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Fənnin xülasəsi 

“Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası” fənni türk dillərinin ayrı-ayrı qruplar üzrə fonetik 

tərkibini, müasir aspektdə kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrini, səs əvəzlənmələrinin 

müxtəlifliyini və rəngarəngliyini, leksik cəhətdən türk dillərinin zənginliyini və bununla 

yanaşı, türk dillərinin lüğət tərkibində baş vermiş dəyişiklikləri, türk dillərində nitq hissələri 

problemini, onların ənənəvi bölgüsü məsələsini araşdırır, oğuz, qıpçaq, bulqar, qarluq, 

uyğur-oğuz qrupları üzrə dillərin morfoloji və sintaktik quruluşundan bəhs edir. 

Fənnin məqsədləri 

Fənnin tədrisində məqsəd türk dillərinin müasir dil vəziyyətini, onun fonetik, leksik, 

morfoloji və sintaktik quruluşunu, müasir türk dillərinin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərini 

müqayisəli şəkildə əhatə edə bilmək və tələbələrə bu bilikləri ətraflı öyrədə bilməkdir. 

Kursun tədrisində türk dillərinin sinxron planda araşdırılmasına geniş yer verilsə də, yeri 

gəldikcə müəyyən məqamlarda diaxron planda da müqayisələr öz əksini tapmışdır. 

Öyrənmə nəticələri 

1. Tədris prosesində tələbələr mövcud materiallar və vəsaitlər əsasında türk dillərinin 

fonetik, leksik, qrammatik quruluşları ilə tanış olacaqlar.  

2. Tələbələr bu dillərin oxşar və fərqli dil xüsusiyyətləri haqqında əsaslı biliklər əldə 

edəcəklər ki, bu da onlarda türk dilləri haqqında dolğun fikir formalaşdıracaqdır.  

3. Bu fənnin tədrisində tələbələrə tarixi-müqayisəli, tarixi-tutuşdurma metodlarından istifadə 

olunmaqla ayrı-ayrı qruplar üzrə türk dillərinin ümumi cəhətləri ilə yanaşı, hər bir türk 

dilinin özünəməxsus xüsusiyyətləri haqqında da biliklər veriləcəkdir.  

4. Bu fənnin tədrisi tələbələrdə müstəqil mənbələrlə və ədəbiyyatlarla işləmək, diskussiyalar 

aparmaq, türk dilləri ilə bağlı müstəqil fikirlərini söyləmək bacarıqlarının formalaşmasına 

kömək edəcəkdir.  

5. Öyrənilən kurs tələbələrin gələcək peşə fəaliyyətləri üçün zəruri olan nəzəri və praktik 

biliklərinin zənginləşməsinə yardımçı olacaqdır.  

Tədris metodları 

Mühazirə Hər bir mövzu mənimsədilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda prezentasiyalar verilir və müzakirə 

aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi 

ilə izah edilməlidir 

Simulyasiya  Tələbələrə dərsə aid nümunələr üzərində praktiki iş aparılmalı, 



 
 

simulyasiya proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd 

edilməlidir 

Layihə  

Digər  

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Sərbəst iş mövzuları verilir və semester sonu  yoxlanılıb qiymətləndirilir. 

