими синкретик 

хүсусијјәт кәсб едмишдир: Аз бә кә шедәм- « Мән о евә ҝедирәм». Демәли, бурада бә 

һәм өнгошма кими истигамәт билдирир, һәм дә о ишарә әвәзлији кими һәмин 

истигамәтә ишарә едир. 

Бы сөз-формасы да синкретик хүсусијјәтә маликдир: бә өнгошмасы илә јахында 

јерләшән әшјаны ҝөстәрмәк үчүн истифадә едилән ы ишарә әвәзлијинин 

бирләшмәсиндән ибарәтдир: Әввәлләр «Бә ы әғыли үмим веје» (Бу ушаға умидим 

чохдур) кими формалашан ҹүмләдә сонралар бә өнгошмасынын ә сәси дүшмүш, б сәси 

һәмин өнгошманын әламәти кими галмышдыр, ы әвәзлији дә она гошулараг бы кими 



синкретик хүсусијјәтә малик олан бир форма алмышдыр: Бы әғыли үмим веје. Демәли, 

бурада бы һәм бә өнгошмасы кими адресаты билдирмиш, һәм дә ы ишарә әвәзлији 

кими һәмин адресата ишарә едир. 

Мәсәлә ондадыр ки, ејни мәгсәд үчүн (бурада «үчүн» гошмасыны јаратдығы 

мә`наны ифадә етмәјә, мәгсәд вә аидлик билдирмәјә) үч мүхтәлиф дил фактындан 

истифадә етмәкдәнсә, һәмин үч фактын һәрәсини өз семантикасында ишләтмәк даһа 

мәгсәдә мүвафигдир. Нәтиҹәдә биз тәкҹә үчүн мәнасында бо, бә, бы јох, бирҹә бо 

ишләдәрик. Бә илә Азәрбајҹан дилиндәки јөнлүк һалын, адвербал зәрфин вә о ишарә 

әвәзлијинин, бы илә исә бу ишарә әвәзлијинин мә`насы ифадә едилир. 

Бә өнгошмасы јөнәлтмә мә`насына маликдир, һәм дә адресаты ҝөстәрир. Бунлардан 

әлавә, бә өнгошмасы бир сыра диҝәр мә`наларын ифадәсинә дә хидмәт едир. 

1. Бә өнгошмасы Азәрбајҹан дилиндәки јөнлүк һалын мәзмунуна мүвафиг олараг 

истигамәт билдирир. Мәсәлән: Бә ов шодош, рә баршије (ТС,1993, №5-6); Ахмәхә сыпә 

бә астовә дәбәрыве (Јс. 8); Сүк бә кәјбә быһандо, бә кә ғонәғ боме (Јс. 56). 

2. Бә өнгошмасы адресаты ҝөстәрир. Мәсәлән: Ве бынәвош бо мышкини, раст 

бәгынеш бә рышгини (Јс. 18); Дандонбыдәж бә дәллок бәше (Јә. 24); Зомсонәдә сүтә 

езымим бо кәј, Ве гынедә чымыку бә хәлхи хәј (ТС, 1993, № 7). 

3. Бә өнгошмасы милләт ады билдирән сөзә гошулараг һәмин милләтин дили 

анлајышыны ифадә едир. Мәсәлән: Фарс Фарсе, бә Фарси гәп жәјдә, тырк тырке, бә 

тырки сыхан кардә, толышән ки, бә толыши (ТС, 1993, № 13); Әнә бә толыши вотәј 

һестбән, канә сөһбәт, Зәрфәт, чанә сөһбәт (ТС, 1993, № 7). 

4. Бә өнгошмасы һәрәкәт просесиндә ифадә едилир, даһа доғрусу, һәрәкәт 

просесинин давам етдијини билдирир. Мәсәлән: Били бә ғырт-ғырт, каг бә ғәр-ғәре 

(ТС, 1993, № 10); Докуә ды дој бә ҹанге, Шонәпәпу бә ванге (ТС, 1993, № 15). 

5. Бә өнгошмасы мүәјјән објект үзәриндә мүәјјән әмәлијјат апарылмасы мә`насында 

ифадә едилмәсинә хидмәт едир. Мәсәлән: Аспи бә нал кардеәдә мүчәконән лынгонышон 

рост карде (Јс. 8). 

6. Бә өнгошмасы ном сөзү илә ишләндикдә Азәрбајҹан дилиндәки «ад иләдир» 

ифадәсинин мәзмунуну билдирир. Мәсәлән: Тожә тымон бә номе (ТС, 1993, № 7). 

7. Бә өнгошмасы заман билдирән сөзләрлә ишләндикдә һәмин сөзләри 

зәрфләшдирир. Даһа доғрусу, бә өнгошмасы белә сөзләрлә гошулдугда онлар артыг, 

мүәјјән вахт кәсијинин ады кими јох, мүәјјән һәрәкәтин, һалын баш вердији, ваге 

олдуғу заманы билдирир, јәни зәрф олур. Мәсәлән: Сүкон бә шәв һандедән. Бә рүж 

тәмом гин бедән (ТС, 1993, № 15); Бә шәв бә рүж дүкнәвәдә гарде зоәм, Пәпруз 

бәһват, бомы ғәзәнҹ вардә зоәм! (ТС, 1993, № 5-6) 

8. Бә өнгошмасы јер анлајышы билдирән сөзләрлә ишләниб Азәрбајҹан дилиндәки 

јерлик һалын ифадә етдији мәзмуну билдирир. Мәсәлән: Ҹо-ҹо нимҹон, бә и вырә 

ҹонимон (ТС, 1993, № 4); Әбосыш бә тахт виндә, Нәдириш бә ғондәғ (Јс, 6). 



9. Бә өнгошмасы әвзликләрлә дә чох ишләнир, онлара јөнлүк һал, истигамәт 

мәзмуну верир. Мәсәлән: Ыштә номи бәмы мәнә (Јс, 36); Инәм тов нибәва, бәј 

мәвотијон (ТС, 1993, № 5-6); Һа игидә зоон! Ҹон бәшмә ғыбон (ТС, 1993, № 5-6); 

Һәвуш бәке, дәвуш бәке? (Јс, 63). 

Бә өнгошмасы даһа бир сыра диҝәр мә`налар да билдирмәјә хидмәт едир. Мәсәлән: 

Ыми мәжән бә һәшә, Вәнәшә (ТС, 1993, № 5-6); Почәш бәпе кардә омә сәпе мы (Јс. 51); 

Бә хавло немык емәкә (Јс. 13). 

Бә өнгошмасы илә аид олдуғу сөз арасында сифәт, фели сифәт, сај, нумератив сөз 

тә`јин функсијасында ишләнә билир. Бә өнгошмасы тә`јинә јох, тә`јинләнәнә аид олур. 

Мәсәлән: Хәлхи бекәмон бә һәхә ро (ТС, 1993, № 5-6); Тәјлә чәнәхи бә пүрә чәнәхи 

мәжән (Јс. 57); Бә сипијә диво чы ранг быжәнош, бәгәте (Јс, 12); Ыштә дыли дарди аз 

вотедәм бә шә ови...(ТС, 22 апрел 1993); Егыним бә гыләј отәш (ТС, 1993, № 5-6); Әв 

ды тәјлә даси бә да гылә ермәни ҹон нәдәј (ТС, 1993, № 5-6); И дүә ови бә һәзо дүә 

емәкә (Јс, 35). 

Бә өнгошмасы исми бирләшмәдән габаг ишләндикдә, бир гајда олараг, бирләшмәнин 

ајры-ајры компонентләринә јох, бүтөв бирләшмәјә аид олур. Мәсәлән: Виндыше бә 

былбыли сә вылон ғәсәм һардедән (ТС, 1993, № 5-6); Хыдо кәлом бә одәми илик ныштә 

(ТС, 1993, № 54); Ахмәхи бә ағылманди нынги дәбабастен (Јс, 18); Пеныманде бә гыләј 

ағылманди мәсләһәти (ТС, 1993, № 5-6). 

Талыш дилиндә бә вә бо өнгошмаларынын бир бириндән фәргли мәзмунлар 

јаратмасына хидмәт етдијини ашағыдакы мисаллардан ајдын ҝөрмәк олур: Ве бынәвош 

бо мышкини, раст бәгынеш бә рышкини (Јс, 18); Һа ғонәға, һәни чәмә кәј мәво, Ғатығ 

бә дас омедәни бә дәво (ТС, 1993, № 3). 

Ды өнгошмасы әсасән бирҝәлик вә аләт һалы мә`наларыны ифадә етмәк үчүн 

ишләдилир. Буну ашағыдакы фактлардан ајдын ҝөрмәк олар: 

1. Ды бирҝәлик мә`насынын ифадәсинә хидмәт едир. Мәсәлән: Ды әғыли нәве 

шедәм (Шн); Чы мәктәбо ды мүәллими омедәм (Шн); Ды әғыли әғыле, ды јоли јоле (ТС, 

1993, № 514); Кәхыванды Олга ды гәдә Хагани ышты әвәзи даве кардә (ТС, 1993, № 5-

6). 

2. Ды аләт һалы мә`насынын ифадәсинә хидмәт едир. Мәсәлән: Ды орәғи аләф 

жәјдәм (Шн); Әғыл ды ғәләми нывыштедә (Шн).  

Ды өнгошмасы ы вә ә ишарә әвәзликләри илә дә бирләшиб нәтиҹәдә синкретик 

кејфијјәт кәсб едән ды вә дә формантларыны јарадыр. Әввәлләр «Ды ы зынәј ты бә 

инистут дәбәшеш ( Бү биликлә сән института дахил оларсан) кими формалашан 

ҹүмләдә «ды» илә //-лә гошмасынын, ы исә бу ишарә әвәзлијинин мәзмунуну 

билдирмишдир. Ды өнгошмасынын ы сәси ы ишарә әвәзлији илә ејни сәс олдуғундан 

сонралар бирләшиб ды кими синкретик хүсусијјәтә малик олан бир форма алмышдыр: 

Ды зынәј ты бә инистут дәбәшеш.  

Демәли, бурада ды һәм өнгошма кими илә // -лә гошмасынын мә`насыны билдирир, 

һәм дә бу ишарә әвәзлији кими һаггында сөһбәт ҝедән објектә ишарә едир. 



Әввәлләр «Ды ә зоә аз нибәшем» ( О оғланла мән ҝетмәрәм) кими формалашмыш 

ҹүмләдә јенә дә «ды» илә //-лә гошмасынын, ә исә о ишарә әвәзлијинин мәзмунуну 

билдирмишдир. Сонралар ды өнгошмасынын ы сәси дүшмүш, б сәси һәмин 

өнгошманын әламәти кими галмышдыр; ә әвәзлији дә она гошулараг дә кими синкретик 

хүсусијјәтә малик олан бир форма алмышдыр: Дә зоә аз нибәшем (О оғланла мән 

ҝетмәрәм). 

Беләликлә, тәһлилдән ҝөрүндүјү кими, синкретик кејфијјәтә малик ды форманты һәм 

бирҝәлик вә аләт һалынын, һәм дә бу ишарә әвәзлијинин, синкретик дә форманты исә 

һәм бирҝәлик вә аләт һалынын, һәм дә о ишарә әвзлијинин мәзмунуну еһтива едир. 

Талыш дилинин бә`зи шивәләриндә исә синкретик ды форманты әвәзиндә дә 

ишләдилир. Мәсәлән: Ын хорәки дә поло, ијән дә нүни һарде бәбе (ТС, 1992, № 1); Түки 

вахтәдә женон дә дасә әһандин (ТС, 1992, № 4 ); 

Бизҹә, әдәби дилдә чохвариантлыға вә дил фактларынын функсијаларынын 

гарышыглығына јол вермәмәк үчүн һәр форманты јухарыда ҝөстәрдијимиз вә 

әсасландырдығымыз функсијаларда ишләтмәк лазымдыр. 

Талыш дилиндә ды өнгошмасы бир сыра әлавә мә2налар да билдирмәјә хидмәт едир. 

а) Тәрз објекти мәзмунуну билдирир. Мәсәлән: Ов емедә ды тови (ТС, 1993, № 14); 

Ды әзоби әв перәсәј (ТС, 1993, № 5-6); Һа кој дә инсофи быкә (Јс, 61); Са соры дој бә 

әҹләфи, Һаше, доше әј ды кефи (ТС, 1993, № 5-6); Мәло Баба хыдо кәломи бә авази 

һандә (ТС, 1993, № 4). 

б) Заман објекти мәзмунуну билдирир. Мәсәлән: Ды шәви бәгәм әкә ды ружи 

пәшимон бәбе (Јс 26);Ды һәфтон, мангон, сорон ғәфәсдәшон оғәтә ?! (ТС, 1993, № 4). 

в) Васитә објекти мәзмунуну бидирир. Мәсәлән: Бәјо ов бкырни див ды кәминә (ТС, 

1993, № 10); Ыштә дардон ды мүрәббе жығо карде ҹари (ТС, 1993, № 15); Кинәвәси 

ыштә әғлон Бокуәдә ды һәлолә зәһмәти ғәзәнҹ кардә нүни јолыш ка (ТС, 1993, № 5-6); 

Инсонәти дә сәводи, вар-дөвләти вејәти не, ды дыли јоләти памуједән (ТС, 1993, № 5-

6); Әв ды тәјлә даси бә да гылә ермәни ҹон нәдәј (ТС, 1993, № 5-6); Бә дәвә ды кечә ов 

мәдә (Јс, 10); Бо ве одәмон сор дәвардә шин, Ды хәлхи моли һежо бә кефин (ТС, 1993, 

№ 10). 

г) Субјектлә објектин әлагәләнмәсини ифадә етмәјә хидмәт едир. Мәсәлән: Докуә ды 

дој бә ҹанге (ТС, 1993, № 15). 

ғ) Диҝәр мә`налары билдирмәјә хидмәт едир. Мәсәлән: Ахмәх ды нәве ни, ды раст 

омеје (Јс, 8). 

Ды өнгошмасы әвәзликләрлә дә ишләниб јухарыда ҝөстәрдијимиз мә`наларын 

ифадәсинә хидмәт едир. Мәсәлән: И-ды мәкә ты, һа инсон, дымы (ТС, 1993, № 14); Ды 

чымы чу кардедә кә һар одәм (ТС, 1993, № 7);Чымы ружон дыты оәбин, дыты 

оәрәхин (ТС, 1993, № 8-9);Чәмәку вәјште балә, дијон, вишон, бандәкујон, Былбыли 

дыштә выли кефониш кәшә боғәдә! (ТС, 1993, № 5-6). 

Чы өнгошмасы чыхыш вә јијәлик мә`насыны билдирмәјә хидмәт едир. 



а) Чы өнгошмасы чыхыш мә`насыны билдирәркән гошулдуғу сөз чох вахт о 

сонгошмасы гәбул едир. Мәсәлән: Мәктәби, китоби бекә чы јодо (ТС, 1993, № 3); Чы 

дасо шедәш, бекә ванг (ТС, 1993, № 10); Ғарз чы јодо бенибәше (Јс, 22); Ләвош чы дасо 

егынијә (Јс. 42); Ве зынә кижә чы тыко дәбәбе (Јс. 18). 

Чы өнгошмасы чыхыш мә`насыны билдирәркән аид олдуғу сөз бә`зән о јох, -дә//-әд 

сонгошмасыныы гәбул едир. Бу һалда о вә -дә//-әдә сонгошмаларынын синонимлији 

ашкар олунур. Мәсәлән: Гофе ! Ләјләј быжән бомыно ижән, Чы јоддә бенышо чы инә 

зывон (ТС, 1993, № 1); Нүн бәгыне чы ордәдә (Јс. 47); Әчәј ко чы сығәдә бешедә (Јс. 

32).  

б) Чы өнгошмасы јијәлик мә`насыны билдирәркән гошулдуғу сөз васитәли һалын -и 

шәкилчисини гәбул едир. Мәсәлән: Пул чы чокә одәми дасәдә чокә шеје, чы бевәҹә 

одәми дасәдә бевәҹә ше (ТС, 1993, № 5-6); Чы зори чәшиш ку, гушыш кор, зывониш 

лоле (ТС, 1993, № 5-6); Ғәдимә китоб нывыштә чы толыши зывонәдә (ТС, 1993, № 4); 

Әмә чы Бабәки нәвәмон (ТС, 1993, № 5-6). Чы өнгошмасы аид олдуғу сөз ҹәмлик 

шәкилчиси гәбул етдикдә и шкилчиси ихтисар олунур. Мәсәлән: Һүсејнхан чы 

мәҹлисон рәвоше (ТС, 1993, № 4). 

Чы өнгошмасынын аид олдуғу сөз саитлә битәрсә, о һеч бир шәкилчи гәбул етмир. 

Мәсәлән: Пәсимон, чы нечи пајло чардәмон (ТС, 1993, № 12); Бәвонәдә чы Хагани 

һәхәдә нывыштә бәбе (ТС, 1993, № 5-6); Дүәвож чы Хыдо дешмене (Јс. 29); Чан һәзо 

јаш һесе чәмә зывони чы дынјо димисә ән шинә зывон! (ТС, 1993, № 1). 

Чы өнгошмасынин аид олдуғу сөз вә ја исми бирләшмәнин икинҹи конпоненти -

ко//-ку сонгошмасыны гәбул едир вә нәтиҹәдә сәбәб мәзмуну ифадә едилир. Мәсәлән: 

Чы әтрә буко мәст бедән дылон (ТС, 1993, № 10). 

Бә`зән исә башга мәзмун - Азәрбајҹан дилиндәки чыхышлыг һалын мәзмуну 

билдирмәјә хидмәт едир. Мәсәлән: Ве пиә кәс чы камикуән бәбе (Јс. 18); Һәјф ки, пенҹо 

соре әмә чы шинә зывоникумон, чы јолә дыликумон, чы гурә сәдокумон фәр-фәри 

хәбәмон ни (ТС, 1993, № 14); Сори чоки чы әвәсорику бәбе зыне (Јс. 56); Јолә чылә бә 

тәну дәбәғанде, гәдә чылә чы тәнику бебәғанде (Јс. 38). 

Чы өнгошмасы әвәзликләрлә чох ишләнир вә јухарыда ҝөстәрдијимиз мүхтәлиф 

мә`наларын јаранмасына хидмәт едир. Мәсәлән: Сыпә омә, чымы тәвәш бардә (Јс. 54); 

Мәвот һежо чымыку (ТС, 1993, № 4); Аспи бәгәм бәкан, чәј кырә бәстен (Јә. 8); Кагим 

чымы лонәдә, моғнә әчәј донәдә (Јс. 39); Бы давеәдә чәмә зоон ном бекардән (ТС, 1993, 

№ 5-6); Чәвонәдә бовтән тымон (ТС, 1993, № 7); Го чики һијәдәје? (Јс. 22); Чәмәку 

вәјште, балә, дыјо, вишон, бандәкујон, Былбыли дыштә выли кефониш кәшә боғәдә! 

(ТС, 1993, № 5-6); Ды чымы чуј кардедә кә һар одәм (ТС, 1993, № 7). 

Чы өнгошмасы бәзән ы ишарә әвәзлији илә бирләшир вә нәтиҹәдә синкретик 

мә`налы бир формант алыныр. Бу заман чы өнгошмасынын ы сәси дүшүр, ы ишарә 

әвәзлији чы өнгошмасынын ч галығына бирләшир. Белә синкретик мәзмунлу өнгошма 

ы ишарә әвәзлијинин семантикасына мүвафиг олараг јахындакы әшјаја ишарә етмәк 

мәгамында да ишләнир. Мәсәлән: 

Ғонәғику хәбә гәттән: 



— Шымә кәјнә поло паттон? 

Вотдә: 

— Чы шәв-бә шәв. 

Кәхыванд вотдә: 

— Әмә чы ид-бә ид (Јс.24). 

Талыш дилинин бәзи шивәләриндә ҹы әвәзиндә чы ишләдилир. Белә фактлара 

«Толыши сәдо» гәзетиндә дәрҹ олунмуш јазыларда да раст ҝәлмәк олур. Мәсәлән: Гәдә 

Илгар ыштә сә чы Нәһмәтә маму синәсә ноәшбе (ТС, 1993, № 5); ХIХ әсри сыфтәку де 

бә ысәт чы Озорбојҹони, Авропа, ијән дынјо и поә зывонзынәјә алимон... бә чәмә 

толышә фолклори ве јолә вырәшон доә (ТС, 1992, № 3). 

Фактлардан ҝөрүндүјү кими, бурада чы јијәлик мәзмуну јаратмаг мәгамында -чы 

өнгошмасынын әвәзиндә ишләнмишдир. һалбуки чә форманты тәркибиндәки ә ишарә 

әвәзлијинин семантикасына мүвафиг олараг узагда јерләшән әшјаја ишарә етмәк 

мәгсәдилә ишләдилмишдир. Мәсәлән: Чәмә кә әнә чә вишә бы кәно (Шн); Чы мәктәби 

жијо чәмә идарәје (Шн). 

Мисаллар сүбут едир ки, чы морфеми семантик бахымындан о ишарә әвәзлијинә там 

мүвафигдир. Буна ҝөрә дә мүхтәлиф семантикаја малик олан морфемләри функсионал 

бахымдан гарышдырмаг олмаз. 

Талыш дилиндә бир сыра мүрәккәб өнгошмалар да вардыр. Мәсәлән: Бәсә, бәдәј 

//бәнәј, десә, тобә. Бунлар мүхтәлиф мәналарын јаранмасына хидмәт едир. Мисаллар: 

Әв бәсә ниә мывисә ајығе (Јс. 30) ; Димы бәдә сә выли, Бој, бој бәшты сә чавом (ТС, 

1993, № 4); Тын виндәм шо бедәм, Бәнәј выли обедәм (ТС, 1993, № 7); Десә һафтым һа 

рүж есан дој, ҹүмә шәвон дәвордоне лозим ни (ТС, 1993, № 4); Зинә тобә шанго чашым 

карде (Шн). 

Талыш дилиндә ашағыдакы сөзләр дә өнгошма функсијасында ишләнир: пеш, нав, 

даси вә с. Мисаллар: Пеш вәјә девранәдә ве бәбе (Јс. 50); Нав шәјтони чы моә бә (Јс. 

46); Даси вәши осиовон мандә, даси форси кәвыжә пегәтдәни (Јс. 24). 

 

СОНГОШМАЛАР 

Сонгошмалар сөзүн сонуна артырылыр. Бә`зи сонгошмалар аид олдуғу сөзә битишик 

јазылыр. Бә`зиләри шәкилчиләшмиш сонгошмалардыр. Бә`зи сонгошмалар исә аид 

олдуғу сөздән ајры јазылыр. 

Талыш дилиндә ән чох ишләнән сонгошмалар ашағыдакылардыр: -ку //-кү; әдә//-дә; 

-о; -ро; -сә; горә; бәпешт // бәпештә; бәдигә.  

Талыш дилиндә -ку//-кү сонгошмасы мүхтәлиф мә`наларын јаранмасына хидмәт 

едир. Доғрудур, бу сонгошма Азәрбајҹан дилиндәки чыхышлыг һал шәкилчисинин 



јаратдығы әсас мә`на чаларларына ујғун мә`налар јарадыр. Азәрбајҹан дилиндәки 

чыхышлыг һал шәкилчиси јалныз чыхыш мәзмуну јаратмадығы вә бир чох диҝәр 

мә`наларын јаранмасына дә хидмәт етдији кими, талыш дилиндә дә -ку//-кү 

сонгошмасы мүхтәлиф мә`наларын јаранмасына хидмәт едир. Ашағыдакы фактлардан 

буну ајдын ҝөрмәк олар. 

а) -ку//-кү сонгошмасы һәрәкәтин вә әшјанын чыхыш нөгтәсини билдирир: 

Мәсәлән: Сығи ыштә довнәку екә (Јс. 53); Ов бәпе жику бешу (Јс. 48); Нангыри 

гүждикү ҹо карде әбыни (Јс. 46); Жығо бызын чы мори гәвикү рәхә (Јс. 33); ... 

әғыләтику ды зәһмәти јол бә (ТС, 1993, № 5-6). 

Ашағыдакы мисалда исә -кү сонгошмасы кәјбә сөзүндә һәрәкәтин ҝириш, пенҹә 

сөзүндә исә чыхыш мә`насыны јаратмаға хидмәт етмишдир: Кәјбәкү дәшә кәс, пенҹәкү 

бенибәше (Јс. 39).  

б) -ку//-кү сонгошмасы сәбәб мә`насыны јаратмаға хидмәт едир. Мәсәлән: Вәшику 

ыштә илығиш һардә (Јс. 19); Банди шат-шурә ројку бә зынһор омәј дәвә (ТС, 1993, № 

11); Мәсәме ты шојку бәмәш, жыго бәме бомы хош! (ТС, 1993, № 4); Чымы фәрјадику 

былбылон дылән налан бә (ТС, 1993, № 15). 

Фактлардан ҝөрүндүјү кими, -ку//-кү сонгошмасы әлавә едилән сөзләр ҹүмләнин 

хәбәриндә ифадә едилән һәрәкәтин, һал-вәзијјәтини, сәбәбини билдирир. 

в) ку//-кү сонгошмасы мүгајисә мә`насынын јаранмасына хидмәт едир. Мәсәлән: 

Одәм ыштә сәјку јолә сыхан әкәни (Јс. 48); Ыштә сәјку јолә сыхан мәкә (Јс. 37). 

г) -ку//-кү сонгошмасы һәрәкәтин иҹра олундуғу вә ја олунаҹағы јери билдирмәјә 

хидмәт едир. Мәсәлән: Нечи ыштә лонә незику ов әкәни (Јс. 46). 

ғ) -ку//-кү сонгошмасы иҹра олунмуш вә ја иҹра олунаҹаг һәрәкәтин бағлы олдуғу, 

нә`шәт тапдығы вә ја тапаҹағы објекти билдирмәјә хидмәт едир. Мәсәлән: Зындәм, 

дылику чич дәвардедә ... ( ТС, 1993, № 14); Фәғырә одәмику бытарс (Јс. 58); Һамсүјә 

суали һамсүјәку бәкан (Јс.62); Дызд ыштә соғнәку бәтарсе (Јс. 27); Мол ыштә 

жәкәсику бәтарсе (Јс. 45); Кәчәл ыштә сәјку бәтарсе, ку ыштә чәшикү (Јс. 40); Чәјку 

бә һич милләти хәј әвони (ТС, 1993, № 4). 

д) оку//-кү сонгошмасы адресаты билдирмәк үчүн сөзә гошулур. Мәсәлән: Ыштә 

номи ҹо кәсику хәбә гәтдәм (Јс. 36); Ғонәғику хәбә әгәтнин ки, нүн һардәш? (Јс. 24); 

Зындәним чаш сәј тыку, Бој, бој бәшты сә чавом (ТС, 1993, № 4); Мәдәнијјәт, 

һәлоләти, абүр-һәјо ыштыку (ТС, 1993, № 4 ). 

е) -ку//-кү сонгошмасы гошулдуғу сөздә мөвзу мәзмуну јарадыр. Мәсәлән: Аз 

дардику вотдәм, ты пардику (Јс. 7); Хәлх ыштә һанику гәп жәјдә, ты ыштә дыздику 

(Јс. 59). 

ә) -ку//-кү сонгошмасынын гошулдуғу сөз әшјанын јерини билдирир. Мәсәлән: 

Бәмыку бо һарде чокә сеф һесе (ТС, 1993, № 7); Одәмику бәпе инсоф быбу (Јс. 48). 

ж)-ку//-кү сонгошмасы диҝәр мүхтәлиф мә`наларын јаранмасына хидмәт едир. 

Мәсәлән: Сори чоки чы әвәсорику бәбе зыне (Јс. 56); Ови мотику бытарс (Јс. 48); 



Дыли дүсти дасти тикәку бәбе зыне (Јс. 28); Ғысмәтику гарде әбыни (Јс. 23); Воте 

јолику, мәсе рукику (Јс. 20); Бәмәш воте пиәј ки, мердику тарседәним ... (ТС, 1993, № 

5-6). 

-әдә//-дә сонгошмасы да талыш дилиндә чох ҝениш ишләнир вә бир сыра 

мә`наларын јаранмасына хидмәт едир: 

а) Гошулудуғу сөздә әшјанын јерини билдирмәк мә`насынын јаранмасына хидмәт 

едир. Мәсәлән: Һамсүјә ҹылмә одәми лүкәдә бәманде (Јс. 62); Һәромә тикә хылхәдә 

бәманде (Јс. 63); Ағыл сығәдә бедәни, сәдә бедә (Јс. 6); Осмонәдә астовә ныбе, 

зәминәдә хок (Јс. 49); Бемојә моғнәдә кижә әбыни (Јс. 9); Рыкинә сәдә ағыл әбыни (Јс. 

51). 

б) Гошулдуғу сөздә һәрәкәтин иҹра јерини билдирмәк мә`насынын јаранмасына 

хидмәт едир. Мәсәлән: Шедә бә нав, мандә дүмо, Чымы сәдә гардә дынјо! (ТС, 1993, Т 

5-6); Ышты каг пожә сәдә моғнә бәно (Јс. 37); Нүә күкә әдә бәбәј, тәнү сәдә әдәј (Јс. 

47); Ови дәдә мәгәт, бәдә быгәт (Јс. 48); Бәвонәдә чы Хагани һәхәдә нывыштә бәбе 

(ТС, 1993,№ 5-6). 

в) Гошулдуғу сөздә һәрәкәтин чыхыш јерини билдирмәк мә`насынын јаранмасына 

хидмәт едир. Мәсәлән: Толыш ыштә нүни сығәдә бебәка (Јс. 58). 

г) Гошулдуғу сөздә һәрәкәтин иҹра заманыны билдирмәк мә`насынын јаранмасына 

хидмәт едир. Мәсәлән: Тәјлә сыхани мәвотәмон әмә, Зомсонәдә гуҹули мандон һәмә 

(ТС, 1993, № 7); Дүсти бәдә рүжәдә бәбе зыне (Јс. 29); Зомсонәдә чидәниш (ТС, 1993, 

№ 5-6). 

ғ) Нәјинсә һазырландығы материалы, онун мадди әсасыны билдирмәк мәгсәдилә 

ишләдилир. Мәсәлән: Ләвәнги визәдә бәбе, ҹырәдә әбыни (Јс.42); Пыло бырзәдә бәгыне 

(Јс.51); Әҹинәдә потшо әбыни (Јс.32); Сыпәдә сыпә бәбе (Јс.55). 

д) Дадын, кејфијјәтин вә с. мүәјјәнетмә үсулуну билдирмәк үчүн сөзә артырылыр. 

Мәсәлән: Хорәки ләзәти сес-сүәдә бәбе зыне (Јс.60). 

е) Гошулдуғу сөздә бүтөвүн һиссәси мә`насынын јаранмасына хидмәт едир. 

Мәсәлән: Чә ғәндәдә бомы быкәш (Шн); Мы чы хурәкәдә һардыме (Шн). 

ә) -әдә сонгошмасындан талыш дилиндә фе`ли бағлама јаратмаг үчүн дә ҝениш 

истифадә едилир. Бир нечә мисал вермәклә кифајәтләнирик: Сук һандеәдә бәсә пожә 

пебәтате (Јс.56); Јолә до гынеәдә чәј жио беше чәтин бәбе (Јс.38); Нүн ныштеәдә бә 

кә ғонәғ боме (Јс. 47); Доон ливә вардеәдә боғвони гуш кор бәбе (Јс. 29); Хорәк һардеәдә 

гәп әжәннин (Јс.60). 

-о сонгошмасы әсасән һәрәкәтин чыхыш нөгтәсини вә ја мәгсәдинин билдирмәк 

үчүн ишләдилиар:  

а) Гошулдуғу сөздә һәрәкәтин чыхыш нөгтәсини билдирмәк мә`насынын 

јаранмасына хидмәт едир. Мәсәлән: Дыл нысүто, чәшо ас бенибәше (Јс. 28); Ов чы 

сәбыно лил бедә (Јс. 48); Ләвош чы дасо егынә (Јс .42). 



б) Һәрәкәтин мәгсәдини билдирмәк үчүн ишләдилир. Мәсәлән: Кинә сәјо бығванд 

оһили, асп сәјо бығванд ҹоһили (Јс. 41). 

Талыш дилиндә о сонгошмасы чох вахт бо өнгошмасы илә бирҝә ишләнир. Јәни бо 

өнгошмасы сөзүн әввәлинә, о сонгошмасы исә сонуна гошулур. Мәсәлән: Һар кәс 

боштәно бә һәрәкәте (ТС, 1993, № 10); Гофе! Ләјләј быжән бомыно ижән, Быдә јолә 

нәнә бә јодом дәшо (ТС, 1993, № 1). 

Бә`зән исә белә һалларда бо өнгошмасы ишләнмәсә дә, тәсәввүр олунур. Ону 

асанлыгла бәрпа етмәк олар. Мәсәлән: Бевәҹијо веје сәбәб, Чоки кардәш , омедә сәб 

(ТС, 1993, № 8-9). 

-ро сонгошмасы. Талыш дилиндә бо өнгошмасы һансы мә`нанын јаранмасына 

хидмәт едирсә, -ро сонгошмасы да ејни мә`нанын јарадылмасы мәгсәдилә сөзә әлавә 

олунур. Тәсадүфи дејил ки, -ро сонгошмасы чох вахт бо өнгошмасы илә бир јердә 

ишләнир. Мәсәлән: Ды сорән һәсрәт быкәшон бо јәндыро, шинә бојә (ТС, 1993, № 8-9); 

Ермәнијон бәчәј сәјро һәзо долларышон ноәбе (ТС, 1993, № 5-6). 

-сә сонгошмасы сөзләрә гошулараг мүхтәлиф мә`наларын јаранмасына хидмәт едир: 

а) Нәјинсә һансыса әшјанын үстүндә олмасы мә`насынын јаранмасына хидмәт едир. 

Мәсәлән: Мот сә дәжеәдә боме ројсә обәлахте (Јс. 45); Кинон һәмә зындән ысә, 

Чәшим мандә вәнәшәсә (ТС, 1993, № 5-6); Ләво мандә бонисә (Јс. 42); Ышты нүн 

һәвуши пештисәје (Јс. 37); Бынывышт бәсә кулонсә, Күлон бәсә јолә вылонсә (ТС, 1993, 

№ 7); Холичә сәпесә быпорын мыни (ТС, 1993, № 10). 

б) Мүгајисә мә`насынын јаранмасына хидмәт едир. Мәсәлән: Лынг чашисә мәрде 

(Јс. 42); Әғыли һукм подшо һукмисә зиоде (Јс. 31); Ыштәни нызнә кәс һәмәјсә бевәҹе 

(Јс. 37); Ғарзисә бевәҹә ше ни (Јс. 22); Алверисә дынјоәдә ни сывыкә ко (ТС, 2 феврал 

1993 ); Асписә барзе, сыпәсән нызым (Јс. 70); Нүн ғыронисә бә наве (Јс. 47). 

в) Һал-вәзијјәт мә`насынын јаранмасына хидмәт едир. Мәсәлән: Рыкисә беәдә ҹо 

кәси не, иштәни быжәниш (Јс. 51). 

г) Әшјаја доғру истигамәт мә`насынын јарамасына хидмәт едир. Мәсәлән: Мор 

гамисә бәше (Јс. 45). 

