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ABSTRAKT 

Məqalə tərkib baxımından gürcü –idan/-dan və Azərbaycan  -dan, –dən 

şəkilçilərinin  qarşılıqlı yanaşma məsələsinə aiddir. Düşünürük ki, belə bir 

məsələlərin təklif edilməsi Gürcüstanın azərbaycandilli ikidilli pilot məktəb 

müəllimlərinə dövlət (gürcü) və ana (Azərbaycan) dillərinin inteqral tədris 

prosesində yardım edəcəkdir. 

 
 

 Müstəqil əhəmiyyəti olmayan söz və 

hərflər qrupu şəkilçi adlanır. Şəkilçi ismin 

bu və ya digər hal formasına əlavə olunur 

və yeri, istiqaməti, təyinatı və s. bildirir. 

Şəkilçi sözün əvvəlinə və sonuna da 

əlavə oluna bilər. İngilis, fransız, rus... 

dillərində o, sözün əvvəlinə qoşulur.  

Şəkilçi əski gürcü dilində nadir hallarda 

sözün əvvəlinə təsadüf edilirdi, məsələn: 
 `bneli iyo zeda ufskrulTa da 

suli RmrTisai iqceoda zeda 
wyalTa” (Z. Sarcveladze, 1997, 318); 

 `da mTavrobden dResa da Ramesa 
da ganswvalebdnen Soris naTlisa da 

Soris bnelisa” (oradaca, 319); 
`Sua Zowsa da ayiysa sWvirs 

margaliti tyupebi (A. Şanidze, 1980, 
599). 

` Zurab Sarcveladze əski gürcü dilində  

belə bir düzümü yunan dilinin təsiri ilə izah 

edir: “şəkilçinin sözdən əvvəl istifadəsini 

yunan dilinin təsirinə aid etməliyik” (Zurab 

Sarcveladze, 1997, 48). Adətən, gürcü 

dilində, Azərbaycan dilində olduğu kimi 

şəkilçi isimdən sonra gəlir. 

Müqayisə:   
`aq platoni Camoxta cxenidan, 

gaaRo WiSkari da ezoSi Sevida` (D. 

Kldiaşvili, 2002, 167) _ “Burda Platon 

atdan düşdü, gapını açdı, və həyətə girdi”; 
`midioda iq, Sav moxucTan~ (Qr. 

Robakidze1989, 125) _ `...Gedirdi ora, qara 

qocanın yanına”;  
  `saloberiZis saxlidan 

qvedureTamde kai Sori gza hqondaT 

Cvens mgzavrebs  (D. Kldiaşvili, 2002, 

200) _ Bizim yolçular üçün Saloberidzenin 

evindən Kvedurete gədər yol uzag idi;  

    `gavswieT mTisken (Vaja, 2002, 138) 
_ Dağa təraf getdik’’.  

  Şəkilçi ismin beş halınə əlavə olunur: 
adlıq, yönlük, yiyəlik, təsirlik, zərflik hallarına.   

    Bizim üçün -gan (-dan) və _dan, -

dən  şəkilçisinin istifadəsi və onun 

gürcüdən Azərbaycana və ya əksinə, 

Azərbaycandan gürcü dilinə keçməsi 

maraqlıdır, çünki müəyyən eyniləşdirmə 

(lakin nadir hallarda) təsdiq olunur. 

Gürcü dilində -gan şəkilçisi yiyəlik və 

təsirlik hallarında təsadüf edilir. 

Təsirlik halının şəkilçisidir:  -iT 

(saxliT,  bavSviT,  amxanagiT..), bu 

zaman ona -gan şəkilçisi əlavə olur  

(saxliT-gan), cingiltili g hərfi kar  T 

samit hərfinə təsir göstərir,  ona bənzər olur, 

və asimilyasiya nəticəsində saxlidgan 

forması alınır, amma iki cingiltili səs davam 

gərtirmir, g itir.A-gan şəkilçisindən fonetik 

hallar nəticəsində alınan  -dan forması dəqiq 

Azərbaycan dilində çıxışlıq –dan, -dən 

şəkilçisinə bərabərdir və onun 

funksiyalarından biri təsirin başlandığı yerdə 

və zamanda ifadə olunur. (Buradaca qeyd 

etmək lazımdır ki, Akaki Şanidze oxşar 

formaları lokal hallar cərgəsinə yerləşdirir və 

çıxışlıq, yəni başlanma halı adlandırırdı) .  