1.Türk dillərində saitlər 

2.Türk dillərində samitlər onların xüsusiyyətləri 

3.Oğuz qrupu türk dillərində fonetik hadisələr 

4.Türk dillərində qrammatik kateqoriyalar 

5. Türk dillərində sifət və dərəcə kateqoriyası 

6. Türk dillərində saylar və fərqli xüsusiyyətlər 

7.Türk dillərində tərz kateqoriyası və təzahürü məsələsi 

8. Türk dillərində feilin şəkilləri 

9. Türk dillərində zaman  kateqoriyası  

10. Felin təsriflənməyən formaları 

11. Türk dillərində  əvəzliklər və fərqli cəhətlər  

12. Türk dillərində zərf. 

13. Türk dillərində qoşma  və köməkçi adlar 

14. Türk dillərində bağlayıcı lar və spesifik xüsusiyyətləri 

15.Oğuz  qrupu türk dillərində modal sözlər və spesifik xüsusiyyətləri  

16. Sadə cümlə və növləri 

17.Felin perifrastik formaları   

18. Türk dillərində yarımçıq feillər 

19. Türk dillərində felin məna növləri 

20. Türk dillərində söz birləşmələri .ismi birləşmələr 

21. Türk dillərində feli birləşmələr 

22. Türk dillərində bağlayıcılı tabesiz mürəkkəb cümlələr 

23. Türk dillərində bağlayıcısız tabesiz mürəkkəb cümlələr 

24. Türk dillərində  tabeli   mürəkkəb cümlələr (mübtəda ,xəbər tamamlıq,təyin budaq  

cümlələr) 

25.Türk dillərinin qohum  budaqları 

26.Türk dillərinin təsnifi 

27. Ural –Altay ,Turan dilləri nəzəriyyəsi 

28. Türk dillərində ədatlar və spesifik xüsusiyyətləri  

29. Türk dillərinin leksikası. 

   Təqdimat: Slaydlarla hazırlanan mövzular təqdimat şəklində sunulur və qiymətləndirilir 



 
 

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

Tematik plan 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 12.04.2022 

Müasir türk dillərinin fonetik sisteminə 

ümumi baxış. Sait və samit  səslər 
Türk dillərinin fonetik quruluşu çox uzun və 

zəngin bir inkişaf yolu keçmiş, zaman keçdikcə 

təkmilləşmiş, cilalanmış, həm qohum və həm də 

qeyri-qohum dillərin qarşılıqlı əlaqə və təsiri 

altında formalaşmışdır. Ümumi miqdarı 30-a qədər 

olan müasir türk dillərinin fonetik sistemində 

ümumi cəhətlərlə yanaşı, çoxlu fərdi 

xüsusiyyətlərin varlığı məhz bu tarixi inkişafın 

qanunauyğun məhsuludur. Türk dilləri- nin fonetik 

quruluşunun ümumi cəhətləri məhz qəbilə və tayfa 

birliklərinin hökm sürdüyü dövrlərdə sabitləşməyə 

başlamışdır. Orta türk dövründə ayrı-ayrı müasir 

türk dilləri ortaya çıxdıqdan sonra fonetik 

quruluşdakı tarixi ümumiliyi bir baza, özül kimi 

saxlamaqla bərabər, fərdi xüsusiyyətlər də 

meydana çıxır.Buraya ekstralinqvistik  təsirləri də 

əlavə etmək zəruridir. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

Səh. – 15 - 39 

2 19.04.2022 

Türk dillərinin müqayisəli leksikası 

Fonetik quruluşa nisbətən müasir türk dillərinin leksik 

tərkibində daha çox fərqlənmələr özünü göstərir. Bu da 

dillərin leksik tərkibinin, ümumiyyətlə, dəyişkənliyə 

güclü meyilli olması ilə izah oluna bilər.Bundan əlavə, 

ayrı-ayrı türk dilləri çox mürəkkəb inkişaf prosesində 

rəngarəng sistemli dil qruplarının təsirinə məruz 

qalmış, eləcə də fərdi inkişaf yolu keçərək leksik 

tərkibini zənginləşdirmişdir. Bunları nəzərə alaraq türk 

dillərinin leksik tərkibini iki cəhətdən nəzərdən 

keçirmək olar: 1) Orxon-Yenisey və Talas abidələri 

əsasında qədim türk dili leksikası; 2) Müasir türk 

dillərinin leksik tərkibi. Qədim türk leksikasını şərti 

olaraq 3 qrupda birləşdirmək olar: 1) ad bildirən sözlər; 

2) əlamət və ya keyfiyyət bildirən sözlər; 3) hərəkət 

bildirən sözlər. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

Səh. – 39 - 68 



 
 

3 26.04.2022 

Türk dillərinin müqayisəli morfologiyası. 