Талыш дилиндә шәкилчиләшмиш, мүстәгил вурғусу олан вә аид олдуғу сөздән ајры 

јазылан бәзи гошмалар да вардыр. Бунлар аид олдуғу сөздән сонра ишләнир вә 

мухтәлиф мә`наларын јарамасына хидмәт едир. Бунлар ашағыдакылардыр: 

горә гошмасы. Бу гошма мәгсәд мә`насы јаратмаг үчүн ишләдилир. Мәсәлән: 

Очерки нывыште горә шим бә Ханибәг Рүстәмови кә (ТС, 1993, № 5-6); Раст бе горә 

сару ешим (ТС, 1993, № 5-6). 

Бу гошмадан сәбәб мә`насы јаратмаг мәгсәдилә истифадә едилмәси фактына да раст 

ҝәлмәк олур. Мәсәлән: Машин роәдә хәроб бе горә әмә ди омәјмон (Шн); Ов ныбе горә 

һичи каште зындәним(Шн). 



Талыш дилиндә горә сөзү һәм дә «мүвафиг» мә`насында ишләнир. Мәсәлән: Әјвонә 

бә дизә горә бәбе (Јс. 31). 

бәпешт//бәпештә гошмасы Азәрбајҹан дилиндәки «сонра» гошмасынын мәзмунуну 

билдирир. Мәсәлән: Бомыно мардә бәбешт мәбәмијон (ТС, 1993, № 5-6); Хагани де 

Рүстәмова һәмрош шәһид бе бәпешт әсгәрон сырәдәј (ТС, 1993, № 5-6); Иншаллаһ, 

даве бәпештә әвон ышты һәхи тәләб бәкан (ТС, 1993, № 5-6); Дәдә марде бәпештә бә 

зоә әчәј номи нојдән (ТС, 1993, № 5-6); Ваһаби виндә бәпештә һырдәнәти рүжон чәши 

вәјкү дәварде (ТС, 1993, № 11). 

БАҒЛАЈЫҸЫ 

Бағлајыҹылар синтактик вәзифәләринә ҝөрә ики нөвә ајрылыр: 

1)Табесизлик бағлајыҹылары; 2) Табелилик бағлајыҹылары. 

1. Табесизлик бағлајыҹылары ҹүмләнин һәмҹинс үзвләринин вә табесиз мүрәккәб 

ҹүмләнин компонентләрини бир-биринә бағламаға хидмәт едир. Табесизлик 

бағлајыҹылары табесиз мүрәккәб ҹүмләләрин компонентләри арасындакы мүхтәлиф 

мә`на мүнасибәтләрини дә ифадә едир. Ҝөстәрилән хүсусијјәтләрә ҝөрә табесизлик 

бағлајыҹыларыны ашағыдакы груплара бөлмәк олар: 

а) бирләшдирмә бағлајыҹысы: ијән . Мәсәлән: Мардә сојб семи, һафтоми ијән 

чылыми быдә, вәсе (ТС, 1993, № 4); Хыдоку орзу кардәмон ки, бә Зәрәфшан нәнә хошә 

ҹони ијән дырозә умыр быдә (ТС, 1993, № 5-6); Ыштә милләти тарихи, фолклори бә 

мәјдон бекарде ијән тәблеғ карде ве-ве воҹибе (ТС, 1993, № 5-6); Тырки зывонәдә 

вистисән ве шеер ијән тәрҹүмә китобон мүәллифе (ТС, 1993, № 12). 

б) иштирак билдирән бағлајыҹылар: -ән#
symbol 42 \f "Symbol" \s 10#

, һәм...һәм// 

һәм...һәмән. Мәсәлән: Әчәј мердән бәмә нүмүнә бә (ТС, 1993, № 5-6); Әвәсорән омә 

рәсә, Гәдә-гәдә, гәдә-гәдә! (ТС, 1993, № 5-6); Бәнә ын нәғылон азән шин быбум (ТС, 

1993, № 10); Ымән бомы дард бедә (ТС, 1993, № 5-6); Бәчмы налә тынән сүтдәш, Гиди 

дынјо? (ТС, 1993, № 5-6); Ты чымы һәм пәш, һәм чымы моә (ТС, 1993, № 5-6); Һәм нам 

бедә, һәм сипи (ТС, 1993, № 7); Һәво һәм сард бедә, һәмән гам бедә... (ТС, 1993, № 13). 

в) гаршылыг билдирән бағлајыҹылар: әмо, әнҹәх. Мәсәлән: Јолә вәзифәдәј, әмо 

һүрмәтиш ни (Шн); Чокә одәме, әмо ве косибе (Шн); Ҹывоне, әнҹәх һүрмәтиш веје 

(ТС, 1993, № 4); Асә-чулохониш бешә, әнҹәх ғыврәғе, ҹалде, ғыввәтине, зуманде (ТС, 

1993, № 11); Аз ыштән Бокуәдә бедәм, әнҹәх бә ди рә-рә шедәм (ТС, 1993, № 4). 

г) бөлүшдүрмә билдирән бағлајыҹылар: ја...ја, га...га, ајә...ајә. Мәсәлән: 

Ғәндиш, шәкәш, зындәним, Ја тожә шон, һа кинә (ТС, 1993, № 1); Кәвшәнәдә түтәк 

жә кәси әзнин гәләвоне, Ја һиәдә говоне (ТС, 1993, № 7); Евлади чоки ја ку бәбе, ја кәчәл 

(Јс. 30); Һиҹронәдәм «не» бывот, ја рә бој (ТС, 1993, № 4); Ја мүзәжән быби, ја дум 

ошанд (Јс. 38); Аләф га жи ро бәбе, га пе ро (Јс. 7); Га син бә шин, га пеш бә син (Јс. 

20); Һолингә бү: ајә быбү, ајә ныбү (Јс. 64). 

ғ) инкар билдирән бағлајыҹылар: нә...нә. Мәсәлән: Нә јалтәғә одәм одәме, нә әј бо 

јалтәғи карде мәҹбур кардәкәс (ТС, 1993, № 5-6); Балә нә бәнә шини шодој бедә, нә 

http://view.yandex.net/?url=http%3A%2F%2Fwebattach.mail.yandex.net%2Fmessage_part_real%2FSadixzode-Talish_dilinin_grammatikasi%28asas%29.doc%3Fsid%3DLyIDuUOygyIWcjAS7fTimZxJyu2b%252FFknqdoqz3Eng543i8B99zXdsZsQU0yhwnI%252AqEkN%252FhillDJbeM20Jc8oEw%253D%253D&filetype=doc&loc=ru#sdfootnote4sym


бәдә тели һарде (Јс. 9); Нә дешмене, нә дусте. Дард чы милләти дарде (ТС, 1993, № 5-

6); Нә банд чидәбе, нә дыјо (ТС, 1993, № 13); Нә огарде зындәмон бә ружон, нә 

огырдыне зындәмон ә ружон (ТС, 1993, № 8-9). 

д) ајдынлашдырма билдирән бағлајыҹы: јәне. Мәсәлән: Бә идарә рәјони һәмә јолә 

одәмон, јәне вәзифәдә бә кәсон гырдә бәбин (Шн); Сәдыр ыштә вотәј быка, јәне 

Солтәни быдә гәте, чәј әғлон вәши бәкыште (Шн). 

2. Табелилик бағлајыҹылары табели мүрәккәб ҹүмләнин компонентләрини бир-

биринә бағламаға хидмәт едир, һәм дә онларын арасындакы мә`на мүнасибәтләрини 

ифадә едир. Мәһз бу мә`на мүнасибәтләринин мүхтәлифлији бахымындан табелилик 

бағлајыҹылары груплара бөлүнүр: 

а) Ајдынлашдырма билдирән бағлајыҹы: ки, Мәсәлән: Әчәј әскәрон һәммәшон әпи 

ки, бәј охшәш быдән (ТС, 1993, № 5-6); Вотыме ки, бәј шәбиш? (ТС, 1993, № 5-6); Чок 

бәбе ки, республикә, ијән чәмә рәјони толышә мәдәнијәтә мәркәзон бәмә ыштә комәги 

быроснын («Лерик», 1992, 27 феврал). 

б) сәбәб билдирән бағлајыҹылар: чүнки, бәчәј горә ки, бәчәј горыш, әве ки. 

Мәсәлән: Ләлә, мәкә лүкү ты бәһә, чүнки ты јолиш (ТС, 1993, № 12); Һүрмәтиш веје 

бәчәј горә ки, чокә мәлој, ијән бәчәј горә ки, нүперәсон әв үмүтедә (ТС, 1993, № 4); 

Дардим веје, бәчәј горыш дылим сүтдә (ТС, 1993, № 8-9); Выли чәј хуниш һардә, Әве ки 

рангиш сыје (ТС, 1993, № 12). 

в) шәрт билдирән бағлајыҹы: әгр//әгәм. Мәсәлән: Әгәр ныбу ҝилә во, Чәмә зәһмәт 

бәбе зај (ТС, 1993, № 1); Дышмен әгәм һүҹүм быкә, Ҹәвоб дојо һынәш һесе! (ТС, 1993, 

№ 14); Жәгој әгәм бәмы бывот бәвәдә (ТС, 1993, № 4). 

 

ӘДАТ 

Әдатлар ҹүмләдәки сөзләрә вә ја бүтөвлүкдә ҹүмләјә мүхтәлиф мә`на чаларлығы 

верир, охуҹу вә ја динләјиҹинин диггәтини мүәјјән ҹәһәтә ҹәлб етмәк, мә`наны даһа 

да гүввәтләндирмәк мәгсәдилә ишләдилир. Талыш дилиндә ән чох ишләнән әдатлар 

ашағыдакылардыр: ки әдаты. Мәсәлән: Бәшты сијо чаши ашығ ним ки! (Јс. 14); Аз ки 

ышты әсирим, чиче бы зүлмон һәҹәт? (ТС, 1993, № 15); Одәмику сығ ни ки дыл, Гиди 

дынјо? (ТС, 1993, № 5-6). 

лап әдаты. Мәсәлән: Һәни азән лап пиәмерд бәм Тыни чаш карде-чаш карде (ТС, 

1993, № 11); Рост быбу во, лап жоғо туфан быбу (ТС, 1993, № 7); Әчәј лап охыре, аз 

виндәм һәни (ТС, 1993, № 5-6). 

де әдаты. Мәсәлән: Һәшт һырдәни дәдәј, де бәврнышон сипи бә (ТС, 1993, № 11); Де 

бәчмы јод Бабәк дәше (ТС, 1993, № 5-6); Әве ки, де чы Ланконику. Масаллику, Ликику, 

һәтта, Бокуку ғонәғиш бедә (ТС, 1993, № 11). 

та әдаты. Мәсәлән: Рози әби, та кофирән дыл әдәј, Ты һаштәниш сәј бынәм аз бә 

вәдә (ТС, 1993, № 4). 



ән әдаты. Мәсәлән: Диәдә хәбә бысәнош ки, ән чокә үсто кије, бәвотен Ваһабе (ТС, 

1993, № 11); Чан һәзо јаш һысе чәмә зывони, Чы дынјо димисә ән шинә зывон! (ТС, 

1993, № 1). 

бәс//бә әдаты. Мәсәлән: Бочи бәс телә ҝеШны, әлелән беше боғәдә!! (ТС, 1993, № 5-

6); Бәс кыве чәмә даско? Һајди, былывән бә ко (ТС, 1993, № 7); Бәс дылым бочи анә бә 

ғәмон ҝирифторе? (ТС, 1993, № 15); Чәј такардә кәс моләвоне, бә чәј дүтә кәс?! (Јс. 

65). 

чы әдаты. Мәсәлән: Кәшоны чы рангине, Тарседәм бәвон гыне (ТС, 1993, № 7 ); 

Нәве пенҹ сор чы сине ки... (ТС, 1993, № 14); Чы ғәшәнҝин вылә боғон, Былындә дон, 

гәдә тоғон (ТС, 1993, № 14 ); Әмә һәмә и ҹонимон, Чы сардынә инсонимон! (ТС, 1993, 

№ 8-9); Ты чы ғәшәнгә кинәш! (ТС, 1993, № 5-6); Дынјоәдә сә выл чы ве - Әнҹәх ышты 

то кыве?! (ТС, 1993, № 4). 

бој әдаты. Мәсәлән: Омәчынән чоки парди, Бој мәчынән выли зарди (ТС, 1993, № 8-

9); Шаһлар вотдә бој ноз мәкә, Әвәсори бој поз мәкә (ТС, 1993, № 13); Үмжән гынијә, 

бој ҹокә ым гандыме, ым ҹәв (ТС, 1993, № 15); Бы дынјо лиски бој быдә ты (ТС, 1993, 

№ 10); Вәдә доә, бој быросон бә вәдә (ТС, 1993, № 4); Ысә бој ты әј дәрост, Дырд чы 

милләти дырде (ТС, 1993, № 5-6). 

быдә әдаты. Мәсәлән: Гофе! Ләјләј быжән бомыно ижән, Быдә јолә нәнәм бә јодым 

дәшо (ТС, 1993, № 1); Али наһардә аш, быдә бәһә пызә Рәмәзон (Јс. 7); Воте һа зоә, 

вадә мыни, быдә быкәм аз һынә (ТС, 1993, № 4). 

һәни әдаты. Мәсәлән: Һәни тәјлије түмҹорә кумә (ТС, 1993, № 10); Си ды пиози 

һәни дүсте?(Јс. 53); Војдә һиҹрони кулок, сәбри лекон пур бен һәни Чымы-ышты арәдә 

мәкәшо марз, һа кинә (ТС, 1993, № 12); Ҹоным карде бәты тәслим, ниме һәни тағәт 

(ТС, 1993, № 15); Һа ғонәға, һәни чәмә кәј мәво, Ғатығ бә дас омедәни бо дәво (ТС, 

1993, № 3). 

әнҹәх әдаты. Мәсәлән: Гыләј јолә ғарз һесте ки, әв әнҹәх кали-кали одәмон гыјәдәј 

(ТС, 1993, № 14); Әнҹәх дыте марде бәкам ҹидо ешг хыјоләти (ТС, 1993, № 15). 

охо әдаты. Мәсәлән: Охо әвон ышты ҹәсурәти, мәрдәти, гәһрәманәти виндәшоне 

(ТС, 1993, № 5-6); Охо сүтдәм, евәшдәм, Аз тов варде зындәним (ТС, 1993, № 7). 

һәлә әдаты. Мәсәлән: Ләво һәлә дасәдә егынијәни (Јс. 42); Вотдән һәлә һесбән чокә 

рахсон, вәјә маһнејон, 

Тукә хәјә маһнејон (ТС, 1993, № 7). 

гырд әдаты. Мәсәлән: Нәротә до зынәше ын гәп чиче, Воте сәкән, ын вотәјон гырд 

һиче (ТС, 1993, № 7). 

чән әдаты. Мәсәлән: Ки быкәшо чән чы ели ғырјәти?! (ТС, 1993, № 8-9). 

бүн әдаты динләјиҹинин диггәтини мүәјјән мәсәләјә јөнәлтмәк, һәвәсләндирмәк 

кими мә`наларын јаранмасына хидмәт едир. Мәсәлән: Бүн чәнәдә әвон һесте, Толыш 

быбум, толыш ныбум? (ТС, 1993, № 5-6). 



һо әдаты әсасән ҹүмләнин хәбәринә гошулур. Семантик бахымдан Азәрбајҹан 

дилиндә ахы әдатына ујғун ҝәлир. Мәсәлән: Әв мыни һичони бардәниһо (Шн); Мы 

бәты вотемыһо (Шн). 

әни//ни әдаты да әсасән ҹүмләнин хәбәринә гошулур. Шәкилчиләшмиш әдатдыр. 

Семантик бахымдан Азәрбајҹан дилиндәки да//дә әдатына ујғун ҝәлир. Мәсәлән: Зә, 

ты бојәни (Шн); Кинә, ты һәјо быкәни (Шн). 

 

МОДАЛ СӨЗЛӘР 

Модал сөзләр данышанын објектив варлыға вә сөјләнән фикрә мүнасибәтини 

билдирмәк мәгсәдилә ишләдилир. 

Талыш дилиндә ашағыдакы мә`на чаларларыны ифадә едән модал сөзләр ишләнир: 

а) јәгинлик билдирән модал сөзләр: Һәлбәттә, дүзи, һәғиғәт, һукмән, росте. 

Мәсәлән: һәлбәттә, чәвон чы гыно? (ТС, 1993, № 11); Дүзи, мы ијо мандем пидәни 

(Шн); Чымы дүсти нәғыл кардә ым һикајә, һәғиғәтән, бә које (ТС, 1993, № 9); Ҹүмә 

шәвон һукмән пыло әдәј пате (ТС, 1993, № 9); Пул сәјәдә, росте, тикәј ноз бәкам (« 

Ләнкәран», 1991, № 3). 

б) ҝүман, шүбһә билдирән модал сөзләр: ғасби, гавәр. Мәсәлән: Дынјо мәкә-быкә 

ғасби тәроз бе, Ғасби чәмә умыр лыски дыроз бе (ТС, 1993, № 10); Лалә бә ди дәгыниә, 

Гавәр бәты пегыниә? (ТС, 1993, № 15). 

в) данышанын гәнаәтини билдирән модал сөзләр: мәвот, мәвотән,мәвотбән. 

Мәсәлән: Мәвот, әв ымони һәмәј зындәјбән (Шн); Мәвотән, зәмини чәш си бедәни 

(«Астара», 1991, № 8); Мәвотбән, зәминәдә боғ һестебән, һаштәни Хыдыр дәбијо (« 

Ләнкәран», 1991, № 32). 

г) бәнзәтмә билдирән модал сөзләр: жоғ бызын //жыго бызын. Мәсәлән: Нәһмәтә 

мамү жоғбызын мәст бәбе (ТС, 1993, № 13). 

ғ) данышанын үмуми мүшаһидәсини билдирән модал сөзләр: виндеш, виндәш ки. 

Мәсәлән: Виндәш ијлә жен рос бедә бә по, Бәјли дасаку кардедә сәдо (3. Ә. -13); 

Виндәш ки һакәнә толышон вотдән: « Чы кој баис фылонкәс бе...» (« Ләнкәран», 1991, 

№ 15). 

д) јекунлашдырма, үмумиләшдирмә билдирән модал сөзләр: ахыри, нәһојәт, әлгәрәз, 

хүласә, демәли, мәхләс. Мәсәлән: Ахыри, ҹоһилон, дүстон бы ғәрор омәјн ки, Севил 

мүәллимә ыштә пәку хәлвәт ды Надири бә зәкс бышу, кәбин быбырон, мәктәби әғлон 

кәникуләдә бә Боку Надири дај кәј бышун (ТС, 1993, № 13); Нәһојәт, бы ғәроли рози 

бедән («Лерик», 27 феврал 1992); Әлгәрәз, Шәриф дүз омәј бә Ҹәваһири һузур (ТС, 

1992, № 8); Хүласә, Мәшә Бибиш ве сәлиғәлије одәмбе (ТС, 1992, № 2); Демәли, ын зонә 

һәм ды выли,һәмән ды былбыли ве зәнгине (ТС, 1992, № 4); Мәхләс, дијәдә ве зикы-

бәлој, жен-һырдн тылә, гине, певолој (3. Ә.-9). 

 



НИДАЛАР 

Нидалар һеч бир лексик мә`насы олмајан, данышанын һисс вә һәјәҹаныны 

експрессив јолла ифадә едән хүсуси дил ваһидләридир. Нидаларын грамматик мә`насы 

да јохдур. Талыш дилиндә һәләлик ашағыдакы нидалары мүшаһидә етмишик: аһ, вај, 

охәј, һәјф, һәјф ки, дә һәјфи, виј, ох, оһо, воә, әһу, әһује, әјјоһәј, әмоне. Мисаллар: 
Аһ чы хоше, хоше һәво! (ТС, 1993, № 13); Вај мардим! (Шн); Охәј, чы әҹәб сәринә ове! 

(Шн); Һәјф чымы зәһмәти (Шн); Һәјф, дыты сәм сипи кардә, Гиди дынјо ... (ТС, 1993, 

№ 5-6); Һәјф ки, пенҹо соре әмә чы шинә зывоникумон, чы јолә дыликумон, чы гурә 

сәдокумон фәр-фәри хәбәмон ни (ТС, 1993, № 14); Дә һәјфи, чы хосә зоә! (Шн); Виј, зә, 

ты коҹобиш?! (Шн); Ох, дылим пытыпоә бедә!(Шн); Оһо, ым омәј беше? (Шн); Воә, 

лап бә әғыл огардәш һа! (Шн); Әһу, ты һәмә жәки бәјәнды! (Шн); Әһује, ым 

рысвојчиәти пепарчыне әбыни ки! (Шн); Әһәд, вәсе, сыхани ты кырт быкә, Чымы иглә 

ҹәвоб һес: әјјоһәј!.. (ТС, 1993, № 12); Әххо, һәни бәты сыханим ни! (Шн). 

 

 



  



 

 

 

СИНТАКСИС 

Синтаксисдә сөз бирләшмәләри вә ҹүмләләрдән бәһс едилир, онларын дүзәлмә 

үсуллары, гурулушу вә грамматик маһијјәти өјрәнилир. 

 

СӨЗ БИРЛӘШМӘЛӘРИ 

Компонентләрин ифадә васитәләри бахымындан сөз бирләшмәләри ики мүһүм група 

бөлүнүр: 1) исми бирләшмәләр; 2) Фе`ли бирләшмәләр. 

 

ИСМИ БИРЛӘШМӘЛӘР 

Иран дилләри групуна дахил олан талыш дили бир сыра спесифик хүсусијјәтләрә 

маликдир. Бу ҹәһәт өзүнү исми бирләшмәләрдә даһа чох ҝөстәрир. 

Фарс дилиндә ҝениш јајылмыш изафәт Талыш дилиндә јохдур. Талыш дилиндә 

тә`јини сөз бирләшмәләри тә`јин-тә`јинләнән сырасы әсасында гурулур. Бу, заһирән 

Азәрбајҹан дилиндәки тә`јини сөз бирлшмәсинә охшаса да, онун ејни дејилдир. Белә 

бирләшмәләр Азәрбајҹан дилинин тә`сири алтында јаранмамышдыр. Бунлар Иран 

дилләринин гәдим хүсусисијјәтидир ки, талыш дилиндә дә индијә кими мүһафизә 

олунмушдур. 

Талыш дилиндә исми бирләшмәләрин нөв мүхтәлифликләрини онларын әмәләҝәлмә 

үсулу, ифадә васитәләри вә семантика шәртләндирир. Буна ҝөрә дә исми бирләшмәләри 

әмәләҝәлмә үсулуна, ифадә васитләринә вә семантикасына ҝөрә тәдгиг етмәк 

лазымдыр. 

I. Әмәләҝәлмә үсулуна ҝөрә исми бирләшмәләрин ашағыдакы нөвләри вардыр: 

1. Биринҹи компоненти саит сәслә битән бирләшмәләр шәкилчисиз формалашыр. 

Мәсәлән: Сио кинә сијо ғызыле (Јс. 53); ...әв бәнә сијо шывә бә («Ләнкәран», 1991, № 

6); Бемојә моғнәдә кижә әбыни (Јс. 9); Дынјо моли бәштә дастон вардәм аз 

(«Ләнкәран», 1991, № 3); Дәвә дүм бә зәмин әрәсни (Јс. 26 ); Кижә гужд ләзәтин бедә 

(Шн); Ыштә пәш виндә нәбәј, әвоти потшо зоәм (Јс. 36 ); Бекоәти чы косибәти 

нәнәје (Јс. 9). 

2. Биринҹи компоненти самит сәслә битән бирләшмәләр -ә шәкилчиси васитәсилә 

формалашыр. Бу шәкилчи биринҹи компонентә гошулур. Мәсәлән: Бевәҹә гәвәдә чокә 

сыхан бенибәше (Јс. 9); Ростә сыхан тел бәбе (Јс. 51); Татә тәну нун әпатни (Јс. 57 



); Ым тар ни, һышкә доје («Астара», 1991, № 8); Бәмә јод бин чәмә дылә дожонән 

(«Ләнкәран», 1991, № 12). 

Бә`зи сөзләр саитлә битмәсинә бахмајараг, -ә шәкилчисини гәбул етмәклә 

бирләшмәнин биринҹи компоненти кими ишләнир. Мәсәлән: Кавүә чәш шәјтон бәбе 

(Јс. 38); Бә бекоә одәми шәјтон сырә (Јс. 10); Вәшиә каг һанәдә чинә бәвинде (Јс. 19 ); 

Пиә жен Дәрбәнди гој әзыни дүше, бәвоте: - Годуш танге (Јс. 50); Нүнкүә евлад бе 

бәһрә доје (Јс. 47); Мәкү чымы чүә кәјбә, бәкүен ышты осонә кәјбә (Јс. 43); 

Зымыстониә тәғ һавзә әвәни (Јс. 34). 

Талыш дилинин бәзи шивәләриндә саитлә битән биринҹи компонент -ә 

шәкилчисини гәбул етдикдә сөзүн әсасындакы сон саитлә шәкилчи саит арасына гыса 

тәләффүз олунан ј самити әлавә едилир. Буна ҝөрә дә һәмин шивәләрин 

нүмајәндәләринин јазысында да белә һалларда ј һәрфи јазылыр. Мәсәлән: Бә сипијә 

диво чы ранг быжәнош, бәгәте (Јс. 12); Чәмә соәдә гыләј вијә до һысе («Ләнкәран», 

1991, № 6); ...чәмә ...тарихчијә алимон һәлә бы сыволон ҹәвоб доәшонни («Толыш», 

1991, № 4). 

Бә`зи һалларда сөзүн сон саити дүшүр, -ә шәкилчиси самит сәсә бирләшир. Мәсәлән: 

Тәјлә чәнәхи бә пүрә чәнәхи мәжән (Јс. 57); Кәј вәдә гыләј гүҹлә әғыл ныштәбе (Шн). 

3. Бирләшмә -и шәкилчиси васитәсилә формалашыр. Бу шәкилчи самитлә битән 

биринҹи компонентә гошулур. Мәсәлән: Мерди сыхан и бәбе (Јс. 43); Дызди зывон 

кырт бәбе (Јс. 28); Дүсти кәјбә дүст обәка (Јс. 29); Әвәсори вош рә бәманде (Јс. 31); 

Пәләнги зү чәј чангәдә бәбе (Јс. 50); Дүәвожи охыј жоғо бедә («Ләнкәран», 1991, № 3); 

Охо чы ирони нат ијән ҹо сәрвәтон чы Америкә дасико беше («Толыш», 1991, № 4).  

Биринҹи компонент кими ишләнән исим саит сәслә бирләшдикдә бә`зән она -и 

шәкилчиси јох, садәҹә олараг, -ј сәси бирләшир. Мәсәлән: Кәј дызди гәте әбыни; Рој 

сығ ныштә бә зәмин (Шн); Кој одәм рә һытедә (Шн); Сој каг рә кулок бедә (Шн); Дој 

хычәдә вист гылә күмәјжә ныштәбе (« Ләнкәран», 1991, № 6). 

II. Компонентләринин ифадә васитәләринә ҝөрә исми бирләшмәләрин 

ашағыдакы нөвләри вардыр. 

1. Һәр ики компонент исимлә ифадә олунур. Мәсәлән: ...боклә чаш бочи сијоје ? 

(«Талыш», 1991, № 4); Ғучи шох бәј гони әкәни (Јс. 24); Хани одәмон мандедән мәәтәл 

(«Астара», 1991, № 8); Вотдәним аз: «һичи мәһә, тов быкә», Хәлхи моли сәјку бә по ов 

быкә («Ләнкәран», 1991, № 3 ). 

2. Биринҹи компонент сифәтлә, икинҹиси исә исимлә ифадә олунур. Мәсәлән: Бо 

сио моли рәһм ни (Јс. 17); Јодо бешин чәмә чокә ружонән («Ләнкәран», 1991, № 12); 

Пијәженијән шылә гаг ве моғнә әнәј («Астара», 1991, № 1); Молон һавзә аләф 

һардедән (Шн); Чилинә каг лап бә ови кәно омәј (ТС, 1992, № 7); Севилмон тожә 

кәшон кардәбе (ТС, 1992, № 4). 

3. Биринҹи компонент сајла, икинҹи конпонент исимлә ифадә олунур. Мәсәлән: Веә 

сыпә нечи әгәтни (Јс.18); Һа сәфә вардәм шәш чәмәдон, хәјли мәфәтдәм (ТС, 1992, № 

10); Пенҹминҹи әғыл бә нав бешу! (Шн). 



4. Биринҹи компонент әвәзликлә, икинҹиси исимлә ифадә олунур. Мәсәлән: Чәмә 

сүк ныште чәј парчинисә («Ләнкәран», 1991, № 6); Ә кинә чымы һовәје (Шн); Ышты 

һәхи аз бәдом (Шн); Чәвон пәсон кокин (Шн); Шымә пәс әнә чәмә јәтәғәдә (Шн). 

5. Биринҹи компонент фе`ли сифәтлә, икинҹиси исә исимлә ифадә олунур. Мәсәлән: 

Әмәни омә нәслон бәбахшен («Астара», 1991, № 8); Бәчәмә нимәдә мандә ружонон 

бәмедә, ды ғәринон онобә кәшоно, нывиндә чәшоно бәмедә («Астара», 1991 , № 8); 

Бәнә ашмардә визи дүзе (Јс. 15); Бә нәвә лынги сығ бәгыне (Јс 12 ); Бә гынијә дој тәвә 

әжән ве бәбе (Јс. 10). 

6. Биринҹи компонент исимлә, икинҹиси сифәтлә ифадә олунур. Мәсәлән: Фәрзәнди 

бевәҹи кыште әбыни (Јс 58); Евлади чоки ја ку бәбе, ја кәчәл (Јс 30). 

7. Биринҹи компонент исимлә, икинҹиси сајла ифадә олунур. Мәсәлән: Ҹәмати 

вени витедә шедә (ТС, 1992, № 7). 

III. Исми бирләшмәләрин семантикасына ҝөрә ики нөвү вардыр. 

1. Атрибутив бирләшмә. Белә бирләшмәләрдә биринҹи компонент икинҹи 

компонентин атрибуту ролуну ојнајыр. Биринҹи компоненти сифәтлә вә -ә шәкилчиси 

гошулмуш исимлә ифадә олунан исми бирләшмәләр семантик бахымдан атрибутив 

бирләшмәдир. Мәсәлән: Бәшты сио чәши ашығ ним ки ?! (Јс 12); Чокә кинә чокә вәју 

бәбе (Јс 67); Амбүрә до бәштә мамбур дәбәгәте (Јс 7); Ты чоко новондәш ә сығә дыли 

(«Ләнкәран», 1991, № 3); Бәлелә тахтә ди пыхедә (Шн). 

2. Јијәлик бирләшмәси. Белә бирләшмәләрин биринҹи компоненти ја шкилчисиз 

ишләнир, ја да -и шәкилчиси гәбул етмиш исимлә ифад олунур. Бунларын 

компонентләри арасында јијәлик семантикасы үстүнлүк тәшкил едир, даһа доғрусу, 

белә бирләшмәләр јијәлик мүнасибәти билдирир. Мәсәлән: Зандәго балә әј диједә 

(Шн); Һичи ни ки, одәми дыли окә («Астара», 1991, № 1); Каги рүә дыроз бәбе (Јс. 39 

); Мүәллими китоб тожәје (Шн); Ҹәваһири ранг икәрәдә дәҝиш бе (ТС, 1992, № 8); 

Пенҹо соре һежо һәром һардедәш, Хәлхи моли хәлвәт-ошго бардедәш (ТС, 1992, № 4). 

Исми бирләшмәләри формалашдырмаға хидмәт едән шәкилчиләр онларда 

мүәјјәнлик вә гејри-мүәјјәнлик семантикасы да јарада биләр. Мәсәлән, биринҹи 

компоненти -ә шәкилчиси гәбул етмиш исми бирләшмә гејри-мүәјјәнлик билдирирсә, -

и шәкилчиси гәбул етмиш бирләшмә мүәјјәнлик билдирир. Мүгајисә едәк: әғылә шавло 

- әғыли шавло; мердә кыло - мерди кыло; сефә донә - сефи донә. 

Исми бирләшмәләрин һәм биринҹи, һәм икинҹи, һәм дә һәр ики компоненти ҹәмләнә 

биләр. 

а) Биринҹи компонент ҹәмдә, икинҹи компонент тәкдә ишләнир. Мәсәлән: Чы 

бәләку бә әрш бешә чолон ов («Ләнкәран», 1991, № 12 ); Чы доон мивә ешандән һардән, 

Пүрә хырҹинон бо бәги бардән (З. Ә. -5); Ружон дәвардин, дәварде сорон, Ды ханон 

зылми пурбе ым вырон (З. Ә. -11); Зоә ниш ты, зоон лесыш (ТС, 1992, № 4); Фикош 

дәварде ә јолә со-бә, Бандә кәмәдә чәвон нызмә кә (З. Ә. -7). 



б) Биринҹи компонент тәкдә, икинҹи компонент ҹәмдә ишләнир. Мәсәлән: Нә ливон 

лыведән, нә куми леғон. Бә аси мандән шангонә шығон (З. Ә. -8); Вириски додә чы 

динги новон (З. Ә. -5); Кади ливә дон ва ешандедә (З. Ә. -9). 

в) Һәр ики компонент ҹәмдә ишләнир. Мәсәлән: Шәһидон руһон вотдән ыми 

(«Астара», 1991, № 8); Педоше һосте ә јолә чәшон, Нәзын сәғанде бә доон бәшон (З. 

Ә. -8). 

 

МҮРӘККӘБ ИСМИ БИРЛӘШМӘЛӘР 

Мүрәккәб исми бирләшмәнин ја биринҹи, ја икинҹи, ја да һәр ики компоненти садә 

исми бирләшмәдән ибарәт олур. 

I. Биринҹи компонети садә исми бирләшмәдән ибарәт олан мүрәккәб исми 

бирләшмәләр. 

1. Һәм садә, һәм дә һәмин садә бирләшмә илә әлагәләниб мүрәккәб бирләшмә әмәлә 

ҝәтирән үчүнҹү сөз арасында јијәлик әлагәли олур. Мәсәлән: Ысәтнәки Ираг-Америка 

муһарибә чы Күвејти нати мәсәлә горәје («Талыш», 1991, № 4); Кәј куми тахтә канә 

бә (Шн); Әғыли лынги ангыштә јарә бә (Шн); Мәктәби дирехтори китоб бәмыкује 

(Шн).  

2. Садә бирләшмәнин компонентләри арасында атрибутив, һәмин садә бирләшмә илә 

әлагәләниб мүрәккәб бирләшмә әмәлә ҝәтирән үчүнҹү сөз арасында исә јијәлик әлагәси 

олур. Мәсәлән: Әв бәштә сә сипијә пәси пүсәдә коло әнәј («Ләнкәран», 1991 , № 6); 

Дырозә одәми ағыл чәј чығәдә бәбе (Јс 29); Сијо каги моғнә сахт бәбе (Јс. 53); Бәме-

бәме коғәзиш барде чы үрүсә мүәллими кәј (ТС, 1992, № 8). 