  Məsələn: saxlidan – “evdən”, 
soflidan – “kənddən”, gulidan – 
“ürəkdən”, tyidan - “meşədən” _ 

leksemaları məkanda çlxış nöqtəsini ifadə 

edirlər,  _ dReidan – “bu gündən”, 



xvalidan – “sabahdan”, xuTSabaTidan 
– “cümə axşamından”, am wlidan - “bu 

ildən,…ivnisidan – “iyundən _ sözləri isə 

zamana işarə edirlər. Oxşar hallarda  -gan 

şəkilçisi və -iT ismin halını birləşdirməklə 

alınan - dan tərcümədə Azərbaycan dilinə 

dəqiqliklə keçir; 
   ergeTis skolidan gadmoiyvanes 

qarTuli literaturis maswavlebeli 

(L. Mrelaşvili, 1990, 445) _ “Erqeti 

kəndindən Gürcü ədəbiyyatı müəllimi 

köçürdülər”; 
  dRes orbeTidan axmetamde da 

axmetidan sadguramdis imodena gza 

gaiara (buradaca, 456) _ Bu gün 

Orbetidən Axmetiyə və Axmetadan 

dayanacağa uzun yol getdi; 
  aqedan mSieri unda waxvide, 

kaco?! (buradaca, 462) _ Ay kişi, burdan 

acmı gedəcəksən?! 
  qveveidan, Sors soflidan 

gaurkveveli Jriamuli ismoda (Vaja, 
2002, 162) _ Aşağıdan, uzaq kənddən 

anlaşılmaz səs-küy eşidilirdi; 
  urwmuno Teimurazi Tavisi 

jvrisweris dRidan eklesiaSi ar 
Sesula (javaxiSvili, 2000, 110) _ Kafir 

Teymuraz  öz toyundan sonra bir daha 
kilsəyə girməyib; 

  amitom dRevandel dRidan 
samudamod vubrundebi mas (iqve, 113) _ 
Buna görə bu gündən həmişəlik ona 

qayıdıram; 
  dilidanve daviwyebdiT saxlis 

morTvas (Leonidze, 2001, 91) _ Səhərdən 

başlayırdıq evin bəzədilməsinə; 
  TbilisisTvis brZola aqtiurad 

feodaluri saqarTvelos 
politikuri gaerTianebidan, e. i. X 
saukunis II naxevridan iwyeba 

(Metreveli, 1986, 205-206) _ Tbilisi uğrunda 

fəal olaraq müharibə feodal Gürcüstanın 
siyasi birləşməsindən sonra, yəni  X əsrin II 
yarısından başladı; 

  igi moicavs periods 952 wlidan 
1136 wlamde (iqve, 27) Bu ara 952-ci ildən 

– 1136-cı ilə qədərdir; 

  _gan şəkilçisi eləcə də yiyəlik hal 

formasına da qoşulur. 

Akaki Şanidze göstərir ki, yiyəlik hal 

formasına əlavə olan _gan şəkilçisinin başqa-

başqa mənası vardır: a) hərəkətdə olan şəxsi 

bildirir  ... “Svilisagan dautirebeli”; 

b) material bildirir, hansından nə-isə 

hazırlanır:  “erTi xisgan baric gamova 

da niCabico”; c) uzaqlaşmanı, ayrılmanı 

bildirir:  Tanamdebobisgan 

gaaTavisufles, xisgan Camoxsnes”; ç) 

dəyişməyən fel və ismin səbəbini bildirir..   
gvalvisagan yanebi sul gadaxma” 

(Şanidze, 1980, 602). Buradaca qeyd etmək 

lazımdır ki, “Tanamdebobisgan 

gaaTavisufles” tip söz birləşmələrinin 

(ayrılmağı, uzaqlaşmağı ifadə etmək üçün 
_gan şəkilçili yiyəlik halın) istifadəsi ədəbi 

dil normalarını pozmaqdır, yiyəlik əvəzinə 

təsirlik hal istifadə olunmalıdır _ 
Tanamdebobidan gaaTavisufles, xidan 

Camoxsnes və s.. 