Türkoloji dilçilikdə nitq hissələrinin təsnifi 

prinsipi. İsim. Türkologiyada ismin qrammatik 

kateqoriyaları məsələsinin qoyuluşu 
Bir nitq hissəsi şərh edilərkən leksik-semantik 

əlamətlər, digərləri bölünərkən isə gah morfoloji, gah 

da sintaktik əlamətlər öz plana çəkilir. 

 Leksik- semantik mənaya görə, bütün əsas nitq 

hissələri müəyyənləşir. Morfoloji meyar isə bütün söz 

dəyişmə və sözdüzəltmə prosesini əhatə edir. Bu yolla 

hər bir nitq hissəsinə xas morfoloji əlamətlə 

müəyyənləşir. Sintaktik meyara münasibət isə bir 

qədər mübahisəlidir  
İsimlər sifət, say, əvəzlik və zərflərlə birlikdə dildə 

olan ən böyük söz qrupunu, adları əmələ gətirirlər. 

Adlar içərisində əsas, aparıcı yeri tutan isimlər özünün 

genişliyi və rəngarəngliyi ilə digər nitq hissələrindən 

fərqlənir. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

Səh. – 68 - 115 

4 10.50.2022 

Türk dillərində sifət, say, əvəzlik əsas nitq hissəsi 

kimi 
Leksik-semantik, morfoloji əlamətləri, sintaktik 

xüsusiyyətləri ilə digər nitq hissələrindən fərqləndirən 

sifət kateqoriyası genişliyi və rəngarəngliyi etibarilə 

türk dillərində xüsusi yer tutur. 

Sifətlər semantik cəhətdən geniç mənada əşyalıq 

bildirən isimlərdən, hərəkətin və əlamətin 

əlamətini bildirən zərflərdən seçilərək, əşyanın 

əlamət və keyfiyyətini bildirməyə xidmət edir. 
Saylar özlərinin leksik-semantik, sintaktik və morfoloji 

xüsusiyyətlərinə görə digər nitq hissələrindən 

fərqlənən müstəqil bir kateqoriyadır. Saylar ayrı-ayrı 

türk dillərində müxtəlif adlarla ifadə olunur. 

Əvəvzliklər müasir türk dillərində müxtəlif adlarla 

adlandırılır. Qeyd etmək lazmdır ki, digər nitq 

hissələrindən fərqli olaraq, əvəzlik kateqoriyasında 

cəmlik prosesi çox səciyyəvi əlamətlərə malikdir. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

Səh. – 120 - 165 

5 17.05.2022 

Türk dillərinin lüğət tərkibində feillərin yeri və 

rolu. Türkoloji dilçilikdə feilin kateqoriyaları 
Türk dillərində feillər özünə myi, rəngarəngliyi və 

spesifik xüsusoyyətləri ilə digər nitq hissələrindən 

fərqlənir. Bu kateqoriya öz zənginliyi, rəngarəngliyi və 

əhatə dairəsinin genişliyi ilə başqa dillərin feillərindən 

fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Feillər əşyalıq bildirən 

isimlərdən, əşyanın əlamət və keyfiyyətini göstərən 

feillərdən, kəmiyyət əks etdirən saylardan, əlamətin 

əlamətini, və eləcə də hərəkətin əlamətini bildirən 

zərflərdən və digər nitq hissələrindən fərqlənərək, iş, 

hal və hərəkət bildirməyə xidmət edir. Feillər öz 

rəngarəngliyi və çoxcəhətliliyinə görə adlardan həm 

leksik-semantik, həm də qrammatik baxımından köklü 

surətdə fərqlənir. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

Səh. – 179 -  



 
 

6 24.05.2022 

Türk dillərində zərf və köməkçi nitq hissələri 
Digər nitq hissələrindən sintaktik üsulla yeni zərflərin 

yaranması türk dillərində geniş yayılmışdır. Zərf 

kateqoriyası bu yolla demək olar ki, çox sürətlə öz 

tərkibini zənginləşdirmişdir. Türk dillərinin 

əksəriyyətində ədat və modal sözlərin bir qismi 

zərflərə aid edilir. Məs.:əlbəttə, bəli, yox və s. 