3. Һәм садә бирләшмәнин компонентләри, һәм дә һәмин садә бирләшмә илә 

әлагәләниб мүрәккәб бирләшмә әмәлә ҝәтирән үчүнҹү сөз арасында атрибутив әлагә 

олур. Мәсәлән: Бә һа јолә лүзә одәми ләғ мәкә (Јс. 13); Речинәтијәдә сијо мүјәхолинә 

кинә иминҹи вырәш гәтә (Шн); Шатә тыкә лорун ныштә бәсә чәпәсә (Шн); Әчәј 

жинтоно нојо тожә кагә моғнәмон ныбе (ТС,1992, № 7 ). 

II. Икинҹи компоненти садә исми бирләшмәдән ибарәт олан мүрәккәб исми 

бирләшмәләр. 

1. Садә бирләшмәнин компонентләри арасында атрибутив, һәмин садә бирләшмә илә 

әлагәләниб мүрәккәб бирләшмә әмәлә ҝәтирән үчүнҹү сөз арасында исә јијәлик әлагәли 

олур. Мәсәлән: Аз Бабәки бырјә кәшим, Шонибәдон шәвон мыни («Ләнкәран», 1991, № 

6); Таһири канә кыло әнә чәмә кәдә (Шн); Зырно сырафә сәј бә гәв дәмәнә (Јс. 34); Чы 

инҹи куә кинәм, чиче? (Јс. 66). 

2. Һәм садә бирләшмәнин компонентләри, һәм дә һәмин садә бирләшмә илә 

әлагәләниб мүрәккәб бирләшмә әмәл ҝәтирән үчүнҹү сөз арасында атрибутив әлагә 

олур. Мәсәлән: Һәмон речинә вәвујә кинә чәмә һамсуәје (Шн); - Зә, артупуж, ты ым 

тарә бәлелә дој бочи быредәш ? («Астара», 1991, № 8); Гыләј ҹывонә зумандә зоә омәј 

беше (Шн). 



Диггәт едилсә, сонунҹу нөв бирләшмәни компоненти һәмчинс үзвләрдән ибарәт садә 

атрибутив бирләшмә дә һесаб етмәк, сонунҹу сөзүн тә`јинләри кими дә өзүнү ҝөстәрән 

һәмин сөзләр арасында верҝүл ишарәси дә гојмаг олар. Мүгајисә едәк: Ҹывонә зумандә 

зоә - ҹывонә, зумандә зоә. 

Сәбәбсиз дејил ки, бу тә`јинләрдән һәр һансы бирини кәнара чыхарсаг, исми 

бирләшмә өз варлығыны сахлаја билир, тамам дағылмыш, садәҹә олараг 

мүрәккәбликдән мәһрум олур, садәләшир. Мүгајисә едәк: речинә вәвүјә кинә - речинә 

кинә; вәвүјә кинә. 

III. Биринҹи мүрәккәб јијәлик бирләшмәсиндән ибарәт олан исми бирләшмәләр. 

Биринҹи компонент кими ишләнән мүрәккәб бирләшмә икинҹи компонентлә јенидән 

јијәлик бирләшмәси јарадыр. Мәсәлән: Кохозои сефә боғи ғәрәвулчи нохәше (Шн); 

Толыши хосә кинә исмәт һәмәјсә бә наве (Шн). 

IV. Һәр ики компоненти садә исми бирләшмәдән ибарәт олан мүрәккәб 

бирләшмәләр. 

1. Биринҹи компоненти јијәлик, икинҹи компоненти исә атрибутив бирләшмәдән 

ибарәтдир. Бунлар да бүтөвлүкдә јијәлик бирләшмәси јарадыр. Мәсәлән: Хани боғи 

тыршинә әју дандони рә кыл бәка (Јс. 58); Кәлхози сәдри речинә кинә бә һони шедә 

(Шн). 

2. Һәр ики компонент садә атрибутив бирләшмәдән ибарәтдир. Бунлар да бүтөвлүкдә 

јијәлик бирләшмәси јарадыр. Мәсәлән: Јолә одәми гәдә һәрәкәт бә һич кәси хош номәј 

(Шн); Тожә зандәго ләзәтинә шыт быдә бә әғлон ғысмәт быбу (Шн). 

 

 

 

ФЕ`ЛИ БИРЛӘШМӘЛӘР 

Фе`ли бирләшмәләрин икинҹи компоненти фе`л төрәмәләринин (фе`ли сифәт, фе`ли 

бағлама, мәсдәр) бириндән ибарәт олур. 

1. Икинҹи компонент фе`ли сифәтдән ибарәтдир. Мәсәлән: Бә гынијә дој тәвә әжән 

ве бәбе ( Јс. 10); Бәмы бевәҹи әкә ве ро әшыни ( Јс. 12); Бәжени вотәј гуш быдә, чәј 

тәрсинә быкә ( Јс. 11); Мој әгәти дүм бәпе бә ови быгыно ( Јс. 44); Мори жәј чы сио 

тәвүлә бәтарсе ( Јс. 45); Сыпә ыштә гуш әбыри бәтарсе ( Јс. 54). 

2. Икинҹи компонент фе`ли бағламадан ибарәтдир. Мәсәлән: Аш пешеәдә чамчә 

ғыјмәт боһо бәбе ( Јс. 10); Асп ныстәнә һори жедә ( Јс. 8). 

3. Икинҹи компонент мәсдәрдән ибарәтдир. Мәсәлән: Каг, ышты моғнә нојем 

ныпије, лонәмоән һарде ( Јс. 38); Којку тарсе бо мерди ајбе (Шн); Китоб һанде бәмы 

хош омедә (Шн). 



Биринҹи компоненти зәрф, икинҹи компоненти мәсдәрдән ибарәт олан фе`ли 

бирләшмәләр дә талыш дилиндә ҝениш јајылмышдыр. Мәсәлән: Әғыли бә һангом 

һыте, рәбәдә әште пемүжне лозиме (Шн); Сакит манде розијти әломоте(Шн). 

 

КОМПОНЕНТЛӘРИНДӘН БИРИ ФЕ`ЛИ БИРЛӘШМӘДӘН ИБАРӘТ ОЛАН 

МҮРӘККӘБ СӨЗ БИРЛӘШМӘЛӘРИ 

Талыш дилиндә елә мүрәккәб сөз бирләшмәләри дә вардыр ки, онларын 

компонентләриндән бири фе`ли бирләшмәдән ибарәт олур. Бунлары белә 

груплашдырмаг олар:  

1. Икинҹи компонент фе`ли бирләшмәдән ибарәтдир. Мүрәккәб бирләшмә 

бүтөвлүкдә јијәлик семантикасы әсасында гурулур. Мәсәлән: Каги моғнә нојем ныпије, 

лонәмошән һарде (Шн); Һәсәни кә дүте бә сә омедәни (Шн). 

Белә бирләшмәләрин биринҹи компоненти бәзән әвәзликлә ифадә олунур. Мәсәлән: 

Сыпә ыштә гуш әбырикү бәтарсе ( Јс. 54); Бәмы бевәҹи әкә ве ро әшыни ( Јс. 12). 

2. Бирнҹи компонент фе`ли бирләшмәдән ибарәтдир. Мүрәккәб бирләшмә 

бүтөвлүкдә атрибутив семантика әсасында гурулур. Мәсәлән: Бә һәши дәнышә кә 

дохтор дәбәше ( Јс. 13); Бә зү әнәвышкә ко дәмәчык (Јс. 11); Бәһәр нывардә дој 

бәбырен ( Јс. 16); Бәмә быск дәвүнә кижә пегард-егард кардә ( Јс. 15). 

3. Биринҹи компонент фе`ли бирләшмәдән ибарәтдир. Мүрәккәб бирләшмә 

бүтөвлүкдә јијәлик семантикасы әсасында гурулур. Мәсәлән: Дас әбыри даси бәбырен 

( Јс. 24); До әкашти умр дыроз бәбе ( Јс. 28); Веви певатә сыхан и гылә әбыни ( Јс. 

18). 

4. Һәр ики компонент фе`ли бирләшмәдән ибарәтдир. Мүрәккәб бирләшмә 

бүтөвлүкдә јијәлик семантикасы әсасында гурулур. Мәсәлән: Даст бығәти сәкујә дој 

ве бевәҹе (Шн). 

5. Биринҹи компонент фе`ли бирләшмәдән, икинҹи компонент јијәлик 

бирләшмәсиндән ибарәтдир. Мәсәлән: Дүз әвоти кыло кум һыле ( Јс. 29). 

Ҝөрүндүјү кими, талыш дилиндә сөз бирләшмәләри структур вә семантик ҹәһәтдән 

там формалашмыш зәнҝин вә стабил системә маликдир. 

 

ҸҮМЛӘНИН МӘГСӘД ВӘ ИНТОНАСИЈАЈА ҜӨРӘ НӨВЛӘРИ 

Диҝәр дилләрдә олдуғу кими, талыш дилиндә дә мәгсәд вә интонасијаја ҝөрә 

ҹүмләнин дөрд нөвү вардыр: 1)нәгли ҹүмлә; 2) суал ҹүмләси; 3) әмр ҹүмләси; 4) нида 

ҹүмләси. 

 



НӘГЛИ ҸҮМЛӘ 

Нәгли ҹүмлә исми вә фе`ли хәбәрли олур. 

а) Исми хәбәрли нәгли ҹүмләләрдә хәбәр адла ифадә олунур. Мәсәлән: Сонә речинә 

кинәј (Шн); Мәммәд мүәллиме (Шн); Ым сығе (Шн); Ым хавло шине (Шн); Ышты 

ғыјмәт сеје (Шн); Чымы мүәллим әве (Шн). 

б) Фе`ли хәбәрли нәгли ҹүмләләрдә хәбәр фе`ллә ифадә олунур. Мәсәлән: Фәһлә ко 

кардедә (Шн); Шаир шеер нывыштә (Шн); Аз һандедәм (Шн); Әғыл баһанде (Шн). 

Нәгли ҹүмләләрин тәсдиг вә инкар нөвләри дә вардыр ки, бунлар да ҹүмләнин 

хәбәри васитәсилә реаллашыр. Бу даһа чох морфолоҝијанын мөвзусу олдуғуна ҝөрә биз 

инкар нәгли ҹүмлләринә аид бир нечә мисал вермәклә кифајәтләнирик. Мәсәлән: Азад 

мүәллим ни (Шн): Сонә речин ни (Шн); Аз ко кардедәм (Шн);Ты бә дәрс шедәниш 

(Шн); Аз нибаһандем (Шн); Әв һандәныбе (Шн); Бохлә ды бырзи бә и вырә әгылни (Јс. 

17); Ангули кује-кује ордә әбыни (Јс. 7). 

 

СУАЛ ҸҮМЛӘСИ 

Талыш дилиндә суал ҹүмләсинин ашағыдакы әсас нөвләри вардыр: 

а) суал интонасијасы васитәсилә јаранан суал ҹүмләләри.  

Талыш дилиндә белә ҹүмләләр шифаһи нитгдә суал интонасијасы, јазыда исә суал 

ишарәси олмајанда, заһирән ади нәгли ҹүмлә кими ҝөрүнүр. Бунлар шифаһи нитгдә 

суал интонасијасы илә тәләффүз едилдикдә, јазыда исә сонунда суал ҹүмләсинә 

чеврилир. Мәсәлән: Ты зәводәд ко кардәш (Шн). 

Заһирән ади нәгли ҹүмлә олдуғу һалда, буну суал интонасијасы васитәсилә суал 

ҹүмләсинә чевирмәк олар: Ты зәводәдә ко кардәш? 

Дәгигләшдирилмәси лазым олан факта ҝөрә мәнтиги суал вурғусунун да јери 

дәјишир. Мәсәлән: 

Ты зәводәдә ко кардәш? 

Ты зәводәдә ко кардәш? 

Ты зәводәдә ко кардәш?  

Белә суал ҹүмләләринә тәсдигдә бәли, һа, инкарда исә не, хәјр ҹавабларындан 

бирини вермәк олар. 

Суал интонасијасы илә јаранан суал ҹүмләләриндә јалныз бир мәсәлә гојулур вә 

онун дәгигләшдирилмәси тәләб олунур. Бурада дәгигләшдирилмәси лазым олан 

мәсәләнин ады да чәкилир. Лакин суал верән ады чәкилән мәсәләнин дәгиг олуб-

олмамасыны өјрәнмәк истәјир. 



б) Суал әвәзликләри васитәсилә јаранан суал ҹүмлләри.  

Белә суал ҹүмләләринин тәркибиндә суал әвәзлији ишләнир. Мәһз суал әвәзлији 

белә ҹүмләләри суал интонасијасы илә тәләффүз етмәји шәртләндирир. Мәсәлән: Әвон 

бә ки ғысмәт бәбен? (ТС, 1992, № 2 ); -Хәјбо, бә чики елчиәти омәш? (ТС, 1992, № 8); 

Чич бәги гәтдәш, тыни чы әсҝәрәти перохном? (ТС, 1992, № 7 ); Әвон чичи әсас 

гәтедән? (ТС, 1992, № 7 ); Кон сори моәдә бәш? (ТС, 1992, № 7 ); -Ты жәғо бочи 

карде? («Ләнкәран», 1991, № 3 ); Ты конҹо ко кардәш? (Шн); Әли чүне ше? (Шн); 

Ҹәмилә кенә омә? (Шн); Бәты чәнә пул лозиме? (Шн); Доәдә чан гылә сеф мандә? 

(Шн). 

Јухарыда а) бәндиндә ҝөстәрилән суал ҹүмләләриндән фәргли олараг, бүнлара бәли, 

һа вә јахуд не, хәјр ҹавабларындан бирини вермәк олмаз. Белә суал ҹүмләләри ҝениш, 

изаһлы ҹаваб тәләб едир. Чүнки бу типли суал ҹүмләләриндән мәгсәд мә`лум олмајан 

бир шејин мүәјјәнләшдирилмәси, мејдана чыхарылмасыдыр. 

в) Алтернатив суал ҹүмләләри  

Белә суал ҹүмләләриндә, әсасән ики факт верилир вә бунлардан һансынын дүзҝүн, 

доғру олмасы сорушулур. Даһа доғрусу, суал верән өзүнә мә`лум олан ики фактдан 

һансынын дүзҝүн олмасыны дәгигләшдирмәк истәјир. Динләјән верилмиш фактлардан 

бирини тәсдиг , диҝәрини инкар етмәклә суал верән үчүн дәгиг олмајан факты 

дәгигләшдирир. Әҝәр ади дәгигләшдириҹи суал ҹүмләсиндә тәсдиг, јахуд инкар 

ҹавабын тәләб едилмәси гапалы шәкилдәдирсә, алтернатив суалда бу, суал ҹүмләсинин 

өзүндә ифадәсини тапыр. Белә суаллара бәли, ја хәјр сөзләри илә ҹаваб вермәк олмур. 

Бурада дәгигләшдирилмәси тәләб олунан мәсәләләрдән биринин адыны чәкмәклә ҹаваб 

верән ону тәсдиг едир, диҝәри исә мәнтиги нәтиҹәјә әсасән инкар олунур. Беләликә, 

сорушулан дәгигләшдирилир. 

Алтернатив суал ҹүмләләри, әсасән, ики хәбәрдән, јахуд ики ҹүмләдән ибарәт олур 

ки, бунлар да ја бағлајыҹысы илә бир-биринә бағланыр. 

Мәсәлән: Јохләмиш быкәм, ја ыштән вардәш? (ТС, 1992, № 9); Ты бә кә бәшеш, ја 

бә ко?(Шн); Әғыли чаш быкәм, ја бышум? (Шн). 

Белә суаллара ҹаваб вермәк үчүн сорушуланлардан бирини тәкрарламаг кифајәтдир. 

Јәни «Ты бә кә бәшеш, ја бә ко?» суалына «Бә кә « вә ја «Бә ко» ҹавабларындан бирини 

вермәк олар.  

Алтернатив суал ҹүмләсинин елә типи дә вардыр ки, биринҹи суалын тәсдигдә 

ишләнмиш хәбәри икинҹи суалда «не» инкар сөзү илә әвәз олунур. Мәсәлән: Әвон чы 

толышон етник групин, ја не? («Толыш», 1991, № 4); ...һәждә гылә кисә чо са ғырам 

ғәнди бәғәте, ја не? (ТС, 1992, № 2);Ты бә ко бәшеш, ја не? (Шн). 

Белә суаллара да ҹаваб вермәк үчүн сорушанлардан бирини тәкрарламаг лазымдыр: 

« Бомем» вә ја «Не». 

Бә`зән дә инкар ҹавабда тәсдигдә ишләнмиш биринҹи суал инкарда ишләдилмәклә 

вә ја инкарлыг билдирән «не» сөзү илә бирликдә тәкрарланыр: «Нибомем вә ја «Не, 

нибомем»». 



Елә һаллар да олур ки, алтернатив суал ҹүмләсиндә ја бағлајыҹысы ишләнир. 

Мәсәлән: -Ләлә, пејғәмбәр јол бе, ја гәдәли? (ТС, 1992, № 4). 

Бә`зән алтернатив суал ҹүмләсинин әсас, ҝөвдә ҹүмләси өзү дә суал әвәзликли суал 

ҹүмләсиндән ибарәт олур. Бурада суал үмуми шкилдә гојулур. Алтернатив суал исә бу 

үмуми суалы нисбәтән конкретләшдирир. Мәсәлән, бизим мисалда әсас ҹүмләдән сонра 

ики суал гојулур вә бу ики суалдан биринин дәгигләшдирилмәси тәләб олунур. 

Мәсәлән: Ты бәмы бывот, конҹо дәныште пиедә, автобосәдә, ја һәмомәдә? (ТС, 1992, 

№ 3). 

г) Гошулма суал ҹүмләләри  

Белә суал ҹүмләләри дә ики һиссәдән ибарәт олур: нәгли ҹүмлә вә она гошулмуш 

гыса дәгигләшдириҹи суал ҹүмләси. Гыса суал ҹүмләси гошулдуғу нәгли ҹүмләјә бағлы 

олур вә бир нөв ону мәзмунҹа тәкрар едир. Гошулма суал ҹүмләсинин һәр ики һиссәси 

бирликдә бир суал әмәлә ҝәтирир.Биринҹи һиссәси әмр ҹүмләси олан гошулма суал 

ҹүмләси дә вардыр. Белә суал ҹүмләләриндә һәрәкәт тәһрик чалары олур. Бу нөв суал 

ҹүмләси дә, әсасән, ја тәсдиг (бәли), ја да инкар (хәјр) ҹавабларындан бирини тәләб 

едир. Гошулма суал ҹүмләләриндә бирини тәләб едир. Бу һалда суал верән илк нөвбәдә 

тәсдиг ҹавабы ҝөзләјир. Мәсәлән: Әғлон дәчыкиәдә ты вәјо бәш, дүзе? (Шн). 

Данышан динләјәндәни әсасән бәли вә ја дүзе ҹавабларындан бирини ҝөзләјир. 

Әлбәттә, инкар ҹаваб да верилә биләр: «Хәјр» вә ја «Хәјр, аз вәјо бәним», «Не, дүз ни, аз 

вәјо бәним» вә с. 

Гошулма суал интонасијасы илә тәләффүз олунан сөз вә ја ифадә илә, ја суал әдаты 

гошулмуш сөзлә, ја да суал әвәзлији илә ифадә олуна биләр. 

а) Гошулма суал суал интонасијасы илә тәләффүз олунан сөзлә ифадә олунур. 

Мәсәлән: Ты чәвәдә нимә гырвәнкә, јәни ды са ғырам дој бә Маһмуди, дузе? (ТС, 1992, 

№ 2); Ты дәрсы омитәни, жәгој? (Шн). 

б) Гошулма суал суал әдаты гошулмуш сөзлә ифадә олунур. Мәсәлән: Вотдән Саһил 

омә бә кә, дүзебү? (Шн). 

в) Гошулма суал суал әвәзликләри илә ифадә олунур. Мәсәлән: Ты мыни бә даст 

дәғанде, чиче? (ТС, 1992, № 2). 

Ашағыдакы мисал белә гошулма суаллара верилән ҹаваб бахымындан 

әһәмијјәтлидир: 

— зәрфәт кардәш, чиче? 

— Не аз зәрфәт кардәним, ышты нормә һежо ыме (ТС, 1992, № 2). 

— Чиче, нохәш бәш? (ТС, 1992, № 5). 

Талыш дилиндә истәр суал интонасијасы илә, истәрсә дә суал әвәзликләри 

васитәсилә јаранан суал ҹүмләләриндә суал әдатлары ишләнир. Бу әдатлар бә`зән суал 

ҹүмләсини реаллашдыран фактор ролу ојнајыр. Јәни суал әдаты суал ҹүмләсини 



билаваситә формалашдыран васитә кими чыхыш едир. Мәсәлән: Маму бә Лик бәшебу? 

(Шн); Ғафәр чы Мәсковәо омәбү? (Шн). 

Бу мисалларда формаҹа ади нәгли ҹүмләнин хәбәринә артырылан шәкилчиләшмиш -

бү суал әдаты ону суал ҹүмләсинә чевирмишдир. 

Ҝөстәрилән әдат суал әвәзликләри суал ҹүмләсинин хәбәринә дә артырылыр вә бу 

һалда суаллыг мә`насыны даһа да габарыглашдырыр. Мәсәлән: Әғыл чүне шәбү? (Шн). 

Бундан әлавә талыш дилиндә бәс//бә, мәгәм, охо, ғасбу//гасбу//гаспү//гаси суал 

әдатлары да ишләнир вә онлар ҹүмләнин суаллыг мә`насыны артырмаға хидмәт едир. 

Мәсәлән: -Бәс ыштән гуҹили бынәвом? («Ләнкәран», 1991, № 3); -Бә семинҹи күә мәнә 

чиче? (ТС, 1992, № 5); -Мәгәм чымы сәдо мәстәнијон? (ТС, 1992, № 3); Охо бочи 

бәмедәш?(Шн); Бә хәј нывожи вотшоне: -Хәј бывот, бомем ышты һәхи бәдом. Воте -

Гаспу оныгардиш? (Јс. 13); -Кинә, гаси дүје? (ТС, 1992, № 8). 

 

РИТОРИК СУАЛ ҸҮМЛӘЛӘРИ 

Риторик суал ҹүмләләриндә намә`лум, јахуд дәгиг олмајан мәркәз - суал мәркәзи 

олмур. Даһа доғрусу, бу ҹүмләләр фикри дәгигләшдирмәк вә ја мәлум олмајаны 

мүәјјәнләшдирмәк үчүн јох, сырф үслуби васитә кими чыхыш едир. Белә суал 

ҹүмләләри нәгли, бәзи дә нида ҹүмләсинә бәрабәр олур, мүәјјән бир играры вә ја 

инкары һөкмү емосионал шәкилдә ифадә едир. Риторик суал ҹүмләләринин 

тәләффүзүндә интонасија бөјүк рол ојнајыр, динләјиҹијә вә охуҹуја даһа фәал вә дәрин 

тә`сир бағышлајыр. 

Талыш дилиндә риторик суал ҹүмләләринин ашағыдакы нөвләри вардыр: 

1. Суал әвәзлији вә суал әдаты олмајан риторик суал ҹүмләләри. Белә риторик суал 

ҹүмләләринин реаллашмасына тәләффүз манерасы, интонасија, ејни заманда мүвафиг 

ситуасија мүһүм рол ојнајыр. Мәсәлән: Ашмардә пәси нечи әбәни?!(Јс. 8); Әғыл бе 

шыт јол бәбе?! (Шн); Одәми ыштә һырдәныш әпини?! (Шн); Ым одәмику һәјо-абур 

һесте?! (ТС, 1992, № 2). 

Бурада биринҹи риторик суал ҹүмләсинин мәзмунунда истеһза чалары да вардыр ки, 

мәһз һәмин кејфијјәт ону әкс мә`нада гәбул етмәјә имкан верир. Јәни: Ашмардә пәсијән 

нечи бәба. Демәли, «Гојуну сајмагла онлары ҹанавардан сығорталамаг олмаз» мәзмуну 

һәмин риторик суал ҹүмләсинин мајасыны, маһијјәтини тәшкил едир. «Одәми ыштә 

һырдәниш әпини?!» ҹүмләси исә «Одәми ыштә һырдәниш бәпије» мәзмунуну билдирир. 

Чох вахт бу типли риторик суал ҹүмләләриндә суал әдатлары да ишләнир. Мәсәлән: 

Лүтә Әкбәр, һәмомчијә Мүти мәғәм чәмә моли ғәдри бәне?! (ТС, 1992, № 2); Диәдә 

бәғәм кам һесте ләғәбә үстон?! (ТС, 1992, № 2). 

2. Суал әвәзликли риторик суал ҹүмләләри. 

Суал әвәзлији олан һәм садә, һәм табесиз вә табели мүрәккәб ҹүмләләр, һәм дә 

гошулма конструксијалы ҹүмләләр риторик суал ҹүмләси кејфијјәтиндә ишләнә билир. 



а) Садә ҹүмләдән ибарәт олан риторик суал ҹүмләләри. Мәсәлән: Аспи ләғы бә аспи 

чич бәка?! (Јс. 8); Бы дарди кон моә дурум баһа?! («Ләнкәран», 1991, № 9); Ки ыштә 

кәјку бебәше?! (Шн); Чәј дасто чич омедә?! (Шн). 

Бу риторик суал ҹүмләләринин тәркибиндә суал әвәзликләринин ишләнмәсинә 

бахмајараг, һамысы мәзмунҹа нәгли ҹүмләјә бәрабәрдир. Онларын һеч бири мүәјјән 

ҹаваб тәләб етмәк мәгсәдилә ишләдилмәмишдир. Өзү дә формаҹа тәсдигдә олан 

риторик суал ҹүмләләри инкар, инкарда оланлар исә тәсдиг мәзмуну ифадә едир. 

Мәсәлән: «Аспи ләғы бә аспи чич бәка?!» риторик суал ҹүмләси «Аспи ләғы бә аспи 

һичи ныбәка» мәзмунуну билдирир. Һабелә «Ки ыштә дәдә кәјку бебәше?!» ҹүмләси 

«Һич кәс ыштә дәдә кәјку бенибәше» мәзмунуну билдирир. Еләҹә дә формаҹа инкарда 

олан «тыни ки зындәни ?!» риторик суал ҹүмләси тәсдиг мәзмунуну ифадә едир: Тыни 

һәмә зындә. 

Бә`зән бир ҹүмләдә ики суал әвәзлији ишләнир. Белә ҹүмләләр ҹаваб тәләб етмир. 

Лакин диҝәр риторик суал ҹүмләләриндән фәргли олараг, бунлар әкс мә`на - јә`ни 

тәсдигдә олан инкар, инкарда олан тәсдиг мә`насыны ифадә етмир, мәһз номинатив 

мә`на билдирир. бир ҹүмләдә ики суал әвәзлијинин ишләнмәси буна имкан вермир. 

Мәсәлән: Күчәдә чич бывиндом, чоке? (ТС, 1992, № 7). 

б) Табесиз мүрәккәб ҹүмлдән ибарәт олан риторик суал ҹүмләләри. Мәсәлән: 

Зәһмәт бәке, ғејбәт бәке?! (Јс. 34); Әмә бәке, шымә бәке?! (Јс. 31). 

Формаҹа суал ҹүмләси олан бу ҹүмләләр нәгли ҹүмлә мәзмунунда, мәзмун планында 

бунлар табесиз јох, садә нәгли ҹүмлә маһијјәтиндәдир. Мәсәлән, «Зәһмәт бәке, ғејбәт 

бәке?!» риторик суал ҹүмләси «Зәһмәт бә вырәдә ғыјбәт әбыни», еләҹә дә «Әмә бәке, 

шымә бәке?!» риторик суал ҹүмләси «Әмә шымә то нимон» мәзмунуну ифадә едир. 

Јә`ни формаҹа табесиз мүрәккәб ҹүмлә кими реаллашан риторик суал ҹүмләси мәзмун 

планында садә нәгли ҹүмләјә бәрабәрдир. 

в) Табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәт олан риторик суал ҹүмләләри. Мәсәлән: Ныхтә 

чич зындә асп чич кәшедә?! (Јс. 47); Хуг чы бәзыне тыбә чиче?! (Јс. 60); Ки бәне ки, 

бәхтыш коме?! (ТС, 1992, № 6). 

Һәр ики компонентин суал әвәзлији ишләнмиш бу табели мүрәккәб ҹүмләләр 

формаҹа суал ҹүмләси олса да, мәзмунҹа нәгли ҹүмләјә бәрабәрдир. Бу мисалларда 

риториклик әсасән биринҹи компонент -баш ҹүмлә васитәсилә реаллашыр. Она ҝөрә дә 

бунлары мәзмун планында бәрпа етдикдә баш ҹүмләдә реконструксија апармаг лазым 

ҝәлир; онда табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүклә нәгли ҹүмләјә чеврилир. Мүгајисә 

едәк: Ныхтә чич зындә асп чич кәшедә?! -Ныхтә зындәни асп чич кәшедә. 

Вә ја: Хуг чы бәзыне тыбә чиче?! - Хуг тыбә чич бе әзыни. 

Биринҹи компоненти суал әвәзликләри суал ҹүмләси, икинҹи компоненти исә әмр 

ҹүмләсиндән ибарәт олан табели мүрәккәб ҹүмләләр дә вардыр ки, бунлар да 

намә`луму мүәјјәнләшдирмәк мәгсәдилә јох, фикри емосионал шәкилдә ифадә етмәк 

үчүн ишләдилән риторик суал ҹүмләләридир. Мәсәлән: Ки нипәпије ки, ыштә зывонәдә 

баһандо, бынывышто ?! (ТС, 1992, № 8). 

Бу мисалда риториклик икинҹи компонент васитәсилә реаллашмышдыр. 



г) Гошулма конструксијалы риторик суал ҹүмләләри. 

Белә ҹүмләләрин әсас һиссәси нәгли ҹүмлә олур. Һәмин нәгли ҹүмләләрә гошулан 

суал әвәзлији онлары суал ҹүмләсинә чевирир. Лакин белә ҹүмләләр, ситуасијадан 

асылы олараг, ҹаваб тәләб етмәдијиндән, әсасән фикри емосионал шәкилдә ифадә етмәк 

мәгсәдилә ишләдилдијиндән риторик суал ҹүмләси статусундадыр. Мәсәлән: Ышты 

дим осоне поәдәје, чиче?! (Јс. 37); Тәјфә бәнәон бә мү кардә чиче?! (Јс. 57); Аз чы Мүси 

кавүјә гом, чиче?! (Јс. 7); Ағыли бәты зү вардә , чиче?! (Јс. 7). 

Бә`зән риториклик гошулан һиссәнин өзүндә реаллашыр, сонра исә бүтүн ҹүмләни 

дә семантик бахымдан әһатә едир. Мәсәлән: Мәктәбәдә чок наһанде, чы тәләбәш (Јс. 

43); Нүн нүне, чы һышки, чы нами?! (Јс. 47); Мор море, дәј чы һәмроәти?! (Јс. 45). 

 

ӘМР ҸҮМЛӘСИ 

Әмр ҹүмләләри мүхтәлиф шәхсләрә аид ола билир. Даһа доғрусу, әмр ҹүмләсинин 

тәһрик објекти һәм биринҹи, һәм икинҹи, һәм дә үчүнҹү шәхс ола билир ки, бу да 

әсасән онларын хәбәрләри васитәсилә тәзаһүр олунур.  

I шәхсә аид әмр ҹүмләләри. 

Мәсәлән: Аз бышум (Шн); Бә косибон комәк быкәмон (Шн). 

II шхсә аид әмр ҹүмләләри. 

Сөзүн лүғәти мә`насында һәгиги әмр II шәхсә аид едилир. Буна ҝөрә дә белә әмр 

ҹүмләләри ҝениш јајылмышдыр. Мәсәлән: Бәшт, дәши бә кә, кагәдә- кижәдә чич 

һысте быбыр (ТС, 1992, № 8); Дод-әмон чәпдасику, Кыло бә сә егәт, бывит! (ТС, 1992, 

№ 6); Бә мәҹлис шиш, нәҹиб быби (Јс. 12); Вәсе, мамү, бој һәни ты ко мәкә, Дыштә дә 

кој мәхлоғи кәј хо мәкә! (Јс. 19); Бә кә боән (Шн); Чығын бәштән (Шн). 

III шәхсә аид әмр ҹүмлләри. 

Мәсәлән: Әв маштә бә ко бо (Шн); Мердон бымандон, женон бышун (Шн); Әвонән 

вәјә бәпештә чәмә кәј бон (\ (ТС, 1992, № 5); Кој ныбу, быдә бымандон (ТС, 1992, № 5). 

Әмр ҹүмләләриндә мүәјјән ишин иҹра едилмәси һаггында данышанын хаһиш вә 

мәсләһәтдән тутмуш тә`кид вә тәләбә гәдәр мүхтәлиф чарарлы чағырышлары ифадә 

олунур. Бу чаларлар исә данышанын мәгсәдинә мүвафиг олараг интонасија илә 

низамланыр. Бә`зи нүмунәләри вермәклә кифајәтләнирик: Бәмы искани чај быдә (Шн); 

Бә әғыли чок дијәкә (Шн); Мәктәбәдә динҹ быныштин (Шн); Ымру бә усто комәк быкә 

(Шн); Дызди быгәт (Шн). 

Әмр ҹүмләсинин хәбәри әсасән әмр шәклиндә олан фе`ллә ифадә олунур. Лакин 

фе`лин башга шәкилләриндә, мәсәлән, ваҹиб, хәбәр шәклиндә олан фе`лләр дә әмр 

ҹүмләсинин хәбәри кими ишләнир. Мәсәлән: Ты бә Мәсковә шәниниш (Шн); Чымы 

китоби бијәјш (Шн). 



 

НИДА ҸҮМЛӘСИ 

Мәлум олдуғу кими, нида ҹүмләләри һисс, һәјәҹан билдирир. Мүәјјән 

ситуасијаларда фикир јүксәк һисс-һәјәҹанын өзүнүн реал ифадәсидир. Ҹүмләнин 

мәзмуну онун тәләффүз тәрзини шәртләндирир. Експрессивлик бә`зән һәтта ҹүмләдә 

сөзләрин сырасына да тә`сир ҝөстәрир. Мәсәлән: Ын мидал бәты һәлоле! (Шн); Һытә 

әјо са шәш толыш! Бо дешмени отәш толыш! («Ләнкәран»,1991 № 53); Мылхынов 

чәмәко кардән шикојәт, Вәсе петовәјмон, манде әбыни! («Толыш», 1990, № 3); 

Бытыпошән ыштә кинә бәј бәдом! (ТС, 1992,№ 8); Бә ди һај дәше:- Шәрәфи 

«Жигулиш» бардә! (ТС, 1992, № 8); Чәј ғәдәмон памбә быбү! («Лерик», 27 феврал 

1992); Ыме чәмә шеһрәт, ыме чәмә сәрвәт! (ТС, 1992,№ 4); Мәхлоғи ты пидәни, ышты 

мојә - мојә ни! (ТС, 1992, № 5); Толыш бәбы ижән әвәсор ысә, Жоғошә чок бомен сорон 

сорисе! (ТС, 1992, № 5); Чы ловәку бешәм һәни! Чич бывотом, ыштән бәнеш! (ТС, 

1992, № 6); Тәбрик кардәм, һа чымы чемпионә билә! (ТС, 1992, № 10); Инә, Сабирә 

биләм чемпионе! (ТС, 1992, № 10); Аз дышмә һәлә даве бәкам! (ТС, 1992, № 10). 