  _gan şəkilçili sözün Azərbaycan 

dilinə tərcüməsi _dan, -dən şəkilçisinə keçir:  

  Cemgan midis... (İlya Çavçavadze, 
2007,  208) -  Məndən gedir… 

aba, ras gaigeb sulelisgan 
(Mrelaşvili, 1990, 498) _ Axmaqdan nə 

başa düşəcəksən;  
 mtrisgan okupirebul 

teritoriaze ar acdenen skolas? 
(Mrelaşvili, 512) – Düşməndən işğal 

olunmuş ərazilərdə  məktəb buraxmırlar?   
 maTgan axla sityvis Tqmis 

msurveli aravin gamoCnda (Kiaçeli, 
2000, 52) _ Onlardan söz demək istəyən 

heç kim idi;  
  Tasebs asxamda Tixisgan 

(Robakidze, 1989, 32) – Gildən kasalar 

düzəldirdi. 

M. Hüseynzadə “Müasir Azərbaycan dili” 

əsərində ”çıxışlıq halın -dan, -dən  

işarəsinin istifadəsinin bir neçə halını qeyd 

edir və hərəkətin başlandığı nöqtəni göstərir: 
Moskvadan qayıtdı - moskovidan 
dabrunda;   

 Səbəb mühiti kimi təqdim olunur:: 
Tənbəllikdən bu vəziyyətə düşdü – 
sizarmacis gamo (“sizarmacidan”) 
Cavarda am mdgomareobaSi;   

  -dan, -dən şəkilçilərindən iki əşyanı 

müqayisə etdikdə istifadə olunur:   niSani 
gamoiyeneba ori sagnis Sedarebisas: 
Araz Oqtaydan qoçaqdır - arazi oqtaize 
(“oqtaidan”) yoCaRia;  



  Yaşar Kamaldan yaxşı oxuyur - 
iaSari qamilze (“qamildan”) kargad 
swavlobs; 

  Başqa-başqa nitq hissələrinə qoşulur və 

vaxtı ifadə edir: Dünəndən - guSinidan, 
Bu gündən - dReidan, Köhnədən –  
ZvelTagan (“Zvelidan”); 

  -dan, -dən şəkilçili isimlər əvvəl, 

sonra... feli sifətlə birlikdə vaxt mühiti 

funksiyasını yerinə yetirir: İclasdan əvvəl - 

sxdomis  (“sxdomadan”) win; Bundan 

sonra - amis (“amidan”) Semdeg; 

  ona vəziyyət funksiyasında da təsadüf 

edilir:  birdən - uceb, Ucadan xmamaRla 
(“xmamaRlidan”), alçaqdan - xmadabla 
(“xmadablidan”). 

  M. Hüseynzadə çıxışlıq halın 

şəkilçilərinin ismə birləşdiyi halları ayırır və 

zərflə birlikdə müqayisəni ifadə edir: sudan 

şəffaf _ wyalze (“wylidan”) Aankara, 
dildən    acı  - enaze (“enidan”) mware. 

 Tədqiqatçı xüsusilə qeyd edir ki, bu 

şəkilçinin Azərbaycan dilində yalnız bir 

halda təsdiq olunmasına baxmayaraq onun 

bir çox funksiyası vardır. Buradaca qeyd 

edək ki, o, çıxışlıq halı ilə birlikdə tamamlığı 

yerinə yetirir:  Ninodan soruşdi - ninos 
(“ninodan”) hkiTxa. 

  Beləliklə, gürcü _gan (_dan) 
şəkilçisindən fərqli olaraq Azərbaycan 

dilində çıxışlıq halı şəkilçisinin daha çox 

funksiyası vardır. Azərbaycan dilindən gürcü 

dilinə, gürcüdən Azərbaycan dilinə tərcümə 

etdikdə -dan, -dən şəkilçisi, gürcü dilində 

isə   _gan (_dan) şəkilçisi  hər zaman 

qarışıq düşür:    
   Tənbəllikdən düşdü – 

“sizarmacidan” Cavarda; 
  Oqtaydan qoçaqdır - oqtaize 

(“oqtaidan”) yoCaRia; 
   Ninodan soruşdi - ninos (“ninodan”) 

hkiTxa; 
 Kamaldan yaxşı oxuyur - iaSari 

qamilze (“qamildan”) kargad 
swavlobs; 

  Bu gündən – dReidan, Köhnədən –  
ZvelTagan (“Zvelidan”); 

  İclasdan əvvəl - sxdomis  
(“sxdomadan”) win; Bundan sonra - amis 
(“amidan”) Semdeg; 

     Birdən - uceb, Ucadan xmamaRla 
(“xmamaRlidan”), alçaqdan - xmadabla 
(“xmadablidan”). 