Müasir türk dillərinin köməkçi nitq hissələri içərisində 

qoşmalar özlərinin genişliyi və əks etdirdikləri 

mənaların rəngarəngliyi etibarilə diqqəti cəlb edir. 

Müasir türk dillərində ədat və modal sözlərin müstəqil 

bir leksik-qrammatik kateqoriya kimi fərqləndirilməsi 

yeni hadisədir.  Bu sözlərin köməkçi nitq hissələri 

içərisində ayrıca bir qrup kimi verilməsi halını xarici 

dilçilik ədəbiyyatında indi də müşahidə etmək olar 

Müasir türk dillərinin koməkçi sözləri arşında 

bağlayıcılar diqqəti cəlb edir.  

Türk dillərinin köməkçi nitq hissələri içərisində 

bağlayıcıların qeyd edilib-edilməməsi heç vaxt 

mübahisə törətməmişdir. Türk dillərində bağlayıcıların 

artması, yazı dilinin meydana gələsi və 

zənginləşməsiilə üzvi surətdə bağlıdır. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

Səh. – 165 - 289 

7 31.05.2022 

Türk dillərində sadə cümlə sintaksisi 
İsmi birləşmələrdə komponentlər arasında feillilik 

münasibətləri çox qüvvətli olur. Burada I komponent 

təyin mövqeyində duran isim, sifət, say, əvəzlik və feili 

sifət formaları, II komponent isə həmişə isim olub. 

Feili birləşmələrdə isə aparıcı komponent feil, tabe 

olan isim, zərf və feili bağlama formaları olur. 

Türkmən dilində də Azərbaycan dilində olduğu kimi 

sözlər araında 3 tip əlaqə özünü göstərir: uzlaşma, 

idarə və yanaşma. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

 

8  

Türk dillərində mürəkkəb  cümlə sintaksisi 
Türk dillərində mürəkkəb cümlə geniş yer 

tutmaqdadırBu dillərin tarixi inkişafı baxımından bunu 

demək olar ki, müasir türk dillərində müşahidə 

etdiyimiz rəngarəng mürəkkəb cümlə tipləri(xüsusilə 

tabeli mürəkkəb cümlələr) ya olmamış y a da məhdud 

dərəcədə işlənmişdir.O dövrdə sadə cümlələr üstünlük 

təşkilı edirdi.Müasir türk dillərində indi mürəkkəb 

cümlələr özlərinə möhkəm yer tutmuşlar. 

 

F.Zeynalov “Türk dillərinin 

müqayisəli qrammatikası  Bakı, 

2013 

 

Sıra 

N-sı 

Seminar 

Mövzuların adı 

Saat Tarix 

A B 

1 Müasir türk dillərinin fonetik sisteminə ümumi baxış. Sait və samit  

səslər  

2 08.04.2022 08.04.2022 

2 Türk dillərinin müqayisəli leksikası 2 15.04.2022 15.04.2022 

3 Türk dillərinin müqayisəli morfologiyası. Türkoloji dilçilikdə nitq 

hissələrinin təsnifi prinsipi. İsim. Türkologiyada ismin qrammatik 

kateqoriyaları məsələsinin qoyuluşu 

2 22.04.2022 22.04.2022 

4 Türk dillərində sifət, say, əvəzlik əsas nitq hissəsi kimi 2 29.04.2022 29.04.2022 

5 Türk dillərinin lüğət tərkibində feillərin yeri və rolu. Türkoloji 

dilçilikdə feilin kateqoriyaları 

2 06.05.2022 06.05.2022 

6 Türk dillərində zərf və köməkçi nitq hissəsi kimi 2 13.05.2022 13.05.2022 



 
 

 

                                                   

                                                   Fənn müəllimi:                                 Dos.Q.İ.Əsgərova 

                              

 

7 Türk dillərində sadə cümlə sintaksisi 2 20.05.2022 20.05.2022 

8 Türk dillərində mürəkkəb  cümlə sintaksisi 2 27.05.2022 27.05.2022 

                                                                                                                                                                     

Cəmi:     

 

30s. 

  