Бә`зи еллиптик ҹүмләләр дә һисс-һәјәҹанын ифадәсинә хидмәт етдијиндән нида 

ҹүмләси кими формалашыр. Мәсәлән: Нүә сорон мүбарәк! («Ләнкаран», 1991, № 2). 

Нида ҹүмләләринин әксәријјәтиндә исә нидалар олур ки, бунлар да онларын һисс-

һәјәҹанла, нида интонасијасы илә тәләффүзүнү, нәтиҹәдә нида ҹүмләси кими 

реаллашмасыны шәртләндирир. Мәсәлән: Ах чәмә милләт чы ҹүрә хар бедә! (ТС, 1992, 

№ 6); Пәһ-пәһ, гәвым оме бә тәм, Мүбарәке ышты ғәдәм! (ТС, 1992, № 1); Оф! Ә сығ 

бә чымы дыли гыниәбәј! (ТС, 1992, № 10); Вај бә бымарди ружи! (Јс. 18); Мәрһәба бә 

жығо зырәкә зоә! (Шн); Һәјф чы жәго зоә (Шн); Дешмен јаман зүманде һа! Чәш 

быкәнән ијәнды һа! Мәһол гынијә бәјәнды һа! («Ләнкәран», 1991, № 15). 

Фактлардан көрүндүјү кими, талыш дилиндә ҹүмләнин мәгсәд вә интонасијаја ҝөрә 

нөвләри там формалашыр. 



  



 

 

 

ҸҮМЛӘ ҮЗВЛӘРИ 

Талыш дилиндә ҹүмлә үзвләринин морфоложи әламәтләри, формалашма 

хүсусијјәтләри бахымындан спесифик ҹәһәтләр мөвҹуддур. Бу бахымдан, талыш дили 

Иран дилләри групуна дахил олан диҝәр гоһум дилләр арасында гуввәтли 

өзүнәмәхсүслуг статусуна маликдир. Јә`ни талыш дилинин там мүстәгил бир дил кими 

формалашмасы бахымындан Иран дилләри групуна дахил олан дилләр арасында 

хүсуси мөвгеји вардыр. Белә өзүнәмәхсуслуг ҹүмлә үзвләриндә дә өз бариз әксини 

тапыр. 

 

МҮБТӘДА 

Талыш дилиндә ергатив вә номинатив типли ҹүмләләр мөвҹуд олдуғундан, 

мүбтәдалар да ики формада реаллашыр. 

1. Ергатив ҹүләләрдә мүбтәдалар васитәли һалын -и шәкилчиси илә ишләнир, ки?, 

чичи? суалларындан биринә ҹаваб верир. Инсан билдирән ергатив мүбтәдалар ки?, 

галан ҹанлы вә ҹансыз әшјалары билдирәнләр исә чичи? суалына ҹаваб верир. 

Мәсәлән: Жени ләчәкиш шодој, хуниш быре (Јс. 33); Лоли варде, кори һарде (Јс. 42); 

Ағылманди да кәш һарде, ахмәхи и гыләшән нызнәј һарде (Јс. 6); Пәхели ыштә 

ләвәруәш һарде (Јс. 50). 

Бу мисалларда гејд олунан мүбтәдалар инсан анлајышы билдирдијиндән ки? 

суалына ҹаваб верир. 

Ашағыдакы ергатив мүбтәдалар исә чичи? суалына ҹаваб олур. Мәсәлән: Ағли бәты 

зү вардә, чиче? (Јс. 6); Сыхани әвыш гәтә (Јс. 56); Сарди әчәј даст-лынгыш кејш кабе 

(«Ләнкәран» 1991, № 3); Тыншон ки дој бә хәлхи, Дарди чымы дыл һарде («Ләнкәран», 

1991, № 12); Гәрәнфил по гәте, Дардош боштә бо гәте («Ләнкәран», 1991, № 9). 

2. Номинатив типли ҹүмләләрдә мүбтәдалар адлыг һалда олур вә ки?, чич?, коврә? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Инсан билдирән мүбтәдалар ки?, диҝәр ҹанлылары 

вә ҹансыз әшјалары билдирән мүбтәдалар чич?, јер билдирән мүбтәдалар исә коврә? 

суалына ҹаваб олур. 

а) ки? суалына ҹаваб верән мүбтәдалара аид мисаллар: Әһмәд ве косибебән 

(«Ләнкәран», 1991, № 12); Мердон чы вишә доон вардәбин (З.Ә. -6). 

б) чич? суалына ҹаваб верән мүбтәдалара аид мисаллар: Асп марде (Јс. 8); Воә 

бәрәкәт бәварде (Јс. 20); Бекоәти курәти бәва (Јс. 9). 



в) коврә? суалына ҹаваб верән мүбтәдалара аид мисаллар: Шәһәр дијсә чоке (Шн); 

Ланкон бә Осторо незе (Шн). 

Талыш дилиндә мүбтәда әсасән исимлә вә субстантивләшән диҝәр нитг һиссәләри 

илә ифадә олунур. Мүбтәданын ифадә васитәләри һаггында ајдын тәсәввүрә малик 

олмаг үчүн онлары ајры-ајрылыгда нәзәрдән кечирәк. 

1. Мүбтәда исимлә ифад олунур. Мәсәлән: Ғызыл сәдо бәдо (Јс. 23); Виз зизә әкәни 

(Јс. 19); Чаш дыли овәјнәје (Јс. 65). 

2. Мүбтәда сифәтлә ифадә олунур. Мәсәлән: Чәпәл бәрк бәже (Јс. 65); Ағылманд 

мости дыләдән мү бәвинде (Јс. 6). 

3. Мүбтәда сајла ифадә олунур. Мәсәлән: Һафт шәшисә веје (Шн). 

4. Мүбтәда әвәзликлә ифадә олунур. Мәсәлән: Аз де жыго фикрон рози ним 

(«Лерик», 1992, № 12); Әв бу зындә (Јс. 30); Мы дынјом виндә («Ләнкәран», 1991, № 9); 

Әвон дард омејәдә ыштәни тамам ҝинән кардәнин («Ләнкәран», 1991, № 9); Кали ды 

тәвә анҹедә езым (З.Ә. -9). 

5. Мүбтәда фе`ли сифәтлә ифадә олунур. Мәсәлән: Быстән ныбо, бәһват әбыни 

(Јс. 17). 

6. Мүбтәда мәсдәрнән ифадә олунур. Мәсәлән: Һыте мардеје (Јс. 64); Тарсе ајб ни 

(Јс. 56). 

7. Мүбтәда исми бирләшмә илә ифад олунур.  

Мәлумдур ки, талыш дилиндә ики тип исми бирләшмә вардыр: а) атрибутив 

бирләшмә, б) јијәлик бирләшмәси. 

Атрибутив бирләшмә бүтөвлүкдә ҹүмләнин бир үзвү ола билмир. Бунлардан 

биринҹи компоненти, бир гајда олараг, ҹүмләдә тә`јин функсијасында ишләнир вә 

икинҹи компоненти тә`јин едир. Буна ҝөрә дә атрибутив бирләшмәләрин јалныз икинҹи 

компоненти ҹүмләдә мүбтәда фүнксијасында ишләнә билир. Мәсәлән: Чокә сыхан 

осонә бәј һачәре (Јс. 67); Кандүлә до бәрк сәдо бәдо (Јс. 39); Кавүјә чаш шәјтон бәбе 

(Јс. 38); Мәһбүбә кинон хорәк вардәбин (З.Ә. -6). 

Атрибутив исми бирләшмәләрдән фәргли олараг, јијәлик билдирән исми 

бирләшмәләр бүтөвлүкдә ҹүмләнин бир үзвү функсијасында ишләнир. Чүнки белә 

бирләшмәләр бир мәфһум билдирир. Бу бахымдан, талыш дилиндә јијәлик билдирән 

исми бирләшмәләр мүрәккәб мүбтәда функсијасында ишләнир. Һәм шәкилчисиз, һәм 

дә -и шәкилчиси илә формалашан јијәлик бирләшмәләриндән ибарәт мүбтәдалара 

талыш дилиндә ҝениш шәкилдә раст ҝәлмәк олур. 

а) Шәкилчисиз формалашан јијәлик бирләшмәләри мүбтәда фуксијасында ишләнир. 

Мәсәлән: Зоә чаш ку бәбе (Јс. 34); Кыты пешт бә зәмини әгынни (Јс. 41); Хончә 

јарашыг ноғоле (Јс. 60). 



б) -и шәкилчиси илә формалашан јијәлик бирләшмәләри мүбтәда фуксијасында 

ишләнир. Мәсәлән: Тамәкори мол бәј ғысмәт әбыни (Јс. 56); Сәғыри ҹылмә бә чаш 

бәчије (Јс. 52); Әвәсори вош рә бәманде (Јс. 31). 

Артыг гејд едилдији кими, бә`зи һалларда сөзүн әсасына бирләшмиш -ј сәси јијәлик 

мүнасибәти јаратмаға хидмәт едир. Бу ҹүр реаллашан бирләшмәләр дә мүбтәда 

функсијасында ишләнир. Мәсәлән: Товостонәдә һа дој бын гыләј кәје (Јс. 57); Кәј 

јарашығ әғыле (Шн). 

Биринҹи компоненти ҹәмдә ишләнмиш бирләшмәләр дә јијәлик мүнасибәти 

билдирир вә бүтөв һалда мүбтәда функсијасында чыхыш едә билир. Мәсәлән: Чы 

тәнбәлон лыв ерәхә, Бә сы ҹони кардә хывәт (З. Ә. -18). 

Биринҹи компоненти әвәзликлә ифадә олунмуш јијәлик бирләшмәләри дә мүбтәда 

функсијасында ишләнә билир. Мәсәлән: Чымы зәһмәт бә кулә ше (Јс. 66); Ышты каг 

пожә сәдә моғнә бәно (Јс. 37); Чәј нимжән ҹыре (Јс. 65); Әчәј бәбол тыни бәгәте (Јс. 

31); Чәмә ованд фырсә (Јс. 65). 

Талыш дилиндә мүрәккәб јијәлик бирләшмәләрин дә мүбтәда фнуксијасында 

ишләнмәси фактына чох раст ҝәлирик. Бу һалда мәрәккәб бирләшмә бүтөвлүкдә 

мүбтәда олур. Әҝәр мүрәккәб бирләшмәни ајры-ајры ҹүмлә үзвләри шәклиндә 

парчаласаг, онда мә`насызлыг алынар. Буна ҝөрә дә мүрәккәб бирләшмәләри 

бүтөвлүкдә бир ҹүмлә үзвү кими ҝөтүрмәк лазымдыр. Мәсәлән: Мәхләс, чари һукумәти 

вахтада толыши зәһмәткешон жимон жого дәвардедәбе (З.Ә. -3). 

Әҝәр бүтөвлүкдә јијәлик бирләшмәсиндән ибарәт олан мүрәккәб исми бирләшмәнин 

биринҹи компоненти атрибутив бирләшмәдән ибарәтдирсә, онда атрибутив 

бирләшмәнин биринҹи компоненти јијәлик бирләшмәнин компонентинин тә`јини олур. 

Јијәлик бирләшмә исә мүбтәда функсијасында чыхыш едир. Мәсәлән: Ахмәхә одәми 

ҹәвоб там жәје (Јс. 8); Беһынә одәми зывон дыроз бәбе (Јс. 22); Сио каги моғнә сахт 

бәбе (Јс. 53); Чә һони ов бәнә кафте кәшије (Јс. 65). 

Бә`зән мүрәккәб јијәлик бирләшмәсинин икинҹи компоненти атрибутив 

бирләшмәдән ибарәт олур. Бу һалда һәмин атрибутив бирләшмәнин биринҹи 

компоненти тә`јин, јијәлик бирләшмәси исә бүтөвлүкдә мүбтәда функсијасында чыхыш 

едир. Мәсәлән: Тавзи гонә сә бәба (Јс. 56); Ышты кулокә каг моғнә бәно (Јс. 37); 

Хани боғи тыршә әју дандони кыл бәка (Јс. 58). 

Талыш дилиндә фе`ли сифәт вә мәсдәр тәркибләри дә ҹүмләнин мүбтәдасы 

функсијасында чыхыш едә билир. 

I. Фе`ли сифәт тәркиби илә ифадә олунан мүбтәдалар. Мәсәлән: Бә нүни ләғы 

әжән ку бәбе (Јс. 12); Бә ҹәһәндым әши боштә һәмро бәнәве (Јс. 14); Һа јасин әһанд 

мәло ни (Јс. 61); Бәнә Мәҹнүни дәрс баһанд «вәлејли»әдә бәманде (Јс. 15); Ышты 

зынәј боты чоке (ТС, 1992, № 12).  

2. Мәсдәр тәркиби илә ифадә олунан мүбтәдалар. Мәсәлән: Виә дој бынәдә һыте 

чок бәбе (Јс. 21); Дәмәрәси дәросне ве чәтине (Јс. 27); «Толыши сәдо» ғәзети беше чы 

толыши хәлги ән јолә арзубе (ТС, 1992, № 8). 



Факлардан ҝөрүндүјү кими, талыш дилиндә мүбтәда зәнҝин ифадә васитәләринә 

маликдир. Бу да онун ҹүмләнин баш үзвү кими там формалашдығыны ҝөстәрир. 

 

ХӘБӘР 

Талыш дилиндә хәбәр адларла вә фе`ллә ифадә олунур. Адларла ифадә олунан 

хәбәрләр - исми, фе`ллә ифадә олунан хәбәрләр - фе`ли хәбәр адланыр. 

I. Исми хәбәрләр кије?, чиче?, конҹој?, чикије?, бо кије?, бо чичије?, чокнәје?, 

кенәј? вә с. суалларына ҹаваб верир. Исми хәбәрләрин III шәхсин тәкиндә әсас 

морфоложи әламәти -е шәкилчисидир (саитлә битән сөзләрлә -је). Мәсәлән: Вәши 

дәмон нүне (Јс. 19); Мижә чы чәши парчине (Јс. 14); Асп мураде (Јс. 8); Јол чы кәј 

ғыбиләје (Јс. 38); Чаш дыли овәјнәје (Јс. 65). 

I, II вә III шәхсләрә аид олан исми хәбәрләрин үмуми парадигмасы беләдир: 

а) самитлә бәтән сөзләрлә 

 

тәк ҹәм  

I ш. Мы ( аз) мүәллимим Әмә мүәлимимон 

IIш. Тымүәллимиш Шымә мүәллимишон// мүәллимијон 

III ш. Әв мүәллиме Әвон мүәллимин 

 

б) саитлә битән сөзләрлә 

 

тәк ҹәм  

I ш. Мы (аз) тәләбәм Әмә тәләбәмон 

II ш. Ты тәләбәш Шымә тәләбәшон// тәләбәјон 

III ш. Әв тәләбәје Әвон тәләбән  

 

Исми хәбәрләр исим, сифәт, сај, әвәзлик, зәрф, мәсдәр, фе`ли сифәтлә, һабелә исми 

сөз бирләшмәләри, мәсдәр вә фе`ли сифәт тәркибләри илә ифадә олунур. 



I. Исимлә ифадә олунан хбәр. Мәсәлән: До-гичә ве бә вырә вәјште (Јс. 29); Һандә 

каги дәмон кылә корте (Јс. 62);Чымы билә ҹон пүлоје (ТС, 1992, № 10). 

2. Сифәтлә ифадә олунан хәбәр. Мәсәлән: До теле, ливәш шине (Јс. 29); Ә кинә 

речине (Шн). 

3. Сајла ифадә олунан хәбәр. Мәсәлән: Ышты ғыјмәт пенҹе (Шн); Бы саһәдә 

зәһмәтшон веје («Ләнкәран», 1991, № 15). 

4. Әвәзликлә ифадә олунан хәбәр. Мәсәлән: Мәсәлә жыгоје (ТС, 1992, № 8); Кој бә 

дүмо быдә әве (Шн); -Әли, ы әғыл комонәдәј? (ТС, 1992, № 5). 

5. Зәрфлә ифадә олунан хәбәр. Мәсәлән: Һа кәси шәј бәчә бәдәни незе (Јс. 61); 

Ышты нубә маштәје (Шн). 

6. Һесте сөзү илә ифадә олунмуш хәбәр. Мәсәлән: Һа выли ыштә бүш һесте (Јс. 

60); Сио рүжи сипијә рүжшән һесте (Јс. 53). 

7. Ни сөзү илә ифадә оунмуш хәбәр. 

Ни сөзү һесте сөзүнүн антоними мә`насында ишләндикдә мүстәгил шәкилдә хәбәр 

олур. Мәсәлән: Евлади бәфош ни (Јс. 30); Виә бынәдә роһәти ни (Јс. 19). 

Ҝөрүндүјү кими, бу мисалларда ни хәбәри Азәрбајҹан дилиндәки јохдур сөз-

формасынын мә`насында ишләнмишдир. Ни инкар сөзү Азәрбајҹан дилиндәки 

дејил//дејилдир сөз формасы мә`насында ишләндикдә исә мүстәгил шәкилдә јох, 

гошулдуғу сөзлә бирликдә хәбәр олур. Мәсәлән: Тарсе ајб ни (Јс. 56). 

Бу ҹүмләнин хәбәрини тәсдигдә ишләтсәк, белә олар: Тарсе ајбе. Демәли, 

јухарыдакы ҹүмләдә ни инкар сөзү тәсдиг ҹүмләдәки -е хәбәрлик шәкилчисинин 

антоними функсијасыны јеринә јетирир. Ашағыдакы мисалларда да ни инкар сөзү 

ҹүмләдә аид олдуғу сөзлә бир јердә хәбәр функсијасында ишләнир: Дәдәм, нәнәм кәдә 

ни, Ағлы-һүшым сәдә ин (Јс. 27); Һа јасин әһанд мәло ни (Јс. 61). 

Ни сөзү лозим сөзү илә бирликдә дә хәбәр функсијасында ишләнә билир. Мәсәлән: 

Бә номинә одәми дәвләт лозим ни (Јс. 12). 

Ни инкар сөзү исми хәбәрләрдә ишләндији бүтүн һалларда аид олдуғу сөздән ајры 

јазылыр.  

8. Исми бирләшмә илә ифадә олунмуш хәбәр.  

Әсасән јијәлик билдирән исми бирләшмәләр бүтөвлүкдә хәбәр кими ишләнир. 

Мәсәлән: Ыштә пыәш виндә нәбәј әвоти потшо зоәм (Јс. 36); Дүәвож чы хыдо 

дышмене (Јс. 29); Чаш дыли овәјнәје (Јс. 65); Се рүжи бәдигә шәһидон соре 

(«Астара», 1991, № 8). 

Надир һалларда атрибутив бирләшмә дә бүтөвлүкдә ҹүләнин хәбәри функсијасында 

ишләнә билир. Бу о заман олур ки, атрибутив бирләшмә бүтөвлүкдә мүәјјән бир 

анлајыш - мүбтәдаја аид олан мүәјјән бир анлајыш һаггында бүтөв тәсәввүр јарадыр. 



Белә атрибутив бирләшмәни компонентләрә ајырыб икинҹисини хәбәр кими ҝөтүрсәк, 

мүвафиг тәсәввүр олунан анлајышы ифадә етмәк олмур, мә`насызлыг алыныр. Буна 

ҝөрә дә белә атрибутив бирләшмәләр бүтөвлүкдә хәбәр функсијасында ишләнир. 

Мәсәлән: Әв һышкә бүкәје (Јс. 30); Хыдо дүст сәбринә одәме (Јс. 59). 

9. Мәсдәр тәркиби илә ифадә олунмуш хәбәр. Мәсәлән: Чәмә косибәти ды дарзәни 

гур кандеје (Јс. 65). 

10. Фели сифәт тәркиби илә ифадә олунмуш хәбәр. Мәсәлән: Де ваги гәлә быдызде, 

де чәј хыванди синә быку (Јс. 25). 

 

ИСМИ ХӘБӘРЛӘРДӘ ИХТИСАРЛАР 

Табесиз мүрәккәб ҹүмләнин компонентләринин хәбәрләри ејни хәбәрлик әламәтләри 

илә формалашдыгда вә ја ејни сөзлә ифадә олундугда, компонентләрдән биринин 

хәбәри хәбәрлик әламәтини гәбул етмир, вә ја компонентләрдән бириндә хәбәр 

ишләнмир. 

а) Табесиз мүрәккәб ҹүмләнин биринҹи компонентинин хәбәри хәбәрлик әламәти 

илә ишләнир, икинҹи компонентинин хәбәри исә биринҹи компонентин хәбәриндәки 

илә ејни олан хәбәрлик әламәтини гәбул етмир. Мәсәлән: Нүн бәрәкәте, ағыл һәрәкәт 

(Јс. 47); Пули ғәзәнҹ карде һостоне, чәј харҹ карде чәтин (Јс. 50); Хончә рәвош ноғоле, 

кәј рәвош әғыл (ТС, 1992. № 12). 

б) Табесиз мүрәккәб ҹүмләнин биринҹи компонентинин хәбәриндә хәбәрлик әламәти 

олмур, икинҹи компонентинин хәбәри исә хәбәрлик шәкилчиси илә ишләнир. Мәсәлән: 

Зоә чы кәј лампә, кинә чы кәј зәһмәткәше (ТС, 1992, № 12). 

в) Табесиз мүрәккәб ҹүмләнин биринҹи компонентинин хәбәри ајры әламәтлә 

(бизим мисалда икинҹи шәхсин тәкини билдирән шәкилчи илә) формалашдығы һалда, 

үчүнҹү шәхсин тәкинә аид олан икинҹи компонентин хәбәри формал әламәтсиз 

ишләнир. Мәсәлән: Ты зындәниш, әв зү әгәте (Јс. 57). 

Бу ҹүр хәбәрләр диҝәр шәхсләрә дә аид ола биләр.  

г) Табесиз мүрәккәб ҹүмләнин биринҹи компонентинин хәбәри там формалашмыш 

шәкилдә ишләндији һалда, икинҹи компонентдә хәбәри олмур, лакин биринҹи 

компонентин хәбәри икинҹи компонентә дә аид олур. Буна ҝөрә дә һәмин хәбәр икинҹи 

компонентдә билаваситә ишләнмәсә дә, тәсәввүр олунур. Мәсәлән: Осмонәдә остовә 

ныбе, зәминәдә хок (Јс. 49); Сыпә балә бо сыпә чоке , кыты балә бо кыты (Јс.53); Јоли 

јолә вырәш һесте, руки рукә вырә (Јс.38). 

II. Фе`ли хәбәрләр јалныз фе`ллә ифадә олунур, чич карде?, ичи бәкаш?, чич 

бәка?, чич быбү? вә с. суалларындан биринә ҹаваб верир.  

I, II вә III шәхсләрә аид олан фели хәбәрләрин үмуми парадигмасы беләдир: 

 



тәк ҹәм  

I ш. Мы (аз) һандедәм Әмә һандедәмон 

II. ш. Ты һандедәш Шымә һандедәшон// 

һандедәјон 

III ш. Әв һандедә Әвон һандедән 

Фе`ли хәбәрләр гурулушҹа ики нөвә ајрылыр: 

1. Садә фе`ли хәбәр; 2. Мүрәккәб ф`ели хәбәр. 

I. Садә фе`ли хәбәрләр бир сөздән ибарәт олур. Фе`ли хәбәрләр фе`лин бүтүн заман 

вә шәхсләриндә, шәкилләриндә ишләнә билир. Бунлары ајры-ајры бәндләрлә 

груплашдырмадан вердијимиз ашағыдакы мисаллардан да ајдын ҝөрмәк олар: Бә бекоә 

одәми шәјтон сырә (Јс.10); Мы каштә, ты бәдывеш (Јс.44); Зәмонә одәми үмүтдә 

(Јс.34); Ғонәғ бәрәкәт бәва (Јс.23); Аршиә даси бә ги ебәһаштен (Јс.7); Амбурә до 

бәштә мамбур дәбәгәте (Јс.7); Ағыләдә кам, зүәдә ве бә кәсику бытарс (Јс.6); Әчәј 

вотә кәси зывон бысүто (Јс.32); Чымы кәшәј быкәшош (Јс.66). 

Садә фе`ли хәбәрин инкары мүхтәлиф морфоложи васитәләрлә дүзәлир. Ән чох 

ишләнән -ни инкарлыг шәкилчиси фе`ллә битишик јазылыр. Инкарлыг билдирән фе`ли 

хәбәрләрә аид бир нечә мисал вермәклә кифајәтләнирик: Ышты ги кәшәбынон виндәни 

(Јс.37); Боклә ды бырзи бә и вырәдә әгылни (Јс.17); Бевәҹә гәвәдә чокә сыхан бенибәше 

(Јс.9); Мәло мәло тоно бәрк әшандни (Јс. 43); Әмон быпи әжәнин (Јс.31); Ыштәни 

пемәкырын (Јс. 37); Чымы бәпешт һәши бенышу (Јс. 66); Тәјлә чәнәхи бә пурә чәнәхи 

мәжән (Јс. 57); И дүә ови бә һәзо дүә емәкә (Јс. 13); Бә ләвә си нүни, бә гами оләти 

шомәдә (Јс. 11). 

2. Мүрәккәб фе`ли хәбәрләр мүхтәлиф шәкилләрдә реаллаша билир. 

а) Сабит фе`ли бирләшмәләр мүрәккәб хәбәр кими ишләнир. Мәсәлән: Мүнәҹҹим 

ҹәвоб дојдә («Ләнкәран», 1991, № 3); Чымы зәһмәт бә кулә шә (Јс. 66); Асп ныстәнә 

һор жәјдә (Јс. 8); Бә әвәсори кижә пешт дәмәбаст (Јс. 11); Ғызыл сәдо бәдо (Јс. 23). 

б) кардә (етмәк) фе`ли тәсриф формаларында мүхтәлиф сөзләрлә бирликдә 

мүрәккәб хәбәр әмәлә ҝәтирир. Мәсәлән: Бали ше бә бәлелә дојш шыкат карде (Јс. 8); 

Мори тәвәнә әкәнин (Јс. 45); Рој кәно кә мәкә (Јс. 51); Бә нав шиш, бә пешоән дијә 

быкә (Јс. 12). 

в) бе (олмаг) фе`ли тәсриф формаларында мүхтәлиф сөзләрлә бирликдә мүрәккәб 

хәбәр әмәлә ҝәтирир. Мәсәлән: Тәшәббүс бәгәм бе («Ләнкәран», 1991, № 18); Тожә 

мавлә ов сәрин бәбе (Јс. 58). 

 



ФЕ`ЛИ ХӘБӘРЛӘРДӘ ИХТИСАРЛАР 

Фе`ли хәбәрләрдә ашағыдакы һалларда ихтисар ҝедир. 

а) Мүрәккәб ҹүмләнин һәр ики компонентиндә ишләнән мүрәккәб хәбәрин икинҹи 

тәрәфи ејни фе`ллә ифадә едиләрсә, онда икинҹи компонентдәки хәбәрин һәмин икинҹи 

тәрәфи бүрахылыр. Мәсәлән: Чокә одәм марде нези чоки бәка, бевәҹә одәм бевәҹи (Јс. 

67); Һәво әдә ве бәбе, нүн әдә кам (Јс. 63); Ты ғәзән бәш, аз кечә (Јс. 57); Әғә мол шедә, 

нокә ҹон (Јс. 31). 

Бәзән ејни вәзијјәтдә олан мүрәккәб ҹүмләләрин икинҹи јох, биринҹи 

компонентиндәки мүрәккәб хәбәрдә ҝөстәрилән гајдада ихтисар ҝедир. Мәсәлән: Ты 

мүәллим, әв фәһлә бә (Шн). 

Мүрәккәб ҹүмлә чохкомпонентли олдугда әввәлки компонентләрин мүрәккәб хәбәри 

ихтисар формасында (натамам), сон компонентин мүрәккәб хәбәри исә там һалда 

ишләнир. Мәсәлән: Әғыли зү лынгәдә, ҹывони зү пештәдә, пи зү әнгәдә бәбе (Јс. 31). 

б) Мүрәккәб ҹүмләнин һәр ики компоненти ејни хәбәрлә ифадә едилдикдә, тәкрара 

јол вермәмәк үчүн икинҹи компонентин хәбәри бүтөвлүкдә ихтисар олунур; биринҹи 

компонентдәки хәбәр икинҹи компонентдә дә тәсәввүр олунур вә истәнилән вахт бәрпа 

едилә биләр. Мәсәлән: Хәлх ыштә һанику гәп жәјдә, ты ыштә дыздику (Јс. 59); Дүст 

бә сәј диә бәка, дышмен бә лынги (Јс. 29). 

в) Садә ҝениш ҹүмләләрдә мүхтәлиф објектләрә аид олан вә ејни сөзлә ифадә едилән 

һәмҹинс хәбәрләрин икинҹиси ихтисар олунур. Мәсәлән: Тожә ханишон бә һә дүз 

пешанде, канә ханишон тәрсинә (Јс. 58);Чы ғәты вәдә астә екардә, чы сыпә вәдә сымә 

(Јс. 65); Бә зандәго шохи диә бәкан, бә кинә дими (Јс. 11). 

г) Фикрин гүввәтли, образлы ифадә илә бағлы олараг, талыш дилиндә бәзән хәбәрин 

шәкилчиси, бәзән исә хәбәр бүтөвлүкдә бурахылыр. Бунлар ашағыдакы кими 

реаллашыр. 

1. Хәбәрин шәкилчиси мүрәккәб ҹүмләнин һәр ики компонентиндә бурахылыр. 

Мәсәлән: Аз мардә, ты бәјжи (Јс. 7); Ов чы руки, ро чы јоли (Јс. 48). 

Мисал кими верилмиш бу табесиз мүрәккәб ҹүмләләрин нә биринҹи, нә дә икинҹи 

компонентинин хәбәриндә хәбәрлик шәкилчиси ишләнмир.Буна бахмајараг, һәр бир 

талыш онлары мәһз ҹүмлә кими дәрк едир. 

Бә`зән садә ҹүмләнин дә хәбәриндә вә ја һәмҹинс хәбәрләриндә хәбәрлик шәкилчиси 

ишләнмир. Мәсәлән: Тәвәжәни ныккә быжән (Јс. 57); Бә шәв вәјү, бә рүж кинә (Јс. 70). 

2. Ҹүмләдә хәбәр бүтөвлүкдә ишләнмир, еллипсисә уғрајыр. Мәсәлән: Пәс бәштә 

ро, быз бәштә ро (Јс. 50); Нәзр бә сәјди, фытрә бә косиби (Јс. 46); Тови фәти де 

мости, фәти де ру аши (Јс. 57); Зымыстони кындә, товостони сардә ов (Јс. 34); Мори 

лынг, мүжнә чаш, мәло нүн (Јс. 45). 



Ҝөрүндүјү кими, талыш дилиндә хәбәрин әсас морфоложи әламәтләринин там 

парадигмасы мөвҹуд олдуғу һалда, дилдә гәнаәт принсипинә мүвафиг олараг, бәзи 

һалларда хәбәр формал әламәтсиз реаллашыр. 

 

 

ТАМАМЛЫГ 

Тамамлыг ҹүмләдә хәбәрә аид олур вә әсасән хәбәрин тәләбилә ишләнир. 

Тамамлығын ҹүмләдә ишләнмәсиндә хәбәрин билаваситә вә билваситә ролундан асылы 

олараг, бу ҹүмлә үзвүнүн ики нөвү реаллашыр: 1. Васитәсиз тамамлыг; 2. Васитәли 

тамамлыг. 

1. Васитәсиз тамамлыглар һәрәкәти ифадә едән сөзлә билаваситә бағлы олур вә 

һәрәкәтин тә`сиринә мә`руз галан објекти билдирир. һәмин објектин мүәјјән вә гејри-

мүәјјән олмасы илә әлагәдар олараг, васитәсиз тамамлыглар ики група бөлүнүр: 1. 

Мүәјјән васитәсиз тамамлыглар; 2. Гејри-мүәјјән васитәсиз тамамлыглар. 

1. Мүәјјән васитәсиз тамамлыглар хәбәрдә ифадә олунан һәрәкәтин тәсиринә мәруз 

галан мүәјјән, конкрет објекти билдирир вә бүна ҝөрә дә чичи?, кии? суалларындан 

биринә ҹаваб верир. Чичи? суалына ҹаваб верән мүәјјән васитәсиз тамамлыглар 

самитлә битдикдә васитәли һалын -и шәкилчиси илә ишләнир ки, бу да чич? суалынын 

чичи? шәклиндә гојулмасыны шәртләндирир. Мәсәлән: Ашмардә пәси нечи әбәни? 

(Јс. 8); Бандәдә вадоә ови ерәхәдә гәте әбыни (Јс. 9); Лузи һич кил виндәни, тани нү 

быкә (Јс. 43); Хани боғи тыршә әјү дандони рә кыл бәка (Јс. 58); Вәчә бызи лынги 

әһастни (Јс. 19). 

Бә`зән васитәли һал мәзмуну васитәсиз тамамлыг функсијасында ишләнән сөзүн 

әсасына -ј шәкилчиси артырмагла јарадылыр. Демәли, васитәли һалын әламәти олан -и 

шәкилчисинин семантик јүкү -ј самити үзәринә дүшүр вә һәмин самит васитәли һал 

семантикасынын үздә олмасыны тә`мин едир. Мәсәлән: Да гылә кә и гылә кәј обәгәте 

(Јс. 24); Дыли пиәј даст бәка (Јс. 28); Дызди әкәј чашәдә бәбе зыне (Јс. 28). 

Чичи? суалына ҹаваб верән мүәјјән васитәсиз тамамлыглар саитлә битдикдә әксәр 

һалларда һеч бир шәкилчи гәбул етмир. Мәсәлән: Дүсти кәјбә дүст обәка (Јс. 29); 

Мәку чымы чүә кәјбә, бәкуен ышты осонә кәјбә (Јс. 43); Ғонәғи рүзи хыдо нав әј 

бәросне (Јс. 24); Моәш һару чәј сәј мүј рандәбе, Бәнәј әвән һандәбе (З.Ә. -7). 

Мүәјјән васитәсиз тамамлыг инсан анлајышы билдирән сөзлә ифадә олундугда кии? 

суалына ҹаваб верир. Мәсәлә ондадыр ки, ејни анлајышы билдирән мүбтәда да кии? 

суалына ҹаваб верир. Бу суаллар арасында әсас фәрг ондан ибарәтдир ки, мүбтәда ади 

ки? суалына ҹаваб вердији һалда, мүәјјән васитәсиз тамамлыға верилән кии? суалында 

и сәси узун тәләффуз олунур. Јазыда бу кәмијјәт вә кејфијјәт фәргини ҝөстәрмәк үчүн 

һәмин сүалы кии? шәклиндә вермәји мәгсәдәујғун һесаб едирик. Мәсәлән: Бовнедә әв 

әмәни , Тов вардәни дылым һәни! («Ләнкәран»,1991, № 15); Жени мерд обәгәте (Јс. 33). 

Бу мисалларда әв вә мерд сөзләри мүбтәдадыр вә ки? суалына ҹаваб верир: Ки 

бовнедә әмәни?; Жени ки обәгәте? 



Лакин тамамлыг функсијасындан ишләнән әмәни вә жени сөзләри дә кии? суалына 

ҹаваб верир: Әв кии бовнедә?; Кии мерд обәгәте? 