 Beləliklə, əgər -dan, -dən şəkilçili söz 

səbəb bildirirsə, gürcü dilinə o, yiyəlik hal 

forması və səbəb halı ilə ötürülür, məsələn:  

sizarmacis gamo – tənbəlliyindən  

(amma hər zaman yox, müqayisə üçün: sənə 

görə). 

Müqayisə –ze şəkilçisi ilə edilir:  

wyalze ankara; tamamlıq isə – micemiTi 

(yönlük) halı ilə: ninos hkiTxa  da a. S.  

 Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, oxşar 

hallarda -dan, –dən şəkilçisini keçirmək 

mümkün deyil. 

İllustriya materialının analizi əsasında 

nəticə çıxarmaq olar ki, yalnız bir-iki 

hallarda təsirlik halına əlavə olunan  _gan 

şəkilçisi Azərbaycan dilindəki –dan 

şəkilçisinə uyğun olur, buna səbəb isə 

fonetik hallardır. 

  Belə ki,  əgər -dan, -dən şəkilçili 

sözə  - haradan  saidan?  nə vaxtdan_ 

rodidan? sualı verilirsə, yəni əgər o, 

hərəkətin başlandığı yeri və vaxtı bildirirsə, 

o zaman söz tərcümə olunur, _dan isə   

dəyişməz şəkildə digər dilə keçir: qatardan  
_ matareblidan, məktəbdən _ 
skolidan; səhərdən _dilidan; birinci 

gundən  - orSabaTidan...   

Amma -dan, -dən şəkilçisi, gürcü  

yiyəlik halına qoşulduqda _gan  şəkilçisinə 

uyğun olaraq bildirir: materialı, 

mənsubiyyəti, səbəbi və  kimdən _ 

(“visgan”)? Nədən _ (“risgan)”? sualına 

cavab verir. Gürcü   _gan şəkilçisini 

çevirməliyk: Ninodan getmək  _“ninosgan 
wasvla”;  Ağacdan duzəlmiş  _ “xisgan 
gakeTebuli”; Soyuqdan titrətmiş _ 
`sicivisgan akankalebuli”... 

Düşünürük ki, -dan, -dən hal 

şəkilçisinin istifadə halları ətraflı analiz tələb 

edir ki, Azərbaycan dilindən gürcü dilinə və 

gürcü dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə 

zamanı _ dan şəkilçisinin mexaniki olaraq 

keçirilmə halları azalsın. 
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Ana Babluani 

Teaching Azerbaijanians how to use preposition – “from” - gan (dan) 

 

ABSTRACT 

 

Unlike Georgian preposition -“from” - gan (dan)  “outgoing” cases have more functions. 

When translating from Azerbaijani into Georgian and vice-versa where preposition -dan,  dən 

and Georgian preposition –gan(dan)  is used   mixing usually occurs. In accordance with 

analysis of the illustrative material, we can conclude that only one case  when a preposition  -

from in prepositional case agrees with Azerbaijani  -dan as a result of assimilation and sound 

loss. So if a word with preposition  “from” is asked: where … from? From which? Since 

when? That is the expression of place and time, then these would be translated into Georgian 

directly and preposition -dan carrying unchangeably: qatardan – from train; məktəbdən – 

from school; səhərdən – from morning;  birinci gündən – from Monday. But when -dan, dən 

express material, belonging, cause and subject with questions: kimdən? From whom; nədən? 

which… from? Georgian preposition - gan (from) would be used in instrumental case: 

Ninodan getmək - go away from Nino; Ağacdan düzəlmiş - made from wood; Soyuqdan 

titrəmiş - shiver with cold. We think that -dan, dən requires a particular analysis for 

translation from Azerbajani into Georgian and vice-versa in order to avoid carrying this 

preposition -dan automatically.   

 

 