Беләликлә, бу суаллардакы кејфијјәт фәргини ҝөстәрмәк үчүн онлары кәмијјәтҹә 

фәргләндирмәк лазымдыр ки, буна да биз ки? суал әвәзлијиндәки и сәсини узатмагла 

наил ола билирик: кии? Ашағыдакы мисалларда да мүәјјән васитәсиз тамамлыглар 

инсан анлајышы билдирән сөзләрлә ифадә олунмушдур. Мәсәлән: Зәмонә одәми 

үмүттә (Јс. 34); Ғонәғ кә хыванди аварә бәка (Јс. 23). 

Мы, ты, әмә, шымә әвәзликләри мүәјјән васитәсиз тамамлыг функсијасында 

ишләндикдә васитәли һалын -и шәкилчисини гәбул едир. Лакин гејд олунан әвәзликләр 

дә саитлә битдијиндән сөз әсасы илә -и шәкилчиси арасына н самити әлавә едилир: -

/н/и. Мәсәлән: Әвон тыни ванг кардедән (Шн); Әғлон тыни виндедән (Шн); Бочи 

һастәш ты әмәни, Ғыбон бышом бәшты ҹони («Ләнкәран»,1991, № 15); Шымәни 

әскәр бәбан (Шн). 

Кии? суалына ҹаваб верән мүәјјән васитәсиз тамамлыглар саитлә битдикдә вә ја 

енкликтлә ишләндикдә һеч бир шәкилчи гәбул етмир. Мәсәлән: Баис Исма кардә ки, 

ғошуни бә ғәлә дәно («Ләнкәран», 1991, № 15); Әмон быпи әжәнин (Јс. 31); Һамсијә 

зоә әчәј семинҹи кинәш пидә («Ләнкәран», 1991, № 15); Бепүлә одәми чы потшо кинәш 

бәпие (Јс. 9). 

2. Гејри-мүәјјән васитәсиз тамамлыглар гејри-мүәјјән објекти билдирир вә буна ҝөрә 

дә ки? вә чич? суалларындан биринә ҹаваб верир. Мәсәлән: Омсор вејә одәм бә әскәр 

бардедән (Шн); Мы китоб сәјдәм (Шн); Әв пашмә кудә (Јс. 30); Ағылманд мости 

дыләдән мү бәвинде (Јс. 6); Воә бәрәкәт бәварде (Јс. 20). 

II. Васитәли тамамлыглар башда әшјанын васитәсилә ишин вә ја әламәтин тә`сирини 

өзүндә тәзаһүр етдирән објекти билдирир. Белә тамамлыгларын әксәријјәти 

өнгошмаларла ишләнир. Буну ашағыдакы фактларда ајдын ҝөрмәк олар: 

1. Бә өнгошиасы илә ишләнир. 

Тамамлыг инсан анлајышы билдирән сөзлә ифадә олундугда бә ки?, диҝәр ҹанлылар 

вә ҹансызлар билдирән сөзлә ифадә олундугда бә чичи?// бә чич? суалына ҹаваб верир. 

Мәсәлән: Зоә бә пыә обәхше (Јс. 34); Мерд бә һырдәни нез бе (ТС, 1992, № 10); Бә 

номинә одәми дәвләт лозим ни (Јс. 12); Пешо бә Бабәки бевәҹиәтиш егынијә 

(«Ләнкәран», 1991, № 5); Нүбә бә Әһмәди рәсеәдә («Ләнкәран», 1991, № 12); Бә сипијә 

диво чы ранг быжәнош, бәгәте (Јс. 12); Бә дизә диә быкә, чәј ови екә (Јс. 10); Бә 

зандәго шохи диә бәкан, бә кинә дими (Јс. 11); Бә одәми ранги диәкә, әчәј дыли баһанд 

(Јс. 12); Бә бызанги лонә чү дәныкуш, әжәни (Јс. 10); Бә һәхи кәј отәшмон жәј, 

сүтмоне, Ты ныкарде, мы ныкарде, ки карде? («Ләнкәран», 1991, № 15); Бә сырд 

лынгә-лынгә пебәтатен (Јс. 13); Екардән шытон бә сыә дизә (З.Ә. -12); Бали ше бә 

бәлелә дош шыкат карде (Јс. 8). 

2. Бо өнгошмасы илә ишләнир. 

Белә тамамлыг мүвафиг олараг бо ки?, бо чичи? суалларындан биринә ҹаваб верир. 

Мәсәлән: Бо әзизоно нозә кардедән, чы мәсә кәсон дыли бардедән (З.Ә. -13); Хыдо бо 



фәғыри бәросне, әв һарде әзыни (Јс. 59); Бо кали кәсон кардедән нозә (З.Ә. -12); Ангули 

ныштә бо сығи бәмедә (Јс.7 ). 

3. Ды өнгошмасы илә ишләнир. 

Бу өнгошма илә ишләнән тамамлыглар ды ки? вә ды чичи? суалларындан биринә 

ҹаваб верир. Мәсәлән: Ды чәкмәбәтани һәмроәти мәкә (Јс. 26); Ды оһили сығ 

быкырын, ды ҹоһили шон мәһә (Јс. 25); Ды корпә бә хәјшәр әшынин (Јс. 25); Ысә 

чәрожон ды толышон үмжәнә бән («Толыш», 1991, № 4); Әл-Баиси ды Бабәки 

дүстиәтиш кардә («Ләнкәран», 1991, № 15); Дыты баһа, дыты бәдо, Һеле быкаш, 

сәдо нәдо («Астара»,1991, № 8); Аспи ды ғәты давеш карде, арәдә һә марде (Јс. 8); Бә 

дәвә ды кечә ов мәдә (Јс. 10); Гәдә һырдәнон ды пәсон шедән, Доә соғнәдә һафбанди 

жедән (З.Ә. -12); Ды чымы нүни боштә дүст гәтдә (Јс. 26); Иглә жен ды һырдәни бә 

ро шедә (ТС, 1992,№ 10).  

4. Чы өн гошмасы илә ишләнир. 

Белә тамамлыглар мүвафиг олараг чичо?, чичику?, кику? суалларындан биринә 

ҹаваб верир. Мәсәлән: Ве зынә кижә чы тыко дәбәбе (Јс. 18); Нечи чы жиәку бәтарсе 

(Јс. 46); Жени одәмон чәвонку хәбә сәјдә («Астара», 1991,№ 8). 

Васитәли тамамлыгларын мүәјјән һиссәси сонгошмаларла ишләнир. Белә 

тамамлыглар гәбул етдикләри сонгошмалара мүвафиг олараг мүхтәлиф суаллара ҹаваб 

верир. 

1. -дә // -әдә сонгошмасы илә ишләнән васитәли тамамлыг чичәдә?, киәдә? 

суалларындан биринә ҹавваб верир. Мәсәлән: Дизәкә соғали поәдә ов баһа (Јс. 27); 

Бемојә моғнәдә кижә әбыни. Беованди ангыштә ләкәторәдә барышје (Јс. 9); Виә доәдә 

дүмә бенибәше (Јс. 19); Ғәрибә одәмәдә ел әбыни (Јс. 23). 

2. -ку сонгошмасы илә ишләнән васитәли тамамлыг мүвафиг олараг кику?, чичику? 

суалларындан биринә ҹваб верир. Мәсәлән: Мол ыштә жә кәсику бәтарсе (Јс. 45); 

Кыты балә мијо-мијо ыштә моәку үбәмүте (Јс. 41); Кәчәл ыштә сәјку бәтарсе, ку 

ыштә чәшику (Јс. 40). 

 

ТАМАМЛЫГ ИФАДӘ ВАСИТӘЛӘРИ 

Тамамлыг ја билаваситә әшја билдирир, ја субстансивләшәрәк әшјалыг ифадә едән 

нитг һиссәләри вә сөз бирләшмәләри илә ифадә олунур. 

Ашағыдакы мисалларда тамамлыг исим вә субстансивләшмиш диҝәр нитг һиссәләри 

илә ифадә олунмушдур: Аршиә дасти бә гыј ебәһаштен (Јс. 7); Ахмәхи бә ағылманди 

лынги дәбәбастен (Јс. 8); Һәшто шәш беши (Шн); Бочи һастәш ты әмәни 

(«Ләнкәран», 1991, № 15); Дызди әкәј чашәдә бәбе зыне (Јс. 28); Нывыште огәт бо 

шангонә, ысәт бәшемон бо нәве (Шн). 



Јијәлик мүнасибәти билдирән исми бирләшмәләр бүтөвлүкдә тамамлыг 

функсијасында ишләнир. Мәсәлән: Ғонәғи рузи хыдо нав әј бәросне (Јс. 24); Зандәго 

шохи марышт (Шн); Бә бызанги лонә чүлә дәмәку (Шн). 

Фактлар бир даһа субут едир ки, талыш дилиндә тамамлығын бүтүн нөвләри 

ҝенишлији илә ишләнир. Зәнҝин ифадә васитәләринә малик олан бу ҹүмлә үзвү талыш 

дилиндә там формалашмышдыр. 

 

ТӘ`ЈИН 

Талыш дилиндә тә`јин тә`јинләнәндән габаг ишләнир вә ону мүхтәлиф ҹәһәтләрдән 

сәҹијәнләндирир. Тә`јинләр әсасән кон?//ком?, чокнә?, чы ҹүрә?, чәнәдә? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. 

Мүхтәлиф нитг һиссәләри тә`јин функсијасында ишләнә билир. Лакин ән чох 

сифәтләр тә`јин кими ишләнир. 

1. Сифәтлә ифадә олунан тә`јинләр. Самитлә битән сифәтләр тә`јин кими 

ишләндикдә, адәтән, -ә шәкилчисини гәбул едир. Бу шәкилчи атрибутив мүнасибәт 

јаратмаға хидмәт едир. Мәсәлән: Чокә пыәдә бевәҹә евлад ныбо, чок бәбе (Јс. 67); 

Шанго татә ови бә со шонибәдон (Јс. 68); Шатә одәми тинәт бевәҹ бәбе (Јс. 68); 

Шинә зывон мори чы лонәку бебәка (Јс. 69); Рүкә кинә бә ғәфәдони нез шедәни 

(«Ләнкәран», 1991, № 15); Бырзи чыхәр пүле-пинеј, Бәркә ружи јолә нүне («Ләнәкәран», 

1991, № 15); Дыздә одәм дәздә сыпәсә бевәҹе (Јс. 27); Һаҹо чиједә рыкинә дијән (З. Ә. -

10); Ғәрәјнә быз һәмә гәлә бәдном бәка (Јс. 23); Ғыјзинә сәдә ағыл кам бәбе («Лерик», 

1992, 27 феврал). 

Саитлә битән сифәтләрин чоху исә һеч бир шәкилчи гәбул етмәдән бирбаша тә`јин 

функсијасында ишләнир. Мәсәлән: Тожә вәјү чәш бә роје, Јавә ружон ты доје 

(«Ләнкәран», 1991, № 15); Бемојә моғнәдә кижә әбыни (Јс. 9); Бәшты сијо чәши ашығ 

ним ки?! (Јс. 14); Бүә зандәго шыт бәдо, ләғы бәже, пеш бәка (Јс. 18); Әв бәсә ниј 

мывисә ајығе (Јс. 30); Чымы канә сымә бемәкә, ышты тожә сымәм пидәни (Јс. 20); 

Нункуә евлад бебәһрә доје (Јс. 47). 

Бир чох һалларда саитлә битән сөзләр дә тә`јин функсијасында ишләндикдә -ә 

шәкилчисинин гәбул едир. Бу бир даһа ҝөстәрир ки, -ә шәкилчисиндә атрибутив 

јаратмаг кејфијјәти чох гүввәтлидир. Әсасән сы, каву, вәши, беко, пи, нунку, ку вә с. 

кими саитлә битән сифәтләр тә`јин функсијасында ишләндикдә -ә шәкилчисини дә 

гәбул едир. Мәсәлән: Бәнә сыә чызлы бә (Јс. 16); Кавуә чаш шәјтон бәбе (Јс. 38); 

Вәшиә каг һанәдә чинә бәвинде (Јс. 19); Бекоә одәми сыхан ве бәбе (Јс. 9); Пиә мерд 

чәнән мардә быбу, тыләј вәнҹи бәзне ҹүје (Јс. 50); Нункуә евлад бебәһрә доје (Јс. 47); 

Чы Инҹи куә кинәм, чиче? (Јс. 66). 

2. Сајла ифадә олунан тә`јинләр. Сајын мә`наҹа мүхтәлиф нөвләри тә`јин 

функсијасында ишләнир. 

а) Тә`јин мигдар сајы илә ифадә олунур. Мәсәлән: Сыхан сивы ды дандони арәдә 

бенышо, әј сивы ды одәм әмәсни (Јс. 56); И дәдә ды пенҹ зоә бесоне, и дәдә ды и гылә 



зоә бәхтәвәје (Јс. 35); Ымружән 1 милјард ды һәзо мысылмон бәј биәт вардедә (ТС, 

1992, № 9)Чох вахт мигдар сај нумератив сөзлә бирликдә тә`јин функсијасында 

ишләнир. Мәсәлән: Ды гылә лынги бә и гылә шым дәмәнә (Јс. 27); И гылә выләдә са 

гылә теғ бедә (Јс. 35); Сыпә бәпише чәј хыванди һафт гылә зоәш быб (Јс. 54); 

Ахырымон пенҹ гәз сипиәје (Јс. 8); Тамәкори и бүҹә түл си бәка (Јс. 56); Бәј ды мән 

шартук дојдән («Ләнкәран», 1991, № 12); Кәдә пенҹ пәсым һесте (Шн); Ды чашмә кәм 

кардә (Шн); Һәшт даст визым сәј (Шн); Се ҝит моғнәм дој бәј (Шн); И дастә выл 

әчыниш чәмә боғәдә һа рүжә, Вотәкәс ныбе ә выли бә коврә бардедәбиш 

(«Ләнкәран»,1991, № 18). 

Бә`зән нумератив сөз сај олмадан тә`јин кими ишләнир. Бу һалда һәмин нумератив 

сөз ваһид кими дәрк олунур, јә`ни онун өнүндә бир сајы тәсәввүр олунур. Бу ваһидлик 

тәсәввүрү исә белә нумератив сөзләрә артырылан -и//-ј шәкилчиси васитәсилә 

јарадылыр. Мәсәлән: Дасмоли быштә ҹүмлә -ҹәһоныш каштә (Јс. 24); И бәј боғыш 

дој, и бәј зынҹәј ангышон ныдој (Јс. 34); И дүә ов ғычи нүни вырә әдәни (Јс. 35). 

б) Тә`јин сыра сајы илә ифадә олунур. Мәсәлән: Һамсүә зоә дыли әчәј семинҹи 

кинәш пидә («Ләнкәран», 1991, № 15); Зандәго иминҹи ләвә чы годүшије, дыминҹи ләвә 

чы баләје, семинҹи ләвә чы әдуши (Јс.33); Бевәҹә евлад бәнә шәшминҹи ангыштәје (Јс. 

9); Ысәт чәј иминҹи балә, пәһливонә зоә бә Боку шедәбе (ТС, 1992, № 10). 

в) Тә`јин гејри-мүәјјән сајла ифадә олунур. Мәсәлән: Веә сыпә нечи әгәтни (Јс. 18); 

Хәјли вахт дәварде (ТС, 1992, № 7). 

3. Исимлә ифадә олунан тә`јинләр. Исим тә`јин формасында ишләндикдә тә`јинлә 

тә`јинләнән арасында атрибутив мүнасибәт јаратмаға хидмәт едән -ә шәкилчисини 

гәбул едир. Мәһз һәмин шәкилчи тә`јин кими ишләнән исмә атрибутив сәҹијјә верир. 

Мәсәлән: Вәвүә кинон бызнон: чы түки вахте (ТС, 1992, 17 апрел); Гандымә һи шор 

быбу, ханымәғә кор быбу (Јс. 20); Ғызылә хымбисә мор бәныште (Јс. 23); Овә ғаб овә 

ро баршије (Јс. 48); Бали ше бә бәлелә дош шыкат карде (Јс. 8);Мәку чымы чүә кәјбә, 

бәкуен ышты осонә кәјбә (Јс. 43); Дәлокә Фәрман омедә дыштә дүсти Шиәлә хәјли 

дарды-дыл кардә (ТС, 1992, № 7). 

4. Әвәзликлә ифадә олунан тә`јинләр. Әсасән ишарә вә тә`јин әвәзликләри тә`јин 

функсијасында ишләнир. Мәсәлән: Ы дарди бә гур әбыни барде (Јс. 35); Ын чәши бә 

чәши бәфош ни (Јс. 35). Чымыку иглә ым китобе. (Тс,1992 №9). Хош бә одәми һоли, 

чокә ел әсобәш һесте (Јс. 60); Бы дарди кон моә дурым баһа («Ләнкәран», 1991,№ 9); Ә 

бу ки рејһон бәдо, әј выл әдәни (Јс. 30); Чы һони ов бәнә кафте кәшије (Јс. 65); Чы дој 

соғнә бә дој бын егынедәни (Јс. 66); Жыго кәлә бә гив әшыни (Јс. 33);...Ло огарде: -Жәго 

хол ни (Јс. 42); Һа выли ыштә бүш һесте (Јс. 60); И гылә хычәдә ныштә, һәмә до 

ошандә (Јс. 35); И рүж вәзир һәмүнә мүнәҹҹими барәдә чы потшо тоно хәбә сәјдә 

(«Ләнкәран», 1991, № 3); Кали мәктәбонәдә мүәллимон бә толышә дәрсон тәдриси 

хәјли бигонән (ТС, 1992, № 8). 

5. Зәрфлә ифадә олунан тә`јинләр. Мәсәлән: Зинә мардәшон зинә дәкандә (Јс. 34) ; 

Пенә холисә вырә ни, жинә холисән ныштәни (Јс. 49); Диәроә боәсә незәроә һамсүә 

чоке (Јс. 27); Ымрүжнә кој бо машгинә маһашт (Јс. 36). 

6. Фе`ли сифәтлә ифадә олунан тә`јинләр. Мәсәлән: Бевәҹә һани бо шә ови бәвотен 

(Јс. 9); Витә кинә димәдә һәјо әбыни (Јс. 20); Аршиә дасти бә гыј ебәһаштен (Јс. 7); 



Ашмардә пәси нечи әбәни? (Јс. 8); Бәнә быријә сә былди-былди мәкә (Јс. 15); Быријә 

нүни мәһаст дәмәвард (Јс. 17); Бә гынијә до тәвә әжән ве бәбе (Јс. 10); Бә нәвә лынги 

сығ бәгыне (Јс. 12); Дәгынјә кәси рост бәкан (Јс. 26); Бәнә тарсә сыпә бә пешо омәгард 

(Јс. 16); Дәрәсә дешмен бәсә дәнырәсә дүсти чоке (Јс. 27); Нәһәјә вырәј мәтырын (Јс. 

47); Нызнә гәпи мәжән (Јс. 47). 

7. Фе`ли сифәт тәркиби илә ифадә олунан тә`јинләр. Мәсәлән: Бәһәр нывардә дој 

бәбырен (Јс. 16); Бандонәдә вадоә ови ерәхәдә гәте әбыни (Јс. 9); Бә зү әнывышгә ко 

дәмәчык (Јс. 11); Ве зынә кижә чы тыко дәбәбе (Јс. 18); Гүжд һардә кижә тык шат 

бәбе (Јс. 22); Жени ғанде кәј фәләкән дүз карде әзыни (Јс. 33); Зү нывышгә кој бә гыј 

пегәтош, зүәрәс бәбеш (Јс. 34); Јашмәғику бешә дымжонику бытарс (Јс. 38); Хыдо 

хәробә кардә кәј бәндә обод карде әзыни (Јс. 60); Бәвон бәјәнды нез бә кинә незәро бә 

шү бәше (Јс. 14); Ды дәвә хыванди ғонәғ әбәј кәјбә бәпе барз быбу (Јс. 25); Әчәј 

нывыштә шерон чы Самирә чокә шаир бе һәхәдә хәбә дојдә («Ләнкәран», 1991, № 18); 

Ыштә дими тошә мерд рыкно бедә, бәштә жени вотдә («Ләнкәран», 1991, № 6); Әве 

аз балоншон чы дас шә моон чок бәсә дәшдәм («Ләнкәран», 1991, № 9); Бевәҹ омедә 

сорисә сор есә, Мыв һардә мерд, һардедәниш шор есә («Ләнкәран», 1991, № 12); Әчәј 

дылә ды лозим нәбә шејон пүршон кардә («Ләнкәран» , 1991, № 18); ...ијо Сак номәдә 

гыләј ирони зывонәдә гәпәжә хәлғ жимон кардәше («Толыш», 1991, № 4); Ты мыны 

хәбә сә пије, вылонку хәбә быстән, Дард-сәри бәсә дәшә дылонку хәбә быстән (ТС, 

1992, № 6). 

Талыш дилиндә бир тә`јинләнәнин бир нечә тә`јини ола билир. Бу тә`јинләрин 

һәрәси тә`јинләнәнин бир сәҹијјәсини билдирир. Бу һалда тә`јинләрин сыраланмасында 

мүәјјән гајда ҝөзләнилир. 

а) Тә`јин әламәт вә кејфијјәт билдирән сифәтләрдән ибарәт олдугда тә`јинләнәнин 

билаваситә әввәлиндә кејфијјәт билдирән сифәт, ондан әввәл исә әламәт билдирән 

сифәт ишләнир. Мәсәлән: ... чәвон зардә намә мүјонән гәдә-гәдә пегардедәбин, боз 

бедәбин (ТС, 1992, № 7). Бу мисалда зард сифәти тә`јинләнәнин (мү) әламәтини, нам 

сифәти исә онун кејфијјәтини билдирир. 

б) Тә`јин сифәтдән вә сајдан ибарәт олдугда тә`јинләнәнин билаваситә әввәлиндә 

сифәт, сифәтдән әввәл исә сај ишләнир. Мәсәлән: Кинон моә бә зоәсојби ҹәвоб дојдә ки, 

аз ыштә ды гылә јолә кинә чоко огәтым, рүкә кинә бә шү быдәм? («Ләнкәран», 1991, 

№ 15); Пидә деғыж һәни ышты кәј ныво, бәј рангинә гүәве баспард (Јс. 50); Чангәј 

түл, гыләј сио ҝезы дышмени чәши ку бәка (Јс. 64); ...кыты бәпише чәј хыванди и гылә 

куә кинәш быбү, чәј куә тәрәфәдә быдызды (Јс. 54); Се метрә боһоә чит бепүл дојдә 

бә Фәтылла («Ләнкәран», 1991, № 6). 

в) Тә`јин әвәзликдән вә сифәтдән ибарәт олдугда тә`јинләнәнин билаваситә 

әввәлиндә сифәт, сифәтдән әввәл исә әвәзлик ишләнир. Мәсәлән: Ын сипијә шәј 

ыштыне (Шн); Ә ғалинә дәфтәр чымыне (Шн). 

г) Тә`јин сифәтдән вә фе`ли сифәт тәркибиндән ибарәт олдугда тә`јинләнәнин 

билаваситә әввәлиндә фе`ли сифәт тәркиби, ондан әввәл исә сифәт ишләнир. Мәсәлән: 

Деғыжи дыјош винде, воте; -Чы чокә асп тожнә вырәје! (Јс. 26). 



ғ) Тә`јин сајдан, сифәтдән вә исимдән ибарәт олдугда, тә`јинләнәнин билаваситә 

әввәлиндә исим, ондан габаг сифәт, сифәтдән дә габаг сај ишләнир. Мәсәлән: Ды гылә 

һавзә авшүмә шәјым сә (Шн); Ҝитәј тожә резинә чәкмә мыштәрим (Шн);  

д) Тә`јин сајдан, кејфијјәт вә әламәт билдирән сифәтләрдән ибарәт олдугда, 

тә`јинләнәнин билаваситә әввәлиндә әламәт, ондан габаг кејфијјәт билдирән сифәтләр, 

онлардан да габаг сај ишләнир. Мәсәлән: Ысәт ыме, Хәрхәтонәдә канә мәчити 

вырәдә гыләј тожә, јарашығинә мәчит рос бә («Ләнкәран», 1991, №18); 

е) Тә`јин мүрәккәб исми бирләшмәдән, сајдан вә сифәтдән ибарәт олдугда 

тә`јинләнәнин билаваситә әввәлиндә сифәт, ондан габаг сај, сајдан да габаг мүрәккәб 

исми бирләшмә ишләнир. Мәсәлән: Чы әсирон кырнә пүдә сығи гони гыләј гонә 

мышт бәнәј авәвү бә хаини тәпә гыне (ТС, 1992, № 10). 

Талыш дилиндә бир нечә һәмҹинс үзвүнүн дә бир тә`јини ола билир. Јәни бир тә`јин 

бир нечә сөздән ибарәт һәмҹинс үзвләрин һәрәсинә ејни дәрәҹәдә аид олур. Мәсәлән: 

Әгәм шымә «Совет Астарасы» ғәзети быстәнон, толыши зывонәдә чокә шеерон, 

нәғылон, јозијон һанде бәнејон («Совет Астарасы», 1990, № 15). 

Ҝөрүндүјү кими, тә`јинин чохлу ифадә васитәләри вар вә талыш дилиндә ејни бир 

тә`јинләнәни мүхтәлиф тә`јинләрлә сәҹијјәләндирмәк мүмкүндүр.  

 

 

ЗӘРФЛИК 

Зәрфлик ҹүмләдә әсасән фе`ли хәбәрә аид олуб һәмин фе`лин ифадә етдији 

һәрәкәтин иҹра тәрзини, јерини, заманыны, сәбәбини, мәгсәдини, кәмијјәтини вә с. 

билдирир. Зәрфлијин мәһз бу семантик чохпланлылығы ону мүхтәлиф нөвләрә бөлмәји 

шәртләндирир. Талыш дилиндә зәфлијин әсасән ашағыдакы мә`на нөвләри вардыр. 

1. Тәрзи-һәрәкәт зәрфлији. Тәрзи-һәрәкәт зәрфлији ҹүмләнин фе`ли хәбәриндә 

ифадә едилән һәрәкәтин иҹра тәрзини вә кејфијјәтини билдирир. чокнә?, чы ҹүрә? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Мәсәлән: Гәдә-гәдә бәпыјем, бомем бәты бәрәсем 

(Јс. 21); Дешмен одәми кәј сыре-сыре бәғанде. (Јс. 26); Нәбијеви рыкин-рыкин хәбәш 

сәј (ТС, 1992, № 9); Бәме-бәме коғәзыш барде чы үрүсә мүәллими кәј (ТС, 1992, № 8); Ә 

мерд тарсе-тарсе дәшдә бә кә (Шн); Ныһытә кәсон бердәм дәларзәјн, Бәнәј һырдәни 

һәмә пеларзәјн (З. Ә. -10). 

2. Јер зәрфлији .Јер зәрфлији хәбәр васитәсилә ифадә едилән фикри мәкан 

бахымындан тамамлајыр. Белә зәрфликләр һәрәкәтин иҹра јерини, истигамәтини, 

чыхыш вә сон нөгтәсини, кечдији јолу, һәмчинин әшјанын јерләшдији јери билдирир, 

конҹо?, бә коврә?, коврәдә?, чы ковра?, чүне?, чоконо? вә с . суаллардан биринә ҹаваб 

верир. Мәсәлән: Бокуәдә тибби мәктәбым, Вләдивәстокәдә университет, Мәсковәдә 

аспирантурәм сә кардә («Ләнкәран», 1991, № 12); Мәҹлиси пенә сәдә мәлон ныштәбин 

(ТС, 1992, № 9); Чымы пыә петате бә пе (ТС, 1992, № 9); Ов сару бәше (Јс. 48); Каги 

пәремон де тобә сыләкујәј (Јс. 39); Гыләј сыпә мардә мијон ды ди (Јс. 21); Һаҹо чиједә 



рыкинә дијән (З. Ә.- 10); Әмә шедәмон бә вишә (Шн); Вәјо пәләнг әвој (Шн); Чәј ро чы 

банди кәмику дәвардәбе (Шн). 

3. Заман зәрфлији .Заман зәрфлији хәбәр васитәсилә ифадә едилән фикри заман 

бахымындан тамамлајыр, кенә?, кенәку?, тобә кенә?, бо кенә? вә с. суаллардан 

биринә ҹаваб верир. Заман зәрфлији ән чох заман зәрфләри илә ифадә олунур. 

Мәсәлән: Выжорон нәведәш һа руж рәбәдә, Бәболиш, һа додо, бој бынышт кәдә (ТС, 

1992,№ 12); Ружобони чич быбо, һангомән әв бәбе (Јс. 52); Шанго татә ови бә со 

шоәдәнин (Јс. 68); Ымружнә кој бо машгинә мәһашт (Јс. 36); Навко бә Дәлокобә 

мәктәб Дәхыл номәдә гыләј мүәллим омедә (ТС, 1992, № 12); Дырјони мәчит пәјнә 

дүтә бә (Јс. 28); Ахмәхи печоштә бәбе зыне (Јс. 8); Мы зинә дәј картофым лү кардә 

(«Ләнкәран», 1991, № 6); Нимәшәв Хыдодо хәбәдо бедә виндә ки, чымы аспи лыпут 

быријә бә («Астара», 1991, № 8); Маштә-маштә һәши пемә (ТС, 1992, № 5). 

Заман анлајышы билдирән диҝәр ифадәләр дә заман зәрфлији функсијасында 

ишләнир. Мәсәлән: Әмо вәјү вардә ружи тикәј хүнсојәти бе (ТС, 1992, № 8); Бы 

навәдә сүтә кәдәш да гылә әғылыш хилос кардә (ТС, 1992, № 8); Ҹоһиләти вахти 

ыштә пиәмердәти рә-рә бә јод дәғанд («Лерик», 1992, 27 феврал); Шәви и аләмәдә 

појнә ҹоныш бешедә (ТС, 1992, № 12); Ғонәғ сүбһ саат 6-дә ыштә кәјку бешәбе, 

тәхмини саат нәви нимәдә бә һаҹимон кәј рәсәј («Ләнкәран», 1991, № 3); Чәрожон 

ХIХ әсри сыфтәдә чы Ирони Әссәлом ијән Толышдолыб вилајәтику бә Осторо Сәк ди 

оваштән («Толыш», 1991, № 4); Мирәһмәд хани вахтәдә гыләј артупыж шедә вишәдә 

гыләј јолә тарә до быредә («Астара», 1991, № 8); Бәле, и сор чыми бә нав Новрузшон 

дој бә кандымүзә сәвхози директор («Ләнкәран», 1991, № 27). 

Заман зәрфлији фе`ли бағлама тәркиби илә ифадә олунур. Мәсәлән: Әв әнҹәх Новруз 

бә тожә вәзифә оваштеәдә, ијән әј чы вәзифәку бекардеәдә әһандиј («Ләнкәран», 

1991, № 27; Нүн ныштеәдә бә кә ғонәғ боме (Јс. 47); Немык нәм пегәтеәдә вош бәвој 

(Јс. 46); Сор бә сә гынеәдә сәвхозәдә тәфтиш бе («Ләнкәран», 1991, № 27); Бә рүј 

нырәсә почон бә пе кардедә («Лерик», 1991, 27 феврал). 

Заман зәрфлији әвәзликлә ифадә олунур. Мәсәлән: Ты бәвәдә бә нүни «пәпә» 

вотдәбиш (Јс. 57); Боғ бәвәдә боғ бәбе, боғвоныш комил бәбе (Јс. 18). 

Гошма васитәсилә ифадә олунан заман зәрфликләри дә вардыр. Мәсәлән: Го гин бе 

бәпешт ро нүшонәдә ве бәбе (Јс. 21). 

4. Сәбәб зәрфлији. Сәбәб зәрфлији хәбәр васитәсилә ифадә едилән ишин сәбәбини 

билдирир, бочи?, бә чы сәбәб?, бә чы горыш? кими суаллардан биринә ҹаваб верир. 

Мәсәлән: Бә сыпә бә чәј хыванди горә һурмәт бәкан (Јс. 13); Шанго ныһытимон дыли 

дожонку («Ләнкәран», 1991, № 3); Хывәткардә одәм, чы дардику лап мардедә (ТС, 

1992, № 8); Тарсику хуныш витә (Шн); Жыго зоә перосне горыш бәты тәшәккүр 

кардән (ТС, 1992, № 8); Нохәш гыне горыш бә ко омәни (Шн). 

5. Мәгсәд зәрфлији Мәгсәд зәрфлији хәбәр васитәсилә ифадә едилән ишин нә 

мәгсәдлә иҹра едилдијини билдирир, бочи?, бә чы мәгсәд?, бә чы горыш? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Мәсәлән: Бо дү воте бә ҹо ди быши (Јс. 17); Кинә 

сәјо бығванд оһили, асп сәјо бығванд ҹоһили (Јс. )41; Хәјли вахт бәпештә Толыб бә мәзә 

бо марз ној шедәбе («Ләнкәран», 1991, № 3); Ә мерд бә Хыдодо пиарыш кардејо 

нимәшәв пебидә («Астара», 1991, № 8); Әв омә бо толыши умутејо (Шн); Бо 



китобиро бә шәһәр шә (Шн); Дышменон бә зәмин ғандеро омәм (ТС, 1992, № 12); Аз 

шымә тонику мандеро омәм (ТС, 1992, № 12). 

6. Кәмијјәт зәрфлији Кәмијјәт зәрфлији хәбәр васитәсилә ифадә едилән һал-

һәрәкәтин кәмијјәтини билдирир, чанә?, чәнә?, чан кәрә?, бә чанд? кими суаллардан 

биринә ҹаваб верир. Мәсәлән: Кам бәһә, нокән быгәт (Јс. 39); Кам быдә, ве ловә быкә 

(Јс. 39); Мерд хәјли бекеф бедә (ТС, 1992, № 12); Ахмәхә сә ды кәрә баршије (Јс. 8); 

Лоти Хыдодо хәјләки сыредә («Астара», 1991, № ); Аз ышты пули ибә да бәдом (Шн);  

7. Мүгајисә зәрфлији Мүгајисә зәрфлији хәбәр васитәсилә ифадә едилән һал-

һәрәкәтин сәҹијјәсини мүгајисәли шәкилдә билдирир, чокнә?, чы ҹүр? //чы ҹүрә? 

суалларындан биринә ҹаваб верир. Мәсәлән: Бәдә корәтәни лонәшон етә («Ләнкәран», 

1991, № 9); Әвым бәдә ыштә чәшоным јол кардә («Ләнкәран», 1991, № 9); Ғәрәнфили 

перосон, Бәнә вәјү дәросон («Ләнкәран», 1991, № 9). 

Ҝөрүндүјү кими, белә зәрфликләр әсасән исимлә ифадә олунур вә бәдә//бәнә /бәне 

гошмасы васитәсилә реаллашыр. 

 

 



  



 

 

 

граммаТИК ҸӘҺӘТДӘН ҸҮМЛӘ ҮЗВЛӘРИ ИЛӘ ӘЛАГӘДАР ОЛМАЈАН 

СӨЗЛӘР 

Талыш дилиндә грамматик ҹәһәтдән ҹүмлә үзвләри илә әлагәдар олмајан сөзләр ики 

група бөлүнүр: I. Ара сөзләр; 2. Хитаблар. 

 

АРА СӨЗЛӘР 

Ара сөзләр ҹүмләдә ишләнмәсинә бахмајараг, ҹүмлә үзвү олмур. Ара сөзләр ҹүмлә 

үзвү олмадығына ҝөрә һеч бир суала да ҹаваб вермир. Бунлар данышанын вә ја јазанын 

ифадә етдији фикрә мүнасибәтини билдирир. 

Ифадә едилән фикрә мүнасибәт исә, шүбһәсиз ки, мүхтәлиф ола биләр. Мәһз бу 

мүхтәлифлијә ҝөрә дилдә ишләнән ара сөзләри тәсниф етмәк лазым ҝәлир. Талыш 

дилиндә ара сөзләрин ән чох ашағыдакы мә`на нөвләри ишләнир. 

1. Јәгинлик билдирән ара сөзләр. Мәсәлән: Чымы дүсти нәғыл кардә ым һикојә, 

һәғығәтән, бә које (ТС. 1992. №9); Поезија, әлбәтдә, бәмә омә шеерон дыләдә зәифиән, 

бә поезија ғајдә-ғануни ҹәвоб ныдоә гылонән бедәни («Ләнкәран», 1991, № 27); Ҹүмә 

шәвон, һүкмән, пыло әдәј пате (ТС, 1992, № 9): Пул сәјәдә, росте, тикәј ноз бәкам 

(«Ләнкәран», 1991, № 3); Мәвотән, зәмини чаш си бедәни («Астара», 1991, № 8); 

Мәвотбән, зәминәдә боғ һестебән, һаштәШни Хыдыр дәбијо («Ләнкәран», 1991, № 

32); Сыхан ни ки, жәго шерон чап карде мүмкүн ныбә мәсәләј («Ләнкәран», 1991, № 

27); Ышты балә бымијо, иншалла, бәдвож, Мыны нәј карде јојым чәшәдә (ТС, 1992, № 

6). 

2. Еһтимал, ҝүман, шүбһә билдирән ара сөзләр. Мәсәлән: Еһтимол ки, ды әрәбон 

печыхәку бәпештә әвон ја мәһв бән, јаән ки, бә ҹо вырә оваштән (« Толыш», 1991, № 

4); Женон де дасә шедән бә тыбә, Гүја овлијо ијо бә мү бә (З. Ә,-12); Әв зыне-зыне 

зәһәр һардәбе, Гүја ки,шифо пәјдо кардәбе (З. Ә. -6); Вотдән гавәр ве пијеку ты чымы 

ғысмәт ныбиш (ТС, 1992, № 9); Дарди бој бәмы бывот, Гасбу и дардәдәмон (ТС, 1992, 

№ 12); Бәбе воте ки, ым «маһне» ве ғәдимәдә офәјә бә (ТС, 1992, № 6). 

3. Јекунлашдырма, үмумиләшдирмә билдирән ара сөзләр. Мәсәлән: Мәхләс, дијәдә 

ве зикы-бәлој, Жен-һырдән тылә, гине, певолој (З. Ә.-9); Ахыри, ҹоһилон, дүстон бә 

ғәрор омәјн ки, Севил мүәллимә ыштә пәку хәлвәт ды Надири бә зәкс бышу, кәбин 

быбырон, мәктәби әғлон кәниколәдә бә Боку - Надири дај кә бышүн (ТС, 1992, № 9); 

Нәһојәт, бы ғәроли рози бедән («Лерик», 1992, 27 феврал); Әлгәрәз, маштәнә Сәбзәли 

лынги дыроз, лынги кырт вәш гәте бә ди вәјонкомәти (ТС, 1992, № 7); Хуласә, Мәшә 

Бибиш ве сәлығәлијә одәмбе (ТС, 1992, № 2); Демәли, ын зонә һәм ды выли, һәмән ды 

былбыли ве зәнгине (ТС, 1992, № 4). 



4. Бәнзәтмә, мүгајисә, тутушдурма мәзмуну јарадан ара сөзләр. 

Талыш дилиндә бу мәзмуну ифадә етмәк үчүн әсасән жыго бызын / жого бызын, 

жоғбызын, жог бызын / ифадәсиндән истифадә едилир. Мәсәлән: Жыго бызын әв 

дынјоәдә иминҹи одәме (ТС, 1992, № 2); Мердәти мандәни, ғејрәт мандәни, Жоғбызын 

чәмә моон һеч мерд зандәни (ТС, 1992, № 7); Кинон, жоғо бызын, ды вылон иврәдә јол 

бедән («Ләнкәран», 1992, № 9) Нимә шәвику әв дәхысијә, Жоғ бызын гијыш кулисә сијә 

(З. Ә. -8). 

5. Данышанын үмуми мүшаһидәсини билдирән сөзләр. Мәсәлән: Виндәш ки, 

һакәнә толышон вотдән: «Чы кој баис фылонкәс бе» («Ләнкәран», 1991, № 15); 

Виндәш ијлә жен рос бедә бә по, Бәјлә дасаку кардедә сәдо (З. Ә. -13). 

Бизҹә, талыш јазылы әдәби дилинин олмамасы ара сөзләрдән ҝениш истифадә 

едилмәсинә сәбәб олмушдур. Шүбһәсиз ки, јазылан әдәби дил, хүсусилә онун бәдии 

үслубу инкишаф етдикҹә, дилдә потенсиал һалда мөвҹуд олан ара сөзләрдән дә ҝениш 

истифадә едилмәси үчүн имканлар артаҹагдыр. 

 

ХИТАБ 

Хитаб мүраҹиәт објектини билдирдијиндән бурада милли спесификликдән даһа чох 

үмумилик, бәшәрилик өзүнү ҝөстәрир. Јә`ни, талыш дилиндә дә әсасән бирбаша инсана 

хитаб олунур. Бу заман онун ады чәкилмәклә диггәти ҹәлб едилир. Мүраҹиәт едәнин 

мүраҹиәт објектинә мүнасибәтиндән, әһвал-руһијјәсиндән, һабелә ситуасијадан асылы 

олараг шәхсә онун ады чәкилмәклә едилән хитабын тәләффүзү, интонасијасы мүхтәлиф 

ола билир. Бу, үслубијјатын, нитг мәдәнијјәтинин мөвзусу олдуғундан биз даһа чох 

хитабын формаларындан бәһс едәҹәјик. 

Талыш дилиндә хитаб, әсасән, ашағыдакы һалларда вә вәзијјәтләрдә реаллашыр. 

1. Шәхсин адыны чәкмәклә она едилән хитаб.Белә хитаблар талыш дилиндә чох 

ҝениш јајылмышдыр. Чүнки мүраҹиәт, әсасән, мүраҹиәти дәрк едәнә - инсана едилир. 

Инсана мүраҹиәт етмәк, онун диггәтини ҹәлб етмәк үчүн исә ән мүнасиб васитә онун 

адыны чәкмәкдир. Мәсәлән: Мәләк! Чич һандәш? - Аз Шура маһне һандәм (З. Ә. -22); 

Дымы ыштә ко кардыше ғәзо, Ҹәмол! Һырдәнон чок быбә бә ро (З. Ә. -6); Хыдодо, 

ышты һә бочи сыредә? («Астара», 1991, № 8). 

Чох һалларда хитаб кими ишләнән шәхс адынын тә`јини кими шәхсин ҹинсини 

билдирән сөз дә ишләдилир. Лакин бунлар тә`јиндән чох, вокатив сөз функсијасы 

дашыјыр. Мәсәлән: Роскә сыә бојдәғи, Певат дышмени рәғи. Кинә Нози! Зә Тәғи! 

Һәмә боән бә мәктәб! (З. Ә. -22). 

Бә`зән дә хитаб едилән шәхсә һөрмәт әламәти олараг, әзизләмә вә ја гоһумлуг, 

мәһрәм олма мүнасибәти билдирән сөзләрдән дә истифадә едилир. Лакин бу сөзләр 

тә`јин кими тә`јинләнәндән әввәл јох, даһа чох, әлавә кими тә`јинләнәндән сонра 

ишләнир. Мәсәлән: Бәбырә боли, тырки воте ыштыку, мојә ној чымыку (Јс. 14); 

Әзәтә додо, әғлон чокнәјн? (Шн); Сонә халә, вәшиме (Шн); Ғафәрә маму, бәмы гыләј 



сеф быдә (Шн); Шири дај, әғлонку чы хәбә һесте? (Шн); Соғрә нәнә, чымы бахши 

быдә (Шн); 

Елә һаллар да олур ки, мүраҹиәт објектинә һәм шәхсин адыны чәкмәклә, һәм дә 

«балә» сөзүнү ишләтмәклә хитаб олунур ки, бу да хитаба әзизләмә, мәһрәм олма 

семантикасы верир. Бу һалда шәхсин ады илә «балә» сөзү икигат хитаб кими тәләффүз 

олунур. Мәсәлән: Вотдәм ки, Асиф балә, Бој мәһә анә ғәндон («Ләнкәран», 1991, №32). 

2. Гоһумлуг мүнасибәти билдирән сөзләр васитәсилә шәхсә едилән мүраҹиәт, хитаб. 

Белә хитаблар, әсасән, доғрудан да, мүвафиг гоһумлуг әлагәсиндә олан адамлара 

мүраҹиәт етдикдә ишләнир. Лакин мүраҹиәт едәнлә мүраҹиәт олунан арасында һеч бир 

гоһумлуг мүнасибәти олмадыгда да белә сөзләрдән хитаб кими истифадә едилир ки, бу 

да, бир нөв, халгын нәҹабәти, мәдәни сәвијјәси илә әлагәдардыр. Мәсәлән: Маму, 

ышты чанд јаш һесте? (ТС, 1989, № 2-3); Нәнә, ангым пидә (Јс. 46); Амүәзо, бәшты 

сә быгардом, мы бә автобос билет һәватдәм, бә һәмом не (ТС, 1992, № 3); Инә, 

тохтәғ быби (ТС, 1992, № 10); Сәғби, женә, мыны бека бә рүШнә, Пулсојб бимон, 

һамсијоны ты лап воШнә (ТС, 1992, №12); Вәвү, биә ын коло быгылвон (Јс. 19). 

Әзизләмә чалары јаратмаг үчүн бәзән хитаба -ли, -ле шәкилчиләриндән бири 

артырылыр. Мәсәлән: Инәли, бы һәхәдә нороһәт мәби (ТС, 1989, № 2-3); Мамуле, 

мынијән дыштә быбә (Шн); Женәли, дылы нышу, бәштә бој, ым чокә коғәзе (ТС, 1992, 

№ 8); Бә горыш һолым хәробе, чымы дыл чы дарди лоне, Кинәлим, бырәс бә имдод, бе 

ты мардедәм, әмоне (ТС, 1992, № 7). 

Үмумијјәтлә, талыш дилиндә һәм гоһумлуг билдирән сөзләрдән, һәм дә бу сөзләрин 

әзизләмә чалары јарадан шәкилчиләрлә ишләнәнләриндән хитаб кими чох истифадә 

едилир. Мәсәлән: Халә, бәты ки лозиме? (Шн); Дәдә, бој ијо бынышт (Шн); Халәзоә, 

чәмәдон пидәни? («Ләнкәран», 1991, № 6); Һовәма, жәго мәвот (Шн); Һовәлема, бәмы 

искани чај быдә (Шн); Инәлема, бомы хывәт мәкә (Шн); Балә, әмәни чы јодо бемәкә 

(Шн); Бәлетоным бырјә, бојлим, ботыно, Синәм сангә пүле, бојлим, ботыно. Бәмышон 

хәбә дој ашығ нышандә, Вәјә мүбарәке, бојлим, ботыно («Ләнкәран», 1990, № 136). 

Гоһумлуг билдирән сөзләр хитаб кими ишләндикдә онларын әввәлинә әзизләмә, 

јүксәк тутма вә с. мәзмунлу чохлу тә`јинләр артырылыр ки, бу да данышанын мүраҹиәт 

објектинә мүнасибәти илә бағлыдыр. Мәсәлән: Шинә мо, дышды ды фикри розим (ТС, 

1989, № 2-3); Шинә бо, ты әсир егынәш? (ТС, 1992, № 10); Оғорон быбү, һа хосә 

бывон! Пегынин бәшмә чәмә одәмон? (З. Ә. -12). 

Диҝәр објектләрә әркјанә мүраҹиәт заманы да белә тә`јинләрдән истифадә едилир. 

Мәсәлән: Әзизә Елнур! Тыни тәбрик кардедәм! («Толыш», 1991, № 4); Хосә сәдр, мы 

чан рүжбе ҹәмати дыләдә тыни тариф кардәбим («Астара», 1991, № 8); 

3. Ҹинси мәнсубијјәт билдирән сөзләр васитәсилә шәхсә едилән мүраҹиәт, хитаб. 

Мәсәлән: Кинә, бо арә же омәш?! (ТС, 1992, № 8); Зә, молон һијо бекә (Шн). 

Бурада зә хитабы оғлан мәнасында ишләнән зоә сөзүнүн гысалдылмыш 

формасыдыр. 

Белә хитабларын да әввәлиндә тә`јин ишләнә билир. Мәсәлән: Нозинә кинә, кәпоты 

чинчине (ТС, 1992, № 7); Хосә кинә, ышты ном Сәнәме, Шохо боло бә һәзо чәм бәнәме 



(«Толыш», 1990, № 1); Хосә зоә, ты дыл барде әзыниш, Дыли бәбаш, ноғо дој әзыниш 

(«Толыш», 1990, № 1); Нүнкү мәби, иглә зоә, Бој мерд быби боштә жени («Ләнкәран», 

1991, № 15). 

4. Шәхсә вәзифә ады илә едилән хитаб. Мәсәлән: Сәдр, бәмынән гыләј ко быдә, 

ыштә әғлон һарде бекәм (Шн); Бырғәдир, ын дынјо жыгоән нибәше һа (Шн). 

5. Иҹтимаи мүнасибәт билдирән сөзләр васитәсилә едилән хитаб. Белә хитаблар 

ҹәмијјәтдәки иҹтимаи фәргләрин мөвҹудлуғунун ҝөстәриҹиләриндән биридир. 

Мәсәлән: Һа косибон, баһандән! Зылми ришә быкандән ! (З. Ә. -15); Мәһытән, пебән, 

һај хани нокон! Вахте, ни быкән чы ди кулакон (З. Ә.- 14). 

Бә`зән иҹтимаи мүнасибәт билдирән сөз мәҹази мә`насында хитаб кими ишләнир. 

Мәсәлән: Золым, мәжән һа рүж бәмы јарә бој («Ләнкәран», 1991, № 12). 

Бу мисалда «золым» хитабы иҹтимаи мүнасибәт билдирмир, ашигә зүлм едән 

мә`шугә мә`насында ишләнмишдир. 

6. Шәхсә онун јашадығы мәканын ады илә едилән мүраҹиәт. Бу һалда јашајыш 

јерини билдирән сөзүн сонуна мәкан билдирән -ыж, -ж шәкилчиләриндән бири 

артырылыр. Талыш дилиндә олан һәмин шәкилчиләрә Азәрбајҹан дилиндәки -лы, -ли, 

-лу,- лү шәкилчиләри мүвафиг ҝәлир. Мәсәлән: Һа куләтоныжон, һәни аз бошмәно 

һәјвон кыштеку, гужд патеку огыним (ТС, 1992, № 8). 

7. Шәхсә онун әламәтини вә ја кејфијјәтини билдирән сөзлә едилән мүраҹиәт. 

Мәсәлән: Речин, һежо дәвардедәш Чәмә кучә гардышику («Ләнкәран», 1991,№ 3); Ты 

охо, еј бебәфо, ғәссәм һабе, вәһдә доәбе, Бәс ысәт ды рәғиби шедәш бә пинһон вотедән 

(ТС, 1992, № 6). 

8. Ҝөрдүјү ишә ҝөрә сәҹијјәләндирилмиш шәхсә едилән мүраҹиәт. Мәсәлән: Кәләм, 

памәдори бә ди вардә кәс! Һич һышк ныбо ышты инә чәши ас (ТС, 1992, № 5). 

9. Алгыш вә гарғыш билдирән ифадәләрлә шәхсә едилән мүраҹиәт. Мәсәлән: Әҹәллә 

мамү бәштә зоә вотедә: - Ләлә бәшты ғыбон, чы мәкә луку мәвит (ТС, 1992, № 4); -

Кәхәроб, ты мыку чичы пидә!? (Шн). 

10. Һејван ады илә инсана едилән мүраҹиәт. Мәсәлән: Һа хосә ҹејрон, чәш быкә 

азән бом, Бәм бәты һејрон, чәш быкә азән бом (ТС, 1992, № 7); Него, виндәниш ијо 

одәм һесте?! (Шн). 

11. Мүәллифин өзү-өзүнә мүраҹиәти. Мәсәлән: Дадаш, сәбр быкә, Хыдо кәриме, 

Ношукурәти, бызын, бәмә һәроме (ТС, 1992, № 7). 

12. Милли мәнсубијјәтә ҝөрә шәхсә едилән мүраҹиәт. Мәсәлән: Сәдо бекә, бывот 

һестим, бочи һытәш, зә толыш ! (ТС, 1992, № 9). 

Бүтөв халга мүраҹиәт едилдикдә халгын адыны билдирән сөз ҹәмлик шәкилчиси 

гәбул едиб хитаб кими ишләнир. Мәсәлән: Толышон! Шымә чы зәмини әсыл сојбишон 

(Шн). 



13. Мүраҹиәт објекти бир нәфәр јох, чохлуг, күтлә ола биләр. Бу һалда хитаб ҹәмлик 

шәкилчиси дә гәбул едир. Мәсәлән: Ај одәмон, и быбәмон («Астара», 1991, № 8); 

Һүрмәтинә ғәзет баһандон, әмәнән ыштә нүбәдә шымәни ды Нәвузә иди мүнасибәти 

тәбрик кардәмон («Ләнкәран», 1991, № 32); Жог бызын ысә бәкарде сәдо: -Һа боон! 

Боән бышәмон әјо (З. Ә. -7); Ҹәмаат, шымәни бә сакитәти, бә ко ванг кардәмон (Шн). 

14. Ејни објектә - шәхсә мүхтәлиф ифадәләрлә едилән мүраҹиәт. Мәсәлән: Ај 

амүәзо, ај ҹон-ҹигәр, вәјо жәго не, жыго нывыштә бә (ТС, 1992, № 3). 

15. Данышан ејни заманда бир нечә објектә мүраҹиәт едә билир. Бәзән белә 

мүхтәлиф објектләри үмумиләшдирән сөз дә һәмин хитабларын сырасында олур. 

Мәсәлән: Нози! Шывон! Тынән бој, Бо һәммәјо ым рәвој (З. Ә. -19); Чәмә әзизә 

толышон! Чәмә боон, чәмә һовон! Ысә шымә дасәдә бә ын ғәзет ды ве јолә әзоби бә 

сә омә (ТС, 1989, № 1); Ај ҹәмаат, ај сипиришон, шымәни ғәссәм дојдәм бә Хыдо, һәлә 

чок дијәкән шымә, ым дивожи бырјә до һышке, ја таре? («Астара», 1991, № 8); Хосә 

ликыжон, чымы әзизә толышә һовон, боон! Лики тарихәдә иминҹи кәрәје ки, ыштә 

моә зывонәдә нывыштәј нывышдәмон, ыштә дыли сыханон вотедәмон («Лерик», 1992, 

27 феврал). 

16. Бәдии вә публисистик әдәбијјатда чох вахт динләмәк габилијјәти олмајан 

објектләрә хитаб олунур ки, бундан да мәгсәд мүраҹиәт олунанын диггәтини ҹәлб 

етмәк јох, бәдии еффект јаратмагдыр. Белә хитаблар мүхтәлиф објектләрә аид олур 

вә рәнҝарәнҝдир. Бә`зи нүмунәләр ҝәтирмәклә кифајәтләнирик. Мәсәлән: Кәҹәлә, дом 

быре, балә шодә! (Јс. 39); Һа былбыл, бој баһанд, ашығим бәты («Ләнкәран»,1991, № 

27); Бандон, нызнәме мы шымәку ҹо бе, Ижәнән шымәни виндеро омәм (ТС, 1992, № 

12); Бој-бој, хосә кырынго, Әғын мәши, бој жыго (З. Ә.-16); Гофе, ләјләј быжән 

бомыно ижән, Быдә јолә нәнәм бә јодом дәшо («Ләнкәран», 1991,№ 6); Ты бочи 

рыкиниш, зымсон ! (З. Ә. -19); Нәвүзә ид, кышти бығанд шо әби, Кулә шәви ве әғыл бә 

ро әби («Ләнкәран», 1991, № 32); Хыдо, бымәс тынән чымы ын дыво («Ләнкәран», 

1991, № 32). 

Истәр реал мүраҹиәт заманы, истәрсә дә бәдии мүраҹиәтдә бә`зән тәкрар хитаблар 

ишләдилир. Белә хитаблары интенсив мүраҹиәт адландырмаг олар. Бунлар бә`зән 

садәҹә тәкрарланыр, бәзән исә тәкрарлананлардан бири вокатив елементлә бирҝә 

ишләнир. Мәсәлән: Кинәли, кинәли, ты нозә мәкә, Аз бәты ашығим, ошкорә мәкә 

(фолклордан); Кәҹәлә, кәҹәлә, Бә чымы дој тык мәжән (фолклордан); Дәдә! һа дәдә, әв 

чиче? («Толыши сәдо», 1989, № 1); Инә! Һа инә, әв чиче? («Толыши сәдо», 1989, № 1). 

Талыш дилиндә хитаблар чох вахт һа, һај, һеј, еј, ај кими вокатив елементләрлә 

мүшаијәт олунур ки, бунлар да мүраҹиәт објектинин диггәтини даһа фәал ҹәлб етмәк 

бахымындан хүсуси әһәмијјәт кәсб едир. Мәсәлән: Һај Нози! Бој гуш быдә (З. Ә. -20); 

Һа кинә, чымы чәшон чан вахте ки, бә чәшин («Астара», 1991, № 8); Кинә һеј, бә хәлхи 

әғыли номисә ном мәнә! (ТС, 1992, № 8); Ај чымы балон, ијо боән (ТС, 17 апрел 1992); 

Еј хыдо бәндә, аз тыни ве пәрт виндәм («Ләнкәран», 1990, № 136). 

Беләликлә, талыш дилиндә хитаблардан мүхтәлиф мәгсәдләр үчүн истифадә едилир. 

Бурада мүраҹиәт олунанын диггәтини ҹәлб етмәк үчүн шәхсә едилән хитабларла 

јанашы, бәдии хитабларын да ҝениш шәкилдә ишләнмәси вә мүхтәлиф нөвләрә малик 

олмасы ону ҝөстәрир ки, бу дилдә јазылы әдәбијјат олмаса да, онун семантик системи 

чох зәнҝиндир. 



 

ТӘКТӘРКИБЛИ ҸҮМЛӘЛӘР 

Тәктәркибли ҹүмләләрдә баш үзвләрдән бири - мүбтәда ишләнмир. Лакин ҹүмләдә 

мүбтәда билаваситә ишләнмәсә дә, о чох вахт хәбәрдә шәхс сонлуглары вә хәбәрлик 

шәкилчиләри, һабелә енкликтләр васитәсилә тәсбит олунур. Мәһз бу хүсусијјәт 

мүбтәданын ҹүмләдә билаваситә ишләдилмәмәсинә имкан верир. Белә ҹүмләләрдә 

хәбәр вә хәбәрдән башга бүтүн икинҹи дәрәҹәли үзвләр ишләнә биләр. 

Тәктәркибли ҹүмләләр мүбтәданын хәбәрдә, һабелә енкликтләр васитәсилә ифадә 

олунан вә олуна билмә семантикасына ҝөрә нөвләрә ајрылыр. Бу һалда тәктәркибли 

ҹүмләнин синтактик-структур ҹәһәти јох, семантик ҹәһәти әсас ҝөтүрүлүр. Елә 

тәктәркибли ҹүмләләр вардыр ки, мүбтәда хәбәрдә шәхс сонлуглары вә ја енкликтләр 

васитәсилә ајдын шәкилдә ифадә олунмушдур. Белә ҹүмләләрин мүбтәдасы хәбәрдәки 

әламәтләрә, һабелә енкликтләрә ҝөрә ајдын дәрк олунур вә ону асан шәкилдә бәрпа 

етмәк олар. Елә ҹүмләләр вардыр ки, мүбтәданы хәбәр васитәсилә үмуми вә гејри-

мүәјјән шәкилдә тәсәввүр етмәк олур. Елә ҹүмләләр дә вардыр ки, мүбтәда һеч тәсәввүр 

олунмур. Јенә дә гејд едирик ки, белә семантик мүхтәлифликләрә бахмајараг, 

тәктәркибли ҹүмләләр ејни, ваһид бир синтактик-структур принсиплә фәргләнирләр: 

ҹүмләдә мүбтәда ишләнмир.  

Јухарыда ҝөстәрдијимиз семантик ҹәһәтә ҝөрә тәктәркибли ҹүмләләрин ашағыдакы 

нөвләри вардыр:  

1. Мүәјјән шәхсли ҹүмлә.  

2. Үмуми шәхсли ҹүмлә. 

3. Гејри-мүәјјән шәхсли ҹүмлә. 

4. Шәхссиз ҹүмлә.  

 

МҮӘЈЈӘН ШӘХСЛИ ҸҮМЛӘ 

Мүәјјән шәхсли ҹүмләләрдә мүбтәданы ( һәтта, нечәнҹи шәхсин тәкини вә ја ҹәмини 

билдирмәсини дә) шәхс шәкилчиләри вә енкликтләр васитәсилә мүәјјәнләшдирмәк 

мүмкүндүр. Талыш дилиндә белә ҹүмләләр ҝениш јајылмышдыр. Мүбтәдасы ајры-ајры 

шәхсләрә аид олан белә ҹүмләләри комплекс шәкилдә нәзәрдән кечирмәклә талыш 

дилиндә онларын ишләнмә имканлары һаггында ајдын тәсәввүр әлдә етмәк олар. 

1. Хәбәрдәки шәхс шәкилчиси вә ја енкликтләр васитәсилә билдирилән мүбтәда I 

шәхсин тәкинә аиддир. 

а) Мүбтәда хәбәрдәки шәхс шәкилчиси васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: 

Овин бәкардем боты се тијә (З. Ә. -13); Рәбәдәли әјштедәм, Даси, дими шыштедәм (З. 

Ә. -19); Ыштә номи ҹо кәсику хәбә гәтдәм (Јс. 36); Бәшем бә Мығон, нүн бәһам, 

бәмардем (Јс. 16). б) Мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Се 



рүж мүттәсил кәрпиҹым кырне (З. Ә. -6); Зангым виндәбе, зынгыровым виндәныбе (Јс. 

33). 

2. Хәбәрдәки шәхс шәкилчиси вә ја енкликт васитәсилә билдирилән мүбтәда I 

шәхсин ҹәминә аиддир. 

а) Мүбтәда хәбәрдәки шәхс шәкилчиси васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: 

Рәбәдәли әјшдәмон (З. Ә. -19); Чы Әбос бәги хүни екәмон, Чымы пәвәнди хылос 

быкәмон (З. Ә. -7); Бәжијемон, бәвиндемон (Јс. 15); Ышты күкә бәһәмон, ды чымы 

гылә һәнәк быкәмон (Јс. 37); Бәј чы Мәсковәо һәдијјә вығандәмон («Толыш», 1991, № 

4). 

б) Мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Бә әғлон оләтымон сә 

(Шн); Молонмон дәромәј бә кәфшән (Шн). 

3. Хәбәрдәки шәхс шәкилчиси вә ја енкликт васитәсилә билдирилән мүбтәда II 

шәхсин тәкинә аиддир. 

а) Мүбтәда хәбәрдәки шәхс шәкилчиси васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: 

Һа сор чығын дәвардәш (З. Ә. -16); Бәнәј согнәвәј әлелиш (Јс. 16). 

б) Мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Сефы чандо һәватә? 

(Шн); Әғылы бочи бовније? (Шн).  

Гејд етмәк лазымдыр ки, мәкан билдирән бә`зи ҹүмлә үзвләри II шәхсин тәкини 

билдирмәк үчүн -ш, -ош енкликтләри илә ишләнир. Мәсәлән: Бо һанде бә Мәсковәш 

бәше? (Шн); Чы Ликош омедә ? (Шн). 

Мә`лум олдуғу кими, III шәхсин тәкини билдирмәк үчүн дә - ыш, -ш енкликтиндән 

истифадә едилир. Бунлары гарышдырмамаг үчүн ҹүмләнин үмуми мәзмунуна истинад 

етмәк лазымдыр. 

в) Мүбтәда әмр шәклиндә ишләнмиш хәбәр васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. 

Мәсәлән: Дастдырозәти мәкә (Јс 24); Бә чәј гәв сыхан дәмәнә (Јс. 13); Бә хавло немык 

емәкә (Јс. 13); Бә јоли дим мәво (Јс. 11); Бә бызанги лонә чүлә дәмәку (Јс. 10); Чәмә кәј 

бој (Шн); Маштә бә рәјон быши (Шн). 

4. Хәбәрдәки шәхс шәкилчиси вә ја енкликт васитәсилә билдирилән мүбтәда II 

шәхсин ҹәминә аиддир. 

а) Мүбтәда хәбәрдәки шәхс шәкилчиси васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: 

Һәни мәҹоле, мәһытән, пебән (З. Ә. -14); Һәмә бә мәктәб бәшејон (Шн); Пидоне быбү 

инғылоб рози, чок тимо быкән ыштә колхози (З. Ә. - 14). 

б) Мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Ымсор чокә изымон 

варде (Шн); Молонон бә Мығон бардә ? (Шн); Һәнәкон карде? (Шн). 

5. Хәбәр вә ја енкликт васитәсилә билдирилән мүбтәда III шәхсин тәкинә аиддир. 



а) Мүхтәлиф заман шәкилчиләри илә ишләнән хәбәр шәхс шәкилчиси гәбул етмәдән 

III шәхсин тәкини билдирир. Мәсәлән: Бәнә авшүми нәм пегәтдә (Јс. 36); Рәбәдәли 

әјштәни, Даси, дими шыштәни (З. Ә. -19). 

б) Мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Чокә оләтыш сә 

(Шн); Ә сеф Ликош вардә (Шн). 

6. Хәбәрдәки шәхс шәкилчиси вә ја енкликт васитәсилә билдирилән мүбтәда III 

шәхсин ҹәминә аиддир. 

а) Мүбтәда хәбәрдәки шәхс шәкилчиси васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: 

Бәнә мүжнә ғыр бедән (Јс. 16); Боштә һәхијо даве кардедән (З. Ә. - 14); Дарзон 

анҹедән, бә аспон дојдән (З. Ә. -5). 

б) Мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Бәшты јәхә 

сәнҹәхшон певүнә (Јс. 14). 

 

 

ҮМУМИ ШӘХСЛИ ҸҮМЛӘ 

Тәктәркибли ҹүмләләрин синтактик-структур хүсусијјәти кими, үмуми шәхсли 

ҹүмләләрин дә мүбтәдасы олмур. Хәбәр вә ја енкликт васитәсилә бәрпа едилә билән 

мүбтәда исә конкрет шәхси јох, үмуми шәхси билдирир. Јә`ни ҹүмләдә ифадә едилән 

һал-һәрәкәт конкрет бир шәхсә јох, бүтүн заманларда бүтүн шәхсләрә аиддир. Буна 

ҝөрә дә белә ҹүмләләрин хәбәри әксәр һалларда үчүнҹү шәхсин ҹәмини билдирән 

шәкилчи васитәсилә формалашыр. Ҹәмлик шәкилчиси үмуми шәхс семантикасынын 

јаранмасында мүһүм рол ојнајыр. Мәсәлән: Тавзы бә вырәдә ғәссәм әһәнин (Јс. 56); 

Рык кардә кәси бахшә баһан (Јс. 51); Һамсүә суали һамсүәку бәкан (Јс. 62); Хорәк 

һардеәдә гәп әжәннин (Јс. 60); Одәми дә чәј кој бәзынен (Јс. 48); Әмон быпи әжәнин 

(Јс. 31); Даст әбыри дасти бәбырен (Јс. 16); Бә мерди бә чәј һынә горә ном бәнон (Јс. 

11); Бевәҹә һани бә шә ови бәвотен (Јс. 9); Аршијә дасти бә гыј ебәһаштен (Јс. 7). 

Аз-аз һалларда үчүнҹү шәхсин ҹәминә аид олан, лакин үмуми шәхси билдирән 

мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Кәшон жени-мерд воте 

(Јс. 40); Јолышон јол воте, рүкышон рүк (Јс. 38); Бо коришон лүлә жәј (Јс. 17). 

Бә`зән ҹүмләнин хәбәри икинҹи шәхсин тәкини билдирдикдә дә ҹүмлә үмуми 

шәхсли олур. Мәсәлән: Ағыләдә кам, зүәдә ве бә кәсику бытарс (Јс. 6). 

Белә ҹүмләләрдә дә мәзмун јалныз икинҹи шәхсә јох, бүтүн шәхсләрә аид едилир. 

 

ГЕЈРИ-МҮӘЈЈӘН ШӘХСЛИ ҸҮМЛӘ 

Белә ҹүмләләрдә мүбтәданы хәбәрдәки шәхс шәкилчиси вә ја енкликт васитәсилә 

мүәјјәнләшдирмәк олур. Гејри-мүәјјән шәхсли ҹүмләләрин мүбтәдасы әсасән үчүнҹү 



шәхсин ҹәминә аид олур. Ҹәмлик анлајышы гејри-мүәјјәнлик мәзмунунун да 

јаранмасыны шәртләндирир. 

Формал ҹәһәтдән, јә`ни хәбәрин формалашмасы бахымындан, үмуми шәхсли 

ҹүмләләр гејри-мүәјјән шәхсли ҹүмләләрә охшасалар да, семантик ҹәһәтдән 

фәргләнирләр. Белә ки, үмуми шәхсли ҹүмләләрдә хәбәрдә ифадә олунан ишин һамыја 

аид олдуғу билдирилирсә вә бу, бир нөв, үмуми ганун кими сәсләнирсә, гејри-мүәјјән 

шәхсли ҹүмләләрдә ифадә олунан иш бир груп гејри-мүәјјән шәхсә аид олур. Ҹүмләдә 

мүбтәда конкрет вә ја үмуми јох, гејри-мүәјјән олур. Мәһз бу семантик фәрг үмуми 

шәхсли ҹүмләләрлә гејри-мүәјјән шәхсли ҹүмләләри мүстәгил нөвләр кими ајырмаға 

имкан верир. 

Јухарыда гејд етдијимиз кими, белә ҹүмләләрин мүбтәдасынын гејри-мүәјјәнлији 

хәбәрдәки шәхс шәкилчиси вә ја енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир.  

а) Мүбтәда хәбәрдәки шәхс шәкилчиси васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Бә 

чәј дим жыго бызын хок витәшоне (Јс. 13); Де машини хәмән кардән, Һа рүж машин 

вардән (З. Ә. -21); Бә дој вотдән: -Омедәм бошты быре (Јс. 10); Бә бызи вотшоне: -

Зымыстон омедә (Јс. 10);. 

б) Мүбтәда енкликт васитәсилә мүәјјәнләшдирилир. Мәсәлән: Бәшты јәхә 

сәнҹәхшон певүнә (Јс. 14); Мәло ғәләт баһанде, бәвоте жыгошон нывыштә (Јс. 43); Бә 

дәвәшон воте: -Ышты гы шат бочије? (Јс. 10); Бә зандәго шох жијәшон дәној, бә аспи 

сырә омәј. Нызнәше ки, бә чәј гәви ныхтә бәжен (Јс. 11). 

 

ШӘХССИЗ ҸҮМЛӘ 

Бүтүн диҝәр тәктәркибли ҹүмләләрдә олдуғу кими, шәхссиз ҹүмләләрдә дә мүбтәда 

олмур. Лакин диҝәрләриндән фәргли олараг, шәхссиз ҹүмләләрдә мүбтәда һеч тәсәввүр 

дә олунмур вә ҹүмлә дә буна еһтијаҹ һисс етмир. Буна ҝөрә дә белә тәктәркибли 

ҹүмләләр шәхссиз ҹүмлә адланыр. Үмумијјәтлә, шәхссиз ҹүмлә мүбтәдасы олмајан вә 

һеч тәсәввүр дә олунмајан ҹүмләләрдир. 

Шәхссиз ҹүмләләр фе`ли вә исми хәбәрли олур. Бунларын формалашма 

механизминин тәфәррүатына вармадан, мүвафиг мисаллар вермәклә кифајәтләнирик.  

а) Фе`ли хәбәрли шәхссиз ҹүмләләр. Мәсәлән: Бо зымыстони ве мандә (Јс. 6); 

Бандәдә вадоә ови ерәхәдә гәте әбыни (Јс. 9); Ағылмандә әғыли бәләгәдә бәбе зыне (Јс. 

6); Араку хәјләк дәвардә («Астара», 1991, № 8). 

б) Исми хәбәрли шәхссиз ҹүмләләр. Мәсәлән: Лап тәсә вырәме (Јс. 42); Жин тон 

рише, пен тон бығ (Јс. 33).  

Беләликлә, фактларын илкин тәһлили ҝөстәрир ки, фикрин инҹә чаларларыны ифадә 

етмәк үчүн талыш дилиндә лазым олан семантик еластиклик вар вә семантик 

маневретмә имканлары чох ҝенишдир. Тәктәркибли ҹүмләләрин, демәк олар ки, 

бүтүн нөвләринин талыш дилиндә олмасы ҝөстәрир ки, бу дилин синтактик 

системи мүкәммәл шәкилдә формалашмышдыр. 



 

МҮРӘККӘБ ҸҮМЛӘ 

Информасијанын верилмәси вә дилин коммуникатив функсијасынын 

тәкмилләшмәсиндә мүрәккәб ҹүмлә бөјүк әһәмијјәтә маликдир. Мүрәккәб ҹүмлә дилин 

синтактик инкишафынын ән јүксәк мәрһәләсидир. Мүрәккәб ҹүмләләрин елә нөвләри 

вардыр ки, онлары тәшкил едән садә ҹүмләләр мүхтәлиф әлагәләрлә бирләшсәләр дә, өз 

нисби мүстәгиллијини сахламышлар. Компонентләр мә`наҹа бир-биринә ујушмурлар. 

Елә мүрәккәб ҹүмләләр дә вардыр ки, компонентләри арасында әлагә чох сыхдыр, бири 

диҝәрини мә`наҹа тамамлајыр; бирини диҝәриндән тәҹрид етдикдә нагислик јараныр. 

Әҝәр биринҹи тип мүрәккәб ҹүмләләрин компонентләри арасында, јухарыда 

ҝөстәрдијимиз кими, әсасән, семантик әлагә вардырса, икинҹи тип ҹүмләләр даһа чох 

грамматик әлагәләрлә бир-биринә бағлыдыр. Бу әламәтләрә ҝөрә мүрәккәб ҹүмләләр 

ики әсас група бөлүнүр: 1. Табесиз мүрәккәб ҹүмләләр; 2. Табели мүрәккәб ҹүмләләр. 

 

ТАБЕСИЗ МҮРӘККӘБ ҸҮМЛӘЛӘР 

Талыш дилиндә мүхтәлиф мә`на әлагәләринә әсасән формалашан табесиз мүрәккәб 

ҹүмләләр ҝениш јајылмышдыр. Табесиз мүрәккәб ҹүмләләрин мә`на әлагәләри исә 

онларын компонентләри арасында мәзмун мүнасибәти әсасында мүәјјәнләшир. 

Илкин мүшаһидәләр нәтиҹәсиндә талыш дилиндә ашағыдакы мә`на әсасында 

формалашан табесиз мүрәккәб ҹүмләләри ашкар етдик.  

 

ЗАМАН ӘЛАГӘСИ 

Бу мә`на әлагәси әсасында формалашан табесиз мүрәккәб ҹүмләләрин 

компонентләриндә ја ејни заманда, ја да заман етибарилә бири диҝәриндән сонра иҹра 

олунмуш, олунан иш вә ја һадисә һаггында мәлумат верилир. Бунларын компонентләри 

дә мәһз ја ејни заманда, ја да бири диҝәриндән сонра иҹра едилән һәрәкәти ифадә 

етмәләри бахымындан бир синтактик там һалында бирләшир. Демәли, заман әлагәси 

әсасында формалашан табесиз мүрәккәб ҹүмләләр компонентләри арасында бу заман 

мәзмуну бахымындан ики група бөлүнүр: а) ејнизаманлылыг билдирәнләр; б) 

ардыҹыллыг билдирәнләр. 

а) Ејнизаманлылыг билдирәнләр. Белә табесиз мүрәккәб ҹүмләләрин 

компонентләриндә ифадә едилән иш вә һәрәкәтләр ејни заманда баш верир. Мәсәлән: 

Барзә ҝиләво гынедә, кавүә бәшә сә рос кардә, вәнәшә әтрә бу бә чәмә нәфәс омедә 

(«Ләнкәран», 1991, № 22); Ливонсә шығон вириски дојдән, һандедән кижон, гытон 

обедән (З. Ә. -5); До-ҝичон зүкә жедән, пәрәндон кәш ошандән, боштәно лонә басдән 

(«Ләнкәран», 1991, № 32); Хыдыри пәсә гәлә тәләф бедә, ыштән исә жиәдә воә 

мандедә («Ләнкәран», 1991, № 32); Кәрвон шедә, сыпә дәрыведә (ТС,, 1992, № 5). 

б) Ардыҹыллыг билдирәнләр. Заман әлагәсинин бу нөвүндә компонентләрдә ифадә 

едилән иш вә һәрәкәтләр ардыҹыллыгла баш верир, јә`ни әввәл биринҹи компонентдә 



ифадә едилән һәрәкәт баш верир, сонра исә, табесиз мүрәккәб ҹүмләнин 

компонентләринин сајына мүвафиг олараг, о бири компонентләрдә ифадә едирлән 

һәрәкәт вә ја һәрәкәтләр баш верир. Компонентләрдә ифадә едилән бу мүхтәлиф 

һәрәкәтләр ардыҹыллыгла, лакин мүәјјән заман кәсијиндә баш вердијиндән 

компонентләр мәһз һәмин заман мәзмуну әсасында бирләшиб синтактик тамлыг 

јарадыр. Мәсәлән: Сыпон там жәј, кутлон дәрывәјн (Јс. 55); Ајнә халә чәмә толышә 

хорәкон пате чәмиш боштә авлоди Ҹәмаләддини вотәше, әјән әвоныш бә ғәләм сә, 

вығандәше бә редаксијә («Ләнкәран», 1991, № 21); Мывә ғәзәни шыдојдән отәшисә, әв 

гыледә («Ләнкәран», 1991, № 24). 

 

СӘБӘБ-НӘТИҸӘ ӘЛАГӘСИ 

Сәбәб-нәтиҹә әлагәли табесиз мүрәккәб ҹүмләнин компонентләри мәзмун 

бахымындан гаршылыглы шәкилдә сых бағлы олур. Чүнки сәбәб-нәтиҹә әлагәсинин 

өзү реал олараг бир-бириндән чох асылыдыр вә бири олмајанда диҝәри дә ола билмәз. 

Бу објектин ҝерчәклији онун ифадәси олан ҹүмләләрдә дә өз әксини тапмышдыр. 

Сәбәб-нәтиҹә әлагәси әсасында әмәлә ҝәлмиш табесиз мүрәккәб ҹүмләнин әввәл 

ҝәлән компоненти сәбәби, сонра ҝәлән компоненти һәмин сәбәбин нәтиҹәсини 

билдирир. Мәсәлән: Шымым таныкарде, сыкыл еше (Јс. 69); Шир марде, шәғолон 

вәјә карде («Ләнкәран», 1991, № 24); И рүж во гыније, чо гылә сеф егыније 

(«Ләнкәран», 1991, № 6); Кыты кәдә ни, морә шәшлынги бә («Толыш», 1990, № 2); 

Нозә кардәш, вәшедәм аз («Ләнкәран», 1991, № 3); Әвәсор омә, вылон окардәшоне (ТС, 

1992, № 7). 

 

ГАРШЫЛАШДЫРМА ӘЛАГӘСИ 

Белә табесиз мүрәккәб ҹүмләнин бир компонентиндә ифадә едилән фикир диҝәр 

компонентдә ифадә едиләнә гаршы гојулур. Гаршылашдырма әлагәли табесиз мүрәккәб 

ҹүмләләр чох вахт бағлајыҹысыз ишләнир, бә`зи һалларда исә компонентләр арасында 

әмо (амма) бағлајыҹысы ишләдилир. 

а) Компонентләр арасында бағлајыҹы олмур. Мәсәлән: Мы пидәме тыни синәбәнд 

быкәм, ты ғошғунд бедәш (Јс. 44);Осио ордә бәһоре, чәх-чәхәнә сә бәдожне (Јс. 49); 

Хәлхи бошәк гәте, ты омәш бо лорин гәте (Јс. 59); Хыдо бо фәғыри бәросне, әв һарде 

әзыни (Јс. 59); Хыдо дој, овәјзи барде (Јс. 59); Шәјтон бә да гылә лампә нат ебәка, һич 

гылә әсүтни (Јс. 68); Дүәвожи кә сүте, һич кәси бовәш ныкарде (Јс. 29); Аз нәведәм 

боты кукә бә кәшә, ты нәведәш бомы ордә бә кәшә (Јс. 7); Чы һар одәми һар ҹүрә 

ғарзи дој бәбе, чы пы-моә ғарзи дој әбыни («Лерик», 1992, 27 феврал); Дәдә којәш кај, 

зоә дош дызде (ТС, 1992, № 5); Бәјым мы дард воте, әј ки, бомынош дыл сүтәни (ТС, 

1992, № 7). 

б) Компонентләрин арасында әмо табесизлик бағлајыҹысы ишләнир. Мәсәлән: Бәхт 

һытә, әмо чашим һич шәви роһәт һытәни (ТС, 1992, № 7); Чы Хәҹҹә чокнәј мынҹырә 

бе зындәним, әмо ын сыханон чы парчини бынәдә мәсә Шәриф чыртмә жәј-жәј рахс 

кардәбе (ТС, 1992, № 8); Чымы авлодонән мыни јодәдә бебәкан, дүст-тајтушонән, әмо 



ын мивә тоғон јолә до бәбен, мыни јоддә беәкәнин! («Ләнкәран», 1990, № 136); Боштә 

рохнејо ты мыни варде, Әмо золыми рәһым ныкарде (З. Ә. -6). 

 

АЈДЫНЛАШДЫРМА ӘЛАГӘСИ 

Табесиз мүрәккәб ҹүмләнин биринҹи компонентиндә ифадә едилән фикир икинҹи 

компонентиндә ајдынлашдырылыр. Компонентләр арасында мәһз бу әсасда јаранан 

әлагә ајдынлашдырма әлагәси адланыр. Мәсәлән: Сыхан бәнәј дәмоније: кам 

пешомеәдә чок кардедә, ве пешомеәдә кыштедә (ТС, 1992, № 4); Бәле, бә ди һај дәше: 

Шәрифи «Жигули»ш бардә (ТС, 1992, № 8): 

 

БӨЛҮШДҮРМӘ ӘЛАГӘСИ 

Бу әлагә әсасында формалашмыш табесиз мәрәккәб ҹүмләнин һәр компонентиндә 

бөлүшдүрүлмүш ишләрдән бири ифадә олунмушдур. Мәсәлән: Мы каштә, ты 

бәдывеш (Јс. 44); Мы ышты довнәм гәтә, ты чы Хыдо довнә бығәт (Јс. 44); Аз мандәм 

парди бы тәрәф, Ты мандәш парди бә тәрәф (Јс. 7); И кәси сығыш гырдә карде, ҹо кәси 

зәминыш чы бырику, до-кындуләку тәмизыш карде («Ләнкәран», 1991, № 21); Моәш һа 

ру чәј сәј мүј рандәбе, Бәнәј былбыли әвән һандәбе (З. Ә. -7). 

Фактлардан ҝөрүндүјү кими, табесиз мүрәккәб ҹүмләнин компонентләринин 

әлагәсиндә һәм мөһкәм семантик мәнтиг, һәм дә биткин грамматик формалашма 

вардыр. Компонентләр мәзмуну вә араларындакы мәнтиги мүнасибәтдән асылы олараг 

сыраланыр.  

Талыш дилиндә бағлајыҹысыз табесиз мүрәккәб ҹүмләләр даһа ҝениш јајылмышдыр. 

Компонентләр арасында бағлајыҹынын ишләнмәси әсасән факүлтәтив характер 

дашыјыр. Илкин мүшаһидәләр ҝөстәрир ки, талыш дилиндә гарышыг типли табесиз 

мүрәккәб ҹүмләләрин там формалашмыш нүмунәләри ишләнир. Мәсәлән: Һәлә һич кәс 

дырыст зындәныбе ки, ым шоғәрибә кәлхоз чиче, әмо һисс кардедәбин ки, ым хәтоә 

које (ТС, 1992, № 2). 

Бу гарышыг типли табесиз мүрәккәб ҹүмләнин һәр ики компоненти тамамлыг будаг 

ҹүмләләри, табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Компонентләр арасында 

гаршылашдырма әлагәси вардыр. Схеми беләдир: 

 

ТАБЕЛИ МҮРӘККӘБ ҸҮМЛӘЛӘР 

Табели мүрәккәб ҹүмләләр дилин семантик системинин нисбәтән сонракы 

инкишафынын мәһсулудур. Белә ки, әҝәр табесиз мүрәккәб ҹүмләләр мүстәгил 

ҹүмләләрин семантик әлагәјә ҝөрә бирләшмәсиндән ибарәтдирсә, табели мүрәккәб 

ҹүмләләр дилин инкишафына сәбәб олан коллектив тәфәккүрүн мүәјјән әмәлијјатлары 

нәтиҹәсиндә јаранмышдыр. Бурада ҹүмләләрдән бири тәдриҹән мүстәгиллијини 

итирәрәк бүтүнлүкдә икинҹијә хидмәт етмәли олмушдур, Беләликлә, компонентләрдән 



бири мүстәгил, әсас, диҝәри исә онун мәзмунуну тамамламаға хидмәт едән јадымчы, 

асылы ҹүмлә вәзијјәтинә дүшмүшдүр. Асылы ҹүмлә әсас ҹүмләјә мүхтәлиф 

ҹәһәтләрдән хидмәт едир. Мәһз асылы ҹүмләләрин әсас ҹүмләјә хидмәт нөвү 

бахымындан табели мүрәккәб ҹүмләләрин нөв фәргләри әмәлә ҝәлир. Елә она ҝөрә дә 

табели мүрәккәб ҹүмләнин нөвләри будаг ҹүмләнин ады илә адландырылыр. 

 

МҮБТӘДА БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Талыш дилиндә ишләнән мүбтәда будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләр баш вә 

будаг ҹүмләнин јерләшмәси сырасына ҝөрә ики әсас група бөлүнүр: 1) баш ҹүмләси 

будаг ҹүмләдән габаг ҝәләнләр; 2) баш ҹүмләси будаг ҹүмләдән сонра ҝәләнләр. 

I. Баш ҹүмлә әввәл, будаг ҹүмлә сонра ишләнир. Белә мүбтәда будаг ҹүмләли табели 

мүрәккәб ҹүмләләрин дә ики нөвү вардыр: 

1. Баш ҹүмләдә мүбтәда олмур. Будаг ҹүмлә баш ҹүмләдәки бу мүбтәда 

чатышмазлығыны тамамламаг үчүн ишләнир. Бағлајыҹынын ишләниб-ишләнмәмәсинә 

ҝөрә дә бу нөв табели мүрәккәб ҹүмләләр ики група бөлүнүр: 

а) Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында ки бағлајыҹысы ишләнир.  

Лакин бу факүлтәтив характер дашыјыр. Јә`ни бу бағлајыҹы ишләнмәјә дә биләр, бу 

заман табели мүрәккәб ҹүмләјә структур вә семантик ҹәһәтдән һеч бир хәләл ҝәлмәз. 

Мәсәлән: Чан соре ки, дастонәдә ғолимон, Бардән чәмә һар сәрвәти, лолимон (ТС, 

1992, № 3); Хәјли вахт бе ки, Мәшә Бибиши бә әрәбә рүјәныш жәныбе (ТС, 1992, № 2); 

Ве чокә әломәте ки, омәсорнәни Нәвүзә ид де рәсми рој дәвонијә бәбе («Ләнкәран», 

1991, № 32); Ошкоре ки, нати һаким дынјо һакиме («Толыш», 1991, № 4). 

б) Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында һеч бир бағлајыҹы ишләнмир. Мәсәлән: 

Чанд соре, ышты ешғәдә вәшедәм, Тыку бехәбә һиҹрони кәшедәм (ТС, 1992, № 7); Ысә 

ды рүже, һичи һардәни (З. Ә. -6). 

2. Баш ҹүмләдә мүбтәда әвәзликлә ифадә олунур. Будаг ҹүмлә һәмин әвәзлији 

ајдынлашдырыр. Һәм дә баш ҹүмләдә мүбтәда функсијасында ишләнмиш бу әвәзлик 

будаг ҹүмләнин мәзмунуна ишарә едир. Мәсәлән: Әвән дүзе ки, чәј вахтәдә диәдә 

«мәдәни тәсәрүфатчи» ифадә әвотин (ТС, 1992, № 2). 

II . Будаг ҹүмлә әввәл, баш ҹүмлә сонра ишләнир. 

Талыш дилиндә бу типли мүбтәда будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләр чох 

ҝениш јајылмышдыр. Онларын реаллашмасында мүхтәлиф лексик вә грамматик 

васитәләр мүһүм рол ојнајыр. 

1. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик ишләнир. Баш ҹүмләдә мүбтәда олмур. Будаг ҹүмлә 

баш ҹүмләдәки бу мүбтәда чатышмазлығыны тамамлајыр. Мәсәлән: Ки шер 

нывыштедә, әдәбијјатыш пидә, бә мәҹлиси мәшғәлә бо («Ләнкәран», 1990, № 136); Ки 

ко карде, чокә пүл сәјдә (Шн); Ки ыштә сәј рост кардедә, сијо зәмини жијо дәшедә 

(ТС, 1992, № 2); Чики пүлыш һесте, мәјдон окардә (ТС, 1992, № 7). 



2. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик мөвгејиндән исим ишләнир. Баш ҹүмләдә мүбтәда 

олмур. Белә конструксијаларда нисби әвәзлик мөвгејиндәки исимдән сонра чох заман 

ки әдаты ишләнир. Мәсәлән: Ә шеј ки ды зывони дүз бәбе, ды зүј дүз әбыни (Јс. 30); 

Әғыл ки бә јоли дим омәј, мәктәбәдән чок нибаһанде (Шн). 

3. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик, баш ҹүмләдә исә мүбтәда функсијасында әвәзлик 

ишләнир. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзликлә ифадә олунмуш мүбтәдаја аид фикир, 

мүлаһизә ифадә едилир: Мәсәлән: Ајби бә дим ки бывото әв номерд ни (ТС, 1992, № 7); 

Ки вите бызыно, тәмбәл ни (ТС, 1992, № 7);Ки ым хәбон зындәни, динҹе гушоныш, әв 

бәхтәвәре (ТС, 1992, № 8); Ки пылош һарде, әв дәшу бә кә (Јс.40);Чичы анҹә бәштә 

ғаб, бәшты кечән әв боме (Јс. 65). Бә`зән ејни вәзијјәтдә будаг ҹүмләдәки нисби 

әвәзлији бә өнгошмасы илә ишләнир. Мәсәлән: Бә ки бәдон, әнҹәх әв бәсте (ТС, 1992, 

№ 2); Бәки дүст вотыме, әв дышмен беше (ТС, 1992, № 7). 

4. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик ишләнир. Баш ҹүмләдә исә будаг ҹүмләнин 

мәзмунуна ишарә едән вә онун мәзмунуну бир нөв еһтива едән әвәзлик јијәлик 

бирләшмәсинин биринҹи компоненти кими ишләнир. Бу һалда јијәлик бирләшмәси баш 

ҹүмләнин мүбтәдасы функсијасыны дашыдығы үчүн онун биринҹи компонентинә аид 

олан будаг ҹүмлә дә мүбтәда будаг ҹүмләси функсијасы дашыјыр. Мәсәлән: Ки ыштә 

дәдә бә занбул дәғандә, чәј балән әј бә занбул дәбәғанде (Јс. 40). 

Белә табели мүрәккәб ҹүмләни садәләшдирсәк, будаг ҹүмлә фе`ли сифәт тәркиби 

һалында баш ҹүмләдә мүбтәда функсијасында ишләнмиш һәмин јијәлик 

бирләшмәсинин биринҹи компоненти олан әвәзлијин јерини тутар. Мәсәлән: Ыштә 

дәдә бә занбул дәғандәј балән әј бә занбул дәбәғанде. 

 

ХӘБӘР БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Талыш дилиндә хәбәр будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләнин дә баш вә будаг 

ҹүмләнин јерләшмәси сырасына ҝөрә ики типи вардыр. 

I. Баш ҹүмлә әввәл, будаг ҹүмлә сонра ишләнир. Баш ҹүмләнин хәбәри ишарә 

әвәзлији илә ифадә олундуғундан изаһат тәләб едир. Бу изаһаты тә`мин етмәк 

мәгсәдилә баш ҹүмләјә будаг ҹүмлә гошулур. Бу һалда баш ҹүмләнин хәбәри будаг 

ҹүмләнин мәзмунуна ишарә едир. Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында ки 

бағлајыҹысы һәм ишләнә, һәм дә ишләнмәјә биләр. Мәсәлән: Бевәҹә одәм әве ки, 

дүстыш каме (Јс. 9); Орзумон әве ки, ышты и јаш һәзо, һәҹмы ве быбү («Ләнкәран», 

1991, № 12); Зүмандә мерд әве ки, ыштә виждони һәвате зүш рәстәни («Лерик», 1992, 

27 феврал); Әфәл әве, зомсони бој гәтдәни (ТС, 1992, № 12); Нәсири Нүсрәти лап јолә 

дард әв бе ки, әв чы ды гылә кәмсәмоли дәдә, ыштәнән егынијә бә маккара, јәне бә 

мағара (ТС, 1992, № 3); Бәштә зонә одәмонку и гылә хаһишым ыме ки, «Толыши сәдо» 

ғәзети абонә быбән (ТС, 1992, № 8); Мәсәлә бымәдәј ки, к, ө, у, һәрфон ифадә кардә 

сәдон ды ҹо һәрфон ды һостони ифадә карде бәбе (ТС, 1992, № 7); Халги адәт жыгоје 

ки, һәлә бә Нәвүзә иди мандә чошанбә ружи «кулә ид» дәвонедән («Ләнкәран», 1991, № 

32). 

II. Будаг ҹүмлә әввәл, баш ҹүмлә сонра ишләнир. Белә хәбәр будаг ҹүмләли табели 

мүрәккәб ҹүмләләрин будаг ҹүмләсиндә, бир гајда олараг, нисби әвәзлик олур. Баш 



ҹүмләнин хәбәри исә будаг ҹүмләнин мәзмунуна ишарә едән әвәзликлә ифадә олунур. 

Будаг ҹүмлә баш ҹүмләнин хәбәри функсијасында ишләнмиш һәмин әвәзлији мәзмунҹа 

ајдынлашдырыр. Мәсәлән: Чич омәј бәшты даст, әве ышты вәјшти кижә (Јс. 24). 

 

ТАМАМЛЫГ БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Компонентләрин сырасына ҝөрә тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб 

ҹүмләләрин ики типи вардыр:  

а) баш ҹүмләси әввәл, будаг ҹүмләси сонра ҝәләнләр, б) будаг ҹүмләси әввәл, баш 

ҹүмләси сонра ҝәләнләр. 

I. Баш ҹүмлә әввәл, будаг ҹүмлә сонра ишләнир. 

Мә`лумдур ки, тамамлыг будаг ҹүмләләри тамамлығын хүсусијјәтләринә мүвафиг 

олараг, васитәсиз вә васитәли олур. Талыш дилиндә баш ҹүмләси әввәл, будаг ҹүмләси 

сонра ишләнән тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрин будаг ҹүмләси 

әсасән васитәсиз нөвдә олур. Васитәсиз тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб 

ҹүмләләрдә баш ҹүмләнин хәбәри тә`сирли фе`лләрлә ифадә олунур. Баш ҹүмләдә 

әвәзликлә ифадә олунан вә будаг ҹүмләнин изаһ етдији тамамлыг да исмин васитәли 

һалында олур. Белә табели мүрәккәб ҹүмләләр мүхтәлиф васитәләрлә реаллашыр.  

I. Баш ҹүмләдә хәбәрин билаваситә тәләб етдији тамамлыг ишләнмир. Мәһз бу 

чатышмазлығы өдәмәк үчүн тамамлыг будаг ҹүмләси баш ҹүмләјә гошулур. Будаг 

ҹүмлә илә баш ҹүмлә арасында ки бағлајыҹысы ишләнир. Мәсәлән: Әв ве чок зынедәбе 

ки, дәдә-бобон һәмишә вотәшоне «и гирвәнкә», «ды мән», «се пүт», «чо хәлвор» (ТС, 

1992, № 2); Чаш кардәбин ки, ын кој охе чок бәбе (ТС, 1992, № 2); Ошкошон карде ки, и 

сори дыләдә тәсәррүфати дәвардә сорику 5 тон ним анҝивиниш кам пегәтә 

(«Ләнкәран», 1991, № 27); Әмәнән орзу кардәмон ки, чәшымон һежо руШнијәдә быбу 

(«Совет Астарасы», 1990, № 120); Бә ғәроримон сә ки, ғәзетәдә ым сорику толышә 

сәһифә рә-рә бешу («Астара», 1991, № 1); Охејәдә Овтәм вотдә ки, нә бә дыјо, нә бә 

осмон бышәмон («Лерик», 1992, 27 феврал). 

Бу типли тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрдә бә`зән ки 

бағлајыҹысы ишләнмир. Мәсәлән: Хәин жыго бәзыне, һәмә бәнә бәј хәине (Јс. 58); 

Ысәм зынәј, јурдым һесте, пештым һесте (ТС, 1992, № 5); Сыпә бәпише, чәј хыванди 

кытыш ныбү (Јс. 54).  

2. Баш ҹүмләдә хәбәрин билаваситә тәләб етдији тамамлыг әвәзликлә ифадә 

олунмушдур вә изаһата еһтијаҹы вар. Һәмин тамамлыг-әвәзлик бу еһтијаҹы өдәмәк 

мәгсәдилә гошулмуш будаг ҹүмләнин мәзмунуна ишарә едир. Будаг ҹүмлә дә баш 

ҹүмләдәки мәһз һәмин әвәзлији мәзмунҹа ајдынлашдырыр вә тамамлајыр. Баш ҹүмлә 

илә будаг ҹүмлә арасында ки бағлајыҹысы ишләнир. Мәсәлән: Ыми чы јодо бемәкәмон 

ки, толышә елә әдәбијат офәјәкәсон, әј бә мәјдон беәкә зәһмәткәшә толышә женонбән 

(ТС, 1992, № 4); Бо мәлумати горә ымијән бәшмә роснедәм ки, фелјетонәдә ном кәшә 

совхозон дырехторон хәбәдә карде бән («Ләнкәран», 1990, № 136); Әнҹәх әјән зындәбе 

ки, ын коон жыгоән әшынин (ТС, 1992, № 7); Әјән бывотом ки, бәј зү оме ве чәтине 

(ТС, 1992, № 10). 



Бә`зән баш ҹүмләдә жыго//жоғо әвәзлији ишләнир. Лакин бу әвәзлик тамамылыг 

функсијасында јох, зәрфлик функсијасында ишләндијиндән будаг ҹүмлә ону изаһ 

етмир, баш ҹүмләнин хәбәринин тәләби илә јаранан вә баш ҹүмләдәки тамамлыг 

чатышмазлығыны өдәјир. Мәсәлән: Ә быз жоғо зындә ки, мәло дәј бә кәллә мандә (ТС, 

1992, № 7); Әв жоғо фикир кардә ки, ын гужд са фаиз вәјә бәрәсе, һәлә зиодән бәманде 

(ТС, 1992, № 8). 

Талыш дилиндә, аз да олса, баш ҹүмләси әввәл, будаг ҹүмләси сонра ҝәлән васитәли 

тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрә дә раст ҝәлирик. Баш ҹүмләнин 

хәбәри тәсирсиз фе`ллә ифадә олунур. 

Компонентләрин арасында ки бағлајыҹысы ишләнир. Будаг ҹүмлә васитәсилә 

тамамлығын суалына ҹаваб кими ҹүмләјә гошулур. Мәсәлән: Тарсдәм ки, чымы дыл 

быбү ов де тоб маштә (ТС, 1992, № 7); Фиким дој ки, чымы моә дыштә ибтидои 

сәводи ве чәмәсә чок зынедә («Лерик», 1992, 27 феврал); Әнҹәх пештпүримон ки, и рүж 

дынјоәдә мәшһүр бә толышә бырз ижәнән бә чәмә мәһоли мәрҹонә сәнәт пебәгарде 

(ТС, 1992, № 4); Ве тәәссүф быбу ки, чә хорәкон пате чәми ысәтнәни кинон-вәјүон 

һәмә зындәнин («Ләнкәран», 1991, №210); Баис Исма мәҹбур кардә ки, ғошуни бә ғәлә 

дәнә (Ләнкәран; 1991, №15); Чәј ве јолә умиш һестбе ки, ым канә пыхәвүлә әдә дәбон 

жыго әндынин, әв и рүж бәбе, дәбәгарде («Толыш», 1990, № 3). 

Бу типли мүрәккәб ҹүмләләрин компонентләри арасында да ки бағлајыҹысы бә`зән 

ишләнмир. Мәсәлән: Рози быби, быдәм нышон (ТС, 1992, № 5). 

II. Будаг ҹүмлә әввәл, баш ҹүмлә сонра ишләнир.  

Белә тамамлыг будаг ҹүмләләриндә бир гајда олараг нисби әвәзлик олур. Табели 

мүрәккәб ҹүмлә, нисби әвәзликләр дә дахил олмагла, мүхтәлиф лексик вә грамматик 

васитәләрлә реаллашыр. Ону да гејд едәк ки, бунларын да васитәсиз тамамлыг будаг 

ҹүмлә нөвү талыш дилиндә даһа ҝениш шәкилдә ишләнир. 

1. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик вә ја бағлајыҹы сөз статуслу диҝәр сөзләр (бә`зән ки 

әдаты илә), баш ҹүмләдә исә коррелјат кими әвәзликлә ифадә олунмуш вә будаг 

ҹүмләнин мәзмунуна ишарә едән тамамлыг ишләнир. Будаг ҹүмлә мәһз бу тамамлығы 

ајдынлашдырмаг мәгсәдилә баш ҹүмләјә гошулур. Мәсәлән: Чич бәдон, әнҹәх әј ды 

сијаһи бәстеш (ТС, 1992, № 2); Диәкә чики дард веје, Ки дыты и ғәмәдәј, ыштә дарди 

бәј бывот (ТС, 1992, № 12); Һар ки һәх вотедә, гәв окардәбе, Әј ноһәхә маг пәјдо 

кардәбе (З. Ә. - 10); Һар ки бымандо бәшмә һыкми дим, Ә јолә хыдо бәј бәбе ғәним (З. 

Ә.-7); Һа кәси боштә һамсүјәш быпијо, хыдо бәјән бәдо (Јс. 61); Һәмро ки нүни вениш 

бәты дој, дәј һәмроәти быкәјш (Јс. 63). 

2. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик ишләнир. Баш ҹүмләдә исә коррелјат кими 

әвәзликлә ифадә олунмуш тамамлыг олмур. Будаг ҹүмлә баш ҹүмләдәки мәһз һәмин 

тамамлыг чатышмазлығыны өдәмәк мәгсәдилә баш ҹүмләјә гошулур. Мәсәлән: Һарчи 

виндедән, бә хырҹин нојдән (З. Ә. -5); Чич бывиндом, бәтынән бәдом (Шн). 

 



ТӘ`ЈИН БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Тә`јин будаг ҹүмләси баш ҹүмләнин исимлә вә ја субстантивләшмиш сөзлә ифадә 

олунмуш үзвләриндән бирини тә`јин етмәјә хидмәт едир вә чокнә?, чы ҹүрә?, ком? // 

кон? суалларындан биринә ҹаваб олур.  

Тә`јин будаг ҹүмләләри о заман ишләнир ки, ја баш ҹүмләдә мүәјјән бир үзвүн 

тә`јини олмур, ја да тә`јин әвәзликлә ифадә олунур. Бу һалларда баш ҹүмләдәки 

мүвафиг үзв диггәт мәркәзиндә олдуғундан, ону ајдынлашдырмаг вә сәҹијјәләндирмәк 

лазым ҝәлир. Мәһз белә бир функсијанын јеринә јетирмәк үчүн тә`јин будаг ҹүмләси 

баш ҹүмләјә гошулур.Тә`јин будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрин мүхтәлиф 

нөвләрини нәзәрдән кечирдикдә бу ҹәһәтләри ајдын ҝөрмәк олур.  

1. Баш ҹүмләдә һаггында сөһбәт ҝедән исимлә ифадә олунмуш мүәјјән објектин 

тә`јини олмур. Баш ҹүмләдә диггәт мәркәзиндә һәмин објект олдуғундан, ону нисбәтән 

ҝениш сәҹијјәләндирмәк үчүн тә`јин будаг ҹүмләси гошулур. Баш ҹүмлә илә будаг 

ҹүмлә арасында ки бағлајыҹысы ишләнир. Мәсәлән:Дынјоәдә кам милләт һесте ки, 

ыштә ро ыштәныш гәтә («Астара», 1991, № 8); Зоә һесте ки, чәј гәво отәш бешдә, 

әждәһој (ТС, 1992, № 2). 

Бу нөв тә`јин будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләнин компонентләри арасында ки 

бағлајыҹысынын ишләнмәси факүлтәтив характер дашыјыр; чох вахт бу бағлајыҹы 

ишләнмир. Мәсәлән: Кижә һесте, чәј гүжди һардән, кижә һесте, бәј гүжд дојдән (Јс. 

40); Мерд һесте, жени һынәш ни (Јс. 43); Одәм һесте, ыштә хачи рандедә, Кефыш 

коке, бо һа кәси һандедә (ТС, 1992, № 9). 

2. Баш ҹүмләдә ишарә әвәзлији илә ифадә олунмуш тә`јин ишләнир. Лакин бу 

тә`јинин изаһата еһтијаҹы олдуғундан, даһа доғрусу, тә`јинләнәни лазими шәкилдә 

сәҹијјәләндирмәдијиндән, баш ҹүмләјә тә`јин будаг ҹүмләси гошулур. Тә`јин 

функсијасында ишләнмиш һәмин әвәзлик тә`јин будаг ҹүмләсинин мәзмунуна ишарә 

едир. Бу вәзијјәтдә баш ҹүмләдә тә`јин функсијасында ән чох ә, бә, дә ишарә 

әвәзликләри ишләнир. Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында ки бағлајыҹысы олур. 

Мәсәлән: Бекимсәнә ә одәме ки , әчәј дүстыш ни (ТС, 1992, № 4); Ә кишмиш ни ки, 

бәвәдә пүчә ныбу (Јс. 30); Әно ширә бә одәмон хәјре ки, чәвон бобосил, ...дандонә 

дожышон һесте (ТС, 1992, № 3); Не , бә милләти, бә жијәти ни ки, әчәј кәшон 

зәнҹирәдәје («Астара», 1991, № 8); Дә Хыдо номи ки, һич ныбә вырәдә әмәныш офәјә 

(ТС, 1992, № 10). 

Бә`зән бу нөв мүрәккәб ҹүмләләрин компонентләри арасында ки бағлајыҹысы 

ишләнмир. Мәсәлән: Хош бә одәми һоли, чокә ел-обәш һесте (Јс. 60). 

3. Баш ҹүмләдә тә`јин функсијасында жыго, жәго ишарә әвәзликләри ишләнир. 

Әксәр һалларда бу тә`јинлә тә`јинләнән арасында гејри-мүәјјәнлик билдирән гыләј 

сөзү дә ишләнир ки, бу да мүәјјән мә`нада тә`јинләнәнин гејри-мүәјјәнлијини бир гәдәр 

дә артырыр. Беләликлә, тә`јинләнәнин һәм ишарә әвәзлији илә лазыми дәрәҹәдә 

сәҹијјәләндирилмәмәси, һәм дә гыләј сөзүнүн гери-мүәјјәнлик семантикасы онун 

лазыми дәрәҹәдә сәҹијјәләндирилмәси еһтијаҹыны, лүзумуну доғурур.  

Мәһз бу еһтијаҹы өдәмәк үчүн баш ҹүмләјә будаг ҹүмлә гошулур. Баш ҹүмлә илә 

будаг ҹүмлә арасында ки бағлајыҹысы ишләнир. Мәсәлән: Ғырон жыго гыләј дини 



китобе ки, пејғәмбәри вахтәдә назил бе-бе нывыштә бә , пешо Үмәр ибн Хәттаби ијән 

Осман ибн Әффани зәмонәдә гырдә кардә бә (ТС, 1992, № 9); Әмо жыго гылә рәвојәт 

һесте ки, әв тосә сыбәдәм «кәмсәмол» воте-воте мандәбе нәмә хандәхи бынәдә (ТС, 

1992, № 3); Лап чы дәдә-бобон вахтику Дарчонәдә жәго гыләј ғајдә дәғынијәбе ки, 

дивожон гәләвон онәгәтин, бәј һич иһтијоҹән ныбе (ТС, 1992, № 3); Һәғиғәт жыго 

гыләј ғылынҹе ки, пос вардәни (ТС, 1992, № 4). 

4. Баш ҹүмләдә тә`јин олунмаға, сәҹијјәләнмәјә еһтијаҹы олан сөздән габаг гејри-

мүәјјәнлик билдирән гыләј сөзү ишләнир. Бу сөз потенсиал тә`јинләнәнә даһа да гејри-

мүәјјәнлик семантикасы вердијиндән, онун сәҹијјәләнмәсинә еһтијаҹ бир гәдәр артыр. 

Мәһз бу еһтијаҹы өдәмәк үчүн баш ҹүмләјә тә`јин будаг ҹүмләси гошулур. Мәсәлән: 

Ым гыләј ро бе ки, ијо чы ди ҹәми тожә хәбон, һадисон, әһволотон ҹәм әбин, чығынән 

тожәдән бә ди мәһәллон әрәсин (ТС, 1992, № 3); Гыләј немәте ки, ҹон, бәјо һич ғыјмәт 

әкәнин (ТС, 1992, № 4). 

5. Будаг ҹүмлә әввәл, баш ҹүмлә сонра ҝәлир. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик, баш 

ҹүмләдә коррелјат ишәнир. Баш ҹүмләдә тә`јин функсијасында ишләнән вә әвәзликлә 

ифадә олунан бу коррелјат ејни заманда будаг ҹүмләнин мәзмунуна ишарә едир. 

Мәсәлән: Шымәнәдә ки бәј зү бо, ә одәми чы гонә којку ҹобәкам (ТС, 1992, № 10); 

Сабири кон китобыш һанде, әвән бәпе һүкмән ә китоби баһандо (ТС, 1992, № 10). 

 

ЗӘРФЛИК БУДАГ ҸҮМЛӘЛӘРИ 

Талыш дилиндә зәрфлик будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрин бүтүн чохсајлы 

нөвләри ишләнир. Бунлар истәр семантик ујғунлашма, истәрсә дә формалашма 

бүтөвлүјү вә нормативлик бахымындан мүасир инкишаф етмиш дилләрдәки 

сәвијјәдәдир. Зәрфлик будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрин нөвләрини ајры-

ајрылыгда нәзәрдә кечирсәк, буна ајдын шәкилдә ҝөрә биләрик.  

 

1. ЗАМАН БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Заман будаг ҹүмләси баш ҹүмләдәки һал-һәрәкәтин заманыны билдирир вә кенә?, 

кон вахт?, кенәку?, тобә кенә? кими суаллардан биринә ҹаваб верир. Бу суаллар исә 

баш ҹүмләјә әсасән мејдана чыхыр вә будаг ҹүмлә она ҹаваб кими реаллашыр. 

Компонентләрин сырасына ҝөрә заман будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрин 

ики типи вардыр: а) баш ҹүмләси әввәл, будаг ҹүмләси сонра ҝәләнләр, б) будаг ҹүмләси 

әввәл, баш ҹүмләси сонра ҝәләнләр. 

а) Баш ҹүмлә әввәл, будаг ҹүмлә сонра ишләнир. Бу типли ҹүмләләр талыш дилиндә 

аз јајылмышдыр. Баш ҹүмләдә әвәзликлә ифадә едилмиш заман зәрфлији олур вә бу 

әвәзлик ону ајдынлашдырмаг мәгсәдилә гошулмуш будаг ҹүмләсинин мәзмунуна 

ишарә едир. Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында ки бағлајыҹысынын ишләнмәси 

факүлтәтив характер дашыјыр. Мәсәлән: Боғ бәвәдә боғ бәбе, боғвоныш комил бәбе (Јс 

18); Одәм бәвәдә чок ко кардә, һәво сәрин бедә (Шн); Әнә чаш кардәш ки, әв ыштә ови 

тәмом дәчынедә (ТС, 1992, № 2). 



б) Будаг ҹүмлә әввәл, баш ҹүмлә сонра ишләнир. Бу типли ҹүмләләр талыш дилиндә 

кениш јајылмышдыр вә мүхтәлиф васитәләрлә реаллашыр. 

1. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик ишләнир. Баш ҹүмләдә исә заман зәрфлији 

чатышмазлығы олур.. Ҹүмләнин үмуми семантикасында бу заман зәрфлијинин 

чатышмазлығы нәзәрә чарпыр. Заман будаг ҹүмләси баш ҹүмләдәки мәһз бу заман 

зәрфлији чатышмазлығыны тамамламаға хидмәт едир. Мәсәлән: Кенә ыштә овыш 

дәчынје, нојдәш бә дәм (ТС, 1992, № 4); Кенә ты шедәш, бомыно зымсон омедә, Кенә 

ты омедәш, бомыно товсон омедә (ТС, 1992, № 5); Кенә ты лол мандәш, аз чок бедәм 

(Јс. 34); Чәнә Каспи инә, Һәши инә һесте, әмәнән һестимон, шымәнән («Лерик», 27 

феврал 1992); Ком вахти Каспи дыјо һышк бе, Һәши инә осмоно ни бе, бызнән ки, 

әмәнән нимон («Лерик», 27 феврал, 1992); Чәнә ғәфәсым һесте, Чәнә һәвәсым һесте, 

Чәнә нәфәсым һесте, Әј бә һички әдәним (ТС, 1992, № 10). 

Бә`зән будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик мөвгејиндә вахти ки, чокнә ки//чокнәј ки 

типли ифадәләр ишләнир. Мәсәлән: Вахти ки виндә пыло ды моси, Һәволә дојдә бә 

бетон нүни (З. Ә. -13); Гәвәдәм гыләј кәлмә бешедә чокнә ки, хылгәт, Әв нохтә нојдә 

рәрә чымы кәлмә бәпештә. (ТС, 1992, № 6); Һежо чокнәј ки ыштә сәш рос карде, 

балоныш овәдә винде, икәрәдә чәј сәдо сош бә сә пегәте (ТС, 1992, № 7). 

Поетик әсәрләрдә бә`зән үслубла әлагәдар олараг тәркибиндә нисби әвәзлик 

ишләнмиш будаг ҹүмлә сонра, баш ҹүмлә исә әввәл ишләнир. Ади гајдада исә белә 

мүрәккәб ҹүмләләрин будаг ҹүмләси адәтән әввәл, баш ҹүмләси исә сонра ишләнир. 

Ҝәтирдијимиз фактлар әсасән үслубла әлагәдар олдуғу үчүн бунлары структур тип 

һесаб етмирик. Мәсәлән: Ты мыни лол карде, чокнәј ки ешанде ыштә бәв (ТС, 1992, № 

3); Һәзз быбәмон дынјоку, чәнә ки үмүр ҹывоне (ТС, 1992, № 4). 

2. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик ишләнмир. Будаг ҹүмлә баш ҹүмләјә ки бағлајыҹысы 

васитәсилә бағланыр вә баш ҹүмләдә иҹрасы ифадә едилән һәрәкәтин заманыны 

билдирир. Мәсәлән: Фәғырә мерд бә банди кәми тожә рәсәбе ки, ғолдурон чәј навшон 

гәте (Шн);  

2. ЈЕР БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Јер будаг ҹүмләси баш ҹүмләдә ифадә едилән һал һәрәкәтин иҹра јерини билдирир 

вә коҹо?, ком вырәдә?, чоконо?, бә коврә? суалларындан биринә ҹаваб верир. Будаг 

ҹүмлә баш ҹүмләдән габаг ишләнир. Будаг ҹүмләдә нисби әвәзлик, баш ҹүмләдә јер 

зәрфлији функсијасында коррелјат кими ишарә әвәзлији ишләнир. Будаг ҹүмлә мәһз бу 

коррелјаты ајдынлашдырмаға хидмәт едир. Мәсәлән: Әв конҹо быбо, әврә бәјо сардон 

омедә (ТС, 1992, № 5); Бә толышә рәјони ком ди бышомон әјо һа ҹүрә елә әдәбијати чы 

женон тәрәфәдә вотәбејәти бәвиндемон («Толыш», 1990, № 3); Чығыни бызон вејәзын 

бедән, һаврә ки хәтој, әјо пешедән (З. Ә. -12). 

Бә`зән баш ҹүмләдә коррелјат олмур, лакин асанлыгла тәсәввүрә ҝәлир. Мәсәлән: Әв 

бә коврә пыједә, окырнедә дыштә мыни («Ләнкәран», 1991, № 18). 

Бу мисалда «окырнедә дыштә мыни» баш ҹүмләдир. Бурада әвәзликлә ифадә 

олунмуш јер зәрфлији - коррелјат ишләнмәсә дә, ону асанлыгла тәсәввүр етмәк олур: 

окырнедә әјо // вәјо дыштә мыни. 



3. ТӘРЗ БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Тәрз будаг ҹүмләси баш ҹүмләдә ифадә едилән һал-һәрәкәтин иҹра тәрзини 

билдирир. Будаг ҹүмлә баш ҹүмләдә мејдана чыхан чокнә?, чы ҹүрә? суалларындан 

биринә ҹаваб олур.  

Тәрз будаг ҹүмләси әсасән баш ҹүмләдә жыго әвәзлији илә ифадә олунан гејри-

мүәјјән зәрфлији ајдынлашдырмаг үчүн баш ҹүмләјә гошулур. Мәсәлән: Жыго наләш 

жәј, һәмәј дыл сүте (З. Ә. -6); Кыты жыго быгәт, бәты чангыр ныжәны (Јс. 41). 

 

4. КӘМИЈЈӘТ БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Кәмијјәт будаг ҹүмләси баш ҹүмләдә ифадә едилән һәрәкәтин кәмијјәтини билдирир 

вә чәнә? суалына ҹаваб верир. Әксәр һалларда будаг ҹүмлә баш ҹүмләдән әввәл 

ишләнир. Будаг ҹүмләдә чәнә, чәнәдә нисби әвәзлији олур, баш ҹүмләдә исә әвәзликлә 

ифадә олунмуш коррелјат ја билаваситә ишләнир, ја да тәсәввүр олунур. Мәсәлән: Ғәнд 

чәнә кам пәјдо быбү, әв әнәдән ве шин бәбе («Лерик», 27 феврал 1992): Бәжиә одәми бә 

ғәв дәној чәнә гынојебу, чә гәдә әғылон нүни бырнеән әнәдә гыноје («Лерик», 27 феврал 

1992); Һа кәси бә чәнәдәш зү рәсәј, доше бә үмуми хәзинә («Ләнкәран», 1991, № 18). 

 

5. СӘБӘБ БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Сәбәб будаг ҹүмләси баш ҹүмләдә ифадә едилән һал-һәрәкәтин сәбәбини билдирир 

вә бочи?, бә чы сәбәб?, бә чы горыш? суалларындан биринә ҹаваб верир.  

Сәбәб будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләнин ики типи вардыр. 

а) Баш ҹүмлә әввәл, будаг ҹүмлә сонра ишләнир.  

Бу типли мүрәккәб ҹүмләләрдә баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында ки, чүнки 

бағлајыҹыларындан бири ишләнир. Лакин бу бағлајыҹыларын ишләнмәси факүлтәтив 

характер дашыјыр, јә`ни ишләнмәјә дә биләр. Мәсәлән: Әмә ве-ве шомон ки, ыштә 

нәнә зывонәдә нывыште, һанде имконымон һесте (ТС, 1992, № 8); Әв ыштәку ве 

розибе, лап хошбәхт бе ки, ыштә рүкә зоә кәмсәмолә әһволоти бә ди ҹар дәғандә (ТС, 

1992, № 3); Ве сағ быбән ки, бәмә мәктуб нывыштәјон («Толыш», 1991, № 4); Шо 

бимон ки, дардымон ше, Шо бимон ки, омәкәс бе («Ләнкәран», 1991, № 53); Ләлә, мәкә 

локу ты бәһә, чүнки ты јолиш (ТС, 1992, № 4); Пәси дүмә әһәнин, бәчәј јани незе (Јс. 

50). 

б) Будаг ҹүмлә әввәл, баш ҹүмлә сонра ишләнир.  

Сәбәб будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләнин бу типи талыш дилиндә аз 

јајылмышдыр. Мәсәлән: Әјо кү-кәссәк әнәдә веје ки, әвони чәјо гырдә карде ве дыроз 

дәбәкәше («Ләнкәран», 1991, № 21). 

 



6. МӘГСӘД БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Мәгсәд будаг ҹүмләси баш ҹүмләдә ифадә едилән һәрәкәтин иҹра мәгсәдини 

билдирир вә бочи?, бә чичи горыш?, бә чы горыш?, бә чы мәгсәд? суалларындан 

биринә ҹаваб верир.  

Мәгсәд будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрдә баш ҹүмлә әсасән әввәл, будаг 

ҹүмлә сонра ҝәләрәк баш ҹүмләдәки һәрәкәтин мәгсәдини билдирир.  

а) Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында әксәр һалларда ки бағлајыҹысы ишләнир. 

Мәсәлән: Бә дарди тов бәһә ки, бә дәмон бырәсиј (Јс 10); Отәши кам кардәш, ғәзәни 

һәрдәм гордынедәш ки, чәј бын нысүто (ТС, 1992, № 4); Бәчәј синә гүжди ды чахуә 

тыкә һылә жәјдәш ки, чок быбу (ТС, 1992, № 2); Офәјәше ки, ыштәни бәмәһон бәјон 

быкә (ТС, 1992, № 10); Вәјо татә пәјнышон екардәшоне ки, тәғон рә бешон, чок 

перәсон («Ләнкәран», 1991, № 15); Хани одәмон бә мерди сүбут кардејо ыштә икәси 

вығандедән ки, Артупуку чо-пенҹ кәс сипириш бијә («Астара», 1991, №8); Кулә шәви 

үзәррик сүтедән, әчәј бу бә кәј одәмон, бә мол-мәлә дојдән ки, быдә бә чаш-нәфәс 

нывон («Ләнкәран»,1991 , № 32). 

б) Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында бағлајыҹы ишләнмир. Мәсәлән: Бә сыпә гәв 

кулә шодә, быдә ышты дәнырыво («Лерик», 1992, 27 феврал); Аз бәшем навәдә визон 

бәчынем, быдә ҹо кәс ныбә (Шн). 

 

7. ШӘРТ БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Шәрт будаг ҹүмләси баш ҹүмләдә ифадә едилән һәрәкәтин шәртини билдирир. Будаг 

ҹүмлә баш ҹүмләнин үмуми мәзмунуна аид олур. Талыш дилиндә, бир гајда олараг, 

шәрт будаг ҹүмләси баш ҹүмләдән габаг ишләнир.  

Шәрт будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләр мүхтәлиф васитәләрин көмәјилә 

реаллашыр.  

а) Будаг ҹүмләдә әгәм//әгәр бағлајыҹысы ишләнир. Будаг ҹүмләнин хәбәри исә 

фе`лин шәрт мәзмунлу мүхтәлиф заман вә шәкилләри илә ифадә олунур. Мәсәлән: 

Әгәм ә одәм хәјә сыхан бымәсо, әв хәјә којку хәбә дојдә (ТС, 1992, № 3); Әгәм дыты 

иғрор ныкамон, пәшимон бәбемон (ТС, 1992, № 7); Әгәр ышты дыл бәбәј, ыштә 

пәвәнди дыли нарыштиш! (ТС, 1992, № 8); Әгәр мы бәвәдә тобә кардәм нәбәј, мыни 

әкыштин (ТС, 1992, № 12); Әгәм шымә «Совет Астарасы» ғәзети быстәнон, толыши 

зывонәдә чокә шерон, нәғылон, јазијон һанде бәнејон («Совет Астарасы», 1990, № 120). 

б) Будаг ҹүмләдә бағлајыҹы ишләнмир. Будаг ҹүмләнин хәбәри фе`лин шәрт 

мәзмунлу мүхтәлиф заман вә шәкилләри илә ифадә олунур. Мәсәлән: И тикә нүн пәјдо 

быка мәрд, бә хыдо шукур бәка, Чашдәхыл дынјо быстәно, ижән бәјо вәс әбыни (ТС, 

1992, № 2); Моминән быбүш, ыштә үстадикү мәгардиш (ТС, 1992, № 1); Сырр огәте 

нызнош, бәты һички сырр әдәни (ТС, 1992, № 4); Јолы-рүки һүрмәти онығәтош 

һампоәтиәдә һәм бәты, һәм бәшты фәрзәндонән һурмәт әкәнин (ТС, 1992, № 4); 

Ыштә моә зывони јодо бекош, татә тәнүән ботыно нүн әпатни («Лерик», 27 феврал 

1992); Һа дыво мыстәҹо быбо, кәрвон бә нимәро бәманде (Јс. 62); Кинә ды кыло бә 



зәмин ныгыне, бә шү бәбе дој (Јс. 40); Ды чокә одәми әшты-нышт карде, ты әчәјсә чок 

бәбеш (Јс. 26); Дыли дыл гәтәбү, бандон бәларзен (Јс. 28). 

 

8. НӘТИҸӘ БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Нәтиҹә будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләләрин баш ҹүмләсиндә сәбәб, будаг 

ҹүмләсиндә исә һәмин сәбәбдән доған нәтиҹә ифадә едилир. Баш ҹүмлә әввәл, будаг 

ҹүмлә сонра ишләнир. Белә мүрәккәб ҹүмләләр мүхтәлиф васитәләрлә формалашыр.  

а) Баш ҹүмләдә ја һәрәкәт, ја да вәзијјәт билдирилир. Будаг ҹүмләдә исә бу һәрәкәт 

вә ја вәзијјәтдән доған нәтиҹә ифадә едилир. Баш ҹүмләдә бу һәрәкәт вә ја вәзијјәти 

ифадә едән үзвдән габаг чох вахт әнә әвәзлији ишләнәрәк һәрәкәт вә ја вәзијјәтин 

кәмијјәтинә ишарә едир. Будаг ҹүмләдә ифадә олунан нәтиҹә исә мәһз бу кәмијјәт 

һәддиндән мејдана чыхан нәтиҹә кими тәгдим олунур. Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә 

арасында ки бағлајыҹысы ишләнир. Мәсәлән: 200 гырәм әву пегәтдәш, илығә овәдә әнә 

пешыштәш ки, әв хас бедә (ТС, 1992, № 4); Овтәм әнә ҹывон бә ки, бывиндон чәјку 

чаш сәј нәзнинбән («Лерик», 27 феврал 1992). 

б) Бә`зән баш ҹүмләдә һәрәкәтин кәмијјәти чахтә нисби әвәзлији илә 

шәртләндирилир. Будаг ҹүмләдә исә бу шәртлә едилән һәрәкәтин нәтиҹәси ифадә 

едилир. Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында бағлајыҹы ишләнмир. Мәсәлән: Ысәт 

чахтә ве бы тон-бә-тон евашт-певашт быкаш, домә му һәлә тикәјән бәрк бәныште 

бәшты гыј (ТС, 1992, № 2). 

в) Баш ҹүмләдә мүәјјән бир исимдән габаг әнә сөзү ишләнир. Лакин будаг ҹүмлә баш 

ҹүмләдәки һәмин әвәзлијин аид олдуғу исми ајдынлашдырмыр. Белә олсајды, тә`јин 

будаг ҹүмләси реаллашарды. Будаг ҹүмлә баш ҹүмләнин үмуми мәзмунуна аид олур вә 

баш ҹүмләдән чыхан нәтиҹәни билдирир. Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә арасында ки 

бағлајыҹысы ишләнир. Мәсәлән: Әнә Сәнәм-Сәнәм һесте ки, бо Шасәнәми вырә ни 

(Јс. 7). Зәһмәткәшә толыш чы ыштә хан-бәг, мылхыво, куләкон ијән чы чар 

мүтләгијәти үсул-идарәку әнә зылым-ҹәфо виндә ки, чәј дыл чы зылымзоку пүрхүн пә, 

чәј дардә китоб-вәрәғон һанде бедәни («Толыш», 1990, № 3). 

г) Бәзән баш ҹүмләдә жыго, чы әвәзликләри ишләнир. Баш ҹүмлә илә будаг ҹүмлә 

арасында ки бағлајыҹысы олур. Мәсәлән: Кижә жыго сы бедә ки, чы хымо ранги 

сәјдә, гүждыш нам бедә («Ләнкәран», 1991, № 21); Әмә бәпе жыго ко быкәмон ки, 

сүфрәмон һежо болы-пүр быбу («Ләнкәран», 1991, № 32); Тејмүрә мамү, чымыку чы 

бевәҹи бешә ки, мыни хәлги дыләдә биабри кардәш, дымжон дојдәш («Астара», 1991, 

№ 8). 

 

9. МҮГАЈИСӘ БУДАГ ҸҮМЛӘСИ 

Бу типли табели мүрәккәб ҹүмләләрдә баш ҹүмләдә ифадә едилән һәрәкәт тәрзи 

будаг ҹүмләдә ифадә едилән һәрәкәт тәрзи илә гаршылашдырылыр. Баш ҹүмлә әввәл, 

будаг ҹүмлә сонра ҝәлир. Баш ҹүмләдә һәрәкәт тәрзи жыго әвәзлији илә ифадә едилир. 

Будаг ҹүмләдә исә коррелјат кими жәго әвәзлији ишләнир. Баш ҹүмләдәки әвәзлик 



мүгајисә олунаны гејри-мүәјјән шәкилдә сәҹијјәләндирирсә, будаг ҹүмләдәки әвәзлик 

(жәго) мүгајисә едиләни мүгајисә олунана ишарә илә сәмтләндирәрәк мүгајисә едир. 

Мәсәлән: Дымы һиҹрондә, Хыдо әв жыго дивон гәтедә, Ды ҹәһәндым шәкәсон һич 

жәго дивон гәтәни (ТС, 1992, № 6). 

ГАРЫШЫГ ТИПЛИ ТАБЕЛИ МҮРӘККӘБ ҸҮМЛӘЛӘР 

Гарышыг типли мүрәккәб ҹүмләләр мүрәккәб фикрин дил материалы илә 

реаллашмыш формасыдыр. Талыш дилиндә гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмләләр 

кениш јајылмышдыр. Бунларда мүрәккәбләшмә о дәрәҹәдәдир ки, ифадә едилмиш 

фикри дәрк етмәк охуҹуда вә ја динләјиҹидә чәтинлик јаратмыр. Илкин тәдгигат 

ҝөстәрир ки, мүрәккәбләшмә, әсасән икинҹи компонент һесабына ҝетмишдир. Јә`ни, 

гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмләнин биринҹи компоненти әксәр һалларда садә 

ҹүмләдән, икинҹи компоненти исә табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Бу да 

тәбиидир, чүнки инсан данышан замаг әввәлки ҹүмләдә верилмиш фикри 

дәгигләшдирмәк вә ја она јени әлавәләр етмәк үчүн сонрадан ҹүмләләр артырмалы 

олур. Буна ҝөрә дә мүрәккәбләшмә, әсасән икинҹи компонент әсасында ҝедир. Өзү дә 

биринҹи компонент әсасән баш ҹүмлә, икинҹи компонент исә будаг ҹүмлә олур. Бу да 

тәбиидир. Чүнки баш ҹүмлә мәһз будаг ҹүмлә васитәсилә тамамланыр, 

ајдынлашдырылыр. Тамамланма, ајдынлашма мүфәссәл олдугда гарышыг типли табели 

мүрәккәб ҹүмлә јараныр.  

Талыш дилиндә гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмләләр мүхтәлиф нөв садә 

табели мүрәккәб ҹүмләләрдән тәшкил олунур. Биздә олан фактларын әксәријјәтиндә 

гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә тамамлыг будаг ҹүмләлидир. Будаг 

ҹүмлә өзү исә мүхтәлиф нөв табели мүрәккәб ҹүмләләрдән ибарәтдир. Буну ашағыдакы 

фактлардан ајдын ҝөрмәк олар:  

1. Әввәлдә ишләнмиш баш ҹүмлә садә, будаг ҹүмлә исә баш ҹүмләси әввәл, будаг 

ҹүмләси сонра ишләнмиш табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир.  

а) Һәм гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә, һәм дә будаг ҹүмлә өзү 

тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Әјән воте 

лозиме ки, Мәшә Бибиш зынедәныбе ки, чо са ғырам чиче, чахтәје (ТС, 1992, № 2); Бо 

мәлумати горә ымијән бәшмә роснедәмон ки, фелјетонәдә ном кәшә сәвхозон 

дырехторон хәбәдо кардә бән ки, бо омә сори әвон ыштә һәммә имкононку истифадә 

быкән, тәсәрүфати ды рентабели ко карде наил быбун («Ләнкәран», 1990, № 136). 

 

СХЕМИ 

б) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә тамамлыг, будаг ҹүмлә өзү 

исә паралел мүбтәда будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: 

Мәҹлиси үзвонәдә Һүҹәтулла Мәммәдови, Јәдулла Сајади, Ханәли Толыши, Ханәһмәд 

Мирзәјеви, Рза Мусајеви, Ләж мәктәби мүәллим Јәдулла Ағајеви вотышоне ки, чы 

һукумәти бә камсајә халгон нүшо доә гајғи нәтиҹәј ки, бы и сор ними дыләдә толыши 

зывони, әдәбијаты хәјли инкишаф кардәше, чокә-чокә шеерон, әдәби нүмунон нывыштә 

бән («Ләнкәран», 1991, № 53). 



 

СХЕМИ 

в) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә хәбәр, будаг ҹүмлә өзү исә 

тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Әмма чәј 

дыли мәгсәд әв бе ки, чы ҹәмати, әхәтә одәмон тонику ыштәни нышон быдә ки, әв ве 

сәхавәтине, хәсис ни, дылыш ачығе (ТС, 1992, № 2). 

 

СХЕМИ 

г) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә зәрфлик, будаг ҹүмлә өзү исә 

тамамлыг будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Пиәмерд 

беәдә ыштәни жыго быбә, быдә одәмон бызнын ки, ты бәвон һежо лозимиш («Лерик», 

27 феврал 1992). 

 

СХЕМИ 

2. Әввәлдә ишләнмиш баш ҹүмлә садә, будаг ҹүмлә өзү исә будаг ҹүмләси әввәл, 

баш ҹүмләси сонра ишләнмиш табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Бу типли 

ҹүмләләрин схеми беләдир: 

а) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә тамамлыг, будаг ҹүмлә өзү 

исә мүбтәда будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Һәлә 

вотдән, Бокуәдә ки зү омәј, иминҹи вырәш гәте, әј бә Окрајна - лап бә јолә јарышон 

бәғванден (ТС, 1992, № 10). 

б) Һәм гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә, һәм дә будаг ҹүмлә өзү 

тамамлыг будаг ҹүмләли мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Потшо бә вәзири 

һүкм карде ки, мәмләкәтәдә чәнәдә бекимсәнә, шыкәст, тәмбәл һесте, бәвоно 

комәгәти тәјин быкә (ТС, 1992, № 7); Жени ҹәвоб доже ки, ты чич пиә, мынән әвым 

доә (ТС, 1992, № 10). 

в) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә тамамлыг, будаг ҹүмлә өзү 

исә заман будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Вотдә ки, 

кәјнә бә прокурори рәј мәһкәмә һакими ыштә һукымыш дој, азән бәвәдә баһандем 

(«Ләнкәран», 1991, № 27). 

г) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә тамамлыг, будаг ҹүмлә исә 

сәбәб будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Әв жыго зындә 

ки, хыдо дымы әдовәтыш һесте, чымы дыво ғәбул кардәни (Шн). 

ғ) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә тамамлыг, будаг ҹүмлә өзү 

исә шәрт будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Вотдә ки, 

әгәм һәмонә одәми пәјдо карде нызне, ышты гыј бәжем («Ләнкәран», 1990, № 136); Әј 

воте ки, чымы зоә, әгәм ыштә моә зывони јодо бебәкаш, чымы шыт бәты һәлол ныбо 



(«Лерик», 27 феврал 1992); Пешо фикыш карде ки, әгәм ыштә кисон дүконәдә бынәм, 

бәс кәдә әхәтә ғәнди бә чич ебәкардем? (ТС, 1992, № 2). 

д) Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә тә`јин, будаг ҹүмлә өзү исә 

шәрт будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Дәчәј шеерон 

таныш бе бәпешт одәм бы ином омедә ки, әв ыштә сәпе ко быкә, чокә шаир бе бәзне 

(«Ләнкәран», 1991, № 3). 

3. Әввәлдә ишләнән баш ҹүмлә садә, будаг ҹүмлә исә гаршылашдырма әлагәли 

табесиз мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир.Мәсәлән: Бә чәј гүши рәсә кали сыханонку бә сә 

дәше ки, Маһмуд ыштә ғәнди тәләб кардедә, әмо чәј ном сијаһиәдә ныбе горә Ашур бәј 

ғәнд дојдәни (ТС, 1992, № 2). 

 

СХЕМИ 

4. Гарышыг типли табели мүрәккәб ҹүмлә бүтөвлүкдә мәгсәд будаг ҹүмләлидир. 

Әввәлдә ҝәлән баш ҹүмлә тамамлыг, сонра ҝәлән будаг ҹүмлә өзү исә гарышыг типли 

(бүтөвлүкдә нәтиҹә, баш ҹүмлә өзү исә шәрт будаг ҹүмләлидир) табели мүрәккәб 

ҹүмләдән ибарәтдир. Мәсәлән: Мы пиједә сыфтә ышты чашон чок быкәм, бәчәј горә 

ки, әгәр чок виндәбәј, ты татә нүн нәһәјш, ышты лүзән нәдәжи (ТС, 1992, № 9). 

 

СХЕМИ 

5. Әввәлдә ҝәлән заман будаг ҹүмләси садә, сонра ҝәлән баш ҹүмлә өзү исә тамамлыг 

будаг ҹүмләли табели мүрәккәб ҹүмләдән ибарәтдир . Мәсәлән: Бәјым мы дард вотә, әј 

ки бомыныш дыл сүтәни, Әве ки, мы һәни бә һич кәси дардым вотәни (ТС, 1992, № 7). 

 

СХЕМИ 

Ҝәтирилән фактлардан ајдын олур ки, талыш дилиндә гарышыг типли табели 

мүрәккәб ҹүмләләрин там формалашмыш мүхтәлиф нөвләри ишләнир. Бу да ону 

ҝөстәрир ки, талыш дилинин синтаксиси јүксәк сәвијјәдә инкишаф етмишдир.  

 

 

 



  



 

 

 

КИТАБДА ҜЕДӘН ИХТИСАРЛАР 

 

«Астара» - «Астара» гәзети 

«З. Ә.» - ЗүлфүгарӘһмәдзадә.Поемон ијән шеерон. М. , 1990.  

«Јс» - Јолон сыхан. Бакы, 1990.  

«Лерик» - «Лерик» гәзети 

«Ләнкәран» - «Ләнкәран» гәзети 

«Толыш» - «Толыш» гәзети 

ТС - «Толыши сәдо» гәзети 

Шн - Шифаһи нитгдән 

 

 

 

 

# symbol 42 \f "Symbol" \s 10# Бурада бәвон бә өнгошмасы илә әв ишарә әвәзлијинин 

синтезиндән ибарәтдир. 

# 
symbol 42 \f "Symbol" \s 12#

 Икинҹи шәхсин ҹәмини билдирән -он- енкликти илә ҹәмлик 

билдирән –он- шәкилчисини гарышдырмамалы! 

# 
symbol 42 \f "Symbol" \s 10#

 Гејд олунан сөз-формаларда -е мәсдәр әламәти ихтисар 

олунмушдур. Әксәр һалларда һәмин әламәт ишләнир. Мәсәлән: зынедәныбим, 

рәседәныбим вә с. 

# 
symbol 42 \f "Symbol" \s 12#

 Талыш дилиндә ҝениш ишләнән -ән шәкилчиләшмиш 

бағлајыҹыдыр; өзүндән әввәл ҝәлән сөзә битишик јазылмалыдыр. Ајры јазылса, ән 

әдаты илә гарышдырылар. Мәсәлән: «Һәсәнән чокә одәме» ҹүмләсиндә -ән 

бағлајыҹыдыр. Һәмин ҹүмлә Азәрбајҹан дилинә «Һәсән дә јахшы адамдыр» кими 

тәрҹүмә олунур. Амма «Һәсән ән чокә одәме» ҹүмләсиндә исә ән әдатдыр. Бу ҹүмлә 

Азәрбајҹан дилинә «Һәсән ән јахшы адамдыр» кими тәрҹүмә олунур. 
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